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Ïðåçèäåíò îá³öÿº ïîêàçàòè
ïðàâèëüíèé øëÿõ
Â³êòîð Þùåíêî âèñòóïèâ ïðîòè ðåâ³ç³¿ Êîíñòèòóö³¿ ³ ïîîá³öÿâ, ùî çà íüîãî
íå áóäå ñîðîìíî

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Ві тор Ющен о дав дов оочі ван під-
с м ов прес- онференцію, відповівши на
запитання, я і найбільше хвилюють с спіль-
ство. Президент запевнив, що він не доп с-
тить внесення змін до Констит ції, я і перед-
бачають обрання лави держави парламенті
в обхід сенародно о олос вання. Та ож
Ві тор Ющен о на олосив, що Нацбан
вдасться стабіліз вати рс ривні вже до
ново о ро .

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî çàÿâëÿº, ùî íå
äîïóñòèòü ðåâ³ç³¿ Êîíñòèòóö³¿ â îáõ³ä íàðîäíîãî âîëå-
âèÿâëåííÿ. Ïðî öå â³í ñêàçàâ ó÷îðà ï³ä ÷àñ ï³äñóìêî-

âî¿ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿, â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ ùî-
äî ³ñíóâàííÿ ñöåíàð³þ çì³íè Êîíñòèòóö³¿ ç ìåòîþ îá-
ðàííÿ ïðåçèäåíòà â ïàðëàìåíò³. “Íå çâåðòàéòå óâàãè íà
äóðíèö³. Ìè — êðà¿íà äåìîêðàò³¿, â ÿê³é íàðîä — íå
áèäëî”,— ñêàçàâ Â³êòîð Þùåíêî. “Äîêè ÿ Ïðåçèäåíò
ó ö³é êðà¿í³, ïðåçèäåíòà îáèðàòèìóòü ïðÿìèì çàãàëüíèì
ãîëîñóâàííÿì. Íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿêà áóäå ô³ãóðà”,—
çàÿâèâ ãëàâà äåðæàâè. Â³í òàêîæ ïðîêîìåíòóâàâ îñòàí-
í³ ïîä³¿ â åêîíîì³÷í³é ñôåð³, çîêðåìà ñòð³ìêå ïàä³ííÿ
íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè. Íà ïåðåêîíàííÿ Â³êòîðà Þùåí-
êà, íàéáëèæ÷èìè äíÿìè íà âàëþòíîìó ðèíêó áóäå äî-
ñÿãíóòî ñòàá³ëüíîñò³ ³ ãðèâíÿ çì³öíèòü ñâî¿ ïîçèö³¿.
Ïðåçèäåíò âèçíàâ, ùî â îñòàíí³ ì³ñÿö³ ãðèâíÿ ïåðåæè-
ëà îäíó ç íàéá³ëüøèõ àòàê çà óâåñü ÷àñ ñâîãî ³ñíóâàí-
íÿ. “50 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü âèâåëè ç áàíê³âñüêî¿ ñèñòå-
ìè. 6,7 ì³ëüÿðäà äîëàð³â ëþäè êóïèëè â ê³îñêàõ ³ íà ðèí-
êó. Ùîá îáñëóãóâàòè â³äò³ê äåïîçèò³â, Íàöáàíê ïðîäàâ
6,5 ì³ëüÿðäà äîëàð³â ç³ ñâî¿õ çàïàñ³â. Öå âåëèê³ óäàðè,
ùîá âòðèìàòè ñòàá³ëüí³ñòü,” — ðîçïîâ³â â³í. Âîäíî÷àñ

Ïðåçèäåíò çàçíà÷èâ, ùî “öå âæå ïîçàäó”. “Ç êîæíèì
äíåì ìè áà÷èòèìåìî ñòàá³ëüí³øó ãðèâíþ”,— ñêàçàâ Â³ê-
òîð Þùåíêî.

Íå îìèíóâ ãëàâà äåðæàâè ³ ãîñòðèõ ïèòàíü ç ²íòåðíå-
òó. Òàê, â³í â³äïîâ³â íà çàïèòàííÿ: “Ñê³ëüêè òðåáà çà-
ïëàòèòè ïðîñòèì ãðîìàäÿíàì, ùîá óêðà¿íñüê³ âëàäîìîæ-
ö³, çîêðåìà ³ Ïðåçèäåíò, íàçàâæäè çàëèøèëè öþ äåðæà-
âó?” “Öå ïèòàííÿ íå º òàêèì áàíàëüíèì, ÿêèì çäàºòüñÿ
íà ïåðøèé ïîãëÿä. Âîíî ñïîíóêàº íà òâîðåííÿ âçàºì-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òèõ, êîãî îáðàëè, ³ òèõ, õòî îáèðàº.
Öå ðèòîðè÷íå ïèòàííÿ — ÿêèé íàðîä, òàêà ³ âëàäà”,—
çàçíà÷èâ Â³êòîð Þùåíêî, âîäíî÷àñ íàãîëîñèâøè, ùî
“³ñòèííà âëàäà ïîâèííà ³òè íà ï³âêîðïóñó ïîïåðåäó, ïî-
êàçóâàòè íàö³¿ øëÿõ, ÿêèé, ìîæëèâî, çäàºòüñÿ íèí³ íå-
ìîæëèâèì, íåïåðñïåêòèâíèì”. “Íàéáëèæ÷èìè ì³ñÿöÿ-
ìè äëÿ ì³ëüéîí³â ëþäåé íàñòàíå ïðîçð³ííÿ, õòî º õòî â
óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³, çà ÿêèé ³íòåðåñ õòî áîðåòüñÿ. ² ÿ
õî÷ó çàÿâèòè: âàì íå áóäå ñîðîìíî çà ñâîãî Ïðåçèäåí-
òà”,— çàïåâíèâ Â³êòîð Þùåíêî
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Ñîö³àëüíó êàðòêó 
çàïóñòÿòü ç êâ³òíÿ

Ïðèáëèçíî 90 òèñÿ÷ ïåíñ³îíåð³â çìîæóòü
áåçïëàòíî êîðèñòóâàòèñÿ ìåòðîïîë³òåíîì
òà ùå îäíèì âèäîì ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó íà âèá³ð ï³ñëÿ ââåäåííÿ ñîö³àëüíî¿
êàðòêè êèÿíèíà. Çàïðîâàäèòè ¿¿ â ñòîëèö³
ïëàíóþòü ç ïåðøîãî êâ³òíÿ íàñòóïíîãî ðî-
êó. Äëÿ îôîðìëåííÿ êàðòêè ëþäÿì ë³òíüî-
ãî â³êó ïîòð³áíî çàâ÷àñíî ïîäàòè ïàêåò äî-
êóìåíò³â äî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³
òà çàéíÿòîñò³. Àäðåñè òà òåëåôîíè ï³äêà-
æóòü íà "ãàðÿ÷³é ë³í³¿" ìåòðîïîë³òåíó 537-
55-05. Îêð³ì ïåíñ³îíåð³â, íîâîââåäåííÿ
òîðêíåòüñÿ òàêîæ ïîíàä 5 òèñÿ÷ áàãàòîä³ò-
íèõ ñ³ìåé

Îáäàðîâàíèõ ä³òåé
â³äçíà÷èëè â ìåð³¿

Ïðèéîì äëÿ 26 êðàùèõ ó÷í³â Êèºâà, ïå-
ðåìîæö³â âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ
îë³ìï³àä âëàøòóâàëè ó ñòîëè÷í³é ìåð³¿.
"Ì³ñüêà âëàäà çàâæäè ïðèä³ëÿëà áàãàòî óâà-
ãè ä³òÿì, ó òîìó ÷èñë³ é îáäàðîâàíèì. Ó öüî-
ìó ðîö³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî
çàïðîïîíóâàâ ÊÌÄÀ íå ò³ëüêè ïðèâ³òàòè ä³-
òåé ç³ ñâÿòàìè, à é â³äçíà÷èòè ¿õí³ çäîáóòêè
â³òàëüíèìè àäðåñàìè. Ñàìå öå ìè ³ çðîáè-
ëè",— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ñåðã³é Ðóäèê. Íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó â³í
ïîáàæàâ ä³òÿì ï³äòâåðäæóâàòè òà ïîë³ïøó-
âàòè âëàñí³ çäîáóòêè, äèâèòèñÿ ó ìàéáóòíº
ç îïòèì³çìîì ³ çäîáóâàòè íîâ³ îñîáèñò³ ïå-
ðåìîãè

Êè¿âðàäà çàéìåòüñÿ
òåðîðèçìîì

Ïðîãðàìó ïðîòèä³¿ òåðîðèñòè÷íèì ïðî-
ÿâàì íà 2009—2012 ðîêè ïëàíóþòü ðîçãëÿ-
íóòè íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè
ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Ñëóæáè áåçïåêè
Óêðà¿íè. Çàõîäè, ùî âêëþ÷åí³ äî íå¿, áóäóòü
ñïðÿìîâàí³ íà çàõèñò ì³ñòà â³ä òàêèõ çàãðîç.
Òàêîæ ó ñòîëèö³ ïðîäîâæóºòüñÿ àíòèòåðî-
ðèñòè÷íà ï³äãîòîâêà äî ïðîâåäåííÿ ô³íàëü-
íî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðî-2012. ßê ñòà-
ëî â³äîìî, çà îñòàíí³é ð³ê â Óêðà¿í³ ðîçêðè-
ëè 172 ïëàíîâàíèõ òåðàêòè. Çà ¿õíþ ï³äãî-
òîâêó 40 îñ³á ïîòðàïèëè çà ´ðàòè, ùå 21
ñïëàòèëè àäì³í³ñòðàòèâí³ øòðàôè. Ç íåçà-
êîííîãî îá³ãó áóëî âèëó÷åíî 282 îäèíèö³
âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿, 255 ãðàíàò, 280 ê³ëîãðà-
ì³â âèáóõ³âêè. Çàäëÿ ïîïåðåäæåííÿ òåðî-
ðèñòè÷íèõ ñèòóàö³é ó ñòîëèö³ ïîñò³éíî ïðî-
âîäÿòü íàâ÷àííÿ. Íèí³øíüîãî ðîêó òàê³
ïðîéøëè ó àåðîïîðòó "Áîðèñï³ëü", "Åêñïî-
öåíòð³", êîíñóëüñòâ³ ÑØÀ

Æèòåë³ ñòîëèö³ çàêóïèëèñÿ
íà 42 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü

Çà 11 ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó ìåøêàíö³
ñòîëèö³ êóïèëè òîâàð³â òà ïîñëóã íà 
42,2 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é. Ñóìà ñòàíîâèòü ìàéæå ï’ÿòó ÷àñòèíó
â³ä çàãàëüíîäåðæàâíî¿. Çíà÷íîþ ì³ðîþ öå
ïîÿñíþþòü ³ çðîñòàííÿì ö³í. Ñåðåä ïðîäóê-
ò³â ³ç ïî÷àòêó ðîêó íàéá³ëüøå ïîäîðîæ÷àëè
ôðóêòè — íà 41 â³äñîòîê. Íà òðåòèíó á³ëü-
øå êèÿíè ñòàëè ïëàòèòè çà õë³á, ìàêàðîíè,
ì’ÿñî òà öèãàðêè. Ç ïîñëóã íàéá³ëüøå ïîäî-
ðîæ÷àâ òðàíñïîðò ó 2,4 ðàçó. Ö³íè â ðåñòî-
ðàíàõ òà ãîòåëÿõ âèðîñëè íà 25 â³äñîòê³â. À
çà ïîñëóãè ó ñôåð³ çäîðîâ’ÿ äîâîäèòüñÿ ïëà-
òèòè íà 11 â³äñîòê³â á³ëüøå. Îñíîâíèìè ÷èí-
íèêàìè ïîäîðîæ÷àííÿ â óïðàâë³íí³ íàçâàëè
çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ ñèðîâèíè, ìàòåð³àë³â òà
åíåðãîíîñ³¿â

Äî ñâÿòà ïðîäàâàòèìóòü
äåøåâ³ ïðîäóêòè

Ï’ÿòü ÿðìàðîê â³äáóäåòüñÿ ó âèõ³äí³ äëÿ
êèÿí. Óæå òðàäèö³éíî òîâàðè òàì ðåàë³çîâó-
âàòèìóòü íà 10—15 â³äñîòê³â äåøåâøå, àí³æ
íà ðèíêàõ òà ìàãàçèíàõ ñòîëèö³. Òàê, ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ìîæíà áóäå çàêóïèòèñÿ
íà âóëèö³ Áóðì³ñòåíêà, ó Äåñíÿíñüêîìó — íà
Åëåêòðîòåõí³÷í³é, 5, à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó —
íà Çîä÷èõ, 50—54. Äåøåâøå ïðîäóêòè êè-
ÿíàì ïðîïîíóâàòèìóòü òàêîæ íà Îáîëîí-
ñüêîìó ïðîñïåêò³ 23—43 òà íà âóëèö³ Ñòàä³-
îíí³é â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

Êè¿â â÷èíèâ 
ïî-ï³äïðèºìíèöüêè

Áþäæåò Êèºâà íàñòóïíîãî ðîêó ìîæå
çð³âíÿòèñÿ ç áþäæåòîì óñ³º¿ êðà¿íè ³ ñÿã-
íóòè 30 ìëðä äîëàð³â. Ïðî òàê³ ïëàíè
â÷îðà íà çóñòð³÷³ ç ï³äïðèºìöÿìè ì³ñòà
çàÿâèâ ñòîëè÷íèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Ñàìå íà ï³äïðèºìö³â ó ìàéáóò-
íüîìó ìåð ì³ñòà ïîêëàäàº îñíîâí³ ñïîä³-
âàííÿ ùîäî íàïîâíåííÿ ñêàðáíèö³, íà-
òîì³ñòü, â óìîâàõ êðèçè, â³í óæå ïðîïî-
íóº á³çíåñó ï³äòðèìêó ç áîêó ì³ñòà.

Ïàí ×åðíîâåöüêèé ïîîá³öÿâ äîïîìàãà-
òè ñòîëè÷íèì ï³äïðèºìöÿì ó ðîçâ’ÿçàí-
í³ íàéãîñòð³øèõ ïðîáëåì, àäæå ¿õíÿ ðî-
áîòà öå íå ëèøå íàïîâíåííÿ áþäæåòó, à
é ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ êèÿí òà ¿õí³ çàðïëà-
òè. "ß îá³öÿþ, ùî áåðó ï³äòðèìêó ï³äïðè-
ºìíèöòâà ï³ä âëàñíèé êîíòðîëü. Â³äñüî-
ãîäí³ æîäíå âàøå ïðîõàííÿ íå çàëèøèòü-
ñÿ ïîçà óâàãîþ. Áëàãàþ âàñ, ïîâ³ðòå ó
ìîþ ùèð³ñòü ³ ï³äïðèºìíèöüêó äóøó",—
çàïåâíèâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ ñë³â Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ
"Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ç ï³äòðèìêè ï³ä-
ïðèºìíèöüêîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ì. Êè-
ºâà â óìîâàõ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè". Äîêó-
ìåíò ïåðåäáà÷àº çàïðîâàäæåííÿ ï³ëüãî-
âî¿ ñòàâêè íà óêëàäàííÿ äîâãîñòðîêîâî¿
îðåíäè çåìë³ òåðì³íîì íà ð³ê. Çàì³ñòü
òðüîõ â³äñîòê³â ñòàâêó çìåíøåíî äî îä-
íîãî. Êð³ì òîãî, ï³äïðèºìö³ âçàãàë³ â³ä-
òåïåð çìîæóòü âèêóïèòè çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó, íà ïî÷àòêó çàïëàòèâøè 20 â³äñîòê³â
â³ä ¿¿ âàðòîñò³, à ðåøòó ñóìè ñïëàòèòè
âïðîäîâæ äâîõ ðîê³â. Íà äóìêó Ëåîí³äà

×åðíîâåöüêîãî, öå äóæå âèã³äíà ïðîïî-
çèö³ÿ äëÿ á³çíåñìåí³â, ÿê³ çìîæóòü ïðè-
äáàòè çåìëþ, à ïîò³ì ï³ä ¿¿ çàñòàâó ùå é
îòðèìóâàòè êðåäèòè íà ðîçâèòîê. Ùå
îäíèì âàæëèâèì ìîìåíòîì ñòàëî çìåí-
øåííÿ ñòàâêè íà îðåíäó ïðèì³ùåíü êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Âîíà ïîìåíøàëà íà
30 â³äñîòê³â.

Àëå öå íåâè÷åðïíèé ïåðåë³ê çàõîä³â.
Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþäìèëà Äåíè-
ñþê ïîâ³äîìèëà, ùî ç íàñòóïíîãî ðîêó
áóäå òàêîæ çá³ëüøåíî îáñÿãè ô³íàíñîâî-
êðåäèòíî¿ ï³äòðèìêè ñòîëè÷íèõ ï³äïðè-
ºìñòâ. Êîìó íàäàòè ï³ëüãîâèé êðåäèò, ç
ôàêòè÷íîþ ñòàâêîþ ó 5 â³äñîòê³â çàì³ñòü
ðèíêîâèõ 25, âèð³øóâàòèìå ñïåö³àëüíà
êîì³ñ³ÿ. "Ïåðåâàãó áóäå íàäàíî ï³äïðèºì-
ñòâàì, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü æèòòºä³ÿëüí³ñòü
ì³ñòà, â³ò÷èçíÿíîìó âèðîáíèêîâ³ é òèì,
õòî âïðîâàäæóº ³ííîâàö³¿",— çàçíà÷èëà
ïàí³ Äåíèñþê. Êè¿â ìàêñèìàëüíî ñïî-
æèâàòèìå òîâàðè âëàñíèõ âèðîáíèê³â.
Ì³ñüêà âëàäà ãîòîâà çàêóïîâóâàòè ó ï³ä-
ïðèºìñòâ ¿õí³ âèðîáè.

"Ìè ñòâîðèëè òåíäåðíèé êîì³òåò ³ ÷å-
êàºìî íà âàø³ ïðîïîçèö³¿. Ñàìå âàøèì
ï³äïðèºìñòâàì áóäå â³ääàíî ïð³îðèòåò",—
çàçíà÷èâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³âåöü. Çà éîãî
ñëîâàìè, ì³ñòî çîñåðåäèòüñÿ íà òîìó, àáè
çìåíøèòè ³ìïîðò òîâàð³â, ùîá äàòè ïðà-
öþâàòè ñâî¿ì âèðîáíèêàì.

Âèÿâèëîñÿ, ùî òàê³ çàõîäè — öå òå, íà
ùî î÷³êóâàëè ï³äïðèºìö³. Ãåíäèðåêòîð
ÂÀÒ "Ôàðìàê" Ô³ëÿ Æåáðîâñüêà êàæå, ùî

áóëî á äóæå äîáðå, ÿêáè íà ïîëèö³ ñòî-
ëè÷íèõ àïòåê ïîòðàïëÿëè ³ ñòîëè÷í³ ë³-
êè. "Íàøå ì³ñòî ìàº 70 â³äñîòê³â â³ä âè-
ðîáíèöòâà ìåäèêàìåíò³â âñ³º¿ êðà¿íè. Ìè
ìîæåìî çàáåçïå÷èòè Êè¿â ë³êàìè ïðàê-
òè÷íî ïîâí³ñòþ. Ïðè öüîìó ìîæíà ãîâî-
ðèòè ïðî ö³íîóòâîðåííÿ, ïðî â³äñòðî÷åí-
íÿ îïëàòè ³ âîäíî÷àñ ìîæíà çáåðåãòè ðî-
áî÷³ ì³ñöÿ",— çàçíà÷èëà ïàí³ Æåáðîâñüêà.
Ïðî âàæëèâ³ñòü ì³ñüêèõ çàìîâëåíü ðîçïî-
â³ëà ³ äèðåêòîð îäíîãî ç³ ñòîëè÷íèõ ìî-
ëîêîçàâîä³â Ðà¿ñà Ìèõàéëîâà. "Ðàí³øå ìè
ïîñòà÷àëè ìîëîêî äî 300 øê³ë òà 250 äè-
òÿ÷èõ ñàäî÷ê³â, òà íåñïîä³âàíî ðàéîíî â³ä-
ìîâèëî íàì ó çàìîâëåííÿõ",— ïîñêàðæè-
ëàñÿ ìîëî÷íèöÿ. Ìåð çàïåâíèâ, ùî âñ³ ö³
òà ³íø³ ïèòàííÿ âèð³øàòü, ³ ïîïðîñèâ âè-
õîäèòè ç íèì íà çâ’ÿçîê ÷åðåç çàñòóïíè-
ê³â Ëþäìèëó Äåíèñþê òà Â³êòîðà Ñ³âöÿ.

Ïðîòå öå íå ºäèí³ íîâîââåäåííÿ. Ì³ñü-
êèé ãîëîâà çàïðîïîíóâàâ ïðåäñòàâíèêàì
á³çíåñó îðåíäóâàòè ñîòí³ ñòîëè÷íèõ
îñîáíÿê³â. Íà éîãî äóìêó, ï³äïðèºìö³
ìîæóòü ðåêîíñòðóþâàòè ñòàð³ ïðèì³ùåí-
íÿ, çáåð³ãøè ò³ ÷àñòèíè, ÿê³ ìàþòü ³ñòî-
ðè÷íó òà àðõ³òåêòóðíó ö³íí³ñòü, çîêðåìà,
ôàñàäè. Òàêèì ÷èíîì ö³ ïðèì³ùåííÿ
ìîæíà âèêîðèñòàòè îïòèìàëüí³øå ³ ïî-
ïîâíèòè áþäæåò, çàì³ñòü òîãî, ùîá ðîç-
ì³ùóâàòè â äîðåâîëþö³éíèõ óìîâàõ äè-
òÿ÷³ ñàäî÷êè òîùî.

Çíà÷íèõ íàäõîäæåíü äî ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó î÷³êóþòü ³ â³ä àóêö³îí³â, ÷åðåç ÿê³
â ì³ñò³ ïðîäàâàòèìóòü ãåòü óñå. "Ñòàðòîì
ñòàâ ïðîäàæ ñëóæáîâèõ àâòîìîá³ë³â ìî¿õ
çàñòóïíèê³â. Äî ê³íöÿ ðîêó òðåáà ðîçïðî-
äàòè ãåòü óñå, ùî ðóõàºòüñÿ, ³ íà ÷îìó ÷è-
íîâíèêè âîçÿòü ñâî¿õ ä³òåé äî øêîëè òà
äðóæèí ó ìàãàçèíè. À ãðîø³ ñïðÿìóâàòè
äëÿ ìî¿õ óëþáëåíèõ áàáóñü",— ñêàçàâ ìåð.
Âèíÿòêîâî ÷åðåç àóêö³îíè, çà ñëîâàìè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ïðîäàâàòèìóòü
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ïðèì³ùåííÿ ³ "íàâ³òü
ïîâ³òðÿ". Òîðãàìè îï³êóâàòèìåòüñÿ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà. Âîíà ïîâ³äîìèëà, ùî íàñòóï-
íèì "ïðåäìåòîì" àóêö³îíó ñòàíå Áåññà-
ðàáñüêèé ðèíîê. Òàì ïëàíóþòü ñòâîðèòè
ì³ñüêèé ãàñòðîíîì, 600 ìåòð³â ïðèì³ùåí-
íÿ ó ôàñàäí³é ÷àñòèí³ ðèíêó çäàâàòèìóòü
â îðåíäó ÿêðàç ÷åðåç àóêö³îí

Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець ий отовий разом із підприємцями ш ати шляхи виход з ризи
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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàõèñòèâ ñòîëè÷íèé á³çíåñ â³ä êðèçè

²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

Тотальна е ономічна риза в раїні не стане "похороном" для під-
приємництва Києва. На вчорашній з стрічі з представни ами сто-
лично о бізнес мер пообіцяв їм себічн підтрим . Леонід Черно-
вець ий підписав розпорядження, я е зменш є оплат за оренд
землі та приміщень, рім то о, пропон ють ви ідні мови для при-
дбання земельних діляно . Столиця за пов ватиме своїх вироб-
ни ів їхню прод цію і надаватиме їм редитн підтрим . Разом із
бізнесом влада план є зрівняти місь ий бюджет із державним і
"зростити" йо о до 30 млрд доларів США. Одним із способів по-
повнення місь ої с арбниці стан ть численні а ціони.



Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Комісія Київради з питань охорони
здоров’я підтримала створення о-
м нально о підприємства "Кращий
дім". Установа допома атиме літ-
нім иянам запобі ти шахрайств з
їхніми вартирами. Ще одним із
важливих рішень омісії, хвалених
на вчорашньом засіданні, стало
створення в столиці патоло оана-
томічно о бюро. Наразі в місті ді-
ють лише відділення та о о профі-
лю, я і входять до с лад лі а-
рень. Проте їх фінанс ють за оста-
точним принципом, а відповідно
стан цієї сл жби в столиці на межі
ризи. Найоптимальнішим спосо-
бом поліпшити сит ацію деп тати
вважають централізацію патоло о-
анатомічної сл жби шляхом від-
риття бюро.

Літніх иян не дозволять обд рити
Ïîêëàñòè êðàé ìàõ³íàö³ÿì ³ç êâàðòèðàìè

ïåíñ³îíåð³â ó ñòîëèö³ âèð³øèëà ïîñò³éíà êî-
ì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Íà â÷îðàøíüîìó çàñ³äàí-
í³ äåïóòàòè îáãîâîðèëè ³ ï³äòðèìàëè ñòâîðåí-
íÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êðàùèé ä³ì”.
Çà ñëîâàìè ãîëîâè êîì³ñ³¿ Àëëè Øëàïàê, äî
Ñall-öåíòðó ïîñò³éíî íàäõîäèòü âåëè÷åçíà
ê³ëüê³ñòü äçâ³íê³â â³ä îñ³á ë³òíüîãî â³êó. Ïåí-
ñ³îíåðè õîò³ëè á ïåðåéòè íà óòðèìàííÿ äåð-
æàâè, ïðîòå áîÿòüñÿ çà ñâî¿ êâàðòèðè. Ñòâîðå-
íå ï³äïðèºìñòâî ÿêðàç ³ ðîçãëÿäàòèìå òàê³
çâåðíåííÿ. Âîíî óêëàäàòèìå äîãîâ³ð, çà ÿêèì
êâàðòèðà êèÿíèíà çàëèøàòèìåòüñÿ éîãî âëàñ-
í³ñòþ, äîêè â³í æèòèìå â áóäèíêó äëÿ ë³òí³õ
ëþäåé. Ïðîæèâàííÿ îñîáè ïîâí³ñòþ çàáåçïå-
÷óâàòèìóòü çà ðàõóíîê çäà÷³ æèòëà â îðåíäó
â÷èòåëÿì òà ìåäèêàì. “Òàêèì ÷èíîì óòðèìó-
âàòèìóòü ëþäèíó, ³ êâàðòèðà íå ïåðåéäå øàõ-
ðàÿì, à ¿¿ âèêîðèñòîâóâàòèìóòü ÿê ðåçåðâíèé
ôîíä ñòîëèö³ äëÿ íàäàííÿ æèòëà ñîö³àëüíî
âàæëèâèì ïðàö³âíèêàì,— ïîÿñíèëà ïàí³ Øëà-
ïàê,— íèí³ â³äïðàöüîâóþòü ïðîöåäóðó ñòâî-
ðåííÿ íîâèõ òàêèõ áóäèíê³â ïðåñòàð³ëèõ ³ç ð³ç-
íèìè ð³âíÿìè êîìôîðòó, à “Êðàùèé ä³ì”
äàñòü çìîãó þðèäè÷íî ïðèñòóïèòè äî ðåàë³çà-
ö³¿ öèõ ïëàí³â”.

Патоло оанатомів об’єднають
Ïðîàíàë³çóâàëà êîì³ñ³ÿ ³ ùå îäíó ïðîáëåì-

íó ñôåðó ñòîëèö³ — ðîáîòó ïàòîëîãîàíàòîì³â.
ßê âèÿâèëîñÿ, íàðàç³ â Êèºâ³ ä³þòü ëèøå â³ä-
ä³ëåííÿ òàêîãî ïðîô³ëþ ïðè ë³êàðíÿõ. Ïðîòå
çàçâè÷àé ¿õ íåäîô³íàíñîâóþòü. Àäæå êîøòè
ïåðåðîçïîä³ëÿþòü ó á³ê ïåðøî÷åðãîâèõ ñòàòåé
áþäæåòó ìåäçàêëàä³â. Òîìó ïàòîëîãîàíàòîì³÷-
íà ñëóæáà îòðèìóº ì³çåð. Ìîðãè æ çíàõîäÿòü-
ñÿ ó êðèòè÷íîìó ñòàí³ — íåäîñòàòíÿ âåíòèëÿ-
ö³ÿ, íàï³âçðóéíîâàí³ ïðèì³ùåííÿ. Çâàæàþ÷è
íà óìîâè ðîáîòè, âèíèê òàêîæ áðàê êàäð³â.
Òàê³ ðå÷³ óíåìîæëèâëþþòü çàáåçïå÷åííÿ äîñ-
òîâ³ðíîñò³ äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè ëåòàëüíîñò³
òà ñìåðòíîñò³.

Ïîë³ïøèòè ñèòóàö³þ â ñòîëèö³ ìîæå ëèøå
ðåîðãàí³çàö³ÿ ãàëóç³, ââàæàþòü ñïåö³àë³ñòè.
Òèì ïà÷å, ³íø³ îáëàñò³ äàâíî çàñòîñóâàëè òà-
êó ïðàêòèêó ³ âîíà âèÿâèëàñÿ åôåêòèâíîþ.
Êè¿âñüêå ì³ñüêå ïàòîëîãîàíàòîì³÷íå áþðî
ïëàíóþòü â³äêðèòè â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. Âî-
íî îá’ºäíàº äî 20 ñòðóêòóðíèõ â³ää³ëåíü òà ëà-
áîðàòîð³é. Òàêà öåíòðàë³çàö³ÿ ñëóæáè äàñòü
ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùèòè ð³âåíü ïðèæèòòºâî¿ ïà-
òîã³ñòîëîã³÷íî¿ ä³àãíîñòèêè çàõâîðþâàíü. Íî-
âîñòâîðåíà óñòàíîâà ïðîâîäèòèìå äîñë³äæåí-
íÿ â öüîìó íàïðÿìêó, à òàêîæ ðîáèòèìå ïà-
òîëîã³÷í³ ðîçòèíè ïîìåðëèõ ³ç ìåòîþ óòî÷-
íåííÿ ä³àãíîç³â òà âñòàíîâëåííÿ ñïðàâæí³õ
ïðè÷èí ñìåðò³ ïàö³ºíò³â
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора олова Дніпров-
сь ої райдержадмініс-
трації О сана Мисов-
сь а разом із 45 деп -
татами райради об’їха-
ла найважливіші об’є -
ти, що входять до про-
рами соціально-е оно-
мічно о розвит на
2008 рі . Зо рема вони
поб вали відрестав-
рованом приміщенні
місцево о РАГС , в
оновленом с вері на
в лиці Березня івсь ій,
в одній із найстаріших
столиці ш олі № 42.

О рім цьо о, за ошти
деп татів б ло придба-
но новорічні подар н и
для чнів ш іл-інтерна-
тів № 14, 18, 26. Дніп-
ровсь ий олова зали-
шилася задоволена по-
баченим і сподівається,
що в разі стабільно о
фінанс вання вдасться
значно поліпшити бла-
о стрій район .

Ñâîþ ïåðøó ðîáî÷ó ïî¿çä-
êó ãîëîâà Äí³ïðîâñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îêñàíà
Ìèñîâñüêà ïðèñâÿòèëà îá’ºê-
òàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó. Ó÷îðà ðàçîì ³ç 45
äåïóòàòàìè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàé-
ðàäè âîíà ïîáóâàëà íà òèõ ³ç
íèõ, ÿê³ çäàëè â åêñïëóàòàö³þ
íèí³øíüîãî ðîêó.

Íàñàìïåðåä â³äâ³äàëà ïðè-
ì³ùåííÿ ÐÀÃÑó, ÿêå âæå
äàâíî ïîòðåáóâàëî êàï³òàëü-

íîãî ðåìîíòó. Ó áóä³âë³, äå
îäðóæóâàëèñÿ ìîëîä³, ïðîò³-
êàëà ñòåëÿ, ñò³íè áóëè ïî-
øàðïàí³. Ó 2008-ìó ÐÀÃÑ
âäàëîñÿ ïðèâåñòè â íàëåæ-
íèé âèãëÿä. Ïîùàñòèëî é
ê³ëüêîì ñêâåðàì, ðîçòàøîâà-
íèì ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ ðàéîíó.
Òàê íàáóëè ïðèâàáëèâîñò³
çåëåí³ îàçè íà âóëèö³ Àëìà-
Àòèíñüê³é òà íà Áåðåçíÿê³â-
ñüê³é, 12. Îñòàííÿ â³äîìà
ñâîºþ ñêàíäàëüíîþ çàáóäî-
âîþ. Íàðàç³ òóò, îêð³ì íîâèõ
äåðåâ, ç’ÿâèëèñÿ ñó÷àñí³ äè-
òÿ÷èé ³ ñïîðòèâíèé ìàéäàí-
÷èêè. Ñåðåä îá’ºêò³â, äå â÷î-

ðà ïîáóâàëè ÷èíîâíèêè ç
Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéðàäè ³ äåïó-
òàòè, áóëà é îäíà ç íàéñòàð³-
øèõ ó ñòîëèö³ øêîëà ¹ 42.
Îñâ³òÿíñüêîìó çàêëàäó âæå
âèïîâíèëîñÿ 100 ðîê³â. Éî-
ãî ñóòòºâî îíîâèëè. Îêð³ì
öüîãî, ðåñòàâðóâàëè ïåðøó
÷åðãó øêîëó ¹ 128 íà âóëè-
ö³ Ìàðèíè Ðàñêîâî¿, ÿêó çâå-
ëè 75 ðîê³â òîìó.

Ãîëîâà ðàéîíó Îêñàíà Ìè-
ñîâñüêà ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòè-
êó”, ùî çà êîøòè äåïóòàò³â
ðàéðàäè áóëî çàêóïëåíî íî-
âîð³÷í³ ïîäàðóíêè äëÿ ó÷í³â
øê³ë-³íòåðíàò³â ¹ 14, 18, 26.

“Ïîïåðåäíüî äîâ³äàâøèñü,
ïðî ùî ìð³þòü ä³òëàõè, â÷î-
ðà ìè âðó÷èëè ¿ì ïîäàðóí-
êè,— ðîçïîâ³ëà âîíà.— Òîæ
ðàäîñò³ ìàëå÷³ íå áóëî ìåæ.
Àäæå ðàçîì ³ç íàìè äî íèõ ó
ãîñò³ çàâ³òàëè Ä³ä Ìîðîç ³
Ñí³ãóðîíüêà”. Ïàí³ Ìèñîâ-
ñüêà äîäàëà, ùî çàãàëîì çàëè-
øèëàñÿ çàäîâîëåíà îá’¿çäîì
ðàéîíó. Âîíà ïåðåêîíàíà, ùî
çà ñòàá³ëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ
âäàñòüñÿ ïîáóäóâàòè çíà÷íî
á³ëüøå îá’ºêò³â çà ïðîãðàìîþ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, ïîë³ïøèòè áëàãî-
óñòð³é òåðèòîð³é

Æèòëîì ë³òí³õ ëþäåé 
çàéìåòüñÿ êîìóíàëüíå 
ï³äïðèºìñòâî

Новообрана олова Дніпровсь о о район О сана Мисовсь а привітала дітлахів районних ш іл-інтернатів із
святами подар н ами

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

До 80-річчя Патріарх Київсь ий і
всієї Р си-У раїни Філарет стане
почесним иянином. Присвоєння
та о о звання святійшом отцеві
підтримала профільна омісія
Київради. На останньом засі-
данні омісії деп тати про оло-
с вали та ож за присвоєння
імен видатних діячів 22 столич-
ним ш олам.

Ïåðøå ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî îñòàí-
íüîãî çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ
çâ’ÿçê³â, ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà ³íôîð-
ìàö³éíî¿ ïîë³òèêè ö³ëêîì îá’ºäíàëî ÁÞÒ
³ç Áëîêîì Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Äåïó-
òàòè îäíîãîëîñíî ï³äòðèìàëè ïðèñâîºííÿ
çâàííÿ “Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Êè-
ºâà” Ïàòð³àðõó Êè¿âñüêîìó ³ âñ³º¿ Ðóñè-
Óêðà¿íè Ô³ëàðåòó.

“Ïîäàííÿ çðîáëåíî ç íàãîäè 80-ð³÷÷ÿ ïàò-
ð³àðõà”, — ïîÿñíèâ ãîëîâà êîì³ñ³¿ Îëåã Êà÷-
êàí. Áþò³âåöü Îëåã Ìåäâåäºâ ïðèïóñêàº,
ùî óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ìîæóòü “ãàëüìóâà-
òè” ðåã³îíè, ñåðåä ÿêèõ º ñâ³é ñâÿòèé îòåöü

³ ÿê³ íà÷åáòî ïðèõèëüí³ø³ äî Ìîñêîâñüêî-
ãî ïàòð³àðõàòó. Âò³ì, ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ïðèéøëè
äî ñï³ëüíî¿ äóìêè, ùî ìàº áóòè ïîâàãà äî
âñ³õ êîíôåñ³é. Â³äòàê, ÿêùî ñåðåä Ìîñêîâ-
ñüêîãî ïàòð³àðõàòó òàêîæ âèÿâèòüñÿ ïðåòåí-
äåíò íà çâàííÿ ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà Êè-
ºâà, òî ùîäî íüîãî, øâèäøå çà âñå, òåæ
óõâàëÿòü ïîçèòèâíå ð³øåííÿ.

Íå ìåíø óðî÷èñòèì áóëî ³ äðóãå ïèòàí-
íÿ — äâàäöÿòü äâ³ ñòîëè÷í³ øêîëè íàçâóòü
íà ÷åñòü âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â. Çîêðåìà, 319-òà
øêîëà â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íîñèòèìå
ïî÷åñíå ³ì’ÿ Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî. Âøà-
íóâàííÿ âñåñâ³òíüî â³äîìîãî ôóòáîë³ñòà ³
òðåíåðà ñòàíå äóæå äîðå÷íèì, îñê³ëüêè 
6 ñ³÷íÿ âèïîâíèëîñÿ á 70 ðîê³â â³ä äíÿ éî-
ãî íàðîäæåííÿ.

Ïàí Ìåäâåäºâ ïðèïóñòèâ, ùî Ïàðò³ÿ
ðåã³îí³â ìîæå âèñòóïèòè ïðîòè óâ³êîâ³÷-
íåííÿ ³ìåí ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ òà ²âàíà
Ìàçåïè. Ïðîòå ³ òóò êîì³ñ³ÿ ðîçðàõîâóº íà
êîìïðîì³ñ, áî ñåðåä ñïèñêó ³ìåí º ãåðîé
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ãåíåðàë Äìèòðî Êàð-
áèøåâ òà ùå ê³ëüêà ä³ÿ÷³â ðàäÿíñüêî¿ åïî-
õè. Øêîëó ¹ 329 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
íàçâóòü íà ÷åñòü æóðíàë³ñòà Ãåîðã³ÿ Ãîí-
ãàäçå, äíåì ðàí³øå ÿêîìó â ñòîëèö³ â³ä-
êðèëè ïàì’ÿòíèê. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ³ìå-
íà äëÿ ñâî¿õ çàêëàä³â øê³ëüí³ êîëåêòèâè
îáðàëè ñàì³.

Ï³äòðèìàëè ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ³ “Ïðîãðàìó
ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñó-
ñï³ëüñòâà â Êèºâ³ íà 2009—2011 ðîêè”.
Äåïóòàòè êàæóòü, ùî êîðèñò³ ç íå¿ íåáà-
ãàòî, çàòå é øêîäè íåìàº. Ñåðåä ïîëî-
æåíü ïðîãðàìè º òàê³, ùî ñòîñóþòüñÿ âñå-
á³÷íîãî ðîçâèòêó ³ ðîçøèðåííÿ ôóíêö³î-
íóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ó ñòîëèö³ ïðî-
ïîíóþòü íàâ³òü ñòâîðèòè ì³æâ³äîì÷ó Êî-
îðäèíàö³éíó ðàäó ç ìîâíèõ ïèòàíü. Ñå-
ðåä âàæëèâèõ ïóíêò³â — ïîñèëåíà óâàãà
äî ãðîìàäñüêî¿ äóìêè òà âðàõóâàííÿ ³í-
òåðåñ³â òà ïîáàæàíü êèÿí ï³ä ÷àñ óõâà-
ëåííÿ ð³øåíü. Ìåøêàíö³â ñòîëèö³ õî÷óòü
ùå êðàùå ³íôîðìóâàòè ïðî ä³ÿëüí³ñòü
âëàäè ³ àêòèâíî çàëó÷àòè ¿õ äî ãðîìàä-
ñüêèõ îáãîâîðåíü. Ñåðéîçíó óâàãó ïðèä³-
ëÿòü â³äçíà÷åííþ íàö³îíàëüíèõ ñâÿò òà
ïàì’ÿòíèõ äàò. Ïëàíóþòü òàêîæ ïîë³ïøè-
òè çâ’ÿçêè ç ðåã³îíàìè.

Íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ òàê ³ íå çàñëóõàëè
³íôîðìàö³þ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ìóí³öèïàëü-
íèõ ÇÌ². Õî÷à òàêó âèìîãó ðàí³øå âèñó-
íóëà ôðàêö³ÿ ÁÞÒ. Îäíàê äåïóòàòè ïîâ³-
äîìèëè, ùî âæå íà ñ³÷åíü ìàþòü áóòè ãî-
òîâ³ ïðîåêòè ð³øåíü ïðî íîâ³ óìîâè ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ êåð³âíèõ
ïîñàä ó ì³ñüêèõ ìåä³à. ²í³ö³þâàòè ïðîöå-
äóðó õî÷óòü óïðîäîâæ ïåðøîãî êâàðòàëó
íàñòóïíîãî ðîêó

Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò ñòàíå 
ïî÷åñíèì ãðîìàäÿíèíîì Êèºâà
À 22 øêîëè íàçâóòü ³ìåíàìè âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â

Íà ðîáîòó, ÿê íà ñâÿòî
Íîâîîáðàíà ãîëîâà Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Îêñàíà Ìèñîâñüêà îãëÿíóëà ñîö³àëüíî âàæëèâ³ îá’ºêòè 
òà âðó÷èëà ïîäàðóíêè
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Âîëîäèìèð ÒÈÌÎÔ²ªÂ: “×åðåç â³äñóòí³ñòü
ãðîøåé íà êîìïåíñàö³þ ð³çíèö³
ö³í íà ãàç ó Êàáì³í³ ïî÷àëèñÿ
ðåéäåðñüê³ àòàêè”
Ìåð Ôàñòîâà çàêëèêàº óðÿä ïîâåðíóòèñÿ îáëè÷÷ÿì äî ïðîáëåì 
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Криза неплатежів є найважливі-
шою с ладовою е ономічної ри-
зи. Най разливішою в цьом
процесі стає інфрастр т ра
міст. Свое бачення щодо подо-
лання ризових явищ "Хрещати-
" ви лав мер Фастова Володи-

мир Тимофієв.

— Ç ÿêîþ ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ íàðàç³ ñòè-
êàþòüñÿ ì³ñüê³ ãîëîâè?

— Ãîëîâíå ïèòàííÿ, ÿêå íèí³ òóðáóº ìå-
ð³â òà ãîë³â àäì³í³ñòðàö³é óñ³õ ð³âí³â: ÿê ïî-
êðèòè ð³çíèöþ ì³æ òèì, ùî ëþäè çàïëà-
òèëè çà ãàç, òà éîãî ðåàëüíîþ ñîá³âàðò³ñ-
òþ. Öå ïàëèâî êîøòóº á³ëüøå, í³æ ìîæóòü
ñïëàòèòè ï³äïðèºìñòâà æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà ³ âîäîêàíàëó. Õòî ³ ÿê
ïîêðèº ð³çíèöþ? Äîñ³ öå ðîáèâ Êàá³íåò
Ì³í³ñòð³â, ç áþäæåòó ñïåö³àëüíî ñïðÿìî-
âóâàëè ãðîø³. Íèí³øíüîãî ðîêó, ñàìå â
öüîìó ì³ñÿö³, óïåðøå Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â
íå â çìîç³ ïîêðèòè ð³çíèöþ. Ó íüîãî êîø-
ò³â íåìàº — ä³ðêà. Áóëà ä³ðêà ³ â äåâ’ÿíî-
ñòèõ ðîêàõ. Òîä³ Êàáì³í äàâ êîìàíäó â³ä-
êëþ÷èòè ñâ³òëî, ãàðÿ÷ó âîäó â ì³ñòàõ. Íè-
í³ ëþäåé ïîçáàâèëè òåïëà — ïðèïèíèëè
ãàçîïîñòà÷àííÿ. Íà ñüîãîäí³ í³õòî íå çíàº,
ó ñê³ëüêîõ ì³ñòàõ öå çðîáèëè. Íà íåùîäàâ-
í³é íàðàä³ â ì³ñüêîãî ãîëîâè Êèºâà Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî âèñòóïàâ ìåð Í³êîïî-
ëÿ — òàì äîñ³ ãàçó â ïîìåøêàííÿõ íåìàº.
Ó Êðåìåí÷óö³ òàê ñàìî. Â Óæãîðîä³ çíà÷-
íà ÷àñòèíà ì³ñòà â õîëîä³. Ïîä³áíà ñèòó-
àö³ÿ ó Ëüâîâ³. Âïåðøå â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè
ïî÷àëè çóïèíÿòè òåïëîïîñòà÷àííÿ ³ ÷àñò-
êîâî âîäîïîñòà÷àííÿ.

— ×îìó òàê ñòàëîñÿ?
— Öüîãî ðîêó ÷îòèðè ðàçè ï³äâèùóâà-

ëè ö³íó íà ãàç ³ åëåêòðîåíåðã³þ ó ñîá³âàð-
òîñò³. Ó áþäæåòàõ ì³ñöåâèõ ðàä âèíèêëà
ä³ðêà â 3,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü. Ç íèõ íà Êè-
¿â ïðèïàäàº ëèøå 400 ì³ëüéîí³â. Àëå â
ñòîëèö³ äîõîäè áþäæåòó ïåðåâèùóþòü âè-
äàòêè. Òóò çàáèðàþòü 5 ì³ëüÿðä³â. À â ðàé-
öåíòðàõ ëèøå 30 â³äñîòê³â áþäæåò³â ñïðî-
ìîæí³ ñàì³ ñåáå çàáåçïå÷èòè, ðåøòà — äî-
òîâàí³. Ó 450 ì³ñò çàáèðàòè íåìàº ÷îãî. Çà-
áèðàòè ìîæíà â Êèºâ³, Çàïîð³ææ³, Êðè-
âîìó Ðîç³, òîáòî ó âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ
ì³ñòàõ òà á³çíåñîâèõ öåíòðàõ. Ìåí³ ïðè-
êðî, ùî ïðî ñïðàâæí³ ïðè÷èíè íèí³ø-
íüî¿ “õîëîäíî¿ â³éíè” í³õòî íå ïîñï³øàº
ðîçïîâ³äàòè. Í³ ì³í³ñòåðñòâî æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, í³ Ì³íáóä, í³
Êàáì³í çàãàëîì, í³ êîì³ñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè — í³õòî.

— Îòæå, ìàºìî ñèòóàö³þ, êîëè öÿ ä³ðêà
â ì³ñüêèõ áþäæåòàõ ðîñòå?

— Òàê, ðîñòå.

— ²ñíóº ºäèíèé öåíòð óõâàëåííÿ ð³øåíü
ùîäî êðèçè íåïëàòåæ³â?

— Í³. À òîìó ñèòóàö³ÿ ëèøå ïîã³ðøóâàòè-
ìåòüñÿ. Íà íàðàä³ 9 ãðóäíÿ â Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè öþ ïðîáëåìó àíàë³çóâàâ Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî, êîòðèé ³ â Êàá³íåò³ Ì³í³ñ-
òð³â çàéìàâñÿ öèìè ïðîáëåìàìè, ³ äîñòàòíüî
âæå ìàº ïðàêòèêè â Êèºâ³. Çà éîãî ñëîâàìè,
áþäæåòíó ä³ðêó ìîæíà çàëàòàòè ëèøå òîä³,
êîëè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ïðèé-
ìàòèìóòü òàì, äå óõâàëþþòü ð³øåííÿ ïðî ö³-
íè íà ãàç ³ åëåêòðîåíåðã³þ. Õòî ï³äâèùèâ ö³-
íè íà íèõ, òîé íåõàé áåðå íà ñåáå â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ³ çà ïîäîðîæ÷àííÿ êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã. Áî ñüîãîäí³ ó ì³ñòàõ, äå ïðè âëàä³
ïðåäñòàâíèêè ïàðò³é, íå ïîãîäæóþòüñÿ ç ï³ä-
âèùåííÿì òàðèô³â, çàéìàþòüñÿ ïîïóë³çìîì,
õî÷à ÷åðåç öå ëþäè ìåðçíóòü.

Òîð³ê ³ ïîçàòîð³ê Þë³ÿ Òèìîøåíêî
ïðè¿çäèëà äî Ôàñòîâà ³ çìóñèëà çìåíøè-
òè òàðèôè, òîä³ ÿê ³ ïîïåðåäí³ áóëè çà-
íèçüêèìè. Òå ñàìå â³äáóâàëîñÿ ³ â Á³ë³é
Öåðêâ³. Öå ïðÿìèé øëÿõ äî áàíêðóòñòâà
òåïëîìåðåæ ³ âîäîêàíàëó. Àëå ìåòà â íå¿
áóëà ïðîçîðîþ: ï³ñëÿ ¿¿ â³äâ³äèí Ôàñòî-
âà ³ Á³ëî¿ Öåðêâè ïðè¿õàëè á³çíåñìåíè,
ùîá âèêóïèòè ö³ ï³äïðèºìñòâà. Ïîêàçà-
ëè çàêîí, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíè áåçïëàò-
íî çìîãëè çàáðàòè çáàíêðóò³ë³ ï³äïðèºì-
ñòâà.

Ç ö³ºþ ìåòîþ óõâàëåíî â³äïîâ³äíèé çà-
êîí. Àëå ñàìå öåé àñïåêò ïðîáëåìè ó ÇÌ²
çàìîâ÷óþòü. Òàê ñàìî ñâîãî ÷àñó âèêóïè-
ëè âñ³ îáëåíåðãî, êð³ì Êèºâà, îáëàñí³ ãà-
çîâ³ ìåðåæ³. ² òåïåð ïðèáóòîê â³ä òàêîãî
á³çíåñó, ÿê ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿, ñòà-
íîâèòü ïîíàä 10 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü íà ð³ê.
Ãàçîïîñòà÷àííÿ äàº ïîíàä 10 ì³ëüÿðä³â
ãðèâåíü. ß íå ïðîòè ïðèâàòèçàö³¿. Â ìî-
ºìó êàá³íåò³ áóëè ïðåäñòàâíèêè Ñâ³òîâî-
ãî áàíêó, ìè ãîâîðèëè ïðî öå. Àëå â³äáóâ-
ñÿ òàêèé ïðîäàæ ëèøå â ×åðêàñàõ, à â ³í-
øèõ ì³ñòàõ öüîãî íå äàëà çðîáèòè êîìàí-
äà Þë³¿ Òèìîøåíêî, áî ñàìà ïðàãíå ¿õ
ïðèäáàòè çà áåçö³íü. À â ×åðêàñàõ º íèí³
êîøòè íà ðåìîíò òðóá, º çàîùàäæåííÿ.

Ó áîðîòüá³ çà òàðèôè ç³òêíóëèñÿ äâ³ ñè-
ëè. Îäíà — à öå ïåðåâàæíî ìåðè ì³ñò —
íàïîëÿãàº ï³äâèùèòè òàðèôè íà òåïëî ³
âîäó, à ³íøà êàæå, ùî â íèõ º äåïóòàòñüêà

á³ëüø³ñòü ³ âîíè íå äàäóòü öüîãî çðîáèòè.
Òàê³ ç³òêíåííÿ ñòàëèñÿ â Ñóìàõ, Ñåâàñòî-
ïîë³ òà áàãàòüîõ ³íøèõ ì³ñòàõ. Ö³í íå äà-
þòü ï³äâèùóâàòè äåïóòàòè, à â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü íåñóòü ìåðè. Õòîñü æå ìàº áóòè â³ä-
ïîâ³äàëüíèé çà òå, ùî ëþäè çìåðçëè ³ ä³-
òè ïîòðàïèëè äî ë³êàðåíü. Ïðîòå öå æ íå
ìåðè ï³äí³ìàþòü òàðèôè íà ãàç ³ åëåêòðî-
åíåðã³þ, ï³äâèùóþòü çàðïëàòè. Çàï÷àñòè-
íè íà àâòîìîá³ë³ äîðîæ÷àëè ÷îòèðè ðàçè.
²íôëÿö³ÿ ñòàíîâèòü 35 â³äñîòê³â. Õ³áà ì³ñü-
ê³ ãîëîâè ³íôëÿö³þ ñïðè÷èíèëè?

— Ìåðè ñòàëè çàðó÷íèêàìè?
— Òàê, âîíè ñòàëè âèííèìè çà âñ³ ö³

ñêëàäîâ³: ³íôëÿö³ÿ, çàðïëàòà, ö³íè íà çàï-
÷àñòèíè, ãàç ³ åëåêòðîåíåðã³ÿ. Øëÿõ âè-
õîäó ³ç öüîãî ãëóõîãî êóòà º îäèí. Íà íà-
ðàä³ â Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî éîãî îêðåñ-
ëèëè: òðåáà âñ³ì ìåðàì ñï³ëüíî âèìàãà-
òè â³ä Ïðåçèäåíòà, ïðåì’ºðà, Âåðõîâíî¿
Ðàäè, ùîá ïåðåíåñëè âñòàíîâëåííÿ òà-
ðèô³â ³ ö³í íà öåíòðàëüíèé ð³âåíü, áî öå
íå õàðê³âñüêà ïðîáëåìà, íå îäåñüêà, íå
ëóãàíñüêà — öå ïðîáëåìà çàãàëüíîóêðà-
¿íñüêà.

— Õòî æ âèíåí, à õòî óìèâ ðóêè ³ í³ çà
ùî íå â³äïîâ³äàº?

— Ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì, ö³ëêîì íå âè-
íåí ³ çà âñå ðîçïëà÷óºòüñÿ ïëàòîñïðîìîæ-
íèé ãðîìàäÿíèí. Öå ïîðóøåííÿ éîãî

ïðàâ. Íà æàëü, íàéá³ëüøå â³ä ïðîòèñòî-
ÿííÿ öåíòðàëüíî¿ âëàäè ïîòåðïàº äîáðî-
ñîâ³ñíèé ïëàòíèê çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
³ ò³ êåð³âíèêè, ÿê³ íàéá³ëüøå ïðàöþþòü,
â ÿêèõ º ãðîø³. Ðåéäåðñüêèõ àòàê íåìàº
òàì, äå íåìàº ÷îãî çàáðàòè. Òàì ïðîñòî
âèìêíóëè ðóáèëüíèê, ³ êðàé. À òåïåð ðåé-
äåðñüê³ àòàêè ñïðÿìîâàí³ íà Õàðê³â, Äî-
íåöüê, Ëüâ³â, Êè¿â, áî çíàþòü, ùî ãðîø³
äî ì³ñüêîãî áþäæåòó íàä³éøëè. Àëå æ
³äåòüñÿ ïðî ãðîø³ íà 250 äåðæàâíèõ ïðî-
ãðàì ç ï³äòðèìêè ³íâàë³ä³â, ë³êàð³â, ó÷è-
òåë³â, ë³òí³õ ëþäåé, ïîðîä³ëü, ä³òåé. Òóò
ìîâà ïðî îáîâ’ÿçêîâ³ âèïëàòè. Ãðîø³ º,
àëå ÿêùî ÿ íå äàì îäèíîêèì ìàòåðÿì, öå
áóäå íåïðàâèëüíî. Ðàí³øå çàâæäè áóëè ö³-
ëüîâ³ êîøòè íà ïîêðèòòÿ ð³çíèö³ ó ö³í³
ãàçó. Òåïåð Êàáì³í ¿õ íå äàº. ß íå ïðàã-
íó çâåñòè âñå äî ÿêî¿ñü îñîáè — Òèìîøåí-
êî, ªõàíóðîâà ÷è ßíóêîâè÷à. Ïðîáëåìà
ñèñòåìíà: ÷åðåç áðàê ãðîøåé íà êîìïåí-
ñàö³þ ð³çíèö³ ö³í íà ãàç ó Êàáì³í³ ðîçïî-
÷àëèñÿ ðåéäåðñüê³ àòàêè. Ìåðè áåççàõèñ-
í³, áî âîíè íå ìîæóòü ïåðåêèíóòè ãðîø³,
ïðèçíà÷åí³ äëÿ ³íøèõ ö³ëåé, íà ïëàòó çà
ãàç. À êîëè âîíè òàê çðîáëÿòü — ñêîðèñ-
òàþòüñÿ, íàïðèêëàä, êîøòàìè íà îñâ³òó —
öå áóäå çëî÷èí, çëî÷èíö³ æ ïîâèíí³ ñè-
ä³òè ó â’ÿçíèö³.

Òèì ÷àñîì ò³, õòî ââàæàº ïðèïèíåííÿ
ïîñòà÷àííÿ òåïëà ³ âîäè âèïàäêîâ³ñòþ, äó-
æå ïîìèëÿºòüñÿ. Êåð³âíèêè ì³ñò ó 1990-õ
ðîêàõ çíàþòü, ÿê óòâîðþâàëèñÿ íåïëàòå-
æ³ çà åëåêòðîåíåðã³þ ³ ãàç. Öå òðèâàëî äî-
òè, äîêè êîìïàí³¿ íå çì³íèëè âëàñíèêà.
Ò³ëüêè-íî âëàñíèêàìè ñòàëè ³íîçåìö³ àáî
îë³ãàðõè, øòó÷í³ íåïëàòåæ³ ïðèïèíèëèñÿ.
Òåïåð ºäèíîþ ìåòîþ “õîëîäíî¿ â³éíè” ó
Êèºâ³ äëÿ âïëèâîâèõ ³íîçåìö³â ³ íàøèõ
÷èíîâíèê³â º äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà
ï³äïðèºìñòâ òåïëîçàáåçïå÷åííÿ çàäëÿ
ïðèâàòèçàö³¿. Ç ö³ºþ ìåòîþ Êàá³íåò Ì³-
í³ñòð³â óæå ï³äãîòóâàâ â³äïîâ³äíèé ïðî-
åêò ïðî òå, ùî âñå â³ääàºòüñÿ ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü ³íîçåìöÿì. Óðÿä íå çàáåçïå÷èâ
çáàëàíñóâàííÿ äîõîä³â ³ âèòðàò ì³ñöåâèõ
áþäæåò³â. Òîáòî, âñå öå ðîáëÿòü, ùîá çìó-
ñèòè ïðîäàòè “Êè¿ââîäîêàíàë”, “Êè¿âå-
íåðãî”. Â ³íøèõ ì³ñòàõ òàêòèêó âæå â³ä-
ïðàöüîâàíî. Ï³ñëÿ ð³øåííÿ ñóäó ãðóïè ç
400 ñïîðòñìåí³â á’þòü îõîðîíó, çàõîäÿòü
íà ï³äïðèºìñòâà ³ óòðèìóþòü ¿õ ô³çè÷íîþ
ñèëîþ. Òàê, äîñ³ òî÷èòüñÿ áîðîòüáà çà
“Äí³ïðîåíåðãî”. Õî÷à ïðî öå òàêîæ í³õòî
í³ ïàðè ç âóñò.

— Ùî æ ðîáèòè?
— Íèí³ âñ³ ãîâîðÿòü ïðî öåíòðàëüíèé,

îáëàñíèé ³ ì³ñüêèé ð³âí³ óïðàâë³ííÿ, õî-
÷à íàñïðàâä³ âëàäà ïîä³ëÿºòüñÿ ëèøå íà
äâà âèäè: ïîðÿäíó ³ íåïîðÿäíó. Ïðàêòè÷-
íèé êðîê ìîæå áóòè òàêèì: íåãàéíî òðå-
áà çíàéòè 3,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü, íà ïî-
êðèòòÿ ð³çíèö³ ó ö³í³. Õî÷ ³ç âàëþòíèõ çà-
ïàñ³â, õî÷ ³ç äîïîìîãè Ì³æíàðîäíîãî âà-
ëþòíîãî ôîíäó. À íàñòóïíîãî ðîêó íà ö³
âèòðàòè ñë³ä ïåðåäáà÷èòè íå ìåíøå í³æ 
4 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü, òîìó ùî ñèñòåìà ðîç-
ðàõóíê³â ³ íàðàõóâàíü íå çì³íèòüñÿ. Íà-
ñòóïíèé êðîê: àáî ïåðåäàííÿ öèõ êîìïà-
í³é ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü, àáî íåõàé ¿õ
áåðå â óïðàâë³ííÿ óðÿä ³ ïðèçíà÷àº êåð³â-
íèê³â òà âñòàíîâëþº ö³íè. Òðåò³é âàð³àíò,
ÿêèé ïðîïîíóº ªâðîïåéñüêèé áàíê ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ³ ðîçâèòêó — â³ääàòè â êîíöåñ³þ
íà 50 ðîê³â. Áàíê ãîòîâèé çàêà÷àòè äî 20
ì³ëüÿðä³â äîëàð³â íà çàì³íó òðóá òà ³íø³
ïîòðåáè. Ïðî âñå öå ãîâîðèëè 9 ãðóäíÿ íà
íàðàä³ 30 óêðà¿íñüêèõ ìåð³â ó ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Àëå
òðåáà íàðåøò³ ùîñü ïî÷àòè ðîáèòè íà íàé-
âèùîìó äåðæàâíîìó ð³âí³!
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Óðÿä çàâ³â åêîíîì³êó êðà¿íè 
â ñòàí ðåöåñ³¿
Íàñòóïíîãî ðîêó ïðîãíîçè äèíàì³êè ÂÂÏ íå äîäàþòü îïòèì³çìó

Найбільший приріст
вн трішньо о
валово о прод т —
вліт

Àíàë³çóþ÷è ð³÷íó äèíàì³êó ãî-
ëîâíîãî ïîêàçíèêà êðà¿íè, âàðòî
çâåðíóòè óâàãó íà ôàêò éîãî çðîñ-
òàííÿ ïðîòÿãîì ïåðøèõ ï’ÿòè ì³-
ñÿö³â. Ïîêàçíèê íàéá³ëüøîãî
çðîñòàííÿ ïðèïàâ íà ñ³÷åíü —
ëþòèé 2008 ðîêó. Òîä³ òåìï çðîñ-
òàííÿ ñòàíîâèâ 5,8 %, ùî íà 
0,9 % á³ëüøå ïîð³âíÿíî ³ç ñ³÷íåì
òîãî æ ðîêó. Ôàêòè÷íî òåìï
çðîñòàííÿ ñòàíîâèâ 18,37 % ïî-
ð³âíÿíî ç ð³âíåì ïîïåðåäíüîãî
ì³ñÿöÿ. Ãîëîâíèìè ôàêòîðàìè
ö³º¿ ïîçèòèâíî¿ äèíàì³êè áóëè,
ÿê ³ â ïîïåðåäí³õ ðîêàõ, òîðã³â-
ëÿ, ðåìîíò àâòîìîá³ë³â, ïîáóòî-
âèõ âèðîá³â òà ïðåäìåò³â îñîáèñ-
òîãî âæèòêó. Òåìï âèïóñêó òîâà-
ð³â òà ïîñëóã ó ö³é ñôåð³ ïðîòÿ-
ãîì ñ³÷íÿ — ëþòîãî 2008 ðîêó
ñòàíîâèâ 14,3 %, ùî íà 8,5 % âè-
ùå çàãàëüíîãî çðîñòàííÿ ÂÂÏ
ïðîòÿãîì öüîãî ïåð³îäó.

Íàñòóïí³ òðè ì³ñÿö³ ðîêó áóëè
äîñèòü ñïîê³éíèìè òà ñòàá³ëüíè-
ìè ùîäî çðîñòàííÿ. Ïðîòÿãîì
áåðåçíÿ, êâ³òíÿ òà òðàâíÿ óêðà¿í-
ñüêèé ÂÂÏ íàðîùóâàâ ïî 0,2 %
ùîì³ñÿöÿ. Òàêèì ÷èíîì, çà ðåçóëü-
òàòàìè ñ³÷íÿ — òðàâíÿ 2008-ãî
òåìï çðîñòàííÿ ÂÂÏ ñòàíîâèâ
6,4 %, àëå âæå â ÷åðâí³ â³í âïåð-
øå çà ð³ê çìåíøèâñÿ íà 0,1 % ³
âòðèìàâñÿ íà ð³âí³ 6,3 %.

Äÿêóþ÷è àãðàð³ÿì, â ëèïí³ òà
ñåðïí³ åêîíîì³êà Óêðà¿íè çðîñòà-
ëà. Â ëèïí³ ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåä-
í³ì ì³ñÿöåì çðîñòàííÿ ñòàíîâèëî
0,2 %, â ñåðïí³ 0,6 %. Çà ïåð³îä
ñ³÷åíü — âåðåñåíü 2008 ðîêó âàëî-
âèé âíóòð³øí³é ïðîäóêò çíèçèâ
òåìïè çðîñòàííÿ íà 0,2 % ïîð³â-
íÿíî ç ïîïåðåäí³ì ì³ñÿöåì ³ ñòà-
íîâèâ 6,9 %, ïðîòÿãîì æîâòíÿ ïî-
êàçíèê çìåíøèâñÿ ùå á³ëüøå. Éî-
ãî çíà÷åííÿ ñòàíîâèëî 5,8 %. Çà
îñòàíí³ìè ïîâ³äîìëåííÿìè Äåð-
æàâíîãî êîì³òåòó ñòàòèñòèêè
Óêðà¿íè, çðîñòàííÿ ïðîòÿãîì ñ³÷-
íÿ — ëèñòîïàäà 2008-ãî ïîð³âíÿ-
íî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2007
ðîêó ñòàíîâèëî 3,6 %. Îòæå, çìåí-
øåííÿ ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì ì³-
ñÿöåì ñòàíîâèòü 2,2 %. Ñêëàäîâà
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â öüîìó
ïîêàçíèêó ñòàíîâèëà 18 %.

Стр т рний розріз
ВВП 2008 році

Ðîçâèòîê ãàëóç³ ñ³ëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, ìèñëèâñòâà òà ë³ñîâî-
ãî ãîñïîäàðñòâà â 2008 ðîö³ çà-
êëàâ õîðîø³ ïåðåäóìîâè ¿¿ çðîñ-

òàííÿ â íàñòóïíîìó ðîö³. Â³äïî-
â³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ "Õðåùàòè-
êà", â³öå-ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêî¿
çåðíîâî¿ àñîö³àö³¿ Ñåðã³é Ñòîÿ-
íîâ çàçíà÷èâ, ùî íà ñòàí ö³º¿ ãà-
ëóç³ çàâæäè ñèëüíî âïëèâàþòü
çîâí³øí³ ôàêòîðè, çîêðåìà, ïî-
ãîäí³ óìîâè. Ñàìå òîìó ëèøå çà
óìîâè â³äñóòíîñò³ ñèëüíèõ ìîðî-
ç³â â 2009 ðîö³ ìîæíà î÷³êóâàòè
çíà÷íîãî âðîæàþ, àäæå îçèìîþ
ïøåíèöåþ áóëî çàñ³ÿíî çíà÷í³
ïëîù³ — ïîíàä 8 ìëí ãåêòàð³â
çåìë³. Àëå âèñîêèé óðîæàé íå ãà-
ðàíòóâàòèìå âèñîêèõ ïðèáóòê³â.
Àãðàð³¿ êàæóòü, ùî í³ùî íå ìî-
æå áóòè ã³ðøèì äëÿ ö³íè ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, í³æ
äâà âðîæàéí³ ðîêè ïîñï³ëü. Òîìó
âàðòî áóòè ãîòîâèì äî íåñïîä³âà-
íîê. Ñåðåä ïåñèì³ñòè÷íèõ ïðîã-
íîç³â äëÿ ãàëóç³ â íàñòóïíîìó ðî-
ö³ — éìîâ³ðí³ñòü âèíèêíåííÿ
ïðîáëåì ³ç çáåð³ãàííÿì çåðíà
âðîæàþ 2008 ðîêó, ÿêå çåðíî-
òðåéäåðè íàìàãàòèìóòüñÿ ïðè-
òðèìàòè äî ñïðèÿòëèâ³øî¿ ö³íè.

Íà äðóãîìó ì³ñö³ çà òåìïàìè
çðîñòàííÿ â 2008 ðîö³ áóâ ïîêàç-
íèê îáñÿã³â çáîðó ÷èñòèõ ïîäàò-
ê³â íà ïðîäóêòè. Éîãî çíà÷åííÿ
ñòàíîâèëî 10,8 %, ïðîòÿãîì ïå-
ð³îäó ñ³÷åíü — æîâòåíü â³í ñòà-
íîâèâ 14,6 %, îòæå, çìåíøåííÿ
â ëèñòîïàä³ áóëî íà ð³âí³ 3,8 %.
Àëå ñàìà âèïåðåäæóâàëüíà äèíà-
ì³êà öüîãî ïîêàçíèêà âæå íèí³
íàñòîðîæóº åêñïåðò³â, àäæå ôàê-
òè÷íî éäåòüñÿ ïðî çá³ëüøåííÿ
ïîäàòêîâîãî òèñêó. Òàê, äèðåê-
òîð åêîíîì³÷íèõ ïðîãðàì Óêðà-
¿íñüêîãî öåíòðó åêîíîì³÷íèõ òà
ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü ³ìåí³ 
Î. Ðàçóìêîâà Âàñèëü Þð÷èøèí
çàçíà÷àº, ùî íîðìàëüíîþ ïðàê-
òèêîþ á³ëüøîñò³ êðà¿í â ïåð³îä
êðèçè º çìåíøåííÿ ïîäàòêîâîãî
òèñêó, çàïðîâàäæåííÿ íàëåæíîãî
ð³âíÿ ñïîæèâàííÿ. "Ñüîãîäí³ æ
ìàºìî ïðîòèëåæíó ñèòóàö³þ, êî-
ëè íàñåëåííÿ ïîòåðïàº â³ä çðîñ-
òàííÿ òðàíñïîðòíèõ âèòðàò, âàð-
òîñò³ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã",— íàãîëîñèâ "Õðåùàòèêó"
åêñïåðò.

Ï³äòâåðäæåííÿì äóìêè åêñïåð-
òà º ð³÷íà äèíàì³êà ïîêàçíèêà
ïîäàòêîâîãî íàâàíòàæåííÿ íà
åêîíîì³êó Óêðà¿íè. Òàê, ó ñ³÷í³
â³í ñòàíîâèâ 8,8 %. Ïðîòÿãîì íà-
ñòóïíèõ ïåð³îä³â çðîñòàííÿ ÂÂÏ
êðà¿íè òà îáñÿãè ÷èñòèõ ïîäàòê³â
òåæ çðîñòàëè. À â ñåðïí³ ðàçîì ³ç
ìàêñèìàëüíèì ÂÂÏ íà ð³âí³ 
7,1 % äèíàì³êà îáñÿã³â ÷èñòèõ
ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü ñòàíîâè-
ëà 12,1 %. Ó âåðåñí³ òà â æîâòí³
öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèâ â³äïîâ³ä-
íî 14,4 % òà 14,6 %.

Ïîçèòèâí³ òåìïè çðîñòàííÿ
ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ — ëèñòîïàäà ïðî-

äåìîíñòðóâàëè òàêîæ ó ñôåð³ ä³-
ÿëüíîñò³ òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.
Òåìï çðîñòàííÿ ãàëóç³ ñòàíîâèâ
9,3 %, õî÷à â ãàëóç³ òàêè â³äáóëî-
ñÿ çíèæåííÿ ïîêàçíèêà ðîçâèò-
êó ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì ì³ñÿ-
öåì. Çíèæåííÿ ñòàíîâèëî 1,1 %.
Ó ñôåð³ ³íøèõ âèä³â åêîíîì³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ òåìï çðîñòàííÿ âàëî-
âî¿ äîäàíî¿ âàðòîñò³ ñòàíîâèâ 
3,4 %, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ — æîâòíÿ
öåé ïîêàçíèê áóâ íà ð³âí³ 4,1 %,
àáñîëþòíå çìåíøåííÿ ïîêàçíè-
êà ñòàíîâèëî 0,7 %.

Ñóòòºâå çìåíøåííÿ òåìï³â ðîç-
âèòêó ïîð³âíÿíî ç æîâòíåì ó ëèñ-
òîïàä³ ïðîäåìîíñòðóâàëà ãàëóçü
òîðã³âë³, ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â, ïî-
áóòîâèõ âèðîá³â òà ïðåäìåò³â îñî-
áèñòîãî âæèòêó. Òåìï ¿¿ çðîñòàí-
íÿ ñòàíîâèâ 2,3 %, àáñîëþòíå
çìåíøåííÿ ïîêàçíèêà ïðîòÿãîì
ì³ñÿöÿ ñòàíîâèëî 4 %. Ç ïî÷àòêó
ðîêó çíèæåííÿ öüîãî ïîêàçíèêà
ñòàíîâèëî 11,7 %.

Íóëü â³äñîòê³â çðîñòàííÿ çà
ïåð³îä ñ³÷åíü — ëèñòîïàä ïîð³â-
íÿíî ç 3,2 % ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ —
æîâòíÿ ïîêàçàëà âèäîáóâíà ïðî-
ìèñëîâ³ñòü Óêðà¿íè. Ïåðåðîáíà
æ çíèçèëà òåìï çðîñòàííÿ íà 
0,1 % àáî íà 3 % ïîð³âíÿíî ç
ïîïåðåäí³ì ì³ñÿöåì. Âàðòî â³ä-
çíà÷èòè, ùî øâèäêå çìåíøåííÿ
òåìï³â ðîçâèòêó â ö³é ãàëóç³ ïî-
â’ÿçàíå ç ¿¿ çàëåæí³ñòþ â³ä îáñÿ-
ã³â òà óñï³øíîñò³ óêðà¿íñüêîãî
åêñïîðòó, ÿêèé íàðàç³ çìåíøóº-
òüñÿ. Âèäîáóâíà æ ïðîìèñëî-
â³ñòü â Óêðà¿í³ º äîñèòü ñòàá³ëü-
íîþ çà òåìïàìè çðîñòàííÿ. Â
ñ³÷í³ ïîêàçíèê ¿¿ çðîñòàííÿ ñòà-
íîâèâ 4,1 %, ó òîé ÷àñ äëÿ ïå-

ðåðîáíî¿ ãàëóç³ â³í óòðèìàâñÿ íà
ð³âí³ 6 %.

Íà 0,2 % çìåíøèëèñÿ òåìïè
çðîñòàííÿ âàëîâî¿ äîäàíî¿ âàðòî-
ñò³ â ñôåð³ îñâ³òÿíñüêèõ ïîñëóã,
íà 0,9 % — â ñôåð³ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà íàäàííÿ ñîö³àëüíî¿ äî-
ïîìîãè. Ñóòòºâî çìåíøèâñÿ ïî-
êàçíèê ðîçâèòêó â ãàëóç³ âèðîá-
íèöòâà òà ðîçïîä³ëåííÿ åëåêòðî-
åíåðã³¿, ãàçó òà âîäè, çíèæåííÿ
ñòàíîâèëî 3,6 %.

Îòæå, íà çàâåðøåííÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó Óêðà¿íà ìàº çíà÷íèé
äåô³öèò ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é,
ñëàáêó íàö³îíàëüíó ãðîøîâó îäè-
íèöþ, íåâð³âíîâàæåíèé ïëàò³æ-
íèé áàëàíñ, íèçüêèé îáñÿã ïî-
ïèòó íà òðàäèö³éí³ åêñïîðòí³ òî-
âàðè, ïàä³ííÿ ïðîìèñëîâîãî âè-
ðîáíèöòâà ³ çðåøòîþ îõîëîäæå-
íèé ïîïèò íàñåëåííÿ, ÿêå ïðàã-
íå îïòèìàëüíî ì³í³ì³çóâàòè ñâî¿,
çàâæäè òðàäèö³éíî âèñîê³, ïå-
ðåäñâÿòêîâ³ âèòðàòè.

Е сперти
не втішають
про нозами

Çà öèõ óìîâ óñ³ àíàë³òèêè ðèí-
êó íàãîëîøóþòü íà ïðîäîâæåíí³
ïàä³ííÿ ÂÂÏ ó 2009 ðîö³. Åêñ-
ïåðòè íàçèâàþòü ð³çí³ öèôðè
çðîñòàííÿ, òðèâàë³ñòü ïàä³ííÿ òà
â³äïîâ³äíî ÷àñ âèõîäó ç êðèçè.

Òàê, Âàñèëü Þð÷èøèí óïåâíå-
íèé, ùî â íàñòóïíîìó ðîö³ áó-
äóòü ðåöåñ³éí³ ÿâèùà ³ íàéã³ðøó
ñèòóàö³þ ñïîñòåð³ãàòèìåìî â ïåð-
øîìó êâàðòàë³, êîëè íèçêà ðèçè-
ê³â ñï³âïàäóòü. "Âîäíî÷àñ ñüîãî-

äí³øí³ òåíäåíö³¿ âêàçóþòü íà òå,
ùî â äðóã³é ïîëîâèí³ 2009 ðîêó
åêîíîì³êà ïîìàëó ïî÷íå â³äâîéî-
âóâàòè ïîçèö³¿ çðîñòàííÿ, òîìó
ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ, ùî ïîêàçíè-
êè ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³-
êè íàïðèê³íö³ ðîêó áóäóòü êðà-
ùèìè, àí³æ ïîêàçíèêè íàïðèê³í-
ö³ ïåðøîãî êâàðòàëó. Íàøà ïîïå-
ðåäíÿ îö³íêà ùîäî äèíàì³êè ÂÂÏ
â íàñòóïíîìó ðîö³ — çíèæåííÿ
íà 3 — 5 %, àëå ïîêàçíèêè ïåð-
øîãî êâàðòàëó áóäóòü çíà÷íî ã³ð-
øèìè",— çàçíà÷èâ åêñïåðò.

Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó åêîíîì³÷íî¿ òà
ñîö³àëüíî¿ ñòðàòåã³¿ Íàö³îíàëüíî-
ãî ³íñòèòóòó ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³-
äæåíü ßðîñëàâ Æàë³ëî â³äçíà÷èâ
"Õðåùàòèêó", ùî îñê³ëüêè íàø
âàëîâèé âíóòð³øí³é ïðîäóêò ñêëà-
äàºòüñÿ íå ëèøå ç ïðîìèñëîâîñò³,
à é, íàïðèêëàä, ñ³ëüñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà, áóä³âíèöòâà, òî íå âàðòî
ðîáèòè äóæå íåãàòèâíîãî ïðîãíî-
çó. "Íà äàíîìó åòàï³ çà óìîâè âì³-
ëî¿ âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè òà â³ä-
ñóòíîñò³ ïåâíèõ ñåðéîçíèõ íå-
ñïðèÿòëèâèõ çîâí³øí³õ ÷èííèê³â,
ó 2009 ðîö³ ìàòèìåìî ïîçèòèâíó
äèíàì³êó ÂÂÏ",— ñêàçàâ â³í.

Îòæå, ïîä³¿ 2008 ðîêó ïîêàçà-
ëè, ùî äèíàì³êà ðîçâèòêó óêðà-
¿íñüêî¿ åêîíîì³êè çíà÷íîþ ì³-
ðîþ çàëåæèòü â³ä ñâ³òîâî¿
êîí’þíêòóðè. Àëå, ç ³íøîãî áî-
êó, çàâäàííÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþ-
âàííÿ åêîíîì³êè, ÿêå çä³éñíþº
êîæíà êðà¿íà, ÿêðàç ³ ïîëÿãàº â
çìåíøåíí³ íåãàòèâíîãî åôåêòó
öèêë³÷íîñò³ ðîçâèòêó åêîíîì³êè.
Öå ³ ñòàíå íàéá³ëüøèì âèïðîáó-
âàííÿì äëÿ Óêðà¿íè â 2009 ðîö³,
âïåâíåí³ åêñïåðòè

²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Середній рівень зростання раїнсь о о валово о
вн трішньо о прод т в 2008 році становив 5,95 %.
Ма симальний по азни зростання е ономі и раїни
продемонстровано протя ом період січень — серпень
2008 ро . Тоді темп зростання становив 7,1 %. Го-
ловним чинни ом зростання б ло сільсь е осподар-
ство, я е збільшило обся и валової доданої вартості
на 24,4 % порівняно із січнем — серпнем 2007 ро .
Пояснити цей фа т ле о з точ и зор висо ої вро-
жайності 2008 ро . А найнижчий по азни зростання
е ономі и У раїни продемонстровано за період сі-
чень — листопад 2008 ро . Темп розвит становив
3,6 %, що на 2,35 % менше середньорічно о темп
зростання.

Непрод мана політи а ряд призвела до з пинення страте ічних підприємств раїни, я і істотно впливають на динамі
вн трішньо о валово о прод т
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Президент Центр анти-
ризових досліджень по-
ділився з "Хрещати ом"
про нозами подальшо о
розвит е ономічної си-
т ації в раїні та розповів
про тенденції й реалії,
спричинені світовою фі-
нансовою ризою, в я і
раїна вст патиме вже в
новом , 2009, році.

— ßê³ âàø³ ïðîãíîçè ùîäî ðîç-
âèòêó óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè, çîê-
ðåìà, ïðîìèñëîâîñò³ â íàñòóïíîìó
ðîö³?

— Cüîãîäí³ Óêðà¿íà çíàõîäèòü-
ñÿ â ñêðóòíîìó ñòàíîâèù³. Öå ïî-
â’ÿçàíî ç íàãðîìàäæåííÿì âíóò-
ð³øí³õ ñóïåðå÷íîñòåé çà îñòàíí³
ðîêè, à òàêîæ ³ç åôåêòîì ñâ³òî-
âî¿ âàëþòíî-ô³íàíñîâî¿ êðèçè.
Çâàæàþ÷è íà öå, ïðîãíîçè âàðòî
ðîáèòè äóæå îáåðåæíî. Íèí³ ìè
î÷³êóºìî ð³çêå ïàä³ííÿ òåìï³â
åêîíîì³÷íî¿ äèíàì³êè, à ÿêùî
ãîâîðèòè ïðî ïðîìèñëîâó äèíà-
ì³êó, òî ö³ëêîì ³ìîâ³ðí³ íóëüîâ³
òåìïè àáî íàâ³òü çìåíøåííÿ. Ç
³íøîãî áîêó, îñê³ëüêè íàø âàëî-
âèé âíóòð³øí³é ïðîäóêò ñêëàäàº-
òüñÿ íå ëèøå ç ïðîìèñëîâîñò³, òî
íå âàðòî ðîáèòè äóæå íåãàòèâíî-
ãî ïðîãíîçó. Íà äàíîìó åòàï³ çà
óìîâè âì³ëî¿ âíóòð³øíüî¿ ïîë³-
òèêè òà â³äñóòíîñò³ ïåâíèõ ñåð-
éîçíèõ íåñïðèÿòëèâèõ çîâí³øí³õ
÷èííèê³â ó 2009 ðîö³ ìàòèìåìî
ïîçèòèâíó äèíàì³êó ÂÂÏ.

— Äî ÿêèõ ñîö³àëüíèõ íàñë³äê³â,
ñïðè÷èíåíèõ êðèçîþ, âàðòî ãîòó-
âàòèñÿ â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2009 ðî-
êó?

— Íàéñêëàäí³øà ñèòóàö³ÿ ç
åêîíîì³÷íîþ äèíàì³êîþ áóäå
ñïîñòåð³ãàòèñÿ äî ñåðåäèíè íà-
ñòóïíîãî ðîêó, à íàñàìïåðåä ó
ïåðøîìó êâàðòàë³ 2009 ðîêó. Ñå-
ðåä ñîö³àëüíèõ íàñë³äê³â, ïî-
ïåðøå, çíèæåííÿ îáñÿã³â çàéíÿ-
òîñò³, àäæå çìåíøåííÿ òåìï³â
âèðîáíèöòâà íå ìîæå â³äáóâàòè-
ñÿ áåç çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïðà-
öþþ÷èõ, ïðèíàéìí³ ïðèïèíåííÿ
âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ï³äïðè-
ºìñòâàìè, ÿê³ íå ìàòèìóòü íà öå

êîøò³â. Ïî-äðóãå, çìåíøåííÿ
äèíàì³êè ñîö³àëüíèõ âèïëàò òà
äîõîä³â ó áþäæåòí³é ñôåð³, ùî
ïîâ’ÿçàíî ç êðèçîâèì ñòàíîì
á³ëüøîñò³ ãàëóçåé òà çìåíøåííÿ
íàäõîäæåíü äî Äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó. Íàðåøò³, ñåðéîçíèì ñî-
ö³àëüíèì íàñë³äêîì º íåãàòèâí³
î÷³êóâàííÿ â ñóñï³ëüñòâ³, íåãà-
òèâíå ñïðèéíÿòòÿ êðèçîâèõ
ÿâèù, ùî â³äáóâàþòüñÿ. Öå òåæ
ïîã³ðøóâàòèìå çàãàëüíå ñîö³àëü-
íå ñàìîïî÷óòòÿ.

— Êîëè, íà âàøó äóìêó, ãðîìà-
äÿíàì ñë³ä î÷³êóâàòè ï³ê êðèçè?

— Óñå çàëåæèòü â³ä òîãî, ùî ââà-
æàòè ï³êîì. ßêùî öå íàéíèæ÷å
ïàä³ííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà, òî,
ìîæëèâî, â ê³íö³ ïåðøîãî êâàðòà-
ëó íàñòóïíîãî ðîêó, â ëþòîìó-áå-
ðåçí³. ßêùî éäåòüñÿ ïðî ï³ê çíè-
æåííÿ ÂÂÏ, òî ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî,
ùî âíàñë³äîê ëàãîâèõ åôåêò³â ï³ê
êðèçè áóäå òðîõè ï³çí³øå. ßêùî
ãîâîðèòèìåìî ïðî ï³ê ïàä³ííÿ
çàéíÿòîñò³, òî öå, ìîæëèâî, ëþ-
òèé 2009 ðîêó. Õî÷à íàñïðàâä³ âàð-
òî ãîâîðèòè ïðî êðèçó íå ÿê ïðî
çîâí³øíº ÿâèùå, à ÿê ñóòòºâó
ñòðóêòóðíó äèñïðîïîðö³þ íàö³î-
íàëüíî¿ åêîíîì³êè. Ó öüîìó âè-
ïàäêó âèõ³ä ³ç íå¿ áóäå äîñèòü ðîç-
òÿãíåíèé òà íåð³âíîì³ðíèé. Íèç-
êà ãàëóçåé òðèâàëèé ÷àñ çíàõîäè-
òèìåòüñÿ â êðèçîâîìó ñòàíîâèù³. 

— ßê³ âàø³ ïðîãíîçè ùîäî òåì-
ï³â çðîñòàííÿ ³íôëÿö³¿ â íàñòóïíî-
ìó ðîö³?

— Äóìàþ, ùî êðèçîâ³ ÿâèùà,
ïðèíàéìí³ â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³,
â³ä³ãðàâàòèìóòü ñóòòºâó ãàëüì³âíó
ðîëü ùîäî ³íôëÿö³éíî¿ äèíàì³-
êè. Äèíàì³êà äîõîä³â áóäå âåëü-
ìè ïîâ³ëüíîþ, ³ ö³íè íå çðîñòà-
òèìóòü. Ç ³íøîãî áîêó, áóäóòü ³
îá’ºêòèâí³ ÷èííèêè ï³äâèùåííÿ
âèòðàò âèðîáíèê³â, à îòæå, ³ ï³ä-
âèùåííÿ ö³í. ²íôëÿö³éí³ ïðîöå-
ñè ðîçêðó÷óâàòèìóòüñÿ âíàñë³äîê
ï³äâèùåííÿ åíåðãåòè÷íèõ òàðè-
ô³â, ïî÷èíàþ÷è â³ä âàðòîñò³ ïðè-
ðîäíîãî ãàçó òà çàê³í÷óþ÷è óêðà-
¿íñüêîþ åíåðãåòèêîþ, ÿêó ïîñòà-
÷àþòü ïðèðîäí³ ìîíîïîë³¿. 

— ßê ïîñëàáëåííÿ ãðèâí³ ïîçíà-
÷èòüñÿ íà ïåðåñ³÷íîìó óêðà¿íöåâ³?
×è â³äïîâ³äàþòü ðåàë³ÿì îêðåì³

ïðîãíîçè åêîíîì³ñò³â, ùî ï³ê íåâè-
ïëàò çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè
ïðèïàäå íà ñ³÷åíü-ëþòèé?

— ßêùî ãîâîðèòè ïðî òå, ùî
íàéñåðéîçí³øå ãàëüìóâàííÿ ð³â-
í³â äîõîä³â ìè î÷³êóºìî â ïåðøî-
ìó êâàðòàë³, òî î÷åâèäíî, ùî òîä³
ïî÷àñò³øàþòü ³ ñèòóàö³¿ ç íåâèïëà-
òàìè êðåäèò³â. Òîìó òàêó ïðîáëå-
ìó ìîæíà ïðîãíîçóâàòè. Àëå ñë³ä
ðîçóì³òè, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî ìàñî-
â³ñòü, òî öå âæå íå ïðîáëåìà áîð-
æíèê³â, à ïðîáëåìà âñ³º¿ áàíê³â-
ñüêî¿ ñèñòåìè, âêëþ÷àþ÷è ÍÁÓ. Ó
ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ çàðóá³æíèõ
êðà¿í, ÿê³ òåæ ïðîõîäÿòü êðèçîâèé
ïåð³îä, º ñïåö³àëüí³ äåðæàâí³ ïðî-
ãðàìè, ùî äîçâîëÿþòü êîìïåíñó-
âàòè ðèçèêè âòðàò äîõîä³â òèì, õòî
ìàº ñåðéîçí³ ³ïîòå÷í³ áîðãè. Äó-
ìàþ, ùî òàê³ ïðîãðàìè ïîòð³áíî
çàñòîñîâóâàòè â Óêðà¿í³. 

— Òîæ ÿêèì ÷èíîì ïîòð³áíî ä³-
ÿòè óðÿäó â ö³é ñèòóàö³¿?

— Ïèòàííÿ º äîñèòü øèðîêèì,
àëå ãîëîâíèé çì³ñò àíòèêðèçîâî¿
ïîë³òèêè ìàº ïîëÿãàòè â òîìó, ùî
ìè ïîâèíí³ âñ³ìà ñèëàìè çàïîá³ã-
òè ï³ñëÿêðèçîâ³é ðåöåñ³¿. Ãîëîâ-
íèé ðèçèê ñüîãîäí³ — çìåíøåí-
íÿ òåìï³â åêîíîì³÷íîãî çðîñòàí-
íÿ ³ åêîíîì³÷íèé ñïàä, çà ÿêèì ³
ïðîáëåìè áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè, ³
ïðîáëåìè ñîö³àëüíîãî, áþäæåò-
íîãî õàðàêòåðó. Íàéãîëîâí³øå â
àíòèêðèçîâ³é ïîë³òèö³ íèí³ — ì³-
í³ì³çóâàòè íåãàòèâíó åêîíîì³÷íó
äèíàì³êó øëÿõîì ðîçøèðåííÿ
âíóòð³øíüîãî ïîïèòó, çá³ëüøåí-
íÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïîïèòó, ïåðå-
îð³ºíòàö³þ åêñïîðòíèõ òîâàð³â íà
âíóòð³øí³é ðèíîê

Під от вали Ірина ДЕМКО,
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

ßðîñëàâ ÆÀË²ËÎ: “Íàéñêëàäí³øó 
ñèòóàö³þ ç åêîíîì³÷íîþ 
äèíàì³êîþ ñïîñòåð³ãàòèìóòü 
äî ñåðåäèíè íàñòóïíîãî ðîêó”

Ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð Îëåêñàíäð Òóð-
÷èíîâ óæå çàÿâëÿâ, ùî íàñòóïíîãî ðîêó
óðÿä çàêëàâ ó äåðæáþäæåò³-2009 “ëèøå”
9,5 % ³íôëÿö³¿, 7,5 ãðí/$1 êóðñ ãðèâí³ òà
ð³âåíü âíóòð³øíüîâàëîâîãî ïðîäóêòó
(ÂÂÏ) — 0,4 %.

Îäíàê ðàí³øå Ñâ³òîâèé áàíê ïðîãíîçó-
âàâ íà 2009 ð³ê 17,2 % ³íôëÿö³¿ â Óêðà¿í³.
Â÷îðà â³í îïðèëþäíèâ íîâ³ ìàêðîåêîíî-
ì³÷í³ ïîêàçíèêè. Ì³æíàðîäí³ åêñïåðòè
î÷³êóþòü â Óêðà¿í³ ³íôëÿö³þ âæå íà ð³âí³
13,6 %, à ðåàëüíèé ÂÂÏ — 0,5 %.

ßê íàãîëîñèëè “Õðåùàòèêó” â³ò÷èçíÿí³
åêîíîì³ñòè, ðåàëüíèé ðîçì³ð ³íôëÿö³¿ ìî-
æå ñÿãíóòè ³ 20 %. Òàê, çà ñëîâàìè ñòàð-
øîãî åêîíîì³ñòà Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó

ïåðñïåêòèâíèõ äîñë³äæåíü ²ëüäàðà Ãàç³çó-
ë³íà, ðåàëüí³ ïîêàçíèêè ³íôëÿö³¿ ïåðåâè-
ùóâàòèìóòü çàäåêëàðîâàí³ óðÿäîì ó áþ-
äæåò³-2009. “Íàñïðàâä³ ìè ïðîãíîçóºìî
äîñèòü âèñîêó ³íôëÿö³þ — 16 %. Öå, áåç-
óìîâíî, íèæ÷å, í³æ öüîãî ðîêó. Ó 2008-
ìó î÷³êóºìî äåñü 22 % çà ï³äñóìêîì ðî-
êó”, — ñêàçàâ â³í. Íà ð³âí³ 15 % ñïðîãíî-
çóâàâ “Õðåùàòèêó” ïîêàçíèê ³íôëÿö³¿ äè-
ðåêòîð åêîíîì³÷íèõ ïðîãðàì Öåíòðó ³ìå-
í³ Ðàçóìêîâà Âàñèëü Þð÷èøèí. Âëàñíå,
öå ñåðåäí³ öèôðè, âîäíî÷àñ, ÿê çà ñëîâà-
ìè åêñïåðò³â, çà îêðåìèìè ïîêàçíèêàìè
(çäîðîæ÷åííÿ ³íîçåìíèõ òîâàð³â òà ïîñëóã
çîêðåìà. — “Õðåùàòèê”), ð³âåíü ³íôëÿö³¿
áóäå òàêèì ñàìèì, ÿê ó íèí³øíüîìó ðîö³.

Êð³ì òîãî, áþäæåò-2009 íå â³äïîâ³äàº íà
çàïèòàííÿ, ÿêèì ÷èíîì ðîçâ’ÿçóâàòèìóòü
ïðîáëåìó â³äøêîäóâàííÿ ÏÄÂ äëÿ ï³äïðè-
ºìö³â. Íàðàç³ çàáîðãîâàí³ñòü äåðæàâè ïåðåä
íèìè ñòàíîâèòü ïîíàä 1 ìëðä ãðí. Óòâîðè-
ëàñÿ òàêîæ çíà÷íà ïðîãàëèíà é ó ïåíñ³é-
íîìó ôîíä³, ÷åðåç ùî â êðà¿í³ ïî÷àëèñÿ çà-
òðèìêè ç âèïëàòîþ ïåíñ³é ãðîìàäÿíàì.

Ç ³íøîãî áîêó, â äîõ³äíó ÷àñòèíó óðÿä
ïðîïîíóº âíåñòè íàäõîäæåííÿ â³ä ïðèâà-
òèçàö³¿. Ñåðåä ³ìîâ³ðíèõ îá’ºêò³â, ÿê³ çàïëà-
íîâàíî ïðîäàòè â 2009 ðîö³,— ñòðàòåã³÷í³
ï³äïðèºìñòâà êðà¿íè: “Óêðòåëåêîì”,
Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä, “Òóðáî-
àòîì”, “Äí³ïðîåíåðãî”, “Çàõ³äåíåðãî”,
ÒÎÂ “Ðîñàâà”, êîìïàí³ÿ “Ñâåìà” òà ³í.
Âèõîäÿ÷è ç ðèíêîâèõ ðåàë³é, ö³ ï³äïðèºì-
ñòâà ïðîäàäóòü çà íèæ÷èìè ö³íàìè. ×åðåç
ùî ìîæå ñòàòèñÿ, ùî ïðèäáàþòü ö³ ï³äïðè-
ºìñòâà ñòðóêòóðè, íàáëèæåí³ äî Êàáì³íó.

Çà ñëîâàìè Þë³¿ Òèìîøåíêî, äåô³öèò
ãîëîâíîãî êîøòîðèñó êðà¿íè ñòàíîâèòèìå
ìàéæå 2 %. À îñê³ëüêè äåô³öèò áþäæåòó
íà 2008 ð³ê ñÿãàâ ìàéæå 19 ìëðä ãðí, íà-
ñòóïíîãî ðîêó öÿ ñóìà ìîæå çðîñòè äî 25
ìëðä ãðí. Íà äóìêó ÷ëåí³â îïîçèö³éíîãî
óðÿäó, äèñáàëàíñ ó áþäæåò³ ïîêðèâàòèìóòü

çà ðàõóíîê äîäàòêîâî¿ åì³ñ³¿ ÍÁÓ, ùî ïðè-
ñêîðèòü ³íôëÿö³þ òà çíåö³íåííÿ ãðèâí³.

Ñâîºþ ÷åðãîþ óðÿä íå â³äìîâèâñÿ â³ä
ïîïóë³ñòñüêèõ ï³äõîä³â ³ çàêëàâ ó áþäæå-
ò³-2009 àæ 10 ìëðä ãðí íà âèïëàòè ïîòåð-
ï³ëèì âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó. Öå â 1,7
ðàçó á³ëüøå, í³æ ó íèí³øíüîìó ðîö³.

Îäíèì ³ç ìåõàí³çì³â, ÿê³ íàïîâíÿòü áþ-
äæåò-2009, ñòàëî ââåäåííÿ ïîäàòêó íà íå-
ðóõîì³ñòü. Â³ä ÷îãî áþäæåò Êèºâà, çîêðå-
ìà, ìàº îòðèìàòè ìàéæå $10 ìëí. Ðàçîì ³ç
òèì Êàáì³í ïëàíóº âèëó÷èòè ç áþäæåòó ì³ñ-
òà äî 11 ìëðä ãðí. ×åðåç öå íèçêó ì³ñüêèõ
ïðîãðàì áóäå “çàìîðîæåíî” íà íåâèçíà÷å-
íèé òåðì³í. Êàáì³í ïåðåäáà÷èâ ó áþäæåò³-
2009 ³ çíà÷íå ï³äâèùåííÿ àêöèç³â íà íàô-
òîïðîäóêòè, çá³ëüøåííÿ ìèòà íà ³ìïîðòíó
ïðîäóêö³þ. Îäíàê íå çìåíøèâ òèñêó íà ï³ä-
ïðèºìö³â, íå çíèçèâ ïîäàòêîâå íàâàíòàæåí-
íÿ. ×åðåç ùî áþäæåò-2009 ñòàíå íàéá³ëü-
øèì áþäæåòîì “ïðî¿äàííÿ” çà îñòàíí³ 10
ðîê³â, ïåðåêîíàí³ åêñïåðòè òà íàðîäí³ äå-
ïóòàòè. Çà ñëîâàìè îñòàíí³õ, ôàêòè÷íî áþ-
äæåò-2009 ñòàâ ïåðåäâèáîðíèì ïîïóë³ñò-
ñüêèì ìàéäàíîì Þë³¿ Òèìîøåíêî, ÷åðåç
ùî êðà¿íà ìîæå îïèíèòèñÿ ùå â ñêëàäí³-
ø³é ñèòóàö³¿, í³æ î÷³êóþòü

Áþäæåò ñòàâ çàðó÷íèêîì 
óðÿäîâîãî ïîïóë³çìó
Æåðòâîþ ïåðåäâèáîðíèõ àïåòèò³â ÁÞÒó ñòàº åêîíîì³êà êðà¿íè
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора Кабінет Міністрів У раїни вніс до парламент прое т держбюд-
жет -2009. Тож деп тати зм шені б ли роз лядати після "анти ризо-
вих" за онів, я і мають стабіліз вати е ономічн сит ація в раїні, ще
й прое т оловно о ошторис . Одна , за словами е спертів, наразі
рядовий прое т держбюджет та анти ризові за они не відповідають
реаліям і не спроможні оздоровити е ономі раїни.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про регулювання цін 
на основні продовольчі товари

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1464 від 27 жовтня 2008 року

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повнова�
жень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (із змі�
нами), від 17.10.2007 № 1222 “Про затвердження Порядку декларування зміни оптово�відпускних цін на
продовольчі товари” (із змінами і доповненнями) та від 17.04.2008 № 373 “Про затвердження Порядку
формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання” та з метою не�
допущення необгрунтованого зростання цін на основні продовольчі товари:

1. Âñòàíîâèòè äëÿ âñ³õ ñóá’ºêò³â ãîñïî-
äàðþâàííÿ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³:

1.1. Ãðàíè÷í³ ð³âí³ ðåíòàáåëüíîñò³ âè-
ðîáíèöòâà áîðîøíà ïøåíè÷íîãî âèùîãî,
ïåðøîãî ³ äðóãîãî ñîðò³â, áîðîøíà æèò-
íüîãî îáäèðíîãî — 8 â³äñîòê³â, õë³áà âà-
ãîþ á³ëüø ÿê 500 ãðàì³â ç áîðîøíà ïøå-
íè÷íîãî âèùîãî, ïåðøîãî ³ äðóãîãî ñîð-
ò³â òà ¿õ ñóì³ø³, áîðîøíà æèòíüîãî òà ñó-
ì³ø³ áîðîøíà ïøåíè÷íîãî òà æèòíüîãî
ïðîñòî¿ ðåöåïòóðè (áîðîøíî, äð³æäæ³,
ñ³ëü, âîäà) áåç äîäàâàííÿ öóêðó, æèðó, ³í-
øèõ íàïîâíþâà÷³â, à òàêîæ õë³áà ³ õë³áî-
áóëî÷íèõ âèðîá³â äëÿ ä³àáåòèê³â — 12 â³ä-
ñîòê³â.

1.2. Ãðàíè÷í³ òîðãîâåëüí³ (ïîñòà÷àëü-
íèöüêî-çáóòîâ³) íàäáàâêè äî îïòîâî¿ ö³íè
âèðîáíèêà (ìèòíî¿ âàðòîñò³) íà êîâáàñí³
âèðîáè âàðåí³, êð³ì âèùîãî ñîðòó, ìîëî-
êî êîðîâ’ÿ÷å ïèòíå äî 2,5 â³äñîòê³â æèðó,
ñèð êèñëîìîëî÷íèé ç ìàñîâîþ ÷àñòêîþ
æèðó äî 9 â³äñîòê³â, ñìåòàíó ç ìàñîâîþ
÷àñòêîþ æèðó äî 20 â³äñîòê³â, ìàñëî âåðø-
êîâå ç ìàñîâîþ ÷àñòêîþ æèðó äî 72,5 â³ä-
ñîòê³â, îë³þ ñîíÿøíèêîâó, ÿéöÿ êóðÿ÷³,
ì’ÿñî ïòèö³ — 10 â³äñîòê³â, áîðîøíî, ìà-
êàðîíí³ âèðîáè (êð³ì âèðîá³â øâèäêîãî
ïðèãîòóâàííÿ), êðóïè (êð³ì âèðîá³â øâèä-
êîãî ïðèãîòóâàííÿ), öóêîð-ï³ñîê — 12 â³ä-
ñîòê³â, ÿëîâè÷èíó, ñâèíèíó, õë³á — 15 â³ä-
ñîòê³â, áåç óðàõóâàííÿ âèòðàò íà ¿õ òðàíñ-
ïîðòóâàííÿ ó ì³æì³ñüêîìó ñïîëó÷åíí³.

1.3. Äåêëàðóâàííÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
(03057, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ñìîëåíñüêà, áó-
äèíîê 6, òåë. 453-41-90) çì³íè îïòîâî-â³ä-
ïóñêíèõ ö³í íà áîðîøíî ïøåíè÷íå âèùî-
ãî, ïåðøîãî ³ äðóãîãî ñîðò³â, áîðîøíî
æèòíº îáäèðíå, ÿëîâè÷èíó, ñâèíèíó, ì’ÿ-

ñî ïòèö³ (òóøêà), êîâáàñí³ âèðîáè âàðåí³,
êð³ì âèùîãî ñîðòó, ìîëîêî êîðîâ’ÿ÷å ïèò-
íå äî 2,5 â³äñîòê³â æèðó, ñèð êèñëîìîëî÷-
íèé ç ìàñîâîþ ÷àñòêîþ æèðó äî 9 â³äñîò-
ê³â, ñìåòàíó ç ìàñîâîþ ÷àñòêîþ æèðó äî
20 â³äñîòê³â, ìàñëî âåðøêîâå ç ìàñîâîþ
÷àñòêîþ æèðó äî 72,5 â³äñîòê³â, ÿéöÿ êó-
ðÿ÷³, öóêîð-ï³ñîê, îë³þ ñîíÿøíèêîâó.

2. Âèçíà÷èòè, ùî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ó ðàç³ ïî-
òðåáè, äàº îô³ö³éí³ ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî çà-
ñòîñóâàííÿ ðåãóëüîâàíèõ ö³í.

3. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. â³ä 29.11.2007 ¹ 1562 “Ïðî ðåãóëþ-
âàííÿ ö³í íà îñíîâí³ ïðîäîâîëü÷³ òîâà-
ðè”, çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
í³ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³ 10.12.2007 çà
¹ 29/764;

3.2. â³ä 27.03.2008 ¹ 443 “Ïðî âíåñåí-
íÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ðîçïîðÿäæåííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) â³ä 29.11.2007 ¹ 1562”, çàðåºñòðî-
âàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì. Êèºâ³ 16.04.2008 çà ¹ 9/775.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про заходи щодо вдосконалення 
організації роботи із забезпечення безпеки

дорожнього руху

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1301 від 22 вересня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Указу Президен�
та від 20.11.2007 № 1121/2007 “Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху”, рі�
шення Київської міської ради від 26.09.2002 № 47/207 “Про встановлення Правил благоустрою території,
паркування транспортних засобів, тиші в громадських місцях, торгівлі на ринках у м. Києві”, з метою на�
ведення належного порядку на вулично�шляховій мережі міста:

1. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ” çàáåçïå÷èòè ö³ëîäîáîâó
ðîáîòó ñëóæáè åâàêóàö³¿ òà ïðèìóñîâîãî
ïåðåì³ùåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

2. Çâåðíóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â
ì. Êèºâ³ ùîäî ö³ëîäîáîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
ó÷àñò³ ³íñïåêòîð³â Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ äëÿ
ïðèéíÿòòÿ íèìè ð³øåíü ñòîñîâíî çàòðè-
ìàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, âîä³¿ ÿêèõ
ïîðóøèëè Ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó â ÷àñ-
òèí³ çóïèíêè òà ñòîÿíêè, äëÿ çä³éñíåííÿ

¿õ ïåðåì³ùåííÿ íà ñïåö³àëüíî îáëàøòîâà-
í³ ìàéäàí÷èêè.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до розпорядження Київської міської державної

адміністрації від 27.06.2007 № 811

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1270 від 17 вересня 2008 року

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, з метою забезпечення сталого розвитку столиці і її зеленої зони:

1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
27.06.2007 ¹ 811 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-
ðÿäêó âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà òå-
ðèòîð³¿ ì. Êèºâà, Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ â³ä-
íîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü ó 
ì. Êèºâ³ òà Áàçîâèõ ðîçö³íîê âèçíà÷åííÿ
âàðòîñò³ ïîñëóã ùîäî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü, ïîãîäæåííÿ ãåíïëàí³â, ïëàí³â
ïðîêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, äåíäðî-
ïëàí³â ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ðîçðàõóí-
êó â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ ³ ï³äãîòîâêè äîçâ³ëü-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà âèäàëåííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü”, à ñàìå:

Ïóíêò 4 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
“4. Âñòàíîâèòè, ùî:
4.1. Êîøòè â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ

íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, ïå-
ðåðàõîâóþòüñÿ çàÿâíèêîì äî ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó.

4.2. Êîøòè â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ
íàñàäæåíü âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà ñòâîðåí-
íÿ òà â³äíîâëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ¿õ
êàï³òàëüíèé ðåìîíò, çàõèñò çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â³ä øê³äíèê³â òà çáóäíèê³â õâîðîá,
ï³äæèâëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ïðîâå-
äåííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ç âèçíà÷åííÿ
ïåðåäóìîâ ïîã³ðøåííÿ ñòàíó çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü òà çä³éñíåííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â
ç éîãî ïîêðàùåííÿ, ðîçâèòîê ðîçñàäíèöü-
êî¿ ñïðàâè, çàêóï³âëþ ñàäèâíîãî ìàòåð³àëó
äåêîðàòèâíèõ äåðåâ ³ êóù³â, êâ³òêîâî¿ ðîç-
ñàäè, íàñ³ííÿ ãàçîííèõ òðàâ ³ êâ³ò³â, ðî-
äþ÷îãî ´ðóíòó, íà ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ç
îíîâëåííÿ çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà.

4.3. Ñêëàäåí³ òà ïîãîäæåí³ â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó, äî íàáóòòÿ ÷èííîñò³ öèì
ðîçïîðÿäæåííÿì, àêòè îáñòåæåííÿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåí-
íþ, º ÷èííèìè ³ º ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèéíÿò-
òÿ ð³øåííÿ ïðî âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ³ ïîäàëüøî¿ (çà óìîâè ñïëàòè çàçíà-
÷åíî¿ â öèõ àêòàõ â³äíîâíî¿ âàðòîñò³) âè-
äà÷³ îðäåðà.

4.4. Çàõîäè ç îíîâëåííÿ çåëåíî¿ çîíè 
ì. Êèºâà òà îáñÿãè ¿õ ô³íàíñóâàííÿ, ðîç-
ðîáëåí³ óïðàâë³ííÿì îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çà-
òâåðäæóþòüñÿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ
çà ïîäàííÿì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêî-
íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4.5. Íåâèêîðèñòàí³ ó çâ³òíîìó áþäæåò-
íîìó ðîö³ êîøòè â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü âèëó÷åííþ íå ï³äëÿãàþòü,
ïåðåõîäÿòü íà íàñòóïíèé ð³ê ³ âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ íà ö³ë³, ïåðåäáà÷åí³ öèì ðîçïî-
ðÿäæåííÿì”.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïîðÿäêó âèäàëåííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà,
çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
27.06.2007 ¹ 811 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-
ðÿäêó âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà òå-
ðèòîð³¿ ì. Êèºâà, Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ â³ä-
íîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü ó 
ì. Êèºâ³ òà Áàçîâèõ ðîçö³íîê âèçíà÷åííÿ
âàðòîñò³ ïîñëóã ùîäî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü, ïîãîäæåííÿ ãåíïëàí³â, ïëàí³â
ïðîêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, äåíäðî-
ïëàí³â ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ðîçðàõóí-
êó â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ ³ ï³äãîòîâêè äîçâ³ëü-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà âèäàëåííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü”, à ñàìå:

— Ïóíêòè 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ââà-
æàòè ïóíêòàìè 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

— Äîäàòè ïóíêò 12 òà âèêëàñòè éîãî â
òàê³é ðåäàêö³¿:

“12. Âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³-
êîì ïîíàä 60 ðîê³â â³äáóâàºòüñÿ âèêëþ÷-
íî çà ïîãîäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè”.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïîðÿäêó âèçíà÷åí-
íÿ â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü
ó ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 27.06.2007 ¹ 811 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Ïîðÿäêó âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà, Ïîðÿäêó âè-
çíà÷åííÿ â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ó ì. Êèºâ³ òà Áàçîâèõ ðîçö³íîê âè-
çíà÷åííÿ âàðòîñò³ ïîñëóã ùîäî îáñòåæåí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ïîãîäæåííÿ ãåí-
ïëàí³â, ïëàí³â ïðîêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ, äåíäðîïëàí³â ïðîåêòíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿, ðîçðàõóíêó â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ ³ ï³ä-
ãîòîâêè äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà âèäà-
ëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü”, à ñàìå:

— Òàáëèöþ 1 Ïîðÿäêó âèêëàñòè â òàê³é
ðåäàêö³¿:

Êâ — ïîïðàâî÷íèé êîåô³ö³ºíò äî â³êî-
âîãî ñòàíó äåðåâà àáî êóùà (Òàáëèöÿ 1)

Òàáëèöÿ 1

Ві овий стан Кв

дерев

- молодня до 20 ро ів 1

- середньові ові 20—60 ро ів 1,5

- сти лі 60 і більше ро ів 5

щів

- до 5 ро ів 1,0

- від 5 до 10 ро ів 1,5

- від 10 до 20 ро ів 2,0

- більше 20 ро ів 1,5
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- Òàáëèöþ 5 Ïîðÿäêó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
“Êç — âåëè÷èíà êîåô³ö³ºíòà ö³ííîñò³ ä³ëÿíêè ì³ñüêî¿ òåðèòîð³¿ (Òàáëèöÿ 5)

Òàáëèöÿ 5

Зона розташ вання зелених насаджень Кз

Центральна зона 9

Решта території заб дованої частини міста 7

Примісь а зона 6

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова
Л. Черновець ий

Про питання зовнішньої 
реклами у м. Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 373 від 17 вересня 2008 року

У зв’язку з численними скаргами мешканців міста Києва щодо розміщення рекламних засобів на бу�
динках (будівлях) та спорудах м. Києва, з метою упорядкування розміщення зовнішньої реклами у м. Ки�
єві та відповідно до законів України “Про столицю — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в
Україні”:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ðåê-
ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ïðèçóïèíèòè âèäà÷ó äîçâîë³â
äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â (áàíåð,
ïàííî, ùèò, äàõîâà êîíñòðóêö³ÿ) íà çîâ-
í³øí³õ ïîâåðõíÿõ áóäèíê³â (áóä³âåëü), ñïî-
ðóä òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà, êð³ì âèïàäê³â, êî-
ëè ðåêëàìí³ çàñîáè ðîçì³ùóþòüñÿ òèì÷à-
ñîâî íà çàõèñíèõ áóä³âåëüíèõ ñ³òêàõ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ñòâîðèòè òèì÷àñîâó êîì³ñ³þ ç
âèâ÷åííÿ ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿

ðåêëàìè ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà ðîçðîáêè ïðîïî-
çèö³é ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ïîðÿäêó ðîçì³-
ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ó ì. Êèºâ³.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про надання товариству з обмеженою 
відповідальністю “Брокерська контора 

“Біком” дозволу на проектування 
та будівництво готелю 

на вул. Б. Хмельницького, 56 
у Шевченківському районі

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1163 від 18 серпня 2008 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пункт 1 рі�
шення Київської міської ради від 24.06.2004 № 339�7/1549 “Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею”, договір оренди земельної ділянки від 18.10.2004 зареєс�
трований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) 20.10.2004 за № 91�6�00349, реєстраційне посвідчення Київського місь�
кого бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна від 10.02.2006
№ 025909 на право власності на жилий будинок по вул. Б. Хмельницького, 56 (літ. “А”), з метою забез�
печення офіційних осіб та гостей, що прибуватимуть до м. Києва в зв’язку з проведенням в Україні фіналь�
ної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу місцями в готелях та зважаючи на звернення товари�
ства з обмеженою відповідальністю “Брокерська контора “Біком” від 19.06.2008 № 42:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áðîêåðñüêà êîíòîðà “Á³-
êîì” çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèö-
òâî ãîòåëþ íà âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 56
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî çä³éñíèòè
íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20.10.2004 çà ¹ 91-6-00349.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Áðîêåðñüêà êîíòîðà “Á³êîì”:

2.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòó-
âàííÿ îá’ºêòó ³ âèêîíàòè ¿õ âèìîãè.

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

2.3. Ìàéíîâî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéî-
âó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”
(³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè);

2.5. Îäåðæàòè äîçâîëè öåíòðàëüíîãî îð-
ãàíó ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-

íè — Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè òà òóðèçìó
Óêðà¿íè òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ïðîâå-
äåííÿ ðîá³ò.

2.6. Îäåðæàòè â ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àð-
õ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ â ì. Êè-
ºâ³ äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

2.7. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.1-2.7
öüîãî ïóíêòó îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êè-
ºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) äîçâ³ë (îðäåð) íà ïîðóøåííÿ áëà-
ãîóñòðîþ â çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì ðîá³ò.

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

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

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

Про надання Дніпровській районній 
у місті Києві державній адміністрації 
земельної ділянки для експлуатації 
і обслуговування центру культури 

та мистецтв на вул. Алма-Атинській, 109 у
Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 58/4530 від 24 січня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Äí³ïðîâ-
ñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ ³ îáñëóãîâó-
âàííÿ öåíòðó êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ íà 
âóë. Àëìà-Àòèíñüê³é, 109 ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â
ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,46 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ ³ îáñëó-
ãîâóâàííÿ öåíòðó êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ íà
âóë. Àëìà-Àòèíñüê³é, 109 ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿:

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

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

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

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 07.02.2005 ¹ 19-815, ãîëîâíî-
ãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 10.11.2004 ¹ 9023, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 25.11.2004 ¹ 071/04-4-19/3843.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “Українська видавничо-

промислова група” земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі на вул. Хорива, 55
(літ. Б) у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 62/4534 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та враховуючи матеріали інвентаризації земель, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Óêðà-
¿íñüêà âèäàâíè÷î-ïðîìèñëîâà ãðóïà” äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî¿ áóä³âë³ íà âóë. Õîðèâà, 55 (ë³ò. Á)
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Óêðà¿íñüêà âèäàâíè÷î-
ïðîìèñëîâà ãðóïà”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,18 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ íà 
âóë. Õîðèâà, 55 (ë³ò. Á) ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 21.02.67
¹ 272 “Ïðî çàêð³ïëåííÿ çà çàâîäîì ñòî-
ëîâèõ ïðèáîð³â ³ ïîñóäó ³ì. Äçåðæèíñüêî-
ãî çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä ³ñíóþ÷èé çàâîä ³
äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî âèðîáíè÷îãî êîðïó-
ñó ³ ðåêîíñòðóêö³þ çàâîäó”, ó çâ’ÿçêó ç ïå-
ðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãî-
â³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 22.05.2003, àêò
ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 22.05.2003).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Óêðà¿íñüêà âèäàâíè÷î-ïðîìèñëîâà
ãðóïà”:

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 27.08.2007 ¹ 19-8786, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 27.09.2007
¹ 7777, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 21.09.2007 ¹ 05-08/7196, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 18.12.2006 ¹ 6905, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 20.09.2007 ¹ 22-2346/35,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 25.09.2007
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Про затвердження Положення “Про порядок
формування, виконання та здійснення 

контролю за адресними загальноміськими 
заходами “Твій дім, твоє подвір’я”

Рішення Київської міської ради № 1455/4288 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про статус де�
путатів місцевих рад”, Закону України “Про столицю — місто�герой Київ”, Регламенту Київської міської ра�
ди та з метою забезпечення раціонального використання коштів міського бюджету Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ “Ïðî ïîðÿ-
äîê ôîðìóâàííÿ, âèêîíàííÿ òà çä³éñíåí-
íÿ êîíòðîëþ çà àäðåñíèìè çàãàëüíîì³ñü-
êèìè çàõîäàìè “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ”
çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) äî-
âåñòè ð³øåííÿ äî â³äîìà âèêîíàâ÷èõ îð-
ãàí³â ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä (ðàéîí-
íèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-
ö³é).

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) òà
âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) çàáåçïå÷èòè âèêîíàí-
íÿ Ïîëîæåííÿ.

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

çä³éñíþâàòè ô³íàíñóâàííÿ àäðåñíèõ çà-
ãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîä-
â³ð’ÿ” âèêëþ÷íî íà ï³äñòàâ³ ïðèéíÿòîãî
Ïîëîæåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Õðåùàòèê”.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó òà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Î. Äîâãîãî.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

¹ 2947, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 29.10.2007 ¹ 05-2099.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

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

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Бойку Михайлу Івановичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у 2-му 

пров. Крилова, 16 у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 31/4503 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 ãðîìàäÿ-
íèíó Áîéêó Ìèõàéëó ²âàíîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 2-ìó ïðîâ. Êðèëîâà, 16 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Áîéêó Ìèõàé-
ëó ²âàíîâè÷ó, 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 ó
2-ìó ïðîâ. Êðèëîâà, 16 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Áîéêó Ìèõàéëó ²âàíî-
âè÷ó:

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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.01.2005 ¹ 19-93, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä
16.07.2004 ¹ 1517, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî
ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 09.08.2004
¹ 5754, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
10.08.2004 ¹ 071/04-4-19/2612, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
06.04.2007 ¹ 03-79/546-Â.

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 передачу громадянину 
Тарасову Григорію Івановичу 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель
і споруд на вул. Адмірала Ушакова, 38-а 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 41/4513 від 24 січня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 93,
116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Òàðàñîâó Ãðèãîð³þ ²âàíîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Àäì³ðàëà Óøàêîâà. 38-à ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Òàðàñîâó Ãðè-
ãîð³þ ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Àäì³ðàëà Óøàêîâà, 38-à ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Òàðàñîâó Ãðèãîð³þ ²âà-
íîâè÷ó:

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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 22.03.2004 ¹ 19-2359, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 05.05.2004 ¹ 071/04-4-

19/1104, â. î. ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³-
òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 15.04.2004
¹ 2664.

3.4. 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.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

4. Ïîïåðåäèòè 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 на списання 
транспортних засобів, які належать 

до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 14/4486 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” (із змінами,
внесеними згідно з рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721), враховуючи клопотання державної ор�
ганізації медичного автотранспорту м. Києва “Київмедавтотранс” (лист від 19.06.07 № 681�А), централь�
ної районної поліклініки Святошинського району м. Києва (лист від 25.06.07 № 699), Київської міської клі�
нічної лікарні № 6 (листи від 25.09.07 № 1213, № 1214, № 1215), Святошинського дитячого будинку�ін�
тернату (листи від 01.08.07 № 691 та від 21.09.07 № 841) та згоду Головного управління соціального за�
хисту населення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 09.08.07
№ 04�1471), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë äåðæàâí³é îðãàí³çàö³¿
ìåäè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòó ì. Êèºâà “Êè-
¿âìåäàâòîòðàíñ”, öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é
ïîë³êë³í³ö³ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà, Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³
¹ 6 òà Ñâÿòîøèíñüêîìó äèòÿ÷îìó áóäèí-
êó-³íòåðíàòó íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äà-
ö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â, ÿê³ çàêð³ïëåí³ çà íèìè íà ïðà-
â³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ òà íàëåæàòü
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì. Êèºâà, çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî
äîäàºòüñÿ.

2. Äåðæàâí³é îðãàí³çàö³¿ ìåäè÷íîãî àâ-
òîòðàíñïîðòó ì. Êèºâà “Êè¿âìåäàâòîò-
ðàíñ”, öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é ïîë³êë³í³ö³
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 6 òà Ñâÿ-
òîøèíñüêîì äèòÿ÷îìó áóäèíêó-³íòåðíàòó:

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, 
господарських будівель і споруд 

у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 53/4525 від 24 січня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 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
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
ì. Êèºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

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 ó
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 ø³ñòäåñÿò ïåðø³é ñòî-
ð³íö³ ó òðèíàäöÿò³é ïîçèö³¿ çâåðõó:

— ó äðóã³é ãðàô³ ñëîâà “Çàäîðîæíà Ç³-
íà¿äà Àíäð³¿âíà” çàì³íèòè ñëîâàìè “Àäà-
ìîâ Áîðèñ Âàëåíòèíîâè÷”;

— ó ÷åòâåðò³é ãðàô³ öèôðè “0,1” çàì³íè-
òè áóêâàìè òà öèôðàìè “3/5 â³ä 0,1

2/5 â³ä 0,1”;
— ó øîñò³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó” çà-

ì³íèòè ñëîâîì “÷àñòêîâó”.
4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.01.99 ¹ 116-1/217 “Ïðî
ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü” íà äâàäöÿò³é ñòîð³íö³ ó òðèíàäöÿò³é
ïîçèö³¿ çâåðõó:

— ó øîñò³é ãðàô³ öèôðè “0,1” çàì³íèòè
ñëîâàìè òà öèôðàìè “1/2 â³ä 0,1

1/2 â³ä 0,1”;
— ó ñüîì³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó” çà-

ì³íèòè ñëîâîì “÷àñòêîâó”.
4.3. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èí-

í³ñòü, ñòî òðèäöÿòü øîñòó ïîçèö³þ äîäàò-
êà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
24.04.2003 ¹ 400-3/560 “Ïðî ïðèâàòèçà-
ö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà ³
îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”.

4.4. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èí-
í³ñòü, íà ø³ñòäåñÿò âîñüì³é ñòîð³íö³ äðó-
ãó ïîçèö³þ çíèçó äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.98 ¹ 65 “Ïðî
ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü”.

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 внесення змін 
до пункту 79 рішення 

Київської міської ради 
від 10.07.2003 № 638/798 
“Про надання і вилучення 

земельних ділянок та припинення права 
користування землею”

Рішення Київської міської ради № 54/4526 від 24 січня 2008 року

Враховуючи звернення автокооперативу “Мостицький” від 21.05.2007 № 377, звернення акціонерного
товариства холдингової компанії “Київміськбуд” від 07.06.2007 № 2228/0/2�07, договір про спільну діяль�
ність від 27.06.2003 та розглянувши технічну документацію про внесення змін до пункту 79 рішення Київ�
ської міської ради від 10.07.2003 № 638/798 “Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення
права користування землею”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ïðîåêòó â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àâòîêîîïåðàòèâó
“Ìîñòèöüêèé” äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãî-
âóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Ïðàâ-
äè, 31-33 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³.

2. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 79 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10.07.2003
¹ 638/798 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, à ñàìå:

— ñëîâà “àâòîêîîïåðàòèâó “Ìîñòèöü-
êèé” çàì³íèòè ñëîâàìè “àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ “Êè¿â-
ì³ñüêáóä”;

— ñëîâà òà öèôðè “â äîâãîñòðîêîâó
îðåíäó íà 25 ðîê³â” çàì³íèòè ñëîâàìè òà

öèôðîþ “ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 
4 ðîêè”.

3. Àâòîêîîïåðàòèâó “Ìîñòèöüêèé” ó ì³-
ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í
äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
11.05.2004 ¹ 85-6-00117.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу майна територіальної громади
міста Києва в оренду, позичку 

(безоплатне користування) державним 
та комунальним підприємствам 

(установам, організаціям) 
Рішення Київської міської ради № 11/4483 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статей 759, 827�835 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунально�
го майна”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна терито�
ріальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном те�
риторіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Ки�
єва”, а також враховуючи протоколи постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 03.12.07
№ 45 та від 18.12.07 № 47, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó, ïîçè÷êó (áåç-
îïëàòíå êîðèñòóâàííÿ) äåðæàâíèì òà êî-
ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì (óñòàíîâàì, îð-
ãàí³çàö³ÿì) çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì,
îðãàí³çàö³ÿì, ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë íà óêëà-
äàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè, ïîçè÷êè (áåç-
îïëàòíîãî êîðèñòóâàííÿ), âèçíà÷åíèõ ó
äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, ó òåðì³í äî
äâîõ ì³ñÿö³â óêëàñòè äîãîâîðè îðåíäè, ïî-

çè÷êè (áåçîïëàòíîãî êîðèñòóâàííÿ) â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про надання дозволу товариству 
з обмеженою відповідальністю “МЕЛВІКС” 

на демонтаж майна, яке належить 
до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та перебуває 
на балансі комунального підприємства 

по утриманню зелених насаджень 
Шевченківського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 18/4490 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рішення Ки�
ївради від 14.06.07 № 818/1479 “Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “МЕЛВІКС” зе�
мельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно�офісного центру з підзем�
ним та наземним паркінгами та благоустрою ландшафтної зони на перетині вул. Борщагівської та просп.
Повітрофлотського у Шевченківському районі м. Києва”, договір оренди земельної ділянки від 13.08.07,
лист комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва від
19.10.07 № 1173 та лист товариства з обмеженою відповідальністю “МЕЛВІКС” від 10.10.07 № 65, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÌÅËÂ²ÊÑ”, ï³ñ-
ëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ,
äåìîíòóâàòè ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåáóâàº íà áàëàíñ³ êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî óòðèìàííþ
çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðî-
âåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ ìàé-
íà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÌÅËÂ²ÊÑ”:

3.1. Êîìïåíñóâàòè çàëèøêîâó âàðò³ñòü
ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óò-
ðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3.2. Ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ âàðòîñò³ ìàéíà,
âèçíà÷åíî¿ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 öüîãî
ð³øåííÿ, íàä çàëèøêîâîþ âàðò³ñòþ ìàé-
íà ð³çíèöþ ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñ-
òà Êèºâà.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ðàéîíó ì. Êèºâà ñïèñàòè ç áàëàíñó ìàé-
íî, çàçíà÷åíå ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ,
ï³ñëÿ âèêîíàííÿ òîâàðèñòâîì ïóíêòó 
3 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання Голосіївській районній 
у місті Києві раді земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлового будинку 

з вбудовано-прибудованими приміщеннями та
підземним паркінгом на вул. Феодосійській,

2-є у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 86/4558 від 31 січня 2008 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè

ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà
âóë. Ôåîäîñ³éñüê³é, 2-º ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó,
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çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
ïåðåâåñòè òåðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ
ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ç çîíè ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè äî òåðèòîð³¿ áà-
ãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ãîëîñ³¿â-
ñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Ôåîäîñ³éñüê³é, 2-º ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Íàäàòè Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ ðàä³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,38 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáó-
äîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì
ïàðê³íãîì íà âóë. Ôåîäîñ³éñüê³é, 2-º ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

5. Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàä³:

5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà çä³éñíþâàòè
ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³â-
íèöòâà áåç ïðàâà ïåðåäà÷³ öèõ ôóíêö³é ³í-
øèì îñîáàì.

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

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

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 04.09.2007 ¹ 23)
òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. 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”.

5.6. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-
òèð ó öüîìó æèòëîâîìó áóäèíêó (êð³ì
ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 38

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

5.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 31.08.2007 ¹ 19-9046, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 25.09.2007 ¹ 7678, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 31.10.2007 ¹ 9042,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ â³ä 19.10.2007 ¹ 05-08/8103, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 1.09.2007 ¹ 7044, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 02.10.2007 ¹ 22-2451/35, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 07.09.2007
¹ 2759, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Ì³æ-
íàðîäíîãî àåðîïîðòó “Êè¿â” (Æóëÿíè) â³ä
16.10.2007 ¹ 4.41-9/174, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.01.2008 ¹ 05-2709.

5.8. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
áóäèíêó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæíó êâàðòèðó â
öüîìó áóäèíêó.

5.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâîãî áó-
äèíêó.

5.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî
æèòëîâîãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Ì³í³ñòåðñòâîì ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó ³ áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè äëÿ ì³ñòà
Êèºâà ñòàíîì íà äåíü îïëàòè, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 39 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Галушці Галині Семенівні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Бродівській, 152-а у Голосіївському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 81/4553 від 31 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 Ãàëóøö³ Ãàëèí³ Ñåìåí³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Áðîä³âñüê³é, 152-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãàëóøö³ Ãàëèí³
Ñåìåí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Áðîä³âñüê³é, 152-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãàëóøö³ Ãàëèí³ Ñåìåí³â-
í³:

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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 27.12.2005 ¹ 19-11286, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.01.2006 ¹ 071/04-4-
19/114 òà â³ä 17.02.2006 ¹ 071/04-4-19/505,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
23.12.2005 ¹ 9430.

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

3.5. 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.

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

³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

4. Ïîïåðåäèòè 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 Голосіївській районній 
у місті Києві раді земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлового будинку 

з вбудовано-прибудованими приміщеннями 
та підземним паркінгом на вул. Феодосій-
ській, 2-є у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 86/4558 від 31 січня 2008 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè
ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà
âóë. Ôåîäîñ³éñüê³é, 2-º ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
ïåðåâåñòè òåðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ
ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ç çîíè ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè äî òåðèòîð³¿ áà-
ãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ãîëîñ³¿â-
ñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Ôåîäîñ³éñüê³é, 2-º ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Íàäàòè Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ ðàä³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,38 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáó-
äîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì
ïàðê³íãîì íà âóë. Ôåîäîñ³éñüê³é, 2-º ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

5. Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàä³:

5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà çä³éñíþâàòè
ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³â-
íèöòâà áåç ïðàâà ïåðåäà÷³ öèõ ôóíêö³é ³í-
øèì îñîáàì.

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

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

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 04.09.2007 ¹ 23)
òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. 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”.

5.6. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-
òèð ó öüîìó æèòëîâîìó áóäèíêó (êð³ì
ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 38
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

5.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 31.08.2007 ¹ 19-9046, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 25.09.2007 ¹ 7678, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 31.10.2007 ¹ 9042,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ â³ä 19.10.2007 ¹ 05-08/8103, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 11.09.2007 ¹ 7044, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 02.10.2007 ¹ 22-2451/35, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 07.09.2007
¹ 2759, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Ì³æ-
íàðîäíîãî àåðîïîðòó “Êè¿â” (Æóëÿíè) â³ä
16.10.2007 ¹ 4.41-9/174, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.01.2008 ¹ 05-2709.

5.8. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
áóäèíêó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæíó êâàðòèðó â
öüîìó áóäèíêó.

5.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâîãî áó-
äèíêó.

5.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî
æèòëîâîãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Ì³í³ñòåðñòâîì ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó ³ áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè äëÿ ì³ñòà
Êèºâà ñòàíîì íà äåíü îïëàòè, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 39 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про продаж земельної ділянки 
приватному підприємству “САХАРА ПЛЮС”

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування виставкового залу, 

магазину, кафе-бару (реконструкція об’єкта 
з розширенням) на просп. Павла Тичини, 3 

у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 60/4532 від 24 січня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï.
Ïàâëà Òè÷èíè, 3 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 1 852 741,00 ãðí (îäèí ì³ëü-
éîí â³ñ³ìñîò ï’ÿòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ñ³ìñîò
ñîðîê îäíà ãðèâíÿ 00 êîï³éîê) íà ï³äñòà-
â³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê
ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â³ä 23.03.2007).

3. Ïðîäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“ÑÀÕÀÐÀ ÏËÞÑ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,1552 ãà çà 1 852 741,00 ãðí (îäèí
ì³ëüéîí â³ñ³ìñîò ï’ÿòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ñ³ì-
ñîò ñîðîê îäíà ãðèâíÿ 00 êîï³éîê) äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
âèñòàâêîâîãî çàëó, ìàãàçèíó, êàôå-áàðó
(ðåêîíñòðóêö³ÿ îá’ºêòà ç ðîçøèðåííÿì) íà
ïðîñï. Ïàâëà Òè÷èíè, 3 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó
ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà “ÑÀÕÀÐÀ
ÏËÞÑ” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³
çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
30.05.2007 ¹ 66-6-00395.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ïðèâàò-
íîìó ï³äïðèºìñòâó “ÑÀÕÀÐÀ ÏËÞÑ”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Ïàâëà Òè-

÷èíè, 3 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

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

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1552 ãà íà
ïðîñï. Ïàâëà Òè÷èíè, 3 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè ïðèâàò-
íîìó ï³äïðèºìñòâó “ÑÀÕÀÐÀ ÏËÞÑ” â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÑÀÕÀÐÀ
ÏËÞÑ”:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Стрижеусу Максиму Володимировичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Замковецькому, З 

у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 80/4552 від 31 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 ãðîìàäÿ-
íèíó Ñòðèæåóñó Ìàêñèìó Âîëîäèìèðîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Çàìêîâåöüêîìó, 3 ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñòðèæåóñó
Ìàêñèìó Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,08 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Çàìêîâåöüêîìó, 3
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñòðèæåóñó Ìàêñèìó Âî-
ëîäèìèðîâè÷ó:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. 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”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.04.2006 ¹ 19-3291, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 28.08.2006 ¹ 071/04-4-
19/2759, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàí-
ö³¿ â³ä 06.05.2006 ¹ 2802.

3.6. 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.

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 передачу громадянину 
Гергелю Олександру Олександровичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Промисловому, 8-а 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 79/4551 від 31 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 ãðîìàäÿ-
íèíó Ãåðãåëþ Îëåêñàíäðó Îëåêñàíäðîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ïðîìèñëîâîìó, 8-à ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãåðãåëþ Îëåê-
ñàíäðó Îëåêñàíäðîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ïðîìèñëîâîìó, 8-à ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãåðãåëþ Îëåêñàíäðó
Îëåêñàíäðîâè÷ó:

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

3.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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. 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”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 30.04.2004 ¹ 19-3765, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 03.02.2004 ¹ 665, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 19.12.2003 ¹ 119/04-4-10/1891,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 21.12.2005 ¹ 03-79/1594-Â.

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 оформлення Інституту демографії 
та соціальних досліджень Національної

академії наук України та державній установі
“Інститут економіки та прогнозування 
Національної академії наук України” 

права спільного користування земельною 
ділянкою для експлуатації та обслуговування

адміністративної будівлі 
на вул. Панаса Мирного, 26 у Печерському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 85/4557 від 31 січня 2008 року

Відповідно до статті 92 Земельного кодексу України, Постанови Верховної Ради Української РСР від
18.12.90 “Про земельну реформу” та розглянувши відповідні матеріали, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè ²íñòèòóòó äåìîãðàô³¿ òà ñî-
ö³àëüíèõ äîñë³äæåíü Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå-
ì³¿ íàóê Óêðà¿íè òà äåðæàâí³é óñòàíîâ³
“²íñòèòóò åêîíîì³êè òà ïðîãíîçóâàííÿ Íà-
ö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ,
ïðàâî ñï³ëüíîãî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,28 ãà äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî¿ áóä³âë³ íà âóë. Ïàíàñà Ìèðíîãî, 26
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 10.05.71 ¹ 697 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ²íñòèòóòó åêîíîì³êè ÀÍ ÓÐÑÐ ï³ä
áóä³âíèöòâî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó â Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³”.

2. ²íñòèòóòó äåìîãðàô³¿ òà ñîö³àëüíèõ
äîñë³äæåíü Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê
Óêðà¿íè òà äåðæàâí³é óñòàíîâ³ “²íñòèòóò
åêîíîì³êè òà ïðîãíîçóâàííÿ Íàö³îíàëü-
íî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè”:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

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

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

2.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Ñåðã³é ÃÀÐÌÀØ: “Ïðàãíó áóòè òàêèì
æå ïðîñòèì õëîïöåì”
Ó ô³ëüì³ “Ñòèëÿãè” àêòîð ç³ãðàâ áàòüêà, ùî ëþáèòü ³ ðîçóì³º ñâîº ÷àäî
Сер ій Гармаш, я ий від-
недавна став пра тично
всюдис щим, "Стиля-
ах" не тіль и блис че
ви он є шля ер р пи
"Н ль", а й в іменитій
омпанії Леоніда Ярмоль-
ни а, Оле а Ян овсь о о
та Оле сія Горб нова
значно переверш є оле
яс равістю персонажа —
харизматично о бать а
п’ятдесятих ро ів мин ло-
о сторіччя, отро о не
бентежать навіть щонай-
божевільніші витів и під-
ростаючо о по оління. А
втім, орінний раїнець
та а тор, я і раніше, не
вважає себе зір ою і
ствердж є, що ві та іме-
нитість творчості — не
оловне.

— ßêèìè òðüîìà ïðèêìåòíèêàìè
âè á îïèñàëè “Ñòèëÿã”?

— Çàïàëüíèé. Ðàä³ñíèé. Çâî-
ðóøëèâèé.

— Ó ô³ëüì³ âè áàãàòî ñï³âàºòå,
çîêðåìà ³ ïåðøó ï³ñíþ. ßê âàì äà-
ëîñÿ íîâå àìïëóà?

— Õî÷ó âèñëîâèòè âåëè÷åçíó
ïîäÿêó Êîñòÿíòèíîâ³ Ìåëàäçå —
äèâîâèæíîìó, òàëàíîâèòîìó ³ âè-
äàòíîìó êîìïîçèòîðîâ³ òà ïðî-
äþñåðîâ³. Ò³ëüêè çàâäÿêè éîìó
âäàëîñÿ çàïèñàòè ï³ñíþ. Â³í äè-
âîâèæíèì ÷èíîì ìåíå çàñïîêî-
¿â ÿê ëþäèíó, ùî ñï³âàëà íà óðî-
êàõ âîêàëó, êîëè áóëà ñòóäåíòîì
ñòóä³¿ ÌÕÀÒó. Çàñïîêî¿â, íàëàø-

òóâàâ íà ïðàâèëüíó õâèëþ, ³ ìè
äîâîë³ øâèäêî çìîãëè çàïèñàòè
ï³ñíþ.

— Ó “Ñòèëÿãàõ” âè ãðàºòå áàòü-
êà, áàòüêîì º ³ â æèòò³. Ìåòîä äå-
ìîêðàòè÷íîãî âèõîâàííÿ, áàòüê³â-
ñüêîãî ñïðèéíÿòòÿ âàøîãî ãåðîÿ â
ðåàëüíîìó æèòò³ ä³éñíèé?

— Õî÷ó â³ðèòè, ùî òàê. Òèæ-
äåíü òîìó ÿ áóâ ç³ ñòð³÷êîþ ó Âîë-

ãîãðàä³. Ï³ñëÿ ïîêàçó äî ìåíå ï³-
ä³éøëè äâîº ÷îëîâ³ê³â ïðèáëèçíî
ìîãî â³êó é îáèäâà ñêàçàëè îäíó
³ òó ñàìó ôðàçó: “Ïåðåñòàíó âñå
çàáîðîíÿòè ñâî¿é äîíüö³”.

— Âàøà á³îãðàô³ÿ çäàºòüñÿ ñï³â-
çâó÷íîþ øëÿõîâ³ ãîëîâíîãî ãåðîÿ
êàðòèíè Ìåëñà — â³ä ïðîñòîãî
õëîïöÿ äî ç³ðêè.

— ß íå ïîçèö³îíóþ ñåáå ÿê ç³ð-

êó ³ íå äóæå ëþáëþ, êîëè òàê äî
ìåíå çâåðòàþòüñÿ, îñê³ëüêè ç³ðêà-
ìè ââàæàþ íåáàãàòüîõ ïðåäñòàâ-
íèê³â ðàäÿíñüêîãî ê³íåìàòîãðàôà.
Âîíè íå òóò, âîíè ç ìèíóëîãî ñòî-
ð³÷÷ÿ. Öå, íàïðèêëàä, ²ííà ×óðè-
êîâà òà Îëåã ßíêîâñüêèé, àëå ÿ
ñåáå â îäèí ðÿä ç íèìè íå ñòàâ-
ëþ. Ïðàãíó áóòè òàêèì æå ïðîñ-
òèì õëîïöåì, ÿêèì áóâ ñïî÷àòêó.

— ßê³ ñïîãàäè ó âàñ çàëèøèëè-
ñÿ â³ä ÷àñ³â ÑÐÑÐ?

— Äëÿ ãðàìîòíî¿ â³äïîâ³ä³ íà
öå çàïèòàííÿ ó íàñ, íàïåâíî, ÷à-
ñó çàìàëî. Òîìó ñêàæó òàê: ìàþ
ñïîãàäè ³ ç ïëþñîì, ³ ç ì³íóñîì.
Òàì áóëî âñå. Çîêðåìà ³ äîáðå,
àäæå òàì ìîº äèòèíñòâî ³ þí³ñòü,
ÿê³ íå õî÷åòüñÿ âèêðåñëþâàòè ³
íå ïðèïèñóâàòè æîäíîìó ïîë³-
òè÷íîìó ðåæèìîâ³ òà ëàäó. Òàì
ìîÿ øêîëà ñòóä³¿ ÌÕÀÒ, òåàò-
ðàëüíå ó÷èëèùå, àðì³ÿ. Ó ò³ ÷à-
ñè áóëî áàãàòî ñâ³òëîãî ³ ïîçè-
òèâíîãî, ÷îãîñü òàêîãî, ÷îãî íàì
íèí³ áðàêóº. Ïðîòå áóëî ³ áàãàòî
æàõëèâîãî. Æèòè â òîòàë³òàðíî-
ìó ðåæèì³ íå ìîæíà.

— Öüîãîð³÷ âàì âèïîâíèëîñÿ
ï’ÿòäåñÿò. Ñêàæ³òü, â³ê çàñìó÷óº
÷è ï³äñòüîáóº?

— Ðîêè íå ïîâèíí³ çàñìó÷óâà-
òè. Â áóäü-ÿêèé â³ê ïîòð³áíî ïðà-
âèëüíî âõîäèòè — öå æ òâî¿ ðî-
êè, òîá³ ¿õ í³õòî íå íàâ’ÿçàâ. ßê-
ùî çàïåðå÷óâàòè ñâ³é â³ê, òî ïî-
òð³áíî ùîñü âèêðåñëþâàòè ç æèò-
òÿ, à ìåí³ í³÷îãî íå õî÷åòüñÿ âè-
êðåñëþâàòè — ³ äîáðå, ³ ïîãàíå.
Öå ìîº. ß â³ä÷óâàþ ñåáå íå ï’ÿò-
äåñÿòèð³÷íîþ ëþäèíîþ, à çíà÷íî
ìîëîäøîþ: äîâîë³ àêòèâíî æèâó,
â òåàòð³ òà ê³íî ìåíå îòî÷óº ìî-
ëîäü, ç ÿêîþ ÷óäîâî ñï³ëêóþñÿ.

Ìàþ ìàëåíüêîãî ñèíà, êîòðèé
ñïðàâä³ çðîáèâ ìåíå ìîëîäøèì,
òîìó ùî ñòàâëåííÿ äî ìàëåíüêèõ
ä³òåé â òàêîìó â³ö³ çîâñ³ì ³íøå.
Ìî¿é äîíüö³ 20 ðîê³â. À ñèíîâ³ —
äâà, ³ öå ï³äñòüîáóº äóæå ñèëüíî.
Ëþäèí³ ñò³ëüêè ðîê³â, íà ñê³ëüêè
âîíà ñåáå â³ä÷óâàº.

— Âè äóæå àêòèâíî çí³ìàºòåñÿ â
îñòàíí³é ïåð³îä, òîæ ÷àñó íà ñ³-
ìåéíå æèòòÿ ìàº ëèøàòèñÿ íå òàê
³ áàãàòî.

— ß çàâæäè öèì çàñìó÷åíèé.
Àëå íå ìîæíà íàð³êàòè íà òå, ùî
â òåáå áàãàòî ðîáîòè, òèì ïà÷å òà-
êî¿ ðîáîòè, â³ä ÿêî¿ íå ìîæíà â³ä-
ìîâèòèñÿ. Öüîãîð³÷, ùîïðàâäà, áó-
ëè ïðîåêòè, êîòð³ ìîæíà áóëî á ³
ïðîïóñòèòè, àëå òðåáà çàðîáëÿòè
ãðîø³. Íå ñêàæó, ùî â³ä÷óâàâ íà-
áëèæåííÿ êðèçè, àëå ³íòó¿ö³ÿ ï³ä-
êàçóâàëà. Â Óêðà¿í³ æèâóòü ìî¿
áàòüêè ³ òàòî ìîº¿ äðóæèíè, êîò-
ðèì ïîòð³áíî äîïîìàãàòè. Ñêàð-
æèòèñÿ ìåí³ íå òðåáà. Á³ëüøå ÷à-
ñó ìàþ ïðèä³ëÿòè ñ³ì’¿ ³ ä³òÿì, àëå
í³÷îãî íå âä³ºø. ª ëþäè, ÿêèì ùå
ñêëàäí³øå,— òèì, õòî, ñêàæ³ìî,
ïëàâàº ïî â³ñ³ì ì³ñÿö³â ó ìîð³ ³
âçàãàë³ íå áà÷èòü ð³äíèõ. Àêòîðàì
ïðîñò³øå. Ìè ÷àñò³øå ñï³ëêóºìîñÿ.

— Ùî ïîáàæàºòå ãëÿäà÷àì íà-
ïåðåäîäí³ ñâÿò?

— Ìèðó. Äîáðà. Òåïëà. Àáñî-
ëþòíî áåç ³ðîí³¿ — ãàçó. ², ÿêùî
ãîâîðèòè ïðî Óêðà¿íó, ìîþ áàòü-
ê³âùèíó,— íàðåøò³ ÿêîãîñü ñïî-
êîþ. À óðÿäîâ³ òóò áàæàþ ïî÷à-
òè õî÷ òðîõè ïîâàæàòè ñâ³é íà-
ðîä, ÿêèé íà òå çàñëóãîâóº

Розмовляв Оле ПУЧКО,
“Топ 10”,

спеціально для “Хрещати а”

Êàðàîêå áåç ìàéäàíó
Çàâòðà â ê³íîòåàòðàõ ñòàðòóº ïîêàç ô³ëüìó “Ñòèëÿãè”
Îëåã ÏÓ×ÊÎ
ÒÎÏ 10, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Відтоді, я "Денна варта" олов-
но о режисера Росії Тим ра Бе -
мамбетова вийшов під Новий рі
і став чним омерційним спі-
хом, росіяни призвичаїлися ро-
бити іно на свята. Цьо о ро
оловн боротьб за новорічні
асові збори вед ть фантастич-
ний фільм "Жилий острів" Федо-
ра Бондарч а, фантастична о-
медія Ма сима Пежемсь о о
"Кохання-зітхання-2" і ретро-мю-
зи л "Стиля и" Валерія Тодоров-
сь о о.

“Ñòèëÿãè” — ãðàìîòíèé ïðîäþñåðñüêèé
ïðîåêò, ÿêèé ìîæå ñòàòè ÷åðãîâèì ïðîäþ-
ñåðñüêèì óñï³õîì Êîñòÿíòèíà Åðíñòà, êîò-
ðèé óçÿâ øåôñòâî íàä ô³ëüìîì. Òàê, Åðíñò
îáäóìóâàâ óñï³õ ê³íî, ïî÷èíàþ÷è ùå â³ä
ðåêëàìíèõ ïëàêàò³â. Æàíð êàðòèíè — ìó-
çè÷íà êîìåä³ÿ, â îñíîâó ÿêî¿ ïîêëàäåíî
òåëåïðîãðàìó “Ñòàð³ ï³ñí³ ïðî ãîëîâíå”;
àëå ðåàë³çîâàíî â³äïðàöüîâàíó ³äåþ ç áåç-
ïðåöåäåíòíèì ðîçìàõîì.

Ì³ñöå ä³¿ — Ìîñêâà, íà êàëåíäàð³ 1956
ð³ê, ³ ÕÕ ç’¿çä ÊÏÐÑ, íà ÿêîìó ïðîãðèì³-
ëà äîïîâ³äü Ìèêèòè Õðóùîâà ïðî êóëüò
îñîáè Ñòàë³íà, ÿêèé, ëèáîíü, óæå â ìèíó-
ëîìó. Ó ñòîëèö³ Ðîñ³¿ âñå ãîëîñí³øå ïðî
ñåáå çàÿâëÿþòü ñòèëÿãè. Öå ìîëîäü, îäÿã-

íåíà â óñå êðè÷óùî ñòðîêàòå, êîòðà ëþ-
áèòü äæàç ³ çáèðàºòüñÿ íà ñâ³é Áðîäâåé,
òàíöþþ÷è áóãè-âóãè, êîòðà ñèëüíî òÿæ³º
äî ðîçâàã óñóïåðå÷ ïîñò³éíèì ï³äñòóïàì
ñåðéîçíèõ ³ áåçðàä³ñíèõ êîìñîìîëüö³â. Ñå-
ðåä îñòàíí³õ — ñêðîìíèé, àëå ö³êàâèé õëî-
ïåöü íà ïð³çâèñüêî Ìåëñ (àáðåâ³àòóðà
Ìàðêñà, Åíãåëüñà, Ëåí³íà ³ Éîñèïà Â³ññà-
ð³îíîâè÷à), ÿêèé íåñïîä³âàíî çàêîõóºòüñÿ
â ä³â÷èíó-ñòèëÿãó íà ³ì’ÿ Êîðèñòü é çàðà-
äè ñâ³òëîãî ïî÷óòòÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà òà-
êîãî, ÿêèé “ñüîãîäí³ ãðàº äæàç, à çàâòðà
áàòüê³âùèíó ïðîäàñòü”. Òîâñòóí Áîá íà-
â÷àº éîãî ïðàâèëüíî ðóõàòèñÿ â ðèòì³ òàí-
öþ, ãóðó ñòèëÿã Ôðåä ïîÿñíþº ïðåìóäðî-
ù³ ï³äêîðåííÿ æ³íî÷îãî ñåðöÿ, êîëèøíÿ
ïîäðóãà Êàòÿ çìóøóº çäàòè ïàðòêâèòîê, à
â³íöåì äîâãîãî é âèñíàæëèâîãî øëÿõó äî
íîâîãî ñòàº íåãðåíÿ, ùî íàðîäèëîñÿ ó íüî-
ãî. Ô³íàëüíèé åï³çîä êàðòèíè â³äáóâàºòü-
ñÿ íà âóëèö³ Òâåðñüê³é, íà ÿê³é äî õîäè
öåíòðàëüíèõ ñòèëÿã ïðèºäíóþòüñÿ ïðåä-
ñòàâíèêè âñ³º¿ ñó÷àñíî¿ ñóáêóëüòóðè íåçà-
ëåæíî â³ä äèêîñò³, ìîäíîñò³ òà â³êîâèõ
êðèòåð³¿â.

Ìóçè÷íèì òëîì äî öüîãî ñëóæàòü ï³ñí³-
øëÿãåðè ð³çíèõ ðîê³â ïåðåâàæíî ç ðåïåð-
òóàðó ðîê-ãðóï ó àðàíæóâàíí³ Êîñòÿíòèíà
Ìåëàäçå. Öå, âëàñíå, ³ º ãîëîâíèé êîçèð
êàðòèíè, áåç ÿêîãî âîíà ïåðåòâîðèëàñÿ á
íà íàäòî ñâÿòêîâó ðîñ³éñüêó â³äïîâ³äü
“Àìåðèêàíñüêîìó ãðàô³ò³” àáî “Ä³òÿì
ñâèíãó”. Òóò ô³ãóðóþòü õ³òè “Íóëÿ” (“Ëþ-
äèíà ³ ê³øêà”), “Êîë³áð³” (“Àìåðèêàíñüêà
äðóæèíà”), “×àéôà” (“Õàé óñå áóäå òàê,
ÿê òè çàõî÷åø”, “Àáèÿê”) ³ Nautilus Pom-
pilius (“Ñêóò³ îäíèì ëàíöþãîì”). Àðàíæó-

âàííÿ ïèõàò³ø³, â òåêñòàõ ïîñåëèëèñÿ òà-
ê³ ñë³âöÿ, ÿê “÷óâàê”, “øóçè” ³ “ôëåò” —
äèâíî, àëå ïî-ñâîºìó ÷àð³âíî. Íàâ³òü ïî-
ïðè òå, ùî äðàìàòóðã³ÿ êàðòèíè äåêîëè
âèáî¿ñòà, ðàäÿíñüê³ ðåàë³¿ çîáðàæåí³ àæ
íàäòî íåïðàâäîïîä³áíî, à êóëüì³íàö³ÿ, äå
ñï³âàþòü ³ òàíöþþòü, çàäàþòü íàñòð³é, çìó-
ñèòü çàâàãàòèñÿ â îñóäíîñò³ ãîëîâíîãî ïåð-

ñîíàæà ô³ëüìó “Ñòèëÿãè”. Ïîçèö³îíóâàí-
íÿ ô³ëüìó ÿê íîâîð³÷íîãî âèäîâèùà âè-
ã³äíî çì³ùóº àêöåíòè íà àòìîñôåðíó ñêëà-
äîâó. ² òóò ê³íî Âàëåð³ÿ Òîäîðîâñüêîãî, ó
ìèíóëîìó àâòîðà “Êîõàíöÿ” ³ “Êðà¿íè ãëó-
õèõ”, áåçâ³äìîâíî ñïðàöüîâóº ÿê ãåíåðà-
òîð õàé ³ ïðîñòàêóâàòîãî çà ïðèðîäîþ, àëå
ãàðàíòîâàíîãî çàõîïëåííÿ
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Êðàù³ ç íàéêðàùèõ
ÒÎÏ 10 ïîï-àëüáîì³â ðîêó, ùî ìèíàº

1. TV On The Radio
Dear Science

×åòâåðòèé ïîâíîôîðìàòíèê
íåçð³âíÿííèõ íüþ-éîðêñüêèõ
ïîï-åêëåêòèê³â TV On The Ra-
dio ç³ âñ³º¿ ñâîº¿ æàíðîâî¿ ðîç-
êèäàíîñò³ çâó÷èòü äóæå çàòåðòî,
ãåòü çðîçóì³ëî ³ ïî-äîðîñëîìó.
² õî÷à êëþ÷îâèì ïîíÿòòÿì ó
òâîð÷îñò³ TVOTR (òàê âîíè ñêî-
ðî÷óþòü ñâîþ íàçâó) âñå-òàêè º
"³íäè", òîáòî â ¿õíüîìó çâó÷àí-
í³ íåìàº í³ äåùèö³ øîó-á³çíå-
ñîâîãî ïîëèñêó, Dear Science —
öå 100 â³äñîòê³â "ïîï" âèùîãî
´àòóíêó äëÿ ì³ëüéîííèõ íàêëà-
ä³â, ó ÿêèé çàãîðíóòî ñîóë,
ôàíê, ïîñò-ïàíê, ðîê ³ àôðîá³ò.

2. Gnarls Barkley
The Odd Couple

Ïåðøèé àëüáîì äèâíî¿ ïàðî÷-
êè ç³ ÑØÀ Gnarls Barkley St.
Elsewhere (2006), à îñîáëèâî
øëÿãåð Crazy, ïðèíåñëè äóåòó
ïðåì³þ MTV ³ äâà Ãðåìì³. Äðó-
ãà æ ïëàò³âêà Áðàéàíà Áàðòîíà
(ÿêèé Danger Mouse) ³ Òîìàñà
Ãàëëàâåÿ (òîáòî Cee-Lo) The
Odd Couple ïîêè ùî íå â³äçíà-
÷åíà ñâ³òîâèìè ñòàòóåòêàìè, àëå
â³ä öüîãî íå ñòàº ã³ðøîþ â³ä ïî-
ïåðåäíüî¿. Çàìîðî÷åíèé ïîï-ñî-
óë, ðîê-í-ðîë, ÿêùî íå áëþç-
ðîê, çì³øàíèé ³ç ïðèïîðîøåíèì
³ ïàëêèì õ³ï-õîïîì, ³ âñå öå íà-
ïèñàíî â ñó÷àñí³é ñòóä³¿, ïî ñà-

ì³ â³íöÿ îáëàäíàí³é ìîäíèìè
åôåêòîðàìè.

3. Ladyhawke
Ladyhawke

Äåáþòíèé àëüáîì ìîëîäî¿ íî-
âîçåëàíäñüêî¿ áëîíäèíêè-âèãàä-
íèêà Ï³ï Áðàóí, êîòðà íàçèâàº
ñåáå Ladyhawke. Ä³âî÷å çàõîï-
ëåííÿ ìóçè÷íèìè êë³ïàìè 80-õ,
çàá³éíå â³ä÷óòòÿ ³ ñï³âàöüêî-êîì-
ïîçèòîðñüêèé òàëàíò âèëèëèñÿ â
îäíó ç íàéá³ëüø îáãîâîðþâàíèõ
ïîï-ðîá³ò ö³º¿ îñåí³. Ïåðåêîí-
ëèâèé ³ ìåëîä³éíî íåá³äíèé ³í-
äè-ïîï, ãóñòî ïðèïðàâëåíèé
íüþ-âåéâîâîþ åëåêòðîí³êîþ.

Ïðî öþ ïëàò³âêó Ï³ï êàæå: "ß
õîò³ëà çðîáèòè ìóçèêó, ÿêà çìó-
øóâàëà á ëþäåé óñì³õàòèñÿ ³ âè-
êëèêàëà â³ä÷óòòÿ íîñòàëüã³¿, íà-
â³òü ÿêùî âîíè âïåðøå ÷óþòü
ìîþ ï³ñíþ". Ó íå¿ âèéøëî.

4. Coldplay Viva la
Vida or Death and All
His Friends

×åòâåðòèé ñòóä³éíèê ìåëàíõî-
ë³éíèõ áðèòàíñüêèõ àëüòåðíà-
òèâíèê³â. Õàé Coldplay ç ïîãëÿ-
äó çâó÷àííÿ íå º ïîï-ãðóïîþ â
òðàäèö³éíîìó ðîçóì³íí³, àëå
âï³çíàâàí³ñòü ¿õíüîãî ñàóíäà ³
ê³ëüê³ñòü ñèìïàòèê³â òà ïðåì³é
äàþòü íàì ïðàâî çàðàõóâàòè ¿õ

äî êàòåãîð³¿ ïîïóëÿðíî¿ ìóçèêè.
Ïðîäþñóâàâ ïëàò³âêó Áðàéàí
²íî. ² ïðàâèëüíî çðîáèâ: òóò ó
Coldplay á³ëüøå äóìîê ³ ìåíøå
åìîö³é, à Êð³ñ Ìàðò³í óæå ðî-
áèòü àêöåíò íå íà ôàëüöåò³, à íà
÷îëîâ³÷îìó ãîëîñ³. Viva la Vida or
Death and All His Friends çäîáó-
ëà ñ³ì íîì³íàö³é íà ìàéáóòíþ
Ãðåìì³, â òîìó ÷èñë³ é "Êðàùèé
àëüáîì".

5. Hot Chip Made
In The Dark

Ïðî òðåò³é àëüáîì ëîíäîíñüêî¿
åëåêòðîïîïîâî¿ ï'ÿò³ðêè, ÿêèé
âèéøîâ íà ñàìîìó ïî÷àòêó öüî-
ãî ðîêó, äîñ³ ãîâîðÿòü, à éîãî â³ä-
ëóííÿ ó âèãëÿä³ îêðåìèõ ñèíãë³â
³ ðåì³êñ³â íà íèõ âñå ùå çáèðà-
þòü çíà÷í³ äèâ³äåíäè ïîïóëÿðíî-
ñò³. Â³í çàêð³ïèâ çà Hot Chip ñòà-
òóñ îäí³º¿ ç íàéêðàùèõ áðèòàí-
ñüêèõ ïîï-áàíä, ï³ñí³ ÿêî¿ ïðå-
êðàñíî ï³äóòü ÿê íà êàìåðí³é
äèñêîòåö³, òàê ³ â Ïàëàö³ ñïîðòó.
Ïîâ³òðÿíèé åëåêòðî-ïîï, àâòåí-
òè÷íèé ôàíê, ïðîõîëîäíå ³íäè-
äèñêî. Çà âñ³º¿ ñâîº¿ ñèðîñò³ àëü-
áîì ïîêðèòèé âèðàçíèì, àëå òà-
êèì, ùî íå êèäàºòüñÿ ó â³÷³, ïîï-
îïèëåíííÿì.

6. Beck Modern Guilt

ßê ³ ó âèïàäêó ç Coldplay, Beck
ó öüîìó ñïèñêó îïèíèâñÿ çàâäÿ-
êè õàðèçì³ é ìóçè÷íîìó ïî÷åð-
êó, ùî çàïàì'ÿòîâóºòüñÿ. Modern
Guilt ùå ðàç äîâîäèòü, ùî Beck
ÿê í³õòî ³íøèé óì³º "ôàíêóâàòè"
â ðîêîâ³, "ïàíêóâàòè" â ïîïîâ³ é
"ðîêóâàòè" â á³ãá³ò³. Àëüáîì ç³
âñ³ºþ éîãî øîðñòê³ñòþ ³ ñòèëü-
íîþ ïîòåðò³ñòþ ³ç çàäîâîëåííÿì
ç'¿ëè ³ ïðîïàëåí³ ðîêåðè, é ìà-
í³ðí³ ìîäíèêè.

7. Hercules and Love
Affair Hercules
and Love Affair

Íüþ-éîðêñüêèõ ìîäíèê³â Her-
cules and Love Affair íàçèâàþòü
ñåðåä êðàùèõ ó òàíöþâàëüí³é ìó-
çèö³. Òàì âîíè áóëè íà ïåðøîìó
ì³ñö³, àëå òóò ¿ì âæå íå äî ñíàãè
ïîçìàãàòèñÿ ç äîñâ³ä÷åí³øèìè
ñï³âòîâàðèøàìè (òèïó òèõ ñàìèõ
TV On The Radio, ¿õí³õ çåìëÿê³â,
äî ñëîâà). Ïðîòå â³äì³ííèé äèñ-
êî-îð³ºíòîâàíèé ãåé-ïîï ³ êîëà-
áîðàö³ÿ ç Antony â ìåãàõ³ò³ Blind
çðîáèëè Ãåðêóëåñàì ñòàòóñ íå
ò³ëüêè ãîëîâíîãî â³äêðèòòÿ ðîêó,
à é îäíîãî ç íàéêðàùèõ ïîï-ïðî-
åêò³â íà ñüîãîäí³.

8. Goldfrapp Seventh
Tree

Ó ÷åòâåðòîìó ëîíãïëå¿ Seventh
Tree ëîíäîíñüêà ìð³éíèöÿ Åë³-
ñîí Ãîëäôðåïï íå çðàäæóº ñåáå
³ ñâî¿õ ôàí³â. Òóò âîíà òà æ ñà-
ìà çàêîõàíà â ö³ëèé ñâ³ò êðàñó-
íÿ-ðîìàíòèê ç âèùîãî ñâ³òó ç
íåïîãàíèì ñìàêîì ³ í³æíèì øè-
êîì, àëå âæå äåùî äîðîñë³øà.
Áàãàòà ôîëüêîòðîí³êà, ïðîõîëîä-
íèé ñèíòè-ïîï, ãëåì-ðîê, äàëå-
êèé â³ä ìåãàïîë³ñ³â. Ï³ñí³ ñîíÿ÷-
íîãî äíÿ â ïîë³. Äî ñëîâà, Gold-
frapp — öå íàñïðàâä³ äóåò Åë³ñîí
³ ¿¿ êëàâ³øíèêà Â³ëëà Ãðåãîð³.

9. Cut Copy In Ghost
Colours

Áàðâèñò³ íåîíîâ³ åëåêòðî-ïî-
ïîâ³ ï³ñí³ äðóãîãî àëüáîìó àâñò-
ðàë³éñüêèõ ðîìàíòèê³â Cut Copy
íàâ³þþòü äóìêè ïðî ñîêîâèò³
ñèíòåòè÷í³ òàíö³, çàíóðþþòü â
åéôîð³þ âåñåëêîâèõ áàðâ ó í³÷-
íîìó íåá³, ÿêùî òàêå âçàãàë³

ìîæëèâî. Íàñè÷åíà ïîï-ìåëîäè-
êà, íóäîòí³ áåê-âîêàëè, ñâ³òë³
ñèíòåçàòîðí³ ïàðò³¿ ÷àñ³â äèñêî,
æèâ³ ã³òàðè ³ íå íàñòèðëèâèé
öèôðîâèé ðèòì. Êðàñà!

10. Adele "19"

Ìè ñòîÿëè ïåðåä âèáîðîì, êî-
ìó â³ääàòè äåñÿòå ì³ñöå öüîãî
"õ³ò-ïàðàäó": Duffy àáî Adele.
Îáèäâ³ ãðóïè — ñîóë-ðîìàíòèêè
ç Áðèòàí³¿, ³ îáèäâ³ çàïèñàëè
ïðåêðàñí³ äîùîâî-ë³ðè÷í³ àëü-
áîìè, ÿê³ ïðèáëèçíî ç îäíàêî-
âèìè òåìïàìè ðîçêóïîâóþòü. ²
òàêè çóïèíèëèñÿ íà äðóã³é, òî-
ìó ùî, ïî-ïåðøå, â ¿¿ ëþáîâíèõ
ïîï-áàëàäàõ äåùî á³ëüøå ÷óòòº-
âîñò³, à ïî-äðóãå, îñü òàêà áà-
íàëüí³ñòü — íàá³ð ìóçè÷íèõ ïå-
ðåâàã Adele, äî ÿêîãî âõîäÿòü ³
ðàçáèøàêè Vampire Weekend, ³
ãðàíæ-õ³ï-õîï-äèâà Santagold —
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî âñå âîíà çíàº
³ âñå ðîçóì³º. Adele ³ ïëàò³âêà
"19", äî ñëîâà, íîì³íîâàí³ íà
Ãðåìì³ â ÷îòèðüîõ ãðàäàö³ÿõ,
çîêðåìà é Best New Artist

Òèìóð ÁÀØÀ
"ÒÎÏ-10",
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Посл ов ючись терміном "поп", ми в даном разі маємо на вазі я сь невидим
с ладов робіт відомих артистів, я сь с ажен харизм й міння подати новонаро-
джені жанри та , аби б дь-я ий пересічний сл хач та само, я і м зи ант-профе-
сіонал, с азав: "О, р то!". Вибираючи альбоми для цьо о чарт , ми ер валися
трьома оловними ритеріями: стилісти а — ми не повинні до ладати особливих з -
силь, щоб зроз міти м зи ; я ість — м зи а повинна зачіпати я середньостатис-
тичн а диторію, та і забобонних меломанів; ст пінь поп лярності артиста — ліпи
й пісні б дь-я о о ви онавця з цьо о топ повинні, я мінім м, ре лярно р тити на
м зичних теле аналах і радіостанціях. Справжніх зіро шо -бізнес ми залишили за
бортом не з мисне. Річ тім, що є артисти, я і, аж чи образно, самі пиш ть під-
р чни и (вони в нашом топі), а є та і, я і ці підр чни и читають і незав альовано
орист ються прийомами та порадами з них, що вже неці аво.
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Міжре іональна А адемія правління персоналом
( формі а ціонерно о товариства за рито о тип )

повідомляє, що За альні збори а ціонерів відб д ться
19 люто о 2009 ро о 12.00 за адресою:

м. Київ, в л. Фрометівсь а, б д. 2.
Реєстрацію а ціонерів б де проведено з 10.00 до 11.45.

Порядо денний:
1. Звіт ре тора МАУП про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності
товариства за 2008 рі .

2. Звіт та виснов и Ревізійної омісії про рез льтати фінансово- осподарсь ої
діяльності товариства за 2008 рі .

3. Про затвердження річно о звіт та баланс товариства за 2008 рі .
4. Про розподіл приб т товариства.
5. Внесення змін і доповнень до стат т А адемії.

Для часті зборах необхідно мати при собі до мент, що засвідч є особ
а ціонера, а для представни а а ціонера — дор чення для часті зборах.

О олош ється он рс на оренд приміщень
№
з/п

Повна хара теристи а
приміщення

Адреса
приміщення

Площа
приміщен-

ня,
в. м

Можлива мета
ви ористання
приміщення

Стартова
ціна,

рн/ в. м

1 Каналізаційна (насосна) спор да
стіни це ляні, металеві, по рівля
(р беройд)

м. Київ,
в л. А адемі а
Б лаховсь о о, 2

12 Розміщення
с ладів

36,35

2 Павільйон П-72/2. Стіни навісні,
с ло, по рівля ДСП, по рівля
(шифер)

м. Київ,
в л. А адемі а
Б лаховсь о о, 2

390 Розміщення
ма азин -с лад

33,03

3 Павільйон П-72/3. Стіни це ляні,
по рівля ДСП, по рівля (шифер)

м, Київ,
в л. А адемі а
Б лаховсь о о, 2

340 Розміщення
ма азин -с лад

36,09

4 Павільйон Кисловодсь -1,
Кисловодсь -2, Стіни навісні
металеві, с ло, по рівля (р беройд)

м. Київ,
в л. А адемі а
Б лаховсь о о, 2

1790 Розмішення
ма азин -с лад

50,27

Обов’яз ові мови он рс : внесення орендної плати авансом за 1 місяць вперед; зобов’язання
орендаря ласти до овір оренди за типовим зраз ом, затвердженим постановою Бюро Президії НАН
У раїни; дотримання вимо е спл атації об’є та; страх вання орендовано о приміщення на весь термін дії
до овор оренди на ористь орендодавця; омпенсація за об’яв азеті, омпенсація вартості
незалежної оцін и приміщень.

7:30—13:15. Період холостої діяльності. Все, затіяне в цей час, не принесе плодів, “пальне” ерой-
сь о о ент зіазм працелюбів по лине Всесвіт для власних потреб. Проведіть цей час на мінімальних
емоційних обертах і неодмінно розплатіться з бор ами. В др ій половині дня переймайтеся висо им,
добрим, вічним, почитайте філософсь літерат р , Святе Письмо, відвідайте храм, помоліться. Зем-
ні проблеми поче ають...

ОВНИ ризи ють прославитися з рпаторами. Не пиляйте домочадців за недолі и, адже ви теж не святі. Стань-
те для них д ховним порадни ом, наставте на шлях добра та любові, по азавши це на власном при ладі.
У ТЕЛЬЦІВ день промайне в р слі психоло ічних ре енерацій. Міняйтеся, повертайтеся до життя, переплавля-

ючи в д ші мотлох не ативних поч ттів, таємних образ. Реальність (із ар’єрним злетом) остинно відчинить двері
лише тим, хто щиро пра не змінити себе на раще, не заци люючись на ч жих вадах. Ваша мета — оновлення.
БЛИЗНЯТА, залежність від ч жих рес рсів (моральних, матеріальних, се с альних) не повинна перетворити вас

на плаз на, хитро о маніп лятора. Рабсь о о плаз вання заради задоволення власних потреб можна ни н ти. На-
вчіться армонійно співпрацювати, самовіддано охати, по-лицарсь и пробачати слабин и своїй половинці.
РАКИ, не бійтеся б ти “старшим ди пошлють”. Вір с ордині не спалахне, сл жба на бла о інших звеличить д х.

Пор ч із вами впливові омпаньйони, для я их станете взірцевим соратни ом, тож зможете плідно співпрацювати.
ЛЕВИ, свою половин ш айте, орієнт ючись не на пра тичний розрах но , а на сердечний омпас — він в а-

з є правильний напрямо .
ДІВИ, не вип с айте во ню амбіцій дов ілля, бо посієте зло. Ладьте з людьми, розвиваючи свою шляхетність.
ТЕРЕЗИ, вашими б в стами та мед пити... Хваліть людей, робіть омпліменти, освідч йтеся в оханні, адже си-

ла слова наповнена бла одаттю, що підносить до вершин.
СКОРПІОНИ, я що надійд ть ці аві ділові пропозиції, по одж йтеся на них. Ті замовлення ви ідні та перспе тив-

ні, хоч реаліз ються вони значно пізніше.
Зі СТРІЛЬЦІВ енер ія фонтан є. Cпо са спрям вати її на шлях а ресії вели а. Та оли сверблять ла и чи язи ,

знайдіть собі м жність продемонстр вати бла ородство нат ри, адже беш етом справам не зарадиш. А ось не-
перевершена ер диція та жорст ий само онтроль допомож ть. І пам’ятайте: лежачо о не б’ють.
КОЗОРОГИ, проведіть день тиші наодинці з собою, поспіл йтеся із совістю та проаналіз йте, нас іль и ви

впис єтеся норми добропорядності. А ще подбайте про здоров’я сво о с п тни а, я що він хворіє, можливо, о-
рінь нед йо о збіднілій д ховності?...
ВОДОЛІЇ, р йн вати — не б д вати. Рвати зи др жби не треба, навіть я що вам товариші, в я их ощадливість

меж є зі с пістю, не йд ть наз стріч. Пробачте їм ті мін си заради д ховної єдності.
РИБИ, та далі тривати не може. Годі боротися, с онцентр йтеся і поставте хитро рап на ар’єрном арми-

дері. Пост питися треба, адже затятих он рентів (протя ом цьо о та наст пно о ро ) не спе атися, тож лиша-
ється мирно співісн вати...

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача
Слободяню а В’ячеслава Петровича та Крилов Валентин Ві торівн
для часті цивільній справі за позовом ЗАТ “ПроКредит Бан ” до
Слободяню а В’чеслава Петровича, Крилової Валентини Ві торівни про
стя нення забор ованості на 12.01.2009 р. о 9.15 за адресою: м. Київ,
в л. Севастопольсь а, 7/13, аб. 17.
У разі неяв и відповідача до с д дане о олошенння вважається

належним повідомленням та справ б де роз лян то по с ті за
наявними в справі матеріалами.
С ддя Сизова Л. А.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Сердю І ора
Анатолійовича, я ий проживає в м. Києві, в л. Лятошинсь о о 4-а, в. 236
та Костина І ора Юрійовича, я ий проживає в м. Києві, в л. Рев ць о о,
29-а, в. 69 в я ості відповідачів в с дове засідання по цивільній справі
за позовом АКІБ “У рСиббан ” до Сердю І. А., Костяна Г. Ю. про
стя нення забор ованості за редитним до овором, процентів нарахованих
за орист вання редитом та пені, що відб деться 29 січня 2009 ро о
12.20, в приміщенні с д за адресою: 03127, м. Київ, в л. Пол овни а
Потєхіна, б д. 14-а, аб. № 4.
В разі їх неяв и на в азан дат , с д роз лядатиме справ без їхньої
часті.
С ддя А. Нова

Ви раден печат :
“* м.Київ * У раїна * Товариство з обмеженою

відповідальністю “БІПОЛ БУД”
ідентифі аційний од 35289458”

вважати недійсною.

КошолапЛюдмила Василівна ви -
ли ається в с дове засідання для
роз ляд цивільної справи за позо-
вомЗАТ Комерційний бан “Приват-
Бан ” до Кошолап Людмили Ва-
силівни, Перепелиці Андрія Іванови-
ча, Лома и Оль и Іванівни про до-
стро ове розірвання до овор та
стя нення забор ованності на 12.00
13 січня 2009 ро вСвятошинсь о-
м районном с ді м. Києва
(м. Киів, в л. Я. Коласа, 27-а, зал с -
дових засідань №2, абінет №3).
С ддя В. А. Твердохліб

Голосіївсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає ТОВ “МЖК- р п” в
я ості третьої особи по цивільній справі
№ 2-3302/08 за позовом Се аль Л. І.,
Мартинової С. Р. до ТОВ “Новоб дова”,
Дзюбен а А. В., треті особи; ВАТ “Трест
Київспецб д”, ТОВ “МЖК- р п”, ВАТ
“Хрещати б д” про відш од вання ма-
теріальної та моральної ш оди, завданої
залиттям вартир, сл хання я ої відб -
деться о 14.00 30 січня 2009 ро в залі
№ 5 с дово о засідання в приміщенні с -
д за адресою: м. Київ, в л. Пол овни а
Потєхіна, 14-А. У разі неяв и справа роз-
лядатиметься за йо о відс тності.
С ддя Маз ри О. Ф.

Гр. Іоффе Борис Залманович, останнє відо-
ме місце проживання: м. Київ, в л. Б. Гмирі, 9,
в. 153 необхідно 23.01.2009 ро об 11.00
з’явитись до Дарниць о о районно о с д
м. Києва по в л. Севастопольсь а, 14, аб. 26,
для часті в с довом засіданні в я ості
відповідача по цивільній справі за позовом
Гриб Людмили Сам ілівни про стя нення за-
бор ованості за до овором пор и, для роз -
ляд справи по с ті.

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

Іоффе Борис Залманович випад неяв и
зобов’язаний повідомити с д про причини не-
яв и.

С ддя М зич о С. Г.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає відповідача Малю Оле а Ми олайо-
вича, останнє відоме місце проживання і
реєстрації: м. Київ, пров. Червонозаводсь ий,
7/5, в. 7, в с дове засідання на 12 січня
2009 р. на 10.00, призначене в приміщенні Свя-
тошинсь о о районно о с д м. Києва за ад-
ресою: м. Київ, Жилянсь а, 142, по цивільній
справі за позовом Васіна Оле а Ми олайови-
ча до Малю и Оле а Ми олайовича про виз-
нання особи та ою, що втратила право ори-
ст вання житловим приміщенням.

В разі неяв и відповідача в с дове засідан-
ня сл хання справи б де відб ватись за йо о
відс тності.

С ддя Морозов М. О.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Зінчен а Юрія Івановича в с дове
засідання на 15.01.2009 ро на 14.30 справі
за позовом Зінчен о М. К. до Зінчен а Ю. І.,
3-тя особа: Святошинсь а районна м. Києві
державна адміністрація про змін до овор
найм житлово о б дин , я е відб деться в
приміщенні с д за адресою: 03148, м. Київ,
в л. Я. Коласа, 27-А, під олов ванням с дді
Оздоби М. О.

С ддя М. О. Оздоба.

Подільсь ий районний с д м. Києва
повідомляє про те, що с дове засідання по
справі № 2-4321/08 за позовом Нін а Етері Ва-
леріївни до Л ’янч Ганни Володимирівни,
третя особа — КП “Введенсь е” про визнання
особи та ою, що втратила право орист ван-
ня жилим приміщенням відб деться в
приміщенні с д (м. Київ, в л. Хорива, 21,
аб. 5) під олов ванням с дді Не анової Н. В.
16.01.2009 ро о 10.00.

С ддя Не анова Н. В.

Дарниць ий районний с д м. Киє-
ва ви ли ає відповідача Р дич Андрія
Анатолійовича, я ий проживає за адре-
сою: м. Київ, в л. Демидівсь а, 7, в с -
дове засідання, я е відб деться 9 січня
2009 ро о 8.30 за адресою: м. Київ,
в л. Севастопольсь а, 7/13, аб. 14,
для часті с довом роз ляді цивіль-
ної справи за позовом ЗАТ КБ “Приват
Бан ” до Р дич Андрія Анатолійовича
про стя нення забор ованості. При собі
мати паспорт.
З оп блі ванням о олошення про

ви ли відповідач вважається повідом-
леним про день, час та місце роз ля-
д справи і в разі неяв и йо о до с д
справа може б ти роз лян та за йо о
відс тності.
Відповідач випад неяв и в с -

дове засідання зобов’язаний пові-
домити с д про поважність причи-
ни неяв и.
С ддя О. М. Колесни

Дніпровсь ий районний с д м. Києва
повідомляє Давидова Єд арда Оле сандрови-
ча , я ий зареєстрований: м. Київ, в л. Ми-
итсь о-Слобідсь а, 6- , в. 67 про те, що
14.01.2009 ро о 9.00 Дніпровсь им районним
с дом м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Ко-
шиця, 5, аб. 103 б де проводитися роз ляд
цивільної справи за позовом Давиден о В. М.
до Давидова Є. О. про відш од вання ш оди.
Дана особа ви ли ається в с дове засідання в
я ості відповідача.

У випад неяв и Давидова Є. О. в с дове
засідання, справ б де роз лян то за від-
с тності відповідача.

С ддя Беспалов О. О.

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
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Пропозиції надсилати в письмовом ви ляді на адрес :
03164, м. Київ, в л. А адемі а Б лаховсь о о, 2, ДП ІЦ “С ш а” ІТТФ НАН У раїни

Останній день подачі заяв 8.01.2009 р.

Кон рс відб деться 12 січня 2009 ро об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. А . Б лаховсь о о, 2.

Перелі до ментів: заява на часть он рсі; опії до ментів про державн реєстрацію часни а
он рс ; посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів (для юридичних осіб); довіреність представни
юридичної особи; відомості про платоспроможність часни а он рс (довід а з ДПІ); зобов’язання
часни а он рс щодо ви онання мов он рс ; зобов’язання щодо сплати орендної плати.

Пропозиції часни ів он рс надаються запечатаних печат ою часни а он рс онвертах з
написом “ он рс”.

Тел. 8(044)424-02-79.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

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

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

âèõîäèòü ó 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 3387
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А бар ХУРАСАНІ, х дожни :
—Мені подобається, я змінює-

ться місто на Новий рі ! Повсюди
з’являються при раси, новорічна
ніч стає д же приємною і раси-
вою! Особливо подобаються фе-
єрвер и. І передачі, й свят овий
стіл створюють особлив атмосфе-
р , настрій людей теж д же хоро-
ший. Зазвичай про плани на Новий
рі я не мож оворити, але мрію
завжди. Хочеться араздів не лише
собі, а й сім. Том сподіваюся на
все раще. Я їд до Швейцарії на
днях з привод під отов и своєї ви-
став и 2009 році. Це, власне,
один із планів на наст пний рі .

О сана ГУТЦАЙТ, телевед ча
“Ново о анал ”:
— Я й досі вірю в новорічні ди-

ва! Том для мене під Новий рі це

д же важливо. Ці свята люблю від-
значати в олі родичів, др зів. Щоб
свято вдалося, не обов’яз ово їха-
ти за тридев’ять земель. Можна
просто виїхати за місто.

Юрій ІЗДРИК, письменни :
— Ос іль и жив вже 47 ро ів,

для мене це свято і за ві ом, і за
хроноло ією є досить мовним.
Том з стрічатим йо о тихо-мир-
но в сімейном оточенні. Я і ож-
на нормальна людина, люблю ди-
ва і очі ю на них, але не лише під
Новий рі : вони не обов’яз ово ма-
ють статися 1 січня чи 31 р дня.
По и що не отримав я ихось при-
вабливих пропозицій для свят -
вання Ново о ро . Я би б ли та-
і з Брюсселя чи Вашин тона, то
й вибрався б. А по и що межі сво-
о дом залишати не збираюся.

Íà Íîâèé ð³ê 
íàéêðàùå...

Валід АРФУШ, видавець ж рнал “Папараzzи”:
— Є два свята, я і мені подобаються — День мате-

рі й День бать а. Ці свята поширені на Заході, і вони
справді д же важливі. Адже саме в цей день ми мо-
жемо вшан вати мам чи жін , я а нас вихов вала. Ще
важливішим, на мою д м , є День бать а. У цей день
можна поч ти від дітей, що для них означає бать о. Мої
діти навчаються франц зь ій ш олі і на це свято при-
носять листів и чи подар н и, що д же приємно! Хо-
четься, щоб в У раїні та ож відзначали ці свята. А ще
мені імпон є День м зи и Франції. У цей день на всіх
в лицях, біля метро зв чить м зи а, ор анізов ють ве-
ли і безплатні онцерти за частю світових зіро . А м -
зи антів-аматорів можна з стріти на ожном році.
Це величезне свято, на я ом л нає афри ансь а,
рець а, слов’янсь а, індійсь а та інша м зи а. Ш о-
да, що нас не відзначають це свято. Я відзначаю і
найбільше люблю саме День м зи и і День бать а.

М стафа НАЙЄМ, ж рналіст:
— Та я і в У раїні мало що свят ю, не те що свята

інших раїн! Мож день народження відзначити, Новий

рі , том що цей день вся раїна завмирає, і потріб-
но приєдн ватися до “спільно о отла”. Я знаю, що є
ба ато свят, але та відзначати, щоб наїстися, випити
і обличчям салат — ні оли! Я б не розчар вався, я -
би свят за алі не б ло, швидше, навпа и, порадів би.
Менше подар н ів довелося б п вати!

Інна ЦИМБАЛЮК, телевед ча, міс У раїна —
Всесвіт-2006:
— Я пам’ятаю День Незалежності 4 липня в Нью-

Йор . Я б ла в Манхеттені, діловом центрі міста, і в
мене б ло відч ття арма еддон ! Дов ола хмарочоси,
людей немає, на в лицях п сто, я бло бастері. Із а-
налізаційних лю ів здіймається пар, бродять бомжі —
жахливі, зач хані, бр дні — і лаються ан лійсь ою мо-
вою... Та им б ло моє перше враження про Нью-Йор .
Хоча ввечері, з на оди свята, б в величезний салют. А
в У раїні я свят ю День свято о Валентина, Хело їн і
при ад ю, я ш олі відзначали Thanksgiving day —
День подя и. Я навчалася імназії з по либленим ви-
вченням ан лійсь ої мови, де ми і знайомилися з ль-
т рами Ан лії та Амери и.

×è â³äçíà÷àºòå âè ñâÿòà 
³íøèõ íàðîä³â?

Êèÿíè ëþáëÿòü
ïîäàðóíêè 
òà òåëåâ³çîð
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Îòðèìóâàòè ïîäàðóíêè — 23 %
2. Íîâîð³÷í³ ïåðåäà÷³ — 23 %
3. Õîäèòè â ãîñò³ — 21 %
4. Ïî÷èíàòè íîâå æèòòÿ — 18 %
5. Ñâÿòêîâèé ñò³ë — 16 %

Ó ñòîëèö³ çàñÿÿëà
Õàíóêà
ªâðåéñüêà ãðîìàäà â³äçíà÷àº “Ñâÿòî âîãí³â”

Ó÷îðà íàäâå÷³ð á³ëÿ Öåíòðàëü-
íî¿ ñòîëè÷íî¿ ñèíàãîãè Áðîäñüêî-
ãî âëàøòóâàëè ñâÿòî. ªâðåéñüêà
îáùèíà â³äçíà÷àëà òðåò³é äåíü
Õàíóêè, àáî “Ñâÿòî âîãí³â”. Çà-
ãàëîì âîíî òðèâàº â³ñ³ì äí³â,
êîæíîãî ç ÿêèõ íà ñïåö³àëüíîìó

ï³äñâ³÷íèêó “õàíóê³¿” çàïàëþþòü
ïî îäí³é ñâ³÷³.

Óæå òðàäèö³éíî íà ñâî¿ öåðåìî-
í³¿ ºâðå¿ çàïðîøóþòü â³äîìèõ ïî-
ë³òèê³â. Ó÷îðà â³ä ñòîëè÷íî¿ âëà-
äè çàïàëþâàòè âîãîíü ðàçîì ³ç ãî-
ëîâíèì ðàáèíîì ñèíàãîãè Ìîøå-

Ðåóâåíîì Àñìàíîì ïðèºäíàâñÿ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
ªâãåí ×åðâîíåíêî. “Ö³ ñâ³÷êè —
öå íàøà íàä³ÿ, íåõàé âîíè ñâÿ-
òÿòüñÿ â íàøîìó ñåðö³,— ïðèâ³òàâ
â³í ç³ ñâÿòîì ºâðå¿â. Ïîòîìó ïåðå-
äàâ ãðîìàä³ â³òàííÿ â³ä ñòîëè÷íî-
ãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.
Ñüîãîäí³ çàïàëþâàòè ÷åòâåðòó ñâ³-
÷ó ìàº Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî.

Íàãàäàºìî, ùî â³äçíà÷àòè Õàíó-
êó ºâðå¿ ïî÷àëè ïîíàä òðè òèñÿ÷³
ðîê³â òîìó íà ÷åñòü çâ³ëüíåííÿ
Ïåðøîãî Õðàìó. Çã³äíî ç òðàäè-
ö³ºþ, î÷èùàòè ïðèì³ùåííÿ âîã-
íåì ïîòð³áíî â³ñ³ì äí³â, îäíàê ó
íüîìó çíàéøëàñÿ ëèøå îäíà ëàì-
ïàäêà ç çàëèøêàìè îëèâêîâîãî
ìàñëà. Ïðîòå êîëè ¿¿ çàïàëèëè, âî-
ãîíü íå çãàñàâ óñ³ ïîòð³áí³ 8 äí³â
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На Новий рік
найкраще:

 

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ìîêðèé ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íèé, ï³âí³÷íî-çà-

õ³äíèé, 5—9 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+3°Ñ, âíî÷³ —1...—3°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +5°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+1...+3°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè —1...—3°Ñ, âíî÷³ —1...—3°Ñ; ó çàõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —1...+1°Ñ, âíî÷³ —1...+1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Íåâåëèêèé ñí³ã.
Â³òåð ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—2°Ñ, âíî÷³

—1...+1°Ñ

Перший заст пни олови КМДА Єв ен Червонен о привітав єврейсь ромад столиці з Хан ою та запалив третю
свіч біля Центральної сина о и Бродсь о о

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Третю свіч центральної хан ії запалив чора олов-
ний рабин Центральної иївсь ої сина о и Бродсь о о
Моше-Ре вен Асман разом із першим заст пни ом о-
лови КМДА Єв еном Червонен ом. Та єврейсь а сто-
лична ромада відзначила Хан , або "Свято во нів".
Триває воно вісім днів. Уже традиційно в різних ра-
їнах запаленні свічо бер ть часть відомі люди та
політи и. Приєднатися план є і Президент У раїни Ві -
тор Ющен о.
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