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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé îïàíóâàâ
ôàõ òåëåâåäó÷îãî
Êè¿âñüêèé ìåð â³äâåðòî ïîãîâîðèâ ïðî õàáàðíèöòâî

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
"Õðåùàòèê"

19 р дня, День свято о Ми олая, Леонід
Черновець ий зяв часть передачі "Свобо-
да на "Інтері" в ролі вед чо о. Головною
темою, я столичний мер запропон вав
с спільств , б ла проблема ор пції в
державном масштабі. Об оворення
переросло іль а сенсаційних зізнань та
сміливих виснов ів.

Îòðèìàâøè â³ä Þë³¿ Òèìîøåíêî ðóêàâè÷êó ïðî íå-
ãëàñíå çìàãàííÿ ó ïðÿìîìó åô³ð³, Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé ïîâîäèâñÿ ïî-äæåíòëüìåíñüêè. Â³í ê³ëüêà ðàç³â

ïðîòÿãîì ïåðåäà÷³ íàãàäàâ, ùî îäíî÷àñíî ó ïðÿìîìó
åô³ð³ íà ³íøîìó êàíàë³ âèñòóïàº ïðåì'ºð-ì³í³ñòð, ÷èì,
çâ³ñíî, ñïîíóêàâ áàãàòüîõ ãëÿäà÷³â ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
ïåðåäà÷³ íà "²íòåð³" ïåðåìêíóòèñÿ íà òåëåêàíàë "Óêðà-
¿íà", äå ùå òðèâàëèé ÷àñ â³äïîâ³äàëà íà çàïèòàííÿ Þë³ÿ
Òèìîøåíêî.

Çà ñïîñòåðåæåííÿìè åêñïåðòà-ïîë³òîëîãà Â³êòîðà Êó-
ëèêà, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ïðîäåìîíñòðóâàâ çäàò-
í³ñòü øâèäêî àäàïòóâàòèñÿ ó íåçâè÷àéí³é ñèòóàö³¿ ³ îïà-
íîâóâàòè ïåðåá³ã ñêëàäíèõ ïîä³é.

ßê âåäó÷èé ïðîãðàìè "Ñâîáîäà íà "²íòåð³" Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ñì³ëèâî ðîçêðèâàâ çà÷îâãàíó òåìó êî-
ðóïö³¿. Ïðî ð³âåíü ïðèñòðàñòåé ó÷àñíèê³â äåáàò³â ñâ³ä-
÷èòü õî÷à á òå, ùî êîëèøí³é íàðîäíèé äåïóòàò, á³ëüøå
â³äîìèé ÿê "äèðåêòîð ïàðëàìåíòó", Îëåêñàíäð Âîëêîâ
ó çàïàë³ ç³çíàâñÿ, ùî âèð³øóâàâ ñâî¿ ïèòàííÿ ó ñóä³ "çà

òðèäöÿòêó". Çâ³ñíî, éäåòüñÿ ïðî òèñÿ÷³ äîëàð³â, à íå
ãðèâåíü.

Äóæå øâèäêî ó÷àñíèêè ñóïåðå÷êè ç³éøëèñÿ íà ñì³ëè-
â³é äóìö³, ùî êîðóïö³ÿ çà Ëåîí³äà Êó÷ìè áóëà äèòÿ÷îþ
êîëèñêîâîþ (âèçíà÷åííÿ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿.— Àâò.) ïî-
ð³âíÿíî ç íèí³øíüîþ ÷èíîâíèöüêîþ ðîçïóñòîþ. Ï³ñëÿ
ïîÿñíåííÿ, ÷èì ñàìå øêîäÿòü êîðóïö³ÿ ³ õàáàðíèöòâî, âå-
äó÷èé ð³øó÷å ïåðåâ³â ðåéêè îáãîâîðåííÿ íà ïðîáëåìó
ïðàâ ëþäèíè ó êîðóìïîâàí³é äåðæàâ³. Ç ö³ºþ ìåòîþ â³í
ïðîäåìîíñòðóâàâ äîêóìåíòàëüíó ñòð³÷êó ç ìîíîëîãîì ï³ä-
ë³òêà, ÿêèé ðîçïîâ³â, ÿê ñàìå ãèíóòü â³ä ñóñï³ëüíî¿ áàé-
äóæîñò³ òà ðîçïóñòè éîãî ðîâåñíèêè.

Íîâà ðîëü Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ÿê ìîäåðàòîðà
ñóñï³ëüíî¿ äèñêóñ³¿ çàñâ³ä÷èëà, ùî â³í óæå äàâíî âõîäèòü äî
ïåðøî¿ ï’ÿò³ðêè óêðà¿íñüêèõ ïîë³òèê³â, çà ÿêèìè óâàæíî
ñòåæàòü ÿê ïîë³òèêè âèùîãî ðàíãó, òàê ³ ïðîñò³ óêðà¿íö³
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Київсь ий місь ий олова вміло в амов вав пристрасті

Ô
îò

î 
Á
îð

è
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À



22 ММІІССТТОО Хрещатик  23 грудня 2008

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ïðîòÿãîì ðîêó äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó Êèºâà çàëèøàëàñÿ
ïî ñóò³ áåç ëåã³òèìíîãî êåð³âíèêà. Ï³ñëÿ
òîãî ÿê 13 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ç ïîñàäè ãî-
ëîâè àäì³í³ñòðàö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçè-
äåíòà áóëî çíÿòî Îëåêñàíäðà Ñîòíèêîâà,
éîãî îáîâ’ÿçêè âèêîíóâàâ ïðèçíà÷åíèé
íèì Ñåðã³é Ñåðã³é÷óê. Äåïóòàòè ðàéîííî¿
ðàäè íàçâàëè òàê³ ä³¿ ïåðåâèùåííÿì ïîâ-
íîâàæåíü åêñ-ãîëîâîþ, àäæå ïðèçíà÷åííÿ
íà öþ ïîñàäó — êîìïåòåíö³ÿ Ïðåçèäåíòà.
Ïåðèïåò³¿ ùîäî íåëåã³òèìíîñò³ êåð³âíèêà
ðàéîíó òðèâàëè äîíåäàâíà. 3 ãðóäíÿ óæå
öüîãî ðîêó ðàéîíí³ äåïóòàòè çâåðíóëèñÿ
äî Ïðåçèäåíòà, ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà òà ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ç ïðî-
õàííÿì äîïîìîãòè ðîçâ’ÿçàòè ñèòóàö³þ.
Ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè â³ä 17 ãðóäíÿ 2008 ðîêó îáîâ’ÿçêè ãî-
ëîâè Äàðíèöüêî¿ ÐÄÀ ïîêëàäåíî íà Îêñà-
íó Ìèñîâñüêó. Äî öüîãî âîíà î÷îëþâàëà
ðàéîííó ðàäó. Íîâó ãîëîâó ðàéîíó íà
îñòàíí³é êîëåã³¿ ÊÌÄÀ ïðåäñòàâèâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî. “ß õî÷ó ïðèâ³òàòè ïàí³ Îêñàíó
ç ïðèçíà÷åííÿì ³ âèñëîâèòè ñïîä³âàííÿ íà
íàøó ñï³âïðàöþ ùîäî ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ
ìåøêàíö³â ³ ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó ðàéî-
íó”, — ñêàçàâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî

“Êè¿ââîäîêàíàë” 
ïåðåäèñëîêóþòü

Îäèí ³ç îïîðíèõ ïóíêò³â ÂÀÒ “Êè¿âîäî-
êàíàë” ïëàíóþòü ïåðåì³ñòèòè. Íèí³ â³í
çàéìàº 2,4 ãà â öåíòð³ ì³ñòà á³ëÿ âóëèö³
Ñòàðîíàâîäíèöüêî¿. Öþ òåðèòîð³þ ï³äïðè-
ºìñòâî âèêîðèñòîâóº äëÿ ðîçì³ùåííÿ àâ-
òîêîëîíè. Íà ä³ëÿíö³ ïåðåáóâàþòü 145 îäè-
íèöü òåõí³êè: åñêàâàòîðè, áóëüäîçåðè,
òðàêòîðè òîùî. Íà ñóñ³äñòâî ç âàæêîþ òåõ-
í³êîþ ñêàðæàòüñÿ ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³. “Íà-
ä³éøëî ÷èìàëî çâåðíåíü êèÿí, ÿê³ æèâóòü
ïîðó÷, íà òå, ùî ö³ òðàêòîðè íàäòî øóì-
ëÿòü ³ ÷àñòî ïðîâîêóþòü çàòîðè”, — ðîç-
ïîâ³â äåïóòàò Êè¿âðàäè Îëåêñàíäð Ïàáàò.
Ó ÂÀÒ “Âîäîêàíàë” êàæóòü, ùî ¿õí³é ìàé-
äàí÷èê çàêëàäàëè ùå â 50-õ ðîêàõ ³ òåïåð
â³í íå â³äïîâ³äàº íèí³øí³ì ïîòðåáàì. Ï³ä-
ïðèºìñòâî çãîäíå çì³íèòè àäðåñó. ßêùî
íàòîì³ñòü ä³ñòàíå 3—4 ìàéäàí÷èêè çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ õî÷à á 1,5 ãà â ð³çíèõ ðàéî-
íàõ ì³ñòà. Âò³ì, ïåðåíåñåííÿ îïîðíîãî
ïóíêòó ìîæå â³äáóòèñÿ ùîíàéøâèäøå 
äî ê³íöÿ 2010 ðîêó

Ó Êè¿âðàä³ 
ïîäóìóþòü ïðî ë³êâ³äàö³þ 
“Êè¿âåíåðãîõîëäèíãó”

Äåïóòàòè îáì³ðêîâóþòü, ÷è âèïðàâäàëî
ìåòó ñòâîðåííÿ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
“Êè¿âåíåðãîõîëäèíã”. Êîìïàí³þ áóëî
ñòâîðåíî çà ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 24
÷åðâíÿ 2004 ðîêó. ßê ñòàòóòíèé êàï³òàë
ì³ñòî âíåñëî ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ é óñòàòêó-
âàííÿ, à òàêîæ ñâî¿ äîë³ àêö³é äî ÂÀÒ “Êè-
¿âîäîêàíàë” (67 %), ÂÀÒ “Êè¿âãàç” (60 %+1
àêö³ÿ), ÂÀÒ ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” (12,73 %).
Çàãàëîì ó âëàñíîñò³ ãðîìàäè ì³ñòà çàëè-
øèëîñÿ 61 % àêö³é “Êè¿åíåðãîõîëäèíãó”.
Ñï³âçàñíîâíèêàìè ñòàëè  ìïàí³¿ “ÃÅÍÑÅÊ
Ë³ì³òåä” ³ “Çàðîâà Ë³ì³òåä”. Ïåðåäáà÷àëî-
ñÿ, ùî ³íâåñòîðè ïîñïðèÿþòü ðåêîíñòðóê-
ö³¿ åíåðãåòè÷íèõ ìåðåæ ñòîëèö³. Ïðîòå ï³ñ-
ëÿ ôàêòè÷íî òðüîõ ðîê³â ðîáîòè êîìïàí³¿
çíîøåí³ñòü ó ñèñòåì³ ñÿãàº ìàéæå 
70 %. “Êîëè ñòâîðþâàëè öåé õîëäèíã, ïå-
ðåäáà÷àëîñÿ, ùî åíåðãîñèñòåìà ïî÷íå
åôåêòèâí³øå ïðàöþâàòè, ÿê³ñòü ïîñëóã
çðîñòå, íàòîì³ñòü íàâàíòàæåííÿ íà áþäæåò
ì³ñòà çìåíøèòüñÿ. Í³÷îãî öüîãî íå ñòàëî-
ñÿ. Òî íàâ³ùî òîä³ òàêà ñòðóêòóðà?” — ââà-
æàº äåïóòàò Êè¿âðàäè ²âàí Ïëà÷êîâ. Íà
éîãî äóìêó, åíåðãîñèñòåìó Êèºâà äîâåäå-
íî äî êðèòè÷íîãî ñòàíó, à ÊÌÄÀ, õî÷ ³
âèä³ëÿº êîëîñàëüí³ äîòàö³¿, âàãîìîãî âïëè-
âó íà ñèòóàö³þ íå ìàº. Âîäíî÷àñ ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êè¿âåíåðãîõîëäèíã” Þð³é
Áîíäàð óñ³ ïðîáëåìè ïîÿñíþº íåîá´ðóí-
òîâàíèìè òàðèôàìè íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè.Ðàí³øå äîðó÷àâ ïåðåâ³ðèòè çàêîí-
í³ñòü ñòâîðåííÿ êîìïàí³¿ ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

ßëèíêî, çàñâ³òèñü!

Õîëîäíîãî ñóáîòíüîãî âå÷îðà òèñÿ÷³ êè-
ÿí òà ãîñòåé ì³ñòà, ÿê³ ç³áðàëèñÿ íà ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³, ç³ãð³âàëî òåïëå â³ä÷óò-
òÿ ñâÿòà òà âîãí³ ë³ñîâî¿ êðàñóí³, äàðìà,
ùî øòó÷í³. Çàñâ³òèòè ¿õ ïðèéøîâ ³ ìåð
Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. “Íåçàáàðîì
çàëèøèòüñÿ ïîçàäó ñòàðèé ð³ê, ÿêèé áóâ
ñêëàäíèì, àëå ïîïðè öå íàøà êîìàíäà
àêòèâíî ïðàöþâàëà, àáè ðåàë³çóâàòè âñ³
ïëàíè òà ö³ë³, ÿê³ ìè ñòàâèëè ïåðåä ñî-
áîþ íà ïî÷àòêó ðîêó, — çàçíà÷èâ ñòîëè÷-
íèé ãðàäîíà÷àëüíèê. — Ñüîãîäí³, êîëè â
êðà¿í³ äîñèòü ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ, ÿ õî÷ó ïî-
ïðîñèòè êèÿí ëèøå ïðî îäíå — íåõàé âàñ
íå çàëèøàº â³ðà â ñåáå, â ñâîþ ñïðàâó, â
ëþäåé, ÿêèì âè äîâ³ðÿºòå, ³ çâè÷àéíî —
â çä³éñíåííÿ ìð³é”. Î 18.00, ï³ñëÿ ÷àð³â-
íèõ ñë³â: “ßëèíêî, çàñâ³òèñü!”, õâîéíà
êðàñóíÿ çàãðàëà ð³çíîêîëüîðîâèìè áàð-
âàìè, îñÿÿâøè öåíòð ñòîëèö³. Äëÿ öüîãî
çàä³ÿëè ïîíàä 5 êì ñâ³òëîä³îäíèõ ëàìï òà
ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíó àíãë³éöÿìè íîâó
êîìï’þòåðíó ïðîãðàìó. Öüîãîð³÷ äëÿ äå-
êîðóâàííÿ ÿëèíêè âèêîðèñòàëè ïðèáëèç-
íî 400 ð³çíîêîëüîðîâèõ ì’ÿêèõ òà ïëàñ-
òèêîâèõ ³ãðàøîê, ñåðåä ÿêèõ ïåðåâàæàº
ñèìâîë 2009 ðîêó — áè÷îê. Íà çàêóï³â-
ëþ íîâîð³÷íèõ ïðèêðàñ ïåðåäáà÷åíî 48
òèñ. ãðí. Äî ñëîâà, ãîëîâíà íîâîð³÷íà
ÿëèíêà Óêðà¿íè º îäí³ºþ ç íàéâèùèõ ó
ªâðîï³. ¯¯ âèñîòà ñÿãàº 35 ìåòð³â. Óòâî-
ðþþòü ¿¿ 450 ìàëåíüêèõ ÿëèíîê. Êðàñó-
âàòèìåòüñÿ ãîëîâíà ÿëèíêà êðà¿íè â öåí-

òð³ ì³ñòà äî 20 ñ³÷íÿ. ßê çàçíà÷èâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé, êîæíîãî ðîêó ãîëîâíà ë³-
ñîâà êðàñóíÿ êðà¿íè “âèðîñòàº” íà 1 ì.

Ìîìåíòîâ³ çàñâ³÷óâàííÿ ÿëèíêîâèõ âîã-
í³â ïåðåäóâàëà ê³ëüêàãîäèííà êîíöåðòíà
ïðîãðàìà. Êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà ðîçâàæà-
ëè ïðîôåñ³îíàëüí³, àìàòîðñüê³ õóäîæí³ é
ôîëüêëîðí³ êîëåêòèâè ì³ñòà, äèòÿ÷³ àí-
ñàìáë³ òà øîó-áàëåò. Çâ³ñíî, ç³ ñöåíè çâó-
÷àëè ïåðåâàæíî êîëÿäêè òà ùåäð³âêè. Òà-
êîæ ïðèâ³òàòè óêðà¿íö³â ³ç ñâÿòàìè, ùî
íàñòàþòü, âïåðøå äî Óêðà¿íè ïðèáóâ Ñàí-
òà Êëàóñ ³ç Ëàïëàíä³¿. Îñîáëèâî ðàä³ëè
ãîñòåâ³ ä³òè, òà é äîðîñë³ íå ãðåáóâàëè
ìîæëèâ³ñòþ çðîáèòè íà ïàì’ÿòü ôîòî ç
ëåãåíäàðíîþ ïîñòàòòþ.

À òðüîìà ãîäèíàìè ðàí³øå ãîëîâíó âó-
ëèöþ ñòîëèö³ çàïîëîíèëè óêðà¿íñüê³ Ä³-
äè Ìîðîçè. Òóò î 15.00 ðîçïî÷àâñÿ ïàðàä
çà ó÷àñòþ óëþáëåíö³â ìàëå÷³. Íà Õðåùà-
òèê ïðèéøëè 300 Ä³ä³â Ìîðîç³â-âîëîíòå-
ð³â. Ñåðåä íèõ áóëè ïðåäñòàâíèêè ðàéîí-
íèõ ó Êèºâ³ öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³-
òåé òà ìîëîä³, ñòóäåíòñüêèõ ñîö³àëüíèõ
ñëóæá, ïðåäñòàâíèêè äèòÿ÷î-ìîëîä³æíèõ
îðãàí³çàö³é ñòîëèö³. Á³ëÿ ñò³í ìåð³¿ áóëî
îãîëîøåíî ñòàðò êàìïàí³¿ äîáðà, òóðáîòè
òà íîâîð³÷íîãî íàñòðîþ “Íå çàáóäü ïðè-
â³òàòè”. Àêö³ÿ òðèâàòèìå äî 20 ñ³÷íÿ.
Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó þí³ Ä³äè Ìîðîçè
â³äâ³äàþòü äèòÿ÷³ ñàäî÷êè, øêîëè, ³íòåð-

íàòè òà ä³òåé çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ. Âî-
íè çðîáëÿòü óñå, ùîá áåç óâàãè íå çàëè-
øèëîñÿ æîäíî¿ äèòèíè. Ïîïðè ñâ³é ìî-
ëîäèé â³ê, Ä³äè Ìîðîçè-âîëîíòåðè âì³-
þòü ðàäóâàòè ëþäåé, äàðóþ÷è óñì³øêè ³
òåïëî ñâî¿õ ñåðäåöü. Íà çóñòð³÷ ³ç Ä³äóñÿ-
ìè ïðèéøîâ ³ ì³ñüêèé ãîëîâà. “Îáîâ’ÿç-
êîâî ïåðåäàéòå êèÿíàì ÷àñòèíêó ìîãî
ñåðöÿ ³ ìîº¿ äóø³, — çâåðíóâñÿ äî íèõ
Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷, — à òàêîæ ðîçêàæ³òü
¿ì, ùî â³äòåïåð Ä³ä Ìîðîç íà ïîñò³éíî
ïðîïèñàâñÿ â Êèºâ³, ³ äîêè ÿ ìåð, â³í çâ³ä-
ñè í³êóäè íå ïî¿äå!”

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
ÊÌÄÀ, ñâÿòêîâ³ çàõîäè òðèâàòèìóòü ó
ñòîëèö³ àæ äî Âîäîõðåùà. Òàê, 7 ñ³÷íÿ
2009 ðîêó íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ â³ä-
çíà÷àòèìóòü Ð³çäâî Õðèñòîâå. Â óðî÷èñ-
òîñòÿõ â³çüìóòü ó÷àñòü Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà, äóõîâåíñòâî, äåïóòàòè ð³çíèõ ð³â-
í³â, ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â äåðæàâíîãî òà
ì³ñöåâîãî óïðàâë³ííÿ, òâîð÷³ êîëåêòèâè.

Çà ó÷àñòþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðà-
âàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é â³äáóäåòü-
ñÿ 19 ñ³÷íÿ çàãàëüíîì³ñüêèé çàõ³ä ó Ã³äðî-
ïàðêó. Òóò ñâÿòêóâàòèìóòü Âîäîõðåùà çà
ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â äåðæàâíî¿ òà ì³ñöå-
âî¿ âëàäè. Íà çàõ³ä òðàäèö³éíî çàïðîñÿòü
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà

Привітати иян і остей столиці з майб тніми святами вперше до У раїни приб в Санта Кла с із Лапландії

Начальни Головно о правління
з питань вн трішньої політи и КМДА
Ві тор Гончар :
— Для проведення новорічної про рами

на майдані Незалежності не зал чено жод-
ної опій и з місь о о бюджет . Усі захо-
ди відб д ться за спонсорсь і ошти.
Свят вання відб деться о 21.00 31 р д-
ня 2008- о і триватиме до 1.15 же 1 січ-
ня 2009 ро . Перед лядачами вист п-
лять відомі молодіжні оле тиви “Др а рі-
а”, “ТІК”. Побачити р пи змож ть сі охо-
чі завдя и величезним сценічним е ранам.
О рім цьо о, на майдані Незалежності ви-
ст пить інний театр “С іф”. Вони обіця-
ють привезти в центр столиці оловний
атриб т Ново о ро — живо о бич а. Що-
до свят ово о феєрвер , то він тривати-
ме 20 хвилин 09 се нд, що символіз ва-
тиме Новий 2009 рі . Для молоді в під-
земном переході, та званій Тр бі, ор а-
ніз ють новорічн дис оте .

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À

Ó ñóáîòó ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
ðàçîì ³ç Ñàíòà Êëàóñîì ³ç Ëàïëàíä³¿ çàïàëèâ âîãí³ 
ãîëîâíî¿ ë³ñîâî¿ êðàñóí³ Óêðà¿íè

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ, 
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Запалювання новорічних во ни ів — особливе свято для ожної ди-
тини. А я що це оловна ялин и У раїни, то це — дійство націо-
нально о масштаб . Відзначити йо о в с бот на оловн площ
міста прийшли тисячі иян та остей столиці. Цьо о ро оловна
новорічна ялин а є однією з найвищих Європі. Її висота ся ає 35
метрів. Всьо о на проведення новорічних заходів столиці з місь-
о о бюджет передбачено 1 млн 200 тис. рн. На свято запалю-
вання ялин ових во нів прийшов і Київсь ий місь ий олова Леонід
Черновець ий. Він побажав, щоб ніхто не переставав вірити в себе,
свою справ та здійснення мрій. Та ож привітати раїнців із свя-

тами, що настають, вперше до У раїни завітав Санта Кла с із Лап-
ландії. Кіль ома одинами раніше на Хрещати старт вала а ція
"Не заб дь привітати". У її рам ах відб вся парад за частю 300
Дідів Морозів. Ор анізатори обіцяють, що свят ові заходи тривати-
м ть в столиці аж до Водохреща.

Ó Êèºâ³ 
çíèê “áåçãîëîâèé”
ðàéîí
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Êîìóíàëüíå çîëîòî
Ó ìåð³¿ ðîç³ãðàþòü ïðèçè äëÿ ñóìë³ííèõ ïëàòíèê³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

ßêùî âè â÷àñíî ñïëà÷óâà-
ëè âñ³ ðàõóíêè çà ãàç, âîäó òà
ñâ³òëî, ìîæåòå ñì³ëèâî çàòå-
ëåôîíóâàòè â “Ñëóæáó 0-51”.
Ñòîëè÷íà âëàäà ï³äãîòóâàëà
äëÿ âàñ ï³ä Íîâèé ð³ê çàîõî-
÷óâàëüí³ ïðèçè. Â³ðø³ ðîçêà-
çóâàòè íå çìóñÿòü — ïîòð³á-
íî ëèøå çàðåºñòðóâàòèñÿ ÿê
ó÷àñíèê ëîòåðå¿. Ðåºñòðàö³þ
ðîçïî÷àëè â÷îðà, é òðèâàòè-
ìå âîíà äî 19.00 â³âòîðêà.

ßê ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòèêó”
â Ãîëîâíîìó ³íôîðìàö³éíî-
îá÷èñëþâàëüíîìó öåíòð³
Êèºâà, íàðàç³ ó call-öåíòð³ íå
âùóõàº øêâàë äçâ³íê³â. Îõî-
÷èõ áàãàòî — ïëàòíèê³â, ùî
íå ìàëè ïðîòÿãîì ðîêó çà-
áîðãîâàíîñò³ í³ íà äåíü, ìàé-
æå 250 òèñ., ïîâ³äîìèëè â
öåíòð³. Ï³ä ÷àñ â³äáîðó ôà-
õ³âö³ âðàõîâóâàëè ñàìå öåé
êðèòåð³é, à íå â³äñóòí³ñòü

áîðãó ÿê òàêîãî, áî òîä³ á äî-
âåëîñÿ ðåºñòðóâàòè ìàéæå
ï³âì³ëüéîíà ìåøêàíö³â. ßê-
ùî æ áóëè ÿê³ñü ïåðåðàõóí-
êè — ¿õ íå âðàõîâóâàëè.

Íàãàäàºìî, ñàìå ³íôîðìà-
ö ³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé
öåíòð ñòàâ ³í³ö³àòîðîì ïðî-
âåäåííÿ òàêî¿ àêö³¿. Ïðè-
áëèçíî òðè òèæí³ òîìó áóâ
ï³ëîòíèé ðîç³ãðàø ñåðåä éî-
ãî ïðàö³âíèê³â. Ì³æ íèìè
ðîç³ãðàëè âîäîî÷èñí³ ô³ëü-
òðè òà ïåðåäïëàòó íà “Âå÷³ð-
í³é Êè¿â”. “Ó ñåðåäó âñå áó-
äå íàáàãàòî ñåðéîçí³øå,—
êàæå Ñòàí³ñëàâ Êàïëóíåíêî,
äèðåêòîð Öåíòðó.— Ðîç³ãðó-
âàòèìóòü 10 çîëîòèõ çëèòê³â
âàãîþ ïî 3 ãðàìè áàíê³â-
ñüêîãî çîëîòà òà 25 ñð³áíèõ
þâ³ëåéíèõ ìîíåò â³ä áàíêó
“Õðåùàòèê”. Ùå îäèí ñïîí-
ñîð — ÒÌ “ÍÀØÀ ÂÎÄÀ”

ïîäàðóº êèÿíàì âîäîî÷èñí³
ô³ëüòðè âàðò³ñòþ â³ä 100 äî
800 ãðí, àáè ð³äèíà, çà ÿêó
ñóìë³ííî ñïëà÷óþòü, áóëà
ùå é ÿê³ñíîþ”.

Ñàìà æ óðî÷èñòà ïðîöå-
äóðà íàãîðîäæåííÿ â³äáó-
äåòüñÿ 24 ãðóäíÿ î 13:00 â
Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ.
Âïåâíèòèñÿ íà âëàñí³ î÷³ ó
ñïðàâåäëèâîñò³ ðîç³ãðàøó
çìîæóòü 300 îñ³á, ùî ïåð-
øèìè çàðåºñòðóâàëèñÿ â
call-öåíòð³. Íà æàëü, óñ³õ
ó÷àñíèê³â çàëà âì³ñòèòè íå
çìîæå, áî ðîçðàõîâàíà íà
700 îñ³á.

Ïåðø³ ê³ëüêà ùàñëèâèõ
êóëüîê âèòÿãíå îñîáèñòî
ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Ñàìå â³í âðó÷èòü
íàéö³íí³ø³ ïîäàðóíêè. ßê
çàóâàæèâ ïàí Êàïëóíåíêî,
ñòîëè÷íîìó î÷³ëüíèêó ³äåÿ ç
ëîòåðåºþ ñïîäîáàëàñÿ îäðà-
çó, òîìó ïðîâîäèòè òàê³ ðî-
ç³ãðàø³ ïëàíóþòü ùîð³÷íî.

Îêð³ì “çîëîòîãî ôîíäó
ì³ñòà”, ó Öåíòð³ ñêëàëè ùå
é ñïèñîê áîðæíèê³â. Íà
íèõ î÷³êóº “÷îðíà ì³òêà”: ó
íåïëàòíèê³â âèíèêíóòü
òðóäíîù³ ç îòðèìàííÿì çà-
êîðäîííèõ â³ç àáî áàíê³â-
ñüêèõ êðåäèò³â. Îêð³ì öüî-
ãî, ç íèìè “ïîïðàöþþòü”
ñïåö³àëüí³ þðèäè÷í³ êîì-
ïàí³¿, ùî ñïåö³àë³çóþòüñÿ
íà ïîâåðíåíí³ áîðã³â. Òà-
êèõ áîðæíèê³â ó ñòîëèö³
ïîíàä 4 òèñÿ÷³, ðàçîì âîíè
íåäîïëàòèëè ì³ñòó ïîíàä 70
ìëí ãðí

Ìàëå ï³äïðèºìíèöòâî ó ñòîëèö³
íàáèðàº îáåðò³â
Çàâäÿêè êè¿âñüêèì á³çíåñìåíàì, áþäæåò ì³ñòà âæå ïîïîâíèâñÿ íà 7,15 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü

Ï³ä ÷àñ ï’ÿòíè÷íî¿ êîëåã³¿
ÊÌÄÀ éøëîñÿ ïðî òå, ÿê âèêî-
íóþòü ó ñòîëèö³ ðîçïîðÿäæåííÿ
Êàáì³íó ùîäî çàòâåðäæåííÿ
ïëàíó çàõîä³â ³ç âèêîíàííÿ ó
2008 ðîö³ Íàö³îíàëüíî¿ ïðîãðà-
ìè ñïðèÿííÿ ìàëîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà â Óêðà¿í³. Îêðåìî íà íà-
ðàä³ éøëîñÿ ùîäî ðåàë³çàö³¿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ï³ä-
òðèìêè ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî
ï³äïðèºìíèöòâà. Çà ñëîâàìè íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè
òà ï³äïðèºìíèöòâà ÊÌÄÀ Ìè-
êîëè Ïîâîðîçíèêà, ô³íàíñóâàí-
íÿ Ïðîãðàìè çàáåçïå÷óºòüñÿ â
ìåæàõ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ áþ-
äæåòîì ñòîëèö³. Íà ¿¿ âèêîíàí-
íÿ ïðîòÿãîì 2007-ãî òà 9 ì³ñÿ-
ö³â 2008-ãî ç ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³
áóëî ñïðÿìîâàíî ìàéæå 60 ìëí

ãðí. “Çà öåé ïåð³îä ó ñòîëèö³ çà-
ðåºñòðîâàíî ïîíàä 443 òèñ. íî-
âèõ ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³äïðè-
ºìñòâ, ùî ìàéæå íà 18 â³äñîòê³â
á³ëüøå, í³æ ó 2006 ðîö³,— çàçíà-
÷èâ â³í.— Ó 10 ðàéîíàõ ì³ñòà ä³-
þòü ñâî¿ ïðîãðàìè ñïðèÿííÿ
ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà. Ùî-
ïðàâäà, ô³íàíñóâàëè ¿õ êîøòîì
ëèøå ñåìè ðàéîí³â (Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî, Äàðíèöüêîãî, Îáîëîí-
ñüêîãî, Ïå÷åðñüêîãî, Ïîä³ëü-
ñüêîãî, Ñâÿòîøèíñüêîãî, Ñîëî-
ì’ÿíñüêîãî) íà çàãàëüíó ñóìó
423,5 òèñ. ãðí. Çàãàëîì æå çàâäÿ-
êè âèêîíàííþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ïðîãðàìè ï³äòðèìêè ìàëîãî òà
ñåðåäíüîãî á³çíåñó, ñòîëèöÿ ïî-
ñ³äàº ïåðøå ì³ñöå ñåðåä ðåã³îí³â
Óêðà¿íè.

Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê ðîçïîâ³â
òàêîæ, ùî ðîáëÿòü ó ñòîëèö³,

àáè ï³äïðèºìö³ ìàëè çìîãó
çíà÷íî øâèäøå îòðèìàòè ïî-
òð³áí³ äîêóìåíòè. “Òàê, ç 1 êâ³ò-
íÿ 2008 ðîêó â ì³ñò³ ðîçïî÷àòî
ïðèéîì ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþ-
âàííÿ â “ªäèíîìó îô³ñ³”. Äî
ðîáîòè òóò çàëó÷åíî 9 ì³ñüêèõ
äîçâ³ëüíèõ îðãàí³â, — ïîâ³äî-
ìèâ â³í. — Íàðàç³ âæå â³äïðà-
öüîâàíèé ìåõàí³çì âèäà÷³ 33 äî-
êóìåíò³â äîçâ³ëüíîãî õàðàêòå-
ðó”. Çà ñëîâàìè ïàíà Ïîâîðîç-
íèêà, ëèøå ïðîòÿãîì 9 ì³ñÿö³â
2008 ðîêó â Êèºâ³ ê³ëüê³ñòü
þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ñïëà÷óâàëè
ïîäàòêè, çá³ëüøèëàñÿ ïîð³âíÿ-
íî ç â³äïîâ³äíèì ïåð³îäîì ïî-
ïåðåäíüîãî ðîêó íà 9,5 â³äñîò-
êà òà ñòàíîâèëà 127 òèñ. ñóá’ºê-
ò³â. “Çàâäÿêè öüîìó äî Çâåäå-
íîãî áþäæåòó â³ä íèõ íàä³éøëî
30,17 ìëðä ãðí, ùî íà 33,7 â³ä-
ñîòêà á³ëüøå, í³æ ó â³äïîâ³äíî-
ìó ïåð³îä³ ïîïåðåäíüîãî ðîêó,
äî áþäæåòó ì³ñòà — 7,15 ìëðä
ãðí, ùî á³ëüøå íà 55,5 â³äñîò-
êà”, — çàçíà÷èâ â³í.

Ï³ä ÷àñ êîëåã³¿ éøëîñÿ ³ ïðî
òåìïè ðîçâèòêó â ì³ñò³ ìàëîãî
ï³äïðèºìíèöòâà. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
ñòàíîì íà ïåðøå ëèïíÿ 2008-ãî
â Êèºâ³ íàë³÷óâàëîñÿ 65993 ìà-
ëèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî íà 12,6 â³ä-
ñîòêà á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Ïðè
öüîìó ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü çàéíÿ-
òèõ ïðàö³âíèê³â íà ìàëèõ ï³ä-
ïðèºìñòâàõ ì³ñòà çá³ëüøèëàñÿ íà
1,1 â³äñîòêà òà ñòàíîâèëà 269,7
òèñ. îñ³á. Òàêèì ÷èíîì ó ñòîëè-

ö³ íà 10 òèñ. íàñåëåííÿ ïðèïà-
äàº 241 ìàëå ï³äïðèºìñòâî, ùî ó
3,5 ðàçè á³ëüøå, í³æ ó ñåðåäíüî-
ìó â Óêðà¿í³.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïî-
ö³êàâèâñÿ, ÿê³ ðàéîíè â ñòîëèö³

íàéêðàùå ï³äòðèìóþòü ï³äïðè-
ºìíèöòâî. Ë³äèðóþòü òóò Ïå÷åð-
ñüêèé ³ Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîíè.
Çà íèìè éäóòü Ãîëîñ³¿âñüêèé,
Îáîëîíñüêèé ³ Äàðíèöüêèé. ²í-
ø³ ðàéîíè, íà æàëü, çàëèøàþòü-
ñÿ â àóòñàéäåðàõ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Головним питанням, я е об оворювали під час розши-
рено о засідання оле ії столичної місь держадмініс-
трації стало ви онання Національної про рами сприян-
ня мало о підприємництва в У раїні та Київсь ої місь-
ої про рами підтрим и мало о та середньо о підпри-
ємництва. З’яс валося, що завдя и иївсь им бізнес-
менам до бюджет міста вже надійшло 7,15 млрд рн.
З ро в рі столиці розвивається мале підприєм-
ництво. Станом на перше липня 2008- о в Києві налі-
ч валося 65993 малих підприємств, що на 12,6 відсот-
а більше, ніж торі .

Найс млінніші платни и за ом нальні посл и в столиці дістан ть на ород призи — від
золотих злит ів до водоочисних фільтрів

Îêñàíà ÃÎÍ×ÀÐ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У серед в Колонній залі місь держадміністрації
відб деться розі раш призів серед с млінних
платни ів житлово- ом нальних посл . Усі и-
яни, що сплач вали рах н и вчасно, змож ть
зареєстр ватися в call-центрі за номером 0-51
та взяти часть лотереї. Реєстрація почалася
22 р дня о 9.00 і триватиме до 19.00 23 р д-
ня. Під час лотереї розі рають цінні призи: зо-
лоті злив и та водоочисні фільтри. Зазначена
а ція відб деться за ініціативи КП “Головний ін-
формаційно-обчислювальний центр” Києва та
за підтрим и Київсь о о місь о о олови Леоні-
да Черновець о о.
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До ва и ромадян-с б’є тів підприємниць ої
діяльності та інших осіб, я і забезпеч ють

себе роботою самостійно!
Управління ви онавчої дире ції Фонд соціально о страх вання від нещасних

випад ів на виробництві та професійних захворювань У раїни м. Києві на ад є,
що ромадяни-с б’є ти підприємниць ої діяльності та інші особи (священносл -
жителі, цер овносл жителі, особи, я і працюють релі ійних ор анізаціях на ви-
борних посадах, та особи, я і займаються адво атсь ою, нотаріальною, творчою
та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доход безпосередньо від цієї
діяльності, члени фермерсь о о осподарства) не є застрахованими від нещас-
но о випад на виробництві та професійно о захворювання, том в разі настан-
ня страхово о випад не мають права на страхові виплати та меди о-соціальн
допомо від Фонд .

Отримати право на соціальні виплати ромадяни-підприємці мож ть разі, я -
що застрах ються Фонді на добровільних засадах.

Для наб ття стат с добровільно застрахованої особи, ромадяни-підприємці
ладають з Управлінням (в районном відділі за місцем проживання) до овір про

добровільне страх вання від нещасно о випад на виробництві та професійно-
о захворювання і подають завірені нотаріально або відповідальною особою Уп-
равління за місцем реєстрації опії та их до ментів:

- свідоцтва про державн реєстрацію фізичної особи — підприємця;

- довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера або паспорта (для фізич-
них осіб, я і через свої релі ійні або інші пере онання відмовляються від
прийняття ідентифі аційно о номера, офіційно повідомили про це відповідні
ор ани державної влади та мають відміт паспорті);

- пенсійно о посвідчення (для інвалідів);

- паспорта;

- платіжно о до мента про сплат першо о страхово о внес .

Страховий внесо сплач ється розмірі однієї мінімальної заробітної плати із
розрах н на алендарний рі .

Та ий до овір надає право застрахованій особі на отримання від Фонд стра-
хових виплат та меди о-соціальної допомо и.

Довід и за тел.: 585-20-11 (*145).
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Ñàíäåé
Àäåëàäæà
ïîáà÷èâ ó êàâ³
íåìèíó÷å 
é â³÷íå
Äìèòðî Äæàíã³ðîâ
çàâàðþº íåñëàáê³
ðîçìîâè ç â³äîìèìè
îñîáàìè

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
"Õðåùàòèê"

Протя ом мин ло о тижня про-
рамі "Вечірня ава з Дмитром
Джан іровим" на ТРК "Київ" юрис-
ти, е ономісти й навіть пастор не
змо ли збитися на банальні с -
дження. Вед чий продемонстр -
вав, що завжди с млінно от ється
до передачі та з стрічає ожно о
співрозмовни а ціл ом несподіва-
ним запитанням.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ïåðøèì ñêóøòóâàâ ñòî-
ëè÷íî¿ êàâè íà ÒÐÊ "Êè¿â" Ðóñëàí Ðîæåíêî,
ãîëîâà Âñåóêðà¿íñüêî¿ íåçàëåæíî¿ ñóää³âñüêî¿
àñîö³àö³¿. Çà âèçíà÷åííÿì Äìèòðà Äæàíã³-
ðîâà, ðîçìîâà ïîä³ëèëàñÿ íà ïðèºìíó ÷àñòè-
íó ³ ìåíø ïðèºìíó. Äðóãà — îäðàçó ï³ñëÿ
ïðèâ³òàííÿ íà àäðåñó ïàíà Ðîæåíêà ³ âñ³õ
ñóää³â ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì — Äíåì ïðà-
ö³âíèê³â ñóäó — ïî÷àëàñÿ ³ç çàïèòàííÿ ùî-
äî ïðèêðèõ ñèòóàö³é ³ç ñóääÿìè, ÿêèõ çâè-
íóâà÷óþòü ó êîðóïö³¿. Ãîëîâà ñóää³âñüêî¿ àñî-
ö³àö³¿ ïåðåêîíàíèé, ùî éäåòüñÿ ïðî îêðåì³
âèïàäêè â ñèñòåì³, à íå ïðî âàäè âñüîãî ñóä-
ä³âñüêîãî êîðïóñó. Ïðè÷îìó ïðîáëåìè ñïðè-
÷èíåí³ òèì, ùî ñóäè ô³íàíñóþòüñÿ çà çà-
ëèøêîâèì ïðèíöèïîì, òîä³ ÿê ïðåäñòàâíè-
êè âèêîíàâ÷î¿ òà çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè æèâóòü
íà øèðîêó íîãó: çàðïëàòà ñóää³â íå âèùà, í³æ
ó äâ³ðíèê³â.

Íàñòóïíèì ãîñòåì ñòóä³¿ áóâ Â³êòîð Ëè-
ñèöüêèé — â³äîìèé åêîíîì³ñò, ðàäíèê ãî-
ëîâè Íàöáàíêó â äåâ’ÿíîñòèõ ðîêàõ. Íà éî-
ãî äóìêó, ïîòî÷íèìè ïîä³ÿìè íà âàëþòíî-
ìó ðèíêó êåðóº íå Íàöáàíê, à ñèëè ñòèõ³¿.
Çà ñëîâàìè ïàíà Ëèñèöüêîãî, ïðîòÿãîì ëèñ-
òîïàäà ñåðåä óêðà¿íö³â ñïîñòåð³ãàëàñÿ ïåâ-
íà ³ñòåðèêà, êîëè âîíè ïðèäáàëè $ 3400
ìëí, à ïðîäàëè óòðè÷³ ìåíøå. Öå øàëåí³
ãðîø³, áî êîøòóþòü 17—18 ìëðä ãðí. Â³ê-
òîð Ëèñèöüêèé ââàæàº, ùî ñèòóàö³ÿ âãàìî-
âóºòüñÿ, áî íàñïðàâä³ âîíà ìîæå áóòè äóæå
ð³çíîþ: çà ìåæàìè áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè íà
òîé ìîìåíò áóëî â îá³ãó ìàéæå 150 ìëðä
ãðí. Öÿ ïîâ÷àëüíà ðîçìîâà â³äáóëàñÿ ó â³â-
òîðîê, òîáòî çà ê³ëüêà äí³â äî òîãî, êîëè
êóðñ äîëàðà ïîäîëàâ ïñèõîëîã³÷íó ìåæó â
10 ãðí çà äîëàð.

Íàñòóïíîãî äíÿ íà êàâó äî Äìèòðà Äæàí-
ã³ðîâà çàâ³òàâ Ñàíäåé Àäåëàäæà, ñòàðøèé
ïàñòîð öåðêâè "Ïîñîëüñòâî Áîæå". Ó òàêèé
ñïîñ³á â³í â³äçíà÷àâ Äåíü ì³ãðàíòà â Óêðà-
¿í³. Çà ñëîâàìè äóõ³âíèêà, â ³íîçåìö³â, ÿê³
ïðîæèâàþòü â íàø³é êðà¿í³, ñêëàëîñÿ âðà-
æåííÿ ïðî äâ³ ö³ëêîì ð³çí³ Óêðà¿íè. Ò³, õòî
íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä óêðà¿íö³â çà êîëüîðîì
øê³ðè, äóæå çàäîâîëåí³ ñòàâëåííÿì äî íèõ
ç áîêó ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, à òåìíîøê³ð³,
íàâïàêè, íà öå ñòàâëåííÿ íàð³êàþòü. À âò³ì,
çà ñëîâàìè ïàñòîðà Àäåëàäæ³, ïðîáëåìà ì³ã-
ðàíò³â â Óêðà¿í³ äàëåêî íå òàêà ñïåöèô³÷-
íà, ÿê ó Ôðàíö³¿, äå ¿õ çíà÷íà ÷àñòèíà íå
õî÷å àñèì³ëþâàòèñÿ. Òèì ÷àñîì ó ñâ³ò³, çà
ñïîñòåðåæåííÿìè Ñàíäåÿ Àäåëàäæ³, âò³ëþº-
òüñÿ ìîðàëüíèé ïðèïèñ ²ñóñà Õðèñòà ïðî
òå, ùî îñòàíí³ ñòàíóòü ïåðøèìè, ³ ë³äåðà-
ìè â öüîìó ïðîöåñ³ º ÑØÀ, äå ïåðåì³ã òåì-
íîøê³ðèé êàíäèäàò.

Çàâåðøèëà ïàðàä ãîñòåé ïðèºìíà ³ ðîçóì-
íà æ³íêà Òåòÿíà Âàðôîëîìººâà — ðåêòîð
àêàäåì³¿ àäâîêàòóðè Óêðà¿íè, ïðåçèäåíò ñï³ë-
êè àäâîêàò³â Óêðà¿íè, äîêòîð þðèäè÷íèõ íà-
óê, ÿêà çàâ³òàëà íà êàâó äî Äìèòðà Äæàíã³-
ðîâà 25 ãðóäíÿ. Âåäó÷îãî îñîáëèâî çàö³êàâèâ
òîé ïàðàäîêñ, ùî íèí³ â Óêðà¿í³ ñóäè ëèøå
ó ï’ÿòè âèïàäêàõ ³ç òèñÿ÷³ óõâàëþþòü âè-
ïðàâäóâàëüí³ âèðîêè, ùî â 50 ðàç³â ìåíøå,
í³æ ó ñóìíîçâ³ñíîìó 1937 ðîö³

Ìèêîëàé çàâ³òàâ 
ó Äàðíèöþ
Ïðî ñâÿòîãî ³ éîãî ïîäàðóíêè ïîäáàëè äåïóòàò ³ ï³äïðèºìåöü
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
"Õðåùàòèê"

У День Свято о Ми о-
лая народний деп тат
Оле сандр С пр нен о
влашт вав свято для
дітей Дніпровсь о о
район . Працівни и йо-
о приймальні допомо -
ли святом Ми олаю
роздати подар н и
"Дитячом пасажі" та
завітали до доміво
200 хлопчи ів та дівча-
то , що не мож ть пе-
рес ватися без сторон-
ньої допомо и.

Ö³º¿ ñóáîòè íà òåðèòîð³¿
"Äèòÿ÷îãî ïàñàæó", ùî íà âó-
ëèö³ Ìàëèøêà á³ëÿ äèòÿ÷îãî
óí³âåðìàãó â Äàðíèö³, Ñâÿòî-
ãî Ìèêîëàÿ òà Ä³äà Ìîðîçà ç³
Ñí³ãóðîíüêîþ çóñòð³÷àëè ä³-
òè â³êîì äî 14 ðîê³â ³ç ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé, ä³òè-³í-
âàë³äè, âèõîâàíö³ äèòñàäêà
¹ 473, à òàêîæ ³íø³ ä³òêè, ÿê³
ïðîæèâàþòü ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³. Ìèêîëàé ³ç
ðàä³ñòþ ïîñëóõàâ, ÿê ìàéáóò-
í³ äîðîñë³ ÷èòàëè â³ðøèêè,
ãðàëèñÿ â ö³êàâ³ ³ãðè òà âåñå-
ëî ñï³âàëè é òàíöþâàëè. Íà-
ðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè
Îëåêñàíäð Ñóïðóíåíêî ïî-

äáàâ ïðî ãàðí³ ïîäàðóíêè, ÿê³
îòðèìàëè âñ³ ó÷àñíèêè ñâÿòà,
à ¿õ áóëî ïîíàä 230. Ùå äâ³ñ-
ò³ ïîäàðóíê³â ïðàö³âíèêè ãðî-
ìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ ðàçîì ³ç

Ìèêîëàºì ðîçíåñëè ïî äîì³â-
êàõ ä³òÿì, ÿêèì òÿæêî ïåðå-
ñóâàòèñÿ.

Àòìîñôåðó ñâÿòà òà äîáðà
äîäàâ ùå îäèí ö³êàâèé ïåð-

ñîíàæ — ÷àð³âíèé ê³ò, ç ÿêèì
ä³òè çàëþáêè ôîòîãðàôóâàëè-
ñÿ íà çãàäêó ïðî öåé ñïðàâä³
÷óäîâèé òà ïðåêðàñíèé äëÿ
âñ³õ äåíü. Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ
ãîäèí ïîñåðåä ïàâ³ëüéîí³â ç
³ãðàøêàìè òðèâàëà òåàòðàë³çî-
âàíà âèñòàâà äëÿ íàéìåíøèõ
äàðíè÷àí.

Óñ³ ó÷àñíèêè ñâÿòà â³ä÷óëè
íàáëèæåííÿ Íîâîãî ðîêó òà
ùèðó òóðáîòó ïðî íèõ. Â îð-
ãàí³çàö³¿ ìàñîâîãî çàõîäó íà-
ðîäíîìó äåïóòàòó ïîñïðèÿëà
âëàñíèöÿ ïàñàæó Ëþäìèëà
Ìåëüíèêîâà, ÿêà ðàä³ëà Ìè-
êîëàþ íå ìåíøå çà ä³òåé. "Íà-
ìàãàºìîñÿ òàê³ àêö³¿ ïðîâîäè-
òè ÿêíàé÷àñò³øå. Ïðàãíåìî
ðîçäàòè ïîäàðóíêè ³ çíåäîëå-
íèì ä³òêàì, ³ ä³òÿì-ñèðîòàì, ³
ä³òÿì, ÿê³ ìåøêàþòü ó ñóñ³ä-
í³õ áóäèíêàõ. Ïðîâîäèìî òà-
ê³ àêö³¿ ñïåö³àëüíî äëÿ ä³òåé
÷àñòî, íà êîæíå ñâÿòî",— ðîç-
ïîâ³ëà ï³äïðèºìåöü "Õðåùà-
òèêó".

Ñï³âïðàöÿ íàðîäíîãî äåïó-
òàòà Îëåêñàíäðà Ñóïðóíåíêà
ç âëàñíèöåþ ïàñàæó Ëþäìè-
ëîþ Ìåëüíèêîâîþ òðèâàº ïî-
íàä 5 ðîê³â. Ïåðåâàæíî âîíà
çâîäèòüñÿ äî îðãàí³çàö³¿ áëàãî-
ä³éíèõ àêö³é òà ñâÿò äëÿ ìà-
ëå÷³ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó.
Âò³ì, ÷àñò³ ãîñò³ ó ïðèéìàëüí³
äåïóòàòà ³ âëàñíèö³ ïàñàæó é
äîðîñë³, ÿê³ ïîòðåáóþòü íåâ³ä-
êëàäíî¿ äîïîìîãè ³ äîáðîãî
ñëîâà òà ïîðàäè

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
"Õðåùàòèê"

Учора вітчизняні дипломати
вчетверте на за альнодержавно-
м рівні відзначили День праців-
ни ів дипломатичної сл жби.
Свят перед вало проведення
р ло о стол за частю провід-
них раїнсь их дипломатів під
патронатом Міністерства за ор-
донних справ. Учасни ам та ож
презент вали щорічни "У раїна
дипломатична", виданий Гене-
ральною дире цією з обсл ов -
вання іноземних представництв
Київсь ої місь ої ради.

Ó÷îðà óêðà¿íñüê³ äèïëîìàòè â÷åòâåðòå
â³äñâÿòêóâàëè ïðîôåñ³éíå ñâÿòî. Äèïêîð-
ïóñ, çãóðòóâàâøèñü íàïåðåäîäí³ âèçíà÷-
íî¿ ïîä³¿ ó ïðèì³ùåíí³ Äèïàêàäåì³¿, ïðî-
â³â êðóãëèé ñò³ë "Óêðà¿íñüêà äèïëîìàò³ÿ
â ñó÷àñíîìó âèì³ð³". Çàõ³ä â³äáóâñÿ áåç-
ïîñåðåäíüî ï³ä ïàòðîíàòîì ÌÇÑ.

²í³ö³àòîð ïðîâåäåííÿ êðóãëîãî ñòîëó —
êîëèøí³é ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ, à
íèí³ ïðåçèäåíò Ôîíäó ñïðèÿííÿ ì³æíà-
ðîäíîìó ñï³âðîá³òíèöòâó Óêðà¿íè Àíà-
òîë³é Çëåíêî ó ñâîºìó âèñòóï³ ïðåçåíòó-
âàâ áðîøóðó "Íîâà äèïëîìàò³ÿ íîâî¿
Óêðà¿íè". Ó í³é çàçíà÷åíî, ùî çà 17 ðî-
ê³â íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íà âñòàíîâèëà äèï-
ëîìàòè÷í³ â³äíîñèíè ç 170 êðà¿íàìè. Ó 81
êðà¿í³ â³äêðèòî óêðà¿íñüê³ äèïëîìàòè÷í³
óñòàíîâè, à â íàø³é äåðæàâ³ íàðàç³ ä³þòü
103 ïðåäñòàâíèöòâà ³íîçåìíèõ äåðæàâ ³
ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é. Ïðèñóòí³é íà
çàõîä³ ãîëîâà êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè ó

çàêîðäîííèõ ñïðàâàõ Îëåã Á³ëîðóñ çàçíà-
÷èâ, ùî çà îá’ºêòèâíèõ óìîâ ò³ñíî¿ ñï³â-
ïðàö³ êðà¿í "çîâí³øíÿ ïîë³òèêà ïî÷èíàº
âèçíà÷àòè âíóòð³øíþ ïîë³òèêó". Íà äóì-
êó ïàíà Á³ëîðóñà, íèí³øíÿ ñâ³òîâà êðè-
çà º ñàìå êðèçîþ ãëîáàë³çàö³¿. Ïðè öüî-
ìó Óêðà¿íà ïîêè ùî íå çäàòíà â ãëîáàëü-
íîìó ìàñøòàá³ áóòè ñóá’ºêòîì âïëèâó ³
ïîâñÿê÷àñ ï³ääàºòüñÿ çîâí³øíüîìó âòðó-
÷àííþ. Ñâîºþ ÷åðãîþ çàñòóïíèê ì³í³ñ-
òðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Îëåêñàíäð Ãîð³í
â³äçíà÷èâ ÿê çäîáóòîê óêðà¿íñüêî¿ äèïëî-
ìàò³¿ òå, ùî "ï³ä ÷àñ âåðåñíåâîãî ñàì³òó
Óêðà¿íà — ªÑ ó Ïàðèæ³ îáèäâ³ ñòîðîíè
âïðèòóë íàáëèçèëèñÿ äî ï³äïèñàííÿ óãî-
äè ïðî àñîö³àö³þ". Ï³äïèñàííÿ öüîãî äî-

êóìåíòà áåçïåðå÷íî ïîñèëèòü âïëèâ
Óêðà¿íè ó ñâ³òîâîìó ïðîñòîð³.

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ãàðìîí³éíèõ â³ä-
íîñèí ç³ ñâ³òîâèìè äåðæàâàìè òðèâàº àê-
òèâíà ðîáîòà ç ïîñëàìè é óñåðåäèí³ Óêðà-
¿íè. Çîêðåìà, ó ïðåçåíòîâàíîìó î÷³ëüíè-
êîì Ãåíåðàëüíî¿ äèðåêö³¿ ç îáñëóãîâóâàí-
íÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè Ïàâëîì Êðèâîíîñîì IX ùî-
ð³÷íèêó "Óêðà¿íà äèïëîìàòè÷íà" ðîçïîâ³-
äàºòüñÿ ïðî çíàéîìñòâî ³íîçåìíèõ ïîñë³â
çà ñïðèÿííÿ ÃÄ²Ï ³ç ðåã³îíàìè Óêðà¿íè.
Ó ùîð³÷íèêó, ÿêèé âïåðøå îô³ö³éíî çà-
òâåðäèëè íà ð³âí³ ÌÇÑ, ïîäàíî íàðèñ ³ñ-
òîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ äèïëîìàò³¿ é á³îãðàô³÷-
í³ äîâ³äêè äèïëîìàòè÷íîãî êîðïóñó

Дарниць і малю и радо з стрічали Свято о Ми олая

Генеральний дире тор ГДІП Павло Кривонос з стрів професійне свято не з порожніми р ами

Äèïëîìàòè â³äçíà÷èëè
ïðîôåñ³éíå ñâÿòî
Êè¿â ïîäàðóâàâ ùîð³÷íèê “Óêðà¿íà äèïëîìàòè÷íà”
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Дире тор із на ової ро-
боти Інстит т е ономіч-
них досліджень та полі-
тичних онс льтацій роз-
повіла "Хрещати ", я і
наслід и матиме світова
е ономічна риза в У ра-
їні. Вероні а Мовчан пе-
ре онана, що ряд та
Верховній Раді нині по-
трібно займатися новим
па етом анти ризових за-
ходів, я і б д ть спрямо-
вані саме на а тивізацію
е ономічної діяльності та
реально о се тор е оно-
мі и, а не підтрим а
о ремих омпаній чи
ал зей.

— ßêèõ “ñþðïðèç³â” ñë³ä î÷³êó-
âàòè â³ä åêîíîì³êè â íàñòóïíîìó ðî-
ö³, òà ÿê³ ïðîãíîçè ùîäî òåìï³â ¿¿
ðîçâèòêó?

— Íàñòóïíîãî ðîêó, çà îö³íêàìè
²íñòèòóòó åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü
òà ïîë³òè÷íèõ êîíñóëüòàö³é, áóäå,
íà æàëü, ðåöåñ³ÿ, òîáòî â³ä’ºìí³
òåìïè çì³íè ðåàëüíîãî ÂÂÏ. Çà íà-
øèìè îö³íêàìè, çðîáëåíèìè ó
ãðóäí³ öüîãî ðîêó, ïàä³ííÿ ðåàëü-
íîãî ÂÂÏ ñòàíîâèòèìå ïðèáëèçíî
6 â³äñîòê³â, àëå öå çà áàçîâèì ñöå-
íàð³ºì. Ìè ùå ðîçðîáëÿºìî òàê
çâàíèé ðèçèêîâàíèé ÷è ïåñèì³ñ-
òè÷íèé ñöåíàð³é, çà ÿêèì òåìïè
ïàä³ííÿ ìîæóòü ñòàíîâèòè ³ äî 12
â³äñîòê³â. Ðåàë³çàö³ÿ ïåñèì³ñòè÷íî-

ãî ñöåíàð³þ çàëåæàòèìå â³ä ñèòó-
àö³¿ â ñâ³ò³. ßêùî íå ïîë³ïøèòüñÿ
ñèòóàö³ÿ â äðóã³é ïîëîâèí³ ðîêó ïå-
ðåâàæíî íà çîâí³øí³õ ðèíêàõ, òîá-
òî ÿêùî ñâ³òîâà êðèçà òðèâàòèìå
âåñü íàñòóïíèé ð³ê, òî âîíà áóäå ³
â Óêðà¿í³. Òîä³ åêîíîì³÷íå ïàä³í-
íÿ â êðà¿í³ áóäå äóæå çíà÷íèì.

—ßê³ ñîö³àëüí³ íàñë³äêè ìàòèìå öÿ
êðèçà, çîêðåìà íà ð³âåíü áåçðîá³òòÿ?

— Áåçðîá³òòÿ çðîñòàòèìå, àëå âî-
íî çðîñòàòèìå ÿê ÿâíî, òàê ³ ïðè-
õîâàíî. Òîáòî, ïî-ïåðøå, çðîñòàòè-
ìå ê³ëüê³ñòü òèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ îô³-
ö³éíî çàðåºñòðîâàí³ ÿê áåçðîá³òí³,
à òàêîæ òèõ, õòî çà âèçíà÷åííÿì
Äåðæêîìñòàòó, ì³æíàðîäíî¿ îðãà-
í³çàö³¿ ïðàö³, áåçðîá³òí³. Êð³ì òîãî,
çðîñòàòèìå ïðèõîâàíå áåçðîá³òòÿ:
âèìóøåí³ â³äïóñòêè, ïåðåõ³ä íà
÷àñòêîâó çàéíÿò³ñòü — ìîæíà ³ îä-

íó ãîäèíó íà ì³ñÿöü ïðàöþâàòè, öå
çàêîíîäàâñòâîì íå çàáîðîíåíî. Öå
ìîæå áóòè ³ ð³çêå çíèæåííÿ çàð-
ïëàòè. Ôàêòè÷íî âèðîáíèêè, âëàñ-
íèêè ï³äïðèºìñòâ âèêîðèñòîâóâà-
òèìóòü óñþ íèçêó òàêèõ ³íñòðóìåí-
ò³â, ³, â³äïîâ³äíî, íåìîæëèâî ñêà-
çàòè, ÿêèì áóäå ðåàëüíèé ð³âåíü
áåçðîá³òòÿ íàñòóïíîãî ðîêó. Àëå
î÷åâèäíî, ùî â³í çðîñòå ïðèíàé-
ìí³ äî 8—9 â³äñîòê³â.

— Ùî ïîòð³áíî áóëî á çðîáèòè
óðÿäó â ïåðøó ÷åðãó äëÿ òîãî, ùîá
ïîæâàâèòè åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ?

— Íàñïðàâä³ óðÿäó ³ Âåðõîâí³é
Ðàä³ íàðàç³ òðåáà çàéìàòèñÿ äðó-
ãèì ïàêåòîì àíòèêðèçîâèõ çàõî-
ä³â. Öå òå, ÷èì óæå íèí³ ïî÷àëè
çàéìàòèñÿ â ñâ³ò³. ßêùî ïåðø³ êðî-
êè áóëî ñïðÿìîâàíî íà ñòàá³ë³çà-
ö³þ ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè, òî ïîøè-
ðåííÿ êðèçè íà ðåàëüíó åêîíîì³-
êó, çâè÷àéíî æ, çóìîâëþº ïåðåõ³ä
äî êðîê³â, ñïðÿìîâàíèõ íà àêòèâ³-
çàö³þ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñàìå
ðåàëüíîãî ñåêòîðó. Àëå âàæëèâî,
ùîá öþ ï³äòðèìêó íàäàâàëè íå
âåðòèêàëüíî, íå ÿêèìîñü ïåâíèì
ï³äïðèºìñòâàì, à ãîðèçîíòàëüíî.
Ìîæíà ïîäèâèòèñÿ, ÿê öå ðîáëÿòü
ó ñâ³ò³: öå ñòèìóëþâàííÿ ³íâåñòè-
ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ï³äòðèìêà ³ííî-
âàö³éíèõ é åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõ-
íîëîã³é, ï³äòðèìêà ñåðåäíüîãî òà
ìàëîãî á³çíåñó, çàïî÷àòêóâàííÿ
íîâîãî á³çíåñó òîùî. Âàæëèâî ÷³ò-
êî ñôîðìóëþâàòè ³ äîòðèìóâàòèñÿ
ïðèíöèï³â íàäàííÿ òàêî¿ ï³äòðèì-
êè. Ó ªâðîïåéñüêîìó ñîþç³ ä³º äó-
æå âàæëèâèé ïðèíöèï: îäíå îêðå-
ìå ï³äïðèºìñòâî ï³äòðèìóþòü ëè-

øå îäèí ðàç. Òîáòî äåðæàâíà ï³ä-
òðèìêà íå º ïîñò³éíèì ô³íàíñîâèì
äæåðåëîì. Ïî-äðóãå, äîïîìîãó íà-
äàþòü ïåðåâàæíî ó ôîðì³ êðåäè-
ò³â, òîáòî çàáåçïå÷óþòü îáîâ’ÿçêî-
â³ñòü ïîâåðíåííÿ íàäàíî¿ ï³äòðèì-
êè. Ïî-òðåòº, âëàñíèêè áåðóòü íà
ñåáå ÷àñòèíó âèòðàò, çîêðåìà âè-
òðàò íà ðåñòðóêòóðèçàö³þ. Òàêèì
÷èíîì, ï³äòðèìóþòü íå ïðèáóòêè,
à ðåñòðóêòóðèçàö³þ òà âèæèâàííÿ
ï³äïðèºìñòâà â íîâèõ åêîíîì³÷íèõ
óìîâàõ.

— Íàñê³ëüêè íàðàç³ åôåêòèâíà
êðåäèòíî-âàëþòíà ïîë³òèêà Íàö³î-
íàëüíîãî áàíêó?

— ß íå ââàæàþ, ùî ï³äòðè-
ìóâàòè ÿêèéñü ïåâíèé ð³âåíü êóð-
ñó ³ âèòðà÷àòè çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ðå-
çåðâ³â íà äàíîìó åòàï³ öå ïðàâèëü-
íî. Òîìó ùî, ÿê ïîêàçóº äîñâ³ä ³í-
øèõ êðà¿í ñâ³òó, ðåçåðâè ìîæíà
çàáðàòè âñ³, ìîæíà ¿õ óñ³ âèòðàòè-
òè ³ êóðñ íå ï³äòðèìàòè. Íèí³ âàæ-
ëèâî çíàéòè íîâèé ð³âíîâàæíèé
êóðñ, íàâ³òü ÿêùî â³í áóäå âèñî-
êèì, íàâ³òü ÿêùî öå áóäå ñèëüíà
äåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³. Âæå ïîò³ì
ìîæíà ãîâîðèòè ïðî óòðèìàííÿ
êîëèâàíü íàâêîëî ïåâíîãî ð³âíÿ,
õî÷à, ÿ äóìàþ, ùî “ïëàâàþ÷èé”
âàëþòíèé êóðñ íèí³ — öå, íà
æàëü, ïîòðåáà. Çâè÷àéíî, “ïëàâà-
þ÷èé” êóðñ ïðèïóñêàº àóäèò ïî-
òîê³â ãðîøåé, çîêðåìà âèêîðèñ-
òàííÿ áàíêàìè êðåäèò³â ðåô³íàí-
ñóâàííÿ òîùî

Під от вали
Тетяна ЯКОВЛЄВА,

Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”

Âåðîí³êà ÌÎÂ×ÀÍ: “Íèí³ âàæëèâî
çíàéòè íîâèé ð³âíîâàæíèé êóðñ”

Çà öèâ³ë³çîâàíó çàáóäîâó
У раїнсь а православна цер -

ва близь а до здійснення за-
повітної мрії: п’ятнадцять ро ів
вона пра не звести на Печерсь
свій оловний храм — Кафед-
ральний собор на честь Вос-
ресіння Христово о. Мин ло о
тижня цьом напрям здійсне-
но чер овий ро — за домо-
вленістю з УПЦ Ф ндація сприян-
ня розвит місцево о самовря-
д вання м. Києві “Європейсь ий
Київ” забезпечила сім, о о
зачіпає це б дівництво, їхнє он-
стит ційне право взяти часть
ромадсь их сл ханнях з об ово-
рення прое т містоб дівної до -
ментації.

Під зведення Кафедрально о
собор Київсь а єпархія У -
раїнсь ої православної цер ви от-
римала від міста дов остро о-
в оренд на 10 ро ів земельн
ділян площею 3,88 е тара. Во-
на розташована в районі Либідсь-
ої площі в пар овій зоні між в -
лицею Залізничне шосе і б льва-
ром Др жби Народів. Там нині —
невелич ий дерев’яний храм УПЦ
й автомобільна заправ а. За сло-
вами оловно о архіте тора про-
е т Я ова Дечен а, майб тній
омпле с спор д с ладатиметь-
ся безпосередньо з само о хра-
м Вознесіння на 5 тисяч прихо-
жан, імназії з ртожит ом, оте-
лю на 125 номерів, приб дованої
до ньо о дзвіниці, спортивно о
омпле с , онференц-зали,
адміністративно о орп с та б -
дин митрополита. Нав оло хра-
м б де широ ий ільцевий обхід
для здійснення хресно о ход , під
я им розташ ється ільце-
подібний дворівневий підземний
пар ін на 350 машин. З бо
Залізнично о шосе з’явиться до-

дат ова автостоян а для е с-
рсійних автоб сів паломни ів.

З північно о сход передбачено
майданчи для масових зборів та
водоосвячення з виходом на озе-
ро Глін а, я е підля ає бла о ст-
рою в рам ах цьо о прое т , —
ріплюватим ться бере и й

особливо схил (перепад висот
близь о двадцяти метрів), що ме-
ж є з житловим масивом на по-
чат б львар Др жби Народів.
Прое т з оджено з сіма
інстанціями, йо о захищено на
містоб дівній раді.

Про значення цьо о прое т
розповів прис тнім залі серед-
ньої ш оли № 80, де проходили
ромадсь і сл хання з об оворен-
ня, представни замовни а
б дівництва протоієрей Геор ій
Ковален о. Майб тній Кафед-
ральний собор на честь Вос-
ресіння Христово о стане цент-
ральним анонічним храмом У -
раїнсь ої православної цер ви. На
сьо одні вона нарахов є 11300
парафій, 1040 єпархій, але досі
немає сво о оловно о собор .
Проте він зад маний не лише я
молитовне місце, а я по-
вноцінний просвітниць ий д хов-
ний центр зі ш олою, сімейним
та оздоровчим центрами, іно-
онцертним залом для проведен-
ня онференцій, бібліоте ою,
цер овно-археоло ічними м зея-
ми. Працюватим ть іль а сино-
дальних відділів — по роботі з мо-
лоддю, по соціальній допомозі
дітям.

Настоятелем Кафедрально о
собор , я ий, до речі, стане
найбільшим Європі (близь о ста
метрів заввиш и), б де сам Бла-
женнійший Митрополит Київсь ий
і всієї У раїни Володимир. Т т

відб ватим ться сі найбільші бо-
осл жіння, я і транслюватим ть-
ся теле- і радіо аналами на всю
раїн , сюди приїжджатим ть
представни и помісних цер ов.
Тобто йдеться про зведення о-
ловно о храм У раїнсь ої право-
славної цер ви.

Для ор анізації інформ вання
населення й заці авлених ор-
анізацій, що мають відношення
до місця майб тньо о б дівниц-
тва, релі ійна ромада парафії Ка-
федрально о собор в Пе-
черсь ом районі лала до овір
з Ф ндацією сприяння розвит
місцево о самовряд вання м.
Києві “Європейсь ий Київ” про
ор анізацію та проведення ро-
мадсь их сл хань з об оворення
прое т містоб дівної до мен-
тації об’є та б дівництва. Ф н-
дація розробила спеціальний
Інформаційний па ет для ро-
мадсь ості, забезпечила йо о ти-
раж вання в необхідній іль ості
та надіслання поштою для озна-
йомлення меш анцям с міжних
територій, що прими ають до
б дмайданчи а. За алом це
близь о 997 повнолітніх иян.
Втім, зважаючи на все раїнсь е
значення майб тньо о Кафед-
рально о собор , Генеральний
дире тор Ф ндації “Євро-
пейсь ий Київ” Михайло Пінч ,
я ий б в олов ючим на ро-
мадсь их сл ханнях, надав мож-
ливість взяти часть в об ово-
ренні й іншим иянам, па-
рафіянам, я і не проживають на
с міжних з б дмайданчи ом
територіях.

В цілом ромадсь і сл хання
пройшли спо ійно й онстр тив-
но. Напри лад, І ор Черній із б -
дин по Залізничном шосе, 5-В

запропон вав від рити
артезіансь свердло-
вин поблиз храм ,
щоб парафіяни й
місцеві меш анці ш-
т вали живильн освя-
чен вод . Оле Сідо-
ров з пров л Філато-
ва, 3/1 висловив поба-
жання, щоб заб дов-
ни по можливості
збері зелен зон над
рвищем поблиз озе-
ра Глін а, хоча там
план ється інше б дів-
ництво— житлової ба-
атоповерхів и.
Голов ючий зборів,

ерівни Ф ндації
“Європейсь ий Київ”
Михайло Пінч , надав
можливість всім бажа-
ючим с ористатися
своїм онстит ційним
правом щодо прий-
няття часті в ро-
мадсь их сл ханнях з
об оворення прое т
містоб дівної до -
ментації. Після за рит-
тя сл хань олов ючий
повідомив Хрещати про те, що
прото ол сл хань б де с ладати-
ся се ретаріатом за частю членів
по одж вальної омісії, що б ли
обрані на сл ханнях, підпишеть-
ся ними та олов ючим. Прото-
ол б де ви отовлятися п’яти
ори інальних примірни ах. Ф н-
дація передасть се ретаріат всі
отримані нею від ромадсь ості
їх особисті Реєстраційні листи із
пропозиціями та за важеннями
щодо прое т містоб дівної до -
ментації. Зазначені листи б д ть
приєднані до першо о прото ол
ромадсь их сл хань, я ий на-

дається замовни б дівництва
для то о, щоб замовни при про-
веденні містоб дівної діяльності
на Залізничном шосе, 3 Пе-
черсь ом районі м. Києва мі
врах вати пропозиції, за важення
та інтереси ромадсь ості, що
взяла часть ромадсь их
сл ханнях з об оворення прое -
т містоб дівної до ментації
об’є та б дівництва. До речі,
відповідна ре омендація замов-
ни б дівництва б де занесена
се ретаріатом до прото ол ро-
мадсь их сл хань.

Валерій НОВОСВІТНІЙ
Ð

Представни замовни а б дівництва протоієрей
Геор ій Ковален о розповідає про значення
прое т містоб дівної до ментації
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Ñòîëèöÿ ïîêàçóº 
ïðèêëàä
Ïîïðè êðèçó â áóä³âåëüí³é ãàëóç³, îêðåì³ ó÷àñíèêè ðèíêó âñå îäíî áóäóþòü æèòëî

Криза Києв
не переш ода

Çà ñëîâàìè ó÷àñíèê³â ðèíêó òà
åêñïåðò³â, íàðàç³ êðèçà, ùî îõî-
ïèëà áóä³âåëüíó ãàëóçü, ùå íå âè-
÷åðïàëà ñåáå é òðèâàòèìå â 2009
ðîö³. ßê ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”
ðàí³øå (äèâ. ¹ 204 â³ä
14.11.2008), ÷åðåç òðóäíîù³ áóä³-
âåëüí³ êîìïàí³¿ Êèºâà ïðèçóïè-
íèëè áóä³âíèöòâî íèçêè îá’ºê-
ò³â, “çàìîðîçèâøè” íà íåâèçíà-
÷åíèé òåðì³í.

Óò³ì, ÿê ñòàëî â³äîìî “Õðåùà-
òèêó”, îêðåì³ ãðàâö³ ðèíêó ïðî-
äîâæóòü áóäóâàòè, íåçâàæàþ÷è íà
êðèçó.

Çîêðåìà íåâäîâç³ áóäå ââåäåíî
â åêñïëóàòàö³þ æèòëîâèé êîì-
ïëåêñ ó ñåë³ Ïåòð³âñüêîìó íà Êè-
¿âùèí³ íà âóëèö³ ×åðâîíîãî Ïà-
õàðÿ, 2-â, ÿêèé çâåëà êîìïàí³ÿ
“Åêîáóä”. Òàêèì ÷èíîì, ïîïðè
íåãàòèâí³ ïðîãíîçè ÿê ð³åëòîð³â,
òàê ³ ó÷àñíèê³â ðèíêó, ÿê³ ïðîã-
íîçóâàëè ìîæëèâå “çàìîðîæåí-
íÿ” âñ³õ îá’ºêò³â ó Êèºâ³ òà îêî-
ëèöÿõ, ðèíîê íåðóõîìîñò³ ïðî-
äîâæóº ðîçâèâàòèñÿ.

ßê ï³äòâåðäèëè “Õðåùàòèêó” â
êîìïàí³¿ “Åêîáóä”, óæå 25 ãðóä-
íÿ îá’ºêò â³äâ³äàº äåðæàâíà êî-
ì³ñ³ÿ, ÿêà çðîáèòü ñâî¿ îñòàòî÷í³
âèñíîâêè, ï³ñëÿ ÷îãî éîãî ìîæ-
íà áóäå ââîäèòè â åêñïëóàòàö³þ.
À äëÿ òîãî, ùîá ïîë³ïøèòè óìî-

âè äëÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â, “Åêîáóä”
çàïðîâàäèâ âëàñíó ñõåìó êóï³âë³
æèòëà. Ðàí³øå, 60—70 % êâàðòèð
íà ïåðâèííîìó ðèíêó ïðîäàâàëè
â êðåäèò. Òà ÷åðåç ³ïîòå÷íó êðè-
çó òà ñêîðî÷åííÿ ³ïîòå÷íèõ ïðî-
ãðàì óñ³ áóä³âåëüí³ êîìïàí³¿ îïè-
íèëèñÿ ó âàæêîìó ñòàíîâèù³.
“Îäíàê êîìïàí³ÿ “Åêîáóä” ðîç-
â’ÿçàëà öþ ïðîáëåìó äëÿ ñâî¿õ
êë³ºò³â. Ìè äîìîâèëèñÿ ïðî â³ëü-
íó âèäà÷ó íàøèì êë³ºíòàì êðå-
äèò³â íà êóï³âëþ æèòëà ó êîìïà-
í³¿¿ “Åêîáóä” çà ñòàâêîþ 16 â³ä-
ñîòê³â ó ãðèâíÿõ. Öåé çàõ³ä äàâ
çìîãó ïðîäîâæèòè áóä³âíèöòâî íà
âñ³õ íàøèõ îá’ºêòàõ òà çáåðåãòè
ïåðñîíàë, àäæå öå ïðèáëèçíî 600
ñï³âðîá³òíèê³â”,— ñêàçàëà “Õðå-
ùàòèêó” êîìåðö³éíèé äèðåêòîð
“Åêîáóä” Òåòÿíà Ñåðá³íà. Çà ¿¿
ñëîâàìè, êîìïàí³¿ âäàëîñÿ â³ä³-
éòè â³ä æîðñòêî¿ ïðèâ’ÿçêè äî äî-
ëàðà øëÿõîì æîðñòêî¿ ïðèâ’ÿçêè
äî ãðèâí³: êîìïàí³ÿ êóïóº áóäìà-
òåð³àëè, âèïëà÷óº çàðïëàòè, íàäàº
êðåäèòè äëÿ êë³ºíò³â, óêëàäàº âñ³
êîíòðàêòè â íàö³îíàëüí³é âàëþ-
ò³. “Öå äàº íàì çìîãó çáåð³ãàòè
ïðèáóòêîâ³ñòü íà äîêðèçîâîìó
ð³âí³”,— çàçíà÷èëà Òåòÿíà Ñåð-
á³íà.

Ðàí³øå â ÇÌ² øèðèëèñÿ ÷óòêè,
ùî í³áèòî îêðåì³ îá’ºêòè êîìïà-
í³¿ áóäóòü òàêîæ “çàìîðîæåí³”.
Âò³ì, ïåðåäóìîâ äëÿ òàêîãî ðîç-
âèòêó ïîä³é, çà ñëîâàìè Òåòÿíè
Ñåðá³íî¿, àáñîëþòíî íåìàº.

Позитивний си нал
бізнес

Ñëîâà ïðåäñòàâíèê³â êîìïàí³¿
ï³äòâåðäæóþòü ³ íåçàëåæí³ àíàë³-
òèêè ðèíêó. Òàê, çà ñëîâàìè äè-
ðåêòîðà ç ðîçâèòêó êîìïàí³¿ SV
Development Âîëîäèìèðà Ñòåïåí-
êà, ïîïðè êðèçó, â ãàëóç³ îêðåì³
êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ é “Åêî-
áóä”, íå çóïèíÿþòü áóä³âíèöòâî
ñâî¿õ îá’ºêò³â. “Ñèòóàö³ÿ íà ðèí-
êó ñêëàëàñÿ òàêèì ÷èíîì: ò³ çà-
áóäîâíèêè, ÿê³ íàðàç³ áóäóþòü àáî
ìàþòü êîøòè â³ä óæå ïðîäàíèõ ó
íîâîáóäîâàõ êâàðòèð ÷è ìàþòü ³í-
ø³ ãðîøîâ³ ðåñóðñè äëÿ çàê³í÷åí-
íÿ áóä³âíèöòâà, à òàêîæ òàê³ çà-
áóäîâíèêè, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ óò-
ðèìàòèñÿ íà ðèíêó, çàõèùàþ÷è

ñâ³é ³ì³äæ,— âîíè ïîäàþòü äîá-
ðèé ñèãíàë óñüîìó á³çíåñó, ùî â
ïåðñïåêòèâ³ äîïîìîæå ¿ì íå ëè-
øå óêð³ïèòèñÿ íà ðèíêó, à é ïî-
ñèëèòè íà íüîìó ñâî¿ ïîçèö³¿”,—
ñêàçàâ Âîëîäèìèð Ñòåïåíêî. Çà
éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ æîäíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ùîäî ÿêèõîñü ïðîáëåì
ó êîìïàí³¿ “Åêîáóä” íåìàº. Íå
ï³äòâåðäèâ “Õðåùàòèêó” Âîëîäè-
ìèð Ñòåïåíêî é ³íôîðìàö³þ ùî-
äî ìîæëèâîãî “çàìîðîæåííÿ”
îêðåìèõ îá’ºêò³â êîìïàí³¿ ÷åðåç
íåäîô³íàíñóâàííÿ òà çàòðèìàí-
íÿì òåðì³í³â çäà÷³ íîâîáóäîâ â
åêñïëóàòàö³þ.

Íà äóìêó æ êåð³âíèêà àíàë³-
òè÷íîãî â³ää³ëó êîìïàí³¿ “Êàí-
çàñ” Ñåðã³ÿ Ãîëóáà, íàðàç³ ðèíîê
íåðóõîìîñò³ ùå íå äîñÿã äíà.

“Ïðîáëåìè ³ñíóþòü, àëå ò³ çàáó-
äîâíèêè, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ïðà-
öþâàòè òà áóäóâàòè îá’ºêòè, ïðà-
âèëüíî ðîáëÿòü, àäæå íå ìîæíà
äàâàòè íàãîäó çàñóìí³âàòèñÿ ³í-
âåñòîðàì òà ³íøèì ó÷àñíèêàì
ðèíêó. Òîìó êîìïàí³¿, â òîìó
÷èñë³ é “Åêîáóä”, íàðàç³ øóêàþòü
ðåñóðñè â øâèäêîìó òåìï³ é ïðà-
âèëüíî ðîáëÿòü — õòîñü ñâî¿
ïðîáëåìè ðîçâ’ÿçóº, à íå ñèäèòü
³ íå âè÷³êóº”,— ñêàçàâ “Õðåùà-
òèêó” ïàí Ãîëóá.

Ñâîºþ ÷åðãîþ â Óêðà¿íñüê³é
áóä³âåëüí³é àñîö³àö³¿ çàçíà÷èëè
“Õðåùàòèêó”, ùî íà ðèíêó çàëè-
øàòüñÿ ñàìå ò³ êîìïàí³¿, ÿê³ âè-
êîðèñòîâóþòü ãíó÷ê³ ñõåìè äëÿ
ñâî¿õ êë³ºíò³â, àíàëîã³÷í³ òèì, ùî
çàïðîâàäèâ “Åêîáóä”

Попри риз в б дівельній ал зі, омпанія "Е об д" не збирається перетворювати свої об`є ти на дов об ди
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Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хрещати ", попри риз в б дівниц-
тві, о ремі часни и рин продовж ють б д вати жит-
ло, "не заморож ючи" свої прое ти. Одним із та их
равців рин є столична б дівельна омпанія "Е о-
б д". Остання невдовзі план є ввести в е спл атацію
житловий омпле с селі Петрівсь ом на Київщині.
Та им чином справдж ються про нози е спертів, я і
ще вліт про ноз вали, що на рин залишаться ли-
ше пот жні омпанії. Останні, попри тр днощі, о рім
сьо о, навіть план ють розпочинати і нові прое ти б -
дівництва та запровадж ють н ч і схеми для своїх
лієнтів.

Ãðèâíÿ â³äâîéîâóº âòðà÷åí³ ïîçèö³¿
Çíåö³íåííÿ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè â³äêëàäàºòüñÿ íà 2009 ð³ê

Íà óêðà¿íñüêîìó ì³æáàíê³â-
ñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó ó÷îðà
ïðîäîâæèâ ñòàá³ë³çóâàòèñÿ êóðñ
íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè, à ö³íè íà
àìåðèêàíñüêó âàëþòó çàêð³ïèëè-
ñÿ íà ïîçíà÷ö³ 8,30 ãðí/$1. Íà
ì³æáàíêó òîðãè äîëàðîì ÑØÀ
â³äêðèëèñÿ êîòèðóâàííÿìè
7,85/8,30 ãðí, íà 12.00 çâóçèâñÿ

ñïðåä 7,95/8,30 ãðí. Íà çàê³í÷åí-
íÿ òîðã³â ö³íîâ³ ð³âí³ âñòàíîâèëè-
ñÿ íà ïîçíà÷êàõ 8,25/8,30 ãðí. Î
14.00 Íàöáàíê îãîëîñèâ ïðî âè-
õ³ä íà ðèíîê ç ³íòåðâåíö³ºþ ùî-
äî âàëþòíî¿ ïàðè USD/UAH —
8,30/8,34 ãðí. Ðóáëåâèé ðèíîê
â³äêðèâñÿ íà ð³âíÿõ 0,2680/0,2850
ãðí, à íà 12.00 ö³íè êîíöåíòðó-

âàëèñÿ â ä³àïàçîí³ 0,2730/0,2850
ãðí. Íà çàê³í÷åííÿ òîðã³â ö³íè
çðîñëè äî 0,2770/0,2885 ãðí. Ó Ðî-
ñ³¿ êóðñ äîëàð — ðóáëü çá³ëüøèâ-
ñÿ ³ ñòàíîâèâ 28,2690 (+0,5065)
ðóáëÿ. Íà ì³æíàðîäíîìó âàëþò-
íîìó ðèíêó ö³íè íà âàëþòíó ïà-
ðó ºâðî — äîëàð ÑØÀ ñüîãîäí³
ñòàðòóâàëè ç ïîçíà÷êè 1,4069/$
1,4072, à íà 16:30 çíèçèëèñÿ äî
1,3985/$ 1,3987. Ðèíîê ºâðî —
ãðèâíÿ â³äêðèâñÿ ³íäèêàòèâíèìè
êîòèðóâàííÿìè 11,0425/11,6820
ãðí, íà 12.00 ö³íè çðîñëè äî
11,2160/11,7110 ãðí. Íà çàê³í÷åí-
íÿ òîðãîâî¿ ñåñ³¿ ö³íîâ³ ïîêàçíè-
êè ç EUR/UAH âñòàíîâèëèñÿ íà
ð³âí³ 11,5355/11,6115 ãðí.

Íàãàäàºìî, ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³,
19 ãðóäíÿ, òîðãè íà ì³æáàíê³â-
ñêîìó âàëþòíîìó ðèíêó çàê³í÷è-
ëèñÿ â ä³àïàçîí³ 8,250 — 8,400
ãðí/$1. Òîðãè ïî ºâðî çàê³í÷è-
ëèñÿ â ä³àïàçîí³ 11,5100 —
11,7250 ãðí/ºâðî. Ö³íà àìåðèêàí-

ñüêî¿ âàëþòè íà ãîò³âêîâîìó ðèí-
êó ñòàíîì íà 17:00 ñòàíîâèëà
7,90—8,70 ãðí/$ 1. Êóðñ ºâðî â
îáì³ííèêàõ ñòîëèö³ ñÿãàâ 10,80—
12 ãðí/ºâðî.

Çà äàíèìè àíàë³òèê³â, çíåö³-
íåííÿ ãðèâí³ äî 13 ãðí/$1, ÿêå
ô³êñóâàëè ìèíóëîãî òèæíÿ, º íà-
ñë³äêîì ñïåêóëÿö³é íà ðèíêó, îñ-
ê³ëüêè íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íàì³-
òèëàñÿ òåíäåíö³ÿ çíèæåííÿ êóð-
ñó äîëàðà ÿê íèçüêîäîõ³äíî¿ âà-
ëþòè. Òàê, çà ñëîâàìè ïðîâ³äíî-
ãî àíàë³òèêà ³íôîðìàö³éíî-àíà-
ë³òè÷íîãî öåíòðó “Ôîðåêñ-êëóá”
Îëåêñ³ÿ Ïàë³ÿ, ³íâåñòîðè, êîòð³
õîò³ëè çáåðåãòè ñâî¿ êîøòè â³ä
çáèòê³â íà ôîíäîâèõ ðèíêàõ ³ ïå-
ðåâîäèëè àêòèâè â àìåðèêàíñüê³
äîëàðè, íåâäîâç³ çìóøåí³ áóäóòü
îáì³íþâàòè àêòèâè íà ïðèáóòêî-
â³øó âàëþòó. “Âèñîêîäîõ³äí³ âà-
ëþòè, òàê³ ÿê ºâðî, àâñòðàë³é-
ñüêèé òà íîâîçåëàíäñüêèé äîëà-
ðè ìàòèìóòü ï³äòðèìêó ïðîòè

íèçüêîäîõ³äíèõ äîëàðà òà éå-
íè”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” ïàí
Ïàë³é. Íà éîãî äóìêó, âæå íå-
âäîâç³ ôîíäîâ³ é òîâàðí³ ðèíêè
çðîñòóòü, ÷åðåç ùî âàðò³ñòü àìå-
ðèêàíñüêîãî äîëàðà çíèæóâàòè-
ìåòüñÿ.

Ç öèì ïîãîäæóþòüñÿ ³ àíàë³òè-
êè êîìïàí³¿ Fim Capital, ÿê³ ï³ä-
òâåðäæóþòü ôàêò ñïåêóëÿö³¿ ç
êóðñîì ãðèâíÿ — äîëàð ç áîêó
ó÷àñíèê³â ðèíêó òà ïðîãíîçóþòü,
ùî äî ê³íöÿ ðîêó ãðèâíÿ ìîæå
çì³öí³òè ùå äî ð³âíÿ 7,5 — 7,8
ãðí/$ 1. Ï³ñëÿ öüîãî ÷åðåç ¿¿ “ïëà-
âàþ÷èé” êóðñ, íà âèìîãó ÌÂÔ
ï³ä ÷àñ íàäàííÿ Óêðà¿í³ êðåäèòó,
ãðèâíÿ ïî÷íå çíåö³íþâàòèñÿ ïðî-
òÿãîì ïåðøîãî êâàðòàëó 2009 ðî-
êó. Àíàë³òèêè ïðèïóñêàþòü, ùî
ãðèâíÿ ìîæå çíåö³íèòèñÿ äî 10 —
12 ãðí/1 $ äî ê³íöÿ 2009 ðîêó. Õî-
÷à óðÿä ³ ïëàíóº çàêëàñòè â äåðæ-
áþäæåò³ 2009 ðîêó êóðñ 
7,5 ãðí/$ 1

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора тор и на міжбан івсь ом рин за інчилися на
позначці 8,25/8,30 рн/$1. Та им чином, порівняно з
підс м ами тор ів на міжбан , що відб лися мин лої
п’ятниці, ривня зміцніла на 10 опійо . В обмінних
п н тах столиці та ож продовжилося зміцнення ривні.
На д м е спертів, національна валюта вже не де-
вальв є нижче я 9 рн/$1 до інця поточно о ро . А в
першом варталі 2009 ро долар знов почне дорож-
чати я на міжбан івсь ом , та і на отів овом рин-
ах.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про розміщення малих архітектурних
форм та тимчасових споруд у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 657/657 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про
основи містобудування”, Закону України “Про планування і забудову територій”, Правил забудови м. Ки�
єва, затверджених рішенням Київради від 27.01.2005 № 11/2587, та з метою впорядкування розміщен�
ня, облаштування та утримання тимчасових споруд у м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ðîçì³ùåí-
íÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì òà òèì÷àñî-
âèõ ñïîðóä ó ì. Êèºâ³, ùî äîäàºòüñÿ.

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

2.1. Âèçíà÷èòè îïåðàòîðîì ç ðîçì³ùåí-
íÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó ì. Êèºâ³ êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âñüêå ³íâåñòè-
ö³éíå àãåíòñòâî”.

2.2. Ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ íàÿâíèõ
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä äî 31 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó.

Ïðè âèÿâëåíí³ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä, âñòà-
íîâëåíèõ ç ïîðóøåííÿìè çàêîíîäàâñòâà ³
Ïîëîæåííÿ ïðî ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ àðõ³-
òåêòóðíèõ ôîðì òà òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó 
ì. Êèºâ³, âæèâàòè çàõîäè ùîäî ¿õíüîãî äå-
ìîíòàæó.

2.3. Ó ìåæàõ íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü çà-
áåçïå÷èòè äî 1 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó ïðèâåäåí-
íÿ çîâí³øíüîãî âèãëÿäó òèì÷àñîâèõ ñïî-
ðóä, òîðãîâåëüíèõ ðÿä³â, ìàëèõ àðõ³òåêòóð-
íèõ ôîðì, â òîìó ÷èñë³ òèõ, ùî ðîçì³ùóþ-
òüñÿ íà ðèíêàõ ì. Êèºâà, ó â³äïîâ³äí³ñòü
äî çàòâåðäæåíîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó äèçàéí-ïðîåêòó ñó÷àñíèõ òèï³â òèì÷à-
ñîâèõ ñïîðóä.

2.4. Ïðèâåñòè äî 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó ó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ âñ³ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâ³ àêòè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî ðåãóëþþòü
ïèòàííÿ ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä,
ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì.

2.5. Ðîçðîáèòè äî 1 áåðåçíÿ 2009 ðîêó
Êîìïëåêñíó ñõåìó çîíóâàííÿ ðîçì³ùåííÿ
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó ì. Êèºâ³.

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³³¿) çàáåçïå÷èòè ô³íàíñóâàííÿ ðîçðîá-
êè Êîìïëåêñíî¿ ñõåìè çîíóâàííÿ ðîçì³-
ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó ì. Êèºâ³.

4. Çàáîðîíèòè ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ì. Êèºâà íîâèõ òîðãîâåëüíèõ ðÿä³â, òèì-
÷àñîâèõ ñïîðóä, ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ
ôîðì, â òîìó ÷èñë³ òèõ, ùî ðîçì³ùóþòü-
ñÿ íà ðèíêàõ ì. Êèºâà, ùî íå â³äïîâ³äà-
þòü òèïîâèì äèçàéí-ïðîåêòàì ñó÷àñíèõ
òèï³â òèì÷àñîâèõ ñïîðóä, çàòâåðäæåíèì
âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³-
í³ñòðàö³ºþ), ç 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó.

5. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.11.2001 ¹95/1529 “Ïðî
ïèòàííÿ ïåðåäà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â
îðåíäó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é â ì. Êè-
ºâ³” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíè-
ìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
11.07.2002 ¹ 126/126 òà â³ä 26.09.2002
¹ 5/165), à ñàìå:

5.1. Ó íàçâ³ ð³øåííÿ, ïðåàìáóë³ òà ïóíê-
ò³ 1 ñëîâà “ïåðåäà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â
îðåíäó” çàì³íèòè ñëîâàìè “ïîñò³éíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè”.

5.2. Íàçâó äîäàòêà äî ð³øåííÿ âèêëàñòè
ó òàê³é ðåäàêö³¿:

“Ïîëîæåííÿ ïðî âèêîðèñòàííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ó ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é â 
ì. Êèºâ³”.

5.3. Äîäàòîê äî ð³øåííÿ äîïîâíèòè
ïóíêòîì 3 òàêîãî çì³ñòó:

“3. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é ìîæóòü íàäàâàòèñü ó ïîñò³éíå êî-
ðèñòóâàííÿ ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ
äåðæàâíî¿ òà êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíî-
ñò³ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñïîðóä ôóíêö³îíàëü-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ, îêðåìèõ åëåìåíò³â
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, îêðåìèõ
åëåìåíò³â áëàãîóñòðîþ”.

6. Âíåñòè çì³íè äî Ïðàâèë çàáóäîâè 
ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.01.2005
¹ 11/2587, âèêëàâøè ï³äïóíêò 13.2 ïóíê-
òó 13 â òàê³é ðåäàêö³¿:

“13.2. Ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä (â
òîìó ÷èñë³ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì) â
ì. Êèºâ³.

13.2.1. Ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä
â ì. Êèºâ³ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïî-
ëîæåííÿ ïðî ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ àðõ³òåê-
òóðíèõ ôîðì òà òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó 
ì. Êèºâ³.

13.2.2. Òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè çâîäÿòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî òèïîâèõ ôîðì, çàòâåðäæåíèõ
íàêàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿).

13.2.3. Äîçâîëè (â òîìó ÷èñë³ òèì÷àñî-
â³) íà ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä âè-
äàþòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)”.

7. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.11.2004 ¹ 678/2008
“Ïðî çá³ð òà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåí-
íÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã” òà
Ïîëîæåííÿ ïðî çá³ð òà âèäà÷ó äîçâîëó íà
ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïî-
ñëóã, à ñàìå:

7.1. Ïóíêò 1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 18.11.2004 ¹ 678/2008 “Ïðî çá³ð
òà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â
òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã” âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿:

“1. Âñòàíîâèòè ó ì. Êèºâ³ çá³ð çà âèäà-
÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³â-
ë³ òà ñôåðè ïîñëóã ³ çàðàõîâóâàòè ö³ êîø-
òè äî ì³ñüêîãî áþäæåòó ì. Êèºâà”.

7.2. Ï³äïóíêò 4.2 ïóíêòó 4 Ïîëîæåííÿ
ïðî çá³ð òà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåí-
íÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

“4.2. Êîøòè çáîðó çà âèäà÷ó äîçâîë³â íà
ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïî-
ñëóã, à òàêîæ çà âèäà÷ó äîçâîë³â íà ðîçì³-
ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã íà
íîâèé òåðì³í ïåðåðàõîâóþòüñÿ äî ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó”.

7.3. Ï³äïóíêò 7.3 ïóíêòó 7 Ïîëîæåííÿ
ïðî çá³ð òà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåí-
íÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

“7.3. Êîíòðîëü çà ïîâíîòîþ, ïðàâèëüí³ñ-
òþ òà ñâîº÷àñí³ñòþ ñïëàòè çáîðó çà âèäà-
÷ó äîçâîëó çä³éñíþºòüñÿ äåðæàâíèìè ïî-
äàòêîâèìè ñëóæáàìè ì. Êèºâà òà Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) òà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü
òîðã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ìåæàõ íàäàíèõ
ïîâíîâàæåíü”.

7.4. Ï³äïóíêò 8.1 ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ
ïðî çá³ð òà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåí-
íÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

“8.1. Äîçâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîð-
ã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã â òèì÷àñîâèõ ñïîðó-
äàõ âèäàº Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

Äîçâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³
òà ñôåðè ïîñëóã, ùî íå â³äíîñÿòüñÿ äî òèì-
÷àñîâèõ ñïîðóä, âèäàº Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”.

7.5. Ó ï³äïóíêòàõ 8.10, 8.11, 8.12 òà 8.15
ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ ïðî çá³ð òà âèäà÷ó äî-
çâîëó íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà
ñôåðè ïîñëóã ñëîâà “ðàéîííà ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ” çàì³íèòè ñëîâà-
ìè “âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ)”.

7.6. Ï³äïóíêò 8.17 ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ
ïðî çá³ð òà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåí-
íÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

“8.17. Êîíòðîëü çà ïðàâèëüí³ñòþ âèäà÷³
ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ äîçâîëó çä³éñ-
íþþòü Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)”.

7.7. Ï³äïóíêò 8.18 ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ
ïðî çá³ð òà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåí-
íÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

“8.18. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) âåäå æóðíàë îáë³êó äîçâîë³â
íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè
ïîñëóã ó òèì÷àñîâèõ ñïîðóäàõ”.

7.8. Äîïîâíèòè ïóíêò 8 Ïîëîæåííÿ ïðî
çá³ð òà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ
îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã ï³äïóíê-
òîì 8.19 òàêîãî çì³ñòó:

“8.19. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîð-
ã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âåäå æóðíàë îáë³êó
äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³
òà ñôåðè ïîñëóã, ùî íå â³äíîñÿòüñÿ äî
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä, òà ªäèíèé ðåºñòð ï³ä-
ïðèºìñòâ òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã ó ì. Êè-
ºâ³”.

8. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ïðèâåñòè ñâî¿
ð³øåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî Ïîëîæåííÿ ïðî
ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì òà
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæå-
íîãî öèì ð³øåííÿì.

9. Âñòàíîâèòè, ùî öå ð³øåííÿ íàáóâàº
÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó.

10. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ
â³äïîâ³äíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) òà êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè
çà ïîäàííÿì ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè ïîðóøóâàòè ïèòàííÿ ïå-
ðåä Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ïðî ïðè-
òÿãíåííÿ ¿õ êåð³âíèê³â äî â³äïîâ³äàëüíî-
ñò³, ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Затверджено рішенням Київської міської ради
від 27 листопада 2008 року №657/657

ПОЛОЖЕННЯ
про розміщення малих архітектурних форм 

та тимчасових споруд у м. Києві

1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ðîçì³ùåííÿ òèì÷à-

ñîâèõ ñïîðóä ó ì. Êèºâ³ (äàë³ — Ïîëîæåí-
íÿ) ðîçðîáëåíå â³äïîâ³äíî äî Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè, çàêîí³â Óêðà¿íè “Ïðî
çàñàäè äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè ó
ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³”, “Ïðî îñ-
íîâè ì³ñòîáóäóâàííÿ”, “Ïðî ïëàíóâàííÿ
³ çàáóäîâó òåðèòîð³é”, “Ïðî ñòîëèöþ
Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â”, “Ïðî ì³ñ-
öåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”, “Ïðî
áëàãîóñòð³é íàñåëåíèõ ïóíêò³â”, óêàç³â
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 28.04.2007
¹363/2007 “Ïðî äåÿê³ çàõîäè ùîäî âäîñ-
êîíàëåííÿ ðåãóëþâàííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³” òà â³ä 03.09.2007 ¹816/2007
“Ïðî Êîíöåïö³þ âäîñêîíàëåííÿ äåðæàâ-
íîãî ðåãóëþâàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³”, ð³øåíü Êè¿âðàäè â³ä 27.01.2005
¹11/2587 “Ïðî ïðàâèëà çàáóäîâè ì. Êè-
ºâà”, â³ä 16.06.2005 ¹ 439/3015 “Ïðî âðà-
õóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â òà çàõèñò
ïðàâ ãðîìàäÿí ïðè ïðîâåäåíí³ ì³ñòîáóä³â-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ì. Êèºâ³”.

Öå Ïîëîæåííÿ âèçíà÷àº îñíîâí³ âèìî-
ãè ùîäî ðîçì³ùåííÿ, îáëàøòóâàííÿ òà óò-

ðèìàííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó ì. Êèºâ³ ³
º îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ âèêîíàííÿ âñ³ìà ó÷àñ-
íèêàìè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷-
íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè íåçàëåæíî
â³ä ¿õíüî¿ â³äîì÷î¿ ï³äïîðÿäêîâàíîñò³ òà
ôîðìè âëàñíîñò³.

1.2. Ä³ÿ öüîãî Ïîëîæåííÿ íå ïîøèðþº-
òüñÿ íà òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè, âñòàíîâëåí³ äî
íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Ïîëîæåííÿì, ùî
åêñïëóàòóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-
ñòâà òà ìàþòü íåîáõ³äíó äîçâ³ëüíó äîêó-
ìåíòàö³þ, äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âèñíîâêè â³äïîâ³ä-
íèõ ñëóæá, äîçâ³ë íà âñòàíîâëåííÿ òèì÷à-
ñîâèõ ñïîðóä.

2. Òåðì³íè òà ïîíÿòòÿ
Ó Ïîëîæåíí³ íàâåäåí³ íèæ÷å òåðì³íè

âæèâàþòüñÿ ó òàêîìó çíà÷åíí³:
2.1. Òèì÷àñîâà ñïîðóäà (äàë³ çà òåêñòîì —

ÒÑ) — ñïîðóäà ôóíêö³îíàëüíîãî (â òîìó
÷èñë³ äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³), äåêîðàòèâíî-òåõíîëîã³÷íîãî
ïðèçíà÷åííÿ, â òîìó ÷èñë³ ìàëà àðõ³òåê-
òóðíà ôîðìà, ÿêà âèãîòîâëÿºòüñÿ ç ïîëåã-
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øåíèõ çá³ðíèõ êîíñòðóêö³é òà âñòàíîâ-
ëþºòüñÿ áåç óëàøòóâàííÿ çàãëèáëåíîãî
ôóíäàìåíòó òîùî.

Çà öèì Ïîëîæåííÿì äî òèì÷àñîâèõ ñïî-
ðóä â³äíîñÿòüñÿ:

îêðåì³ åëåìåíòè áëàãîóñòðîþ — àëüòàí-
êè, ó òîìó ÷èñë³ áþâåòí³ êîìïëåêñè àðòå-
ç³àíñüêîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, ñïîðòèâíî-
ô³çêóëüòóðíå îáëàäíàííÿ, çàñîáè â³çóàëü-
íî¿ ³íôîðìàö³¿ (âêàç³âíèêè, êàðòè, ãîäèí-
íèêè íà îïîð³, íîìåðè áóäèíê³â òà ïîêàæ-
÷èêè íàçâ âóëèöü), äèòÿ÷³ ³ãðîâ³ êîìïëåê-
ñè, êàá³íè äëÿ ïåðåâäÿãàííÿ, äóøîâ³ êàá³-
íè òà ïðèñòðî¿ äëÿ ìèòòÿ í³ã (ðîçòàøîâà-
í³ íà ïëÿæàõ òà â çîíàõ â³äïî÷èíêó) òî-
ùî;

îêðåì³ åëåìåíòè òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè — ïàðêîìàòè, àíòèïàðêîâî÷í³ ïðè-
ñòðî¿, ³íôîðìàö³éí³ âêàç³âíèêè òà/àáî çà-
ñîáè â³çóàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, åëåìåíòè îá-
ëàøòóâàííÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó, çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó,
çóïèíêîâ³ êîìïëåêñè, ìîá³ëüí³ ïàðêóâàëü-
í³ ñèñòåìè òîùî;

ñïîðóäè ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ —
ìàéäàí÷èêè ç êîíòåéíåðàìè äëÿ ñì³òòÿ,
ìîá³ëüí³ òóàëåòí³ êàá³íè, òóàëåòí³ ìîäóë³,
òóàëåòè êîíòåéíåðíîãî òèïó, òåëåôîíí³
áóäêè òà ïðèñòðî¿, ñòåíäè (êð³ì ðåêëàì-
íèõ), ê³îñêè, ïàâ³ëüéîíè, íàìåòè, õîëî-
äèëüíå îáëàäíàííÿ, ëàð³, ëàðüêè (â òîìó
÷èñë³ ò³, ùî ðîçì³ùóþòüñÿ â ï³äçåìíèõ ïå-
ðåõîäàõ), ïàëàòêè äëÿ ñåçîííîãî ïðîäàæó
òîâàð³â, àâòîìàãàçèíè, àâòîðîçâîçêè, àâòî-
êàôå, àâòîöèñòåðíè, ëàâêè-àâòîïðè÷åïè,
â³çêè, ñïåö³àëüíå òîðãîâåëüíî-òåõíîëîã³÷-
íå îáëàäíàííÿ, ðîçíîñêè, ëîòêè, òîðãî-
âåëüí³ àâòîìàòè, ñåçîíí³ ìàéäàí÷èêè òî-
ùî.

2.2. Äîçâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ (â òîìó ÷èñ-
ë³ òèì÷àñîâèé) — öå äîêóìåíò îáìåæåíî-
ãî òåðì³íó ä³¿, âèäàíèé Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÿêèé äàº
ïðàâî íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ.

2.3. Çàÿâíèê — ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ
àáî ô³çè÷íà îñîáà ÷è ³íâåñòîð, ùî óêëàâ
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íâåñòèö³éíó óãî-
äó, ÿêèé ìàº íàì³ð ðîçì³ñòèòè àáî ïðèâåñ-
òè ³ñíóþ÷ó ÒÑ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî
Ïîëîæåííÿ.

2.4. ²íâåíòàðèçàö³éíà êîì³ñ³ÿ — êîì³ñ³ÿ,
ñòâîðåíà íàêàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî ïðîâîäèòü ³í-
âåíòàðèçàö³þ âñ³õ ÒÑ, ðîçì³ùåíèõ íà òå-
ðèòîð³¿ ì. Êèºâà, òà âèð³øóº îêðåì³ ïè-
òàííÿ ùîäî ðîçì³ùåííÿ ÒÑ.

2.5. Êîìïëåêñíà ñõåìà çîíóâàííÿ ðîçì³-
ùåííÿ ÒÑ ó ì. Êèºâ³ (äàë³ çà òåêñòîì —
Êîìïëåêñíà ñõåìà) — òåêñòîâ³ òà ãðàô³÷-
í³ ìàòåð³àëè çîíóâàííÿ ðîçì³ùåííÿ ÒÑ â
ì. Êèºâ³ â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíèõ òèï³â
òà ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàòâåð-
äæåíèõ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâ-
íîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ).

2.6. Îïåðàòîð ç ðîçì³ùåííÿ ÒÑ (äàë³ çà
òåêñòîì — Îïåðàòîð) — êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíò-
ñòâî”, âèçíà÷åíå ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè äëÿ çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü ùî-
äî ðîçì³ùåííÿ ÒÑ, ÿêå ä³º çà ïðèíöèïîì
“ªäèíîãî â³êíà”.

2.7. Ïàñïîðò ïðèâ’ÿçêè ÒÑ (äàë³ çà òåê-
ñòîì — ïàñïîðò) — äîêóìåíò, ùî âêëþ-
÷àº ïëàí ïðèâ’ÿçêè ÒÑ íà ÷èíí³é òîïîãðà-
ôî-ãåîäåçè÷í³é îñíîâ³ Ì 1:500, òåêñòîâ³ òà
ãðàô³÷í³ ìàòåð³àëè ùîäî àðõ³òåêòóðíî-ïëà-
íóâàëüíîãî, êîëîðèñòè÷íîãî âèð³øåííÿ
³íæåíåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòà òà ñõå-
ìó áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿.

2.8. Òèïîâ³ ÒÑ — öå òèïè ÒÑ, ñõâàëåí³
àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíîþ ðàäîþ, çàòâåð-
äæåí³ íàêàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÿê³ äîïóñêàþòü-
ñÿ äî âñòàíîâëåííÿ íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà.

3. Ïîðÿäîê ðîçì³ùåííÿ ÒÑ â ì. Êèºâ³
3.1. Çàÿâíèê, ÿêèé ìàº íàì³ð ðîçì³ñòè-

òè òà/àáî åêñïëóàòóâàòè ÒÑ ó ì. Êèºâ³,
ï³äïàäàº ï³ä îäèí ç òàêèõ âàð³àíò³â ðîçì³-
ùåííÿ ÒÑ:

3.1.1. Ðîçì³ùåííÿ ÒÑ â³äïîâ³äíî äî ³í-
âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ç Îïåðàòîðîì íà
ì³ñö³, çàïðîïîíîâàíîìó çàÿâíèêîì.

3.1.2. Ðîçì³ùåííÿ ÒÑ çà ðåçóëüòàòîì ³í-

âåñòèö³éíîãî êîíêóðñó, îðãàí³çîâàíîãî òà
ïðîâåäåíîãî Îïåðàòîðîì.

3.1.3. Îòðèìàííÿ äîçâîëó íà ðîçì³ùåí-
íÿ ÒÑ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ùî çíàõî-
äèòüñÿ ó âëàñíîñò³ àáî â êîðèñòóâàíí³ Çà-
ÿâíèêà.

3.1.4. Ïðèâåäåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüî-
ãî Ïîëîæåííÿ ³ñíóþ÷î¿ ÒÑ øëÿõîì îòðè-
ìàííÿ Òèì÷àñîâîãî äîçâîëó (ò³ëüêè äëÿ
ÒÑ, ùî âñòàíîâëåí³ äî íàáðàííÿ ÷èííî-
ñò³ öèì Ïîëîæåííÿì òà âðàõîâàí³ â àêò³
²íâåíòàðèçàö³éíî¿ êîì³ñ³¿).

3.2. Ðîçì³ùåííÿ ÒÑ íà ì³ñö³, çàïðîïî-
íîâàíîìó çàÿâíèêîì:

3.2.1. Çàÿâíèê çâåðòàºòüñÿ äî Îïåðàòî-
ðà ç çàÿâîþ ïðî íàì³ð ðîçì³ñòèòè ÒÑ ó
âèçíà÷åíîìó íèì ì³ñö³. Ó ðàç³ íåîáõ³äíî-
ñò³ Çàÿâíèê äîäàº äîêóìåíòè, ùî äàþòü
çìîãó âèçíà÷èòè ìîæëèâ³ñòü ðîçì³ùåííÿ
ÒÑ (âèòÿã ç çåìåëüíîãî êàäàñòðó, âèòÿã ç
òîïîãðàô³÷íî¿ îñíîâè Ì 1:500 òîùî).

3.2.2. Îïåðàòîð ïðîòÿãîì 15 ðîáî÷èõ
äí³â ðîçãëÿäàº çàÿâó òà íàäàº ³íôîðìàö³þ
ùîäî ìîæëèâîñò³ âñòàíîâëåííÿ ÒÑ â ì³ñ-
ö³, îáðàíîìó Çàÿâíèêîì. Ó ðàç³ íåìîæëè-
âîñò³ ðîçòàøóâàííÿ ÒÑ íà îáðàíîìó Çàÿâ-
íèêîì ì³ñö³ Îïåðàòîð íàäàº ìîòèâîâàíó
â³äìîâó.

3.2.3. Ó ðàç³ íàäàííÿ ïîçèòèâíî¿ â³äïî-
â³ä³ Çàÿâíèê óêëàäàº äîãîâ³ð ç Îïåðàòîðîì
íà íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ðîçì³ùåííÿ ÒÑ.

3.2.4. Ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ç Îïå-
ðàòîðîì íà íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ðîçì³-
ùåííÿ ÒÑ Îïåðàòîð çà ïîãîäæåííÿì Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ÷åðåç îðãàí³çàö³þ-ðîçðîáíèêà Êîì-
ïëåêñíî¿ ñõåìè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
âíîñèòü äî íå¿ çì³íè.

3.2.5. Îïåðàòîð ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó îôîðìëþº äîçâ³ë (â òîìó ÷èñë³ òèì÷à-
ñîâèé) íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ ( çã³äíî ç ïóíê-
òàìè 4 òà 5 öüîãî Ïîëîæåííÿ).

3.2.6. Îïåðàòîð óêëàäàº ³íâåñòèö³éíèé
äîãîâ³ð íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ ³ç Çàÿâíèêîì
òåðì³íîì äî ï’ÿòè ðîê³â, ùî ïåðåäáà÷àº
îïëàòó Çàÿâíèêîì ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà, à òàêîæ çáî-
ðó çà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºê-
ò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã.

3.2.7. ÒÑ ï³ä ÷àñ ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äî-
ãîâîðó òà ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ çíàõîäèòü-
ñÿ ó âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà (Îïåðàòîðà).

3.2.8. Çàÿâíèê, ÿêèé ï³äïèñàâ ³íâåñòè-
ö³éíèé äîãîâ³ð íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ òà íà-
ëåæíèì ÷èíîì âèêîíóâàâ éîãî óìîâè, ìàº
ïð³îðèòåòíå ïðàâî íà ïåðåóêëàäàííÿ äî-
ãîâîðó.

3.3. Ðîçì³ùåííÿ ÒÑ çà ðåçóëüòàòîì ³í-
âåñòèö³éíîãî êîíêóðñó:

3.3.1. Îïåðàòîð ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó îòðèìóº äîçâ³ë (â òîìó ÷èñë³ òèì÷àñî-
âèé) íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ (çã³äíî ç ïóíêòîì
5 öüîãî Ïîëîæåííÿ) òà îãîëîøóº ³íâåñòè-
ö³éíèé êîíêóðñ.

3.3.2. Çàÿâíèê ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ Îïå-
ðàòîðîì êîíêóðñó íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ â³ä-
ïîâ³äíî äî Êîìïëåêñíî¿ ñõåìè çâåðòàºòü-
ñÿ äî Îïåðàòîðà ç çàÿâîþ ïðî íàì³ð âçÿ-
òè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.

3.3.3. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî êîí-
êóðñó ïåðåìîæåöü (Çàÿâíèê) óêëàäàº ³í-
âåñòèö³éíèé äîãîâ³ð ç Îïåðàòîðîì íà ðîç-
ì³ùåííÿ ÒÑ, â ÿêîìó ïåðåäáà÷àþòüñÿ óìî-
âè ¿õ âçàºìîä³¿ ùîäî êîðèñòóâàííÿ ÒÑ íà
âèçíà÷åíèé òåðì³í (äî 5 ðîê³â), âèêîíàí-
íÿ ïåðåäáà÷åíèõ öèì Ïîëîæåííÿì ïëàòå-
æ³â (ó òîìó ÷èñë³ êîìïåíñàö³¿ ïàéîâî¿
ó÷àñò³ ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿, ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà,
çáîðó çà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ
îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã) òà îá-
ëàøòóâàííÿ òåðèòîð³¿ åëåìåíòàìè áëàãî-
óñòðîþ.

3.3.4. Çàÿâíèê, ÿêèé ï³äïèñàâ ³íâåñòè-
ö³éíèé äîãîâ³ð íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ òà íà-
ëåæíèì ÷èíîì âèêîíóâàâ éîãî óìîâè, ìàº
ïð³îðèòåòíå ïðàâî íà ïåðåóêëàäàííÿ äî-
ãîâîðó.

3.4. Ðîçì³ùåííÿ ÒÑ íà çåìåëüí³é ä³ëÿí-
ö³, ùî çíàõîäèòüñÿ ó âëàñíîñò³ àáî êîðèñ-
òóâàíí³ Çàÿâíèêà:

3.4.1. Çàÿâíèê îôîðìëþº äîçâ³ë íà ðîç-
ì³ùåííÿ ÒÑ (çã³äíî ç ïóíêòîì 5 öüîãî Ïî-
ëîæåííÿ).

3.4.2. Äîçâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ º ï³äñòà-
âîþ äëÿ îôîðìëåííÿ äîãîâîðó ïðî ñïëà-
òó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà.

3.4.3. Äëÿ îòðèìàííÿ äîãîâîðó ïðî ñïëà-
òó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà Çàÿâíèê çâåðòàºòüñÿ äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

3.5. Ïðèâåäåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüî-
ãî Ïîëîæåííÿ ³ñíóþ÷î¿ ÒÑ.

3.5.1. Ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Ïî-
ëîæåííÿì ²íâåíòàðèçàö³éíà êîì³ñ³ÿ ïðî-
âîäèòü ³íâåíòàðèçàö³þ òà ñêëàäàº àêò,
ÿêèé ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî âñ³ ðîçì³ùå-
í³ ÒÑ.

3.5.2. Âëàñíèê ÒÑ çâåðòàºòüñÿ äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ³ç çàÿâîþ ùîäî îòðèìàííÿ Òèì÷àñî-
âîãî äîçâîëó (çã³äíî ç ïóíêòîì 4 öüîãî
Ïîëîæåííÿ) ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ï³ñ-
ëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Ïîëîæåííÿì.

3.5.3. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåâ³ðÿº íàÿâí³ñòü ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ÒÑ â àêò³ ³íâåíòàðèçàö³¿. Ó ðàç³
â³äñóòíîñò³ â àêò³ ³íâåíòàðèçàö³¿ ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî çàÿâëåíó ÒÑ, âîíà ï³äëÿãàº äåìîí-
òàæó ÿê òàêà, ùî ñàìîâ³ëüíî ðîçì³ùåíà,
ï³ñëÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ öèì Ïîëîæåííÿì.

3.5.4. Îïåðàòîð çà ïîãîäæåííÿì Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ÷åðåç îðãàí³çàö³þ-ðîçðîáíèêà Êîì-
ïëåêñíî¿ ñõåìè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
âíîñèòü çì³íè äî Êîìïëåêñíî¿ ñõåìè íà
ï³äñòàâ³ çâåðíåíü Çàÿâíèê³â, ïðîïîçèö³é
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), âëàñíèõ ³í-
âåñòèö³éíèõ äîñë³äæåíü íå ð³äøå í³æ îäèí
ðàç íà ð³ê àáî ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³.

4. Ïîðÿäîê îòðèìàííÿ Òèì÷àñîâîãî äî-
çâîëó íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ

4.1. Äëÿ îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîçâî-
ëó íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ Çàÿâíèê àáî Îïåðà-
òîð çâåðòàºòüñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç òàêèìè äîêó-
ìåíòàìè:

4.1.1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ôóíêö³îíàëüíå
ïðèçíà÷åííÿ ÒÑ, ¿¿ ðîçì³ðè òà ì³ñöå ðîç-
òàøóâàííÿ.

4.1.2. Ïàíîðàìíà ôîòîô³êñàö³ÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè òà íàâêîëèøíüîãî ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà.

4.1.3. Ïàñïîðò ïðèâ’ÿçêè ÒÑ.
4.1.4. Ïðàâîóñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè íà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó (ó ðàç³ íàÿâíîñò³).
4.1.5. Âèñíîâêè â³äïîâ³äíèõ ñëóæá, âè-

çíà÷åíèõ íàêàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (ó ðàç³ íàÿâíî-
ñò³).

4.2. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì ï’ÿòíàäöÿòè ðî-
áî÷èõ äí³â îïðàöüîâóº çàÿâó òà íàäàº Çà-
ÿâíèêó âèñíîâîê àáî âìîòèâîâàíó â³äìî-
âó ùîäî ìîæëèâîñò³ ðîçì³ùåííÿ ÒÑ.

4.3. Çàÿâíèê àáî Îïåðàòîð ï³ñëÿ îòðè-
ìàííÿ âèñíîâêó ìàº ïðàâî îôîðìëþâàòè
Òèì÷àñîâèé äîçâ³ë çà óìîâè âèêîíàííÿ
âèìîã, çàçíà÷åíèõ ó âèñíîâêó.

4.4. Òèì÷àñîâèé äîçâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ
ÒÑ âèäàºòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) áåçêîøòîâíî òà
äàº ïðàâî íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ ïðîòÿãîì îä-
íîãî ðîêó ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³
öèì Ïîëîæåííÿì. Ó ðàç³ ïðèâåäåííÿ ó
â³äïîâ³äí³ñòü ÒÑ äî çàòâåðäæåíèõ òèï³â
òåðì³í ä³¿ òèì÷àñîâîãî äîçâîëó ìîæå áóòè
ïðîäîâæåíèé äî îäíîãî ðîêó.

4.5. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ñëÿ âèäà÷³ Òèì÷àñîâîãî

äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ ïåðåäàº â³äïî-
â³äíó ³íôîðìàö³þ Îïåðàòîðó äëÿ âíåñåí-
íÿ äàíèõ äî Êîìïëåêñíî¿ ñõåìè òà äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-
ðîºì ì. Êèºâà.

5. Ïîðÿäîê îòðèìàííÿ Äîçâîëó íà ðîçì³-
ùåííÿ ÒÑ

5.1. Äëÿ îòðèìàííÿ Äîçâîëó íà ðîçì³-
ùåííÿ ÒÑ âëàñíèê àáî çåìëåêîðèñòóâà÷
çâåðòàºòüñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç òàêèìè äîêó-
ìåíòàìè:

5.1.1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ôóíêö³îíàëüíå
ïðèçíà÷åííÿ ÒÑ, ¿¿ ðîçì³ðè òà ì³ñöå ðîç-
òàøóâàííÿ.

5.1.2. Ïàíîðàìíà ôîòîô³êñàö³ÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè òà íàâêîëèøíüîãî ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà.

5.1.3. Ïàñïîðò ïðèâ’ÿçêè ÒÑ.
5.1.4. Ïðàâîóñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè íà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ç êàäàñòðîâèì ïëàíîì íà
äàòó ïîäàííÿ çàÿâè.

5.1.5. Âèñíîâêè â³äïîâ³äíèõ ñëóæá, âè-
çíà÷åíèõ íàêàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5.2. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì ï’ÿòíàäöÿòè ðî-
áî÷èõ äí³â îïðàöüîâóº çàÿâó òà íàäàº Çà-
ÿâíèêó äîçâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ àáî ìî-
òèâîâàíó â³äìîâó â ðîçì³ùåíí³ ÒÑ íà â³ä-
ïîâ³äí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³.

5.3. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ñëÿ âèäà÷³ äîçâîëó íà ðîç-
ì³ùåííÿ ÒÑ ïåðåäàº â³äïîâ³äíó ³íôîðìà-
ö³þ Îïåðàòîðó äëÿ âíåñåííÿ äàíèõ äî
Êîìïëåêñíî¿ ñõåìè òà Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êè-
ºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿).

6. Êîìïëåêñíà ñõåìà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ
6.1. Îïåðàòîð âèñòóïàº Çàìîâíèêîì ðîç-

ðîáêè Êîìïëåêñíî¿ ñõåìè.
6.2. Êîìïëåêñíà ñõåìà çàòâåðäæóºòüñÿ

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) ï³ñëÿ ñõâàëåí-
íÿ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíîþ ðàäîþ ïðè
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

6.3. Îïåðàòîð çà ïîãîäæåííÿì Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ÷åðåç îðãàí³çàö³þ-ðîçðîáíèêà Êîì-
ïëåêñíî¿ ñõåìè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
âíîñèòü çì³íè äî Êîìïëåêñíî¿ ñõåìè íà
ï³äñòàâ³ çâåðíåíü Çàÿâíèê³â, ïðîïîçèö³é
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), âëàñíèõ ³í-
âåñòèö³éíèõ äîñë³äæåíü íå ð³äøå í³æ îäèí
ðàç íà ð³ê àáî ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³.

6.4. Ðîçì³ùåííÿ ÒÑ ïðîâîäèòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî êîìïëåêñíî¿ ñõåìè.

7. Ñåçîííà òîðã³âëÿ òà ³íø³ îêðåì³ âèïàä-
êè âèäà÷³ äîçâîë³â

7.1. Ñåçîííà òîðã³âëÿ íà ñåçîííèõ ìàé-
äàí÷èêàõ ôóíêö³îíóº ç 15 êâ³òíÿ äî 30
æîâòíÿ ùîðîêó àáî â ³íøèé òåðì³í, âè-
çíà÷åíèé ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàöºþ).

7.2. Äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ ñåçîííèõ
ìàéäàí÷èê³â, ó òîìó ÷èñë³ ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ äåðæàâíèõ òà çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõî-
ä³â, âèäàþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåíü
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

7.3. Äëÿ îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîçâî-
ëó íà ðîçì³ùåííÿ ñåçîííîãî ìàéäàí÷èêà
Çàÿâíèê çâåðòàºòüñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
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îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (çã³äíî ç
ïóíêòîì 4 öüîãî Ïîëîæåííÿ).

7.4. Äëÿ îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîçâî-
ëó íà ðîçì³ùåííÿ ïåðåñóâíîãî ëîòêà Çà-
ÿâíèê çâåðòàºòüñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (çã³äíî
ç ïóíêòîì 4 öüîãî Ïîëîæåííÿ).

7.5. Ïåðåíåñåííÿ ÒÑ íà ³íøå ì³ñöå ÷è
ïðèïèíåííÿ ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ ìîæëèâå
ó ðàç³ çì³íè ì³ñòîáóä³âíî¿ ñèòóàö³¿, ÿêà
óíåìîæëèâëþº ðîçòàøóâàííÿ ÒÑ ó ì³ñö³
¿¿ çíàõîäæåííÿ, à òàêîæ ç ³í³ö³àòèâè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ç íàñòóïíèì âíåñåííÿì â³äïîâ³äíèõ
êîðèãóâàíü ó Êîìïëåêñíó ñõåìó.

8. Ïëàòåæ³ çà ðîçì³ùåííÿ òà åêñïëóàòà-
ö³þ ÒÑ

8.1. Äëÿ îòðèìàííÿ äîãîâîðó ïðî ñïëà-
òó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿
òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì. Êèºâà Çàÿâíèê çâåðòàºòüñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

8.2. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì 15 ðîáî÷èõ
äí³â ãîòóº â³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð òà ï³ñëÿ
çä³éñíåííÿ îïëàòè çã³äíî ç äîãîâîðîì
ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â âèäàº â³ä-
ïîâ³äíó äîâ³äêó.

8.3. Çàÿâíèêè, ùî çä³éñíþþòü òîðã³â-
ëþ òà íàäàþòü ïîñëóãè â ÒÑ, ñïëà÷óþòü
çá³ð çà âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ
îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã äî ì³ñü-
êîãî áþäæåòó ó ðîçì³ð³ 20 íåîïîäàòêîâó-
âàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí çà âåñü
òåðì³í ä³¿ äîçâîëó.

8.4. Äëÿ ñïëàòè çáîðó çà âèäà÷ó äîçâî-
ëó íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà
ñôåðè ïîñëóã Çàÿâíèê çâåðòàºòüñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà. Êîøòè çáîðó çà âèäà÷ó äîçâîëó íà
ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ñôåðè
ïîñëóã ïåðåðàõîâóþòüñÿ äî ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó.

8.5. Êîíòðîëü çà ñïëàòîþ íåîáõ³äíèõ
ïëàòåæ³â çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïðè âèäà÷³ äîçâîëó íà ðîçì³ùåí-
íÿ ÒÑ òà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîíòðî-
ëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðè âèäà÷³ äîçâîëó (îðäåðà) íà ïðàâî
òèì÷àñîâîãî ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ òà
éîãî â³äíîâëåííÿ ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì
ðîá³ò ùîäî ðîçì³ùåííÿ ÒÑ.

9. Ïîðÿäîê áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëèõ äî
ÒÑ òåðèòîð³é

9.1. Çàÿâíèê º â³äïîâ³äàëüíèì çà óòðè-
ìàííÿ ÒÑ â íàëåæíîìó åêñïëóàòàö³éíî-
ìó òà ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

9.2. Ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëèõ
äî ÒÑ òåðèòîð³é º îáîâ’ÿçêîâèì çàõîäîì
ïðè ðîçì³ùåíí³ ÒÑ òà âèêîíóþòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïàñïîðòà (àáî ïðîåêòíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿) òà êîìïëåêñíî¿ ñõåìè.

9.3. Â ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîðàõ, óêëà-
äåíèõ ì³æ Îïåðàòîðîì òà Çàÿâíèêîì,
îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷àþòüñÿ çàõîäè ùî-
äî çàïîá³ãàííÿ ïîøêîäæåííþ îá’ºêò³â
áëàãîóñòðîþ, óêëàäàííÿ óãîä íà âèâåçåí-
íÿ â³äõîä³â, çàáåçïå÷åííÿ êîíòðîëþ çà
îðãàí³çàö³ºþ ïîñò³éíîãî ïðèáèðàííÿ çà-
êð³ïëåíèõ ³ ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é (ä³àìåò-
ðîì 10 ì íàâêîëî), çàáåçïå÷åííÿ äîãëÿ-
äó çà ãàçîíàìè òà çåëåíèìè íàñàäæåííÿ-
ìè, ÿêùî òàê³ º íà çàêð³ïëåí³é òåðèòî-
ð³¿, ñâîº÷àñíîãî âèâåçåííÿ âì³ñòó êîí-
òåéíåð³â òà óðí äëÿ ñì³òòÿ, íàëåæíîãî óò-
ðèìàííÿ òóàëåò³â ³ á³îòóàëåò³â òîùî.

9.4. Äî ÒÑ ìàº áóòè ïåðåäáà÷åíèé çðó÷-
íèé ï³ä’¿çä àâòîòðàíñïîðòó äëÿ ðîçâàíòà-
æåííÿ àáî íàâàíòàæåííÿ òîâàð³â, ùî íå
ñòâîðþº ïåðåøêîä äëÿ ïðîõîäó ï³øîõî-
ä³â, ïîñàäêè òà âèñàäêè ïàñàæèð³â ì³ñü-
êîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó.

9.5. Çàáîðîíÿºòüñÿ ñêëàäóâàííÿ òàðè,
ìàòåð³àë³â, ð³çíèõ êîíñòðóêö³é òà â³äõî-
ä³â íà äàõàõ ÒÑ ³ ïðèëåãëèõ òåðèòîð³ÿõ.

9.6. Íå äîïóñêàºòüñÿ çàêðèòòÿ äîçâîëó
(îðäåðà) íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî ïîðóøåí-
íÿ áëàãîóñòðîþ òà éîãî â³äíîâëåííÿ ó
çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì ðîá³ò ³ç ðîçì³ùåí-
íÿ ÒÑ áåç âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áëàãîóñò-
ðîþ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿.

9.7. Ê³îñêè, ïàâ³ëüéîíè, ³íø³ îá’ºêòè
òîðã³âë³ òà ïîñëóã ïîâèíí³ ìàòè òèïîâó
³íôîðìàö³éíó âèâ³ñêó, ùî âèçíà÷àº âèä
ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ — ³íôîðìàö³éíó òàáëè÷êó ³ç çà-
çíà÷åííÿì çàðåºñòðîâàíî¿ íàçâè, ôîðìè
âëàñíîñò³ ³ ðåæèìó ðîáîòè.

10. Âñòàíîâëåííÿ ÒÑ
10.1. Ï³äñòàâîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò

ùîäî ìîíòàæó ÒÑ º äîçâ³ë (îðäåð) íà
ïðàâî òèì÷àñîâîãî ïîðóøåííÿ áëàãîóñò-
ðîþ òà éîãî â³äíîâëåííÿ ó çâ’ÿçêó ç âè-
êîíàííÿì ðîá³ò, âèäàíèé Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

10.2. Çàÿâíèê àáî Îïåðàòîð çâåðòàþòü-
ñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà çà âèäà÷åþ äîçâî-
ëó (îðäåðà) íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî ïîðó-
øåííÿ áëàãîóñòðîþ òà éîãî â³äíîâëåííÿ
ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì ðîá³ò ³ç ðîçì³-
ùåííÿ ÒÑ.

Îðäåð âèäàºòüñÿ çà íàÿâíîñò³ ó Çàÿâ-
íèêà àáî Îïåðàòîðà òàêèõ äîêóìåíò³â:

10.2.1. Äîçâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ ÒÑ, âè-
äàíèé Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

10.2.2. Äîâ³äêà ïðî ñïëàòó ïàéîâî¿ ó÷àñ-
ò³ ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà,
âèäàíà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêîíîì³-
êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

10.2.3. Êâèòàíö³ÿ ïðî ñïëàòó çáîðó çà
âèäà÷ó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â
òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã.

10.3. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà ïðîòÿãîì 15 ðî-
áî÷èõ äí³â íàäàº äîçâ³ë (îðäåð) íà ïðà-
âî òèì÷àñîâîãî ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ
òà éîãî â³äíîâëåííÿ ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàí-
íÿì ðîá³ò ³ç ðîçì³ùåííÿ ÒÑ.

10.4. Åêñïëóàòàö³ÿ ÒÑ äîçâîëÿºòüñÿ
ï³ñëÿ çàêðèòòÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äîçâîëó (îðäåðà) íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî
ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ òà éîãî â³äíîâ-
ëåííÿ.

10.5. ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” òà
ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” ïðîâîäèòü ï³äêëþ÷åí-
íÿ ÒÑ äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ (âîäî- òà
åíåðãîïîñòà÷àííÿ) ò³ëüêè çà íàÿâíîñò³
äîçâîëó (îðäåðà) íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî
ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ òà éîãî â³äíîâ-
ëåííÿ ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì ðîá³ò ùî-
äî ðîçì³ùåííÿ ÒÑ òà äîçâîëó íà ðîçì³-
ùåííÿ ÒÑ, âèäàíîãî Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

11. Êîíòðîëü çà ðîçì³ùåííÿì òà óòðè-
ìàííÿì ÒÑ

11.1. Êîíòðîëü çà ðîçì³ùåííÿì òà óò-
ðèìàííÿì ÒÑ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíè-
ìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â
ìåæàõ íàäàíèõ ¿ì ïîâíîâàæåíü.

11.2. Ìîí³òîðèíã ðîçì³ùåííÿ âñ³õ ÒÑ
íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ ³íâåí-
òàðèçàö³éíîþ êîì³ñ³ºþ ïîñò³éíî.

11.3. Çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåíòàðèçàö³¿
ñêëàäàºòüñÿ àêò, ÿêèé ì³ñòèòü ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ê³ëüê³ñòü ÒÑ, ÿê³ âñòàíîâëåí³ ç
ïîðóøåííÿìè âèìîã çàêîíîäàâñòâà, òà
òèõ, ùî âñòàíîâëåí³ íà çàêîííèõ ï³äñòà-
âàõ.

11.4. Àêò ³íâåíòàðèçàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ º
îäí³ºþ ç ï³äñòàâ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ
ïðî äåìîíòàæ ÒÑ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿).

11.5. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº âëàñ-
íèêà ñàìîâ³ëüíî ðîçì³ùåíî¿ ÒÑ ïðî
ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî éîãî äåìîíòà-
æó.

11.6. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ

âëàñíèê ÒÑ ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â
çîáîâ’ÿçàíèé ïðîâåñòè äåìîíòàæ ÒÑ çà
âëàñíèé ðàõóíîê.

11.7. Äåìîíòàæ, ïåðåâåçåííÿ, çáåð³ãàí-
íÿ ÒÑ, âëàñíèêè ÿêèõ óõèëÿþòüñÿ â³ä äå-
ìîíòàæó àáî ÿêùî âëàñíèêè ÒÑ íåâ³äî-
ì³, çä³éñíþºòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà
òà ï³äïîðÿäêîâàíèìè éîìó îðãàí³çàö³ÿìè
çà êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó.

11.8. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà íå íåñå â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ çà ìàéíî, ÿêå íå áóëî âèëó÷å-
íî âëàñíèêîì ç ÒÑ, ùî ï³äëÿãàº äåìîí-
òàæó, çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì.

11.9. Äåìîíòîâàíà ÒÑ ïåðåâîçèòüñÿ íà
ìàéäàí÷èê òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ, ïåðå-
äàºòüñÿ â³äïîâ³äàëüí³é îñîá³ òà çíàõî-
äèòüñÿ òàì äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çã³äíî
ç âèìîãàìè çàêîíîäàâñòâà.

11.10. Äåìîíòîâàíà ÒÑ âèäàºòüñÿ âëàñ-
íèêó àáî éîãî ïðåäñòàâíèêó ï³ñëÿ îïëà-
òè íèì ðîá³ò ³ç äåìîíòàæó, ïåðåâåçåííÿ,
ðîçâàíòàæåííÿ òà çáåð³ãàííÿ ÒÑ, â³äíîâ-
ëåííÿ áëàãîóñòðîþ íà ì³ñö³ ðîçì³ùåííÿ
ÒÑ çã³äíî ç òàðèôàìè, çàòâåðäæåíèìè ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

Про передачу громадянці 
Матьєвій Ірині Миколаївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Комсомольській, 15=б

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 30/4502 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ìàòüºâ³é ²ðèí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êîìñîìîëüñüê³é, 15-á ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìàòüºâ³é ²ðèí³
Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Êîìñîìîëüñüê³é, 15-á ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

2. Ãðîìàäÿíö³ Ìàòüºâ³é ²ðèí³ Ìèêîëà-
¿âí³:

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

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

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà

ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.10.2006 ¹ 19-8397, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 29.09.2005 ¹ 071/04-4-
19/4256, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 15.09.2005 ¹ 6124.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу 
Головному управлінню 

у справах сім’ї та молоді виконавчого органу
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
на продаж автомобіля марки DAEWOO Lanos

D4MM550, який належить 
до комунальної власності

територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 15/4487 від 24 січня 2008 року

Відповідно до частини другої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк�
ту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та враховуючи звернення Головного управління у справах сім’ї та молоді виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.09.07 № 055/973, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ïðîäàæ íà êîíêóðåíò-
íèõ çàñàäàõ ëåãêîâîãî àâòîìîá³ëÿ ìàðêè
DAEWOO Lanos D4MM550 ñåäàí-Â, ð³ê

âèïóñêó 2000, äåðæàâíèé íîìåð 28866ÊÀ,
íîìåð êóçîâà SUPTF69YDYW115270, ïåð-
â³ñíà áàëàíñîâà âàðò³ñòü 41100,00 ãðí, çíîñ
100%, ÿêèé íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
³ çàêð³ïëåíèé çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ó
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ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ïðàâ³ îïå-
ðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

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

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

2.2. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿.

3.1. Ñïèñàòè ç áàëàíñó òðàíñïîðòíèé çà-
ñ³á, çàçíà÷åíèé ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ,
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³ñëÿ âèêîíàí-
íÿ ïóíêò³â 2 òà 3.1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Пашкуді Вікторії Анатоліївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Крилова, 75=б у Дарницькому

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 27/4499 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ïàøêóä³ Â³êòîð³¿ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êðèëîâà, 75-á ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïàøêóä³ Â³êòî-
ð³¿ Àíàòîë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êðèëîâà, 75-á ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïàøêóä³ Â³êòîð³¿ Àíàòî-
ë³¿âí³:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

3.4. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,
ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-

øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíóâàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 09.08.2006 ¹ 19-6585, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
10.05.2006 ¹ 2823, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 30.03.2006 ¹ 071/04-4-19/912 òà â³ä
06.11.2006 ¹ 071/04-4-19/3733, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 20.04.2006 ¹ 997,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 30.05.2007 ¹ 03-0575.

3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу парку культури 
та відпочинку “Партизанська слава” 

на знесення та демонтаж основних засобів

Рішення Київської міської ради № 17/4489 від 24 січня 2008 року

Відповідно до частини сьомої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської
ради від 19.07.05 № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підпри�
ємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва”, Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 27.04.00 № 92, та враховуючи звернення парку культури та відпочинку “Партизанська слава”
(лист від 19.06.06 № 59), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë ïàðêó êóëüòóðè òà â³ä-
ïî÷èíêó “Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà” íà çíåñåí-
íÿ òà äåìîíòàæ îñíîâíèõ çàñîá³â çã³äíî ç
äîäàòêàìè 1, 2, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà òà çàêð³ïëåí³ çà ïàðêîì íà ïðà-
â³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

2. Ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó “Ïàð-
òèçàíñüêà ñëàâà” çä³éñíèòè ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó çíåñåííÿ òà äåìîíòàæ îñíîâ-

íèõ çàñîá³â, ÿê³ çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті

Київради

Про надання дозволу на списання
основних засобів, які належать 

до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва
Рішення Київської міської ради № 16/4488 від 24 січня 2008 року

Відповідно до пункту 7 статті 75 і пункту 9 статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої стат�
ті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київради від 19.07.05 № 816/3391
“Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва”, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 № 92 та врахову�
ючи клопотання Управління державного архітектурно�будівельного контролю, акціонерної компанії “Київ�
енерго”, державного комунального підприємства “Плесо”, Київського комунального об’єднання зелено�
го будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”, комунального підприємства “Свя�
тошинське лісопаркове господарство”, комунального підприємства “Лісопаркове господарство “Конча�
Заспа”, комунального підприємства “Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністратив�
них і громадських будівлях м. Києва”, комунального підприємства “Київпастранс”, комунального підпри�
ємства по ремонту, утриманню мостів та шляхів м. Києва “Київавтошляхміст”, закритого акціонерного то�
вариства “Київміськоформлення” та відкритого акціонерного товариства “Київгаз”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Óïðàâë³ííþ äåðæàâíî-
ãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ,
àêö³îíåðí³é êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî”, äåð-
æàâíîìó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Ïëåñî”, Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’-
ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçå-
ëåíáóä”, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàð-
ñòâî”, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ë³ñî-
ïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî “Êîí÷à-Çàñïà”, êî-
ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãðóïà âïðîâà-
äæåííÿ ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â àä-
ì³í³ñòðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì.
Êèºâà”, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè-
¿âïàñòðàíñ”, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
ïî ðåìîíòó, óòðèìàííþ ìîñò³â òà øëÿõ³â
ì. Êèºâà “Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò”, çàêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âì³ñüêî-
ôîðìëåííÿ” òà â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Êè¿âãàç” íà ñïèñàííÿ øëÿ-
õîì ë³êâ³äàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
îñíîâíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Óïðàâë³ííþ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóð-
íî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ, àêö³îíåðí³é
êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî”, äåðæàâíîìó êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ïëåñî”, Êè¿â-

ñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çåëåíî-
ãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä”, êîìóíàëü-
íîìó ï³äïðèºìñòâó “Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñî-
ïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî”, ë³ñîïàðêîâîìó ãîñ-
ïîäàðñòâó “Êîí÷à-Çàñïà”, êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó “Ãðóïà âïðîâàäæåííÿ ïðî-
åêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâ-
íèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì. Êèºâà”, êî-
ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âïàñòðàíñ”,
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî ðåìîíòó,
óòðèìàííþ ìîñò³â òà øëÿõ³â ì. Êèºâà
“Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò”, çàêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âì³ñüêîôîðìëåííÿ”
òà â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âãàç” âèêîðèñòàòè ïðèäàòí³ äåòàë³,
âóçëè, àãðåãàòè ðîç³áðàíèõ òà äåìîíòîâà-
íèõ îñíîâíèõ çàñîá³â äëÿ ðåìîíòó ³íøèõ
îñíîâíèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ äåòàë³ òà
ìàòåð³àëè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó çäàòè íà ìåòàëîëîì.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті

Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 51/4523 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç
äîäàòêîì.

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â â³ä-

ïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàí-
íÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ
ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöå-
â³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àêò³â íà
ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíî-
ìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à ïèòàí-
íÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî÷àòêó áó-
ä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â)
ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2 Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü
óòî÷íåí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ â
íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).

4. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí òà òåõ-
í³÷íèìè ïîìèëêàìè âíåñòè òàê³ çì³íè òà
äîïîâíåííÿ:

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.98 ¹ 65 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü” íà ÷åòâåðò³é ñòîð³íö³ ó
ïåðø³é ïîçèö³¿:

— Ó äðóã³é ãðàô³ ñëîâà “Ìèêîëà Ôåäî-
ðîâè÷” çàì³íèòè ñëîâàìè “Â³êòîð³ÿ Âàëå-
ð³¿âíà”;

— ÷åòâåðòó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðå-
äàêö³¿: “11/25 â³ä 0,06,

43/100 â³ä 0,06, 13/100 â³ä 0,06”.
4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 05.02.98 ¹ 215 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü” íà äðóã³é ñòîð³íö³ ó âîñü-
ì³é ïîçèö³¿:

— Ó äðóã³é ãðàô³ ñëîâî “Áàäåéêî” çàì³-
íèòè ñëîâîì “Áàäåøêî”;

— ÷åòâåðòó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðå-
äàêö³¿: “5/6 â³ä 0,06,

1/6 â³ä 0,06”. 
Äåðæàâí³ àêòè ¹ 63-2-00056 òà ¹ 63-

2-00057 â³ä 11.06.99 çíÿòè ç ðåºñòðàö³¿.
4.3. Òðèäöÿòü ï’ÿòó ïîçèö³þ äîäàòêà äî

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
30.09.2004 ¹ 521/1931 “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä” âèçíàòè òàêîþ,
ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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12 ñò³ëüö³â ïðî ãîëîâíå
Ó òåàòð³ “×óíãà-×àíãà” ÷åðãîâèé àíøëàã íà ïðåì’ºð³ ìþçèêëó
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
"Õðåùàòèê"

У п’ятницю в б дин
льт ри працівни ів "Ки-

ївметроб д " не залиши-
лося вільних лядаць их
місць під час першої де-
монстрації ретропро рами
"12 стільців про оловне".
Попри юний ві артистів,
театр "Ч н а-Чан а" ч до-
во дає собі рад і не на-
рі ає на риз .

Ìàáóòü, íåáàãàòî º ì³ñöü íà-
â³òü ó ñòîëèö³, äå ³ ä³òè, ³ äîðîñ-
ë³ ç íåîñëàáíîþ óâàãîþ, ìîâ çà-
÷àðîâàí³, ñòåæàòü çà ïîä³ÿìè, ÿê³
ðîçãîðòàþòüñÿ ïîíàä äâ³ ãîäèíè.
Òåàòð "×óíãà-×àíãà" — ñàìå òà-
êå ì³ñöå.

"12 ñò³ëüö³â ïðî ãîëîâíå" — öå
äàëåêî íå ïåðøà ïðåì’ºðà ìà-
ëåíüêèõ àðòèñò³â. Òåàòð ³ñíóº äâà-
íàäöÿòü ðîê³â, ³ ùîðîêó 2 — 4
íîâ³ âèñòàâè. "Ìè âæå ïîñòàâè-
ëè äåñÿòü ìþçèêë³â,— ðîçïîâ³ëà
çàäîâîëåíà äèðåêòîð òåàòðó Ðà-
¿ñà Øóòüêî.— Òåàòð áåðå ïî÷àòîê
³ç íåâåëèêî¿ — äî 30 îñ³á — õî-
ðåîãðàô³÷íî¿ ãðóïè ïðè áóäèíêó
êóëüòóðè "Êè¿âìåòðîáóäó", ïîò³ì
ìè ðîçðîñëèñÿ. Íèí³ ä³þòü ñòóä³¿

àêòîðñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³, âîêàëó.
Ä³òè çàéìàþòüñÿ ç ï³âòîðà ðîêó.
Îáìåæåíü ùîäî â³êó íåìàº, àäæå
ìè â³äêðèëè òàêîæ òåàòðàëüíó
øêîëó îêðåìî äëÿ ä³òåé ñòàðøî-
ãî â³êó, ÿê³ çàê³í÷óþòü øêîëó, òà
ñòóäåíò³â". Ñïîíñîð³â ó òåàòðó íå-
ìàº, òðóïà âñå çàðîáëÿº ñàìà. ª
ãîñïðîçðàõóíêîâà ãðóïà. Áàòüêè
øèþòü êîñòþìè, êåð³âíèêè ñòó-
ä³é ñàì³ ïèøóòü ôîíîãðàìè. Çà
òàêîãî òâîð÷îãî ð³âíÿ òåàòð áåç
îñîáëèâèõ ïðîáëåì çäàòíèé çà-
ðîáëÿòè ãðîø³. Ïåðøèé êîíöåðò
áåçïëàòíèé, íàñòóïí³ — çà ãðîø³.

Ñåêðåò óñï³øíîñò³ äèòÿ÷îãî òå-
àòðó — ó ïðîôåñ³îíàë³çì³ éîãî
ðåæèñåð³â. Ó ñóáîòó ïîçäîðîâ-
ëåííÿ ïðèéìàëà Ëàðèñà Ñìóø-
êîâà, ðåæèñåð òåàòðó, â³äîìà ïóá-
ë³ö³ ÿê îäíà ç êëþ÷îâèõ îñ³á ó
øîó "Ôàáðèêà ç³ðîê". "Öå íå ïåð-
øà ìîÿ ïîñòàíîâêà â òåàòð³ "×óí-
ãà-×àíãà".— ðîçïîâ³ëà "Õðåùà-
òèêó" ï³ñëÿ âèñòàâè ïàí³ Ñìóø-
êîâà.— ß âæå ï³äãîòóâàëà ø³ñòü
ñïåêòàêë³â. Ïðàöþþ ³ç öèì êî-
ëåêòèâîì îäèíàäöÿòü ðîê³â. Çà
âåëèêèì ðàõóíêîì éîãî òðåáà íà-
çèâàòè çðàçêîâèì äèòÿ÷èì òåàò-
ðîì "×óíãà-×àíãà", áî êîæíå
ñëîâî â ö³é íàçâ³ — ïðàâäèâå. ßê
áóäü-ÿêèé ðåæèñåð ÿ íåçàäîâî-
ëåíà, áî ââàæàþ, ùî º ùå ÷èìà-
ëî íåäîðîáîê. Àëå ä³òè ïðàöþ-
þòü äóæå ÿê³ñíî"

Ìàð³ÿ ßÑÈÍÑÜÊÀ
"ÒÎÏ-10", 
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Продюсер і режисер-по-
становни , нев амовний
реформатор і відчайд ш-
ний театральний винахід-
ни , х дожній ерівни
центр "Дах" і фестивалю
"Го ольfest" Влад Троїць-
ий сьо одні і завтра
представить алереї
"Лавра" перш частин
ново о театрально о про-
е т "Едіп. Прощання з
ілюзією".

— Òîð³ê "Äàõ" ðàäóâàâ ïóáë³êó
"íîâîþ äðàìîþ", íèí³øíüîãî —
ïåðôîðìàíñàìè "Äîí Ê³õîò" ³ "Àí-
òèóòîï³ÿ", ïîò³ì ïðåäñòàâèâ "Ãîëî-
äîìîð" íà ì³æíàðîäíîìó ôîðóì³.
Ç ÷èì ïîâ'ÿçàí³ òàê³ äèâí³ çì³íè
êóðñó? ×îìó "Åä³ï", ÷îìó ãàëåðåÿ
"Ëàâðà"?

— ßêèìîñü ì³ñòè÷íèì ÷èíîì
íîâå êåð³âíèöòâî "Ëàâðè", êîò-
ðå ïðèéøëî â áåðåçí³ öüîãî ðî-
êó, âèð³øèëî ïîâí³ñòþ çì³íèòè
ïàðàäèãìó ³ âëàñíå íàïðÿìîê ä³-
ÿëüíîñò³, ïåðåòâîðèâøè ãàëåðåþ
íà ïîë³äèñöèïë³íàðíèé öåíòð
ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà, ùî ïîñò³é-
íî ä³º. Àäæå ôàêòè÷íî òàêîãî
â³äêðèòîãî ì³ñöÿ, äå ñó÷àñíå
ìèñòåöòâî ìîãëî á ³ñíóâàòè íå
â ÿêîìóñü îäíîìó âèÿâ³, à â ð³ç-

íèõ éîãî öàðèíàõ, ó íàñ íåìàº.
"Äàõ" ïðîñòî íå ì³ã íå â³äãóêíó-
òèñÿ íà òàêó áëèçüêó íàì ³äåþ.
Ñàìî ïðèì³ùåííÿ ãàëåðå¿, êîò-
ðå, íà ïåðøèé ïîãëÿä, íå âè-
êëèêàº îñîáëèâîãî áàæàííÿ â
í³ì ùî-íåáóäü òâîðèòè, õî÷à öå
é äèâíî, íàñïðàâä³ äîñèòü åíåð-
ãåòè÷íå ³ ñàêðàëüíå. Êîëè ïî-

÷èíàºø ïðèñëóõàòèñÿ äî åíåðã³¿
öüîãî ïðîñòîðó, âîíà ïî÷èíàº
ðåçîíóâàòè ³ ðåçîíóâàòè ÿêîñü
íåïåðåäáà÷óâàíî ïðàâèëüíî,
âíàñë³äîê ÷îãî â íàøîìó ïðîåê-
ò³ ç'ÿâëÿºòüñÿ ùîñü íîâå, ïðî ùî
ìè é íå ï³äîçðþâàëè. Òî÷í³øå,
ï³äîçðþâàëè íà ³íòó¿òèâíîìó
ð³âí³, àëå òóò öå çâó÷èòü çîâñ³ì

³íàêøå. Ó ãàëåðå¿ "Ëàâðà" º â³ä-
÷óòòÿ õðàìó.

— Òîáòî âè ïîêè ùî ñàì³ íå çíà-
ºòå, ùî çðåøòîþ âèéäå?

— Îäíà ñïðàâà, êîëè òè ùîñü
ïðèäóìàâ ó ñâî¿é ñâ³äîìîñò³, ³ ³í-
øà — ùî ñàìå ïî÷èíàº â³áðóâà-
òè, êîëè òè ïðèñòóïàºø äî ðîáî-

òè. Äóæå âàæëèâî íàìàãàòèñÿ ïî-
÷óòè ÷àñ, ÿêèé, ç îäíîãî áîêó, íå
äàº çìîãè ðîáèòè õóäîæíº âèñëî-
âëþâàííÿ ñò³éêèì, ç ³íøîãî —
íèí³ ìàºìî ÷àñ, êîëè âñå ³ñòèí-
íî õóäîæíº ñòàº ïðîðî÷èì. Íå
òîìó, ùî öüîãî õî÷å õóäîæíèê, à
òîìó, ùî ×àñ õî÷å ùîñü ñêàçàòè
÷åðåç íüîãî. Öå â³äáóâàºòüñÿ çàâ-
æäè, àëå áóâàþòü ïåð³îäè, êîëè
öå â³ä÷óâàºòüñÿ îñîáëèâî ãîñòðî.

— Äî ñëîâà, ïðî ïðîðîöòâà...
Ïðîåêò "Óêðà¿íà ì³ñòè÷íà" áàãà-
òî â ÷îìó ïåðåäáà÷èâ ïîä³¿ óêðà-
¿íñüêîãî ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ: îòðó-
ºííÿ, çðàäà, áîðîòüáà çà âëàäó, òå-
ìà Ãîëîäîìîðó, ùî âèðàçíî ÷èòàº-
òüñÿ â "Êîðîëåâ³ Ë³ð³". Âàì íå
ñòðàøíî ñòàâèòè òàê³ ñïåêòàêë³,
ÿê³ ïîò³ì ñòàþòü ä³éñí³ñòþ?

— Íàñïðàâä³ òâîð÷³ñòü — öå
çàâæäè íåéìîâ³ðíèé ñòðàõ òîãî,
ùî ïîáà÷åíå àáî ïî÷óòå òîáîþ
ìîæå çáóòèñÿ. Àëå âîíî çáóäåòü-
ñÿ íåçàëåæíî â³ä òîãî, ðîáèòü öå
õóäîæíèê ÷è í³. Ìàëî òîãî, çðîá-
ëåíå â òåàòð³ ïî-ñïðàâæíüîìó ìî-
æå äîïîìîãòè óíèêíóòè ïîâòî-
ðåííÿ öüîãî â æèòò³. Çðîáëåíå æ
ïîãàíî ò³ëüêè ïîñèëèòü ñèòóàö³þ.

— Âè êàæåòå ñòðàøí³ ðå÷³. Îò-
æå, âñ³ ñïåêòàêë³ ïîãàí³.

— Òàê.

—×îìó?
Òîìó ùî âîíè ïðèõîâóþòü

³ñòèíó. ² íå äàþòü ìîæëèâîñò³
ëþäèí³ ï³äãîòóâàòèñÿ äî çóñòð³÷³
ç Äîëåþ

Âëàä ÒÐÎ¯ÖÜÊÈÉ: “Àòìîñôåðà, â ÿê³é
íèí³ ïåðåáóâàº êðà¿íà, íàãàäóº
àòìîñôåðó “Åä³ïà”
Õóäîæí³é êåð³âíèê öåíòðó ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà “Äàõ” ïðî ïðîðîöòâà ³ íîâó äðàìó

Дитячий театр чар є иян своєю майстерністю
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Ñâ³òëàíà ÁÅÐÇ²ÍÀ, 
äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Êè¿âñüê³ øêîëÿð³ — õëîï’ÿòà, ÿê ïðàâèëî,
ðîçâèíåí³. Ëåãêî îð³ºíòóþòüñÿ â ñòèëÿõ ñó÷àñ-
íî¿ ìóçèêè, ìîäè, ðîçâàã, à òàêîæ íàðîùóþòü
³íòåëåêòóàëüíó ïîòóæí³ñòü ó ð³çíèõ çìàãàííÿõ
³ â³êòîðèíàõ.

Çâè÷àéíî, òå, ùî â ñòîëèö³ ôóíêö³îíóº
îäèí ³ç íàéñòàð³øèõ çîîïàðê³â ªâðîïè, êóäè
áàòüêè âîäèëè ä³òîê ùå äîøê³ëüíÿòàìè, íå-
àáèÿêîþ ì³ðîþ ñïðèÿº çàãàëüíîìó ðîçâèòêó
íàøèõ ä³òåé. Äîíåäàâíà, ïðàâäà, éøëîñÿ
øâèäøå ïðî ðîçâèòîê åìîö³éíèé ³ äóøåâ-
íèé — ïðèâ÷àþ÷èñü ñï³âïåðåæèâàòè, ñïîñòå-
ð³ãàþ÷è çà âåñåëèìè ìàâïî÷êàìè, æèðàôàìè
³ êåíãóðó, ìàëåíüêà ëþäèíà ðîñòå äîáðîþ ³
ñï³â÷óòëèâîþ.

Ïðîòå òàêà ñòðóêòóðà, ÿê ñó÷àñíèé çîîïàðê,
â çìîç³ äîïîìîãòè øêîëÿðó ³ â íàáóòò³ çíàíü.
À ùîá ïðîöåñ íàâ÷àííÿ íå ïåðåòâîðèâñÿ íà
çâè÷àéí³ íóäí³ çàíÿòòÿ íà òåðèòîð³¿ çîîïàðêó,
ìè ïðèäóìàëè... ãðó.

Âîíà íàçèâàºòüñÿ “ZOOQUEST” (“Çîî-
êâåñò”) ³ â³äáóâàºòüñÿ â ñ³ì åòàï³â: ç æîâòíÿ
öüîãî ðîêó äî òðàâíÿ íàñòóïíîãî. Ãðó ïðèäó-
ìàíî, â ïåðøó ÷åðãó, äëÿ ðîçâèòêó ³ âäîñêî-
íàëåííÿ îñîáèñòîñò³ ï³äë³òêà, àëå, ³ ÷îãî ãð³-
õà òà¿òè, ç êîðèñëèâîþ ìåòîþ, — çàëó÷åííÿ
õëîï’ÿò äî ñï³âïðàö³ é ä³ºâî¿ äîïîìîãè Êè¿â-
ñüêîìó çîîïàðêó.

Êîæíà êîìàíäà ó÷àñíèê³â ïîâèííà ç³áðàòè
òàê çâàíó “Êíèãó æèòòÿ”, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç
ñåìè “ðåë³êò³â” — ñòîð³íîê ³ç çàâäàííÿìè. Â
îäèí ðåë³êò âõîäèòü ³íòåëåêòóàëüíå çàâäàííÿ,
çàâäàííÿ íà ñïîñòåðåæëèâ³ñòü, ôîòîçàâäàííÿ
³ äîäàòêîâå òâîð÷å. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ (à ñàìå
ñò³ëüêè ÷àñó íàäàþòü äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ îäíîãî
ðåë³êòó) ãðàâö³ âèêîíóþòü ö³ çàâäàííÿ. ²íòå-
ëåêòóàëüíå çàâäàííÿ ì³ñòèòü çàøèôðîâàí³ áóê-
âè, ÿê³ ïîòð³áíî âïèñàòè, ùîá â³äãàäàòè íà-
ñòóïíå çàâäàííÿ ðåë³êòó. Êë³òèíêè, âèä³ëåí³
æîâòèì êîëüîðîì,— ï³äêàçêè, ùî ðîçêðèâà-
þòüñÿ â òîìó âèïàäêó, ÿêùî âè çíàõîäèòåñÿ â
áåçâèõîä³ ³ íå çíàºòå ñëîâî. Ï³ä ÷àñ âèíèêíåí-
íÿ òàêî¿ ñèòóàö³¿ êàï³òàí êîìàíäè ìîæå çâåð-
íóòèñÿ äî àäì³í³ñòðàòîðà ãðè ³ ä³ñòàòè ï³äêàç-
êó. ×èì áàæàíî íå çàõîïëþâàòèñÿ. Ï³ä ÷àñ
ï³äêàçêè ç êîìàíäè áóäå çíÿòî 30 áàë³â. Îäèí
ðàç íà òèæäåíü ùîì³ñÿ÷íî êîìàíäàì áóäå íà-
äàíî óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü îäåðæàòè êîíñóëü-
òàö³þ àáî ï³äêàçêó ïðîâ³äíîãî çîîëîãà.

Ô³íàëüíà ãðà â³äáóäåòüñÿ 30 òðàâíÿ 2009
ðîêó.

Ùîá âçÿòè ó÷àñòü ó ãð³, ïîòð³áíî ç³áðàòè
êîìàíäó ³ ïðèäóìàòè ¿é íàçâó. Êîìàíäó ôîð-
ìóþòü ³ç 5—15 îñ³á, â³ê ó÷àñíèê³â — â³ä 9 äî
17 ðîê³â. Êîìàíäè ðåºñòðóþòüñÿ á³ëÿ öåíòðàëü-
íîãî âõîäó äî Êè¿âñüêîãî çîîëîã³÷íîãî ïàðêó
â ñïåö³àëüí³é êàñ³ (ãðàô³ê ðîáîòè 10:00—16:00).
Âàøà êîìàíäà ïîâèííà ïðèäáàòè àáîíåìåíò
äëÿ îäíîðàçîâîãî â³äâ³äàííÿ çîîïàðêó, ÿêèé
ïîòð³áíî çáåð³ãàòè äî ê³íöÿ ãðè.

Ó êàñ³ ðàçîì ³ç àáîíåìåíòîì âè îäåðæóºòå
ïðàâèëà ãðè — ðåë³êò ³ç îñîáèñòèì øòðèõîâèì
êîäîì, íîìåð ÿêîãî çàíîñèòüñÿ â ³ãðîâèé ðå-
ºñòð. Ïîïðè òå, ùî ãðà âæå éäå ïîâíèì õî-
äîì, ïðèºäíàòèñÿ äî íå¿ ìîæíà â áóäü-ÿêèé
ìîìåíò, ãîëîâíå — íàáðàòè íàéá³ëüøó ê³ëü-
ê³ñòü áàë³â.

Ïåðåìîæöÿìè ââàæàþòüñÿ êîìàíäè, ùî íà-
áðàëè ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü áàë³â, çà óìîâè,
ùî âîíè â÷àñíî çäàëè âñ³ âèêîíàí³ çàâäàííÿ
ç ñåìè ðåë³êò³â — ç³áðàëè “Êíèãó æèòòÿ”.

Íà ïåðåìîæö³â î÷³êóº ô³íàëüíà ãðà é ö³íí³
ïîäàðóíêè.

×åêàºìî âàñ, ðîçóìíèõ ³ äîáðèõ, ó Êè¿âñüêî-
ìó çîîïàðêó íà ãð³ “ZOOQUEST”

Îëåêñ³é ÌÀÑÜ: “²íôîñòîð — öå
áóâ íåêîìåðö³éíèé ïðîåêò”
Майже три тижні том право-
охоронні ор ани шт рмом вил -
чили сервери найбільшо о ра-
їнсь о о файлообмінно о інтер-
нет-рес рс infostore.org, звин -
вативши йо о в розповсюдженні
дитячої порно рафії. Завдя и
"Інфостор " мільйони орист -
вачів мали змо безплатно с а-
ч вати пра тично б дь-я
а діо- та відеоінформацію. Про-
те не піратство стало приводом
нальот — в та ий спосіб МВС
бореться з ви радачами непов-
нолітніх. Хоча сам "Інфостор" —
це сервіс, завдя и я ом б дь-
хто може збері ати б дь-я і
файли і ділитися ними з іншими
людьми, тобто портал б в посе-
редни ом між лядачами і зло-
діями-фільммей ерами.

Ïîðíî — äåñÿòà, ÿêùî íå ñîòà ÷àñòèíà
òîãî, ùî ìîæíà áóëî çíàéòè íà ðåñóðñ³.
Ê³ëüêà òèñÿ÷ þçåð³â ðàïòîì âòðàòèëè ùàñ-
òÿ ðåãóëÿðíî ï³äæèâëþâàòèñÿ ìóçèêîþ íà
“²íôîñòîð³”. Òîìó ìè âèð³øèëè ïîö³êàâè-
òèñÿ ó çàñíîâíèêà ïîðòàëó Îëåêñ³ÿ Ìàñÿ,
ùî áóäå äàë³ òà ùî íàñïðàâä³ º òåïåð.

— ßê íàñòð³é?
— Ë³ïøîãî íàñòðîþ, àí³æ â îñòàíí³é

òèæäåíü, ó ìåíå íå áóëî çà âñå ìîº æèòòÿ.

— ×îìó? Òîìó ùî “²íôîñòîð” òåïåð ñòàâ
ùå ïîïóëÿðí³øèì?

— Í³. ß ïîíàä óñå ëþáëþ ñï³ëêóâàííÿ ç
ëþäüìè. À òóò òàêà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ, ùî
äî ìåíå ïðèéøëè áàãàòî ö³êàâèõ ëþäåé ³
çàïðîïîíóâàëè ñâîþ äîïîìîãó. Íàâ³òü
ïðåäñòàâíèêè Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ áóëè ³
ñêàçàëè: “Ìè âàì äîïîìîæåìî”. Áóëî ïðè-
ºìíî. Ìè çàçâè÷àé ç ï³äîçðîþ ñòàâèìîñÿ
äî êîìóí³ñò³â, à òóò íåñïîä³âàíî ïðèºìí³
ëþäè. Òàê³ ñîá³ “íîâ³” êîìóí³ñòè. ß ïîáó-
âàâ íà òåëåêàíàëàõ ³ ðàä³îñòàíö³ÿõ — óñ³ çà
íàñ, çà ñâîáîäó.

— Íàä³ÿ íà ïåðåìîãó º?
— Çâ³ñíî. Ãàäàþ, ìè â³äíîâèìî ðåñóðñ.

Íàâ³òü óïåâíåí³ñòü º. Ìîæëèâî, íàì äîâå-
äåòüñÿ ùîñü çì³íèòè, àëå çàãàëîì óñå çà-
ëèøèòüñÿ.

— Íàçâó çì³íèòè?
— Í³, íó ùî òè, íàçâà, çäàºòüñÿ, ÷óäîâà.

— Òîáòî ñàì ôàêò ³ñíóâàííÿ “²íôîñòîðó”
íå º êðèì³íàëîì?

— Âëàñíå, æîäíîãî çâèíóâà÷åííÿ íàì íå
âèñóíóëè. Ó íàñ âèëó÷èëè ñåðâåðè â ðàì-
êàõ ñë³ä÷îãî åêñïåðèìåíòó ç ïîøóêó òðüîõ
êîðèñòóâà÷³â. Òîáòî Ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ çâèíóâà÷óº ¿õ, ìîæëèâî, íàâ³òü
ñïðàâåäëèâî, â òîìó, ùî âèêëàäàëè ³ ðîç-
ïîâñþäæóâàëè ÷åðåç “²íôîñòîð” ïîðíîãðà-
ô³þ. Ïðè÷îìó éäåòüñÿ íå ïðî çâè÷àéíå
ïîðíî, à ïðî äèòÿ÷å — ÿê³ñü òðè ïåäîô³-
ëè. Âë³òêó ÌÂÑ äàëî íàì çàïèò íà ³íôîð-
ìàö³þ ùîäî 105 ï³äîçðþâàíèõ êîðèñòóâà-
÷³â. Öå ëîã³÷íî — ó íàñ º ³íôîðìàö³ÿ, ³ ìè
ãîòîâ³ äîïîìîãòè, àäæå ìîâà ïðî âèêðà-
äàííÿ ëþäåé. ² îñü ³ç òèõ ï³äîçðþâàíèõ
ñïëèâëè òðîº. Ó íàñ íåìàº îô³ñó. “²íôî-
ñòîð” — öå ñóêóïí³ñòü ïðîãðàìíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ, ïðîâàéäåð³â ³ õîñòèíãîâèõ êîì-
ïàí³é, ùî íàäàþòü íàì “çàë³çî”, äå ìè çáå-
ð³ãàºìî ³íôîðìàö³þ. Ï³âòîðà ì³ëüéîíà àê-
òèâíèõ êîðèñòóâà÷³â. Êîæåí ³ç íèõ ñòâî-
ðèâ íà “²íôîñòîð³” ñâîþ ñòîð³íî÷êó, íà
ÿê³é âèêëàäàº ³íôîðìàö³þ. Öå æ ïîëîâè-
íà Êèºâà. Ïðîêîíòðîëþâàòè ¿õí³ ä³¿ â ðå-
àëüíîìó ÷àñ³ é äàòè ïîðóøíèêàì ïî ðóêàõ
ïàëèöåþ — ïðîñòî íåðåàëüíî. Äëÿ òîãî º
â³äïîâ³äí³ îðãàíè, ³ ìè ãîòîâ³ â³äïðàöüîâó-
âàòè ¿õí³ çàïèòè íà ³íôîðìàö³þ.

— Íàâ³ùî òîä³ óñ³ ö³ “ìàñêè-øîó”?
— Öå äàí³ íåïåðåâ³ðåí³, òàê áè ìîâèòè,

ç òðåò³õ ðóê. Ëóöåíêî ñêàçàâ ó ì³í³ñòåðñòâ³,
ìîâëÿâ, òîâàðèø³, àáî âè ùîñü ðîáèòå, àáî,
íèí³ êðèçà, ãîëîäóâàòèìåòå. Íàñïðàâä³, ìî-
æå, ïðîñòî ïîêâàïèëèñÿ, íå ðîç³áðàëèñÿ.

— Äèòÿ÷à ïîðíîãðàô³ÿ — öå ºäèíå çâèíó-
âà÷åííÿ? Àäæå áàãàòî õòî ç “²íôîñòîðó” áåç-
ïëàòíî ñêà÷óâàâ ìóçèêó ³ ô³ëüìè.

— Ùîäî ìóçèêè ³ ô³ëüì³â ïðåòåíç³é íå
ïðåä’ÿâëÿëè. Äî òîãî æ áàãàòî ìóçèêè, íà-
ïðèêëàä, ðîçì³ñòèëè ñàì³ ãðóïè. Îñîáèñòî
ÿ çíàþ äåñÿòîê íåâåëèêèõ êîëåêòèâ³â, êîò-
ð³ ïîñòàâèëè íà ðåñóðñ³ ñâî¿ àëüáîìè.

— À ðåøòà 1 499 990 êîðèñòóâà÷³â?
— Ìè æ êîìóí³êàáåëüí³. Ñï³ëêóâàëèñÿ ç

Motion Picture Association (MPA) — ì³æíà-
ðîäíîþ àñîö³àö³ºþ áîðîòüáè ç ê³íîï³ðàò-
ñòâîì. Äî íàñ ïðè¿æäæàâ ¿õí³é “àíòèï³ðàò-
ñüêèé” äèðåêòîð, ðîçìîâëÿëè ç íèì íà òå-
ìó âçàºìíîãî âðåãóëþâàííÿ. ¯ì òåæ âàæêî
êîíòðîëþâàòè ï³âòîðà ì³ëüéîíà êîðèñòóâà-
÷³â. Äî òîãî æ çà êîðäîíîì íà “²íôîñòî-
ð³” äîñòóïí³ ò³ëüêè ôîòîãðàô³¿. Òîìó çàÿâè
ÌÂÑ, ùî ç íàøîãî ðåñóðñó âèêà÷óâàëè â³-
äåîïðîäóêö³þ ïîðíîãðàô³÷íîãî õàðàêòåðó
ì³ëüéîíè çàðóá³æíèõ êîðèñòóâà÷³â,— öå
ïîâíèé íîíñåíñ, àäæå âîíè ïî ñóò³ íå ìî-
æóòü êîðèñòóâàòèñÿ íàøèì ñåðâ³ñîì. Â³í
çàâ’ÿçàíèé â Óêðà¿í³.

— ×óâ äóìêó, í³áèòî âñå öå äîáðå ñïëàíî-
âàíà ðåêëàìíà àêö³ÿ, àáè ùå á³ëüøå ïðîï³-
àðèòè “²íôîñòîð”.

— Íàñïðàâä³, òàê. Ì³ë³ö³îíåðè ÿêîñü êà-
çàëè ìåí³: “Âè ùî, ñïåö³àëüíî âñå öå çðî-
áèëè? Ï³äñòàâèëè íàñ ÷è ùî?” Õî÷à ìè
í³÷îãî òàêîãî íå ïëàíóâàëè. Ìè æ äîáð³ é
õîðîø³.

— Òè ÷èìîñü, îêð³ì “²íôîñòîðó”, çàéìà-
ºøñÿ?

— Çâ³ñíî. “²íôîñòîð” — öå âçàãàë³ áóâ
íåêîìåðö³éíèé ïðîåêò, òîáòî íå ìîæíà
ñêàçàòè, ùî ÿ ãðîø³ âòðàòèâ ÷åðåç òå, ùî
éîãî òèì÷àñîâî çàêðèëè.

— Òîáòî â³í ãðîøåé íå ïðèíîñèâ?
— Íàâ³òü youtube.com äîñ³ çáèòêîâèé,

õî÷à äå youtube, à äå ìè? Ïðè÷îìó íà
youtube ìîæíà âèêëàäàòè ò³ëüêè êîðîò-
ê³ ðîëèêè, à â íàñ — ô³ëüìè, ïîâí³ñòþ.
Äåÿê³ ç íèõ âèêëàäàëè äëÿ áåçïëàòíîãî
ñêà÷óâàííÿ ëåãàëüíî. Îñü, íàïðèêëàä,
ñàì³ òâîðö³ ïîðíîô³ëüìó “Þëÿ” â³äêðè-
ëè ñîá³ ñòîð³íêó íà “²íôîñòîð³”, ðîçì³ñ-
òèëè íà í³é ñâîº ê³íî ³ çðîáèëè òàê, ùîá
çà çàïèòîì “Þëÿ” ó âñ³õ íîâèíàõ ñïëè-
âàëî ïîñèëàííÿ íà íüîãî. ß á íå ñêàçàâ,
ùî â³í äóæå ïðîòè Þë³ — ïðîñòî ñì³ø-
íèé, áåçãëóçäèé ô³ëüì, çíÿòèé, ì³æ ³í-
øèì, äåïóòàòîì Äåðæäóìè. Òîáòî ìîæ-
íà ñêàçàòè, ùî äåïóòàò àáî éîãî ëþäè
çíÿëè öåé ô³ëüì ³ ðåêëàìóâàëè éîãî, äà-
þ÷è ïîñèëàííÿ íà “²íôîñòîð”. Ùî ñòî-
ñóºòüñÿ ãðîøåé, òî ìè ïðàöþºìî íà ïåð-
ñïåêòèâó.

— Êàæóòü, ç’ÿâèëîñÿ áàãàòî àíåêäîò³â ùî-
äî ñèòóàö³¿ ç “²íôîñòîðîì”. Çíàºø õî÷ îäèí?

— Çâ³ñíî. Ó ÌÂÑ áóâ ñëàáêèé ³íòåðíåò-
êàíàë, òîìó âîíè âèð³øèëè çàáðàòè ñîá³
“²íôîñòîð”, ùîá óæå íå ïîòð³áíî áóëî âè-
êà÷óâàòè ïîðíîãðàô³þ. Àáî îñü: — ßê áî-
ðîòèñÿ ç äâîìà ïîðíóøíèêàìè? — Ï³ä³-
ðâàòè õìàðî÷îñ, äå âîíè æèâóòü

Розмовляв Тим р БАША, “ТОП 10”,
спеціально для “Хрещати а”

“ZOOQUEST”—
êè¿âñüêà ãðà

Çàñíîâíèê ïîðòàëó infostore.org ïðî íåëåãàëüíèé êîíòåíò
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При оди на ордоні
Ãîìåëü, äå çá³ðíà Óêðà¿íè ï³ñ-

ëÿ äâîõ ïåðåìîã íàä äàò÷àíàìè
(3:1 òà 1:0) ìàëà ãðàòè âèð³øàëü-
íèé ïîºäèíîê “Êóáêó Ïîë³ññÿ
Ñîþç Â³êòàí-2009”, çíàõîäèòüñÿ
ëèøå â 240 ê³ëîìåòðàõ â³ä Êèºâà.
Íà æàëü, ïîãîäà â öåé äåíü, ÿê ³
â ïîïåðåäí³é, áóëà ïî-ñïðàâæ-
íüîìó çèìîâîþ, òîìó äîðîãà äî
á³ëîðóñüêîãî ì³ñòà, êóäè êîðåñ-
ïîíäåíòà “Õðåùàòèêà” ëþá’ÿçíî
çàïðîñèâ ïðåñ-àòàøå Ôåäåðàö³¿
õîêåþ Óêðà¿íè Þð³é Êèðè÷åí-
êî, çàéíÿëà àæ ñ³ì ãîäèí. Ó öåé
÷àñ ââ³éøëè ³ äâ³ ãîäèíè, ÿê³ äî-
âåëîñÿ ïðîâåñòè íà òàìîæí³ —
ïðåäñòàâíèê ìàñ-ìåä³à ç îäíîãî
ïîïóëÿðíîãî êàíàëó “çàáóâ”, ùî
éîìó âæå 25 ðîê³â ³ â ïàñïîðò³
ìàº áóòè âêëåºíà íîâà ôîòîãðà-
ô³ÿ. Íàéö³êàâ³øå, ùî âïóñêàòè
îïåðàòîðà â Á³ëîðóñü íå õîò³ëè
óêðà¿íñüê³ ïðèêîðäîííèêè, à îñü
á³ëîðóñè öå çðîáèëè áåç ïðîáëåì.
Íàïåâíî, ñâî¿õ “àêóë ïåðà” ¿ì íå
âèñòà÷àº...

Л ашен о
до Гомеля не доїхав

Ãîìåëü, ó ÿêîìó ÿ áóâ âïåðøå,
âèÿâèâñÿ äîñèòü òèõèì ³ êðàñè-
âèì ì³ñòîì, ó ÿêîìó æèâóòü â³ä-
âåðò³ é ùèð³ ëþäè. Îñü ò³ëüêè
“ïðîñòî òàê” çðîáèòè ðèòóàë õî-
êåéíîãî ôàíàòà, à ñàìå, âèïèòè
îäíó-äâ³ ïëÿøêè ïèâà âàì íå
âäàñòüñÿ — ïðîäàæ ñïèðòíèõ íà-
ïî¿â çàáîðîíåíî íå ëèøå â Ëüî-
äîâîìó Ïàëàö³ ñïîðòó, à é íà éî-
ãî îêîëèöÿõ.

Çäèâóâàëà âåëèêà ê³ëüê³ñòü îõî-
ðîíö³â ó ñàì³é àðåí³, ÿê³ îáøó-

êóâàëè êîæíîãî ç “í³ã äî ãîëî-
âè”. Äóìàºòüñÿ, ùî öå ïîâ’ÿçàíî
ç òèì, ùî íà ãðó Á³ëîðóñü —
Óêðà¿íà ìàâ ïðèáóòè ïðåçèäåíò
êðà¿íè Îëåêñàíäð Ëóêàøåíêî,
àëå äî Ãîìåëÿ â³í òàê ³ íå äî¿õàâ.

Хо еїсти “Со ола”
втомилися

Ãîñïîäàð³ ìàéäàí÷èêà äîñèòü
øâèäêî çðîáèëè çàä³ë ó äâ³ øàé-
áè, ÿêèé óêðà¿íö³ ë³êâ³äóâàëè íà
ïî÷àòêó äðóãîãî ïåð³îäó. À îñü
ïîò³ì êîìàíäà Îëåêñàíäðà Ñå-
óêàíäà â³äâåðòî “ñòàëà”. Äèâóâà-
òèñÿ òóò í³÷îìó — îñíîâó çá³ðíî¿
Óêðà¿íè ñêëàëè ãðàâö³ êè¿âñüêî-
ãî “Ñîêîëà”, ÿê³ âòîìèëèñÿ ó çó-
ñòð³÷àõ Âèùî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó Ðî-
ñ³¿. Äî öüîãî æ òðåáà äîäàòè, ùî
â çóñòð³÷³ ç á³ëîðóñàìè íå çìîãëè
ç³ãðàòè òðàâìîâàí³ ãîëê³ïåð ²ãîð
Êàðïåíêî òà çàõèñíèê Äìèòðî
Òîëêóíîâ, à òàêîæ îäèí ç ³äîë³â

çá³ðíî¿ Óêðà¿íè îñòàíí³õ ÷àñ³â,
íàïàäíèê Âàäèì Øàõðàé÷óê. ßê
ðåçóëüòàò, ï’ÿòü ïðîïóùåíèõ
øàéá, äâ³ ç ÿêèõ íà ðàõóíêó Âà-
äèìà Ñåë³âåðñòîâà, ùî çàì³íèâ
Êîñòÿíòèíà Ñ³ì÷óêà, ³ ïîðàçêà
Óêðà¿íè ç ðàõóíêîì 2:7.

Посипати олов
попелом не треба

Óêðà¿íñüêà õîêåéíà êîìàíäà
çàçíàëà â³ä á³ëîðóñ³â áîëþ÷îãî
óäàðó, àëå ïîñèïàòè ãîëîâó ïî-
ïåëîì íå òðåáà. Ïðî ãîëîâíó
ïðè÷èíó “ãîìåëüñüêîãî êðàõó”
ñêàçàíî âèùå, àëå íå ñë³ä çàáó-
âàòè, ùî â ðîñ³éñüêèõ êëóáàõ,
îêð³ì “ïàòð³îò³â Áàòüê³âùèíè”
Ñ³ì÷óêà òà Øàõðàé÷óêà, ãðàº
ùå âåëèêà ê³ëüê³ñòü ãðàâö³â, ÿê³
ìîæóòü äîïîìîãòè íàö³îíàëüí³é
çá³ðí³é. Çàëèøèëîñÿ íåáàãàòî —
çðîáèòè âñå ìîæëèâå, ùîá íà-
ø³ ï³âí³÷í³ ñóñ³äè â³äïóñòèëè

íàøèõ ïîâíîâàæíèõ ïðåäñòàâ-
íèê³â äî çá³ðíî¿ íà îë³ìï³é-
ñüêèé õîêåéíèé òóðí³ð, ÿêèé
â³äáóäåòüñÿ â ëþòîìó â Ëàòâ³¿.
ßêùî íàì âäàñòüñÿ ç³áðàòè âñ³õ
íàéñèëüí³øèõ õîêå¿ñò³â, ÿê³ âè-

ñòóïàþòü íà òåðåíàõ Óêðà¿íè,
Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³ é Ëàòâ³¿, âïåâíå-
íèé — ïóò³âêó äî Âàíêóâåðà
“ñèíüî-æîâòà” êîìàíäà Îëåê-
ñàíäðà Ñåóêàíäà îáîâ’ÿçêîâî
çàâîþº
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Поставити білор сів "на оліна", на відмін від датчан, я і зазнали від "синьо-жовтих" дві пораз и, національна збірна У раїни не змо ла

“Ãîìåëüñüêèé êðàõ” ìàº ñòàòè
äîáðèì óðîêîì
Çá³ðíà Óêðà¿íè ç õîêåþ ïðîãðàëà ô³íàë “Êóáêà Ïîë³ññÿ Ñîþç Â³êòàí-2009”

Íàø³ á’þòü
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У Києві відб лися зма ання в рам ах Від рито о чем-
піонат ЦДЮСШ ФСТ "Спарта " із бо с , я і б ли при-
свячені пам’яті засл жено о робітни а фізичної льт -
ри В. Є. Бажен ова. Столицю У раїни відвідали понад
100 часни ів із різних ре іонів раїни.

Ï’ÿòü ìåäàëåé íà òóðí³ð³ çàâîþâàëè ïðåäñòàâíèêè òîâàðèñòâà “Àð-
ñåíàë” êëóáó “Òð³óìô” (ïðåçèäåíò Þð³é Öèáåíêî), âèõîâàíö³ áîê-
ñåðà ³ òðåíåíà Ìóðàäà ²áðàøåâà. Íà âåðõí³é ùàáåëü ï’ºäåñòàëó ïî-
øàíè ç³éøîâ Â’ÿ÷åñëàâ Æóðáåíêî, “ñð³áëî” çàâîþâàâ Îëåêñàíäð Íî-
âèêîâ, òðåò³ ì³ñöÿ ó ñâî¿õ âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ ïîñ³ëè Àíòîí Ñêðèïêà,
Îëåêñàíäðð Òîíàñåíêî ³ Îëåêñàíäð Ôåñåíêî. Âñ³ ö³ õëîïö³ (1995/96
ð³ê íàðîäæåííÿ) çà ñâî¿ì ïîòåíö³àëîì ìîæóòü ðåàëüíî ïðåòåíäóâàòè
íà ì³ñöå â ñêëàä³ Íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ³ áîðîòèñÿ çà ìåäàë³
ÿê íà ÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó ³ ªâðîïè, òàê ³ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ М рад Ібрашев сподівається на спіхи своїх підопічних на міжнародній арені

Оле сандр СЕУКАНД,
оловний тренер збірної У раїни:

— Ви добре бачили, я ом стані переб вали хо еїсти иївсь о о “Со-
ола”. Графі і ор для них виявився страшним, і дехто з равців йо о не
витримав. Це і стало, на мій по ляд, оловною причиною пораз и від бі-
лор сів.
Кращим захисни ом “К б Полісся Союз Ві тан-2009” б ло визна-

но захисни а “Со ола” Віталія Лют евича, і він цей приз засл жив на
всі сто відсот ів, зробивши вели ий ро до завоювання місця в с ла-
ді національної збірної на відбір на Олімпійсь і і ри Ван вері. Він
відб деться на почат люто о 2009 ро Ван вері. Сподіваюся, що
нам вдасться зібрати всіх най ращих равців, том числі з Росії, і
завоювати п тів на оловні зма ання чотириріччя. Зважаючи на те,
що ставлення до хо ею в останній час змінилося на раще, У раїна
цьо о засл жила.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê” 
Êè¿â — Ãîìåëü — Êè¿â

Збірна У раїни з хо ею
посіла др е місце на
"К б Полісся Союз Ві -
тан-2009", пост пившись
вирішальном поєдин

білор сь ій оманді з ра-
х н ом 2:7. "Сябри" ви-
рали зма ання втретє
поспіль. Бронзовим при-
зером зма ань стала збір-
на Данії, я а не залишила
жодно о шанс оманді
Франції, перемі ши її з
рах н ом 4:0.
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Øêîëà âèæèâàííÿ
²ñòîð³ÿ ïðî îíêîõâîðîãî Ìèêèòó Âîâêà, äëÿ ÿêîãî òðàíñïëàíòàö³ÿ ê³ñòêîâîãî
ìîçêó ï³ñëÿ âñ³õ éîãî ñòðàæäàíü — öå âæå íåñòðàøíî

Ç ìàìîþ Ìèêèòè Òåòÿíîþ ìè çóñòð³ëè-
ñÿ â ìåòðî. Âîíà îäðàçó ðîçïîâ³ëà ìåí³, ùî
¿çäèëà äî Ìèêèòè â Ðàä³îëîã³÷íèé öåíòð,
äå õëîï÷èêà ãîòóþòü äî òðàíñïëàíòàö³¿
ê³ñòêîâîãî ìîçêó. Êàæå: â³äâîçèëà éîìó
ùîñü ïî¿ñòè. Îñü óæå á³ëüøå òèæíÿ 12-ð³÷-
íèé õëîï÷èê ëåæèòü òàì ³ ëåæàòèìå ùå
äåñü ³ç ì³ñÿöü. Éîãî ïîêëàëè äî îêðåìîãî
áîêñó, à Òåòÿí³ çàáîðîíèëè áà÷èòèñÿ ç
íèì. Íà âñ³ çàïèòàííÿ ìàìè â³äïîâ³äàþòü
ë³êàð³, à ãîëîñ ñèíà âîíà ÷óº ëèøå ç ìî-
á³ëüíîãî òåëåôîíó. Êð³ì ¿æ³, Òåòÿíà ùå
êóïóº ë³êè, ÿê³ çàìîâëÿþòü ìåäèêè. Îñü,
âëàñíå, ³ âñå.

— Äèòèíó ñâîþ ÿ íå áà÷ó, ³ äëÿ ìåíå öå
ïñèõîëîã³÷íî òÿæêî. Õî÷à éîìó âæå äâà-
íàäöÿòü, ïðîòå â³í âñå îäíî ùå ìàëåíü-
êèé,— ç³òõàº Òåòÿíà.— ß æ â³ä÷óâàþ, ÿê
éîìó ïîãàíî òàì ñàìîìó â ïàëàò³. Íàøà
ñ³ì’ÿ ñï³ëêóºòüñÿ ç íèì ëèøå ïî òåëåôî-
íó. Ë³êàð³ êàæóòü, ùî äëÿ òðàíñïëàíòàö³¿
ïîòð³áí³ àáñîëþòíî ñòåðèëüí³ óìîâè. Íà-
â³òü ïîâ³òðÿ ñòåðèëüíå. Âîíè, íàïåâíî,
ë³ïøå çíàþòü.

— Ìàáóòü, òàê, — êàæó ÿ. — À ùî â³í
âàì ðîçïîâ³äàº?

— Ìèêèòà ó ìåíå — çàìêíóòèé õëîï-
÷èê. Íàâ³òü, ÿêùî éîìó ïîãàíî — â³í òåð-
ï³òèìå, îñîáëèâî íå ñêàðæèòèìåòüñÿ. Â³í
çàâæäè ìåí³ êàæå, ùî ç íèì óñå íîðìàëü-
íî. Ãîëîâà áîëèòü? — Áîëèòü. Íóäèòü? —
Íóäèòü òð³øêè. Îò âàì ³ âñÿ íàøà ðîçìî-
âà.

² ìè ï³øëè ç Òåòÿíîþ äî íèõ äîäîìó.
Ñèäÿ÷è íà êóõí³, ìàìà ðîçïîâ³ëà ìåí³ âñþ
ïåðåä³ñòîð³þ. Â³ä ïî÷àòêó ³ äî ê³íöÿ, òîá-
òî âêëþ÷àþ÷è ìàéáóòíþ òðàíñïëàíòàö³þ.
ßê âèÿâèëîñÿ, Ìèêèòó âæå îïåðóâàëè.
Ò³ëüêè íå âäîìà, à äóæå äàëåêî — â Ñ³í-
ãàïóð³. Òàì õëîï÷èêó âèäàëèëè ÷àñòèíó

ñå÷îâîãî ì³õóðà, áî òóäè ïðîðîñëà çëîÿê³ñ-
íà ïóõëèíà. Íà ïîøóê êîøò³â ðîäèíà "ï³ä-
íÿëà âåñü êîëèøí³é Ðàäÿíñüêèé Ñîþç"
(òàê êàæå áàáóñÿ Ìèêèòè), âñ³õ ìîæëèâèõ
³ íåìîæëèâèõ áëàãîä³éíèê³â. Ïåðåä ïî¿çä-
êîþ Ìèêèòà ëåæàâ â îíêîâ³ää³ëåíí³ îäí³º¿
ñòîëè÷íî¿ ë³êàðí³. Òàì õëîï÷èêó ðîáèëè
õ³ì³îòåðàï³þ ³ â³í âòðà÷àâ âîëîññÿ ðàçîì
³ç ³íøèìè õâîðèìè ä³òêàìè. ßê ðîçïîâ³ëà
ìàìà, â³í æàðòóâàâ ³ç ìåäèêàìè ³ ïðîñèâ
åêîíîìèòè íà íüîìó øàìïóíü, ìîâëÿâ, íà-
â³ùî ìèòè âîëîññÿ — âñå îäíî âèïàäå.
Ìàìà êàæå, öå — çàõèñíà ðåàêö³ÿ. Íà äèò-
ìàéäàí÷èêó ç Ìèêèòîþ, êîëè òîé ïðè¿æä-

æàâ íà âèõ³äí³ äîäîìó, ìàëî õòî ãðàâñÿ, áî
â³í áóâ ëèñèì, áë³äèì ³ òðîõè íå ñõîæèì
íà ³íøèõ. Ä³òè éîãî áîÿëèñÿ ³ äðàæíèëè.
Òîìó äóæå ÷àñòî õëîï÷èê ïëàêàâ, à ìàìà
ðîçïîâ³äàëà éîìó ïðî äèòÿ÷ó æîðñòîê³ñòü.
À ïåðåä öèì Ìèêèòó íà óðîö³ ô³çêóëüòó-
ðè â øêîë³ âèïàäêîâî âäàðèëè ì’ÿ÷åì ïî
ñïèí³, ³ â³í ïîòðàïèâ äî ë³êàðí³. Òàì ë³-
êàð³ ï³ñëÿ îáñòåæåííÿ õëîï÷èêà âñòàíîâè-
ëè éîìó ä³àãíîç: ðàê. Ç öüîãî âñå ³ ïî÷à-
ëîñÿ.

— Ìèêèòà âñå çíàº ³ ðîçóì³º. Çíàº, ùî
ó íüîãî ñìåðòåëüíà õâîðîáà. Êîëè ìè áó-
ëè â Ñ³íãàïóð³, òàì ïîìåðëà óêðà¿íñüêà

ä³â÷èíêà. Ì³é ñèí óñå áà÷èâ, ÷óâ ³ â³ä÷ó-
âàâ. Òîìó íèí³ â³í æèâå íàä³ºþ, ùî òðàíñ-
ïëàíòàö³ÿ — öå îñòàíí³é åòàï ó éîãî ë³êó-
âàíí³, ³ ïîòð³áíî ùå òð³øêè ïîòåðï³òè,—
ðîçïîâ³äàº ìåí³ ìàìà.

Ñïðàâä³, äëÿ ñâîãî â³êó Ìèêèòà ïåðåæèâ
äóæå áàãàòî: 11 êóðñ³â õ³ì³îòåðàï³¿, 18 ñå-
àíñ³â îïðîì³íåííÿ. Õëîï÷èê ìàéæå ïîâ-
í³ñòþ âèïàâ ³ç íîðìàëüíîãî æèòòÿ. Ïðîòå
â³í äóæå õî÷å äî øêîëè, äî ñâî¿õ äðóç³â,
õî÷å âèâ÷èòèñÿ ³ ñòàòè ïðîãðàì³ñòîì. À
ùå — àáè øâèäøå çðîáèëè òðàíñïëàíòà-
ö³þ.

— Ìèêèò³ íåîäíîðàçîâî ïîÿñíþâàëè,
ùî ç íèì ðîáèòèìóòü. ß îäíîãî ðàçó çà-
ïèòàëà ó íüîãî, ÿê â³í óñå öå ðîçóì³º äëÿ
ñåáå. À â³í ñêàçàâ ìåí³: "Ìåíå ñïî÷àòêó
òðîøêè óìåðòâëÿòü, à ïîò³ì çàíîâî îæèâ-
ëÿòü. À ï³ñëÿ öüîãî ÿ æèòèìó äàë³",— Òå-
òÿíà íåðâîâî ñì³ºòüñÿ.

— ß íå â³ðþ â òå, ùî âñå öå ïåêëî ìî-
æå òðèâàòè é ï³ñëÿ îïåðàö³¿,— íàñàìê³-
íåöü ç³çíàºòüñÿ ìàìà.— ß çíàþ, ùî ó Ìè-
êèòè âñå áóäå äîáðå. Ñïî÷àòêó íàì âçàãà-
ë³ äàâàëè îäèí â³äñîòîê, ùî â³í âèæèâå, à
ï³ñëÿ òðàíñïëàíòàö³¿ — äàþòü ö³ëèõ äå-
ñÿòü. Òà ÿ íå äóìàþ ïðî ö³ â³äñîòêè, àäæå
äèâî â æèòò³ âñå-òàêè áóâàº, ïðàâäà æ?

Ìèêèò³ íà ë³êóâàííÿ ïîòð³áíî 50 000 ãðè-
âåíü.

ÏðèâàòÁàíê â ì. Êèºâ³
ÌÔÎ 320649
ÎÊÏÎ 23699557
ð/ð 29243825514475
Òåëåôîí ìàìè Ìèêèòè — 8(066)

902 22 48

Під от вала Людмила КОЛБ,
спеціально для "Хрещати а"

— ...íî òóò æå Äîæäü, â ïå÷àëè
è îòâàãå, îìûë ìíå ãóáû çàïàõîì
ùåíêà.

Îëÿ, ñèäÿ÷è á³ëÿ ìåíå íà äè-
âàí³, òèõî, ïðîòå âïåâíåíî ÷èòàº
óðèâîê ³ç "Êàçêè ïðî Äîù" Áåë-
ëè Àõìàäóë³íî¿. Ä³â÷èíêà çíàº ùå
íàïàì’ÿòü ïîåç³¿ Áëîêà, ªñåí³íà
òà Ïóøê³íà ³ ïåðåêàçóº ìàéæå äî-
ñë³âíî ïðîçó, îñîáëèâî êàçêè.
Íàéêðàùå — àçåðáàéäæàíñüê³
íàðîäí³. Çàçâè÷àé â³ðø³ ä³â÷èí-
ö³ ÷èòàº ìàìà Íàòàëÿ, à êàçêè —
òàòî Òîëÿ. Öå áóâàº çðàíêó, êî-
ëè í³õòî é í³êóäè íå ïîñï³øàº,
àáî ââå÷åð³ — ïåðåä ñíîì.

— Îë³ äîñòàòíüî äâîõ àáî òðüîõ
ïðî÷èòàíü, ³ âîíà ëåãêî çàïàì’ÿ-
òîâóº òåêñò,— õâàëèòüñÿ ìàìà
ä³â÷èíêè.

Äî íàäçâè÷àéíèõ ìîæëèâîñòåé
Îëèíî¿ ïàì’ÿò³ ¿¿ áàòüêè âæå
çâèêëè, à ÿ — â³äâåðòî çäèâîâà-
íà ³ çà÷àðîâàíà ä³â÷èíêîþ. ̄ é äå-
ñÿòü ðîê³â, âîíà íàâ÷àºòüñÿ ó òðå-
òüîìó êëàñ³ ñïåö³àëüíî¿ øêîëè
äëÿ "îñîáëèâèõ" ä³òåé. Ó Îë³ —
ÄÖÏ. Òàêèõ ÿê âîíà — áàãàòî.
Àëå æ á³ëüø³ñòü öèõ ä³â÷àòîê ³
õëîï÷èê³â ó ñâî¿ äåñÿòü ðîê³â,
îêð³ì ïðîáëåì ç îïîðíî-ðóõîâèì
àïàðàòîì, ìàþòü íà äîäà÷ó ùå é
ïðîáëåìè ç ìîâëåííÿì: óñå ðîçó-
ì³þòü, êàæóòü ¿õí³ òàòà é ìàìè,
îò ò³ëüêè âèìîâèòè íå ìîæóòü.
Òîìó Îëÿ, âèõîäèòü, íàñïðàâä³,
îñîáëèâà: âîíà ÷³òêî ³ âèðàçíî
ãîâîðèòü, ñàìîñò³éíî ïåðåñóâàº-
òüñÿ, õîäèòü äî áàñåéíà ³ âì³º êà-

òàòèñÿ íà ëèæàõ, à ìèíóëîãî ðî-
êó âîíà ðàçîì ³ç ðîäèíîþ âïåð-
øå ï³øëà â ã³ðñüêèé ïîõ³ä íà
Êàâêàç.

Ìè çàãîâîðèëè ïðî øêîëó ³
Îëÿ îäðàçó ïðèíåñëà ìåí³ ñâ³é
ùîäåííèê. Âîíà ðîçãîðíóëà éî-
ãî, àáè ïîêàçàòè îö³íêè. Óñüîãî
ïîòðîøêó — îòàêèì áóâ Îëèí
ùîäåííèê.

— Óñå çàëåæèòü â³ä ìîãî íà-
ñòðîþ,— Îëÿ ä³ëîâèòî ðîç’ÿñíþº
ìåí³ âñå, íàâ³òü íå äî÷åêàâøèñü
ìî¿õ ïðîãíîçîâàíèõ "äîðîñëèõ"
çàïèòàíü. Îëÿ — ñïåöèô³÷íà ó÷å-
íèöÿ, ñï³ëüíó ìîâó çíàõîäèòü íå
ç óñ³ìà, à êîëè ìàìà Íàòàëÿ ñâà-
ðèòü ¿¿ ÷àñîì çà ïîãàíó ïîâåä³í-
êó — ä³â÷èíêà ó â³äïîâ³äü ðîçïî-
â³äàº ìàì³ êàçêè. ² òà á³ëüøå íå
çëèòüñÿ.

Ìàìà Íàòàëÿ ðîçïîâ³ëà ìåí³
ïðî Îëèí êëàñ, äå íàâ÷àþòüñÿ ùå
ñåìåðî "îñîáëèâèõ" ä³òëàõ³â, òà
ïðî îäíîêëàñíèêà Äàíþ, ÿêèé
ùîðàçó äîïîìàãàº ä³â÷èíö³ íåñ-
òè ¿¿ ðþêçàê. À ùå â Îë³ º Ãàëè-
íà Ïåòð³âíà, óëþáëåíà â÷èòåëü-
êà.

— Âè íàâ³òü íå óÿâëÿºòå, ùî
â³äáóâàºòüñÿ! — íåï³äðîáíèé çà-
õâàò ìàëåíüêî¿ îïîâ³äà÷êè Îë³.—
Âîíà ìåí³ äçâîíèòü, ãîâîðèòü ç³
ìíîþ. ß õî÷ó ç íåþ æèòè. Òàòó,
ðîçêàæè, ÿê ÿ õîäèëà äî íå¿ â ãîñ-
ò³!

² òàòî ðîçïîâ³â ïðî Ãàëèíó
Ïåòð³âíó, ÿêà çàéìàºòüñÿ ç Îëåþ
òà ³íøèìè ä³òêàìè ËÔÊ. À ä³â-

÷èíêà, êîëè ¿é ïîãàíî ÷è ñóìíî,
çàâæäè ïðèõîäèòü äî íå¿. ßê êà-
æå òàòî Òîëÿ, Îëÿ äóæå øâèäêî
çâèêàº äî õîðîøèõ ëþäåé. Òîìó
äî Ãàëèíè Ïåòð³âíè âîíà òåæ äó-
æå øâèäêî çâèêëà. Âëàñíå, ÿê ³
âñ³ ä³òè. À ùå ó Îë³ º äâîº äîðîñ-
ëèõ äðóç³â — äÿäüêî Îëåã òà äÿäü-
êî Ãðèöü. Äÿäüêè — íå ð³äí³, öå
ëþäè, ÿê³ ëþáëÿòü Îëþ ³ õâè-
ëþþòüñÿ çà ¿¿ çäîðîâ’ÿ.

— Äèâ³òüñÿ, âñå ðîçïî÷àëîñÿ 16
ãðóäíÿ 2006 ðîêó.— Îëÿ ïîêàçóº
ìåí³ ñïèñàíèé êóëüêîâîþ ðó÷-
êîþ áëîêíîòèê. Òóäè âñ³ºþ ðîäè-
íîþ çàïèñóþòü óñ³ âïðàâè òà ïðî-
öåäóðè, ÿê³ ïðîõîäèòü ä³â÷èíêà.
Æóðÿòüñÿ, êîëè äîâîäèòüñÿ ðî-
áèòè ïàóçè, ³ çàñìó÷óþòü äÿäüêà
Ãðèöÿ, ÿêèé óñå "êîíòðîëþº".

— Ïàì’ÿòàþ, ÿê â îäí³º¿ íàøî¿
çíàéîìî¿ äîíüêà ñòàëà õîäèòè.
Ìè òàê ðàä³ëè òîä³ çà íèõ îáîõ.
Ïðîòå ââàæàëè, ùî ó íàñ òàêîãî
íå áóäå,— ï³ä ê³íåöü ðîçïîâ³äàº
òàòî.

Ðàç íà ï³âðîêó éîãî äîíå÷êà ¿ç-
äèòü äî Òðóñêàâöÿ. À ïóò³âêè òó-
äè äóæå äîðîã³, ïðèáëèçíî 6 000
ãðèâåíü, íå âðàõîâóþ÷è ïðîæè-
âàííÿ òà õàð÷óâàííÿ. Íàòàëÿ ³
Àíàòîë³é øóêàëè ³ çíàõîäèëè
êîøòè íà ë³êóâàííÿ Îë³. ², ïðàê-
òè÷íî, âñ³ì íîâèì ðóõàì ¿õíÿ
äîíüêà íàâ÷èëàñÿ ñàìå òàì — ó
Ì³æíàðîäí³é êë³í³ö³ â³äíîâíîãî
ë³êóâàííÿ. ¯çäèòè òóäè Îë³ ïî-
òð³áíî ðåãóëÿðíî — äâ³÷³ íà ð³ê,
àáè íå çóïèíÿòèñÿ íà äîñÿãíóòî-

ìó. À ùå — àáè, êð³ì ëèæ, ä³â-
÷èíêà "ï³äêîðèëà" ùå é âåëîñè-
ïåä.

ßêùî âè íåáàéäóæ³ ³ õî÷åòå äî-
ïîìîãòè, çàòåëåôîíóéòå äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó íàñåëåííÿ çà òåë. 497-56-
44 ³ ä³çíàéòåñÿ, ÿê ìîæíà íàäàòè
äîïîìîãó

Під от вала Людмила КОЛБ,
спеціально для "Хрещати а"

Îñîáëèâ³ ìîæëèâîñò³ 
“îñîáëèâî¿” äèòèíè
²ñòîð³ÿ ïðî ìàëåíüêó ðîçóìíèöþ Îëþ Ïëåñüêó, ÿêà çàâäÿêè çóñèëëÿì 
³ ï³äòðèìö³ ñâî¿õ òàòà é ìàìè ïîñòóïîâî äîëàº ñâîþ õâîðîáó
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Головне��правління�охорони�

��льт�рної�спадщини�

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

проводить� �он��рс�на� заміщення�ва�антних�посад�державних

сл�жбовців���Головном���правлінні�охорони���льт�рної�спадщини�

—завід�вача�се�тор��реставрації;�

—�оловно�о� спеціаліста� відділ�� облі��,� майна� та� охорони

пам’ято�.

Умови� �он��рс�� на� заміщення� ва�антних� посад� державних

сл�жбовців:

1) �оловно�о�спеціаліста�відділ��облі��,�майна�та�охорони�пам’ято�:

- вища�освіта�відповідноо�професійноо�спрям�вання�(�валіфі�ація�“істори�”,

“мистецтвознавець”)� за� освітньо-�валіфі�аційним� рівнем� не� нижче

спеціаліста,�маістра;

- стаж�роботи�за�фахом�державним�сл�жбовцем�не�нижче�посади�спеціаліста

І� або� II� �атеорій� не�менше� 3� ро�ів� або� стаж� роботи� за�фахом� в� інших

сферах��правління�не�менше�5�ро�ів,�знання�ПК,�висо�е�поч�ття�обов’яз��,

дисциплінованість,� відповідність� нормам�Ети�и� поведін�и� державноо

сл�жбовця.

2) завід�вача�се�тор��реставрації:

- вища� освіта� відповідноо� професійноо� спрям�вання� (�валіфі�ація

“реставратор”,�“архіте�тор”)�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�не�нижче

спеціаліста,�маістра;

- стаж� роботи� за�фахом� державним� сл�жбовцем� на� �ерівних� посадах� (не

нижче�посади�спеціаліста�І��атеорії)�не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�за

фахом�в� інших� сферах� �правління�не�менше�5�ро�ів,� знання�ПК,� висо�е

поч�ття�обов’яз��,�дисциплінованість,�відповідність�нормам�Ети�и�поведін�и

державноо�сл�жбовця.

3)� �оловно�о�спеціаліста� відділ�� інспе�ції� державно�о� �онтролю�з

охорони���льт�рної�спадщини:

- вища�освіта�відповідноо�професійноо�спрям�вання�(�валіфі�ація�“істори�”,

“архіте�тор”)� за� освітньо-�валіфі�аційним�рівнем� не� нижче� спеціаліста,

маістра;�

- стаж�роботи�за�фахом�державним�сл�жбовцем�не�нижче�посади�спеціаліста

І� або� II� �атеорій� не�менше� 3� ро�ів� або� стаж� роботи� за�фахом� в� інших

сферах��правління�не�менше�5�ро�ів,�знання�ПК,�висо�е�поч�ття�обов’яз��,

дисциплінованість,� відповідність� нормам�Ети�и� поведін�и� державноо

сл�жбовця.

До��менти� приймаються� протя�ом�місяця� з� дня� оп�блі��вання

о�олошення�про��он��рс�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Спась�а,�12,��.�301.�

Довід�и�за�тел.�545-61-04.

Національний�ботанічний�сад�ім.�М.М.�Гриш�а�здає�в�оренд��

на��он��рсних�засадах�наст�пні�приміщення:

Приміт�а:�в�таблиці�в�азана�почат�ова�вартість�оренди�1��в.м�приміщення�до�почат����он��рс��без�врах�вання

�ом�нальних�та�інших�платежів.�Умовами��он��рс��є:

- зобов’язання�орендаря���ласти�доовір�за�типовим�зраз�ом,�затвердженим�постановою�Бюро�Президії

НАН�У�раїни;

- дотримання�вимо�е�спл�атації�об’є�та;

- страх�вання�орендованоо�приміщення�на�весь�термін�дії�доовор��оренди�на��ористь�орендодавця;

- �омпенсація�витрат�на�п�блі�ацію�оолошення�про��он��рс;

- зобов’язання�про�сплат��авансових�платежів�на�1-2місяці�оренди;

- в�приміщенні�на�розс�д�орендаря�може�б�ти�ви�онаний�ремонт�приміщення�за�рах�но��орендаря.

Пропозиції��часни�ів��он��рс��надаються���запечатаних�печат�ою��часни�а��он��рс���онвертах�з�написом

на�“�он��рс”.�Довід�и�за�тел.:�285-42-28.

Кінцевий�термін�надання�пропозицій�для��часті�в��он��рсі�—�28.12.2008�р.�

Конта�тна�особа�—�Бабич�Ольа�Гриорівна.

Повна�хар-�а

приміщень

Адреса

приміщення

Площа

приміщення

Можлива�мета

ви�ористання

приміщ.

оренда,�рем.

Стартова�ціна

плати�за

1 �в. м

Термін�дії

до�ов.�оренди

Кімната�в

підвальном��приміщ.

адмін.��орп�с�

Тімірязєвсь�а,�1 40,0 Розміщення

офіс�

16,67 31.12.09

Кімнати�на�3�поверсі

2��орп.

Тімірязєвсь�а,�1 52,7 Розміщення

офіс�

70,0 31.12.09

Тімірязєвсь�а,�1 116,08 Розміщення

офіс�

54,16 31.12.09

Господарсь�ий�с�д�Київсь-

�ої� області� повідомляє� про

підотов��� матеріалів� щодо

обрання� безстро�ово� на

посад�� с�дді� Господарсь�оо

с�д��Київсь�ої�області�Коши�а

Андрія�Юрійовича.

С�дова�повіст�а� �� цивільній� справі

№ 2-3377/2008.�Печерсь�ий�районний

с�д�м.�Києва�повідомляє�ПП�“Шанар”,

Ха�бердиєвій�Меші�Веліївні�про�с�дове

засідання���справі�за�позовом�ДП�“Пар�

Лейн� Ріелті”� на� Льва� Толстоо”� про

стянення� рошових� �оштів� о� 17.00

12.01.2009�р.�Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.

Хрещати�,�42-а,��аб.�13.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає� Зиар� Світлан�� Федорівн�� та

Просяні�а�Володимира�Михайловича�в�я�ості

відповідачів� в� с�дове� засідання� по� цивільній

справі�№�2-1807/08�за�позовом�АТА�“VHV”�до

Зиар�С.Ф.,�Просяні�а�В.М.,�третя�особа�УДАІ

У�раїни���Волинсь�ій�області�про�витреб�вання

ви�раденоо� транспортноо� засоб�� з� ч�жоо

неза�онноо� володіння,� я�е� відб�деться

23.01.2009� ро��� о� 14.00,� в� приміщенні

Печерсь�оо� районноо� с�д�� м.� Києва� за

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

�аб.�№�34.

Водночас�повідомляємо,�що���випад���вашої

неяв�и�в�с�дове�засідання�та�неповідомлення

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

розлян�та� �� ваш�� відс�тність� на� підставі

наявних�в�ній�матеріалів.

С�ддя�Оніщ���М.І.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,� �атеорія� 2, серія� А,

№ 194670� на� ім’я� Гарізона� Василя� Зіновійовича� вважати

недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,� �атеорія� 2, серія� А,

№ 208061�на�ім’я�Шов��нен�а�Євенія�Оле�сандровича�вважа-

ти�недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,� �атеорія� 2, серія� А,

№ 265549�на�ім’я�Капічіна�Володимира�Оле�сійовича�вважати

недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,� �атеорія� 2, серія� А,

№ 022121� на� ім’я� Плетяноо� Петра� Васильовича� вважати

недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,� �атеорія� 2, серія� А,

№ 284148�на� ім’я�Шевчен�а�Оле�сандра�Ми�олайовича�вва-

жати�недійсним.

� Посвідчення�потерпілої�від�чорнобильсь�ої��атастрофи, серія Б,

№ 520635� на� ім’я�Шевчен�о� Олени� Євдо�имівни� вважати

недійсним.

Печерсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва� (м. Київ,� в�л.� Хрещати�,� 42-А,

�аб. 24)� ви�ли�ає� Беден�о� Лілію

Ми�олаївн�,� я�а� зареєстрована� за

адресою:�м.�Київ,� в�л.�Раїси�О�іпної,

б. 3,� �в.� 13� �� с�дове� засідання� за

позовом� ТОВ� “Комерційний� бан�

“Дельта”�про�стянення�заборованості

за� �редитним� доовором,� я�е

відб�деться�23.12.2008�р.� об�11.40.

В разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�без

поважних� причин� справа� б�де

розлян�та��� її�відс�тність�на�підставі

наявних�даних.

С�ддя�Остапч���Т.В.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�відповідача:�ТзДВ�“Страхова�Компа-

нія�“Індіо”�(останнє�відоме�місце�знаходження:

м.�Київ,�в�л.�Предславинсь�а,�29)�по�цивільній

справі�№2-3387/08�за�позовом�С�ш�о�Р.В.�до

ТзДВ�“Страхова��омпанія�“Індіо”�про�стянення

страховоо�відш�од�вання�та�моральної�ш�оди

в�попереднє�с�дове�засідання,�я�е�відб�деться

15.01.2009�ро���о�14.00�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�36,�під�олов�ванням

с�дді�Умнової�О.В.

З�оп�блі��ванням�оолошення�про�ви�ли�

відповідач�вважається�повідомленим�про�день,

час�та�місце�розляд��справи�і�в�разі�неяв�и

до�с�д��справа�може�б�ти�розлян�та�за�вашої

відс�тності.�

С�ддя�Умнова�О.В.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає� �� с�дове� засідання� Хомен�о

Галин��Гриорівн��в�я�ості�відповідача,�для

�часті� в� цивільній� справі� за� позовом

Хомен�а�Петра�Михайловича� до� Хомен�о

Галини�Гриорівни�за��частю�третьої�особи:

Печерсь�ої�районної���м.�Києві�державної

адміністрації� про� визнання� особи� та�ою,

що�втратила�право��орист�вання�житлом,

розляд� я�ої� відб�деться� 10.01.2009� ро��

о 10.00,�в�приміщенні�Печерсь�оо�район-

ноо� с�д��м.� Києва� за� адресою:�м.� Київ,

в�л.�М. Гайцана,�4,��аб.�412.

С�ддя�А.М.�Горяйнов

С�д�за�позовом�ВАТ КНДІ�“Синте-

�о”�до�Лободи�Лариси�Адамівни�та

Лободи� Юрія� Федоровича� справа�

№2-189/08,�с�ддя�Андрієн�о�Антоніна

Ми�олаївна,�відб�деться�24.12.2008 р.

об�11.00���Деснянсь�ом��районно-

м��с�ді�м.�Києва�за�адресою:�м. Київ,

в�л.�Мая�овсь�оо, 5в.

Відповідно�до�п�н�т��2�статті�2�За�он��У�раїни�від�18�березня

2004� ро��� №1625-IV� “Про� порядо�� обрання� на� посад�� та

звільнення� з� посади� професійноо� с�дді� Верховною� Радою

У�раїни”�Територіальне��правління�державної�с�дової�адміні-

страції�в�місті�Києві�повідомляє�про�під�отов���матеріалів

щодо�обрання�безстро�ово�на�посади�с�ддів:

Голосіївсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

- Антонової�Наталії�Володимирівни;

Дніпровсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

- Савл���Тетяни�Василівни;

Оболонсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

- Пшон�и�Романа�Ми�олайовича;

Печерсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

- Отрош�Інни�Оле�сіївни;

Святошинсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

- С�оріна�Андрія�Володимировича;

Апеляційно�о�с�д��міста�Києва:

- Фінаєєва�Валерія�Оле�сандровича.

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни

по�м.�Києв��повідомляє�про�підс�м�и�приватизації�об’є�та

малої� приватизації� (�р�па� А)�шляхом� ви��п��державної

власності:

- нежилі� приміщення� заальною� площею�89,50� �в.�м� (за� адресою:

м. Київ,�в�л.�І.�Климен�а,�12-а,�літера�А),�приватизовані�юридичною

особою�за�689�460,00�рн.,�в�том��числі�ПДВ�—�114�910,00�рн.

ДВП�“Б�дрем�омпле�т”�НАН�У�раїни
15.01.2009�проводить��он��рс�на�оренд��приміщення

площею�261,4�м2 (б.�А�.�Вернадсь�о�о,�36-в)

стартова�оплата�1-й�поверх�31,82�рн,�

підвал�19,63�за�1�м

2

ПДВ�

та��ом�нальні�сплач�ються�о�ремо.

Довід�и�за�тел.�424-34-86.

Державне�підприємство�

“Техно�ом�ІПМ�НАН�У�раїни”

здає�в�оренд��на��он��рсній�основі�

виробничі�площі�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Сл�жбова,�3�(А�адеммістеч�о)

тел.�502-41-80,�332-60-76.

Саржинсь�оо� Володимира� Володимировича� 14.06.1980� ро��� народження,

проживаючоо�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Т�полєва,�б�д.�15-Д,��в.�40,�ви�ли�ається

до�Святошинсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва я��відповідач���цивільній�справі�

№2-2967-1/08� за� позовом� Моторне� транспортне� страхове� бюро� У�раїни� до

Саржинсь�оо�Володимира�Володимировича�про�стянення�збит�ів�в�поряд���ререс�.

С�дове�засідання�відб�деться�24�р�дня�2008�р.�об�11.20�в�приміщенні�с�д��за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�142,��аб.�18.�У�разі�неяв�и�та�неповідомлення�с�д�

про�причини�неяв�и���с�дове�засідання�відповідача�справ��б�де�вирішено�на�підставі

наявних���ній�даних�чи�до�азів.

С�ддя�Ул’яновсь�а�О.В.

Тимошен�а� Володимира� Володимировича,� 18.05.1970� ро��� народження,

зареєстрованоо� за� адресою:�м.� Київ,� пр.� 50-річчя�Жовтня,� б�д.� 12-Б,� �в.� 64,

ви�ли�ається� до�Святошинсь�о�о� районно�о� с�д�� м.� Києва� я�� відповідач� �

цивільній�справі�№�2-2965-1/08�за�позовом�АТ�“Інд�стріально-Е�спортний�Бан��до

Тимошен�а�Володимира�Володимировича�про�стянення��редитної�заборованості.

С�дове�засідання�відб�деться�24�р�дня�2008�р.�об�11.10�в�приміщенні�с�д��за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�142,��аб.�6.�У�разі�неяв�и�та�неповідомлення�с�д�

про�причини�неяв�и���с�дове�засідання�відповідача�справ��б�де�вирішено�на�підставі

наявних���ній�даних�чи�до�азів.

С�ддя�Ул’яновсь�а�О.В.
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Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)
01034, Київ,
вул. Володимирська,
51�а, репроцентр 
газети «Хрещатик».
Тел.: 235�82�72,

234�12�55
repro.kreschatic. kiev.ua
Усі види додрукарських 
робіт.

хрещатик

Передплатні�ціни

на�місяць�—� 6��рн.�48��оп.

на�3�місяця�— 19��рн.�26��оп.

на�6�місяців�— 37��рн.�22��оп.

на�12�місяців�— 73��рн.�49��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ПН,�ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)

З�достав�ою��азети���поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 24��рн.�76��оп.

на�3�місяця�— 73��рн.�83��оп.

на�6�місяців�— 146��рн.�36��оп.

на�12�місяців�— 291��рн.�77��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІК

2209461308

У�КАТАЛОЗІ�ПЕРЕДПЛАТНИХ�ВИДАНЬ�УКРАЇНИ�НА 2009�РІК�СТОР.�23
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

âèõîäèòü ó 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 3386
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Павло ГУДІМОВ, ратор арт-
центр “Я Галерея”, часни
рт “Г дімов”:
— Спати не збираюся до 5.15, а

потім від люч ся! Я підтрим ю та-
справ , я т ризм в У раїні, а то-

м на Новий рі люблю їздити на
Західн У раїн . Цьо о ро поїд
до Львова і в Карпати, де можна
ч дово провести час! А їхати, с а-
жімо, в Арабсь і Емірати — нон-
сенс. Де сні , де мороз? Де саме
з стрічатим Новий рі , по и що
не знаю — не люблю план вати.
Відпочино має йти та , я іде.
Можливо, Львові залиш ся, а я -
що візьм вит и, деінде поїд ...

Валентина ХАМАЙКО, теле-
вед ча, а триса:
—Власне, ми вже почали свят -

вати Новий рі ! Вирішили із сім’єю
поїхати до Іспанії, де нині й переб -
ваємо. Новорічн ніч хочемо про-
вести теплі перед во нищем, а

вранці підемо до моря з стрічати
сонце! Я давно мріяла поїхати теп-
лі раї під Новий рі , і та о о свят-
вання ще не б ло. Д же роман-

тично і незвично! План ємо добре
виспатися, щоб новорічн ніч ма-
ти сили!

Валерій ЧИГЛЯЄВ, а тор, за-
сл жений артист У раїни:
— Я на Новий рі б д в Хар о-

ві, др зів. Але моя мрія — від-
значати йо о з бать ами. Це свя-
то дитинства. Слава Бо , бать и
ще живі, том з ними завжди по-
ч ваєшся дитиною і очі єш на ди-
во. Людина без віри в ч деса і без
дитинства — не Людина! Новий
рі — це традиційний “олів’є”, 12
дарів рантів, за ад вання ба-
жання... Хотілося б, щоб Рі оро-
ви б в хорошим. Що саме роби-
тим в новорічн ніч, по и що не
знаю, але до третьої ран поста-
раюся не спати!

Ï³ä Íîâèé ð³ê ÿ 
íå ñïàòèìó äî...

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний деп тат:
— Залежно від прізвища ж рналіста і видання, ін-

формаційних матеріалів. Критерії цьо о відбор д -
же прості: ми всі знаємо, хто за я им виданням сто-
їть, том можемо оцінювати я ість інформації. Для
мене найважливіше — об’є тивність, аналіти а та
професіоналізм с то ж рналістсь ий.

Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ, лідер партії “Братство”:
— Я вірю всім ж рналістам с пності, а ожно-

м о ремо — ні. Отримавши масив інформації, лише
тоді можна зробити виснов и. А я що тіль и є одна
точ зор , цьо о зробити не можна. Та само, я
статистиці, я не можна робити на базі малої р пи
осіб чи однієї людини. Зі статистичними методами
потрібно підходити і до с часної ж рналісти и!

Сер ій ЄРМАКОВ, дизайнер:
— Я що чесно, залежно від ж рналіста. Я сам, да-

ючи інтерв’ю виданню, бач , що ж рналісти по-різ-
ном подають матеріал, зважаючи на професійність
автора, стилісти видання. Моя професія передба-
чає др жб з ж рналістами, і з ба атьма мене
справді хороші стос н и. Одна бочці мед є й
рапля дьо тю. Та , після мо о останньо о по аз
один ж рналіст захоплено від н вся, а др ий —
роз рити вав. Усе від людини залежить!

Анжелі а АНДРІЄВСЬКА, засл жена артист а
У раїни:
— Я вірю ж рналістам. Том що більше нема о-

м вірити! У нас з’являється дедалі більше поряд-
них ж рналістів, я і не продаються. Вони вибирають
свою професію, щоб правдиво висвітлювати події,
що нині відб ваються. Ж рналісти досить висо о о
рівня в У раїні є — і це вже привід, щоб їм довіря-
ти! Зазнач , що про всі новини я переважно дізна-
юся з телевізійно о простор .

×è â³ðèòå âè æóðíàë³ñòàì?

Êèÿíè ëþáëÿòü
ïîñïàòè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. 12 — 20 %
2. Øåñòè ðàíêó — 18 %
3. Äðóãî¿ — 18 %
4. Ïåðøî¿ ãîäèíè íî÷³ — 18 %
5. ×åòâåðòî¿ — 15 %
6. Íå áóäó ñïàòè âçàãàë³ — 11 %

Äî áàãíåòà 
ïðèð³âíÿëè ïåðî
Ó Êèºâ³ âñòàíîâèëè ïàì’ÿòíèê Ãåîðã³þ Ãîíãàäçå
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора за ініціативи Київ-
сь о о місь о о олови
Леоніда Черновець о о в
столиці рочисто від рили
пам’ятни Геор ію Гон а-
дзе та ж рналістам, я і
за ин ли за свобод сло-
ва. Мон мент при рашає
с вер біля М зею Марії
Зань овець ої. Та ож
столиці ім’ям за ибло о
ж рналіста назвали одн
із в лиць та навчальний
за лад. Пам’ятни обій-
шовся місь ом бюджет
в 8 млн рн. Столичний
мер повідомив, що ращі
ст денти фа льтетів ж р-
налісти и отрим ватим ть
стипендії імені Геор ія
Гон адзе, я а б де найви-
щою в раїні.

Öüîãî ðîêó âèïîâíèëîñÿ â³ñ³ì
ë³ò ç ÷àñó çíèêíåííÿ æóðíàë³ñòà
Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå. Ñòîëè÷íà âëàäà
çà ñïðèÿííÿ òà ç ³í³ö³àòèâè ìåðà
Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
óâ³÷íèëà ñâ³òëó ïàì’ÿòü âèäàòíî¿
ëþäèíè, âñòàíîâèâøè éîìó òà ³í-
øèì ìàéñòðàì ïåðà, ÿê³ çàãèíóëè
çà ñâîáîäó ñëîâà, ïàì’ÿòíèê ó
ñêâåð³ á³ëÿ Ìóçåþ Ìàð³¿ Çàíüêî-
âåöüêî¿. Íà éîãî ñïîðóäæåííÿ çà-
òðà÷åíî 8 ìëí ãðí. “ß ùàñëèâèé
ç òîãî, ùî ì³é òðèð³÷íèé çàäóì
ðåàë³çîâàíî”,— ñêàçàâ ì³ñüêèé ãî-
ëîâà.— Ãåîðã³é Ãîíãàäçå ñïðàâæ-
í³é ãåðîé, ñèìâîë óêðà¿íñüêî¿ íå-
çàëåæíîñò³, ìóæíÿ ëþäèíà”. Íà-
ðàç³ éîãî ³ì’ÿì íàçâàíî îäíó ç ãî-
ëîâíèõ âóëèöü ñòîëèö³ òà íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä. Ïðîòå íà öüîìó êè¿â-
ñüê³ î÷³ëüíèêè çóïèíÿòèñÿ íå ïëà-
íóþòü. Àâòîð íàéêðàùîãî ìàòåð³-
àëó ïðî Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå îòðèìàº
ïðåì³þ ì³ñüêîãî ãîëîâè, ÿêó òîé
âèïëà÷óâàòèìå ç îñîáèñòèõ êîø-
ò³â. À êðàù³ ñòóäåíòè ôàêóëüòåò³â
æóðíàë³ñòèêè êðà¿íè îòðèìóâàòè-
ìóòü ñòèïåíä³¿ ³ìåí³ çàãèáëîãî ãå-
ðîÿ. “Öÿ ñòèïåíä³ÿ áóäå çíà÷íî

âèùîþ çà äåðæàâí³. Âèïëà÷óâàòè-
ìó ¿¿ òàêîæ ³ç âëàñíèõ ãðîøåé. ß
çâåðòàþñÿ äî âñ³õ æóðíàë³ñò³â ³ç
ïðîõàííÿì âèçíà÷èòè ñóìó ñòè-
ïåíä³é. ² âñå öå ÿ çðîáëþ ³ç âåëè-
êèì çàäîâîëåííÿì”, — äîäàâ ì³ñü-
êèé ãîëîâà.

Ñêóëüïòîðè íàìàãàëèñÿ ðîçêðè-
òè õàðàêòåð æóðíàë³ñòà. Êîìïîçè-
ö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí: ïåð-
øà — äåðåâî æèòòÿ, âèãîòîâëåíå

ó âèãëÿä³ ïåðà, ëèñòî÷êàìè ÿêîãî
º ïîðòðåòè çàãèáëèõ ìàéñòð³â ñëî-
âà, äðóãà — ñàì Ãåîðã³é Ãîíãàäçå,
âäÿãíåíèé ó êàøåì³ðîâå ïàëüòî —
òàê çâàíèé ïèñê ìîäè íà çëàì³
ÕÕ — ÕÕ² ñòîë³òü. Âèñîòà êîìïî-
çèö³¿ — 8,5 ì.

“ ß õîò³â áè áà÷èòè ïî âñ³é Óêðà-
¿í³ ñïðàâæí³õ ãåðî¿â,— ñêàçàâ íà-
îñòàíîê Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. —
ß çàâæäè áóäó äëÿ íèõ îïîðîþ”
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я не буду спати до:
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íåâåëèêèé ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé,

ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³
0...—3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +6°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè 0...+2°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè 0...—2°Ñ, âíî÷³ —3...—5°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —1...+1°Ñ, âíî÷³ 0...+1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Íåâåëèêèé ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé,
1—3 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ

На д м людей, я і добре знали Геор ія Гон адзе, с льпторам далося
відобразити хара тер ж рналіста
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