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Íàéêðàùèì ñòóäåíòàì — 
åë³òíó ðîáîòó
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âðó÷èâ ¿ì ³ìåíí³ ñòèïåíä³¿ òà çàïðîñèâ íà ðîáîòó

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в Колонній залі мерії привітали най-
ращих столичних ст дентів. З р місь о о
олови Леоніда Черновець о о вони отрима-
ли іменні стипендії по 300 рн та одноразові
премії по 1275 рн. О ремо відзначили ст -
дентів-переможців Все раїнсь о о он рс
на ращий бізнес-прое т. Після за інчення
навчання мер Києва Леонід Черновець ий за-
просив їх на робот до столичної держадмі-
ністрації.

Óæå ñòàëî òðàäèö³ºþ ó ìåð³¿ äî Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ñòó-
äåíò³â â³äçíà÷àòè íàéòàëàíîâèò³øó ñòîëè÷íó ìîëîäü,
â³äì³ííèê³â íàâ÷àííÿ òà ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â. Ó÷îðà
â Êîëîííó çàëó íà Õðåùàòèê, 36 çàïðîñèëè ïîíàä 200
ïðåäñòàâíèê³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà 
I—IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿. Ï³ä çâóêè ñòóäåíòñüêîãî ã³ìíó
äî çàëè çàâ³òàâ î÷³ëüíèê ì³ñòà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

“ßê ìåð ÿ ãîðäæóñÿ òèì, ùî æèâó òà ïðàöþþ ïîðó÷
³ç âàìè,— ñêàçàâ â³í.— Ââàæàþ, ùî ìîëîäèõ ëþäåé ïî-
òð³áíî ï³äòðèìóâàòè â óñüîìó. Êîæåí ³ç âàñ ìîæå ñòà-
òè ïðåçèäåíòîì, ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì ³ íàâ³òü ìåðîì Êè-
ºâà”. Ïàí ×åðíîâåöüêèé äîäàâ, ùî ùèðî çàñìó÷óºòü-
ñÿ, êîëè òàëîâèòà ìîëîäü çìóøåíà â ïîøóêàõ êðàùî¿
äîë³ âèðóøàòè çà êîðäîí. Òîìó õîò³â áè, ùîá óñ³ ïðè-
ñóòí³ â çàë³ çàëèøàëèñÿ ³ ïðàöþâàëè íà áëàãî ñâîº¿
äåðæàâè.

“ß âàì ãàðàíòóþ, ùî á³ëüøèõ ìîæëèâîñòåé, í³æ ó íà-
ø³é äåðæàâ³, íåìàº í³äå,— çàïåâíèâ ïàí ×åðíîâåöü-
êèé.— Íå ñåêðåò, ùî ìîÿ êîìàíäà â ìåð³¿ äîñèòü ìî-
ëîäà òà åíåðã³éíà, ñåðåäí³é â³ê ó ìî¿é ôðàêö³¿ â Êè¿â-
ðàä³ — 28 ðîê³â”.

Çà ñëîâàìè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ñòîëè÷íà âëàäà
ïîíàä óñå íàìàãàºòüñÿ ï³äòðèìóâàòè ìîëîäèõ ëþäåé.
Íàðàç³ óäâ³÷³ çá³ëüøåíî ðîçì³ð ñòèïåíä³¿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè. ¯¿ ùîì³ñÿöÿ äîäàòêîâî äî îñíîâíî¿
îòðèìóâàòèìóòü êðàù³ ñòóäåíòè ñòîëè÷íèõ âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â äî ñåðïíÿ 2009 ðîêó. Òàêî¿ ÷åñò³ â÷î-
ðà óäîñòî¿ëèñÿ 60 ñòóäåíò³â. Îêð³ì öüîãî, ùå ñò³ëüêè
æ â³äì³ííèê³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ áåðóòü
àêòèâíó ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêîìó æèòò³ òà ìàþòü çíà÷í³
çäîáóòêè â ãàëóç³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, îòðèìàëè â³ä ìå-

ðà îäíîðàçîâ³ ïðåì³¿ ó ðîçì³ð³ 1 òèñ. 275 ãðí. Ñåðåä íà-
ãîðîäæåíèõ — ï’ÿòèêóðñíèê Íàö³îíàëüíîãî òðàíñïîðò-
íîãî óí³âåðñèòåòó Þð³é Áàáè÷, òðåòüîêóðñíèöÿ Àêàäå-
ì³¿ ìóí³öèïàëüíîãî óïðàâë³ííÿ Òåòÿíà Á³ãóí, òðåòüî-
êóðñíèöÿ Íàö³îíàëüíîãî òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó Óëÿíà Âàâ³ë³íà.

Ñòóäåíòêà Íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó
Îëåêñàíäðà Ãëóùåíêî öüîãî äíÿ òàêîæ îòðèìàëà ñòè-
ïåíä³þ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Âîíà ðîçïîâ³ëà
“Õðåùàòèêó”, ùî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ íà ôàð-
ìàöåâòè÷íîìó ôàêóëüòåò³ ìð³º çàëèøèòèñÿ ïðàöþâàòè
çà ôàõîì ó ð³äíîìó Êèºâ³.

Ïî çàâåðøåíí³ ïðîöåäóðè íàãîðîäæåííÿ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé çàÿâèâ, ùî íåçàáàðîì ïëàíóº çàñíóâàòè íî-
âó ñòèïåíä³þ — ³ç çàëó÷åííÿì äî äåðæàâíî¿ ñëóæáè. ¯¿
îòðèìóâàòèìóòü ïðèáëèçíî òèñÿ÷à êðàùèõ ñòóäåíò³â Êè-
ºâà, ÿê³ óñï³øíî íàâ÷àþòüñÿ, çä³éñíþþòü íàóêîâ³ äîñë³-
äæåííÿ òà ðîçðîáêè ³ âæå äîñÿãëè çíà÷íèõ ðåçóëüòàò³â
ó ö³é ñïðàâ³. “Îêð³ì öüîãî, ó ìåíå º äî âàñ ïðîïîçè-
ö³ÿ,— ïîâ³äîìèâ Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷.— Êîëè çàê³í÷èòå
íàâ÷àííÿ, âñ³ âè ìîæåòå çâåðíóòèñÿ äî ÊÌÄÀ ³ ïðèéòè
ïðàöþâàòè ÿê ìîëîä³ ñïåö³àë³ñòè. Ïåðåêîíàíèé, ùî öå
áóäå ñåðéîçíèé êðîê ó âàø³é êàð’ºð³. Òîæ ÷åêàþ âàñ íà
ðîáîòó â ñòîëè÷íó äåðæàäì³í³ñòðàö³þ”
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Äî ð³÷íèö³ Ãîëîäîìîðó
çíåñóòü ïîãðóääÿ Êîñ³îðà

Ïîãðóääÿ Ñòàí³ñëàâà Êîñ³îðà äåìîíòó-
þòü ó ñêâåð³ íà âóëèö³ Àðòåìà â Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³. Çíîñÿòü éîãî â³äïîâ³äíî
äî óêàçó Ïðåçèäåíòà äî â³äçíà÷åííÿ 75-õ
ðîêîâèí Ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðîê³â â
Óêðà¿í³. Äåìîíòàæ ïðîâåäå êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî “Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³ä-
íîâëþâàëüíèõ ðîá³ò”. Ïîòîìó Øåâ÷åíê³â-
ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïî-³íøîìó âïîðÿäêóº
ïðèëåãëó òåðèòîð³þ ñêâåðó. Íàãàäàºìî, ùî
Ñòàí³ñëàâ Êîñ³îð äåñÿòü ðîê³â, äî 1938-ãî,
áóâ ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì ÖÊ ÊÏ(á)Ó.
Â³í âõîäèâ äî ðåñïóáë³êàíñüêîãî ÿäðà îð-
ãàí³çàòîð³â Ãîëîäîìîðó òà çàáåçïå÷óâàâ éî-
ãî ïðîâåäåííÿ êåð³âíèöòâîì íèæ÷èõ ð³âí³â.
Ïðîòÿãîì ïåðøî¿ ïîëîâèíè 1932 ðîêó Êî-
ñ³îð ñâ³äîìî çàìîâ÷óâàâ ìàñîâèé õàðàêòåð
ãîëîäó, íàìàãàþ÷èñü óíèêíóòè ñòàë³íñüêî-
ãî ãí³âó

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè 
â³äì³íÿòü 
ùå îäèí çåìëåâ³äâ³ä

Íà íàñòóïí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè, ÿêà â³äáó-
äåòüñÿ ó ÷åòâåð, 27 ëèñòîïàäà, äåïóòàòè ðîç-
ãëÿíóòü ìàéæå ñîòíþ ïèòàíü. Ïîðÿäîê äåí-
íèé ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ çàòâåðäèëè ó â³â-
òîðîê íà ïðåçèä³¿. Îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³-
øèõ ïðîåêò³â ð³øåíü ñòàíå ïèòàííÿ ô³íàí-
ñîâî-êðåäèòíî¿ ï³äòðèìêè áàãàòîä³òíèõ ñ³-
ìåé íà ïðèäáàííÿ (áóä³âíèöòâî) äîñòóïíî-
ãî æèòëà â ñòîëèö³ òà çàïðîâàäæåííÿ ñèñ-
òåìè ïàòðîíàòíîãî âèõîâàííÿ ä³òåé, ïî-
çáàâëåíèõ áàòüê³âñüêî¿ îï³êè. Ïëàíóþòü äå-
ïóòàòè ïîðàäóâàòè ìåøêàíö³â Äí³ïðîâñüêî-
ãî ðàéîíó — ñêàñóâàòè ð³øåííÿ ïðî ïåðå-
äà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä òîðãîâåëüíèé
ïàâ³ëüéîí íà âóë. Àíäð³ÿ Ìàëèøêà. Òèì
÷àñîì íîâèé æèòëîâèé áóäèíîê çìîæå ç’ÿ-
âèòèñÿ íà Ïå÷åðñüêó. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä
éîãî áóä³âíèöòâî õî÷óòü ïðîäàòè íà áóëüâ.
Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 9-à

Ãîë³â ðàéîí³â 
çîáîâ’ÿæóòü çàéíÿòèñÿ 
áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé óçÿâ ó÷àñòü ó ïðîô³ëàêòè÷íîìó ðåéä³
“Ä³òè âóëèö³”. Ðàçîì ³ç ñïåö³àë³ñòàìè Ñëóæ-
áè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà êðèì³íàëüíîþ ì³ë³ö³ºþ
öüîãî íàïðÿìêó â³í ïîáóâàâ ó âñ³õ ìîæëè-
âèõ ì³ñöÿõ ïåðåáóâàííÿ áåçïðèòóëüíèõ òà
áåçäîãëÿäíèõ ä³òåé ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³.
Íàãàäàºìî, ùî äîëó÷àòèñÿ äî ðåéä³â êåð³â-
íèöòâî ì³ñòà çîáîâ’ÿçàâ ìåð Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé, ÿêèé ñêàçàâ: “Äëÿ ìåíå âàæëèâî
ïåðåêîíàòèñÿ, ùî òàê³ çàõîäè ìàêñèìàëüíî
åôåêòèâí³. Òîìó â íèõ ìàþòü áðàòè ó÷àñòü ³
ìî¿ çàñòóïíèêè òà ãîëîâè ðàéîí³â”. Ï³ä ÷àñ
ðåéä³â òàêîæ îáñòåæóþòü æèòëîâî-ïîáóòîâ³
óìîâè íåáëàãîïîëó÷íèõ ñ³ìåé. Çà äåâ’ÿòü ì³-
ñÿö³â 2008 ðîêó çä³éñíåíî 1397 âè¿çä³â ó òà-
ê³ ðîäèíè, à 390 áàòüê³â ïîïåðåäæåíî ïðî
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåâèêîíàííÿ ñâî¿õ îáî-
â’ÿçê³â

Çàáóäîâó íà Ì³ëþòåíêà
îáãîâîðÿòü 
ï³ñëÿ ð³øåííÿ ñóäó

Íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè âæå â÷åòâåðòå ïîðóøèëè
ïèòàííÿ ïðî çàáóäîâó íà âóë. Ì³ëþòåíêà,
29. Îêð³ì äåïóòàò³â, ó ðîçìîâ³ âçÿëè ó÷àñòü
³íâåñòîðè áóä³âíèöòâà òà àêòèâ³ñòè ³í³ö³-
àòèâíî¿ ãðóïè. Ïîêè ïåðø³ õî÷óòü îòðèìà-
òè æèòëî, îñòàíí³ âèñòóïàþòü ïðîòè ñïîðó-
äæåííÿ âèñîòêè ïî ñóñ³äñòâó ç ¿õí³ìè îñå-
ëÿìè. “Ñèòóàö³ÿ äîñèòü íåïðîñòà,— ïåðåêî-
íàíèé ãîëîâà êîì³ñ³¿ Îëåêñ³é ªâëàõ.— Ìè
íàëàøòîâàí³ íà ñï³âïðàöþ ç óñ³ìà. Îäíàê
ïîâåðíóòèñÿ äî ö³º¿ ïðîáëåìè çìîæåìî ëè-
øå ï³ñëÿ âèð³øåííÿ ñóäàìè ñóïåðå÷êè”. Òà-
êîþ ïîçèö³ºþ äåïóòàò³â çàëèøèëèñÿ íåâäî-
âîëåí³ ³íâåñòîðè. Âîíè âèìàãàþòü ÿêíàé-
øâèäøå âèíåñòè ïèòàííÿ íà ðîçãëÿä Êè¿â-
ðàäè

Êè¿â ó æàëîá³
Ì³ñòî âøàíóâàëî ïîìåðëèõ â³ä ãîëîäó Êíèãîþ ïàì’ÿò³ òà Ìåìîð³àëîì

“Öüîãî ðîêó ìè âøàíîâóºìî ïàì’ÿòü çà-
ãèáëèõ ó ÷àñè Ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðî-
ê³â. Êè¿â òà Êè¿âñüêà îáëàñòü — îäèí ³ç
òèõ ðåã³îí³â, ÿê³ ñëîâàìè ñêîðáîòè âèêàð-
áóâàí³ íà ÷îðí³é ñòîð³íö³ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè
ç íàçâîþ “Ãîëîäîìîð”. Òóò áóëî çíèùåíî
ìàéæå òðåòèíó ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ. Öå
á³ëüøå, í³æ çà âñ³ âîºíí³ ðîêè òà ðîêè ïî-
ë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é ðàçîì...”,— ðîçïî÷àâ
ó÷îðà ïðåçåíòàö³þ ñòîëè÷íîãî òîìó Íà-
ö³îíàëüíî¿ êíèãè ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäî-
ìîðó 1932—1933 ðîê³â ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

Â³í ðîçïîâ³â, ùî íàä âèäàííÿì ïðàöþ-
âàëè íå ïðîñòî ³ñòîðèêè, ôàõ³âö³ ñâîº¿

ñïðàâè, à ëþäè ïîêëèêàííÿ, ÿê³ çíà÷íó
÷àñòèíó ñâîãî æèòòÿ ïðèñâÿòèëè äîñë³-
äæåííþ òðàãåä³¿. Çàãàëîì äî àâòîðñüêîãî
êîëåêòèâó ââ³éøëè ø³ñòü äîêòîð³â ³ñòîðè÷-
íèõ íàóê ³ äâà êàíäèäàòè ³ñòîðè÷íèõ íàóê.

Êíèãà ïàì’ÿò³ Êèºâà ñêëàäàºòüñÿ ç ï’ÿ-
òè ðîçä³ë³â. Ñåðåä íèõ “Íàóêîâî-³ñòîðè÷-
í³ äîñë³äæåííÿ Ãîëîäîìîðó 1932—1933
ðð.”, “Äîêóìåíòè”, “Ñâ³ä÷åííÿ î÷åâèä-
ö³â”. Íàîñòàíîê ïîäàíî “Ìàðòèðîëîã”.
Ó ðîçä³ë³ ìîæíà çíàéòè 8 òèñ. 517 çàïè-
ñ³â ³ç àêò³â ðåºñòðàö³¿ ñìåðòåé çà
1932—1933 ðîêè â ðàéîíàõ ñòîëèö³ çã³ä-
íî ç òîãî÷àñíèì àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðè-
òîð³àëüíèì óñòðîºì. Êè¿âñüêà ì³ñüêà

êíèãà ïàì’ÿò³ — öå îäèí ³ç 18 òîì³â Íà-
ö³îíàëüíî¿. Ïðèì³ðíèêè ç òðèòèñÿ÷íîãî
íàêëàäó âæå íàä³éøëè äî âñ³õ îñâ³òíüî-
êóëüòóðíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³.

“Óïåðøå çðîáëåíî ñïðîáó ïðîàíàë³çó-
âàòè ³ñòîð³¿ âñ³õ æåðòâ Ãîëîäîìîðó 1932 —
1933 ðîê³â, ïðîâåñòè äåòàëüíèé àíàë³ç
ïåðøîäæåðåë, ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ áóëè çà-
ñåêðå÷åí³, ³ çðîáèòè âèñíîâîê, ùî òî áóâ
íå ïðîñòî âèïàäîê, à öå ðîáèëîñÿ ñâ³äî-
ìî ³ ñïëàíîâàíî”,— ðåöåíçóâàâ êíèãó ïàí
Ãîëóá÷åíêî.

Íàãàäàºìî, ùî 75-ò³ ðîêîâèíè òðàãåä³¿
Óêðà¿íà â³äçíà÷èòü ó ñóáîòó. Ï³äãîòîâêà
òðèâàëà ö³ëèé ð³ê. Ó ñòîëè÷íèõ øêîëàõ ä³-
òÿì íà óðîêàõ ðîçêàçóâàëè ïðî Ãîëîäîìîð.
Ðàéîíí³ àäì³í³ñòðàö³¿ â³äêðèëè ïàì’ÿòí³
çíàêè òà â³äáóëèñÿ æàëîáí³ ìîëåáí³.

“Ãîëîäí³ 30-ò³ — ñòðàøíà òà äóæå áî-
ëþ÷à òåìà íàøî¿ ³ñòîð³¿. Öå íåçàáóòí³é
óðîê íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³ ö³íîþ ó ì³ëü-
éîíè ëþäñüêèõ æèòò³â. Íàøå ç âàìè çàâ-
äàííÿ ñüîãîäí³, íàø ïðÿìèé îáîâ’ÿ-
çîê — çðîáèòè âñå íàëåæíå äëÿ çáåðå-
æåííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó òà âøà-
íóâàííÿ òèõ, õòî ïåðåæèâ æàõëèâ³ âè-
ïðîáóâàííÿ 30-õ ðîê³â, äîíåñòè äî ìàé-
áóòí³õ ïîêîë³íü ðåàë³¿ òîãî ïåð³îäó òà
óíåìîæëèâèòè ïîâòîðåííÿ íàö³îíàëüíî-
ãî ãåíîöèäó”,— ï³äñóìóâàâ Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî

Дата Заходи Місце проведення

21 листопада 18.00
Ораторій Юря Ланю а на слова Павла Тичини
"С орбна мати"

Національна філармонія У раїни

21 листопада 19.00 Презентація фільм "Живі"
Кіно онцертний зал Центр ділово о та
льт рно о співробітництва "У раїнсь ий дім"

22 листопада 8.30
По ладання вітів до Пам'ятно о зна а "Жертвам
Голодомор 1932—1933 ро ів" та панахида і молитва по
померлим від олод "Зі святими по ій..."

Михайлівсь а площа та Михайлівсь ий собор

22 листопада 11.30 Міжнародний фор м "Народ мій завжди б де!" Національна опера У раїни

22 листопада 14.00
Освячення Меморіал пам'яті жертв Голодоморів та
завершення Все раїнсь их а цій "33 хвилини" та
"Колосо пам'яті"

Площа Слави, в л. Мазепи, 15-а

22 листопада 15.00 С орботна хода
Від омпозиції "Ан ели" до зна а "Свіч а
пам'яті"

22 листопада 16.00 Хвилина мовчання

22 листопада 16.10 Все раїнсь а а ція "Засвіти свіч !
Біля меморіальних зна ів "Свіч а пам'яті" та
"Голодомор 1932—33 ро ів"

Померлих від олод вшан ють мовчанням та свіч ами

Перш чер Меморіал жертвам Голодомор рочисто від риють с бот на в лиці Мазепи, потім померлих 1932—1933 ро ах вшан ють
хвилиною мовчання та а цією “Запали свіч ”
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Столичний том Національної ни и пам’яті жертв Голодомор
1932—1933 ро ів в У раїні презент вали вчора столичній мерії.
Кни а містить аналітично-тематичні статті істори ів — дослідни ів
Голодомор , свідчення очевидців, добір архівних до ментів про
олод та йо о поширення. У ній наліч ється понад вісім з полови-
ною тисяч імен за иблих. Примірни и видання же надійшли до
всіх освітньо- льт рних за ладів столиці. За словами першо о за-
ст пни а мера Анатолія Гол бчен а, це перша спроба в історії про-
аналіз вати події тих ро ів та детально вивчити першоджерела, я і
б ли засе речені. На адаємо, що 75-ті ро овини тра едії У раїна
відзначатиме с бот .
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Ðàéîíí³ ïðàâîîõîðîíö³ 
ïðèêðèâàþòü íåëåãàëüí³ 
ãðàëüí³ àâòîìàòè
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора омісія КМДА з пе-
ревір и рально о бізнес
проїхалася об’є тами, де
б ло виявлено пор шення
під час мин ло о рейд .
З’яс валося, що в сіх
цих точ ах і далі працю-
ють автомати. Власни и
афе-бар "Міраж" зірва-
ли опломб вання і знов
без переш од тор ють
ал о олем та м’ясом, о-
т ючи в антисанітарних
мовах. Та само безт р-
ботно проті ає азартне
життя в азино "Запоріж-
жя", я е не має жодно о
дозвол для роботи. За-
ст пни олови КМДА Во-
лодимир Головач вважає,
що та вседозволеність
можна пояснити лише
др жбою неле ально о
бізнес з правоохоронця-
ми районно о
рівня.

Àáî ïðîêóðàòóðà ó ðàéîíàõ Êè-
ºâà áåçñèëà, àáî æ íåìàº áàæàí-
íÿ áîðîòèñÿ ç³ çëî÷èííèì ãðàëü-
íèì á³çíåñîì. Òàêå âðàæåííÿ
ñêëàëîñÿ ó êîì³ñ³¿ ÊÌÄÀ, ÿêà â÷î-
ðà çä³éñíèëà ÷åðãîâèé ðåéä ³ç ïå-
ðåâ³ðêè ãðàëüíèõ çàêëàä³â. Çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ãî-
ëîâà÷ âèð³øèâ ïîäèâèòèñÿ, ùî
çðîáëåíî ïðàâîîõîðîííèìè îðãà-
íàìè íà òèõ îá’ºêòàõ, äå ïîðóøåí-
íÿ âèÿâèëè ï³ä ÷àñ ìèíóëîãî îá-
’¿çäó äâà òèæí³ òîìó. Çäèâóâàííþ
íå áóëî ìåæ — óñ³ ãðàëüí³ çàêëà-
äè ³ äàë³ ïðàöþâàëè áåç æîäíèõ
äîêóìåíò³â.

Êàôå-áàð “Ì³ðàæ”, ùî íà Êîí-
òðàêòîâ³é ïëîù³, é äàë³ áåç ë³öåí-
ç³¿ ïðîäàº â³äâ³äóâà÷àì àëêîãîëü.
Òàê ñàìî áåçäîçâ³ëüíî òóò ïðîäîâ-
æóþòü ïðàöþâàòè ï’ÿòü àâòîìàò³â.
Áàðìåíø³ âèð³øèëè ñêîðèñòàòè-
ñÿ ïðàâîì íà ìîâ÷àíêó, ñêàçàâøè
ëèøå, ùî âñ³ çàïèòàííÿ äî âëàñ-
íèêà, ÿêîãî âîíè íàçèâàþòü ïðîñ-
òî “äÿäÿ”. Âèéòè íà êîíòàêò ³ç
“äÿäåþ”, çâ³ñíî, íå âäàëîñÿ.

Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷ ïîâ³äîìèâ,
ùî ï³ñëÿ ìèíóëîãî â³çèòó êîì³-
ñ³¿, ñàíåï³äåìñòàíö³ÿ îïëîìáóâà-
ëà çàêëàä, àäæå ó íüîìó áåç æîä-
íèõ äîçâîë³â òà â àíòèñàí³òàðíèõ
óìîâàõ ãîäóþòü â³äâ³äóâà÷³â ì’ÿ-
ñîì íåâ³äîìîãî ïîõîäæåííÿ.
Âò³ì, ïëîìáó ïðîñòî ç³ðâàëè ³
ïðîäîâæèëè ðîáèòè á³çíåñ. “Ìè
íàäàëè äîêàçè, ùî öåé çàêëàä
ïðàöþº àáñîëþòíî íåçàêîííî.
Ïðèâåëè, ïîêàçàëè. Ïîðóøåííÿ
íà ïîðóøåíí³. Àëå ïðîêóðàòóðà
ðàéîíó ÷îìóñü æîäíèõ çàõîä³â íå
âæèâàº”,— äèâóºòüñÿ ïàí Ãîëî-
âà÷. Çàïåâíÿº, ùî ì³ñüêà âëàäà
çâåðíåòüñÿ äî ïðîêóðàòóðè íà
ð³âí³ ì³ñòà, ç ÿêîþ ñï³âïðàöÿ ÿê-
íå-ÿê, àëå ñêëàäàºòüñÿ. Çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ïðèïóñêàº,
ùî áåçä³ÿëüí³ñòü ïðàâîîõîðîíö³â
íà ðàéîííîìó ð³âí³ ìîæíà ïîÿñ-
íèòè õ³áà-ùî îäíèì — õòîñü îò-

ðèìóº ñâîþ ÷àñòêó. “Òóò óæå òðå-
áà ãîâîðèòè ïðî êîðóïö³þ òà çëî-
âæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâè-
ùåì. Ñïðîáóéòå-íî âè áåç äîìî-
âëåíîñò³ ç íèìè âèéòè ³ ÷èìîñü
ïîòîðãóâàòè. Òà âàñ ïðèáåðóòü çà
ï³âãîäèíè”,— êàæå Âîëîäèìèð
Ãîëîâà÷.

Ó çâè÷íîìó ðåæèì³ ïðîäîâæóº
ïðàöþâàòè êàçèíî “Çàïîð³ææÿ” íà
âóëèö³ Ñàãàéäà÷íîãî. Ùîïðàâäà,
âèâ³ñêó ç íàçâîþ ç áóäèíêó çíÿëè.
Çàòå âñåðåäèí³ êðóòÿòüñÿ ðóëåòêè,
à êîì³ñ³ÿ, íåçâàæàþ÷è íà ñåðåäè-
íó ðîáî÷îãî äíÿ, çàñòàëà ó ïðèì³-
ùåíí³ ãðàâöÿ. Íàãàäàºìî, ó çàêëà-

ä³ íå çìîãëè ïîêàçàòè æîäíîãî äî-
çâ³ëüíîãî äîêóìåíòà. ßê ðîçïîâ³â
íà÷àëüíèê â³ää³ëó ë³öåíçóâàííÿ
Îëåêñ³é Ñòðîÿíîâñüêèé, ëèøå íà
âèäà÷³ ë³öåíç³¿ ì³ñòî íåäîîòðèìà-
ëî 142 —192 òèñ. ãðí ç ãðàëüíîãî
ñòîëó. Íå êàæó÷è âæå ïðî òå, ùî
êàçèíî íå ñïëà÷óâàëî æîäíèõ ïî-

äàòê³â. Òà ñõîæå, í³ ïîäàòêîâà, í³
ïðîêóðàòóðà íå äóæå ñòóðáîâàí³
ðîçãóëîì çëî÷èííîãî á³çíåñó.

Ïðèºìíîþ íåñïîä³âàíêîþ äëÿ
êîì³ñ³¿ ñòàëî òå, ùî ç äåñÿòîê àâ-
òîìàò³â ïðèáðàëè ç çàëè î÷³êó-
âàíü àâòîâîêçàëó íà Âèäóáè÷àõ.
“Òóò çà øèðìîþ ðîçì³ùóâàâñÿ
ö³ëèé ðÿä àâòîìàò³â. Íèí³ ¿õ ïðè-
áðàëè, à øèðìó, ÿê áà÷èòå, ïðî
âñÿê âèïàäîê çàëèøèëè”,— ñêà-
çàâ Âîëîäèìèð Ãîëîâà÷. Ïðîòå
ðàä³ñòü òðèâàëà íåäîâãî. Òðè ñó-
ñ³äí³õ ãðàëüíèõ çàêëàäè âèÿâèëè-
ñÿ çà÷èíåíèìè, ïîïðè âèâ³ñêó
“ïðàöþºìî ö³ëîäîáîâî”. Íå
âñòèãëè çà÷èíèòè äâåð³ ïåðåä êî-
ì³ñ³ºþ ëèøå ó íàìåò³ “Ðîãàíü”.
Ó íüîìó áåç æîäíîãî äîêóìåíòà
ïðàöþâàëî ñ³ì àâòîìàò³â, ùå
øåñòåðî ñõîâàëè çà íàìåòîì.

Òà íàéá³ëüøå âðàçèëà êîì³ñ³þ
“êóõíÿ” çàêëàäó. Ïðèì³ùåííÿ
äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ ðîçì³ñòè-
ëîñÿ ïðÿìî ó äâîð³ çà ï³äñîáêîþ.
Ó áðóäíèõ òàçèêàõ ëåæàëî çàìî-
÷åíå ì’ÿñî. Ó “ìàðèíàä” êàïàâ
äîù. Íå âèòðèìàâøè ñìîðîäó,
÷ëåíè êîì³ñ³¿ ïîñï³õîì â³ä³éøëè.
À ïàí Ãîëîâà÷ òóò æå çàòåëåôî-
íóâàâ äî ñàíåï³äåìñòàíö³¿ òà ì³-
ë³ö³¿, àáè “çàêëàä õàð÷óâàííÿ”
íåãàéíî ïðèêðèëè.

Ñõîæà ñèòóàö³ÿ âèÿâèëàñÿ é íà
³íøèõ îá’ºêòàõ. Ïåðåâ³ðèëè ùå
ï’ÿòü çàêëàä³â, ó ÿêèõ ÿêùî é áó-
ëè áîäàé ÿê³ñü äîêóìåíòè, òî çà-
ðåºñòðîâàí³ íà ³íø³ àäðåñè. Âî-
ëîäèìèð Ãîëîâà÷ çàçíà÷èâ, ùî ¿õ
òàêè çàêðèþòü, íàâ³òü ÿêùî îêðå-
ì³ ïðàâîîõîðîíö³ ìàþòü ç íèõ âè-
ãîäó

Ïîðÿä ³ç “îäíîðóêèìè áàíäèòàìè” ïðîöâ³òàº õàð÷îâà àíòèñàí³òàð³ÿ

Заст пни мера Володимир Головач нама ався застере ти иян від витрат ровно зароблених рошей на неле альних
ральних автоматах
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Òåìïåðàòóðà áàòàðåé ï³øëà â òðóáó

Äíÿìè òèñê ãàçó íà ÒÅÖ-5 òà ÒÅÖ-6, ÿê³
º íàéá³ëüøèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè òåïëà ó
Êèºâ³, áóëî çíèæåíî íà òðåòèíó. ×åðåç öå
íà ïåðøîìó ï³äïðèºìñòâ³ ñïðàöþâàëà àâ-
òîìàòè÷íà ñèñòåìà çàõèñòó ³ àâàð³éíî â³ä-

êëþ÷èâñÿ îäèí ³ç äâîõ ä³þ÷èõ åíåðãîáëî-
ê³â. Äîïóñòèìèé òèñê ó äðóãîìó áëîö³ òà-
êîæ çìåíøèâñÿ íà 0,2 àòìîñôåðè. Òðåò³é
åíåðãîáëîê, ÿêèé ó÷îðà äèðåêòîð ÒÅÖ-6
Ìèêîëà Äàíèëåíêî òàêîæ ïîêàçàâ ïðåä-

ñòàâíèêàì ïðåñè, äîñ³ íå ïðàöþº. Éîãî
áóä³âíèöòâî áóëî ðîçïî÷àòî ùå ó 90-õ ðî-
êàõ, àëå òàê ³ íå çàâåðøåíî. Íà ñüîãîäí³
ÒÅÖ-6 çàáåçïå÷óº òåïëîì ïðèáëèçíî 40 %
ñòîëè÷íèõ áóä³âåëü. Öå Äåñíÿíñüêèé,
Îáîëîíñüêèé òà ÷àñòèíà Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó.

²íøèé åíåðãîïîñòà÷àëüíèé êîì-
ïëåêñ — ÒÅÖ-5, ÿêèé çàáåçïå÷óº öåí-
òðàëüí³ ðàéîíè ñòîëèö³, ÷åðåç çíèæåííÿ
òèñêó òàêîæ ïîæåðòâóâàâ ðîáîòîþ îäí³º¿
ç ÷îòèðüîõ ïàðîâèõ òóðá³í, ùîïðàâäà,
ðåçåðâíî¿. Óñå öå ïðèçâåëî äî çìåíøåí-
íÿ òåìïåðàòóðè ó ñòîëè÷íèõ òåïëîìåðå-
æàõ, à â³äïîâ³äíî é ó êâàðòèðàõ ìåøêàí-
ö³â ñòîëèö³ ç íîðìàòèâíèõ 68 ãðàäóñ³â äî
54. Çà ñëîâàìè Ìèêîëè Äàíèëåíêà,
ïðîáëåìè ç ïðîäîâæåííÿì îïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàáîðãîâàí³ñòþ
ó ð³çíèö³ â òàðèôàõ. Íàðàç³ ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó åíåðãåòèêàì çàáîðãóâàëè ïîíàä
300 ìëí ãðí.

“×åðåç àâàð³éí³ â³äêëþ÷åííÿ åíåðãîáëî-
ê³â îïàëþâàëüíèé ñåçîí ó ñòîëèö³, çâè-
÷àéíî, íå ïðèïèíÿòü. Îïàëåííÿ ó äîì³â-
êàõ êèÿí áóäå,— çàïåâíèâ äèðåêòîð ÒÅÖ-
6 Ìèêîëà Äàíèëåíêî.— ²íøà ñïðàâà, íà-
ñê³ëüêè òåïëî áóäå ó äîì³âêàõ êèÿí òà ÿêî¿
òåìïåðàòóðè ãàðÿ÷ó âîäó âîíè îòðèìóâà-
òèìóòü ç êðàíà”.

Íàòîì³ñòü ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ï³çí³øå çà-
ïåâíèâ, ùî íàðàç³ íàñåëåííÿ ñòîëèö³ çàáåç-
ïå÷óºòüñÿ òåïëîì íîðìàëüíî. Ðåæèì, çà éî-
ãî ñëîâàìè, â³äïîâ³äàº ïîãîäíèì óìîâàì, à
“Êè¿âåíåðãî” çíèçèëî òèñê ëèøå òîìó, ùî
íà âóëèö³ “íå äóæå õîëîäíî”. ßê ò³ëüêè
òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ çíèçèòüñÿ, ïîäà÷ó òåï-
ëà áóäå çá³ëüøåíî. “Ó íàñ íà ÒÅÖ-6 ïðà-
öþº òðè áëîêè. Çóïèíèëè îäèí, àëå áóäå
ïðàöþâàòè äâà. Öüîãî äîñòàòíüî, ùîá íà-
ãð³òè âîäó. Íåìàº â íàñ ïðîáëåì àí³ ç ãà-
ðÿ÷îþ âîäîþ, àí³ ç òåïëîì”,— íàãîëîñèâ
ïàí Ãîëóá÷åíêî

Íîâèé Øóëÿâñüêèé øëÿõîïðîâ³ä
âðÿòóº êèÿí â³ä çàòîð³â
Ó ðåêîíñòðóêö³þ ìîñòó âêëàäóòü 300 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Ëèøå çà îñòàíí³õ äâà-òðè
ðîêè ï³ä Øóëÿâñüêèì øëÿ-
õîïðîâîäîì òðè÷³ áóëà ïî-
æåæà. Íàéá³ëüøå ä³ñòàëî-
ñÿ ðèíêó “Ñåêîíä-õåíä” ³,
çâè÷àéíî æ, ñàìîìó ìîñòó.
Ï³ä ÷àñ îñòàííüîãî çàãî-
ðàííÿ ïîøêîäæåíî ìàéæå
800 êâ. ì òîðãîâåëüíèõ ïà-
â³ëüéîí³â, à â³ä ïåðåãð³âàí-
íÿ ïîñòðàæäàëè êîíñòðóê-
ö³¿ øëÿõîïðîâîäó. Ðÿòóâà-
òè ì³ñò âèð³øèëè ó äâà åòà-
ïè. Íàñàìïåðåä éîãî “ï³ä-
ïåðëè” ì³öíèìè êîíñòðóê-
ö³ÿìè, çãîäîì æå ìàþòü êà-
ï³òàëüíî ðåêîíñòðóþâàòè.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-
êó” äèðåêòîð ³íñòèòóòó
“Êè¿âäîðì³ñòïðîåêò” ÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” Âîëîäèìèð
Âîðîáéîâ, çàïëàíîâàíî
ðîçøèðèòè Øóëÿâñüêèé
øëÿõîïðîâ³ä ç 5 äî 8 ñìóã.
“Çàâäÿêè öüîìó éîãî ïðî-
ïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü
çá³ëüøèòüñÿ ç 2 äî 3 òèñ.
àâòî íà äîáó, à ê³ëüê³ñòü
ïðîáîê çìåíøèòüñÿ,— ïå-
ðåêîíàíèé â³í.— Îêð³ì
öüîãî, òóò çáóäóþòü ç’¿çä ³ç
âóëèö³ Îëåêñàíäðà Äîâ-
æåíêà íà ïðîñïåêò Ïåðå-
ìîãè, à ïîò³ì — íà ²íäóñ-
òð³àëüíó”. Àðõ³òåêòîð ïå-
ðåêîíàíèé, ùî ðåàë³çóâà-
òè ïðîåêò ìîæíà çà ð³ê-
ï³âòîðà. Íàðàç³ âñå çàëå-
æèòü â³ä òîãî, ÿê øâèäêî
ïåðåíåñóòü ñòàëåëèâàðíèé
öåõ çàâîäó “Á³ëüøîâèê”,
êîòðèé ïîòðàïëÿº ó çîíó
ìàéáóòíüî¿ òðàíñïîðòíî¿

ðîçâ’ÿçêè. Íà âèìîãó êå-
ð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâà
çàçíà÷åíå âèðîáíèöòâî
âèð³øåíî ïåðåíåñòè â ÷à-
âóíîëèâàðíèé öåõ. Ö³íà
ïèòàííÿ äóæå âèñîêà — â
ìåæàõ 150 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü. Çàãàëîì æå ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ îá’ºêòà îá³éäåòü-
ñÿ ì³ñòó â 300 ìëí ãðí”.

Àðõ³òåêòîð çàçíà÷èâ, ùî
íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò äî-
âåäåòüñÿ â³äêðèòè îá’¿çí³
øëÿõè äëÿ ðóõó àâòî. Àëå
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò êóð-
ñóâàòèìå ìîñòîì áåç ïåðå-
øêîä.

Íåùîäàâíî ïðîåêò ðîá³ò
íà òðàíñïîðòí³é ðîçâ’ÿçö³
îáãîâîðèëè íà ì³ñòîáóä³â-
í³é ðàä³. Ôàõ³âö³ çãîäèëèñÿ
ç òèì, ùî øëÿõîïðîâ³ä ïî-
òð³áíî ðîç³áðàòè. Òîáòî äå-
ìîíòóâàòè é çàñòîñóâàòè íå
24-ìåòðîâ³ ìîíîë³òí³, à
çá³ðí³ çàë³çîáåòîíí³ áàëêè.
Àðõ³òåêòîðè âæå çáèðàëèñÿ
çàòâåðäèòè ïðîåêò, êîëè
íåñïîä³âàíî êîðåêòèâè âí³ñ
íà÷àëüíèê ÃÓ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êóõàðåíêî.
“Çíîñèòè ïðèì³ùåííÿ ñòà-
ëåëèâàðíîãî öåõó íå ìîæ-
íà,— çàÿâèâ â³í.— Àäæå öå
ïàì’ÿòíèê ³ñòîð³¿, àðõ³òåê-
òóðè ³ ïðîìèñëîâîãî áóä³â-
íèöòâà. Òàêèõ íå òå ùî â
ñòîëèö³, â Óêðà¿í³ ïðàêòè÷-
íî íå çàëèøèëîñÿ”. Ðóñëàí
²âàíîâè÷ ââàæàº, ùî ïî-
òð³áíî çàëèøèòè âñå ÿê º.
“Êîìó òðåáà, òîé, ÿê ³ äî

öüîãî, îá’¿äå ÷åðåç Ãåòüìà-
íà íà Ãàðìàòíó”,— ïåðåêî-
íàíèé â³í.

Á³ëüø³ñòü àðõ³òåêòîð³â
ñòàëè íà çàõèñò ïðîåêòó.
Âîíè ñòâåðäæóâàëè, ùî äî-
ëÿ “Á³ëüøîâèêà” ïðàêòè÷-
íî âèð³øåíà. “Íå ñüîãîäí³
çàâòðà òóò ïî÷íóòü ñïîðó-
äæóâàòè òîðãîâåëüíî-ðîç-
âàæàëüíèé öåíòð, îô³ñíî-
æèòëîâ³ âèñîòêè,— çàïåâ-
íèâ ªâãåí Ë³øàíñüêèé.— ²
öåé ïðàâîïîâîðîòíèé ç’¿çä
áóäå, ÿê í³êîëè, äî ðå÷³. Äî
òîãî æ íå â³äîìî, äî ÷îãî
ïðèçâåäå çàòðèìêà ðîá³ò íà
ñàìîìó øëÿõîïðîâîä³ ³ ÿê
äîâãî â³í ùå ïðîòðèìàºòü-
ñÿ â òàêîìó ñòàí³”.

Òîæ âèð³øèëè ïîâåðíóòè
ïðîåêò íà äîîïðàöþâàííÿ
äî ç’ÿñóâàííÿ âñ³õ ìàéíîâî-
ïðàâîâèõ ïèòàíü. Ùîïðàâ-
äà, öå ñòîñóºòüñÿ ëèøå äîë³
öåõó ³ ïðàâîïîâîðîòíîãî
ç’¿çäó. Ùîäî ñàìîãî øëÿ-
õîïðîâîäó çàïèòàíü íå âè-
íèêëî, òîìó ïðîåêò éîãî ðå-
êîíñòðóêö³¿ àðõ³òåêòîðè çà-
òâåðäèëè. Ïðè öüîìó ðåêî-
ìåíäóâàëè íå âëàøòîâóâàòè
ï³ä Øóëÿâñüêèì ìîñòîì
ïàðê³íã³â, à òèì ïà÷å —
“Ñåêîíä-õåíä³â”.

Íà ìèíóëîìó òèæí³ ïè-
òàííþ Øóëÿâñüêîãî øëÿ-
õîïðîâîäó ïðèñâÿòèëè ñïå-
ö³àëüíó íàðàäó. Íà íå¿ çà-
ïðîñèëè ïðåäñòàâíèê³â ì³-

í³ñòåðñòâ, Ôîíäó äåðæìàé-
íà, êåð³âíèöòâî çàâîäó
“Á³ëüøîâèê”, ïðîåêòàíò³â.
Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, ïè-
òàííÿ øëÿõîïðîâîäó ïî-
òð³áíî âèð³øóâàòè íåãàéíî,
òèì ïà÷å, ùî îá’ºêò º â
ïðîãðàì³ ï³äãîòîâêè äî ªâ-
ðî-2012. “Íàðàç³ äîñÿãíóòî
äîìîâëåíîñò³ ç êåð³âíèö-
òâîì çàâîäó “Á³ëüøîâèê”
ùîäî ïåðåíåñåííÿ ñòàëåëè-
âàðíîãî âèðîáíèöòâà äî ³í-
øîãî öåõó,— çàçíà÷èâ
â³í.— Íà öå îòðèìàíî çãî-
äó é Ôîíäó äåðæìàéíà.
Ùîïðàâäà, ùå çàëèøèëîñÿ
âèçíà÷èòèñÿ ³ç çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ”,— ïîâ³äîìèâ
ïàí Ãîëóá÷åíêî ³ äîäàâ, ùî
ï³ñëÿ ðåòåëüíî¿ ïåðåâ³ðêè
ç’ÿñóâàëîñÿ: ïðîáëåìíèé
öåõ íå º ïàì’ÿòêîþ àðõ³òåê-
òóðè. Îòîæ ñêîð³ø çà âñå
ðåêîíñòðóêö³þ ðîçïî÷íóòü
íå ðàí³øå äðóãî¿ ïîëîâèíè
2009-ãî, ùîá çà ð³ê-ï³âòîðà
çàâåðøèòè ðîáîòè. “Ì³ñòî
áåðå íà ñåáå âñ³ âèòðàòè,
ïîâ’ÿçàí³ ç îíîâëåííÿì
øëÿõîïðîâîäó, ïåðåíåñåí-
íÿì öåõó,— ñêàçàâ â³í.—
Àäæå îá’ºêò ìàº ÷èìàëå ñî-
ö³àëüíå çíà÷åííÿ. Ï³ñëÿ
ðîçøèðåííÿ ïðî¿æäæî¿
÷àñòèíè âäàñòüñÿ çìåíøè-
òè ê³ëüê³ñòü çàòîð³â ó öüî-
ìó ì³ñö³”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Замовни ові ре онстр ції Ш лявсь о о шля-
хопровод вдалося вирішити питання щодо
знесення одно о з орп сів завод "Більшо-
ви ", я ий заважає б дівництв правоповорот-
но о з'їзд із моста. Тепер прое т залишилося
затвердити на містоб дівній раді та з одити
питання про землевідведення. Разом із пере-
несенням сталеливарно о виробництва фахівці
оцінюють ре онстр цію 300 млн рн. Робо-
ти план ють розпочати др ій половині
2009- о, а за інчити за рі -півтора.

Після ре онстр ції Ш лявсь о о шляхопровод водіям не доведеться об’їжджати цілий вартал, аби потрапити на проспе т Перемо и

Òåòÿíà ØÅËÅÑÒ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора омпанія "Київенер о" продемонстр вала ромадсь ості один
із найпот жніших енер етичних об’є тів столиці — ТЕЦ-6, де днями
сталося аварійне від лючення одно о з двох енер обло ів. Темпера-
т ра в опалювальних мережах столиці істотно знизилася. Я стало
відомо, з холодними батареями ияни залишилися через прим сове
обмеження омпанією "Газ У раїни" постачання бла итно о палива
"Київенер о". Енер ети и вима ають омпенс вати різницю в тари-
фах, я а наразі перевищила 300 млн рн. Тим часом місь держад-
міністрації запевняють, що теплопостачання житлових б дин ів від-
повідає нормам.

ÒÅÖ-5 òà ÒÅÖ-6 â³äêëþ÷àþòü åíåðãîáëîêè
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Á³ã-áîðäè çðîñëè â ö³í³

Тарифна війна
в розпалі

Ïðàãíåííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè ï³ä-
âèùèòè òàðèôè íà ðåêëàìó ³ òèì
ñàìèì çá³ëüøèòè íàäõîäæåííÿ äî
ì³ñüêîãî áþäæåòó íàðåøò³ ðåàë³-
çóâàëîñÿ. Çá³ëüøåííÿ ö³í íà íå¿
âæå ìàéæå ð³ê íå äàº ñïàòè ó÷àñ-
íèêàì ðèíêó, ÿê³ ïîñò³éíî íàìà-
ãàëèñÿ äîìîãòèñÿ â³ä ì³ñüêî¿ âëà-
äè â³äòåðì³íóâàííÿ àáî ñêàñóâàí-
íÿ ïëàí³â ùîäî çðîñòàííÿ âàðòî-
ñò³ òàðèô³â.

Îäíàê ìèíóëîãî òèæíÿ ìåð
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîñòàâèâ
íàðåøò³ êðàïêó â òðèâàëîìó ïðî-
òèñòîÿíí³ ì³æ îïåðàòîðàìè ðèí-
êó ³ ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè,
ï³äïèñàâøè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà çîâí³ø-
íþ ðåêëàìó.

Â³äòåïåð ðåêëàìà íà îêðåìèõ
íîñ³ÿõ ïîäîðîæ÷àëà ìàéæå â 
9 ðàç³â. Òàê, ç 177 äî 200 ãðí/ì³-
ñÿöü çðîñëà ¿¿ âàðò³ñòü íà îäíîìó
ïðàïîð³, ïàðàñîëüö³ ÷è ðåêëàì-
íîìó íàìåò³ ïëîùåþ ïîíàä 
5 êâ. ì. Çà ðåêëàìí³ âèâ³ñêè òà
íàïèñè íà áóäèíêàõ äîâåäåòüñÿ
ïëàòèòè â 2,1 ðàçó á³ëüøå, òîáòî
íå 53, ÿê áóëî äî öüîãî, à 100
ãðí/ì³ñÿöü çà 1 êâ. ì, çà ³íôîð-
ìàö³þ íà îêðåìîìó ùèò³ — â 1,24
ðàçó, òîáòî íå 8, à 41 ãðí/ì³ñÿöü
çà 1 êâ. ì ïëîù³ â³äïîâ³äíî. Ðåê-
ëàìà íà ùèòàõ, âñòàíîâëåíèõ íà
ôàñàäàõ áóäèíê³â, ïîäîðîæ÷àëà â
1,25 ðàçó — ç 15 äî 74 ãðí/ì, à
íà ëàéòïîñòåðàõ — ó 1,26 ðàçó,
àáî ç 9 äî 44 ãðí/ì³ñÿöü.

Îòæå, çà ñåðåäíüîºâðîïåéñüêè-
ìè ì³ðêàìè, ï³äâèùåííÿ â³äáó-
ëîñÿ íå â òàêèõ óæå é çàãðîçëè-
âèõ äëÿ ðèíêó ìàñøòàáàõ. Îêð³ì
òîãî, ì³ñüêà âëàäà íå çì³íèëà êî-
åô³ö³ºíòè ðîçðàõóíêó âàðòîñò³ çà-
ëåæíî â³ä ðàéîíó (â öåíòð³ ì³ñòà
àáî íà îêîëèö³.— “Õðåùàòèê”):
3, 2, 1,75, 1,5, 1,25 ³ 1.

Òàêèì ÷èíîì, ñòîëè÷í³ î÷³ëü-
íèêè ³ â öüîìó ï³øëè íà ïîñòóï-
êè, çá³ëüøèâøè òàðèôè íå â 17
ðàç³â, ÿê ïåðåäáà÷àëîñÿ íà ïî÷àò-
êó ðîêó, à ëèøå â 9, ³ òî ò³ëüêè íà
îêðåì³ âèäè ðåêëàìíèõ íîñ³¿â.

À âò³ì, çà ñëîâàìè ðåêëàì³ñò³â,
³ öå ï³äâèùåííÿ ñèëüíî âäàðèòü
ïî êèøåíÿõ îïåðàòîð³â çà óìîâ
ô³íàíñîâî¿ êðèçè â êðà¿í³. Çðîñ-
òàííÿ ö³í íà çîâí³øíþ ðåêëàìó
çìóñèëî ðåêëàì³ñò³â óêîòðå çàÿâ-
ëÿòè ïðî ìîíîïîë³çàö³þ ðèíêó
òèìè, õòî ç ë³òà ³ òàê çìåíøèâ îá-
ñÿãè ïðîäàæó ðåêëàìè ÷åðåç êðè-
çó òà êîëèâàííÿ êóðñó äîëàðà.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” êå-
ð³âíèê Àñîö³àö³¿ çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè Óêðà¿íè Àðòåì Á³äåíêî, ïî-
ïðè ï³äíÿòòÿ òàðèô³â íà çîâí³ø-
íþ ðåêëàìó, à ðàí³øå — íà ðåê-
ëàìó â ìåòðî, íàäõîäæåííÿ êîø-
ò³â ó ì³ñüêèé áþäæåò íå çá³ëü-
øèòüñÿ, à çìåíøèòüñÿ, ³ ðèíîê
çàçíàº â³ä÷óòíîãî óäàðó. Íàñë³ä-
êîì îñòàííüîãî ñòàíå âèõ³ä ç ðèí-
êó áàãàòüîõ ãðàâö³â òà éîãî ìîíî-
ïîë³çàö³ÿ âåëèêèìè îïåðàòîðàìè.
“Ïðè öüîìó áþäæåò á³ëüøå íå îò-
ðèìàº, îñê³ëüêè çàãàëüíà ê³ëü-
ê³ñòü ðåêëàìè çìåíøèòüñÿ”,— íà-
ãîëîñèâ Àðòåì Á³äåíêî.

Îäíàê ì³ñüêà âëàäà íåïîõèòíà.
ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþäìèëà
Äåíèñþê, êðîê ùîäî ï³äâèùåííÿ
òàðèô³â íà ðåêëàìó â³äïîâ³äàº ³
ðèíêîâèì ðåàë³ÿì, ³ ïîòðåáàì
ì³ñüêîãî áþäæåòó. Çîêðåìà, ëèøå
çà ðàõóíîê ðåêëàìè â ìåòðî Êè¿â
äîäàòêîâî íàñòóïíîãî ðîêó ìàº îò-
ðèìàòè äî 120 ìëí ãðí. Íà íå ìåí-
øó ñóìó ðîçðàõîâóþòü ³ â³ä çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè. Çàãàëîì íèí³ø-
íüîãî ðîêó áþäæåò ì³ñòà ïîâèíåí
ïîïîâíèòèñÿ ìàéæå 100 ìëí ãðí
â³ä ðåêëàìè. Ó 2007-ìó íàäõîä-
æåííÿ ñòàíîâèëè äî 90 ìëí ãðí.

Äîäàòêîâî òàêîæ ìàþòü íàä³é-
òè êîøòè â³ä ò³íüîâîãî ñåêòîðó
ðèíêó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè. Ç ïî-
÷àòêó ðîêó âæå äåìîíòîâàíî ìàé-
æå 200 íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ
ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é ³ç 500 âè-
ÿâëåíèõ. ×åðåç ï³äï³ëüíó ðåêëà-
ìó, à òàêîæ íåñïëàòó ïîäàòê³â çà
ðåêëàìíèé á³çíåñ ì³ñòî äîäàòêî-
âî âòðà÷àº â³ä 2 äî 3,5 ìëí ãðí
ùîðîêó.

Криза ре ламі
не заш одить

Òà, ïîïðè îñòðàõè é ãîëîñë³â-
í³ çàÿâè îïåðàòîð³â, íàñòóïíîãî
ðîêó äèíàì³êà ðåêëàìíîãî á³çíå-
ñó çðîñòàòèìå ³ ðîçâèâàòèìåòüñÿ.
Ô³íàíñîâà êðèçà ïåðåôîðìàòóº
öåé ðèíîê ³ ïîñèëèòü ïîçèö³¿ ìî-
íîïîë³ñò³â, î÷èñòèâøè éîãî â³ä
êîìïàí³é, äëÿ ÿêèõ ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìè íå º îñíîâíèì âèäîì ä³-
ÿëüíîñò³. Êð³ì òîãî, çà ñëîâàìè
åêñïåðò³â, ñòîëè÷íèé ðèíîê ðåê-
ëàìè ïåðåíàñè÷åíèé á³ëüøå, í³æ

íà 120 %, ³ ô³íàíñîâå îçäîðîâ-
ëåííÿ ï³äå ëèøå íà êîðèñòü öüî-
ìó á³çíåñó. Âîäíî÷àñ îá’ºì ðèí-
êó ðåêëàìè â ñòîëèö³ ñòàíîâèòü
ìàéæå $45 ìëí, ³ ùîðîêó äèíà-
ì³êà çãàäàíîãî ñåãìåíòó çðîñòàº
â ñåðåäíüîìó íà 10-15 %.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â
Ñï³ëö³ ï³äïðèºìñòâ çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè, ïîïðè êðèçó òà íåâèçíà-
÷åí³ñòü íà ðèíêó, íàñòóïíîãî ðî-
êó ïîïèò íà ðîçòàøóâàííÿ ðåêëà-
ìè íà çîâí³øí³õ íîñ³ÿõ íå çìåí-
øèòüñÿ: òåíäåíö³¿ âèçíà÷àòèìóòü
ïðîïîçèö³¿ ï³äïðèºìñòâ ìàëîãî òà
ñåðåäíüîãî á³çíåñó. “Â óìîâàõ íå-
äîñòóïíîñò³ òåëåâ³ç³éíî¿ ðåêëàìè
òà ðåêëàìíèõ ïëîù ó ïðåñ³ çîâ-
í³øíÿ ðåêëàìà çàëèøàºòüñÿ ºäè-
íèì íîñ³ºì, ÿêèé ìîæå ìàñîâî,
øâèäêî òà àäðåñíî ïî³íôîðìóâà-
òè ïîòåíö³éíîãî ñïîæèâà÷à ïðî
ñâî¿ ïðîäóêö³þ é ïîñëóãè. Òîìó
ïîïèò íà íå¿ áóäå”,— ïîâ³äîìèëî
“Õðåùàòèêó” äæåðåëî â Ñï³ëö³.

À âò³ì, åêñïåðòè ðèíêó âèçíà-
þòü, ùî íàðàç³ îïåðàòîðè ñïðàâ-
ä³ çìåíøóþòü îá’ºìè ïðîäàæó
ðåêëàìè, îäíàê öå æîäíèì ÷è-
íîì íå ïîâ’ÿçàíî ç ï³äâèùåííÿì
òàðèô³â ì³ñüêîþ âëàäîþ, ïðè÷è-
íà öüîãî — ô³íàíñîâà êðèçà.
Îïåðàòîðè çíàõîäÿòü âèõ³ä ³ç ñè-
òóàö³¿, çìåíøóþ÷è ðîçö³íêè â
îêðåìèõ âèïàäêàõ äî 75 %. Òàêèì
÷èíîì, ðåêëàì³ñòè íàìàãàþòüñÿ

ïåðåêîíàòè ãðîìàäñüê³ñòü, áóö³ì-
òî ñàìå öå íîâîââåäåííÿ ñïðè-
÷èíèëî ñïàä íà ðèíêó. Íàñïðàâ-
ä³ æ îá’ºìè ïðîäàæó çìåíøèëè-
ñÿ ÷åðåç ô³íàíñîâó êðèçó òà áðàê
ãíó÷êî¿ é ïðîäóìàíî¿ ìàðêåòèí-
ãîâî¿ ñòðàòåã³¿ îïåðàòîð³â (îð³ºí-
òóâàëèñÿ âîíè íà êîðïîðàòèâíèõ
êë³ºíò³â — àëêîãîëüí³ ³ òþòþíî-
â³ êîìïàí³¿, áàíêè òà ³í.— “Õðå-
ùàòèê”). Îäíàê, çà ïðîãíîçàìè
ÿê îïåðàòîð³â ðèíêó, òàê ³ ñàìèõ
ðåêëàìîäàâö³â, îáñÿãè ïðîäàæó
ðåêëàìè íàñòóïíîãî ðîêó îäíàê
çðîñòàòèìóòü ó ìåæàõ 15-30 %.
Öå ñâîºþ ÷åðãîþ ïîïîâíèòü ñòî-
ëè÷íèé áþäæåò ìàéæå íà 300
ìëí ãðí. À çà óìîâè ÷åðãîâîãî
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ðåêëàìó
â ìåòðî ç 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó íàä-
õîäæåííÿ áóäóòü ùå á³ëüøèìè,
ïåðåêîíóþòü ó ÊÌÄÀ

Íàéá³ëüø³ îïåðàòîðè
Êèºâà â ñåãìåíò³
á³ëáîðä³â 

Íàéá³ëüø³ îïåðàòîðè
â ñåãìåíò³ ñ³ò³ëàéò³â 

Îô³ö³éíèé êóðñ ãðèâí³ ùîäî äîëàðà ÑØÀ
НБУ Обмінні

п н ти
Взаєморозрах н и
імпортерів\е спортерів

"Чорний
рино "

1USD 5.9936 6.0834 6.45 7,2

Îô³ö³éí³ êóðñè
áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â

çà 1 ãðàì
Золото 142.1634

Срібло 1.8114

Платина 161.2888

Паладій 41.6229

Ñòàí
ì³æáàíê³âñüêîãî

êðåäèòíîãî ðèíêó
За альний обся ,
млн. рн.

3612.8

Середньозважена
став а, %

Усьо о: 23.5

т. ч. овернайт 23.3

Îñíîâí³ ôîíäîâ³ ³íäåêñè
Країна Інде с Час

PFTS UA 267.95 19.11 17:00

S&P-500 US 806.58 20.11 15:50

MIB-30 IT 19 923.00 20.11 15:50

FTSE-100 GB 3 914.47 20.11 15:50

CAC-40 FR 2 992.88 20.11 15:50

DAX DE 4 252.92 20.11 15:50

SMI CH 5 831.01 20.11 12:20 Çà äàíèìè êîìïàí³¿ "Óêðà¿íñüêèé ìåä³à ìîí³òîð" (UMM) 

Ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ðåêëàìó äîäàòêîâî ïðèíåñå â áþäæåò ì³ñòà 
300 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Днями онфлі т дов ола нових тарифів на ре лам ,
встановлених місь ою владою, запалав із новою си-
лою. Ре ламісти опираються новим цінам та вдаються
до шантаж місь ої влади, заявляючи, що через їхнє
зростання до бюджет надійде менше оштів, аніж очі-
ється. Київсь а ж місь а державна адміністрація не

пост пається шантажистам, називаючи їхні за иди ло-
біюванням інтересів о ремих часни ів рин . А неза-
лежні е сперти онстат ють: рино ре лами в столиці
перенасичений, і підвищення тарифів на місь ом бю-
джеті жодним чином не позначиться.

За інформацією омпанії “У раїнсь ий медіамонітор”(UMM), наразі на
центральних в лицях Києва розташовано 4,8 тис. ре ламних площ або
32,6 % с пних площ зовнішньої ре лами міста. Найбільше їх належить
омпаніям “У раїнсь а ре лама” (10,6 %), “Л верс”(10,2 %), “Е освіт”
(7,7 %), BigBoard(6,7 %) і Poster (6 %). За оцін ами е спертів рин ре -
лами, част а площ цих операторів наразі становить майже 40 % сіх с -
пних ре ламних площ Києва, що становить майже $15 млн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Об’єм рин зовнішньої
ре лами європейсь их раїн:
Київ — $45 млн
Мос ва — $120 млн
Варшава — $75 млн
Лондон — $160 млн
Мадрид — $83 млн
Рим — $71 млн
Берлін — $92 млн

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Компанія част а рин , %

"Е освіт" 18,3

" У р а ї н с ь а
ре лама"

13,4

"А тдор-Альянс" 9,8

News Outdoor 8,0

PTM

Alter-V 5,5

"Разборн" 4,3

Consulting Ukraine 3,6

"Інтер-Конта т" 3,5

"А іт-Пла ат" 3,4

Інші 24,3

Компанія част а рин , %

"Л верс" 16,3

BigBoard 10,1

Poster 8,0

PTM 4,9

Mallis 4,9

News Outdoor 4,7

"О та он" 4,6

Perekhid Out-
door

4,0

"Гранд" 3,5

"Краш" 3,3

Інші 35,9

Попри зростання цін на ре лам , ре ламодавці ладні витрачати на неї значні ошти й надалі

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



66 ББІІЗЗННЕЕСС Хрещатик  21 листопада 2008

Àíàòîë³é ²ÂÀÍÖ²Â: “Ïîñòðàæäàþòü êîìïàí³¿, 
äóæå ïðèâ’ÿçàí³ äî áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ”
Генеральний дире тор
ЗАТ "Страхова омпанія
"Крона" Анатолій Іванців
розповів "Хрещати " про
стан столично о рин
страхових посл , а та ож
про своє бачення розвит-

подій на ньом най-
ближчим часом.

— ßê âïëèíóëè íàñë³äêè ñâ³òî-
âî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè íà ñòðàõîâèé
ðèíîê Óêðà¿íè?

— Çðîçóì³ëî, ùî ïåðøèìè ïî-
ñòðàæäàëè áàíê³âñüê³ ñòðóêòóðè,
îñê³ëüêè äæåðåëî êðèçè âèíèê-
ëî òàì, ³ ïîøòîâõîì ñòàâ âñ³ì â³-
äîìèé “Ïðîì³íâåñòáàíê”, ÿê
ñòâåðäæóþòü, ðåéäåðñüêà àòàêà
íà öþ ô³íàíñîâó ñòðóêòóðó.
Ñòðàõîâèé ðèíîê — öå ðèíîê
ïîñëóã, âòîðèííèõ ï³ñëÿ áàíê³â-
ñüêî¿ ñèñòåìè, òîæ óñ³ ô³íàíñî-
â³ òðóäíîù³ ïîçíà÷àòüñÿ ³ íà
ñòðàõóâàíí³. ² âæå ïîçíà÷àþòü-
ñÿ. Ïåðåäóñ³ì ïîñòðàæäàþòü
êîìïàí³¿, äóæå ïðèâ’ÿçàí³ äî
áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ: áàíê³â-îð-
ãàí³çàö³é ÷è ô³íàíñîâî-ïðîìèñ-
ëîâèõ ãðóï, íà ÷îë³ ÿêèõ ñòî¿òü
áàíê³âñüêà ñòðóêòóðà, îñê³ëüêè
ïðîäàâàëè ñòðàõîâ³ ïðîäóêòè ÷å-
ðåç áàíêè, à â íèõ êðèçà ë³êâ³ä-
íîñò³, îòæå, íåäîá³ð âïëèíå íà
ïëàòîñïðîìîæí³ñòü êîìïàí³¿. Ó
äåÿêèõ ñòðàõîâèõ êîìïàí³ÿõ ó
çâ’ÿçêó ç òèì, ùî Íàöáàíê ââ³â
ìîðàòîð³é — ³, íà ìîþ äóìêó,
ïðàâèëüíî çðîáèâ — îòðèìàþòü
îáìåæåíèé ðåñóðñ äëÿ çä³éñíåí-
íÿ êîìïåíñàö³é. Êîìïàí³¿, êîò-
ð³ ïðîâîäèëè íîðìàëüíó äèâåð-
ñèô³ö³éíó ïîë³òèêó ñòîñîâíî
êîìïåíñàö³¿ ñâî¿õ ðåçåðâ³â, öüî-
ãî íå â³ä÷óþòü. Òî íîðìàëüíà ñè-
òóàö³ÿ, ³ ðîçïîä³ë ðåñóðñ³â çà ÷à-
ñîâèì ³íòåðâàëîì òà ð³çíîìàí³ò-
íèìè í³øàìè ïîâèíåí áóòè, â
ïðèíöèï³, â óïðàâë³íí³ êîìïàí³¿.
Òîáòî, ò³, ùî öüîãî äîòðèìóâà-
ëè, æîäíèì ÷èíîì íå â³ä÷óþòü
êðèçè. Êîìïàí³¿, êîòð³ ìàòèìóòü
ïðîáëåìè ç íàäõîäæåííÿ ïëàòå-
æ³â, ïðèâ’ÿçàí³ äî áàíê³â, à º òà-
ê³, äå äî 90 % ñòðàõîâèõ ïëàòå-
æ³â — áàíê³âñüêå ñòðàõóâàííÿ.
Â³äïîâ³äíî, ò³ ñêîðî÷óâàòèìóòü
ïåðñîíàë, òîæ ðèíîê ïðàö³ ô³-
íàíñîâîãî ñåêòîðó çá³ëüøèòüñÿ.
Ìè çíàºìî, ùî áàíêè âæå ï³øëè
íà çâ³ëüíåííÿ ïîñàä, òîìó î÷³-
êóºòüñÿ ïðèò³ê íà ðèíîê áåçðî-
á³òòÿ ñïåö³àë³ñò³â ñòðàõîâîãî á³ç-
íåñó.

— Òîáòî êðèçà ìîæå çà÷åïèòè ³
Êè¿â ÿê íàéäèíàì³÷í³øèé ðèíîê
ñòðàõîâèõ ïîñëóã Óêðà¿íè?

— Ó Êèºâ³ ö³ ïðîöåñè ìåíø
ïîì³òí³. Á³ëüøå, çâ³ñíî æ, ó ðå-
ã³îíàõ. Ñòðàõîâèé á³çíåñ äåùî
â³äð³çíÿºòüñÿ òèì, ùî â ðåã³îíàõ,
ó ì³ñòàõ ïðèáóòêîâ³ñòü ô³ë³éíî¿
ñ³òêè íå òàêà âèñîêà. Òîìó êîì-
ïàí³¿, êîòð³ ïî÷íóòü çìåíøóâàòè
ñâî¿ âèòðàòè, ÿñíà ð³÷, ñêîðî÷ó-
âàòèìóòü ³ ïåðñîíàë, é òàì çíà÷-
íî òÿæ÷å. ²íîçåìí³ êîìïàí³¿ â
Óêðà¿í³ íå ïðàãíóòèìóòü íèí³
ðîçâèâàòè øèðîêó ô³ë³éíó ñ³òêó
(â íèõ ðåñóðñ òåæ îáìåæåíèé).
Òîìó áåçðîá³òòÿ â ðåã³îíàõ, íà
æàëü, ³ñíóâàòèìå.

— ßê ðåàãóâàòèìå ñòðàõîâèé ðè-
íîê íà öþ ñèòóàö³þ ó ô³íàíñîâî-
ìó ñåêòîð³, ïîâ’ÿçàíó ç êðèçîþ?

— Ïî-ïåðøå, ìè ðîçóì³ºìî,
ùî ³íîçåìö³ ñêîðî÷óþòü ³íâåñ-
òèö³¿, âíóòð³øíüîãî ³íâåñòîðà íå-
ìàº — â³í ðîçâ’ÿçóº ñâî¿ ïðîáëå-
ìè, çðîñòàííÿ áàíê³âñüêî¿ ë³ê-
â³äíîñò³ — öå â³äñóòí³ñòü ñòðàõî-

âèõ ïëàòåæ³â òà íàÿâí³ñòü êðèçè
â ñóì³æíèõ îáëàñòÿõ. Íà ìîþ
äóìêó, ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿, — áå-
ðó÷è äî óâàãè òå, ùî àâòîñòðàõó-
âàííÿ ñòàëî îáìåæåíèì — øóêà-
òèìóòü ³íø³ í³ø³ ñòðàõîâîãî á³ç-
íåñó. Òîáòî àêòèâí³øå ðîçâèâà-
òèìóòü ³íø³ äæåðåëà, ñêëàäí³ø³
âèäè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³: ñòðàõóâàí-
íÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ñòðàõóâàííÿ
íåðóõîìîñò³, òîáòî ñïðÿìóþòü
çóñèëëÿ â ³íø³ ñåãìåíòè. Òðîõè
ï³äòðèìàº ñòðàõîâèé ðèíîê ââå-
äåííÿ çàêîíó ïðî øòðàôè, ïî-
â’ÿçàí³ ç ïîðóøåííÿì ïðàâèë äî-
ðîæíüîãî ðóõó, â ÿêèõ ïåðåäáà-
÷åíî ï³äâèùåííÿ ðîçì³ðó ñòÿã-
íåíü çà òå, ùî âîä³é íå ìàº ñòðà-
õóâàííÿ àâòîãðîìàäÿíñüêî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³, ÿê ìè ¿¿ íàçèâà-
ºìî. Òîìó íà ÿêèéñü ÷àñ, îñê³ëü-
êè çíàºìî, ùî íà ñüîãîäí³ ëèøå
â 40 â³äñîòê³â âîä³¿â öå ñòðàõó-
âàííÿ º, ìè î÷³êóºìî çá³ëüøåí-
íÿ ðèíêó àâòîãðîìàäÿíñüêî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³, äî ê³íöÿ ëèñòîïà-
äà öå ðîçïî÷íåòüñÿ.

— Òîáòî ðèíîê îäíàê ðîçâèâà-
òèìåòüñÿ?

— Íàäàë³ â ñåêòîð³ àâòîñòðàõó-
âàííÿ áóäå ñòàãíàö³ÿ — íîâ³ àâ-
òîìîá³ë³ íå ïðîäàþòüñÿ, àâòîãðî-
ìàäÿíñüêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü íå
çðîñòàòèìå, òîáòî âîíà áóäå â òèõ
æå íîðìàõ, â ÿêèõ ³ º. Ñòàãíàö³ÿ
îçíà÷àº ïåðåõ³ä â ³íø³ í³ø³. Íè-
í³ ñòðàõóâàëüíèêè ñòàëè àêòèâ-
í³øèìè â ñåãìåíò³ áóä³âåëüíî-
ìîíòàæíèõ ðèçèê³â. Ìè ðîçóì³-
ºìî, ùî ñüîãîäí³ íà ðèíêó áóä³â-
íèöòâà íàñòàëà ñòàãíàö³ÿ, ³ íà
ÿêèéñü ÷àñ íîâ³ îá’ºêòè áóäå çà-
ìîðîæåíî — äî âåñíè íàñòóïíî-
ãî ðîêó. ßêùî ô³íàíñîâà êðèçà
ï³äå íà ñïàä, ïåðø³ îçíàêè ÷îãî
âæå º, òî, íà ìîþ äóìêó, äåñü íà-
âåñí³ íàñòóïíîãî ðîêó áóä³âåëü-
íèé ðèíîê ïî÷íå çíîâó ðîçâèâà-
òèñü, ³ ñòðàõóâàëüíèêè äî öüîãî
÷àñó ãîòóþòüñÿ. Äëÿ ïðèêëàäó: ìè
çíàºìî, ùî º áóä³âåëüíèé ñòðà-
õîâèé ïóë Óêðà¿íè, ³ íàøà êîì-
ïàí³ÿ â òîìó ÷èñë³ ñòàëà éîãî çà-
ñíîâíèêîì. Ñüîãîäí³ îáãîâîðþ-
þòü ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ ùå îä-
íîãî áóä³âåëüíî-ìîíòàæíîãî ïó-
ëó — “ªâðî-ïóëó-2012”. Öå ê³ëü-
êà êîìïàí³é-ñòðàõóâàëüíèê³â,
êîòð³ îðãàí³çîâàíî ï³ä åã³äîþ êî-
îðäèíàö³¿ ñâî¿õ ä³é ï³ä ÷àñ ñòðà-
õóâàííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ

ðèçèê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ââåäåííÿì
îá’ºêò³â äî ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç
ôóòáîëó 2012 ðîêó. Òîìó âæå áà-
÷èìî àêòèâí³ñòü ³íøèõ ñåãìåí-
ò³â. Òàêèì ÷èíîì ñòðàõóâàëüíè-
êè ìîæóòü êîìïåíñóâàòè ÷àñòè-
íó íèí³øí³õ âòðàò.

— ßêèì ÷èíîì â³äáóäåòüñÿ ïå-
ðåðîçïîä³ë íà ðèíêó ñòðàõóâàííÿ?

— Ò³ êîìïàí³¿, ùî çàëåæàòü â³ä
áàíê³â, ðîáèòèìóòü ïîãàí³ ðåçóëü-
òàòè, ùî âèÿâèòüñÿ â ÷åòâåðòîìó
êâàðòàë³. Ô³íàíñîâèé ñåêòîð äåùî
³íåðòíèé, ³ ïðî ðåçóëüòàòè òðåòüî-
ãî êâàðòàëó ñóäèòè ùå ðàíî, îñ-
ê³ëüêè êðèçà ïî÷àëàñü ó æîâòí³.
Òóò ïîêàçíèêè áóäóòü ùå á³ëüø-
ìåíø îïòèì³ñòè÷í³. À îñü ó ÷åò-
âåðòîìó êâàðòàë³ ç’ÿâëÿòüñÿ ïåð-
ø³ ëàñò³âêè â ñòðàõîâîìó á³çíåñ³,
êîòð³ ïîêàæóòü ³ êðèçó â öüîìó
ñåãìåíò³. Çà ð³ê ðèíîê çðîñòå ïðè-
áëèçíî íà 15—20 â³äñîòê³â — öå
îïòèì³ñòè÷íèé ñöåíàð³é, 5—10
â³äñîòê³â — ïåñèì³ñòè÷íèé. Íà-
ñòóïí³ ï³âðîêó áóäóòü äîâîë³ òÿæ-
êèìè. Ïîêè íå â³äíîâèòüñÿ åêî-
íîì³êà, ïîêè ô³íàíñîâèé ñåêòîð
íå ñòàíå íîðìàëüíèì, òîìó ïîçè-
òèâó ìîæíà î÷³êóºòè â ñåðåäèí³
íàñòóïíîãî ðîêó. ²íîçåìí³ ³íâåñ-
òèö³¿ â öåé ñåãìåíò, äóìàþ, íå çà-
õîäèòèìóòü. Õî÷à óêðà¿íñüêèé
ñòðàõîâèé ðèíîê íåäîîö³íåíèé. Ó
íüîãî çíà÷íî á³ëüø³ ïåðñïåêòè-
âè, à òîìó â³í ïîòåíö³éíî ïðè-
âàáëèâèé äëÿ ³íîçåìö³â, òàê áè
ìîâèòè, â³äêëàäåíèé ïîïèò íà
ìàéáóòíº. Òîáòî â 2009 ðîö³ ìè
ñïîä³âàºìîñÿ íà ñåðéîçí³ óãîäè ³
ïðèõ³ä ³íîçåìíèõ ³íâåñòîð³â. Õî-
÷à äåÿê³ êîìïàí³¿ ó çâ’ÿçêó ç òèì,
ùî íå çìîæóòü âèïëà÷óâàòè ïëà-
òåæ³â çà àâòîñòðàõóâàííÿì, òðîõè
çíèçÿòü ðåïóòàö³þ ñâîãî á³çíåñó.
Ò³ëüêè-ò³ëüêè ñòàëà ï³äâèùóâà-
òèñü ñòðàõîâà êóëüòóðà ãðîìàäÿ-
íèíà Óêðà¿íè. Àëå ÿêùî ë³êâ³ä-
í³ñòü ô³íàíñîâîãî ñåêòîðó â³ä÷óò-
íî ïîçíà÷èòüñÿ íà âèïëàòàõ, íà
æàëü, â³äíîâèòè ðåïóòàö³þ áóäå
äîâîë³ ñêëàäíî. Ìè âñ³ ïàì’ÿòà-
ºìî ñóìíîçâ³ñí³ òðàñòè, íåäîâ³ðó
ëþäåé. Äîâ³ðó çðóéíóâàòè â êî-
ðîòêèé ïåð³îä ìîæíà, òà ïîâåð-
òàºòüñÿ âîíà ðîêàìè, íàâ³òü äåñÿ-
òèë³òòÿìè.

— ßê³ ùå º ïåðñïåêòèâí³ í³ø³ íà
ñòðàõîâîìó ðèíêó êðà¿íè?

— Ñåðåä ïåðñïåêòèâíèõ íà-

ïðÿìê³â ðîçâèòêó ñòðàõîâîãî
ðèíêó — ³ ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ
â Óêðà¿í³. Äóæå ïðèâàáëèâèé íà-
ïðÿìîê, îäíàê ³ñíóþòü ïðîáëåìè
éîãî ðîçâèòêó. Êóäè éòè: â á³ê
îñâ³òè äî ãðîìàäÿíñüêîãî ìåäè÷-
íîãî îáîâ’ÿçêîâîãî ñòðàõóâàííÿ
÷è îáðàòè ³íøó ïðîãðàìó — ðîç-
âèòîê ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ ³ç
çàîõî÷åííÿì ïðèâàòíèõ ñòðàõî-
âèõ êîìïàí³é?

— ßê ñêëàäàºòüñÿ íàðàç³ ñèòó-
àö³ÿ ç òàðèôàìè íà ïîñëóãè ñòðà-
õîâèê³â?

— Ç òàðèôàìè ñèòóàö³ÿ ïàðà-
äîêñàëüíà. Áàíê³âñüêå ñòðàõó-
âàííÿ “ðîçáåñòèëî” öåé ñåãìåíò.
Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî êîì³ñ³é-
í³ ïî àãåíòàõ çà çàîõî÷åííÿ êë³-
ºíò³â ³íêîëè ñÿãàëî 60 â³äñîòê³â.
Ìè ïàì’ÿòàºìî ïðîáëåìàòèêó
ïî÷àòêó ðîêó, êîëè Ë³ãà ñòðàõî-
âèõ îðãàí³çàö³é ³ Äåðæàâíà êî-
ì³ñ³ÿ çâåðòàëè óâàãó íà òå, ùî
ñòðàõóâàëüíèêè ïåðåâèùóþòü
ñâî¿ íîðìàòèâè. Òîìó, íà ì³é ïî-
ãëÿä, êîì³ñ³éí³ çìåíøóâàòèìóòü-
ñÿ. Òåïåð óæå àâòîñàëîíè áóäóòü
á³ëüøå çàö³êàâëåí³ â ñòðàõóâàëü-
íèêàõ. ², çâ³ñíî æ, öå ïîçíà÷èòü-
ñÿ íà ñòðàõîâèõ òàðèôàõ ³, íà
ìîþ äóìêó, æîðñòê³ø³ óìîâè
êîíêóðåíö³¿ ïðèçâåäóòü äî íå-
çíà÷íîãî íà ïåðøèé ÷àñ çíèæåí-
íÿ òàðèô³â ç ïîäàëüøèì çðîñ-
òàííÿì. Àäæå âñå-òàêè çá³ëü-
øóþòüñÿ ñòðàõîâ³ âèïëàòè. ßêùî
ðàí³øå ñåðåäí³é ðîçì³ð çáèòêó
çà àâòîñòðàõóâàííÿì ñòàíîâèâ
3—5 òèñÿ÷ ãðèâåíü, òî íèí³ öå
ïðèáëèçíî 5—7 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ñòðàõóâàëüíèêè çàêëàäàþòü ó
ñâî¿ ïîòåíö³éí³ ðèçèêè öþ çáèò-
êîâ³ñòü ³ ðîçãëÿäàþòü ¿¿ ÿê ìîæ-
ëèâ³ñòü çá³ëüøåííÿ òàðèô³â ó
ìàéáóòíüîìó. Àëå ñïî÷àòêó âî-
íè òðîõè çìåíøàòüñÿ — ðåàêö³ÿ
íà ô³íàíñîâó êðèçó, ç äàë³, çâ³ñ-
íî æ, çá³ëüøàòüñÿ, ç â³äíîâëåí-
íÿì ïîçèö³é

Розмовляла Тетяна ЯКОВЛЄВА,
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
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хрещатик

Про прийняття у комунальну власність 
територіальної громади міста Києва 

та районів у м. Києві житлових будинків 
підприємств�банкрутів

Рішення Київської міської ради № 244/244 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.97 № 280/97�ВР, “Про
передачу об’єктів права державної та комунальної власності” від 03.03.98 № 147/98�ВР, “Про відновлен�
ня платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.92 № 2343�ХП, рішення Київ�
ської міської ради від 09.03.06 № 154/3245 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності ві�
домчого житлового фонду та інженерних мереж” та з метою забезпечення належних умов проживання^
мешканців житлових будинків, прийнятих від підприємств�банкрутів до комунальної власності територі�
альної громади, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîðó÷èòè ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ ðàäàì
âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ïî
ïðèéíÿòòþ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ðîçòàøîâàíèõ íà òå-
ðèòîð³¿ ðàéîíó, ùî íàëåæàòü ï³äïðèºì-
ñòâàì-áàíêðóòàì ÄÏ “Áóä³íâåñòñåðâ³ñ”,
ÇÀÒ “Òðîÿíäà”, ÇÀÒ “Äàðíà”, ÄÏ “Êâà-
çàð-ÆÅÑ”, ÓÂÎ “Àãðîìàø” â ³ñíóþ÷îìó
òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðèéíÿòè äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì. Êèºâà çîâí³øí³ ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ òà îá-
ëàäíàííÿ äî æèòëîâèõ áóäèíê³â, çàçíà÷å-
íèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ó
2008 ðîö³ âèäàòê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç êàï³òàëü-

íèì ðåìîíòîì æèòëîâèõ áóäèíê³â, ³íæå-
íåðíèõ ìåðåæ òà  îáëàäíàííÿ, çàçíà÷åíèõ
ó ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ð³øåííÿ, ïðèéíÿòèõ
â³ä ï³äïðèºìñòâ-áàíêðóò³â, ïåðåäáà÷åíî ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.01.08
¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2008 ð³ê”.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â
ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî
êîìïëåêñó ³ ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про направлення звернень до Президента
України, Голови Верховної Ради України 

та Прем’єр�міністра України 
щодо належного вирішення проблем 

потерпілих внаслідок діяльності групи 
будівельних компаній “Еліта�Центр”

Рішення Київської міської ради № 380/380 від 2 жовтня 2008 року

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про столицю
України — місто�герой Київ” та з метою належного вирішення проблем потерпілих внаслідок діяльності
групи будівельних компаній “Еліта�Центр” щодо забезпечення їх житлом, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Þùåí-
êà Â. À. çã³äíî ç äîäàòêîì 1.

2. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè äî Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè ßöåíþêà À. Ï. çã³äíî ç äîäàòêîì 2.

3. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè äî Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Òè-
ìîøåíêî Þ. Â. çã³äíî ç äîäàòêîì 3.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè äàíå çâåðíåí-
íÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðå-
ùàòèê”.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñ-
òðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çàê³í-
÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá’ºêò “Äèòÿ÷èé ñà-
äîê íà 30 ì³ñöü ³ ïîâíà ñåðåäíÿ øêîëà íà
96 ó÷í³â ó ñ. Ï³äã³ðö³ Îáóõ³âñüêîãî ðàéî-
íó” (àêò äåðæàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿,
çàòâåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì Îáóõ³â-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 08.02.08 ¹ 175) çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 4290,10 êâ. ì, âàðò³ñòþ
17274,393 òèñ. ãðí.

2. Ïåðåäàòè áåçîïëàòíî äî ñï³ëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ñ³ë, ñåëèùà,
ì³ñò Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³ çàê³í÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá’ºêò, çà-
çíà÷åíèé ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ³ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà â³äêðè-
òèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì “Êè¿âñïåö-
òðàíñ” çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ïåðåäà÷ó çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá’-
ºêòà çã³äíî ç ïóíêòîì 2 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

закінченого будівництвом об’єкта
Рішення Київської міської ради № 574/574 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26,
частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішен�
ня Обухівської районної ради Київської області від 25.07.08 № 288.21. У “Про надання згоди на передачу
з комунальної власності територіальної громади міста Києва до спільної власності територіальних громад
сіл, селища, міст Обухівського району Київської області будівлі дитячого садка і загальноосвітньої школи
в селі Підгірці”, у зв’язку із закінченням будівництва об’єкта “Дитячий садок на 30 місць і повна середня
школа на 96 учнів у с. Підгірці Обухівського району”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про безоплатне прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Києва

світлофорного об’єкта на перехресті вулиць
Святошинської та Жмеринської в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 569/569 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, пунк�
ту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої, дев’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, враховуючи лист закритого акціонерного товариства “Форум�ДС “ від 07.08.08
№ 660, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà ñâ³òëîôîðíèé îá’ºêò íà ïåðåõðåñò³
âóëèöü Ñâÿòîøèíñüêî¿ òà Æìåðèíñüêî¿ â
ì³ñò³ Êèºâ³ âàðò³ñòþ 91761,00 ãðí.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà çã³äíî ç ïóíêòîì
1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî
â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
“Êè¿âäîðñåðâ³ñ” îá’ºêò, çàçíà÷åíèé ó
ïóíêò³ 1, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî
ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до проекту 
відведення земельної ділянки відкритому 

акціонерному товариству “Трест 
“Південзахідтрансбуд” для завершення 

будівництва, подальших експлуатації 
та обслуговування житлового будинку 

на вул. Маршала Тимошенка, 13�а 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 296/296 від 18 вересня 2008 року

Враховуючи звернення відкритого акціонерного товариства “Трест “Південзахідтрансбуд” від 11.12.2007
№ 511 щодо зміни цільового призначення частини земельної ділянки, відповідно до статей 93, 123, 124
Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ïðîåêòó â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Òðåñò “Ï³âäåíçà-
õ³äòðàíñáóä” äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà,
ïîäàëüøèõ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Ìàðøàëà
Òèìîøåíêà, 13-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 4 ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 14.03.2002 ¹ 300/1734 “Ïðî íàäàí-
íÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïè-
íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, à ñàìå:

— ó ïåðøîìó àáçàö³ ïóíêòó 4 ñëîâà òà
öèôðè “äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà, ïî-
äàëüøî¿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Ìàðøàëà Òè-
ìîøåíêà, 13-à” çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèô-
ðàìè “äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà, ïî-
äàëüøèõ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó òà áóä³âíèöòâà òîðãî-
âåëüíî-îô³ñíîãî öåíòðó ç ïàðê³íãîì íà
âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 13-à, 13/1”;

— ó äðóãîìó àáçàö³ ïóíêòó 4 ñëîâà òà
öèôðè “â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 24 ðî-
êè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,92 ãà äëÿ
çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà, ïîäàëüøî¿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó íà âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 
13-à” çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè “çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,96 ãà,
ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 2,69 ãà íà âóë. Ìàðøàëà Òè-
ìîøåíêà, 13-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà — ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 24
ðîêè äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà, ïîäàëü-
øèõ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó;

— ïëîùåþ 0,27 ãà íà âóë. Ìàðøàëà Òè-
ìîøåíêà, 13/1 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà — ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 
5 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà òîðãîâåëüíî- îô³ñ-
íîãî öåíòðó ç ïàðê³íãîì”;

— ï³äïóíêò 4.1.4 ïóíêòó 4 âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿:



88 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  21 листопада 2008

“Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) 7 % çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð
(êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) â öüîìó æèòëî-
âîìó áóäèíêó íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 38 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.01.2008
¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2008 ð³ê”.

3. Äîïîâíèòè ïóíêò 4 ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 14.03.2002 ¹ 300/1734 “Ïðî íàäàí-
íÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà-
êèìè ï³äïóíêòàìè:

“4.1.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
íî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíî-
âîê ïðî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü,
ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, â³ä 06.12.2007
¹ 105) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³ä-
íîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

4.1.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 07.10.2007 ¹ 19-14449 òà â³ä
12.12.2007 ¹ 09-14650, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 06.12.2007 ¹ 10181,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 13.12.2007
¹ 071/04-4-22/7181, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 21.12.2007
¹ 05-08/10319, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 06.12.2007
¹ 9296, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 05.12.2007 ¹ 3847 òà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
14.12.2007 ¹ 05-2420.

4.1.8. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-

ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê áóä³âíèöòâà äî ìîìåíòó çäà÷³ â
åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëîâî¿ ïëîù³
êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âèòðàò ç áóä³âíèöòâà,
âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïî-
ðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Ì³í³ñòåð-
ñòâîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ³ áóä³âíèö-
òâà Óêðà¿íè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà
äåíü îïëàòè, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 39 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.01.2008
¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2008 ð³ê”.

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

4. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Òðåñò “Ï³âäåíçàõ³äòðàíñáóä” çàìîâèòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíåñåííÿ çì³í äî
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
25.10.2002 ¹ 78-6-00066, óêëàäåíîãî ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà â³äêðèòèì
àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì “Òðåñò “Ï³âäåí-
çàõ³äòðàíñáóä”.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу на списання 
транспортних засобів, які належать 

до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 566/566 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до частини сьомої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської
ради від 19.07.05 № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підпри�
ємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва” (із змінами,
внесеними рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721), враховуючи клопотання Київської міської клі�
нічної лікарні № 1 (лист від 30.11.07 № 3902), центральної дитячої поліклініки Шевченківського району 
м. Києва (лист від 26.11.07 № 139), санітарно�епідеміологічної станції Оболонського району м. Києва (лист
від 30.11.07 № 2928), Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають
постійного місця проживання (листи від 04.10.07 № 79, від 04.10.07 № 80 та від 04.10.07 № 81), та зго�
ду Головного управління соціального захисту населення виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) (лист від 24.10.07 № 04�4388), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³-
í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 1, öåíòðàëüí³é äèòÿ-
÷³é ïîë³êë³í³ö³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-
íó ì. Êèºâà, ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é
ñòàíö³¿ Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà
òà Êè¿âñüêîìó öåíòðó ñîö³àëüíî¿ àäàï-
òàö³¿ ïðåñòàð³ëèõ, ³íâàë³ä³â òà îñ³á, ùî
íå ìàþòü ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ,
íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó òðàíñïîðòíèõ çàñî-
á³â, ÿê³ çàêð³ïëåí³ çà íèìè íà ïðàâ³ îïå-
ðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ òà íàëåæàòü äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì. Êèºâà, çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî
äîäàºòüñÿ.

2. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³
¹ 1, öåíòðàëüí³é äèòÿ÷³é ïîë³êë³í³ö³
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ñàí³-
òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàíö³¿ Îáîëîí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêîìó
öåíòðó ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ïðåñòàð³ëèõ,
³íâàë³ä³â òà îñ³á, ùî íå ìàþòü ïîñò³éíîãî
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ:

2.1. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòí³ äåòàë³, âóç-
ëè, àãðåãàòè ðîç³áðàíèõ òà äåìîíòîâàíèõ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äëÿ ðåìîíòó ³íøèõ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, íåïðèäàòí³ äåòàë³
òà ìàòåð³àëè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïîðÿäêó ðåàë³çóâàòè íà ìåòàëîáðóõò.

2.2. Çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ñïèñàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â çã³äíî
ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ ïðî-
åêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà íîâîãî âèðîá-
íè÷îãî öåõó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðåìîíòó ðó-
õîìîãî ñêëàäó íà òåðèòîð³¿ Äàðíèöüêîãî
òðàìâàéíîãî ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíîãî
äåïî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿â-
ïàñòðàíñ” (äàë³ — ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”) ïî
âóë. Ïàâëà Óñåíêà, 7/9 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà òà êîìïëåêñó âèðîá-
íè÷èõ ³ ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü íà òåðèòî-
ð³¿ àâòîáóñíîãî ïàðêó ¹ 6 ÊÏ “Êè¿âïàñ-
òðàíñ” ïî âóëèö³ Ïîëÿðíà, 20 â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — íîâî-
çáóäîâàí³ îá’ºêòè).

2. ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” ï³ñëÿ ïðîâåäåí-
íÿ êîíêóðñó òà âèçíà÷åííÿ ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ïåðåìîæö³â êîíêóðñó óêëàñ-
òè ç íèìè ³íâåñòèö³éí³ óãîäè, ÿêèìè ïå-
ðåäáà÷èòè:

2.1. Ïåðåäà÷ó íîâîçáóäîâàíèõ îá’ºêò³â
ïî âóë. Ïàâëà Óñåíêà, 7/9 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà òà ïî âóëèö³ Ïîëÿð-
í³é, 20 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êè-
ºâà äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ï³ñëÿ ââåäåííÿ ¿õ
â åêñïëóàòàö³þ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.2. Ïåðåäà÷ó ó âëàñí³ñòü ³íâåñòîðó ï³ñ-
ëÿ ïåðåäà÷³ íîâîçáóäîâàíèõ îá’ºêò³â äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà ìàéíà, âèçíà÷åíîãî â
äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íî-
âîçáóäîâàí³ òà ââåäåí³ â åêñïëóàòàö³þ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íîâîçáóäîâàí³ îá’-
ºêòè, âèçíà÷åí³ â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ,
òà âèòðàòè ³íâåñòîðà ïî ¿õ áóä³âíèöòâó.

3.2. Çàêð³ïèòè íîâîçáóäîâàí³ îá’ºêòè íà
ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà ÊÏ “Êè-
¿âïàñòðàíñ”.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿
îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åíîãî â äîäàòêó äî
öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äîçâîëèòè ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”, ï³ñ-
ëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ,
ñïèñàòè ç áàëàíñó ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ìàéíî, âèçíà÷åíå â äîäàòêó äî öüîãî ð³-
øåííÿ.

5. Âñòàíîâèòè, ùî ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ
âàðòîñò³ ìàéíà, îö³íåíîãî â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, íàä âàðò³ñòþ âè-
òðàò, ïîíåñåíèõ ³íâåñòîðàìè ïî áóä³âíèö-
òâó íîâîçáóäîâàíèõ îá’ºêò³â, ð³çíèöþ
êîøò³â ³íâåñòîð ñïëà÷óº äî áþäæåòó ì³ñ-
òà. Ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ âàðòîñò³ áóä³âíèö-
òâà íîâîçáóäîâàíèõ îá’ºêò³â íàä âàðò³ñòþ
ìàéíà, îö³íåíîãî â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ð³çíèöÿ êîøò³â çàðàõîâóº-
òüñÿ íà ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó òà
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñ-
íîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про будівництво нових об’єктів 
транспортної інфраструктури 

виробничого призначення
Рішення Київської міської ради № 1516/4349 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до частини першої підпункту 30 статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про інвестиційну діяльність”, враховуючи розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.09.07 № 1267
“Про надання дозволу на проектування та будівництво” та від 28.07.03 № 1374 “Про залучення інвесто�
рів для реконструкції станцій трамвайної лінії від площі Перемоги до Великої Кільцевої дороги, лінійних
диспетчерських станцій, будівель тягових підстанцій, що знаходяться на балансі КП “Київпастранс”, у про�
ектах яких передбачається розташування об’єктів соціально�побутових послуг для персоналу та населен�
ня” (із змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 16.10.06 № 1516), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîðó÷èòè êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿
òà ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â,
ñòâîðåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

â³ä 28.07.03 ¹ 1374 (³ç çì³íàìè òà äîïîâ-
íåííÿìè, âíåñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
16.10.06 ¹ 1516), ïðîâåñòè êîíêóðñ ïî çà-

Про надання дозволу на списання 
автотранспортних засобів, які належать 

до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 567/567 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до частини сьомої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської
ради від 19.07.05 № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підпри�
ємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва” (із змінами,
внесеними рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721), враховуючи клопотання комунального підпри�
ємства^’Київське комунальне автотранспортне підприємство № 2737” (лист від 18.08.08 № 164), дитя�
чого протитуберкульозного санаторію “Алупка” (лист від 08.02.08 № 42), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Êè¿âñüêå êîìóíàëüíå àâòîòðàíñ-
ïîðòíå ï³äïðèºìñòâî ¹ 2737”, äèòÿ÷îìó
ïðîòèòóáåðêóëüîçíîìó ñàíàòîð³þ “Àëóï-
êà” íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó òðàíñïîðòíèõ çàñî-
á³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, çã³ä-
íî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ñüêå êîìóíàëüíå àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðè-
ºìñòâî ¹ 2737”, äèòÿ÷îìó ïðîòèòóáåðêó-
ëüîçíîìó ñàíàòîð³þ “Àëóïêà”:

2.1. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòí³ äåòàë³, âóç-

ëè, àãðåãàòè ðîç³áðàíèõ òà äåìîíòîâàíèõ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äëÿ ðåìîíòó ³íøèõ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, íåïðèäàòí³ äåòàë³
òà ìàòåð³àëè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïîðÿäêó ðåàë³çóâàòè íà ìåòàëîáðóõò.

2.2. Çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ñïèñàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â çã³äíî
ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу обладнання 
та запасних частин

Рішення Київської міської ради № 1518/4351 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статей 319, 387 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України,
частин другої, п’ятої, восьмої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини
другої статті 11 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та на виконання рішення Київ�
ради від 24.02.00 № 30/751 “Про реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку
“Проекту енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéîí³â
ó ì³ñò³ Êèºâ³ îáëàäíàííÿ òà çàïàñí³ ÷àñ-
òèíè äî ìîäóëüíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëî-
âèõ ïóíêò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ âñòà-
íîâëåí³ â áóä³âëÿõ çàêëàä³â òà óñòàíîâ áþ-
äæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà â ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿
ïðîåêòó “Åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì. Êèºâà”,
çã³äíî ç äîäàòêîì 1.

2. Ïåðåäàòè â îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ ë³-
êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì óñòàíîâàì òà
ìåäè÷íèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì ²-²² ð³â-
íÿ àêðåäèòàö³¿, ï³äïîðÿäêîâàíèì Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìå-
äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), îáëàäíàííÿ
òà çàïàñí³ ÷àñòèíè äî ìîäóëüíèõ ³íäèâ³-
äóàëüíèõ òåïëîâèõ ïóíêò³â êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà, ÿê³ âñòàíîâëåí³ â áóä³âëÿõ çàêëà-
ä³â òà óñòàíîâ áþäæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà â
ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó “Åíåðãîçáåðå-
æåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ
áóä³âëÿõ ì. Êèºâà”, çã³äíî ç äîäàòêîì 2.

3. Ïåðåäàòè â îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ óñ-
òàíîâàì, ï³äïîðÿäêîâàíèì Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
îáëàäíàííÿ òà çàïàñí³ ÷àñòèíè äî ìîäóëü-
íèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëîâèõ ïóíêò³â êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ âñòàíîâëåí³ â áóä³â-
ëÿõ çàêëàä³â òà óñòàíîâ áþäæåòíî¿ ñôåðè
ì³ñòà â ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó “Åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³ ãðîìàä-
ñüêèõ áóä³âëÿõ ì. Êèºâà”, çã³äíî ç äîäàò-
êîì 3.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
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âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç êîìóíàëü-
íèì ï³äïðèºìñòâîì “Ãðóïà âïðîâàäæåííÿ
ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì. Êèºâà”
çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðå-
äà÷ó îáëàäíàííÿ òà çàïàñíèõ ÷àñòèí, çà-
çíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 òà 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, òåðèòîð³àëüíèì ãðîìàäàì ðàéîí³â ó

ì³ñò³ Êèºâ³, çàêëàäàì òà óñòàíîâàì áþ-
äæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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

Про надання дозволу комунальному 
підприємству “Київпастранс” 

на передачу 
основних засобів 

Рішення Київської міської ради № 1515/4348 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до частини першої підпункту 30 статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про інвестиційну діяльність”, враховуючи рішення Київ�
ської міської ради від 27.12.01 № 178/1612 “Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення
користування землею” щодо відведення закритому акціонерному товариству “Дніпровська пристань” зе�
мельної ділянки для будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування житлових будинків з об’єкта�
ми соціально�культурного та побутового призначення, транспортної розв’язки і тягової підстанції по прос�
пекту Генерала Ватутіна у Дніпровському і Деснянському районах м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Êè¿âïàñòðàíñ” (äàë³ — ÊÏ “Êè-
¿âïàñòðàíñ”) çà ðàõóíîê êîøò³â çàêðèòîãî
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Äí³ïðîâñüêà
ïðèñòàíü” (äàë³ — ÇÀÒ “Äí³ïðîâñüêà ïðè-
ñòàíü”), ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêò³â 2, 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, äåìîíòóâàòè ³ñíóþ÷ó òÿãîâó
ï³äñòàíö³þ ïî ïðîñïåêòó Ãåíåðàëà Âàòóò³-
íà, 2 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà,
ÿêà íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðå-
áóâàº íà áàëàíñ³ ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”, çã³ä-
íî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. ÇÀÒ “Äí³ïðîâñüêà ïðèñòàíü” ï³ñëÿ
ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ïîáóäîâàíî¿ íî-
âî¿ òÿãîâî¿ ï³äñòàíö³¿ íà ïðîñïåêò³ Ãåíå-
ðàëà Âàòóò³íà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñ-
òà Êèºâà ïåðåäàòè ¿¿ áåçîïëàòíî äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íî-
âîçáóäîâàíó òà ââåäåíó â åêñïëóàòàö³þ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó òÿãîâó ï³äñòàíö³þ
ïî ïðîñïåêòó Ãåíåðàëà Âàòóò³íà ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âèòðàòè ÇÀÒ
“Äí³ïðîâñüêà ïðèñòàíü” ïî ¿¿ áóä³âíèö-
òâó.

3.2. Çàêð³ïèòè íîâîçáóäîâàíó òÿãîâó ï³ä-
ñòàíö³þ ïî ïðîñïåêòó Ãåíåðàëà Âàòóò³íà ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà íà ïðà-

â³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà ÊÏ “Êè¿âïàñ-
òðàíñ”.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿
îö³íêè ³ñíóþ÷î¿ òÿãîâî¿ ï³äñòàíö³¿ ïî
ïðîñïåêòó Ãåíåðàëà Âàòóò³íà, 2 ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

4. Äîçâîëèòè ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” ñïè-
ñàòè ç áàëàíñó ìàéíî, âèçíà÷åíå ó ïóíêò³
1 öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíê-
ò³â 2,3 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âñòàíîâèòè, ùî ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ
âàðòîñò³ ³ñíóþ÷î¿ òÿãîâî¿ ï³äñòàíö³¿ ïî
ïðîñïåêòó Ãåíåðàëà Âàòóò³íà, 2 ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, îö³íåíî¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, íàä
âàðò³ñòþ âèòðàò ÇÀÒ “Äí³ïðîâñüêà ïðè-
ñòàíü” ïî áóä³âíèöòâó íîâî¿ òÿãîâî¿ ï³ä-
ñòàíö³¿ ïî ïðîñïåêòó Ãåíåðàëà Âàòóò³íà ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ð³çíè-
öþ êîøò³â ÇÀÒ “Äí³ïðîâñüêà ïðèñòàíü”
ñïëà÷óº äî áþäæåòó ì³ñòà.

Ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ âàðòîñò³ áóä³âíèö-
òâà íîâî¿ òÿãîâî¿ ï³äñòàíö³¿ íàä âàðò³ñòþ
³ñíóþ÷î¿ òÿãîâî¿ ï³äñòàíö³¿ ïî ïðîñïåêòó
Ãåíåðàëà Âàòóò³íà, 2 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ð³çíèöþ êîøò³â çàðà-
õóâàòè íà ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êè-
ºâà.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó òà ïîñò³é-
íó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³. 

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ì³æãîñïîäàðñüê³é àñîö³àö³¿ “ÀÐÊÎÐ” â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò
íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó.

6. Ì³æãîñïîäàðñüê³é àñîö³àö³¿ “ÀÐÊÎÐ”:
6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-

ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору оренди 
земельної ділянки від 31.10.2006 

№ 62�6�00357 та продаж цієї земельної 
ділянки дочірньому підприємству 

“Київський центр “ДОСВІД” для будівництва
торговельно�складських приміщень 

на вул. Братиславській, 48�а 
у Деснянському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 1583/4416 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 128 Земельного кодексу України та
рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку прода�
жу земельних ділянок в м. Києві” та враховуючи лист�звернення дочірнього підприємства “Київський центр
“ДОСВІД” від 19.12:2007 № 19/12�01, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 1 ð³ê ç 01.11.2007 äîãî-
â³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Áðà-
òèñëàâñüê³é, 48-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà â³ä 31.10.2006 ¹ 62-6-00357,
óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ
òà äî÷³ðí³ì ï³äïðèºìñòâîì “Êè¿âñüêèé
öåíòð “ÄÎÑÂ²Ä” íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02.02.2006
¹ 72/3163 “Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ñüêèé öåíòð “ÄÎÑÂ²Ä” äëÿ áóä³âíèöòâà
òîðãîâåëüíî-ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü íà âóë.
Áðàòèñëàâñüê³é, 48-à ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Áðà-
òèñëàâñüê³é, 48-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 16 449 935,00 ãðí (ø³ñòíàä-
öÿòü ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñòà ñîðîê äåâ’ÿòü
òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò òðèäöÿòü ï’ÿòü ãðèâåíü 00
êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿
îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 05.12.2007).

4. Ïðîäàòè äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êè¿âñüêèé öåíòð “ÄÎÑÂ²Ä” çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,7544 ãà çà 16 449 935,00
ãðí (ø³ñòíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñòà ñî-
ðîê äåâ’ÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò òðèäöÿòü ï’ÿòü
ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà òîð-
ãîâåëüíî-ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü íà âóë.
Áðàòèñëàâñüê³é, 48-à ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âñüêèé
öåíòð “ÄÎÑÂ²Ä” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó
êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâî-
ð³â â³ä 31.10.2006 ¹ 62-6-00357.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó äî÷³ðíüî-
ìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âñüêèé öåíòð “ÄÎ-
ÑÂ²Ä” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Áðàòè-

ñëàâñüê³é, 48-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

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

6.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,7544 ãà íà âóë.
Áðàòèñëàâñüê³é, 48-à ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì, â³ä äíÿ ðåºñòðà-
ö³¿ äîãîâîðó îðåíäè ó êíèç³ çàïèñ³â äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â.

6.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè äî÷³ðíüî-
ìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âñüêèé öåíòð “ÄÎ-
ÑÂ²Ä” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé
àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

7. Äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âñüêèé
öåíòð “ÄÎÑÂ²Ä”:

7.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåí-
íþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî ó êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
31.10.2006 ¹ 62-6-00357.

7.2. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â³ä äíÿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè ó êíè-
ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â.

7.3. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки 
міжгосподарській асоціації “АРКОР” 

для будівництва офісно�житлового будинку 
на вул. Саксаганського, 111 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1579/4412 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ñàê-
ñàãàíñüêîãî, 111 y Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 1 176 444,00 ãðí (îäèí ì³ëü-
éîí ñòî ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà
ñîðîê ÷îòèðè ãðèâí³ 00 êîï³éîê) íà ï³ä-
ñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíî-
âîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 28.12.2006).

3. Ïðîäàòè ì³æãîñïîäàðñüê³é àñîö³àö³¿
“ÀÐÊÎÐ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0446
ãà çà 1 176 444,00 ãðí (îäèí ì³ëüéîí ñòî
ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ñîðîê ÷î-
òèðè ãðèâí³ 00 êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà
îô³ñíî-æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Ñàêñà-
ãàíñüêîãî, 111 y Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó ì³æ-
ãîñïîäàðñüêî¿ àñîö³àö³¿ “ÀÐÊÎÐ” çã³äíî ç

äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çà-
ðåºñòðîâàíèì â êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 25.05.2007 ¹ 91-
6-00657.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ì³æãîñïî-
äàðñüê³é àñîö³àö³¿ “ÀÐÊÎÐ” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè íà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 111 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äî-
äàòêîì).

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

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0446 ãà íà âóë.
Ñàêñàãàíñüêîãî, 111 y Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè

Про поновлення Головному 
управлінню житлового забезпечення 

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

договору оренди земельної ділянки 
для будівництва житлових будинків 

на вул. Вєтрова, 23, 23�а 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1624/4457 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення Головного
управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 21.06.2007 № 044/114/5125, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 1 ð³ê ç 02.01.2008 äîãî-
â³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,4031 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-
äèíê³â íà âóë. Âºòðîâà, 23, 23-à ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä
07.07.2003 ¹ 91-6-00128 ç îðåíäíîþ ïëà-
òîþ ó ðîçì³ð³ 4% â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøî-
âî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, óêëàäåíèé
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Ãîëîâ-

íèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.04.2003 ¹ 411-
1/571 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñ-
òóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çà-
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

áåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò
ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.07.2003 ¹ 91-6-
00128.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення комунальному 
підприємству з питань будівництва житлових

будинків “Житлоінвестбуд�УКБ” договору
оренди земельної ділянки для реконструкції

існуючого житлового будинку 
на вул. Артема, 66 з надбудовою 

та для будівництва нового адміністративного
будинку на вул. Артема, 66�а 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1625/4458 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення комунально�
го підприємства з питань будівництва житлових будинків “Житлоінвестбуд�УКБ” від 09.08.2007 № 114/6457,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè ó ïóíêò 1 ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 26.04.07 ¹ 444/1105 “Ïðî çâ³ëüíåííÿ
ÒÎÂ “Îá³î” â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³
(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì.
Êèºâà” òàêå äîïîâíåííÿ:

— ï³ñëÿ ñë³â “â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
ì³ñòà Êèºâà” äîïîâíèòè ñëîâàìè “à òà-

êîæ çàëèøêó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (ïåí³ òà ³íäåê-
ñó ³íôëÿö³¿)”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Íàäàòè äîçâ³ë ðåäàêö³¿ ãàçåòè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê” íà ïðî-
äàæ íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ ëåãêîâîãî
àâòîìîá³ëÿ ìàðêè ÂÀÇ — 21099 ñºäàí,
ð³ê âèïóñêó 1998, äåðæàâíèé íîìåð 702-
05ÊÀ, íîìåð êóçîâà ÕÒÀ210990W2323151,
ïåðâ³ñíà áàëàíñîâà âàðò³ñòü 23190,00 ãðí,
çíîñ 100%, ÿêèé íàëåæèòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà ³ çàêð³ïëåíèé çà ðåäàêö³ºþ ãà-
çåòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”
íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ.

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

2.1. Âèçíà÷èòè ïîðÿäîê ïðîäàæó òðàíñ-
ïîðòíîãî çàñîáó, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³

çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî
ð³øåííÿ. 

3. Ðåäàêö³¿ ãàçåòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè “Õðåùàòèê”.

3.1. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, çàçíà÷åíîãî ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, íàïðàâèòè äî
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3.2. Ñïèñàòè ç áàëàíñó òðàíñïîðòíèé
çàñ³á, çàçíà÷åíèé ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-
øåííÿ, ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³ñëÿ
âèêîíàííÿ ïóíêò³â 2 òà 3.1 öüîãî ð³øåí-
íÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Ïîíîâèòè íà 5 ì³ñÿö³â ç 27.10.2007 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,1175 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷îãî æèò-
ëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Àðòåìà, 66 ç íàä-
áóäîâîþ òà äëÿ áóä³âíèöòâà íîâîãî àäì³í³ñ-
òðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Àðòåìà, 66-à ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä
25.10.2004 ¹ 91-6-00359 ç îðåíäíîþ ïëà-
òîþ ó ðîçì³ð³ 4% â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøî-
âî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, óêëàäåíèé
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà êîìó-
íàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïèòàíü áóä³âíèö-
òâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³íâåñòáóä-
ÓÊÁ” íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 1 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.06.2004 ¹ 339-
4/1549 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñ-
òóâàííÿ çåìëåþ”. 

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³í-
âåñòáóä-ÓÊÁ”ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòè-
ñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíå-
ñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 25.10.2004 ¹ 91-6-00359.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 07.11.2008 №1521

Склад комісії 
для перевірки використання коштів з бюджету м. Києва 

на проектування, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт
об’єктів Київського зоологічного парку

будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення ТОВ “Обіо” від 16.11.07 № 401, протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюдже�
ту та соціально�економічного розвитку від 11.12.07 № 32 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Ãîëîâà÷ Â. Â. — çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãî-
ëîâà êîì³ñ³¿;

Êà÷óðîâà Ë. Â. — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ;

Ëóêàøèíà Â. Ì. — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é;
Øëàïàê À. Â.— ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (çà çãîäîþ);
Ìîðîç Î. Ñ.— çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ;
Ñòðåòîâè÷ Þ. Ò. — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ ì. Êèºâà;
Ïë³ñ Ã. Â. — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî

êîíòðîëþ òà àóäèòó;
Äèáà Ì. ². — íà÷àëüíèê êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî óïðàâë³ííÿ â ì. Êèºâ³ (çà

çãîäîþ);
Áåðç³íà Ñ. Â . — ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî çîîëîã³÷íîãî ïàðêó.

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

Про проведення перевірки використання 
коштів з бюджету м. Києва на проектування,
будівництво, реконструкцію та капітальний

ремонт об’єктів Київського зоологічного парку

Розпорядження № 1521 від 7 листопада 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та у зв’язку зі зверненням керів�
ництва Київського зоологічного парку щодо проблемних питань проектування, будівництва, реконструкції
деяких об’єктів та розробки генерального плану та схеми інженерних мереж Київського зоологічного пар�
ку, з метою забезпечення ефективного використання коштів міського бюджету:

1. Ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêó âèêîðèñòàííÿ
êîøò³â ç áþäæåòó ì. Êèºâà íà ïðîåêòóâàí-
íÿ, áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³þ òà êàï³-
òàëüíèé ðåìîíò îá’ºêò³â Êè¿âñüêîãî çîî-
ëîã³÷íîãî ïàðêó.

2. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ äëÿ ïåðåâ³ðêè âè-
êîðèñòàííÿ êîøò³â ç áþäæåòó ì. Êèºâà íà
ïðîåêòóâàííÿ, áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóê-
ö³þ òà êàï³òàëüíèé ðåìîíò îá’ºêò³â Êè¿â-
ñüêîãî çîîëîã³÷íîãî ïàðêó ó ñêëàä³ çã³äíî
ç äîäàòêîì.

3. Çàïðîïîíóâàòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè çà ¿õ çãîäîþ âçÿòè ó÷àñòü ó
ïðîâåäåíí³ ïåðåâ³ðêè.

Çà íåîáõ³äí³ñòþ äî ïðîâåäåííÿ ïåðå-

â³ðêè çàëó÷èòè êîíòðîëþþ÷³ òà ïðàâî-
îõîðîíí³ îðãàíè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

4. 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.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ãîëîâà÷à Â. Â.

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

Про внесення доповнення до рішення 
Київради від 26.04.07 № 444/1105 

“Про звільнення ТОВ “Обіо” від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної 

та інженерно�транспортної інфраструктури 
м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 1505/4338 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
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Ì³ñòî ïîñï³øàº íà äîïîìîãó

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà çóñòð³ëàñÿ ç ãîëîâíèìè ë³êà-
ðÿìè Êèºâà. Éøëîñÿ ïðî ñèòóàö³þ, ÿêà
âíàñë³äîê åêîíîì³÷íî¿ òà ïîë³òè÷íî¿ êðè-
çè â äåðæàâ³ ñêëàëàñÿ ó ìåäè÷í³é ãàëóç³
óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³. Çà ñëîâàìè ²ðåíè
Ê³ëü÷èöüêî¿, íèí³ îïîíåíòè ÷èííî¿ âëà-
äè çàéìàþòüñÿ òèì, ùî ñ³þòü ïàí³êó ñå-
ðåä ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â Êèºâà. “Æîäåí
ë³êóâàëüíèé çàêëàä íå áóäå çàêðèòî. À âñ³
çàáîðãîâàíîñò³, ÿê³ ³ñíóþòü, ïîãàñèìî”,—
íàãîëîñèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ. Ï³ä
÷àñ íàðàäè ãîëîâí³ ë³êàð³ ä³ëèëèñÿ íàáî-
ë³ëèì, à éîãî ç³áðàëîñÿ äóæå áàãàòî. Öå ³
áðàê ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, îñîáëèâî
ìåäñåñòåð òà ñàí³òàðîê, ³ íèçüêà çàðîá³ò-
íà ïëàòà, ³ ïîñò³éíà çàëåæí³ñòü â³ä áþ-
äæåòíèõ äîòàö³é, áîðãè çà êîìóíàëüí³
ïëàòåæ³. Âñ³ ö³ ïðîáëåìè êåð³âíèöòâî ì³ñ-
òà ðîçóì³º. “×åðåç ³íôëÿö³þ çðîñëè ö³íè
íà õàð÷óâàííÿ äëÿ õâîðèõ. À ÷åðåç íå-
ñò³éêèé êóðñ ãðèâí³ òà äîëàðà ï³äâèùè-
ëèñÿ ö³íè íà ìåäèêàìåíòè. Â òàê³é ñèòó-

àö³¿ ìè ìîæåìî ñì³ëèâî âèõîäèòè íà ï³-
êåò ï³ä ïàðëàìåíò òà Êàáì³í. ² ÿ éîãî ìî-
æó î÷îëèòè”,— çàóâàæèëà ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà.

“Óðÿä òà ïàðëàìåíò ôàêòè÷íî â³äñòîðî-
íèëèñÿ â³ä Êèºâà. Æîäåí ïóíêò óõâàëå-
íî¿ àíòèêðèçîâî¿ ïðîãðàìè íå ïåðåäáà-
÷èâ ïîäîëàííÿ êðèçè íà ì³ñöåâîìó ð³âí³.
Äî òîãî æ ç ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³ âë³òêó äî-
äàòêîâî âèëó÷èëè 3 ìëðä ãðí. Òîáòî çà ðà-
õóíîê êèÿí äåðæàâà ôàêòè÷íî ô³íàíñóº
äîòàö³éí³ ðåã³îí³. Òîìó Êè¿âðàäà çâåðòà-
òèìåòüñÿ äî Ïðåçèäåíòà, Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â òà Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç âèìîãîþ çì³í äî
áþäæåòó ç óðàõóâàííÿì ³íòåðåñ³â ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ùîá ìè ìîãëè âè-
ä³ëÿòè êîøòè íà ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè”,—
ïîâ³äîìèëà ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó Àëëà Øëàïàê. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, íà íàñòóïíó ñåñ³þ Êè¿âðàäè áóäå
âèíåñåíî äëÿ ðîçãëÿäó ïðîåêò ð³øåííÿ
ùîäî ïåðåãëÿäó ñòàâîê îðåíäíî¿ ïëàòè íà

òåðèòîð³¿ ë³êàðíÿíèõ çàêëàä³â. Ïðîïîíóº-
òüñÿ òàêîæ çàëèøàòè âñ³ êîøòè â³ä îðåí-
äè ìåäè÷íèì çàêëàäàì. Êîì³ñ³ÿ òàêîæ
ââàæàº çà ïîòð³áíå â³ä 1 ãðóäíÿ ââåñòè
ðîçñòðî÷êó íà ïðèäáàííÿ ïðî¿çíèõ äëÿ
ïðàö³âíèê³â áþäæåòíî¿ ñôåðè, ñóìàðíèé
äîõ³ä ÿêèõ íå ïåðåâèùóº 1200 ãðí. À äëÿ

ï³âòîðè òèñÿ÷³ ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó âëà-
äà çàáåçïå÷èòü ï³ëüãîâèé ïðî¿çä. Àëëà
Øëàïàê òàêîæ ïîâ³äîìèëà, ùî Áëîê Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî â Êè¿âðàä³ ïåðåäàñòü
ö³ëüîâèìè êîøòàìè 15 ìëí ãðí ³ç äåïó-
òàòñüêèõ ôîíä³â íà ãàëóçü îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в У раїні досить не-
помітно мин в Міжнарод-
ний день відмови від -
ріння. Мета цьо о дня —
за ли ати людей не ри-
ти хоча б один день і
зверн ти ва на те, що
ожна си арета серйозно
ш одить здоров'ю. Наразі
У раїна займає сьоме
місце з інця щодо поши-
рення ріння в спис зі
132 раїн світ . У нас -
рять дві третини чолові ів
і ожна п'ята жін а. Я
запевняють соціоло и,
більшість із них хоч ть
позб тися ш ідливої звич-
и, але не мож ть зроби-
ти цьо о самостійно.
"Хрещати " вирішив до-
помо ти їм порадами.

Ïåðåä òèì, ÿê êèäàòè êóðèòè,
ïåðåäóñ³ì òðåáà óñâ³äîìèòè: êó-
ð³ííÿ íå ïðèñòðàñòü, à ô³ç³îëîã³÷-
íà ³ ïñèõîëîã³÷íà çàëåæí³ñòü ëþ-
äèíè â³ä ñèãàðåòè. Ïðè÷îìó ô³-
ç³îëîã³÷íà çàëåæí³ñòü º íå òàêîþ
âæå é ñåðéîçíîþ, ÿê äåêîìó çäàº-
òüñÿ. Ïîäîëàòè ¿¿ ö³ëêîì ðåàëü-
íî. Íàéñêëàäí³øå ïîçáóòèñÿ ñà-
ìå ïñèõîëîã³÷íî¿ çàëåæíîñò³. Äëÿ
öüîãî ïîòð³áíà ñåðéîçíà ìîòèâà-
ö³ÿ. À òîìó ëþäèíà í³êîëè íå êè-
íå êóðèòè, ÿêùî ñàìà öüîãî íå
çàõî÷å.

Ñïîñ³á 1. “Âçÿòè áèêà çà ðîãè”.
ßêùî ó âàñ íåéìîâ³ðíà ñèëè âî-
ë³, ìîæíà ñïðîáóâàòè êèíóòè êó-
ðèòè “â ëîáà”. Ïðîñòî äîêóðèòè

îñòàííþ öèãàðêó ³ çàáóòè ïðî
øê³äëèâó çâè÷êó. Ïðîòå, ÿêùî âè
çäàòí³ íà òàêèé ïîäâèã, êóðèòè
âè âæå, ìàáóòü, äàâíî êèíóëè. ²
öÿ ñòàòòÿ çîâñ³ì íå äëÿ âàñ.

Ñïîñ³á 2. Îäèí ³ç íàéïîøèðå-
í³øèõ, ïðîòå íå íàäòî åôåêòèâ-
íèé,— ïðîì³íÿòè ñèãàðåòó íà êî-
ðîáêó öóêåðîê àáî ïàêåòèê ñî-
íÿøíèêîâîãî íàñ³ííÿ. Òîáòî
ñïðîáóâàòè íàäóðèòè ñâ³é âëàñ-
íèé îðãàí³çì — çàéíÿòè ÷èìîñü
ðóêè ³ ðîòà â òîé ÷àñ, êîëè âè çà-
çâè÷àé çàòÿãóâàëèñÿ ã³ðêèì äè-
ìîì ó êîðèäîð³. Ïîäåéêóþòü, äå-
êîìó äîïîìàãàº.

Ñïîñ³á 3. Äëÿ ëþáèòåë³â çà-
îùàäæóâàòè. ¯ì ðåêîìåíäóþòü
âñòàíîâèòè ñîá³ íà êîìï’þòåð
êàëüêóëÿòîð, ÿêèé ï³äðàõóº,

ñê³ëüêè ëþäèíà çàîùàäæóº, â³ä-
ìîâèâøèñü â³ä ñèãàðåò. Çà äîïî-
ìîãîþ òàêèõ ïðîãðàì âè çíàòè-
ìåòå äî ñåêóíäè, ñê³ëüêè óòðèìó-
ºòåñÿ â³ä ñèãàðåòè òà ÿêèì êîø-
òàì ìîæíà ñì³ëèâî øóêàòè ³íøî-
ãî çàñòîñóâàííÿ. À ñóìà öÿ àæ í³-
ÿê íå ìàëà. Çàïåâíÿºìî, àêòèâ-
íîìó êóðöåâ³ ïîòð³áíî íåáàãàòî
÷àñó, àáè “çàðîáèòè”, íàïðèêëàä,
íà õîðîøèé DVD-ïëåºð.

Ñïîñ³á 4. Òàê çâàíèé íàðêîìàí-
ñüêèé. Öå, øâèäøå, êîìïðîì³ñ,
àí³æ ïîâíà â³äìîâà. ²äåÿ ïîëÿãàº
â òîìó, àáè ùîäíÿ ìåíøå âèêó-
ðþâàòè ñèãàðåò. ² îñü, êîëè ä³é-
äåòå äî îäí³º¿ ñèãàðåòè, ìîæíà
ñïðîáóâàòè ÿêèé-íåáóäü ³ç ðàäè-
êàëüí³øèõ ñïîñîá³â. Àäæå â³äìî-
âèòèñÿ â³ä îäí³º¿ ñèãàðåòè çíà÷-
íî ïðîñò³øå, í³æ â³ä ö³ëî¿ ïà÷êè.

Ñïîñ³á 5. Ìîæíà êèäàòè êóðè-
òè çà êîìïàí³þ ç êèì-íåáóäü —
ïðèÿòåëåì, êîëåãîþ, íàâ³òü êî-
õàíêîþ. Óìîâà îäíà — öå îáî-
â’ÿçêîâî ìàº áóòè ëþäèíà, ç ÿêîþ
âè ïðîâîäèòå áàãàòî ÷àñó. Äëÿ
á³ëüøî¿ åôåêòèâíîñò³ îáîâ’ÿçêî-
âî çàïðîâàäüòå ó âàøîìó äîãîâî-
ð³ ñåðéîçí³ ñàíêö³¿, ë³ïøå åêîíî-
ì³÷í³. ² í³ÿêèõ ïîáëàæîê.

Ñïîñ³á 6. Ðîçïèòàéòå äðóç³â, ñó-
ñ³ä³â, çíàéîìèõ, ÿê âîíè êèíóëè
êóðèòè. Ñåðåä öèõ ïîðàä, áåçñóì-
í³âíî, çíàéäóòü ñëóøí³, äî ÿêèõ
âàðòî ïðèñëóõàòèñÿ.

Ñïîñ³á 7. Íàëÿêàòè ñåáå. Âçÿ-
òè êëàïòèê ïàïåðó ðîçì³ðîì ç
ïà÷êó ñèãàðåò, íàïèñàòè íà íüî-
ìó âñå, ÷èì êóð³ííÿ øêîäèòü ñà-
ìå âàì, íå çàáóâøè ïðî íàé-
ñòðàøí³øå. ² ïðèêëå¿òè äî ïà÷êè
³ç öèãàðêàìè. Òàêèì ÷èíîì ùî-
ðàçó, êîëè ðóêà òÿãíóòèìåòüñÿ äî
öèãàðîê, ðîçóì ³ç æàõîì â³äñìè-
êóâàòèìå.

Ñïîñ³á 8. ßêùî “íàðîäí³” ìå-
òîäè âàì íå äîïîìàãàþòü, ìîæ-
íà ñïðîáóâàòè çâåðíóòèñÿ äî ë³-
êàð³â. Äîñèòü åôåêòèâíèìè ñïî-
ñîáàìè íàðàç³ âèçíàþòü ãîëêîòå-
ðàï³þ ³ êîäóâàííÿ. Ó ðàç³ ãîëêî-
òåðàï³¿ ãîëêè ââîäÿòü ó ïåâí³ òî÷-
êè âóøíî¿ ðàêîâèíè, òàêèì ÷è-
íîì ðóéíóþ÷è “ðåôëåêñ êóðöÿ”.
Ïðè êîäóâàíí³ ë³êàð-ïñèõîòåðà-
ïåâò äàº ïàö³ºíòîâ³ óñòàíîâêó
â³äìîâèòèñÿ â³ä ñèãàðåò ³ ïðîâî-
äèòü ñåàíñ ã³ïíîçó. Ñóòü ìåòîäè-
êè ïîëÿãàº â òîìó, àáè íà ï³äñâ³-
äîìîìó ð³âí³ âñåëèòè ñòðàõ ïå-
ðåä ñèãàðåòàìè.

Ñïîñ³á 9. Ìåíø åôåêòèâíè-
ìè, ïðîòå á³ëüøå ðîçðåêëàìî-
âàíèìè, º ìåäèêàìåíòè äëÿ ë³-
êóâàííÿ òþòþíîâî¿ çàëåæíîñò³.

Íàéïîøèðåí³øèé ñåðåä íèõ —
àíòèí³êîòèíîâèé ïëàñòèð, ÿêèé
ïîñòàâëÿº ÷åðåç øê³ðó â îðãà-
í³çì í³êîòèí, çí³ìàþ÷è òèì ñà-
ìèì ô³çè÷íó çàëåæí³ñòü, àëå íå
ïñèõîëîã³÷íó. Ìàáóòü, òîìó òèõ,
õòî òàêè ïîçáóâñÿ øê³äëèâî¿
çâè÷êè çà äîïîìîãîþ âèðîá³â
ôàðìàöåâòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿, àâòî-
ðîâ³ äîñ³ çóñòð³òè íå äîâåëîñÿ.

Ñïîñ³á 10. Ïðèäáàòè êíèãó
Àëåíà Êàððà “Ëåãêèé ñïîñ³á êè-
íóòè êóðèòè”. Õî÷à é äèâíî, òà
êíèæêà ñïðàâä³ äîïîìàãàº.
Êîøòóº âîíà íå òàê óæå é äî-
ðîãî, ³ ïðî÷èòàòè ¿¿ âàðòî íàâ³òü
òèì, õòî íå ëþáèòü äîñëóõàòè-
ñÿ ïîðàä çàêîðäîííèõ ãóðó.
Âðåøò³-ðåøò òåêñò ìîæíà ïðîñ-
òî ñêà÷àòè ç ³íòåðíåòó. Öå íå
çîâñ³ì çàêîííî, àëå â³ä òîãî íå
ìåíø ä³ºâî.

Äåÿê³ ³ç íàâåäåíèõ âèùå ñïî-
ñîá³â íàãàäóþòü òîðòóðè. Ïðîòå
“æåðòâè” íå áóäóòü ìàðíèìè.
ßê çàïåâíÿþòü ë³êàð³, âæå çà 20
õâèëèí ï³ñëÿ îñòàííüî¿ âèêóðå-
íî¿ ñèãàðåòè àðòåð³àëüíèé òèñê
íîðìàë³çóºòüñÿ, â³äíîâèòüñÿ ðî-
áîòà ñåðöÿ, ïîë³ïøèòüñÿ êðîâî-
ïîñòà÷àííÿ ê³íö³âîê. Çà 8 ãîäèí
ïðèéäå â íîðìó âì³ñò êèñíþ â
êðîâ³. ßêùî íå êóðèòè äî äâîõ
ä³á, ïîñèëèòüñÿ â³ä÷óòòÿ ñìàêó
³ çàïàõó. Çà òèæäåíü ïîë³ïøè-
òüñÿ êîë³ð îáëè÷÷ÿ, çíèêíóòü
íåïðèºìí³ çàïàõè â³ä âîëîññÿ ³
øê³ðè. Çäîðîâ’ÿ ïî÷íå ïîâåðòà-
òèñÿ çà ì³ñÿöü: ñòàíå ëåãøå äè-
õàòè, çíèêíóòü óòîìà, ãîëîâíèé
á³ëü, êàøåëü. Ó òîìó, ùî ïðè-
íàéìí³ ùîäî öüîãî ë³êàð³ íå îá-
ìàíþþòü, àâòîð îñîáèñòî ïåðå-
êîíàâñÿ, êèíóâøè êóðèòè äâà
ðîêè òîìó. À òîìó ìàº ïðàâî ðà-
äèòè — ïîçáóâàòèñÿ ö³º¿ çâè÷êè
âàðòî. Ïðèíàéìí³ ñïðîáóéòå

Ïîïðè åêîíîì³÷íó êðèçó ñòîëè÷íà âëàäà îá³öÿº ïîäáàòè ïðî ìåäè÷íó ãàëóçü

Äåñÿòü ñïîñîá³â êèíóòè êóðèòè
“Õðåùàòèê” ç³áðàâ ïîðàäè, ÿê ïîçáóòèñÿ øê³äëèâî¿ çâè÷êè

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а з стрілася з оловни-
ми лі арями столиці, аби об оворити сит ацію, що с лалася в ме-
дичній ал зі внаслідо е ономічної та політичної ризи. Нині проб-
лем цій сфері д же ба ато. Та попри е ономічні не аразди столич-
на влада план є зробити все можливе для подолання їх. Зо рема
представни и фра ції Бло Леоніда Черновець о о в Київраді пообі-
цяли виділити на потреби столичної медицини 15 млн рн із деп тат-
сь их фондів.
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Äí³ïðîïåòðîâñüê íå ìîæå äî÷åêàòèñÿ äåðæàâíèõ êîøò³â íà ðåêîíñòðóêö³þ äîð³ã

Íà ÷åìï³îíàò — áîëîòîì
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Під отов а до Євро-2012
ре іонах набирає обер-

тів. Про свої дося нення
розповіли дніпропетровці.
У місті пра тично отовий
стадіон, тривають роботи
над трен вальними об’є -
тами. Тим часом проб-
лемними залишаються
ре онстр ція дорі та
аеропорт. Мерія міста
с аржиться, що фінанс -
вання обох про рам за-
трим є держава.

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ðîçãîðòàº-
òüñÿ ï³äãîòîâêà äî ôóòáîëüíîãî
÷åìï³îíàòó 2012 ðîêó. “Íàðàç³ îñ-
íîâí³ ñèëè íàïðàâëåí³ íà ñïîð-
òèâíó ³íôðàñòðóêòóðó. Âîíà º ãî-
ëîâíîþ. ßêùî öå íå áóäå ï³äãî-
òîâëåíî, âñå ³íøå â³äïàäàº”,—
êàæå ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³-
÷åíêî. Äí³ïðîïåòðîâñüê óæå
ïðåäñòàâèâ íà ðîçãëÿä ÓªÔÀ ñòà-
ä³îí, ÿêèé ãîòîâèé ïðèéíÿòè ô³-
íàëüí³ ìàò÷³ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè.
Îäíàê äëÿ ïîâíî¿ ãîòîâíîñò³ íà

“Àðåí³-Äí³ïðî” ïîòð³áíî âèð³-
øèòè òåõí³÷í³ ïèòàííÿ ç ê³ëüêî-
ñò³ ì³ñöü. Â³äïîâ³äíî äî ºâðîïåé-
ñüêèõ ñòàíäàðò³â ¿õ ìàº áóòè 30
òèñ. ßê ïîâ³äîìèâ ïàí Êóë³÷åí-
êî, 1600 ì³ñöü íà ñòàä³îí³ áðà-
êóº. Êîìïåíñóâàòè íåñòà÷ó ñïî-
ä³âàþòüñÿ, çàì³íèâøè ñèä³ííÿ íà
âóæ÷³ — øèðèíîþ 45 ñì (íàðà-
ç³ — 50 ñì), ÿê ³ âèìàãàº ÓªÔÀ.
Ö³ ðîáîòè â³äáóäóòüñÿ âæå â 2012
ðîö³.

Äëÿ ï³äãîòîâêè êîìàíä — ó÷àñ-
íèê³â ÷åìï³îíàòó — ó ïåðåäì³ñò³
Äí³ïðîïåòðîâñüêà íà òåðèòîð³¿
÷îòèðèç³ðêîâîãî êóëüòóðíîãî
öåíòðó “Ãóäçîí” óæå çáóäóâàëè
òðåíóâàëüíå ïîëå. Íàðàç³ ïðîåê-
òóþòü ùå îäíå. Ïîäáàëè ³ ïðî
âáîë³âàëüíèê³â êîìàíä. Ôàíçîíà
âì³ùóº 150 òèñ. îñ³á. Ïåðåä ³ãðà-
ìè òàì âñòàíîâëÿòü òåëåâ³çîðè,
òóàëåòè òà ïîòð³áíå îáëàäíàííÿ
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè òà ìå-
äè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ.

Íà íàñòóïíèé ð³ê çàïëàíîâàíî
ó ì³ñò³ áóä³âíèöòâî ïàðê³íãó, ðîç-
ðàõîâàíîãî íà 1700 àâòîìîá³ë³â.
Çåìåëüíó ä³ëÿíêó âæå âèä³ëèëè,
ãðîø³ íà áóä³âíèöòâî º, âîíè ïå-
ðåäáà÷åí³ â îáñÿç³ ô³íàíñóâàííÿ
ñàìîãî ñòàä³îíó.

Ïîêè ùî ç³ ñïîðòèâíèì ñåêòî-

ðîì ïðîáëåì íåìàº, çàâèñëî â
ïîâ³òð³ ïèòàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿
äîð³ã. “²ç îá³öÿíèõ äåðæàâíîþ
âëàäîþ 50 ìëí ãðí ìè æîäíî¿ êî-
ï³éêè íå îòðèìàëè,— çàóâàæèâ
ìåð Äí³ïðîïåòðîâñüêà.— ×åðåç
çàòðèìêó êîøò³â óñ³ ì³ñòà Óêðà-
¿íè â³äñòàëè íà îäèí ð³ê â³ä äåð-
æàâíî¿ ïðîãðàìè ðåêîíñòðóêö³¿ é
áóä³âíèöòâà äîð³ã. Óñþ äîêóìåí-
òàö³þ ï³äãîòîâëåíî, ³ óãîäè ç ï³ä-
ðÿäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè óêëàëè,
ïðîòå ô³íàíñóâàííÿ òàê ³ íå â³ä-
áóâàºòüñÿ”.

Ùå îäí³ºþ áîëþ÷îþ òåìîþ
Äí³ïðîïåòðîâñüêà íà ñüîãîäí³ º
àåðîïîðò. Äîñ³ çàëèøàºòüñÿ íå-
â³äîìèì, õòî áóäå éîãî ãîñïîäà-
ðåì — äåðæàâà ÷è ³íâåñòîð — ³
â³äïîâ³äíî â³çüìå íà ñåáå âñþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåêîíñòðóêö³þ.
Õî÷à ³ áóâ ï³äïèñàíèé ìåìîðàí-
äóì íà ð³âí³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
ïðî âèñòàâëåííÿ àåðîïîðòó íà
â³ëüíèé ïðîäàæ. Îäíàê íà äàíèé
÷àñ óñå òàê ³ çàëèøèëîñÿ íà ïà-
ïåð³.

Ïîïðè äåÿê³ ³ñíóþ÷³ íåãàðàç-
äè, ²âàí Êóë³÷åíêî çàïåâíÿº, ùî
ï³äãîòîâêà ì³ñòà äî ªâðî-2012 ³äå
çà ãðàô³êîì. Åêîíîì³÷íà êðèçà
íà òåìï ðîá³ò ïîêè ùî íå âïëè-
íóëà

Óðÿä çàâàæàº ì³ñòàì Óêðà¿íè 
ãîòóâàòèñÿ äî ªâðî
Áþðîêðàòè÷íà òÿãàíèíà ãàëüìóº âàæëèâ³ îá’ºêòè

Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ “ªâ-
ðî-2012: íîâ³ ïåðñïåêòèâè äëÿ
ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó â Óêðà-
¿í³” â³äáóëàñÿ â Êèºâ³ ö³º¿ ñåðå-
äè. Ó ¿¿ ðîáîò³ âçÿâ ó÷àñòü çàñòóï-
íèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè,
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé.
Çà éîãî ñëîâàìè, ïðîâåäåííÿ ªâ-
ðî-2012 â Óêðà¿í³ — öå “êîçèð-
íà êàðòà” â ðóêàõ íàøî¿ äåðæà-
âè, ÿêà äàñòü ìîæëèâ³ñòü íàïîâ-
íèòè åêîíîì³êó ³íâåñòèö³éíèì
ðåñóðñîì, îñîáëèâî â óìîâàõ ñâ³-
òîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè. “Ìàëî
òîãî, öå øàíñ, ÿêèé äîçâîëèòü
íàì ïðîòÿãîì 3—4 ðîê³â ïðîéòè
ó ðîçâèòêó òîé øëÿõ, ÿêèé çà
íîðìàëüíèõ óìîâ âèìàãàâ áè 
10—15, à òî é 20 ðîê³â”,— íàãî-
ëîñèâ ïàí Äîâãèé.

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè òàêîæ çà-
êëèêàâ ïðåäñòàâíèê³â óñ³õ ã³ëîê
âëàäè äîêëàñòè çóñèëü, ùîá “öå
âèïðîáóâàííÿ íå íàãàäóâàëî â
÷åðãîâèé ðàç áàéêó Êðèëîâà. ² òå,
ùî ìàëî á ñòàòè ëîêîìîòèâîì,
íå ïåðåòâîðèëîñÿ çíîâó íà â³ç,
ÿêèé ³ íèí³ òàì”.

Îëåñü Äîâãèé òàêîæ ï³äêðåñ-
ëèâ, ùî ï³äãîòîâêà äî ÷åìï³îíà-

òó — öå ðåàë³çàö³ÿ íèçêè ïðîåê-
ò³â ó ñôåð³ áóä³âíèöòâà òà ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ñòàä³îí³â, ãîòåë³â, äîð³ã,
âîêçàë³â, àåðîïîðò³â, ìóí³öèïàëü-
íîãî òðàíñïîðòó, êîìóí³êàö³é òî-
ùî.

“Öå òàê çâàí³ ³íôðàñòðóêòóð-
í³ ïðîåêòè, ÿê³ íå ëèøå áåçïî-
ñåðåäíüî ïîë³ïøóþòü ÿê³ñòü
æèòòÿ ëþäåé, à é íåîäíîðàçîâî
ó ñâ³òîâ³é ³ñòîð³¿ ñòàâàëè ðÿò³â-
íîþ ñîëîìèíêîþ â ÷àñè åêîíî-
ì³÷íèõ êàòàêë³çì³â”,— íàãîëî-
ñèâ çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè.

Ïåðøèé ð³ê àêòèâíî¿ ï³äãîòîâ-
÷î¿ ðîáîòè äî ïðîâåäåííÿ ªâðî-
2012 ïîêàçàâ çíà÷íî á³ëüøó
åôåêòèâí³ñòü ì³ñöåâî¿ âëàäè ó
ïîð³âíÿíí³ ç öåíòðàëüíîþ. Çà
ñëîâàìè ïàíà Äîâãîãî, íà á³ëü-
øîñò³ îá’ºêò³â, çà ðåàë³çàö³þ
ÿêèõ â³äïîâ³äàº ñàìå ì³ñüêà âëà-
äà Êèºâà, ðîáîòè âèêîíóþòü çã³ä-
íî ç ãðàô³êîì. ² öå ïðè òîìó, ùî
ì³ñüêèé áþäæåò âçÿâ íà ñåáå çî-
áîâ’ÿçàííÿ äî 2012 ðîêó ïðîô³-
íàíñóâàòè 20 ³ç 40 ì³ëüÿðä³â, ïî-
òð³áíèõ äëÿ ï³äãîòîâêè ñòîëèö³
äî ÷åìï³îíàòó.

Íàòîì³ñòü íà îá’ºêòàõ, äå âè-
êîðèñòîâóþòü ñï³ëüíå ç äåðæàâ-
íèì áþäæåòîì ô³íàíñóâàííÿ, ùî
çàãàëîì ñòàíîâèòü ìåíøå 10 â³ä-
ñîòê³â ñóìè, ÿêó ïëàíóþòü âèòðà-
òèòè â Êèºâ³ íà ï³äãîòîâêó äî ªâ-
ðî-2012, º ïðîáëåìè ñàìå ÷åðåç
íåâ÷àñíå ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â
â³ä óðÿäó. Êð³ì òîãî, çà ñëîâàìè
ïàíà Äîâãîãî, ³ñíóº ïîñò³éíà çà-
ãðîçà áþðîêðàòè÷íî¿ òÿãàíèíè.
Íàïðèêëàä, çàì³ñòü òîãî, ùîá
êîíöåíòðóâàòè çóñèëëÿ íà âèêî-
íàíí³ çàõîä³â ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
ªâðî-2012, íèí³ êè¿âñüêà âëàäà
çìóøåíà âèòðà÷àòè ÷àñ íà ÷åðãî-

â³ ïîãîäæåííÿ ¿¿ ïîëîæåíü ç ïî-
ñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â, ÿêà
ç’ÿâèëàñÿ ëèøå ì³ñÿöü òîìó — 16
æîâòíÿ.

Ñõîæîþ º ñèòóàö³ÿ ³ â ³íøèõ
ì³ñòàõ òà ðåã³îíàõ, ÿê³ ïðèéìàòè-
ìóòü ÷åìï³îíàò ³ ïîñèëåíî ãîòóþ-
òüñÿ äî íüîãî.

“Óñå öå äîçâîëÿº çðîáèòè âèñ-
íîâîê: ëèøå äåöåíòðàë³çàö³ÿ âëà-
äè â Óêðà¿í³ òà íàäàííÿ á³ëüøî¿
ñâîáîäè òà ðåñóðñ³â ì³ñöåâîìó ñà-
ìîâðÿäóâàííþ â ðåàë³çàö³¿ ïîêëà-
äåíèõ íà íüîãî ïîâíîâàæåíü º
òèì øëÿõîì, ÿêèì íàøà äåðæà-
âà ïîâèííà éòè äî â³äêðèòîãî ñó-

ñï³ëüñòâà òà åôåêòèâíî¿ åêîíîì³-
êè ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà”,— íà-
ãîëîñèâ Îëåñü Äîâãèé.

Êð³ì ïðåäñòàâíèê³â ñòîëè÷íî¿
âëàäè, àêòèâíó ó÷àñòü ó êîíôå-
ðåíö³¿ âçÿëè ìåðè ì³ñò, â ÿêèõ
â³äáóäóòüñÿ ôóòáîëüí³ ìàò÷³ ªâ-
ðî-2012, êåð³âíèêè ïðîåêò³â ³ç
ïèòàíü ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà
íàðîäí³ äåïóòàòè. Îáãîâîðèòè ïå-
ðåá³ã ï³äãîòîâêè òà çàïðîïîíóâà-
òè øëÿõè ¿¿ ïîë³ïøåííÿ ïðèáóëè
òàêîæ åêñïåðòè ç Í³ìå÷÷èíè —
Êð³ñòîô Ãþììåëåð, Êð³ñò³àí
Øíåº òà ç Àíãë³¿ — Ðàëô Äæó-
äàí

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У столиці завершилася міжнародна онференція з під о-
тов и до ф тбольно о чемпіонат 2012 ро . У її роботі
взяли часть європейсь і е сперти, представни и цен-
тральної та ре іональної влади, народні деп тати У ра-
їни, мери міст, в я их відб д ться ф тбольні матчі Єв-
ро-2012, ерівни и прое тів із питань ре іонально о
розвит . З’яс валося, що в столиці роботи тривають
за рафі ом попри світов е ономічн риз . Щоправда,
в спішній реалізації зад мано о Києв переш оджає
не з одженість дій з рядом. Зо рема несвоєчасне і не
в повній мірі фінанс вання та бюро ратична тя анина,
я а альм є спор дження найважливіших об’є тів.

Се ретар Київради Олесь Дов ий вважає, що під отов а до Євро-2012 же по азала більш ефе тивність місцевої
влади порівнянні з центральною

Аби відповідати євростандартам, дніпропетровсь ом стадіон не вистачає
1600 лядаць их місць
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Ìàíäð³âêà â
Êðàñíîÿðñüê-2
Àíäð³é ÊÓÐÊÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ô³íàíñî-
â³ ìîæëè-
âîñò³ êðàñ-
íîÿðö³â ìå-
í³ çäàëèñÿ
äåùî îáìå-
æ å í è ì è .
Ö³íè òóò,
ÿê ó Ìîñ-
êâ³, à çàð-
ïëàòè âäâ³-
÷ ³ - ò ð è ÷ ³
íèæ÷³. Â
ñåðåäíüîìó,
ÿê íà íàø³
ã ð î ø ³ , —
1200—1400
ã ð è â å í ü .
Àëå î÷åâèä-
íèõ çëèãîä-
í³â âè íà âóëèöÿõ íå ïîáà÷èòå. Êðàñíî-
ÿðñüê — ì³ñòî ³íøèõ êîíòðàñò³â, íå àìåðè-
êàíñüêèõ ³ íå ìîñêîâñüêèõ. Òóò ãîëîâí³ êîí-
òðàñòè ïðèñóòí³ â àðõ³òåêòóð³ é ðåêëàì³. Ì³ñ-
òîì ìîæíà ãóëÿòè, ÿê âåëè÷åçíîþ øàõ³âíè-
öåþ. Ò³ëüêè çàì³ñòü ÷îðíèõ ³ á³ëèõ êâàäðà-
òèê³â, ùî ÷åðãóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ, âè íàòðàï-
ëÿòèìåòå íà äâîïîâåðõîâ³ äåðåâ’ÿí³ áóäèíî÷-
êè ÷àñ³â Ëåí³íà, êîòð³ ñòîÿòü ì³æ ñòàë³í-
ñüêîþ ï’ÿòèïîâåðõ³âêîþ ³ ñó÷àñíèì âèñîò-
íèì îô³ñíèì öåíòðîì.

Øâèäê³ñòü æèòòÿ òóò ³íøà, ³ çâè÷íèõ äëÿ
íàñ ìàðøðóòîê íåìàº. Âñå — ³ ñàìà ìîãóòíÿ
òà ñóâîðà ïðèðîäà — íàëàøòîâóº íà íåñï³ø-
í³ñòü ³ ñïîãëÿäàííÿ, à â³äòàê, ³ íà òâîð÷³ñòü.

Òà íàéá³ëüøå òâîð÷èé ïîòåíö³àë ãîðîäÿí
âèÿâëÿºòüñÿ â îñîáëèâîìó ï³äõîä³ äî ðîñ³é-
ñüêî¿ ìîâè. Ïî ì³ñöåâîìó òåëåáà÷åííþ, ç
ÿêèì ÿ îçíàéîìèâñÿ â íîìåð³ çàòèøíîãî ãî-
òåëþ “Ñèá³ð”, ðÿäêîì, ùî á³æèòü, éøëè
îãîëîøåííÿ: “Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó àíòèðîç-
êëåþâà÷³ àô³ø. Ïåëüìåíü-áàð íà âóëèö³
Âçëüîòí³é â³çüìå íà ðîáîòó êóõàðÿ”. Íó à
“íàðîäíà ðåêëàìà” â ì³ñò³ ãð³øèòü ìîíó-
ìåíòàëüí³ñòþ ³ ã³ãàíòîìàí³ºþ. “Ãîòåëü ó
êâàðòèðàõ” — öå ïî-íàøîìó “êâàðòèðè ïî-
äîáîâî”. Âñå ì³ñòî “ïðèêðàøåíå” ðåêëàìîþ
êâàðòèðíèõ ãîòåë³â, òà ³ ñïðàâæí³õ ó ì³ñò³ ñè-
ëà-ñèëåííà. Îñü ò³ëüêè ïðè¿æäæèõ íå âè-
ñòà÷àº. Çàòå íà íàáåðåæí³é ðåêëàìóþòü “ãî-
òåë³ â êâàðòèðàõ ïîãîäèííî”. Ç’ÿñóâàëîñÿ,
ùî ñàìå íà íàáåðåæí³é ªí³ñåþ æ³íêè ÿê-
íàéäàâí³øî¿ ïðîôåñ³¿ ïðîãóëþþòüñÿ ó ïîøó-
êàõ êë³ºíò³â. Ñåðåä íèõ, çâè÷àéíî, é ïîïó-
ëÿðí³ “ïîãîäèíí³ êâàðòèðè” â áëèæí³õ äî
íàáåðåæíî¿ “ñòàë³íêàõ”.

Àëå ïî÷àòîê çèìè çá³ãàºòüñÿ ³ç çàê³í÷åí-
íÿì “ìèñëèâñüêîãî ñåçîíó” æðèöü êîõàííÿ.
Çàê³í÷óºòüñÿ íàâ³ãàö³ÿ, à îòæå, é íå ïðèñòà-
þòü á³ëüøå äî Êðàñíîÿðñüêîãî ïîðòó êðó¿ç-
í³ ëàéíåðè, çàïîâíåí³ áàãàòèìè øóêà÷àìè
ðîìàíòèêè òà ïðèãîä. Çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè
ñïîä³âàòèñÿ íà òèõ, õòî ïðè¿æäæàº ó â³äðÿ-
äæåííÿ ç Äóä³íêè ³ Íîðèëüñüêà, àëå òåïåð ³
ó íèõ ñòàëî òðîõè ìåíøå ãðîøåé, òà é âîíè
ââàæàþòü çà ë³ïøå â³äïî÷èâàòè ç ïëÿøêîþ
ãîð³ëêè, í³æ ç ïàí³.

Ñàì³ êðàñíîÿðö³ ï’þòü ó ì³ðó, õî÷à â äå-
ÿêèõ ãàñòðîíîìàõ â³ää³ë àëêîãîëüíèõ íàïî-
¿â çàéìàº ëåâîâó ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ. À ó
âèõ³äí³ íà âóëèö³ âèõîäèòü äèâîâèæíà ê³ëü-
ê³ñòü ëþáèòåë³â çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.
Ïðÿìóþòü âîíè àáî â ëåãåíäàðíèé çàïîâ³ä-
íèê “Ñòîâïè”, àáî â Áàçà¿õó, àáî íà ïðîãó-
ëÿíêó äî íàéáëèæ÷îãî ë³ñó. ²íòåë³ãåíö³ÿ ââà-
æàº çà îáîâ’ÿçîê ÷àñ â³ä ÷àñó íàâ³äóâàòèñÿ
ó Îâñÿíêó — ñåëî íà áåðåç³ ªí³ñåþ ê³ëîìåò-
ð³â çà äâàäöÿòü â³ä ì³ñòà. Òàì çàâäÿêè ìå-
ðîâ³, ÿêèé ïðîñëàâèâ ñåáå ôðàçîþ “ß íå ÷è-
òàþ, ÿ ñ÷èòàþ!” âèíèê ìóçåé Â³êòîðà Àñòà-
ô’ºâà, ïèñüìåííèêà, êîòðèé ââàæàâñÿ ñî-
â³ñòþ Êðàñíîÿðñüêîãî êðàþ. Òóò ëþáëÿòü
çãàäóâàòè, ÿê Îëåêñàíäð Ñîëæåí³öèí, ùîé-
íî ïîâåðíóâøèñü äî Ðîñ³¿, íàñàìïåðåä ïðè-
¿õàâ äî Àñòàô’ºâà ó Îâñÿíêó “ùîá ä³çíàòè-
ñÿ ïðàâäó ïðî Ðîñ³þ”. Äâà äåñÿòêè æóðíà-
ë³ñò³â, ÿê³ ïðè¿õàëè òóäè, îáèäâà ïèñüìåí-
íèêè âèñòàâèëè çà âîðîòà àñòàô’ºâñüêîãî
ïîäâ³ð’ÿ, îòîæ ò³ çìîãëè ò³ëüêè êîíñòàòóâà-
òè, ùî äâà ïèñüìåííèêè ïðî ùîñü ãîâîðè-
ëè ìàéæå ø³ñòü ãîäèí ïîñï³ëü, ï³ñëÿ ÷îãî
Ñîëæåí³öèí îäðàçó ïîïðÿìóâàâ ó àåðîïîðò
³ ïîëåò³â äî Ìîñêâè
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Â³êòîð³ÿ ÀÂÄªªÍÊÎ: “Áóòè 
ôàíàòîì ñâîº¿ ïðîôåñ³¿ —
ðîçê³ø, ÿêó íèí³ íå êîæåí
ìîæå ñîá³ äîçâîëèòè”
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ві торія Авдєєн о — одна з най-
яс равіших а трис Київсь о о
молодо о театр . Працює т т з
1979 ро , саме тоді театр б ло
створено. Б в період, оли а т-
риса йшла з Молодо о, вирі
б рхливо о "ст дійно о р х "
1990-х, захопившись е спери-
ментальними формами. Утім,
поверн лася, де й зі рала без-
ліч різнопланових ролей.

— Â îñòàíí³é ïðåì’ºð³ òåàòðó, ìþçèêë³
“Êîíîòîïñüêà â³äüìà”, âè ç³ãðàëè ãîëîâíó
æ³íî÷ó ðîëü. ßê ñïðèéíÿëè ïðîïîçèö³þ âò³-
ëèòè îáðàç â³äüìè?

— ß íå íàäòî ñõèëüíà äî ì³ñòèêè, òà é
âèñòàâà íå ïðî íå¿. Ó íàñ â³äüìà — öå,
ïåðø çà âñå, æ³íêà, ÿêà ìîæå çà÷àðóâà-
òè, çâàáèòè ÷îëîâ³êà: ãóìîðîì, ñåðéîç-
í³ñòþ àáî íåñåðéîçí³ñòþ. Âîíà âì³º çà-
ëèöÿííÿ ÷îëîâ³êà äî æ³íêè ïåðåòâîðèòè
â ãðó, à òîé ìàº êóïèòèñÿ íà öþ ãðó, òîá-
òî çàêîõàòèñÿ. Â áóäü-ÿê³é æ³íö³ º ÷àñ-
òèíêà â³äüìè, ïðîñòî â îäí³é âîíà ñïèòü,
à ó äðóã³é öåé çàïàë íå çãàñàº.

— Âè òàêîæ âò³ëèëè ðîëü Áàáóñ³ ó âè-
ñòàâ³ çà ñó÷àñíîþ ïîëüñüêîþ ï’ºñîþ “×åò-
âåðòà ñåñòðà”. ßê ïðàöþâàëè íàä îáðàçîì
àëêîãîë³÷êè?

— Ó òåêñò³ íåìàº, ùî âîíà âèïèâàº.
Ïî÷àëè ðåïåòèðóâàòè, ÿ íå ìîãëà çðîçó-
ì³òè, ÿê öå ç³ãðàòè. Ðåæèñåð Ñòàí³ñëàâ
Ìîéñåºâ ³ àñèñòåíò ðåæèñåðà Àíàòîë³é
Ïåòðîâ (äî ñëîâà, ì³é ÷îëîâ³ê), äîâãî
ïðàöþâàëè ç³ ìíîþ. Ñïðîáóâàëà ³ òàê, ³
òàê, çíàéøëà ïëàñòèêó — òó, êîëè ÿ âòîì-
ëåíà, ÷è êîëè ñèäæó, íå ñë³äêóþ÷è çà ñî-
áîþ. Ñïðîáóâàëè ³ç ö³ºþ âèïèâêîþ, ùî
ìè ³ç ãåíåðàëîì, ìî¿ì ñóñ³äîì, âèïèâà-
ºìî. Çà ñþæåòîì, ÿ õî÷ ³ àëêîãîë³÷êà, àëå
âèáèëàñÿ â ëþäè, à â³í — ðàç, äâà ³ ç³-
ãíóëàñÿ ëþäèíà. Ï’ºñà ïðî ñó÷àñíèé ñâ³ò.
ß òàê³ ëþáëþ.

— Ðåæèñåðè ââàæàþòü âàñ õàðàêòåðíîþ
àêòðèñîþ, äàþòü ðîë³ åêñöåíòðè÷íèõ ò³òî-
÷îê ³ áàáóñü. Êîëè öå ïî÷àëîñÿ?

— Íàñïðàâä³, õàðàêòåðí³ñòü — öå
øòàìï. ß ìîæó ãðàòè âñå â ì³ðó ñâîãî
ä³àïàçîíó. Äóæå ëþáëþ ùîñü òàêå âèãà-
äàòè. Â³ä öüîãî, ìàáóòü, ³ íàðîäæóºòüñÿ
òå, ùî íàçèâàþòü õàðàêòåðí³ñòþ. Êîëè
ñòâîðþþ òîé ÷è ³íøèé îáðàç, øóêàþ êî-
æåí ðàç ùîñü íîâåíüêå. Íàâ³òü ó íàéñåð-
éîçí³ø³é ðîë³ âñå îäíî çíåíàöüêà âèíè-
êàº ÿêàñü íåïåðåäáà÷óâàíà ðåàêö³ÿ — ³
âèõîäèòü êîì³÷íî. Òàê ö³êàâ³øå. À ùîäî
íåçâè÷íèõ àìïëóà, òî ÿ ùå çàìîëîäó ãðà-
ëà ðîë³ ñòàðèõ æ³íîê. Ïðàöþâàëà ç ð³ç-
íèìè ðåæèñåðàìè, àëå ñêð³çü ó ìåí³ ñïðà-
öüîâóâàëà ìîÿ ïðèðîäà, òà é ñïîäîáàòè-
ñÿ õîò³ëîñÿ, àáè ñàìå ìåí³ ä³ñòàëàñÿ ðîëü.

— Ç äèòèíñòâà õîò³ëè áóòè àêòðèñîþ?
— Ìð³ÿëà áóòè ïðîäàâöåì. Ðîáèëà ïà-

ïåðîâ³ ïàêåòèêè, íàêèäàëà â íèõ ï³ñîê ³
ïðîäàâàëà ÿê öóêîð. Ó äèòèíñòâ³ ¿çäèëà
äî ï³îíåðòàáîð³â. Óñ³ çíàëè, ùî ó ìåíå
òàòî ïîâ’ÿçàíèé ³ç òåàòðîì (â³í â÷èâñÿ íà
àêòîðñüêîìó â³ää³ëåíí³, çàê³í÷èâ ôàêóëü-
òåò îðãàí³çàö³¿ òåàòðàëüíî¿ ñïðàâè), òîæ
òàì, äå ïîòð³áíî áóëî ãðàòè, ìåíå êëè-
êàëè.

— ßê ïîòðàïèëè äî Ìîëîäîãî òåàòðó?
— Ïîïðè òå, ùî ÿ â ÷åòâåðòîìó ïîêî-

ë³íí³ êèÿíêà, ï³ñëÿ ³íñòèòóòó ìàëà ïî¿õà-
òè çà ðîçïîä³ëîì äî À÷èíñüêà (Ñèá³ð). ß
â ñëüîçè, äî ìàìè é òàòà, ñòàëà ïðîñèòè.
Äîïîì³ã òàòî. Ìåí³ ïîòð³áíî áóëî äîïî-

ìîãòè, áî ÿ áóëà äóæå ñîðîì’ÿçëèâîþ.
Ïîòðàïèòè ñþäè áóëî ñêëàäíî, òåàòð ò³ëü-
êè-íî â³äêðèâñÿ, âñ³ ïðî íüîãî ãîâîðè-
ëè, ïîêëàäàëè âåëèê³ íàä³¿.

— ßê ñüîãîäí³ çãàäóºòå ïðî ðîáîòó â Åêñ-
ïåðèìåíòàëüíîìó òåàòð³ ï³ä êåð³âíèöòâîì
Âàëåð³ÿ Á³ëü÷åíêà, êóäè âè ï³øëè â 1993?

— Öå áóëè ìóêè. Ëèøå òåïåð ÿ ðîçó-
ì³þ, ùî öå áóëè ïðåêðàñí³ ìóêè. Á³ëü-
÷åíêî òîä³ áóâ ðåæèñåðîì íîìåð îäèí ó
Êèºâ³. Êîëè â³í ñòâîðþâàâ òåàòð, âëàäà
âèä³ëèëà ïðèì³ùåííÿ. Ìè ï³øëè ó ï³ä-
âàë íà âóëèö³ ×êàëîâà. Ïîò³ì íàñ çâ³äòè
âèãíàëè. Ëþäè ³ç Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿
àêàäåì³¿, ä³çíàâøèñü ïðî ñèòóàö³þ, çà-
ïðîïîíóâàëè ïðèì³ùåííÿ. Çà öå ìè íà-
çèâàëèñÿ Êè¿âñüêèì åêñïåðèìåíòàëüíèì
òåàòðîì ïðè ÍàÓÊÌÀ. Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ êóëüòóðè íå ñïîäîáàëîñÿ, ùî ìè
ï³ä øàïêîþ àêàäåì³¿. Íàñ ðîçôîðìóâàëè.
ß ïàì’ÿòàþ ñâî¿ ñëüîçè, ÿê ñèä³ëà â
óïðàâë³íí³ ³ ãîâîðèòè íå ìîãëà. Òåàòð
ïðî³ñíóâàâ ìàéæå äåñÿòü ðîê³â. Óñ³ ãî-
ëîâí³ æ³íî÷³ ðîë³ áóëè ìî¿ìè. Ãðàëè
²îíåñêî, Áåêêåòà, Ëåñþ Óêðà¿íêó.

— Ï³ñëÿ ðîçïàäó òåàòðó Á³ëü÷åíêî ïî-
¿õàâ äî Í³ìå÷÷èíè, äå é äîñ³ æèâå. Âè éî-
ãî íå çàñóäæóºòå?

— Â³í ïî¿õàâ, áî ââàæàâ, ùî òóò éîãî
íå çðîçóì³ëè. ßê Àíäð³é Æîëäàê íèí³.
Àëå Æîëäàê ñèëüíèé, â³í ïðîáèâàº ö³ ñò³-
íè, à òîé — í³, îáðàçèâñÿ é çàáðàâñÿ ãåòü.
ß øêîäóþ, ùî â³í íå ïîâåðòàºòüñÿ. Éî-
ìó âàðòî áóëî á ëèøå ïàëüöåì ïîìàíè-
òè, ÿ á ïåðøà ï³øëà. Àëå õòî ùå ï³äå,
êð³ì ìåíå? Íèí³ òåàòð í³êîìó íå ïîòð³-
áåí, âñå çàïîëîíèëà êîìåðö³ÿ, óñ³ éäóòü
â ñåð³àëè. À çàðàäè ÷îãî ëþäÿì ³òè â åêñ-

ïåðèìåíò? Çàðàäè ³íòåðåñó? À ÿêùî ñ³ì’¿
òðåáà ãîäóâàòè? Ìåí³ ïðèºìíî ââàæàòè
ñåáå ôàíàòîì ñâîº¿ ïðîôåñ³¿, õî÷ íèí³ —
öå ðîçê³ø, ÿêó íå êîæåí ìîæå ñîá³ äî-
çâîëèòè. Ó ìåíå òàê ñêëàëîñÿ, áî ì³é ÷î-
ëîâ³ê — àêòîð ³ ðåæèñåð, ÿêèé ç³ ìíîþ â
òåàòð³ ïðàöþº. Ä³òåé íåìàº. Â ê³íî ÿ íå
õî÷ó, ìåí³ öå íåö³êàâî.

— Ìîíîâèñòàâà Á³ëü÷åíêà “Àðõåîëîã³ÿ”,
ÿêó â³í çðîáèâ ³ç âàìè â Ìîëîäîìó òåàòð³,
çäîáóëà áåçë³÷ íàãîðîä íà ð³çíèõ ôåñòèâà-
ëÿõ, ïðî íå¿ é äîñ³ õîäÿòü ëåãåíäè. Ââà-
æàºòå ¿¿ ï³êîì ñâîº¿ òâîð÷îñò³?

— Ìàáóòü, òàê. ß äóìàëà, ùî áóäó òóò
ç³ðêîþ. Àëå Á³ëü÷åíêî ïîñâàðèâñÿ ³ç áà-
ãàòüìà ëþäüìè. Âèñòàâè Åêñïåðèìåí-
òàëüíîãî òåàòðó äèâèëèñÿ ñòóäåíòè “ìî-
ãèëÿíêè”, íàñ ïî÷àëè ñïðèéìàòè ÿê àìà-
òîð³â. Öå òàê ïðèêðî áóëî... ß íå çíàþ,
÷îìó òà âèñòàâà òàê âïëèâàëà íà ëþäåé.
Ìîÿ ãåðî¿íÿ õîäèëà ñì³òíèêîì ³ çáèðàëà
“óëàìêè ðàäÿíñüêî¿ åïîõè”. ßêùî äó-
øà — öå ùîñü ö³ëüíå, òî òóò áóëè øìàò-
êè äóø³, á³ëü çà ëþäåé. Ñë³ç íå áóëî â àê-
òîð³â, àëå çàë ðèäàâ.

— ²ç õóäîæí³ì êåð³âíèêîì Ìîëîäîãî òå-
àòðó Ñòàí³ñëàâîì Ìîéñåºâèì òàê ñàìî ö³-
êàâî ïðàöþâàòè, ÿê ³ ç Á³ëü÷åíêîì?

— Òå, ùî â³í ðîáèòü — çàõîïëþº. Á³ëü-
÷åíêî äóæå ñïåöèô³÷íî ðåïåòèðóâàâ.
Ïðèõîäèâ íà ðåïåòèö³¿ ³ äâ³ ãîäèíè ïðîñ-
òî ìîâ÷àâ. Äóìàâ. Ìè ñèä³ëè. Ó Ìîéñå-
ºâà òåæ áóâàº ùîñü íå âèõîäèòü, àëå ï³ä
÷àñ ðåïåòèö³é âñå ïî÷èíàº âèìàëüîâóâà-
òèñÿ, ³ öå ùîñü! Ó éîãî âèñòàâàõ çàâæäè
º ì³ñöå äëÿ ³ìïðîâ³çàö³¿. Ó Ìîéñåºâà —
ùî íå ñïåêòàêëü, òî êàçêà, öóêåðî÷êà âè-
õîäèòü
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№
Поз.

Назва
транспортно о

засоб

Об'єм дви на,
літри

Рі вип с Державний
номер

Кіль-
ість,
шт.

Почат ова вартість
продаж , рн

(з рах ванням ПДВ)

1. ГАЗ-14, Чай а 5,6 1979 АА 8229 АА 1 100 000,00

2. ГАЗ-1402, Чай а 5,6 1985 АА 8230 АА 1 90 000,00

3. Бьюі Пар Авеню 3,8 1991 АА 8260 АА 1 35 000,00

4. Тойота Ленд Кр зер 4,7 1998 АА 8333 АА 1 29 325,00

5. Крайслер 300 С 3,5 2005 АА 8094 АА 1 133 126,00

6. Крайслер 300 С 3,5 2005 АА 8267 АА 1 133 126,00

7. Тойота Камрі 2,4 2007 АА 8019 АА 1 115 644,00

8. Мерседес Бенц, МL-320 3,2 1998 219-12 КА 1 29 190,00

9. Тойота Камрі 3,5 2007 АА 8100 АА 1 144 376,00

10. Тойота Камрі 3,5 2007 АА 8004 АА 1 144 376,00

11. Тойота Камрі 3,5 2007 АА 8011 АА 1 144 376,00

12. Тойота Камрі 3,0 2004 АА 8014 АА 1 143 910,00

13. Тойота Камрі 2,4 2004 АА 8012 АА 1 115 352,00

14. Тойота Камрі 2,4 2007 АА 8007 АА 1 115 363,00

15. Тойота Камрі 2,4 2007 АА 8017 АА 1 115 363,00

16. Тойота Камрі 2,4 2007 АА 8103 АА 1 115 363,00

17. Тойота Камрі 2,4 2007 АА 8015 АА 1 115 363,00

18. Тойота Камрі 2,4 2007 АА 8006 АА 1 115 363,00

ВСЬОГО на за альн с м : 1 934 616,00

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
ïðî ïðîäàæ íà â³äêðèòèõ á³ðæîâèõ òîðãàõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 

ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.
Íà á³ðæîâ³ òîðãè âèñòàâëÿþòüñÿ íàñòóïí³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè (îá'ºêòè ïðîäàæó):

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Ïåðåìîæåöü â³äêðèòèõ á³ðæî-

âèõ òîðã³â (Ó÷àñíèê â³äêðèòèõ
á³ðæîâèõ òîðã³â, ÿêèé â õîä³ òîðã³â
îäåðæàâ ïðàâî íà ïðèäáàííÿ
Îá'ºêòà) çîáîâ'ÿçàíèé ñïëàòèòè
á³ðæîâó ö³íó îá'ºêòà ïðîäàæó ïðî-
òÿãîì 5 (ï'ÿòè) áàíê³âñüêèõ äí³â ç
äíÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-
ïðîäàæó (á³ðæîâîãî êîíòðàêòó).
Ïåðåîôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³
íà ïðèäáàíèé îá'ºêò çä³éñíþºòüñÿ
çà ðàõóíîê ïîêóïöÿ.

2. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ
òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³
êîøòè.

3. Â³äêðèò³ á³ðæîâ³ òîðãè áóäå ïðî-
âåäåíî Òîâàðíîþ á³ðæåþ "ÊÌÔÁ"
28 ëèñòîïàäà 2008 ð. çà àäðåñîþ: ì.
Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, â áóäèíêó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿. Ïî÷àòîê î 13.00.

4. Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â â³äêðè-

òèõ á³ðæîâèõ òîðã³â áóäå çä³éñíþ-
âàòèñü ç 10.00 äî 12.50 çà ì³ñöåì
ïðîâåäåííÿ â³äêðèòèõ á³ðæîâèõ
òîðã³â.

5. Äëÿ ó÷àñò³ ó â³äêðèòèõ á³ðæî-
âèõ òîðãàõ íåîáõ³äíî íàäàòè íàñ-
òóïí³ äîêóìåíòè:

— äëÿ ó÷àñíèê³â â³äêðèòèõ
á³ðæîâèõ òîðã³â ô³çè÷íèõ îñ³á äî-
êóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº ô³çè÷íó îñî-
áó (ïàñïîðò) òà äîâ³äêó ïðî ïðè-
ñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó; 

— äëÿ ó÷àñíèê³â â³äêðèòèõ
á³ðæîâèõ òîðã³â þðèäè÷íèõ îñ³á
äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº ô³çè÷íó
îñîáó — ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿
îñîáè (ïàñïîðò); äîêóìåíò, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâ-
íèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè; íîòàð³àëü-
íî çàâ³ðåí³ êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêó-
ìåíò³â, ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó
ðåºñòðàö³þ, äîâ³äêè ç ªÄÐÏÎÓ òà
äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàò-

íèêà ïîäàòê³â (ôîðìà ¹4-ÎÏÏ);
çàâ³ðåí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ ïðî-
òîêîë òà íàêàç ïðî ïðèçíà÷åííÿ
êåð³âíèêà; ïå÷àòêó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê íå
ñïëà÷óºòüñÿ.

7. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê íå ñïëà-
÷óºòüñÿ. 

8. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòàìè
ïðîäàæó ìîæíà çà ì³ñöåì çíàõîä-
æåííÿ, à ñàìå çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 36, ïåðåä áóäèí-
êîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿.

9. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîð-
ìàö³þ ìîæíà íà Òîâàðí³é á³ðæ³
"ÊÌÔÁ", òåë. 200-09-70, à òàêîæ
â Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ "Àâ-
òîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè", òåë. 278-
65-58.
Дире тор Товарної біржі "КМФБ"

Ільчен о С. М.

ОВНИ
Влашт йтерозважальнет рнеабовідвідай-

те родичів. Вам потрібно підзарядити свій д -

ховно- льт рний“а м лятор”,насититисяно-

вими враженнями. Я що ж обставини не до-

зволяють, ймовірно, фо с доленосних подій

б де в робочом офісі. Т т, швидше за все,

спалахне захоплюючий роман, тім, до вінця

він не призведе, лише розб рхає пол м’ян

пристрасть. У ба атьох намічається прос ван-

нясл жбовимисходами.Б дьтеближчедо е-

рівництва, т т створено всі привілеї. Б дь-я і

адровіротації, реор анізації під тьна ористь.

На тлі інших ви ви раєте наба ато більше.

ТЕЛЬЦІ
Я що ваше серце ввірветься б рхлива

пристрасть — це ч дово! Вона спопелить всі

образи, см то ,печаль і оздоровитьд ш .Ни-

ні обранець отовийрадиваснавсе— орис-

т йтеся й насолодж йтеся. Це зоряний час,

повернення старих бор ів, я их ви втомилися

че ати. Вас люблять і вами захоплюються!

Єдине, що може отр їти стос н и, — це ваші

моральні претензії. Том ни айте рити и,

спіл йтеся тіль и на ці аві теми, я і підвищ -

ють інтеле т і ер дицію, сприяють вашій д -

ховній еволюції.

БЛИЗНЮКИ
У самотніх Близню ів претендентів на р

і серце—вдосталь.Визначайтесязобранцем,

хай от є весільні обр ч и. На подр жні пари,

що “м чилися” разом, ат ючи один іншо о

непороз мінням і байд жістю, нарешті сп с-

титься ан ел любові. Радійте і трепетно став-

тесяодиндоодно о, нежалійте нічо о (ні ро-

шей, ні серця) заради охано о, пра ніть біль-

ше віддати, аніж отримати. І тоді ваш союз

станеміцним ідов овічним.Щасливасм апо-

вернення бор ів Творцем продовж ється...

РАКИ
Д же тяж ий вантаж на ромаджених про-

тя ом ро психоло ічних стресів, фізіоло іч-

них розладів, і нині він дося не ритичної “ма-

си”. Том бажано відправитися відп ст ,

арнень о відпочити і відновити здоров’я. Я -

що ж немає та ої можливості і потрібно пра-

цювати—зробітьпередиш .Б дь-я езанят-

тя повинно ви он ватися з любов’ю і дар ва-

ти насолод , а в сл жбовом оле тиві — по-

виненпан ватитеплиймі ро лімат.Попросіть

ерівництво створити вам омфортні мови

праці, не б дьте с ромними, адже від цьо о

залежить ваше самопоч ття і прод тивність.

Проявляйте ініціативність, в лючайтеся мит-

тєво в сит ацію,щоб вас не “підсиділи”, стри-

м йтедеспотизм.Навчайтесябла ородно е-

р вати підле лими і сл жити ерівництв .

ЛЕВИ
Від рийте своє серце наз стріч висо им

світлим відч ттям! Життя — ра, і саме час

влашт вати свято, порозважатися, запалити

романтичний феєрвер ! Саме тепер вн тріш-

ній олоспід аже, о ооблас атилюбов’ю.На-

вітья щоценеперейдевсерйознийзв’язо —

не біда. Одержані враження дов о підживлю-

ватим ть вас. У справах — період творчо о

роз віт . Беріться за все, до чо о лежить д -

ша, лише не дозволяйте навантаж вати себе

ч жими зобов’язаннями. Від цьо о стане ра-

ще вам і неробам, що хитряються від праці.

ДІВИ
Примарне особистещастя,що віддаляло-

ся, я міраж, наразі — реальність. Облашто-

в йте сімейне ніздеч о, станьте зраз овими,

зміцнивши стос н и з рідними. Це вселить

певненість, за ладе ф ндамент особистості

для її подальшо о самовираження. Домочад-

ці — найнадійніша опора, саме через них до

вас завітає спіх. Том оли щось не зала о-

дж ється, розберіться в собі і знайдіть м ж-

ність піти на пост п и. Ви зобов’язані проби-

тися черезнетрі взаємно онероз мінняв ім’я

мир і армонії! Любов рідних зцілює, вона

бальзам для д ші. Не заб вайте про др зів.

Самовідданадр жбанині для васс ладнана-

а, що вима ає ре лярно о вивчення.

ТЕРЕЗИ
Усі події за останні два місяці б ли поштов-

хом до прос вання на матеріальний олімп. Те-

пер дося н то мети. Підніміть прапор перемо-

и ізаймітьсяпо п ами.Реперт арвитратріз-

номанітний. Церемонія в ладання рошей від-

б ватиметься з ши арним розмахом і щедріс-

тю.Більшезавсепощаститьдомочадцям,адже

длябла о строюжитла,доброб т сім’ї вамні-

чо о не ш ода. Робіть потрібні по п и, задо-

вольняйтепотребирідних ісебенезаб дьтепо-

бал вати. З оханими пра ніть жити спільними

інтересами. Діліться досвідом, підтрим йте і

зба ач йтеодинодно оновимизнаннями і по-

радами — тоді ваші поч ття зміцніють. Успіш-

не майб тнє— любовно-діловом альянсі.

СКОРПІОНИ
Ви продемонстр єте пі майстерності на

осподарсь ом терені. Особливо піде на о-

ристьраціоналізм виборіділовихпропозицій.

Вони потеч ть рі ою, і я що вхопитеся за най-

ви ідніші — розба атієте, поліпшивши матері-

альний стат с. На сл жбі ви ч довий фахівець

іневтомнийент зіаст,назаздрістьтоваришам-

ледарям, що пра н ть спихн ти на вас свої

обов’яз и, том мож ть спалахн ти онфлі ти.

Алеслідреа ватинавсепо-філософсь и іви-

он вати завдання я існо, щоб не б ло до чо-

о присі атися і не створювати привод для

сваро . Тоді авторитет тіль и зміцниться.

СТРІЛЬЦІ
Звич а дома атися сво о, не с м вати в

ритичнімоментинарешті подар єрадістьпе-

ремо іміцністьд х .Аджедоцьо ойшлитяж-

оюдоро оюсамодисципліни і ас етизм дов-

о. Тепер вся ір ота позад . Ви роз мні, се -

с альні, привабливі. Розпрямте рила, підба-

дьоріть себе і р хайтеся наз стріч щастю! За

вчорашнім днем не женіться. Настав час пе-

реверн ти нов сторін в своїй долі і ба ато

чо о розпочати спочат . За ладається на-

ст пний життєвий ци л. На тр довій ниві ро-

боти безліч. Рад є те, що добре платять, але

врах йте, я що в онитві за рошима нахалт -

рите — шеф ніватиметься. Б дьте ор анізо-

ваними, ви он йте все ретельно, я існо, вни-

аючи в деталі.

КОЗОРОГИ
Ваша раса і чарівністьб яє.Одна нервіть-

ся в бій, зменшіть швид ість, життєвий тон с

падає, том потрібно приділити ва здоров-

’ю, е ономно розподіляючи сили. Уни айте

ромадсь ої с єти. Більше мрійте, моделюй-

те майб тнє, настане час — і воно матеріалі-

з ється.Просо ровенненебазі айтевсімпід-

ряд—заздритим ть недоброзичливці. Діліть-

сясе ретамилишезтими, хточистийсерцем

і д шею. Свою д м ні ом не нав’яз йте. З

радістю займіться доброчинністю. Рах вати

ч жі роші — ш ідливо, іна ше заздрість пе-

ре риє для вас джерела приб т ів.

ВОДОЛІЇ
Я що відч ваєте, що д х братсь о о нат-

хнення вичерпався, пере ляньте стос н и

з товаришами, можливо, їх потрібно б д -

вати на абсолютно нових принципах?... А

може, потовариш єте з новими людьми, до

я их незба ненно вабить, бо вам близь а

їхня життєва філософія, захоплення?.. На-

тис айте на стартов ноп і модерніз й-

те др жнє оточення під свої запити. Ухи-

лятися заради задоволення матеріальних

потреб не можна. Цьо о ро вам не мож-

на ні до чо о зви ати. Знайдіть собі

сили прибор ати власниць і інстин ти,

прив’яжетеся — неодмінно втратите.

РИБИ
Збирайте рожай професійних дося нень.

Кар’єрний Еверест, до я о о р халися, по-

стійноб с ючи,—поряд.Невіддаляйтесявід

начальства, вонодовасприхильне.Шансдіс-

тати підвищення д же висо ий. У б дь-я ом

випад небеса від риють вам двері саме в

т сфер діяльності, де зможете оптимально

творчо самореаліз ватися, позб вшись не-

любої роботи, що виснаж є сили, альм є

розвито . Я що ділові стос н и продовж ють

тримати в лещатах, бло ють ініціативність,

прос вання зад мів, тодоляпривчає вас зва-

жати на ч жі інтереси й армонійно співпра-

цювати (дожовтня2009- о). Тримайтесядр -

зів, через них до вас прийде щастя й спіх.

На оханих не нарі айте. Обранці вас щиро

люблять, одначе ви це сприймаєте я належ-

не, не помічаючи либини поч ттів

Астроло Любов ШЕХМАТОВА

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 21 ïî 27 ëèñòîïàäà)
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Білоцер�івсь�ий� місь�районний� с�д

Київсь�ої�обл.�по�справі�за�позовом�Грень

І�оря�Івановича�до�Геращен�а�Андрія�Воло-

димировича,�третя�особа�—�Геращен�о�Раїса

Давидівна� про� відш�од вання� заподіяних

збит�ів.

Ви�ли�ає�до�с д �Геращен�о�Андрія�Во-

лодимировича,�я��відповідача�по�справі,�за-

реєстрований:�м.� Узин,� в л.�Фр нзе,� 60,

�в. 31,� Київсь�ої� області,� представни�а

відповідача�по�довіреності�Литвинен�о�Люд-

мил �Гри�орівн ,�меш�ає:�м.�Київ,�пр-т�Пе-

ремо�и,� 17,� �в.� 28,� Геращен�о�Раїс �Да-

видівн ,� я�� третю� особ ,�меш�ає:�м.� Київ,

пр-т�Правди,� 68,� �в.� 43� на� 26.11.2008� р.

о 15.00,�с ддя�Вереща��А.М.,�зал�с д �№�5,

м. Біла�Цер�ва,�Київсь�ої�області.

В�разі�неяв�и�Геращен�о�А.В.,�Литвинен-

�о�Л.Г.,�Геращен�о�Р.Д.,�справ �б де�роз�ля-

н то�в�їх�відс тності.

ОГОЛОШЕННЯ

про�проведення��он��рс�

на�право���ладання�до�овор��

оренди�державно�о�майна

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:�Інстит т�теоретичної�фізи�и�ім.�М.М.�Бо�олюбова�НАН�У�раїни.

Телефон�521-34-62.

Адреса�приміщення:�м.�Київ,�в л.�Метроло�ічна,�14-Б.

Приміщення�розташовані�в��оловном ��орп сі�інстит т ,�наявні:�центральне�опа-

лення,�еле�тропостачання,�т алет�—�ремонт �не�потреб ють.

На�першом
�поверсі�під�розміщення�офіс
:

1) �ім.�№�115,�116,�123,�125 площа�80�м
2

вартість�271�999,20��рн.

2) �ім.�№�126 площа�66,3�м
2

вартість�225�419,34��рн.

3) �ім.�№�113,�118 площа�32,8�м
2

вартість�111�519,67��рн.

4) �ім.�№�120,�122 площа�58,3�м
2

вартість�198�219,42��рн.�

стартова�ціна�42,50��рн�(м
2
)/міс.

В�цо�ольном
�поверсі�під�розміщення�офіс
:

5) �ім.�№�11 площа�5�м
2

вартість�15�333,25��рн.

6) Апаратна площа�35�м
2

вартість�107�332,75��рн.�

стартова�ціна�38,33��рн.�(м
2
)/міс.

7) Тех.�поверх�під�розміщення�обладнання�моб.�операторів:�

вартість�1�м
2
3550,32��рн.

стартова�ціна�88,76��рн.�(м
2
)/міс.

8) По�рівля�під�розміщення�антен:�8�м
2
на�одн �що�л ,

стартова�ціна�2123,25��рн/міс.

Умови��он��рс�:

1. У�ладення�до�овор �оренди�за�типовим�зраз�ом,�затвердженим�Бюро�Президії

НАН�У�раїни�(розташований�на�сайті);

2. Дотримання�норм�е�спл атації�приміщень;

3. Страх вання�майна�на��ористь�орендодавця�на� весь�термін�оренди;

4. Компенсація�витрат�орендодавця�на�оцін� �майна�та�др � вання�о�олошення�про

�он� рс.

Перелі��до� ментів,�що�надаються�на�роз�ляд��он� рсної��омісії:�заява�про� часть

 ��он� рсі;��опії�до� ментів�про�державн �реєстрацію� часни�а��он� рс ;�посвідчені

нотарі сом��опії� становчих�до� ментів�(для�юридичних�осіб);�довіреність�представ-

ни� �юридичної�особи,�оформлен �належним�чином�(для�юридичних�осіб);�відо-

мості�про�платоспроможність� часни�а��он� рс �щодо�ви�онання� мов��он� рс ;

зобов’язання�щодо�своєчасної�сплати�орендної�плати.

До� менти�та�пропозиції�надаються� �запечатаних�печат�ою� часни�а��он� рс 

�онвертах�з�написом:�“На��он� рс”.

Адреса,� місце� та� час� проведення� �он��рс�:� м.� Київ,� в л.�Метроло�ічна,�

14-Б,��ім.�№222�12��р дня�2008�ро� �о�10.00.

Кінцевий�термін�прийом��до��ментів�11��р дня�2008�ро� .

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідача�—�Ос�іл�о�Дін 

Борисівн ,�місце�проживання:�м.�Київ,�в л.�Галиць�а,�7-А,��в.�97�та�відповідача�—

Ос�іл�а�Р слана�Оле�сандровича,�місце�проживання:�м.�Київ,�пр.�50-річчя�Жовтня,

14,��в.�62,�для� часті�в�цивільній�справі�за�позовом�АКІБ�“У�рСиббан�”�до�Ос�іл�о

Діни�Борисівни,�Ос�іл�а�Р слана�Оле�сандровича�про�стя�нення�с ми�забор�ова-

ності�за��редитним�до�овором.

С дове�засідання�відб деться�28.11.2008�ро� �о�12.00�за�адресою:�м.�Київ,�в л.

Жилянсь�а,�142,��аб.�22.�С ддя�Ш м�Л.М.

У�разі�неяв�и�відповідачів�Ос�іл�о�Діни�Борисівни�та�Ос�іл�а�Р слана�Оле�сан-

дровича�до�с д �без�поважних�причин�або� �разі�неповідомлення�про�причини�не-

яв�и,�справа�б де�роз�лядатись�за�їх�відс тності.

С ддя�Л.М.�Ш м

Голосіївсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� Та�ієва�Оле�а

Назімовича,�Та�ієва�Ф ада�Назіма�о�ли�в�я�ості�відповідачів�по�цивільній

справі� №2-3502/08� за� позовом� А�ціонерно�о� �омерційно�о� бан� 

“ПРАВЕКС-БАНК”�до�Та�ієва�О.Н.,�Та�ієва�Ф.Н.О.�про�відш�од вання�за-

бор�ованості�за��редитним�до�овором,�сл хання�я�ої�відб деться�о�12.00

24�листопада�2008�ро� �в�залі�№�5�с дово�о�засідання�в�приміщенні�с -

д �за�адресою:�м.�Київ,�в л.�Пол�овни�а�Потєхіна,�14-А.�У�разі�неяв�и

справа�роз�лядатиметься�за�йо�о�відс тності.�С ддя�—�Маз ри��О.Ф.

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

повідомляє,�що�справа�за�позовом�ЗАТ�“Кредит�Європа�Бан�”�до�Позня��Наталії

Оле�сіївни,�я�а�зареєстрована�за�адресою:�02222,�м.�Київ,�пр-т.�Мая�овсь�о�о,�б д.

55,��в.�5�та�Совя��О�сани�Володимирівни,�я�а�зареєстрована�за�адресою:�02222,

м.�Київ,�в л.�Градинсь�а,�б д.�6,��в.�44�про�стя�нення�забор�ованості�за�до�овором

про�надання�е�спрес��редит ,�призначена�до�роз�ляд �на�28.11.2008�р.�на�9.00.

У�разі�неяв�и�в�с дове�засідання�Позня��Наталії�Оле�сіївни�та/або�Совя��О�сани

Володимирівни�справа�б де�роз�лян та�за�їхньої�відс тності,�відповідно�до�ст.�169

ЦПК�У�раїни.

С ддя�Т.В.�Остапч �

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�в�с дове�засідання�по�цивільній

справі�за�№�2-2756/08�в�я�ості�відповідача:�Язен�ов �Ганн �Оле�сандрівн ,�за�по-

зовом�Дроздовсь�о�о�Оле�сія�Анатолійовича�до�Язен�ової�Ганни�Оле�сандрівни,

3-тя�особа:�Ор�ан�опі�и�та�пі�л вання�Дніпровсь�ої� �м.�Києві�РДА,�про�змін �місця

проживання�дитини.

С дове�засідання�відб деться�о�9.20�26.11.2008�ро� .

Адреса�с д :�м.�Київ,�в л.�Сер�ієн�о,�б д.�3.��аб.�10.

Яв�а�до�с д �є�обов’яз�овою.�В�разі�неяв�и�в�с дове�засідання,�справа�б де�роз-

�лян та�без�вашої� часті.

С ддя�В.П.�Гончар �

Дніпровсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє�Шевчен�а�Оле�-

сандра�І�оревича,�я�ий�проживає�за�ад-

ресою:�м.� Київ,� в л.� Верши�ори,� 7-А,

�в.� 73,�що� 28� листопада� о� 9.30�Дніп-

ровсь�им�районним�с дом�м.�Києва�за

адресою:�м.�Київ,�в л.�Сер�ієн�а,�3,��аб.

40,�б де�роз�лядатися�цивільна�справа

за�позовом�АБ�“Київсь�а�Р сь”�до�Шев-

чен�а�Оле�сандра� І�оревича� про� стя-

�нення� забор�ованості� за� �редитним

до�овором.

Шевчен�о�Оле�сандр� І�оревич� ви�-

ли�ається�в�с дове�засідання�в�я�ості

відповідача.

У�випад� �неяв�и�в�с дове�засідан-

ня,� справа� б де� роз�лян та�  � йо�о

відс тність.

С ддя�О.В.�Бірса

Дарниць�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє,�що�сл хан-

ня� справ� за� позовом� АКБ

Інд стріалбан��до�Вол�овсь�ої�Оль-

�и�Юрїївни,�Євдочен�а�Оле�сандра

Оле�сандровича,�Качарова�Віталія

Джатовича,�Кадь�ален�а�І�оря�Ми-

�олайовича�про� стя�нення� забор-

�ованості� відб деться�27.11.2008

ро� � о� 12.00� в� приміщенні� Дар-

ниць�о�о�районно�о�с д �м.�Києва

за�адресою:�м. Київ,�в л.�Заслоно-

ва,�18,��аб.�145.

С ддя�С.М.�С хомлінов

ІНФОРМАЦІЯ�Інстит�т���ібернети�и�

ім.�В.М.�Гл�ш�ова�НАН�У�раїни�

про�проведення��он��рс��на�право�оренди�нер�хомо�о�майна

(Постанова�Бюро�Президії�НАН�У�раїни�від�17.09.2008р.�№227)

Адреса:�03680,�МСП,�м.�Київ-187,�проспе�т�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�40.

1. Назва�об’є�та�оренди:�нежитлове�приміщення,��орп с�1/1-1,��ім.�401,�501-

512,�601-612,�1008-1010�—�за�альною�площею�1186,5�м
2
.�Стартова�ціна�орен-

ди�за�базовий�місяць� (вересень�2008 р.)�становить�без�ПДВ�40,07��рн.�за

1 м
2
,�в�місяць�(при�мінімальній�орендній�ставці�—�15%).�В�подальшом �оренд-

на�плата�підля�ає��ори� ванню�на�щомісячні�інде�си�інфляції.

2. Назва�об’є�та�оренди:�нежитлове�приміщення,��орп с�1/1-2,��ім.�211-220,

частина�поверх �1,�частина�поверх �2�—�за�альною�площею�2085,01�м
2
.�Стар-

това�ціна�оренди�за�базовий�місяць�(вересень�2008�р.)�становить�без�ПДВ

40,08��рн.�за�1 м
2
в�місяць�(при�мінімальній�орендній�ставці�—�15%).�В�по-

дальшом �орендна�плата�підля�ає��ори� ванню�на�щомісячні�інде�си�інфляції.

3. Назва�об’є�та�оренди:�нежитлове�приміщення,��орп с�2/2-3,��ім.�209,�211,

621,�704,�706-711�—�за�альною�площею�217,47�м
2
.�Стартова�ціна�оренди�за

базовий�місяць�(вересень�2008 р.)�становить�без�ПДВ�40,06��рн.�за�1 м
2
в

місяць�(при�мінімальній�орендній�ставці�—�15%).�В�подальшом �орендна�пла-

та�підля�ає��ори� ванню�на�щомісячні�інде�си�інфляції.

4. Назва� об’є�та� оренди:� нежитлове� приміщення,� �орп с� 2/2-4,� �ім.� 430 пр.,

434 пр.,�443,�445,�536�—�за�альною�площею�120,43�м
2
.�Стартова�ціна�орен-

ди�за�базовий�місяць� (вересень�2008 р.)�становить�без�ПДВ�40,06��рн.�за

1 м
2
в�місяць�(при�мінімальній�орендній�ставці�—�15%).�В�подальшом �оренд-

на�плата�підля�ає��ори� ванню�на�щомісячні�інде�си�інфляції.

Умови��он�
рс
:

1. Найбільша�запропонована�ціна�орендної�плати.

2. У�ладення�до�овор �оренди�за�типовим�зраз�ом�НАН�У�раїни.

3. Страх вання�майна�на�весь�термін�оренди�на��ористь�“Орендодавця”.

4. Дотримання�вимо��е�спл атації�об’є�та�та�правил�вн трішньо�о�розпоряд� .

5. Стро��дії�оренди�—�до�31��р дня�2009�р.

6. Відш�од вання�переможцем��он� рс �витрат�за�незалежн �оцін� �вартості

майна�та�п блі�ацію�о�олошення�про�проведення��он� рс .

7. Сплата�авансово�о�платеж �за�два�місяця�оренди�протя�ом�3�бан�івсь�их�днів

до�дня�підписання�До�овор �оренди.

Для�
часті�в��он�
рсі�йо�о� часни�и�повинні�подати�на�роз�ляд��он� рсної

�омісії�та�і�матеріали:

- Заява� від� орендаря� з� проханням� надати� дозвіл� оренд вати� нежитлове

приміщення�Інстит т ��ібернети�и�імені�В.М.�Гл ш�ова�НАН�У�раїни.�В�заяві

 �азати:�площ ,��орп с,�поверх,�№��імнати,�приміщення;

- Копії�до� ментів�про�державн �реєстрацію.

- Посвідчені� нотарі сом� �опії�  становчих� до� ментів� (для�юридичних� осіб):

довід�а�з�Державно�о��омітет �статисти�и;�довід�а�про�взяття�на�облі��плат-

ни�а�подат�ів;�витя��із�стат т �про�види�діяльності�та�про�засновни�ів�орен-

даря.

- Статистичний�звіт�1-підприємництво�(за�останній�звітний�період).

- Копія�дозвол �ор�анів�пожежної�безпе�и�(п. 2.8�Правил�пожежної�безпе�и�в

У�раїні�від�14.06.1995 р.),��опії�інших�до� ментів,�я�і�дозволяють�займатися

ліцензованим�видом�діяльності.

- Довіреність�представни� �юридичної�особи�оформлен �належним�чином.

- Відомість�про�платоспроможність� часни�а��он� рс .

Кінцевий�термін�прийняття�пропозицій�10.12.2008р.�до�10.00.�Кон-

�
рс�відб
деться�10.12.2008�ро� �о�10.00�за�в�азаною�вище�адресою.�До� -

менти�надсилати� �запечатаном �печат�ою� часни�а��он� рс ��онверті�з�над-

писом�“На��он� рс�оренди”�.�Конт.�тел.�526-22-19.

ОГОЛОШЕННЯ�ПО�ПРОВЕДЕННЮ�КОНКУРСУ

НА�ПРАВО�ОРЕНДИ�ДЕРЖАВНОГО�МАЙНА

Інстит т�мі�робіоло�ії� і�вір соло�ії� ім.�Д.�К.�Заболотно�о�НАН�У�раїни

о�олош є��он� рс�на�передач �в�оренд �стро�ом�до�31��р дня�2008р.

п’яти��імнат�(№�501-505)�п’ято�о�поверх ��орп с �на �ово-адміністра-

тивно�о�призначення,�що�знаходиться�на�балансі� Інстит т ,�за�альною

площею�—�91,6� �в. м� (�.�№�501�—�17,9� �в. м;� �.�№502�—�18,1� �в. м;

�. № 503 —�17,8��в. м;��.�№�504�—�18,2��в. м;��.�№�505�—�19,6��в. м)�за

адресою:�м.�Київ,�в л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�154.

Хара�теристи�а	приміщень:	

стіни�—�фарбовані;

підло�а�—�ліноле м;

єврові�на.

Мета	ви�ористання	—�під�офіс.

З	�мовами	�он��рс�	можна	ознайомитись:	

www.imv.kiev.ua,�www.usnan.org.ua�

Місце	прийняття	пропозицій	від	�часни�ів:	

м.�Київ,�в л.�Заболотно�о,�154,��.�№�248

Кінцевий	стро�	прийняття	пропозицій	від	�часни�ів:	

17.07.2008р�до�14.00.

Місце	проведення	�он��рс�:	м.�Київ,�в л.�Заболотно�о,�154,��.�№�244.

Дата	та	час	проведення	�он��рс�:	17.07.2008�р.�о�14:00

Конта�тна	особа:	Іванова�Олена�Петрівна

Тел./фа�с	(044)�526-23-89,�

E-mail:	ivanova_28@ukr.net�

До��ва�и�а�ціонерів!

20.01.2009�р.�об�11.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Божен�о,�87�

відб�д�ться�позачер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�

ВІДКРИТОГО�АКЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИСТВА

“ВИДАВНИЦТВО�“КИЇВСЬКА�ПРАВДА”�КОРПОРАТИВНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�ДАК�“УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ”�

(місцезнаходження:�04136,�м.�Київ,�в�л.�Маршала�Греч�о,�13).�

Порядо��денний�за�альних�зборів:

1. Внесення�змін�до�стат т �товариства�(затвердження�нової�реда�ції�стат т ).

2. Про� �ладання�товариством�правочинів.

3. Про�списання�майна�товариства.

4. По�одження�за�альними�зборами�товариства� �ладання�до�оворів� �поточном �році.

А�ціонери�товариства�мож ть�ознайомитись�з�до� ментами,�пов’язаними�із�поряд�ом�ден-

ним�за�альних�зборів�а�ціонерів,�за�адресою:�м.�Київ,�в л.�Божен�о,�87.

А�ціонери�мож ть�надсилати�свої�пропозиції�шодо�поряд� �денно�о�за�альних�зборів�ре�о-

мендованим�листом�за�адресою:�03150,�м.�Київ,�в л.�Божен�о,�87�не�пізніше,�ніж�за�30�днів�до

дати�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів.

Реєстрація�а�ціонерів�для� часті� �за�альних�зборах�б де�здійснюватись�20.01.2009�р.�з�10.45

до�11.00.

Шевчен�івсь�ий� районний� с�д

м. Києва� за� адресою:� м.� Київ,

в л. Смирнова-Ласточ�іна, 10-Б, �аб. 44,

ви�ли�ає� в� с дове� засідання�ВАТ� “За-

�арпатсь�е� б дівельне�  правління”, Го-

лова�Правління�Т.І. Сай�о�(в л.�Пряшівсь-

�а, 7, м.�М �ачеве, За�арпатсь�а� обл.)

я��відповідача� �справі�за�заявою��“HS

C-Tech�Fa.�Herbert�Sewerin”�про�с�ас -

вання�арбітражно�о�рішення�на�5.12.08 р.

на�9.00.

У�разі�неяв�и�відповідача�справа�роз-

�лядатиметься�за�йо�о�відс тності.

С ддя�З б�ов�С.О

Опанасен�о�Ми�ола�Ми�олайович,

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

стя�івсь�а,�7,��в.�138�в�м.�Києві,�ви�ли-

�ається�до�Святошинсь�о�о�районно-

�о�с�д��м.�Києва�(в л.�Жилянсь�а,�142,

�аб.� 14)� на� 27� листопада� 2008� р.� я�

відповідач�по�справі�за�позовом�Опана-

сен�о�Наталії�Оле�сандрівни�до�ньо�о,

третя�особа:�КП�“Гала�ани”�про�визнан-

ня�за�нею�права�на��орист вання��вар-

тирою�№�138�по�в л.�Чистя�івсь�ій,�7�в

м.� Києві.� У� разі� неяв�и� відповідача� до

с д �справ �б де�вирішено�на�підставі

наявних� �ній�до�азів.

С ддя�Наборозня��М.І.

Деснянсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�повідомляє,�що�2��р дня�2008�ро� �о

15.00�б де�роз�лядатися�цивільна�спра-

ва� за� позовом�Грози�В.В.,� Грози�В.В.,

Грози�А.В.�до�Грози�В.Г.,� третя�особа:

Дочірнє� підприємство� “Е�ос”� АТ ХК

“Київмісь�б д”�про�визнання�особи�та-

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

жилим�приміщенням.�В�с дове�засідан-

ня�ви�ли�ається�відповідач�Гроза�Воло-

димир�Гри�орович.�В�разі�неяв�и�спра-

в �б де�роз�лян то�  � ваш � відс тність.

Адреса�с д :�м.�Київ,�просп.�Мая�овсь�о-

�о,�5-В,��аб.�№�25.

С ддя�Я.В.�Головачов

Печерсь�ий� районний� с�д

м. Києва� (м.�Київ,�в л.�Хрещати�,

42-а,��аб.�24)�повідомляє�,�що�спра-

ва� за� позовом�ВАТ� “Про� �редит-

бан�”�до�Бріан�Бьєр�про�розірван-

ня��редитно�о�до�овор ,�призначе-

на� до� роз�ляд � на� 27.11.2008р.

о 9.30.

В�разі�неяв�и�в�с дове�засідан-

ня�відповідача�Бріан�Бьєр,�я�ий�за-

реєстрований�за�адресою:�м.�Київ,

в л.�Еспланадна,�28-а,��в.�10,�спра-

ва� б де� роз�лян та�  � йо�о� від-

с тність,�відповідно�до�ст.�169�ЦПК

У�раїни.

С ддя�Остапч ��Т.В.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва� ви�ли�ає� відповідача� Литвинен�о

Ярослав �Ві�торівн �по�цивільній�справі

за�позовом�ЗАТ�“У�раїнсь�ий�мобільний

зв’язо�”� до� Литвинен�о� Ярослави

Ві�торівни� про� стя�нення� с ми� бор� 

з�ідно� до�овор � про� надання� посл �

мобільно�о�зв’яз� �в�с дове�засідання;

я�е� відб деться� 1� �р дня� 2008� ро� 

о 14.00�за�адресою:�м.�Київ,�в л.�Хре-

щати�,�42-а,��аб.�33,�під��олов ванням

с дді�Ма�арен�о�Г.В.�В�разі�неяв�и�в�с -

дове�засідання�справ �б де�роз�лян то

 �її�відс тність,�відповідно�до�ст. 169�ЦПК

У�раїни.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва� ви�ли�ає�Симонов �Наталю�Силь-

вестрівн ,�я�а�зареєстрована�за�адре-

сою:�м.�Ми�олаїв,�в л.�Набережна,�7��в.

33�та�меш�ає�за�адресою:�м.�Київ,�в л.

Старонаводниць�а,� 13,� �в.� 41-а,� я�

відповідача,� в� с дове� засідання� по

цивільній� справі� за� позовом� Уща-

повсь�о�о�К.�В.�до�Симонової�Н.�С.�про

стя�нення�штраф ,�я�е�призначено�на�3

�р дня�2008�р.�о�12.00,�за�адресою:�м.

Київ,�в л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�32.

У�разі�вашої�неяв�и�справа�б де�роз-

�лядатись� �ваш �відс тність.

С ддя�М.К.�Гримич

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва� ви�ли�ає� позивача� Гончаревич� Т.В.,

місце�реєстрації�м.�Київ,�в л.�Ні�ольсь�о-

Слобідсь�а,�6/2,��в.�180�в�с дове�засідан-

ня�на�03.12.2008�р.�на�11.00� �справі�за

позовом�Ст п�а�Є.О.�до�Гончаревич�Т.В.

про�розірвання�до�овор .

Адреса�с д :�м.�Київ, в л.�П.�Потєхіна,

14-А, �аб.�24.

С ддя�В.А.�Неж ра

Втрачено�ст дентсь�ий�

�вито��№05312165,

виданий�ВМУРЛ “У�раїна”�

на�ім’я�Зінця�Петра�Оле�сійовича.�

Вважати�недійсним.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

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

репроцентр��азети�«Хрещати�».

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

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.



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

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 3048
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Владислав ЛУК’ЯНОВ, народ-
ний деп тат:
— Найпрестижніші мар и —

“Мерседес”, зо рема “Майбах”
премі м- лас , “Бентлі”, БМВ,
спортивні авто “Ферарі”, “Ламбор-
джині”, част ово “Порш”, тюнин о-
ві автомобілі — “Хаммери”. А рет-
роавтомобілі расиві й е с люзив-
ні речі, але вони не належать до
се мент премі м- лас . Вони на
любителя. Звісно, ви ли ають інте-
рес та ажіотаж, дов ола них зби-
раються ці аві ромадяни. У бізнес-
середовищі їх не ви ористов ють,
одяться більше для відпочин .

Сніжана ЄГОРОВА, телевед -
ча, а триса:
— Вважаю, що оворити про це

недоречно. Ч дово знаю всі мар-
и, я і вважаються престижними,
але сьо одні льт рним та інте-

ле т альним людям або принай-
мні тим, хто хоче та им б ти, со-
ромно цим перейматися. Увесь
світ перейшов на е ономні авто,
я і є засобом перес вання, поле -
ш ють існ вання світі вели их
швид остей. А розмовляти про
престиж — справжнє жлобство,
або, я що орист ватися льт р-
ною мовою,— моветон.

І ор ЛІХУТА, продюсер:
— Київ за рівнем автомобілів

вже пере нав сі раїни світ ! Та-
ої іль ості “Мерседесів”, “Ле с -
сів”, БМВ, “Бентлі”, “А ді” немає ні
в Мос ві, ні в Нью-Йор . Власне,
ці мар и, я і я назвав, і є найпрес-
тижнішими. Але постає запитан-
ня: звід и нашій, досить бідній
раїні, та а іль ість авто? За я і
роші? Відповідь — тотальна о-
р пція!

Ó Êèºâ³ àâòîìîá³ëü 
ïðåñòèæó — öå...

Лев о ЛУК’ЯНЕНКО, народний деп тат IV с ли-
ання:
— У перш чер , Києві мають с н ти пам’ят-

ни и тим, хто в дійсності б ли атами раїнсь ої
нації. Я маю на вазі діячів ом ністичної партії, я і
б ли передовим за оном мос овсь ої імперіальної
влади. А поставити потрібно політичним і війсь овим
діячам У раїни: перед сім подивитися на иївсь их
нязів і звести їм пам’ятни и, адже це б в роз віт
нашої імперії; періоді озаччини — Дорошен , е-
неральном пол овни , еніальний дар пол оводця
я о о визнали всі раїни. Ближче до нашо о час —
ероям Коліївщини (Гонті, Залізня ), безперечно,
Іван Мазепі. Тобто тим, хто боровся за відновлен-
ня раїнсь ої державності, я ми втратили 1240
році з приходом татар. К льт рним та війсь овим ді-
ячам, я і ер вали повстаннями, можна ставити
пам’ятни и в областях, а за альнодержавно о масш-
таб — в Києві.

Саш о БАРТОСІК, с льптор:
— На мою д м , мож ть б ти два напрям и: істо-

ричний і лірично-нейтральний. Останній не пов’язаний
ні з особистостями, ні з чим. Це просто арні об’єм-
но-просторові омпозиції. А щодо історичних пам’ят-
ни ів, вони мають ся ати либин ві ів: християн-
сь их нас ба ато, часів новітньої історії — перенаси-
чене місто, а щось з епохи язичництва і ще далі, аби
поєднати мин ле з сьо оденням. Напри лад, я ийсь
пам’ятний зна , я ий би об’єдн вав і за альнював
праслов’янсь і, допраслов’янсь і, дохристиянсь і часи.
Але он ретної ідеї по и що немає.

Наталія НОВАК, деп тат Київради:
— Я трималася б нині від встановлення б дь-я их

пам’ятни ів. Потрібно радитися з иянами перед вста-
новленням пам’ятни ів, бер чи до ва и прое т “100
відомих раїнців”. Потрібно перед сім зібрати інтелі-
енцію, щоб дізнатися їхню д м .

ßêèé ïàì’ÿòíèê âè âñòàíîâèëè á?

“Êðóò³” êèÿíè
îáîæíþþòü 
“Ìåðñåäåñè”
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. “Ìåðñåäåñ” — 35 %
2. “ÁÌÂ” — 30 %
3. “Õàììåð” — 13 %
4. “Ïîðø” — 8 %
5. “Òàâð³ÿ” — 8 %
6. “Çàïîðîæåöü” — 5 %

Ëþäèíà, 
ÿêà íå çìîãëà ìîâ÷àòè
Îëåêñàíäð Óøèíñüêèé áóâ ³í³ö³àòîðîì ïîÿâè 
ïåðøîãî â Óêðà¿í³ ïàì’ÿòíèêà æåðòâàì Ãîëîäîìîðó

Ñüîãîäí³, êîëè âæå
íåçàëåæíà Óêðà¿íà íà
äåðæàâíîìó ð³âí³ â³ä-
çíà÷àº 75-ò³ ðîêîâèíè
Ãîëîäîìîðó 1932—1933
ðîê³â, òÿæêî íàâ³òü
óÿâèòè, ùî çîâñ³ì íå-
äàâíî ïðî øòó÷íèé ãî-
ëîä â Óêðà¿í³ íå ãîâî-
ðèëè âãîëîñ. Ïàì’ÿòü
ïðî æàõëèâó òðàãåä³þ
æèëà ëèøå â ñåðöÿõ òèõ
ë³òí³õ óêðà¿íö³â, ÿê³ íå
ïîìåðëè â³ä ãîëîäó. Âî-
íè ïîøåïêè, ÷àñòî — ç
îñòðàõîì ðîçïîâ³äàëè
ïðî ïåðåæèòå ëèõîë³òòÿ
áëèçüêèì ðîäè÷àì òà
çíàéîìèì. Òàê ä³çíàâñÿ
ïðî íàñë³äêè øòó÷íî¿
ìîðîâèö³ 1932—1933 ðî-
ê³â íà Êè¿âùèí³ é ìîëî-
äèé ãîëîâà ñ³ëüñüêî¿ ðà-
äè ñåëà Òàðãàíà Îëåê-
ñàíäð Óøèíñüêèé. Îä-
ðàçó ï³ñëÿ îáðàííÿ íà
âèñîêó ïîñàäó, àáè çðî-
áèòè ùîñü êîðèñíå äëÿ

ð³äíîãî ñåëà, â³í âèð³-
øèâ óïîðÿäêóâàòè çàíå-
äáàíå ñòàðå êëàäîâèùå.
Îñü òóò ñòàð³ ëþäè é
ðîçïîâ³ëè éîìó ïðî òå,
ùî öå “çâàëèùå” —
ºäèíà ïàì’ÿòü ïðî ñîò-
í³ îäíîñåëü÷àí, çàãèá-
ëèõ ï³ä ÷àñ Âåëèêîãî
Ãîëîäó. “Ìåí³ ðîçïîâ³-
ëè, ùî òîä³ íà öâèíòàð³
âèêîïàëè òðàíøåþ, êó-
äè ÷åðåç äåíü ïðèâîçè-
ëè ïî 10—15 ìåðö³â. ¯õ
òðîõè ïðèñèïàëè çåì-
ëåþ, à çâåðõó êëàëè âñå
íîâèõ ³ íîâèõ. Ç ÷àñîì
ãðóíò îñ³â é ïðîâàëèâñÿ,
³ íà ì³ñö³ òèõ ïîõîâàíü
óòâîðèëèñÿ ÿìè”,— ðîç-
ïîâ³äàº “Õðåùàòèêó”
Îëåêñàíäð Óøèíñüêèé,
ÿêèé íèí³ æèâå ó Êèºâ³.
“Ìåíå øîêóâàëî òå, ùî
ïî÷óâ: êîëè ìè ùîðîêó

âøàíîâóºìî 80 îäíî-
ñåëüö³â, ïîëåãëèõ ï³ä
÷àñ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè, ê³ñòêè ñîòåíü íà-
øèõ ëþäåé, ùî çàãèíó-
ëè ìó÷åíèöüêîþ ñìåð-
òþ â 1932—1933 ðîêàõ,
ëåæàòü ïðîñòî íåáà!” —
çãàäóº â³í.

Ìîëîäèé êåð³âíèê
óìèòü ïðèéíÿâ ð³øåííÿ.
Çà éîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿì ñòàðå êëàäîâèùå
âïîðÿäêóâàëè, íà ì³ñö³
çàíåäáàíèõ ÿì îáëàøòó-
âàëè ìîãèëè, ïîñàäèëè
êâ³òè. Ñïîðóäèëè é ïåð-
øèé â Óêðà¿í³ ïàì’ÿò-
íèê æåðòâàì Ãîëîäîìî-
ðó: óêðà¿íñüêà ñåëÿíêà
íåñå íà ïëå÷³ õðåñò, íå-
ìîâ ³äå íà Ãîëãîôó.

Â³äêðèëè ìåìîð³àëü-
íèé êîìïëåêñ íà ÷åñòü
æåðòâ Ãîëîäîìîðó â ñå-

ë³ Òàðãàí³ 24 ëèïíÿ 1986
ðîêó. Â³äòîä³ ùîðîêó
öüîãî äíÿ ëþäè ïðîâî-
äÿòü àêö³þ ³ç âøàíóâàí-
íÿ ïàì’ÿò³ íåâèííî óá³-
ºííèõ ï³ä ÷àñ Âåëèêîãî
Ãîëîäó îäíîñåëüö³â. À
ñàì Îëåêñàíäð Óøèí-
ñüêèé, çäîáóâøè ëþä-
ñüêó ïîâàãó ³ âäÿ÷í³ñòü,
âòðàòèâ ðîáîòó, ç³ïñóâàâ
êàð’ºðó. Éîãî çâ³ëüíèëè
ç ïîñàäè ãîëîâè ñ³ëü-
ñüêî¿ ðàäè òà âèêëþ÷è-
ëè ç ëàâ ÊÏÐÑ. “Ïðîáó-
âàëè ùå é “ïåðåâèõîâó-
âàòè”. Ïðè¿æäæàëè ç
ðàéîíó, “âïëèâàëè” ÷å-
ðåç ðîäè÷³â ³ êóì³â, àëå
ç öèì íå ñêëàëîñÿ. Áî
íå êàÿâñÿ, íå ïðîñèâñÿ.
Òîæ çãîäîì äàëè ñïî-
ê³é”,— ç óñì³øêîþ ðîç-
ïîâ³äàº ñüîãîäí³ Îëåê-
ñàíäð Óøèíñüêèé
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В Києві автомобіль
престижу - це:

6

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ äîù³. Â³òåð ï³âäåííî-çà-

õ³äíèé, 5—9 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +5...+8°Ñ, âíî÷³ +2...+6°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +14°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+8...+10°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +8...+10°Ñ, âíî÷³ +5...+7°Ñ; ó çàõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +5...+7°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Äîù³. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+5°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Þë³ÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Я з’яс вав "Хре-
щати ", перший
пам’ятни жертвам
Голодомор
1932—1933 ро ів
з’явився ще за ча-
сів радянсь ої
У раїни — 1986 ро-

в селі Тар ані,
що на Київщині.
Своєю появою він
завдяч є етно ра-
ф -ент зіастові
Оле сандр Ушин-
сь ом , я ом в ті
часи та а ініціати-
ва ошт вала по-
сади олови сіль-
сь ої ради.

Оле сандр Ушинсь ий б в першим, хто наважився вшан вати пам’ять жертв тра едії
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