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Â³ä êðèçè âðÿòóº 
ëèøå ì³ñöåâà âëàäà
Óñë³ä çà Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì óðÿä ðîçêðèòèêóâàâ Ïðåçèäåíò

Ó÷îðà Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî ïðîâ³â åêñ-
òðåííó çàêðèòó íàðàäó ç ïðåäñòàâíèêàìè ì³ñöåâî¿ âëàäè.
Îñíîâíîþ òåìîþ ðîçìîâè ñòàëî ïîã³ðøåííÿ ñèòóàö³¿ ç çà-
áîðãîâàí³ñòþ ïî çàðïëàòàõ òà ãàçîâà òåìà.

“Ñâ³ä÷åííÿì íååôåêòèâíîñò³ óðÿäîâî¿ ïîë³òèêè ñòàëà
êðèçîâà ñèòóàö³ÿ â Êèºâ³, ÿêèé íà òðè äí³ çàëèøèâñÿ áåç
ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ é îïàëåííÿ”,— öèòóº ïðåñ-ñëóæ-
áà Ïðåçèäåíòà çàÿâó êåð³âíèêà ãîëîâíî¿ ñëóæáè Ñåêðåòà-
ð³àòó ç ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Ðîìàíà Æóêîâ-
ñüêîãî. Çà éîãî ñëîâàìè, öÿ ñèòóàö³ÿ º íåïðèïóñòèìîþ,
îñê³ëüêè ðîçðàõóíêè âñ³õ êàòåãîð³é ñïîæèâà÷³â ñòîëèö³
ñòàíîì íà 10 ãðóäíÿ ñòàíîâëÿòü 97,6 %.

Ïðåçèäåíò çàíåïîêîºíèé, áî óðÿä óòðàòèâ êîíòðîëü
íàä ñèòóàö³ºþ ³ íå âæèâàº æîäíèõ çàõîä³â, àáè ¿¿ ïîë³ï-
øèòè. ×åðåç öå ì³ëüéîíè óêðà¿íö³â çóñòð³÷àòèìóòü íîâî-
ð³÷í³ òà ð³çäâÿí³ ñâÿòà áåç êîï³éêè â êèøåí³. Íèí³øíþ
çàáîðãîâàí³ñòü íàâðÿä ÷è ïîãàñÿòü ó öüîìó ðîö³, îñê³ëü-
êè äåðæáþäæåò ìàº çíà÷íèé äåô³öèò. Ï³ñëÿ Íîâîãî ðî-
êó í³÷îãî á³ëüøîãî, ÿê ÷åðãîâèé ïîïóë³çì, Êàáì³í äëÿ íà-
ñåëåííÿ íå ïðèãîòóâàâ. Ïðîåêò áþäæåòó íå ï³äêð³ïëåíî
í³ÿêèìè ðåàëüíèìè ï³äðàõóíêàìè. Åêñïåðòè ïðîãíîçó-
þòü, ùî ç íîâîãî ðîêó âèðîáíèöòâî ñêîðîòèòüñÿ ³ åêî-
íîì³êó î÷³êóº ùå ã³ðøà ñèòóàö³ÿ. Çà òàêèõ òåíäåíö³é áåç
ðîáîòè ìîæóòü çàëèøèòèñÿ ïðèáëèçíî 5 ì³ëüéîí³â óêðà-

¿íö³â, à ïðàöþþ÷èì óæå ç áåðåçíÿ í³÷èì áóäå ïëàòèòè çà
ðîáîòó.

ªäèíèìè, õòî ìîæå ñòðèìàòè ñèòóàö³þ, íà äóìêó Ïðå-
çèäåíòà, º ëèøå ì³ñöåâ³ âëàäè. “Ìè ïîâèíí³ íà ì³ñöåâî-
ìó ð³âí³ çðîáèòè ïðîãðàìó ìàêñèìàëüíîãî ðîçâèòêó ðåã³î-
íàëüíî¿ åêîíîì³êè”,— çàçíà÷èâ Â³êòîð Þùåíêî ³ äîðó-
÷èâ ïðåäñòàâíèêàì ðåã³îí³â ÿêíàéøâèäøå ðîçðîáèòè àí-
òèêðèçîâ³ ïðîïîçèö³¿, íàñàìïåðåä ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, ÿêó óðÿä äîâ³â äî ñòàíó ïîâíîãî
êðàõó.

Â³äêëþ÷åííÿ ãàçó â Êèºâ³ òà Ëüâîâ³ ñïðè÷èíèëî ñåðéîç-
í³ àâàð³¿ ñèñòåì. Íà ¿õíº â³äíîâëåííÿ äîâåäåòüñÿ âèòðàòè-
òè ì³ëüéîíè ãðèâåíü.

Íàãàäàºìî, ùî ñâîþ àíòèêðèçîâó ïðîãðàìó ñòîëèöÿ ïî-
÷àëà âïðîâàäæóâàòè ùå ìèíóëîãî òèæíÿ. Çâàæàþ÷è íà íå-
åôåêòèâíó ïîë³òèêó óðÿäó, â ñòîëèö³ çà ðîçïîðÿäæåííÿì
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, àíòèêðèçîâèé øòàá áóëî ñòâîðå-
íî çàâ÷àñíî. Ùå íà ìèíóëîìó òèæí³ ñòîëèöÿ óõâàëèëà ðå-
àëüí³ êðîêè äî ñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿. Ìàëîçàáåçïå÷åí³ êè-
ÿíè îäåðæàëè áåçïëàòí³ ïðî¿çí³ êâèòêè íà ãðîìàäñüêèé
òðàíñïîðò, ìåäè÷í³ çàêëàäè çâ³ëüíèëè â³ä ïîâåðíåííÿ ó
ì³ñüêèé áþäæåò òðåòèíè êîøò³â â³ä îðåíäè ïðèì³ùåíü, òà-
êîæ ó ñòîëèö³ ïåðåäáà÷èëè êîøòè íà ðîçâèòîê øê³ë îë³ì-
ï³éñüêîãî ðåçåðâó
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Президент Ві тор Ющен о зар чився підтрим ою олів місь их адміністрацій подоланні ризи, створеної неефе тивною політи ою ряд
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“Õðåùàòèê”

Через поп лізм Кабмін мільйони раїнців
ризи ють з стріти Новий рі без опій и та
в холодних вартирах. Єдиними, хто може
вбере ти сит ацію від атастрофи, зали-
шаються місцеві влади. Їхніх олів для нара-
ди зібрав себе вчора Президент. Ві тор
Ющен о на олосив, що ряд через свою
бездіяльність втратив онтроль над сит -
ацією. А вим нення аз в столиці, за май-
же 100 % оплати, Президент назвав непри-
п стимим. Пан Ющен о попросив створити
місцеві анти ризові штаби. На адаємо, що
та ий, за розпорядженням Леоніда Черно-
вець о о, ще мин ло о тижня запрацював
столиці. Пенсіонерам же забезпечили без-
платний проїзд, медза лади звільнили від
повернення оренди, а для ш іл олімпійсь о-
о резерв передбачили ошти.
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Лідер Християнсь о-ліберальної
партії, мер Києва Леонід Черно-
вець ий заявив, що поділяє ідеї
УРП “Собор”, і зазначив: об’єднав-
шися, ці дві онстр тивні сили
мо ли б он р вати з політичним
об’єднанням Юлії Тимошен о. Про
це він с азав на VII з’їзді У раїн-
сь ої респ блі ансь ої партії
“Собор”.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà íàçâàâ â³äêëþ-
÷åííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ òåïëà â Êèºâ³ “íåïîïó-
ëÿðíèìè ä³ÿìè” Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â, ÿê³ íå
çìóñÿòü éîãî ï³òè ç ïîñàäè ìåðà.

“Í³÷îãî â íèõ íå âèéäå. ² Àíàòîë³é Ìàòâ³-
ºíêî, ÿ ñïîä³âàþñÿ, ç³ ìíîþ”,— ñêàçàâ ì³ñü-
êèé ãîëîâà Êèºâà.

“Ïðèãàäóþ âèïàäîê, ùî âðàçèâ ìåíå äî ñà-
ìîãî ñåðöÿ. Êîëè Àíàòîë³é Ñåðã³éîâè÷ òåëå-
ôîíóâàâ ïî ìîá³ëüíîìó Ëåîí³äó Êó÷ì³. Í³õòî
íå íàâàæèâñÿ á ñêàçàòè Ëåîí³äó Äàíèëîâè÷ó,
ùî ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ïàâëî Ëàçàðåí-
êî ðàçîì ³ç Þë³ºþ Òèìîøåíêî âäâîõ îá³áðà-
ëè âñþ êðà¿íó. À âîíè ñïðàâä³ ¿¿ îá³êðàëè äî
íèòêè. Ìîíîïîë³çóâàëè ïîñòà÷àííÿ âñ³õ åíåð-
ãîðåñóðñ³â â Óêðà¿íó. Àíàòîë³é Ìàòâ³ºíêî òî-
ä³ ñêàçàâ Êó÷ì³: “Àáî ÿ, àáî Ëàçàðåíêî”. ß äó-
ìàâ, ùî íàñòóïíîãî äíÿ éîãî ïðîñòî íå áóäå,
ùî ÊÄÁ éîãî “çàìåòå”. Àëå íàâïàêè, â³í âè-
éøîâ ïåðåìîæöåì. ² ÿ íèì ïèøàþñÿ. ² âè
íèì ïèøàéòåñÿ, ³ âåñü íàðîä íèì ïèøàºòüñÿ.
Â³í âèãðàâ íåéìîâ³ðíó â³éíó çà ïðàâäó”, —
ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Òàêîæ ñòîëè÷íèé ìåð ðîçïîâ³â, ùî ïàí³
Òèìîøåíêî, ÿêà çàÿâèëà, ùî “¿¿ íå ãð³þòü ³
íå îïàëþþòü”, ìåøêàº â ïðèâàòíîìó áóäèí-
êó çà 20 ì³ëüéîí³â äîëàð³â ïî ñóñ³äñòâó ç éî-
ãî ñ³ì’ºþ.

“Àëå â ìåíå áóäèíîê äåøåâøèé, õî÷à ÿ ³
áàãàòøèé, í³áè æ îô³ö³éíî — ì³ëüÿðäåð. ²
îñü ÿê³ äèâà â³äáóâàþòüñÿ. Ñèí ì³é ïîðó÷ ³ç
íåþ æèâå ³ áà÷èòü òàêó ³ñòîð³þ. Þë³ÿ Âîëî-
äèìèð³âíà çàë³çëà àæ íà ê³ëîìåòð ï³ä çåìíó
êîðó ³ âèäîáóâàº çâ³äòè óêðà¿íñüêó âîäó, ÿêà
íàëåæèòü êèÿíàì, âèíÿòêîâî ÷èñòó. À ñàìà
áóðîâà áàøòà êîøòóº ì³ëüéîí äîëàð³â”,— ïî-
ä³ëèâñÿ ìåð.

“ß ïàòð³îò Óêðà¿íè, ÿ íàðîäèâñÿ â Óêðà-
¿í³, ìåí³ 57 ðîê³â. Òóò íàðîäèëèñÿ ìî¿ ä³òè,
÷åòâåðî îíóê³â. Ìîæó â³äïîâ³äàëüíî çàÿâè-
òè: óêðà¿íñüêèé íàðîä íå çàñëóãîâóº íà òó äî-
ëþ, ÿêó ñüîãîäí³ ìàº”, — çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé.

“ß õî÷ó, ùîá óñ³ âàø³ î÷³êóâàííÿ ³ íàé-
ïîòàºìí³ø³ ìð³¿ çáóëèñÿ. Ùîá êîæåí óêðà-
¿íåöü ä³ñòàâ â³ä âàñ ÷àñòî÷êó âàøîãî ïàëà-
þ÷îãî ñåðöÿ. Ùîá âè ï³äêîðèëè òó âèáëè-
ñêóþ÷ó âåðøèíó, ÿêà îáîâ’ÿçêîâî ìàº áóòè
äëÿ Óêðà¿íè. Óêðà¿íà ìàº ñòàòè íàé÷óäîâ³-
øîþ äëÿ ëþäåé äåðæàâîþ!” — ï³äñóìóâàâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïðèâ³òàâ ²ìïåðàòîðà

У черзі на демонтаж
200 МАФів

Äî áîðîòüáè ç òîðãîâöÿìè øàóðìîþ òà
õîò-äîãàìè, ÿê³ íå äîòðèìóþòüñÿ ñàí³òàð-
íîãî çàêîíîäàâñòâà, çàëó÷èëè ïðàö³âíè-
ê³â ÄÀ². Àäæå òàê³ âèäè òîðãîâåëüíèõ
îá’ºêò³â, ÿê êóïàâè (ñâîãî ðîäó ïðè÷åïè)
ï³ä ÷àñ íà¿çäó ïåðåâ³ðêè ðàïòîì çíèêàþòü.
Òîìó áåç àâòî³íñïåêòîð³â íå îá³éòèñÿ. Çîê-
ðåìà, â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ äî ãðóïè
ç âïîðÿäêóâàííÿ òîðã³âë³ òàêèìè ïðîäóê-
òàìè äà³øíèêè âæå ïðèºäíàëèñÿ. Ó ðàéî-
í³ çàçíà÷àþòü, ùî öå çíà÷íî ïîëåãøóº áî-
ðîòèñÿ ç òîðãîâöÿìè-íåëåãàëàìè.

Ó âèïàäêó æ, êîëè âëàñíèê ê³îñêó íå
ðåàãóº íà çàáîðîíó ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ³
íå âèêîíóº ð³øåííÿ ðàéîííî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿, çà ñïðàâó àêòèâí³øå áðàòèìóòü-
ñÿ ïðîêóðîðè. Âëàä³ æ Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ç ïðîõàííÿì âñòàíîâèòè âëàñíè-
êà ÌÀÔó äîâåëîñÿ çâåðòàòèñÿ äî ÌÂÑ.

Íà ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ óæå äåìîíòîâà-
íî 60 íåçàêîííèõ ê³îñê³â òîðã³âë³ ïðî-
äóêòàìè øâèäêîãî ïðèãîòóâàííÿ. À ç ÷î-
òèðìà äåñÿòêàìè íàðàç³ âåäåòüñÿ ðîáîòà
ùîäî çì³íè ïðîô³ëþ àáî æ çîáîâ’ÿçàí-
íÿ âëàñíèê³â âèêîíóâàòè ñàí³òàðí³ âèìî-
ãè. Íà ðàõóíêó â êîì³ñ³¿ ùå 200 òàêèõ îá-
’ºêò³â, óñüîãî ¿õ íàë³÷óºòüñÿ â ì³ñò³ 3000.
Ïåðøî÷åðãîâî äåïóòàòè áåðóòüñÿ çà ò³,
íà ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ñêàðæàòüñÿ êèÿíè.
Ïðîòå äåìîíòóâàííÿ ñàìîâ³ëüíî âñòà-
íîâëåíèõ ÌÀÔ³â ðàéîííèìè áþäæåòà-
ìè íå ïåðåäáà÷åíî. Òîìó áîðöÿì ³ç àí-
òèñàí³òàðíîþ òîðã³âëåþ äîâîäèòüñÿ çà-
ëó÷àòè ñïîíñîð³â.

“Íå éäåòüñÿ ïðî ïîâíó ë³êâ³äàö³þ òà-
êèõ îá’ºêò³â òîðã³âë³, à ëèøå ïðî âïî-
ðÿäêóâàííÿ,— ïîÿñíèëà ãîëîâà êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àëëà Øëàïàê.— Ö³
âñ³ ÌÀÔè â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíîãî çà-
êîíîäàâñòâà ïîâèíí³ áóòè ï³äêëþ÷åí³ äî

êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³ òà âîäîïîñòà÷àí-
íÿ — ëèøå çà òàêî¿ óìîâè âîíè ìîæóòü
çä³éñíþâàòè òîðã³âëþ òàêèìè ïðîäóêòà-
ìè õàð÷óâàííÿ”. Òàêîæ âîíà äîäàëà, ùî
ì³ñüêà âëàäà ðîáèòü óñå, ùîá âèïàäêè
îòðóºííÿ ëþäåé íå ïîâòîðþâàëèñÿ.

Íàãàäàºìî, â ê³íö³ ñåðïíÿ öüîãî ðîêó
ñòàëîñÿ ìàñîâå îòðóºííÿ â Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³. Áóëî ãîñï³òàë³çîâàíî 21 îñî-
áó, â òîìó ÷èñë³ äâîº ä³òåé. Ç òîãî ÷àñó
áîðþòüñÿ ç âóëè÷íèìè ôàñò-ôóäàìè äó-
æå àêòèâíî.

Епідемія столиці
не за рож є

Ùå îäí³ºþ òåìîþ äëÿ îáãîâîðåííÿ íà
êîì³ñ³¿ ñòàëà ñèòóàö³ÿ ç ðåñï³ðàòîðíèìè
çàõâîðþâàííÿìè òà ïîïåðåäæåííÿ åï³äå-
ì³¿. Íà ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ çàðåºñòðîâà-
íî ìàéæå 21 òèñ. ëþäåé ³ç ä³àãíîçîì ãðè-
ïó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ Â’ÿ÷åñëàâ Áè÷êîâ. Ïðîòå öåé ð³âåíü
çíàõîäèòüñÿ íèæ÷å ïîðîãà íà 40 %, êî-
ëè ïîòð³áíî îãîëîøóâàòè åï³äåì³þ. “Íà-
ðàç³ ñèòóàö³ÿ ï³ä êîíòðîëåì”, — çàïåâ-
íèâ ïàí Áè÷êîâ. Òàêîæ â³í äîäàâ, ùî
åï³äåì³îëîãè â³äñòåæóþòü çàõâîðþâà-
í³ñòü êîæíîãî òèæíÿ. Äî òîãî æ, âàêöè-
íó çàêóïîâóâàëè ùå äî ïîã³ðøåííÿ ô³-
íàíñîâî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³, òîìó íàðàç³
âîíà º â äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³. Ðîáèòè
ùåïëåííÿ ïëàíóþòü ïðèáëèçíî ï’ÿòè òè-
ñÿ÷àì ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ êèÿí, ä³-
òÿì-ñèðîòàì. Âàêöèíóâàííÿ çðîáëÿòü òà-
êîæ ³ ìåäèêàì. Çàêðèâàòè íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè íà êàðàíòèí íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
íå áóäóòü

Ê³îñêè ç øàóðìîþ 
ïåðåñë³äóâàòèìå ÄÀ²
Ïðîäàâö³â íåÿê³ñíèõ õàð÷³â äîïîìîæóòü 
çíàéòè ïðàâîîõîðîíö³
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора на омісії Київради з питань охорони здоров’я та соціально о
захист деп тати роз лядали питання впоряд вання тор івлі ша р-
мою та хот-до ами. Наразі, за поданням омісії до районних рад,
столиці демонтовано 60 неле альних іос ів. Ще 40 та их МАФів
або ви онають відповідні вимо и, або їх перепрофілюють. Най-
ближчим часом профільні деп тати план ють зайнятися ще сотнею
іос ів із прод тами, на я і надходять с ар и від населення. На
засіданні деп тати та ож засл хали першо о заст пни а начальни-
а Головно о правління охорони здоров’я та медично о забезпе-
чення В’ячеслава Бич ова щодо стан здоров’я иян та можливості
епідемії рип .

Ñòîëè÷íèé ìåð â³äâ³äàâ ïðèéîì íà ÷åñòü ³ìåíèí 
²ìïåðàòîðà ßïîí³¿
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

На честь Національно о дня —
дня народження Імператора
Японії Надзвичайний та Повно-
важний Посол цієї східної дер-
жави в У раїні Тадаші Ідзава
понеділо влашт вав рочистий
прийом отелі "Radisson SAS".
Серед запрошених можна б ло
побачити Київсь о о місь о о
олов Леоніда Черновець о о,
заст пни а олови КМДА Сер ія
Р ди а, народних деп татів
У раїни Тараса Чорновола, Ми-
ол Катеринч а з др жиною,
олишніх очільни ів вітчизняно о
Міністерства за ордонних справ
Геннадія Удовен а та Анатолія
Злен а, представни ів диплома-
тичних посольств і онс льств,
а редитованих в У раїні.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðîëóíàëè äåðæàâí³
ã³ìíè äâîõ êðà¿í, ïàí Òàäàø³ ²äçàâà ïî-
äÿêóâàâ ãîñòÿì çà òåïë³ ñëîâà íà àäðå-
ñó ²ìïåðàòîðà éîãî êðà¿íè. Íåùîäàâíî
â ìåð³¿ ÿïîíñüêèé äèïëîìàò çóñòð³÷àâ-
ñÿ ç ìåðîì Êèºâà ï³ä ÷àñ âðó÷åííÿ éî-
ìó â³ð÷èõ ãðàìîò. Íà ïðèéîì³ ñòîëè÷-
íèé ãðàäîíà÷àëüíèê Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-

êèé çàïåâíèâ, ùî â³äíîñèíè ì³æ Êè-
ºâîì ³ Òîê³î ç êîæíèì ðîêîì ëèøå ì³ö-
í³øàòèìóòü. “ßïîí³ÿ îäíà ç íàéïðîãðå-
ñèâí³øèõ êðà¿í â ñâ³ò³, — çàçíà÷èâ ìåð.
— Öÿ êðà¿íà äðóãà íà ïëàíåò³ çà ð³âíåì
ðîçâèòêó åêîíîì³êè. Òå æ ñàìå ÿ ìîæó
ñêàçàòè ùîäî ðîçâèòêó äåìîêðàò³¿ òà
ð³âíÿ æèòòÿ. Â ßïîí³¿ ïðàêòè÷íî â³äñóò-

íÿ êîðóïö³ÿ, ÷îãî íå ñêàæåø ïðî Óêðà-
¿íó. À ÿêùî ñåðéîçíî, òî ì³æ íàøè-
ìè äåðæàâàìè âæå áàãàòî ðîê³â 
³ñíóþòü êóëüòóðí³ òà òîðãîâåëüí³ 
çâ’ÿçêè”.

Ãîñòåé âå÷îðà ÷àñòóâàëè çäåá³ëüøîãî
íàö³îíàëüíèìè ñòðàâàìè ßïîí³¿, íàñàì-
ïåðåä ùåäðèìè äàðàìè ìîð³â

Столичний мер Леонід Черновець ий запевнив посла Японії в У раїні Тадаші Ідзав , що братиме
при лад з йо о держави, особливо подоланні ор пції

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
ââàæàº, ùî Áëîê éîãî
³ìåí³ òà ÓÐÏ “Ñîáîð” 
íå äàäóòü îá³áðàòè 
êðà¿íó
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Êîìóíàëüí³
ì³í³-ðèíêè
âèò³ñíÿòü
ñòèõ³éí³
Êèÿíàì ïðîäàâàòèìóòü
ò³ëüêè ïåðåâ³ðåíó
ïðîäóêö³þ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Учора в мерії відб лася нарада

щодо створення в столиці ом -

нально о підприємства "Київсь ий

міні-рино ". Новій стр т рі підпо-

ряд ють майже тисяч базарчи ів,

я і витіснять стихійн тор івлю.

О рім то о, що зни н ть несан ці-

оновані рин и, до місь о о бюдже-

т надходитим ть додат ові ошти,

а тисячі людей дістан ть постійн

робот . Кияни ж змож ть, я і ра-

ніше, п вати прод ти поряд із

домів ами. Тіль и це вже б де пе-

ревірена фахівцями прод ція.

Ó ñòîëèö³ çíàéøëè ñïîñ³á áîðîòèñÿ ç³
ñòèõ³éíîþ òîðã³âëåþ — á³ëüø³ñòü íåñàíêö³-
îíîâàíèõ ì³ñöü ïðîäàæó ñ³ëüãîñïïðîäóê-
ö³¿ çáèðàþòüñÿ ïåðåòâîðèòè íà âïîðÿäêî-
âàí³ êîìóíàëüí³ ì³í³-ðèíêè. Òîáòî ìåø-
êàíö³ ñòîëèö³ ìàòèìóòü, ÿê ³ ðàí³øå, ïî-
ðÿä ³ç áóäèíêàìè íåâåëè÷ê³ áàçàð÷èêè, äå
ïðîòÿãîì ðîêó ïðîäàâàòèìóòü îâî÷³, ôðóê-
òè, ì’ÿñî-ìîëî÷í³ âèðîáè. Ò³ëüêè öå áóäóòü
îô³ö³éí³ îá'ºêòè òîðã³âë³. Ïðîäóêö³þ òàì
ïåðåâ³ðÿòèìóòü, à ðèíêîâ³ â³äðàõóâàííÿ
íàäõîäèòèìóòü äî ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³.

Ñàìå ïðî öå éøëîñÿ ó÷îðà ï³ä ÷àñ íàðà-
äè â ìåð³¿. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, íèí³
ñòîëè÷í³ ôàõ³âö³ äåòàëüíî îïðàöüîâóþòü
ïèòàííÿ. "Öå áóäå ºäèíå êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî "Êè¿âñüêèé ì³í³-ðèíîê", äî ÿêî-
ãî ââ³éäóòü íåâåëè÷ê³ ðèíêè, ¿õ â³äêðèþòü
â óñ³õ ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ,— ïîÿñíèëà âî-
íà.— Àëå êîæåí ç òàêèõ áàçàð÷èê³â áóäå
îêðåìîþ þðèäè÷íîþ îäèíèöåþ". Ïàí³
Ê³ëü÷èöüêà äîäàëà, ùî ñòâîðåííÿ íîâîãî
ï³äïðèºìñòâà ñòàíå ñï³ëüíèì ïðîåêòîì
ñòîëè÷íî¿ âëàäè òà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é.

Ïëàí ðîáîòè óæå ï³äãîòóâàëè. "Íàñàì-
ïåðåä ïîòð³áíî âèð³øèòè ïèòàííÿ â³äâå-
äåííÿ çåìë³ ï³ä ì³í³-ðèíêè,— ïåðåêîíàíà
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.— Îêðåìî ðîçðîáëÿòü
çîâí³øí³é âèãëÿä öèõ îá’ºêò³â. Àäæå ëþ-
äè íå ïîâèíí³ òîðãóâàòè ç ÿùèê³â, ãàçåò".
Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ñêàçàëà,
ùî ï³äïðèºìñòâî çàïðàöþº ç òðàâíÿ íà-
ñòóïíîãî ðîêó.

"Ðîçðàõîâóºìî, ùî â ì³ñò³ áóäå äî òèñÿ-
÷³ òàêèõ ì³í³-ðèíê³â,— çàóâàæèëà ïàí³
Ê³ëü÷èöüêà.— Òèñÿ÷³ êèÿí ìàòèìóòü ïî-
ñò³éí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ³ á³çíåñ". Çà ¿¿ ñëîâà-
ìè, íà âñ³õ ì³í³-ðèíêàõ íà â³äì³íó â³ä
"Æèòíüîãî", "Áåññàðàáñüêîãî" ÷è "Âîëîäè-
ìèðñüêîãî", äå º ñòàö³îíàðí³ âåò÷àñòèíè,
ïðàöþâàòèìå ïåðåñóâíà âåòåðèíàðíà ñëóæ-
áà. ¯¿ ôàõ³âö³ ðîáèòèìóòü åêñïåðòèçó ïðî-
äóêö³¿ íà ì³ñö³. Äëÿ öüîãî âæå ïðèäáàíî
ê³ëüêà ìàøèí ìîá³ëüíî¿ âåòåðèíàðíî¿
ñëóæáè.

Òàêîãî äîñâ³äó, ïåðåêîíàíà ïàí³ Ê³ëü÷èöü-
êà, ùå íåìàº â æîäí³é ³ç êðà¿í ÑÍÄ. Äî
ñï³âïðàö³ ïëàíóþòü çàëó÷àòè ³íâåñòîð³â.

"²äåÿ ö³êàâà, ³ ÿ îñîáèñòî ¿¿ ï³äòðèìóþ,
õî÷à íàøå ï³äïðèºìñòâî çíà÷íî ìàñøòàá-
í³øå çà ðîçì³ðîì ³ òîâàðîîá³ãîì,— çàçíà-
÷èëà "Õðåùàòèêó" äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà "Âîëîäèìèðñüêèé ðèíîê" Ëà-
ðèñà ßðîøåâè÷.— Çâè÷àéíî, ïîòð³áíà ÷³ò-
êà, â³äïðàöüîâàíà êîíöåïö³ÿ. Òîáòî çíàòè,
äå âçÿòè ðåñóðñ ìàòåð³àëüíèé, ùîá óïîðÿä-
êóâàòè ì³í³-ðèíêè. Îäíàê ãîëîâíå, ùî ì³ñ-
òî ìàòèìå ïðèáóòîê, à ëþäè — ðîáî÷³ ì³ñ-
öÿ
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Перший заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а запевнила, що влада робитиме се можливе, аби ба атодітних родин столиці
з ожним ро ом ставало все більше

Ó ñòîëèö³ â³äçíà÷èëè 
ìàòåð³â-ãåðî¿íü
Â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè âîíè îäåðæàòü ïî òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Соро а иян ам, отрі виховали
від 5 до 14 дітей, чора при-
своєно почесні звання "Матері-
ероїні". О рім цьо о, розпоря-
дженням Київсь о о місь о о о-
лови ожній із них виділено до-
помо в с мі 3 тисячі ривень.
На почат 2009 ро мерії за-
план вали провести з стріч е-
рівництва міста з матерями- е-
роїнями, щоб розв’язати чис-
ленні проблеми ба атодітних ро-
дин.

Ó÷îðà â ìåð³¿ âøàíóâàëè 40 æ³íîê-êè-
ÿíîê, ÿê³ âèðîñòèëè é âèõîâàëè ïîíàä
ï’ÿòåðî ä³òåé. Ñàìå ñò³ëüêè ¿õ ó Ëþäìè-
ëè Áàáåíêî, Ëþáîâ³ Ãàâðèëåíêî, Ëþä-

ìèëè Äåíèñîâî¿. Êèÿíêè Ë³ä³ÿ Á³ëîöåð-
êîâåöü òà ²ðèíà Áîæèíñüêà âèõîâóþòü ó
ðîäèí³ ïî 7 ä³òëàõ³â.

Íàãîðîäè ãåðî¿íÿì âðó÷èëà ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà. "Äëÿ ìåíå âåëèêà ÷åñòü â³òàòè
âàñ, îñîáëèâî â íàø íåëåãêèé ÷àñ,— çà-
çíà÷èëà âîíà.— Âè íå ëèøå äàëè æèòòÿ
ñâî¿ì ä³òÿì, à çàâäÿêè âàì çðîñòàº íà-
ðîäæóâàí³ñòü â Óêðà¿í³". Çà ¿¿ ñëîâàìè,
íà ïðèêëàä³ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ áàãàòîä³ò-
íèõ ñ³ìåé ìîæíà êàçàòè ïðî òå, ùî ïî
5 ³ á³ëüøå ìàëþê³â íàðîäæóºòüñÿ â ö³ë-
êîì áëàãîïîëó÷íèõ ñ³ì’ÿõ. Òàì õëîï÷è-
êè ³ ä³â÷àòêà îòðèìóþòü ìàêñèìóì óâà-
ãè ³ òóðáîòè.

Ñåðåä òàêèõ ðîäèí ³ ñ³ì’ÿ Á³ëîøèöü-
êèõ. Ïîäðóææÿ âèõîâóº àæ 14 ä³òåé. "Ó
íàñ ç ÷îëîâ³êîì 8 õëîïö³â ³ 6 ä³â÷àò,—
íå áåç ãîðäîñò³ ðîçïîâ³ëà Ëþáîâ Á³ëî-
øèöüêà.— Ó òðàâí³ ñòàðøîìó âèïîâ-
íèòüñÿ 28 ðîê³â, à íàéìåíø³é ó ëþòîìó
áóäå 6 ðîê³â". Ñ³ì’ÿ ìåøêàº ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³, íà Áîðùàã³âö³. Ìàº
äâ³ ÷îòèðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè. "Ä³òåé âè-
õîâóºìî ïðàêòè÷íî óäâîõ ³ç ÷îëîâ³êîì,
àäæå áàòüêè ïîìåðëè áàãàòî ðîê³â òî-
ìó,— êàæå æ³íêà.— ×îëîâ³ê ïðàöþº äè-
ðåêòîðîì òóðêëóáó, à ÿ â÷èòåëåì ô³çâè-
õîâàííÿ ÇÑØ ¹ 140". Ïàí³ Ëþáîâ äî-
äàº, ùî áàãàòî ðîê³â áåðå àêòèâíó ó÷àñòü
â ä³ÿëüíîñò³ Ñï³ëêè áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó.

Ï³ñëÿ âðó÷åííÿ íàãîðîä ïåðøà çàñòóï-
íèöÿ ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïî-
â³äîìèëà, ùî íàðàç³ ãîòóºòüñÿ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ùî-
äî íàäàííÿ êîæí³é ³ç ìåòåð³â-ãåðî¿íü ìà-
òåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ó ðîçì³ð³ 3 òèñ. ãðí.

Îêð³ì öüîãî, òàêîæ áóëî çàïðîïîíîâà-
íî íà ïî÷àòêó 2009 ðîêó îðãàí³çóâàòè çó-
ñòð³÷ êåð³âíèöòâà ì³ñòà ç ìàòåðÿìè-ãåðî-
¿íÿìè, ùî ìåøêàþòü ó ñòîëèö³. Òîä³ ìîæ-
íà áóäå íà ì³ñö³ ðîçâ’ÿçàòè íàéáîëþ÷³ø³
ïðîáëåìè áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé, íàñàìïå-
ðåä ìàòåð³àëüí³ òà æèòëîâ³

Ðîáîòó çàêëàä³â, ùî íàäàþòü ïîáóòîâ³
ïîñëóãè êèÿíàì, ïðîàíàë³çóâàëè äåïóòàòè
Êè¿âðàäè íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà, ïîñëóã
òà ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ. Íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³
Âàñèëü Ùåðáåíêî ïîâ³äîìèâ, ùî íèí³ ó
Êèºâ³ ôóíêö³îíóº ìàéæå 4,5 òèñÿ÷³ çàêëà-
ä³â, äå ïåðóòü, ñòðèæóòü òà ðåìîíòóþòü. Çà-
ãàëîì òàì íàäàþòü äî 1200 âèä³â ïîñëóã.

"Êè¿â íà ñüîãîäí³ º ë³äåðîì ó ïîáóòî-
âîìó îáñëóãîâóâàíí³ íàñåëåííÿ. Çà íè-

í³øí³é ð³ê îáñÿã ïîñëóã ïåðåâèùóº
ì³ëüÿðä ãðèâåíü, à öå ïî 350 ãðèâåíü íà
ìåøêàíöÿ, óäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ ïî Óêðà-
¿í³",— çàóâàæèâ ïàí Ùåðáåíêî. Ó ì³ñò³
ïðàöþþòü òàê³ ã³ãàíòè, ÿê "Ñòîëè÷íèé" òà
"Îáîëîíü", äåùî ìåíø³ áóäèíêè ïîáóòó
ìàº êîæåí ðàéîí.

Âîäíî÷àñ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî êèÿíè ñêàð-
æàòüñÿ íà áðàê ëàçåíü òà ñàóí çàãàëüíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ. Îäíàê ó ïðîô³ëüíîìó
óïðàâë³íí³ ïîÿñíþþòü, ùî ðàí³øå íå â
êîæíîãî áóëè âäîìà íàëåæí³ óìîâè, òî-

ìó â ëàçíÿõ ìàëè æèòòºâó ïîòðåáó. Â ðà-
äÿíñüê³ ÷àñè òàê³ çàêëàäè áóëè çáèòêîâè-
ìè, ¿õ äîòóâàâ óðÿä. Íèí³ öå í³êîìó ³ íà
äóìêó íå ñïàäå. Òèì ÷àñîì ëþáèòåë³ ïî-
ïàðèòèñÿ âèìàãàþòü ïîñëóãè ïî äàâí³é
ïàì’ÿò³.

Ó ïðèâàòí³ ñàóíè òà ëàçí³ ñêàðæíèêè
³òè íå ïîñï³øàþòü. "Îñê³ëüêè ïðîõàíü áà-
ãàòî, ó ïðîãðàì³ ñîö³àëüíîãî òà åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó ìè âñå æ òàêè ïðîïè-
øåìî, àáè â êîæíîìó ðàéîí³ ä³ÿëà õî÷à
á îäíà ëàçíÿ",— çàïåâíèâ Âàñèëü Ùåð-
áåíêî.

×ëåíè ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïîòóðáóâàëè-
ñÿ òàêîæ ïðî òå, ùîá ó ðàéîíàõ ì³ñòà íå
ëèøå ïàðèëè êèÿí, à íàäàâàëè é ³íø³ ïî-
ñëóãè çà ïðèéíÿòíèìè ö³íàìè. Äåïóòàòè
Êè¿âðàäè òàêîæ ï³äãîòóþòü çâåðíåííÿ äî
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é ç ïðîõàííÿì íå
ï³äâèùóâàòè îðåíäíèõ ñòàâîê äëÿ ïåðó-
êàðåíü òà ³íøèõ ïîáóòîâèõ çàêëàä³â, ÿê³
îáñëóãîâóþòü ìàëîçàáåçïå÷åíèõ êèÿí,
ñêàçàâ ãîëîâà êîì³ñ³¿ Âàñèëü Ñåí÷óê

¯õ ïëàíóþòü â³äêðèòè â êîæíîìó ðàéîí³

Ïåðåä Íîâèì ðîêîì
äåïóòàòè çãàäàëè ïðî ëàçí³
²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

Рівень обсл ов вання иян б дин ах поб т об оворили вчора на
засіданні омісії Київради з питань тор івлі та підприємництва. Нині
столиці мож ть надати 1200 видів посл . Порівняно з жителями

інших міст ожен иянин та о о сервіс має двічі більше. Водно-
час столичні любителі березових віни ів та висо их температ р
с аржаться, що їм бра є са н і лазень.
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Äåïóòàòè çá³ëüøèëè ìèòî íà ³ìïîðò
Çà ðàõóíîê öèõ êîøò³â âîíè õî÷óòü âðÿòóâàòè â³ò÷èçíÿí³ áóä³âåëüí³ êîìïàí³¿

Ìèíóëîãî òèæíÿ Âåðõîâíà Ðàäà
óõâàëèëà â ïåðøîìó ÷èòàíí³ çà îñ-
íîâó äâà âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ çàêî-
íîïðîåêòè ïðî çàïîá³ãàííÿ âïëè-
âó ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè. Çã³ä-
íî ç çàêîíîïðîåêòîì Ñåðã³ÿ Òå-
ðüîõ³íà, ÿêèé í³áèòî ñïðÿìîâàíèé
ïîë³ïøèòè ñòàí ïëàò³æíîãî áàëàí-
ñó Óêðà¿íè çàô³êñîâàíî íå ìåíø
ÿê íà ï³âðîêó çàïðîâàäèòè 12 %
ö³ëüîâó íàäáàâêó íà íèçêó ³íîçåì-
íèõ òîâàð³â (¿õí³é ïåðåë³ê íàâåäå-
íî â òàáëèö³). Ïðîàíàë³çóâàâøè
ïîêàçíèêè ³ìïîðòó Óêðà¿íè çà 10
ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó, ïàðëà-
ìåíòàð³¿ êîíñòàòóâàëè íåâò³øíó
êàðòèíó. ²ìïîðò òîâàð³â òà ïîñëóã
ïåðåâàæíî çà âñ³ìà ãàëóçåâèìè
ãðóïàìè òîâàð³â äî â³äïîâ³äíîãî
ïåð³îäó ìèíóëîãî ðîêó çá³ëüøèâ-
ñÿ íà 51 % àáî íà 24,6 ìëðä äîëà-
ð³â.

Êîëèøí³é ì³í³ñòð åêîíîì³êè, à
íèí³ ãîëîâà ìèòíîãî êîì³òåòó Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè âèçíàâ, ùî çðîñòàííÿ

³ìïîðòó îáóìîâëåíå “åíåðãîçàòðàò-
í³ñòþ òà íèçüêèì ð³âíåì ïðîäóê-
òèâíîñò³ ïðàö³” â³ò÷èçíÿíî¿ åêî-
íîì³êè. Ïðîòå êîíêóðåíòîçäàò-
í³ñòü óêðà¿íñüêî¿ ïðîäóêö³¿ â³í çà-
ïðîïîíóâàâ ï³äâèùèòè íå øëÿõîì
áîðîòüáè ç öèì çëîì, à øëÿõîì
çäîðîæ÷àííÿ ³ìïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿.
“Öå äóæå ïîãàíà ïðàêòèêà. Äî îá-
ìåæåííÿ òàêèì øëÿõîì ³ìïîðòó
ùå íå âäàëàñÿ æîäíà êðà¿íà, êîò-
ðà º ÷ëåíîì ÑÎÒ (íå ïðîâîäÿ÷è
ïîïåðåäí³õ ïåðåãîâîð³â). Òîáòî, òå-
ïåð ìîæíà ÷åêàòè â³ä íèõ àíàëî-
ã³÷íîãî îáìåæåííÿ ùîäî íàøèõ
åêñïîðòåð³â. Íàñïðàâä³ æ îáìå-
æåííÿ ³ìïîðòó ³ òàê â³äáóâàºòüñÿ
àâòîìàòè÷íî, øëÿõîì ï³äâèùåííÿ

êóðñó äîëàðà”,— çàçíà÷èâ “Õðå-
ùàòèêó” äèðåêòîð ²íñòèòóòó åêî-
íîì³÷íèõ äîñë³äæåíü òà ïîë³òè÷-
íèõ êîíñóëüòàö³é ²ãîð Áóðàêîâ-
ñüêèé.

Ïðèáóòêè, îäåðæàí³ âíàñë³äîê
çàïðîâàäæåííÿ òèì÷àñîâî¿ íàäáàâ-
êè çã³äíî ç öèì Çàêîíîì, çàðàõî-
âóþòü äî ñêëàäó ïðèáóòê³â Ñòàá³-
ë³çàö³éíîãî ôîíäó, óòâîðåíîãî äëÿ
áîðîòüáè ç åêîíîì³÷íî¿ êðèçîþ.
Çîêðåìà, âèêîðèñòàííÿ éîãî êîø-
ò³â óæå çàñòîâïèëè çà ñîáîþ áóä³-
âåëüíèêè. Àäæå ïàðëàìåíòàð³¿ òî-
ãî æ äíÿ óõâàëèëè çàêîíîïðîåêò
“Ïðî ïîäîëàííÿ êðèçîâèõ ÿâèù ó
áóä³âåëüí³é ãàëóç³ òà æèòëîâîìó áó-
ä³âíèöòâ³”. Äëÿ ïîðÿòóíêó áóä³-

âåëüíèõ êîìïàí³é â³ä áàíêðóòñòâà
ïëàíóþòü ç íàñòóïíîãî ðîêó âèêó-
ïèòè äåðæàâíå æèòëî, ùî äîáóäî-
âàíå íå ìåíø í³æ íà 50 %. Íà âñ³
ö³ çàõîäè ³ äîáóäîâó áóäèíê³â äåð-
æàâîþ Êàáì³í ïåðåäáà÷àº ó íà-
ñòóïíîìó ðîö³ âèä³ëèòè ïðèáëèç-
íî 4 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü. Êâàðòèðè
í³áèòî ïåðåäáà÷àþòü íàäàâàòè â
ïåðøó ÷åðãó òèì, õòî öüîãî íàé-
á³ëüøå ïîòðåáóº. Õî÷à, ÿêùî ïðà-
ö³âíèêè îñâ³òè äî öüîãî ïåðåë³êó
ïîòðàïèëè, òî ìåäèêè ÷îìóñü í³.
Îêð³ì òîãî, çã³äíî ç çàêîíîì, ó
Äåðæáþäæåò³ íàñòóïíîãî ðîêó ìà-
þòü áóòè ïåðåäáà÷åí³ 30 % êîøò³â
â³ä âàðòîñò³ îá’ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ
ô³çè÷íèõ îñ³á. Âîíè ìîæóòü çàðà-
õîâóâàòèñÿ ÿê ïåðøèé âíåñîê.

Îäíàê, ÿêùî íà ïåðøèé ïîãëÿä
óñå ìàº òàêèé ãàðíèé âèãëÿä, òî
äàë³ éäå íèçêà “àëå”. “Ïåðåäáà÷à-
þòü, í³áèòî êîìóñü äàòè êâàðòèðè.
Âè ìåí³, áóäü ëàñêà, ñêàæ³òü, ÿê-
ùî ñüîãîäí³ 70 â³äñîòê³â æèòëà çáó-
äîâàíî, òî, ìàáóòü, â³äñîòê³â 90,
ÿêùî íå âñ³ 100, âæå ïðîäàíî öüî-

ãî æèòëà. Òîáòî, äåðæàâà âêëàäàº
êîøòè, à êâàðòèð ó öüîìó áóäèí-
êó âæå íåìàº”,— ñòàâèòü ðèòîðè÷-
íå çàïèòàííÿ íàðîäíèé äåïóòàò
Àäàì Ìàðòèíþê. ²íøèì äèñêóñ³é-
íèì ïèòàííÿì çàëèøàºòüñÿ ðîçì³ð
âèêóïó äåðæàâîþ íåðóõîìîñò³ ó
ô³ðì. Çà ï³äðàõóíêàìè Ì³íðåã³îí-
áóäó, êâàäðàòíèé ìåòð æèòëà ñüî-
ãîäí³ êîøòóº 4,6 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ïðîòå ô³ðìè çàçíà÷àþòü ùîíàé-
ìåíøó âàðò³ñòü ó 2 òèñÿ÷³ äîëàð³â.
ßêùî ïîäèâèòèñÿ íà êóðñ äîëàðà
ó îáì³ííèêàõ, ð³çíèöÿ âèõîäèòü ó
3-4 ðàçè. Òîæ äîêè â ê³íöåâ³é ðå-
äàêö³¿ çàêîíó íå áóäå âðàõîâàíî
öèõ òà ³íøèõ àñïåêò³â, â³í á³ëüøå
íàãàäóâàòèìå ëîá³ñòñüêèé çàêîíî-
ïðîåêò, ùî ðÿòóº á³çíåñ çàáóäîâ-
íèê³â.

Çðåøòîþ, ÿêùî îáèäâà çàêîíî-
ïðîåêòè íå ïîçáàâëÿòü ñóòòºâèõ
íåäîë³ê³â íà çàâòðàøíüîìó çàñ³-
äàíí³ òà íå ïðîïèøóòü ÷³òêèé ìå-
õàí³çì ¿õíüîãî âò³ëåííÿ â æèòòÿ,
¿õ, ³ ö³ëêîì ñëóøíî, ìîæå çàâåòó-
âàòè Ïðåçèäåíò

Êàáì³í óäàðèòü ïî êðèç³ ëîá³þâàííÿì
â³ò÷èçíÿíîãî àâòîïðîìó
Óò³ì, öå éîìó íå äîïîìîæå

Çàâòðà ïàðëàìåíòñüêà á³ëü-
ø³ñòü ìîæå óõâàëèòè “àíòèêðèçî-
âèé” çàêîí ¹ 3379, ÿêèì ïåðåä-
áà÷åíî ï³äâèùåííÿ ìèòà íà ³ì-
ïîðòí³ àâòî äî 37 % (íàðàç³ ä³º
25 % ìèòíà ñòàâêà. — “Õðåùà-
òèê”). Ó ïåðøîìó ÷èòàíí³ á³ëü-
ø³ñòü äåïóòàò³â ï³äòðèìàëè òàê³
çì³íè, êåðóþ÷èñü íàì³ðàìè ï³ä-
òðèìàòè â³ò÷èçíÿíèé àâòîïðîì òà
ïîã³ðøåííÿì òîðãîâåëüíîãî áà-
ëàíñó êðà¿íè.

Îäíàê ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè äè-
ëåðñüêèõ êîìïàí³é çàÿâèëè, ùî

ï³äâèùåííÿ ìèòíèõ ñòàâîê ùå
á³ëüøå ïîñèëèòü êðèçó íà àâòîìî-
á³ëüíîìó ðèíêó êðà¿íè, ñòèìóëþ-
âàòèìå çðîñòàííÿ ö³í íà ³ìïîðòí³
àâòî â ìåæàõ 20 % â 2009 ðîö³ òà
ïåðåôîðìàòóº ðèíîê íà êîðèñòü
êîíòðàáàíäíèõ ñõåì. ßê ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó” ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð Âñåóêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ àâ-
òî³ìïîðòåð³â òà äèëåð³â (ÂÀÀ²Ä)
Îëåã Íàçàðåíêî, ï³äâèùåííÿ ìè-
òà äî 37 % öå, îêð³ì óñüîãî, ùå é
ñóïåðå÷èòü íîðìàì ÑÎÒ. “Çâ³ñíî,
â óìîâàõ êðèçè ÑÎÒ ïåðåäáà÷àº

äåÿê³ îáìåæåííÿ ³ìïîðòó, îäíàê
íàðàç³ êðèòè÷íîãî ³ìïîðòó, íà
ùàñòÿ, íåìàº, òà ï³äòðèìóþ÷è â³ò-
÷èçíÿíîãî àâòîâèðîáíèêà ñë³ä
ñêàçàòè, ùî â Óêðà¿í³ íå âèðîáëÿ-
þòü àí³ äæèïè, àí³ ñïîðòèâí³ àâ-
ò³âêè, àí³ àâòîìîá³ë³ ñ³ìåéíîãî òè-
ïó — êîãî öåé çàêîí òîä³ ï³äòðè-
ìóº?”,— îáóðèâñÿ Îëåã Íàçàðåí-
êî. Çà éîãî ñëîâàìè, óõâàëà òàêî-
ãî ð³øåííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî îá-
ìåæåííÿ åêñïîðòó àãðîïðîìèñëî-
âî¿ ïðîäóêö³¿, õ³ì³÷íî¿ òà ìåòàëóð-
ã³éíî¿ ãàëóçåé. Ó òîé ÷àñ, ÿê êðà-
¿íè ªÑ íàâïàêè çíèçèëè ìèòî íà
ìåòàëóðã³éíó ïðîäóêö³þ ç 48 % äî
10 %.

Äóìêó êîëåãè ï³äòðèìóº ³ ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ Â³í-
íåð ²ìïîðòñ Óêðà¿íà (îô³ö³éíèé
³ìïîðòåð Ford, Jaguar, Land Rover,
Porshe. — “Õðåùàòèê”) Áîãäàí
Êóëü÷èíñüêèé óïåâíåíèé, ùî çà
ï³äòðèìêîþ “â³ò÷èçíÿíîãî” àâòî-
âèðîáíèêà òà áàæàííÿì ïîë³ïøè-
òè ïîêàçíèêè ³ìïîðòó, ñòî¿òü ëî-
á³þâàííÿ ³íòåðåñ³â àâòîâèðîáíè-
ê³â, íàáëèæåíèõ äî ÁÞÒó. “Îä-
íàê àâòîìîá³ë³ íà öèõ çàâîäàõ
çáèðàþòü ³ç ³ìïîðòíèõ êîìïëåê-
òóþ÷èõ, ÿê³ ³ òàê íå îïîäàòêîâó-

þòüñÿ, à ö³íè íà ö³ àâòîìîá³ë³ âñå
îäíî çðîñòóòü äî ð³âíÿ ö³í íà ³íî-
ìàðêè â ñâîºìó ìîäåëüíîìó ñåã-
ìåíò³ — ÷îìó ïðî öå í³õòî íå ãî-
âîðèòü?”,— ïîñêàðæèâñÿ “Õðå-
ùàòèêó” ïàí Êóëü÷èíñüêèé. Îá-
ìåæåííÿ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó
í³ÿêèì ÷èíîì íå âïëèíå íà ñòà-
á³ëüí³ñòü ö³í íà àâòîìîá³ë³ óêðà-
¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà. Çîêðåìà,
êîìïàí³ÿ “Áîãäàí” ïëàíóº ï³äâè-
ùèòè íà 40 % ö³íè íà àâòîìîá³-
ë³ Hyundai é KIA âæå äî ê³íöÿ
ðîêó. Íå çàáàðèòüñÿ ³ ÇÀÇ,—
óïåâíåíèé ïàí Êóëü÷èíñüêèé. Íà
éîãî äóìêó, ÿêùî ïîë³ïøóâàòè
ïîêàçíèêè òîðãîâåëüíîãî áàëàí-
ñó, òî íå çà ðàõóíîê ³ìïîðòó àâ-
òî, ïîêàçíèêè ÿêîãî âæå êîòðèé
ì³ñÿöü çíèæóþòüñÿ, à çà ðàõóíîê
³íøèõ ìåõàí³çì³â.

Íàðàç³, çà ñëîâàìè àâòîäèëå-
ð³â, íà ñêëàäàõ íàãðîìàäèëîñÿ â³ä
5 äî 15 òèñÿ÷ ³ìïîðòíèõ àâòî â
êîæí³é äèëåðñüê³é êîìïàí³¿, òà
ìàéæå òðè ì³ñÿö³ ââåçåííÿ íîâèõ
³ìïîðòíèõ ïàðò³é àâò³âîê ïðèçó-
ïèíåíî.

Âîäíî÷àñ, ³ç îêðåìèõ ãðóï òî-
âàð³â, çà äàíèìè Äåðæêîìñòàòó,
³ìïîðò ³ç ïî÷àòêó ðîêó çð³ñ íà

438 % (ì’ÿñî òà ñóáïðîäóêòè),
447 % (ñâèíèíà òà ñóáïðîäóêòè ç
íå¿), 225 % (êóðÿòèíà), 155 %
(âçóòòÿ), 83 % (îäÿã). ²ìïîðò ³íî-
ìàðîê çð³ñ ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíó-
ëèì ðîêîì çàãàëîì ëèøå íà 48 %.
Ó 2007 ðîö³ â³ä’ºìíå ñàëüäî çîâ-
í³øíüî¿ òîðã³âë³ òîâàðàìè ñòàíî-
âèëî ìàéæå $ 11,5 ìëðä. Ó òîé
÷àñ, ÿê íàðàç³ öåé ïîêàçíèê ñòà-
íîâèòü ìàéæå $ 15 ìëðä. Ùî íå
º êðèòè÷íèì ³ íå òàêèì óæå é çà-
ãðîçëèâèì äëÿ åêîíîì³êè êðà¿íè.

Óò³ì, íàâ³òü ÿêùî çàâòðà ïàð-
ëàìåíò ³ óõâàëèòü “àíòèêðèçî-
âèé” çàêîí, Ïðåçèäåíò íàêëàäå
íà íüîãî âåòî. Ïîäîëàòè éîãî äå-
ïóòàòè âæå íå çìîæóòü — ãîëîñ³â
á³ëüøîñò³ íå âèñòà÷èòü, àäæå
îïîçèö³éí³ ôðàêö³¿ (ÏÐ òà êîìó-
í³ñòè) ïðèíöèïîâî, ç ïîë³òè÷íèõ
ì³ðêóâàíü, íå ï³äòðèìóâàòèìóòü
“àíòèêðèçîâèé ïàêåò”,— óïåâíå-
í³ ó÷àñíèêè ðèíêó.

Ç ³íøîãî áîêó, ï³äâèùèòü ïàð-
ëàìåíò ñòàâêè ÷è í³ — âñå îäíî
îáñÿã ïðîäàæ óæå âïàâ â ìåæàõ
45—50 % â ïîð³âíÿíí³ ç òðàâíåì
íèí³øíüîãî ðîêó. ² íàâ³òü çà ÷èí-
íîãî 25 % ìèòà, ñèòóàö³ÿ íàäàë³
ëèøå ïîã³ðøóâàòèìåòüñÿ

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Верховна Рада розпочала
а тивн боротьб з е оно-
мічною ризою шляхом
жорст о о обмеження ім-
порт і пост по вітчизня-
ним заб довни ам. Проте
за онопрое т про обме-
ження імпорт може
спрово вати симетричні
ро и з бо раїн СОТ. А
за онопрое т "Про подо-
лання ризових явищ
б дівельній ал зі та жит-
ловом б дівництві" біль-
ше на ад є лобістсь ий
до мент заб довни ів.
Зрештою, я що обидва
за онопрое ти не позбав-
лять с ттєвих недолі ів,
їх, і ціл ом сл шно, може
завет вати Президент.

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора автодилери заявили, що підвищення мита на
імпортні автомобілі в мовах ризи доб’є авторино
раїни. І в той же час не розв’яже проблеми вітчизня-
но о автопром , інтереси я о о відверто "лобіюють" в
"анти ризовом " за оні, що роз лядатим ть парла-
менті вже завтра. Втім, за словами часни ів рин ,
навіть разі хвалення за он про підвищення мита на
імпортні авто, Президент навряд чи йо о підпише. На-
томість подолати вето Президента деп тати більшості
не змож ть — опозиційні фра ції не підтримають ініці-
ативи БЮТ .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ріст імпорт на о ремі р пи прод тів і товарів
(за даними Міністерства фінансів)

Опис товарів Зростання
10 місяців 2008 р.
до 10 місяців 2007

М'ясо та їстівні с бпрод ти + 438 %

Жири та олії тваринно о або рослинно о
походження; прод ти їх розщеплення; отові
харчові жири; вос и тваринно о або
рослинно о походження

+ 90 %

Готові харчові прод ти з м'яса, риби або
ра оподібних, молюс ів або інших водяних
безхребетних

+ 50 %

Ал о ольні і безал о ольні напої + 32 %

Одя та додат ові речі до одя , три отажні + 116 %

Одя та додат ові речі до одя , те стильні,
рім три отажних

+ 189 %

Вз ття та анало ічні вироби; їх частини + 155 %

Головні бори та їх частини + 83 %

Автомобiлi ле овi та iншi моторні
транспортнi засоби

+ 48 %

Підвищення мита призведе до зростання цін на і без то о низь оя існ
імпортн прод цію
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Ôîíäîâèé ðèíîê 
íå äîäàº îïòèì³çìó
²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Станом на 8 р дня ни-
нішньо о ро інде с
ПФТС становив 270,42
одиниці. Наст пно о дня
рс зменшився на 3,4

п н т або на 1,22 % і
становив 276,02 п н т . У
серед , 10 р дня, інде с
теж зменшився на 0,11 %
або на 0,3 одиниці, про-
тя ом наст пних трьох
днів тенденція бо ово о
тренд повторилася. Та ,
четвер ПФТС становив

275,1 п н т , відносне
зменшення дорівнювало
0,22 %, а абсолютне ста-
новило 0,62 п н т . В ін-
ці тижня ПФТС тримався
на рівні 275,05 п н ти,
порівняно з попереднім
днем зменшення станови-
ло 0,05 п н т або
0,02 %. Учора ж ПФТС
дещо зміцнився та за рі-
пився на позначці 276,28
п н т .

На ПФТС лишилися
лише технічні оди

Ñåðåäí³é ð³âåíü ÏÔÒÑ ïðî-
òÿãîì òèæíÿ ñòàíîâèâ 275,885
ïóíêòó. Â ïîíåä³ëîê, 15 ãðóäíÿ,
ÏÔÒÑ ³íäåêñ âòðèìàâñÿ íà ð³â-
í³ 274,26 ïóíêòó, ùî â³äïîâ³äàº
çíèæåííþ íà 0,02 % ïîð³âíÿíî
ç ð³âíåì ï’ÿòíèö³.

²íäåêñ ÏÔÒÑ-Ñbonds ó ïîíå-
ä³ëîê, âîñüìîãî ãðóäíÿ, ñòàíî-
âèâ 103,25 ïóíêòó. Ó â³âòîðîê,
9 ãðóäíÿ, öåé ³íäåêñ çíèçèâñÿ
íà 0,04 ïóíêòó àáî íà 0,03 %.
Íàñòóïíîãî äíÿ íà ôîíäîâîìó
ðèíêó êðà¿íè ñïîñòåð³ãàëîñÿ
çíèæåííÿ êóðñó äî 103,18 ïóíê-
òó, àáñîëþòíå çìåíøåííÿ —
0,03 ïóíêòó, â³äíîñíå — 0,03 %.
Ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ äâîõ äí³â
ÏÔÒÑ-Ñbonds çíîâó çìåíøó-
âàâñÿ. Â ï’ÿòíèöþ ³íäåêñ ñòà-
íîâèâ 103,12 ïóíêòó. Ñåðåäíº
éîãî çíà÷åííÿ çà ïåð³îä ç 8 äî
15 ãðóäíÿ âòðèìàâñÿ íà ð³âí³
103,152 ïóíêòó.

Ó ïîíåä³ëîê, 15 ãðóäíÿ,
ÏÔÒÑ çìåíøèâñÿ ïîð³âíÿíî ç
ð³âíåì ï’ÿòíèö³ 12 ãðóäíÿ íà
0,03 % ³ ñòàíîâèâ 274,26 ïóíê-
òó. Ïåð³îä ³ç 1 äî 5 ãðóäíÿ áóâ
ñïðàâä³ êðàùèì äëÿ óêðà¿íñüêî-
ãî ôîíäîâîãî ðèíêó, íà â³äì³íó
â³ä òåïåð³øíüî¿ ñèòóàö³¿ ñóö³ëü-
íîãî ïàä³ííÿ. Ó÷îðà â ïîð³âíÿí-
í³ ç òîðãàìè, ùî â³äáóëèñÿ íà-
ïåðåäîäí³ â ïîíåä³ëîê, ³íäåêñ
ÏÔÒÑ ïîäîðîæ÷àâ íà 0,74 % ³,
çà ï³äñóìêàìè òîðã³â, çàêð³ïèâ-
ñÿ íà ïîçíà÷ö³ 276,28 ïóíêòó.

ПФТС-Cbonds/TR —
ма сим м за рі

Ö³êàâèì º òîé ôàêò, ùî ôîí-
äîâèé ³íäåêñ ÏÔÒÑ-Cbonds/TR
óæå âêîòðå äåìîíñòðóâàâ ³íøó
òåíäåíö³þ. Ïî÷àòêîâå éîãî çíà-

÷åííÿ â ïåð³îä³, ùî àíàë³çóºòü-
ñÿ, ñòàíîâèëî 179,8 ïóíêòó. Ó
â³âòîðîê, 9 ãðóäíÿ, ³íäåêñ ï³ä-
âèùèâñÿ íà 0,01 ïóíêòó ³ ñòàíî-
âèâ 179,81 ïóíêòó. Ïðîòÿãîì íà-
ñòóïíèõ òðüîõ äí³â ³íäåêñ òåæ
çá³ëüøóâàâñÿ. 12 ãðóäíÿ áóëî çà-
ô³êñîâàíî çðîñòàííÿ íà ð³âí³
0,02 ïóíêòó ïîð³âíÿíî ç ð³âíåì
÷åòâåðãà. Ô³íàëüíå òèæíåâå çíà-
÷åííÿ ïåð³îäó ç 8 äî 12 ãðóäíÿ
ñòàíîâèëî 179,8 ïóíêòó. Íà-
ñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ, â ïîíå-
ä³ëîê, ³íäåêñ ÏÔÒÑ ñòàíîâèâ
179,6. Ñåðåäíº çíà÷åííÿ ôîí-
äîâîãî ³íäåêñó ÏÔÒÑ-
Cbonds/TR äëÿ öüîãî ïåð³îäó
ñòàíîâèëî 179,83 ïóíêòó.

ÏÒÔÑ ïðîòÿãîì ïåð³îäó,
ÿêèé àíàë³çóºòüñÿ, íå ïðîäå-
ìîíñòðóâàâ ìàêñèìàëüíèõ çíà-
÷åíü îñòàíí³õ 52 òèæí³â. Õî÷à
³íäåêñ íàáëèçèâñÿ äî ñâîãî ì³-
í³ìàëüíîãî ð³âíÿ — 222,26
ïóíêòó, ÿêå áóëî çàô³êñîâàíî 27
æîâòíÿ íèí³øíüîãî ðîêó. Ìàê-
ñèìàëüíîãî çíà÷åííÿ ÏÔÒÑ äî-
ñÿã 15 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó —
1 208,61 ïóíêòó.

²íäåêñ ÏÔÒÑ-Ñbonds òåæ
áëèçüêèé äî ñâîãî ì³í³ìàëüíî-
ãî çíà÷åííÿ, ÿêå áóëî çàô³êñî-
âàíî 24 æîâòíÿ 2008 ðîêó ³ ñòà-
íîâèëî 102,53 ïóíêòó, âîäíî÷àñ
ìàêñèìàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ öüî-
ãî ³íäåêñó ïðîòÿãîì îñòàííüîãî
ñòàíîâèòü 106,37 ïóíêòó, ÿê áà-
÷èìî âîëàòèëüí³ñòü ïîêàçíèêà
äóæå íèçüêà.

Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî ïîêàç-
íèê ÏÔÒÑ-Cbonds/TR 12 ãðóä-
íÿ äîñÿãíóâ ñâîãî ìàêñèìóìó çà
îñòàíí³ 52 òèæí³. Ì³í³ìàëüíå
éîãî çíà÷åííÿ áóëî çàô³êñîâà-
íî 25 ñ³÷íÿ íèí³øíüîãî ðîêó,
òîä³ ÏÔÒÑ-Cbonds/TR ñòàíî-
âèâ 160,85 ïóíêòó.

“Що робити?” —
радять е сперти

Àíàë³çóþ÷è ÒÎÐ-10 ïî ÏÔÒÑ,
àíàë³òèêè ðèíêó çàçíà÷àþòü, ùî
íàéïðèâàáëèâ³øèé âèãëÿä ñüîãî-
äí³ ìàþòü ç òî÷êè çîðó îäåðæàííÿ
ìàêñèìàëüíîãî ïðèáóòêó àêö³¿ ï³ä-
ïðèºìñòâ ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíîãî
êîìïëåêñó, ÿê³ ÷åðåç ñïàä âèðîá-
íèöòâà ïîäåøåâøàëè ÷àñîì á³ëüø
í³æ óäåñÿòåðî, à òàêîæ àêö³¿ ô³íàí-
ñîâèõ óñòàíîâ, ïåðø çà âñå áàíê³â.

Äåíèñ Ìàöóºâ, äèðåêòîð â³ää³ëó
òîðãîâèõ îïåðàö³é ³íâåñòèö³éíî¿
êîìïàí³¿ Dragon Capital, çàçíà÷èâ,
ùî íà ðèíêó ïðîòÿãîì ïåð³îäó, ùî
àíàë³çóºòüñÿ, í³÷îãî ö³êàâîãî íå
ñòàëîñÿ. Íåñóòòºâ³ îáñÿãè áóëî çà-
áåçïå÷åíî ï³äïèñàííÿì òåõí³÷íèõ
óãîä. ²íäåêñ ñóòòºâî íå çì³íèâñÿ,
ðåöåñ³ÿ íå äóæå ãîñòðà. Ï³ä íàïðó-
ãîþ áóëè ö³íí³ ïàïåðè áàíê³âñüêî-
ãî ñåêòîðó, çîêðåìà, áàíê³â
“Àâàëü” òà “Óêðñîöáàíê”. Ïðîâî-
äèëèñÿ àêòèâí³ ä³¿ ùîäî àêö³é
“Àçîâñòàë³”. Êð³ì òîãî, âèðîñëè
ö³íí³ ïàïåðè ï³äïðèºìñòâà “Ìîòî-
ðñ³÷³”, ãîëîâíèì ÷èíîì çà ðàõóíîê
ì³ñöåâèõ ïîêóïö³â, àäæå ñàìèõ àê-
ö³é â îá³ãó ìàëî. Ïîâ³ëüíî çðîñòà-
ëè àêö³¿ åíåðãåòè÷íèõ êîìïàí³é.

Ó òîé æå ÷àñ ö³ ï³äïðèºìñòâà
ìàþòü çíà÷íèé ð³âåíü ³íâåñòèö³é-
íîãî ðèçèêó, ùîïðàâäà ïîòåíö³é-
íó ïðåì³þ çà ðèçèê ìîæíà ââàæà-
òè á³ëüø í³æ äîñòàòíüîþ. “Âçàãà-
ë³ òðåáà çàçíà÷èòè, ùî ðèíîê àê-
ö³é — íåâäàëèé âàð³àíò ³íâåñòó-
âàííÿ äëÿ òèõ îñ³á, ÿê³ ïðàãíóòü ́ à-
ðàíòîâàíîãî ïðèáóòêó, îñê³ëüêè
âñ³ì ïðåäñòàâëåíèì òàì ³íñòðóìåí-
òàì õàðàêòåðíèé á³ëüøèé ïîð³âíÿ-
íî ç ³íøèìè àêòèâàìè ðèçèê”,—
ïðîêîìåíòóâàâ Âîëîäèìèð Ëàíäà,
êåð³âíèê àíàë³òè÷íîãî â³ää³ëó ÂÀÒ
“Óêðà¿íñüêèé ôîíäîâèé öåíòð”.

“Ôîðìóëîþ óñï³õó â óìîâàõ, ÿê³
ñêëàëèñÿ, áóäå ³íâåñòóâàííÿ â êîì-
ïàí³¿ ç âèñîêèì ðèçèêîì. Öå çàáåç-
ïå÷èòü ïðèáóòêè â ìàéáóòíüîìó.
Âàðòî òàêîæ âêëàäàòè ãðîø³ â êîì-
ïàí³¿ òèõ ãàëóçåé, ÿê³ âñå-òàêè çà-
áåçïå÷óþòü ãðîøîâèé ïîò³ê ï³ä ÷àñ
êðèçè, ïðîäóêö³ÿ ÿêèõ ìàòèìå ñòà-
á³ëüíèé ïîïèò. ²íâåñòóâàòè òàêîæ
âàðòî â ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ìàþòü
ìåíøå áîðã³â”,— ïîðàäèâ äèðåê-
òîð êîìïàí³¿ “Ê²ÍÒÎ” Îëåã Ï³-
êàðñüêèé.

Перспе тиви
на 2009 рі

Â óìîâàõ, ÿê³ ñêëàëèñÿ, äåÿê³
àíàë³òèêè âæå ïðèïèíÿþòü ïðîâî-
äèòè òåõí³÷íèé àíàë³ç ðèíêó, âêà-
çóþ÷è, ùî â³äíîâëÿòü éîãî ï³ñëÿ
âèõîäó ç êðèçè. Âîëîäèìèð Ëàíäà
³ç “Óêðà¿íñüêîãî ôîíäîâîãî öåí-
òðó” çàçíà÷àº, ùî â óìîâàõ ñòð³ì-
êîãî çíåö³íåííÿ àêòèâ³â íà ôîí³
çìåíøåííÿ îáñÿã³â òîðã³â â ÏÔÒÑ,
òåõí³÷íèé, à ³íêîëè íàâ³òü ³ ôóí-
äàìåíòàëüíèé àíàë³ç âòðà÷àþòü
ñâîþ àêòóàëüí³ñòü, à íà ïåðøèé
ïëàí âèõîäèòü ïèòàííÿ ïîâåðíåí-
íÿ äîâ³ðè ³íâåñòîð³â äî óêðà¿í-
ñüêèõ ö³ííèõ ïàïåð³â. Âðàõîâóþ÷è
íåâåëèêèé ðîçì³ð ðèíêó íèí³, äëÿ
ïîíîâëåííÿ çðîñòàííÿ äîñòàòíüî
ïîð³âíÿíî íåâåëèêîãî ïëàòîñïðî-
ìîæíîãî ïîïèòó ³íâåñòîð³â.

Ðîáëÿ÷è äîâãîñòðîêîâèé àíàë³ç
ðîçâèòêó ôîíäîâîãî ðèíêó, åêñ-
ïåðò âêàçàâ íà òå, ùî øâèäøå çà
âñå ò³ ãðàâö³ ôîíäîâîãî ðèíêó, ÿê³
áóäü-ùî íàìàãàëèñÿ ïîçáóòèñÿ ïà-
ïåð³â, ùî ïàäàþòü ó ö³í³, âæå çðî-
áèëè öå. Â òîé ÷àñ “áèêè” ùå íå
ìàþòü äîñòàòíüî¿ ô³íàíñîâî¿ ñèëè
äëÿ òîãî, ùîá øòîâõíóòè ðèíîê
óãîðó. “Âðàõîâóþ÷è ñâ³òîâ³ íàñòðî¿
òà âíóòð³øí³ òåíäåíö³¿, ìîæíà

ñïðîãíîçóâàòè, ùî ó 2009 ðîö³ ìè
ñòàíåìî ñâ³äêàìè ñòð³ìêîãî çðîñ-
òàííÿ ³íäåêñó ÏÔÒÑ, ùîïðàâäà,
øâèäøå çà âñå öå ðîçïî÷íåòüñÿ ó
äðóãîìó ï³âð³÷÷³, êîëè ÷³òê³øèìè
ñòàíóòü ÷àñîâ³ ãîðèçîíòè â³äíîâ-
ëåííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó â ñâ³ò³ çà-
ãàëîì ³ â Óêðà¿í³ çîêðåìà”,—
ñïðîãíîçóâàâ äëÿ “Õðåùàòèêà”
Âîëîäèìèð Ëàíäà.

Îëåã Ï³êàðñüêèé ââàæàº, ùî â
íàéáëèæ÷³ ï³âðîêó çàö³êàâëåí³ñòü
³íâåñòîð³â äî ðèíêó ö³ííèõ ïàïå-
ð³â â Óêðà¿í³ áóäå ì³í³ìàëüíîþ ³
òàêà ñèòóàö³ÿ, ìîæëèâî, çáåðåæåòü-
ñÿ äî äðóãî¿ ïîëîâèíè îñåí³.

Çàãàëîì åêñïåðòè çàçíà÷àþòü,
ùî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ì³ñÿö³â 2008
ðîêó îáñÿãè òîðã³â íà ÏÔÒÑ íà-
ñò³ëüêè íåçíà÷í³, ùî äèíàì³êà ³í-
äåêñó ìàº íå³íôîðìàòèâíèé õàðàê-
òåð. Âðàõîâóþ÷è âèñîêó âîëàòèëü-
í³ñòü ³ â³äñóòí³ñòü ÷³òêîãî òðåíäó,
ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî ³íäåêñ
ÏÔÒÑ óïàâ ó “çèìîâó ñïëÿ÷êó”.
Êëþ÷îâèì ôàêòîðîì, ùî âïëèâà-
òèìå íà óêðà¿íñüêèé ôîíäîâèé ðè-
íîê ó 2009-ìó ñòàíå äîâ³ðà ³íâåñ-
òîð³â, ÿêà çàëåæàòèìå â³ä ñòàá³ë³-
çàö³¿ ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè,
â³äíîâëåííÿ äîêðèçîâèõ îáñÿã³â
âèðîáíèöòâà â Óêðà¿í³ ³ ìåíøîþ
ì³ðîþ â³ä ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â íà-
ø³é äåðæàâ³.

Îòæå, ïåð³îä ç 8 äî 15 ãðóäíÿ áóâ
âèçíà÷àëüíèì äëÿ ôîíäîâîãî ðèí-
êó, àäæå ³íäåêñ ÏÔÒÑ-Cbonds/TR
ñÿãíóâ ñâîãî ìàêñèìóìó çà îñòàí-
í³ 52 òèæí³. Âîäíî÷àñ, âëàñíå ³í-
äåêñ ÏÔÒÑ äåìîíñòðóâàâ ñïàäà-
þ÷èé áîêîâèé òðåíä. Ôîíäîâèé
ðèíîê Óêðà¿íè ïåðåáóâàâ íå â ñâî-
ºìó íàéë³ïøîìó ñòàí³, îáñÿãè îïå-
ðàö³é áóëî äîñÿãíóòî çà ðàõóíîê
òåõí³÷íèõ óãîä. Â³äïîâ³äíî äî ïðîã-
íîç³â àíàë³òèê³â, íàñòóïí³ ï³âðîêó
ñèòóàö³ÿ ìîæå çáåðåãòèñÿ

Попри втрат інвестиційної привабливості, а ції раїнсь их підприємств почн ть дорожчати вже наст пно о ро

Åêñïåðòè ðàäÿòü âêëàäàòè êîøòè â àêö³¿ ìåòêîìá³íàò³â
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ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Çâèíóâà÷åííÿ
ó ñåêòàíòñòâ³
ÿê ÷îðíèé
ï³àð

Áîðèñ ÁÀÕÒªªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Ç ðîêó â ð³ê â Óêðà¿í³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äèâ-
íèé ïàðàäîêñ, ã³äíèé óâàãè Øåðëîêà Õîëì-
ñà. À ñàìå: ò³ëüêè-íî â ïîâ³òð³ áîäàé òð³øå÷-
êè ïî÷èíàº ïàõíóòè âèáîðàìè, ÿê ó ÇÌ² îä-
ðàçó àêòèâ³çóºòüñÿ áîðîòüáà ç ñåêòàìè. Ïðî
íåáåçïåêó ñåêò ïîïåðåäæàþòü óêðà¿íö³â ëåäü
íå âñ³ òåëåêàíàëè é áàãàòî ç-ïîì³æ ãàçåò òà
æóðíàë³â. Íàâ³òü òèõ, ÿê³ âçàãàë³-òî íå äóæå
ïîëþáëÿþòü â³ääàâàòè ñâî¿ øïàëüòè ï³ä ðîç-
äóìè ïðî çàãàëüíîñîö³àëüí³ ïðîáëåìè.

Îòàêèé ñïëåñê "ñåêòàíòñüêî¿" òåìè â³äáóâ-
ñÿ é ö³º¿ îñåí³. Ïðîáëåìà õàðèçìàòè÷íèõ ðå-
ë³ã³éíèõ óãðóïîâàíü ñïðàâä³ ³ñíóº, äåÿê³ ç íèõ
ñïðàâä³ ñòàíîâëÿòü çàãðîçó äëÿ ñóñï³ëüñòâà òà
îêðåìèõ ãðîìàäÿí. ² âñå áóëî á äîáðå, ÿêáè...
Ïî-ïåðøå, ñåðåä ðîçìà¿òòÿ ìàòåð³àë³â íà öþ
òåìó æîäíîãî ðàçó íå äîâîäèëîñÿ çóñòð³òè
âèçíà÷åííÿ: à ùî æ òàêå ñåêòà? ²ç ÷èì ñàìå
ñë³ä áîðîòèñÿ? Íå äàë³ ÿê 14 ãðóäíÿ ðàä³î
"Åðà", ïðîãðàìè ÿêîãî éäóòü íà ïåðøîìó ðà-
ä³îêàíàë³, ðîçïîâ³äàëî ïðî ²çðà¿ëü. Ãîñòåì
ñòóä³¿ áóâ ñï³âàê Àíàòîë³é Ìàòâ³é÷óê. "Ó ªðó-
ñàëèì³ áàãàòî ð³çíîìàí³òíèõ õðàì³â,— ðîç-
ïîâ³äàâ â³í,— õðèñòèÿíñüê³, êàòîëèöüê³, ñè-
íàãîãè, ìå÷åò³..." Ó êðà¿í³, äå ïîøèðåíå ïðî-
òèñòàâëÿííÿ õðèñòèÿíñòâà òà êàòîëèöèçìó,
ðîçìîâè ïðî áîðîòüáó ç áóäü-ÿêîþ â³ðîþ áåç
÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ ï³äñòàâ ìîæóòü ñê³í÷èòè-
ñÿ ïîãàíî. À íåâèçíà÷åí³ñòü ïðåäìåòó îáãî-
âîðåííÿ çìóøóº ïðèïóñêàòè, ùî íàñïðàâä³
ìåòîþ öèõ ìàòåð³àë³â º çîâñ³ì íå ñåêòè.

Ïî-äðóãå, íàñòîðîæóº... í³, íàâ³òü íå îä-
íîñòàéí³ñòü ð³çíèõ ÇÌ², à îäíîòèïí³ñòü óñ³õ
"àíòèñåêòàíòñüêèõ" ìàòåð³àë³â. Ðàäÿíñüêó àí-
òèðåë³ã³éíó ïðîïàãàíäó — îñü ùî íàãàäóþòü
óñ³ âîíè. ßêùî â³ðèòè, ùî íàø³ ÇÌ² ñïðàâ-
ä³ íåçàëåæí³ é íàâ³òü êîíêóðóþòü ì³æ ñî-
áîþ, ÿê öå ìîæíà ïîÿñíèòè?

Íàðåøò³, áåíòåæèòü çãàäàíèé çá³ã ó ÷àñ³ ì³æ
àêòèâ³çàö³ºþ òåìè òà ïåðñïåêòèâàìè âèáîð³â.
Õî÷à ñàìå â³í, çäàºòüñÿ, âñå é ïîÿñíþº. Ïî-
ìèëÿþòüñÿ ò³, õòî ââàæàº, ùî òåìó ñåêòàíò-
ñòâà ìîæíà çàñòîñóâàòè ëèøå ïðîòè Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. ×è íå â óñ³õ ïîë³-
òè÷íèõ ñèëàõ ìîæíà çíàéòè ïîì³òí³ ïîñòàò³,
ÿê³ º ïðèõèëüíèêàìè íå òàêèõ óæå é òðàäè-
ö³éíèõ äëÿ Óêðà¿íè êîíôåñ³é. À ÿê íå çíàé-
äóòüñÿ? Ïåðåä ïîïåðåäí³ìè âèáîðàìè ñåðåä
óêðà¿íö³â ïîøèðþâàëè "ñïèñêè ºâðå¿â", ñå-
ðåä ÿêèõ îïèíÿëèñÿ âñ³ áåç âèíÿòêó â³äîì³ ïî-
ë³òèêè, âêëþ÷íî ç óñ³ìà ë³äåðàìè íàö³îíàë-
äåìîêðàò³â. Òî ùî æ, íàñòàâ ÷àñ "ñïèñê³â ñåê-
òàíò³â"? Äîâåñòè ïîë³òèêó, ùî â³í íå ñåêòàíò,
áóäå íå ëåãøå, í³æ äîâåñòè, ùî íå ºâðåé. Òà
é áóäü-ÿê³ ñïðîáè öå çðîáèòè âèêëèêàòèìóòü
çóñòð³÷íå çàïèòàííÿ: "À ÷îãî öå âè, äîáðîä³þ,
òàê ðîçõâèëþâàëèñÿ? Âè ùî æ, ïðîòè ºâðå-
¿â? Ïðîòè ñâîáîäè â³ðîñïîâ³äàííÿ?".

Äî ñëîâà, ÷è íå ìîæíà ïðîñòåæèòè é ³í-
øîãî çâ’ÿçêó? Õ³áà íàøà ïîë³òèêà íå íàãàäóº
ïðîòèáîðñòâî õàðèçìàòè÷íèõ öåðêîâ? Ïðè-
ãàäàéòå áóäü-÷èþ ïåðåäâèáîðíó àã³òàö³þ:
"Ïîâ³ðòå íàì, ³ íà âàñ ç³éäå ùàñòÿ! — ßê âî-
íî ç³éäå, â ÿêèé ñïîñ³á? — À îò ïðîñòî òàê!
— Ùî äëÿ òîãî òðåáà ðîáèòè? — Â³ääàéòå íàì
ñâî¿ ãîëîñè!" — é ÷åêàéòå. ² â³ðòå, â³ðòå, â³ð-
òå! ² áîðîíè, Áîæå, íå ëîâ³òüñÿ â òåíåòà êîí-
êóðåíò³â! "Ìè — ïðàâèëüíà öåðêâà, êîíêó-
ðåíòè º ñåêòàìè!" — îò, âëàñíå, äî ÷îãî çâî-
äèòüñÿ âñÿ ïîë³òè÷íà àã³òàö³ÿ â Óêðà¿í³. À ùî
íàãàäóº çàêðèò³ñòü òà æîðñòêà ³ºðàðõ³çîâà-
í³ñòü á³ëüøîñò³ íàøèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë?

Îëüãà ÑÀÃÀ×: “Ïðèêðî
ñïîñòåð³ãàòè çà â³éíîþ
ïðîòè êèÿí”

Меш анців найближчо-
о до Києва села Ліс-
ни и тривожать дії ря-
д проти иян. Засіб
проти сваволі один —
рт вання і взаємна

допомо а. Розповідає
олова сільради без-
партійна Оль а САГАЧ.

— ×è â³ä÷óâàºòüñÿ ó ñåë³ òà
â³éíà, ÿêó íèí³ âåäå ïðîòè êè-
ÿí óðÿä?

— Ìè ìàºìî ñâî¿ ïðîáëåìè,
àëå òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â Êè-
ºâ³, ïñèõîëîã³÷íî ïîçíà÷àºòü-
ñÿ ³ íà íàñ. Áóäü-ÿêîãî ³íøî-
ãî âïëèâó ïîêè ùî íåìàº, òà
êîëè ç ãðîìàäÿíàìè äåðæàâè
òàê ÷èíÿòü, öå äàº äóæå âè-
ðàçíèé íåäîáðèé ïðèñìàê.
Íàì íåïðèºìíî.

— ßê âè áóäóºòå ñòîñóíêè ³ç
ìåøêàíöÿìè ñåëà?

— ßê ãîëîâà ñ³ëüñüêî¿ ðà-
äè ïåðåêîíóþ îäíîñåëüö³â,
ùî ëèøå â ºäíîñò³ íàøà ñè-
ëà. Íàìàãàºìîñÿ ñàì³ íå ðî-
áèòè òàê, ÿê íèí³ íåñïðàâåä-
ëèâî ÷èíÿòü ³ç êè¿âñüêîþ
âëàäîþ. ßê íà ìåíå, ïîòð³á-
íî äîñëóõàòèñÿ äóìêè ïðåä-
ñòàâíèê³â ñòîëè÷íî¿ âëàäè ³
äîïîìàãàòè Ëåîí³äîâ³ ×åðíî-
âåöüêîìó â ö³ ñêëàäí³ ÷àñè.
ß æ íà ñâîºìó ð³âí³ íàìàãà-
þñÿ îá'ºäíàòè ìåøêàíö³â ñå-
ëà, ï³êëóâàòèñÿ ïðî óñ³õ ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèõ, îäèíîêèõ,
³íâàë³ä³â, äîïîìàãàºìî ¿ì ó
äóæå â³ä÷óòíèõ ìàñøòàáàõ.
Îêð³ì òîãî, â íàñ º ñåðéîçí³
ïðîáëåìè, çîêðåìà â ìåæàõ
ñåëà âëàäà â³ä³áðàëà 40 ãåê-
òàð³â çåìë³, òîæ ìóñèìî áî-
ðîíèòè ¿¿. Òà ïîïðè öå, òèì,
õòî ïîòðåáóº ï³äòðèìêè, äî-
ïîìàãàºìî. Øêîëó òóò ãàðíó
çðîáèëè, êëóá-êðàñåíü —
òåïåð º íà ùî ïîäèâèòèñÿ ó
ñåë³.

Íà ìîþ äóìêó, ÿêáè âëàäà
êðà¿íè áóëà òàêîþ ºäèíîþ, ÿê
ìåøêàíö³ íàøîãî ñåëà, Óêðà-
¿íà çàñï³âàëà áè.

— ×è íàäàºòå âè êîíêðåòíó
äîïîìîãó?

— Òàê. Ñêàæ³ìî, áàãàòîä³ò-
íèì ñ³ì’ÿì íà êîæíó äèòèíó
ïëàòèìî 100 ãðèâåíü ùîì³ñÿ-
öÿ.

— Ç áþäæåòó ñåëà?
— Í³. Ìè ñòâîðèëè ãðîìàä-

ñüêó îðãàí³çàö³þ "Â³äðîäæåííÿ
ñåëà Ë³ñíèêè", òîæ ïëàòèìî ç
¿¿ ôîíä³â. À ç áþäæåòó ñåëà
öüîãîð³÷ âèòðà÷àëè ãðîø³ ëè-
øå íà çàðïëàòó. Áëàãîä³éíèé
ôîíä ïîïîâíþºòüñÿ êîøòàìè
ñïîíñîð³â, ìåøêàíö³â ñåëà.
Îñê³ëüêè ïîðó÷ ïðîëÿãàº ïðå-
çèäåíòñüêà òðàñà, â íàñ ïðî-
æèâàþòü ³ äàëåêî íå á³äí³ ëþ-
äè, ÿê³ é äîïîìàãàþòü. Ï³äòðè-
ìóºìî é îäèíîêèõ ìàòåð³â. Íà
îäíó äèòèíó-³íâàë³äà äîïëà÷ó-
ºìî ïî 300 ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ,
ùå íà îäíó — ïî 200. Íå çà-
ëèøàºìî â á³ä³ òàêîæ îíêîõâî-
ðèõ, çâàæàºìî íà òå, ÿêèé êóðñ
ë³êóâàííÿ ³ ñê³ëüêè ë³ê³â ïðî-
ïèñóþòü ë³êàð³. Äâîì òàêèì
îäíîñåëüöÿì íàäàëè äîïîìîãó
íà çàãàëüíó ñóìó 36 500 ãðè-
âåíü ïðîòÿãîì 8 ì³ñÿö³â. Ó Ë³ñ-
íèêàõ æèâå ìîëîäà ìàòè ç ìà-
ëèìè ä³òüìè, ÿêà ìàº öþ òÿæ-
êó íåäóãó, ìè ¿é íàäàëè ìàé-
æå 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Îäíîðà-
çîâî¿ äîïîìîãè îäíîñåëüöÿì çà
8 ì³ñÿö³â âèïëàòèëè çàãàëîì 94
òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Âèä³ëèëè äî-
ñòàòíüî êîøò³â äëÿ ðåìîíòó
øêîëè, âèòðà÷àºìî íà êóëü-
òóðíå æèòòÿ, á³áë³îòåêó, ïîñòà-
âèëè äóæå ãàðíèé ïàì’ÿòíèê
Ìèõàéëîâ³ Ãðóøåâñüêîìó. Õîð
ó íàñ âåëèêèé, ïî ðàéîíó âè-
ñòóïàº, º õîðåîãðàô³÷íèé êî-
ëåêòèâ. Â³äêðèëè â Ë³ñíèêàõ
áåçïëàòíèé êàá³íåò åëåêòðîìà-
ñàæíèõ êð³ñåë: ó ì³ñò³ çà ñåàíñ
30 ãðèâåíü áåðóòü, à â íàñ äëÿ
ìåøêàíö³â ñåëà — çàäàðìà.
Ïëàòèìî çà ðîáîòó êàðä³îëî-
ãó — çàñëóæåíîìó ë³êàðþ
Óêðà¿íè, â³í ïðèéìàº ïàö³ºí-
ò³â òåæ áåçïëàòíî. Ñïîðóäèëè
ê³ëüêà äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â,
îáëàäíàëè ó ïðèì³ùåíí³ øêî-
ëè ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò.

Ñëîâîì, º ùî ïîêàçàòè ³ º ÷èì
ïèøàòèñÿ. ² âñå öå ìîæëèâî
ò³ëüêè çàâäÿêè òîìó, ùî ìè
çãóðòîâàí³. Ó íàñ º ³í³ö³àòèâíà
ãðóïà ó ñêëàä³ äåïóòàò³â ñ³ëü-
ðàäè, ïðàö³âíèê³â âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó, îäíîñåëüö³â. Ë³ñ-
íèêè â³äáóäîâóºìî ñï³ëüíèìè
çóñèëëÿìè, íåçâàæàþ÷è íà
êðèçó, ïðî ÿêó ãîâîðÿòü áåç-
óïèííî.

— Âàñ óïåðøå îáðàëè ãîëî-
âîþ ñ³ëüðàäè?

— Òàê. Ðàí³øå ÿ ïðàöþâàëà
áóõãàëòåðîì ó ñ³ëüðàä³, à ïî-
ïåðåäíÿ ãîëîâà ñ³ëüñüêî¿ ðà-

äè, íà æàëü, òðàã³÷íî çàãèíó-
ëà â àâòîêàòàñòðîô³, òîìó â³ä-
áóëèñÿ äîñòðîêîâ³ âèáîðè.

— Îäíîñåëüö³, ìàáóòü, çíà-
ëè, ùî âè º â³ðóþ÷îþ öåðêâè
"Ïîñîëüñòâî Áîæå"?

— Çíàëè, ìî¿ îïîíåíòè ìå-
íå òàê óñÿêèì áðóäîì îáëèâà-
ëè! Àëå ëþäè íå çâåðòàëè íà
öå óâàãè, áî â ñåë³ âñ³ ìåíå
çíàþòü äî äð³áíèöü. ß ç òó-
òåøí³õ ó äâàíàäöÿòîìó ïîêî-
ë³íí³. Ìåíå îáðàëè ïîïðè òå,
ùî îïîíåíòè â ìåíå áóëè
ñèëüí³ — âïëèâîâ³ ëþäè ç ô³-
íàíñàìè. Àëå íàðîä ïåðåì³ã
íà âèáîðàõ ó Ë³ñíèêàõ, à íå
ïîñëàíö³ â³ä âëàäè ç ì³øêàìè
ãðîøåé.

— Â³äêîëè ãîëîâóºòå, ìàáóòü,
íå÷àñòèé ã³ñòü ó öåðêâ³?

— Âñå òàê ñàìî, ÿê ³ ðàí³øå.
ß õîäæó äî Áîãà. Òàì îòðè-
ìóþ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ,
ÿê³ ìåíå ö³êàâëÿòü. Òàì ÿ ñòà-
ëà òàêîþ ëþäèíîþ, ÿêîþ º òå-
ïåð. Ó öåðêâ³ ïàíóº äóõîâ-
í³ñòü, äðóæáà, ìèð, çëàãîäà.
ßê íà ìåíå, äåêîìó âàðòî ïî-
â÷èòèñÿ, ÿê ïîâîäèòèñÿ â
æèòò³.

— Ìð³ºòå áóòè ïàñòîðîì?
— Í³, öå íå ìîº. ß ïðî öå

í³êîëè íå äóìàëà. Ìîº ïîêëè-
êàííÿ — ðîáîòà ç ëþäüìè, à
ðàí³øå ÿ ³ç çàäîâîëåííÿì çàé-
ìàëàñÿ âëàñíèì á³çíåñîì. Òå-
ïåð îï³êóþñÿ âèõîâàííÿì ìî-
ëîä³ òà â³äáóäîâîþ íàøîãî ñå-
ëà

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
"Хрещати "

Ãîëîâà ì³ñöåâî¿ ðàäè ñåëà Ë³ñíèêè ïîä³ëèëàñÿ äîñâ³äîì
ãóðòóâàííÿ ïðîòè ñâàâîë³
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
Про погодження та встановлення тарифів 

на послуги з вивезення побутових відходів
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1723 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про відходи”, Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, Зако�
ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006
№ 1010 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”, на�
казу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.03.2000 № 54 “Про
затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів” та рі�
шення Київської міської ради II сесії VI скликання “Про встановлення граничних рівнів рентабельності на
послуги із вивезення побутових відходів” з метою недопущення збитковості суб’єктів господарювання, які
надають послуги з вивезення побутових відходів внаслідок зміни економічних умов, які відбулися протя�
гом строку дії тарифів, що призвели до підвищення витрат, пов’язаних з вивезенням, знешкодженням по�
бутових відходів та реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Âñòàíîâèòè òà ïîãîäèòè òàðèôè íà
ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â,
ùî íàäàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè, òà ââåñòè
¿õ â ä³þ ç 01.01.2009 (äîäàþòüñÿ).

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29.12.2007
¹ 1796 “Ïðî ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà ïî-
ñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â” ç
01.01.2009.

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

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

Голова Л. Черновець ий

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

від 11 грудня 2008 № 1723

Тарифи 
на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються 

підприємствами

№
п/п

Підприємства Тариф, рн і оп. за 1 б. м

Житлові ор анізації
сіх форм власності

Фізичні
особи, що
проживають
приватном
се торі

Бюджетні
ор анізації

Інші споживачі

без ПДВ з ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

I. Вивезення поб тових відходів

12 ПП “А-Транс” 23,33 28,00 28,00 23,78 28,53 24,89 29,86

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про затвердження проекту 
“Реконструкція транспортної розв’язки 

на Ленінградській площі” 
у Дніпровському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1362 від 30 вересня 2008 року

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò “Ðåêîíñòðóêö³ÿ
òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Ëåí³íãðàäñüê³é
ïëîù³” ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³, ðåêîìåí-
äîâàíèé äî çàòâåðäæåííÿ ñïåö³àë³çîâàíîþ
äåðæàâíîþ åêñïåðòíîþ îðãàí³çàö³ºþ öåí-
òðàëüíà ñëóæáà óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áó-

ä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ô³-
ë³ÿ “Êè¿âäåðæáóäåêñïåðòèçà” (ïîçèòèâíèé
âèñíîâîê êîìïëåêñíî¿ äåðæàâíî¿ åêñïåð-
òèçè â³ä 20.08.2008 ð. ¹ 6024) ç òàêèìè îñ-
íîâíèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíè-
êàìè:

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðè-
çèêó (ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åí³ çâåäåíèì
êîøòîðèñíèì ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³â-
íèöòâà, çä³éñíþºòüñÿ çàìîâíèêîì ðåêîí-
ñòðóêö³¿ íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòîâóþ÷èõ äîêó-
ìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ð-
êè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ô³ë³ºþ “Êè¿âäåðæ-
áóäåêñïåðòèçà” äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãà-

í³çàö³ÿ — öåíòðàëüíà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè”.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó
Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Голова Л. Черновець ий

- еста ада № 1 м 502,9

- еста ада № 2 м 384,9

- еста ада № 3 м 321,6

Довжина т нелю з підходами м 300,0

Довжина підпірної стін и м 200,0

Площа шляхопроводів і т нелю, в т. ч.: м2 22670,0

- еста ада № 1 м2 10940,0

- еста ада № 2 м2 4430,0

- еста ада № 3 м2 3700,0

- т нелю м2 3600,0

Площа автопроїздів з приміщеннями м2 22800,170

Підземні пішохідні переходи: — існ ючий
(через пр. Га аріна)

м2 1010,0

- що підля ають ре онстр ції: через Хар івсь е шосе
(L=62 м)

м2 217,0

через пр. Возз'єднання (L=210 м; з вбиральнею) м2 210,0

Проп с на спроможність пішохідних переходів через:
- просп Га аріна

чол./ од. 12000

- Хар івсь е шосе чол./ од. 7000

- просп. Возз'єднання чол./ од. 12000

Проп с на спроможність по напрям ах:
- просп. Возз'єднання - Хар івсь е шосе

авт./ од. 4800

- просп. Возз'єднання - в л. Празь а авт./ од. 1800

- Хар івсь е шосе - в л. Празь а авт./ од. 1800

- просп. Га аріна - пр. Мир авт./ од. 2400

- просп. Га аріна - в л. Б дівельни ів авт./ од. 2400

- просп. Га аріна - в л. Празь а авт./ од. 1800

- просп. Мир - пр. Возз'єднання авт./ од. 2400

- просп. Мир - Хар івсь е шосе авт./ од. 3600

- просп. Мир - в л. Празь а авт./ од. 3600

По еста адах і т нелю

- просп. Возз'єднання - пр. Га аріна авт./ од. 4800

- Хар івсь е шосе - пр. Га аріна (в обох напрям ах) авт./ од. 4800

- Хар івсь е шосе - пр. Возз'єднання (т нелю) авт./ од. 2400

Тривалість б дівництва міс. 44,0

Кошторисна вартість ре онстр ції в цінах 2008 ро (з
рах ванням ПДВ)

тис. рн 546484,853

в том числі:
- БМР (без ПДВ) тис. рн 417247,145

- ошти на по риття ризи (з ПДВ) тис. рн 18609,679

- ошти на по риття інфляційних процесів (з ПДВ) тис. рн 97417,376

По азни и Од.
вимір

Кіль ість

Площа заб дови а 7,178

Довжина шляхопроводів, в т. ч.: м 1209,4

Про дозвіл на тимчасове зайняття тротуару 
на перетині вулиць Горького (Антоновича) 

та Володимиро5Либідської у Голосіївському
районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1157 від 15.08.2008

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про осно�
ви містобудування”, “Про автомобільні дороги”, враховуючи рішення Київської міської ради від 24.04.03 р.
№ 403/563 та від 30.09.2004 р. № 523/1933 “Про надання Генеральній прокуратурі України земельної ді�
лянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з об’єктами соціально�побутової
сфери на перетині вулиць Горького (Антоновича) та Володимиро�Либідської у Голосіївському районі” з ме�
тою безпечного проходу пішоходів:
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1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áóä³âåëüíî-êîìåðö³éíà
ô³ðìà “Ãðàí³ò” çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, òèì-
÷àñîâå ç 15.082008 ïî 30.12.2010 çàéíÿòòÿ
òðîòóàðó, íà âñþ øèðèíó, äëÿ îðãàí³çàö³¿
áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà òà âëàøòóâàííÿ
ï³øîõ³äíî¿ ãàëåðå¿ øèðèíîþ 1,5 ì ïî âóë.
Ãîðüêîãî (Àíòîíîâè÷à) òà Âîëîäèìèðî-
Ëèá³äñüêî¿, íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò ç
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç îá’ºêòàìè ñîö³-
àëüíî-ïîáóòîâî¿ ñôåðè íà ïåðåòèí³ âóëèöü
Ãîðüêîãî (Àíòîíîâè÷à) òà Âîëîäèìèðî-
Ëèá³äñüêî¿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ç ìå-
òîþ áåçïå÷íîãî ïðîõîäó ï³øîõîä³â, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Áóä³âåëüíî-êîìåðö³éíà ô³ðìà
“Ãðàí³ò” ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó:

2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà
âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü.

2.3. Âñòàíîâèòè îãîðîæó, â³äïîâ³äí³ äî-
ðîæí³ çíàêè, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüí³ ë³õòà-
ð³ òà çàáåçïå÷èòè áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øî-
õîä³â ³ ïðî¿çä òðàíñïîðòó â ì³ñöÿõ âèêî-
íàííÿ ðîá³ò.

2.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâè-
ëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïî-

ðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàä-
íàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåí-
íÿì âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125, çà-
áåçïå÷èâøè òðèçì³ííèé ðåæèì ðîáîòè.

2.5. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â óïðàâë³í-
í³ äåðæàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó âñòàíîâ-
ëåííÿ äîðîæí³õ çíàê³â â ì³ñöÿõ âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò.

2.6. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â íà âñþ øèðèíó ô³ãóð-
íèìè åëåìåíòàìè ìîùåííÿ òà ïåðåäàòè çà
àêòîì ÊÏ ØÅÓ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó,
â³äíîâèòè áëàãîóñòð³é çåëåíî¿ çîíè òà ïå-
ðåäàòè çà àêòîì ÊÏ ÓÇÍ Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçàâàð³éíå òà
ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà
äèðåêòîðà òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Áóä³âåëüíî-êîìåðö³éíà ô³ð-
ìà “Ãðàí³ò” Âèäðåíêî Â³êòîðà Ìèêîëàéî-
âè÷à.

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

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

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

Про дозвіл на прокладання зовнішніх 
інженерних мереж до жилого будинку 

на вул. Л. Толстого, 35539 
у Голосіївському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1208 від 04.09.2008

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 04.07.2006 № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспорт�
них спорудах міста”, враховуючи рішення Київської міської ради від 10.07.2003 № 638�14/798 “Про на�
дання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею”, з метою своєчасного
введення жилого будинку на вул. Л. Толстого, 35�39 у Голосіївському районі в експлуатацію:

1. Äîçâîëèòè Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÊÔ “Ãðàí³ò” (äàë³ —
ÒÎÂ “ÁÊÔ “Ãðàí³ò”) çà çàìîâëåííÿì êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ç ïèòàíü áóä³â-
íèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³íâåñò-
áóä-ÓÊÁ” â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèêîíàòè ðîáîòè:

1.1. Ó òåðì³í ç 30.09.2008 äî 28.10.2008
çä³éñíèòè ïðîêëàäàííÿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìå-
ðåæ³ â³ä æèëîãî áóäèíêó íà âóë. Ë. Òîëñòî-
ãî, 35-39 äî êàíàë³çàö³éíî¿ êàìåðè íà âóë.
Ë. Òîëñòîãî òà ïåðåêëàäàííÿ êàíàë³çàö³é-
íî¿ ìåðåæ³ âçäîâæ âóë. Ë. Òîëñòîãî â³ä âóë.
Ìèê³ëüñüêî-Áîòàí³÷íî¿ äî âóë. Âºòðîâà, çà-
êðèòèì ñïîñîáîì (ìåòîäîì ï³äçåìíîãî ãî-
ðèçîíòàëüíîãî áóð³ííÿ), çàõâàòêàìè, ç òèì-
÷àñîâèì ÷àñòêîâèì ðîçðèòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñ-
òèíè òà îáìåæåííÿì ðóõó â ì³ñöÿõ âñòàíîâ-
ëåííÿ îáëàäíàííÿ (4,0x5,0 ì), çàëèøàþ÷è
ïðî¿çä øèðèíîþ íå ìåíøå 3,5 ì.

Ðåêîíñòðóêö³þ êàíàë³çàö³éíî¿ êàìåðè íà
âóë. Ë. Òîëñòîãî âèêîíàòè ç 22-00 ãîä.
ï’ÿòíèö³ äî 5-30 ãîä. ïîíåä³ëêà.

1.2. Ó òåðì³í ç 25.09.2008 äî 25.11.2008
çä³éñíèòè ïðîêëàäàííÿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìå-
ðåæ³ â³ä æèëîãî áóäèíêó íà âóë. Ë. Òîë-
ñòîãî, 35-39 äî âîäîïðîâ³äíî¿ êàìåðè íà
âóë. Ë. Òîëñòîãî òà ðåêîíñòðóêö³þ âîäî-
ïðîâ³äíèõ êîëîäÿç³â âçäîâæ âóë. Ë. Òîëñòî-
ãî â³ä âóë. Âºòðîâà äî âóë. Ïàíüê³âñüêî¿ çà-
êðèòèì ñïîñîáîì, (ìåòîäîì ï³äçåìíîãî ãî-
ðèçîíòàëüíîãî áóð³ííÿ) çàõâàòêàìè ç òèì-
÷àñîâèì ÷àñòêîâèì ðîçðèòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñ-
òèíè òà îáìåæåííÿì ðóõó â ì³ñöÿ âñòàíîâ-
ëåííÿ îáëàäíàííÿ (4,0x5,0 ì), çàëèøàþ÷è
ïðî¿çä øèðèíîþ íå ìåíøå 3,5 ì. Âð³çêó
âîäîïðîâîäó òà ðåêîíñòðóêö³þ âîäîïðîâ³ä-
íèõ êàìåð íà âóë. Ë. Òîëñòîãî âèêîíóâàòè
ç 22-00 ãîä. ï’ÿòíèö³ äî 5-30 ãîä. ïîíåä³ë-
êà.

1.3. Ó òåðì³í ç 12.10.2008 äî 27.11.2008
çä³éñíèòè ïðîêëàäàííÿ çëèâîâî¿ äîùîâî¿
êàíàë³çàö³¿ â³ä æèëîãî áóäèíêó íà âóë. 
Ë. Òîëñòîãî, 35-39 äî êîëîäÿçÿ çëèâîâî¿
êàíàë³çàö³¿ íà âóë. Ë. Òîëñòîãî çàêðèòèì
ñïîñîáîì (ìåòîäîì ï³äçåìíîãî ãîðèçîí-
òàëüíîãî áóð³ííÿ), çàõâàòêàìè, ç òèì÷àñî-
âèì ÷àñòêîâèì ðîçðèòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòè-
íè òà îáìåæåííÿì ðóõó â ì³ñöÿõ âñòàíîâ-

ëåííÿ îáëàäíàííÿ (4,0x5,0 ì), çàëèøàþ÷è
ïðî¿çä øèðèíîþ íå ìåíøå 3,5 ì.

Âëàøòóâàííÿ êîëîäÿç³â çëèâîâî¿ êàíàë³-
çàö³¿ íà âóë. Ë. Òîëñòîãî âèêîíóâàòè ç 
22-00 ãîä. ï’ÿòíèö³ äî 5-30 ãîä. ïîíåä³ëêà.

1.4. Ó òåðì³í ç 30.09.2008 äî 08.12.2008
âèêîíàòè ðîáîòè ç ïðîêëàäàííÿ åëåêòðè÷-
íèõ ìåðåæ 10 êÂ íà âóë. Ë. Òîëñòîãî, 
âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, âóë. Ìèê³ëüñüêî-Áî-
òàí³÷í³é òà âóë. Ïàíüê³âñüê³é.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÁÊÔ “Ãðàí³ò”:

2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ó Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà âèêî-
íàííÿ ðîá³ò.

2.2. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â óïðàâë³í-
í³ ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõå-
ìè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó.

2.3. Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç Ïðàâèëà-
ìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðó-
äàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàí-
íþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì
âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

2.4. Óñòàíîâèòè îãîðîæó, â³äïîâ³äí³ äî-
ðîæí³ çíàêè, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüí³ ë³õòà-
ð³ òà çàáåçïå÷èòè áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øî-
õîä³â ³ ïðî¿çä òðàíñïîðòó â ì³ñöÿõ âèêî-
íàííÿ ðîá³ò.

2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè
ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â ³ ïðî¿çíó ÷àñòèíó â ìå-
æàõ âèêîíàííÿ ðîá³ò íà âñþ øèðèíó çà òè-
ïîì ³ñíóþ÷îãî òà ïåðåäàòè çà àêòîì êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Øëÿõîâî-åêñïëó-
àòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðè-
ìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà
íèõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó”, à áëàãîóñòð³é
çåëåíî¿ çîíè — Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó óïðàâë³ííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëî-
ñ³¿âñüêîãî ðàéîíó.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçàâàð³éíå òà
ñâîº÷àñíå ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà
äèðåêòîðà ÒÎÂ “ÁÊÔ “Ãðàí³ò” Âèäðåíêà
Â³êòîðà Ìèêîëàéîâè÷à.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-

ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-

ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про утворення державної приймальної комісії
з прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництвом об’єкта “Капітальний ремонт
дорожнього покриття проїзної частини 

та тротуарів по вул. Жилянській на ділянці 
від вул. Старовокзальної 
до вул. Шота Руставелі”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1209 від 04.09.2008

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух” та постано�
ви Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243 “Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів”:

1. Ó òâîðèòè äåðæàâíó ïðèéìàëüíó êî-
ì³ñ³þ ç ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í-
÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà “Êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ ïðî¿ç-
íî¿ ÷àñòèíè òà òðîòóàð³â ïî âóë. Æèëÿí-
ñüê³é íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë. Ñòàðîâîêçàëüíî¿
äî âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³” òà çàòâåðäèòè ¿¿
ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè ñòðîê ðîáîòè äåðæàâíî¿
ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ 30 äí³â ç ïåðåäà÷åþ
íà çàòâåðäæåííÿ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) àêòà ïðî ïðèé-

íÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ îá’ºêòà, çàçíà÷åíî-
ãî â ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. 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.

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

Голова Л. Черновець ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 04.09.2008 № 1209

СКЛАД 
державної приймальної комісії з прийняття в експлуатацію закінченого

будівництвом об’єкта “Капітальний ремонт дорожнього покриття 
проїжджої частини та тротуарів по вул. Жилянській на ділянці від 

вул. Старовокзальної до вул. Шота Руставелі”

Øïèëüîâèé ². Ô. íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà êîì³ñ³¿

Áîñàê Â. Â. íà÷àëüíèê ÃÓ Ì³í³ñòåðñòâà ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â
ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Ãíàòåíêî Ã. Ô. âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè íà÷àëüíèêà Êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà "Ï³äðÿäíå ñïåö³àë³çîâàíå øëÿõîâå
ðåìîíòíî-áóä³âåëüíå óïðàâë³ííÿ"

Ãîíòàðåíêî Á. Â. äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî óòðèìàííþ
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

Êèñ³ëü Ë. Ñ. ³íñïåêòîð ²íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-
áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ó ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Êîçëîâà ². À. ãîëîâíèé äåðæàâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð ì. Êèºâà
Êîëïàêîâà Í. Ì. çàñòóïíèê ãîëîâè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Êîñòþðåíêî Ò. Ì. âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
Êóíàõ Â. À. íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè ïðîåêòíèõ ³

áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é
Êóð³ííèé Þ. Þ. çàñòóïíèê ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ìàêîâåöüêèé Â. Ë. íà÷àëüíèê êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Øëÿõîâî-

åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ
àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà"

Ìåëüíè÷åíêî Â. Ã. ãîëîâíèé ³íæåíåð êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð"
Í³ùîòà Â. Ô. íà÷àëüíèê âèðîáíè÷î-òåõí³÷íîãî â³ää³ëó êîìóíàëüíî¿

êîðïîðàö³¿ "Êè¿âàâòîäîð"
Ï³äãîðîäåöüêèé Ñ. À. íà÷àëüíèê êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Øëÿõîâî-

åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ
àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Ïå÷åðñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà"

Ï³í÷óê Â. ². çàñòóïíèê ãîëîâè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ðèáàëêà Â. Ì. íà÷àëüíèê êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Øëÿõîâî-
åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ
àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà"

Ñâ³íòàíîâñüêèé Î. Â. äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî óòðèìàííþ
çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

Ôåäîñîâ Þ. Î. çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³
(çà çãîäîþ)

Øâåöü À. Â. äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà åëåêòðîìåðåæ
çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà "Êè¿âì³ñüêñâ³òëî"

Ùóð ². À. çàñòóïíèê äèðåêòîðà ³íñòèòóòó "Êè¿âøëÿõì³ñòïðîåêò"
ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” — ãîëîâíèé ³íæåíåð ïðîåêòó.

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий
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Про утворення державної 

приймальної комісії з прийняття 
в експлуатацію закінченого будівництвом 

об’єкта “Реконструкція вул. Кіровоградської
на ділянці від вул. М. Грінченка 

до Червонозоряного проспекту (І5черга). 
Будівництво житлового будинку 

на два окремих входи та надвірних споруд 
на вул. Кіровоградській, 47 (ІІ5черга)”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1210 від 04.09.2008

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух” та постано�
ви Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243 “Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів”:

1. Óòâîðèòè äåðæàâíó ïðèéìàëüíó êîì³-
ñ³þ ç ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷å-
íîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà “Ðåêîíñòðóêö³ÿ
âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë.
Ì. Ãð³í÷åíêà äî ×åðâîíîçîðÿíîãî ïðîñ-
ïåêòó (²-÷åðãà).

Áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó íà äâà
îêðåìèõ âõîäè òà íàäâ³ðíèõ ñïîðóä íà âóë.
Ê³ðîâîãðàäñüê³é, 47 (²²-÷åðãà)” òà çàòâåð-
äèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè ñòðîê ðîáîòè äåðæàâíî¿
ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ 30 äí³â ç ïåðåäà÷åþ
íà çàòâåðäæåííÿ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) àêòà ïðî ïðèé-
íÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ îá’ºêòà, çàçíà÷åíî-
ãî â ï.1. öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. 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.

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

Голова Л. Черновець ий

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 04.09.2008 № 1210

СКЛАД 
державної приймальної комісії з прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об’єкта “Реконструкція вул. Кіровоградської на ділянці

від вул. М. Грінченка до Червонозоряного проспекту (І5черга). 
Будівництво житлового будинку на два окремих входи та надвірних

споруд на вул. Кіровоградській, 47 (ІІ5черга)”

Øïèëüîâèé ². Ô. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà êîì³ñ³¿

Ãîíòàðåíêî Á. Â. äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî óòðèìàííþ
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

Ãíàòåíêî Ã. Ô. âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà Êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ï³äðÿäíå ñïåö³àë³çîâàíå øëÿõîâå ðåìîíò-
íî-áóä³âåëüíå óïðàâë³ííÿ”

Äàðàãàí Â. Ì. äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó åêñïëóàòàö³¿ âîäîïðîâ³äíîãî
ãîñïîäàðñòâà ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”

Êèñëèé Ì. ². äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó åêñïëóàòàö³¿ êàíàë³çàö³éíîãî
ãîñïîäàðñòâà ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”

Êèøêàð Î. Ï. ãîëîâíèé ³íæåíåð ô³ë³¿ åêñïëóàòàö³¿ ãàçîâèõ ìåðåæ
ÂÀÒ “Êè¿âãàç”

Êîñòþðåíêî Ò. Ì. âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

Êóíàõ Â. À. íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè ïðîåêòíèõ ³ áó-
ä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é

Êóð³ííèé Þ. Þ. çàñòóïíèê ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Êóøí³ð Ë. Â. âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³-
òàðíîãî ë³êàðÿ ÑÅÑ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

Ëàïàíü À. Ã. çàñòóïíèê ãîëîâè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ëåãàí ². Ð. íà÷àëüíèê êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Øëÿõîâî-
åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ
àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”

Ëîçîâèé Ì. Ï. ãîëîâíèé äåðæàâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð ÑÅÑ Ñîëî-
ì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

Ìàêîâåöüêèé Â. Ë. íà÷àëüíèê êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Øëÿõîâî-
åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ
àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Ãîëîñ³¿âñüêî-
ãî ðàéîíó ì. Êèºâà”

Ìåëüíèê Î. Þ. íà÷àëüíèê ÐÊÌ “Ï³âäåííèé” ô³ë³àëó “Êàáåëüí³ ìå-
ðåæ³ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”

Ìåëüíè÷åíêî Â. Ã. ãîëîâíèé ³íæåíåð êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâ-
òîäîð”

Í³ê³òþê Ñ. Ã. ãîëîâíèé ³íñïåêòîð ²íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóð-
íî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ó ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Í³ùîòà Â. Ô. íà÷àëüíèê âèðîáíè÷î-òåõí³÷íîãî â³ää³ëó êîìóíàëü-
íî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”

Ïðèõîäüêî Â. Ï. äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî óòðèìàííþ
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

Ñàâ÷èí Î. Ð. äèðåêòîð ô³ë³¿ åêñïëóàòàö³¿ ãàçîâîãî ãîñïîäàðñòâà ¹ 4
Ñòóñ Â. Î. äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè “Êè¿âäîðñåðâ³ñ”

Ôåäîñîâ Þ. Î. çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êè-
ºâ³ (çà çãîäîþ)

Õàë³ëîâ Ð. ². íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó âóëè÷íî-
äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ òà çàãàëüíîì³ñüêîãî òðàíñïîðòó ³í-
ñòèòóòó “Êè¿âøëÿõì³ñòïðîåêò” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”-ãî-
ëîâíèé ³íæåíåð ïðîåêòó

Ö³ëüíèöüêèé ². Â. íà÷àëüíèê Ãîëîñ³¿âñüêîãî ÐÓÃÓ Ì³í³ñòåðñòâà ç íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Øâåöü À. Â. äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà åëåêòðîìåðåæ
çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà “Êè¿âì³ñüêñâ³òëî”

Ùåðáà÷åíêî Î. Ì. íà÷àëüíèê Ñîëîì’ÿíñüêîãî ÐÓÃÓ Ì³í³ñòåðñòâà ç íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

Про проектування та реконструкцію 
станцій катодного захисту газопроводів

від корозії

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1231 від 09.09.2008

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2008 № 270 “Про Програ�
му соціально�економічного та культурного розвитку м. Києва на 2008 рік” з метою забезпечення безава�
рійного і безперебійного газопостачання м. Києва:

1. Äîçâîëèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Êè¿âãàç” âèñòóïèòè çàìîâ-
íèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿
ñòàíö³é êàòîäíîãî çàõèñòó ãàçîïðîâîä³â
â³ä êîðîç³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì òà âèêîíà-
òè çàçíà÷åí³ ðîáîòè.

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âãàç”:

2.1. Âèçíà÷èòè ïðîåêòíó îðãàí³çàö³þ ç
ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ òà ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó îðãàí³-
çàö³þ ç âèêîíàííÿ áóä³âåëüíî- ìîíòàæ-
íèõ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíö³é êàòîä-
íîãî çàõèñòó ãàçîïðîâîä³â â³ä êîðîç³¿ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà òåíäåðí³é îñ-
íîâ³.

2.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó
äîêóìåíòàö³þ íà ðåêîíñòðóêö³þ ñòàíö³é
êàòîäíîãî çàõèñòó ãàçîïðîâîä³â â³ä êîðî-
ç³¿ äî 01.01.2009.

3. Ãåíåðàëüí³é ï³äðÿäí³é îðãàí³çàö³¿,
âèçíà÷åí³é â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 2.1.
ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïî÷àò-
êó ðîá³ò îòðèìàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò â ³íñïåêö³¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî
êîíòðîëþ ó ì. Êèºâ³ òà îðäåð íà âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿).

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-
÷èòè ó òðèäåííèé òåðì³í âèäà÷ó îðäåð³â
íà òèì÷àñîâå ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ òà
éîãî â³äíîâëåííÿ ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì
â³äïîâ³äíèõ ðîá³ò.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåð-
ãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç ðîçðîáêè
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà
ðåêîíñòðóêö³þ ñòàíö³é êàòîäíîãî çàõèñ-
òó ãàçîïðîâîä³â â³ä êîðîç³¿ çä³éñíèòè â
ìåæàõ çàãàëüíèõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷å-

íèõ Ïðîãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2008
ð³ê Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåð-
ãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5.2. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçè-
ö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ñòàíö³é êàòîäíîãî çàõèñòó ãàçîïðîâî-
ä³â â³ä êîðîç³¿ äî ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì. Êèºâà íà 2009 íà íàñòóïí³ ðî-
êè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âñå ìàéíî ï³ñ-
ëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-
ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çàðàõîâóºòüñÿ
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

7. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
çàáåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ñïèñàííÿ äåìîíòîâàíîãî ìàéíà òà çàðà-
õóâàííÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íîâîçáó-
äîâàíèõ îá’ºêò³â ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò,
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, ç íàñòóïíîþ ïåðåäà÷åþ ó âîëîä³ííÿ
òà êîðèñòóâàííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Êè¿âãàç”.

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

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті

Київради
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Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 07.02.2008 № 106

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1222 від 08.09.2008

Відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого по�
становою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1243, та у зв’язку з реорганізацією управ�
ління державного архітектурно�будівельного контролю міста Києва в інспекцію державного архітектурно�
будівельного контролю у місті Києві:

1. Âíåñòè çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî ïóíê-
òó 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07.02.2008
¹ 106 “Ïðî ñòâîðåííÿ äåðæàâíî¿ ïðèé-
ìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ â åêñïëó-
àòàö³þ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà
“Àâàð³éíî-â³äíîâëþâàëüí³ ðîáîòè òà ðå-
êîíñòðóêö³ÿ äâîõ íàï³ðíèõ êàíàë³çàö³éíèõ
òðóáîïðîâîä³â Ä=1200 ìì â³ä Îáîëîíñüêî¿
ÊÍÑ äî ãîëîâíîãî ñàìîïëèâíîãî êîëåê-
òîðà ó Îáîëîíñüêîìó òà Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîíàõ”:

1.1. ñëîâà “³íñïåêòîð óïðàâë³ííÿ äåð-
æàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîí-

òðîëþ ì. Êèºâà” çàì³íèòè ñëîâàìè “³í-
ñïåêòîð ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóð-
íî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ó ì. Êèºâ³”;.

1.2. äîïîâíèòè ïóíêò àáçàöîì òàêîãî
çì³ñòó:

“Êèñ³ëü Ë. Ñ.— ³íñïåêòîð ³íñïåêö³¿ äåð-
æàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîí-
òðîëþ ó ì. Êèºâ³”.

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

Голова Л. Черновець ий

Про надання Київському національному 
торговельно5економічному університету 

дозволу на реконструкцію 
навчально5лабораторного корпусу 

та благоустрій території на вул. Кіото, 19 
у Деснянському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1224 від 08.09.2008

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернен�
ня Київського національного торговельно�економічного університету від 28.02.2008 № 376/22:

1. Äîçâîëèòè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíî-
ìó òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîìó óí³âåðñèòå-
òó çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ íàâ÷àëüíî-ëà-
áîðàòîðíîãî êîðïóñó òà áëàãîóñòð³é òåðè-
òîð³¿ íà âóë. Ê³îòî, 19 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíî¿ òà çàòâåð-
äæåíî¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ï.2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ðåêîíñòðóêö³þ çä³éñíèòè íà çåìåëüí³é
ä³ëÿíö³, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ îôîðì-
ëåíî çã³äíî ç ï. 13 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 10.07.2003 ¹ 636/796 “Ïðî
îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íèìè ä³ëÿíêàìè” òà ï. 1 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004
¹ 417/1827 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåíü
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè” òà ïîñâ³ä÷åíå äåð-
æàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä 28 ëèï-
íÿ 2005 ¹ 08-9-00008.

2. Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó òîðãîâåëü-
íî-åêîíîì³÷íîìó óí³âåðñèòåòó:

2.1. Äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ âèð³øèòè
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà” (³ç çì³íàìè
³ äîïîâíåííÿìè);

2.2. Îäåðæàòè â ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àð-
õ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ó 
ì. Êèºâ³ äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò;

2.3. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà îð-
äåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ï³ñëÿ âèêîíàííÿ
ï³äïóíêòó 2.1 öüîãî ïóíêòó.

3. 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.

Голова Л. Черновець ий

Про будівництво Великої Окружної дороги 
на ділянці від просп. Рокоссовського 

до вул. Богатирської у Оболонському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1225 від 08.09.2008

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про дорожній
рух”, Закону України “Про автомобільні дороги” та з метою збільшення пропускної спроможності, ство�
рення належних умов організації руху автомобільного транспорту та пішоходів у Оболонському районі:

1. Çä³éñíèòè ó 2008 ðîö³ ðîçðîáêó ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, à â 2009
ðîö³ ðîçïî÷àòè ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà Âå-
ëèêî¿ Îêðóæíî¿ äîðîãè íà ä³ëÿíö³ â³ä
ïðîñï. Ðîêîññîâñüêîãî äî âóë. Áîãàòèð-
ñüêî¿ ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³.

2. Çàìîâíèêîì ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ç áóä³âíèö-
òâà Âåëèêî¿ Îêðóæíî¿ äîðîãè íà ä³ëÿíö³
â³ä ïðîñï. Ðîêîññîâñüêîãî äî âóë. Áîãàòèð-
ñüêî¿ ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ âèçíà÷èòè
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Äèðåêö³ÿ áó-
ä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä
ì. Êèºâà”, ùî âõîäèòü äî ñêëàäó êîìó-
íàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Äèðåê-
ö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ
ñïîðóä ì. Êèºâà”:

3.1. Âèçíà÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó íà òåíäåðí³é îñíîâ³ ãåíåðàëüí³ ïðîåêò-
íó òà áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ ïðîåêòó-
âàííÿ òà áóä³âíèöòâà Âåëèêî¿ Îêðóæíî¿
äîðîãè íà ä³ëÿíö³ â³ä ïðîñï. Ðîêîññîâ-
ñüêîãî äî âóë. Áîãàòèðñüêî¿ ó Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³.

3.2. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) àðõ³òåêòóðíî-ïëà-

íóâàëüíå çàâäàííÿ òà â ³íæåíåðíèõ ñëóæ-
áàõ ì³ñòà òåõí³÷í³ óìîâè.

3.3. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ.

3.4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî áóä³âíèöòâî
îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî â ï. 1 ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, áóäå çä³éñíþâàòèñü íà çåìåëüí³é ä³ëÿí-
ö³, íàäàí³é ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 23.10.2003 ¹ 121 —8/994.

3.5. Îäåðæàòè â ²íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.6. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) îðäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3.7. Âèêîíàòè ðîáîòè çã³äíî ç Ïðàâèëà-
ìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ
òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ
â ì. Êèºâ³ çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âè-
êîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

3.8. Çàâäàííÿ íà ðîçðîáêó ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïîãîäèòè â Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ åêîíîì³êè ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

Â ñêëàä³ ðîçðîáêè ïðîåêòó âèêîíàííÿ
ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà Âåëèêî¿ Îêðóæíî¿ äî-
ðîãè íà ä³ëÿíö³ â³ä ïðîñï. Ðîêîññîâñüêî-
ãî äî âóë. Áîãàòèðñüêî¿ ó Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ïåðåäáà÷èòè ³íâåñòèö³éíî ïðèâàá-
ëèâ³ îá’ºêòè.

4. Ãåíåðàëüí³é ïðîåêòí³é îðãàí³çàö³¿ ó
ñêëàä³ ïðîåêòó ðîçðîáèòè ³ ïîãîäèòè ç
ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó
îðãàí³çàö³¿ ðóõó òðàíñïîðòó íà ïåð³îä áó-
ä³âíèöòâà Âåëèêî¿ Îêðóæíî¿ äîðîãè íà ä³-

ëÿíö³ â³ä ïðîñï. Ðîêîññîâñüêîãî äî âóë.
Áîãàòèðñüêî¿ ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

5.1. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî
ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüíèõ
ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â ï.1, çà ðàõóíîê ïåðå-
ðîçïîä³ëó êîøò³â, â ìåæàõ çàãàëüíèõ àñèã-
íóâàíü, ïî ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó áþ-
äæåòíèõ êîøò³â-Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
òðàíñïîðòó, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê.

5.2. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî
âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà Âåëèêî¿
Îêðóæíî¿ äîðîãè íà ä³ëÿíö³ â³ä ïðîñï. Ðî-
êîññîâñüêîãî äî âóë. Áîãàòèðñüêî¿ ó Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ äî ïðîåêò³â ïðîãðàì ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2009 ð³ê òà íàñòóï-
í³ ðîêè.

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

Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження проекту будівництва 
автоматизованої інформаційної системи 

керування дорожнім рухом 
на вулично5шляховій мережі м. Києва 

(інформаційні електронні табло, 
керовані дорожні знаки, детектори транспорту

та метеонагляд)

Розпорядження Київської міської державної адміністрації  № 1346 від 29.09.2008

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та на виконання розпо�
рядження Київської міської державної адміністрації від 20.12.2007 № 1689 “Про встановлення інформа�
ційних табло та дорожніх знаків зі змінною інформацією, заміну лампових світлофорів і світлофорного об�
ладнання на дорогах м. Києва”:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò áóä³âíèöòâà àâòîìàòèçîâàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè êåðóâàí-
íÿ äîðîæí³ì ðóõîì íà âóëè÷íî-øëÿõîâ³é ìåðåæ³ ì. Êèºâà (³íôîðìàö³éí³ åëåêòðîíí³
òàáëî, êåðîâàí³ äîðîæí³ çíàêè, äåòåêòîðè òðàíñïîðòó òà ìåòåîíàãëÿä), ðåêîìåíäîâà-
íèé äî çàòâåðäæåííÿ ñïåö³àë³çîâàíîþ äåðæàâíîþ åêñïåðòíîþ îðãàí³çàö³ºþ “Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ô³ë³ÿ “Êè¿âäåðæáóäåêñïåðòèçà” (ïîçèòèâíèé âèñíîâîê êîìïëåêñíî¿ äåðæàâíî¿
åêñïåðòèçè â³ä 18.09.2008) ç òàêèìè îñíîâíèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åí³ çâåäåíèì êîø-
òîðèñíèì ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþºòüñÿ çàìîâíèêîì íà ï³äñòàâ³ îá-
´ðóíòîâóþ÷èõ äîêóìåíò³â.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

Голова Л. Черновець ий

По азни и Одиниця вимір Кіль ість

Кіль ість об'є тів автоматизованої інформаційної
системи ер вання дорожнім р хом

шт. 93

с ладі: інформаційне еле тронне табло омпле т 205

придорожні станції омпле т 93

амери відеоспостереження омпле т 93

дете тори транспорт омпле т 333

придорожні метеостанції омпле т 4

воло онно-оптична мережа зв'яз "Ethernet"
1 Гб/с (протяжність)

м 180,00

воло онно-оптичні ільця омпле т 6

Кіль ість створених робочих місць місць 10

Тривалість б дівництва міс. 12,0

Кошторисна вартість в цінах 2008 ро
(з рах ванням ПДВ)

тис. рн 286 601,319

в том числі:

— БМР (безПДВ) тис. рн 82 302,647

— ошти на по риття ризи (з ПДВ) тис. рн 8 192,269
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“×ÀÉ ÓÄÂÎÕ”: “Óæå ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â
çóñòð³÷àºìî Íîâèé ð³ê ðàçîì!”

— Âè ïàì’ÿòàºòå, ÿê ó øêîë³ â³ä-
çíà÷àëè Íîâèé ð³ê? ßê³ íîìåðè ãî-
òóâàëè? ßê³ íîâîð³÷í³ êîñòþìè
øèëè?

ÄÅÍÈÑ: ß ïàì’ÿòàþ, ÿê ìè
â³äçíà÷àëè â øêîë³ 8 Áåðåçíÿ ³ 23
ëþòîãî. ßê ïðàâèëî, õëîïö³ äàðó-
âàëè ä³â÷àòàì ïîäàðóíêè ³ íàâïà-
êè. À îñü ïðî Íîâèé ð³ê ó øêî-
ë³, íà æàëü, í³÷îãî íå ïàì’ÿòàþ.

— Íåâæå ³ âè, Ñòàñå, í³÷îãî íå
ïàì’ÿòàºòå?

ÑÒÀÑ: Í³, ÿ âñå ïàì’ÿòàþ! Íî-
âèé ð³ê áóâ ó øê³ëüí³ ðîêè ìî¿ì
íàéóëþáëåí³øèì ñâÿòîì. Òîìó
ùî â øêîë³ ÿ áóâ çàòÿòèì äâ³º÷-
íèêîì ³ ëèøå íà Íîâèé ð³ê ì³ã
ñåáå ïîêàçàòè ç õîðîøîãî áîêó. ß
æ çàâæäè áðàâ ó÷àñòü ó ð³çíèõ
ñïåêòàêëÿõ, ãîòóâàâ ìóçè÷í³ íî-
ìåðè. Ìè ç ì³ñÿöü äî öüîãî ñâÿ-
òà ãîòóâàëèñÿ. Öå ºäèíèé äåíü,
êîëè âñ³ â÷èòåë³ ç³òõàëè é êàçà-
ëè: “Ãîñïîäè, íó õî÷ íà ùîñü
çäàòíèé”. Çà öå ÿ ³ ëþáèâ Íîâèé
ð³ê á³ëüøå, í³æ óñ³ ³íø³ ñâÿòà.

— Ñòàñå, ÿ çíàþ, ùî âè ãðàëè â
äèòÿ÷îìó òåàòð³. ßê³ ïåðñîíàæ³
íàé÷àñò³øå âàì ä³ñòàâàëèñÿ?

ÑÒÀÑ: Ç ìî¿ì íîñîì ìåí³ ñàì³
âîðîíè é êàðêóíè óñ³ëÿê³ ä³ñòà-
âàëèñÿ.

— À âè ïàì’ÿòàºòå òîé ìîìåíò,
êîëè ä³çíàëèñÿ, ùî Ä³äà Ìîðîçà íå
³ñíóº?

ÑÒÀÑ: ß ä³çíàâñÿ ïðî öå, êîëè
ìåí³ áóëî äåñü ðîê³â ï’ÿòü. ß ïî-
áà÷èâ, ùî Ä³ä Ìîðîç íà êóõí³,
çàäåðøè áîðîäó íà ëîá, ï’º âè-
íî, ÿêå òàòî ïðèãîòóâàâ. Òîä³ ÿ
âñå ³ çðîçóì³â!

ÄÅÍÈÑ: Á³äíèé õëîï÷èê! Òàê
ðàíî òè çäîãàäàâñÿ?

ÑÒÀÑ: Íå òå, ùîá çäîãàäàâñÿ.
Ïðîñòî ðîçóì³â, ùî Ä³ä Ìîðîç
íå ìîæå òàê ïèòè! Õî÷à â³í òîä³
íàìàãàâñÿ âñå ïîÿñíèòè, ìîâëÿâ,
âèíî äëÿ íüîãî — öå ñ³ê, áåç ÿêî-
ãî â³í áè ðîçòàíóâ.

— Äåíèñå, ùå çàïèòàííÿ äî âàñ.
Âàø ñèíî÷îê ïèøå ëèñòè Ä³äîâ³
Ìîðîçó?

ÄÅÍÈÑ: Õ³áà ùî ï³ä äèêòîâ-
êó. Â³í ùå ìàëåíüêèé, àáè ñàìî-
ìó ïèñàòè. Õî÷à ó âåðåñí³ âæå ï³-
øîâ äî øêîëè. Òîæ, ìàáóòü, öüî-
ãî ðîêó âæå çìóøó éîãî ï³ä äèê-
òîâêó íàïèñàòè òâ³ð íà òåìó “Ùî
á ÿ õîò³â îòðèìàòè íà Íîâèé ð³ê
â³ä Ä³äà Ìîðîçà”. Àëå ÿ ùå íå
ìîæó çðîçóì³òè, â³ðèòü â³í ó öüî-
ãî Ä³äà Ìîðîçà ÷è í³. ßêîñü Òè-
ìîõà ï³äõîäèòü äî ìåíå ³ êàæå:
“Òàòó, ïîïðîñè â Ä³äà Ìîðîçà,
ùîá â³í ìåí³ ïðèí³ñ òå, òå ³ òå...”

— Òîáòî â³í çíàº, äî êîãî çâåð-
òàòèñÿ?

ÄÅÍÈÑ: Òàê, â³í òàêèé ïðî-
ç³ðëèâèé õëîï÷èê.

— Ñêàæ³òü, à âè ï³äòðèìóºòå
ñòîñóíêè ç³ ñâî¿ìè îäíîêëàñíèêà-
ìè, â÷èòåëÿìè?

ÄÅÍÈÑ: Ç ó÷èòåëÿìè ïðàêòè÷-
íî í³. Õî÷à ñïîãàäè ïðî â÷èòåë³â
ó ìåíå á³ëüøå ïîâ’ÿçàí³ ç ìóçè÷-
íîþ øêîëîþ. Îñü ³ç öèìè â÷èòå-
ëÿìè ÿ á îõî÷å ïîñï³ëêóâàâñÿ. À

òèõ, ÿê³ ó÷èëè ìåíå â øêîë³, ÿ
ïðàêòè÷íî íå ïàì’ÿòàþ. Òîìó ùî
ÿ ìåòàâñÿ ç îäí³º¿ øêîëè â ³íøó.
À ç îäíîêëàñíèêàìè ñï³ëêóþñÿ,
àëå íå ç óñ³ìà. Áàãàòüîõ ðîçøóêàâ
íà ïîïóëÿðíîìó ñàéò³ “Îäíîêëàñ-
íèêè”. Ê³ëüêîõ áóëî äóæå ïðèºì-
íî çíàéòè. À äåêîãî çíàéøîâ, ïî-
ñï³ëêóâàâñÿ ³ çðîçóì³â, ùî öå âæå
àáñîëþòíî ³íø³ ëþäè. Àëå ìî¿
íàéêðàù³ øê³ëüí³ äðóç³ ïðàêòè÷-
íî íå çì³íèëèñÿ. Íàéãîëîâí³øå,
ùî â íèõ íå çì³íèëîñÿ ñòàâëåí-
íÿ äî ìåíå, öå äóæå ò³øèòü.

— À âè, Ñòàñå?
— ÑÒÀÑ: Í³, ÿ íå ñï³ëêóþñÿ ç

îäíîêëàñíèêàìè.
— ÄÅÍÈÑ: ßê? Òè æ í³áèòî ç

ÿêèìèñü õëîïöÿìè ç³ øêîëè êîí-
òàêòóâàâ?

— ÑÒÀÑ: Íó, ÿê ñêàçàòè. Ç êèì
ñï³ëêóâàâñÿ, ç òèì ³ ïðîäîâæóþ.
Àëå ïðîñòî çà öèõ 20 ðîê³â íàø³
³íòåðåñè äóæå ñèëüíî çì³íèëèñÿ.
Ó íàñ òåïåð ð³çíå óÿâëåííÿ ïðî
æèòòÿ, ð³çí³ ïîãëÿäè. Çäàºòüñÿ,
â³ä “Îäíîêëàñíèê³â.ðó” äî “Äî-
ìó-2” îäèí êðîê. Òîìó ìåíå ³
òàì, ³ òàì íåìàº. Ïðîñòî ìàâ òà-
êèé íåïðèºìíèé äîñâ³ä ñï³ëêó-
âàííÿ ç³ ñâî¿ìè øê³ëüíèìè “êî-
ëåãàìè”. Êîëè ëþäè ïðèõîäèëè
íà çóñòð³÷ ³ çàì³ñòü òîãî, ùîá
ïðîñòî ïîãîâîðèòè, ÿ â³ä÷óâàâ ç
¿õíüîãî áîêó ÿêóñü îáðàçó àáî,
ìîæå, íàâ³òü çàçäð³ñòü. Ìîâëÿâ,
ÿ, êîëèøí³é äâ³º÷íèê, ÿêèé ìàâ
áè òîðãóâàòè ïèâîì,— ÷îãîñü äî-
ñÿã ó æèòò³. À â íèõ, êðóãëèõ â³ä-
ì³ííèê³â, í³÷îãî íå âèéøëî. Àëå
æ ó æèòò³ âñå âçàºìîïîâ’ÿçàíî.
Âîíè äîáðå ïî÷óâàëèñÿ â ïåðø³
15 ðîê³â æèòòÿ, à ìåí³ äîáðå íè-
í³. Òóò áåç îáðàç.

— À ÿê çàçâè÷àé âè çóñòð³÷àºòå
Íîâèé ð³ê?

— ÄÅÍÈÑ: Çàçâè÷àé ìè çóñòð³-
÷àºìî Íîâèé ð³ê ðàçîì ç³ Ñòàñîì
íà ñöåí³.

— ÑÒÀÑ: Ö³é òðàäèö³¿ óæå ðî-
ê³â 15, íàïåâíî.

— ÄÅÍÈÑ: Òàê, öå â íàñ õîðî-
øà òðàäèö³ÿ. Í³êîëè íå çàáóäó,
ÿê ìè çóñòð³÷àëè XXI ñòîð³÷÷ÿ,
òîáòî 2000 ð³ê. Ïëàíóâàëè éîãî
â³äñâÿòêóâàòè îãî ÿê! À îïèíè-
ëèñÿ â íîâîð³÷íó í³÷ íà ÿêîìóñü
ïåðåõðåñò³ â öåíòð³ Ìîñêâè. Ìè
çàãóáèëè íàø áàëåò, ÿêèé â³ä íàñ
÷îìóñü â³äñòàâ. Çíàºòå, º òàêà
ïðèêàçêà: “ßê çóñòð³íåø Íîâèé
ð³ê, òàê éîãî ³ ïðîâåäåø!”. Òîìó
äëÿ íàñ âàæëèâî, ùîá ó öåé ÷àñ
áóëî áàãàòî êîíöåðò³â. Ó íàñ öåé
ïðîãíîç çáóâàºòüñÿ âæå ïðîòÿãîì
15 ðîê³â.

— ÑÒÀÑ: Ìè â³äêðèâàºìî âëàñ-
íó ïðîäþñåðñüêó àãåíö³þ. Ïðî-
äþñóâàòèìåìî ³íøèõ àðòèñò³â. ²
íàø³ øàíóâàëüíèêè ìîæóòü ñòà-
òè ùå é íàøèìè ïîì³÷íèêàìè â
ö³é íåëåãê³é ñïðàâ³. Òåïåð âîíè
ìàòèìóòü çìîãó ñï³âàòè ðàçîì ç
íàìè àáî ï³ä íàøó ìóçèêó. Òîá-
òî çâ’ÿçóâàòèñÿ ç íàìè ÷åðåç íàø
ñàéò àáî ÷åðåç òîé æå ñàéò “Îä-
íîêëàñíèêè.ðó” ³ íàäñèëàòè ñâî¿
ìóçè÷í³ êîìïîçèö³¿

Розмовляла
Наталія ТЕРНОПОЛЬСЬКА,

“7+7я”,
спеціально для “Хрещати а”

ОГОЛОШЕННЯ
Інстит т технічної теплофізи и НАН У раїни о олош є он рс на право

оренди нер хомо о державно о майна НАН У раїни в 2009 р.
Об’є ти, я і знаходяться на балансі ІТТФ НАН У раїни, виставлені на он рс:

№
поз.

Хара теристи а
приміщень

Площа,
в. м

Можлива мета
ви ористання
приміщень

Стартова
ціна,
рн/ в.м

за адресою: 03164, м Київ, в л. Б лаховсь о о, 2

52 орп.3, част. 2 пов. 550,0 виробництво 70,33

53 орп. 3, пов.1, 2 імн. 182,76 с лад 56,19

54 част. орп с №7/4 216,0 с лад 35,31

55 орп. 3, част. хол 58,8 с лад 36,74

56 орп. 3, част. 2 пов. 100,0 виробництво 70,33

57 орп 3,част. 2 пов. 100,0 виробництво 70,33

58 орп. 2, част. 2 пов. 167,2 а диторії 50,89

59 орп. 2, част. 3 пов. 155,1 а диторії 50,93

60 орп. 2, пов.1, 1 імн. 36,0 офіс 76,39

61 част. орп с № 7/2 208,1 виробництво 44,15

62 орп. 3, част. пов. 3 136,8 виробництво 76,39

63 орп. 3, пов. 3, 2 імн. 36,0 офіс 76,39

64 орп. 2, част. 1 пов. 262,2 їдальня 39,02

65 орп. 2, пов. 1, 3 імн. 72,0 с лад 61,1

66 орп. 2 , пов.1, 2 імн. 91,44 с лад 59,56

67 перех. між 1 і 2 орп. 37,5 с лад 59,56

68 орп. 4, пов. 2, 3 імн. 141,21 офіс 77,66

69 част. лаборатор. орп. 235,7 виробництво 42,88

70 ритий майданчи 53,3 виробництво 40,56

71 лаб. орп., част. пов.1 135,0 виробництво 44,11

72 орп.5, част. тех. пов. 12,0 антена 42,89

73 орп. 1, пов. 3, 1 імн. 18,0 офіс 76,39

74 орп. 3, пов. 3, 2 імн. 54,0 офіс 76,39

75 орп. 3, пов. 1, 5 імн. 75,7 виробництво 74,47

76 орп. 3, пов. 3, 1 імн. 27,3 виробництво 74,47

77 орп. 3, пов. 3, 2 імн. 81,3 виробництво 74,44

78 орп. 2, пов. 3, 1 імн. 18,0 офіс 76,39

79 орп. 3, пов. 3, 2 імн. 56,0 виробництво 74,47

80 орп. 4, пов. 2, 2 імн. 72,9 офіс 78,86

81 орп. 3, част. пов. 2 100,0 виробництво 56,27

82 орп.3, пов.3, 1 імн. 18,0 офіс 76,39

83 орп.3, пов.3, 1 імн. 18,0 офіс 76,39

84 орп. 4, част. пов. 1 93,0 офіс 48,18

85 орп. 5, част. дах 6,0+6,0 антена 110,89

86 орп. 4, пов. 1, 7 імн. 118,0 виробництво 70,25

УМОВИ КОНКУРСУ:
1. Для часті он рсі часни и подають на роз ляд он рсної

омісії та і матеріали:
- заяв про часть он рсі;
- опії до ментів про державн реєстрацію часни а;
- посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів (для юридичних

осіб);
- довіреність представни юридичної особи, оформлен належним

чином (для юридичних осіб);
- відомості про платоспроможність часни а он рс ;
- зобов’язання часни а он рс щодо ви онання мов он рс ;
- пропозиція часни а он рс щодо ціни за 1 в. м (в о ремом он-

верті).
2. Зобов’язання часни а он рс :
- ласти до овір оренди за типовим зраз ом. З типовим до овором

оренди, Положенням про порядо передачі в оренд нер хомо о та
іншо о індивід ально визначено о майна НАН У раїни можна ознайо-
митися на офіційном сайті Управління справами НАН У раїни за ад-
ресою: www.usnan.org.ua.;

- омпенс вати витрати ІТТФ НАН У раїни на здійснення оцін и об’є та
оренди та п блі ацію о олошення;

- по своєчасній сплаті орендної плати, ом нальним та іншим платежам;
- по сплаті авансово о платеж за 1 місяць оренди;
- застрах вати орендоване приміщення на весь термін дії до овор

оренди на ористь орендодавця;
- щодо дотримання вимо е спл атації об’є та.
3. Пропозиції часни ів он рс надаються запечатаних печат-

ою часни а он рс онвертах з написом “На он рс”.
4. До менти на он рс надавати за адресою: м. Київ, в л. Же-

лябова, 2-а, орп с № 1, імната № 311. Довід и за телефо-
ном 453-28-45.

5. Кінцевий термін прийняття пропозицій на часть он рсі —
8 січня 2009 ро о 9.30.

6. Дата проведення он рс — 8 січня 2009 ро о 10.00.
7. Місце проведення он рс — м. Київ, в л. Желябова, 2-а, ор-

п с № 1, а товий зал.
8. Про рез льтати он рс б де повідомлено на офіційно-

м сайті Управління справами НАН У раїни за адресою:
www.usnan.org.ua.

№
поз.

Хара теристи а
приміщень

Площа,
в. м

Можлива мета
ви ористання
приміщень

Стартова
ціна,
рн/ в.м

за адресою: 03057, м. Київ, в л. Желябова, 2-а

1 орп 5.,част. 1 пов. 148,2 виробництво 78,25

2 орп 5., част. 2 пов. 97,0 офіс 82,78

3 орп 5., част. 2 пов. 169,0 виробництво 82,78

4 орп.1, пов. 1, 6 ім. 70,0 офіс 87,64

5 орп.1, пов. 1, 3 ім. 54,0 офіс 87,64

6 орп. ,1 пов. 1, 1 імн. 18,0 офіс 87,64

7 орп. 1, пов. 1, 5 імн. 81,0 офіс 87,64

8 орп. 1, пов. 4, 1 імн. 17,7 офіс 87,64

9 орп. 7, част. 2 пов. 314,3 виробництво 82,78

10 орп. 7, пов. 3, 1 імн. 68,9 виробництво 82,78

11 орп.2, пов.2, част. імн. 40,0 виробництво 82,78

12 орп. 1, пов. 1, 7 імн. 183,9 офіс 87,64

13 орп. 2, част. 1 пов. 102,8 виробництво 78,25

14 орп. 1, пов. 1, 5 імн. 77,6 офіс 87,64

15 орп. 5, част. 1 пов. 131,0 виробництво 78,25

16 орп. 6, част. 1 пов. 144,5 виробництво 78,25

17 орп., 1 пов. 1, 2 імн. 32,3 виробництво 87,64

18 орп. 2, пов. 1, 1 імн. 9,0 офіс 78,26

19 орп. 2, пов. 2, 1 імн. 25,2 офіс 82,78

20 орп. 2, пов. 4, 2 імн. 30,3 офіс 82,78

21 орп. 5, част. 2 пов. 158,8 виробництво 82,78

22 орп. 2, пов. 4, 1 імн. 25,2 виробництво 82,78

23 орп. 1, пов. 1, 2 імн. 36,0 офіс 87,64

24 орп.2, пов.4. 1 імн. 28,8 офіс 82,78

25 орп. 2, пов. 2, 1 імн. 35,1 офіс 78,26

26 орп. 2, пов. 3, 2 імн. 60,6 с лад 66,23

27 част. рито о майданч. 69,6 виробництво 47,98

28 част. рито о майданч. 25,5 виробництво 25,91

29 орп. 1, пов. 4, 2 імн. 21,2 офіс 87,64

30 ритий майданчи 71,5 виробництво 47,98

31 орп. 7, пов. 3, 1 імн. 17,2 офіс 82,78

32 орп. 7, пов. 3, 1 імн. 52,3 офіс 82,78

33 орп. 7, пов. 3, 1 імн. 52,5 виробництво 82,78

34 орп. 7, пов. 3, 1 імн. 52,3 виробництво 82,78

35 орп. 2, пов.4, 1 імн. 35,3 офіс 82,78

36 орп. 2а, пов.1, 1 імн. 25,8 виробництво 52,78

37 орп. 2, част. тех.. пов. 20,2 офіс 78,26

38 орп. 6, пов.1, 1 імн. 41,9 офіс 78,25

39 орп. 1, част. підвал 100 ниж. ма азин 61,2

40 частина ан ар 66,6 с лад 38,34

41 орп. 6, част. 1 пов. 91,6 виробництво 78,25

42 орп. 1, пов.1, 2 імн. 48,25 офіс 87,64

43 орп. 1, пов.1, 1 імн. 17,35 офіс 87,64

44 орп. 6, част.1 пов. 64,6 с лад 62,6

45 орп. 5, част. 2 пов. 198,4 виробництво 82,78

46 орп. 2, пов. 1, 2 імн. 25,0 офіс 77,44

47 орп. 2, пов.2, 1 імн. 10,0 видавництво 55,19

48 орп.7,част. 1 пов. 499,9 с лад 62,59

49 орп. 1 пов. 1, 1 імн. 20,0 офіс 87,64

50 част. о ремої спор ди 202,4 їдальня 32,68

51 орп.1. пов.4, 1 імн. 15,4 офіс 87,64

У Дениса Клявера і Стаса Костюш іна з поп лярної
р пи “Чай двох” є добра новорічна традиція, я ій
же п’ятнадцять ро ів,— з стрічати Новий рі разом і
обов’яз ово на сцені. Корист ючись на одою, ж рна-
лісти розпитали хлопців із р пи “Чай двох” про
ш ільні ро и, свято, що наближається, і майб тній
15-річний ювілей д ет .
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Äåíèñ ²ÂÀÍÎÂ: “Ãðîø³ — öå íå ñàìîö³ëü”

— Çâ³äêè çàãîëîâîê “Ê³íî áåç
êîðäîí³â” ó ðåòðîñïåêòèâ³ âàøèõ
ô³ëüì³â?

— Öå íàçâà îäíîéìåííî¿ ê³-
íîïðîêàòíî¿ êîìïàí³¿ â Ìîñêâ³,
ÿêó ìè ïðåäñòàâëÿºìî â Óêðà-
¿í³ âæå áàãàòî ðîê³â. Ó íàñ, òàê
óæå ñòàëîñÿ, äóæå ÷àñòî ñï³âïà-
äàþòü ñìàêè, ³ ìè òóò âèð³øè-
ëè çðîáèòè ñâîºð³äíå â³äëóííÿ
ìàñøòàáíî¿ ðîñ³éñüêî¿ ïîä³¿,
ÿêà â³äáóâàëàñÿ â ò³ ñàì³ äàòè,
ùî é ó Á³ëîêàì’ÿí³é. Çðîáèëè
ñâ³é ïåðñîíàëüíèé the best,
ÿêèé ïîêàçóâàëè ïðîòÿãîì äâîõ
òèæí³â. Äëÿ íàñ öå òàêîæ ñâîãî
ðîäó ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â — óæå
ð³ê, ÿê ìè çðîáèëè ê³íîòåàòð
“Ê³íîïàíîðàìà” àðòõàóñíèì, ³
ô³ëüìè, ÿê³ ïîêàçàëè â ðàìêàõ
“Ê³íî áåç êîðäîí³â”, ñïî÷àòêó
áóëè ïðåäñòàâëåí³ ïóáë³ö³ ñàìå
òàì. Ïóáë³êà “Ê³íîïàíîðàìè”,
íà ì³é ïîãëÿä, ñõîæà íà ÿêóñü
ñí³ãîâó ãðóäêó, ÿêà áåçïåðåðâíî
çðîñòàº. ² ö³ ïîâòîðí³ ñåàíñè,
ïåðø çà âñå, äëÿ ëþäåé, ÿê³ ñòà-
ëè ï³çí³øèìè øàðàìè ö³º¿ íàé-
ñí³æí³øî¿ ãðóäêè, ùîá âîíè
çìîãëè ïîáà÷èòè òå, ùî ïðîïóñ-
òèëè ñâîãî ÷àñó.

— Êîëè âè çàïóñêàëè “Àðòõàóñ
Òðàô³ê”, ÷è äóìàëè, ùî çàáåðåòå-
ñÿ ç íèì òàê äàëåêî? ² ÿê âçàãàë³
âèíèê êîíöåïò êîìïàí³¿ — ç ëþ-
áîâ³ äî ê³íî ÷è îãëÿäêè íà ïîðîæ-
íþ í³øó?

— Øâèäøå çà âñå ìè ïðîéøëè
äàë³ ÿê êóëüòóðíå ÿâèùå, í³æ ÿê-
íåáóäü ïðîñóíóòèñÿ â á³çíåñ-ñõå-
ìàõ. “Àðòõàóñ Òðàô³ê”, ïî ñóò³
ñïðàâè, ñòâîðþâàâñÿ ÿê ðîê-ãðó-
ïà. Áóëà äóæå íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü
ëþäåé, ÿêèì õîò³ëîñÿ ðîáèòè ùîñü
ðàçîì, õîò³ëîñÿ, ùîá ê³íî áóëî íå
ëèøå õîá³, à é îñíîâíèì ðîäîì ä³-
ÿëüíîñò³, õîò³ëîñÿ, ïðîñò³øå êàæó-
÷è, çàéìàòèñÿ óëþáëåíîþ ñïðà-
âîþ. Ìè ïî÷èíàëè, äóìàþ÷è ëè-
øå ïðî öå, à ÿêóñü á³çíåñ-êîíöåï-
ö³þ ïðîðàõóâàëè ò³ëüêè ÷åðåç
ð³ê — ï³âòîðà ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ. Ç
îäíîãî áîêó, ñïðàâä³ — í³øà áóëà
ïîðîæíüîþ, ç ³íøîãî — âîíà áó-
ëà àáñîëþòíî íåî÷åâèäíîþ íàâ³òü
äëÿ íàñ, òîìó ùî ï’ÿòü ðîê³â òîìó
òàêîãî ÿâèùà ÿê “ê³íî ç ñóáòèòðà-
ìè” ó íàñ âçàãàë³ íå ³ñíóâàëî. Òèì
á³ëüøå ê³íåìàòîãðàô³ÿ, â³äì³ííà
â³ä àìåðèêàíñüêî¿, ðîñ³éñüêî¿ é
ôðàíöóçüêî¿. Öå, íà ùàñòÿ, çì³íè-
ëîñÿ ÷åðåç òå, ùî ìè ïî÷àëè ä³ÿòè
àêòèâí³øå. Ãðîø³ — öå íå ñàìî-

ö³ëü ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, øâèä-
øå — çàñ³á äëÿ âò³ëåííÿ ³äåé. ×èì
á³ëüøå ãðîøåé, òèì ñì³ëèâ³ø³ ³äå¿.

— Àðòõàóñ — äîñèòü ðîçïëè-
â÷àñòå ïîíÿòòÿ. ßê³ êðèòåð³¿ â³ä-
áîðó ô³ëüì³â äëÿ âàøîãî ðåïåðòó-
àðó?

— Àðòõàóñ, ÿê ³ áóäü-ÿêå ³íøå
êóëüòóðíå ÿâèùå, öå â³äêðèòà
ñèñòåìà, òîìó äóæå ÷àñòî â öþ
ñèñòåìó ïîòðàïëÿº áàãàòî âñÿêî-
ãî ñì³òòÿ, ÿê áàãàòî ïîòðàïëÿº ³
çîëîòà, ÿêå íàì, ñâîºþ ÷åðãîþ,
äîâîäèòüñÿ íàìèâàòè. Â³äáèðàòè
ê³íî äëÿ ïðîêàòó íå òàê óæå é

ñêëàäíî, ïðèáëèçíî íàñò³ëüêè æ
ñêëàäíî, ÿê â³äáèðàòè éîãî äëÿ
ïîêàçó äðóçÿì. Ó ê³íî ç’ÿâëÿºòü-
ñÿ íå òàê óæå áàãàòî øåäåâð³â —
íå âñòèãíóòè ¿õ âèÿâèòè
íåìîæëèâî. Â³äáóâàþòüñÿ ôåñòè-
âàë³, çà ÿêèìè ìè ñòåæèìî, ïðî-
êàòíèêè ïðîïîíóþòü ñâîº ê³íî
íà ê³íîðèíêàõ — íà ò³ àáî ³íø³
êàðòèíè ìè çâåðòàºìî óâàãó, âè-
â÷àºìî ïèòàííÿ, ï³ñëÿ öüîãî âè-
ð³øóºìî, ïðèâîçèòè ¿õ ñþäè ÷è
í³. Ãîëîâíå, ùîá ó íàñ ³ç ïðîêàò-
íèêàìè ñï³âïàäàâ ñâ³òîãëÿä, òî÷-
êà çîðó íà ê³íåìàòîãðàô. À òàêèõ
íå îñîáëèâî áàãàòî. Ìàëî òîãî, çà
ï’ÿòü ðîê³â ³ñíóâàííÿ ìè ñòàëè
áëèæ÷èìè äî âèðîáíèê³â ô³ëü-
ì³â, ³ äåñü òðåòèíà âñ³õ ô³ëüì³â,
ùî ïîêàçóºìî, êóïèëè íàïðÿìó.

— ×àñòî äîâîäèòüñÿ âè¿æäæàòè
çà êîðäîí?

— Íå äóæå ÷àñòî, à ÷åðåç êðè-
çó, ùî íàâàëþºòüñÿ, âçàãàë³ äîâå-
ëîñÿ îáð³çàòè travel-budget. Àëå
íàø³ ïàðòíåðè ãîòîâ³ ïðîäîâæó-
âàòè ñï³âïðàöþ, òîìó, íàâ³òü íå
ïîäîðîæóþ÷è, º ìîæëèâ³ñòü áó-
òè â êóðñ³ òîãî, ùî â íèõ â³äáó-
âàºòüñÿ. Ìè ùîéíî ïîâåðíóëèñÿ
ç ²ñïàí³¿, äå ïîäèâèëèñÿ äâ³ ñòð³÷-
êè, êîòð³ ùå íå ïðåäñòàâëåí³ â
æîäíîìó ç âåëèêèõ êîíêóðñ³â.
Àëå ìè òî÷íî çíàºìî, ùî âîíè
îïèíÿòüñÿ àáî â Êàííàõ, àáî â
Áåðë³í³, àáî íà ôåñòèâàë³ Ñàí-
äåíñ. À ìè æ ïîêàæåìî ¿õ ÷åðåç
ì³ñÿöü — äâà ï³ñëÿ ïðåì’ºðè òàì.
Íàáëèæåííÿ äî ñâ³òîâî¿ ïðåì’º-
ðè ê³íî — öå íå ëèøå áîðîòüáà
ç ï³ðàòñüêèìè êîï³ÿìè, à é ïðàã-
íåííÿ áóòè á³ëÿ äæåðåë ÿêîãîñü
ÿâèùà

Розмовляв
Оле ПУЧКО, “ТОП-10”

спеціально для “Хрещати а”

Êåð³âíèê êîìïàí³¿ “Àðòõàóñ Òðàô³ê” ïðî ê³íî íå äëÿ âñ³õ
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Îëåêñàíäðà ÂÈÑÒÀÂÊ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У Національном центрі
театрально о мистецтва
імені Леся К рбаса відб -
лася презентація-від рит-
тя "Театр -лабораторії
оперно о мистецтва в Ки-
єві". Виба ливим поціно-
в вачам оперно о жанр в
с часних прое ціях запро-
пон вали онцепт альн
версію сценічно о прочи-
тання опери-м льтимедіа
Алли За ай евич "Числа
і вітер" за поезією та
артинами Ми оли
Воробйова.

Òâîðöÿìè ï³äêðåñëåíî åêñïå-
ðèìåíòàëüíîãî òåàòðó (âèðàçíà
àëþç³ÿ äî ðåæèñåðñüêî¿ ëàáîðàòî-
ð³¿ êóðáàñ³âñüêîãî “Áåðåçîëÿ”)
âèñòóïèëè éîãî êîîðäèíàòîð ³ ãî-
ëîâíèé ðåæèñåð Îëåêñàíäð
Ñåíüêî, ñåñòðà ðåæèñåðà, äèðè-
ãåíò-ïîñòàíîâíèê Òåòÿíà Ñåíü-
êî ³ òàíö-òðåíåð ³ç ïëàñòèêè òà
çâóêó Ñâ³òëàíà Ë³ï³íñüêà.

Êàìåðíó îïåðó-ìóëüòèìåä³à
“×èñëà ³ â³òåð” (äðóãà íàçâà òâî-
ðó — “Ìàëþíêè ç ïàì’ÿò³”) ñó-
÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ êîìïîçèòîðêè
Àëëè Çàãàéêåâè÷ ñòâîðåíî â
1992 — 1997 ðîêàõ é â³äçíà÷åíî
â 2001-ìó ïðåì³ºþ Ì³í³ñòåðñòâà
êóëüòóðè Óêðà¿íè ³ìåí³ Ëåâêà Ðå-

âóöüêîãî. Êîìïîçèö³ÿ ðåïðåçåí-
òóº êàìåðíèé ìóçè÷íèé òåàòð, ùî
ñåðåä ïð³îðèòåòíî¿ äëÿ òâîð÷îñò³
Çàãàéêåâè÷ åëåêòðîàêóñòè÷íî¿
ìóçèêè º îêðåìîþ ïëîùèíîþ äè-
âîâèæíîãî ì³êñòó òðàäèö³é òà ³í-
íîâàö³é. Áàãàòîâèì³ðíó ïîåòèêó
îïåðè âèçíà÷èâ îñîáëèâèé ñâ³ò
ìèòåöüêèõ óí³âåðñàë³é âèçíàíî-
ãî ìàéñòðà ïîñòø³ñòäåñÿòíèöüêî¿

“Êè¿âñüêî¿ øêîëè ïîåç³¿” òà íàä-
çâè÷àéíî ö³êàâîãî õóäîæíèêà-
æèâîïèñöÿ Ìèêîëè Âîðîáéîâà.

Â îñíîâ³ îïåðè ø³ñòü ïîåç³é
Âîðîáéîâà: “Äîðîãà”, “Ñàä”,
“Ñïîãàäè”, “Ãðà”, “Ñîí”, “×î-
âåí”. Çà ðåæèñåðñüêèì çàäóìîì,
ä³éîâèìè îñîáàìè º “òðè ³ñòîòè”,
ÿê³ “ñïðîáóþòü ñòâîðèòè ðàé òà
ñï³â³ñíóâàòè â íüîìó”. Âò³ì, ïî-

ñòàíîâíèêè íå âèçíà÷àþòü ö³ ³ñ-
òîòè àïð³îð³, à ëèøå ïðîïîíóþòü:
Ò³ëî, Äóøà, Ìóçà àáî Ãîëîñ, Â³í,
Âîíà àáî æ Ìàéñòåð, Òâîð³ííÿ,
Âò³ëåííÿ... Òîáòî, ãëÿäà÷ îïèíÿº-
òüñÿ ó â³ëüíîìó àñîö³àòèâíîìó
ïðîñòîð³, ìîäåëþþ÷è âëàñí³ ñèì-
âîë³÷í³ ë³í³¿, ÿê îò: Àäàì, Ë³ë³ò,
ªâà; Àäàì, ªâà, Çì³é; Íàðîäæåí-
íÿ, Æèòòÿ, Íåáóòòÿ...

Îðèã³íàëüíà ðåæèñåðñüêà çíà-
õ³äêà — â³çóàë³çàö³ÿ ñóòî îïåðíî¿
³äå¿ áàãàòîð³âíåâîãî ñèíòåçó: âè-
ñòàâó ñóïðîâîäæóº â³äåîïîêàç
ñëàéä³â æèâîïèñó Âîðîáéîâà, ùî
âèáóäîâóº äîäàòêîâèé çì³ñòîâíèé
ðÿä îïåðè, à á³ëå òëî åêðàíà, äå
â³äáóâàºòüñÿ â³äåî, º îðãàí³÷íèì
ïðîäîâæåííÿì á³ëî¿ òêàíèíè, ÿêà
îá’ºäíóº ãåðî¿â ó íåïîä³ëüíó òðè-
ºäí³ñòü. Öÿ òêàíèíà, ìîæëèâî, º
âò³ëåííÿì ïåðâ³ñíîãî õàîñó,
ïðåäêîâ³÷íîãî îêåàíó, ùî ³ñíóâàâ
äî ñòâîðåííÿ ñâ³òó, âèñòóïàþ÷è
ïîòåíö³ºþ âñüîãî ñóùîãî, àäæå
íà ñöåí³ ðîçãîðòàºòüñÿ âåòõîçà-
â³òíà ì³ôîëîãåìà.

Ñèìâîë³÷íî¿ çíà÷óùîñò³ íàáó-
âàëî âèð³øåííÿ ïî÷àòêó òà çàê³í-
÷åííÿ âèñòàâè: “Äîðîãà”, ñóïðî-
âîäæóâàíà â³äåî-ñëàéäîì ³ç çîá-
ðàæåííÿì õèìåðíîãî â³êíà (ÿê
â³äêðèòòÿ øëÿõó â ïðîïîíîâàíèé
ì³ôîëîã³÷íèé ñâ³ò òà ïåðåõ³ä ó åê-
çèñòåíö³éíèé âèì³ð) ³ â³äêðèòòÿ
çàâ³ñ ñïðàâæí³õ â³êîí ïðèì³ùåí-
íÿ ï³ñëÿ “×îâíà” (ïîâåðíåííÿ ó
ñâ³ò ðåàëüíèé).

Îñîáëèâî¿ â³äçíàêè çàñëóãîâóþòü
âèêîíàâö³ îïåðè, ùî ñòâîðèëè
ñïðàâæíþ ì³ñòåð³ºþ ïðî îäâ³÷íå:
ñîë³ñòàìè âèñòóïèëè ñòóäåíòè âî-
êàëüíîãî ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêî¿
êîíñåðâàòîð³¿ Îëüãà Ïîë³ùóê (ñî-
ïðàíî), Ìèðîñëàâà Ãàâðèëþê
(ìåööî ñîïðàíî), Àíäð³é Îðëîâ
(áàðèòîí); áåçóìîâíà ïîäÿêà çà
òâîðåííÿ áëèñêó÷î¿ âèñòàâè äèðè-
ãåíòó-ïîñòàíîâíèêó — Òåòÿí³
Ñåíüêî ³ êîíöåðòìåéñòåðó — Íà-
ä³¿ Áåðåç³. ², çâè÷àéíî æ, ïåðêóñ³¿

Ñó÷àñíà ì³ñòåð³ÿ ïðî îäâ³÷íå
Ó öåíòð³ Ëåñÿ Êóðáàñà ïîêàçàëè ìóëüòèìåä³éíó îïåðó “×èñëà ³ â³òåð”

У столиці щойно завершилася ретроспе тива "Кіно без
ордонів" — серія повторних сеансів ращих автор-
сь их фільмів. Її ор анізатором стала омпанія "Артха-
с Трафі ", що одноосібно відповідає за постачання
немасово о іно в наші інотеатри. "Артха с Трафі ",
що з’явилася п’ять ро ів том , вже виросла в най о-
ловнішо о постачальни а фільмів неформатних і автор-
сь их я до про ат , та і на фестивалі. Її ерівни Де-
нис Іванов порівнює створення дітища зі становленням
ро - р пи, а лядачів — із сні овою р д ою. У інобіз-
несі, де оловне — це збі світо ляд , з ним раще
беззастережно по одж ватися.

Оль а Поліщ , Мирослава Гаврилю та Андрій Орлов втілили трьох істот, ожна з я их може мати безліч імен
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“Äåíü, êîëè Çåìëÿ çóïèíèëàñÿ”
Нове прочитання нетлінних ла-
сичних фільмів — спо са, перед
я ою Голлів д дедалі більше не
в змозі встояти. Досі зао еан-
сь а фабри а мрій переробляла
переважно золотий фонд хорор
("Техась а різанина бензопилою"
і "Хеловін"), а ось "Дні, оли
Земля з пинилася" вже замах є-
ться на одн з най оловніших на-
ово-фантастичних артин п’ят-

десятих ро ів мин ло о сторіччя.

Çð³ëèé ãëÿäà÷ íå ëþáèòü, êîëè ÷³ïàþòü
éîãî óëþáëåíå ê³íî, ³ ïåðåêîíàííÿ íà
êøòàëò "òî éîãî æ ìàëî õòî áà÷èâ" äëÿ
íüîãî íå ñïðàöüîâóþòü. Ìàëî õòî áà÷èâ?
Íå ïîøêîäóéòå ãðîøåé ³ çàïóñò³òü ó ê³íî-
òåàòðàõ çíîâó.

"Äåíü, êîëè Çåìëÿ çóïèíèëàñÿ" çðàçêà
1951 ðîêó áóâ ³ çàëèøàºòüñÿ, ïîïðè ïîâàæ-
íèé â³ê, ìîãóòí³ì ô³ëüìîì, ùî çàïðîïî-
íóâàâ àóäèòîð³¿ íèçêó îðèã³íàëüíèõ ³äåé.

²ñòîð³ÿ ðîçïîâ³äàëà ïðî ³íîïëàíåòÿíèíà
Êëààòó, ïðèáóëîãî íà Çåìëþ â ðîçïàë õî-
ëîäíî¿ â³éíè, ùîá ïîïåðåäèòè íàøó ïëà-
íåòó ïðî ñìåðòîíîñí³ñòü àòîìíî¿ çáðî¿ íå
ò³ëüêè äëÿ ëþäñòâà, à é äëÿ íàâêîëèøí³õ
ïëàíåò. Çåìëÿíè îäðàçó æ ïîáà÷èëè â ãîñ-
ò³ àãðåñîðà ³ â³äêðèëè ïî íüîìó âîãîíü
ò³ëüêè-íî òîé ç³éøîâ ç³ ñâîº¿ ë³òàþ÷î¿ òà-
ð³ëêè. À âò³ì, Êëààòó íå çäàâñÿ øâèäêî —
â³í, äóæå ñõîæèé íà ïðîñòîãî homo sapi-

ens (çðó÷íî äëÿ ñöåíàð³þ, áåçóìîâíî), ðîç-
÷èíèâñÿ, ùî íàçèâàºòüñÿ, â íàòîâï³. ²íî-
ïëàíåòÿíèíîâ³ ïîòð³áíî áóëî ïîæèòè ñå-
ðåä ëþäåé, àáè çðîçóì³òè, ùî íå êîæåí ³ç
íèõ — âò³ëåííÿ íåíàâèñò³ ðóéí³âíî¿ ñèëè.
Â³í ïîñåëèâñÿ â ïàíñ³îíàò³ é ïîòîâàðèøó-
âàâ ç ìîëîäîþ âäîâîþ òà ¿¿ ñèíîì, ÿê³ äà-
ëè Êëààòó ïðèâ³ä ñïðèéìàòè çåìëÿí ³ç

á³ëüøèì îïòèì³çìîì. Íàðåøò³ â³í çðîçó-
ì³â, ùî íàéìîãóòí³ø³ ïðåäñòàâíèêè ðîäó
ëþäñüêîãî — öå â÷åí³. Ïîçáàâëåíèé ìîæ-
ëèâîñò³ îçâó÷èòè ñâîº ïîñëàííÿ ãëàâàì
äåðæàâ, â³í êèäàº êëè÷ ëþäÿì íàóêè. Íà
ï³äòâåðäæåííÿ íåçåìíî¿ ñèëè (òåîðåòè÷íî
çäàòíî¿ çíèùèòè Çåìëþ, ÿêùî òà íå ñõà-
ìåíåòüñÿ) Êëààòó íà ï³âãîäèíè çíåñòðóì-

ëþº ïëàíåòó, çàëèøàþ÷è â ðóñ³ ëèøå ë³-
òàêè â ïîâ³òð³ é ë³êàðí³ — óñå, ÿê ³ âêàçà-
íî â íàçâ³ ê³íî, çóïèíÿºòüñÿ. Íà æàëü, ãî-
íîð ëþäåé âèÿâëÿºòüñÿ ñèëüí³øèì çà çäî-
ðîâèé ´ëóçä — âîíè ïðîäîâæóþòü ïîëþ-
âàòè íà ïðèáóëüöÿ ç á³ëüøîþ ëþòòþ.

Îðèã³íàëüíå ê³íî, çíÿòå ìîíòàæåðîì
"Ãðîìàäÿíèíà Êåéíà" ³ ðåæèñåðîì ïåðøî-
ãî ïîâíîìåòðàæíîãî "Çîðÿíîãî øëÿõó" Ðî-
áåðòîì Óàéçîì, áóëî íèù³âíîþ àòàêîþ íà
ìàêàðòèçì, ùî ïðîïîíóº ïîãëÿíóòè íà ñâ³ò
î÷èìà ãåðîÿ áóêâàëüíî íå â³ä ñâ³òó ñüîãî. Â
ð³ìåéêó ìàã³ñòðàëüíó òåìó õîëîäíî¿ â³éíè
çàì³íåíî ïðîáëåìàìè çàáðóäíåííÿ äîâê³ë-
ëÿ — ÷àñè í³áèòî çì³íèëèñÿ, àëå çàãàëüíèé
âîðîã äëÿ âñ³õ áåç âèíÿòêó êðà¿í âñå ùå
ïðèñóòí³é. Ñïåöåôåêòè ïðèíöèïîâî íîâî-
ãî ð³âíÿ ³ Ê³àíó Ð³âç ó ãîëîâí³é ðîë³ — îä-
í³ ç ãîëîâíèõ ïðèìàíîê äëÿ ãëÿäà÷à.

À âò³ì, º ñò³éêå â³ä÷óòòÿ, ùî ðåæèñåð
Ñêîòò Äåðð³êñîí, ùî çíÿâ ÷åðãîâå ïðî-
äîâæåííÿ "Ïîâñòàëîãî ç ïåêëà" ³ ì³öíèé,
àëå íå âèäàòíèé õîðîð "Ø³ñòü äåìîí³â
Åì³ë³ Ðîóç" ðàçîì ³ç ç³ðêîþ "Ìàòðèö³", ÷èé
òâîð÷èé øëÿõ ïðîëÿãàº ì³æ ë³ðè÷íèìè
äð³áíè÷êàìè ³ ð³äê³ñíèì ìàñøòàáíèì åê-
øåíîì, âèð³øèëè çðîáèòè ñòóä³¿ 20th Cen-
tury Fox ïðèºìíå, çàðîáèâøè áàãàòî-áàãà-
òî ãðîøåé íà çîðÿí³é, á³ëüø í³æ ï³âñòî-
ë³òòÿ òîìó, íèâ³. Íåíàâèä³òè ¿õ çà öå, ìîæ-
ëèâî, ³ íå âàðòî, àëå é ÷åêàòè â³ä ¿õíüîãî
ê³íî ³íîïëàíåòíîãî îäêðîâåííÿ áóëî á íå-
îáà÷íî

ОЛЕГ ПУЧКО, "Топ-10",
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Êàæó÷è "ä³ñíå¿âñêèé ìóëüò-
ô³ëüì", áàãàòî õòî íèí³ ìàº íà
óâàç³ ðîáîòè ñòóä³¿ Pixar, ÿêó íå
òàê äàâíî ïîãëèíóëà êîðïîðà-
ö³ÿ Ä³ñíåÿ çà íå÷óâàí³ 
$ 7,4 ìëðä. "Òà÷êè", "Ó ïîøóêàõ
Íåìî" ³ "Ñóïåðñ³ìåéêà" — öå,
çâ³ñíî, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, ãåí³-
àëüí³ àí³ìàö³éí³ òâîðè, ùî íå
ò³ëüêè ðîçïîâ³äàþòü ö³êàâ³ ñþ-
æåòè, à é âîäíî÷àñ ïðîäîâæó-
þòü åâîëþö³þ êîìï’þòåðíî¿
ìóëüòèïë³êàö³¿ òà ìóëüòèïë³êà-

ö³¿ çàãàëîì. Îäíàê âîíè — ä³ñ-
íå¿âñüê³ ëèøå çà ìàðêåòèíãîì.
ßêùî æ â³äêèíóòè óñï³õ Pixar,
òî â êîìïàí³¿, ùî êîëèñü ïîäà-
ðóâàëà ñâ³òîâ³ Ì³êê³ Ìàóñà, ç
ìóëüòèïë³êàö³ºþ áóëà ñåðéîçíà
ïðîáëåìà ùå ç äðóãî¿ ïîëîâèíè
1990-õ — ïðèãîëîìøëèâèé óñ-
ï³õ ìàëüîâàíèõ "Àëàää³íà",
"Êðàñóí³ òà ÷óäîâèñüêà" ³ "Êî-
ðîëÿ-ëåâà" çàëèøèâñÿ äàëåêî
ïîçàäó, à â ñâ³ò³ àí³ìàö³¿, ùî
ñòð³ìêî òðàíñôîðìóºòüñÿ, ïî-

äàëüø³ ñòàðîìîäí³ 2D-ðîáîòè
ïðîñòî íå ìîãëè ñÿãíóòè òàêèõ
âèñîò. Äîâîäèëîñÿ äåäàë³ á³ëü-
øå ñïîä³âàòèñÿ íà ãåí³¿â ³ç Pixar

òà ïèñàòè íà ðåêëàìíèõ ïëàêà-
òàõ ¿õí³õ ìóëüòô³ëüì³â ëîãîòèï
Walt Disney âñå æèðí³øèì ³
æèðí³øèì øðèôòîì.

À âò³ì, ãîðä³ñòü — ð³÷ íàñòèð-
ëèâà, ³, éìîâ³ðíî, â³ä÷óâàþ÷è ñå-
áå îäíèì ³ç ïîäðóææÿ, ùî, âåñå-
ëî ðîçêîøóþ÷è, æèâå íà ïðèáóò-
êè ³íøîãî, ä³ñíå¿âñüê³ ìóëüòè-
ïë³êàòîðè âèð³øèëè äîâåñòè, ùî
é ñàì³ çäàòí³ çìóñèòè ïîæâàâè-
òè ï³êñåë³. Ïåðøèì "ìëèíöåì",
çðîáëåíèì àáñîëþòíî áåç äîïî-
ìîãè Pixar (àëå íà êîìï’þòåðàõ
àíàëîã³÷íî¿ ïîòóæíîñò³), ñòàëè
çàãàëîì ìàëîïðèì³òí³ "Êóð÷àòêî
Öèïà" ³ "Â ãîñò³ äî Ðîá³íñîí³â".
² ëèøå òåïåð, ç âèõîäîì íà åê-
ðàíè "Âîëüòà", ìîæíà êîíñòàòó-
âàòè — Walt Disney Animation
Studios çíîâó "íà êîí³".

Ùî ìàºòüñÿ íà óâàç³? ×è òî
âàð³àö³ÿ íà òåìó "Øîó Òðóìå-
íà" äëÿ ñ³ìåéíîãî ïåðåãëÿäó, ÷è
òî ñàòèðà íà ãîëë³âóäñüêèõ ç³-
ðîê, óïåâíåíèõ ó ñâî¿é íåïî-
âòîðíîñò³. Âîëüò — ñâîºð³äíèé
àìåðèêàíñüêèé Ìóõòàð, ÿêèé ó
êîæíîìó åï³çîä³ ñâîãî òåëåøîó
íåçì³ííî ðÿòóº ñâîþ ãîñïîäè-
íþ-ï³äë³òêà â³ä ðóê ëèõîä³¿â ñòà-
ðîãî ãàðòó, òàêèõ íèí³ íå ïîáà-
÷èø, íàâ³òü ïîðó÷ ³ç Áîíäîì.
Âîëüò í³êîëè íå ïîêèäàº çí³-

ìàëüíîãî ïàâ³ëüéîíó, îñê³ëüêè
ò³ëüêè òàê, íà äóìêó ïðîäþñå-
ð³â, äîñÿãàºòüñÿ âèíÿòêîâà
ïðàâäîïîä³áí³ñòü éîãî ãðè —
"ÿêùî ñîáàêà â³ðèòü ó òå, ùî
â³äáóâàºòüñÿ, òî é àóäèòîð³ÿ â³-
ðèòü". Àëå ãëÿäàöüê³ â³äãóêè
ñâ³ä÷àòü, ùî â³ä õåï³-åíä³â óæå
ñòîìèëèñÿ, òîæ íàïðèê³íö³ íî-
âî¿ ñåð³¿ Âîëüò òàê ³ íå âðÿòóº
ñâîþ õàçÿéêó. Âèõ³ä ò³ëüêè
îäèí — íå ñèä³òè "ñêëàâøè ëà-
ïè". ² äóæå ñêîðî íà¿âíèé ïåñ
îïèíÿºòüñÿ íà ñïðàâæí³é âóëè-
ö³, äå éîãî çâè÷í³ "ô³øêè" (ãàâ-
ê³ò, ùî ï³äí³ìàº àñôàëüò, óëü-
òðàô³îëåòîâ³ ïðîìåí³ ç î÷åé) íå
ñïðàöüîâóþòü ³ äå ìîæå áóòè
ïî-ñïðàâæíüîìó áîëÿ÷å é ãî-
ëîäíî. Â êîìïàí³¿ íîâèõ
çíàéîìèõ — â’¿äëèâî¿ ê³øêè òà
³ñòåðè÷íîãî õîì’ÿêà-øàíóâàëü-
íèêà — Âîëüòó äîâåäåòüñÿ ï³ç-
íàòè çâè÷àéíå æèòòÿ äîìàøíüî¿
òâàðèíè, õî÷ ³ ïîâ’ÿçàíå ç êóëå-
ìåòíîþ ÷åðãîþ êîì³÷íèõ ñèòó-
àö³é. Äëÿ ä³òåé ³ äëÿ äèòèíè â
êîæíîìó ç íàñ — áëèñêó÷èé ïî-
äàðóíîê â³ä óïåðòþõ³â, ùî äîâå-
ëè íàðåøò³ ñâîþ òàëàíîâèò³ñòü
ó íîâîìó ñòîð³÷÷³

ОЛЕГ ПУЧКО, "Топ-10",
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“Âîëüò”
Любитель м льтфільмів, що дістав мо тню порцію
задоволення від "Волл-І" і "Мада ас ара-2", здава-
лося б, мі ціл ом заспо оїтися до наст пно о ро .
Та ось несподіван а — анімаційна ст дія Уолта Діс-
нея зробила ч дов історію про пса-а тора, що сти-
ається з життям за межами знімально о майданчи-
а. Це не тіль и доволі хороший м льтфільм, а й
повернення до форми від Walt Disney Animation Stu-
dios, що майже роз чилася останнім часом робити
шедеври самостійно.
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Âåëèêèé õîêåé 
ïîâåðòàºòüñÿ ó Ïàëàö ñïîðòó
Çá³ðíà Óêðà¿íè â³çüìå ó÷àñòü ó “Êóáêó Ïîë³ññÿ-2009 Ñîþç-Â³êòàí”
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Після дворічної па зи на-
ціональна хо ейна збірна
У раїни повертається до
столично о Палац спорт ,
де проведе два матчі про-
ти Данії рам ах "К б а
Полісся-2009 Союз-Ві -
тан". Цей т рнір стане для
наших хо еїстів останньою
при ид ою перед олімпій-
сь им валіфі аційним
т рніром-2010, я ий відб -
деться в лютом наст п-
но о ро в Латвії.

Òðåò³é Ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ³ç
õîêåþ “Êóáîê Ïîë³ññÿ-2009 Ñî-
þç-Â³êòàí” â³äáóäåòüñÿ íà ëüîäî-
âèõ ìàéäàí÷èêàõ Á³ëîðóñ³ (Ãî-
ìåëü òà Æëîá³í) ³ Óêðà¿íè (Êè-
¿â). Çìàãàííÿ ïðîéäóòü 17—20
ãðóäíÿ. Çà ñëîâàìè ãîëîâè îðãêî-
ì³òåòó “Êóáêà Ïîë³ññÿ-2009 Ñî-
þç-Â³êòàí” Âîëîäèìèðà Øâàáîâ-
ñüêîãî, ïðîâåäåííÿ íèí³øíüîãî
çìàãàííÿ â ì³ñòàõ Á³ëîðóñ³ ³ Óêðà-
¿íè ïîâ’ÿçàíå, ïåðø çà âñå, ç òèì,
ùî ö³ êðà¿íè º îñíîâíèìè ïðå-
òåíäåíòàìè íà ïðîâåäåííÿ â 2014
ðîö³ ÷åìï³îíàòó ñâ³òó ç õîêåþ.

Ó òðåòüîìó çà ðàõóíêîì òóðí³-
ð³ â³çüìóòü ó÷àñòü íàö³îíàëüí³
çá³ðí³ Á³ëîðóñ³, Óêðà¿íè, Ëàòâ³¿,
Äàí³¿ òà Ôðàíö³¿. Êàëåíäàð çìà-
ãàíü ìàº òàêèé âèãëÿä:

Ãðóïà À: Ôðàíö³ÿ — Á³ëîðóñü 
(17 ãðóäíÿ, Æëîá³í), Á³ëîðóñü —
Ëàòâ³ÿ (18 ãðóäíÿ, Ãîìåëü), Ëàò-
â³ÿ — Ôðàíö³ÿ (19 ãðóäíÿ, Ãîìåëü).

Ãðóïà Â: Äàí³ÿ — Óêðà¿íà 
(17 ãðóäíÿ, Êè¿â), Óêðà¿íà — Äà-
í³ÿ (18 ãðóäíÿ, Êè¿â). Ïî÷àòîê
ìàò÷³â î 19 ãîäèí³.

Ùå îäíèì ñóïåðíèêîì óêðà¿í-
ö³â òà äàíö³â ìàëà ñòàòè çá³ðíà
Íîðâåã³¿, àëå âîíà ÷åðåç ñâ³òîâó
ô³íàíñîâó êðèçó â³äìîâèëàñÿ â³ä
ïî¿çäêè äî Êèºâà.

Ô³íàëüíèé ìàò÷ â³äáóäåòüñÿ 
20 ãðóäíÿ â Êèºâ³, ÿêùî á³ëîðó-
ñè íå âèãðàþòü çìàãàííÿ ó ñâî¿é
ãðóï³, àáî Ãîìåë³. Ïåðåìîæöåì
äâîõ ïîïåðåäí³õ “Êóáê³â Ïîë³ñ-
ñÿ”, â ëþòîìó 2007 ³ 2008 ðîê³â,
ñòàâàëà çá³ðíà Á³ëîðóñ³.

Äî çàÿâêè çá³ðíî¿ Óêðà¿íè äëÿ
ó÷àñò³ â “Êóáêó Ïîë³ññÿ-2009 Ñî-
þç-Â³êòàí” óâ³éøëî äâàäöÿòü
ãðàâö³â “Ñîêîëà”, øåñòåðî ïðåä-
ñòàâëÿþòü á³ëîðóñüêèé ÷åìï³îíàò,

äâîº — ðîñ³éñüêó Êîíòèíåíòàëü-
íó õîêåéíó ë³ãó òà îäèí — “Á³ëèé
Áàðñ” ³ç Áðîâàðñüêîãî ðàéîíó.

Ñêëàä êîìàíäè Óêðà¿íè:
âîðîòàð³ — Êîñòÿíòèí Ñèì÷óê

(“Ñèá³ð”, Ðîñ³ÿ), Îëåêñàíäð Ôå-
äîðîâ, Âàäèì Ñåë³âåðñòîâ (îáèä-
âà — “Ñîê³ë”);

çàõèñíèêè — Þð³é Ãóíüêî, Àí-
äð³é Ñðþáêî, Â³òàë³é Ëþòêåâè÷,
Îëåêñàíäð Ïîáºäîíîñöåâ, Þð³é
Íàâàðåíêî, Äìèòðî Òîëêóíîâ,
Äåíèñ ²ñàºíêî, Âîëîäèìèð Àëåê-
ñþê óñ³ ãðàâö³ “Ñîêîëà”), Îëåã
Áëàãîé (“Êåðàì³í”, Á³ëîðóñü),
Â’ÿ÷åñëàâ Òèì÷åíêî (ÕÊ “Â³-
òåáñüê”, Á³ëîðóñü);

íàïàäíèêè — Â³òàë³é Ëèòâè-
íåíêî, Îëåêñàíäð Ìàòâ³é÷óê,
Äìèòðî Öèðóëü, Îëåã Øàôà-
ðåíêî, Îëåêñàíäð ßêîâåíêî,
Îëåêñàíäð Êàðàóëüùóê, Â³òàë³é
Äîí³êà, Þð³é Äÿ÷åíêî, ªâãåí
Ïàñòóõ, Äìèòðî Í³ìåíêî (óñ³
ãðàâö³ “Ñîêîëà”), Âàäèì
Øàõðàé÷óê (“Ìåòàëóðã” Ìã,
Ðîñ³ÿ), Îëåêñàíäð Ìàòåðóõ³í
(“Þí³ñòü”, Á³ëîðóñü), Âàëåíòèí
Îëåöüêèé (ÕÊ “Ãîìåëü”, Á³ëî-
ðóñü), Àðòåì Ãí³äåíêî (ÕÊ “Â³-
òåáñüê”, Á³ëîðóñü), Îëåêñàíäð
Âàñèëåâñüêèé (“Á³ëèé Áàðñ”),
Îëåã Òèì÷åíêî (“Õ³ì³ê-ÑÊÀ”,
Á³ëîðóñü)

Åêñ-âîðîòàð “Äèíàìî” êåðóâàòèìå
Ïðîôåñ³îíàëüíîþ ôóòáîëüíîþ ë³ãîþ
Ñâÿòîñëàâà Ñèðîòó îáðàíî ïðåçèäåíòîì ÏÔË
Ìàð³ÿ ÑÅÌÅÐÎÂÀ 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ñâÿòîñëàâ Ñèðîòà — íîâèé
ïðåçèäåíò Ïðîôåñ³îíàëüíî¿ ôóò-
áîëüíî¿ ë³ãè (ÏÔË). Ó÷îðà çà òà-
êå ð³øåííÿ ïðîãîëîñóâàëè 39 äå-
ëåãàò³â âèêîíêîìó ÏÔË. Çà éî-
ãî êîíêóðåíò³â — Ñåðã³ÿ Ìîõíè-
êà òà Þð³ÿ Ìàëèøåâà — ãîëîñè
â³ääàëè, â³äïîâ³äíî, ñ³ì òà îäèí
äåëåãàòè. ²íø³ ïðåòåíäåíòè —
Àíàòîë³é Ðåâóöüêèé òà Ì³ëåò³é
Áàëü÷îñ ñâî¿ êàíäèäàòóðè çíÿëè
çà äåÿêèé ÷àñ äî ãîëîñóâàííÿ. Íà
ïîñàä³ ïðåçèäåíòà ÏÔË Ñâÿòî-
ñëàâ Ñèðîòà çàì³íèòü Ðàâ³ëÿ Ñà-
ô³óë³íà, ÿêèé â³ñ³ì ðîê³â ñòîÿâ
á³ëÿ êåðìà ÏÔË. Ì³æ òèì, ïàí
Ñàô³óë³í çàëèøàºòüñÿ ïî÷åñíèì
ïðåçèäåíòîì Ë³ãè.

Íîâîìó ïðåçèäåíòó ÏÔË
38 ðîê³â. Ñâîãî ÷àñó â³í çàõèùàâ
âîðîòà êè¿âñüêîãî “Äèíàìî”, ð³â-
íåíñüêîãî “Âåðåñà”, äí³ïðîïåò-
ðîâñüêîãî “Äí³ïðà”, ïåâíèé ÷àñ
ãðàâ ó ðîñ³éñüêîìó òà óçáåöüêî-
ìó ÷åìï³îíàòàõ. Âò³ì, îñîáëèâèõ

óñï³õ³â íà ôóòáîëüíîìó ïîë³ íå
äîñÿã. Ç 2004 ðîêó ïàí Ñèðîòà
ïðàöþº â ÏÔË.

Çà ñëîâàìè íîâîãî ïðåçèäåíòà
ÏÔË, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³í çà-
ïðîïîíóº ñòâîðèòè ñòðàòåã³÷íó
ðàäó, àáî, ³íøèìè ñëîâàìè, àí-
òèêðèçîâèé êîì³òåò, ÿêèé áåç-
ïîñåðåäíüî çàéìàòèìåòüñÿ íàé-
àêòóàëüí³øèìè ïèòàííÿìè æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ â ïåðø³é ³ äðóã³é ë³-
ãàõ. Äî íüîãî óâ³éäóòü íàéäîñâ³ä-

÷åí³ø³ òà íàéàâòîðèòåòí³ø³ êå-
ð³âíèêè ôóòáîëüíèõ êëóá³â.

— Çà â³ñ³ì ðîê³â áàãàòî ùî çì³-
íèëîñÿ â æèòò³ íå ëèøå ôóòáî-
ëó, à é êðà¿íè âö³ëîìó. Íèí³ íà-
øà ãîëîâíà çàäà÷à — îá’ºäíàííÿ
ôóòáîëó. Ó ô³íàíñîâîìó â³äíî-
øåíí³ â óêðà¿íñüêîãî ôóòáîëó,
ãàäàþ, ðàéäóæíå ìàéáóòòÿ. Áî
ìàºìî íàä³éíîãî ô³íàíñîâîãî
ïàðòíåðà,— çàçíà÷èâ Ñâÿòîñëàâ
Ñèðîòà

Е с-президент ПФЛ Рафіль Сафі лін (правор ч) передає ермо влади своєм
наст пни Святослав Сироті

Анатолій БРЕЗВІН, прези-
дент Федерації хо ею У раїни:
— Перед національною збірною

поставлено серйозне завдання —
здоб ти п тів на Олімпійсь і і -
ри Ван вері. Зроз міло, що для
ращої зі раності та нала оджен-
ня і рових взаємодій оманді по-
трібна і рова пра ти а. Тож “К -
бо Полісся-2009 Союз-Ві тан” в
цьом плані нам д же потрібен.
Та й болівальни и, без с мнів ,
вже всти ли с чити за збірною.

Оле сандр СЕУКАНД, олов-
ний тренер національної збір-
ної У раїни:
— Для нас матчі на “К бо По-

лісся-2009 Союз-Ві тан” є олов-
ним етапом під отов и до олім-
пійсь ої валіфі ації. Тож про зна-
чення цьо о т рнір для нас ово-
рити зайве. Щодо завдання на
т рнір, то здоб ти перше місце
б дь-я ою ціною ми не пра немо.
Проте я не знаю жодної оманди,
я а, виходячи на лід, не хотіла б
перемо ти.
Хотіли б, щоб болівальни и по-

бачили на власні очі т збірн
У раїни, я а в лютом бороти-
меться за п тів на Олімпіад -
2010 анадсь ом Ван вері,
але, на жаль, не приїхали всі ро-
сійсь і ле іонери.
Навантаження ляже в основно-

м на хо еїстів “Со ола”, але, спо-
діваюся, на емоціях хлопці знай-
д ть в собі рес рси. Спочат б -
ла д м а дати їм відпочити в мат-
чах із мос овсь им л бом “Кри-
ла Рад”, але ми посідаємо перше
місце Вищій лізі Від рито о чем-
піонат Росії і не хочемо йо о о-
м сь віддавати.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Президент Федерації хо ею У раїни Анатолій Брезвін (правор ч) та оловний тренер "синьо-жовтої" оманди
Оле сандр Се анд мріють про здоб ття п тів и на Олімпіад -2010 Ван вері

Святослав СИРОТА. Народився 1 жовтня 1970 ро в Києві.
У 1994 році за інчив афедр ф тбол У раїнсь о о державно о нівер-

ситет фізично о виховання і спорт . 1987—1998 рр.— равець оманд
“Динамо” Київ, “Верес” Рівне, “Дніпро” Дніпропетровсь , “Газови — Газ-
пром” Іжевсь , “Д стлі ” Таш ент. 2001 ро — тренер юнаць ої збірної
оманди У раїни 1986 ро народження. 2002—2004 ро ів — технічний
се ретар Федерації ф тбол Києва. 2004- о — інспе тор Професіональ-
ної ф тбольної лі и. У 2004—2008 ро ах — відповідальний се ретар Про-
фесіональної ф тбольної лі и У раїни. З липня 2008- о — ви онавчий ди-
ре тор ПФЛ. Майстер спорт У раїни з ф тбол (1995 рі ). Бронзовий при-
зер чемпіонатів У раїни (1995- о, 1996- о) і фіналіст К б а У раїни (1995
ро ) с ладі дніпропетровсь о о “Дніпра”. Член онтрольно-дисциплі-
нарно о Комітет Федерації ф тбол У раїни. Голова Бюро ПФЛ.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача ТОВ ТВК “Європейсь і ві онні
системи”, що знаходиться за адресою: м. Київ, в л. Басейна, 5-Б, оф. 26, в с дове засідання
по цивільній справі за позовом Анісімова Дениса Михайловича до ТОВ ТВК “Європейсь і ві онні
системи” про стя нення сплачено о аванс та відш од вання ш оди

Засідання відб деться 19.12.2008 ро о 14.20 в приміщенні с д за адресою: м. Київ, в л.
Севастопольсь а, 14, аб. 41.

В разі неяв и відповідача до с д , дане о олошення вважається належним повідомленням та
справ б де роз лян то по с ті за наявними в справі матеріалами.

Відповідач ТОВ ТВК “Європейсь і ві онні системи’’ випад неяв и зобов’язаний повідомити
с д про причини неяв и.

С ддя Майданевич А.Г.

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 17 ãðóäíÿ
Чіт о розплан йте день. Не піддавайтеся плин подій.
Сьо одні слід с р п льозно дотрим ватися рафі а,
б ти ор анізованими, дисциплінованими, ні ди не
запізнюватися. “Др жіть” з одинни ом — це ваш
найліпший др .

ОВНИ, натис айте на сл жбові педалі, дос оналюйтеся я фахівець
і не дозволяйте давнім та новим знайомим ввести себе в оман , с р -
п льозно зваж йте всі “за” і “проти”, аби захиститися від маніп ляцій,
відстояти власні інтереси.

ТЕЛЬЦІ, бережіть теплі стос н и з оханими я зіницю о а, адже вони
дісталися вам та тяж о. Не вп с айте свій світ ч жих людей (більшість
з них недоброзичливі та заздрісні). Досл хайтеся до порад, роз ривайте
д ш лише тим, хто дихає бла ородством, має висо д ховн льт р .

БЛИЗНЯТ очі є напр жений неспо ійний день. Займіться прибиран-
ням, очистіть нав олишній простір від мотлох , бр д . Цей процес асо-
ціюватиметься з роллю д шевно о “двірни а”, що по ли аний очистити
астральний план від не ативних ч ттєвих нашар вань.

РАКИ, не форс йте події, нехай вони розвиваються в своєм напрям-
. Толерантно домовляйтеся з діловими партнерами, присл хайтеся до

порад старших людей та досвідчених оле . Пра матизм має проходи-
ти червоною нит ою різь ваше б ття.

ЛЕВИ, талант сподобатися іншим нині проявиться на інтеле т ально-
м поприщі, де, сяйн вши здоровим л здом, мінням все пра тично роз-
рахов вати, завоюєте симпатії роботодавців та поповните бан фахових
надбань ар’єрними бон сами.

ДІВИ переб вають під ритичними за важеннями п блі и. Зробіть
модн зачіс , арно приберіться, стежте за мовою, саме роз мне сло-
во стане мо тньою зброєю, завдя и я ій можна перемо ти на полі ді-
лової борні, не зазнати фіас о в особистих стос н ах.

ТЕРЕЗИ, не йдіть на повод тих, о о любите. Ви схильні брати на се-
бе непосильні завдання, я і неспроможні ви онати, чим наш одите ре-
п тації, проявивши себе п стомелею і брех ном.

СКОРПІОНИ, вам б де найліпше в омпанії ідейних соратни ів. Влаш-
т йте з стріч із приятелями, поспіл йтеся на ці аві теми, обміняйтеся
по лядами, д м ами.

СТРІЛЬЦІ, спрям йте мо тній енер опотенціал професійн сфер ,
від то о б де найбільше ористі. А ось з аняти зло та роздрат вання на
близь их не слід. Пост пайтеся, йдіть на омпроміс, психоло ічний пре-
син призведе лише до р йнівних наслід ів.

Презентабельні КОЗОРОГИ продемонстр ють себе пра тично обда-
рованою персоною, ставши взірцем для нехлюїв та ле оважних без ос-
подарних осіб, здатних хіба що бов ати язи ом та розбазарювати ма-
теріальні бла а, безвідповідально ставитися до людсь их надбань, при-
родних рес рсів.

ВОДОЛІЇ, не нама айтеся е спл ат вати партнерів (шлюбних, ділових).
Знайте мір власним “хоч ”. Нині ваші пристрасні бажання йд ть вроз-
різ із можливостями оточення, розрахов йте лише на бла одійні пожерт-
ви др зів.

РИБ дійсність за ли ає до ло ічно о мислення, висо ої самодисциплі-
ни, а тивізації хист дбайливо о осподаря. Тоді панібратсь і стос н и з
ерівним персоналом б д ть ви ідні. І особи, що пере оч вали з др жньо-
о осеред до лав пертих он рентів, теж не перейд ть вам доро

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: Кравчен о Наталію
Ві торівн (останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л. Василь івсь а, 8, в. 202) по
цивільній справі №2-2935/08 за позовом Пазинича О.М. до Кравчен о Н.В., Головно о
правління юстиції м. Києві про визнання права власності на 1\4 частини вартири за
адресою: м. Київ, в л. Кі відзе, 2/35, в. 15, в с дове засідання, я е відб деться 25.12.2008
ро , о 14.30, за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 36, під олов ванням с дді
Умнової О.В.

З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим про день,
час та місце роз ляд справи і в разі неяв и до с д справа може б ти роз лян та за
вашої відс тності.

С ддя Умнова О.В.

Гр. Дяч Ми олі Іванович , я ий меш ає за
адресою: м. Київ, в л. Хар івсь е шосе, 168-Д,
в. 77, необхідно 15.01.2009 ро в 14.00
з’явитись до Дарниць о о районно о с д
м. Києва по в л. Севастопольсь ій, 14, аб. 26
для часті в с довом засіданні в я ості
відповідача по цивільній справі за позовомДяч
ТамариВасилівни про визнання особи та ою,що
втратила право на орист вання житловим при-
міщенням зв’яз з відс тністю в ньом понад
шість місяців без поважних причин, для роз ляд
справи по с ті.

Наслід ами неяв и б де роз ляд справи без
прис тності відповідача.

Дяч Ми ола Іванович випад неяв и
зобов’язанийповідомитис дпропричининеяв и.

С ддя М зич о С.Г.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли-
ає в я ості відповідача Громниць о о Петра
Васильовича цивільній справі №2-5986/15 за
позовом Карпець О сани Єв енівни, Громниць о о
Юрія Івановича до Громниць о оПетраВасильовича
про с нення переш од в орист ванні власністю.

С дове засідання відб деться 24 р дня 2008
ро о 10.00 в приміщенні с д за адресою:
м. Київ, в л. П. Потєхіна, 14-А, аб. 32.

Ви маєте право подати до с д письмові
заперечення проти позов з посиланням на до ази
чи повідомити про поважність причин неяв и.

В разі неяв и справ б де роз лян то за наявних
до азів. Наслід и неяв и в с дове засідання особи,
я а бере часть справі, передбачені ст.ст. 169, 170
ЦПК У раїни та ст. 185-3 КУпАП.

С ддя Плахотню К.Г.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, ôàêñ 235-61-48, 531-91-05
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 3344
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Лев ГНАТЕНКО, народний де-
п тат ВР V с ли ання:
—Шампансь е брют (Крим) або

"Артемівсь е шампансь е" брют.
Я п’ю лише шампансь е, жоден ін-
ший напій — оріл чи онья и —
ні. У нас є новорічна традиція: ось
же 15 ро ів збираємося чотирма
сім’ями і разом їдемо в Карпати,
Словаччин чи інші місця свят -
вати Новий рі . Торі б ли в Кон-
чі-Заспі, а цьо оріч б демо в П -
щі-Водиці. Свят ємо три дні: о-
т ємо подар н и одне одном , чи-
таємо поезію і завжди паримося!
Кожен Новий рі знімаємо на а-
мер , том вдома маємо наш ве-
ли фільмоте !

Аліна МАКСИМЕНКО, х дож-
ни :
—Шампансь е — традиційний

напій на столі. Я особисто люблю
чесь бехеров , я с шт вала
завдя и вистав ам Празі. Напій

на ад є оріл , але настояний на
травах, рецепт збері ся з давніх
часів. Це щось середнє між оріл-
ою і бальзамом. Люблю фран-
ц зь і вина, я і, знов ж та и, знаю
завдя и вистав ам. Д же виш а-
ний напій до свята. До хні став-
люся досить просто, я правило,
я неохоче виходж з майстерні для
свят вання. К п ю прод ти, і ми
разом щось от ємо. Прид маємо
омпот — б де омпот. Адже най-
важливіше на Новий рі — спіл -
вання і тепла атмосфера.

Гри орій ГЕРМАН, телевед -
чий:
— Мій люблений новорічний

напій — чай! Я не вживаю ал о о-
лю, том оли піднімають елихи із
шампансь им, мені йо о налива-
ють, я чо аюсь, а потім п’ю чай,
люблю чорний ласичний. Найчас-
тіше Новий рі ми свят ємо вдо-
ма — це арне родинне свято!

Ó Íîâèé ð³ê 
ÿ âèï’þ...

Владислав ЛУК’ЯНОВ, народний деп тат:
—Можливо, це б де дещо несподівано, але я б хо-

тів написати ниж з системно о аналіз та досліджен-
ня операцій. У свій час, одерж ючи освіт , я дослідж -
вав математичні методи правління. Сьо одні для прав-
ління державою ви ористов ють методи на зразо "хто
більше орло дере". Має б ти система правління, я а
баз валася б на омпле сном підході, а не однобо о-
м роз ляді питань, повинна б ти страте ія шляхів роз-
вит держави. Національна ідея має форм ватися
межах "сильні ромадяни і сильна незалежна раїна".
Останніми ро ами ми не розвиваємо держав , а р йн -
ємо її — сьо одні на ці рез льтати страшно дивитися!

Катерина СЕРЕБРЯНСЬКА, майстер спорт між-
народно о лас з х дожньої імнасти и:
— Я не належ до тих людей, я і аж ть: "Я би та о-

ли б...". Я що чо ось хоч , роблю це! Я вже написала
ниж , я а вийшла світ, — "Жіночі се рети Катери-

ни Серебрянсь ої, або Б дь формі". Незабаром пла-
н ється вихід ще двох з тієї ж серії — "Б дь молодою"
і про саморозвито . Третя ниж а по и що в планах, а
др вже от ю до виход .

Світлана ЄРМАКОВА, х дожни :
— Мені ні оли не хотілося писати мем ари. Д м а

ще не тор алася та до цьо о, щоб писати про себе.
Мене ці авить більше сьо однішній день. У спо адах,
я правило, збері ається лише приємне і те хороше,
що мин ло, не обов’яз ово онстатація фа тів, щось
он ретне. А мем ари — це щось с мне-с мне... У ме-
не д же ба ато д мо та ідей щодо живопис й офор-
т , що про ниж й д мати ні оли! Із нижо хотілося
б, щоб раз на рі чи двічі, а то й частіше виходили а-
тало и моїх робіт. Малюючи артин , важливе не ли-
ше зображення, а паралель із розд мами. У аталозі
про ожн робот хочеться розповісти. Одна х дож-
ни для видання нижо потрібні фінанс вання і час.

ßêó êíèæêó âè õîò³ëè á 
íàïèñàòè?

Êèÿíè íà Íîâèé ð³ê
ï’þòü øàìïàíñüêå
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Øàìïàíñüêå — 36 %
2. Ãîð³ëêè — 31 %
3. Êîíüÿê — 16 %
4. Ñàìîãîíó — 7 %
5. Ëèìîíàäó — 5 %
6. Ñ³ê ³ êîìïîò — 4 %

Ïîâåðíóòè äðóç³â —
íå ïîëå ïåðåéòè
Äëÿ öüîãî Òåòÿí³ Âèíîêóðîâ³é-Ñàäè÷åíêî 
äîâåëîñÿ íàïèñàòè ðîìàí

Ñþæåò ðîìàíó òàêèé: ä³â÷èíà
²ëîíà ³ òðîº ¿¿ äðóç³â çà äèâíèì
çá³ãîì îáñòàâèí (³ íå áåç âòðó-
÷àííÿ "âèùèõ ñèë") çóñòð³÷àþòü-
ñÿ ó Êèºâ³ ÷åðåç 15 ðîê³â ï³ñëÿ
îñòàíí³õ ñï³ëüíèõ ë³òí³õ âàêàö³é.
²ëîíà ðîçøóêóº ñâîãî êîõàíîãî,
ÿêèé çíèê çà íåç’ÿñîâàíèõ îá-

ñòàâèí. Ä³â÷èíà çâåðòàºòüñÿ ïî
äîïîìîãó äî ñâî¿õ ïðèÿòåë³â,
àäæå îäèí ³ç íèõ, Ìèõàñü, âîëî-
ä³º íàäïðèðîäíèìè ìîæëèâîñòÿ-
ìè — â äèòèíñòâ³ â³í äèâóâàâ
óñ³õ çäàòí³ñòþ ïåðåäáà÷àòè ïî-
ä³¿. Õëîïåöü çà äîïîìîãîþ ñâî-
ãî äèâîâèæíîãî äàðó âèâîäèòü

êîìïàí³þ íà ñë³ä, ïðîòå ²ëîíà
çàñòàº êîõàíîãî íà éîãî æ âåñ³ë-
ë³... Óò³ì, ÿê ç’ÿñîâóºòüñÿ, õëî-
ïåöü, êîòðîãî âñ³ ðîçøóêóâàëè,
áóâ ëèøå ³ëþç³ºþ, ùî âèíèêëà
ñïåö³àëüíî, àáè îá’ºäíàòè äàâ-
íþ êîìïàí³þ.

Óñ³ ïðîòîòèïè ãåðî¿â ðîìàíó
Òåòÿíè Âèíîêóðîâî¿-Ñàäè÷åíêî
áóëè ïðèñóòí³ íà ïðåçåíòàö³¿
êíèæêè. Òîæ ó öüîìó áàæàííÿ
àâòîðêè çä³éñíèëîñÿ. Ðîìà íåùî-
äàâíî ïîáà÷èâ ñâ³ò ó ëüâ³âñüêîìó
âèäàâíèöòâ³ "Êàëüâàð³ÿ". Ìàáóòü,
ï³ñëÿ ¿¿ ïðî÷èòàííÿ êîæåí ³ç íîñ-
òàëüã³ºþ çãàäàº äðóç³â ñâîº¿ þíîñ-
ò³ ³ çàõî÷å ÿêùî íå çóñòð³òèñÿ ç
êèìîñü ³ç íèõ, òî ïðîñòî çàòåëå-
ôîíóâàòè ¿ì. ßêùî öå ñòàíåòüñÿ,
îòæå, êíèæêó íàïèñàíî ñòîâ³ä-
ñîòêîâî íåäàðåìíî

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—

6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —2...—4°Ñ, âíî÷³ —5..—7°Ñ; íà óçáå-
ðåææ³ Êðèìó äî +5°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +3...+5°Ñ;
íà ñõîä³ êðà¿íè —3...—5°Ñ, âíî÷³ —7...—9°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +3...+5°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —2...—5°Ñ, âíî÷³ —5...—8°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Тетяна Вино рова-Садичен о незвичний спосіб з рт вала др зів — написала про них ниж
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Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Та б ває, що з часом відпадає потреба спіл ватися з
давніми др зями. Вони немов зни ають із нашо о жит-
тя, залишаючись хіба що в спо адах. Молода иївсь а
письменниця Тетяна Вино рова-Садичен о в незвич-
ний спосіб спроб вала знов з рт вати др зів сво о
дитинства — написала про них роман, де описала всі ті
при оди, я і олись разом з ними пережила. Назва
ниж и нехитра — "Ми".


