
хрещатик
№10 (3456)   середа, 4 лютого 2009 року київська муніципальна газета

Äåøåâøå íå áóâàº
Ö³íè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè â ñòîëèö³ ÷è íå íàéíèæ÷³ â Óêðà¿í³

Íåçâàæàþ÷è íà øàëåíèé òèñê
óðÿäó Þë³¿ Òèìîøåíêî ç âèìî-
ãàìè ï³äâèùèòè òàðèôè íà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äî ð³â-
íÿ “åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâà-
íèõ”, Êè¿âðàäà âñòàíîâèëà ìî-
ðàòîð³é íà òàêå ï³äâèùåííÿ ó
ïåðøîìó êâàðòàë³ 2009 ðîêó.
Äåïóòàòè ³ ì³ñüêèé ãîëîâà äîá-
ðå ðîçóì³þòü, ùî â óìîâàõ åêî-
íîì³÷íî¿ êðèçè êèÿíè íå â çìî-
ç³ âèòðèìàòè òàðèôíèé òèñê.

Ï³ñëÿ îñòàííüîãî ï³äâèùåííÿ
òàðèô³â çà ïîñëóãè ÆÊÃ ñòîëè-
öÿ îäíàê çàëèøàºòüñÿ íå íàéäî-
ðîæ÷èì ó öüîìó ïëàí³ óêðà¿í-
ñüêèì ì³ñòîì. Ñòîëè÷íà âëàäà
ïîäáàëà ïðî êèÿí ³ êîìïåíñóº
ð³çíèöþ ì³æ òàðèôàìè ³ ôàê-
òè÷íèìè âèòðàòàìè âèðîáíèê³â
åíåðã³¿ òà âîäè ç ì³ñöåâîãî áþ-
äæåòó. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ³
éîãî êîìàíäà ç îñòàíí³õ ñèë
îïèðàþòüñÿ òèñêó Êàáì³íó,

ÿêèé íàõàáíî ë³çå â êèøåí³ êè-
ÿí ³ ïîçáàâëÿº âëàäó ìîæëèâî-
ñò³ êîìïåíñóâàòè âèòðàòè åíåð-
ãåòèê³â ³ âèðîáíèê³â âîäè. Ïðî
öå “Õðåùàòèê” ïèñàâ ó÷îðà
(äèâ. ïóáë³êàö³þ “Òàðèôíà â³é-
íà”). Óðÿä Þë³¿ Òèìîøåíêî ÿâ-
íî õî÷å ïðèâåñòè æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî Êèºâà
äî êîëàïñó ³ çâèíóâàòèòè â öüî-
ìó ì³ñüêó âëàäó.

Êîðåñïîíäåíòè âèäàííÿ ïðî-
àíàë³çóâàëè âàðò³ñòü ïîñëóã ÆÊÃ
ó íàéá³ëüøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè ³
ïîð³âíÿëè ¿õ ç³ ñòîëè÷íèìè.

Гріємося дешево
Çà ñîá³âàðò³ñòþ âèðîáëåíîãî

òåïëà (181,36 ãðí/Ãêàë) Êè¿â —
ó ë³äåðàõ, ëèøå â Òåðíîïîë³ ã³-
ãàêàëîð³ÿ êîøòóº äëÿ åíåðãåòè-
ê³â ìåíøå — 156,19 ãðí. À íàé-
äîðîæ÷å òåïëî â Óæãîðîä³ —
300,47 ãðí çà ã³ãàêàëîð³þ. Òàê
ñàìî ð³çíÿòüñÿ ³ òàðèôè íà òåï-
ëîâó åíåðã³þ: ÿêùî ó Ñåâàñòî-
ïîë³ ã³ãàêàëîð³ÿ êîøòóº 83,4

ãðí, òî ó ñòîëèö³ — 113,57 ãðí,
à â Ê³ðîâîãðàä³ — àæ 270,07 ãðí.
Ïîõ³äí³ â³ä ö³º¿ âàðòîñò³ — òà-
ðèôè íà îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷å âî-
äîïîñòà÷àííÿ. Ó ñòîëèö³ ºäèíèé
òàðèô íà îïàëåííÿ 1 êâ. ì æèò-
ëîâî¿ ïëîù³ ñòàíîâèòü 1,6 ãðí.
Ïîð³âíÿéòå ç Ïîëòàâîþ, äå îá³-
ãð³â êîøòóº 6,71 ãðí/êâ. ì. Ùî-
äî ãàðÿ÷î¿ âîäè, òî â Êèºâ³ ¿¿
êóáîìåòð êîøòóº 6,84 ãðí, ó Ñå-
âàñòîïîë³ (íàéìåíøà âàðò³ñòü,
áî ë³òî òàì äîâøå òðèâàº) —
4,56 ãðí, à â ²âàíî-Ôðàíê³â-
ñüêó — 20,43 ãðí/êóá. ì (!). Öå
ÿêùî ë³÷èëüíèêè âñòàíîâëåíî.
ßêùî æ ¿õ íåìàº, òî âàðò³ñòü âè-
ðàõîâóþòü íà îñîáó: â Êèºâ³ öå
ùîì³ñÿöÿ êîøòóº 23,65 ãðí, ó
Ñåâàñòîïîë³ — 14,45, â ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêó — 67,42 ãðí. Ðå-
çóëüòàò òàêî¿ ö³íîâî¿ ïîë³òè-
êè — ó ð³âí³ â³äøêîäóâàííÿ çà-
òâåðäæåíèìè òàðèôàìè ôàêòè÷-
íî¿ ñîá³âàðòîñò³. Â Ñåâàñòîïîë³
öå ëèøå 29 %, ó ñòîëèö³ — 52,2
%. À Õàðê³â íàâ³òü çàðîáëÿº íà

òåïë³ — òàì ð³âåíü â³äøêîäó-
âàííÿ — 123,4 %.

П’ємо недоро вод
Íàéäåøåâøà ó âèðîáíèöòâ³ õî-

ëîäíà âîäà — ó Êèºâ³, çà êóáî-
ìåòð ñïîæèâà÷³ ïëàòÿòü 1,19 ãðí.
Ó ×åðí³âöÿõ íàéäîðîæ÷à — 3,05
ãðí. Êèÿíàì êóáîìåòð âîäè îá-
õîäèòüñÿ ìåíøå, í³æ â³í êîøòóº:
0,94 ãðí. Ó Çàïîð³ææ³ — 3
ãðí/êóá. ì. Ùîïðàâäà, âîäîêàíà-
ëàì äåùî êîìïåíñóþòü çáèòêè çà
ðàõóíîê òàðèô³â äëÿ êîìåðö³é-
íèõ ñïîæèâà÷³â. Ó Êèºâ³ âàðò³ñòü
âîäè äëÿ íèõ ñòàíîâèòü 2,82
ãðí/êóá. ì. À â Ïîëòàâ³, íàïðè-
êëàä, ï³äïðèºìö³ ïëàòÿòü 11,96
ãðí. Çâ³äñè é ð³âåíü â³äøêîäó-
âàííÿ. Ó ñòîëèö³ äëÿ íàñåëåííÿ
òàðèôàìè ïîêðèâàºòüñÿ ëèøå
65,8 % âèòðàò, à â Çàïîð³ææ³ —
íà 134,4 %. Âîäíî÷àñ êîìåðö³é-
í³ ñïîæèâà÷³ ó Êèºâ³ ïåðåêðèâà-
þòü âèòðàòè íà 204,3 %, à â ×åð-
í³ãîâ³ — íà 308,7 %.

За інчення на 3-й стор.
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Êèðèëî ÊÀÑÀÒÊ²Í, ²ðèíà ÊÎÍÄÐÀÒÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я з’яс вав "Хрещати ", ияни мож ть похвалитися не
лише найбільшими зарплатами раїні, а й найниж-
чими цінами на житлово- ом нальні посл и. Корес-
понденти видання проаналіз вали ціни на посл и
ЖКГ столиці та інших містах У раїни. Рез льтати до-
слідження вийшли на ористь жителів Києва та місь-
ої влади, я а вс переч протидії Кабмін знаходить
можливість із місь о о бюджет омпенс вати ом -
нальни ам збит и.
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Áëàãîóñòðîºì ó ñòîëèö³
çàéìåòüñÿ íîâèé
ïîñàäîâåöü

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà ç’ÿâèâñÿ íîâèé
î÷³ëüíèê. Ì³ñöå êîëèøíüîãî âèêîíóâà÷à
îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà â³äîìñòâà Â³êòîðà
Êóíöà ïîñ³â Îëåêñ³é Øåðøíüîâ. ßê ñòàëî
â³äîìî, íîâîñïå÷åíîìó êåð³âíèêó 25 ðîê³â,
â³í íàðîäèâñÿ ³ âèð³ñ ó ì³ñò³ Ìèêîëàºâ³.
Çàê³í÷èâ Îäåñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåð-
ñèòåò ³ìåí³ ². ². Ìå÷íèêîâà, îòðèìàâøè
þðèäè÷íó îñâ³òó. Äî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñà-
äó, Îëåêñ³é Øåðøíüîâ ïðàöþâàâ çàñòóïíè-
êîì äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
"Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ". Ìàº ï’ÿòèð³÷íèé
äîñâ³ä ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ â îäíî-
ìó ç³ ñòîëè÷íèõ êîìåðö³éíèõ áàíê³â. "Ñèñ-
òåìà îðãàí³çàö³¿ áóäü-ÿêîãî ïðîöåñó íå â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ ³ íàçèâàºòüñÿ — ìåíåäæìåíò. Ó
ìåíå º ñîë³äíèé ï’ÿòèð³÷íèé äîñâ³ä ðîáî-
òè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ, ïî÷èíàþ÷è ç äè-
ðåêòîðà â³ää³ëåííÿ áàíêó äî äèðåêòîðà äå-
ïàðòàìåíòó. Òîìó, ÿ äóìàþ, ùî çìîæó çà-
ñòîñóâàòè âñ³ ñâî¿ íàâè÷êè ç óðàõóâàííÿì
äîñâ³äó, ÿêèé º â óïðàâë³íí³ òà îñîáëèâîñ-
òÿõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè",— ðîçïîâ³â Îëåêñ³é
Øåðøíüîâ

Á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà
Ãåîðã³þ Ãîíãàäçå
çðîáëÿòü ìåìîð³àë

Ñòîëè÷íèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
çàïî÷àòêóº êîíêóðñ íà íàéêðàùèé ïðîåêò
ìåìîð³àëó ïàì’ÿò³ Ãåîðã³þ Ãîíãàäçå. Ïåð-
øó ïðåì³þ ó 80 òèñÿ÷ ãðí çà ñêóëüïòóðíó
êîìïîçèö³þ, ùî ïåðåìîæå, ìåð âèä³ëèòü ³ç
âëàñíèõ êîøò³â. Öåíòðàëüíîþ ô³ãóðîþ ìå-
ìîð³àëó ïîâèíåí áóòè ïàì’ÿòíèê, âñòàíîâ-
ëåíèé ó ñêâåð³ á³ëÿ ìóçåþ Ìàð³¿ Çàíüêî-
âåöüêî¿ 22 ãðóäíÿ 2008 ðîêó. Â³äòîä³ êîæí³
âèõ³äí³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çóñòð³÷àºòüñÿ
òàì ³ç ìîëîäÿòàìè. Öüîãî ó¿ê-åíäó 7 ïî-
äðóæí³õ ïàð îòðèìàëè ç ðóê ì³ñüêîãî ãîëî-
âè ö³íí³ ïîäàðóíêè òà êâ³òè. Íà çàê³í÷åí-
íÿ äâ³ ïàðè çä³éñíèëè òðàäèö³éíó ïîäîðîæ
â àâòîìîá³ë³ ìåðà. "ß çðîáëþ âñå â³ä ìåíå
çàëåæíå, ùîá äî öüîãî ïàì’ÿòíèêà ïðèõî-
äèëî ÿêîìîãà á³ëüøå ëþäåé, — ñêàçàâ ì³ñü-
êèé ãîëîâà. — ß ñõèëÿþ ãîëîâó ïåðåä ö³ºþ
ëþäèíîþ. Â³í çðîáèâ äëÿ Óêðà¿íè äóæå áà-
ãàòî. Â³í ñâî¿ì æèòòÿì çàïëàòèâ çà òå, ùîá
íèí³ ìè æèëè ó â³ëüí³é êðà¿í³"

Êîíñüºðæàì
ïðàöþâàòèìåòüñÿ
êðàùå

Ó ñòîëèö³ ñòâîðÿòü ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà
âäîñêîíàëèòü ðîáîòó ñëóæáè êîíñüºðæ³â òà
ñòâîðèòü äëÿ íèõ íàëåæí³ óìîâè äëÿ îõî-
ðîíè æèòëîâèõ áóäèíê³â. Â³äïîâ³äíå ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé. Íîâîñòâîðåíà ãðóïà çà-
áåçïå÷èòü íàëåæíó îõîðîíó æèòëîâîãî ôîí-
äó, îñîáèñòó áåçïåêó ãðîìàäÿí òà ïðàâîïî-
ðÿäîê ó æèòëîâèõ ì³êðîðàéîíàõ Êèºâà. ¯¿
ôàõ³âö³ ðîçðîáëÿòü êîìïëåêñ çàõîä³â äëÿ
ïîë³ïøåííÿ ðîáîòè êîíñüºðæ³â. Äëÿ öüîãî
âîíè çàëó÷àòü ÿê â³ò÷èçíÿíèé, òàê ³ çàêîð-
äîííèé äîñâ³ä. Òàêîæ ïëàíóþòü ñï³âïðàöþ-
âàòè ç³ ñïåö³àë³ñòàìè ³ç äåðæàâíî¿ ñàí³òàð-
íî¿ åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè òà ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â. Ðàçîì ³ç íèìè ïåðåâ³ðÿòè-
ìóòü ðîáî÷³ ì³ñöÿ êîíñüºðæ³â ç ìåòîþ âè-
ÿâëåííÿ íåäîë³ê³â òà íàäàííÿ ïðîïîçèö³é
ùîäî ¿õíüîãî óñóíåííÿ

Ñòîëè÷í³ äîðîãè
âáåðåæóòü â³ä ðóéíàö³¿

Äëÿ çàïîá³ãàííÿ ïîøêîäæåíü ñòîëè÷íèõ
äîð³ã çàñòîñóþòü "õîëîäíèé àñôàëüòîáåòîí".
Ïèòàííÿ âèãîòîâëåííÿ òàêî¿ ñóì³ø³ âæå âè-
ð³øèëà êîðïîðàö³ÿ "Êè¿âàâòîäîð" ðàçîì ³ç
ïðîô³ëüíèìè çàâîäàìè ì³ñòà. ßê ò³ëüêè ïî-
ãîäí³ óìîâè ñòàíóòü ñïðèÿòëèâ³ø³, îäðàçó
æ áóäå âèêîíàíî ïðîô³ëàêòè÷íèé ðåìîíò
äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ. À íà âåñíó çàïëàíó-
âàëè îñíîâí³ ðåìîíòí³ ðîáîòè òà ë³êâ³äàö³þ
äåôåêò³â äîð³ã, êîëè ñåðåäíüîäîáîâà òåì-
ïåðàòóðà ñÿãíå ïîçíà÷êè +5°Ñ

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
çóñòð³â ãîñòåé ç³ Øâåéöàð³¿

Ó÷îðà ç â³çèòîì ââ³÷ëèâîñò³ äî ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî çàâ³òàâ
Íàäçâè÷àéíèé òà Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë
Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ â Óêðà¿í³
Ãåîðã Öóáëåð.

"Ìåí³ äóæå ïðèºìíî â³òàòè â íàñ ïîâàæ-
íîãî ïîñëà. ß íå ðàç áóâàâ ó âàø³é êðàñè-
â³é êðà¿í³, ÷àñòî ñï³ëêóâàâñÿ ç âàøèì ïî-
ïåðåäíèêîì. Ñïîä³âàþñÿ, ñï³âïðàöÿ ç âà-
ìè òåæ ëèøå ðîçâèâàòèìåòüñÿ òà ì³öí³øà-
òèìå",— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ïàí Öóáëåð ï³äòâåðäèâ âçàºìí³ñòü íà-
ì³ð³â. "Äëÿ íàñ Êè¿â äóæå âàæëèâèé íå
ëèøå òîìó, ùî òóò ðîçòàøîâàíå ïðåä-
ñòàâíèöòâî íàøî¿ êðà¿íè ³ ìè êîðèñòó-
ºìîñÿ ïîñëóãàìè òà ³íôðàñòðóêòóðîþ ì³ñ-
òà, à é òîìó, ùî öå ñòîëèöÿ äåðæàâè, ç
ÿêîþ Øâåéöàð³ÿ ïðàãíå ðîçâèâàòè ÿê
åêîíîì³÷íó, òàê ³ êóëüòóðíó ñï³âïðà-
öþ",— çàçíà÷èâ ïîñîë.

Äèïëîìàò ïîäÿêóâàâ êè¿âñüêîìó ìåðîâ³
çà òå, ùî ì³ñüêà âëàäà çàáåçïå÷óº êîìôîðò-

í³ óìîâè äëÿ ðîáîòè øâåéöàðñüêîãî ïðåä-
ñòàâíèöòâà. "Ìè íå ìàºìî æîäíî¿ ïðîá-
ëåìè, à íà âñ³ íàø³ çâåðíåííÿ àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ îïåðàòèâíî ðåàãóº",— çàïåâíèâ ïàí
Öóáëåð. Ïðîòÿãîì ï³âãîäèíè ñòîðîíè îá-
ãîâîðèëè äåòàë³ ïîäàëüøîãî åêîíîì³÷íî-
ãî ñï³âðîá³òíèöòâà. "Íà Êè¿â ïðèïàäàº 11
â³äñîòê³â âíóòð³øíüîãî âàëîâîãî ïðîäóêòó
³ 17 â³äñîòê³â çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ Óêðà¿íè,
òîìó öå äëÿ íàñ íàäçâè÷àéíî ñåðéîçíèé
ïàðòíåð",— ñêàçàâ ïîñîë Øâåéöàð³¿

Áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ 
çàéíÿëàñÿ çóáàìè
Ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà êë³í³êà îòðèìàº êîøòè 
íà íîâó àïàðàòóðó òà ðåìîíò

Íàäçâè÷àéíèé òà Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë êðà¿íè Ãåîðã Öóáëåð
ïîäÿêóâàâ çà ñï³âïðàöþ

²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

На чорашньом засіданні бю-
джетної омісії Київради виріши-
ли два з трьох "з бних питань".
Та , для КП "Місь а стоматоло-
ічна ліні а" виділять понад
4 млн рн. Кошти під ть на ре-
монт та апарат р . З подачі де-
п тата та се ретаря омісії Київ-
ради з питань охорони здоров’я
Оле сандра Пабата, місті з’я-
виться об’єднання "Стоматоло-
ія" для онтролю за всіма з б-
ними лі арями. Водночас бю-
джетна омісія відхилила ідею
щодо піль ових стоматоло ічних
посл для співробітни ів КМДА
та Київради.

Ì³ñüêà êîìïëåêñíà ïðîãðàìà "Çäîðîâ’ÿ
êèÿí" íà 2003—2011 ðîêè ïîïîâíèòüñÿ
÷îòèðìà ðîçä³ëàìè. Òàêå ð³øåííÿ â÷îðà
ï³äòðèìàëà áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè.
Ó íîâèõ ïîëîæåííÿõ ïåðåäáà÷åíî âèòðà-
òè, çîêðåìà íà ë³êóâàííÿ íåâðîëîã³÷íî¿
ïàòîëîã³¿ òà åï³ëåïñ³¿ ó ä³òåé, à òàêîæ íà
ïîñèëåííÿ àíòèòóáåðêóëüîçíèõ çàõîä³â.

153 ñòîëè÷íèõ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àò ³ç çàõâî-
ðþâàííÿì íåðâîâî¿ ñèñòåìè ìàþòü ïî-
òðåáó â ïðåïàðàò³ "Òîïîìàêñ", îäíà óïà-
êîâêà ÿêîãî êîøòóº 312 ãðí. Àáè çàáåç-
ïå÷èòè ìàëèõ ïàö³ºíò³â öèìè ë³êàìè, íà
2009 ð³ê ïîòð³áíî 1 ìëí 145 òèñ. ãðí. Çà-
ãàëîì æå äëÿ ðåàë³çàö³¿ ÷îòèðüîõ íîâèõ
ðîçä³ë³â ìåäè÷íî¿ ïðîãðàìè íàëåæèòü äî-
äàòêîâî âèä³ëèòè 37 ìëí ãðí ç áþäæåòó
ì³ñòà. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ ô³íàí-
ñ³â Â³êòîðà Ïàäàëêè, öüîãîð³÷ óñþ ïðî-
ãðàìó ãàðàíòîâàíî ïðîô³íàíñóþòü, ÿê ì³-
í³ìóì, íà ð³âí³ 2008-ãî, à öå 52 ìëí ãðí.
Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïðîñèòü
ùå. Àäæå ëèøå íà çàáåçïå÷åííÿ óí³êàëü-
íîãî "Öåíòðó ñåðöÿ" ïîòð³áíî 90 ìëí ãðí.
Îäíàê, ÷è áóäå ïåðåäáà÷åíî òàê³ êîøòè,
ñòàíå â³äîìî ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ áþäæåòó
ì³ñòà íà 2009 ð³ê.

Òèì ÷àñîì, ÊÏ "Ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷-
íà ïîë³êë³í³êà" ìàº óñ³ øàíñè îòðèìàòè
4 ìëí 872 òèñ. ãðí. Ãðîø³ äëÿ çàêëàäó
"âèïðîñèâ" ñåêðåòàð ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó, ë³äåð ôðàêö³¿ ÃÀÊ
Îëåêñàíäð Ïàáàò. "Ùå íà ïî÷àòêó ìèíó-
ëîãî æîâòíÿ äî íàñ çâåðíóëèñÿ ïðàö³âíè-
êè ïîë³êë³í³êè, ùîá ìè â³äâ³äàëè ¿õ ³ç âè-
¿çíîþ íàðàäîþ. Êîëè ìè ïðè¿õàëè, òî ïî-
áà÷èëè, ùî îïåðàö³éí³ íå ïðàöþþòü ðî-
êàìè, à ç³ ñò³í ñèïëþòüñÿ êàõë³",— ðîç-
ïîâ³â ïàí Ïàáàò.

Âèä³ëåí³ êîøòè ìàþòü âèòðàòèòè íà ïåð-
øî÷åðãîâ³ ðåìîíòè, à òàêîæ íà ïðèäáàí-
íÿ ñïåö³àëüíîãî îáëàäíàííÿ. Îëåêñàíäð
Ïàáàò êàæå, ùî ç íîâîþ àïàðàòóðîþ ì³ñü-
êà êë³í³êà çìîæå íàäàâàòè ïîñëóãè ç îð-
òîïåä³¿ òà ³ìïëàíòîëîã³¿. À îñê³ëüêè º ïî-
ïèò íà âèð³âíþâàííÿ âëàñíèõ çóá³â òà âñòà-
íîâëåííÿ øòó÷íèõ, òî òóò íå ëèøå çìî-
æóòü çàðîáèòè ñîá³ íà ðåìîíò, à é äîïî-
ìîæóòü íàïîâíþâàòè ì³ñüêó ñêàðáíèöþ.

Âîäíî÷àñ áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ â³äõèëèëà
ïðîïîçèö³þ Îëåêñàíäðà Ïàáàòà, ùîá
ñï³âðîá³òíèê³â ÊÌÄÀ òà Êè¿âðàäè ÊÏ
"Ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà êë³í³êà" îáñëóãî-
âóâàëà çà äåðæàâíèìè ðîçö³íêàìè. "Ñï³â-
ðîá³òíèê³â ìåð³¿ áåçïëàòíî îáñëóãîâóþòü
ó âñ³õ ì³ñüêèõ êë³í³êàõ, îêð³ì ñòîìàòîëî-
ã³÷íèõ. Íà áåçïëàòíå ë³êóâàííÿ çóá³â ìà-
þòü ïðàâî îáìåæåíå êîëî ïàö³ºíò³â: âà-
ã³òí³, ³íâàë³äè òîùî",— ïîÿñíèâ Â³êòîð
Ïàäàëêà. Çà éîãî ñëîâàìè, ÿêáè äåïóòà-
òè âñòàíîâèëè äëÿ ñåáå ÿê³ñü îñîáëèâ³ ö³-
íè, öå áóëî á ñõîæèì íà êîðóïö³þ.

Óõâàëèëè ÷ëåíè áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ ùå
îäíå "çóáíå ïèòàííÿ". Äåïóòàòè ï³äòðèìà-
ëè ïðîïîçèö³þ ïðî ñòâîðåííÿ òåðèòîð³-
àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ "Ñòîìàòî-
ëîã³ÿ" ó Êèºâ³. Îëåêñàíäð Ïàáàò êàæå, ùî
öå áóäå íå êîìåðö³éíà ñòðóêòóðà, à îðãà-
í³çàö³ÿ, ÿêà ñòåæèòèìå çà ðîáîòîþ âñ³õ
ñòîëè÷íèõ ñòîìàòêàá³íåò³â, àáè ïðàöþâà-
ëè ÿê³ñíî, çà âèñîêèìè ñòàíäàðòàìè
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За інчення.
Почато на 1-й стор.

Живемо я існо
Ñîá³âàðò³ñòü óòðèìàííÿ æèòëà ç³ çðîçó-

ì³ëèõ ïðè÷èí ó Êèºâ³ íàéâèùà — 1,964

ãðí/êâ. ì, àäæå â æîäíîìó ³íøîìó ì³ñò³
íåìàº òàêî¿ ê³ëüêîñò³ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
ë³ôò³â, ðîçãàëóæåíèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ.
Ìàéæå ñòîëèöåþ ââàæàº ñåáå Îäåñà, äå
ñîá³âàðò³ñòü æèòëà îö³íèëè â 1,87 ãðí. À
â Ê³ðîâîãðàä³ âîíà ñòàíîâèòü 0,59 ãðí. Ó
á³ëüøîñò³ ì³ñò ñåðåäíüîçâàæåíèé òàðèô

íà êâàðòïëàòó äëÿ âñ³õ áóäèíê³â òðîõè íå
äîòÿãóº äî ñîá³âàðòîñò³. Ñêàæ³ìî, ó Êè-
ºâ³ â³í ñòàíîâèòü 0,825 ãðí/êâ. ì, Îäåñ³ —
1,42 ãðí/êâ. ì, Ñ³ìôåðîïîë³ — 0,36
ãðí/êâ. ì. Çâ³äñè é ð³âåíü â³äøêîäóâàí-
íÿ òàðèôàìè âèòðàò: ó ñòîëèö³ — 42 %,
Ëóãàíñüêó — 34,7 %. Ïðîòå ÷èìàëî ì³ñò

íå çàëèøàþòüñÿ îáä³ëåíèìè. Ñêàæ³ìî,
Äí³ïðîïåòðîâñüê êîìïåíñóº âèòðàòè íà
116,5 %, Æèòîìèð — íà 141,4 %, Çàïî-
ð³ææÿ — íà 128,6%, Ìèêîëà¿â — íà
103,7 %, Òåðíîï³ëü — íà 109,8 %,
Õåðñîí — íà 145,7 %, ×åðí³ã³â — íà
112,6 %

Київ
(до
1.02.2009,(чин-
ний для
малозабезпече-
них споживачів)

Київ
(з 01.02.2009) Сімферополь Дніпропетровсь Ми олаїв Чернівці Одеса Запоріжжя Вінниця Донець Севастополь Біла Цер ва

Водопостачання (на
1 особ в місяць)

5,17 9,57 29,57 16,87 13,50 19,17 23,43 31,30 10,26 17,22 17,55 18,6

Водовідведення (на
1 особ в місяць)

2,97 7,48 8,03 9,85 10,89 7,83 12,08 20,1 7,56 8,86 10,97 25,75

Утримання б дин ів
(7-9 поверхові
б дин и з ліфтом)
(м2)

1,05-1,1 о ремо для
ожно о
б дин

0,60 1,17 1,35-1,63 1,09 1,14-4,16 1,61 0,77-1,31 1,38 0,74-0,76 1,6

Теплопостачання
(м2)

1,60 2,37 2,17 4,28 1,19 2,13 2,00 0,68 3,13 3,1 0,9 0,94

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Незабаром Києві має
з'явитися ом нальний
пенсійний фонд. С орис-
татися ним змож ть двір-
ни и, прибиральни и, во-
дії. Добросовісним пра-
цівни ам частин оштів
підприємство перерахов -
ватиме на спеціальний
рах но . До виход на
пенсію на роші набі ати-
м ть додат ові відсот и.
Та им чином, ияни змо-
ж ть б ти впевнені, що їх-
ня старість б де забезпе-
чена. Наразі ініційован
мером Леонідом Черно-
вець им про рам об ово-
рюють та доопрацьов -
ють.

Ó ñòîëèö³ î÷³êóþòü íà ÷åðãî-
âå ñîö³àëüíå íîâîââåäåííÿ. Íå-
çàáàðîì ó ì³ñò³ ïëàíóþòü ñòâî-
ðèòè êîìóíàëüíèé ïåíñ³éíèé
ôîíä. Òàêîãî íåìàº íå òå ùî â
æîäíîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³
Óêðà¿íè, à é ó êðà¿íàõ áëèçüêî-
ãî ³ äàëåêîãî çàðóá³ææÿ. Òîæ
ôàõ³âö³ ñòâåðäæóþòü: ÿêùî íî-
âà ôîðìà ïðèæèâåòüñÿ, ¿¿ â³çü-
ìóòü íà îçáðîºííÿ é ðåã³îíè.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó”
â ÃÓ ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè

â Êèºâ³, íîâà ïðîãðàìà ìåðà ïå-
ðåäáà÷àº çàáåçïå÷åííÿ ñòàðîñò³
äëÿ ïðàö³âíèê³â óñ³õ êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà — äâ³ð-
íèê³â, ñàíòåõí³ê³â, ïðèáèðàëü-

íèê³â, âîä³¿â. Çàçâè÷àé âëàäà
ïðîïîíóº ïåíñ³îíåðàì ñàìî-
ñò³éíî ðîçâ’ÿçóâàòè ñâî¿ ïðîáëå-
ìè. Ïðîòå â Êè¿âñüê³é ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ðîçóì³þòü,

ùî ñòàðåíüêèì çðîáèòè öå áóäå
òÿæêî, îòîæ âèð³øèëè äîïîìîã-
òè.

À òîìó ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî âñ³
ï³äïðèºìñòâà òà îðãàí³çàö³¿ ùî-

ì³ñÿöÿ â³äðàõîâóâàòèìóòü ó ñïå-
ö³àëüíèé êîìóíàëüíèé ôîíä
êîøòè äëÿ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â.
Çàðîáëåí³ ãðîø³ ðîêàìè çáèðà-
òèìóòüñÿ é ïîïîâíþâàòèìóòü
êîíêðåòíèé ðàõóíîê êîíêðåòíî¿
ëþäèíè. Òîæ òîé, õòî äîâøå ³
äîáðîñîâ³ñí³øå ïðàöþâàòèìå íà
ï³äïðèºìñòâ³, çìîæå ðîçðàõîâó-
âàòè ïî çàâåðøåíí³ ðîáîòè íà
á³ëüø³ âèïëàòè. Îêð³ì öüîãî,
êîøòè çáåð³ãàòèìóòü íà ñïåö³-
àëüíèõ ðàõóíêàõ ³ íàðàõîâóâà-
òèìóòü íà íèõ äîäàòêîâ³ â³äñîò-
êè. Ï³ñëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ äî
äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ëþäè îòðè-
ìóâàòèìóòü ùå é ñïåö³àëüí³
íàäáàâêè.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ
Ãîëóá÷åíêà, íàðàç³ öå ïîêè ùî
³äåÿ. “Äëÿ ¿¿ çàïðîâàäæåííÿ ïî-
òð³áíî áàãàòî ÷àñó,— çàçíà÷èâ
â³í.— Íàðàç³ ôàõ³âö³ âèâ÷àþòü
çàêîíè òà ðîáëÿòü ðîçðàõóíêè.
Çîêðåìà, ñê³ëüêè ïîòð³áíî áóäå
ï³äïðèºìñòâàì âèïëà÷óâàòè çà
êîæíîãî ïðàö³âíèêà. Ìè ÷óäî-
âî ðîçóì³ºìî, ùî ö³ ñóìè íå ïî-
âèíí³ áóòè çíà÷íèìè. Àëå, ÿê
çàñâ³ä÷óº äîñâ³ä ðîçâèíåíèõ ºâ-
ðîïåéñüêèõ êðà¿í, äå âæå çàïðî-
âàäæåíî ïîä³áí³ ïðîãðàìè, òàêà
äîïîìîãà ïðàö³âíèêàì ìîæëèâà
³, ìàëî òîãî, âîíà çíà÷íî ï³äâè-
ùóº ïðåñòèæ çãàäàíèõ ïðîôå-
ñ³é. Òîæ õî÷ó çàïåâíèòè íàøèõ
êîìóíàëüíèê³â, ùî ñòîëè÷íà
âëàäà çðîáèòü óñå ìîæëèâå, àáè
öÿ ïðîãðàìà çàïðàöþâàëà ÿêî-
ìîãà øâèäøå”

Êîìóíàëüíèêè îòðèìóâàòèìóòü
âèù³ ïåíñ³¿
Ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº ñòâîðèòè äëÿ íèõ ãðîøîâèé ñïåöôîíä 

Місь а влада хоче зробити життя пенсіонерів захищеним та безт рботним
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Äåøåâøå íå áóâàº

Лондон
Ціна 1 Вт/ од природно о аз в Лондоні становить $0,04, що приблизно відповідає $0,58

за бометр. Та ої статті ом нальних витрат, я опалення і аряче водопостачання, в Лон-
доні фа тично немає. Б дин и і вартири зазвичай обладнані бойлерами і водона рівачами,
і споживач платить тіль и за джерело енер ії для цих приладів — аз або еле три . Витра-
ти на водопостачання і аналізацію залежать від схеми оплати і об’єм спожитої води. Літр
при цьом обходиться в 2,7-3,6 цента.

Ри а
Розрах н и за еле троенер ію здійснюють за індивід альними лічильни ами в варти-

рах і за за альним приміщеннях за ально о орист вання для ба ато вартирних б дин-
ів. Тариф за 1 Вт/ од — $0,08. Витрачен іль ість теплоенер ії ( ме аватах) перерахо-
в ють на іль ість вадратних метрів житлоплощі. Тариф за 1 Мвт теплоенер ії — $35. Ви-
трата арячої води обрахов ється в бометрах за індивід альними лічильни ами. Сім’я з
трьох осіб платить за аряч вод в середньом $12 — 13 за місяць. К бометр холодної

води ошт є $0,79. У в азаний тариф автоматично в лючено витрати на посл и аналі-
зації.

Б дапешт
З 2009 ро с спільні й житлово- ом нальні сл жби Б дапешта та інших населених п н тів У ор-

щини підвищили вартість посл на 8 — 10 %. Очі ється збільшення витрат на ромадсь ий
транспорт, аналізацію, питн вод , опалювання, похоронні посл и, пар вання, вивезення сміт-
тя, а та ож на еле троенер ію і вартирн плат . У Б дапешті, де вартість води підвищиться на
8,4 %, бометр води в січні ошт ватиме $0,77 + 20 % ПДВ.

Мадрид
Еле троенер ія в житлових б дин ах Мадрида обходиться приблизно в $0,13 за 1 Вт/ од,

вартість води становить $0,55 за б (перші 45 бометрів протя ом перших трьох місяців)
і $1,1 — за б, я що об’єм перевищено за цей самий період. Щорічно та ож належить пла-
тити $65 за вивезення сміття і $130 — за “обсл ов вання рбанізації”.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Ìàðãàðèòà ÑÌ²ßÍ×ÓÊ: “ß ïî÷óâàþñÿ òóò
ÿê óäîìà. ×óæèõ íåìàº — óñ³ ñâî¿!”
Ìåøêàíêà Êè¿âñüêîãî ãåð³àòðè÷íîãî ïàíñ³îíàòó ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” 
ïðî ñâî¿ áóäí³ òà ñâÿòà

Íèí³ Ìàðãàðèò³ Ñì³ÿ÷óê 77.
Íàðîäèëàñÿ æ³íêà ó Â³ííèö³.
Ï³ä ÷àñ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè æèëà ³ç ñ³ì’ºþ ó Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêó, ×åðí³ãîâ³. Çà äâà
ðîêè ï³ñëÿ Ïåðåìîãè, ó 1947-
ìó, ïåðå¿õàëè äî ñòîëèö³.
Â³äòîä³ ì³ñòà íå çì³íþâàëà.

Ó ñòîëèö³ ä³â÷èíêà ï³øëà äî
ñüîìîãî êëàñó. Øêîëó çàê³í÷è-
ëà ³ç çîëîòîþ ìåäàëëþ. Äóæå
ëþáèëà òî÷í³ íàóêè: àëãåáðó,
ãåîìåòð³þ. Õîò³ëà âñòóïàòè äî
òåõí³÷íîãî âèøó...

Îäíàê ë³êàð³ âèÿâèëè â Ìàð-
ãàðèòè Ñì³ÿí÷óê êîðîòêîçîð³ñòü
³ ðåêîìåíäóâàëè çì³íèòè âèá³ð...
Çðåøòîþ ï³ñëÿ óìîâëÿíü ä³â÷è-
íà ï³øëà â÷èòèñÿ íà ô³ëîëîã³÷-
íèé ôàêóëüòåò óí³âåðñèòåòó
Øåâ÷åíêà òà ñòàëà ô³ëîëîãîì.
Çà ðîçïîä³ëîì ïîòðàïèëà íà Äî-
íå÷÷èíó, â³äïðàöþâàâøè òàì
äâà ðîêè, ïîâåðíóëàñÿ äî Êè-
ºâà. Òóò ïðàöþâàëà â á³áë³îòå-
ö³, âèêëàäàëà â óí³âåðñèòåò³.

Ó ñòîëèö³ Ìàðãàðèòà Ñì³ÿí÷óê
âèéøëà çàì³æ, íàðîäèëà ñèíà.
“Ñ³ìåéíå æèòòÿ íå ñêëàäàëîñÿ.
Âðåøò³-ðåøò ìè ðîçëó÷èëèñÿ”,—
ðîçïîâ³äàº æ³íêà. Ñèíà âèõîâà-
ëà ñàìîòóæêè. Æèëè âäâîõ ó
âëàñí³é êâàðòèð³. Êîëè ñèí îä-
ðóæóâàâñÿ, æèòëî ïðîäàëè, àáè
áóëè êîøòè, é ïåðå¿õàëè äî íå-
â³ñòêè. Îäíàê äåâ’ÿòü ðîê³â òîìó

ñèí ïàí³ Ñì³ÿí÷óê ïîìåð. Íå-
â³ñòêà âêàçàëà æ³íö³ íà äâåð³...

“Òÿæêî áóëî òàêå ïåðåæèâà-
òè... ß òîä³ óïàëà, ìàëà ïåðåëî-
ìè. Ìåí³ îôîðìèëè ³íâàë³äí³ñòü.
² ñàìå â öåé ÷àñ íà÷åáòî ð³äí³
ëþäè ñêàçàëè ìåí³ øóêàòè ñîá³
ì³ñöå äå³íäå”,— ç³òõàþ÷è, ä³-
ëèòüñÿ íàáîë³ëèì ñòàðåíüêà.

Æ³íêà ïîäóìàëà ïðî áóäèíîê
äëÿ ë³òí³õ ëþäåé, ÿê òîä³ íàçè-
âàëè ïàíñ³îíàòè. “Êîëè ìè ðîç-
ìîâëÿëè ç äèðåêòîðêîþ öüîãî
çàêëàäó, âîíà çàóâàæèëà, ùî â
áàãàòüîõ ñïîòâîðåíå óÿâëåííÿ
ïðî áóäèíîê äëÿ ëþäåé ë³òíüî-
ãî â³êó. Ñòàðåíüê³ ïàí³÷íî áîÿ-
òüñÿ ïîòðàïèòè äî ³íòåðíàòó,
àëå í³÷îãî ñòðàøíîãî â òîìó íå-
ìàº”,— êàæå ïåíñ³îíåðêà.

Ìàðãàðèòà Ñì³ÿí÷óê ïðèãà-
äóº, ùî ñïî÷àòêó ðîçãóáèëàñÿ
ñåðåä ÷óæèõ ëþäåé. Æ³íêó íà-
ïðàâèëè â ë³êóâàëüíèé êîðïóñ.
Òàì ëåæàëè ëþäè, ÿê³ ïîòðåáó-
þòü ñïåö³àëüíîãî äîãëÿäó. “Íà
òîé ÷àñ ìåí³ çäàâàëîñÿ, ùî æèò-
òÿ çàê³í÷óºòüñÿ, í³÷îãî íå õîò³-
ëîñÿ. Òà ìèíàâ ÷àñ, ìåíå ïîòðî-
õó ñòàâèëè íà íîãè, ÿ ñòàëà ë³ï-
øå ïî÷óâàëàñÿ. Ä³éøëî äî òîãî,
ùî ìåí³ íàáðèäëî ñèä³òè áåç ä³-
ëà, àäæå ïî æèòòþ ÿ äîâîë³ àê-
òèâíà, òîìó øâèäêî ïîçíàéîìè-
ëàñÿ ç áàãàòüìà ëþäüìè. Ïî÷à-
ëà äîïîìàãàòè â îðãàí³çàòîð-

ñüê³é ðîáîò³”,— ðîçïîâ³äàº ïàí³
Ñì³ÿí÷óê. Òåïåð æ³íêà ç ðàä³ñ-
òþ çàïåâíÿº, ùî ô³íàíñîâà êðè-
çà ïàíñ³îíàòó íå çà÷åïèëà. Ïî-
áóòîâ³ óìîâè, êàæå, òóò õîðî-
ø³ — êîæåí ìåøêàº â îäíîê³ì-
íàòí³é êâàðòèð³. Çàâæäè º ãàðÿ-
÷à âîäà, ó ê³ìíàò³ òåïëî, ãàðÿ÷³
áàòàðå¿. Ãîäóþòü ÷îòèðè ðàçè íà
äåíü, îäÿãàþòü, òóðáóþòüñÿ, çà-
áåçïå÷óþòü ïîòð³áíèìè ë³êàìè.
“Æèâåìî íà÷å â òåïëèö³”,— óñ-
ì³õàºòüñÿ æ³íêà.

²í³ö³àòèâè ìåøêàíö³â ïðàö³â-
íèêè ïàíñ³îíàòó ï³äòðèìóþòü.
Ïðèì³ðîì, äëÿ òèõ, õòî õî÷å

ïðèãîòóâàòè ñîá³ àáî äðóçÿì
ÿêóñü îñîáëèâó ñòðàâó, º îêðåìà
êóõíÿ. Ë³òí³ ëþäè ÷àñòî ãðàþòü
ó á³ëüÿðä òà øàõè, ïðîâîäÿòü ë³-
òåðàòóðí³, ìóçè÷í³ âå÷îðè.

“Ïðèì³ðîì, íåùîäàâíî â íà-
ø³é á³áë³îòåö³ áóëà ìóçè÷íà ãî-
äèíà. Ìèíóëîãî ðàçó ïðîâåëè
çàõ³ä “Ìóçèêà-ë³êàð”. Ñëóõàëè
òà îáãîâîðþâàëè òâîðè, ÿê³ ïî-
çèòèâíî âïëèâàþòü íà ñòàí çäî-
ðîâ’ÿ ëþäèíè. Ðåëàêñàéö³éí³.
Ìàºìî â á³áë³îòåö³ òàê³ çàïèñè.
Ïðîâîäèìî òàêîæ âå÷îðè íà
÷åñòü îêðåìèõ êîìïîçèòîð³â”,—
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ñì³ÿí÷óê. Äî-

äàº, ùî ìåøêàíö³ òàêîæ â³äâ³-
äóþòü òåàòðè, ð³çí³ åêñêóðñ³¿. ¯ç-
äèëè â ìóçåé ïðîñòî íåáà â Ïè-
ðîãîâ³ é íàâ³òü íà ñòðàóñèíó
ôåðìó. “Ïðî ñåáå ìîæó ñêàçàòè
ïåâíî: ìåí³ òóò äîáðå. Ïî÷óâà-
þñÿ ÿê óäîìà. ß íå ñàìîòíÿ. Ç
áàãàòüìà äîâîäèòüñÿ ñï³ëêóâà-
òèñÿ. Õòîñü áëèæ÷èé, õòîñü íå
äóæå äðóæí³é. Òà çâèêëà äî âñ³õ.
×óæèõ íåìàº — óñ³ ñâî¿!” — ï³ä-
ñóìîâóº ìåøêàíêà ïàíñ³îíàòó

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ íàäàº
Ñëóæáà äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì
Call-öåíòð 1551. 

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Мар арита Сміянч меш ає Київсь ом еріатрично-
м пансіонаті же майже десять ро ів. Я і належить
людині з та им прізвищем, вона привітно сміхається,
а ще розмовляє тихим, теплим, о самитовим олосом.
Я би добро та співч ття мали людсь подоб , вони
б ли б схожі на неї — сміхнен , д же с ромн і... в
інвалідном віз .
Та а схожа на добро, ця жін а зазнала ба ато лиха.
До пансіонат потрапила, бо лишилася без родини та
підтрим и близь их. Уже д мала, що опиналася на дні
соці м , а виявилося — знайшла нов сім’ю та дістала
можливість самореалізов ватися. Про життя пансіо-
наті і до ньо о пані Сміянч поділилася з “Хрещати-
ом”.

Киян а Мар арита Сміянч задоволена життям столичном еріатричном пансіонаті, бо знайшла за ладі справжніх
др зів та шляхи самореалізації
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“Ùàñëèâà ðîäèíà” çìåíøóº 
ê³ëüê³ñòü ðîçëó÷åíü
Ñ³ìåéí³ ïàðè íàâ÷àþòü æèòè ðàçîì çà òèñÿ÷îë³òíüîþ ìåòîäèêîþ

“Ó íàñ, ÿê ó çâè÷àéí³é øêîë³:
ëþäè ïðèõîäÿòü ³ îòðèìóþòü íà
çâè÷àéíèõ óðîêàõ çíàííÿ ïðî òå,
ùî òàêå øëþá, ÿê îáðàòè ñâîþ
“ïîëîâèíêó”, ÿê³ ìàþòü áóòè ñòî-
ñóíêè ì³æ ÷îëîâ³êîì ³ äðóæèíîþ,
ì³æ äîðîñëèìè é ä³òüìè. Íàâ÷àí-
íÿ òðèâàº 7 çàíÿòü, âèïóñêíèêè

îòðèìóþòü ñåðòèô³êàò”,— ðîçïî-
â³äàº ñï³âçàñíîâíèöÿ ³ êåð³âíèê
öåíòðó, ïàñòîð öåðêâè “Ì³ñòî
ïðèõèñòêó” äî÷³ðíüî¿ öåðêâè
“Ïîñîëüñòâà Áîæîãî” Ëþäìèëà
Ëåùåíêî.

“ª ïðèðîäíà ïîòðåáà ëþäåé ó
òàêèõ çíàííÿõ, òîìó ùî äî âè-

ùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ëþäè
âñòóïàþòü, ìàþ÷è çà ïëå÷èìà
çíàííÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè, à êî-
ëè áåðóòü øëþá, ÷àñîì âçàãàë³
íå ìàþòü ïîòð³áíèõ çíàíü”,—
êàæå ïàñòîð. Âîíà çàïåâíÿº, ùî
ïî÷óâàºòüñÿ ùàñëèâîþ, êîëè
ä³çíàºòüñÿ ïðî çìåíøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ ðîçëó÷åíü, íàâ³òü ÿêùî
âðÿòîâàíî õî÷à á îäíó ðîäèíó.

Êð³ì çàíÿòü ç ï³äãîòîâêè äî
øëþáó, öåíòð ³í³ö³þâàâ òàêîæ
øêîëó ñ³ìåéíèõ ñòîñóíê³â, äå
êîðåãóþòü ïîâåä³íêó ëþäåé, ùî
âæå ìàþòü øëþáí³ ñòîñóíêè.
Ôîðìàò öèõ íàâ÷àíü ö³ëêîì ³í-
øèé: ø³ñòü ñ³ìåéíèõ ïàð çáè-
ðàþòüñÿ ó êîãîñü íà êâàðòèð³ ³
ñï³ëêóþòüñÿ ÷àñ â³ä ÷àñó çà ÷àø-
êîþ ÷àþ, îáì³íþþòüñÿ âðàæåí-

íÿìè ³ äîñâ³äîì, ðîçïîâ³äàþòü
îäèí îäíîìó ïðî ñâî¿ ïðîáëå-
ìè.

“Öå á³ëüøå ñõîæå íà ì³í³-êëó-
áè,— ïîãîäæóºòüñÿ æ³íêà, ÿêà
âæå íà ïåíñ³¿ ñòàëà ïàñòîðîì ³
³í³ö³þâàëà ñòâîðåííÿ îêðåìî¿ ðå-
ë³ã³éíî¿ ãðîìàäè íà Ëüâ³âñüê³é
ïëîù³.— Àëå åôåêòèâíî”,— äî-
äàº âîíà.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Ëåùåíêî, ä³-
ÿëüí³ñòü öåíòðó ñïðèÿëà ïîðÿ-
òóíêó â³ä çàãðîçè ðîçëó÷åííÿ
ïðèáëèçíî äâîõ ³ç ïîëîâèíîþ òè-
ñÿ÷ ñ³ìåé, à âñüîãî ï³ä ¿¿ îï³êó â
ð³çíèé ÷àñ ïîòðàïèëè ïîíàä ñ³ì
òèñÿ÷ ïîäðóæí³õ ïàð.

Äî ïîçàìèíóëîãî ðîêó öåíòð
³ñíóâàâ íà ñóòî ³í³ö³àòèâíèõ çà-
ñàäàõ, à òåïåð â³í çàðåºñòðîâà-

íèé ÿê ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ.
Ïàñòîðè áóäü-ÿêî¿ äî÷³ðíüî¿
öåðêâè “Ïîñîëüñòâà Áîæîãî”
âèçíàþòü ñåðòèô³êàòè äîøëþá-
íî¿ ï³äãîòîâêè öåíòðó Ëþäìèëè
Ëåùåíêî.

Ïàñòîð ãîòîâà íàäàòè äîïîìî-
ãó òàêîæ â³ðóþ÷èì ³íøèõ öåð-
êîâ: ³ òàê³ ïðèêëàäè áóëè çà 7 ðî-
ê³â ³ñíóâàííÿ öåíòðó. Ãîòîâà òà-
êîæ äîïîìàãàòè íåâ³ðóþ÷èì, àëå
öå íå òàê ïðîñòî, áî ãîëîâíîþ
â³äì³íí³ñòþ öåíòðó ñ³ìåéíî¿ äî-
ïîìîãè “Ùàñëèâà ðîäèíà” º ¿¿
ìåòîäèêà, ÿêà ´ðóíòóºòüñÿ íà çà-
ñâîºíí³ ãîëîâíèõ ³ñòèí Ñâÿòîãî
ïèñüìà.

“Ìè í³÷îãî íå âèãàäóºìî”,—
êàæå ïàñòîð ïðî ìåòîäèêó, ÿê³é
ïîíàä òèñÿ÷à ðîê³â

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора на в лиці Оль инсь ій орендованом примі-
щенні відб лося перше лютневе засідання ш оли ро-
динних стос н ів Центр сім’ї "Щаслива родина". Сю-
ди на звичайні ро и прийшло чимало дорослих, я і
проте поч валися незахищеними чнями в раїні жит-
тя. За час своєї роботи від розл чень центр рят вав
же шість тисяч подр жніх пар.
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ÍÁÓ ðÿòóº ùå îäèí áàíê
Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ââ³â òèì÷à-

ñîâó àäì³í³ñòðàö³þ â áàíê "Ïðè÷îðíîìîð’ÿ"
(Äí³ïðîïåòðîâñüê), ïîâ³äîìëÿºòüñÿ â ëèñò³
ðåãóëÿòîðà. "Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ
ÍÁÓ â³ä 30 ñ³÷íÿ 2009 ¹ 37 ó ÂÀÒ ÊÁ "Ïðè-
÷îðíîìîð’ÿ" ç 2 ëþòîãî 2009 ðîêó äî 2 ñåðï-
íÿ 2009 ðîêó ïðèçíà÷åíî òèì÷àñîâó àäì³í³ñ-
òðàö³þ. Òèì÷àñîâèì àäì³í³ñòðàòîðîì áàíêó
ïðèçíà÷åíî ô³çè÷íó îñîáó — íåçàëåæíîãî
åêñïåðòà Øåâöîâà Þð³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à",—
çàçíà÷àºòüñÿ â ëèñò³. Êð³ì òîãî, ÍÁÓ ââ³â ìî-
ðàòîð³é íà çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â äî
áàíêó òåðì³íîì íà ø³ñòü ì³ñÿö³â — äî 2 ñåðï-
íÿ 2009 ðîêó. ÂÀÒ ÊÁ "Ïðè÷îðíîìîð’ÿ" çà-
ñíîâàíî â 1993 ðîö³. Ç ìîìåíòó çàñíóâàííÿ
áàíê â³äêðèâ òðè ô³ë³¿ (ó Ìèêîëàºâ³, Äí³ï-
ðîïåòðîâñüêó ³ Êèºâ³), à òàêîæ äåâ’ÿòü â³ä-
ä³ëåíü. Çà äàíèìè Íàöáàíêó Óêðà¿íè, íà 1
æîâòíÿ 2008 ðîêó çà ðîçì³ðîì çàãàëüíèõ àê-
òèâ³â (380 ìëí ãðí) áàíê ïîñ³äàâ 132 ì³ñöå
ñåðåä 181 ÷èííîãî â êðà¿í³ áàíêó. Çà ñëîâà-
ìè æ áàíê³âñüêèõ àíàë³òèê³â, íå áåç òîãî,
ùî äî ê³íöÿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè â êðà¿í³ ìî-
æå çíèêíóòè ìàéæå ïîëîâèíà íèí³ ä³þ÷èõ
áàíê³â: àáî øëÿõîì áàíêðóòñòâ, àáî øëÿõîì
ïîãëèíàííÿ ³íøèìè áàíêàìè. Òàêèì ÷èíîì
áàíê³âñüêèé ñåêòîð åêîíîì³êè ïåðåðîçïîä³-
ëÿòü íà êîðèñòü íàéá³ëüøèõ áàíê³â çà îáñÿ-
ãîì àêòèâ³â

Ï³ê êðèçè ïðèïàäå 
íà ê³íåöü ðîêó

Åêîíîì³÷íèé ñïàä â Óêðà¿í³ ìîæå ñÿãíó-
òè "äíà" â ñåðåäèí³ ÷åòâåðòîãî êâàðòàëó 2009
ðîêó, àëå ëèøå çà óìîâè ïåðåãëÿäó àíòèêðè-
çîâèõ çàõîä³â. Ïðî öå â÷îðà çàÿâèâ êåð³âíèê
ãðóïè ðàäíèê³â ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàí-
êó Óêðà¿íè (ÍÁÓ) Âàëåð³é Ëèòâèöüêèé.
"Óíèêíóòè âõîäæåííÿ åêîíîì³êè â íîâó çà-
òÿæíó äåïðåñ³þ ìîæëèâî. Ïîïåðåäíÿ òðèâà-
ëà 10 ðîê³â: ç 1990 äî 1999 ðîêó. Ùîá íå äî-
ïóñòèòè ð³ìåéê 90-õ ðîê³â, ñë³ä äîêîð³ííî
ïåðåãëÿíóòè àíòèêðèçîâ³ çàõîäè",— ñêàçàâ
â³í. Çà éîãî ñëîâàìè, ïåðåãëÿä àíòèêðèçî-
âèõ çàõîä³â ìàº â³äáóòèñÿ íà êîðèñòü ïð³î-
ðèòåòíî¿ ïðîòèä³¿ ³íôëÿö³¿ òà â³äíîâëåííÿ
êóðñîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³. Êð³ì òîãî, ðàäíèê ãî-
ëîâè ÍÁÓ â³äçíà÷èâ, ùî íàâ³òü ÷èíí³ ñîö³-
àëüí³ ñòàíäàðòè ñüîãîäí³ "íå ïî êèøåí³" äëÿ
êðà¿íè. "Äíà öèêëó ìîæåìî äîñÿãòè â ñåðå-
äèí³ ÷åòâåðòîãî êâàðòàëó, à ç áåðåçíÿ 2010
ðîêó ðîçïî÷íåòüñÿ ïîì³ðíà åêñïàíñ³ÿ. Ïîçè-
òèâíå çðîñòàííÿ ÂÂÏ â³äíîâèòüñÿ äî ê³íöÿ
ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ íàñòóïíîãî ðîêó. Àëå â ìå-
ãàòðåíä 2000—2008 ðîê³â â³í âïèøåòüñÿ ëè-
øå â 2011 ðîö³ (ïðèáëèçíî 7 â³äñîòê³â)",—
ïðîãíîçóº Ëèòâèöüêèé. Ãîâîðÿ÷è ïðî ïåð-
ñïåêòèâè íèí³øíüîãî ðîêó, êåð³âíèê ãðóïè
ðàäíèê³â ãîëîâè ÍÁÓ çàçíà÷èâ, ùî åêîíî-
ì³÷íèé ñïàä íà ð³âí³ äî 1 % ìîæíà ðîçö³-
íþâàòè ÿê óñï³õ, ÿêèé ìîæíà äîñÿãòè çà íàé-
ñïðèÿòëèâ³øèõ óìîâ íà òë³ âèñîêîåôåêòèâ-
íèõ ³ ñêîîðäèíîâàíèõ ä³é óðÿäó, ÍÁÓ ³ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè

Ïðåçèäåíò â³ä÷èòàâ 
ãîëîâó ÍÁÓ

Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåíêî ââàæàº íåïðè-
ïóñòèìîþ â³äìîâó áàíê³â â³ä ïîâåðíåííÿ äå-
ïîçèò³â. Ïðî öå éäåòüñÿ ó ëèñò³ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè äî ãîëîâè Íàöáàíêó Âîëîäèìèðà
Ñòåëüìàõà, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ãîëîâè
äåðæàâè. Â³êòîð Þùåíêî çàóâàæèâ, ùî
îñòàíí³ì ÷àñîì îòðèìóº ÷èñëåíí³ çâåðíåí-
íÿ âêëàäíèê³â, ÿêèì áàíêè â³äìîâëÿþòü ó
ïîâåðíåíí³ äåïîçèòó, ïîïðè òå, ùî òåðì³í,
íà ÿêèé áàíê çàëó÷àâ êîøòè, ìèíóâ. "Õî÷ó
íàãîëîñèòè íà íåïðèïóñòèìîñò³ òàêèõ ä³é
áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ â óìîâàõ ñêëàäíî¿ ô³-
íàíñîâî¿ ñèòóàö³¿. Â³äïîâ³äíî äî ñò. 41 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðàâî âëàñíîñò³ º íåïîðóø-
íèì ³ í³õòî íå ìîæå áóòè ïðîòèïðàâíî ïî-
çáàâëåíèé ïðàâà âëàñíîñò³", — íàãîëîñèâ
Ïðåçèäåíò. Â³í òàêîæ ïîïåðåäèâ, ùî âèíèê-
íåííÿ ñèòóàö³é, êîëè ãðîìàäÿíè ïîçáàâëåí³
äîñòóïó äî äåïîçèò³â, çà ÿêèìè íàñòàâ òåð-
ì³í ïîâåðíåííÿ, ñòâîðþº ï³ä´ðóíòÿ äëÿ çà-
ãîñòðåííÿ ñîö³àëüíî¿ íàïðóæåíîñò³. Êð³ì òî-
ãî, òàê³ ä³¿ áàíê³â ïîãëèáëþþòü ïðîáëåìè
êë³ºíò³â, çîêðåìà òèõ, ÿê³ â óìîâàõ çðîñòàí-
íÿ áåçðîá³òòÿ òà ïàä³ííÿ ðåàëüíèõ äîõîä³â
ãðîìàäÿí, ìàþòü íàãàëüíó ïîòðåáó â öèõ
êîøòàõ

Під отв вав Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для "Хрещати а"
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Íàö³îíàëüíèé áàíê
çàëèøèâ ñòðàõîâèê³â
íàïðèçâîëÿùå
×åðåç öå ìàéæå 50 â³äñîòê³â ñòðàõîâèõ êîìïàí³é Êèºâà
ìîæóòü çáàíêðóò³òè
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Я стало відомо "Хре-
щати ", наразі через
риз лі відності бан и
не повертають депози-
ти страховим омпані-
ям. Це може призвести
до низ и бан р тств
страхових омпаній,
я им наразі вже не ви-
стачає оштів для ви-
плат населенню за
страховими випад ами.
Наразі в сит ацію на-
ма аються втр титися
ор ани державної вла-
ди. Одна , за словами
часни ів рин та е с-
пертів, все одно стра-
ховий рино очі ють
значні зміни вже най-
ближчим часом — йо о
перерозподілять між
монополістами. А На-
ціональний бан зі сво-
о бо " миває" р и,
на олош ючи, що не
має права втр чатися в
робот бан ів.

Бан и спричинили
риз на рин
страх вання

Çà ñëîâàìè äæåðåë "Õðåùà-
òèêà", ùî íàáëèæåí³ äî ô³-
íàíñîâèõ òà áàíê³âñüêèõ ê³ë,
íàðàç³ áàíêè çàòðèìóþòü âè-
ïëàòè äåïîçèòíèõ êîøò³â
ñòðàõîâèì êîìïàí³ÿì çà òèìè
äîãîâîðàìè, òåðì³í ä³¿ ÿêèõ
óæå çàê³í÷èâñÿ. ×åðåç öå âæå
íåçàáàðîì íèçêà ñòðàõîâèõ
êîìïàí³é ìîæå îãîëîñèòè ïðî
ñâîº áàíêðóòñòâî àáî çìóøå-
íà áóäå ïðîäàòèñÿ á³ëüøèì
êîìïàí³ì — ñâî¿ì êîíêóðåí-
òàì íà ðèíêó, àáè õî÷ òàêèì
÷èíîì íå âòðàòèòè ñâ³é ³ì³äæ
â î÷àõ íàñåëåííÿ.

"Ó áàíêàõ íàì ïîÿñíþþòü,
ùî íàðàç³ íå ìîæóòü âèïëàòè-
òè íàì êîøòè çà äåïîçèòíèìè
óãîäàìè, òåðì³í ä³¿ ÿêèõ äîá³ã
ê³íöÿ. ßêáè íå ñïåöèô³êà ðî-
áîòè ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿, ÿêà
ìàº ïîñò³éíî ñïëà÷óâàòè ãîò³â-
êîâ³ êîøòè ñâî¿ì êë³ºíòàì çà
ñòðàõîâèìè âèïàäêàìè, êîìïà-
í³¿ ìîãëè á çà÷åêàòè ïîâåðíåí-
íÿ áàíêàìè ñâî¿õ âíåñê³â",—
ïîñêàðæèâñÿ "Õðåùàòèêó" çà-
ñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà îäí³º¿ ç³ ñòîëè÷íèõ ñòðàõî-
âèõ êîìïàí³é. Çà ñëîâàìè ï³ä-
ïðèºìöÿ, ôàêòè÷íî, ÷åðåç ñè-
òóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ çà ³ñíó-
þ÷èõ îáñÿã³â ñòðàõîâèõ âèïàä-
ê³â òà ñóì êîìïåíñàö³é, âåñü òÿ-
ãàð áóäå ïåðåêëàäåíî íà êë³ºí-
ò³â ñòðàõîâèõ êîìïàí³é. Îñòàí-
í³ áóäóòü çìóøåí³ ÷åêàòè íåâè-
çíà÷åíèé òåðì³í íà ñïëàòó
êîøò³â çà ñòðàõîâèìè âèïàäêà-
ìè, ÿê³ àáî âæå ñòàëèñÿ, àáî
â³äáóäóòüñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

Ó ðåçóëüòàò³ öüîãî âèíèêíå
çíà÷íà ÷åðãà, â òîé ÷àñ ÿê ðîç-

ðàõîâóâàòè íà çàëó÷åííÿ ãðî-
øîâèõ ðåñóðñ³â â³ä íàñåëåííÿ
ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ íå ìîæóòü.
Ïî-ïåðøå, ³ì³äæ ñàìèõ ñòðàõî-
âèõ êîìïàí³é äåùî ç³ïñîâàíî
÷åðåç êðèçó òà ÷óòêè ïðî ìîæ-
ëèâå áàíêðóòñòâî ñòðàõîâèê³â.
Òîìó êë³ºíòè íàðàç³ ïî÷èíà-
þòü ïåðåîð³ºíòîâóâàòè ñâî¿
âïîäîáàííÿ ë³äåðàì ðèíêó. À
ïî-äðóãå, íà ðèíêó â ö³ëîìó
íàðàç³ âæå â³äáóâàºòüñÿ ñïàä
îáñÿã³â íîâèõ óãîä â ìåæàõ
20—30 â³äñîòê³â. Ó òîé ñàìèé
÷àñ çðîñòàííÿ ñòðàõîâèõ ïðå-
ì³é ëèøå çà ìèíóëèé ð³ê ñòà-
íîâèëî 230 %, à çðîñòàííÿ
çáèòê³â â îêðåìèõ âèïàäêàõ íà
ðèíêó — ìàéæå 500 %. Îäíàê,
ç ³íøîãî áîêó, ÷åðåç "çàìîðî-
æåííÿ" àâòîêðåäèòóâàííÿ îá-
ñÿãè ïðîäàæó ñòðàõîâèõ ïîë³-
ñ³â ïîñò³éíî çíèæóþòüñÿ (ìàé-
æå 30 % çíèæåííÿ íà ðèíêó.
— "Õðåùàòèê").

Áàíê³ðè æ ç³ ñâîãî áîêó íà-
ìàãàþòüñÿ ïîÿñíèòè ñèòóàö³þ,
ïîñèëàþ÷èñü íà çàãàëüíó êðè-
çó ë³êâ³äíîñò³ áàíê³âñüêî¿ ñôå-
ðè â êðà¿í³ òà íà çðîñòàííÿ
âèïëàò çà ³íøèìè çîáîâ’ÿçàí-
íÿìè: ñïëàòà áàíêàìè çîâí³ø-
í³õ áàíê³âñüêèõ ïîçèê, âèïëà-
òè äåïîçèò³â íàñåëåííþ, ðîç-
ðàõóíêè ç ³íøèìè êîðïîðà-
òèâíèìè êë³ºíòàìè. Ïðåä-
ñòàâíèêè áàíê³â íàðàç³ íàìà-
ãàþòüñÿ çàñïîêî¿òè ñâî¿õ êë³-
ºíò³â òà ãðîìàäñüê³ñòü, íàãî-
ëîøóþ÷è, ùî ñèòóàö³þ âëàä-
íàþòü íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.
Óò³ì, íå ïîÿñíóþ÷è, çà ÿêèõ
ñàìå îáñòàâèí ñèòóàö³þ ïî-
ë³ïøàòü. Çâ³ñíî, áàíê³ðàì íà-
ðàç³ çàéâèé ãàëàñ í³ äî ÷îãî.

Бан и і надалі
вестим ть свою
політи

Ñâîºþ ÷åðãîþ ñèòóàö³ºþ íà
ñòðàõîâîìó ðèíêó ïåðåéíÿâñÿ
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî, ÿêèé âæå íàä³ñëàâ
ëèñòè ãîëîâ³ Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó Âîëîäèìèðó Ñòåëüìàõó

òà ãîëîâ³ Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç
ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñî-
âèõ ïîñëóã Âàëåð³þ Àëüîøèíó,
ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ãëàâè
äåðæàâè. Ïðåçèäåíò êîíñòà-
òóº, ùî ñåðåä áîëþ÷èõ ïèòàíü,
ÿê³ ïîðóøóþòü ñòðàõîâèêè òà
íà ÿê³ ÷èíîâíèêàì ñë³ä çâåð-
íóòè óâàãó çîêðåìà, º íåïîâåð-
íåííÿ áàíê³âñüêèìè óñòàíîâà-
ìè êîøò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà
äåïîçèòíèõ ðàõóíêàõ ñòðàõî-
âèõ êîìïàí³é ³ º êîøòàìè ¿õ-
í³õ ñòðàõîâèõ ðåçåðâ³â òà ñïðÿ-
ìîâóþòüñÿ íà âèïëàòè ñòðàõî-
âèõ â³äøêîäóâàíü. Òàêîæ ãëà-
âà äåðæàâè ïîñêàðæèâñÿ íà
â³äñóòí³ñòü ïðîçîðèõ ³ ð³âíî-
ïðàâíèõ óìîâ ñï³âïðàö³ áàí-
ê³âñüêèõ óñòàíîâ òà ñòðàõîâèõ
êîìïàí³é, â³äñóòí³ñòü ó áàí-
ê³âñüêèõ óñòàíîâàõ ìåõàí³çìó,
ÿêèé áè ïåðåäáà÷àâ ñòðàõîâå
ïîêðèòòÿ çàñòàâíîãî ìàéíà íà
âåñü ïåð³îä ä³¿ êðåäèòíîãî äî-
ãîâîðó. Ïðåçèäåíò Â³êòîð
Þùåíêî òàêîæ çâåðòàº óâàãó
ïàíà Ñòåëüìàõà íà òå, ùî çà-
ãàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòðà-
õîâèõ êîìïàí³é ñòàíîâèòü ïî-
íàä 400 ìëðä ãðèâåíü. Ïðè
öüîìó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòðàõî-
âèê³â ùîäî ìàéíà, ÿêå ïåðå-
áóâàº â çàñòàâ³ ó êîìåðö³éíèõ
áàíê³â, ïåðåâèùóº 100 ìëðä
ãðí. ²ñíóº âåëèêèé ðèçèê âòðà-
òè ÿêîñò³ çàñòàâè çà áàíê³â-
ñüêèìè êðåäèòàìè, ùî ìîæå
ñïðè÷èíèòè çíèæåííÿ ÿêîñò³
êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ áàíê³â ó
ö³ëîìó, ïîïåðåäæàº ãëàâà äåð-
æàâè.

Ó ëèñò³ äî ãîëîâè Äåðæô³í-
ïîñëóã Þùåíêî íàãîëîøóº,
ùî ñêîðî÷åííÿ îáñÿãó ðèíêó,
ÿêå ïðîãíîçóþòü éîãî ó÷àñíè-
êè â 2009 ðîö³, ìîæå ïðèçâåñ-
òè äî çíèæåííÿ ïîêàçíèê³â
ë³êâ³äíîñò³ òà ïëàòîñïðîìîæ-
íîñò³ é áàíêðóòñòâà 50 % ñòðà-
õîâèõ êîìïàí³é êëàñè÷íîãî
ðèíêó. "Öå ñïðè÷èíèòü âèõ³ä
ç³ ñòðàõîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè
÷àñòèíè ³íîçåìíèõ ³íâåñòîð³â,
ïðèçâåäå ëèøå âïðîäîâæ 2009
ðîêó äî íåâèïëàòè àáî íåñâîº-
÷àñíî¿ âèïëàòè ñòðàõîâèõ â³ä-

øêîäóâàíü ùîíàéìåíøå 320
òèñÿ÷àì ô³çè÷íèõ òà 50 òèñÿ-
÷àì þðèäè÷íèõ îñ³á íà ñóìó
ïîíàä 2 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü", —
ïåðåêîíàíèé Ïðåçèäåíò. Â³í
âèñëîâëþº íåðîçóì³ííÿ ç ïðè-
âîäó â³äñòîðîíåíî¿, ïàñèâíî¿
ïîçèö³¿ Äåðæô³íïîñëóã ùîäî
âèêëàäåíèõ ôàêò³â. Íà äóìêó
Ïðåçèäåíòà, ñàìå óïîâíîâà-
æåíèé îðãàí äåðæàâíî¿ âëà-
äè, ÿêèé çä³éñíþº ðåãóëþâàí-
íÿ íà ñòðàõîâîìó ðèíêó, ìàâ
áè àêòèâí³øå ä³ÿòè â òàê³é ñè-
òóàö³¿. Òîìó ïðîòÿãîì òèæíÿ ³
Íàöáàíê, ³ Äåðæô³íïîñëóã
ìàþòü íàâåñòè ëàä â öüîìó
ñåãìåíò³ ðèíêó, çàñòîñóâàâøè
ìîæëèâ³ âàæåë³ âïëèâó (øòðà-
ôè, àíóëþâàííÿ ë³öåíç³é òà
³í. — "Õðåùàòèê"). Îäíàê ãî-
ëîâà ÍÁÓ Âîëîäèìèð Ñòåëü-
ìàõ ó ñâîºìó ëèñò³ çàÿâèâ, ùî
ÍÁÓ íå ìàº ïðàâà âòðó÷àòèñÿ
â ðîáîòó áàíê³â. Îòæå, ôàê-
òè÷íî öå îçíà÷àº, ùî Íàö-
áàíê "óìèâ" ðóêè òà çàëèøèâ
ñòðàõîâèê³â íàïðèçâîëÿùå.
Ðàí³øå ðåãóëÿòîð óæå "çàêðè-
âàâ" î÷³ íà áàíê³âñüê³ çëîâæè-
âàííÿ — íå÷åñíó ðåêëàìó êðå-
äèò³â, äðàêîí³âñüê³ óìîâè êðå-
äèòóâàííÿ, ðîáîòó òðåòåé-
ñüêèõ ñóä³â òà ³í. Òîìó íà ³í-
øó ïîâåä³íêó ÍÁÓ ó÷àñíèêè
ðèíêó é íå î÷³êóâàëè.

Ç³ ñâîãî áîêó ô³íàíñîâèé
àíàë³òèê êîíñàëòèíãîâî¿ êîì-
ïàí³¿ "Fin Invest" Ìèêîëà Ãî-
ëîâàíü íàãîëîñèâ "Õðåùàòè-
êó", ùî ï³ä ÷àñ êðèçè íà ñòðà-
õîâîìó ðèíêó ìîæëèâ³ é
øòó÷í³ òåíäåíö³¿, çîêðåìà ïî-
ñèëåííÿ êîíêóðåíòíî¿ áîðîòü-
áè. "Ðàí³øå ñåðåäí³ òà íåâåëè-
ê³ ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ äåìï³íãó-
âàëè ðèíîê, ïðîïîíóþ÷è êë³-
ºíòàì âèã³äí³ø³ óìîâè ñâî¿õ
ïðîäóêò³â, ÷èì çàâàæàëè ïðà-
öþâàòè íå ëèøå îäèí îäíîìó,
à é òèì êîìïàí³ì, ÿê³ õî÷óòü
³ íàäàë³ íàðîùóâàòè îáñÿãè
ïðîäàæ³â. Òîìó, ìîæëèâî, ç
ðèíêó íàìàãàþòüñÿ ïðèáðàòè
êîìïàí³¿, çóìèñíî äîâîäÿ÷è ¿õ
äî íåïëàòîñïðîìîæíîñò³", —
ñêàçàâ Ìèêîëà Ãîëîâàíü

Через невиплат депозитів страхови ам бан и мож ть обвалити рино страхових посл
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Çà ïåð³îä ³ç 1 ñ³÷íÿ äî 1 ëþòîãî 2009 ðî-
êó ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ïðèâàòíèõ áóäèíê³â
(êîòåäæ³â) ó Êè¿âñüêîìó ðåã³îí³ çíèçèëàñÿ
íà 5,44 % ($ 84) äî $ 1 463 çà îäèí êâ. ì
ïðè ñåðåäí³é ö³í³ ðåàë³çàö³¿ ñåðåäíüîñòà-
òèñòè÷íîãî äîìîâîëîä³ííÿ $ 154 258. Ðà-
çîì ³ç òèì, ÿê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèê” ó
êîìïàí³¿ SV Development, â ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè âàðò³ñòü ³íäèâ³äóàëüíèõ áóäèíê³â çà äà-
íèé ïåð³îä çíèçèëàñÿ íà 4,87 % ($ 88) äî
$ 1 718 çà îäèí êâ. ì — $ 229 852 çà äî-
ìîâîëîä³ííÿ. Íàéäîðîæ÷èìè ïðèâàòíèìè
áóäèíêàìè íà ðèíêó íåðóõîìîñò³ é íàäàë³
çàëèøàºòüñÿ æèòëî â Îáóõ³âñüêîìó ðàéîí³
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Ïîïðè çíèæåííÿ âàð-
òîñò³ áóäèíê³â íà 4,48 % çà ìèíóëèé ì³-
ñÿöü (íà $ 79), âàðò³ñòü 1 êâ. ì íàðàç³ êîø-
òóº $ 1 684. Íàéäåøåâø³ áóäèíêè îáëàñò³
ìîæíà ïðèäáàòè â Ìàêàð³âñüêîìó ðàéîí³.
Òàì æèòëî çà ìèíóëèé ì³ñÿöü ïîäåøåâøà-
ëî íà 5 % (àáî íà $ 51) ³ íàðàç³ âàðò³ñòü 
1 êâ. ì ñòàíîâèòü $ 968

Äåðæàâà 
ïðîô³íàíñóº
äåøåâå æèòëî

Çàÿâêè â³ä çàáóäîâíèê³â íà ô³íàíñóâàííÿ
çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà æèòëà ç³ ñòóïåíåì
ãîòîâíîñò³ íå ìåíøå 70 % íå ðîçãëÿäàòè-
ìóòü, ÿêùî âàðò³ñòü 1 êâ. ì æèòëà â Êèºâ³
ïåðåâèùóâàòèìå 8 òèñ. ãðí/1 êâ. ì. Ïðî öå
â÷îðà “Õðåùàòèêó” çàÿâèâ ì³í³ñòð ðåã³îíàëü-
íîãî ðîçâèòêó ³ áóä³âíèöòâà Äìèòðî ²ñàºí-
êî. Ãðàíè÷íà âàðò³ñòü íåäîáóäîâàíîãî æèò-
ëà â ðåã³îíàõ êðà¿íè äëÿ äåðæàâíî¿ äîòàö³¿
íå ìàº ïåðåâèùóâàòè 6 òèñ. ãðí/1 êâ. ì (â
îáëàñíèõ öåíòðàõ) òà 5 òèñ. ãðí/1 êâ. ì â ³í-
øèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ. Ó ïåðøó ÷åðãó, çà
ñëîâàìè ì³í³ñòðà, áóäå ïðîô³íàíñîâàíî ïðî-
åêòè áóä³âíèöòâà ç íàéíèæ÷îþ âàðò³ñòþ 1
êâ. ì. Ïåðåë³ê öèõ îá’ºêò³â ìàº çàòâåðäèòè
Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ï³ñëÿ òîãî, ÿê äî 9 ëþòî-
ãî íèí³øíüîãî ðîêó Ì³í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà çàòâåðäèòü âñ³ äîâãîáóäè
ç³ ñòóïåíåì ãîòîâíîñò³ íå ìåíøå 70 %. Äìèò-
ðî ²ñàºíêî òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî óðÿä ïëàíóº
âèä³ëèòè 3 ìëðä ãðí íà äîáóäîâó íåçàâåðøå-
íèõ îá’ºêò³â íà ïåðâèííîìó ðèíêó æèòëà, 
1 ìëðä ãðí ç ÿêèõ — äåðæàâí³ ãàðàíò³¿ Ä²Ó,
âçàì³í ÿêèõ ÍÁÓ çä³éñíþâàòèìå ðåô³íàíñó-
âàííÿ, à òàêîæ ïî 1 ìëðä ãðí îäåðæàòü
“Îùàäáàíê” òà “Óêðåêñ³ìáàíê” äëÿ âèäà÷³
³ïîòå÷íèõ êðåäèò³â l

Ïðîñ³äàííÿ 
ïåðâèííîãî
ðèíêó íå áóäå

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ìîæëèâî,
â Êèºâ³ æèòëî íà ïåðâèííîìó ðèíêó äå-
øåâøàòè á³ëüøå íå áóäå. ×àñòêîâî öå ïî-
ÿñíþºòüñÿ ãðàíè÷íèìè çàòðàòàìè ñàìèõ
áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é, ÿê³ ïðàöþþòü íà
ðèíêó. Äëÿ îêðåìèõ ó÷àñíèê³â ðèíêó — íå-
âåëèêèõ òà ñåðåäí³õ áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é
ö³íè çíèçÿòü ùå ïðèíàéìí³ íà 10 %. Ðàí³-
øå ö³íè íà ïåðâèííîìó ðèíêó âæå “ïðî-
ñ³ëè” â ìåæàõ 15—20 %. Íàðàç³ æ íà ðèí-
êó æèòëî â íîâîáóäîâàõ ïðîäàþòü çà ö³íà-
ìè, ÿê³ íèæ÷³ çà ðèíêîâ³. Â òîé ñàìèé ÷àñ,
çà äàíèìè ñàìèõ áóä³âåëüíèê³â, ñîá³âàð-
ò³ñòü 1 êâ. ì æèòëà â ñòîëèö³ ñòàíîâèòü
ïðèáëèçíî 5 òèñ. ãðí/1 êâ. ì. Îäíàê, àáè
óíèêíóòè áàíêðóòñòâà òà íå âòðàòèòè êë³-
ºíò³â, áóä³âåëüí³ êîìïàí³¿ çìóøåí³ éòè íà
âåëè÷åçí³ ïîñòóïêè: âîíè ïî÷àëè êðåäèòó-
âàòè æèòëî òà ïîë³ïøèëè óìîâè éîãî êó-
ï³âë³

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Îëåêñ³é ÃÎÂÎÐÓÍ: “Ìîæíà 
î÷³êóâàòè, ùî ïðîåêòè
êîìïàí³é, ÿê³ çàïëàíîâàíî
çäàòè â 2009 ðîö³, 
ïåðåîð³ºíòóþòü íà 2010-é”

За словами о ремих
часни ів рин нер хо-
мості та аналіти ів,
риза в б дівельній а-
л зі лише набирає
обертів. За їхніми про -
нозами, рино нер хо-
мості в 2009 році очі -
ють анало ічні процеси,
що й 2008-м . Здава-
лося, анти ризовий па-
ет за онів, схвалених
парламентом, мож ть
поліпшити сит ацію. А
втім, через рецесію в
раїні насправді очі -
вати пожвавлення рин-

житла не доводить-
ся. Про це та про тен-
денції в б дівельній а-
л зі "Хрещати " роз-
повів представни од-
нієї з б дівельних ом-
паній Києва.

— ßêèì ÷èíîì ìîæå âïëèíó-
òè íà ðèíîê ïåðâèííî¿ íåðóõî-
ìîñò³ ñõâàëåííÿ ïàðëàìåíòîì
çàêîíó ïðî äîïîìîãó áóä³âåëü-
íèì êîìïàí³ÿì êîøòàìè ç áþ-
äæåòó?

— Ñàì ôàêò òîãî, ùî ó íà-
ïðàöþâàíí³ íîðì öüîãî çàêî-
íîïðîåêòó áðàëè ó÷àñòü çàáó-
äîâíèêè, òîáòî áåçïîñåðåäí³
ó÷àñíèêè ðèíêó, ìàº äóæå
âàæëèâå çíà÷åííÿ. Ñàì çàêîí
âèçíà÷àº íîðìè, ÿê³ º ñïðàâä³
âàæëèâèìè. Ç òî÷êè çîðó ïðàê-
òèêè, ñë³ä ïðèéíÿòè ùå íèçêó
íîðì äëÿ òîãî, ùîá çàêîí ìàâ
ðåàëüíèé ìåõàí³çì ðåàë³çàö³¿.
Àäæå ðîáîòà íà ðèíêó áóä³â-
íèöòâà íàðàç³ óñêëàäíåíà îá-
ìåæåííÿì ô³íàíñóâàííÿ ÷åðåç
áðàê ðåàëüíîãî êðåäèòóâàííÿ
â êðà¿í³, ïðîáëåìè ç ³ïîòå÷íè-
ìè êðåäèòàìè ó ô³çè÷íèõ îñ³á.
Çàêîí ïåðåäáà÷àº ñïîñîáè òà
ïðîãðàìè, ó÷àñíèêè ÿêèõ ìà-
þòü ïðàöþâàòè ³ç ÷³òêî âñòà-
íîâëåíèì ð³âíåì ðåíòàáåëüíî-
ñò³. Òàê, ó÷àñíèêè ðèíêó, êîò-
ð³ çàõî÷óòü ïðàöþâàòè â ðàì-
êàõ ö³º¿ ïðîãðàìè, ìàòèìóòü
îáìåæåííÿ â ìàêñèìàëüíîìó
ð³âí³ ðåíòàáåëüíîñò³ 15 %. Ò³
áàíêè, çàáóäîâíèêè, ÿê³ çàõî-
÷óòü ä³ÿòè íà öèõ óìîâàõ, ìà-
òèìóòü ãàðàíòîâàíèé îáñÿã ðî-
á³ò. Ñàìå òàêèì ÷èíîì ðîçâè-
âàëàñÿ Í³ìå÷÷èíà â ïîâîºííèé
÷àñ. Ñüîãîäí³ ó Ôðàíö³¿ òà Í³-
ìå÷÷èí³ çàïðîâàäæóþòü ïðî-
ãðàìè äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ
íà áóä³âíèöòâî îá’ºêò³â ³íôðà-
ñòðóêòóðè, ïðîìèñëîâèõ îá’ºê-
ò³â ³ äîð³ã. ² öå â³äáóâàºòüñÿ íà-
â³òü çà òèõ óìîâ, êîëè ÿê³ñòü
ºâðîïåéñüêèõ äîð³ã çíà÷íî ë³ï-
øà â³ä óêðà¿íñüêèõ.

— ×è º â Óêðà¿í³ ðåàëüí³ ìå-
õàí³çìè ðåàë³çàö³¿ òàêèõ ïðî-
ãðàì?

— Ãîëîâíèì äæåðåëîì ô³-
íàíñóâàííÿ çàçíà÷åíèõ ïðî-
ãðàì º äåðæàâà. Ñüîãîäí³ æ
ñêëàäíîù³ â áóä³âåëüí³é ñôå-
ð³ òà çàãàëîì ³ â åêîíîì³ö³
êðà¿íè é ñâ³òó ïîâ’ÿçàí³ ³ç
êðèçîþ íå ëèøå ô³íàíñîâîþ,
à é äîâ³ðè, ùî ïîã³ðøóº áóäü-
ÿê³ ïðîãíîçè. Íèí³ º éìîâ³ð-
í³ñòü çìåíøåííÿ íàïîâíåííÿ
ñîö³àëüíèõ ôîíä³â, áþäæåò³â:
ò³ ñóìè, ÿê³ ïëàíóâàëè çàêëàñ-
òè â áþäæåò íà ðåàë³çàö³þ
ïðîãðàìè “Äîñòóïíå æèòëî”,
ìîæóòü ïðîñòî íå îòðèìàòè â
íàëåæíèõ îáñÿãàõ. Òàê, ïðî-
ãðàìîþ ïåðåäáà÷åí³ ïîêðèòòÿ
äåðæàâîþ 30 % ñóìè, ïîòð³á-
íî¿ äëÿ êóï³âë³ æèòëà, à òàêîæ
êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò íà áóä³â-
íèöòâî îá’ºêò³â ³íôðàñòðóêòó-
ðè. Îäíà÷å çà êîæíèì ïóíê-
òîì, çàäåêëàðîâàíèì ó öüîìó
çàêîí³, ìàþòü áóòè ïðîïèñàí³
ìåõàí³çìè ðåàë³çàö³¿: ÿêèì ÷è-
íîì çä³éñíþâàòèìóòü ô³íàí-
ñóâàííÿ, íà ÿêîìó åòàï³ áóä³â-
íèöòâà òîùî.

— ×è â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³ ³í-
ôîðìàö³ÿ, ùî â Óêðà¿í³ âæå
ìàéæå 90 % áóä³âíèöòâ çóïèíè-
ëîñÿ?

— Ñïðàâä³, îïåðàòîðè ðèí-
êó íàçèâàþòü öèôðó 80—90%,
àëå äëÿ êîæíîãî îá’ºêòà ñè-

òóàö³ÿ º ³íäèâ³äóàëüíîþ. Âàð-
òî óâàæíî äèâèòèñÿ íà çàïëà-
íîâàí³ ãðàô³êè áóä³âåëüíî-
ìîíòàæíèõ ðîá³ò, ÿêèõ íèí³
íå äîòðèìóþòü ïðàêòè÷íî âñ³
ãðàâö³ ðèíêó. Äåÿê³ êîìïàí³¿
ïðîñòî çìåíøèëè òåìïè, îä-
íà÷å öå ìîæå áóòè ñïðè÷èíå-
íî é ïîãîäíèìè óìîâàìè. Äå-
ÿê³ æ êîìïàí³¿ ñïðàâä³ çàêîí-
ñåðâóâàëè áóä³âíèöòâî. Ñèòó-
àö³þ íåâàæêî é ñàìîìó îö³-
íèòè, ÿêùî ïðî¿õàòè Êèºâîì
³ ïîäèâèòèñÿ íà áóä³âåëüí³
êðàíè, ÿê³ ñòîÿòü íåðóõîìî
ïðîòÿãîì äíÿ. Àëå ÿêùî áðà-
òè ñèòóàö³þ â ãàëóç³ íà ïî-
÷àòêó 1990-õ ðîê³â, êîëè í³-
õòî í³÷îãî íå ðîçóì³â òà íå
çíàâ, òî ñüîãîäí³ óêðà¿íñüê³
çàáóäîâíèêè íå çãîðòàòèìóòü
øâèäêî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ÿê
ðîáëÿòü êîìïàí³¿ íà Çàõîä³. Â
íàø³é êîìïàí³¿ ³ç 3 000 ïðà-
ö³âíèê³â, äî 90 % ÿêèõ çàé-
íÿò³ íà áóä³âíèöòâ³, ìè íàìà-
ãàºìîñÿ çáåðåãòè òåìïè ðîá³ò
íà òèõ îá’ºêòàõ, ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü íà çàâåðøàëüí³é ôàç³ —
à òàêèõ ó íàñ ïåðåâàæíà ê³ëü-
ê³ñòü. Ç ³íøîãî áîêó, º áóä³-
âåëüí³ êîìïàí³¿, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêèõ çàëèøàºòüñÿ íåïðîçî-
ðîþ ³ äëÿ ÿêèõ äóæå âàæêî
ïðîñòåæèòè ðåàëüíó ñòàòèñ-
òèêó. Íà ðèíêó ïî÷èíàþòü

çàêðèâàòè ³ ï³äïðèºìñòâà ñó-
ì³æíèõ ãàëóçåé, íàïðèêëàä,
ïðîåêòí³ ìàéñòåðí³, çìåíøó-
þòü îáñÿãè âèðîáíèöòâà áó-
ä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. Ñàìå
÷åðåç âåëèêó ê³ëüê³ñòü êîîïå-
ðàòèâíèõ çâ’ÿçê³â áóä³âåëüíî¿
ãàëóç³ îñòàííþ ÿê ëîêîìîòèâ
åêîíîì³êè áóëî îáðàíî äëÿ
äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè. Ïî-
æâàâëåííÿ íà áóä³âåëüíîìó
ðèíêó ñïðèÿòèìå ïîë³ïøåí-
íþ ñèòóàö³¿ â ñóì³æíèõ ãàëó-
çÿõ.

— ßê åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ â
êðà¿í³ ïîçíà÷èëàñÿ, çîêðåìà, íà
âàø³é êîìïàí³¿?

— Ìè â³äêîðèãóâàëè ñòðà-
òåã³þ ðîçâèòêó ³ ñêîíöåíòðó-
âàëèñÿ íà òèõ ïðîåêòàõ, ÿê³
ïåðåáóâàþòü íà çàâåðøàëüí³é
ñòàä³¿ áóä³âíèöòâà. Ó ãðóäí³
2008 ðîêó êîìïàí³ÿ çà ïëàíîì
ââåëà â åêñïëóàòàö³þ æèòëî-
âèé áóäèíîê ó Æèòîìèð³ òà
íàðàç³ ïðîäîâæóº áóä³âåëüíî-
ìîíòàæí³ ðîáîòè íà 10 îá’ºê-
òàõ. ßêùî ïîä³¿ ðîçâèâàòè-
ìóòüñÿ ç òàêîþ øâèäê³ñòþ, ÿê
íèí³, äîâåäåòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ àäàïòó-
âàòè îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó,
àáè ïðîäîâæóâàòè âèêîíóâà-
òè ³íâåñòèö³éí³ çîáîâ’ÿçàííÿ.

— ßêèì ÷èíîì ìîæíà ñïðîã-
íîçóâàòè ðîçâèòîê ïîä³é ó áó-
ä³âåëüí³é ãàëóç³ â 2009 ðîö³?

— Äëÿ áóä³âíèöòâà õàðàê-
òåðíà ïåâíà ³íåðòí³ñòü. Öå äî-
ñèòü êàï³òàëîâì³ñíà ãàëóçü,
ÿêà ïîòðåáóº âåëèêî¿ ê³ëüêî-
ñò³ òðóäîâèõ ðåñóðñ³â, òîìó
ïðîöåñ çíèæåííÿ â í³é òåæ
ìàº ïåâíó ³íåðö³þ. Çà äàíèìè
ñòàòèñòèêè, ó 2007 ðîö³ â Êè-
ºâ³ ââåëè â åêñïëóàòàö³þ 1,4
ìëí êâ. ìåòð³â æèòëà. Íèí³,
ÿê ñâ³ä÷àòü ï³äñóìêè ï³äðàõóí-
ê³â Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ñòà-
òèñòèêè, öÿ öèôðà ñòàíîâè-
òèìå ïðèáëèçíî 0,9—1,1 ìëí
êâ. ìåòð³â, à çíèæåííÿ ñÿãàº
20—35 %. Êîëè ¿¿ ðîçïîä³ëè-
òè çà ï³âð³÷÷ÿìè òà êâàðòàëà-
ìè, òî äèíàì³êà ê³íöÿ 2008
ðîêó ïîêàæå, ùî áóäå â³äáó-
âàòèñÿ íà ðèíêó â 2009-ìó.
Ìîæíà î÷³êóâàòè, ùî ïðîåê-
òè êîìïàí³é, ÿê³ ïëàíóâàëè
çäàòè â 2009 ðîö³, ïåðåîð³ºí-
òóþòü íà 2010-é, à áàãàòî ç
íèõ òàê ³ çàëèøèòüñÿ íà ïàïå-
ð³. Ó â³äíîñíî õîðîøîìó ñòà-
í³ áóäóòü ò³ êîìïàí³¿, ÿê³ íà
ìîìåíò ïî÷àòêó êðèçè ìàëè
ïîíàä 70 % ãîòîâíîñò³ íà ñâî-
¿õ îá’ºêòàõ. Êîëè º êàðêàñ,
îãîðîæà, äàõ, çàëèøàþòüñÿ
ò³ëüêè ôàñàäí³ ðîáîòè, ÿê³
ìîæíà ïðîâîäèòè ³ç íàñòàí-
íÿì âåñíè òà ïîòåïë³ííÿì.
Ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ, ùî çàçíà-
÷åíèé çàêîí òàêîæ ïîñïðèÿº
çàâåðøåííþ áóä³âíèöòâà öèõ
îá’ºêò³â

Під от вала
Ірина ДЕМКО,

спеціально для “Хрещати а”

Ïðèâàòí³ 
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про поліпшення житлових умов мешканців
квартир, розташованих на перших поверхах

житлових будинків м. Києва

Розпорядження № 31 від 16 січня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про приватизацію державного житлового фонду”, з метою покращення умов проживання
мешканців квартир, розташованих на перших поверхах житлових будинків, та створення умов для розвит�
ку малого підприємництва і розширення сфери надання соціально�необхідних послуг для населення 
м. Києва:

1. Êåð³âíèêàì æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ
îðãàí³çàö³é ïðîâåñòè ðîç’ÿñíþâàëüíó ðî-
áîòó ç ìåøêàíöÿìè êâàðòèð, ðîçòàøîâà-
íèõ íà ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â, ïðî ìîæëèâ³ñòü ïîë³ïøåííÿ ¿õ æèò-
ëîâèõ óìîâ øëÿõîì îáì³íó ¿õ æèòëà íà
êâàðòèðè ïîë³ïøåíîãî ïëàíóâàííÿ, ÿê³
ðîçì³ùåí³ íà äðóãîìó òà âèùèõ ïîâåðõàõ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Íàäàòè íà çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³ê
êâàðòèð, ÿê³ ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³
ìåøêàíöÿì ïåðøèõ ïîâåðõ³â äëÿ îáì³íó ¿õ
íà êâàðòèðè ïîë³ïøåíîãî ïëàíóâàííÿ.

2.2. Ïåðåë³ê çàïðîïîíîâàíèõ êâàðòèð
äëÿ îáì³íó íà êâàðòèðè ãðîìàäÿí, ùî ðîç-
òàøîâàí³ íà ïåðøèõ ïîâåðõàõ, ðîçì³ñòèòè
â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

3. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì ùîì³ñÿ÷íî íàäàâàòè äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ³íôîðìàö³þ ùîäî ìåøêàíö³â
êâàðòèð ïåðøèõ ïîâåðõ³â, ÿê³ âèÿâèëè áà-
æàííÿ îáì³íÿòè âëàñíå æèòëî íà êâàðòè-
ðè ïîë³ïøåíîãî ïëàíóâàííÿ.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïî-
äàëüøîãî ïðîäàæó ÷åðåç àóêö³îí êâàðòèð
íà ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ñòðóêòóð ïî íàäàííþ íàñåëåí-
íþ ì. Êèºâà ñîö³àëüíî íåîáõ³äíèõ ïîñëóã. 

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 ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññà Ä. ß.

Голова Л. Черновець ий

Про покращення рівня життя 
соціально незахищених верств населення

Розпорядження № 1775 від 24 грудня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про реабіліта�
цію інвалідів в Україні”, Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Закону
України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941�1945 років”, Закону України “Про за�
безпечення організаційно�правових умов соціального захисту дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьків�
ського піклування”, Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших гро�
мадян похилого віку в Україні”, Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постражда�
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Закону України “Про основи соціального захисту бездомних
громадян та безпритульних дітей”, постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 “Про на�
дання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II гру�
пи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постій�
ного стороннього догляду, на догляд за ним”, додатку 10 до рішення Київської міської ради від 17.01.08
№ 3/4475 “Про бюджет м. Києва на 2008 рік” (із змінами та доповненнями) та з метою додаткового соці�
ального захисту мешканців м. Києва:

1. Âèä³ëèòè 2950,0 òèñ. ãðí íà ïîêðà-
ùåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ ñîö³àëüíî-íåçàõèùå-
íèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ çà ðàõóíîê êîø-
ò³â (ãðàíò³â), ÿê³ ïåðåðàõîâàíî äî ì³ñü-
êîãî áþäæåòó ì. Êèºâà ô³çè÷íèìè òà
þðèäè÷íèìè îñîáàìè íà âèêîíàííÿ çà-
õîä³â íà áåçïîâîðîòí³é òà áåçîïëàòí³é
îñíîâ³.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïåðåðàõóâàòè:

2.1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 2144,9 òèñ. ãðí íà:

— òðàíñïîðòíå îáñëóãîâóâàííÿ ³íâàë³ä³â

ç ïîðóøåííÿì îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó —
400,0 òèñ. ãðí;

— ïðîòåçóâàííÿ ìîëî÷íî¿ çàëîçè —
700,0 òèñ. ãðí;

— îðãàí³çàö³þ ñîö³àëüíîãî ïàòðóëþâàí-
íÿ â çèìîâèé ïåð³îä 2008-2009 ðîê³â —
100,0 òèñ. ãðí;

— áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ îäèíîêèõ ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèõ ãðîìàäÿí — 60,0 òèñ. ãðí;

— îïëàòó çà íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â-³íâàë³-
ä³â, ñòóäåíò³â-ñèð³ò òà ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
ñòóäåíò³â — 872,8 òèñ. ãðí;

— äîïîìîãó ïî äîãëÿäó çà ïñèõ³÷íî-õâîðè-
ìè ³íâàë³äàìè ² òà II ãðóïè — 12,1 òèñ. ãðí;

2.2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ çà-
õèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â àâàð³¿ íà
×ÀÅÑ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) íà ï³ëüãîâå ìåäè÷íå çàáåçïå-
÷åííÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³-
äîê àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ — 437,6 òèñ. ãðí;

2.3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ðèòóàëüíèõ
ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) íà ïîõîâàííÿ ó÷àñíèê³â áîéî-
âèõ ä³é — 300,0 òèñ. ãðí;

2.4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè òà íà-
óêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) — 67,5 òèñ. ãðí íà:

— îäíîðàçîâó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ä³-
òÿì-ñèðîòàì ² êóðñó ÏÒÓ — 58,5 òèñ. ãðí;

— îäíîðàçîâó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó íà
ä³òåé â íåïîâíèõ ó÷èòåëüñüêèõ ñ³ì’ÿõ —
9,0 òèñ. ãðí.

3. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження адресного 
переліку будівництва дитячих та спортивних

майданчиків у 2008 році

Розпорядження № 1693 від 3 грудня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет м. Києва на 2008 рік” та враховуючи звернення депутатів усіх рів�
нів, районних у м. Києві державних адміністрацій та громадян до СаLL�центру, з метою забезпечення на�
лежних умов для фізичного розвитку дітей:

1. Çàòâåðäèòè àäðåñíèé ïåðåë³ê áóä³â-
íèöòâà äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷è-
ê³â ó 2008 ðîö³, ùî äîäàºòüñÿ.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëóá÷åíêà À. Ê.
4. Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27.08.2008
¹ 1184 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ àäðåñíîãî ïå-
ðåë³êó áóä³âíèöòâà äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ
ìàéäàí÷èê³â ó 2008 ðîö³” âèçíàòè òàêèì,
ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü.

Голова Л. Черновець ий

Про дозвіл на зайняття проїзної частини 
на вул. Цитадельній та встановлення 
огородження на вул. Мазепи, 28(30 

у Печерському районі

Розпорядження № 1685 від 3 грудня 2008 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 04.07.2006 № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспорт�
них спорудах міста”, з метою виконання протиаварійних відновлювальних робіт будівлі на вул. Мазепи,
28�30:

1. Ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì ïðîòèàâàð³é-
íèõ â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò áóä³âë³ íà âóë.
Ìàçåïè,28-30 äîçâîëèòè Äåðæàâíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “Êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèé òà ìó-
çåéíèé êîìïëåêñ “Ìèñòåöüêèé Àðñåíàë”
ó òåðì³í ç 01.12.2008 äî 01.12.2009 òèì÷à-
ñîâå ÷àñòêîâå çàéíÿòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè
ç îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó íà âóë. Öè-
òàäåëüí³é â ì³ñöÿõ âñòàíîâëåííÿ ï³øîõ³ä-
íî¿ ãàëåðå¿ (ç 01.12.2008 ïðîòÿãîì 10 äí³â),
çàëèøàþ÷è ïðî¿çä øèðèíîþ íå ìåíøå 5,7
ìåòðà òà âñòàíîâëåííÿ îãîðîäæåííÿ äëÿ
âèêîíàííÿ ðîá³ò ç³ ñòîðîíè áóäèíêó íà
âóë. Ìàçåïè, 28-30.

2. Äîçâîëèòè êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿
“Êè¿âàâòîäîð” çà çàìîâëåííÿì Äåðæàâíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “Êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèé
òà ìóçåéíèé êîìïëåêñ “Ìèñòåöüêèé Àð-

ñåíàë” çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåðäæå-
íîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ âèêîíàòè
ðîáîòè ³ç íàíåñåííÿ äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè
íà âóë. Öèòàäåëüí³é ó òåðì³í ç 01.12.2008
ïðîòÿãîì 10 äí³â ó çâ’ÿçêó ç òèì÷àñîâèì
÷àñòêîâèì çàéíÿòòÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà
îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó íà âóë. Öè-
òàäåëüí³é.

3. Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êóëüòóð-
íî-ìèñòåöüêèé òà ìóçåéíèé êîìïëåêñ
“Ìèñòåöüêèé Àðñåíàë”:

3.1. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâè-
ëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïî-
ðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàä-
íàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåí-
íÿì âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.1980 ¹ 125;
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3.2. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çà-
ö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ
ðîá³ò;

3.3. Çàáåçïå÷èòè áåçïåêó äîðîæíüîãî ðó-
õó òà áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â øëÿõîì
âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â,
îãîðîäæåííÿ ì³ñöü ðîáîòè, îñâ³òëåííÿ, ñèã-
íàëüíèõ ë³õòàð³â â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò,
íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ï³øîõ³äíèõ ì³ñòê³â;

3.4. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-
àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà
Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Êóëüòóðíî-ìèñ-

òåöüêèé òà ìóçåéíèé êîìïëåêñ “Ìèñòåöü-
êèé Àðñåíàë”.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

від 04.08.2008 № 1096

Розпорядження № 1684 від 3 грудня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у межах здійснення повноважень
органу місцевого самоврядування та у зв’язку з уточненням чисельності мешканців міста Києва, які пере�
жили Голодомор 1932—1933 років в Україні та дали свідчення щодо подій, пов’язаних з Голодомором:

1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) â³ä 04.08.2008 ¹ 1096 “Ïðî íàäàííÿ
ó 2008 ðîö³ îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³-
àëüíî¿ äîïîìîãè ìåøêàíöÿì ì³ñòà Êèºâà,
ÿê³ ïåðåæèëè Ãîëîäîìîð 1932—1933 ðîê³â

â Óêðà¿í³ òà äàëè ñâ³ä÷åííÿ ùîäî ïîä³é,
ïîâ’ÿçàíèõ ç Ãîëîäîìîðîì”, à ñàìå: ó
ïóíêò³ 2 ðîçïîðÿäæåííÿ öèôðè “372,94”
çàì³íèòè öèôðàìè “1 383,20”.

Голова Л. Черновець ий

Про заходи щодо підготовки та відзначення
Дня вшанування учасників бойових дій 
на території інших держав і 20(ї річниці 

виведення військ колишнього СРСР 
з Республіки Афганістан в м. Києві

Розпорядження № 1714 від 10 грудня 2008 року

Відповідно до ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (із змінами та доповнен�
нями), Указу Президента України від 11.02.2004 № 180/2004 “Про День вшанування учасників бойових
дій на території інших держав”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.07.2008 № 1053�р “Про
заходи щодо підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших дер�
жав і 20�ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан”, на виконання пунктів
2,14 розділу 2 міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064 (із змінами та доповненнями), та з метою вшануван�
ня учасників бойових дій на території інших держав:

1. Çàòâåðäèòè ïëàí çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè
òà â³äçíà÷åííÿ Äíÿ âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â
áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ ³
20-¿ ð³÷íèö³ âèâåäåííÿ ðàäÿíñüêèõ â³éñüê
ç Ðåñïóáë³êè Àôãàí³ñòàí â ì. Êèºâ³, ùî
äîäàºòüñÿ.

2. Êåð³âíèêàì ãîëîâíèõ óïðàâë³íü,
óïðàâë³íü, â³ää³ë³â òà ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàéîí-
íèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é) çàáåçïå÷èòè áåç-
óìîâíå âèêîíàííÿ ïëàíó çàõîä³â ç ï³äãî-
òîâêè òà â³äçíà÷åííÿ Äíÿ âøàíóâàííÿ
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ
äåðæàâ ³ 20-¿ ð³÷íèö³ âèâåäåííÿ â³éñüê êî-
ëèøíüîãî ÑÐÑÐ ç Ðåñïóáë³êè Àôãàí³ñòàí
â ì. Êèºâ³.

3. Ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþäæåòíèõ
êîøò³â — âèêîíàâöÿì çàõîä³â ïåðåäáà÷è-
òè ïðè ñêëàäàíí³ áþäæåòíèõ çàïèò³â íà
2009 ð³ê êîøòè äëÿ ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â
ç ï³äãîòîâêè òà â³äçíà÷åííÿ Äíÿ âøàíó-
âàííÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿
³íøèõ äåðæàâ ³ 20-¿ ð³÷íèö³ âèâåäåííÿ

â³éñüê êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ ç Ðåñïóáë³êè
Àôãàí³ñòàí â ì. Êèºâ³. 

4. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì.
Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) ðîçðîáèòè òà çàòâåð-
äèòè ðàéîíí³ ïëàíè çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè
òà â³äçíà÷åííÿ Äíÿ âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â
áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ ³
20-¿ ð³÷íèö³ âèâåäåííÿ â³éñüê êîëèøíüî-
ãî ÑÐÑÐ ç Ðåñïóáë³êè Àôãàí³ñòàí.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ ïëàíó çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè òà â³ä-
çíà÷åííÿ Äíÿ âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â áî-
éîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ ³ 
20-¿ ð³÷íèö³ âèâåäåííÿ â³éñüê êîëèøíüî-
ãî ÑÐÑÐ ç Ðåñïóáë³êè Àôãàí³ñòàí â ì. Êè-
ºâ³ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

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

Голова Л. Черновець ий

Про організацію профілактичних заходів 
щодо захисту населення м. Києва 

від захворювань на грип та інших гострих 
респіраторних захворювань

Розпорядження № 1713 від 10 грудня 2008 року

Відповідно до законів України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “Про забезпечення са�
нітарного та епідемічного благополуччя населення”, наказів Міністерства охорони здоров’я України від
09.02.1998 № 30 “Про заходи щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними за�
хворюваннями в Україні” та від 17.07.2006 № 488 “Про заходи щодо профілактики і боротьби з пташиним
грипом та запобігання виникненню його пандемії”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2006
№ 118�р “Про затвердження плану заходів щодо боротьби з грипом серед населення та запобігання ви�
никненню його пандемії” з метою мінімізації епідемічних ускладнень та захисту населення м. Києва від
захворювань на грип:

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

1.1. Ïðîâåñòè ï³äãîòîâêó ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â ì³ñòà Êèºâà äî
ðîáîòè â óìîâàõ åï³äåì³÷íîãî ï³äéîìó çà-
õâîðþâàíîñò³ íà ãðèï, ïòàøèíèé ãðèï òà
³íø³ ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ çàõâîðþâàííÿ,
ñòâîðèòè çàïàñ ë³êóâàëüíèõ ïðåïàðàò³â,
äåç³íô³êóþ÷èõ çàñîá³â, çàñîá³â ³íäèâ³äó-
àëüíîãî çàõèñòó ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â.

1.2. Îðãàí³çóâàòè òà ïðîâåñòè íàâ÷àííÿ
ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ç ïèòàíü êë³í³êè,
ä³àãíîñòèêè, ë³êóâàííÿ òà ïðîô³ëàêòèêè
ãðèïó, ïòàøèíîãî ãðèïó òà ³íøèõ ãîñòðèõ
ðåñï³ðàòîðíèõ çàõâîðþâàíü.

1.3. Çàáåçïå÷èòè â ïåðåäåï³äåì³÷íèé ïå-
ð³îä 2008—2009 pp. îðãàí³çàö³þ òà ïðîâå-
äåííÿ ùåïëåíü ïðîòè ãðèïó ãðóï íàñåëåí-
íÿ çà ðàõóíîê àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ó
áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê òà íà âè-
êîíàííÿ ì³ñüêî¿ Ì³æãàëóçåâî¿ êîìïëåêñ-

íî¿ ïðîãðàìè “Çäîðîâ’ÿ êèÿí” íà
2003—2011 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.11.2002
¹ 132/292 çã³äíî ç äîäàòêîì.

1.4. Íà ïåð³îä ìîæëèâîãî ³íòåíñèâíîãî
ï³äéîìó çàõâîðþâàíîñò³ íà ïòàøèíèé ãðèï
ïåðåäáà÷èòè çàëó÷åííÿ äîäàòêîâîãî ìå-
äè÷íîãî ïåðñîíàëó äëÿ ñâîº÷àñíîãî íà-
äàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ.

1.5. Ïåðåäáà÷èòè âèä³ëåííÿ äîäàòêîâî¿
ê³ëüêîñò³ ë³æîê äëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿ õâîðèõ
òà îïåðàòèâíå ¿õ ðîçãîðòàííÿ ïðè çàãîñ-
òðåíí³ åï³äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿.

2. ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ” ñòâîðèòè äîñòàòí³é
çàïàñ íåîáõ³äíèõ ë³êàðñüêèõ ³ â³òàì³ííèõ
ïðåïàðàò³â, à òàêîæ çàñîá³â íåñïåöèô³÷íî¿
ïðîô³ëàêòèêè ãðèïó òà ãîñòðèõ ðåñï³ðà-
òîðíèõ çàõâîðþâàíü.

3. Ïðîñèòè:
3.1. Êè¿âñüêó ì³ñüêó ñàí³òàðíî-åï³äåì³î-

ëîã³÷íó ñòàíö³þ:
3.1.1 Çàáåçïå÷èòè ìîí³òîðèíã çà öèð-

êóëÿö³ºþ â³ðóñ³â ³ çà çàõâîðþâàí³ñòþ íà-

ñåëåííÿ ì³ñòà íà ãðèï, ïòàøèíèé ãðèï
òà ³íø³ ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ çàõâîðþâàí-
íÿ.

3.1.2. Ïðè óñêëàäíåíí³ åï³äåì³÷íî¿ ñè-
òóàö³¿ ç ãðèïó òà ÃÐÂ² âèõîäèòè ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî ïðèïèíåííÿ íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó â øêîëàõ ì³ñòà.

3.1.3. Çàáåçïå÷èòè ðîáîòó ùîäî ðîçãîð-
òàííÿ ìåðåæ³ êàá³íåò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ
ùåïëåíü ïðîòè ãðèïó ó ë³êóâàëüíî-ïðîô³-
ëàêòè÷íèõ çàêëàäàõ ì³ñòà.

3.2. Óïðàâë³ííÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè
â ì. Êèºâ³:

3.2.1. Â³äêîðèãóâàòè ïëàíè âåòåðèíàð-
íî-ñàí³òàðíèõ çàõîä³â äëÿ ëîêàë³çàö³¿ ³ ë³ê-
â³äàö³¿ åï³çîîò³¿ ïòàøèíîãî ãðèïó”.

3.2.2. Çàáåçïå÷èòè ìîí³òîðèíã öèðêóëÿ-
ö³¿ â³ðóñó ñåðåä äèêî¿ òà äîìàøíüî¿ ïòèö³.

3.2.3. Çä³éñíþâàòè îáì³í îïåðàòèâíîþ
³íôîðìàö³ºþ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ñàí³-
òàðíî-åï³äåì³÷íîþ ñòàíö³ºþ ïðî âèä³ëåí-
íÿ â³ðóñ³â ïòàøèíîãî ãðèïó.

3.2.4. Ïîñèëèòè âåòåðèíàðíèé êîíòðîëü
çà ïòàõîãîñïîäàðñòâîì ÂÀÒ “Ïòàõîôàáðè-
êà “Êè¿âñüêà” òà Êè¿âñüêèì çîîëîã³÷íèì
ïàðêîì.

3.2.5. Ïðîâîäèòè íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â
ïòàõîãîñïîäàðñòâ òà Êè¿âñüêîãî çîîëîã³÷-
íîãî ïàðêó íàâè÷êàì çàõèñòó ³ çàïîá³ãàí-
íþ çàðàæåííþ â³ðóñîì ïòàøèíîãî ãðèïó.

4. Ðåêîìåíäóâàòè:
4.1. ÂÀÒ “Ïòàõîôàáðèêà “Êè¿âñüêà”:
4.1.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàê-

òè÷íèõ ùåïëåíü ïðîòè ãðèïó ïðàö³âíèêàì
ôàáðèêè â ïåðåäåï³äåì³÷íèé ïåð³îä
2008—2009 pp.

4.1.2. Çàáåçïå÷èòè ïðàö³âíèê³â íåîáõ³ä-
íèìè ³íäèâ³äóàëüíèìè çàñîáàìè çàõèñòó.

4.1.3. Çàáåçïå÷èòè çàïàñ äåç³íô³êóþ÷èõ
çàñîá³â.

4.1.4. Ïîñèëèòè êîíòðîëü çà äîòðèìàí-
íÿì ñàí³òàðíî-åï³äåì³÷íîãî ðåæèìó.

4.2. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó

ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì):

4.2.1. Çîáîâ’ÿçàòè êåð³âíèê³â â³äïîâ³ä-
íèõ ñëóæá, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãà-
í³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ çà-
áåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñó ðîá³ò äëÿ
ï³äòðèìàííÿ íåîáõ³äíîãî òåìïåðàòóðíîãî
ðåæèìó â äèòÿ÷èõ, îñâ³òí³õ, ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íèõ óñòàíîâàõ, æèòëîâèõ ïðè-
ì³ùåííÿõ, íà òðàíñïîðò³ òîùî.

4.2.2. Çàáåçïå÷èòè ïðèäáàííÿ â³òàì³í-
íèõ òà ³ìóíîñòèìóëþþ÷èõ ïðåïàðàò³â äëÿ
ä³òåé, ùî â³äâ³äóþòü äîøê³ëüí³ çàêëàäè îñ-
â³òè, â ìåæàõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ó
áþäæåò³ ðàéîí³â íà 2008—2009 pp. ïî ãà-
ëóç³ “Îñâ³òà”.

4.3. Êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ,
îðãàí³çàö³é âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ çä³éñíþ-
âàòè ðîáîòó ç ïðîô³ëàêòèêè ãðèïó, ïòà-
øèíîãî ãðèïó òà ³íøèõ ãîñòðèõ ðåñï³ðà-
òîðíèõ çàõâîðþâàíü ó â³äïîâ³äíèõ îðãàíàõ
òà óñòàíîâàõ.

5. Êè¿âñüêîìó çîîëîã³÷íîìó ïàðêó:
5.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàê-

òè÷íèõ ùåïëåíü ïðîòè ãðèïó ïðàö³âíèêàì
çîîïàðêó â ïåðåäåï³äåì³÷íèé ïåð³îä
2008—2009 pp.

5.2. Çàáåçïå÷èòè ïðàö³âíèê³â íåîáõ³äíè-
ìè ³íäèâ³äóàëüíèìè çàñîáàìè çàõèñòó.

5.3. Çàáåçïå÷èòè çàïàñ äåç³íô³êóþ÷èõ çà-
ñîá³â.

5.4. Ïîñèëèòè êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì
ñàí³òàðíî-åï³äåì³÷íîãî ðåæèìó.

6. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëîâà÷ó Â. Â. çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Голова Л. Черновець ий

Про додатковий соціальний захист окремих
верств населення міста Києва

Розпорядження № 1724 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до статті 19 Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гаран�
тії”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Київської міської ра�
ди від 30.09.2008 № 377/377 “Про додатковий соціальний захист окремих верств населення міста Києва”
Із змінами та доповненнями внесеними рішенням Київської міської ради від 27.11.2008 № 732/732, з ме�
тою захисту окремих верств населення міста Києва та в межах функцій органу місцевого самоврядуван�
ня:

1. Çàòâåðäèòè Òèì÷àñîâèé ïîðÿäîê ïðî-
¿çäó îêðåìèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êè-
ºâà ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîð-
ò³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðó-
õó (äàë³ — Òèì÷àñîâèé ïîðÿäîê), ùî äî-
äàºòüñÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

2.1. Ïåðåäáà÷èòè â áþäæåòíîìó çàïèò³
íà 2009 ð³ê íåîáõ³äí³ êîøòè äëÿ êîìïåí-
ñàö³¿ êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì “Êè¿â-
ïàñòðàíñ” òà “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”
âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç áåçîïëàòíèì ïðî¿çäîì
îêðåìèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà.

2.2. Íàäàâàòè ðîç’ÿñíåííÿ, â ìåæàõ ñâîº¿
êîìïåòåíö³¿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ Òèì÷àñî-
âîãî ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîãî öèì ðîçïî-
ðÿäæåííÿì.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ïàñòðàíñ” âèãîòîâèòè òà ïåðåäàòè Ãîëîâ-

íîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-
ñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) áëàíêè òèì÷àñîâèõ äîâ³äîê
äëÿ ïîäàëüøî¿ ¿õ âèäà÷³ çã³äíî ç Òèì÷àñî-
âèì ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì öèì ðîçïî-
ðÿäæåííÿì.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ïàñòðàíñ” òà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” çàáåçïå÷èòè
áåçîïëàòíèé ïðî¿çä îêðåìèõ âåðñòâ íàñå-
ëåííÿ ì³ñòà Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ïîñâ³ä÷åíü
àáî òèì÷àñîâèõ äîâ³äîê.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çâ’ÿçêó, ³í-
ôîðìàòèçàö³¿ òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çàáåçïå÷èòè ñòâîðåííÿ äî 01.03.2009
ñîö³àëüíî¿ êàðòêè êèÿíèíà (â ÷àñòèí³ ïå-
ðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ì³ñüêèì ïàñàæèð-
ñüêèì òðàíñïîðòîì, ÿêèé ïðàöþº ó çâè-
÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó) òà ôóíêö³îíóâàííÿ
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ºäèíîãî ïðîãðàìíîãî êîìïëåêñó, ïåðåä-
áà÷èâøè ìîæëèâ³ñòü åëåêòðîííîãî îáì³-
íó äàíèìè ì³æ óñòàíîâàìè, ÿê³ çàä³ÿí³ â
ïðîöåñ³ íàïîâíåííÿ ³íôîðìàö³ºþ åëåê-
òðîííî¿ áàçè äàíèõ.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

6.1. Çàáåçïå÷èòè ³íôîðìàö³éíî-ðîç’ÿñ-
íþâàëüíó ðîáîòó ñåðåä íàñåëåííÿ ùîäî
áåçîïëàòíîãî ïðî¿çäó îêðåìèõ âåðñòâ íà-
ñåëåííÿ;

6.2. Íàäàâàòè â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåí-
ö³¿ ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ Òèì-
÷àñîâîãî ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîãî öèì ðîç-
ïîðÿäæåííÿì, òà ìåòîäè÷íó äîïîìîãó
óïðàâë³ííÿì ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é ó âèð³øåíí³ ïèòàíü, ïîâ’ÿçà-
íèõ ³ç ñîö³àëüíèì çàõèñòîì îêðåìèõ âåðñòâ
íàñåëåííÿ ùîäî ïðî¿çäó ó ì³ñüêîìó òðàíñ-
ïîðò³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³
ðóõó.

7. Ãîëîâàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é:

7.1. Çàáåçïå÷èòè âèäà÷ó òèì÷àñîâèõ äî-
â³äîê òà âåäåííÿ åëåêòðîííî¿ áàçè äàíèõ
îêðåìèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà â³ä-
ïîâ³äíî äî Òèì÷àñîâîãî ïîðÿäêó âèçíà÷å-
íîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ

7.2. Ñòâîðèòè ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ùî-
äåííîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí, ÿê³ çâåðòàþ-
òüñÿ çà îòðèìàííÿì òèì÷àñîâèõ äîâ³äîê,

çàáåçïå÷èâøè ï³äðîçä³ëè óïðàâë³íü ïðàö³
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, íà ÿê³
ïîêëàäåíî âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ ôóíê-
ö³é, êàíöåëÿðñüêèì ïðèëàääÿì, íåîáõ³ä-
íîþ êîìï’þòåðíîþ òà îðãòåõí³êîþ.

7.3. Óòâîðèòè ðàéîíí³ êîì³ñ³¿ äëÿ ðîç-
ãëÿäó ñï³ðíèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç áåç-
îïëàòíèì ïðî¿çäîì îêðåìèõ âåðñòâ íàñå-
ëåííÿ.

8. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) òà Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ñêëàäàííÿ àê-
ò³â çâ³ðÿííÿ ùîì³ñÿöÿ íà 1 ÷èñëî ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó òà íàäàííÿ ¿õ Ãîëîâ-
íîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî
10 ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà
çâ³òíèì.

9. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

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

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження плану комплектування
міських курсів цивільної оборони м. Києва 

на 2009 рік

Розпорядження № 1715 від 10 грудня 2008 року

Відповідно до статей 1, 2, 5 Закону України “Про Цивільну оборону України”, статей 32, 33 Закону Укра�
їни “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”,
статті 5, 10, 17 Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 26.07.2001 № 874 “Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення квалі�
фікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту”, Типового положення про територіальні кур�
си, навчально�методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, затвердженого наказом
Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль�
ської катастрофи від 23.04.2002 № 107 та з метою організації підготовки, перепідготовки керівного скла�
ду і працівників підприємств, установ та організацій м. Києва у сфері цивільного захисту:

1. Çàòâåðäèòè Ïëàí êîìïëåêòóâàííÿ
ì³ñüêèõ êóðñ³â öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè ì. Êè-
ºâà ñëóõà÷àìè íà 2009 ð³ê (äîäàºòüñÿ).

2. Ãîëîâàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é, êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ì. Êèºâà íåçàëåæíî
â³ä ôîðì âëàñíîñò³ òà ãîñïîäàðþâàííÿ íà-
ïðàâèòè â³äïîâ³äíèõ ïðàö³âíèê³â äëÿ íà-
â÷àííÿ íà ì³ñüê³ êóðñè öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè
ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíîãî â ï.1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ Ïëàíó.

3. Íà÷àëüíèêó ì³ñüêèõ êóðñ³â öèâ³ëüíî¿
îáîðîíè ì. Êèºâà îðãàí³çóâàòè ï³äãîòîâ-
êó êåð³âíîãî ñêëàäó, ôàõ³âö³â, ÿê³ ï³äëÿ-

ãàþòü íàâ÷àííþ ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñ-
òó, â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíîãî â ï.1 öüî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿ Ïëàíó.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³ä-
íî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про перенесення робочих днів 
у 2009 році

Розпорядження № 1733 від 12 грудня 2008 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2008 року № 1458�р “Про пе�
ренесення робочих днів у 2009 році” з метою створення сприятливих умов для святкування 1 січня — Но�
вого року, 7 січня — Різдва Христового, а також раціонального використання робочого часу рекомендува�
ти керівникам підприємств, установ та організацій міста Києва (за винятком органів Пенсійного фонду,
Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Державного казначейства та бан�
ківських установ) у порядку і на умовах, встановлених законодавством, перенести у 2009 році для праців�
ників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з:

ï’ÿòíèö³ 2 ñ³÷íÿ — íà ñóáîòó 10 ñ³÷íÿ; ïî-
íåä³ëêà 5 ñ³÷íÿ — íà ñóáîòó 24 ñ³÷íÿ; â³â-
òîðêà 6 ñ³÷íÿ — íà ñóáîòó 7 ëþòîãî.

2. Êåð³âíèêàì áåçïåðåðâíî ä³þ÷èõ ï³ä-
ïðèºìñòâ òà ï³äïðèºìñòâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç îá-
ñëóãîâóâàííÿì íàñåëåííÿ, çàáåçïå÷èòè
ñòàá³ëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè ì³ñòà òà ïîâíîö³ííå îáñëóãîâóâàííÿ
ìåøêàíö³â òà ãîñòåé ì³ñòà Êèºâà ó ñâÿò-
êîâ³ äí³.

3. Ïåðøèì çàñòóïíèêàì, çàñòóïíèêàì
ãîëîâè ì¿ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâàì
ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-
òðàö³é, íà÷àëüíèêàì Ãîëîâíèõ óïðàâë³íü,
óïðàâë³íü òà ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-
ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) âñòàíîâèòè ÷åðãóâàííÿ â³äïîâ³-
äàëüíèõ ïðàö³âíèê³â ó çàçíà÷åí³ äí³.

4. Ãðàô³êè ÷åðãóâàíü â³äïîâ³äàëüíèõ
ïðàö³âíèê³â ó ïåð³îä ç 2 ñ³÷íÿ ïî 6 ñ³÷íÿ
2009 ðîêó ïîäàòè äî îðãàí³çàö³éíîãî
óïðàâë³ííÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî 22 ãðóäíÿ 2008
ðîêó.

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

Голова Л. Черновець ий

Про громадський контроль 
у сфері благоустрою м. Києва

Розпорядження № 1730 від 12 грудня 2008 року

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, наказу Міністерства будів�
ництва, архітектури та житлово�комунального господарства України від 16.01.2007 № 7 “Про затверджен�
ня Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів” та з метою вдоскона�
лення контролю за благоустроєм м. Києва:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âæèòè çàõî-
ä³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêèõ
³íñïåêòîð³â äî çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ ó ñôå-
ð³ áëàãîóñòðîþ ì. Êèºâà.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ãðîìàäñüê³ ²í-
ñïåêòîðè áëàãîóñòðîþ ì. Êèºâà (íàäàë³ —
ãðîìàäñüê³ ³íñïåêòîðè) ïðèçíà÷àþòüñÿ òà
ïîçáàâëÿþòüñÿ ïðàâà âèêîíóâàòè îáîâ’ÿç-
êè ãðîìàäñüêîãî ²íñïåêòîðà ðîçïîðÿäæåí-
íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) çà ïèñüìîâèì êëîïîòàííÿì íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðî-
ëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîäàº êëîïîòàííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ îñ³á —
ïðåòåíäåíò³â ãðîìàäñüêèìè ²íñïåêòîðàìè
çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè ç
íèìè.

3. Çàêð³ïèòè ãðîìàäñüêèõ ³íñïåêòîð³â çà
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

4. Íà÷àëüíèêó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

4.1. Ó òèæíåâèé òåðì³í ç äíÿ îïðèëþä-
íåííÿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âèçíà-
÷èòè ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿê³ áóäóòü çä³éñíþ-
âàòè ³íñòðóêòàæ, íàâ÷àííÿ ãðîìàäñüêèõ ³í-
ñïåêòîð³â, êîîðäèíàö³þ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, íà-
äàâàòè ¿ì ïðàêòè÷íó ³ ìåòîäè÷íó äîïîìî-
ãó ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ãðîìàäñüêîãî êîí-
òðîëþ çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà ó
ñôåð³ áëàãîóñòðîþ òîùî.

4.2. Çä³éñíþâàòè âèäà÷ó ãðîìàäñüêèì ³í-
ñïåêòîðàì ïîñâ³ä÷åíü âñòàíîâëåíîãî çðàç-
êà.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ãîëîâà÷à Â. Â.

Голова Л. Черновець ий

Про надання одноразової матеріальної 
допомоги дітям(сиротам, 

які вступили 
у 2008 році на 1 курс до професійно(

технічних навчальних закладів м. Києва

Розпорядження № 1731 від 12 грудня 2008 року

Відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь�
кої ради від 16.12.2005 № 603/3064 “Про затвердження міської комплексної програми “Турбота” на
2006—2010 роки” та з метою подальшого соціального захисту, матеріальної підтримки дітей�сиріт:

1. Íàäàòè îäíîðàçîâó ìàòåð³àëüíó äîïî-
ìîãó ä³òÿì-ñèðîòàì, ÿê³ âñòóïèëè ó 2008
ðîö³ íà 1 êóðñ äî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì. Êèºâà, ó ðîçì³ð³
300 ãðí êîæí³é îñîá³ çã³äíî ç³ ñïèñêîì
(äîäàòîê).

2. Âèä³ëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñ-
â³òè ³ íàóêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè ó ñóì³ 58,5 òèñ. ãðí
äëÿ âðó÷åííÿ îäíîðàçîâî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äî-
ïîìîãè â ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêîãî äåðæàâ-
íîãî áóäèíêó õóäîæíîüî¿ ³ òåõí³÷íî¿ òâîð-
÷îñò³ ä³òÿì-ñèðîòàì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³
1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïðîô³íàíñóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè, çàçíà÷å-
í³ ó ïóíêò³ 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ÿê³
ïåðåäáà÷åí³ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2008
ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè,
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 16.12.2005 ¹ 603 /3064.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про прийняття — передачу 
зовнішньобудинкових інженерних мереж

Розпорядження № 1228 від 8 вересня 2008 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.03.2006 № 154/3245 “Про впорядкування прийнят�
тя до комунальної власності відомчого житлового фонду та інженерних мереж” та враховуючи звернення
комунального підприємства “Житлоінвестбуд�УКБ” ( лист від 25.05.2008 № 114/5354 ):

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà çàêð³-
ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà
êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì “Êè¿â-
ì³ñüêñâ³òëî” çîâí³øíüîáóäèíêîâ³ ³íæåíåð-
í³ ìåðåæ³ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéíÿòòÿ — ïå-
ðåäà÷ó çîâí³øíüîáóäèíêîâèõ ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ. 

3. 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.

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

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті

Київради
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київради 
від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму 

приватизації комунального майна 
територіальної громади міста Києва 

на 2007—2010 роки”

Рішення Київської міської ради № 106/106 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 08.02.07
¹ 62/723 “Ïðî Ïðîãðàìó ïðèâàòèçàö³¿ êî-
ìóíàëüíîãî ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà íà 2007—2010 ðîêè” (³ç
çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè
â³ä 26.04.07 ¹ 469/1130, â³ä 24.05.07
¹ 738/1399, â³ä 24.05.07 ¹ 740/1401, â³ä
14.06.07 ¹ 792/1453, â³ä 26.06.07
¹ 947/1608, â³ä 12.07.07 ¹ 1138/1799, â³ä
26.07.07 ¹ 39/1873, â³ä 22.08.07
¹ 151/1985, â³ä 01.10.07 ¹ 505/3399, â³ä
25.10.07 ¹ 1072/3905, â³ä 01.11.07
¹ 1113/3946, â³ä 29.11.07 ¹ 1317/4150,
â³ä 20.12.07 ¹ 1462/4295) òàê³ çì³íè:

— ïîçèö³þ 4 “Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”
“Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ “Ö³ë³-
ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ ÇÀÒ “²íñòèòóò
êðàñè”; ì. Êè¿â, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî,
9, ë³ò. “À”; 3” âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòè-
ëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 48 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿” “Ãðóïà
“À” äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ “Íåæèë³ ïðè-
ì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ñòàðà Ôîðòåöÿ Òðåéä³íã”;
ì. Êè¿â, âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 4-à, ë³ò. “À”;
3; 1100,7” âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà
÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 92 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà
“À” äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ “Íåæèë³ ïðè-
ì³ùåííÿ ÒÎÂ “Äàí³ñ”; ì. Êè¿â, âóë. Ëþ-
òåðàíñüêà/âóë. Çàíüêîâåöüêî¿, 7/10, ë³ò.
“À”; 3; 276,5” âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòè-
ëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 14 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ä-
ä³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
ïî ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèëà áóä³âëÿ ÏÏ “Â³ê³í Ã”; ì.
Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 87; 3;
129,30” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæè-
ëà áóä³âëÿ ÏÏ “Â³ê³í’ Ã”; ì. Êè¿â, ïðîñï.
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 87, ë³ò. Î; 3; 74,1”;

— ïîçèö³þ 5 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà “À”
äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåí-
íÿ Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ñâ³ò êíèæîê”; ì. Êè¿â, âóë. Æè-
ëÿíñüêà, 148; 3; 212,00” âèçíàòè òàêîþ,
ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 40 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà
“À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèë³ ïðè-
ì³ùåííÿ; ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 148; 4;
1167,2” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íå-
æèòëîâ³ áóäèíêè; ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿí-
ñüêà, 148, ë³ò. “À”, “Á”; 4; 1379,1”;

— ïîçèö³þ 41 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëèé áóäèíîê; ì. Êè¿â, âóë. Ëàáîðà-
òîðíà/Áàðáþñà, 1/62, ë³ò. “À”; 4; 1748,4”
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëèé áó-
äèíîê; ì. Êè¿â, âóë. Óëüÿíîâèõ, 1/62, ë³ò.
“À”; 4; 1763,3”;

— ïîçèö³þ 47 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà
“À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèëèé áó-
äèíîê; ì. Êè¿â, ïðîâ. Ãåîðã³¿âñüêèé, 9 êîð-
ïóñ 1; 4” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íå-
æèëèé áóäèíîê; ì. Êè¿â, ïðîâ. Ãåîðã³¿â-
ñüêèé, 9 êîðïóñ 1, ë³ò.”À, À2 “; 4; 3685,0”;

— ïîçèö³þ 48 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëèé áóäèíîê; ì. Êè¿â, âóë. Ðåéòàð-
ñüêà — ïðîâ. Ãåîðã³¿âñüêèé, 8-5, ë³ò. Á; 4;
1392,6” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæè-
ë³ ïðèì³ùåííÿ; ì. Êè¿â, âóë. Ðåéòàðñüêà,
8-5, ë³ò. Á; 4; 1132,6”;

— ïîçèö³þ 67 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà
“À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèë³ ïðè-
ì³ùåííÿ; ì. Êè¿â, âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, 24
ë³ò. “À”; 4; 484,3” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-
ö³¿: “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ; ì. Êè¿â, âóë.
Ëÿòîøèíñüêîãî, 24 ë³ò. “À”; 4; 523,2”;

— ïîçèö³þ 70 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ; ì. Êè¿â, âóë. Òðî-
ï³í³íà, 10-à, á, â, ã, ä; 4; 758,7” âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³ áóä³âë³; ì. Êè-
¿â, âóë. Òðîï³í³íà, 10-à, á, â, ã, ä; 4; 758,7”;

— ïîçèö³þ 85 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëèé áóäèíîê Íàðîäíî-äåìîêðàòè÷-
íà ïàðò³ÿ; ì. Êè¿â, âóë. Ãîðüêîãî, 107, ë³ò.
“À”; 3; 683,9” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
“Íåæèëèé áóäèíîê; ì. Êè¿â, âóë. Ãîðüêî-
ãî, 107, ë³ò. “À”; 4; 683,9”;

— ïîçèö³þ 86 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ Íàðîäíî-äåìîêðà-
òè÷íà ïàðò³ÿ; ì. Êè¿â, âóë. Ãîðüêîãî, 105,
ë³ò. “À”; 3; 277,2” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-
ö³¿: “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ; ì. Êè¿â, âóë.
Ãîðüêîãî, 105, ë³ò. “À”;4; 277,2”;

— ïîçèö³þ 98 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Àêöåíò-Áóä”;
ì. Êè¿â, âóë. Àðòåìà, 103; 3; 280,1” âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³ ïðèì³-
ùåííÿ ÒÎÂ “Àêöåíò-Áóä”; ì. Êè¿â, âóë.
Àðòåìà, 103-105, ë³ò. “À”;3; 280,1”;

— ïîçèö³þ 100 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà
“À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèëà áóä³â-
ëÿ; ì. Êè¿â, ïðîâ. Òèõâ³íñüêèé, 1, êîðïóñ
1; 4; 534,8” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íå-
æèëà áóä³âëÿ; ì. Êè¿â, ïðîâ. Òèõâ³íñüêèé,
1, êîðïóñ 1, ë³ò. “Á”; 4; 534,8”;

— ïîçèö³þ 101 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà
“À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèëà áóä³â-
ëÿ; ì. Êè¿â, ïðîâ. Òèõâ³íñüêèé, 1, êîðïóñ
3; 4; 717,5” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íå-

æèëà áóä³âëÿ; ì. Êè¿â, ïðîâ. Òèõâ³íñüêèé,
1, êîðïóñ 3; ë³ò. “Ã”; 4; 517,5”;

— ïîçèö³þ 102 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëà áóä³âëÿ; ì. Êè¿â, ïðîâóëîê Òèõ-
â³íñüêèé, 1, êîðïóñ 4; 4; 30,0” âèçíàòè òà-
êîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 116 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Êè¿âñüêèé ìå-
äèêî-³íæåíåðíèé öåíòð “Ñòîìàòñåðâ³ñ”;
ì. Êè¿â, âóë. Òðüîõñâÿòèòåëüñüêà, 7; 3;
97,0” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëà
áóä³âëÿ ÒÎÂ “Êè¿âñüêèé ìåäèêî-³íæåíåð-
íèé öåíòð “Ñòîìàòñåðâ³ñ”; ì. Êè¿â, âóë.
Òðüîõñâÿòèòåëüñüêà, 7, ë³ò. “Â”; 3; 97,0”;

— ïîçèö³þ 123 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ëåã³êîí”; ì.
Êè¿â, âóë. Ðåéòàðñüêà/ïðîâ. Ãåîðã³¿âñüêèé,
8-5, ë³ò. “Á”; 3; 939,40” âèêëàñòè â òàê³é
ðåäàêö³¿: “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ; ì. Êè¿â,
âóë. Ðåéòàðñüêà, 8-5, ë³ò.”Á”; 4; 958,30”;

— ïîçèö³þ 125 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëèé áóäèíîê ÒÎÂ “²íâåñòèö³éíî-
êîíñóëüòàö³éíà êîìïàí³ÿ “¥àºð”; ì. Êè¿â,
âóë. Ñ³÷íåâîãî Ïîâñòàííÿ, 6-ã; 3; 602,80”
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëèé áó-
äèíîê ÒÎÂ “²íâåñòèö³éíî-êîíñóëüòàö³éíà
êîìïàí³ÿ “¥àºð”; ì. Êè¿â, âóë. Ñ³÷íåâîãî
Ïîâñòàííÿ, 6-ã; 3; 518,6”;

— ïîçèö³þ 128 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà
“À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèë³ ïðè-
ì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ãåëëà”; ì. Êè¿â, ïðîâ. Ìè-
õàéë³âñüêèé/ïðîâ. Øåâ÷åíêà Òàðàñà, 21/13
ë³ò. “Â”; 3; 55,60” âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðà-
òèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 129 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà
“À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèë³ ïðè-
ì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ãåëëà”; ì. Êè¿â, ïðîâ. Ìè-
õàéë³âñüêèé/ïðîâ. Øåâ÷åíêà Òàðàñà, 21/13
ë³ò. “Â”; 3; 115,40” âèçíàòè òàêîþ, ùî
âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 130 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà
“À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèë³ ïðè-
ì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ãåëëà”; ì. Êè¿â, ïðîâ. Ìè-
õàéë³âñüêèé/ïðîâ. Øåâ÷åíêà Òàðàñà, 21/13
ë³ò. “Â”; 3; 130,90” âèçíàòè òàêîþ, ùî
âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 132 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà
“À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèë³ ïðè-
ì³ùåííÿ ÒÎÂ “ÁÊ Äí³ïðî³íâåñòáóä”; 
ì. Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà, 14, ê³ìí. 1; 3; 82,0”
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³ ïðè-
ì³ùåííÿ ÒÎÂ “ÁÊ Äí³ïðî³íâåñòáóä”; ì.
Êè¿â, âóë. Àðñåíàëüíà, 1/14, ê³ìí. 1; 3;
82,0”;

— ïîçèö³þ 135 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà
“À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèëèé áó-
äèíîê ÒÎÂ “Äèîëåí”; ì. Êè¿â, âóë. Âî-
ðîâñüêîãî, 2; 3; 88,63” âèêëàñòè â òàê³é ðå-
äàêö³¿: “Íåæèëèé áóäèíîê ÒÎÂ “Äèîëåí”;
ì. Êè¿â, âóë. Âîðîâñüêîãî, 2, ë³ò. “Á”; 3;
87,0”;

— ïîçèö³þ 136 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ãåëëà”; ì. Êè-

¿â, âóë. Àí³ùåíêà, 3-â; 3; 372,8” âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëèé áóäèíîê ÒÎÂ
“Ãåëëà”; ì. Êè¿â, âóë. Àíèùåíêà, 3, ë³ò.
“Â”; 3; 380,8”;

— ïîçèö³þ 137 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ñâ³ò êíèæîê”;
ì. Êè¿â, âóë. Àí³ùåíêà, 3-à; 3; 852,8” âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëèé áóäè-
íîê ÒÎÂ “Ñâ³ò êíèæîê”; ì. Êè¿â, âóë.
Àíèùåíêà, 3, ë³ò. “À”; 3; 864,7”;

— ïîçèö³þ 140 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Öåíòð äîçâ³ë-
ëÿ “Ðà”; ì. Êè¿â, âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 2, ë³ò.
“À”; 3; 753,0” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Öåíòð äîçâ³ë-
ëÿ “Ðà”; ì. Êè¿â, âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 2, ë³ò.
“À”; 3; 706,1”;

— ïîçèö³þ 141 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëà áóä³âëÿ”; ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíî-
àðì³éñüêà, 9/2; 4; 10707,99” âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ “; ì.
Êè¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 9/2; 4;
11893,1”;

— ïîçèö³þ 148 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà
“À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèë³ ïðè-
ì³ùåííÿ ÒÎÂ “Òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî
“Ñâ³ò Ïîäîðîæåé”; ì. Êè¿â, âóë. Á. Õìåëü-
íèöüêîãî, 51 ë³ò. “À”; 3; 566,2” âèçíàòè òà-
êîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 154 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëà ñïîðóäà Äî÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî
“Óí³âåðñàë”; ì. Êè¿â, âóë. Ïîïóäðåíêà, 7;
3; 126,0; ²ç çáåðåæåííÿì ïðîô³ëþ ä³ÿëü-
íîñò³ — ãðîìàäñüêà âáèðàëüíÿ” âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ Äî-
÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî “Óí³âåðñàë”; ì. Êè¿â,
âóë. Ïîïóäðåíêà, 7 ë³ò. “À”; 3; 81,8; ²ç çáå-
ðåæåííÿì ïðîô³ëþ ä³ÿëüíîñò³ — ãðîìàä-
ñüêà âáèðàëüíÿ”;

— ïîçèö³þ 155 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà
“À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèë³ ïðè-
ì³ùåííÿ Óêðà¿íñüêà òîðãîâåëüíî-ïðîìèñ-
ëîâà òà ô³íàíñîâî-êðåäèòíà êîìïàí³ÿ
“ÎÐÏ” ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ; ì. Êè¿â, ïðîñï. Ðàäÿí-
ñüêî¿ Óêðà¿íè, 26, ë³ò. “Á”; 3; 220,40; “ âè-
êëàñòè â ðåäàêö³¿: “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ
Óêðà¿íñüêà òîðãîâåëüíî-ïðîìèñëîâà òà ô³-
íàíñîâî-êðåäèòíà êîìïàí³ÿ “ÎÐÏ” ó ôîð-
ì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ; ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå,
26, ë³ò. “Á”; 3; 220,40”;

— ïîçèö³þ 162 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà”
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íå-
æèëèé áóäèíîê ÒÎÂ “Ì³òàêî”; ì. Êè¿â,
âóë. Ïîëîâåöüêà, 4, ë³ò. “À”; 3; 410,7” âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëèé áóäè-
íîê ÒÎÂ “Ì³òàêî”; ì. Êè¿â, âóë. Ïîëî-
âåöüêà, 4, ë³ò. “À”; 3; 429,9”;

— ïîçèö³þ 165 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëèé áóäèíîê ÒÎÂ “Ñó÷àñíà áóä³-
âåëüíà ìåðåæà”; ïðîâ. ²íæåíåðíèé, 4-À;
3; 490,2” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íå-
æèëèé áóäèíîê ÒÎÂ “Ñó÷àñíà áóä³âåëüíà
ìåðåæà”; ïðîâ. ²íæåíåðíèé, 4 ë³ò. Â; 3;
490,2”;

— ïîçèö³þ 166 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
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ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Ãàðàæ ÒÎÂ “Ñó÷àñíà áóä³âåëüíà ìåðå-
æà”; ïðîâ. ²íæåíåðíèé, 4-À; 3; 53,7” âè-
çíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 170 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ëàí-Óêðà-
¿íè”; ì. Êè¿â, âóë. Äîâíàð-Çàïîëüñüêîãî,
5, ë³ò. “À”; 3; 150,0” âèçíàòè òàêîþ, ùî
âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 177 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ; ì. Êè¿â, âóë. Íîâî-
ïèðîã³âñüêà, 23; 4; 136,6; Çà óìîâè ïîãî-
äæåííÿ áàëàíñîóòðèìóâà÷à” âèêëàñòè â
òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ; ì.
Êè¿â, âóë. Íîâîïèðîã³âñüêà, 23, ë³ò.”À”;
4; 136,6; Çà óìîâè ïîãîäæåííÿ áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷à”;

— ïîçèö³þ 182 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÇÀÒ “Ïîë³ãðàô³ñò”;
ì. Êè¿â, âóë. Áîðîâñüêîãî, 35, ë³ò. “Á”; 3;
128,3” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæè-
ë³ ïðèì³ùåííÿ ÇÀÒ “Ïîë³ãðàô³ñò”; ì. Êè-
¿â, âóë. Áîðîâñüêîãî, 35, ë³ò. “Á”; 3; 128,3”;

— ïîçèö³þ 184 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÂÀÒ “Ñâ³òàíîê”; ì.
Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 44 ë³ò. “À”’; 3;
327,7” âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èí-
í³ñòü;

— ïîçèö³þ 185 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ñòîð-Ñåðâ³ñ”;
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 44 ë³ò. “À”; 3;
680,0” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæè-
ë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Ñòîð-Ñåðâ³ñ”; ì. Êè-
¿â, âóë. Õðåùàòèê, 44 ë³ò. “À”; 3; 576,4”;

— ïîçèö³þ 1 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà “Æ”
äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé
êîìïëåêñ äåðæàâíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî ê³íîòåàòðó “Íèâêè” ÎÎ “Íèâêè”; ì.
Êè¿â, âóë. Ùåðáàêîâà, 58; 3” âèêëàñòè â
òàê³é ðåäàêö³¿: “Ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîì-
ïëåêñ äåðæàâíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
ê³íîòåàòðó “Íèâêè” ÎÎ “Íèâêè”; ì. Êè-
¿â, âóë. Ùåðáàêîâà, 58; 3; ³ç çáåðåæåííÿì
ïðîô³ëþ — ê³íîïîêàçó”;

— ïîçèö³þ 2 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)” “Ãðóïà
“Æ” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Ö³ë³ñíèé ìàé-
íîâèé êîìïëåêñ ê³íîòåàòðó “Ñëàâóòè÷”
ÒÎÂ “Ñ³íåìà-Ñëàâóòè÷”; ì. Êè¿â, âóë.
Åíòóç³àñò³â, 1; 3” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-
ö³¿: “Ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ ê³íî-
òåàòðó “Ñëàâóòè÷” ÒÎÂ “Ñ³íåìà-Ñëàâó-
òè÷”; ì. Êè¿â, âóë. Åíòóç³àñò³â, 1/2, ë³ò.
“À2”; ³ç çáåðåæåííÿì ïðîô³ëþ — ê³íîïî-
êàçó”;

— ïîçèö³þ 3 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿)” “Ãðóïà “Æ” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ ê³íîòåàòðó
“Ê³íîïàíîðàìà” ÒÎÂ “Ê³íîïàíîðàìà”; 
ì. Êè¿â, âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 19; 3” âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ö³ë³ñíèé ìàéíî-
âèé êîìïëåêñ ê³íîòåàòðó “Ê³íîïàíîðàìà”
ÒÎÂ “Ê³íîïàíîðàìà”; ì. Êè¿â, âóë. Øî-
òà Ðóñòàâåë³, 19, ë³ò. À; 3; ³ç çáåðåæåííÿì
ïðîô³ëþ — ê³íîïîêàçó “;

— ïîçèö³þ 37 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ä-
ä³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
ïî ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Êè¿â-
àðõïðîåêò”; ì. Êè¿â, âóë. Àðòåìà, 11, ë³ò.
“À”; 3; 256,0” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Êè¿âàðõïðî-
åêò”; ì. Êè¿â, âóë. Àðòåìà, 11, ë³ò. “À”; 3;
268,8”;

— ïîçèö³þ 52 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ä-
ä³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè

ïî ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÇÀÒ “²íæå-
íåðíå ï³äïðèºìñòâî “Ïîòîê”; ì. Êè¿â, âóë.
Ñòàðîâîêçàëüíà/Æèëÿíñüêà, 13/146, ë³ò.
“À, À"”; 3; 108,9” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-
ö³¿: “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÇÀÒ “²íæåíåð-
íå ï³äïðèºìñòâî “Ïîòîê”; ì. Êè¿â, âóë.
Ñòàðîâîêçàëüíà/Æèëÿíñüêà, 13/146, ë³òåð.
“À”; 3; 108,9”;

— ïîçèö³þ 64 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ä-
ä³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
ïî ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³-
øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Óêðà-
¿íñüêå âèðîáíè÷î-åêîëîã³÷íå îá’ºäíàííÿ
ïî çàãîò³âë³ òà âèêîðèñòàííþ âòîðèííèõ
ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â “Óêðâòîðìà”; ì.
Êè¿â, âóë. ßðîñëàâ³â Âàë, 8, ë³ò. “Á”; 3;
98,2” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèë³
ïðèì³ùåííÿ ÒÎÂ “Óêðà¿íñüêå âèðîáíè-
÷î-åêîëîã³÷íå îá’ºäíàííÿ ïî çàãîò³âë³ òà
âèêîðèñòàííþ âòîðèííèõ ìàòåð³àëüíèõ ðå-
ñóðñ³â “Óêðâòîðìà”; ì. Êè¿â, âóë. ßðîñëà-
â³â Âàë, 8, ë³ò. “Á”; 3; 141,8”;

— ïîçèö³þ 2 äîäàòêà 5 äî ð³øåííÿ “Ïå-
ðåë³ê ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ïàêåòè àê-
ö³é òà ÷àñòêè ÿêèõ íàëåæàòü òåðèòîð³àëü-
í³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà, ùî íå ï³äëÿãàþòü
ïðîäàæó, òåðì³íîì äî 2010 ðîêó” — “ÂÀÒ
“ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”; 01015, ì. Êè¿â, âóë.
Ëåéïö³çüêà, 1-à; 178748500 øò.” âèçíàòè
òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 3 äîäàòêà 5 äî ð³øåííÿ “Ïå-
ðåë³ê ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ïàêåòè àê-
ö³é òà ÷àñòêè ÿêèõ íàëåæàòü òåðèòîð³àëü-
í³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà, ùî íå ï³äëÿãàþòü
ïðîäàæó, òåðì³íîì äî 2010 ðîêó” — “ÂÀÒ
“Êè¿âãàç”; 01103, ì. Êè¿â, âóë. Ê³êâ³äçå, 4-
6; 1614144 øò.” âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðà-
òèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 5 äîäàòêà 5 äî ð³øåííÿ “ÇÀÒ
“Õë³á Êèºâà”; 04080, ì. Êè¿â, âóë. Ìåæè-
ã³ðñüêà, 83; 75997940 øò.” âèçíàòè òàêîþ,
ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 6 äîäàòêà 5 äî ð³øåííÿ “Ïå-
ðåë³ê ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ïàêåòè àê-
ö³é òà ÷àñòêè ÿêèõ íàëåæàòü òåðèòîð³àëü-
í³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà, ùî íå ï³äëÿãàþòü
ïðîäàæó, òåðì³íîì äî 2010 ðîêó” — “ÂÀÒ
“Êè¿âñïåöòðàíñ”; 04208, ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ïðàâäè, 85; 57982839 øò.” âèçíàòè òàêîþ,
ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 7 äîäàòêà 5 äî ð³øåííÿ “Ïå-
ðåë³ê ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ïàêåòè àê-
ö³é òà ÷àñòêè ÿêèõ íàëåæàòü òåðèòîð³àëü-
í³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà, ùî íå ï³äëÿãàþòü
ïðîäàæó, òåðì³íîì äî 2010 ðîêó” — “ÂÀÒ
“Êè¿âõ³ìâîëîêíî”; 02094, ì. Êè¿â, âóë.
Ìàãí³òîãîðñüêà, 1; 5677224 øò.” âèçíàòè
òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 8 äîäàòêà 5 äî ð³øåííÿ “Ïå-
ðåë³ê ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ïàêåòè àê-
ö³é òà ÷àñòêè ÿêèõ íàëåæàòü òåðèòîð³àëü-
í³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà, ùî íå ï³äëÿãàþòü
ïðîäàæó, òåðì³íîì äî 2010 ðîêó” — “ÂÀÒ
“Òåõâîäñåðâ³ñ”; 04077, ì. Êè¿â, âóë. Äí³ï-
ðîâîäñüêà, 1-à; 23081988 øò.” âèçíàòè òà-
êîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 10 äîäàòêà 5 äî ð³øåííÿ
“ÒÎÂ “Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè “Ñòîëèöÿ”; 03067,
ì. Êè¿â, âóë. Âèáîðçüêà, 84; (50%)” âè-
çíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 11 äîäàòêà 5 äî ð³øåííÿ “Ïå-
ðåë³ê ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ïàêåòè àê-
ö³é òà ÷àñòêè ÿêèõ íàëåæàòü òåðèòîð³àëü-
í³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà, ùî íå ï³äëÿãàþòü
ïðîäàæó, òåðì³íîì äî 2010 ðîêó” — “ÒÎÂ
“Ìåòðîâàãîíñåðâ³ñ”; 02100, ì. Êè¿â, âóë.
×åðâîíîòêàöüêà, 1-à; (51%)” âèçíàòè òà-
êîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 12 äîäàòêà 5 äî ð³øåííÿ
“Ïåðåë³ê ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ïàêå-
òè àêö³é òà ÷àñòêè ÿêèõ íàëåæàòü òåðè-
òîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà, ùî íå ï³ä-
ëÿãàþòü ïðîäàæó, òåðì³íîì äî 2010 ðî-
êó” — “ÒÎÂ “²íñòèòóò ðîçâèòêó ëþäè-
íè”; 03056, ì. Êè¿â, âóë. Ïîë³òåõí³÷íà,
33; (29,20%)” âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòè-
ëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 13 äîäàòêà 5 äî ð³øåííÿ
“Ïåðåë³ê ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ïàêå-
òè àêö³é òà ÷àñòêè ÿêèõ íàëåæàòü òåðèòî-
ð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà, ùî íå ï³äëÿãà-
þòü ïðîäàæó, òåðì³íîì äî 2010 ðîêó” —
“Âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä “Â³äêðèòèé
ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäè-
íè “Óêðà¿íà”; 04071, ì. Êè¿â, âóë. Õîðè-
âà, 1-ã; (34,97%)” âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðà-
òèëà ÷èíí³ñòü;

— äîäàòîê 6 äî ð³øåííÿ “Ïåðåë³ê ãîñ-
ïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ïàêåòè àêö³é òà
÷àñòêè ÿêèõ íàëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðî-
ìàä³ ì. Êèºâà òà ï³äëÿãàþòü ïðîäàæó” äî-
ïîâíèòè ïîçèö³ÿìè 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35 òàêîãî çì³ñòó:

25 "ВАТ "АК "Київводо анал" 01015, м.Київ, в л. Лейпцізь а, 1-а 178748500 шт. 4

26 "ВАТ "Київ аз" 01103, м.Київ, в л. Кі відзе, 4-б 1614144 шт. 4

27 "ЗАТ "Хліб Києва" 04080, м. Київ, в л. Межи ірсь а, 83 75997940 шт. 4

28 "ВАТ "Київспецтранс" 04208, м. Київ, просп. Правди, 85; 57982839 шт. 4

29 "ВАТ "Київхімволо но" 02094, м. Київ, в л. Ма ніто орсь а, 1 5677224 шт. 4

30 "ВАТ "Техводсервіс" 04077, м. Київ, в л. Дніпроводсь а, 1-а 23081988 шт. 4

31 ТОВ "Реда ція азети "Столиця" 03067, м. Київ, в л. Виборзь а, 84 (50%) 4

32 ТОВ "Метрова онсервіс" 02100, м.Київ, в л. Червонот аць а, 1-а (51%) 4

33 ТОВ "Інстит т розвит людини" 03056, м. Київ, в л. Політехнічна, 33 (29,20%) 4

34 Вищий навчальний за лад
"Від ритий міжнародний ніверситет
розвит людини "У раїна"

04071, м.Київ, в л. Хорива, 1- (34,97%) 4

35 ЗАТ "Старий Хрещати " 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 44-а 23549 шт. 4

— ïîçèö³þ 15 äîäàòêà 6 äî ð³øåííÿ “Ïå-
ðåë³ê ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ïàêåòè àê-
ö³é òà ÷àñòêè ÿêèõ íàëåæàòü òåðèòîð³àëü-
í³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà òà ï³äëÿãàþòü ïðî-
äàæó” — “ÑÏ “Ì³æíàðîäíèé îô³ñíî-ãî-
òåëüíèé öåíòð” ÒÎÂ”; 01004, ì. Êè¿â, âóë.
×åðâîíîàðì³éñüêà, 9/2; (50%); 3” âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “ÑÏ “Ì³æíàðîäíèé
îô³ñíî-ãîòåëüíèé öåíòð” ÒÎÂ”; 01004, ì.
Êè¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 9/2; (50%);
4”;

— äîïîâíèòè äîäàòîê 4 äî ð³øåííÿ ïå-
ðåë³êîì îá’ºêò³â çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
àáçàö 3 òåêñòîâî¿ ÷àñòèíè ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè â³ä 01.11.07 ¹ 1110/3943 “Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä

08.02.07 ¹ 62/723 “Ïðî Ïðîãðàìó ïðèâà-
òèçàö³¿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 2007—2010 ðî-
êè”, à ñàìå: “ïîçèö³þ 5 ðîçä³ëó “Ðåã³î-
íàëüíå â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàé-
íà Óêðà¿íè ïî ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äî-
äàòêà 2 äî ð³øåííÿ “Íåæèëå ïðèì³ùåííÿ
ÒÎÂ “Âèäàííÿ “Ñïîðòèâíà Ãàçåòà”; ì.
Êè¿â, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 51, ë³ò.
“À”, 3; 566,2” ââàæàòè òàêîþ, ùî âòðàòè-
ëà ÷èíí³ñòü”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті

Київради

Про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення Київської міської ради 

від 05.07.01 № 401/1377 
“Про передачу будівель комунальної 

власності територіальної громади міста Києва
в управління Національному комплексу 

“Експоцентр України”
Рішення Київської міської ради № 103/103 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою
раціонального використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
05.07.01 ¹ 401/1377 “Ïðî ïåðåäà÷ó áóä³-
âåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â óïðàâë³ííÿ Íà-
ö³îíàëüíîìó êîìïëåêñó “Åêñïîöåíòð
Óêðà¿íè”.

2. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî
â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
“Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” áóä³âë³ òà
ñïîðóäè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ðîçòàøî-
âàí³ íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî êîìïëåê-

ñó “Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè” (ïðîñïåêò Àêà-
äåì³êà Ãëóøêîâà, 1), à ñàìå: ðåñòîðàí
“Ïðàãà”, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâîì êàôå
íà 50 ì³ñöü, êàôå “ßñåíè”, êàôå “Ðîñ³é-
ñüêèé ÷àé”, êàôå “Ë³òî”, êàôå “Ìîðîçè-
âî”, àäì³í³ñòðàòèâíèé áóäèíîê, ïàâ³ëüéîí
äëÿ òàðè, ñïîðóäó äëÿ ñì³òòÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу майна 
територіальної громади міста Києва 

в оренду на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 92/92 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 8 та 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територі�
альної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”,
пункту 19 розділу V Наказу Фонду державного майна України від 13.10.04 № 2149 “Про затвердження По�
рядку проведення конкурсу на право оренди державного майна”, а також враховуючи протоколи постій�
ної комісії Київради з питань власності від 18.01.07 № 49, від 04.03.08 № 54, від 04.04.08 № 56, від
09.07.08 № 2, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó ïåðåìîæöÿì
êîíêóðñó çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòü-
ñÿ.

2. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì,
îðãàí³çàö³ÿì, ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë íà óêëà-
äàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè, âèçíà÷åíèõ ó äî-
äàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, â òåðì³í äî äâîõ
ì³ñÿö³â óêëàñòè äîãîâîðè îðåíäè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âè-
êîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðà-
ö³þ).

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îïðèëþäíèòè ðå-
çóëüòàòè êîíêóðñ³â ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради
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“ÌÀÉÑÒÅÐ” äëÿ ìàéñòð³â
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У Національном театрі росій-
сь ої драми імені Лесі У раїн и
відб лася репрезентація все ра-
їнсь о о льт роло ічно о прое -
т "Творча премія "МАЙСТЕР".
Представити новий мистець ий
он рс до Києва з Мос ви при-
їхав до тор мистецтвознавства,
ре тор Ш оли-ст дії МХАТ Анато-
лій Смілянсь ий — один із ініці-
аторів премії та член ж рі. Він
висловив сподівання, що "МАЙ-
СТЕР" помітно а тивіз є льт р-
не життя в У раїні.

Ïðåì³þ “ÌÀÉÑÒÅÐ” çàïðîâàäæåíî ùå
2006 ðîêó ïîñòàíîâîþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè ç ³í³ö³àòèâè êåð³âíèêà Íàö³îíàëüíîãî òå-
àòðó ðîñ³éñüêî¿ äðàìè ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè
Ìèõàéëà Ðºçíèêîâè÷à. À âò³ì, ñóäÿ÷è ç
óñüîãî, àêòèâ³çóâàòè ïðîöåñ óäàëîñÿ ëèøå
òåïåð. Çã³äíî ³ç çàÿâîþ, íàãîðîäó ùîð³÷íî
ïðèñóäæóâàòèìóòü ä³ÿ÷àì óêðà¿íñüêî¿ êóëü-
òóðè â öàðèí³ ë³òåðàòóðè, ìóçèêè, ê³íåìàòî-
ãðàôà, îáðàçîòâîð÷îãî é òåàòðàëüíîãî ìèñ-
òåöòâà.

Ïðî âèñîêèé ð³âåíü îö³íþâàííÿ ìèñòåöü-
êèõ òâîð³â, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà ïðåì³þ, ñâ³ä-
÷àòü áîäàé ³ìåíà ÷ëåí³â æóð³. Ñåðåä íèõ,
îêð³ì Ìèõàéëà Ðºçíèêîâè÷à òà Àíàòîë³ÿ
Ñì³ëÿíñüêîãî, ê³íîðåæèñåðè Ðîìàí Áàëàÿí
³ Êøèøòîô Çàíóññ³, äèðèãåíò Ðîìàí Êîô-
ìàí, ïîåò Áîðèñ Îë³éíèê, ³ñòîðèê Ïåòðî
Òîëî÷êî, ìèñòåöòâîçíàâåöü Îëåêñàíäð Ôå-

äîðóê, ðåêòîð Êè¿âñüêîãî òåàòðàëüíîãî óí³-
âåðñèòåòó Îëåêñ³é Áåçã³í, à òàêîæ òåàòðîçíà-
âåöü, êîëèøí³é ì³í³ñòð êóëüòóðè Ðîñ³¿ Ìè-
õà¿ë Øâèäêîé.

Ëàóðåàò³â ïðåì³¿ âèçíà÷àòèìóòü òàºìíèì

ãîëîñóâàííÿì çà ï’ÿòüìà íîì³íàö³ÿìè. Øîñ-
òîþ áóäå â³äçíàêà, êîòðà, ìàáóòü, â³äð³çíÿòè-
ìåòüñÿ â³ä ³íøèõ ìèñòåöüêèõ ïðåì³é — “Çà
ãðîìàäñüêó ïîçèö³þ, êîòðà âïëèíóëà íà ðîç-
âèòîê êóëüòóðè Óêðà¿íè”. Òóò ðîçãëÿäàòè-

ìóòü êàíäèäàòóðè íå ëèøå ìèòö³â, à é ïîë³-
òèê³â, ÷èíîâíèê³â, ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â.

Âïåðøå óðî÷èñòó öåðåìîí³þ íàãîðîäæåí-
íÿ ïðåì³ºþ “ÌÀÉÑÒÅÐ” ïëàíóþòü ïðîâåñ-
òè ó âåðåñí³ öüîãî ðîêó

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Київ стане наст пним (після
Львова) містом, де по аж ть не-
звичайне мистець е дійство —
ви онання архаїчних раїнсь их
олядо і щедріво поєдн ється
з ритмами дарних інстр ментів
та відеоартом, прое цією зобра-
жень стародавніх і он. На д м
ор анізаторів прое т , центр
"Майстерня пісні", об’єднання
"Дзиґа", Національно о м зею
імені Андрея Шептиць о о та
Фонд "Мистецтво, льт ра та
на а", та а форма репрезентації
автентичної народної пісні най-
раще відповідає д хові час .

Ñåðåä ÷îòèðüîõ ó÷àñíèê³â ïðîåêòó êè-
¿âñüê³é ïóáë³ö³, ìàáóòü, íàéêðàùå â³äî-
ìå ³ì’ÿ Íàòàëêè Ïîëîâèíêè, àêòðèñè
Ëüâ³âñüêîãî òåàòðó ³ìåí³ Ëåñÿ Êóðáàñà.
Çîêðåìà, ñâîãî ÷àñó âîíà ó ñï³âïðàö³ ç
ðåæèñåðîì Ñåðã³ºì Êîâàëåâè÷åì ïðåä-
ñòàâèëà ó ñòîëèö³ ìîíîëîã³÷íó âèñòàâó-
êîíöåðò “Êâ³òêà-íåâ³ñòà”, ñïåêòàêëü, ïî-
áóäîâàíèé íà ôîëüêëîðíîìó òà äóõîâíî-
ìó ï³ñåííîìó ìàòåð³àë³. Ïð³îðèòåòè àêò-
ðèñè íèí³ íå çì³íèëèñÿ — âîíà íà ñüî-
ãîäí³ º ÷è íå ºäèíîþ â Óêðà¿í³, õòî íå
ëèøå ïðàöþº íà ìåæ³ òåàòðó é íàðîäíî¿
ï³ñí³ (â ¿¿ ðåïåðòóàð³ ñòàðîäàâí³ äóõîâí³
íàñï³âè, íàðîäíà ï³ñíÿ, êàíòè, ïñàëüìè,

óêðà¿íñüêèé êëàñè÷íèé ðîìàíñ), à é àâ-
òîð óí³êàëüíî¿ ìåòîäîëîã³¿ ðîáîòè ç ãî-
ëîñîì òà ñï³âîì. Öÿ óí³êàëüíà ìàíåðà
³íòîíóâàííÿ ñòâîðþº åôåêò ñï³âó ó ï³â-
ãîëîñó. Â³äòàê ñàìà ñï³âà÷êà íà÷å áàëàí-
ñóº ì³æ âëàñíå ñï³âîì òà ïðîìîâëÿííÿì,
ì³æ ìîëèòâîþ òà ìàã³÷íèì çàêëèíàííÿì.
Íàòàëêà Ïîëîâèíêà îõî÷å åêñïåðèìåí-
òóº ç ôîðìàìè ïóáë³÷íî¿ ïîäà÷³ ï³ñåííî¿
íàðîäíî¿ òðàäèö³¿, øóêàþ÷è ñàìå òàê³,
êîòð³ á íàéêðàùå â³äïîâ³äàëè ïîòðåáàì,
ïîãëÿäàì, à òî é ìîä³ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëü-
ñòâà. Ìàáóòü, òàêèé ïîøóê ³ çâ³â ¿¿ ç í³-
ìåöüêèì ïåðêóñ³îí³ñòîì Êëàóñîì Êóãå-
ëåì, â³äîìèì ó ñâ³ò³ ìóçèêàíòîì, ùî ïðà-
öþº â íàïðÿìêàõ íîâ³òíüî¿ àêàäåì³÷íî¿,
åëåêòðîííî¿ ìóçèêè ³ äæàçó. Ïðîìîâè-
ñòèì º áîäàé òîé ôàêò, ùî â³í ñï³âïðà-
öþâàâ ³ç àâàíãàðäèñòîì íîìåð îäèí
Êàðëãàéíöîì Øòîêõàóçåíîì. Ç Êóãåëåì
Ïîëîâèíêà ðåàë³çóâàëà ê³ëüêà ïðîåêò³â ó
Í³ìå÷÷èí³ òà Ïîëüù³. À òåïåð — ³ â
Óêðà¿í³.

Êð³ì Êëàóñà Êóãåëÿ ³ Íàòàëêè Ïîëî-
âèíêè, ó ïåðôîðìàíñ³ “Ïî Ðîæäåñòâó”
â³çüìóòü ó÷àñòü ñï³âà÷êè é àêòðèñè Óëÿ-
íà Ãîðáà÷îâñüêà òà Îëåíà Êîñòþê.

Ùîäî çì³ñòó, ñþæåòó, ñòðóêòóðè ìó-
çè÷íîãî ñïåêòàêëþ íàðàç³ ñêàçàòè í³÷î-
ãî íå ìîæåìî — òîãî íå çíàþòü íàïåâ-
íî íàâ³òü ñàì³ ó÷àñíèêè, îñê³ëüêè ìàé-
æå âñå çàëåæàòèìå â³ä ìèñòåöòâà ³ìïðî-
â³çàö³¿, íàéíåïåðåäáà÷óâàí³øîãî ³ íàé-
æèâ³øîãî ç ìèñòåöòâ. Óêîòðå ïåðåêîíà-
òèñÿ â öüîìó, ïîáóâàâøè íà ïåðôîðìàí-
ñ³ “Ïî Ðîæäåñòâó”, ìîæíà âæå ö³º¿ ï’ÿò-
íèö³ íà ñöåí³ Îïåðíî¿ ñòóä³¿ êè¿âñüêî¿
êîíñåðâàòîð³¿

Ï³ñëÿð³çäâÿíà
ì³ñòåð³ÿ
Ó Êèºâ³ ïðåçåíòóþòü 
ïåðôîðìàíñ 
“Ïî Ðîæäåñòâó”

Про Різдво на адають співами, і онами і аван ардною ритмі ою

Ó Êèºâ³ çàïî÷àòêóâàëè ùå îäíó ìèñòåöüêó ïðåì³þ

Ініціатором запровадження мистець ої премії "МАЙСТЕР" став ерівни Національно о театр імені Лесі У раїн и Михайло Рєзни ович, а репрезент вав
він цей прое т разом із остем із Росії — відомим істори ом театр Анатолієм Смілянсь им
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Àìåðèêàíñüêèé “áóä³âåëüíèê” 
Äåãðîò ñòàâ ïðèáîðêóâà÷åì “Ìàâï”
Ñòîëè÷í³ áàñêåòáîëüí³ êëóáè ïîðàäóâàëè âáîë³âàëüíèê³â ïåðåìîãàìè

²ç Í³ìå÷÷èíè, äå ÁÊ "Êè¿â"
ïðîâîäèâ ïîºäèíîê òóðí³ðó Eu-
roChallenge (ÒÎÏ-16) ïðîòè "Îëü-
äåíáóðãà", ï³äîï³÷í³ Ñàø³ Îáðà-
äîâ³÷à ÷åðåç ñòðàéê ì³ñöåâèõ àâ³à-
äèñïåò÷åð³â äîáèðàëèñÿ ìàéæå
äîáó ³ ç’ÿâèëèñÿ â ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè ëèøå â ÷åòâåð çðàíêó. Òðîõè
â³äïî÷èâøè, "áåêè" ñ³ëè íà êëóá-
íèé àâòîáóñ ³ ïîïðÿìóâàëè ó Ð³â-
íå, äå íà íèõ ÷åêàëà çóñòð³÷ ³ç
ì³ñöåâèì "Ïóëüñàðîì". Ñë³ä â³ä-
çíà÷èòè, ùî öÿ êîìàíäà, õî÷ ³
çíàõîäèòüñÿ íà ïåðåäîñòàííüîìó

ì³ñö³ â òóðí³ðí³é òàáëèö³, àëå âäî-
ìà íàìàãàºòüñÿ ãðàòè ëèøå íà ïå-
ðåìîãó ç áóäü-ÿêèì ñóïåðíèêîì.
Ñïðèÿþòü öüîìó ³ â³ääàí³ âáîë³-
âàëüíèêè, ÿê³ çàâæäè âùåíò çà-
ïîâíþþòü òðèáóíè íåâåëèêîãî
çàëó ð³âíåíñüêî¿ ÄÞÑØ-4. Ñàìå
ó òàêèõ óìîâàõ, âèñíàæåíîìó äî-
ðîæí³ìè ïðèãîäàìè ÁÊ "Êè¿â",
äîâåëîñÿ äîêëàñòè ÷èìàëî çóñèëü,
ùîá çëàìàòè îï³ð "ñîíÿ÷íèõ", ÿê
íàçèâàþòü "Ïóëüñàð".

"Âîâêè" äîñèòü øâèäêî çàõî-
ïèëè ë³äåðñòâî ³ íà âåëèêó ïå-

ðåðâó ï³øëè ç ïåðåâàãîþ ó äåñÿòü
î÷îê, àëå ç³ãðàëè â³äâåðòî íåâäà-
ëî ó òðåò³é ÷âåðò³ ³ äîçâîëèëè ñó-
ïåðíèêó íàáëèçèòèñÿ äî ñåáå íà
â³äñòàíü ó òðè ïóíêòè. Êîëè æ çà
20 ñåêóíä äî ê³íöÿ îñíîâíîãî ÷à-
ñó Äìèòðî Äÿòëîâñüêèé çàêèíóâ
òðèî÷êîâèé êèäîê ³ ïåðåâ³â ãðó â
îâåðòàéì, ðàäîñò³ ïåðåïîâíåíèõ
òðèáóí íå áóëî ìåæ. Ùîïðàâäà,
òðèâàëà âîíà íåäîâãî — Ñêóí³
Ïåíí ³ Éîâî Ñòàíîºâè÷ âçÿëè âà-
æåë³ ãðè ó ñâî¿ ðóêè, äîïîì³ãøè
ÁÊ "Êè¿â" çäîáóòè ø³ñòíàäöÿòó

ïåðåìîãó â ÷åìï³îíàò³ — 92:84.
Íàéðåçóëüòàòèâí³øèì ó ãð³ ç
"Ïóëüñàðîì" ó ñêëàä³ "âîâê³â"
ñòàâ ñàìå Ñòàíîºâè÷, ÿêèé ïðè-
í³ñ ñâî¿é êîìàíä³ 28 î÷îê.

ÁÊ "Êè¿â" ïðîäîâæóº ë³äèðó-
âàòè â Ñóïåðë³ç³, âèïåðåäæàþ÷è
ï³ñëÿ â³ñ³ìíàäöÿòè ïðîâåäåíèõ
ïîºäèíê³â íà îäíó ïåðåìîãó ìà-
ð³óïîëüñüêèé "Àçîâìàø". Òðåòº
ì³ñöå ïîñ³äàº íîâà÷îê ÷åìï³îíà-
òó — ÁÊ "Äîíåöüê", ó ãîñò³ äî
ÿêîãî é ïî¿äå ñòîëè÷íèé êëóá íà-
ñòóïíî¿ ñóáîòè, 7 ëþòîãî. Î÷³êó-
þòü, ùî íà öüîìó ïîºäèíêó â³ëü-
íèõ ì³ñöü íà òðèáóíàõ Ïàëàöó
ñïîðòó "Äðóæáà", ÿêèé âì³ùóº 5
òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â, íå áóäå.

Ïî÷àòîê íèí³øíüîãî ñåçîíó
êè¿âñüêîìó "Áóä³âåëüíèêó" â³ä-
âåðòî íå âäàâñÿ ³, íå äèâíî, ùî
íà äîìàøí³ ìàò÷³ êîëèøíüîãî
ôëàãìàíà óêðà¿íñüêîãî áàñêåòáî-
ëó âáîë³âàëüíèêè ìàéæå íå õî-
äèëè. ²íøà ñïðàâà íèí³. Ï³ñëÿ
òîãî, ÿê êîìàíäó î÷îëèâ ëèòîâ-
ñüêèé ôàõ³âåöü Ð³ìàíòàñ Ãð³ãàñ,
êîìàíäà çàãðàëà çîâñ³ì â ³íøèé
áàñêåòáîë. Íå äèâíî, ùî ïðè-
õèëüíèêè "Áóä³âåëüíèêà" ïî÷àëè
ïîâåðòàòèñÿ íà òðèáóíè, à íà
çâ³òí³é ãð³ ç "×åðêàñüêèìè Ìàâ-
ïàìè" ¿õ ç³áðàëîñÿ, ÿê í³êîëè, áà-
ãàòî. Çâ³ñíî, óâàãó áàãàòüîõ ³ç íèõ
ïðèâåðíóëî ³ì’ÿ ñóïåðíèêà êèÿí.
×åðêàùàíè º ãîëîâíèìè êîíêó-
ðåíòàìè "áóä³âåëüíèê³â" ó áî-
ðîòüá³ çà ì³ñöå â ïåðø³é òð³éö³,
à òàêîæ êðèâäíèêàìè, ÿê ó ìàò-
÷³ íà ìèíóëîìó òèæí³, òàê ³ ùå â

òðüîõ ³íøèõ çóñòð³÷àõ ñåçîíó.
Ïðîãðàâàòè â òàê³é ñèòóàö³¿ ñòî-
ëè÷íà êîìàíäà ÿâíî íå çáèðàëà-
ñÿ, çðîáèâøè îñíîâíèé óäàð ïî
ñóïåðíèêó ó äðóã³é òà òðåò³é ÷âåð-
òÿõ çóñòð³÷³. Ïåðåä îñòàííüîþ äå-
ñÿòèõâèëèíêîþ ïåðåâàãà áàñêåò-
áîë³ñò³â "Áóä³âåëüíèêà" ñÿãàëà
äâàäöÿòè î÷îê, ³ ¿ì íå äîâåëîñÿ
äîêëàäàòè îñîáëèâèõ çóñèëü, ùîá
äîâåñòè çóñòð³÷ äî çàñëóæåíî¿ ïå-
ðåìîãè — 107:90. Íàéêðàùèì
"ïðèáîðêóâà÷åì "Ìàâï" ó ñêëàä³
êèÿí ñòàâ àìåðèêàíñüêèé ôîð-
âàðä Äæîí Äåãðîò, ÿêèé íàáðàâ
34 î÷êè. Â³äçíà÷èìî, ùî ë³äåð
"Áóä³âåëüíèêà", âëó÷èâøè ó 8 ³ç
10 ñâî¿õ äàëüí³õ ñïðîá, ïîâòîðèâ
ðåêîðä ÓÁË ³ç ê³ëüêîñò³ òî÷íèõ
êèäê³â ³ç-çà äóãè. Ðàí³øå òàêå
âäàëîñÿ çä³éñíèòè ëèøå ïðîâ³ä-
íîìó ãðàâöþ "×åðêàñüêèõ
Ìàâï" — ÷îðíîãîðñüêîìó çàõèñ-
íèêó ²âàíó Êîëüºâè÷ó. Â³äçíà÷è-
ìî, ùî çà ñâî¿ â³äì³íí³ ä³¿ ó ãð³ ç
÷åðêàñüêèì êëóáîì Äæîí Äåãðîò
îòðèìàâ çâàííÿ êðàùîãî ãðàâöÿ
(MVP) ó¿ê-åíäó â ÷åìï³îíàò³
Óêðà¿íñüêî¿ áàñêåòáîëüíî¿ ë³ãè.

Íàðàç³ â òóðí³ðí³é òàáëèö³ ÷åì-
ï³îíàòó ÓÁË "Áóä³âåëüíèê" ä³ëèòü
òðåòº—÷åòâåðòå ì³ñöÿ ç "×åðêàñü-
êèìè Ìàâïàìè", â³äñòàþ÷è íà
òðè ïåðåìîãè â³ä ë³äåðà çìàãàíü
"Êðèâáàñáàñêåòà". Â íàñòóïíîìó,
33-ìó òóð³, êèÿíè íà âëàñíîìó
ìàéäàí÷èêó (6 ëþòîãî) ïðèéìà-
òèìóòü ÁÊ "Îäåñó", ÿêó çàëèøèâ
ãîëîâíèé òðåíåð Â³òàë³é Ëåáå-
äèíöåâ

Ðåçóëüòàòè îñòàíí³õ òðüîõ ïî-
ºäèíê³â "Àðñåíàëó", ÿêèé íåùî-
äàâíî ïðèäáàâ êè¿âñüêèé ìåð
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, áåçóìîâ-
íî, ïîðàäóâàëè ïðèõèëüíèê³â
"êàíîí³ð³â". Ñïî÷àòêó ñòîëè÷íèé
êëóá ïðîâ³â ïîºäèíîê ³ç êàçàõ-
ñüêèì "Æåòèñîì", ÿêèé º îäíèì
³ç ë³äåð³â ÷åìï³îíàòó êîëèøíüî¿
ðåñïóáë³êè ÑÐÑÐ. Çóñòð³÷ ïðî-
õîäèëà ç íåâåëè÷êîþ ïåðåâàãîþ
êèÿí, àëå ðàõóíîê ó ìàò÷³ çàëè-
øèâñÿ òàê ³ íå â³äêðèòèì. Íàé-
ðåàëüí³øèé ìîìåíò, ùîá â³äçíà-
÷èòèñü, áóâ ó Ñåðã³ÿ Ï³âíåíêà â
äåáþò³ ìàò÷ó, ïðîòå ôîðâàðä íå
çì³ã ðåàë³çóâàòè ïåíàëüò³.

Ñêëàä "Àðñåíàëó" â ãð³ ç "Æå-
òèñîì": 1-é òàéì — Ðåâà, Ìàí-
äçþê, ªâñåºâ, Ëèòîâ÷åíêî, Ñè-
ìîíåíêî, Ñòàðãîðîäñüêèé, Àëàí,
Åññîëà, Ãóñºâ, Á³òî, Ï³âíåíêî;
2-é òàéì — Äåîíàñ, Øåðøóí,
Ìàòþõ³í, Êóçíºöîâ, Ðàñïîïîâ,
Õîìèí, Á³äíåíêî, Çàêàðëþêà,
Æîçåìàð, Ìàçèëó, Ëèñåíêî.

Óæå â íàñòóïíèõ äâîõ çóñòð³-

÷àõ, íà áåðåç³ Ñåðåäçåìíîãî ìî-
ðÿ, "êàíîí³ðè" çäîáóëè äâ³ ïåðå-
ìîãè. Ãîëîâíèé òðåíåð "Àðñåíà-
ëó" Îëåêñàíäð Çàâàðîâ çàä³ÿâ ó
öèõ ìàò÷àõ ìàêñèìàëüíó ê³ëü-
ê³ñòü âèêîíàâö³â, ÿê³ ç³ãðàëè ïî
îäíîìó òàéìó. Çà ä³ÿìè ñâî¿õ
ïàðòíåð³â ç òðèáóíè ñïîñòåð³ãà-
ëè òðàâìîâàí³ ôóòáîë³ñòè — Âà-
äèì Äåîíàñ, Âîëîäèìèð Ëèñåí-
êî. Ðóñëàí Á³äíåíêî ³ Âàëåð³é Çà-
âàðîâ, äî ÿêèõ ïðèºäíàâñÿ Ðîëàí
Ãóñºâ, ÿêèé ó ïåðøîìó ìàò÷³ ç
"Çåñòàôîí³" ïîòÿãíóâ çàäíþ ïî-
âåðõíþ ñòåãíà.

Ó ãð³ ç ãðóçèíñüêèì "Çåñòàôî-
í³" ï³äîï³÷í³ Îëåêñàíäðà Çàâàðî-
âà îïèíèëèñÿ â ðîë³ íàçäîãàíÿ-
þ÷èõ, ïðîïóñòèâøè ïåíàëüò³ â
äåáþò³ çóñòð³÷³. Àëå ï³ä çàâ³ñó
ïåðøîãî òàéìó ªâãåí ªâñåºâ ï³ä-
êëþ÷èâñÿ â àòàêó ³ â³äíîâèâ ñòà-
òóñ-êâî, òèì ñàìèì âèïðàâèâøè
ïîìèëêó, ùî ïðèçâåëà äî îäè-
íàäöÿòèìåòðîâîãî. Ó äðóãîìó
òàéì³ "Àðñåíàë" äîòèñíóâ ñóïåð-
íèêà, çàáèâøè äâà ãîëè çóñèëëÿ-

ìè Êîðøèêîâà ³ Æîçåìàðà, ïåðå-
ì³ãøè ãðóçèíñüêèé êëóá ³ç ðàõóí-
êîì — 3:1.

Ñêëàä "Àðñåíàëó" ó ãð³ ç³ "Çåñ-
òàôîí³": 1-é òàéì — Ðåâà, ªâñå-
ºâ, Ñèìîíåíêî, Â. Ìàíäçþê, Ëè-
òîâ÷åíêî, ²âàùåíêî, Ñòàðãîðîä-
ñüêèé, Áîãäàíîâ, Ð. Ãóñºâ (Àëàí),
Ï³âíåíêî, Á³òî; 2-é òàéì — Ïî-
ãîðºëèé, Êóçíºöîâ, Øåðøóí,
Ìàòþõ³í, Õîìèí, Ðàñïîïîâ, Êîð-
øèêîâ, Çàêàðëþêà, Çàõàðåâè÷,
Æîçåìàð, Ìàçèëó.

Ïîºäèíîê ïðîòè êàçàõñüêî¿
"Ãàáàëè" ñêëàâñÿ äëÿ "Àðñåíàëó"
íåïðîñòî, â ïåðøó ÷åðãó, ÷åðåç
"êâàë³ô³êîâàíó" ðîáîòó àçåðáàé-
äæàíñüêî¿ áðèãàäè àðá³òð³â.
Ò³øèòü, ùî íàâ³òü íà äâà ïðèçíà-
÷åíèõ ó ñâî¿ âîðîòà "ë³âèõ" ïå-
íàëüò³, õëîïö³ âèñòîÿëè ³ çäîáó-
ëè ïåðåìîãó ç ðàõóíêîì — 3:2, çà-
âäÿêè òî÷íèì óäàðàì Ñòàðãîðîä-
ñüêîãî, Çàêàðëþêè ³ Æîçåìàðà.

Ñêëàä "Àðñåíàëó" ó ãð³ ç "Ãàáà-
ëîþ": 1-é òàéì — Ðåâà, Ëèòî-
â÷åíêî, Ñèìîíåíêî, Ìàíäçþê,
ªâñåºâ, Áîãäàíîâ, Ñòàðãîðîä-
ñüêèé, ²âàùåíêî, Àëàí, Á³òî,
Ï³âíåíêî; 2-é òàéì — Ïîãîðº-
ëèé, Øåðøóí, Ìàòþõ³í, Êóçíº-
öîâ, Õîìèí, Ðàñïîïîâ, Çàõàðå-
âè÷, Êîðøèêîâ (Ìåëîð³ÿ), Çàêàð-
ëþêà, Æîçåìàð, Ìàçèëó.

Ó÷îðà "Àðñåíàë" ïðîâ³â äâà çà-
âåðøàëüí³ ìàò÷³ íà òóðåöüêîìó
çáîð³ ïðîòè êàçàõñüêîãî "Êàéñà-
ðà” ³ ðîñ³éñüêîãî "Ñïàðòàêà" ç
Íàëü÷èêà. Ñüîãîäí³, 4 ëþòîãî,

"êàíîí³ðè" âèëåòèò³ëè äî Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêà, à çâ³äòè ïîòÿãîì ïî-
ïðÿìóþòü äî Êèºâà, äå äî íàñòóï-
íîãî çáîðó ³ ïðîäîâæàòü ï³äãîòîâ-
êó äî äðóãî¿ ÷àñòèíè ñåçîíó.

Ïðîäîâæóº ï³äãîòîâêó äî äðó-
ãî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó, ìàò÷àì
ï³âô³íàëüíîãî ðàóíäó Êóáêà
Óêðà¿íè ïðîòè ãîëîâíîãî ñóïåð-
íèêà — äîíåöüêîãî "Øàõòàðÿ" ³,
íàéãîëîâí³øå, ïîºäèíêàì 1/16
ô³íàëó Êóáêà ÓªÔÀ, êè¿âñüêå
"Äèíàìî". Â÷îðà, 3 ëþòîãî, ï³ä-
îï³÷í³ Þð³ÿ Ñüîì³íà ïîëåò³ëè äî
³ñïàíñüêî¿ Ìàðáåëü¿, äå â³äáóäåòü-
ñÿ äðóãèé òðåíóâàëüíèé çá³ð.
Ïëàíóþòü, ùî â éîãî ðàìêàõ
êîìàíäà ïðîâåäå äâà àáî òðè êîí-
òðîëüí³ ìàò÷³. Â³äîìèé ñïàðèíã-
ïàðòíåð íà 6 ëþòîãî — êàçàí-
ñüêèé "Ðóá³í", à òàêîæ 14 ëþòî-
ãî — ìîñêîâñüêå "Äèíàìî". Ö³ë-
êîì ìîæëèâî, ùî êð³ì çóñòð³÷³ ç
÷åìï³îíîì Ðîñ³¿ øîñòîãî ÷èñëà,
äèíàì³âö³ ïðîâåäóòü ùå îäèí

ìàò÷, ñóïåðíèêà äëÿ ÿêîãî ïîêè
ùî ï³äøóêóþòü.

Íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ç
ìîñêîâñüêèìè îäíîêëóáíèêàìè
äèíàì³âö³ ïîâåðòàþòüñÿ äî Êèºâà,
äå 18 ëþòîãî íà ñòàä³îí³ "Äèíàìî"
³ìåí³ Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî â³ä-
áóäåòüñÿ ïåðøèé ïîºäèíîê 1/16
ô³íàëó Êóáêà ÓªÔÀ ç ³ñïàíñüêîþ
"Âàëåíñ³ºþ" (ïî÷àòîê î 19.00).

Òèì ÷àñîì "Äèíàìî" çä³éñíè-
ëî íàéäîðîæ÷èé òðàíñôåð ó ñâî-
¿é ³ñòîð³¿. Íà íàñòóïí³ ï’ÿòü ðî-
ê³â ãðàâöåì êè¿âñüêîãî êëóáó ñòàâ
òàëàíîâèòèé 20-ð³÷íèé ôîðâàðä
áðàçèëüñüêîãî "Êðóçåéðî" Ã³ëü-
ºðìî. Â³í ñòàâ "äèíàì³âöåì" ó ðå-
çóëüòàò³ îáì³íó íà ñâîãî ñï³ââ³ò-
÷èçíèêà, íàïàäíèêà Êëåáåðà,
ÿêèé íàëåæàâ êèÿíàì. Ó ñóì³ çà
Ã³ëüºðìî "Äèíàìî" çàïëàòèëî 15
ì³ëüéîí³â äîëàð³â — ñ³ì âëàñíå çà
ãðàâöÿ ³ â³ñ³ì çà êîíòðàêò Êëåáå-
ðà, ÿêèé òîé ï³äïèñàâ ìèíóëîãî
ðîêó ñàìå íà òàêó ñóìó

Êè¿âñüêèé “Àðñåíàë” 
ïî÷àâ “êóâàòè” ïåðåìîãè
“Äèíàìî” ïðèäáàëî íàéäîðîæ÷îãî ãðàâöÿ 
â ³ñòîð³¿ êëóáó

Місце с ладі "Арсенал " по и що не арантоване навіть досвідченом
ол іпер Віталію Реві, за я е він боровся на зборі Т реччині
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Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Обидва столичні чоловічі
бас етбольні л би, я і
вист пають двох різних
раїнсь их лі ах, продов-

ж ють боротьб за місця
на верхніх щаблях т рнір-
них таблиць. Бас етболь-
ний л б "Київ", після не-
ле ої виїзної перемо и
овертаймі над рівнен-
сь им "П льсаром" —
92:84, продовж є лідир -
вати С перлізі. "Б ді-
вельни ", я ий досить не-
вдало почав чемпіонат
УБЛ, вдома здолав л б
"Чер ась і Мавпи" —
107:90 і посів третє місце
в т рнірній таблиці.

Амери ансь ий форвард "Б дівельни а" Джон Де рот (з м`ячем) провів один
із ращих поєдин ів нинішньом сезоні
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Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Столичні ф тбольні л би новоствореної Прем’єр-лі и
продовж ють під отов до др ої частини сезон . Я -
що "Динамо", я ом доведеться зосередити з силля
одраз на трьох фронтах, тіль и вчора вилетіло до Іс-
панії з одним новач ом на борт літа а, то "Арсенал"
сьо одні візьме рс на Дніпропетровсь , а вже потім
потя ом доїде до столиці У раїни.
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Íåçâè÷àéíèé ôàøèçì
Ó ñòîëè÷íèõ ê³íîòåàòðàõ íà ãëÿäà÷³â ÷åêàº “Îïåðàö³ÿ Âàëüê³ð³ÿ” 
ç Òîìîì Êðóçîì ó ãîëîâí³é ðîë³
Òàðàñ ÔÐÎËÎÂ
“7+7ÿ”, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Виявляється, не всі німці
підтрим вали Гітлера, о-
ли він переб вав при вла-
ді. І хоча єдино о підпіл-
ля, та о о, я франц зь-
ий Р х опор , в Німеччи-
ні не існ вало, б ло б по-
мил ою вважати, що весь
народ тридцяті-соро ові
ро и сл хняно орився на-
цистсь ом режим .
Спротив чинили німці різ-
них політичних по лядів і
матеріально о становища.
Усередині Німеччини б ло
сплановано чимало змов,
але всі вони зривалися.
К льмінацією діяльності
німець о о опор стала
змова 20 липня, я ій і
присвячено фільм "Опера-
ція Валь ірія".

Îïåðàö³ÿ ìàëà íà ìåò³ íå ò³ëü-
êè âáèâñòâî Ã³òëåðà, à é ïîâà-
ëåííÿ íàöèñòñüêîãî óðÿäó. Ã³ò-
ëåðà ïëàíóâàëè ï³ä³ðâàòè â éîãî
ñòàâö³ “Âîâ÷å ë³ãâî”. Ïîðòôåëü
³ç âèáóõ³âêîþ çàëèøèëè â ê³ìíà-
ò³, äå â³äáóâàëàñÿ íàðàäà. Òóäè
éîãî ïðîí³ñ ïîëêîâíèê Êëàóñ
ôîí Øòàóôôåíáåðã, íàùàäîê
ñòàðîäàâíüîãî àðèñòîêðàòè÷íîãî
ðîäó. Òîä³ çàãèíóëè òðè îô³öåðè
³ ñòåíîãðàô³ñò, ñàì æå Ã³òëåð íå
ïîñòðàæäàâ. Â³ä ñìåðò³ éîãî âðÿ-
òóâàëà í³æêà ñòîëó, äî ÿêî¿ ïå-
ðåñóíóëè ïîðòôåëü. Ôîí Øòàóô-
ôåíáåðã, íå çíàþ÷è, ùî çàìàõ
ïðîâàëèâñÿ, â³äëåò³â äî Áåðë³íà.
Ï³ñëÿ ðîçêðèòòÿ çìîâè øâèäêî
áóëî çðóéíîâàíî ïðàêòè÷íî âñþ
ìåðåæó àíòèã³òëåð³âñüêîãî îïî-
ðó âñåðåäèí³ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè. 
Â ñåðïí³ 1944-ãî ìàéæå 200 îñ³á
ïîâ³ñèëè, ïîíàä 700 — àðåøòó-
âàëè çà áåçïîñåðåäíþ ïðè÷åò-
í³ñòü äî çìîâè, ìàéæå 5000 — çà-

àðåøòóâàëè ÿê “ïîòåíö³éíèõ âî-
ðîã³â ðåéõó”. Çìîâíèêè çíàëè:
ÿêùî ïëàí íå ñïðàöþº, ¿õ óñ³õ
÷åêàº ñìåðòü. Àëå âîíè ñâ³äîìî
îáðàëè öåé øëÿõ. Îäèí ç îô³öå-
ð³â ïèñàâ: “Áóäü-ÿêîþ ö³íîþ ïî-
òð³áíî ñïðîáóâàòè âáèòè Ã³òëå-
ðà. Íàâ³òü ÿêùî í³÷îãî íå âèé-
äå, ìè îäíàê ïîâèíí³ áóäåìî
ðîçïî÷àòè ä³¿ ó Áåðë³í³. ² âæå íå
ç ïðàêòè÷íèõ ìîòèâ³â. ªäèíå, ùî
òåïåð ìàº çíà÷åííÿ, öå òå, ùî
í³ìåöüêèé îï³ð çðîáèòü ð³øó÷èé
êðîê, ÿêèé ïîáà÷èòü ñâ³ò òà ³ñ-
òîð³ÿ”.

Çìîâà ïîêàçàëà ñâ³òîâ³ òîé á³ê
Í³ìå÷÷èíè, ïðî ÿêèé íå çíàëè í³
â í³é ñàì³é, í³ çà ¿¿ ìåæàìè. ²äåÿ
â³äòâîðèòè ïîä³¿ 20 ëèïíÿ 1944
ðîêó ïðèéøëà ñöåíàðèñòîâ³
Êð³ñòîôåðó Ìàêêóîðð³ ï³ä ÷àñ
ïðîãóëÿíêè Áåðë³íîì. Â³í áóâ íà

Øòàóôôåíáåðãøòðàñå, âóëèö³,
íàçâàí³é íà ÷åñòü Êëàóñà ôîí
Øòàóôôåíáåðãà. Ðåæèñåðîì ³
ïðîäþñåðîì ê³íîñòð³÷êè ñòàâ
Áðàéºí Ñ³íãåð. “Îïåðàö³ÿ Âàëü-
ê³ð³ÿ” — éîãî ïåðøà ðîáîòà íàä
ô³ëüìîì, â îñíîâ³ ÿêîãî ëåæàòü
ðåàëüí³ ïîä³¿. Ñâ³òîâó ïîïóëÿð-
í³ñòü Ñ³íãåðó ïðèíåñëà êàðòèíà
“Çâè÷àéí³ ï³äîçðþâàí³” (1995).
Âîíà çäîáóëà äâà “Îñêàðè”, çîê-
ðåìà ³ çà íàéêðàùèé ñöåíàð³é,
ùî, äî ñëîâà, íàïèñàâ Êð³ñòîôåð
Ìàêêóîðð³, òà øèðîêå âèçíàííÿ
êðèòèêè. 2000 ðîêó Ñ³íãåð çíÿâ
áëîêáàñòåð “Ëþäè ²êñ”, à â 2003-
ãî — “Ëþäè ²êñ 2”. Ïðîäîâæó-
þ÷è äîñë³äæóâàòè çîëîòîíîñíó
æèëó êîì³êñ³â, Ñ³íãåð çíÿâ “Ñó-
ïåðìåí ïîâåðòàºòüñÿ” (2006).
Ïåðøèé äîñâ³ä Ñ³íãåðà â ïîñòà-
íîâö³ òåëåñåð³àë³â ïðèí³ñ éîìó

ïðåì³¿ “Åì³” òà “Çîëîòèé ãëî-
áóñ”, à ñåð³àëîì, ÿêîìó òàê ïî-
ùàñòèëî ç ïðîäþñåðîì, ñòàâ
“Äîêòîð Õàóñ”.

“Øòàóôôåíáåðã,— êàæå Áðà-
éºí Ñ³íãåð,— öå ðåàëüíèé, æèâèé
àíàëîã òîãî, ùî ìè øóêàºìî â ê³-
íîãåðîÿõ: çâè÷àéíà ëþäèíà â íå-
çâè÷àéíèõ óìîâàõ. Çâ³ñíî, â³í áóâ
çâè÷àéíîþ ëþäèíîþ ç³ ñâî¿ìè
íåäîë³êàìè. Ãàäàþ, âäàëîñÿ ïî-
êàçàòè, ùî äèâîâèæíà âíóòð³øíÿ
ñèëà Øòàóôôåíáåðãà ïîëÿãàëà â
äóæå ïðîñòèõ ïðèíöèïàõ: â³ääà-
í³ñòü Áàòüê³âùèí³, ñâî¿é ñ³ì’¿ òà
ïîíàä óñå ñïðàâåäëèâ³é ñïðàâ³”.
Òâîðö³ êàðòèíè â³äòâîðèëè àòìî-
ñôåðó 1944 ðîêó ç ìàêñèìàëüíîþ
òî÷í³ñòþ. Çíà÷íà ÷àñòèíà ô³ëüìó
â³äáóâàºòüñÿ â Í³ìå÷÷èí³. Â Áåð-
ë³í³ çíÿëè Áåíäëåðáëîê — êî-
ëèøíº â³éñüêîâå ì³í³ñòåðñòâî,

àåðîïîðò Òåìïëüõîô, äå º âåëè-
êà áóä³âëÿ, ÿêó âèêîðèñòîâóâàëè
íàöèñòè. Òàêîæ âäàëîñÿ ïîêàçà-
òè áóäèíîê, äå ôîí Øòàóôôåí-
áåðã æèâ ç³ ñâî¿ì áðàòîì. Ì³ñöÿ,
ùî íå çáåðåãëèñÿ,— â³ëëó Ã³òëå-
ðà â Àëüïàõ òà ñòàâêó â Ïðóñ³¿ —
äîâåëîñÿ â³äòâîðþâàòè çà óö³ë³-
ëèìè àìàòîðñüêèìè ê³íîñòð³÷êà-
ìè, ôîòîãðàô³ÿìè ñòàðèõ êðåñ-
ëåíü. Ãðóï³ çíàäîáèëîñÿ 12 òèæ-
í³â, ùîá â³äòâîðèòè “ç íóëÿ”
óêð³ïëåíó ñòàâêó Ã³òëåðà “Âîâ÷å
ë³ãâî”.

Ðîëü ïîëêîâíèêà Êëàóñà ôîí
Øòàóôôåíáåðãà âèêîíàâ Òîì
Êðóç. Îêð³ì òðóäíîù³â, ïîâ’ÿçà-
íèõ ³ç ïðàâèëüíèì â³äîáðàæåí-
íÿì õàðàêòåðó ãåðîÿ, Êðóç ìàâ
ùå îäíó ïðîáëåìó — ô³çè÷í³ êà-
ë³öòâà ï³ñëÿ òÿæêîãî ïîðàíåííÿ
ïîëêîâíèêà â Ï³âí³÷í³é Àôðèö³.
Òîì Êðóç ïðèãàäóº: “Íàéñêëàä-
í³øå áóëî íîñèòè ïîâ’ÿçêó íà îö³.
ß âòðà÷àâ ð³âíîâàãó ³ óÿâëÿâ,
ÿêèé äèñêîìôîðò ïîñò³éíî â³ä-
÷óâàâ Øòàóôôåíáåðã. Öå òàêîæ
ïîçíà÷àëîñÿ íà âñ³é ãð³, çîêðåìà
íà òîìó, ÿê ãîâîðèòè, êîëè â òå-
áå íåìàº ÷àñòèíè ëèöÿ”. Íîñèòè
ìóíäèð ïîëêîâíèêà òåæ áóëî íå-
ïðîñòî. Àêòîð ðîçïîâ³â: “Õîäèòè
ó ôîðì³ é äèâèòèñÿ íà ñâ³ò î÷è-
ìà í³ìåöüêîãî ïîëêîâíèêà íå äó-
æå ïðèºìíî. Ìåí³ öå íå ïîäîáà-
ëîñÿ. Êàðäèíàëüíî çì³íþþòüñÿ
ïåðåêîíàííÿ. Äîïîìàãàëè íàìà-
ãàííÿ çðîçóì³òè, ùî ôîðìà îçíà-
÷àëà äëÿ Øòàóôôåíáåðãà ³ ÿê³ ñó-
ïåðå÷íîñò³ éîãî ìó÷èëè”.

Îêð³ì Òîìà Êðóçà, ó ô³ëüì³
çíÿëèñÿ ç³ðêè ñâ³òîâîãî ê³íî: Êå-
íåò Áðàíà (“Ãåíð³õ V”, “Ãàì-
ëåò”), Á³ë Íàé¿ (“Ðåàëüíå êîõàí-
íÿ”), Òåððåíñ Ñòàìï (“Çîðÿí³
â³éíè I. Ïðèìàðíà çàãðîçà”,
“Ñïðàâæí³é Ìàêêîé”).

Çéîìêè ô³ëüìó âèêëèêàëè ïåâ-
í³ ñóïåðå÷íîñò³ â Í³ìå÷÷èí³. Áà-
ãàòî õòî ïîáîþâàâñÿ, ùî Ãîëë³âóä
çðîáèòü ç ³ñòîð³¿ ôîí Øòàóôôåí-
áåðãà ÷åðãîâèé áëîêáàñòåð, ÿêèé
íå ìàòèìå í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç ðå-
àëüíèìè ïîä³ÿìè. Îäíàê â³äãóêè
í³ìåöüêèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ âèÿâèëèñÿ òåïëèìè

Ñìåðòü ç ê³íöÿ
Ç 29 ñ³÷íÿ â ïðîêàò³ äðàìà ïðî åêçèñòåíö³éíó áåçâèõ³äü “Æèòòÿ ñïî÷àòêó”

Åêðàí³çàö³ÿ îäíîéìåííîãî
äåáþòó àìåðèêàíñüêîãî ïðîçà-
¿êà Ð³÷àðäà Éåéòñà, ïîñòàâëåíà
àíãë³éöåì Ñåìîì Ìåíäåñîì (ó
ìèíóëîìó òåàòðàëüíèì ðåæèñå-
ðîì, à íèí³ — ÷îëîâ³êîì ñàìî¿
Ó¿íñëåò). Äëÿ Ìåíäåñà öå íàé-
ðåçîíàíñí³øà ðîáîòà ç â³äòîä³,
ÿê â³í âïåðøå ìàêñèìàëüíî ãî-
ëîñíî çàÿâèâ ïðî ñåáå â ê³íî-

³íäóñòð³¿ “Êðàñîþ ïî-àìåðè-
êàíñüêè”. Äëÿ çí³ìàëüíî¿ ãðóïè
(îñîáëèâî äëÿ éîãî äðóæèíè) —
öå ïîòåíö³éíèé òð³óìô íà ð³ç-
íîãî ðîäó öåðåìîí³ÿõ íàãîðîä-
æåííÿ. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ Çîëî-
òèé ãëîáóñ “Çà êðàùó æ³íî÷ó
ðîëü ó äðàì³” âæå îòðèìàíî,
òðè íîì³íàö³¿ íà Îñêàð — òåæ.

Ñòð³÷êà ðîçïîâ³äàº ïðî ñ³ìåé-

íó ïàðó ç äâîìà ä³òüìè, ùî ìåø-
êàº íà àìåðèêàíñüê³é îêîëèö³ â
åïîõó Äóàéòà Äåâ³äà Åéçåíõà-
óåðà. Âîíà — àêòðèñà Åéïð³ë,
ÿêà âñå á³ëüøå ðîçóì³º, ùî íå
ìàº òàëàíòó, â³í — êëåðê Ôðåíê,
ùî âñå á³ëüøå ðîçóì³º, ÿêà íóä-
íà ³ áåçãëóçäà éîãî ðîáîòà. Ùîá
õî÷ ÿêîñü ïðèêðàñèòè áóäí³, ãå-
ðîé Ä³ Êàïð³î ñïîêóøàº íîâó
ñåêðåòàðêó, ãåðî¿íÿ Ó¿íñëåò ïî-
ãîäæóºòüñÿ íà ïðîïîçèö³þ ïðè-
ÿòåëüêè ïîçíàéîìèòèñÿ ç ¿¿ ñè-
íîì — ïñèõ³÷íî õâîðèì ìàòåìà-
òèêîì.

×è ìîæå ÿêîñü çì³íèòèñÿ,
çäàºòüñÿ, çîâñ³ì áåçðàä³ñíà áó-
äåíí³ñòü ³ñíóâàííÿ ñ³ì’¿? À ÿêùî
âñå ïîêèíóòè, ÿê ïðîïîíóº Åé-
ïð³ë, ïðîäàòè áóäèíîê ³ ïîìàíä-
ðóâàòè æèòè äî Ïàðèæà, äå, ÿê
çàõîïëåíî ³ ùèðî ãîâîðèâ êîëèñü
ó þíîñò³ Ôðåíê, ëþäè çíàþòü,
ÿê îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ? ×î-
ëîâ³ê ïîãîäæóºòüñÿ, ³ äëÿ ïî-
äðóææÿ âòå÷à ñòàº íàâ’ÿçëèâîþ

³äåºþ, ñâ³òëîì ó ê³íö³ òóíåëþ —
äîêè éîìó íå çàïðîïîíóþòü
çíà÷íå ï³äâèùåííÿ, à âîíà íå çà-
âàã³òí³º çíîâó. Ðîçïî÷àòè æèòòÿ
ñïî÷àòêó, çäàâàëîñÿ, áóëî òàê
ïðîñòî, àëå âèðâàòèñÿ ç óç êî-
ëèøíüîãî áóòòÿ ¿ì íå âèñòà÷èòü
í³ ñì³ëèâîñò³, í³ ñèë, í³, ê³íåöü
ê³íöåì, äîñòàòíüî ñèëüíîãî áà-
æàííÿ.

Âåëèêå áàæàííÿ òðàêòóâàòè
“Æèòòÿ ñïî÷àòêó” ÿê ³ñòîð³þ ïðî
äâ³ ï³äíåñåí³ äóø³, ïîõîâàí³ ì³-
ùàíñüêèì ïîáóòîì, îáèâàòåëü-
ñüêèìè ö³ííîñòÿìè, çàíèæåíèìè
âèìîãàìè â³ä æèòòÿ äðóç³â ³
áëèçüêèõ. Àëå ô³ëüì çîâñ³ì íå
ïðî òðàãåä³þ íåçâè÷àéíèõ ëþäåé
ó ïàñòö³, à ÿêðàç ïðî ¿õíþ çâè-
÷àéí³ñòü, ïðàãíåííÿ êóäèñü âè-
ùå çà ñòàòóñ-êâî ³ ïåðåäáà÷åíå
ô³àñêî.

Ðåæèñåð ïîêàçóº ïåðñîíàæ³â ÿê
òàêèõ, ùî âèâèùóþòü ñåáå íàä
³íøèìè, àìá³òí³øèìè, áàãàòî-
ãðàííèìè, àëå, ðàçîì ç òèì, ÷å-

ðåç ¿õí³ ÷àñòî ðàäèêàëüí³ ñëîâåñ-
í³ ïåðåïàëêè ³ ä³¿ ïî â³äíîøåí-
íþ îäèí äî îäíîãî (ãîëîâíå äæå-
ðåëî ãëÿäàöüêîãî äèñêîìôîðòó
ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó ³ êëþ÷îâèé
ïðèâ³ä àêòîðàì ïîêàçàòè òàëàíò)
äàº çðîçóì³òè — âîíè îáìàíþ-
þòü ñåáå. ªäèíå, ùî ó íèõ ìîæå
âèéòè,— öå íå ðîçïî÷àòè íîâèé
ðîçä³ë ó ñâî¿õ á³îãðàô³ÿõ, à õî÷ áè
ÿêîñü çáåðåãòè, äîïèñàòè ñòàðó. À
äî ô³íàëó ä³éñòâà, âèÿâëÿºòüñÿ, ³
öå ¿ì íå ïî ïëå÷ó.

² çíîâó-òàêè, ö³ëêîì ìîæíà
ñïðèéíÿòè ê³íî ÿê ïîãëÿä íà
êðèçó ñ³ì’¿ é äåìîíñòðàö³þ ã³ð-
øîãî âàð³àíòó éîãî ðîçâèòêó. Àëå
ñòð³÷êà ä³ºâ³øà — öå òðàêòàò ïðî
ëþäñüêó ðåàë³çàö³þ â æèòò³ ³ ðîç-
÷àðóâàííÿ ó âëàñíèõ ìîæëèâîñ-
òÿõ, íåñïðîìîæíîñò³ ñòðèáíóòè
âèùå ãîëîâè. Íå òàê ñòðàøíî, ÿê
çàìåðçíóòè íà ñìåðòü â êðèæàí³é
âîä³ ï³ñëÿ êðàõó “Òèòàí³êà”, àëå
òåæ, ÿê ïîáà÷èòå, äîñòàòíüî ïî-
ãàíî ³ íàâ³òü ôàòàëüíî

Кадр із фільм “Операція Валь ірія”

Îëåã ÏÓ×ÊÎ
ÒÎÏ 10, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Через 12 ро ів зір и історії про затон лий лайнер —
Леонардо Ді Капріо і Кейт Уїнслет — знов ділять е -
ранний простір "Житті спочат ", але це вже зовсім
інше за жанром, методами а торсь ої ри і цільової
а диторії іно. Це не рандіозний фільм під поп орн і
ол — навпа и, він схожий на мо тньо зі ран в па-
тетичних тонах театральн вистав доволі с ромних
де ораціях 50-х ро ів мин ло о сторіччя: він не розва-
жає, а виснаж є.
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 4 ëþòîãî

День наповнений непередбач ваними подіями. Нічо о не план йте — всі рафі и летітим ть
ш ереберть. Віддайтеся плин реальності, заб дьте про мин ле, не д майте про майб тнє,
а насолодж йтеся тим, що пошле вам доля, тоді знімете нервове напр ження. Спіл йтеся,
задовольняйте інтеле т альні апетити, на ач йте роз мові м с ли. Отриманій інформації до-
віряти не слід, її достовірність під с мнівом, нехай в одне в хо влітає, а з іншо о вилітає.

ОВНАМ доведеться хапатися за іль а справ одночасно, навіть оли не доведете їх до спішно о завер-
шення. Не розчаров йтеся, ви за лали новий діловий ци л, запро рамований на спіх. Тримайтеся др зів —
то ваша опора, розрада і анал для форт ни.

ТЕЛЬЦІ мають шанс продемонстр вати щедрість д ші, роз м , тіла, серця, аманця. Не жалійте нічо о, ба-
атіє той, хто віддає, а той, хто с питься, — втрачає. Шеф налаштований до вас милостиво, натя ніть, що
ви засл ов єте на підвищення зарплатні...

БЛИЗНЯТА, на роботі все непро нозовано. Не поспішайте ви он вати на аз ерівництва, бо о олосять від-
бій, лише змарн єте доро оцінні сили. Подбайте про обнов и. Час арно причеп ритися та спішно “рестав-
р вати” сердечні стос н и. Ре лам йте себе с різь. Демонстр йте свої таланти, для поп ляризації дося нень
цьо о ро настав зоряний час.

РАКИ, робіть добро, а тивіз йте бла одійність. Встрявати в л арні інтри и протипо азано. Таємні воро-
и точать на вас з б, особливо стережіться апостей в своєм офісі. Фінансові домовленості запро рамова-
ні на спіх, лише не с рміть про це дов ола.

ЛЕВИ, онтролюйте романтичні апетити, адже ризи єте, розважаючись, причалити до бере а розп сти.
Нове знайомство може перерости в серйозн пристрасть.

ДІВИ, на ваш посадовий стілець зазіхають он ренти, тож сперечатися немає сенс — зазнаєте фіас о.
Ліпше доведіть висо им професіоналізмом (а він нівро !) свою адров знач щість.

ТЕРЕЗИ зійд ть на олімп поп лярності. Ваше ім’я б де в сіх на в стах, оло симпати ів та прихильни ів
талант примножиться, м зи обожнюватим ть. У за оханих — трі мф насолод, де мелодії сердець зіллються
в єдином інтимном а орді.

СКОРПІОНИ, маятни форт ни оливатиметься з ма симальною ампліт дою в домашніх стінах. Про спо-
ій заб дьте. Краще займіться приємними реор анізаційними переб довами, влашт йте апітальне приби-
рання — час позб тися старих речей.

СТРІЛЬЦІ, прибор айте с перечливий д х омпромісом. Ви — роз мни и нівро , і м дрим словом здат-
ні знезброїти б дь-я о о с перни а. А тим, хто облюб вав роль словесно о ілера, дозволяється взяти часть
дебатах на б дь-я тем .

КОЗОРОГИ, дос оналість роботі — ось чо о від вас вима ає ерівництво. Виправдайте надії шефа, і все
о питься сторицею. Ваш аманець товстітиме, я азці, за мови, що працюватимете оловою. Ваш роз м
має переб вати динамічном тон сі.

ВОДОЛІЇ, присвятіть день дозвіллю. Хоча аманець і спорожніє, проте залишаться на з ад незаб тні вра-
ження. Ян ол охання літає над вами, радо ви он ючи місію Творця з влашт вання сердечних проблем.

РИБИ, я що допі ає домашній армидер, влашт йте апітальне прибирання. Пови идайте речі, що вам об-
ридли. Звільніть нав олишній простір від зайво о мотлох , наповнено о відпрацьованими астральними енер-
іями. Тоді й на д ші б де радісно. Рідна оселя — це хата-читальня, інотеатр, місце для задоволення інте-
ле т альних апетитів, інтимних тіх, роз віт творчих фантазій.

Астроло Любов ШЕХМАТОВА

До ва и а ціонерів За рито о а ціонерно о
товариства “Страхова омпанія 611”

Правління ЗАТ “Страхова омпанія 611” відповідно до п н т
10.2.5 Стат т повідомляє про с ли ання позачер ових за альних
зборів За рито о а ціонерно о товариства “Страхова омпанія 611”.

Збори відб д ться 27.03.2009 ро приміщенні ЗАТ “Страхова
омпанія 611” за адресою: 01010, м. Київ, в л. Мос овсь а, 8-Б.
Почато зборів о 12.00. Реєстрація а ціонерів об 11.00 до 11.45
за Київсь им часом.

Порядо денний:
1. Про звіт Ревізійної омісії за рито о а ціонерно о товариства “Страхова омпанія

611”, під отовлений та рез льтатами перевір и фінансово- осподарсь ої
діяльності за рито о а ціонерно о товариства “Страхова омпанія 611” за період
з 1 січня 2008 ро по 30 січня 2009 ро в лючно.

2. Про затвердження змін до Стат т за рито о а ціонерно о товариства “Страхова
омпанія 611”.

3. Про затвердження Положення про На лядов рад за рито о а ціонерно о
товариства “Страхова омпанія 611”.

4. Про зміни с ладі На лядової ради за рито о а ціонерно о товариства
“Страхова омпанія 611”.

5. Про зміни с ладі Ревізійної омісії за рито о а ціонерно о товариства
“Страхова омпанія 611”.

6. Про зміни с ладі Правління за рито о а ціонерно о товариства “Страхова
омпанія 611”.

7. Про Голов Правління за рито о а ціонерно о товариства “Страхова ом-
панія 611”.

Відповідно до п.п. 10.2.5 Стат т ЗАТ “Страхова омпанія 611” б дь-хто з
а ціонерів має право внести свої пропозиції до поряд зборів а ціонерів не
пізніше ніж за 30-ть днів до їх с ли ання.

Для реєстрації а ціонерам необхідно мати при собі до менти, що засвідч ють
особ , представни ам а ціонерів — належним чином оформлен довіреність та
до мент, що засвідч є особ .

Ознайомитися з до ментами, що пов’язані з поряд ом денним а ціонерів та
внести свої пропозиції до поряд денно о можна за адресою проведення зборів.
Довід и за телефоном 8(044) 268-68-88.

Правління

До ва и а ціонерів За рито о а ціонерно о
товариства “СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 611”

Правління ЗАТ “Страхова омпанія 611” відповідно до п н т 10.2.5
Стат т повідомляє про с ли ання позачер ових за альних зборів
За рито о а ціонерно о товариства “СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 611”.

Збори відб д ться 27.03.2009 ро приміщенні ЗАТ
“СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 611” за адресою: 01010, м. Київ, в л.
Мос овсь а, 8-Б. Почато зборів о 12.00. Реєстрація а ціонерів
об 11.00 до 11.45 за Київсь им часом.

Порядо денний:
1. Про затвердження змін до Стат т за рито о а ціонерно о товариства

“СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 611”.
2. Про затвердження Положення про На лядов рад за рито о а ціонерно о

товариства “СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 611”.
3. Про затвердження Положення про Ревізійн омісію за рито о а ціонерно о

товариства “СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 611”.
4. Про зміни с ладі На лядової ради за рито о а ціонерно о товариства

“СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 611”.
5. Про Голов На лядової ради за рито о а ціонерно о товариства “СТРАХУВАННЯ

ЖИТТЯ 611”.
6. Про зміни с ладі Ревізійної омісії за рито о а ціонерно о товариства

“СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 611”.
7. Про Голов Ревізійної омісії за рито о а ціонерно о товариства “СТРАХУВАННЯ

ЖИТТЯ 611”.
8. Про зміни с ладі Правління за рито о а ціонерно о товариства “СТРАХУВАННЯ

ЖИТТЯ 611”.
9. Про Голов Правління за рито о а ціонерно о товариства “СТРАХУВАННЯ

ЖИТТЯ 611”.

Відповідно до п.п. 10.2.5 Стат т ЗАТ “СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 611” б дь-хто з
а ціонерів має право внести свої пропозиції до поряд зборів а ціонерів не
пізніше ніж за 30-ть днів до їх с ли ання.

Для реєстрації а ціонерам необхідно мати при собі до менти, що засвідч ють
особ , представни ам а ціонерів — належним чином оформлен довіреність та
до мент, що засвідч є особ .

Ознайомитися з до ментами, що пов’язані з поряд ом денним а ціонерів, та
внести свої пропозиції до поряд денно о можна за адресою проведення зборів.
Довід и за телефоном 8(044) 268-68-88.

Правління

До ва и а ціонерів
За рито о а ціонерно о товариства

“Хандельсіммобіліен Інвестмент У раїна”
Ви онавчий ор ан ЗАТ “Хандельсіммобіліен Інвестмент

У раїна” о олош є про проведення за альних зборів
товариства 10 люто о 2009 ро о 16.00 за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 27.

Порядо денний:
1. Обрання ново о реєстратора (реєстро трим вача) а цій товариства.
2. Вирішення питання щодо ладення до овор на ведення реєстр з
новим реєстратором та затвердження мов та о о до овор .

Реєстрація часни ів зборів відб деться з 15.30 до 15.45. Для часті в
зборах необхідно мати при собі до мента, що засвідч є особ а ціонера;
для представни ів а ціонерів, рім до мент , що засвідч є особ , —
дор чення на право часті зборах. Довід и за телефоном (044) 235-13-18.

Дире тор ЗАТ “Хандельсіммобіліен Інвестмент У раїна”

Про проведення он рс між спеціалізованими
підприємствами сіх форм власності з надання посл

по технічном обсл ов ванні та ремонт ліфтів в
житловом фонді Голосіївсь о о район м. Києва.

Пропозиції про часть он рсі надсилати за адресою:
03039, м. Київ, проспе т 40-річчя Жовтня, 17-б, з приміт ою “Кон рс”.

Довід и за телефонами: 525-19-63, 525-10-83.

АК “Київенер о”
надає в оренд нежитлові приміщення під офіси,
с лади та виробництво. Детальна інформація

за тел. 207-61-54, 207-61-53
та на www.kievenergo.com.ua.

Посвідчення особи, я а по-

страждала внаслідо чорно-

бильсь ої атастрофи, ате-

орія 1, серія А, № 419400 та

в лад №127179 на ім’я

Кічі іна Юрія Анатолійовича

вважати недійсними.

Посвідчення дитини, я а по-

страждала від наслід ів аварії

на Чорнобильсь ій АЕС, серія

Д, № 421698 на ім’я Ш ма о-

вої Ві торії Володимирівни вва-

жати недійсним.

Посвідчення лі відатора на

ЧАЕС, ате орія 2, серія А,

№ 101514 на ім’я Рябч а

Оле сандра Гри оровича вва-

жати недійсним.

Втрачений державний а т
на право власності на зе-
мельн ділян Серія KB
№ 140495 на ім’я Дмитрен-
а Бориса Івановича вважа-
ти недійсним.

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

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

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

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  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 187
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Леонід ГРАЧ, народний деп -
тат:
— По-перше, иївсь их заводів

нині залишилися одиниці. По-др -
е, потрібно д мати не про те, чи
виносити їх за межі міста, а де
знайти ошти, щоб їх врят вати,
реанім вати. Винесення за межі
міста — це нині щось з області
фантасти и, том що немає ош-
тів, щоб нала одити виробництво,
не аж чи вже про перенесення. З
іншо о бо , винесенні мож ть
прихов вати злі наміри, щоб заво-
лодіти землею завод . Я що
йдеться про б дівництво нових
підприємств із зал ченням інвес-
тицій, тоді, безперечно, їх варто
б д вати за межами Києва. Але
вини ає інша проблема: добор
робочо о персонал , їхнє транс-

порт вання до підприємства. Тоб-
то, це цілий в зол проблем, я ий
доводиться розв’яз вати.

Володимир ЦИБУЛЬКО, пись-
менни :
— Я що Київ хоче б ти справж-

ньою, с часною, цивілізованою
столицею, він має позб тися заво-
дів, я і не пов’язані з життєзабез-
печенням меш анців. Їх потрібно
винести за межі території міста.
Адже вартість земель межах Ки-
ївсь ої та с сідніх областей нижча.
Вашин тон, столиця США, неве-
ли е за іль істю жителів місто, і
за ео рафією схоже на Київ. То-
м Києв потрібно пра н ти не
збільш вати населення, а робити
проживання в місті я омо а дос о-
налішим і омфортнішим.

Êè¿âñüê³ çàâîäè
ïîòð³áíî...

Êèÿíè õî÷óòü
â³äáóäóâàòè 
çàâîäè 
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Ïàì’ÿò³ Ìàéñòðà
Ï³øîâ ³ç æèòòÿ Ïàâëî Çàãðåáåëüíèé
Îëåêñàíäð ²ÐÂÀÍÅÖÜ
ïèñüìåííèê, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У вівторо ЗМІ принесли
чер ов с мн звіст : пі-
шов із життя Павло Архи-
пович За ребельний.
Один із останніх вели их
письменни ів-прозаї ів
нашої літерат ри. Автор
нижо , я і радянсь і
часи сл жили підтвер-
дженням існ вання ра-
мольної на той час д м и:
що раїнсь ою можна
писати об’ємні й с часні,
а т альні рбаністичні
твори.

Ó ñåðåäèí³ ñ³ìäåñÿòèõ ìè ç îä-
íîêëàñíèêîì çíàéøëè ó øê³ëü-
í³é á³áë³îòåö³ ðîìàíè “ªâðîïà-
45” ³ “ªâðîïà. Çàõ³ä”. Ãîñòðèé
ñþæåò, íåáåçïå÷í³ ïðèãîäè, ÷³òê³
é âèðàçí³ õàðàêòåðè ïåðñîíàæ³â —
òîãî áóëî äîñòàòíüî, àáè ö³ êíèæ-
êè íà äîâãèé ÷àñ çðîáèëèñÿ íà-
øèì óëþáëåíèì ÷òèâîì. Óêðà¿í-
ñüêà ãîñòðîñþæåòíà ïðîçà ïðî
â³éíó — äëÿ ï³äë³òê³â ó ò³ ïîõìó-
ð³ ÷àñè ñïðàâä³ áóëà ÷óäîâîþ çíà-
õ³äêîþ.

Ï³çí³øå, êîëè ìîº ïîêîë³ííÿ
âæå íàâ÷èëîñÿ ðîçð³çíÿòè íà îá-
êëàäèíêàõ êíèæîê íå ò³ëüêè íà-
çâó, à é ³ì’ÿ àâòîðà, ïð³çâèùå “Çà-
ãðåáåëüíèé” ñòàëî “íàä³éíèì
áðåíäîì”, êàæó÷è ñüîãîäí³øíüîþ
íîâîìîâîþ. À ïî-ëþäñüêè öå
îçíà÷àº, ùî êíèæêè ç öèì ïð³ç-
âèùåì íà òèòóë³ áóëè ãàðàíòîâà-
íî ÿê³ñíèìè. Ó ïðîâ³íö³éíèõ (òà
³ â ñòîëè÷íèõ) êîëàõ ìîæíà áóëî
ïî÷óòè ÿê³ñü òóìàíí³ ïåðåêàçè
ïðî ïåðåñë³äóâàííÿ, ùî ¿õ çàçíàâ
àâòîð çà ðîìàí “Ï³âäåííèé êîì-
ôîðò”. Ñõîæèìè ëåãåíäàìè áóëè
îïîâèò³ ³ “Äèâî”, ³ “ß, Áîãäàí”,
³ “Ðîêñîëàíà”. Îñòàíí³é ç ðîìà-
í³â — ó ïðåãàðíîìó ïîäàðóíêî-
âîìó äèçàéí³ — ÿ ïîäàðóâàâ á³ëî-
ðóñüê³é ïðèÿòåëüö³-ïîåòåñ³: âîíà
áàãàòî ÷óëà ïðî öåé òâ³ð ³ ìð³ÿëà

éîãî ïðî÷èòàòè. Ïðèºìíî áóëî
äàðóâàòè ùîñü êðàñèâå ³ äîáðå Á³-
ëîðóñ³ â³ä Óêðà¿íè. Ïðèºìíî áó-
ëî, ùî â Óêðà¿í³ º òàêèé ïèñü-
ìåííèê.

Äî ñëîâà, Ïàâëî Çàãðåáåëü-
íèé — îäèí ³ç òèõ äóæå íå÷èñëåí-
íèõ óêðà¿íñüêèõ àâòîð³â, ÷è¿
êíèæêè ïðàêòè÷íî çàâæäè áóëè
äåô³öèòîì. Íå çàëåæóâàëèñÿ íà
ïðèëàâêàõ ³ ñòåëàæàõ êíèãàðåíü,
à äóæå øâèäêî ïåðåì³ùàëèñÿ ó
çàñêëåí³ øàôè áóê³í³ñòè÷íèõ â³ä-
ä³ë³â ï³ä òàáëè÷êè: “Ö³ëüîâèé îá-
ì³í”. “Ðîêñîëàíà” äîð³âíþâàëà-
ñÿ ê³ëüêîì òîìàì Æîðæà Ñ³ìåíî-
íà, “Äèâî” îáì³íþâàëè íà ÿêîãî-
íåáóäü Äðþîíà ÷è Ï³êóëÿ. ² óêðà-
¿íñüêà ë³òåðàòóðà òàêèì ÷èíîì
ñòàâèëàñÿ â îäíó øåðåíãó ç ë³òå-
ðàòóðàìè ³íøèõ íàðîä³â. Áåç æîä-
íîãî êîìïëåêñó ìåíøîâàðòîñò³.

Ïàâëî Çàãðåáåëüíèé ñâî¿ì â³ä-
õîäîì çíàìåíóº ê³íåöü ö³ëî¿ åïî-
õè â íàø³é ë³òåðàòóð³. Çíà÷óùèé
äóåò ïð³çâèù “Ãîí÷àð — Çàãðå-
áåëüíèé” áóâ ñâîºð³äíèì äóóìâ³-
ðàòîì-îð³ºíòèðîì, îçíàêîþ ÿêîñ-
ò³ é ÷èòàáåëüíîñò³ óêðà¿íñüêî¿
ïðîçè. “Ïðè ìàéñòðàõ ÿêîñü ëåã-
øå. Âîíè, ìîâ àòëàíòè, äåðæàòü
íåáî íà ïëå÷àõ — òîìó ³ º âèñî-
òà” — ö³ ñëîâà Ë³íè Êîñòåíêî ñòî-
ñóþòüñÿ é Ïàâëà Àðõèïîâè÷à Çà-
ãðåáåëüíîãî. Âèñîòà âñòàíîâëåíî¿
íèì ïëàíêè çàëèøàºòüñÿ òÿæêî-
äîñÿæíîþ äëÿ íîâèõ ïîêîë³íü
óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â. Çðåø-
òîþ òàê ³ ìàº áóòè. Õòîñü ïîâè-
íåí çàäàâàòè îð³ºíòèðè ó öüîìó
íåïåâíîìó ñâ³ò³. Ïàâëî Çàãðåáåëü-
íèé áóâ ñàìå òàêèì ÷îëîâ³êîì.

Õàé Âàì áóäå ïóõîì ð³äíà 
çåìëÿ, Ìàéñòðå!
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Київські заводи
 потрібно:
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè äîù. Â³òåð ï³â-

äåííî-ñõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+3°Ñ,
âíî÷³ —2...—4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +11°Ñ; íà Îäåùèí³ òà
â Êðèìó ì³ñöÿìè +6...+8°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +1...+3°Ñ, âíî÷³
—5...—7°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù ç ìîêðèì ñí³ãîì. Â³òåð ï³â-
äåííèé, 5—9 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ

1. Â³äáóäóâàòè çàíîâî — 37 %
2. Âèíåñòè çà ìåæ³ ì³ñòà — 27 %
3. Â³ääàòè ¿õ ³íâåñòîðàì — 12 %
4. Çðîáèòè ç íèõ ñóïåðìàðêåòè — 9 %
5. Ïîáóäóâàòè íà ¿õíüîìó ì³ñö³ ñîö³àëüíå æèòëî — 9 %
6. Ïîáóäóâàòè íà ¿õíüîìó ì³ñö³ ë³êàðí³ — 6 %

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 6 рн. 48 оп.
на 3 місяця — 19 рн. 26 оп.
на 6 місяців — 37 рн. 22 оп.
на 12 місяців — 73 рн. 49 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 24 рн. 76 оп.
на 3 місяця — 73 рн. 83 оп.
на 6 місяців — 146 рн. 36 оп.
на 12 місяців — 291 рн. 77 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)
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