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Ñòîëè÷í³ âèðîáíèêè 
íà ïåðøîìó ì³ñö³
Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çíèçèâ êîìóíàëüí³ òàðèôè 
äëÿ 400 ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ

Â³ä ëþòîãî ïðîìèñëîâ³ ï³äïðè-
ºìñòâà Êèºâà ñïëà÷óâàòèìóòü çà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè íà ð³âí³ áþ-
äæåòíèõ óñòàíîâ. Ð³øåííÿ ïðî
çìåíøåííÿ òàðèô³â äëÿ íèõ ó÷î-
ðà ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé. Îäíàê äîêó-

ìåíò ñòîñóºòüñÿ ò³ëüêè ðåàëüíèõ
ïðîìèñëîâö³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ
âèðîáíèöòâîì.

“Ìè ñïðîáóâàëè ï³äâèùèòè òà-
ðèôè òàêèì ÷èíîì, ùîá çìåíøè-
òè íàâàíòàæåííÿ íà íàñåëåííÿ.
Àëå çà äâà îñòàíí³õ ì³ñÿö³ ïîáà-

÷èëè, ùî ï³äïðèºìöÿì äîâîë³
ñêðóòíî. Òîìó ì³ñüêà âëàäà çðî-
áèëà êðîê íàçóñòð³÷ ïðîìèñëîâ-
öÿì, îäíàê ëèøå òèì, ùî ðåàëü-
íî ïðàöþþòü”, — ðîçïîâ³â çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³-
âåöü. Çà éîãî ñëîâàìè, ðàéîíí³
àäì³í³ñòðàö³¿ ïîäàëè ñïèñêè âè-
ðîáíèê³â, ³ çàãàëîì òàêèõ íàçáè-
ðàëîñÿ 427. Óñ³ ö³ ï³äïðèºìñòâà
ïî³ìåííî âêàçàíî â äîäàòêó äî
ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè.
Òåïåð âîíè çìîæóòü ïëàòèòè 
ôàêòè÷íî çà ñòàðèìè ö³íàìè. 
Ïðèì³ðîì, íàéáîëþ÷³øèé òà-
ðèô íà âîäó òà âîäîâ³äâåäåííÿ 
ñòàíîâèòü 2,64 ãðí/êóá. ì òà 
2,24 ãðí/êóá. ì â³äïîâ³äíî. Âàæ-
ëèâî, ùî ï³äïðèºìñòâà, ÿêèõ íå-
ìàº â ïåðåë³êó, ñïëà÷óâàòèìóòü
òàðèôè, âñòàíîâëåí³ ó ãðóäí³.
Ó÷îðà ìåð îêðåìèì ðîçïîðÿ-

äæåííÿì ïîíîâèâ ¿õíþ ä³þ, ïðè-
çóïèíåíó óêàçîì Ïðåçèäåíòà.

Âèðîáíèêè íîâèíó çóñòð³ëè
ãó÷íèìè îïëåñêàìè. “Ìè äóæå
ðàä³ ïî÷óòè òàêó çâ³ñòêó. Òà, ïåâ-
íî, ùå âàæëèâ³øå äëÿ ï³äïðèºì-
ö³â áà÷èòè, ùî ïîðó÷ º ëþäèíà,
ÿêà ðîçóì³º ³ ï³äòðèìóº íàñ. Ìè
â³ä÷óâàºìî ïîòóãó êè¿âñüêî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³, çíàºìî ñâî¿ ñèëè, òî-
ìó íàì áîëÿ÷å óñâ³äîìëþâàòè,
ùî ðåàë³çóºìî ëèøå ï’ÿòó ÷àñòè-
íó â³ä ìîæëèâîñòåé”, — ñêàçàâ
ìåðó ãîëîâà ðàäè äèðåêòîð³â ï³ä-
ïðèºìñòâ Êèºâà Â³òàë³é Ìàéêî.
Â³í âèñëîâèâ ïåðåêîíàííÿ, ùî çà
ï³äòðèìêè âëàäè ³ ì³ñüêîãî ãîëî-
âè îñîáèñòî ñòîëè÷íà ïðîìèñëî-
â³ñòü çäàòíà íå ëèøå âèñòîÿòè, à
é ïîòóæíî ðîçâèâàòèñÿ. Ðàäà äè-
ðåêòîð³â ïåðåäàëà ìåðó ëèñòà
“ïðî ïîðîçóì³ííÿ”, äå éäåòüñÿ

ïðî òå, ùî á³çíåñ â³ðèòü Ëåîí³-
äîâ³ ×åðíîâåöüêîìó ³ ñïîä³âàºòü-
ñÿ íà íüîãî.

“Öå äóæå âàæëèâå ð³øåííÿ.
Àäæå ö³ ëþäè çàáåçïå÷óþòü ðî-
áî÷³ ì³ñöÿ 116 òèñÿ÷àì ïðàö³âíè-
ê³â, ÿê³ ãîäóþòü 600 òèñÿ÷ ÷ëåí³â
ñâî¿õ ðîäèí. Ñõèëÿþñü ïåðåä íè-
ìè, áî ¿ì äîâîäèòüñÿ ïðàöþâàòè
â íàäçâè÷àéíî òÿæêèõ óìîâàõ
åêîíîì³÷íî¿ òà ïîë³òè÷íî¿ êðèçè,
à ùå òîòàëüíî¿ êîðóïö³¿”, — ñêà-
çàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Â³í
íàãîëîñèâ, ùî çìåíøåííÿ òàðè-
ôó — íå ºäèíèé êðîê äëÿ ï³äòðè-
ìàííÿ ïðîìèñëîâîñò³. Ìåð ïî-
îá³öÿâ, ùî ì³ñüêà âëàäà òåïåð ïî
ìàêñèìóìó çàìîâëÿòèìå äëÿ ïî-
òðåá ì³ñòà òîâàðè ñòîëè÷íèõ âè-
ðîáíèê³â. Ñïî÷àòêó — êè¿âñüêå,
ïîò³ì — óêðà¿íñüêå, ³ìïîðò — ó
êðàéíüîìó ðàç³
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²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У с р тних е ономічних мовах місь а влада Києва пі-
шла наз стріч столичній промисловості. Учора мер
Леонід Черновець ий підписав розпорядження про
зниження тарифів на ом нальні посл и для тих під-
приємств, що виробляють товарн прод цію. Отож
427 виробни ів сплач ватим ть на рівні бюджетних с-
танов. Місь ий олова пообіцяв та ож, що місто
по ма сим м замовлятиме прод цію власних
підприємств.
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Çâ’ÿçê³âöÿì 
çàïðîïîíóâàëè 
³ñòîðè÷í³ áóä³âë³ 
ï³ä îô³ñè

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çó-
ñòð³âñÿ ³ç ç’ÿçê³âöÿìè. Îáãîâîðèòè ïðîáëå-
ìè ãàëóç³ ïðèéøëè ïðåäñòàâíèêè 18 êîìïà-
í³é ñòîëèö³. Ãîëîâíèìè òåìàìè çóñòð³÷³ ñòà-
ëè çàëó÷åííÿ ó÷àñíèê³â ðèíêó òåëåêîìóí³êà-
ö³éíèõ ïîñëóã ì³ñòà äî ³íâåñòèö³éíèõ ïðî-
ãðàì ó ÷àñòèí³ ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012 òà
ñïðîùåííÿ ïðîöåäóðè îôîðìëåííÿ äîçâîë³â
íà âèêîíàííÿ ðîá³ò. Êð³ì òîãî, çâ’ÿçê³âö³
ïîðóøèëè ïèòàííÿ ñòîñîâíî âñòàíîâëåííÿ
êàìåð ôîòîô³êñàö³¿ ïîðóøåíü ïðàâèë äîðîæ-
íüîãî ðóõó òà â³äåîñïîñòåðåæåííÿ “Áåçïå÷-
íå ì³ñòî”. Éøëîñÿ ³ ïðî ñòâîðåííÿ Call-öåí-
òðó åêñòðåíîãî âèêëèêó “112”. Ïàí ×åðíî-
âåöüêèé çàïðîïîíóâàâ ïðåäñòàâíèêàì òåëå-
êîìóí³êàö³éíèõ êîìïàí³é âçÿòè ó÷àñòü ó çå-
ìåëüíèõ àóêö³îíàõ òà îáëàøòóâàòè îô³ñè â
³ñòîðè÷íèõ áóäèíêàõ Êèºâà çà óìîâè çáåðå-
æåííÿ ³ñòîðè÷íèõ ôàñàä³â òà ¿õ ðåêîíñòðóê-
ö³¿. “ß ïðîïîíóþ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ³íâåñòè-
ö³éíèõ ïðîåêò³â íàäàâàòè ïåðåâàãó â³ò÷èçíÿ-
íèì êîìïàí³ÿì, àáè ï³äòðèìàòè ðîçâèòîê
íàö³îíàëüíîãî ïðîäóêòó”,— íàãîëîñèâ â³í.
Çàãàëîì ó ñòîëèö³ ïðàöþº äî 190 îïåðàòîð³â
òà ïðîâàéäåð³â ç íàäàííÿ òåëåêîìóí³êàö³é-
íèõ ïîñëóã êèÿíàì

Ðèíêè äîïîìîæóòü 
ë³êàðíÿì

Ì³ñüê³ ìåäè÷í³ çàêëàäè ï³äïèñàëè äîãî-
âîðè ç êîìóíàëüíèìè ðèíêàìè ùîäî íà-
äàííÿ øåôñüêî¿ äîïîìîãè. Ãîëîâíîþ ìå-
òîþ ñï³âïðàö³ º ï³äòðèìêà ñòîëè÷íèõ çà-
êëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ó ï³äïèñàíí³ äî-
êóìåíò³â óçÿëè ó÷àñòü äèðåêòîðè òðüîõ êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ — “Æèòíüîãî ðèí-
êó”, “Áåññàðàáñüêîãî ðèíêó” ³ “Âîëîäèìèð-
ñüêîãî ðèíêó” — òà ãîëîâí³ ë³êàð³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ òóáåðêóëüîçíî¿ ë³êàðí³ ¹ 2, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïñèõîíåâðîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³
¹ 1 òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿
òóáåðêóëüîçíî¿ ë³êàðí³. “Ö³ êîìóíàëüí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà ç 2008 ðîêó íàäàþòü ìåäè÷íèì
çàêëàäàì Êèºâà ïîñò³éíó áëàãîä³éíó äîïî-
ìîãó. Ñòàíîì íà 2 ëþòîãî 2009 ðîêó ïåðå-
äàíî ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ íà ñóìó 15,3 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü. Öå äàñòü çìîãó ïîë³ïøèòè ðà-
ö³îí õâîðèõ, çíà÷íó ÷àñòèíó ÿêèõ ñòàíî-
âëÿòü ìàëîçàáåçïå÷åí³ òà ñîö³àëüíî íåçàõè-
ùåí³ ãðîìàäÿíè é ä³òè-ñèðîòè. Öå ïîçèòèâ-
íî âïëèíå íà ¿õí³é ñòàí çäîðîâ’ÿ”,— ñêàçà-
ëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà

Ñîö³àëüí³ êàðòêè 
çàõèñòÿòü 
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ 
êèÿí

Ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº çàïðîâàäèòè àâòîìà-
òèçîâàíó ñèñòåìó îïëàòè ïðî¿çäó â ì³ñüêèõ
àâòîáóñàõ, òðîëåéáóñàõ ³ òðàìâàÿõ. Ç ö³ºþ
ìåòîþ ïðîòÿãîì ðîêó áóäå ââåäåíî áåçêîí-
òàêòí³ åëåêòðîíí³ êàðòêè. Íà ñüîãîäí³ ¿õ ðîç-
ðîáèëè òðè âàð³àíòè. “Ïåðøà êàðòêà, íå ïåð-
ñîí³ô³êîâàíà, ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà ÿê áà-
ãàòîðàçîâèé ïðî¿çíèé êâèòîê. ¯¿ ìîæíà áó-
äå ïðèäáàòè, íàïðèêëàä, ó êàñ³ ìåòðîïîë³-
òåíó. Äðóãà — ñîö³àëüíî-òðàíñïîðòíà — ðîç-
ðàõîâàíà íà ï³ëüãîâèê³â. Íà í³é áóäóòü ôî-
òî, ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, êàòåãîð³ÿ
ï³ëüã. ¯¿ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê ïîñâ³ä-
÷åííÿ. ² òðåòÿ êàðòêà — çâè÷àéíà áàíê³â-
ñüêà. Íåþ çîêðåìà ìîæíà áóäå ðîçïëàòèòè-
ñÿ ó òðàíñïîðò³”,— ïîÿñíèâ ïðåçèäåíò àñî-
ö³àö³¿ “Óêðà¿íñüêèé ñîþç ó÷àñíèê³â
ÍÑÌÅÏ” Àíäð³é Á³ðþêîâ. Çàïðîâàäæåííÿ
“Ñîö³àëüíî¿ êàðòêè êèÿíèíà” ãàðàíòóâàòè-
ìå îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ñàìå
ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèìè ëþäüìè. “Ïðàêòè-
êó, êîëè íàâ³òü ì³ëüéîíåðè ìîãëè êîðèñòó-
âàòèñÿ ï³ëüãàìè, áóäå ïðèïèíåíî”,— äîäàâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî

Ä³òÿì âóëèö³ íàäàâàòèìóòü
äîïîìîãó åêñòðåíî
Ó íîâîìó Öåíòð³ ç íèìè ïðàöþâàòèìóòü ìåäèêè òà ïñèõîëîãè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Перший столиці "Центр е с-
треної допомо и дітям" від рили
серед на в лиці Новодар-

ниць ій. Т т надаватим ть допо-
мо насамперед дітям в лиці.
Більшість із них вживають нар-
оти и і є ВІЛ-інфі ованими. У
центрі всі вони матим ть аряче
харч вання, з ними працювати-
м ть психоло и. Створено центр
за ошти спонсорів. Заст пни
олови КМДА Віталій Ж рав-
сь ий пере онаний, що міст
в рай потрібно ще принаймні
іль а та их об’є тів.

Ó äâîïîâåðõ³âö³ êîëèøíüîãî â³äîì÷î-
ãî äèòÿ÷îãî ñàäêà, ÿêèé òðèâàëèé ÷àñ áóâ
çàíåäáàíèì ñêëàäîì ³ áîìáîñõîâèùåì, ó
ñåðåäó óðî÷èñòî â³äêðèëè ïåðøèé â ñòî-
ëèö³ “Öåíòð åêñòðåíî¿ äîïîìîãè ä³òÿì”.
Íàðàç³ ó â³äðåìîíòîâàíîìó áóäèíî÷êó íà
âóëèö³ Íîâîäàðíèöüê³é, 26 òèõî, ùå â³ä-
÷óâàºòüñÿ çàïàõ ôàðáè. Íåçàáàðîì òóò
ç’ÿâëÿòüñÿ ïåðø³ â³äâ³äóâà÷³.

Â³äêðèëè çàêëàä ó ðàìêàõ ñï³ëüíîãî
ïðîåêòó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñî-
ö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ä³òåé, ñ³ì’¿ òà ìîëî-
ä³ òà ì³æíàðîäíî¿ ãóìàí³òàðíî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ “ÑÍ²Ä Ôîíä Ñõ³ä-Çàõ³ä”, âèíÿòêîâî
íà êîøòè ñïîíñîð³â. Çà ñëîâàìè äèðåê-
òîðà ì³ñüêîãî Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá
äëÿ ä³òåé, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Âàëåð³ÿ Òàíöþ-
ðè, îñíîâíîþ ìåòîþ íîâîãî çàêëàäó åêñ-
òðåíî¿ äîïîìîãè ñòàíå ïîë³ïøåííÿ äî-
ñòóïó ä³òÿì òà ï³äë³òêàì, ùî æèâóòü íà
âóëèö³, äî ìåäè÷íèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ ³ ñî-
ö³àëüíèõ ïîñëóã. Ïëàíóþòü, ùî ðîáîòà
öåíòðó äîïîìîæå çìåíøèòè ðèçèê Â²Ë-
³íôåêö³¿ òà çàõâîðþâàíü, ÿê³ ïåðåäàþòü-
ñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì, à òàêîæ öåíòð ïðî-

ïàãóâàòèìå çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ ñåðåä
ãðóïè ðèçèêó.

“Áóäü-ÿêà äèòèíà, ÿêà çâåðíåòüñÿ çà
äîïîìîãîþ äî Öåíòðó, çìîæå îòðèìàòè
êîìïëåêñí³ ïîñëóãè, à ñàìå: ãàðÿ÷å õàð-
÷óâàííÿ, ïîòð³áíèé îäÿã òà êîíñóëüòàö³¿
ôàõ³âö³â”,— ðîçïîâ³â ïàí Òàíöþðà. Çà
éîãî ñëîâàìè, çàêëàä ðîçðàõîâàíî íà 20—
30 îñ³á â³ä 9 äî 16 ðîê³â. “Ùîïðàâäà, îä-
íî÷àñíî ¿õ òóò ïåðåáóâàòèìå íå á³ëüøå
äåñÿòè,— çàçíà÷èâ â³í.— Ä³òåé äîïðàâëÿ-
òèìå äî Öåíòðó ñïåö³àëüíà ìîá³ëüíà
êîìàíäà, ÿêà âè¿æäæàòèìå íà âîêçàëè,
âóëèö³”. Â³í äîäàâ, ùî âñ³ ïîñëóãè òà ðî-
áîòó ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â îïëà÷óâàòè-
ìóòü ³ç áëàãîä³éíîãî ôîíäó. Æîäíî¿ êî-
ï³éêè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà öå íå âè-
òðàòÿòü. “Òîð³ê ñòîëè÷íà âëàäà â³äêðèëà
â ì³ñò³ äâà öåíòðè äëÿ Â²Ë-³íô³êîâàíèõ
ä³òåé ³ ìîëîä³, òîáòî äëÿ ëþäåé, ÿê³ âæå
çíàþòü ñâ³é ñòàòóñ,— çàçíà÷èâ Âàëåð³é
Òàíöþðà.— Âñ³ âîíè çìîæóòü áåçïëàòíî
îòðèìàòè ñîö³àëüíó äîïîìîãó”.

Çà ñëîâàìè ðåã³îíàëüíîãî äèðåêòîðà

ñïåöôîíäó ì³æíàðîäíî¿ ãóìàí³òàðíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ “ÑÍ²Ä Ôîíä Ñõ³ä-Çàõ³ä” Îëå-
íè Âîñêðåñåíñüêî¿, ¿õíÿ îðãàí³çàö³ÿ ïðà-
öþº â êðà¿íàõ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè òà Öåí-
òðàëüíî¿ Àç³¿ ç 2001 ðîêó. “Â Óêðà¿í³ íà-
ø³ ïðîåêòè ñïðÿìîâàí³ íà ïðîô³ëàêòèêó
Â²Ë ñåðåä íàéâðàçëèâ³øèõ ä³òåé âóëèö³,—
çàçíà÷èëà âîíà.— Ìè ïðîâåëè äîñë³äæåí-
íÿ â Óêðà¿í³ ³ ç’ÿñóâàëè, ùî ìàéæå 70
â³äñîòê³â áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé âæèâàþòü
íàðêîòèêè ³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè”.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî íàðàç³ öå ïåð-
øèé â ñòîëèö³ “Öåíòð åêñòðåíî¿ äîïîìî-
ãè ä³òÿì”. “Òàêèé îá’ºêò º ëèøå â Îäå-
ñ³, àëå, ñïîä³âàþñÿ, ùî â ñòîëèö³ ¿õ ê³ëü-
ê³ñòü çðîñòå,— çàïåâíèâ ïàí Æóðàâ-
ñüêèé.— Àäæå ïðîáëåìà ä³òåé, ÿê³ æè-
âóòü íà âóëèöÿõ ³ âîêçàëàõ, íå çìåíøóº-
òüñÿ”. Â³í äîäàâ, ùî âïðîäîâæ øåñòè ì³-
ñÿö³â ó ñòîëèö³ âèÿâëåíî 300 òàêèõ ä³òåé,
â³êîì â³ä 9 äî 26 ðîê³â, ÿê³ ïðè¿õàëè äî
Êèºâà ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, ç íèõ
51 — ìåøêàíö³ ñòîëèö³

Ñòîëè÷íèé òðàíñïîðò 
ðîçâèâàòèìåòüñÿ ïî-íîâîìó
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïëàíóº ñòâîðèòè ìóí³öèïàëüíå òàêñ³
òà â³äðîäèòè ð³÷êîâèé òðàìâàé÷èê
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора місь ий олова Леонід
Черновець ий з стрівся з транс-
портни ами та представни ами
ре ламної ал зі. Під час нара-
ди йшлося про розв’язання
проблем, реалізацію ідей з по-
ліпшення сит ації в період фі-
нансової ризи. Вже сьо одні
мер ознайомиться з найці аві-
шими пропозиціями бізнесменів
та підпише оди про спільн ді-
яльність, приб т и від я ої діли-
тим ть порівн . Столична влада
обіцяє сприяти підприємцям
вирішенні всіх питань.

Ùîäíÿ ñòîëè÷íèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé çóñòð³÷àºòüñÿ ç ïðåäñòàâíè-
êàìè ð³çíèõ ãàëóçåé çàäëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ
ì³ñüêèõ ïðîáëåì. Ó÷îðà ìåð ïðèéìàâ
òðàíñïîðòíèê³â òà ïðåäñòàâíèê³â ðåêëàì-
íî¿ ³íäóñòð³¿. Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè éøëîñÿ
ïðî ðîçâèòîê öèõ íàïðÿìê³â ó ñòîëèö³,
íàñàìïåðåä ïðî ä³ÿëüí³ñòü ó ïåð³îä åêî-
íîì³÷íî¿ íåñòàá³ëüíîñò³. Ìåð çàïðîïî-

íóâàâ íîâ³ ³í³ö³àòèâè òà çàæàäàâ â³ä ïðè-
ñóòí³õ ïðîïîçèö³é ñòîñîâíî ïîë³ïøåííÿ
¿õíüîãî á³çíåñó é ïðîöâ³òàííÿ ñòîëèö³ ³
êèÿí.

“ß çíàþ, ùî âñ³ âè ñïëà÷óºòå ïîäàòêè,
äàºòå ðîáî÷³ ì³ñöÿ,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.— Îñîáèñòî õî÷ó, ùîá ì³é
óëþáëåíèé Êè¿â ìàâ íàéë³ïø³ òðàíñïîðò-
í³ çàñîáè, çâ’ÿçîê. Òîìó ìè ñïðèÿòèìå-
ìî ðîçâèòêó âàøîãî á³çíåñó, çðîñòàííþ
çàðîá³òíî¿ ïëàòè”. Ì³ñüêèé ãîëîâà ïîîá³-
öÿâ, ùî çìîæå âèð³øèòè âñ³ ïèòàííÿ ï³ä-
ïðèºìö³â. Íàïðèêëàä, ÿêùî â íèõ º ïðîá-
ëåìè ç âèêóïîì çåìë³, òî ä³ëÿíêè íàäà-
âàòèìóòü çà ï³ëüãîâèìè ñòàâêàìè. Òå æ
ñàìå ñòîñóºòüñÿ ³ ïðèäáàííÿ òà îðåíäè
îêðåìèõ ïðèì³ùåíü ó ì³ñò³. “ß îñîáèñòî
õî÷ó, ùîá âñ³ âè ðîçâèâàëèñÿ,— ñêàçàâ
ìåð.— Çîêðåìà ìåíå ö³êàâëÿòü ðîçâèòîê
ìóí³öèïàëüíîãî òàêñ³, â³äêðèòòÿ, ÿê ì³-
í³ìóì, äåñÿòè ì³ñöü äëÿ àâòîáóñíèõ ñòîÿ-
íîê. Ãîòîâèé òàêîæ ðîçãëÿíóòè ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî çàëó÷åííÿ ó âàø á³çíåñ ³íâåñ-
òèö³é”.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîäàâ, ùî íàé-
äîö³ëüí³øîþ º ðîáîòà çà ïðèíöèïîì 50
íà 50. Òîáòî ïîëîâèíó ãðîøåé âíîñèòü
ì³ñòî, à ïîëîâèíó — á³çíåñìåí. Ñâîºþ
÷åðãîþ, ïîëîâèíà çàðîáëåíèõ êîøò³â
íàäõîäèòèìå äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó, à
äðóãà ïîëîâèíà — ï³äïðèºìöåâ³.

Ï³ä ÷àñ íàðàäè êîæåí ³ç ó÷àñíèê³â çì³ã
âèñëîâèòè ïðîïîçèö³¿ àáî çàïðîïîíóâà-
òè ùîñü íîâå. Çîêðåìà á³ëüø³ñòü ïðåä-
ñòàâíèê³â ðåêëàìíî¿ ãàëóç³, ÿê³ ïðàöþ-
þòü ó ìåòðîïîë³òåí³, íåçàäîâîëåí³ òàðè-
ôàìè íà ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìíî¿ ïðî-
äóêö³¿ ³ õîò³ëè á ¿õ çìåíøèòè. Îñîáëèâî
íà ñîö³àëüíó ðåêëàìó.

Ñëóøí³ ïðîïîçèö³¿ ïðîëóíàëè â³ä
òðàíñïîðòíèê³â. Òàê, âëàñíèêè ïðèâàò-
íèõ òàêñîìîòîð³â ïðîïîíóþòü ñòîëè÷í³é
âëàä³ ñòâîðèòè ñï³ëüíèé òàêñîïàðê. Êå-
ð³âíèê ïàðîïëàâíî¿ êîìïàí³¿ Âîëîäèìèð
Íàóìåíêî çàö³êàâëåíèé ó ïåðåâåçåíí³ íå
ò³ëüêè ïàñàæèð³â, à é âàíòàæ³â. Äëÿ öüî-
ãî ð³÷êîâèêàì ïîòð³áíå ñïðèÿííÿ ì³ñòà
ùîäî ñïîðóäæåííÿ ïðè÷àë³â. Ìåð ñõâà-
ëèâ òàêó ïðîïîçèö³þ, àäæå â Êèºâ³ ïëà-
íóþòü ðåàí³ìóâàòè ð³÷êîâèé òðàìâàé÷èê.
“ßêùî âè â³çüìåòåñÿ çà öþ ñïðàâó, ÿ ïðî-
ïîíóþ âàì ï³äòðèìêó ³ ïîñàäó â ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ — íà÷àëüíèêîì óïðàâ-
ë³ííÿ ð³÷êîâîãî òðàìâàÿ”,— çâåðíóâñÿ äî
ïàíà Íàóìåíêà ñòîëè÷íèé ãðàäîíà÷àëü-
íèê.

Íàéö³êàâ³ø³ ïðîïîçèö³¿ ìåð ïîîá³öÿâ
ðîçãëÿíóòè âæå ñüîãîäí³ ï³ä ÷àñ ðàíêî-
âî¿ íàðàäè ³ ï³äïèñàòè ç ï³äïðèºìöÿìè
óãîäè ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü. Çàïðîøåí³
æ ìàþòü äî öüîãî ÷àñó ï³äãîòóâàòè òà íà-
ëåæíèì ÷èíîì îôîðìèòè çàÿâêè

Заст пни олови КМДА Віталій Ж равсь ий пере онаний, що «Центр е стреної допомо и дітям»
допоможе зменшити іль ість ВІЛ-інфі ованих серед в личних підліт ів
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Çà òèì, àáè êèÿíè â ïåð³îä
êðèçè íå çàëèøàëèñÿ áåç ðîáîòè,
ñòåæèòèìå ñïåö³àëüíèé êîîðäè-
íàö³éíèé êîì³òåò ñïðèÿííÿ çàé-
íÿòîñò³ íàñåëåííÿ. Î÷îëèëà éî-
ãî çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà. Ôàõ³âö³ çä³éñíþ-

âàòèìóòü ìîí³òîðèíã ñèòóàö³¿ íà
ñòîëè÷íîìó ðèíêó ïðàö³.

Íà ê³íåöü ñ³÷íÿ íà îáë³êó Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿ-
òîñò³ ïåðåáóâàëî 10 òèñÿ÷ 40 îñ³á,
òîä³ ÿê òîð³ê íà ïî÷àòêó ðîêó ¿õ
áóëî 5 òèñÿ÷. Íà÷àëüíèê Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà çàéíÿ-
òîñò³ Òåòÿíà Êèñ³ëüîâà êàæå, ùî
íàéã³ðøà ñèòóàö³ÿ ó Äåñíÿíñüêî-
ìó, Äàðíèöüêîìó òà Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîíàõ. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, íà
Ïå÷åðñüêó ðîáîòó ÷åðåç öåíòð
çàéíÿòîñò³ øóêàþòü ëèøå 232
îñîáè. Ïðîòå öå ëèøå îô³ö³éí³
äàí³. Ïàí³ Êèñ³ëüîâà ñòâåðäæóº,
ùî ³ñíóº ùå òàê çâàíå ïðèõîâà-
íå áåçðîá³òòÿ — ëþäè, ÿêèì ñêî-
ðî÷åíî ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ãîäèí
÷è äí³â àáî êîòðèõ âçàãàë³ â³ä-
ïðàâèëè ïðèìóñîâî ó íåîïëà÷ó-
âàí³ â³äïóñòêè. Çà ÷îòèðè îñòàí-
í³õ ì³ñÿö³ ê³ëüê³ñòü òèõ, õòî ïðà-
öþº ó òàêîìó ðåæèì³, çðîñëà â
3,5 ðàçó ³ ñòàíîâèòü áëèçüêî 100
òèñÿ÷ îñ³á.

Òèì ÷àñîì òîð³ê Êè¿â ïåðåâè-
êîíàâ ïëàí ç³ ñòâîðåííÿ íîâèõ
ðîáî÷èõ ì³ñöü. Çàì³ñòü 62 òèñÿ÷
çàïëàíîâàíèõ ¿õ ç’ÿâèëîñÿ 86 òè-
ñÿ÷. Äëÿ 10 òèñÿ÷ áåçðîá³òíèõ
ñüîãîäí³ ëèøå ÷åðåç ì³ñüêèé
Öåíòð çàéíÿòîñò³ ïðîïîíóþòü 24
òèñÿ÷³ âàêàíñ³é.

“Ó ñåðåäíüîìó öå äâ³ âàêàíñ³¿

íà îäíîãî áåçðîá³òíîãî, òîä³ ÿê
ïî Óêðà¿í³ ö³ ïîêàçíèêè ó ï’ÿòü
ðàç³â âèù³. Àëå ÿêùî ëþäèí³ ðî-
á³òíè÷î¿ ïðîôåñ³¿ ó ñòîëèö³ ïðî-
ïîíóþòü ÷îòèðè ì³ñöÿ, ïðàö³â-
íèêîâ³ áåç îñîáëèâèõ âèìîã —
ø³ñòü, òî ñëóæáîâöåâ³ — îäíó
àáî æ âàêàíñ³é íåìàº”, — ïîÿñ-
íþº ïàí³ Êèñ³ëüîâà. Âîäíî÷àñ
60 % áåçðîá³òíèõ ÿêðàç º ñëóæ-
áîâöÿìè, 80 % ³ç ÿêèõ ìàþòü âè-
ùó îñâ³òó. Çíàéòè äëÿ íèõ òàê³
æ ïðåñòèæí³ ì³ñöÿ ç êîëèøí³ì
ð³âíåì îïëàòè ïðàêòè÷íî íå-
ìîæëèâî. Àðì³þ áåçðîá³òíèõ
ñâî¿ìè ïðàö³âíèêàìè ïîïîâíè-
ëè 60 áàíê³â, ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿,
ãîòåë³, àâòîêîíöåðíè, ëîã³ñòè÷-
í³ êîìïàí³¿ òà ðåêëàìí³ àãåíö³¿,
à òàêîæ ìåä³àõîëäèíãè.

ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòî-
ñò³ Îëåêñàíäð Ìåëüíèê, â³ñ³ì
òèñÿ÷ áåçðîá³òíèõ êèÿí, ùî ïå-
ðåáóâàþòü íà îáë³êó, îòðèìóþòü
ãðîøîâó äîïîìîãó. ¯¿ ðîçì³ð ð³â-
íèé ñåðåäí³é çàðïëàòí³ ïî Êè-
ºâó. Íàãàäàºìî, ùî öÿ ñóìà 

óäâ³÷³ á³ëüøà, í³æ çàãàëîì ïî
Óêðà¿í³, ³ ñÿãàº 3,5 òèñÿ÷³ ãðí.
Ëèøå çà ñ³÷åíü äîïîìîãè ç áåç-
ðîá³òòÿ âèïëà÷åíî 10 ìëí ãðí.

Âèïëàòà äîïîìîãè íà òë³ òî-
òàëüíèõ ñêîðî÷åíü ðîáèòü Öåíòð
çàéíÿòîñò³ ïðèâàáëèâèì. Ïðîòå
íåùîäàâí³ çàêîíîäàâ÷³ çì³íè
çìåíøèëè òðèâàë³ñòü âèïëàòè
äîïîìîãè íà 90 äí³â. Ïåðø³ òðè
ì³ñÿö³ ãðîøåé íå âèïëà÷óâàòè-
ìóòü. Íà äóìêó àâòîð³â, íîâîââå-
äåííÿ ìàº ñòèìóëþâàòè áåçðî-
á³òíèõ íå ïðîñòî ñòàòè íà îáë³ê
³ áðàòè ãðîø³, à àêòèâíî øóêàòè
íîâó ðîáîòó.

Ïàðàëåëüíî â ñòîëèö³ íàìàãà-
òèìóòüñÿ çáåð³ãàòè âæå ³ñíóþ÷³
ðîáî÷³ ì³ñöÿ. “Ìè áåçïîñåðåäíüî
ç ï³äïðèºìñòâàìè âèâ÷àòèìåìî,
ÿê³ ïðàö³âíèêè íàéá³ëüøå ïî-
òð³áí³ ñüîãîäí³, é íà îñíîâ³ òàêî-
ãî àíàë³çó ïðîïîíóâàòèìåìî ïå-
ðåíàâ÷àííÿ, ï³äãîòîâêó ñïåö³à-
ë³ñò³â. Òîáòî ãîòóâàòèìåìî íå ïå-
ðóêàð³â, ôëîðèñò³â, à ëèøå çàòðå-
áóâàí³ ïðîôåñ³¿”, — çàïåâíèëà
Òåòÿíà Êèñ³ëüîâà

Êèÿíàì çáåðåæóòü ðîáî÷³ ì³ñöÿ
Çàéíÿò³ñòü ñòîëè÷íîãî íàñåëåííÿ ïðîêîíòðîëþº êîîðäèíàö³éíèé êîì³òåò
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У с ладних е ономічних мовах місь а влада пра не
збере ти ожне робоче місце. З цією метою місті за-
працював оординаційний омітет зі сприяння зайнято-
сті населення. Нині без роботи залишилися майже 11
тисяч иян. Ще 100 тисяч зіт н лися з "прихованим"
безробіттям — с ороченням робочо о час та вим ше-
ною відп ст ою за власний рах но . Для тих, хто не
має роботи, місь ий центр зайнятості пропон є 24 ти-
сячі ва ансій, одна більшість — робітничі професії.
Натомість безробітними столиці залишилися здебіль-
шо о сл жбовці з фінансових станов, ре ламних а ен-
цій. 80 % із них мають вищ освіт і очі ють висо ої
зарплати. Протя ом січня безробітним иянам випла-
чено 10 млн рн допомо и.

Ìàêñèì ÌÅÄÈÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Завтра столичний іпо-
дром від риє сезон пере-
онів. Особливістю ниніш-
ніх зма ань стане те, що
вперше за ба ато ро ів
т т працюватиме тоталі-
затор. Кожен охочий змо-
же зробити став та ви-
рати пристойн с м .
Мер Києва Леонід Черно-
вець ий же пообіцяв, що
переможець отримає сто
тисяч доларів. Кошти від
ри поповнять столичний
бюджет, їх ви ористають
на соціальні про рами.

Óæå çàâòðà ñòîëè÷íèé ³ïîäðîì
â³äêðèâàº íîâèé ñåçîí. Óïåðøå
çà áàãàòî ðîê³â òàì çàïðàöþº
ñïðàâæí³ñ³íüêèé òîòàë³çàòîð.
Â³í óæå áóâ çà Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó, àëå ç³ çäîáóòòÿì Óêðà¿íîþ
íåçàëåæíîñò³ éîãî çàðàõóâàëè äî
àçàðòíèõ ³ãîð. Ïîäàòê³âö³ çàáî-
ðîíèëè öèì çàéìàòèñÿ, òîæ íè-
í³ òîòàë³çàòîðà íåìàº íà æîäíî-
ìó ³ïîäðîì³ Óêðà¿íè. Â Êèºâ³ ç
öüîãî ñåçîíó çàâäÿêè ³í³ö³àòèâ³
ÊÌÄÀ â³í ç’ÿâèòüñÿ. À âò³ì, íà
öüîìó ñþðïðèçè â³ä êè¿âñüêîãî
³ïîäðîìó íå çàê³í÷óþòüñÿ. Íî-
âèíêîþ ñåçîíó ñòàíóòü ùîòèæ-
íåâ³ ïðÿì³ òðàíñëÿö³¿ ïåðåãîí³â
íà òåëåêàíàë³ “Êè¿â”. Ïîâ’ÿçà-
íî öå ç òèì, ùî, êð³ì êëàñè÷-
íèõ ñòàâîê, ç’ÿâèòüñÿ çìîãà ïå-
ðåâ³ðèòè ñâîþ óäà÷ó çà äîïîìî-
ãîþ ìîá³ëüíîãî. “Òàêèì ÷èíîì,
íàâ³òü óäîìà ëþäè çìîæóòü ðî-
áèòè ñòàâêè ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî
òåëåôîíó. Íàñê³ëüêè âäàëî ìè
çìîæåìî ðåàë³çóâàòè ö³ ïëàíè,
áóäå âèäíî âæå â ïåðøèé äåíü
ñåçîíó”, — ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-
êó” äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Êè¿âñüêèé ³ïîäðîì”
Þð³é Òºðºõîâ.

Îñòàòî÷íîãî ðîçì³ðó ñòàâîê
äèðåêòîð ³ïîäðîìó íàðàç³ íàçâà-
òè íå çì³ã. Ïðîòå çàóâàæèâ, ùî
ì³í³ìàëüí³ ñòàâêè áóäóòü äîñòóï-

íèìè êîæíîìó îõî÷îìó. “Ïðàê-
òèêóþòü, ÿê ïðàâèëî, ñòàâêè 1—
5 ãðèâåíü çà îäèí çá³ã. ª áàãàòî
ð³çíîâèä³â ãðè â òîòàë³çàòîð.
Ñòàâêè ìîæíà ðîáèòè ÿê íà îä-
íîãî êîíÿ, òàê ³ íà äâîõ, òðüîõ
÷è íàâ³òü ÷îòèðüîõ ³ç ïåðåõîäîì
íà íàñòóïíèé çà¿çä. Öå òàêà ñïå-
öèô³÷íà ãðà — äóæå ö³êàâà ³ çà-
õîïëèâà”, — çàçíà÷èâ ïàí Òºðº-
õîâ.

Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé óæå ïîîá³öÿâ, ùî ïåðåìî-
æåöü òîòàë³çàòîðà îòðèìàº 100
òèñÿ÷ äîëàð³â. À êîøòè â³ä ãðè
âèêîðèñòàþòü íà ô³íàíñóâàííÿ
ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì.

Ïåðåãîíè íà êè¿âñüêîìó ³ïî-
äðîì³ áóäóòü ùîíåä³ë³. Ïðîòÿ-

ãîì äíÿ çàçâè÷àé â³äáóâàºòüñÿ
â³ä äåñÿòè äî ï’ÿòíàäöÿòè òàêèõ
çàá³ã³â. Ê³ëüê³ñòü êîíåé, ùî áå-
ðóòü ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ, çàëå-
æèòü â³ä â³êó ³ ïîêàçíèê³â ï³ä-
ãîòîâêè. Òàê, â îäíîìó çàá³ãó
ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â³ä øåñòè
äî âîñüìè êîíåé.

Êè¿âñüêèé ³ïîäðîì íàðàç³ º
íàéêðàùèì â Óêðà¿í³. “Êîæíèé,
õòî çàéìàºòüñÿ ïëåì³ííîþ ðåïðî-
äóêö³ºþ, âèðîùóâàííÿì ðèñàê³â,
õî÷å, ùîá ¿õ âèïðîáîâóâàëè ñàìå
â íàñ. Ïðè÷èíîþ öüîãî º òîé
ôàêò, ùî ìè çóì³ëè çáåðåãòè âñ³
ñëóæáè, âñ³õ ñïåö³àë³ñò³â, á³ãîâ³
äîð³æêè, âåòåðèíàðíó ñëóæáó”,—
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” Þð³é Òº-
ðºõîâ. Ïðîòå, íà æàëü, äî ñâ³òî-

âîãî ð³âíÿ íàøèì ôàõ³âöÿì ó ö³é
ãàëóç³ ùå äàëåêî. “Òàì çîâñ³ì ³í-
ø³ ï³äõîäè, ³íø³ ñèñòåìè, ³íø³
ïîðîäè êîíåé. Ìè æ ñüîãîäí³ ëè-
øå íàìàãàºìîñÿ äîñÿãàòè ¿õíüîãî
ð³âíÿ. Íàø³ ïîêàçíèêè ñòð³ìêî
ïîêðàùèëèñÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
ï’ÿòè ðîê³â. Ìè íàâ³òü âîçèëè îä-
íîãî êîíÿ äî Ôðàíö³¿, äå â³í áóâ
ó ïëàòíîìó ÷åòâåðòîìó ì³ñö³. À
öå âæå âàãîìèé ðåçóëüòàò”, — çà-
çíà÷èâ íàø ñï³âðîçìîâíèê.

Ñàìå îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â äè-
ðåêòîð ñòîëè÷íîãî ³ïîäðîìó íà-
çèâàº íàéïë³äí³øèì ïåð³îäîì ç
÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. “Ìè
ïî÷àëè àíàë³çóâàòè ³ âèêîðèñòî-
âóâàòè ºâðîïåéñüêèé äîñâ³ä. Òàì
ðåçóëüòàò çíà÷íî âèùèé ïîð³â-

íÿíî ç íàìè. Òîæ òåïåð óæå ç’ÿ-
âèëèñÿ ï³äïðèºìö³, ÿê³ ïî÷àëè
çàêóïîâóâàòè ìàòî÷íå ïîãîë³â’ÿ
ò³º¿ ñåëåêö³¿. Ïî÷èíàºòüñÿ ðîáî-
òà ³ç êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè
ïðîãðàìàìè”, — çàóâàæèâ â³í.

Ç îãëÿäó íà öå, à òàêîæ íà óâà-
ãó, ÿêó îñòàíí³ì ÷àñîì ïî÷àëà
ïðèä³ëÿòè ³ïîäðîìó ì³ñüêà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ, ïàí Òºðºõîâ íàãîëîñèâ
íà ïåðñïåêòèâàõ ñâîãî ï³äîï³÷-
íîãî ï³äïðèºìñòâà: “ßêðàç íèí³
ìè ïðèéøëè äî òîãî, ùî ç òàêîþ
áàçîþ, ÿê ó íàñ, ìè ìîæåìî çðî-
áèòè ³ïîäðîì â³çèò³âêîþ ì³ñòà.
Íåìàº æîäíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ ñòî-
ëèö³, äå á íå áóëî ³ïîäðîìó. Ó
Ôðàíö³¿, íàïðèêëàä, ¿õ ï’ÿòäåñÿò
÷îòèðè. Â íàñ — ÷îòèðè”

Ñâÿòî êðàñè é àçàðòó
Çàâòðà íà ñòîëè÷íîìó ³ïîäðîì³ ìîæíà áóäå âèãðàòè 100 òèñÿ÷ äîëàð³â

На столичном іподромі ожен інь може принести солідн рошов с м
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Íàöáàíê íàðîñòèâ 
âêëàäè 
ó ö³íí³ ïàïåðè

Íàö³îíàëüíèé áàíê (ÍÁÓ) 2008 ðîêó íà-
ðîñòèâ âêëàäåííÿ â ö³íí³ ïàïåðè íåðåçè-
äåíò³â íà 64 %, òîáòî äî 126,983 ìëðä ãðí
ç 77,436 ìëðä ãðí íà ïî÷àòêó ðîêó. Ïðî öå
éäåòüñÿ ó â³äïîâ³äíîìó ïîâ³äîìëåíí³ ÍÁÓ.
Çîêðåìà, âêëàäåííÿ Íàöáàíêó â ö³íí³ ïà-
ïåðè íåðåçèäåíò³â ó ÷åòâåðòîìó êâàðòàë³
âèðîñëè íà 27 % — ç 99,916 ìëðä ãðí. Çà
ï³äñóìêàìè 2007 ðîêó, âêëàäåííÿ ÍÁÓ â
ö³íí³ ïàïåðè íåðåçèäåíò³â çá³ëüøèëèñÿ íà
79 % — ç 43,187 ìëðä ãðí. Êð³ì òîãî, Íàö-
áàíê ïîâ³äîìëÿº, ùî çàãàëîì éîãî àêòèâè
2008 ðîêó çðîñëè íà 81 %, òîáòî äî 353,477
ìëðä ãðí ç 195,286 ìëðä ãðí. Çà äàíèìè
Öåíòðîáàíêó, â ñòðóêòóð³ éîãî àêòèâ³â
êîøòè òà äåïîçèòè â ³íîçåìí³é âàëþò³
çá³ëüøèëèñÿ íà 31 % — äî 115,325 ìëðä ãðí
(çà ÷åòâåðòèé êâàðòàë — íà 31,959 ìëðä
ãðí), òîä³ ÿê êðåäèòè áàíêàì òà ³íøèì ïî-
çè÷àëüíèêàì çðîñëè â 36 ðàç³â — äî 60,926
ìëðä ãðí (çà ÷åòâåðòèé êâàðòàë — íà 53,294
ìëðä ãðí). Âîäíî÷àñ îáñÿã ö³ííèõ ïàïåð³â
óðÿäó Óêðà¿íè â 2008 ðîö³ âèð³ñ ó 23 ðà-
çè — äî 9,027 ìëðä ãðí (çà ÷åòâåðòèé êâàð-
òàë — íà 8,598 ìëðä ãðí), òîä³ ÿê îáñÿã
êðåäèò³â óðÿäó — íà 28 %, òîáòî äî 10,349
ìëðä ãðí (çà ÷åòâåðòèé êâàðòàë — íà 2,569
ìëðä ãðí). Ñóêóïí³ çîáîâ’ÿçàííÿ ÍÁÓ çà
ìèíóëèé ð³ê çá³ëüøèëèñÿ íà 43 % — äî
255,572 ìëðä ãðí. Ó ñòðóêòóð³ çîáîâ’ÿçàíü
ÍÁÓ áàíêíîòè ³ ìîíåòè â îá³ãó çá³ëüøè-
ëèñÿ íà 37 % — äî 167,538 ìëðä ãðí (çà
÷åòâåðòèé êâàðòàë — íà 21,349 ìëðä ãðí),
êîøòè áàíê³â ñêîðîòèëèñÿ íà 3 % — äî
18,905 ìëðä ãðí (çà ÷åòâåðòèé êâàðòàë —
íà 6,181 ìëðä ãðí)

Óðÿä øóêàº íîâèõ 
ïîçèê çà êîðäîíîì

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â øóêàº íîâèõ ïîçèê äëÿ
ô³íàíñóâàííÿ äåô³öèòó áþäæåòó. Çà ñëîâà-
ìè ïðåì’ºðà Þë³¿ Òèìîøåíêî, óðÿä âåäå
ïåðåãîâîðè ³ç ø³ñòüìà êðà¿íàìè ³ äâ³ ç íèõ
óæå çãîäèëèñÿ ïðîêðåäèòóâàòè Óêðà¿íó. Äå-
ô³öèò öüîãîð³÷íîãî äåðæàâíîãî áþäæåòó
òðîõè ïåðåâèùóº 2 %. ² õî÷à öÿ öèôðà ââà-
æàºòüñÿ ïðèéíÿòíîþ, ïðîòå ó çâ’ÿçêó ç³ ñâ³-
òîâîþ ô³íàíñîâîþ êðèçîþ â óêðà¿íñüêîãî
óðÿäó âèíèêëè âåëèê³ ïðîáëåìè ³ç ô³íàí-
ñóâàííÿì äåô³öèòó. Ïîêè ùî óðÿäîâö³ òà
ëþäè ç îòî÷åííÿ ïðåì’ºðà íå íàçèâàþòü
êðà¿í, ³ç ÿêèìè âåäóòüñÿ ïåðåãîâîðè, ïîñè-
ëàþ÷èñü íà êîíô³äåíö³éí³ñòü ³íôîðìàö³¿.
Åêñïåðòè æ çàçíà÷àþòü: íàé³ìîâ³ðí³øå,
óðÿä äîìîâëÿºòüñÿ ³ç ñõ³äíèìè êðà¿íàìè,
òàêèìè ÿê Êèòàé, ßïîí³ÿ àáî ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè àðàáñüêîãî ñâ³òó. Äëÿ ô³íàíñóâàí-
íÿ äåô³öèòó áþäæåòó Óêðà¿í³ ñüîãîäí³ ïî-
òð³áíî ìàéæå 40 ìëðä ãðí, çàçíà÷àº êîëèø-
í³é ì³í³ñòð åêîíîì³êè Ñåðã³é Òåðüîõ³í.
“Óðÿä ìàº ïîçè÷èòè ãðîø³ äëÿ òîãî, ùîá
ïîêðèòè ïîòî÷í³ ô³ñêàëüí³ ðîçðèâè. Àëå íå
á³ëüøå, í³æ 2,97 % ÂÂÏ, çàïëàíîâàíîãî íà
öåé ð³ê. Öå ïðèáëèçíî 30 — 40 ìëðä ãðí”,—
íàãîëîñèâ â³í

Ïðîáëåìíèõ êðåäèò³â 
ïîá³ëüøàëî

×àñòêà ïðîáëåìíèõ êðåäèò³â ó ñóêóïíî-
ìó îáñÿç³ íàäàíèõ óêðà¿íñüêèìè áàíêàìè
ïîçèê ó ãðóäí³ 2008 ðîêó çðîñëà íà 0,2 %
³ íà 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó äîñÿãëà 2,27 %. Ïðî
öå â÷îðà çàÿâèëè ó Íàö³îíàëüíîìó áàíêó
Óêðà¿íè. Çà äàíèìè Íàöáàíêó, â àáñîëþò-
íîìó âèðàæåíí³ îáñÿã ïðîáëåìíèõ êðåäè-
ò³â çá³ëüøèâñÿ çà ãðóäåíü íà 19,7 % àáî íà
2,96 ìëðä ãðí, òîáòî ìàéæå äî 18 ìëðä ãðí.
Ñóêóïíèé çàðåºñòðîâàíèé ñòàòóòíèé êàï³-
òàë áàíê³â ó ãðóäí³ çá³ëüøèâñÿ íà 23,4 %
àáî íà 15635 ìëðä ãðí — äî 82454 ìëðä ãðí,
ïåðåäóñ³ì çàâäÿêè äåðæàâíèì áàíêàì, ó
ñòàòóòíèé êàï³òàë ÿêèõ óðÿä âí³ñ äåðæîá-
ë³ãàö³¿. Çàãàëîì â³ä ïî÷àòêó ðîêó ñòàòóò-
íèé êàï³òàë óêðà¿íñüêèõ áàíê³â çð³ñ íà 
92,3 % àáî íà 39581 ìëðä ãðí

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

ÌÂÔ âèð³øóº, ÷è äàâàòè
Óêðà¿í³ ãðîø³
Â³äñóòí³ñòü êðåäèòó ìîæå ï³äøòîâõíóòè êðà¿íó äî áàíêðóòñòâà

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні заверш ється
робота місії Міжнарод-
но о валютно о фонд
в У раїні. Напередодні
робот місії б ло по-
довжено до інця ни-
нішньо о тижня для де-
тально о вивчення е о-
номічної сит ації в ра-
їні та з стрічі з пред-
ставни ами раїнсь ої
влади. Наст пно о ж
понеділ а подальш
долю співпраці У раїни
та МВФ виріш ватиме
Рада дире торів фонд
в Вашин тоні. Одна
же зроз міло, що ви-
ділення др о о транш
редит може і не від-
б тися через пор шен-
ня У раїною ряд ви-
мо . Утім, за словами
е спертів, разі при-
пинення співпраці МВФ
та У раїни, е ономічна
сит ація може стабілі-
з ватися самот ж и.

Гра за власними
правилами

Ðàí³øå ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî
ì³ñ³ÿ ÌÂÔ ïðîáóäå â Óêðà¿í³
äî 4 ëþòîãî, îäíàê ¿¿ ðîáîòó
áóëî ïîäîâæåíî äî ê³íöÿ òèæ-
íÿ äëÿ äåòàëüíîãî îçíàéîì-
ëåííÿ ç ñèòóàö³ºþ òà äëÿ ïî-
òð³áíèõ çóñòð³÷åé ³ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè óêðà¿íñüêî¿ âëàäè. Çà-
òðèìêà ç ìîí³òîðèíãîì íè-
í³øíüî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿
â Óêðà¿í³, íà äóìêó îêðåìèõ
åêîíîì³ñò³â, ïîâ’ÿçàíà ç íå-
âèêîíàííÿì ðÿäó âèìîã, ÿê³
íà ñåáå âçÿëà êðà¿íà, àáè îò-
ðèìàòè êðåäèò â³ä ÌÂÔ â ðîç-
ì³ð³ $16,5 ìëðä.

Íàãàäàºìî, ùî íàïðèê³íö³
ìèíóëîãî ðîêó Óêðà¿íà îòðè-
ìàëà ïåðøèé òðàíø êðåäèòó
çà ïðîãðàìîþ standby â ðîçì³-
ð³ $ 4,5 ìëðä. Íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì êðà¿íà ìàëà á îòðèìàòè
÷åðãîâèé òðàíø â³ä ÌÂÔ â
ðîçì³ð³ $1,25 ìëðä. Îäíàê ðå-
àë³çàö³ÿ ïëàí³â ìîæå ç³ðâàòè-
ñÿ. Òàê, çà ñëîâàìè ïðîâ³äíî-
ãî åêîíîì³ñòà Öåíòðó ïðîá-
ëåì åêîíîì³êè Àíäð³ÿ Îíè-
ùåíêà, ÷åðåç íåâèêîíàííÿ âè-
ìîã Ì³æíàðîäíîãî âàëþòíîãî
ôîíäó, Óêðà¿í³ ìîæóòü â³äìî-
âèòè ó íàäàíí³ ÷åðãîâèõ òðàí-
ø³â êðåäèòó. “Íàö³îíàëüíèé
áàíê Óêðà¿íè ïîâèíåí áóâ íà-
äàòè ïðåäñòàâíèêàì ÌÂÔ óñþ
âè÷åðïíó ³íôîðìàö³þ ïðî âè-
òðàòè ïåðøîãî òðàíøó êðåäè-
òó ÌÂÔ. Ñâîºþ ÷åðãîþ, óðÿä
ìàâ áè ïîÿñíèòè, ÷îìó íå áó-
ëî ñôîðìîâàíî â êðà¿í³ áåçäå-
ô³öèòíèé áþäæåò òà çàáåçïå-
÷åííÿ íàäõîäæåíü äî Äåðæ-
áþäæåòó”,— ñêàçàâ â³í. Íà
äóìêó åêîíîì³ñòà, äîïîâ³äü
Ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ òà Äåð-
æàâíî¿ ñêàðáíèö³ ïðî ïåðåâè-
êîíàííÿ ïîêàçíèê³â áþäæåòó
â ñ³÷í³ íèí³øíüîãî ðîêó â³ä³-
ðâàíà â³ä ðåàëüíîñò³, àäæå íå
âðàõîâóº íèçêè îïîñåðåäêîâà-
íèõ òà âàæëèâèõ ïîêàçíèê³â.
“Çîêðåìà îðãàíè äåðæàâíî¿

âëàäè íå íàäàëè âè÷åðïíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî ðîçì³ð ïîâåð-
íåííÿ ÏÄÂ, ïîâíîö³ííî¿ âè-
ïëàòè ïåíñ³é, çàðïëàò ïðàö³â-
íèêàì áþäæåòíî¿ ñôåðè òà ³í-
ø³ ïîêàçíèêè âíóòð³øíüî¿ çà-
áîðãîâàíîñò³ äåðæàâè”,— íà-
ãîëîñèâ ïàí Îíèùåíêî.

Ñâîºþ ÷åðãîþ â Ì³æíàðîä-
íîìó öåíòð³ ïåðñïåêòèâíèõ
äîñë³äæåíü (ÌÖÏÄ) óïåâíåí³,
ùî, ïîïðè îêðåì³ ïîðóøåííÿ
óìîâ êðåäèòó Óêðà¿íîþ, ìîæ-
ëèâî, âñå-òàêè êðà¿í³ íàäàäóòü
÷åðãîâèé òðàíø êðåäèòó.
“Àäæå, ïî-ïåðøå, ðàí³øå
ÌÂÔ íå ïðèçóïèíÿâ ñï³âïðà-
öþ ç êðà¿íàìè, ÿêèì íàäàâàâ
êðåäèòè òà çàâæäè âèìàãàâ äî-
òðèìóâàòèñÿ óìîâ äîãîâîð³â.
Æîäí³é êðà¿í³ íå äîâîäèëîñÿ
ïîâåðòàòè ãðîø³ ÌÂÔ ÷åðåç
íåâèêîíàííÿ óìîâ êðåäèòó-
âàííÿ”,— çàçíà÷àþòü åêñïåð-
òè ÌÖÏÄ.

Відмова
в редиті
не страшна?

Íàïåðåäîäí³ æ “Õðåùàòèêó”
ñòàëî â³äîìî, ùî ïðåäñòàâíèêè
ì³ñ³¿ çàëèøèëèñÿ íåçàäîâîëåí³
çóñòð³÷÷þ ç óðÿäîâöÿìè, àäæå
îñòàíí³ ñòîÿëè íà ñâîºìó ï³ä
÷àñ ïåðåãîâîð³â ³ç ïðåäñòàâíè-
êàìè ÌÂÔ òà äàëè çðîçóì³òè,
ùî çì³íè äî Äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó íå ïåðåãëÿäàòèìóòü. Îä-
íàê ñàìå äåô³öèòíèé áþäæåò
ìîæå çàâàäèòè Óêðà¿í³ îòðèìà-
òè ÷åðãîâó ÷àñòèíó êðåäèòó.

Ìàëî òîãî, ÿê ïîâ³äîìëÿ-
þòü äæåðåëà “Õðåùàòèêà”, â
ô³íàíñîâèõ êîëàõ íàãîëîøó-
þòü, ùî óðÿä ìàº íàì³ð íà-
â³òü çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ
ñîö³àëüíèõ âèïëàò. Ó òîé ñà-
ìèé ÷àñ ÿê îäí³ºþ ç óìîâ îò-
ðèìàííÿ êðåäèòó ÌÂÔ áóëî
“çàìîðîæåííÿ” â 2009 ðîö³
çðîñòàííÿ ñîö³àëüíèõ âè-
ïëàò.

Íà äóìêó íåçàëåæíèõ åêñ-
ïåðò³â, äåô³öèò áþäæåòó â
ðîçì³ð³ 31,1 ìëðä ãðí ìîæå íå
â³äïîâ³äàòè ä³éñíîñò³. “Íà-
ñïðàâä³ ðåàëüíèé äåô³öèò áþ-
äæåòó ìîæå áóòè á³ëüøèì,
àäæå âñ³ ìàêðîåêîíîì³÷í³ ïî-
êàçíèêè óðÿäó, ÿê³ çàêëàäåíî
â ãîëîâíîìó êîøòîðèñ³ êðà-
¿íè, îá’ºêòèâíî çàâèùåí³, ³
ñóìà äåô³öèòó ìîæå áóòè íà
ïîðÿäîê âèùîþ”,— ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó” åêîíîì³ñò Âà-
ñèëü Òêà÷. Îòæå, çà éîãî ñëî-
âàìè, ÷åðåç çíà÷íèé äåô³öèò
ÌÂÔ íå ï³äå íà âèä³ëåííÿ
÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè êðåäèòó,
àäæå â òàêîìó âèïàäêó â íüî-
ìó íå ìàº æîäíîãî ñåíñó —
ñèòóàö³ÿ â åêîíîì³ö³ ïîñò³éíî
ðîçõèòóºòüñÿ, à âëàäà íå âæè-
âàº â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â äëÿ ¿¿
âðåãóëþâàííÿ.

×åðåç öå ïðåäñòàâíèêè ì³-
ñ³¿ ÌÂÔ íà ÷îë³ ç äèðåêòîðîì
ªâðîïåéñüêîãî äåïàðòàìåíòó
Ìàðåêîì Áåëüêîé ïîçàâ÷îðà
çóñòð³ëàñÿ ç Ïðåçèäåíòîì òà
ñïðîáóâàëè ïåðåêîíàòè îñòàí-
íüîãî ïðî ìîæëèâó â³äìîâó â
ïîäàëüøîìó â êðåäèòóâàíí³
êðà¿íè.

Ðàí³øå æ ó Ñåêðåòàð³àò³
Ïðåçèäåíòà çàïåâíÿëè, ùî â
ðàç³, ÿêùî ÌÂÔ â³äìîâèòüñÿ
íàäàòè êðà¿í³ ÷åðãîâèé òðàíø
êðåäèòó, öå íå ïîã³ðøèòü åêî-
íîì³÷íó äèíàì³êó â êðà¿í³.
“Íåîòðèìàííÿ äðóãîãî òðàí-
øó (ÌÂÔ) íå ñïðè÷èíèòü
ñåðéîçíî¿ ïðîáëåìè äëÿ åêî-
íîì³êè. Öå ñåðéîçíî âäàðèòü
ïî ³ì³äæó”,— íàãîëîøóâàâ ðà-
í³øå çàñòóïíèê ãîëîâè Ñåê-
ðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Îëåê-
ñàíäð Øëàïàê.

Íå âáà÷àþòü í³÷îãî ñòðàø-
íîãî ó â³äìîâ³ ÌÂÔ íàäàë³
êðåäèòóâàòè Óêðà¿íó é åêîíî-
ì³ñòè Öåíòðó ³ìåí³ Ðîçóìêî-
âà. Çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, ðàí³øå
ÌÂÔ óæå ïðèïóñêàâñÿ ö³ëî¿
íèçêè ïîìèëîê ï³ä ÷àñ àç³é-
ñüêî¿ êðèçè â 1997 ðîö³. Íà-
ðàç³ æ äëÿ Óêðà¿íè â³äñîòêîâ³
ñòàâêè çà êðåäèò º âèñîêèìè,
à ìîíåòàðíà ïîë³òèêà, ÿêó íà-
â’ÿçóº ÌÂÔ Óêðà¿í³ (“ïëàâà-
þ÷èé êóðñ” ãðèâí³, ñêîðî÷åí-
íÿ ãðîøîâî¿ ìàñè, ïîçèòèâíå
ñàëüäî çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ òà
³í. — “Õðåùàòèê”), íå â³äïî-
â³äàº çàñàäàì åêîíîì³÷íîãî
çðîñòàííÿ êðà¿í, ùî ðîçâè-
âàþòüñÿ. Êð³ì òîãî, çàáîðîíà
ÌÂÔ êðåäèòóâàòè ðåàëüíèé
ñåêòîð åêîíîì³êè ìîæå ïðè-
çâåñòè äî áàíêðóòñòâ íèçêè
â³ò÷èçíÿíèõ áàíê³â, ó ÿêèõ
óæå ðîçïî÷àëèñÿ ïðîáëåìè òà
ïîñèëèëàñÿ êðèçà ¿õíüî¿ ë³ê-
â³äíîñò³. Òîìó, íà ¿õíþ äóì-
êó, ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³ ìîæå ñòà-
á³ë³çóâàòèñÿ ³ áåç ï³äòðèìêè
ÌÂÔ

МВФ може позбавити У раїн редит , я ий мав би захистити її від дефолт
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Ñåðöå ìàëåíüêî¿ êèÿíêè ìîæå 
íå âèòðèìàòè

Îêñàíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Îñü óæå øîñòèé ð³ê ìèíàº
â³äòîä³, ÿê ñ³ì’ÿ Áîéê³â ìàº
ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì ñâîº¿
äîíüêè ²ðî÷êè. Äâîì³ñÿ÷í³é ¿é
ïîñòàâèëè ä³àãíîç í³êîìó é äî-
ñ³ íå çðîçóì³ëî¿ ãåìàíã³îìè —
âðîäæåíî¿ ïóõëèíè â ä³ëÿíö³
ãðóäíî¿ êë³òêè. Íà ë³êóâàííÿ
ä³â÷èíêè ïîòð³áí³ êîøòè, ÿêèõ
ñàìîòóæêè ðîäèíà ç³áðàòè íå â
çìîç³.

²ðî÷êà — ïåðøà äèòèíà â ìî-
ëîä³é ñ³ì’¿, òîìó íà ¿¿ ïîÿâó íà
ñâ³ò äóæå ÷åêàëè ³ òàòî, ³ ìàìà.
Ìàìà Òåòÿíà Ïåòð³âíà, ÿêà íà
òîé ÷àñ ïðàöþâàëà, çàðàäè òî-
ãî, àáè âàã³òí³ñòü ïðîõîäèëà
íîðìàëüíî, íàâ³òü çàëèøèëà 
ðîáîòó:

— ß çàâæäè âåëà çäîðîâèé
ñïîñ³á æèòòÿ ³ âæå íà ïåðøèõ
ì³ñÿöÿõ çàëèøèëà ðîáîòó. Íà-
ìàãàëàñÿ áàãàòî ãóëÿòè, äèõàòè
ñâ³æèì ïîâ³òðÿì. Òà é ïîëîãè
ïðîéøëè íîðìàëüíî,— ðîçïîâ³-
ëà íàì ìàìà ²ðî÷êè.

Ïåðøîþ ïîáà÷èëà íåçðîçóì³-
ë³ ïëÿìè â ä³ëÿíö³ ñåðöÿ ä³ëü-
íè÷íèé ë³êàð. Ï³ñëÿ òîãî ìàìà
ç äâîì³ñÿ÷íèì íåìîâëÿì ëÿãëè
äî “Îõìàòäèòó”, àäæå, ÿê âè-
ÿâèëîñÿ, îïåðàö³ÿ — ºäèíèé
ñïîñ³á çàðàäèòè ëèõó. Ïðîòå é
òóò óñå íå òàê ïðîñòî. Õ³ðóðãè
íå íàâàæèëèñÿ íà îïåðàö³þ:
ïóõëèíà çíàõîäèòüñÿ íàäòî

áëèçüêî á³ëÿ ñåðöÿ ³ âàæëèâèõ
çàëîç, ìåäèêè áîÿëèñÿ íàøêî-
äèòè. Òîìó çàì³ñòü õ³ðóðã³÷íîãî
âòðó÷àííÿ äèòèíó ïî÷àëè ë³êó-
âàòè ïîòóæíèì ãîðìîíàëüíèì
ïðåïàðàòîì, ùî, ÿê â³äîìî, 
â òàêîìó â³ö³ íàäçâè÷àéíî 
øê³äëèâî.

Çðåøòîþ áàòüêè â³ä ö³º¿ òåðà-
ï³¿ â³äìîâèëèñÿ, ³ â ïàí³ö³ (àäæå
ïóõëèíà íàäàë³ çá³ëüøóâàëàñÿ)
ïî÷àëè øóêàòè ³íø³ ñïîñîáè áî-
ðîòüáè çà çäîðîâ’ÿ äèòèíè.
Àäæå ùî ñàìå ñïðè÷èíèëî õâî-
ðîáó — ÷è òî åêîëîã³ÿ, ÷è ÿêàñü
³íøà ïðè÷èíà, í³êîìó âñòàíî-
âèòè íå âäàëîñÿ. ² òóò áàòüêè
ä³çíàëèñÿ, ùî â Êë³í³ö³ ëàçåð-
íî¿ òåðàï³¿ äîêòîðà Î. Áîãîìî-
ëåöü ³ñíóþòü áåçïå÷í³ ìåòîäè
ë³êóâàííÿ. Òàì ãîëîâíèé ë³êàð
çàïåâíèëà ¿õ, ùî õâîðîáó äîíü-
êè ñïðàâä³ ïîòð³áíî ë³êóâàòè òå-
ðàïåâòè÷íèìè ìåòîäàìè, ïðîòå
ë³êóâàòèñÿ äîâåäåòüñÿ ïðîòÿãîì
ðîêó. Îäèí ñåàíñ êîøòóº 1230
ãðí, à âåñü êóðñ — 7380 ãðí.

— Òàêîæ ë³êàð ïîðàäèëà ïî-
÷åêàòè äî òðüîõ ðîê³â, áî ÷àñòî
áóâàº, ùî äî öüîãî â³êó ïóõëè-
íà çíèêàº ñàìà. Ïðîòå â íàñ, íà
æàëü, òàêîãî íå ñòàëîñÿ, òîæ
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ²ðî÷ö³ âèïîâíè-
ëîñÿ òðè, ìè ðîçïî÷àëè ë³êóâàí-
íÿ ³ ïîäóæàëè ñï³ëüíèìè ìàòå-
ð³àëüíèìè çóñèëëÿìè òðè ñåàí-
ñè,— êàæå Òåòÿíà Ïåòð³âíà.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê áàòüêè ïî÷àëè
øóêàòè äîïîìîãó â ð³çíèõ

ñòðóêòóðàõ, çîêðåìà â ìåð³¿ ñòî-
ëèö³, ¿ì òàêè áóëî âèä³ëåíî ï³â-
òîðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü, ÷îãî âè-
ñòà÷èëî ëèøå íà îäèí ñåàíñ.
Òàêîæ áàãàòî äçâ³íê³â ³ç ïîðà-
äàìè îòðèìàëè áàòüêè ï³ñëÿ ðî-
ëèêà ïðî ²ðèíêó íà ÒÐÊ “Êè-
¿â”. Ó ðàìêàõ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿
“Äîïîìîæè êîíêðåòí³é ëþäè-
í³” çâåðòàºìîñÿ äî âñ³õ íåáàé-
äóæèõ ³ ìè.

²ðî÷êà ñüîãîäí³ æèâå ïîâíî-
ö³ííèì æèòòÿì: â³äâ³äóº äèòñà-
äî÷îê, äîïîìàãàº ìàì³ âèõîâó-
âàòè ìîëîäøîãî áðàòèêà Àðñå-

íà, ÿêîìó âñüîãî ëèøå 2 ðî÷êè.
Ñï³ëêóâàííÿ — ¿¿ óëþáëåíå çà-
íÿòòÿ. ßê êàæå Òåòÿíà Ïåòð³â-
íà, áåç ïîñò³éíîãî êîíòàêòó ç
ëþäüìè ²ðî÷êà íå âèòðèìàëà á.
Íàñòóïíî¿ îñåí³ ä³â÷èíêà ï³äå
äî øêîëè, à ñüîãîäí³ ñòàðàííî
ãîòóºòüñÿ äî öüîãî: ëþáèòü ìà-
ëþâàòè, ÷èòàòè, õîäèòè äî òåàò-
ðó: “ß íàìàãàþñÿ ÷àñòî âîäèòè
²ðî÷êó äî òåàòðó. Òàì âîíà ïî-
÷óâàºòüñÿ ÿêîñü ïî-îñîáëèâî-
ìó”. Íåùîäàâíî ä³â÷èíêà é ñà-
ìà ñòàëà àêòîðêîþ, ç’ÿâèâøèñü
íà íîâîð³÷íîìó ðàíêó â äèòñàä-

êó â ðîë³ Ñí³ãîâî¿ Êîðîëåâè.
Â³ä ³ìåí³ íàøî¿ ðåäàêö³¿ çâåð-

òàºìîñÿ äî âñ³õ íåáàéäóæèõ ³ç
çàêëèêîì ç³ãð³òè ñåðöå ä³â÷èí-
êè ñâîºþ äîïîìîãîþ. Çàòåëåôî-
íóéòå äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
çà òåë. 497-56-44 àáî äî íàøî¿
ðåäàêö³¿ ³ ä³çíàéòåñÿ, ÿê öå êðà-
ùå çðîáèòè. Îñîáèñòèé ðàõóíîê
Áîéêî Òåòÿíè Ïåòð³âíè: ÂÀÒ ÊÁ
“Õðåùàòèê” ¹ 26203000118340,
ÌÔÎ 300670, ³äåíòèô³êàö³éíèé
êîä 2699614561. ×åêàºìî íà âà-
øó ñåðäå÷í³ñòü

Ó ä³â÷èíêè âðîäæåíà ïóõëèíà
ãðóäíî¿ êë³òêè
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Áîðèñ ÊÓØÍ²ÐÓÊ: “Íà ñüîãîäí³ ìè íå áà÷èìî
àí³ ç áîêó óðÿäó, àí³ ç áîêó Íàöáàíêó 
çðîçóì³ëî¿ ïðîçîðî¿ ïîë³òèêè, ÿêó âîíè 
ïëàíóþòü ïðîâîäèòè äëÿ ïîäîëàííÿ êðèçè”
Ô³íàíñîâèé åêñïåðò ïðî åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³
Конфлі т дов ола олови
Національно о бан ли-
ше набирає обертів та
може призвести до непе-
редбач ваних наслід ів.
Адже для ряд важливо
взяти під онтроль ре -
лятора для необмежено о
дост п до редит МВФ,
золотовалютно о запас
Національно о бан
У раїни та до онтролю
емісії. Про наслід и про-
тиріччя між іл ами влади
та про нинішню е ономіч-
н сит ацію в раїні "Хре-
щати " розповів один із
провідних е ономічних
е спертів.

— Íà âàøó äóìêó, ÷èì çàê³í÷èòü-
ñÿ êîíôë³êò ì³æ Êàá³íåòîì Ì³í³ñ-
òð³â ³ Íàöáàíêîì?

— Â Óêðà¿í³ âçàãàë³ íå ìîæíà
ïåðåäáà÷èòè ùî-íåáóäü. Áî ç ïðà-
âîâî¿ òî÷êè çîðó çðîçóì³ëî, ùî ð³-
øåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè º àáñóðä-
íèì ³ íå áóäå âèêîíóâàòèñü. Ç ³í-
øîãî áîêó, ÿ ïðèïóñêàþ, ìîæëè-
âà ñïðîáà íàâ³òü çàõîïëåííÿ Öåí-
òðàëüíîãî áàíêó, ÿê öå âæå â³äáó-
âàëîñÿ ç Ãåíåðàëüíîþ Ïðîêóðàòó-
ðîþ é ³íøèìè óñòàíîâàìè.

— Äåÿê³ åêñïåðòè ñòâåðäæóþòü,
ùî âåñü öåé ñêàíäàë cïðè÷èíåíèé
ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá Êàáì³í ìàâ äî-
ñòóï äî äðóêàðñüêîãî âåðñòàòà. ×è
º ï³äñòàâè äëÿ òàêèõ ñë³â?

— Öå äîñèòü î÷åâèäíèé ôàêò.
Íàñïðàâä³ ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òî-
ìó, ùî ñèòóàö³ÿ ç áþäæåòîì íàä-
çâè÷àéíî òÿæêà. Áî â³í áóâ àá-
ñóðäíèì ³ íåðåàë³ñòè÷íèì ³ç ñà-
ìîãî ïî÷àòêó. Íåäàðåìíî Â³êòîð
Ïèíçåíèê ôàêòè÷íî â³äìîâèâñÿ
éîãî ïîäàâàòè ó Âåðõîâí³é Ðàä³.
Âïåðøå çà îñòàíí³ 15 ðîê³â ó íàñ
áþäæåò äîïîâ³äàâ íå ì³í³ñòð ô³-
íàíñ³â. Éîãî çë³ïëþâàâ Òóð÷èíîâ,
³ öèôðè, ÿê³ òàì º, ôàêòè÷íî âçÿ-
òî ç³ ñòåë³. Òîìó, áåçïåðå÷íî, äëÿ
ôàõ³âö³â áóëî çðîçóì³ëî, ùî ç öèì
áþäæåòîì êðà¿íà ïðîñòî íå çìî-
æå æèòè ³ âèêîíóâàòè éîãî, íàâ³òü
íà ð³âí³ ì³í³ìàëüíèõ ñîö³àëüíî çà-
õèùåíèõ âèäàòê³â áóäå íåìîæëè-
âî. Çðîçóì³ëî, ùî â óðÿä³ íèí³
ñêëàëàñÿ íàäçâè÷àéíî ñêëàäíà ñè-
òóàö³ÿ ç âèêîíàííÿì íàéïîòð³áí³-
øèõ âèòðàò, òîìó ºäèíå äæåðåëî,
ÿêå â³í áà÷èòü, — öå äðóêàðñüêèé
âåðñòàò ÍÁÓ.

— Ãîëîâíèì çâèíóâà÷åííÿì, ÿêå
âèñóâàº Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïàíó
Ñòåëüìàõó, öå òå, ùî â³í âîñåíè íå
âðÿòóâàâ ãðèâíþ â³ä äåâàëüâàö³¿. À
áóëà ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âðÿòóâàòè?

— Íàñïðàâä³ ïðîáëåìà ç êóðñîì
íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè äî ³íîçåì-
íèõ âàëþò âèíèêëà íå ëèøå â
Óêðà¿íè, à é ó á³ëüøîñò³ êðà¿í, ÿê³
ìàþòü ñòîñóíîê àáî äî çîíè ºâðî,
àáî äî äîëàðà. Öå àáñîëþòíî î÷å-
âèäíî, áî êîëè ñêîðîòèëîñÿ êðå-
äèòóâàííÿ â ñâ³òîâ³é åêîíîì³ö³ â
äîëàðàõ, ïî÷àâ ñêîðî÷óâàòèñÿ òàê
çâàíèé êðåäèòíèé ìóëüòèïë³êà-
òîð — öå ñïðè÷èíèëî íàäçâè÷àé-
íó íåñòà÷ó äîëàðà íà ðèíêàõ. Çðî-
çóì³ëî, ÿêùî ÷îãîñü íå âèñòà÷àº

(ó äàíîìó âèïàäêó âàëþòè), òî
êóðñ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè ïî â³ä-
íîøåííþ äî ³íøèõ âàëþò ïî÷è-
íàº ñòð³ìêî ïàäàòè. ²íøà ñïðàâà,
ùî Öåíòðàëüíèé áàíê áóâ çî-
áîâ’ÿçàíèé àáñîëþòíî ³íøèì ÷è-
íîì ä³ÿòè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íîâî-
ãî ð³âíÿ êóðñó íàö³îíàëüíî¿ âà-
ëþòè äî ³íîçåìíèõ âàëþò. ² ìàëî
òîãî, äî íîâîãî ð³âíÿ ñòîñóíê³â ÿê
ç åêîíîì³êîþ, òàê ³ ç áàíêàìè, ïî-
çè÷àëüíèêàìè òîùî.

— Ùå îäíå çâèíóâà÷åííÿ, ÿêå âè-
ñóâàþòü ãîëîâ³ ÍÁÓ, òå, ùî îäíèì
áàíêàì âèä³ëÿëè íàäì³ðí³ êîøòè íà
ðåô³íàíñóâàííÿ, à ³íøèì — âçàãàë³
í³÷îãî. ×è â³äïîâ³äàþòü òàê³ îáâè-
íóâà÷åííÿ ä³éñíîñò³?

— Íàñïðàâä³ öå ìàº âèð³øóâàòè
ñàì Öåíòðàëüíèé áàíê. Â³í ìàº
âèõîäèòè ç òîãî, ÿêèì ÷èíîì çà-
áåçïå÷èòè ñòàá³ëüí³ñòü áàíê³â âçà-
ãàë³. ²íøà ñïðàâà, ùî ïðîöåäóðà,
ÿêà â³äáóâàëàñÿ, áóëà íåïðîçîðà.
Ìàëî òîãî, ïðåòåíç³¿ ùîäî êîðóï-
ö³éíîñò³ é ìîæëèâèõ âàëþòíèõ
ñïåêóëÿö³é, íà ì³é ïîãëÿä, ìàþòü
ï³ä ñîáîþ ï³äñòàâè.

— ßê â³äîìî, óðÿä ÷åðåç ñóä ñêà-
ñóâàâ ð³øåííÿ ÍÁÓ ïðî âèä³ëåííÿ 3
ìëí ãðí íà ðåô³íàíñóâàííÿ áàíêó
“Íàäðà”, ÿê íàäàë³ ðîçâèâàòèìóòü-
ñÿ ïîä³¿ äîâêîëà öüîãî?

— Ñóä íå ñêàñóâàâ, à ïðèçóïè-
íèâ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ. Öå º àá-
ñóðäíîþ ñèòóàö³ºþ. Òàêîãî ùå
æîäíà êðà¿íà ñâ³òó íå çíàëà. Íà-
ñïðàâä³ õòî òîä³ íåñòèìå â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà ñèòóàö³þ ç áàíêîì
“Íàäðà”? Ñóä? Óðÿä? Õòî áóäå ïî-
ò³ì âèêîíóâàòè çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä
ïîçè÷àëüíèêàìè öüîãî áàíêó?
Óðÿä Þë³¿ Òèìîøåíêî ç âëàñíî¿
êèøåí³? Òîáòî íàñïðàâä³ óðÿä ñâî-
¿ìè ä³ÿìè ñàì ïåâíîþ ì³ðîþ äî-
ïîìàãàº Íàö³îíàëüíîìó áàíêó
óíèêíóòè â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñâî¿
êðîêè. Óìîâíî êàæó÷è, ÿêùî
Öåíòðàëüíèé áàíê ä³º íåêîðåêòíî,
òî öå ìîæå ïðèçâåñòè äî ïàä³ííÿ

áàíêó ³ äî âåëèêèõ âòðàò. Àëå ÿê-
ùî óðÿä âòðó÷àºòüñÿ òàêèì àáñóðä-
íèì ñïîñîáîì, ÿê öå â³äáóëîñÿ, òà
çâèíóâà÷óº áàíê, ùå á³ëüøå ïðî-
âîêóþ÷è â³äò³ê çâ³äòè äåïîçèò³â ³
âñüîãî ³íøîãî, òî òèì ñàìèì â³í
ñòâîðþº çðîñòàþ÷³ ïðîáëåìè äëÿ
öüîãî áàíêó. ßêùî öåé áàíê âïà-
äå, òî ôàêòè÷íî âèíóâàòèìè ìà-
þòü áóòè íå ëèøå Öåíòðàëüíèé
áàíê, à é óðÿä Òèìîøåíêî â öüî-
ìó âèïàäêó.

— ×è º íåáåçïåêà ñêóïîâóâàííÿ
óêðà¿íñüêèõ áàíê³â ³íîçåìöÿìè ÷åðåç
çäåøåâëåííÿ ¿õí³õ àêö³é, ñïðè÷èíå-
íå êðèçîþ?

— Òàêà éìîâ³ðí³ñòü ìîæëèâà.
²íøà ñïðàâà, ùî êðèçà íå ò³ëüêè
â Óêðà¿í³, é íà Çàõîä³ íå âñå ãà-
ðàçä. Íàâïàêè, ñèòóàö³ÿ ïîëÿãàº â
òîìó, ùî íèí³ ìè ìàºìî âïåðøå ó
âñåñâ³òí³é ³ñòîð³¿ ãëîáàëüíó åêîíî-
ì³÷íó êðèçó. Ïîñòðàæäàþòü ó á³ëü-
ø³é ÷è ìåíø³é ì³ð³ âñ³ êðà¿íè ñâ³-
òó. Ìàëî òîãî, â³äáóâàºòüñÿ íà-
ñò³ëüêè ïîòóæíà äåñòàá³ë³çàö³ÿ ñâ³-
òîâî¿ âàëþòíî¿ ñèñòåìè, ÿêà ³ñíó-
âàëà ç 1944 ðîêó, òîæ ãîâîðèòè íà-
ðàç³, õòî ÿêèì ÷èíîì âèéäå ç êðè-
çè, õòî êîãî êóïèòü — í³õòî íàâ³òü
óÿâèòè ñîá³ íå ìîæå. Óìîâíî êà-
æó÷è, ìè áà÷èìî, ÿê ñòîâïè àìå-
ðèêàíñüêî¿ ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè,
ÿê³ ïðîñòîÿëè 100 ðîê³â, òåïåð
îïèíÿþòüñÿ áàíêðóòàìè, àáî ¿õ
ïðîñòî õòîñü êóïóº. Êàçàòè, ùî íè-
í³ º òàêèé ðèçèê, òåîðåòè÷íî ìîæ-
ëèâî, àëå ïîòð³áíî ïîäèâèòèñÿ, ÷è
íå âèÿâèòüñÿ òàê, ùî ÿêðàç òîé,
õòî õî÷å éîãî êóïèòè, ñàì óæå íà
öåé ìîìåíò º íà ìåæ³ áàíêðóòñòâà.
Òîìó ÿ á íå ãîâîðèâ, ùî öå íèí³
ïðîáëåìà äëÿ Óêðà¿íè. Íàðàç³ ³ñ-
íóþòü ³íø³ ïðîáëåìè, ÿêèìè ïî-
òð³áíî îï³êóâàòèñÿ.

— ×è íå äîâåäåòüñÿ Íàö³îíàëü-
íîìó áàíêó ââîäèòè òèì÷àñîâ³ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â çíà÷í³é ê³ëüêîñò³ óêðà¿í-
ñüêèõ áàíê³â?

— Íàñïðàâä³ òàêèé ðèçèê ³ñíóº,
àäæå ñèòóàö³ÿ â ïåâíîãî êîëà áàí-
ê³â äîñèòü ñêëàäíà. Àëå çíàòè öå
ìîæå ÍÁÓ ³ òî íå â ïîâí³é ì³ð³,
áî â³í ëèøå äèâèòüñÿ çâ³òí³ñòü. Â³í
íå ìîæå ïåðåâ³ðèòè êîæåí êðåäèò
³ ñóêóïí³ çîáîâ’ÿçàííÿ êîæíîãî
áàíêó. Òîìó ðèçèêè, ïîâ’ÿçàí³ ç
òèì, ùî ð³çêî ïîã³ðøèòüñÿ ô³íàí-
ñîâèé ñòàí áàãàòüîõ áàíê³â, ìàþòü
ï³ä ñîáîþ ï³äñòàâè. ²íøà ñïðàâà,
ùî ÍÁÓ ìàâ áè ³íøèìè ìåõà-
í³çìàìè çàáåçïå÷èòè ñòàá³ëüí³ñòü
áàíê³â. Íå ïðîñòèì ðåô³íàíñóâàí-

íÿì ï³ä 18—20 â³äñîòê³â, áî âñå îä-
íî ö³ ãðîø³ òèì ÷è ³íøèì ÷èíîì
³äóòü íà ïðèäáàííÿ âàëþòè. Àäæå
âñ³ âáà÷àþòü ñïàñ³ííÿ ëèøå â ïå-
ðåâåäåíí³ ãðèâí³ â ³íîçåìíó âàëþ-
òó. Ïî-ïåðøå, ãðîø³, ÿê³ âèä³ëÿº
ÍÁÓ, ïîòð³áíî äàâàòè íå ï³ä ì³í³-
ìàëüíó ñòàâêó ³ ç êîíâåðòàö³ºþ çà
çîáîâ’ÿçàííÿìè ïåðåä êë³ºíòàìè.
Îñîáëèâî â ³íîçåìí³é âàëþò³ — ïå-
ðåâåäåííÿ ¿õ ó ãðèâíþ. Òàêèì ÷è-
íîì ñòâîðþþòü ñòàá³ëüí³ñòü êðå-
äèòíèõ ïîðòôåë³â áàíê³â. ßêùî áó-
äå äîñÿãíóòî ñòàá³ëüíîñò³ êðåäèò-
íèõ ïîðòôåë³â, òî â öüîìó âèïàä-
êó äëÿ íèõ çìåíøàòüñÿ ðèçèêè ïî-
ã³ðøåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó. ßê-
ùî öüîãî íå ðîáèòèìóòü, ó öüîìó
âèïàäêó ñïðàâä³ ìè ìàòèìåìî
çðîñòàþ÷ó ëàâèíó ïðîáëåì ó áàí-
ê³âñüê³é ñèñòåì³. Íà ñüîãîäí³ ìè íå
áà÷èìî àí³ ç áîêó óðÿäó, àí³ ç áî-
êó Íàöáàíêó çðîçóì³ëî¿ ïðîçîðî¿
ïîë³òèêè, ÿêó âîíè ïëàíóþòü ïðî-
âîäèòè äëÿ ïîäîëàííÿ êðèçè.

— Äî ÿêîãî ÷àñó, íà âàøó äóìêó,
òðèâàòèìå öåé ïåð³îä íåâèçíà÷åíî-
ñò³ ó ô³íàíñîâ³é ñôåð³?

— Äîòè, äîêè Þë³ÿ Òèìîøåíêî
ïåðåáóâàòèìå íà ïîñàä³ ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà. Òîìó ùî íàñïðàâä³ ³äåî-
ëîã³þ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè â áóäü-
ÿê³é êðà¿í³ ìàº ôîðìóâàòè óðÿä.
Öå éîãî çàâäàííÿ, éîãî îáîâ’ÿçîê.
ßêùî â³í íå ñïðîìîæíèé öå çðî-
áèòè ³ ëèøå ïîã³ðøóº ñèòóàö³þ ³
ÿêùî ñóñï³ëüñòâî ãîòîâå öå âèòðè-
ìóâàòè — òàê òðèâàòèìå. ßêùî æ
îáóðåííÿ áóäå íàñò³ëüêè æîðñò-
êèì, òî âëàäó ïðîñòî çìåòóòü. Ó
öüîìó ðàç³ çìåòóòü ³ Þë³þ Òèìî-
øåíêî ç áåçäàðíîþ åêîíîì³÷íîþ
ïîë³òèêîþ. ² òîä³ ñèòóàö³ÿ ïî÷íå
çì³íþâàòèñÿ
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про затвердження тарифів на
теплову енергію та встановлення,
погодження тарифів на комунальні

послуги з централізованого опалення
і постачання холодної та гарячої води
і водовідведення холодної та гарячої

води для бюджетних установ

Розпорядження № 128 від 5 лютого 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про теплопостачання”, “Про питну воду та питне водо�
постачання”, Указу Президента України від 03.02.2009 № 65/2009 “Про скасування рішень голови Київ�
ської міської державної адміністрації”, Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердже�
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955, Порядку формування тарифів на по�
слуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Мініс�
трів України від 12.07.2006 № 959, Правил користування системами централізованого комунального во�
допостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з пи�
тань житлово�комунального господарства від 27.06.2008 № 190, з метою запровадження тарифів та ре�
алізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Ïîãîäèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³
âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³
âèðîáëÿþòüñÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, äëÿ
â³äïóñêó áþäæåòíèì óñòàíîâàì (äîäàþòüñÿ).

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âî-
äè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âè-
êîíàâöÿì öèõ ïîñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñ-
íîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç áþäæåòíè-
ìè óñòàíîâàìè ³ ïîãîäèòè íà öüîìó ð³âí³ òàðè-
ôè íà çàçíà÷åí³ ïîñëóãè âèêîíàâöÿì óñ³õ ³íøèõ
ôîðì âëàñíîñò³ (äîäàþòüñÿ).

3. Çàòâåðäèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî
âèðîáëÿºòüñÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” òà ÇÀÒ “ÅÊ
“Äàðòåïëîöåíòðàëü”, äëÿ â³äïóñêó áþäæåòíèì
óñòàíîâàì (äîäàþòüñÿ).

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì öèõ ïîñëóã êîìóíàëü-
íî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóí-
ê³â ç áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè ³ ïîãîäèòè íà
öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà÷åí³ ïîñëóãè ï³ä-
ïðèºìñòâàì — âèðîáíèêàì óñ³õ ³íøèõ ôîðì
âëàñíîñò³, â òîìó ÷èñë³ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” (â ÷àñ-
òèí³ òåïëîâèõ ïóíêò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áà-
ëàíñ³ òà â çîí³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÀÊ “Êè¿âåíåð-
ãî”) ³ ÇÀÒ “ÅÊ “Äàðòåïëîöåíòðàëü” — íà òåï-
ëîâèõ ïóíêòàõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ÀÊ
“Êè¿âåíåðãî” â çîí³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÇÀÒ “ÅÊ
“Äàðòåïëîöåíòðàëü” (äîäàþòüñÿ).

5. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã êîìóíàëü-
íî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóí-
ê³â ç áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè ³ ïîãîäèòè íà
öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà÷åí³ ïîñëóãè âèêî-
íàâöÿì óñ³õ ³íøèõ ôîðì âëàñíîñò³ (äîäàþòüñÿ).

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ö³íîâî¿
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïîñò³éíî ïðîâîäèòè ìåòîäè÷íî-ðîç’ÿñ-
íþâàëüíó ðîáîòó ç âèðîáíèêàìè, âèêîíàâöÿìè
òà ñïîæèâà÷àìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ñòîñîâíî
ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ.

7. Âçÿòè äî óâàãè, ùî:
— òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³-

çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, ÿê³ âèðîá-

ëÿþòüñÿ  ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, çàñòîñî-
âóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ñïîæèò³ ïîñëóãè ç
áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè òà ïðèð³âíÿíèìè äî
íèõ ñïîæèâà÷àìè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ ç íè-
ìè äîãîâîð³â;

— òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³-
çîâàíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âî-
äè, ÿê³ íàäàþòüñÿ  ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”,
çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ñïîæèò³ ïî-
ñëóãè ç áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè òà ïðèð³âíÿ-
íèìè äî íèõ ñïîæèâà÷àìè â³äïîâ³äíî äî óêëà-
äåíèõ ç íèìè äîãîâîð³â.

8. Ðîçðàõóíêè çà õîëîäíó âîäó, ùî âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëü-
íî¿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè, òà â³äïîâ³äíèé îáñÿã ñòîê³â, ïðîâî-
äÿòüñÿ çà òàðèôàìè, ùî âñòàíîâëåí³ íà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ äëÿ â³äïîâ³ä-
íèõ ãðóï ñïîæèâà÷³â.

9. Ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ, âèêîðèñòàí³
ñïîæèâà÷àìè â ðàç³ ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ äî âîäî-
ïðîâ³äíèõ àáî êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ îñíîâíî-
ãî ñïîæèâà÷à, â³äíåñåíîãî äî á³ëüø âèñîêî¿ ãðó-
ïè îïëàòè, ñïëà÷óþòüñÿ çà òàðèôàìè ãðóïè, äî
ÿêî¿ íàëåæàòü, ò³ëüêè â òîìó ðàç³, ÿêùî îñíîâ-
íèé ñïîæèâà÷ íàäàâ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”
â³äïîâ³äí³ äàí³.

10. ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” çàâåðøèòè îá-
ëàäíàííÿ âñ³õ öåíòðàëüíèõ ³ ³íäèâ³äóàëüíèõ òåï-
ëîâèõ ïóíêò³â çàñîáàìè îáë³êó õîëîäíî¿ âîäè,
ÿê³ îáë³êîâóþòü õîëîäíó âîäó, ùî âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ íà âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè, òà çä³éñíþâàòè íàðàõóâàííÿ áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷àì òåïëîâèõ ïóíêò³â âèêëþ÷íî çà ¿õ ïî-
êàçàííÿìè.

1. 3 ìåòîþ ïðèñêîðåííÿ íàäõîäæåííÿ êîø-
ò³â íà ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâ-âèðîáíèê³â êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã, ñïëà÷åíèõ çà ôàêòè÷íî ñïî-
æèò³ ïîñëóãè îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íå-
æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ,
âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð,
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åííÿì, äî-
ðó÷èòè ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñ-
ëþâàëüíèé öåíòð” ñòâîðèòè òà ï³äòðèìóâàòè â
àêòóàëüíîìó ñòàí³ çàãàëüíîì³ñüêó áàçó íàðàõó-
âàíü çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ïðîâîäèòè ðîç-
ùåïëåííÿ òà îáë³ê ïëàòåæ³â, ÿê³ íàä³éøëè íà
îêðåìèé ðîçïîä³ëü÷èé ðàõóíîê, òà ïåðåðàõî-
âóâàòè êîøòè íà ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâ-âèðîá-
íèê³â.

12. ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþ-
âàëüíèé öåíòð”, îðãàí³çàö³ÿì òà óñòàíîâàì, ùî
ïðîâîäÿòü íàðàõóâàííÿ çà ôàêòè÷íî ñïîæèò³
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ïðè ðîçðàõóíêàõ ç îðåí-
äàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü
ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ, ç âëàñíèêàìè òà êâàðòè-
ðîíàéìà÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ
íå çà ïðèçíà÷åííÿì, âíåñòè çì³íè ó â³äïîâ³äí³
ïëàò³æí³ äîêóìåíòè íà ñïëàòó çà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè.

13. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü,
ç ìîìåíòó ââåäåííÿ â ä³þ òàðèô³â, ðîçïîðÿ-
äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

— â³ä 25.12.2008 ¹ 1780 “Ïðî ïîãîäæåííÿ
òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåí-

íÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ áþäæåòíèõ óñ-
òàíîâ òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â”;

— â³ä 25.12.2008 ¹ 1780/1 “Ïðî ïîãîäæåííÿ
òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âñòàíîâëåííÿ òà
ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ³íøèõ ñïî-
æèâà÷³â”.

14. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

15. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç
ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

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

від 5 лютого 2009 №128

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води

і водовідведення холодної та гарячої води, які виробляються
ВАТ “АК “Київводоканал”, для відпуску бюджетним установам

№
п/п Споживачі

Холодна вода Водовідведення

Тариф, рн за 1 б. м води Тариф, рн за 1 б. м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні станови 2,12 2,54 1,80 2,16

№
п/п Споживачі

Холодна вода Водовідведення

Тариф, рн за 1 б. м води Тариф, рн за 1 б. м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні станови 2,20 2,64 1,87 2,24

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ ³ç ñïîæèâà÷àìè Êè-

¿âñüêî¿ îáëàñò³.
2. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç ï³äïðèºìñòâàìè,

óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, çàçíà÷åíèìè ó äîäàòêó 1 òà äîäàòêó 2.
3. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòüñÿ ð³âíîþ çàãàëü-

í³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.
Заст пни олови —

ерівни апарат Б. Стичинсь ий

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

від 5 лютого 2009 № 128

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води

і водовідведення холодної та гарячої води виконавцям цих послуг 
комунальної форми власності для здійснення розрахунків 

з бюджетними установами

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ ³ç ñïîæèâà÷àìè Êè-

¿âñüêî¿ îáëàñò³.
2. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç ï³äïðèºìñòâàìè,

óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, çàçíà÷åíèìè ó äîäàòêàõ 1 òà 2 äî Òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ âèðîá-
ëÿþòüñÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, äëÿ â³äïóñêó áþäæåòíèì óñòàíîâàì.

3. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âðàõîâàí³ âèòðàòè â ðîçì³ð³ 4%, â òîìó ÷èñë³:

2,5% — âèòðàòè âèêîíàâö³â ïîñëóã, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç íàðàõóâàííÿì òà çáîðîì ïëàòåæ³â ñïîæèâà-
÷³â öèõ ïîñëóã;

1,5% — âèòðàòè ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” çà âåäåííÿ çàãàëüíîì³ñü-
êî¿ áàçè íàðàõóâàíü, ðîçùåïëåííÿ òà îáë³êó ïëàòåæ³â òà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíêè ï³ä-
ïðèºìñòâ — âèðîáíèê³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

4. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòüñÿ ð³âíîþ çàãàëü-
í³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий
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Додаток 1

Перелік
підприємств установ та організацій, до яких застосовуються тарифи 

на послуги з централізованого постачання холодної води 
і водовідведення холодної та гарячої води, які виробляються
ВАТ”АК”Київводоканал”, для відпуску бюджетним установам

1. Áóäèíêè òâîð÷îñò³, òâîð÷³ ñï³ëêè, ¿õ ï³ä-
ðîçä³ëè ³ ì³ñöåâ³ îðãàí³çàö³¿ ïðè óìîâ³, ÿêùî âî-
íè íå çàéìàþòüñÿ êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

2. Ìîëî÷íî-ðîçäàòî÷í³ ïóíêòè äèòÿ÷îãî õàð-
÷óâàííÿ, ìîëî÷íà ôàáðèêà-êóõíÿ äèòÿ÷îãî õàð-
÷óâàííÿ ¹ 1, ìîëî÷íà êóõíÿ Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó ïðè äèòÿ÷³é ë³êàðí³ ¹ 9, ìîëî÷íà êóõ-
íÿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ïðè Öåíòðàëüí³é
ðàéîíí³é ïîë³êë³í³ö³ ¹ 1, ÂÀÒ “Çàâîä äèòÿ÷î-
ãî õàð÷óâàííÿ “Ñàëþñ”.

3. Äîøê³ëüí³ óñòàíîâè òà ñåðåäí³ íàâ÷àëüí³
çàêëàäè (äèòÿ÷³ ñàäêè, øêîëè âñ³õ òèï³â, ë³öå¿,
ã³ìíàç³¿, øêîëè-³íòåðíàòè, äèòÿ÷³ áóäèíêè), ïî-
çàøê³ëüí³ çàêëàäè îñâ³òè (äèòÿ÷³ òåõí³÷í³ ñòàí-
ö³¿, òóðèñòè÷í³ ñòàíö³¿, ñòàíö³¿ þíèõ íàòóðàë³ñ-
ò³â, áóäèíêè äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, ï³äë³òêîâ³ êëó-
áè, äèòÿ÷³ îçäîðîâ÷³ òàáîðè òîùî) óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³.

4. Á³áë³îòåêè, ìóçå¿, çàïîâ³äíèêè, áóäèíêè
êóëüòóðè, êëóáè, íàóêîâî-ìåòîäè÷í³ öåíòðè,
çîîïàðê, øêîëè åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé.

5. Äåðæàâíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Òå-
ëåðàä³îêîìïàí³ÿ “Êè¿â”.

6. Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ñàíàòîð³é “Ìàÿê”.

7. Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Îçäîðîâ÷èé òàá³ð “Ë³äåð”.

8. Ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ íàäàþòü ðèòóàëüí³ ïî-
ñëóãè.

9. Ãðîìàäñüê³ áëàãîä³éí³ ôîíäè òà çàêëàäè,
ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç äîãëÿäó çà õâîðèìè ³ ë³ò-
í³ìè ãðîìàäÿíàìè, ä³òüìè òà ³íâàë³äàìè.

10. Óêðà¿íñüêèé êîíãðåñ ³íâàë³ä³â òà ¿ì ïî-
ä³áí³.

11. Ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ “Âî-
äíèê”, ïàëàö ï³äâîäíîãî ñïîðòó “Øêîëà ïëà-
âàííÿ òà çäîðîâ’ÿ”.

12. ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, ÀÊ “Êè¿â-
åíåðãî”, ì³ñüê³ òà ðàéîíí³ êîìóíàëüí³ øëÿõî-
âî-åêñïëóàòàö³éí³ ï³äïðèºìñòâà, ÂÀÒ “Êè¿âñ-
ïåöòðàíñ”, ï³äïðèºìñòâà ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ

òà çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà (êð³ì ðåìîíòíèõ
óïðàâë³íü ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä”), ïàðêè êóëüòó-
ðè òà â³äïî÷èíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà.

13. Ï³äïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ) ³ îðãàí³çàö³¿
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ ³ Óêðà¿íñüêîãî
òîâàðèñòâà ãëóõèõ.

14. Öåíòð ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, ñï³ëêà âå-
òåðàí³â Àôãàí³ñòàíó òà ³íø³ âåòåðàíñüê³ îðãà-
í³çàö³¿.

15. Óêðà¿íñüêà Åêîëîã³÷íà Àñîö³àö³ÿ “Çåëå-
íèé ñâ³ò”.

16. Õë³áîçàâîäè.
17. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Íàóêîâî-äîñë³ä-

íèé âèðîáíè÷èé àãðîêîìá³íàò “Ïóùà-Âîäèöÿ”.
18. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Äî÷³ðíº ï³äïðè-

ºìñòâî çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ë³-
êóâàëüíî-îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â ïðîôñï³ëîê Óêðà-
¿íè “Óêðïðîôîçäîðîâíèöÿ” “Êè¿âñüêà ì³ñüêà
êóðîðòíà áàëüíåîë³êàðíÿ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè”.

19. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ãîëîâíèé ³í-
ôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð”.

20. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Âîäíî-³íôîð-
ìàö³éíèé öåíòð”.

21. Ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿ óñ³õ êîíôåñ³é.
22. Ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷³ ³ ñïîðòèâí³ ñïî-

ðóäè (êð³ì ô³òíåñ-êëóá³â).
23. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïî ì. Êèºâó òà Êè-

¿âñüê³é îáëàñò³ â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðè-
ñòâà “Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè” òà
ï³äïîðÿäêîâàí³ éîìó ô³ë³¿ — â³ää³ëåííÿ.

24. Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿.
25. Êîìóíàëüíèé çàêëàä “Òåàòðàëüíî-âèäî-

âèùíèé çàêëàä êóëüòóðè “Êè¿âñüê³é ìóí³öè-
ïàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðè ³ áàëåòó äëÿ
ä³òåé òà þíàöòâà”.

26. Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè
“Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðåòè”.

27. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Ñàíàòîð³é “Êîí-
÷à-Çàñïà”.

28. Ïàëàö êóëüòóðè ÂÀÒ “Íàóêîâî-âèðîáíè-
÷å îá’ºäíàííÿ “Á³ëüøîâèê”.

1. ÀÒÇÒ Âèðîáíè÷î-òîðãîâåëüíà ô³ðìà “Ãëî-
ð³ÿ”.

2. ÒÎÂ “Ìîíà”.
3. ÂÀÒ Øâåéíà ôàáðèêà “Âîðîí³í”.
4. ÇÀÒ “Êèÿíêà”.
5. ÒÎÂ “Êèÿíêà+”.
6. ÇÀÒ ÍÂÖ “Îðäàíà”.
7. ÒÎÂ “ÐÎÀÑÒÌÀÑÒÅÐ”.
8. ÇÀÒ “Ë³íêñ-2”.
9. ÇÀÒ “Êè¿âñüêà êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà ³ì.

Ê. Ìàðêñà”.
10. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé ìàðãàðèíîâèé çàâîä”.
11. ÇÀÒ “Ïåðøèé Êè¿âñüêèé ìîëî÷íèé çà-

âîä”.
12. ÇÀÒ “²ìïåð³àë Òîáàêêî Ïðîäàêøí Óêðà-

¿íà”.
13. ÂÀÒ ÏÁÊ “Ñëàâóòè÷”.
14. ÒÎÂ “Àìáàð”.
15. ÒÎÂ “Àðãî Òðåéä”.
16. ÂÀÒ “Êîììàø”.
17. ÂÀÒ “Êâàíò”.
18. ÂÀÒ “ÓÕË-ìàø”.
19. ÂÀÒ “Åêñïåðèìåíòàëüíî-ìåõàí³÷íèé çà-

âîä”.
20. ÄÏ Êè¿âñüêèé çàâîä “²ìïóëüñ”.
21. ÒÎÂ “Àâåðñ LTD.
22. ÒÎÂ “ÓÌÑ-Áîò”.
23. ÂÀÒ “ÊÅÇÍÎ”.
24. ÇÀÒ “Êîð÷óâàòñüêèé êîìá³íàò áóä³âåëü-

íèõ ìàòåð³àë³â”.
25. ÂÀÒ “Çàâîä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é

¹ 1”.
26. ÂÀÒ “Êè¿âîïîðÿäêîìïëåêò”.
27. ÂÀÒ “Çàâîä îïîðÿäæóâàëüíèõ ìàòåð³àë³â”.
28. ÂÀÒ “Êîìá³íàò áóä³íäóñòð³¿”.
29. ÂÀÒ “Çàâîä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é

³ì. Ñ. Êîâàëüñüêî¿”.
30. ÂÀÒ “Àñôàëüòîáåòîííèé çàâîä”.
31. ÂÀÒ “Ìîñòîâèõ çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóê-

ö³é”.
32. ÂÀÒ “Àñôàëüòîáåòîííèé çàâîä ÄÀÁ Ñòî-

ëè÷íèé”.
33. ÒÎÂ “Ê-Á-Ê”.
34. ÒÎÂ “Áåòîí-Ñåðâ³ñ”.
35. ÇÀÒ “Çàâîä êåðàìçèòîâîãî ãðàâ³þ”.
36. ÒÎÂ “Òàíäåì ËÒÄ”.
37. ÒÎÂ “Äèêåðãîôô-Óêðà¿íà”.
38. ÏÏ “Þâåíòà Ãëàññ”.
39. ÒÎÂ “Ë-Ãðóï”
40. ÇÀÒ “Ï³àñòðåëëà”
41. ÒÎÂ “Òåðìîãëàññ”
42. ÒÎÂ “Àòåì”
43. ÂÀÒ “Çàâîä ãóìîâèõ òà ëàòåêñíèõ âèðî-

á³â”
44. ÒÎÂ “²íòåðàãðîïàê”.
45. ÒÎÂ ÍÂÔ “Ñ³ìîê”.
46. ÒÎÂ ÒÄ “Êîìïîçèò-Ñåðâ³ñ”.
47. ÒÎÂ “Ñîþçòðåéäèíã”.
48. ÒÎÂ “ÑàâÂÀÒÑ”.
49. ÒÎÂ “ÅÑÊÎ”.
50. ÂÀÒ “Àâåðñ”.

51. ÇÀÒ “Äîìîâèê”.
52. ÏÏ ÒÎÂ “Óêðøïîí”.
53. ÒÎÂ ô³ðìà “Ñòóäåíò”.
54. ÒÎÂ ÑÏ “Âåíåòòî”.
55. ÏÏ “Ãîðëóøêî”.
56. ÒÎÂ “Ò³ñî”.
57. ÒÎÂ “Åëåòîí”.
58. ÒÎÂ “Îðòîïåäè÷íèé ÍÂÐÖ “Îðòåñ”.
59. ÒÎÂ “Êðàññ”.
60. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé þâåë³ðíèé çàâîä”.
61. ÄÏ “Íàö³îíàëüíèé öåíòð ³ì. Î.Äîâæå-

íêà”.
62. ÒÎÂ “Ïðîëîã ñåì³êîð”.
63. ÒÎÂ ÍÂÊ “Ôàðì-á³îòåê”.
64. ÒÎÂ ÍÂÏ “Åêîëîã”.
65. ÒÎÂ “Ìåòàë³ñò-97”.
66. ÇÀÒ “Ä³àâåñò+”.
67. ÒÎÂ “Àðîôåë Ñåì³êîð”.
68. ÒÎÂ “Êàðäòåõ”.
69. ÒÎÂ “Âåëòà ËÒÄ”.
70. Êàçåííå ï³äïðèºìñòâî “Ðàä³îâèì³ðþâà÷”.
71. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé ðàä³îçàâîä”.
72. ÂÀÒ “Ï³Ñ³Á³-Ðàä³îçàâîä”.
73. ÂÀÒ “Åëì³ç”.
74. ÂÀÒ “Óêðë³ôòñåðâ³ñ”.
75. ÄÏ “Êè¿âë³ôò-1”.
76. ÂÀÒ “²íñòðóìåíòàëüíèé çàâîä”.
77. ÂÀÒ “Òàðàíòñïåöñåðâ³ñ”.
78. ÂÀÒ “Åíåðãåòèê”.
79. ÒÎÂ ÍÂÔ “Â³ä³êîí”.
80. ÇÀÒ “Êîðäîí Àâ³à Ñåðâ³ñ”.
81. ÒÎÂ “Îëáð³çñåðâ³ñ”.
82. ÒÎÂ ÍÂÔ “Âåíáåñò”.
83. ÂÀÒ “Òåëåâ³ç³éíèé çàâîä “Ñëàâóòè÷”.
84. ÒÎÂ ÍÂÏ “Òåõíîìåò”.
85. ÄÀÕÊ “Êè¿âñüêèé ðàä³îçàâîä”.
86. ÒÎÂ “Âàíáóä”.
87. ÂÀÒ “Òåêñòåø³”.
88. ÇÀÒ “Ôàðìàöåâòè÷íà ô³ðìà “Äàðíèöÿ”.
89. ÇÀÒ “²íäàð”.
90. ÄÏ “Ñ² Ä² ÌÀÑÒÅÐ”.
91. ÂÀÒ “¥ðàò”.
92. ÒÎÂ “²òàê”.
93. ÒÎÂ “Óêðà¿íñüê³ äæåðåëà”.
94. ÊÏ “Êè¿âñüêèé ïòàõîêîìá³íàò”.
95. ÒÎÂ “Êîëîñ Ëòä”.
96. ÒÎÂ “ªâðîìîðîçïðîäóêò”.
97. ÒÎÂ “Ì’ÿñíèé Àëüÿíñ”.
98. ÒÎÂ “Ä³ëü÷å Â³òà”.
99. ÂÀÒ “Ôàáðèêà êóë³íàð³¿”.
100. ÒÎÂ “Ðîëåé”.
101. ÒÎÂ “Ïðèðîäí³ ïðîäóêòè”.
102. ÇÀÒ “Ìîäóñ”.
103. ÂÀÒ “Äàðíèöüêèé çàâîä ÇÁÊ”.
104. ÑÏ “Îñíîâà-Ñîëñèô”.
105. ÇÀÒ “Îñîêîð”.
106. ÒÎÂ “ÑÏ Ãîëîãðàô³ÿ”.
107. ÒÎÂ “ÇÍÀÊ”.
108. ÒÎÂ “Àò³ëëà”.
109. ÇÀÒ “Âòîððåñóðñè-3”.
110. ÂÀÒ “Ï³âäåíü”.
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111. ÒÎÂ “Êè¿âñüêèé ô³ãóðíèé çàâîä”.
112. ÄÏ “Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé çàâîä “Áóðå-

â³ñíèê”.
113. ÂÀÒ “Êè¿âõ³ìâîëîêíî”.
114. ÇÀÒ “Õîëä³íãîâà êîìïàí³ÿ “Áë³ö-³í-

ôîðì”.
115. Êè¿âñüêèé ìîíòàæíî-çàãîò³âåëüíèé çà-

âîä ¹ 2.
116. ÍÂÏ “Òåêñìà”.
117. ÒÎÂ “ÁÌÁ Êîìïàóíä”.
118. ÒÎÂ ÍÂÏ “Êàòðàí”.
119. Äîñë³äíå âèðîáíèöòâî “²íñòèòóò îðãà-

í³÷íî¿ õ³ì³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè”.
120. ÇÀÒ “Áóä³íäóñòð³ÿ-3”.
121. ÒÎÂ “Íîâèé äðóê”.
122. ÒÎÂ “Ïîë³ðåì”.
123. ÍÂÏ “Ïå÷àòü”.
124. ÒÎÂ ÍÂÏ “Àâòîìêîìïëåêñïðèëàä”.
125. ÏÏ “Êîïîñ Åëåêòðî ÓÀ”.
126. ÒÎÂ “Áåðêîí”.
127. ÒÎÂ “Ïîë³ðåì-Áàóõåì³”.
128. ÒÎÂ “ÒÌ Ñïåöìàø”.
129. Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ïðèâàòíå ï³äïðèºì-

ñòâî “ÀÍªÃ”.
130. ÒÎÂ “ÌÀÃ-200”.
131. ÒÎÂ “Òåòðà-Îò³÷”.
132. ÒÎÂ “Ãåîêîì-Ðåñò”.
133. ÇÀÒ “Ï³ëëàð”.
134. ÒÎÂ “Äðóêàðíÿ “Á³çíåñ ïîë³ãðàô”.
135. ÒÎÂ “ÒÄ Àëêîì”.
136. ÏÏ “ÊÑ-ÏËÀÑÒ”.
137. ÒÎÂ “Ì³í³ìàêñ”.
138. ÂÀÒ “Ãàëàêòîí”.
139. ÒÎÂ “Ðóñàí³âñüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò”.
140. ÒÎÂ “Àêò³â ËÒÄ”.
141. ÇÀÒ “Åíåðãîãåíåðóþ÷à êîìïàí³ÿ “Äàð-

òåïëîöåíòðàëü”.
142. ÀÒ “Óêðâòîð÷îðìåò”.
143. ÂÀÒ “Óêðïëàñòèê”.
144. ÒÎÂ “Çàâîä Âóëêàí”.
145. ÄÏ “Äàðíèöüêèé âàãîíîðåìîíòíèé çà-

âîä”.
146. ÒÎÂ “Àëþìà Ïðîô³ëü Ñåðâ³ñ”.
147. ÒÎÂ “ªâðî-Ïðîêàò”.
148. ÂÀÒ “ÊÇÅÊ”.
149. ÂÀÒ ÊÌÇ “Ìàã³ñòðàëü”.
150. Ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë ÊÏ “Êè¿âñüêèé

ìåòðîïîë³òåí” “Âàãîíîðåìîíòíèé çàâîä”.
151. ÇÀÒ “Ôàíïëèò”.
152. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä “Ãðàí³ò”.
153. ÒÎÂ “Òåêñ-ñòèëü”.
154. ÒÎÂ “Êè¿âì³ñüêâòîððåñóðñè”.
155. ÒÎÂ ÑÏ “Áóääåòàëü”.
156. Ìàëå ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî “Ðàá³öà”.
157. Äåðæàâíå äîñë³äíå ï³äïðèºìñòâî áàêòå-

ð³îëîã³÷íèõ çàêâàñîê.
158. ÄÏ “Ôàâîðèò Ïëþñ”.
159. ÒÎÂ “Ãåðîëüä ìàéñòåð”.
160. Íàóêîâî-âèðîáíè÷à ô³ðìà “Âåðñ³ÿ”.
161. ÒÎÂ Íàóêîâî-âèðîáíè÷à ô³ðìà “²ÐÊÎÌ

ÅÊÒ”.
162. ÒÎÂ “ÏÎË²Ñ-ÏËÞÑ”.
163. ÒÎÂ “ÅËÀÍ”.
164. ÒÎÂ “Ëó÷”.
165. ÒÎÂ “Çàâîä “Ì³êðîíè”.
166. ÂÀÒ “Åêñïåðìåíòàëüíî-ìåõàí³÷íèé çà-

âîä “Ìåòàë³ñò”.
167. ÌÏ ó ôîðì³ ÒÎÂ “Óäà÷à”.
168. ÒÎÂ “Ïåðøèé òðóáíèé çàâîä”.
169. ÒÎÂ “Åëåêòðîìàêñ”.
170. ÂÀÒ “Çàâîä ïëàñòìàñ”.
171. ÒÎÂ “²íâ³êòà”.
172. ÒÎÂ “Êîíêîðä”.
173. ÒÎÂ “Êâ³í Ñâ³ã”.
174. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä “Ð²ÀÏ”.
175. ÒÎÂ “Àëºñ”.
176. ÒÎÂ “ÑÊ Äæîíñîí”.
177. ÂÀÒ Êîíöåðí “Ôðåø ÀÏ”.
178. ÇÀÒ “Åëïî”.
179. ÒÎÂ “Ò³êêóð³ëà”.
180. ÇÀÒ ÊÅÌÇ “Çâàðêà”.
181. ÇÀÒ “Çàâîä “Ïðîòåêîí”.
182. ÄÏ “Òåëåêîì-Ïíåâìàòèê”.
183. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä “Ãåîô³çïðèëàä”.
184. ÒÎÂ “Âîðëäâàéä Ìàíóôàê÷óð³íã, ². Ä.”.
185. ÂÀÒ “Òîäàê”.
186. Êè¿âñüêå ñïåö³àë³çîâàíå ï³äïðèºìñòâî

“Ïîæòåõí³êà”.
187. ÂÀÒ “Öóêðîàâòîìàò”.
188. ÄÏ “Êè¿âñüêèé çàâîä “Ãåíåðàòîð”.
189. ÂÀÒ “Çàâîä “Ìàÿê”.
190. ÇÀÒ “Êè¿âñüêå óïðàâë³ííÿ êîìïëåêòà-

ö³¿”.
191. ÂÀÒ “Ïðîìçâ’ÿçîê”.
192. ÇÀÒ “Êè¿âñüêå âèðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ

“Ìåäàïàðàòóðà”.
193. ÒÎÂ Êè¿âñüêå âèðîáíè÷î-òåõí³÷íå îá’ºä-

íàííÿ “Ìåäàïàðàòóðà”.
194. ÒÎÂ “Ïðîìïëàñò”.
195. ÒÎÂ “Òåõíîõîë”.
196. ÂÀÒ “ÄÎÊ-7”.
197. Êîëåêòèâíå ï³äïðèºìñòâî “Ðóòà-2”.
198. ÂÀÒ “Êàðå”.
199. ÒÎÂ “Ñàòóðí Ã³Ê”.
200. ÒÎÂ “Áåòîí Êîìïëåêñ”.
201. ÂÀÒ “Çàâîä ÇÁÂ ÄÁÊ ¹ 4”.
202. ÇÀÒ Çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â “Ïî-

ë³ñüê-ñ³ëüáóä”.
203. ÂÀÒ Âèðîáíè÷î-áóä³âåëüíèé êîìá³íàò

“Ê³áåð”.
204. Ãîñïðîçðàõóíêîâå äåðæàâíå ï³äïðèºì-

ñòâî “Àëìàç³íñòðóìåíò”.
205. ÇÀÒ “Ï³îíòåêñ”.
206. ÏÏ “ÁÌÒ ñòèëü”.
207. ÏÏ “ßðîñëàâ”.
208. ÑÏ “Ð³ô-1”.
209. ÇÀÒ “×èíáàð”.
210. ÒÎÂ “Òîðíàäî”.
211. ÒÎÂ “Ôàëüêîì”.
212. ÂÀÒ “Ìàêàðîííà ôàáðèêà”.
213. ÇÀÒ “Îáîëîíü”.
214. ÂÀÒ “Òåõâîäñåðâ³ñ”.
215. ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä âóãëåêèñëîòè”.
216. ÒÎÂ “Ñàâà”.
217. ÒÎÂ “ÅÉÁË ëòä ÊÎ”
218. ÂÀÒ “Êè¿âñüêà ïîë³ãðàô³÷íà ôàáðèêà

“Çîðÿ”.
219. ÄÏ “Ïîë³ãðàô êîìá³íàò “Çîðÿ”.
220. ÇÀÒ “Ïðîìçâ’ÿçîê”.
221. ÄÏ “Êè¿âñüêà îôñåòíà ôàáðèêà”.

222. ÒÎÂ “Óêðà¿íñüêèé ïàï³ð”.
223. ÏÏ “ÐÊ “Ìàéñòåð ïðèíò”.
224. ÇÀÒ “Ïîë³ìåð”.
225. ÂÀÒ “Âòîðåñ”.
226 ÒÎÂ “Ìàêñàë³íà”.
227. ÄÏ çàâîä “Àðñåíàë”.
228. Íàóêîâî-âèðîáíè÷à ô³ðìà “ÏÏË”.
229. ÂÀÒ “Êâ³çà”.
230. ÒÎÂ Äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíèé çàâîä

“Çàë³çíè÷íèê”.
231. ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä åëåêòðîòðàíñïîð-

òó”.
232. ÇÀÒ “Ïàêåò”.
233. ÇÀÒ Óêðà¿íñüêî-óãîðñüêå Ñï³ëüíå ï³ä-

ïðèºìñòâî “ÓêðòàðàÂîëàíïàê”.
234. ÇÀÒ Íàóêîâî-âèðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ

“Ã³äðîìàø”.
235. ÒÎÂ “Ìîäåëåé âèðîáíè÷îãî òà ðîáî÷î-

ãî îäÿãó”.
236. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä “Ðàäàð”.
237. ÒÎÂ “²íòåðòåõíîëîã³ÿ”.
238. ÇÀÒ “ªâðîâ³êíîáóä”.
239. Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî

“Êâàíò-Åô³ð”.
240. ÒÎÂ ÑÏ “ÑîëîÌ³ÿ”.
241. ÒÎÂ “Àíòàðåñ”.
242. ÒÎÂ “Ïðîôñòàëü”.
243. ÇÀÒ “Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ïðè-

êëàäíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é”.
244. ÒÎÂ “Êàò Ìåòàë Óêðà¿íà”.
245. ÒÎÂ “ÐÊÑ”.
246. Äî÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî ÂÀÒ “Ðàäàð”

“Ãàëüâàíîòåõí³êà”.
247. ÒÎÂ “Åäâåí÷åð”.
248. ÒÎÂ “Òîðãîâèé ä³ì “Àëìàç-Ä³àìàíò”.
249. ÒÎÂ “ÓÄÅÊ”.
250. ÒÎÂ “Ãðåéä”.
251. ÇÀÒ “Êè¿âìëèí”.
252. Ô³ë³ÿ “Êè¿âêîìá³êîðì” ÇÀÒ “Êîìïëåêñ

Àãðîìàðñ”.
253. ÂÀÒ “Çàâîä ìîëî÷íî¿ êèñëîòè”.
254. ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä øàìïàíñüêèõ âèí

“Ñòîëè÷íèé”.
255. ÇÀÒ “Ïèâçàâîä íà Ïîäîë³”.
256. ÂÀÒ “ÄÎÊ ¹ 3”
257. ÂÀÒ “Ñïåöìåáë³”.
258. ÒÎÂ “ÄÎÇ”.
259. ÄÏ “Òåòðà Ïàê Óêðà¿íà”.
260. ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”.
261. Êîìàíäèòíå òîâàðèñòâî “Êè¿âñüêà íîò-

íà ôàáðèêà”.
262. ÒÎÂ “ªâðîôîðìàò ÏÏÌ”.
263. ÂÀÒ “Ôàðìàê”.
264. ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé â³òàì³ííèé çàâîä”.
265. ÒÎÂ “Øèôåðíèé çàâîä”.
266. ÂÀÒ “Àçáîäåðåâñêëî”.
267. ÄÏ “ËÊ-Ìåòàëóðã³ÿ”.
268. ÒÎÂ “ÀÄÌ”.
269. ÑÏ “²áåðóñ-Êè¿â”.
270. ÀÒÇÒ “Êâàçàð-Ì³êðî-Òåõíî”.
271. ÄÏ ÂÀÒ “Êè¿â õë³á” “Õë³á³íæèí³ðèíã”.
272. ÇÀÒ “Âòîðïîë³ìåðìàø”.
273. ÂÀÒ “Êè¿âïîë³ãðàôìàø”.
274. ÂÀÒ “Êâàçàð”.
275. Êè¿âñüêå ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íå ï³äïðè-

ºìñòâî.
276. ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé ñóäíîáóä³âíèé-ñóäíîðå-

ìîíòíèé çàâîä”
277. ÀÒ “Çàâîä “Ëåí³íñüêà êóçíÿ”.
278. ÒÎÂ “Óêðçàï÷àñòèíà” Ô³ë³ÿ “Òðàêòîð-

íèé çàâîä”.
279. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âñüêèé àâ³à-

ö³éíèé çàâîä” “ÀÂ²ÀÍÒ”.
280. Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî Íàóêî-

âî-âèðîáíè÷èé öåíòð “Áîðùàã³âñüêèé ÕÔÇ”.
281. ÂÀÒ “Çàâîä ñàíòåõí³÷íèõ çàãîòîâîê”.
282. ÇÀÒ “ÐÓÓÊÊ² Óêðà¿íà”.
283. ÇÀÒ “ÎÒ²Ñ”.
284. Äåðæàâíå Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðè-

ºìñòâî “Åëåêòðîíìàø”.
285. ÏÏ “Ðîñòîê-ÑÄ”.
286. ÀÒÂÒ “Ñâÿòîøèíî”.
287. ÂÀÒ “Æóëÿíè”.
288. Êè¿âñüêå ÀÒÇÒ “Êàøòàí”.
289. ÂÀÒ “Âåðêîí”.
290. ÇÀÒ “Ôîðóì-ÄÑ”.
291. ÇÀÒ “Ôàáðèêà òåõí³÷íèõ òêàíèí “Òåõ-

íîô³ëüòð”.
292. ÀÒÇÒ Íàóêîâî-âèðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ

“Ïðàêòèêà”.
293. Êè¿âñüêå ÄÏ “²çóìðóä”.
294. ÇÀÒ “Çàâîä áóä³âåëüíèõ âèðîá³â-1”.
295. ÒÎÂ ô³ðìà “Ôàâîð”.
296. ÀÍÒÊ ³ì. Àíòîíîâà.
297. ÏÏ Íàóêîâî-òåõíîëîã³÷íèé öåíòð “Ðå-

äóêòîð”.
298. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèé çà-

âîä”.
299. ÇÀÒ “ÀÒÅÊ”.
300. ÂÀÒ “Çàâîä Ñïåöáåòîí”.
301. ÇÀÒ “Çàâîä îô³ñíèõ òà ñïåö³àëüíèõ ìåá-

ë³â”.
302. ÒÎÂ ô³ðìà “Ñåìïàë Êî ËÒÄ”.
303. ÒÎÂ “Â³ðàæ”.
304. ÒÎÂ “Ðîë³êîí”.
305. ÂÀÒ “Åëåêòðîòåõí³÷íèé çàâîä”.
306. ÒÎÂ “Çåíê³ñ”.
307. ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé åêñïåðèìåíòàëüíèé çà-

âîä ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿”.
308. ÇÀÒ “Çàâîä áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é”.
309. ÒÎÂ “Ðîá³êà”.
310. Óêðà¿íñüêèé Êîíñîðö³óì “Åêîñîðá”.
311. ÒÎÂ “Ôîìàëüãàóò-Ïîë³ì³í”.
312. ²íîçåìíå ï³äïðèºìñòâî “ÐÅÒÀË Óêðà-

¿íà”.
313. Ñï³ëüíå óêðà¿íñüêî-àâñòðàë³éñüêå ï³ä-

ïðèºìñòâî ÒÎÂ “ÄÀÁË-ÄÆ² Ëòä”.
314. ÇÀÒ “Ìåòðà”.
315. ÒÎÂ “Êè¿âñüêà á³ñêâ³òíà ôàáðèêà”.
316. ÒÎÂ “Ñâºòïðèíò”.
317. ÒÎÂ Âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíà ô³ðìà “Ä³-

àìàíò-ÂÊÔ”.
318. ÒÎÂ Âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíå ï³äïðèºì-

ñòâî “ÑÒ-äðóê”.
319. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ïðîì³íü”.
320. ÒÎÂ “Òîðãîâèé ä³ì “Ðîäà”.
321. ÒÎÂ “Àãðîìàò-Äåêîð”.
322. ÒÎÂ “²íñòðóìåíòàëüíèé çàâîä”.
323. ÒÎÂ “Êîâàëüñüêî-ïðåñîâèé çàâîä”.
324. ÒÎÂ “Âåðñòàò-íîðìàëü”.
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325. ÌÏ ÒÎÂ “Ðåäóêòîð-ñåðâ³ñ”.
326. ÒÎÂ Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð “Àíòåé

ËÒÄ”.
327. ÒÎÂ “ÊÂÌ çàâîä âîäîòåïëîë³÷èëüíè-

ê³â”.
328. ÒÎÂ “Àðä³ñ”.
329. ÏÏ “Ìàð³àì-Ñ”.
330. ÒÎÂ “Àâòîáóäêîìïëåêñ-Ê”.
331. Äî÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî “ªâðîñîôò-ïðîì”.
332. ÒÎÂ “Ëèâàðí³ òåõíîëîã³¿”.
333. ÒÎÂ “ÄÀÊ”.
334. ÏÏ “Ôëåêñî-ñåðâ³ñ”.
335. ÂÀÒ “Àíàë³òïðèëàä”.
336. ÂÀÒ “Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî

“Á³ëüøîâèê”.
337. ÂÀÒ “Äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíèé çà-

âîä ¹ 20 Öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿.
338. ÂÀÒ “Åëåêîí”.
339. ÀÒ “Åìêî”.
340. ÄÏ Çàâîä 410 Öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿.
341. ÇÀÒ “²ÍÊÎÌ”.
342. Îðåíäíå ï³äïðèºìñòâî “6-é Êè¿âñüêèé

àâòîðåìîíòíèé çàâîä”.
343. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé åëåêòðîâàãîíîðåìîíò-

íèé çàâîä”.
344. ÄÏ Âèðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ “Êè¿âïðè-

ëàä”.
345. ÂÀÒ “Ìåðèä³àí”.
346. ÒÎÂ “Ïðåñ”.
347. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä ðåëå òà àâòîìà-

òèêè”.
348. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé ðåìîíòíî-ìåõàí³÷íèé

çàâîä”.
349. ÂÀÒ “Ðåìòîðãóñòàòêóâàííÿ”.
350. ÒÎÂ “Ê³é-Â”.
351. ÇÀÒ “Êîìïàí³ÿ Ðîñòîê”.
352. ÏÏ “Â³âàò-Ïëþñ”.
353. ÒÎÂ “Ð²Ê-ÏËÀÑÒ”.
354. ÒÎÂ “ÍÄ Äàòåêñ”.
355. ÒÎÂ “Ñòî¿ê”.
356. ÒÎÂ “Ðîñòîê-Åëåêîì”.
357. ÒÎÂ “Åëî Ïàê”.
358. ÇÀÒ “Àñòðà Ëþêñ”.
359. ÇÀÒ “Ãîðëèöÿ”.
360. ÇÀÒ “Òðèêîòàæíà ôàáðèêà “Ðîçà”.
361. Äî÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî “Ðîçà-Õóòðî”.
362. ÇÀÒ “Îðëàí”.
363. ÒÎÂ “Ñ. Î. Â. ÃÀÂÀÍÜ”.
364. Ô³ë³ÿ “Õîëîäîêîìá³íàò ¹ 4 ÏÏ “Ðîñü”.
365. ÏÏ “Òâ³í”.
366. ÒÎÂ “ÔÀÁÐÈÊÀ ÑÂ²ÒßÇÜ”.
367. ÒÎÂ “ÅÊÑ²ÌÒÐÅÉÄ”.
368. ÂÀÒ “Á³îôàðìà”.
369. ÇÀÒ “Êèñíåâèé çàâîä”.
370. ÇÀÒ “Åêîëîãîîõîðîííà ô³ðìà “Êðåîìà-

Ôàðì”.
371. ÒÎÂ “Ëåíáóä”.
372. ÒÎÂ “Ôàðìà-Ñòàðò”.
373. ÒÎÂ “Êàðàïóç”.
374. ÂÀÒ “Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò “Â³äðàä-

íèé”.
375. ÂÀÒ “Åêñïåðèìåíòàëüíèé çàâîä çàë³çî-

áåòîííèõ øïàë”.
376. Çàâîä çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â ÂÀÒ “ÄÁÊ-3”.

377. ÒÎÂ “Êíàóô Ã³ïñ Êè¿â”.
378. ÒÎÂ “ÀÐÑÅÍÀË-ÖÅÍÒÐ”.
379. ÂÀÒ “Çàâîä ñêëîâèðîá³â”.
380. ÇÀÒ ô³ðìà “Àâ³à³íâåñò”.
381. ÇÀÒ “Â³ïîë”.
382. ÒÎÂ “Êîëîðèò”.
383. ÒÎÂ “Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî

“Îëàâòåêñ”.
384. ÒÎÂ “ÄÊÁ “Ðîòåêñ”.
385. ÏÏ “Âèäàâíèöòâî “Ôåí³êñ”.
386. Âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íèé öåíòð “Òàê³

ñïðàâè”.
387. ÇÀÒ “Ôàñóâàëüíî-êàðòîíàæíà ôàáðèêà”.
388. ÂÀÒ çàâîä “Ðåìòî÷ìåõàí³êà”.
389. ÒÎÂ “Ñìàðòãåéìç”.
390. ÇÀÒ “Ëàãîäà”.
391. Äîñë³äíèé çàâîä çâàðþâàëüíèõ ìàòåð³àë³â

³ì. Î. Ïàòîíà.
392. Äåðæàâíà àêö³îíåðíà õîëä³íãîâà êîìïà-

í³ÿ “Àðòåì”.
393. ÄÏ ìàøèíîáóä³âíà ô³ðìà “Àðòåì”.
394. ÇÀÒ “Àóðà”
395. ÂÀÒ “²íñòðóìåíòàëüíèé çàâîä”
396. ÂÀÒ “Çàâîä åëåêòðîõ³ì³÷íèõ ïîêðèòò³â”.
397. ÂÀÒ çàâîä “Àðòåì-ïîë³ çâàðþâàííÿ”.
398. ÂÀÒ çàâîä “Àðòåììàø”.
399. ÄÏ ÂÀÒ “Àðòåìïîë³ìåð”.
400. ÂÀÒ “Âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíà ô³ðìà ÀÑ”.
401. ÂÀÒ äåðåâîîáðîáíèé çàâîä “ßâ³ð”.
402. ÂÀÒ çàâîä “Ðóñàâà”.
403. ÂÀÒ çàâîä “Óí³âåðñàë-À”.
404. ÂÀÒ “Àðòåì-êîíòàêò”.
405. ÂÀÒ “Àðòåì-çâàðþâàííÿ”.
406. ÂÀÒ Ïðîåêòíî-âèðîáíè÷à ô³ðìà “Ìàê-

ðîñ”.
407. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé ìîòîöèêëåòíèé çàâîä”.
408. ÂÀÒ “Åëåêòðîïðèëàä”.
409. ÂÀÒ ÀÊ “Ñàòåð”
410. ÂÀÒ “Áóäøëÿõìàø”.
411. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä àâòîìàòèêè 

³ì. Ïåòðîâñüêîãî”.
412. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé åëåêòðîòåõí³÷íèé çà-

âîä “Òðàíññèãíàë”.
413. ÇÀÒ “Åïîñ”.
414. ÄÏ Ïîë³ãðàô³÷íèé êîìá³íàò “Óêðà¿íà”.
415. ÇÀÒ “Êíèãà”.
416. ÄÏ Äðóêàðíÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè.
417. ÇÀÒ “Ïîë³ãðàô³ñò”.
418. ÂÀÒ “Ïîë³ãðàôêíèãà”.
419. ÄÏ Âèäàâíèöòâî “Ïðåñà Óêðà¿íè”.
420. ÂÀÒ Êè¿âñüêèé çàâîä áåçàëêîãîëüíèõ íà-

ïî¿â “Ðîñèíêà”.
421. ÂÀÒ “Êè¿âìåäïðåïàðàò”.
422. Äåðæàâíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

“Ôàðìàöåâòè÷íà ôàáðèêà”.
423. ÒÎÂ Íàóêîâî-âèðîáíè÷à ô³ðìà 

“ÞÒÀÌ”.
424. ÒÎÂ “Äàíà-Ìîäà”.
425. ÒÎÂ “Ô³ëêîí”.
426. ÇÀÒ Íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ 

“Ä³àïðîôìåä”.
427. ÂÀÒ “Ãàçïðèëàä”.

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 5 лютого 2009 № 128

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється АК “Київенерго” 

та ЗАТ “ЕК “Дартеплоцентраль”, для відпуску бюджетним установам

Ïðèì³òêà: òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç ï³äïðèºì-
ñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, çàçíà÷åíèìè ó äîäàòêó 1 òà äîäàòêó 2.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

N п/п Назва підприємства Бюджетні станови

рн за 1 Г ал (без ПДВ) рн за 1 Г ал (з ПДВ)

1. АК “Київенер о” 251,04 301,25

2. ЗАТ “ЕК “Дартеплоцентраль” 251,04 301,25

Додаток 1

Перелік

підприємств, установ та організацій, до яких застосовуються тарифи
на теплову енергію, що виробляється АК “Київенерго” 

та ЗАТ “ЕК “Дартеплоцентраль”, для бюджетних установ

1. Áóäèíêè òâîð÷îñò³, òâîð÷³ ñï³ëêè, ¿õ ï³ä-
ðîçä³ëè ³ ì³ñöåâ³ îðãàí³çàö³¿ ïðè óìîâ³, ÿêùî âî-
íè íå çàéìàþòüñÿ êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

2. Ìîëî÷íî-ðîçäàòî÷í³ ïóíêòè äèòÿ÷îãî õàð-
÷óâàííÿ, ìîëî÷íà ôàáðèêà-êóõíÿ äèòÿ÷îãî õàð-
÷óâàííÿ ¹ 1, ìîëî÷íà êóõíÿ Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó ïðè äèòÿ÷³é ë³êàðí³ ¹ 9, ìîëî÷íà êóõ-
íÿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ïðè Öåíòðàëüí³é
ðàéîíí³é ïîë³êë³í³ö³ ¹ 1, ÂÀÒ “Çàâîä äèòÿ÷î-
ãî õàð÷óâàííÿ “Ñàëþñ”.

3. Äîøê³ëüí³ óñòàíîâè òà ñåðåäí³ íàâ÷àëüí³
çàêëàäè (äèòÿ÷³ ñàäêè, øêîëè âñ³õ òèï³â, ë³öå¿,
ã³ìíàç³¿, øêîëè-³íòåðíàòè, äèòÿ÷³ áóäèíêè), ïî-
çàøê³ëüí³ çàêëàäè îñâ³òè (äèòÿ÷³ òåõí³÷í³ ñòàí-
ö³¿, òóðèñòè÷í³ ñòàíö³¿, ñòàíö³¿ þíèõ íàòóðàë³ñ-
ò³â, áóäèíêè äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, ï³äë³òêîâ³ êëó-
áè, äèòÿ÷³ îçäîðîâ÷³ òàáîðè òîùî) óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³.

4. Á³áë³îòåêè, ìóçå¿, çàïîâ³äíèêè, áóäèíêè
êóëüòóðè, êëóáè, íàóêîâî-ìåòîäè÷í³ öåíòðè,

çîîïàðê, øêîëè åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé.
5. Äåðæàâíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Òå-

ëåðàä³îêîìïàí³ÿ “Êè¿â”.
6. Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

“Ñàíàòîð³é “Ìàÿê”.
7. Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

“Îçäîðîâ÷èé òàá³ð “Ë³äåð”.
8. Ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ íàäàþòü ðèòóàëüí³ ïî-

ñëóãè.
9. Ãðîìàäñüê³ áëàãîä³éí³ ôîíäè òà çàêëàäè,

ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç äîãëÿäó çà õâîðèìè ³ ë³ò-
í³ìè ãðîìàäÿíàìè, ä³òüìè òà ³íâàë³äàìè.

10. Óêðà¿íñüêèé êîíãðåñ ³íâàë³ä³â òà ¿ì ïî-
ä³áí³.

11. Ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ “Âî-
äíèê”, ïàëàö ï³äâîäíîãî ñïîðòó “Øêîëà ïëà-
âàííÿ òà çäîðîâ’ÿ”.

12. ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, ì³ñüê³ òà
ðàéîíí³ êîìóíàëüí³ øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éí³
ï³äïðèºìñòâà, ÂÀÒ “Êè¿âñïåöòðàíñ”, ï³äïðè-

ºìñòâà ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çåëåíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà ( êð³ì ðåìîíòíèõ óïðàâë³íü ÊÎ “Êè-
¿âçåëåíáóä”), ïàðêè êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà.

13. Ï³äïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ) ³ îðãàí³çàö³¿
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ ³ Óêðà¿íñüêîãî
òîâàðèñòâà ãëóõèõ.

14. Öåíòð ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, ñï³ëêà âå-
òåðàí³â Àôãàí³ñòàíó òà ³íø³ âåòåðàíñüê³ îðãà-
í³çàö³¿.

15. Óêðà¿íñüêà Åêîëîã³÷íà Àñîö³àö³ÿ “Çåëå-
íèé ñâ³ò”.

16. Õë³áîçàâîäè.
17. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Íàóêîâî-äîñë³ä-

íèé âèðîáíè÷èé àãðîêîìá³íàò “Ïóùà-Âîäèöÿ”.
18. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Äî÷³ðíº ï³äïðè-

ºìñòâî çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ë³-
êóâàëüíî-îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â ïðîôñï³ëîê Óêðà-
¿íè “Óêðïðîôîçäîðîâíèöÿ” “Êè¿âñüêà ì³ñüêà
êóðîðòíà áàëüíåîë³êàðíÿ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè”.

19. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ãîëîâíèé ³í-

ôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð”.
20. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Âîäíî-³íôîð-

ìàö³éíèé öåíòð”.
21. Ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿ óñ³õ êîíôåñ³é.
22. Ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷³ ³ ñïîðòèâí³ ñïî-

ðóäè (êð³ì ô³òíåñ-êëóá³â).
23. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïî ì. Êèºâó òà Êè-

¿âñüê³é îáëàñò³ â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðè-
ñòâà “Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè” òà
ï³äïîðÿäêîâàí³ éîìó ô³ë³¿ — â³ää³ëåííÿ.

24. Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿.
25. Êîìóíàëüíèé çàêëàä “Òåàòðàëüíî-âèäî-

âèùíèé çàêëàä êóëüòóðè “Êè¿âñüê³é ìóí³öè-
ïàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðè ³ áàëåòó äëÿ
ä³òåé òà þíàöòâà”.

26. Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè
“Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðåòè”.

27. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Ñàíàòîð³é “Êîí-
÷à-Çàñïà”.

28. Ïàëàö êóëüòóðè ÂÀÒ  “Íàóêîâî-âèðîáíè-
÷å îá’ºäíàííÿ “Á³ëüøîâèê”.

Додаток 2

Перелік промислових підприємств — виробників м. Києва

1. ÀÒÇÒ Âèðîáíè÷î-òîðã³âåëüíà ô³ðìà “Ãëî-
ð³ÿ”.

2. ÒÎÂ “Ìîíà”.
3. ÂÀÒ Øâåéíà ôàáðèêà “Âîðîí³í”.
4. ÇÀÒ “Êèÿíêà”.
5. ÒÎÂ “Êèÿíêà+”.
6. ÇÀÒ ÍÂÖ “Îðäàíà”.
7. ÒÎÂ “ÐÎÀÑÒÌÀÑÒÅÐ”.
8. ÇÀÒ “Ë³íêñ-2”.
9. ÇÀÒ “Êè¿âñüêà êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà ³ì.

Ê. Ìàðêñà”.
10. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé ìàðãàðèíîâèé çàâîä”.
11. ÇÀÒ “Ïåðøèé Êè¿âñüêèé ìîëî÷íèé çà-

âîä”.
12. ÇÀÒ “²ìïåð³àë Òîáàêêî Ïðîäàêøí Óêðà-

¿íà”.
13. ÂÀÒ ÏÁÊ “Ñëàâóòè÷”.
14. ÒÎÂ “Àìáàð”.
15. ÒÎÂ “Àðãî Òðåéä”.
16. ÂÀÒ “Êîììàø”.
17. ÂÀÒ “Êâàíò”.
18. ÂÀÒ “ÓÕË-ìàø”.
19. ÂÀÒ “Åêñïåðèìåíòàëüíî-ìåõàí³÷íèé çà-

âîä”.
20. ÄÏ Êè¿âñüêèé çàâîä “²ìïóëüñ”.
21. ÒÎÂ “Àâåðñ LTD”.
22. ÒÎÂ “ÓÌÑ-Áîò”.
23. ÂÀÒ “ÊÅÇÍÎ”.
24. ÇÀÒ “Êîð÷óâàòñüêèé êîìá³íàò áóä³âåëü-

íèõ ìàòåð³àë³â”.
25. ÂÀÒ “Çàâîä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é

¹ 1”.
26. ÂÀÒ “Êè¿âîïîðÿäêîìïëåêò”.
27. ÂÀÒ “Çàâîä îïîðÿäæóâàëüíèõ ìàòåð³àë³â”.
28. ÂÀÒ “Êîìá³íàò áóä³íäóñòð³¿”.
29. ÂÀÒ “Çàâîä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é

³ì. Ñ. Êîâàëüñüêî¿”.
30. ÂÀÒ “Àñôàëüòîáåòîííèé çàâîä”.
31. ÂÀÒ “Ìîñòîâèõ çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóê-

ö³é”.
32. ÂÀÒ “Àñôàëüòîáåòîííèé çàâîä “ÀÁ Ñòî-

ëè÷íèé”.
33. ÒÎÂ “Ê-Á-Ê”.
34. ÒÎÂ “Áåòîí-Ñåðâ³ñ”.
35. ÇÀÒ “Çàâîä êåðàìçèòîâîãî ãðàâ³þ”.
36. ÒÎÂ “Òàíäåì ËÒÄ”.
37. ÒÎÂ “Äèêåðãîôô-Óêðà¿íà”.
38. ÏÏ “Þâåíòà Ãëàññ”.
39. ÒÎÂ “Ë-Ãðóï”
40. ÇÀÒ “Ï³àñòðåëëà”
41. ÒÎÂ “Òåðìîãëàññ”
42. ÒÎÂ “Àòåì”
43. ÂÀÒ “Çàâîä ãóìîâèõ òà ëàòåêñíèõ âèðî-

á³â”
44. ÒÎÂ “²íòåðàãðîïàê”.
45. ÒÎÂ ÍÂÔ “Ñ³ìîê”.
46. ÒÎÂ ÒÄ “Êîìïîçèò-Ñåðâ³ñ”.
47. ÒÎÂ “Ñîþçòðåéäèíã”.
48. ÒÎÂ “ÑàâÂÀÒÑ”.
49. ÒÎÂ “ÅÑÊÎ”.
50. ÂÀÒ “Àâåðñ”.
51. ÇÀÒ “Äîìîâèê”.
52. ÏÏ ÒÎÂ “Óêðøïîí”.
53. ÒÎÂ ô³ðìà “Ñòóäåíò”.
54. ÒÎÂ ÑÏ “Âåíåòòî”.
55. ÏÏ “Ãîðëóøêî”.
56. ÒÎÂ “Ò³ñî”.
57. ÒÎÂ “Åëåòîí”.
58. ÒÎÂ “Îðòîïåäè÷íèé ÍÂÐÖ “Îðòåñ”.
59. ÒÎÂ “Êðàññ”.
60. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé þâåë³ðíèé çàâîä”.
61. ÄÏ “Íàö³îíàëüíèé öåíòð ³ì. Î. Äîâæå-

íêà”.
62. ÒÎÂ “Ïðîëîã ñåì³êîð”.
63. ÒÎÂ ÍÂÊ “Ôàðì-á³îòåê”.
64. ÒÎÂ ÍÂÏ “Åêîëîã”.
65. ÒÎÂ “Ìåòàë³ñò-97”.
66. ÇÀÒ “Ä³àâåñò+”.
67. ÒÎÂ “Àðîôåë Ñåì³êîð”.
68. ÒÎÂ “Êàðäòåõ”.
69. ÒÎÂ “Âåëòà ËÒÄ”.
70. Êàçåííå ï³äïðèºìñòâî “Ðàä³îâèì³ðþâà÷”.
71. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé ðàä³îçàâîä”.
72. ÂÀÒ “Ï³Ñ³Á³-Ðàä³îçàâîä”.
73. ÂÀÒ “Åëì³ç”.
74. ÂÀÒ “Óêðë³ôòñåðâ³ñ”.
75. ÄÏ “Êè¿âë³ôò-1”.
76. ÂÀÒ “²íñòðóìåíòàëüíèé çàâîä”.
77. ÂÀÒ “Òàðàíòñïåöñåðâ³ñ”.
78. ÂÀÒ “Åíåðãåòèê”.
79. ÒÎÂ ÍÂÔ “Â³ä³êîí”.
80. ÇÀÒ “Êîðäîí Àâ³à Ñåðâ³ñ”.
81. ÒÎÂ “Îëáð³çñåðâ³ñ”.
82. ÒÎÂ ÍÂÔ “Âåíáåñò”.
83. ÂÀÒ “Òåëåâ³ç³éíèé çàâîä “Ñëàâóòè÷”.
84. ÒÎÂ ÍÂÏ “Òåõíîìåò”.

85. ÄÀÕÊ “Êè¿âñüêèé ðàä³îçàâîä”.
86. ÒÎÂ “Âàíáóä”.
87. ÂÀÒ “Òåêñòåø³”.
88. ÇÀÒ “Ôàðìàöåâòè÷íà ô³ðìà “Äàðíèöÿ”.
89. ÇÀÒ “²íäàð. “
90. ÄÏ “Ñ² Ä² ÌÀÑÒÅÐ”.
91. ÂÀÒ “¥ðàò”.
92. ÒÎÂ “²òàê”.
93. ÒÎÂ “Óêðà¿íñüê³ äæåðåëà”.
94. ÊÏ “Êè¿âñüêèé ïòàõîêîìá³íàò”.
95. ÒÎÂ “Êîëîñ Ëòä”.
96. ÒÎÂ “ªâðîìîðîçïðîäóêò”.
97. ÒÎÂ “Ì’ÿñíèé Àëüÿíñ”.
98. ÒÎÂ “Ä³ëü÷å Â³òà”.
99. ÂÀÒ “Ôàáðèêà êóë³íàð³¿”.
100. ÒÎÂ “Ðîëåé”.
101. ÒÎÂ “Ïðèðîäí³ ïðîäóêòè”.
102. ÇÀÒ “Ìîäóñ”.
103. ÂÀÒ “Äàðíèöüêèé çàâîä ÇÁÊ”.
104. ÑÏ “Îñíîâà-Ñîëñèô”.
105. ÇÀÒ “Îñîêîð”.
106. ÒÎÂ “ÑÏ Ãîëîãðàô³ÿ”.
107. ÒÎÂ “ÇÍÀÊ”.
108. ÒÎÂ “Àò³ëëà”.
109. ÇÀÒ “Âòîððåñóðñè-3”.
110. ÂÀÒ “Ï³âäåíü”.
111. ÒÎÂ “Êè¿âñüêèé ô³ãóðíèé çàâîä”.
112. ÄÏ “Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé çàâîä “Áóðå-

â³ñíèê”.
113. ÂÀÒ “Êè¿âõ³ìâîëîêíî”.
114. ÇÀÒ “Õîëä³íãîâà êîìïàí³ÿ “Áë³ö-³í-

ôîðì”.
115. Êè¿âñüêèé ìîíòàæíî-çàãîò³âåëüíèé çà-

âîä ¹ 2.
116. ÍÂÏ “Òåêñìà”.
117. ÒÎÂ “ÁÌÁ Êîìïàóíä”.
118. ÒÎÂ ÍÂÏ “Êàòðàí”.
119. Äîñë³äíå âèðîáíèöòâî “²íñòèòóò îðãà-

í³÷íî¿ õ³ì³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè”.
120. ÇÀÒ “Áóä³íäóñòð³ÿ-3”.
121. ÒÎÂ “Íîâèé äðóê”.
122. ÒÎÂ “Ïîë³ðåì”.
123. ÍÂÏ “Ïå÷àòü”.
124. ÒÎÂ ÍÂÏ “Àâòîìêîìïëåêñïðèëàä”.
125. ÏÏ “Êîïîñ Åëåêòðî ÓÀ”.
126. ÒÎÂ “Áåðêîí”.
127. ÒÎÂ “Ïîë³ðåì-Áàóõåì³”.
128. ÒÎÂ “ÒÌ Ñïåöìàø”.
129. Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ïðèâàòíå ï³äïðèºì-

ñòâî “ÀÍªÃ”.
130. ÒÎÂ “ÌÀÃ-200”.
131. ÒÎÂ “Òåòðà-Îò³÷”.
132. ÒÎÂ “Ãåîêîì-Ðåñò”.
133. ÇÀÒ “Ï³ëëàð”.
134. ÒÎÂ “Äðóêàðíÿ “Á³çíåñ ïîë³ãðàô”.
135. ÒÎÂ “ÒÄ Àëêîì”.
136. ÏÏ “ÊÑ-ÏËÀÑÒ”.
137. ÒÎÂ “Ì³í³ìàêñ”.
138. ÂÀÒ “Ãàëàêòîí”.
139. ÒÎÂ “Ðóñàí³âñüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò”.
140. ÒÎÂ “Àêò³â ËÒÄ”.
141. ÇÀÒ “Åíåðãîãåíåðóþ÷à êîìïàí³ÿ “Äàð-

òåïëîöåíòðàëü”.
142. ÀÒ “Óêðâòîð÷îðìåò”.
143. ÂÀÒ “Óêðïëàñòèê”.
144. ÒÎÂ “Çàâîä Âóëêàí”.
145. ÄÏ “Äàðíèöüêèé âàãîíîðåìîíòíèé çà-

âîä”.
146. ÒÎÂ “Àëþìà Ïðîô³ëü Ñåðâ³ñ”.
147. ÒÎÂ “ªâðî-Ïðîêàò”.
148. ÂÀÒ “ÊÇÅÊ”.
149. ÂÀÒ ÊÌÇ “Ìàã³ñòðàëü”.
150. Ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë ÊÏ “Êè¿âñüêèé

ìåòðîïîë³òåí” “Âàãîíîðåìîíòíèé çàâîä”.
151. ÇÀÒ “Ôàíïëèò”.
152. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä “Ãðàí³ò”.
153. ÒÎÂ “Òåêñ-ñòèëü”.
154. ÒÎÂ “Êè¿âì³ñüêâòîððåñóðñè”.
155. ÒÎÂ ÑÏ “Áóääåòàëü”.
156. Ìàëå ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî “Ðàá³öà”.
157. Äåðæàâíå äîñë³äíå ï³äïðèºìñòâî áàêòå-

ð³îëîã³÷íèõ çàêâàñîê.
158. ÄÏ “Ôàâîðèò Ïëþñ”.
159. ÒÎÂ “Ãåðîëüä ìàéñòåð”.
160. Íàóêîâî-âèðîáíè÷à ô³ðìà “Âåðñ³ÿ”.
161. ÒÎÂ Íàóêîâî-âèðîáíè÷à ô³ðìà “²ÐÊÎÌ

ÅÊÒ”.
162. ÒÎÂ “ÏÎË²Ñ-ÏËÞÑ”.
163. ÒÎÂ “ÅËÀÍ”.
164. ÒÎÂ “Ëó÷”.
165. ÒÎÂ “Çàâîä “Ì³êðîíè”.
166. ÂÀÒ “Åêñïåðèìåíòàëüíî-ìåõàí³÷íèé çà-

âîä “Ìåòàë³ñò”.
167. ÌÏ ó ôîðì³ ÒÎÂ “Óäà÷à”.
168. ÒÎÂ “Ïåðøèé òðóáíèé çàâîä”.
169. ÒÎÂ “Åëåêòðîìàêñ”.
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170. ÂÀÒ “Çàâîä ïëàñòìàñ”.
171. ÒÎÂ “²íâ³êòà”.
172. ÒÎÂ “Êîíêîðä”.
173. ÒÎÂ “Êâ³í Ñâ³ã”.
174. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä “Ð²ÀÏ”.
175. ÒÎÂ “Àëºñ”.
176. ÒÎÂ “ÑÊ Äæîíñîí”.
177. ÂÀÒ Êîíöåðí “Ôðåø ÀÏ”.
178. ÇÀÒ “Åëïî”.
179. ÒÎÂ “Ò³êêóð³ëà”.
180. ÇÀÒ ÊÅÌÇ “Çâàðêà”.
181. ÇÀÒ “Çàâîä “Ïðîòåêîí”.
182. ÄÏ “Òåëåêîì-Ïíåâìàòèê”.
183. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä “Ãåîô³çïðèëàä”.
184. ÒÎÂ “Âîðëäâàéä Ìàíóôàê÷óð³íã, ². Ä.”.
185. ÂÀÒ “Òîäàê”.
186. Êè¿âñüêå ñïåö³àë³çîâàíå ï³äïðèºìñòâî

“Ïîæòåõí³êà”.
187. ÂÀÒ “Öóêðîàâòîìàò”.
188. ÄÏ “Êè¿âñüêèé çàâîä “Ãåíåðàòîð”.
189. ÂÀÒ “Çàâîä “Ìàÿê”.
190. ÇÀÒ “Êè¿âñüêå óïðàâë³ííÿ êîìïëåêòà-

ö³¿”.
191. ÂÀÒ “Ïðîìçâ’ÿçîê”.
192. ÇÀÒ “Êè¿âñüêå âèðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ

“Ìåäàïàðàòóðà”.
193. ÒÎÂ Êè¿âñüêå âèðîáíè÷î-òåõí³÷íå îá’ºä-

íàííÿ “Ìåäàïàðàòóðà”.
194. ÒÎÂ “Ïðîìïëàñò”.
195. ÒÎÂ “Òåõíîõîë”.
196. ÂÀÒ “ÄÎÊ-7”.
197. Êîëåêòèâíå ï³äïðèºìñòâî “Ðóòà-2”.
198. ÂÀÒ “Êàðå”.
199. ÒÎÂ “Ñàòóðí Ã³Ê”.
200. ÒÎÂ “Áåòîí Êîìïëåêñ”.
201. ÂÀÒ “Çàâîä ÇÁÂ ÄÁÊ ¹ 4”.
202. ÇÀÒ Çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â “Ïîë³ñüê-

ñ³ëüáóä”.
203. ÂÀÒ Âèðîáíè÷î-áóä³âåëüíèé êîìá³íàò

“Ê³áåð”.
204. Ãîñïðîçðàõóíêîâå äåðæàâíå ï³äïðèºì-

ñòâî “Àëìàç³íñòðóìåíò”.
205. ÇÀÒ “Ï³îíòåêñ”.
206. ÏÏ “ÁÌÒ ñòèëü”.
207. ÏÏ “ßðîñëàâ”.
208. ÑÏ “Ð³ô-1”.
209. ÇÀÒ “×èíáàð”.
210. ÒÎÂ “Òîðíàäî”.
211. ÒÎÂ “Ôàëüêîì”.
212. ÂÀÒ “Ìàêàðîííà ôàáðèêà”.
213. ÇÀÒ “Îáîëîíü”.
214. ÂÀÒ “Òåõâîäñåðâ³ñ”.
215. ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä âóãëåêèñëîòè”.
216. ÒÎÂ “Ñàâà”.
217. ÒÎÂ “ÅÉÁË ëòä ÊÎ”
218. ÂÀÒ “Êè¿âñüêà ïîë³ãðàô³÷íà ôàáðèêà

“Çîðÿ”.
219. ÄÏ “Ïîë³ãðàô êîìá³íàò “Çîðÿ”.
220. ÇÀÒ “Ïðîìçâ’ÿçîê”.
221. ÄÏ “Êè¿âñüêà îôñåòíà ôàáðèêà”.
222. ÒÎÂ “Óêðà¿íñüêèé ïàï³ð”.
223. ÏÏ “ÐÊ “Ìàéñòåð ïðèíò”.
224. ÇÀÒ “Ïîë³ìåð”.
225. ÂÀÒ “Âòîðåñ”.
226 ÒÎÂ “Ìàêñàë³íà”.
227. ÄÏ çàâîä “Àðñåíàë”.
228. Íàóêîâî-âèðîáíè÷à ô³ðìà “ÏÏË”.
229. ÂÀÒ “Êâ³çà”.
230. ÒÎÂ Äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíèé çàâîä

“Çàë³çíè÷íèê”.
231. ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä åëåêòðîòðàíñïîð-

òó”.
232. ÇÀÒ “Ïàêåò”.
233. ÇÀÒ Óêðà¿íñüêî-óãîðñüêå Ñï³ëüíå ï³ä-

ïðèºìñòâî “ÓêðòàðàÂîëàíïàê”.
234. ÇÀÒ Íàóêîâî-âèðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ

“Ã³äðîìàø”.
235. ÒÎÂ “Ìîäåëåé âèðîáíè÷îãî òà ðîáî÷î-

ãî îäÿãó”.
236. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä “Ðàäàð”.
237. ÒÎÂ “²íòåðòåõíîëîã³ÿ”.
238. ÇÀÒ “ªâðîâ³êíîáóä”.
239. Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî

“Êâàíò-Åô³ð”.
240. ÒÎÂ ÑÏ “ÑîëîÌ³ÿ”.
241. ÒÎÂ “Àíòàðåñ”.
242. ÒÎÂ “Ïðîôñòàëü”.
243. ÇÀÒ “Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ïðè-

êëàäíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é”.
244. ÒÎÂ “Êàò Ìåòàë Óêðà¿íà”.
245. ÒÎÂ “ÐÊÑ”.
246. Äî÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî ÂÀÒ “Ðàäàð”

“Ãàëüâàíîòåõí³êà”.
247. ÒÎÂ “Åäâåí÷åð”.
248. ÒÎÂ “Òîðãîâèé ä³ì “Àëìàç-Ä³àìàíò”.
249. ÒÎÂ “ÓÄÅÊ”.
250. ÒÎÂ “Ãðåéä”.
251. ÇÀÒ “Êè¿âìëèí”.
252. Ô³ë³ÿ “Êè¿âêîìá³êîðì” ÇÀÒ “Êîìïëåêñ

Àãðîìàðñ”.
253. ÂÀÒ “Çàâîä ìîëî÷íî¿ êèñëîòè”.
254. ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä øàìïàíñüêèõ âèí

“Ñòîëè÷íèé”.
255. ÇÀÒ “Ïèâçàâîä íà Ïîäîë³”.
256. ÂÀÒ “ÄÎÊ ¹ 3”
257. ÂÀÒ “Ñïåöìåáë³”.
258. ÒÎÂ “ÄÎÇ”.
259. ÄÏ “Òåòðà Ïàê Óêðà¿íà”.
260. ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”.
261. Êîìàíäèòíå òîâàðèñòâî “Êè¿âñüêà íîò-

íà ôàáðèêà”.
262. ÒÎÂ “ªâðîôîðìàò ÏÏÌ”.
263. ÂÀÒ “Ôàðìàê”.
264. ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé â³òàì³ííèé çàâîä”.
265. ÒÎÂ “Øèôåðíèé çàâîä”.
266. ÂÀÒ “Àçáîäåðåâñêëî”.
267. ÄÏ “ËÊ-Ìåòàëóðã³ÿ”.
268. ÒÎÂ “ÀÄÌ”.
269. ÑÏ “²áåðóñ-Êè¿â”.
270. ÀÒÇÒ “Êâàçàð-Ì³êðî-Òåõíî”.
271. ÄÏ ÂÀÒ “Êè¿â õë³á” “Õë³á³íæèí³ðèíã”.
272. ÇÀÒ “Âòîðïîë³ìåðìàø”.
273. ÂÀÒ “Êè¿âïîë³ãðàôìàø”.
274. ÂÀÒ “Êâàçàð”.
275. Êè¿âñüêå ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íå ï³äïðè-

ºìñòâî.
276. ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé ñóäíîáóä³âíèé-ñóäíîðå-

ìîíòíèé çàâîä”
277. ÀÒ “Çàâîä “Ëåí³íñüêà êóçíÿ”.

278. ÒÎÂ “Óêðçàï÷àñòèíà” Ô³ë³ÿ “Òðàêòîð-
íèé çàâîä”.

279. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âñüêèé àâ³à-
ö³éíèé çàâîä” “ÀÂ²ÀÍÒ”.

280. Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî Íàóêî-
âî-âèðîáíè÷èé öåíòð “Áîðùàã³âñüêèé ÕÔÇ”.

281. ÂÀÒ “Çàâîä ñàíòåõí³÷íèõ çàãîòîâîê”.
282. ÇÀÒ “ÐÓÓÊÊ² Óêðà¿íà”.
283. ÇÀÒ “ÎÒ²Ñ”.
284. Äåðæàâíå Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðè-

ºìñòâî “Åëåêòðîíìàø”.
285. ÏÏ “Ðîñòîê-ÑÄ”.
286. ÀÒÂÒ “Ñâÿòîøèíî”.
287. ÂÀÒ “Æóëÿíè”.
288. Êè¿âñüêå ÀÒÇÒ “Êàøòàí”.
289. ÂÀÒ “Âåðêîí”.
290. ÇÀÒ “Ôîðóì-ÄÑ”.
291. ÇÀÒ “Ôàáðèêà òåõí³÷íèõ òêàíèí “Òåõ-

íîô³ëüòð”.
292. ÀÒÇÒ Íàóêîâî-âèðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ

“Ïðàêòèêà”.
293. Êè¿âñüêå ÄÏ “²çóìðóä”.
294. ÇÀÒ “Çàâîä áóä³âåëüíèõ âèðîá³â-1”.
295. ÒÎÂ ô³ðìà “Ôàâîð”.
296. ÀÍÒÊ ³ì. Àíòîíîâà.
297. ÏÏ Íàóêîâî-òåõíîëîã³÷íèé öåíòð “Ðå-

äóêòîð”.
298. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèé çà-

âîä”.
299. ÇÀÒ “ÀÒÅÊ”.
300. ÂÀÒ “Çàâîä Ñïåöáåòîí”.
301. ÇÀÒ “Çàâîä îô³ñíèõ òà ñïåö³àëüíèõ ìåá-

ë³â”.
302. ÒÎÂ ô³ðìà “Ñåìïàë Êî ËÒÄ”.
303. ÒÎÂ “Â³ðàæ”.
304. ÒÎÂ “Ðîë³êîí”.
305. ÂÀÒ “Åëåêòðîòåõí³÷íèé çàâîä”.
306. ÒÎÂ “Çåíê³ñ”.
307. ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé åêñïåðèìåíòàëüíèé çà-

âîä ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿”.
308. ÇÀÒ “Çàâîä áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é”.
309. ÒÎÂ “Ðîá³êà”.
310. Óêðà¿íñüêèé Êîíñîðö³óì “Åêîñîðá”.
311. ÒÎÂ “Ôîìàëüãàóò-Ïîë³ì³í”.
312. ²íîçåìíå ï³äïðèºìñòâî “ÐÅÒÀË Óêðà-

¿íà”.
313. Ñï³ëüíå óêðà¿íñüêî-àâñòðàë³éñüêå ï³ä-

ïðèºìñòâî ÒÎÂ “ÄÀÁË-ÄÆ² Ëòä”.
314. ÇÀÒ “Ìåòðà”.
315. ÒÎÂ “Êè¿âñüêà á³ñêâ³òíà ôàáðèêà”.
316. ÒÎÂ “Ñâºòïðèíò”.
317. ÒÎÂ Âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíà ô³ðìà “Ä³-

àìàíò-ÂÊÔ”.
318. ÒÎÂ Âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíå ï³äïðèºì-

ñòâî “ÑÒ-äðóê”.
319. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ïðîì³íü”.
320. ÒÎÂ “Òîðãîâèé ä³ì “Ðîäà”.
321. ÒÎÂ “Àãðîìàò-Äåêîð”.
322. ÒÎÂ “²íñòðóìåíòàëüíèé çàâîä”.
323. ÒÎÂ “Êîâàëüñüêî-ïðåñîâèé çàâîä”.
324. ÒÎÂ “Âåðñòàò-íîðìàëü”.
325. ÌÏ ÒÎÂ “Ðåäóêòîð-ñåðâ³ñ”.
326. ÒÎÂ Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð “Àíòåé

ËÒÄ”.
327. ÒÎÂ “ÊÂÌ çàâîä âîäîòåïëîë³÷èëüíè-

ê³â”.
328. ÒÎÂ “Àðä³ñ”.
329. ÏÏ “Ìàð³àì-Ñ”.
330. ÒÎÂ “Àâòîáóäêîìïëåêñ-Ê”.
331. Äî÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî “ªâðîñîôò-ïðîì”.
332. ÒÎÂ “Ëèâàðí³ òåõíîëîã³¿”.
333. ÒÎÂ “ÄÀÊ”.
334. ÏÏ “Ôëåêñî-ñåðâ³ñ”.
335. ÂÀÒ “Àíàë³òïðèëàä”.
336. ÂÀÒ “Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî

“Á³ëüøîâèê”.
337. ÂÀÒ “Äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíèé çà-

âîä ¹ 20 Öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿.
338. ÂÀÒ “Åëåêîí”.
339. ÀÒ “Åìêî”.
340. ÄÏ Çàâîä 410 Öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿.
341. ÇÀÒ “²ÍÊÎÌ”.
342. Îðåíäíå ï³äïðèºìñòâî “6-é Êè¿âñüêèé

àâòîðåìîíòíèé çàâîä”.
343. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé åëåêòðîâàãîíîðåìîíò-

íèé çàâîä”.
344. ÄÏ Âèðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ “Êè¿âïðè-

ëàä”.
345. ÂÀÒ “Ìåðèä³àí”.
346. ÒÎÂ “Ïðåñ”.
347. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä ðåëå òà àâòîìà-

òèêè”.
348. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé ðåìîíòíî-ìåõàí³÷íèé

çàâîä”.
349. ÂÀÒ “Ðåìòîðãóñòàòêóâàííÿ”.
350. ÒÎÂ “Ê³é-Â”.
351. ÇÀÒ “Êîìïàí³ÿ Ðîñòîê”.
352. ÏÏ “Â³âàò-Ïëþñ”.
353. ÒÎÂ “Ð²Ê-ÏËÀÑÒ”.
354. ÒÎÂ “ÍÄ Äàòåêñ”.
355. ÒÎÂ “Ñòî¿ê”.
356. ÒÎÂ “Ðîñòîê-Åëåêîì”.
357. ÒÎÂ “Åëî Ïàê”.
358. ÇÀÒ “Àñòðà Ëþêñ”.
359. ÇÀÒ “Ãîðëèöÿ”.
360. ÇÀÒ “Òðèêîòàæíà ôàáðèêà “Ðîçà”.
361. Äî÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî “Ðîçà-Õóòðî”.
362. ÇÀÒ “Îðëàí”.
363. ÒÎÂ “Ñ. Î. Â. ÃÀÂÀÍÜ”.
364. Ô³ë³ÿ “Õîëîäîêîìá³íàò ¹ 4 ÏÏ “Ðîñü”.
365. ÏÏ “Òâ³í”.
366. ÒÎÂ “ÔÀÁÐÈÊÀ ÑÂ²ÒßÇÜ”.
367. ÒÎÂ “ÅÊÑ²ÌÒÐÅÉÄ”.
368. ÂÀÒ “Á³îôàðìà”.
369. ÇÀÒ “Êèñíåâèé çàâîä”.
370. ÇÀÒ “Åêîëîãîîõîðîííà ô³ðìà “Êðåîìà-

Ôàðì”.
371. ÒÎÂ “Ëåíáóä”.
372. ÒÎÂ “Ôàðìà-Ñòàðò”.
373. ÒÎÂ “Êàðàïóç”.
374. ÂÀÒ “Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò “Â³äðàä-

íèé”.
375. ÂÀÒ “Åêñïåðèìåíòàëüíèé çàâîä çàë³çî-

áåòîííèõ øïàë”.
376. Çàâîä çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â ÂÀÒ “ÄÁÊ-

3”.
377. ÒÎÂ “Êíàóô Ã³ïñ Êè¿â”.
378. ÒÎÂ “ÀÐÑÅÍÀË-ÖÅÍÒÐ”.
379. ÂÀÒ Çàâîä ñêëîâèðîá³â”.

380. ÇÀÒ ô³ðìà “Àâ³à³íâåñò”.
381. ÇÀÒ “Â³ïîë”.
382. ÒÎÂ “Êîëîðèò”.
383. ÒÎÂ “Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî

“Îëàâòåêñ”.
384. ÒÎÂ “ÄÊÁ “Ðîòåêñ”.
385. ÏÏ “Âèäàâíèöòâî “Ôåí³êñ”.
386. Âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íèé öåíòð “Òàê³

ñïðàâè”.
387. ÇÀÒ “Ôàñóâàëüíî-êàðòîíàæíà ôàáðèêà”.
388. ÂÀÒ çàâîä “Ðåìòî÷ìåõàí³êà”.
389. ÒÎÂ “Ñìàðòãåéìç”.
390. ÇÀÒ “Ëàãîäà”.
391. Äîñë³äíèé çàâîä çâàðþâàëüíèõ ìàòåð³àë³â

³ì. Î. Ïàòîíà.
392. Äåðæàâíà àêö³îíåðíà õîëä³íãîâà êîìïà-

í³ÿ “Àðòåì”.
393. ÄÏ ìàøèíîáóä³âíà ô³ðìà “Àðòåì”.
394. ÇÀÒ “Àóðà”
395. ÂÀÒ “²íñòðóìåíòàëüíèé çàâîä”
396. ÂÀÒ “Çàâîä åëåêòðîõ³ì³÷íèõ ïîêðèòò³â”.
397. ÂÀÒ çàâîä “Àðòåì-ïîë³ çâàðþâàííÿ”.
398. ÂÀÒ çàâîä “Àðòåììàø”.
399. ÄÏ ÂÀÒ “Àðòåìïîë³ìåð”.
400. ÂÀÒ “Âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíà ô³ðìà ÀÑ.
401. ÂÀÒ äåðåâîîáðîáíèé çàâîä “ßâ³ð”.
402. ÂÀÒ çàâîä “Ðóñàâà”.
403. ÂÀÒ çàâîä “Óí³âåðñàë-À”.
404. ÂÀÒ “Àðòåì-êîíòàêò”.
405. ÂÀÒ “Àðòåì-çâàðþâàííÿ”.

406. ÂÀÒ Ïðîåêòíî-âèðîáíè÷à ô³ðìà “Ìàê-
ðîñ”.

407. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé ìîòîöèêëåòíèé çàâîä”.
408. ÂÀÒ “Åëåêòðîïðèëàä”.
409. ÂÀÒ ÀÊ “Ñàòåð”
410. ÂÀÒ “Áóäøëÿõìàø”.
411. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä àâòîìàòèêè ³ì.

Ïåòðîâñüêîãî.
412. ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé åëåêòðîòåõí³÷íèé çà-

âîä “Òðàíññèãíàë”.
413. ÇÀÒ “Åïîñ”.
414. ÄÏ Ïîë³ãðàô³÷íèé êîìá³íàò “Óêðà¿íà”.
415. ÇÀÒ “Êíèãà”.
416. ÄÏ Äðóêàðíÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè.
417. ÇÀÒ “Ïîë³ãðàô³ñò”.
418. ÂÀÒ “Ïîë³ãðàôêíèãà”.
419. ÄÏ Âèäàâíèöòâî “Ïðåñà Óêðà¿íè”.
420. ÂÀÒ Êè¿âñüêèé çàâîä áåçàëêîãîëüíèõ íà-

ïî¿â “Ðîñèíêà”.
421. ÂÀÒ “Êè¿âìåäïðåïàðàò”.
422. Äåðæàâíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

“Ôàðìàöåâòè÷íà ôàáðèêà”.
423. ÒÎÂ Íàóêîâî-âèðîáíè÷à ô³ðìà 

“ÞÒÀÌ”.
424. ÒÎÂ “Äàíà-Ìîäà”.
425. ÒÎÂ “Ô³ëêîí”.
426. ÇÀÒ Íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ 

“Ä³àïðîôìåä”.
427. ÂÀÒ “Ãàçïðèëàä”.

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

від 5 лютого 2009 № 128

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання 

гарячої води виробникам цих послуг комунальної форми власності 
для здійснення розрахунків з бюджетними установами

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç ï³äïðèºìñòâàìè,

óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, çàçíà÷åíèìè ó äîäàòêàõ 1 òà 2 äî Òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî
âèðîáëÿºòüñÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” òà ÇÀÒ “ÅÊ “Äàðòåïëîöåíòðàëü”, äëÿ â³äïóñêó áþäæåòíèì óñòà-
íîâàì.

2. Ðîçðàõóíêè çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðèôàìè, âñòàíîâëå-
íèìè íà 1 êóá. ì ñòîê³â äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè ñïîæèâà÷³â.

3. Òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç:
- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;
- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ;
- âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åííÿì.
4. Òàðèôè íà ãàðÿ÷ó âîäó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè îïëàò³ ôàêòè÷íî ñïîæèòèõ ïîñëóã ïðè ðîçðàõóí-

êàõ ç:
- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;
- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ;
- âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åííÿì.

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№
п/п

Назва посл и Одиниця вимір Тариф за одиницю
вимір , рн (з ПДВ)

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

1 Г ал 337,74

2. Централізоване опалення при відс тності б дин ових
засобів облі теплової енер ії, я а ви ористов ється на
опалення бюджетних станов

1 в.м опалюваної
площі на місяць в
опалювальний

період

8,27

3. Централізоване постачання арячої води при наявності
приміщенні засобів облі арячої води для бюджетних
станов

1 б.м 21,10

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

від 05 лютого 2009 № 128

Тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення
і постачання гарячої води виконавцям цих послуг комунальної форми

власності для здійснення розрахунків з бюджетними установами

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç ï³äïðèºìñòâàìè,

óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, çàçíà÷åíèìè ó äîäàòêàõ 1 òà 2 äî Òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî
âèðîáëÿºòüñÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” òà ÇÀÒ “ÅÊ “Äàðòåïëîöåíòðàëü”, äëÿ â³äïóñêó áþäæåòíèì óñòà-
íîâàì.

2. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè
âðàõîâàí³ âèòðàòè â ðîçì³ð³ 4%, â òîìó ÷èñë³:

2,5% — âèòðàòè âèêîíàâö³â ïîñëóã, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç íàðàõóâàííÿì òà çáîðîì ïëàòåæ³â ñïîæèâà-
÷³â öèõ ïîñëóã;

1,5% — âèòðàòè ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” çà âåäåííÿ çàãàëüíîì³ñü-
êî¿ áàçè íàðàõóâàíü, ðîçùåïëåííÿ òà îáë³êó ïëàòåæ³â òà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíêè ï³ä-
ïðèºìñòâ-âèðîáíèê³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

3. Ðîçðàõóíêè çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðèôàìè, âñòàíîâëå-
íèìè íà 1 êóá. ì ñòîê³â äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè ñïîæèâà÷³â.

4. Òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç:
- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;
- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ;
- âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åííÿì.
5. Òàðèôè íà ãàðÿ÷ó âîäó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè îïëàò³ ôàêòè÷íî ñïîæèòèõ ïîñëóã ïðè ðîçðàõóí-

êàõ ç:
- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;
- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ;
- âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åííÿì.

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№
п/п

Назва посл и Одиниця вимір Тариф за одиницю
вимір , рн (з ПДВ)

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

1 Г ал 351,24

2. Централізоване опалення при відс тності
б дин ових засобів облі теплової енер ії, я а
ви ористов ється на опалення бюджетних станов

1 в.м опалюваної площі
на місяць в опалювальний

період

8,61

3. Централізоване постачання арячої води при
наявності приміщенні засобів облі арячої води
для бюджетних станов

1 б.м 21,94



Хрещатик  6 лютого 2009 ДДООККУУММЕЕННТТ 1111
Про затвердження тарифів на теплову енергію

та встановлення, погодження тарифів 
на комунальні послуги з централізованого
опалення і постачання холодної та гарячої 
води і водовідведення холодної та гарячої 

води для інших споживачів
Розпорядження № 127 від 05 лютого 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой
Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про теплопостачання”, “Про питну воду та питне водопостачання”,
Указу Президента України від 03.02.2009 № 65/2009 “Про скасування рішень голови Київської міської держав�
ної адміністрації”, Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії
та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Мініс�
трів України від 10.07.2006 № 955, Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачан�
ня та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959, Правил ко�
ристування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах
України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства від 27.06.2008 № 190,
з метою запровадження тарифів та реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Ïîãîäèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âî-
äîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ âèðîá-
ëÿþòüñÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, äëÿ â³äïóñ-
êó ³íøèì ñïîæèâà÷àì (äîäàþòüñÿ).

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³
âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêî-
íàâöÿì öèõ ïîñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíî-
ñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç ³íøèìè ñïîæè-
âà÷àìè ³ ïîãîäèòè íà öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà çà-
çíà÷åí³ ïîñëóãè âèêîíàâöÿì óñ³õ ³íøèõ ôîðì
âëàñíîñò³ (äîäàþòüñÿ).

3. Çàòâåðäèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî
âèðîáëÿºòüñÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” òà ÇÀÒ “ÅÊ “Äàð-
òåïëîöåíòðàëü”, äëÿ â³äïóñêó ³íøèì ñïîæèâà÷àì
(äîäàþòüñÿ).

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì öèõ ïîñëóã êîìóíàëüíî¿
ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç ³í-
øèìè ñïîæèâà÷àìè ³ ïîãîäèòè íà öüîìó ð³âí³ òà-
ðèôè íà çàçíà÷åí³ ïîñëóãè ï³äïðèºìñòâàì — âè-
ðîáíèêàì óñ³õ ³íøèõ ôîðì âëàñíîñò³, â òîìó ÷èñ-
ë³ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” (â ÷àñòèí³ òåïëîâèõ ïóíêò³â,
ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áàëàíñ³ òà â çîí³ òåïëîïîñ-
òà÷àííÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”) ³ ÇÀÒ “ÅÊ” Äàðòåï-
ëîöåíòðàëü” — íà òåïëîâèõ ïóíêòàõ, ùî çíàõî-
äÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” â çîí³ òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ ÇÀÒ “ÅÊ”Äàðòåïëîöåíòðàëü” (äîäàþ-
òüñÿ).

5. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã êîìóíàëüíî¿
ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç ³í-
øèìè ñïîæèâà÷àìè ³ ïîãîäèòè íà öüîìó ð³âí³ òà-
ðèôè íà çàçíà÷åí³ ïîñëóãè âèêîíàâöÿì óñ³õ ³í-
øèõ ôîðì âëàñíîñò³ (äîäàþòüñÿ).

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîñò³éíî
ïðîâîäèòè ìåòîäè÷íî-ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç
âèðîáíèêàìè, âèêîíàâöÿìè òà ñïîæèâà÷àìè êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã ñòîñîâíî ïðîâåäåííÿ ðîçðà-
õóíê³â çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿ.

7. Âçÿòè äî óâàãè, ùî:
— òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-

âàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, ÿê³ âèðîáëÿþ-
òüñÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, çàñòîñîâóþòüñÿ
ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ñïîæèò³ ïîñëóãè ç ñóá’ºêòà-
ìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî
óêëàäåíèõ ç íèìè äîãîâîð³â;

— òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè,
ÿê³ íàäàþòüñÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, çàñòî-

ñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ñïîæèò³ ïîñëóãè ç
ñóá’ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³ä-
íî äî óêëàäåíèõ ç íèìè äîãîâîð³â.

8. Ðîçðàõóíêè çà õîëîäíó âîäó, ùî âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè, òà â³äïîâ³äíèé îáñÿã ñòîê³â, ïðîâîäÿòüñÿ çà
òàðèôàìè, ùî âñòàíîâëåí³ íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè
òà âîäîâ³äâåäåííÿ äëÿ â³äïîâ³äíèõ ãðóï ñïîæèâà-
÷³â.

9. Ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ, âèêîðèñòàí³ ñïî-
æèâà÷àìè â ðàç³ ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ äî âîäîïðîâ³ä-
íèõ àáî êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ îñíîâíîãî ñïîæè-
âà÷à, â³äíåñåíîãî äî á³ëüø âèñîêî¿ ãðóïè îïëà-
òè, ñïëà÷óþòüñÿ çà òàðèôàìè ãðóïè, äî ÿêî¿ íà-
ëåæàòü, ò³ëüêè â òîìó ðàç³, ÿêùî îñíîâíèé ñïî-
æèâà÷ íàäàâ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” â³äïîâ³ä-
í³ äàí³.

10. ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” çàâåðøèòè îá-
ëàäíàííÿ âñ³õ öåíòðàëüíèõ ³ ³íäèâ³äóàëüíèõ òåï-
ëîâèõ ïóíêò³â çàñîáàìè îáë³êó õîëîäíî¿ âîäè, ÿê³
îáë³êîâóþòü õîëîäíó âîäó, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ
íà âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, òà
çä³éñíþâàòè íàðàõóâàííÿ áàëàíñîóòðèìóâà÷àì
òåïëîâèõ ïóíêò³â âèêëþ÷íî çà ¿õ ïîêàçàííÿìè.

11. Ç ìåòîþ ïðèñêîðåííÿ íàäõîäæåííÿ êîøò³â
íà ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâ-âèðîáíèê³â êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã, ñïëà÷åíèõ çà ôàêòè÷íî ñïîæèò³ ïî-
ñëóãè îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðè-
ì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ, âëàñíèêàìè òà êâàð-
òèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå
çà ïðèçíà÷åííÿì, äîðó÷èòè ÊÏ “Ãîëîâíèé ³í-
ôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” ñòâîðèòè òà
ï³äòðèìóâàòè â àêòóàëüíîìó ñòàí³ çàãàëüíîì³ñüêó
áàçó íàðàõóâàíü çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ïðîâîäè-
òè ðîçùåïëåííÿ òà îáë³ê ïëàòåæ³â, ÿê³ íàä³éøëè
íà îêðåìèé ðîçïîä³ëü÷èé ðàõóíîê, òà ïåðåðàõî-
âóâàòè êîøòè íà ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâ — âèðîá-
íèê³â.

12. ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëü-
íèé öåíòð”, îðãàí³çàö³ÿì òà óñòàíîâàì, ùî ïðî-
âîäÿòü íàðàõóâàííÿ çà ôàêòè÷íî ñïîæèò³ êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè, ïðè ðîçðàõóíêàõ ç îðåíäàðÿìè òà
âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ
áóäèíêàõ, ç âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè
êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åí-
íÿì, âíåñòè çì³íè ó â³äïîâ³äí³ ïëàò³æí³ äîêóìåí-
òè íà ñïëàòó çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

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

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

Голова Л. Черновець ий

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

від 05 лютого 2009 № 127

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води 

і водовідведення холодної та гарячої води, які виробляються 
ВАТ “АК “Київводоканал”, для відпуску іншим споживачам

№ п/п Споживачі Холодна вода Водовідведення

Тариф рн за 1 б. м води Тариф рн за 1 б. м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі 8,88 10,66 8,17 9,80

№ п/п Споживачі Холодна вода Водовідведення

Тариф рн за 1 б. м води Тариф рн за 1 б. м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі 9,23 11,08 8,49 10,19

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ ³ç ñïîæèâà÷àìè Êè-

¿âñüêî¿ îáëàñò³.
2. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòüñÿ ð³âíîþ çàãàëü-

í³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.
Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

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

від 05 лютого 2009 № 127

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води 

і водовідведення холодної та гарячої води виконавцям цих послуг 
комунальної форми власності для здійснення розрахунків з іншими споживачами

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ ³ç ñïîæèâà÷àìè Êè-

¿âñüêî¿ îáëàñò³.
2. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâå-

äåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âðàõîâàí³ âèòðàòè â ðîçì³ð³ 4 %, â òîìó ÷èñë³:
2,5 % — âèòðàòè âèêîíàâö³â ïîñëóã, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç íàðàõóâàííÿì òà çáîðîì ïëàòåæ³â ñïîæè-

âà÷³â öèõ ïîñëóã;
1,5 % — âèòðàòè ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” çà âåäåííÿ çàãàëüíî-

ì³ñüêî¿ áàçè íàðàõóâàíü, ðîçùåïëåííÿ òà îáë³êó ïëàòåæ³â òà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíêè
ï³äïðèºìñòâ — âèðîáíèê³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

3. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòüñÿ ð³âíîþ çàãàëü-
í³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

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

від 05 лютого 2009 № 127

Тарифи 
на теплову енергію, що виробляється АК “Київенерго” 

та ЗАТ “ЕК “Дартеплоцентраль”, для відпуску іншим споживачам

№
п/п

Назва підприємства Інші споживачі

рн за 1 Г ал (без ПДВ) рн за 1 Г ал (з ПДВ)

1. АК “Київенер о" 493,22 591,86

2. ЗАТ “ЕК “Дартеплоцентраль" 493,22 591,86

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

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

від 05 лютого 2009 № 127

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання 

гарячої води виробникам цих послуг комунальної форми власності 
для здійснення розрахунків з іншими споживачами

№
п/п

Назва посл и Одиниця вимір Тариф за одиницю
вимір , рн (з ПДВ)

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

1 Г ал 663,56

2. Централізоване опалення при відс тності б дин ових
засобів облі теплової енер ії, я а ви ористов ється
на опалення інших споживачів

1 в. м опалюваної
площі на місяць в

опалювальний період

16,26

3. Централізоване постачання арячої води при
наявності приміщенні засобів облі арячої води
для інших споживачів

1 б. м 47,12

Ïðèì³òêè:
1. Ðîçðàõóíêè çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ãà-

ðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðèôàìè, âñòàíîâ-
ëåíèìè íà 1 êóá. ì ñòîê³â äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ãðó-
ïè ñïîæèâà÷³â.

2. Òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-
ëåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç:

— îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ
ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;

— îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó
îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ;

— âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàð-

òèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åííÿì.
3. Òàðèôè íà ãàðÿ÷ó âîäó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè

îïëàò³ ôàêòè÷íî ñïîæèòèõ ïîñëóã ïðè ðîçðà-
õóíêàõ ç:

— îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ
ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ àáóäèíêàõ;

— îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó
îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ;

— âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàð-
òèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå  çà ïðèçíà÷åííÿì.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

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

від 05 лютого 2009  № 127

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого опалення 

і постачання гарячої води виконавцям цих послуг комунальної форми власності для
здійснення розрахунків з іншими споживачами

№
п/п

Назва посл и Одиниця вимір Тариф за
одиницю
вимір , рн
(з ПДВ)

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

1 Г ал 690,11

2. Централізоване опалення при відс тності б дин ових
засобів облі теплової енер ії, я а ви ористов ється на
опалення інших споживачів

1 в. м опалюваної площі
на місяць в

опалювальний період

16,91

3. Централізоване постачання арячої води при наявності
приміщенні засобів облі арячої води для інших
споживачів

1 б. м 49,00

Ïðèì³òêè:
1. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè âðàõîâàí³ âèòðàòè â ðîçì³ð³ 4 %, â òîìó
÷èñë³:

2,5 % — âèòðàòè âèêîíàâö³â ïîñëóã, ÿê³ ïî-
â’ÿçàí³ ç íàðàõóâàííÿì òà çáîðîì ïëàòåæ³â ñïî-
æèâà÷³â öèõ ïîñëóã;

1,5 % — âèòðàòè ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³é-
íî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” çà âåäåííÿ çàãàëü-
íîì³ñüêî¿ áàçè íàðàõóâàíü, ðîçùåïëåííÿ òà îá-
ë³êó ïëàòåæ³â òà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðà-
õóíêè ï³äïðèºìñòâ — âèðîáíèê³â êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã.

2. Ðîçðàõóíêè çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðèôàìè, âñòà-
íîâëåíèìè íà 1 êóá. ì ñòîê³â äëÿ â³äïîâ³äíî¿
ãðóïè ñïîæèâà÷³â.

3. Òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-
ëåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç:

— îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ
ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;

— îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó
îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ;

— âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàð-
òèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åí-
íÿì.

4. Òàðèôè íà ãàðÿ÷ó âîäó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè
îïëàò³ ôàêòè÷íî ñïîæèòèõ ïîñëóã ïðè ðîçðà-
õóíêàõ ç:

— îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ
ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ àáóäèíêàõ;

— îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó
îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ;

— âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàð-
òèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åí-
íÿì.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий



1122 ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА Хрещатик  6 лютого 2009

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Незвичне свято до Дня
за оханих от ють Ко-
лонній залі Київсь ої місь-
ої державної адміністра-
ції. Мас арадний бал
"Карнавалія" поєднає в
собі європейсь тради-
цію проведення бал і
звичне для раїнців ар-
навальне свят вання з -
стрічі весни, адже
15 люто о б де свято
Стрітення.

Ìàñêàðàäíèé áàë “Êàðíàâàë³ÿ”
ïðîâîäèòü Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³é-
íèé ôîíä “Ìèñòåöüêà ñêàðáíè-
öÿ” íà ÷îë³ ç éîãî ïðåçèäåíòîì
Òåòÿíîþ Ëîãóø ðàçîì ç äèðåêòî-
ðîì êîìïàí³¿ “Êðàôò Ôóäç Óêðà-
¿íà” Þð³ºì Ëîãóøåì, ãîëîâîþ
îðãêîì³òåòó “Êàðíàâàë³¿”. Íà
ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ïàí³ Ëîãóø çà-
çíà÷èëà, ùî áàë, ÿêèé îðãàí³çîâó-
þòü òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü, òðàäèö³é-
íî çáåðå ï’ÿòü ñîòåíü ãîñòåé.
Êâèòêàìè íà áàë óæå çàïàñàþòü-
ñÿ á³çíåñìåíè, äèïëîìàòè, ïîë³-
òèêè, ç³ðêè øîó-á³çíåñó. Ï³ä ÷àñ
êàðíàâàëó â³äáóäåòüñÿ àóêö³îí. Òà-

êîæ áóäóòü ö³êàâ³ ëîòè: â³ä “Êî-
ðîíàö³¿ ñëîâà”, â³äîìèõ ôîíä³â,
äîáðî÷èíö³â, çîêðåìà áðàò³â
Êëè÷ê³â, Âëàäè Ëèòîâ÷åíêî, åêñ-
êëþçèâí³ ðå÷³, êàðòèíà â³ä ²âàíà

Ìàð÷óêà, ìàñêè â³ä Ìàðèíè Ëà-
ïè. Êîøòè â³ä ïðîäàíèõ êâèòê³â,
à òàêîæ ãðîø³, ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ àóê-
ö³îíó âèòðàòÿòü íà ïðèäáàííÿ íî-
âèõ êíèæîê äëÿ îíîâëåííÿ ôîí-

ä³â óêðà¿íñüêèõ á³áë³îòåê, äèòÿ÷èõ
áóäèíê³â, øê³ë-³íòåðíàò³â.

Áàë ìàòèìå òðè òåìàòè÷í³ ÷àñ-
òèíè. Ñïî÷àòêó ãîñò³ ïîðèíóòü â
àòìîñôåðó ñâÿòêóâàííÿ ñòàðîäàâ-
íüîãî óêðà¿íñüêîãî Ñòð³òåííÿ, ÿêó
ñòâîðÿòü ìóçèêàíòè ³ âèêîíàâö³
íàðîäíèõ ï³ñåíü ðàçîì ç Îëåãîì
Ñêðèïêîþ. ßê ðîçïîâ³â ñàì ìóçè-
êàíò, â Óêðà¿í³ êàðíàâàë áóâ
çàïî÷àòêîâàíèé äàâíî, ïðî ùî
ñâ³ä÷àòü äîêóìåíòè, ³ çáåð³ãñÿ â
ïåâíèõ ôîðìàõ äîòåïåð — ó âåð-
òåï³ òà ä³éñòâàõ ç Ìàëàíêîþ. “Ìå-
í³ äóæå ïðèºìíî, ùî ñàìå ìåíå çà-
ïðîñèëè ïðåäñòàâëÿòè óêðà¿íñüêó
÷àñòèíó êàðíàâàëó. Ìè òàíöþâà-
òèìåìî óêðà¿íñüê³ òðàäèö³éí³

âàëüñè òà óêðà¿íñüêó ïîëüêó, ÿê³,
ìîæëèâî, çãîäîì ñòàíóòü êëàñè-
êîþ äëÿ “Êàðíàâàë³¿”,— ñêàçàâ
Îëåã Ñêðèïêà.

Äðóãó ÷àñòèíó — åëåãàíòíèé
Â³äåíñüêèé ìàñêîâàíèé áàë-ðå-
äóò — îñîáèñòî â³äêðèº ïîñîë
Àâñòð³¿ â Óêðà¿í³. Ãîëîâíèé
òàíöìåéñòåð êðà¿íè Ãðèãîð³é ×àï-
ê³ñ ïîîá³öÿâ ïðîâåñòè ê³ëüêà áë³ö-
óðîê³â ³ç êëàñè÷íèõ òàíö³â, ùîá
íàâ÷èòè àç³â öüîãî ìèñòåöòâà ïî-
âàæíèõ ãîñòåé, á³ëüø³ñòü ÿêèõ,
çâ³ñíî, òàíöþâàòè íå âì³þòü. Õî-
ðåîãðàô ïëàíóº ñïî÷àòêó äàòè óðî-
êè âàëüñó, àáè ïàðà, ÿêà ïðèéäå íà
áàë, õî÷à á ðàç ñòàíöþâàëà. Â òðå-
ò³é ÷àñòèí³ “Êàðíàâàë³¿” ïðåäñòàâ-
ëÿòü ð³çíîâèäè ñâÿòêóâàííÿ Ìàð-
ä³ Ãðà (ñâ³òîâèé àíàëîã ñëîâ’ÿí-
ñüêîãî ñâÿòà Ìàñëÿíî¿). Ãîñò³ ìà-
òèìóòü çìîãó çóñòð³òè âåñíó òàê, ÿê
öå ðîáëÿòü ó Ôðàíö³¿, Êàíàä³ é
Íîâîìó Îðëåàí³ â ÑØÀ.

Ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä ñâÿòà çàáåç-
ïå÷óâàòèìå “Êè¿â-Êëàñ³ê” — ñèì-
ôîí³÷íèé îðêåñòð Íàö³îíàëüíî¿
îïåðè ï³ä êåð³âíèöòâîì Ãåðìàíà
Ìàêàðåíêà, óêðà¿íñüê³ ãóðòè, ìó-
çèêà òà êîíöåðòíà øîó-ïðîãðàìà â
òðàäèö³ÿõ ð³çíèõ êðà¿í, à òàêîæ ç³ð-
êè îïåðè, ïîï-ìóçèêè, äæàçó ²ðè-
íà Ðîøêóëåöü, ²âà Ð³÷, Îëüãà Êðþ-
êîâà, Àíæåë³êà Ðóäíèöüêà. Õåä-
ëàéíåðîì ñï³âî÷î¿ ÷àñòèíè áàëó-
ìàñêàðàäó ñòàíå Îëåã Ñêðèïêà.

Ìàñêàðàäíèé áàë ðîçïî÷íåòüñÿ
î 19.00, à çàê³í÷èòèñÿ ìàº áëèçü-
êî ÷åòâåðòî¿ ðàíêó. Äðåñ-êîä äëÿ
æ³íîê — åòí³÷íèé àáî êàðíàâàëü-
íèé êîñòþì, áàëüíà ÷è âå÷³ðíÿ
ñóêíÿ. ×îëîâ³êàì ñë³ä íàäÿãòè åò-
í³÷íèé àáî êàðíàâàëüíèé êîñòþì,
â³éñüêîâó ïàðàäíó ôîðìó, ñìîê³íã
àáî ôðàê. Ãîëîâíèì àêñåñóàðîì
òîãî âå÷îðà áóäå ìàñêà, ÿêó ìîæ-
íà áóäå ïðèäáàòè áåçïîñåðåäíüî
íà ñâÿò³

Ðåíàòà Êèðåºâà äîñë³äæóº ñòî-
ëèöþ Òóðå÷÷èíè ç 1997 ðîêó. Âî-
íà âæå ïðåäñòàâëÿëà ôîòî “Ñòàì-
áóë äëÿ ÷àéíèê³â”, ïðèñâÿ÷åí³
êóëüòóðíèì ïàì’ÿòêàì ì³ñòà.
Âëàñíå, ïîçíàéîìèëàñÿ ç³ Ñòàìáó-
ëîì âèïàäêîâî. ßê ðîçïîâ³ëà
“Õðåùàòèêó” ñàìà Ðåíàòà, âïåð-
øå òóäè ïîòðàïèëà ï³ä ÷àñ íà-
â÷àííÿ (áóëà ñòóäåíòêîþ Òàâð³é-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó, â³ää³ëåííÿ
ô³ëîëîã³¿ òà ñõîäîçíàâñòâà). Îð³-
ºíòóâàòèñÿ ó ì³ñò³ äîïîìîãëî
çíàííÿ òóðåöüêî¿ ìîâè, ÿêó âè-
â÷àëà â óí³âåðñèòåò³.

Ñòàìáóë îäðàçó çàõîïèâ Ðåíà-
òó êîíòðàñòàìè, àäæå â íüîìó
óæèâàºòüñÿ ºâðîïåéñüêà öèâ³ë³çà-
ö³ÿ òà ñõ³äíèé ïîáóò. Ö³êàâèé
çá³ã: Ôåîäîñ³ÿ, ð³äíå ì³ñòî Êèðå-
ºâî¿, íàçèâàþòü “ìàëåíüêèì
Ñòàìáóëîì”. “Â³äêðèòòÿì äëÿ ìå-
íå ñòàëè ìåøêàíö³ ì³ñòà,— ç³-
çíàºòüñÿ àâòîðêà. — Äëÿ áàãàòüîõ

Ñòàìáóë â³äîìèé ÿê òóðèñòè÷íà
Ìåêêà ç ðîçê³øíèìè ãîòåëÿìè,
äîðîãèìè ìàãàçèíàìè òà àðõ³òåê-
òóðíèìè ïàì’ÿòêàìè. Íàñïðàâä³
æ ³ñíóº ùå é ³íøèé ñâ³ò ç³ çâè-
÷àéíèìè ëþäüìè òà ïðîñòèìè çà-
íÿòòÿìè”. Ñàìå æèòåë³ ì³ñòà é
ñòàëè ãîëîâíèìè ãåðîÿìè ñâ³ò-
ëèí. Íåñïîä³âàí³ ïîãëÿäè íà ìå-
÷åò³, ñõ³äí³ áàçàðè, âóëèö³, ïîáóò
ëþäåé — âñå öå ñòàëî îá’ºêòîì
äëÿ ñòàìáóëüñüêèõ “îêñþìîðî-
í³â” òà “ìîçà¿ê”.

Ïîñîë Òóðå÷÷èíè â Óêðà¿í³ Åð-
äîãàí Øåðèô ²øäæàí íà â³äêðèò-
ò³ åêñïîçèö³¿ çàçíà÷èâ, ùî ôîòî
Ðåíàòè Êèðåºâî¿ çìóøóþòü éîãî
çàìèñëèòèñÿ ³ óñì³õíóòèñÿ. Òèì
ïà÷å, ùî ñàì â³í íàðîäèâñÿ ó
Ñòàìáóë³ ³ äëÿ íüîãî öå íàéð³äí³-
øå ì³ñòî.

Ïîãëÿíóòè íà ñâ³òëèíè ùå 
º ÷àñ — âèñòàâêà â³äêðèòà äî 
12 ëþòîãî.

Ôîòîâèñòàâêà “Ñòàìáóë, ÿêîãî
âè íå çíàëè” â³äáóâàºòüñÿ çà ï³ä-
òðèìêè Áþðî àòàøå ç ïèòàíü êóëü-
òóðè òà ³íôîðìàö³¿ Ïîñîëüñòâà Òó-
ðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³. Âî-

íà º ïåðøèì êðîêîì ó ðàìêàõ
ïðîåêòó “Ñòàìáóë. Êóëüòóðíà ñòî-
ëèöÿ ªâðîïè-2010”, ÿêèé ñïðÿìî-
âàíèé íà êóëüòóðíèé ðîçâèòîê
ì³ñòà òà ïðèâåðíåííÿ óâàãè äî

íüîãî ³íîçåìö³â. Çîêðåìà, äî
Ñòàìáóëà çàïðîñÿòü óêðà¿íñüêèõ
ìèòö³â (ôîòîãðàô³â, ïèñüìåííè-
ê³â, ðåæèñåð³â), êîòðèõ ñòàðîäàâ-
íº ì³ñòî íàäèõíå íà òâîð÷³ñòü

«Карнавалія» поєднає в собі європейсь традицію бал і звичне для раїнців арнавальне свят вання з стрічі весни

Ñòàìáóë, ÿêîãî íå çíàëè
Ðåíàòà Êèðåºâà ïðåäñòàâèëà ïåðñîíàëüíó ôîòîâèñòàâêó ó ãàëåðå¿ “Ñîâ³àðò”

Рената Киреєва своїх фото Стамб ла по азала те, чо о не бачать т ристи: звичайних жителів ме аполіса

Ïîë³òèêè íàä³íóòü ìàñêè
Ó Äåíü çàêîõàíèõ â ìåð³¿ â³äáóäåòüñÿ áàë-ìàñêàðàä “Êàðíàâàë³ÿ -2009”
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У Києві від рилася вистав а фото рафій Ренати Кире-
євої "Стамб л, я о о ви не знали". Фотох дожниця ви-
вчає місто вже 12 ро ів і своїми роботами по азала
те, чо о зазвичай не бачать т ристи,— звичайних меш-
анців ме аполіса. Вистав а відб вається в рам ах
прое т "Стамб л. К льт рна столиця Європи-2010",
що має на меті приверн ти ва раїнсь их митців
та ромадян до столиці Т реччини.

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ãîòóº çá³ðíèê 
ïîïóëÿðíèõ ï³ñåíü ó âëàñíîìó âèêîíàíí³

Вип с омпа т-дис заплановано через тиждень. Про це повідомив Київсь ий місь ий олова Леонід Чер-
новець ий 4 люто о.
“Та , я вип с аю дис . Через тиждень він з’явиться. Нині по одж ю з ви онавцями цих, д же поп лярних,

арних пісень 1980-х ро ів цінові питання”,— зазначив Леонід Черновець ий.
Столичний олова додав, що всі пісні збірни д же д шевні. За йо о словами, т ди ввійд ть і пісні Воло-

димира Висоць о о. Про це повідомляє прес-сл жба КМДА.
“Я співаю їх не ірше, навіть раще, ніж ви онавці. Єдине, я не мож зрівнятися з Висоць им. Йо о пісні д -

же расиві. Це вели а людина”, — с азав Леонід Черновець ий.
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ßê ñïðàâó ðîçïî÷íåø, 
òàê ¿¿ é çàê³í÷èø
Õîêåéíà çá³ðíà Óêðà¿íè â³äá³ð íà Îë³ìï³àäó-2010 ðîçïî÷àëà ç ïåðåìîãè

Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора, 5 люто о, поєдин-
ом зі збірною Італії, я ий
за інчився перемо ою
збірної У раїни з
рах н ом 3:2, розпочався
відбір овий хо ейний т р-
нір до Зимових Олімпій-
сь их і ор 2010 ро в а-
надсь ом Ван вері. На
оловні зма ання чотири-
річчя поїде лише перемо-
жець. У зма аннях, рім
"синьо-жовтої" оманди
Оле сандра Се анда,
візьм ть часть Італія,
Латвія та У орщина.

Â îñòàíí³é äåíü ïåðåáóâàííÿ
íà ð³äí³é çåìë³ íàö³îíàëüíà çá³ð-
íà Óêðà¿íè ç õîêåþ ïðîâåëà ðàí-
êîâå ëüîäîâå òðåíóâàííÿ, à ïî-
ò³ì êåð³âíèöòâî ³ ãðàâö³ çóñòð³-
ëèñÿ ç ïðåçèäåíòîì Ôåäåðàö³¿
õîêåþ Óêðà¿íè Àíàòîë³ºì Áðåç-

â³íèì, ïåðøèì â³öå-ïðåçèäåí-
òîì ÍÎÊ Âîëîäèìèðîì Áðèíçà-
êîì òà çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà
Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³
òà ñïîðòó Ìèðîñëàâîì Äóò÷à-
êîì, ÿê³ ñêàçàëè òåïë³ é ùèð³
ñëîâà ïåðåä íåëåãêèì ëàòâ³é-
ñüêèì ³ñïèòîì.

Ï³ñëÿ îá³äó ë³òàê ç³ çá³ðíîþ
Óêðà¿íè âèðóøèâ äî ñòîëèö³ Ëàò-
â³¿ — Ðèãè, íà áîðòó ÿêîãî çíà-
õîäèëîñÿ 19 ãðàâö³â. Ùå òðîº õî-
êå¿ñò³â (Àíäð³é Ì³õíîâ, Âàäèì
Øàõðàé÷óê òà Ñåðã³é Êëèìåí-
òüºâ) ïðèºäíàþòüñÿ äî êîìàíäè
áåçïîñåðåäíüî íà ì³ñö³ ïðîâåäåí-
íÿ çìàãàíü.

Ó ïîïåðåäíüîìó, ðîçøèðåíîìó
ñïèñêó çá³ðíî¿ Óêðà¿íè áóëè òðè-
äöÿòü òðè õîêå¿ñòè, îäèíàäöÿòü
³ç ÿêèõ ³ç ð³çíèõ ïðè÷èí äî Ðèãè
íå ïî¿õàëè. Öå âîðîòàð³: Âàäèì
Ñåë³âåðñòîâ òà Îëåêñàíäð Ôåäî-
ðîâ, çàõèñíèêè: Â’ÿ÷åñëàâ Òèì-
÷åíêî, Äåíèñ ²ñàºíêî, Äìèòðî
ßêóøèí òà Ãåííàä³é Ðàç³í, íà-
ïàäíèêè: Â³òàë³é Äîí³êà, Þð³é
Äÿ÷åíêî, ªâãåí Ïàñòóõ, Îëåê-
ñàíäð ßêîâåíêî òà Äìèòðî Í³-
ìåíêî.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ìàéáóòí³õ ñó-
ïåðíèê³â çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, òî äðó-
ãèé ³ç íèõ, Ëàòâ³ÿ, ïîñèëèëà
ñêëàä çà ðàõóíîê ñâî¿õ çàîêåàí-
ñüêèõ ç³ðîê: 22-ð³÷íîãî ôîðâàð-
äà Ìàðò³íüøà Êàðñóìñà ³ 26-ð³÷-
íîãî íàïàäíèêà ßí³ñà Ñïðóêòñà.
Öå äîñòàòíüî ð³äê³ñíå ÿâèùå, êî-
ëè â ðîçïàë çàîêåàíñüêèõ òóðí³-
ð³â ºâðîïåéñüêèì ôåäåðàö³ÿì
âäàºòüñÿ âèêëèêàòè â íàö³îíàëü-
íó çá³ðíó áàæàíèõ ãðàâö³â.

ßê áè íå ñêëàëàñÿ òóðí³ðíà ñè-
òóàö³ÿ ïåðåä îñòàíí³ì ³ãðîâèì
äíåì, à äëÿ íàøî¿ çá³ðíî¿ çóñòð³÷
³ç òåðèòîð³àëüíèìè ñóñ³äàìè ç
Óãîðùèíè ìàòèìå ïðèíöèïîâèé
õàðàêòåð. Ñàìå õîêå¿ñòè ö³º¿ íà-
ö³îíàëüíî¿ êîìàíäè ïîñòàâèëè
óêðà¿íöÿì “ï³äí³æêó” íà îñòàí-
íüîìó ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó â Ñàïïî-
ðî, ñåíñàö³éíî îá³ãðàâøè íàñ ó
âèð³øàëüíîìó ìàò÷³ ç ðàõóí-
êîì — 4:2. Îòæå, æàäàííÿ ðåâàí-
øó â óêðà¿íñüêèõ õîêå¿ñò³â çîâ-
ñ³ì íå çíèêëî. Îñîáëèâîþ áóäå
äóåëü ³ç Óêðà¿íîþ ³ äëÿ îäíîãî
íàòóðàë³çîâàíîãî óãîðöÿ — Àð-
òåìà Âàñþí³íà, ÿêèé çàõèùàº êî-
ëüîðè íàéñèëüí³øî¿ êîìàíäè

êðà¿íè “Àëüáà Âîëàí” ³ç Ñåêåø-
ôåõåðâàðà. Âè¿õàâøè ç Êèºâà â
ï³äë³òêîâîìó â³ö³, Âàñþí³í óæå
ïðèæèâñÿ íà íîâ³é áàòüê³âùèí³,
äàâíî âèâ÷èâ ñêëàäíèé óãîð-
ñüêèé ã³ìí, à ìèíóëîãî ðîêó çà-
ñï³âàâ éîãî ðàçîì ³ç êîìàíäîþ,

êîëè óãîðö³ âïåðøå çà 70 ðîê³â
ïîâåðíóëèñÿ ó âèùèé åøåëîí
÷åìï³îíàòó ñâ³òó. Ó Ðèç³ ï³äîï³÷-
í³ êàíàäöÿ Ïàòà Êîðò³íè ìàþòü
íàì³ð äîâåñòè âñ³ì, ùî ¿õí³é ïðî-
ðèâ íà ñâ³òîâèé ôîðóì íå âèïàä-
êîâèé

Õàðê³â ïîáà÷èòü âåëèêèé 
æ³íî÷èé òåí³ñ
Íà øëÿõó äî Ñâ³òîâî¿ ãðóïè ïåðåä óêðà¿íêàìè ñòàâ ²çðà¿ëü

— Âîëîäèìèðå Â³êòîðîâè÷ó, ÷è
âñ³ òåí³ñèñòêè, íà ÿêèõ âè ðîçðà-
õîâóºòå â ïîºäèíêó ç³ çá³ðíîþ ²ç-
ðà¿ëþ, ïðèáóëè äî ëàâ íàøî¿ íà-
ö³îíàëüíî¿ äðóæèíè?

— Ïðîáëåì ³ç öèì íå áóëî,
àäæå çàõèùàòè ÷åñòü êðà¿íè ìð³º
êîæíà íàøà òåí³ñèñòêà. Ðàäóº,

ùî äî ñåñòåð Îëåíè ³ Êàòåðèíè
Áîíäàðåíêî, à òàêîæ Ìàð³¿ Êî-
ðèòöåâî¿ ïðèºäíàëàñü Îëüãà Ñàâ-
÷óê. Öþ ñïîðòñìåíêó ÿ òðåíóâàâ
ñ³ì ðîê³â, äîáðå çíàþ ¿¿ ìîæëè-
âîñò³ ³ âïåâíåíèé, ùî âîíà, ÿê-
ùî âèéäå íà êîðò, ïîäðóã ïî
êîìàíä³ íå ï³äâåäå.

— Ñâîãî ÷àñó âè áóëè êàï³òàíîì
÷îëîâ³÷î¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç òåí³ñó,
à ï³ñëÿ îäíîãî ç ïîºäèíê³â âçÿëè
ï³ä ñâîº êðèëî æ³íîê. Òàêèé ïåðå-
á³ã ïîä³é âïëèíóâ íà âàñ áîëÿ÷å?

— Íå ñêàçàâ áè, ùî ïîºäèíêè
÷îëîâ³÷î¿ ³ æ³íî÷î¿ çá³ðíèõ Óêðà-
¿íè ÷èìîñü â³äð³çíÿþòüñÿ. Àëå
ïðàöþâàòè ç ä³â÷àòàìè, ÿêùî
â³äâåðòî, âàæ÷å. ßêùî ÿ ç íèìè
çíàõîäæó ñï³ëüíó ìîâó, öå äàº
çìîãó äîñÿãòè âèñîêîãî ðåçóëü-
òàòó.

— ×è ö³êàâëÿòüñÿ õàðê³âñüê³ øà-
íóâàëüíèêè òåí³ñó ïîºäèíêîì
Óêðà¿íà — ²çðà¿ëü?

— Ùå é ÿê! Äóìàþ, â³ëüíèõ
ì³ñöü íà òðèáóíàõ ïàëàöó ñïîðòó
“Ëîêîìîòèâ” íå áóäå — òåí³ñ,
ï³ñëÿ ôóòáîëó ³ ÷îëîâ³÷îãî âîëåé-
áîëó, âõîäèòü äî òð³éêè íàéïîïó-
ëÿðí³øèõ âèä³â ñïîðòó

Федерацію хо ею У раїни засновано в 1992 році. В рейтин Міжна-
родної федерації хо ею (IIHF) вона посідає 17 місце. Професійних хо-
еїстів — 668. Критих арен —15. Перший офіційний матч національна
збірна У раїни провела 6 листопада 1992 ро Мінсь проти Казах-
стан , в я ом пост пилася з рах н ом — 4:5. Учасни Олімпійсь их і ор
(1 раз): 2002 рі . Рез льтат на Олімпійсь их і рах —10 місце (2002).
С лад збірної У раїни на олімпійсь ом відбір овом т рнірі в

Ризі (5—8 люто о):
Воротарі — І ор Карпен о (“Со іл”), Костянтин Симч (“Сибір”, Ро-

сія).
Захисни и—Сер ій Климентьєв (“Салават Юлаєв”, Росія), Оле Бла-

ой (“Керамін”, Білор сь), Юрій Г нь о, Юрій Наварен о, Віталій Лют е-
вич, Оле сандр Побєдоносцев, Андрій Срюб о, Дмитро Тол нов ( сі —
“Со іл”).
Нападни и — Сер ій Варламов (СКА, Росія), Андрій Міхнов (“Лада”,

Росія), Костянтин Касянч (“Динамо” Мос ва, Росія), Вадим Шахрай-
ч (“Метал р ” Ма ніто орсь , Росія), Артем Гніден о (ХК “Вітебсь ”,
Білор сь), Оле Тимчен о (“Хімі ”-СКА, Білор сь), Оле сандр Матер хін
(“Юність”, Білор сь), Віталій Литвинен о, Оле сандр Матвійч , Роман
Сальни ов, Оле Шафарен о, Дмитро Цир ль ( сі — “Со іл”).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Îë³ìï³éñüêèé 
â³äá³ðêîâèé òóðí³ð
Гр па E (Ганновер, Німеччина).

Німеччина, Австрія, Японія, Слове-
нія.
Гр па F (Ри а, Латвія). Латвія,

Італія, У раїна, У орщина.
Гр па G (Осло, Норве ія). Нор-

ве ія, Франція, Казахстан, Данія.

Роз лад поєдин ів др о о т р
р пі F:
06.02.2009 Італія — У орщина

15.00
06.02.2009 У раїна — Латвія

19.00. Перший Національний
(19.00)
08.02.2009 У орщина — У раїна

13.00. Перший Національний
(16.20)
08.02.2009 Латвія — Італія 17.00

До Києва ерівництво і равці національної збірної У раїни з хо ею мають намір поверн тися тіль и з п тів ою до олімпійсь о о Ван вера
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Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Найближчими вихідними на шан вальни ів вітчизняно-
о теніс че ає важлива подія — рам ах першо о ра-
нд др ої Світової р пи К б а Федерації BNP
Paribas жіноча збірна У раїни з стрінеться з ізраїль-
сь ими с перницями. Поєдин и відб д ться 7 та 8 лю-
то о в хар івсь ом Палаці спорт "Ло омотив" імені
Геор ія Кирпи. Про отовність нашої оманди до важ-
ливо о двобою "Хрещати " за іль а хвилин до тре-
н вання розповів апітан збірної У раїни Володимир
Бо данов.

Між апітаном збірної У раїни Володимиром Бо дановим і лідером
національної жіночої оманди Оленою Бондарен о завжди повне
взаємороз міння
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Газета “Хрещати ” рам ах прое т “Ки-
ївсь ий пантеон” продовж є п блі ації про
видатних иян. Наст пна розповідь про іс-
тори а, археоло а Володимира Боніфаті-
йовича Антоновича.

Íàðîäèâñÿ 1834 ðîêó (çà ³íøèìè äæåðåëàìè, â 
1830-ìó) â ×îðíîáèë³. Ìàéáóòí³é óêðà¿íñüêèé ³ñòîðèê
áóâ ñèíîì ïîëÿ÷êè Ìîí³êè Ãóðñüêî¿ ³ óãîðöÿ ßíîøà
Äæ³äàÿ, êîòð³ ïðàöþâàëè âèõîâàòåëÿìè â äâîðÿíñüêèõ
ñ³ì’ÿõ. Äèòèíó çàïèñàëè íà ïð³çâèùå îô³ö³éíîãî ÷î-
ëîâ³êà Ìîí³êè — áåççåìåëüíîãî øëÿõòè÷à Áîí³ôàö³ÿ
Àíòîíîâè÷à. Íàâ÷àâñÿ â³í ó Îäåñüê³é ã³ìíàç³¿, à çãî-
äîì ó Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³: ñïî÷àòêó íà ìåäè÷íî-
ìó ôàêóëüòåò³ (ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÿêîãî â 1854 ðîö³ íå-
äîâãî ñëóæèâ ë³êàðåì ó Êè¿âñüê³é ãóáåðí³¿), ïîò³ì íà
³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íîìó. Âèïóñêíèê çíàìåíèòîãî ÂÍÇ
îäíî÷àñíî ç âèêëàäàöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ â ñåðåäí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ ï³ä âïëèâîì ïðîôåñîð³â Ìàêñèìî-
âè÷à ³ ²âàí³øåâà äîñë³äæóâàâ êè¿âñüêèé àðõ³â ³ ïðà-
öþâàâ ó Êè¿âñüê³é àðõåîëîãî-ãðàô³÷í³é êîì³ñ³¿. Öÿ ðî-
áîòà òðèâàëà ìàéæå âñå æèòòÿ, áóëà ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç
³ñòîðè÷íîþ íàóêîâî-ë³òåðàòóðíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. 1870 ðî-
êó ï³ñëÿ çàõèñòó ìàã³ñòåðñüêî¿ äèñåðòàö³¿ íà òåìó:
“Îñòàíí³ ÷àñè êîçàöòâà íà ïðàâîìó áîö³ Äí³ïðà”) Âî-
ëîäèìèð Àíòîíîâè÷ ñòàâ äîöåíòîì Êè¿âñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó, à ïîò³ì, ó 1878-ìó,— îðäèíàðíèì ïðîôåñîðîì
(ï³ñëÿ çàõèñòó äîêòîðñüêî¿ äèñåðòàö³¿: “Íàðèñ ³ñòîð³¿
âåëèêîãî êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî äî ñìåðò³ Îëüãåð-
äà”). Ïðîôåñîðîì Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ñâÿ-
òîãî Âîëîäèìèðà Àíòîíîâè÷ çàëèøàâñÿ äî ñàìî¿ ñìåð-
ò³ (8 áåðåçíÿ 1908 ðîêó), ëèøå çà ê³ëüêà ðîê³â ïåðåä
òèì ïðèïèíèâøè ÷èòàííÿ ëåêö³é.

Âèäàâ äåâ’ÿòü òîì³â àðõ³âó Ï³âäåííî-çàõ³äíî¿ Ðîñ³¿,
êîòð³ ì³ñòÿòü àêòè, ùî ñòîñóþòüñÿ âíóòð³øíüîãî óêðà-
¿íñüêîãî æèòòÿ, ïåðåâàæíî ³ñòîð³¿ êîçàöòâà, à òàêîæ
íèçêó ³íøèõ ñâ³ä÷åíü ïðî óêðà¿íñüêó ³ñòîð³þ.

Îêð³ì ³ñòîð³¿, â÷åíèé ñåðéîçíî çàéìàâñÿ ùå é åò-
íîãðàô³ºþ òà àðõåîëîã³ºþ. Ç åòíîãðàô³÷íèõ ïðàöü
îñîáëèâî â³äîì³: “²ñòîðè÷í³ ï³ñí³ ìàëîðîñ³éñüêîãî
íàðîäó” (âèäàí³ ðàçîì ³ç Ìèõàéëîì Äðàãîìàíî-
âèì), ùî ïåðåâåðøèëè çà ïîâíîòîþ ³ ðåòåëüí³ñòþ
íàóêîâî¿ îáðîáêè âñå, äîòè íàäðóêîâàíå íà öþ òå-
ìó, “Àêòè ïðî ÷àêëóíñòâî” ³ çàñíîâàíå íà íèõ ³ñ-
òîðè÷íå äîñë³äæåííÿ.

Àíòîíîâè÷à ìîæíà íàçâàòè áàòüêîì íàóêîâî¿ óêðà-
¿íñüêî¿ àðõåîëîã³¿. Â³í ïðîâ³â áåçë³÷ àðõåîëîã³÷íèõ
ðîçêîïîê ³ ñêëàâ íèçêó ðåôåðàò³â äëÿ àðõåîëîã³÷íèõ
ç’¿çä³â ³ äîñë³äæåíü ïðî ì³ñöåâ³ êóðãàíè, ãîðîäèùà,
ïå÷åðè êàì’ÿíîãî ñòîë³òòÿ, ñêåëüí³ ïåùåðè, âèðîáè
áðîíçîâîãî ñòîë³òòÿ, ìîíåòí³ ñêàðáè ³ òàêå ³íøå. Ïðåä-
ìåòîì éîãî îñîáëèâîãî íàóêîâî-³ñòîðè÷íîãî ³ àðõåî-
ëîã³÷íîãî ³íòåðåñó áóâ Êè¿â ç éîãî îêîëèöÿìè. Àð-
õåîëîã³÷íèé ³ íóì³çìàòè÷íèé êàá³íåòè Êè¿âñüêîãî óí³-
âåðñèòåòó çàâäÿêè ïðàöÿì Àíòîíîâè÷à íàëåæàëè äî
ïåðøîðîçðÿäíèõ. Â³í æå ñêëàâ àðõåîëîã³÷í³ êàðòè Êè-
¿âñüêî¿ ³ Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³é.

Ïðîôåñîð Àíòîíîâè÷ áóâ íåéìîâ³ðíî ñêðîì-
íèé ³ ãëèáîêî íàðîäíèé çà âíóòð³øí³ì â³ä÷óòòÿì
³ ïîâåä³íêîþ.

Ïèñüìåííèê Âîëîäèìèð Âèííè÷åíêî ÿêîñü ïðè-
¿õàâ ïîçíàéîìèòèñÿ ç ïðîôåñîðîì. Ó êâ³òíèêó á³ëÿ
áóäèíêó Âîëîäèìèðà Àíòîíîâè÷à, íà ðîç³ âóëèöü Êóç-
íåöüêî¿ ³ Æèëÿíñüêî¿, ïðàöþâàâ ÿêèéñü íåïðèì³ò-
íèé ä³äóñü. Âèííè÷åíêî ïîïðîñèâ éîãî çàíåñòè âà-
ë³çó äî áóäèíêó. Äàâ ñòàðåíüêîìó 20 êîï³éîê ³ âåë³â
ïîêëèêàòè ïðîôåñîðà.

— Ïðîôåñîð ïåðåä âàìè,— ïî÷óâ ó â³äïîâ³äü. —
Àëå ãðîøåé íå â³ääàì, òîìó ùî êîæíà ïðàöÿ ïîâèí-
íà áóòè îïëà÷åíà.

Òàêèõ ³ñòîð³é-àíåêäîò³â ïðî ïðîôåñîðà Àíòîíîâè-
÷à â Êèºâ³ õîäèëî ÷èìàëî. Çàõâîð³âøè íà òóáåðêó-
ëüîç õðåáòà, â³í çâåðíóâñÿ äî â³äîìîãî â ì³ñò³ ë³êàðÿ.

— Òè, ãîëóáå, íàïåâíî, âèïèâàºø äóæå? — ïîö³êà-
âèâñÿ òîé, îêèíóâøè ïîãëÿäîì ïîòåðòèé îäÿã ³ çìîð-
ùåí³ ÷îáîòè ïàö³ºíòà. Êèäàé. ×èì çàéìàºøñÿ, ÷èì
æèâåø?

— Ñëóæó â óí³âåðñèòåò³, ÷èòàþ ëåêö³¿.
Íàðîäíèêîì íå ò³ëüêè çà ïåðåêîíàííÿìè, à ³ â ïî-

âñÿêäåííîìó æèòò³ Âîëîäèìèð Àíòîíîâè÷ ñòàâ ùå
íàïðèê³íö³ 1850-õ. Â³í òîä³ î÷îëèâ ãðóïó ç ï³âòîðà äå-
ñÿòêà ñòóäåíò³â, ùî ïîõîäèëè ç áëàãîðîäíèõ ñïîëÿ-
÷åíèõ ñ³ìåé Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè. ̄ õ çâèíóâà÷óâà-
ëè â çðàä³ é ïðåçèðëèâî îáçèâàëè “õîëîïîìàíàìè”
(ïî-ïîëüñüêè ñåëÿíèí — õîëîï). Âîíè âèïóñêàëè ðó-
êîïèñíó ãàçåòó, ÷èòàëè ëåêö³¿, îðãàí³çîâóâàëè óêðà-
¿íñüê³ íåä³ëüí³ øêîëè. Ó Êèºâ³ â òàê³é øêîë³ íàâ÷à-
ëèñÿ äâîº ðîäè÷³â Òàðàñà Øåâ÷åíêà. ¯õ “õîëîïîìà-
íè” óòðèìóâàëè âëàñíèì êîøòîì. “Ñîðîìíî æèòè â
êðà¿ ³ íå çíàòè í³ ïðî íüîãî, í³ ïðî éîãî íàðîä”,—
ââàæàëè âîíè. ² íà êàí³êóëàõ ï³øëè ìàíäðóâàòè ñå-
ëàìè. Ó 1857—1859 ðîêàõ Âîëîäèìèð Àíòîíîâè÷ ç
ïðèÿòåëåì Ôàäåºì Ðèëüñüêèì — áàòüêîì ìàéáóòíüî-
ãî ïîåòà Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî — â ñåëÿíñüêèõ ñâè-
òàõ ï³øêè îá³éøëè Êè¿âùèíó, Âîëèíü, Ïîä³ëëÿ,
Õîëìùèíó, ªêàòåðèíîñëàâùèíó ³ Õåðñîí.

Ïîìåð ïðîôåñîð, ÷óäîâèé ³ñòîðèê ³ àðõåîëîã,
21 áåðåçíÿ 1908 ðîêó, ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó
êëàäîâèù³

9 люто о о 16 од. 39 хв. відб деть-
ся затемнення Місяця. Це доленосно
позначитьсяя натижні,щомин в, та
і на майб тньом . Час ма симальної
освітленості, а тивізації питань і проб-
лем. Назріла риза, в рез льтаті я ої,
щось б де ардинально змінено або
від ин то. Та чи іна ше, але нав о-
лишняатмосфераріз озміниться.Пос-
тан тьпитаннястос н ів,юридичніспо-
ри,від риті онфлі ти.Таємнестанеяв-
ним, б де надбанням ромадсь ості,
роз риваючи інформацію,я апротя ом
тривало о період б ла прихованою.

ОВНИ
Затя ніть т іше пасо . Побал вати ви-

требень ами себе любих не вдасться, фі-
нансова форт на підведе. Том е ономно
осподарюйте,несмітіть рошима,обходь-
тесяс ромнимдостат ом.Слідвідповідаль-
нопрацюватинароботі, ладнатизробото-
давцями,нерозрахов ючинапривілеї, бе-
ре ти здоров’я. Ваша чарівність стрім о
зросте,сприяючисердечном спіх впарт-
нерстві (до червня 2009- о), де саме аль-
тр їстичнадр жбастанецементомщасли-
во о армонійно о союз . Втім, однієї ро-
манти и замало, потрібні спільні висо і ін-
тереси і д ховний зв’язо із с п тни ом.

ТЕЛЬЦІ
З величезним ризи ом р хаються по

діловом полю, замінованом он рен-
тами, де потрібна ні альна майстер-
ність “сапера”,щоб ни н ти р йн вань.
Кар’єрний олімп не міраж, а реальність.
Тож станьте творчим ори іналом. В ім’я
про рес е сперимент йте, б діть фан-
тазії, ш айте нетрадиційні підходи до
роботи, амеханічне ви онання—цевчо-
рашній день. Всевишній бла ословляє
вас (посилаючинеочі ваних по ровите-
лів) на освоєння професії за по ли ом
серця і дає змо ма симально реаліз -
ватися на ар’єрном терені!

БЛИЗНЮКИ
Не зневіряйтеся, я що належної зар-

плативчаснонеодержите,з ораючи івос-
ресаючинасл жбі.Виблис череаліз -
єте природні таланти і це оловне заради
процвітання майб тньо о! В офісі бла о-
датна обстанов а, що сприяє д ховном
роз віт .Васоточ ютьлюдивисо ої ль-
т ри, освічені, м дреці-радни и, з ними
с лад тьсядоброзичливі стос н и.Баро-
метр особисто о щастя заш алюватиме,
том торжеств йте і дя йтенебесам!Віз
домашніх проблем не идайте на само-
плин, тя ніть по ірливо ярмо. Це випро-
б вання посилає доля для ледарів, одер-
жимих е оїзмом (до жовтня 2009- о).

РАКИ
Розчар вання в оханні не повинні вас

підштовхн тидодезертирствазромантич-
но о поля битви. Важливо зробити пра-
вильні виснов и. Можливо, ви пор шили
баланс“бер —даю”сво очас ,е ономи-
ли на дрібницях і тепер втратили чимало,
чи не та ?.. Реальність із непро нозовани-
мивибри ами.Несл хайте оролівсь е“хо-
ч ”,вонозаведевбезвихідь.Нинівизалеж-
нівідморальних,матеріальнихрес рсів,ба-
жань оточення, том пам’ятайте: на чиєм
возі їдете, то о волю й ви он йте!

ЛЕВИ
Аби стати ращими всьом , арди-

нально змініть себе. Ви орінюйте по ані
звич и, смиряйтеамбіції, пра нітьдо ар-
монії в партнерсь их стос н ах, віддавши
ермо влади с п тни . З холостяць им
життям ба атьом доведеться розпроща-
тися,— сватайтеся, виходьте заміж, од-
р ж йтеся, створюйте затишне домашнє
ніздеч о. Гарб за вамнепіднес ть, оли
діятимете від щиро о серця! З обранцем
пощастить, адже він посланий небесами.
Ваш союз с ріплятиме висо а д ховна
сна а на дов ий час. У подр жніх пар від-
риється нове дихання.

ДІВИ
Вашпрофесійнийпрестижзалежитьвід

впровадження інноваційних техноло ій. Не
топчіться на місці, освоюйте нові методи-

и, ро йте вно з про ресом, шт рм й-
те ар’єрні висоти не іль істю, а я істю і
творчою мітливістю. Я що знання дають-
сятяж о—небіда, ризіть ранітна и,об-
мінюйтеся досвідом, радьтеся з роз мни-
ми людьми, станьте спеціалістомширо о-
о профілю. Компле с вати, сваритися не
можна (слово — це меч двосічний), зва-
жайте на вимо и співробітни ів, об’єдн й-
теся.Зможетепрацювативзла одженійді-
ловій оманді— все вас б де аразд!

ТЕРЕЗИ
Вчіться творити, охати і б ти оханими.

Цясферапідбла одатнимпо ровомТвор-
ця.Більшевіддасте—більшеодержитена-
томість! Неш од йте рошей, енер ії, час ,
ви під лючені до джерела вселенсь ої Лю-
бові іТворчості.Випромінюйтевнав олиш-
ній світ висо і ідеї, світлі відч ття, радість.
Створюйтевеснянесвятожиття,заряджай-
те натхненням всіх, хто занепав д хом.

СКОРПІОНИ
Не наламайте дров, ризи єте злетіти з

ар’єрно оолімп .Контролюйтеемоції, ри-
зова вісь проляже через сім’ю і робот .
Пра ніть дипломатично баланс вати, делі-
атно спіл ватися з рідними і ерівниц-
твом, саме нині може з іс ри роз орітися
пол м’я онфлі тів, і безповоротно спопе-
лить із та ими вели ими з силлями ство-
рені мости добрих стос н ів.

СТРІЛЬЦІ
Сидітьтихоітримайтеротназам .Кон-

тролюйте ожнеслово,ненашіпт йте, іна -
ше ризи єте стати зіпсованим телефо-
ном,зап ститивефірдезінформацію,дис-
редит вати себе. Я ер дит-всезнай о,
володієте олосальнимирезервамиінфор-
мації, омпроматами, але врах йте, я що
знання в арбов ються в серці, я і в оло-
ві, тіль и тоді вони перетворяться в м д-
рість. Героїчно зносьте тя ар професійних
обов’яз ів, с р п льозно ви он йте дор -
ченізавдання.Тодідовасприйд тьсправж-
ні др зі, подар вавши блаженство д шев-
ної армонії.

КОЗОРОГИ
Форм лавашо ощастяполя аєвпра-

вильном балансі “я тобі — ти мені”.
Об’є тивна реальність та тверезий підхід
помножені на винахідливість, правильн
самооцін можливостей дад ть ба аті
плоди. З др зями б дьте щедрими, щоб
не прославитися с пим, адже фінансо-
ві стр м исті аються ваш аманецьзві-
д сіль.Нес пітьсянаподар н и, посл -
и, через роші між вами може пробі ти
чорна іш а. Пам’ятайте: Всевишній по-
силає цьо о ро бла а для то о, щоб ви
поділилися тим ба атством з іншими!

ВОДОЛІЇ
Виходити з ініціативними пропозиці-

ями на шефа не варто, для ерівництва
ви, я червонамантіядляби а.Стримай-
те ар’єрнийзапал і займітьсяособистим
життям. Під лючіть чарівн майстерність
б ти расивими, змініть стиль одя , за-
чіс ,ма іяж, вамданоперетворитисяна
аз ов фею там, де потрібно під орити
протилежн стать, зяти в полон ероя
серця!Пробор ине т рб йтеся, я щоне
повертають позичене — дарма. Це ар-
мічні редитори затрим ють те, що о-
лись вам видала доля наперед.

РИБИ
Намот йтенав сте,щовам аж ть,але

робіть, ер ючись олосом роз м та сер-
ця, ч жі під аз и—від л аво о. На сл жбі
переломний етап, я що навантаження
зменшать —цехорошийзна .Усіх рошей
не заробите, а вам потрібно бере ти здо-
ров’я.Самеробота,щодар єтворч насо-
лод ,принеседов оочі ванийпсихоло іч-
нийзатишо .Врівноваж йтепотребиімож-
ливості. З діловими партнерами співпра-
цюйтевзла оді,абиненажитиворо ів,по-
збавитися від них волею долі нія не мож-
на. Тя ніть разом лям зобов’язань (до
жовтня 2009 ро ) без нарі ань, не звин -
вач ючи один одно о в промахах

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 9 ïî 15 ëþòîãî)

Êîðèôåé óêðà¿íñüêî¿
àðõåîëîã³¿
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ДО�УВАГИ�АКЦІОНЕРІВ

А�ціонерної�енер�опостачальної��омпанії�“Київенер�о”

Повідомляємо,�що�чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�Київенер�о�відб�д�ться�31�березня�2009

ро���о�12.00�за�адресою:�м.�Київ,�площа�І.�Фран�а,�5,�4�поверх�(а�товий�зал�Компанії).

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

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

роботи�за�альних�зборів�а�ціонерів.

2. Звіт�Правління� про� рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� АК� “Київенер�о”� за� 2007-2008� ро�и� та� визначення

основних�напрям�ів�діяльності�Компанії�на�2009�рі�.

3. Звіт�Спостережної�ради�Компанії�за�2007-2008�ро�и.

4. Звіт�Ревізійної��омісії�Компанії�за�2007-2008�ро�и.

5. Затвердження�річної�фінансової�звітності�за�2007-2008�ро�и.

6. Розподіл�приб�т���за�підс�м�ами�роботи�Компанії���2007-2008�ро�ах�та�затвердження�нормативів�розподіл��приб�т���на

2009�рі�.

7. Внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��Компанії.

8. Внесення�змін�та�доповнень�до�вн�трішніх�нормативних�до��ментів�Компанії.

9. Від�ли�ання�та�обрання�членів�Спостережної�ради�Компанії.

10. Від�ли�ання�та�обрання�членів�Ревізійної��омісії�Компанії.

11. Від�ли�ання�та�обрання�Голови�Ви�онавчо�о�ор�ан��Компанії.

12. Про�припинення�дії�(розірвання)�до�овор��на�ведення�реєстр��власни�ів�іменних�цінних�паперів,���ладено�о�АК�“Київенер�о”

з�ВАТ�“Фінансова��омпанія�“У�рнафто�аз”,�та��повноваження�Ви�онавчо�о�ор�ан��АК�“Київенер�о”�на�вчинення�необхідних�дій.

13. Про�визначення�реєстратора�власни�ів�іменних�цінних�паперів�АК�“Київенер�о”�та�передач��ведення�реєстр��власни�ів

іменних�цінних�паперів�АК�“Київенер�о”,

14. Про�затвердження��мов�до�овор��на�ведення�реєстр��власни�ів�іменних�цінних�паперів�АК�“Київенер�о”�та��повноваження

Ви�онавчо�о�ор�ан��АК�“Київенер�о”�на���ладання�до�овор��на�ведення�реєстр��власни�ів�іменних�цінних�паперів.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�АК�“Київенер�о”�за�2007—2008�ро�и�(тис.��рн)

Наймен�вання�

по�азни�а

2007�рі� 2008�рі�

звітний

період

попередній

період

звітний

період

попередній

період

Усьо�о�а�тивів 3231163 2929080 * 3254136

Основні�засоби 1569674 1521815 1638389 1569510

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 18885 16982 18885 18885

Запаси 398516 391898 382905 394100

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 540321 379460 * 547520

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 71260 18777 113851 70817

Нерозподілений�приб�то� 20162 19472 * 26567

Власний��апітал 1441730 1438788 1389529 1394477

Стат�тний��апітал 27091 27091 27091 27091

Дов�остро�ові�зобов’язання 578443 538745 * 578000

Поточні�зобов’язання 926450 718297 * 943461

Чистий�приб�то��(збито�) 6149 18741 * 6149

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 108364280 108364280 108364280 108364280

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

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

протя�ом�період�
- - - -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 13472 13636 13970 13472

За�рите�а�ціонерне�товариство�

“Альфа-Бан�”�

повідомляє�про�с�ли�ання�позачер�ових�зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�25�березня�2009�ро��

о 14.30�в�приміщенні�ЗАТ�“Альфа-Бан�”

за адресою:�місто�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6.

Порядо��денний�За�альних�зборів�а�ціонерів�ЗАТ�“Альфа-Бан�”:

1.�Зміни���с�ладі�Спостережної�Ради�ЗАТ�“Альфа-Бан�”.

Реєстрація��часни�ів�зборів�б�де�здійснюватися�25�березня�2009�ро��

з�14.10�до�14.30���приміщенні�ЗАТ�“Альфа-Бан�”.

А�ціонерам�для� реєстрації� необхідно�мати� до��мент,�що� посвідч�є

особ�,� належним� чином� оформлен�� довіреність� (для� представни�ів

а�ціонерів).

ІНФОРМАЦІЙНЕ�ПОВІДОМЛЕННЯ

Головне��правління��ом�нально�о��осподарства

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної� адміністрації)� з�ідно�з�рішенням�Київсь�ої�місь�ої� ради�від

30.10.2008�№�582/582�“Про�впоряд��вання�діяльності� ��сфері�поводження�з�поб�товими

відходами�(�рім�то�сичних�та�особливо�небезпечних)���м.�Києві”�о�олош�є��он��рс�на�зал�чення

підрядни�ів�(постачальни�ів�посл��)�по�вивезенню�твердих�поб�тових�відходів�(�рім�то�сичних

та�особливо�небезпечних)�з�територій�районів�м.�Києва�з�ідно�з�наст�пним��рафі�ом:

Назва�район� Дата�проведення Час�проведення

1.�Дарниць�ий�район� 26.02.2009� 09.00�

2.�Дніпровсь�ий�район 26.02.2009 10.00

АК�“Київенер�о”�
надає�в�орендн��нежитлові�приміщення�під�офіси,�

с�лади�та�виробництво.�

Детальна�інформація�за�тел.:�207-61-54,�207-61-53�

та�на�www.kievenergo.com.ua.

ЗАТ�“ПРАЙМ-БАНК”

повідомляє�своїх�а�ціонерів�про�проведення�

чер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться

25 березня�2009�ро���о�10.00�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л. Михайлівсь�а,�6-а,�поверх�4.

1. Про�затвердження�ре�ламент��роботи�За�альних�зборів�а�ціонерів.

2. Звіт�Правління�Бан���про�фінансово-�осподарсь���діяльність�за�2008�рі�.

3. Звіт�Спостережної�ради�за�2008�рі�.

4. Затвердження�звіт��та�виснов�ів�Ревізійної��омісії�Бан���за�рез�льтатами

перевір�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Бан���за�2008�рі�.

5. Затвердження� Звіт�� та� виснов�ів� зовнішньо�о� а�дитора� Бан��� за

рез�льтатами� перевір�и�фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� Бан��� за

2008�рі�.

6. Затвердження� річних� рез�льтатів�фінансово-�осподарсь�ої� діяльності

Бан���за�2008�рі�,�поряд���розподіл��приб�т��.

7.Щодо� рез�льтатів� ви�онання� в� 2008� році� бізнес-план�� та� страте�ії

діяльності�Бан���на�2008-2010�ро�и.

Реєстрація� а�ціонерів� (їх� представни�ів),�що� приб�д�ть� для� �часті� в

зборах,� б�де� проводитися� за�місцем� проведення� зборів� 25� березня

2009 ро���з�9.00�до�9.40.�Для��часті�в�За�альних�зборах�а�ціонерів�при

собі�необхідно�мати:

—до��мент,�я�ий�посвідч�є�особ��а�ціонера�чи�йо�о�представни�а;�

—довіреність�на�право��часті�в�зборах�та��олос�вання�з�питань�поряд��

денно�о�(для�представни�ів�а�ціонерів).

Ознайомитись� з� до��ментами,� що� стос�ються� поряд��� денно�о

позачер�ових�За�альних�зборів,�ви�маєте�можливість�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Михайлівсь�а,�6-а�з�9.00�до�18.00.�При�собі�необхідно�мати�до��менти,

що�підтвердж�ють�повноваження�представни�а�а�ціонера.

Телефон�для�довідо��490-86-60.

Правління�ЗАТ�“ПРАЙМ-БАНК”

ВІДКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО�“ЕРСТЕ�БАНК”

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

9��вітня�2009�ро���о�12.00�за�адресою:�місто�Київ,�в�л.�Де�тярівсь�а,�ЗЗ-в.

Порядо��денний:

1. Обрання��олови�та�се�ретаря�за�альних�зборів�а�ціонерів�ВАТ�“Ерсте�Бан�”.

2. Затвердження�звітів�і�виснов�ів�Ревізійної��омісії�ВАТ�“Ерсте�Бан�”�за�2008�рі�.

3. Затвердження�звітів�і�виснов�ів�зовнішньо�о�а�дитора�ВАТ�“Ерсте�Бан�”�за�2008�рі�.

4. Затвердження�річної�фінансової�звітності�ВАТ�“Ерсте�Бан�”�за�2008�рі�.

5. Розподіл�приб�т���і�збит�ів�ВАТ�“Ерсте�Бан�”�за�2008�рі�.

6. Зміни�в�с�ладі�Ревізійної��омісії�ВАТ�“Ерсте�Бан�”.

Наймен�вання�

по�азни�а

Період

звітний попередній

Усьо�о�а�тивів 11029912 6�078�687

Основні�засоби 727�383 432�128

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 9�753�681 5�368�551

Запаси 1344 3�609

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 31931 14�071

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 515�573 260�328

Нерозподілений�приб�то� 0 0

Власний��апітал 1�360�504 652�743

Стат�тний��апітал 1�360�500 650�500

Дов�остро�ові�зобов’язання 5�415�300 3�211�676

Поточні�зобов’язання 4�254�108 2�214�268

Чистий�приб�то��(збито�) 1�791 1371

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт,) 679�060 373�020

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

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

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 2�120 1�131

ЗАТ�“Медтехсервіс”

Повідомляє�а�ціонерів�про�проведення�чер�ових�за�альних�зборів,�я�і�відб�д�ться�26

березня�2009�ро���о�15.00�за�адресою:�04073,�м.�Київ,�Мос�овсь�ий�пр-т,�21-Б.

Реєстрація��часни�ів�чер�ових�за�альних�Зборів�з�14.00�до�14.45.�А�ціонери�повинні�мати�до��менти,�що

посвідч�ють�особ��(паспорт),�а�представни�и�а�ціонерів�—�додат�ово�до��менти,�що�підтвердж�ють�їх

повноваження,�оформлені�з�ідно�з�чинним�за�онодавством.�Довід�и�за�телефоном�464-49-72.

Порядо��денний:

Наймен�вання�по�азни�а
Період

звітний попередній

Усьо�о�а�тивів 3158,6 2513,4

Основні�засоби 1685,8 749,3

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 726,0 600,5

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 746,4 735,0

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 0,4 428,6

Нерозподілений�приб�то� 638,1 255,8

Власний��апітал 160,1 166,3

Стат�тний��апітал 1721,9 1721,9

Дов�остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 551,7 223,0

Чистий�приб�то��(збито�) 376,1 120,8

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 10683 10683

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

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

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період� 81 86

*�—�інформація�б�де�надана�на�за�альних�зборах�а�ціонерів,���зв’яз���з�тим,�що�відповідно�до�постанови�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�28.02.2000

№�419�подання�річної�фінансової�звітності�проводиться�до�20�люто�о�2008�ро��.

Реєстрація��часни�ів�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�АК�“Київенер�о”�відб�деться�з�10.00�до�11.30���день�с�ли�ання

чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�за�місцем�їх�проведення.�Учасни�и�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�повинні�мати

при�собі�паспорт�та�до��мент,�що�підтвердж�є�право�власності�на�прості�іменні�а�ції�АК�“Київенер�о”�(сертифі�ат�іменних�а�цій

або�випис�а�про�залиш�и�на�рах�н���в�цінних�паперах).�Представни�и�а�ціонерів�мож�ть�взяти��часть���чер�ових�за�альних

зборах�а�ціонерів�на�підставі�довіреності,�оформленої�з�ідно�з�чинним�за�онодавством.

Довід�и�за�тел.�8�(044)�207-61-48.
ПРАВЛІННЯ

Додат�ова�інформація:

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�ВАТ�“Ерсте�Бан�”�за�2008�рі��(тис.��рн)

Зазначені�по�аз-

ни�и�фінансово-�о-

сподарсь�ої� діяль-

ності� є� орієнтовни-

ми.�Остаточні�по�аз-

ни�и�б�д�ть�затвер-

джені� на� за�альних

зборах� а�ціонерів

бан��.

Реєстрація� �час-

ни�ів� за�альних

зборів� а�ціонерів

бан���11.30�до�11.55

за� місцем� прове-

дення�зборів.

1. Звіт�Голови�Правління�про�підс�м�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяль-

ності�ЗАТ�“Медтехсервіс”�за�2008�рі�.

2. Звіт�Голови�На�лядової�Ради�про�робот��ЗАТ�“Медтехсервіс”�в�2008�році.

3. Звіт�та�висново��Ревізійної��омісії�про�робот��ЗАТ�“Медтехсервіс”�в

2008�році.

4. Затвердження�рез�льтатів�фінансово-��осподарсь�ої�діяльності�за�2008�рі�.

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

6. Про�зміни�в��становчих�до��ментах�Товариства.�Про�ви�ладення�Ста-

т�т��ЗАТ�“Медтехсервіс”���новій�реда�ції.

7. Про�зміни�в�ор�анах��правління�Товариства.�Про�звільнення�та�при-

значення�Голови�Правління�Товариства.�Вибори�с�лад��ви�онавчо�о

ор�ан��Товариства.

Прое�т�до�овор��із�замовни�ом�посл��,�вартість�замовлення,�термін�ви�онання�замовлення,

порядо��фінанс�вання�посл��,��ритерії�вибор��переможця��он��рс�,�а�та�ож�інші��мови,�пов’язані

зі�специфі�ою�надання�посл������ожном��районі�б�д�ть�надані���с�ладі��он��рсної�до��ментації.

Кон��рс�б�де�проводитись�з�ідно�з�вищезазначеним��рафі�ом�в�приміщенні�Головно�о��правління

�ом�нально�о��осподарства�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�В.�Житомирсь�а,�15-А�(зал�засідань).

Кінцевий�термін�приймання�заяво��на��часть����он��рсі�—�25.02.2009�р.�з�9.00�до�16.00.

За�довід�ами�та�за�отриманням��он��рсної�до��ментації�(без�оштовно)�звертатись�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�В.�Житомирсь�а,�15-А,��імната�205,�телефон�272-04-93.
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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 189
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Катя CHILLY, співач а:
— Засилля сміття мас-медіа —

на телебаченні, радіо, пресі.
Пластмасова їжа. Сміття в місті.
Тобто забр дненість Києва на різ-
них рівнях — я інформаційном ,
та і фізичном .

Ксенія МАРЧЕНКО, дизайнер:
— Сміття на в лицях міста, я е

хоча й прибирають, але люди до-
зволяють собі идати на землю
папірці, пляш и, об орт и від си-
арет. Мене т рб є людсь а бай-
д жість до цьо о, відс тність
льт ри. Безприт льних соба я

і моя родина од ємо, том є від-
ч ття жалості — можна допомо -
ти, на од вати тварин . Але зі
сміттям я впоратися не в змозі.
Не в моїх силах змінити меш ан-
ців міста.

Юрій ГОРБУНОВ, телевед -
чий:
— Безприт льні люди і соба и.

Щодо е ономічної й політичної си-
т ації — це в сій державі, а в Ки-
єві сит ація чи не найтра ічніша. А
себе жаліти може, звісно, ожний.

Оль а НАВРОЦЬКА, стиліст:
—Мене об рює політична й е о-

номічна сит ація в раїні. Масові
звільнення, підняття вартирної
плати: не заробляючи роші, и-
яни повинні їх віддавати. Це ви-
дається масовим еноцидом чи,
можливо, ще й ЗМІ на нітає та
атмосфер . У нас не настіль и за-
смічене місто (є й бр дніші міс-
та!), і хоча в наших під’їздах ви-
р ч ють лампоч и, але, вважаю,
що це не настіль и важливо, я ін-
ші проблеми.

Íàéá³ëüøå â ìåíå 
âèêëèêàþòü ñï³â÷óòòÿ

Михайло РЄЗНИКОВИЧ, деп тат Київради, е-
рівни Національно о а адемічно о театр росій-
сь ої драми імені Лесі У раїн и:
— Я реаліст. Хотів би, щоб Києві стали ліпшими до-

ро и, не б ло заторів, щоб розібралися з і ровими ав-
томатами. Але це, м’я о аж чи, не в моїй омпетен-
ції. З то о, що я особисто зробив би для Києва,— влаш-
т вав раще життя для сво о театр , щоб спе та лі б -
ли д ховнішими, либшими, щоб артисти реаліз вали-
ся я особистості. Цим, власне, і займаюся.

Єв еній ДЕРЕВ’ЯНКО, с льптор:
— У Києві хотілося б поставити не я ийсь вели ий,

пафосний пам’ятни , а щось малень е, затишне, в зріст
людини, без нія ої ідеоло ії. Приємн , професійн , ра-
сив річ, я а б відповідала ландшафтові (щось із пар-
ової с льпт ри) і на я приємно б ло б дивитися.
С льпт ра, вочевидь, із серії поч ттів — втілення Лю-
бові чи Радості. Щоб навіть діти, проходячи повз неї,

мил валися. На замовлення Святошинсь о о район я
витесав пам’ятни Ми олі Святоші. І хоча пам’ятни и
для Києва — це ч дово, але від себе особисто я б
створив саме та зад шевн пар ов с льпт р , на
я б лян в, замислився й пішов — а настрій підняв-
ся!

Тетяна КУГАЙ, х дожни :
— Мене т рб є те, що в Києві стало мало дерев. Ко-

лись, ще за часів мо о дитинства, стіль и аштанів
росло на Андріївсь ом звозі! Жахливі архіте т рні
спор ди столиці — і все це, безперечно, та ож ме-
не хвилює. Я б із вели им задоволенням допомо ла ви-
садж вати дерева, що б ло б і приємно, й орисно. Ос-
іль и працюю сфері льт ри, тр дитим сь задля
розвит д ховності, заці авлення народ мистецтвом.
У мене є пейзажі, присвячені нашій столиці: д же люб-
лю Київ почат ХХ століття, часів Б л а ова, Поділ,
старовинні в лич и — це й зображ ю на артинах.

Ùî á âè çðîáèëè äëÿ Êèºâà?

Êèÿíè ñï³â÷óâàþòü
áåçäîìíèì ëþäÿì
³ áåçïðèòóëüíèì
òâàðèíàì
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

ªâãåíà Ñòàíêîâè÷à
óäîñòî¿ëè çâàííÿ
“Ãåðîé Óêðà¿íè”
Êîìïîçèòîð ïðîäîâæóº “êè¿âñüêó” òåìó â ñâî¿é
òâîð÷îñò³
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Напри інці січня иївсь ий
омпозитор Єв ен Стан о-
вич поповнив списо тих,
о о достоєно найвищо о
звання — "Героя У раїни".
Урочиста церемонія вр -
чення державних на ород
з на оди Дня соборності
У раїни за частю Прези-
дента Ві тора Ющен а
відб лася Національно-
м істори о- льт рном
заповідни "Гетьмансь а
столиця".

Òå, ùî êîìïîçèòîðîâ³ ªâãåíó
Ñòàíêîâè÷ó ïðèñóäèëè çâàííÿ
“Ãåðîé Óêðà¿íè”, íå º ÷èìîñü íå-
ñïîä³âàíèì. Îñîáëèâî äëÿ òèõ,
õòî äîáðå çíàº òâîð÷³ñòü ªâãåíà
Ôåäîðîâè÷à, óñâ³äîìëþº ¿¿ âàæ-
ëèâ³ñòü äëÿ ³ñòîð³¿ òà ðîçâèòêó
óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè.
Ñâ³ò âèçíàâ Ñòàíêîâè÷à â ñåðåäè-
í³ 1980-õ, êîëè éîãî Òðåòþ ñèì-
ôîí³þ (“ß ñòâåðäæóþñü” íà â³ð-
ø³ Ïàâëà Òè÷èíè) â³äçíà÷èëè
ïðåì³ºþ Ì³æíàðîäíî¿ òðèáóíè
êîìïîçèòîð³â “ÞÍÅÑÊÎ”. Ïî-
ì³òíèì ÿâèùåì ó êóëüòóðíîìó
æèòò³ ªâðîïè ñòàëè é ìèíóëîð³÷-
í³ ãàñòðîë³ Íàö³îíàëüíîãî ñèì-
ôîí³÷íîãî îðêåñòðó Óêðà¿íè ç âè-
êîíàííÿì “Ïàíàõèäè çà ïîìåð-
ëèìè â³ä ãîëîäó” (íà â³ðø³ Äìèò-
ðà Ïàâëè÷êà) Ñòàíêîâè÷à. Çà äå-
ÿêèìè â³äãóêàìè, öåé òâ³ð êðèòè-
êè ïîñòàâèëè â îäíó øåðåíãó ç
íàéâ³äîì³øèìè ðåêâ³ºìàìè ñâ³-
òîâî¿ êëàñèêè, ñåðåä ÿêèõ, çîê-
ðåìà, é “Ðåêâ³ºì” Ìîöàðòà.

Íèí³ ªâãåí Ñòàíêîâè÷ ïðà-
öþº íàä áàëåòîì “Ëåãåíäà ïðî

Êèÿ”. Äî ñëîâà, ôðàãìåíòè ìó-
çèêè ìàéáóòíüî¿ êîìïîçèö³¿ íå-
ùîäàâíî áóëî ïðåäñòàâëåíî íà
îäíîìó ç êîíöåðò³â ó Íàö³îíàëü-
í³é ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè. Öèì
òâîðîì êîìïîçèòîð ïðîäîâæóº
òàê çâàíó êè¿âñüêó òåìó ïîïå-
ðåäí³õ áàëåò³â, òàêèõ ÿê “Îëüãà”

òà “Â³ê³íãè”, äå éäåòüñÿ ïðî âçà-
ºìèíè äîíüêè ßðîñëàâà Ìóäðî-
ãî ªëèçàâåòè òà íîðâåçüêîãî êî-
ðîëÿ Ãàðàëüäà ²²². ² òèì ñàìèì
ìàéñòåð äîëó÷àºòüñÿ äî òâîðåí-
íÿ îáðàçó ì³ñòà, âîçâåëè÷óþ÷è
éîãî ãåðî¿â òà ïðàäàâíþ ³ñòî-
ð³þ
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Найбільше співчуття
у мене викликають:
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íà ñõ³äí³é òåðèòîð³¿ äîù.

Â³òåð ï³âäåííèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
0...+3°Ñ, âíî÷³ —1...+3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +11°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +5...+7°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +1...+3°Ñ,
âíî÷³ +2...+4°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +5...+7°Ñ, âíî÷³
+1...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Â³òåð ï³âäåííèé, 1—3ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³ —1...+1°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Незабаром ияни поч ють і побачать новий балет Єв ена Стан овича —
"Ле енда про Кия"

1. Áåçäîìí³ ëþäè — 29 %
2. Áåçïðèòóëüí³ ñîáàêè — 22 %
3. Áåçïðèòóëüí³ êîòè — 17 %
4. Ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³ — 14 %
5. Ãîëîäí³ ïòàõè (ãîëóáè) — 10 %
6. Íàéá³ëüøå æàë³þ ñåáå — 8 %
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