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Êè¿â îá’ºäíàâ Óêðà¿íó
90 ðîê³â òîìó íà Ñîô³éñüêîìó ìàéäàí³ ïðîãîëîñèëè 
îá’ºäíàííÿ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü â îäíó ñóâåðåííó äåðæàâó

Ñâÿòêóâàííÿ ³ñòîðè÷íî¿ äàòè ðîçïî÷à-
ëîñÿ â÷îðà ó ñòîëèö³ ðàíî âðàíö³ íà ìîñ-
òó Ïàòîíà. Òàì â³äáóëàñÿ àêö³ÿ “æèâèé
ëàíöþã” — äî Äíÿ Ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè,
ÿêèé â³äçíà÷àºòüñÿ 22 ñ³÷íÿ. Ç’ºäíàííÿ
äí³ïðîâñüêèõ áåðåã³â çàâåðøèëîñÿ áëèçü-
êî 8-¿ ãîäèíè ðàíêó ñï³âîì ã³ìíó Óêðà-
¿íè.

Íà äåðæàâíîìó ð³âí³ â³äçíà÷åííÿ þâ³-
ëåþ ïðîãîëîøåííÿ Àêòó çëóêè — ç’ºä-
íàííÿ äâîõ ñóâåðåííèõ óêðà¿íñüêèõ äåð-
æàâ â îäíó — ïî÷àëîñÿ ç ïîêëàäàííÿ êâ³-

ò³â äî ïàì’ÿòíèê³â Òàðàñó Øåâ÷åíêó òà
Ìèõàéëó Ãðóøåâñüêîìó — ë³äåðó òîä³ø-
íüî¿ äåðæàâè, îáðàíîìó ïðåçèäåíòîì ïåð-
øèì çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì Óêðà¿íñüêî¿
Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè. Ó âøàíóâàíí³ ïà-
ì’ÿò³ äâîõ ñèìâîë³â óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâ-
íîñò³ âçÿëè ó÷àñòü Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
Â³êòîð Þùåíêî, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, ³íø³ âèñîêî-
ïîñàäîâö³.

Ó çâåðíåíí³ Ïðåçèäåíò çàçíà÷èâ, ùî
“³äåÿ ºäíîñò³ ïåðåìîãëà, êîëè âñòàâ æèâèé

ëàíöþã 22 ñ³÷íÿ 1990 ðîêó”. “ß õî÷ó â³ä-
äàòè äàíèíó ùèðî¿ ïîøàíè òèì, õòî 90
ðîê³â òîìó ï³äíÿâ íàä íàøîþ çåìëåþ ³äåþ
íàö³¿, äåðæàâè ³ íàøî¿ íàðîäíî¿ ºäíî-
ñò³”,— òàêîæ ñêàçàâ ãëàâà äåðæàâè. Â³í
íàçâàâ öþ äàòó äíåì ïåðåìîãè ³äå¿ ºäíî-
ñò³ Óêðà¿íè.

Â³êòîð Þùåíêî çàçíà÷èâ, ùî îäí³ºþ ç
ïðè÷èí òèì÷àñîâî¿ ïîðàçêè óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâè íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ áóëî òå,
ùî “øèðîê³ øàðè ëþäåé ïîâ³ðèëè â ñî-
ëîäêó áðåõíþ á³ëüøîâèê³â”. “Íå òðåáà
áåçäóìíî â³ðèòè ñîëîäêèì îá³öÿíêàì. Íå
òðåáà áåçäóìíî â³ðèòè ïîë³òèêàì, ÿê³ çäàò-
í³ îäðàçó çäàòè íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè. Íå
òðåáà ñïîä³âàòèñÿ, ùî õòîñü çàì³ñòü íàñ
ñòâîðèòü óñï³øíå ñüîãîäí³øíº íàøå æèò-
òÿ”,— íàãîëîñèâ â³í.

Ó÷îðà æ ó ïðèì³ùåíí³ êîëèøíüî¿ Öåí-
òðàëüíî¿ Ðàäè, â³äîìîìó êèÿíàì ÿê Áóäè-
íîê ó÷èòåëÿ, â³äêðèëè ìóçåé Óêðà¿íñüêî¿
ðåâîëþö³¿. “ß õî÷ó ïîäÿêóâàòè âñ³ì, õòî çà
áàãàòî ðîê³â äîêëàâ çóñèëü äî ñòâîðåííÿ
öüîãî ìóçåþ. Öå — âåëèêà ³, áåçóìîâíî,
ñâÿòà ñïðàâà, çàâäÿêè ÿê³é Óêðà¿í³ ïîâåð-

òàþòüñÿ ñïðàâæíÿ ³ñòîð³ÿ, ñïðàâæí³ ³ìåíà
é ñïðàâæí³ ñâÿòèí³”,— ñêàçàâ ãëàâà äåðæà-
âè. Â³êòîð Þùåíêî òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî
ïðèì³ùåííþ êîëèøíüî¿ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè
áóäå íàäàíî ñòàòóñ ïàì’ÿòêè, êîòðà îõîðî-
íÿºòüñÿ çàêîíîì. “Ö³ ñò³íè, äå ìè ïåðåáó-
âàºìî, ÿêðàç áóëè ñâ³äêàìè òèõ âåëè÷íèõ
ñêëàäíèõ ïîä³é. Óïåâíåíèé, ùî íàñòàâ ÷àñ
íàäàòè áóäèíêó íàö³îíàëüíîãî ñòàòóñó, â³ä-
íîâèòè éîãî ³ì’ÿ — Öåíòðàëüíà Ðàäà — ³
ïåðåòâîðèòè íà ñó÷àñíèé ìóçåéíèé êîì-
ïëåêñ”,— ñêàçàâ òðåò³é Ïðåçèäåíò Óêðà-
¿íè.

Òàêîæ ó÷îðà íà Ñîô³éñüêîìó ìàéäàí³
â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå â³÷å ç íàãîäè 90-ð³÷÷ÿ
îá’ºäíàííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóá-
ë³êè ³ Çàõ³äíîóêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè â ºäèíó äåðæàâó. Ñâÿòêóâàííÿ
ðîçïî÷àëîñÿ ç óðî÷èñòî¿ õîäè â³ä ïàì’ÿò-
íèêà Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó äî Ñîô³éñüêîãî
ìàéäàíó, äå ðîçãîðíóëè âåëè÷åçíèé ïðà-
ïîð Óêðà¿íè, ÿêèì ìîæíà íàêðèòè ïîëî-
âèíó ôóòáîëüíîãî ïîëÿ (35 íà 40 ìåòð³â).
Éîãî ïîäàðóâàëè êèÿíàì ìåøêàíö³ Äî-
íåöüêà

4

Керівни и держави і міста разом шан вали День Соборності

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Київ відзначив 90-річчя про олошення А т зл и — об’єднання
раїнсь их земель с веренн держав . Розпочалося свят вання

"живим ланцю ом" через міст Патона, народним віче під по ривом
найбільшо о прапора У раїни, а продовжилося рочистостями при-
міщенні олишньої Центральної Ради У раїнсь ої Народної Респ блі и
з частю Президента У раїни Ві тора Ющен а та Київсь о о місь о о
олови Леоніда Черновець о о. Саме в нинішньом Б дин вчителя
тепер діятиме М зей раїнсь ої революції.
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Ë³õòàð³ âìèêàòèìóòü 
çà ãðàô³êîì

Ó ñòîëèö³ çàòâåðäèëè ãðàô³ê ðîáîòè ìåðåæ
çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íà óâåñü ð³ê. Òåïåð
íà êîæåí äåíü áóäå âèçíà÷åíî, î êîòð³é ãî-
äèí³ ñâ³òëî âìèêàòèìåòüñÿ, à êîëè ãàñíóòè-
ìå. Ãðàô³ê âðàõîâóº ïåðåõîäè íà ë³òí³é òà çè-
ìîâèé ÷àñ. Áðàòèìóòü äî óâàãè é ïîãîäí³
óìîâè. ßêùî áóäå ïîõìóðî, îñâ³òëåííÿ âêëþ-
÷àòèìóòü íà 15 õâèëèí ðàí³øå ³ íà ñò³ëüêè
æ ï³çí³øå âèìèêàòèìóòü. Àáè îùàäëèâî âè-
êîðèñòîâóâàòè åëåêòðîåíåðã³þ, ç 1.00 äî 6.00
ñâ³òèòèìåòüñÿ ëèøå ïîëîâèíà ç óñ³õ ëàìï íà
âóëèöÿõ

Ïðî òåõí³÷í³ êàäðè 
ïîäáàº Ì³æãàëóçåâà
ðàäà

Ç ³í³ö³àòèâè ìåðà ó ñòîëèö³ ñòâîðåíî Ì³æ-
ãàëóçåâó ðàäó ç ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³-
òè. Ñòðóêòóðà íàëàãîäæóâàòèìå çâ’ÿçêè ì³æ
çàêëàäàìè ïðîôîñâ³òè òà ï³äïðèºìñòâàìè,
ÿê³ ïîòðåáóþòü êâàë³ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â
âèðîáíè÷èõ ïðîôåñ³é. Åêñïåðòè àíàë³çóâà-
òèìóòü, ÿêèõ êàäð³â áðàêóº åêîíîì³ö³ ì³ñ-
òà. Ðàçîì ç òèì äáàòèìóòü ïðî òå, àáè âñ³
âèïóñêíèêè áóëè çàáåçïå÷åí³ ðîáîòîþ.
Ïðîôòåõó÷èëèùà îòðèìàþòü ïîë³ïøåíó ô³-
íàíñîâó ï³äòðèìêó â³ä ì³ñòà. À ô³ðìè íà-
äàâàòèìóòü ó÷íÿì ì³ñöå äëÿ ïðîõîäæåííÿ
ïðàêòèêè. Êåðóâàòèìå Ì³æãàëóçåâîþ ðàäîþ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé

Õîëîäí³ áàòàðå¿ 
òà ë³ôòè — íàéá³ëüø³
ïðîáëåìè ó ì³ñò³

Ó ñ³÷í³ áàãàòî êèÿí ìåðçëè. Ïðî öå “Õðå-
ùàòèêó” ïîâ³äîìèëè â ì³ñüêîìó call-öåíòð³.
Ëèøå çà äâàäöÿòü äí³â íîâîãî ðîêó íà ïðî-
õîëîäó ïîñêàðæèëèñÿ 5770 ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³. Ùå 1485 ïîâ³äîìèëè, ùî ó ¿õí³õ êâàð-
òèðàõ áàòàðå¿ âçàãàë³ “ÿê ë³ä”. Ïîíàä 2 òè-
ñÿ÷³ êèÿí ìàëè ïåðåáî¿ ç ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ-
÷î¿ âîäè. À òîìó 301 ñêàðæíèê õî÷å ïåðåðà-
õóâàòè îïëàòó ÷åðåç íåçàäîâ³ëüíå òåïëîïîñòà-
÷àííÿ. Íà äðóãîìó ì³ñö³ ñåðåä ïðîáëåì —
ë³ôòè. Â áóäèíêàõ 2540 êèÿí âîíè íå ïðà-
öþþòü. Ùå 578 ìåøêàíö³â ïîâ³äîìèëè, ùî
ï³äéîìíèêè çóïèíÿþòüñÿ ñèñòåìàòè÷íî.
Ìàéæå ïî 200 çâåðíåíü ñòîñóâàëèñÿ îêðåìî
ðåìîíòó äàõó, ï³ä’¿çäó òà íåçàäîâ³ëüíîãî âè-
âåçåííÿ ñì³òòÿ. Çàãàëîì ó ñ³÷í³ äî call-öåí-
òðó êèÿíè çàòåëåôîíóâàòè ç ïðèâîäó 199 ð³ç-
íèõ íåãàðàçä³â ó ÆÊÃ. Íàéìåíøå ñêàðã òà
íàéêðàùå ðåàãóâàííÿ íà íèõ ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³. Íàéã³ðøèé ñòàí ñïðàâ ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó. “Ðàäà, ùî çà âðåãóëþâàííÿ îêðåìèõ
ïðîáëåì ìè îòðèìàëè òàêîæ ñîòí³ ïîäÿê çà
îïåðàòèâíå ðåàãóâàííÿ íà ñèòóàö³þ”,— ñêà-
çàëà êåð³âíèê ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà Íàòà-
ë³ÿ Äàíüêî

Ó ï’ÿòíèöþ 
òà ñóáîòó êèÿíè 
ÿðìàðêóâàòèìóòü

Ñüîãîäí³ é çàâòðà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ ïðîâåäå ó
ñòîëèö³ â³ñ³ì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàð-
ê³â. Êèÿíàì òà ãîñòÿì ì³ñòà çàïðîïîíóþòü
ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðîäóêòè, ìîëîêî òà ìîëî÷í³
âèðîáè, ðèáó, êàðòîïëþ, îâî÷³, ôðóêòè, áî-
ðîøíî-êðóï’ÿí³ òà áàêàë³éí³ òîâàðè, öóêîð.
Ïðîäàâàòèìóòü òîâàð çà ö³íàìè, íà 10—15
â³äñîòê³â íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ. Çîêðåìà 23
ñ³÷íÿ ãîðîäÿíè çìîæóòü ñêóïèòèñÿ ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ íà ïë. Ïå÷åðñüê³é, 1, â Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Ðèçüê³é, 1. Ó ñóáî-
òó ÿðìàðêè â³äáóäóòüñÿ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ íà âóë. Ïàíüê³âñüê³é, â Äàðíèöüêî-
ìó — íà âóë. Ðåâóöüêîãî, â Äåñíÿíñüêîìó —
íà âóë. Ñàáóðîâà, â Îáîëîíñüêîìó — íà
ïðîñïåêò³ Îáîëîíñüêîìó, 10-20, ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó — íà âóë. Çîä÷èõ, 50-54, â Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Âàíäè Âàñèëåâñüêî¿,
5-17. Äî ñëîâà, â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2009 ðî-
êó â ñòîëèö³ ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñòè çàãàëîì
106 ÿðìàðê³â

Ðóõ ó Êèºâ³ 
ïðèíåñå ì³ëüÿðä
Â’¿çä àâòîìîá³ë³â äî ñòîëèö³ ñòàíå ïëàòíèì

Мільярд за транзит
Äåïóòàòè Êè¿âðàäè ó÷îðà ïðîâåëè

ïåðøå ï³ñëÿ äîâãèõ çèìîâèõ êàí³êóë
ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ. Ïîïðè äîâîë³
ñêðîìíèé ïîðÿäîê äåííèé — ðîçãëÿíó-
òè ïëàíóâàëè ëèøå äî 40 ïèòàíü, ñåñ³ÿ
çàòÿãëàñÿ. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî çà ñâÿòà íà-
çáèðàëîñÿ áàãàòî íàãàëüíèõ ïèòàíü, ÿê³
âïåðøå çà áàãàòî çàñ³äàíü àêòèâíî âíî-
ñèëè ç ãîëîñó.

Îñíîâíèì ñåíñàö³éíèì ïðîåêòîì ð³-
øåííÿ, ïðîãîëîñóâàòè ÿêèé çàïðîïîíó-
âàâ ñàì ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâ-
ãèé, ñòàëî ââåäåííÿ ïëàòè çà â’¿çä àâò³-
âîê äî ñòîëèö³. Çà ñëîâàìè ïàíà Äîâãî-
ãî, êèÿí öå íå çà÷åïèòü, çàòå äàñòü çìî-
ãó çíà÷íî íàïîâíèòè ì³ñüêèé áþäæåò.
Äîäàòêîâ³ àðãóìåíòè íà êîðèñòü òàêîãî
çáîðó íàâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.

“Äî Êèºâà ùîäíÿ â’¿æäæàº áëèçüêî
250 òèñÿ÷ òðàíçèòíèê³â. 80 â³äñîòê³â
ñâîãî âàíòàæó âîíè âåçóòü ÷åðåç ì³ñòî.
Âîíè åêîëîã³÷íî çàáðóäíþþòü ñòîëèöþ,
ñòâîðþþòü àâòîìîá³ëüí³ çàòîðè, ïñóþòü
äîðîãè. Òîìó ìè ðîçðîáèëè ïðîåêò
ïëàòíîãî â’¿çäó äî Êèºâà”,— ïîÿñíèâ
ïàí Áàññ. Íîâîââåäåííÿ âïðîâàäæóâàòè-

ìóòü çà àíàëîã³ºþ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í,
òàêèõ, ÿê Âåëèêà Áðèòàí³ÿ ÷è Ôðàíö³ÿ.
Äåíèñ Áàññ òàêîæ çàïåâíèâ, ùî ì³ñòî
çìîæå çàðîáëÿòè áëèçüêî ì³ëüÿðäà ãðè-
âåíü ùîðîêó, à çàòîðè çìåíøàòüñÿ íà 35
â³äñîòê³â. Êîøòè ñïðÿìîâóâàòèìóòü íà
ðîçâèòîê òðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè — ðå-
êîíñòðóêö³þ âæå ³ñíóþ÷èõ òà áóä³âíèö-
òâî íîâèõ âåëèêèõ ðîçâ’ÿçîê, çîêðåìà
Ëåí³íãðàäñüêî¿ òà Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù,
ïîë³ïøåííÿ åêîëîã³¿.

Ñê³ëüêè êîøòóâàòèìå îäèí çà¿çä ó Êè-
¿â, ôàõ³âö³ ùå íå ï³äðàõóâàëè. Îäíàê, çà
ñëîâàìè Äåíèñà Áàññà, ï³äõ³ä äî ñèñòå-
ìè òàðèô³êàö³¿ áóäå äèôåðåíö³éîâàíèì.
Íà âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè â æèòòÿ ìî-
æå ï³òè ê³ëüêà ðîê³â, àëå ì³ñòó âîíà ïî-
òð³áíà, òàê ââàæàþòü íàâ³òü îïîçèö³îíå-
ðè Êè¿âðàäè. “Íàñàìïåðåä ïîòð³áíî ïî-
áóäóâàòè òåðì³íàëè íà â’¿çä³ äî ì³ñòà
(íàðàç³ äëÿ íèõ óæå âèçíà÷åíî â³ñ³ì ä³-
ëÿíîê.— “Õðåùàòèê”), óäîñêîíàëèòè
ñèñòåìó ïàðê³íã³â, ï³äãîòóâàòè ³íôðà-
ñòðóêòóðó. Íà öå ïîòð³áíî äâà-òðè ðî-
êè”,— êàæå ãîëîâà òðàíñïîðòíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè áþò³âåöü Äìèòðî Îë³éíèê.
Çàãàëîì æå ³í³ö³àòèâó ïëàòíîãî â’¿çäó
ãîëîñóâàííÿì ï³äòðèìàëè 99 äåïóòàò³â.

Íàãàäàºìî, ùî êàðäèíàëüí³ çì³íè â

ðóñ³ ñòîëè÷íîãî òðàíñïîðòó ñòàëèñÿ íà
ïî÷àòêó ìèíóëîãî ë³òà. Òîä³ â’¿çä óäåíü
äî ñòîëèö³ çàáîðîíèëè âàíòàæ³âêàì âà-
ãîþ ïîíàä 4,5 òîííè. Äëÿ âîä³¿â-äàëü-
íîá³éíèê³â îáëàøòóâàëè çîíè â³äñòîþ.

Кадрово-транспортна
розв’яз а

Øâèäøå, í³æ ââåäåííÿ ïëàòè äëÿ ³íî-
ãîðîäí³õ àâòîìîá³ë³ñò³â, ó ñòîëèö³ ìîæå
çì³íèòèñÿ êåð³âíèöòâî òðàíñïîðòíî¿ ãà-
ëóç³. Òàê, íà çàóâàæåííÿ ë³äåðà ôðàêö³¿
ÁÞÒ Îëåêñàíäðà Ç³í÷åíêà ïðî íååôåê-
òèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ñòîëè÷-
íîãî ìåòðîïîë³òåíó, ìåð Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé çàïðîïîíóâàâ éîìó î÷îëèòè
ñòîëè÷íó ï³äçåìêó. Ëèøå òàê, à íå íà
ñëîâàõ, äåïóòàòè çìîæóòü ïîêàçàòè, ÿê
âîíè òóðáóþòüñÿ ïðî ì³ñòî òà éîãî æè-
òåë³â, ââàæàº ìåð. Îäíàê ïðîïîçèö³ÿ ïà-
íà Ç³í÷åíêà çàñòàëà çíåíàöüêà. Â³í
çðåøòîþ íå â³äïîâ³â “òàê” ÷è “í³”, ïî-
ñèëàþ÷èñü íà íåâ³äîì³ óìîâè êîíòðàê-
òó é çàâàíòàæåí³ñòü ðîáîòîþ ó Êàáì³í³.

Ùå îäíèì íîâèì êåð³âíèêîì ìîæå
ñòàòè Îëåêñ³é Îìåëüÿíåíêî. Ì³ñüêèé
ãîëîâà ïîîá³öÿâ ïðèçíà÷èòè éîãî êåðó-
âàòè “Êè¿âàâòîäîðîì”. Äî ï³äïèñàííÿ
ðîçïîðÿäæåííÿ ïðîãíîçóâàòè, ùî íà-
ñàìïåðåä â³í ðîáèòèìå íà ö³é ïîñàä³,
äåïóòàò â³ä ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â â³ä-
ìîâèâñÿ. Íèí³øí³ êåð³âíèêè ï³äïðè-
ºìñòâ ìîæëèâèõ ïðèçíà÷åíü íå êîìåí-
òóþòü. Îáîº çáèðàþòüñÿ íà çóñòð³÷ äî
ìåðà.

Êð³ì ïåðåë³÷åíèõ ïèòàíü, äåïóòàòè
ïðîãîëîñóâàëè çà ñòâîðåííÿ ó ì³ñò³ êî-
ìóíàëüíîãî ïàòîëîãîàíàòîì³÷íîãî áþ-
ðî. Âîíî íå çàëåæàòèìå â³ä ë³êàðåíü, ³
éîãî ôàõ³âö³ çìîæóòü âêàçóâàòè îá’ºê-
òèâí³ ïðè÷èíè ñìåðò³ æèòåë³â ì³ñòà, ïî-
ÿñíèëà ãîëîâíèé ïàòîëîãîàíàòîì ñòî-
ëèö³ Í³íà Æó÷êîâà. Òàêîæ, ÿê ³ ïëàíó-
âàëîñÿ, äëÿ ïðîäàæó ïðîäóêò³â êèÿíàì
çà çíèæåíèìè ö³íàìè ó êðèçîâèé ïåð³-
îä ó ì³ñò³ ñòâîðèëè äîäàòêîâ³ êîìóíàëü-
í³ ðèíêè. Íàñàìê³íåöü áóëüâàð Ëèõà÷î-
âà íàçâàëè ³ìåíåì õóäîæíèö³ Ìàð³¿
Ïðèéìà÷åíêî

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Запровадженням платно о в’їзд до столиці та новими призна-
ченнями транспортній сфері порад вала вчора Київрада. Я і
очі валося, обидві сенсації внесено до сесійної зали з олос .
Перш підтримала мало не вся сесійна зала. Це введення плати
за в’їзд до столиці. Хоча за попередніми про нозами, розробити
механізм та впровадити про рам можна б де щонайменше за
три ро и, щорічні приб т и від неї до бюджет ся атим ть
1 млрд рн. Крім то о, проб и в столиці зменшаться на третин ,
підрах вали фахівці. Щодо системи правління столичним транс-
портом, то змін може б ти аж дві. Очолити метрополітен мер
Леонід Черновець ий чора запропон вав лідерові фра ції БЮТ
Оле сандр Зінчен , а "Київатодор" — деп татові від Партії ре-
іонів Оле сію Омельянен . Після пропозиції зайнятися реаль-
ною роботою обидва насторожилися, та однозначної відповіді та
і не сформ лювали.

Пропозиції Київсь о о місь о о олови зм сили опозицію либо о замислитися
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Àíàòîë³é ÑÂ²ÍÖ²ÖÜÊÈÉ: “Çàáîðãîâàí³ñòü 
ïåðåä êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè
ñÿãíóëà çàãðîçëèâèõ ðîçì³ð³â”
Радни Київсь о о місь о о
олови з юридичних питань,
юрист-пра ти , ерівни юри-
дичної фірми “Естоппель”, за-
сл жений юрист У раїни пояс-
нює читачам “Хрещати а”
тон ощі юридичної пра ти и і
с дочинства.

— Íåùîäàâíî âàñ ïðèçíà÷åíî ðàäíèêîì
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç þðèäè÷íèõ ïè-
òàíü. ßê³ çàâäàííÿ íà âàñ ïîêëàäåíî? Àäæå
â ì³ñüê³é âëàä³ ïðàöþº ñâ³é â³äïîâ³äíèé þðè-
äè÷íèé ï³äðîçä³ë.

— Äî êîëà ïèòàíü, ÿêèìè ÿ ïåðåäóñ³ì
îï³êóâàòèìóñÿ, óâ³éäóòü ïðîáëåìè äåá³òîð-
ñüêî-êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ñòîëèö³, ñóäîâî-ïðà-
âîâ³ àñïåêòè ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêî¿ âëàäè, ïè-
òàííÿ âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ïðàâîâèõ ³íñò-
ðóìåíò³â ó ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ì³ñòà.
Áåçóìîâíî, ì³ñüêà âëàäà ìàº âëàñíó, ÷èñ-
ëåííó é ïîòóæíó þðèäè÷íó ñëóæáó ÿê â
àïàðàò³ ÊÌÄÀ, òàê ³ â ñòðóêòóð³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè. Àëå, ïî-ïåðøå, öÿ ñëóæáà,
ÿê ïðàâèëî, çîñåðåäæåíà íà ïðàâîâîìó çà-
áåçïå÷åíí³ âíóòð³øíüî¿ ðîáîòè âëàäè. Ïî-
äðóãå, çàâæäè ö³íóºòüñÿ “ñâ³æèé” ïîãëÿä
íà òó ÷è ³íøó ïðîáëåìó, òå, ùî ÷àñòî íà-
çèâàþòü “íåçàìèëåíèì îêîì”.

— ßê³ ïðîáëåìè, íà âàø ïîãëÿä, º íàéàê-
òóàëüí³øèìè â ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêî¿ âëàäè?

— ß çàðàç ìîæó ãîâîðèòè ëèøå ïðî ïåð-
ø³ âðàæåííÿ, àäæå íà ö³é ïîñàä³ ïåðåáó-
âàþ ëèøå ì³ñÿöü. Ì³ñüêà âëàäà ÿâëÿº ñî-
áîþ íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèé, áàãàòîãàëóçå-
âèé òà áàãàòîñòóïåíåâèé ìåõàí³çì, â ÿêî-
ìó âçàºìîä³þòü ÿê îðãàíè ïðåäñòàâíèöü-
êî¿ âëàäè, òàê ³ âèêîíàâ÷³ îðãàíè, íà êîò-
ð³ ïîêëàäåíî áåçë³÷ ãîñïîäàðñüêî-ô³íàí-
ñîâèõ, îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ, ïîë³-
òèêî-ïðàâîâèõ òà ³íøèõ ôóíêö³é. Íà ìîþ
äóìêó, íå çà ãîðàìè òîé äåíü, êîëè ñòàíå
àêòóàëüíèì ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ ì³ñüêîãî
óðÿäó, ÿê öå âæå çðîáëåíî ó âåëèêèõ ì³ñ-
òàõ ªâðîïè, çîêðåìà â Ìîñêâ³. Àäæå ð³-
âåíü çàâäàíü, ùî ¿õ ðîçâ’ÿçóº ì³ñüêà âëà-
äà, ³íòåãðàö³ÿ îðãàí³â êè¿âñüêî¿ âëàäè ó
âèð³øåííÿ ïèòàíü çàãàëüíîäåðæàâíîãî õà-
ðàêòåðó ÷åðåç ñòàòóñ Êèºâà ÿê ñòîëèö³
Óêðà¿íè, çðåøòîþ ðîçì³ð ì³ñüêîãî áþäæå-
òó, ÿêèé óæå íå íà áàãàòî ïîñòóïàºòüñÿ
áþäæåòó âñ³º¿ êðà¿íè, ñâ³ä÷àòü ïðî àêòó-
àëüí³ñòü òàêî¿ ïîñòàíîâêè ïðîáëåìè.

— À ÿê ùîäî òèõ íàïðÿìê³â, ÿêèìè âàì
áåçïîñåðåäíüî äîðó÷åíî çàéìàòèñÿ? ßê³ òóò
ïðîáëåìè?

— Äóæå òÿæêà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ ó ñôå-
ð³ ðîçðàõóíê³â ç îðãàíàìè ì³ñüêî¿ âëàäè òà
éîãî êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè. Çà-
áîðãîâàí³ñòü ïåðåä êîìóíàëüíèìè ï³äïðè-
ºìñòâàìè ñÿãíóëà çàãðîçëèâèõ ðîçì³ð³â.

²íøà ïðîáëåìà — ñóäîâî-ïðàâîâ³ àñïåê-
òè ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêî¿ âëàäè. ßêùî ñòèñëî,
òî ì³ñüêà âëàäà ïåðåáóâàº â ñòàí³ ïåðìà-
íåíòíèõ ñóäîâèõ ïðîöåñ³â ç íàéð³çíîìàí³ò-
í³øèìè ñóá’ºêòàìè (â³ä ãðîìàäÿíèíà ²âà-
íîâà äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè).

Óñå öå ïîòðåáóº äåòàëüíîãî àíàë³çó.
Òàê, ò³ëüêè ó 2008 ðîö³ ñóäàìè Êèºâà âè-
íåñåíî 368 ñóäîâèõ ð³øåíü ïî çåìåëüíèõ
ñïîðàõ íå íà êîðèñòü ì³ñüêî¿ âëàäè. Ñòà-
íîì íà ñüîãîäí³ ïðîáëåì ó ö³é ñôåð³ íå
ñèñòåìàòèçîâàíî, ðåêîìåíäàö³é ìåð³¿ íå
íàäàíî, ùî ïðèçâîäèòü äî êîíñåðâàö³¿
ïðîáëåì òà óñêëàäíåíü ó ä³ÿëüíîñò³ ì³ñü-
êî¿ âëàäè.

Çîêðåìà, þðèäè÷íà ñëóæáà êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ âëàäè íå âèâ÷èëà òà çàïðîïîíóâà-
ëà äî çàñòîñóâàííÿ àëüòåðíàòèâí³ ñïîñî-
áè âèð³øåííÿ ñïîð³â, çîêðåìà çâåðíåííÿ
äî òðåòåéñüêèõ ñóä³â. Öå ùå îäèí ³ç íà-
ïðÿìê³â, ÿêèé, íà ì³é ïîãëÿä, äàñòü çìî-
ãó ðîçâ’ÿçàòè çíà÷íó ÷àñòèíó ïðîáëåì ó
ñôåð³ ïðàâîâîãî çàõèñòó ³íòåðåñ³â òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè Êèºâà.

— Òðåòåéñüê³ ñóäè — öå äîâîë³ “åêçîòè÷-
íèé” ³íñòèòóò äëÿ çâè÷àéíèõ ãðîìàäÿí. Ùî
òàêå òðåòåéñüêèé ñóä ó íàéøèðøîìó ðîçó-
ì³íí³?

— Òðåòåéñüêèé ñóä ÿê òàêèé ìàº íèçêó
îñîáëèâîñòåé ³ ïåðåâàã, íà ÿêèõ âàðòî çó-
ïèíèòèñÿ.

Ïåðøîþ âàæëèâîþ ïåðåâàãîþ òðåòåéñüêî-
ãî ðîçãëÿäó º çíà÷íî ìåíøèé ïîð³âíÿíî ç
äåðæàâíèìè ñóäàìè ñòðîê ñóäîâîãî ïðîâà-
äæåííÿ, ñêîðî÷åííÿ ÿêîãî ÷àñòî áóâàº ïðî-
äèêòîâàíå ïîòðåáîþ òåðì³íîâîãî âèð³øåí-
íÿ ñïîðó, òà ìîæëèâ³ñòü äëÿ ñòîð³í âèçíà-
÷àòè ïðîöåäóðó òðåòåéñüêîãî ðîçãëÿäó.

Ïî-äðóãå, ð³øåííÿ òðåòåéñüêîãî ñóäó º
îñòàòî÷íèì ³ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.

Òðåòüîþ îñîáëèâ³ñòþ ä³ÿëüíîñò³ òðåòåé-
ñüêîãî ñóäó º ìîæëèâ³ñòü ñòîð³í îáèðàòè
òðåòåéñüêèé ñóä.

Ïî-÷åòâåðòå, ñòîðîíè ìàþòü ïðàâî îáè-
ðàòè òîãî òðåòåéñüêîãî ñóääþ, ÿêîìó íàé-
á³ëüøå äîâ³ðÿþòü ³ êîìïåòåíö³ÿ ÿêîãî íàé-
êðàùå â³äïîâ³äàº õàðàêòåðó ñïîðó.

Ï’ÿòîþ îñîáëèâ³ñòþ òðåòåéñüêîãî ñóäó
º ìîæëèâ³ñòü âèáîðó ÷àñó é ì³ñöÿ ðîçãëÿ-
äó ñïîðó.

Ïî-øîñòå, ðîçãëÿä ñïîðó â òðåòåéñüêîìó
ñóä³ ìîæå ïðîâàäèòèñÿ çàêðèòèì ñïîñîáîì,
ÿêùî öüîãî çàõî÷å õî÷à á îäíà ç³ ñòîð³í. Öÿ
îñîáëèâ³ñòü ðîáîòè òðåòåéñüêîãî ñóäó º äî-

äàòêîâîþ ãàðàíò³ºþ çáåðåæåííÿ êîíô³äåí-
ö³éíîñò³ òà êîìåðö³éíî¿ òàºìíèö³.

Ñüîìà ïåðåâàãà ïîëÿãàº ó ïðîôåñ³éíî-
ñò³, íåçàëåæíîñò³ é íåóïåðåäæåíîñò³ òðå-
òåéñüêèõ ñóää³â, ÿêèõ ñòîðîíè ìîæóòü îáè-
ðàòè íà âëàñíèé ðîçñóä ÿê ³ç þðèñò³â, òàê
³ ç ôàõ³âö³â ó êîíêðåòí³é ãàëóç³ ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³: åêîíîì³ñò³â, æóðíàë³ñò³â,
ïàòåíòîçíàâö³â.

Ìîæëèâ³ñòü ìèðíîãî âðåãóëþâàííÿ ñïî-
ðó º âîñüìîþ îçíàêîþ ðîáîòè òðåòåéñüêî-
ãî ñóäó.

Ìîæëèâ³ñòü ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³-
øåííÿ òðåòåéñüêîãî ñóäó — éîãî äåâ’ÿòà
îçíàêà.

Äåñÿòîþ ïåðåâàãîþ òðåòåéñüêîãî ñóäó
íàä äåðæàâíèì º òå, ùî ðîçì³ð çáîðó, ÿê
ïðàâèëî, íèæ÷èé, í³æ äåðæìèòî â äåðæàâ-
íîìó ñóä³.

Îòæå, ï³äñóìîâóþ÷è ñêàçàíå, íå ìîæíà
íå çàçíà÷èòè, ùî íà ñüîãîäí³ òðåòåéñüêèé
ñóä º ðîçóìíîþ àëüòåðíàòèâîþ äåðæàâíî-
ìó ñóäî÷èíñòâó ³ íàä³éíèì ³íñòðóìåíòîì
çàõèñòó ïîðóøåíèõ ïðàâ ô³çè÷íèõ îñ³á ³
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ.

— ßê³ ñïîðè ðîçãëÿäàþòüñÿ òðåòåéñüêèì
ñóäîì ³ ÿê³ êàòåãîð³¿ ñïîð³â òðåòåéñüêèì ñó-
äàì íå ï³äâ³äîì÷³?

— Òðåòåéñüê³ ñóäè ðîçãëÿäàþòü áóäü-ÿê³
ñïîðè, ùî âèíèêàþòü ³ç öèâ³ëüíèõ ³ ãîñ-
ïîäàðñüêèõ ïðàâîâ³äíîñèí.

Íå ï³äâ³äîì÷³ òðåòåéñüêèì ñóäàì ñïî-
ðè ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèìè íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâèõ àêò³â; ñïîðè, ÿê³ âèíèêà-
þòü ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ, çì³íè, ðîç³ðâàí-
íÿ òà âèêîíàííÿ ãîñïîäàðñüêèõ äîãîâî-
ð³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàäîâîëåííÿì äåðæàâ-
íèõ ïîòðåá; ñïðàâè, ïîâ’ÿçàí³ ç äåðæàâ-
íîþ òàºìíèöåþ; ñïðàâè ó ñïîðàõ, ùî âè-
íèêàþòü ³ç ñ³ìåéíèõ ïðàâîâ³äíîñèí, êð³ì
ñïðàâ ó ñïîðàõ, ùî âèíèêàþòü ³ç øëþá-
íèõ êîíòðàêò³â; ñïðàâè ïðî â³äíîâëåííÿ
ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà ÷è âèçíàí-
íÿ éîãî áàíêðóòîì; ñïðàâè, îäí³ºþ ç³
ñòîð³í ÿêèõ º îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè,
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíà óñ-
òàíîâà ÷è îðãàí³çàö³ÿ, êàçåííå ï³äïðè-
ºìñòâî; ñïðàâè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêî-
íó ï³äëÿãàþòü âèð³øåííþ âèêëþ÷íî ñó-
äàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ àáî Êîíñòè-
òóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè; ñïðàâè, êîëè
õî÷à á îäíà ç³ ñòîð³í ñïîðó º íåðåçèäåí-
òîì Óêðà¿íè.

— Îòæå, òðåòåéñüê³ ñóäè íå ìîæóòü ðîç-
ãëÿäàòè ñïîðè, îäí³ºþ ç³ ñòîð³í ÿêèõ º äåð-
æàâíà óñòàíîâà ÷è îðãàí³çàö³ÿ, êàçåííå ï³ä-
ïðèºìñòâî. ×è ïîøèðþþòüñÿ îáìåæåííÿ
ùîäî çâåðíåííÿ äî òðåòåéñüêîãî ñóäó íà 
ñóá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ñêàæ³ìî,
êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà?

— ×èííå çàêîíîäàâñòâî íå âñòàíîâëþº
äëÿ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ îáìåæåíü
ùîäî çâåðíåííÿ äî òðåòåéñüêèõ ñóä³â äëÿ
âèð³øåííÿ ñïîð³â, ÿê³ âèïëèâàþòü ç ¿õí³õ
äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí.

— ßêèìè º óìîâè çâåðíåííÿ äî òðåòåé-
ñüêîãî ñóäó òà “ñïðîùåíà” ïðîöåäóðà òðå-
òåéñüêîãî ðîçãëÿäó?

— Çâåðíåííÿ ñòîð³í äî òðåòåéñüêîãî ñó-
äó ìîæëèâå çà íàÿâíîñò³ ì³æ íèìè òðåòåé-
ñüêî¿ óãîäè ïðî ïåðåäàííÿ ñïðàâè íà ðîç-
ãëÿä öüîãî òðåòåéñüêîãî ñóäó.

Òðåòåéñüêà óãîäà ìîæå áóòè óêëàäåíà ó
âèãëÿä³ îêðåìî¿ ïèñüìîâî¿ óãîäè, ó ôîðì³
îáì³íó ñòîð³í ëèñòàìè àáî âêëþ÷åííÿì äî
òåêñòó öèâ³ëüíî-ïðàâîâîãî ÷è ãîñïîäàð-
ñüêîãî äîãîâîðó, êîíòðàêòó òðåòåéñüêîãî
çàñòåðåæåííÿ.

Ïðîöåäóðà âèð³øåííÿ ñïîð³â ³ òåðì³íè
òðåòåéñüêîãî ðîçãëÿäó âèçíà÷àþòüñÿ Ðåã-
ëàìåíòîì òðåòåéñüêîãî ñóäó.

— Âè, êð³ì ³íøîãî, îá³éìàºòå ïîñàäó ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Òðåòåéñüêî¿ ïàëà-
òè Óêðà¿íè — âèùîãî îðãàíó òðåòåéñüêîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³. Íàñê³ëüêè ïîïó-
ëÿðíèì ñüîãîäí³ º çâåðíåííÿ äî òðåòåéñüêî-
ãî ñóäó?

— Íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ä³º áàãàòî òðå-
òåéñüêèõ ñóä³â — çã³äíî ç îô³ö³éíèìè äà-
íèìè, äî 500, ïðîòå äîñ³ çâåðòàºòüñÿ äî
íèõ, ùîá çàõèñòèòè ïîðóøåíå ïðàâî ïî-
ð³âíÿíî íåâåëèêà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ ³ ãîñ-
ïîäàðþþ÷èõ ñóá’ºêò³â.

— Ùî âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ä³ÿëüí³ñòü
êîíêðåòíèõ ïîñò³éíèõ òðåòåéñüêèõ ñóä³â?
ßê³ ç íèõ íà ñüîãîäí³ ìàþòü íàéâèùèé ðåé-
òèíã?

— ß á íàçâàâ ïîñò³éíî ä³þ÷èé Íåçà-
ëåæíèé Òðåòåéñüêèé ñóä ïðè ÂÃÎ “Ë³ãà
þðèäè÷íîãî çàõèñòó ³íòåðåñ³â ñïîæèâà-
÷³â” ÿê òàêèé, ùî íàéá³ëüø ðåàë³-
çóâàâñÿ. Â³í, äî ñëîâà, ñòàâ ïåðøèì 
â Óêðà¿í³

Розмовляв
Сидір ПЕТРЕНКО

“Хрещати ”

Íå çà ãîðàìè òîé äåíü, êîëè
ñòàíå àêòóàëüíèì ïèòàííÿ
ñòâîðåííÿ ì³ñüêîãî óðÿäó, ÿê
öå âæå çðîáëåíî ó âåëèêèõ
ì³ñòàõ ªâðîïè, çîêðåìà â
Ìîñêâ³.

Òðåòåéñüêèé ñóä º ðîçóìíîþ
àëüòåðíàòèâîþ äåðæàâíîìó
ñóäî÷èíñòâó ³ íàä³éíèì ³íñò-
ðóìåíòîì çàõèñòó ïîðóøåíèõ
ïðàâ.

Íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ä³º áà-
ãàòî òðåòåéñüêèõ ñóä³â —
çã³äíî ç îô³ö³éíèìè äàíèìè,
äî 500.
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НН ОО ВВ ИИ НН ИИ

Äîëàð 
ïðîäîâæóº 
äåøåâøàòè

Ó÷îðà òîðãè íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþò-
íîìó ðèíêó çàâåðøèëèñÿ â ä³àïàçîí³ 7,84—
7,865 ãðí çà äîëàð. Òàê, çã³äíî ³ç äàíèìè
ó÷àñíèê³â ðèíêó, òîðãè ùîäî ºâðî çàâåð-
øèëèñÿ â ä³àïàçîí³ 10,189—10,2275 ãðí /
ºâðî. Ïðè÷îìó íà ì³æáàíê³âñüêèé âàëþò-
íèé ðèíîê âèéøîâ ðåãóëÿòîð. Íàöáàíê êó-
ïóâàâ ³ ïðîäàâàâ àìåðèêàíñüêó âàëþòó çà
êóðñîì 7,69—7,81 ãðí çà äîëàð. Âàðòî çà-
çíà÷èòè, ùî â³äêðèëèñÿ òîðãè ùîäî äîëà-
ðà çíèæåííÿì êîòèðóâàíü — 7,83—7,945
ãðí çà äîëàð, òîðãè ñòîñîâíî ºâðî â³äêðè-
ëèñÿ ï³äâèùåííÿì êîòèðóâàíü — 10,1845—
10,34 ãðí çà ºâðî. Íàãàäàºìî, 21 ñ³÷íÿ òîð-
ãè íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó
çàâåðøèëèñÿ â ä³àïàçîí³ 7,86—7,875 ãðí çà
äîëàð, 10,1702—10,2086 ãðí çà ºâðî

“Íàäðà” 
ïðîãðàâ ñïðàâó
â ñóä³

Ó÷îðà Îêðóæíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä
Êèºâà ïðèçóïèíèâ äî ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî
ñóò³ ïðèéíÿòå 20 ñ³÷íÿ Íàö³îíàëüíèì áàí-
êîì ð³øåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ áàíêó “Íàäðà”
ðåô³íàíñóâàííÿ îáñÿãîì 3 ìëðä ãðí. Ïðî
öå ï³ä ÷àñ áðèô³íãó çàÿâèëà ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî: “Ñüîãîäí³ (22 ñ³÷-
íÿ. — “Õðåùàòèê”) Îêðóæíèé àäì³í³ñòðà-
òèâíèé ñóä ì³ñòà Êèºâà âèí³ñ óõâàëó ïðî
çàáåçïå÷åííÿ íàøîãî ïîçîâó é çàáîðîíèâ
Íàö³îíàëüíîìó áàíêó ïåðåðàõîâóâàòè 
3 ìëðä”. Íà äóìêó Þë³¿ Òèìîøåíêî, ïå-
ðåðàõóâàííÿ ÍÁÓ êîøò³â áàíêó “Íàäðà” ó
òàêèõ âåëèêèõ ðîçì³ðàõ º âèÿâîì êîðóïö³¿
ó âèùèõ åøåëîíàõ âëàäè. Íàãàäàºìî, é ðà-
í³øå ãëàâà óðÿäó íå ðàç çàÿâëÿëà ïðî çëî-
âæèâàííÿ êåð³âíèöòâà ÍÁÓ, çîêðåìà ó âà-
ëþòíî-êóðñîâ³é ñôåð³, òà çâèíóâà÷óâàëà êå-
ð³âíèöòâî ðåãóëÿòîðà â íåîá´ðóíòîâíîìó
ðåô³íàíñóâàíí³ íèçêè óêðà¿íñüêèõ áàí-
ê³â

Äåïîçèòè 
â ãðèâíÿõ  
ïðîäîâæóþòü
çðîñòàòè

Ç 1 äî 19 ñ³÷íÿ ðîçì³ð ñåðåäí³õ äåïîçèò-
íèõ ñòàâîê çà âêëàäàìè ó íàö³îíàëüí³é âà-
ëþò³ ñòðîêîì íà 3 ì³ñÿö³ çð³ñ íà 0,6 % ð³÷-
íèõ (äî 17,25 %), íà 6 òà 9 ì³ñÿö³â — íà 
0,5 % ð³÷íèõ (äî 18 òà 18,5 %), íà 12 ì³ñÿ-
ö³â ñòàâêè çðîñëè íà 0,25 % ³ äîñÿãëè ïî-
çíà÷êè 18,75 % ð³÷íèõ. Íå òàê àêòèâíî çì³-
íþâàëèñÿ ìàêñèìàëüí³ ñòàâêè â ãðèâíÿõ.
Çîêðåìà, áàíêè ïåðåãëÿíóëè ëèøå óìîâè
ðîçòàøóâàííÿ êîøò³â íà 9 ì³ñÿö³â, ï³äíÿâ-
øè ñòàâêè íà 1,22 %, òîáòî äî 27,47 % ð³÷-
íèõ, òà íà 12 ì³ñÿö³â. Ñòàâêè íà òàêèé ñòðîê
çðîñëè íà 1,91 %, äîñÿãíóâøè ïîçíà÷êè
28,16 % ð³÷íèõ. Íàòîì³ñòü ñåðåäíÿ ñòàâêà íà
äåïîçèòè â äîëàðàõ ñòðîêîì íà ï³âðîêó
çìåíøèëàñÿ ïðîòÿãîì çàçíà÷åíîãî ïåð³îäó
íà 0,06 %, çàêð³ïèâøèñü íà ïîçíà÷ö³ 
10,69 % ð³÷íèõ. Îäíàê äåïîçèò ó äîëàðàõ íà
12 ì³ñÿö³â ïîäîðîæ÷àâ íà 0,25 %, äîñÿãøè
ïîçíà÷êè 12 % ð³÷íèõ. Êð³ì òîãî, íà ðèí-
êó çàô³êñîâàíî àêòèâí³ñòü ñòîñîâíî ºâðîäå-
ïîçèò³â. Ç 1 äî 19 ñ³÷íÿ ñåðåäíÿ äîõ³äí³ñòü
çà ºâðîâêëàäàìè íà 3 òà 6 ì³ñÿö³â çðîñëà íà
0,25 % ð³÷íèõ — äî 9,25 òà 9,75 % ð³÷íèõ
â³äïîâ³äíî. À âò³ì, ï³ñëÿ íîâîð³÷íèõ ñâÿò íà
ðèíêó çìåíøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü äåïîçèòíèõ
ïðîãðàì: ç 8700 äî 8548 ïðîïîçèö³é, íàãî-
ëîøóþòü ïðåäñòàâíèêè ïîðòàëó Ìààí³ìî

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Óêðà¿íñüê³ áàíêè 
ñòàþòü ïðîáëåìíèìè
À âò³ì, ñàì³ áàíê³ðè çàïåðå÷óþòü ìîæëèâ³ñòü äåôîëòó
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Попри заяви бан ірів та
бан івсь их аналіти ів,
що ризи лі відності
бан івсь ої системи не-
має, для неї наразі на-
стали найс ладніші ча-
си. Через те, що май-
же половин зовніш-
ньо о бор раїни ста-
новлять саме бор и
фін станов, та через
зростання проблемної
забор ованості не ви-
лючено, що о ремі
равці рин мож ть
о олосити про дефолт.
Я один з виходів із
сит ації для проблем-
них бан ів е сперти
рин називають чис-
ленні по п и раїн-
сь их бан ів інвестора-
ми, що відб д ться вже
незабаром.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòè-
êó”, íàñïðàâä³ ï³ê êðèçè ë³ê-
â³äíîñò³ â áàíê³âñüêîìó ñåê-
òîð³ íå çàê³í÷èâñÿ òà íå îáìå-
æèâñÿ ïîòðÿñ³ííÿìè âåðåñíÿ-
ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó. Òàêó
äóìêó âèñëîâëþþòü îêðåì³
åêñïåðòè ³ äæåðåëà, íàáëèæå-
í³ äî áàíê³âñüêèõ ê³ë. Ïîïðè
çàãàëüíó ïîçèòèâíó äèíàì³êó
ðîáîòè áàíê³â (çðîñòàííÿ ïðè-
áóòêó â 1,7 ðàçó ïîð³âíÿíî ç
ïîêàçíèêàìè 2007 ðîêó.—
“Õðåùàòèê”), ó á³ëüøîñò³ ç
íèõ ìîæóòü ïî÷àòèñÿ ñåðéîç-
í³ ïðîáëåìè âæå íàéáëèæ÷èì
÷àñîì.

“Îäíèì ç îïîñåðåäêîâàíèõ
ïîêàçíèê³â ïðîáëåì ñòàëî ï³ä-
âèùåííÿ äåïîçèòíèõ ñòàâîê
äëÿ íàñåëåííÿ. Çðîçóì³ëî, ùî
âëàñíèõ êîøò³â áàíêàì áðà-
êóº, àáè ïîäîëàòè íàñë³äêè
êðèçè, òîìó ºäèíèì ðîçóìíèì
âèõîäîì ³ç ñèòóàö³¿ ñòàëî çà-
ëó÷åííÿ æèâèõ êîøò³â íàñå-
ëåííÿ”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”
áàíê³âñüêèé àíàë³òèê Àíäð³é
Âàñèëü÷åíêî. Íà éîãî äóìêó,
ãðîìàäÿíè îäíàê ïåðåñòàëè
äîâ³ðÿòè óêðà¿íñüêèì ô³íóñ-
òàíîâàì, îêð³ì ðîç³ðâàííÿ
âæå ³ñíóþ÷èõ äåïîçèòíèõ äî-
ãîâîð³â, íàñåëåííÿ íå õî÷å íà-
äàë³ ìàòè ñïðàâè ç áàíêàìè,
ï³ääàâøèñÿ ïàí³ö³ òà íåâèçíà-
÷åíîñò³. “Ï³ñëÿ ï³äíÿòòÿ ñòà-
âîê ç äåïîçèò³â ó ãðèâíÿõ íà
5—7 % ç ïî÷àòêó ëèñòîïàäà
áàíêè íàðàç³ ïî÷àëè âñå àê-
òèâí³øå ïðîäàâàòè ìàéíî ïî-
çè÷àëüíèê³â, âèëó÷åíå ÷åðåç
¿õ íåïëàòîñïðîìîæí³ñòü. À íå-
áàæàííÿ áàíê³â ðåñòðóêòóðó-
âàòè áîðãè ñâî¿õ êë³ºíò³â òà
ïðîäàæ ¿õíüîãî ìàéíà ñâ³ä-
÷èòü ïðî òå, ùî ô³íàíñèñòè
ïðàãíóòü íàðàç³ âèðó÷èòè
êîøòè, ùîá âèéòè áîäàé íà
ñîá³âàðò³ñòü íàäàíèõ ïîñëóã òà
ïðîäóêò³â”,— ï³äñóìóâàâ Àí-
äð³é Âàñèëü÷åíêî.

Òîæ ìîæëèâî, ùî ñàì³ áàí-
ê³ðè ðîçðàõîâóþòü íà ïîäî-
ëàííÿ íàñë³äê³â êðèçè íå ðà-
í³øå, í³æ çà äâà ðîêè, ³ òîìó
éäóòü ñâ³äîìî íà ðîç³ðâàííÿ
óãîä ç êë³ºíòàìè.

Âîäíî÷àñ ô³íàíñîâ³é ñòà-
á³ëüíîñò³ ñàìå íàéá³ëüøèõ

áàíê³â êðà¿íè çàãðîæóþòü
çîâí³øí³ çîáîâ’ÿçàííÿ. Ëè-
øå ïîòî÷íîãî ðîêó çà çîâ-
í³øí³ìè áîðãàìè ô³íóñòàíî-
âè ìàþòü ñïëàòèòè ìàéæå
$16 ìëðä. Çàãàëîì æå çàáîð-
ãîâàí³ñòü ñÿãàº $ 50 ìëðä,
ÿêó áàíêè ìàþòü ïîãàñèòè ó
íàéáëèæ÷³ òðè ðîêè. À îñü
ìàëåíüê³ òà ñåðåäí³ áàíêè,
ÿê³ îð³ºíòóâàëèñÿ íà ñïîæèâ-
÷å êðåäèòóâàííÿ òà íå ïîçè-
÷àëè ãðîøåé íà çîâí³øí³õ
ðèíêàõ êàï³òàëó, ìîæóòü áåç-
áîë³ñíî ïåðåæèòè êðèçó ë³ê-
â³äíîñò³ é äàë³ ïîñèëèòè ñâî¿
ïîçèö³¿ íà ðèíêó ÿê íàä³éí³
ïëàòîñïðîìîæí³ ïàðòíåðè.
Ïðè÷îìó íå ìàº ãàðàíò³é, ùî
áîðãè óêðà¿íñüêèõ “äî÷îê”
³íîçåìíèõ áàíê³â ïîãàñÿòü
ìàòåðèíñüê³ ñòðóêòóðè, ÿê³
íàðàç³ òàêîæ ïåðåæèâàþòü
êðèçó ë³êâ³äíîñò³.

Çà äàíèìè æ Àñîö³àö³¿ êî-
ëåêòîðñüêîãî á³çíåñó, äî òðàâ-
íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ïîëîæåí-
íÿ áàíê³â ìîæå óñêëàäíèòè
ð³çêå çðîñòàííÿ ïðîáëåìíî¿
çàáîðãîâàíîñò³. “Çá³ëüøåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³ áóëî ñïðè÷è-
íåíå ñôåðîþ ³ïîòå÷íîãî êðå-
äèòóâàííÿ, àäæå ö³ ïîçèêè íà
90 % óêëàäåíî â äîëàðàõ. Òà
÷åðåç äåâàëüâàö³þ ãðèâí³ çäî-
ðîæ÷åí³ êðåäèòè ñòàëè îáòÿæ-
ëèâèìè äëÿ ïîçè÷àëüíèê³â,
÷åðåç ùî áàíêè ïî÷àëè íåäî-
îòðèìóâàòè êîøòè”,— íàãî-
ëîñèâ “Õðåùàòèêó” ô³íàíñî-
âèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ “Ïðîñ-
òîáàíê Êîíñàëòèíã” Îëåê-
ñàíäð Ñºäèõ. Íà éîãî äóìêó,
ð³âåíü ïðîáëåìíî¿ çàáîðãîâà-
íîñò³ áàíê³â ìîæå ñÿãíóòè 
25 %. Îäíàê íà ïåðåêîíàííÿ
ô³íàíñèñòà, íàðàç³ îêðåì³ óñ-
òàíîâè éäóòü íà ïåâí³ ïîñòóï-
êè äëÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â, çîêðå-
ìà ñêàñîâóþòü “íåóñòîéêó” â
ðàç³ ÷àñòêîâîãî ïîãàøåííÿ ò³-
ëà êðåäèòó.

À âò³ì, íåâäîâç³ ÿê íà ñâ³-
òîâèõ ðèíêàõ, òàê ³ â Óêðà¿í³

ô³íàíñèñòè î÷³êóþòü ð³çêîãî
îáâàëó êóðñó äîëàðà ÷åðåç åêî-
íîì³÷í³ ïðîáëåìè ÑØÀ. Òîæ
íåçàáàðîì æèòòÿ ïîçè÷àëüíè-
ê³â ìîæå äåùî ïîëåãøèòèñÿ.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ìîæëèâîãî äå-
ôîëòó îêðåìèõ áàíê³â ÷è áàí-
ê³âñüêîãî ñåêòîðó çàãàëîì,
ïàí Ñºäèõ óïåâíåíèé, ùî â
ðàç³ íàéã³ðøîãî ðîçâèòêó ïî-
ä³é ìîæëèâà ðåêàï³òàë³çàö³ÿ
ïðîáëåìíèõ áàíê³â, çîêðåìà ³
çà ðàõóíîê ¿õ ïðîäàæó ³íâåñ-
òîðàì ÷è çëèòòÿ ç ïîòóæí³øè-
ìè ãðàâöÿìè íà ðèíêó.
“Ñâîºþ ÷åðãîþ ÍÁÓ âæèâàº
çàõîä³â äëÿ ïîë³ïøåííÿ ðîáî-
òè áàíê³â, çîêðåìà øëÿõîì ðå-
ô³íàíñóâàííÿ, ââåäåííÿ òèì-
÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÷è êóðà-
ö³¿. Çîêðåìà, òàêèì ÷èíîì
ïðîô³íàíñîâàíî áàíê “Íàäðà”
íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó,
êîëè â³í ìàâ ïîãàñèòè ñâî¿
çîâí³øí³ áîðãîâ³ çîáîâ’ÿçàí-
íÿ, à â ñòðóêòóðó áàíêó “Ï²Á”
áóëî ââåäåíî òèì÷àñîâó àäì³-
í³ñòðàö³þ òà äîñÿãíåíî äîìîâ-
ëåíîñò³ ùîäî éîãî ïðîäà-
æó”,— íàãîëîñèâ Îëåêñàíäð
Ñºäèõ.

Òàêèì ÷èíîì åêñïåðò âè-
êëþ÷àº ìîæëèâ³ñòü äåôîëòó òà
äîäàº, ùî â áàíê³âñüêîìó ñåê-
òîð³ á³çíåñ êîíñîë³äóºòüñÿ, à
êîíòðàãåíòè ðèíêó ðîçâ’ÿçó-
âàòèìóòü íàãàëüí³ ïðîáëåìè,

íå ñòàâëÿ÷è ï³ä çàãðîçó âåñü
áàíê³âñüêèé ñåêòîð.

Ç³ ñâîãî áîêó, áàíê³ðè óíè-
êàþòü ðîçìîâ ïðî ìîæëèâèé
äåôîëò (õî÷à çà îêðåìèìè ðåé-
òèíãàìè ô³íàíñîâèõ îðãàí³çà-
ö³é îêðåì³ áàíêè âæå ìàþòü
ðåéòèíã 3Ñ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî
çíà÷í³ ïðîáëåìè.— “Õðåùà-
òèê”). Òàê, êåð³âíèöòâî áàíêó
“Íàäðà” ñïðîñòóâàëî ³íôîðìà-
ö³þ, ùî ÍÁÓ ââ³â òèì÷àñîâó
àäì³í³ñòðàö³þ ³ ùî â íèõ º
ÿê³ñü ô³íàíñîâ³ ïðîáëåìè.

Íàðàç³ æ ³íø³ ó÷àñíèêè
ðèíêó â³äìîâëÿþòüñÿ êîìåí-
òóâàòè ìîæëèâ³ äåôîëòè êîð-
ïîðàòèâíî¿ òà áàíê³âñüêî¿ ñèñ-
òåìè çàãàëîì, óñ³ëÿêî óíèêà-
þ÷è ñï³ëêóâàííÿ ç ïðåñîþ. Öå
ùå ðàç ï³äòâåðäæóº, ùî ïðîá-
ëåìè â öüîìó ñåêòîð³ º.

À âò³ì, íà äóìêó á³ëüøîñò³
åêñïåðò³â, ÿêùî â êðà¿í³ é â³ä-
áóäåòüñÿ äåôîëò áàíê³â, öå áó-
äå íàâ³òü êðàùå äëÿ ñàìî¿ êðà-
¿íè — íà ðèíîê ïðèéäóòü ïî-
òóæí³ òðàíñíàö³îíàëüí³ áàí-
êè, ÿê³ ïðîïîíóâàòèìóòü âè-
ã³äí³ø³ òà äåøåâø³ ïðîäóêòè
êë³ºíòàì çà äîñòóïíèìè ö³íà-
ìè. À óêðà¿íñüê³ áàíêè, ÿê³
âèñòàâëÿòèìóòü íà ïðîäàæ,
÷îãî ðèíîê î÷³êóº âæå íåçàáà-
ðîì, ïîæèíàòèìóòü ïëîäè
âëàñíî¿ æàä³áíîñò³ òà íåäàëå-
êîãëÿäíîñò³

На д м о ремих е спертів, наразі проблеми вітчизняних бан ів тіль и розпочинаються
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Попри оптимістичні заяви представни ів бан івсь о о се то-
р , міжнародне рейтин ове а ентство Moody’s передбачає по-
іршення сит ації в бан івсь ій системі У раїни. Я ідеться в
повідомленні Moody’s, оловний про ноз за рейтин ами для
раїнсь их фін станов є не ативним і відображає можливість

по іршення лі відності бан ів, що ви ли ана невизначеністю
на раїнсь их та міжнародних фінансових рин ах, а та ож тис-
ом відс тності інвестицій, різ им знеціненням ривні та спо-
вільненням е ономічно о зростання. Не ативний про ноз рей-
тин ів для вітчизняної бан івсь ої системи відображає мови
на редитном рин протя ом найближчих 12—18 місяців. На-
адаємо, напри інці р дня 2008 ро Moody’s по іршив про -
нози рейтин ів 15 раїнсь их бан ів зі “стабільно о” до “не-
ативно о”.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Óðÿä âèä³ëèòü 
êîøòè íà áóä³âíèöòâî
ìîñòó

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â âèð³øèâ âèä³ëèòè ç³ ñòà-
á³ë³çàö³éíîãî ôîíäó 650 ìëí ãðí äëÿ ïðî-
äîâæåííÿ áóä³âíèöòâà Äàðíèöüêîãî àâòîìî-
á³ëüíî-çàë³çíè÷íîãî ìîñòó â 2009 ðîö³. “Âè-
ð³øèëè ç³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó íà 50 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü ïðîô³íàíñóâàòè öåé ì³ñò íè-
í³øíüîãî ì³ñÿöÿ, à çàãàëîì — íà 650 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü ó öüîìó ðîö³”,— ïîâ³äîìèâ
ì³í³ñòð òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó Éîñèï Â³í-
ñüêèé. Â³í äîäàâ, ùî â³äïîâ³äíî äî ïëàí³â
Ì³íòðàíñçâ’ÿçêó, â 2009 ðîö³ ìàþòü çàê³í-
÷èòè åëåêòðèô³êàö³þ äâîõ çàë³çíè÷íèõ êî-
ë³é, ùî ïðîõîäÿòü öèì ìîñòîì. “Óâåñü ðóõ
ïî¿çä³â ïåðåìêíåìî íà íîâèé ì³ñò, à ñòàðèé
ì³ñò ïî÷íåìî ðåêîíñòðóþâàòè, òîìó ùî â³í
â àâàð³éíîìó ñòàí³”,— ñêàçàâ ïàí Â³íñüêèé.
Íàãàäàºìî, 24 ãðóäíÿ ì³í³ñòð òðàíñïîðòó ³
çâ’ÿçêó Éîñèï Â³íñüêèé â³äêðèâ ðîáî÷èé
ðóõ çàë³çíè÷íî-ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç
Äí³ïðî â Êèºâ³

“Âîëÿ” ï³äâèùóº 
òàðèôè íà ïîñëóãè

Ç 1 ëþòîãî 2009 ðîêó íàéá³ëüøèé ïðî-
âàéäåð òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã Êèºâà
êîìïàí³ÿ “Âîëÿ-êàáåëü” ïëàíóº ï³äâèùèòè
âàðò³ñòü òàðèô³â íà òåëåâ³ç³éí³ ïàêåòè. Âî-
íè ïîäîðîæ÷àþòü â ìåæàõ 8—10 ãðí. Çà äà-
íèìè ïðåñ-ñëóæáè êîìïàí³¿, á³ëüøà ïëàòà
ñòîñóºòüñÿ öèôðîâèõ òåëåâ³ç³éíèõ ïàêåò³â,
à òàêîæ îðåíäè îáëàäíàííÿ. Âîäíî÷àñ àíà-
ëîãîâ³ ïàêåòè ³ òàðèôè íà äîñòóï äî ³íòåð-
íåòó íàðàç³ çàëèøàþòüñÿ íåçì³ííèìè. Â
êîìïàí³¿ ïîÿñíþþòü òàê³ êðîêè çðîñòàííÿì
ñîá³âàðòîñò³ ïîñëóã. “Çì³íà ö³íè ïðîñòî íå-
ìèíó÷à, îñê³ëüêè ñîá³âàðò³ñòü ïðàêòè÷íî
âñ³õ ñêëàäîâèõ çðîñëà â ðàçè. À äëÿ òåëåêî-
ìóí³êàö³éíèõ êîìïàí³é öå îñîáëèâî êðè-
òè÷íî, àäæå ïîíàä ïîëîâèíó âèòðàò ó öüî-
ìó ñåêòîð³ — äîëàðîçàëåæí³”,— íàãîëîñè-
ëà êåð³âíèê PR-â³ää³ëó êîìïàí³¿ Îëåíà Ñ³ã-
äà. Ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿ íàãîëîøóþòü,
ùî â äîëàðîâîìó âèì³ð³ òåëåïîñëóãè íàâ³òü
äåùî çíèçèëèñÿ. Çîêðåìà öèôðîâèé ïàêåò
“Óêðà¿íà” êîøòóâàâ 18 ãðí íà ì³ñÿöü, òîá-
òî $ 3,56 çà êóðñîì 5,05, à ç ëþòîãî ïîòî÷-
íîãî ðîêó â³í êîøòóâàòèìå 24 ãðí, òîáòî
$ 3 çà êóðñîì 8,0

Åêñïåðòè ÓªÔÀ
çàäîâîëåí³ òèì, 
ÿê òðèâàº 
ðåêîíñòðóêö³ÿ
“Îë³ìï³éñüêîãî”

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ³íñïåêòî-
ðè ÓªÔÀ, ÿê³ ïðèáóëè äî Êèºâà, àáè îñî-
áèñòî ïåðåâ³ðèòè ïðîöåñ ðåêîíñòðóêö³¿ ñòà-
ä³îíó ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”, çàëèøèëèñÿ
ö³ëêîì çàäîâîëåí³ òèì, ÿê îíîâëþþòü ãî-
ëîâíó àðåíó ªâðî-2012 ðîêó. Ï³ä ÷àñ ê³ëü-
êàäåííîãî ïåðåáóâàííÿ ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè
³íñïåêòîðè ä³ñòàëè âñþ ïîòð³áíó ³íôîðìà-
ö³þ ñòîñîâíî âñ³õ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ñòà-
ä³îíó. Çîêðåìà ºâðî÷èíîâíèêàì ç ÓªÔÀ
áóëî íàäàíî ìàòåð³àëè ñòîñîâíî âèêîíàí-
íÿ ïðîåêòíèõ, áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðî-
á³ò, ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ òà ô³íàíñóâàííÿ
ïðîåêòó òà ñõåìè îðãàí³çàö³¿ ôóíêö³îíàëü-
íèõ çîí íà ïðèëåãë³é äî ÍÑÊ “Îë³ìï³é-
ñüêèé” òåðèòîð³¿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ªâðî-
2012. Åêñïåðòíà ãðóïà ÓªÔÀ, ÿêó î÷îëþº
ãîëîâà äåïàðòàìåíòó Ñîþçó ºâðîïåéñüêèõ
ôóòáîëüíèõ àñîö³àö³é ç³ ñòàä³îí³â òà áåçïå-
êè Ìàðê Ò³ììåð, çàëèøèëàñÿ äóæå çàäîâî-
ëåíîþ òèì, ÿê òðèâàº îíîâëåííÿ êîìïëåê-
ñó. Ðåêîíñòðóþâàòè éîãî ïî÷àëè 1 ãðóäíÿ
2008 ðîêó, ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÄÏ ÍÑÊ “Îë³ì-
ï³éñüêèé” ï³äïèñàëî óãîäó ç í³ìåöüêèì àð-
õ³òåêòóðíèì áþðî GMP von Gerkan, Marg
und Partner. Çà ï³äðàõóíêàìè Ì³í³ñòåðñòâà
ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó, âàðò³ñòü
ãîëîâíî¿ àðåíè ªâðî-2012 ðîêó ñòàíîâèòè-
ìå 2,114 ìëðä ãðí

Під от вав Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”
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Àíäð³é ÍÎÂÀÊ:“Çâ³äêè óðÿä ìîæå
ñïîä³âàòèñÿ íà çðîñòàííÿ
ÂÂÏ íàñòóïíîãî ðîêó, 
ÿ íå ðîçóì³þ”
Åêîíîì³÷íèé åêñïåðò ââàæàº, ùî ïîêàçíèêè äåðæáþäæåòó íà
2009 ð³ê íå â³äïîâ³äàþòü ðåàë³ÿì

— ×è â³äïîâ³äàº íàðàç³ áþäæåò-2009 ðå-
àë³ÿì êðèçîâîãî ÷àñó? ßêèì â³í ìàº áóòè ³
÷è ðåàëüí³ ìàêðîåêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè â
íüîãî çàêëàäåíî?

— Ïî-ïåðøå, áþäæåò, ÿêèé ï³äãîòóâàâ
óðÿä íà ïîòî÷íèé ð³ê, ì’ÿêî êàæó÷è, íå
â³äïîâ³äàº òèì çàâäàííÿì, ÿê³ ïîñòàâëåí³
ïåðåä óêðà¿íñüêîþ åêîíîì³êîþ, òîáòî
ïîäîëàííÿ êðèçè. Îò ïîäèâ³òüñÿ, ùî ðîá-
ëÿòü â ºâðîïåéñüêèõ ÷è áóäü-ÿêèõ ³íøèõ
êðà¿íàõ ñâ³òó çàäëÿ ïîäîëàííÿ êðèçè. Âî-
íè ïåðåäóñ³ì çíèæóþòü ïîäàòêîâå íà-
âàíòàæåííÿ. Óêðà¿íñüêèé æå óðÿä íàâïà-
êè ñòâîðþº äîäàòêîâ³ çáîðè, çà äåÿêèìè
ïîäàòêàìè àêöèçí³ ñòàâêè ï³äâèùóº, à çà
äåÿêèìè òð³øå÷êè ïîíèæóº, àëå çàãàëîì
ïîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ çðîñòàº. Ïî-
äðóãå, ùîá çíèçèòè ³íôëÿö³þ, ñòàá³ë³çó-
âàòè êóðñ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè, ÿê ì³í³-
ìóì, ïîòð³áåí áåçäåô³öèòíèé áþäæåò íà
íàñòóïíèé ð³ê, à çàïëàíóâàëè äåô³öèò
ìàéæå íà 2 â³äñîòêè ÂÂÏ. Öå òàêîæ íå-
ëîã³÷íèé êðîê. Ïðè öüîìó óðÿä ñåðåä
ìàêðîïîêàçíèê³â ðîçðàõîâóº, ùî ³íôëÿ-
ö³ÿ áóäå â 2,5 ðàçà íèæ÷à, í³æ ó 2008-ìó.
Òîáòî çàêëàäàº ïîêàçíèê ³íôëÿö³¿ 9,5 â³ä-
ñîòêà ïðîòÿãîì óñüîãî 2009 ðîêó. Òàêîæ
íåëîã³÷íà ä³ÿ. ßêùî ³ äåô³öèòíèé áþ-
äæåò, ³ çá³ëüøåíî ïîäàòêîâå íàâàíòàæåí-
íÿ, òî çâ³äêè ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè íà
çíèæåííÿ ³íôëÿö³¿? Íó ³ òàê³ ïîêàçíè-
êè, ÿê êóðñ âàëþòè, êîëè ÷óºìî â³ä
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, ùî îïòèìàëüíèé êóðñ
6—6,5 ãðí, à â áþäæåò³ íà ïîòî÷íèé ð³ê
çàêëàäåíî 7—7,5 ãðí. Òàêîæ íåìàº ëîã³-

êè. Íå âèíÿòêîì º é çàãàëüíèé ïîêàç-
íèê: óðÿä ðîçðàõîâóº íà çðîñòàííÿ ÂÂÏ
íàñòóïíîãî ðîêó íà 0,4 â³äñîòêà. Âîäíî-
÷àñ íàâ³òü íàéðîçâèíóò³ø³ êðà¿íè ñâ³òó
çàêëàäàþòü íåâåëè÷êå, àëå ïàä³ííÿ ÂÂÏ.
Òîáòî íà ï³äñòàâ³ ÷îãî óðÿä ðîçðàõîâóº
íà çðîñòàííÿ, êîëè âñ³, áåç âèíÿòêó, ãà-
ëóç³ óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè ïîêàçóþòü
ñïàä íå ïðîñòî íà â³äñîòêè, à íà äåñÿò-
êè â³äñîòê³â, íàâ³òü ó ðàçè. Çâ³äêè ìîæ-
íà ñïîä³âàòèñÿ íà çðîñòàííÿ ÂÂÏ íà-
ñòóïíîãî ðîêó, ÷åñíî êàæó÷è, ÿ íå ðî-
çóì³þ.

— Òî ÷è æ ìîæíà íàçâàòè öåé áþäæåò
ïåðåäâèáîð÷èì?

— Íó, ùîá ïîÿñíèòè, ÷îìó òàê³ íåðå-
àëüí³ é íåëîã³÷í³ ïîêàçíèêè çàêëàäàº
óðÿä ó ïðîåêò áþäæåòó íà íàñòóïíèé ð³ê,
ÿ ìîæó çíàéòè ëèøå îäíå ïîÿñíåííÿ:
ïîïóë³ñòñüê³, ïîïóëÿðí³ ïîêàçíèêè, ÿêè-
ìè ïîò³ì óðÿä ÷è éîãî ïðåäñòàâíèêè
îïåðóâàòèìóòü ïåðåä ãðîìàäñüê³ñòþ, êà-
çàòèìóòü, ùî ìè õîò³ëè ÿêíàéë³ïøå, òà
íå âèéøëî, ³ ìè íå âèíí³, áî íàì õòîñü
çàâàæàâ. Òîáòî ³íøîãî ïîÿñíåííÿ òàêèõ
íåëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â, çàêëàäåíèõ ó áþ-
äæåò íà íàñòóïíèé ð³ê, ñêëàäíî çíàéòè.

— ×è çàêëàäåíî â áþäæåò³ íîâó åêîíî-
ì³÷íó ïîë³òèêó?

— Íà æàëü, ïðîåêòîì áþäæåòó íà 2009
ð³ê óðÿä óêîòðå äåìîíñòðóº áðàê áóäü-
ÿêî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñòðàòåã³¿. Òîáòî ðîçðîá-
ëÿþòü ïðîñòî áþäæåò íà ð³ê áåç áóäü-

ÿêèõ äàëåêîãëÿäíèõ ïëàí³â. Ïðè öüîìó,
ÿê ìîæíà ââàæàòè éîãî íîâàòîðñüêèì ó
ñåíñ³ åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì, êîëè ìåòîäè,
çà ÿêèìè óðÿä ðîçðàõîâóº ïðàöþâàòè íà-
ñòóïíîãî ðîêó, öå çíîâó æ òàêè ìåòîäè
ðó÷íîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî êåðóâàííÿ.
Òîáòî â³ä êâàðòàëó äî êâàðòàëó. Ãîëîâíèé
ðîçðàõóíîê íà ïîäàòêîâó, íà ìèòíèöþ,
îñê³ëüêè âîíè çìîæóòü âèðâàòè äîäàòêî-
â³ êîøòè äëÿ áþäæåòó. Åôåêòèâí³ñòü óñ³õ
öèõ ìåòîä³â ìè âæå áà÷èëè. Âñå, äî ÷î-
ãî âîíè ïðèçâåëè,— öå çðîñòàííÿ ³íôëÿ-
ö³¿, ïàä³ííÿ ðåàëüíèõ ïðèáóòê³â, òîáòî
çóáîæ³ííÿ íàñåëåííÿ. Ó ïðèíöèï³ áþ-
äæåòîì íà íàñòóïíèé ð³ê çàêëàäàþòü òà-
ê³ æ ñàì³ åêîíîì³÷í³ ìåõàí³çìè. Í³ÿêîãî
íîâàòîðñòâà, í³ÿêèõ íîâèõ åêîíîì³÷íèõ
ï³äõîä³â íå âèäíî é áëèçüêî.

— Îêðåì³ åêñïåðòè ðîçãëÿäàþòü ñ³ëüñüêå
ãîñïîäàðñòâî ÿê ëîêîìîòèâ óêðà¿íñüêîãî
çðîñòàííÿ. ×è º â ïîòî÷íîìó äåðæàâíîìó
áþäæåò³ îçíàêè òîãî, ùî íàðåøò³ ñ³ëüñüêî-
ìó ãîñïîäàðñòâó äîïîìîæóòü, ùîá ô³íàí-
ñîâà êðèçà íàéìåíøå ïî íüîìó âäàðèëà?

— Ð³÷ ó òîìó, ùî òå, ÿê ïðàöþº íå ò³ëü-
êè ÷èííèé óðÿä, à é ïîïåðåäí³, â àãðàð-
íîìó ñåêòîð³, ÿ ìîæó ïîÿñíèòè ò³ëüêè îä-
íèì: ÿêåñü çóìèñíå çíèùåííÿ óêðà¿íñüêî-
ãî ñåëà. ²íøèõ ïîÿñíåíü ÿ íå ìîæó çíàé-
òè. Ôàêòè÷íî íàéá³ëüø³ ïîäàòêîâ³ é ìèò-
í³ òÿãàð³ ëÿãàþòü íà àãðàðíèé ñåêòîð. Ìè
áà÷èëè öüîãî ðîêó, ÿê íà óêðà¿íñüêèé ðè-
íîê ìàñîâî çàïóñêàëè äåøåâ³ ³ìïîðòí³
ïðîäîâîëü÷³ íåÿê³ñí³ ïðîäóêòè. Óðÿä õî-
ò³â ìåòîäîì äåøåâîãî ³ìïîðòó ïîãàñèòè
³íôëÿö³þ. Ïðîòå íå ïîãàñèâ, ³ äîáèâàº
ñâîãî æ, â³ò÷èçíÿíîãî, âèðîáíèêà. Íà-
ñòóïíîãî ðîêó, ÿ áà÷ó, Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â
ðîçðàõîâóº ïðàöþâàòè òèìè æ ñàìèìè ìå-
òîäàìè. Òîáòî çíîâó çàäëÿ òîãî, ùîá ïðè-
áîðêàòè ³íôëÿö³þ, âäàâàòèìóòüñÿ äî äå-
øåâîãî ³ìïîðòó ïðîäóêò³â, âîäíî÷àñ ÿê
óêðà¿íñüê³ àãðàð³¿ çíîâó íàîäèíö³ çàëè-
øàòèìóòüñÿ ç³ ñâî¿ìè ïðîáëåìàìè

Розмовляв Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”

На д м о ремих е ономістів, наразі раїна вст пає в найс ладні-
ш стадію наслід ів світової е ономічної ризи. Спад виробництва,
безробіття, інфляція та інші чинни и мож ть непередбач вано де-
стабіліз вати сит ацію не лише в е ономіці, а й соціальном се -
торі. Не додають оптимізм й по азни и державно о бюджет на
поточний рі , я і, на д м е спертів, є більш поп лістсь ими та
за ладеними з політичних мір вань, аніж за об'є тивними ритері-
ями. Про невідповідність ма рое ономічних по азни ів Держбюдже-
т -2009 "Хрещати " розповів андидат е ономічних на , е оно-
мічний е сперт Андрій Нова .
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Ñüîãîäí³ Ñâÿò³éøèé 
Ïàòðiàðõ Êè¿âñüêèé 
³ âñiº¿ Ðóñè-Óêðà¿íè 
ÓÏÖ ÊÏ Ô²ËÀÐÅÒ 
ñâÿòêóº 80-ð³÷÷ÿ

З на оди ювілею свої вітання шле
митрополит Львівсь ої архідієцезії Ри-
мо- атолиць ої цер ви в У раїні архі-
єпис оп Мечислав МОКШИЦЬКИЙ:

— Ñëàâà ²ñóñó Õðèñòó! ß ùèðî áàæàþ áëàæåíí³éøîìó Ô³ëàðåòó
çäîðîâ’ÿ, áëàãîäàò³ Áîæî¿ ³ ñèë íà ïîäàëüøó ïðàöþ òà ñëóæ³ííÿ
çàðàäè äîáðà öåðêâè ³ íàøîãî íàðîäó â Óêðà¿í³. Â³ä ñåðöÿ çè÷ó âñüî-
ãî íàéêðàùîãî òà çàïåâíÿþ ïðî ñâîþ ìîëèòâó çà íüîãî.

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ßÐîìàí ÒÐÎÕ²Í: 

“Íàñ íàìàãàþòüñÿ
çíèùèòè, çîêðåìà 
³ ç äîïîìîãîþ 
ïðàâîîõîðîíö³â”
Àêòèâ³ñò áîðîòüáè ç íàðêîìàô³ºþ ìîæå 
ïîòðàïèòè çà ´ðàòè

— ×îìó âàìè çàö³êàâèëèñÿ
ïðàâîîõîðîíö³?

— Ðàí³øå ç íàøèì ðóõîì çà-
ãðàâàëè íàâ³òü âèñîêîïîñàäîâö³.
Òàê, íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà âíóò-
ð³øí³õ ñïðàâ 11 àêòèâ³ñò³â ïðåä-
ñòàâëåíî äî íàãîðîä. Ìåí³ îñî-
áèñòî â ÷åðâí³ 2006 ðîêó ì³í³ñòð
Þð³é Ëóöåíêî âðó÷èâ ïîñâ³ä÷åí-
íÿ ¹ 11 “Çà ñïðèÿííÿ ïðîòèä³¿
íàðêîçëî÷èííîñò³”. Íà ð³âí³ âëà-

äè íàì íàäàíî ñïðèÿííÿ ç ìåòîþ
îá’ºäíàííÿ ÷èñëåííèõ ðîçð³çíå-
íèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ùî
áîðþòüñÿ ç íàðêîìàí³ºþ, ó ºäè-
íèé Âñåóêðà¿íñüêèé ãðîìàäñüêèé
ðóõ ïðîòèä³¿ íàðêîìàí³¿ ³ íàðêî-
çëî÷èííîñò³. Òà êîëè ìè çàáèëè
íà ñïîëîõ ïðîòè ïðîìèñëîâîãî
âèðîáíèöòâà òðàìàäîëó é ëåãàëü-
íîãî ïðîäàæó ö³º¿ îòðóòè, ïîë³-
òèêè äåñü ðîç÷èíèëèñÿ.

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðî-
ê³â ìè ñèñòåìàòè÷íî âæèâàëè
çàõîä³â, ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó
äî çàãðîçè àïòå÷íîãî íàðêîá³ç-
íåñó, àëå çðóøåííÿ æîäíîãî.
Òîð³ê óë³òêó òðîº ïðåäñòàâíèê³â
íàøîãî ðóõó çóñòð³ëèñÿ ç Ïðå-
çèäåíòîì Óêðà¿íè, Ãåíåðàëüíèì
ïðîêóðîðîì òà ³íøèìè âèñîêî-
ïîñàäîâöÿìè. Ñï³ëüíèìè ä³ÿìè
ÑÁÓ ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é
áóëî ïðîâåäåíî ÷èñëåíí³ ðåéäè
ïî àïòåêàõ òà íàðêîìàíñüêèõ
“íè÷êàõ” — âèëó÷àëè òðàìàäîë
òà äîêóìåíòóâàëè ôàêòè ïîðó-
øåííÿ ïðàâèë éîãî ïðîäàæó.
Òîä³ â òîìó ñàìîìó ê³îñêó íà
âóëèö³ Æèëÿíñüê³é, â ïîøêî-
äæåíí³ ÿêîãî íàñ çâèíóâà÷óþòü,
áóëî âèëó÷åíî ïîíàä òèñÿ÷ó ï³-
ãóëîê òðàìàäîëó. Íàñ ïî³íôîð-
ìóâàëè, ùî çà öèì ôàêòîì ïî-
ðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó.
Ïðîòå ó æîâòí³ òàì çíîâó íåçà-
êîííî ïðîäàâàëè îòðóòó. Öè-
í³çì âëàñíèê³â àïòå÷íîãî ê³î-
ñêó, ïðîòè ÿêèõ óæå íåîäíîðà-
çîâî í³áèòî ïîðóøóâàëè êàðí³
ñïðàâè, îáóðèâ ìîëîäèõ ëþäåé
ç íàøîãî ðóõó. Àäæå éäåòüñÿ ïå-
ðåâàæíî ïðî òèõ, õòî ç âåëè÷åç-
íèìè òðóäíîùàìè ïîçáóâñÿ
íàðêîòè÷íî¿ çàëåæíîñò³. Òîìó
òàêîþ áóðõëèâîþ áóëà íàøà ðå-
àêö³ÿ.

— ßê íèí³ ñòàâèòüñÿ äî âàøî-
ãî ðóõó ì³ë³ö³ÿ?

— Â³ä÷óâàºìî âåñü öåé ÷àñ
óïåðåäæåíå ñòàâëåííÿ ç áîêó
ñë³ä÷èõ îðãàí³â. Íà ìîþ äóìêó,
ñïðàâó ïðî ïîøêîäæåííÿ ê³î-
ñêó ðîçñë³äóâàëè äóæå îäíîñòî-
ðîííüî, óïåðåäæåíî. Âñ³ íàø³
ïîÿñíåííÿ, ùî ìè íå õóë³ãàí-
ñüêå óãðóïîâàííÿ, à ãðîìàä-
ñüêèé ðóõ, ïðîñòî ³ãíîðóâàëè.
Çà âñòàíîâëåíèìè ôàêòàìè ïðî-
òè âëàñíèê³â ê³îñêó äîñ³ íåìàº
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.
Íàñ í³áèòî ³ íå ïåðåñë³äóþòü,
àëå ìè â³ä÷óâàºìî ³ áà÷èìî, ùî
íàðêîìàô³ÿ êîíòðîëþº ïðàâî-
îõîðîíí³ îðãàíè. ² îñê³ëüêè ìè
çàñòóïèëè øëÿõ, íàñ íàìàãàþòü-
ñÿ çíèùèòè çîêðåìà ³ çà äîïî-
ìîãîþ ïðàâîîõîðîíö³â.

— Òîáòî éäåòüñÿ ïðî ñâîºð³ä-
íó “íàðêîçàëåæí³ñòü” ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â?

— ß á ðàäøå ãîâîðèâ ó öüîìó
âèïàäêó íå ïðî çàëåæí³ñòü â³ä
íàðêîòèê³â, à â³ä íàðêîìàô³¿.
Ïðî öå ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî
æîäíà êðèì³íàëüíà ñïðàâà çà
ôàêòîì òîðã³âë³ òðàìàäîëîì ùå
íå ä³éøëà äî ñóäó. Âëàñíèê ïî-
øêîäæåíîãî ê³îñêó ìàº ö³ëó àï-
òå÷íó ìåðåæó â Êèºâ³. Ïðîòè
íüîãî í³áèòî ïîðóøóâàëè ñò³ëü-
êè ñïðàâ, ùî éîìó çà ́ ðàòàìè äî-
âåëîñÿ á ïðîâåñòè ðåøòó æèòòÿ.

— Âàì õòîñü äîïîìàãàº çàõè-
ùàòèñÿ ó ñóä³?

— Öèì ïðåöåäåíòîì ïåðå-
éìàþòüñÿ àêòèâ³ñòè ðóõó â óñ³õ
ðåã³îíàõ, ïðîïîíóþòü ñâîþ ï³ä-

òðèìêó. Ãîòîâ³ ï³êåòóâàòè îðãà-
íè âëàäè. Íàì äîïîìàãàþòü àä-
âîêàòè. Â ðàç³ íåñïðèÿòëèâîãî
ð³øåííÿ ñóäó ìè ìàºìî íàì³ð
çâåðòàòèñÿ äî àïåëÿö³éíèõ ³í-
ñòàíö³é, Âåðõîâíîãî ñóäó. Òà ãî-
ëîâíå, ìè âèìàãàºìî, ùîá íàñ
íå ðîçãëÿäàëè ÿê õóë³ãàíñüêå óã-
ðóïîâàííÿ.

— Ùî ã³ðøå äëÿ ñóñï³ëüñòâà:
çàëåæí³ñòü â³ä íàðêîòèê³â ÷è â³ä
íàðêîìàô³¿?

— Çëîì º ³ òå, ³ òå. Àëå çàëåæ-
í³ñòü â³ä íàðêîòèê³â — ïðèâàò-
íà ïðîáëåìà, ³, çàóâàæòå, äóæå
áàãàòî ëþäåé ïîçáóëèñÿ çàëåæ-
íîñò³ â³ä íàðêîòèê³â, çîêðåìà ³
â ðåàá³ë³òàö³éíèõ öåíòðàõ. Íà-
òîì³ñòü ÿ íå ÷óâ, ùîá ÿêàñü êðà-
¿íà ïîçáóëàñÿ êîíòðîëþ íàðêî-
ìàô³¿. ×àñò³øå ÷óòè ïðî ïðîòè-
ëåæí³ ïðèêëàäè, êîëè íàðêîìà-
ô³ÿ îñòàòî÷íî ñòàº â³ëüíîþ â³ä
ñóñï³ëüñòâà.

— ßê³ ñïðàâæí³ ìàñøòàáè íàð-
êîìàí³¿ â Óêðà¿í³? ×è âèïðàâäà-
íèì áóâ õàðàêòåð àêö³é ïðîòåñ-
òó, ùî â³äáóëèñÿ çîêðåìà ³ ç âà-
øî¿ ³í³ö³àòèâè?

— Ïðîòÿãîì ðîêó â Óêðà¿í³
ëèøå ëåãàëüíî âèãîòîâëÿþòü
òàê çâàíèõ ñèíòåòè÷íèõ íàðêî-
òèê³â íà ñóìó ïîíàä ï³âì³ëüÿð-

äà ãðèâåíü. Öå ëèøå âèäèìà
÷àñòèíà àéñáåðãà. Ïðî îáñÿãè
ï³äï³ëüíî¿ òîðã³âë³ ³íøèìè âè-
äàìè íàðêîòèê³â âàì òî÷íî íå
ñêàæóòü íàâ³òü åêñïåðòè. Íàì
â³äîìî áàãàòî âèïàäê³â, êîëè
ïðîäàâö³ òðàìàäîëó ïðèâîçèëè
éîãî ïðîñòî äî ñåðåäí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â.

Íåùîäàâíî ìè â³äçíà÷àëè
ð³÷íèöþ ä³ÿëüíîñò³ êëóáó êî-
ëèøí³õ íàðêîìàí³â ïðè áëàãî-
ä³éíîìó ôîíä³ “Æèòòÿ áåç âè-
ïðàâäàíü”. Öå ì³ñöå, äå ìîæóòü
ñï³ëêóâàòèñÿ ëþäè, êîòð³ ô³çè÷-
íî ïîñòðàæäàëè â³ä ä³¿ ñèíòå-
òè÷íèõ íàðêîòèê³â — ó íèõ ïî-
ðóøåíà õîäà, ðóõè. Ïðèõîäèëè
æóðíàë³ñòè ³ íå ìîãëè ðîçð³çíè-
òè õâîðèõ íà ÄÖÏ, ïîòåðï³ëèõ
ó àâòîêàòàñòðîôàõ ³ êîëèøí³õ
çàëåæíèõ â³ä çãàäàíèõ ïðåïàðà-
ò³â. Ñåðåä ï³äë³òê³â íèí³ ïîïó-
ëÿðíèé òðàìàäîë, êîëäàêò,
ñïàçìàëåêñ. Îñòàíí³é, çà îö³í-
êàìè åêñïåðò³â, ó ø³ñòü ðàç³â
òîêñè÷í³øèé çà ãåðî¿í. Òîé, õòî
ðåãóëÿðíî âæèâàº éîãî, æèâå
ï³âðîêó. Òîìó, ïåðåêîíàíèé,
íàø³ ä³¿ ïðàâèëüí³ é ïîòð³áí³
ñóñï³ëüñòâó

Розмовляв
Іван РИБАЛКО,

“Хрещати ”

На почато наст пно о тижня призначено перше засі-
дання Шевчен івсь о о районно о с д столиці спра-
ві 104 часни ів та званої протитрамадольної ходи —
а ції ромадсь о о р х спротив нар отичній залежно-
сті. А тивістам за идають пош одження іос , де тор-
ють нар отичними препаратами. Один із обвин ваче-

них — Роман Трохін, иянин, президент ромадсь ої
ор анізації "Перемо а в твоїх р ах", я а опі ється ти-
ми, хто постраждав від нар оти ів. Він та ож є пасто-
ром цер ви "Посольство Боже". Про перипетії справи
пан Трохін розповів "Хрещати ".

Інформація про отримання дозвол
для ознайомлення з нею ромадсь ості

Опис промислово о об’є та: ККВП “Місь паливо”. Розташоване: м. Київ,
Голосіївсь ий р-н, Саперно-Слобідсь ий проїзд, 4.
Керівни — Кр П. О., тел. 279-42-48.
Підприємство має: 3 джерела ви идів: від процесів переміщення в ілля та

від рито о с лад в ілля.
Кіль ість забр днюючих атмосфер речовин с ладає: 0,11815 /с та 0,575

т/рі .
Підприємством ви идається 1 ш ідлива речовина (пил в ілля).
Підприємство відноситься до III р пи інстр ції про за альні вимо и до

оформлення до ментів, я их обґр нтов ються обся и ви идів.
З ідно проведено о розрах н розсіювання, доведено, що рівні забр днення

приземно о шар атмосфери на межі С33 не перевищ ють ранично доп стимих
онцентрацій.
Висново : З ідно з оцін ою вплив ви идів в атмосфер доведено, що на

даний час діяльність підприємства не ативно не впливає на стан здоров’я
місцево о населення і на різні с ладові дов ілля.

З привод за важень та пропозицій звертатись до відділ е оло ії Голосіївсь ої
райдержадміністрації протя ом місяця з дати подання повідомлення ЗМІ за
адресою: 03150, м. Київ — 150, в л. Димитрова, 2.

Ініціативна р па СК “Ві торія” (Осо ор и, Дарн. р-н),
відповідно до рішення наради членів ооператив від 23.12.08 р.
с ли ає позачер ові за альні збори по перевиборах Голови та
членів правління.
Збори відб д ться 01.02.09 р. за адресою: м. Київ,

Контра това площа, 12, Б дино “Дитячої творчості”, почато о
12.00.

Ре іональне відділення Фонд державно о майна У раїни
по м. Києв повідомляє про приватизацію шляхом ви п
орендарями об’є тів р пи А ом нальної власності:

Втрачено диплом та додато до диплома Київсь о о

державно о ніверситет ім. Т. Г. Шевчен а ПВ № 701880 від

22 червня 1987 ро , реєстраційний № 96 за спеціальністю

правознавство на ім’я Мисан Ві тора Івановича.

майновий омпле с (в том числі:
нер хоме майно площею 878,43 в. м

м. Київ, Тр ханів острів;

нежилий б дино площею 140,8 в. м м. Київ, в л. Дмитрівсь а, 23, літ. “А”

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”



Випуск №126 (559)
п’ятниця, 23 січня
2009 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
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та управління
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хрещатик

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Київради 
від 27.12.01 № 208/1642 з питань

формування комунальної власності 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 93/4565 від 13 березня 2008 року

Відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.12.01
¹ 208/1642 "Ïðî ôîðìóâàííÿ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéî-
í³â ì³ñòà Êèºâà" (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè
ð³øåííÿìè 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 ¹ 793/1454, â³ä 26.06.07
¹ 941/1602, â³ä 26.07.07 ¹ 40/1874, â³ä
01.10.07 ¹ 404/3238, â³ä 01.11.07
¹ 1107/3940, â³ä 22.11.07 ¹ 1266/4099,
â³ä 24.01.08 ¹ 20/4492) çì³íè çã³äíî ç äî-
äàòêîì.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення гр. Гуріненко С. В. від сплати
пайової участі (внеску) у створенні соціальної

та інженерно;транспортної інфраструктури 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 70/70 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 31.10.06 № 122/179, від 28.12.06
№ 530/587), враховуючи звернення гр. Гуріненко С. В. від 10.01.08, протокол засідання постійної комісії
Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 29.07.08 № 3, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Ãóð³íåíêî Ñâ³òëàíó Âî-
ëîäèìèð³âíó â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³
(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì.
Êèºâà â ñóì³ 7,49 òèñ. ãðí ó çâ'ÿçêó ç áó-
ä³âíèöòâîì ïðèâàòíîãî æèòëîâîãî áóäèí-
êó (çàãàëüíà ïëîùà áóäèíêó 39,50 êâ. ì)

ë³ò. "Ê" íà âóë. Ëåâàäí³é, 31 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу малому приватному
підприємству "Аквадон" під реконструкцію

нежилих будинків на вулиці Петра
Сагайдачного, 20/2 літ. А та на вулиці Петра

Сагайдачного, 20/2 літ. Б (садиба) 
у Подільському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 95/95 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої
статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи, що мале приватне підпри�
ємство "Аквадон" є переможцем конкурсу із залучення інвесторів до реконструкції або реставрації нежи�
лих будинків, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, та звернення ма�
лого приватного підприємства "Аквадон" (лист від 07.12.07 № 14�012), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

óìîâè êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³, âèçíà÷åíî¿ çâ³-
òîì ïðî îö³íêó âàðòîñò³ çãàäàíîãî íåæèëî-
ãî áóäèíêó.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ íåçà-
ëåæíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ íåæèëîãî áóäèí-
êó, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó "ÊÂàäðàò-
ñòðîé" ïåðåðàõóâàòè êîøòè äî ì³ñüêîãî
áþäæåòó çà íåæèëèé áóäèíîê íà âóëèö³
Ìàíó¿ëüñüêîãî, 25 ë³ò. Á ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

4. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äïèñàòè àêòè ïðèé-
ìàííÿ-ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü ïðèâàòíîìó
ï³äïðèºìñòâó "ÊÂàäðàò-ñòðîé" íåæèëîãî
áóäèíêó íà âóëèö³ Ìàíó¿ëüñüêîãî, 25 
ë³ò. Á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà
Êèºâà.

5. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³-
øåííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Êè-
¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" ñïèñàòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ç áàëàíñó íåæèëèé áó-
äèíîê íà âóëèö³ Ìàíó¿ëüñüêîãî, 25 ë³ò. Á
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

6. 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 приватному підприємству
"КВадрат;строй" під реконструкцію нежилого

будинку на вулиці Мануїльського, 25 літ. Б 
у Шевченківському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 94/94 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої
статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи, що приватне підприємство
"КВадрат�строй" є переможцем конкурсу із залучення інвесторів до реконструкції або реставрації нежи�
лих будинків, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, та звернення при�
ватного підприємства "КВадрат�строй" (лист від 04.12.07 № 117), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
"ÊÂàäðàò-ñòðîé" ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ íåæè-
ëèé áóäèíîê êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà âóëèö³ Ìà-
íó¿ëüñüêîãî, 25 ë³ò. Á ïëîùåþ 588,2 êâ. ì ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà çà

1. Ïåðåäàòè ìàëîìó ïðèâàòíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó "Àêâàäîí" ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ íåæè-
ë³ áóäèíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà âóëèö³
Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî, 20/2 ë³ò. À ïëîùåþ
2075,4 êâ. ì òà íà âóëèö³ Ïåòðà Ñàãàéäà÷-
íîãî, 20/2 ë³ò. Á ïëîùåþ 495,9 êâ. ì (ñà-
äèáà) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà
çà óìîâè êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³, âèçíà÷åíî¿
çâ³òîì ïðî îö³íêó âàðòîñò³ çãàäàíèõ íåæè-
ëèõ áóäèíê³â.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ íåçà-
ëåæíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ íåæèëèõ áóäèíê³â,
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ìàëîìó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
"Àêâàäîí" ïåðåðàõóâàòè êîøòè äî ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó çà íåæèë³ áóäèíêè íà âóëèö³
Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî, 20/2 ë³ò. À òà íà âó-
ëèö³ Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî, 20/2 ë³ò. Á (ñà-
äèáà) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

4. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äïèñàòè àê-
òè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü ìàëî-
ìó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó "Àêâàäîí"
íåæèëèõ áóäèíê³â íà âóëèö³ Ïåòðà Ñàãàé-
äà÷íîãî, 20/2 ë³ò. À òà íà âóëèö³ Ïåòðà
Ñàãàéäà÷íîãî, 20/2 ë³ò. Á (ñàäèáà) ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

5. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³-
øåííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Êè-
¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" ñïèñàòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ç áàëàíñó íåæèë³ áó-
äèíêè íà âóëèö³ Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî, 20/2
ë³ò. À ïëîùåþ 2075,4 êâ. ì òà íà âóëèö³
Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî, 20/2 ë³ò. Á ïëîùåþ
495,9 êâ. ì (ñàäèáà) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ ì³ñòà Êèºâà.

6. Ïîçèö³þ 103 äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 08.02.07 ¹ 62/723 âèçíàòè òà-
êîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

7. 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 нежилих приміщень (МСК)
загальною площею 21,80 кв. м у будинку 

на вул. М. Житомирській, 9;Б

Рішення Київської міської ради № 99/99 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", звернення орендаря — повного товариства Київський міський ломбард "Ме�
ленчук і компанія" щодо приватизації нежилих приміщень, а саме: місць спільного користування, які в про�
цесі приватизації основних приміщень залишились неприватизованими, та враховуючи принципову зго�
ду балансоутримувача — КП "Київжитлоспецексплуатація", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ
íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà — íåæèëèõ
ïðèì³ùåíü (ÌÑÊ) çàãàëüíîþ ïëîùåþ
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21,80 êâ. ì ó áóäèíêó íà âóë. Ì. Æèòî-
ìèðñüê³é, 9-Á.

2. Ïîâíîìó òîâàðèñòâó Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ëîìáàðä "Ìåëåí÷óê ³ êîìïàí³ÿ" êîø-
òè çà íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ÌÑÊ), çàçíà-
÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ïåðåðàõó-
âàòè äî ì³ñüêîãî áþäæåòó.

3. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³-
øåííÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåäàòè ó
âëàñí³ñòü ïîâíîìó òîâàðèñòâó Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ëîìáàðä "Ìåëåí÷óê ³ êîìïàí³ÿ"

íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ, çàçíà÷åí³ â ïóíêò³ 1
ð³øåííÿ.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Êè¿âæèò-
ëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ ñïèñàòè â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó ç áàëàíñó íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ
(ÌÑÊ) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 21,80 êâ. ì ó áó-
äèíêó íà âóë. Ì. Æèòîìèðñüê³é, 9-Á.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про реорганізацію комунального
підприємства "Регіональний центр

матеріально;технічних ресурсів та маркетингу
виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)"

Рішення Київської міської ради № 96/96 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 56, частини четвертої статті 59, статті 78 Господарського кодексу України, пункту
30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", враховуючи рішення Київської міської ради від 16.03.06 № 240/3331 "Про реконструкцію виробничо�
складської бази та будівництво жилого будинку на вул. Качалова, 40 у Солом'янському районі міста Ки�
єва", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09.01.08 № 15 "Про реконструкцію ви�
робничо�складської бази та будівництво жилого будинку на вул. Качалова, 40 у Солом'янському районі"
та з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності міста Києва Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðåîðãàí³çóâàòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî "Ðåã³îíàëüíèé öåíòð ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íèõ ðåñóðñ³â òà ìàðêåòèíãó âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)"
øëÿõîì ïðèºäíàííÿ äî êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ "Ñïåöæèòëîôîíä".

2. Âñòàíîâèòè ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð ñòà-
òóòíîãî ôîíäó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî
ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ "Ñïåö-
æèòëîôîíä" 5000 (ï'ÿòü òèñÿ÷) ãðí.

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

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî
â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ç
óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîí-
äó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ "Ñïåöæèòëî-
ôîíä" ìàéíî ðåîðãàí³çîâàíîãî êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà "Ðåã³îíàëüíèé öåíòð
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â òà ìàðêå-
òèíãó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿)".

3.3. Çàòâåðäèòè ñòàòóò êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ "Ñïåöæèòëîôîíä".

3.4. Ïðèâåñòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî
ð³øåííÿ ñâî¿ ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî ä³ÿëü-
íîñò³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ç óòðè-
ìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó

ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ "Ñïåöæèòëî-
ôîíä".

3.5. Ïðàâî íà ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà "Ðåã³îíàëüíèé öåíòð ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â òà ìàðêåòèíãó âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)"
ïåðåîôîðìèòè ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó
Çåìåëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèò-
ëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ
"Ñïåöæèòëîôîíä" â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 104
Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè º ïðàâîíàñòóï-
íèêîì ðåîðãàí³çîâàíîãî êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà "Ðåã³îíàëüíèé öåíòð ìàòåð³àëü-
íî-òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â òà ìàðêåòèíãó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)".

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
30.06.05 ¹ 461/3037 "Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ
äåðæàâíî¿ ãîñïðîçðàõóíêîâî¿ îðãàí³çàö³¿
"Ðåã³îíàëüíèé öåíòð ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-
íèõ ðåñóðñ³â òà ìàðêåòèíãó" ó êîìóíàëü-
íå ï³äïðèºìñòâî "Ðåã³îíàëüíèé öåíòð ìà-
òåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â òà ìàðêåòèí-
ãó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)".

6. 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 товариству з обмеженою
відповідальністю "Будівельна компанія "КИЙ"
земельної ділянки для будівництва житлового

комплексу з вбудовано;прибудованими
нежитловими приміщеннями та підземним

паркінгом зі знесенням нежитлової споруди 
на вул. Западинській, 13 

у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 161/161 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ "Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ
"ÊÈÉ" çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáó-
äîâàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè òà

ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì ç³ çíåñåííÿì íåæèò-
ëîâî¿ ñïîðóäè íà âóë. Çàïàäèíñüê³é, 13 ó
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ
"ÊÈÉ", çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà
5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,44 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç
âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè íåæèòëîâèìè
ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì ç³
çíåñåííÿì íåæèòëîâî¿ ñïîðóäè íà âóë. Çà-
ïàäèíñüê³é, 13 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, ó
çâ'ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà áó-
ä³âë³ (äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
18.12.2007 òà â³ä 13.07.2007, àêòè ïðèéî-
ìó-ïåðåäà÷³ â³ä 14.01.2008 òà â³ä
06.09.2007).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ "ÊÈÉ":

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

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

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 29.12.2007 ¹ 19-15697, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 14.04.2008 ¹ 05-08/1550, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 03.03.2008
¹ 1682, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 20.06.2008 ¹ 05-3251.

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

3.7. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòå-

æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 01.11.2007
¹ 104) âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.9. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè
â öüîìó êîìïëåêñ³.

3.10. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) â öüîìó
æèòëîâîìó êîìïëåêñ³ íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó^38 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.01.2008 ¹ 3/4475 "Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2008 ð³ê".

3.11. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî
æèòëîâîãî êîìïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç îïîñå-
ðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà,
óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà-
¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñ-
òà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó
ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 39
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.01.2008 ¹ 3/4475 "Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2008 ð³ê".

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю "ГОСПОДАРНИК" земельної
ділянки для реконструкції існуючих будівель

для розміщення офісних, торговельних 
і складських приміщень 

на вул. Червонопрапорній, 34 
у Голосіївському районі м. Києва
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÃÎÑ-
ÏÎÄÀÐÍÈÊ" äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷èõ
áóä³âåëü äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñíèõ, òîðãî-
âåëüíèõ ³ ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü íà 
âóë. ×åðâîíîïðàïîðí³é, 34 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÃÎÑÏÎÄÀÐÍÈÊ", çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 5,71 ãà äëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü äëÿ ðîçì³ùåí-
íÿ îô³ñíèõ, òîðãîâåëüíèõ ³ ñêëàäñüêèõ
ïðèì³ùåíü íà âóë. ×åðâîíîïðàïîðí³é, 34
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
26.12.2002 ¹ 206/366 â³äêðèòîìó àêö³î-
íåðíîìó òîâàðèñòâó "Êîð÷óâàòñüêèé êîì-
á³íàò áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â" äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷îãî êîì-
á³íàòó.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "ÃÎÑÏÎÄÀÐÍÈÊ":

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî

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

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
"Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà".

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 31.07.2007 ¹ 19-7812 òà â³ä
04.09.2007 ¹ 09-9158, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
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ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 13.09.2007 ¹ 7207, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 04.09.2007 ¹ 05-08/5865, â³ä-
êðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Êè¿â-
ïðîåêò" â³ä 20.08.2007 ¹ 2584, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
23.11.2007 ¹ 05-2242.

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

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 26.12.2002 ¹ 206/366 "Ïðî íàäàííÿ ³
âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïè-
íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ".

5. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 03.08.2004
¹ 82-6-00205 ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñ-

òðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðè-
ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"ÃÎÑÏÎÄÀÐÍÈÊ".

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

— ïëîùåþ 1,60 ãà — ó êîðîòêîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 1 ð³ê çà ðàõóíîê çåìåëü, â³ä-
âåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïó-
òàò³â òðóäÿùèõ â³ä 11.07.50 ¹ 1402 "Ïðî
â³äâîä 6-ìó Øê³ðçàâîäó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ï³ä áóä³âíèö-
òâî ï³îíåð-òàáîðó", â³ä 30.01.62 "Ïðî äî-
äàòêîâèé â³äâîä Êè¿âñüêîìó Øê³ðêîìá³-
íàòó ¹ 6 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ïîøèðåí-
íÿ òåðèòîð³¿ ï³îíåðñüêîãî òàáîðó" òà â³ä
02.07.63 ¹ 921 "Ïðî äîäàòêîâèé â³äâîä
Êè¿âñüêîìó Øê³ðêîìá³íàòó ¹ 6 çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðîçøèðåííÿ òåðèòîð³¿ ï³î-
íåðñüêîãî òàáîðó" (1,44 ãà) òà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ (0,16 ãà);

— ïëîùåþ 0,04 ãà — ó êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 5 ðîê³â â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Îçäîðîâ÷èé öåíòð "Ñîñíà":

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

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

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

ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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

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

3.6. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ
÷åðâîíèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìå-
æåííÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³â-
íîãî çàêîíîäàâñòâà.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 24.07.2007 ¹ 19-7418, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 19.06.2007 ¹ 05-
08/3617, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
12.09.2007 ¹ 22-2263/35, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 20.09.2007
¹ 05-1411.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ðàé÷åíêó Êîñòÿíòèíó Àíàòîë³éîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ãàâðèëþêà, 56-à ó Ñîëî-
ì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ðàé÷åíêó Êîñ-
òÿíòèíó Àíàòîë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãàâðèëþêà, 56-à ó
Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ðàé÷åíêó Êîñòÿíòèíó
Àíàòîë³éîâè÷ó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 06.07.2007 ¹ 19-6679, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 27.09.2007 ¹ 05-
08/7212, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàí-
ö³¿ â³ä 24.09.2007 ¹ 7659, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 22.01.2008
¹ 05-2660.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåâëàñíèêà, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порушення перед Головою 
Верховної Ради України 

клопотання про нагородження 
Почесною грамотою Верховної Ради України

Підгородецького Анатолія Миколайовича

Рішення Київської міської ради № 64/64 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвер�
дженого Постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216�IV "Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України "Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянину Райченку
Костянтину Анатолійовичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Гаврилюка, 56;а 

у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 177/177 від 28 серпня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëî-
âîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàãî-
ðîäæåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ï³äãîðîäåöüêîãî Àíà-
òîë³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à — àðòèñòà-âîêàë³ñ-
òà Êè¿âñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó îïå-
ðåòè çà âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîç-
âèòîê íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè, áàãàòîð³÷-
íó ñóìë³ííó ïðàöþ, âèñîêó ïðîôåñ³éíó
ìàéñòåðí³ñòü, áàãàòîð³÷íó àêòèâíó ãðî-
ìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü òà ç íàãîäè Ì³æíà-
ðîäíîãî äíÿ òåàòðó.

2. Óïðàâë³ííþ êàäðîâî¿ ðîáîòè ³ íàãî-
ðîä àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ï³äãîòóâàòè â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ ïðî
íàãîðîäæåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ï³äãîðîäåöüêîãî
Àíàòîë³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à — àðòèñòà-âîêà-
ë³ñòà Êè¿âñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó îïå-
ðåòè òà íàïðàâèòè éîãî Ãîëîâ³ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Îçäî-
ðîâ÷èé öåíòð "Ñîñíà" äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ñàíàòîð-
íî-êóðîðòíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ìè-
êîëè Þíêåðîâà, 81 â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Îçäîðîâ÷èé öåíòð
"Ñîñíà", çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 1,64 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà 
âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà, 81 â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ'ÿçêó ç ïåðå-
õîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (ñâ³äîö-
òâî â³ä 22.06.2005 ñåð³ÿ ßßß ¹ 479546,
äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 29.09.03, àêò
ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 29.09.03), â òî-
ìó ÷èñë³:

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю "Оздоровчий центр "Сосна"

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд
санаторно;курортного призначення 

на вул. Миколи Юнкерова, 81 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 159/159 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу відкритому 
акціонерному товариству "KAMЕT" 

земельної ділянки 
для будівництва з реконструкцією 

існуючого майнового комплексу 
під офісно;готельний центр з підземним

паркінгом та подальшими його експлуатацією
і обслуговуванням 

на просп. Перемоги, 65 у Святошинському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 158/158 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України та враховуючи матеріали інвентаризації земель, Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó "ÊÀÌÅÒ"
äëÿ áóä³âíèöòâà ç ðåêîíñòðóêö³ºþ ³ñíó-
þ÷îãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ï³ä îô³ñíî-

ãîòåëüíèé öåíòð ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì
òà ïîäàëüøèìè éîãî åêñïëóàòàö³ºþ ³ îá-
ñëóãîâóâàííÿì íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 65 ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-



1100 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  23 січня 2009

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю "Медично;оздоровчий
комплекс "Кипарис" земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування медично;оздоровчого
центру на вул. Миколи Островського, 46 

у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 162/162 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ÂÊÔ "ÁÐÅÄ ÂÎËÄ-
ËÒÄ" ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,05 ãà, â³äâåäåíîþ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïóíêòó 38 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03.04.2001 ¹ 250/1227
"Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê", ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä-
÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 24.07.2002 ¹ 72-6-00055 (ëèñò-çãî-
äà â³ä 18.10.2006 ¹ 28), òà çàðàõóâàòè ¿¿
äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿
çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ìå-
äè÷íî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ "Êèïàðèñ"
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ìåäè÷íî-îçäîðîâ÷îãî öåíòðó íà
âóë. Ìèêîëè Îñòðîâñüêîãî, 46 ó Ñîëîì'ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ìåäè÷íî-îçäîðîâ÷èé
êîìïëåêñ "Êèïàðèñ", çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,12 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìåäè÷-
íî-îçäîðîâ÷îãî öåíòðó íà âóë. Ìèêîëè
Îñòðîâñüêîãî, 46 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ'ÿçêó ç ïåðåõîäîì
ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð êó-
ï³âë³-ïðîäàæó â³ä 15.12.2004, àêò ïðèéî-
ìó-ïåðåäà÷³ â³ä 01.02.2005), ó òîìó ÷èñ-
ë³:

— ïëîùåþ 0,07 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ;

— ïëîùåþ 0,05 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Ìåäè÷íî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ
"Êèïàðèñ":

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

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

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

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

4.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 24.06.2005 ¹ 94)
òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 15.03.2006 ¹ 19-2121 òà â³ä
13.02.2007 ¹ 09-1128, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

Про врегулювання взаємовідносин, 
що виникають у сфері надання 

та споживання житлово;комунальних послуг 
в житловому фонді м. Києва

Рішення Київської міської ради № 79/79 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 7, 13, 27, 28 За�
кону України "Про житлово�комунальні послуги", Порядку визначення виконавця житлово�комунальних по�
слуг у житловому фонді, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово�комуналь�
ного господарства від 25.04.05 № 60, Порядку проведення конкурсу з надання житлово�комунальних по�
слуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.05 № 631, та з метою визначення
основних засад організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання жит�
лово�комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîðó÷èòè ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ ðà-
äàì òà âëàñíèêàì æèëèõ áóäèíê³â çàáåç-
ïå÷èòè ó 2008 ðîö³ ïðîâåäåííÿ êîíêóð-
ñ³â íà âèçíà÷åííÿ âèêîíàâö³â ïîñëóã ç
óïðàâë³ííÿ áóäèíêîì, ñïîðóäîþ àáî ãðó-
ïîþ áóäèíê³â ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2. Äî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â íà âèçíà-
÷åííÿ âèêîíàâö³â ïîñëóã ç óïðàâë³ííÿ
áóäèíêîì, ñïîðóäîþ àáî ãðóïîþ áóäèí-
ê³â âèêîíàâöÿìè öèõ ïîñëóã âèçíà÷èòè
áàëàíñîóòðèìóâà÷³â æèòëîâèõ áóäèíê³â
àáî óïîâíîâàæåíèõ íèìè îñ³á.

3. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷èì îðãàíàì
ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) óêëàñ-
òè óãîäè ç âèçíà÷åíèìè âèêîíàâöÿìè
ïîñëóã ç óïðàâë³ííÿ áóäèíêîì, ñïîðó-
äîþ àáî ãðóïîþ áóäèíê³â íà íàäàííÿ öèõ
ïîñëóã çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòåé 21, 23,
24, 25, 26,28, 29 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè".

4. Âñòàíîâèòè, ùî âèêîíàâö³ ³íøèõ
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, âèçíà÷å-
íèõ ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
08.11.07 N 1159/3992 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïåðåë³êó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó
æèòëîâîìó ôîíä³ ì. Êèºâà, ïðàâî íà
çä³éñíåííÿ ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ íà êîí-
êóðñíèõ çàñàäàõ", íà íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ
ïîñëóã âèçíà÷àþòüñÿ âèêîíàâöåì ïîñëóã
ç óïðàâë³ííÿ áóäèíêîì, ñïîðóäîþ àáî
ãðóïîþ áóäèíê³â íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ
ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè.

5. Âèêîíàâöåì ïîñëóã ç óïðàâë³ííÿ áó-
äèíêîì, ñïîðóäîþ àáî ãðóïîþ áóäèíê³â
óêëàäàþòüñÿ äîãîâîðè ç âèêîíàâöÿìè
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, âèçíà÷å-
íèìè íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ, íà íàäàí-
íÿ â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã çã³äíî ç âèìîãà-

ìè ñòàòåé 21, 25, 26, 28, 29 Çàêîíó Óêðà-
¿íè "Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè"
òà öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà.

6. Âñòàíîâèòè, ùî âèêîíàâö³ æèòëî-
âî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ìîæóòü áåç ïðî-
âåäåííÿ äîäàòêîâèõ êîíêóðñ³â óêëàäàòè
ñóáï³äðÿäí³ äîãîâîðè íà âèêîíàííÿ ¿õ
ôóíêö³é ó ðàç³, ÿêùî óêëàäàííÿ òàêèõ
äîãîâîð³â ïåðåäáà÷åíî äîãîâîðîì íà íà-
äàííÿ â³äïîâ³äíèõ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã. Ó ðàç³ óêëàäàííÿ ñóáï³äðÿäíèõ
äîãîâîð³â âèêîíàâö³ ïîñëóã º â³äïîâ³-
äàëüíèìè çà ÿê³ñòü íàäàíèõ ïîñëóã.

7. Ðåêîìåíäóâàòè âëàñíèêàì â³äîì÷èõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, æèòëîâèõ áóäèíê³â
æèòëîâî-áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâ³â, îá'ºä-
íàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áó-
äèíê³â òà æèòëîâèõ áóäèíê³â, ïîáóäîâà-
íèõ çà çàëó÷åí³ êîøòè ³íâåñòîð³â, ïðè âè-
çíà÷åíí³ âèêîíàâö³â æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã êåðóâàòèñÿ öèì ð³øåííÿì.

8. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.11.05
¹ 427/2888 "Ïðî âèçíà÷åííÿ âèêîíàâ-
ö³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó æèò-
ëîâîìó ôîíä³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà" ñêàñîâà-
íî ð³øåííÿì Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííî-
ãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 25.05.06 ¹ 2à-
1405/06.

9. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî
îïðèëþäíèòè ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè "Õðåùàòèê".

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-
åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

âàðèñòâó "ÊÀÌÅÒ", çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó
îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 2,24 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà ç ðåêîíñòðóê-
ö³ºþ ³ñíóþ÷îãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ï³ä
îô³ñíî-ãîòåëüíèé öåíòð ç ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì òà ïîäàëüøèìè éîãî åêñïëóàòàö³ºþ
³ îáñëóãîâóâàííÿì íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 65
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ'ÿç-
êó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî-
âèé êîìïëåêñ (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà ìàéíîâèé êîìïëåêñ â³ä 23.11.99)
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
"ÊÀÌÅÒ":

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 07.05.2007 ¹ 19-4330, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 19.02.2007
¹ 1076, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà "²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà" â³ä
13.11.2006 ¹ 2664 òà â³ä 23.03.2007 ¹ 880,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 23.02.2007
N 06-6-25/74, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 07.02.2007
¹ 771.

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 "Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà".

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèö-
òâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáå-
ð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ
àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü
â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ
íîðì.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
11.10.2005 ¹ 227/3688 "Ïðî ïåðåäà÷ó â³ä-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó "ÊÀ-
ÌÅÒ-ÒÀÑ" çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-
âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà ïðîñï.
Ïåðåìîãè, 65 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà".

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про скасування рішення Київської міської
ради від 06.10.2005 № 152/3616 

"Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю "ФІРМА "ДОРІС" земельної

ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлового комплексу 

з вбудованими нежитловими приміщеннями
та паркінгом на вул. Лук'янівській, 77 
у Шевченківському районі м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 110/110 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 03.07.2008 № 261 та витягу з протоколу
засідання постійної комісії Київради з питань земельних відносин від 29.01.2008 № 63, зважаючи на чис�
ленні скарги громадян, керуючись Законом України "Про столицю України — місто�герой Київ", Законом
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельним кодексом України та статтею 188 Господар�
ського кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñêàñóâàòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 06.10.2005 ¹ 152/3616 "Ïðî ïå-
ðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ "Ô²ÐÌÀ "ÄÎÐ²Ñ" çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáó-
äîâàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè òà
ïàðê³íãîì íà âóë. Ëóê'ÿí³âñüê³é, 77 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà".

2. Çàïðîïîíóâàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ô²ÐÌÀ "ÄÎÐ²Ñ"
íàäàòè çãîäó íà ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 91-
6-00555.

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

3.1. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ô²ÐÌÀ "ÄÎ-
Ð²Ñ" ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ðàç³ â³äìîâè òîâàðèñòâà ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ô²ÐÌÀ "ÄÎÐ²Ñ"
â³ä ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè àáî ÿêùî â³äïîâ³äü íå íàä³éäå ó
âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâñòâîì òåðì³í, çà-
áåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó òà ïîäàííÿ ïîçîâó
ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 91-6-00555 äî
Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 20.04.2006 ¹ 2475,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ â³ä 20.02.2008 ¹ 05-08/1214,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 03.03.2007
¹ 071/04-4-22/1029, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
26.04.2007 ¹ 2597, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà "²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà" ÂÀÒ "Êè¿âïðîåêò" â³ä
26.01.2006 ¹ 144 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 28.12.2007
¹ 05-2541.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 38 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 03.04.2001 ¹ 250/1227 "Ïðî íàäàííÿ ³
âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê".

6. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 24.07.2002

¹ 72-6-00055 (ëèñò-çãîäà â³ä 18.10.2006
¹ 28) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, óêëàäå-
íîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òî-
âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"Ìåäè÷íî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ "Êèïà-
ðèñ".

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Корчаці Оксані
Петрівні земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування садибного житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Лауреатській, 39;к у Голосіївському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 227/227 від 28 серпня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êîð÷àö³ Îêñàí³ Ïåòð³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ ñàäèáíîãî æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ëàóðåàòñüê³é, 39-ê ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîð÷àö³ Îêñàí³
Ïåòð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ ñàäèáíîãî æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ëàóðåàòñüê³é, 39-ê ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîð÷àö³ Îêñàí³ Ïåòð³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 27.12.2007 ¹ 19-15632, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà "²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà" â³ä 25.01.2008 ¹ 230,
Äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿

Про порушення перед комітетом Верховної
Ради України з питань освіти і науки

клопотання про присудження щорічної Премії
Верховної Ради України педагогічним

працівникам загальноосвітніх, професійно;
технічних, дошкільних та позашкільних

навчальних закладів Тихопію Олександру
Яковичу та Ковальчуку Олександру

Володимировичу

Рішення Київської міської ради № 65/65 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до пункту 5 Положення про щорічну Премію Верховної Ради України педагогічним Працівни�
кам загальноосвітніх, професійно�технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвер�
дженого Постановою Верховною Ради України від 14 вересня 2006 року № 131�V "Про встановлення що�
річної Премії педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно�технічних, дошкільних та позашкіль�
них навчальних закладів", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä êîì³òå-
òîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü îñ-
â³òè ³ íàóêè ïðî ïðèñóäæåííÿ ùîð³÷íî¿
Ïðåì³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïåäàãîã³÷-
íèì ïðàö³âíèêàì çàãàëüíîîñâ³òí³õ, ïðî-
ôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ, äîøê³ëüíèõ òà ïîçà-
øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Òèõîï³þ
Îëåêñàíäðó ßêîâè÷ó — äèðåêòîðó Öåíòðó
íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ ìîëîä³ "Ñôå-
ðà" Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó òà Êîâàëü÷óêó
Îëåêñàíäðó Âîëîäèìèðîâè÷ó — äèðåêòî-
ðó ã³ìíàç³¿ "Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêèé êîëåã³-
óì" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó.

2. Óïðàâë³ííþ êàäðîâî¿ ðîáîòè ³ íàãî-
ðîä àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè â³äïî-
â³äíå êëîïîòàííÿ ïåðåä êîì³òåòîì Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü îñâ³òè ³
íàóêè ïðî ïðèñóäæåííÿ ùîð³÷íî¿ Ïðåì³¿
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïåäàãîã³÷íèì
ïðàö³âíèêàì çàãàëüíîîñâ³òí³õ, ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷íèõ, äîøê³ëüíèõ òà ïîçàøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Òèõîï³þ Îëåê-
ñàíäðó ßêîâè÷ó òà Êîâàëü÷óêó Îëåêñàí-
äðó Âîëîäèìèðîâè÷ó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè òà íàóêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ñëóæáè â³ä 26.02.2008 ¹ 05.03.02-07/10384,
Äåðæàâíî¿ óñòàíîâè "²íñòèòóò ã³ã³ºíè òà
ìåäè÷íî¿ åêîëîã³¿ ³ì. Î. Ì. Ìàðçººâà ÀÌÍ
Óêðà¿íè" â³ä 25.02.2008 ¹ 22.2/917, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 22.01.2008 ¹ 071/04-4-
22/396, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 05.03.2008
¹ 1486, â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðè-
ñòâà "Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòè-
çñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò" â³ä 24.01.2008
¹ 8/1-75.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãà-
þòü âèäàëåííþ, â³ä 21.02.2008 ¹ 64) òà ³í-
ø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâà-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порушення перед Головою Верховної
Ради України клопотання про нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України

Кудіна Сергія Миколайовича

Рішення Київської міської ради № 66/66 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвер�
дженого Постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216�IV "Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України "Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëî-
âîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàãîðîä-
æåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè Êóä³íà Ñåðã³ÿ Ìèêîëàéîâè-
÷à — çàñòóïíèêà êåð³âíèêà øòàáó Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãðîìàäñüêîãî ôîðìóâàí-
íÿ ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ äåð-
æàâíîãî êîðäîíó çà áåçäîãàííå âèêîíàí-
íÿ ñëóæáîâèõ îáîâ'ÿçê³â, âèñîêó ïðîôå-
ñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü, âàãîìèé îñîáèñòèé
âíåñîê ó çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ãðîìàä-
ñüêîãî ïîðÿäêó ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè — ì³ñ-
ò³ Êèºâ³.

2. Óïðàâë³ííþ êàäðîâî¿ ðîáîòè ³ íàãî-
ðîä àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî
íàãîðîäæåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Êóä³íà Ñåðã³ÿ Ìèêî-
ëàéîâè÷à — çàñòóïíèêà êåð³âíèêà øòàáó
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãðîìàäñüêîãî ôîðìó-
âàííÿ ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³
äåðæàâíîãî êîðäîíó çà áåçäîãàííå âèêî-
íàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ'ÿçê³â, âèñîêó ïðî-
ôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü, âàãîìèé îñîáèñòèé
âíåñîê ó çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ãðîìàä-
ñüêîãî ïîðÿäêó ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè ì³ñò³
Êèºâ³ òà íàïðàâèòè éîãî Ãîëîâ³ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ïðàâîïîðÿäêó, ðåãëàìåí-
òó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 29.11.07 № 1366/4199 "Про надання згоди

товариству з обмеженою відповідальністю
"Адас ЛТД" на продовження регіональним

відділенням Фонду державного майна України
по місту Києву строку завершення

будівництва об'єкта незавершеного
будівництва — підземних гаражів 

на Харківському шосе, 49 у Дарницькому
районі м. Києва з повторним

перепрофілюванням у торговельний центр 
з влаштуванням паркінгу"

Рішення Київської міської ради № 88/88 від 28 серпня 2008 року

У зв'язку з технічною помилкою Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 29.11.07
¹ 1366/4199 "Ïðî íàäàííÿ çãîäè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Àäàñ
ËÒÄ" íà ïðîäîâæåííÿ ðåã³îíàëüíèì â³ä-
ä³ëåííÿì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà-
¿íè ïî ì³ñòó Êèºâó ñòðîêó çàâåðøåííÿ áó-
ä³âíèöòâà îá'ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³â-
íèöòâà — ï³äçåìíèõ ãàðàæ³â íà Õàðê³â-
ñüêîìó øîñå, 49 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà ç ïîâòîðíèì ïåðåïðîô³ëþâàííÿì ó
òîðãîâåëüíèé öåíòð ç âëàøòóâàííÿì ïàð-
ê³íãó" çì³íè, à ñàìå:

— ïóíêò 2 ð³øåííÿ "Òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Àäàñ ËÒÄ" çâåð-
íóòèñÿ äî Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà-
¿íè ùîäî óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî
ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàâåðøåííÿ áóä³â-
íèöòâà îá'ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèö-
òâà — ï³äçåìíèõ ãàðàæ³â íà Õàðê³âñüêîìó
øîñå, 49 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
ç ïåðåïðîô³ëþâàííÿì éîãî ó òîðãîâåëü-

íèé öåíòð ç ìåðåæåþ ï³äïðèºìñòâ ïîáó-
òîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ ç ïî-
âòîðíèì ïåðåïðîô³ëþâàííÿì ó òîðãîâåëü-
íèé öåíòð ç âëàøòóâàííÿì ïàðê³íãó." âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Àäàñ ËÒÄ"
çâåðíóòèñÿ äî ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ
Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì³ñ-
òó Êèºâó ùîäî óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-
äè ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàâåðøåííÿ
áóä³âíèöòâà îá'ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³â-
íèöòâà — ï³äçåìíèõ ãàðàæ³â íà Õàðê³â-
ñüêîìó øîñå, 49 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà ç ïåðåïðîô³ëþâàííÿì éîãî ó òîð-
ãîâåëüíèé öåíòð ç ìåðåæåþ ï³äïðèºìñòâ
ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ ç
ïîâòîðíèì ïåðåïðîô³ëþâàííÿì ó òîðãî-
âåëüíèé öåíòð ç âëàøòóâàííÿì ïàðê³íãó."

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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У виставі "Антра т" лядачам на ад ють, я пере ється мистецтво із життям

Ìèñòåöüêà ïåðåêëè÷êà
Ó êè¿âñüêîìó Òåàòð³ íà Ïîäîë³ ïîñòàâèëè “Àíòðàêò”

Ïîñòàíîâêè çà äðàìà-
òóðã³ºþ Îëåêñàíäðà Ìàð-
äàíÿ ³äóòü ó ñòîëè÷íèõ ³
ïðîâ³íö³éíèõ òåàòðàõ ÿê
Óêðà¿íè, òàê ³ â ñóñ³äí³é
Ðîñ³¿. ² éäåòüñÿ òóò íå
ñò³ëüêè ïðî õóäîæíþ ö³í-
í³ñòü òâîð³â (ìàëà á áóòè
êðàùîþ), ñê³ëüêè ïðî òå,
ùî îäåñüêèé á³çíåñìåí, à
çà ñóì³ñíèöòâîì äðàìà-
òóðã Ìàðäàíü ³ç âëàñíî¿
êèøåí³ ô³íàíñóº ñöåí³÷-
íå âò³ëåííÿ ñâî¿õ ä³òèù.

Â³òàë³é Ìàëàõîâ äàâíî
çàâîþâàâ ñòàòóñ îäíîãî ³ç
íàéö³êàâ³øèõ ñó÷àñíèõ
óêðà¿íñüêèõ ðåæèñåð³â.
Ïðîòå ðåæèñåð-òðàäèö³î-
íàë³ñò ñâî¿ çàäóìè-âèñòà-
âè çâèê âèáóäîâóâàòè íà
ì³öíîìó ôóíäàìåíò³ ÿê³ñ-
íî¿, ïåðåâàæíî êëàñè÷íî¿
äðàìàòóðã³¿. Öå ñòîñóºòü-
ñÿ ÿê îñòàííüî¿ óäà÷³ ðå-
æèñåðà, âèñòàâè “Äÿäÿ
Âàíÿ” çà Àíòîíîì ×åõî-

âèì, òàê ³ âñ³õ åòàïíèõ
ïîñòàíîâîê. Í³êîëè ðîáî-
òè Ìàëàõîâà çà ñó÷àñíîþ
äðàìàòóðã³ºþ âåëèêèìè
äîñÿãíåííÿìè íå ñòàâàëè.

“Àíòðàêò” òàêîæ íå º
âèíÿòêîì ³ç öüîãî ïðàâè-
ëà. Äîâ³ðèâøèñü ñëàáê³é
äðàìàòóðã³¿, Â³òàë³é Ìà-
ëàõîâ ôàêòè÷íî çàëèøèâ
àêòîð³â íàîäèíö³ ³ç ðîç-
ìèòèì, ñêóïèì íà ÿñêðà-
â³ ìîìåíòè ñþæåòîì ³ áà-
íàëüíèìè ä³àëîãàìè, òðà-
äèö³éíî äëÿ Ìàðäàíÿ
îçäîáëåíèìè çàñòàð³ëèì
ãóìîðîì ñåðåäèíè 
1990-õ. Òà é ñàìà ³ñòîð³ÿ
ïåðåïîâíåíà “êóëüòóðíè-
ìè öèòàòàìè”, ïîêëèêà-
íèìè íàäàòè ¿é ïðèò÷î-
âèé õàðàêòåð. À âò³ì, ï³ä-
íÿòèñÿ íàä áóäåíí³ñòþ öå
íå äîïîìàãàº. Äâîõ ãåðî-
¿â-àíòàãîí³ñò³â, ðåæèñå-
ð³â, îäèí ³ç ÿêèõ ïåðåéìà-
ºòüñÿ ïåðåäóñ³ì íàïîâ-

íåííÿì êàñè, à äðóãèé
ñïðàâä³ º ëþäèíîþ ìèñ-
òåöòâà, çâàòè Ïåòðî ³ Ïàâ-
ëî. À òðè àêòðèñè, ãîëîâ-
í³ ãåðî¿í³, ãðàþòü íå àáè-
êîãî, à ÷åõîâñüêèõ “Òðüîõ
ñåñòåð”: âîíè é íàçèâàþòü
îäíà îäíó íå ³íàêøå ÿê
Îëüãà, Ìàøà òà ²ðèíà.

Íà ñöåí³, ÿêà íàãàäóº
ñêëàä íåïîòðåáó, ïðèêðè-
òîãî äâîìà çàâ³ñàìè, ç
ïðàâîãî áîêó ñòîÿòü òó-
àëåòí³ ñòîëèêè àêòðèñ,
êîòð³ ï³äïóäðþþòü íîñè-
êè, ïë³òêóþ÷è â àíòðàêò³.
Çâè÷íèé ðèòì æèòòÿ â òå-
àòð³ ïîðóøóº ðåæèñåð
Ïàâëî (Àíäð³é Áîéêî),
ÿêèé êîëèñü ïðàöþâàâ
òóò ³ ïîâåðíóâñÿ ï³ñëÿ
äâàäöÿòè ðîê³â. Â³í áå-
ðåòüñÿ ñòàâèòè ñïåêòàêëü,
êîëè ï³ä ÷àñ ðåïåòèö³é
ç’ÿñîâóºòüñÿ, ùî ôàáóëà
ï’ºñè íàãàäóº ñèòóàö³þ,
÷åðåç ÿêó Ïàâëî ñâîãî ÷à-
ñó ïîêèíóâ òåàòð. Ç’ÿñî-
âóºòüñÿ, ùî òóò â³í çàëè-
øèâ íàðå÷åíó Ìàøó (Òà-
ìàðà Ïëàøåíêî), êîòðà é
äîñ³ íåîäðóæåíà, ³ êîõà-
íó Îëüãó (Ìàð³ÿ Ðóäüêîâ-
ñüêà). Òàê ³ íå çì³ã âèáðà-
òè îäíó ç íèõ. Ó âèñòàâ³
ïåðøà ìàº ç³ãðàòè äðóæè-
íó, äðóãà — êîõàíêó.
Ïðîòå ï³ñëÿ íàãàäóâàííÿ
âñ³ì ïðî ìèíóëå ðåæèñåð
ðàïòîâî çíèêàº, çàëè-
øèâøè æ³íîê ç³ ñâî¿ìè
ñïîãàäàìè é ïî÷óòòÿìè.
À âò³ì, öüîãî åï³çîäó äî-
ñòàòíüî, ùîá ãëÿäà÷³
çáàãíóëè, ÿê ì³öíî ïåðå-
ïë³òàºòüñÿ ìèñòåöòâî ³ç
æèòòÿì

Êîðîëü ôîðòåï³àííèõ êîðîë³â
Òàê íàçèâàëè àìåðèêàíñüêîãî ï³àí³ñòà Âîëîäèìèðà Ãîðîâèöÿ, êèÿíèíà çà ïîõîäæåííÿì
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Газета "Хрещати " рам-
ах прое т "Київсь ий
пантеон", ор анізовано о
Київсь им Медіа Холдин-
ом, продовж є п блі ації
про видатних людей, я і в
різний час жили й твори-
ли в Києві. Наст пна роз-
повідь про видатно о пі-
аніста ХХ століття Воло-
димира Горовиця.

Âîëîäèìèð Ãîðîâèöü íàðîäèâ-
ñÿ 1 æîâòíÿ 1903 ðîêó â Êèºâ³ â
ñ³ì’¿ çàìîæíîãî ³íæåíåðà Ñàìó-
¿ëà Ãîðîâèöÿ. Ï³ñëÿ ïåðå¿çäó â
1925 ðîö³ äî Í³ìå÷÷èíè (í³áèòî
íà ñòàæóâàííÿ äî Àðòóðà Øíàáå-
ëÿ, à ÷åðåç äâà ðîêè â³í íàçàâæäè
ïåðåáðàâñÿ â ÑØÀ) íà ³ì’ÿ Ãî-
ðîâèöÿ â ÑÐÑÐ ôàêòè÷íî íàêëà-
ëè òàáó. Íàïðèêëàä, äîâãèé ÷àñ
í³õòî íå óòî÷íþâàâ ³íôîðìàö³þ
ïðî ì³ñöå íàðîäæåííÿ ï³àí³ñòà.
Àæ äî 1990 ðîêó, êîëè êè¿âñüêèé
äîñë³äíèê ³ æóðíàë³ñò Ìèõàéëî
Êàëüíèöüêèé çíàéøîâ îðèã³íàë
ñâ³äîöòâà, ââàæàëîñÿ, ùî Ãîðî-
âèöü ïîáà÷èâ ñâ³ò ó Áåðäè÷åâ³.
Êàæóòü, í³áèòî â îäíîìó ç òåëå-
â³ç³éíèõ ³íòåðâ’þ äðóæèíà ï³àí³ñ-
òà, Âàíäà Òîñêàí³í³-Ãîðîâèöü
(äî÷êà ïðîñëàâëåíîãî ³òàë³éñüêî-
ãî äèðèãåíòà Àðòóðî Òîñêàí³í³),

â³äñóíóâøè ÷îëîâ³êà â³ä òåëåêà-
ìåðè, çàÿâèëà: “Â³í íàðîäèâñÿ â
Áåðäè÷åâ³. Âñ³ ºâðå¿ Ðîñ³¿ íàðî-
äèëèñÿ â Áåðäè÷åâ³”. Íå äèâíî é
òå, ùî àâòîðàìè á³ëüøî¿ ÷àñòèíè
äîñë³äíèöüêèõ ³ êðèòè÷íèõ ñòà-
òåé, ïðèñâÿ÷åíèõ æèòòþ é òâîð-
÷îñò³ ï³àí³ñòà, º ñàìå àìåðèêàí-
ö³. Ðàäÿíñüê³ æ ìóçèêîçíàâö³, çà
âèíÿòêîì ð³äê³ñíèõ ñïðîá “ëåãà-
ë³çóâàòè” ³ì’ÿ Âîëîäèìèðà Ãîðî-
âèöÿ íà áàòüê³âùèí³, ðîçâ’ÿçóâà-
ëè çîâñ³ì ³íø³ ïðîáëåìè.

À âò³ì, ñàìå êè¿âñüêèé ïåð³îä
æèòòÿ Ãîðîâèöÿ ç³ãðàâ â éîãî äî-

ë³ é ïðîôåñ³éíîìó ñòàíîâëåíí³ äó-
æå âàæëèâó ðîëü. Òóò â³í çäîáóâ
áàçîâó ìóçè÷íó îñâ³òó — íàâ÷àâñÿ
â Êè¿âñüêîìó ìóçè÷íîìó ó÷èëè-
ù³, à ïîò³ì ó êîíñåðâàòîð³¿ (éîãî
âèêëàäà÷àìè, êð³ì ìàòåð³, ïðîôå-
ñ³éíî¿ ï³àí³ñòêè, áóëè òàê³ àâòîðè-
òåòí³ ïåäàãîãè, ÿê Âîëîäèìèð Ïó-
õàëüñüêèé, Ñåðã³é Òàðíîâñüêèé,
Ôåë³êñ Áëóìåíôåëüä). Òîáòî, çà-
ëèøàþ÷è ð³äíå ì³ñòî 22-ð³÷íèì,
Âîëîäèìèð Ãîðîâèöü áóâ óæå ö³ë-
êîì çð³ëèì ï³àí³ñòîì. Äî òîãî æ
êîíöåðòíå æèòòÿ Êèºâà â äðóã³é
ïîëîâèí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ ïî-ñïðàâæ-

íüîìó âèðóâàëî: ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ â
1868 ðîö³ ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà êîí-
öåðòè ñòóäåíò³â ³ âèïóñêíèê³â ñòà-
ëè ðåãóëÿðíèì ÿâèùåì. Ó Êèºâ³
âèñòóïàëè Ïåòðî ×àéêîâñüêèé,
Ñåðã³é Ðàõìàí³íîâ, Ñåðã³é Ïðî-
êîô’ºâ òà ³íø³ âèäàòí³ ìóçèêàíòè.
×åðåç áàãàòî ðîê³â ñâî¿ â³äïîâ³ä³ íà
çàïèòàííÿ ïðî òîãî àáî ³íøîãî âå-
ëèêîãî ìóçèêàíòà Âîëîäèìèð Ãî-
ðîâèöü ïî÷èíàòèìå ç ôðàçè: “ß
ñëóõàâ éîãî â þíîñò³”.

Ô³ãóðà Ãîðîâèöÿ ïðèâàáëèâà
äëÿ ñó÷àñíèõ ï³àí³ñò³â ùå é òîìó,
ùî â³í º óîñîáëåííÿì áåçìåæíî¿,

àëå çàâæäè ñâ³äîìî¿ òâîð÷î¿ ñâî-
áîäè ó ôîðòåï³àííîìó âèêîíàíí³.
Ìàéæå ó âñ³õ ³íòåðïðåòàö³ÿõ — õàé
òî òâîðè Øîïåíà, Øóáåðòà àáî
Ìóñîðãñüêîãî — Ãîðîâèöü òàê ïå-
ðåòâîðþâàâ òåêñò (àæ äî çì³íè
ôàêòóðè, äèíàì³êè, ôîðìè), ùî
éîãî âæå òÿæêî áóëî íàçâàòè âè-
êîíàâöåì, ñêîð³øå âæå ñï³âàâòî-
ðîì òâîðó. Â³í áóêâàëüíî ïåðåâò³-
ëþâàâñÿ â éîãî òâîðöÿ. Òàê³ “ñïîò-
âîðåííÿ” òâîð³â íå ðàç ïðîâîêó-
âàëè ð³çêó êðèòèêó ç áîêó êîíñåð-
âàòîð³â. Àëå âîäíî÷àñ âèêëèêàëè
çàõîïëåííÿ ó ³íøî¿, â³äêðèò³øî¿
äëÿ òâîð÷èõ åêñïåðèìåíò³â, ÷àñ-
òèíè ïóáë³êè, ÿêî¿ ç ÷àñîì ñòàâà-
ëî âñå á³ëüøå. Çà ñëîâàìè ñó÷àñ-
íèê³â, ëþäè âèõîäèëè ï³ñëÿ êîí-
öåðò³â Âîëîäèìèðà Ãîðîâèöÿ, ïå-
ðåæèâøè â³ä÷óòòÿ çàëåäåí³ííÿ
ðóê, ñâåðá³ííÿ øê³ðè ³ òðåìò³ííÿ
êîë³í. Ç éîãî ãðîþ áàãàòî õòî íå
ïîãîäæóâàâñÿ, îñê³ëüêè àðòèñò
ñì³ëèâî é â³ëüíî ïîðóøóâàâ ïðà-
âèëà ³ òðàäèö³¿. Àëå ï³òè, íå äîñëó-
õàâøè òâ³ð ó éîãî âèêîíàíí³, òà-
êîæ áóëî íåìîæëèâî, íàñò³ëüêè
ö³êàâîþ é ïðèâàáëèâîþ áóëà ãðà.

Âîëîäèìèð Ãîðîâèöü ïîìåð ó
1989 ðîö³ â Àìåðèö³. Äî Óêðà¿íè
â³í îñòàòî÷íî ïîâåðíóâñÿ â 
1995-ìó. Ñàìå öüîãî ðîêó â Êè-
ºâ³ çàñíóâàëè êîíêóðñ ìîëîäèõ
ï³àí³ñò³â íà éîãî ÷åñòü, ÿêèé º îä-
íèì ³ç íàéóñï³øí³øèõ ³ íàéïåð-
ñïåêòèâí³øèõ â³ò÷èçíÿíèõ êóëü-
òóðíèõ ïðîåêò³â ì³æíàðîäíîãî
ð³âíÿ çà îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Вистави на "за лісн " темати в иїв-
сь их лядачів з мовлюють стабільн ці-
авість. Кіль ості прихильни ів спе та лю
"Глядачі на вистав не доп с аються" за
драмою Май ла Фрейна "Галас за сце-
ною" в Театрі на лівом березі Дніпра
позаздрять б дь-я і за ордонні астроле-
ри. Вистав за п’єсою с часно о раїн-
сь о о драмат р а Оле сандра Марданя
"Антра т", в я ій ідеться про позасценіч-
не життя артистів і їхні стос н и з режи-
серами, в столичном Театрі на Подолі
поставив йо о х дожній ерівни Віталій
Малахов.
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Äîáðî÷èíí³ñòü ïî-ôóòáîëüíîìó
Ó ðàìêàõ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ “Ìè — ðàçîì!” î÷³ëüíèêè òà ãðàâö³ ÔÊ “Äèíàìî” Êè¿â
çàâ³òàëè ó ãîñò³ äî âèõîâàíö³â ñòîëè÷íîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó “Ìàëÿòêî”

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÔÊ
“Äèíàìî” Êè¿â Ðåçî ×îõîíåë³-
äçå, ãîëîâíèé òðåíåð Þð³é Ñüî-
ì³í, ôóòáîë³ñòè Àðòåì Êðàâåöü,
Îëåêñàíäð Àë³ºâ, Àíäð³é ßðìî-
ëåíêî òà Êàðëîñ Êîððåà 14 ñ³÷íÿ
ïðè¿õàëè äî 130 âèõîâàíö³â “Ìà-
ëÿòêà” íå ç ïîðîæí³ìè ðóêàìè.
Êóìèðè âðó÷èëè ñèðîòàì òà ä³-
òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêî¿
îï³êè, ñîëîäîù³, ñóâåí³ðè, êëóá-
íó àòðèáóòèêó, êíèãè, æóðíàëè,
ì’ÿ÷³ é ñåçîíí³ àáîíåìåíòè íà
â³äâ³äóâàííÿ ìàò÷³â íà ñòàä³îí³
“Äèíàìî” ³ìåí³ Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâ-
ñüêîãî. À íà äîäà÷ó — ïëàçìî-
âèé òåëåâ³çîð. Ôóòáîëüíèì
êîìàíäàì “Ìàëÿòêà” ä³ñòàëèñÿ
ô³ðìîâ³ êîìïëåêòè ôîðìè òà áóò-
ñ³â. “Òàêå ñï³ëêóâàííÿ âàæëèâå
íå ò³ëüêè äëÿ öèõ ä³òîê, à é äëÿ
íàñ,— çàçíà÷àº ãîëîâíèé òðåíåð
“Äèíàìî” Þð³é Ñüîì³í.— Ìè
ïîáà÷èëè, ÿê æèâóòü ó ïðèòóëêó.
Äëÿ ä³òåé âàæëèâà óâàãà. Ââàæàþ,
ùî âñ³ ìè â ì³ðó âëàñíèõ ìîæëè-
âîñòåé ïîâèíí³ äîïîìîãòè ¿ì
çíàéòè äîðîãó â æèòò³, äàòè íàé-
ë³ïø³ îð³ºíòèðè”.

Êåð³âíèê “Ìàëÿòêà” Ë³ä³ÿ
Ëèòâèíåíêî ïîä³ëèëàñÿ ç áëàãî-
ä³éíèêàìè ôóòáîëüíèìè äîñÿã-
íåííÿìè âèõîâàíö³â. “Íàø³
êîìàíäè òîð³ê óñï³øíî âèñòóïà-
ëè íà òóðí³ð³ “Òè — íå îäèí!”
ñåðåä øê³ë-³íòåðíàò³â”,— ðîçïî-
â³äàº Ë³ä³ÿ Ñåìåí³âíà. Øê³ëü-
íèé êîëåêòèâ ìîëîäøî¿ â³êîâî¿
êàòåãîð³¿ (äî 13 ðîê³â) âèáîðîâ
òðåòº ì³ñöå. À Áîãäàíà Ëåáåäÿ
òà ²ãîðÿ Ãðèöàÿ âèçíàëè íàé-

êðàùèìè âîðîòàðåì òà ãðàâöåì.
“Äî ñëîâà, ²ãîð — ãîëîâà ñàìî-
âðÿäóâàííÿ íàøîãî çàêëàäó. Êî-
ðèñòóºòüñÿ ïîâàãîþ ³ äîâ³ðîþ.
Ìð³º âñòóïèòè äî âèøó. Çàâäÿ-
êè çàíÿòòÿì ôóòáîëîì âèÿâèâ
ñåáå ÿê ñïðàâæí³é ë³äåð, çãóðòó-

âàâ õëîï÷èê³â, îá’ºäíàâ ¿õ ñïîð-
òèâíîþ ìåòîþ”,— õâàëèòüñÿ âè-
õîâàíöåì ïàí³ Ë³ä³ÿ. Õî÷à, çà-
çíà÷àº, æèòòÿ ó õëîï÷èêà áóëî
íåëåãêèì. Òóò, ó “Ìàëÿòêó”, ó
íüîãî º ìîëîäø³ áðàòè Âëàäè-
ñëàâ òà Ñàøêî ³ ñåñòðà Îëåíêà.

×åòâ³ðêà ä³òëàõ³â ïîòðàïèëà äî
äèòáóäèíêó â³ñ³ì ðîê³â òîìó.
Øîêîâàí³, â³äëþäüêóâàò³, çìó-
÷åí³, ðîçãóáëåí³, ç áóêåòîì íå-
âðîëîã³÷íèõ íåäóã — òàê õàðàê-
òåðèçóâàëè ¿õí³é ñòàí âèõîâàòå-
ë³. Ä³òè äîâãî íå ìîãëè ïðèéòè

äî òÿìè. “Ð³÷ ó ò³ì, ùî íà ¿õí³õ
î÷àõ ðîç³ãðàëàñÿ æàõëèâà ñ³ìåé-
íà äðàìà — áàòüêî âáèâ ìàò³ð,—
ðîçïîâ³äàº Ë³ä³ÿ Ñåìåí³âíà.—
Íà ùàñòÿ, òåïåð ó íèõ íîâå, ã³ä-
íå æèòòÿ”.

Ñàì ²ãîð çóñòð³÷³ ç êóìèðàìè
äóæå çðàä³â ³ ç³çíàâñÿ, ùî ïðî òà-
êå íàâ³òü íå ìð³ÿâ. Çà ñëîâàìè
17-ð³÷íîãî þíàêà, çàâäÿêè ôóò-
áîëó â³í òà éîãî òîâàðèø³ ñòàëè
äèñöèïë³íîâàí³øèìè. “Ìè ðîçó-
ì³ºìî, ùî ³íòåðåñè êîëåêòèâó â
ãð³ âàæëèâ³ø³, í³æ îêðåì³ áàæàí-
íÿ êîæíîãî ³ç íàñ”,— ç ãîðä³ñòþ
êàæå ²ãîð.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â àê-
ö³¿, ¿õíÿ äîáðî÷èíí³ñòü íå îáìå-
æèòüñÿ ò³ëüêè â³çèòàìè ââ³÷ëè-
âîñò³. Áëàãîä³éíèêè îá³öÿþòü,
ùî âèõîâàíö³ øê³ë-³íòåðíàò³â ³
äèòÿ÷èõ áóäèíê³â Êèºâà ³ îáëàñ-
ò³ áóäóòü ó öåíòð³ óâàãè êëóáíî-
ãî êåð³âíèöòâà é òðåíåðñüêîãî
øòàáó. Äëÿ íèõ îðãàí³çóþòü ìàé-
ñòåð-êëàñè ãðàâö³â “Äèíàìî”,
åêñêóðñ³¿ äî êëóáíîãî ìóçåþ, íà
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíó áàçó â
Êîí÷ó-Çàñïó ³ ó ÄÞÔØ “Äèíà-
ìî” íà Íèâêàõ, à òàêîæ äèòÿ÷èé
ôóòáîëüíèé òóðí³ð. Êð³ì òîãî,
õëîïö³ é ä³â÷àòà ìàòèìóòü àáî-
íåìåíòè íà äîìàøí³ ìàò÷³ ÔÊ
“Äèíàìî”. À öå, ïåðåêîíàí³ îð-
ãàí³çàòîðè, ñôîðìóº ñîö³àëüíèé
äèòÿ÷èé ñåêòîð íà ñòàä³îí³ “Äè-
íàìî”

Під от вала
Людмила КОЛБ,

спеціально для “Хрещати а”

Á³é ç õâîðîáîþ äî îñòàíüîãî
Äåâ’ÿòèð³÷íèé Ãë³á Ìîãèëüíèé ðàçîì
ç ìàìîþ ñàìîòóæêè áîðþòüñÿ ç íåäóãîþ

— À ó íàñ Ãë³áîâà áàáóñÿ íåùî-
äàâíî ïîìåðëà,— öå ïåðøå, ïðî
ùî ñêàçàëà Ñâ³òëàíà, êîëè ÿ
ïðèéøëà äî íèõ äîäîìó.

Ñâ³òëàíà â ÷îðí³é õóñòö³ ïðè-
â³òíî óñì³õàëàñÿ ³ ïðèïðîøóâàëà
ïðîõîäèòè äî âåëèêî¿ ê³ìíàòè. Ç³-
çíàëàñÿ, ùî áåç ìàìè ¿é ñòàëî
çíà÷íî òÿæ÷å. Çàçâè÷àé ó ìàëåíü-
êèõ ïðîáëåìíèõ ðîäèíàõ, ç ÿêè-
ìè ìåí³ äîâîäèëîñÿ ñòèêàòèñÿ,
íàéá³ëüøà ìîðàëüíà òà ô³çè÷íà
äîïîìîãà éäå ñàìå â³ä ìàìè, òîá-
òî áàáóñ³. Âîíè äîãëÿäàþòü îíó-
ê³â, ïîêè ñàìîòí³ äîíüêè (ó áà-
ãàòüîõ âèïàäêàõ òàòóñ³â íåìàº) çà-
ðîáëÿþòü ãðîø³ íà ë³êóâàííÿ
õâîðî¿ äèòèíè. Äî ñëîâà, òóò
Ñâ³òëàí³ ïîùàñòèëî òðîøêè á³ëü-
øå: ó Ãë³áà º òàòî, ùîïðàâäà, æè-
âå äàëåêî â³ä íèõ, ó Ìîñêâ³. ²í-
êîëè äîïîìàãàº ô³íàíñîâî.

“Äîðîãîþ” äî ê³ìíàòè æ³íêà
ïîçíàéîìèëà ìåíå ç³ ñâî¿ì ÷îð-
íÿâèì Ãë³áîì, ÿêèé ëåæàâ íà âå-
ëèêîìó ë³æêó. Ìàìà õëîï÷èêà
ðîçïîâ³ëà, ùî íàðîäèâñÿ â³í ïå-
ðåä÷àñíî, íà øîñòîìó ì³ñÿö³. Áóâ
êâîëèé, ñëàáåíüêèé ³ âàæèâ
òðîøêè á³ëüøå çà ï³âòîðà ê³ëî-
ãðàìà.

— Äî ÿêèõîñü íåãàðàçä³â áóëà
çîâñ³ì íå ãîòîâà. Íîñèëà ï³ä ñåð-
öåì Ãë³á÷èêà é óÿâëÿëà, ùî â³í
áóäå â ìåíå íàéêðàùèé. Ì³é
Ãë³á — ïóï Çåìë³. Îòàêà äóðíåíü-
êà áóëà,— Ñâ³òëàíà çàñì³ÿëàñÿ.—
Òà é ÷àñè òîä³ áóëè òÿæê³, äåâ’ÿ-
íîñò³.

² ÿ çàñì³ÿëàñÿ ðàçîì ³ç íåþ. Õî-

÷à “äóðîñò³” â ñëîâàõ æ³íêè íå
ïîáà÷èëà. Ïåðåä÷àñíèìè ïîëîãà-
ìè ïðîáëåìè Ñâ³òëàíè íå îáìå-
æèëèñÿ. Âæå íà òðåòüîìó òèæí³
æèòòÿ ñèíîê çàõâîð³â íà ìåí³í-
ã³ò, à äåùî çãîäîì ë³êàð³ âñòàíî-
âèëè éîìó çîâñ³ì ³íøèé ä³àãíîç:
“ã³äðîöåôàë³ÿ”. Ïðî äåòàë³ ðîç-
ïèòóâàòè Ñâ³òëàíó ÿ íå ñòàëà, à
ñóòü áóëà òàêîþ: äâ³ íåäóãè, ùî
æèëè ó Ãë³áîâîìó ìîçêó, ï³äòðè-
ìóâàëè îäíà îäíó. Ïîã³ðøóâàëè
ñòàí ³ áåç òîãî ñëàáêîãî íåìîâ-
ëÿòêà. Çðîáèëè îïåðàö³þ ³ç øóí-
òóâàííÿ. Êîëè ãîâîðèòè ïî-ïðîñ-
òîìó, òî ó ìîçîê ìàëåíüêîãî Ãë³-
áà âñòàâèëè òðóáêó, êîòðó âèâå-
ëè â ÷åðåâíó ïîðîæíèíó. Ìàëþ-
êîâ³, ÿêùî ìîæíà òàê ñêàçàòè,
ïîùàñòèëî: â³í âèæèâ, ³ òðóáêà
“ïðèæèëàñÿ” â îðãàí³çì³. Øóíò,
êàæå Ñâ³òëàíà, â ãîëîâ³ ¿¿ ñèíà
òåïåð ñòîÿòèìå çàâæäè.

— À ÄÖÏ çâ³äêè? — çàïèòóþ.
— ÄÖÏ ðîçïî÷àâñÿ ï³ñëÿ îïå-

ðàö³¿. Ñèíî÷îê áóâ íåíà÷å êëó-
áîê. Ëåæàâ îòàê âåñü ÷àñ. ß íå
ìîãëà í³ íàãîäóâàòè éîãî, í³ îäÿã-
òè. Íå ðåàãóâàâ í³ íà ùî. Íàâ³òü
íà ìåíå. Êîëè ïîðàëàñÿ, òî Ãë³á-
÷èê íàâ³òü î÷èìà çà ìíîþ íå ñòå-
æèâ.

Â³äòîä³ Ñâ³òëàíà æèâå òàê ñà-
ìî, ÿê á³ëüø³ñòü ìàòåð³â, ó êîãî
õâîð³ íà ÄÖÏ ä³òè: êë³í³êà â³ä-
íîâíîãî ë³êóâàííÿ ó Òðóñêàâö³,
äåëüô³íîòåðàï³ÿ, ùîäåííà ã³ì-
íàñòèêà, ðàä³ñòü â³ä íàéìåíøîãî
ïðîãðåñó ³ íà äîäà÷ó — â³÷íèé
ïîøóê ãðîøåé íà ë³êóâàííÿ.

— ßêáè íå ãðîø³, çàðîáëåí³ äî
íàðîäæåííÿ Ãë³áà, ÿ íå çíàþ, ùî
ç íàìè áóëî á. Êîëè çàê³í÷èëè-
ñÿ êîøòè, òî ç ìàñàæèñòêîþ äëÿ
ñèíà ÿ ðîçïëà÷óâàëàñÿ âëàñíèìè
äâîìà øóáàìè. À òåïåð ³ øóá íå-
ìàº. Îäíà íàä³ÿ íà äðóç³â ³ Ãë³-
áîâîãî òàòà. Íà ðîáîòó ç õâîðîþ
äèòèíîþ í³õòî íå áåðå. Òà é çà-
ëèøèòè ìåí³ éîãî í³äå é í³ ç êèì.

Ë³êóâàííÿ, êàæå Ñâ³òëàíà, îñî-
áëèâî äåëüô³íîòåðàï³ÿ, ïîä³ÿëî
íà Ãë³áà á³ëüøå, í³æ íà ³íøèõ
íåäóæèõ ä³òåé: òåïåð â³í â³ëüíî
ðîçãèíàº ðóêè, à ì’ÿçîâèé òîíóñ
ïîì³òíî çìåíøèâñÿ.

— ×è çìîæå Ãë³á êîëèñü ñàìî-
ñò³éíî ðóõàòèñÿ, õî÷à á ó â³çêó, é
â³äâ³äóâàòè çàíÿòòÿ ó ñïåö³àëüí³é
øêîë³?

— Íà æàëü, í³. Ó ñèíà çíà÷í³
â³äõèëåííÿ. Íàñ í³êóäè íå áåðóòü.
Ìè çàëèøèëèñÿ âäâîõ — â³í ³ ÿ.
² çà éîãî ðîçâèòîê â³äïîâ³äàþ
ò³ëüêè ÿ. Íàéãîëîâí³øå äëÿ ìå-
íå — íå çóïèíÿòèñÿ íà äîñÿãíó-
òîìó.

— À ÷îãî âäàëîñÿ äîñÿãòè?
Çà ê³ëüêà ñåêóíä Ñâ³òëàíà ï³ä

ðóêè îáåðåæíî ïðèâåëà Ãë³áà äî
ê³ìíàòè é ïîñàäèëà ïîðó÷ ç³
ìíîþ.

— Íó ùî, Ãë³á÷èêó, ëþáèø ìà-
ìó?

Ó â³äïîâ³äü õëîï÷èê óñì³õíóâ-
ñÿ.

— Áà÷èòå,— êàæå Ñâ³òëàíà,—
â³í ðåàãóº íà ìåíå. Òåïåð ÿ â³ä-
÷óâàþ éîãî, à çà ïîãëÿäîì ìîæó
çäîãàäàòèñÿ, ÷îãî õî÷å. ² öå äëÿ

ìåíå ïîêè ùî íàéãîëîâí³øå äî-
ñÿãíåííÿ, ÿêîãî íå ìîæíà âòðà-
÷àòè.

Íà ðåàá³ë³òàö³þ ó Êë³í³ö³ â³ä-
íîâíîãî ë³êóâàííÿ â Òðóñêàâö³
Ãë³áîâ³ Ìîãèëüíîìó ïîòð³áíî
32 000 ãðèâåíü íà ð³ê. ßêùî âè

íåáàéäóæ³ é õî÷åòå äîïîìîãòè,
ïîäçâîí³òü ó Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ çà
òåë. 497-56-44

Під от вала Людмила КОЛБ,
спеціально для “Хрещати а”

Керівни и “Динамо” вр чили малю ам подар н и і пообіцяли завітати ще
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Ìàð³ÿ ÑÅÌÅÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Столичне "Динамо" про-
довж є під отов до но-
во о сезон в іспансь ом
місті Марбельї. На трен -
вальний збір оловний
тренер оманди Юрій
Сьомін ви ли ав 31 ф т-
боліста. Кияни вже зі ра-
ли товарись ий матч з
л бом нижчої німець ої
лі и "Унтерхахін ". Завер-
шився він бойовою ні-
чиєю — 3:3. А ось "Арсе-
нал" після трен вань на
базі бориспільсь ої "Кня-
жи" в селищі Щасливом
сьо одні вранці попрям є
на збір до т рець ої Анта-
лії.

Íà òðåíóâàëüíèé åòàï ï³äãî-
òîâêè äî ²ñïàí³¿ íàñòàâíèê ñòî-
ëè÷íîãî “Äèíàìî” Þð³é Ñüî-
ì³í çàïðîñèâ äâîõ ïîòåíö³éíèõ
íîâà÷ê³â — ñåðáà Òîì³ñëàâà Ïà-
éîâè÷à ç êëóáó “×óêàðè÷êè” òà
ãðàâöÿ íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ Á³-
ëîðóñ³ é êëóáó “Íàôòàí” Äìèò-
ðà Âåðõîâöîâà. À âò³ì, â³ä ïî-
ñëóã Ïàéîâè÷à ïàí Ñüîì³í â³ä-
ìîâèâñÿ âæå ï³ñëÿ òîâàðèñüêî¿

ãðè ç í³ìåöüêèì êëóáîì “Óí-
òåðõàõ³íã”. À îñü ÷è áóäå êîí-
òðàêò ç Âåðõîâöîâèì, âèð³øèòü-
ñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Íàãàäà-
ºìî, ùî óãîäó ç “Äèíàìî” óêëàâ
ï³âçàõèñíèê ïîëòàâñüêî¿ “Âîð-
ñêëè” òà íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿
Óêðà¿íè Ñåðã³é Êðàâ÷åíêî. Òðå-
íóþòüñÿ é ìîëîä³ ãðàâö³ ç äðó-
ãî¿ êîìàíäè — ªâãåí Õà÷åð³ä³,
Àíäð³é Ñàõíåâè÷ òà Ðîìàí Çà-
ãëàäüêî. Äî ²ñïàí³¿ ïî¿õàâ àæ 31
ôóòáîë³ñò. ª çì³íè ³ â òðåíåð-
ñüêîìó øòàá³. Â³äòåïåð Þð³þ
Ñüîì³íó äîïîìàãàòèìå äàâí³é
òîâàðèø — ðîñ³éñüêèé òðåíåð
Áîðèñ ²ãíàòüºâ. Â³í çì³íèòü íà
ïîñàä³ àñèñòåíòà ãîëîâíîãî òðå-
íåðà Ñåðã³ÿ Îâ÷èííèêîâà, ÿêèé
î÷îëèâ êðàñíîäàðñüêó “Êó-
áàíü”. Ó Ìàðáåëü¿ “Äèíàìî”
ïðîáóäå äî 29 ñ³÷íÿ òà ç³ãðàº ùå
ê³ëüêà òîâàðèñüêèõ ìàò÷³â. Äðó-
ãèé òðåíóâàëüíèé çá³ð äèíàì³â-
ö³ òàêîæ ïðîâåäóòü â îäí³é ³ç
òåïëèõ êðà¿í. À 18 ëþòîãî êè-
ÿíè âäîìà ïðîâåäóòü ïåðøèé
ìàò÷ 1/16 Êóáêó ÓªÔÀ ïðîòè
³ñïàíñüêî¿ “Âàëåíñ³¿”. Ãðà-â³ä-
ïîâ³äü ÷åðåç òèæäåíü.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ñüîì³íà, íà
ïåðøèé çá³ð çàçâè÷àé ïðè¿æäæàº
íàéá³ëüøå ãðàâö³â: “Ìè õî÷åìî
ïîãëÿíóòè âåëèêó ãðóïó ëþäåé.
Ç íèõ â³äáèðàòèìåìî 18 ãðàâö³â.
Òàêîæ óçÿëè íà çá³ð êîëèñü òðàâ-
ìîâàíèõ Ì³ëîøà Í³íêîâ³÷à,
Îëåãà Ãóñºâà òà Êàðëîñà Êîððåà.

Âîíè îäóæàëè é ïîâèíí³ íàáè-
ðàòè ôîðìó. Òîìó ê³ëüê³ñòü ëþ-
äåé òðîõè çá³ëüøèëè. Íà äðóãî-
ìó çáîð³ áóäå ìåíøå”.

Òèì ÷àñîì ñòîëè÷íèé “Àðñå-
íàë” ñüîãîäí³ âðàíö³ âèðóøèâ
íà çá³ð äî Òóðå÷÷èíè. Ãîëîâíèé
òðåíåð Îëåêñàíäð Çàâàðîâ íà
öåé åòàï ï³äãîòîâêè çàïðîñèâ 29
ôóòáîë³ñò³â. Ñåðåä íèõ åêñ-
ãðàâö³ äí³ïðîïåòðîâñüêîãî
“Äí³ïðà” — Ðîëàí Ãóñºâ, Áîã-
äàí Øåðøóí, Ðóñëàí Á³äíåíêî,
Ñåðã³é Ìàòþõ³í. Êð³ì òîãî, ìà-
þòü îãëÿíóòè ùå ê³ëüêîõ ìîëî-
äèõ ôóòáîë³ñò³â. Çàëèøèâ
êîìàíäó Äåíèñ Îë³éíèê, ÿêèé
ïåðåáðàâñÿ äî õàðê³âñüêîãî
“Ìåòàë³ñòà”.

Çà ñëîâàìè ïàíà Çàâàðîâà, íà
òóðåöüêîìó çáîð³ äî ñòîëè÷íî¿
êîìàíäè òàêîæ ïðèºäíàºòüñÿ
åêñ-íàïàäíèê “Äí³ïðà” ðóìóí
²îíóö Ìàç³ëó. “Ìè âèð³øèëè,
ùî ïðèáóäå â³í ïðîñòî äî Òó-
ðå÷÷èíè ³ òàì ïî÷íå çàéìàòèñÿ
ç êîìàíäîþ. Ïðî ïåðñïåêòèâè
Ìàç³ëó â “Àðñåíàë³” ìîæíà áó-
äå ñóäèòè ï³ñëÿ ïåðøîãî åòàïó
ï³äãîòîâêè. Äî ñëîâà, ìåí³ íå-
çðîçóì³ëî, ÷îìó íå ç’ÿâèâñÿ íà
áàç³ ùå îäèí ãðàâåöü “Äí³ïðà”,
Àíäð³é Åùåíêî, ñòîñîâíî ÿêî-
ãî áóëà ïîïåðåäíÿ äîìîâëå-
í³ñòü”.

Îëåêñàíäð Çàâàðîâ òàêîæ çà-
çíà÷èâ, ùî íàéá³ëüøå éîãî íà-
ðàç³ õâèëþº ïèòàííÿ âëàñíîãî

ñòàä³îíó: “Äóìàþ, áåç ñòàä³îíó
ìè òî÷íî íå çàëèøèìîñÿ. Àëå
õîò³ëîñÿ á, çâè÷àéíî, âèñòóïà-
òè íà ð³äí³é àðåí³, à íå áóòè
âåñü ÷àñ íà âè¿çä³. Ñïîä³âàþñÿ,

íîâå êåð³âíèöòâî êëóáó ðîçâ’ÿ-
æå öþ ïðîáëåìó”. Íàãàäàºìî,
ùî íîâèì âëàñíèêîì êîìàíäè º
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé

Äî äâîáîþ ç “Âàëåíñ³ºþ” 
ôóòáîë³ñòè “Äèíàìî” 
ãîòóþòüñÿ â ²ñïàí³¿
Ñòîëè÷íèé “Àðñåíàë” âèðóøèâ íà çá³ð äî Òóðå÷÷èíè
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1) Від рите а ціонерне товариство “Корч ватсь ий омбінат
б дматеріалів” повідомляє про намір щодо отримання дозвол на
ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря для офісно-
с ладсь их приміщень, розташованих за адресою:

- в лиця Червонопрапорна, 135 Голосіївсь ом районі м. Києва.

Джерела ви идів с ттєво не впливають на існ ючий стан атмосферно о
повітря район розташ вання підприємства.

За важення та пропозиції надсилайте до Голосіївсь ої районної м.Києві
державної адміністрації за адресою: 03150, м. Київ, в л. Димитрова, 2, тел.
226-24-57.

2) Від рите а ціонерне товариство “Корч ватсь ий омбінат
б дматеріалів” повідомляє про намір щодо отримання дозвол на
ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря для офісно-
с ладсь их приміщень, розташованих за адресою:

- в л. Червонопрапорна, 34 Голосіївсь ом районі м. Києва.

Аналіз розрах н ів розсіювання забр днюючих речовин в атмосферне
повітря свідчить про те, що перевищень ранично доп стимих онцентрацій
на межі санітарно-захисної зони та житлової зони не виявлено.

Джерела ви идів с ттєво не впливають на існ ючий стан атмосферно о
повітря район розташ вання підприємства. За важення та пропозиції
надсилайте до Голосіївсь ої районної м. Києві державної адміністрації за
адресою: 03150, м. Київ, в л. Димитрова, 2, тел. 226-24-57.

3) За рите а ціонерне товариство “Корч ватсь ий омбінат
б дматеріалів” повідомляє про намір щодо отримання дозвол на
ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря для
підприємства по виробництв ерамічної це ли методом
пластично о форм вання, розташовано о за адресою:

- в л. Червонопрапорна, 34 Голосіївсь ом районі м. Києва.

Річний обся ви идів — 130 тн. На межі санітарно-захисної зони житлової
заб дови немає.

Аналіз розрах н ів розсіювання забр днюючих речовин в атмосферне
повітря свідчить про те, що перевищень ранично доп стимих онцентрацій
на межі санітарно-захисної зони та житлової зони не виявлено.

Від рите а ціонерне товариство
“Київтелемонтаж”

повідомляє про с ли ання За альних зборів а ціонерів,
я і відб д ться 11 березня 2009 ро о 15.00

за адресою: 01054, У раїна, м. Київ,
в л. Дмитрівсь а, 30, 1-й поверх

Порядо денний:
1. Про затвердження звітів і виснов ів Ревізійної омісії за 2008 рі .
2. Про затвердження річних рез льтатів діяльності Товариства за 2008 рі .
3. Затвердження звіт і баланс за 2008 рі .
4. Визначення основних напрям ів діяльності Товариства на 2009 рі .
5. Затвердження ошторис і план осподарсь ої діяльності Товариства
на 2009 рі .

6. Зміни в с ладі ор анів правління Товариством.
7. Прийняття рішення про ладення правочинів на с м , що перевищ є
в азан стат ті Товариства.

8. Про затвердження раніше ладених од.

Реєстрація а ціонерів б де проводитися в день проведення За альних
зборів а ціонерів з 14.30 до 14.50.

Учасни за альних зборів а ціонерів необхідно мати при собі:
до мент, що посвідч є особ ;
для представни ів а ціонерів — дор чення на право часті зборах,
оформлене відповідності до чинно о за онодавства.

За довід ами та ознайомленням з матеріалами стосовно питань поряд
денно о звертатися за адресою: 01601, У раїна, м. Київ. в л. Воровсь о о,
22, тел. 490-67-65.

Генеральний дире тор

Втрачені печат
(ідентифі айний од
25759571), Стат т та

свідоцтво про реєстрацію
релі ійної ромади УПЦ

парафії Соро а
Севастійсь их М чени ів
Святошинсь ом районі
м. Києва № 968 від
17 червня 1999 ро
вважати недійсними.

Гр. Єсь овій Інні Володимирівні, що
проживає: м. Вінниця, в л. Островсь о о,
б д. 20, в. 54 — необхідно 5 люто о 2009
ро з’явитись о 16.30 до Дарниць о о
районно о с д м. Києва — м. Київ,
в л. Севастопольсь а, 7/13, аб. 18 для
часті с довом засіданні по цивільній
справі за позовом Петрович Оль и
Трохимівни до Єсь ової Інни Володимирівни,
треті особи: Відділ опі и та пі л вання
Дарниць ої РДА в м. Києві, ВГІРФО
Дарниць о о РУ ГУ, Єсь ов Оле сандр
Анатолійович, про визнання осіб та ими, що
втратили право на орист вання житловим
приміщенням, в я ості відповідача.

Наслід ами неяв и б де проведення
з’яс вання обставин справі на підставі
до азів, про подання я их б ло заявлено під
час с дово о засідання.

Єсь ова І.В. випад неяв и зобов’язана
повідомити с д про причини неяв и.

С ддя О.І. Ш оріна
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26 січня за східним алендарем старт є рі жовто о Земляно-
о БИКА. Пра мати ЩУР завершив свою місію (2008 рі та ож
відб вався під символічною стихією Землі) і передає осмічн
естафет пра тичном хазяйновитом БИКУ.
Почато ро збі ається із затемненням Сонця (9 од. 54 хв.),

що на ладає фатальн печать на соці м та долі ба атьох людей,
і ни н ти приреченості подій силою власної волі б де неможли-
во, бо т т саме Провидіння задіює механізми арми, тобто при-
чинно-наслід ові зв’яз и, отрі вже не підля ають зміні. Лютий,
липень і перша половина серпня — періоди фатальних поворотів,
проди тованих зовнішніми обставинами, я мовиться, чом б ти—
том не мин ти. В цей час на перший план вис ватим ться спра-
ви, що вима ають невід ладної ва и, на оризонті засяють нові
перспе тиви, а щось важливе почне втрачати знач щість, відхо-
дити на задній план. Ідеям, прое там, пропозиціям, людям, от-
рі потрапили в життєв “орбіт ”, призначено стати на тривалий
період частиною нашо о б ття. Я що події люто о нес ть пози-
тивний ефе т, то сит аційна обстанов а в липні-серпні еть не про -
нозована і по ли ана вивести наш свідомість з онсервативно о
штилю на новий рівень світобачення. Принаймні, оли ви до про-
ресивних змін не отові, паралізовані ре ресом, армічний меч
збі обставин насильно та болісно (!) відтинатиме всі переш о-
ди, що заважають правильній еволюції, спрямов ючи на рефор-
маторсь ий шлях я с спільство, та і ожне живе створіння.
Ма симальний приплив сил та енер ії відч ють народжені в ро-
и з останньою цифрою 0 — 1 (стихія Метал ), висо і потенцій-
ні можливості для самореалізації дано б де тим, хто з’явився на
світ ро и з останньою цифрою 8 — 9 (стихія Землі).

ЩУР
Сходьте зі сцени, оді хиз ватися та верхово-
дити. Нинішній рі видастьсяфінансово значно
вдалішим.Нарештіпоталанитьз стрітич дових
др зів, з я ими єднають спільні інтереси, іде-
али. Саме д х братерсь ої содідарності стим -
люватимежиттєвийпост п, захищатимевідне-
араздів. Сюрпризом стане хобі, що перетво-

риться на джерело стабільних приб т ів. Для дося нення ар’єрних спі-
хів союзни ами стан ть правильна самооцін а бажань та можливостей,
наполе ливість і дисциплінованість, онтроль емоцій, міння спрямов -
вати енер ію в правильне р сло та терпляче тр дитися під натис омше-
фа. У першій половині ро при от йтеся с млінно чисти ав ієві стайні
на сл жбі, надол ж вати проґалини та підтя вати хвости в роботі, бо з
почат омвереснядоведеться змінитипрофесійний рс.Задлявн тріш-
ньо о перетворення більше працюйте над собою, айтеся ріхах, ви о-
рінюйте вади, співч вайте іншим, вірте все най раще, пра ніть стати
доброчесними, милосердними попри різноманітні спо си. Тоді по рив
ілюзій спаде, і вас ніхто не пошиє в д рні. У березні — травні роз вітне-
те чарівністю, потя не на романтичні подви и, одна все нове — давно
заб тедавнє.Доведеться з притаманнимвамромантичнимазартом по-
верн тисяназад,реставр ватизачахлі любовні взаємини, вдихн тивних
нов іс р й радісно за р жляти з милим під м зи пал ої пристрасті.

БИК
Ви я осподар ро зобовязані ма симально
продемонстр вати власн а тивність, ділови-
тість, самостійність і творчийпотенціал.Нероз-
слабляйтеся, б дьте ініціативні — тих, хто пли-
ве за течією,форт на зрадить. С рмить ар’єр-
на тр ба, мерщій на старт, бла одатні СилиНе-
бес до посл тр дарів, отрі пра н ть зійти на

посадовий Олімп! Б дьте завзяті, мітливі, ори інальні в роботі, опано-
в йте про ресивні методи и, й тоді шеф молитиметься на вас. А дім —
це місце для затиш та відновлення сил. За оханим, отрі при ипіли
одне до одно о (любов і др жба стали для вас поняттями взаємопов’я-
заними), час перевести взаємини вищ фаз — за онити союз. Отож
не зволі айте, вінець заче ався на вас. Емоційно насичена під сплес ом
поч ттів перша половина ро найсприятливіша для щастя тих, хто з о-
лоднів по лебединій вірності. Грошей вистачатиме, зли одні не спіт а-
ють, а з листопада матеріальний стат с стрім о піде в ор .

ТИГР
Рі порад є творчим і професійним роз вітом,
стрім им д ховним злетом. Одна пам’ятай-
те, що ТИГР є сл ою БИКА, тож не хитр йте,
тр діться, бо за найменш провин б дете
справедливо по арані. Остері айтеся махіна-
цій, б дьте а тивні, спіл йтеся з людьми ви-
со ої д ховної льт ри. Саме партнери по ро-

боті ташлюб дар ватим ть ч дові шанси для розвит , під идатим ть
плідні ідеї, допома атим ть реаліз вати зад ми.Фахова сфера—плац-
дарм для про ресивних стартів, втілення новаційних техноло ій. Пас-
ти задніх не смійте! Доведеться розриватися між сімєю та роботою,
під рідним дахом несолод о. У першом півріччі доведеться розпл -
т вати л б и давніх проблем. Не перетворюйтеся на домашньо о
онсерватора-тирана, прис іп ванням лише підштовх єте близь их до
пра матично оди тат . З ле істюроз рібайте завали взаєминах, очи-
щайте психоло ічний і матеріальний простір від непотреб , повертай-
те бор и, позбавляйтеся від до чливих справ, наводьте лад поб ті
та до ментах. А оловне — причеп рити д шевний храм всепрощен-
ням, вимести не ативні спо ади, нехай ір ота образ, що осіла в па-
мяті й висмо т є сили, ане в лет ! Мин ло о не змінити... На любов-
ном небосхилі сяятиме сонце, ерой серця роз риється з ідеально-
о бо . Разом вам б де ці аво й омфортно, отож охайтеся і зміц-

нюйте союз взаємопідтрим ою та відданістю. Корисно подорож вати,
дале і мандрів и принес ть дач .

КІТ (КРОЛИК)
Вам потрібно рати по- р пном , не розміню-
ватися на дрібниці, ставити перед собою ло-
бальні цілі й наполе ливо ро вати до них. Я -
щоризи вати—тозарадивисо ихдося нень,
я що заробляти — то вели і роші. С млінно
ви он йте зобов’язання, обіцян и, і в ритичн
мить Всевишній завжди пошле допомо . Ініці-

ювати ардинальні змінинеслід, вонисамі вас наздожен ть. Роз віт біз-
нес передбачається ба атьох сімейних пар (рі Щ ра б в щасливий
для Котів, я і мріяли створити армонійний д ховний шлюбний союз),
одна для зба ачення ви б дь-що повинні вийти на новий рівень діло-
вих стос н ів. Поліпшенняфінансово о стат с залежатиме від дбайли-
во о осподарювання, пова и до інтересів партнерів, міння рамотно
баланс вати між “хоч ” і “можна”. Ви ористов йте шанси з еніальною
винахідливістю. Роз р люйте товстос мів мітливо й пам’ятайте, що
с пий платить двічі. Не підпис йте серйозних ділових онтра тів (з лю-
то о до червня) без онс льтації спеціалістів. На любовних теренах все
ч дово, с чати ні оли, б ло б бажання, і т т, я мовиться, на ловця й
звір біжить. Але одр женим ризи вати протипо азано, ос іль и пере-
б ватимете під ма ічним впливом партнерів і наживете воро а. В др -
ій половині ро доля с ватиме з життєво о шлях все, що морально
відпрацювало чи заважає еволюції.

ДРАКОН
БИКпорад є ар’єрнимиперемо ами (почина-
ючи із вересня), особисте життя фонтан вати-
ме захопливими романами, одна вам слід ви-
значитися із с п тни ом (претендентів на р
та серцеб деба ато) і створити серйозний со-
юз,щоґр нт єтьсянависо ихпоч ттях таспіль-
них інтересах. Поталанить не еґоїстичним ам-

бітним Дра онам, а тим, чиє серце зів’яло на самоті й ш ає ідеальн
половин . І т т ви пест нчи Небес! Позб дьтеся по аних звичо та
вад, поставтеся зма симальноювідповідальністюдопрофесійних проб-
лем, ні о о не посвяч йте в свої прое ти. Нехлюйство, ле оважність—
ось ваші воро и. Тримайте р на діловом стартері, мобільно реа й-
те на на ази ерівництва, що вима атиме від вас пра тичних навичо ,
висо ої ор анізованості. Лютий — час спо с, отож б дьте обачні, ри-
зи єте люн ти на ачо авантюр. У першом півріччі прибор айте апе-
тити, не ши йте, а посадіть “хоч ” на олодний пайо , задовольняйте-
ся с ромнимидостат ами, ас етичнийспосіб існ ванняпіде на ористь.
Не ат йтеся само рити ою, вчіться все об’є тивно оцінюванти, і тоді
армонійновпишетеся непередбач ван дійсність.Вонапре расна!Тра-
вень подар є радість ар’єрно о сходження, а жовтень піднесе любов-
ні сюрпризи. Не драт йте раціоналіста БИКАфанфаронством, бо він за-
б цає вас ро ами!

ЗМІЯ
Рі надзвичайної ділової а тивності. Ви дося -
нете ар’єрно о пі , отож тим, хто виріс із про-
фесійних штанів, доведеться змінити напря-
мо діяльності, вийти із застою. Впровадж й-
те новітні техноло ії, фантаз йте, е сперимен-
т йте з притаманною вам еніальністю дослід-
ни а та раціоналізатора, поповнюйте лави Ко-

рольових, К лібіних і Ейнштейнів... На роботі невдовзі станете золо-
тим адровим фондом. Рвати стос н и з омпаньйонами не слід, збе-
рі айте вірність партнерам, армонійно співпрацюйте та арт йтеся в
он рентній борні. Домочадці стан ть ч довими помічни ами, можна
ор аніз вати сімейний бізнес. Дбайте про здоров’я, саме т т доля на-
ладає на вас особлив відповідальність: позб вайтеся по аних зви-
чо , омпле сів, рецепт для хорошо о самопоч ття — висо ий інте-
ле т альний тон с, армонійна атмосфера і люблене заняття. Воно
може б ти незвичне і не впис ватися в за альні норми. Але не зва-
жайте на ос д, насолодж йтеся, знімайте стрес, оздоровлюйтеся та
наповнюйте літини животворною енер ією! У др ом півріччі почн ть
рости романтичні рила.

КІНЬ
Сяйво харизми вабитиме прихильни ів. Ви б дете
енер ійні,чарівні,оптимістичні.Знайдетеспорідне-
н д ш й патиметеся в симпатіях та поп лярно-
сті. Де о о нове охання призведе до розл чення
здавнімс п тни ом.Здомочадцямистос н ивий-
д ть на спішнийвито . Випере лянете ставлення
до рідних, по аєтеся ріхах, за ладивши власні

провини, вибачите їхні помил и, й дім перетвориться на райсь обитель.
Особлив радістьподар ютьюнічада.Длявідряджень,мандріво , т ристич-
нихподорожейвдалоюб дедр аполовинаро .Вцейчасвися нете ар’єр-
ної вершини, де інерційність може зі рати злий жарт, перем н вши ва (в
разі нероз міння лобальної цілі) на сімейні лопоти. Таємний фронт б ття
висмо т ватимесили,алетерпіть,смиреннонесітьхрестдолісім’янина(або
оханця). У жовтні зможете вдихн ти на повні р ди.

КОЗА (ВІВЦЯ)
СімейнимКОЗАМ,щопереймаються домашні-
ми лопотами, пра н ть поліпшити родинний
доброб т, таланитиме найбільше. Маєте “зви-
ти” затишне ніздеч о за останнім пис ом ди-
зайнерсь оїмоди.Ремонт йте,обновляйтемеб-

лі, п йте модернове еле трообладнання — ви зобов’язані створити
омфорт д сі останніх на ових дося нень. З силь та рошей не жа-
лійте, більше інвест ватимете доброб т рідних та оселі — більше за-
робите. Стос н и “бать и-діти” поліпшаться, діти стан ть стим лом до
д ховно озростання, виход із застою.Холостя ів романтичні захоплен-
ня проб дять із пра матичної спляч и, зміцнять сердечний тон с, зро-
бивши ч йними, витонченимифантазерами.Ма ія чарівності посилить-
ся, тож свою доленосн половин прима нітите неодмінно. В першій
половині ро на адають про себе давні др зі, з я ими ви п д солі зїли.
Спіл йтеся, солод оносталь йте, все,щоб ломіжвами, святе й ріш-
не, має піти на ористь. Лихо о не з ад йте, а добре візьміть на озбро-
єння. І пам’ятайте: дім — це вівтар, обожнюйте родин , й поч ватиме-
теся чи не найщасливішими в світі! А ар’єра по ищо заче ає... Хібащо
ви ористов йте посадові зв’яз и задля розвязання сімейних проблем.

МАВПА
У вас ч дові шанси для злет в б дь-я ій сфері
діяльності, де потрібні інтеле т і міння ви о-
ристати збі обставин зма симальноюпрод -
тивністю. У першій половині ро с онцентр й-
те з силля на роз рібанні завалів на сл жбових
теренах, змінювати місце роботи доля вам не
дозволить. Т т становлені запобіжни и, щоб

навчити ладити з ерівництвом, сприймати без претензій рити та за-
р ч вання айо . Не зловживайте посадовим станом. Зате події в рід-
них пенатах по ли ані підштовхн ти висо о в ор , навчити розшифро-
в вати під аз и небес. Саме через домочадців надходить інформація
для пост п . З листопада настане поле шення, ар’єрнийпресин зни -
не, зможете діяти на власний розс д, маніп лювати сит аціями я за-
манеться. Можна розрахов вати на підтрим др зів. Ніхто не посміє
вас триматипід абл омрабства.БИКна аз єдбатипроздоров’я, най-
менші симптомипо іршенняфізично о стан —надобро, то си нал, що
треба роз мно поєдн вати працю й відпочино , не сил вати себе не-
любимим заняттям. Д ша має діставати задоволення від роботи, тоді
стрес не на ромадж ватиметься, ім нітет зміцніє.

ПІВЕНЬ
Я що торі ви не пасли задніх, а виявляли ініці-
атив , започат ов валипрое ти, передвамивід-
риються осяйні обрії! Удача сміхнеться сл ж-
бовцям та бізнесменам, фінансовий стат с під-
вищиться, приб т и зрост ть. Нама айтеся взя-
ти сит ацію під онтроль і спрям вати її в при-
б т ове р сло. Енер опотенціал олосальний,

міз и працюють блис че. Саме завдя и інтеле т ви спроможні обі на-
ти он рентів і здоб ти перемо на тр довом фініші. Діти рад вати-
м ть, на романтичних теренах фіас о не зазнаєте, охати і б ти охани-
ми ціл ом реально, за мови, що працюватимете на віддач серця і а-
манця. Еґоїстів жд ть падіння і тюрма самотності. У першом півріччі ні-
о о не вчіть, не хиз йтеся роз мом, не ре лам йте себе, знайте: ваші
до матичні настанови— я ніж по серцю, нес ть а ресію і роздрат ван-
ня. Симпатії завоюєте психоло ічним хистом, мінням тон о відч вати
настрій оточення. Починаючи з серпня, від риється нове дихання, жит-
тя стане динамічнішим. Це зоряний час для творчої самореалізації!

СОБАКА
БИК ваш вірний сл а, том ви, на відмін від ін-
ших, маєте вели і перева и. Дбайливо с орис-
тайтеся осмічними привілеями. Це зробить вас
м дрішими, ор анізованішими, сприятиме сла-
ві, армонії роз м та поч ттів. Допоможе зба -
н ти справжні цілі та ідеали, позб тися ілюзій.

Це почато ново о 12-річно о ци л , де можна за ласти бла одатне під-
ґр нтя ба атьом про рамам та дати поштовх до їх реалізації з допомо-
оювпливовихдр зів. Любовні союзи,щопереживали риз , розпад ть-
ся або вос ресн ть на новом рівні. Вибирайте, за вами останнє слово:
розл чатися чи об’єдн ватися на нових принципах. Зрештою, наодинці
аші не зварите, тіль и в парі з обранцем, отрий повністю задовольняє
ваші примхи та інтереси, поблажливо ставиться до вад, можете б д ва-
ти подр жній альянс і створити міцн родин . Сфера бізнес в першій
половині ро несе я плюси, та і мін си, не робіть став на апітали
партнерів. Не беріть редити, влазити в бор и протипо азано. Хапайте-
ся за все, розпочався рі самоствердження на ромадсь ом поприщі!

КАБАН
На вас очі ють позитивні зміни в ар’єрі, по-
форт нитьзав’язатичималови іднихзнайомств.
Можете розрахов вати на допомо впливових
др зів, таємне по ровительство Всевишнім а-
рантовано. Залежність від партнерів по роботі,
шлюб не повинна вибити із олії в першій по-

ловині ро .Пра ніть досамостійності та незалежності, захоплюйтеори-
інальними творчими ініціативами. Вони, я смолос ип, мають освітлю-
вати шлях пра матичном оточенню, що волею долі опинилося пор ч і
зосередилося лише на ви оді. Одержиме пра тицизмом, тримає в ай-
данах. Ви світоч добра, неординарна особистість. Пам’ятайте про це,
тоді сили небес транслюватим ть через вас висо і енер етичні вібрації
й нія і недр и не посміють втопити ба ні власниць их інстин тів. Ка-
пітальний ремонт, розв’язання поб тових проблем вдад ться на слав .
Самотні КАБАНИ зобов’язані з стріти (пра ніть до цьо о!) др поло-
вин і мають шанс створитищаслив родин . Березень дасть поштовх
ба атьом планам. У липні завітає дов оочі ване охання, а в р дні зій-
дете на вищ посадов сходин .

Астроло Любов Шехматова

ÑÕ²ÄÍÈÉ ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà 2009 ð³ê
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Андрій БЛАГУН, часни р-
т “Тарта ”:
— Я допомі своїй дівчині здійс-

нити її мрію: подар вав частин
рошей для півлі авто. Це стало-
ся ще на день свято о Ми олая,
вона верещала, я дитина. Це, ма-
б ть, найцінніший подар но цьо-
о ро . Авто — я вели а цяць а
для дитини, з’явилося відч ття ди-
тинства, справжньо о свята!

Світлана СОРОКІНА, дизай-
нер:
— Важ о с азати, ом саме.

Коли я роблю подар но , то обо-
в’яз ово в ладаю ньо о д ш , це
найважливіше, на мій по ляд. Важ-
ливо знайти т ці авин , т де-
таль, щоб подар но мі роз аза-
ти про любов, про д ш ... Важ о
перелічити, я і й для о о вони б -
ли. Одна моя добра знайома, ма-
ючи навіть невели і приб т и, д -
же любить дар вати і знаходить
саме ті речі, я і потрібні її др зям,

і, звісно, вони д же раді. Вона
спостері ає за людьми, просте-
ж є, що для них важливе. Мені ж
подар вала вели біл чаш з
блюдцем, зроблені рець ою фір-
мою під давнин . Та і речі нині са-
ме на пі поп лярності! Я б ла в
захваті — це саме те, що мені по-
трібно, тепер чай п’ю лише з цієї
чаш и. Одним із моїх девізів є
“Вчитися всьо о — і в людей, і в
тварин”, тож вч ся своєї при-
ятель и. І не д же важливо, чи до-
ро ий подар но , аби він б в по-
трібним!

Наталя БУЧИНСЬКА, народна
артист а У раїни:
— Без подар н ів мене ніхто

не залишився — це точно! Але
найцінніший подар но для мене
б в, насправді, 2002 році, оли
я народила Катерин . А на цей
Новий рі бать и приїжджали до
мене, том , адаю, це б в один із
цінних подар н ів!

Íàéäîðîæ÷èé ïîäàðóíîê 
íà Íîâèé ð³ê ÿ çðîáèâ:

Сер ій КУЗЬМЕНКО, народний деп тат V с ли-
ання:
— Із зар біжних є люблені, і не один. Д же люблю

Ше спіра, особливо йо о сонети, д же подобається
Роберт Бернс — вели ий шотландець, д же цін ю Гей-
не. А російсь их поетів за ордонними не вважаю. У
поезії мені найбільше імпон є те, я автори відтворю-
ють стат с оханої жін и. Том в Ше спіра не люблю
йо о тра ічних творів, до вподоби ті, я і оспів ють жін-
, — сонети, Бернса є ба ато арних віршів про жі-

но , отрі охають і отрих охають.

Ірма ВІТКОВСЬКА, а триса:
— Я люблю сонети Ше спіра, подобається Міц е-

вич, я о о читаю і в ори іналі. З ліри ів — твори Берн-
са, російсь их Ахматової, Цвєтаєвої, Пастерна а, по-
езія та звано о “Срібно о ві ”. Подобаються остра
соціальна ліри а та поеми Міц евича. До сма мені і
японсь а поезія, але не пам’ятаю авторів, том що їх-
ні імена с ладно вимовляти. Нещодавно перечит вав
“Антоло ію амери ансь ої поезії” в пере ладі Андр хо-

вича. Поетичний образ може вмістити либин зміст ,
я Шевчен а: чотири сторін и — цілий світо ляд, оцін-
а то очасних явищ. Мені завжди б ло дивно, я це ви-
ходить. Ліри а для мене — перед сім образність.

Олена ЗАТОЛОКІНА, модель, а триса:
—Шарля Бодлера олись любила, в депресивні ча-

си. Я не поетичний рити , але в ньо о хороша поезія,
расиві й песимістичні ряд и. Тепер я люблю східн по-
езію, зо рема хо , маю збір японсь ої поезії. Ці вір-
ші зовсім інші: в одном ряд передано певний стан,
я на фото рафії. Раз — і ви вже в цьом стані, від-
ч ттях..

Гри орій ГЕРМАН, телевед чий:
— Джордж Гордон Байрон. Мені подобається йо о

поезія дивовижною романтичністю, за оханістю в жит-
тя і всі йо о с ладові, справжнім ан лійсь им поч ттям
мор . Та ож захоплює чарівність ві торіансь ої епо-

хи. Люблю і вірші Байрона, і поеми — знаменита “Па-
ломництво Чайльд Гарольда”.

Õòî âàø óëþáëåíèé çàðóá³æíèé ïîåò?

Êèÿíè äàðóþòü
Íîâèé ð³ê ä³òÿì
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Íå ó ãðîøàõ ùàñòÿ
Êèÿíèí Ìàðê Á³ëîðóñåöü ñòàâ ëàóðåàòîì 
ðîñ³éñüêî¿ ïðåì³¿ Àíäð³ÿ Áºëîãî

Ïðåì³ÿ Àíäð³ÿ Áºëîãî, çàñíî-
âàíà 30 ðîê³â òîìó ðåäàêö³ºþ ëå-
í³íãðàäñüêîãî ñàìâèäàâó, æóðíà-
ëó “×àñû”, íå ïåðåäáà÷àº ãðî-
øîâèõ ïðåì³é. Äèâíî, àëå öÿ
îñîáëèâ³ñòü íàãîðîäè — îäíà ç
òèõ, ùî ñòâîðþþòü ïîçèòèâíèé
³ì³äæ, ³ êîæåí ñâ³äîìèé ë³òåðà-
òîð ââàæàâ áè çà âåëèêó ÷åñòü
áóòè íåþ óäîñòîºíèì. Çâ³ñíî,
ïðåñòèæ âèçíà÷àºòüñÿ é áàãàòü-

ìà ³íøèìè, ñóòòºâ³øèìè ðå÷à-
ìè. Âîíà ïåðåäáà÷àº äîñèòü âè-
ñîê³ êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ. Ïîë³-
òè÷íî íåçààíãàæîâàíà ³ â³ëüíà
â³ä êóì³âñòâà, ñâàò³âñòâà ³ òàêî-
ãî ³íøîãî. Âîíà, âðåøò³-ðåøò,
çàëèøàþ÷èñü ñóòî ðîñ³éñüêîþ
ë³òåðàòóðíîþ â³äçíàêîþ, ìîæå
ñîá³ äîçâîëèòè ðîçøèðèòè íîì³-
íàö³¿ ³ â³äïîâ³äíî — íîì³íàíò³â,
íåçàëåæíî â³ä ¿õ íàö³îíàëüíîñò³.

Òàê, ïðåì³ÿ Àíäð³ÿ Áºëîãî çà
êíèæêó ïîåç³é Ïàóëÿ Öåëàíà ó
ïåðåêëàä³ êèÿíèíà Ìàðêà Á³ëî-
ðóñöÿ, îïóáë³êîâàíó ïåòåðáóð-
çüêèì âèäàâíèöòâîì Ad Margin-
em ³ âïîðÿäêîâàíó Òåòÿíîþ Áàñ-
êàêîâîþ,— ð³äê³ñíèé âèïàäîê â
³ñòîð³¿ ö³º¿ íàãîðîäè, êîëè ¿¿
âðó÷àþòü ³íîçåìöåâ³ (ëàóðåàòîì
ñòàâ, íàïðèêëàä,÷óâàñüêèé ïîåò
Ãåíàä³é Àéã³).  Äî òîãî æ çà ïå-
ðåêëàä, à íå çà àâòîðñüêèé òâ³ð.

Ìàòåð³àëüíèìè ïðèçàìè ïðåì³¿
Àíäð³ÿ Áºëîãî, çà ñëîâàìè Ìàð-
êà Á³ëîðóñöÿ, º äèïëîì (éîãî ïàí
Á³ëîðóñåöü îòðèìàâ ç ðóê ïåðå-
êëàäà÷à ³ ïèñüìåííèêà Â³êòîðà
Ëàï³öüêîãî), ñèìâîë³÷íèé øìà-
òî÷îê ÿáëóêà, êîòðå ðîçð³çóþòü
íà ñò³ëüêè ÷àñòèí, ñê³ëüêè º íî-
ì³íàíò³â, ³ ïëÿøêà ãîð³ëêè
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Найдорожчий подарунок
на Новий рік я зробив:
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó öåíòðàëüíèõ òà çàõ³äíèõ

îáëàñòÿõ äîù³. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü 0...+4°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +10°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè 0...+2°Ñ,
âíî÷³ 0...—2°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +2...+4°Ñ, âíî÷³
0...+2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Äîù ç ìîêðèì ñí³ãîì. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³ä-
íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³ —1...+1°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Киянин Мар Білор сець за свою працю отримав не роші, а визнання с часни ів

1. Ä³òÿì — 29 %
2. ×îëîâ³êó/äðóæèí³ — 23 %
3. ß âçàãàë³ íå äàðóþ æîäíèõ ïîäàðóíê³â — 18 %
4. Òåù³ — 11 %
5. Íà÷àëüíèêó — 11 %
6. Äðóãó — 9 %

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Киянин Мар Білор сець отримав одн з найпрестижні-
ших російсь их літерат рних премій — імені Андрія Бє-
ло о. Її він достоївся за ни пере ладів Па ля Цела-
на, одно о із найбільших ліри ів мин ло о століття.
І хоча премія не передбачає рошової вина ороди, цін-
ність ії від то о аж нія не зменш ється.
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“Â³í÷àííÿ” â³ä ìåðà
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðèâ³òàâ 
ìîëîä³ ïîäðóææÿ á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Ãåîðã³þ Ãîíãàäçå

Ó ñóáîòó Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé óäðóãå ïðèáóâ äî ïàì’ÿòíèêà Ãåîðã³þ Ãîíãà-
äçå, ùîá ïðèâ³òàòè ìîëîäÿò, ÿê³ â³äãóêíóëèñÿ íà éîãî
çàêëèê âêëþ÷àòè äî âåñ³ëüíî¿ öåðåìîí³¿ ïîêëàäàííÿ
êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà æóðíàë³ñòîâ³, ùî çàãèíóâ çà ñâî-
áîäó. “ß äóæå ðàäèé áà÷èòè òàê³ ÷óäîâ³ ïàðè, ÿê³ äà-
äóòü ì³ñòó ãàðíèõ ä³òåé, îíóê³â. Ñüîãîäí³ ÿ äàðóþ ¿ì

ñèìâîë³÷í³ ïîäàðóíêè, à ãîëîâíå — ñâî¿ ñåðöå, äóøó,
ëþáîâ”, — ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

ßê ³ ïîïåðåäíüîãî ðàçó, êè¿âñüêèé ìåð ïðèáóâ äî ìî-
ëîäÿò íà âëàñíîìó “Ðîëñ-ðîéñ³”, ùîá ïîêàòàòè ¿õ. Îñ-
ê³ëüêè áàãàòüîì êèÿíàì ñïîäîáàëàñÿ òðàäèö³ÿ ïî÷èíà-
òè ïîäðóæíº æèòòÿ ç òåïëèìè ïîáàæàííÿìè â³ä ñòîëè÷-
íîãî ìåðà, öüîãî ðàçó äîâåëîñÿ ïðîâåñòè æåðåáêóâàí-

íÿ. Òàêèì ÷èíîì âèçíà÷èëèñÿ äâ³ ïàðè, ÿê³ âèðóøèëè 
ó âåñ³ëüíó ïîäîðîæ ì³ñòîì íà àâòîìîá³ë³ Ëåîí³äà 
×åðíîâåöüêîãî.

“ß ïðèêðàøàþ ¿õíº ñâÿòî — ÷óäîâà ìàøèíà, ïðèºì-
íà ìóçèêà”, — ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. ßê ³ îá³-
öÿâ ñòîëè÷íèé ãîëîâà, çóñòð³÷³ ç ìîëîäÿòàìè ñòàþòü
òðàäèö³éíèìè, òîæ ìîæíà î÷³êóâàòè, ùî Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ñï³ëêóâàòèìåòüñÿ ç íîâîñòâîðåíèìè ðîäè-
íàìè ùîñóáîòè. Òàêèé ñâÿòêîâèé ðèòóàë íàáóâàº ïî-
øèðåííÿ óñóïåðå÷ ïåâíîìó ñêåïòèöèçìó, âèñëîâëåíî-
ìó îêðåìèìè æóðíàë³ñòàìè ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíè-
êà íà ÷åñòü ðåïîðòåð³â, ùî ÷åñíî â³äñòîþâàëè äåìîêðà-
òè÷í³ ³äåàëè. “ß ³ íàäàë³ çóñòð³÷àòèìóñÿ ç ìîëîäÿòàìè
á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Ãåîðã³þ Ãîíãàäçå. Äëÿ âñ³õ, õòî çàõî-
÷å çóñòð³òèñÿ òóò ç³ ìíîþ, ÿ ãîòóþ ïîäàðóíêè. Ãîòîâèé 
ðîáèòè âñå, ùîá ìîëîä³ êèÿíè îäðóæóâàëèñÿ ³ íàðîäæó-
âàëè ïðåêðàñíèõ, çäîðîâèõ ä³òåé”, — ñêàçàâ ïàí 
×åðíîâåöêèé
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Привітання від місь о о олови стають доброю традицією почат подр жньо о життя для иївсь их молодят

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

У с бот Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець ий же вдр е з стрівся зі столичними
молодятами біля нещодавно встановлено о пам’ятни а Геор ію Гон адзе. Цьо о раз мер ра-
зом із др жиною Аліною Айвазовою привітав шість пар молодят, подар вав їм віти та по а-
тав на власном "Ролс-ройсі". З стріч мера зі щасливими молодими подр жжями стане тра-
диційною, запевнив Леонід Черновець ий.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ПРОЕКТ
Про затвердження тарифів на теплову

енергію, встановлення та погодження тарифів
на комунальні послуги з централізованого

опалення і постачання гарячої води 
для населення

Відповідно до законів України " Про місцеве самоврядування", “Про столицю України — місто�герой Ки�
їв", "Про теплопостачання", "Про житлово�комунальні послуги", Указу Президента України від 03.10.2008
№ 905/2008 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня 2008 року “Про хід
виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року “Про заходи що�
до стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України" та ситуації на рин�
ку природного газу" та стан переговорів щодо умов імпорту російського природного газу для українських
споживачів", Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання хо�
лодної та гарячої води і водовідведення", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005
№ 630, Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та
послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води", затвердженого постановою Кабінету Мі�
ністрів України від 10.06.2006 № 955, та з метою поетапного (щоквартально), протягом 2009 року, при�
ведення тарифів до економічно обгрунтованих витрат і реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Çàòâåðäèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ,
ùî âèðîáëÿºòüñÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî" òà ÇÀÒ
"Åíåðãîãåíåðóþ÷à êîìïàí³ÿ “Äàðòåïëîöåí-
òðàëü"äëÿ â³äïóñêó áàëàíñîóòðèìóâà÷àì òåïëî-
âèõ ïóíêò³â, â òîìó ÷èñë³ æèòëîâî-åêñïëóàòà-
ö³éíèì îðãàí³çàö³ÿì, æèòëîâî-áóä³âåëüíèì êî-
îïåðàòèâàì, îá’ºäíàííÿì ñï³ââëàñíèê³â áàãàòî-
êâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ³íøèì áàëàíñîóòðèìó-
âà÷àì æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, äëÿ
âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè íàñåëåííþ, çà âèêëþ÷åííÿì òåïëîâî¿
åíåðã³¿, ùî â³äïóñêàºòüñÿ ÇÀÒ "Åíåðãîãåíåðó-
þ÷à êîìïàí³ÿ “Äàðòåïëîöåíòðàëü" ÷åðåç òåïëî-
â³ ïóíêòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ÀÊ"Êè-
¿âåíåðãî", òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.04.2009 (äî-
äàþòüñÿ).

Âçÿòè äî â³äîìà, ùî òàðèôè, çàçíà÷åí³ â
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âðàõîâóþòü âàð-
ò³ñòü òåïëîâî¿ åíåðã³¿, âèðîáëåíî¿ íà ÒÅÖ, âè-
òðàòè íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà êî-
òåëüíÿõ, âàðò³ñòü òðàíñïîðòóâàííÿ äî òåïëîâèõ
ïóíêò³â, à â ³íøèõ âèïàäêàõ — äî ìåæ³ áàëàí-
ñîâî¿ íàëåæíîñò³ òà âèòðàòè íà ïîñòà÷àííÿ þðè-
äè÷íèì îñîáàì.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì òà âèêîíàâöÿì öèõ ïî-
ñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñ-
íåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì òà ïîãîäèòè íà
öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà÷åí³ ïîñëóãè ï³äïðè-
ºìñòâàì — âèðîáíèêàì êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè, â òîìó ÷èñë³ ÀÊ"Êè¿âåíåðãî" (â ÷àñ-
òèí³ òåïëîâèõ ïóíêò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áà-
ëàíñ³ òà â çîí³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÀÊ"Êè¿âåíå-
ðãî") ³ ÇÀÒ"ÅÊ"Äàðòåïëîöåíòðàëü" — íà òåïëî-
âèõ ïóíêòàõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ÀÊ"Êè-
¿âåíåðãî" â çîí³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÇÀÒ"ÅÊ"Äàð-
òåïëîöåíòðàëü" ³ âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã ³íøèõ
ôîðì âëàñíîñò³ òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.04.2009
(äîäàþòüñÿ).

3. Âèêîíàâöÿì ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-
ëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäèòè ðîç-
ðàõóíêè ç³ ñïîæèâà÷àìè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë íà-
äàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ïîñ-
òà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåí-
íÿ, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè â³ä 21.07.2005 ¹ 630.

Ó ðàç³ ÿêùî âèêîíàâåöü íå º âèðîáíèêîì, â³ä-
íîñèíè ì³æ âèêîíàâöåì òà âèðîáíèêîì ðåãó-
ëþþòüñÿ îêðåìèì äîãîâîðîì çà ³ñòîòíèìè óìî-
âàìè, ÿê ïåðåäáà÷åíî ñò.26 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè".

4. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-

ì³í³ñòðàö³ÿì), çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà
ïðèéíÿòòÿì â åêñïëóàòàö³þ êâàðòèð (ï³ñëÿ ¿õ ðå-
êîíñòðóêö³¿ òà ðåìîíòó, ç ïîë³ïøåíèì áëàãîóñò-
ðîºì ³ âñòàíîâëåííÿì íå ïåðåäáà÷åíîãî ïîïå-
ðåäí³ì ïðîåêòîì îáëàäíàííÿ (áàñåéí³â, ñàóí, ã³ä-
ðîìàñàæó òîùî) ò³ëüêè ïðè íàÿâíîñò³ çàñîá³â îá-
ë³êó õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè òà ïîãîäæåííÿì
ïðîåêò³â ç òåïëîïîñòà÷àëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè,
ÂÀÒ"ÀÊ"Êè¿ââîäîêàíàë", áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè
òåïëîâèõ ïóíêò³â òà áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æè-
ëèõ áóäèíê³â.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåðãåòèêè
òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïè-
òàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ùîäî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ôîð-
ìóâàííÿ ö³ëüîâîãî ôîíäó äëÿ ô³íàíñóâàííÿ
âïðîâàäæåííÿ (ïðèäáàííÿ òà âñòàíîâëåííÿ) áó-
äèíêîâèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà îïà-
ëåííÿ ³ áóäèíêîâèõ çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷î¿ âîäè
òà ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ éîãî êîøò³â òà ïîäà-
òè éîãî íà çàòâåðäæåííÿ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿).

6. ÊÏ "Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëü-
íèé öåíòð", îðãàí³çàö³ÿì òà óñòàíîâàì, ùî ïðî-
âîäÿòü íàðàõóâàííÿ ïëàòåæ³â íàñåëåííþ çà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, íàðàõóâàííÿ ñóáñèä³é
òà êîìïåíñàö³é äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà
îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã:

— âíåñòè çì³íè â ðàõóíêè íà ñïëàòó çà æèòëî-
âî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè íàñåëåííÿ;

— ïðîâåñòè íàðàõóâàííÿ ïëàòè çà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè òà â³äïîâ³äíèõ ï³ëüã;

— ïðîâåñòè ïåðåðàõóíêè ïðèçíà÷åíèõ ñóáñè-
ä³é.

7. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ç
ìîìåíòó ââåäåííÿ â ä³þ òàðèô³â, ðîçïîðÿäæåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

— â³ä 30.05.2007 ¹ 643 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ òà-
ðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ";

— â³ä 30.07.2007 ¹ 978 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà
ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè";

— â³ä 28.08.2007 ¹ 1110 "Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 30.07.2007 ¹ 978 “Ïðî âñòàíîâëåí-

íÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè";

— â³ä 30.07.2008 ¹ 1060 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í
òà äîïîâíåíü äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.07.2007 ¹ 978".

8. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèé-
íÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîç-
ïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

№ п/п Назва підприємства
Тариф за 1 Г ал ( рн)

Без ПДВ З ПДВ

1. АК "Київенер о"
116,99
115,95*

140,39
139,14*

2. ЗАТ "ЕК "Дартеплоцентраль"
116,99
115,95*

140,39
139,14*

Тарифи

на теплову енергію, що виробляється АК "Київенерго" та ЗАТ “ЕК “Дар-
теплоцентраль"для відпуску балансоутримувачам теплових пунктів, в
тому числі житлово-експлуатаційним організаціям, житлово-будівель-
ним кооперативам, об’єднанням співвласників багатоквартирних бу-

динків, іншим балансоутримувачам жилих будинків усіх форм власно-
сті, для вироблення/створення комунальних послуг з централізованого

опалення і постачання гарячої води населенню

*)Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ çàñòîñîâóºòüñÿ, ÿêùî áóäèíêîâèé çàñ³á îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà-
ëåæèòü áàëàíñîóòðèìóâà÷ó æèëîãî áóäèíêó àáî â³äñóòí³é.

Ïðèì³òêè:
1. Äëÿ ðîçðàõóíêó çà òåïëîâó åíåðã³þ ³ç ìàéñòåðíÿìè ÷ëåí³â òâîð÷èõ ñï³ëîê çàñòîñîâóºòüñÿ òà-

ðèô, âñòàíîâëåíèé äëÿ æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é.
Заст пни олови —

ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Тарифи

на комунальні послуги з централізованого опалення 
і постачання гарячої води виробникам та виконавцям цих послуг 

комунальної форми власності для здійснення розрахунків 
з населенням

№
п/п Наймен вання Одиниця вимір

Тариф, рн. за
одиницю вимір
за місяць (з ПДВ)

1. Централізоване опалення при наявності б дин ових та
вартирних засобів облі теплової енер ії, я а
ви ористов ється на опалення

1Г ал 167,81

1.1 Централізоване опалення для проведення розрах н ів між
балансо трим вачем ЦТП або ІТП та балансо трим вачем
жило о б дин , я що б дин овий засіб облі теплової
енер ії не належить балансо трим вач ЦТП та ІТП або
відс тній

1Г ал 166,52

2. Централізоване опалення для населення (при відс тності
б дин ових засобів облі теплової енер ії)

1 в.м опалюваної
площі в місяць

2,06*

2.1. Централізоване опалення для проведення розрах н ів між
балансо трим вачем ЦТП або ІТП та балансо трим вачем
жило о б дин (при відс тності б дин ових засобів облі
теплової енер ії)

1 в.м опалюваної
площі в місяць

2,04*

3. Централізоване опалення в опалювальний сезон:
- при відс тності б дин ових засобів облі теплової енер ії,
а та ож для розрах н ів піль і с бсидій:
- для розрах н ів між балансо трим вачем ЦТП або ІТП та
балансо трим вачем жило о б дин (при відс тності
б дин ових засобів облі теплової енер ії)

1 в.м опалюваної
площі в місяць

4,12

4,08

4. Гаряча вода в ртожит ах на 1 особ в місяць 12,84

4.1 Гаряча вода для проведення розрах н ів між
балансо трим вачем ЦТП або ІТП та балансо трим вачем
ртожит , я що б дин овий засіб облі арячої води

відс тній:
-при наявності цир ляційної системи;
-при відс тності цир ляційної системи

на 1 особ в місяць

12,65
12,75
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№
п/п Споживачі

Холодна вода Водовідведення

Тариф, рн
за 1 б. м води

Тариф, рн
за 1 б. м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1.
Балансо трим вачі жилих б дин ів,
повноважені ними особи та правителі
жилих б дин ів

1,23 1,48 0,90 1,08

1. Ïîãîäèòè, ðîçðîáëåí³ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäî-
êàíàë" òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, â òîìó ÷èñë³ õîëîä-
íî¿ âîäè, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåí-
íÿ/ñòâîðåííÿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-
÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ ³
ãàðÿ÷î¿ âîäè, äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç âè-
êîíàâöÿìè ïîñëóã, òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.04.2009
(äîäàþòüñÿ).

2. Âñòàíîâèòè òà ïîãîäèòè òàðèôè íà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã äëÿ çä³éñíåí-
íÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì, òà ââåñòè ¿õ â ä³þ
ç 01.04.2009 (äîäàþòüñÿ).

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîñò³é-
íî ïðîâîäèòè ìåòîäè÷íî-ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáî-
òó ç âèðîáíèêàìè, âèêîíàâöÿìè òà ñïîæèâà÷à-
ìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ñòîñîâíî ïðîâåäåííÿ ðîç-
ðàõóíê³â çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåí-
íÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

4. Âçÿòè äî óâàãè, ùî:
— ïîãîäæåí³ äëÿ ÂÀÒ “ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë"

òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, â òîìó ÷èñë³ õî-
ëîäíî¿ âîäè, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåí-
íÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, çàñòîñîâóþòüñÿ
ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ñïîæèò³ ïîñëóãè ç æèòëîâî-
åêñïëóàòàö³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè (äàë³-ÆÅÎ),
æèòëîâî-áóä³âåëüíèìè êîîïåðàòèâàìè (äàë³-
ÆÁÊ), îá’ºäíàííÿìè ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàð-
òèðíèõ áóäèíê³â (äàë³-ÎÑÁÁ), ³íøèìè áàëàíñî-
óòðèìóâà÷àìè æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíîâàæåíèìè
íèìè îñîáàìè àáî óïðàâèòåëÿìè æèòëîâèõ áó-
äèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ç ô³çè÷íèìè îñîáà-
ìè — âëàñíèêàìè áóäèíê³â ñàäèáíîãî òèïó, ç áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷àìè òåïëîâèõ ïóíêò³â òà ³íøèìè
þðèäè÷íèìè îñîáàìè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ ç
íèìè äîãîâîð³â;

— ïîãîäæåí³ òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ çà
ñïîæèò³ ïîñëóãè ç ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøè-
ìè áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ áóäèíê³â, óïîâ-
íîâàæåíèìè íèìè îñîáàìè àáî óïðàâèòåëÿìè
æèòëîâèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³.

5. ÀÊ “Êè¿âåíåðãî" òà ³íøèì áàëàíñîóòðèìó-
âà÷àì òåïëîâèõ ïóíêò³â óêëàñòè ç ÂÀÒ “ÀÊ “Êè-
¿ââîäîêàíàë" äîãîâîðè íà ïðèäáàííÿ õîëîäíî¿
âîäè, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ñòâîðåííÿ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âî-
äè â òåðì³í äî 01.05.2009.

6. ÂÀÒ "ÀÊ"Êè¿ââîäîêàíàë" çàâåðøèòè îáëàä-
íàííÿ âñ³õ öåíòðàëüíèõ ³ ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëî-
âèõ ïóíêò³â çàñîáàìè îáë³êó õîëîäíî¿ âîäè, ÿê³
îáë³êîâóþòü õîëîäíó âîäó, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ
íà âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè
ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, òà
çä³éñíþâàòè íàðàõóâàííÿ âèêëþ÷íî çà ¿õ ïîêà-
çàííÿìè.

7. Æèòëîâèì îðãàí³çàö³ÿì óñ³õ ôîðì âëàñíî-
ñò³ çàáåçïå÷èòè ùîì³ñÿ÷íå ï³äïèñàííÿ àêò³â çâ³-
ðÿííÿ ç ÂÀÒ"ÀÊ"Êè¿ââîäîêàíàë" çà ôàêòè÷íèìè
îáñÿãàìè õîëîäíî¿ âîäè òà õîëîäíî¿ âîäè, ùî âè-

êîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìó-
íàëüíî¿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ-
÷î¿ âîäè, çã³äíî ç ïîêàçàííÿìè çàñîá³â îáë³êó.

8. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì) âæèòè íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â äî ïî-
ãàøåííÿ ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ, ³íøèìè æèòëîâî-
åêñïëóàòàö³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè áîðã³â çà ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè
³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³
íàäàí³ íàñåëåííþ, òà íåäîïóùåííÿ ¿õ íàêîïè÷åí-
íÿ.

9. Âèêîíàâöÿì ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîä-
íî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäèòè ðîçðàõóíêè ç íà-
ñåëåííÿì â³äïîâ³äíî äî ïîêàçàíü áóäèíêîâèõ çà-
ñîá³â îáë³êó, à ó ðàç³ ¿õ â³äñóòíîñò³ — çà íîðìà-
òèâîì, òîáòî òàðèôîì íà 1 îñîáó, ÿê ïåðåäáà÷å-
íî Ïðàâèëàìè íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî îïàëåííÿ, ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿
âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, çàòâåðäæåíèìè ïîñòàíî-
âîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21.07.2005
¹ 630.

10. Âçÿòè äî óâàãè, ùî â ðàç³ âñòàíîâëåííÿ çà-
ñîá³â îáë³êó õîëîäíî¿ âîäè íà â³äãàëóæåíí³ äî
âîäîï³ä³ãð³âà÷à â ³íäèâ³äóàëüíîìó òåïëîâîìó
ïóíêò³ æèëîãî áóäèíêó, ìåøêàíöÿì íàðàõîâóþ-
òüñÿ óñ³ îáñÿãè âîäè çà éîãî ïîêàçàííÿìè.

11. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî ïðèâåäåííÿ
íîðì ñïîæèâàííÿ íàñåëåííÿì ïîñëóã ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè
³ âîäîâ³äâåäåííÿ äî ð³âíÿ ¿õ ôàêòè÷íîãî ñïîæè-
âàííÿ.

12. ÊÏ "Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëü-
íèé öåíòð", îðãàí³çàö³ÿì òà óñòàíîâàì, ùî ïðî-
âîäÿòü íàðàõóâàííÿ ïëàòåæ³â íàñåëåííþ çà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, íàðàõóâàííÿ ñóáñèä³é
òà êîìïåíñàö³é äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà
îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã:

— âíåñòè çì³íè â ðàõóíêè íà ñïëàòó çà æèòëî-
âî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè íàñåëåííÿ;

— ïðîâåñòè íàðàõóâàííÿ ïëàòè çà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè òà â³äïîâ³äíèõ ï³ëüã;

— ïðîâåñòè ïåðåðàõóíêè ïðèçíà÷åíèõ ñóáñè-
ä³é.

13. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ç
ìîìåíòó ââåäåííÿ â ä³þ òàðèô³â, ðîçïîðÿäæåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

— â³ä 28.08.2007 ¹ 1127 “Ïðî ïîãîäæåííÿ òà-
ðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ
õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè";

— â³ä 29.12.2007 ¹ 1795 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 28.08.2007 ¹ 1127".

14. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèé-
íÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

15. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîç-
ïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

№
п/п Наймен вання Одиниця вимір

Тариф, рн. за
одиницю вимір
за місяць (з ПДВ)

5. Гаряча вода для населення при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі арячої води

1 б.м 10,70

5.1 Гаряча вода для проведення розрах н ів між
балансо трим вачем ЦТП або ІТП та балансо трим вачем
жило о б дин або ртожит , я що б дин овий засіб
облі арячої води не належить балансо трим вач ЦТП
або ІТП:
- при наявності цир ляційної системи
- при відс тності цир ляційної системи

1 б.м

10,54
10,62

6. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням
арячої води з ваннами, обладнаними д шами

на 1 особ в місяць 37,45

6.1 Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням
арячої води з ваннами, обладнаними д шами, для
проведення розрах н ів між балансо трим вачем ЦТП або
ІТП та балансо трим вачем жило о б дин , я що
б дин овий засіб облі арячої води відс тній:
- при наявності цир ляційної системи
- при відс тності цир ляційної системи

на 1 особ в місяць

36,90
37,18

7. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням
арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами та
д шами

на 1 особ в місяць
25,15

7.1 Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням
арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами та
д шами, для проведення розрах н ів між
балансо трим вачем ЦТП або ІТП та балансо трим вачем
жило о б дин , я що б дин овий засіб облі арячої води
відс тній:
- при наявності цир ляційної системи
- при відс тності цир ляційної системи

на 1 особ в місяць

24,60
24,88

8. Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням
арячої води із сидячими ваннами, обладнаними д шами

на 1 особ в місяць 29,96

8.1 Гаряча вода в б дин ах з централізованим постачанням
арячої води із сидячими ваннами, обладнаними д шами,
для проведення розрах н ів між балансо трим вачем ЦТП
або ІТП та балансо трим вачем жило о б дин , я що
б дин овий засіб облі арячої води відс тній:
- при наявності цир ляційної системи
- при відс тності цир ляційної системи

на 1 особ в місяць

29,41
29,69

Ïðèì³òêè:
1. Îïàëþâàíà ïëîùà êâàðòèðè — ïëîùà âñ³õ

æèòëîâèõ òà ï³äñîáíèõ ïðèì³ùåíü êâàðòèðè (æèò-
ëîâèõ ê³ìíàò, êóõí³, òóàëåòó, âàííî¿ ê³ìíàòè, ïå-
ðåãîðîäîê, êîðèäîð³â, êîì³ð÷èíè òîùî) â ìåæàõ
âíóòð³øíüî¿ ïîâåðõí³ ñò³í ³ ïåðåãîðîäîê êâàðòè-
ðè áåç óðàõóâàííÿ ïëîù³ íåîïàëþâàëüíèõ ëîäæ³é
³ áàëêîí³â.

2. Òàðèôè íà 1 îñîáó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè â³ä-
ñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ êâàðòèðíèõ òà áóäèíêîâèõ
çàñîá³â îáë³êó.

3. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó â áóäèíêàõ ç öåí-
òðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âàííà-
ìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü
3,5êóá. ì âîäè, ùî ï³ä³ãð³âàºòüñÿ.

4. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó â áóäèíêàõ ç öåí-
òðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè, îáëàäíà-
íèõ óìèâàëüíèêàìè, ìèéêàìè òà äóøàìè, âðàõî-
âàíî âàðò³ñòü 2,35 êóá. ì âîäè, ùî ï³ä³ãð³âàºòüñÿ.

5. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó â áóäèíêàõ ç öåí-
òðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ç ñèäÿ-
÷èìè âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî
âàðò³ñòü 2,8 êóá. ì âîäè, ùî ï³ä³ãð³âàºòüñÿ.

6. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó íà 1 îñîáó â ãóðòî-
æèòêàõ âðàõîâàíî âàðò³ñòü 1,2 êóá. ì õîëîäíî¿ âî-
äè, ùî ï³ä³ãð³âàºòüñÿ.

7. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè
âèðîáíèêàì òà âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã äëÿ çä³éñ-
íåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì âðàõîâàí³ âèòðà-
òè âèêîíàâö³â ïîñëóã, óñòàíîâ áàíê³â òà ÊÏ “Ãî-
ëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð"
ïîâ’ÿçàí³ ç íàðàõóâàííÿì, çáîðîì, îáë³êîì òà ðîç-
ùåïëåííÿì ïëàòåæ³â íàñåëåííÿ çà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè, â òàêèõ ðîçì³ðàõ:

4 â³äñîòêè — âèêîíàâöÿì ïîñëóã àáî îðãàí³çà-
ö³ÿì, ùî çàéìàþòüñÿ íàðàõóâàííÿì, çáîðîì òà
îáë³êîì ïëàòåæ³â;

1 â³äñîòîê — óñòàíîâàì áàíê³â;
0,5 â³äñîòê³â — ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-

îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð".
8. Ðîçùåïëåííÿ ïëàòåæ³â íàñåëåííÿ çà ïîñëó-

ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè (ó âèïàäêó çíàõîäæåííÿ òåïëîâîãî
ïóíêòó (áîéëåðà) íà áàëàíñ³ æèòëîâî-åêñïëóàòà-
ö³éíèõ îðãàí³çàö³é, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèõ áàëàí-

ñîóòðèìóâà÷³â æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíî-
ñò³) ïðîâîäèòüñÿ, â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äîãî-
âîð³â, òàêèì ÷èíîì:

8.1 Ïëàòåæ³ íàñåëåííÿ çà îïàëåííÿ (çà òàðè-
ôîì çà 1Ãêàë â ðîçì³ð³ 168,71 ãðí. òà çà 1 êâ. ì
â ðîçì³ð³ 2,06 ãðí. òà 4,12 ãðí.) ðîçùåïëþþòüñÿ
â ïðîïîðö³¿:

4% — áàëàíñîóòðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèíê³â;
0,5% — ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñ-

ëþâàëüíèé öåíòð";
1% — óñòàíîâàì áàíê³â;
7,6% — áàëàíñîóòðèìóâà÷àì òåïëîâèõ ïóíêò³â

(áîéëåð³â);
86,9% — òåïëîïîñòà÷àëüíèì ï³äïðèºìñòâàì.
8.2 Ïëàòåæ³ íàñåëåííÿ çà ãàðÿ÷ó âîäó (çà òàðè-

ôîì íà 1 îñîáó çà ì³ñÿöü òà òàðèôîì çà 1 êóá. ì
ãàðÿ÷î¿ âîäè ) ðîçùåïëþþòüñÿ (â³äïîâ³äíî äî äî-
ãîâîð³â óêëàäåíèõ ç áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè áîéëå-
ð³â) òàêèì ÷èíîì:

4% — áàëàíñîóòðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèíê³â;
0,5% — ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñ-

ëþâàëüíèé öåíòð";
1% — óñòàíîâàì áàíê³â;
13% — ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë";
6% — à áàëàíñîóòðèìóâà÷àì òåïëîâèõ ïóíêò³â

(áîéëåð³â);
75,5% — òåïëîïîñòà÷àëüíèì ï³äïðèºìñòâàì.
Çàçíà÷åíå ðîçùåïëåííÿ ïëàòåæ³â íàñåëåííÿ çà-

ñòîñîâóºòüñÿ, â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â,
³ ïðè ðîçùåïëåíí³ ïëàòåæ³â íàñåëåííÿ çà ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè ó âèïàäêó çíàõîäæåííÿ òåïëîâîãî
ïóíêòó (áîéëåðà) íà áàëàíñ³ ÀÊ "Êè¿âåíåðãî" ³ç
çàçíà÷åííÿì ó ïðèçíà÷åíí³ ïëàòåæó “çà òåïëîâó
åíåðã³þ".

Âêàçàíà ñõåìà ðîçùåïëåííÿ ïëàòåæ³â íàñåëåí-
íÿ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-
ëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çàñòîñîâóºòüñÿ
ÿê ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ïîñåðåäíèöòâîì ÊÏ "Ãî-
ëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð",
òàê ³ áåç éîãî ïîñåðåäíèöòâà. Îñòàòî÷í³ ðîçðàõóí-
êè ïðîâîäÿòüñÿ ì³æ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ
íà ï³äñòàâ³ óêëàäåíèõ ì³æ íèìè äîãîâîð³â.

Заст пни олови—
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

*Ðîçðàõóíêè çà îïàëåííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî ïðîòÿãîì ðîêó.

ПРОЕКТ
Про погодження тарифів на комунальні
послуги з централізованого постачання

холодної води і водовідведення холодної 
та гарячої води для населення

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України “Про жит�
лово�комунальні послуги", Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ", Указу Президента
України від 03.10.2008 № 905/2008 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 верес�
ня 2008 року “Про хід виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 ро�
ку “Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України" та
ситуації на ринку природного газу" та стан переговорів щодо умов імпорту російського природного газу для
українських споживачів", Закону України “Про питну воду та питне водопостачання", Порядку формування
тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Ка�
бінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959, Правил надання послуг з централізованого опалення, поста�
чання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від

21.07.2005 № 630, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та во�
довідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово�комуналь�
ного господарства від 27.06.2008 № 190, з метою поетапного (щоквартально), протягом 2009 року, приве�
дення тарифів до економічно обгрунтованих витрат і реалізації власних (самоврядних) повноважень:

Тарифи
на послуги з централізованого постачання холодної води, в тому числі

холодної води, що використовується для вироблення/створення
комунальної послуги з централізованого постачання гарячої води, 

та водовідведення холодної і гарячої води, для здійснення розрахунків
з виконавцями послуг

Òàðèôè çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ:
— ç æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèìè îðãàí³çàö³-

ÿìè, æèòëîâî-áóä³âåëüíèìè êîîïåðàòèâàìè,
îá’ºäíàííÿìè ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ
áóäèíê³â, ³íøèìè áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ
áóäèíê³â, óïîâíîâàæåíèìè íèìè îñîáàìè àáî
óïðàâèòåëÿìè æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñ-
íîñò³, ç ô³çè÷íèìè îñîáàìè — âëàñíèêàìè áó-
äèíê³â ñàäèáíîãî òèïó, ç áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè
òåïëîâèõ ïóíêò³â òà ³íøèìè þðèäè÷íèìè îñî-

áàìè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ ç íèìè äîãîâî-
ð³â;

— ç ðåë³ã³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, â ÷àñòèí³ æèëèõ
ïðèì³ùåíü, äå ïðîæèâàþòü ìîíàõè òà ìîíàõèí³;

— ç ÷ëåíàìè òâîð÷èõ ñï³ëîê äëÿ ïðèì³ùåíü
ìàéñòåðåíü-ñòóä³é;

— ³ç ñïîæèâà÷àìè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ùî â³ä-
íîñÿòüñÿ äî ö³º¿ ãðóïè.

Заст пни олови—
ерівни апарат Б. Стичинсь ий
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 
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Оль а СУМСЬКА, народна ар-
тист а У раїни:
Гірсь олижний! На відпочино

любимо їздити до Австрії. У раїн-
сь і Карпати арні, але Альпи є
Альпи. Чолові пив обладнання
серйозне — лижі, чобіт и і третій
омбінезон для мене — червоний,
щоб здале побачити і не за -
битися на трасі!

Тарас ПРОХАСЬКО, письмен-
ни :
З’їжджання на санях з па орбів!

Я не люблю дивитися жодні спор-
тивні зма ання по телевізор , біль-
ше люблю сам їздити. Останньо о
раз атався на санях мин лої зи-
ми, цієї зими ще ні. У ожном
сп с є свої приємні особливості:
я що з вели ої ір и, то дов о їха-
ти і не та швид о я з малої, а по-
тім довше на ор йти. На малих

ір ах більше трю ів можна зроби-
ти. Лижі д же любив бі ові, та на-
їздився ними сво о час , що мене
навіть от вали до зма ання, том
добровільно зараз не хочеться на
них їздити. Гірсь і по и що не опа-
н вав. А овзани— люблений вид
спорт моєї жін и і дітей. Щоро
ми че аємо, оли замерзне озеро,
і тоді ми разом йдемо на овзан-
: вони їздять, а я на них дивлю-

ся і че аю з арячим термосом.

Василіса ФРОЛОВА, телеве-
д ча:
Я люблю баню! У сніж и рали

хіба що жовтні Швейцарії. А та
я малор хлива, я люблю поваляти-
ся в я ом сь спорт л бі в джа зі
взим , під від ритим небом... Зі
спортом мене не с лалося: я ні
олімпіад , ні фі рне атання навіть
по телебаченню не дивлюся!

Óëþáëåíèé çèìîâèé
âèä ñïîðòó...

Êèÿíè ñòàëè 
íà ëèæ³
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ã³ðñüê³ ëèæ³ — 22 %
2. Ô³ãóðíå êàòàííÿ — 20 %
3. Êîâçàíè — 20 %
4. Á³ãîâ³ ëèæ³ — 18 %
5. Õîêåé — 13 %
6. Áîáñëåé — 7 %
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Улюблений зимовий
вид спорту:

6

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

ï³âí³÷íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+6°Ñ, âíî÷³ 0..+2°Ñ;
íà ï³âäåííîìó óçáåðåææ³ Êðèìó äî +12°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +6...+8°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +1...+3°Ñ, âíî÷³ 0...+2°Ñ; ó
çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè 0...+2°Ñ, âíî÷³ —1...—3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Ïîäåêóäè íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-
ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+3°Ñ, âíî÷³ 0...+2°Ñ

№ п/п

Наймен вання Одиниця вимір

Тариф, рн. за

одиницю вимір за

місяць (з ПДВ)

1. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим

постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами, в том числі:

вода

водовідведення

1 особа

-//-

-//-

14,08

8,14

5,94

2. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим

постачанням арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами та д шами,

в том числі:

вода

водовідведення

1 особа

-//-

-//-

8,96

5,18

3,78

3. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим

постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними д шами, в

том числі:

вода

водовідведення

10,50

6,07

4,43

4. Холодна вода та водовідведення в б дин ах:

- без централізовано о постачання арячої води з водопроводом та

аналізацією без ванн, з азопостачанням, в том числі:

вода

водовідведення

- з ваннами і азовими олон ами, в том числі:

вода

водовідведення

- з водопроводом, аналізацією та ваннами з водона рівачами, що

працюють на твердом паливі, в том числі:

вода

водовідведення

- з водопроводом і аналізацією (без ванн), в том числі:

вода

водовідведення

- водозабірні в личні олон и

1 особа

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

9,22

5,33

3,89

14,59

8,43

6,16

11,52

6,66

4,86

7,30

4,22

3,08

2,22

5. Холодна вода і водовідведення в ртожит ах, в том числі:

вода

водовідведення

1 особа

-//-

-//-

4,61

2,67

1,94

6. Холодна вода при наявності вартирно о або б дин ово о засоб облі

холодної води

1 б.м 1,48

7. Водовідведення холодної води при наявності вартирно о або

б дин ово о засоб облі холодної води

1 б.м 1,08

8. Водовідведення арячої води при наявності вартирно о або б дин ово о

засоб облі арячої води

1 б.м 1,08

9. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим постачанням

арячої води з ваннами, обладнаними д шами

1 особа 3,78

10. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим постачанням

арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами та д шами

1 особа 2,54

11. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим постачанням

арячої води із сидячими ваннами, обладнаними д шами

1 особа 3,02

12. Водовідведення арячої води в ртожит ах 1 особа 1,30

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання

холодної води і водовідведення холодної та гарячої води виконавцям цих послуг для
здійснення розрахунків з населенням

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè íà 1 îñîáó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè â³äñóòíîñò³ â³ä-

ïîâ³äíèõ áóäèíêîâèõ òà êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó.
2. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ

ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âàííàìè, îá-
ëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 5,5 êóá. ì âîäè òà ñòî-
ê³â.

3. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ
ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè, îáëàäíàíèõ
óìèâàëüíèêàìè, ìèéêàìè òà äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü
3,5 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

4. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèí-
êàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ç ñèäÿ-
÷èìè âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü
4,1 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

5. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ
áåç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâî-
äîì òà êàíàë³çàö³ºþ áåç âàíí, ç ãàçîïîñòà÷àííÿì âðàõîâàíî
âàðò³ñòü 3,6 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

6. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ
áåç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâî-
äîì òà êàíàë³çàö³ºþ ç âàííàìè ³ ãàçîâèìè êîëîíêàìè âðà-
õîâàíî âàðò³ñòü 5,7 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

7. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèíêàõ
áåç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâî-
äîì, êàíàë³çàö³ºþ òà âàííàìè ç âîäîíàãð³âà÷àìè, ùî ïðà-
öþþòü íà òâåðäîìó ïàëèâ³, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 4,5 êóá. ì âî-
äè òà ñòîê³â.

8. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â áóäèí-
êàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäî-
ïðîâîäîì ³ êàíàë³çàö³ºþ (áåç âàíí), âðàõîâàíî âàðò³ñòü
2,85 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

9. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ç âîäîçàá³ðíèõ âóëè÷íèõ êî-
ëîíîê âðàõîâàíî âàðò³ñòü 1,5 êóá. ì âîäè.

10. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â ãóðòî-
æèòêàõ âðàõîâàíî âàðò³ñòü 1,8 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

11. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â áóäèíêàõ ç
öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âàííàìè, îá-
ëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàí³ âðàõîâàíî âàðò³ñòü 3,5 êóá. ì
ñòîê³â.

12. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â áóäèíêàõ
ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè, îáëàäíàíèõ
óìèâàëüíèêàìè, ìèéêàìè òà äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü
2,35 êóá. ì ñòîê³â.

13. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â áóäèíêàõ ç
öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ç ñèäÿ÷èìè âàí-
íàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 2,8 êóá. ì
ñòîê³â.

14. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â ãóðòîæèò-
êàõ âðàõîâàíî âàðò³ñòü 1,2 êóá. ì ñòîê³â.

15. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ê³ëüê³ñòü
ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòüñÿ ð³âíîþ çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñïîæè-
òî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

16. 5,5 â³äñîòêà â³ä òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õî-
ëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì òà âèêîíàâöÿì öèõ ïî-
ñëóã äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì â³äïîâ³äíî äî
óêëàäåíèõ óãîä çàëèøàþòüñÿ â ðîçïîðÿäæåíí³ âèêîíàâö³â
ïîñëóã, óñòàíîâ áàíê³â òà ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá-
÷èñëþâàëüíèé öåíòð” äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ
ç íàðàõóâàííÿì, çáîðîì, îáë³êîì òà ðîçùåïëåííÿì ïëàòåæ³â
íàñåëåííÿ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, â òàêèõ ðîçì³ðàõ:

4 â³äñîòêè — âèêîíàâöÿì ïîñëóã àáî îðãàí³çàö³ÿì, ùî
çàéìàþòüñÿ íàðàõóâàííÿì, çáîðîì òà îáë³êîì ïëàòåæ³â; 1 â³ä-
ñîòîê — óñòàíîâàì áàíê³â; 0,5 â³äñîòêà — ÊÏ “Ãîëîâíèé
³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð”.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий


