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Ñâÿòî áåç ïîõì³ëëÿ
Êè¿âðàäà çàáîðîíèëà ïðîäàæ àëêîãîëþ ó ê³îñêàõ

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

На останньом в цьом році засіданні Київра-
ди деп тати перед сім подбали про здоров’я
иян під час свят. Вони заборонили продава-
ти ал о оль та ци ар и іос ах, павільйонах
і підземних переходах. Не можна б де при-
дбати їх і нічний час. Деп тати вважають,
що до мент допоможе вре лювати продаж
та ої прод ції містах та бере ти від її
споживання насамперед молодь. Поверн ла-
ся Київрада й до проблеми "Еліти-центр ".
Постраждалим подовжили термін ладення
од. Наостано дос оналили прийнятий ми-

н ло о раз мораторій на підвищення цін на
посл и ЖКГ.

Ó÷îðà, ó ñâÿòêîâî ïðèêðàøåí³é çàë³, íàïåðåäîäí³ Íî-
âîãî ðîêó, äåïóòàòè Êè¿âðàäè ïðèéíÿëè ðåâîëþö³éíå ð³-
øåííÿ — óáåðåãòè êèÿí â³ä çàïî¿â. À òî÷í³øå, çàáîðîíè-
òè ïðîäàæ àëêîãîëþ ó íåâ³äïîâ³äíèõ ì³ñöÿõ. Òàêèìè, çã³ä-

íî ç ïðîåêòîì ð³øåííÿ, ââàæàòèìóòü ê³îñêè, íàìåòè, ïà-
â³ëüéîíè, òåðèòîð³¿ ñòàä³îí³â, ïàðê³â êóëüòóðè. Òîðãóâà-
òè ñïèðòíèì, ó òîìó ÷èñë³ é ïèâîì, íå äîçâîëÿòü òàêîæ
ï³ä ÷àñ ìàñîâèõ àêö³é — íà ôåñòèâàëÿõ, êîíöåðòàõ, óðî-
÷èñòîñòÿõ. Çíèêíóòü "ðîì-êîëè" ³ ç ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â.
Ó äîêóìåíò³ òàêîæ ³äåòüñÿ ïðî çàáîðîíó òîðãóâàòè ö³ºþ
ïðîäóêö³ºþ âíî÷³, à òî÷í³øå — â³ä 23-¿ äî 8-¿. Çà òàêîãî
ðåæèìó íå ñïèâàòèìåòüñÿ ìîëîäü, ââàæàþòü ÷ëåíè ïðî-
ô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

"Çà äàíèìè ïåðåâ³ðîê, ïîáëèçó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïî-
íàä 160 òî÷îê òîðãóþòü àëêîãîëüíîþ ïðîäóêö³ºþ",— ìî-
òèâóº ð³øåííÿ íà÷àëüíèê ÃÓ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó
Âàñèëü Ùåðáåíêî. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ äîêóìåíòà çàáîðîíà
íàáóäå ÷èííîñò³ ïî çàê³í÷åíí³ ë³öåíç³é ó âëàñíèê³â íè-
í³øí³õ "òî÷îê". Ïðè÷îìó ñòîñóâàòèìåòüñÿ âîíà íå ëèøå
àëêîãîëþ, à é öèãàðîê.

Ðîç³áðàëèñÿ äåïóòàòè é ç ïðîäàæåì òðàìàäîëó â àïòåêàõ.
Äëÿ ïåðåâ³ðêè òà êîíòðîëþ çà éîãî ðîçïîâñþäæåííÿì ñòâî-
ðèëè ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ. ̄ ¿ ÷ëåíè ïðîâîäèòèìóòü ðåãóëÿð-
í³ îá’¿çäè ôàðìàêîëîã³÷íèõ çàêëàä³â, àáè íå äîïóñòèòè íå-
çàêîííî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðåïàðàòó, îñîáëèâî ñåðåä ìîëîä³.

Ðîçâ’ÿçàëà Êè¿âðàäà ³ ïðîáëåìè ïîñòðàæäàëèõ â³ä àôå-
ðè "Åë³òà-öåíòð". ¯ì ïîäîâæèëè äî òðüîõ ì³ñÿö³â òåðì³í
îôîðìëåííÿ äîãîâîðó ïðî ïåðåóñòóïêó ïðàâ ïîñòðàæäà-

ëîãî íà ì³ñüêó âëàäó. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ,
ïåðåäáà÷åíîãî ïîïåðåäí³ì ð³øåííÿì, áàãàòî õòî íå âñòèã
ï³äãîòóâàòè äîêóìåíòè.

Òèì ÷àñîì íàéá³ëüøå óâàãè äåïóòàòè íàäàëè óäîñêîíà-
ëåííþ ïðîåêò³â ð³øåíü ïðî ìîðàòîð³é íà ï³äâèùåíÿ òà-
ðèô³â íà ïîñëóãè ÆÊÃ. Íàãàäàºìî, ùî äîêóìåíò ïðèé-
íÿòî çà îñíîâó ìèíóëî¿ ñåñ³¿. Ãîëîâíèì äîïðàöþâàííÿì
ïðîåêòó ð³øåííÿ ñòàëà ïîïðàâêà íà óðÿä. Ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé çàóâàæèâ, ùî îñòàòî÷íî ï³äòðèìà-
òè äîêóìåíò ìîæíà ëèøå ó ðàç³ îòðèìàííÿ ãàðàíò³é â³ä
Êàáì³íó, ùî ö³íè íà ãàç íå ï³äâèùóâàòèìóòü, à â³ä "Íàô-
òîãàçó",— ùî ñèòóàö³ÿ ç â³äêëþ÷åííÿìè íå ïîâòîðèòüñÿ.
"Âñ³ ³íø³ ïðîïîçèö³¿ áóäóòü ëèøå ïîïóë³ñòñüêèìè",— çà-
ïåâíèâ ïàí Äîâãèé. Â³í òàêîæ òîðêíóâñÿ òåìè ôîðìó-
âàííÿ áþäæåòó. Ñòîëè÷íèé ô³íàíñîâèé äîêóìåíò áóäå
ïðèéíÿòî ëèøå ï³ñëÿ äåðæàâíîãî, à òîé, çà ñëîâàìè Îëå-
ñÿ Äîâãîãî, äàëåêî íå äîñêîíàëèé. Êîíñóëüòàö³¿ ùîäî
çì³í â³äáóâàþòüñÿ äóæå òÿæêî. "Óñ³õ çíîâó õî÷óòü ïåðå-
ëàìàòè ÷åðåç êîë³íî. À íàñ, øàíîâí³ êèÿíè, ñïðîáóþòü
ïîãðàáóâàòè íà 7,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü",— ñêàçàâ ïàí Äîâ-
ãèé. Îñòàòî÷íèé ðåçóëüòàò ïåðåãîâîð³â òà âàð³àíò ñòîëè÷-
íîãî áþäæåòó ñòàíóòü â³äîì³ ï³ñëÿ ñâÿò, îäíàê çàãðîçà çó-
ïèíêè ô³íàíñóâàííÿ á³ëüøîñò³ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì íà-
âèñëà á³ëüø í³æ ðåàëüíî
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Êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ â³ä-
ìîâèëà ÒÎÂ “Ìóí³öèïàëüíèé òåàòð “Êè-
¿â” ó ï³ëüãàõ íà îðåíäó ê³íîòåàòðó “Êðà-
ê³â”. Ïðè÷èíà — çàòÿãóâàííÿ â ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ê³íîòåàòðó ³ áîðãè çà îðåíäó íàâ³òü çà
çàíèæåíèìè ñòàâêàìè. “Òà âîíè âçàãàë³ íå
ïîãàøàëè ðàõóíêè. ×åðåç ùî ä³ñòàâàëè ïî-
ïåðåäæåííÿ. Òîìó ìîæíà ïîðóøèòè ïèòàí-
íÿ íàâ³òü ïðî ïðèïèíåííÿ ç íèìè äîãîâî-
ðó îðåíäè”, — âïåâíåíèé ÷ëåí êîì³ñ³¿ Àíà-
òîë³é ×óá. Òèì ÷àñîì çäàí³ ïðèì³ùåííÿ íà
Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³ êîì³ñ³ÿ ³íñïåêòóâàòè-
ìå — ïåðåâ³ðÿòèìóòü, ïðàöþþòü òàì õó-
äîæí³ ìàéñòåðí³ ÷è îáëàøòóâàëè ãóðòîæèò-
êè ëþäè, äàëåê³ â³ä ìèñòåöòâà. Ï³äñòàâîþ,
ùîá îãëÿíóòè ìàéñòåðí³, áóëà ³íôîðìàö³ÿ,
ùî â äåÿêèõ ç íèõ ïðîñòî îáëàøòîâóþòü
ãóðòîæèòêè

Âèïëàòó ïåíñ³é 
çì³ñòÿòü íà äâà äí³

Ç íàñòóïíîãî ðîêó ñòîëè÷í³ ïåíñ³îíåðè
îòðèìóâàòèìóòü ñâî¿ âèïëàòè çà íîâèì ãðà-
ô³êîì, ïîâ³äîìèëè â ñòîëè÷íîìó Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³íí³ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè.
Îð³ºíòîâíî ïîïåðåäí³ äàòè âèïëàò çì³ñ-
òÿòüñÿ íà äâà äí³. Íàïðèêëàä, óñ³, õòî îò-
ðèìóâàâ ãðîø³ äðóãîãî ÷èñëà, ìàòèìóòü ¿õ
4-ãî. Ïåðøî÷åðãîâî ïåíñ³þ âèïëà÷óâàòè-
ìóòü íàéâðàçëèâ³øèì ñîö³àëüíèì âåðñòâàì
íàñåëåííÿ — ³íâàë³äàì â³éíè, ó÷àñíèêàì
áîéîâèõ ä³é, ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ â³éñü-
êîâîñëóæáîâö³â. Â óïðàâë³íí³ òàêîæ ïîâ³-
äîìèëè, ùî äëÿ çíÿòòÿ ñîö³àëüíî¿ íàïðóãè
òà çìåíøåííÿ ÷åðã óñ³ì ëþäÿì ë³òíüîãî â³-
êó áóäóòü íàïðàâëåí³ ïèñüìîâ³ ïîâ³äîìëåí-
íÿ ïðî äàòó âèïëàòè ïåíñ³¿. Ïîö³êàâèòèñÿ
ïðî ïîðÿäîê íàðàõóâàííÿ ìîæíà áåçïîñå-
ðåäíüî â êîæíîìó óïðàâë³íí³ Ïåíñ³éíîãî
ôîíäó. Òàì âñòàíîâèëè ñïåö³àëüí³ ³íôîð-
ìàö³éí³ ê³îñêè. Äëÿ äîäàòêîâèõ çàïèòàíü
ïðàöþº “ãàðÿ÷à ë³í³ÿ” — 8-800-503-7-530

139 òîíí 
ïðîñòðî÷åíîãî ì’ÿñà 
çíèùàòü

Ó÷îðà ñòîëè÷íà ì³ñüêà ïðîòèåï³çîîòè÷-
íà êîì³ñ³ÿ óõâàëèëà ð³øåííÿ ùîäî óòèë³-
çàö³¿ êîíòðàáàíäíîãî êóðÿ÷îãî ôàðøó,
ÿêèé áóëî âèÿâëåíî íà îäíîìó ç³ ñòîëè÷-
íèõ ï³äïðèºìñòâ. Çã³äíî ç äîêóìåíòàö³ºþ,
ïðîäóêö³ÿ áóëà âëàñí³ñòþ Äåðæêîì³òåòó
Óêðà¿íè ç äåðæàâíîãî ìàòåð³àëüíîãî ðåçåð-
âó. ßê ïîÿñíèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, äîêóìåíòè, ùî ïðîäîâ-
æóþòü òåðì³í ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, º íå-
ä³éñíèìè. Âîíè ï³äðîáëåí³ ³ íå ïðîõîäè-
ëè â³äïîâ³äíèé ìèòíèé êîíòðîëü íà ïîëü-
ñüêî-óêðà¿íñüêîìó êîðäîí³. Òàêèì ÷èíîì,
Äåðæêîìðåçåðâ ñâ³äîìî íàïðàâèâ ïðîñòðî-
÷åíèé ì’ÿñíèé ôàðø ìåøêàíöÿì ì³ñòà ³
áóâ ãîòîâèé îòðó¿òè êèÿí. “Äóìàþ, ïðàâî-
îõîðîíö³ ïîâèíí³ íåãàéíî ïîñòàâèòè çà-
ïèòàííÿ êåð³âíèêó Äåðæêîìðåçåðâó Ìè-
õàéëó Ïîæèâàíîâó ïðî òå, ÿê ìîãëî ñòàòè-
ñÿ, ùî óðÿäîâà ñòðóêòóðà ìàº ñòîñóíîê äî
ïðîñòðî÷åíîãî ì’ÿñà”,— çàçíà÷èëà ïàí³
Ê³ëü÷èöüêà.

ÌÂÑ ðîçáåðåòüñÿ 
ç ³íöèäåíòîì ó “Õðåùàòèêó” 
äî Íîâîãî ðîêó

Ó Äåïàðòàìåíò³ ÌÂÑ ³ç áîðîòüáè ç åêî-
íîì³÷íîþ çëî÷èíí³ñòþ òà ó ãðîìàäñüê³é
ïðèéìàëüí³ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
â³äìîâëÿþòüñÿ êîìåíòóâàòè ïðîíèêíåííÿ
ñï³âðîá³òíèê³â ì³ë³ö³¿ äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè
“Õðåùàòèê” 24 ãðóäíÿ, â³äñèëàþ÷è äî Äå-
ïàðòàìåíòó ÌÂÑ ç³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñ-
òþ. ßê ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà
öüîãî â³äîìñòâà ßðîñëàâ Ìàçóðêåâè÷, ³í-
ôîðìàö³þ ùîäî çãàäàíîãî ³íöèäåíòó ïåðå-
â³ðÿþòü, ³ áóäå îô³ö³éíà â³äïîâ³äü. Íà çà-
ïèòàííÿ, êîëè ñàìå ìîæíà î÷³êóâàòè ïî-
ÿñíåíü, ïàí Ìàçóðêåâè÷ ñêàçàâ, ùî â³äïî-
â³äü áóäå íàäàíî äî Íîâîãî ðîêó

Ñîëîäêèé Íîâèé ð³ê

Êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà
òóðèçìó íå äîçâîëèòü ïåðåñòóïèòè ÷åðåç
äóõîâí³ ö³ííîñò³ íà øëÿõó çàâîëîä³ííÿ
çåìëåþ ÷è ìàéíîì. Ó ñåðåäó íà çàñ³äàíí³
äåïóòàòè âèð³øèëè âäðóãå âèíåñòè ïèòàí-
íÿ çàõèñòó çàêëàä³â êóëüòóðè íà ñåñ³þ Êè-
¿âðàäè. Âîíè ï³äòðèìàëè ïðîåêò ð³øåííÿ,
çà ÿêèì áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ îðåíäè ÷è ìàé-
íà êóëüòóðíèõ çàêëàä³â ïîòðåáóþòü ïîãî-
äæåííÿ êîì³ñ³¿ êóëüòóðè òà òóðèçìó, à òà-
êîæ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ. Àäæå çðîñòàþ÷à ê³ëüê³ñòü òåàòð³â,
ìàéñòåðåíü, ÿê³ ðèçèêóþòü îïèíèòèñÿ íà

âóëèö³, âèêëèêàº ïîáîþâàííÿ çà êóëüòóð-
íå ìàéáóòíº ñòîëèö³.

Ñâîãî ÷àñó êîì³ñ³ÿ âëàñíîñò³ íå ââàæà-
ëà öå ïèòàííÿ àêòóàëüíèì, òîìó é ð³øåí-
íÿ íå óõâàëèëè. Ïðîòå ïðî àêòóàëüí³ñòü
òàêî¿ ïðîáëåìè çàçíà÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ï³ñëÿ çàãðîçè âè-
ñåëåííÿ òåàòðó “Ñóç³ð’ÿ” â³í îñîáèñòî
çâåðíóâñÿ äî ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðîõàí-
íÿì ÿêîìîãà øâèäøå óõâàëèòè â³äïîâ³ä-
íèé äîêóìåíò.

“Òå, ùî íàø³ áà÷åííÿ ñï³âïàëè ç áà÷åí-
íÿì ìåðà, äàº ï³äñòàâè äóìàòè, ùî ð³øåí-

íÿ äåïóòàòè ï³äòðèìàþòü”,— ñêàçàâ ãîëî-
âà êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü êóëüòóðè òà òóðèçìó
Îëåêñàíäð Áðèãèíåöü. Â³í ïîÿñíèâ, ùî
çäåá³ëüøîãî çàêëàäè êóëüòóðè çíàõîäÿòü-
ñÿ â öåíòð³ ì³ñòà, òîìó é íå äèâíî, ùî º
÷èìàëî îõî÷èõ çâåñòè òàì ÿêèéñü ïðèáóò-
êîâèé êîìïëåêñ.

Ðóêó äîïîìîãè ïîäàëè â÷îðà äåïóòàòè
é “Òåàòðó ìàð³îíåòîê”. Íàðàç³ öüîìó çà-
êëàäó òåæ çàãðîæóº âèñåëåííÿ. ßê ðîçïî-
â³â äèðåêòîð òåàòðó Ñåðã³é Êàíäèáà, áó-
ä³âëþ ïðîäàëè ùå 4 ðîêè òîìó. Òà ïîâ³-
äîìèëè ïðî öå ëèøå òîð³ê. Íàðàç³ ñïðà-
âó ðîçãëÿäàþòü ó ñóä³. À ïðàö³âíèêàì òå-
àòðàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà òà øàíóâàëüíè-
êàì ëÿëüêîâîãî âèäîâèùà çàëèøàºòüñÿ
ëèøå ÷åêàòè ³ ñïîä³âàòèñÿ íà êðàùå. Êî-
ì³ñ³ÿ âèð³øèëà çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ç ïðî-
õàííÿì íàäàòè ³íøå ïðèì³ùåííÿ äëÿ òå-
àòðó. Äî ñëîâà, “Òåàòð ìàð³îíåòîê” äàº
âèñòàâè âæå ìàéæå 20 ðîê³â. Çà ÷àñ ³ñíó-
âàííÿ â³í íàáóâ âåëè÷åçíî¿ ïîïóëÿðíîñò³
íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é çà êîðäîíîì, äå ç
óñï³õîì ñòàâëÿòü éîãî âèñòàâè. Òåàòð áà-
ãàòîðàçîâî îäåðæóâàâ Ãðàí-ïð³ íà ì³æíà-
ðîäíèõ ôåñòèâàëÿõ òà âîëîäàð òåàòðàëü-
íî¿ ïðåì³¿ “Êè¿âñüêà ïåêòîðàëü”

Äóõîâíå 
ïðîòè ìàòåð³àëüíîãî
Äåïóòàòè çóïèíÿòü ìàñîâå âèñåëåííÿ òåàòð³â
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

У серед на омісії Київради з питань льт ри та т ризм б ло ви-
рішено захистити за лади льт ри. Щоправда, це вже вдр е про-
е т рішення виноситим ть на сесію Київради. У першій спробі від-
стояти права льт рних за ладів переш одила омісія власності,
отра вважала питання неа т альним. Проте наразі, оли іль ість
за ладів, перед я ими постала за роза опинитися на в лиці, стрім-
о зростає, не лише омісія льт ри зад мається про д ховні цін-
ності. О рім прое т рішення про захист за ладів льт ри, вчора
від безприт льності деп тати рят вали та ож "Театр маріонето ".

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Для иївсь их дітлахів
старт вали новорічні
свята. Місь а влада не
заб ла про малеч , я а
потреб є особливої
ва и. Учора до мерії
запросили 250 дітей,
я і мають вади
здоров’я чи вихов ють-
ся в малозабезпечених
сім’ях. Для них під от -
вали аз ов вистав
та вр чили солод і по-
дар н и. Заст пни о-
лови КМДА Віталій Ж -
равсь ий аже, що на
свята привітають ще
6 тисяч та их діто .

Äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ä³òëàõ³â îò-
ðèìàëè â÷îðà íîâîð³÷í³ ïîäà-
ðóíêè â êè¿âñüê³é ìåð³¿. Ì³ñü-
êà âëàäà çàïðîñèëà ó ãîñò³ íà
çóñòð³÷ ç Ä³äîì Ìîðîçîì ìà-
ëþê³â, ó ÿêèõ º ïðîáëåìè ç³
çäîðîâ’ÿì, òà òèõ, êîãî âèõîâó-
þòü ó íå íàäòî çàìîæíèõ ðî-
äèíàõ. Çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé
ââàæàº, ùî, ïîïðè áóäü-ÿê³ îá-
ñòàâèíè, ö³ ä³òè òåæ ìàþòü ðà-
ä³òè íîâîð³÷íèì ñâÿòàì.

“Äîðîã³, ÿ â³òàþ âàñ ³ç Íîâèì
ðîêîì ³ Ð³çäâîì Õðèñòîâèì! Öå
íàéäèâîâèæí³ø³ ó ðîö³ ñâÿòà,
³ ÿ áàæàþ, ùîá âîíè áóëè äëÿ
âàñ ðàä³ñíèìè!” — ñêàçàâ ïàí
Æóðàâñüêèé, çâåðòàþ÷èñü äî
ä³òåé òà ¿õí³õ áàòüê³â ó Êîëîí-
í³é çàë³ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
çàçíà÷èâ, ùî äëÿ ì³ñüêî¿ âëà-
äè ³ ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî òóðáîòà ïðî ìàëå÷ó, ÿêà,
íà æàëü, õâîð³º àáî ïðî ÿêó

âàæêî ñàìîòóæêè ï³êëóâàòèñÿ
áàòüêàì, — öå îäíå ç íàéâàæ-
ëèâ³øèõ çàâäàíü. “Ìè çàâæäè
ïðî âàñ ïàì’ÿòàºìî, îñîáëèâî
ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ íîâîãî
áþäæåòó. Ïðîñèòèìåìî äåïó-
òàò³â, ùîá âîíè âèä³ëèëè äëÿ
âàñ ïîá³ëüøå ãðîøåé”,— ïî-
îá³öÿâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Ï³ñëÿ ïðèâ³òàííÿ ãîñòÿì ïî-
êàçàëè íîâîð³÷íó âèñòàâó.
Ó÷àñíèêè Ïå÷åðñüêîãî áóäèí-
êó òâîð÷îñò³ ðîç³ãðàëè ñïðàâæ-
íþ êàçêîâó ³ñòîð³þ, ó ÿê³é õèò-
ðà Áàáà-ßãà ïëàíóâàëà âèêðàñ-
òè ó Ä³äà Ìîðîçà ì³øîê ³ç ïî-
äàðóíêàìè. Ìàéæå ãîäèíó ä³-
òè ³ç çàõîïëåííÿì ñòåæèëè çà
ä³ÿìè âîâêà, ðóñàëîíüêè òà ³í-
øèõ ãåðî¿â. Ô³íàë íå ñòàâ íå-
ñïîä³âàíèì — äîáðî ïåðåìîã-

ëî, òîæ ä³òè òàêè îòðèìàëè ïî-
äàðóíêè. Êîæíîìó ä³ñòàâñÿ
ñâÿòêîâèé íàá³ð ëàñîù³â, à ùå
îðèã³íàëüíà ëèñò³âêà-³ñòîð³ÿ
â³ä ôîíäó “Þí³ñåô”. Ïîäàðóí-
êè âðó÷àëè ïðåäñòàâíèêè
ðàéîííèõ öåíòð³â ñîö³àëüíèõ
ñëóæá.

Ó ñòîëèö³ áëèçüêî øåñòè òè-
ñÿ÷ ä³òåé ³ç ïåâíèìè ô³çè÷íè-
ìè âàäàìè òà ìàëþê³â ç ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé. Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé êàæå, ùî ç³ ñâÿòà-
ìè ïðèâ³òàþòü ¿õ óñ³õ. Íîâî-
ð³÷í³ çàõîäè âëàøòóþòü òàêîæ
ó Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà, â
Áóäèíêó â÷èòåëÿ òà ³íøèõ çà-
êëàäàõ. Ïîäàðóíêè äëÿ ìàëþ-
ê³â êóïëåíî çà ðàõóíîê áþäæå-
òó, à òàêîæ êîøòîì äîáðî÷èí-
ö³â. “Ïðîòå êîøòè — öå íå

íàéãîëîâí³øå. Äëÿ ä³òåé âàæ-
ëèâî, ùî ïðî íèõ íå çàáóâà-
þòü. Ëþäñüêå òåïëî ³ äîáð³ ñëî-
âà âàæàòü òóò íå ìåíøå”,— êà-
æå Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, òóðáîòà ïðî õâî-
ðèõ ä³òîê íå îáìåæóºòüñÿ ñâÿ-
òàìè. Äëÿ íèõ ïðàöþþòü ñïå-
ö³àëüí³ ðåàá³ë³òàö³éí³ öåíòðè,
¿ì êóïóþòü ë³êè, ç íèìè ïðà-
öþþòü ïñèõîëîãè. Ìîðàëüíó òà
ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó ì³ñòî íà-
äàº ³ áàòüêàì òàêèõ ä³òåé. “Äëÿ
òàòà ³ ìàìè õâîðîáà äèòèíè —
öå âåëèêèé ñìóòîê àáî é òðà-
ãåä³ÿ. Òîæ ìè õî÷åìî ï³äòðè-
ìàòè ¿õ, ñêàçàòè: òî ùå íå ê³-
íåöü, ö³ ä³òè ìîæóòü ïîâíîö³í-
íî æèòè, ÿê ³ ³íø³. Ìè çðîáè-
ìî äëÿ öüîãî óñå”, — ñêàçàâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

Ó ìåð³¿ 250 ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè 
îòðèìàëè øîêîëàäí³ íàáîðè

Каз ові ерої танцювали в мерії з діт ами, я і потреб ють особливої ва и, а потім обдар вали їх ц ер ами
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Ó ñòîëèö³ 
âïîðÿäêóþòü îðåíäó 
ìèñòåöüêèõ ïðèì³ùåíü
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Îëåêñàíäð ËÓÖÜÊÈÉ: “Ùîá ïðèõîâàòè 
ðîçáàçàðþâàííÿ çåìë³, ïîïåðåäíÿ âëàäà 
ïîíàä 500 ãåêòàð³â íåçàáóäîâàíèõ ä³ëÿíîê
ïåðåòâîðèëà íà “çåëåí³ íàñàäæåííÿ”
Попри е ономічн риз ,
в столиці відводитим ть
землі під об’є ти соціаль-
но-е ономічно о призна-
чення. Пра тично завер-
шено роботи для визна-
чення діляно під отелі,
стадіони, транспортні
розв’яз и, передбачені
про рамою під отов и до
Євро-2012. З ново о ро
в столичном Головном
правлінні земельних ре-
с рсів почне діяти спро-
щена дозвільна система.
Щоправда, міста ще чи-
мало проблем із переда-
чею землі від Київсь ої
області, проведенням зе-
мельних а ціонів. Про це
"Хрещати " розповів ви-
он вач обов’яз ів за-
ст пни а олови КМДА та
ви он вач обов’яз ів за-
ст пни а начальни а Го-
ловно о правління зе-
мельних рес рсів Оле -
сандр Л ць ий.

— Äíÿìè ìåð äîçâîëèâ ï³äïðè-
ºìöÿì ñêóïîâóâàòè çåìëþ çà ñïðî-
ùåíîþ ñèñòåìîþ. Íàñê³ëüêè öå
ìîæå ï³äòðèìàòè á³çíåñìåí³â ó ïå-
ð³îä åêîíîì³÷íî¿ êðèçè?

— Áåçóìîâíî, öå ñòàíå çíà÷íîþ
ï³äòðèìêîþ äëÿ á³çíåñó. Ïðîåêò
íîâîãî ïîðÿäêó ïðîäàæó âæå ïå-
ðåäàíî íàìè äî Êè¿âðàäè çà äî-
ðó÷åííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè. Öåé
ïîðÿäîê â³äïîâ³äàº ïðîöåäóð³ êó-
ï³âë³ çåìë³, ÿêà ÷³òêî âèçíà÷åíà
çàêîíîäàâñòâîì. Ùîäî ö³íè ïðî-
äàæó, òî º íåçàëåæí³ êîìïàí³¿, ÿê³
ìàþòü ë³öåíç³þ Äåðæêîìçåìó. Âî-
íè íåñóòü êðèì³íàëüíó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà îö³íþâàííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê. Ð³øåííÿ ùîäî êóï-
ë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
óõâàëþº ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè. Îêð³ì
öüîãî, çáèðàþòüñÿ âèñíîâêè äåð-
æàâíèõ ñëóæá ùîäî ìîæëèâîñò³
ïðîäàæó ä³ëÿíêè. Òîáòî ç’ÿñîâó-
þòü, ÷è ðîçòàøîâàíà ä³ëÿíêà â çî-
í³, äå äîçâîëåíî çä³éñíþâàòè
áóäü-ÿêèé ïðîäàæ, óìîâè ïðîäà-
æó. Íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ çà-
ïîâ³äíèõ òåðèòîð³é, ïàðê³â, ñêâå-
ð³â, ëàíäøàôòíèõ ³ ³íøèõ ïðèðî-
äîîõîðîííèõ çîí. Òîìó â îáîâ’ÿç-
êîâîìó ïîðÿäêó ìàþòü áóòè â³ä-
ïîâ³äí³ âèñíîâêè åêîëîã³â, ñëóæá
îõîðîíè ïàì’ÿòîê. ßêùî áóäå äî-
òðèìàíî âñ³õ öèõ ïðîöåäóð, ìè ç
ðàä³ñòþ ïðîäàìî ä³ëÿíêó. Îêð³ì
öüîãî, ô³ðìè, ÿê³ íåñóòü êðèì³-
íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà åêñ-
ïåðòíó îö³íêó, ìàþòü îäåðæàòè
ïîçèòèâíèé âèñíîâîê äåðæàâíî¿
çåìëåâïîðÿäíî¿ åêñïåðòèçè â
Äåðæêîìçåì³. Òîæ ïðîöåäóðà îò-
ðèìàííÿ äîçâîë³â íàñò³ëüêè ÷³òêî
âèïèñàíà çàêîíîäàâ÷î, ùî çì³íè-
òè ¿¿, íà æàëü ÷è íà ùàñòÿ, íå-
ìîæëèâî. Îòæå, çåìëþ ïðîäàâàòè-
ìóòü ò³ëüêè òàêèì ÷èíîì, ÿê öå
ïðîïèñàíî â Çàêîí³ òà ð³øåííÿõ
Êè¿âðàäè.

— Íàñê³ëüêè â ñòîëèö³ ïðîçîð³-
øîþ ñòàëà ñèñòåìà ïðîäàæó çåìë³
â ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèìè ðîêàìè?

— Ïîâòîðþ ùå ðàç, ïðîöåäóðà
ïðîäàæó ÷³òêî âèïèñàíà â Çàêîí³.

² ìè êðîê çà êðîêîì âèêîíóºìî
âñå, ùî íàïèñàíî â ãîëîâíîìó äî-
êóìåíò³. Òîìó íàñê³ëüêè ïðîçîðî
öå ïèòàííÿ âèñâ³òëåíî â Çàêîí³,
íàñò³ëüêè öÿ ñèñòåìà º ïðîçîðîþ.
Ìè, ÷èíîâíèêè, ÿê ³ âñ³ ãðîìàäÿ-
íè Óêðà¿íè, ìàºìî ðåòåëüíî âè-
êîíóâàòè âñ³ áóêâè Çàêîíó, ùî ìè
é ðîáèìî. ßêùî çàêîí ³ ñèñòåìà
íå ïðîçîð³, òî ¿õ ïîòð³áíî çì³íþ-
âàòè, ùî ìè òàêîæ ó ïîðÿäêó çà-
êîíîäàâ÷î¿ äèñöèïë³íè íàìàãà-
ºìîñÿ ðîáèòè. À ÿêùî â äîêóìåí-
ò³ ùîñü âèïèñàíî íå òàê, ÿê íàì
õîò³ëîñÿ á, òî öå âæå íå íàøà âè-
íà, à íàøå ëèõî.

— Ùîäî ïðîâåäåííÿ â Êèºâ³ çå-
ìåëüíèõ àóêö³îí³â. Ñê³ëüêè ¿õ â³ä-
áóëîñÿ â 2008-ìó, ³ ñê³ëüêè çàïëà-
íîâàíî íà íàñòóïíèé ð³ê?

— Íà æàëü, íèí³øíüîãî ðîêó
çåìåëüí³ àóêö³îíè íå ïðèíåñëè
äî ì³ñüêîãî áþäæåòó æîäíî¿ êî-
ï³éêè, ³ ñòîëèöÿ ïîíåñëà ÷èìàë³
çáèòêè. Âîíè íå â³äáóëèñÿ ÷åðåç
ºäèíó ïðè÷èíó: Çåìåëüíèì êî-
äåêñîì Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî
ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ òàêèõ àóê-
ö³îí³â, ô³ðìè, ÿê³ ìàþòü íà òå
ïðàâî, ïîâèíí³ âèçíà÷àòèñÿ çà-
êîíîäàâñòâîì. Îäíàê ïðîòÿãîì
íèí³øíüîãî ðîêó â³äïîâ³äíå çà-
êîíîäàâñòâî òàê ³ íå ç’ÿâèëîñÿ. À
ïîñòàíîâó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè ç öüîãî ïèòàííÿ Êîí-
ñòèòóö³éíèé ñóä âèçíàâ íåçàêîí-
íîþ. Íàøà âèùà âëàäà íå ñïðî-
ìîãëàñÿ ó 2008 ðîö³ óõâàëèòè ïðà-
âèëüíèé ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ
àóêö³îí³â ³ çàòâåðäèòè ë³öåíç³éí³
óìîâè íà ¿õíº ïðîâåäåííÿ.

— Ùîäî çàïðîâàäæåííÿ â Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îäåð-
æàííÿ äîçâîë³â. Ùî âè ðîáèòå äëÿ
òîãî, ùîá óíèêíóòè äîâãèõ ÷åðã ³
õàáàð³â?

— Äëÿ òîãî, ùîá íå äîïóñòèòè
õàáàðíèöòâà ³ êîðóïö³¿, ç íîâîãî
ðîêó ìè çàïðîâàäæóºìî â Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â ñèñòåìó ïëàòíèõ ïîñëóã íà
îæåðæàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ äîçâî-
ë³â. Ëþäèíà ïðèéøëà äî íàñ, îô³-
ö³éíî çàïëàòèëà êîøòè, ³ ¿é âè-
çíà÷èëè òåðì³íè îòðèìàííÿ ïî-
òð³áíîãî äîêóìåíòó. Âðàõîâóþ÷è
îãîëîøåí³ íà ì³ñüêîìó ð³âí³ çà-
õîäè ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ, òà-

ê³ êðîêè º äîñèòü ñóòòºâèìè. Íà-
ðàç³ ãîòîâà ñèñòåìà òàðèô³êàö³¿,
ÿêó ìåð óæå ï³äïèñàâ.

— ßê³ çåìåëüí³ ïåðñïåêòèâè î÷³-
êóþòü ñòîëèöþ íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì?

— Ïëàíóºìî ÷èìàëî. Õî÷à ó
çâ’ÿçêó ç åêîíîì³÷íîþ êðèçîþ â
äåðæàâ³ ñóòòºâî çíèæóºòüñÿ ïî-
ïèò íà çåìëåâ³äâîäè, êóï³âëþ
çåìë³. Íàïðèêëàä, ïî÷èíàþ÷è ç
æîâòíÿ ê³ëüê³ñòü êàäàñòðîâèõ
ñïðàâ, ÿê³ ãîòóâàëè íà ðîçãëÿä ñå-
ñ³¿ Êè¿âðàäè, çìåíøèëàñÿ âäâ³÷³.
Öå ãîâîðèòü ïðî òå, ùî áàãàòüîì
êèÿíàì ñüîãîäí³ íå äî îôîðìëåí-
íÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Äëÿ á³ëü-
øîñò³ íàðàç³ ãîëîâíå, ÿê ïåðåæè-
òè êðèçó. Õî÷à ÿ ïåðåêîíàíèé,
ùî çåìëÿ — öå òèì÷àñîâî â³äêëà-
äåíèé ïîïèò. Òîáòî, ÿê ò³ëüêè
âäàñòüñÿ ïîäîëàòè êðèçó, çíîâó
ïîâåðíóòüñÿ äî çåìë³, àäæå öå òîé
áàçèñ, íà ÿêîìó òðèìàºòüñÿ âñå
áóä³âíèöòâî ³ òÿãíå çà ñîáîþ ðîç-
âèòîê âñ³õ ñôåð íàðîäíîãî ãîñïî-
äàðñòâà. Ïåðåêîíàíèé, ñê³ëüêè á
öå íå òðèâàëî, àëå ðàíî ÷è ï³çíî
öå çàê³í÷èòüñÿ, ³ ìè çìîæåìî
çíîâó çà ðàõóíîê çåìë³ ïîïîâíþ-
âàòè ì³ñüêèé áþäæåò.

— Âðàõîâóþ÷è åêîíîì³÷íó êðè-
çó, ÷è áóäóòü â³äâîäèòè çåìëþ íà-
ñàìïåðåä ï³ä áóä³âíèöòâî ñîö³àëü-
íîãî æèòëà ÷è îá’ºêò³â ñîö³àëüíî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ?

— Òàê³ ïðîãðàìè â ì³ñò³ º, ³ ìè
ç çàäîâîëåííÿì äîïîìàãàòèìåìî
âèð³øóâàòè öå ïèòàííÿ. Áî, ÿê
êàæå ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé, öå âàæëèâî ³ ïîòð³áíî
ðîáèòè. Òîáòî, ÿêùî â ì³ñüêîìó
áþäæåò³ çàêëàäàòèìóòü êîøòè íà
ñîö³àëüíå æèòëî, ìè îáîâ’ÿçêîâî
ñïðèÿòèìåìî âèêîíàííþ âñ³õ ñî-
ö³àëüíèõ ïðîãðàì.

— À ùî âè ñêàæåòå ïðî ñïîðó-
äæåííÿ â Êèºâ³ îá’ºêò³â ï³ä ªâðî-
2012?

— Ùîäî íàäàííÿ çåìë³, ìè ç
öèì çàâäàííÿì óæå âïîðàëèñÿ.
Ï³ä ªâðî-2012 ïðàêòè÷íî âñ³
çåìëåâ³äâåäåííÿ íàðàç³ çàâåð-
øåíî. Öå ñòîñóºòüñÿ íàñàìïå-
ðåä áóä³âíèöòâà ãîòåë³â, ðåñòî-
ðàí³â, òðàíñïîðòíèõ ³ ñïîðòèâ-
íèõ îá’ºêò³â. ßêùî âèíèêíóòü
íîâ³ îá’ºêòè, ìè îïåðàòèâíî

â³äðåàãóºìî íà öå, àäæå âñ³ ºâ-
ðîîá’ºêòè äëÿ ñòîëèö³ º ïåðøî-
÷åðãîâèìè.

— Íà îñòàíí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè
îäíó ç çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, à öå áó-
ëà çåëåíà çîíà, ïåðåäàëè ï³ä áóä³â-
íèöòâî. ×è íå î÷³êóº òàêà äîëÿ é
³íø³ çåëåí³ îàçè?

— Ó 2005 ðîö³ êîëèøí³é ìåð
Êèºâà Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî,
íåñïîä³âàíî çðîçóì³âøè, ùî íå
ïî-ãîñïîäàðñüêè ðîçáàçàðèâ ÷è-
ìàëî çåëåíèõ çîí ó ì³ñò³, äàâ
êîìàíäó: áóäü-ÿê³ ä³ëÿíêè, â³ëü-
í³ â³ä áóä³âíèöòâà, â³äíåñòè ï³ä
ïàðêè ³ ñêâåðè. Òàêèì ÷èíîì â
ñòîëèö³ ç’ÿâèëîñÿ ïîíàä 500 ãà
çåìë³, ÿê³ íå º çåëåíèìè çîíàìè

íàñïðàâä³, à ëèøå íà ïàïåð³. ×å-
ðåç öå êîðèãóþòü Ãåíåðàëüíèé
ïëàí ì³ñòà ðîçâèòêó Êèºâà ³ ÿê-
ùî ç’ÿñóþòü, ùî äåÿê³ ç öèõ
ì³ñöü ôàêòè÷íî íå çåëåí³ çîíè,
òî â òàêîìó ðàç³ ìîæëèâå çåìëå-
â³äâåäåííÿ ï³ä áóä³âíèöòâî. ßê-
ùî âñ³ ñëóæáè âèð³øèëè, ùî òà-
êèé âàð³àíò ìîæëèâèé ³ äîö³ëü-
íèé, òîä³ çåìëåâïîðÿäíó äîêó-
ìåíòàö³þ ìîæå ðîçãëÿíóòè Êè-
¿âðàäà.

— Îñòàíí³ì Ãåíïëàíîì ì³ñòà ïå-
ðåäáà÷åíî ïåðåäà÷ó ñòîëèö³ çåìë³
ç Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. ßêèõ äîìî-
âëåíîñòåé äîñÿãíóòî?

— Íà æàëü, í³ÿêèõ äîìîâëå-
íîñòåé íå äîñÿãíóòî. Âñå çóïè-
íèëîñÿ íà ñòàä³¿ ðîçìîâ, íàðàä. À
ð³øåíü í³ÿêèõ íå óõâàëåíî, õî÷à
âîíè äóæå ïîòð³áí³. Â Êèºâ³ ÷è-
ìàëî ïðîáëåì, ÿê³ ìàþòü âèð³øó-
âàòè ÷àñòêîâî çà ðàõóíîê òåðèòî-
ð³é Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

— Ìàºòå íà óâàç³ ïåðåäà÷ó çå-
ìåëü íå ëèøå ï³ä æèòëîâå áóä³â-
íèöòâî?

— Çâè÷àéíî. Íàñàìïåðåä íîâ³
òåðèòîð³¿ ïîòð³áí³ äëÿ êëàäîâèù,
âîäîïîñòà÷àííÿ. Öå íå ñòîñóºòü-
ñÿ ïåðåäèñëîêàö³¿ ñòîëè÷íèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ äî îáëàñò³. Áî öå äîãî-
â³ðí³ ð³øåííÿ. Íàâïàêè, ëþäè â
íåâåëè÷êèõ ì³ñòàõ ìàþòü ðîáî÷³
ì³ñöÿ. Ìè æ ïåðåéìàºìîñÿ ïðîá-
ëåìíèìè îá’ºêòàìè, ÿê³ ïîòð³áí³
ì³ñòó ïåðøî÷åðãîâî. Ñàìå â³ä
öüîãî ³ ôîðìóºìî íîâ³ ìåæ³ ì³ñ-
òà, ÿê³ ïîâèííà ðîçãëÿíóòè ³ çà-
òâåðäèòè Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà-
¿íè

Розмовляв
Віталій КУРІННИЙ, “Хрещати ”
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ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕТНЕ ТОВАРИСТВО
ОХОРОННА ФІРМА “ТОРНАДО”

Ліцензія на охорон державної та іншої власності №232648
Ліцензія на охорон ромадян № 232649

01001, У раїна, м. Київ
В л. Хрещати , 44
Тел.: (044) 278-76-94
Тел/ф.: (044) 278-76-94
e-mail: OOOTORNADO@list.ru
www.tornado-gs.kiev.ua

ОХОРОННА ФІРМА “ТОРНАДО”
ЗАБЕЗПЕЧИТЬ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ

ВАС ТА ВАШОГО БІЗНЕСУ

Ми пропон ємо повний спе тр посл ,
пов’язаних з охороною державної та іншої власності:

- Охорона приміщень та о ремих спор д;
- Ор анізація безпе и при проведенні масових заходів;
- Власна безпе а ерівни а;
- С проводження вантажів;
- Компле с спеціальних посл з е ономічної безпе и, протидію
шахрайств сл жбовців та менеджерів;

- Перевір Вашо о персонал на професійн доброчесність
та с млінність;

- Юридичн безпе до овірно о процес ;
- Компле с спеціальних посл з е ономічної безпе и;
- Забезпечення безпе и передачі та оброб и інформації;
- Захист від прим сово о захоплення бізнес — протидія та
профіла ти а рейдерства;

- Власний центр під отов и адрів з безпе и приватно о бізнес
та під отов и особистих охоронців;

- Сл жба се ’юріті жіночої статі;
- Гр па швид о о оперативно о реа вання з засобами зв’яз
та технічними засобами до мент вання подій;

- Кіноло ічна сл жба.

НАДІЙНІСТЬ НАШОГО ЗАХИСТУ ГРУНТУЄТЬСЯ
НА ЗАСТОСУВАННІ КОМПЛЕКСУ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ
ТА ВІТЧИЗНЯНИХ МЕТОДИК И СИСТЕМ БЕЗПЕКИ
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Ð³ê ðåöåñ³¿ 
³ êðèçè

²ëüäàð ÃÀÇ²ÇÓË²Í
åêîíîì³ñò Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó 
ïåðñïåêòèâíèõ äîñë³äæåíü
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Íàñòóïíîãî ðîêó ïðîãíîçóþòü ñïàä â åêî-
íîì³ö³. Ç öèì ïîãîäæóþòüñÿ á³ëüø³ñòü îðãà-
í³çàö³é òà åêñïåðò³â. ªäèíà ð³çíèöÿ — íà-
ñê³ëüêè ãëèáîêèì â³í áóäå. Ìè î÷³êóºìî, ùî
â Óêðà¿í³ 2009-é áóäå îäíèì ³ç íàéã³ðøèõ çà
îñòàíí³ 10 ðîê³â. Ìè ïðîãíîçóºìî ñïàä ó
åêîíîì³ö³ íà 5 % íàñòóïíîãî ðîêó ³, áåç-
óìîâíî, â ïðîìèñëîâîñò³. Âëàñíå êàæó÷è, ñà-
ìå ÷åðåç ñïàä ïðîìèñëîâîñò³ ó íàñ áóäå é
ñïàä åêîíîì³êè. Ìè ïðîãíîçóºìî ì³í³ìóì 
6 % ó ïðîìèñëîâîñò³. Öå â³äáóäåòüñÿ çà ðà-
õóíîê ñïàäó â ìåòàëóðã³¿, ÿêèé òðèâàòèìå.
Òîáòî ò³ íåãàòèâí³ òåíäåíö³¿, ÿê³ ñïîñòåð³ãàþ-
òüñÿ â ÷åòâåðòîìó êâàðòàë³, ïðîäîâæóâàòè-
ìóòüñÿ. Â ìåòàëóðã³¿ ìè î÷³êóºìî ñïàä íà 
15 %. Òàêîæ ÿêùî öüîãî ðîêó ìè âæå ïîáà-
÷èëè ñïàä ó ìåòàëóðã³¿, àëå ùå íå áà÷èìî òà-
êîãî çíà÷íîãî ãàëüìóâàííÿ â ìàøèíîáóäó-
âàíí³, òî 2009-é áóäå ÿêðàç íàéã³ðøèì äëÿ
ìàøèíîáóäóâàííÿ. Òîáòî ò³ â³äêëàäåí³ ³í-
âåñòèö³¿, ÿê³ íèí³ â³äáóâàþòüñÿ, ïîçíà÷àòü-
ñÿ ÿêðàç íà öüîìó ñåêòîð³. Òîæ â³í ñêîðî-
òèòüñÿ äåñü íà 15—16 %. ªäèíèé ñåêòîð,
ÿêèé, ìîæëèâî, çðîñòå íàñòóïíîãî ðîêó,—
õàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü, àëå ìè âæå íå ïîáà-
÷èìî òàêèõ òåìï³â, ÿê³ áà÷èëè â îñòàíí³ ðî-
êè — â³ä 10 äî 12 %. Íàñòóïíîãî ðîêó î÷³-
êóºìî ëèøå 3 % çðîñòàííÿ.

Áåçñóìí³âíî, äåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³ âïëèíå
íà ïîçè÷àëüíèê³â áàíê³â, ÿê ³, â ïðèíöèï³,
íà âñ³õ ãðîìàäÿí, îñê³ëüêè âàðò³ñòü ³ìïîðò-
íèõ òîâàð³â, à öå é ïîáóòîâà òåõí³êà, ìàøè-
íè, ð³çêî çðîñòå ³ â³äïîâ³äíî äîâåäåòüñÿ á³ëü-
øå âèòðà÷àòè êîøò³â íà ¿õ ïðèäáàííÿ. Ìè
î÷³êóºìî, ùî çá³ëüøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü âèïàä-
ê³â òàê çâàíîãî îñîáèñòîãî áàíêðóòñòâà, òîá-
òî íàñåëåííÿ íå çìîæå ïîâåðòàòè êðåäèòè.
Ìè âæå áà÷èìî òàêå: áàíêè äåäàë³ ÷àñò³øå
çàáèðàþòü òîâàðè àáî íåðóõîì³ñòü, íàäàíó
ï³ä çàñòàâó, ³ âèñòàâëÿþòü íà ïðîäàæ. Áî áà-
ãàòî ëþäåé, îñîáëèâî òèõ, ÿê³ áðàëè êðåäè-
òè ï³ä ÷àñ ï³êó, êîëè ö³íè íà æèòëî áóëè
îñîáëèâî âèñîêèìè,— öå 2006—2007 ðîêè,
ç³òêíóëèñÿ ç íåàáèÿêèìè ñêëàäíîùàìè ùî-
äî ïîâåðíåííÿ öèõ ïîçè÷îê. Ìîæëèâî, ¿õ
çìóñÿòü ïîâåðòàòè áàíêîâ³ öþ êâàðòèðó, ³,
ìîæëèâî, âîíè ùå çàëèøàòüñÿ âèííèìè, îñ-
ê³ëüêè ö³íè çíîâó æ òàêè çíèæóþòüñÿ äóæå
ð³çêî. Éìîâ³ðíèé ïðîäàæ òàêîãî ìàéíà, îä-
íàê â³í íå ïîêðèº öüîãî êðåäèòó. Áåçóìîâ-
íî, òóò ðèçèêóþòü áàíêè, áî âîíè òàêîæ âñå
æ òàêè õî÷óòü ïîâåðíóòè ö³ êîøòè. Òîáòî â
öüîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè áóäå äóæå ñêëàäíà
ñèòóàö³ÿ íàñòóïíîãî ðîêó. Íèí³ º ð³çí³ ïðîã-
íîçè ùîäî òîãî, áóäå äíîì ïàä³ííÿ ïåðøèé
êâàðòàë 2009 ðîêó, äðóãèé ÷è òðåò³é. Íàðà-
ç³ äåäàë³ á³ëüøå ï³äïðèºìñòâ ðîçóì³þòü, ùî
ïîïèò íà ¿õíþ ïðîäóêö³þ âïàâ, ³ âîíè ÿê-
ðàç ïî÷àëè ïðîöåñ çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â.
Ñàìå ñ³÷åíü-ëþòèé — ì³ñÿö³, êîëè çâ³ëüíÿòü
íàéá³ëüøå ëþäåé. Àëå ìè íå ïåâí³, ùî, íà-
ïðèêëàä, 3-é ÷è 4-é êâàðòàëè áóäóòü çíà÷-
íî ë³ïøèìè, ùî òîä³, ñêàæ³ìî, áðàòèìóòü íà
ðîáîòó. Ìè äóìàºìî, ùî âåñü ð³ê áóäå äî-
ñèòü ñêëàäíèì

Ïîïðè êðèçó, áàíêàì
æèâåòüñÿ ñîëîäêî
Óñ³ ðèçèêè âîíè ïåðåêëàëè íà ñâî¿õ êë³ºíò³â
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Рі , що минає, запам'ятається
представни ам бан івсь о о
се тор е ономі и я найс лад-
ніший за часи існ вання бан ів-
сь ої системи. Хоча вона наразі
й не надто інте рована в міжна-
родн бан івсь систем , на-
слід и світової фінансової ризи
просочилися і в неї. Одна , за
словами е спертів, риза лі від-
ності, що охопила бан и та пе-
ре ин лася на інші сфери е о-
номі и, спричинена власною не-
дале о лядною політи ою. Але
всі свої проблеми бан и пере-
лали, хоча це й при ро, на лі-
єнтів ви ляді здорожчення
редитів та підвищення цін на
бан івсь і прод ти. Наст пно о
ро сит ація мало в чом змі-
ниться, вважають е сперти.

Бан и йд ть "мін с"

Íàñë³äêè ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâ¿ êðèçè ³ñ-
òîòíî âïëèíóëè íà áàíê³âñüêèé ñåêòîð ³
òàêèì ÷èíîì ñïðîñòóâàëè îïòèì³ñòè÷í³
ïðîãíîçè ÿê ó÷àñíèê³â ðèíêó, òàê ³ ô³-
íàíñîâèõ àíàë³òèê³â. Îñòàíí³ ùå ó âåðåñ-
í³ òà æîâòí³ ãîâîðèëè, áóö³ìòî êðèçè ë³ê-
â³äíîñò³ â áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³ íåìàº ³
ñèòóàö³ÿ ñòàá³ë³çóºòüñÿ äî ê³íöÿ ðîêó. Îä-
íàê, íà äóìêó ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â, ñè-
òóàö³ÿ â êðà¿í³ íå òàêà âæå é âåñåëêîâà.
Çîêðåìà, äíÿìè áàíê JP Morgan îïðè-
ëþäíèâ ðåçóëüòàòè àíàë³çó åêîíîì³êè
êðà¿íè, ï³äâèùèâøè ¿¿ òàê çâàíèé ³íäåêñ
EMBI+ äî 2713 ïóíòêò³â. Öå ôàêòè÷íî
îçíà÷àº, ùî Óêðà¿íà íàðàç³ ïåðåáóâàº çà
êðîê â³ä äåôîëòó. Àäæå ÿêùî êðà¿íà íà-
áèðàº 3000 ïóíêò³â çà öèì ðåéòèíãîì,
îãîëîøóþòü äåôîëò.

² îäí³ºþ ç³ ñêëàäîâèõ åêîíîì³÷íîãî çà-
íåïàäó Óêðà¿íè åêñïåðòè íàçèâàþòü
ïðîáëåìè â áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³. Ñåð-
éîçí³ æ ïðîáëåìè ó áàíê³â áóëè ïîì³òí³
çà ðåçóëüòàòàìè ï³äñóìê³â ¿õíüî¿ ðîáîòè
çà òðè êâàðòàëè ðîêó. Òàê, çà äàíèìè
ÍÁÓ, ç 181 áàíêó êðà¿íè ç ñ³÷íÿ äî æîâò-
íÿ çáèòê³â çàçíàëè òàê³ áàíêè: "Êðåäî-
áàíê" (42,163 ìëí ãðí), "Êðåäèò²íâåñò-
Áàíê" (9,266 ìëí ãðí), Ì³æíàðîäíèé ³í-
âåñòèö³éíèé áàíê (3,481 ìëí ãðí), "Ôàê-
òîð³àë-Áàíê" (2,591 ìëí ãðí) òà áàíê "Ôà-
ì³ëüíèé"(1,488 ìëí ãðí). ªäèíèé ô³íàí-
ñîâèé çàêëàä, ÿêèé îòðèìàâ â³ä'ºìíèé
÷èñòèé ïðîöåíòíèé äîõ³ä — "ÄåëüòàÁàíê"
(ì³íóñ 40,518 ìëí ãðí). Êð³ì òîãî, çà äà-
íèìè ÍÁÓ, "ÁðîêÁ³çíåñÁàíê" ïîì³òíî
çíèçèâ îáñÿã àêòèâ³â, îïóñòèâøèñü çà
öèì ïîêàçíèêîì ç 11-ãî íà 17-òå ì³ñöå â
ðåéòèíãó áàíê³â. Ïîð³âíÿíî ç 1 ëèïíÿ
àêòèâè áàíêó âïàëè ç 16,52 ìëðä ãðí äî
13,641 ìëðä ãðí, àáî ìàéæå íà 20 %.

Ïåðåïàäè â ïîêàçíèêàõ òàêîæ çàô³ê-
ñîâàíî ³ ó "ÏðèâàòÁàíêó". Éîãî ðåçåðâè
òà êàï³òàë³çîâàí³ äèâ³äåíäè ó âëàñíîìó
êàï³òàë³ âïàëè íà 1,456 ìëðä ãðí, òîáòî
äî 411,196 ìëí ãðí.

À âò³ì, çà ñëîâàìè ÿê ó÷àñíèê³â ðèíêó,
òàê ³ áàíê³âñüêèõ àíàë³òèê³â òà ô³íàí-
ñèñò³â, çà ï³äñóìêàìè ðîêó çáèòê³â çàçíàº
á³ëüøå áàíê³â, àäæå â ëèñòîïàä³-ãðóäí³
íàñë³äêè ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâ¿ êðèçè äëÿ
áàíê³âñüêîãî ñåêòîðó áóëè íàéâ³ä÷óòí³-
øèìè ³ ìîæóòü ïåðåâèùèòè äîñèòü ïîçè-
òèâíó äèíàì³êó áàíê³âñüêî¿ ë³êâ³äíîñò³.

Клієнтів зробили
райніми
Íà ïî÷àòêó ðîêó äëÿ áàíê³â í³ùî íå

â³ùóâàëî çàãðîç: âîíè íàðîùóâàëè àê-
òèâè çà ðàõóíîê ïðèáóòê³â â³ä êðåäèòó-
âàííÿ íàñåëåííÿ — ³ïîòåêà, àâòîêðåäè-

òóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ êðåäèòè. Îäíàê óæå
ç òðàâíÿ ÍÁÓ, îñòåð³ãàþ÷èñü çðîñòàííÿ
÷àñòêè ïðîáëåìíèõ êðåäèò³â, ïîñèëèâ
âèìîãè äî áàíê³â ùîäî îáñÿã³â ðåçåðâó-
âàííÿ êîøò³â ï³ä êðåäèòè. Öå âìèòü ïî-
çíà÷èëîñÿ íà ðèíêó — áàíêè ïî÷àëè ï³ä-
âèùóâàòè ñòàâêè íà êðåäèòè òà óñêëàä-
íþâàòè óìîâè îòðèìàííÿ ùå äîíåäàâíà
äîñòóïíèõ ïîçè÷îê. Òàê, ç ïî÷àòêó ðîêó
³ïîòå÷í³ êðåäèòè ïîäîðîæ÷àëè â ãðèâíÿõ
äî 30 % (ç 20 % — íà ïî÷àòîêó ðîêó.—
"Õðåùàòèê") ³ äî 20 % (ç 13 %) ïîäîðîæ-
÷àëà ³ïîòåêà â äîëàðàõ òà ºâðî. Âîäíî-
÷àñ áàíêè ï³äâèùèëè ïåðøèé âíåñîê
ïðè îôîðìëåíí³ ³ïîòåêè: ç 10—15 äî 
30—50 %. ×åðåç öå äî âåðåñíÿ îáñÿãè
ïðîäàæó æèòëà çà ³ïîòå÷íèìè ïðîãðàìà-
ìè çíèçèëèñÿ ìàéæå íà 95 % ïîð³âíÿ-
íî ç ïîêàçíèêàìè ñ³÷íÿ. À âò³ì, óæå â
ëèñòîïàä³ îôîðìèòè ³ïîòåêó íàâ³òü ó
áàíêàõ ³ç òîï-äåñÿòêè áóëî íåðåàëüíî —
âîíè "çàìîðîçèëè" ñâî¿ äîâãîñòðîêîâ³
ïðîãðàìè ÷åðåç êðèçó ë³êâ³äíîñò³ òà â³ä-
êëàëè ïîíîâëåííÿ ¿õ äî êðàùèõ ÷àñ³â.

Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ñêàëàëñÿ ³ ç êðå-
äèòàìè íà àâòî. Äî òðàâíÿ áàíêè ïðî-
äîâæóâàëè çà ³íåðö³ºþ êðåäèòóâàòè íàñå-
ëåííÿ çà ñòàðèìè ñõåìàìè: 0 % ïåðøèé
âíåñîê, ïðèâàáëèâ³ â³äñîòêîâ³ ñòàâêè òà
ì³í³ìàëüíèé ïàêåò äîêóìåíò³â â³ä ïîçè-
÷àëüíèê³â. Îäíàê óæå ç òðàâíÿ îêðåì³
áàíêè íå ëèøå ïî÷àëè óñêëàäíþâàòè
óìîâè íàäàííÿ êðåäèò³â, à é ³ñòîòíî ï³ä-
âèùèëè ïðîöåíòí³ ñòàâêè. Â³ä ñ³÷íÿ àâ-
òîêðåäèòè ïîäîðîæ÷àëè ç 19 äî 30 % ð³÷-
íèõ ó ãðèâíÿõ òà ç 15 äî 22 % ó äîëàðàõ
òà ºâðî. À ïåðøèé âíåñîê çð³ñ ³ç 0 
äî 30 %. Öå çíèçèëî îáñÿãè ïðîäàæó àâ-
òîìîá³ë³â íà 70 % ïîð³âíÿíî ç ïîêàçíè-
êàìè ïî÷àòêó ðîêó.

Âîäíî÷àñ ñòàëè íåäîñòóïíèìè ³ ñïî-
æèâ÷³ êðåäèòè. Áàíêè òà êðåäèòí³ ñï³ë-
êè ïî÷àëè ïðèñê³ïëèâ³øå óêëàäàòè òàê³
óãîäè, ôàêòè÷íî íà äðàêîí³âñüêèõ óìî-
âàõ äëÿ ïîçè÷àëüíèê³â: çá³ëüøèâñÿ ðîç-
ì³ð êîì³ñ³¿, çàïðîâàäæåíî íîâ³ äîäàòêî-
â³ îáòÿæëèâ³ äëÿ ïîçè÷àëüíèêà âèìîãè,
çîêðåìà ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíîãî âè-
ïàäêó. Îäíàê ïðîñòî îôîðìèòè ñòðàõîâ-
êó êðåäèòîäàâö³ íå äàâàëè — ñóìó ñòðà-
õîâêè äîäàëè äî âàðòîñò³ êðåäèòó. Çðîñ-

ëè íà 15—20 % ³ ñòàâêè çà ñïîæèâ÷³ êðå-
äèòè. ×åðåç ùî ðåàëüíèé ¿õí³é ðîçì³ð
ñÿãíóâ 85 % ð³÷íèõ.

Òà íàâ³òü ÿêùî ãðîìàäÿíàì âäàâàëîñÿ
îòðèìàòè êðåäèò, ¿õ î÷³êóâàâ íåñïîä³âà-
íèé ñþðïðèç ó âèãëÿä³ "ïëàâàþ÷î¿" ïðî-
öåíòíî¿ ñòàâêè, ÿêà äîäàòêîâî îáòÿæóâà-
ëà ³ áåç òîãî çíà÷íó ñóìó ïîãàøåííÿ. À
÷åðåç çíåö³íåííÿ ãðèâí³ ìàéæå íà 60 %
ç ïî÷àòêó ðîêó ñòàâêè çðîñëè ³ñòîòíî,
àäæå áëèçüêî 70 % óñ³õ ïîçèê íàäàâàëè
â äîëàðàõ. Òàêèì ÷èíîì, çà ñëîâàìè åêñ-
ïåðò³â, âæå ³ç ñ³÷íÿ 2009 ðîêó î÷³êóºòüñÿ
ñïëåñê òà çðîñòàííÿ êðåäèòíî¿ çàáîðãî-
âàíîñò³.

"Ó á³ëüøîñò³ áàíê³â íàðàç³ ïðîñòî íå-
ìàº ãðîøåé äëÿ íàäàííÿ ïîçèê. Äîâ³ðó äî
ö³º¿ ñèñòåìè ï³ä³ðâàíî, äåïîçèòíèé ïîðò-
ôåëü ô³çè÷íèõ îñ³á íå çðîñòàº, à çàëó÷è-
òè êîøòè ç-çà êîðäîíó íåìîæëèâî. Íàö-
áàíê äàº ðåô³íàíñóâàííÿ ò³ëüêè íà ïî-
êðèòòÿ ðîçðèâ³â ë³êâ³äíîñò³",— íàãîëîñèâ
"Õðåùàòèêó" ãîëîâà ïðàâë³ííÿ "Òåððà
Áàíêó" Ñåðã³é Ùåðáèíà. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, ñèòóàö³ÿ ç êðåäèòàìè ïîë³ïøèòüñÿ
ëèøå òîä³, êîëè ïîêðàùèòüñÿ äèñáàëàíñ
ì³æ âèäàíèìè êðåäèòàìè òà çàëó÷åíèìè
äåïîçèòàìè (êîøòè, ÿê³ áàíê ñïðÿìîâóº
íà êðåäèòóâàííÿ, íà 80 % ñêëàäàþòüñÿ ç
äåïîçèòíèõ ðåñóðñ³â.— "Õðåùàòèê").

Çà ñëîâàìè æ àíàë³òèê³â êîìïàí³¿
"Ïðîñòîáàíê Êîíñàëòèíã", ñèòóàö³ÿ íàâ-
ðÿä ÷è çì³íèòüñÿ íàñòóïíîãî ðîêó, ïðî-
òÿãîì ÿêîãî î÷³êóºòüñÿ íàéá³ëüøèé åêî-
íîì³÷íèé ñïàä çà ðîêè íåçàëåæíîñò³. ×å-
ðåç ùî áàíêè ÿê îäíà ç³ ñêëàäîâèõ ô³íàí-
ñîâî¿ ñèñòåìè êðà¿íè ïðàãíóòèìóòü ìàê-
ñèìàëüíî îïòèì³çóâàòè ñâî¿ ô³íàíñîâ³ áà-
ëàíñè, çàðó÷èâøèñÿ ï³äòðèìêîþ ïàðëà-
ìåíòó òà ÍÁÓ. Íàðàç³ ëóíàþòü çàÿâè
ïðåäñòàâíèê³â áàíê³âñüêîãî ñåêòîðó ïðî
ìîæëèâ³ñòü äîïîìîãè áàíêàì ç³ ñòàá³ë³-
çàö³éíîãî òà ðåçåðâíîãî ôîíä³â, ç Äåðæ-
áþäæåòó. Òîáòî ôàêòè÷íî çà ðàõóíîê
ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Íàñïðàâä³ æ, çà ñëî-
âàìè àíàë³òèê³â êîìïàí³¿ "Êîíñàëòèíã òà
³íâåñòèö³¿", áàíêè ñàì³ âèíí³ — â ãîíèò-
â³ çà íàäïðèáóòêàìè âîíè âòðàòèëè â³ä-
÷óòòÿ ðåàëüíîñò³ é íå çìîãëè ðåàëüíî îö³-
íèòè âñ³ ðèçèêè, ÿê³ çðåøòîþ ³ áóëî ïå-
ðåêëàäåíî íà êë³ºíò³â

Бан и через власн недале о лядність і жадібність зм ш ють лієнтів переплач вати
до 20 відсот ів за ожний редит
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ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

У серед Верховна Рада
першом читанні хвалила
За он про збільшення а -
цизів на пальне на 50 єв-
ро за тонн . Я що ря-
довці аж ть, що підви-
щення держано о збор
мають по рити нафтові
омпанії, то е сперти пе-
ре он ють, що розплач -
ватися за це доведеться
водіям. Проте Кабмін все
ж пішов на та і ро и,
щоб залатати дір и
Державном бюджеті на
наст пний рі .

Ó ñåðåäó Âåðõîâíà Ðàäà â ïåð-
øîìó ÷èòàíí³ óõâàëèëà Çàêîí ïðî
çá³ëüøåííÿ àêöèç³â íà ïàëüíå ç 60
äî 110 ºâðî çà 1000 êã. ²ìîâ³ðí³-
øå çà âñå, â ö³ëîìó çàêîí áóäå
óõâàëåíî ³ Ïðåçèäåíò ï³äïèøå éî-
ãî îäðàçó ï³ñëÿ ð³çäâÿíèõ ñâÿò. Çà
ïðîãíîçàìè åêñïåðò³â, çá³ëüøåí-
íÿ àêöèç³â íà áåíçèí ïðèçâåäå äî
ñóòòºâîãî ï³äâèùåííÿ ö³í íà ïàëü-
íå íà àâòîçàïðàâíèõ ñòàíö³ÿõ.
“Àêöèçíèé çá³ð º ïîäàòêîì íà
ñïîæèâà÷à. Òîìó ñïîæèâà÷ éîãî ³
çàïëàòèòü. Â ö³í³ áåíçèíó öå ñòà-
íîâèòèìå 45 êîï³éîê íà ë³òð³, ó
ö³í³ äèçåëüíîãî ïàëüíîãî — äåñü
55 êîï³éîê íà ë³òð³”, — ïîÿñíèâ
“Õðåùàòèêó” äèðåêòîð êîíñàë-
òèíãîâî¿ êîìïàí³¿ UPECO Ñåðã³é
Êóþí. Ïðîòå çàñòóïíèê ì³í³ñòðà
ô³íàíñ³â Äåíèñ Ôóäàøê³í ïåðå-
êîíóº, ùî çá³ëüøåííÿ àêöèç³â íà
áåíçèí íå ïðèçâåäå äî ï³äâèùåí-
íÿ âàðòîñò³ ïàëüíîãî, à äîçâîëèòü
âèëó÷èòè íàäïðèáóòêè ó íàôòîâèõ
êîìïàí³é.

Çá³ëüøåííÿ äåðæàâíèõ çáîð³â íà
ïàëüíå â³äáóâàòèìåòüñÿ íà ôîí³
ðåêîðäíîãî ïàä³ííÿ ñâ³òîâèõ ö³í
íà íàôòó. Çà öåé ð³ê ö³íà çà áà-
ðåëü “÷îðíîãî çîëîòà” ó çâ’ÿçêó ç³
çíèæåííÿì ïîïèòó âïàëà ìàéæå ó
ï’ÿòü ðàç³â — ³ç ïðèáëèçíî 150 äî-
ëàð³â äî ìàéæå 30 äîëàð³â. Òàêå
ñóòòºâå çäåøåâëåííÿ ö³ëêîì ìîã-
ëî á ïåðåêðèòè çá³ëüøåííÿ àêöè-
ç³â íà áåíçèí. Ïðîòå îñòàíí³ì ÷à-
ñîì çíèæåííÿ ö³í íà ïàëüíå â
Óêðà¿í³ ïðèçóïèíèëîñÿ. “Ñâ³òîâ³
ö³íè íà íàôòó äîñ³ ïàäàþòü, òîìó
ö³íè íà áåíçèí ïîâèíí³ äåøåâøà-
òè, àëå â íàñ â³í íå äåøåâøàº”,—
êîíñòàòóâàâ “Õðåùàòèêó” íàðîä-
íèé äåïóòàò, ãîëîâà ï³äêîì³òåòó ç
ïèòàíü ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿
ïîë³òèêè Îëåêñ³é Ïëîòí³êîâ. Åêñ-
ïåðòè ç ïèòàíü åíåðãåòèêè ïîâ’ÿ-
çóþòü çàâèñîêó ö³íó íà ïàëüíå â
Óêðà¿í³ ç ê³ëüêîìà ÷èííèêàìè.
“Ïî-ïåðøå, öå ïîâ’ÿçàíî ç ïàä³í-
íÿì êóðñó ãðèâí³ ùîäî äîëàðà.
Òðåéäåðè íåñóòü âåëèê³ çáèòêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç òèì, ùî ¿ì äóæå òÿæ-
êî êîíâåðòóâàòè îäíó âàëþòó â ³í-
øó. ¯ì òàêîæ íå ïîâåðòàþòü ñîò-
í³ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ÏÄÂ. Ó ðå-
çóëüòàò³ âåñü öåé äèñêîìôîðò ïå-
ðåíåñëè íà ö³íó íà ïàëüíå”,— çà-
çíà÷èâ “Õðåùàòèêó” ïðåçèäåíò
Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî åíåðãå-
òè÷íîãî êëóáó “Q-club” Îëåêñàíäð
Òîä³é÷óê.

Îêð³ì òîãî, äåÿê³ åêñïåðòè, ïî-
ð³âíþþ÷è äèíàì³êó ö³í íà ïàëü-
íå â Óêðà¿í³ ³ â ³íøèõ äåðæàâàõ,
íå âèêëþ÷àþòü, ùî ïðîâ³äí³ ãðàâ-
ö³ ðèíêó ñïåêóëþþòü íà ö³í³ áåí-
çèíó. “Ó ³íøèõ êðà¿íàõ â³äáóëîñÿ

ñóòòºâ³øå ïàä³ííÿ ö³í íà ïàëüíå.
Öå ïèòàííÿ äî Àíòèìîíîïîëüíî-
ãî êîì³òåòó, ³ òóò º íàä ÷èì ïðà-

öþâàòè. Íà ñüîãîäí³ â ö³í³ íà
ïàëüíå º ñïåêóëÿòèâíà ñêëàäîâà —
äî 5 â³äñîòê³â”, — ïîâ³äîìèâ

“Õðåùàòèêó” äèðåêòîð åíåðãåòè÷-
íèõ ïðîãðàì Öåíòðó Ðàçóìêîâà
Âîëîäèìèð Ñàïðèê³í.

Ìàëî òîãî, êîëè ö³íè íà ïàëü-
íå ïîäåøåâøàëè, íà óêðà¿í-
ñüêèõ ÀÇÑ ïî÷àëè ðåàë³çîâóâà-
òè á³ëüøå íåÿê³ñíîãî áåíçèíó ç
òèì, ùîá ó öèõ óìîâàõ çáåðåã-
òè ïðèáóòîê. “Òàêå ïàëüíå çàâ-
äàº øêîäó íàâêîëèøíüîìó ñåðå-
äîâèùó, çäîðîâ’þ ³ äâèãóíàì. Çà
åêñïåðòíèìè îö³íêàìè, ëèøå 30
â³äñîòê³â áåíçèíó â Óêðà¿í³ ðå-
àëüíî â³äïîâ³äàþòü éîãî ö³í³.
Ïðîòå ï³ä ÷àñ õàîñó â äåðæàâ-
íîìó óïðàâë³íí³ äåðæàâíèì îð-
ãàíàì íå äî öüîãî. Âîíè íå çà-
õèùàþòü ïðàâà ïîêóïöÿ”,— íà-
ãîëîøóº Îëåêñàíäð Òîä³é÷óê.
Ùîïðàâäà, ïðåäñòàâëÿþ÷è ó
ïàðëàìåíò³ çàêîíîïðîåêò ïðî
çá³ëüøåííÿ àêöèç³â íà ïàëüíå,
çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ô³íàíñ³â Äå-
íèñ Ôóäàøê³í çàçíà÷èâ, ùî òà-
êèì ÷èíîì äåðæàâà ó ïåðøó
÷åðãó äáàº ñàìå ïðî ãðîìàäÿí.
“Öå äîçâîëèòü çàëó÷èòè äî Äî-
ðîæíüîãî ôîíäó ìàéæå 4 ì³ëü-
ÿðäè ãðèâåíü, çà ðàõóíîê ÿêèõ
ïðîô³íàíñóþòü áóä³âíèöòâî äî-
ð³ã, ùî äîçâîëèòü ñóòòºâî çá³ëü-
øèòè ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü
íà áóä³âíèöòâî äîð³ã”, — çàïåâ-
íÿâ â³í ³ç ïàðëàìåíòñüêî¿ òðè-
áóíè. Çàïðîïîíîâàí³ çàõîäè íà-
÷åáòî ìàþòü â³äáóâàòèñÿ â ðàì-
êàõ ï³äãîòîâêè Óêðà¿íè äî ïðî-
âåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç
ôóòáîëó â 2012 ðîö³. Ïðîòå ³
åêñïåðòè, ³ îïîçèö³ÿ ñëîâàì
óðÿäîâö³â íå â³ðÿòü. “Êóäè ï³ä-
óòü êîøòè, ÿ âàì ãàðàíòóâàòè íå
ìîæó”, — çàçíà÷èâ ïàí Êóþí.
×ëåí ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñ³é
Ïëîòí³êîâ óòî÷íþº: “Òå, ùî ó
çàêîí³ ïåðåäáà÷åíî êîøòè â³ä
ï³äâèùåííÿ àêöèçíîãî çáîðó
ñïðÿìóâàòè íà ïîáóäîâó äîð³ã
äî ªâðî-2012, — öå êðàñèâ³ ìî-
òèâè, àëå òàêî¿ æîðñòêî¿ ïðè-
â’ÿçêè íåìàº. Çá³ëüøåííÿ àêöè-
ç³â íà áåíçèí ï³äå íà ëàòàííÿ
ä³ðîê Äåðæáþäæåòó, òîìó ùî
áþäæåò ó íàñ ïðîâèñàº”.

Íà äóìêó áàãàòüîõ åêñïåðò³â,
óæå â íàñòóïíîìó ðîö³ ìîæíà î÷³-
êóâàòè äåÿêîãî çðîñòàííÿ ñâ³òîâèõ
ö³í íà íàôòó, à çíà÷èòü, ³ íà íàô-
òîïðîäóêòè. Ïëþñ çá³ëüøåííÿ
óêðà¿íñüêèì óðÿäîì àêöèç³â íà
ïàëüíå. Âðåøò³, öå ìîæå ïðèçâåñ-
òè äî òîãî, ùî áåíçèí â Óêðà¿í³ â
2009 ðîö³ ïîäîðîæ÷àº íàâ³òü íå íà
êîï³éêè, à íà ãðèâí³

Ö³íè íà áåíçèí ó 2009 ðîö³ 
ñóòòºâî çðîñòóòü
Óðÿä ï³äâèùóº àêöèçíèé çá³ð íà ïàëüíå, ùîá çàëàòàòè ä³ðêè ó Äåðæáþäæåò³
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Після підняття а циз на пальне бензин на АЗС привозитим ть січні вже за новими цінами

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
А ціонерної енер опостачальної омпанії “Київенер о”

Повідомляємо, що позачер ові за альні збори а ціонерів Київенер о відб д ться 12 люто о 2009 ро
о 12.00 за адресою: м. Київ, площа І. Фран а, 5, 4 поверх (а товий зал Компанії).

До поряд денно о позачер ових за альних зборів а ціонерів в лючені та і питання:

1. Обрання лічильної омісії, олови і се ретаря за альних зборів а ціонерів
АК “Київенер о” та затвердження ре ламент роботи за альних зборів а ціонерів.

2. Звіт Правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності АК “Київенер о” за
2007 рі та визначення основних напрям ів діяльності на 2008 рі .

3. Звіт Спостережної ради Компанії за 2007 рі .
4. Звіт Ревізійної омісії Компанії за 2007 рі .
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2007 рі .
6. Розподіл приб т за підс м ами роботи Компанії 2007 році та затвердження

нормативів розподіл приб т на 2008 рі .
7. Внесення змін та доповнень до Стат т Компанії.
8. Внесення змін та доповнень до вн трішніх нормативних до ментів Компанії.
9. Від ли ання та обрання членів Спостережної ради Компанії.
10. Від ли ання та обрання членів Ревізійної омісії Компанії.
11. Від ли ання та обрання Голови та членів Ви онавчо о ор ан Компанії.
12. Про обрання (визначення) реєстратора власни ів іменних цінних паперів

АК “Київенер о” та передач ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів
АК “Київенер о”.

13. Про припинення дії (розірвання) до овор на ведення реєстр власни ів іменних
цінних паперів, ладено о АК “Київенер о” з ВАТ “Фінансова омпанія “У рнафто аз”.

14. Про затвердження мов до овор на ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів
АК “Київенер о”.
Реєстрація часни ів позачер ових за альних зборів а ціонерів АК “Київенер о”

відб деться з 10.00 до 11.30 день с ли ання позачер ових за альних зборів а ціонерів
за місцем їх проведення. Учасни и позачер ових за альних зборів а ціонерів повинні мати
при собі паспорт та до мент, що підтвердж є право власності на прості іменні а ції АК
“Київенер о” (сертифі ат іменних а цій або випис про залиш и на рах н в цінних
паперах). Представни и а ціонерів мож ть взяти часть позачер ових за альних зборах
а ціонерів на підставі довіреності, оформленої з ідно з чинним за онодавством.

Наймен вання по азни а
період

звітний попередній

Усьо о а тивів 3231163 2929080

Основні засоби 1 569 674 1 521 815

Дов остро ові фінансові інвестиції 18885 16982

Запаси 398 516 391 898

С марна дебіторсь а забор ованість 540321 379 460

Грошові ошти та їх е віваленти 71 260 18 777

Нерозподілений приб то 20162 19472

Власний апітал 1441730 1438788

Стат тний апітал 27 091 27 091

Дов остро ові зобов’язання 578443 538 745

Поточні зобов’язання 926450 718297

Чистий приб то (збито ) 6149 18741

Середньорічна іль ість а цій (шт.) 108 364 280 108 364 280

Кіль ість власних а цій, ви плених протя ом період (шт.) - -

За альна с ма оштів, витрачених на ви п власних а цій
протя ом період

- -

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 13 472 13 636

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності
АК “Київенер о” (тис. рн)

Довід и за тел. 8(044)207-61-48 Правління
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Àôðèêàíñüê³
êèÿíè
Ñâ³òëàíà ÁÅÐÇ²ÍÀ
äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ç íîâîð³÷íèõ
çàõîä³â ó Êè¿â-
ñüêîìó çîîïàð-
êó 25 ãðóäíÿ
â ³ ä ê ð è ë à ñ ÿ
åêñïîçèö³ÿ åê-
çîòè÷íèõ ïòà-
õ³â. ßêùî âè
ñ³ì’ºþ ïðèéäå-
òå ñþäè íàïå-
ðåäîäí³ ñâÿò,
âàñ çóñòð³íóòü
íàéêðàù³ åê-
çåìïëÿðè ç íà-
øî¿ ïòàøèíî¿
êîëåêö³¿. Òóò
ìîæíà ïîçíà-
éîìèòèñÿ ç âå-
ñåëîþ ðîäèíîþ àôðèêàíñüêèõ ñòðàóñ³â, ùî
ïðîïèñàëèñÿ â óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³ òà äðóãèé
ð³ê ïîñï³ëü äàþòü ïðèïë³ä ïðèðîäíèì øëÿ-
õîì. Àôðèêàíñüêèé ñòðàóñ (Struthio
camelus) — áåçê³ëüîâèé ïòàõ, ùî íå ë³òàº,
ºäèíèé ïðåäñòàâíèê ðîäèíè ñòðàóñèíèõ ðÿ-
äó ñòðàóñîïîä³áíèõ (Struthinodae). Éîãî íà-
óêîâà íàçâà â ïåðåêëàä³ ç ãðåöüêî¿ îçíà÷àº
“ãîðîáåöü-âåðáëþä”. Íàéá³ëüøèé ³ç ñó÷àñ-
íèõ ïòàõ³â: çð³ñò ñÿãàº 270 ñàíòèìåòð³â, âà-
ãà — äî 175 ê³ëîãðàì³â.

Ñòðàóñèíà ñ³ì’ÿ ñêëàäàºòüñÿ çàçâè÷àé ³ç
äîðîñëîãî ñàìöÿ, ÷îòèðüîõ-ï’ÿòè ñàìîê ³
ïòàøåíÿò. Ñòðàóñè æèâóòü 75 ðîê³â, ÿéöÿ íå-
ñóòü ³ç òðèð³÷íîãî â³êó äî ñîðîêàð³÷íîãî.
Ñòðàóñ-ñàìåöü ì³ñÿöü íå ¿ñòü, ïîêè âèñè-
äæóº ÿéöÿ.

Öåé ïòàõ ÷óäîâî ïî÷óâàºòüñÿ â óêðà¿íñüêèõ
êë³ìàòè÷íèõ óìîâàõ. Â³í ³ â Àôðèö³ âèòðè-
ìóº ïåðåïàäè òåìïåðàòóðè â³ä 5°Ñ óíî÷³ äî
50°Ñ óäåíü. Õàð÷óºòüñÿ ïðîñòèì ïðåì³êñîì,
äî ÿêîãî âõîäèòü çåðíî, ëþöåðíà, êîíþøè-
íà. Ñòðàóñîâ³ íà äîáó ïîòð³áíî 3 ê³ëîãðàìè
ïðåì³êñó.

Ãîðä³ñòü íàøî¿ åêñïîçèö³¿ — êàçóàð Êà-
çèê, ñòàðîæèë ³ âåòåðàí çîîïàðêó. Ïðèáóâ
äî íàñ ³ç ìîñêîâñüêîãî çîîñàäó ùå â 1969
ðîö³. Â³äòîä³ é æèâå òóò, ñòàâøè ñïðàâæí³ì
“êèÿíèíîì”.

Êàçóàðè (Casuarius Brisson, 1760, ³íäîíåç³é-
ñüêîþ kasuari) — ºäèíèé âèä âåëèêèõ ïòà-
õ³â, ùî íå ë³òàþòü, ðîäèíè êàçóàðîâèõ (Ca-
suariidae Kaup, 1847) ðîäó êàçóàðîïîä³áíèõ,
ùî ìåøêàþòü ó òðîï³÷íèõ ë³ñàõ Íîâî¿ Ãâ³-
íå¿ ³ ï³âí³÷íîãî ñõîäó Àâñòðàë³¿. Íàçâó çàïî-
çè÷åíî ç ³íäîíåç³éñüêî¿ ìîâè, ùî ìàº ïàïó-
àñüêå ïîõîäæåííÿ — kasu weri â ïåðåêëàä³
îçíà÷àº “ðîãàòà ãîëîâà”. Ãîëîâó êàçóàðà â³í-
÷àº ðîãîâèé “øîëîì”, à îïåðåííÿ äóæå íà-
ãàäóº äîâãó øåðñòü.

Ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ íàñåëåííÿ Íîâî¿
Ãâ³íå¿ êàçóàðè ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ñòîë³òü â³-
ä³ãðàâàëè âàæëèâó ðîëü. ¯õ ââàæàëè íàñò³ëü-
êè ö³ííèìè, ùî òîðãóâàëè íèìè ùå ìàéæå
500 ðîê³â òîìó. Ïàïóàñè ïðèíîñèëè ïåðå-
âàæíî ìîëîäèõ ïòàõ³â íà áåðåã ³ îáì³íþâà-
ëè ¿õ íà ð³çí³ òîâàðè. Â ñåðåäíüîìó çà îäíî-
ãî êàçóàðà äàâàëè ïðèáëèçíî â³ñ³ì ñâèíåé.

Êð³ì ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ, ö³ ïòàõè
ìàëè äóõîâíå çíà÷åííÿ â îáùèíàõ Íîâî¿ Ãâ³-
íå¿. Âîíè º ó áàãàòüîõ ì³ôàõ ³ êàçêàõ.

Íà ãîñòåé çîîïàðêó ÷åêàº òàêîæ çóñòð³÷ ³ç
ïîäðóæíüîþ ïàðîþ ïîâàæíèõ àôðèêàíñüêèõ
ìàðàáó.

Ìàðàáó (ëàò. Leptoptilos) íàëåæèòü äî ðî-
äèíè ëåëå÷èõ, âåëèêèé âàãîâèòèé ïòàõ. Îä-
ðàçó ïðèâåðòàº óâàãó âåëèêà, áåç ï³ð’ÿ ãîëî-
âà ³ ìàñèâíèé äçüîá. Êîëè ìàðàáó ñèäèòü
ñïîê³éíî, éîãî äçüîá çàçâè÷àé ëåæèòü íà
ñâîºð³äí³é ïîäóøö³ — ïîêðèòîìó ï³ð’ÿì ì’ÿ-
ñèñòîìó âèñòóï³ øè¿. Îïåðåííÿ ó àôðèêàí-
ñüêîãî ìàðàáó á³ëå, àëå ñïèíà, êðèëà ³ õâ³ñò
òåìíî-ñ³ð³, ÷îðíóâàò³. Äîâæèíà êðèëà 70 ñàí-
òèìåòð³â, äçüîáà — 30 ñàíòèìåòð³â, âàãà 
5—6 ê³ëîãðàì³â. Ìàðàáó, àáî, ÿê éîãî íåð³ä-
êî íàçèâàþòü, àä’þòàíò, çà â³éñüêîâó õîäó,
çíà÷íî ïîøèðåíèé ó òðîï³÷í³é Àôðèö³. Ñâî¿
âåëè÷åçí³ ãí³çäà ìàðàáó îáëàøòîâóº íà äå-
ðåâàõ, íàïðèêëàä, íà áàîáàáàõ, ³íîä³ íàâ³òü
ó ñåëèùàõ. Îäíà ïàðà îñåëèëàñÿ ó íàñ â çîî-
ïàðêó ³ ñüîãîäí³ âèñèäæóº ïòàøåíÿò.

×åêàºìî âàñ ³ç íåòåðï³ííÿì

Îìàíëèâà 
äâîïàðò³éí³ñòü
Óêðà¿íà íå... Àìåðèêà
Áîðèñ ÁÀÕÒªªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Питання стосовно запроваджен-
ня в У раїні двопартійної систе-
ми знято з поряд денно о,
але лише до сл шно о момент .
Надто вже наполе ливими б ли
спроби. Саме це мала за мет
планована ода між БЮТ та
Партією ре іонів про мораторій
на вибори аж до 2015 ро :
зроз міло, це б ли б же не ви-
бори, а торжество " ерованої
демо ратії". Більшість та их
партій, на сім ро ів позбавлених
перспе тив та спонсорсь их
оштів, зійшли б зі сцени,
НУ—НС, найімовірніше, розпався
б, і амбітні політи и прим н ли
б до БЮТ або ПР. Саме до дво-
партійності мав привести за о-
нопрое т Сер ія Соболєва про
підвищення прохідно о бар’єр .
Навряд чи Соболєв подав би
йо о без схвалення лідерами
БЮТ.

Òàê, â Óêðà¿í³ çàáàãàòî ïàðò³é, ïðî
á³ëüø³ñòü ³ç ÿêèõ ñåðåäí³é óêðà¿íåöü í³-
êîëè íå ÷óâ, à ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü íàøèõ
ïàðò³é, ³ äàëåêî íå ëèøå ìàëèõ,— òî íà-
ñïðàâä³ á³çíåñ-êîðïîðàö³¿. Àëå ÷è ñòàëà
á ïîðÿòóíêîì óçàêîíåíà äâîïàðò³éí³ñòü?
Äëÿ óêðà¿íö³â âîíà àñîö³þºòüñÿ ïåðåä-
óñ³ì ³ç Àìåðèêîþ òà Âåëèêîþ Áðèòàí³ºþ.
Îòîæ, ìîâëÿâ, âëàøòóºìî é ñîá³ äâîïàð-
ò³éí³ñòü òà é çàæèâåìî, ÿê àíãë³éö³? Íàâ-
ðÿä...

² â Àíãë³¿, é ó ÑØÀ âèáîð÷à ñèñòåìà
º ìàæîðèòàðíîþ. Îòæå, ïðèïóñêàº ìîæ-
ëèâ³ñòü îáðàííÿ äî ïàðëàìåíòó íåçàëåæ-
íèõ êàíäèäàò³â. Äâîïàðò³éí³ñòü çà óìîâ

âèáîð³â çà çàêðèòèìè ñïèñêàìè? Öå — ð³÷
ó äåìîêðàòè÷íèõ äåðæàâàõ íåâ³äîìà.

Ìàëî òîãî, ³ â Àíãë³¿, ³ â Àìåðèö³ äâî-
ïàðò³éí³ñòü º ðàäøå æóðíàë³ñòñüêîþ ìå-
òàôîðîþ, í³æ êîíñòèòóö³éíîþ ðåàëüí³ñ-
òþ. Ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿ º, íàïðèêëàä, Ë³-
áåðàëüíà ïàðò³ÿ. Êîëèñü ñàìå âîíà áóëà
ãîëîâíèì îïîíåíòîì Êîíñåðâàòèâíî¿, àëå
ïåðåä â³éíîþ âòðàòèëà âïëèâ ³ ïîñòóïè-
ëàñÿ Ëåéáîðèñòñüê³é. ² âñå-òàêè äåïóòà-
òè â³ä íå¿ é ñüîãîäí³ ïðèñóòí³ â Ïàëàò³
ãðîìàä. Òîáòî äîì³íóâàííÿ äâîõ âèçíà-
÷åíèõ ïàðò³é íå º ÷èìîñü äàíèì ðàç ³ íà-
çàâæäè. Ó íàéá³ëüøîìó øòàò³ ÑØÀ —
Êàë³ôîðí³¿,— ÿê ³ â áàãàòüîõ ³íøèõ, äî-
ñèòü ñèëüí³ ïîçèö³¿ çåëåíèõ.

² â Àíãë³¿, ³ â Àìåðèö³ äâîïàðò³éí³ñòü
óìîâíà, ñêëàëàñÿ ³ñòîðè÷íî. ¯¿ í³õòî íå
ïðèçíà÷àâ ³ íå çàïðîâàäæóâàâ ñèëîì³öü,
í³õòî íå ñòâîðþâàâ äëÿ ïàðò³é-ë³äåð³â
òåïëè÷íèõ óìîâ. Â Óêðà¿í³ æ ³äåòüñÿ ñà-
ìå ïðî öå. Äî ñëîâà, ñïðîáà çàïðîâàäè-
òè äâîïàðò³éí³ñòü óæå áóëà. Çãàäàéìî

ÍÄÏ òà “Ãðîìàäó”? Íó é äå âîíè òåïåð?
Íàðåøò³, çàïðîâàäæåííÿ äâîïàðò³éíî-

ñò³ âêðàé íåáåçïå÷íå çà óìîâ ðîçêîëó êðà-
¿íè. Äî ÷îãî âîíà ïðèçâåäå? Äî òîãî, ùî
Óêðà¿íà ðîçä³ëèòüñÿ íà äâ³ îäíîïàðò³éí³,
òîòàë³òàðí³ ïîëîâèíêè, íåñóì³ñí³ ì³æ ñî-
áîþ. ßêùî íîì³íàëüíî é çáåðåæåòüñÿ ö³-
ë³ñí³ñòü äåðæàâè, òî çìàãàííÿ ì³æ äâîìà
ïàðò³ÿìè íà âèáîðàõ áóäå íå çìàãàííÿì
³äåé, à áîðîòüáîþ äâîõ óãðóïîâàíü-ìî-
íîïîë³ñò³â çà òåðèòîð³þ, çà ïåðåä³ë çîí
êîíòðîëþ. Öå íå ìàëî á í³÷îãî ñï³ëüíî-
ãî ç äåìîêðàò³ºþ. À âò³ì, ïðîòèñòîÿííÿ
ì³æ òàêèìè óãðóïîâàííÿìè çàçâè÷àé â³ä-
áóâàºòüñÿ àæ í³ÿê íå ó ñïîñ³á âèáîð³â...

Äëÿ êîãî äâîïàðò³éí³ñòü çðó÷íà, òî öå
äëÿ ïîë³òèê³â. Çà òàêèõ óìîâ ¿ì íå òðåáà
äîâîäèòè âëàñíå ë³äåðñòâî. ¯ì íå òðåáà,
áîäàé çàäëÿ ãîäèòüñÿ, ãðàòè ó ä³àëîã ³ç ñó-
ñï³ëüñòâîì. Êîíêóðåíö³¿ áóòè íå ìîæå, òàê
ñàìî ÿê ³ îíîâëåííÿ: íîâå ïîêîë³ííÿ íå
çìîæå ïðèéòè ó ïîë³òèêó ³íàêøå, ÿê ç äî-
çâîëó òà ï³ñëÿ âèøêîëó â ÷èííèõ âîæä³â

У раїнці хоч ть робити свідомий вибір

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À

²ñïèò íà ì³öí³ñòü ñêëàäåíî — “Ðîáîòà ³ äëÿ òåáå º!”
Справжня міцність і надійність пе-

ревіряється часи с р ти. Не ож-
ном вдається зараз с ласти іспит
ризою. Державна сл жба зайня-
тості У раїни до та о о е замен ви-
явилася отовою. Врахов ючи
нинішню сит ацію, а саме те, що
значна іль ість людей потреб є до-
помо и під час пош роботи, ця
станова змінила рафі своєї робо-
ти: з понеділ а по четвер підрозділи
сл жби працюють з 9.00 до 20.00, в
п’ятницю з 9.00 до 18.45, в с бот
— з 9.00 до 16.00. Причом , я і
раніше, я ість надання посл пере-
б ває на висо ом рівні, що і довів
захід, ор анізатором я о о вист пив
Київсь ий місь ий центр зайнятості.
23 р дня 2008 ро з 10.00

ран в приміщенні Міжнародно о
вистав ово о центр (Броварсь ий
проспе т, 15) відб вся за аль-
номісь ий ярмаро ва ансій “Робо-
та для тебе є!”.
Мета заход : надання інформації

відвід вачам щодо можливостей
працевлашт вання в м. Києві та с -
часних посл сл жби зайнятості.

У заході взяли часть 81
підприємство міста. Це та і пот жні
виробничі підприємства, я Держав-
не на ово-виробниче підприємство
“Еле тронмаш”, Київсь ий авіа-
ційний завод “Авіант”, ЗАТ завод
“Проте он”, ВАТ “Завод “Ленінсь а
зня”, автоб сний пар №6 КП

“Київпастранс”, один із провідних за-
б довни ів столиці ЗАТ “Київсь а
б дівельна омпанія “Київб д ом”,
страхова омпанія “ПРОВІДНА”, ЗАТ
“Страхова омпанія “Ве сель”, ЗАТ
“Нова лінія” та інші. Відвід вачам за-
ход б ло представлено 3 570 ва-
ансій. За розміром заробітної пла-
ти ва ансії розподілялися наст пним
чином:

- від 1500 до 2000 рн — 1070 од.;
- від 2000 до 3000 рн — 1500 од.;
- від 3000 до 4000 рн — 790 од.; —

від 4000 рн — 210 од.

Поряд з тим, підприємства з не до-
сить висо им рівнем заробітної пла-
ти пропон вали:
- забезпечення спецодя ом;
- піль ове харч вання;
- проживання;
- без оштовне медичне обсл ов -

вання;
- без оштовний проїзд ро-

мадсь ом транспорті;
- бази відпочин та ін.

У ярмар брали часть 20 за-
ладів освіти різних рівнів а реди-
тації: а адемії, інстит ти, професійно-
технічні за лади, рсові омбінати,
я і є партнерами Київсь о о місь о-
о центр зайнятості щодо здійснен-
ня під отов и, перепід отов и та
підвищення валіфі ації безробітних
ромадян, виходячи із потреб рин
праці в м. Києві під арантоване пра-
цевлашт вання після проходження
навчання. Це —Міжре іональна а а-
демія правління персоналом,
Університет е ономі и та права
“Кро ”, Інстит т післядипломної
освіти “У рстено”, Інстит т під отов-
и адрів Національно о авіаційно о
ніверситет , Вище омерційне чи-
лище, Київсь ий професійний ліцей
б дівництва і фітодизайн , Київсь е
вище професійне чилище сервіс та
дизайн та інші.

У роботі заход взяли часть
представни и Все раїнсь о о цен-
тр професійної реабілітації інвалідів
(с. Лютіж).

За оперативними даними, за аль-
номісь ий Ярмаро ва ансій “Робота
для тебе є!” відвідало понад 15 000
тисяч ромадян, з них:

- 9 263 осіб зверн лось до робо-
тодавців- часни ів з метою пош -

роботи, 2364 — виявили ба-
жання працювати на даном ПОУ,
1286 — отримали домовленість
про співбесід безпосередньо на
ПОУ;

- 74 особи взяли часть семіна-
рах, я і проводилися спеціаліста-
ми столичної сл жби зайнятості
для незайнято о населення;

- 15 ерівни ів та представни ів
адрових сл жб підприємств, ор-
анізацій та станов взяли часть
семінарі для роботодавців на

тем “Пош нових можливостей.
Збереження робочих місць в мо-
вах ризи”. Серед часни ів
семінар — ПІК “АЛЗ Трейдін
Ко”, ДП ВАТ “Київхліб” “Хлібо-
омбінат № 12”, Тролейб сне ре-
монтно-е спл атаційне депо№3,
ДГО Фор мо Ромен У раїна-тар,
ЗАТ “Нова лінія”, ВАТ “Київхліб”
“Хлібо омбінат№ 11”, ТОВ “Авто-
рес рс”, ЗАТ “ІДС”, Енономі о-
правовий ліцей, ММНЗ Натхнен-
ня, ТОВ “О’КЕЙ У раїна”, КП
“Житній рино ”, ТОВ “МТІ”, АЕК
“Київенер о”, Полі ліні а № 3
Дніпровсь о о район ;

- 658 осіб отримали індивід альні
профінформаційні та проф-
орієнтаційні онс льтації, з них
107 —профдіа ностичні онс ль-
тації;

- 2830 чнів вип с них ласів з 64
за альноосвітніх за ладів
м. Києва відвідали захід;

- 257 осіб отримали юридичні он-
с льтації.
У приміщенні Міжнародно о Вис-

тав ово о центр б ло змодельова-
но виїзний “Центр зайнятості”, де
відвід вачі заход мали можливість
ознайомитися з омпле сом посл ,

я і надає сл жба зайнятості насе-
ленню та роботодавцям, та із пере-
довими техноло іями обсл ов ван-
ня лієнтів.

На заході б ла роз орн та е спо-
зиція відділ профорієнтації Київсь-
о о місь о о центр зайнятості.
Учасни и заход мали можливість
відвідати профінформаційні он-
с льтації, тренін -семінари, отрима-
ти валіфі ован онс льтацію
спеціалістів з профорієнтації, оз-
найомитись з інформацією щодо си-
т ації на рин праці столиці, попит
на робоч сил та її пропозицію,
створення робочих місць м. Києві,
іль ість та я ість наявних місті ва-
ансій та ознайомитися з посл а-
ми сл жби зайнятості.

На заході проходили семінари для
незайнято о населення:
- семінар з техні и пош роботи

“Особливості працевлашт вання
в с часних мовах”;

- семінар з техні и пош роботи
“Вдала співбесіда — запор а
спішно о працевлашт вання”.
Для відвід вачів б ло забезпече-

но дост п до за альномісь ої бази
вільних робочих місць та ва антних
посад, я а містить близь о 30 000
ва ансій, та створено мови для од-
ночасно о спіл вання тих, хто ш -
ає робот , із значною іль істю ро-
ботодавців вирішенні питання сво-
о працевлашт вання.
У 2009 році, напевно, іспит на

міцність триватиме. Фахівці
Київсь о о місь о о центр зайня-
тості це ч дово роз міють і отові
з стріти випроб вання. Вони зви -
ли працювати на випередження —
цьо о вима ає с часний рино
праці. Столична сл жба зайнятості
надає тіль и реальн підтрим ,
запевняють йо о працівни и.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про дозвіл на будівництво побутової каналіза�
ційної мережі вздовж Залізничного шосе 

від каналізаційної насосної станції 
на Залізничному шосе, 61 до каналізаційного

колектора 1000 мм на вул. Кіквідзе 
в Печерському районі 

м. Києва
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1200 від 3 вересня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про дорожній
рух”, враховуючи розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07.10.2003 № 1878 “Про
комплексний розвиток інженерно"транспортної інфраструктури мікрорайонів малоповерхової забудови”,
розпорядження від 28.09.2006 № 1421 “Про внесення змін та доповнень” та рішення Київської міської ра"
ди від 26.12.2002 № 196/356 “Про затвердження Програми розвитку реконструкції та ремонту водопро"
відно"каналізаційного господарства районів малоповерхової і котеджної забудови м. Києва на період 2003—
2010 роки”, з метою своєчасного введення в експлуатацію каналізаційної насосної станції (далі КНС) на
Залізничному шосе, 61 і поліпшення каналізування приватного сектору вул. Звіринецької у Печерському
районі м. Києва: за результатами проведених торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кош"
ти № 16"в від 17.06.2008 p.:

1. Äîçâîëèòè Âèðîáíè÷î-áóä³âåëüíîìó
êîîïåðàòèâó “ÁÓ-8 Ï³äðÿä” (ÿê ïåðåìîæ-
öþ òåíäåðà) çà çàìîâëåííÿì êîìóíàëüíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “Ïå÷åðñüê-³íâåñò” Ïå÷åð-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ ó òåðì³í ç 15.08.2008 äî 30.12.2008
â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà âèêîíàííÿ ðîá³ò,
çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ ³ çàòâåðäæåíîþ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âèêîíà-
òè ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà êàíàë³çàö³éíî¿ ìå-
ðåæ³ â³ä ÊÍÑ íà Çàë³çíè÷íîìó øîñå, 61
äî êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà    1000 ìì
íà âóë. Ê³êâ³äçå ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà, â òîìó ÷èñë³ ïðîêëàäàííÿ êàíàë³-
çàö³éíî¿ ìåðåæ³ 2 180 ìì,   350 ìì ïî Çà-
ë³çíè÷íîìó øîñå íà ïðî¿çí³é ÷àñòèí³ çà-
ãàëüíîþ äîâæèíîþ 740 ì, â òîìó ÷èñë³ íà
ä³ëÿíêàõ â³ä Ê-5 äî Ê-1, â³ä Ê-1 äî ÊÏ-9,
â³ä ÊÏ-8 äî ÊÏ-3, çàãàëüíîþ äîâæèíîþ
635 ì, ðîáîòè âèêîíóâàòè çàêðèòèì ìåòî-
äîì (ãîðèçîíòàëüíî-íàïðàâëåíèì áóð³í-
íÿì); íà ä³ëÿíêàõ â³ä ÊÏ-9 äî ÊÏ-8, â³ä
ÊÏ-3 äî ÊÏ-1à, çàãàëüíîþ äîâæèíîþ 105
ì, ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äêðèòèì ñïîñî-
áîì ç òèì÷àñîâèì ÷àñòêîâèì çíÿòòÿì ïðî-
¿çíî¿ ÷àñòèíè, çàëèøèâøè ïðî¿çä øèðè-
íîþ íå ìåíøå 3,5 ì, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ï. 3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç çàòâåðäæå-
íèì ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòîì
âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàáåçïå÷èâøè òðèçì³í-
íèé ðåæèì ðîáîòè.

2. ÂÁÊ “ÁÓ-8 Ï³äðÿä”:
2.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îòðè-

ìàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îðäåð íà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

2.2. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè â Óïðàâë³í-
í³ äåðæàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìè îðãà-
í³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òðàíñïîðòó òà ï³-
øîõîä³â íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò êåðóâàòèñü
Ïðàâèëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ
ñïîðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îá-
ëàäíàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèì ð³-
øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
04.02.80 ¹ 125.

2.4. Çàáåçïå÷èòè ïðîõ³ä ï³øîõîä³â øëÿ-
õîì âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ
çíàê³â, îãîðîäæåííÿ, îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëü-
íèõ ë³õòàð³â â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò, íå-
îáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ï³øîõ³äíèõ ì³ñòê³â.

2.5. Ïåðåäáà÷èòè ïîñòè äëÿ î÷èùåííÿ
òðàíñïîðòó ïðè âè¿çä³ ç áóä³âåëüíèõ ìàé-
äàí÷èê³â.

2.6. Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè çà
òèïîì ³ñíóþ÷îãî ïîêðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòè-
íè íà âñþ øèðèíó äîðîãè òà òðîòóàðó, ïå-
ðåäàòè ¿õ çà àêòîì Êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíîìó
óïðàâë³ííþ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâ-
òîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Ïå-
÷åðñüêîãî ðàéîíó”.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçàâàð³éíå òà
ñâîº÷àñíå ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà
äèðåêòîðà ÂÁÊ “ÁÓ-8 Ï³äðÿä” Ïåðåòÿòü-
êà Ì. Ì.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

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 підготовку до відзначення 100�річчя 
з дня заснування Київського 

зоологічного парку
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1201 від 3 вересня 2008 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи загально"
державне культурне та природоохоронне значення Київського зоологічного парку та з метою забезпечен"
ня належних умов святкування 100"річчя з дня заснування Київського зоологічного парку:

1. Ñòâîðèòè îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò ç
ï³äãîòîâêè äî â³äçíà÷åííÿ 100-ð³÷÷ÿ ç
äíÿ çàñíóâàííÿ Êè¿âñüêîãî çîîëîã³÷íîãî
ïàðêó òà çàòâåðäèòè éîãî ñêëàä, ùî äî-
äàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê ïåðøî÷åðãîâèõ çà-
õîä³â ³ç ï³äãîòîâêè äî ñâÿòêóâàííÿ 100-
ð³÷÷ÿ ç äíÿ çàñíóâàííÿ Êè¿âñüêîãî çîîëî-
ã³÷íîãî ïàðêó, ùî äîäàºòüñÿ, òà êîøòîðèñ
âèòðàò íà ¿õ âïðîâàäæåííÿ, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ç
ï³äãîòîâêè äî ñâÿòêóâàííÿ 100-ð³÷÷ÿ ç äíÿ
çàñíóâàííÿ Êè¿âñüêîãî çîîëîã³÷íîãî ïàð-
êó â ìåæàõ çàòâåðäæåíèõ â ì³ñüêîìó áþ-
äæåò³ âèäàòê³â íà 2008 ð³ê ó ñóì³ 1471,00
òèñ. ãðí.

3.2. Ïðè ñêëàäàíí³ áþäæåòíîãî çàïèòó
íà 2009 ð³ê âðàõóâàòè âèäàòêè íà îðãàí³-
çàö³þ ñâÿòêóâàííÿ 100-ð³÷÷ÿ ç äíÿ çàñíó-
âàííÿ Êè¿âñüêîãî çîîëîã³÷íîãî ïàðêó â ìå-
æàõ äîâåäåíîãî ãðàíè÷íîãî îáñÿãó âèäàò-
ê³â ó ñóì³ 6670,13 òèñ. ãðí.

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

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

Голова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про проектування та реконструкцію 
головного газорегуляторного пункту 

“Микільська Борщагівка” 
на вул. Героїв Космосу, 1

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1230 від 9 вересня 2008 року

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

1. Äîçâîëèòè âèñòóïèòè â³äêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âãàç” çàìîâ-
íèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ãî-
ëîâíîãî ãàçîðåãóëÿòîðíîãî ïóíêòó “Ìè-
ê³ëüñüêà Áîðùàã³âêà” íà âóë. Ãåðî¿â Êîñ-
ìîñó, 1 (äàë³ ÃÃÐÏ “Ìèê³ëüñüêà Áîðùà-
ã³âêà”) òà âèêîíàòè çàçíà÷åí³ ðîáîòè.

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó “Êè¿âãàç”:

2.1. Âèçíà÷èòè ïðîåêòíó îðãàí³çàö³þ ç
ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ òà ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó îðãàí³-
çàö³þ ç âèêîíàííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæ-
íèõ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ÃÃÐÏ “Ìè-
ê³ëüñüêà Áîðùàã³âêà” ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó íà òåíäåðí³é îñíîâ³.

2.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íó äîêóìåíòàö³þ íà ðåêîíñòðóêö³þ
ÃÃÐÏ “Ìèê³ëüñüêà Áîðùàã³âêà” äî
01.01.2009.

3. Ãåíåðàëüí³é ï³äðÿäí³é îðãàí³çàö³¿,
âèçíà÷åí³é â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 2.1
ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïî÷àò-
êó ðîá³ò îòðèìàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â ³íñïåêö³¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëü-
íîãî êîíòðîëþ ó ì. Êèºâ³ òà îðäåð íà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿).

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà,
åíåðãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

4.1. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç ðîçðîáêè
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà
ðåêîíñòðóêö³þ ÃÃÐÏ “Ìèê³ëüñüêà Áîð-
ùàã³âêà” çä³éñíèòè â ìåæàõ çàãàëüíèõ
àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê ïî Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåðãåòèêè òà
åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4.2. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçè-
ö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ÃÃÐÏ “Ìèê³ëüñüêà Áîðùàã³âêà” äî
ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà
íà 2009 òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âñå ìàéíî ï³ñ-
ëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-
ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çàðàõîâóºòü-
ñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

6. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çàáåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ñïèñàííÿ äåìîíòîâàíîãî îáëàäíàííÿ
ÃÃÐÏ “Ìèê³ëüñüêà Áîðùàã³âêà” çã³äíî ç
äîäàòêîì ³ çàðàõóâàííÿ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà íîâîçáóäîâàíîãî îá’ºêòà ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ç íàñòóïíîþ ïå-
ðåäà÷åþ ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ
â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó “Êè¿âãàç”.

7. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿç-
ê³â.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті

Київради 
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін до рішення Київради 

від 29.11.01 № 151/1585 та 
до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642

з питань формування комунальної власності
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 20/4492 від 24 січня 2008 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 29.11.01 ¹ 151/1585 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó
íåæèòëîâèõ áóä³âåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà” (³ç çì³-
íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 14.03.02 ¹ 342/1776, â³ä 26.12.02 ¹ 220/380,
â³ä 24.04.03 ¹ 385/545, â³ä 25.09.03 ¹ 52/926, â³ä 27.11.03 ¹ 245/1120, â³ä 29.04.04
¹ 219/1429, â³ä 24.06.04 ¹ 315/1525, â³ä 15.07.04 ¹ 384/1794, â³ä 15.07.04 ¹ 387/1797,
â³ä 30.09.04 ¹ 503/1913, â³ä 21.10.04 ¹ 573/1983, â³ä 31.03.05 ¹ 213/2788, â³ä 21.04.05
¹ 267/2842, â³ä 21.04.05 ¹ 282/2857, â³ä 30.06.05 ¹ 468/3044, â³ä 29.11.05 ¹ 552/3013,
â³ä 16.03.06 ¹ 222/3313, â³ä 31.10.06 ¹ 137/194, â³ä 26.06.07 ¹ 941/1602, â³ä 12.07.07
¹ 1161/1822) çì³íè çã³äíî ç äîäàòêîì 1.

2. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.12.01 ¹ 208/1642 “Ïðî ôîðìóâàííÿ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 14.03.02 ¹ 318/1752, â³ä 20 06.02 ¹ 62/62, â³ä 11.07.02 ¹ 153/153,
â³ä 26.12.02 ¹ 220/380, â³ä 27.02.03 ¹ 307/467, â³ä 24.04.03 ¹ 385/545, â³ä 24.04.03
¹ 394/554, â³ä 29.05.03 ¹ 505/665, â³ä 26.06.03 ¹ 576/736, â³ä 10.07.03 ¹ 680/840, â³ä
25.09.03 ¹ 52/926, â³ä 23.10.03 ¹ 160/1033, â³ä 27.11.03 ¹ 245/1120, â³ä 23 12 03
¹ 287/1162, â³ä 18.03.04 ¹ 95/1305, â³ä 15.04.04 ¹ 170/1380, â³ä 29.04.04 ¹ 219/1429,
â³ä 24.06.04 ¹ 315/1525, â³ä 15.07.04 ¹ 387/1797, â³ä 30.09.04 ¹ 503/1913, â³ä 21.10.04
¹ 573/1983, â³ä 23.12.04 ¹ 892/2302, â³ä 28 12 04 ¹ 1065/2475, â³ä 24.02.05 ¹ 136/2712,
â³ä 17.03.05 ¹ 141/2717, â³ä 21.04.05 ¹ 282/2857, â³ä 26.05.05 ¹ 405/2981, â³ä 30.06.05
¹ 468/3044, â³ä 14.07.05 ¹ 687/3262, â³ä 30.08.05 ¹ 7/3471, â³ä 06.10.05 ¹ 40/3504, â³ä
27.10.05 ¹ 264/3725, â³ä 29.11.05 ¹ 552/3013, â³ä 02.02.06 ¹ 22/3113, â³ä 16.03.06
¹ 208/3299, â³ä 16.03.06 ¹ 222/3313, â³ä 31.10.06 ¹ 137/194, â³ä 12.12.06 ¹ 264/321,
â³ä 25.01.07 ¹ 16/677, â³ä 15.03.07 ¹ 267/928, â³ä 26.04.07 ¹ 467/1128, â³ä 14.06.07
¹ 793/145, â³ä 26.06.07 ¹ 941/1602, â³ä 12.07.07 ¹ 1161/1822, â³ä 26.07.07 ¹ 40/1874,
â³ä 22.08.07 ¹ 329/3163, â³ä 01.10.07 ¹ 404/3238) çì³íè çã³äíî ç äîäàòêîì 2.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва майна

Рішення Київської міської ради № 75/4547 від 31 січня 2008 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу
України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України “Про місце"
ве самоврядування в Україні” та враховуючи звернення комунального підприємства “Київський метропо"
літен” від 20.07.07 № 152"НЗС, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ìàé-
íî — âîäîïðîâ³äíó ìåðåæó, ÿêà ïðîêëà-
äåíà â³ä ñïîðóä ñòàíö³éíîãî êîìïëåêñó
“Êîíòðàêòîâà ïëîùà” Êóðåí³âñüêî-×åð-
âîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó äî
ì³ñüêîãî âîäîïðîâ³äíîãî êîëåêòîðà íà 
âóë. Âåðõí³é Âàë, çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çà-
çíà÷åíèì ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî
â³äàííÿ ìàéíî, çàçíà÷åíå ó ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ, çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-
ñòâîì “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим 

особам виконавчого органу Київради

Рішення Київської міської ради № 5/4477 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось"
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки"
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíå-
ñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè
24.01.08, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòà-

ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî
ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè-
¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’-
ÿçàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿â-
ðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çà-
ïèò, ³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé
íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ
ç äíÿ îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними
можна в секретаріаті Київради

Про розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 10.08.2007 № 07/1�152вих�07

на рішення Київської міської ради 
від 31.10.2006 № 164/221 

“Про передачу земельної ділянки приватному
підприємству “К. С. В.” для будівництва, 
експлуатації та обслуговування офісного 

комплексу на вул. Кропивницького, 1 
у Печерському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 83/4555 від 31 січня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 10.08.2007 № 07/1"
152вих"07 на рішення Київської міської ради від 31.10.2006 № 164/221 “Про передачу земельної ділян"
ки приватному підприємству “К. С. В.” для будівництва, експлуатації та обслуговування офісного комплек"
су на вул. Кропивницького, 1 у Печерському районі м. Києва”, вважає неможливим його задоволення з
таких підстав.

Рішенням Київської міської ради від 31.10.2006 № 164/221 “Про передачу земельної ділянки приват"
ному підприємству “К. С. В.” для будівництва, експлуатації та обслуговування офісного комплексу на 
вул. Кропивницького, 1 у Печерському районі м. Києва” приватному підприємству “К. С. В.” передана у
короткострокову оренду на 1 рік земельна ділянка загальною площею 0,14 га для будівництва, експлуата"
ції та обслуговування офісного комплексу на вул. Кропивницького, 1 у Печерському районі м. Києва за ра"
хунок міських земель, не наданих у власність чи користування.

Рішення Київської міської ради від 31.10.2006 № 164/221 “Про передачу земельної ділянки приватно"
му підприємству “К. С. В.” для будівництва, експлуатації та обслуговування офісного комплексу на 
вул. Кропивницького, 1 у Печерському районі м. Києва” прийняте в порядку, встановленому законодав"
ством України, за результатами розгляду проекту відведення земельної ділянки, який відповідно до час"
тини шостої статті 123 Земельного кодексу України погоджений з органом із земельних ресурсів, приро"
доохоронним і санітарно"епідеміологічним органами, органами архітектури та культурної спадщини і от"
римав висновок державної землевпорядної експертизи.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 31.10.2006 № 164/221 “Про передачу зе"
мельної ділянки приватному підприємству “К. С. В.” для будівництва, експлуатації та обслуговування офіс"
ного комплексу на вул. Кропивницького, 1 у Печерському районі м. Києва”, діяла на підставі, в межах пов"
новажень та у спосіб, передбачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 93, 124, 125 та пунктом 12 перехідних положень Зе"
мельного кодексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 10.08.2007 ¹ 07/1-
152âèõ-07 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 31.10.2006 ¹ 164/221 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàòíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “Ê. Ñ. Â.” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíîãî êîì-
ïëåêñó íà âóë. Êðîïèâíèöüêîãî, 1 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 21.12.2006
№ 464/521 “Про передачу відкритому 

акціонерному товариству 
“Завод залізобетонних конструкцій № 2” 

та товариству з обмеженою відповідальністю
“АТЕМ” земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування адміністративно�виробни�
чих будівель і споруд на вул. Промисловій, 4�б

у Голосіївському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 84/4556 від 31 січня 2008 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо внесення змін до рішення Київської міської
ради та враховуючи клопотання товариства з обмеженою відповідальністю “АТЕМ” від 11.06.2007
№ 070611/1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2006 ¹ 464/521
“Ïðî Ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Çàâîä çàë³çîáåòîííèõ êîíñ-
òðóêö³é ¹ 2” òà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÒÅÌ” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ïðîìèñëîâ³é, 4-á ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, à ñàìå:

— ó íàçâ³ ð³øåííÿ ñëîâà “òà â³äêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Çàâîä çàë³-
çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é ¹ 2” âèêëþ÷è-
òè;

— ó ïóíêòàõ 1 òà 3 ñëîâà “â³äêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Çàâîä çàë³çîáå-
òîííèõ êîíñòðóêö³é” òà òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÒÅÌ” çàì³-
íèòè ñëîâàìè “òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÒÅÌ”;

— ïóíêò 2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
“Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÒÅÌ”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 25 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,81 ãà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-
íî-âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. Ïðîìèñëîâ³é, 4-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ (ð³-
øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà
â³ä 13.10.2005 ¹ 17/506, äîãîâ³ð êóï³âë³-
ïðîäàæó ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó
â³ä 12.05.2006, àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ö³ë³-
ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó â³ä 15.05.2006,
àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ áóä³âåëü ¹ 1 â³ä
17.09.99, äîïîâíåííÿ äî äîãîâîðó êóï³âë³-
ïðîäàæó â³ä 11.06.2003, äîïîâíåííÿ äî àê-
òà ¹ 1 â³ä 11.06.2003), ó òîìó ÷èñë³:
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— ïëîùåþ 14,51 ãà, çîêðåìà ó ìåæàõ

ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã ïëîùåþ 
1,22 ãà,— çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³ä-
âåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïó-
òàò³â òðóäÿùèõ â³ä 22.04.52 ¹ 812 “Îá îò-
âîäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ìèíèñòåðñòâó
Ïðîìûøëåííîñòè Ñòðîéìàòåðèàëîâ
ÑÑÑÐ ïîä ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà æåëåçîáå-
òîííûõ êîíñòðóêöèé” òà â³ä 11.09.72
¹ 1454 “Ïðî äîäàòêîâå â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàâîäó çàë³çîáåòîííèõ
êîíñòðóêö³é ¹ 2 ÄÁÊ-1 Ãîëîâêè¿âì³ñü-
êáóäó ïî âóë. Êîìñîìîëüñüê³é íà Òåëè÷-
ö³ â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³”;

— ïëîùåþ 0,06 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè

äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 23.02.60 ¹ 306
“Ïðî â³äâîä çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä áóä³â-
íèöòâî îêðåìî ðîçòàøîâàíèõ ìàãàçèí³â
Ðàéõàð÷îòîðãó òà Êè¿âïëîäîîâî÷òîðãó â
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³”;

— ïëîùåþ 2,24 ãà, çîêðåìà ó ìåæàõ
ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã ïëîùåþ 
0,71 ãà,— çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ”;

— ó ï³äïóíêò³ 3.1 òà ïóíêò³ 4 ñëîâî “çåì-
ëåêîðèñòóâà÷³â” çàì³íèòè ñëîâîì “çåìëå-
êîðèñòóâà÷à”.

2. 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 затвердження концепції
розташування опорних пунктів

аварійних бригад Відкритого акціонерного 
товариства “Акціонерна компанія 

“Київводоканал”

Рішення Київської міської ради № 73/4545 від 31 січня 2008 року

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра"
їні”, статей 3,12 Закону України “Про основи містобудування”, враховуючи лист Відкритого акціонерного
товариства “Акціонерна компанія “Київводоканал” від 09.11.07 № 2538/37 та з метою створення терито"
ріально розгалуженої системи опорних пунктів оперативного реагування на надзвичайні ситуації (аварії) у
водопровідному та каналізаційному господарстві м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè êîíöåïö³þ ðîçòàøóâàííÿ
îïîðíèõ ïóíêò³â àâàð³éíèõ áðèãàä Â³äêðè-
òîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Àêö³îíåð-
íà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë” ó Äåñíÿí-
ñüêîìó, Îáîëîíñüêîìó, Ïîä³ëüñüêîìó,
Ñâÿòîøèíñüêîìó, Øåâ÷åíê³âñüêîìó, Äàð-
íèöüêîìó, Ñîëîì’ÿíñüêîìó, Ïå÷åðñüêî-
ìó, Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîíàõ ì. Êèºâà çã³ä-
íî ç äîäàòêîì.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç Â³äêðè-
òèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì “Àêö³îíåð-
íà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë” ó òåðì³í íå
ï³çí³øå 30 áåðåçíÿ 2008 ðîêó:

2.1. Ï³äãîòóâàòè ïðîïîçèö³¿ (ç óðàõóâàí-
íÿì òåõí³÷íèõ âèìîã åêñïëóàòàö³¿ ñèñòåì
âîäîïðîâ³äíîãî ³ êàíàë³çàö³éíîãî ãîñïî-
äàðñòâà) ùîäî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ òà ìåæ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïëîùåþ â³ä 0,20 ãà äî
0,35 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà îïîðíèõ ïóíêò³â
îïåðàòèâíîãî ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³
ñèòóàö³¿ ó âîäîïðîâ³äíîìó ³ êàíàë³çàö³éíî-
ìó ãîñïîäàðñòâ³ íà òåðèòîð³¿ Ãîëîñ³¿âñüêî-
ãî, Îáîëîíñüêîãî, Äàðíèöüêîãî, Äåñíÿí-
ñüêîãî, Ïîä³ëüñüêîãî, Ñâÿòîøèíñüêîãî,

Ïå÷åðñüêîãî, Ñîëîì’ÿíñüêîãî òà Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîí³â ì. Êèºâà òà íàäàòè ¿õ íà
çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

3. Äîðó÷èòè Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿â-
âîäîêàíàë” ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ï³ñëÿ
îòðèìàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä îïîðí³
ïóíêòè ïðîâåñòè ïðîåêòí³ òà áóä³âåëüí³
ðîáîòè ³ çäàòè îïîðí³ ïóíêòè â åêñïëóàòà-
ö³þ.

4. Ðåêîìåíäóâàòè ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³
ðàäàì íå ïåðåäàâàòè ó âëàñí³ñòü àáî îðåí-
äó ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ îïîð-
í³ ïóíêòè àâàð³éíèõ áðèãàä Â³äêðèòîãî àê-
ö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Àêö³îíåðíà êîì-
ïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë”.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî
êîìïëåêñó òà íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “ПАТРА” 

для реконструкції нежитлової будівлі 
під офісно�торговельно�складські приміщення

з подальшими їх експлуатацією 
та обслуговуванням 

на вул. Героїв Дніпра, 43�б в Оболонському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 61/4533 від 24 січня 2008

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ãåðî-
¿â Äí³ïðà, 43-á â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 1 720 586,00 ãðí (îäèí ì³ëü-
éîí ñ³ìñîò äâàäöÿòü òèñÿ÷ ï’ÿòñîò â³ñ³ì-
äåñÿò ø³ñòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòà-
â³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê
îö³íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 17.10.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀÒÐÀ” çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,0859 ãà çà 1 720 586,00 ãðí

(îäèí ì³ëüéîí ñ³ìñîò äâàäöÿòü òèñÿ÷ ï’ÿò-
ñîò â³ñ³ìäåñÿò ø³ñòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ï³ä
îô³ñíî-òîðãîâåëüíî-ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåí-
íÿ ç ïîäàëüøèìè ¿õ åêñïëóàòàö³ºþ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿì íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 
43-á â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà
ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀÒÐÀ” çã³äíî ç
äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çà-
ðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 13.02.2007 ¹ 78-
6-00416.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó

ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀÒÐÀ”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà,
43-á â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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 0,0859 ãà íà âóë.
Ãåðî¿â Äí³ïðà, 43-á â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà-
÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀÒÐÀ” â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà

ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.
6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ “ÏÀÒÐÀ”:
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

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про надання дозволу на знесення будівель 
і споруд, що підпадають під пляму забудови

об’єктів житлового та громадського 
призначення на вул. Червоноармійській,

137,139

Рішення Київської міської ради № 74/4546 від 31 січня 2008 року

Відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи
рішення Київської міської ради від 15.07.04 № 465/1866 “Про передачу земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю “Територіальне міжгосподарче об’єднання “Ліко"Холдінг” для будівництва,
обслуговування та експлуатації об’єктів житлового та громадського призначення з паркінгом на вул. Чер"
воноармійській, 137, 139 у Печерському районі м. Києва”, розпорядження Київської міської державної ад"
міністрації від 25.05.04 № 874 “Про надання дозволу на проектування і будівництво тролейбусного депо
на вул. Трутенка, об’єктів забудови житлового та громадського призначення на вул. Червоноармійській,
137, 139”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà çíåñåííÿ áóä³âåëü
³ ñïîðóä êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ùî ï³äïàäà-
þòü ï³ä ïëÿìó çàáóäîâè îá’ºêò³â æèòëî-
âîãî òà ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ç ïàð-
ê³íãîì íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 137,
139 çà óìîâè ïåðåäà÷³ ³íâåñòîðîì — òî-
âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Òåðèòîð³àëüíå ì³æãîñïîäàð÷å îá’ºä-
íàííÿ “Ë³êî-Õîëä³íã” íîâîçáóäîâàíîãî
çà âëàñí³ êîøòè òðîëåéáóñíîãî äåïî, ðîç-
òàøîâàíîãî íà âóë. Òðóòåíêà ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êè-
ºâà.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Ïðèéíÿòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó íîâîçáóäîâàíå òðîëåéáóñíå äåïî, ðîç-
òàøîâàíå íà âóë. Òðóòåíêà ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, òà ïåðåäàòè ó ãîñïî-
äàðñüêå â³äàííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Êè¿âïàñòðàíñ”.

2.2. Îôîðìèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ïåðåäà÷ó ó âëàñí³ñòü ³íâåñòîðà — òîâà-
ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òå-
ðèòîð³àëüíå ì³æãîñïîäàð÷å îá’ºäíàííÿ
“Ë³êî-Õîëä³íã” áóä³âåëü ³ ñïîðóä, ùî ï³ä-
ïàäàþòü ï³ä ïëÿìó çàáóäîâè îá’ºêò³â æèò-
ëîâîãî òà ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ç ïàð-
ê³íãîì íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 137,
139, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2.3. Ïðîâåñòè åêñïåðòíó îö³íêó áóä³âåëü

³ ñïîðóä, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 2.2 öüîãî ð³-
øåííÿ, äëÿ âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ (ñïðà-
âåäëèâî¿) âàðòîñò³.

3. Âñòàíîâèòè, ùî ó ðàç³, ÿêùî ðèíêî-
âà (ñïðàâåäëèâà) âàðò³ñòü áóäèíê³â ³ ñïî-
ðóä, ðîçòàøîâàíèõ íà âóë. ×åðâîíîàðì³é-
ñüê³é, 137, 139, îö³íåíèõ â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 2.3 öüîãî ð³øåííÿ, áóäå á³ëüøîþ,
í³æ âàðò³ñòü íîâîçáóäîâàíîãî òðîëåéáóñ-
íîãî äåïî íà âóë. Òðóòåíêà, òîâàðèñòâî ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òåðèòîð³-
àëüíå ì³æãîñïîäàð÷å îá’ºäíàííÿ “Ë³êî-
Õîëä³íã” ïåðåðàõîâóº ð³çíèöþ êîøò³â äî
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

4. Äîçâîëèòè áàëàíñîóòðèìóâà÷àì áó-
äèíê³â ³ ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ íà 
âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 137, 139, ñïèñà-
òè âèùåçàçíà÷åí³ áóäèíêè ç áàëàíñó ï³ä-
ïðèºìñòâ.

5. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òåðèòîð³àëüíå ì³æãîñ-
ïîäàð÷å îá’ºäíàííÿ “Ë³êî-Õîëä³íã”, ï³ñ-
ëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ,
çíåñòè çàçíà÷åí³ áóäèíêè ³ ñïîðóäè, ùî
ðîçòàøîâàí³ íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é,
137, 139.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про затвердження Міської цільової 
програми підготовки та проведення 

в м. Києві фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу

Рішення Київської міської ради № 71/4543 від 31 січня 2008 року

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.07 № 1295 “Про затвердження
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ì³ñüêó ö³ëüîâó ïðîãðàìó
ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â ì. Êèºâ³ ô³-
íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012
ðîêó ç ôóòáîëó (äàë³ — Ïðîãðàìà) çã³äíî
ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) âêëþ÷àòè çàâäàííÿ ç âèçíà÷åííÿì ïî-
êàçíèê³â ³ çàõîä³â Ïðîãðàìè äî â³äïîâ³ä-

íèõ ðîçä³ë³â ïðîåêòó Ïðîãðàìè ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó
íà â³äïîâ³äí³ ðîêè.

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ä ÷àñ
ñêëàäàííÿ ïðîåêòó áþäæåòó ì. Êèºâà ïå-
ðåäáà÷àòè êîøòè äëÿ âèêîíàííÿ âèçíà÷å-
íèõ Ïðîãðàìîþ çàâäàíü ³ çàõîä³â ó â³äïî-
â³äíèõ áþäæåòíèõ ïðîãðàìàõ.
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4. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì, óïðàâë³ííÿì,
³íøèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — âèêîíàâöÿì
Ïðîãðàìè:

4.1. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè â
ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó âèäàòê³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ â áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà â³äïî-
â³äí³ ðîêè.

4.2. Ùîêâàðòàëüíî (äî 05 ÷èñëà ì³ñÿöÿ,
ùî íàñòàº çà ê³íöåì êâàðòàëó) íàäàâàòè
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çâ³òè ïðî õ³ä âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè,
åôåêòèâí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ¿¿ çàâäàíü ³ çàõî-

ä³â, äîñÿãíåííÿ ïðîì³æíèõ ö³ëåé òà åôåê-
òèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ êîøò³â.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðàç íà ð³ê (äî 1 áåðåçíÿ) íàäàâàòè Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ óçàãàëüíåíèé çâ³ò ïðî
õ³ä âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Î. Äîâãîãî.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними
можна в секретаріаті Київради

Про безоплатне прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Києва
світлофорного об’єкта на вулиці Дніпровська

набережна, 17 в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 42/42 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, пунк"
ту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої, дев’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве са"
моврядування в Україні”, враховуючи лист товариства з обмеженою відповідальністю “Славута” від 02.07.07
№ 02"07/07, протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю “Славута” № 2
від 03.09.07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà ñâ³òëîôîðíèé îá’ºêò íà âóëèö³
Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà, 17 â ì³ñò³ Êèºâ³
âàðò³ñòþ 46387,00 ãðí.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà
çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу майна територіальної громади
міста Києва в оренду державним установам 

та організаціям

Рішення Київської міської ради № 76/4548 від 31 січня 2008 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс"
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май"
на”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територі"
альної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”,
а також враховуючи протоколи постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 18.12.07
№ 47 та від 26.12.07 № 48, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó äåðæàâíèì óñ-
òàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Äîãîâîðè îðåíäè áóäèíê³â àáî ïðè-
ì³ùåíü îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ùî
º ïàì’ÿòêàìè, êð³ì ³ñòîòíèõ óìîâ, âèçíà-
÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, ìàþòü
ì³ñòèòè äîäàòêîâ³ óìîâè, âèçíà÷åí³ Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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 секретеріаті Київради

Про питання оренди об’єктів права 
комунальної власності територіальної 

громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 77/4549 від 31 січня 2008 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс"
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май"
на”, рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна те"
риторіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування май"
ном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади
міста Києва”, а також враховуючи протоколи постійної комісії Київської міської ради з питань власності від
12.12.07 № 46, від 18.12.07 № 47 та від 26.12.07 № 48, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè àáî â³äìîâèòè óêëàñòè (ïå-
ðåóêëàñòè) äîãîâîðè îðåíäè (ñóáîðåíäè)
òà âñòàíîâèòè ï³ëüãîâ³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³ä-
íî ç äîäàòêàìè 1, 2, Ç, 4, 5, 6. 

2. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì (óñòàíîâàì),

çà ÿêèìè çàêð³ïëåíå ìàéíî íà ïðàâ³ ãîñ-
ïîäàðñüêîãî â³äàííÿ (îïåðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ), â òåðì³í äî äâîõ ì³ñÿö³â óêëàñòè
(ïåðåóêëàñòè) äîãîâîðè îðåíäè (ñóáîðåí-
äè) ç ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè,

çàçíà÷åíèìè ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ òà
ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë, â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

3. Äîãîâîðè îðåíäè áóäèíê³â àáî ïðèì³-
ùåíü îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ùî º
ïàì’ÿòêàìè, êð³ì ³ñòîòíèõ óìîâ, âèçíà÷åíèõ
ó äîäàòêàõ äî öüîãî ð³øåííÿ, ìàþòü ì³ñòè-
òè äîäàòêîâ³ óìîâè, âèçíà÷åí³ Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåíü Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü îðåíäè îá’ºêò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì 7.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà
íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó
ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретеріаті Київради

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішньобудинкових інженерних мереж, 
споруд та обладнання

Рішення Київської міської ради № 78/4550 від 31 січня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України “Про передачу
об’єктів права державної та комунальної власності” та у зв’язку з тим, що при передачі житлових будин"
ків до комунальної власності територіальної громади зовнішньобудинкові інженерні мережі, споруди та об"
ладнання не були враховані, Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çîâ-
í³øíüîáóäèíêîâ³ ³íæåíåðí³ ìåðåæ³, ñïî-
ðóäè òà îáëàäíàííÿ ³ ïåðåäàòè ó âîëîä³í-
íÿ òà êîðèñòóâàííÿ àêö³îíåðí³é åíåðãî-
ïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî” çã³ä-
íî ç äîäàòêàìè 1, 2 íà óìîâàõ, âèçíà÷å-
íèõ óãîäîþ.

2. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà áåç-
ãîñïîäàðí³ çîâí³øíüîáóäèíêîâ³ ³íæåíåð-
í³ ìåðåæ³, ñïîðóäè òà îáëàäíàííÿ ³ ïåðå-
äàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³î-
íåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë” çã³äíî
ç äîäàòêîì 3 íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãî-
äîþ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè ïðèéíÿòòÿ-ïåðåäà-
÷ó áåçãîñïîäàðíèõ çîâí³øíüîáóäèíêîâèõ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ñïîðóä òà îáëàäíàííÿ,
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ð³øåííÿ,
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретеріаті Київради

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим 

особам виконавчого органу Київради
Рішення Київської міської ради № 70/4542 від 31 січня 2008 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось"
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки"
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíå-
ñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè
31.01.08, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòà-

ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî,
ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè-
¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’-
ÿçàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿â-
ðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çà-
ïèò, ³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé
íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ
ç äíÿ îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретеріаті Київради

Про передачу автомобіля у безоплатне 
користування (позичку) управлінню освіти 

і науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації

Рішення Київської міської ради № 39/39 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статей 827—836 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України,
пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядуван"
ня в Україні”, враховуючи звернення управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адмініс"
трації (лист від 21.12.07 № 01/4593) та згоду комунального підприємства “Київський інститут земельних
відносин” (лист від 12.12.07 № 1978), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ
(ïîçè÷êó) íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ äëÿ ïîòðåá
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ×åðí³ã³âñüêî¿
îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àâòîìî-
á³ëü ÂÀÇ-21210 “Íèâà-êåäð” (íîìåð êóçî-
âà ÕÒÀ21310030045633, 2003 ðîêó âèïóñ-
êó, äâèãóí ¹ 212137135506), ÿêèé íàëå-
æèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåáóâàº
íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò çåìåëüíèõ â³äíîñèí”.

2. Âèçíà÷èòè ïîçè÷êîäàâöåì êîìóíàëü-
íå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò çå-
ìåëüíèõ â³äíîñèí”.

3. Ïîçè÷êîäàâöþ ³ ïîçè÷àëüíèêó â òåð-
ì³í îäèí ì³ñÿöü óêëàñòè äîãîâ³ð ïîçè÷êè,
ïîïåðåäíüî ïîãîäèâøè éîãî ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êè-
ºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ç
ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
âëàñíîñò³.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Хрещатик  26 грудня 2008 ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА 1111

ª ï³ä ùî ïîòàíöþâàòè
ÒÎÏ 10 ³ìåí ó òàíöþâàëüí³é ìóçèö³, ïðî ÿê³ çàãîâîðèëè öüîãî ðîêó
Òèìóð ÁÀØÀ 
"ÒÎÏ 10",
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

М зи , я пиш ть моло-
ді артисти з цьо о спис ,
ми назвали танцювальною
д же мовно. С ажімо
та , зв чання всіх цих
р п і прое тів до верес
а т альне, але не завжди
орієнтоване на дис отеч-
н ю ротацію. Проте пла-
тів и цих ероїв б д ть на
часі на продвин тій дис о
або інді-денс-вечоринці.

Æîäåí ³ç ïåðåðàõîâàíèõ ïåð-
ñîíàæ³â ó íàñ íå áóâ ³ ùå ÿêèéñü
÷àñ (à òî é çîâñ³ì) íå ïðè¿äå,
õî÷à ãàñòðîëüíèé ãðàô³ê ïðàê-
òè÷íî âñ³õ öèõ àðòèñò³â íå âì³-
ùóºòüñÿ íà åêðàí³ ìîí³òîðà. Òî-
ìó ùî ðîçóì³þ÷à àóäèòîð³ÿ â
Êèºâ³ í³ê÷åìíî ìàëà, à ðàä³î-
ñòàíö³¿ òà ³íø³ ÇÌ² ïðàöþþòü
íà ìàñîâîãî ñëóõà÷à, ùî ïðè-
ðîäíî.

Òåõíî, ÿêèé óæå ðîê³â 15, ÿê ³
ðàí³øå, çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíèì,
íå ðàõóºìî — öå ³íøà òåðèòîð³ÿ,
òàêà æ ö³êàâà ³ íåçâ³äàíà â Êè-
ºâ³, é ìè îáîâ’ÿçêîâî ñêëàäåìî
"Òîï10 ³ìåí ó òåõíî, ïðî ÿê³ çà-
ãîâîðèëè öüîãî ðîêó".

1. Hercules And Love
Affair

Ãîëîâí³ äèñêî-ðåâîëþö³îíåðè
öüîãî ðîêó ìåøêàþòü ó Íüþ-
Éîðêó íà DFA Records. Ñèíãë
Blind, â ÿêîìó çàñï³âàâ Antony ç
Antony And The Johnsons, ìèòòþ
âèâ³â "Ãåðêóëåñà" ç éîãî ë³ðè÷-
íèì ³ â³ä÷óæåíèì äèñêî íà ïîï-
îë³ìï ³ ïîòðàïèâ äî ðîòàö³é íà-
â³òü äåÿêèõ íàøèõ ðàä³îñòàíö³é.
Âèñòóï êîìàíäè Åíäðþ Áàòëåðà
(çàñíîâíèê "Ãåðêóëåñà") òóò æå
ñòàâ îäíèì ³ç íàéî÷³êóâàí³øèõ
àêò³â êëþ÷îâèõ ë³òí³õ ìóçè÷íèõ
ôåñò³â ñâ³òó.

2. Aeroplane
Ñòåôàí Ôàñàíî ³ Â³òî Äå Ëþ-

êà, êîòð³ ìåøêàþòü ó Áåëüã³¿,—
äóåò Aeroplane — âèøëè â ñâ³ò ð³ê
òîìó íà âóçëîâîìó äèñêî-ñï³âòî-
âàðèñòâ³ ¿õíüî¿ êðà¿íè Eskimo. ²
ç ïåðøîãî æ ðåë³çó çàïîëîíèëè
áëîãîñôåðó ô³ðìîâèì ïðóæíèì
äèñêî ç íåîíîâèìè ïîï-ìåëîä³-
ÿìè ³ ã³òàðíèì îáðàìëåííÿì.

3. Anoraak
Àáñîëþòíî íå ïëîäîâèòèé ç ïî-

ãëÿäó ñòóä³éíî¿ ðîáîòè, àëå çâ³ä-
êèñü øàëåíî ïîïóëÿðíèé íèí³
ïðîåêò ôðàíöóçà Ôðåäåð³êà Ð³â’º-
ðà, ÿêèé çà ñóì³ñíèöòâîì áàðàáà-
íèòü ó ãðóï³ Pony Pony Run Run
³ âõîäèòü äî êîëåêòèâó Valerie.
Anoraak ëþáëÿòü çà ôóòóðèñòè÷íå
äèñêî íîâî¿ õâèë³ ç ôðàíöóçüêèì
ïðèñìàêîì. Êàæóòü, Ôðåäåð³ê íà-
äèõàºòüñÿ ô³ëüìàìè òà â³äåî-³ãðà-
ìè 80-õ, ùî â ïðèíöèï³ â³ä÷óòíî
ïîçíà÷àºòüñÿ íà éîãî çâó÷àíí³ é
îôîðìëåíí³ îáêëàäèíîê äèñê³â.

4. Golden Bug
Ìîãóòí³é äåáþòíèé àëüáîì ³òà-

ë³éöÿ Àíòóàíà Õàð³ñïóðó "Hot
Robot" — ïðèôàíêîâàíå åëåêòðî-
äèñêî, äå dirty, äå äèãèòàëüíå.
Golden Bug âèïóñêàâ ñèíãëè é
ìèíóëîãî ðîêó, àëå îñòàòî÷íî â³í
çàêð³ïèâ ïîçèö³¿ "Ãàðÿ÷îãî ðîáî-
òà" â îäí³é ³ç êðàùèõ í³ìåöüêèõ
óðáàí-äèñêî êîíòîð Gomma ëè-
øå äâà-òðè òèæí³ òîìó.

5. Late Of The Pier
Ó öüîãî áðèòàíñüêîãî êâàðòåòó

ìàéæå äâà ç ïîëîâèíîþ ì³ëüéîíè
ïåðåãëÿä³â íà ìàéñïåéñ³. Äëÿ ïî-
ð³âíÿííÿ, ó ÿêîãî-íåáóäü Mr. Oizo,
ÿêèé óæå 10 ðîê³â áîìáàðäóº âóõà
ñëóõà÷³â, äî äâîõ íå äîòÿãóº. Õî-
÷à äåáþòíèé àëüáîì ó Late Of The
Pier âèéøîâ ëèøå 11 ñåðïíÿ öüî-
ãî ðîêó — ¿õí³é ïåðøîêëàñíèé íà-
åëåêòðèçîâàíèé ³íä³-ðîê áóâ âè-
äàíèé îäðàçó æ íà ìîíñòðóîçíî-
ìó EMI Recordings. À ùå, ïàì’ÿ-
òàºòüñÿ, ¿õí³é òðåê Broken ó ðåì³ê-
ñ³ Fairy Lights óâ³éøîâ äî ï’ÿòî¿
êîìï³ëÿö³¿ Kitsune Maison, ùî º
ïîêàçíèêîì ïðîñóíóòîñò³.

6. Metronomy
Ïðî ìîäíèé ³íä³-ïîï (ÿêùî

ìîæíà òàê âèñëîâèòèñÿ) ïðîåêò
Metronomy áðèòàíöÿ Äæîçåôà
Ìàóíòà áóëî â³äîìî ùå ï³âòîðà
ðîêó òîìó, àëå ïî-ñïðàâæíüîìó
îáãîâîðþâàòè éîãî ñòàëè ï³ñëÿ
âèõîäó ïåðøîãî àëüáîìó "Nights
Out" íà Because Music. À â Àâñò-
ðàë³¿ éîãî íàäðóêóâàâ Warner. Ùå
á: ó áàðâèñòèõ ³ äî ãåí³àëüíîñò³
ïðîñòèõ ìåëîä³ÿõ ïîâåðõ ³íä³-ðî-
êîâèõ ðèòì-ñåêö³¿ ³ ã³òàð ïðîñòå-
æóºòüñÿ çàøèáëåíèé ñìàê òâîðöÿ.
Äàâàòè æèâ³ øîó é çàïèñóâàòèñÿ
íà ñòóä³¿ Äæîçåôó äîïîìàãàþòü
Îñêàð Êåø ³ ¥åáð³åë Ñòåáá³íã.

7. Lykke li
Lykke li — öå øâåäñüêà ä³â÷èí-

êà, ÿê³é ëèøå 21 ð³ê. Âîíà ïðîâå-
ëà äèòèíñòâî íà âåðøèí³ ãîðè äåñü
ó Ïîðòóãàë³¿ é óñå, ùî ó íå¿ òîä³
áóëî ç ìóçèêè,— öå "The Immaulate
Collection" Ìàäîííè. Ê³ëüêà çèì
âîíà ïîäîðîæóâàëà ç ìàìîþ-ôîòî-
ãðàôîì-õ³ïï³ ²íä³ºþ. Íèí³ Ë³ ç³
ñâî¿ì îñîáëèâèì ñâ³òîãëÿäîì,
âëàñíèì ³ìïðèíòîì LL Recordings
³ êðàñèâîþ ïðîõîëîäíîþ ï³ñåííîþ
ïîï-åëåêòðîí³êîþ ðîçðèâàºòüñÿ
ì³æ Íüþ-Éîðêîì ³ Ñòîêãîëüìîì.

Öå çîâñ³ì íå äèñêîòå÷íà ìóçèêà,
öå íåçàéìàíèé ôåøí, ÿêèé ó ïî-
ðî÷í³é òóñîâö³ ìîäíèê³â-ìåëîìà-
í³â âñüîãî ñâ³òó çíàþòü ³ îáîæíþ-
þòü. À íàäèõàºòüñÿ Ë³, ÿê âîíà íà-
ïèñàëà íà ñâîºìó ñàéò³, ãîëèìè
ãðóäüìè Äæåéí Á³ðê³í.

8. Zombie Zombie
Äâîº ôðàíöóçüêèõ çîìá³ — òî-

âàðèø³ Cosmic Neman ³ Etienne
Jaumet — âèðîáëÿþòü íèù³âíå
àíàëîãîâå êðàóò-äèñêî ³ òåðï³òè

íå ìîæóòü öèôðîâ³ çâóêîâ³ ïðè-
ëàäè. ¯õí³é ïåðøèé àëüáîì "A
Land For Renegades" âèéøîâ íà
ïî÷àòêó öüîãî ðîêó íà âæå, íà-
ïåâíî, êóëüòîâîìó ëåéáë³ Versa-
tile Records — áóäèíêó Joakim,
Chateau Flight ³ I:Cube.

9. Low Motion Disco
Íàçâà öüîãî ïîêè ùî ìàëîâ³äî-

ìîãî øâåéöàðñüêîãî äóåòó ÷àñò-
êîâî ïåðåäàº ìóçè÷íèé íàñòð³é
éîãî ðîá³ò. Ïåðøèé ðåë³ç Low
Motion Disco, ÿêèé âèéøîâ ó ê³í-
ö³ 2007 ðîêó, "Keep It Slow" — öå
íå ñèíãë, à ïîâíîôîðìàòíèé àëü-
áîì (ùî º âåëèêîþ ð³äê³ñòþ äëÿ
íàéïåðøîãî ìëèíöÿ), ³ íàäðóêó-
âàâ éîãî áåëüã³éñüêèé äèñêî-ïî-
ïóëÿðèçàòîð Eskimo. Àêöåíòóþòü
âîíè íà ïîâîë³ ïîâçó÷îìó ñïåéñ-
äèñêî, à ìîæóòü âçàãàë³ ï³òè â äà-
óíòåìïî-õîï àáî IDM-ðîçêà÷êó.

10. Windsurf
Ï³ä ³ì’ÿì Windsurf öüîãî ðîêó

îá’ºäíàëè çóñèëëÿ äâîº äîðîñëèõ
ç ïîãëÿäó ìóçè÷íî¿ çð³ëîñò³ Êà-
ë³ôîðí³¿ Daniel Saxon Judd ³
Samuel Milton Grawe, âîíè æ
ïîâíîö³íí³ òâîð÷³ îäèíèö³ Sor-
cerer ³ Hatchback. ¯õíþ ñâ³æó ³
ïåðøó ðîáîòó "Coastlines" âèïóñ-
òèâ ìîëîäèé ëåéáë
Internasjonal — äî÷³ðíº ï³äïðè-
ºìñòâî Full Pupp Records. Ñàì³ æ
Windsurf íàçèâàþòü ñâîþ ìóçèêó
"nu-balearic-cosmic-disco-slow-
mo-awesome-house"

P. S. Äèñêè ìóçèêàíò³â øóêàé-
òå íà www.cdnow.com

Late Of The Pier

Hercules And Love Affair

Anoraak
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А ціонерне товариство “Каліон Бан У раїна”
(01034, м. Київ, в л. Володимирсь а, 23-а,

тел. 490-14-00, фа с 490-14-05)
повідомляє, що позачер ові За альні збори а ціонерів відб д ться

12 люто о 2009 ро об 11.00 за адресою: 9, Набережна Президента
Поля Д мера, 92920, Париж, Ля Дефанс Седе с, Франція.
Реєстрація а ціонерів здійснюється за в азаною адресою

з 10.30 до 11.00.
Порядо денний:

1. Про реор анізацію АТ “Каліон Бан У раїна” від рите а ціонерне товариство шляхом
перетворення.

2. Про вип с а цій від рито о а ціонерно о товариства, що створюється шляхом перетворення
АТ “Каліон Бан У раїна”.

3. Про мови обмін а цій АТ “Каліон Бан У раїна” на а ції від рито о а ціонерно о товариства,
що створюється шляхом перетворення АТ “Каліон Бан У раїна”.

4. Про обрання омісії з припинення АТ “Каліон Бан У раїна”.
5. Про затвердження план реор анізації АТ “Каліон Бан У раїна” шляхом перетворення.

Представни ам а ціонерів необхідно мати до мент, що посвідч є особ , та належним чином
оформлен довіреність на право часті та олос вання на позачер ових За альних зборах
а ціонерів Бан .

Правління А ціонерно о товариства “Каліон Бан У раїна”
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Завтра на сцені Київсь о-
о а адемічно о театр
оперети по аж ть чер ов
прем’єр — м зичн аз
для дітей "Лампа Аладді-
на" на м зи с часно о
раїнсь о о омпозитора

Сер ія Бед сен а. А втім,
за словами постановни а
Тамари Тимош о-Горюш-
о, спе та ль розрахова-
ний більшою мірою на
дорослих, про що деталь-
ніше вона й розповіла
"Хрещати ".

— Âè âæå ïîíàä 50 ðîê³â ãðàºòå
â òåàòð³. ×îìó âèð³øèëè ñïðîáóâà-
òè ñâî¿ ñèëè â ðåæèñóð³?

— “Ëàìïà Àëàää³íà” — íå ïåð-
øà ìîÿ ñïðîáà ÿê ðåæèñåðà. ß ñòà-
âèëà êàçêó “×èïîëë³íî” Äîìøèí-
ñüêîãî ³ îïåðåòó “Ëåòþ÷à ìèøà”
Êàëüìàíà. Ïðè÷èíîþ, íàïåâíî, º
îòîé ñàìèé àêòîðñüêèé ñòàæ. Çà
ï³âñòîë³òòÿ ñò³ëüêè áóëî ð³çíèõ âè-
ñòàâ, ñò³ëüêè ðîëåé, ùî â³ä÷óëà:
õî÷ó ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ãëÿäà÷åì ³í-
øîþ ìîâîþ. Íàðàç³ õî÷åòüñÿ ðîç-
ïîâ³ñòè êàçêó, ÿêó âñ³ ÷óëè òèñÿ-
÷ó ðàç³â, àëå ðîçêàçàòè ¿¿ òàê, ÿê ÿ
ñàìà ðîçóì³þ, áà÷ó, â³ä÷óâàþ.

— ßê æå âè òðàêòóºòå öþ êàçêó?
— Íó, ïî-ïåðøå, öå Ñõ³ä. À óñå,

ùî ñòîñóºòüñÿ Ñõîäó, âèìàãàº áå-
ðåæëèâîãî, í³æíîãî ñòàâëåííÿ.

Çäàâàëîñÿ á, ìè áàãàòî çíàºìî ïðî
Ñõ³ä ³ öå ïîíÿòòÿ ñòàá³ëüíå. Àëå
³íøà ð³÷, êîëè áåçïîñåðåäíüî äî-
òîðêíåøñÿ äî ñàìîãî ìàòåð³àëó,
ïîâ’ÿçàíîãî ç³ ñõ³äíîþ òåìàòèêîþ.
Â³í íåâëîâèìèé ³ âêðàé ÷óòëèâèé
äî áóäü-ÿêèõ ³íòåðïðåòàö³é. Ñêà-
æ³ìî, æ³íêè òàì òåíä³òí³. Òàêîæ
çîâñ³ì ³íø³ ñòîñóíêè ì³æ æ³íêîþ
³ ÷îëîâ³êîì. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî öå
êàçêà íà êøòàëò ç³áðàííÿ “Òèñÿ-
÷à ³ îäíà í³÷”. Âîíà çà÷³ïàº æèò-
òºâ³ ïðîáëåìè. Âçÿòè õî÷à á ëþ-
áîâ — öå æ çàâæäè ïðîáëåìà, àáî
íåð³âí³ñòü ñîö³àëüíèõ âåðñòâ, ùî
âïëèâàº íà ëþäñüê³ âçàºìèíè. ß
íàìàãàëàñÿ ïåðåíåñòè çâè÷í³ àê-
öåíòè òàê, àáè âñ³ì, õòî ëþáèòü
êàçêè, áóëî ö³êàâî. Äëÿ ìàëå÷³ òðå-
áà âñå ðîçæóâàòè, àáè áóëî çðîçó-
ì³ëî, â³ä “à” äî “ÿ”. Òóò æå ÿ ñïå-
ö³àëüíî ëèøàþ ì³ñöå äëÿ òîãî,
ùîá ãëÿäà÷ ì³ã äîäóìàòè, äîôàí-
òàçóâàòè, äîìð³ÿòè, äàòè âëàñíó
îö³íêó ò³é ÷è ò³é ñèòóàö³¿. Ó ïðî-
öåñ³ ðîáîòè íàä êàçêîþ ìè ç õó-
äîæí³ì êåð³âíèêîì òà äèðåêòîðîì
òåàòðó îïåðåòè Áîãäàíîì Ñòðóòèí-
ñüêèì ä³éøëè âèñíîâêó, ùî íè-
í³øí³ ä³òè òàê³ äîðîñë³, âñå ðîçó-
ì³þòü, ö³êàâëÿòüñÿ äàëåêî íå äè-
òÿ÷èìè ïðîáëåìàìè, ùî ò³ âèñòà-
âè, ÿê³ ïèñàëè äëÿ íèõ ðîê³â 20 òî-
ìó, ¿ì óæå íå ö³êàâ³. Îòæå, ñïðà-
âà çà íîâèì, ñó÷àñíèì ïðî÷èòàí-
íÿì ³ òðàêòóâàííÿì. Õî÷à ä³òè º ä³-
òè, âîíè ìàþòü â³äáóòè ñâîº äè-
òèíñòâî çà ïîâíîþ ïðîãðàìîþ. Öå
é ñòèìóëþâàëî ìåíå ï³ä ÷àñ ïîñòà-
íîâêè “Ëàìïè Àëàää³íà”.

— Äî ÿêîãî æàíðó íàáëèæåíà
öÿ ìóçè÷íà êàçêà?

— Êîëè ñëóõàëà ìóçèêó Ñåð-
ã³ÿ Áåäóñåíêà, çäàëîñÿ, ùî êàç-
êà íàéáëèæ÷à äî ìþçèêëó, ³ íà
âèõîä³ öå ìàº áóòè ÿñêðàâèé äè-
òÿ÷èé ìþçèêë. Àäæå òóò, êð³ì
âëàñíå âîêàëüíèõ íîìåð³â, äóæå
áàãàòî òàíö³â, ÿê³ ìîæíà íàçâà-
òè ñïðàâæíüîþ ïðèêðàñîþ
ñïåêòàêëþ. Ìåí³ äóæå ïîùàñ-
òèëî ç áàëåòìåéñòåðîì, Àíæå-
ëîþ Ãðå÷àíîâñüêîþ. ß çàõîïëå-
íà ¿¿ ôàíòàç³ºþ, ðîçóì³ííÿì
åïîõè ³ êðà¿íè, äå â³äáóâàºòüñÿ
ä³ÿ. Õîðåîãðàô³ÿ Àíæåëè — öå
íå ïðîñòî òàíåöü çàðàäè òàíöþ:
àðòèñòè çà äîïîìîãîþ ïëàñòèêè,
ðóõ³â “äîãîâîðþþòü” òå, ùî íå
ñêàçàíî ñëîâàìè.

— ßê ïðàöþºòüñÿ ç àðòèñòàìè?
— Ïðåêðàñíî! Ìè ÷óäîâî

ñïðàöþâàëèñÿ. Ç³ ìíîþ ïðàöþ-
þòü äâà íàðîäíèõ àðòèñòè,
Êðàâ÷åíêî ³ Òðîôèì÷óê, îáèä-
âà Îëåêñàíäðè. ² íåìàº í³ÿêèõ
íåïîðîçóì³íü òà êàïðèç³â. Óñ³
ãðàþòü ³ç çàäîâîëåííÿì.

— Íå õîò³ëè á ó ñâîºìó ñïåê-
òàêë³ ç³ãðàòè ÿêóñü ðîëü?

— Íåìàº äëÿ ìåíå òóò ðîë³.
Äëÿ ïðèíöåñè Áóäóð ÿ âæå ïå-
ðåðîñëà, äëÿ ìàìè òàêîæ. Ìî¿ì
îíóêàì óæå ïî 18 ðîê³â

Спіл валася
Олеся НАЙДЮК,

“Хрещати ”

Òàìàðà ÒÈÌÎØÊÎ-ÃÎÐÞØÊÎ: “Ä³òè
ïîâèíí³ â³äáóòè ñâîº
äèòèíñòâî çà ïîâíîþ
ïðîãðàìîþ”
Àêòðèñà òåàòðó îïåðåòè ïðî ïîñòàíîâêó 
ìóçè÷íî¿ âèñòàâè “Ëàìïà Àëàää³íà”, 
äå âîíà âèñòóïàº â ðîë³ ðåæèñåðà

ОВНИ
Ви виходите на пі д ховної зріло-

сті та м дрості, завойов єте пова
оточення, професійний престиж, ви-
значаєтеся із творчим по ли анням.
Події тижня є інди атором вчин ів, ва-
шої відповідальності щодо інших (за
попередній рі ) та правильності об-
рано о шлях . Ба атьом доведеться
пере лян ти ставлення до подр жньо-
о життя, змінити намічені ар’єрні ці-
лі. Саме проблеми в сім’ї є оловним
фа тором, я ий потрібно врах вати
під час вибор нових орієнтирів. Ро-
біть став на людей, я і ер ються
одна овими з вами ідеалами, їхня під-
трим а подар є щасливі шанси на ді-
лових теренах.

ТЕЛЬЦІ
Дов ола вас лише ора ли та ди -

татори, що норовлять навчити життє-
вих прем дростей, але ж і ви знаєте,
чо о хочете. Тож врахов йте поради і
тихень о робіть по-своєм , прям йте
наміченим шляхом. Стос н и “бать-
и — діти” віді рають провідн роль.
Саме т т бла ословення Творця ста-
не подар н ом для тих, хто всім сер-
цем пра не сімейно о бла опол ччя.
І ар’єра роз вітне.

БЛИЗНЯТА
Ви в рабстві її величності жорст ої

пра матичної Реальності. Вона ди -
т є свої правила та за они, і їм потріб-
но оритися. Б нтівни ів очі є фіас-
о. Прибор айте емоції, пле айте в
собі здоровий л зд, розжалобити ні-
о о не вдасться. Раціоналізм оточен-
ня — це міцна броня, я не пробити
слізьми з метою задоволення своїх
примх. У сердечних стос н ах лід
с ресне лише тоді, оли сприймати-
мете мило о я свят і он . Моліться
на ньо о, тоді весь не атив перепла-
виться в позитив, і ваш союз вос рес-
не з попел , діставши нове дихання!

РАКИ
Не райтеся в перетя вання а-

ната, фо си з е спериментами “чия
візьме ор ” — небезпечні. Для під-
трим и подр жньої ідилії слід відда-
ти ермо правління шлюбним обран-
цям, нехай насолодж ються владою,
а ви пост пайтеся і дипломатично
підштовх йте їх правильном для
вас напрям , тоді б д ть вов и си-
ті і вівці цілі. Дайте можливість с -
п тни ам реаліз ватися, нехай ба а-
тіють та зростають д ховно з вашою
підтрим ою. Пам’ятайте, що ви —
одне ціле, тож маєте ділити радість
і с м, щастя, оре і роші теж (!) —
все порівн !

ЛЕВИ
Стежте за здоров’ям, енер отон с

низь ий, том слід менше працювати,
не перевтомлюватися, дбайливо роз-
поділяти сили. Свіже повітря, спорт,
нат ральна їжа (важливо підібрати
правильн дієт ), приємні розва и та
любовні втіхи — ось оптимальний ре-
цепт відмінно о самопоч ття. Слід не-
одмінно б ти в парі. Ян ол охання ви-
тає над тими Левами, чиє серце вто-
милося від самотності та е оїзм і від-
рите наз стріч армонійним стос н-
ам. Доля за ли ає знайти мило о с -
п тни а і створити союз, що баз єть-
ся на висо их поч ттях та спільних ін-
тересах. Дерзайте! Наст пно о ро
сили небес вам допомож ть цьом !

ДІВИ
Запаліть свіч охання, для влаш-

т вання особисто о щастя настав зо-
ряний час. Проб діть в собі поч ття ви-
со ої любові до всіх, хто волею долі
опинився поряд. Вип стіть бла одатно-
о джина простір, нехай пест є, о ор-

тає ніжністю та лас ою все живе. Ви
по ли ані наповнити радісним арома-
том свята і нев амовно о піднесення
Всесвіт! А не араздам зась!

ТЕРЕЗИ
Пірніть хатні лопоти, станьте бе-

ре инею в домі, т рботливою оспо-
динею. По ажіть, що ви майстриня на
всі р и. За що не візьметеся, все
вдається на ласном рівні: ч дова -
ховар а, прибиральниця, мати, др -
жина, охан а... Домашні захваті від
та ої аз ової Феї, переб вайте на цій
хвилі і не дайте їм розчар ватися...

СКОРПІОНИ
Вас де не посій, там і вродить, за-

вдя и пра тицизм , блис чій ом -
ні абельності, нюх на ви ідний збі
обставин, мінню ви он вати іль а
справ одночасно, здатні спішно роз-
в’язати не лише свої, а й ч жі проб-
леми. Не заб вайте озиратися, мин -
ле — це с арбниця, де можна взяти
валют досвід та онверт вати її на
втілення перспе тивних планів.

СТРІЛЬЦІ
Вам доведеться арно потр сити а-

манцем, передбачається ба ато по -
по . Не с ладайте роші в “панчох ”.
К п йте подар н и близь им, поліп-
ш йте доброб т родини і про себе не
заб вайте. Конта ти з людьми, рідни-
ми д шею є потребою життєво о ом-
форт . Не варто хиз ватися роз мом
та досвідом, йо о вас хоч реблю а-
ти, одна це вселятиме роздрат ван-
ня, сіятиме зло, вчіться наставляти на
п ть істини людей делі атними пора-
дами та мітливими під аз ами.

КОЗОРОГИ
Натис айте на стартові важелі, роз-

починається бла одатний період для
самоствердження ба атьох напрям-
ах діяльності. Ви маєте ні альний
шанс (б ває один раз на 12 ро ів)
продемонстр вати свої таланти, ста-
ти най ращими, знаменитими, ба а-
тими, обі нати он рентів і зійти пер-
шими на олімп слави. Тіль и пильн й-
те, аби олова не запаморочилася від
щастя, бо можете ненаро ом звали-
тися вниз!

ВОДОЛІЇ
Не рвіться на передов , відійдіть

тінь, замас йтеся, та а позиція впи-
с ється в нинішні осмічні нормативи.
Збережете доро оцінні сили, що та-
н ть, я віс . Про со ровенне не ба-
зі айте. Нехай тиші самотності ви-
зрівають зерна лобальних планів на
майб тнє, підживлюйте їх своїми ба-
жаннями, про р ч йте в олові омбі-
нації, детально прорахов йте, все з о-
дом реаліз ється, а Всевишній вас не
підведе. Ріш че ро йте рсом
власних інтересів.

РИБИ
Др жба — це святая святих. У цьо-

м доведеться вам в отре впевнити-
ся і обновити братерсь е оло, пере-
лян вши стос н и з особами, що не
виправдали ваших сподівань на від-
даність, не пройшли випроб вань за
за онами справжньої др жби, зловжи-
вали вашим альтр їзмом заради осо-
бистої ви оди. Працюйте з прохоло-
дою, е ономно розподіляйте свій по-
л м’яний ент зіазм (бо заробите не
роші, а боляч и). Інт їція вас блис-
ча, це допоможе бачити все прихо-

ване та невидиме, розсе ретить за-
мас ованих воро ів. Більше мрійте в
тиші самотності, щиро вірте вищ
підтрим , моделюйте в д м ах пла-
ни, і вони з одом, я азці, матері-
аліз ються
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 26 ãðóäíÿ ïî 1 ñ³÷íÿ)
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Êè¿â ïîáà÷èòü íà âëàñí³ î÷³ ìàò÷³
ªäèíî¿ Ë³ãè ÂÒÁ
Ïåðåìîæöåì äåáþòíîãî òóðí³ðó ñòàâ ìîñêîâñüêèé ÖÑÊÀ
Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У Мос ві відб вся перший
в історії Промо-К бо
Єдиної Лі и ВТБ — ново о
л бно о зма ання за
частю провідних л бів
Східної Європи. У ньом
взяв часть БК "Київ",
я ий посів третє місце
після мос овсь о о ЦСКА
і "Хімо ". Відрадно, що
один із етапів зма ань
Єдиній Лізі ВТБ заплано-
вано провести в столиці
У раїни.

Áàñêåòáîëüíèé êëóá “Êè¿â” ³ç
ðàä³ñòþ ïðèéíÿâ çàïðîøåííÿ
âçÿòè ó÷àñòü ó Ïðîìî-Êóáêó íî-
âîñòâîðåíî¿ ªäèíî¿ Ë³ãè ÂÒÁ,
ìàò÷³ ÿêîãî â³äáóëèñÿ â ìîñêîâ-
ñüêîìó ÓÑÊ ÖÑÊÀ. Ïðîòÿãîì
òðüîõ ³ãðîâèõ äí³â â³ñ³ì êîìàíä ç
ï’ÿòè êðà¿í — Ðîñ³¿, Óêðà¿íè,
Ëèòâè, Ëàòâ³¿ ³ Ïîëüù³ — âèÿâ-
ëÿëè íàéñèëüí³øó ó ôîðìàò³ “Ô³-
íàëó âîñüìè”.

Ó ÷âåðòüô³íàë³ “áåêè” ïåðå-
ìîãëè ëèòîâñüêèé “Æàëüãèð³ñ” —
74:67, ïîò³ì ó 1/2 ô³íàëó ïîñòó-
ïèëèñÿ ÖÑÊÀ — 58:88 ³, íàðåø-
ò³, â ìàò÷³ çà òðåòº ì³ñöå, äîñèòü

íåñïîä³âàíî çäîëàëè îï³ð îäíîãî
ç êðàùèõ êëóá³â Ðîñ³¿, ìîñêîâ-
ñüêîãî “Äèíàìî” — 86:73. Ïåðå-
ìîæöåì òóðí³ðó ñòàâ ÖÑÊÀ,
ÿêèé âèÿâèâñÿ ñèëüí³øèì çà
“Õ³ìêè”.

Ï³äñóìêè Ïðîìî-Êóáêó ªäèíî¿

Ë³ãè ÂÒÁ òàê³: ÖÑÊÀ (Ðîñ³ÿ),
“Õ³ìêè” (Ðîñ³ÿ), ÁÊ “Êè¿â” (Óêðà-
¿íà), “Äèíàìî” Ì (Ðîñ³ÿ), “Æàëü-
ãèð³ñ” (Ëèòâà), “Àçîâìàø” (Óêðà-
¿íà), “ÀÑÊ-Ðèãà” (Ëàòâ³ÿ), “Ñî-
ïîò” (Ïîëüùà).

²íäèâ³äóàëüí³ íàãîðîäè ä³ñòà-

ëè: ðîç³ãðóþ÷èé ÖÑÊÀ Äæîí Ðî-
áåðò Õîëäåí, çàõèñíèê “Õ³ìîê”
Àíòîí Ïîíêðàøîâ, ëåãêèé ôîð-
âàðä ÁÊ “Êè¿â” Ìàíó÷àð Ìàðêî-
¿øâ³ë³, âàæêèé ôîðâàðä ÁÊ “Êè-
¿â” Êåíàí Áàéðàìîâ³÷, öåíòðî-
âèé “Õ³ìîê” Ìàéê Ó³ëê³íñîí.
Âîëîäàðåì çâàííÿ MVP (“Íàé-
ö³íí³øîãî ãðàâöÿ òóðí³ðó”) ñòàâ
çàõèñíèê ÖÑÊÀ Ðàìóíàñ Øèø-
êàóñêàñ.

Â³äçíà÷èìî, ùî îðãàí³çàòîðè
ñïëàòèëè êëóáàì óñ³ âèòðàòè ³ âè-
ä³ëèëè 190 òèñÿ÷ ºâðî íà ïðèçî-
âèé ôîíä, à ñàìå: ïåðåìîæöåâ³ —
50, ô³íàë³ñòîâ³ — 30, ï³âô³íàë³ñ-
òàì — ïî 25, ³íøèì êëóáàì — ïî
15. Íîâîñòâîðåíó Ë³ãó ÂÒÁ ñêëà-
äóòü â³ñ³ì ó÷àñíèê³â, ÿê³ ïðîâå-

äóòü òðè òóðè â ð³çíèõ ì³ñòàõ.
Êîìàíäè ç³ãðàþòü ïî òðè ìàò÷³
çà òðè äí³, ïî÷èíàþ÷è ç ï’ÿòíè-
ö³ àáî ñóáîòè, ðîç³ãðàâøè âñ³ â³-
ñ³ì ì³ñöü.

Ïåðøèé òóð, ïåðåäñåçîííèé, ó
âåðåñí³ 2009 ðîêó â³äáóäåòüñÿ â
Ëàòâ³¿, Ïîëüù³ àáî Ðîñ³¿. Äðó-
ãèé — ó ëèñòîïàä³, â ëèòîâñüêî-
ìó Êàóíàñ³, òðåò³é — ó Êèºâ³, â
ê³íö³ ñ³÷íÿ àáî íà ïî÷àòêó ëþòî-
ãî 2010 ðîêó. Öå áóäå õîðîøà
ìîæëèâ³ñòü â³ò÷èçíÿíèì ïðè-
õèëüíèêàì “ãðè âåëåòí³â” íà
âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èòè áàñêåòáîë
âèñîêîãî ´àòóíêó.

Çà ï³äñóìêàìè âñ³õ òðüîõ òóð³â,
íàâåñí³ 2010 ðîêó â Ìîñêâ³, â³ä-
áóäåòüñÿ “Ô³íàë ÷îòèðüîõ”

“Ñîê³ë” ñÿãíóâ ñòîî÷êîâîãî 
ðóáåæó íà òë³ âåëèêî¿ âòîìè
Äî ô³í³øó ïåðøîãî åòàïó çàëèøèâñÿ îäèí òóð
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий "Со іл" провів
чер ові поєдин и Вищій
лізі Від рито о чемпіонат
Росії, в я их спочат
вдома пост пився хо ей-
ном л б "Бєл ород" —
1:2, а потім зяв реванш
з та им самим рах н ом,
але тіль и в овертаймі.
Та им чином, підопічні
Оле сандра Се анда
встановили антире орд
сезон , набравши спа-
рених поєдин ах лише
два оч и.

Äåâ’ÿòü ïîºäèíê³â çà äâàíàä-
öÿòü äí³â — òàêå íàâàíòàæåííÿ
äîâåëîñü âèòðèìàòè ïðîâ³äíèì
õîêå¿ñòàì “Ñîêîëà”, ÿê³ âõîäÿòü
³ äî ñêëàäó çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. Ç³-
ãðàâøè ô³íàëüíèé ïîºäèíîê
“Êóáêà Ïîë³ññÿ 2009 Ñîþç-Â³ê-
òàí” ó Ãîìåë³ ïðîòè á³ëîðóñ³â, âî-
íè âæå ÷åðåç äåíü çíîâó âèéøëè
íà ë³ä.

“Ñîê³ë”, ÿê â³äîìî, â³êîâà
êîìàíäà, òîìó âèìàãàòè â³ä ãðàâ-
ö³â øâèäê³ñíîãî õîêåþ ó çóñòð³-
÷àõ ç ÕÊ “Áºëãîðîä” áóëî cêëàä-
íî. Äî òîãî æ ó ïåðø³é çóñòð³÷³
ñïðàâæí³é êóðàæ ñï³éìàâ ãîëê³-
ïåð ãîñòåé Îëåêñàíäð Ïîëóêåºâ,
ÿêèé â³äáèâ ñîðîê îäèí ïîñòð³ë
êèÿí, ïðîïóñòèâøè øàéáó ëèøå
ï³ñëÿ êèäêà Îëåãà Øàôàðåíêà.

Â³äâåðòî “íà÷óäèâ” ó ö³é ãð³ àð-
á³òð Êîìàðîâ ³ç Íèæíüîãî Íîâ-
ãîðîäà. Ñïî÷àòêó â³í “âèïèñàâ”
çà ðîçìîâè âèëó÷åííÿ äî ê³íöÿ
ìàò÷ó êàï³òàíó “Ñîêîëà” Þð³þ
Ãóíüêó, à ïîò³ì íàïðèê³íö³ â³ä-
âåðòî “ïîñàäèâ” ï³äîï³÷íèõ
Îëåêñàíäðà Ñåóêàíäà íà ñâèñòîê,

äîçâîëèâøè ÕÊ “Áºëãîðîä” çáå-
ðåãòè ïåðåìîæíèé ðàõóíîê — 2:1.

Íàñòóïíîãî äíÿ õîêå¿ñòè “Ñî-
êîëà” çðîáèëè âñå ìîæëèâå äëÿ
ïåðåìîãè, àëå çäîáóòè ¿¿ çìîãëè
ò³ëüêè â îâåðòàéì³. Ì³ñöå ó âî-
ðîòàõ ÕÊ “Áºëãîðîäà” çàì³ñòü
Ïîëóêåºâà çàéíÿâ ìîëîäèé Ìè-

êèòà Áåñïàëîâ, à âò³ì, ³ â³í çàãà-
ëîì ç³ãðàâ íà âèñîêîìó ð³âí³.
Øòóðì âîð³ò ãîñòåé, ÿê³ øâèäêî
ïîâåëè â ðàõóíêó, òðèâàâ äî 54-¿
õâèëèíè, àæ ïîêè Â³òàë³é Ëþò-
êåâè÷ äîáèâ øàéáó ç ï’ÿòà÷êà.
Ïåðåìîãó “Ñîêîëó” (2:1) â á³ëü-
øîñò³ ïðèí³ñ Þð³é Ãóíüêî — ç
éîãî ìîãóòí³ì ïîñòð³ëîì øàíñ³â
âïîðàòèñü ó ðîñ³éñüêîãî ãîëê³ïå-
ðà ìàéæå íå áóëî.

Òèì ÷àñîì ãîëîâíèé êîíêóðåíò
“Ñîêîëà” â áîðîòüá³ çà ïåðøå
ì³ñöå ÕÊ “Äìèòðîâ” äâ³÷³ ïåðå-
ì³ã ï³òåðñüêèé õîêåéíèé êëóá

ÂÌÔ — 4:1 òà 3:1, ñêîðîòèâøè
ð³çíèöþ â î÷êàõ â³ä êèÿí äî ì³-
í³ìóìó. Â îñòàííüîìó ñïàðåíîìó
òóð³ “Ñîê³ë” ïðèéìàòèìå â áðî-
âàðñüêîìó òîðãîâî-ðîçâàæàëüíî-
ìó öåíòð³ “Òåðì³íàë” ñòóï³íñüêèé
“Êàï³òàí” (26 ãðóäíÿ ïî÷àòîê î
19-é ãîäèí³, à 27 ãðóäíÿ — î 
14-é), à ÕÊ “Äìèòðîâ” ãðàòèìå
âäîìà ç ïîäîëüñüêîþ “Ðèññþ”. Çà
ï³äñóìêàìè äðóãîãî åòàïó òóðí³-
ðó áóäå ñôîðìîâàíî êàëåíäàð òðå-
òüîãî â³äð³çêó ÷åìï³îíàòó, ïåðø³
ìàò÷³ ÿêîãî çàïëàíîâàíî íà 9—10
ñ³÷íÿ

Саша ОБРАДОВІЧ, оловний тренер БК “Київ”:
— У цілом я задоволений рез льтатом, я ий по азали мої підопічні

в Мос ві, о рім, звісно, ри з ЦСКА, я ий виявився на олов сильнішим.
Не слід заб вати, що ми рали без амери анців Брента Райта і Клея Та -
ера, я і є основними равцями оманди, а в останньом матчі з мос-
овсь им “Динамо”, через травм оліна не змі вийти на майданчи наш
апітан Арт р Дроздов. Навіть та ій непростій сит ації ми змо ли пе-
ремо ти сильний російсь ий л б.
Після першої половини ри “Динамо” б ло поперед з різницею в

п’ять очо і я с азав: “Нині в нас є всі шанси взяти хід матч під свій
онтроль. Вийдіть, і доведіть, що нам це під сил !”. Хлопці посл хали
мене, переломили хід непросто о поєдин і ціл ом засл жено посіли
на престижном т рнірі третє місце.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

У матчі за третє місце Промо-К б а Єдиної Лі и ВТБ між БК "Київ" та
"Динамо" на майданчи б ло спе отно
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І В ВО ПО П Ш О

1. "Со іл" Київ 42 29 6 1 6 144-77 100

2. ХК "Дмитров" 42 30 3 3 5 162-75 99

3.
ХК "Рись"
Подольсь

42 27 5 1 9 148-86 92

4.
МХК "Крила
Рад" Мос ва

42 22 5 5 10 131-98 81

5.
"Капітан"
Ст піно

42 22 1 5 14 137-98 73

6. ХК “Рязань" 42 19 2 5 16 119-129 66

7. ХК “Липець " 42 12 7 1 22 119-136 51

8. ХК “Бєл ород" 42 12 1 9 20 105-144 47

9.
"Кристал"

Еле тросталь
42 13 1 1 27 108-160 42

10.
ХК ВМФ
Сан т-

Петерб р
42 9 3 4 26 106-156 37

11.
"Крила Рад"
Мос ва

42 10 2 1 28 100-161 35

12. "Титан" 42 9 2 2 29 81-141 33

Òóðí³ðíå ñòàíîâèùå

Партнери по оманді поздоровляють Юрія Г нь а (правор ч) з переможною
шайбою ворота хо ейно о л б "Бєл ород"
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Çâè÷àéíèé ëþäñüêèé ïîäâèã,
àáî ²ñòîð³ÿ ïðî òå, ùî âàðòî íàâ÷èòèñÿ äàâàòè ãðîø³ íå ëèøå íàéá³äí³øèì 
³ íàéíåùàñí³øèì, à é òèì, õòî ñïðàâä³ âì³º áîðîòèñÿ

Íèí³ ï’ÿòèêëàñíèêó Ìèõàéëèêó 12 ðî-
ê³â. Êîæåí éîãî äåíü ðîçïèñàíèé ìàéæå
ïîãîäèííî. Ó áóäí³ â³í õîäèòü äî ñïåö³à-
ë³çîâàíî¿ øêîëè-³íòåðíàòó, çàéìàºòüñÿ
ñïîðòîì òà â³äâ³äóº òâîð÷èé ãóðòîê ðàçîì
ç³ çäîðîâèìè ä³òüìè. Óñ³ ñâî¿ âèðîáè Ìè-
õàéëèê äàðóº áàáóñ³. Ó â³ëüíèé ÷àñ õëîï-
÷èê ñêëàäàº ïàçëè (ó íüîãî íà ïîëèö³ ¿õ
ïîíàä 70), ïðè÷îìó ðîáèòü öå ç íåéìîâ³ð-
íîþ øâèäê³ñòþ òà âì³ííÿì. Êîðîòøå êà-
æó÷è, Ìèøêîâ³ í³êîëè íóäüãóâàòè. Ïðè-
íàéìí³ òàê ñòâåðäæóº éîãî ìàìà. À ùå
Ìèõàéëèê ÷àñòî óñì³õàºòüñÿ íà âñþ íåïîâ-
íó ê³ëüê³ñòü çóá³â, îãîëþþ÷è ÿñíà. Âèõî-
äèòü öå â íüîãî äóæå ùèðî é íåâèìóøå-
íî, ÿê ó âñ³õ ä³òåé. Òå, ÿêèì õëîï÷èíà áóâ
ó ïåðø³ ðîêè æèòòÿ, â³í, íàïåâíî, íå
ïàì’ÿòàº é íàâðÿä ÷è ñüîãîäí³ çðîçóì³º.

Ìàëþê ç’ÿâèâñÿ íà ñâ³ò ³ç ñèíäðîìîì
Ïðàäåðà-Â³ëë³. Õëîï÷èê íå ì³ã àí³ ðóõà-
òèñÿ, àí³ êîâòàòè, àí³ íàâ³òü ïëàêàòè ÷å-
ðåç ã³ïîòîí³þ — çàõâîðþâàííÿ, êîëè âñ³
ì’ÿçè ðîçñëàáëåí³. À ùå ïåâíèé ÷àñ â³í ëè-
øàâñÿ áåç ³ìåí³ — íà éîãî êóâåç³ áóâ ëè-
øå â³äïîâ³äíèé íàïèñ — "õëîï÷èê, 2200".
Òàê éîãî é íàçèâàëè ì³æ ñîáîþ ïðàö³âíè-
êè ïîëîãîâîãî áóäèíêó. Ë³êàð³ â³äâåðòî ðà-
äèëè ìîëîä³é ìàì³ â³äìîâèòèñÿ â³ä äèòè-
íè, ìîâëÿâ, òàêèé ñèí í³êîëè ¿¿ íå ïîò³-
øèòü, à ëèøåíü çàéâîãî êëîïîòó çàâäàñòü.
"Âè ìîëîäà, íàðîäèòå ùå",— "ñâÿòà" ïðîñ-
òîòà ìåäèê³â.

— Òàòî Ìèõàéëèêà îäðàçó â³ä íàñ â³äìî-
âèâñÿ. Ìè ç ìàìîþ îïèíèëèñÿ â äóæå
ñêðóòíîìó ñòàíîâèù³. Çàðàäè ïîðÿòóíêó
îíóêà ìîÿ ìàìà ï³øëà ç ðîáîòè. Âîíà, ãåî-
ëîã çà ôàõîì, ïðàöþâàëà â Ãåîëîã³÷íîìó
òåõí³êóì³ âèêëàäà÷åì,— ðîçïîâ³äàº âñå ³ç
ñàìîãî ïî÷àòêó Ë³ëÿ, áàâëÿ÷èñü ³ç ïëþøå-
âèì "ðîçì’ÿêëèì" ïåñèêîì.— Ìàìà çíàº-

òüñÿ íà êàìåíÿõ ³ ì³íåðàëàõ. Òîìó âîíà
ðèçèêíóëà é â³äêðèëà âëàñíèé á³çíåñ, àáè
çàðîáèòè íà ë³êóâàííÿ Ìèøêà. Àäæå ì³é
ñèí áóâ îòàêèì,— Ë³ë³ÿ ïîêàçóº ìåí³ ³ã-
ðàøêó, ìíó÷è ¿¿ â ðóêàõ.

Çà ñëîâàìè ìàìè, ¿õíÿ íåâåëèêà ãåðî¿÷-
íà ðîäèíà âæå â³äïëàêàëà ñâîº. Êîëè íå
áóëî ãðîøåé íà ë³êóâàííÿ, äîâåëîñÿ ïðî-
äàòè âñå, ùî ìàëè. Ä³éøëè íàâ³òü äî ìåá-
ë³â ó êâàðòèð³. Íà ùàñòÿ, áàáóñ³-ãåîëîãó òà-
ëàíèëî. Áóêåòè òà ³íø³ âèðîáè ç êàìåí³â
³ ì³íåðàë³â ïîìàëó ïî÷àëè ðîçêóïîâóâàòè.
Ïðîòÿãîì ïåð³îäó ë³êóâàííÿ ðîäèí³ âäàâà-
ëîñÿ ìàéæå ðåãóëÿðíî âîçèòè õëîï÷èêà äî
Ì³æíàðîäíî¿ êë³í³êè â³äíîâíîãî ë³êóâàí-
íÿ, ùî â Òðóñêàâö³, äå ò³ëüêè çà îçäîðîâ-
÷³ ïðîöåäóðè áåðóòü ïîíàä 4000 ãðèâåíü (à
çàãàëîì — ïðèáëèçíî 12 òèñ. ãðí). Ìèõàé-
ëèêà ïîñòàâèëè íà íîãè â ïðÿìîìó çíà-
÷åíí³ öüîãî ñëîâà. ªäèíà âàäà, ÿêà é äî-
ñ³ íàãàäóº ïðî ê³ëüêàð³÷íó áîðîòüáó ç õâî-
ðîáîþ, öå òå, ùî õëîï÷èê òàê ³ íå íàâ÷èâ-
ñÿ íîðìàëüíî ãîâîðèòè. Àëå ìàìà êàæå,
ùî â³í óñå ðîçóì³º. Ñàìå â öåé ÷àñ Ìèø-
êî ãîëîñíî "óãóêàº" íà ï³äòâåðäæåííÿ ¿¿
ñë³â, íå â³äðèâàþ÷èñü â³ä ïàçë³â. Çàê³í-
÷èâøè ñâîþ ðîçïîâ³äü, Ë³ë³ÿ ä³ñòàº ç ïî-
ëèö³ ãðóá³ ôîòîàëüáîìè òà ðîçãîðòàº ¿õ ïå-
ðåä³ ìíîþ. Ìèõàéëèê ìèòòþ îïèíÿºòüñÿ
á³ëÿ íàñ.

— Âèäîâèùå, ÿêùî ÷åñíî, íå ç ëåã-
êèõ,— ïîïåðåäæàº æ³íêà. ² ñïðàâä³ íå ç
ëåãêèõ: íà òèõ ñâ³òëèíàõ Ìèøêî, ì’ÿêî
êàæó÷è, äóæå õâîðèé. Äëÿ òîãî, àáè ñôî-
òîãðàôóâàòè õëîï÷èêîâå ò³ëî, éîãî ï³ä-
òðèìóþòü ç óñ³õ áîê³â. ² òàê ìàéæå íà
êîæíîìó ôîòî. Ñàì Ìèõàéëèê äèâèòüñÿ
íà ñåáå ìîâ÷êè, àëå íàìàãàºòüñÿ øâèäêî
ïåðåãîðòàòè ñòîð³íêè àëüáîìó. Ðîçóì³º?
Ìàìà êàæå, ùî í³.

— À êèì òè õî÷åø áóòè, êîëè âèðîñ-
òåø? — ÿêîñü àâòîìàòè÷íî çàïèòóþ â
Ìèøêà. Õëîï÷èê ïî÷èíàº æåñòàìè ïîêà-
çóâàòè â³äïîâ³äü ìàì³, ïîñò³éíî òîðêà-
þ÷èñü ïðè öüîìó ñâîãî ï³äáîð³ääÿ.

— Öå â³í òàê ïîÿñíþº, ùî õî÷å áóòè
ñâÿùåíèêîì. À çà ï³äáîð³ääÿ áåðåòüñÿ, áî
â îòöÿ Âàëåð³ÿ, ÿêèé éîãî õðåñòèâ, òåæ º
áîðîäà. Õî÷à ïîêè ùî íàì ëÿ÷íî äóìàòè
íå ò³ëüêè ïðî ìàéáóòíº, à é ïðî çàâòðàø-
í³é äåíü. Ìèõàñèê äèâèòüñÿ íà íàñ ³ óñ-
ì³õàºòüñÿ.

Ðîäèíà Ïîíîìàðåíê³â äàâíî âæå íå â³-
ðèòü ó äèâà, áî çâèêëè âîíè ïîêëàäàòèñÿ ëè-
øå íà âëàñí³ ñèëè. Ñï³â÷óòòÿ òà ëþäñüêà
ï³äòðèìêà ¿õ ìàéæå íå òîðêíóëèñÿ. Ñüîãî-

äí³ âîíè äÿêóþòü Áîãó, ùî ¿ì óäàëîñÿ çðî-
áèòè ìàéæå íåìîæëèâå â áåçíàä³éí³é ñèòó-
àö³¿. Ïðîòå öå íå ê³íåöü ³ñòîð³¿, à ëèøå ¿¿ ïî-
÷àòîê, áî ïîäàëüøå ë³êóâàííÿ ïîòðåáóº çíà÷-
íî á³ëüøèõ êîøò³â, êîòðèõ ó ö³º¿ ñ³ì’¿ ïðîñ-
òî âæå íåìàº, àäæå âñå òðèìàºòüñÿ íà ÿêè-
õîñü êàì³íöÿõ, ÿê³ ö³êàâëÿòü äàëåêî íå âñ³õ.

ßêùî âàì íåáàéäóæà äîëÿ õëîïöÿ é âè
õî÷åòå äîïîìîãòè, çàòåëåôîíóéòå äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ çà íîìåðîì 497-56-44 ³ ä³çíàé-
òåñÿ, ÿê ñàìå ìîæíà íàäàòè äîïîìîãó

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

Ó âèõ³äí³ á³ëÿ âèõîäó ç³ ñòàí-
ö³¿ ìåòðî "Ì³íñüêà" îñîáëèâî ãà-
ì³ðíî. Íà äîñèòü âåëèêîìó "ìàé-
äàí³" çáèðàºòüñÿ ñèëà-ñèëåííà ä³-
òåé — îäí³ êàòàþòüñÿ íà "ñï³ðàëü-
í³é" ã³ðö³ â³äîìîãî ôàñò-ôóäó, ³í-
ø³ — íà ìàøèíêàõ àáî íàâåðòà-
þòü êîëà íà ïîí³. Ñàìå ñþäè ÷àñ-
òåíüêî ìàìà ²ííà ïðèâîçèòü ó â³-
çî÷êó ñâîþ Ãàííóñþ, ÿê³é äî âïî-
äîáè ïðîñòî äèâèòèñÿ íà ³íøèõ
õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê. Ùîäî ïîí³,
òî äëÿ ¿¿ ìàìè, çâè÷àéíîãî âè-
êëàäà÷à, öå äîâîë³ äîðîãå çàäîâî-
ëåííÿ.

Öüîãî ðàçó ìàìà é äîíüêà
ïðèéøëè äî ìåòðî, àáè çóñòð³òè
ìåíå. ß ïîì³÷àþ ¿õ ³ùå çäàëåêó.
Ãàííóñÿ òðîõè íåâïåâíåíî ñè-
äèòü ó â³çî÷êó òà âîäíî÷àñ ì³öíî
òðèìàº â ðóö³ íåâåëèêó ðîæåâó
ñóìî÷êó ç³ ñâî¿ìè óëþáëåíèìè ³ã-
ðàøêàìè — äâîìà ëÿëüêàìè,
äåëüô³íîì òà âåäìåäèêîì.

— Ïðèâ³ò,— êàæó ¿é. Âîíà ï³ä-
âîäèòü íà ìåíå î÷³, òðîõè ðîçòó-
ëÿº ðîòèêà, àëå ìîâ÷èòü.

— Âîíà òð³øêè ñîðîìèòüñÿ.
Äàéòå ¿é ðóêó.

Äàþ. Ñòèñêàþ ìàëåíüêó òåïëó
ðó÷êó, "â³äøóêàâøè" ¿¿ â ðóêàâ³
ðîæåâî¿ â ñí³æèíêó êóðòêè, ³ â³ä-
÷óâàþ, ÿê ó â³äïîâ³äü âîíà çëåã-
êà ñòèñêàº ìîþ. Îòàê ìè é ïðè-
â³òàëèñÿ. ¯¿ ìàìà ïðîïîíóº ìåí³
ïðîãóëÿòèñÿ ðàéîíîì. Ìè ïî-
â³ëüíî éäåìî, ÷àñ â³ä ÷àñó ñïè-
íÿþ÷èñü äëÿ ïîäîëàííÿ â³çî÷êîì
áàð’ºð³â — òðîòóàð³â òà ÷èñëåí-
íèõ íåïîòð³áíèõ ñõîäèíîê.

Òèì ÷àñîì ²ííà ðîçïîâ³ëà, ùî
â íå¿ ìàëè íàðîäèòèñÿ äâîº ä³òåé

îäðàçó — çäîðîâåñåíüê³ õëîï÷èê
³ ä³â÷èíêà. Óñ³ çíàéîì³ çàâ÷àñíî
â³òàëè ìîëîäèõ áàòüê³â, áàæàþ÷è
ùàñòÿ ¿é òà ¿¿ ìàëþêàì. Òà íåçà-
äîâãî äî ïîëîã³â ë³êàð³ çðîáèëè
²íí³ ùåïëåííÿ, ÿêå ñïðè÷èíèëî
íåãàòèâíó ðåàêö³þ îðãàí³çìó. ßê
íàñë³äîê — áðàòèê Ãàííóñ³ íàðî-
äèâñÿ ìåðòâèì, à âîíà — äóæå
õâîðîþ.

— Áà÷èòå, ó íàñ íàâ³òü â³çî÷îê
ç³ ñïåö³àëüíèìè êð³ïëåííÿìè, àáè
"çàô³êñóâàòè" äîíüêó â íüîìó. Âî-
íà íå ìîæå ñèä³òè ñàìà. Òàêîæ ó
íàñ òðîøêè êîñÿòü î÷³, ³ ìè ïî-
ãàíî ÷óºìî,— ìàìà ²ííà â³äñóâàº
øàïî÷êó ä³â÷èíêè ³ êð³çü á³ëÿâ³
êó÷åðèêè äîí³ ïîêàçóº ìåí³ ñëó-
õîâ³ àïàðàòè. Ïîò³ì ïîêàçóº íà
ïðîçîðèé "âêëàäèø" ó âóøêó.

— 180 ãðèâåíü ó êîæíå âóø-
êî,— êàæå ìàìà.

À äàë³ ïî÷àëîñÿ íàéáîëþ÷³øå
äëÿ ²ííè — ï³äðàõóíêè âèòðàò, ó
ÿêèõ ñàìà æ³íêà ÷àñ â³ä ÷àñó ïëó-
òàºòüñÿ. Àäæå ë³êóâàòè Ãàííóñþ,
çà ñëîâàìè ìàìè,— öå íà÷å áó-
äóâàòè êàðòî÷íèé áóäèíîê — ç
òèòàí³÷íèìè çóñèëëÿìè òà òåð-
ï³ííÿì. Áóêâàëüíî çà êîæíå ñëî-
âî òà êîæåí ðóõ äîíüêè äîâîäèòü-
ñÿ ïëàòèòè. Ðàõóºìî ðàçîì: òðè-
÷³ íà òèæäåíü Ãàííóñÿ â³äâ³äóº
ñóðäîïåäàãîãà — 50 ãðèâåíü çà
îäíå çàíÿòòÿ, ñëóõîâ³ àïàðàòè —
ïðèáëèçíî 6000 ãðí, áàòàðåéêè
äî íèõ — 35 ãðí, îïåðàö³¿ — ïðè-
áëèçíî 1000 äîëàð³â êîæíà, à íà
äîäà÷ó — ë³êóâàííÿ â Òðóñêàâö³
ùîíàéìåíøå äâ³÷³ íà ð³ê — ùå
24 òèñÿ÷³.

Ùîäåííå ë³êóâàííÿ ñèëàìè
áàòüê³â ³ ìåäèê³â äîïîìîãëî ä³â-
÷èíö³. Äî òîãî æ, ó æîâòí³ ¿é
çðîáèëè îïåðàö³þ. Ãàííóñÿ ïî-
÷àëà êðàùå ðóõàòèñÿ. Îäíàê õ³-
ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ ï³ä çàãàëü-
íèì íàðêîçîì äëÿ ¿¿ ìàëåíüêî-
ãî ò³ëüöÿ, íà æàëü, íå áóäå
îñòàíí³ì — ä³â÷èíö³ äîâåäåòü-
ñÿ ïåðåæèòè ùå ê³ëüêà íàä-
ñêëàäíèõ îïåðàö³é. ßêîþ æ äî-
íå÷êà áóëà ðàí³øå, ¿¿ ìàìà ïî-
êàçóº íà ñîá³ — ó íå¿ áóëè çà-
÷åïëåí³ îäíà çà îäíó í³æêè,
ñòèñíóò³ òà ïðèòèñíåí³ äî ò³ëà
ðó÷êè.

— ßêáè ìè ¿¿ íå ë³êóâàëè, òî
âîíà áóëà á ïðîñòî øìàòêîì ì’ÿ-
ñà.

Ö³º¿ ìèò³ ÿ ïîãëÿíóëà íà Ãàí-
íóñþ. Ä³â÷èíêà òðîõè íàõèëèëà-

ñÿ âïåðåä ³, ñïîê³éíî óñì³õà-
þ÷èñü, äèâèëàñÿ êóäèñü... ß îáåð-
íóëàñÿ. Çà ìîºþ ñïèíîþ áóëà ï³-
ñî÷íèöÿ, äå áàâèëèñÿ ä³òëàõè.
Âîíè ë³ïèëè ïàñî÷êè, ãðàëèñÿ
ñâî¿ìè ïëàñòìàñîâèìè ëîïàòêà-
ìè òà ãðàáëÿìè.

— ß çíàþ é â³ä÷óâàþ, ùî ¿é õî-
÷åòüñÿ äî íèõ. Êîëè òåïëî, ÿ ñà-
ìà ñ³äàþ ç íåþ â ï³ñî÷íèöþ ³ ãðà-
þñÿ. Äóæå ÷àñòî äî íàñ ï³äõîäÿòü
³íø³ õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà, é Àíÿ
ä³ëèòüñÿ ç íèìè ñâî¿ìè ³ãðàøêà-
ìè. Ìè ìàéæå ùîðàçó ãîäóºìî
ãîëóá³â, âå÷îðàìè äîíÿ ïåðåâ³ðÿº
ç³ ìíîþ ðåôåðàòè ìî¿õ ñòóäåí-
ò³â... — ìàìó ìàéæå íåìîæëèâî
ñïèíèòè.

Íà ùàñòÿ, ïåðñïåêòèâè â Ãàí-
íóñ³ äîâîë³ îïòèì³ñòè÷í³. Çà óìî-
âè ³íòåíñèâíîãî ë³êóâàííÿ ä³â-
÷èíêà çìîæå âèêîíóâàòè äåÿêó
ðîáîòó ³, ìîæëèâî, íàâ³òü çìîæå
õîäèòè.

— Çíàºòå, ó Òðóñêàâö³ íàïðè-
ê³íö³ ë³êóâàííÿ ïðîâîäÿòü òàêå
ñâÿòî: êîæåí ìàëåíüêèé ïàö³ºíò
ðîçïîâ³äàº âñ³ì ïðî ñâî¿ äîñÿã-
íåííÿ. Íàïðèêëàä, õòîñü ï³ñëÿ
âñ³õ ïðîöåäóð çì³ã íàðåøò³
ïîâçàòè.

— À âè?
— À ìè? Ìè íàâ÷èëèñÿ òðèìà-

òè ëîæêó

Â³íí³êîâà ²ííà ²ãîð³âíà, ÂÀÒ ÊÁ
"Õðåùàòèê", ÌÔÎ 300670, ³äåí-
òèô³êàö³éíèé êîä 2673514513, ï/ð
26207000118294.

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

Ïðèêóòà äî ³íâàë³äíîãî â³çêà õâîðà íà ÄÖÏ Ãàííóñÿ ãîäóº õë³áîì ãîëóá³â ³ ðàä³º,
êîëè ìîæå ïîä³ëèòèñÿ ³ãðàøêàìè ç ³íøèìè ä³òëàõàìè

Íå äîçâîëüòå âòðàòèòè äèòèíñòâî
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ВАТ�Універсам № 11

“Райд�жний”

повідомляє,�що�за�альні

збори� а�ціонерів� відб�-

д�ться�7 люто�о�2009�ро-

���об�11.00�за�адресою:

м. Київ,� в�л.� Райд�жна,

15.�Реєстрація��часни�ів

з�10.00�до�11.00.

Порядо��денний:

1. Затвердження� звіт�� та

виснов�ів�за�2007�рі�.

2. Звіт� правління� про

фінансово-�осподарсь��

діяльність� товариства� за

2007�рі�.

3. Розподіл� чисто�о� при-

б�т���за�2007�рі�.

Інформація

Фонд��приватизації��ом�нально�о�

майна�Печерсь�о�о�район��м.�Києва

Про�о�олошення��он��рс��з�відбор��с�б’є�тів�оціночної

діяльності,�я�і б�д�ть�зал�чені�для�проведення

незалежної�оцін�и�об’є�тів,�що належать�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�Печерсь�о�о�район�

м. Києва,�з�метою�приватизації�шляхом

ви��п� орендарями�нежилих�приміщень�за�адресами:

1. в�л.�Анрі�Барбюса,�58/1,�літ.�“А”�площею�278,4��в.�м,�підвал;

2. в�л.�Басейна,�3,�літ.�“А�2”�площею�122,2��в.�м,�підвал;

3. в�л.�Івана�Мазепи,�3,�літ.�“А”�площею�43,0��в.�м,�6-й�поверх;

4. в�л.�Липсь�а,�12/5,�літ.�“А”�площею�69,3��в.�м,�підвал;

5. пл.�Бессарабсь�а,�9/1,�літ.�“А,�А’”�площею�123,6��в.�м,�підвал

та 12,0��в.�м,�1-й�поверх;

6. в�л.�П.�Мирно�о,�1,�літ.�“А”�площею�51,6��в.�м,�підвал;

7. в�л.�К�т�зова,�14,�літ.�“А”�площею�34,4��в.�м,�1-й�поверх;

8. в�л.�Івана�Мазепи,�3,�літ.�“А-Б”�площею�22,3��в.�м,�1-й�поверх;

9. в�л.�Лютерансь�а,�28/19,�літ.�“А”�площею�17,2��в.�м,�підвал;

10. Кловсь�ий��звіз,�11,�літ.�“А”�площею�44,2��в.�м,�1-й�поверх;

11. в�л.�Кі�відзе,�1-а,�літ.�“А”�площею�34,1��в.�м,�підвал;

12. в�л.�І.�К�дрі,�20-б,�літ.�“А”�площею�59,4��в.�м,�1-й�поверх;

13. в�л.�Басейна,�3,�літ.�“А”�площею�15,0��в.�м,�1-й�поверх�та�9,1

�в.м�підвал;

14. в�л.�Червоноармійсь�а,�47,�літ.�“А”�площею�85,0��в.�м,�підвал;

15. в�л.�Кі�відзе,�3,�літ.�“А”�площею�76,6��в.�м,�підвал;

16. в�л.�Кі�відзе,�3,�літ.�“А”�площею�75,1��в.�м,�підвал;

17. в�л.� Кр��ло�ніверситетсь�а,� 2/1,� літ.� “А”� площею�78,6� �в.�м,

підвал;

18. в�л.�Хрещати�,�27,�літ.�“А”�площею�49,8��в.�м,�1-й�поверх;

19. в�л.�Хрещати�,�27,�літ.�“А”�площею�26,5��в.�м,�підвал;

20. Печерсь�ий��звіз,�19,�літ.�“А”�площею�596,9��в.�м,�2,3,5-й�по-

верхи;

21. в�л.�Інстит�тсь�а,�17/5-19,�літ.�“А”�площею�160,4��в.�м,�підвал;

22. в�л.�Лютерансь�а,8,�літ.�“А”�площею�61,2��в.�м,�підвал;

23. пров�л.�Січневий,�9,�літ.�“А”�площею�141,42��в.�м,�підвал;

24. в�л.�Хрещати�,�25,�літ.�“А”�площею�228,9��в.�м,�підвал;

25. в�л.�Чи�оріна,�49,�літ.�“А”�площею�87,8��в.�м,�підвал;

26. в�л.�Зань�овець�ої,�5/2,�літ.�“А”�площею�48,7��в.�м,�цо�оль;�

Кон��рсний�відбір�с�б’є�тів�оціночної�діяльності�б�де�здійснюватися

відповідно�до�Положення�про��он��рсний�відбір�с�б’є�тів�оціночної�діяль-

ності,� затверджено�о� на�азом� Фонд�� державно�о� майна� У�раїни

25.11.2003�р.�№�2100�і�зареєстровано�о���Міністерстві�юстиції�У�раїни

19.12.2003�р.�за�№1194/8515.

До��часті�в��он��рсі�мож�ть�б�ти�доп�щені�с�б’є�ти�оціночної�діяль-

ності,�я�і�діють�на�підставі�сертифі�атів�с�б’є�тів�оціночної�діяльності,�ви-

даних�відповідно�до�За�он��У�раїни�“Про�оцін���майна,�майнових�прав

та�професійн��оціночн��діяльність�в�У�раїні”.

Учасни�ам��он��рс��потрібно�подати�до�Фонд��приватизації��ом�наль-

но�о�майна�Печерсь�о�о�район��м.�Києва��он��рсн��до��ментацію,�я�а

с�ладається�з��он��рсної�пропозиції�та�підтвердних�до��ментів.

До�підтвердних�до��ментів�належать:

� заява�на��часть����он��рсі�за�встановленою�формою;

� �опія��становчо�о�до��мента�претендента;

� �опії��валіфі�аційних�до��ментів�оцінювачів,�я�і�працюють���штатно-

м��с�ладі�та�я�их�б�де�зал�чено�до�проведення�оцін�и�та�підписан-

ня�звіт��про�оцін���майна;

� письмові�з�оди�оцінювачів,�я�их�б�де�додат�ово�зал�чено�претен-

дентом�до�проведення�робіт�з�оцін�и�майна�та�підписання�звіт��про

оцін���майна,�завірені�їхніми�особистими�підписами;

� �опія�сертифі�ата�с�б’є�та�оціночної�діяльності,�видано�о�претенден-

т��Фондом�державно�о�майна�У�раїни;

� інформація�про�претендента�(до��мент,�я�ий�містить�відомості�про

претендента�щодо�йо�о�досвід��роботи,��валіфі�ації�та�особисто�о

досвід��роботи�оцінювачів,�я�і�працюють���йо�о�штатном��с�ладі�та

додат�ово�зал�чаються�ним,�з�незалежної�оцін�и�майна,���том��числі

подібно�о�майна�тощо).

Кон��рсна�пропозиція�претендента�подається���запечатаном�

�онверті�і�має�містити:�

� пропозицію�щодо�вартості�ви�онання�робіт:

� �аль��ляції�витрат,�пов’язаних�з�ви�онанням�робіт;

� термін��ви�онання�робіт.

На��онверті�необхідно�зробити�познач��:� “На��он��рс�з�відбор�

с�б’є�тів�оціночної�діяльності”.

Пропозиції�щодо��мов�термін��ви�онання�робіт�необхідно�зазначити�в

єдиній�одиниці�вимір� —��алендарних�днях.

Фонд�приватизації��ом�нально�о�майна�Печерсь�о�о�район��м.�Києва

б�де�роз�лядати�лише�та�і�пропозиції��часни�ів��он��рс�,�в�я�их�термін

ви�онання�робіт�—�не�більше�7��алендарних�днів.

Кон��рсн��до��ментацію�слід�подавати�до�Фонд��приватизації��ом�-

нально�о�майна�Печерсь�о�о�район��м.�Києва�(в�л.�С�ворова,�15,��імн.

400)�до�18.00�19.01.2009�р.

Кон��рс� відб�деться� ��Фонді� приватизації� �ом�нально�о�майна�Пе-

черсь�о�о�район��м.�Києва�23.01.2009�р.�об�11.00.

Телефон�для�довідо��280-57-90.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про�збори�а�ціонерів�ЗАТ “У�рвторчормет”,

я�і�відб�д�ться�26�люто�о�2009�ро���о�16.00

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ка�нась�а,�7,�

а�товий�зал�товариства

Порядо��денний�

1. Звіт�Правління�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

товариства�за�2008�рі�.

2. Звіт�На�лядової�Ради�за�2008�рі�.

3. Звіт�Ревізійної��омісії�за�2008�рі�.�Затвердження�звіт��і�виснов�ів

Ревізійної��омісії�про�фінансово-�осподарсь���діяльність�ЗАТ

“У�рвторчормет”���2008�році.

4. Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��ЗАТ�“У�рвторчормет”�за�2008�рі�.

5. Затвердження�поряд���розподіл��приб�т���за�2008�рі�.

6. Затвердження�основних�напрям�ів�діяльності�товариства�на�2009�рі�.

7. Затвердження�рез�льтатів�за�рито�о�(приватно�о)�розміщення�а�цій�та

звіт��про�рез�льтати�за�рито�о�(приватно�о)�розміщення�а�цій,

8. Затвердження�змін�до�Стат�т�,�пов’язаних�із�збільшенням�стат�тно�о

�апітал��а�ціонерно�о�товариства,�з��рах�ванням�рез�льтатів

розміщення�а�цій.

9. Внесення�змін�до�до�овор��на�ведення�реєстр��власни�ів�іменних�цінних

паперів.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�

ЗАТ�«У�рвторчормет»�(тис.��рн)

Інформація�з�питання�збільшення�стат�тно�о��апітал��Товариства

з�ідно�зі�ст.�40�За�он��У�раїни�“Про��осподарсь�і�товариства”�

Мотиви,�спосіб�та�мінімальний�розмір�збільшення�стат�тно�о�

(с�ладено�о)��апітал�

Збільшення�розмір��стат�тно�о�(с�ладено�о)��апітал��проводиться�з�метою

зал�чення�додат�ових��оштів,�що�б�д�ть�спрямовані�на�подальший�розвито�

Товариства.�Мінімальний�розмір�збільшення�становить�5�202�120,00� (п’ять

мільйонів�двісті�дві�тисячі�сто�двадцять)��ривень.

Збільшення�розмір��стат�тно�о�(с�ладено�о)��апітал��проводяться�за�ра-

х�но��додат�ових��рошових�внес�ів�шляхом�збільшення��іль�ості�а�цій�існ�-

ючої� номінальної� вартості� та� за�рито�о� (приватно�о)� розміщення� 520� 212

(п’ятсот� двадцять� тисяч� двісті� дванадцять)� простих� іменних� а�цій� існ�ючої

номінальної�вартості�10,00� (десять)� �ривень��ожна,�в�до��ментарній�формі

існ�вання,� за�альною� номінальною� вартістю� 5� 202� 120,00� (п’ять�мільйонів

двісті� дві� тисячі� сто� двадцять)� �ривень,� я�і� вип�с�аються� додат�ово.�Після

збільшення�стат�тно�о�(с�ладено�о)��апітал��Товариства�йо�о�розмір�с�ла-

датиме�6�688�440,00�(шість�мільйонів�шістсот�вісімдесят�вісім�тисяч�чотири-

ста�соро�)��ривень.

Прое�т�змін�до�Стат�т��Товариства���зв’яз��� із�збільшенням�Ста-

т�тно�о�(с�ладено�о)��апітал��Товариства:

“4.2.�Стат�тний�(с�ладений)��апітал�Товариства�с�ладає�6�688�440,00�(шість

мільйонів�шістсот�вісімдесят�вісім�тисяч�чотириста�соро�)��ривень.�Стат�т-

ний�(с�ладений)��апітал�Товариства�поділений�на�668�844�(шістсот�шістде-

сят�вісім�тисяч�вісімсот�соро��чотири)�шт��и�простих�іменних�а�цій�номіна-

льною�вартістю�10,00�(десять)��ривень��ожна.�Товариство�вип�с�ає�а�ції���до-

��ментарній�формі”.

Дані�про��іль�ість�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово,�та�їх�за�аль-

н��вартість:�додат�ово�вип�с�ається�520�212�(п’ятсот�двадцять�тисяч�двісті

дванадцять)�простих�іменних�а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості�10,00�(де-

сять)��ривень��ожна,�в�до��ментарній�формі�існ�вання,�за�альною�номіна-

льною�вартістю�5�202�120,00�(п’ять�мільйонів�двісті�дві�тисячі�сто�двадцять)

�ривень.

Відомості�про�номінальн��вартість�а�цій:�номінальна�вартість�а�цій�не

змінюється�та�становить�10,00�(десять)��ривень.

Права�а�ціонерів�при�додат�овом��вип�с���а�цій:�

А�ціонери�Товариства�мають�переважне�право�на�придбання�а�цій,�щодо

я�их�прийнято�рішення�про�за�рите�(приватне)�розміщення,����іль�ості,�про-

порційній�їхнім�част�ам���стат�тном��(с�ладеном�)��апіталі�Товариства�на�да-

т��почат���стро���розміщення.

Дата�почат���і�за�інчення�за�рито�о�(приватно�о)�розміщення�а�цій:

Перший�етап:�з�27.10.2008�ро���по�14.11.2008�ро��;

Др��ий�етап:�з�19.11.2008�ро���по�21.11.2008�ро��;

Порядо�� відш�од�вання� власни�ам� а�цій� збит�ів,� пов’язаних� зі

збільшенням�стат�тно�о�(с�ладено�о)��апітал�:�збит�ів�а�ціонерів,�пов’яза-

них�із�збільшенням�стат�тно�о�(с�ладено�о)��апітал��Товариства,�не�перед-

бачається.

З�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним�За�альних�зборів,�мож-

на�ознайомитись���юридичном��відділі�Товариства.

Реєстрація�а�ціонерів�та�їх�представни�ів�б�де�проводитись�26�люто�о�2009

ро���на�першом��поверсі�адміністративно-поб�тово�о��орп�с��за�адресою:

м. Київ,�в�л.�Ка�нась�а,�27,�з�15.00�до�15.45.

Для�реєстрації�необхідно�мати�до��мент,�що�посвідч�є�особ�;�для�пред-

ставни�ів� а�ціонерів —�дор�чення� на� право� �часті� �� зборах,� оформлене� �

відповідності�до�чинно�о�за�онодавства.

Телефон�для�довідо��559-48-93.

Правління�ЗАТ�“У�рвторчормет”

Наймен�вання�по�азни�а
період

звітний попередній

Усьо�о�а�тивів 93021,2 22842,6

Основні�засоби 94258,7 80674,5

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 90796,8 19720,9

Запаси 10088,7 9279,5

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 243244,4 185330,8

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 2,7 12,8

Нерозподілений�приб�то� 22217,8 24757,9

Власний��апітал 105074,6 44671,5

Стат�тний��апітал 1486,3 1486,3

Дов�остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 117638,8 83864,2

Чистий�приб�то��(збито�) 2540,1 12247,0

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 148632 148632

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом�

період��(шт.)
253 2

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних

а�цій�протя�ом�період�
2,53 0,020

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 570 919

Дніпровсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

ви�ли�ає�Савотіна�Оле�сандра�Володимиро-

вича,�Кондратен�о�Олен��Федорівн��в�я�ості

відповідачів���справі�№�2-3162/1/08�за�позо-

вом� Гол�б� Оль�и� Оле�івни,� про� визнання

недійсним�до�овор�� пози�и,� відш�од�вання

моральної�ш�оди.�С�дове�засідання�відб�деть-

ся� 14.01.2009� р.� о� 10.00� в� приміщенні

Дніпровсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в�лиця�Кошиця,�5,��аб.�№�207.

С�ддя�Бартащ���Л.П.

Приходь�о�Ві�торія�Ві�торівна�ви�ли-

�ається�в�с�дове�засідання�для�роз�ля-

д�� цивільної� справи� за� позовом�Кре-

дитної� спіл�и� “У�раїнсь�а� �редитно-

фінансова��р�па”�до�Приходь�о�Ві�торії

Ві�торівни� про� стя�нення� збит�ів� на

14.00� 19� січня� 2009� ро��� в� Свято-

шинсь�ом��районном��с�ді�м.�Києва

(м. Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�27-а,�зал�с�до-

вих�засідань�№�2,��абінет�№�3).

С�ддя�В.�А.�Твердохліб

Печерсь�ий�районний�с�д�м. Києва�ви�-

ли�ає�К�знецова�В’ячеслава�Оле�сійовича� в

я�ості� відповідача� в� с�дове� засідання� по

цивільній� справі�№ 2-2755/08� за� позовом

Натальсь�ої Н.Б.�до�К�знецова�В.О., третя�осо-

ба:� АКІБ� “У�рСиббан�”� про� визнання� права

власності, я�е� відб�деться� 26.01.2009� ро��

о 10.30�в�приміщенні�Печерсь�о�о�районно�о

с�д��м.� Києва� за� адресою:� 01001, м.� Київ,

в�л. Хрещати�, 42-А, �аб.�№�34.

Водночас повідомляємо, що���випад���ва-

шої�неяв�и�в�с�дове�засідання�та�неповідом-

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

роз�лян�та�за�вашої�відс�тності�на�підставі�на-

явних�в�ній�матеріалів.

С�ддя�Оніщ���М.І.

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�Ми�олю�� Ірин��Федорівн�� �� я�ості

відповідача�по�цивільній�справі�№�2-5842/2008

за�позовом�фізичної�особи-підприємця�Бабич

Валентини�Володимирівни�до�Ми�олю��Ірини

Федорівни�про�розірвання�тр�дово�о�до�ово-

р��в�с�дове�засідання�9.01.2009�р.�о�12.30.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,�2-Є,

�аб.�18,�с�ддя�Борисова�О.В.

У�разі�неяв�и�та�неповідомлення�с�д��про

причини�неяв�и�в�с�дове�засідання�справа�б�-

де�роз�лян�та�за�вашої�відс�тності�за�наявни-

ми� �� справі� до�азами� відповідно� до� ст.� 169

ЦПК�У�раїни.

С�ддя�О.В.�Борисова

Подільсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає� відповідачів� Рибальчен�о�М.М.,� Заєць

Ю.П.,�Заєць�Ю.П.,�Заєць�В.М.,�Калита�Н.М.�та

повідомляє,�що� роз�ляд� цивільної� справи� за

позовом�Калита�К.П.� в� інтересах�малолітньої

Калити�Є.К.�до�Рибальчен�о�М.М.,�Заєць�Ю.П.,

Заєць�Ю.П.,�Заєць�В.М.,�Калита�Н.М.�про�вста-

новлення� поряд��� �орист�вання� �вартирою

відб�деться�20.01.2009�р.�о�14.30.

При�собі�мати�паспорт,�дор�чення.

В�разі�неяв�и�до�с�д��справа�б�де�роз�ля-

н�та�за�вашої�відс�тності�за�наявними���ній�до-

�азами.

С�ддя�М.М.�Г�дзь

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає� Ющен�а� Юрія

Оле�сійовича, я�ий�проживає�за�адре-

сою:�м.�Київ, пр. На��и, б�д.�43, �в.�13,

в�я�ості�відповідача�в�с�дове�засідання

по� справі� за� позовом� Білодід� О.О.,

Білодід І.Ю.�до�Ющен�а�Ю.О.�про�висе-

лення� та� знятття� з� реєстраційно�о

облі��, що�відб�деться�27.01.2009�ро��

о�17.30�в�приміщенні�с�д��за�адресою:

03127, м.� Київ, в�л.�Пол�овни�а�Потє-

хіна, б�д.�14-а, �аб.�№4.

С�ддя�А.�Нова�

Солом’янсь�ий� районний� с�д� повідом-

ляє,�що�роз�ляд�справи�2-3642-1/08�за�позо-

вом�Демчен�о�Н.М.�до�ТОВ�“Світлиця�ЛТД”�про

повернення� надлиш�ово� сплачених� �оштів,

сплат�� пені� та� �омпенсації� від� знецінення

�оштів�призначено�13�січня�2009�ро���на�15.00.

В�приміщенні� с�д�� за� адресою:�м.�Київ,� в�л.

Ш�това,�1,��аб.�16,�під��олов�ванням�с�дді�Ма-

��хи�А.А.�У�с�дове�засідання�ви�ли�ається�ТОВ

“Світлиця�ЛТД”.

С�ддя�Ма��ха�А.А.

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�відповідача�Кирило-

ва�С.М.,�я�ий�проживає�за�адресою:�м.

Київ,�в�л.�Заболотно�о,�б�д.�62,��в.�25

та�третю�особ��Кирилова�І.С.,�в�с�дове

засідання���справі�за�позовом�Кирило-

вої�Н.П.,�Прихожай�О.О.,�Г�рлєвої�А.А.О.

до�Кирилова�С.М.,�треті�особи:�Кирилов

І.С.,�Прихожай�О.О.,�ТОВ�“ЖЕО-108”�про

змін�� до�овор�� найм�� житлово�о

приміщення,� я�е� відб�деться� 14� січня

2009�ро���о�9.30�(м.�Київ,�в�л.�Пол�ов-

ни�а�Потєхіна,�14-а,��аб.�28).

Яв�а�відповідача�є�обов’яз�овою!

С�ддя�О.О.�Колдіна

За��блено�Стат�т�Релі�ійної��ро-

мади� незалежної� помісної� цер�ви

єван�ельсь�их� християн-баптистів

“Др�зі� Христа”�Дніпровсь�о�о� ра-

йон��м.� Києва, зареєстровано� за

№ 204�від�18�люто�о�1993�р.�за�ад-

ресою:�м.�Київ, в�л.�К�рнатовсь�о-

�о, 32, �в.�22.
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Анна БАБЕНКО, дизайнер:
— Спіл вання з хорошими і

близь ими людьми теплій,
др жній омпанії. Чом б не випи-
ти елих вина в та ом оточенні?!
Я люблю червоне, піді ріте. На
Новий рі збираємося варити
лінтвейн, з стрінемося з др зя-
ми і разом поїдемо відпочивати.
У о о є можливість, той надя ає
ш б або п хове пальто. Не пи-
тання, чим зі рітися, оловне —
аби тепло б ло!

Володимир БИСТРЯКОВ,
омпозитор:
— У мене б ла зйом а від СТБ,

де люди морж вали, і я теж обти-
рався сні ом. Ось це — д же хоро-
ший спосіб зі рітися, але, звичай-
но, не всім він підходить. Перед-
сім має б ти р х. Р х не дозволяє

застоюватися шла ам. Перефра-
зов ючи відомий вислів “р х — це
життя”, с аж , що р х — це і є теп-
ло. Я не прихильни ш б, але вов-
няна тон а білизна, светри — хо-
роший варіант, щоб зі ріватися.

Олена ЗАТОЛОКІНА, телеве-
д ча:
— Р хливі спортивні і ри! Роби-

ти фізичні вправи, побі ати, по-
стрибати, сніж и по рати, я що
на в лиці. А вдома потрібно ви а-
д вати інші способи зі рівання. Не
стрибатимеш же 24 одини на до-
б . Се сом потрібно частіше зай-
матися. У ожно о, звісно, свої спо-
соби зі рівання. Добре випити
чаш арячо о чаю чи елих лінт-
вейна з орицею, медом, лимоном.
Це ч довий спосіб зі рітися, осо-
бливо теплій др жній омпанії.

Âçèìêó íàéêðàùå ãð³º...

Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, народний деп тат:
— Я б д абсолютно неори інальний. Я ось поч в від

професіонала, що автомашини діляться на дві ате орії:
мерседеси і автомобілі. Том ліпшо о і надійнішо о авто,
ніж мерседес, не знаю. Звичайно, йо о ціна сається. У
мене мерседес 2001 ро вип с . К пив йо о 2002-м

омісійном ма азині — він же б в вжит в Німеччи-
ні. Він мені сподобався, і всі ці ро и ним задоволений. Хо-
ча маю сл жбове авто, але сам д же люблю їздити за ер-
мом. Про інше авто не мрію. Я до автомобіля ставлюся,
я дитинстві до велосипеда, ш олі — до мотоци ла, а
в ст дентсь і ро и — до моторолера.

Оль а СУМСЬКА, народна артист а У раїни:
— Ролс-Ройс. Незабаром Росії відб деться прем’є-

ра фільм “Воротили”, в я ом я рала ба ат жін —
франц жен російсь о о походження. У Мос ві нас на

зйом и возили з охороною Ролс-Ройсі, я им сво о ча-
с привозили Мадонн , Наомі Кембел та інших знаме-
нитостей. Але для власно о орист вання не хотіла б ма-
ти йо о, це небезпечно. Я ціл ом задоволена своїм мер-
седесом, я ий має представниць ий ви ляд. Мене іно-
ді доч а возить на ньом . Вона нещодавно одержала
права.

Андрій ДОМАНСЬКИЙ, телевед чий:
— Вели а червона пожежна машина! Я з дитинства

мріяв про неї, мене всі машини б ли вели і й чер-
воні. У пожежни ів є вели і мідні тр би, є ба ато во-
ди, я ою можна залити для дітей ато або вліт об-
ливати тих, ом спе отно. Є вели і ми ал и, я і при-
носять радість, бо не доводиться дов о стояти проб-
ах. Пожежна машина завжди їде на видовища, на я і
збирається чимало людей.

ßêèì º àâòîìîá³ëü âàøî¿ ìð³¿?

Êèÿíè ç³ãð³âàþòüñÿ
ëþáîâ’þ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Äèíàñò³þ àâòîãîíùèê³â
Ïðîòàñîâèõ ïðîäîâæàòü
Êè¿âñüêîãî ï³ëîòà íàçâàíî êðàùèì ó ñåçîí³

Þð³é Ïðîòàñîâ ïîõîäèòü ç³
ñïîðòèâíî¿ ñ³ì’¿ — éîãî áàòüêî â³-
äîìèé ãîíùèê Ëåîí³ä Ïðîòàñîâ.
Çìàëå÷êó Þðêî ìð³ÿâ ï³òè áàòü-
ê³âñüêèì øëÿõîì ³ íàâ÷èòèñÿ âî-
äèòè ñïðàâæí³é, ãîíî÷íèé áîë³ä.
Óïåðøå çà êåðìî àâòîìîá³ëÿ ñ³â ó
ñ³ì ðîê³â, à äî öüîãî ñåðéîçíî çàé-
ìàâñÿ êàðòèíãîì, çäîáóâøè ï’ÿòü
òèòóë³â ÷åìï³îíà êðà¿íè ³ çâàííÿ
ìàéñòðà ñïîðòó. Çãîäîì áðàâ
ó÷àñòü ó “Ôîðìóë³” òà ãîíêàõ íà

òðåêó. ² îñü íàðåøò³ çàïîâ³òíà ìð³ÿ
Þð³ÿ Ïðîòàñîâà çáóâàºòüñÿ — â³í
ïåðåñ³äàº íà ðàë³éíå àâòî ³ ïî÷è-
íàº áðàòè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ.

Äî òèòóëà ÷åìï³îíà Óêðà¿íè ç
àâòîðàë³ Þð³é ³øîâ ø³ñòü ðîê³â.
Ó íèí³øíüîìó ñåçîí³ ð³âíèõ éî-
ìó ïðîñòî íå áóëî, ïðî ùî êðàñ-
íîìîâíî ñâ³ä÷èòü â³äðèâ ó äåñÿòü
î÷îê â³ä Þð³ÿ Øàïîâàëîâà ç Êðå-
ìåí÷óêà. Ðàçîì ç³ ñâî¿ì â³ðíèì
ïîì³÷íèêîì, äðóãèì ï³ëîòîì

Îëåêñàíäðîì Ãîðáèêîì, âîíè ïå-
ðåìîãëè íà ÷îòèðüîõ ³ç øåñòè åòà-
ï³â ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Äî óñï³-
õ³â íà âíóòð³øí³é àðåí³ òðåáà äî-
äàòè é ïåðåìîãó íà äóæå ïðåñòèæ-
íèõ Prime Yalta Rally-2008, ÿê³ º
ïîâíîö³ííèì åòàïîì Êóáêà ªâ-
ðîïè ³ Êóáêà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

Çâ³ñíî, òàê³ óñï³õè íå ìîãëè îìè-
íóòè óâàãó êåð³âíèöòâà Ôåäåðàö³¿
àâòîìîá³ëüíîãî ñïîðòó Óêðà¿íè íà
÷îë³ ç ¿¿ ïðåçèäåíòîì ªâãåíîì ×åð-
âîíåíêîì. Þð³ÿ Ïðîòàñîâà íàçâà-
íî êðàùèì ãîíùèêîì ñåçîíó, à â³ä
ïðîåêòó “Ðàë³ â Óêðà¿í³” â³í çäî-
áóâ òèòóë “Ïðîãðåñ ðîêó”.

Ó Þð³ÿ Ïðîòàñîâà ðîñòå ñèí.
Íà çàïèòàííÿ, ÷è íå ïåðå÷èòè-
ìå â³í, ÿêùî íàùàäîê çàõî÷å ï³-
òè áàòüê³âñüêèì øëÿõîì òà ïðè-
ñâÿòèòè ñåáå àâòîñïîðòó, ÷óºìî ó
â³äïîâ³äü:

— Çâ³ñíî, ì³é ñèí òåæ áóäå
ãîíùèêîì. Öå ñòîâ³äñîòêîâî,
àäæå â íüîãî ïðîñòî íåìàº ³íøèõ
âàð³àíò³â
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Взимку 
найкраще гріє:

 

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ñí³ã, ì³ñöÿìè ìîêðèé ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-

ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —2...—4°Ñ, âíî-
÷³ —3...—5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +5°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè —2...—4°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè —4...—6°Ñ, âíî÷³ —6...—
8°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —2...—4°Ñ, âíî÷³ —3...—5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü —4...—6°Ñ, âíî÷³ —3...—5°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Кращий авто онщи У раїни 2008 ро Юрій Протасов зі своїм вірним "залізним онем"

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Федерація автомобільно о спорт У раїни підбила під-
с м и сезон в У раїні. Найцінніш на ород — звання
ращо о онщи а раїни — здоб в иївсь ий пілот Юрій
Протасов. Цей сезон виявився в йо о ар'єрі най ра-
щим — перемо а в чемпіонаті У раїни з авторалі, а та-
ож престижних Prime Yalta Rally-2008 свідчать самі
за себе. Крім то о, за прое том "Ралі в У раїні" Прота-
сова достоєно тит ла "Про рес ро ".
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1. Ëþáîâ — 30 %
2. Àêòèâíèé â³äïî÷èíîê — 25 %
3. Ãîð³ëêà — 16 %
4  Áàòàðåÿ — 14 %
5. Øóáà — 14 %


