
хрещатик
№13 (3459) вівторок, 10 лютого 2009 року київська муніципальна газета

Êèÿíàì ïîâåðíóëè 
âèäîâèùà
Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé â³äðîäèâ ³ïîäðîì

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Столичний іподром ожив с бот після де-
сятирічно о застою. Тисячі лядачів завми-
рали, спостері аючи за часни ами інних
пере онів за К бо мера. Ініціативи Леоніда
Черновець о о не лише дали нове життя
іподром та розва жителям міста, а й по-
повнили бюджет на мільйон ривень. Кошти
спрям ють на допомо малозабезпеченим
иянам.

Óïåðøå çà îñòàíí³ äåñÿòü ðîê³â òðèáóíè Êè¿âñüêîãî
³ïîäðîìó âèïðîáóâàëè íà ñò³éê³ñòü. Ìèíóëî¿ ñóáîòè ¿õ
óùåðòü çàïîâíèëè ãëÿäà÷³. Ïîäèâèòèñÿ íà çìàãàííÿ ó
ê³ííèõ ïåðåãîíàõ çà Êóáîê ìåðà ïðèéøëè ïîíàä 10 òè-
ñÿ÷ ëþäåé, ïðè÷îìó íå ëèøå êèÿíè. Ï³äòðèìàòè ñâî¿
êîìàíäè ïðèáóëè ãîñò³ ç Îäåñè, Õàðêîâà òà ³íøèõ ì³ñò.
Âåëèêó ö³êàâ³ñòü ÿê ó÷àñíèê³â, òàê ³ ãëÿäà÷³â ìîæíà ïî-
ÿñíèòè òèì, ùî çàõ³ä òàêîãî ãðàíä³îçíîãî ð³âíÿ â Óêðà-
¿í³ íå ïðîâîäèëè âæå áàãàòî ðîê³â. Àçàðòó äîäàâàâ ³ ïðèç —
òîìó, õòî çðîáèòü íàéá³ëüøå âèãðàøíèõ ñòàâîê íà òîòà-

ë³çàòîð³, ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé îñîáèñòî ïîîá³öÿâ 100
òèñ. äîëàð³â ÑØÀ.

Ê³íí³ ïåðåãîíè â Êèºâ³ ðîçïî÷àëè ïðîâîäèòè ïîíàä
ñòîë³òòÿ òîìó. Â³äíîâèòè äàâíþ òðàäèö³þ — îäíà ³ç îðè-
ã³íàëüíèõ àíòèêðèçîâèõ ³äåé Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Ïî-
ïåðøå, êèÿíè òåïåð ìàòèìóòü íàãîäó äîáðå â³äïî÷èòè ³
ðîçâàæèòèñÿ ó âèõ³äí³, à ïî-äðóãå, çðîáëåí³ ñòàâêè äîïî-
ìîæóòü íàïîâíþâàòè áþäæåò. “ß ïåâåí, ùî öå äóæå êðà-
ñèâå âèäîâèùå ïîäàðóº êóïó ïîçèòèâíèõ åìîö³é êèÿíàì
òà ãîñòÿì ì³ñòà”,— ñêàçàâ ìåð.

Çà îñòàíí³ ðîêè ïîáóâàòè íà òàêîìó çàõîä³, â³ä÷óòè éî-
ãî àòìîñôåðó ìîãëè ò³ëüêè áàãàò³ óêðà¿íö³, ïî¿õàâøè çà
êîðäîí. Ïðî ê³íí³ çìàãàííÿ ó ñòîëèö³ ïàì’ÿòàþòü ïåðå-
âàæíî ë³òí³ ëþäè. Ñàìå â³ä íèõ ìîæíà áóëî ïî÷óòè õà-
ðàêòåðèñòèêó á³ãó êîíåé, à òàêîæ êîìåíòàð³ ä³é æîêå¿â.
Á³ëÿ êàñ ñòàâêè ðîáèëè íàâ³òü áàáóñ³, õî÷à ì³í³ìàëüíèé
âíåñîê ñÿãàâ 100 ãðí.

Ïåðåãîíè ñïðàâä³ âèéøëè âèäîâèùí³, ç íåñïîä³âàíêà-
ìè: â îäíîìó ³ç çàá³ã³â ð³øåííÿì ñóää³â äèñêâàë³ô³êóâà-
ëè ïåðåìîæöÿ, à â ³íøîìó ë³äåðà â îñòàíí³ ñåêóíäè íå-
éìîâ³ðíî åôåêòíèì ðèâêîì âèïåðåäèâ ñóïåðíèê.

Îêð³ì åñòåòè÷íîãî çàäîâîëåííÿ òà åìîö³éíîãî ðîçñëàá-
ëåííÿ, çàá³ã äàâ ùå é åêîíîì³÷íèé åôåêò. Çà ïîïåðåäí³-
ìè ï³äðàõóíêàìè, â³ä ãðè ì³ñòî îòðèìàëî ìàéæå ì³ëüéîí

ãðèâåíü. Ö³ ãðîø³ ñïðÿìóþòü íà ñîö³àëüí³ ïîòðåáè êèÿí,
à òàêîæ íà â³äðîäæåííÿ ³ïîäðîìó, ÿêèé ñâîãî ÷àñó áóâ
îäíèì ³ç íàéêðàùèõ ó ÑÐÑÐ.

“Ìè â³äíîâèìî òðàäèö³þ ïåðåãîí³â. Ê³ííèé ñïîðò îäèí
³ç íàéáëàãîðîäí³øèõ. ²ïîäðîì — ÷óäîâå ì³ñöå äëÿ ïðî-
âåäåííÿ âèäîâèùíèõ çàõîä³â. Òåïåð â³í äàâàòèìå ïðè-
áóòêè, ³ öå äîïîìîæå íå ëèøå ïîë³ïøèòè ÿê³ñòü óòðè-
ìàííÿ êîíåé, àëå é çàðîáèòè ãðîø³ äëÿ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó ìàëîçàáåçïå÷åíèõ êèÿí”,— ñêàçàâ ìåð íà â³äêðèò-
ò³ ñåçîíó.

Ïåðåìîæöåì ïåðøèõ çìàãàíü çà Êóáîê ìåðà ó ñóáîòó
ñòàâ âîñüìèð³÷íèé æåðåáåöü Ãðàô ç íà¿çíèêîì Âàòóò³-
íèì, à îá³öÿíèé ïðèç Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî âèãðàâ êè-
ÿíèí Þð³é Äðàíþê. Ïðîòå íàâ³òü ò³, õòî íå âèãðàâ í³÷î-
ãî àáî é óçàãàë³ ïðîãðàâ, ïîâåðòàëèñÿ ç ³ïîäðîìó â ï³ä-
íåñåíîìó íàñòðî¿, àäæå òàêîãî ñâÿòà Êè¿â íå áà÷èâ äàâ-
íî. Âàðòî äîäàòè, ùî îðãàí³çàö³ºþ ä³éñòâà çàéìàëàñÿ äðó-
æèíà ìåðà Àë³íà Àéâàçîâà.

“Ìè çðîáèëè òóò óñå ìåíø í³æ çà òðè äí³. Öÿ ³äåÿ, ÿê
³ áàãàòî ³íøèõ, âèíèêëà ó ìîãî ÷îëîâ³êà, ³ ìè âçÿëèñÿ ¿¿
ðåàë³çîâóâàòè. Ìè çàâæäè òàê ðîáèìî, íàâ³òü ÿêùî ñïåð-
øó ³ íå â³ðèìî. Àëå éîãî â³ðà òàêà ñèëüíà, ùî ïåðåäàº-
òüñÿ é íàì. ßê áà÷èòå, âñå âäàëîñÿ!” — ïîä³ëèëàñÿ ðàä³ñ-
òþ ïåðøà ëåä³ ñòîëèö³
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ООФФІІЦЦІІЙЙННОО

Äî Äíÿ Êèºâà ñòîëèöÿ îòðèìàº îíîâëå-
í³ ãåðá òà ïðàïîð. Ïðî öå çàÿâèâ ó÷îðà çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê ï³ä
÷àñ çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ùå â 1995 ðîö³ Êè¿âðàäà óõâàëèëà ð³-
øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ãåðáà ì³ñòà. Ïî-
ïðè òå, ùî îáðàç àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà âèêî-
ðèñòîâóþòü ó âñ³é îô³ö³éí³é ñèìâîë³ö³ Êè-
ºâà, äîòåïåð íå ³ñíóº ºäèíîãî çàòâåðäæå-
íîãî, åòàëîííîãî çîáðàæåííÿ ãåðáà òà ïðà-
ïîðà Êèºâà, ââàæàþòü ôàõ³âö³. “×åðåç öå
ïåðåä ðîáî÷îþ ãðóïîþ ïîñòàëî êîíêðåòíå
çàâäàííÿ — ó ìàêñèìàëüíî ñòèñë³ ñòðîêè
ðîçðîáèòè îíîâëåí³ ñó÷àñí³ ãðàô³÷í³ îáðà-
çè ãåðáà òà ïðàïîðà ñòîëèö³ òà âèíåñòè ¿õ
íà çàòâåðäæåííÿ ñåñ³ºþ Êè¿âðàäè”, — çà-
çíà÷èâ ïàí Ðóäèê. Îñîáëèâ³ñòþ ðîáî÷î¿
ãðóïè º òå, ùî çàëó÷åí³ äî íå¿ ³ñòîðèêè,
ìèñòåöòâîçíàâö³, ãåðàëüäèñòè òà ïðåäñòàâ-
íèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÊÌÄÀ ïðî-
âîäÿòü óñ³ ðîáîòè àáñîëþòíî áåçïëàòíî —
íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ. Çîêðåìà, çíàíèé
ãåðàëüäèñò òà çàñëóæåíèé õóäîæíèê Óêðà-
¿íè Îëåêñ³é Ðóäåíêî âèñëîâèâ ñï³ëüíó äóì-
êó âñ³õ ÷ëåí³â ãðóïè: “Âñå, ùî ìè íàïðà-
öþºìî â ðàìêàõ ö³º¿ êîì³ñ³¿, º ïîäàðóíêîì
ð³äíîìó ì³ñòó”

Êèÿíè 
çàïàñàòèìóòüñÿ 
ñàìîòóæêè

Çâàæàþ÷è íà êðèçîâó ñèòóàö³þ, Êè¿âðà-
äà íå ñòâîðþâàòèìå êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî “Êè¿âïðîäðåñóðñè”. Òàêå ð³øåííÿ íà
îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ óõâàëèëà áþäæåòíà
êîì³ñ³ÿ. Ðàí³øå ïëàíóâàëîñÿ, ùî çàêëàä
çìîæå ðåãóëþâàòè ö³íîâó ïîë³òèêó â ì³ñò³.
“Êè¿â íå ìàº âëàñíî¿ ïðîäîâîëü÷î¿ áàçè.
Ìè í³÷îãî íå âèðîùóºìî, à âñ³ ïðîäóêòè
çàâîçÿòü ³ç ðåã³îí³â. Îñíîâí³ ïîñòàâêè ³äóòü
÷åðåç ïîñåðåäíèê³â, ÿê³ íàêðó÷óþòü ö³íó
â³äñîòê³â íà 20 ÿê ì³í³ìóì”, — ïîÿâíþâàâ
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
òîðã³âë³ òà ïîáóòó Âàñèëü Ùåðáåíêî. Àáè
ïðîäóêòè íå äîðîæ÷àëè ïî äîðîç³ äî êè¿â-
ñüêîãî ñïîæèâà÷à, ì³ñüêà âëàäà ïëàíóâàëà
ñòâîðèòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå á
êóïóâàëî ïðîäóêòè áåçïîñåðåäíüî ó âèðîá-
íèêà. Îêð³ì öüîãî, âîíî ãàðàíòóâàëî á áåç-
ïåðåá³éíå ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêò³â ó ë³êàðí³,
øêîëè, äèòñàäêè òà ³íø³ áþäæåòí³ óñòàíî-
âè. Îäíàê íà óñòàâíèé ôîíä “Êè¿âïðîäðå-
ñóðñ³â” ïîòð³áíî áóëî 150 òèñ. ãðí, òîìó
³äåþ ïîêè ùî â³äõèëèëè

Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí 
çàëèøèâñÿ 
áåç ãîëîâè

Î÷³ëüíèê Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ ªâãåí Ðîìà-
íåíêî â³äñòîðîíåíèé â³ä âèêîíàííÿ ñëóæ-
áîâèõ îáîâ’ÿçê³â óêàçîì Ïðåçèäåíòà â³ä-
ïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâ-
íó ñëóæáó”. Íà ñâîþ ïîñàäó ïàí Ðîìàíåí-
êî çìîæå ïîâåðíóòèñÿ ÷åðåç äâà ì³ñÿö³.
Ñàìå ñò³ëüêè ÷àñó ùîäî íüîãî òðèâàòèìå
ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà íåíàëåæíå âè-
êîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ðàéîíó. “Íà
ìîìåíò âèäà÷³ ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè ðîáèâ àêöåíò íå ëèøå íà íàøî-
ìó ðàéîí³, à é íà áîðîòüá³ ç ðåéäåðñòâîì
â Óêðà¿í³ çàãàëîì, — çàïåâíèâ ïàí Ðîìà-
íåíêî. — Îñê³ëüêè öå ïîòð³áíî ç ìåòîþ
ðîçñë³äóâàííÿ, òî ÿ ïðèéìàþ ð³øåííÿ ÿê
ôàêò. Âèêîíóâà÷åì îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ðàéîííî¿ ðàäè ³ ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ïðèçíà÷åíî Â³êòîðà ²âàíîâè÷à ×îðíîãî,
ìîãî çàñòóïíèêà”. Ïî÷àòîê ðîçñë³äóâàííÿ
ïîâ’ÿçóþòü ç³ ñêàíäàëîì íàâêîëî ï³äïðè-
ºìñòâà ÂÀÒ “Êâàçàð”, ÿêå äîíåäàâíà áó-
ëî çàðåºñòðîâàíî â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³.
Ùîð³÷íî âîíî íàïîâíþâàëî áþäæåò íà 
10 ìëí ãðí. 29 ãðóäíÿ 2008 ðîêó äî Ïî-
ä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ íàä³éøëà çàÿâà ïðî âòðàòó
ñâ³äîöòâà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íî¿
îñîáè ÂÀÒ “Êâàçàð”. Áóëî âèäàíî íîâå
ñâ³äîöòâî, îäíàê óæå â Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³. Ïðè öüîìó îðèã³íàëüíèé äîêóìåíò âè-
ÿâèâñÿ íà ðóêàõ ó êåð³âíèöòâà êîìïàí³¿
Ñåðã³ÿ Ìîíàêîâà

Øêîëè ïðîöâ³òàííÿ
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Приватні иївсь і ш оли
змож ть заробляти
вдесятеро більше, але
половин приб т во-
ни мають відрахов вати
на соціальні потреби
иян. Учора місь ий о-
лова Леонід Черно-
вець ий запропон вав
ерівни ам приватних
навчальних за ладів
співпрацю за про ра-
мою 50 на 50. Земля
за низь ою ціною та
ви ідна оренда ом -
нальних приміщень —
перші пропозиції від
мера. А щоб ся сто-
лична система освіти
запрацювала та само
ефе тивно, я приватні
ш оли, висо опосадо-
вець візьме собі в рад-
ни и ерівни а най-
спішнішо о за лад .

Ñòîëè÷íèé ãîëîâà ïðîïîíóº
ïðèâàòíèì íàâ÷àëüíèì çàêëà-
äàì ñòîëèö³ ñï³âïðàöþ. Ïðî
öå ó÷îðà â³í ãîâîðèâ ç êåð³â-
íèêàìè äåñÿòêà ïðåñòèæíèõ
øê³ë. “ß äèïëîìîâàíèé êàí-
äèäàò íàóê, äîöåíò, ïðàöþâàâ
çàñòóïíèêîì ïðîðåêòîðà, òî-
ìó ìåí³ äîáðå â³äîì³ âñ³ ïðîá-
ëåìè îñâ³òÿí”,— çàïåâíèâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Íå ëåã-
øå, íà éîãî äóìêó, é ó çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ çàêëàäàõ. Øê³ëü-
íèé ïåð³îä ñâîãî æèòòÿ ìåð
óçàãàë³ íàçâàâ íàéæàõëèâ³-
øèì, àäæå òàì êðèâäÿòü ñèð³ò,
õîðîø³ îö³íêè ñòàâëÿòü ëèøå
óëþáëåíöÿì àáî æ çà õàáàð³,

à íà ³íøèõ ä³òÿõ óæå ç ñàìî-
ãî ïî÷àòêó “ñòàâëÿòü õðåñò”.

² õî÷à ñàìå ç “ïîãàíèõ ó÷-
í³â”, íà äóìêó, ìåðà ÷îìóñü âè-
ðîñòàþòü óñï³øí³ ëþäè, Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé âñå æ òàêè
õî÷å, àáè êè¿âñüê³ øêîëè ïðà-
öþâàëè çà ºâðîïåéñüêèìè
ñòàíäàðòàìè. Ñõîæîþ ñèñòå-
ìîþ íèí³ êåðóþòüñÿ ïðèâàòí³
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. Ç íèìè ³ õî-
÷å ñï³âïðàöþâàòè ì³ñüêà âëàäà.

“ß ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ 50
íà 50. Òîáòî ÷àñòèíó ïðèáóò-
êó ö³ çàêëàäè ñïðÿìîâóâàòè-
ìóòü íà ñîö³àëüí³ ïîòðåáè êè-
ÿí, çàòå ìè çàéìàòèìåìîñÿ
óñ³ìà ¿õí³ìè êëîïîòàìè, ñòâî-
ðþâàòèìåìî òàê³ óìîâè, ùî
¿õí³ çàðîá³òêè çðîñòóòü ó ê³ëü-
êà ðàç³â”,— çàçíà÷èâ ìåð. Ñå-

ðåä ïðîáëåì, ÿê³ äîïîìîæå
ðîçâ’ÿçàòè ìåð, — êóï³âëÿ
çåìë³ íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ.

²íøå ïèòàííÿ — áðàê ïðè-
ì³ùåíü. Ïðèì³ðîì, äèðåêòîð
Ë³öåþ á³çíåñó Ëþäìèëà Òàðà-
ñåíêî ðîçïîâ³ëà, ùî ó íèõ íà-
â÷àºòüñÿ 150 ä³òîê. Ìîãëî á
áóòè âäâ³÷³ á³ëüøå, ÿêáè ìàëè
á³ëüøå êëàñ³â. Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ïîîá³öÿâ, ùî ïðèì³-
ùåííÿ øêîëà îòðèìàº. “Ìè
çàáåðåìî êîìóíàëüí³ ïðèì³-
ùåííÿ ó òèõ íåâäàõ, ÿê³ íå âè-
êîðèñòîâóþòü ¿õ åôåêòèâíî, ³
â³ääàìî òàëàíîâèòèì ä³òÿì,
àäæå âîíè — íàä³ÿ íàøîãî
ì³ñòà”, — ïîîá³öÿâ ìåð. Äëÿ
25 âèõîâàíö³â õîðåîãðàô³÷íî¿
øêîëè “Êèÿíî÷êà”, ÿê³ ñòàëè
ëàóðåàòàìè ì³æíàðîäíèõ êîí-

êóðñ³â, Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïîîá³öÿâ ³ìåíí³ ñòèïåíä³¿.

Çàãàëîì, ñòîëè÷íèé ãîëîâà
ââàæàº, ùî ïðèâàòíà îñâ³òà
í³÷èì íå ïîñòóïàºòüñÿ áþ-
äæåòí³é, íàâ³òü íàâïàêè. “Ó
áàãàòüîõ âèïàäêàõ äåðæàâí³
ÂÍÇ ãåòü êîðóìïîâàí³ é ïåðå-
òâîðèëèñÿ íà “íîñ³¿â” äèïëî-
ì³â”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Àáè âñÿ ñòîëè÷íà
ñèñòåìà íàâ÷àííÿ çàïðàöþâà-
ëà òàê ñàìî åôåêòèâíî, ÿê
ïðèâàòí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè,
â³í õî÷å ïðèçíà÷èòè ñâî¿ì
ðàäíèêîì êåð³âíèêà íàé-
óñï³øí³øîãî ç íèõ. Ñüîãîäí³
ìåð çíîâó çóñòð³íåòüñÿ ç
î÷³ëüíèêàìè ïðèâàòíî¿ îñâ³òè
äëÿ äåòàëüí³øî¿ ðîçìîâè ïðî
ìîæëèâ³ øëÿõè ñï³âïðàö³

Êèðèëî ÊÀÑÀÒÊ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні під стінами Кабмін
має відб тися мітин столичних
транспортни ів, я і протест ва-
тим ть проти політи и ряд
Юлії Тимошен о. Вимо и в пе-
ревізни ів ма симально он-
ретні. Вони пере онані: Кабінет
Міністрів р бо пор шив за он,
не передбачивши в бюджеті
цьо о ро потрібні ошти на
омпенсацію безплатно о проїз-
д піль ови ів.Через це столич-
ний ом нальний транспорт пе-
реб ває на межі з пинення,
адже зазнає значних збит ів.

²ç 300 ìëí ãðí, ïîòð³áíèõ äëÿ êîìïåí-
ñàö³¿ ïðî¿çäó ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é êèÿí,
òðàíñïîðòíèêàì ñòîëèö³ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â
âèä³ëèâ ëèøå áëèçüêî 40 ìëí ãðí. Óðÿä
ïðîäîâæóº çíóùàòèñÿ íàä òðàíñïîðòíèêà-
ìè, àäæå, çàïðîâàäèâøè áåçïëàòíèé ïðî-
¿çä äëÿ øêîëÿð³â, â³í àí³ êîï³éêè íå âèä³-
ëèâ íà êîìïåíñàö³þ ï³äïðèºìñòâàì. Ãðî-
ìàäñüêèé òðàíñïîðò îïèíèâñÿ íà ìåæ³ çó-
ïèíåííÿ — íåìàº çà ùî êóïóâàòè ïàëüíå

äëÿ àâòîáóñ³â ³ ïëàòèòè çàðïëàòó âîä³ÿì òà
êîíäóêòîðàì. ßêùî óðÿä ³ íàäàë³ ïîðóøó-
âàòèìå çàêîí òà íå âèä³ëèòü êîøò³â, òðàíñ-
ïîðòí³ ï³äïðèºìñòâà ñòîëèö³ áóäóòü çìó-
øåí³ çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ³ âæå çà ê³ëüêà
äí³â çóïèíèòè ðîáîòó òðàíñïîðòó.

Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ä³º äåñÿòü çàêîí³â ³
òðè ïîñòàíîâè óðÿäó, ÿêèìè âñòàíîâëåíî
ï³ëüãè íà ïðî¿çä â àâòîìîá³ëüíîìó, çàë³ç-
íè÷íîìó, âîäíîìó òðàíñïîðò³ òà ìåòðî-
ïîë³òåí³ çà ñîö³àëüíîþ îçíàêîþ, òà äåâ-
’ÿòü çàêîí³â ïðî ï³ëüãè íà ïðî¿çä çà ñëóæ-
áîâîþ íàëåæí³ñòþ. Öèìè ï³ëüãàìè ìà-
þòü ïðàâî êîðèñòóâàòèñÿ 23,4 ìëí ãðîìà-
äÿí. Ó ñòîëèö³ áåçïëàòíî ¿çäèòè ìîæóòü
ìàéæå 700 òèñ. êèÿí. Ì³ñüêèé òðàíñïîðò
ïåðåâîçèòü á³ëüøå ÿê ïîëîâèíó ïàñàæè-
ð³â, êîòð³ íå îïëà÷óþòü ïðî¿çä. Âèäàòêè
íà êîìïåíñàö³éí³ âèïëàòè çà ï³ëüãîâèé
ïðî¿çä îêðåìèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí ô³-
íàíñóþòü ³ç áþäæåò³â ì³ñò ³ ðàéîí³â çà
ðàõóíîê ñóáâåíö³é ç Äåðæáþäæåòó. Àëå
êîøòè äî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â íà âèïëàòó
êîìïåíñàö³é òðàíñïîðòíèì ï³äïðèºì-
ñòâàì íàäõîäÿòü íåð³âíîì³ðíî.

Êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó ï³ëüãîâèê³â óæå
äàâíî º ãîëîâíèì áîëåì ì³ñöåâî¿ âëàäè
ïðàêòè÷íî êîæíîãî âåëèêîãî ì³ñòà. Â äå-
ÿêèõ ðåã³îíàõ âñåðéîç îáãîâîðþâàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü ñêàñóâàííÿ ðóõó òðîëåéáóñ³â ³ òðàì-
âà¿â, ôóíêö³¿ ÿêèõ ïåðåäáà÷àëè ïåðåäàòè
ìàðøðóòíèì òàêñ³. Ïîºäíóº âñ³ ñïðîáè

òðàíñïîðòíèê³â çíèçèòè çáèòêè â³ä ïåðå-
âåçåííÿ ï³ëüãîâèê³â îäíå: âíàñë³äîê îáñÿ-
ãè ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü çìåíøóþòüñÿ.
Â óìîâàõ êðèçè òàêà ïðàêòèêà ìîæå ïðè-
çâåñòè äî äåãðàäàö³¿ êîìóíàëüíîãî òðàíñ-
ïîðòó â ì³ñòàõ Óêðà¿íè ³ ñêàñóâàííÿ ìàð-
øðóò³â, íà ÿêèõ ä³þòü ï³ëüãè. Âèõîäîì ìîã-
ëà á ñòàòè ìîíåòèçàö³ÿ ï³ëüã íà áåçïëàò-
íèé ïðî¿çä ó òðàíñïîðò³.

Çà îö³íêàìè åêñïåðò³â “CASE-Óêðà¿íà”,
ëèøå ñêàñóâàííÿ ï³ëüã äëÿ äåðæñëóæáîâ-
ö³â äàñòü çìîãó çàîùàäèòè 323 ìëí ãðí.
Çàâäÿêè öüîìó ìîæíà áóäå ùîðîêó âèïëà-
÷óâàòè ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì âåðñòâàì
íàñåëåííÿ 233 ãðí íà ïðî¿çä ó òðàíñïîðò³.
Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ïåíñ³îíåð³â, òî êîæåí,
÷èÿ ïåíñ³ÿ ñòàíîâèòü íå á³ëüøå ÿê 4500 ãðí
íà ð³ê, ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü îäåðæàòè â³ä
äåðæàâè òðàíñïîðòíó äîïîìîãó â ðîçì³ð³
116 ãðí íà ì³ñÿöü.

Îäíàê ïîêè ùî â æîäíîìó ç ì³ñò Óêðà-
¿íè íå çàì³íåíî ï³ëüãè àäðåñíîþ äîïîìî-
ãîþ çà ðàõóíîê êîøò³â ç äåðæáþäæåòó. Äåð-
æàâ³ öå âèã³äíî, òîìó ùî ç ¿¿ ñêàðáíèö³
ôàêòè÷íî îïëà÷óºòüñÿ çíà÷íî ìåíøà ñóìà,
í³æ ãàðàíòîâàíà äåðæàâîþ çà êîðèñòóâàí-
íÿ òðàíñïîðòíèìè ï³ëüãàìè. ² òÿãàð áåç-
ïëàòíîãî ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ëÿãàº íà
ì³ñöåâó âëàäó. Âîíà æ çìóøåíà îïëà÷óâà-
òè ï³ëüãè ç âëàñíîãî áþäæåòó ôàêòè÷íî çà
ðàõóíîê òèõ, õòî ñïðàâíî ðîçðàõîâóºòüñÿ
çà ïðî¿çä 

Ãåðàëüäèñòè 
ïîäàðóþòü ñòîëèö³
ãåðá ³ ïðàïîð

Ïðè¿õàëè!
Òðàíñïîðòíèêè ñòîëèö³ âèìàãàþòü â³ä óðÿäó 
çàïëàòèòè çà ï³ëüãîâèê³â 

Мер Леонід Черновець ий визначив напрямо співпраці з приватними навчальними за ладами столиці

Ïðèâàòí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ïðàöþâàòèìóòü íà ì³ñòî
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Ì³ñòî â îáëîç³
Êè¿âñüêà âëàäà âèñòóïàº ïðîòè ï³äâèùåííÿ ö³í íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè 
äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

З почат ом е ономічної ризи
значно посилився тис ряд на
ор ани місцево о самовряд ван-
ня. Уряд зажадав не айно підви-
щити тарифи на ом нальні по-
сл и для всіх верств населення
до "обґр нтовано о" рівня. Нато-
мість иївсь а влада хоче зали-
шити ціни на рівні мин ло о ро-
. Принаймні для тих сотень ти-

сяч иян, я і не мають змо и
платити за тарифами, що їх роз-
робив Кабмін. Але міст все тяж-
че протистояти вимо ам чинов-
ни ів із в лиці Гр шевсь о о.
Цьо оріч ряд план є забрати з
місь о о бюджет 7,5 млрд рн,
тобто 60 % оштів, зароблених
иянами. Це зводить нанівець сі
з силля столичної влади і ста-
вить під с мнів ви онання місь-
их соціальних про рам.

Ç ïî÷àòêîì åêîíîì³÷íî¿ êðèçè óðÿä
Þë³¿ Òèìîøåíêî ðàïòîì ïî÷àâ âèìàãàòè
íåãàéíîãî âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Êàáì³-
íó, çã³äíî ç ÿêîþ ïîâèíí³ ä³ÿòè òàê çâà-
í³ åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàí³ òàðèôè,— âî-
íè â ê³ëüêà ðàç³â ïåðåâèùóþòü ò³, ùî áó-
ëè òîð³ê. Íåâèêîíàííÿ ö³º¿ ïîñòàíîâè, ÿê
çàçíà÷åíî â äîêóìåíò³, òÿãíå çà ñîáîþ ùî-
íàéìåíøå àäì³í³ñòðàòèâíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü.

Ïðîòå â óìîâàõ êðèçè Êè¿âðàäà âñòàíî-
âèëà ìîðàòîð³é íà ï³äâèùåííÿ ö³í íà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè â ïåðøîìó êâàð-
òàë³ 2009 ðîêó.

Ñòîëè÷íà âëàäà êàòåãîðè÷íî íå ï³äòðè-

ìóº ð³øåííÿ óðÿäó ïðî çá³ëüøåííÿ ïëàòè
çà ïîñëóãè ÆÊÃ äëÿ ïåðåñ³÷íèõ êèÿí. Ìà-
ëî òîãî, ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ ùèðî çäèâîâàí³ çàÿâàìè ç âóëèö³
Ãðóøåâñüêîãî, ùî öå í³áèòî ì³ñöåâà âëà-
äà ³í³ö³þâàëà ï³äâèùåííÿ òàðèô³â. Ïðî öå
ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

“Íîâ³ òàðèôè âñòàíîâëþº Äåðæàâíà ³í-
ñïåêö³ÿ ç ö³í ïðè óðÿä³. Âîíà ï³äïîðÿäêî-
âàíà áåçïîñåðåäíüî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîâ³
Óêðà¿íè. Ì³ñöåâà âëàäà íå ìîæå çá³ëüøó-
âàòè òàðèôè íà ïîñëóãè ÆÊÕ. Äåðæ³í-
ñïåêö³ÿ ïðîñòî äîâîäèòü ö³ òàðèôè äî íà-
øîãî â³äîìà”,— çàçíà÷èâ ïàí Ãîëóá÷åíêî.
Çà éîãî ñëîâàìè, ì³ñöåâà âëàäà íàâ³òü íå
ìàº çìîãè âïëèâàòè íà òàðèôè, îñê³ëüêè
âñ³ äàí³ äåðæ³íñïåêö³¿ íàäàþòü íå ÷èíîâ-
íèêè, à áåçïîñåðåäíüî ïîñòà÷àëüíèêè ïî-

ñëóã, òîáòî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿ââîäîêàíàë”
òà “Êè¿âåíåðãî”.

Òîìó ºäèíèì ñïîñîáîì çìåíøèòè íà-
âàíòàæåííÿ íà ñ³ìåéíèé áþäæåò ãîðîäÿí
º ï³äâèùåííÿ òàðèô³â äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á.
“Çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, º òðè
êàòåãîð³¿ òàðèô³â: äëÿ íàñåëåííÿ, äëÿ áþ-
äæåòíèõ òà äëÿ âñ³õ ³íøèõ îðãàí³çàö³é.
Ì³ñöåâà âëàäà ìîæå âïëèâàòè ò³ëüêè íà
îñòàííþ êàòåãîð³þ, òîáòî íà íåáþäæåòí³
îðãàí³çàö³¿. Ï³äâèùóþ÷è ö³íè äëÿ íèõ, ìè
÷àñòêîâî çí³ìàºìî íàâàíòàæåííÿ ç íàñå-
ëåííÿ”,— àêöåíòóâàâ óâàãó Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî. Ïðîòå, çàóâàæèâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ, êè¿âñüêà âëàäà óñâ³äîìëþº
òå, ùî â óìîâàõ ô³íàíñîâî¿ êðèçè äëÿ ïðî-
ìèñëîâîñò³ íîâ³ òàðèôè ìîæóòü âèÿâèòè-
ñÿ “íåï³äéîìíèìè”, à öå ìîæå ïðèçâåñòè
äî ñêîðî÷åííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü, çíèæåííÿ
ð³âíÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. “Òîìó ìè ñêëàëè
ïåðåë³ê âèðîáíè÷èõ ï³äïðèºìñòâ, ùî âè-
ïóñêàþòü ãîòîâó ïðîäóêö³þ. Äëÿ íèõ ìè
çàëèøèëè òàðèôè íà ð³âí³ òèõ, ùî ä³þòü
äëÿ áþäæåòíèõ îðãàí³çàö³é”,— ñêàçàâ ïàí
Ãîëóá÷åíêî.

Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî òàêîæ íàãàäàâ, ùî
Êè¿âñüê³é ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ âäàëîñÿ
äîìîãòèñÿ, ùîá íàéìåíø çàáåçïå÷åí³ êè-
ÿíè, ïåðåäóñ³ì ïåíñ³îíåðè, ïëàòèëè çà ñòà-
ðèìè òàðèôàìè. Çîêðåìà, âæå âäàëîñÿ çáå-

ðåãòè òàðèôè íà ïîïåðåäíüîìó ð³âí³ äëÿ
êèÿí, ùî íàëåæàòü äî íàéìåíø ñîö³àëü-
íî çàõèùåíèõ êàòåãîð³é. “Ìàéæå 450 òè-
ñÿ÷ ñòîëè÷íèõ ñ³ìåé, ïåðåë³÷åíèõ ó íàø³é
áàç³ äàíèõ ïîàäðåñíî, îòðèìóâàòèìóòü
êâèòàíö³¿ íà îïëàòó ïîñëóã ÆÊÃ çà ñòàðè-
ìè òàðèôàìè”,— çàÿâèâ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî.

Çàãàëîì æå êèÿíè, ÿê ³ ðàí³øå, ïëàòè-
òèìóòü ìåíøå, í³æ ìåøêàíö³ á³ëüøîñò³ ³í-
øèõ óêðà¿íñüêèõ ìåãàïîë³ñ³â. Íàïðèêëàä,
òàðèôè, ùî ä³þòü ó Ñ³ìôåðîïîë³, çà íèç-
êîþ ïîçèö³é ïåðåâèùóþòü îíîâëåí³ êè¿â-
ñüê³ á³ëüøå, í³æ óòðè÷³ (äèâ. “Õðåùàòèê”
â³ä 4 ëþòîãî).

Ïðîòå òàðèôè äëÿ êèÿí ìîãëè á áóòè
ùå íèæ÷èìè. Àëå, ÿê ðîçïîâ³â Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî, çðîáèòè öå íåìîæëèâî — äó-
æå áàãàòî ãðîøåé â³ä³áðàâ ó êèÿí óðÿä.
ßêùî â ïîïåðåäí³ ðîêè Êàáì³í çàëàçèâ äî
íèõ ó êèøåí³, çàáèðàþ÷è ó ñòîëèö³ ïðè-
áëèçíî ï’ÿòó ÷àñòèíó çàðîáëåíîãî, òî íà
2009 ð³ê çàïëàíîâàíî âèëó÷èòè 60 % (!!!)
íàäõîäæåíü.

Âðàõîâóþ÷è, ùî òÿæêà åêîíîì³÷íà ñè-
òóàö³ÿ ³ áåç òîãî ñïðè÷èíèòü ñêîðî÷åííÿ
äîõîä³â ñòîëèö³, âèëó÷åííÿ â òàêîìó îá-
ñÿç³ ïðèçâåäóòü äî òîãî, ùî êîøò³â ì³ñü-
êîãî áþäæåòó ëåäâå âèñòà÷èòü íà ô³íàí-
ñóâàííÿ ì³í³ìàëüíèõ âèòðàò áþäæåòíèõ
îðãàí³çàö³é (íàñàìïåðåä çàêëàä³â îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà îñâ³òè) ³ âèïëàòó çàðïëàò áþ-
äæåòíèêàì. Ñèòóàö³ÿ ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó
âèêîíàííÿ á³ëüøîñò³ ì³ñüêèõ ïðîãðàì, à
òàêîæ âèïëàòó ìóí³öèïàëüíèõ íàäáàâîê
ñòîëè÷íèì ïåíñ³îíåðàì, ìåäèêàì ³ ïåäà-
ãîãàì. “ßêáè íå âèëó÷åííÿ, ìè íàâ³òü ç
óðàõóâàííÿì êîðåêòèâ, ùî ¿õ âíîñèòü êðè-
çà, çìîãëè á ïîêðèòè ð³çíèöþ â òàðèôàõ
çà ðàõóíîê íàäõîäæåíü äî ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó. Òîæ ö³íè äëÿ íàñåëåííÿ ïðîñòî á
íå ï³äâèùèëèñÿ”,— çàÿâèâ Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ,
ñòîëè÷íà âëàäà, ñïèðàþ÷èñü íà ï³äòðèì-
êó ìåð³â á³ëüøîñò³ ì³ñò Óêðà¿íè, ïðîäîâ-
æóþòü íàïîëÿãàòè íà âíåñåíí³ çì³í äî
Äåðæáþäæåòó. Îïòèì³çì âñåëÿº òîé ôàêò,
ùî áðàòè ó ñòîëèö³ äåðæàâè 60 % áþäæåò-
íèõ íàäõîäæåíü Êàáì³í ïðîñòî íå ìàº
ïðàâà. “Ó Çàêîí³ “Ïðî ñòîëèöþ — ì³ñòî-
ãåðîé Êè¿â” çàçíà÷åíî, ùî íå ìîæíà âè-
ëó÷àòè á³ëüø í³æ 50 â³äñîòê³â íàäõîäæåíü.
ßêáè öåé Çàêîí óðÿä âèêîíóâàâ, íàì áè
âèñòà÷èëî íà êîìïåíñàö³þ ð³çíèö³ â òàðè-
ôàõ”,— ï³äñóìóâàâ ïàí Ãîëóá÷åíêî

Äëÿ êèÿí â³äêðèþòü íåäîðîã³ 
ìàãàçèí÷èêè òà ðèíêè
Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé îáãîâîðèâ ïðîåêòè ç âëàñíèêàìè ñòîëè÷íèõ 
ã³ïåðìàðêåò³â òà ðåñòîðàí³â

Ó ï’ÿòíèöþ ó ìåð³¿ ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çó-
ñòð³âñÿ ³ç âëàñíèêàìè íàéá³ëü-
øèõ òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ òà çà-

êëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ.
Ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ìåðîì ïðèé-
øëî áàãàòî îõî÷èõ. Íå äèâíî, áî
â ñòîëèö³ îô³ö³éíî çàðåºñòðîâà-

íî ïîíàä 2,5 òèñÿ÷³ çàêëàä³â ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ. Ç íèõ
320 — ðåñòîðàíè.

Çà ñëîâàìè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî, ìåòîþ çóñòð³÷³ ñòàâ ïîøóê
øëÿõ³â äëÿ íàïîâíåííÿ ì³ñüêîãî
áþäæåòó. Òàê Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé çàïðîïîíóâàâ á³çíåñìåíàì,
êîòð³ ìàþòü çåìëþ â îðåíä³, ¿¿
âèêóïèòè çà äîñòóïíèìè ö³íàìè.
Òèì, õòî íå ìàº íàä³ë³â, äîïîìî-
æóòü ¿õ øâèäêî îôîðìèòè. “Âðà-
õîâóþ÷è ñêëàäíó åêîíîì³÷íó ñè-
òóàö³þ â äåðæàâ³, ìè ïðîïîíóºìî
îòðèìàòè çåìëþ çà äåìï³íãîâèìè
ö³íàìè,— ïîÿñíèâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé. — Òàêèì ÷èíîì
âäàñòüñÿ äîäàòêîâî íàïîâíèòè
ì³ñüêèé áþäæåò. Ïðè öüîìó íå
áóäå í³ÿêèõ çëîâæèâàíü, õàáàð³â”.

Ìåð äîäàâ, ùî ëîá³þâàòèìå ïî-
ÿâó â ñòîëèö³ íåâåëè÷êèõ ñîö³àëü-
íèõ ìàãàçèí÷èê³â, ðîçðàõîâàíèõ
íà íåáàãàòèõ ãîðîäÿí. Îêð³ì öüî-
ãî, â³í çàïðîïîíóâàâ ðîçâèâàòè
á³çíåñ ÷åðåç ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ, äå âèêîðèñòîâóâàòè-
ìóòü ãðîø³ ì³ñòà òà ìåíåäæìåíò
ï³äïðèºìö³â. “Â³ä âàñ íå ïîòð³áíî
í³ÿêèõ äîäàòêîâèõ ³íâåñòèö³é,—
ñêàçàâ á³çíåñìåíàì Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.— Íåçàáàðîì â ñòîëèö³
ç’ÿâèòüñÿ ï³âòîðè òèñÿ÷³ ìàëåíü-
êèõ ðèíê³â, ÿê³ ïîòð³áí³, çðó÷í³ òà
íåäîðîã³. À öå äîñèòü ïðèáóòêîâèé
á³çíåñ. Àäæå íà òàêèõ áàçàð÷èêàõ
ïðàöþâàòèìå ÿê ì³í³ìóì 150 òè-
ñÿ÷ òîðãîâö³â. Ò³ëüêè îïëàòà òîð-
ãîâîãî ì³ñöÿ êîæíîãî ç íèõ ïðè-
íåñå ì³ñòó 1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü

ùîäíÿ, à â ð³ê — ïîíàä ï³âì³ëü-
ÿðäà ãðèâåíü. Ç íèõ òðåòèíà íàëå-
æàòèìå á³çíåñìåíàì, ÿê³ â³çüìóòü
ó÷àñòü â ðåàë³çàö³¿ çàäóìó”.

Ìåð òàêîæ äîäàâ, ùî âñ³ îõî÷³
ìîæóòü ïðîïîíóâàòè ñâî¿ êîí-
öåïö³¿ ó÷àñò³ â òîìó ÷è ³íøîìó
ïðîåêò³. Îêð³ì òîãî, ì³ñüêèé ãî-
ëîâà çàïðîïîíóâàâ çàëó÷àòè äî
ñïðàâè çíàéîìèõ — âëàñíèê³â íå-
âåëè÷êèõ êàôå, àâòîìèéîê, ïàð-
ê³íã³â. “Óæå çà òèæäåíü ìè çìî-
æåìî çàðåºñòðóâàòè ñï³ëüí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà, òîä³ æ âè ä³çíàºòåñÿ ³
ïðî ñóìè ³íâåñòèö³é,— ïîâ³äîìèâ
ñòîëè÷íèé î÷³ëüíèê.— Ðåàë³çî-
âóþ÷è çàäóì, ìè çìîæåìî íàïîâ-
íþâàòè áþäæåò ³ ñâîº÷àñíî âèêî-
íóâàòè âñ³ ñîö³àëüí³ îá³öÿíêè ïå-
ðåä êèÿíàìè”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Розвито спільних прое тів запропон вав столичним
підприємцям місь ий олова. У п’ятницю Леонід Чер-
новець ий поспіл вався з власни ами найбільших
Києві мереж ресторанів, іпермар етів і с пермар етів.
Під час з стрічі йшлося про встановлення ділових сто-
с н ів і партнерства між владою і представни ами біз-
нес . Мер запропон вав підприємцям взяти часть
реалізації ба атьох про рам, спрямованих на попов-
нення місь о о бюджет , а та ож під от вати власні
ініціативи та прое ти.

2006 рі 2007 рі 2008 рі 2009 рі

Надходження в бюджет Києва 5,7 14 24 12,5

Вил чення Кабміном оштів з бюджет Києва 1,5 2,7 5 7,5

Залишо оштів в столичном бюджеті 4,2 11,3 19 5

Процент вил чених оштів 26% 19% 21% 60%

Âèëó÷åííÿ ç êè¿âñüêîãî áþäæåòó (ìëðä. ãðí) 
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Ñòàí³ñëàâ ÃÂÎÇÄ²ÊÎÂ: “Ìîº çàâäàííÿ — 
çðîáèòè ðîáîòó ñòîëè÷íîãî 
òðàíñïîðòó ïðîçîðîþ ç ëåãàëüíîþ
ñèñòåìîþ âçàºìîðîçðàõóíê³â”
Íîâîïðèçíà÷åíèé íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó ÊÌÄÀ ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó”, ÿê ðîçâèâàòèìå îäíó ç íàéîñíîâí³øèõ ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà

— ßêèì ÷èíîì áóäå ìîäåðí³çî-
âàíî òðàíñïîðòíó ãàëóçü ñòîëèö³?

— Êîìóíàëüíà ñëóæáà ïåðåâå-
çåíü çàéìàòèìåòüñÿ çàïðîâàäæåí-
íÿì àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè
äèñïåò÷åðñüêîãî óïðàâë³ííÿ 
(ÀÑÄÓ), ùî äîçâîëèòü êîíòðî-
ëþâàòè ñèòóàö³þ íà äîðîãàõ íå ç
âóñò ïåðåâ³çíèê³â, ÿê³ ïîäàþòü ¿¿
íå äîñèòü òî÷íî, à çà äîïîìîãîþ
³ííîâàö³éíèõ ñèñòåì. Òîáòî ìè
çíàòèìåìî, ñê³ëüêè ìàøèí âè-
éøëî íà ë³í³þ, ÿêèé ì³æ íèìè
³íòåðâàë, ÷è äîòðèìóþòüñÿ âîíè
ñâîãî ìàðøðóòó, âèçíà÷åíîãî
óãîäîþ. Îäðàçó ñòàíå â³äîìî ïðî
êîæíå ÄÒÏ, çàòîðè òà ³íø³ äî-
ðîæí³ ñèòóàö³¿. Âñå öå â³äîáðà-
æàòèìåòüñÿ íà ³íòåðíåò-ñàéò³.
Òàê, äî ªâðî-2012 êîæåí êèÿíèí
³ ã³ñòü ñòîëèö³ çìîæå â³äâ³äàòè
ñàéò ³ ïîáà÷èòè ì³ñöå çíàõîäæåí-
íÿ îäèíèö³ ðóõîìîãî ñêëàäó òà
øëÿõ éîãî ïåðåñóâàííÿ â ðåæèì³
“în-line”. ²íôîðìàö³þ âèêëàäà-
òèìóòü ó ïîâíîìó îáñÿç³, ÿêà ì³ñ-
òèòèìå íàâ³òü ïð³çâèùå âîä³ÿ òà
ï³äïðèºìöÿ, ÿêèé íàäàº ïîñëóãè.
Çàïðîïîíîâàíà ñèñòåìà äîçâî-
ëèòü ÷³òê³øå êîíòðîëþâàòè ÿê³ñòü
íàäàííÿ ïîñëóã, ô³êñóâàòè ñêàð-
ãè ³ ïðîáëåìè, àíàë³çóâàòè ïðè-
÷èíè âèíèêíåííÿ òà îïåðàòèâíî
¿õ óñóâàòè ç âèêîðèñòàííÿì ïðå-
âåíòèâíèõ çàõîä³â.

Ùîäî íîâèõ çàâäàíü ó ñôåð³
ïåðåâåçåíü, òî íà ÷åðç³ — âïî-
ðÿäêóâàííÿ äîðîæí³õ çíàê³â, îá-
ëàøòóâàííÿ çóïèíêîâèõ êîì-
ïëåêñ³â, ñòâîðåííÿ íîâèõ çóïè-
íîê, ðåìîíò ïðèçóïèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é, ïîë³ïøåííÿ äîðîæíüî¿
³íôðàñòðóêòóðè ñâ³òëîôîðàìè,
çíàêàìè, ³íôîðìàö³éíèìè òàáëî
òîùî.

Ö³ çàõîäè âõîäÿòü äî óãîäè
“Ïðî â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò”, íà-
ñë³äêîì ÷îãî ñòàº çðîñòàííÿ ¿¿
âàðòîñò³ äëÿ ïåðåâ³çíèêà, àëå ê³í-
öåâó òàêñó ùå íå çàòâåðäæåíî.
Âàðò³ñòü “óãîäè” áóäå îá´ðóíòî-
âàíî, âèõîäÿ÷è ³ç âàðòîñò³ ïðî-
ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, äèñïåò-
÷åðñüêèõ ïîñëóã, ïëàòè çà âèêî-
ðèñòàííÿ ïîñëóã ñóïóòíèê³â, ïëà-
òè çà âñòàíîâëåííÿ GPS-ìàÿê³â
íà ìàðøðóòíèõ òàêñ³ òà âàðòîñò³
ðåìîíòó çíàê³â. Ê³íöåâèé ðåçóëü-
òàò êîøòîðèñó áóäå îñíîâîþ íî-
âîãî òàðèôó äëÿ ïåðåâ³çíèê³â íà
ïðàâî âèêîðèñòàííÿ äîðîæíüî¿
³íôðàñòðóêòóðè, ùî ñòâîðåíà Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àä-
ì³í³ñòðàö³ºþ.

Óñ³ ïåðåâ³çíèêè îáîâ’ÿçêîâî
áðàòèìóòü ó÷àñòü ó òåíäåð³ íà îñ-
íîâ³ íîâèõ óìîâ, ïåðåìîæåöü
ÿêîãî óêëàäàòèìå óãîäó íà â³ä-
øêîäóâàííÿ âèòðàò, ï³ñëÿ ÷îãî
âèõîäèòèìå íà ë³í³þ äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â.

— ßê³ ùå çàâäàííÿ ïîñòàâèâ âàì
ìåð?

— Ìè âèçíà÷èëè ñâî¿ì ïð³îðè-
òåòíèì çàâäàííÿì ïîë³ïøèòè
óìîâè ïåðåâåçåííÿ êèÿí òà ãîñ-
òåé ì³ñòà, çàáåçïå÷èòè ¿õ íîâèì,
áåçïå÷íèì òà êîìôîðòíèì òðàíñ-
ïîðòîì. Ìîº çàâäàííÿ — çðîáè-
òè ðîáîòó ñòîëè÷íîãî òðàíñïîð-
òó ïðîçîðîþ, ïåðåéòè íà ëåãàëü-

íó ñèñòåìó âçàºìîðîçðàõóíê³â,
ïðèñêîðèòè âò³ëåííÿ ïðîãðàìè
ðîçâèòêó ìåòðîïîë³òåíó, çàáåçïå-
÷èòè óìîâè ëåãàë³çàö³¿ ïîñëóã
òàêñ³, ââåñòè òðàíñïîðòíó êàðòêó
êèÿíèíà. Äëÿ íàñ ãîëîâíå, ùîá
êèÿíèí, ÿêèé ïëàòèòü ïîäàòêè,
áà÷èâ ðåàëüí³ ðåçóëüòàòè âèêî-
ðèñòàííÿ öèõ êîøò³â, òîìó ïðèí-
öèï “ïðîçîðîñò³” º îñíîâîþ íà-
øî¿ ðîáîòè. Òàêîæ ìè ïðàãíåìî
äî â³äêðèòî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷åðåç çðî-
çóì³ë³ ïîçèö³¿ òà ïðîçîð³ ìåõàí³ç-
ìè. Ìè ïîñò³éíî çàêóïîâóºìî
ÿê³ñíèé ðóõîìèé ñêëàä êîìó-
íàëüíîãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîð-
òó. Êèÿíè âæå ìîæóòü îö³íèòè
íîâèé êîìóíàëüíèé òðàíñïîðò,
ÿêèé êóðñóº íà äîðîãàõ ì³ñòà. Öå
êîìôîðòàáåëüí³ àâòîáóñè òà òðî-
ëåéáóñè.

— ßê³ íîâ³ ïðàâèëà ðîáîòè ìàð-
øðóòíèõ òàêñ³ áóäå íåçàáàðîì çà-
ïðîâàäæåíî?

— Ìè çà îñòàíí³ ðîêè ñóòòºâî
îíîâèëè ïàðê ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó, òåïåð íàñòàâ ÷àñ äëÿ
óïîðÿäêóâàííÿ â³äíîñèí ³ç ïðè-
âàòíèìè ïåðåâ³çíèêàìè. Çà íî-
âèìè óìîâàìè, ãðîìàäñüêèé
òðàíñïîðò ðóõàòèìåòüñÿ çà ÷³òêèì
ðîçêëàäîì. Çàâäÿêè öüîìó íà ê³í-
öåâèõ çóïèíêàõ çíèêíå ñêóï÷åí-
íÿ ìàøèí. Íà ì³ñö³ çóïèíîê ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ ñó÷àñí³ çóïèíêîâ³ êîì-
ïëåêñè. Ïðè öüîìó ïîñàäêà ³ âè-
ñàäêà ïàñàæèð³â çä³éñíþâàòè-
ìóòüñÿ ëèøå â îáëàøòîâàíèõ ì³ñ-

öÿõ. Åêîëîã³÷í³ íîðìè äâèãóíà
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â â³äïîâ³äà-
òèìóòü ñòàíäàðòó ªâðî-2. Ó êîæ-
í³é îäèíèö³ ðóõîìîãî ñêëàäó áó-
äå íå ìåíøå 21-ãî ì³ñöÿ äëÿ ñè-
ä³ííÿ, íå ìåíøå äâîõ äâåðåé âõî-
äó/âèõîäó, ïðîñòîðèé ñàëîí, îñ-
íàùåíèé ñó÷àñíèìè âåíòèëÿö³é-
íèìè ñèñòåìàìè.

Õî÷ó çâåðíóòè óâàãó, ùî ó öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà ïåðåâåçåí-
íÿ çä³éñíþâàòèìóòü ëèøå àâòîáó-
ñè âåëèêî¿ òà íàäâåëèêî¿ ì³ñòêî-
ñò³ íà 115—180 ïàñàæèð³â, òåðì³í
åêñïëóàòàö³¿ ÿêèõ íå ïåðåâèùóâà-
òèìå 7 ðîê³â.

Çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ óìîâ äî-
çâîëèòü òðàíñïîðòí³é ñèñòåì³
ñòîëèö³ ðîçâ’ÿçàòè íèçêó çàâäàíü
ùîäî ¿¿ ìîäåðí³çàö³¿ ³ ïîçáàâèòü
áàãàòüîõ êðèòè÷íèõ ìîìåíò³â, ÿê³
³ñíóþòü ó ñèñòåì³ ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â. Íîâ³ ïðàâèëà äîçâî-
ëÿòü ââåñòè æîðñòêó ñèñòåìó êîí-
òðîëþ çà âñ³ìà ïåðåäáà÷åíèìè
çàêîíîì â³äðàõóâàííÿìè äî ì³ñü-
êîãî áþäæåòó. Öå ñòàíå ïîøòîâ-
õîì äëÿ ³ííîâàö³éíèõ çì³í ó
òðàíñïîðòí³é ñôåð³ ³ äîçâîëèòü
çä³éñíþâàòè ùå àìá³ö³éí³ø³ ö³ë³.

— Íàñê³ëüêè çðîñòå âàðò³ñòü ïî-
ñëóã?

— Â³äïîâ³äíî äî ðàí³øå óêëà-
äåíèõ óãîä ³ç Êîìóíàëüíîþ
ñëóæáîþ ïåðåâåçåíü, âàðò³ñòü
ñòàíîâèòèìå 84 ãðèâí³ çà îäíó
ìàøèíó, ïðè òîìó, ùî ïåðåë³ê
ïîñëóã áóâ íåäîñòàòí³ì äëÿ ÿê³ñ-

íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â.
Ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó ïå-
ðåë³ê ïîñëóã ðîçøèðþâàòèìåìî
ç ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïåðå-
âåçåííÿ êèÿí. Éäåòüñÿ ïðî çðó÷-
í³ ï³ä’¿çäè, ñòâîðåííÿ çà¿çíèõ
“êèøåíü” íà çóïèíêàõ ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó, ñïðèÿííÿ ó
çìåíøåíí³ çàòîð³â òà çëàãîäæå-
í³ñòü ðîáîòè ìàðøðóòíèõ òàêñ³ ç
äîïîìîãîþ ñèñòåìè ÀÑÄÓ. Òîæ
âàðò³ñòü âèêîðèñòàííÿ òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè çðîñòå,
à óãîäà “Ïðî â³äøêîäóâàííÿ âè-
òðàò” ñòàíå äëÿ ïåðåâ³çíèê³â çà-
ãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîþ. Òîä³ çà ö³
ïîñëóãè ïëàòèòèìóòü íå ëèøå
ïðèâàòí³ ïåðåâ³çíèêè, à é êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âïàñ-
òðàíñ”, ÿêå òàêîæ áðàòèìå ó÷àñòü
ó òåíäåðàõ.

Íà ñüîãîäí³ ïîïåðåäíÿ ñõåìà
âèáîðó ïåðåâ³çíèêà íà ìàðøðóò³
äèñêðåäèòóâàëà ñåáå. Çà íîâîþ
ñõåìîþ âñå â³äáóâàòèìåòüñÿ ïðî-
çîðî — ÷åðåç óãîäó “Ïðî â³äøêî-
äóâàííÿ âèòðàò”. Óñ³ êîøòè,
îäåðæàí³ â³äïîâ³äíî äî óìîâ óãî-
äè, íàäõîäèòèìóòü äî Êîìóíàëü-
íî¿ ñëóæáè ïåðåâåçåíü, ï³ñëÿ ÷î-
ãî êîìïåíñóâàòèìóòü âèòðàòè,
ùî âèïëà÷óþòü çà óãîäîþ. À âñå,
ùî âèùå ðåíòàáåëüíîñò³, íàäõî-
äèòèìå äî áþäæåòó. Çà ïîïåðåä-
í³ìè ï³äðàõóíêàìè, ö³ íàäõî-
äæåííÿ çá³ëüøàòüñÿ ó 10—15 ðà-
ç³â, òîáòî âåñü çàêðèòèé äî öüî-
ãî ïîò³ê êîøò³â â³äêðèºòüñÿ, ³ éî-
ãî ñïðÿìóþòü äî áþäæåòó, ç ÿêî-

ãî ÷àñòèíó êîøò³â áóäåìî ñïðÿ-
ìîâóâàòè íà âèùåçàçíà÷åíèé
ðîçâèòîê.

— Ìàáóòü, íå âñ³ ïåðåâ³çíèêè
çìîæóòü âèêîíàòè ö³ óìîâè?

— Ïåðåâîçèòè ëþäåé ó ïåðå-
ðîáëåíèõ âàíòàæíèõ ìàðøðóò-
êàõ — öå â÷îðàøí³é äåíü. Ìè õî-
÷åìî çàáåçïå÷èòè êèÿí òà ãîñòåé
ì³ñòà êîìôîðòàáåëüíèì ³ çðó÷-
íèì òðàíñïîðòîì. Òèì ïåðåâ³ç-
íèêàì, ÿê³ íå çìîæóòü íàäàâàòè
ÿê³ñí³ ïîñëóãè, ìè ïðîïîíóºìî
íàñòóïíèé âàð³àíò: çäàâàòè â
îðåíäó ñâî¿ ìàøèíè âåëèêèì
êîìïàí³ÿì, ÿê³ áóäóòü ãîòîâ³ âçÿ-
òè ¿õí³ ì³êðîàâòîáóñè äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ ñâî¿õ ìàðøðóò³â. Íàðà-
ç³ ³ñíóº ïðîáëåìà ç äð³áíèìè ïå-
ðåâ³çíèêàìè (öå äî 60 â³äñîòê³â
óñ³õ ìàøèí). Ìè î÷³êóºìî, ùî
ïðàöþâàòè çà íîâèìè ïðàâèëàìè
çìîæóòü 15—20 ïåðåâ³çíèê³â.

— ßêà ñèñòåìà ôîðìóâàííÿ òà-
ðèô³â íà ïðî¿çä ó ìàðøðóòêàõ? ×è
ìîæóòü âîíè çá³ëüøèòèñÿ ï³ñëÿ
ââåäåííÿ â ä³þ íîâèõ ïðàâèë?

— Ñèñòåìà ôîðìóâàííÿ òàðè-
ô³â íà ïðî¿çä ó ìàðøðóòíîìó òàê-
ñ³, ùî ³ñíóº íèí³, çàäåêëàðîâàíà
ïîñòàíîâàìè Ì³íòðàíñó ³ ìàº íå-
÷³òêèé õàðàêòåð. Ìè ïëàíóºìî ¿¿
ôîðìàë³çóâàòè òà òðàíñôîðìóâà-
òè òàêèì ÷èíîì, ùîá ìåõàí³çì
ðîçðàõóíê³â ñòàâ ïðîçîðèì ³ çðî-
çóì³ëèì, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ç ëåã-
ê³ñòþ âèéäåìî íà ïîòð³áíèé òà-
ðèô. Íà ñüîãîäí³ íåìàº ï³äñòàâ
ñòâåðäæóâàòè, ùî íîâèé òàðèô
ìîæå áóòè âèùèì, í³æ òîé, ùî
³ñíóº òåïåð.

— Âè çãàäàëè ïðî ìóí³öèïàëüíå
òàêñ³. Ðîçêàæ³òü äîêëàäí³øå.

— Íèçüêèé ð³âåíü áåçïåêè òà
ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîñëóã òàêñ³,
ñêàðãè êèÿí íà âîä³¿â-òàêñèñò³â
ñòàëî ïðè÷èíîþ äîñë³äæåííÿ òà
âèâ÷åííÿ äîñâ³äó ñâ³òîâèõ ñòî-
ëèöü â îðãàí³çàö³¿ ïåðåâåçåíü òàê-
ñ³, à òàêîæ ïåðåäóìîâîþ äëÿ
ñòâîðåííÿ ìóí³öèïàëüíîãî òàêñ³
ó íàñ. Öÿ ³í³ö³àòèâà äîïîìîæå
îðãàí³çóâàòè ó Êèºâ³ ÿê³ñí³, êîì-
ôîðòí³ òà áåçïå÷í³ óìîâè â íà-
äàíí³ ïîñëóã ³ç ïåðåâåçåííÿ ïà-
ñàæèð³â òà ¿õíüîãî áàãàæó â òàê-
ñ³.

Äëÿ ìóí³öèïàëüíîãî òàêñ³ â³ä-
âåäóòü ñïåö³àëüí³ ïàðêóâàëüí³
ì³ñöÿ. Àâò³âêè áóäóòü îäí³º¿ ìàð-
êè, îäíîãî êîëüîðó òà ç îäíàêî-
âèìè òàðèôàìè. Ëåãàëüíèì òàê-
ñèñòàì áóäå äîçâîëåíî ¿çäèòè
îêðåìîþ ñìóãîþ äëÿ ãðîìàäñüêî-
ãî òðàíñïîðòó.

Çàãàëîì, ÿ âïåâíåíèé, ùî
òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðà ì³ñ-
òèòü øèðîêèé ñïåêòð ïåðñïåêòèâ
ðîçâèòêó ³ çðîñòàííÿ, îñê³ëüêè
íàøå ì³ñòî ìàº âåëèêèé íåðåàë³-
çîâàíèé ïîòåíö³àë, ³ ìîÿ òà ìîº¿
êîìàíäè ìåòà — ñòâîðèòè óìîâè
ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïîòåíö³àëó, à öå
ìîæëèâî ëèøå çà óìîâè âèêîðèñ-
òàííÿ ñèñòåìíèõ ð³øåíü òà êðå-
àòèâíèõ ï³äõîä³â

Спіл вався Кирило КАСАТКІН,
спеціально для “Хрещати а”
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Â³äò³ê êîøò³â 
³ç áàíê³â ñÿãíóâ
623,3 ì³ëüéîíà 
äîëàð³â

Âàëîâ³ ì³æíàðîäí³ ðåçåðâè Íàö³îíàëüíî-
ãî áàíêó Óêðà¿íè (ÍÁÓ) â ñ³÷í³ çìåíøèëè-
ñÿ íà 8,3 % àáî íà $ 2 ìëðä 722,86 ìëí —
äî 28 ìëðä $ 820,43 ìëí. Ïðî öå éäåòüñÿ ó
ïîâ³äîìëåíí³, îïðèëþäíåíîìó Íàöáàíêîì.
Çà äàíèìè ÍÁÓ, îáñÿã îïåðàö³é íà ì³æáàí-
ê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó Óêðà¿íè (êóï³â-
ëÿ ³ ïðîäàæ ó äîëàðîâîìó åêâ³âàëåíò³) çà ñ³-
÷åíü ñòàíîâèâ $ 10 ìëðä 996,8 ìëí. Ñàëüäî
³íòåðâåíö³é ÍÁÓ íà âàëþòíîìó ðèíêó çà ìè-
íóëèé ì³ñÿöü ñòàíîâèëî ì³íóñ $ 1 ìëðä 611,2
ìëí (ó äîëàðîâîìó åêâ³âàëåíò³). Îáñÿã îïå-
ðàö³é íà ãîò³âêîâîìó ðèíêó Óêðà¿íè (êóï³â-
ëÿ ³ ïðîäàæ ³íîçåìíèõ âàëþò çà ãðèâíþ â äî-
ëàðîâîìó åêâ³âàëåíò³) çà ï³äñóìêàìè ñ³÷íÿ
ñòàíîâèâ $ 2 ìëðä 109,8 ìëí, â òîìó ÷èñë³
âàëþòà, ïðèäáàíà áàíêàìè â íàñåëåííÿ,— 
$ 767,5 ìëí, ïðîäàíà íàñåëåííþ — $ 1 ìëðä
342,3 ìëí. Áàíê³âñüê³ âêëàäè íàñåëåííÿ ó
âàëþò³ (ó äîëàðîâîìó åêâ³âàëåíò³) çìåíøè-
ëèñÿ çà ìèíóëèé ì³ñÿöü íà $ 623,3 ìëí ³ íà
30 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó ñòàíîâèëè $ 13 ìëðä 044,6
ìëí

Íàö³îíàëüíèé 
áàíê ïîñèëþº 
êîíòðîëü

Íàö³îíàëüíèé áàíê ïîñèëèâ êîíòðîëü çà
âèêîíàííÿì áàíêàìè ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü ïå-
ðåä âêëàäíèêàìè. Ïðî öå éäåòüñÿ ó â³äïî-
â³äí³é ïîñòàíîâ³ ÍÁÓ ¹ 49 â³ä 5 ëþòîãî.
“Äèðåêö³¿ ç áàíê³âñüêîãî ðåãóëþâàííÿ é
íàãëÿäó, òåðèòîð³àëüíèì óïðàâë³ííÿì Íàö-
áàíêó (êð³ì ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ïî
Êèºâó é îáëàñò³) ïîñèëèòè êîíòðîëü çà âè-
êîíàííÿì áàíêàìè ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü ïå-
ðåä âêëàäíèêàìè çà âñ³ìà òèïàìè äîãîâî-
ð³â ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â ó áóäü-ÿê³é âà-
ëþò³ ó ðàç³ íàñòàííÿ òåðì³íó çàâåðøåííÿ
çîáîâ’ÿçàíü”,— çàçíà÷åíî â ïîñòàíîâ³. Ó
äîêóìåíò³ òàêîæ âêàçàíî, ùî äî áàíê³â, ÿê³
çàòðèìóþòü âèïëàòó äåïîçèò³â, âæèâàòè-
ìóòü àäåêâàòíèõ çàõîä³â âïëèâó. Ïîñòàíî-
âà íàáóëà ÷èííîñò³ ç 5 ëþòîãî. Âîíà ìàº
çìåíøèòè íåãàòèâíèé âïëèâ ô³íàíñîâî¿
êðèçè íà ä³ÿëüí³ñòü áàíê³â, ùî çíà÷íîþ
ì³ðîþ ïîâ’ÿçàíî ç ïîã³ðøåííÿì ô³íàíñî-
âîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèê³â ³ çì³íîþ îáì³í-
íîãî êóðñó ãðèâí³ äî ³íîçåìíèõ âàëþò

Ó êðà¿í³ ìåíøå 
âèðîáëÿþòü 
áåíçèíó

Óêðà¿íñüê³ çàâîäè çìåíøèëè âèïóñê áåí-
çèíó â ñ³÷í³ 2009 ðîêó ïîð³âíÿíî ç àíàëî-
ã³÷íèì ïåð³îäîì 2008-ãî íà 5,9 % — äî
284,5 òèñ. òîíí. Çà äàíèìè óðÿäó, âèðîá-
íèöòâî äèçïàëüíîãî çðîñëî íà 108,1 % —
äî 318,2 òèñ. òîíí, ìàçóòó — íà 50,5 % —
äî 226 òèñ. òîíí. Òàê, îáñÿãè ïåðåðîáêè
íàôòè ³ ãàçîêîíäåíñàòó çá³ëüøèëèñÿ íà
47,3 % — äî 934,1 òèñ. òîíí. Êð³ì òîãî,
ïîñòà÷àííÿ íàôòè ³ ãàçîêîíäåíñàòó çðîñëî
íà 23 % — äî 912,9 òèñ. òîíí, çîêðåìà íàô-
òè ç Ðîñ³¿ — íà 37,9 %, äî 625 òèñ. òîíí.
Ïîñòà÷àííÿ ñèðîâèíè óêðà¿íñüêîãî âèäî-
áóòêó ñêîðîòèëèñÿ íà 3 % — äî 280,3 òèñ.
òîíí. Íàãàäàºìî, ùî â ñ³÷í³ 2009 ðîêó ïî-
ð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì ïåð³îäîì 2008-ãî
Êðåìåí÷óöüêèé ÍÏÇ çìåíøèâ îáñÿãè âè-
ðîáíèöòâà áåíçèíó íà 51,3 % — äî 67,1 òèñ.
òîíí. Ó 2008 ðîö³ óêðà¿íñüê³ íàôòîïåðå-
ðîáí³ çàâîäè ñêîðîòèëè âèðîáíèöòâî àâòî-
ìîá³ëüíîãî áåíçèíó íà 22,6 % ïîð³âíÿíî ç
2007 ðîêîì

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Îëåêñàíäð ÏÀÑÕÀÂÅÐ: “Àáñîëþòíà
á³ëüø³ñòü åêñïåðò³â ââàæàº,
ùî ïàðàìåòðè ðîçâèòêó, 
çàêëàäåí³ â áþäæåò, 
º çàíàäòî ãàðíèìè”
Äèðåêòîð Öåíòðó åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðîçïîâ³â 
ïðî ìàêðîåêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³
Я і повідомляв "Хре-
щати " раніше, біль-
шість ма рое ономіч-
них по азни ів Дер-
жавном бюджеті-2009
не відповідають дій-
сності. Про це щоден-
но на олош є вели а
іль ість е спертів. Я і
ж наслід и непрод ма-
ної політи и можно-
владців та подальшо о
е ономічно о розвит
У раїни, "Хрещати "
розповів дире тор од-
но о з найвпливовіших
е ономічних центрів
раїни.

— ×è âèïðàâäàíèì º ïðîãíîç
äåÿêèõ åêñïåðò³â ùîäî ìîæëè-
âîñò³ äåôîëòó â Óêðà¿í³?

— Ó áóäü-ÿêî¿ ëþäèíè ìî-
æå ñòàòèñÿ ³íñóëüò, ³íôàðêò,
ðàêîâà ïóõëèíà, â³äïîâ³äíî
äî òàêèõ ì³ðêóâàíü ðîáëÿòü ³
ïðîãíîçè ùîäî äåôîëòó â
Óêðà¿í³. Òàê, äåôîëò ìîæëè-
âèé. Ïèòàííÿ ó éìîâ³ðíîñò³
òàêîãî ïåðåá³ãó ïîä³é. Ïå-
ðåäóñ³ì ðîçâèòêó äåôîëòó
ñïðèÿº òðèâàëèé ïåð³îä êðè-
çè, îáìåæåí³ñòü ðåñóðñ³â äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ð³â-
íÿ ñîö³àëüíèõ âèòðàò, çðîñ-
òàííÿ áîðã³â. Êð³ì òîãî, ïðè-
ñêîðèòè ö³ ïðîöåñè ìîæå íå-
âèâàæåíà ïîë³òèêà óðÿäó ó
â³äíîñèíàõ ³ç Íàö³îíàëüíèì
áàíêîì òà Ïðåçèäåíòîì. ßê-
ùî âñ³ ö³ ôàêòîðè ïîºäíàþ-
òüñÿ, òî ñèòóàö³ÿ äåôîëòó
éìîâ³ðíà, àëå æîäíèõ ïîñè-
ëàíü äî öüîãî â íèí³øíüîìó
ðîö³ ÿ íå áà÷ó. Õî÷à âàðòî
â³äçíà÷èòè, ùî ïðîòÿãîì
ëèñòîïàäà — ãðóäíÿ ñóòòºâî
çðîñëà âåëè÷èíà äåðæàâíîãî
áîðãó Óêðà¿íè, ùî ñâ³ä÷èòü
ïðî íåáàæàííÿ óðÿäó îáìå-
æóâàòè äîñÿãíóòèé ð³âåíü
çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³-
òèêè. Ó âèïàäêó â³äìîâè â³ä
ö³º¿ ïîë³òèêè, âñ³ ðîçóì³þòü,
ÿê çðîñòå íåçàäîâîëåííÿ íà-
ñåëåííÿ, òîìó é áîÿòüñÿ
âòðàòèòè åëåêòîðàò íàïåðå-
äîäí³ ïåðåäâèáîð÷èõ ïåðåãî-
í³â. ²íøèì âèõîäîì ³ç ñèòó-
àö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, º çàïîçè-
÷åííÿ êîøò³â äëÿ çáåðåæåí-
íÿ òåïåð³øíüîãî ð³âíÿ ñîö³-
àëüíèõ âèïëàò, àëå öå ôàê-
òè÷íî çàáåçïå÷èòü äåôîëò
íàñòóïíîìó óðÿäó. Êåð³âíè-
êè äåðæàâè ìàþòü áóòè íå
ïîë³òèêàìè, à äåðæàâíèìè
ä³ÿ÷àìè, ÿê³ ìîæóòü ïîÿñíè-
òè íàñåëåííþ ïîòðåáó ñêî-
ðî÷åííÿ ñîö³àëüíèõ âèïëàò
ï³ä ÷àñ êðèçè. Ìóñÿòü ïîêà-
çàòè, ùî âîíè òåæ ïåðåñòàëè
îòðèìóâàòè ïðåì³¿, äîïëàòè
äî çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñêîðî÷ó-
þòü âèòðàòè.

— ×è îá’ºêòèâí³ ïîêàçíèêè
Äåðæàâíîãî áþäæåòó íà 2009
ð³ê ïîïðè òå, ùî ³íôëÿö³ÿ â
2008 ðîö³ ñòàíîâèëà 23 â³äñîò-
êè, ñêîðî÷åííÿ ïðîìèñëîâîãî
âèðîáíèöòâà â ëèñòîïàä³ —
ãðóäí³ äîð³âíþâàëî ìàéæå
30 â³äñîòê³â, ãðèâíÿ äåâàëüâó-
âàëà ìàéæå íà 50 â³äñîòê³â?

— Â³äïîâ³ääþ íà çàïèòàííÿ
áóäå òîé ôàêò, ùî àáñîëþòíà
á³ëüø³ñòü åêñïåðò³â ââàæàº,
ùî ïàðàìåòðè ðîçâèòêó, çà-
êëàäåí³ â áþäæåò, º çàíàäòî
ãàðíèìè.

— ßê³ ïîêàçíèêè ³íôëÿö³¿ òà
ÂÂÏ âè ïðîãíîçóºòå íà 2009
ð³ê?

— Ä³ÿëüí³ñòü óðÿäó òà ïå-
ðåá³ã êðèçîâèõ ïðîöåñ³â òàê³,
ùî â êðà¿í³ ìîæëèâ³ íå ëèøå
³íôëÿö³éí³, à é äåôëÿö³éí³
ïðîöåñè. Îòæå, çíèæåííÿ ö³í
íå íåñå í³÷îãî ïîçèòèâíîãî ³
îçíà÷àº çàìîðîæåííÿ åêîíî-
ì³êè. Òîìó çàâäàííÿì óðÿäó
ìàº ñòàòè âäàëèé ïåðåõ³ä ì³æ
³íôëÿö³éíèì òà äåôëÿö³éíèì
ñöåíàð³ÿìè ðîçâèòêó çà óìî-
âè äóæå îùàäëèâîãî âêëàäåí-
íÿ êîøò³â ó íàðîäíå ãîñïî-
äàðñòâî, ùîá ³íôëÿö³ÿ áóëà
íå äóæå âèñîêîþ. Îäíàê äî-
ñâ³ä óêðà¿íñüêèõ óðÿä³â ³ç
2004 ðîêó ïîêàçóº, ùî ¿õíÿ
ñòðàòåã³ÿ ìàº ÿñêðàâå íàö³î-
íàëüíî-ïîë³òè÷íå çàáàðâëåí-
íÿ, íåçàëåæíî â³ä îñîáè. Çâà-

æàþ÷è íà öå, óðÿäè âåñòè-
ìóòü êðà¿íó øâèäøå äî ³í-
ôëÿö³¿, í³æ äî äåôëÿö³¿. Âè-
ìàãàòèìóòü âèïóñêó äîäàòêî-
âèõ çàéâèõ ãðîøåé â åêîíî-
ì³êó. Òàêîæ çðîñòàòèìå áåç-
ðîá³òòÿ, â³äïîâ³äíî äî äàíèõ
ãðóäíÿ 2008-ãî ö³ öèôðè ùå
íåâèñîê³: îô³ö³éíî 0,8 ì³ëü-
éîíà áåçðîá³òíèõ íà 22 ì³ëü-
éîíà ïðàöþþ÷èõ, àëå ïðîòÿ-
ãîì 2009 ðîêó ö³ ïîêàçíèêè
çðîñòàòèìóòü.

— ×è ïîãîäæóºòåñÿ âè ç äóì-
êàìè åêñïåðò³â ùîäî çðîñòàí-
íÿ ð³âíÿ áåçðîá³òòÿ äî ïîêàçíè-
êà 5 ì³ëüéîí³â áåçðîá³òíèõ?

— Öå äóæå ñì³ëèâ³ ïðîãíî-
çè, àäæå âîíè îçíà÷àþòü, ùî
êîæåí ÷åòâåðòèé îïèíèòüñÿ
áåç ðîáîòè, ùî ïðèð³âíþºòü-
ñÿ äî ð³âíÿ Âåëèêî¿ äåïðåñ³¿ â
ÑØÀ. Ìåí³ âàæêî ñêàçàòè, ÿê
ðîçâèâàòèìåòüñÿ ñèòóàö³ÿ,
àäæå êðèçà íåïåðåäáà÷óâàíà.
Âîäíî÷àñ íå äóìàþ, ùî â 2009
ðîö³ ê³ëüê³ñòü áåçðîá³òíèõ ñÿã-
íå ïîçíà÷êè äâà ì³ëüéîíè
îñ³á.

— Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è
äîñÿãëà óêðà¿íñüêà åêîíîì³êà
ï³êó çíèæåííÿ òåìï³â ðîçâèò-
êó?

— Í³, àäæå äîñ³ ùå íåìàº
çðîñòàííÿ çîâí³øíüîãî ïîïè-
òó íà íàøó ïðîäóêö³þ, ÿê íå-
ìàº ³ ïîæâàâëåííÿ âíóòð³ø-

íüîãî ïîïèòó. Íàøà åêñïîðò-
íà ïðîäóêö³ÿ äóæå íèçüêî¿
ÿêîñò³, é ãëèáèíà ñïàäó òóò
óæå âèçíà÷àºòüñÿ íå ä³ÿìè
óðÿäó, à ïåðåá³ãîì ïîä³é ó
âñüîìó ñâ³òîâîìó ãîñïîäàð-
ñòâ³. Ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿
åêîíîì³êè á³ëüøå çàëåæèòü
â³ä çîâí³øí³õ ôàêòîð³â, í³æ
â³ä âíóòð³øí³õ. Â³äïîâ³äíî,
êðèçà çàê³í÷èòüñÿ òîä³, êîëè
äîñÿãíå ï³êó ïàä³ííÿ âñüîãî
ñâ³òîâîãî ãîñïîäàðñòâà. 2009
ð³ê ïðîÿñíèòü ñèòóàö³þ. Âæå
âë³òêó ñèòóàö³ÿ áóäå çðîçóì³-
ë³øîþ, ³ íàì çàëèøàºòüñÿ íå
ïàí³êóâàòè, à ñïðèéìàòè êðè-
çó ÿê àáñîëþòíî ïðèðîäíèé
åòàï åêîíîì³÷íîãî öèêëó,
ÿêèé ïðèçâîäèòü äî ïîçèòèâ-
íèõ ðåçóëüòàò³â ÷åðåç íåãàòèâ-
í³ ÿâèùà. Êðèçà — öå ñêèäàí-
íÿ âñüîãî çàéâîãî, íååôåêòèâ-
íîãî, ùî íàãðîìàäèëîñÿ â
åêîíîì³ö³ ï³ä ÷àñ áóìó, êîëè
ëþäè ïîãàíî ðîçðàõîâóþòü
ðèçèêè. Çðåøòîþ, êðèçà — öå
äèõàííÿ åêîíîì³êè, ÿêå íà-
â÷àº áóäóâàòè åôåêòèâíî òà
äîâãîñòðîêîâî. Ìàëî òîãî, öå
ïåðøà ³ äàëåêî íå îñòàííÿ
êðèçà. Íà ïëå÷³ ìîëîäîãî ïî-
êîë³ííÿ ùå âèïàäå 4—5 ñõî-
æèõ ñèòóàö³é, äî ÿêèõ óæå íè-
í³ âàðòî ãîòóâàòèñÿ, íàïðè-
êëàä, òðèìàòè ãðîø³ â ð³çíèõ
âàëþòàõ, âêëàäàòè â íåðóõî-
ì³ñòü.

— ßêèì ÷èíîì ïàä³ííÿ ÂÂÏ
äî ð³âíÿ 4 â³äñîòê³â âïëèíå íà
æèòòÿ ïåðåñ³÷íîãî ãðîìàäÿíè-
íà?

— Îäíîçíà÷íî ïîãàíî. Íà-
â³òü ó òèõ, õòî ïðàöþâàòèìå,
çíèçÿòüñÿ äîõîäè. Íàéêðàùå
ï³ä ÷àñ êðèçè — â÷èòèñÿ.
Öå êëàñè÷íà ôîðìóëà, ïðî ÿêó
âàðòî çãàäàòè, ÿêùî êîëèñü
ìð³ÿëè â÷èòèñÿ.

— Ñê³ëüêè ÷àñó Óêðà¿íà âè-
õîäèòèìå ç³ ñòàíó ðåöåñ³¿ ³ çà
ðàõóíîê ÷îãî?

— Ìè íå çíàºìî, íàñê³ëüêè
äîâãî åêîíîì³êà ïàäàòèìå.
Ï³âðîêó ñïàä ùå òðèâàòèìå, ³
ïîêè ùî íåìàº æîäíèõ îçíàê
ïîæâàâëåííÿ, çàê³í÷åííÿ ñïà-
äó. Àëå âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî
êðèçè áóâàþòü äóæå ð³çí³, ³
äíî ³íêîëè òðèâàº ê³ëüêà ðî-
ê³â, õî÷à òàêîãî ðîçâèòêó ïî-
ä³é äëÿ Óêðà¿íè ÿ íå ïðîãíî-
çóþ. Â ïîçèòèâíî åêñòðåìàëü-
íèõ âèïàäêàõ äíî ìîæå òðè-
âàòè ìèòü, ï³ñëÿ ÿêî¿ åêîíî-
ì³êà çðîñòàº. Öå ð³çí³ òèïè
êðèçè. Ó íàøîìó âèïàäêó äà-
âàéòå ñïîä³âàòèñÿ íà åôåêòèâ-
íèé âàð³àíò âèõîäó. À ôàêòî-
ðàìè âèõîäó ç êðèçè ìîæå
ñòàòè â³äíîâëåííÿ ïîïèòó íà
íàø³ òîâàðè, çäåøåâëåííÿ
êðåäèò³â, ð³âíîâàãà ïëàò³æíî-
ãî áàëàíñó, à êðàùå — òîðãî-
âîãî áàëàíñó
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ÌÂÔ ïîâåðíåòüñÿ 
â Óêðà¿íó

Ì³ñ³ÿ Ì³æíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó ïî-
ãîäèëàñÿ, ùî ð³çê³øå, í³æ î÷³êóâàëîñÿ, ñêî-
ðî÷åííÿ åêîíîì³÷íî¿ àêòèâíîñò³ â Óêðà¿í³
âèìàãàº êîðèãóâàííÿ óçãîäæåíî¿ ç ÌÂÔ åêî-
íîì³÷íî¿ ïðîãðàìè. Ïðî öå éäåòüñÿ â ïîøè-
ðåí³é ïðåñ-ñëóæáîþ ÌÂÔ çàÿâ³ ãîëîâè ì³-
ñ³¿ Öåéëè Ïàçàðáàø³îãëó. Çîêðåìà, ì³ñ³ÿ
Ôîíäó òà âëàäà Óêðà¿íè îáãîâîðèëè ìîæëè-
âó çì³íó ïóíêòó ïðîãðàìè, çã³äíî ç ÿêèì áþ-
äæåò 2009 ðîêó ìàº áóòè áåçäåô³öèòíèì. Ñòî-
ðîíè îáãîâîðþþòü òàêîæ íîâ³ çàõîäè â ãà-
ëóçÿõ ïîäàòêîâî¿, ìîíåòàðíî¿, êóðñîâî¿ ïî-
ë³òèêè, ó ñôåð³ çì³öíåííÿ äîâ³ðè äî áàíê³â-
ñüêîãî ñåêòîðó. Ì³ñ³ÿ ÌÂÔ, ÿêà çàâåðøèëà
â ï’ÿòíèöþ ïåðåãîâîðè ç êåð³âíèöòâîì Óêðà-
¿íè ñòîñîâíî ïåðøîãî îãëÿäó ïðî óãîäó
“ñòåíä-áàé”, çàÿâèëà, ùî “ì³ñ³ÿ ïîâåðíåòü-
ñÿ â Óêðà¿íó íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, ùîá ïðî-
äîâæèòè ïåðåãîâîðè”. “Çíà÷íèé ïðîãðåñ áóâ
äîñÿãíóòèé ó õîä³ îáãîâîðåííÿ ïîäàòêîâî¿,
ìîíåòàðíî¿ òà êóðñîâî¿ ïîë³òèêè, çàõîä³â ùî-
äî çì³öíåííÿ äîâ³ðè äî áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè,
îäíàê çàëèøàºòüñÿ íèçêà íåâèð³øåíèõ ïè-
òàíü. Ïåðåãîâîðè ì³æ âëàäîþ Óêðà¿íè ³ ñï³â-
ðîá³òíèêàìè Ôîíäó, ùî ñòîñóþòüñÿ öèõ ïè-
òàíü, áóäå ïðîäîâæåíî ïðîòÿãîì íàéáëèæ-
÷èõ òèæí³â”,— ãîâîðèòüñÿ â çàÿâ³

Íàöáàíê ïîë³ïøèâ 
æèòòÿ 
ïîçè÷àëüíèêàì

Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè òèì÷àñîâî äî-
çâîëèâ áàíêàì ïðîâîäèòè ðåñòðóêòóðèçàö³þ
êðåäèò³â ô³çè÷íèõ îñ³á, à òàêîæ ïîì’ÿêøèâ
ìåõàí³çì ðîçðàõóíêó ðåãóëÿòèâíîãî êàï³òàëó
êðåäèòíî-ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ. Ïðî öå éäåòü-
ñÿ ó â³äïîâ³äí³é ïîñòàíîâ³ ÍÁÓ. “Íà ïåð³îä
äî 1 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó äîçâîëèòè áàíêàì... ñà-
ìîñò³éíî ³ íà âëàñíèé ðèçèê, ç óðàõóâàííÿì
ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèê³â-ô³çè÷íèõ
îñ³á, ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî ðåñòðóêòóðè-
çàö³¿ íàäàíèõ ¿ì êðåäèò³â ³ çä³éñíþâàòè îö³í-
êó ¿õ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ³ ñòàíó îáñëóãîâóâàí-
íÿ áîðãó áåç óðàõóâàííÿ ôàêòó òàêî¿ ðåñòðóê-
òóðèçàö³¿”,— çàçíà÷åíî â äîêóìåíò³. Çã³äíî ç
ïîñòàíîâîþ, ô³íàíñîâèé ñòàí ïîçè÷àëüíèê³â
ìàþòü îö³íþâàòè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïîëî-
æåííÿ ïðî ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ ðåçåðâ³â äëÿ
â³äøêîäóâàííÿ ìîæëèâèõ âòðàò çà êðåäèòíè-
ìè îïåðàö³ÿìè áàíê³â çà óìîâè, ùî êðåäèò-
íèì äîãîâîðîì âñòàíîâëåíî òåðì³í ïîãàøåí-
íÿ îñíîâíîãî áîðãó òà (àáî â³äñîòê³â) êîì³-
ñ³é íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà ì³ñÿöü ³ ïîçè-
÷àëüíèê âèêîíóº çîáîâ’ÿçàííÿ ñâîº÷àñíî ³ â
ïîâíîìó îáñÿç³. Áàíêàì òàêîæ äîçâîëåíî
òèì÷àñîâî ï³äâèùóâàòè íà îäèí ð³âåíü êàòå-
ãîð³þ ðåñòðóêòóðèçîâàíî¿ êðåäèòíî¿ îïåðàö³¿
ç ïîçè÷àëüíèêàìè, ÿê³ íàëåæàòü äî êëàñ³â
“Á”, “Â” ³ “Ã”, ç ÿêî¿ ñòàí îáñëóãîâóâàííÿ
áîðãó ïðîòÿãîì îñòàíí³õ øåñòè ì³ñÿö³â çàô³ê-
ñîâàíî íà ð³âí³ “äîáðå”

ÍÁÓ ðÿòóâàòèìå 
ùå îäèí áàíê

Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè (ÍÁÓ) â³ä
ó÷îðà ââ³â òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ äî áàí-
êó “Êè¿â”. Ïðî öå â÷îðà ïîâ³äîìèâ âèêîíó-
âà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÍÁÓ Àíàòîë³é Øàïî-
âàëîâ. Íåùîäàâíî Íàö³îíàëüíèé áàíê óæå
ââîäèâ òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ äî áàíêó
“Ïðè÷îðíîìîð’ÿ”. Äî òîãî æ òèì÷àñîâó àä-
ì³í³ñòðàö³þ òàêîæ áóëî ââåäåíî â “Óêðïðîì-
áàíê” 21 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó. Ìèíóëîãî ðîêó
³íñòèòóò òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèêîðèñòî-
âóâàëè äëÿ âèâåäåííÿ ç êðèçîâîãî ñòàíó
“Ïðîì³íâåñòáàíêó”. Ïðîòÿãîì æå îñòàíí³õ
äâîõ òèæí³â âêëàäíèêè áàíêó “Êè¿â” íå ìîã-
ëè îäåðæàòè ñâî¿ êîøòè çà äåïîçèòíèìè äî-
ãîâîðàìè, òåðì³í ÿêèõ óæå äîá³ã ê³íöÿ.
Âêëàäíèêè ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â âèìàãàëè
ñâî¿ êîøòè ï³ä ñò³íàìè áàíêó. Ó ðàç³ æ âè-
çíàííÿ áàíêó “Êè¿â” íåïëàòîñïðîìîæíèì
âêëàäíèêè çìîæóòü ïîâåðíóòè ñâî¿ çàîùàä-
æåííÿ ÷åðåç Ôîíä ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³-
çè÷íèõ îñ³á, äî ÿêîãî âõîäèâ áàíê “Êè¿â”.
Íàðàç³ ñóìà îäíîãî ãàðàíòîâàíîãî âêëàäó
ñòàíîâèòü 150 òèñÿ÷ ãðèâåíü

Під от вав Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”

²íôëÿö³ÿ íàðîùóº òåìïè
Çà ï³äñóìêàìè ðîêó, ö³íè ìîæóòü âèðîñòè 
íà ïîíàä äâàäöÿòü â³äñîòê³â
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

За даними Державно о омітет
статисти и, від почат ро ін-
фляція в раїні становила майже
3 %. Та им чином, продовж -
ється не ативна динамі а інця
2008- о, оли в раїні б в най-
більший спад виробництва за
останні ро и. За словами е с-
пертів, я що не ативна динамі а
триватиме, раїна за підс м а-
ми ро може мати інфляцію
понад 9,6 %, я за лав ряд
бюджеті-2009. А разі ж по-
либлення е ономічної ризи
У раїні може за рож вати с ве-
ренний дефолт.

Інфляція виходить
з-під онтролю

Â³ä ïî÷àòêó ðîêó ñïîæèâ÷³ ö³íè â Óêðà-
¿í³ â ñ³÷í³ 2009-ãî âæå çðîñëè íà 2,9 %. Öÿ
öèôðà â³äïîâ³äàº äèíàì³ö³ ³íôëÿö³¿ â ñ³÷-
í³ 2008-ãî (2,9 %), àëå âèùà, í³æ ó ãðóäí³
(2,1 %), ïîâ³äîìëÿº Äåðæàâíèé êîì³òåò ñòà-
òèñòèêè. Íà ñïîæèâ÷îìó ðèíêó â ñ³÷í³ ö³-
íè íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà áåçàëêîãîëü-
í³ íàïî¿ çðîñëè íà 3,1 %. Íàéá³ëüøå (íà
9,7 ³ 8,1 %) ïîäîðîæ÷àëè ôðóêòè òà îâî÷³.
Íà 7,4—3,3 % ï³äâèùèëèñÿ ö³íè íà ðèáó,
âåðøêîâå ìàñëî, ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðîäóêòè.
Ïðè öüîìó íà 7,02 % ïîäåøåâøàëè ÿéöÿ,
ñîíÿøíèêîâà îë³ÿ, ãðå÷êà, ðèñ, áîðîøíî,
òâàðèíí³ æèðè. Òàðèôè íà æèòëî, âîäó,
åëåêòðîåíåðã³þ, ãàç òà ³íø³ âèäè ïàëèâà
çðîñëè íà 2 % çà ðàõóíîê ï³äâèùåííÿ òà-
ðèô³â íà êàíàë³çàö³þ ³ âîäîïîñòà÷àííÿ â³ä-
ïîâ³äíî íà 9,9 ³ 7,3 %, à òàêîæ ïîäîðîæ-
÷àííÿ êâàðòèðíî¿ ïëàòè íà 3,8 % òà îïëà-
òè çà ãàðÿ÷ó âîäó, îïàëåííÿ íà 2,4 %. Ïðåä-
ìåòè äîìàøíüîãî âæèòêó, ïîáóòîâà òåõí³-
êà çðîñëè â ö³í³ íà 3,9 %, â òîìó ÷èñë³ íà
ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³ — íà 5,5 %, ïðàëüí³ ìà-
øèíè — íà 5,3 %, ïèëîñîñè — íà 4,9 %,
õîëîäèëüíèêè — íà 4,4 %. Ó ñôåð³ îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ ö³íè çðîñëè íà 10,3 %, ùî ïî-
â’ÿçàíî ç ïîäîðîæ÷àííÿì ôàðìàöåâòè÷íî¿
ïðîäóêö³¿ íà 17,7 %. Êð³ì òîãî, íà 7,3 %
çðîñëà âàðò³ñòü ñàíàòîðíî-êóðîðòíèõ ïî-
ñëóã. Çá³ëüøåííÿ ö³í íà òðàíñïîðò çàãàëîì
íà 4,6 % çóìîâëåíî íàñàìïåðåä ïîäîðîæ-
÷àííÿì àâòîìîá³ë³â (íà 13,3 %) òà ïàëèâà
(íà 10, 2 %). Íà 3,6 % çá³ëüøèëèñÿ ö³íè ó
ñôåð³ â³äïî÷èíêó ³ êóëüòóðè, à àóä³î- òà â³-
äåîòåõí³êà ïîäîðîæ÷àëà íà 4,6 %.

Íàãàäàºìî, ùî çà ï³äñóìêàìè ìèíóëîãî
ðîêó ³íôëÿö³ÿ ñòàíîâèëà 22,3 %, õî÷à
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî íà ïî-
÷àòêó 2008 ðîêó çàÿâëÿëà, ùî ³íôëÿö³ÿ â
2008-ìó íå ïåðåâèùèòü 10 %. À âò³ì, ó ñå-
ðåäèí³ 2008-ãî óðÿä ïåðåãëÿíóâ òà çì³íèâ
ñâî¿ ïîêàçíèêè é ïðîãíîçè ùîäî ³íôëÿö³¿
äî 15 %. Ó äåðæàâíîìó áþäæåò³-2009 çà-
êëàäåíî ³íôëÿö³þ íà ð³âí³ 9,6 %.

Íà äóìêó â³ò÷èçíÿíèõ ïîë³òèê³â òà åêî-
íîì³ñò³â, òàê³ äàí³ íå â³äîáðàæàþòü ðåàëü-
íèõ òà º ïîïóë³ñòñüêèìè. Çîêðåìà, äíÿìè
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî çà-
ÿâèâ, ùî ð³÷íà ³íôëÿö³ÿ ïåðåâèùèòü ïðîã-
íîçîâàíó Êàáì³íîì íà 9,6 %. Íà äóìêó
ãëàâè óðÿäó, òàêîãî ð³âíÿ ³íôëÿö³¿ â ïîòî÷-
íîìó ðîö³ íå áóäå. Äî ö³º¿ äóìêè ñõèëÿþ-
òüñÿ, çà éîãî ñëîâàìè, é á³ëüø³ñòü åêñïåð-
ò³â, ó òîìó ÷èñë³ é ïðåäñòàâíèêè Ì³æíà-
ðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó. “Òàêà ³íôëÿö³ÿ
íå âèéäå, âîíà áóäå çíà÷íî á³ëüøîþ”,—
ñêàçàâ Ïðåçèäåíò. Çà éîãî ñëîâàìè, áþ-
äæåò-2009 â³í ï³äïèñàâ ëèøå ç òèõ ì³ðêó-
âàíü, ùî êðà¿íà íå ìîæå ïî÷èíàòè íîâèé
ð³ê áåç ãîëîâíîãî êîøòîðèñó êðà¿íè, öå
ìîãëî á çàãðîæóâàòè äåñòàá³ë³çàö³ºþ ô³-
íàíñîâîãî ñåêòîðó, àëå áþäæåò-2009 áóâ
êîìïðîì³ñíèì. À âò³ì, Â³êòîð Þùåíêî íà-
ãîëîñèâ, ùî óðÿä â³äïîâ³äàº çà âñþ êðà¿íó
³ ìàº âñ³ âàæåë³ âïëèâó: “ß õî÷ó äîíåñòè,
ùî ó ö³é êðà¿í³ çà òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â åêî-
íîì³ö³, â ñîö³àëüíîìó æèòò³, â îðãàí³çàö³¿
ðîáî÷èõ ì³ñöü, â³äïîâ³äàº îäèí ³íñòèòóò —
óðÿä ³ ïåðñîíàëüíî ïðåì’ºð-ì³í³ñòð”.

Е сперти не тішать
про нозами

Ñâîºþ ÷åðãîþ îñòðàõ ñòîñîâíî åêîíî-
ì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ âèðàæàþòü ³ åêî-
íîì³ñòè. Çà ñëîâàìè îñòàíí³õ, ç îäíîãî áî-
êó, ïîêàçíèê ñ³÷íåâî¿ ³íôëÿö³¿ íå º çàãðîç-
ëèâèì, îäíàê ó ðàç³ ïîãëèáëåííÿ êðèçè â
êðà¿í³ ìîæå ñòàòèñÿ ñóâåðåííèé äåôîëò.
“Íàäàë³ ð³âåíü ³íôëÿö³¿ çíèæóâàòèìåòüñÿ,
àäæå ö³íè íå çðîñòàòèìóòü ³ñòîòíî. Öå ñïî-
â³ëüíåííÿ ñïðè÷èíåíå êðèçîþ é òèì, ùî
ëþäè íå ìîæóòü âèòðà÷àòè ãðîø³ íà çäî-
ðîæ÷åíèé òîâàð”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”
åêñïåðò ç åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü Ì³æíàðîä-
íîãî öåíòðó ïåðñïåêòèâíèõ äîñë³äæåíü
Îëåêñàíäð Æîëóäü. Çà éîãî ñëîâàìè, íà-
ðàç³ â êðà¿í³ çàô³êñîâàíèé ñàìå ð³âåíü ñïî-
æèâ÷î¿ ³íôëÿö³¿, âèðîáíè÷à æ ³íôëÿö³ÿ íà-
ðàç³ ïðèãàëüìîâóºòüñÿ ³ çà ï³äñóìêàìè ðî-
êó ìîæå ñòàíîâèòè ì³íóñ 0,2 %. Çà ï³äñóì-
êàìè æ ðîêó, ââàæàº Îëåêñàíäð Æîëóäü,
³íôëÿö³ÿ ìîæå ñÿãíóòè 16 %, ïðè òîìó, ùî
áóäå ïðîô³íàíñîâàíî â ïîâíîìó îáñÿç³ ñî-
ö³àëüí³ âèïëàòè òà íå çàòðèìóâàòèìóòü çà-
ðîá³òíó ïëàòó, à òàêîæ íå áóäå åì³ñ³¿ Íà-
ö³îíàëüíîãî áàíêó.

À âò³ì, òàêèõ ãàðàíò³é óêðà¿íöÿì òà åêñ-
ïåðòàì íå äàº, àäæå íàðàç³ çà ïîñàäó ãîëî-
âè ÍÁÓ ðîçãîðíóëàñÿ áîðîòüáà, ³í³ö³éîâà-
íà Þë³ºþ Òèìîøåíêî. Öå, íà äóìêó îêðå-
ìèõ àíàë³òèê³â, ñïðè÷èíåíå áàæàííÿì óðÿ-
äó ìàòè äîñòóï äî “âåðñòàòà” Íàöáàíêó.

Êð³ì òîãî, â ñîö³àëüí³é ñôåð³ íàðàç³ íàçð³-
âàº äåô³öèò êîøò³â. ×åðåç íåäîîòðèìàííÿ
ãðîøåé óðÿä íå ìîæå ïðîô³íàíñóâàòè âè-
ïëàòó ïåíñ³é, çàðïëàò áþäæåòíèêàì òà ³í-
øèõ ñîöâèïëàò. Öå íà òë³ çàãàëüíî¿ êðèçè
â äåðæàâ³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ñóâåðåííîãî
äåôîëòó.

Òà, íà äóìêó íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà ²í-
ñòèòóòó åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü òà ïîë³-
òè÷íèõ êîíñóëüòàö³é Â³òàë³ÿ Êðàâ÷óêà, ïî-
ïðè çíà÷íó ³íôëÿö³þ â ñ³÷í³ òà ïîã³ðøåí-
íÿ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, íàðàç³
ãîâîðèòè ïðî äåôîëò çàðàíî. “Ñàìå ïî ñî-
á³ çðîñòàííÿ ³íôëÿö³¿ äî 3 % ó ñ³÷í³ — öå
íåìàëî, àëå é íå á³ëüøå, í³æ ó ñ³÷í³ 2008
ðîêó. Çàãàëîì òàê³ öèôðè ñïðè÷èíåí³ çðîñ-
òàííÿì âàðòîñò³ ³ìïîðòíèõ òîâàð³â ÷åðåç
êîëèâàííÿ êóðñó âàëþò”,— íàãîëîñèâ â³í
“Õðåùàòèêó”. Íà äóìêó åêñïåðòà, ³íôëÿ-
ö³ÿ ìàº âñ³ ïåðåäóìîâè äî çíèæåííÿ â íà-
ñòóïíèõ ì³ñÿöÿõ. Îäíàê, çà ï³äñóìêàìè ðî-
êó, âîíà ìîæå ñÿãíóòè 20 %. Âîäíî÷àñ,
çðîñòàííÿ ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³ â íàñòóïíèõ
ì³ñÿöÿõ ìîæå íàâ³òü ïðèãàëüìóâàòè ³íôëÿ-
ö³þ ÷åðåç çíà÷íå çíèæåííÿ ïîïèòó íà òî-
âàðè òà ïîñëóãè. “Ó ðàç³ ïàä³ííÿ ïîïèòó ö³-
íè íå çðîñòàòèìóòü”,— ñêàçàâ Â³òàë³é
Êðàâ÷óê.

Åêîíîì³ñòè æ Öåíòðó ³ìåí³ Ðàçóìêîâà
ïðèïóñêàþòü, ùî ó ðàç³ ïîã³ðøåííÿ åêî-
íîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ òà ÷åðåç ïîïó-
ë³ñòñüêó ïîë³òèêó óðÿäó êðèçà ìîæå ò³ëüêè
ïîãëèáëþâàòèñÿ é íàäàë³

Стрім а інфляція, я а посилюється в раїні, на д м е спертів, спричинить знецінення рошей

Темпи зростання споживчої інфляції в 1991—2008 ро ах
(за даними Держ омстат ), %

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

1991 — 290,0
1992 — 2000,0
1993 — 10156,0
1994 — 401,0
1995 — 181,7
1996 — 39,7

1997 — 10,1
1998 — 20,0
1999 — 19,2
2000 — 25,8
2001 — 6,1
2002 — -0,5 (дефляція)

2003 — 8,3
2004 — 12,3
2005 — 10,3
2006 — 11,6
2007 — 16,6
2008 — 22,3
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про деякі питання організації 
бюджетного процесу

Рішення Київської міської ради № 3/1058 від 22 січня 2009 року

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, статті 51 Закону України “Про Державний бюджет
України на 2009 рік”, статей 26, 27, 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постано�
ви Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1036 “Деякі питання організації бюджетного
процесу”, з метою забезпечення стабільності функціонування установ та організацій господарського ком�
плексу міста Києва в умовах економічної кризи Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîðó÷èòè ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì
áþäæåòíèõ êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó 
ì. Êèºâà:

1.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóí-
ê³â çà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, òåïëîâó åíåð-
ã³þ, ïðèðîäíèé ãàç, ÿê³ ñïîæèâàþòüñÿ
áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè, ïîñëóãè ç âîäî-
ïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ ³ ïîñëóãè
çâ’ÿçêó, ÿê³ ¿ì íàäàþòüñÿ, íå äîïóñêàþ-
÷è áóäü-ÿêî¿ ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³
ç îïëàòè çàçíà÷åíèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã; çà-
áåçïå÷èòè óêëàäàííÿ äîãîâîð³â çà êîæ-
íèì âèäîì åíåðãîíîñ³¿â ó ìåæàõ, óñòà-
íîâëåíèõ â³äïîâ³äíèì ãîëîâíèì ðîçïî-
ðÿäíèêîì, îá´ðóíòîâàíèõ ë³ì³ò³â ñïîæè-
âàííÿ ç óðàõóâàííÿì çìåíøåííÿ îáñÿã³â
ñïîæèâàííÿ åíåðãîíîñ³¿â ùîíàéìåíø ÿê
íà 20 â³äñîòê³â.

1.2. Âæèòè ä³ºâèõ çàõîä³â äëÿ ë³êâ³äàö³¿
ïðîñòðî÷åíî¿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³
òà ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ çðîñòàííÿ äåá³-
òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ â 2009 ðîö³ çä³é-
ñíþâàòè ðîçðàõóíêè âèêëþ÷íî çà ôàêòè÷-
íî ïîñòàâëåí³ òîâàðè, âèêîíàí³ ðîáîòè ³
íàäàí³ ïîñëóãè, íå äîïóñêàþ÷è àâàíñîâèõ
îïëàò.

2. Çàòâåðäèòè îáñÿã êîðîòêîòåðì³íîâî¿
ïîçè÷êè, ùî îòðèìóºòüñÿ â îðãàíàõ Äåð-
æàâíîãî êàçíà÷åéñòâà Óêðà¿íè íà ïîêðèò-
òÿ òèì÷àñîâèõ êàñîâèõ ðîçðèâ³â, ó ðîçì³-
ð³, ùî íå ïåðåâèùóº îäí³º¿ äâàíàäöÿòî¿
îáñÿãó äîõîä³â çàãàëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê çà âèðà-
õóâàííÿì ì³æáþäæåòíèõ òðàíñôåðò³â ö³-
ëüîâîãî õàðàêòåðó.

3. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó
óïðàâë³ííþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Îòðèìóâàòè êîðîòêîòåðì³íîâó ïî-
çè÷êó íà ïîêðèòòÿ òèì÷àñîâèõ êàñîâèõ
ðîçðèâ³â, ùî â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó ïî-
êðèâàþòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Äåð-
æàâíîãî êàçíà÷åéñòâà Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³.

3.2. Îòðèìóâàòè â³ä Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàí-
ñ³â Óêðà¿íè òà ñïðÿìîâóâàòè â ðàç³ íåîá-
õ³äíîñò³ äî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â íèæ÷îãî
ð³âíÿ áåçâ³äñîòêîâ³ ïîçè÷êè íà òåðì³í äî
äâàíàäöÿòè êàëåíäàðíèõ ì³ñÿö³â íà óìî-
âàõ ïîâåðíåííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â ºäèíî-
ãî êàçíà÷åéñüêîãî ðàõóíêó íà ñóìè íåâè-
êîíàííÿ ðîçðàõóíêîâèõ îáñÿã³â äîõîä³â
ì³ñüêîãî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà 2009 ð³ê,
ùî âðàõîâóþòüñÿ ïðè âèçíà÷åíí³ ì³æáþ-
äæåòíèõ òðàíñôåðò³â.

4. Óïîâíîâàæèòè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ —
íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâ-
ë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþâàòè îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³ ä³¿ ùîäî çàëó÷åííÿ êîðîòêîòåðì³-
íîâèõ ïîçè÷îê â îðãàíàõ Äåðæàâíîãî êàç-
íà÷åéñòâà, îòðèìóâàòè òà ñïðÿìîâóâàòè â
ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ äî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â
íèæ÷îãî ð³âíÿ áåçâ³äñîòêîâ³ ïîçè÷êè, ùî
íàäàþòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà-
¿íè, çä³éñíþâàòè ³íø³ ïðàâîâ³ òà îðãàí³-
çàö³éí³ ä³¿ ùîäî îòðèìàííÿ, îáñëóãîâóâàí-
íÿ òà ïîâåðíåííÿ çàëó÷åíèõ êîøò³â.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про ефективне використання 
приміщень лікувально+профілактичних 

закладів 
комунальної власності міста Києва

Рішення Київської міської ради № 1045/1045 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в України”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”
та з метою підвищення ефективності використання приміщень лікувально�профілактичних закладів м. Ки�
єва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äåëåãóâàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâíîâàæåííÿ
ùîäî íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ òà
ïðîäîâæåííÿ äîãîâîð³â îðåíäè ë³êóâàëü-
íî-ïðîô³ëàêòè÷íèì çàêëàäàì êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà.

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

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-

õîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

2.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê
ïåðåäà÷³ â îðåíäó ìàéíà ë³êóâàëüíî-ïðî-
ô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì³ñòà Êèºâà òà Ìåòîäèêó ðîçðàõóí-
êó îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³-
ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ ì³ñòà Êèºâà.

3. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çà-
áåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüî-
ãî ð³øåííÿ ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåð-
äæåííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ â³äïîâ³äí³
çì³íè äî ïîëîæåíü ïðî çàçíà÷åí³ ãîëîâí³
óïðàâë³ííÿ.

4. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç
äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ðîçðîáèòè
òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñü-
ê³é ðàä³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.09.06 ¹ 34/91 “Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïåðåäà÷³ ìàéíà òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó,
Ìåòîäèêè ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà
êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà, Òèïîâîãî äîãîâîðó ïðî
îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà”.

5. Íàäàòè äîçâ³ë Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðè ïðîäîâæåíí³ ³ñíóþ÷èõ äîãîâîð³â îðåí-
äè íà íîâèé òåðì³í çàñòîñîâóâàòè äîãî-
â³ðí³ ö³íè, ÿê³ ïîâèíí³ ïåðåâèùóâàòè ö³-

íè, âèçíà÷åí³ åêñïåðòíîþ îö³íêîþ ðèí-
êîâî¿ âàðòîñò³ ìàéíà.

6. Íàäàòè äîçâ³ë Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà
â³äêðèòòÿ îêðåìîãî ðàõóíêó äëÿ ïåðåðàõó-
âàííÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè çàêëà-
äàìè 50 % â³ä äîõîä³â, îòðèìàíèõ â³ä çäà-
÷³ â îðåíäó ìàéíà, òà íà ñàìîñò³éíå ñïðÿ-
ìóâàííÿ öèõ êîøò³â äëÿ âèð³øåííÿ íåïå-
ðåäáà÷åíèõ ñèòóàö³é, ùî íå ìàþòü ïîñò³é-
íîãî õàðàêòåðó (ðóéíóâàííÿ ïîêð³âåëü, ïî-
ðèâ òåïëîòðàñ, ïîëîìêà ë³ôò³â òîùî).

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàâàòè ùîêâàð-
òàëüíî çâ³òí³ñòü ïî îðåíä³ Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êè-
ºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ
óçàãàëüíåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïî îá’ºêòàõ íå-
ðóõîìîãî ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 15.02.94 № 7 

“Про введення збору за право 
на використання символіки м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 925/925 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статті 12 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 № 56�93 “Про місцеві податки
і збори”, Закону України “Про систему оподаткування”, Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, рішення Київради від 15.02.94 № 7 “Про введення збору за право на використання символіки 
м. Києва” (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 05.07.01
№ 370/1346, від 18.03.04 № 80/1290, від 09.03.06 № 149/3240, від 12.12.06 № 250/307, від 29.11.07
№ 1312/4145), враховуючи звернення відкритого акціонерного товариства “Акціонерна компанія “Київво�
доканал” від 30.09.08 № 2403/12 та з метою вдосконалення механізму справляння збору за право на ви�
користання символіки м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 15.02.94 ¹ 7 “Ïðî ââåäåííÿ çáî-
ðó çà ïðàâî íà âèêîðèñòàííÿ ñèìâîë³êè 
ì. Êèºâà” (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè,
âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 05.07.01 ¹ 370/1346, â³ä 18.03.04
¹ 80/1290, â³ä 09.03.06 ¹ 149/3240, â³ä
12.12.06 ¹ 250/307, â³ä 29.11.07
¹ 1312/4145) òàê³ çì³íè:

— ðîçä³ë V “Ï³ëüãè” äîäàòêà äî ð³øåí-
íÿ âèêëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿:

“5.1. Â³ä ñïëàòè çáîðó çâ³ëüíÿþòüñÿ:
5.1.1. Þðèäè÷í³ îñîáè ïðè âèãîòîâëåí-

í³ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â (çã³äíî ç ÃÎÑÒ
168814-88 “Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ”), â
íàçâ³ ÿêèõ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñèìâîë³êà 
ì. Êèºâà (íàïðèêëàä, õë³á “Äàðíèöüêèé”).

5.1.2. Áþäæåòí³ óñòàíîâè, ó íàéìåíóâàí-
í³ ÿêèõ º íàçâè (àáî ïîõ³äí³ â³ä íèõ) îá’-
ºêò³â òà ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê, ùî çã³äíî ç
Ïåðåë³êîì â³äíåñåí³ äî ñèìâîë³êè ì. Êè-
ºâà. 

5.1.3. Ãðîìàäñüê³ òà ðåë³ã³éí³ îðãàí³çà-
ö³¿, áëàãîä³éí³ ôîíäè, ó íàçâàõ ÿêèõ âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ ñèìâîë³êà ì. Êèºâà.

5.1.4. Êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà “Êè¿â-
ïàñòðàíñ” òà “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”
ïðè âèêîðèñòàíí³ â íàçâàõ ï³äïðèºìñòâ, ¿õ

ô³ë³é, â³äîêðåìëåíèõ ³ ñòðóêòóðíèõ ï³ä-
ðîçä³ë³â òà îá’ºêò³â ñèìâîë³êè ì. Êèºâà.

5.1.5. Â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî
“Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë”,
â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî “Êè¿âãàç”,
àêö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ
“Êè¿âåíåðãî”, â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðè-
ñòâî “Êè¿âåëåêòðîìîíòàæ”, â³äêðèòå àê-
ö³îíåðíå òîâàðèñòâî “Òðåñò Êè¿âñïåöáóä”,
â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî “Êè¿âîïî-
ðÿäêîìïëåêò”, çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâà-
ðèñòâî “Êè¿âñïåöìîíòàæ”, â³äêðèòå àê-
ö³îíåðíå òîâàðèñòâî Òðåñò “Êè¿âì³ñüê-
áóä — 1” ³ì. Ì. Ï. Çàãîðîäíüîãî ïðè âè-
êîðèñòàíí³ â íàçâàõ ï³äïðèºìñòâ, ¿õ ô³ë³é,
â³äîêðåìëåíèõ ³ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â
òà îá’ºêò³â ñèìâîë³êè ì. Êèºâà.

5.2. Ðîç’ÿñíåííÿ ç ïèòàíü ùîäî íàäàí-
íÿ ï³ëüã ïî ñïëàò³ çáîðó çà ïðàâî íà âè-
êîðèñòàííÿ ñèìâîë³êè ì. Êèºâà íàäàþòü-
ñÿ Äåðæàâíîþ ïîäàòêîâîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ
ó ì. Êèºâ³”.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про створення тимчасової контрольної комісії
Київради для здійснення контролю 

з питань надання комунальних послуг 
з центрального опалення і постачання 

гарячої води для населення та цільовим 
використанням коштів, отриманих у зв’язку 

з наданням таких послуг

Рішення Київської міської ради № 1053/1053 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 26, 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 16.9 статті
16 Регламенту Київради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.07.08 № 8/8, статті 6 За�
кону України “Про теплопостачання”, з метою контролю за наданням комунальних послуг з центрального
опалення і постачання гарячої води для населення, цільовим використанням коштів, отриманих у зв’язку з
наданням таких послуг, а також з метою захисту громадян та запобігання ситуаціям відключення в опалю�
вальний період населення міста Києва — споживачів теплової енергії від систем енерго�, газо�, водопос�
тачання Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè òèì÷àñîâó êîíòðîëüíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âðàäè äëÿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ
ç ïèòàíü íàäàííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç
öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè äëÿ íàñåëåííÿ òà ö³ëüîâèì âèêî-
ðèñòàííÿì êîøò³â, îòðèìàíèõ ó çâ’ÿçêó ç
íàäàííÿì òàêèõ ïîñëóã ó ñêëàä³ çã³äíî ç
äîäàòêîì.

2. Òèì÷àñîâ³é êîíòðîëüí³é êîì³ñ³¿:
2.1. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà íàäàííÿì

êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðàëüíîãî îïà-
ëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ íà-
ñåëåííÿ òà ö³ëüîâèì âèêîðèñòàííÿì êîø-
ò³â, îòðèìàíèõ ó çâ’ÿçêó ç íàäàííÿì òàêèõ
ïîñëóã.

2.2. Ùîì³ñÿ÷íî çâ³òóâàòè ïåðåä Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ïðî ðåçóëüòàòè
ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè òà íàäàâàòè ïðîïîçè-
ö³¿ ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ïîðÿäêó íàäàí-

íÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðàëüíîãî
îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ
íàñåëåííÿ òà ö³ëüîâèì âèêîðèñòàííÿì
êîøò³â, îòðèìàíèõ ó îïàëþâàëüíèé ïå-
ð³îä íàñåëåííÿ — ñïîæèâà÷³â òåïëîâî¿
åíåðã³¿ â³ä ñèñòåì åíåðãî-, ãàçî-, âîäî-
ïîñòà÷àííÿ ÿê îá’ºêò³â æèòòºçàáåçïå÷åí-
íÿ ãðîìàäÿí.

3. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
çä³éñíþâàòè ïðàâîâå òà ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ òèì÷àñîâî¿
êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè Î. Äîâãîãî.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про перейменування вулиці
у Шевченківському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 847/847 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, рішення Київради від 29.04.04 № 206/1416 “Про порядок найменування об’єк�
тів міського підпорядкування, вшанування пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків
у місті Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Êóçüì³íñüêó
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà íà
âóëèöþ Æàìáèëà Æàáàºâà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Õðåùàòèê”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ, ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà
³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè ³ ïîñò³éíó êîì³-
ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà òóðèç-
ìó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про питання передачі в користування 
земельних ділянок під об’єктами 

транспортної інфраструктури в м. Києві

Рішення Київської міської ради № 841/841 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
“Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про транспорт”, “Про землеустрій”, з метою вдосконален�
ня процедури надання в користування земельних ділянок під об’єктами транспортної інфраструктури Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âñòàíîâèòè, ùî çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, â
òîìó ÷èñë³ â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é, ìåæ³
ÿêèõ âñòàíîâëåí³ â íàòóð³ (íà ì³ñöåâî-
ñò³) íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíòàö³¿ ïî ³íâåíòà-
ðèçàö³¿ çåìåëü, áåç çì³íè ¿õ ö³ëüîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ, ï³ä ïðî¿çíèìè ÷àñòèíàìè,
óçá³÷÷ÿìè, çåìåëüíèìè ïîëîòíàìè, êþ-
âåòàìè, ìîñòàìè, òóíåëÿìè, òðàíñïîðò-
íèìè ðîçâ’ÿçêàìè, ñìóãàìè â³äâåäåííÿ,
äîðîæí³ìè ñïîðóäàìè, ùî çàáåçïå÷óþòü
ôóíêö³îíóâàííÿ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã, òà
ï³ä ³íøèìè îá’ºêòàìè, ÿê³ îáñëóãîâóþòü
òà çàáåçïå÷óþòü ðîáîòó òðàíñïîðòó, ïå-
ðåäàþòüñÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ â
ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ â³äïîâ³äíèì îð-
ãàí³çàö³ÿì äåðæàâíî¿ òà êîìóíàëüíî¿
ôîðì âëàñíîñò³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿ-
äó òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ

ùîäî ñêëàäàííÿ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä-
÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè
ä³ëÿíêàìè.

2. Òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ ³ç çåìëåóñòðîþ
ùîäî ñêëàäàííÿ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷ó-
þòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³-
ëÿíêàìè, ï³äëÿãàº ïîãîäæåííþ Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про використання земель водного фонду 
та прибережних захисних смуг у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 38/1093 від 22 січня 2009 року

Відповідно до статей 8, 85, 86 Водного кодексу України, статті 59 Земельного кодексу України, зако�
нів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Âñòàíîâèòè, ùî ôóíêö³¿ âîäîãîñïî-
äàðñüêî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïî óò-
ðèìàííþ âîäíèõ îá’ºêò³â ç ïðèáåðåæíè-
ìè çàõèñíèìè ñìóãàìè, ñìóãàìè â³äâåäåí-
íÿ, áåðåãîâèìè ñìóãàìè âîäíèõ øëÿõ³â òà
ã³äðîòåõí³÷íèìè ñïîðóäàìè çä³éñíþº êî-
ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ïëåñî”, ÿêå ï³ä-
ïîðÿäêîâóºòüñÿ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³äãîòóâàòè òåõ-
í³÷íó äîêóìåíòàö³þ ñòîñîâíî â³äâåäåííÿ
çåìåëü âîäíîãî ôîíäó ç ïðèáåðåæíèìè çà-
õèñíèìè ñìóãàìè, ñìóãàìè â³äâåäåííÿ, áå-
ðåãîâèìè ñìóãàìè âîäíèõ øëÿõ³â òà ã³ä-
ðîòåõí³÷íèìè ñïîðóäàìè êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Ïëåñî” òà ïîäàòè çàçíà÷å-
í³ äîêóìåíòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè.

3. Äîðó÷èòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Ïëåñî” â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíî-
äàâñòâà âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ îïåðàòîðà ùî-
äî ðîçì³ùåííÿ íà âîäíèõ îá’ºêòàõ ñòîÿ-
íîê ïëàâçàñîá³â òà òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ðåê-
ðåàö³éíîãî, êóëüòóðíî-îçäîðîâ÷îãî, ñïîð-
òèâíîãî, òóðèñòè÷íîãî òà ³íøîãî ïðèçíà-
÷åííÿ â ìåæàõ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ
ñìóã.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ïëåñî”
òà Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà ïðîòÿãîì ì³ñÿ-

öÿ ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ ñòîÿíîê ïëàâ-
çàñîá³â íà âîäíèõ îá’ºêòàõ òà òèì÷àñîâèõ
ñïîðóä â ìåæàõ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ
ñìóã.

5. Îáëàøòóâàííÿ ñòîÿíîê ïëàâçàñîá³â íà
âîäíèõ îá’ºêòàõ òà ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñî-
âèõ ñïîðóä â ìåæàõ ïðèáåðåæíèõ çàõèñ-
íèõ ñìóã çä³éñíþâàòè çã³äíî ç ñõåìàìè,
çàòâåðäæåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðà-
ö³ºþ).

6. ßêùî ðîçì³ùåííÿ ïëàâçàñîá³â íà
âîäíèõ îá’ºêòàõ òà òèì÷àñîâèõ ñïîðóä â
ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóãàõ íå ñóïåðå-
÷èòü çàêîíîäàâñòâó, òî êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî “Ïëåñî” ìàº ïðàâî äî çàòâåð-
äæåííÿ çàçíà÷åíèõ âèùå ñõåì óêëàäàòè
óãîäè íà ¿õ ðîçì³ùåííÿ òåðì³íîì äî îä-
íîãî ðîêó.

7. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ïëåñî”
ñòâîðèòè ñïåö³àëüíî îáëàäíàí³ ì³ñöÿ (ìàé-
äàí÷èêè) äëÿ çáåð³ãàííÿ ïðèìóñîâî ïåðå-
ì³ùåíèõ óïîâíîâàæåíèìè îðãàíàìè ñó-
äåí, êàòåð³â òà ³íøèõ ïëàâçàñîá³â, âëàñíè-
êè ÿêèõ ïîðóøóþòü âñòàíîâëåíèé ïîðÿ-
äîê.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ
â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про перейменування бульвару Лихачова 
у Печерському районі на бульвар 

Марії Приймаченко 

Рішення Київської міської ради № 13/1068 від 22 січня 2009 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, враховуючи Указ Президента України від 21.07.08 № 636/2008 “Про відзначен�
ня 100�річчя від дня народження Марії Приймаченко”, рішення Київради від 29.04.04 № 206/1416 “Про
порядок найменування об’єктів міського підпорядкування, вшанування пам’яті видатних діячів і подій,
встановлення пам’ятних знаків у місті Києві” та протокол засідання комісії з питань найменувань та пам’ят�
них знаків виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 11.09.08 № 2, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè áóëüâàð Ëèõà÷îâà â
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ íà áóëüâàð Ìàð³¿
Ïðèéìà÷åíêî.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî-
âåñòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-

¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà òóðèçìó òà ïî-
ñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ðåã³îíàëüíèõ, ì³æ-
íàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³-
òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання та передачу комунальному 
підприємству “Київпастранс” земельних 

ділянок для реконструкції зупинкової 
станції лінії швидкісного трамвая від 

вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої 
дороги з будівництвом комплексів 

громадського призначення — ст. “Кільцева
дорога” у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1036/1036 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 92, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â îá’ºêòà
ì³ñòîáóäóâàííÿ — ðåêîíñòðóêö³¿ çóïèíêî-

âî¿ ñòàíö³¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ â³ä
âóë. Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî Âåëèêî¿ Ê³ëüöå-
âî¿ äîðîãè ç áóä³âíèöòâîì êîìïëåêñ³â ãðî-



Хрещатик  10 лютого 2009 ДДООККУУММЕЕННТТ 99
ìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ — ñò. “Ê³ëüöåâà
äîðîãà” íà Ê³ëüöåâ³é äîðîç³ ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âïàñòðàíñ”
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ çóïèíêîâî¿ ñòàíö³¿ ë³í³¿
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ â³ä âóë. Ñòàðîâîê-
çàëüíî¿ äî Âåëèêî¿ Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè ç áó-
ä³âíèöòâîì êîìïëåêñ³â ãðîìàäñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ — ñò. “Ê³ëüöåâà äîðîãà “ ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Íàäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êè¿âïàñòðàíñ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 3,72 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ çóïèíêîâî¿
ñòàíö³¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ â³ä âóë.
Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî Âåëèêî¿ Ê³ëüöåâî¿ äî-
ðîãè ç áóä³âíèöòâîì êîìïëåêñ³â ãðîìàä-
ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ — ñò. “Ê³ëüöåâà äî-
ðîãà” ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ïàñòðàíñ”:

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

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê.

4.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê” (³ç çì³íàìè
òà äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.07.2008
¹ 16/16 òà â³ä 30.10.2008 ¹ 561/561).

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 06.11.2008 ¹ 19-13764, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 22.12.2008 ¹ 10412, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 19.12.2008 ¹ 05-08/9119, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 12.11.2008 ¹ 7666, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
23.12.2008 ¹ 05-4127.

4.6. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання та передачу комунальному 
підприємству “Київпастранс” земельних 

ділянок для реконструкції зупинкової станції
лінії швидкісного трамвая 

від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої
дороги з будівництвом комплексів 

громадського призначення — 
ст. “Героїв Севастополя” у Солом’янському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1031/1031 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 92, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â îá’ºêòà
ì³ñòîáóäóâàííÿ — ðåêîíñòðóêö³¿ çóïèíêî-
âî¿ ñòàíö³¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ â³ä
âóë. Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî Âåëèêî¿ Ê³ëüöå-
âî¿ äîðîãè ç áóä³âíèöòâîì êîìïëåêñ³â ãðî-
ìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ — ñò. “Ãåðî¿â Ñå-
âàñòîïîëÿ” íà âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âïàñòðàíñ”
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ çóïèíêîâî¿ ñòàíö³¿ ë³í³¿
øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ â³ä âóë. Ñòàðîâîê-
çàëüíî¿ äî Âåëèêî¿ Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè ç áó-
ä³âíèöòâîì êîìïëåêñ³â ãðîìàäñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ — ñò. “Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ” ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Íàäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êè¿âïàñòðàíñ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ
2,96 ãà, â òîìó ÷èñë³ â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³-
í³é ïëîùåþ 2,12 ãà, äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ çó-
ïèíêîâî¿ ñòàíö³¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàì-
âàÿ â³ä âóë. Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî Âåëèêî¿
Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè ç áóä³âíèöòâîì êîìïëåê-
ñ³â ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ — ñò. “Ãå-
ðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ” ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ïàñòðàíñ”:

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

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-

ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

4.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê” (³ç çì³íàìè
òà äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.07.2008
¹ 16/16 òà â³ä 30.10.2008 ¹ 561/561).

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 19.12.2008 ¹ 09-15103, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 22.12.2008 ¹ 10414, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 19.12.2008 ¹ 05-08/9120, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 12.11.2008 ¹ 7667, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
23.12.2008 ¹ 05-4125.

4.6. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про вшанування
пам’яті В. В. Лобановського

Рішення Київської міської ради № 1042/1042 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, рішення Київради від 29.04.04 № 206/1416 “Про порядок найменування об’єк�
тів міського підпорядкування, вшанування пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків
у місті Києві”, враховуючи протокол № 3 засідання комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків ви�
конавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 11.09.07, Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèñâî¿òè ³ì’ÿ Ãåðîÿ Óêðà¿íè, çàñëó-
æåíîãî òðåíåðà Óêðà¿íè Âàëåð³ÿ Âàñèëüî-
âè÷à Ëîáàíîâñüêîãî ñåðåäí³é çàãàëüíîîñ-
â³òí³é øêîë³ ²²-²²² ñòóïåí³â ¹ 319 Ãîëî-
ñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî-
âåñòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-

ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Õðåùàòèê”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ, ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà
³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè ³ ïîñò³éíó êîì³-
ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè òà íàóêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про доповнення до рішення Київради 
від 16.12.05 № 603/3064 “Про затвердження

міської комплексної програми “Турбота” 
на 2006—2010 роки”

Рішення Київської міської ради № 11/1066 від 22 січня 2009 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” (із змінами та доповненнями), Закону України “Про благодійництво та благодійні організації”, врахо�
вуючи звернення управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.10.07 № 073�1044, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äîïîâíåííÿ äî ïóíêòó 5 ðîç-
ä³ëó äðóãîãî äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 16.12.05 ¹ 603/3064 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè
“Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè” (³ç çì³íà-
ìè òà äîïîâíåííÿìè), âèêëàâøè éîãî â
ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київської міської ради від 22 січня 2009 року № 11/1066

№ Зміст заходів Термін
ви онання

Ви онавці Відповідальний
за ви онання

2. Адресна матеріальна допомо а та фінансова підтрим а

5. Надавати фінансов допомо бла одійним фондам,
ор анізаціям та становам на ви онання міжнародних,
соціальних та манітарних прое тів сфері надання
всебічної допомо и найбільш вразливим верствам
населення:
- бла одійної про рами "Сім'я - сім'ї", заходів, пов'язаних з
наданням транспортних посл інвалідам м. Києва;
- для продовження робіт по апітальном ремонт денно о
центр на в л. Сивась ій, 12 для інвалідів з роз мовою
відсталістю, йо о обладнання, оснащення та від риття;
- забезпечення соціально о с провод , реабілітації, до ляд
та денної зайнятості за ладі тимчасово о та постійно о
переб вання інвалідів з роз мовою відсталістю (міні-
ртожито ) та денном центрі на в л. Сивась ій, 12, 16

шляхом проведення е сперимент ;
-здійснення бла одійних заходів, пов'язаних із соціальним
захистом малозабезпечених иян, дітей-сиріт, дітей з
малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та олишніх в'язнів
фашистсь их онцтаборів, я і б ли дітьми ро и Вели ої
Вітчизняної війни;
- постійно діючих соціальних та д ховно-мистець их
бла одійних про рам для малозабезпечених верств
населення;
- здійснення бла одійниць ої діяльності, пов'язаної з
наданням соціальних посл хворим на ц ровий діабет,
дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства.

2006—2010 Головне
правління
соціально о
захист
населення,
Головне
фінансове
правління,
правління
справах

жіно ,
інвалідів,
ветеранів
війни та
праці

Кільчиць а І. Р.

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

Про створення робочої групи 
щодо тарифної політики у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 15/1070  від 22 січня 2009 року

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про житлово�комунальні по�
слуги”, з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово�комунального господарства в умо�
вах економічної кризи Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ùîäî òàðèô-
íî¿ ïîë³òèêè ó ì. Êèºâ³ (äàë³ — ðîáî÷à
ãðóïà) ó ñêëàä³ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

2. Ïðî ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðó-
ïè, ñòâîðåíî¿ çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³-
øåííÿ, äîïîâ³ñòè íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàí-
í³ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 12 ëþòîãî
2009 ðîêó.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Додаток
до рішення Київради

від 22 січня 2009 № 15/1070

Ñêëàä ðîáî÷î¿ ãðóïè ùîäî òàðèôíî¿ ïîë³òèêè ó ì. Êèºâ³:
Áîíäàð Þð³é ²âàíîâè÷ — äåïóòàò Êè¿âðàäè, ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè;

Ãîëóá÷åíêî Àíàòîë³é Êîñòÿíòèíîâè÷ — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè;

Ãð³íþê Â³êòîð Ðîñòèñëàâîâè÷ — äåïóòàò Êè¿âðàäè, ñåêðåòàð ðîáî÷î¿ ãðóïè.

×ëåíè ðîáî÷î¿ ãðóïè:
Ìîðîç Îëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷ — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî ô³íàí-

ñîâîãî óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

ßñòðóáèíñüêèé Âàñèëü ²âàíîâè÷ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

Ñòîðîæåíêî Âîëîäèìèð Ñåðã³éîâè÷ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

Áîðèñåíêî Ñåìåí ²âàíîâè÷ — äåïóòàò Êè¿âðàäè (çà çãîäîþ);
Øåâ÷óê ªâãåí ªâãåíîâè÷ — äåïóòàò Êè¿âðàäè (çà çãîäîþ);
Áàðàíîâ-Ìîõîðò Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ — äåïóòàò Êè¿âðàäè (çà çãîäîþ);
Êëþñ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ — äåïóòàò Êè¿âðàäè (çà çãîäîþ);
Áóëãàêîâ Þð³é Êîñòÿíòèíîâè÷ — äåïóòàò Êè¿âðàäè (çà çãîäîþ);
Ãîöüêèé Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ — äåïóòàò Êè¿âðàäè (çà çãîäîþ);
ßðöåâ Âëàäèñëàâ Ìèêîëàéîâè÷ — äåïóòàò Êè¿âðàäè (çà çãîäîþ);
Ëàíîâèé Âîëîäèìèð Òèìîô³éîâè÷ — äåïóòàò Êè¿âðàäè (çà çãîäîþ).

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

Про створення робочої групи 
з питань енергоефективності

Рішення Київської міської ради № 16/1071 від 22 січня 2009 року

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про житлово�комунальні по�
слуги”, з метою пошуку ефективних шляхів зниження негативних впливів росту ціни на газ на економіку
столиці та на бюджетний процес, забезпечення стабільної роботи підприємств житлово�комунального гос�
подарства в умовах суттєвого зростання цін на енергоносії Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç ïèòàíü åíåðãî-
åôåêòèâíîñò³ ó ì. Êèºâ³ (äàë³ — ðîáî÷à ãðó-
ïà) ó ñêëàä³ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåí-
íÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè ðîáî-
÷³é ãðóï³ îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íå òà òåõí³÷-
íå ñïðèÿííÿ â ðåàë³çàö³¿ ïîâíîâàæåíü ãðóïè.

3. Ðîáî÷³é ãðóï³ ï³äãîòóâàòè ïðîïîçèö³¿ ùî-
äî:

— ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè çàáåçïå÷åííÿ
ìåøêàíö³â Êèºâà, óñòàíîâ òà þðèäè÷íèõ îñ³á
êîìóíàëüíèìè ïîñëóãàìè ç îïàëåííÿ, ïîñòà-
÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà ïðèðîäíîãî ãàçó;

— çìåíøåííÿ âèòðàò ñòîëèö³ íà åíåðãîðå-
ñóðñè, â ïåðøó ÷åðãó ïðèðîäíîãî ãàçó;

— îö³íêè òà ïîñò³éíîãî ìîí³òîðèíãó åôåê-
òèâíîñò³ ñïîæèâàííÿ åíåðãîíîñ³¿â ïðè âèðîá-
íèöòâ³ òà íàäàíí³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã;

— çì³í òà äîïîâíåíü äî ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
åíåðãîçáåðåæåííÿ;

— äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ òà òåðì³íó ðåàë³-
çàö³¿ çàïðîïîíîâàíèõ çàõîä³â åíåðãîçáåðåæåí-
íÿ.

4. Ðîáî÷³é ãðóï³ çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíèé êîí-
òðîëü òà ìîí³òîðèíã åíåðãîåôåêòèâíîñò³ çàõî-
ä³â òà ïðîãðàì, ÿê³ âïðîâàäæóþòüñÿ â æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîìó ãîñïîäàðñòâ³ ì³ñòà.

5. Ïðî ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðóïè,
ñòâîðåíî¿ çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ,
äîïîâ³äàòè íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ñåñ³¿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîêâàðòàëüíî.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті

Київради

Про створення комунального 
підприємства виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)

“Київські ринки”
Рішення Київської міської ради № 17/1072 від 22 січня 2009 року

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою підвищення рівня торговельного обслуговування
мешканців міста Києва шляхом розширення ринкової мережі та підвищення ефективності діяльності рин�
кових об’єктів на території міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè-
¿âñüê³ ðèíêè” òà â³äíåñòè éîãî äî ñôåðè óïðàâ-
ë³ííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³â-
ë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Âñòàíîâèòè ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð ñòàòóò-
íîãî ôîíäó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüê³ ðèí-
êè” 100 000,0 (ñòî òèñÿ÷) ãðèâåíü.

3. Çàòâåðäèòè Ñòàòóò êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿â-
ñüê³ ðèíêè” çã³äíî ç äîäàòêîì.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõî-

äè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.
4.2. Çàêð³ïèòè çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-

ñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿â-
ñüê³ ðèíêè” íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ
ìàéíî, íåîáõ³äíå äëÿ çä³éñíåííÿ íèì ñòàòóò-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåíí³
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà, ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в
секретаріаті Київради

Про створення комунального підприємства
виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації)
“Київський міський 

Центр захисту прав споживачів”

Рішення Київської міської ради № 14/1069 від 22 січня 2009 року

Відповідно до статті 87 Цивільного кодексу України, частини четвертої статті 63 та статті 78 Господар�
ського кодексу України, пункту 30 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з ме�
тою вдосконалення системи захисту прав споживачів та надання правової допомоги громадянам Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé Öåíòð çàõèñòó ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â” òà â³äíåñòè éîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Çàòâåðäèòè ñòàòóò êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé Öåíòð çàõèñòó
ïðàâ ñïîæèâà÷³â” çã³äíî ç äîäàòêîì.

3. Âñòàíîâèòè ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð ñòàòóò-
íîãî ôîíäó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé Öåíòð çàõèñòó ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â” ó ðîçì³ð³ 30 òèñ. ãðí.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõî-
äè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ.

4.2. Çàêð³ïèòè çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-

ñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé Öåíòð çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â” íà
ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ ìàéíî, íåîáõ³ä-
íå äëÿ çä³éñíåííÿ íèì ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà, ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про врегулювання питання користування 
земельними ділянками в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 944/944 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
“Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про оренду землі”, “Про плату за землю”, “Про планування
і забудову територій”, статті 290 Господарського кодексу України, у зв’язку з прийняттям Законів України
від 03.06.2008 № 309�VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” та від 16.09.2008
№ 509�VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîâåñòè äî â³äîìà âñ³õ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü çåìåëüí³
ä³ëÿíêè íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà, àëå â óñòàíîâ-
ëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó íå îôîðìè-
ëè ïðàâà âëàñíîñò³ àáî ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, ïðî íåîáõ³äí³ñòü äî
01.03.2009 ïîäàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
êëîïîòàííÿ (çàÿâè) ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà
âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè àáî ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ (îðåíäè) çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

2. Âñòàíîâèòè, ùî ç 01.04.2009 ïëàòà çà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè (êð³ì çåìåëü, ÿê³ âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ äåðæàâíèìè òà êîìóíàëüíèìè ï³ä-
ïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè äëÿ
âåäåííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà, äëÿ âîäîãîñïî-
äàðñüêèõ ïîòðåá, òà çåìåëü, çàéíÿòèõ çåëåíè-
ìè íàñàäæåííÿìè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ,
æèòëîâèì ôîíäîì, îá’ºêòàìè ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, êð³ì ïðèñàäèá-
íèõ ³ ñàäîâèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, à òàêîæ âè-
çíà÷åíèõ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà-
ìè, ùî çàáåçïå÷óþòü æèòòºä³ÿëüí³ñòü ì³ñòà, òà
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùîäî ÿêèõ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ ðàäîþ ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ ïðî ¿õ ïåðåäà÷ó
ó âëàñí³ñòü àáî â êîðèñòóâàííÿ, àëå äîêóìåí-
òè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâà íà òàê³ çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè, íå çàðåºñòðîâàí³), ÿê³ âèêîðèñòîâóþ-
òüñÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, àëå
ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿê³ àáî ïðàâî îðåíäè ÿêèõ
â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó íå
îôîðìëåíî (íå ïåðåîôîðìëåíî), ñïðàâëÿºòü-
ñÿ â ðîçì³ð³ ì³í³ìàëüíî¿ ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-
òè çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, âñòàíîâëåíî¿ ñòàòòåþ
21 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îðåíäó çåìë³”.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çàáîðîíèòè íàäàâàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëà-
íóâàëüí³ çàâäàííÿ, ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè ³ îáìå-
æåííÿ ùîäî çàáóäîâè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ³í-
ø³ âèõ³äí³ äàí³ â³äïîâ³äíî äî êîìïåòåíö³¿ íà
ïðîåêòóâàííÿ îá’ºêò³â àðõ³òåêòóðè äëÿ íîâî-
ãî áóä³âíèöòâà, ðîçøèðåííÿ, ðåêîíñòðóêö³¿,
ðåñòàâðàö³¿, êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, áëàãîóñò-
ðîþ òåðèòîð³é, äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ
àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì, âèäàâàòè äîçâîëè (îðäå-
ðè) íà âèêîíàííÿ áóäü-ÿêèõ çåìåëüíèõ, ìîí-
òàæíèõ òà ³íøèõ ðîá³ò (ó òîìó ÷èñë³ ïîâ’ÿçà-
íèõ ³ç ðîçì³ùåííÿì ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì
(ÌÀÔ), áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é òà îêðåìèõ ä³-
ëÿíîê, ïðîêëàäàííÿ, ðåìîíòó ³ ïåðåîáëàäíàí-

íÿ ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é, ïåðåîáëàäíàííÿ,
ÿê³ íå âõîäÿòü äî ñêëàäó ðåêîíñòðóêö³¿ òà êà-
ï³òàëüíîãî ðåìîíòó áóä³âåëü ³ ñïîðóä, à òàêîæ
íà òèì÷àñîâå ïîðóøåííÿ ³ñíóþ÷îãî áëàãîóñò-
ðîþ òà éîãî â³äíîâëåííÿ ñóá’ºêòàì, ÿê³ ó âñòà-
íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó íå îôîð-
ìèëè ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè àáî
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, íà
ÿêèõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, âêàçà-
íèõ ó öüîìó ïóíêò³.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ âñ³õ ñóá’ºê-
ò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùîäî ÿêèõ Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ïðèéìàþòüñÿ ð³øåí-
íÿ ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
ïðî íåîáõ³äí³ñòü íåâ³äêëàäíîãî çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî âèãîòîâëåííþ äîãîâîð³â
îðåíäè òà óêëàäåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3.3. Ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî
âèìîã çàêîíîäàâñòâà óìîâ äîãîâîð³â îðåíäè çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê íàïðàâèòè þðèäè÷íèì ³ ô³-
çè÷íèì îñîáàì, â òîìó ÷èñë³ ï³äïðèºìöÿì, ÿê³
óêëàëè äîãîâîðè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ äî 22.05.2008 ³ ðîç-
ì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç óìîâàìè äîãîâîð³â
ñòàíîâèòü ìåíøå 3 (òðüîõ) â³äñîòê³â â³ä íîð-
ìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
çâåðíåííÿ ³ç ïðîïîçèö³ÿìè ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â ÷àñ-
òèí³ ïðèâåäåííÿ ðîçì³ð³â îðåíäíî¿ ïëàòè ó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü äî ïîëîæåíü çàêîíîäàâñòâà.

3.4. Íàïðàâèòè ²íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåê-
òóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ â ì. Êèºâ³ çâåð-
íåííÿ ç ïðîõàííÿì íå âèäàâàòè äîçâîë³â íà âè-
êîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ç íî-
âîãî áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿,
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó áóä³âåëü, ñïîðóä, òåõí³÷-
íîãî ïåðåîñíàùåííÿ ï³äïðèºìñòâ ñóá’ºêòàì,
ÿê³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó
íå îôîðìèëè ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè àáî ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³-
ëÿíêàìè, íà ÿêèõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîíàííÿ
ðîá³ò, âêàçàíèõ ó öüîìó ïóíêò³.

4. Êîìóíàëüíèì çàñîáàì ìàñîâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ çàáåçïå÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Хрещатик  10 лютого 2009 ДДООККУУММЕЕННТТ 1111
Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
закінчених будівництвом об’єктів

Рішення Київської міської ради № 27/1082 від 22 січня 2009 року

Відповідно до статей 327, 331, 389 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні”, у зв’язку із закінченням будівництва та реконструкцією об’єктів комунального при�
значення Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çàê³í÷åíèé
áóä³âíèöòâîì îá’ºêò êîìóíàëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ —”Áóä³âíèöòâî êàíàë³çàö³éíîãî êîëåê-
òîðà â³ä âóëèö³ Âåðõíüîêëþ÷îâî¿-Ïîëüîâî¿ äî
êîëåêòîðà íà âóë. Ìàì³íà-Ñèá³ðÿêà ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³” (àêò äåðæàâíî¿ ïðèéìàëü-
íî¿ êîì³ñ³¿ ïðî ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çà-
ê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà â³ä 08.02.08,
çàòâåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì Ñîëîì’ÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³ä 22.02.08 ¹ 284) çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çà-
çíà÷åíèì ó äîäàòêó 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Â³äíåñòè âèòðàòè íà ðåêîíñòðóêö³þ ä³-
þ÷èõ îá’ºêò³â — “Ðåêîíñòðóêö³ÿ êàíàë³çàö³é-
íîãî êîëåêòîðà íà âóë. Çåìëÿ÷êè â³ä âóë. Ïðî-
ôåñîðà Êàðàâàºâà äî âóë. Ëåáåäºâà-Êóìà÷à ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³” (àêò äåðæàâíî¿ ïðèé-
ìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ
çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà â³ä 29.12.07,
çàòâåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì Ñîëîì’ÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³ä 06.02.08 ¹ 174) òà “Ðåêîíñòðóêö³ÿ Âè-
áîðçüêîãî êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà ä³àìåò-
ðîì 1500 ìì (ó òîìó ÷èñë³ íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë.
Øóòîâà äî âóë. Áîðùàã³âñüêî¿) ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³” (àêò äåðæàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿
êîì³ñ³¿ ïðî ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í-

÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà â³ä 08.02.08, çà-
òâåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì Ñîëîì’ÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³ä 18.02.08 ¹ 246) íà çá³ëüøåííÿ áàëàí-
ñîâî¿ âàðòîñò³ îá’ºêò³â, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó
2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ
òà êîðèñòóâàííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêà-
íàë” îá’ºêòè êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, çà-
çíà÷åí³ ó äîäàòêó 3 äî öüîãî ð³øåííÿ, íà óìî-
âàõ, âèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíîþ óãîäîþ.

4. Ïðîâåñòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêà-
íàë” â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó çì³íè âàðòîñò³
ðåêîíñòðóêö³¿ ä³þ÷èõ îá’ºêò³â çã³äíî ç ïóíê-
òîì 2 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними
можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Київради 
від 16.10.08 № 498/498 “Про розв’язання

проблем потерпілих громадян від діяльності
групи інвестиційно+будівельних компаній 

“Еліта+Центр”
Рішення Київської міської ради № 934/934 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення
Київради від 16.10.08 № 498/498 “Про розв’язання проблем потерпілих громадян від діяльності групи ін�
вестиційно�будівельних компаній “Еліта�Центр”, з метою захисту прав громадян, постраждалих внаслі�
док діяльності групи будівельних компаній “Еліта�центр”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
16.10.08 ¹ 498/498 “Ïðî ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåì ïîòåðï³ëèõ ãðîìàäÿí â³ä ä³ÿëüíî-
ñò³ ãðóïè ³íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíèõ êîìïà-
í³é “Åë³òà-Öåíòð” òàê³ çì³íè:

— ó ïóíêò³ 3 ð³øåííÿ ñëîâà “ì³ñÿöÿ” çà-
ì³íèòè ñëîâàìè “òðüîõ ì³ñÿö³â”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення комунального підприємства
виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації)
“Домашній магазин”

Рішення Київської міської ради № 18/1073 від 22 січня 2009 року

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою покращення рівня торговельного обслуговування меш�
канців міста Києва шляхом розширення мережі підприємств торгівлі поблизу місць їх проживання та під�
вищення ефективності діяльності об’єктів торгівлі на території міста Києва Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Äî-
ìàøí³é ìàãàçèí” òà â³äíåñòè éîãî äî ñôåðè
óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
òîðã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Âñòàíîâèòè ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð ñòàòóò-
íîãî ôîíäó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Äîìàøí³é ìà-
ãàçèí” 100000,0 (ñòî òèñÿ÷) ãðèâåíü.

3. Çàòâåðäèòè Ñòàòóò êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Äî-
ìàøí³é ìàãàçèí” çã³äíî ç äîäàòêîì.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõî-

äè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.
4.2. Çàêð³ïèòè çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-

ñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Äî-
ìàøí³é ìàãàçèí” íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³ä-
àííÿ ìàéíî, íåîáõ³äíå äëÿ çä³éñíåííÿ íèì
ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà, ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про посилення контролю 
за розповсюдженням лікарського засобу 

трамадол (трамалгін) в аптечних закладах
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 932/932 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 2, 15, 21 Закону України “Про лікарські засоби”, Наказу Міністерства охорони здо�
ров’я від 17 серпня 2007 року за № 490 “Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікар�
ських засобів”, Наказу Міністерства охорони здоров’я від 19 липня 2005 року за № 360 “Про затверджен�
ня Правил виписування рецептів та вимог�замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначен�
ня, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підроз�
ділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог�замовлень”,
листа Міністерства охорони здоров’я від 21 вересня 2005 року № 27�01.01�32/1966 “Щодо контролю за
обігом лікарського засобу трамадол (трамалгін)”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîñèëèòè êîíòðîëü çà ðîçïîâñþäæåí-
íÿì ë³êàðñüêîãî çàñîáó òðàìàäîë (òðàìàë-
ã³í) â àïòå÷íèõ çàêëàäàõ ì³ñòà Êèºâà.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Äåð-
æàâí³é ³íñïåêö³¿ ç êîíòðîëþ ÿêîñò³ ë³êàð-
ñüêèõ çàñîá³â ó ì³ñò³ Êèºâ³:

2.1. Ñòâîðèòè òèì÷àñîâó ñï³ëüíó êîì³-
ñ³þ äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê â àïòå÷íèõ
çàêëàäàõ ì³ñòà Êèºâà ùîäî êîíòðîëþ çà
ðîçïîâñþäæåííÿì ë³êàðñüêîãî çàñîáó òðà-
ìàäîë (òðàìàëã³í).

2.2. Ðîçðîáèòè ãðàô³ê ïëàíîâèõ òà ïî-
çàïëàíîâèõ ïåðåâ³ðîê àïòå÷íèõ çàêëàä³â.

2.3. Ïîñèëèòè çàõîäè çàêîíîäàâ÷îãî

âïëèâó íà ïîðóøíèê³â âèìîã çàêîíîäàâ-
ñòâà ùîäî ðîçïîâñþäæåííÿ òðàìàäîëó
(òðàìàëã³íó).

3. Äîðó÷èòè ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó äî 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó ðîçðîáèòè
Ïîëîæåííÿ ïðî òèì÷àñîâó ñï³ëüíó êîì³-
ñ³þ äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê â àïòå÷íèõ
çàêëàäàõ ì³ñòà Êèºâà ùîäî êîíòðîëþ çà
ðîçïîâñþäæåííÿì ë³êàðñüêîãî çàñîáó òðà-
ìàäîë (òðàìàëã³í).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення комунального 
підприємства виконавчого 

органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації)

“Кращий дім”
Рішення Київської міської ради № 1050/1050 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статті 87 Цивільного кодексу України, частини четвертої статті 63, статті 78 Господарсько�
го кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, з метою забезпечення соціального обслуговування підопічних інтернатних закладів, підпорядкованих
Головному управлінню соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторон�
ньої допомоги, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
“Êðàùèé ä³ì” òà â³äíåñòè éîãî äî ñôåðè
óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿).

2. Âñòàíîâèòè ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð ñòà-
òóòíîãî ôîíäó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êðàùèé
ä³ì” 10000,0 (äåñÿòü òèñÿ÷) ãðèâåíü.

3. Çàòâåðäèòè Ñòàòóò êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) “Êðàùèé ä³ì” çã³äíî ç äîäàòêîì.

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

4.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

4.2. Çàêð³ïèòè çà êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) “Êðàùèé ä³ì” íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêî-
ãî â³äàííÿ ìàéíî, íåîáõ³äíå äëÿ çä³éñíåí-
íÿ íèì ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

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

5. Âñòàíîâèòè, ùî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ä³-
þòü â ÷àñòèí³, ùî íå ñóïåðå÷èòü öüîìó ð³-
øåííþ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Посада, ПІБ Конта тні телефони Години прийом
Години проведення " арячих "
телефонних ліній для
представни ів об'єднань
ромадян

Начальни —
Ястр бинсь ий Василь
Іванович

529-96-33 2 та 4 вівторо місяця
з 10.00 до 11.00 од.

Заст пни начальни а —
П шен о Лідія Іванівна

529-96-33
529-93-94

3 середа місяця
з 10 до 13 од.

Останній четвер місяця
з 15 до 18 од.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Заступником голови Київської міської державної адміністрації Падалкою В. М. 

22 січня 2009 р.

ГРАФІК

проведення особистого прийому громадян та прямих ("гарячих")
телефонних ліній керівниками Головного управління з питань цінової

політики виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 2009 рік,

розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Лабораторна, 1
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Про окремі заходи 
щодо реалізації продукції, 

яка містить генетично модифіковані
організми, на території міста Києва

Рішення Київської міської ради №763/763 від 11 грудня 2008 року

Керуючись пунктом 2 частини 1 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”,
пунктом 6 статті 8, пунктом 6 статті 9, пунктом 3 статті 10 Закону України “Про дитяче харчування”, стат�
тями 4, 15 Закону України “Про захист прав споживачів”, статтею 37 Закону України “Про безпечність та
якість харчових продуктів”, статтею 1 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного бла�
гополуччя населення”, статтею 51 Закону України “Про тваринний світ”, Правилами роздрібної торгівлі
продовольчими товарами, затвердженими Наказом Міністерства економіки та з питань європейської ін�
теграції України від 11.07.03 № 185, з метою захисту населення та впорядкування реалізації продуктів
харчування, які містять генетично модифіковані організми, на території міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàáîðîíèòè íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà
ðåàë³çàö³þ ïðîäóêò³â äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ,
ÿê³ ì³ñòÿòü ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâàí³ îðãà-
í³çìè.

2. Çàáîðîíèòè íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà
ðåàë³çàö³þ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ÿê³ ì³ñ-
òÿòü ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâàí³ îðãàí³çìè,
áåç íàÿâíîñò³ ïîçèòèâíîãî âèñíîâêó äåð-
æàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè ïðîäóêòó,
³íôîðìàö³¿ ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ï³ä-
ïðèºìñòâà-âèðîáíèêà, ðîçì³ùåííÿ íà óïà-
êîâêàõ òàêî¿ ïðîäóêö³¿ ³íôîðìàö³¿ óêðà¿í-
ñüêîþ ìîâîþ ïðî âì³ñò ãåíåòè÷íî ìîäè-
ô³êîâàíèõ îðãàí³çì³â.

3. Ðåêîìåíäóâàòè òîðãîâåëüíèì çàêëà-
äàì ðîçì³ùóâàòè ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ÿê³
ì³ñòÿòü ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâàí³ îðãàí³ç-
ìè, íà îêðåìèõ òîðãîâèõ ì³ñöÿõ (ñòåíäàõ,
ïðèëàâêàõ òîùî) ç íàïèñîì “Ïðîäóêö³ÿ,
ÿêà ì³ñòèòü ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâàí³ îðãà-
í³çìè” òà ç îáîâ’ÿçêîâîþ íàÿâí³ñòþ íà
öèõ ì³ñöÿõ ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ïóíê-
òó 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Ðåêîìåíäóâàòè âèðîáíèêàì ïðîäóêò³â
õàð÷óâàííÿ, ÿê³ ì³ñòÿòü ãåíåòè÷íî ìîäè-
ô³êîâàí³ îðãàí³çìè, ðîçì³ùóâàòè ³íôîð-
ìàö³þ, âêàçàíó ó ïóíêò³ 2 öüîãî ð³øåííÿ,
íà ïëîù³ íå ìåíøå 30 â³äñîòê³â çîâí³ø-

íüî¿ ïîâåðõí³ êîæíî¿ á³ëüøî¿ ñòîðîíè óïà-
êîâêè.

5. Ðåêîìåíäóâàòè òîðãîâåëüíèì çàêëà-
äàì ðîçì³ùóâàòè ³íôîðìàö³þ, âêàçàíó ó
ïóíêò³ 3 öüîãî ð³øåííÿ, íà ïëîù³ íå ìåí-
øå 15 â³äñîòê³â ñòåíäó.

6. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

6.1. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà äîòðèìàí-
íÿì ïóíêò³â 1, 2 öüîãî ð³øåííÿ. 

6.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç ìîìåíòó ïðèé-
íÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ï³äãîòóâàòè çâåðíåí-
íÿ äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ïðî-
ïîçèö³ºþ ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè Ïðàâè-
ëà òîðã³âë³ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, ÿê³
ì³ñòÿòü ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâàí³ îðãàí³ç-
ìè.

7. Öå ð³øåííÿ íàáóâàº ÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷-
íÿ 2009 ðîêó.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³ä-
ïðèºìíèöòâà, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà
ïîñëóã.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про погодження відкритому акціонерному 
товариству “Київський завод 

безалкогольних напоїв “Росинка” 
надання (подовження терміну дії) 

спеціального дозволу 
на користування підземними водами 

за допомогою артезіанської свердловини
№ 1/1804, розташованої 

на вул. Ежена Потье, 6 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 760/760 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пункту 7 Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.08 № 273, та враховуючи звернення ВАТ “Київський
завод безалкогольних напоїв “Росинка” від 31.07.08 № 678, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Êè¿âñüêèé çàâîä áåçàëêîãîëü-
íèõ íàïî¿â “Ðîñèíêà” íàäàííÿ (ïîäîâæåí-
íÿ òåðì³íó ä³¿) ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó íà êî-
ðèñòóâàííÿ ï³äçåìíèìè âîäàìè çà äîïî-
ìîãîþ àðòåç³àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè
¹ 1/1804, ðîçòàøîâàíî¿ íà âóë. Åæåíà Ïî-
òüå, 6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî îñòàòî÷íå ð³øåí-
íÿ ùîäî íàäàííÿ ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó,

çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ,
ïðèéìàºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки 
закритому акціонерному товариству 

“Завод будівельних конструкцій” 
для експлуатації та обслуговування 

виробничої бази на вул. Якутській, 10 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 877/877 від 18 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè òðåñòó “Êè¿â³íæáóä” ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ïëîùåþ 0,13 ãà, â³äâåäåíî¿ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
â³ä 01.10.79 ¹ 1288/17 “Ïðî â³äâåäåííÿ
óïðàâë³ííþ “Êè¿âì³ñüêøëÿõáóä” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ï³ä áóä³âíèöòâî êîìïëåêñó
øëÿõîâî¿ åêñïëóàòàö³éíî¿ ä³ëüíèö³ ç àñ-
ôàëüòîçì³øóâà÷åì äëÿ âåëèêî¿ îêðóæíî¿
äîðîãè ³ ìàéäàí÷èêà äëÿ ìèòòÿ óðí” òà â³ä
03.03.82 ¹ 301 “Ïðî óòâîðåííÿ ãåíï³äðÿä-
íîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî òðåñòó “Êè¿â³íæáóä”
(ëèñò-çãîäà â³ä 27.05.2005 ¹ 108), òà ïå-
ðåâåñòè çàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çå-
ìåëü çàïàñó ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó,
çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî
ïðèçíà÷åííÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Çàâîä áóä³-
âåëüíèõ êîíñòðóêö³é” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ áàçè íà âóë.
ßêóòñüê³é, 10 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Çàâîä áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é”,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³-
øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðî-
ê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
2,15 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ âèðîáíè÷î¿ áàçè íà âóë. ßêóòñüê³é, 10
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ó òî-
ìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 2,02 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
01.11.77 ¹ 1587/14 “Ïðî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè áóä³âåëüíî-ìîíòàæíîìó
óïðàâë³ííþ “Êè¿âïðîìçâ’ÿçîêáóä” ï³ä áó-
ä³âíèöòâî âèðîáíè÷î¿ áàçè â Ëåí³íãðàä-
ñüêîìó ðàéîí³” òà â³ä 16.06.80 ¹ 800/15
“Ïðî â³äâåäåííÿ äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè óïðàâë³ííþ “Êè¿âïðîìçâ’ÿçîêáóä”
ï³ä ïîøèðåííÿ òåðèòîð³¿”;

— ïëîùåþ 0,13 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿç-
êó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà-
÷åííÿ.

4. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó

“Çàâîä áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é”:
4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
4.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê” (³ç çì³íàìè òà äî-
ïîâíåííÿìè).

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.03.2005 ¹ 19-2264, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 23.12.2004
¹ 10423, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
29.01.2005 ¹ 071/04-4-19/4483, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
16.01.2006 ¹ 03-15/19.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про вдосконалення 
інфраструктури підтримки підприємництва 

у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 930/930 від 25 грудня 2008 року

З метою розвитку інфраструктури підтримки підприємництва, впорядкування місцезнаходження суб’�
єктів господарської діяльності на території м. Києва та недопущення легалізації підприємств, що відсутні
за своїм місцезнаходженням і ухиляються від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè Öåíòð ïî íàäàííþ ïîñëóã
ñóá’ºêòàì ï³äïðèºìíèöòâà ç ðàéîííèìè
ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ó ñêëàä³ êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé á³çíåñ-öåíòð”.

2. Ïîêëàñòè íà Öåíòð ïî íàäàííþ ïî-
ñëóã ñóá’ºêòàì ï³äïðèºìíèöòâà íàäàííÿ
îô³ñíèõ, ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâíèõ
ïîñëóã, ïîñëóã ç êîðèñòóâàííÿ îô³ñíîþ
òåõí³êîþ, ïðèì³ùåííÿìè òà îáëàäíàííÿì,
çàáåçïå÷åííÿ çâ’ÿçêîì (ïîøòîâèì, åëåê-
òðîííèì òà òåëåôîííèì), íàäàííÿ åêñ-
ïåðòíèõ ïîñëóã òîùî.

3. Îïëàòà ïîñëóã, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 2
öüîãî ð³øåííÿ, çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³
óãîäè ì³æ ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì “Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé á³çíåñ-öåíòð” ó âèãëÿä³
îäíîðàçîâî¿ ñïëàòè ó ðîçì³ð³ 1,5 ì³í³ìàëü-
íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà çà ùîêâàðòàëüíå
îáñëóãîâóâàííÿ ó ðîçì³ð³ 0,5 ì³í³ìàëüíî¿
çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

4. Êîøòè, îäåðæàí³ â³ä ïëàòè çà íàäàí-
íÿ îô³ñíèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ ïîñëóã, çà-
ðàõîâóþòüñÿ ó ðîçì³ðàõ:

— 75 â³äñîòê³â — äî ì³ñüêîãî áþäæåòó
ì³ñòà Êèºâà;

— 25 â³äñîòê³â — íà ðàõóíîê ÊÏ “Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé á³çíåñ-öåíòð” äëÿ ïîêðèò-
òÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàäàííÿì öèõ ïî-
ñëóã.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî ìàòåð³àëü-
íî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïî÷àòêó ðî-
áîòè Öåíòðó ïî íàäàííþ ïîñëóã ñóá’ºêòàì
ï³äïðèºìíèöòâà òà éîãî ðàéîííèõ ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.

5.2. Âèçíà÷èòè àäðåñè â ðàéîíàõ ì. Êè-
ºâà, çà ÿêèìè áóäóòü ðåºñòðóâàòèñÿ ñóá’-
ºêòè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

5.3. Âèçíà÷èòè ðàõóíîê, íà ÿêèé áóäóòü
çàðàõîâóâàòèñÿ êîøòè â³ä íàäàííÿ ïîñëóã
Öåíòðîì ïî íàäàííþ ïîñëóã ñóá’ºêòàì
ï³äïðèºìíèöòâà òà éîãî ðàéîííèìè ñòðóê-
òóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè äî ì³ñüêîãî áþäæå-
òó ì³ñòà Êèºâà.

6. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì âèä³ëèòè ïðèì³ùåííÿ äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Öåí-
òðó ïî íàäàííþ ïîñëóã ñóá’ºêòàì ï³äïðè-
ºìíèöòâà ïîðÿä ç ðîáî÷èìè ì³ñöÿìè äåð-
æàâíèõ ðåºñòðàòîð³â.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà,
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã ³ ïî-
ñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ïðîìèñ-
ëîâî¿, ³ííîâàö³éíî¿ òà ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³-
òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ìîëîäü íà ñöåíó
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Мин лої п’ятниці о олосили мо-
ви часті Все раїнсь ом від-
ритом он рсі а торсь ої май-
стерності імені Ми оли Я овчен-
а. 2008 ро відб вся обласний
он рс Я овчен а, я ий зібрав
молоді а торсь і таланти Черні-
івщини — бать івщини еніаль-
но о раїнсь о о омі а, всена-
родн любов і визнання я ом
принесли роботи в фільмах "За
двома зайцями", "В степах У ра-
їни", "Фараони". Нині он рсан-
ти зі всієї У раїни зма атим ться
за звання най ращо о а тора-
аматора.

Êîíêóðñ ³ìåí³ Ìèêîëè ßêîâ÷åíêà ïðî-
âîäèòü òîâàðèñòâî “×åðí³ã³âñüêå çåìëÿöòâî
â ì³ñò³ Êèºâ³” íà ÷îë³ ç Â³êòîðîì Òêà÷åí-
êîì, ñï³ëüíî ç Íàö³îíàëüíèì óí³âåðñèòåòîì
òåàòðó, ê³íî ³ òåëåáà÷åííÿ ³ìåí³ ². Êàðïåí-
êà-Êàðîãî, ñï³ëêîþ ê³íåìàòîãðàô³ñò³â Óêðà-
¿íè. Ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó íàäàº ïî÷åñíèé
ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Ïðèëóêè, ìåöåíàò Þð³é
Êîïòºâ. Ñàìå íà ìåöåíàòñüê³ êîøòè ð³ê òî-
ìó â ì³ñò³ Ïðèëóêè, äå íàðîäèâñÿ âèäàòíèé
àêòîð, íà Òåàòðàëüí³é ïëîù³ àêòîðîâ³ áóëî
âñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèê, ìàéæå òî÷íà êîï³ÿ
òîãî, ÿêèé óæå íå îäèí ð³ê ïðèêðàøàº ñêâåð

á³ëÿ Íàö³îíàëüíîãî òåàòðó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàí-
êà, äå âïðîäîâæ ðîê³â ïðàöþâàâ ãåí³àëüíèé
êîì³ê Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷. Òîæ êîíêóðñ ³ìå-
í³ ìàéñòðà, ÿêèé ðîçïî÷íåòüñÿ ó Ïðèëóêàõ,

à çàê³í÷èòüñÿ â Êèºâ³, íà ð³äí³é äëÿ ßêîâ-
÷åíêà ñöåí³, îá’ºäíàº äâà íàéð³äí³øèõ äëÿ
àêòîðà ì³ñòà.

ßê ïîâ³äîìëÿþòü îðãàí³çàòîðè, â êîíêóð-

ñ³ ìàþòü ïðàâî áðàòè ó÷àñòü ëèøå íåïðî-
ôåñ³éí³ àêòîðè, àêòîðè-àìàòîðè â³êîì â³ä
14 äî 22 ðîê³â. Çàÿâêè íà ó÷àñòü ó êîíêóð-
ñ³ ïðèéìàþòü äî 15 áåðåçíÿ. Î÷³êóþòü, ùî
â êîíêóðñ³ â³çüìóòü ó÷àñòü ïðèáëèçíî ñòî
ó÷àñíèê³â ³ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Êîí-
êóðñí³ âèñòóïè â³äáóâàòèìóòüñÿ íàïðèê³í-
ö³ áåðåçíÿ â Áóäèíêó êóëüòóðè ì³ñòà Ïðè-
ëóêè. Ó÷àñíèêè ìàþòü âèêîíàòè ìîíîëîã,
áàéêó, ôðàãìåíò âèñòàâè, à òàêîæ íîìåð â
óëþáëåíîìó æàíð³ íà âèá³ð. Æóð³ ñïîä³-
âàºòüñÿ, ùî ó÷àñíèêè â³ääàâàòèìóòü ïåðå-
âàãó ñàìå ãóìîðèñòè÷íîìó æàíðó, â ÿêîìó
ïðîñëàâèâñÿ ìàåñòðî.

Ï³äáèòè ï³äñóìêè ³ âèçíà÷èòè íàéêðàùèõ
îðãàí³çàòîðè ïëàíóþòü íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ íà
ñöåí³ Íàö³îíàëüíîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Â Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ ô³-
íàë êîíêóðñó, äå ñåìåðî ó÷àñíèê³â âèáîðþ-
âàòèìóòü çâàííÿ íàéêðàùîãî àêòîðà. Â òîé
æå äåíü áóäå îãîëîøåíî ëàóðåàò³â êîíêóð-
ñó ³ áóäå ãàëà-êîíöåðò íà ÷åñòü çàêðèòòÿ.

Íàéêðàùèõ ìîëîäèõ àêòîð³â âèçíà÷àòè-
ìå ïîâàæíå æóð³. Ãîëîâóº â íüîìó â³öå-ïðå-
çèäåíò Àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè ²ãîð Áåç-
ã³í. ×ëåíè æóð³: àêòîð Íàö³îíàëüíîãî òåàò-
ðó Ôðàíêà Áîãäàí Áåíþê, àêòîð Ìîëîäîãî
òåàòðó Îëåêñàíäð Áåçñìåðòíèé, ãîëîâíèé
ðåäàêòîð æóðíàëó “Ê³íî-òåàòð” Ëàðèñà
Áðþõîâåöüêà, ê³íîðåæèñåð Âàñèëü Â³òåð,
ïîåò Þð³é Ðèá÷èíñüêèé. Íà ïåðåêîíàííÿ
îñòàííüîãî, º íåáàãàòî íàö³é, äëÿ ÿêèõ ãó-
ìîð áóâ ãîëîâíèì ðÿò³âíèêîì ó íàéñêðóò-
í³ø³ ÷àñè. Äî òàêèõ íàðîä³â, çà ñëîâàìè
Ðèá÷èíñüêîãî, íàëåæàòü ³ óêðà¿íö³. Òîæ
êîíêóðñ ÿêðàç íà ÷àñ³

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У столиці Франції відб лася між-
народна вистав а одя Pret-A-
Porter. У раїнсь мод на ній
репрезент вали дизайнери Оль а
Громова, О сана Каравансь а,
Андре Тан, Тетяна Земс ова,
Олена Ворожбит та Олена Даць.
Під час вистав и вони продемон-
стр вали частин осінньо-зимо-
вих оле цій на стенді "У раїн-
сь а платформа", а та ож зроби-
ли спільний по аз. Рез льтатом
поїзд и стало знайомство іно-
земних по пців з раїнсь ою
модою та нала одження ділових
онта тів.

Ìèíóëîãî òèæíÿ â Ïàðèæ³ çàê³í÷èëà-
ñÿ ì³æíàðîäíà âèñòàâêà Pret-A-Porter
Paris. Ï³ä ãàñëîì “The heart of fashion”
(“Ñåðöå ìîäè”) äâ³÷³ íà ð³ê âîíà îçíà-
éîìëþº â³äâ³äóâà÷³â, ùî º ïîòåíö³éíèìè
ïîêóïöÿìè, ç ìàðêàìè îäÿãó ð³çíèõ êðà-
¿í òà íîâ³òí³ìè òåíäåíö³ÿìè ó ìîä³. Öüî-
ãîð³÷ â åêñïîçèö³¿ âçÿëè ó÷àñòü ³ óêðà¿í-
ñüê³ äèçàéíåðè — Îëüãà Ãðîìîâà, Îêñà-
íà Êàðàâàíñüêà, òàíäåì Òåòÿíè Çåìñêî-
âî¿ ³ Îëåíè Âîðîæáèò, Àíäðå Òàí òà Îëå-
íà Äàöü. ¯õ çàïðîñèëè ïðåäñòàâíèêè âè-
ñòàâêè Ìàþð³ Ñåíãøàí òà Îëüãà Ïðîêîï-
’ºâà, ÿê³ ó æîâòí³ â³äâ³äàëè Óêðà¿íñüêèé
òèæäåíü ìîäè. Äî Ïàðèæà â³ò÷èçíÿí³ äè-
çàéíåðè ïðèâåçëè ÷àñòèíó ñâî¿õ íîâèõ
îñ³ííüî-çèìîâèõ êîëåêö³é 2009—2010, ùî
ïðåçåíòóâàëè íà ñï³ëüíîìó òðèäöÿòèìåò-
ðîâîìó ñòåíä³ “Óêðà¿íñüêà ïëàòôîðìà”.
Ðîçòàøóâàâñÿ â³í ó íàéêðåàòèâí³ø³é ñåê-
ö³¿ Atmosphere’s — ïîðó÷ ç ³òàë³éöÿìè òà
ôðàíöóçàìè. Íàö³îíàëüíèé êîëîðèò ñòâî-
ðþâàëî îôîðìëåííÿ ñòåíäà òà âèêîðèñ-
òàííÿ ÿê ãîëîâíîãî åëåìåíòà äèçàéíó æ³-
íî÷î¿ òðèï³ëüñüêî¿ ô³ãóðêè.

Ïî¿çäêà îá³éøëàñÿ äèçàéíåðàì íåäåøå-

âî — ëèøå îðãàí³çàö³éíèé âíåñîê çà ó÷àñòü
ó âèñòàâö³ êîøòóâàâ 3,5 òèñÿ÷³ ºâðî. ßê
ðîçïîâ³ëà äèçàéíåð Îëüãà Ãðîìîâà, óêðà-
¿íö³ ìàëè äâ³ ìåòè: çàÿâèòè ïðî ñåáå íà
ïîêàç³, êóäè êîæåí ï³äãîòóâàâ ïî 15 ìîäå-
ëåé, à òàêîæ íàëàãîäèòè á³çíåñîâ³ çâ’ÿçêè
ç ìîæëèâèìè ïîêóïöÿìè (áàéºðàìè). Äëÿ
öüîãî íà ñòåíäàõ áóëî ïðåäñòàâëåíî ïî 30
ìîäåëåé êîæíîãî ç äèçàéíåð³â, ï³äãîòîâà-
íî ³íôîðìàö³éí³ áóêëåòè òà ëóê-áóêè (ç
ôîòîãðàô³ÿìè êîëåêö³é). Â³ò÷èçíÿíèé ïî-
êàç â³äáóâñÿ ï³ä íàçâîþ Ukrainian Fashion

Games (“Óêðà¿íñüê³ ìîäí³ ³ãðè”). “Â³ä íàñ
íå î÷³êóâàëè òàêî¿ ïðîôåñ³éíîñò³, — ðîç-
ïîâ³ëà äèçàéíåð Îëüãà Ãðîìîâà. — Âñ³ áó-
ëè çäèâîâàí³, ùî ìè äåìîíñòðóºìî íå
ïðîñòî åòí³÷íó ìîäó, à ÿê³ñíèé îäÿã ó ñâ³-
òîâèõ òðåíäàõ. Íàâ³òü äðóæèíà ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòðà Ôðàíö³¿ çàçíà÷èëà, ùî òàê³ ðå÷³ íî-
ñèëè á ³ æ³íêè ¿¿ ð³âíÿ”.

À âò³ì, ïðî êîíêðåòí³ äîñÿãíåííÿ â³ä
ó÷àñò³ ó Pret-A-Porter Paris ãîâîðèòè çàðà-
íî, ïîêè ùî òðèâàþòü ïåðåìîâèíè.

Äèçàéíåðè çàóâàæóþòü, ùî öüîãî ðî-

êó êðèçà ïîçíà÷èëàñÿ ³ íà âèñòàâö³: ¿¿
â³äâ³äàëî áàºéð³â íà 40 â³äñîòê³â ìåíøå,
í³æ òîð³ê. Â³äîìî, ùî óêðà¿íö³â çàïðî-
ñèëè âçÿòè ó÷àñòü ó íàñòóïí³é åêñïîçè-
ö³¿. À ³òàë³éñüêèé àãåíò Àìàíäà Ïåð-
òðàíñ, ùî çàéìàºòüñÿ ³òàë³éñüêèìè,
ôðàíöóçüêèìè òà ÿïîíñüêèìè áðåíäàìè,
çàïðîïîíóâàëà ïðåäñòàâèòè îñ³ííüî-çè-
ìîâ³ êîëåêö³¿ â øîó-ðóìàõ Ì³ëàíà òà Ïà-
ðèæà. Ê³ëüêà ìîäåëåé îäÿãó â³ä³áðàâ
ôðàíöóçüêèé æóðíàë äëÿ çéîìêè ìîäíèõ
òðåíä³â ñåçîíó îñ³íü-çèìà 2009—2010

Óêðà¿íñüêó ìîäó ïîáà÷èâ Ïàðèæ
Â³ò÷èçíÿí³ äèçàéíåðè âçÿëè ó÷àñòü ó ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³ Pret-A-Porter Paris

Символом "У раїнсь ої платформи" дизайнери обрали трипільсь жіноч фі р

Ірина Матяш, до тор історичних на , презент є сайт "Ми ола Я овчен о"

Êîíêóðñ àêòîðñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³ ³ìåí³ Ìèêîëè ßêîâ÷åíêà 
íàáóâ âñåóêðà¿íñüêîãî ìàñøòàáó
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Ó Ðèç³ “ïðîëåò³ëè” ïîâç Âàíêóâåð
Çá³ðíà Óêðà¿íè ç õîêåþ íå ç³ãðàº íà Îë³ìï³àä³-2010
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Мрія раїнсь их прихиль-
ни ів хо ею вперше з
2002 ро побачити наш
національн збірн на Зи-
мових Олімпійсь их і рах
не здійснилася. Це стало
відомо вже після др ої
з стрічі відбір ово о т рні-
р , в я ій "синьо-жовті"
пост пилися осподарям
зма ань — латвійцям. Са-
ме вони й поїд ть до а-
надсь о о Ван вера
2010 році, а нашій збірній
завдання завоювати п ті-
в на Олімпіад доведеть-
ся від ласти до Сочі-2014.

Âïåðøå ³ âîñòàííº çá³ðíà
Óêðà¿íè ç õîêåþ íà Çèìîâèõ
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ âèñòóïàëà ó
2002 ðîö³ â àìåðèêàíñüêîìó
Ñîëò-Ëåéê-Ñ³ò³, äå íàøà êîìàí-
äà ï³ä êåð³âíèöòâîì Àíàòîë³ÿ
Áîãäàíîâà çàéíÿëà äåñÿòå — ï³ä-
ñóìêîâå — ì³ñöå. ×åðåç ÷îòèðè
ðîêè äî ³òàë³éñüêîãî Òóðèíà “ñè-
íüî-æîâò³” íå ïî¿õàëè — ó â³äá³ð-
êîâîìó òóðí³ð³ â àâñòð³éñüêîìó
Êëàãåíôóðò³ ïåðøå ì³ñöå, à ç íèì
³ ïóò³âêó íà ãîëîâí³ çìàãàííÿ ÷î-
òèðèð³÷÷ÿ, çäîáóëè êàçàõè.

Ç òîãî ÷àñó âîäè âèòåêëî áàãà-
òî, ñòàâëåííÿ â Óêðà¿í³ äî õîêåþ
ç ïðèõîäîì íà ïîñàäó ïðåçèäåíòà
ôåäåðàö³¿ Àíàòîë³ÿ Áðåçâ³íà çì³-
íèëîñÿ íà êðàùå ³, çäàâàëîñÿ, ìè
ìàºìî øàíñè ïîáîðîòèñÿ çà ì³ñ-
öå ñåðåä äâàíàäöÿòè ó÷àñíèê³â
îë³ìï³éñüêîãî òóðí³ðó. Çàçíà÷èìî,
ùî öüîãî ðàçó êåð³âíèêàì çá³ðíî¿

Óêðà¿íè âäàëîñÿ ç³áðàòè ëåäü ÷è íå
íàéñèëüí³øèé çà îñòàíí³ ðîêè
ñêëàä (ïðî çàîêåàíñüêèõ ëåã³îíå-
ð³â Îëåêñ³ÿ Ïîí³êàðîâñüêîãî ³
Ðóñëàíà Ôåäîòåíêà, ÿñíà ð³÷, íå
ãîâîðèòèìåìî). Äî òîãî æ, çà çäî-
áóòòÿ ïóò³âêè íà Îë³ìï³àäó ó Âàí-
êóâåð³, õîêåéíèé òóðí³ð ÿêî¿ â³ä-
áóäåòüñÿ ç 16 äî 28 ëþòîãî 2010 ðî-
êó, òðåíåðàì ³ ãðàâöÿì ïîîá³öÿëè
ñîë³äí³ ïðåì³àëüí³. Íà æàëü, öüî-
ãî âèÿâèëîñÿ çàìàëî — äî Êàíà-
äè, ó ÿê³é ³ ïðèäóìàëè õîêåé, ¿äóòü
íå óêðà¿íö³, à ëàòèø³.

“Õðåùàòèê” óæå ïîâ³äîìëÿâ
ïðî ïåðåìîãó çá³ðíî¿ Óêðà¿íè â
ñòàðòîâîìó ïîºäèíêó â³äá³ðêîâî-
ãî îë³ìï³éñüêîãî õîêåéíîãî òóð-
í³ðó íàä êîìàíäîþ ²òàë³¿ ç ðàõóí-
êîì 3:2. Â³äçíà÷èëèñÿ òîä³ Ñåð-
ã³é Âàðëàìîâ (äâ³÷³) ³ Îëåêñàíäð
Ìàòåðóõ³í. Òîãî æ äíÿ ãîñïîäàð³
çìàãàíü íå çàëèøèëè æîäíîãî
øàíñó óãîðöÿì — 7:3, ï³ñëÿ ÷îãî
ñòàëî çðîçóì³ëî: ïåðåìîãà ó ãð³ ç

Ëàòâ³ºþ çàçäàëåã³äü çàáåçïå÷èòü
Óêðà¿í³ ïåðøå ì³ñöå ³ ïóò³âêó íà
Îë³ìï³àäó.

Ùîá çäîëàòè îï³ð ëàòâ³éö³â, íà-
ø³é êîìàíä³ áóëî á ìàëî ïðîñòî
âèéòè íà ë³ä òà ç³ãðàòè ë³ïøå â³ä
ãîñïîäàð³â çìàãàíü. Óêðà¿íöÿì
ïîòð³áíî áóëî çëàìàòè ñòåðåîòèï
íåâäà÷ ó ïðîòèñòîÿííÿõ ç ïðè-
áàëòàìè. Äèâà, íà æàëü, çíîâó íå
ñòàëîñÿ, õî÷à ãîñòÿì ³ âäàëîñÿ çà-
âäÿêè ïîòóæíîìó ïîñòð³ëó Àíäð³ÿ
Ñðþáêà â³äêðèòè ðàõóíîê. Äðó-
ãèé ïåð³îä çàëèøèâñÿ çà ëàòâ³é-
öÿìè, ÿê³ ñïî÷àòêó, çóñèëëÿìè
Ìàðò³íüøà Êàðñóìñà, âèêîðèñòà-
ëè ÷èñåëüíó ïåðåâàãó, à ïîò³ì Ì³-
êåë³ñ Ðåäë³õñ ñêîðèñòàâñÿ ïîìèë-
êîþ â çàõèñò³ Äìèòðà Òîëêóíîâà.
Ùå ñêëàäí³øîþ ñèòóàö³ÿ äëÿ íà-
øî¿ çá³ðíî¿ ñòàëà ï³ñëÿ òîãî, ÿê
Îëåêñàíäð Íåæèâ³éñ íà 48-é õâè-
ëèí³ çàêèíóâ ó âîðîòà ²ãîðÿ Êàð-
ïåíêà òðåòþ øàéáó. Íàïðèê³íö³
òðåòüîãî ïåð³îäó Îëåêñàíäðó Ñå-

óêàíäó íå çàëèøàëîñÿ í³÷îãî, ÿê
äâ³÷³ çàì³íþâàòè Êàðïåíêà íà ïî-
ëüîâîãî ãðàâöÿ. Ïåðøà ñïðîáà âè-
ÿâèëàñÿ âäàëîþ — Ñåðã³é Êëè-
ìåíòüºâ îäíó øàéáó â³ä³ãðàâ, àëå
çà 15 ñåêóíä äî ñèðåíè ßí³ñ
Ñêðóêòñ âðàçèâ ïîðîæí³ âîðîòà,
ïðèí³ñøè ñâî¿é êîìàíä³ ïåðåìî-
ãó ç ðàõóíêîì — 4:2.

Ïîðàçêà ç ð³çíèöåþ ó äâ³ øàé-
áè íå çàëèøèëà Óêðà¿í³ æîäíîãî
øàíñó íà îë³ìï³éñüêó ïóò³âêó.
Ïîòðàïèòè äî Âàíêóâåðà ìîãëè
ëèøå ³òàë³éö³, ÿê³ â äðóãîìó òóð³
ïåðåìîãëè Óãîðùèíó — 4:1, òà ëà-
òèø³. Ó ãð³ ñàìå ç óãîðöÿìè óêðà-
¿íöÿì çàëèøàëîñÿ áèòèñÿ çà ïðåñ-
òèæ ³ ñïðîáóâàòè âçÿòè ðåâàíø çà
ïîðàçêó â ïîºäèíêó çà âèõ³ä äî
åë³òíîãî äèâ³ç³îíó ÷åìï³îíàòó ñâ³-
òó. Äîâãî çäàâàëîñÿ, ùî äî ïåðå-
ìîãè íàø³é êîìàíä³ — ìîâ äî íå-
áà, òà ùå é ñóïåðíèê äâ³÷³ çàñìó-
òèâ Êîñòÿíòèíà Ñ³ì÷óêà. Ãðà â
íàøèõ çåìëÿê³â íå ëàäèëàñÿ ³ ëè-
øå çà 8 õâèëèí äî ô³íàëüíî¿ ñè-
ðåíè ñòàâñÿ ïåðåëîì — òî÷í³ êèä-
êè Îëåãà Òèì÷åíêà ³ Îëåêñàíäðà
Ìàòåðóõ³íà äàëè çìîãó çð³âíÿòè
ðàõóíîê. Íà îñòàíí³õ õâèëèíàõ
ñóïåðíèêè îáì³íÿëèñÿ çàêèíóòè-
ìè øàéáàìè ó á³ëüøîñò³ — ó “ñè-
íüî-æîâòèõ” â³äçíà÷èâñÿ Âàäèì
Øàõðàé÷óê. Çà ðàõóíêó 3:3 ïðè-
çíà÷èëè äîäàòêîâèé ÷àñ, àëå
êîìàíäè ïåðåâàæíî äáàëè ïðî
áåçïåêó âëàñíèõ âîð³ò. À îñü ó ñå-
ð³¿ ï³ñëÿìàò÷åâèõ áóë³ò³â óäà÷à áó-

ëà íà áîö³ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, ó ÿê³é
ñâî¿ ñïðîáè ðåàë³çóâàëè Äìèòðî
Öèðóëü ³ Ñåðã³é Âàðëàìîâ.

Ó îñòàíí³é ãð³ òóðí³ðó Ëàòâ³ÿ ç
ðàõóíêîì 4:1 ïåðåìîãëà ²òàë³þ. Îò-
æå, ñàìå ïðèáàëòè ïîïðÿìóþòü äî
îë³ìï³éñüêîãî Âàíêóâåðà. Íàø³é
çá³ðí³é çàëèøàºòüñÿ ïðîàíàë³çóâà-
òè “ðèçüê³ ïîìèëêè” ³ ãîòóâàòèñÿ
äî íîâîãî, íå ìåíø â³äïîâ³äàëüíî-
ãî, ñòàðòó. Íàâåñí³ íà Óêðà¿íó î÷³-
êóº ÷åìï³îíàò ñâ³òó â äðóãîìó äè-
âèç³îí³ (Òîðóí, Ïîëüùà), ç ÿêîãî
äî åë³òè ñâ³òîâîãî õîêåþ ïîòðàïèòü
ò³ëüêè ïåðåìîæåöü çìàãàíü

Óêðà¿íö³ ðîç³ãð³þòüñÿ íà Ê³ïð³
Ôóòáîë³ñòè íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè â³çüìóòü ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíîìó òóðí³ð³

Íàïåðåäîäí³ â³äëüîòó íà Ê³ïð
íà áàç³ â Êîí÷à-Çàñï³ â³äáóëîñÿ
â³äêðèòå òðåíóâàííÿ ôóòáîë³ñò³â,
à òàêîæ ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ Îëåê-
ñ³ÿ Ìèõàéëè÷åíêà. ßê çàçíà÷èâ
ïàí Ìèõàéëè÷åíêî, âèçíà÷àþ÷è
êîëî ôóòáîë³ñò³â íà öåé çá³ð, òðå-
íåðñüêèé øòàá ïåðåäóñ³ì îð³ºí-
òóâàâñÿ íà òå, ùî ïîáà÷èâ ó ïå-
ð³îä ì³æñåçîííî¿ ï³äãîòîâêè â³ò-
÷èçíÿíèõ êîìàíä. Òàê, òðåíåðè
çá³ðíî¿ â³äâ³äàëè çáîðè áàãàòüîõ
êëóá³â, ïåðåãëÿíóëè íèçêó êîí-
òðîëüíèõ ïîºäèíê³â. Òîæ íà òóð-
í³ð ³ âèêëèêàëè ñàìå òèõ ãðàâö³â,
ÿê³ íàðàç³ ìàþòü ïåðåêîíëèâ³øèé
âèãëÿä çà ³íøèõ êàíäèäàò³â äî

çá³ðíî¿. “Íà ö³ ìàò÷³ ìè âèêëè-
êàëè äâàäöÿòü ÷îòèðè ôóòáîë³ñòè,
àëå, íà æàëü, ÿê öå ÷àñòî áóâàº,
â îñòàííþ ìèòü âèíèêëè ïåâí³
ïðîáëåìè. Ïåðø çà âñå, ìè íå
çìîæåìî çàä³ÿòè â ê³ïðñüêîìó
òóðí³ð³ Àíäð³ÿ Øåâ÷åíêà, ÿêèé
îòðèìàâ òðàâìó áóêâàëüíî íàïå-
ðåäîäí³ ñâîãî â³ä’¿çäó äî Êèºâà.
Êð³ì öüîãî, ìè ñïåö³àëüíî íå âè-
êëèêàëè íà öåé çá³ð ï³âçàõèñíè-
êà “Äèíàìî” Îëåãà Ãóñºâà, îñ-
ê³ëüêè â³í íà äàíèé ìîìåíò ùå íå
íàáðàâ êîëèøíüî¿ ôîðìè. Àëå äó-
æå ñïîä³âàºìîñÿ, ùî â áåðåçí³
Îëåã óæå áóäå ãîòîâèé íà 100 â³ä-
ñîòê³â. Äåÿêèõ ôóòáîë³ñò³â ìè íå

çìîãëè çàëó÷èòè ÷åðåç òðàâìè.
Éäåòüñÿ, ïåðø çà âñå, ïðî Ñòàí³-
ñëàâà Áîãóøà (“Äèíàìî”), Îëåê-
ñàíäðà Êó÷åðó (“Øàõòàð”) òà
Ãðèãîð³ÿ ßðìàøà (“Âîðñêëà”)”,—
íàãîëîñèâ ïàí Ìèõàéëè÷åíêî.

Çà ñëîâàìè íàñòàâíèêà “ñèíüî-
æîâòî¿” êîìàíäè, öåé òóðí³ð áó-
äå äóæå âàæëèâèì. Îñê³ëüêè íà-
ñòóïíîãî ðàçó êîìàíäà çáåðåòüñÿ

ëèøå íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ, íàïå-
ðåäîäí³ â³äá³ðêîâîãî ìàò÷ó ÷åì-
ï³îíàòó ñâ³òó-2010 ç êîìàíäîþ
Àíãë³¿. “ß ðîçóì³þ, ùî ëþòíåâ³
ìàò÷³ äîñèòü ñïåöèô³÷í³, àäæå íå
âñ³ ãðàâö³ ïåðåáóâàþòü â îäíàêî-
â³é ô³çè÷í³é ôîðì³. ² ÷àñó, àáè
ùîñü çì³íèòè â öüîìó ïëàí³, â
íàñ íåìàº. Îäíàê ó êîæí³é çó-
ñòð³÷³ ïîòð³áíî ïðàãíóòè ïåðå-

ìîãòè. ßêùî öüîãî íå ðîáèòè, òî
öå áóäå íå ãðà, à çâè÷àéíå òðåíó-
âàííÿ, ÿêå ìè ìîæåìî ïðîâåñòè
³ â Êèºâ³, í³êóäè íå âè¿æäæàþ÷è.
Õî÷ ðåçóëüòàò ³ ìàº çíà÷åííÿ, çà-
öèêëþâàòèñÿ íà íüîìó òåæ íå áó-
äåìî. Íàì âàæëèâ³øå ïåðåãëÿíó-
òè äåÿê³ ïîºäíàííÿ ãðàâö³â, òàê-
òè÷í³ ïîáóäîâè”, — ñêàçàâ Îëåê-
ñ³é Ìèõàéëè÷åíêî

Оле санд СЕУКАНД, олов-
ний тренер збірної У раїни:
— Коли вир шаємо на б дь-

я ий т рнір, др зі та вболівальни-
и бажають спіх й дачі. У рі з
Латвією я раз останньої нам і не
вистачило. Я подя вав равцям
за самовіддач . Гадаю, що др -
ий ол, забитий осподарями
зма ань, сміливо можна назвати
переломним — це б в подар но
с перни ові.
Після з стрічі з латвійцями б -

ло неле о налашт ватися на матч
з У орщиною. Вважаю це своєю
провиною — не вдалося знайти
потрібних слів, щоб мобіліз вати
оманд . Я задоволений, адже
нам далося врят вати поєдино
і перемо ти серії б літів.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

І В ВО ПО П Ш О

1. Латвія 3 3 0 0 0 15-6 9

2. У раїна 3 1 1 0 1 9-9 5

3. Італія 3 1 0 0 2 7-8 3

4. У орщина 3 0 0 1 2 7-15 1

Ï³äñóìêîâà òàáëèöÿ

Хо еїсти збірної Латвії під час з стрічі з раїнцями за перемо "стояли
стіною"
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Ìàð³ÿ ÑÅÌÅÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні о 19 одині за иївсь им часом національна
збірна У раїни з ф тбол зі рає перший матч цьом
сезоні. У рам ах міжнародно о т рнір на призи ф т-
больної асоціації Кіпр , що відб вається в цій раїні,
наші ф тболісти зі рають із омандою Словаччини. У
разі позитивно о рез льтат поєдин раїнці зав-
трашньом фіналі зі рають із переможцем іншої пари
Кіпр — Сербія. На цей т рнір оловний тренер збірної
У раїни Оле сій Михайличен о спочат запросив два-
дцять чотири ф тболісти. Втім, травми іль ох равців
внесли свої оре тиви, й на Кіпрі пан Михайличен о не
зможе розрахов вати на апітана збірної, форварда
італійсь о о "Мілана" Андрія Шевчен а та ще іль ох
равців. Водночас перше запрошено до збірної захис-
ни а дніпропетровсь о о "Дніпра" Павла Пашаєва та
воротаря донець о о "Шахтаря" Р стама Х джамова.

Головний тренер національної збірної У раїни Оле сій Михайличен о в аз є шлях на Кіпр
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Гороскоп киянина на 10 лютого
День�промайне�під��аслом:�“Сл�жіть�щиро�та�віддано�людям�і�тоді�матимете�влад��над�ними”.

Я�що�ж�вами�р�хатим�ть�мер�антильні�інтереси,�все�с�ладеться�навпа�и�— зазнаєте�при�рощів�та

розчар�вань.�Б�дьте�ор�анізованими,�дисциплінованими,�розробіть�чіт�ий��рафі��дій,�аби�с�різь�всти�-

н�ти�й�ні��ди�не�запізнитися.�Нині��одинни� —�ваш�най�ращий�помічни�.�Утримайтеся�від�запаль-

них��ардинальних�рішень,�бо�ризи��єте�зробити�неправильний�вибір�під�впливом�затемнення�Місяця,

я�е�відб�лося�вчора�і�продовж�є�діяти�протя�ом�тижня.

ОВНИ,�дбайте�про�здоров’я,�присл�хаючись�до�позивних�змін�ор�анізм�.�Розробіть�індивід�альн��дієт��хар-

ч�вання,�не�насил�йте�себе�нелюбимою�роботою.�Праця�та�дозвілля�мають��армоніз�вати�д�шевний�та�фізич-

ний�стан.�Вам�потрібно�мати��арний�ви�ляд,�б�ти�привабливими�та�влаштов�вати�особисті�справи.�ТЕЛЬЦІ,

п�стившись���за��л,�розтринь!аєте�на�розва�и�тяж!о�зароблені��роші,�не�одержавши�бажаної�насолоди.�На-

томість�б�дьте�однолюбом.�Бережіть�я!�зіницю�о!а�стос�н!и�з�!оханими.�БЛИЗНЯТА,�прибор!айте�сварли-

вий�д�х.�Ви�живете�не�ативним�мин�лим,�я!е�прово!�є�до�!онфлі!тів,�спрямов�ючи�особистість�на�шлях�ре�-

рес�,�та�пс�є�ваш�позитивний�імідж.�Роз�ребіть�завали�не�ативних�спо�адів.�Нехай�вони�!ан�ть���Лет�,�звіль-

нивши�місце�для�висо!о�о�світло�о�поч�ття.�І�ні!о�о�не�з�ад�йте�лихом!�РАКИ,�ні!ом��не�вірте�на�слово,�не�ді-

літься�со!ровенним.�Дов!ола�вас�воро�и�в�овечих�ш!�рах,�розпізнати�я!их�д�же�важ!о.�ЛЕВИ,�збит!и�і�при-

б�т!и�нині,�я!�рідні�сестри�переслід�ватим�ть�вас.�Тож�втративши,�не�жал!�йте,�а�знайшовши,�не�радійте.

Б�дьте�пильними.�ДІВИ,�хочете�збере�ти�сили�та�час,�не�поспішайте�ви!он�вати�на!аз�начальства,���я!о�о�ни-

ні�сім�п’ятниць�на�тиждень.�ТЕРЕЗИ пожинатим�ть��ір!і�плоди�своїх�неправедних�вчин!ів,�що�має�неодмінно

наштовхн�ти�вас�на�шлях�спо!�ти�та�очищення�совісті.�А!тивізація�хронічних�болячо!�є�платою�за�помил!и,

тож�по!айтеся...�СКОРПІОНИ,�я!що�!охана�влашт�є�істери!��з�привод��ревнощів,�змиріться —�то�відб�ваєть-

ся�процес�спо!�ти�вашо�о�!армічно�о�бор��.�СТРІЛЬЦІ ризи!�ють�стати�жертвою�д�рної�слави,�я!що�почн�ть

знов��воювати�з�давніми�недр��ами.�Насправді�те,�що�драт�є�вас���!он!�рентах,�є�прое!цією�ваших�недолі-

!ів,�я!і�потрібно�наполе�ливо�ви!орінювати.�Б�дьте�відповідальними,�планомірними�в�своїх�зад�мах.�На�робо-

ті�найменші�пор�шення�дисципліни�чи�фахові�промахи�мож�ть�дис!редит�вати�ваш��реп�тацію.�КОЗОРОГИ,

роз!ривши�в�людях,�я!им�сл�жили�та�довіряли�всім�серцем,�щось�не�ативне,�не�впадайте���відчай�і�не�таїть

зла —�то�!ара�долі,�я!а�піде�вам�на�бла�о.�Утримайтеся�від�!рити!и,�вона�необ’є!тивна,�є�пережит!ом�!он-

серватизм��та�відсталості�й�лише�вносить�розбрат���стос�н!и.�ВОДОЛІЇ�переб�ватим�ть���лещатах�власниць-

!о�о� інстин!т�,�що� виявлятиметься� в� заздрощах,� с!нарості,� бажанні� задовольнити�мер!антильні� інтереси.�

А Небеса�радять�розрахов�вати�лише�на�свій��аманець,�не�влазити�в�бор�и�і�затямити:�хто�на�ч�же�зазіхає,

той�сво�о�позб�вається.�РИБИ,�по!лопочіться�про�шлюбні�стос�н!и.�Рецепт�взаємної��армонії�простий:�не�пи-

ляти�бла�овірних�за�по�ані�звич!и�та�недолі!и,�а�на�власном��при!ладі�по!ажіть,�я!�треба�б�ти�охайним,�ха-

зяйновитим,�е!ономним,�дисциплінованим,�посл�жливим.�Любов�та�т�рбота�—�ось�ваше��асло!��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,

астроло�

АК�“Київенер�о”�

надає�в�оренд�

нежитлові

приміщення

під офіси,�с�лади

та виробництво.�

Детальна�інформація�за�тел.

207-61-54,�207-61-53

та на www.kievenergo.com.ua.

ОГОЛОШЕННЯ�про�проведення��он��рс�.

Головне��правління�містоб�д�вання,

архіте�т�ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�

о�олош�є��он��рс�на��ращий�прое�т�меморіально�о��омпле�с�

пам’яті�ж�рналіста�Геор�ія�Гон�адзе,�я�ий�б�де�проведено

� м. Києві�з�12�люто�о�до�12�червня�2009�ро��.

Ор�анізатор��он��рс��—�Головне��правління�містоб�д�вання,�архіте!т�ри�та

дизайн��місь!о�о� середовища� ви!онавчо�о� ор�ан�� Київради� (Київсь!ої� місь!ої

державної�адміністрації).

До��часті���!он!�рсі�запрош�ються�фахівці�та�авторсь!і�!оле!тиви�фахівців,�я!і

спроможні� подати� на� !он!�рс� прое!ти,�що� відповідають� йо�о� �мовам.� Кон!�рс

проводиться�без�обмеження�!іль!ості��часни!ів.

Реєстрація��часни!ів�!он!�рс��та�видача�!он!�рсної�до!�ментації�проводиться

12�люто�о�2009 р.�з�10.00�до�16.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати!,�32,�!імната

36,� Головне� �правління� містоб�д�вання,� архіте!т�ри� та� дизайн�� місь!о�о

середовища,�тел.�254-15-45.

Засідання�ж�рі�для�підведення�підс�м!ів�!он!�рс��має�відб�тися�протя�ом�7�діб

після�завершення�термін��подання�!он!�рсних�прое!тів.

За�рез�льтатами� !он!�рс��ж�рі� відбирає�одн�� !ращ��прое!тн�� пропозицію� та

встановлює�премію���розмірі:�80�тис.��рн.

Виплата� премії� автор�� премійовано�о� прое!т�� проводиться� після� підведення

підс�м!ів�!он!�рс����місячний�термін.

Інстит�т�е�спериментальної�патоло�ії,�он�оло�ії

і�радіобіоло�ії�ім.Р.Є.Кавець�о�о�НАН�У�раїни�

о�олош�є��он��рс�на�право�оренди�офісних�та�с�ладсь�их

приміщень�за�альною�площею�до�1528,9��в.�м.�

Стартова�ціна�орендної�плати�без�ПДВ,�!ом�нальних�та�інших�платежів

від�68��рн/!в.�м�для�с!ладсь!их�приміщень�та�від�95��рн/!в.�м�для�офісних

приміщень.�Дата� проведення� !он!�рс��—� 18� люто�о� 2009� р.� о� 10.00.

Довід!и�про��мови�проведення�!он!�рс��та�перелі!�необхідних�до!�ментів

можно�отримати�за�адресою:�м.�Київ,�03022,�в�л.�Василь!івсь!а,�б�д.�45

або�за�тел.�(044)�258-16-57.

ЗАТ�УСК�Княжа�

просить�вважати�до�овори

№ВС/1855200,�ВВ/393453,

ВВ/4053330,�06/02-034666,

06/02-036715,�06/02�—

053914,�14/15-010624,�

14/15-010626,14/15-010641

недійсними.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви!ли!ає�Лисен!а�Сер�ія�Оле!сандровича,

останнє� відоме�місце� проживання� я!о�о:

м.�Київ,�в�л.�Василь!івсь!а,�49,�!орп.�2,�!в.

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

по�справі�за�позовом�Гатнен!о�Ю.М.�до�Ли-

сен!а�С.О.�про�визнання�права�власності

на�майно,�що�відб�деться�02.03.2009�ро!�

о� 9.00,� в� приміщенні� с�д�� за� адресою:

03127,�м.�Київ,�в�л.�Пол!овни!а�Потєхіна,

б�д.�14-а,�!аб.�№4.

С�ддя�А.�Нова!

В�разі�йо�о�неяв!и�на�в!азан��дат�,�с�д

роз�лядатиме�справ��без�йо�о��часті.

� Посвідчення� особи, я!а� по-

страждала� внаслідо!� чорно-

бильсь!ої�!атастрофи,�!ате�орія

1, серія�А, № 416458�та�в!лад!�

№058913� на� ім’я� Барилю!а

Ві!тора� Даниловича� вважати

недійсними.

� Посвідчення� лі!відатора� на

ЧАЕС,� !ате�орія� 2, серія� А,

№ 347945�на�ім’я�Стіни�Оле!сія

Гри�оровича�вважати�недійсним.

� Посвідчення� лі!відатора� на

ЧАЕС,� !ате�орія� 2, серія� А,

№ 291579� на� ім’я� Климен!а

Сер�ія� Івановича� вважати

недійсним.

� Посвідчення� лі!відатора� на

ЧАЕС,� !ате�орія� 3, серія� А,

№ 034029�на�ім’я�Ковальч�!а�Ва-

силя� Михайловича� вважати

недійсним.

� Посвідчення��ромадянина,�я!ий

постійно�працює�або�проживає

��зонах�добровільно�о�відселен-

ня� �� 1986-92� р.р.,� !ате�орія� 3,

серія� Б, № 160941� на� ім’я

Баб!іної�Галини�Гри�орівни�вва-

жати�недійсним.

� Посвідчення� лі!відатора� на

ЧАЕС,� !ате�орія� 2, серія� А,

№ 266436�на�ім’я�За�ребельної

Ніни�Іванівни�вважати�недійсним.

Державне�підприємство

“Дослідне виробництво�ІХВС�НАН�У�раїни”

здає�в�оренд��на��он��рсних�засадах

наст�пні приміщення:

В�таблиці�в!азано�стартов��вартість�1�!в.�м�приміщення�до�почат!��!он!�рс�,

без�врах�вання�!ом�нальних�та�інших�платежів.

Пропозиції��часни!ів�!он!�рс��надаються�в�запечатаних�!онвертах�з�печат!ою

�часни!а�!он!�рс��та�написом�“на�!он!�рс”�до�12.00�2�березня�2009�р.�за

адресою�:�м.�Київ,�Хар!івсь!е�шосе,�48,�приймальня.

Кон!�рс�відб�деться�4�березня�2009�р.�об�11.00�в�приміщенні�приймальні�за

адресою:�м.�Київ,�Хар!івсь!е�шосе,�48.

Довід!и�про��мови�проведення�!он!�рс��та�перелі!�необхідних�для�!он!�рс�

до!�ментів�можна�отримати�з�9.00�до�12.00�за�адресою:м.�Київ,�Хар!івсь!е

шосе,�48,�б�х�алтерія�або�за�телефонами�559-63-11,�292-72-10.�Відповідальна

особа�Найда�Г.А.

№

з/п

Хара�теристи�а

приміщення

Адреса

приміщення

Площа

приміщення

Можлива

мета

ви�ористання

Стартова�ціна

�рн/м2/місяць

(без�ПДВ)�

1 Приміщення

в !орп�сі

е!спериментальних

�станово!

м.�Київ,�Хар!івсь!е

шосе,�48

23,80�м

2

під

виробництво

33,75��рн.

2 Бо!с�з/б м.�Київ,�Хар!івсь!е

шосе,�48

6,30�м

2

під�с!лад 18,19��рн

3 Частина�павільйон� м.�Київ,�Хар!івсь!е

шосе,�48

200�м

2�

під

виробництво

15,88��рн

4 Частина�павільйон� м.�Київ,�Хар!івсь!е

шосе,�48

292,10�м

2

під�с!лад� 17,72��рн

5 Частина�приміщення

для�збері�ання�н/п

м.�Київ,�Хар!івсь!е

шосе,�48

140,10�м

2

під�с!лад� 18,15��рн

ПОВІДОМЛЕННЯ

Правління�ВАТ�“Київсь�ий�б�дино��поб�т�

“Столичний”�

повідомляє�про�проведення�річних�за�альних�зборів,�я�і

відб�д�ться�3��вітня�2009�ро���о�17.00�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Комінтерн�,�28,�VI�повepx,�а�товий�зал.

Порядо��денний:

1. Затвердження�звіт��Правління�про�рез�льтати�діяльності�Товариства�в�2008�році.

2. Затвердження�звіт��та�виснов!��Ревізора.

3. Затвердження�поряд!��розподіл��приб�т!�,�стро!��і�поряд!��виплати�дивідендів.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�ВАТ�“Київсь�ий

б�дино��поб�т��“Столичний”�(тис.��рн)

Для�реєстрації�а!ціонерам�необхідно�мати�при�собі�паспорт,�а�представни!ам�-паспорт�та

довіреність,�посвідчен��з�ідно�з�діючим�за!онодавством�У!раїни.�

Почато!�реєстрації�а!ціонерів�о�16.00.�

За!інчення�реєстрації�а!ціонерів�о�16.50.�

Конта!тні�телефони:�234-06-50,�244-07-33.

Наймен�вання�по�азни�а Період

звітний�—�2008�рі� попередній�—�2007�рі�

Усьо�о�а!тивів 4346 4272

Основні�засоби 2568 2701

Дов�остро!ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 716 626

С�марна�дебіторсь!а�забор�ованість 578 741

Грошові�!ошти�та�їх�е!віваленти 346 180

Нерозподілений�приб�то! 1252 1327

Власний�!апітал 3727 3794

Стат�тний�!апітал 9 9

Дов�остро!ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 619 478

Чистий�приб�то!�(збито!) -44 +152

Середньорічна�!іль!ість�а!цій�(шт.) 17262 17262

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) 197 195

Повідомлення�про�проведення�чер�ових�

За�альних�зборів�а�ціонерів�ЗАТ�“Мандарин�Плаза”

ЗАТ�“Мандарин�Плаза”�
(!од�ЄДРПОУ�30675610,�адреса:�01004,�м.�Київ,�в�л.�Басейна,�6,�(Літера�“A”))

повідомляє:�

30�березня�2009�ро���о�10.00�ран�����м.�Києві

по в�л. Мечни�ова,�2,�на�6�поверсі,�відб�д�ться�чер�ові

за�альні збори�а�ціонерів�ЗАТ�“Мандарин�Плаза”.

Порядо��денний:

1.�Затвердження�фінансових�звітів�та�балансів�ЗАТ�“Мандарин�Плаза”�за

2008�рі!.

Для��часті���зборах�при�собі�необхідно�мати�до!�мент,�що�посвідч�є

особ�.� Представни!и� а!ціонерів� повинні� мати� при� собі� паспорт� та

дор�чення,�оформлене�з�ідно�з�чинним�за!онодавством�У!раїни.�

Правління�ЗАТ�“Мандарин�Плаза”

За�рите�а�ціонерне�товариство�“ЕКОГІНТОКС”
(�од�за�ЄДРПОУ:�32589377)�

повідомляє�про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і�відб�д�ться�17��вітня�2009�ро���о�13.00�в�а�товом�

залі�ДП�“Інстит�т�е�о�і�іени�і�то�си�оло�ії

ім. Л.І.Медведя”�за�адресою:�03680,�м.�Київ,�

в�л.�Героїв�оборони,�6.�

Почато��реєстрації�а�ціонерів�з�11.00.

Порядо��денний:

1.Обрання��олови�та�се!ретаря�зборів.

2.Звіт�правління.

3. Звіт�спостережної�ради.

4.Звіт�та�виснов!и�ревізійної�!омісії�стосовно�роботи�правління�та�про

виснов!и�за�рез�льтатами�а�диторсь!ої�перевір!и�товариства.

Правління�ЗАТ�“ЕКОГІНТОКС”
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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 218
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К зьма СКРЯБІН (Андрій
КУЗЬМЕНКО), співа :
—Мож с азати, що ожен теле-
анал, я і радіо чи азети, належить
певном медіа-ма нат з тих, отрі
розподілилиміж собою сфери впли-
в . Коли сл хаєш новини, на росій-
сь ом теле аналі їх подають зовсім
по-іншом , ніж на раїнсь их. Я не-
щодавно атався на лижах в Італії і
сл хав радіо доро ою т ди. У Сло-
ваччині, У орщині, Італії, У раїні пе-
редавали новини зовсім по-різно-
м . Фа т може б ти одна овий, а
причини йо о подають по-різном ,
відсот ів 30 % правди оворять.

Юрій ТОПЧІЙ, письменни :
— Телебаченню настіль и мож-

на довіряти, нас іль и лядач — не
д рень. За алом відсот ів, маб ть,
на 60. Критеріїв відбирання інфор-
мації немає. Є інформація віро ід-
на, с ажімо, в хороших на ових
передачах, свідчення очевидців —

першоджерело, до я о о є вищий
ст пінь довіри. Коли передають
новини — хтось з орів, о ось би-
ли, зарізали, повісили — це теж
реалії. А ось се, що стос ється
політи и, — зовсім інший рівень
довіри. На відмін від сьо одення,
рівень довіри до інформації по те-
лебаченню Радянсь ом Союзі
б в значно вищий.

Василь БЕНДАС (а тор “Шо
дов оноси ів”):
— Відсот ів 60 правди! Пере-

важно бреш ть політичних пере-
дачах, і в дея их п бліцистичних
про рамах не оворять правди.
Щодо підбір и новин, то навіть
смішно: на різних теле аналах по-
аз ють один і той самий сюжет,
навіть з тим самим оментарем.
Сьо одні вранці і під час обід та-
е спостері ав. Раніше цьо о не
б ло, теле анали зма алися за
ори інальність висвітлення подій.

Ïî òåëåâ³çîðó 
çàçâè÷àé

Володимир БИСТРЯКОВ, омпозитор:
— Заради то о, щоб не обманювали нас! Я пішов

би на збройний онфлі т, зважаючи на те, що ми
вже стіль и ро ів живемо неправді й обмані. Прос-
то нестерпна патети а, слова про бла опол ччя, не-
залежність У раїни. С спільств властиво самовід-
новлюватися, я би йом не заважали зверх , я це
робиться в нас. Ті, хто ер є державою, пра н ть
влади і рошей. І цей олапс, я ий маємо сьо одні,
спричинений тим, що влада за рила доро не ор м-
пованим політи ам. Звісно, пішов би на війн , я би
б ла за роза моїм рідним і близь им, щоб захисти-
ти їх.

Павло ГУДІМОВ, ратор арт-центр “Я Гале-
рея”, часни рт “Г дімов”:
— За іль а речей: перед сім за те, щоб У раїна ста-

ла льт рною, цивілізованою, либо ою раїною не
лише в своїх очах, а й в очах с сідів. За бла опол ччя

близь их і рідних, щоб не йти в житті на дешеві ом-
проміси, щоб мати сильний вн трішній стрижень. Од-
на потрібно розрізняти поняття “боротися” і “війна”.
Я не отовий відповісти точно, за що саме пішов би на
війн , але однозначно за Бать івщин й рідних, але не
щоб по ратися.

Оле сандр РОЙТБУРД, х дожни :
— Я б волів раще не йти на війн , але є речі, я і по-

трібно захищати — свобода, честь, сім’я, безпе а, за-
хист доро их людей. За алом, я д же мирна людина і
не д же люблю висо опарності.

Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ, лідер партії “Братство”:
— Або за Бать івщин , або за свобод . А щодо бо-

ротьби — все життя боротьба, хіба що хтось може бо-
ротися з інтересів чи з авантюрних мір вань. Для ме-
не важливий захист власної ідності та захист інтере-
сів родини.

Çàðàäè ÷îãî âè ï³øëè á
íà â³éíó?

Êèÿíè íå äîâ³ðÿþòü
òåëåâ³çîðó
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Ïîëêîâíèê Âàëåð³é Ãðèí÷àê
áóâ ðîçâ³äíèêîì
Ó Àôãàí³ñòàí³ Ãåðîé Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó âòðàòèâ îáèäâ³ íîãè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сл жбі за Бать івщин и-
янин Валерій Гринча від-
дав най ращі ро и життя.
За ви онання спецзавдан-
ня в Аф аністані достоє-
ний звання Героя Радян-
сь о о Союз . Там же
офіцер втратив і обидві
но и. Цими днями сто-
лиці вшанов ють 21-т
річницю за інчення тієї
ривавої війни. З адати
бойових товаришів та по-
ласти віти до меморіал
воїнів-аф анців піде на
милицях і пол овни
запас Гринча .

Ñòàòè â³éñüêîâèì Âàëåð³é Ãðèí-
÷àê ìð³ÿâ ³ç äèòèíñòâà. Ïî çàê³í-
÷åíí³ øêîëè âñòóïèâ äî Êè¿âñüêî-
ãî âèùîãî çàãàëüíîâ³éñüêîâîãî êî-
ìàíäíîãî ó÷èëèùà ³ìåí³ Ôðóíçå.
Îòðèìàâøè ëåéòåíàíòñüê³ ïîãîíè,
ñëóæèâ êîìàíäèðîì ðîçâ³äóâàëü-
íîãî äåñàíòíî-øòóðìîâîãî âçâîäó,
à ïîò³ì ³ ðîòè — ñïî÷àòêó íà Äà-
ëåêîìó Ñõîä³, çãîäîì ó Öåíòðàëü-
í³é ãðóï³ â³éñüê ó ×åõîñëîâà÷÷èí³.
1983 ðîêó ïðîäîâæèâ ñëóæáó â
ñêëàä³ îáìåæåíîãî êîíòèíãåíòó ðà-
äÿíñüêèõ â³éñüê â Àôãàí³ñòàí³.

“Ñåðåä îô³öåð³â òðàïëÿëèñÿ äîá-
ðîâîëüö³, — ðîçïîâ³â Âàëåð³é Ãðèí-
÷àê. — Ó ìåíå æ ì³íÿòè ×åõîñëî-
âà÷÷èíó íà Àôãàí³ñòàí îñîáëèâîãî
áàæàííÿ íå áóëî. Àëå ùî ïîðîáèø,
â ³íøîìó ðàç³ íà êàð’ºð³ îô³öåðà
ìîæíà áóëî ïîñòàâèòè õðåñò. ß,
ïðîñòèé ñ³ëüñüêèé õëîï÷èíà, íå
ìàâ çíàéîìèõ âèñîêîïîñàäîâö³â,
ÿê³ á ìîãëè âòðóòèñÿ, äîïîìîãòè”.

Ð³ê ïðîñëóæèâ Âàëåð³é ²âàíî-
âè÷ â Àôãàí³ñòàí³ — êîìàíäè-
ðîì ðîçâ³äðîòè, íà÷àëüíèêîì
øòàáó îêðåìîãî ðîçâ³äóâàëüíîãî
áàòàëüîíó. Ïåðøó áîéîâó íàãî-
ðîäó — îðäåí ×åðâîíî¿ Ç³ðêè —
îòðèìàâ ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ïåðå-
áóâàííÿ íà îáïàëåí³é çåìë³.

“Ìè çäîáóëè ³íôîðìàö³þ ïðî
ïåðåäèñêëîêàö³þ ç áîêó Ïàêèñòà-
íó â ðàéîí íàñåëåíîãî ïóíêòó Îô’-
ÿí³ Øàð³ô, ùî â ïðîâ³íö³¿ Ïàð-
âàí, ÷èìàëî¿ ãðóïè ìîäæàõåä³â,—
ïðèãàäóº îô³öåð.— Âëàøòóâàëè íà
íèõ ó ãîðàõ çàñ³äêó, ³ çíèùèëè âñþ
ãðóïó”.

Ï³çí³øå Âàëåð³þ Ãðèí÷àêó äà-
ëè Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Òî-
ä³ êàï³òàí-ðîçâ³äíèê ³ç ãðóïîþ
çíèùèëè ÷èìàëî äóøìàí³â, íà-
â³òü çàõîïèëè ó ïîëîí îäíîãî ³ç
êîìàíäèð³â. Òà, êîëè ïîâåðòàëè-
ñÿ ³ç çàâäàííÿ, ä³ñòàâ òÿæêå ïî-
ðàíåííÿ, íàñòóïèâøè íà ïðîòèï³-
õîòíó ì³íó. Íàâ³òü ñò³êàþ÷è êðî-

â’þ, îô³öåð ïðîäîâæóâàâ êîìàí-
äóâàòè ï³äðîçä³ëîì.

Ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ Ãðèí÷àê âèêëà-
äàâ ³ñòîð³þ â ð³äíîìó ó÷èëèù³. Çà-
ê³í÷èâ þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò ñòî-
ëè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà. Ïðàöþâàâ çà ôàõîì íà
îäíîìó ³ç ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íñüêî¿
ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó. Íè-
í³ î÷îëþº êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíó
êîì³ñ³þ Íàö³îíàëüíî¿ àñàìáëå¿ ³í-
âàë³ä³â Óêðà¿íè. Ó 1999 ðîö³ çà
ìóæí³ñòü ï³ä ÷àñ áîéîâèõ ä³é òà àê-
òèâíó ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü ïîë-
êîâíèê Âàëåð³é Ãðèí÷àê îòðèìàâ
â³äçíàêó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè îð-
äåí “Çà ìóæí³ñòü” III ñòóïåíÿ
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù. Â³òåð ï³âäåííî-

ñõ³äíèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+3°Ñ,
âíî÷³ 0...—1°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +8°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +2...+4°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +1...+3°Ñ, âíî÷³
+3...+5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè 0...+2°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—
6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Навіть після тяж о о поранення апітан Валерій Гринча продовж вав
оманд вати підрозділом на війні в Аф аністані

1. Áåçñîâ³ñíî áðåøóòü — 26 %
2. Ïðèáð³õóþòü — 22 %
3. Ðîçóì³þòü, ùî ãîâîðÿòü, àëå áðåøóòü — 20 %
4. Ãîâîðÿòü ïðàâäó — 11 %
5. Íå ðîçóì³þòü, ïðî ùî ãîâîðÿòü —11 %
6. Áðåøóòü, àëå äóìàþòü, ùî ãîâîðÿòü ïðàâäó —11 %
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