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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
ïîñàäèòü ïîë³òèê³â
íà “Çàïîðîæö³”

Ó íåä³ëþ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ñòàâ õåäëàéíåðîì íà 
5 êàíàë³. Ñòîëè÷íèé ìåð óçÿâ ó÷àñòü ó òîê-

øîó "Ìàéäàí", ÿêå çáèðàº ë³äåð³â íàö³¿ äëÿ
æèâîãî ñï³ëêóâàííÿ ç íàðîäîì. Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé íå ëèøå âèñëîâèâ ñâîþ ïî-

çèö³þ ç àêòóàëüíèõ äëÿ âñ³º¿ äåðæàâè òà
Êèºâà ïèòàíü, à é â³äïîâ³â íà ÷èñëåíí³ çà-
ïèòàííÿ óêðà¿íö³â. Íà ïî÷àòêó òîê-øîó
ñòîëè÷íèé ìåð íàãîëîñèâ, ùî çàâæäè
ïðàãíóâ ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè ïðîñòèõ êè-
ÿí, ïðî ÿêèõ òàê ÷àñòî çàáóâàëà ³ êîëèø-
íÿ, ³ íèí³øíÿ âëàäà. ² öå òîä³, êîëè ïî-
íàä 90 % ëþäåé ðîçðàõîâóþòü íà ÷óéí³ñòü
³ ï³äòðèìêó ñàìå âëàäè. "Çà áàãàòî ðîê³â
ðîáîòè â ïàðëàìåíò³ ÿ ïåðåêîíàâñÿ: ïîë³-
òèêà — áðóäíà ð³÷. Òà, ïîïðè öå, ÿ ñòàâ
àâòîðîì áàãàòüîõ êîðèñíèõ çàêîí³â, ÿê³ ïå-
ðåæèâóòü ìåíå. ² ÿ öèì ïèøàþñÿ. Àëå ÿ
õîò³â íàïðÿìó äîïîìàãàòè íóæäåííèì, ïðî
ÿêèõ í³õòî íå äáàâ. Òîìó çàõîò³â ðåàë³çó-
âàòè ñåáå íå â çàêîíîäàâ÷³é, à ó âèêîíàâ-
÷³é âëàä³",— çàóâàæèâ ì³ñüêèé ãîëîâà. Çà
éîãî ñëîâàìè, ïîïðè òèñê âëàäè, êîòðà
ïîñò³éíî ñòàâèëà ïàëèö³ â êîëåñà ìîëîä³é
êîìàíä³ ìåðà Êèºâà òà âëàøòóâàëà ïåðå-

âèáîðè, ¿é âäàëîñÿ çðîáèòè áàãàòî. Íà-
ïðèêëàä, çà êîðîòêèé ÷àñ ñòâîðåíî ãðóïó
ç â³äîìèõ àðõ³òåêòîð³â, ÿê³ íåçàáàðîì
ïðèéìóòü Ãåíïëàí ðîçâèòêó Êèºâà, ùî
óíåìîæëèâèòü çàáóäîâó ³ñòîðè÷íî¿ ÷àñòè-
íè óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³. Ñåðåä çäîáóòê³â
êîìàíäè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî — çá³ëü-
øåííÿ áþäæåòó Êèºâà ó 5 ðàç³â, ùî äàëî
çìîãó ïðîãîëîñóâàòè çà áàãàòîì³ëüÿðäí³
ñîö³àëüí³ ïðîåêòè íà ï³äòðèìêó ïðîñòèõ
êèÿí. "Íàòîì³ñòü, ÷åðåç åêîíîì³÷íó êðè-
çó, â ÿê³é âèíåí ïåðåäóñ³ì Êàá³íåò Ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè, äåÿê³ ïðîåêòè áóëî çàãàëü-
ìîâàíî. Àëå âæå äî Íîâîãî ðîêó âñ³ çî-
áîâ’ÿçàííÿ áóäå âèêîíàíî",— ïîîá³öÿâ
ì³ñüêèé ãîëîâà. Â³í òàêîæ çàïåâíèâ, ùî
æîäíèì ÷èíîì, õî÷ áè ÿê òîãî âèìàãàâ
Êàáì³í, íå ï³äâèùóâàòèìå òàðèô³â íà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ íàñåëåííÿ. 

За інчення на 3-й стор.
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Леонід Черновець ий вважає, що “сл ам народ ” належить їздити на “народном автомобілі”
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²ðèíà Ñ²ÂÀØÎÂÀ
"Õðåùàòèê"

У неділю Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець ий зяв часть
то -шо на 5 аналі, де висловив свою позицію з а т альних для

Києва та держави питань. Столичний мер на олосив, що пра не цен-
траліз вати влад і взяти всю повнот відповідальності за все, що
відб вається в Києві. Пан Черновець ий та ож повідомив, що бло
йо о імені йде на вибори до парламент я представни христи-
янсь о о р х . Відповідн заяв місь ий олова зробив після то о, я
п’ятницю б ло підписано од про переймен вання фра цій Віталія

Ж равсь о о місцевих радах Житомирщини на Бло Леоніда Черно-
вець о о. За словами заст пни а олови КМДА, на виборах до Вер-
ховної Ради вони план ють здоб ти не менше 10 % олосів.
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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
çàïåâíèâ, ùî 
òåïëîïîñòà÷àííÿ áóäå 
íàä³éíèì

Ìèíóëîãî òèæíÿ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ, ùî ñòîëè÷-
íà âëàäà ãàðàíòóº ïîñòà÷àííÿ òåïëà â áóäèí-
êè êèÿí áåç â³äêëþ÷åíü. “Êè¿âñüêà âëàäà íå
äîïóñòèòü ïðèïèíåííÿ òåïëîçàáåçïå÷åííÿ
êâàðòèð êèÿí ³ ãàðàíòóº, ùî âñ³ ïèòàííÿ ïîñ-
òà÷àííÿ òåïëà áóäå âèð³øåíî íà êîðèñòü
ìåøêàíö³â ñòîëèö³. Êè¿âñüê³ áóäèíêè áóäóòü
çàáåçïå÷åí³ òåïëîì ïîâíîþ ì³ðîþ”,— çàÿâèâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. “ß ùîäíÿ êîíòðîëþþ
ãîëîâí³ ïðîáëåìè â Êèºâ³. Çàïåâíÿþ âàñ, ùî
ïîêè ÿ ìåð, â³äêëþ÷åííÿ îïàëåííÿ íå áó-
äå”,— íàãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ìåð ñòîëèö³ çàçíà÷èâ, ùî Êè¿â — ºäèíå
ì³ñòî â Óêðà¿í³, ÿêå ìàº íå ò³ëüêè âèñîêèé
ïëàòîñïðîìîæíèé ïîòåíö³àë, à é îïëà÷óº âñ³
âèòðàòè äëÿ íîðìàëüíîãî æèòòºçàáåçïå÷åí-
íÿ íàñåëåííÿ

Äàðíèöÿ âøàíóº 
æåðòâ Ãîëîäîìîðó

Ñüîãîäí³ â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ íà âóëè-
ö³ Òåïëîâîçí³é, 2 âñòàíîâëÿòü ïàì’ÿòíèé
çíàê æåðòâàì Ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðîê³â.
Ïåðåä òèì îï³âäí³ â³äáóäåòüñÿ ïîìèíàëüíèé
ìîëåá³íü ïî çàãèáëèõ ãîëîäíîþ ñìåðòþ. Ï³ñ-
ëÿ â³äêðèòòÿ äî çíàêà ïîêëàäóòü êâ³òè é òðà-
óðí³ â³íêè. Çàâåðøèòüñÿ ïîä³ÿ òðàäèö³éíî
õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ. Öüîãî æ äíÿ â³äáóäåòü-
ñÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèõ çíàê³â
æåðòâàì ãîëîäîìîðó íà Áîðòíèöüêîìó òà
Äàðíèöüêîìó êëàäîâèùàõ. Íàãàäàºìî, ùî
íèí³øíüîãî ðîêó Óêðà¿íà â³äçíà÷àòèìå 75-
ò³ ðîêîâèíè Ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðîê³â.
Äî ö³º¿ äàòè çà ñïðèÿííÿ ìåð³¿ â ñòîëèö³ óæå
ïðîâåëè ÷èìàëî çàõîä³â. Çîêðåìà, ³ç 6 âåðåñ-
íÿ ðîçïî÷àëàñÿ àêö³ÿ “33 õâèëèíè”, ÿêó
âëàøòîâóþòü íå ëèøå ó Êèºâ³, à é â ³íøèõ
ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Ùîâèõ³äíèõ ïðîòÿãîì 33
õâèëèí ó âèçíà÷åíèõ ì³ñöÿõ çà÷èòóþòü ³ìå-
íà çàãèáëèõ â³ä ãîëîäó. Òàêîæ ó Ìóçå¿ ãåòü-
ìàíñòâà â³äêðèòî äîêóìåíòàëüíó ôîòîâèñòàâ-
êó, ïðèñâÿ÷åíó òðàã³÷íèì ïîä³ÿì 1932—1933
ðîê³â

Ñòîëèöÿ 
ï³äãîòóâàëàñÿ 
çóñòð³÷àòè çèìó

Äîðîæíº ãîñïîäàðñòâî ì³ñòà ãîòîâå äî ìî-
ðîç³â. Íà ñüîãîäí³ óæå ïîâí³ñòþ ïåðåâ³ðåíî
òà â³äðåìîíòîâàíî ñïåöòåõí³êó êîìóíàëüíî¿
êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà Ãåîð-
ã³é Ãë³íñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, ó ñòîëèö³
òàêîæ â³äðåìîíòîâàíî òà î÷èùåíî êîëåêòî-
ðè ³ çëèâîñòîêè. Ó íàëåæí³é ê³ëüêîñò³ çàïàñ-
ëèñÿ ïîñèïàëüíèìè ìàòåð³àëàìè (ñ³ëëþ, ï³ñ-
êîì) òà ðåàãåíòàìè. Ïîäáàëè òàêîæ ³ ïðî
ëþäåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñ-
òÿìè. Òàê, íà ñòîëè÷íèõ âóëèöÿõ îáëàøòî-
âàíî 1 òèñ. 243 ì³ñöÿ íàçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ
ïåðåõîä³â ³ç çàíèæåíèìè “áîðòèêàìè”. Çà-
ãàëîì æå íà áàëàíñ³ ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” ïå-
ðåáóâàº 1 òèñ. 627,2 êì àâòîäîð³ã, 157 ìîñ-
ò³â ³ øëÿõîïðîâîä³â òà ùå áàãàòî ³íøèõ
îá’ºêò³â ³ ñïîðóä, óòðèìàííÿ ÿêèõ ï³ä ÷àñ çè-
ìîâîãî ïåð³îäó ìàº ñâîþ ñïåöèô³êó é ïî-
òðåáóº óâàãè. Ïàí Ãë³íñüêèé çàïåâíèâ, ùî
âîíè âñ³ áóäóòü ïîâíîþ ì³ðîþ ãîòîâ³ äî çè-
ìè. Íå â³äñòàº â³ä êîëåãè, ñóäÿ÷è ç³ çâ³ò³â, ³
êåð³âíèê ñòîëè÷íîãî ìåòðîïîë³òåíó Ïåòðî
Ì³ðîøíèêîâ. Âæå ïðîâåäåíî îñ³ííüî-çèìî-
âèé êîì³ñ³éíèé îãëÿä óñ³õ ôóíêö³îíóþ÷èõ
664 âàãîí³â, ñí³ãîî÷èñíî¿ òåõí³êè. Ðîçðîá-
ëåíî òà ââåäåíî â ä³þ çèìîâ³ ãðàô³êè ðóõó
ïî¿çä³â íà âñ³õ ë³í³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó, ðîçïî-
â³â ïàí Ì³ðîøíèêîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, ç ïî-
ïðàâêîþ íà êîðîòêèé ñâ³òëîâèé äåíü óæå
â³äêîðèãîâàíî ãðàô³êè ðîáîòè îñâ³òëåííÿ,
îïàëåííÿ, åñêàëàòîð³â, âåíòèëÿö³¿ òà óñòàò-
êóâàííÿ

Ñòóäåíò³â ïðèâ³òàëè 
êîíöåðòîì

Ïðèâ³òàííÿ ïðèéìàëè â÷îðà ñòîëè÷í³ ñòó-
äåíòè ó ïðèì³ùåíí³ Òåàòðó Êè¿âñüêî¿ ìóí³-
öèïàëüíî¿ óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ òàíöþ. Íà
Äàíüêåâè÷à, 4-à, ùî â Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³, äëÿ íèõ âëàøòóâàëè êîíöåðò

Çà âîä³ÿìè âñòàíîâèëè
ñïîñòåðåæåííÿ
Íîâà ñèñòåìà â³äåîíàãëÿäó íà äîðîãàõ äîïîìîæå çìåíøèòè
àâàð³éí³ñòü ó ñòîëèö³
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на розі в лиць
Артема і Чорновола
презент вали систем
відеона ляд за дорож-
нім р хом. Завдя и
но -ха вдасться сте-
жити за сит ацією на
доро ах, виявляти воді-
їв-пор шни ів та ре -
лювати транспортні по-
то и разі аварій чи
заторів. До інця ни-
нішньо о ро в місті
змонт ють ще 150 ві-
део амер, а протя ом
двох наст пних на всіх
572 перехрестях
з'явиться 5000 засобів
спостереження. Перед-
бачається, що це обій-
деться в 20 млн єв-
ро — завдя и редит
ЄБРР. О рім цьо о, для
безпе и на місь их ма-
істралях заплановано
об'єднати дві системи
відеона ляд — КМДА
та столично о ДАІ. А
втім, іль ість ДТП
столиці значно змен-
шилася ще перед за-
п с ом системи — цьо-
м сприяло впрова-
дження нових штрафів.

Ïðåçåíòîâàíó â÷îðà ñèñòåìó
â³äåîíàãëÿäó ìîíòóâàòè ïî÷à-
ëè ùå ê³ëüêà äí³â òîìó. Òîìó
ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ íîâèíêè íà
ðîç³ âóëèöü Àðòåìà ³ ×îðíîâî-
ëà âñ³ ïðèñóòí³ âæå ïîáà÷èëè
çàô³êñîâàíó êàìåðîþ ñïîñòå-
ðåæåííÿ äîðîæíüî-òðàíñïîðò-
íó ïðèãîäó, ÿêà ñòàëàñÿ ó âè-
õ³äí³. Ñàìå çàâäÿêè â³äåîçéîì-
ö³ äîáðå âèäíî, õòî ç âîä³¿â ïî-
ðóøèâ ïðàâèëà äîðîæíüîãî
ðóõó. Çàâäÿêè îïö³¿ “íàáëè-
æåííÿ” ìîæíà íå ò³ëüêè âñòà-
íîâèòè íîìåð àâòî, à é ïîáà-
÷èòè îáëè÷÷ÿ éîãî âëàñíèêà.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà
Áàññà, îñê³ëüêè ñàìå â³ä ó÷î-
ðà â Óêðà¿í³ ïî÷àëè ä³ÿòè

çíà÷íî æîðñòê³ø³ ïðàâèëà äî-
ðîæíüîãî ðóõó, âïðîâàäæåííÿ
ñèñòåìè âêðàé äîðå÷íå.

“Äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó
çìîíòóºìî â ì³ñò³ ùå 150 â³-
äåîêàìåð, à ïðîòÿãîì äâîõ íà-
ñòóïíèõ íà âñ³õ 572 ïåðåõðåñ-
òÿõ ç’ÿâèòüñÿ äî 5000 ïóíêò³â
ñïîñòåðåæåííÿ,— ïîîá³öÿâ
â³í. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ñèñ-
òåìà îá³éäåòüñÿ ó 20 ìëí ºâ-
ðî. Êîøòè íàäàñòü ªÁÐÐ ï³ä
5 â³äñîòê³â ð³÷íèõ. “Öå íåáà-
ãàòî, âðàõîâóþ÷è åêîíîì³÷íó
êðèçó. Äî òîãî æ íàì âèä³ëè-
ëè ãðàíò óðÿäè ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿í òà Êàíàäè, ùîá ìè
çìîãëè çàïðîâàäèòè â ñåáå ñó-
÷àñíó ñèñòåìó”.

Ïàí Áàññ äîäàâ, ùî â³äòåïåð
ôàõ³âö³ çìîæóòü ñòâîðèòè áà-
çó äàíèõ çë³ñíèõ ïîðóøíèê³â
äëÿ ïåðåäà÷³ â ÄÀ² òà ïðèòÿã-
íåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³.
“Àäæå ôîòîô³êñàö³ÿ ñòàíå äî-
êàçîâîþ áàçîþ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿ-
äó ñïðàâ ó ñóä³,— íàãîëîñèâ
Äåíèñ Áàññ.— Ïðè öüîìó ãî-
ëîâíå, ùî êàìåðà ô³êñóâàòè-
ìå âñ³õ ïîðóøíèê³â — â³ä ì³ñ-
öåâèõ “ãîíùèê³â” äî äåïóòà-
ò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè”.

Äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âäîðñåð-
â³ñ” Âàñèëü Ñòóñ ðîçïîâ³â

“Õðåùàòèêó”, ùî â³äåî³íôîð-
ìàö³ÿ íàäõîäèòèìå äî ñïåö³-
àëüíî îáëàäíàíîãî Öåíòðó
óïðàâë³ííÿ, à çâ³äòè — äî ñòî-
ëè÷íîãî ÄÀ². “Ñüîãîäí³ â ì³ñ-
ò³ íà 18 ïåðåõðåñòÿõ ïðàöþ-
þòü 36 êàìåð â³äåîñïîñòåðå-
æåííÿ òà ôîòîô³êñàö³¿. Îêð³ì
öüîãî, âñ³ ïåðåõðåñòÿ îáëàø-
òóþòü òàáëî, ÿê³ ³íôîðìóâà-
òèìóòü âîä³¿â ïðî íàéá³ëüø³
çàòîðè òà ÄÒÏ”,— ñêàçàâ â³í.
Çà éîãî ñëîâàìè, íåçàáàðîì
íà ìàã³ñòðàëÿõ Êèºâà ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ é íîâ³ äîðîæí³ ìåòåî-
ñòàíö³¿, ÿê³ ïîâ³äîìëÿòèìóòü
ïðî ñòàí äîðîæíüîãî ïîêðèò-
òÿ, òåìïåðàòóðó ïîâ³òðÿ, àò-
ìîñôåðí³ îïàäè.

“Òàê³ ñèñòåìè ïðàöþþòü ó
Ëîíäîí³, Áåðë³í³, Ìîñêâ³,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³,— ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ïðåäñòàâíèê
âèðîáíèêà íîâî¿ ñèòåìè â
Óêðà¿í³ Ñåðã³é Ñàöþê.— Ìî-
äóëü ñèñòåìè “Óðàãàí” ðîç-
ðîáëåíî â Ðîñ³¿. Â³í ÷³òêî
ðîçï³çíàº íîìåðè àâòî òà äàº
îá’ºêòèâíó ³íôîðìàö³þ ïðî
ÄÒÏ”. ² äîäàâ, ùî íà ïåðå-
õðåñò³ âóëèöü Àðòåìà ³ ×îð-
íîâîëà çìîíòîâàíî 11 êàìåð.
Òîáòî ïî îäí³é íà êîæíó
ñìóãó ³ îäíó îãëÿäîâó äëÿ ðå-

ºñòðàö³¿ àâòîìîá³ëüíèõ íîìå-
ð³â.

Ó÷îðà æ ó ÃÓ ÌÂÑ ó Êèºâ³
â³äáóëàñÿ ñï³ëüíà êîëåã³ÿ, â
ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü êåð³âíèêè
ì³ñòà òà ñòîëè÷íî¿ ÄÀ². Î÷³ëü-
íèê ì³ë³öåéñüêîãî ãëàâêó Êè-
ºâà Â³òàë³é ßðåìà ðîçïîâ³â,
ùî âîíè ñï³âïðàöþþòü ç³ ñòî-
ëè÷íîþ âëàäîþ íå ïåðøèé
ð³ê. “Ïàðàëåëüíî íîâó ñèñòå-
ìó â³äåîíàãëÿäó âïðîâàäæóº ³
ÄÀ² ì³ñòà,— ïîâ³äîìèâ â³í.—
Íà ñüîãîäí³ âæå º 30 âëàñíèõ
â³äåîêàìåð. Òîìó ï³ä ÷àñ íà-
ðàäè éøëîñÿ ïðî êîîðäèíà-
ö³þ ñï³ëüíèõ çóñèëü, âèð³øåí-
íÿ òåõí³÷íèõ ïèòàíü”. Ïàí
ßðåìà ââàæàº, ùî îá’ºäíàòè
ñèñòåìè áóëî á äóæå âèã³äíî.
Çàâäÿêè öüîìó ïðàö³âíèêè
ÄÀ² çìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ
ñåðâåðîì ÊÌÄÀ, à ì³ñüê³ ôà-
õ³âö³ — ì³ë³öåéñüêîþ áàçîþ
äàíèõ. “À âò³ì, óæå ñüîãîäí³
ìîæíà ñêàçàòè, ùî íàïåðåäî-
äí³ âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè â³-
äåîíàãëÿäó òà íîâèõ øòðàô³â
çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæ-
íüîãî ðóõó, îñîáëèâî â íåòâå-
ðåçîìó ñòàí³, ê³ëüê³ñòü ÄÒÏ ó
ì³ñò³ çíà÷íî çìåíøèëàñÿ”,—
çàóâàæèâ êåð³âíèê ñòîëè÷íî¿
ì³ë³ö³¿

Пор шення Новий штраф Колишній

Непристебн тий ремінь безпе и 51—85 рн 3,4—8,5 рн

Напідпит за ермом 2250—3400 рн 255—340 рн

Знов напідпит за ермом
Позбавлення водійсь их прав на 2—3 ро и

(або арешт на 10—15 діб, або 50—60 один
с спільно- ромадсь их робіт)

340—680 рн
(або позбавлення прав

на 2—3 ро и)

Двічі на рі по ер вали "підшафе"
Позбавлення водійсь их прав на 10 ро ів

та онфіс ація автів и

По оворили по мобільном за ермом 425—510 рн

Не проп стили пішохода на переході 255—340 рн 8,5—17 рн

Заб ли вдома до менти 425—850 рн 68—136 рн

Кер єте пош одженою автів ою 340—425 рн 17—34 рн

Знов заб ли відремонт вати машин
Позбавлення водійсь их прав на 3—6 місяців

або арешт на 5—10 діб

Пор шили на перехресті 425—510 рн 8,5—17 рн

Пор шили на перехресті
та створили аварійн сит ацію

340—680 рн 34—68 рн

Перевищили швид ість на 20 м/ од
або прос очили на червоне світло

255—340 рн 8,5—17 рн

Перевищили швид ість на 50 м/ од
510—680 рн

(або 30—40 один с спільно- ромадсь их робіт)
8,5—17 рн

Винних ДТП на найперевантаженіших перехрестях столиці відтепер ле о визначатим ть за допомо ою
відеофі сації — систем та о о на ляд презент вав чора на перехресті в лиць Артема та Чорновола
перший заст пни олови КМДА Денис Басс
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Ñòîëè÷íà âëàäà îá³ãð³âàº 
ïðîáëåìí³ áóäèíêè
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïåðåâ³ðèâ ñòàí óòåïëåííÿ êâàðòèð êèÿí
²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

Меш анці б дин на Солом’ян-
сь ій, 4/2, вартири я их із похо-
лоданням переповнювала "моро-
зяна свіжість", тепер мож ть че-
ати зим без пані и. Їхні проб-
леми розв’язала місь а влада.
Вчора цьом пере онався пер-
ший заст пни олови КМДА Ана-
толій Гол бчен о. У б дин
теплили стіни, замінили де-
рев’яні ві на на сходових літ ах
на пласти ові, за інч ють ремонт
по рівлі. "Віді ріті" меш анці по-
просили навести лад і в самом
б дин . Не все аразд б ло і в
б дин ах на проспе ті 40-річчя
Жовтня, 11-15. Т т нещодавно
замінили тепломережі. Торі на
проблемній ділянці тр би рвало
по п’ять разів на доб . Нині теп-
ло надходить стабільно.

Ì³ñüêà âëàäà àêòèâíî óòåïëþº æèòëîâ³
áóäèíêè íàïåðåäîäí³ çèìè. Ïåðåâ³ðèòè ðî-
áîòè íà îäíîìó ³ç òàêèõ îá’ºêò³â ó÷îðà ¿ç-
äèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî. Äåâ’ÿòèïîâåðõ³âö³ íà
âóë. Ñîëîì’ÿíñüê³é, 4/2 ïîíàä 30 ðîê³â.
Âåñü öåé ÷àñ ¿¿ ìåøêàíö³ ïîòåðïàëè â³ä
õîëîäó. ßê êàæå ïàí Ãîëóá÷åíêî, êð³çü ù³-
ëèíè ì³æ ïàíåëÿìè â êâàðòèðè "áåçïåðå-
øêîäíî íàäõîäèëî ñâ³æå ïîâ³òðÿ, à âçèì-
êó ùå é ìîðîçÿíå".

Îäíàê óâàãó íà ÷èñëåíí³ ñêàðãè æèòåë³â
çâåðíóëè ò³ëüêè íåùîäàâíî. Óòåïëèòè ñò³-
íè ¿ì ïîîá³öÿëè íàâåñí³. Íà ñüîãîäí³ á³ëü-
øó ÷àñòèíó ðîáîòè âæå âèêîíàëè. Íà ñò³-
íè íàêëàäàþòü ïëèòè ç ï³íîïëàñòó, çâåð-
õó íàíîñÿòü ùå îäèí çàõèñíèé øàð. Ïî-
ôàðáîâàíå ó çåëåíèé êîë³ð ïîêðèòòÿ ìè-
ëóº îêî é ç³ãð³âàº ñåðöÿ ìåøêàíö³â. "Ó
êâàðòèðàõ óæå òåïë³øå, òà é íå ÷óòè øó-
ìó ç âóëèö³",— çàïåâíÿº ìåøêàíêà Ñâ³ò-
ëàíà.

Ñòàðøà ïî áóäèíêó Òåòÿíà Øêîëüíèê
ïîñêàðæèëàñÿ: "Ìàéñòðè ïðàöþþòü ìàéæå
ö³ëîäîáîâî. ßêîñü äî íèõ ïðè÷åïèëèñÿ õó-
ë³ãàíè, ïîáèëè, ðîçáèëè â³êíî. Ìè âèêëè-
êàëè ì³ë³ö³þ, ò³ ïðè¿õàëè, é õî÷ áè ùî".

À âò³ì, ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà çîñåðåäè-
òèñÿ íà íåãàðàçäàõ æèòëîâèõ, à íå íà ïðîá-
ëåìàõ âçàºìîâ³äíîñèí õóë³ãàí³â ³ ïðàâî-
îõîðîíö³â. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ó áóäèíêó,
ÿêèé óòåïëèëè ³ ïîôàðáóâàëè, ïîâíî ³í-
øèõ "áîëÿ÷îê". Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïðî-
á³ã ïî âñ³õ äåâ’ÿòè ïîâåðõàõ ó îäíîìó
ï³ä’¿çä³ é ïîì³òèâ îáäðÿïàí³ ñò³íè, ïðîâè-
ñë³ äðîòè, áðàê åëåêòðîëàìïî÷îê ³ ïðîò³-
êàííÿ äàõó. Çàçèðíóâ ó øïàðèíó äî "ë³ô-
òîâî¿" ³ ïîáà÷èâ, ùî òàì îáëàøòóâàëè
ñêëàä ÿùèê³â.

"Òóò ÷èìàëî ïðîáëåì. Çâ³ñíî, ìè ðîáè-
ìî é ðîáèòèìåìî ðåìîíò. Òà ãîëîâíà á³-
äà, ìàáóòü, ó òîìó, ùî ìåøêàíö³ íå ñòàâ-
ëÿòüñÿ äî ï³ä’¿çäó ÿê äî âëàñíîãî. Òóò óñå
îáøàðïàíå, à çà äâåðèìà ó íèõ çîâñ³ì ³íàê-
øå",— îáóðþºòüñÿ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè àäì³í³ñòðàö³¿. Çà éîãî ñëîâàìè, ëþäè
ç ðàäÿíñüêèì òèïîì ìèñëåííÿ ââàæàþòü,
ùî ìàéíî çà äâåðèìà êâàðòèðè ìîæíà íå
ö³íóâàòè, ìîâëÿâ, õòîñü ïðèéäå ³ âñå ïîëà-
ãîäèòü. Áóëî á ë³ïøå, àáè âîíè çíàëè, ùî
âñå ó áóäèíêó ¿õíº, é áåðåãëè éîãî.

"Âèùà åôåêòèâí³ñòü, íàïðèêëàä, ó
ÎÑÁÁ. Ìè á çðîáèëè ðåìîíò, ïåðåäàëè
¿ì, à äàë³ âîíè âæå ñàì³ ìàþòü â³äïîâ³äà-
òè é ï³äòðèìóâàòè âñå â íàëåæíîìó ñòà-
í³",— ââàæàº ïàí Ãîëóá÷åíêî. Íà÷àëüíèê
ÃÓ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð
Ñòîðîæåíêî äîäàâ, ùî ó ì³ñò³ ñòâîðåíî
âæå 413 òàêèõ îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áà-
ãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â.

Óòåïëåííÿ äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêè íà Ñîëî-
ì’ÿíñüê³é, 4/2 º êîìïëåêñíèì. Êð³ì îá-
ëàäíàííÿ ñò³í äîäàòêîâèì òåðìîñò³éêèì
øàðîì, íà ñõîäîâèõ êë³òêàõ çàì³íèëè â³ê-
íà íà ïëàñòèêîâ³, ÷àñòêîâî ðåìîíòóþòü
ïîêð³âëþ. Çàãàëîì ðîáîòè îá³éøëèñÿ â 3,3
ìëí ãðí. Òàêèé êîìïëåêñ ðîá³ò ïðîâîäÿòü
ó 4—5 áóäèíêàõ êîæíîãî ðàéîíó. Çàãàëîì
æå ùîðîêó óòåïëþþòü ïîíàä ñòî.

À âò³ì, Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïåðåêîíà-
íèé, ùî ñòàðèé æèòëîâèé ôîíä, çîêðå-
ìà õðóùîâêè, ñë³ä íå óòåïëÿòè, à çíîñè-
òè, à íà ¿õíüîìó ì³ñö³ áóäóâàòè íîâ³ îñå-
ë³. ² âñå-òàêè ó áþäæåò³ íàñòóïíîãî ðî-
êó, çà ïðèáëèçíèìè ðîçðàõóíêàìè, íà

ïðîãðàìó "Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ" ìî-
æóòü çàêëàñòè äî 700 ìëí ãðí, ç íèõ ìàé-
æå 200 ìëí ãðí ñïðÿìóþòü íà óòåïëåí-
íÿ, àäæå íà îá³ãð³âàííÿ òàêîãî áóäèíêó
âèòðà÷àþòü íà 30—40 â³äñîòê³â ìåíøå
åíåðãîðåñóðñ³â.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ â³äâ³äàâ ³ Ãî-
ëîñ³¿âñüêèé ðàéîí. Íà ïðîñïåêò³ 40-ð³÷÷ÿ
Æîâòíÿ á³ëÿ áóäèíê³â 11-15 çàâåðøèëè çà-
ì³íó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ. Òîð³ê òóò òðàïëÿ-
ëîñÿ ìàéæå ïî ï’ÿòü ïîðèâ³â ùîäíÿ. Êî-
ìóíàëüíèêè ïåðåêëàëè äî ê³ëîìåòðà òðóá.
Òåïëî äî áóäèíê³â ñòàá³ëüíî íàäõîäèòü.
Ïðîòå "â³ä³ãð³ò³" ìåøêàíö³ áóäèíê³â áóê-
âàëüíî íàêèíóëèñÿ íà Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åí-
êà ç ³íøèìè êëîïîòàìè. Ïîïðîñèëè â³ä-
ðåìîíòóâàòè ï³ä’¿çäè, ë³ôòè, ïðîêëàñòè
÷àñòèíó äîðîãè çà áóäèíêîì. "Âñå, ùî ëþ-
äè ïðîñÿòü, âèêîíóâàòèìåìî. Òà õîò³ëîñÿ
á óñå ðîáèòè â³äïîâ³äíî äî ïàñïîðò³â áó-
äèíê³â. ßêáè òóäè âíîñèëè ïðàâäèâó ³í-
ôîðìàö³þ, áóëî á ÷³òêå áà÷åííÿ, äå ³ ùî
òðåáà çðîáèòè",— ï³äñóìóâàâ Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî

За інчення. Почато на 1-й стор.

Íàâïàêè, ï³äâèùåííÿ ñòîñóâà-
òèìåòüñÿ ëèøå êîìåðö³éíèõ îð-
ãàí³çàö³é. Îñîáëèâî Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ïèøàºòüñÿ ñëóæáîþ
äîïîìîãè ìåðà 051 — ¿¿ âïåðøå
ñòâîðåíî çà ÷àñè ³ñíóâàííÿ ñòî-
ëèö³ Óêðà¿íè. Çàâäÿêè ö³é ñëóæ-
á³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çíàº ïðî
9 òèñÿ÷ äçâ³íê³â, êîòð³ íàäõîäÿòü
ùîäíÿ, ³ ìàº çìîãó ðåàãóâàòè íà
òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ç êîæíèì êè-
ÿíèíîì, òà ðîçä³ëèòè éîãî ïðîá-
ëåìè. Ñàìå òàêèé ï³äõ³ä ³ âèêëè-
êàâ, íà äóìêó ìåðà, íåíàâèñòü äî
íüîãî âëàäíèõ ñòðóêòóð, ÿê³
âëàøòóâàëè ÷åðãîâ³ ïîçà÷åðãîâ³
âèáîðè äî Êè¿âðàäè. "Ìî¿ ð³øåí-
íÿ ä³þòü íà íåðâè òèì, õòî ìàº
âëàäó. Àëå ìåíå òà ìåð³â ³íøèõ
ì³ñò íå çàëÿêàòè. ß ïðàãíó ä³ºâèõ
ðåôîðì. Õî÷ó öåíòðàë³çóâàòè âëà-

äó ³ âçÿòè âñþ ïîâíîòó â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ çà âñå, ùî â³äáóâàºòü-
ñÿ â Êèºâ³. Àäæå ÿ íå çàäîâîëå-
íèé ðîáîòîþ ðàéðàä ³ ðåôîðìó-
âàòèìó ¿õ. Íà ìîþ äóìêó, çà âè-
íÿòêîì ê³ëüêîõ ãîë³â ðàéîí³â,
ðåøòà ïðàöþþòü ïîçà çàêîíîì,
ÿê ³ ¿õí³ çàñòóïíèêè òà íà÷àëüíè-
êè ÆÅÊ³â. Âîíè ïîãàíî ï³êëóþ-
òüñÿ ïðî ïðîñòèõ ëþäåé. Íå ïðè-
áèðàþòü ïîäâ³ð’ÿ, íå ðåìîíòóþòü
áóäèíê³â òà äàõ³â. Íåçàáàðîì ìè
ïðåçåíòóºìî êèÿíàì ïðîãðàìó
ðîçâèòêó ñòîëèö³ Óêðà¿íè. Âðà-
õóºìî ¿õíþ äóìêó òà çàïðàöþºìî
âæå çà îíîâëåíèìè ïðàâèëà-
ìè",— ïîâ³äîìèâ ìåð. Ìàº Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ³ ñâ³é ðåöåïò
ïîäîëàííÿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè â
êðà¿í³. "Áóäü-ÿêà êîìåðö³éíà
ñòðóêòóðà ìàº åêîíîìèòè. Íàòî-
ì³ñòü Êàáì³í âèòðà÷àº êîøòè íà

îáñëóãîâóâàííÿ ï³ëüã òà ïðèâ³ëå-
¿â äëÿ ÷èíîâíèê³â, àëå íå ðàõóº
âèòðàò. Äëÿ ÷èíîâíèê³â ³ç âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè “Ìåðñåäåñ” ñòàâ íà-
ö³îíàëüíîþ ìàøèíîþ. Á³ëÿ Êàá-
ì³íó âèøèêóâàëèñÿ ëèøå äîðîã³
àâòî. Àëå íàéêðàùèì äëÿ óðÿäó
ñòàâ áè "Çàïîðîæåöü". Àäæå ïðåä-
ñòàâíèêè âëàäè ïîâèíí³ ¿çäèòè
íà ìàøèíàõ â³ò÷èçíÿíîãî âèðîá-
íèöòâà. Íàïðèêëàä, ïîñîë ²òàë³¿
¿çäèòü íà ô³àò³, à Àìåðèêè — íà
ôîðä³. Öå â³äíîñíî äåøåâ³ àâòî.
Ñàìå ç öüîãî é ïî÷èíàºòüñÿ ïàò-
ð³îòèçì",— ââàæàº ñòîëè÷íèé
ìåð. Òåïåð ó éîãî ïëàíàõ — ³òè
íà âèáîðè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, àáè
ñòàòè ãàðàíòîì êîíñòðóêòèâíî¿
ðîáîòè ïàðëàìåíòó Óêðà¿íè.
"Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî —
íåçâè÷àéíå ÿâèùå â Óêðà¿í³. Áî
ñïîâ³äóº õðèñòèÿíñüêó ëþáîâ äî

áëèæíüîãî é êåðóºòüñÿ Áîæèìè
ïðèíöèïàìè. ² âñ³, õòî ïðèéäå ç³
ìíîþ äî ïàðëàìåíòó, äåìîíñòðó-
âàòèìóòü öå ä³ÿìè. Êîëè ÿ ñòàíó
ïðåì’ºðîì Óêðà¿íè, òî äáàòèìó
ïðî âñþ äåðæàâó",— çàïåâíèâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ó òîìó, ùî ïîë³òè÷íà ñèëà ìå-
ðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî ñòàº çàãàëüíîíàö³îíàëüíèì
ïðîåêòîì, çàñâ³ä÷èëà óãîäà ïðî
ïåðåéìåíóâàííÿ ôðàêö³é Â³òàë³ÿ
Æóðàâñüêîãî ó ì³ñöåâèõ ðàäàõ
Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ íà Áëîê
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Ìèíóëî¿
ï’ÿòíèö³ ï³ä ÷àñ áðèô³íãó ó ñòî-
ëè÷í³é ìåð³¿ ì³ñüêèé ãîëîâà íà-
çâàâ öå çíàìåííîþ ïîä³ºþ. "Ìè
éäåìî â çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó
ïðîåêò³ é ãîòóºìîñÿ äî âèáîð³â
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÿê ïðåäñòàâ-
íèêè õðèñòèÿíñüêîãî ðóõó â

Óêðà¿í³. Ìè âèð³øèëè çì³öíèòè
íàø ñîþç. Öå áóäå äîáðèì çíà-
êîì äëÿ ìåøêàíö³â Êèºâà ³ Æè-
òîìèðùèíè òà óêðà¿íñüêî¿ ïîë³-
òèêè çàãàëîì",— ïåðåêîíàíèé
â³í. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³-
òàë³é Æóðàâñüêèé íàãàäàâ, ùî íà
Æèòîìèðùèí³ â áàãàòüîõ ðàäàõ
³ñíóº áëîê éîãî ³ìåí³, ÿêèé òåïåð
óâ³ëëºòüñÿ â ïîòóæíó çàãàëüíîíà-
ö³îíàëüíó ñòðóêòóðó — Áëîê Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî. "Íà âèáîðàõ
ìè ñòàâèìî ñîá³ ïëàíêó â 10 â³ä-
ñîòê³â. ª âñ³ ï³äñòàâè ââàæàòè,
ùî öå ùå íå ìåæà. Ìè â³äêðèò³
äëÿ âñ³õ ìîëîäèõ, çäîðîâèõ ñèë,
êîòð³ ñïîâ³äóþòü çàãàëüíîõðèñòè-
ÿíñüê³ òà ºâðîïåéñüê³ ö³ííîñò³",—
ïåðåêîíàíèé Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé

Ірина СІВАШОВА,
"Хрещати "

íà “Çàïîðîæö³”

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
ïîñàäèòü ïîë³òèê³â...
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“ßê áàãàò³ á³äíèõ ìåäè÷íèì 
ñòðàõóâàííÿì ëÿêàëè”
Êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà”: “Ïðîáëåìè ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ”

Âîëîäèìèð ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É, çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ÊÌÄÀ:

— ª ÷îòèðè çàêîíîïðîåêòè ïðî ìåäè÷-
íå ñòðàõóâàííÿ. Çà îäíèì ³ç íèõ ïåðøå ³
äðóãå ÷èòàííÿ â³äáóëîñÿ óñï³øíî, àëå ç³
çì³íîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè çì³íèâñÿ ñêëàä äå-
ïóòàò³â. Íîâèé ñêëàä Ðàäè óñï³øíî ïðî-
âàëèâ öåé çàêîíîïðîåêò. ßêùî ïðîñòåæè-
òè ñòàí ðîçâèòêó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, òîé
îïòèì³çì, ÿêèé ìè âñ³ â³ä÷óâàëè, ðîçâ³ÿâ-
ñÿ ñàìå ÷åðåç êðèçó.

Êè¿â ùîð³÷íî çá³ëüøóº âèäàòêè íà 
25—30 â³äñîòê³â, òîæ ìè íå ìîæåìî êàçà-
òè, ùî ó íàñ íåìàº ãðîøåé, ÷è í³÷îãî ç
ì³ñöÿ íå çðóøóºòüñÿ. Íà îñòàíí³õ ãðîìàä-
ñüêèõ ñëóõàííÿõ ðîçãëÿäàëè ïèòàííÿ: ÷è
äîö³ëüíî ââîäèòè ñîö³àëüíî-ìåäè÷íå ñòðà-
õóâàííÿ ³ ÿêèì âîíî ìàº áóòè.

Ó âñ³õ çàêîíîïðîåêòàõ ñõåìè ìàéæå îä-
íàêîâ³, ð³çíèöÿ ëèøå â òîìó, õòî ñòîÿòè-
ìå ç ÷åðïàêîì êîëî öüîãî êîòëà ç ãð³øìè.
ß, ìîæëèâî, é ïåðåá³ëüøóþ!

ª äâà âèäè ñòðàõóâàííÿ: äîáðîâ³ëüíå é
îáîâ’ÿçêîâå. Íàéåôåêòèâí³øå, ÿê ïîêàçóº
äîñâ³ä, òà ìàº åôåêò ³ ìîæëèâ³ñòü ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíîãî âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â — âñå-òà-
êè îáîâ’ÿçêîâå ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ. ßêùî
ç³ñëàòèñÿ íà äîñâ³ä ÑØÀ, òî äîáðîâ³ëüíå
ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ — öå äóæå äîðîãî!

Êîðïîðàòèâíå ñòðàõóâàííÿ ïîòóæíå íà
ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³, íèí³ 3 â³äñîòêè º çà-
ñòðàõîâàíèìè (äîáðîâ³ëüíî). Â ÊÌÄÀ îá-
ãîâîðþâàëè ïèòàííÿ ùîäî ñïðîáè ñôîð-
ìóâàòè ìóí³öèïàëüíó ñòðàõîâó êîìïàí³þ,
àëå çà â³äñóòíîñò³ çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè, í³-
÷îãî íå â³äáóëîñÿ. Íàéñåðéîçí³øà ïðîá-
ëåìà â öüîìó ïèòàíí³ — öå â³äñóòí³ñòü çà-
êîíîäàâ÷î¿ áàçè.

Íàé÷àñò³øå âèñóâàþòü òàê³ àðãóìåíòè
ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ ñòðàõîâî¿ ìå-
äèöèíè:

— Ìåäèöèíà íå ãîòîâà,— à ÿê âîíà ïî-
âèííà áóòè ãîòîâà?

— Ìåäèêè íå ãîòîâ³? — ßê öå?
— Åêîíîì³êà íå ãîòîâà.
ß íå çãîäåí! ª ïèòàííÿ, äå òðåáà äóìà-

òè ïðî ëþäåé, à íå ïðî òå, â ÿê³é ñèòóàö³¿
ìè çíàõîäèìîñÿ.

×àñòî ëÿêàþòü, ùî áóäå äîäàòêîâèé ïî-
äàòîê äëÿ ðîáîòîäàâö³â.

Êîëè ãîâîðÿòü, ùî ìè íå ãîòîâ³ äî çà-
ïðîâàäæåííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî ñîö³àëüíîãî
ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ, ó ìåíå âèíèêàº
òàêà äóìêà:

“Òàêå âðàæåííÿ, ùî îáîâ’ÿçêîâèì ñîö³-
àëüíèì ìåäè÷íèì ñòðàõóâàííÿì áàãàò³ ëÿ-
êàþòü á³äíèõ”.

ßêùî çì³íèòè ñòîñóíêè ì³æ ñòðàõóâàëü-
íèêîì, ñòðàõîâèêîì, ïàö³ºíòîì òà ë³êó-
âàëüíèì çàêëàäîì, ó êîæíîãî ³ç ñóá’ºêò³â
÷³òêî âèìàëþþòüñÿ ñâî¿ ³íòåðåñè:

— ó ïàö³ºíòà — äîñòóïíà ÿê³ñíà ìåäè÷-
íà äîïîìîãà;

— ó ë³êóâàëüíîãî çàêëàäó — íàìàãàòèñÿ
çàïðîñèòè ÿêîìîãà á³ëüøå ïàö³ºíò³â;

— ñòðàõîâèê — áóäå çàö³êàâëåíèé ïåðå-
â³ðèòè âåñü ïðîöåñ.

Ëèøå òîä³ âñÿ ñèñòåìà çì³íèòüñÿ ³ çà-
ïðàöþº.

Â³êòîð³ÿ Ë²ÑÍÈ×À, çàñòóïíèê äèðåêòî-
ðà Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó ñåðöåâî-ñóäèí-
íî¿ õ³ðóðã³¿ ³ìåí³ Ì. Ì. Àìîñîâà

— Ïèòàííÿ ñòðàõîâî¿ ìåäèöèíè íà ñüî-
ãîäí³ º äóæå àêòóàëüíèì, òîìó ùî ð³âåíü
çàðîá³òíî¿ ïëàòè ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó ïî-
ð³âíÿíî íèçüêèé, ÿê ³ íèçüêèé ð³âåíü ìåä-
ïîñëóã.

Ñòðàõîâà ìåäèöèíà Óêðà¿í³ ïîòð³áíà! ²ñ-
íóþòü äåÿê³ ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿, ÿê³ íàäàþòü
äîïîìîãó â ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ Óêðà¿íè.

Òàê ÷è ìîæëèâà ñòðàõîâà ìåäèöèíà â
ìàñøòàáàõ äåðæàâè?

Â³äïîâ³äü íà öå çàïèòàííÿ ìàº ê³ëüêà
ñêëàäîâèõ:

1. Åêîíîì³÷íà — ç ÿêèõ êîøò³â ôîðìó-
þòü ñòðàõîâèé áþäæåò? Ó ðîçâèíåíèõ êðà-
¿íàõ öå 7,5 â³äñîòê³â â³ä ôîíäó çàðîá³òíî¿
ïëàòè.

2. ßê³ñíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ.
3. Êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì êîøò³â

ñòðàõîâèõ êîìïàí³é.
Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ïðîïîðö³éíî

íèæ÷èì º ôîíä çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ç ÿêîãî
áóäóòü â³äðàõîâóâàòè ñòðàõîâ³ âíåñêè. Çà
íàéñì³ëèâ³øèõ ïðîãíîç³â, ìîæíà ïðèïóñ-
òèòè ïîäâîºííÿ (³ íàâ³òü ïîòðîºííÿ, ùî
º ôàíòàñòè÷íèì) áþäæåòó îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ çà ðàõóíîê çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî
ñòðàõóâàííÿ. ×è äîñòàòíüî áóäå öèõ êîø-
ò³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíî¿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè?

Çâè÷àéíî í³, òîìó ùî êîøò³â ïîòð³áíî
óäåñÿòåðî á³ëüøå.

Ð³âåíü íàäàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã, ÿêèé
íå äîçâîëÿº ïîâí³ñòþ çðóéíóâàòè ñèñòå-
ìó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çà öèõ åêîíîì³÷íèõ
óìîâ, ï³äòðèìóºòüñÿ âèíÿòêîâî çàâäÿêè
á³ëüø³é, í³æ ó ªâðîï³, ê³ëüêîñò³ ë³æîê ³
ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó íà äóøó íàñåëåííÿ
â Óêðà¿í³. Òîáòî, ðîçâ’ÿçóºìî ïðîáëåìó
“íå âì³ííÿì, à ê³ëüê³ñòþ”, ÿê ñêàçàâ áè
Ñóâîðîâ. Âèñíîâêè ùîäî ïåðøî¿ ñêëàäî-
âî¿: çàãàëüíîäåðæàâíå îáîâ’ÿçêîâå ìåäè÷-
íå ñòðàõóâàííÿ íå çàáåçïå÷èòü î÷³êóâàíî¿
ÿêîñò³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ âêîòðå îøóêàº
ëþäåé.

Ñèñòåìà ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ ´ðóí-
òóºòüñÿ íà ñòàíäàðòàõ ÿêîñò³ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè. Áåç öèõ ñòàíäàðò³â íå ìîæå áóòè
âèçíà÷åíà âàðò³ñòü ñòðàõîâèõ âèíàãîðîä çà
íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

Ïî÷èíàþ÷è áóäü-ÿêå ðåôîðìóâàííÿ â
ñèñòåì³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ïîòð³áíî ïåðø
çà âñå ïîäáàòè ïðî çàõèñò ãîëîâíèõ ä³éî-
âèõ îñ³á ö³º¿ ñèñòåìè: ïàö³ºíò³â ³ ë³êàð³â.

Ç îãëÿäó íà ðåàëüí³ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâî-
ñò³ äåðæàâè, âèçíà÷àþòü êîëî ìåäè÷íèõ
çàêëàä³â, ÿê³ çàáåçïå÷óâàòèìóòü ïðîãðàìó
äåðæàâíèõ ãàðàíò³é. Ïðè öüîìó ìîæëèâà
ñó÷àñíà “áåçïëàòíà” ñèñòåìà â ³íøèõ çàê-
ëàäàõ, àëå ãàðàíòóº, ùî ö³ çàêëàäè áóäóòü
100 â³äñîòêîâî áåçïëàòíèìè.

Ó íàéðîçâèíåí³øèõ ðåã³îíàõ, îñîáëèâî
ó âåëèêèõ ì³ñòàõ, ìîæíà î÷³êóâàòè ïîñòó-
ïîâå äîáðîâ³ëüíå çâåðíåííÿ íàñåëåííÿ äî
ñòðàõîâî¿ ìåäèöèíè.

Ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì ô³íàíñóâàí-
íÿ ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ ìàº áóòè ðîçðîáêà ñòàí-
äàðò³â ä³àãíîñòèêè, ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êó-
âàííÿ äëÿ êîæíîãî çàõâîðþâàííÿ (çã³äíî
ç ì³æíàðîäíîþ êëàñèô³êàö³ºþ).

Ïîòð³áíî ñòâîðèòè óðÿäîâó ðîáî÷ó ãðó-
ïó ï³ä åã³äîþ ÌÎÇ, âêëþ÷èâøè äî ö³º¿
ãðóïè â³äîìèõ ôàõ³âö³â â Óêðà¿í³. Äåòàëü-
íî âèâ÷èòè ìàòåð³àëè â ð³çíèõ êðà¿íàõ ñâ³-
òó, ñòâîðèòè äåðæàâíó êîíöåïö³þ ïåðåõî-
äó íà ñòðàõîâó ìåäèöèíó, îáîâ’ÿçêîâî îá-
ãîâîðèòè ¿¿ â ìåäè÷íèõ òà òðóäîâèõ êîëåê-
òèâàõ ³ íà ¿¿ áàç³ çàòâåðäèòè Äåðæàâíó
ïðîãðàìó ïåðåõîäó ³ ïî÷àòêó íàäàííÿ ìå-
äè÷íèõ ïîñëóã ç³ ñòðàõîâî¿ ìåäèöèíè.

Ó ïðîãðàì³ ïåðåäáà÷èòè äæåðåëà ô³íàí-
ñóâàííÿ, êîíêðåòíèõ âèêîíàâö³â, òåðì³íè
âèêîíàííÿ ³ êîíêðåòíèõ ïîñàäîâèõ îñ³á äåð-
æàâè, ÿê³ â³äïîâ³äàòèìóòü çà âïðîâàäæåííÿ
â æèòòÿ êîíêðåòíèõ çàõîä³â ïðîãðàìè.

Ë³ë³ÿ ÃÐÈÃÎÐÎÂÈ×, ñåêðåòàð Êîì³òåòó
ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè:

— ß çà ôàõîì ë³êàð. Â Óêðà¿í³ â³äáóâà-
ºòüñÿ çì³íà ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ôîðìà-
ö³¿, öå òåêòîí³÷íèé çñóâ!

Ó íàñ ³ íàäàë³ òðèâàº ïåðâèííå íàãðîìà-
äæåííÿ êàï³òàëó. Ìè íå ìàºìî ñïðàâæíüî-
ãî ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, âîíî ò³ëüêè
ôîðìóºòüñÿ. Âèáîðè çàòðèìóþòü óñå. Íàø
ïàðëàìåíò íå º ïðåäñòàâíèêîì ãðîìàäñüêî¿
âëàäè. Äå íàø ñåðåäí³é êëàñ? Ïàðëàìåíò,
ÿêèé îáðàíî çà çàêðèòèìè ñïèñêàìè, æîä-
íèì ÷èíîì íå áóäå ãîëîñóâàòè çà òå, ùî íå
ïðèíîñèòü êîðèñò³ îñîáèñòî éîìó! Çàêîí º,
à óõâàëþâàòè éîãî íåìàº êîìó.

ß àâòîð áàãàòîñòðàæäàëüíîãî Çàêîíó
“Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå ñîö³àëüíî-ìåäè÷-
íå ñòðàõóâàííÿ”. ßê íå ïàðàäîêñàëüíî, àëå
â óñ³õ êðà¿íàõ-ñóñ³äàõ Óêðà¿íè ìåäè÷íå ñòðà-
õóâàíííÿ ââåäåíî: êðà¿íè Áàëò³¿, Ïîëüù³ é
íàâ³òü ó Ìîëäîâ³, áî â íèõ ïàðëàìåíò ñîö³-
àëüíî îäíîñòàéí³øèé, í³æ ó íàñ.

Ñóòü ó òîìó, àáè áóëî êîìó óõâàëèòè
öåé çàêîí. Éîãî ïðîåêò óïåðøå ïîäàâàâ-

ñÿ ó 2000-ìó. Ïðîéøîâ ïåðøå ³ äðóãå ÷è-
òàííÿ, çà òðåò³ì — íå äîáðàâ ê³ëüêà ãî-
ëîñ³â. Ó 2005 ðîö³ áóâ óñï³øíî ïîõîâàíèé,
òîìó ùî á³ãàëè ëîá³ñòè ïîì³æ äåïóòàòà-
ìè ³ âîëàëè ïðî òå, ùîá íå ñì³ëè óõâà-
ëþâàòè!

ß äóæå øàíóþ óêðà¿íñüê³ ñòðàõîâ³ êîì-
ïàí³¿. Îäíàê óïåâíåíà, ùî ãîëîâíå — ðîç-
ïî÷àòè!

² ðîçïî÷àòè íå ç òî÷êè çîðó ³íòåðåñó
ñòðàõîâèõ êîìïàí³é, à áàçóþ÷èñü íà íàö³î-
íàëüíèõ ³íòåðåñàõ, áî â íàñ óæå 46,3 ìëí
íàñåëåííÿ. ßêùî ñèñòåìà îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ íå ñòàíå äîñòóïí³øîþ ³ ô³íàíñîâî
îïòèìàëüí³øîþ, òî âñå îäíî çàïàñ ì³öíî-
ñò³ ðàíî ÷è ï³çíî âè÷åðïàºòüñÿ.

Âèÿâëÿºòüñÿ, ö³êàâëÿòüñÿ ñîö³àëüíèì
ìåäè÷íèì ñòðàõóâàííÿì ìåøêàíö³ âåëè-
êèõ ì³ñò: ïîæåæíèêè, ïðàö³âíèêè ÌÍÑ,
íàðîäí³ äåïóòàòè, àëå í³õòî íå çàö³êàâëå-
íèé ñòðàõóâàòè ä³äóñ³â òà áàáóñü â îáëàñ-
òÿõ íà ï³âíî÷³ Óêðà¿íè.

ÎÎÍ íàçèâàº Óêðà¿íó ïîë³òè÷íî íåïðè-
âàáëèâîþ ÷åðåç ïîë³òè÷íó íåñòàá³ëüí³ñòü,
à òàêîæ ñòàí çäîðîâ’ÿ ëþäåé. Ñàì Áîã âå-
ë³â íàì çàïðîâàäèòè îáîâ’ÿçêîâå ìåäè÷íå
ñòðàõóâàííÿ.

Ìèõàéëî ÑÀËÞÒÀ, äèðåêòîð ²íñòèòóòó
åêîëîã³¿ òà ìåäèöèíè (ë³êàðíÿ ¹ 1):

— Êîæåí äåíü îäíå ³ òåæ: óñ³ êîìóñü çà-
âàæàþòü. Íà äàíèé ìîìåíò 4,5 â³äñîòê³â
íàñåëåííÿ âæå çàñòðàõîâàíå.

ª òàêå ñëîâî “àêòóàð³é” — öå ëþäèíà,
ÿêà âì³º ïðîðàõîâóâàòè ðèçèêè é ¿õíþ âàð-
ò³ñòü. Öüîìó íèí³ í³õòî íå íàâ÷àº.

Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ íå õî÷å çàéìàòèñÿ
íåïðèáóòêîâîþ ñïðàâîþ. À ñàìå ìåäè÷íå
ñòðàõóâàííÿ â íàø³é êðà¿í³ º íåïðèáóòêî-
âîþ ñïðàâîþ.

Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÿêà â³çüìåòüñÿ çà ìå-
äè÷íå ñòðàõóâàííÿ, ïî-ïåðøå, ïîâèííà
ñêëàñòè äîãîâ³ð ïðî óìîâè ìåäñòðàõóâàí-
íÿ. Êîæíà îñîáà, ÿêà õî÷å ìåäè÷íî çà-
ñòðàõóâàòèñÿ, êóïóº ñòðàõîâèé äîãîâ³ð, à
íå ñòðàõîâèé ïîë³ñ. Ìàþ÷è öåé äîãîâ³ð,
ëþäèíà ìîæå çâåðíóòèñÿ äî ë³êóâàëüíîãî
çàêëàäó, ÿêèé ìàº äîãîâ³ð ç ö³ºþ ñòðàõî-
âîþ êîìïàí³ºþ, ³ îòðèìàòè äîïîìîãó. Íå
çíàþ, äå ³ êîëè â³äìîâèëèñÿ íàäàòè ñòðà-
õîâó äîïîìîãó, àëå º ïðîáëåìè ùîäî íà-
äàííÿ ÿê³ñíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

×îìó íå õî÷óòü ñòðàõóâàòè ñâî¿õ ïðàö³â-
íèê³â ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà? Òîìó ùî
âîíè íå ìàþòü ïðàâà çàïëàòèòè ç ïðèáóò-
êó, à ïðèáóòîê — ìàëèé. Òîìó, íàì áè
ïðîïàãóâàòè, ùîá äîçâîëèëè õî÷ íà 0,5
â³äñîòê³â ïëàòèòè íà âàëîâ³ âèòðàòè. Âî-
íè îäðàçó æ ïî÷íóòü ñòðàõóâàòè ñâî¿õ ïðà-
ö³âíèê³â. Òîìó íàì ïîòð³áíà íîâà çàêîíî-
äàâ÷à áàçà
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Ö³íè íà æèòëî ïî÷àëè òàíóòè
Äî ê³íöÿ ðîêó âàðò³ñòü êâàðòèð çíèçèòüñÿ ùå íà 10 â³äñîòê³â
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Я стало відомо "Хреща-
ти ", ціни на вторинном
рин житла впали від по-
чат ро вже майже на
10 %. А в о ремих випад-
ах власни и вартир
ст пають по пцям і до
15 % від заявленої варто-
сті. Попри оптимістичні
заяви ріелторів на почат-

осені, сит ація на рин-
нер хомості наразі за

ро від обвал і, за
про нозами незалежних
е спертів, ціни на "вто-
рич " до Ново о ро
мож ть знизитися ще в
межах 10 %. А за бра ом
дост пних бан івсь их
редитів це спостері ати-
меться і в 2009 році.

Рино нер хомості
за ро до падіння
цін

Çà äàíèìè ñòîëè÷íèõ ïîðòàë³â
íåðóõîìîñò³, ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
ì³ñÿöÿ ñåðåäíÿ âàðò³ñòü æèòëà íà
âòîðèííîìó ðèíêó çíèçèëàñÿ â
ìåæàõ 0,5—1 %. À ç âåðåñíÿ ö³-
íè íà "âòîðè÷êó" âïàëè âæå ìàé-
æå íà 3—5 %. Îäíàê, çà äàíèìè
ñòîëè÷íèõ àãåíòñòâ íåðóõîìîñò³,
ö³ ïîêàçíèêè º óñåðåäíåíèìè é
íå â³äîáðàæóþòü ðåàëüíîãî ñòàíó
ñïðàâ íà ðèíêó: â îêðåìèõ âè-
ïàäêàõ â³ä ïî÷àòêó ðîêó æèòëî â
óñ³õ ñåãìåíòàõ ñòàëî êîøòóâàòè
íà 10 % ìåíøå. À ï³ä ÷àñ óêëà-
äàííÿ îêðåìèõ óãîä âëàñíèêè,
àáè øâèäøå ïðîäàòè êâàðòèðè,
ëàäí³ óñòóïàòè â³ä 15 äî 20 % çà-
ÿâëåíî¿ âàðòîñò³.

Òàêèì ÷èíîì, ÿêùî íà 1 ñ³÷íÿ
2008 ðîêó ñåðåäíÿ âàðò³ñòü 1 êâ.
ì. æèòëà íà âòîðèííîìó ðèíêó
ñòàíîâèëà $ 2489, òî íàðàç³ âîíà
ñÿãàº $ 2600. Ïîïðè â³çóàëüíèé
äèñáàëàíñ ó ïîêàçíèêàõ, ðèíîê
íåðóõîìîñò³ ï³ñëÿ çàòèøøÿ ³
ñòàãíàö³¿ ïðîòÿãîì ë³òà — âåðåñ-
íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ïî÷àâ ïîì³ò-
íî ïðîñ³äàòè, ÷åðåç ùî ïðîäàâö³
êâàðòèð çà áðàêîì ïîêóïö³â ïî-
÷àëè çíèæóâàòè ö³íè, ÿê³ íà ïî-
÷àòêó ðîêó øòó÷íî áóëè çàâèùåí-
í³ ³ íèìè, é ïîñåðåäíèêàìè íà
10—20 %.

À âò³ì, íèí³ ñåðåäí³ ïîêàçíè-
êè "ïåðåêðèâàþòüñÿ" òàêîæ ³ çà
ðàõóíîê ö³í íà åë³òíå æèòëî, ÿê³
çàëèøàþòüñÿ ñòàá³ëüíèìè ³ íå
çì³íþâàëèñÿ ùå ç ë³òà. Õî÷à
êâàðòèðè "åêîíîì-êëàñó" â îêðå-
ìèõ âèïàäêàõ â³ä ïî÷àòêó ðîêó
âæå ïîäåøåâøàëè íà $ 5—10 òèñ.
"ßêùî íà ïî÷àòêó ðîêó îäíîê³ì-
íàòíà â õðóùîâö³ ïëîùåþ 40 êâ.
ì çàëåæíî â³ä ðîçòàøóâàííÿ
êîøòóâàëà $ 80—90 òèñ., íàðàç³ çà
íå¿ ïðîïîíóþòü $ 70—80 òèñ. Îä-
íàê çà âåëèêîãî ïîïèòó íà æèò-
ëî êóï³âåëüíà ñïðîìîæí³ñòü êè-
ÿí óïàëà, òîìó íàâ³òü çà òàêîþ
ö³íîþ êâàðòèðè í³õòî íå êóïóº",
— ðîçïîâ³ëè "Õðåùàòèêó" â ÀÍ
"Äæóë³ÿ". Çà ñëîâàìè ð³åëòîð³â,
íàéá³ëüøèé ñïàä ö³í òîðêíåòüñÿ
ñàìå çàñòàð³ëîãî æèòëîâîãî ôîí-
äó, à ñàìå õðóùîâîê, ÿê³ ïåðåáó-
âàþòü ó íàï³âàâàð³éíîìó ñòàí³.
Òàêîæ äåøåâøàþòü îñåë³ ó ïà-
íåëüíèõ áóäèíêàõ ç íåçðó÷íèì
ïëàíóâàííÿì — òàê çâàíèõ ÷åø-
êàõ, ÿê³ çâîäèëè â 1970—1980-õ
ðîêàõ. Çà ñëîâàìè ñàìèõ æå ð³åë-
òîð³â, ö³íè íà íèõ äàâíî íå â³ä-

ïîâ³äàþòü âàðòîñò³ ³ øòó÷íî çà-
âèùåí³ íà 35—65 %.

Êð³ì òîãî, íà çíèæåííÿ êóï³-
âåëüíî¿ ñïðîìîæíîñò³ ãðîìàäÿí
òà çíèæåííÿ ö³í íà æèòëî âïëè-
íóëè êîëèâàííÿ êóðñó ãðèâí³ äî
äîëëàðà, ÿêèé çì³öíèâñÿ ç 4,55
âë³òêó äî 6 ãðí/$1 ó æîâòí³. À çà
ñëîâàìè ô³íàíñîâèõ àíàë³òèê³â òà
ïðîãíîç³â áàíê³ð³â, ö³ëêîì éìî-
â³ðíî, ùî äîëàð íàñòóïíîãî ðîêó
ïîäîðîæ÷àº äî 7 ãðí/$1. Êóïóâà-
òè æ êâàðòèðè çà ñòàðèìè ö³íà-
ìè çà òàêîãî êóðñó ïîòåíö³éí³ ïî-
êóïö³ íå õî÷óòü, áî íà êîëèâàí-
íÿõ âîíè âòðà÷àþòü â³ä 3 äî 5 %
âàðòîñò³ æèòëà.

Âîäíî÷àñ äàí³ ïîðòàë³â íåðóõî-
ìîñò³ íå çá³ãàþòüñÿ ç³ ñïðàâæí³-
ìè ðèíêîâèìè ðåàë³ÿìè, àäæå
âîíè íàëåæàòü ð³çíèì àãåíòñòâàì
íåðóõîìîñò³, ÿê³ çàö³êàâëåí³ íå ó
ïðàâäèâîìó â³äîáðàæåíí³ òåí-
äåíö³é, à ìàþòü çà ìåòó ï³ä-
øòîâõíóòè ïîêóïö³â, ùîá ñêóïî-
âóâàëè æèòëî "çà äåøåâèíêó" ³
íàðåøò³ ÿêîñü ðîçõèòàòè "ìåðò-
âèé" ðèíîê.

Çà äàíèìè ³íøèõ àãåíòñòâ íå-
ðóõîìîñò³ ñòîëèö³, ïîïðè î÷³êó-
âàííÿ ïîæâàâëåííÿ âîñåíè ðè-
íîê íåðóõîìîñò³ ïîâí³ñòþ ñòàâ,
à ê³ëüê³ñòü óãîä ç êóï³âë³-ïðîäà-
æó ñêîðîòèëàñÿ ÿê ì³í³ìóì íà
10 % ïîð³âíÿíî ç ïîêàçíèêàìè
ìèíóëîãî ðîêó. Îá'ºìè ïðîäàæó
æèòëà ïîð³âíÿíî ç íèí³øí³ì âå-
ðåñíåì ó æîâòí³ âïàëè íà 30—
50 %. Ïðèì³òíî, ùî óãîäè ç êó-
ï³âë³-ïðîäàæó ñòîñóþòüñÿ ÿê
ïåðâèííîãî, òàê ³ âòîðèííîãî
ðèíêó íåðóõîìîñò³.

Ö³íè çíèçèëèñÿ ³ íà ïåðâèí-
íîìó ðèíêó. Âòðàòèâøè ïîòåí-
ö³éíèõ ïîêóïö³â ÷åðåç "çàìîðî-
æåííÿ" ³ïîòå÷íèõ ïðîãðàì, áóä³-
âåëüí³ êîìïàí³¿ ïî÷àëè ç ïî÷àò-
êó æîâòíÿ çíèæóâàòè ö³íè íà
êâàðòèðè â íîâîáóäîâàõ ó ìåæàõ
10—15 %. Îäíàê, çà ñëîâàìè êå-

ðóþ÷îãî ïàðòíåðà êîíñàëòèíãî-
âî¿ êîìïàí³¿ "Ä³àëîã-êëàññ³ê" Àð-
òåìà Íîâèêîâà, áóä³âåëüí³ êîì-
ïàí³¿ ìîæóòü çìåíøèòè ¿õ ³ íà 
30 %, àäæå íàðàç³ â ñòîëèö³ ñîá³-
âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà 1 êâ. ì æèò-
ëà ñòàíîâèòü $ 900—1000, éîãî
ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü ï³ä ÷àñ ðåàë³-
çàö³¿ — $ 1600, âîäíî÷àñ ÿê ñå-
ðåäíÿ âàðò³ñòü êâàðòèð ó íîâîáó-
äîâàõ ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ ñÿãàëà 
$ 2600 çà 1 êâ. ì. Òàêèì ÷èíîì,
äëÿ çàáóäîâíèê³â òåîðåòè÷íî º âñ³
ï³äñòàâè é íàäàë³ çíèæóâàòè âàð-
ò³ñòü.

Îäíàê, ÿê ñòàëî â³äîìî "Õðå-
ùàòèêó" íà àíîí³ìíèõ çàñàäàõ ó
îäí³é ç³ ñòîëè÷íèõ äåâåëîïåð-
ñüêèõ êîìïàí³é, çàáóäîâíèêè
íàâðÿä ÷è ï³äóòü íà ìàñîâå çíè-
æåííÿ ö³í, àäæå ðîçóì³þòü, ùî
ñèñòåìíà êðèçà äîñÿãàº ñâîãî ï³-
êó é ðîçðàõîâóâàòè íà ñòàá³ë³çà-
ö³þ ïåðâèííîãî ðèíêó ðàí³øå,
í³æ ÷åðåç ð³ê, íå äîâîäèòüñÿ. Òî-
ìó íàéë³ïøèé âàð³àíò — "çàìî-
ðîæóâàòè" áóä³âíèöòâî òà òðèìà-
òè ö³íè íà ñòàëîìó ð³âí³.

Час несправджених
про нозів

Ñâîºþ ÷åðãîþ, ïðåäñòàâíèêè
ð³åëòîðñüêèõ êîìïàí³é ç îïòèì³ç-
ìîì äèâèëèñÿ íà ðèíîê íåðóõî-
ìîñò³ íà ïî÷àòêó îñåí³ òà äàâàëè
ïðîãíîçè, ùî ðèíîê îæèâå ³ ö³-
íè íå ïàäàòèìóòü, à çà ïåâíèõ
óìîâ ìîæóòü íàâ³òü ï³äâèùóâà-
òèñÿ. Çîêðåìà ïðåçèäåíò Âñå-
óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ "Ñï³ëêà ñïå-
ö³àë³ñò³â ç íåðóõîìîñò³ Óêðà¿íè"
Îëåêñàíäð Ðóáàíîâ íàãîëîøóâàâ,
ùî ö³º¿ îñåí³ ïåâíèì ÷èíîì ïî-
æâàâèòüñÿ ðèíîê, à êðèçà âè÷åð-
ïàº ñåáå íå ðàí³øå îñåí³ 2009 ðî-
êó. Îäíàê, ÿê ñòâåðäæóþòü ó ñòî-
ëè÷íèõ àãåíòñòâàõ íåðóõîìîñò³ òà
ïðåäñòàâíèêè áóä³âåëüíèõ êîì-

ïàí³é, ðèíîê ïðîñòî ñòàâ, ³ â³í çà
êðîê äî ìàñøòàáíîãî îáâàëó ö³í.
ßêùî íà ïåðâèííîìó ðèíêó çà-
áóäîâíèêàì óäàñòüñÿ óòðèìàòè
çíèæåííÿ â ìåæàõ 20—30 %, òî
"âòîðè÷êà", çà ïðîãíîçàìè åêñ-
ïåðò³â, ìîæå âïàñòè ÿê ì³í³ìóì
íà 35 % ïðîòÿãîì ãðóäíÿ 2008 ðî-
êó — áåðåçíÿ 2009-ãî.

Îäíàê äèíàì³êà ðèíêó çìóñè-
ëà íàéîïòèì³ñòè÷íèõ åêñïåðò³â
ïåðåãëÿíóòè ïðîãíîçè. Íàâ³òü
ñàì Îëåêñàíäð Ðóáàíîâ âèçíàº,
ùî ðèíîê íåðóõîìîñò³ êðà¿íè âæå
áóâ ïåðåãð³òèé ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
ê³ëüêîõ ðîê³â, à ï³ê ïðèïàâ íà
æîâòåíü-ëèñòîïàä 2007 ðîêó, êî-
ëè ñòîëè÷í³ õðóùîâêè áóëè äî-
ðîæ÷³ çà æèòëî â íèçö³ ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿í.

Ñèòóàö³þ ïîãëèáèëè ñâ³òîâà
ô³íàíñîâà êðèçà òà ¿¿ íàñë³äêè â
Óêðà¿í³ — "ïåðåãð³â" áàíê³âñüêî-
ãî ñåêòîðó, ñïàä îáñÿã³â áóä³â-
íèöòâà, çíèæåííÿ êóï³âåëüíî¿
ñïðîìîæíîñò³ íàñåëåííÿ òîùî.
Òîìó ìîæå ñòàòèñÿ, ùî âæå â³ä
ïî÷àòêó 2009 ðîêó ö³íè íà "âòî-
ðèííå" æèòëî íàáëèæàòèìóòüñÿ
ïîñòóïîâî äî ðåàëüíèõ, ÿê³ â³äîá-
ðàæàòèìóòü ô³íàíñîâ³ ìîæëèâî-
ñò³ ãðîìàäÿí, à íå ëèøå ïîïèò íà
êâàðòèðè. Íàðàç³ â³í íå çì³íèâ-
ñÿ, îäíàê îñåë³ í³õòî íå êóïóº.

Íà ïî÷àòêó æ 2008-ãî ð³åëòîðè
òà ó÷àñíèêè ðèíêó ïðîãíîçóâàëè,
ùî íåðóõîì³ñòü ó ñòîëèö³ íà ïåð-
âèííîìó òà âòîðèííîìó ðèíêàõ
ïîäîðîæ÷àº íà 10—25 %. Çàáó-
äîâíèêè ðîáèëè ùå ñì³ëèâ³ø³
ïðîãíîçè. "Ïðîòÿãîì 2008 ðîêó
ï³äâèùåííÿ ö³í íà íåðóõîì³ñòü
äîñÿãíå 30 %, öå òî÷íî",— îïòè-
ì³ñòè÷íî íàãîëîñèâ íàïðèê³íö³
2007-ãî â³öå-ïðåçèäåíò ìîíîïî-
ë³ñòà ñòîëè÷íîãî ðèíêó íåðóõî-
ìîñò³ ÕÓ "Êè¿âì³ñüêáóä" Âàñèëü
Ìîæàð.

Çà äàíèìè ïîðòàë³â íåðóõîìî-
ñò³ òà àãåíòñòâ íåðóõîìîñò³ â ðå-

ã³îíàõ, ïàä³ííÿ ö³í íà æèòëî â
³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè íàðàç³ ùå
á³ëüøå, í³æ ó ñòîëèö³. Çîêðåìà,
íàéá³ëüøå ïîäåøåâøàëè êâàðòè-
ðè â Çàïîð³ææ³ — àæ íà 40 %. Ó
Õàðêîâ³, Äí³ïðîïåòðîâñüêó,
Ëüâîâ³, Äîíåöüêó òà Ïîëòàâ³ ö³-
íè çà îñòàíí³ äâà ì³ñÿö³ âæå óïà-
ëè íà 15—20 %. Îäíàê, çà ñëîâà-
ìè ó÷àñíèê³â ðèíêó, â öèõ ì³ñ-
òàõ òàêà òåíäåíö³ÿ çáåðåæåòüñÿ é
íàäàë³, àäæå ïîð³âíÿíî ç³ ñòîëè-
öåþ ïëàòîñïðîìîæí³ñòü æèòåë³â
òàì íà ïîðÿäêè ìåíøà.

Спе лянти ід ть
з рин

Õòî íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàâ â³ä
êðèçè íà ðèíêó íåðóõîìîñò³, òàê
öå àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³ é ð³åë-
òîðè. Çà ñëîâàìè ó÷àñíèê³â ðèí-
êó, îäíèì ³ç ÷èííèê³â, êîòð³ ñòè-
ìóëþâàëè ð³ñò ö³í íà æèòëî, áó-
ëà ñàìå ä³ÿëüí³ñòü ïîñåðåäíèê³â:
çìàãàííÿ çà êë³ºíòà òà íàâ'ÿçó-
âàííÿ éîìó âèñîêèõ ö³í ³ ñïðè-
÷èíèëî ñòð³ìêèé ð³ñò âàðòîñò³
æèòëà ÿê íà ïåðâèííîìó, òàê ³ íà
âòîðèííîìó ðèíêó. Íàðàç³ æ, çà
äàíèìè ó÷àñíèê³â ðèíêó, íà ïî-
÷àòîê ðîêó â ñòîëèö³ áóëà ìàéæå
òèñÿ÷à àãåíòñòâ íåðóõîìîñò³, äå
ïðàöþâàëè äî 30 òèñ. ëþäåé. Íè-
í³ æ ìàéæå 5 òèñ. ð³åëòîð³â óæå
çâ³ëüíèëèñÿ ç ðîáîòè, à ò³ ïðàö³â-
íèêè ÀÍ, ÿê³ ùå ÷èñëÿòüñÿ â
øòàò³ àãåíòñòâ, ïî÷àëè çàéìàòè-
ñÿ ³íøîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ÿê êàæóòü,
äî "ë³ïøèõ ÷àñ³â". Ìîæíà î÷³êó-
âàòè, ùî ç ðèíêó ï³äå ï³âñîòí³
àãåíòñòâ íåðóõîìîñò³, àäæå ðè-
íîê ùå äâà ðîêè òîìó áóâ íèìè
ïåðåíàñè÷åíèé. Îòîæ êðèçà ï³ä-
øòîâõíå äî îïòèì³çàö³¿ ¿õíüî¿ ðî-
áîòè, ùî âðåøò³-ðåøò âïëèíå é
íà ö³íè, ÿê³ äî òîãî íèìè áóëè
øòó÷íî çàâèùåí³, ñòâåðäæóþòü
åêñïåðòè

Застарілий житловий фонд столиці вже давно не відповідає ціновим реаліям
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Çà òèæäåíü ³íäåêñ ÏÔÒÑ óïàâ 
íà 6,5 â³äñîòêà
² öå ëèøå ïî÷àòîê
Îëåíà ÇÀÃÐÅÁ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я і за ально раїнсь ий е оно-
мічний стан, та і сит ація на
фондовій біржі ПФТС же не пер-
ший тиждень нестабільна, а пові-
домлення "ПФТС пав" же ні о-
о не див ють. Адже чи не що-
дня інде си падають, нові лідери
за ріплюють свої щойно відвойо-
вані позиції, а старі відходять на
др ий план че ати на нові змі-
ни. Е сперти ствердж ють, що
на тлі ризи всьо о фондово о
рин рейтин ПФТС втрачає
свою значимість.

Çà îñòàíí³é òèæäåíü ³íäåêñíèé êîøèê
ÏÔÒÑ âòðàòèâ 18,2 ïóíêòó, òîáòî çìåí-
øèâñÿ ìàéæå íà 6,5 % (7 ëèñòîïàäà ôîí-
äîâèé ³íäèêàòîð ñòàíîâèâ 286,96 ³íäåêñ-
íîãî ïóíêòó, à íàðàç³ ñòàíîâèòü 268,76).
Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íå äóæå âò³øíà òåíäåíö³ÿ:
³íäåêñí³ ö³íè àêö³é íå òå ùî íå çðîñòàþòü,
á³ëüø³ñòü íàâïàêè — ïàäàº. Íàïðèêëàä, ö³-
íà íà àêö³¿ åì³òåíòà “Çàõ³äåíåðãî” âïàëà
ìàéæå íà äâà ç ïîëîâèíîþ â³äñîòêà, õî÷à
íà ïîïåðåäíüîìó òèæí³ ö³íà çðîñëà ìàéæå
íà ñò³ëüêè æ, ö³íè íà àêö³¿ “Öåíòðåíåðãî”,

“Óêðíàôòè”, “Óêðòåëåêîìó” òà “Ðàéôôàé-
çåí Áàíêó Àâàëü” âïàëè â³äïîâ³äíî íà 7,94,
6,07, 13,33 òà 3,79 â³äñîòêà.

Çà ñëîâàìè àíàë³òèê³â, çíèæåííÿ âàðòî-
ñò³ ö³ííèõ ïàïåð³â âèêëèêàíå íåãîòîâí³ñ-
òþ ³íâåñòîð³â âêëàäàòè êîøòè â åêîíîì³-
êó. Ïðè÷èíà — ñèñòåìíèé ðèçèê áàãàòüîõ
ñåêòîð³â åêîíîì³êè Óêðà¿íè, à òàêîæ çíà÷-
íå ñïîâ³ëüíåííÿ òåìï³â ¿¿ çðîñòàííÿ. ²í-
âåñòîðè øâèäøå çîð³ºíòîâàí³ íà ïðîäàæ,
àí³æ íà êóï³âëþ.

Íà ôîíäîâîìó ðèíêó ïåðøå ì³ñöå öüî-
ãî òèæíÿ âïåâíåíî ïîñ³ëà êîìïàí³ÿ Foyil
Securities, äðóãå çáåðåãëà çà ñîáîþ ³íâåñ-
òèö³éíà êîìïàí³ÿ Dragon Capital, íà òðå-
ò³é ñõîäèíö³ îïèíèëàñÿ ÔÊ “Ñîêðàò”. Òà-
ê³ çì³íè ïîÿñíþþòü ðèçèêîâ³ñòþ òà íå-
ë³êâ³äí³ñòþ ðèíêó, à òàêîæ òèì, ùî çíà÷-
íó ê³ëüê³ñòü óãîä óêëàäàþòü ïîçà îðãàí³-
çîâàíèì ðèíêîì.

Ç òîãî, ùî â³äáóâàëîñÿ ïðîòÿãîì îñòàí-
íüîãî òèæíÿ, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê:
ÏÔÒÑ ìèòòºâî ðåàãóº íà íåãàòèâí³ íîâè-
íè, îäíàê ïîâ³ëüíî àáî ç çàòðèìêîþ ðå-
àãóº íà çðîñòàííÿ ì³æíàðîäíèõ ôîíäîâèõ
ðèíê³â. ßêùî ðåàãóº âçàãàë³.

Åêîíîì³ñò ì³æíàðîäíîãî öåíòðó ïåð-
ñïåêòèâíèõ äîñë³äæåíü Îëåêñàíäð Æîëóäü
çàçíà÷àº: “Òå, ùî êî¿òüñÿ íà ÏÔÒÑ, ñåð-
éîçíî ñïðèéìàòè íå âàðòî, àäæå îáñÿã òîð-
ã³â òà ê³ëüê³ñòü óêëàäåíèõ óãîä ì³çåðíèé,
³ âñ³ êîëèâàííÿ ³íäåêñó, ÿêèé çàëåæèòü â³ä

ö³íè, ñòâîðþþòü íåçíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ
óãîä”. Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà, ñòâåðäæó-
âàòè, ùî çíèæåííÿ á³ëüøå íå áóäå, — çà-
ðàíî, áî ñèòóàö³ÿ â ñâ³ò³ íå ïîñï³øàº ïî-
ë³ïøóâàòèñÿ, à îòæå, é íå âàðòî î÷³êóâà-
òè öüîãî é â³ä Óêðà¿íè.

Ç íèì ïîãîäæóºòüñÿ é ïðåäñòàâíèê ÔÊ
“Ñ³ò³ Áðîê” Âîëîäèìèð Êóïð³ÿíêî. “Àê-
òèâí³ñòü òîðã³â íà ÏÔÒÑ íà äàíèé ìî-
ìåíò íåçíà÷íà, îáñÿãè óãîä ìàë³, à á³ëü-
ø³ñòü ³ç íèõ âçàãàë³ óêëàäàþòü ïîçà ðèí-
êîì”,— ãîâîðèòü â³í.

À îò ôàõ³âåöü â³ää³ëó îïåðàö³é íà ôîí-
äîâîìó ðèíêó ÎÒÏ Áàíêó Äåíèñ Çàâîðîò-
í³é çàïåâíÿº, ùî íàéñèëüí³øå âïëèâàº íà
ñèòóàö³þ íà ôîíäîâîìó ðèíêó Óêðà¿íè ïî-

ë³òè÷íà êðèçà, êðèçà íåäîâ³ðè (ÿê äåðæà-
âè äî ï³äïðèºìñòâ, òàê ³ íàâïàêè). Çà éî-
ãî ñëîâàìè, íàé÷àñò³øå ïðàêòèêóþòü ïðè-
çóïèíåííÿ òîðã³â, ùî ìàëî á îõîëîäèòè
ñèòóàö³þ, àëå öå, íàâïàêè, ïîðîäæóº íå-
âìîòèâîâàíèé àæ³îòàæ.

Íå âàðòî î÷³êóâàòè é íà ïîçèòèâ. Çà ñëî-
âàìè åêñïåðò³â, ïàä³ííÿ íà 6 % ëèøå ïî-
÷àòîê. Òàê, ïàí Âîëîäèìèð íå ïðîãíîçóº
çì³í íà êðàùå, íàâ³òü óïåâíåíèé â ïðîòè-
ëåæíîìó, îñê³ëüêè íà çàðóá³æíèõ òîðãî-
âåëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ ñèòóàö³ÿ äàëåêà â³ä
ïîçèòèâíî¿ ÷è òèì á³ëüøå ñòàá³ëüíî¿, à öå,
ïîïðè “çàãàëüìîâàí³ñòü” ðåàêö³¿ óêðà¿í-
ñüêîãî ôîíäîâîãî ðèíêó, íåãàòèâíî âïëè-
âàº íà éîãî òåíäåíö³¿ òà ïåðñïåêòèâè

Ëþáîìèð ØÀÂÀËÞÊ: “ª ïåâí³ ïðîáëåìè 
ç âàëþòîþ, áàíê³âñüêîþ ñèñòåìîþ
òà ðåàëüíèì ñåêòîðîì åêîíîì³êè”

— ßê³ ïðîãíîçè ïîäàëüøîãî ðîç-
âèòêó ñèòóàö³¿ íà óêðà¿íñüê³é ôîí-
äîâ³é á³ðæ³? ×è íàðàç³ âîíà äîñÿã-
ëà ñâîãî äíà? Êîëè ìîæíà áóäå
ðîçðàõîâóâàòè íà ñòàá³ë³çàö³þ
ôîíäîâîãî ðèíêó â Óêðà¿í³?

— Â³äïîâ³äàþ÷è íà öå çàïèòàí-
íÿ, ìîæíà çâåðíóòè óâàãó íà
ê³ëüêà àñïåêò³â. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ñè-
òóàö³þ íà ôîíäîâîìó ðèíêó
Óêðà¿íè âèçíà÷àþòü äâà áëîêè
÷èííèê³â. Ïåðøèé — çîâí³øí³
÷èííèêè, íàïðèêëàä, ñòàí çîâ-
í³øí³õ ðèíê³â êàï³òàëó, ³ äðó-
ãèé — âíóòð³øí³, çîêðåìà åêîíî-
ì³÷í³, ïîë³òè÷í³ òà ñèòóàö³ÿ âñå-
ðåäèí³ Óêðà¿íè çàãàëîì. Ñòîñîâ-
íî çîâí³øí³õ ÷èííèê³â ìîæíà
ñêàçàòè, ùî íàðàç³ âîíè íåãàòèâ-
í³, îñê³ëüêè ñâ³òîâ³ ðèíêè ïàäà-
þòü. Òàê, íåùîäàâíî ç’ÿâèëèñÿ
ðåçóëüòàòè ÂÂÏ ÑØÀ çà òðåò³é
êâàðòàë — âîíè íåãàòèâí³ —
çìåíøåííÿ íà 0,3 â³äñîòêà. Ùî-
ïðàâäà, íå òàê³ íåâò³øí³, ÿê
ïðîãíîçóâàëè,— íà 0,5 â³äñîòêà.
Îäíàê êîíñåíñóñíà äóìêà ñâ³òî-
âèõ åêñïåðò³â ïîëÿãàº â òîìó, ùî
÷åòâåðòèé êâàðòàë äëÿ åêîíîì³-
êè ÑØÀ áóäå ã³ðøèì çà òðåò³é,
òîìó â³äíîâëåííÿ ôîíäîâèõ ðèí-

ê³â ñâ³òó íå î÷³êóºòüñÿ ïðèíàé-
ìí³ ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷èõ äâîõ
êâàðòàë³â. À îñê³ëüêè îñòàíí³ìè
ì³ñÿöÿìè ñâ³òîâ³ ôîíäîâ³ ðèíêè
êîðåëþþòü ç óêðà¿íñüêèì äîâî-
ë³ æîðñòêî, òî öåé ÷èííèê íåãà-
òèâíî âïëèâàòèìå íà íàøó ñèòó-
àö³þ ùîíàéìåíøå ùå äâà êâàð-
òàëè. Ïîë³òè÷íà íåñòàá³ëüí³ñòü ó
êðà¿í³, íà ìîþ äóìêó, òóò ìàº
ìåíøèé âïëèâ. Âèçíà÷àëüí³øà
åêîíîì³÷íà êðèçà, ÿêà íèí³ ïî-
ëÿãàº â òîìó, ùî º ïåâí³ ïðîáëå-
ìè ç âàëþòîþ, áàíê³âñüêîþ ñèñ-
òåìîþ òà ðåàëüíèì ñåêòîðîì
åêîíîì³êè. Ïåðø³ äâ³ ïðîáëåìè
ìàþòü òèì÷àñîâèé õàðàêòåð, òî-
ìó òàê³ çàõîäè, ÿê îòðèìàííÿ
êðåäèòó â³ä ÌÂÔ, ïîâèíí³ ðîç-
â’ÿçàòè ¿õ òà äîäàòè ñòàá³ëüíîñò³
íàö³îíàëüí³é âàëþò³ ³ áàíê³â-
ñüê³é ñèñòåì³. Ïðîáëåìà ç ðåàëü-
íèì ñåêòîðîì ãëèáøà. Ïåðåäóñ³ì
ñóòòºâèì º çìåíøåííÿ âèðîá-
íèöòâà ìåòàëóðãàìè. Éîãî ñïàä
òîðêíóâñÿ ³ òàêèõ ñåêòîð³â, ÿê õ³-
ì³ÿ, ìàøèíîáóäóâàííÿ, áóä³â-
íèöòâî òà ³íøèõ. Ïîäîëàòè öå
çíà÷íî âàæ÷å, ïîòð³áíî á³ëüøå
÷àñó, ïðè÷îìó áàãàòî â ÷îìó ñè-
òóàö³ÿ çàëåæèòü â³ä çîâí³øí³õ òî-

âàðíèõ ðèíê³â, äå ðåàë³çóºòüñÿ
âåëèêà ÷àñòèíà ïðîäóêö³¿ óêðà¿í-
ñüêèõ êîìïàí³é, çîêðåìà ìåòà-
ëóðã³éíèõ. Òîìó âïëèâ ö³º¿ ïðîá-
ëåìè íà ôîíäîâèé ðèíîê, íà
ìîþ äóìêó, òðèâàòèìå ê³ëüêà
êâàðòàë³â. Îòæå, ìîæíà ïåðåäáà-
÷èòè, ùî ïðèíàéìí³ ùå 2—3
êâàðòàëè íà ôîíäîâîìó ðèíêó
Óêðà¿íè ïåðåâàæàòèìóòü âíóò-
ð³øí³ òà çîâí³øí³ íåãàòèâí³ òåí-
äåíö³¿. Äàë³ ïðîãíîçóâàòè äîâîë³
ñêëàäíî, îñê³ëüêè ñèòóàö³ÿ º äó-
æå äèíàì³÷íîþ òà íåïåðåäáà÷ó-
âàíîþ.

— ßêèì ÷èíîì ïîçíà÷èòüñÿ ïà-
ä³ííÿ ³íäåêñó ÏÔÒÑ íà åêîíîì³÷-
í³é ñèòóàö³¿ â êðà¿í³?

— Ð³÷ ó ò³ì, ùî ³íäåêñ ÏÔÒÑ ³
óêðà¿íñüêèé ôîíäîâèé ðèíîê, ðó-
õè ÿêîãî â³äîáðàæàº öåé ïîêàç-
íèê, º ñêîð³øå íàñë³äêîì, àí³æ
ïðè÷èíîþ ðîáîòè åêîíîì³êè.
Âïëèâ áóäå íåâ³ä÷óòíèì, îñê³ëü-
êè ðåàëüíà åêîíîì³êà — òî ðå-
àëüíèé ïîïèò, ðåàëüí³ ëþäè, ÿê³
ïðàöþþòü, ³ í³êóäè âñå öå íå ïî-
ä³íåòüñÿ. ªäèíèé ìîìåíò: òàê ³ñ-
òîòíî ³íäåêñ ÏÔÒÑ çíèæóºòüñÿ
ïàðàëåëüíî ç ïåâíèìè ïðîáëåìà-
ìè ó ô³íàíñîâ³é ñèñòåì³ êðà¿íè,
à öå ñâîºþ ÷åðãîþ îçíà÷àº, ùî
êîìïàí³¿ ìîæóòü ìàòè ïðîáëåìè
³ç çàïîçè÷åííÿìè. Â³äïîâ³äíî ÿê-
ùî íåìàº çàïîçè÷åíü, òî íåìàº
øâèäêîãî é àãðåñèâíîãî ðîçâèò-
êó, íåìàº ñòð³ìêîãî çðîñòàííÿ
åêîíîì³êè. Òîìó â ïåâíîìó ñåí-
ñ³ êàòåãîð³¿ çðîñòàííÿ é ðîçâèòêó
åêîíîì³êè òà çìåíøåííÿ ³íäåêñó
ÏÔÒÑ ïîâ’ÿçàí³, àëå ÿ á íå ñêà-
çàâ, ùî ÏÔÒÑ âèçíà÷àº ðîçâèòîê

åêîíîì³êè òà çàãàëüíó ìàêðîåêî-
íîì³÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³.

— ×èì ñïðè÷èíåíå ïàä³ííÿ àêö³é
óêðà¿íñüêèõ áàíê³â, ÿê³ âõîäÿòü äî
òîï-10 íàéá³ëüøèõ áàíê³â êðà¿íè,
òà ÿê öå ïîçíà÷àºòüñÿ íà ñòàí³ áàí-
ê³âñüêîãî ñåêòîðó êðà¿íè?

— ßê ÿ óæå çàçíà÷àâ, òóò º äâà
ìîìåíòè: çîâí³øí³é ³ âíóòð³øí³é.
Ïðè÷èíîþ ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿
êðèçè ñòàâ îáâàë ³ïîòå÷íèõ ö³í-
íèõ ïàïåð³â ó ÑØÀ, ùî çóìîâè-
ëî íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ ³íâåñòî-
ð³â äî ö³ííèõ ïàïåð³â áóäü-ÿêèõ
áàíê³â ó ÑØÀ òà ñâ³ò³. Öå ñòîñóº-
òüñÿ é óêðà¿íñüêèõ áàíê³â. Öÿ
òåíäåíö³ÿ ïîêè ùî çáåð³ãàºòüñÿ,
³ ¿¿ êîð³íü, íà ìîþ äóìêó, ëåæèòü
ñàìå ó ïëîùèí³ ïåðåäóìîâ òà íà-
ñë³äê³â ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ êðè-
çè. Ùî ñòîñóºòüñÿ âíóòð³øíüîãî
ôàêòîðà, òî, íà ìîþ äóìêó, ïðîá-
ëåìè ç áàíê³âñüêîþ ñèñòåìîþ òà
¿¿ ë³êâ³äí³ñòþ º äîñèòü ñïåêóëÿ-
òèâíèìè òà òèì÷àñîâèìè. Òîìó
ÿ á íå ñêàçàâ, ùî ö³ ïðîáëåìè
ìîæóòü âèçíà÷èòè ðóõ êóðñó
óêðà¿íñüêèõ àêö³é íà äîâãîñòðî-
êîâó ïåðñïåêòèâó, òîáòî á³ëüøå,
í³æ íà ð³ê. Ðåçþìóþ÷è, ìîæíà
ñêàçàòè, ùî ïàä³ííÿ àêö³é â³ò÷èç-
íÿíèõ áàíê³â ìàéæå ïîâíîþ ì³-
ðîþ ñïðè÷èíåíå çîâí³øíüîþ
êðèçîþ ³ ô³íàíñîâèì ¿¿ ïîõî-
äæåííÿì.

— Â àêö³¿ ÿêèõ ï³äïðèºìñòâ íàé-
âèã³äí³øå íàðàç³ âêëàäàòè ñâî¿
êîøòè?

— ß ïîâåðíóñÿ äî ïåðøîãî çà-
ïèòàííÿ. Îñê³ëüêè íà óêðà¿í-
ñüêîìó ôîíäîâîìó ðèíêó ó íàé-

áëèæ÷³ äâà êâàðòàëè íå ïåðåäáà-
÷àºòüñÿ ÿêèõîñü ñòð³ìêèõ ðóõ³â
óãîðó, òî ³íâåñòóâàòè â àêö³¿ íè-
í³ íåäîö³ëüíî. Ðèçèê íà íàé-
áëèæ÷èõ äâà êâàðòàëè á³ëüøèé,
í³æ î÷³êóâàíà äîõ³äí³ñòü. Òîìó
ìè á íå ðåêîìåíäóâàëè ³íâåñòó-
âàòè â àêö³¿ âçàãàë³. Ç ³íøîãî áî-
êó, â íèí³øí³é ñèòóàö³¿ ìîæóòü
áóòè ïðèâàáëèâ³ ïðîïîçèö³¿ ç âè-
ñîêèì ïîòåíö³àëîì, âèá³ðêîâî íà
íèçüêèõ ð³âíÿõ ìîæíà ³íâåñòóâà-
òè â àêö³¿ êîìïàí³é, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà âíóòð³øí³é
ðèíîê. Ïåðåäóñ³ì ÿ á âèä³ëèâ
åíåðãåòèêó, ÷àñòêîâî — ñïîæèâ-
÷èé ñåêòîð ³, ìîæëèâî, ÷åðåç
ÿêèéñü ÷àñ — áàíêè, àëå íå ñüî-
ãîäí³.

— Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê âïëè-
íå íà ôîíäîâèé ðèíîê êðà¿íè ïî-
ë³òè÷íà ñêëàäîâà?

— Îñòàíí³õ ð³ê-äâà, êîëè êðà-
¿íà æèâå â ïåðìàíåíòíîìó ñòàí³
âèáîð³â, ôîíäîâèé ðèíîê ìàéæå
íå ðåàãóº íà òàê³ íîâèíè, à òîìó,
íà ìîþ äóìêó, âïëèâ áóäå ì³í³-
ìàëüíèì. ªäèíå, ùî ìîæíà äî-
äàòè: êîíñîë³äàö³ÿ ïîë³òè÷íèõ
ñèë çàäëÿ óõâàëåííÿ àíòèêðèçî-
âîãî çàêîíó ³ ñêàñóâàííÿ ïîïå-
ðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåí-
íÿ äîñòðîêîâèõ ïàðëàìåíòñüêèõ
âèáîð³â âíîñÿòü ïåâíèé ïîçèòèâ
ó çàãàëüíó ìàêðîåêîíîì³÷íó ñè-
òóàö³þ, ³, ìîæëèâî, öå ÿêèìîñü
÷èíîì â³äîáðàçèòüñÿ íà ôîíäîâî-
ìó ðèíêó

Розмовляли Тетяна ЯКОВЛЄВА,
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Вітчизняном фондовом рин о овтатися від ризи допоможе тіль и диво

З почат ро інде с ПФТС знизився більш ніж на
60 %. Невизначеність на фондовом рин вже призве-
ла до значно о зниження дохідності більшості раїн-
сь их інвестиційних фондів. Продовж ють дешевшати і
а ції вітчизняних страте ічних підприємств. Я с лада-
тиметься сит ація на фондовом рин та в реальном
се торі е ономі и раїни, "Хрещати " розповів аналі-
ти департамент досліджень КУА "Кінто" Любомир
Шавалю .
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

№
№
з/п

Види проїзних
вит ів

Вартість проїзно о вит а, рн

Для фізичних та юридичних осіб Для ст дентів
вищих навчальних
за ладів І - IV
рівнів а редитації
та чнів
професійно-
технічних
навчальних
за ладів денної
форми навчання

Для чнів денної
форми навчання

на
10 днів

на
15 днів

на
30
днів

на
місяць

на др
половин
місяця

на
місяць

на др
половин
місяця

на
місяць

на др
половин
місяця

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. На один вид
транспорт :

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

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

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

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

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

2. На два види
транспорт :

Трамвай -
автоб с

37,00 55,00 — 110,00 55,00 55,00 28,00 28,00 15,00

тролейб с -
автоб с

37,00 55,00 — 110,00 55,00 55,00 28,00 28,00 15,00

трамвай -
тролейб с

37,00 55,00 — 110,00 55,00 55,00 28,00 28,00 15,00

трамвай -
метрополітен

— — — 130,00 65,00 65,00 — 33,00 17,00

Додаток 1
Затверджено

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

від 30.10.2008 № 1490

ТАРИФИ 
на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті, 

який працює у звичайному режимі руху

Про встановлення тарифів на перевезення 
пасажирів і вартості проїзних квитків 

у міському пасажирському транспорті, 
який працює у звичайному режимі руху

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30 жовтня 2008 № 1490
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у м. Києві від 3 листопада 2008 № 26/792

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

1. Âñòàíîâèòè:
— òàðèôè íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ó

ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ —
ìåòðîïîë³òåí³, àâòîáóñ³, òðàìâà¿, òðîëåé-
áóñ³, ôóí³êóëåð³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àé-
íîìó ðåæèì³ ðóõó (äîäàþòüñÿ);

— òàðèôè íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ó
ìåòðîïîë³òåí³ çà ïëàñòèêîâèìè áåçêîí-
òàêòíèìè êàðòêàìè (äîäàþòüñÿ);

— âàðò³ñòü ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ì³ñüêîìó
ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ — ìåòðîïîë³-
òåí³, àâòîáóñ³, òðàìâà¿, òðîëåéáóñ³, ôóí³-
êóëåð³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæè-
ì³ ðóõó (äîäàþòüñÿ);

— âàðò³ñòü ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà êâàðòàë
òà ð³ê ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñ-
ïîðò³ — ìåòðîïîë³òåí³, àâòîáóñ³, òðàìâà¿,
òðîëåéáóñ³, ôóí³êóëåð³, ÿêèé ïðàöþº ó
çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó (äîäàþòüñÿ).

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

òàðèôè íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ó ðîç-
ì³ð³ 0,50 ãðí;

— ïðè çì³í³ òàðèô³â íà ïðî¿çä â ì³ñü-
êîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³, ùî ïðà-
öþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó, âàðò³ñòü
ðåàë³çîâàíèõ ïðî¿çíèõ êâèòê³â çàëèøàºòü-
ñÿ íåçì³ííîþ íà ÷àñ ¿õ ä³¿;

— â ïðî¿çíèõ êâèòêàõ íà òåðì³í ä³¿ ê³ëü-
ê³ñòü ïî¿çäîê íå îáìåæóºòüñÿ;

— òåðì³í ä³¿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà ð³ê çà-
ê³í÷óºòüñÿ 31 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íåçàëåæ-
íî â³ä äàòè ïðèäáàííÿ;

— ïðî¿çä ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí
çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííî-
ãî çàêîíîäàâñòâà.

3. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

— â³ä 07.03.2000 ¹ 326 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â
òà áàãàæó ³ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó

ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³”, çà-
ðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâ-
ë³íí³ þñòèö³¿ 09.03.2000 çà ¹ 21/213;

— â³ä 21.03.2000 ¹ 390 “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 07.03.2000
¹ 326 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïå-
ðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â òà áàãàæó ³ âàðòîñò³
ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêî-
ìó òðàíñïîðò³”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêî-
ìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 24.03.2000
çà ¹ 28/220;

— â³ä 24.04.2000 ¹ 597 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â”, çàðåºñ-
òðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³í-
íÿ þñòèö³¿ 27.04.2000 çà ¹ 45/337;

— â³ä 09.06.2000 ¹ 879 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ âàðòîñò³ ïðî¿çäó íàçåìíèìè âèäàìè
òðàíñïîðòó åêñêóðñ³éíèõ ãðóï øêîëÿð³â”,
çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 16.06.2000 çà ¹ 64/256;

— â³ä 28.03.2001 ¹ 572 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â äëÿ ïðî-
¿çäó ñòóäåíò³â òà ó÷í³â ó ì³ñüêîìó òðàíñ-
ïîðò³”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 30.03.2001 çà
¹ 241/326.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

6. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³
ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà éî-
ãî îïðèëþäíåííÿ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 2
Затверджено

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

від 30.10.2008 № 1490

ТАРИФИ 
на перевезення пасажирів у метрополітені за пластиковими безкон+

тактними картками

Види посл Тариф на 1 поїзд , рн

при реалізації за межами р хомо о
с лад

при реалізації в р хомом
с ладі

Перевезення пасажирів:

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

ф ні лером 1,50 —

метрополітеном 2,00 —

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

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

1. з 1 по 20 поїзд в лючно 2,00

2. з 21 по 30 поїзд в лючно 1,90

3. з 31 по 40 поїзд в лючно 1,80

4. з 41 по 50 поїзд в лючно 1,70

Ïðèì³òêà:
1. Çàñòàâíà âàðò³ñòü ïëàñòèêîâî¿ áåçêîíòàêòíî¿ êàðòêè ñòàíîâèòü 7,00 ãðí.
2. Ìàêñèìàëüíà çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê, ÿêà ìîæå áóòè ïðèäáàíà íà ïëàñòèêîâó

áåçêîíòàêòíó êàðòêó, íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 50 îäèíèöü.
3. Òåðì³í ä³¿ ïëàñòèêîâî¿ áåçêîíòàêòíî¿ êàðòêè ñòàíîâèòü 6 ì³ñÿö³â ç äàòè ïðèäáàí-

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

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Додаток 3
Затверджено

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

від 30.10.2008 № 1490

ВАРТІСТЬ 
проїзних квитків у міському пасажирському транспорті — 
метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, 

який працює у звичайному режимі руху
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

трамвай -
метрополітен

— — — 130,00 65,00 65,00 — 33,00 17,00

тролейб с -
метрополітен

— — — 130,00 65,00 65,00 — 33,00 17,00

автоб с -
метрополітен

— — — 130,00 65,00 65,00 — 33,00 17,00

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

47,00 71,00 — 140,00 71,00 71,00 36,00 36,00 18,00

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

— — — 199,00 100,00 100,00 — 50,00 26,00

5. На три види
наземно о
транспорт :
автоб с -
трамвай -
тролейб с
в залежності
від термін
проїзд :
на 1 день
на 5 днів
на 7 днів

7,50
27,00
33,00

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

тролейб сі,
автоб сі:
— іль істю
від 10 до 14
осіб
— іль істю
від 15 до 20
осіб
— іль істю
понад 20 осіб

4,50

6,00

7,50

Про заходи щодо залучення комунальним 
підприємством “Київдорсервіс” кредиту 

від Європейського банку реконструкції 
та розвитку 

Рішення Київської міської ради № 583/583 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статті 1054 Цивільного кодексу України, пункту 27 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою реалізації Угоди про підго�
товку кредитного фінансування, укладеної 25 квітня 2008 року та підписаної головою Київської міської ра�
ди від виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Л. М. Черно�
вецьким, директором комунального підприємства “Київдорсервіс” В. О. Стусом та старшим банкіром
департаменту “Інфраструктура” Європейського банку реконструкції та розвитку п. О. Сельською, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

з/п Види проїзних
вит ів

Вартість проїзно о вит а, рн

на вартал для
фізичних та

юридичних осіб

на рі

Для
фізичних та
юридичних
осіб

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

Для чнів денної форми
навчання

1 2 3 4 5 6

1. На один вид
транспорт :

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

автоб с 150,00 275,00 138,00 69,00

трамвай 150,00 275,00 138,00 69,00

ф ні лер 150,00 - - -

тролейб с 150,00 275,00 138,00 69,00

2. На два види
транспорт :

трамвай -
метрополітен

325,00 575,00 288,00 144,00

тролейб с -
метрополітен

325,00 575,00 288,00 144,00

автоб с -
метрополітен

325,00 575,00 288,00 144,00

тролейб с -
автоб с

275,00 495,00 248,00 124,00

трамвай -
автоб с

275,00 495,00 248,00 124,00

трамвай -
тролейб с

275,00 495,00 248,00 124,00

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

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

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

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

òüñÿ êðåäèò³â ó çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 30,0
ìëí ºâðî, ùî çàëó÷àþòüñÿ êîìóíàëüíèì
ï³äïðèºìñòâîì “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” â³ä ªâðî-
ïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèò-
êó òà/àáî ªâðîïåéñüêîãî ³íâåñòèö³éíîãî
áàíêó.

4. Óïîâíîâàæèòè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâó Ë. Ì. ×åðíîâåöüêîãî îñòàòî÷íî
óçãîäèòè óìîâè òà ï³äïèñàòè â³ä ³ìåí³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óãîäó ïðî ìóí³öèïàëü-
íó ï³äòðèìêó ïðîåêòó, âêàçàíîãî â ïóíêò³
1 öüîãî ð³øåííÿ, à òàêîæ, ó ðàç³ íåîáõ³ä-
íîñò³, óçãîäæóâàòè òà ï³äïèñóâàòè äîãîâî-
ðè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî óãîäè ïðî ìóí³-
öèïàëüíó ï³äòðèìêó ïðîåêòó.

5. Âèêîðèñòàííÿ êðåäèòíèõ êîøò³â, îò-
ðèìàíèõ â³ä ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó òà/àáî ªâðîïåéñüêî-
ãî ³íâåñòèö³éíîãî áàíêó, ðîçïî÷àòè ï³ñëÿ
çàòâåðäæåííÿ ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó çàõî-
ä³â ç ðåàë³çàö³¿ “Ïðîãðàìè ðîçâèòêó Ñèñ-
òåì óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó (ÀÑÓÒ)” òà
êîøò³â íà ¿õ âèêîíàííÿ.

6. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

6.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè ùîäî âèêîíàííÿ êîìóíàëüíèì ï³ä-
ïðèºìñòâîì “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” ïóíêò³â 1, 2
öüîãî ð³øåííÿ.

6.2. Ïðè ï³äãîòîâö³ ïðîïîçèö³é ùîäî
ôîðìóâàííÿ ïðîåêòó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà

íà 2009 ð³ê òà ïðîåêò³â ð³øåííÿ ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà íàñòóïí³ ðîêè ïåðåä-
áà÷àòè êîøòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êè¿âäîðñåðâ³ñ” íà ïîêðèòòÿ âèäàòê³â, ïî-
â’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì âèùåçàçíà÷åíèì
ï³äïðèºìñòâîì çîáîâ’ÿçàíü çà êðåäèòíèìè
äîãîâîðàìè ç ªâðîïåéñüêèì áàíêîì ðå-
êîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó òà/àáî ªâðîïåé-
ñüêèì ³íâåñòèö³éíèì áàíêîì ó ðîçì³ðàõ
íå ìåíøèõ çà çàçíà÷åí³ íèæ÷å:

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 4
Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 30.10.2008 № 1490

ВАРТІСТЬ 
проїзних квитків на квартал та рік у міському пасажирському 

транспорті — метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері,
який працює у звичайному режимі руху

Ïðèì³òêà:
1. Ïðî¿çí³ êâèòêè òåðì³íîì íà 15 òà 30 äí³â íà ïðî¿çä ó ìåòðîïîë³òåí³ ïî÷èíàþòü ä³ÿòè ç

äàòè ïåðøî¿ àêòèâàö³¿ â àâòîìàòè÷íèõ êîíòðîëüíèõ ïóíêòàõ ìåòðîïîë³òåíó, ÿêó íåîáõ³äíî
çä³éñíèòè ïðîòÿãîì 15 äí³â â³ä äàòè ïðèäáàííÿ. Â ³íøîìó âèïàäêó ïðî¿çíèé êâèòîê ââàæàº-
òüñÿ íåâèêîðèñòàíèì ³ éîãî âàðò³ñòü íå ïîâåðòàºòüñÿ.

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

3. Ó ðàç³ ïðèäáàííÿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà îñíîâ³ ïëàñòèêîâèõ áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê ïîíàä
âàðòîñò³ ïðî¿çíîãî êâèòêà ñòÿãóºòüñÿ çàñòàâíà âàðò³ñòü áåçêîíòàêòíî¿ êàðòêè â ðîçì³ð³ 7,00
ãðí.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Ïðèì³òêà:
1. Òåðì³í ä³¿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà ð³ê âñòàíîâëþºòüñÿ ç 01 ñ³÷íÿ äî 31 ãðóäíÿ 2009 ðîêó.
2. Äîäàòêîâî çàïðîâàäæóþòüñÿ ïðî¿çí³ êâèòêè íà 12 ì³ñÿö³â ç òåðì³íîì ä³¿ ç 01 ãðóäíÿ 2008 ðîêó äî

30 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó, âàðò³ñòü ÿêèõ âñòàíîâëþºòüñÿ íà ð³âí³ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà ð³ê.
3. Òåðì³í ä³¿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà ð³ê çàê³í÷óºòüñÿ 31 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íåçàëåæíî â³ä äàòè ïðèäáàí-

íÿ.
4. Ó âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â, êð³ì òèõ, ùî âèãîòîâëåí³ íà îñíîâ³ ïëàñòèêîâèõ áåçêîíòàêòíèõ êàð-

òîê, âðàõîâàíà âàðò³ñòü âèãîòîâëåííÿ êàðòîê.
5. Ó ðàç³ ïðèäáàííÿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà îñíîâ³ ïëàñòèêîâèõ áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê ïîíàä âàðòîñò³

ïðî¿çíîãî êâèòêà ñòÿãóºòüñÿ çàñòàâíà âàðò³ñòü ïëàñòèêîâî¿ áåçêîíòàêòíî¿ êàðòêè â ðîçì³ð³ 7,00 ãðí.
Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

1. Äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” çàëó÷èòè â³ä ªâðî-
ïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèò-
êó òà ªâðîïåéñüêîãî ³íâåñòèö³éíîãî áàí-
êó êðåäèòè ó çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 30,0 ìëí
ºâðî ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ óïðàâë³ííÿ
äîðîæí³ì ðóõîì òà òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè â ì³ñò³ Êèºâ³. Âñòàíîâèòè, ùî
çàçíà÷åíà çàãàëüíà ñóìà êðåäèò³â ìîæå áó-
òè çàëó÷åíà â³ä îäíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ êðå-
äèòîð³â.

2. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” ïåðåäàòè â çàñòà-

âó ìàéíî, ÿêå áóäå ïðèäáàíå çà ðàõóíîê
çàëó÷åíèõ êðåäèò³â â³ä ªâðîïåéñüêîãî áàí-
êó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó òà/àáî ªâðî-
ïåéñüêîãî ³íâåñòèö³éíîãî áàíêó, äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ êðåäèò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Óêëàñòè óãîäó ïðî ìóí³öèïàëüíó ï³ä-
òðèìêó ïðîåêòó ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
ðàäîþ, Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àä-
ì³í³ñòðàö³ºþ, êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
“Êè¿âäîðñåðâ³ñ”, ªâðîïåéñüêèì áàíêîì
ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó òà/àáî ªâðîïåé-
ñüêèì ³íâåñòèö³éíèì áàíêîì, ÿêà ñòîñóº-

Рі С ма оштів на ви онання зобов’язань
ом нально о підприємства “Київдорсервіс”
за редитним до овором (мільйонів євро)

2009 0,84

2010 1,64

2011 6,36

2012 6,08

2013 5,77

2014 5,46

2015 5,15

2016 4,84

2017 4,53

2018 4,22
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Про звернення депутатів Київської міської 

ради до Президента України, Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України

Рішення Київської міської ради № 579/579 від 30 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

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

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 15.03.07 ¹ 260/921 “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ Óìîâ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ êîí-
êóðñó íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà ì³ñü-
êèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³”, à ñàìå: âèêëàñ-
òè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî
äîäàºòüñÿ.

2. Ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
26.04.07 ¹ 457/1118 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó êîíêóðñíîãî êîì³-

òåòó ç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â ùîäî âèçíà-
÷åííÿ ïåðåâ³çíèê³â ïàñàæèð³â íà ì³ñüêèõ
àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ â ì. Êèºâ³”.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Додаток до рішення Київської міської ради № 579/579 від 30.10.2008 

Звернення депутатів Київської міської ради до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

Äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèñëîâ-
ëþþòü ãëèáîêó ñòóðáîâàí³ñòü ùîäî ïðîá-
ëåì çàõèñòó çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ â³ä øê³ä-
ëèâîãî âïëèâó òþòþíîêóð³ííÿ.

Ñòàòòÿìè 26, 32 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”, ñòàò-
òÿìè 5, 9 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàõîäè ùî-
äî ïîïåðåäæåííÿ òà çìåíøåííÿ âæèâàí-
íÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ¿õ øê³äëèâîãî
âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ” âèçíà÷åíî
ôóíêö³¿ ì³ñöåâèõ ðàä òà ¿õ âèêîíàâ÷èõ îð-
ãàí³â ó ñôåð³ ïîïåðåäæåííÿ òà çìåíøåí-
íÿ âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ¿õ øê³ä-
ëèâîãî âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ.

Ñòàòòåþ 175-1 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àä-
ì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷å-
íî àäì³í³ñòðàòèâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó âè-
ãëÿä³ ïîïåðåäæåííÿ àáî íàêëàäåííÿ øòðà-
ôó â³ä îäíîãî äî ï’ÿòè íåîïîäàòêîâóâà-
íèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, ó ðàç³
â÷èíåííÿ ïîâòîðíîãî ïîðóøåííÿ ïðîòÿ-
ãîì ðîêó íàêëàäàºòüñÿ øòðàô â³ä ï’ÿòè äî
ñåìè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõî-
ä³â ãðîìàäÿí.

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2008 ð³ê”
âñòàíîâëåíî ðîçì³ð íåîïîäàòêîâóâàíîãî
ì³í³ìóìó ãðîìàäÿí — 17 ãðèâåíü.

Ç îãëÿäó íà âèùåçàçíà÷åíå, Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ðàäà çâåðòàºòüñÿ äî Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ïðîïîçèö³ºþ

çá³ëüøèòè ðîçì³ð àäì³í³ñòðàòèâíîãî øòðà-
ôó òà âíåñòè çì³íè äî ñòàòò³ 175-1 Êîäåê-
ñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïî-
ðóøåííÿ.

Ñòàòòþ 175-1 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àä-
ì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ âèêëàñòè ó
òàê³é ðåäàêö³¿:

“Ñòàòòÿ 175-1. Êóð³ííÿ òþòþíîâèõ âè-
ðîá³â ó çàáîðîíåíèõ ì³ñöÿõ

Êóð³ííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ó ì³ñöÿõ,
äå öå çàáîðîíåíî çàêîíîì, à òàêîæ â ³í-
øèõ ì³ñöÿõ, âèçíà÷åíèõ ð³øåííÿì â³äïî-
â³äíî¿ ñ³ëüñüêî¿, ñåëèùíî¿, ì³ñüêî¿ ðàäè,—

òÿãíå çà ñîáîþ ïîïåðåäæåííÿ àáî íàêëà-
äåííÿ øòðàôó â³ä äâîõ äî äåñÿòè íåîïî-
äàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí.

Ïîâòîðíå ïðîòÿãîì ðîêó â÷èíåííÿ ïî-
ðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ ïåð-
øîþ ö³º¿ ñòàòò³, çà ÿêå îñîáó âæå áóëî ï³ä-
äàíî àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñòÿãíåííþ,—

òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó â³ä
äåñÿòè äî ÷îòèðíàäöÿòè íåîïîäàòêîâóâà-
íèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí”.

Íåîáõ³äíî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî â³äïî-
â³äíî äî Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò
Óêðà¿íè íà 2008 ð³ê” íàäõîäæåííÿ â³ä
ñòÿãíåííÿ çà àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðó-
øåííÿ ïîïîâíþþòü äåðæàâíèé òà ì³ñüêèé
áþäæåòè.

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

Про створення стаціонарної комунальної 
соціально+медичної установи 

“Пуща+Водицький психоневрологічний 
інтернат для жінок”

Рішення Київської міської ради № 580/580 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України, статей 135 та 137 Господарського кодексу України,
пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою по�
дальшого соціального захисту осіб з психоневрологічними захворюваннями Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè ñòàö³îíàðíó êîìóíàëüíó
ñîö³àëüíî-ìåäè÷íó óñòàíîâó “Ïóùà-Âî-
äèöüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò
äëÿ æ³íîê” òà ï³äïîðÿäêóâàòè éîãî Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿).

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

2.1. Çä³éñíèòè â³äïîâ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ñòàö³î-
íàðíó ñîö³àëüíî-ìåäè÷íó óñòàíîâó Ïóùà-
Âîäèöüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò
äëÿ æ³íîê”.

2.3. Çàêð³ïèòè çà ñòàö³îíàðíîþ êîìó-
íàëüíîþ ñîö³àëüíî-ìåäè÷íîþ óñòàíîâîþ

“Ïóùà-Âîäèöüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé
³íòåðíàò äëÿ æ³íîê”, ñòâîðåíîþ ó â³äïî-
â³äíîñò³ äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, íà
ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ìàéíî,
ðîçòàøîâàíå íà âóë. Ãàìàðíèêà, 28.

2.4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ïðè ñêëàäàíí³ áþäæåòíèõ çàïè-
ò³â âðàõîâóâàòè âèäàòêè, ïîâ’ÿçàí³ ç óòðè-
ìàííÿì Ïóùà-Âîäèöüêîãî ïñèõîíåâðîëî-
ã³÷íîãî ³íòåðíàòó äëÿ æ³íîê.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 15.03.07 № 260/921 “Про затвердження
Умов організації та проведення конкурсу на

перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування 

у м. Києві”
Рішення Київської міської ради № 564/564 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 44 Закону Укра�
їни “Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобус�
ному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.03
№ 139, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Ка�
бінету Міністрів України від 18.02.97 № 176, та з метою впорядкування та належної організації перевезень
пасажирів у столиці України — місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги ветеранам війни 
та жертвам нацистських переслідувань 

з нагоди відзначення у м. Києві 
64+ї річниці визволення України та 65+ї річниці
визволення столиці України від фашистських

загарбників
Розпорядження № 1474 від 29 жовтня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання міської комплекс�
ної програми “Турбота” на 2006 — 2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005
№ 603/3064, у межах здійснення повноважень органу місцевого самоврядування та з метою відзначення
у м. Києві 64�ї річниці визволення України та 65�ї річниці визволення столиці України від фашистських за�
гарбників:

1. Íàäàòè îäíîðàçîâó àäðåñíó ìàòåð³àëü-
íó äîïîìîãó âåòåðàíàì â³éíè òà æåðòâàì
íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü ó ðîçì³ð³:

300 ãðí — îñîáàì, ÿê³ ìàþòü îñîáëèâ³
çàñëóãè ïåðåä Áàòüê³âùèíîþ;

110 ãðí — ³íâàë³äàì â³éíè ² ãðóïè, 
â ò. ÷. âîºííèõ êîíôë³êò³â òà ³ç ÷èñëà ìàëî-
ë³òí³õ â’ÿçí³â êîíöåíòðàö³éíèõ òàáîð³â, ãåò-

òî òà ³íøèõ ì³ñöü ïðèìóñîâîãî òðèìàííÿ;
105 ãðí — îñîáàì, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ãå-

ðî¿÷í³é îáîðîí³ òà âèçâîëåíí³ ì. Êèºâà;
100 ãðí — ³íâàë³äàì â³éíè II ãðóïè, â 

ò. ÷. âîºííèõ êîíôë³êò³â òà ³ç ÷èñëà ìàëî-
ë³òí³õ â’ÿçí³â êîíöåíòðàö³éíèõ òàáîð³â, ãåò-
òî òà ³íøèõ ì³ñöü ïðèìóñîâîãî òðèìàííÿ;

90 ãðí — ³íâàë³äàì â³éíè III ãðóïè, 

â ò. ÷. âîºííèõ êîíôë³êò³â òà ³ç ÷èñëà ìà-
ëîë³òí³õ â’ÿçí³â êîíöåíòðàö³éíèõ òàáîð³â,
ãåòòî òà ³íøèõ ì³ñöü ïðèìóñîâîãî òðèìàí-
íÿ, ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é, êîëèøí³ì ïàð-
òèçàíàì òà ï³äï³ëüíèêàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè, êîëèøí³ íåïîâíîë³òí³ì â’ÿç-
íÿì êîíöåíòðàö³éíèõ òàáîð³â, ãåòòî, ³í-
øèõ ì³ñöü ïðèìóñîâîãî òðèìàííÿ;

75 ãðí — ó÷àñíèêàì â³éíè, ÷ëåíàì ñ³-
ìåé çàãèáëèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà äðó-
æèíàì (÷îëîâ³êàì) ïîìåðëèõ ³íâàë³ä³â â³é-
íè, æåðòâ íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü,
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é, ó÷àñíèê³â â³éíè,
ÿê³ çà æèòòÿ áóëè âèçíàí³ ³íâàë³äàìè.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) êîøòè ó ñóì³ 9 265,69 òèñ. ãðí äëÿ ô³-
íàíñóâàííÿ âèòðàò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â,
ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2008

ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè,
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âè-
ïëàòó ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, çàçíà÷åíî¿ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

— îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â
îðãàíàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ òà
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ÿê îäåðæóâà÷³
ïåíñ³é òà äîïîìîãè;

— îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â
îðãàíàõ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè (ïðè-
çíà÷åííÿ ³ âèïëàòó ïåíñ³é ÿêèì ïåðåäàíî
çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 02.11.2006 ¹ 1522 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó îðãàíàì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà-
¿íè ôóíêö³é ç ïðèçíà÷åííÿ ³ âèïëàòè ïåí-
ñ³é äåÿêèì êàòåãîð³ÿì ãðîìàäÿí” îðãàíàì
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè), çã³äíî ç³
ñïèñêàìè, íàäàíèìè Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â ì. Êè-
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ºâ³ çà ôîðìîþ âñòàíîâëåíîþ â äîäàòêó 2
äî Ïîðÿäêó âèïëàòè ïåíñ³é òà ãðîøîâî¿
äîïîìîãè çà çãîäîþ ïåíñ³îíåð³â òà îäåð-
æóâà÷³â äîïîìîãè ÷åðåç ¿õ ïîòî÷í³ ðàõóí-
êè ó áàíêàõ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30 ñåðïíÿ
1999 ð. ¹ 1596.

4. Âçÿòè äî óâàãè, ùî îäíîðàçîâà äîïî-
ìîãà, ÿêà íå áóëà ñâîº÷àñíî âèïëà÷åíà
ãðîìàäÿíèíó ÷åðåç íåçàëåæí³ â³ä íüîãî
ïðè÷èíè, ó ðàç³ ñìåðò³ öèõ ãðîìàäÿí âè-
ïëà÷óºòüñÿ ÷ëåíàì ñ³ì’¿ ïîìåðëîãî ó ïî-
ðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó äëÿ âèïëàòè ïåíñ³é
ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ ïåíñ³îíåðà, à òàêîæ

âðàõóâàòè, ùî îñîáàì, ÿê³ îäíî÷àñíî íà-
ëåæàòü äî äåê³ëüêîõ êàòåãîð³é âåòåðàí³â
â³éíè, íàäàºòüñÿ îäíà äîïîìîãà ó á³ëüøî-
ìó ðîçì³ð³.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëîâà-
÷à Â. Â.

Голова Л. Черновець ий

Про впровадження автоматизованої 
системи сплати за паркування 

за допомогою паркоматів
Розпорядження № 1302 від 22 вересня 2008 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Інвести�
ційної програми впровадження інноваційних технологій в паркування транспортних засобів у м. Києві
(2007—2011 роки), затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.08.2007 № 145/1979, Правил пар�
кування транспортних засобів у м. Києві, затверджених рішенням Київради від 26.09.2002 № 47/207:

1. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ” âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì
âñòàíîâëåííÿ 500 (ï’ÿòñîò) ïàðêîìàò³â
íà âèçíà÷åíèõ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ì³ñöÿõ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â ó ì. Êèºâ³.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿):

2.1. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçè-
ö³¿ äî Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà
2008 ð³ê òà ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ì. Êèºâà íà 2009 ð³ê ùîäî ô³íàíñó-
âàííÿ âñòàíîâëåííÿ 500 (ï’ÿòñîò) ïàð-

êîìàò³â íà ì³ñöÿõ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó ì. Êèºâ³.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèäàòè
â³äïîâ³äí³ îðäåðè íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³ç
âñòàíîâëåííÿ ïàðêîìàò³â, ïåðåäáà÷åíèõ
ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ ó
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Голова Л. Черновець ий

Про забезпечення безпеки життєдіяльності
населення та попередження нещасних 

випадків, пов’язаних із застосуванням газу 
в побуті

Розпорядження № 1546 від 7 листопада 2008 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
охорону праці”, з урахуванням вимог Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених на�
казом Держнаглядохоронпраці України від 01.10.1997 № 254, та з метою попередження нещасних випад�
ків при користуванні газом населенням для побутових потреб та іншими споживачами м. Києва:

1. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó 
ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì), âëàñíèêàì æèò-
ëîâîãî ôîíäó òà ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü äî
1 ãðóäíÿ 2008 ðîêó çàáåçïå÷èòè:

1.1. Ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê òåõí³÷íîãî
ñòàíó äèìîâèõ ³ âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â â
æèòëîâèõ áóäèíêàõ òà âèêîíàòè ðîáîòè ç
¿õ î÷èùåííÿ òà ðåìîíòó. Àêòè ïåðåâ³ðîê
òà âèêîíàíèõ ðîá³ò íàäàòè äî ÂÀÒ “Êè¿â-
ãàç”.

1.2. Ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê ñòàíó ãåðìå-
òèçàö³¿ ââîä³â ³ âèïóñê³â ï³äçåìíèõ ³íæå-
íåðíèõ êîìóí³êàö³é â áóä³âëÿõ òà ïðîâåñ-
òè â³äíîâëþâàëüí³ ðîáîòè.

1.3. Óòðèìàííÿ â òåõí³÷íî ñïðàâíîìó ñòà-
í³ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì ãàçîïîñ-
òà÷àííÿ òà ïîáóòîâèõ ãàçîâèõ ïðèëàä³â, à â
ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ — ¿õ ñâîº÷àñíó çàì³íó.

2. Âëàñíèêàì ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é
çàáåçïå÷èòè ñâåðë³ííÿ îòâîð³â â êðèøêàõ
ëþê³â êîëîäÿç³â äëÿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ
òà âèÿâëåííÿ çàãàçîâàíîñò³ â êîëîäÿçÿõ.

3. ÂÀÒ “Êè¿âãàç”:
3.1. Çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå òà â ïîâíî-

ìó îáñÿç³ òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ãàçî-
ïðîâîä³â òà ñïîðóä íà íèõ, âíóòð³øíüîáó-
äèíêîâîãî ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ.

3.2. Äî 15 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó ïðîâåñ-
òè ïåðåâ³ðêó ðåæèì³â ñïðàöþâàííÿ çàïî-
á³æíèõ êëàïàí³â ãàçîðåãóëÿòîðíèõ ïóíêò³â.

3.3. Äî 1 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ïðîâåñòè îá-
ñòåæåííÿ íåä³þ÷èõ ãàçîïðîâîä³â òà óñòàò-
êóâàííÿ â æèòëîâèõ áóäèíêàõ òà çàêëàäàõ
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî¿ ñôåðè (îñâ³òè, êóëü-
òóðè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ) òà äî 1 êâ³òíÿ 
2009 ðîêó çàáåçïå÷èòè ¿õ â³äêëþ÷åííÿ òà
äåìîíòàæ.

4. ÂÀÒ “Êè¿âãàç”, Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà, âèêîíàâ÷èì
îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîí-
íèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³-
ÿì) îðãàí³çóâàòè ïðîâåäåííÿ ïðîïàãàíäè
áåçïå÷íîãî êîðèñòóâàííÿ ãàçîì ó ïîáóò³
÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

5. ÂÀÒ “Êè¿âãàç”, Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ îñâ³òè ³ íàóêè îðãàí³çóâàòè ïðîâåäåí-
íÿ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ íàâ÷àííÿ ç áåç-
ïå÷íîãî êîðèñòóâàííÿ ãàçîì ó ïîáóò³.

6. Ïðîñèòè Òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ
Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó ïî Êè¿âñüê³é îáëàñ-
ò³ òà ì. Êèºâó çàáåçïå÷èòè åôåêòèâíèé íà-
ãëÿä çà äîòðèìàííÿì âèìîã ïðàâèë áåçïå-
êè ñèñòåì ãàçîïîñòà÷àííÿ æèòëîâèõ òà
ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü, ¿õ íàëåæíèì óòðè-
ìàííÿì òà áåçïå÷íîþ åêñïëóàòàö³ºþ. Çà
ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè íàäàòè äî âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
âèñíîâêè òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ï³äâèùåííÿ
áåçïåêè åêñïëóàòàö³¿ ñèñòåì ãàçîïîñòà÷àí-
íÿ.

7. 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.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â òà ãî-
ë³â ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-
ì³í³ñòðàö³é.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Про надання товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“Метро Кеш енд Кері Україна” дозволу 
на проектування та будівництво 

виробничо+торговельного комплексу 
на перетині вулиць Миколи Закревського,
Олександра Сабурова та Електротехнічної 

у Деснянському районі

Розпорядження № 1256 від 16 вересня 2008 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, зважаючи на звернен�
ня товариства з обмеженою відповідальністю “Метро Кеш енд Кері Україна” від 22.05.2008 № 130/08:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ìåòðî Êåø åíä Êåð³
Óêðà¿íà” çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà áó-
ä³âíèöòâî âèðîáíè÷î-òîðãîâåëüíîãî êîì-
ïëåêñó íà ïåðåòèí³ âóëèöü Ìèêîëè Çà-
êðåâñüêîãî, Îëåêñàíäðà Ñàáóðîâà òà Åëåê-
òðîòåõí³÷íî¿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

Ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî çä³éñíèòè
íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ÿêà íàëåæèòü òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ìåòðî Êåø åíä Êåð³ Óêðà¿íà” çã³äíî ç
äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 2 êâ³òíÿ 2008 ð. òà ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà ÿêó ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì
íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
â³ä 20 òðàâíÿ 2008 ð. ¹ 08-8-00072.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ìåòðî Êåø åíä Êåð³ Óêðà¿íà”:

2.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòó-
âàííÿ îá’ºêòà.

2.2. Ðîçðîáèòè, ïîãîäèòè òà çàòâåðäèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíó äîêóìåíòàö³þ.

2.3. Ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ ïåðåä-
áà÷èòè õóäîæíº îñâ³òëåííÿ ôàñàäó òà íî-
ìåðíîãî çíàêó êîìïëåêñó.

2.4. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè òà çàòâåðäæåííÿ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòî-

ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî ïî÷àòêó áóä³âíèö-
òâà âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â)
ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”
(³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè).

2.5. Óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äîãîâ³ð íà âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.

2.6. Îäåðæàòè â ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àð-
õ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

2.7. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà îð-
äåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ
òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿
äîêóìåíòàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó òà
âèêîíàííÿ ï³äï. 2.4. öüîãî ïóíêòó.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. 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

Про утворення робочої групи 
для вирішення питань будівництва 

та своєчасного введення в експлуатацію 
готелів у м. Києві, які будуються до Євро 2012

Розпорядження № 1542 від 7 листопада 2008 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування
в Україні”, Указу Президента України від 21.07.2008 № 641/2008 “Про невідкладні заходи з підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, Постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 22.02.2008 № 107 “Про затвердження Державної цільової програми підготовки та про�
ведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, рішення Київської міської ра�
ди від 31.01.2008 № 71/4543 “Про затвердження Міської цільової програми підготовки та проведення в 
м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, з метою вирішення нагальних питань
з підготовки м. Києва до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі — Євро 2012):

1. Óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó äëÿ âèð³øåí-
íÿ ïèòàíü áóä³âíèöòâà òà ñâîº÷àñíîãî ââå-
äåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ãîòåë³â ó ì. Êèºâ³, ÿê³
áóäóþòüñÿ äî ªâðî 2012 ç ïðåäñòàâíèê³â,
çîêðåìà, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³-
êè òà ³íâåñòèö³é, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿, ÂÀÒ
“Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë”,
ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî”, ÂÀÒ “Êè¿âãàç” òà ÊÊ
“Êè¿âàâòîäîð”, çàòâåðäèâøè ¿¿ ãîëîâîþ Ãî-
ëóá÷åíêà À. Ê. — ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿.

2. Ãîëîâ³ ðîáî÷î¿ ãðóïè:
— çàòâåðäèòè ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä òà

âíîñèòè ó ðàç³ ïîòðåáè äî íüîãî çì³íè;
— îðãàí³çóâàòè ¿¿ ðîáîòó, ïåðåäáà÷èâøè,

çîêðåìà, ùî çàñ³äàííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ðåãóëÿð-
íî (íå ð³äøå, í³æ îäèí ðàç íà ì³ñÿöü), ðå-
çóëüòàòè ðîáîòè ðîáî÷î¿ ãðóïè îôîðìëþ-

þòüñÿ ïðîòîêîëîì, ÿêèé ï³äïèñóº ãîëîâà, à
â ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ — çàñòóïíèê ãîëîâè
ðîáî÷î¿ ãðóïè.

3. Ïîêëàñòè îðãàí³çàö³éíå òà ìåòîäè÷-
íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðóïè
íà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) òà óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³é-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëóá÷åíêà À. Ê.

4. ×ëåíàì ðîáî÷î¿ ãðóïè:
— ó âñòàíîâëåí³ ïðîòîêîëüíèìè äîðó-

÷åííÿìè ðîáî÷î¿ ãðóïè òåðì³íè íàäàâàòè
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íôîðìàö³þ ïðî âè-
êîíàííÿ çàçíà÷åíèõ ïðîòîêîëüíèõ äîðó-
÷åíü ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà òà ñâîº÷àñíîãî
ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ãîòåë³â ó ì. Êè-
ºâ³, ùî áóäóþòüñÿ äî ªâðî 2012.

5. 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.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëóá÷åíêà À. Ê.

Ви он ючий обов’яз и олови А. Гол бчен о
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Äåìîêðàòè÷íà ìîäà 
òåïëîãî ñåçîíó
Ó Êèºâ³ ïîêàçàëè êîëåêö³¿ Trade Mark Defile âåñíà — ë³òî 2009
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У вихідні в алереї "Лав-
ра" рам ах Trade Mark
Defile продемонстр вали
весняно-літній одя віт-
чизняних і зар біжних ви-
робни ів. Тор ові мар и
по азали дитяче й весіль-
не вбрання, ділове, по-
вся денне й вечірнє, і на-
віть спідню білизн . О рім
иївсь их часни ів, при-
б ли й виробни и одя з
різних ре іонів У раїни —
Хар ова, Донець а, Чер-
нівців.

Ó ï’ÿòíèöþ òà ñóáîòó ãàëåðåÿ
ìèñòåöòâ “Ëàâðà” ïåðåòâîðèëà-
ñÿ íà ìàéäàí÷èê ìîäíèõ äåô³ëå.
Òðàäèö³éíî Trade Mark Defile,
ÿêå îðãàí³çîâóº Óêðà¿íñüêèé
òèæäåíü ìîäè, ïîêàçóº îäÿã â³ä
ïðîâ³äíèõ òîðãîâèõ ìàðîê â³ò-
÷èçíÿíîãî ðèíêó ï³ä ãàñëîì “Â³ä
øîó äî ³íäóñòð³¿”. Öüîãî ðàçó çà-
õ³ä â³äáóâàâñÿ âæå âøîñòå. Ãî-
ëîâíà óìîâà äëÿ ó÷àñíèê³â —
îäÿã ïîâèíåí áóòè êëàñó ìàñ-
ìàðêåò, òîáòî òèðàæíèì. Äèçàé-
íåðñüêèõ ìîäåëåé, ùî ïîêàçó-
þòü íà Óêðà¿íñüêîìó òèæí³ ìî-
äè, çàçâè÷àé âèãîòîâëÿþòü ê³ëü-
êà äåñÿòê³â åêçåìïëÿð³â, ÷àñòî ç
âèêîðèñòàííÿì ðó÷íî¿ ðîáîòè. Ó
òîé æå ÷àñ îäÿã òîðãîâèõ ìàðîê
ðîçðàõîâàíèé íà ìàñîâå ïîøèò-
òÿ òà êîøòóº äîñòóïí³øå. Çà çà-
äóìêîþ îðãàí³çàòîð³â, ïîêàçè
Trade Mark Defile ìàþòü ïðèâåð-
íóòè óâàãó øèðîêîãî êîëà ñïî-
æèâà÷³â äî â³ò÷èçíÿíèõ âèðîá-
íèê³â îäÿãó.

А т альний
три отаж

Ïåðøèé ³ ºäèíèé â Óêðà¿í³
òðèêîòàæíèé áðåíä RITO ïðåä-
ñòàâèâ êîëåêö³þ “Ïðîãóëÿíêà â
Ñàíòîð³íî”. Öåé ãðåöüêèé îñ-
òð³â, íà äóìêó äèçàéíåðà Îëåíè
Äåðåâ’ÿíêî, óîñîáëþº ðàé íà
Çåìë³, îàçó êðàñè ³ ñïîêîþ. Â
îäÿç³ íàñòð³é â³äïî÷èíêó â³äòâî-
ðåíî â ïåðåïëåò³íí³ ðîìàíòè÷-
íîãî ñòèëþ æ³íî÷íèõ ñèëóåò³â
òà ïðèðîäíèõ êîëüîð³â — á³ëî-
ãî, áåæåâîãî, ë³ëîâîãî, ñëèâîâî-
ãî, êëàñè÷íîãî ÷îðíîãî. Æ³íêàì
âë³òêó RITO ïðîïîíóº âäÿãíó-
òèñÿ ó øîðòè, øèðîê³ áðþêè,
ñï³äíèö³ òà áëóçè ç ïèøíèìè
ðóêàâàìè, áàãàòîøàðîâ³ ñóêí³.
Îäÿã ïîøèòèé ç òðèêîòàæíîãî
ïîëîòíà òà òðèêîòàæíèõ íèòîê
³ç äîäàâàííÿì øîâêó òà â³ñêîçè.
Íà øàëèêàõ êðàñóºòüñÿ æàêàð-
äîâèé ìàëþíîê ó âèãëÿä³ ôðå-
ñêè Ñàíòîð³íî.

Ùå îäèí áðåíä, ùî ñïåö³àë³-
çóºòüñÿ íà òðèêîòàæ³, Maria Col-
lection îñíîâíèì ìîòèâîì âåñíÿ-
íî-ë³òíüî¿ êîëåêö³¿ îáðàâ åòí³êó.
Â îäÿç³ âèêîðèñòàíî òðàäèö³éí³
êîëüîðè (÷îðíèé, ÷åðâîíèé, çå-
ëåíèé), ðåòðîñèëóåòè òà åëåìåí-
òè íàö³îíàëüíî¿ âèøèâêè. Ãîëü-
ôè, ñóêí³, ñï³äíèö³ òà áðþêè ç
íàòóðàëüíîãî òðèêîòàæó — òàêèé
àñîðòèìåíò çàïðîïîíóâàëà äèçàé-
íåð Îêñàíà Ôîðáàòîê â êîëåêö³¿
Made in Ukraine.

Діловим жін ам
присвяч ється

Ïîñò³éíèé ó÷àñíèê ÒÌ Defile
Natali Bolgar, ùî â Óêðà¿í³ âæå
ïîíàä 10 ðîê³â, ñïåö³àë³çóºòüñÿ
íà êëàñè÷íîìó æ³íî÷îìó êîñòþ-
ì³. Íîâó êîëåêö³þ ñòâîðþâàëè
äèçàéíåðè Ãðèãîð³é Í³êîëàºâ òà
Íàòàë³ Áîëãàð ï³ä çàõîïëþþ÷³
âðàæåííÿ â³ä ä³ëîâî¿ ïî¿çäêè äî
Íüþ-Éîðêà òà Ãîíêîíãó. Â êî-
ëåêö³¿ ïåðåâàæàº ñòðèìàíèé
êëàñè÷íèé ñèëóåò òà ì’ÿê³ ïàñ-
òåëüí³ òîíè ç âêðàïëåííÿì ñî-
êîâèòîãî ÷åðâîíîãî òà ãðàô³÷-
íîãî ïîºäíàííÿ ÷îðíîãî òà á³-
ëîãî. Áëóçè ç ì’ÿêîãî øîâêó,
êëàñè÷í³ ñóêí³, ïðèêðàøåí³ ìå-
ðåæèâîì, ñòâîðåí³ äëÿ âèòîí÷å-
íèõ ä³ëîâèõ ëåä³. Natali Bolgar
ïðîïîíóº æ³íêàì ð³çíîìàí³òòÿ
âàð³àíò³â ä³ëîâîãî âáðàííÿ: êîñ-
òþìè ç áðþêàìè ³ ñï³äíèöÿìè,
êîìá³íåçîíè òà æèëåòè ç øîâêó,
êîòîíó, òîíêî¿ âîâíè òà âèñîêî-
òåõíîëîã³÷í³ òêàíèíè íà îñíîâ³
ïîë³åñòðó. Çà ñòâåðäæåííÿì äè-
çàéíåð³â, ö³íà íà êîìïëåêò
âáðàííÿ äîñèòü äîñòóïíà äëÿ
óêðà¿íñüêèõ ïîêóïö³â —
800—1000 ãðèâåíü. Íåçàáàðîì
î÷³êóþòü íà ðîçøèðåííÿ âèðîá-
íèöòâà, ³ ïðîäóêö³þ êîìïàí³¿
âèðîáëÿòèìóòü íà ï³äïðèºìñòâ³
“Øâåéíà ôàáðèêà Ëåîòåêñ”.

Вбрання на свято
Íåçì³ííèì âèðîáíèêîì âå÷³ð-

í³õ òà âåñ³ëüíèõ ñóêîíü â Óêðà¿í³
º ìîäíèé áóäèíîê “Þíîíà”.
Öüîãî ðîêó â³í ñòàâ åêñêëþçèâ-
íèì ïàðòíåðîì êîíêóðñó “Ì³ñ

Óêðà¿íà”, à ïåðåìîæíèöÿ êîí-
êóðñó ²ðèíà Æóðàâñüêà ùå â 2004
ðîö³ áóëà îáëè÷÷ÿì ðåêëàìíî¿
êàìïàí³¿ áðåíäó. Äëÿ êîíêóðñàí-
òêè ìîäíèé áóäèíîê ñòâîðèâ ñïå-
ö³àëüíó êîëåêö³þ — 6 âå÷³ðí³õ,
4 êîêòåéëüíèõ òà îäíó ô³íàëüíó
ñóêíþ. Ç öèì âáðàííÿì “Ì³ñ
Óêðà¿íà-2008” ²ðèíà Æóðàâñüêà
ïîïðÿìóâàëà äî Éîãàííåñáóðãà
âèáîðþâàòè êîðîíó “Ì³ñ ñâ³òó
2008”.

×àñòèíó âå÷³ðí³õ ñóêîíü, çðîá-
ëåíèõ äèçàéíåðîì ²ðèíîþ ×åð-
íÿê ó ðàìêàõ ö³º¿ êîëåêö³¿, ïðî-
äåìîíñòðóâàëè ³ íà ïîä³óì³. Îñ-
íîâíèé àêöåíò çðîáëåíî íà âîëà-
íè, âèøèâêó òà ÿñêðàâ³ êîëüîðè.
Òàêîæ ìîäíèé áóäèíîê “Þíî-
íà” ïîêàçàâ êîëåêö³þ âåñ³ëüíèõ
ñóêîíü, ðîçðîáëåíó äèçàéíåðîì
Íàä³ºþ Ãðèùåíêîâîþ. Êîëåêö³ÿ
Chic Line ïîºäíàëà êëàñè÷í³ ìî-
äåë³ ç ñóêíÿìè-òðàíñôîðìåðàìè
ç øîâêó, îðãàíçè òà àòëàñó, ðîç-
øèò³ á³ñåðîì, çîëîòîþ íèòêîþ,
ïåðëèíàìè ³ ñòðàçàìè Swarovski.
Êîëüîðîâà ãàìà âåñ³ëüíîãî
âáðàííÿ — á³ëèé, ïåðëèííèé,
êðåìîâèé, àéâîð³, í³æíî-ðîæå-
âèé. “Ó ñâÿò³ íå â³äìîâèø íàâ³òü
ó íàéñóâîð³ø³ ÷àñè”,— âïåâíåíà
âëàñíèöÿ ìîäíîãî áóäèíêó
“Þíîíà” ²íåññà Ñåì÷åíêîâà.

Âåñ³ëüíå âáðàííÿ ïðîäåìîí-
ñòðóâàëà ³ òîðãîâà ìàðêà Maxima.
Êîëåêö³ÿ “×åðí³âö³ 600”, ïðèñâÿ-
÷åíà þâ³ëåþ “ìàëåíüêîãî Â³äíÿ”,
äå ³ çàñíîâàíî Maxima. Òàì ïî-
ºäíàëèñÿ åëåãàíòí³ ºâðîïåéñüê³
ìîäåë³ òà åêñïåðèìåíòàëüí³ ñóê-
í³, ùî äîïîâíþþòü ãîëîâí³ óáî-
ðè. Ñåðåä ö³êàâèíîê — ïðîçîðå
âáðàííÿ, ñì³ëèâ³ ôàñîíè ç îãîëå-

íèì æèâîòîì. Íà çàâåðøåííÿ
ïîêàçó â ñóêí³ â³ä Maxima âè-
éøëà çåìëÿ÷êà òîðãîâî¿ ìàðêè
²ííà Öèìáàëþê.

Ïðîäóêö³ÿ Maxima âæå øèðî-
êî ïðåäñòàâëåíà çà êîðäîíîì. Ó
ñóêí³ ö³º¿ ìàðêè âèõîäèëà çàì³æ
ïëåì³ííèöÿ ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà Âàëåíòèíà Ìàòâ³ºí-
êî òà äåô³ëþâàëè ó÷àñíèö³ êîí-
êóðñó “Ì³ñ ªêàòåðèíáóðã-2008”.

Радість дитинства
Íà Trade Mark Defile äåáþòó-

âàëà íîâà òîðãîâà ìàðêà, ùî âè-
ãîòîâëÿº äèòÿ÷èé îäÿã, — Olga
Balashova for Kids. Äëÿ ä³â÷àò äè-
çàéíåð çàïðîïîíóâàëà ðîæåâèé
êîë³ð ³ áàíòèêè, ñóêí³ òà êîñòþ-
ìè äëÿ òåïëî¿ ³ õîëîäíî¿ ïîãîäè.
Õëîï÷èê³â ìîæíà îäÿãíóòè ó
âáðàííÿ â øîòëàíäñüêó êë³òèíêó
òà êåïêó. Êð³ì ïîâñÿêäåííèõ ñó-
êîíü òà êîñòþì³â, º é âå÷³ðíº
âáðàííÿ, çîêðåìà çîëîòàâà ïèø-
íà ñóêíÿ.

А під одя ом...
Ïîñò³éíèì ó÷àñíèêîì ³ öüîãî

ðîêó ºäèíîþ çàðóá³æíîþ ìàð-
êîþ, ïðåäñòàâëåíîþ íà Trade
Mark Defile, ñòàëà êîìïàí³ÿ
Suwen International. Í³ìåöüêà
òîðãîâà ìàðêà, ÿêà âèãîòîâëÿº æ³-
íî÷ó á³ëèçíó, âæå äâà ðîêè ïðåä-
ñòàâëåíà íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó
îäÿãó. Ìîäíèì â³ÿííÿì ìàðêà
âèçíà÷èëà ñòèëü 60-õ, ìåðåæèâî
òà êîëüîðè øàìïàíñüêîãî áðþò,
åêçîòè÷íèõ ôðóêò³â òà øîêîëàäó.
ª â àñîðòèìåíò³ ïðîäóêö³¿ Suwen
International ³ á³ëèçíà ç³ ñïåö³àëü-

íî¿ àíòèáàêòåð³àëüíî¿ òêàíèíè, â
ÿêó äîäàþòü ðîñëèííó âèòÿæêó
õ³òîçàíó.

Романти а
та безт рботність —
оловні настрої літа
Äîíåöüêèé áóäèíîê ìîäåëåé

Ïåòðà Ñîðîêè íà Trade Mark De-
file ïðåäñòàâèâ îäðàçó òðè êîëåê-
ö³¿. “Äèêà îðõ³äåÿ” â³ä Îêñàíè
Ìàëþê ïðîãîëîñèëà îñíîâíèìè
ìîòèâàìè ë³òà ðîìàíòèçì ³ ÷óò-
òºâ³ñòü. Ó ëëÿíîìó âáðàíí³ âèêî-
ðèñòàí³ ðþø³ òà àïë³êàö³ÿ, à êîð-
ñåòè ï³äêðåñëþþòü òàë³þ ïðåä-
ñòàâíèöü ïðåêðàñíî¿ ñòàò³. Ó êî-
ëåêö³¿ Êàòåðèíè Ãåëàøâ³ë³ “Ïðå-
êðàñíà ñàä³âíèöÿ” íà ñóêíÿõ áó-
ÿþòü êâ³òè. À “Êâ³òêîâèé ðàé”
â³ä Àííè Ñîðîêè çàïðîïîíóâàâ
âå÷³ðíº âáðàííÿ — ñóêí³-áàëîí ç
íàòóðàëüíîãî øîâêó òà ôðåí÷³ ç
æàêêàðäó, ïðèêðàøåí³ êàì³ííÿì
Swarovski.

Õàðê³âñüêà ìàðêà Naira Nersy
ôàíòàçóâàëà íà òåìó “Ñâ³òàíêó”.
Çâ³äñè äèì÷àñò³ â³äò³íêè ñ³ðîãî,
áóçêîâîãî, ðîæåâîãî, â ÿêèõ âè-
êîíàíî øîâêîâ³ âå÷³ðí³ ñóêí³-
ìàêñ³.

ÒÌ Serebrova ñòâîðèëà íà ë³-
òî îáðàç áåçòóðáîòíî¿ òà ñòèëü-
íî¿ æ³íêè. Íåçâè÷íèìè âèéøëè
êîëüîðîâ³ ïîºäíàííÿ äèì÷àñòî-
á³ëîãî é í³æíîãî ñ³ðîãî, ë³ëîâî-
ãî ³ òåðàêîòîâîãî. Ñåðåä îñíîâ-
íèõ ìîäåëåé êîëåêö³¿ — êîðîòê³
øîðòè òà ÿñêðàâ³ ð³çíîêîëüîðî-
â³ áëóç³, áðþêè òà ñï³äíèö³ ç äðà-
ï³ðóâàííÿì ïî áîêàõ, ï³äæàêè òà
ñóêí³
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Модний дім “Юнона” пропон є одя для нареченої ТМ Natali Bolgar знає, я ий повинна мати ви ляд елеґантна бізнес-в мен
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Í³ìôè â³ä Îêñàíè Ñòðàò³é÷óê
Âèñòàâêà îôîðò³â êè¿âñüêî¿ õóäîæíèö³ â ñòîëè÷í³é ãàëåðå¿ “Òðèïòèõ”

Àëå öå òàê, ë³ðè÷íèé âñòóï. Ð³÷
ó ò³ì, ùî ìèíóëîãî ÷åòâåðãà â êè-
¿âñüê³é ãàëåðå¿ "Òðèïòèõ" â³äêðè-
ëàñÿ âèñòàâêà îôîðò³â ÷óäîâî¿ õó-
äîæíèö³ Îêñàíè Ñòðàò³é÷óê, ÿêà
ïîºäíóº â ñîá³ ³ òàëàíò, ³ òåðï³í-
íÿ. Îêñàíà — ñïðàâæí³é â³ðòóîç.
Íàâðÿä ÷è õòîñü ó öüîìó ñóìí³-
âàòèìåòüñÿ, ÿêùî õî÷ ðàç ïîáà-
÷èòü ¿¿ ðîáîòè. Âîíè ïî-ñïðàâæ-
íüîìó òàëàíîâèò³ é âèð³çíÿþòüñÿ
ñïðàâæíüîþ ñòàðîìîäíîþ êðà-
ñîþ. Êðàñîþ â ÷èñòîìó âèãëÿä³,
ïîçáàâëåíîþ ùîíàéìåíøèõ íà-
òÿê³â íà ñàëîíîâó, êè÷åâ³ñòü ³ íî-
âîìîäí³ åñòåòè÷í³ ïîøóêè. Äèâ-
ëÿ÷èñü íà íèõ, ³ç çàäîâîëåííÿì
ïîì³÷àºø: Îêñàíà íå ïðèñëóõà-
ëàñÿ äî òâåðäæåííÿ áàòüêà ñþð-

ðåàë³çìó Àíäðå Áðåòîíà ïðî òå,
ùî "êðàñà áóäå êîíâóëüñèâíîþ
àáî ¿¿ íå áóäå çîâñ³ì". ßê ç'ÿñî-
âóºòüñÿ, êðàñà çàëèøàºòüñÿ êðà-
ñîþ, íàâ³òü áåç êîíâóëüñ³é.

Ó ãàëåðå¿ ïðåäñòàâëåíî â³äíîñ-
íî ðàíí³ çíà÷íèõ ðîçì³ð³â îôîð-
òè õóäîæíèö³, íà ÿêèõ çîáðàæå-
íî ãàëàíòíèõ êàâàëåð³â ïðèáëèç-
íî ÕV²²² ñòîë³òòÿ, êîòð³ âèãóëþ-
þòü ïóäåë³â, âåëüìè âãîäîâàíèõ
í³ìô äåùî â ñòèë³ äåêàäàíñó ³ íà-
ÿä ó îòî÷åíí³ ôðóêòîâî-êâ³òêî-
âîãî ðîçìà¿òòÿ. Àëå ö³ ðîáîòè
ñêëàäàþòü ëèøå ìàëó ÷àñòèíó
åêñïîçèö³¿. Ïåðåâàæíî âèñòàâëå-
íî íîâ³ ðîáîòè, çíà÷íî ñòðîã³ø³,
õî÷à é íå ìåíø êðàñèâ³ òà âèøó-
êàí³. Öå, ÿêùî ìîæíà òàê âèñëî-

âèòèñÿ, "áîòàí³÷í³ äîñë³äæåííÿ",
êîòð³ çîáðàæóþòü êâ³òè — ç³â'ÿë³
é æèâ³, âèêîíàí³ â ñòðèìàí³é ñ³-
ðóâàòî-÷îðí³é ãàì³. Àðêóø³ çìåí-
øèëèñÿ â ðîçì³ðàõ, òà íàòîì³ñòü
ïðèäáàëè äîäàòêîâó êðàñó é ÷à-
ð³âí³ñòü. ̄ õ ñì³ëèâî ìîæíà íàçâà-
òè ðîáîòàìè äëÿ ñïðàâæí³õ åñòå-
ò³â (íå ñíîá³â!) ³ ïîö³íîâóâà÷³â
ñïðàâæíüî¿ êðàñè. Ôàêòè÷íî, â
íèõ ñòèðàºòüñÿ ãðàíü ì³æ æèâîþ
³ íåæèâîþ ïðèðîäîþ, ³ íàâ³òü çð³-

çàí³ ç³â'ÿë³ ðîñëèíè ïðîäîâæóþòü
æèòè íà ÿêîìóñü ôàíòàñòè÷íîìó
ñâ³ò³ äîñèòü õèìåðíî¿ Îêñàíèíî¿
ôàíòàç³¿.

ßê ³ êîæåí ñïðàâæí³é ìèòåöü,
âîíà òâîðèòü âëàñíèé íåðåàëü-
íèé âñåñâ³ò, ç³ ñâî¿ìè çàêîíàìè,
ì³ôîëîã³ºþ ³ ÿêîþñü íîâîþ, äî-
ñ³ íå â³äîìîþ ä³éñí³ñòþ. Âîíà äî-
ïîìàãàº ïîáà÷èòè êðàñó â, çäàâà-
ëîñÿ, áóäåííèõ ðå÷àõ ³ â³ä÷óòè
ïîåç³þ â ñòðîãèõ ë³í³ÿõ. Õî÷à, ìî-

æå, ³ íå çîâñ³ì ñòðîãèõ, àëå òî÷-
íèõ. Ãåðáàð³é Îêñàíè ïîïîâ-
íèâñÿ é ëèñòàìè ç ßïîí³¿, çàáåç-
ïå÷åíèìè äëÿ éìîâ³ðíîñò³ ïî-
øòîâèìè ìàðêàìè. Âèñòàâëåí³
òàêîæ ³ åìàë³ õóäîæíèö³, òàê ñà-
ìî âèòîí÷åí³, ÿê ³ îôîðòè.

Ìîæëèâî, ðîçïîâ³äü ïðî âè-
ñòàâêó âèéøëà äåùî çàõîïëåíîþ,
àëå íå ñóä³òü ñóâîðî: ðîáîòè
Îêñàíè äîñèòü-òàêè ñêëàäíî ïå-
ðåõâàëèòè

Роботи х дожниці О сани Стратійч вирізняються справжньою старомодною расою

Îëåêñàíäð ÌÎÐÎÇÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

С мно, та останнім часом се рідше вдається поб ва-
ти на виставці рафі и, с ажімо, офортів. А ще рід-
ше — побачити е спозицію хороших офортів. Аж надто
тривалий і тр доміст ий процес їхньо о творення. Та
що там азати, помір йте самі: це ж треба нанести
малюно на мідн дош , видряпати йо о на ла ,
протравити в ислоті, а потім ще й віддр вати на
офортном верстаті. Заняття не для тих, о о слаб і
нерви, сам проб вав, власне, др вати, але й цьо о
вистачило для свідомлення. Трохи не заб в, бажана
ще одна с ладова (досить важлива) — талант. На ом-
п'ютері — добре, що живемо за часів IT-техноло ій —
все зробити значно простіше, хоча й т т, звичайно,
доводиться працювати р ами. Але все-та и т т можна
хоч би помил виправити, підчистити о ріхи... З
офортною дош ою та ий номер не пройде.

Êîñòü Ìîñêàëåöü 
ïðèñâÿòèâ â³ðø ñâîºìó êàêòóñó 
²âàí ÑÒÎËßÐ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

"Ч в про себе, що я помер. Або
що я — плід фантазії Ві тора Мо-
розова й Тараса Ч бая, і мене
насправді не існ є",— оворить
поет Кость Мос алець. Нещодав-
но світ побачив м зичний альбом
"Армія світла", на я ом пере-
ладач нижо про Гаррі Потте-
ра, не менш знаний я співа
Ві тор Морозов, ви онав, напи-
сані Мос альцем, пісні. На он-
церті-презентації цьо о альбом
Кость Мос алець, автор десят и
збіро поезії, прози й есеїсти и,
володар численних літерат рних
премій, в мин лом — бард,
чер ове залишився за лашт н а-
ми. На людях поет з’являється
в рай рід о, адже меш ає в рід-
ном селі Матіїв а на Черні івщи-
ні власнор ч зб дованій хатині,
я називає Келією Чайної Тро-
янди. Взим перебирається до
райцентр Бахмач вартир . На
запитання "Хрещати а" літератор
відповідав столичном "Б дин-

х дожни а", де й відб лася
иївсь а презентація з адано о
альбом .

— Äèñê óæå ïðåçåíòóâàëè íà Ôîðóì³ âè-
äàâö³â ó Ëüâîâ³ òà ³íøèõ ì³ñòàõ, — ðîçïî-
â³äàº Ìîñêàëåöü. — Àëå ÿ ÷åðåç õâîðîáó íå
ì³ã áóòè ïðèñóòí³ì íà íèõ. ²äåÿ àëüáîìó
"Àðì³ÿ ñâ³òëà" íàðîäèëàñÿ ó ìåíå ï³ä ÷àñ

ïðîãóëÿíêè âåñíÿíèì ë³ñîì. Ïî÷àëîñÿ âñå
ç â³ç³¿ îáêëàäèíêè — öå áóëà í³áè öèòàòà ç
êàðòèíè Ïàáëî Ï³êàññî "Ä³â÷èíà íà êóë³".
Ò³ëüêè çàì³ñòü àòëåòà ìàâ ñèä³òè Â³êòîð Ìî-
ðîçîâ ó øèíåë³ òà ç àâòîìàòîì, äèâèòèñÿ ó
ñë³ä êîëîíí³ ñîëäàò³â. Øêîäà, ëüâ³âñüêèé
õóäîæíèê Âëîäêî Êàóôìàí íå âò³ëèâ ìîãî
çàäóìó. Íàìàëþâàâ ÿê³ñü â³äðóáàí³ ãóñÿ÷³
êðèëà. ß ïîêëàäàâñÿ íà Ìîðîçîâà, ùî â³í
êîíòðîëþâàòèìå â³çóàëüíå âò³ëåííÿ ìîº¿
³äå¿, à â³í ñïîä³âàâñÿ íà ìåíå. 

— ×îìó íå âèêîíóºòå ñâî¿õ ï³ñåíü ñàìî-
ñò³éíî?

— Íèí³ ç ã³òàðîþ ìåíå ìîæíà ïîáà÷è-
òè ëèøå â êîë³ äðóç³â. Âîñòàííº ó ñêëàä³
òåàòðó-êàáàðå "Íå æóðèñü" íà ñöåíó âèõî-
äèâ 1996-ãî ï³ä ÷àñ ãàñòðîëåé ²âàíî-Ôðàí-
ê³âùèíîþ. Äëÿ òîãî, ùîá àêòèâíî âèñòó-
ïàòè, ïîòð³áíà ïîñò³éíà ìóçè÷íà ïðàêòè-
êà — ðåïåòèö³¿, êîíöåðòè. ß íèí³ ïîâí³-
ñòþ ïîðèíóâ ó ë³òåðàòóðíó ä³ÿëüí³ñòü. Òðè
ðîêè íå ïèñàâ ï³ñåíü.

— Öå æ íå ïåðøèé âàø ñï³ëüíèé àëüáîì
³ç Â³êòîðîì Ìîðîçîâèì?

— Ó 2000-ìó íà äèñêó "Âñòàòè ³ âèéòè"
â³í çàñï³âàâ, ìîæíà òàê ñêàçàòè, íàéêðà-
ùå ç òîãî, ùî ìíîþ áóëî íàïèñàíî çà áà-
ãàòî ðîê³â. Äëÿ "Àðì³¿ ñâ³òëà" ÿ âæå ñïå-
ö³àëüíî ñòâîðþâàâ ï³ñí³. Ïèñàâ îäðàçó é
ìóçèêó, ³ òåêñòè. Íàãðàâàâ íà ã³òàð³ é
çàïèñóâàâ íà äèêòîôîí. Âèñèëàâ êàñåòè
Â³êòîðó, à â³í ç³ ñâîºþ ãðóïîþ "×åòâåð-
òèé êóò" äîâîäèâ ¿õ äî ëàäó. Âñüîãî ïî-
íàä 30 ï³ñåíü íàïèñàâ. Äî àëüáîìó ââ³éø-
ëî 12 ïëþñ ìàðø ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â "Äó-
áå, äóáå çåëåíèé". ²íø³, øâèäøå çà âñå,
çàáóäóòü.

— Äëÿ áàãàòüîõ âè âñå îäíî íàçàâæäè çà-
ëèøèòåñÿ àâòîðîì ï³ñí³ "Çàâòðà ïðèéäå äî
ê³ìíàòè", ó íàðîä³ á³ëüø çíàíó, ÿê "Âîíà"...

— Öå âæå ìîº òàâðî... Íà äèñêó "Àðì³¿
ñâ³òëà", äî ñëîâà, º ï³ñíÿ, ÿêó òàêîæ ïðè-
ñâÿòèâ ò³é, ùî "áóäå ïèòè íå ï’ÿí³òè". Öå
ðåàëüíà ä³â÷èíà ç ìîãî "ëüâ³âñüêîãî ïå-
ð³îäó" æèòòÿ. Ó ìåíå áóëà ñåðäå÷íà ³ñòî-
ð³ÿ ç íåþ. Òåïåð öÿ æ³íêà âæå, íà æàëü,
íå ìåøêàº â Óêðà¿í³.

— ßêîñü âè îáìîâèëèñÿ, ùî íå ëþáèòå,
êîëè íà ìóçèêó êëàäóòü âàø³ òåêñòè, ò³, ùî
íå ïðèçíà÷åí³ äëÿ öüîãî. Îäíàê ãðóïà "Ïëà÷
ªðåì³¿" â îñíîâíîìó ñàìå òàê ³ ðîáèòü.

— Òàðàñ ×óáàé — öå ïðèºìíèé âèíÿ-
òîê. Òà é â ðåïåðòóàð³ éîãî ãóðòó ¿õ íå òàê
óæå é áàãàòî: "Çàâòðà ïðèéäå äî ê³ìíàòè",
"Ñð³áíå ïîëå". Òàðàñ ëèøå íåùîäàâíî ä³ç-
íàâñÿ, ùî â³ðø "Òè âòðåòº öüîãî ë³òà çà-
öâ³òåø" íå ïðî ðîìàíòè÷íå êîõàííÿ, ÿ
ïðèñâÿòèâ éîãî ñâîºìó êàêòóñó. Â³í îäíî-
ãî ë³òà ñïðàâä³ òðè÷³ âèïóñêàâ ñòð³ëó, òîá-
òî öâ³â. Îäíîãî ðàçó â êâ³òö³ ïîñåëèâñÿ
ñâ³òëÿ÷îê. Äóæå ãàðíî áóëî, êîëè â³í óíî-
÷³ ñâ³òèâñÿ ó íå¿ âñåðåäèí³. Öå ìåíå é íà-
äèõíóëî
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Â’ÿ÷åñëàâ Óçºëêîâ ãîòîâèé 
áèòèñÿ çà ÷åìï³îíñüêèé òèòóë
Ó ïîºäèíêó ç ðóìóíîì Àëåõàíäðî Ëåêåòóøåì ñóää³ 
îäíîñòàéíî â³ääàëè ïåðåìîãó óêðà¿íöþ
Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Головна рита арена
У раїни — иївсь ий Па-
лац спорт — стала міс-
цем проведення дев’ято о
бо серсь о о вечора
"Steel Power II", я ий б -
ло ор анізовано промо -
терсь ою омпанією "K2
East Promotions" за під-
трим и медіа- р пи "Ін-
тер" та світово о бренд
"Nemiroff". Цим шо в Ки-
єві за ривався бо сер-
сь ий рі , ос іль и саме
"Steel Power II" б в остан-
нім т рніром столиці з
п’яти запланованих
2008 році.

Ó ãîëîâíîìó ïîºäèíêó çìà-
ãàíü çóñòð³ëèñÿ âîëîäàð òèòóëó
³íòåðêîíòèíåíòàëüíîãî ÷åìï³î-
íà çà âåðñ³ºþ WBA â íàï³ââàæ-
ê³é âàç³ (äî 79,4 êã), óêðà¿íåöü
Â’ÿ÷åñëàâ Óçºëêîâ ³ äîñâ³ä÷åíèé
³ñïàíåöü, ðóìóíñüêîãî ïîõî-
äæåííÿ Àëåõàíäðî Ëåêåòóø. Ïå-
ðåìîãó â öüîìó äâîáî¿ çà îäíî-
ñòàéíèì ð³øåííÿì òðüîõ àðá³ò-
ð³â áóëî ïðèñóäæåíî íàøîìó
ñï³ââ³ò÷èçíèêó. Îêð³ì çàõèñòó
òèòóëà ³íòåðêîíòèíåíòàëüíîãî
÷åìï³îíà, Â’ÿ÷åñëàâ çàâîþâàâ
ïðàâî ïðîâåñòè ïîºäèíîê çà òè-
òóë ÷åìï³îíà ñâ³òó çà âåðñ³ºþ
WBA.

Äîêè ïðèõèëüíèêè áîêñó ï³ä-
òÿãóâàëèñÿ äî ñâî¿õ ì³ñöü, â³äáó-
ëîñÿ ê³ëüêà äóæå ö³êàâèõ ïîºäèí-
ê³â àíäåðêàðòó. Òàê, ÷åðãîâó äî-
ñòðîêîâó ïåðåìîãó çàí³ñ äî ñâî-
ãî àêòèâó ïåðñïåêòèâíèé áîêñåð
(äî 61,2 êã) Âàëåíòèí Ãîëîâêî.
Éîãî ñóïåðíèê Äåíèñ Âåðáà âæå

ó ïåðøîìó ðàóíä³ ïî÷àâ ñì³ëèâî
àòàêóâàòè ðîçìàøèñòèìè óäàðà-
ìè, àëå Âàëåíòèí óñå áà÷èâ ³ áåç
çóñèëü óíèêàâ íåïðèºìíîñòåé. Ó
äðóãîìó ðàóíä³ Ãîëîâêî ñòàâ ä³-
ÿòè ð³øó÷³øå, é îäèí ç éîãî óäà-
ð³â ïîñòàâèâ êðàïêó â öüîìó ïî-
ºäèíêó.

Äåáþòàíòîâ³ ïðîô³ðèíãó — ðî-
ñ³ÿíèíó Ñàëàìáåêó Áàéñàíãóðî-
âó, ð³äíîìó áðàòó îäíîãî ç íàé-
ñèëüí³øèõ áîêñåð³â “K2 East Pro-
motions” Çàóðáåêà Áàéñàíãóðî-
âà,— äîâåëîñÿ ïðîâåñòè äîñèòü
âàæêèé ïîºäèíîê. Óñ³ ÷îòèðè ðà-
óíäè éîãî ñóïåðíèê Ñåðã³é Ìàí-
òóëîâ ïðàãíóâ ä³ÿòè íà çóñòð³÷-
íèõ êóðñàõ, ³ ê³ëüêà ðàç³â, îñîá-
ëèâî â ÷åòâåðòîìó ðàóíä³, éîìó
âäàâàëîñÿ ä³ñòàòè äî ãîëîâè Ñà-
ëàìáåêà. Ïðîòå êëàñ Áàéñàíãóðî-
âà-ìîëîäøîãî, ÿêèé ìàº âåëèêèé
äîñâ³ä âèñòóï³â íà ëþáèòåëüñüêî-
ìó ðèíãó, ïîçíà÷èâñÿ ³ â³í âè-

ãðàâ îäíîãîëîñíèì ð³øåííÿì
ñóää³â ó ÷îòèðüîõ ðàóíäàõ.

Ñóïåðâàæêîâàãîâèêè Âîëîäè-
ìèð ×àíòóð³ÿ òà Âîëîäèìèð Ëà-
çåáíèê âèçíà÷àëè òîãî, õòî âïåð-
øå â êàð’ºð³ ïðîôåñ³éíîãî áîê-
ñåðà çàçíàº ã³ðêîòè ïîðàçêè. Ïåð-
øèé çàâäàâàâ á³ëüøå óäàð³â, àëå
íàé÷àñò³øå ¿õ áëîêóâàâ Ëàçåáíèê.
Óêðà¿íåöü, íà â³äì³íó â³ä îïîíåí-
òà ç Ãðóç³¿, ä³ÿâ åêîíîìí³øå, àëå
â³äñîòîê òî÷íèõ óäàð³â ó íüîãî
áóâ á³ëüøèé. Çàâåðøàëüíèé âîñü-
ìèé ðàóíä îáèäâà áîêñåðè ïðî-
âåëè, îáì³íþþ÷èñü óäàðàìè, â
ÿêîìó á³ëüøå äîñÿã óñï³õó Ëàçåá-
íèê. Ó ðåçóëüòàò³ ñóää³ îäíîãî-
ëîñíî â³ääàëè ïåðåìîãó íàøîìó
ñï³ââ³ò÷èçíèêó, ç ÷èì íå ïîãî-
äèâñÿ ×àíòóð³ÿ.

Âàëåð³é Áðàæíèê, ÿêèé âèñ-
òóïàº ó íàï³âñåðåäí³é âàç³, ïðî-
â³â óæå ÷åòâåðòèé ïåðåìîæíèé
ïîºäèíîê ó íèí³øíüîìó ðîö³,

çäîëàâøè Áîðèñà Àêîïîâà. Ó òðå-
òüîìó ðàóíä³ Áðàæíèê íàðâàâñÿ
íà çóñòð³÷íèé óäàð Àêîïîâà ñïðà-
âà, ï³ñëÿ ÿêîãî éîìó, ùîá íå
âïàñòè, äîâåëîñÿ òîðêíóòèñÿ ðó-
êàâè÷êàìè ïîìîñòó ðèíãó. Ðåôå-
ð³ â³äë³÷èâ Âàëåð³þ íîêäàóí. Öå
íå âïëèíóëî íà êàíâó áîþ, ³
Áðàæíèê ïðîäîâæèâ àòàêóâàòè,
ðîçáèâøè Àêîïîâó í³ñ. Íåçàáà-
ðîì äî ðîçáèòîãî íîñà ó Áîðèñà
äîäàëàñÿ ñåðéîçíà ðàíà íàä ë³-
âèì îêîì. Òîæ Àêîïîâ íå âèé-
øîâ íà âîñüìèé ðàóíä, ³ ïåðåìî-
ãó òåõí³÷íèì íîêàóòîì áóëî ïðè-
ñóäæåíî Áðàæíèêó.

Ó ãîëîâíîìó ïîºäèíêó âå÷îðà
çóñòð³ëèñÿ âîëîäàð òèòóëó ³íòåð-
êîíòèíåíòàëüíîãî ÷åìï³îíà çà
âåðñ³ºþ WBA â íàï³ââàæê³é âàç³
(äî 79,4 êã) Â’ÿ÷åñëàâ Óçºëêîâ ³
äîñâ³ä÷åíèé ³ñïàíåöü ðóìóíñüêî-
ãî ïîõîäæåííÿ Àëåõàíäðî Ëåêå-
òóø. Ðîçïî÷àëè á³é ó íåâèñîêî-
ìó òåìï³. Óçºëêîâ íàé÷àñò³øå ä³-
ÿâ äæåáîì, ëèøå çð³äêà ðîçáàâ-
ëÿþ÷è éîãî àêöåíòîâàíèìè óäà-
ðàìè.

Ó ÷åòâåðòîìó ðàóíä³ Ëåêåóø
çàéíÿâ öåíòð ðèíãó, àëå Óçºëêî-
âó âäàâàëîñÿ âòðèìóâàòè äèñòàí-
ö³þ çà äîïîìîãîþ äæåáà. Â ê³í-
ö³ öüîãî ðàóíäó Àëåõàíäðî âïåð-
øå çàâäàâ â³ä÷óòíîãî óäàðó, òî÷-

íî âëó÷èâøè ñïðàâà. Â’ÿ÷åñëàâ
â³äïîâ³â äâîìà ïðÿìèìè íàçó-
ñòð³÷. Íàäàë³ òåíäåíö³ÿ, çã³äíî ç
ÿêîþ îáèäâà áîêñåðè íàïðóæó-
âàëè îáîðîòè ó ðàç³ òî÷íîãî óäà-
ðó îïîíåíòà, çáåðåãëàñÿ. Ó äðó-
ã³é ïîëîâèí³ áîþ Ëåêåòóø ñòàâ
÷àñò³øå àòàêóâàòè, àëå óêðà¿í-
ñüêèé áîêñåð çëîâèâ êóðàæ ³
êëàñíî óíèêàâ àòàê ³ñïàíöÿ. Âàð-
òî â³äçíà÷èòè, ùî Àëåõàíäðî áîê-
ñóâàâ ó áðóäíåíüê³é ìàíåð³, ³
âðåøò³-ðåøò ó äåñÿòîìó ðàóíä³
ðåôåð³ çíÿâ ç íüîãî î÷êî çà óäàð
íèæ÷å ïîÿñà. 11-é ³ 12-é ðàóíäè
Ëåêåòóø ïðîâ³â àêòèâí³øå, àëå
ïîì³òíîãî óñï³õó íå äîñÿã —
Óçºëêîâ àáî óõèëÿâñÿ â³ä éîãî
óäàð³â çà ðàõóíîê ðóõ³â êîðïóñîì,
àáî áëîêóâàâ ¿õ. Ó ðåçóëüòàò³ ñóä-
ä³ îäíîñòàéíî â³ääàëè ïåðåìîãó
óêðà¿íñüêîìó áîêñåðó ç ðàõóí-
êîì — 118:112, 115:113 òà 115:112.

Êð³ì çàõèñòó òèòóëó ³íòåðêîí-
òèíåíòàëüíîãî ÷åìï³îíà, Â’ÿ÷å-
ñëàâ çàâîþâàâ ïðàâî ïðîâåñòè ïî-
ºäèíîê çà òèòóë ÷åìï³îíà ñâ³òó çà
âåðñ³ºþ WBA. Ñóïåðíèêîì Óçºë-
êîâà áóäå ïåðåìîæåöü ó ïîºäèí-
êó ì³æ ÷èííèì ÷åìï³îíîì àðãåí-
òèíöåì Óãî Åðíàíîì Ãàðàºì ³
í³ìöåì Þðãåíîì Áðåìåðîì, ÿêèé
â³äáóäåòüñÿ ó Í³ìå÷÷èí³ íàé-
áëèæ÷î¿ ñóáîòè, 22 ëèñòîïàäà

В’ячеслав УЗЄЛКОВ, інтер онтинентальний чемпіон світ за
версією WBA в напівваж ій вазі (до 79,4 ):
— Ми з тренером план вали, я що випаде та а на ода, пройти всю

дистанцію, том що незабаром мені належить провести поєдино за
звання чемпіона світ . Я не знав, я відч ватим себе. Від можливості
за інчити бій раніше не відмовлялися, але й проходження всієї дистан-
ції, без мовно, пішло мені на ористь.
У почат ових ра ндах Ле ет ш щось по аз вав, але ближче до за ін-

чення бою здав, і я відч в себе в своїй тарілці й почав набирати обер-
тів. Я мовиться, переможців не с дять, та ми з тренером потім се ще
об оворимо і зробимо виснов и. Завжди є я ісь нюанси. Головне — по-
зитивний рез льтат. Я що лядачам цей бій сподобався, то це означає,
що й я ним задоволений.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

У раїнець В’ячеслав Узел ов (зліва) по азав іспанцю р м нсь о о походження
Алехандро Ле ет ш “де ра и зим ють”

Ôóòáîë ÿê ðåàá³ë³òàö³ÿ â³ä
íàðêîìàí³¿ òà êðèì³íàëó
×åìï³îíàò â³äáóâñÿ ï³ä ïàòðîíàòîì ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

П’ятнадцято о листопада
2008 ро на стадіоні
"Зміна" відб лось рочис-
те за риття сезон 2008
ро Лі и "Ф тбол проти
нар оти ів та римінал ",
в я ом взяли часть 19
оманд центрів реабіліта-
ції та ресоціалізації.

Ó ÷åìï³îíàò³, ÿêèé â³äáóâàâñÿ
ï³ä ïàòðîíàòîì Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà
ñïîðòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿, Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Êè-
ºâà òà ãðîìàäñüêîãî îá’ºäíàííÿ
“Ñïîðò ïðîòè íàðêîòèê³â”, ïåðå-
ìîãó çäîáóëà êîìàíäà “Ôàðåñ”,
çà ÿêîþ ðîçòàøóâàëèñü “Ðàéäóæ-
íèé” òà “Ðîäæåð”.

ßê æèòè äàë³, çäàºòüñÿ, ö³
õëîïö³ çðîçóì³ëè. Ôóòáîë³ñòè íå
ò³ëüêè çàáóëè ïðî òàêó ïîãàíü,
ÿê íàðêîòèêè, à é âèð³øèëè äëÿ
ñåáå: òðåáà ðóõàòèñÿ âïåðåä ³ íà
ôóòáîëüíîìó ïîë³, ³ â æèòò³.

Íà öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ
êîìàíä áóëè ïðèñóòí³ çàñòóïíèê
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé, ãî-
ëîâà Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Êèºâà
²ãîð Êî÷åòîâ òà ãîëîâà ïðàâë³í-

íÿ ãðîìàäñüêîãî îá’ºäíàííÿ
“Ñïîðò ïðîòè íàðêîòèê³â” Þð³é
Âåðõìàí.

Óçèìêó ñòàðòóº Êóáîê ì³ñòà
Êèºâà ñåðåä êîìàíä öåíòð³â ðå-
àá³ë³òàö³¿ òà ðåñîö³àë³çàö³¿

Для цих хлопців ф тбол став оловнішим за нар оти и
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Ì³æ “Äèíàìî” 
òà “Øàõòàðåì”
ïðîëÿãàº ïð³ðâà
“Àðñåíàë” çíîâó ïðîãðàâ ³ çðîáèâ êðîê
äî âèëüîòó
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ще в мин лом сезоні по-
трапити на поєдин и між
"Шахтарем" та "Динамо"
б ло мрією ба атьох при-
хильни ів ф тбол , я
Києві, та і в столиці Дон-
бас . Сит ація змінюєть-
ся, я аж ть, "ро и ле-
тять, наче пташ и". "Ди-
намо" впевнено лідир є в
першості, той час я ір-
ни и до очної з стрічі між
рандами знаходилися ли-
ше на сьомом місці, від-
стаючи від оманди Юрія
Сьоміна на 15 (!) очо .

Áàãàòî ðîçïîâ³äàòè ïðî ãðó
“Øàõòàð” — “Äèíàìî” íå áóäå-
ìî, òàê ÿê óïåâíåí³, ùî ò³ âáîë³-
âàëüíèêè, ÿê³ ëþáëÿòü ôóòáîë, ¿¿
áà÷èëè. Âàðòî áóëî ãîñòÿì ïîìè-

ëèòèñÿ â îäíîìó åï³çîä³, ÿê ó ¿õí³
âîðîòà, çàâäÿêè çóñèëëÿì Â³ëë³àíà,
âëåò³â âèð³øàëüíèé ì’ÿ÷. Ïåðåðà-
õîâóâàòè ìîìåíòè á³ëÿ âîð³ò ã³ðíè-
ê³â ñåíñó íåìàº — âñ³ âîíè çàê³í-
÷èëèñÿ äëÿ êèÿí í³÷èì.

Êîëè âæå ïåðåìîæå ñòîëè÷íèé
“Àðñåíàë” ï³ä êåð³âíèöòâîì Îëåê-
ñàíäðà Çàâàðîâà íå çíàº, íàïåâíî,
³ ñàì íàñòàâíèê “êàíîí³ð³â”. Â³ñ³ì
ïîºäèíê³â áåç ïåðåìîã “îïóñòèëè”
êè¿âñüêèé êëóá íà äíî òóðí³ðíî¿
òàáëèö³, à â³ä “íèç³â”, íà ÿêèõ çíà-
õîäÿòüñÿ äâà ìóí³öèïàëüí³ êëó-
áè — ÔÊ “Ëüâ³â” òà ÔÊ “Õàð-
ê³â” — äî “Àðñåíàëà” ëèøå äâà
ïóíêòè.

Öåíòðàëüíèì ïîºäèíêîì ó íà-
ñòóïíîìó òóð³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè
âàæêî íàçâàòè áóäü-ÿêó ç âîñüìè
çàïëàíîâàíèõ çóñòð³÷åé. Îêðåìî
ñë³ä âèä³ëèòè ãðó ó Ëüâîâ³, äå ì³ñ-
öåâ³ “Êàðïàòè” ïðèéìàòèìóòü äî-
íåöüêèé “Ìåòàëóðã”. Ïðî íåïðîñ-
ò³ ñòîñóíêè ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè
Ì³ñòà Ëåâà ³ ïîñëàíö³â ³ç Äîíáàñó
ãîâîðèòè ãîä³
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Ç³ðêè çà ïðèëàâêîì
Êîìïàí³ÿ “ÌàêÄîíàëüäç Þêðåéí” çàëó÷àº áëàãîä³éí³ êîøòè íà äîïîìîãó 
ìàëåíüêèì óêðà¿íöÿì
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
"Õðåùàòèê"

Цієї неділі “Ма Дональдз” на
Хрещати став центром прове-
дення бла одійної а ції "Всесвіт-
ній день допомо и дітям в Ма -
Дональдз". Найа тивніш часть
заході взяли зір и спорт і ес-

тради. Цьо о ро омпанія
швид о о харч вання план є зі-
брати півтора мільйона ривень,
я і традиційно під ть на при-
дбання медично о обладнання
для дитячих лі арень.

Ìèíóëî¿ íåä³ë³ ó ðåñòîðàí³ øâèäêîãî
îáñëóãîâóâàííÿ “ÌàêÄîíàëüäç” íà Õðå-
ùàòèêó ïðîäàâöÿìè áóëè ç³ðêè åñòðàäè ³
ñïîðòó. Â³äîì³ óêðà¿íö³ ç³áðàëèñÿ ï³äòðè-
ìàòè äîáðî÷èííó àêö³þ "Âñåñâ³òí³é äåíü
äîïîìîãè ä³òÿì ó ÌàêÄîíàëüäç", ÿêó ïðî-
âîäèòü êîìïàí³ÿ ç 1 äî 30 ëèñòîïàäà ïî âñ³é
Óêðà¿í³ ó ïàðòíåðñòâ³ ç Ì³æíàðîäíèì áëà-
ãîä³éíèì ôîíäîì "Óêðà¿íà-3000". Ñåðåä
çíàìåíèòîñòåé ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè é
îë³ìï³éñüêó ÷åìï³îíêó ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñ-
òèêè Êàòåðèíó Ñåðåáðÿíñüêó, ÿêà ðàçîì ³ç
ìàëåíüêèì ñèíîì ïðîäàâàëà êàðòîïëþ ôð³.
Ãðîø³ â³ä ðåàë³çàö³¿ õðóñòêî¿ ñìàêîòè öüî-
ãî äíÿ â óñ³õ 63 “ÌàêÄîíàëüäçàõ” íàøî¿
êðà¿íè ï³øëè íà ïðèäáàííÿ ðåàí³ìàö³éíî-

ãî îáëàäíàííÿ äëÿ äèòÿ÷èõ ë³êàðåíü. Îêð³ì
òîãî, íà äîïîìîãó ìàëåíüêèì óêðà¿íöÿì
ï³äóòü ³ êîøòè çà ïðîäàí³ â ëèñòîïàä³ ñïå-
ö³àëüí³ ïàïåðîâ³ "äîëîíüêè", áðàñëåòè òà
áðåëîêè. "ß ñï³âïðàöþþ ç êîìïàí³ºþ
“ÌàêÄîíàëüäç” çà ð³çíèìè ñîö³àëüíèìè
ïðîåêòàìè. Ïðèì³ðîì, ä³òè-ñèðîòè çäîáó-
âàþòü îñâ³òó çà ïðîãðàìîþ ñòóä³¿ Ñåðåáðÿí-
ñüêèõ çàâäÿêè ñîö³àëüíîìó ïðîåêòó ç
“ÌàêÄîíàëüäç”. Çíàþ, ùî é íèí³øíÿ âè-
ðó÷êà ï³äå íà òå, íà ùî çàÿâëÿëè",— ïåðå-
êîíóâàëà "Õðåùàòèêó" ã³ìíàñòêà.

Íàéàêòèâí³øèé áóâ àðòèñò ãóðòó "Òàíîê
íà ìàéäàí³ Êîíãî" Ôîçç³. Ôðàçà "Â³ëüíà
êàñà" ó éîãî âèêîíàíí³ íåìîâ ïåðåòâîðè-
ëàñÿ íà îðèã³íàëüíå ñîëî. "Ìåí³ äóæå ïî-
äîáàºòüñÿ ïðàöþâàòè çà êàñîþ, áî ÿ êîëèñü
òîðãóâàâ íà áàçàð³. Òèì ïà÷å, ùî çíàþ: çà-
ðîá³òîê ï³äå íà ðåàí³ìàö³éí³ êîìïëåêñè,
ÿê³ äîïîìàãàòèìóòü ä³òÿì",— ç³çíàâñÿ "Õðå-
ùàòèêó" ìóçèêàíò. À îñü íàéïîòóæí³øèì
ïðèõèëüíèêîì àêö³¿ âàðòî âèçíàòè ÷åìï³î-
íà ñâ³òó ç ìåòàííÿ ìîëîòà ³ îë³ìï³éñüêîãî
ïðèçåðà Îëåêñàíäðà Êðèêóíà. "ß ÷åòâåð-
òèé ð³ê áåðó ó÷àñòü ó àêö³¿ “ÌàêÄîíàëüäç”.
Ïåðåêîíàíèé: äîïîìîãà ïîòð³áíà íàñàì-
ïåðåä ä³òÿì. Äîðîñë³ çàãðàëèñÿ â ïîë³òèêó
òà åêîíîì³êó ³ çîâñ³ì çàáóâàþòü, ùî êîëèñü
áóëè ìàëèìè. À âñå ïî÷èíàºòüñÿ ñàìå ç äè-
òèíñòâà. Ùî âîíî ÿñêðàâ³øå é áåçõìàðí³-
øå, òî äîáð³øîþ âèðîñòå ëþäèíà",— ñêà-
çàâ ïàí Êðèêóí "Õðåùàòèêó".

Ñåðåä òèõ, õòî ïðèäáàâ ó íåä³ëþ áëà-
ãîä³éíó êàðòîïëþ, áóâ ³ àìåðèêàíñüêèé

ïîñîë Ó³ëüÿì Òåéëîð. Éîìó òà âñ³ì ïðè-
ñóòí³ì ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð “ÌàêÄî-
íàëüäç Þêðåéí” ²àí Áîðäåí ðîçïîâ³â:
"Ìè ïðîâîäèìî öþ àêö³þ ç 2002 ðîêó. ²
ÿêùî âðàõîâóâàòè öåé ð³ê, òî ìè ìàºìî
ç³áðàòè ïîíàä ÷îòèðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü.

Öüîãîð³÷ ïëàíóºìî íàòîðãóâàòè ï³âòîðà
ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ àêö³¿
ìè äîïîìîãëè 40 ë³êàðíÿì ó 28 ì³ñòàõ
Óêðà¿íè". Êåð³âíèê çàïåâíèâ, ùî ¿õíÿ
êîìïàí³ÿ íå çáèðàºòüñÿ çóïèíÿòèñÿ íà
äîñÿãíóòîìó

Аби допомо ти дітям, м зи ант Фа от радо став за прилаво “Ма Дональдза”
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Управління ви онавчої дире ції Фонд
соціально о страх вання від нещасних

випад ів на виробництві У раїни м. Києві
на ад є ерівни ам підприємств, станов та ор анізацій, фізичним
особам-підприємцям, я і ви ористов ють найман працю, я і не мають
стат с підприємців та ви ористов ють найман працю, про на альн
потреб по ашення забор ованості з виплати заробітної плати та
обов’яз ової сплати страхових внес ів до Фонд .

Не внесені страх вальни ами своєчасно страхові внес и до
Фонд вважаються недоїм ою і стя ються в становленом
поряд з нарах ванням пені і обчислюється виходячи з 120
відсот ів річних облі ової став и Національно о бан У раїни, що
діяла на момент сплати, нарахованої на повн с м недоїм и за
весь стро .

Посадові особи підприємств, станов, ор анізацій, фізичні
особи — підприємці, я і ви ористов ють найман працю, особи,
я і не мають стат с підприємця та ви ористов ють найман працю
за пор шення за онодавства про за альнообов'яз ове державне
соціальне страх вання від нещасно о випад на виробництві,
з ідно Коде с У раїни про адміністративні правопор шення, нес ть
адміністративн відповідальність.

Та ож звертаємо ва , що фізичні особи, я і не мають стат с
підприємців і ви ористов ють працю найманих працівни ів,
десятиденний термін після ладання тр дово о до овор ( онтра т ) з
першим із найманих працівни ів повинні надати заяв про взяття
на облі Фонді.

Управління ВД Фонд м. Києві

Â³ä ìóçèêè — äî ä³é
Áîðö³ ïðîòè íåçàêîííèõ çàáóäîâ ä³þòü äåäàë³ ð³øó÷³øå

ßê ïîâ³äîìèëà "Âå÷³ðö³" àêòè-
â³ñòêà ãðîìàäñüêî¿ ³í³ö³àòèâè "Çáå-
ðåæåìî ñòàðèé Êè¿â" ²ííà Ñîâñóí,
íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ àêö³¿ "Ðåêâ³-
ºì ïî ñòàðîìó Êèºâó" äâ³ ñåêö³¿ é
âîðîòà ïàðêàíó íàâêîëî áóäèíêó

íà âóëèö³ Ãîí÷àðà, 17—23 áóëî
çíåñåíî. Çðîáèëè öå ì³ñöåâ³ ìåø-
êàíö³ é àêòèâ³ñòè ãðîìàäñüêî¿ ³í³-
ö³àòèâè "Çáåðåæåìî ñòàðèé Êè¿â".

Öå ñòàëî ñâîºð³äíîþ â³äïîâ³ä-
äþ íà ïîãðîçè, êîòð³ ëóíàëè íà

àäðåñó ó÷àñíèê³â ³í³ö³àòèâíî¿ ãðó-
ïè, ùî âèñòóïàº ïðîòè áóä³âíèö-
òâà íà âóëèö³ Ãîí÷àðà, 17—23. Áó-
äèíîê, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ, ðîçòà-
øîâàíèé ó ìåæàõ "ßðîñëàâîâîãî
ì³ñòà", ÿêå âõîäèòü äî ñêëàäó îõî-
ðîííî¿ òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî
ìóçåþ-çàïîâ³äíèêà "Ñîô³ÿ Êè¿â-
ñüêà". Çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì, áóäü-ÿê³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè
íà òåðèòîð³¿ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèõ
çàïîâ³äíèê³â, íå ïîâ’ÿçàí³ ç ¿õ
áëàãîóñòðîºì ³ ï³äòðèìàííÿì
æèòòºä³ÿëüíîñò³, çàáîðîíåíî.

Êð³ì òîãî, ÿê çàçíà÷àþòü ì³ñ-
öåâ³ êðàºçíàâö³, ñàìå öåé áóäè-
íîê çãàäóº â òâîðàõ ïèñüìåííèê
Ìèõàéëî Áóëãàêîâ.

Ñàì êîíöåðò â³äáóâàâñÿ â ö³ë-
êîâèò³é òåìðÿâ³ é ï³ä äîùåì. Ïî-
ïðè öå, â³í ç³áðàâ ìàéæå òðè ñîò-
í³ ãëÿäà÷³â. Ó ïàì’ÿòü ïðî çíè-

ùåí³ ñó÷àñíèìè "áàãàòåíüêèìè
áóðàò³íàìè" ñòàðîâèíí³ áóäèíêè
çàïàëþâàëè ñâ³÷êè, ÿê³ áóëè âè-
ñòàâëåí³ á³ëÿ òåíòó, ï³ä ÿêèì ãðàâ
Âîëîäèìèð Ñîëÿíèê, ³ íàâêîëî
ãàëÿâèíè, äå ï³ä ïàðàñîëüêàìè
ñòîÿëà ïóáë³êà. Ì³ë³ö³ÿ íå ðîçãà-
íÿëà êîíöåðò. Íàâïàêè, öüîãî ðà-
çó âîíà, ÿê íå äèâíî, îõîðîíÿëà
éîãî â³ä ìîæëèâèõ ïðîâîêàö³é.
Çàçâè÷àé, ÿê ñòâåðäæóþòü ó÷àñ-
íèêè ³í³ö³àòèâíèõ ãðóï, áóâàº
íàâïàêè. Àáî æ õëîïö³ ó ôîðì³
çáåð³ãàþòü íåéòðàë³òåò.

Ñåðåä ãëÿäà÷³â áóëè ïðåäñòàâ-
íèêè áàãàòüîõ êè¿âñüêèõ ³í³ö³-
àòèâíèõ ãðóï, ÿê³ ÷èíÿòü ñïðî-
òèâ íåçàêîííèì çàáóäîâàì íà
Ïåéçàæí³é àëå¿, íà âóëèöÿõ Ïåð-
âîìàéñüêîãî ³ Ìàð’ÿíåíêà, á³ëÿ
Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³, â ³íøèõ ì³ñ-
öÿõ ñòîëèö³. Äåÿê³ ä³þòü äîñèòü

óñï³øíî. Òîãî äíÿ âîíè âïåðøå
çàãîâîðèëè ïðî îá’ºäíàííÿ â
ºäèíó îðãàí³çàö³þ.

"Ïîòðåáà â îá’ºäíàíí³ º, àëå
õòîñü ïîâèíåí óçÿòè íà ñåáå îð-
ãàí³çàö³éí³ òóðáîòè",— ñêàçàëà,
êîìåíòóþ÷è äëÿ "Õðåùàòèêà",
÷ëåí ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè ç çàõèñòó
Ïåéçàæíî¿ àëå¿, àäâîêàò Ìàðèíà
Ñîëîâéîâà.— Êîëèñü óæå áóëà
ñïðîáà îá’ºäíàòè ³í³ö³àòèâí³ ãðó-
ïè. Öèì çàéìàâñÿ êîëèøí³é äå-
ïóòàò Êè¿âðàäè Â³êòîð ²âàí÷åí-
êî, àëå òåïåð â³í ìàº á³çíåñ".

Íà çàâàä³ ñòî¿òü ³ òå, ùî ÷èìà-
ëî ³í³ö³àòèâíèõ ãðóï çàìèêàþòü-
ñÿ âèíÿòêîâî íà ñâî¿õ îá’ºêòàõ.
"Âîíè íå ðîçóì³þòü òîãî, ùî íå-
çàêîíí³ çàáóäîâè — öå çàãàëüíî-
êè¿âñüêà ïðîáëåìà",— äîäàº àê-
òèâ³ñòêà ðóõó "Çáåðåæåìî ñòàðèé
Êè¿â" ²ííà Ñîâñóí

Þð³é ÐÓÄÍÈÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Джазовий піаніст Володимир Соляни влашт вав соль-
ний онцерт "Ре вієм по старом Києв " під від ритим
небом навпроти о ороджено о б дівельно о майданчи-
а на в лиці Гончара, 17—23. За бетонним пар аном
знаходиться старий б дино стилі модерн почат
ХХ століття. Заб довни план є йо о знести, а на йо о
місці спор дити елітн ба атоповерхів з підземним
пар ін ом. Концерт спон ав а тивістів-антизаб довни-
ів до ріш чіших дій — наст пно о дня вони знесли
частин пар ан .
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�в�я�ості�відповідача�Сар�іза�Сам-

веловича�Марданяна�по�цивільній�справі�за

позовом�Павловсь�ої�Олени�Валентинівни�до

Сар�іза�Самвеловича�Марданяна�про�відш�о-

д вання�матеріальної�та�моральної�ш�оди.

С дове�засідання�призначено�на�28 лис-

топада� 2008� ро� � на� 11.00,� за� адресою:

м. Київ,� в л.� Пол�овни�а� Потєхіна,� 14-а,

�аб. 20.

Просимо�забезпечити�ваш �яв� �або�ва-

шо�о�представни�а,�або�направити�на�адре-

с �с д �свої�письмові�пояснення�по�с ті�по-

зовних�вимо�.

В�разі�неяв�и�справа�б де�роз�лядатися

за�вашої�відс тності�з�винесенням�заочно�о

рішення�по�справі.

С ддя�Горбань�Н.І.

Інформація�про�передач��нер�хомо�о�майна�

Державно�о�житлово-�ом�нально�о�підприємства�НАН�У�раїни�в�оренд�

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва повідомляє�Мельничен�а�Андрія�Іванови-

ча,�що�по�справі�за�позовом�Мельничен�о�І.С.

до�Мельничен�а�А.І.,� треті� особи:�ВГІРФО

Святошинсо��о�РУТУ�МВС�У�раїни,�Т�ач�Н.П.,

Іщен�о�С.І.,�про�визнання�особи�та�ою,�що

втратила� право� �орист вання� жилим

приміщенням,�07.11.2008�ро� �винесено�за-

очне�рішення,�я�им�позов�задоволено.

С ддя�Троян�Н.М.

№

з/п

Повна�хара�теристи�а

приміщення

Адреса

приміщення

Площа

примі-

щення

Необхідність

ремонт�,

приблизний

обся�

�апітальних

в�ладень

Можлива

мета�ви�о-

ристання

примі-

щення

орендарем

Мінімальна

став�а

орендної

плати�за�

1��в.�м�за

постано-

вою�КМУ

від

27.12.06�р.

№1846

Обов’яз�ові�

�мови�

�он��рс�

1. Нежиле�підвальне�приміщення

ж/б;�� ртожито�,�о�рем.вхід,�

дві�вели�и�зали,�санв зол,

р �омийни�

в л.�Доброхотова,

24

278,40 не

відремонтоване

офіс 69,99 �омпенсація��оштів:�за�оцін� 

приміщення;�за�об’яв �в��азеті.

Вели�і��апіталов�ладення.

Облашт вання�вхідної��р пи

� ртожит� 

2. Нежиле�приміщення�ж/б;

� ртожито�,�1 поверх,�санв зол,

р �омийни�

в л.�Доброхотова,

24

30,00 відремонтоване офіс 50,00 �омпенсація��оштів:�за�ремонт;

за�оцін� �приміщення;�за�об’яв 

в��азеті

3. Нежиле�цо�ольне�приміщення

ж/б;�� ртожито�,�о�рем.�вхід,

вели�ий�зал,�1 поверх,�санв зол,

2�р �омийни�и

в л.�Доброхотова,

24

50,00 не

відремонтоване

пер �арня 30,00 �омпенсація��оштів:�за�оцін� 

приміщення;�за�об’яв �в��азеті.

Вели�і��апіталов�ладення

4. Нежиле�підвальне�приміщення

ж/б

в л.�

А�.�Бо�омольця,�2

31,00 не

відремонтоване

офіс 71,50 �омпенсація��оштів:�за�оцін� 

приміщення;�за�об’яв �в��азеті.

Вели�і��апіталов�ладення.

Заміна�водостічних�тр б�б дин� 

5. Нежиле�цо�ольне�приміщення

ж/б;�� ртожито�,�о�рем.вхід,�

дві�вели�и�зали,�санв зол,

р �омийни�

пр.�На �и,�29 90,00 відремонтоване салон��раси 90,27 �омпенсація��оштів:�за�ремонт;

за�оцін� �приміщення;�за�об’яв 

в��азеті�

6. Нежиле, І�поверх,�

приміщення�ж/б,�� ртожито�,

о�рем.�вхід,�вели�ий�зал,

санв зол,�р �омийни�

пр.�На �и,�29 74,20 не

відремонтоване

офіс 60,00 �омпенсація��оштів:�за�оцін� 

приміщення;�за�об’яв �в��азеті.

Вели�і��апіталов�ладення

7. Нежиле,�І�поверх;�

� ртожито�,�р �омийни�,�

сан.�в зол

в л.�К станайсь�а,

11

60,00 не

відремонтоване

медичний

�абінет

60,00 �омпенсація��оштів:�за�оцін� 

приміщення;�за�об’яв �в��азеті

8. Нежиле�підвальне�приміщення

ж/б,

вели�а�зала

в л.�Л.

Первомайсь�о�о,�3

46,00 не

відремонтоване

офіс 80,00 �омпенсація��оштів:�за�ремонт;

за�оцін� �приміщення,�

за�об’яв �в��азеті.�Вели�і

�апіталов�ладення.�Заміна

водостічних�тр б�б дин� 

9. Нежиле�підвальне�приміщення

ж/б�

вели�а�зала

в л.Л.

Первомайсь�о�о,�3

78,00 не

відремонтоване

офіс 80,00 �омпенсація��оштів:�за�ремонт;

за�оцін� �приміщення;�за�об’яв 

в��азеті.�Вели�і

�апіталов�ладення.�Заміна

водостічних�тр б�б дин� 

10. Нежиле,�І�поверх,�р �омийни�,

сан.�в зол,�� ртожито�

в л.�Заболотно�о,

148

98,00 відремонтоване офіс 40,00 �омпенсація��оштів:�за�ремонт;

за�оцін� �приміщення;�за�об’яв 

в��азеті�

11. Частина�фасад в л.�Л.

Первомайсь�о�о,�3

6,00 ре�лама 56,84 �омпенсація��оштів:�за�оцін� 

приміщення;�за�об’яв �в��азеті

12. Частина�фасад в л.�Володимиро-

Либідсь�а,�16

175,00 ре�лама 60,00 �омпенсація��оштів:�за�оцін� 

приміщення;�за�об’яв �в��азеті

13. Частина�дах ,�� ртожито� в л.�Доброхотова,

24

5,00 розміщення�базової�станції

та�антен�стільни�ово�о

зв’яз� 

4376,18 �омпенсація��оштів:�за�оцін� 

приміщення;�за�об’яв �в��азеті

14. Нежиле�підвальне�приміщення в л.�Горь�о�о,�124-

128

30,00 не

відремонтоване

поб тові

посл �и

20,85 �омпенсація��оштів:�за�оцін� 

приміщення;�за�об’яв �в��азеті

15. Нежиле�підвальне�приміщення пр.�На �и,�42/1 323,60 не

відремонтоване

с�лад 40,00 �омпенсація��оштів:�за�оцін� 

приміщення;�за�об’яв �в��азеті

16. Нежиле�підвальне�приміщення пр.�На �и,�42/1 110,00 не

відремонтоване

с�лад 40,00 �омпенсація��оштів:�за�оцін� 

приміщення;�за�об’яв �в��азеті

17. І�поверх�� ртожит� ,�� ртожито� в л.�Ежена�Потьє,

9

78,00 не

відремонтоване

салон��раси 95,00 �омпенсація��оштів:�за�оцін� 

приміщення;�за�об’яв �в��азеті

18. Підвальне�приміщення,

� ртожито�

в л.�Доброхотова,

24

48,00 не

відремонтоване

офіс 45,00 �омпенсація��оштів:�за�оцін� 

приміщення;�за�об’яв �в��азеті

Разом: 1611,20

Пропозиції�надсилати�в�письмовом��ви�ляді�на�адрес�:�03057,�м.�Київ,�в л.�Ежена�Потьє,�9�ДЖКП�НАН�У�раїни

* Останній�день�подачі�заяв�10.12.2008�ро� 

* Кон� рс�відб деться�11��р дня�2008�ро� �о�11.00��за�адресою:�в л.�Ежена�Потьє,�9,�по�приміщеннях,�я�і�знаходяться�за�адресою:�в л.�Леоніда

Первомайсь�о�о,�3;�в л. Бо�омольця,�2;�пр-т�На �и,�29;�пр-т�На �и,�42/1.

* 12��р дня�2008�р.�по�приміщеннях,�я�і�знаходяться�за�адресою:�в л.�К станайсь�а,�11,�в л.�Заболотно�о,�148;�в л.�Ежена�Потьє,�9�

* 15��р дня�2008�р.�по�приміщеннях�за�адресою:�в л.�Доброхотова,�24;�в л.�Горь�о�о,�124-128;�в л.�Володимиро-Либідсь�а,�16.

Шевчен�о�Ві�тор�Анатолійович�ви�ли-

�ається�до�Святошинсь�о�о�районно-

�о�с�д��м.�Києва�я��відповідач� �справі

за� позовом�АТ� “У�раїнсь�а� охоронно-

страхова��омпанія”�до�Шевчен�а�Ві�то-

ра�Анатолійовича�про�стя�нення��оштів

в� поряд� � ре�рес .� С дове� засідання

відб деться� 24� листопада� 2008� р.

о 10.00� 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.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�повідомляє,

що�цивільна�справа�за�апеляційною�с�ар�ою

Сер�ієн�а� І�оря� Оле�сійовича� на� заочне

рішення� Голосіївсь�о�о� районно�о� с д 

м. Києва�від�24�вересня�2007�ро� �в�справі

за�позовом�Я�имен�а�Василя�Івановича�до

Сер�ієн�а� І�оря�Оле�сійовича,� третя� осо-

ба —�Сліпчен�о�В’ячеслав�Ми�олайович,�про

відш�од вання�матеріальної� та�моральної

ш�оди,�завданої�внаслідо��ДТП,�призначена

до�роз�ляд �в�приміщенні�Апеляційно�о�с д 

м.� Києва� (в л.� Солом’янсь�а,� 2-А)� на

19 листопада�2008�ро� �на�12.40.

С ддя�Л.Д.�У�раїнець

Новохать�о� Тамара� Ми�олаївна� ви�ли-

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

цивільної�справи�за�позовом�Прил ць�ої�М.Г.

до�Синь�овсь�ої� В.Л.,� Новохать�о� Т.М.,�Цих-

менстр ��Г.П.,�Ш м�І.І.,�Ш м�І.І.,�3-і�особи:�Го-

ловне� правління�юстиції� �м.�Києві,�про�виз-

нання�права�власності�на�спад�ове�майно�на

25.11.2008�ро� �на�15.00�в�Деснянсь�ий�рай-

онний� с�д� м.� Києва� (м.� Київ,� просп.�Мая-

�овсь�о�о,�5-В,��аб.�9).�

С ддя�О.В.�Мальчен�о

Печерсь�ий�районний�с д�м.�Києва�ви�-

ли�ає� відповідача�Лебедєва�В’ячеслава

Ві�торовича� (я�ий� проживає� за� адресою:

м.� Київ,� в л.� А�адемі�а�Філатова,� 1/22,

�в. 26)�по�цивільній�справі�№2-2702/08�за

позовом�Лебедєвої�Н.В.�до�Лебедєва�В.В.

про� розірвання� шлюб � та� стя�нення

аліментів�в�с дове�засідання,�я�е�відб деть-

ся�28.11.2008�ро� ,� о�10.30,� за�адресою:

м. Київ,�в л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�36,�під��о-

лов ванням�с дді�Умнової�О.В.

З�оп блі� ванням�о�олошення�про�ви�-

ли�� відповідач� вважається� повідомленим

про�день,�час,�та�місце�роз�ляд �справи,�і

в� разі� неяв�и� до� с д � справа�може� б ти

роз�лян та�за�вашої�відс тності.�

С ддя�Умнова�О.В.

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

ви�ли�ає� відповідача� Яцен�о� І.В.,� місце

реєстрації:�м.�Київ,�в л.�Сеченова,�5,��в.�13�в

с дове�засідання�на�01.12.2008�р.�на�16.15� 

справі�за�позовом�Добрівсь�а�М.Ю.�до�Яцен-

�о� І.В.,� ВГІРФО� Голосіївсь�о�о� РУГУ� МВС

У�раїни� до�Яцен�о� І.В.� про� визнання� особи

та�ою,�що�втратила�право��орист вання�жилим

приміщенням.

Адреса� с д :� м.� Київ,� в л.� Пол�овни�а

Потєхіна,�14-А,��аб.�24.

С ддя�В.А.�Неж ра

В�О�р�жном�� адміністративном�

с�ді�м.�Києва�(с ддя�Добрянсь�а�Я.І.,

зал�с дово�о�засідання�№�8)�роз�ляда-

ються�справи�№�6/418,�6/419,�6/420�за

позовом�ДПІ�  �Оболонсь�ом � районі

м. Києва�про�визнання� �од,� �ладених

між�ПП�“Ра-р р”�(�од�ЄДРПОУ�32661903,

м. Київ,� пр-т� А.�Навої,� 76)� та�СПД�ФО

Шаповалом�В.Г.�(ІН�2420815156,�м. Київ,

пр-т�Ро�осовсь�о�о,�7,��в.�124)�недійсни-

ми�на�підставі�ст.�207�ГК�У�раїни.�В�с -

дове� засідання� ви�ли�аються� в� я�ості

відповідачів�ПП�“Ра-р р”�та�СПД�ФО�Ша-

повал�В.Г.

О�р�жний� адміністративний� с�д

м. Києва� �справі�№�9/390�за�позовом

ДПІ� �Оболонсь�ом �р-ні�м.�Києва�про

визнання� �оди�недійсною�ви�ли�ає�до

с д � в� я�ості� відповідачів� ТОВ� “ТПК

“Тор�МашБ д”�(�од�ЄДРПОУ�32593509,

м.�Київ,� в л.�С�лярен�о,�5)� та�СП�ТОВ

“УТЕК”�(�од�ЄДРПОУ�22855149,�м. Київ,

пр-т�Червоних��оза�ів,�20).

Сл хання�справи�№�9/390�відб деться

24.11.2008� р.� о� 10.00� в� О�р жном 

адміністративном � с ді� м.� Києва� за

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

зал� с дово�о� засідання�№�10� (с ддя

Кротю��О.В.).

� Посвідчення� лі�відатора� на�ЧАЕС,� �ате�орія� 2,

серія А, № 282768�на�ім’я�Дмитрен�а�Івана�Петро-

вича�вважати�недійсним.

� Посвідчення� особи, я�а� постраждала� внаслідо�

чорнобильсь�ої��атастрофи,��ате�орія�1, серія�А,

№ 438059� та� в�лад� � №� 039035� на� ім’я

Кобилочно�о� Ми�оли� Васильовича� вважати

недійсними.

� Посвідчення� лі�відатора� на�ЧАЕС,� �ате�орія� 2,

серія А, № 334067� на� ім’я�Янішевсь�о�о�Валерія

Леонідовича�вважати�недійсним.

� Посвідчення��ромадянина,�я�ий�постійно�працює

на� території� зони� посилено�о� радіе�оло�ічно�о

�онтролю,� �ате�орія� 4, серія� В-І, № 020147� на

ім’я� Тетери� Валерія� Йосиповича� вважати

недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на�ЧАЕС,� �ате�орія� 2,

серія А, № 329969� на� ім’я�Назаровсь�о�о�Оле�-

сандра�Петровича�вважати�недійсним.

� В�лад� �до�посвідчення�особи, я�а�постраждала

внаслідо��чорнобильсь�ої��атастрофи,��ате�орія 1,

серія�А, № 047511�на�ім’я�Лахно�Лідії�Харламівни

вважати�недійсною.
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Геннадій ПОПЕНКО, телеве-
д чий:
— Я ні оли не хотів б ти відо-

мим, заможним, поп лярним. Про
це не д мав, я не честолюбива лю-
дина, нині, можливо, став та им
трохи більшою мірою. Хотів б ти
війсь овим— офіцером, апітаном
чи майором війсь ової піхоти, але
не енералом!

Вадим ГЛАДЧУК, олова Все-
раїнсь о о об’єднання “Мо-

лодь — надія У раїни”:
— Я вже двічі балот вався на

посад мера Києва. У принципі,
вже визначився, чим хоч займа-
тися, і десять ро ів над цим пра-

цюю, одна завжди бра вало фі-
нансових рес рсів. Я не мільйо-
нер, не володію бан ами і не є чи-
новни ом- ор пціонером. На бан-
івсь і посади мене по и що не
тя ло, а про армію та ож не за-
мислювався.

Ві тор ПАВЛІК, засл жений
артист У раїни:
— Я вдячний долі за те, що роб-

лю люблен справ . Звісно, мені
завжди ці аво проб вати себе і в
інших ампл а. Та , о рім онцерт-
ної діяльності, займаюся продю-
с ванням, вед телепередачі. Хо-
тілося б ще наб ти й а торсь о о
досвід !

ß á îõî÷å ñòàâ...

Юрій ВАРИВОДА, дизайнер:
— Я мар авто ре лам вати не б д . Звісно, ожна

людина хоче мати найдорожче авто. На даном етапі
життя хотів би, щоб мій автомобіль б в невели им,
швид існим і е ономним. Це найоптимальніший варі-
ант для їзди в місті. Звісно, з діючими нині штрафами
машина швид о їздити не б де. Том мені я дизай-
нер хочеться, щоб вона б ла расивою, модною, ці-
авою й е ономною.

Павло ГУДІМОВ, засновни і ратор арт-цен-
тр “Я Галерея”:
— Я задоволений своїм авто “Ш ода” — демо ра-

тичне і хорошої я ості. Мені подобаються машини, я і
мать хороший дизайн — м стан и, джип “Тойота”, але
чи хотів би я їх мати, триста разів под мав би. На мою
д м , золотий ві автомобілів мин в — це б ли 50—60

ро и. Я олись, при ад ю, мріяв мати “Фоль сва ен”
“Ж ” ори інально о вип с .

Юрій ГОРБУНОВ, телевед чий:
— Моє авто мене ціл ом влаштов є, я їждж нині на

“Вольво”. Але подобається їздити і на “Порше”, нато-
мість ретро-автомобілі я не люблю. А вза алі, най ра-
щий автомобіль — новий і чистий!

Сер ій БЕРЕЗЕНКО, деп тат Київради, началь-
ни Головно о правління справах сім’ї та мо-
лоді:
— Про зр чн й омфортн . Досі мене влаштов ва-

ло сл жбове авто, а для себе по и що не визначив
певної мар и, я хотілося б мати. Але не наш , це
точно, ос іль и вітчизняні автомобілі ще не вийшли на
належний рівень омфортної і нормальної їзди.

Ïðî ÿêó ìàøèíó âè ìð³ºòå?

Êèÿíè ãîòóþòüñÿ
â îë³ãàðõè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Îë³ãàðõîì — 28 %
2. Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè — 26 %
3. Òåëåç³ðêîþ — 20 %
4. Êåð³âíèêîì íàöáàíêó — 10 %
5. Íàðîäíèì äåïóòàòîì — 10 %
6. Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Óêðà¿íè — 6 %

Ôàõ³âåöü 
ïî ñòàëåâèõ êîíÿõ
Ëåîí³ä Ïòóõà ¿çäèâ 
íà âñ³õ àâòîìîá³ëÿõ ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿

Ç 1970-ãî â àâòîïàðêó
ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿ ïðàöþº
ìåõàí³ê Ëåîí³ä Ïòóõà.
×åðåç éîãî ðóêè ïðîé-
øëè âñ³ àâò³âêè, ÿêèìè
îñòàíí³õ äâàäöÿòü ðîê³â
âîçèëè êè¿âñüêèõ ÷è-
íîâíèê³â. “ßêùî äî íàñ
ïîòðàïëÿº íîâà ìàøè-

íà, ïåðøèì çà êåðìî ñ³-
äàþ ÿ. Íå õâàëèòèìóñÿ,
àëå “âèïðîáóâàâ” óñ³ 150
àâòî íàøîãî ïàðêó”,—
ðîçïîâ³â â³í “Õðåùàòè-
êó”. Çà ö³ ðîêè ó ñòîëè-
ö³ çì³íèëîñÿ ÷èìàëî êå-
ð³âíèê³â, ³ êîæåí ìàâ
ñâî¿ ñìàêè. Àëå, âñóïå-

ðå÷ ïîøèðåí³é äóìö³,
á³ëüø³ñòü ìîæíîâëàäö³â
áóëà çîâñ³ì íå ó çàõâàò³
â³ä ÷îðíèõ ë³ìóçèí³â.
“¯ì ïðèïàëè äî äóø³
ñâ³òë³ êîëüîðè. Ïîÿñíè-
òè öå ïðîñòî — ÷îðíà
ìàøèíà øâèäêî íàãð³-
âàºòüñÿ íà ñîíö³, ³ ¿õàòè
â í³é äóæå ñïåêîòíî”,—
ïîÿñíþº ïàí Ïòóõà.

À ùå, ïðèãàäóº ìåõà-
í³ê, Îëåêñàíäðîâ³
Îìåëü÷åíêó äîâãî íå
ïîäîáàëèñÿ ³íîìàðêè.
Àëå êîëè Êàáì³í ïðè-
äáàâ éîìó ïîçàøëÿõî-
âèê Land Cruiser, Ñàí
Ñàíè÷ òàêè ïåðåñ³â íà
íüîãî. ² íàâ³òü ÷àñòî ñàì
âîäèâ. Ëåãåíäàðí³ ìåðè
Êèºâà ðàäÿíñüêî¿ åïîõè
Âîëîäèìèð Ãóñºâ ³ Âà-
ëåíòèí Çãóðñüêèé çàçâè-
÷àé ¿çäèëè íà “Âîëç³”,
íàâ³òü ìîãëè ïåðåñ³ñòè
íà ÓÀÇ. Ïðèõèëüí³ñòü

äî â³ò÷èçíÿíèõ àâòîìî-
á³ë³â âîíè çáåðåãëè é
ï³ñëÿ â³äñòàâêè. “² ñüî-
ãîäí³ Âîëîäèìèð Ãóñºâ
¿çäèòü íà “Æèãóëÿõ”, à
ñòàâèòü ¿õ ó íàøîìó àí-
ãàð³”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä
Ïòóõà.

Àâòîïàðê ñòîëè÷íî¿
ìåð³¿ îáñëóãîâóâàâ íå
ëèøå ÷èíîâíèê³â, à é
ãîñòåé ñòîëèö³. Ó êè¿â-
ñüêèõ “×àéêàõ” ¿çäèëè
Àëëà Ïóãà÷îâà, Âàëåð³é
Ëåîíòüºâ ³ Àíàòîë³é
Êàøï³ðîâñüêèé. Ñàìå
íà “×àéö³”, ðîçïîâ³äàº
ïàí Ïòóõà, â³í çóñòð³÷àâ
ïàòð³àðõà ªðóñàëèìà,
êîëè òîé ïðè¿æäæàâ íà
1000-ë³òòÿ Õðåùåííÿ
Ðóñ³ 1988 ðîêó. À ïîò³ì
âîçèâ éîãî äåñÿòü äí³â
ñòîëèöåþ. Äî ñëîâà, äî-
íåäàâíà íà çíàìåíèòî-
ìó àâòî ì³ã ïî¿çäèòè êî-
æåí îõî÷èé — éîãî
ìîæíà áóëî îðåíäóâàòè,
ñêàæ³ìî, íà âåñ³ëëÿ.

Ç ïðèõîäîì Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî áàãàòî
ùî çì³íèëîñÿ. Íèí³ø-
í³é ìåð ïîñëóãàìè àâ-
òîïàðêó íå êîðèñòóºòü-
ñÿ. “Ó Ëåîí³äà Ìèõàé-
ëîâè÷à âëàñíà ìàøèíà,
³ äî íàøîãî ïàðêó â³í
ñòîñóíêó íå ìàº. À îñü
àâòîìîá³ë³ éîãî çàñòóï-
íèê³â îáñëóãîâóºìî ìè.
Á³ëüø³ñòü çàì³â ìåðà
êîðèñòóþòüñÿ Toyota
Camry. À, ïðèì³ðîì,
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî
ìàº ñëóæáîâèé Chrysler,
íà ÿêîìó ¿çäèâ åêñ-ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäè-
ìèð ßëîâèé. Àëå íàé-
áëèæ÷èìè äíÿìè âñ³
àâòî ÷èíîâíèê³â ðîç-
ïðîäàäóòü íà àóêö³î-
í³”,— ³ç ñóìîì íàãàäóº
ïàí Ïòóõà. Áàãàòîð³÷í³
òðàäèö³¿ â³äõîäÿòü ó ìè-
íóëå
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ì³ñöÿìè íåâåëèêèé äîù.

Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðà-
òóðà âäåíü +6..+8°Ñ, âíî÷³ +3...+5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+10°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +6...+8°Ñ; íà ñõîä³ êðà-
¿íè +4...+6°Ñ, âíî÷³+7..+—9°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+5...+7°Ñ, âíî÷³ — 2...—4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèêèé äîù. Â³òåð
ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+3°Ñ, âíî÷³
+1...+2°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

До ожно о авто столичної мерії до лав р Леонід Пт ха

Â’ÿ÷åñëàâ ÊÓÖÅÍÊÎ, Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Уже незабаром столичні чиновни и пе-
ресяд ть із сл жбових авто на власні. В
історію відійде ціла епоха, оли пред-
ставниць і "Чай и" і "Мерседеси" вози-
ли місь их можновладців і деп татів.
Старший механі автопар иївсь ої ме-
рії Леонід Пт ха працює на підприємстві
з 1970- о. Він розповів "Хрещати " про
те, о о йом доводилося возити за
дов ар’єр та я ими б ли автомобіль-
ні сма и очільни ів міста різних ро ів.
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