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Ïàòð³îòàì âñòàíîâëÿòü 
ïàì’ÿòíèê
Ó÷îðà ïàì’ÿòü ãåðî¿â Êðóò óøàíîâóâàëè á³ëÿ Õðåñòà íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³

Ó÷îðà òèñÿ÷³ êèÿí ïîêëàëè êâ³òè é çà-
ïàëèëè ñâ³÷êè á³ëÿ ïàì’ÿòíîãî çíàêó ãå-
ðîÿì Êðóò, ùî ó ïàðêó “Àñêîëüäîâà ìî-
ãèëà”. ßêðàç 91 ð³ê òîìó 29 ñ³÷íÿ ñòîëè÷-
í³ ñòóäåíòè çàõèùàëè ñòàðîäàâíº ì³ñòî â³ä
á³ëüøîâèöüêî¿ íàâàëè. 300 þíàê³â ïîáëè-

çó Êðóò âèñòóïèëè ïðîòè ê³ëüêàòèñÿ÷íî-
ãî â³éñüêà ï³ä ïðîâîäîì Ìóðàâéîâà. Ïî-
ïðè íåð³âí³ ñèëè, çàïåêëèé á³é òðèâàâ
ìàéæå ï’ÿòü ãîäèí. Á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â çà-
ãèíóëè. Â³äîì³ ³ìåíà 27 þíàê³â, ÿê³ ïîòðà-
ïèëè â ïîëîí ³ áóëè ðîçñòð³ëÿí³. ¯õí³ ò³ëà

ïåðåïîõîâàëè íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³. Âøà-
íóâàòè ãåðî¿â Êðóò ïðè¿õàâ ³ Â³êòîð
Þùåíêî. Ïðåçèäåíò ïðèâ³ç ðîçê³øí³ â³í-
êè. Ãëàâà äåðæàâè ïåâåí, ùî ãåðî¿÷íèé
â÷èíîê ñòóäåíò³â ó 1918 ðîö³ ã³äíèé ãëè-
áîêî¿ ïîøàíè. “Á³é ï³ä Êðóòàìè çàõèñòèâ
íàøó ñâîáîäó. Äåíü ïîäâèãó ìîëîäèõ ëþ-
äåé — íàø ñïðàâæí³é íàö³îíàëüíèé Äåíü
çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè”, — íàãîëîñèâ âèñî-
êîïîñàäîâåöü. Ïðåçèäåíò ââàæàº, ùî 29
ñ³÷íÿ ìàº ñòàòè äåðæàâíèì ñâÿòîì, à ãå-
ðî¿çì ñòóäåíò³â — ïðèêëàäîì â³äâàãè äëÿ
íèí³øí³õ çàõèñíèê³â Áàòüê³âùèíè. “Áåç-
óìîâíî, âàãîì³øîþ, í³æ âîºííà, áóëà ³äåé-
íà ïåðåìîãà çàõèñíèê³â Êðóò. ¯õí³é ïîä-
âèã ñêîëèõíóâ íàø íàðîä. ¯õí³é ïðèêëàä
ïîâ³â äåñÿòêè òèñÿ÷ ëþäåé, äåñÿòêè íà-
ñòóïíèõ ïîêîë³íü íà áîðîòüáó çà Óêðà-
¿íó”,— ñêàçàâ Â³êòîð Þùåíêî. Ñòîëè÷íó
âëàäó ïðåäñòàâëÿëè ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ªâãåí ×åðâîíåíêî òà çàñòóï-

íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê. Çà ñëî-
âàìè ïàíà Ðóäèêà, öüîãî àáî íàñòóïíîãî
ðîêó íà ì³ñö³ ïîõîâàííÿ ìàº ç’ÿâèòèñÿ
ïàì’ÿòíèê çàãèáëèì ãåðîÿì. “Êîëè ìîëè-
ëèñÿ á³ëÿ ìîãèëè, ìåí³ áóëî áîëÿ÷å, ùî
òàì äîñ³ íåìàº ïàì’ÿòíèêà”, — ñêàçàâ â³í
“Õðåùàòèêó”. Íà äóìêó Ñåðã³ÿ Ðóäèêà, ùå
âàæëèâ³øå, ùîá óñ³ ãðîìàäÿíè íàøî¿ äåð-
æàâè ïàì’ÿòàëè âèçíà÷íó áèòâó ï³ä Êðó-
òàìè. “Êîæåí ³ç íàñ ìóñèòü çðîáèòè äëÿ
ñåáå âèñíîâîê ç ö³º¿ òðàã³÷íî¿ ïîä³¿. Óÿâ³òü
ëèøå, òàì áóëè íàâ³òü 16—17-ð³÷í³ õëîï-
÷àêè. Âîíè âçÿëè çáðîþ â ðóêè ³ â ³ì’ÿ íå-
çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ï³øëè íà ñìåðòü. Òàê
ñàìî ³ ìè — à îñîáëèâî ìîëîäü — ìàºìî
çðîçóì³òè, ùî íàøà ñâîáîäà, çàõèñò íà-
øèõ ³íòåðåñ³â ò³ëüêè ó íàøèõ ðóêàõ”, —
íàãîëîñèâ ÷èíîâíèê.

Íàãàäàºìî, òîð³ê ç íàãîäè 90-ð³÷÷ÿ áèò-
âè ï³ä Êðóòàìè â ñòîëèö³ âñòàíîâëåíî ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó

8

Серед тих, хто віддав шан за иблим ероям, б в і Президент У раїни Ві тор Ющен о

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Тисячі иян, серед я их б ло чимало ст дентів, чора вшанов вали
пам'ять ероїв Кр т. 29 січня сповнилося 91 рі битві, в я ій за ин ли
майже 300 иївсь их ст дентів. Вони стали на захист У раїни від
більшовиць ої армії. На Ас ольдовій мо илі, де встановлено пам’ят-
ний зна на честь за иблих патріотів, з молитвою та вітами поб ва-
ли Президент У раїни та народні деп тати. Від столиці в рочистій
церемонії взяли часть перший заст пни олови КМДА Єв ен Черво-
нен о та заст пни олови КМДА Сер ій Р ди . Останній пообіцяв, що
з одом там постане пам’ятни , достойний подви а юних захисни ів.
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Äçâ³íê³â íà "051" á³ëüøå 
íå ïðèéìàòèìóòü

Íåçàáàðîì çíèêíå ãàðÿ÷èé íîìåð "051",
íàáðàâøè ÿêèé, êèÿíè ìîãëè ðîçïîâ³ñòè
ïðî ñâî¿ ïðîáëåìè ÷è ðàä³ñòü. Ñëóæáà äî-
ïîìîãè ìåðà êèÿíàì, äî êîòðî¿ òàê çâèê-
ëè ìåøêàíö³ ñòîëèö³, çì³íèòü êîìá³íàö³þ
öèôð òåëåôîííîãî íîìåðà. Â³ä 3 ëþòîãî,
ùîá çàòåëåôîíóâàòè äî Ñall-öåíòðó, ñë³ä
áóäå íàáèðàòè "1551". Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì,
ùî Êè¿âñüêà ô³ë³ÿ ÂÀÒ "Óêðòåëåêîì" ì³-
íÿº ³íäåêñ âèõîäó äî âóçëà ñïåöñëóæá ì³ñ-
òà ç "0" íà "1". Íîâ³ êîìá³íàö³¿ ìàòèìóòü
íîìåðè åêñòðåíèõ, àâàð³éíèõ òà äîâ³äêîâèõ
ñëóæá ì³ñòà. Çîêðåìà, "01" áóäå çì³íåíî íà
"101", "02" íà "102", "03" íà "103", "04" íà
"104". Ç ïåðåë³êîì óñ³õ çì³í ìîæíà îçíà-
éîìèòèñÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ "Óêðòåëå-
êîìó": http://www.kyiv.ukrtelecom.ua/

Êîìóíàëüíèêè 
çâåðíóòüñÿ äî ìåðà

Ó÷îðà êåð³âíèêè ïðîôñï³ëîê êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ Êèºâà íà ðîçøèðåíîìó
çàñ³äàíí³ îáãîâîðèëè ïðîáëåìó ç âèïëàòè
çàðïëàòè. Íà ïî÷àòîê öüîãî ðîêó çàáîðãî-
âàí³ñòü âèíèêëà íà äåâ’ÿòè ï³äïðèºìñòâàõ.
Â îêðåìèõ âèïàäêàõ ëþäè íå îòðèìóþòü
ãðîøåé ïî 2—3 ì³ñÿö³. ×ëåí³â ïðîôñï³ëîê
íåïîêî¿òü òàêîæ ïèòàííÿ ìîæëèâèõ ñêîðî-
÷åíü ³ íå ëèøå â ïëàí³ çâ³ëüíåííÿ ïðàö³â-
íèê³â, à é ñêîðî÷åííÿ ðîáî÷îãî ÷àñó. Ïðî
ñâî¿ ïîáîþâàííÿ òà çàñòåðåæåííÿ êîìó-
íàëüíèêè íàïèøóòü ó ëèñò³ ì³ñüêîìó ãîëî-
â³ Ëåîí³äîâ³ ×åðíîâåöüêîìó. Ïåðøå, ïðî
ùî ïðîñèòèìóòü, ë³êâ³äóâàòè çàáîðãîâàí³ñòü
çà ëèñòîïàä òà ãðóäåíü ìèíóëîãî ðîêó. "Áà-
ãàòî õòî ëèøå ñêàðæèòüñÿ íà êîìóíàëüí³
ñëóæáè é íå ö³êàâèòüñÿ, à ÿê ïðàöþºòüñÿ
áåç çàðïëàòè òà â³äïîâ³äíèõ óìîâ. Ðîáîòà
íàøèõ ëþäåé íå ìåíø âàæëèâà äëÿ æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà, í³æ ³íøèõ",— êàæå ãîëî-
âà êè¿âñüêî¿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â ÆÊÃ
Òàìàðà Êîñòþê

Ó ñòîëèö³ 
âñòàíîâëÿòü ïàì’ÿòíèê
Øàíäîðó Ïåòåô³

Íà âóëèö³ Âîðîâñüêîãî ì³æ áóäèíêàìè
¹ 8 òà 11 íåçàáàðîì âñòàíîâëÿòü ïàì’ÿòíèê
óãîðñüêîìó ïîåòîâ³ Øàíäîðó Ïåòåô³. Â³ä-
êðèòòÿ çàïëàíîâàíî íà 15 áåðåçíÿ 2009 ðî-
êó çà ó÷àñòþ ìåðà Áóäàïåøòà Ãàáîðà Äåì-
ñê³. "²äåÿ óâ³÷íèòè â Êèºâ³ ïàì’ÿòü ïðî Øàí-
äîðà Ïåòåô³ íàðîäèëàñÿ ó ãðóäí³ 2007 ðîêó
ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ç ìåðîì Áóäàïåøòà
Ãàáîðîì Äåìñê³,— ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.— Ì³ñöå
îáèðàëà óãîðñüêà ñòîðîíà, òàê ñàìî, ÿê ìè
öå ðîáèëè â Áóäàïåøò³, êîëè òàì âñòàíîâ-
ëþâàëè ïàì’ÿòíèê Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó. Öå
äóæå ãàðíà îçíàêà ò³ñíî¿ ñï³âïðàö³ ì³æ ñòî-
ëèöÿìè Óãîðñüêî¿ Ðåñïóáë³êè òà Óêðà¿íè".
Ïàí Æóðàâñüêèé äîäàâ, ùî ìîíóìåíò âèãî-
òîâëÿòü êîøòîì óãîðñüêî¿ ñòîðîíè ³ íåçàáà-
ðîì ïðèâåçóòü äî Êèºâà. Ñòîëè÷íà âëàäà áå-
ðå íà ñåáå áåçïîñåðåäíüî âñòàíîâëåííÿ òà
áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà

Ó ñóáîòó 
â ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ 
òðè ÿðìàðêè

Îñòàííüîãî äíÿ ñ³÷íÿ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ ïðîâåäå
ó ñòîëèö³ òðè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàð-
êè. Â ñóáîòó êèÿíè çìîæóòü ïðèäáàòè ì’ÿ-
ñî òà ì’ÿñîïðîäóêòè, ìîëîêî ³ ìîëî÷í³ âè-
ðîáè, ðèáó, êàðòîïëþ, îâî÷³, ôðóêòè, áî-
ðîøíî-êðóï’ÿí³ òà áàêàë³éí³ òîâàðè, öóêîð
òà áàãàòî ³íøèõ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Çîê-
ðåìà ÿðìàðêóâàòèìóòü ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ — íà âóë. Àíäð³ÿ Ìàëèøêà, ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó — íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè, 5-11, ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó — íà âóë. Ïóëþÿ, 5. ßê ïîâ³-
äîìèëè "Õðåùàòèêó" â ÃÓ ç ïèòàíü òîðã³âë³
òà ïîáóòó, ç ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó â ì³ñ-
ò³ ïðîâåäåíî 11 ÿðìàðê³â, íà ÿêèõ ðåàë³çî-
âàíî 1 òèñ. 566,7 òîííè ïðîäóêö³¿. Çàãàëîì
æå ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2009 ðîêó ïëàíóºòü-
ñÿ îðãàí³çóâàòè ùå 98 òàêèõ òîðã³â

Ñòîëèöÿ êðèç³ 
íå ï³äâëàäíà

Îëåêñ³é ÑÈÒÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Незабаром ияни, я і добросо-
вісно сплач ють за ом нальні
посл и, змож ть отримати спе-
ціальн дис онтн арт . Вона
даватиме право на зниж и в
низці ма азинів столиці. Та ож
місь а влада план є продовжи-
ти традицію розі раш призів
серед найс млінніших ромадян.

Íà êèÿí, êîòð³ â÷àñíî ñïëà÷óþòü çà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷åêàº ùå îäíà õî-
ðîøà íîâèíà. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî "Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñ-
ëþâàëüíèé öåíòð Êèºâà" (äàë³ — Ã²ÎÖ)
ïëàíóº çàïðîâàäèòè "Êàðòêó äîáðîñî-
â³ñíîãî ïëàòíèêà". Íîâèíêà ïðåäñòàâ-
ëÿòèìå ñîáîþ ïëàñòèêîâó äèñêîíòíó
êàðòêó, ÿêà äàñòü ìîæëèâ³ñòü âëàñíè-

êîâ³ êóïóâàòè òîâàðè â íèçö³ ìàãàçèí³â
ç³ çíèæêàìè.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Ã²ÎÖ Ñòàí³ñëà-
âà Êàïëóíåíêà, íîâîââåäåííÿ âèìàãàº
çíà÷íî¿ ï³äãîòîâ÷î¿ ðîáîòè. Íàðàç³ ïîòð³á-
íî çä³éñíèòè åì³ñ³þ êàðòîê, çíàéòè ³íâåñ-
òîð³â òà óçãîäèòè ïðîöåäóðó âèäà÷³ êàðòîê
äîáðîñîâ³ñíèì ïëàòíèêàì. Âèçíà÷àòè
ìàéáóòí³õ âëàñíèê³â êàðòîê ïëàíóþòü ³ç
áàçè âñ³õ ñïîæèâà÷³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
çà 2008 ð³ê. Çâ³äòè âèáåðóòü òèõ, õòî æîä-
íîãî ðàçó â ìèíóëîìó ðîö³ íå ïðîñòðî÷èâ
ïëàò³æ. Ïîêè ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî,
àäæå ïëàòåæ³ çà ãðóäåíü 2008 ðîêó íàðàç³
ùå îáðîáëÿþòü. Ïîâí³ñòþ çàâåðøèòè áà-
çó çìîæóòü íà ïî÷àòêó ëþòîãî.

Çà ï³äðàõóíêàìè Ñòàí³ñëàâà Êàïëóíåí-
êà, ê³ëüê³ñòü äîáðîñîâ³ñíèõ ïëàòíèê³â ïðè-
áëèçíî ñòàíîâèòèìå 200 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê.
Ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ âñ³õ âëàñíèê³â êàðòîê
îðãàí³çàòîðè ïî÷íóòü ïîøóêè ³íâåñòîð³â.
ßê ïîâ³äîìèâ ïàí Êàïëóíåíêî, äî ¿õíüî-
ãî ÷èñëà ïëàíóþòü çàëó÷èòè ïðîâ³äí³ êîì-

ïàí³¿ ñòîëè÷íîãî ðèíêó, íà ïðîäóêö³þ
ÿêèõ ³ áóäóòü ä³ÿòè çãàäàí³ âèùå çíèæêè.

Êàðòêó ïëàíóþòü çðîáèòè íîìåðíîþ ³
âèäàâàòè ¿¿ íà àäðåñó, à íå íà ëþäèíó.
Êîðèñòóâàòèñÿ íåþ ìîæíà áóäå ïðîòÿãîì
óñüîãî ðîêó. Àëå âèêèäàòè ¿¿ ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ òåðì³íó ä³¿ íå âàðòî, àäæå â äîâãî-
ñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó îðãàí³çàòîð³â âõî-
äèòü íàãîðîäæåííÿ ïåâíèìè áîíóñàìè âî-
ëîäàð³â äâîõ êàðòîê ³ á³ëüøå, òà íàâ³òü
ïðîâåäåííÿ ñåðåä ¿õ âëàñíèê³â äîäàòêîâî¿
ëîòåðå¿. À ùå â ïëàíàõ îðãàí³çàòîð³â íà-
ãîðîäæóâàòè êèÿí, ÿê³ â÷àñíî ñïëà÷óâà-
ëè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ñèìâîë³÷íèìè
äèïëîìàìè "Ïîðÿäíî¿ ëþäèíè".

Íàðàç³, çà ³íôîðìàö³ºþ Ã²ÎÖ, ïðàê-
òè÷íî âñ³ ïåðåìîæö³ ïåðøî¿ â ñòîëèö³
ëîòåðå¿ ñåðåä ñóìë³ííèõ ïëàòíèê³â çà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÿêà â³äáó-
ëàñÿ çà ó÷àñòþ êè¿âñüêîãî ìåðà íàïðèê³í-
ö³ ìèíóëîãî ðîêó, îòðèìàëè ïîäàðóíêè.
Òàê³ ëîòåðå¿ îðãàí³çàòîðè çàïëàíóâàëè
ïðîâîäèòè ùîíàéìåíøå ðàç ð³ê

Ì³ñòî ïîðÿäíèõ ëþäåé
Ñóìë³íí³ ïëàòíèêè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè îòðèìàþòü 
äèñêîíòí³ êàðòêè òà äèïëîìè “Ïîðÿäíî¿ ëþäèíè”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Учора на в лиці Мило-
славсь ій, 4-а 125 сі-
мей иян отримали
лючі від нових вар-
тир. Серед них лі арі,
вчителі, діти-сироти,
інваліди війни, часни-
и лі відації аварії на
Чорнобильсь ій АЕС та
олишні воїни-аф анці.
Це вже шостий б ди-
но , спор джений
цьом мі рорайоні Дес-
нянсь о о район . Не-
подалі вересні 2008
ро поб д вали с час-
ний дитячий садо . По-
при е ономічні тр дно-
щі, в столиці триває
спор дження соціаль-
но о житла, зо рема на
в лицях Полісь ій, Ал-
ма-Атинсь ій, Виш о-
родсь ій, Сирець ій,
Т хачевсь о о.

Õî÷à îðäåðè íà íîâ³ äâî-,
òðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè 125 ñ³-
ìåé êèÿí îòðèìàëè ùå ê³ëüêà
ì³ñÿö³â òîìó, ó÷îðà ¿ì óðî÷èñ-
òî âðó÷èëè êëþ÷³ â³ä îìð³ÿíèõ
îñåëü. Çà öåé ÷àñ áóä³âåëüíè-
êè äîâåëè âñå äî ëàäó, ïî÷è-
íàþ÷è â³ä æèòëîâèõ ïðèì³-
ùåíü ³ çàê³í÷óþ÷è îáëàøòó-
âàííÿì ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-
òîð³¿. Ï³ä’¿çäè äî âèñîòêè îá-
ëàäíàëè ïàíäóñàìè, íà ïåð-
øîìó ïîâåðñ³ º ïðèì³ùåííÿ
äëÿ êîíñ’ºðæêè. Á³ëüø³ñòü íî-
âîñåë³â, à öå ë³êàð³, â÷èòåë³,
ä³òè-ñèðîòè, ó÷àñíèêè ë³êâ³-
äàö³¿ àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é
ÀÅÑ òà êîëèøí³ âî¿íè-àôãàí-
ö³, ÷åêàëè ö³º¿ ìèò³ ïîíàä äâà-
äöÿòü ðîê³â.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàñòóïíèê
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâ-
ãèé ðàçîì ³ç ïåðøèì çàñòóï-

íèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíîþ
Ê³ëü÷èöüêîþ òà çàñòóïíèêîì
ãîëîâè ÊÌÄÀ — íà÷àëüíèêîì
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëî-
âîãî çàáåçïå÷åííÿ Ìèõàéëîì
Ãîëèöåþ ïåðåð³çàëè ñòð³÷êó,
ïðèñóòí³ îäðàçó ðîç³éøëèñÿ ïî
ñâî¿õ êâàðòèðàõ. "Çàñåëÿòèñÿ â
íèõ ìîæíà õî÷ ñüîãîäí³,— ïî-
ä³ëèëàñÿ ðàä³ñòþ ç "Õðåùàòè-
êîì" ìåäïðàö³âíèê Âàëåíòèíà
Âàñèë³âñüêà.— Òóò ³ òåïëî º, ³
âîäó ï³äâåäåíî, ïðàöþþòü
ë³ôòè. Ìè ç ñ³ì’ºþ ÷åêàëè ö³º¿
ìèò³ 25 ðîê³â, â³äêîëè ñòàëè
íà ÷åðãó". Â äåêîãî ç ïðèñóò-
í³õ íà î÷àõ áëèùàëè ñëüîçè.
Àäæå äî öüîãî äîâãèé ÷àñ ëþ-
äè ìåøêàëè ïî 5—6 îñ³á ó ãóð-
òîæèòêàõ, çí³ìàëè êâàðòèðè.
Òàêà äîëÿ íå îìèíóëà é ðîäè-
íó ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é â Àô-
ãàí³ñòàí³ Îëåêñàíäðà ²âàíîâà.
Çàãàëîì 30 ðîê³â (ç íèõ 20 ðî-
ê³â íà ï³ëüãîâ³é ÷åðç³) ÷åêàëè
âîíè íà âëàñíå æèòëî.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Îëå-
ñÿ Äîâãîãî, ñüîãîäí³øíÿ ïî-
ä³ÿ âêîòðå çàñâ³ä÷óº, ùî ñòî-

ëè÷íà âëàäà äîòðèìóº ñâî¿õ
îá³öÿíîê. "Ïîïðè ñêëàäíó
åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ, â Êèºâ³
çáåð³ãàþòüñÿ òåìïè áóä³âíèö-
òâà æèòëà,— çàçíà÷èâ â³í.—
Çàïåâíÿþ, ùî é íàäàë³ ìè íà-
ìàãàòèìåìîñÿ, àáè êèÿíè,
êîòð³ ïåðåáóâàþòü íà êâàðòèð-
í³é ÷åðç³, ÿêíàéøâèäøå îäåð-
æàëè êëþ÷³ â³ä íîâèõ çàòèø-
íèõ òà ñâ³òëèõ êâàðòèð".

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà äî-
äàëà, ùî ñ³ì’¿ ÷åðãîâèê³â ï³ëü-
ãîâèõ êàòåãîð³é ùîì³ñÿöÿ îò-
ðèìóâàòèìóòü îðäåðè íà êâàð-
òèðè â áóäèíêàõ, ÿê³ äîáóäîâó-
þòü. "Çâåäåííÿ ñîö³àëüíîãî
æèòëà â ñòîëèö³ òðèâàº, ³ ÷åð-
ãà, ÿêà ³ñíóº ùå ç ðàäÿíñüêèõ
÷àñ³â, ç ðîêó â ð³ê çìåíøóºòü-
ñÿ,— ñêàçàëà âîíà.— Íàñàìïå-
ðåä êâàðòèðè îäåðæóþòü ëþ-
äè, ÿê³ ïîòðåáóþòü òîãî íàé-
á³ëüøå, òîáòî ñîö³àëüíî íåçà-
õèùåí³ âåðñòâè íàñåëåííÿ".

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ,
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ Ìèõàéëî Ãîëèöÿ ðîçïîâ³â

"Õðåùàòèêó", ùî öå âæå øîñ-
òèé áóäèíîê ó öüîìó ì³êðî-
ðàéîí³, ÿêèé çâîäÿòü ³ç 2006
ðîêó. "Çàãàëîì öå 1599 êâàð-
òèð, ç ÿêèõ 270 — áåçïëàòí³,
570 — çâåäåí³ çà ïðîãðàìîþ
"50Õ50", 730 — ñïîðóäæåí³ çà
ï³ëüãîâèì ìîëîä³æíèì êðåäè-
òîì,— ïîÿñíèâ â³í.— Òîð³ê
íåïîäàë³ê â³äêðèëè ñó÷àñíèé
äèòñàäîê íà 140 ì³ñöü". Ïàí
Ãîëèöÿ äîäàâ, ùî â áóäèíêó
íà Ìèëîñëàâñüê³é, 4-à º òàêîæ
äâîð³âíåâèé ï³äçåìíèé ïàð-
ê³íã. Çàãàëîì æå ó ì³ñò³ òðè-
âàº áóä³âíèöòâî íîâîãî æèòëà.
Íàðàç³ çâîäÿòü âèñîòêè íà âó-
ëèöÿõ Ïîë³ñüê³é, Àëìà-Àòèí-
ñüê³é, Âèøãîðîäñüê³é, Ñè-
ðåöüê³é, Òóõà÷åâñüêîãî. "Òîð³ê
êè¿âñüê³ áóä³âåëüíèêè çäàëè 1
ìëí 430 ìëí êâ. ì æèòëà,— çà-
çíà÷èâ Ìèõàéëî Ãîëèöÿ.—
×åðåç åêîíîì³÷íó êðèçó
ñïðîãíîçóâàòè, ñê³ëüêè áóäå
íèí³øíüîãî ðîêó, äîñèòü âàæ-
êî. Àëå ïîïðè öå, æèòëî âñå-
òàêè çâîäèòèìóòü, íàñàìïåðåä
ñîö³àëüíå, çà ïðîãðàìàìè
"60õ40", "70õ30"

Ïîïðè åêîíîì³÷í³ íåãàðàçäè, â÷èòåë³, ë³êàð³, ÷îðíîáèëüö³
îòðèìóþòü íîâ³ êâàðòèðè

Привітати иян з новосіллям приїхали заст пни и мера Ірена Кільчиць а та Олесь Дов ий
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Ñìàê
ÑÐÑÐ
Áîðèñ ÁÀÕÒªªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íåùîäàâ-
íî ñòàëàñÿ
õàëåïà: äî
íàéáëèæ÷î-
ãî ìàãàçèíó
ïðèïèíèëè
ç à â î ç è ò è
ïàøòåò. À
ìîÿ ê³øêà
çâèêëà ñàìå
äî íüîãî,
â ³ äìîâèâ -
øèñü íàâ³òü
â³ä ñóõîãî
êîðìó “äëÿ
â å ð å ä ë è -
âèõ”. Îòîæ äîâåëîñÿ øóêàòè ùî-íåáóäü ³í-
øå, áàæàíî íå íàäòî äîðîãå.

Ó îäíîìó ìàãàçèí³ íàòðàïèâ íà êîâáàñó
ç ãó÷íîþ íàçâîþ “Ãàéäàìàöüêà”, ïî îäè-
íàäöÿòü ³ç êîï³éêàìè ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, òàê³ ö³íè ùå áóâàþòü, õî-
÷à óòî÷íþâàòè õ³ì³÷íèé ñêëàä òîãî ïðîäóê-
òó õàð÷óâàííÿ çàâáà÷ëèâî íå ñòàâ. Àëå êó-
ïèâ. Ê³øö³ êîâáàñà äóæå ñïîäîáàëàñÿ, òîæ
âèð³øèâ ñêóøòóâàòè é ñàì. Ñêóøòóâàâ ³...
íåìîâ ó þí³ñòü ïîâåðíóâñÿ. Öüîãî ñìàêó ÿ
íå â³ä÷óâàâ óæå áàãàòî ðîê³â, çäàâàëîñÿ,
äàâíî çàáóâ éîãî. Êîâáàñà “Îòäåëüíàÿ” —
îäèí äî îäíîãî. Òà ñàìà, ùî ëèøå é ïðî-
äàâàëàñÿ çà ï³çíüîðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â â³ëüíî,
òà ñàìà, êîòðà êîøòóâàëà õðåñòîìàò³éí³ äâà
äâàäöÿòü.

Äíÿìè çàéøîâ äî ³íøîãî ìàãàçèíó. À
òàì — ö³ííèêè: “Êîëáàñà “Ëþáèòåëüñêàÿ”.
Î÷åíü âêóñíî, âêóñ ÑÑÑÐ”. Ùå îäèí: “Êîë-
áàñà “Òåëÿ÷üÿ”. Âêóñ ÑÑÑÐ”. Ïðîäàâùè-
ö³ — ìîëîä³ ä³â÷àòà, 1991 ðîêó ¿ì íàâðÿä ÷è
âèïîâíèëîñÿ õî÷à á ï’ÿòü. ßêèé áóâ ñïðàâæ-
í³é “ñìàê ÑÐÑÐ”, âîíè íàâðÿä ÷è ïàì’ÿòà-
þòü. Çàðîá³ò÷àíêè ç³ ñõ³äíèõ îáëàñòåé, âîíè
âñå-òàêè ñâÿòî â³ðÿòü: ïîñèëàííÿ íà ÑÐÑÐ,
ÿê í³ùî ³íøå, çìóñèòü êèÿí êóïóâàòè êîâ-
áàñó ñàìå ó íèõ. Óïåâíåí³: ÿê ³ ó íèõ óäîìà,
êèÿíè ò³ëüêè é ìð³þòü ïðî â³äíîâëåííÿ “ñî-
þçó íåïîðóøíîãî”.

Ðîçêîë Óêðà¿íè — îäíà ç ìîäíèõ òåì. Îñü
ò³ëüêè ÷îìóñü ìàéæå í³õòî, çâåðòàþ÷èñü äî
íå¿ ó ÇÌ² ÷è ç ïàðëàìåíòñüêî¿ òðèáóíè, íå
ñïóñêàºòüñÿ íèæ÷å â³ä ïîë³òè÷íîãî ð³âíÿ òà
ïàðò³éíèõ ïàñüÿíñ³â. Ñâ³òîãëÿäíèé, ìåí-
òàëüíèé ðîçêîë ñóñï³ëüñòâà, íàïåâíå, áóâ
áè íåñïîä³âàíêîþ äëÿ ñàìèõ ïîë³òèê³â. ßê-
áè âîíè ïðî íüîãî ä³çíàëèñÿ. ßêáè â³í ¿õ
çàö³êàâèâ.

Ùå îäèí ïðèêëàä. Á³ëà Öåðêâà, ïåðîí âîê-
çàëó, äóæå ï³çí³é ë³òí³é âå÷³ð. Íàâïðîòè —
ç òîãî áîêó êîë³é — âóëèöÿ, çàáóäîâàíà îä-
íîïîâåðõ³âêàìè ç ñàäî÷êàìè íàâêîëî êîæ-
íî¿. Íà âóëèö³ ò³é ÿñêðàâî ãîðÿòü ë³õòàð³, âñ³
äî ºäèíîãî. Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà öèì, õëîïåöü
³ç Äîíáàñó êàæå: “Òî îí êóäè íàðîäí³ ãðî-
ø³ éäóòü! Ó íàñ ó Äîíáàñ³ äî íèõ ñòàâëÿòü-
ñÿ áåðåæëèâî, îòàê äàðåìíî íå ñïàëþþòü! Ó
íàñ, îêð³ì íàéöåíòðàëüí³øèõ âóëèöü, îñâ³ò-
ëåííÿ íåìàº! Ìè çàðîáëÿºìî òÿæêîþ ïðà-
öåþ â øàõòàõ, à âè ñïàëþºòå!” ² öå áóëà ñâÿ-
òà ïðàâäà: âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ â á³ëüøîñò³
äîíáàñüêèõ ì³ñò, íàâ³òü âåëèêèõ — ð³äê³ñíà
åêçîòèêà. Â îäíîïîâåðõîâèõ ðàéîíàõ òà ó
äâîðàõ ïàíåëüíèõ ìàñèâ³â éîãî é íå áóëî í³-
êîëè. Íà äóìêó áàãàòüîõ äîíáàñ³âö³â, òàê ³
ìàº áóòè. Öå é º òå, äî ÷îãî ìè ìóñèìî ïðàã-
íóòè.

Íàâ³òü óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî äîáðå, à ùî
ïîãàíî, â ð³çíèõ ÷àñòèíàõ Óêðà¿íè ð³çíå. À
íàñïðàâä³? Ùîñü êðàùå òóò, ùîñü — òàì.
Ò³ëüêè îò òðèâàëå ïðîòèñòîÿííÿ “äâîõ Óêðà-
¿í” âèðîáèëî â áàãàòüîõ íàñ óïåâíåí³ñòü: “íà-
øå” — íàéë³ïøå, õî÷ ÿêèì áè âîíî áóëî íà-
ñïðàâä³.

Ïîë³òèêè íàø³ âåäóòü ³ âåäóòü ñâî¿ âèñî-
êîïîë³òè÷í³ ðîçá³ðêè, íå ìàþ÷è ÷àñó àí³ çó-
ïèíèòèñÿ, àí³ îçèðíóòèñÿ. Ó ¿õí³õ ä³ÿõ òà
â÷èíêàõ äåäàë³ ãîñòð³øå â³ä÷óâàºòüñÿ òîé ñà-
ìèé “âêóñ ÑÑÑÐ”. À ñóñï³ëüñòâî æèâå âëàñ-
íèì æèòòÿì. Ùî â íüîìó âèçð³âàº, êóäè âî-
íî äðåéôóº, ÿê³ ì³ôè ñòâîðþº — òå í³êîãî
íå ö³êàâèòü. Êîëè öå ñòàíå íàî÷íèì, óñ³ ìè
ìîæåìî äîâãî ïðèõîäèòè äî òÿìè
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Â’ÿ÷åñëàâ ÃÎËÓÁÎÂÑÜÊÈÉ:

“Êîëè ëþäèíà çíàº 
ñâî¿ ïðàâà, â íå¿ ìåíøå 
øàíñ³â ïîøèòèñÿ â äóðí³”
Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â çàïåâíÿº, 
ùî êèÿíè âì³þòü ïîñòîÿòè çà ñåáå
Кіль ість с ар , що надходять
до Головно о правління з пи-
тань захист прав споживачів,
щоро зростає. Торі , після їх
роз ляд , майже 900 особам
відш од вали збит и на за аль-
н с м майже 2,5 тис. рн. На
мин лій сесії Київради деп тати
прийняли рішення про створен-
ня Київсь о о місь о о центр
споживачів. Про основні завдан-
ня та підс м и роботи за 2008
рі "Хрещати " розповів за-
ст пни начальни а правління
В’ячеслав Гол бовсь ий.

— ßê³ áóäóòü îñíîâí³ ôóíêö³¿ Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñïîæèâà÷³â? ×èì â³í
â³äð³çíÿòèìåòüñÿ â³ä Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ?

— Äî îñíîâíèõ ïîâíîâàæåíü ÃÓ íàëå-
æàòü âèÿâëåííÿ ïðîäóêö³¿ íåíàëåæíî¿
ÿêîñò³, ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê, àíàë³ç äî-
ãîâîð³â. À öåíòð íå âèêîíóâàòèìå í³ÿêèõ
ôóíêö³é ç êîíòðîëþ. Òàì ïðàöþâàòèìóòü
þðèñòè. ßêùî ëþäèíà âè÷åðïàëà âñ³
ìîæëèâîñò³ äåðæàâíèõ îðãàí³â ùîäî ïî-
íîâëåííÿ ¿¿ ïðàâ, òî âîíà ìîæå çâåðòà-
òèñÿ äî öåíòðó. Éîãî ïðàö³âíèêè ñóïðî-
âîäæóâàòèìóòü ñïðàâó â ñóä³ ÿê ïðåäñòàâ-
íèêè ïîñòðàæäàëîãî. Ãîëîâíèì çàâäàí-
íÿì ö³º¿ ñòðóêòóðè áóäå çàõèñò ÿê ô³çè÷-
íèõ, òàê ³ þðèäè÷íèõ îñ³á, à òàêîæ òëó-
ìà÷åííÿ çàêîíîäàâñòâà â òèõ ÷è òèõ ïè-
òàííÿõ. Ó öåíòð³ òàêîæ çìîæóòü íàâ÷èòè
ï³äïðèºìö³â-ïî÷àòê³âö³â íîðìàòèâíî-
ïðàâîâî¿ áàçè. Àäæå á³ëüø³ñòü ïðàâîïî-
ðóøåíü — ÷åðåç íåçíàííÿ Çàêîíó “Ïðî
çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â”. Ïîñëóãè öåíòðó
áóäóòü ïëàòíèìè, òîìó â³í ùå é íàïîâ-
íþâàòèìå ì³ñüêèé áþäæåò.

— Êîëè çàïðàöþº öåíòð ñïîæèâà÷³â?
— Â³í ïî÷íå ôóíêö³îíóâàòè îäðàçó ï³ñ-

ëÿ çàëàãîäæåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü.
Íà ñüîãîäí³ º ò³ëüêè ð³øåííÿ Êè¿âðàäè.
À îôîðìëåííÿ öåíòðó — ö³ëà ïðîöåäóðà,
ÿêà çàéìå òðîõè ÷àñó. Íàðàç³ ãîëîâíå —
çíàéòè ïðèì³ùåííÿ.

— Ñê³ëüêè ñêàðã â³ä ñïîæèâà÷³â íàä³éø-
ëî òîð³ê?

— Ê³ëüê³ñòü ñêàðã íà ÿê³ñòü òîâàð³â òà
ïîñëóã íåóõèëüíî çðîñòàº. Îòæå, ëþäè
íàì äîâ³ðÿþòü. Çíàþòü êóäè çâåðòàòèñÿ,
³ âïåâíåí³, ùî ¿ì äîïîìîæóòü. Òàê, ÿêùî
â 2007 ðîö³ ìè îòðèìàëè â³ä ñïîæèâà÷³â
äî 2500 çàÿâ, òî â 2008-ìó — ìàéæå 3200.
Äî òîãî æ á³ëüø³ñòü ñêàðã îá´ðóíòîâàí³.
Öå òàêîæ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñïîæèâà÷
ñòàâ îá³çíàí³øèì ó ïðàâîâîìó ñåíñ³.

— Íà ùî çàçâè÷àé ñêàðæàòüñÿ êèÿíè?
— Íàéá³ëüøå ñèãíàë³çóþòü ó â³ää³ë

êîíòðîëþ ïîñëóã. Ïåðåâàæíî éäåòüñÿ ïðî
ñåðâ³ñí³ öåíòðè, íåÿê³ñíó ðîáîòó ç³ âñòà-
íîâëåííÿ ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé.
Áàãàòî òàêîæ íàð³êàíü ³ íà ïîáóòîâó òåõ-
í³êó òà ìîá³ëüí³ òåëåôîíè. Îñòàíí³ì ÷à-
ñîì äóæå ÷àñòî ãðîìàäÿíè ñêàðæàòüñÿ íà
íå÷åñíèõ “ï³äïðèºìö³â”, ÿê³ ðåàë³çóþòü
òîâàðè ïî òåëåôîíó. Àëå, íà æàëü, çíàé-
òè òàê³ ëæåô³ðìè çàçâè÷àé ìè íå ìîæå-
ìî. Àäæå íîìåðè òåëåôîí³â, ÿê³ âîíè äà-
þòü, íåä³éñí³.

— À ñê³ëüêè ïîðóøåíü âèÿâèëè òîð³ê ï³ä
÷àñ ïåðåâ³ðîê?

— Ê³ëüê³ñòü ïîðóøåíü çìåíøèëàñÿ ïî-
ð³âíÿíî ç 2007 ðîêîì. Òîä³ ¿õ áóëî ìàé-
æå 7400, ùî íà 3620 ìåíøå, í³æ òîð³ê.
Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî â êâ³òí³ 2007
ðîêó ïðèéíÿëè çàêîí, ÿêèé çíà÷íî îá-
ìåæóº ôóíêö³¿ äåðæàâè ç íàãëÿäó â ö³é
ñôåð³. Â³í íàçèâàºòüñÿ “Ïðî îñíîâí³ çà-
ñàäè äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà íàãëÿäó ó
ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³”. Òåïåð
ïðîâîäèòè ïëàíîâ³ ïåðåâ³ðêè ñòàëî
ñêëàäí³øå. Ùîá êîíòðîëüíèé îðãàí
ïðèéøîâ äî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ç
ìåòîþ âèÿâëåííÿ íåÿê³ñíî¿ ïðîäóêö³¿ ÷è
ç ³íøî¿ ïðè÷èíè, òðåáà òîãî ïîïåðåäèòè
çà 10 äí³â. Çðîçóì³ëî, ï³ñëÿ òàêîãî ïîïå-
ðåäæåííÿ âè íà ïðèëàâêàõ í³÷îãî íåÿê³ñ-
íîãî âæå íå çíàéäåòå. Ìàëî òîãî, òàê³ ïå-
ðåâ³ðêè òðåáà ïðîâîäèòè ò³ëüêè â ïðè-
ñóòíîñò³ äèðåêòîðà. À â³í, çâ³ñíî, íå çà-
ö³êàâëåíèé ó öüîìó, òîìó ìîæå êóäèñü ï³-
òè íà ÷àñ ïåðåâ³ðêè. Îòîæ ãîëîâíèì ÷è-
íîì ðîçãëÿäàºìî ñêàðãè. À ñêàðãà º ï³ä-
ñòàâîþ äëÿ ïåðåâ³ðêè â áóäü-ÿêèé ÷àñ.

— ßê ÷àñòî òàê³ ñïðàâè äîõîäÿòü äî ñó-
äó? Õòî ÷àñò³øå âèãðàº?

— Ìàºìî ïîíàä ñîòíþ ñóäîâèõ ñïðàâ
íà ð³ê. Íàø³ õîäÿòü äî ñóäó ùîäåííî. Õî-
÷à öå é íå ¿õíÿ ðîáîòà. ², òðåáà ñêàçàòè,
95—98 % òàêèõ ñïðàâ âèãðàøí³.

— Êóäè çâåðòàòèñÿ ãðîìàäÿíàì ó ðàç³ ïî-
ðóøåííÿ ¿õí³õ ïðàâ?

— Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ùîäåííî, â

òîìó ÷èñë³ ó âèõ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³, ïðà-
öþº ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ. Òàì ôàõ³â-
ö³ êîíñóëüòóþòü ç ïðîáëåìíèõ ïèòàíü òà
ïðèéìàþòü ñêàðãè ³ çàÿâè â³ä ãðîìàäÿí.
Íàø³ ïðàö³âíèêè òàêîæ ðîçãëÿäàþòü çâåð-
íåííÿ, ùî íàäõîäÿòü ³ç ì³ñüêîãî Call-öåí-
òðó. Çîêðåìà, òîð³ê íà íèõ ïðèïàëà ìàé-
æå ïîëîâèíà óñ³õ çâåðíåíü êèÿí.

— ßê ³íôîðìóºòå ñïîæèâà÷³â ïðî ¿õí³
ïðàâà?

— ²íôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿí — îäíå ³ç
íàïðÿìê³â íàøî¿ ïðîãðàìè. Áî êîëè ëþ-
äèíà çíàº ñâî¿ ïðàâà, âîíà ìàº ìåíøå
øàíñ³â ïîøèòèñÿ â äóðí³. ²íôîðìóºìî
ãðîìàäÿí ÷åðåç âåá-ñòîð³íêó, à òàêîæ ÷å-
ðåç ðàéîíí³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïîñò³éíî ñï³âïðàöþº
³ç ÇÌ². Ôàõ³âö³ ñåêòîðó ïðàâîâî¿ ðîáîòè
íàäàþòü êîìåíòàð³ íà òåëåáà÷åíí³ òà â
ïðåñ³ ùîäî ïîëîæåíü ³ çì³í äî Çàêîíó
“Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â”.

— ßê³ ïëàíè íà ìàéáóòíº?
— Õîò³ëîñÿ á ðîçâèâàòè òàêó ñôåðó, ÿê

çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â, àëå ÿ ñóìí³âà-
þñÿ, ùî öÿ êðèçà äàñòü íàì çìîãó çðî-
áèòè êîíñòðóêòèâí³ êðîêè â öüîìó íà-
ïðÿìêó. Çîêðåìà, íåïîãàíî áóëî á ñòâî-
ðèòè ìóí³öèïàëüíó ëàáîðàòîð³þ. Òîä³ á
êîæíèé êèÿíèí ì³ã ïðèéòè ³ çàïèòàòè
ïðî ÿê³ñòü òîâàðó

Розмовляла Тетяна КОТИК,
“Хрещати ”
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Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ñåêðå-
òàð³àòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Îëåêñàíäð
Øëàïàê çàÿâèâ, ùî çà óìîâè ä³¿ çàòâåð-
äæåíèõ ÍÊÐÅ ö³í íà ãàç, âòðàòè ÍÀÊ
“Íàôòîãàç Óêðà¿íè” â íèí³øíüîìó ðîö³
ìîæóòü ïåðåâèùèòè 14 ìëðä ãðí. Ïðè÷î-
ìó 12 ìëðä ç ö³º¿ ñóìè ñòàíîâèòèìóòü âòðà-
òè â³ä ðåàë³çàö³¿ ãàçó â ñèñòåì³ òåïëîêî-
ìóíåíåðãî, ìàéæå 2,5 ìëðä — ïðîìèñëî-
âèõ ï³äïðèºìñòâ. “ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà-
¿íè” ñüîãîäí³ âèìóøåíèé ñêëàäàòè ô³íàí-
ñóâàííÿ ñâîãî ïëàíó ç ïåâíèìè âòðàòàìè.
Îòæå, ÿêùî íå âæèâóòü çàõîä³â, à öå ìîæå
áóòè ëèøå çì³íà áþäæåòó, ÿê³ ÍÀÊó ö³
êîøòè êîìïåíñóþòü — ÍÀÊ ï³äå ïðÿìèì
øëÿõîì äî áàíêðóòñòâà”,— ñêàçàâ Îëåê-
ñàíäð Øëàïàê. Ïðè öüîìó â³í íàãîëîñèâ,
ùî íà ñüîãîäí³ ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà¿íè”
ôàêòè÷íî “òîïèòü” óðÿä. Ó÷îðà æ Íàö³î-
íàëüíà êîì³ñ³ÿ ðåãóëþâàííÿ åëåêòðîåíåð-
ãåòèêè (ÍÊÐÅ) çàòâåðäèëà ãðàíè÷íó ö³íó
íà ïðèðîäíèé ãàç äëÿ ïðîìèñëîâèõ ñïî-
æèâà÷³â òà áþäæåòíèõ îðãàí³çàö³é íà ð³â-
í³ 2570 ãðí çà îäíó òèñÿ÷ó êóáîìåòð³â, 
äëÿ ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíèõ êîìïàí³é òà
õ³ìïðîìó — 2425 ãðí/1 òèñ. êóá. ì

ÀÌÊÓ ï³äîçðþº 
âèðîáíèê³â ë³ê³â 
ó çìîâ³

Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè
(ÀÌÊÓ) íàçâàâ ñ³ì êîìïàí³é, ÿêèõ ï³äî-
çðþº â ð³çêîìó íåîá´ðóíòîâàíîìó ï³äâè-
ùåíí³ ö³í íà ë³êè. Ñåðåä ïîðóøíèê³â —
îïòîâ³ ïîñòà÷àëüíèêè ôàðìàöåâòè÷íèõ
ïðåïàðàò³â ³ç äâîõ ðåã³îí³â: êè¿âñüê³ “Îïòè-
ìà-ôàðì”, “ÂÂÑ”, “Àëüáà Óêðà¿íà”, “Àï-
òåêà-Á³îêîí”, “²íòåðôàðì”, à òàêîæ äí³ï-
ðîïåòðîâñüê³ “ÁàÄÌ” ³ “Âåíòà”. Çà ñëîâà-
ìè äåðæàâíîãî óïîâíîâàæåíîãî ÀÌÊÓ
Þð³ÿ Ãîëîâî÷àíñüêîãî, öåé ñïèñîê ìîæå
ïîïîâíèòè ùå íèçêà êîìïàí³é. Îäíàê,
ÿêèìè ñàìå, äåðæ÷èíîâíèê íå óòî÷íþº.
“Ðîçñë³äóâàííÿ ùå íå çàâåðøåíî, òîìó ÿ
íå ìîæó ðîçêðèâàòè âñ³ ïîäðîáèö³”, — ñêà-
çàâ â³í. ßê çàçíà÷àþòü â ÀÌÊÓ, çàâåð-
øèòüñÿ ñë³äñòâî, éìîâ³ðíî, ó áåðåçí³. Ç³
ñâîãî áîêó, âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ÀÌÊÓ Îëåêñàíäð Ìåëüíè÷åíêî çàçíà÷èâ,
ùî ìîòèâîì äëÿ ïî÷àòêó ñë³äñòâà ñòàâ ð³ç-
êèé ñòðèáîê ö³í íà ìåäèêàìåíòè 7—8
æîâòíÿ 2008 ðîêó. “Ö³íè íà äåÿê³ ïðåïà-
ðàòè ñòðèáíóëè îäðàçó íà 50 %”, — ñêàçàâ
ïàí Ìåëüíè÷åíêî. Ïðè öüîìó â³í óòî÷íèâ,
ùî âñ³ ñ³ì êîìïàí³é ï³äâèùóâàëè ö³íè íà
ð³çí³ ë³êè ³ â ð³çíèé ÷àñ

Ðåéòèíã 
“Ðîäîâ³ä Áàíêó” 
ïîã³ðøèâñÿ

Ì³æíàðîäíå ðåéòèíãîâå àãåíòñòâî Fitch
Ratings çíèçèëî äîâãîñòðîêîâèé ðåéòèíã
äåôîëòó åì³òåíòà (ÐÄÅ) “Ðîäîâ³ä Áàíêó”
(Êè¿â) äî “CC” ç ð³âíÿ “CCC”, ïðîãíîç
“íåãàòèâíèé” ÷åðåç óñêëàäíåííÿ ñèòóàö³¿
ç ë³êâ³äí³ñòþ ³ êàï³òàë³çàö³ºþ áàíêó â ÷åò-
âåðòîìó êâàðòàë³ 2008 ðîêó. Ïðî öå ïîâ³-
äîìëÿº ïðåñ-ðåë³ç Fitch. “Çíèæåííÿ ðåé-
òèíãó â³äîáðàæàº ïîäàëüøå óñêëàäíåííÿ
ñèòóàö³¿ ç ë³êâ³äí³ñòþ ³ êàï³òàë³çàö³ºþ áàí-
êó â ÷åòâåðòîìó êâàðòàë³ 2008 ðîêó, ñòóð-
áîâàí³ñòü ùîäî éìîâ³ðíîãî ïîã³ðøåííÿ
ÿêîñò³ àêòèâ³â ³ç óðàõóâàííÿì íåäàâíüîãî
¿õíüîãî øâèäêîãî çðîñòàííÿ”,— éäåòüñÿ â
ïîâ³äîìëåíí³ ðåéòèíãîâîãî àãåíòñòâà.
Fitch çàçíà÷àº, ùî ë³êâ³äí³ñòü áàíêó îïè-
íèëàñÿ ï³ä ï³äâèùåíèì òèñêîì íà òë³ ³ñ-
òîòíîãî â³äòîêó êîøò³â êë³ºíò³â ³ç ê³íöÿ
òðåòüîãî êâàðòàëó 2008 ðîêó, ÿêå àãåíòñòâî
îö³íþº â 25 % ç óðàõóâàííÿì âïëèâó âà-
ëþòíîãî êóðñó. Â ðåçóëüòàò³, ïîïðè çàëó-
÷åííÿ çíà÷íèõ îáñÿã³â ðåô³íàíñóâàííÿ,
íàäàíèõ ï³ä çàáåçïå÷åííÿ òåðì³íîì íà
îäèí ð³ê â³ä Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà-
¿íè (ÍÁÓ), ë³êâ³äí³ àêòèâè íà ê³íåöü ãðóä-
íÿ 2008 ðîêó ïîêðèâàëè ëèøå 21 % êë³-
ºíòñüêèõ êîøò³â

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Íåï³äéîìíèé òÿãàð
²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Головний тя ар підвищення ціни
на імпортний аз для У раїни
все-та и ляже на плечі раїн-
сь о о промислово о се тора.
Е сперти зазначають, що ціна
бла итно о палива в 2009 році
містить значн політичн с ла-
дов , платити за я доведеться
і населенню, і промисловості.
Реальна с ладність сит ації по-
силюється зв’яз з ризови-
ми явищами в сій раїнсь ій
е ономіці.

Підприємствам б де
ще с ладніше

Ïèòàííÿ ö³íè íà ãàç îô³ö³éíî ìîæíà
ââàæàòè çàêðèòèì íà íàñòóïí³ 10 ðîê³â,
àëå ¿¿ íàñë³äêè âæå ñêîðî äàäóòü ïðî ñå-
áå çíàòè. Âèäàííÿ “Financial Times” íà-
çâàëà ñèòóàö³þ, ÿêà î÷³êóº óêðà¿íñüêó
åêîíîì³êó ó çâ’ÿçêó ³ç öèì, ö³ëêîì ïðî-
ãðàøíîþ. Ñüîãîäí³ ºâðîïåéñüê³é äåðæà-
â³ çàëèøàºòüñÿ ëèøå ìð³ÿòè ïðî ºâðî-
ïåéñüêó ôîðìóëó ôîðìóâàííÿ ö³íè íà
ãàç, àáñòðàãîâàíó â³ä ïîë³òè÷íîãî âïëè-
âó ì³æäåðæàâíèõ â³äíîñèí ïîðÿä ³ç ºâðî-
ïåéñüêèì ð³âíåì ïëàòè çà òðàíçèò ãàçó.

Òàê, ³íâåñòèö³éíèé àíàë³òèê ÇÀÒ
“ÊÓÀ”Ñïàðòà”, Àíäð³é Øêëÿð ââàæàº,
ùî ñüîãîäí³øíüîãî çàïàñó ì³öíîñò³ â
óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ íàâðÿä ÷è âè-
ñòà÷èòü äëÿ ïîêðèòòÿ ïðèíàéìí³ 
20—25 % ï³äâèùåííÿ ö³íè íà ãàç ïîð³â-
íÿíî ³ç ð³âíåì 2008 ðîêó.

Â ö³ëîìó æ, çà äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà
åêîíîì³êè Óêðà¿íè, ç ïî÷àòêó 2008 ðîêó
âíóòð³øíÿ ö³íà ãàçó äëÿ ïðîìèñëîâîñò³ â
ãðèâíÿõ çà éîãî íåçì³ííî¿ ³ìïîðòíî¿ ö³-
íè â äîëàðàõ (179 äîëàð çà 1 òèñ. êóá. ì)
ï³äâèùèëàñÿ íà 44,9 %. Ö³íó ïåðåãëÿäà-
þòü ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íîþ îô³ö³éíîãî êóð-
ñó äîëàðà, íà íå¿ íàêðó÷óþòüñÿ òàêîæ âè-
òðàòè ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà¿íè”, ÏÄÂ,
òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ ìàã³ñòðàëüíè-
ìè òà ðîçïîä³ëü÷èìè ãàçîïðîâîäàìè.

Àíäð³é Øêëÿð çàçíà÷àº, ùî íàéêðè-
òè÷í³øèì çðîñòàííÿ ö³íè íà ãàç áóäå äëÿ
õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ìåòàëóðã³¿, ç
îãëÿäó íà âèñîêó ÷àñòêó âèòðàò íà ãàç ó
ñîá³âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ öèõ ãàëóçåé. Çðåø-
òîþ, åêñïåðò çàçíà÷àº, ùî ãîâîðèòè ïðî
êðèòè÷íó ö³íó íà ãàç äëÿ êîæíî¿ êîí-
êðåòíî¿ ãàëóç³ âàðòî ç îãëÿäó íà êîí’þíê-
òóðó êîíêðåòíîãî òîâàðíîãî ðèíêó.

Ç³ ñâîãî áîêó, ñòàðøèé åêîíîì³ñò Ì³æ-
íàðîäíîãî öåíòðó ïåðñïåêòèâíèõ äîñë³-
äæåíü ²ëüäàð Ãàç³çóë³í, íàçèâàº ö³ ãàëóç³
ïðîìèñëîâîñò³ â Óêðà¿í³ íàéá³ëüø åíåð-
ãîì³ñòêèìè òà åíåðãîíååôåêòèâíèìè.

Íåñîëîäêî äîâåäåòüñÿ ³ ï³äïðèºìñòâàì
áóä³âåëüíîãî ñåêòîðà, çîêðåìà, âèðîáíè-
êàì öåìåíòó, ÿê³ ðàçîì ³ç ìåòàëóðãàìè º
íàéá³ëüøèìè ñïîæèâà÷àìè ãàçó. Çâàæà-
þ÷è íà òàê³ ïðîãíîçè åêñïåðò³â, ìåíøîþ
ì³ðîþ ïîñòðàæäàº ìàøèíîáóäóâàííÿ òà
ëåãêà ïðîìèñëîâ³ñòü. Ñòàí õàð÷îâî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³ ï³äòðèìóâàòèìå íà ïðèéíÿò-
íîìó ð³âí³ ïîïèò íàñåëåííÿ.

Інфляційні очі вання
Ñâîºþ ÷åðãîþ Àíäð³é Ïàðõîìåíêî,

åêîíîì³ñò êîìïàí³¿ “Êîíêîðä Êàï³òàë”,
ñòâåðäæóº, ùî ö³íà íà ãàç ìàòèìå ³íôëÿ-
ö³éíèé âïëèâ íà óêðà¿íñüêó åêîíîì³êó.
Íà ãàç ïðèïàäàº ëèøå 2,5 % âàðòîñò³
âñüîãî ñïîæèâ÷îãî êîøèêà, ÿêèé º îñíî-
âîþ äëÿ ï³äðàõóíêó ³íäåêñó ñïîæèâ÷èõ
ö³í, àëå ö³íà ãàçó âõîäèòü ó âèòðàòè ìàé-
æå âñ³º¿ ïðîäóêö³¿ ñåêòîð³â åêîíîì³êè
Óêðà¿íè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì, ï³äâèùåííÿ ö³-
íè íà ãàç ñòàíå ïðè÷èíîþ çàãàëüíîãî
çðîñòàííÿ ö³í â åêîíîì³ö³.

²ëüäàð Ãàç³çóë³í çàçíà÷àº, ùî ïîäîðîæ-
÷àííÿ ãàçó òà æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã áóäå ãîëîâíèì ÷èííèêîì çðîñòàííÿ
ö³í â Óêðà¿í³ 2009 ðîêó. Â êîìïàí³¿

“ÊÓÀ”Ñïàðòà” ââàæàþòü, ùî çà ³ìïîð-
òîâàíèé ãàç â Óêðà¿íó â ê³íöåâîìó ï³ä-
ñóìêó çàïëàòÿòü óñ³ áåç âèíÿòêó ê³íöåâ³
ñïîæèâà÷³ ÿê ïî êâèòàíö³ÿì çà ãàç, òàê ³
ïîêóïö³ â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîäóêö³¿. “Ï³äâè-
ùåííÿ ö³í â³ä çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ³ìïîðò-
íîãî ãàçó ïðèçâåäå äî òàê çâàíî¿ ³ìïîð-
òîâàíî¿ ³íôëÿö³¿, ³ äî öüîãî ôàêòîðó ùå
äîäàºòüñÿ äåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³, ÿêà äîäàò-
êîâî ï³äâèùèòü âàðò³ñòü ³ìïîðòó”,— çà-
çíà÷èâ äëÿ “Õðåùàòèêà” Àíäð³é Øêëÿð.

До держави
з простя н тою р ою?

Åêñïåðòè ââàæàþòü, íàéêðàùèì âèõî-
äîì ³ç ñèòóàö³¿, ÿêà ñêëàëàñÿ, ñòàíå â³ä-
ïîâ³äíà ïîë³òèêà äåðæàâè, ÿêà ìàº ðîç-
ïîä³ëèòè íàâàíòàæåííÿ ³ ö³íó íà ãàç äëÿ
ï³äïðèºìñòâ. Äåõòî ñõèëÿºòüñÿ äî äóìêè,
ùî ãðîø³, ÿê³ áóëè áåçðåçóëüòàòíî âèòðà-
÷åí³ ÍÁÓ íà ñòàá³ë³çàö³þ ãðèâí³, âàðòî
áóëî âèòðàòèòè íà ñâîº÷àñíèé ðîçðàõóíîê
çà ãàç.

Àëå, â ðåçóëüòàò³ ã³ïîòåòè÷íî¿ çíà÷íî¿
äåâàëüâàö³¿ ãðèâí³, “Íàôòîãàçó”, ÿêèé îò-
ðèìóº ãðèâíåâ³ äîõîäè â³ä ïðîäàæó ãàçó
â ñåðåäèí³ êðà¿íè, äîâåëîñÿ á âèòðàòèòè
çíà÷íî á³ëüøå ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü íà ïðè-
äáàííÿ äîëàð³â äëÿ ðîçðàõóíêó ç “Ãàç-
ïðîìîì”. Êð³ì òîãî, ïðîáëåìó ç êîíâåð-
òàö³ºþ â ê³íö³ 2008 ðîêó áóëî çíÿòî, êî-
ëè ÍÁÓ íàïðÿìó ïðîäàâ “Íàôòîãàçó” 1,5
ìëðä äîëàð³â ÑØÀ.

Çðåøòîþ àíàë³òèêè ïîãîäæóþòüñÿ, ùî
îñíîâíà ïðîáëåìà êðèºòüñÿ â òîìó, ùî
íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó ìàéæå íå ðîçâè-
íåíà ñèñòåìà àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë
åëåêòðîåíåðã³¿. Òîä³ ÿê ¿õíÿ ÷àñòèíà â çà-
ãàëüíîìó áàëàíñ³ ³íîçåìíèõ êðà¿í ñòàíî-
âèòü 10 — 20 %, à ³íêîëè é äî 30 %.

Ñüîãîäí³, â çàãàëüíîìó åíåðãåòè÷íîìó
áàëàíñ³ êðà¿íè ãàçîâà ñêëàäîâà ñòàíî-
âèòü ìàéæå 50 %. Öå äóæå íåáåçïå÷íî,

àäæå áóäü-ÿêå ïîòðÿñ³ííÿ â ö³é ñôåð³
ìîæå ñòàòè ïèòàííÿì æèòòÿ òà ñìåðò³
äëÿ åêîíîì³êè.

Ó Ì³æíàðîäíîìó öåíòð³ ïåðñïåêòèâ-
íèõ äîñë³äæåíü ï³äòâåðäæóþòü, ùî Óêðà-
¿íà çàëèøàºòüñÿ îäí³ºþ ç íàéá³ëüø åíåð-
ãîâèòðàòíèõ êðà¿í ñâ³òó. ²íâåñòèö³éíèé
àíàë³òèê Àíäð³é Øêëÿð âêàçóº, ùî åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç òåõí³÷íîãî
âäîñêîíàëåííÿ ³ çì³í òåõíîëîã³é, ùî ìàº
õàîòè÷íèé õàðàêòåð â ñó÷àñí³é óêðà¿í-
ñüê³é åêîíîì³ö³.

Òàê, ï³äïðèºìñòâà ìåòàëóðã³¿ íàãðîìà-
äèëè íà ñâî¿õ ñêëàäàõ êóïó íàäçâè÷àéíî
åíåðãîºìíî¿ ïðîäóêö³¿, â òîé ÷àñ ÿê ºâ-
ðîïåéñüê³ ï³äïðèºìñòâà, ïðàöþþ÷è â
óìîâàõ âèñîêèõ ö³í íà ãàç, óæå çàïðîâà-
äèëè åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõíîëîã³¿, ïðîïî-
íóþ÷è êîíêóðåíòîçäàòí³øó ïðîäóêö³þ.
Çðåøòîþ óêðà¿íñüê³ òåïëîåíåðãåòèêè âçà-
ãàë³ íå ìàþòü ñòèìóëó äî åíåðãîñïîæè-
âàííÿ äîêè ³ñíóþòü ïîïóë³ñòñüê³ ö³íè íà
ãàç, à äåðæàâà ïðîäîâæóº äîòóâàòè ð³çíè-
öþ â ö³í³ íà ãàç äëÿ ï³äïðèºìñòâ ãàëóç³.

Оптимальний вихід
Ç òî÷êè çîðó åíåðãîçáåðåæåííÿ â

Óêðà¿í³ ç ¿¿ ñïðèÿòëèâèì êë³ìàòîì òà
ðîçâèíåíèì ñ³ëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì º
íàäçâè÷àéíî âåëèê³ ïåðñïåêòèâè. Íà
æàëü, êðà¿íà íèìè íå ñêîðèñòàëàñÿ ïðî-
òÿãîì îñòàíí³õ äåñÿòüîõ ðîê³â, êîëè ìà-
ëà íèçüê³ ö³íè íà ãàç. ² ñüîãîäí³ ìè ï³ç-
íàºìî ðåàëüíó ö³íó äåøåâîãî ãàçó, ÿêà
çíà÷íî âèùà çà ò³, ùî äåêëàðóþòü ñüî-
ãîäí³ ïîë³òèêè.

Óêðà¿íà ïîâèííà áóëà ïàðàëåëüíî ç çó-
ñèëëÿìè ùîäî çìåíøåííÿ ö³íè íà ãàç
çìåíøèòè åíåðãåòè÷íó ñêëàäîâó â åêîíî-
ì³ö³. Çâ³ñíî, âèêîðèñòàííÿ çåëåíî¿ åíåð-
ã³¿ º äîðîæ÷èì, àëå â³äîìèé äîñâ³ä çàðó-
á³æíèõ êðà¿í, êîëè äåðæàâà êîìïåíñóº
ð³çíèöþ â ö³í³. Íà æàëü, òàêà ïðàêòèêà
â³äñóòíÿ â óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³ÿõ

“Íàôòîãàç” ìîæå
çáàíêðóò³òè

Íîâ³ ö³íè íà ðîñ³éñüêèé ãàç ìîæóòü çóïèíèòè 
óêðà¿íñüêó ïðîìèñëîâ³ñòü

Нові ціни на аз для підприємств мож ть стати непідйомними
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ÌÂÔ ìîæå çàëèøèòè óðÿä 
áåç êðåäèòó
À âò³ì, òîé ïåðåêëàäå òÿãàð â³ä äåôîëòó íà ãðîìàäÿí
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Я стало відомо "Хреща-
ти ", У раїні мож ть від-
мовити в наданні чер о-
вих траншів редит від
Міжнародно о валютно о
фонд за про рамою
standby. Та ий розвито
подій прип с ає низ а
міжнародних е спертів,
я і зазначають, що У ра-
їна наразі вст пає в пе-
реддефолтн стадію. Віт-
чизняні ж е сперти та ож
вважають, що до інця
поточно о ро сит ація в
е ономіці може стати не-
онтрольованою. Це, я
наслідо , може призвести
до неплатоспроможності
держави. Разом із тим
ряд наразі продовж є
замовч вати реальний
стан в е ономіці та не
вживає належних заходів
для прибор вання сит -
ації, на олош ють е спер-
ти.

МВФ інспе т є
діяльність ряд

Íàðàç³ â Óêðà¿í³ ç ðîáî÷èì â³-
çèòîì ïåðåáóâàº ì³ñ³ÿ åêñïåðò³â
ç Ì³æíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîí-
äó, î÷îëþâàíà Äæåéëîþ Ïàçàð-
áàøèîãëó. Ïðåäñòàâíèêè ÌÂÔ
ïðèáóëè äî Êèºâà äëÿ ìîí³òî-
ðèíãó åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿¿ â
êðà¿í³ òà ³íñïåêö³¿ âèêîðèñòàííÿ
÷àñòèíè êðåäèòíèõ êîøò³â çà
ïðîãðàìîþ standby. Åêñïåðòè îð³-
ºíòîâíî ïåðåáóâàòèìóòü â Óêðà-
¿í³ äî 4 ëþòîãî ³ ö³ëêîì éìîâ³ð-
íî, ùî âîíè çðîáëÿòü ïîïåðåäí³
âèñíîâêè ïðî åêîíîì³÷íó ñèòó-
àö³þ â êðà¿í³ òà îïðèëþäíÿòü
ïëàíè ïîäàëüøî¿ ñï³âïðàö³ ç
ôîíäîì. ßê ïîâ³äîìëÿþòü äæåðå-
ëà "Õðåùàòèêà" â ô³íàíñîâèõ êî-
ëàõ, ìîæå ñòàòèñÿ, ùî ï³ñëÿ â³-
çèòó åêîíîì³ñò³â ôîíäó Óêðà¿íà
îòðèìàº ïåðåãëÿíóò³ óìîâè âèäà-
íîãî ðàí³øå êðåäèòó. À öå ôàê-
òè÷íî ìîæå îçíà÷àòè, ùî êðà¿í³
àáî óð³æóòü ñóìó ñàìîãî êðåäèòó,
àáî â³äìîâëÿòü ó ïðîäîâæåí³ çãà-
äàíî¿ ïðîãðàìè ÷åðåç éìîâ³ðíå
óñêëàäíåííÿ ñèòóàö³¿ ç ïëàòî-
ñïðîìîæí³ñòþ. Ïîïåðåäíÿ ì³ñ³ÿ
ÌÂÔ ïðàöþâàëà â Óêðà¿í³ â
ãðóäí³ 2008 ðîêó.

Íàãàäàºìî, ùî 5 ëèñòîïàäà
ìèíóëîãî ðîêó êåð³âíèöòâî
ÌÂÔ òà óðÿä äîìîâèëèñÿ ïðî
óìîâè ³ ïðîöåäóðó íàäàííÿ Óêðà-
¿í³ êðåäèòó íà äâà ðîêè "äî âè-
ìîãè" â ðîçì³ð³ $ 16,5 ìëðä. Íà-
ö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè âæå îò-
ðèìàâ $ 4,5 ìëðä.

Îäíàê ñï³âïðàöþ ç ÌÂÔ ìî-
æóòü ïðèçóïèíèòè ÷åðåç íèçêó
ïîðóøåíèõ óðÿäîì äîìîâëåíîñ-
òåé. Çîêðåìà, ÌÂÔ ÿê êðåäèòîð
çîáîâ'ÿçàâ Óêðà¿íó âèêîíàòè ïåâ-
í³ âèìîãè (çîêðåìà, ïðèéíÿòè
áåçäèô³öèòíèé áþäæåò, "çàìîðî-
çèòè" ñîö³àëüí³ âèïëàòè, çíèçè-
òè ð³âåíü ³íôëÿö³¿ òà ³í. — "Õðå-
ùàòèê").

À âò³ì, ÿê ïîâ³äîìëÿâ "Õðåùà-
òèê" (äèâ. ¹ 4 â³ä 23.01.2009, ¹ 7
â³ä 29.01.2009), Óêðà¿íà íå âèêî-
íàëà íèçêó âèìîã. Çîêðåìà, â

äåðæáþäæåò³ áóëî çàêëàäåíî íå-
îá´ðóíòîâàí³ òà çàâèùåí³ ìàêðî-
åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, à ñàì ãî-
ëîâíèé êîøòîðèñ êðà¿íè ïðèéíÿ-
ëè ç äåô³öèòîì â 31,105 ìëðä ãðí
(ìàéæå $ 5 ìëðä). Íåäîâ³ðà ùîäî
âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ÌÂÔ ó éî-
ãî ïðåäñòàâíèê³â ïîñèëèëàñÿ ï³ñ-
ëÿ çàÿâ ãëàâè óðÿäó Þë³¿ Òèìî-
øåíêî ïðî íåðàö³îíàëüíå âèêî-
ðèñòàííÿ êîøò³â êåð³âíèöòâîì
ÍÁÓ ï³ä ÷àñ ðåô³íàíñóâàííÿ íèç-
êè â³ò÷èçíÿíèõ áàíê³â òà çëîâæè-
âàííÿ äîâêîëà êóðñó ãðèâí³ íà-
ïðèê³íö³ ìèíóëîãî ³ íà ïî÷àòêó
ïîòî÷íîãî ðîêó.

Ïðî íåâèêîíàííÿ óðÿäîì ìå-
ìîðàíäóìó, óêëàäåíîãî ì³æ Êàá-
ì³íîì òà ÌÂÔ, ðàí³øå ïîâ³äîì-
ëÿëè ³ â Ñåêðåòàð³àò³ Ïðåçèäåí-
òà. Çîêðåìà, ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ñåêðåòàð³àòó Îëåêñàíäð
Øëàïàê âèçíàâ, ùî äåô³öèòíèé
áþäæåò çìîæå ïðèçâåñòè äî ïå-
ðåãëÿäó óìîâ íàäàííÿ ÷åðãîâèõ
òðàíø³â êðåäèòó, ÿê³ êðà¿íà ìàº
îòðèìàòè âæå íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì. "ßêùî áðàòè áóêâó ìåìî-
ðàíäóìó ç ÌÂÔ, òî ìè ¿¿ íå âè-
êîíàëè",— çàÿâèâ ïàí Øëàïàê.
Õî÷à, íà ïåðåêîíàííÿ äåðæ÷è-
íîâíèêà, ïîäàëüøà äîëÿ êîøò³â
çàëåæàòèìå â³ä ïåðåãîâîð³â ³ç
ïðåäñòàâíèêàìè ÌÂÔ.

Без редитів —
ліпше

À âò³ì, íà äóìêó îêðåìèõ åêî-
íîì³ñò³â, êðåäèò ÌÂÔ íå º ïà-
íàöåºþ, ÿêà ìîæå ãàðàíòóâàòè

Óêðà¿í³ âèõ³ä ³ç ðåöåñ³¿ òà ïîäî-
ëàííÿ âñ³õ êðèçîâèõ ÿâèù. Çîê-
ðåìà, ÿê ðàí³øå çàÿâèâ ëàóðåàò
Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿ ç åêîíîì³-
êè Äæîçåô Ñòèãëèöü, êðåäèòè
ÌÂÔ ïðèãí³÷óþòü åêîíîì³êó
êðà¿í òà íå ìîæóòü óðÿòóâàòè â³ä
äåôîëò³â. "Ãðîø³ â òàêèõ óìîâàõ
â³ä÷óòíî ïîñëàáëÿòü åêîíîì³êó
òà óñêëàäíÿòü ó ï³äñóìêó ïîâåð-
íåííÿ êîøò³â",— çàÿâèâ åêñ-
ïåðò. Íà éîãî äóìêó, â³äñîòêîâ³
ñòàâêè çà êðåäèòíèìè çîáîâ'-
ÿçàííÿìè Óêðà¿íè âèñîê³, à ìî-
íåòàðíà ïîë³òèêà ÌÂÔ ñóïåðå-
÷èòü ô³íàíñîâ³é ïîë³òèö³ êðèçî-
âî¿ åêîíîì³êè (â òîìó ÷èñë³ é
â³ò÷èçíÿíî¿. — "Õðåùàòèê"), îð³-
ºíòîâàí³é íà åêîíîì³÷íå çðîñ-
òàííÿ.

Ï³äòðèìóþòü íàóêîâöÿ ³ â³ò÷èç-
íÿí³ àíàë³òèêè, ÿê³ âáà÷àþòü ó
êðåäèò³ ÌÂÔ íîâó åêîíîì³÷íó êà-
áàëó äëÿ Óêðà¿íè (íàðàç³ çîâí³ø-
í³é áîðã óæå ñÿãíóâ ìàéæå 
$ 105 ìëðä, — "Õðåùàòèê"). Ó ðà-
ç³ æ äåôîëòó âåñü òÿãàð óðÿä ïå-
ðåêëàäå íà ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí
òà ï³äïðèºìñòâà ó âèãëÿä³ íîâèõ
ïîäàòê³â, ìèòà, çáîð³â òà ö³í íà òà-
ðèôè. Îäíàê Êàáì³í ïðîäîâæóº
âèêîðèñòîâóâàòè âèíÿòêîâî àäì³-
í³ñòðàòèâí³ âàæåë³ âïëèâó íà ñè-
òóàö³þ â åêîíîì³ö³ áåç ÿêî¿-íå-
áóäü ïðîãðàìè âèõîäó ç êðèçè.
Ïàêåò æå "àíòèêðèçîâèõ" çàêîí³â,
ïðèéíÿòèõ ç ïîäàííÿ óðÿäó, çà-
õèùàº ëèøå îêðåì³ ô³íàíñîâ³ ãðó-
ïè (áàíêè, áóä³âåëüí³ êîìïàí³¿,
ìåòàëóðã³â. — "Õðåùàòèê"), íàð³-
êàþòü åêñïðåòè. Åêîíîì³ñòè æ
ì³æíàðîäíîãî àãåíòñòâà Bloom-

berg ïðîäîâæóþòü íàãîëîøóâàòè
íà òîìó, ùî íàâ³òü ó ðàç³ îäåð-
æàííÿ êðåäèòó ÌÂÔ ñèòóàö³ÿ â
Óêðà¿í³ çàëèøèòüñÿ íàäçâè÷àéíî
ñêëàäíîþ. ¯¿ ìîæíà ïîð³âíÿòè ç
ñèòóàö³ÿìè ó òàêèõ êðà¿íàõ, ÿê³

âæå îãîëîøóâàëè ïðî äåôîëò, òîá-
òî ç Àðãåíòèíîþ (2001—2002, 2008
ðîêè), Ìåêñèêîþ (1996, 1998), ²ñ-
ëàíä³ºþ (2008), à òàêîæ ó ð³çíèé
÷àñ — ç êðà¿íàìè Ï³âäåííî-Ñõ³ä-
íî¿ Àç³¿

У разі дефолт весь тя ар прорах н ів ор анів влади ляже на пересічних ромадян
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ММ ЕЕ ДД ИИ ЦЦ ИИ НН АА

Ìåäè÷íà ãàëóçü 
ñòîëèö³ ÷åêàº 
íà íîâèé áþäæåò

ßê ïîâ³äîìèëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ Ëþäìèëà Êà÷óðîâà, áþäæåò
óïðàâë³ííÿ ìèíóëîãî ðîêó ñòàíîâèâ 2 ì³ëü-
ÿðäè 121 ì³ëüéîí ãðèâåíü. “Ó öüîìó ðîö³
íàì ïîïåðåäíüî äîâåëè êîíòðîëüí³ öèôðè ó
ðîçì³ð³ 1 ìëðä. 965 ìëí. Ìè ïðîñèìî äîäàò-
êîâî äî áþäæåòó 656 ì³ëüéîí³â,— çàóâàæè-
ëà êåð³âíèê óïðàâë³ííÿ.— Ç ÿêèõ 301 ìëí —
öå çàáîðãîâàí³ñòü ç óñ³õ ñòàòåé çà ìèíóë³ ðî-
êè, 345 ìëí — çàðïëàòà ç â³äïîâ³äíèìè íà-
ðàõóâàííÿìè ³ 7,9 ìëí — îïëàòà çà åíåðãî-
íîñ³¿. Öå îñíîâí³ ÷îòèðè öèôðè ïî çàãàëü-
íîìó áþäæåòó”.

Ùîäî ïëàíó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó ìåäè÷íî¿ ãàëóç³, òî êîøòè, â ïåðøó
÷åðãó, ñïðÿìóþòü íà çàê³í÷åííÿ áóä³âíèö-
òâà öåíòðó ÏÅÒ-òåõíîëîã³é òà íà ï³äãîòîâ-
êó ìåäè÷íèõ çàêëàä³â äî ÅÂÐÎ-2012. Êð³ì
òîãî, íèí³øíüîãî ðîêó ïîòð³áíî íåãàéíî â³ä-
íîâèòè ðîáîòó ì³ñüêîãî ³íôåêö³éíîãî öåí-
òðó, ÿêèé ïðàöþâàâ íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàí-
äð³âñüêî¿ ë³êàðí³. Äëÿ ïî÷àòêó â ïëàíàõ ðå-
êîíñòðóþâàòè ³ ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ 80 ë³-
æîê ³ç 110. Â³äòàê äëÿ çàâåðøåííÿ ðåìîíò-
íèõ ðîá³ò ïîòð³áíî 70 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Ïð³îðèòåòíèì º ³ ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó, ÿêèé
ñòîñóºòüñÿ òóáåðêóëüîçíî¿ ñëóæáè. Çàãàëîì,
ïëàí ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó çà-
ïëàíîâàíî ðåàë³çóâàòè íà çàãàëüíó ñóìó â
600 ìëí ãðí

Ñòîìàòîëîã³÷í³ 
ïîñëóãè ñòàíóòü 
äîñòóïí³øèìè

Äåïóòàò Êè¿âðàäè Îëåêñàíäð Ïàáàò ïðî-
ïîíóº ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ òåðè-
òîð³àëüíîãî ñòîìàòîëîã³÷íîãî öåíòðó “Ñòî-
ìàòîëîã³ÿ”. Ïðîåêò ðîçðîáëåíî, âðàõîâóþ÷è
äîñâ³ä ç³ ñòâîðåííÿ ÒÌÎ (òåðèòîð³àëüíèõ
ìåäè÷íèõ îá’ºäíàíü). Ìåòîþ ïðîâåäåííÿ òà-
êèõ ðåîðãàí³çàö³é º ïîë³ïøåííÿ ô³íàíñîâî-
ãî òà ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó áþäæåòíèõ ñòðóê-
òóð â ñòîìàòîëîã³÷í³é ãàëóç³ áåç çàëó÷åííÿ
êîøò³â ÊÌÄÀ. Íîâà ñèñòåìà îðãàí³çàö³¿
ñëóæáè äîçâîëèòü ñòâîðèòè ñòîìàòîëîã³÷íå
âèðîáíèöòâî çàãàëüíîì³ñüêîãî ð³âíÿ (çóáî-
òåõí³÷íó ëàáîðàòîð³þ òà ëèâàðíå âèðîáíèö-
òâî). Ïð³îðèòåòíî ô³íàíñóâàòè ìåäè÷íó äî-
ïîìîãó äëÿ ìàëîçàõèùåíèõ ñîö³àëüíî âåðñòâ
íàñåëåííÿ. Êð³ì òîãî, òåðèòîð³àëüíèé öåíòð
äîïîìîæå çä³éñíþâàòè îá’ºêòèâíèé ìîí³òî-
ðèíã òà âåñòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ ñòîìàòî-
ëîã³÷íèõ ïîñëóã

Ñòîëèöÿ ïîòðåáóº
âëàñíèé ³íôåêö³éíèé
öåíòð

Íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³ íå ³ñíóº ºäèíîãî ì³ñü-
êîãî ³íôåêö³éíîãî öåíòðó. Âïðîäîâæ áàãà-
òüîõ ðîê³â ðîëü ì³ñüêîãî ³íôåêö³éíîãî öåí-
òðó âèêîíóâàëî â³ää³ëåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà
òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ë³êàðí³. Ë³êó-
âàëüíèé çàêëàä ïðàöþâàâ ³ç äíÿ çàñíóâàííÿ
ñàìî¿ ë³êàðí³, òîáòî 140 ðîê³â. Íà òîé ìî-
ìåíò òóò íàäàâàëè äîïîìîãó ëþäÿì, ÿê³ õâî-
ð³ëè íà õîëåðó ³ òèô. Çãîäîì, ïðîòÿãîì òðè-
âàëîãî ÷àñó ïðàöþâàëî äâà â³ää³ëåííÿ. Îä-
íå äëÿ õâîðèõ ³ç â³ðóñíèìè ãåïàòèòàìè, äðó-
ãå — äëÿ ë³êóâàííÿ ³íøèõ ³íôåêö³éíèõ õâî-
ðîá. 120 ë³æêîì³ñöü. Àëå ãîëîâíå, ùî öå íå
ò³ëüêè ³ñòîðè÷íå ì³ñöå, à òóò áóëè âèõîâàí³
ìåäè÷í³ êàäðè.

Ïðîòå ðóéíóâàòè — íå áóäóâàòè. 2004 ðî-
êó ïðèì³ùåííÿ çàêðèëè íà êàïðåìîíò. Â³ä-
ä³ëåííÿ ðîçôîðìóâàëè. Íàäàííÿ äîïîìîãè
òÿæêîõâîðèì, êîòð³ ïîòðåáóþòü ³çîëÿö³¿, â³ä-
áóâàºòüñÿ â ë³êàðí³ ¹ 9 (â³ää³ëåííÿ íà 80
ì³ñöü), äðóãå â³ää³ëåííÿ ðîçì³ñòèëîñÿ â ë³-
êàðí³ ¹ 15, òåæ íà 80 ë³æîê, ùå 30 ìàºìî
â ë³êàðí³ ¹ 5. Óñüîãî â ì³ñò³ íàðàõîâóºòü-
ñÿ íå á³ëüøå 280 ì³ñöü äëÿ ³íôåêö³éíèõ õâî-
ðèõ. Öüîãî äëÿ áàãàòîì³ëüéîííî¿ ºâðîïåé-
ñüêî¿ ñòîëèö³ íåäîñòàòíüî

Під от вала
Антоніна ЛІВАНДОВСЬКА,

спеціально для “Хрещати а”

Ñåðöå ï³äêàæå

Àíòîí³íà Ë²ÂÀÍÄÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ßêùî âè â³ä÷óâàºòå ñëàáê³ñòü, çàïàìî-
ðî÷åííÿ, ç’ÿâèëàñÿ ï³òëèâ³ñòü, òðåìò³ííÿ
ðóê, ïîòåìí³ëî â î÷àõ — ïîðàõóéòå ïóëüñ.
Ó íîðì³ ïóëüñ çäîðîâî¿ ëþäèíè ñòàíîâèòü
60—90 óäàð³â çà õâèëèíó. Êîëè ïóëüñ
ìåíøå 50 óäàð³â ÷è á³ëüøå 120 — öå ñèã-
íàë äî òîãî, ùî ïîòð³áíî íåãàéíî âæè-
âàòè çàõîäè.

Àáè ïðàâèëüíî âèçíà÷èòè ê³ëüê³ñòü
óäàð³â, íå îáîâ’ÿçêîâî ÷åêàòè ö³ëó õâè-
ëèíó — äîñòàòíüî ïîðàõóâàòè ê³ëüê³ñòü
ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü ïðîòÿãîì 6 ñåêóíä ³
ïîìíîæèòè öå ÷èñëî íà 10.

Õâîð³, êîòðèì óæå ïîñòàâèëè ä³àãíîç
àðèòì³¿, çíàþòü, ÿê ïîâîäèòèñÿ ï³ä ÷àñ
ïîðóøåííÿ ðèòìó, òîìó â äåÿêèõ âèïàä-
êàõ ìîæóòü îáõîäèòèñü, ÿê-òî êàæóòü,
ñâî¿ìè ñèëàìè. Àëå ÿêùî òàêèé ñòàí âè-
íèêàº âïåðøå, âêðàé ïîòð³áíîþ º êîí-
ñóëüòàö³ÿ ë³êàðÿ. Ëèøå ñïåö³àë³ñò ìîæå
âèÿâèòè ñïðàâæíþ ïðè÷èíó âèíèêíåííÿ

íåïðèºìíèõ â³ä÷óòò³â ³ çà ïîòðåáè ïðè-
çíà÷èòü ë³êóâàííÿ.

Ïîðóøåíü ñåðöåâîãî ðèòìó áåçë³÷, òî-
ìó âàðòî çóïèíèòèñÿ íà íàéïîøèðåí³-
øèõ. Ñêàæ³ìî, ÿêùî ÷àñòîòà ñåðöåâèõ
ñêîðî÷åíü çá³ëüøóºòüñÿ äî 100 ³ á³ëüøå
óäàð³â çà õâèëèíó, òî éäåòüñÿ ïðî ñèíó-
ñîâó òàõ³êàðä³þ.

Ð³äêèé ïóëüñ — ìåíøå 60 óäàð³â íà
õâèëèíó, íàçèâàþòü ñèíóñîâîþ áðàäèêàð-
ä³ºþ. ßêùî ñåðöå á’ºòüñÿ íàäòî ÷àñòî ³
çà â³ä÷óòòÿìè íå çîâñ³ì ðèòì³÷íî, ìîæ-
ëèâî, ó ïàö³ºíòà åêñòðàñèñòîë³ÿ. Ï³ä ÷àñ
ìèãîòëèâî¿ àðèòì³¿ â³äáóâàºòüñÿ õàîòè÷-
íå ñêîðî÷åííÿ îêðåìèõ ãðóï âîëîêîíåöü
ñåðöåâèõ ì’ÿç³â.

Ïàðîêñèçìàëüíó òàõ³êàðä³þ ³ áðàäè-
êàðä³þ ëþäèíà ìîæå âèçíà÷èòè ñàìà,
ïîðàõóâàâøè ïóëüñ. À ùîäî ìèãîòëèâî¿
àðèòì³¿ ³ åêñòðàñèñòîë³¿, òî ¿õ âèÿâëÿ-
þòü ÷àñò³øå çà âñå íà îñíîâ³ äàíèõ
åëåêòðîêàðä³îãðàìè ÷è äîáîâîãî ìîí³-
òîðóâàííÿ.

Ï³ä ÷àñ ïàðîêñèçìàëüíî¿ òàõ³êàðä³¿ ñåð-

öå ñïîæèâàº á³ëüøå êèñíþ ³ âèòðà÷àº
á³ëüøå åíåðã³¿, ùî ñïðèÿº ðîçâèòêó â³ä-
íîñíî¿ êîðîíàðíî¿ íåäîñòàòíîñò³.

Çîâñ³ì ïîçáóòèñÿ òàêèõ íàïàä³â íå çàâ-
æäè âäàºòüñÿ, àëå çâåñòè ¿õíþ ÷àñòîòó
äî ì³í³ìóìó ìîæëèâî. Ïåðø çà âñå ïî-
òð³áíî ïåðåãëÿíóòè ñâîº ìåíþ. Âèêëþ-
÷èòè ç ðàö³îíó ñòðàâè ³ ïðîäóêòè áàãàò³
íà õîëåñòåðèí, öóêîð ³ ò³, ùî âàæêî çà-
ñâîþþòüñÿ. Öå æèðíå ì’ÿñî, ñàëî, ñìå-
òàíà, ÿéöÿ, ì³öíèé ÷àé, êàâà, ãîñòð³ ïðè-
ïðàâè ³ ïðÿíîù³. Íàìàãàéòåñÿ çàì³íèòè
¿õ ðîñëèííîþ ¿æåþ, íåæèðíèìè ïðîäóê-
òàìè. ¯ñòè ïîòð³áíî íåâåëèêèìè ïîðö³-
ÿìè, àáè íå ïðèãí³÷óâàòè ôóíêö³¿ ñèíó-
ñîâîãî âóçëà, â ÿêîìó âèíèêàþòü ñåðöå-
â³ ³ìïóëüñè.

Ùå îäíà óìîâà ïðîô³ëàêòèêè àðèò-
ì³¿ — ðîçóìíà ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü. Äëÿ
ïî÷àòêó äîñòàòíüî âå÷³ðíüî¿ ïðîãóëÿíêè
íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. Ðåãóëÿðí³ òðåíóâàí-
íÿ äîïîìàãàþòü ñåðöåâèì ì’ÿçàì ïðàöþ-
âàòè åôåêòèâí³øå. À îò ñòàòè÷íèõ íàâàí-
òàæåíü ïîòð³áíî óíèêàòè

Äèâî ó ïåðåäì³ñò³
Öåðêâà “Ïîñîëüñòâî Áîæå” äîâîäèòü, ùî íåâèïðàâíèõ 
ä³òåé íå áóâàº
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

У серед старший пастор цер -
ви "Посольство Боже" Сандей
Аделаджа відвідав дитячий за-
лад "Моя сім’я" селі Хотові
під Києвом. Вихованці цьо о б -
дин -інтернат — діти, на от-
рих безд шні чиновни и поста-
вили леймо "невиправні". В
Хотові хлопча и знайшли родин-
ний затишо й тепло сердець,
я о о їм та бра вало.

Äèòÿ÷èé çàêëàä óòðèìóº áëàãîä³éíèé
ôîíä “Ïîñîëüñòâî æèòòÿ”, ñòâîðåíèé ç
³í³ö³àòèâè â³ðÿí öåðêâè “Ïîñîëüñòâî
Áîæå”. Â áóäèíêó “Ìîÿ ñ³ì’ÿ”, ùî â ñå-
ë³ Õîòîâ³ Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéî-
íó ï³ä Êèºâîì, âèõîâóþòü õëîï÷èê³â,
êîòð³ âïåðòî ò³êàëè ç óñ³õ ³íøèõ äèòÿ-
÷èõ ñîö³àëüíèõ çàêëàä³â ³ êîòðèõ òàì
çàðàõóâàëè äî îñòàòî÷íî íåâèïðàâíèõ.

Ïàñòîð çàçíà÷èâ, ùî ³ç çîâí³øíüîãî
âèãëÿäó âèõîâàíö³â ³ ñàìîãî áëàãîä³é-
íîãî çàêëàäó íå âèäíî àí³ òîãî, ùî â
Óêðà¿í³ êðèçà, àí³ ùî ö³ ä³òè “íåâè-
ïðàâí³”.

“Õëîïö³ ìàþòü ïðèñòîéíèé âèãëÿä,
õî÷à ðàí³øå ¿õ õàðàêòåðèçóâàëè ÿê òÿæ-

êèõ ä³òåé”,— ñêàçàâ ïàñòîð. “Öå ö³ëêîì
íîðìàëüí³ ä³òè, í³÷îãî íå âêàçóº íà òå,
ùî âîíè ðàí³øå êóðèëè, íþõàëè
êëåé”,— ïîä³ëèëàñÿ âðàæåííÿìè ïðåä-
ñòàâíèê öåðêîâíî¿ òåëåñòóä³¿ ²íãà Ãå-
ðè÷, ÿêà â³äâ³äàëà áóäèíîê ðàçîì ³ç ïàñ-
òîðîì.

Ïðèêìåòíèì ï³ä ÷àñ â³çèòó áóëî ñï³ë-
êóâàííÿ ïàñòîðà Ñàíäåÿ ç îäíèì ³ç âè-
õîâàòåë³â öüîãî çàêëàäó êèÿíèíîì Âî-
ëîäèìèðîì Ãîí÷àðóêîì. Âîëîäèìèð ùå
íå òàê äàâíî áóâ  áåçïðèòóëüíèì, à íè-
í³ ìàº âëàñíó ðîäèíó. Êîëè ó íüîãî íà-
ðîäèëàñÿ  äèòèíà, â³í îôîðìèâ òàêîæ
îï³êó íàä îäíèì ç âèõîâàíö³â äèòáó-
äèíêó

ßê ïî÷óâàºòüñÿ “ìîòîð” îðãàí³çìó, ìîæíà âèçíà÷èòè, 
âèì³ðÿâøè ïóëüñ

Робот серця можно онтролювати за допомо ою вимірювання п льс
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київради 
від 27.12.01 № 208/1642 “Про формування

комунальної власності територіальних громад
районів міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 84!1/84 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою
збереження комунального майна Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.12.01
¹ 208/1642 “Ïðî ôîðìóâàííÿ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéîí³â
ì³ñòà Êèºâà” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåí-
íÿìè 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 27.12.07 ¹ 1519/4352, â³ä
24.01.08 ¹ 20/4492, â³ä 13.03.08 ¹ 93/4565)
çì³íè çã³äíî ç äîäàòêîì.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим 

особам виконавчого органу Київради

Рішення Київської міської ради № 60/60 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось#
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки#
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî
ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè-
¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’ÿ-
çàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿âðà-
ä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çàïèò,
³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé íå ïî-
âèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ
îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті

Київради

Про створення Головного управління з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної

частини чемпіонату Європи 2012 року 
з футболу виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 854/854 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статті 10 Закону України “Про столицю України — місто#герой Київ”, пунктів 5, 6 частини
першої статті 26, пункту 4 статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 За#
кону України “Про місцеві державні адміністрації”, частини третьої статті 3, статті 4 Закону України “Про
організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”, постано#
ви Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1063 “Про затвердження Типового положення про
управління (відділ) з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу обласної державної адміністрації та доповнення додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 2007 року № 996”, враховуючи рішення Київради від 08 лютого 2007 року № 61/722

“Про Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, з метою
забезпечення належної підготовки до проведення в місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу та впорядкування структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³
ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè
2012 ðîêó ç ôóòáîëó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

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

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè ùîäî ñòâîðåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â
Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðîïè 2012 ðîêó ç ôóòáîëó âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèð³øèòè
ïèòàííÿ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà çàêð³ï-
ëåííÿ ìàéíà çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ç ïè-
òàíü ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ ô³-
íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðî-
êó ç ôóòáîëó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.3. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðî-
âåäåííÿ â Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åì-

ï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç ôóòáîëó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.4. Ïðèâåñòè ñâî¿ ðîçïîðÿäæåííÿ ó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ. 

3. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 20.06.02 ¹ 28/28 “Ïðî óòâîðåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè òà çàòâåðäæåííÿ éîãî ñòðóêòóðè ³ çà-
ãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâ-
íåííÿìè) òàê³ çì³íè:

äîäàòîê äî ð³øåííÿ äîïîâíèòè ïîçèö³ºþ
òàêîãî çì³ñòó: — Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³
ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè
2012 ðîêó ç ôóòáîëó.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó
ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання державному підприємству 
“Олімпійський навчально!спортивний центр”

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування адміністративних 

та навчально!спортивних корпусів 
на Столичному шосе, 19 км у Голосіївському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 165/165 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 92, 123, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що#
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-

äî â³äâåäåííÿ äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Îë³ìï³éñüêèé íàâ÷àëüíî-ñïîðòèâíèé
öåíòð” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ
òà íàâ÷àëüíî-ñïîðòèâíèõ êîðïóñ³â íà
Ñòîëè÷íîìó øîñå, 19 êì ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïðèïèíèòè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëü-
íîìó îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà
òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà
“ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
1,20 ãà, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 10.12.57
¹ 2159 “Ïðî â³äâîä Óïðàâë³ííþ çåëåíî¿
çîíè ì. Êèºâà, òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ óðî-
÷èùà “Êîí÷à-Çàñïà” ï³ä áóä³âíèöòâî Ë³-
ñîïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà” (ëèñò-çãîäà
â³ä 30.06.2004 ¹ 148-1043), çàðàõóâàòè
çàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çåìåëü çà-
ïàñó ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, âèêëþ-
÷èâøè ¿¿ ³ç çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó.

3. Íàäàòè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Îë³ìï³éñüêèé íàâ÷àëüíî-ñïîðòèâíèé
öåíòð”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
7,77 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà íàâ÷àëüíî-ñïîð-
òèâíèõ êîðïóñ³â íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,
19 êì ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,
ó çâ’ÿçêó ç çàêð³ïëåííÿì çà ï³äïðèºì-

ñòâîì áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà ïðàâ³ ïîâíî-
ãî ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ, â òîìó ÷èñ-
ë³:

— ïëîùåþ 1,20 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ;

— ïëîùåþ 6,57 ãà — çà ðàõóíîê çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 02.12.74
¹ 1417 “Îá èçìåíåíèè ïóíêòà ² ðåøå-
íèÿ èñïîëêîìà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
¹ 1313/10 îò 21.10.1974 ã. “Î çàêðåïëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà Êîìèòåòîì
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó ïðè
Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÓÑÑÐ è ðàçðåøåíèè
íà ïðèñòðîéêó ê ñïàëüíîìó êîðïóñó”, â³ä
20.12.76 ¹ 1520/2 “Ïðî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êîì³òåòó ïî ô³çè÷í³é
êóëüòóð³ ³ ñïîðòó ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â
ÓÐÑÐ”, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â â³ä 19.12.77 ¹ 1812/18 “Ïðî â³äâå-
äåííÿ äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ðåñ-
ïóáë³êàíñüê³é îë³ìï³éñüê³é ó÷áîâî-ñïîð-
òèâí³é áàç³ â äîâãîñòðîêîâå êîðèñòóâàí-
íÿ ï³ä ïîøèðåííÿ òåðèòîð³¿” òà ïóíêòó
2 äîäàòêà 39 äî ðîçïîðÿäæåííÿ Ðàäè Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ â³ä 31.01.89
¹ 41-ð.

4. Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó “Îë³ì-
ï³éñüêèé íàâ÷àëüíî-ñïîðòèâíèé öåíòð”:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
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4.2. 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 êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

4.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïè-
òàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâà-
òè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè
çàáóäîâè ì. Êèºâà.

4.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â
äåðæàâíîìó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
ë³ñîïàðêîâîìó ãîñïîäàðñòâó “Êîí÷à-Çà-
ñïà”, çóìîâëåíèõ âèëó÷åííÿì çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè (ëèñò ËÏÃ “Êîí÷à-Çàñïà” â³ä
20.11.2001 ¹ 208) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 24.04.2001
¹ 07-3303, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 16.02.2006
¹ 09-3807, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 08.08.2004 ¹ 08-8-14/3738, Êè-
¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍ-
ÁÓÄ” â³ä 30.06.2004 ¹ 148-1043, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â â³ä 12.09.2005 ¹ 03-18/982.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

6. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 02.12.74 ¹ 1417 “Îá èçìåíåíèè
ïóíêòà ² ðåøåíèÿ èñïîëêîìà ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà ¹ 1313/10 îò 21.10.1974 ã. “Î
çàêðåïëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà Êî-
ìèòåòîì ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîð-
òó ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÓÑÑÐ è ðàç-
ðåøåíèè íà ïðèñòðîéêó ê ñïàëüíîìó
êîðïóñó”, â³ä 20.12.76 ¹ 1520/2 “Ïðî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êîì³òåòó
ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ ³ ñïîðòó ïðè Ðàä³
Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ”, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â â³ä 19.12.77 ¹ 1812/18
“Ïðî â³äâåäåííÿ äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè Ðåñïóáë³êàíñüê³é îë³ìï³éñüê³é
ó÷áîâî-ñïîðòèâí³é áàç³ â äîâãîñòðîêîâå
êîðèñòóâàííÿ ï³ä ïîøèðåííÿ òåðèòîð³¿”.

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

Про передачу земельних ділянок 
комунальному підприємству 

“Дирекція будівництва шляхово!транспортних
споруд м. Києва” для будівництва 

Подільського мостового переходу через 
р. Дніпро у м. Києві на відрізку від залізниці

Дарниця — Петрівка до вул. Райдужної 
та для перенесення гаражів автокооперативу

“Голубий експрес” з траси будівництва 
мостового переходу у Дніпровському районі

м. Києва
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ня земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè:
— øêîë³ ¹ 120 ïðàâî êîðèñòóâàííÿ

÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,1800 ãà, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
17.10.67 ¹ 1741 “Ïðî â³äâ³ä ï³äïðèºì-
ñòâàì ³ óñòàíîâàì ì³ñòà çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê ï³ä êîëåêòèâí³ ñàäè” (ëèñò-çãîäà ñà-
äîâîãî òîâàðèñòâà “Îñâ³òà” â³ä
20.04.2006);

— òðåñòó “Ï³âäåíòåïëîåíåðãîìîíòàæ”
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,3798 ãà, â³äâåäåíî¿
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êî-
ì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â
òðóäÿùèõ â³ä 29.07.69 ¹ 1277 “Ïðî çà-
êð³ïëåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çà ï³äïðè-
ºìñòâàìè, óñòàíîâàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè ï³ä
êîëåêòèâí³ ñàäè” (äîãîâ³ð â³ä 09.01.2006
¹ 09/01);

— êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ïàñòðàíñ” ÿê ïðàâîíàñòóïíèêó äåðæàâ-
íîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿â-
åëåêòðîòðàíñ” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñ-
òèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,6108
ãà, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.12.98
¹ 101/202 “Ïðî íàäàííÿ äåðæàâíîìó êî-
ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âåëåêòðî-
òðàíñ” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ 2-ãî

ïóñêîâîãî êîìïëåêñó òðàìâàéíî¿ ë³í³¿
øâèäê³ñíîãî ðóõó òà îáñëóãîâóâàííÿ ñïî-
ðóä ç æèòëîâîãî ìàñèâó “Âèãóð³âùèíà —
Òðîºùèíà” äî ïðîñï. Âîçç’ºäíàííÿ ó
Äí³ïðîâñüêîìó òà Äàðíèöüêîìó ðàéî-
íàõ” òà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ
ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì, çà-
ðåºñòðîâàíèì â³ä 09.06.2000 ¹ 66-4-
00017 (ëèñò-çãîäà â³ä 11.01.2007
¹ 01/26).

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêèìè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî öüîãî
ð³øåííÿ, çàðàõóâàòè äî çåìåëü çàïàñó
ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó,
åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà-
÷åííÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-
òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ì. Êèºâà” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðå-
õîäó ÷åðåç ð. Äí³ïðî ó ì. Êèºâ³ íà â³ä-
ð³çêó â³ä çàõèñíî¿ äàìáè Ðóñàí³âñüêèõ
ñàä³â äî âóë. Ðàéäóæíî¿ ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â ÷àñòèí³, äå ïåðåä-
áà÷åíî â³äâåäåííÿ çåìåëü çà ðàõóíîê äåð-
æàâíî¿ òà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.

3. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-
òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ì. Êèºâà “, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ,
â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çå-

ìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ
12,2054 ãà, â òîìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 9,7368 ãà —
äëÿ áóä³âíèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâî-
ãî ïåðåõîäó ÷åðåç ð. Äí³ïðî ó ì. Êèºâ³
íà â³äð³çêó â³ä çàë³çíèö³ Äàðíèöÿ — Ïåò-
ð³âêà äî âóë. Ðàéäóæíî¿, çîêðåìà çà ðà-
õóíîê çåìåëü çàïàñó ïðîìèñëîâîñò³,
òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðî-
íè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ — ïëîùåþ
2,1706 ãà òà ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ
ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ,— ïëîùåþ
7,5662 ãà;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,5654 ãà —
äëÿ ïåðåíåñåííÿ ãàðàæ³â àâòîêîîïåðàòè-
âó “Ãîëóáèé åêñïðåñ” ç òðàñè áóä³âíèö-
òâà ìîñòîâîãî ïåðåõîäó çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ;

— ä³ëÿíêó ¹ 3 ïëîùåþ 1,9032 ãà —
äëÿ âëàøòóâàííÿ áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷è-
êà äëÿ áóä³âíèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòî-
âîãî ïåðåõîäó ÷åðåç ð. Äí³ïðî çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Äè-
ðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðò-
íèõ ñïîðóä ì. Êèºâà”:

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

4.2. Âèêîíóâàòè âèìîãè ñòàòåé 60, 61
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé
89, 95, 96 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü 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 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

4.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê.

4.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â
çåìëåêîðèñòóâà÷àì òà ìàéíîóòðèìóâà÷àì
âèð³øèòè â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19.04.93
¹ 284 “Ïðî ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ òà â³ä-
øêîäóâàííÿ çáèòê³â âëàñíèêàì çåìë³ òà
çåìëåêîðèñòóâà÷àì” äî âèäà÷³ äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê êîìóíàëüíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó “Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà

øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ì. Êè-
ºâà”.

4.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ¹ 4 â³ä
13.01.2006) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ
â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

4.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó
ëèñòàõ àâòîãàðàæíîãî êîîïåðàòèâó “Ãî-
ëóáèé åêñïðåñ” â³ä 04.07.2006 ¹ 7, ñà-
äîâîãî òîâàðèñòâà “Îñâ³òà” â³ä
20.04.2006, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 07.05.2007
¹ 19-4323, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
06.03.2007 ¹ 071/04-4-22/643, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 28.03.2007
¹ 2034, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 23.02.2007 ¹ 1125,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 
ì. Êèºâ³ â³ä 05.11.2007 ¹ 05-08/7942,
äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Ïëåñî” â³ä 06.07.2005 ¹ 853; à òàêîæ
ó äîãîâîð³ â³ä 09.01.2006 ¹ 09/01 ç ñà-
äîâèì òîâàðèñòâîì “Ï³âäåíòåïëîåíåð-
ãîìîíòàæ”.

4.8. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

5. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ïàñòðàíñ” çàìîâèòè ó Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó âíåñåííÿ çì³í äî äåðæàâíîãî
àêòà íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä 09.06.2000 ¹ 66-
4-00017.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿí-
êàìè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî
äî 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

Про адміністративні комісії у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 82/82 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частин першої, другої
статті 215, частини першої статті 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей 3, 4
Положення про адміністративні комісії Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 9 березня 1988 року № 5540 — XI “Про затвердження Положення про адміністративні
комісії Української РСР”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Óòâîðèòè àäì³í³ñòðàòèâíó êîì³ñ³þ
ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿) òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä çã³ä-
íî ç äîäàòêîì 1.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî àäì³í³ñ-
òðàòèâíó êîì³ñ³þ ïðè âèêîíàâ÷îìó îð-
ãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çã³äíî ç
äîäàòêîì 2.

3. Íàäàòè ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ ðàäàì
ïîâíîâàæåííÿ ùîäî óòâîðåííÿ àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ êîì³ñ³é ïðè âèêîíàâ÷èõ îðãà-
íàõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä òà çàòâåð-
äèòè Òèïîâå ïîëîæåííÿ ïðî àäì³í³ñòðà-
òèâíó êîì³ñ³þ ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³
ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè çã³äíî ç äîäàò-
êîì 3.

4. Íàäàòè ïîâíîâàæåííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíèì êîì³ñ³ÿì ïðè âèêîíàâ÷èõ îðãà-
íàõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä ðîçãëÿäàòè
ñïðàâè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðó-
øåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ,
äðóãîþ ñòàòò³ 218 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî
àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì
ñïðàâ ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðó-

øåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿê³ ïåðåäáà-
÷åíà ñòàòòåþ 92, ÷àñòèíàìè ïåðøîþ, òðå-
òüîþ, ÷åòâåðòîþ ³ ï’ÿòîþ ñòàòò³ 111, ñòàò-
òåþ 138, ñòàòòåþ 159, ñòàòòåþ 186-1,
ñòàòòåþ 189, ñòàòòåþ 189-1, ñòàòòåþ 196
öüîãî Êîäåêñó, à òàêîæ êð³ì ñïðàâ çà
ïðîòîêîëàìè, ñêëàäåíèìè óïîâíîâàæå-
íèìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè Ãîëîâíèõ
óïðàâë³íü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 26.07.07 ¹ 18/1852 “Ïðî àäì³í³ñòðà-
òèâí³ êîì³ñ³¿ ó ì. Êèºâ³”.

6. 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

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про створення Тимчасової контрольної комісії

з питань впорядкування об’єктів торгівлі 
у вигляді малих архітектурних форм

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1435 від 16 жовтня 2008 року

Керуючись пунктом 12 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто#герой Київ”, статтями
30, 31, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про благоустрій на#
селених пунктів”, рішенням Київської міської ради від 17.07.08 № 58/58 “Про заходи щодо впорядкуван#
ня об’єктів торгівлі (малих архітектурних форм)”:

1. Ñòâîðèòè Òèì÷àñîâó êîíòðîëüíó êîì³-
ñ³þ ç ïèòàíü âïîðÿäêóâàííÿ îá’ºêò³â òîðã³â-
ë³ ó âèãëÿä³ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì (íà-
äàë³ — ÌÀÔ) ó ñêëàä³ çã³äíî ç äîäàòêîì.

Äîçâîëèòè ãîëîâ³ êîì³ñ³¿ ó ðàç³ íåîáõ³äíî-
ñò³ âíîñèòè çì³íè äî ¿¿ ñêëàäó.

2. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè êîì³ñ³¿ âèçíà-
÷èòè:

2.1. Êîîðäèíàö³þ ä³ÿëüíîñò³ ðîá³ò ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ðàéîííèõ ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ³ç äåìîíòàæó
íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ ÌÀÔ.

2.2. Çàëó÷åííÿ ïðàâîîõîðîííèõ òà êîí-
òðîëþþ÷èõ îðãàí³â äî ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê
äîòðèìàííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïðè ðîç-
ì³ùåíí³ ÌÀÔ òà ¿õ âèêîðèñòàíí³.

2.3. Çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ðåàãóâàííÿ
ç áîêó ïîñàäîâèõ îñ³á íà ôàêòè âèÿâëåíèõ
ïðàâîïîðóøåíü ïðè ðîçì³ùåíí³ ÌÀÔ òà ¿õ
âèêîðèñòàíí³.

2.4. Âäîñêîíàëåííÿ êîíòðîëþ çà íàäõî-
äæåííÿìè ïëàòåæ³â, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì â³ä ðîçì³ùåííÿ òà ôóíêö³î-
íóâàííÿ ÌÀÔ, äî áþäæåòó ì. Êèºâà.

3. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-
í³ñòðàö³ÿì:

3.1. Íàäàòè äî 01.12.2008 êîì³ñ³¿ ðåºñòð
ðîçì³ùåíèõ íà òåðèòîð³¿ â³äïîâ³äíîãî ðàéî-
íó ÌÀÔ.

3.2. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåìîíòàæó íåçà-
êîííî âñòàíîâëåíèõ ÌÀÔ. 

3.3. Çàáåçïå÷èòè íàäõîäæåííÿ ïëàòåæ³â,
âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì â³ä ðîç-
ì³ùåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ÌÀÔ, äî áþ-
äæåòó ì. Êèºâà.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü òîðã³â-
ë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
òà Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ðåãóëÿ-
òîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè âïîðÿäêóâàí-
í³ îá’ºêò³â òîðã³âë³ ó âèãëÿä³ ÌÀÔ ìàêñè-
ìàëüíî âðàõîâóâàòè ³íòåðåñè ñóá’ºêò³â ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà çàáåçïå÷èòè â³ä-
ïîâ³äí³ óìîâè äëÿ íàëåæíîãî îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

Ñòîñîâíî ÌÀÔ, ÿê³ íå ìàþòü íàëåæíèì
÷èíîì îôîðìëåíî¿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿
íà çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ó çâ’ÿçêó ç ïîðó-
øåííÿìè âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó ¿¿ âèäà÷³ ç
áîêó ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³-
í³ñòðàö³é òà â³äïîâ³äíèõ êîíòðîëþþ÷èõ îð-
ãàí³â, âæèâàòè çàõîä³â ùîäî óñóíåííÿ òàêèõ
ïîðóøåíü. ßêùî çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâàì çàáîðîíåíî ðîçòàøóâàííÿ ÌÀÔ
íà ïåâíîìó ì³ñö³, çàïðîïîíîâóâàòè ³íøó çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäî-
âèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ óòâîðåí-
íÿ â ìåæàõ ³ñíóþ÷îãî øòàòíîãî ðîçïèñó
îêðåìîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó ç ïèòàíü
ðîçì³ùåííÿ ÌÀÔ ó ì. Êèºâ³.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) òà ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ïðè ðîçãëÿä³ ôàêò³â íå-
çàêîííîãî âñòàíîâëåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ ó
âèãëÿä³ ÌÀÔ âðàõîâóâàòè âèìîãè ñòàòò³ 376
Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÿêîþ
ñóá’ºêòè ñàìî÷èííîãî áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêî-
ãî íåðóõîìîãî ìàéíà íå íàáóâàþòü ïðàâà
âëàñíîñò³ íà íüîãî, ³ òàê³ îá’ºêòè ï³äëÿãà-
þòü çíåñåííþ âèííîþ îñîáîþ àáî çà ¿¿ ðà-
õóíîê.

7. Êîì³ñ³¿ çâåðíóòè óâàãó êåð³âíèê³â ïðà-
âîîõîðîííèõ òà êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â ì.
Êèºâà íà íåîáõ³äí³ñòü ïîñèëåííÿ êîíòðîëþ
çà äîòðèìàííÿì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïðè
ðîçì³ùåíí³ òà ôóíêö³îíóâàíí³ ÌÀÔ:

7.1. Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó
ì. Êèºâ³ ñòîñîâíî ïîâíîòè òà ñâîº÷àñíîñò³
çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â çà êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, äîòðèìàííÿ êàñîâî¿
äèñöèïë³íè òà ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà.

7.2. Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ MBÑ Óêðà¿íè
â ì. Êèºâ³ ùîäî ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿, íåçàêîí-
í³é ï³äïðèºìíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³ òà ñàìîâ³ëü-
íîìó âèêîðèñòàííþ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Ïðè
äåìîíòàæ³ íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ ÌÀÔ
çàáåçïå÷óâàòè îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿä-
êó òà âèëó÷åííÿ òîâàðó.

7.3. Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ Óêðà¿íè
â ì. Êèºâ³ ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ Ïðàâèë ïî-
æåæíî¿ áåçïåêè.

7.4. Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³-
îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ ñòîñîâíî êîíòðîëþ çà âè-
êîíàííÿì âèìîã ñàí³òàðíèõ íîðì.

7.5. Ãîëîâíîãî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ó ñïðàâàõ çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â
Äåðæñïîæèâñòàíäàðòó Óêðà¿íè òà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî
êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà ç
ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â íà îá’ºêòàõ
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà òîðã³âë³ ó âèãëÿ-
ä³ ÌÀÔ.

7.6. Àêö³îíåðíî¿ åíåðãîïîñòà÷àëüíî¿ êîì-
ïàí³¿ “ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ” òà ²íñïåêö³¿ Äåðæ-
åíåðãîíàãëÿäó ì. Êèºâà ùîäî âèÿâëåííÿ
ôàêò³â ïîðóøåíü Ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ
åëåêòðè÷íîþ åíåðã³ºþ òà âæèòòÿ çàõîä³â äî
ïîðóøíèê³â öèõ Ïðàâèë.

8. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïðèòÿãíåííÿ äî
â³äïîâ³äàëüíîñò³ âèííèõ ó çàõîïëåíí³ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà óõèëåíí³ â³ä ñïëàòè ïëà-
òåæ³â çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-
ìè:

8.1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ïðè ñêëàäàíí³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ
ïðîòîêîë³â ïðî ïîðóøåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç íå-
çàêîííèì ðîçì³ùåííÿì ÌÀÔ, çàáåçïå÷èòè
çàçíà÷åííÿ â íèõ òåðì³í³â, âïðîäîâæ ÿêèõ
ìàëî ì³ñöå íåïðàâîì³ðíå âèêîðèñòàííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

8.2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó âè-
ïàäêàõ âñòàíîâëåííÿ ôàêò³â íåíàäõîäæåí-
íÿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà çåìëþ, ùî çàâäàþòü
çíà÷íó øêîäó, êîòðà ó ñòî ³ á³ëüøå ðàç³â ïå-
ðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõî-
ä³â ãðîìàäÿí, ïåðåäàâàòè äî ïðàâîîõîðîí-
íèõ îðãàí³â ìàòåð³àëè äëÿ âèð³øåííÿ ïè-
òàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè
çà îçíàêàìè ñòàòò³ 197-1 Êðèì³íàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

9. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî îïðèëþäíåííÿ öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Ãîëîâà÷à Â. Â.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про проведення першого аукціону 
з продажу елітних автомобілів, 

якими користувалися високопосадові особи
київської міської влади

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1480 від 29 жовтня 2008 року

За ініціативою Київського міського голови Київська міська рада прийняла рішення від 18.09.2008
№ 261/261 щодо продажу на конкурентних засадах (аукціоні) майна, яке належить до комунальної влас#
ності територіальної громади м. Києва та закріплене на праві господарського відання за комунальним під#
приємством “Автотранспортне підприємство Київської міської ради”. На виконання рішення Київської місь#
кої ради від 18.09.2008 № 261/261 “Про деякі питання діяльності комунального підприємства “Автотранс#
портне підприємство Київської міської ради” та з метою надходження додаткових коштів до бюджету 
м. Києва:

1. Ïåðøèì çàñòóïíèêàì, çàñòóïíèêàì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â òðèäåííèé òåðì³í çäàòè ñëóæáîâ³ àâòîìîá³ë³, ÿêèìè âîíè êîðèñòóâàëèñü.

2. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êè-
ºâà, ÿêå çàêð³ïëåíå íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
“Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè” òà ï³äëÿãàº ïðîäàæó íà àóê-
ö³îí³, ç äåðæàâíèìè íîìåðíèìè çíàêàìè, à ñàìå:

№
з/п

Модель автомобіля
Державний

номер
Висо опосадовці ( олишні та нинішні), я і орист валися

автомобілями

1 2 3 4

Автомобілі, я ими орист вались олишні висо опосадовці

1 ГАЗ-14, Чай а /5,6/ АА 8229 АА
Перший се ретар ЦК Компартії У раїни -

Щербиць ий В.В.

2 ГАЗ-1402, Чай а /5,6/ АА8230АА
Перший се ретар місь о о омітет Компартії У раїни -

Ботвин О.П.

3 Бьюі Пар Авеню /3,8/ АА 8260 АА
Представни и Президента У раїни м. Києві - Салій І.М. та

Коса івсь ий Л.Г. з 1992 по 1996 р.

4 Тойота Ленд Кр зер /4,7/ АА 8333АА місь ий олова - Омельчен о О.О. з 1996 по 2006 р.

5 Крайслер 300 С /3,5/ АА8094АА се ретар Київради - Яловий В.Б. з 1996 по 2006 р.

6 Крайслер 300 С /3,5/ АА8267АА
Перший заст пни олови КМДА -Фомен о І.А.

з 2002 по 2006 р.

Автомобілі, я ими орист ються нинішні висо опосадовці

1 Тойота Камрі /2,4/ АА8019АА Се ретар Київради - Дов ий О.С. з 2007 р.

2
Мерседес Бенц, ML-320

/3,2/
219-12 КА 1-й заст пни олови КМДА - Гол бчен о А.К. з 2006 р.

3 Тойота Камрі /3,5/ АА8100АА 1-й заст пни олови КМДА - Гол бчен о А.К. 3 2006 р.

4 Тойота Камрі /3,5/ АА8004АА 1-й заст пни олови КМДА- Басс Д.Я. з 2006р.

5 Тойота Камрі /3,5/ АА 8011 АА Заст пни олови КМДА - Р ди С.Я. з 2007 р.

6 Тойота Камрі /3,0/ АА8014АА Заст пни олови КМДА - Денисю Л.В. з 2007р.

7 Тойота Камрі /2,4/ АА8012АА Заст пни олови КМДА - Падал а В.М. з 2004 р.

8 Тойота Камрі /2,4/ АА 8007 АА Заст пни олови КМДА -Голиця М.М. з 2007р.

9 Тойота Камрі /2,4/ АА8017АА
Заст пни олови - ерівни апарат -

Стичинсь ий Б.С. з 2007 p.

10 Тойота Камрі /2,4/ АА8103АА
Заст пни олови - оловний архіте тор м. Києва

Присяжню В.Ф. з 2007 р.

11 Тойота Камрі /2,4/ АА8015АА Заст пни олови КМДА - Головач В.В. з 2007р.

12 Тойота Камрі /2,4/ АА 8006 АА Заст пни олови КМДА - Ж равсь ий B.C. з 2007 р.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Òåðì³íîâî:
3.1.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïî-

â’ÿçàí³ ç ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ ìàéíà, çà-
çíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, çàáåçïå÷èâøè ïðîâåäåííÿ éîãî íåçà-
ëåæíî¿ îö³íêè.

3.1.2. Çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ³ç ïðîäàæó
ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 2 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

3.2. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ïîäàòè ïðîïîçèö³¿
ùîäî ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ³íøîãî
ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà,
ÿêå çàêð³ïëåíå íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî
â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
“Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè”.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî êîøòè â³ä ïðîäà-
æó íà àóêö³îí³ ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíê-

ò³ 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çàðàõîâóþòüñÿ äî
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà òà ñïðÿìîâóþòüñÿ íà
âèð³øåííÿ ïèòàíü ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âçàº-
ìîä³¿ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîñò³éíî
âèñâ³òëþâàòè ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ
àóêö³îíó ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â.

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

7. Ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âè-
êîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè
íà ïåðøèõ çàñòóïíèê³â òà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про зарахування 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
закінченого будівництвом об’єкта — 
“База комунального підприємства 
по утриманню зелених насаджень 

Печерського району м. Києва 
на Залізничному шосе, 61 у Печерському

районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 85/85 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 327, 331, 398 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26,
частин другої та п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рі#
шення Київської міської ради від 23.10.03 № 122/995 “Про надання і вилучення земельних ділянок та при#
пинення права користування землею”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.10.03
№ 1838 “Про надання дозволу на проектування та будівництво”, клопотання обслуговуючого кооперати#
ву “Зеленбудсервіс#К” (лист від 25.06.08 № 23) та згоду комунального підприємства по утриманню зеле#
них насаджень Печерського району м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
çàê³í÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá’ºêò — “Áà-
çà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ïå÷åðñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà íà Çàë³çíè÷íîìó øîñå,
61 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” (àêò
äåðæàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðèé-
íÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷åíîãî áóä³â-
íèöòâîì îá’ºêòà, çàòâåðäæåíèé ðîçïî-
ðÿäæåííÿì Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21.05.08
¹ 599), çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì
ó äîäàòêó 1 äî öüîãî ð³øåííÿ, ³íâåñòî-
ðîì áóä³âíèöòâà ÿêîãî â³äïîâ³äíî äî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 01.10.03 âèñòóïàº
îáñëóãîâóþ÷èé êîîïåðàòèâ “Çåëåíáóä-
ñåðâ³ñ-Ê” (ïðàâîíàñòóïíèê òîâàðèñòâà ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Çåëåíáóä-
ñåðâ³ñ-Ê”) íà çàìîâëåííÿ Êè¿âñüêîãî êî-
ìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³â-
íèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä”.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàêð³ïèòè çà êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà
ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ ìàéíî çã³ä-
íî ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó 2
äî öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ïåðåäàòè àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñ-
òà÷àëüí³é êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî” ìàéíî
ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïå-
ðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó Ç äî öüî-
ãî ð³øåííÿ, íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ â³ä-
ïîâ³äíîþ óãîäîþ.

2.3. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðò-
íî¿ îö³íêè ìàéíîâîãî êîìïëåêñó âèðîá-

íè÷î¿ áàçè íà âóë. Ðàä³àëüí³é, 5 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âèçíà÷åííÿ
ðèíêîâî¿ (ñïðàâåäëèâî¿) âàðòîñò³.

2.4. Îôîðìèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ïåðåäà÷ó ó âëàñí³ñòü îáñëóãîâóþ÷îãî
êîîïåðàòèâó “Çåëåíáóäñåðâ³ñ-Ê” ìàéíî-
âîãî êîìïëåêñó âèðîáíè÷î¿ áàçè íà âóë.
Ðàä³àëüí³é, 5 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà, ÿêà íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êè-
ºâà, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 2.3 öüîãî ð³-
øåííÿ.

3. Âñòàíîâèòè, ùî ó ðàç³, ÿêùî ðèíêî-
âà (ñïðàâåäëèâà) âàðò³ñòü ìàéíîâîãî
êîìïëåêñó âèðîáíè÷î¿ áàçè íà âóë. Ðà-
ä³àëüí³é, 5, îö³íåíîãî â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 2.3 öüîãî ð³øåííÿ, áóäå á³ëüøîþ,
í³æ âàðò³ñòü çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì
îá’ºêòà — “Áàçà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà Çàë³ç-
íè÷íîìó øîñå, 61 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà”, îáñëóãîâóþ÷èé êîîïåðà-
òèâ “Çåëåíáóäñåðâ³ñ-Ê” ïåðåðàõîâóº ð³ç-
íèöþ êîøò³â äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óò-
ðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ïå÷åðñüêî-
ãî ðàéîíó ì. Êèºâà ñïèñàòè ç áàëàíñó
âàðò³ñòü ìàéíîâîãî êîìïëåêñó âèðîáíè-
÷î¿ áàçè íà âóë. Ðàä³àëüí³é, 5 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ï³ñëÿ âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 2.4 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “КУРДОНЕР” земельної 
ділянки для реконструкції, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
готельно!офісного комплексу 

з вбудовано!прибудованими приміщеннями
громадського, торговельного, 

соціально!побутового призначення 
з підземним та наземним паркінгами, 
для облаштування в’їзду до паркінгу 

та зеленої зони рекреаційного призначення
загального користування на вул. Софійській
(на перетині з вул. Володимирською, 20/21

(літера “А”) у Шевченківському районі 
м. Києва

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÊÓÐÄÎÍÅÐ” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
ãîòåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâà-
íî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðî-
ìàäñüêîãî, òîðãîâåëüíîãî, ñîö³àëüíî-ïî-
áóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ç ï³äçåìíèì òà íà-
çåìíèì ïàðê³íãàìè, äëÿ îáëàøòóâàííÿ
â’¿çäó äî ïàðê³íãó òà çåëåíî¿ çîíè ðåê-
ðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ íà âóë. Ñîô³éñüê³é (íà ïåðå-
òèí³ ç âóë. Âîëîäèìèðñüêîþ, 20/21 (ë³-
òåðà “À”) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÓÐÄÎÍÅÐ”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ,
ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,35
ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíî-
îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáó-
äîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî,
òîðãîâåëüíîãî, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ ç ï³äçåìíèì òà íàçåìíèì
ïàðê³íãàìè, äëÿ îáëàøòóâàííÿ â’¿çäó äî
ïàðê³íãó òà çåëåíî¿ çîíè ðåêðåàö³éíîãî
ïðèçíà÷åííÿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íà
âóë. Ñîô³éñüê³é (íà ïåðåòèí³ ç âóë. Âî-
ëîäèìèðñüêîþ, 20/21 (ë³òåðà “À”) ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó
çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà
íåæèòëîâèé áóäèíîê (äîãîâ³ð êóï³âë³-
ïðîäàæó â³ä 22.12.2006 ¹ 1845), ó òîìó
÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,11 ãà — çà ðàõóíîê çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.12.2004
¹ 971/2381 “Ïðî íàäàííÿ òà ïåðåäà÷ó
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãåíåðàëü-
íà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îá-
ñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ”
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íå-
æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïîäàëüøîþ åêñïëó-
àòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì ïðèì³ùåíü
îô³ñíîãî, æèòëîâîãî, ãðîìàäñüêîãî,
êóëüòóðíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ç
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà â³äíîâëåííÿ äè-
òÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà íà âóë. Ñîô³éñüê³é,
20/21 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”, òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïî-
ñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ â³ä 19.07.2005 ¹ 01-900050;

— ïëîùåþ 0,04 ãà — çà ðàõóíîê çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.12.2004
¹ 971/2381 “Ïðî íàäàííÿ òà ïåðåäà÷ó
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãåíåðàëü-
íà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îá-
ñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ”
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íå-
æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïîäàëüøîþ åêñïëó-
àòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì ïðèì³ùåíü
îô³ñíîãî, æèòëîâîãî, ãðîìàäñüêîãî,
êóëüòóðíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ç
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà â³äíîâëåííÿ äè-
òÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà íà âóë. Ñîô³éñüê³é,
20/21 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”, òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 19.07.2005 ¹ 91-6-00458;

— ïëîùåþ 0,20 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÊÓÐÄÎÍÅÐ”:

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 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 êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4 Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 11.07.2007 ¹ 19-6849, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
13.07.2007 ¹ 5486, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
20.07.2007 ¹ 05-08/5226, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 23.08.2007 ¹ 6376.

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. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèö-
òâà, â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ 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. Ïðèïèíèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåì-
íèõ ïðåäñòàâíèöòâ” ïðàâî ïîñò³éíîãî
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëî-
ùåþ 0,11 ãà íà âóë. Ñîô³éñüê³é/Âîëîäè-
ìèðñüê³é, 20/21 (äåðæàâíèé àêò íà ïðà-
âî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ â³ä 19.07.2005 ¹ 01-900050,
ëèñò çãîäà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåä-
ñòàâíèöòâ” â³ä 01.08.07 ¹ 29/310-1216).

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 23.12.2004 ¹ 971/2381 “Ïðî íàäàí-
íÿ òà ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåì-
íèõ ïðåäñòàâíèöòâ” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó
ç ïîäàëüøîþ åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãî-
âóâàííÿì ïðèì³ùåíü îô³ñíîãî, æèòëî-
âîãî, ãðîìàäñüêîãî, êóëüòóðíî-ïîáóòî-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì
òà â³äíîâëåííÿ äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà íà
âóë. Ñîô³éñüê³é, 20/21 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

6. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 19.07.2005
¹ 91-6-00458 ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðå-
ºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà
òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÊÓÐÄÎÍÅÐ”.

7. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãåíå-
ðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâ-
íèöòâ” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ïîâåðíóòè äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä
19.07.2005 ¹ 01-900050.

8. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

9. 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

Рішення Київської міської ради № 152/152 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада
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Äàð’ÿ ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ:

“Êàðë Ëàãåðôåëüä 
ó êîëåêö³¿ Chanel
ïîâåðíóâñÿ äî âèòîê³â”
Àâòîð òà âåäó÷à ïðîãðàìè “Òèæäåíü ìîäè” —
ïðî âèñîêó ìîäó â Ïàðèæ³
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

З 26 до 29 січня сто-
лиці Франції відб валася
найзначніша фешн-подія
цьо о місяця — тиждень
висо ої моди. Свої о-
ле ції по аз вали най-
ращі б дин и моди —
Chanel, Christian Lacroix,
Valentino, Christian Dior.
На паризь их поді мах
поб вала автор та вед -
ча про рами “Тиждень
моди” Дар’я Шаповало-
ва. Про перебі Paris
Fashion Week Haute Сo-
uture, найці авіші оле -
ції та про зіро на по а-
зах Дар’я Шаповалова
розповіла “Хрещати ”.

— ßê³ êîëåêö³¿ ç ïîáà÷åíèõ íà
Ïàðèçüêîìó òèæí³ ìîäè âàðòî
âèîêðåìèòè?

— Çâ³ñíî, îäí³ºþ ç íàéïîì³ò-
í³øèõ ñòàëà êîëåêö³ÿ Chanel,
ïðèñâÿ÷åíà á³ëîìó êîëüîðó. Íà-
â³òü äåêîðàö³¿ çðîáèëè ç á³ëîãî
ïàïåðó. Äèçàéíåð Êàðë Ëàãåð-
ôåëüä çàçíà÷èâ, ùî ö³ºþ êîëåê-
ö³ºþ â³í ïîâåðòàºòüñÿ äî âèòî-
ê³â. Îñîáëèâ³ñòþ ìîäíîãî áó-
äèíêó Chanel º âèêîðèñòàííÿ ó
âáðàíí³ óí³êàëüíî¿ ðó÷íî¿ ðîáî-
òè. Ó Chanel º ñ³ì ìàéñòåðåíü,
ÿê³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà òåõí³ö³
haute couture. ßñêðàâó êîëåêö³þ
ïðîäåìîíñòðóâàâ Áóäèíîê
Christian Lacroix, ùî ïðîâîäèâ
ïîêàç â óëþáëåíîìó äèçàéíåðîì
öåíòð³ Æîðæà Ïàìï³äó. Íà
ñòâîðåííÿ êîëåêö³¿ äèçàéíåðà
Êð³ñò³àíà Ëàêðóà íàäèõíóëè ìî-
òèâè êîñòþì³â ðîñ³éñüêîãî äâî-
ðó, ÿê³ â³í ïîáà÷èâ íà âèñòàâö³.

— Ïàðèçüêèé òèæäåíü ìîäè º
îäíèì ³ç íàéïðåñòèæí³øèõ ñâ³òî-
âèõ ôåøí-çàõîä³â. Õòî æ â³ä-
â³äóâàâ ïîêàçè?

— Ïåðåäóñ³ì öå êë³ºíòè ìîä-
íèõ áóäèíê³â òà çíàìåíèòîñò³.
Íà ïîêàç³ Chanel áóëè àêòîðêà
Êåéðà Íàéòë³, ùî º îáëè÷÷ÿì
ïàðôóìó Coco Mademoiselle, ðå-
ïåð Êåíí³ Âåñò, Îëüãà Êóðèëåí-
êî, à òàêîæ àêòîðêà Àííà Ìó-
ãàë³ñ, ÿêà ç³ãðàëà â íîâ³é ñòð³÷-
ö³ ïðî Êîêî Øàíåëü. Íà ïîêà-
ç³ Christian Lacroix ìè çóñòð³ëè
ôðàíöóçüêó àêòîðêó Êàòð³í Äå-
íüîâ. Âîíà ç³çíàëàñÿ, ùî íå ëþ-
áèòü øîó òà äåô³ëå, àëå çàðàäè
äàâíüîãî äðóãà Ëàêðóà çðîáèëà
âèíÿòîê. Ðåãóëÿðíî â³äâ³äóº ïî-
êàçè Christian Lacroix ³ åêñ-äðó-
æèíà àìåðèêàíñüêîãî ìàãíàòà
Äîíàëüäà Òðàìïà — ²âàííà
Òðàìï. Äî ñëîâà, ñâîþ ïåðøó
ñóêíþ â³ä Christian Lacroix âî-
íà ïðèäáàëà 18 ðîê³â òîìó.

— ×è áóëè ÿê³ñü êóðéîçí³ âè-
ïàäêè?

— Ïðåçèäåíò Ñèíäèêàòó âè-
ñîêî¿ ìîäè Ä³äüº Ãðþìáàõ, ÿêèé
áóâàº íà âñ³õ ïîêàçàõ òèæíÿ ìî-
äè, íå çì³ã ïîòðàïèòè íà äåìîí-
ñòðàö³þ ìîäåëåé Dominique

Sirop (öå äèçàéíåð, ÿêèé ðîáèòü
âáðàííÿ ò³ëüêè haute couture).
Â³í çàï³çíèâñÿ, íå çíàéøîâ
â³ëüíîãî ì³ñöÿ ³ äèâèâñÿ êîëåê-
ö³þ íàäâîð³ ÷åðåç â³êíî.

— Íà òèæí³ âèñîêî¿ ìîäè ïî-
êàçóþòü ÷îëîâ³÷å âáðàííÿ?

— Í³, àëå ÿêðàç ïåðåä Òèæ-
íåì âèñîêî¿ ìîäè â Ïàðèæ³ çà-
ê³í÷èâñÿ Òèæäåíü ÷îëîâ³÷î¿ ìî-
äè. Ìè ïîáóâàëè íà éîãî çà-
êðèòò³ — ïîêàç³ ìîäåëåé ìîëî-
äîãî äèçàéíåðà Ãàðåòà Ï’þ. Äî
ñëîâà, öå éîãî ïåðøà ÷îëîâ³÷à
êîëåêö³ÿ. Ñòèëü, ÿêèé çàïðîïî-
íóâàâ Ãàðåò Ï’þ, ìîæíà íàçâà-
òè íàï³âïàíê³âñüêèì-íàï³âãî-
òè÷íèì. Îäÿã ïåðåâàæíî ÷îðíî-
ãî êîëüîðó, äóæå ñòðóêòóðíèé, ç
âèêîðèñòàííÿì øê³ðè. Òà îäíàê
äóæå ïðàêòè÷íèé ³ çðó÷íèé. Õî-
äÿòü ÷óòêè, ùî Ãàðåò Ï’þ ñòà-
íå ãîëîâíèì äèçàéíåðîì ÷îëî-
â³÷îãî îäÿãó Áóäèíêó Dior çà-
ì³ñòü íèí³øíüîãî äèçàéíåðà
Êð³ñà Âàí Àøå. Òàêîæ ìåí³ ñòà-
ëî â³äîìî, ùî ï³ä ÷àñ Ëîíäîí-
ñüêîãî òèæíÿ ìîäè, ùî áóäå íà-

ñòóïíîãî ì³ñÿöÿ, Ãàðåòà Ï’þ çà-
ïðîñèëè ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì
ëîíäîíñüêîãî æóðíàëó Timeout,
à íà îáêëàäèíö³ áóäå éîãî ñóê-
íÿ, ³ öå ñâ³ä÷èòü ïðî íåàáèÿêó
ïîïóëÿðí³ñòü äèçàéíåðà.

— ×è â³äáóâàëèñÿ ïàðàëåëüíî
ç òèæíåì ìîäè ùå ÿê³ñü ôåøí-çà-
õîäè?

— Òàê, ÿêðàç áóëà âèñòàâêà,
ïðèñâÿ÷åíà 40-ð³÷÷þ ìîäíîãî
áóäèíêó Sonia Rykiel. Òàì ìè
ïîáà÷èëè ñóêí³ ç îñòàííüî¿ þâ³-
ëåéíî¿ êîëåêö³¿, ïîêàçàíî¿ ó
æîâòí³, òà áàãàòî ðå÷åé, ÿê³ çðî-
áèëà Ñîíÿ Ð³êåëü. Çàãàëîì âè-
ñòàâêà âèéøëà äóæå ³ñòîðè÷-
íîþ. Êîëè òè â Ïàðèæ³, ¿¿ ïðîñ-
òî ïîòð³áíî â³äâ³äàòè, îñê³ëüêè
Ñîíÿ Ð³êåëü — äóæå ïàðèçüêèé
äèçàéíåð.

Е с люзивні матеріали з Па-
ризь о о тижня висо ої моди ди-
віться про рамі “Тиждень моди
з Дар’єю Шаповаловою” на теле-
аналі “Київ” неділю, 1 люто о,
о 20.30

ОВНИ
Винахідливість, мітливість, ділова

хват а, міння вірт озно знайти вихід із
т пи ової сит ації, зав’язати потрібні
знайомства, доб тиважлив інформацію
зроблять вас оролями в сфері ом ні-
ацій. Доля пошле нових др зів, я і при-
нес ть спіх. Сфера приятельсь их сто-
с н ів цьо о ро під бла одатним о ом
Всевишньо о. Товариш йтебез орисли-
во, спільні д ховні ідеали — ось цемент
др жби. Сім’я залишається тим місцем,
де потрібно прищеплювати ч йність та
милосердя, опі ватися ріднимиматері-
ально й морально. “Вихов йте” до ма-
тичних Козоро ів, нині ви маєте на них
вплив.

ТЕЛЬЦІ
Ваша самооцін а стрім о зросте і не-

безпідставно, бо поч ття власної ідно-
сті — це мо тній стим л до д ховно о і
матеріально о зростання. Надійд ть ви-
ідні ділові пропозиції, що дасть можли-
вість добре заробити. Удос оналюйте
фахов майстерність, збері айте др жні
стос н и з ерівним персоналом, ладь-
те з домочадцями. Робочий офіс — це
місце, що потреб є в ладання ма си-
мально о енер опотенціал . На розва и
не розпорош йте сили, т т доля виста-
вила запобіжни и, вихов ючи з вас од-
нолюба.Взаємне охання по ищопол -
м’яніє, і це о риляє! Тримайтеся ближче
до Риб.

БЛИЗНЯТА
Ви з стрінете справжніх др зів, про

я их та дов омріяли. Виходьте із ч ттє-
во о штилю, знайомтеся, від ривайте
серце наз стріч ці авим, ори інальним
людям, заряджайтеся оптимізмом та
братерсь им д хом. На сл жбі все йти-
ме ч дово. До роботи, я до танців, май-
те висо і поч ття до обраної професії, а
прихильність ерівництва ви ористов й-
те з пра тичним прицілом для ар’єрно-
озростання. Імолітьсянабла одатн ат-
мосфер вофісі, боронивас,Боже, спап-
люжити її низь ими інтри ами. Наведіть
мости зла оди з пра матичними Козо-
ро ами.

РАКИ
Ключ до щастя в особистом житті

простий—це вміння позбавлятися ом-
пле сів неповноцінності. З цим спішно
впораєтеся, ви оренивши не ативні ри-
си, отрі отр юють вн трішній світ. Сце-
нарії сит ацій відб ватим ться, я на і-
ноплівці, в ретроспе тивном ра рсі,
спон аючи вас з адати давно заб те
пре расне.Нароботі намічаються спіш-
ні реор анізації. Не збавляйте тр дових
темпів, безс мнівно, ви працелюби нів-
ро , одна нині слід частішерозслабля-
тися. Психоло ічна рела сація — мова
длязбереженняздоров’я.Отже, оли хо-
четься “помедит вати” під мелодію ро-
жевих ілюзій—не відмовляйте собі в та-
ій насолоді.

ЛЕВИ
Про ресивниммисленнямприваблю-

ватиметедивовижнихлюдей, соратни ів
по д х . Об’єдн йтеся в р пи за ідейни-
мипо лядами, л би,шлях с спільної ді-
яльності сіяний вітами поп лярності.
Самотнім левам час подбати про свою
половин . Т рботлива доля пошле вам
обранця, з я им можна йти під вінець,
тіль и не вис вайте надмірних претен-
зій, бо ви теж не ідеал. На сл жбі все ч -
дово, роботодавців вивфаворі, ар’єр-
надинамі а набираєобертів завдя иви-
со им фаховим навич ам, напрацьова-
ним мин лом . Пожинайте засл жене.

ДІВИ
Зміни в професійній діяльності з мов-

лені долею, з стріньте їх з оптимізмом.
Усе с ладеться добре, я що інтереси ді-
лової оманди поставите на перше міс-

це і терпляче ви он ватимете в азів и
ерівництва. Романтичні стріли націлені
нановийоб’є т, нажаль (аможе,нащас-
тя), повертатим ться до давньої при-
страсті. Певно, серце не охололо, бо
щосьнезавершилосяввашихстос н ах.

ТЕРЕЗИ
Позбавтеся філософсь ої орот озо-

рості. Адаптація до широ омасштабних
по лядів на життя відб ватиметься доб-
ре. Ви від риєте ба ато хорошо о в лю-
дях, зможете побачити лобальн пер-
спе тив особисто о розвит . Більше
приділяйте ва и рідним. Сім’я, то оаза
щастя для вас, і неодмінно розважайте-
ся, переб вайте на романтичній хвилі,
за ох йтеся. Свято серця— це оли по-
справжньом любиш інших, наснаж ючи
їх на взаємні поч ття.

СКОРПІОНИ
Вамналежить вист питивролі “інвес-

тора” моральних, енер етичних, матері-
альних апіталів. Розщедрюйтеся, нежа-
лійте рес рсів, більше в ладете — біль-
ше отримаєте, дивіденди перевершать
очі вання. Доленосна вісь проляже че-
рез дім та робот . Баланс йте, віддавши
перева особистим справам. Змінюва-
ти професіюне варто. Звити затишнесі-
мейне ніздо з оханими—ось ваше о-
ловне завдання. А ар’єра нехай заче-
ає...

СТРІЛЬЦІ
Без вас і сонце мер не, бо ви потріб-

ні всім і с різь. Утім, бер чи а тивн
часть ч жихпроблемах, непромор ай-
те свої. Допома аючи іншим, обов’яз о-
во врахов йте власні інтереси. Я що з
ар’єрою нещастить, то вам слід не змі-
нювати місце роботи, а спрям вати з -
силля на домашні справи.Ш айте спо-
ріднен д ш . Гонористе дефілювання з
метоюпродемонстр ватисвої перева и,
вихлюпн ти ір правд , рити ні ом
непотрібне. То небезпечнийне ативний
подразни для п блі и. Зробіть та , щоб
чорашні воро иперетворилисянанадій-
них ділових партнерів, і ви разом зажи-
вете в мирі та зла оді.

КОЗОРОГИ
Виздатні дося тидос оналості вб дь-

я ій справі, с млінний підле лий із ені-
альними ідеями, авторитет для оле і
ерівництва. Я що запропон ють зайня-
тися новим напрям ом діяльності, з ра-
дістю по одж йтеся, а спіх йтиме по-
ряд. “Бер — даю” на чаші терезів має
рівноваж ватися.Дисбаланс т т проти-
по азаний, не с піться, ви спроможні
добре заробляти й фінанс вати інших, а
сімейний бізнес вза алі йтиме відмінно.

ВОДОЛІЇ
Не с мнівайтеся, ви здатні на висо е

охання! Це рила, на я их можна від-
правитися в рай блаженства з обранця-
ми і створити свят овий феєрвер для
оточення. Гасіть а ресію,живіть змилим,
я ол б із ол б ою. Вашим серцям с -
дилося битися в нісон. Я що ініціатив
візьмете на себе, проявлятимете творч
ори інальність в інтимних тіхах.

РИБИ
Я що обставини прим сять поб ти в

ролі відлюдни а, не зневіртеся, це вам
потрібно для д ховної та фізичної реабі-
літації. Наодинці з собою ви дося нете
повної вн трішньої армонії,щосередс -
єти-с єт зробити д же с ладно. Підбий-
те підс м и за мин лий рі , розставте
рап и над “і”, проаналіз йте доп щені
помил и. З давніми партнерами ладьте,
вонипосланіВсевишнім, том рватисто-
с н и — робити собі ш од . Ви залежні
від них, тож вчіться армонійно ро ва-
ти пліч-о-пліч

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 30 ñ³÷íÿ äî 5 ëþòîãî)
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Áàõ ç³ âñ³ìà íåâ³äîìèìè
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Завтра Національній фі-
лармонії У раїни відб -
деться др ий онцерт
ци л "Таємниці старо-
винних фоліантів". Цьо о
раз на с д п блі и ан-
самбль "Київсь і солісти"
представить м зи фран-
ц за Жана-Ксавьє Лефев-
ра, молодшо о сина Баха
Карла Філіппа Емман еля
Баха і Геор а Фрідріха
Генделя.

Êè¿âñüêà ³ñòîð³ÿ òàê çâàíîãî áà-
õ³âñüêîãî àðõ³âó, äå ïîðÿä ³ç òâî-
ðàìè â³äîìèõ òà ìåíø â³äîìèõ
êîìïîçèòîð³â Í³ìå÷÷èíè, ²òàë³¿,
Ôðàíö³¿, ×åõ³¿, Ïîëüù³ é Ðîñ³¿
ÕV²²—ÕV²²² ñòîë³òü ëåâîâó ÷àñò-
êó çàéìàº ìóçèêà Áàõà ³ éîãî ñè-
í³â, ðîçïî÷àëàñÿ ùå â 1940-õ ðî-
êàõ. Êàæóòü, áóö³ìòî ï³ä ÷àñ Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ç³áðàííÿ îðèã³-
íàëüíèõ ñòàðîâèííèõ ðóêîïèñ³â
çàãàäêîâèì ÷èíîì âèÿâèëè ðà-
äÿíñüê³ â³éñüêà äåñü íà òåðèòîð³¿
Ïîëüù³ é äîñòàâèëè â Êè¿âñüêó
êîíñåðâàòîð³þ. Òóò âîíè ëåæàëè
àæ äî 1973 ðîêó, ïîêè ïåðåäàëè
äî Öåíòðàëüíîãî àðõ³âó ë³òåðàòó-
ðè ³ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè. ² õî÷à çà
ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â íèìè ìàëî õòî
ö³êàâèâñÿ (ðîáîòà ç ðóêîïèñàìè
âèìàãàº íå ëèøå çíàíü òà âèñî-
êî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, à é
ñïåö³àëüíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â),
³íôîðìàö³ÿ ïðî ôàêò ïåðåáóâàí-
íÿ â Óêðà¿í³ ðàðèòåò³â ïðîíèêëà
çà êîðäîí. Íå äèâíî, ùî çàö³êà-
âèëèñÿ òåêñòàìè íàïðèê³íö³ 
1990-õ ñàìå í³ìö³. Âîíè ââàæàþ-
òüñÿ íå ëèøå åòí³÷íèìè ñïàäêî-
ºìöÿìè, à é ³ñòîðè÷íèìè âëàñ-
íèêàìè àðõ³âó (ôîíä íàëåæàâ
Áåðë³íñüê³é ñï³âî÷³é êàïåë³). Òîæ
í³ìåöüêà ñòîðîíà âèñòóïèëà ç
äèïëîìàòè÷íîþ çàÿâîþ ïðî ïî-
âåðíåííÿ ¿ì îðèã³íàë³â ðóêîïè-
ñ³â. Ï³ñëÿ òðèâàëèõ ïåðåãîâîð³â
2001 ðîêó ïðèéíÿëè òàêå ð³øåí-

íÿ: “áàõ³âñêèé àðõ³â” ïîâåðòàºòü-
ñÿ â Áåðë³í, ó íàñ æå çàëèøàþòü-
ñÿ êîï³¿ ðóêîïèñ³â ó âèãëÿä³ ì³ê-

ðîô³ëüì³â, à òàêîæ îðèã³íàëè òâî-
ð³â àâòîð³â, êîòð³ ìàþòü äî Óêðà-
¿íè áåçïîñåðåäí³é ñòîñóíîê (ñêà-

æ³ìî, àðõ³â Ìàêñèìà Áåðåçîâ-
ñüêîãî, óðîäæåíöÿ Ãëóõîâà). Çâ³ñ-
íî, âñå öå òîä³ ñóïðîâîäæóâàëî-

ñÿ ñåíñàö³éíèìè çàÿâàìè, â òîìó
÷èñë³ ó ïðåñ³ é íà òåëåáà÷åíí³.

À âò³ì, íàéâàæëèâ³øå ó ö³é ³ñ-
òîð³¿ ëèøå ðîçïî÷èíàºòüñÿ. ²äåÿ
“îçâó÷èòè” “áàõ³âñüêèé àðõ³â” â
Óêðà¿í³ íàëåæèòü êè¿âñüêîìó îð-
ãàí³ñòîâ³ é êëàâåñèí³ñòîâ³ Âàëå-
ð³þ Ìàõàëþêó, êîòðèé ðîçøèô-
ðóâàâ ðóêîïèñè òà àäàïòóâàâ ¿õ
äëÿ ñó÷àñíèõ âèêîíàâö³â. Éîãî
ï³äòðèìàëè Öåíòðàëüíèé àðõ³â
ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè,
ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä
“Óêðà¿íñüêå âèêîíàâñüêå ìèñòåö-
òâî” òà êàìåðíèé àíñàìáëü “Êè-
¿âñüê³ ñîë³ñòè”. Çàìèñëèëè êîí-
öåðòíèé öèêë çà íàçâîþ “Òàºì-
íèö³ ñòàðîâèííèõ ôîë³àíò³â”, ùî
ðîçðàõîâàíèé íà äâà ðîêè.

ª, îäíàê, ³íøà ïðîáëåìà: ó íàñ
íåìàº àâòåíòè÷íèõ ìóçè÷íèõ ³íñò-
ðóìåíò³â, íà êîòðèõ êîëèñü âèêî-
íóâàëè ö³ òâîðè. Ñêàæ³ìî, â Êè-
ºâ³ âëàñíèê³â áàðîêîâèõ òðóá òà
ñêðèïîê, ðàçîì óçÿòèõ, ìîæíà ïî-
ðàõóâàòè íà ïàëüöÿõ îäí³º¿ ðóêè.
À éäåòüñÿ æ ïðî îðêåñòð! Â³äñî-
òîê “ñïîòâîðåííÿ” áàðîêîâî¿ ìó-
çèêè çà óìîâ ñó÷àñíîãî çâóêîâè-
äîáóòòÿ âåëèêèé. Çðåøòîþ, âè-
ïðàâäàííÿì òóò ìîæóòü ñëóãóâàòè
äâà ìîìåíòè: ïî-ïåðøå, öþ ð³ç-
íèöþ â³ä÷óþòü õ³áà ùî òîíê³ çíàâ-
ö³, à ïî-äðóãå, ñó÷àñíå òðàêòóâàí-
íÿ ñòàðîâèííèõ ïàðòèòóð, íàâ³òü
ÿêùî âîíî ïîâ’ÿçàíå ç òåìáðîâè-
ìè òà çóêîâèñîòíèìè çì³íàìè íîò-
íîãî òåêñòó, íà ñüîãîäí³ ö³ëêîì
ïðèïóñòèìå. ßê çàñâ³ä÷èâ ïåðøèé
êîíöåðò ñåð³¿, ³íòåðïðåòàö³ÿ “Êè-
¿âñüêèõ ñîë³ñò³â” ´ðóíòóºòüñÿ ïå-
ðåäóñ³ì íà ðîçêðèòò³ ÷óòòºâîãî íà-
÷àëà áàðîêîâî¿ åñòåòèêè, ùî, ç
òî÷êè çîðó ä³àëîãó ñó÷àñíîñò³ ç
åïîõîþ Áàõà, ïîêàçîâî.

“Áàõ³âñüêèé àðõ³â” ùå íå äî-
ñë³äæåíî äî ê³íöÿ. ² ñêàçàòè, äî
ïðèêëàäó, ùî â íüîìó íàïèñà-
íî ðóêîþ Áàõà, à ùî í³ (àäæå
òîä³ áóëà “ïðîôåñ³ÿ” ïåðåïèñ-
÷èê³â), íàðàç³ ðàíî. Àëå âæå ñàì
ôàêò íàÿâíîñò³ öèõ äîêóìåíò³â
åïîõè, äî òîãî æ íåïîãàíî çáå-
ðåæåíèõ, ïîòðåáóº ñòàâèòèñÿ äî
íèõ ç íàëåæíîþ ñåðéîçí³ñòþ òà
ïîâàãîþ

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Êîíöåðò çà ó÷àñòþ íàðîäíî¿
àðòèñòêè Óêðà¿íè Îëüãè Áàñèñ-
òþê (ñîïðàíî) òà ³íñòðóìåíòàëü-
íîãî òð³î “Ðîìàíñ” ñòàíå ÷óäî-
âèì ïîäàðóíêîì äëÿ ïîö³íîâó-
âà÷³â ñòàðîâèííîãî ðîñ³éñüêîãî
ðîìàíñó. Ó ïðîãðàì³ âå÷îðà
ïðîçâó÷àòü âîêàëüí³ òâîðè êëà-
ñèê³â æàíðó Îëåêñàíäðà Âàðëà-
ìîâà, Ìèêîëè Øèøê³íà, Àðêà-
ä³ÿ Àáàçè, Ìèêîëè Õàð³òî, Êîñ-
òÿíòèíà Ë³ñòîâà.

31 ñ³÷íÿ
Íàö³îíàëüíèé áóäèíîê 

îðãàííî¿ ³ êàìåðíî¿ ìóçèêè
âóë. Â. Âàñèëüê³âñüêà, 77

Â îñíîâ³ ìþçèêëó “Ìîÿ ïðå-
êðàñíà ëåä³”, ïîñòàâëåíîãî ðå-
æèñåðîì Áîãäàíîì Ñòðóòèí-
ñüêèì, — êîìåä³ÿ Áåðíàðäà
Øîó “Ï³ãìàë³îí”. Öå ³ñòîð³ÿ
ïðî òå, ÿê á³äíà ïðîäàâùèöÿ ô³-
àëîê âðàç ñòàº ïîì³òíîþ é øà-
íîâàíîþ â ñóñï³ëüñòâ³. ßê ñàìå
öå òðàïèëîñÿ ³ ÷èì óñå çàê³í-

÷èòüñÿ, ïðîäåìîíñòðóþòü ï³ä
ìóçèêó Ôðåäåð³êà Ëîó ïðîâ³äí³
àðòèñòè îïåðåòè: ²ðèíà Áåñïà-
ëîâà-Ïðèìàê, Ñåðã³é Áîíäàðåí-
êî, Òàìàðà Òèìîøêî-Ãîðþøêî,
Âàëåíòèíà ×åìåíà, Îëåêñàíäð
Òîô³ì÷óê, Îëåêñàíäð Êðàâ÷åí-
êî, Ìèêîëà Áóòêîâñüêèé, Ëþä-
ìèëà Áåëüñüêà, Ðîìàí Ìîðîç òà
³íø³.

31 ñ³÷íÿ
Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé 

òåàòð îïåðåòè
âóë. Â. Âàñèëüê³âñüêà, 53/3

Îëåêñàíäðà Ðîéòáóðäà íàçè-
âàþòü îäíèì ³ç ³äåîëîã³â óêðà-
¿íñüêî¿ ïîñòìîäåðí³ñòñüêî¿
êóëüòóðè. Ïðîìîâèñòî ïðî íüî-
ãî ÿê õóäîæíèêà ãîâîðèòü áî-
äàé òîé ôàêò, ùî â³í — ó÷àñíèê
ïðîåêòó “Ïëàòî ëþäñòâà” ãîëîâ-
íîãî êóðàòîðà â³çóàëüíî¿ ñåêö³¿
49-ãî Âåíåö³àíñüêîãî Á³ºííàëå
Ãàðàëüäà Çååìàíà. Òâîð÷³ñòü
Ðîéòáóðäà îõîïëþº ìàéæå âñ³
âèäè ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà: æè-
âîïèñ, â³äåî, ãðàô³êó, ³íñòàëÿ-
ö³þ òà ïåðôîìàíñ. Óò³ì, âèñòàâ-

êà, ùî â³äêðèºòüñÿ çàâòðà, ðå-
ïðåçåíòóâàòèìå ðîáîòè æèâîïè-
ñó.

31 ñ³÷íÿ — 10 ëþòîãî
Êè¿âñüêèé ìóçåé 

ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà
âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 9

Âå÷³ð âîêàëüíî¿ ìóçèêè, ùî
â³äáóäåòüñÿ çà ï³äòðèìêè àâñò-
ð³éñüêîãî êóëüòóðíîãî ôîðóìó,
ö³êàâèé íå ëèøå òèì, ùî òóò
âèñòóïëÿòü îäí³ ç êðàùèõ àâñò-
ð³éñüêèõ ìóçèêàíò³â — Àííà
Ìàð³ÿ Ïàììåð (ñîïðàíî) òà
Ãîòë³á Âàëë³ø (ôîðòåï³àíî). Â
¿õíüîìó ðåïåðòóàð³, îêð³ì òâîð³â
êëàñèê³â, Ðîáåðòà Øóìàíà, Ãóñ-
òàâà Ìàëåðà, Àíòîí³íà Äâîðæà-
êà, Ëåîøà ßíà÷åêà, òàêîæ ï³ñ-
í³ òà ðîìàíñè ñó÷àñíèõ àâñòð³é-
ñüêèõ êîìïîçèòîð³â Áàëäó³íà
Çóëüöåðà òà Àëåêñàíäåðà Ñòàí-
êîâñê³ íà â³ðø³ ñó÷àñíèõ àâñò-
ð³éñüêèõ ïîåò³â.

1 ëþòîãî
Íàö³îíàëüíà ô³ëàðìîí³ÿ 

Óêðà¿íè
Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç, 2

Ó Êèºâ³ òðèâàº êîíöåðòíèé öèêë, ïðèñâÿ÷åíèé âèêîíàííþ 
òâîð³â ³ç “áàõ³âñüêîãî àðõ³âó”

Ìèñòåöüê³ ïîä³¿ íà âèõ³äí³ Від рите а ціонерне товариство
“Готель “Сан т-Петерб р ”

повідомляє, що чер ові за альні збори а ціонерів
відб д ться 20 березня 2009 ро о 17.00 за адресою:

м. Київ, б львар Шевчен а, 4, онференц-зал
отелю “Сан т-Петерб р ”

Порядо денний:
1. Про затвердження змін до стат т Товариства, шляхом ви ладення

йо о в новій реда ції.

2. Затвердження Звіт Правління про робот 2008 році.

3. Затвердження Звіт Ревізійної омісії про робот 2008 році.

4. Про обрання членів Ревізійної омісії ВАТ “Готель “Сан т-
Петерб р ”.

5. Затвердження рез льтатів фінансово- осподарсь ої діяльності та
розподіл приб т ів за 2008 рі .

6. Визначення основних напрям ів діяльності на 2009 рі .

Пропозиції а ціонерів щодо поряд денно о приймаються до
18 люто о 2009 ро .

Реєстрація а ціонерів та їх повноважених представни ів проводиться
з 16.00 по 16.45 в приміщенні онференц-зал отелю “Сан т-
Петерб р ”.

Для реєстрації а ціонерам та їх представни ам мати при собі
до мент, що посвідч є особ (паспорт, представни ам а ціонерів —
дор чення на право часті зборах, оформлене відповідно до вимо
чинно о за онодавства, та до мент, що посвідч є особ ).

З матеріалами, пов’язаними з поряд ом денним, а ціонери мож ть
ознайомитись за адресою: м. Київ, б львар Шевчен а, 4.

Довід и за телефоном 8 (044) 278-66-72.

Правління ВАТ “Готель “Сан т-Петерб р ”
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Ìåöåíàòè çà ïîêëèêàííÿì
Áðàòè Áðîäñüê³ ââàæàëè áëàãîä³éí³ñòü ñâî¿ì îáîâ’ÿçêîì

Ïð³çâèùå Áðîäñüêèõ â³äîìå ç
òîãî ÷àñó, ÿê ìåøêàíåöü ãàëèöü-
êîãî ì³ñòà Áðîäè Ìå¿ð Øîð ïå-
ðåñåëèâñÿ ç ñ³ì’ºþ â ì³ñòå÷êî
Çëàòîï³ëü — âîëîñíèé öåíòð ×è-
ãèðèíñüêîãî ïîâ³òó Êè¿âñüêî¿ ãó-
áåðí³¿.

Ç åíöèêëîïåä³¿ Áðîêãàóçà ³
Åôðîíà ä³çíàºìîñÿ, ùî Ìå¿ð áóâ
ïðàâíóêîì Îëåêñàíäðà Øîðà —
ðàâèíà, ùî æèâ ó ê³íö³ XVII
ñòîë³òòÿ â Æîëêâ³. Ñàìå Ìå¿ð
Áðîäñüêèé ³ ñòàâ çàñíîâíèêîì
äèíàñò³¿ öóêðîçàâîä÷èê³â.

Ó Ìå¿ðà Áðîäñüêîãî ³ éîãî
äðóæèíè Ì³ð³àì áóëî ï’ÿòåðî
ñèí³â — Àáðàì, Çåëüìàí, ²ñààê,
²çðà¿ëü ³ Éîñèï. Âîíè íåíàäîâ-
ãî çàòðèìàëèñÿ â Çëàòîïîë³, õî-
÷à ïîæåðòâóâàëè ÷èìàë³ ñóìè íà
ì³ñòå÷êî, ùî ñòàëî äðóãîþ áàòü-
ê³âùèíîþ.

Òàê, ó 1855 ðîö³ Àáðàì çáóäó-
âàâ ó Çëàòîïîë³ êàì’ÿíó áóä³âëþ
äëÿ ë³êàðí³ íà 40 ë³æîê ³ çàáåç-
ïå÷èâ ¿¿ óòðèìàííÿ, à ²çðà¿ëü çà-
ñíóâàâ ïðèòóëîê äëÿ á³äíèõ ëþ-
äåé ë³òíüîãî â³êó ³ ïîæåðòâóâàâ
äëÿ íüîãî ìàºòîê ó Áîáðèíåöü-
êîìó ïîâ³ò³ ç ï³âòîðà òèñÿ÷àìè
äåñÿòèí çåìë³, ùî äàâàëî ïîíàä
3 òèñÿ÷³ ðóáë³â ð³÷íîãî ïðèáóò-
êó. Àáðàì Áðîäñüêèé çàëèøèâ
Çëàòîï³ëü ó 1858 ðîö³ ³ ïåðåáðàâ-
ñÿ ñïî÷àòêó äî Ïåòåðáóðãà, ñòàâ-
øè öàðñüêîñ³ëüñüêèì êóïöåì
ïåðøî¿ ã³ëüä³¿, à ïîò³ì — äî
Îäåñè.

Òóò æå ç äðóæèíîþ Õàéºþ, ÷î-
òèðìà ñèíàìè ³ òðüîìà äîíüêà-
ìè ç 1860 ðîêó æèâ ³ ²çðà¿ëü, ùî
ñòàâ íàéóñï³øí³øèì íàùàäêîì
Ìå¿ðà Øîðà. Ó ãðóäí³ 1865-ãî
â³í ïîäàâ ïðîõàííÿ ïðî çàðàõó-

âàííÿ éîãî ç îäåñüêèõ êóïö³â ó
êè¿âñüê³. Äî 1858 ðîêó ïðàâîì
ïðîæèâàííÿ â Êèºâ³ êîðèñòóâà-
ëèñÿ ëèøå ºâðå¿ — êóïö³ 1-î¿
ã³ëüä³¿, òîáòî, ÿê³ ñêîëîòèëè 
100-òèñÿ÷íèé êàï³òàë. Ðåøò³ äî-
çâîëÿëîñÿ çíàõîäèòèñÿ â ì³ñò³ íå

á³ëüøå òðüîõ äí³â, çà âèíÿòêîì
÷àñó ïðîâåäåííÿ ÿðìàðîê ³ â ñïå-
ö³àëüíèõ ì³ñöÿõ.

Îòæå, âæå ç ïåðøèõ äí³â ñâî-
ãî ïåðåáóâàííÿ â Êèºâ³ ²çðà¿ëü
Áðîäñüêèé ñòàâ îäíèì ³ç íàé-
âïëèâîâ³øèõ ï³äïðèºìö³â ãóáåð-
í³¿. Òèì ÷àñîì, éîãî ñòàðòîâèé
êàï³òàë ñòàíîâèâ óñüîãî 40 òè-
ñÿ÷ ðóáë³â, îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ
ðîçïîä³ëó áàòüê³âñüêîãî ñïàäêó.

Ñâ³é ïåðøèé öóêðîðàô³íàä-
íèé çàâîä 23-ð³÷íèé ²çðà¿ëü
Áðîäñüêèé çàñíóâàâ ó 1846 ðîö³
â ñåë³ Ëåáåäèí, íåäàëåêî â³ä
Çëàòîïîëÿ, ó âîñüìè âåðñòàõ â³ä
ìàéáóòíüî¿ ñòàíö³¿ Øïîëà. Éî-
ãî êîìïàíüéîíîì áóâ âëàñíèê
íàâêîëèøí³õ çåìåëü Ïåòðî Ëî-
ïóõ³í, îíó÷àòèé ïëåì³ííèê ñâ³ò-
ë³éøîãî êíÿçÿ Ïîòüîìê³íà.

Â³ñ³ì ðîê³â âîíè êåðóâàëè çà-
âîäîì ðàçîì, à ïîò³ì âèðîáíèö-
òâî ïåðåéøëî â ïîâíó âëàñí³ñòü
Áðîäñüêîãî. Ç ÷àñîì â³í çàñíó-
âàâ Îäåñüêèé, ïðèäáàâ Êàãàð-
ëèöüêèé ³ Êîðþêîâñüêèé, óçÿâ ó
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó Ðàéãîðîä-
ñüêèé ³ î÷îëèâ Òîìàøåâñüêèé
öóêðîâ³ çàâîäè. Â³äîìèé ïîë³-
òèê ³ ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Ñåðã³é
Â³òòå, ùî äîáðå çíàâ ²çðà¿ëÿ
Áðîäñüêîãî, çãîäîì ïèñàâ ïðî
íüîãî: "Öå áóëà íà âèãëÿä äóæå
ïîâàæíà ë³òíüîãî â³êó ëþäèíà,
êîòðà íàãàäóâàëà çà çîâí³øí³ñòþ
á³áë³éíîãî ïàòð³àðõà. Â³í áóâ

íàäçâè÷àéíî áàãàòèì. Ìåí³ äî-
âîäèëîñÿ ç íèì íåîäíîðàçîâî
ðîçìîâëÿòè, âåñòè ÷èñòî ä³ëîâ³
ðîçìîâè, ³ çàâæäè â³í ñïðàâëÿâ
íà ìåíå âðàæåííÿ ëþäèíè íåé-
ìîâ³ðíî ðîçóìíî¿, àëå ìàéæå
çîâñ³ì íåîñâ³÷åíî¿".

Äîñÿãëè óñï³õó â ñ³ìåéíîìó
á³çíåñ³ é ñèíè ²çðà¿ëÿ — Ëàçàð
³ Ëåâ. Íà ïî÷àòêó 1900-õ âîíè
êåðóâàëè âæå ø³ñòüìà àêö³îíåð-
íèìè òîâàðèñòâàìè, äî ñêëàäó
ÿêèõ âõîäèëè 10 áóðÿêîöóêðî-
âèõ ³ 3 ðàô³íàäíèõ çàâîäè â Êè-
¿âñüê³é, ×åðí³ã³âñüê³é, Ïîëòàâ-
ñüê³é, Îäåñüê³é, Ïîä³ëüñüê³é ³
Êóðñüê³é ãóáåðí³ÿõ. Ö³êàâî, ùî
áðàòè óñïàäêóâàëè â³ä áàòüêà íå
ëèøå êîìåðö³éíèé äàð, àëå ³
÷óéí³ñòü äî ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá.

Ï³ñëÿ ñìåðò³ ²çðà¿ëÿ Áðîä-
ñüêîãî â 1888 ðîö³ òàëàíîâèòèì
ïðîäîâæóâà÷åì ñ³ìåéíîãî á³çíå-
ñó ñòàâ éîãî ñòàðøèé ñèí Ëàçàð
Áðîäñüêèé. Îñâ³÷åíèé ³ åíåðã³é-
íèé ï³äïðèºìåöü, â³í äóæå
øâèäêî ñòàâ îäíèì ³ç íàéá³ëü-
øèõ öóêðîçàâîä÷èê³â Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿. Ñàìå Ëàçàð ³í³ö³þâàâ
ñòâîðåííÿ Âñåðîñ³éñüêîãî òîâà-
ðèñòâà öóêðîçàâîä÷èê³â. Êð³ì
òîãî, Ëàçàðÿ Áðîäñüêîãî íåâè-
ïàäêîâî íàçèâàþòü "áàòüêîì
Êè¿âñüêîãî Ïîë³òåõà". 

²ñòîð³ÿ éîãî òàêà: äî ê³íöÿ
1890-õ ó öóêðîâ³é ïðîìèñëîâî-
ñò³ ï³âäåííîãî çàõîäó Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿ ðîçïî÷àëàñÿ ãîñòðà êðè-
çà. ²ñíóþ÷à òîä³ ìîíîïîëüíà îð-
ãàí³çàö³ÿ "Öóêðîâèé ñèíäèêàò"
ïðèïèíèëà âèâîçèòè íàäëèøêè
öóêðó çà êîðäîí: ö³íè íà âíóò-
ð³øíüîìó ðèíêó ïîïîâçëè âíèç,
çàãðîæóþ÷è áàãàòüîì öóêðîçà-
âîä÷èêàì áàíêðóòñòâîì... Ïðåä-
ñòàâíèêè öóêðîâî¿ ïðîìèñëîâî-
ñò³ íà ÷îë³ ç Ëàçàðåì Áðîäñüêèì
ïîäàëè ì³í³ñòðîâ³ ô³íàíñ³â ãðà-
ôó Ñåðã³þ Â³òòå ïåòèö³þ, â ÿê³é
ïðîñèëè ââåñòè "ðó÷íå" ðåãóëþ-
âàííÿ ö³í íà öóêîð. Ïðè öüîìó
öóêðîçàâîä÷èêè ïîîá³öÿëè, ùî
ÿêùî ð³øåííÿ óðÿäó áóäå ïîçè-
òèâíèì, âîíè ïîæåðòâóþòü çàñî-
áè íà ñòâîðåííÿ âèùîãî ó÷áîâî-
ãî çàêëàäó ç ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â
â ãàëóç³ áóðÿê³âíèöòâà ³ öóêðî-
âîãî âèðîáíèöòâà â Êèºâ³. Çà çà-
äóìîì òâîðö³â, ìàéáóòí³é Ïîë³-
òåõí³÷íèé ³íñòèòóò ïîâèíåí áóâ
ìàòè ÷îòèðè â³ää³ëåííÿ: ìåõà-
í³÷íå, ³íæåíåðíå, õ³ì³÷íå, àãðî-
íîì³÷íå ³ ãîòóâàòè ôàõ³âö³â-òåõ-
íîëîã³â äëÿ âåëèêèõ ïðîìèñëî-
âèõ ï³äïðèºìñòâ. Áóäóâàëè Êè-
¿âñüêèé Ïîë³òåõ íà ãðîø³ òèõ æå
ïðîìèñëîâö³â. Íàéá³ëüøó ñóìó
ïîæåðòâóâàâ Ëàçàð Áðîäñüêèé.

²çðà¿ëü Áðîäñüêèé ïåðåêîíó-
âàâ ñâî¿õ ñèí³â, ùî çàìîæí³ ëþ-
äè ïîâèíí³ íåîäì³ííî çàéìàòè-
ñÿ áëàãîä³éí³ñòþ. Ñàì ²çðà¿ëü
Ìåºðîâè÷, ÿê ñòâåðäæóþòü éî-
ãî ñó÷àñíèêè, í³êîëè íå ðåêëà-
ìóâàâ ñâî¿ ïîæåðòâóâàííÿ, õî÷à
ñóìè âèä³ëÿâ ÷èìàë³ (150 òèñ.
ðóáë³â íà áóä³âíèöòâî ë³êàðí³ íà
Ëóê’ÿí³âö³, ïîíàä 40 òèñ. ðóá-
ë³â — íà áóä³âíèöòâî ³ óñòàòêó-
âàííÿ Ïåðøîãî êîìåðö³éíîãî
ó÷èëèùà (âóë. Âîðîâñüêîãî, 24)).

Ïðîòå â³í çàâæäè çàóâàæóâàâ:
"ß äàþ íå òîìó, ùî ìåí³ õî÷åòü-
ñÿ äàâàòè, à òîìó, ùî óñâ³äîì-
ëþþ, ùî ïîòð³áíî ³ íàëåæèòü
äàâàòè". Òàêèõ æå ïðèíöèï³â
äîòðèìóâàëèñÿ ³ éîãî ñèíè.
Íàéùåäð³øèì áóâ Ëàçàð ²çðà-
¿ëüîâè÷. Îñîáëèâî âåëèê³ ïî-
æåðòâóâàííÿ â³í ñïðÿìîâóâàâ äî
ìåäè÷íèõ óñòàíîâ. Ó 1895 ðîö³
â³í çàñíóâàâ Òîâàðèñòâî áîðîòü-
áè ç çàðàçíèìè õâîðîáàìè. Öÿ
³í³ö³àòèâà áóëà íàäçâè÷àéíî
âàæëèâîþ ó òîé ÷àñ, îñê³ëüêè

ì³ñòî ÷àñòî ñòðàæäàëî â³ä ð³ç-
íèõ åï³äåì³é, çîêðåìà, äèôòå-
ðèòó, ùî çàáèðàâ ÷èìàëî äèòÿ-
÷èõ æèòò³â. Ó 1896-ìó âñüîãî çà
îäèí áóä³âåëüíèé ñåçîí íà Áàé-
êîâ³é ãîð³ (óë. Ïðîòàñ³â ßð, 4)
áóëî çáóäîâàíî Áàêòåð³îëîã³÷-
íèé ³íñòèòóò. Îñíîâíó ñóìó —
55 òèñ. ðóáë³â — âèä³ëèâ Ëàçàð
Áðîäñüêèé. Íèí³ â ö³é áóä³âë³
çíàõîäèòüñÿ Êè¿âñüêèé ÍÄ² åï³-
äåì³îëîã³¿ ³ ³íôåêö³éíèõ õâîðîá.
Ëàçàð ³ éîãî ìîëîäøèé áðàò Ëåâ
ô³íàíñóâàëè ë³êàðíþ íà Ëóê’ÿ-
í³âö³, ÿêó ïî÷àâ áóäóâàòè ¿õí³é
áàòüêî (òåïåð öå îáëàñíà ë³êàð-
íÿ). Ó 1899 ðîö³ Ëàçàð Áðîä-
ñüêèé âèä³ëèâ êîøòè íà ðîçøè-
ðåííÿ àêóøåðñüêî¿ êë³í³êè Óí³-
âåðñèòåòó ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà.
Áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ìîæíà ñêà-
çàòè, ùî íå áóëî â ò³ ðîêè æîä-
íîãî ïîì³òíîãî ñóñï³ëüíîãî
ïðîåêòó, â ÿêîìó íå âçÿâ áè
ó÷àñòü Ëàçàð Áðîäñüêèé. Òàê, ó
1889 ðîö³ â Êèºâ³ áóëî ñòâîðå-
íî õóäîæíüî-ïðîìèñëîâèé ³ íà-
óêîâèé ìóçåé (íèí³ — Íàö³î-
íàëüíèé ìóçåé óêðà¿íñüêîãî
ìèñòåöòâà). Ðàõóíîê ñâî¿ì åêñ-
ïîíàòàì â³í â³äêðèâ ³ç ïîäàðóí-
ê³â çàñíîâíèê³â, îäíèì ³ç ÿêèõ
áóâ Ëàçàð Áðîäñüêèé, êîòðèé
ñòàâ ó÷àñíèêîì Òîâàðèñòâà ñòà-
ðîâèíè ³ ìèñòåöòâ. Äî ñëîâà, â
êîëåêö³¿ ìóçåþ çáåð³ãñÿ ïîðòðåò
Ëàçàðÿ Áðîäñüêîãî, âèêîíàíèé
â³äîìèì êè¿âñüêèì æèâîïèñöåì
Ìèêîëîþ Ïèìîíåíêîì. ²í³ö³-
àòîðè áóä³âíèöòâà òàê çâàíîãî
Òðî¿öüêîãî íàðîäíîãî äîìó Òî-
âàðèñòâà ïèñåìíîñò³ — ïðîñâ³ò-
íèöüêîãî öåíòðó (íèí³ — Òåàòð
îïåðåòè, âóëèöÿ Âåëèêà Âàñèëü-
ê³âñüêà, 53) — íå ìàëè â ñâîºìó
ðîçïîðÿäæåíí³ ìàéæå í³ÿêèõ

ïî÷àòêîâèõ êîøò³â, ³ ¿õí³ íàì³-
ðè çàëèøèëèñÿ á ëèøå ìð³ºþ,
ÿêáè äîïîìîãó âàãîìèì ðóáëåì
íå íàäàëè áëàãîä³éíèêè — ³
á³ëüøå çà âñ³õ Ëàçàð Áðîäñüêèé.
Ïðèì³ùåííÿ òåàòðó çáóäóâàëè â
1902 ðîö³.

Æèòòÿ Ëàçàðÿ Áðîäñüêîãî
îá³ðâàëîñÿ â 1904 ðîö³ íà â³äïî-
÷èíêó â Øâåéöàð³¿. Çà ³ðîí³ºþ
äîë³, ïðè÷èíîþ ñìåðò³ öóêðîçà-
âîä÷èêà ñòàâ öóêðîâèé ä³àáåò.
24 âåðåñíÿ íà âîêçàëüí³é ïëîù³
òèñÿ÷³ êèÿí çóñòð³÷àëè ïî¿çä, ùî
ïðèáóâ ³ç Øâåéöàð³¿. Öüîãî æ
äíÿ çà âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ íàðîäó
â³äáóëîñÿ â³äñï³âóâàííÿ Ëàçàðÿ
Áðîäñüêîãî â ïîáóäîâàí³é íèì
ñèíàãîç³. Íàä âõîäîì äî ñèíàãî-
ãè áóâ íàïèñ: "Ïîïåðåäó íüîãî
éäå ÷åñíîòà". Â³ääàòè îñòàíí³
ïî÷åñò³ âèäàòíîìó êèÿíèíó
ïðèéøëà âñÿ åë³òà ì³ñòà, â òðà-
óðí³é ïðîöåñ³¿ áðàëè ó÷àñòü ãó-
áåðíàòîð, êîìàíäóâà÷ â³éñüêî-
âèì îêðóãîì, ì³ñüêèé ãîëîâà...
ßê ïèñàëè êè¿âñüê³ ãàçåòè, áóëî
ïðèñëàíî ïðèáëèçíî 150 â³íê³â,
ç íèõ 10 áóëè ñð³áíèìè. Ïîõî-
âàëè Áðîäñüêîãî â ìàðìóðîâîìó
ñêëåï³ íà Ëóê’ÿí³âñüêîìó ºâðåé-
ñüêîìó êëàäîâèù³, àëå äî ñüîãî-
äí³ â³í íå çáåð³ãñÿ.

Ó ñâîºìó çàïîâ³ò³ Ëàçàð Áðîä-
ñüêèé â³äïèñàâ ì³ñòó 500 òèñÿ÷
ðóáë³â — äëÿ áóä³âíèöòâà êðè-
òîãî ðèíêó. Âò³ì, ãðîø³ ïåðåäà-
âàëèñÿ çà îäí³º¿ óìîâè — ç äî-
õîä³â ðèíêó ì³ñòî ïîâèííå áóëî
ùîð³÷íî â³äðàõîâóâàòè 22,5 òè-
ñÿ÷ íà óòðèìàííÿ Áàêòåð³îëî-
ã³÷íîãî ³íñòèòóòó, äèòÿ÷îãî â³ä-
ä³ëåííÿ ªâðåéñüêî¿ ë³êàðí³, äâî-
êëàñíîãî ó÷èëèùà ³ìåí³ Áðîä-
ñüêîãî é ³íøèõ äîáðî÷èííèõ óñ-
òàíîâ

Газета "Хрещати " рам ах прое т "Київсь ий панте-
он", ор анізовано о Київсь им Медіа Холдин ом, про-
довж є п блі ації про видатних людей, я і в різний час
жили й творили в Києві. Наст пна розповідь присвяче-
на підприємцям Ізраїлю та Лазарю Бродсь им.
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Æèòòÿ ÿê ïîäâèã
Îëåêñàíäð Æåëòóõ³í òà éîãî ìàìà âèð³øèëè éòè äî ê³íöÿ

Ó Ñàøêà ãîñòðà ì³ºëî¿äíà ëåé-
êåì³ÿ. Öå ïî-ìåäè÷íîìó. Ïîì³æ
ñîáîþ ìàìà òà ñèí íàçèâàþòü íå-
äóãó õëîïöÿ ïðîñòî — “îíêî”,
“öå” àáî æ óçàãàë³ í³ÿê íå íàçè-
âàþòü. Ç³çíàþòüñÿ: ñòðàøíî âè-
ìîâëÿòè òàê³ ñëîâà âãîëîñ, äî ÿêèõ
ó ¿õí³é ðîäèí³ ùå é äîñ³ íå çâèê-
ëè. “Öå” âèë³êîâóºòüñÿ. Êîëè æ
ïîâòîðþºòüñÿ, ë³êóâàòè ñêëàäí³øå
é øàíñ³â íà îäóæàííÿ ìåíøå. ²
í³õòî, êàæå Ñàøêîâà ìàìà, íå ìî-
æå ïîÿñíèòè, â³ä ÷îãî “öå”.

“Çàõâîð³â ÿ ùå 2007 ðîêó. Íå-
ñïîä³âàíî,— ðîçïîâ³â Ñàøêî. —
Òîä³ ïðîéøîâ ÷îòèðè áëîêè õ³ì³î-
òåðàï³¿ òà îïðîì³íåííÿ. Â³ä “õ³ì³¿”
çàâæäè çëå. Äóæå íóäèòü ³ ñòðà-
øåííî õî÷åòüñÿ ñïàòè. Àëå ÿ âæå
çâèê. ² äî òîãî, ùî ëèñ³þ, òåæ
çâèê. À íà ìàëþê³â ó â³ää³ëåíí³,
êîëè ò³ ïëà÷óòü â³ä áîëþ, äèâèòè-
ñÿ îäíàêîâî ñòðàøíóâàòî. Ï³ñëÿ
ë³êóâàííÿ ìè ç ìàìîþ ïîâåðíó-
ëèñÿ äîäîìó, ³ ÿ ìàéæå ð³ê áóâ
óäîìà. À ïîò³ì ñòàâñÿ ðåöèäèâ.
Òîæ òåïåð ãîòóþñÿ äî îïåðàö³¿”. Ó
íåâåëè÷êîìó êîðèäîð÷èêó íà äðó-
ãîìó ïîâåðñ³ ë³êàðí³ “Îõìàòäèò”
Ñàøêî ðîçïîâ³äàº ìåí³ ïðî ñåáå.
Õëîï÷èíà êàæå, ùî âñå çíàº é ðî-
çóì³º, ïðîòå, êîëè ë³êàð ãîâîðèòü
ç íèì òà ìàìîþ ïðî õâîðîáó ³ ïðî
òå, ùî ÷åêàº íà íèõ ïîïåðåäó, îä-
ðàçó íàäÿãàº íàâóøíèêè òà ðîáèòü
ãó÷í³øå ìóçèêó. “Õàé ìàìà ñëóõàº.
ß íå ìîæó. Ñëîâà çàíàäòî ñòðàø-
í³ äëÿ ìåíå”,— êàæå õëîïåöü.

Òåïåð íà 17-ð³÷íîãî Ñàøêà ÷å-
êàº àóòî³ìóííà òðàíñïëàíòàö³ÿ
ê³ñòêîâîãî ìîçêó. Ïðîñò³øå êàæó-
÷è, õëîïöåâ³ ïåðåñàäæóâàòèìóòü
éîãî æ êë³òèíè. À ïåðåä òèì, ÿê
çàâæäè, “äæåíòëüìåíñüêèé îíêî-

íàá³ð”: ïóíêö³ÿ ñïèííîãî ìîçêó,
êàòåòåðè, ìåãàäîçîâà õ³ì³îòåðàï³ÿ,
îïåðàòèâíèé ïîøóê äîíîð³â òà
êîøò³â. Ë³êàð³ â “Îõìàòäèò³” çà-
ïåâíÿþòü, ùî òàê áóäå íàéë³ïøå
äëÿ õëîïöÿ ³ ùî öå ºäèíèé âèõ³ä
àáè â³í îäóæàâ ³ çì³ã æèòè äàë³. Òà
é çàñïîêîþþòü çíåðâîâàíó ìàìó:
ñâî¿ êë³òèíè ëåãøå ³ øâèäøå ïðè-
æèâàþòüñÿ â îðãàí³çì³. Îäíàê ³
ï³ñëÿ òðàíñïëàíòàö³¿ òàêîæ áóâà-
þòü ðåöèäèâè. Âò³ì, Ñàøêî òà éî-
ãî ìàìà Òåòÿíà Ìèõàéë³âíà ç³çíà-
ëèñÿ ìåí³, ùî âèð³øèëè éòè äî
ê³íöÿ: õàé áóäå, ùî áóäå.

Ñàøêî êàæå, ùî òóò, â “Îõìàò-
äèò³”, ìàéæå í³ ç êèì, îêð³ì ìà-
ìè, íå ñï³ëêóºòüñÿ. À ùå ³íêîëè
òåëåôîíóþòü øê³ëüí³ äðóç³, ç ÿêè-
ìè â³í, ùå çäîðîâèé, ÷àñòåíüêî ¿ç-
äèâ íà ðèáîëîâëþ ïîäàë³ â³ä ñåëà.
Õëîïåöü ðîçïîâ³â, ÿê çëîâèâ ùó-
êó é êîðîïà òà ùî ìð³º ï³éìàòè íà
ñâîþ âóäî÷êó ñîìà. Òà âîíè, íà
æàëü, íå âîäÿòüñÿ â äîìàøí³õ
ñòàâêàõ. Ìàìà êàæå, ùî ÷àñîì
Ñàøêî ïðîñèòüñÿ äîäîìó, íà Ïîë-
òàâùèíó, â ìàëåíüêå ñåëî Íîâî-
êî÷óá³¿âêà.

Çíàº, ùî íèí³ éîìó òà ìàì³ ïî-
òð³áíî äóæå áàãàòî ãðîøåé, àáè
ïðîéòè âñ³ âèïðîáóâàííÿ äî ê³í-
öÿ. Çâ³ñíî, ó êîæíîãî ïàö³ºíòà —
ñâîÿ ³íäèâ³äóàëüíà ñóìà. Îäíàê,
ó ñåðåäíüîìó, öå äåñü 55 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Ñ³ì’ÿ â íèõ á³äíà: òàòî
ïîìåð ê³ëüêà ðîê³â òîìó, à Òåòÿ-
íà Ìèõàéë³âíà — çâè÷àéíà òðó-
ä³âíèöÿ ç Ïîëòàâùèíè. Äî çâ³ëü-
íåííÿ ïðàöþâàëà íà êîìá³êîð-
ìîâîìó çàâîä³, à íàéá³ëüø³ ãðî-
ø³, ùî òðèìàëà â ðóêàõ çà ñâîþ
ðîáîòó, 400—500 ãðèâåíü. Íå
á³ëüøå é íå ìåíøå. Íèí³ æèâóòü

ëèøå íà Ñàøêîâó ïåíñ³þ òà äî-
ïëàòó äî íå¿.

“ßêáè íå âîëîíòåðè ³ ñïîíñîðè,
íå çíàþ, ùî áóëî á òîä³ ç íàìè”,—
á³äêàºòüñÿ ïàí³ Òåòÿíà. — Ñïîä³-
âàòèìåìîñÿ ò³ëüêè íà êðàùå. ßê
êàæå ì³é Ñàøêî, àáî ìè çâ³äñè ñà-
ì³ ïî¿äåìî, àáî íàñ çâ³äñè âèâå-
çóòü”

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

Áåç íàä³¿ ñïîä³âàþ÷èñü
Ïîïðè íåäóãó ä³â÷èíà Òåòÿíà ìð³º ïðî ðîäèííå ùàñòÿ

Äî ñâîº¿ õâîðîáè Òåòÿíà ×åð-
â’ÿêîâà ðîñëà çäîðîâîþ òà æèò-
òºðàä³ñíîþ ä³â÷èíêîþ. ßê ³ ³í-
ø³ ä³òè, âîíà ÷èòàëà êàçêè, ãðà-
ëàñÿ â ï³æìóðêè, ñòðèáàëà â
“êëàñèêè”, ¿ëà ìîðîçèâî òà íå
äóìàëà ïðî ïðîáëåìè. Ïîò³ì Òå-
òÿíêà ï³øëà äî øêîëè, äå îòðè-
ìóâàëà ñâî¿ “äâ³éêè” òà “ï’ÿò³ð-
êè”, ñï³ëêóâàëàñÿ ç îäíîë³òêà-
ìè. Îäíå ñëîâî, äèòèíñòâî: óñå,
ÿê ó âñ³õ. “ß áóëà òàêîþ ñîá³ àê-
òèâ³ñòêîþ, ïîëþáëÿëà çàíÿòòÿ ç
ô³çêóëüòóðè. Ùå ç³ øê³ëüíèõ ðî-
ê³â ó ìåíå çáåð³ãñÿ çíà÷îê çà ïå-
ðåìîãó â çìàãàííÿõ: ÿ ïåðøîþ
ïðèá³ãëà äî ô³í³øó,— ðîçïîâ³-
äàº Òåòÿíà áåçæóðíî, í³áè âñå
ñòàëîñÿ ëèøå äåíü òîìó. — À ùå
ÿ òîä³ äóæå õîò³ëà ñòàòè âîä³ºì
òðàìâàÿ”.

Êîëè Òåòÿíö³ áóëî 13 ðîê³â,
áàòüêè ïîì³òèëè, ùî â äîíüêè
ïî÷àâ äóãîþ âèêðèâëÿòèñÿ õðå-
áåò. Ñàìå òîä³ ë³êàð³ ïîñòàâèëè
ñòðàøíèé äëÿ ä³â÷èíêè ä³àãíîç:
ïðîãðåñóþ÷èé ñêîë³îç ²²² ñòàä³¿.
Æîäí³ ïðèïèñè ìåäèê³â íå äîïî-
ìàãàëè: àí³ ìàñàæ, àí³ ïëàâàííÿ,
àí³ ë³êóâàëüíà ô³çêóëüòóðà. “ß
ñëóõíÿíî â³äâ³äóâàëà âñ³ ïðèçíà-
÷åí³ ïðîöåäóðè. Ïîñò³éíî ðîáè-
ëà çí³ìêè, àáè ä³çíàòèñÿ, ÷è º áî-
äàé ÿêåñü ïîë³ïøåííÿ. Òà, íà
æàëü, ìîÿ íåäóãà ò³ëüêè ïðîãðå-
ñóâàëà”,— çãàäóº ä³â÷èíà. Â Òå-
òÿíè ïî÷àâ ðîñòè ãîðá. Àëå ïî-
ïðè âñå ä³â÷èíà é äàë³ íàâ÷àëà-
ñÿ, âñòóïèâøè äî îäíîãî ç³ ñòî-

ëè÷íèõ âèø³â. Ïðîòå ï³ñëÿ ïåð-
øîãî êóðñó ñòóäåíòêà çìóøåíà
áóëà ïîêèíóòè ³íñòèòóò — çäîáó-
âàòè çíàííÿ áóëî áîëÿ÷å ó ïðÿ-
ìîìó çíà÷åíí³ öüîãî ñëîâà. Ïðî
õâîðîáó âîíà ðîçïîâ³ëà ëèøå
íàéáëèæ÷èì äðóçÿì, ñïîä³âà-
þ÷èñü íà ¿õíº ðîçóì³ííÿ òà ï³ä-
òðèìêó. À â³ä ³íøèõ ñâîþ íåäó-

ãó ïðèõîâóâàëà äî îñòàííüîãî.
Äîõîäèëî äî àáñóðäó: ùîá í³õòî
í³÷îãî íå ïîì³òèâ, âîíà íàäÿãà-
ëà íà ñåáå ïîá³ëüøå ãðóáèõ ðå÷åé.
Îäíàê òàêå “ìàñêóâàííÿ” íå
çäàòíå áóëî óñóíóòè ïðîáëåìó:
á³ëü ó ñïèí³ äàâàâ ïðî ñåáå çíà-
òè, à ê³ëüêàð³÷í³ ñïðîáè îäóæàòè
âèÿâèëèñÿ ìàðíèìè.

Íèí³ ä³â÷èí³ äâàäöÿòü ÷îòèðè.
ªäèíèì âèõîäîì äëÿ íå¿ º íàä-
ñêëàäíà îïåðàö³ÿ ³ç âæèâëåííÿì
ó õðåáåò ³ìïëàíòàíò³â. Òàêå õ³-
ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ êîøòóº 60 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Öèõ ãðîøåé ðîäèíà
õâîðî¿ çàîùàäèòè íå â çìîç³. ¯¿
òàòî — âîä³é, ñòàðøà ñåñòðà —
êðåäèòíèé ³íñïåêòîð ó òîðãîâåëü-

íîìó öåíòð³, ìàìà òåæ íåçäóæàº,
òîæ íå ïðàöþº. Àðèôìåòèêà
ïðîñòà: çà òàêèõ óìîâ íå çàáàãà-
ò³ºø. Òà é æèòòÿ ñ³ì’¿ ×åðâ’ÿêî-
âèõ êîìôîðòíèì íå íàçâåø. “Ó
íàø³é äâîê³ìíàòí³é êâàðòèð³
ò³ëüêè â îäí³é ê³ìíàò³ º øïàëå-
ðè, à ó äðóã³é — ãîë³ ñò³íè. Áàòü-
êè ðîçëó÷åí³ é ïîñò³éíî ñâàðÿòü-
ñÿ”,— ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà. Ùîá
çàðîáèòè ãðîøåé ñîá³ íà îïåðà-
ö³þ, ä³â÷èíà ï³øëà ïðàöþâàòè íà
çàâîä ïàêóâàëüíèöåþ. Ïðîòå é
òóò äîâãî íå âèòðèìàëà. À ¿¿ ðå-
áåðíèé ãîðá íàñò³ëüêè âèð³ñ, ùî
çàòèñêàº ëåãåí³ òà ñåðöå.

Òåòÿíà òðèìàºòüñÿ ç îñòàíí³õ
ñèë. Óâåñü ÷àñ ñèäèòü óäîìà: íå
õîäèòü íà äèñêîòåêè ÷è â ê³íî, íå
ïåðåãëÿäàº òåàòðàëüíèõ âèñòàâ.
Íàâ³òü çâè÷àéí³ ïðîãóëÿíêè ç ïî-
äðóãàìè òàêîæ ñòàëè ñâîºð³äíèì
òàáó. “Ó ìåíå íàâ³òü âèíèê íåâå-
ëèêèé êîìïëåêñ. ß äèâëþñÿ íà
ñâî¿õ îäíîë³òê³â ³ õî÷ó áóòè òåæ
çäîðîâîþ, ÿê ³ âîíè. Õî÷ó ìàòè
êîõàíîãî ÷îëîâ³êà òà äèòèíó”,—
ìð³º âãîëîñ Òåòÿíà. Ñèäÿ÷è âäî-
ìà, ä³â÷èíà çàõîïèëàñÿ ìàëþâàí-
íÿì: ïåðåìàëüîâóº êàðèêàòóðè ç
ãàçåò. Æèòòÿ âèðóº äåñü çà â³ê-
íîì, àëå ïîêè ùî áåç íå¿.

Äîïîìîãòè Òåòÿí³ ìîæíà, ïåðå-
êàçàâøè ãðîø³ íà ïîòî÷íèé ðà-
õóíîê ó áàíêó “Õðåùàòèê”
¹ 26209000118010, ÌÔÎ
300670, êîä ªÄÐÏÎÓ 19364259

Під от вала Людмила КОЛБ,
спеціально для “Хрещати а”
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Äîïîìîæ³òü óðÿòóâàòè Ñàøêà Æåëòóõ³íà!
Áàíê îäåðæóâà÷à: ÊÁ “Ïðèâàòáàíê”
ÌÔÎ: 305299
ÎÊÏÎ: 14360570
Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à: 29244825509100
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: 
“Íà êàðòêó “Ìèòòºâà” ¹ 4405885012844673. Äàòåíêî Òåòÿíà Ìè-

õàéë³âíà. ²ÏÍ 2158816104. Áåçêîðèñëèâà ô³íàíñîâà äîïîìîãà íà ë³-
êóâàííÿ ñèíà”.

Òåëåôîí ìàìè Òåòÿíè: 
8(066) 836-89-34 òà 8(067) 886-78-60.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

За�рите�а�ціонерне�товариство�

“Бан�івсь�а�а�ціонерна�страхова��омпанія”�
(�од�ЄДРПОУ�21539832),�

повідомляє�про�проведення�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�товариства,�я�і�відб�д�ться

20 березня�2009�ро���о�16.00�за�адресою:�м.�Київ,�пров�ло��М�зейний,�6,�офіс�102.�

Реєстрація�а�ціонерів�провадитиметься�з�15.00�до�15.50���день�проведення�зборів�за�в�азаною

вище�адресою.�

Для��часті���зборах�необхідно�мати�до��мент,�що�посвідч�є�особ��(паспорт),�а�для�представни�ів

а�ціонерів —� ще� й� дор�чення� на� право� �часті� в� зборах,� оформлене� відповідно� до� чинно�о

за�онодавства.

Порядо��денний:

1.�Звіт�Правління�АТ�“БАСК”�за�2008�рі�.

2.�Звіт�ревізійної��омісії�про�діяльність�товариства�за�2008�рі�.

3.�Затвердження�річних�рез льтатів�фінансово-"осподарсь�ої�діяльності�товариства�за�2008�рі�.

4.�Порядо��розподіл �приб т� �за�2008�рі�.

5.�Порядо��розподіл �приб т� �за�2005�рі�.

6.�Від�ли�ання�та�обрання�Голови�Правління�товариства.

7.�Прийняття�рішення�про�збільшення�стат тно"о��апітал �АТ�“БАСК”�за�рах но��реінвестиції�дивідендів�шляхом�збільшення

номінальної�вартості�а�цій.

8.�Прийняття�рішення�про�вип с��а�цій�шляхом�збільшення�номінальної�вартості�а�цій�та�обмін �а�цій�старої�номінальної

вартості�на�а�ції�нової�номінальної�вартості.

9.�Затвердження�змін�до�стат т �АТ�“БАСК”,�пов’язаних�із�збільшенням�стат тно"о��апітал �шляхом�збільшення�номінальної

вартості�а�цій.

10.�Затвердження�стро� �подання�а�ціонерами�заяв�із�з"одою�направити�нараховані�їм�дивіденди�на�збільшення�стат тно"о

�апітал .

11.�Прийняття�рішення�про�визначення� повноважено"о�ор"ан �товариства.

12.�Прийняття�рішення�про�визначення� повноважених�осіб�товариства.

13.�Прийняття�рішення�про�внесення�змін�до�до"овор �на�ведення�реєстр �власни�ів�іменних�цінних�паперів.

Інформація�до�п.�3�поряд���денно�о:

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�підприємства�(тис.��рн.)

Інформація�до�п.�7�поряд���денно�о:
Мотивом�збільшення�стат тно"о��апітал �є�нарощення��апітал �АТ�“БАСК”�та�підвищення�платоспроможності.

Стат тний� �апітал� збільш ється�шляхом� за�рито"о� розміщення� а�цій� нової� номінальної� вартості� за� рах но�� реінвестиції

дивідендів�за�2008�рі��та�за�2005�рі��ви�лючно�шляхом�збільшення�номінальної�вартості�а�цій,�що�належать�а�ціонерам,�я�і

є�а�ціонерами�товариства�на�дат �почат� �стро� �виплати�дивідендів.

Мінімальний�розмір�збільшення�стат тно"о��апітал �с�ладає�4�153�800,00�"рн.�

Розміщ ється� 1� 290� 000� простих� іменних� а�цій� в� до� ментарній�формі� існ вання� за"альною� номінальною� вартістю�

26 406 300,00�"ривень.

Нова�номінальна�вартість�а�цій�с�ладає�20,47�"ривні.�Усі�а�ціонери�товариства�мають�переважне�право�на�придбання�а�цій,

відповідно�до�я�их�прийняте�рішення�про�розміщення�,� ��іль�ості,�пропорційній�їх�частці� �стат тном ��апіталі�товариства.

Право� на� отримання� дивідендів� та� розпорядження� нарахованими�дивідендами�мають� власни�и� а�цій,� я�і� є� а�ціонерами

товариства�на�дат �почат� �стро� �виплати�дивідендів.

Дата�почат� �стро� �виплати�дивідендів�встановлюється�рішенням�за"альних�зборів�а�ціонерів.

Порядо��відш�од вання�власни�ам�а�цій�збит�ів,�пов’язаних�із�змінами�стат тно"о��апітал :�збит�ів�в�а�ціонерів,�пов’язаних

із�змінами�стат тно"о��апітал �товариства,�не�передбачається.

Прое�т�змін�до�стат�т�,�пов’язаних�із�збільшенням�стат�тно�о��апітал�:

“4.1.�Стат тний��апітал�товариства�с�ладає�26�406�300,00�"ривень,�поділених�на�1�290�000�(один�мільйон�двісті�дев’яносто

тисяч)�простих�іменних�а�цій�номінальною�вартістю�20,47�"ривні��ожна.

А�ції�розподіляються�та�им�чином:

1)�ТОВ�“Шелтон”�—�а�ції�в��іль�ості�1�267�812�шт.�на�за"альн �с м �25�952�111,64�"рн.,�що�становить�98,28�%�стат тно"о

�апітал ;

2)�Рись�Сер"ій�Ми�олайович�—�а�ції�в��іль�ості�11�094�шт.�на�за"альн �с м �227�094,18�"рн.�що�с�ладає�0,86�%�стат тно"о

�апітал ;

3)�Кривошея�Сер"ій�Ві�торович�—�а�ції�в��іль�ості�11�094�шт.�на�за"альн �с м �227�094,18�"рн.,�що�с�ладає�0,86�%�стат тно"о

�апітал .”

За�довід�ами�та�інформацією�звертатись�за�телефоном�(044)�495-85-10

Правління�АТ�“БАСК”

Наймен�вання�по�азни�а
Період

2007�рі� 2008�рі�

Усьо"о�а�тивів 24�995 28�367

Основні�засоби 245 233

Дов"остро�ові�фінансові�інвестиції 4�654 4�654

Запаси 9 4

С марна�дебіторсь�а�забор"ованість 131 295

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 20�006 1�631

Нерозподілений�приб то� 6�831 4�381

Власний��апітал 23�126 27�440

Стат тний��апітал 15�893 22�252

Дов"остро�ові�зобов’язання� 0 0

Поточні�зобов’язання� 17 1

Чистий�приб то��(збито�) 6�774 4�315

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 0,0 0,0

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви� плених�протя"ом�період �(шт.) 0,0 0,0

За"альна�с ма��оштів,�витрачених�на�ви� п�власних�а�цій�протя"ом�період 0,0 0,0

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період �(осіб) 19 11

ПОВІДОМЛЕННЯ�

про�с�ли�ання�позачер�ових

За�альних�зборів�а�ціонерів

Відповідно� до� рішення� Правління� (Прото�ол� №� 5� від

27.01.2009 р.)�Від�рите�а�ціонерне�товариство�“Бан��Р�с�ий

Стандарт”,� �од� ЄДРПОУ� 34186061,� зареєстроване

Шевчен�івсь�ою� районною� �� місті� Києві� державною

адміністрацією�06.08.2008�р.�(далі —�”Бан�”),�повідомляє�про

проведення�позачер"ових�За"альних�зборів�а�ціонерів�Бан� ,�я�і

відб д ться�18�березня�2009�ро� �о�9.00�за�адресою:�Російсь�а

Федерація,�105187,�м.�Мос�ва,�в л.�Т�аць�а,�б д.�36.�Почато�

реєстрації�а�ціонерів�та�їх�представни�ів�о�8.30.

Порядо��денний:

1. Про�збільшення�розмір �стат тно"о��апітал �Бан� �шляхом�збільшення

�іль�ості� а�цій� існ ючої� номінальної� вартості� за� рах но��додат�ових

внес�ів.

2. Про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�та�затвердження�прото�ол 

рішення�про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій.

3. Про�затвердження�перелі� �інших�Інвесторів,�серед�я�их�передбачено

розміщення�а�цій,�відповідно�до�я�их�прийнято�рішення�про�розміщення.

4. Про� визначення�  повноважено"о� ор"ан � Бан� ,� я�ом � надаються

повноваження�приймати�рішення�пов’язані�з�вип с�ом�а�цій.

5. Про�внесення�змін�до�Стат т �Бан� �шляхом�ви�ладення�йо"о�в�новій

реда�ції.�

Інформація�про�збільшення�стат�тно�о��апітал��Бан��.

а) мотиви,�спосіб�та�мінімальний�розмір�збільшення�стат тно"о��апітал :

Стат тний��апітал�збільш ється�з�мотив �приведення�розмір �стат тно"о

�апітал �  � відповідність� до� вимо"� чинно"о� за�онодавства� У�раїни,

способом —�збільшення� �іль�ості� а�цій� існ ючої� номінально� вартості

шляхом� за�рито"о� (приватно"о)� розміщення�до�мінімально"о�розмір 

стат тно"о��апітал �121�000�000�(сто�двадцять�один�мільйон)�"рн.

б) прое�т� змін� до� стат т � а�ціонерно"о� товариства,� пов’язаних� із

збільшенням�стат тно"о��апітал :

П.�1.4.1.,�5.2.,�5.3.,

1.4.1. Засновни�ом�і�єдиним�а�ціонером�Бан� �є�За�рите�а�ціонерне

товариство� “Бан��Р с�ий�Стандарт”,�юридична�особа,� створена

відповідно� до� за�онодавства� Російсь�ої� Федерації,� основний

державний� реєстраційний� номер� 1027739210630,

місцезнаходження:�Російсь�а�Федерація,�105187,�м.�Мос�ва,�в л.

Т�аць�а,�б.�36,�я�ій�належить�30�250�(тридцять�тисяч�двісті�п’ятдесят)

простих�іменних�а�цій,�що�с�ладає�100%�Стат тно"о��апітал .

5.2. Розмір�Стат тно"о��апітал �становить�121�000�000�(сто�двадцять

один�мільйон)�"ривень�і�сформований�за�рах но��вип с� �а�цій.

5.3. Стат тний� �апітал�розділений�на�30�250� (тридцять� тисяч�двісті

п’ятдесят)� простих� іменних� а�цій,� номінальною�вартістю�4�000

(чотири�тисячі)�"ривень��ожна.

в) дані�про��іль�ість�а�цій,�що�вип с�аються�додат�ово,�та�їх�за"альн 

вартість:� план ється� вип стити�20�250�простих� іменних� а�цій� на

за"альн �с м �81�000�000�(вісімдесят�один�мільйон)�"рн;

") відомості�про�нов �номінальн �вартість�а�цій:�номінальна�вартість

а�цій�не�змінюється;

д) права�а�ціонерів�при�додат�овом �вип с� �а�цій:�

- брати� часть�в� правлінні�Бан�ом�в�поряд� ,�визначеном �Стат том

та�за�онодавством,�в�том �числі�брати� часть� �За"альних�зборах

а�ціонерів� особисто� або� через� сво"о� представни�а� з� правом

"олос �з� сіх�питань�йо"о��омпетенції;

- отрим вати� від� Правління� Бан� � інформацію� з�  сіх� питань,

в�лючених�до�поряд� �денно"о�За"альних�зборів�а�ціонерів;

- брати� часть� �розподілі�приб т� �Бан� �та�отрим вати�дивіденди

в�поряд� ,�передбаченом �за�онодавством�У�раїни�та�Стат том;

- на�першочер"ове�придбання�а�цій�наст пних�вип с�ів,�в�межах

та�поряд� �передбачених�Стат том;

- призначати�та� �випад� ,�я�що�а�ціонер�є�фізичною�особою,�б ти

призначеним�до�ор"анів� правління�та�ор"анів��онтролю�Бан� ;

- отрим вати�від�Правління�Бан� �інформацію�про�діяльність�Бан� ;

- мати� дост п� до� до� ментів,� в�азаних� в� п.� 20.2.� Стат т ,� та

отрим вати��опії�зазначених�до� ментів�в�поряд� �та�на� мовах,

визначених�Стат том�та�за�онодавством�У�раїни;

- вийти�  � встановленом �Стат том� та� за�онодавством�У�раїни

поряд� �зі�с�лад �а�ціонерів�Бан� ;

- самостійно�розпоряджатися�а�ціями,�я�і�йом �належать�на�праві

власності:� продавати,� передавати,� дар вати,� заповідати,

заставляти�а�ції�з�обов’яз�овою�реєстрацією�змін�на�рах н� � 

цінних�паперах;

- отримати�частин �майна�Бан� � �випад� �лі�відації�Бан� .

е) дата� почат� � і� за�інчення� підпис�и� на� а�ції,� що� додат�ово

вип с�аються,�або�їх�вил чення:

Підпис�а�на�а�ції�б де�проводитись� �період�з��вітня�по�травень�2009 ро� ,

�он�ретна�дата�б де�визначена�на�За"альних�зборах�а�ціонерів�Бан� ;

є)�порядо��відш�од вання�власни�ам�а�цій�збит�ів,�пов’язаних�із�змінами

стат тно"о�(с�ладено"о)��апітал :

Внаслідо��збільшення�стат тно"о��апітал �збит�ів� �власни�ів�а�цій�не

передбачається.

У�разі�наявності�збит�ів,�Товариство�відш�одов є�та�і�збит�и�власни� 

а�цій�  � розмірі� та�  � стро�и,� по"оджені� сторонами.� Спори� щодо

відш�од вання�збит�ів�виріш ються�с дом.

Для��часті�в�позачер�ових�За�альних�зборах�а�ціонерів�Бан���при

собі�необхідно�мати�наст�пні�до��менти:

А�ціонерам-фізичним� особам�—�паспорт� або� інший�до� мент,�що

посвідч є�особ .�Представни�ам�а�ціонерів-фізичних�осіб�—�паспорт�або

інший�до� мент,�що�посвідч є�особ ,�та�довіреність,�посвідчен �нотаріально.

Представни�ам�а�ціонерів-юридичних�осіб:�паспорт�або�інший�до� мент,

що�посвідч є�особ �представни�а;�довіреність,�підписан ��ерівни�ом�та

засвідчен �печат�ою�юридичної�особи.

З� матеріалами� та� до� ментами,� пов’язаними� з� поряд�ом� денним

позачер"ових� За"альних� зборів� а�ціонерів� Бан� ,� а�ціонери� мож ть

ознайомитися�в�ВАТ� “Бан��Р с�ий�Стандарт”� за�адресою:�м.�Київ,� в л.

Половець�а,�3/42,�починаючи�з�10�березня�2009�ро� .

Правління�ВАТ�“Бан��Р�с�ий�Стандарт”
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І ор ПЕЛИХ, телевед чий:
— На сно борді! Я що людина

7 ро ів атається і ще не тр п, то-
ді одне з двох: або в неї вдало ви-
ходить, або вона не атається вза-
алі. Я сво о час атався на ли-
жах і знаю ба ато людей, я і пере-
сіли з лиж на сно борд. Але при
цьом не знаю жодно о, хто б зі
сно борд пересів на лижі! Це все
одно, що Windows поміняти на
Macintosh! А на сно борді я ата-
юся з 2002 ро .

Світлана ЄРМАКОВА, х дож-
ни :
— Цієї зими мені довелося по-
ататися і на овзанах, і на ли-
жах. Але найбільше зима за-
пам’яталася атанням на сно-
борді в Протасовом яр , їзди-
ти на я ом навчала донь а. Зов-
сім нові й д же позитивні вра-
ження, відч ваєш себе я р сал-

а! Кататися б ло не старшно, я
сприйняла сно борд я дитина —
всьо о отова навчитися. Важли-
во відч ти зсередини р хи, я бо-
ом, спиною їхати. Том це щось
д же свіже для мене! А в дитин-
стві, при ад ю, любила ататися
на сан ах. Мій дід сь власнор ч
зробив вели і сан и, і ми по 6—
8 чолові з’їжджали на них! А о-
ли вже донь а народилася, то а-
талися разом неподалі від б -
дин .

Надія ДЗЯК, дизайнер:
— Каталася на автомобілі й ма-

лю а возила в олясці в пар . По-
ода б ла справжньою, зимовою.
Цієї зими ми вза алі ні ди не їз-
дили, а на лижах я вмію і люблю
ататися, сво о час Т реччині
на них їздила. О рім то о, люблю
дивитися зимов олімпіад , осо-
бливо — фі рне атання!

Ö³º¿ çèìè ÿ íàéá³ëüøå
êàòàâñÿ íà:

Дмитро ВИДРІН, народний деп тат V с ли ан-
ня:
— Сво о час я б в тренером по арате, том надаю

перева саме традиційном японсь ом арате. Тро-
хи займався фехт ванням на японсь их мечах, але мав
не д же вели ий спіх. Я правило, всі бойові мистец-
тва мають виховн ф н цію. Вони вихов ють те, що
записано в "Б шідо" — оде сі честі сам рая: бла о-
родство, сил волі, вміння терпіти біль, не завдавати
болю іншим, пробачати, вичі вати... Тобто все раще,
що може б ти в людині. Але на пра тиці бойове мис-
тецтво міфоло ізовано — це ідеал, а в реальності все
по-іншом . Бійці не мож ть піти в ори, стати відлюд-
ни ами і трен ватися монахів. Це я оризонт — ви-
димий, але важ одосяжний. В наших мовах арате —
це більше імнасти а, ніж філософія життя.

Ві тор АНІСІМОВ, дизайнер:
— Я олись в інстит ті здавав е замен з р опашно-

о бою, причом державний! У мо о сина оричневий

пояс, але він по ин в трен вання, мовляв, набридло.
Я аж , що це потрібно і важливо, адже ожний чоло-
ві повинен б ти отовий дати відсіч. Я пере онаний,
що раще не застосов вати сил , але отовим потріб-
но б ти завжди. Я аж ть: "Ми мирні люди, але мій
бронепояс на мені завжди".

Сніжана ЄГОРОВА, телевед ча:
— Я не мож с азати, я ий саме вид бойових мис-

тецтв подобається, том що ожний із них потреб є
ба атьох з силь. Схиляюся перед тими людьми, я і
мають сил волі й спортивний азарт цим займатися,
дося аючи спіхів і висот. Мене завжди див вала моя
тіт а, я а є шан вальни ом бо серсь их боїв. Я із за-
вмиранням серця дивилася, я бійці б’ють один од-
но о, набивають синці, а потім дов о відходять від
травм. І особливо вражала вели а іль ість жіно , я і
сидять і дивляться із серйозним ви лядом і холодним
по лядом. Та і шан вальниці бо с для мене просто
за ад а!

ßêèé âèä áîéîâèõ ìèñòåöòâ
âàì íàéá³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ?

Ö³º¿ çèìè êèÿíè
êàòàëèñÿ 
íà ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðò³
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ — 41 %
2. Ëèæàõ — 24 %
3. Ñàíÿõ — 18 %
4. Òàêñ³ — 13 %
5. Êîâçàíàõ — 5 %

Êóçíÿ íîâî¿ 
ñïîðòèâíî¿ åë³òè
Âàëåð³é Øóìàê ñòâîðèâ ³ òðè ðîêè êåðóº 
áîêñåðñüêèì êëóáîì “Åë³ò-áîêñèíã”
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У столиці У раїни знов
з’являються л би, в я их
дітлахи вільний від на-
вчання час мож ть займа-
тись спортом, причом
безплатно. Одна з та их
"оаз молодіжно о спор-
т " — бо серсь ий л б
"Еліт-бо син " на Подолі,
дире тором я о о є відо-
мий в мин лом спортс-
мен Валерій Ш ма .

Íåùîäàâíî áîêñåðñüêèé êëóá
"Åë³ò-áîêñèíã" çàéíÿâ íîâèé
ñïîðòèâíèé çàë ó ïðèì³ùåíí³ íà
âóëèö³ Êîñòÿíòèí³âñüê³é. Ï³ñëÿ
ðåìîíòó, ùî íèí³ òðèâàº, òóò
âñòàíîâëÿòü ðèíã, áîêñåðñüêå îá-
ëàäíàííÿ, íîâ³ ïåðåîäÿãàëüí³ òà
äóøîâó ê³ìíàòó. Â çàë³ ïëàíóþòü
ïðîâîäèòè çìàãàííÿ ó ð³çíèõ â³-
êîâèõ êàòåãîð³ÿõ. "Íàéãîëîâí³-
øå, ùî ìè ìîæåìî íàâ÷èòè
õëîïö³â çäîðîâîãî ñïîñîáó æèò-
òÿ, à íå âåøòàòèñÿ âóëèöÿìè, êó-
ðèòè öèãàðêè, âæèâàòè ñïèðòí³
íàïî¿. ßêùî â íèõ íåìàº çìîãè
êóïèòè ñîá³ ñïîðòèâíèé ³íâåí-
òàð, ìè çðîáèìî öå ö³ëêîì áåç-
ïëàòíî",— êàæå Âàëåð³é Øóìàê.
Ä³òè ð³çíîãî â³êó òàê óæå â³äâ³ä-
óþòü êëóá.

Ó ñïîðò³ ìàéáóòí³é äèðåêòîð
áîêñåðñüêîãî êëóáó "Åë³ò — áîê-
ñèíã" ç äèòèíñòâà, êîëè çàéìàâ-
ñÿ àêðîáàòèêîþ. Àëå âæå òîä³
ìàëåíüêîãî Âàëåðó ïðèâàáëþâà-
ëè ºäèíîáîðñòâà. Íàéá³ëüøå éî-
ìó ïîäîáàâñÿ áîêñ, ÿêèì çàé-
íÿâñÿ ï³ñëÿ ñëóæáè â Àôãàí³ñòà-
í³. Ñïî÷àòêó áóâ ðóêîïàøíèé
á³é, ùî çàãàðòóâàâ ÿê ëþäèíó,
ïîò³ì áî¿ áåç ïðàâèë, áîéîâå
ñàìáî ³ ê³êáîêñèíã, â ÿêîìó Âà-

ëåð³é Øóìàê äîñÿã âèñîêèõ
óñï³õ³â — âèéøîâ ó ô³íàë ×åì-
ï³îíàòó ñâ³òó.

"Êîæíà äèòèíà, ÿêà ïî÷íå çàé-
ìàòèñÿ áîêñîì, íåîäì³ííî ñòàíå
áîêñåðîì. Òà ð³÷ ó ò³ì, ÿêèì",—

ðåçþìóº Âàëåð³é Øóìàê. Ó íåäà-
ëåêîìó ìàéáóíüîìó íîâèé çàë
ãîñòèííî â³ä÷èíèòü äâåð³ ä³òëà-
õàì òà ëþáèòåëÿì áîêñó, ïðî ùî
"Õðåùàòèê" íåîäì³ííî ïîâ³äî-
ìèòü êèÿíàì
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Цієї зими я найбільше
катався на:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù ç ìîêðèì ñí³-

ãîì. Â³òåð ï³âí³÷íèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü 0...+3°Ñ, âíî÷³ 0...—3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +5°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +1...+3°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè 0...+2°Ñ,
âíî÷³ —1...—3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè 0...—2°Ñ, âíî÷³
0...—2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âí³÷íèé 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü —1...+1°Ñ, âíî÷³ —1...—3°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Валерій Ш ма мріє, щоб вихованці йо о л б виросли здоровими і сильними
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Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ: “Ìè ïî³ìåííî
êîíòðîëþâàòèìåìî, ùîá êîæåí 
ìàëîçàáåçïå÷åíèé áóâ çàõèùåíèé
â³ä íåëþäÿíèõ âèìîã Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â ùîäî ï³äâèùåííÿ òàðèô³â
äëÿ íàñåëåííÿ”

Â÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çà-
ÿâèâ, ùî âñ³ çóñèëëÿ óðÿäó ñïðÿ-
ìîâàí³ íà òå, ùîá çìóñèòè Êè¿â-
ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ âè-
êîíàòè óõâàëó Êàáì³íó ç ï³äâè-
ùåííÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ íàñåëåííÿ.

“Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ðîçïî÷àâ
ãåíåðàëüíó ïåðåâ³ðêó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ïðèâîä³â äëÿ
íå¿ ñòàëà ïåðåâ³ðêà âèêîíàííÿ
Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â,
ÿêà âèìàãàº íåãàéíîãî ï³äâèùåí-
íÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè. ßê äåðæñëóæáîâ-
ö³ ìè íå ìîæåìî íå âèêîíóâàòè
óõâàëè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â. Àëå
ìè ðîçãëÿäàºìî ìîæëèâ³ñòü ì³í³-
ìàëüíîãî çá³ëüøåííÿ òàðèô³â ³
íå ï³äåìî òèì ãðàá³æíèöüêèì
øëÿõîì, ÿêèé íàâ’ÿçóº íàì Êàá-
ì³í”,— çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà çà-
çíà÷èâ, ùî ñüîãîäí³ ðîçãëÿäàþòü
âàð³àíò ï³äâèùåííÿ òàðèô³â ëè-
øå íà 50 %, à íå ó 1,79 ðàçó, ÿê
òîãî âèìàãàº óõâàëà Êàáì³íó.

“Ïîïðè öå, òàðèôè â Êèºâ³ çà-
ëèøàòüñÿ îäíèìè ç íàéíèæ÷èõ â
Óêðà¿í³”,— çàçíà÷èâ ñòîëè÷íèé
ìåð.

“Íà æàëü, ñüîãîäí³ ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð ãîâîðèòü, ùî ãàç äëÿ íàñå-
ëåííÿ íå äîðîæ÷àòèìå. Öå, ì’ÿ-
êî êàæó÷è, íåïðàâäà. Âæå ñòàëî
â³äîìî, ùî âàðò³ñòü ãàçó äëÿ òåï-
ëîïîñòà÷àëüíèõ îðãàí³çàö³é áóäå
çá³ëüøåíî, îñê³ëüêè ïî÷àëè ðîç-
ðàõîâóâàòè íîâ³ ö³íè äëÿ öèõ îð-
ãàí³çàö³é, òîìó ùî öüîãî ðîêó
Óêðà¿íà îòðèìàëà ãàç ïî 450 äî-
ëàð³â”, — íàãîëîñèâ ìåð Êèºâà.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà çà-
ÿâèâ, ùî äëÿ òîãî, ùîá ì³í³ì³çó-
âàòè íàñë³äêè íåëþäÿíèõ âèìîã
Êàáì³íó, äëÿ ìàëîçàõèùåíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ òàðèôè íå
çá³ëüøóâàòèìóòü.

“ßê áè íå çìóøóâàëè íàñ óðÿ-
äîâö³, äëÿ ìî¿õ óëþáëåíèõ áàáóñü
ìè òàðèôè íå ï³äâèùèìî í³ íà
êîï³éêó. ¯õ ÿ õî÷ó çàñïîêî¿òè —
ìî¿ì ðîçïîðÿäæåííÿì âîíè áóäóòü
çàõèùåí³ â³ä áóäü-ÿêîãî ï³äâèùåí-
íÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè. Ïðè öüîìó ñïèñêè ó
íàñ óæå º, ³ æîäíî¿ ÷åðãè íå áóäå.
Ìè ïî³ìåííî êîíòðîëþâàòèìåìî,
ùîá êîæåí ìàëîçàáåçïå÷åíèé áóâ
çàõèùåíèé â³ä íåëþäÿíèõ âèìîã
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ùîäî ï³äâè-
ùåííÿ òàðèô³â äëÿ íàñåëåííÿ”,—
çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у м. Києві 30 січня 2009 року 

Про встановлення тарифів 
на перевезення пасажирів 
і вартості проїзних квитків 

у міському пасажирському транспорті, 
який працює у звичайному режимі руху

Розпорядження № 90 від 28 січня 2009 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повнова�
жень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, нака�
зу Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.03.2007 № 191 “Про затвердження Порядку форму�
вання тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену)”, наказу Міністерства з пи�
тань житлово�комунального господарства України від 25.07.2007 № 96 “Про затвердження Порядку фор�
мування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)”, з урахуванням по�
зиції Антимонопольного комітету України:

1. Âñòàíîâèòè:
— òàðèôè íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ó

ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ —
ìåòðîïîë³òåí³, àâòîáóñ³, òðàìâà¿, òðîëåé-
áóñ³, ôóí³êóëåð³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àé-
íîìó ðåæèì³ ðóõó (äîäàþòüñÿ);

— âàðò³ñòü ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ì³ñüêîìó
ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ — ìåòðîïîë³-
òåí³, àâòîáóñ³, òðàìâà¿, òðîëåéáóñ³, ôóí³-
êóëåð³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæè-
ì³ ðóõó (äîäàþòüñÿ);

— âàðò³ñòü ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà êâàðòàë
òà ð³ê ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñ-
ïîðò³ — ìåòðîïîë³òåí³, àâòîáóñ³, òðàìâà¿,
òðîëåéáóñ³, ôóí³êóëåð³, ÿêèé ïðàöþº ó
çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó (äîäàþòüñÿ).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî:
— ïðè çì³í³ òàðèô³â íà ïðî¿çä â ì³ñü-

êîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³, ùî ïðà-
öþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó, âàðò³ñòü
ðåàë³çîâàíèõ ïðî¿çíèõ êâèòê³â çàëèøàºòü-
ñÿ íåçì³ííîþ íà ÷àñ ¿õ ä³¿;

— â ïðî¿çíèõ êâèòêàõ íà òåðì³í ä³¿ ê³ëü-
ê³ñòü ïî¿çäîê íå îáìåæóºòüñÿ;

— ïðî¿çä ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí
çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííî-
ãî çàêîíîäàâñòâà.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.10.2008
N 1490 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïå-
ðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ
êâèòê³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñ-
ïîðò³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæè-
ì³ ðóõó”, çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 03.11.2008
çà ¹ 26/792.

4. Ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç
ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà éî-
ãî îïðèëþäíåííÿ.

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

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

Голова Л. Черновець ий

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

від 28.01.2009 р. № 90

ТАРИФИ
на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті,

який працює у звичайному режимі руху

Види посл Тариф на 1 поїзд , рн

Перевезення пасажирів:

автоб сом, трамваєм, тролейб сом, ф ні лером 1,50

метрополітеном 1,70

Ïðèì³òêà:
1. Ó ðàç³ ïðèäáàííÿ ïî¿çäîê íà ïëàñòèêîâ³ áåçêîíòàêòí³ êàðòêè ñòÿãóºòüñÿ çàñòàâíà

âàðò³ñòü öèõ êàðòîê â ðîçì³ð³ 7,00 ãðí.
2. Ìàêñèìàëüíà çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê, ÿêà ìîæå áóòè ïðèäáàíà íà ïëàñòèêîâó

áåçêîíòàêòíó êàðòêó, íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 50 îäèíèöü.
3. Òåðì³í ä³¿ ïëàñòèêîâî¿ áåçêîíòàêòíî¿ êàðòêè ñòàíîâèòü 6 ì³ñÿö³â ç äàòè ïðèäáàí-

íÿ àáî îñòàííüîãî ïîïîâíåííÿ íåçàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ íåâèêîðèñòàíèõ ïî¿çäîê. Ïðè
öüîìó âàðò³ñòü íåâèêîðèñòàíèõ ïî¿çäîê, ùî çàëèøèëèñÿ íà ïëàñòèêîâ³é áåçêîíòàêòí³é
êàðòö³, òåðì³í ä³¿ ÿêî¿ çàê³í÷èâñÿ, íå ïîâåðòàºòüñÿ.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

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

від 28.01.2009 р. № 90

ВАРТІСТЬ
проїзних квитків у міському пасажирському транспорті — 
метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, 

який працює у звичайному режимі руху

№
п/п

Види проїзних
вит ів

Вартість проїзно о вит а, рн

Для фізичних та юридичних осіб Для ст дентів
вищих

навчальних
за ладів I - IV

рівнів
а редитації та

чнів
професійно-
технічних
навчальних

за ладів денної
форми навчання

Для чнів денної
форми навчання

На 10
днів

На 15
днів

На 30
днів

на
місяць

на др
половин
місяця

На
місяць

на др
половин
місяця

На
місяць

на др
половин
місяця

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. На один вид
транспорт :

автоб с 27,00 40,00 - 80,00 40,00 40,00 20,00 20,00 10,00

трамвай 27,00 40,00 - 80,00 40,00 40,00 20,00 20,00 10,00

ф ні лер 27,00 40,00 - 80,00 40,00 40,00 20,00 20,00 10,00

тролейб с 27,00 40,00 - 80,00 40,00 40,00 20,00 20,00 10,00

метрополітен - 48,00 95,00 95,00 48,00 48,00 - 24,00 12,00

2. На два види
транспорт :

Трамвай - автоб с 44,00 65,00 - 130,00 65,00 65,00 33,00 33,00 17,00

тролейб с -
автоб с

44,00 65,00 - 130,00 65,00 65,00 33,00 33,00 17,00

трамвай -
тролейб с

44,00 65,00 - 130,00 65,00 65,00 33,00 33,00 17,00

трамвай -
метрополітен

- - - 150,00 75,00 75,00 - 38,00 19,00

тролейб с -
метрополітен

- - - 150,00 75,00 75,00 - 38,00 19,00

автоб с -
метрополітен

- - - 150,00 75,00 75,00 - 38,00 19,00

3. На три види
наземно о
транспорт :
автоб с - трамвай
- тролейб с

54,00 80,00 - 160,00 80,00 80,00 40,00 40,00 20,00

4. На чотири види
транспорт :
автоб с - трамвай
- тролейб с -
метрополітен

- - - 230,00 115,00 115,00 - 58,00 29,00

5. На три види
наземно о
транспорт :
автоб с - трамвай
- тролейб с в
залежності від
термін проїзд :

на 1 день 7,50

на 5 днів 27,00

на 7 днів 33,00

6. На проїзд
е с рсійних р п
ш олярів ві ом до
16 ро ів
(в т.ч. вчитель і
е с рсовод)
трамваї,
тролейб сі,
автоб сі:

іль істю від 10
до 14 осіб

4,50

іль істю від 15
до 20 осіб

6,00

іль істю понад
20 осіб

7,50
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Ïðèì³òêà:
1. Ïðî¿çí³ êâèòêè òåðì³íîì íà 15 òà 30 äí³â íà ïðî¿çä ó ìåòðîïîë³òåí³ ïî÷èíàþòü ä³-

ÿòè ç äàòè ïåðøî¿ àêòèâàö³¿ â àâòîìàòè÷íèõ êîíòðîëüíèõ ïóíêòàõ ìåòðîïîë³òåíó, ÿêó
íåîáõ³äíî çä³éñíèòè ïðîòÿãîì 15 äí³â â³ä äàòè ïðèäáàííÿ. Â ³íøîìó âèïàäêó ïðî¿çíèé
êâèòîê ââàæàºòüñÿ íåâèêîðèñòàíèì ³ éîãî âàðò³ñòü íå ïîâåðòàºòüñÿ.

2. Ó âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â, êð³ì òèõ, ùî âèãîòîâëåí³ íà îñíîâ³ ïëàñòèêîâèõ áåç-
êîíòàêòíèõ êàðòîê, âðàõîâàíà âàðò³ñòü âèãîòîâëåííÿ êàðòîê.

3. Ó ðàç³ ïðèäáàííÿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà îñíîâ³ ïëàñòèêîâèõ áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê
ïîíàä âàðòîñò³ ïðî¿çíîãî êâèòêà ñòÿãóºòüñÿ çàñòàâíà âàðò³ñòü áåçêîíòàêòíî¿ êàðòêè â
ðîçì³ð³ 7,00 ãðí.

Заст пни олови—
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

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

від 28.01.2009 р. № 90

ВАРТІСТЬ
проїзних квитків на квартал та рік у міському пасажирському 

транспорті — метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері,
який працює у звичайному режимі руху

Ïðèì³òêà:
1. Ó âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â, êð³ì òèõ, ùî âèãîòîâëåí³ íà îñíîâ³ ïëàñòèêîâèõ áåç-

êîíòàêòíèõ êàðòîê, âðàõîâàíà âàðò³ñòü âèãîòîâëåííÿ êàðòîê.
2. Ó ðàç³ ïðèäáàííÿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà îñíîâ³ ïëàñòèêîâèõ áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê

ïîíàä âàðòîñò³ ïðî¿çíîãî êâèòêà ñòÿãóºòüñÿ çàñòàâíà âàðò³ñòü ïëàñòèêîâî¿ áåçêîíòàêò-
íî¿ êàðòêè â ðîçì³ð³ 7,00 ãðí.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№
п/п

Види проїзних вит ів Вартість проїзно о вит а, рн

на вартал
для

фізичних та
юридичних

осіб

на рі

Для
фізичних та
юридичних

осіб

Для ст дентів вищих
навчальних за ладів
I-IV рівнів а редитації
та чнів професійно-
технічних навчальних

за ладів денної
форми навчання

Для чнів
денної
форми
навчання

1. На один вид транспорт :

метрополітен 260,00 910,00 455,00 228,00

автоб с 195,00 680,00 340,00 170,00

трамвай 195,00 680,00 340,00 170,00

ф ні лер 195,00 - - -

тролейб с 195,00 680,00 340,00 170,00

2. На два види транспорт :

трамвай - метрополітен 425,00 1430,00 715,00 358,00

тролейб с - метрополітен 425,00 1430,00 715,00 358,00

автоб с - метрополітен 425,00 1430,00 715,00 358,00

тролейб с - автоб с 355,00 1235,00 618,00 309,00

трамвай - автоб с 355,00 1235,00 618,00 309,00

трамвай - тролейб с 355,00 1235,00 618,00 309,00

3. На три наземних види
транспорт :
автоб с - трамвай - тролейб с

455,00 1645,00 823,00 412,00

4. На чотири види транспорт :
автоб с - трамвай -
тролейб с - метрополітен

650,00 1990,00 995,00 498,00

Про погодження тарифів на комунальні
послуги з централізованого постачання

холодної води і водовідведення холодної
та гарячої води для населення

Розпорядження № 95 від 30 січня 2009 року

Дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, прагнучи розвивати і зміцню�
вати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною
совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, з метою забезпечення конституційних прав
громадян, подолання фінансової кризи в Україні, ефективного виконання рішення Ради національної без�
пеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року “Про невідкладні заходи з посилення фінансово�бюджет�
ної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України”, введе�
ного Указом Президента України від 24 жовтня 2008 року № 965 з метою забезпечення населення житло�
во�комунальними послугами необхідних рівня та якості, а також відповідно до статті 28 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, Закону України “Про
столицю України — місто�герой Київ”, Указу Президента України від 03.10.2008 № 905/2008 “Про рішен�
ня Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня 2008 року “Про хід виконання рішення Ра�
ди національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року “Про заходи щодо стабілізації фінансо�
вого 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 Укра�
їни “Про питну воду та питне водопостачання”, Порядку формування тарифів на послуги з централізова�
ного водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12.07.2006 № 959, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, Пра�
вил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в насе�
лених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства
від 27.06.2008 № 190, з метою поетапного, з 01.02.2009 та 01.04.2009, приведення тарифів до еконо�
мічно обгрунтованих витрат, запровадивши на першому етапі підвищення тарифів на 50 відсотків від су�
ми необхідного підвищення до рівня економічно обґрунтованих тарифів і реалізації власних (самоврядних)
повноважень:

1. Ïîãîäèòè ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”
òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, â òîìó ÷èñë³ õî-
ëîäíî¿ âîäè, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âè-
ðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà âîäî-
â³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè, äëÿ
çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â âèðîáíèêà ïîñëóã
ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” ç âèêîíàâöÿ-

ìè ïîñëóã óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, òà ââåñòè
¿õ â ä³þ ç 01.02.2009 (äîäàþòüñÿ).

2. Ïîãîäèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà
ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â
ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” ç âèêîíàâöÿ-
ìè öèõ ïîñëóã óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ (ïðè
â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ áóäèíêîâèõ çàñî-

á³â îáë³êó), òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.02.2009
(äîäàþòüñÿ).

3. Âñòàíîâèòè òà ïîãîäèòè òàðèôè íà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåí-
íÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì
öèõ ïîñëóã äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç
íàñåëåííÿì, òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.02.2009
(äîäàþòüñÿ).

4. Âñòàíîâèòè òà ïîãîäèòè òàðèôè íà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåí-
íÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ìàëîçà-
áåçïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ íà ðàí³øå
ä³þ÷îìó ð³âí³ òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç
01.02.2009 (äîäàþòüñÿ).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç
ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîñò³éíî
ïðîâîäèòè ìåòîäè÷íî-ðîç’ÿñíþâàëüíó ðî-
áîòó ç âèðîáíèêàìè, âèêîíàâöÿìè òà ñïî-
æèâà÷àìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ñòîñîâíî
ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà
ãàðÿ÷î¿ âîäè.

6. Âçÿòè äî óâàãè, ùî:
— ïîãîäæåí³ äëÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäî-

êàíàë”, ÿê âèðîáíèêà, òàðèôè íà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-
÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, â òîìó ÷èñë³ õîëîä-
íî¿ âîäè, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèðîá-
ëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âî-
äè, çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ çà
ñïîæèò³ ïîñëóãè ç æèòëîâî-åêñïëóàòàö³é-
íèìè îðãàí³çàö³ÿìè (äàë³-ÆÅÎ), æèòëî-
âî-áóä³âåëüíèìè êîîïåðàòèâàìè (äàë³-
ÆÁÊ), îá’ºäíàííÿìè ñï³ââëàñíèê³â áàãà-
òîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â (äàë³-ÎÑÁÁ), ³í-
øèìè áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ áóäèí-
ê³â, óïîâíîâàæåíèìè íèìè îñîáàìè àáî
óïðàâèòåëÿìè æèòëîâèõ áóäèíê³â óñ³õ
ôîðì âëàñíîñò³, ç ô³çè÷íèìè îñîáàìè —
âëàñíèêàìè áóäèíê³â ñàäèáíîãî òèïó, ç
áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè òåïëîâèõ ïóíêò³â òà
³íøèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè â³äïîâ³äíî
äî óêëàäåíèõ ç íèìè äîãîâîð³â;

— ïîãîäæåí³ äëÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäî-
êàíàë”, ÿê âèðîáíèêà, òàðèôè íà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäî-
â³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè çàñòî-
ñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ñïîæèò³ ïî-
ñëóãè ç ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèìè áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ áóäèíê³â, óïîâ-
íîâàæåíèìè íèìè îñîáàìè àáî óïðàâèòå-
ëÿìè æèòëîâèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñ-
íîñò³, ç ô³çè÷íèìè îñîáàìè — âëàñíèêà-
ìè áóäèíê³â ñàäèáíîãî òèïó òà ³íøèìè
þðèäè÷íèìè îñîáàìè â³äïîâ³äíî äî óêëà-
äåíèõ ç íèìè äîãîâîð³â.

7. ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” òà ³íøèì áàëàíñî-
óòðèìóâà÷àì òåïëîâèõ ïóíêò³â: 

— óêëàñòè ç ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”
äîãîâîðè íà ïðèäáàííÿ õîëîäíî¿ âîäè,
ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåí-
íÿ/ñòâîðåííÿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â òåðì³í äî
01.04.2009;

— ïî÷èíàþ÷è ç 01.04.09 çàáåçïå÷èòè ùî-
ì³ñÿ÷íå ï³äïèñàííÿ àêò³â çâ³ðÿííÿ ç ÂÀÒ
“ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” çà ôàêòè÷íèìè îá-
ñÿãàìè õîëîäíî¿ âîäè òà õîëîäíî¿ âîäè,
ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåí-
íÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ³
âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè,
çã³äíî ç ïîêàçàííÿìè çàñîá³â îáë³êó.

8. ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” çàâåðøè-
òè îáëàäíàííÿ âñ³õ öåíòðàëüíèõ ³ ³íäèâ³-
äóàëüíèõ òåïëîâèõ ïóíêò³â çàñîáàìè îáë³-
êó õîëîäíî¿ âîäè, ÿê³ îáë³êîâóþòü õîëîä-
íó âîäó, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà âèðîá-
ëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âî-
äè, òà çä³éñíþâàòè íàðàõóâàííÿ âèêëþ÷-
íî çà ¿õ ïîêàçàííÿìè.

9. Æèòëîâèì îðãàí³çàö³ÿì óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³ çàáåçïå÷èòè:

— ùîì³ñÿ÷íå ï³äïèñàííÿ àêò³â çâ³ðÿííÿ
ç ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” çà ôàêòè÷íè-
ìè îáñÿãàìè õîëîäíî¿ âîäè òà õîëîäíî¿
âîäè, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåí-
íÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ³
âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè,
íà öåíòðàëüíèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëî-
âèõ ïóíêòàõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³
æèòëîâèõ îðãàí³çàö³é, çã³äíî ç ïîêàçàííÿ-
ìè çàñîá³â îáë³êó;

— íàäàííÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”
ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî îðåíäàð³â òà
âëàñíèê³â íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèò-
ëîâèõ áóäèíêàõ ³ âëàñíèê³â òà êâàðòèðî-
íàéìà÷³â êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ
íå çà ïðèçíà÷åííÿì, ùî ï³äêëþ÷åí³ äî
âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ õîëîäíîãî
òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿ, ç ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ äî îáñÿã³â
ñïîæèòèõ íèìè ïîñëóã òàðèô³â â³äïîâ³ä-
íî¿ ãðóïè ñïîæèâà÷³â.

10. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) âæèòè íåâ³äêëàä-
íèõ çàõîä³â äî ïîãàøåííÿ ÆÅÎ, ÆÁÊ,
ÎÑÁÁ, ³íøèìè æèòëîâî- åêñïëóàòàö³éíè-
ìè îðãàí³çàö³ÿìè áîðã³â çà ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³
âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè,
ÿê³ íàäàí³ íàñåëåííþ, òà íåäîïóùåííÿ ¿õ
íàêîïè÷åííÿ.

11. Âèêîíàâöÿì ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³ä-
âåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâî-
äèòè ðîçðàõóíêè ç íàñåëåííÿì â³äïîâ³äíî
äî ïîêàçàíü áóäèíêîâèõ çàñîá³â îáë³êó, à
ó ðàç³ ¿õ â³äñóòíîñò³ — çà íîðìàòèâîì, òîá-
òî òàðèôîì íà 1 îñîáó, ÿê ïåðåäáà÷åíî
Ïðàâèëàìè íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî îïàëåííÿ, ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà
ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, çàòâåðäæå-
íèìè ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 21.07.2005 ¹ 630.

12. Âçÿòè äî óâàãè, ùî â ðàç³ âñòàíîâ-
ëåííÿ çàñîá³â îáë³êó õîëîäíî¿ âîäè íà â³ä-
ãàëóæåíí³ äî âîäîï³ä³ãð³âà÷à â ³íäèâ³äó-
àëüíîìó òåïëîâîìó ïóíêò³ æèëîãî áóäèí-
êó, ìåøêàíöÿì íàðàõîâóþòüñÿ óñ³ îáñÿãè
âîäè çà éîãî ïîêàçàííÿìè.

13. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêîíàòè êîì-
ïëåêñ çàõîä³â ùîäî ïðèâåäåííÿ íîðì ñïî-
æèâàííÿ íàñåëåííÿì ïîñëóã ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âî-
äè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ äî ð³âíÿ ¿õ ôàêòè÷íî-
ãî ñïîæèâàííÿ.

14. ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñ-
ëþâàëüíèé öåíòð”, îðãàí³çàö³ÿì òà óñòà-
íîâàì, ùî ïðîâîäÿòü íàðàõóâàííÿ ïëàòå-
æ³â íàñåëåííþ çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè, íàðàõóâàííÿ ñóáñèä³é òà êîìïåíñà-
ö³é äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà îïëàòó
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã:

— âíåñòè çì³íè â ðàõóíêè íà ñïëàòó
çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè íàñå-
ëåííÿ;

— ïðîâåñòè íàðàõóâàííÿ ïëàòè çà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà â³äïîâ³äíèõ
ï³ëüã;

— ïðîâåñòè ïåðåðàõóíêè ïðèçíà÷åíèõ
ñóáñèä³é.

15. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè ïðîïîçèö³¿ Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é ðàä³ ùîäî â³äøêîäóâàííÿ ð³çíèö³
ì³æ òàðèôàìè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âî-
äè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿
âîäè äëÿ îêðåìèõ êâàðòèðîíàéìà÷³â/âëàñ-
íèê³â êâàðòèð (çà ñïèñêîì) òà òàðèôàìè
íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâ-
öÿì öèõ ïîñëóã äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóí-
ê³â ç íàñåëåííÿì, âñòàíîâëåíèõ öèì ðîç-
ïîðÿäæåííÿì.

16. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ç ìîìåíòó ââåäåííÿ â ä³þ òàðèô³â,
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

— â³ä 28.08.2007 ¹ 1127 “Ïðî ïîãîäæåí-
íÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³
âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè”;

— â³ä 29.12.2007 ¹ 1795 “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28.08.2007
¹ 1127”.

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

18. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíè-
ê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáî-
â’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий
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Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 січня 2009 р. № 95

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
виробника послуг ВАТ “АК “Київводоканал” з виконавцями послуг

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 січня 2009 р. № 95

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води 

і водовідведення холодної та гарячої води для проведення розрахунків
ВАТ “АК “Київводоканал” з виконавцями цих послуг

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè íà 1 îñîáó çàñòîñîâóþòüñÿ

ïðè â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ áóäèíêîâèõ òà
êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó.

2. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì
ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âàííàìè, îá-

ëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 5,5
êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

3. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì
ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè, îáëàäíàíèõ
óìèâàëüíèêàìè, ìèéêàìè òà äóøàìè, âðà-
õîâàíî âàðò³ñòü 3,5 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

№
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

1,37 1,64 1,07 1,28

Òàðèôè çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóí-
êàõ:

— ç æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèìè îðãàí³-
çàö³ÿìè, æèòëîâî-áóä³âåëüíèìè êîîïåðà-
òèâàìè, îá’ºäíàííÿìè ñï³ââëàñíèê³â áà-
ãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ³íøèìè áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíî-
âàæåíèìè íèìè îñîáàìè àáî óïðàâèòåëÿ-
ìè æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ç
ô³çè÷íèìè îñîáàìè — âëàñíèêàìè áóäèí-
ê³â ñàäèáíîãî òèïó òà ïðèâàòíèõ áóäèíê³â,
ç áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè òåïëîâèõ ïóíêò³â

òà ³íøèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè â³äïî-
â³äíî äî óêëàäåíèõ ç íèìè äîãîâîð³â;

— ç ðåë³ã³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, â ÷àñòè-
í³ æèëèõ ïðèì³ùåíü, äå ïðîæèâàþòü ìî-
íàõè òà ìîíàõèí³;

— ç ÷ëåíàìè òâîð÷èõ ñï³ëîê äëÿ ïðèì³-
ùåíü ìàéñòåðåíü-ñòóä³é;

— ³ç ñïîæèâà÷àìè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ùî
â³äíîñÿòüñÿ äî ö³º¿ ãðóïè.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№
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

-//-
-//-

16,11

9,04 7,07

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

-//-
-//-

10,26

5,76
4,50

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

12,01

6,74
5,27

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

-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-

-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-

10,55

5,92
4,63
16,70
9,37
7,33
13,18

7,40
5,78
8,36
4,69
3,67
2,47

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

1 особа
-//-
-//-

5,27
2,96
2,31

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

1 б.м 1,64

7. Водовідведення холодної води при наявності вартирно о або б дин ово о
засоб облі холодної води

1 б.м 1,28

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

1 б.м 1,28

9. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим постачанням
арячої води з ваннами, обладнаними д шами

1 особа 4,50

10. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим постачанням
арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами та д шами

1 особа 3,02

11. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим постачанням
арячої води із сидячими ваннами, обладнаними д шами

1 особа 3,60

12. Водовідведення арячої води в ртожит ах 1 особа 1,54

4. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì
ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ç ñèäÿ÷èìè
âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâà-
íî âàðò³ñòü 4,1 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

5. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì
òà êàíàë³çàö³ºþ áåç âàíí, ç ãàçîïîñòà÷àí-
íÿì âðàõîâàíî âàðò³ñòü 3,6 êóá. ì âîäè òà
ñòîê³â.

6. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì
òà êàíàë³çàö³ºþ ç âàííàìè ³ ãàçîâèìè êî-
ëîíêàìè âðàõîâàíî âàðò³ñòü 5,7 êóá. ì âî-
äè òà ñòîê³â.

7. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì,
êàíàë³çàö³ºþ òà âàííàìè ç âîäîíàãð³âà÷à-
ìè, ùî ïðàöþþòü íà òâåðäîìó ïàëèâ³,
âðàõîâàíî âàðò³ñòü 4,5êóá. ì âîäè òà ñòî-
ê³â.

8. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì
³ êàíàë³çàö³ºþ (áåç âàíí), âðàõîâàíî âàð-
ò³ñòü 2,85 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

9. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ç âîäîçàá³ð-

íèõ âóëè÷íèõ êîëîíîê âðàõîâàíî âàðò³ñòü
1,5 êóá. ì âîäè.

10. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â ãóðòîæèòêàõ âðàõîâàíî âàðò³ñòü
1,8êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

11. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñ-
òà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âàííàìè, îáëàä-
íàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 3,5
êóá. ì ñòîê³â.

12. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñ-
òà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè, îáëàäíàíèõ óìè-
âàëüíèêàìè, ìèéêàìè òà äóøàìè, âðàõî-
âàíî âàðò³ñòü 2,35 êóá. ì ñòîê³â.

13.  Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñ-
òà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ç ñèäÿ÷èìè âàííà-
ìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàð-
ò³ñòü 2,8 êóá. ì ñòîê³â.

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

15. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³ä-
âåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòü-
ñÿ ð³âíîþ çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õî-
ëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 січня 2009 р. № 95

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води 
і водовідведення холодної та гарячої води для виконавців цих послуг

для здійснення розрахунків з населенням

№
п/п

Наймен вання Одиниця
вимір

Тариф, рн з
а 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

-//-
-//-

7,05

9,57
7,48

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

-//-
-//-

10,85

6,09
4,76

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

12,71

7,13
5,58

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

-//-
-//-
-//-
-//-
-//-

-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-

11,16

6,26
4,90
17,67
9,92
7,75

13,95
7,83
6,12
8,84
4,96
3,88
2,61

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

1 особа
-//-
-//-

5,58
3,13
2,45

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

1 б.м 1,74

7. Водовідведення холодної води при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі холодної води

1 б.м 1,36

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

1 б.м 1,36

9. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим постачанням
арячої води з ваннами, обладнаними д шами

1 особа 4,76

10. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим постачанням
арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами та д шами

1 особа 3,20

11. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим постачанням
арячої води із сидячими ваннами, обладнаними д шами

1 особа 3,81

12. Водовідведення арячої води в ртожит ах 1 особа 1,63

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè íà 1 îñîáó çàñòîñîâóþòüñÿ

ïðè â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ áóäèíêîâèõ òà
êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó.

2. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì
ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âàííàìè, îá-

ëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 5,5
êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

3. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì
ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè, îáëàäíàíèõ
óìèâàëüíèêàìè, ìèéêàìè òà äóøàìè, âðà-
õîâàíî âàðò³ñòü 3,5 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.
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4. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-

âåäåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì
ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ç ñèäÿ÷èìè
âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâà-
íî âàðò³ñòü 4,1 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

5. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâî-
äîì òà êàíàë³çàö³ºþ áåç âàíí, ç ãàçîïîñ-
òà÷àííÿì âðàõîâàíî âàðò³ñòü 3,6 êóá. ì
âîäè òà ñòîê³â.

6. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâî-
äîì òà êàíàë³çàö³ºþ ç âàííàìè ³ ãàçîâè-
ìè êîëîíêàìè âðàõîâàíî âàðò³ñòü 5,7
êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

7. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâî-
äîì, êàíàë³çàö³ºþ òà âàííàìè ç âîäîíà-
ãð³âà÷àìè, ùî ïðàöþþòü íà òâåðäîìó ïà-
ëèâ³, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 4,5êóá. ì âîäè
òà ñòîê³â.

8.Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâî-
äîì ³ êàíàë³çàö³ºþ (áåç âàíí), âðàõîâà-
íî âàðò³ñòü 2,85 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

9. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ç âîäîçà-
á³ðíèõ âóëè÷íèõ êîëîíîê âðàõîâàíî âàð-
ò³ñòü 1,5 êóá. ì âîäè.

10. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäî-
â³äâåäåííÿ â ãóðòîæèòêàõ âðàõîâàíî âàð-
ò³ñòü 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, 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
âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâà-
íî âàðò³ñòü 2,8 êóá. ì ñòîê³â.

14. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè â ãóðòîæèòêàõ âðàõîâàíî âàð-
ò³ñòü 1,2 êóá. ì ñòîê³â.

15. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäî-
â³äâåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìà-
ºòüñÿ ð³âíîþ çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñïîæè-
òî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

16. 5,5 â³äñîòêà â³ä òàðèô³â íà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ
õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ
ïîñëóã äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íà-
ñåëåííÿì â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ óãîä
çàëèøàþòüñÿ â ðîçïîðÿäæåíí³ âèêîíàâ-
ö³â ïîñëóã, óñòàíîâ áàíê³â òà ÊÏ “Ãîëîâ-
íèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé
öåíòð” äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò, ïî-
â’ÿçàíèõ ç íàðàõóâàííÿì, çáîðîì, îáë³-
êîì òà ðîçùåïëåííÿì ïëàòåæ³â íàñåëåí-
íÿ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, â òàêèõ ðîç-
ì³ðàõ:

4 â³äñîòêè — âèêîíàâöÿì ïîñëóã àáî
îðãàí³çàö³ÿì, ùî çàéìàþòüñÿ íàðàõóâàí-
íÿì, çáîðîì òà îáë³êîì ïëàòåæ³â;

1 â³äñîòîê — óñòàíîâàì áàíê³â;
0,5 â³äñîòêà — ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîð-

ìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð”.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№
п/п

Наймен вання Одиниця
вимір

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

5.1 Холодна вода та водовідведення в б дин ах з ваннами і азовими
олон ами, для проведення розрах н ів між балансо трим вачем
б дин та ВАТ “АК “Київводо анал”, я що б дин овий засіб облі
холодної води відс тній, в том числі:
вода
водовідведення

-//-

-//-
-//-

8,15

5,07
3,08

6. Холодна вода та водовідведення в б дин ах з водопроводом,
аналізацією та ваннами з водона рівачами, що працюють на твердом
паливі, в том числі:
вода
водовідведення

-//-

-//-
-//-

6,66

4,23
2,43

6.1 Холодна вода та водовідведення в б дин ах з водопроводом,
аналізацією та ваннами з водона рівачами, що працюють на
твердом паливі, для проведення розрах н ів між балансо трим вачем
б дин та ВАТ “АК “Київводо анал”, я що б дин овий засіб облі
холодної води відс тній, в том числі:
вода
водовідведення

-//-

-//-
-//-

6,43

4,00
2,43

7. Холодна вода та водовідведення в б дин ах з водопроводом і
аналізацією (без ванн), в том числі:
вода
водовідведення

-//-

-//-
-//-

4,22

2,68
1,54

7.1 Холодна вода та водовідведення в б дин ах з водопроводом і
аналізацією (без ванн), для проведення розрах н ів між
балансо трим вачем б дин та ВАТ “АК “Київводо анал”, я що
б дин овий засіб облі холодної води відс тній, в том числі:
вода
водовідведення

-//-

-//-
-//-

4,08

2,54
1,54

8. Холодна вода з водозабірних в личних олоно 1,41

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

1 особа -
//-
-//-

2,66
1,69
0,97

9.1 Холодна вода і водовідведення в ртожит ах, для проведення
розрах н ів між балансо трим вачем ртожит та ВАТ “АК
“Київводо анал”, я що б дин овий засіб облі холодної води відс тній,
в том числі:
вода
водовідведення

2,57

1,60
0,97

10. Холодна вода при наявності вартирно о або б дин ово о засоб
облі холодної води

1 б.м 0,94

10.1 Холодна вода при наявності вартирно о або б дин ово о засоб облі
холодної води для проведення розрах н ів між балансо трим вачем
б дин та ВАТ “АК “Київводо анал”, я що б дин овий засіб облі
холодної води належить балансо трим вач б дин

0,89

11. Водовідведення холодної води при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі холодної води

1 б.м 0,54

12. Водовідведення арячої води при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі арячої води

1 б.м 0,54

13. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами

1 особа 1,89

14. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим постачанням
арячої води, обладнаних мивальни ами, мий ами та д шами

1 особа 1,27

15. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними д шами

1 особа 1,51

16. Водовідведення арячої води в ртожит ах 1 особа 0,65

№
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 -

//-
-//-

8,14

5,17
2,97

1.1 Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами, для
проведення розрах н ів між балансо трим вачем б дин та
ВАТ"АК"Київводо анал", я що б дин овий засіб облі холодної води
відс тній, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа -

//-
-//-

7,86

4,89
2,97

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

-//-
-//-

5,18

3,29
1,89

2.1 Холодна вода і водовідведення 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 б дин
та ВАТ"АК"Київводо анал", я що б дин овий засіб облі холодної води
відс тній, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

5,00

3,11
1,89

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

1 особа

-//-
-//-

6,07

3,85
2,22

3.1 Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними д шами,
для проведення розрах н ів між балансо трим вачем б дин та
ВАТ"АК"Київводо анал", я що б дин овий засіб облі холодної води
відс тній, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

5,86

3,64
2,22

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

1 особа

-//-
-//-

5,33

3,38
1,95

4.1 Холодна вода та водовідведення в б дин ах без централізовано о
постачання арячої води з водопроводом та аналізацією без ванн, з
азопостачанням, для проведення розрах н ів між балансо трим вачем
б дин та ВАТ"АК"Київводо анал", я що б дин овий засіб облі
холодної води відс тній, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

5,15

3,20
1,95

5. Холодна вода та водовідведення в б дин ах з ваннами і азовими
олон ами, в том числі:
вода
водовідведення

-//-

-//-
-//-

8,44

5,36
3,08

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè çàñòîñîâóþòüñÿ äî îêðåìèõ

êâàðòèðîíàéìà÷³â/âëàñíèê³â êâàðòèð (çà
ñïèñêîì) çã³äíî äîäàòêó 1.

2. Òàðèôè íà 1 îñîáó çàñòîñîâóþòüñÿ
ïðè â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ êâàðòèðíèõ òà
áóäèíêîâèõ çàñîá³â îáë³êó.

3. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì
ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âàííàìè, îá-
ëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 5,5
êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

4. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì
ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè, îáëàäíàíèõ
óìèâàëüíèêàìè, ìèéêàìè òà äóøàìè, âðà-
õîâàíî âàðò³ñòü 3,5 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

5. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì
ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ç ñèäÿ÷èìè
âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâà-
íî âàðò³ñòü 4,1 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

6. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì
òà êàíàë³çàö³ºþ áåç âàíí, ç ãàçîïîñòà÷àí-
íÿì âðàõîâàíî âàðò³ñòü 3,6 êóá. ì âîäè òà
ñòîê³â.

7. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì
òà êàíàë³çàö³ºþ ç âàííàìè ³ ãàçîâèìè êî-
ëîíêàìè âðàõîâàíî âàðò³ñòü 5,7 êóá. ì âî-
äè òà ñòîê³â.

8. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì,
êàíàë³çàö³ºþ òà âàííàìè ç âîäîíàãð³âà÷à-
ìè, ùî ïðàöþþòü íà òâåðäîìó ïàëèâ³, âðà-
õîâàíî âàðò³ñòü 4,5 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

9. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ â áóäèíêàõ áåç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âîäîïðîâîäîì
³ êàíàë³çàö³ºþ (áåç âàíí), âðàõîâàíî âàð-
ò³ñòü 2,85 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

10. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ç âîäîçà-
á³ðíèõ âóëè÷íèõ êîëîíîê âðàõîâàíî âàð-
ò³ñòü 1,5 êóá. ì âîäè.

11. Â òàðèô³ íà õîëîäíó âîäó ³ âîäîâ³ä-

âåäåííÿ â ãóðòîæèòêàõ âðàõîâàíî âàðò³ñòü
1,8 êóá. ì âîäè òà ñòîê³â.

12. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñ-
òà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âàííàìè, îáëàä-
íàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü
3,5êóá. ì ñòîê³â.

13. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñ-
òà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè, îáëàäíàíèõ óìè-
âàëüíèêàìè, ìèéêàìè òà äóøàìè, âðàõî-
âàíî âàðò³ñòü 2,35 êóá. ì ñòîê³â.

14. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè â áóäèíêàõ ç öåíòðàë³çîâàíèì ïîñ-
òà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ç ñèäÿ÷èìè âàííà-
ìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàð-
ò³ñòü 2,8 êóá. ì ñòîê³â.

15. Â òàðèô³ íà âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè â ãóðòîæèòêàõ âðàõîâàíî âàðò³ñòü
1,2êóá. ì ñòîê³â.

16. 5,5 â³äñîòêà â³ä òàðèô³â íà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-
÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õî-
ëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì òà âè-
êîíàâöÿì öèõ ïîñëóã äëÿ çä³éñíåííÿ ðîç-
ðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì â³äïîâ³äíî äî óêëà-
äåíèõ óãîä çàëèøàþòüñÿ â ðîçïîðÿäæåí-
í³ âèêîíàâö³â ïîñëóã, óñòàíîâ áàíê³â òà
ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþ-
âàëüíèé öåíòð” äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âè-
òðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàðàõóâàííÿì, çáîðîì,
îáë³êîì òà ðîçùåïëåííÿì ïëàòåæ³â íàñå-
ëåííÿ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, â òàêèõ ðîç-
ì³ðàõ:

4 â³äñîòêè — âèêîíàâöÿì ïîñëóã àáî îð-
ãàí³çàö³ÿì, ùî çàéìàþòüñÿ íàðàõóâàííÿì,
çáîðîì òà îáë³êîì ïëàòåæ³â;

1 â³äñîòîê — óñòàíîâàì áàíê³â;
0,5 â³äñîòêà — ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìà-

ö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð”.
17. Ðîçðàõóíêè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç

öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âî-
äè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿
âîäè ì³æ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” òà
âèêîíàâöÿìè ïîñëóã ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðè-
ôàìè, çìåíøåíèìè íà 5,5 â³äñîòêà.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 січня 2009 р. № 95

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води 

і водовідведення холодної та гарячої води для малозабезпечених
верств населення
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Про затвердження тарифів на теплову
енергію, встановлення та погодження тарифів

на комунальні послуги з централізованого
опалення і постачання гарячої води 

для населення
Розпорядження № 96 від 30.01.2009 року

Дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, прагнучи розвивати і зміцню�
вати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною
совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, з метою забезпечення конституційних прав
громадян, подолання фінансової кризи в Україні, ефективного виконання рішення Ради національної без�
пеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року “Про невідкладні заходи з посилення фінансово�бюджет�
ної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України”, введе�
ного Указом Президента України від 24 жовтня 2008 року № 965 з метою забезпечення населення житло�
во�комунальними послугами необхідних рівня та якості, а також відповідно до законів України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про теплопостачання”, “Про
житлово�комунальні послуги”, Указу Президента України від 3 жовтня 2008 року № 905/2008 “Про рішен�
ня Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня 2008 року “Про хід виконання рішення Ра�
ди національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року “Про заходи щодо стабілізації фінансо�
вого стану Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та ситуації на ринку 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 ти�
пового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, Порядку фор�
мування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізо�
ваного опалення і постачання гарячої води”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.06.2006 № 955, та з метою поетапного, з 01.02.2009 та 01.04.2009, приведення тарифів до еконо�
мічно обгрунтованих витрат, запровадивши на першому етапі підвищення тарифів на 50 відсотків від су�
ми необхідного підвищення до рівня економічно обгрунтованих тарифів і реалізації власних (самоврядних)
повноважень:

1. Çàòâåðäèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ,
ùî âèðîáëÿºòüñÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” òà ÇÀÒ
“ÅÊ “Äàðòåïëîöåíòðàëü” äëÿ â³äïóñêó áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷àì òåïëîâèõ ïóíêò³â, â òîìó ÷èñ-
ë³ æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèì îðãàí³çàö³ÿì,
æèòëîâî-áóä³âåëüíèì êîîïåðàòèâàì, îá’ºä-
íàííÿì ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áó-
äèíê³â, ³íøèì áàëàíñîóòðèìóâà÷àì æèëèõ áó-
äèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, äëÿ âèðîáëåí-
íÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âî-
äè íàñåëåííþ, çà âèêëþ÷åííÿì òåïëîâî¿ åíåð-
ã³¿, ùî â³äïóñêàºòüñÿ ÇÀÒ “ÅÊ “Äàðòåïëîöåí-
òðàëü” ÷åðåç òåïëîâ³ ïóíêòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ
íà áàëàíñ³ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”, òà ââåñòè ¿õ â ä³þ
ç 01.02.2009 (äîäàþòüñÿ).

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 òåïëî-
âèõ ïóíêò³â, à â ³íøèõ âèïàäêàõ — äî ìåæ³
áàëàíñîâî¿ íàëåæíîñò³ òà âèòðàòè íà ïîñòà÷àí-
íÿ þðèäè÷íèì îñîáàì.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà-
÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì öèõ ïîñëóã êî-
ìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ
ðîçðàõóíê³â ç âèêîíàâöÿìè öèõ ïîñëóã òà ïî-
ãîäèòè íà öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà÷åí³
ïîñëóãè ï³äïðèºìñòâàì — âèðîáíèêàì êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ
òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, â òîìó ÷èñë³ ÀÊ
“Êè¿âåíåðãî” (â ÷àñòèí³ òåïëîâèõ ïóíêò³â, ùî
çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áàëàíñ³ òà â çîí³ òåïëîïîñ-
òà÷àííÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”) ³ ÇÀÒ “ÅÊ “Äàð-
òåïëîöåíòðàëü” — íà òåïëîâèõ ïóíêòàõ, ùî
çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” â çî-
í³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÇÀÒ “ÅÊ “Äàðòåïëîöåí-
òðàëü”, òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.02.2009 (äîäà-
þòüñÿ).

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã êîìóíàëü-
íî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðà-
õóíê³â ç íàñåëåííÿì òà ïîãîäèòè íà öüîìó
ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà÷åí³ ïîñëóãè âèêîíàâ-
öÿì öèõ ïîñëóã ³íøèõ ôîðì âëàñíîñò³, òà ââåñ-
òè ¿õ â ä³þ ç 01.02.2009 (äîäàþòüñÿ).

4. Âñòàíîâèòè òà ïîãîäèòè òàðèôè íà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ íà ðàí³øå ä³þ÷îìó ð³âí³, òà
ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.02.2009 (äîäàþòüñÿ).

5. Âèêîíàâöÿì ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâî-
äèòè ðîçðàõóíêè ç³ ñïîæèâà÷àìè â³äïîâ³äíî äî
Ïðàâèë íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ, ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âî-
äè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21.07.2005
¹ 630.

Ó ðàç³ ÿêùî âèêîíàâåöü íå º âèðîáíèêîì,
â³äíîñèíè ì³æ âèêîíàâöåì òà âèðîáíèêîì ðå-
ãóëþþòüñÿ îêðåìèì äîãîâîðîì çà ³ñòîòíèìè
óìîâàìè, ÿê ïåðåäáà÷åíî ñò. 26 Çàêîíó Óêðà-
¿íè “Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè”.

6. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì³ñò³
Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì
àäì³í³ñòðàö³ÿì), çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíèé êîí-
òðîëü çà ïðèéíÿòòÿì â åêñïëóàòàö³þ êâàðòèð
(ï³ñëÿ ¿õ ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðåìîíòó, ç ïîë³ïøå-
íèì áëàãîóñòðîºì ³ âñòàíîâëåííÿì íå ïåðåä-
áà÷åíîãî ïîïåðåäí³ì ïðîåêòîì îáëàäíàííÿ

(áàñåéí³â, ñàóí, ã³äðîìàñàæó òîùî) ò³ëüêè ïðè
íàÿâíîñò³ çàñîá³â îáë³êó õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âî-
äè òà ïîãîäæåííÿì ïðîåêò³â ç òåïëîïîñòà÷àëü-
íèìè ï³äïðèºìñòâàìè, ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäî-
êàíàë”, áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè òåïëîâèõ ïóíê-
ò³â òà áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ áóäèíê³â.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà, åíåðãåòè-
êè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ùîäî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ
ïðî ôîðìóâàííÿ ö³ëüîâîãî ôîíäó äëÿ ô³íàí-
ñóâàííÿ âïðîâàäæåííÿ (ïðèäáàííÿ òà âñòàíîâ-
ëåííÿ) áóäèíêîâèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿
åíåðã³¿ íà îïàëåííÿ ³ áóäèíêîâèõ çàñîá³â îáë³-
êó ãàðÿ÷î¿ âîäè òà ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ éî-
ãî êîøò³â òà ïîäàòè éîãî íà çàòâåðäæåííÿ âè-
êîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿).

8. ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþ-
âàëüíèé öåíòð”, îðãàí³çàö³ÿì òà óñòàíîâàì,
ùî ïðîâîäÿòü íàðàõóâàííÿ ïëàòåæ³â íàñåëåí-
íþ çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, íàðàõó-
âàííÿ ñóáñèä³é òà êîìïåíñàö³é äëÿ â³äøêîäó-
âàííÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã:

— âíåñòè çì³íè â ðàõóíêè íà ñïëàòó çà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè íàñåëåííÿ;

— ïðîâåñòè íàðàõóâàííÿ ïëàòè çà æèòëîâî-
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà â³äïîâ³äíèõ ï³ëüã;

— ïðîâåñòè ïåðåðàõóíêè ïðèçíà÷åíèõ ñóá-
ñèä³é.

9. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) âíåñòè ïðîïîçèö³¿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³
ùîäî â³äøêîäóâàííÿ ð³çíèö³ ì³æ òàðèôàìè
íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-
ëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ îêðå-
ìèõ êâàðòèðîíàéìà÷³â/âëàñíèê³â êâàðòèð (çà
ñïèñêîì) òà òàðèôàìè íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àí-
íÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã äëÿ
çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì, âñòà-
íîâëåíèõ öèì ðîçïîðÿäæåííÿì.

10. 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
òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ”;

—â³ä 02.10.2008 ¹ 1372 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í
òà äîïîâíåíü äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.05.2007
¹ 643”;

—â³ä 23.10.2008 ¹ 1460 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02.10.2008 ¹ 1372”;

— â³ä 30.07.2007 ¹ 978 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ
òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè 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¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.07.2007 ¹ 978
“Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà

êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-
ëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè”;

—â³ä 30.07.2008 ¹ 1060 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í
òà äîïîâíåíü äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.07.2007
¹ 978”.

11. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.

ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

12. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî
ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

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

від “30” січня 2009 року № 96

ТАРИФИ
на теплову енергію, що виробляється АК “Київенерго” та ЗАТ

“ЕК “Дартеплоцентраль” для відпуску балансоутримувачам теплових 
пунктів, в тому числі житлово+експлуатаційним організаціям, 

житлово+будівельним кооперативам, об’єднанням співвласників
багатоквартирних будинків, іншим балансоутримувачам жилих

будинків усіх форм власності, для вироблення/створення комунальних
послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води населенню

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

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

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

ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Назва підприємства Тариф за 1 Г ал ( рн)

без ПДВ з ПДВ

АК "Київенер о" 133,29
131,88*

159,95
158,26*

ЗАТ "ЕК "Дартеплоцентраль" 133,29
131,88*

159,95
158,26*

№
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

1 Г ал 183,13

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

1 Г ал 181,44

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

1 в. м
опалюваної

площі в місяць

2,24*

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
2,22*

3. Централізоване опалення в опалювальний сезон для проведення
розрах н ів між балансо трим вачем ЦТП або ІТП та ви онавцем
посл (при відс тності б дин ових засобів облі теплової енер ії), з

подальшою оплатою населенням протя ом ро

1 в. м
опалюваної

площі в місяць 4,48

4. Гаряча вода в ртожит ах на 1 особ в
місяць

14,16

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

13,95
14,06

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

1 б. м 11,80

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

11,63
11,71

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

на 1 особ в
місяць 41,31

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

40,71
41,02

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 27,74

7.1 Гаряча вода вб 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

27,14
27,45

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

на 1 особ в
місяць 33,04

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

32,44
32,75

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

від “30” січня 2009 року № 96

ТАРИФИ
на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання

гарячої води виробникам цих послуг комунальної форми власності для
здійснення розрахунків з виконавцями цих пслуг
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*Ðîçðàõóíêè çà îïàëåííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ùî-
ì³ñÿ÷íî ïðîòÿãîì ðîêó.

Ïðèì³òêè:
1. Îïàëþâàíà ïëîùà êâàðòèðè — ïëîùà

№
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

1 Г ал 193,20

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

1 Г ал 191,42

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

1 в.м

опалюваної

площі в місяць

2,37*

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

2,34*

3. Централізоване опалення в опалювальний сезон для нарах вань піль
та с бсидій при проведенні розрах н ів з населенням за по азаннями

б дин ових та вартирних засобів облі теплової енер ії

1 в.м

опалюваної

площі в місяць

4,74

4. Гаряча вода в ртожит ах на 1 особ
в місяць

14,83

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

14,61
14,72

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

1 б.м 12,36

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

12,18
12,27

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

на 1 особ
в місяць

43,24

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

42,61
42,92

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

29,04

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 28,41

28,73

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

на 1 особ
в місяць

34,59

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

33,96
34,28

âñ³õ æèòëîâèõ òà ï³äñîáíèõ ïðèì³ùåíü êâàð-
òèðè (æèòëîâèõ ê³ìíàò, êóõí³, òóàëåòó, âàííî¿
ê³ìíàòè, ïåðåãîðîäîê, êîðèäîð³â, êîì³ð÷èíè
òîùî) â ìåæàõ âíóòð³øíüî¿ ïîâåðõí³ ñò³í ³ ïå-
ðåãîðîäîê êâàðòèðè áåç óðàõóâàííÿ ïëîù³ íå-
îïàëþâàëüíèõ ëîäæ³é ³ áàëêîí³â.

2. Òàðèôè íà 1 îñîáó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè
â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ êâàðòèðíèõ òà áóäèí-
êîâèõ çàñîá³â îáë³êó.

3. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó â áóäèíêàõ ç öåí-
òðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âàí-
íàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàð-
ò³ñòü 3,5 êóá. ì âîäè, ùî ï³ä³ãð³âàºòüñÿ.

4. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó â áóäèíêàõ ç öåí-
òðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè, îá-
ëàäíàíèõ óìèâàëüíèêàìè, ìèéêàìè òà äóøà-
ìè, âðàõîâàíî 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 ñè-
äÿ÷èìè âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðà-
õîâàíî âàðò³ñòü 2,8 êóá. ì âîäè, ùî ï³ä³ãð³âàº-
òüñÿ.

6. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó íà 1 îñîáó â ãóð-
òîæèòêàõ âðàõîâàíî âàðò³ñòü 1,2 êóá. ì õîëîä-
íî¿ âîäè, ùî ï³ä³ãð³âàºòüñÿ.

7. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè âèðîáíèêàì òà âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã
äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì âðà-
õîâàí³ âèòðàòè âèêîíàâö³â ïîñëóã, óñòàíîâ
áàíê³â òà ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá-
÷èñëþâàëüíèé öåíòð” ïîâ’ÿçàí³ ç íàðàõóâàí-
íÿì, çáîðîì, îáë³êîì òà ðîçùåïëåííÿì ïëà-
òåæ³â íàñåëåííÿ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, â òà-
êèõ ðîçì³ðàõ:

4 â³äñîòêè — âèêîíàâöÿì ïîñëóã àáî îðãà-
í³çàö³ÿì, ùî çàéìàþòüñÿ íàðàõóâàííÿì, çáî-
ðîì òà îáë³êîì ïëàòåæ³â;

1 â³äñîòîê — óñòàíîâàì áàíê³â;
0,5 â³äñîòê³â — ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³é-

íî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð”.
8. Ðîçùåïëåííÿ ïëàòåæ³â íàñåëåííÿ çà ïî-

ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà-
÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè (ó âèïàäêó çíàõîäæåííÿ
òåïëîâîãî ïóíêòó (áîéëåðà) íà áàëàíñ³ æèò-
ëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é, ÆÁÊ,
ÎÑÁÁ òà ³íøèõ áàëàíñîóòðèìóâà÷³â æèëèõ
áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³) ïðîâîäèòüñÿ,
â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â, òàêèì ÷è-
íîì:

8.1. Ïëàòåæ³ íàñåëåííÿ çà îïàëåííÿ (çà òà-
ðèôîì çà 1 Ãêàë â ðîçì³ð³ 193,20 ãðí. òà çà 1
êâ. ì â ðîçì³ð³ 2,37 ãðí. òà 4,74 ãðí.) ðîçùåï-
ëþþòüñÿ â ïðîïîðö³¿:

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

÷èñëþâàëüíèé öåíòð”;
1% — óñòàíîâàì áàíê³â;
11,7% — áàëàíñîóòðèìóâà÷àì òåïëîâèõ

ïóíêò³â (áîéëåð³â);
82,8% — òåïëîïîñòà÷àëüíèì ï³äïðèºìñòâàì.
8.2 Ïëàòåæ³ íàñåëåííÿ çà ãàðÿ÷ó âîäó (çà òà-

ðèôîì íà 1 îñîáó çà ì³ñÿöü òà òàðèôîì çà 1
êóá. ì ãàðÿ÷î¿ âîäè) ðîçùåïëþþòüñÿ (â³äïî-
â³äíî äî äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ç áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷àìè áîéëåð³â) òàêèì ÷èíîì:

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

ëþâàëüíèé öåíòð”;
1% — óñòàíîâàì áàíê³â;
14% — ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”;
9,5% — à áàëàíñîóòðèìóâà÷àì òåïëîâèõ

ïóíêò³â (áîéëåð³â);
71% — òåïëîïîñòà÷àëüíèì ï³äïðèºìñòâàì.
Âêàçàíà ñõåìà ðîçùåïëåííÿ ïëàòåæ³â íàñå-

ëåííÿ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà-
ñòîñîâóºòüñÿ ÿê ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ïîñåðåä-
íèöòâîì ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá-
÷èñëþâàëüíèé öåíòð”, òàê ³ áåç éîãî ïîñåðåä-
íèöòâà. Îñòàòî÷í³ ðîçðàõóíêè ïðîâîäÿòüñÿ
ì³æ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ íà ï³äñòàâ³
óêëàäåíèõ ì³æ íèìè äîãîâîð³â.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий
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ТАРИФИАРИФИ
на комунальні послуги з централізованого опалення

та постачання гарячої води для малозабезпечених верств населення
№
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

1 Г ал 130,60

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

1 Г ал 130,23

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

1 в.м
опалюваної

площі в місяць

1,60*

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

1,59*

3. Централізоване опалення в опалювальний сезон для нарах вання
піль та с бсидій при проведенні розрах н ів з населенням за

по азаннями б дин ових та вартирних засобів облі теплової енер ії

1 в.м
опалюваної
площі в
місяць

3,20**

4. Гаряча вода в ртожит ах на 1 особ в
місяць

8,23

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

8,11
8,17

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

1 б.м 6,84

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

6,74
6,79

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

на 1 особ
в місяць

24,00

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

23,65
23,83

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

16,12

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

15,77
15,95

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

на 1 особ в
місяць

19,20

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

18,85
19,03
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Тарифи
на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання 

гарячої води виконавцям цих послуг комунальної форми власності 
для здійснення розрахунків з населенням

*Ðîçðàõóíêè çà îïàëåííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ùî-
ì³ñÿ÷íî ïðîòÿãîì ðîêó.

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ:
- ç ðåë³ã³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, â ÷àñòèí³

æèëèõ ïðèì³ùåíü, äå ïðîæèâàþòü ìîíàõè òà
ìîíàõèí³;

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

2. Îïàëþâàíà ïëîùà êâàðòèðè — ïëîùà
âñ³õ æèòëîâèõ òà ï³äñîáíèõ ïðèì³ùåíü êâàð-
òèðè (æèòëîâèõ ê³ìíàò, êóõí³, òóàëåòó, âàí-
íî¿ ê³ìíàòè, ïåðåãîðîäîê, êîðèäîð³â, êîì³ð-
÷èíè òîùî) â ìåæàõ âíóòð³øíüî¿ ïîâåðõí³
ñò³í ³ ïåðåãîðîäîê êâàðòèðè áåç óðàõóâàííÿ
ïëîù³ íåîïàëþâàëüíèõ ëîäæ³é ³ áàëêîí³â.

3. Òàðèôè íà 1 îñîáó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè
â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ êâàðòèðíèõ òà áóäèí-
êîâèõ çàñîá³â îáë³êó.

4. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó â áóäèíêàõ ç
öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç
âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî
âàðò³ñòü 3,5 êóá. ì âîäè, ùî ï³ä³ãð³âàºòüñÿ.

5. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó â áóäèíêàõ ç
öåíòðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè,
îáëàäíàíèõ óìèâàëüíèêàìè, ìèéêàìè òà äó-
øàìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 2,35 êóá. ì âîäè, ùî
ï³ä³ãð³âàºòüñÿ.

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

7. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó íà 1îñîáó â ãóð-
òîæèòêàõ âðàõîâàíî âàðò³ñòü 1,2êóá. ì õîëîä-
íî¿ âîäè, ùî ï³ä³ãð³âàºòüñÿ.

8. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè âèðîáíèêàì òà âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã äëÿ
çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì âðàõîâà-
í³ âèòðàòè âèêîíàâö³â ïîñëóã, óñòàíîâ áàíê³â
òà ÊÏ Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëü-
íèé öåíòð” ïîâ’ÿçàí³ ç íàðàõóâàííÿì, çáîðîì,
îáë³êîì òà ðîçùåïëåííÿì ïëàòåæ³â íàñåëåííÿ
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, â òàêèõ ðîçì³ðàõ:

4 â³äñîòêè — âèêîíàâöÿì ïîñëóã àáî îðãà-
í³çàö³ÿì, ùî çàéìàþòüñÿ íàðàõóâàííÿì, çáî-

ðîì òà îáë³êîì ïëàòåæ³â;
1 â³äñîòîê — óñòàíîâàì áàíê³â;
0,5 â³äñîòê³â — ÊÏ ÄÃîëîâíèé ³íôîðìà-

ö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð”.
9. Ðîçùåïëåííÿ ïëàòåæ³â íàñåëåííÿ çà ïî-

ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àí-
íÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè (ó âèïàäêó çíàõîäæåííÿ òåï-
ëîâîãî ïóíêòó (áîéëåðà) íà áàëàíñ³ æèòëîâî-
åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà
³íøèõ áàëàíñîóòðèìóâà÷³â æèëèõ áóäèíê³â
óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³) ïðîâîäèòüñÿ, â³äïîâ³ä-
íî äî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â, òàêèì ÷èíîì:

9.1 Ïëàòåæ³ íàñåëåííÿ çà îïàëåííÿ (çà òà-
ðèôîì çà 1Ãêàë â ðîçì³ð³ 183,13ãðí. òà çà 1êâ.
ì â ðîçì³ð³ 2,24ãðí. òà 4,48ãðí.) ðîçùåïëþþ-
òüñÿ â ïðîïîðö³¿:

12,7% — áàëàíñîóòðèìóâà÷àì òåïëîâèõ
ïóíêò³â (áîéëåð³â);

87,3% — òåïëîïîñòà÷àëüíèì ï³äïðèºìñòâàì.
9.2 Ïëàòåæ³ íàñåëåííÿ çà ãàðÿ÷ó âîäó (çà òà-

ðèôîì íà 1 îñîáó çà ì³ñÿöü òà òàðèôîì çà
1êóá. ì ãàðÿ÷î¿ âîäè ) ðîçùåïëþþòüñÿ (â³ä-
ïîâ³äíî äî äîãîâîð³â óêëàäåíèõ ç áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷àìè áîéëåð³â) òàêèì ÷èíîì:

0,8%— áàëàíñîóòðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèíê³â;
14%à — àÂÀÒ”ÀÊ”Êè¿ââîäîêàíàë”;
10,8% — à áàëàíñîóòðèìóâà÷àì òåïëîâèõ

ïóíêò³â (áîéëåð³â);
74,4% — òåïëîïîñòà÷àëüíèì ï³äïðèºìñòâàì.
Çàçíà÷åíå ðîçùåïëåííÿ ïëàòåæ³â íàñåëåí-

íÿ çàñòîñîâóºòüñÿ äî 01.04.09, â³äïîâ³äíî äî
óêëàäåíèõ äîãîâîð³â, ³ ïðè ðîçùåïëåíí³ ïëà-
òåæ³â íàñåëåííÿ çà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ó âè-
ïàäêó çíàõîäæåííÿ òåïëîâîãî ïóíêòó (áîéëå-
ðà) íà áàëàíñ³ ÀÊ”Êè¿âåíåðãî” ³ç çàçíà÷åííÿì
ó ïðèçíà÷åíí³ ïëàòåæó Äçà òåïëîâó åíåðã³þ”.

Âêàçàíà ñõåìà ðîçùåïëåííÿ ïëàòåæ³â íà-
ñåëåííÿ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà-
ñòîñîâóºòüñÿ ÿê ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ïîñåðåä-
íèöòâîì ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá-
÷èñëþâàëüíèé öåíòð”, òàê ³ áåç éîãî ïîñåðåä-
íèöòâà. Îñòàòî÷í³ ðîçðàõóíêè ïðîâîäÿòüñÿ
ì³æ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ íà ï³äñòàâ³
óêëàäåíèõ ì³æ íèìè äîãîâîð³â.

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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Òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ïî
êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî ðîçì³ùåíî íà îô³ö³éíîìó âåá-ïîðòàë³ êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëà-
äè www.kmv.gov.ua â ðîçä³ë³ “Âàø áóäèíîê” òà íà ñàéò³ www.municipal.kiev.ua.

Â çâ’ÿçêó ç âåëèêèì îáñÿãîì äðóêîâàíîãî ìàòåð³àëó (áëèçüêî 10 000 áóäèíê³â) â äðó-
êîâàíîìó âèãëÿä³ ö³ òàðèôè áóäóòü îïóáë³êîâóâàòèñü â ãàçåò³ “Õðåùàòèê” ïîåòàïíî.
(Ê³ëüêà íîìåð³â).

Про встановлення та погодження
тарифів на послуги з утримання

будинків і споруд та прибудинкових
територій

Розпорядження № 97 від 30 січня 2009 року

Дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, прагнучи розвивати і зміцню�
вати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною
совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, з метою забезпечення конституційних прав
громадян, подолання фінансової кризи в Україні, ефективного виконання рішення Ради національної без�
пеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року “Про невідкладні заходи з посилення фінансово�бюджет�
ної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України”, введе�
ного в дію Указом Президента України від 24 жовтня 2008 року № 965, а також відповідно до Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону України “Про житлово�комунальні послуги”,
постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 560 “Про затвердження Порядку формування та�
рифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про на�
дання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, наказу Державного комітету Укра�
їни по житлово�комунальному господарству від 04.08.1997 № 59а “Про затвердження типових норм часу
та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду”
та враховуючи, що за період дії тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових тери�
торій з грудня 2006 року відбулося зростання витрат житлових організацій, яке пов’язане з інфляційними
процесами, які відбуваються в країні, зростання витрат підрядних організацій, послуги яких є складови�
ми послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, та з метою поетапного, з 01.02.2009
та 01.04.2009, приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат і реалізації власних (самовряд�
них) повноважень:

1. Çàïðîâàäèòè ç 01.02.2009 ïîåòàïíå íà-
áëèæåííÿ òàðèô³â äî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòî-
âàíèõ âèòðàò, çá³ëüøèâøè ä³þ÷³ äî
01.02.2009 òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³é íà 50 â³äñîòê³â â³ä ñóìè íåîáõ³äíîãî
ï³äâèùåííÿ äî ð³âíÿ åêîíîì³÷íî îá´ðóíòî-
âàíèõ òàðèô³â.

1.1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç óò-
ðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêî-
âèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ æèòëîâî-åêñ-
ïëóàòàö³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè (äàë³-ÆÅÎ)
ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî (äîäàþòüñÿ).

1.2. Ïîãîäèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðè-
ìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ æèòëîâî-áóä³âåëü-
íèìè êîîïåðàòèâàìè (äàë³ — ÆÁÊ), îá’ºä-
íàííÿìè ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ
áóäèíê³â (äàë³ — ÎÑÁÁ), ³íøèìè áàëàíñî-
óòðèìóâà÷àìè æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíîâà-
æåíèìè íèìè îñîáàìè àáî óïðàâèòåëÿìè
æèëèõ áóäèíê³â ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðå-
ìî (äîäàþòüñÿ).

2. Âñòàíîâèòè íà åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâà-
íîìó ð³âí³ òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-

òîð³é äëÿ ÆÅÎ, ÿê³ îáñëóãîâóþòü áóäèíêè
³ç ïîêðàùåíèìè ñïîæèâ÷èìè âëàñòèâîñòÿ-
ìè (äîäàþòüñÿ).

3. Ïîãîäèòè íà åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâà-
íîìó ð³âí³ òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³é äëÿ ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèõ áàëàíñî-
óòðèìóâà÷³â æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíîâàæå-
íèì íèìè îñîáàì àáî óïðàâèòåëÿì æèëèõ
áóäèíê³â, ÿê³ îáñëóãîâóþòü áóäèíêè ³ç ïî-
êðàùåíèìè ñïîæèâ÷èìè âëàñòèâîñòÿìè
(äîäàºòüñÿ).

4. Âñòàíîâèòè òà ïîãîäèòè òàðèôè íà ïî-
ñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ ÆÅÎ,
ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèìè áàëàíñîóòðèìóâà-
÷àìè æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíîâàæåíèìè íè-
ìè îñîáàìè àáî óïðàâèòåëÿìè æèëèõ áóäèí-
ê³â ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ íà ðàí³øå
ä³þ÷îìó ð³âí³, òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.02.2009
(äîäàºòüñÿ).

5. ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèì áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíîâà-
æåíèì íèìè îñîáàì àáî óïðàâèòåëÿì æè-
ëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ïîäàòè
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íîâî¿
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äí³ ðîçðàõóíêè òàðè-
ô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïî-
ðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ïî áóäèí-
êàì, ÿê³ íå âêëþ÷åí³ äî öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ àáî ïîãîäæåííÿ
òàðèô³â ïî öèì áóäèíêàì.

6. ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèì áàëàíñî-
óòðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíîâàæå-
íèì íèìè îñîáàì àáî óïðàâèòåëÿì æèëèõ
áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ïðîâîäèòè
ðîçðàõóíêè çà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèí-
ê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ç
ãðîìàäÿíàìè, ùî ïðîæèâàþòü íà äðóãîìó
ïîâåðñ³ â áóäèíêàõ, ïåðøà çóïèíêà ë³ôòó â
ÿêèõ ðîçòàøîâàíà ì³æ ïåðøèì òà äðóãèì
ïîâåðõàìè, çà ðîçì³ðàìè, âñòàíîâëåíèìè
äëÿ ïåðøèõ ïîâåðõ³â.

7. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) çàáåçïå÷èòè óêëà-
äàííÿ äîãîâîð³â ì³æ ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà
³íøèìè áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ áó-
äèíê³â, óïîâíîâàæåíèìè íèìè îñîáàìè àáî
óïðàâèòåëÿìè æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³ òà îðåíäàðÿìè (âëàñíèêàìè) íå-
æèëèõ ïðèì³ùåíü, âëàñíèêàìè òà êâàðòè-
ðîíàéìà÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü
¿õ íå çà ïðèçíà÷åííÿì, íà â³äøêîäóâàííÿ
âèòðàò ç óòðèìàííÿ áóäèíêó òà ïðèáóäèí-
êîâî¿ òåðèòîð³¿ çà òàðèôàìè, íå íèæ÷èìè,
í³æ ïåðåäáà÷åíî öèì ðîçïîðÿäæåííÿì.

8. Çàáîðîíèòè ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³í-
øèì áàëàíñîóòðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèíê³â,
óïîâíîâàæåíèì íèìè îñîáàì àáî óïðàâèòå-
ëÿì æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³
çä³éñíþâàòè ïåðåóêëàäåííÿ óãîä ç âèêîíàâ-
öÿìè ðîá³ò òà ïîñëóã, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äøêî-
äîâóºòüñÿ çà ðàõóíîê òàðèô³â íà ïîñëóãè ç
óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèí-
êîâèõ òåðèòîð³é (â ðàç³ çá³ëüøåííÿ ö³í òà
òàðèô³â íà ö³ ïîñëóãè), áåç â³äïîâ³äíîãî ïî-
ãîäæåííÿ ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü
ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

9. ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèì áàëàíñî-
óòðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíîâàæå-
íèì íèìè îñîáàì àáî óïðàâèòåëÿì æèëèõ
áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, âðàõîâóþ÷è
çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåííÿ êîøò³â, ïðîâåñòè
íåîáõ³äí³ ðîáîòè ç ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ïî-
ñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.

10. ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³íøèì áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷àì æèëèõ áóäèíê³â, óïîâíîâà-
æåíèì íèìè îñîáàì àáî óïðàâèòåëÿì æè-
ëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ óêëàñòè
óãîäè ç óñòàíîâàìè áàíê³â, ÿê³ çàáåçïå÷óâà-
òèìóòü ïðèéíÿòòÿ òà çä³éñíåííÿ ïåðåàäðå-

ñàö³¿ êîøò³â ïëàòíèê³â æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã íà òðàíçèòíèé ðàõóíîê Êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ãîëîâíèé ³íôîðìà-
ö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” ç îïëàòîþ
çàçíà÷åíèõ ïîñëóã â ðîçì³ð³ íå á³ëüøå 1 â³ä-
ñîòêà â³ä ïðèéíÿòèõ ïëàòåæ³â.

11. Âñòàíîâèòè ðîçì³ð â³äøêîäóâàíü âè-
òðàò íà âèêîíàííÿ ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîç-
ùåïëåííÿì ïëàòåæ³â íàñåëåííÿ çà ïîñëóãè
ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáó-
äèíêîâèõ òåðèòîð³é, äëÿ Êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñ-
ëþâàëüíèé öåíòð” äî 0,5 â³äñîòêà â³ä ñóì,
îòðèìàíèõ íà òðàíçèòíèé ðàõóíîê.

12. Âèêîíàâöÿì ïîñëóã ³ç âèâåçåííÿ òà
çíåøêîäæåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â òà
äèñïåò÷åðñüêèõ ñèñòåì íàäàòè Êîìóíàëüíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-
îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” ³íôîðìàö³þ ïðî
äîãîâ³ðí³ ñòîñóíêè ç æèòëîâèìè îðãàí³çà-
ö³ÿìè ì³ñòà.

13. Çîáîâ’ÿçàòè ÆÅÎ, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà ³í-
øèõ áàëàíñîóòðèìóâà÷³â æèëèõ áóäèíê³â,
óïîâíîâàæåíèõ íèìè îñ³á àáî óïðàâèòåë³â
æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ òà âè-
êîíàâö³â ïîñëóã ñâîº÷àñíî ïåðåäàâàòè äî
Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ãîëîâíèé ³í-
ôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” ³íôîð-
ìàö³þ ïðî çì³íè â äîãîâ³ðíèõ ñòîñóíêàõ.

14. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãîëîâ-
íèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð”,
îðãàí³çàö³ÿì òà óñòàíîâàì, ùî ïðîâîäÿòü
íàðàõóâàííÿ ïëàòåæ³â íàñåëåííþ çà æèòëî-
âî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, íàðàõóâàííÿ ñóá-
ñèä³é òà êîìïåíñàö³é äëÿ â³äøêîäóâàííÿ
âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã:

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

— ïðîâåñòè íàðàõóâàííÿ ïëàòè çà æèòëî-
âî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà â³äïîâ³äíèõ ï³ëüã;

— ïðîâåñòè ïåðåðàõóíêè ïðèçíà÷åíèõ
ñóáñèä³é.

15. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè ïðîïîçèö³¿ Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é ðàä³ ùîäî â³äøêîäóâàííÿ ð³çíèö³
ì³æ òàðèôàìè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áó-
äèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòî-
ð³é äëÿ îêðåìèõ êâàðòèðîíàéìà÷³â/âëàñíè-
ê³â êâàðòèð (çà ñïèñêîì) òà òàðèôàìè íà ïî-
ñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ çä³éñíåííÿ ðîç-
ðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì, âñòàíîâëåíèõ öèì
ðîçïîðÿäæåííÿì.

16. Çà äîñòîâ³ðí³ñòü äàíèõ, íàäàíèõ äî
ðîçðàõóíê³â òàðèô³â, ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü íåñóòü êåð³âíèêè ÆÅÎ, ÆÁÊ,
ÎÑÁÁ òà ³íø³ áàëàíñîóòðèìóâà÷³ æèëèõ áó-
äèíê³â, óïîâíîâàæåí³ íèìè îñîáè àáî óïðà-
âèòåë³ æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³.

17. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü:

— ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21.07.2000 ¹ 1237
“Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
19.05.2000 ¹ 748”;

— ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.05.2007
¹ 641 “Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ ðîçì³ð³â òàðè-
ô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â òà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà âíåñåííÿ çì³í
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 19.05.2000 ¹ 748”.

18. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó
Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ
â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

19. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

*Ðîçðàõóíêè çà îïàëåííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ùî-
ì³ñÿ÷íî ïðîòÿãîì ðîêó. Òàðèô âòðà÷àº ÷èí-
í³ñòü ç 01.08.2007 ðîêó.

** Òàðèô çàñòîñîâóºòüñÿ ç ïî÷àòêó îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó ïðîïîðö³éíî äî ê³ëüêîñò³ äí³â
ó æîâòí³, ùî äî öüîãî ñåçîíó âðàõîâóþòüñÿ.
Ïî çàê³í÷åíí³ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó òàðèô çà-
ñòîñîâóºòüñÿ ïðîïîðö³éíî äî ê³ëüêîñò³ äí³â ó
êâ³òí³, ùî äî öüîãî ñåçîíó âðàõîâóþòüñÿ.

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè çàñòîñîâóþòüñÿ äî îêðåìèõ êâàð-

òèðîíàéìà÷³â/âëàñíèê³â êâàðòèð (çà ñïèñêîì)
çã³äíî äîäàòêó 1.

2. Îïàëþâàíà ïëîùà êâàðòèðè — ïëîùà
âñ³õ æèòëîâèõ òà ï³äñîáíèõ ïðèì³ùåíü êâàð-
òèðè (æèòëîâèõ ê³ìíàò, êóõí³, òóàëåòó, âàííî¿
ê³ìíàòè, ïåðåãîðîäîê, êîðèäîð³â, êîì³ð÷èíè
òîùî) â ìåæàõ âíóòð³øíüî¿ ïîâåðõí³ ñò³í ³ ïå-
ðåãîðîäîê êâàðòèðè áåç óðàõóâàííÿ ïëîù³ íå-
îïàëþâàëüíèõ ëîäæ³é ³ áàëêîí³â.

3. Òàðèôè íà 1 îñîáó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè
â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ êâàðòèðíèõ òà áóäèí-
êîâèõ çàñîá³â îáë³êó.

4. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó â áóäèíêàõ ç öåí-
òðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ç âàí-
íàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðàõîâàíî âàð-
ò³ñòü 3,5 êóá. ì âîäè, ùî ï³ä³ãð³âàºòüñÿ.

5. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó â áóäèíêàõ ç öåí-
òðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè, îá-
ëàäíàíèõ óìèâàëüíèêàìè, ìèéêàìè òà äóøà-
ìè, âðàõîâàíî âàðò³ñòü 2,35 êóá. ì âîäè, ùî
ï³ä³ãð³âàºòüñÿ.

6. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó â áóäèíêàõ ç öåí-
òðàë³çîâàíèì ïîñòà÷àííÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ç ñè-
äÿ÷èìè âàííàìè, îáëàäíàíèìè äóøàìè, âðà-
õîâàíî âàðò³ñòü 2,8 êóá. ì âîäè, ùî ï³ä³ãð³âàº-
òüñÿ.

7. Â òàðèô³ íà ãàðÿ÷ó âîäó íà 1 îñîáó â ãóð-
òîæèòêàõ âðàõîâàíî âàðò³ñòü 1,2 êóá. ì õîëîä-
íî¿ âîäè, ùî ï³ä³ãð³âàºòüñÿ.

8. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè âèðîáíèêàì òà âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã
äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì âðà-
õîâàí³ âèòðàòè âèêîíàâö³â ïîñëóã, óñòàíîâ
áàíê³â òà ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñ-
ëþâàëüíèé öåíòð”, ïîâ’ÿçàí³ ç íàðàõóâàííÿì,
çáîðîì, îáë³êîì òà ðîçùåïëåííÿì ïëàòåæ³â
íàñåëåííÿ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, â òàêèõ ðîç-
ì³ðàõ:

4 â³äñîòêè — âèêîíàâöÿì ïîñëóã àáî îðãà-
í³çàö³ÿì, ùî çàéìàþòüñÿ íàðàõóâàííÿì, çáî-
ðîì òà îáë³êîì ïëàòåæ³â;

1 â³äñîòîê — óñòàíîâàì áàíê³â;
0,5 â³äñîòê³â — ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³é-

íî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð”.
9. Ðîçðàõóíêè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè ì³æ âèðîáíèêàìè òà âèêîíàâöÿìè
ïîñëóã ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðèôàìè, çìåíøåíè-
ìè íà 5,5 â³äñîòêà.

10. Ðîçùåïëåííÿ ïëàòåæ³â íàñåëåííÿ çà ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àí-
íÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè (ó âèïàäêó çíàõîäæåííÿ òåï-
ëîâîãî ïóíêòó (áîéëåðà) íà áàëàíñ³ æèòëîâî-
åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é, ÆÁÊ, ÎÑÁÁ òà
³íøèõ áàëàíñîóòðèìóâà÷³â æèëèõ áóäèíê³â óñ³õ
ôîðì âëàñíîñò³) ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
óêëàäåíèõ äîãîâîð³â òàêèì ÷èíîì:

10.1. Ïëàòåæ³ íàñåëåííÿ çà îïàëåííÿ (çà òà-
ðèôîì çà 1 Ãêàë â ðîçì³ð³ 130,60 ãðí òà çà 1êâ.
ì â ðîçì³ð³ 1,60 ãðí òà 3,2ãðí) ðîçùåïëþþòü-
ñÿ â ïðîïîðö³¿:

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

÷èñëþâàëüíèé öåíòð”;
1% — óñòàíîâàì áàíê³â;
7,6% — áàëàíñîóòðèìóâà÷àì òåïëîâèõ ïóíê-

ò³â (áîéëåð³â);
86,9% — òåïëîïîñòà÷àëüíèì ï³äïðèºì-

ñòâàì.
10.2. Ïëàòåæ³ íàñåëåííÿ çà ãàðÿ÷ó âîäó (çà

òàðèôîì íà 1 îñîáó çà ì³ñÿöü òà òàðèôîì çà
1 êóá. ì ãàðÿ÷î¿ âîäè) ðîçùåïëþþòüñÿ (â³ä-
ïîâ³äíî äî äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ç áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷àìè áîéëåð³â) òàêèì ÷èíîì:

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

÷èñëþâàëüíèé öåíòð”;
1% — óñòàíîâàì áàíê³â;
13% —ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”;
6% —  áàëàíñîóòðèìóâà÷àì òåïëîâèõ ïóíê-

ò³â (áîéëåð³â);
75,5% — òåïëîïîñòà÷àëüíèì ï³äïðèºì-

ñòâàì.
Çàçíà÷åíå ðîçùåïëåííÿ ïëàòåæ³â íàñåëåí-

íÿ çàñòîñîâóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äî-
ãîâîð³â ³ ïðè ðîçùåïëåíí³ ïëàòåæ³â íàñåëåí-
íÿ çà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ó âèïàäêó çíàõîäæåí-
íÿ òåïëîâîãî ïóíêòó (áîéëåðà) íà áàëàíñ³
ÀÊ”Êè¿âåíåðãî”.

Âêàçàíà ñõåìà ðîçùåïëåííÿ ïëàòåæ³â íàñå-
ëåííÿ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà-
ñòîñîâóºòüñÿ ÿê ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ïîñåðåä-
íèöòâîì ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá-
÷èñëþâàëüíèé öåíòð”, òàê ³ áåç éîãî ïîñåðåä-
íèöòâà. Îñòàòî÷í³ ðîçðàõóíêè ïðîâîäÿòüñÿ
ì³æ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ íà ï³äñòàâ³
óêëàäåíèõ ì³æ íèìè äîãîâîð³â.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий


