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Çâåðíåííÿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè

Äîðîã³ ìî¿ êèÿíè!
Âæå äâà ðîêè ñòîëè÷íà âëàäà ö³ëå-

ñïðÿìîâàíî áîðåòüñÿ ïðîòè õàáàðíèö-
òâà òà çäèðíèöòâà, ïðîòè êîðóïö³¿, ùî
ðîç’¿äàº íàøå ñóñï³ëüñòâî, ìîâ âèðàç-
êà. Öå íå ïîäîáàºòüñÿ áàãàòüîì ÷èíîâ-
íèêàì, ÿê³ çâèêëè áåçáîÿçíî æèòè çà
ðàõóíîê õàáàð³â ³ ãðàáåæó âëàñíîãî íà-
ðîäó.

Ìè ïîñë³äîâíî ïåðåêðèâàºìî âñ³
ìîæëèâ³ øëÿõè äëÿ êîðóïö³éíèõ ä³é, ³
öå ñïðè÷èíþº çóáîâíèé ñêðåã³ò íå÷èñ-
òèõ íà ðóêó ÷èíîâíèê³â. Àäæå çà ðàõó-
íîê õàáàð³â âîíè íàáèâàëè âëàñí³ êè-
øåí³ àáî ïîïîâíþâàëè ïàðò³éí³ êàñè
äëÿ ÷åðãîâèõ-ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â.
Áîðîòüáà çà âëàäó òà ïðàãíåííÿ ÿêîìî-
ãà äîâøå óòðèìàòèñÿ â íàãð³òèõ êð³ñ-
ëàõ íå çàëèøàº ÷àñó é ì³ñöÿ â ñåðöÿõ
äëÿ òóðáîòè ïðî ëþäåé ïðîñòèõ. ×è-
íîâíèêè êåðóþòüñÿ ïðèíöèïîì: “Âè-
æèâàéòå, ÿê õî÷åòå, íàì äî âàñ áàéäó-
æå”. Ïðè öüîìó íå çàáóâàþòü çíîâó é
çíîâó âèìàãàòè õàáàð³ íà áóäü-ÿêèõ ð³â-
íÿõ çà ùîíàéìåíøó ðîáîòó, ÿêó âîíè

çà ñâîºþ ïîñàäîþ çîáîâ’ÿçàí³ âèêîíó-
âàòè.

Öèõ ëþäåé, ÿê³ æèâóòü áåç õðèñòè-
ÿíñüêèõ çàïîâ³äåé ó äóø³, áåç ïðèíöè-
ï³â ³ ìîðàë³, íå çóïèíÿº íàâ³òü êðèçà,
êîòðà îõîïèëà êðà¿íó.

Ñüîãîäí³ ò³ëüêè Êè¿â çàëèøàºòüñÿ ãî-
ëîâíèì ôîðïîñòîì ïðîòèä³¿ áåçâ³äïî-
â³äàëüí³é òà íåäàëåêîãëÿäí³é ïîë³òèö³,
ÿêó ïðîâîäÿòü ñòîñîâíî ïðîñòèõ ëþ-
äåé. ² ëèøå çàâäÿêè íàøèì ç âàìè, ìî¿
äîðîã³ êèÿíè, ñï³ëüíèì ä³ÿì ìè çìî-
æåìî ïåðåëîìèòè ñèòóàö³þ. Ìè ïîâèí-
í³ ïåðåêðèòè âñ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ êî-
ðóïö³¿ íà âñ³õ ð³âíÿõ — â³ä ÆÅÊó äî
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â, çìóñèòè íå÷èñòèõ
íà ðóêó ìîæíîâëàäö³â ïðèïèíèòè
çäèðíèöòâî é ïîáîðè.

Êè¿âñüêà âëàäà íàñòóïàº íà êîðóï-
ö³þ ïî âñüîìó ôðîíòó, ³ öÿ áîðîòüáà
í³êîëè íå ïðèïèíèòüñÿ. ß íå ìàþ íà-
ì³ðó òåðï³òè õàáàðíèê³â àí³ â îðãàíàõ
ì³ñüêî¿ âëàäè, àí³ â óðÿäîâèõ êàá³íå-
òàõ.

Àëå êîðóïö³ÿ òåæ ïðîñòî òàê íå çäàº-

òüñÿ. Âîíà ïîðîäæóº ïîïóë³çì òà áåç-
â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Íå äàº ðîçâèâàòèñÿ
í³ ñóñï³ëüñòâó, í³ ì³ñòó, í³ êðà¿í³. Ìè
â³äïîâ³äàëüíî ñòàâèìîñÿ äî òîãî, ùîá
ì³ñüêèé áþäæåò, ÿêèé çíåêðîâèëî áà-
ãàòîì³ëüÿðäíå âèëó÷åííÿ, çàëèøàâñÿ
ñîö³àëüíî ñïðÿìîâàíèì, õî÷ ÿê áè ïðî-
òè öüîãî âèñòóïàëè ïîë³òèêè-ìàðíî-
ñëîâè. ¯ì ïîòð³áíà äåñòàá³ë³çàö³ÿ ñèòó-
àö³¿ â Êèºâ³, ùîá ïðîäîâæóâàòè êðàñ-
òè, à íàì, êèÿíàì, ïîòð³áí³ ñòàá³ëüíèé
ðîçâèòîê ³ çàõèñò â³ä öèõ êîðóïö³îíå-
ð³â-ïîïóë³ñò³â. Çà ¿õí³ìè áåçâ³äïîâ³-
äàëüíèìè ä³ÿìè òà ïîðîæí³ìè ñëîâàìè
õîâàºòüñÿ çâè÷àéíèé ñòðàõ çà âëàñíèé
äîáðîáóò, çáóäîâàíèé íà õàáàðàõ òà îá-
ìàí³.

Ìè ïîâèíí³ ñòàòè íà øëÿõó êîðóï-
ö³îíåð³â ³ ñêàçàòè ¿ì ñâîº ð³øó÷å: “Í³!”.
Ò³ëüêè ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè òàêå ãà-
íåáíå ÿâèùå âäàñòüñÿ âèêîðåíèòè.

ß çàâæäè áóäó íà âàøîìó áîö³, ìî¿
äîðîã³ êèÿíè!

Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий
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Äåíü 
äëÿ âñ³õ 
çàêîõàíèõ
Çàâòðà íà ñòîëè÷íîìó
³ïîäðîì³ ñï³âàòèìå 
²ðèíà Á³ëèê 
³ ö³ëóâàòèìåòüñÿ 
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Завтра на столичном іподромі че а-
ють не лише любителів оней, а й
сіх за оханих. Опівдні там розпоч-
неться свят ова про рама до Дня
свято о Валентина. О рім власне пе-
ре онів вона в лючатиме вист пи зі-
ро раїнсь ої естради та жарти по-
п лярних вед чих. К льмінацією свя-
та стане рандіозна а ція "Ціл ймо-
ся, бо ми то о варті". Я стало відо-
мо "Хрещати ", мер столиці Леонід
Черновець ий та йо о др жина Аліна
Айвазова мають намір надихати за-
оханих особистим при ладом.

Êè¿âñüêèé ³ïîäðîì íàðàç³ º íàéêðàùèì â
Óêðà¿í³. Îæèâ â³í ìèíóëî¿ ñóáîòè ï³ñëÿ äåñÿòè-
ð³÷íîãî ïðîñòîþâàííÿ. Â³äíîâèòè äàâíþ òðàäè-
ö³þ — îäíà ç îðèã³íàëüíèõ àíòèêðèçîâèõ ³äåé
ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Ïî-ïåðøå, êèÿíè
òåïåð ìàòèìóòü íàãîäó äîáðå â³äïî÷èòè ³ ðîçâà-
æèòèñÿ ó âèõ³äí³, à ïî-äðóãå, ñòàâêè äîïîìîæóòü
íàïîâíþâàòè áþäæåò. Çðîáèòè ñòàâêó òà âèãðà-
òè ãðîø³ ìîæíà áóäå ³ öüîãî ðàçó. ßê ó êàñ³ ³ïîä-
ðîìó, òàê ³ âäîìà íà äèâàí³ çà äîïîìîãîþ ÑÌÑ
çà íîìåðîì 435. Ãðîøîâèé ïðèç îòðèìàº êîæåí
ãðàâåöü, êîòðèé âãàäàº ïàðó êîíåé, ÿêà ïðèéäå
äî ô³í³øó ïåðøîþ. Ïðÿìó òðàíñëÿö³þ ç ³ïîäðî-
ìó â åô³ð³ âåñòèìå ñòîëè÷íèé òåëåêàíàë “Êè¿â”.

Ïðîòå ö³º¿ ñóáîòè òàêè âàðòî ïðè¿õàòè íà ì³ñ-
öå ïåðåãîí³â. ² íå ëèøå òèì, õòî ëþáèòü êîíåé
àáî æèòè íå ìîæå áåç àçàðòó é àäðåíàë³íó. Ãî-
ëîâíèìè ãåðîÿìè íà ñòîëè÷íîìó ³ïîäðîì³ çàâòðà
ñòàíóòü ³ çàêîõàí³. Äëÿ íèõ êè¿âñüêèé ìåð Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äãîòóâàâ ïîäàðóíîê — ãðàí-
ä³îçíå ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, ÿêå
îá³öÿº ñòàòè íåçàáóòí³ì. Ñâÿòî, ÿêîìó íå ñòàëà
íà çàâàä³ åêîíîì³÷íà êðèçà, ðîçïî÷íåòüñÿ î 12-é
ãîäèí³. ² àæ äî 19-¿ ãîñòåé ïî ÷åðç³ ðîçâàæàòè-
ìóòü ê³ííèìè çìàãàííÿìè, âèñòóïàìè ç³ðîê òà
æàðòàìè âåäó÷èõ. Äî ñëîâà, ñåðåä òèõ, õòî âèñòó-
ïèòü äëÿ êèÿí, áóäå é ²ðèíà Á³ëèê. À âåñòèìóòü
ä³éñòâî ²ííà Öèìáàëþê, ²ëëÿ Íîÿáðüîâ òà Âîëî-
äèìèð Çåëåíñüêèé. Çàê³í÷èòüñÿ ñâÿòî êîíêóðñîì
ïîö³ëóíê³â òà âñåóêðà¿íñüêîþ àêö³ºþ “Ö³ëóéìî-
ñÿ, áî ìè òîãî âàðò³”. ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùà-
òèêó”, ìåð ñòîëèö³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ìàº íà-
ì³ð ï³äáàäüîðèòè ïðèñóòí³õ îñîáèñòèì ïðèêëà-
äîì, ïîö³ëóâàâøè äðóæèíó
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Осенней ночью, за о ном,
Т ман поссорился с дождём.
И беспроб дный вечер, и беспроб дный

вечер.
О чём-то дальнем, неземном,
О чём-то близ ом и родном,
С орая, плач т свечи, с орая, плач т свечи.

Казалось, пла ать им о чём?
Мы, вобщем, праведно живём.
Но ино да, под вечер, но ино да, под вечер,
Мы вдр садимся за рояль,
Снимаем с лавишей в аль
И зажи аем свечи, и зажи аем свечи!

А свечи плач т за людей;

То тише плач т, то сильней.
И позабыть волшебных дней они не мо т,

свечи...
И очень важно для меня,
Что не боится вос о ня,
И за тебя, и за меня, с орая, плач т свечи.
С орая, плач т свечи.
С орая, плач т свечи.

Ñãîðàÿ, ïëà÷óò ñâå÷è 
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Ñòîëè÷í³ ãàðàæ³ 
âïîðÿäêóþòü

Ó Êèºâ³ çàâåðøèâñÿ ÷åðãîâèé åòàï ïåðå-
â³ðêè ãàðàæ³â, âñòàíîâëåíèõ áåç äîçâîëó òà
ç ïîðóøåííÿì ïðàâèë áëàãîóñòðîþ. Çà ï³ä-
ðàõóíêàìè ôàõ³âö³â, ó ì³ñò³ ðîçòàøîâàíî ïî-
íàä 15 òèñÿ÷ òàêèõ îá’ºêò³â. Íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì ÊÌÄÀ Îëåêñ³é Øåðøíüîâ êàæå, ùî ëè-
øå 10 â³äñîòê³â â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ãàðà-
æ³â ðîçì³ùåíî çàêîííî. Òîìó ôàõ³âö³ óïðàâ-
ë³ííÿ çáèðàþòü ³íôîðìàö³þ ùîäî ê³ëüêîñò³
ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåíèõ àâòîáîêñ³â ó âñ³õ
ðàéîíàõ. À âæå ï³ñëÿ öüîãî âèð³øóâàòèìóòü
¿õíþ äîëþ. Ìåòàëåâ³ êîíñòðóêö³¿ àáî äåìîí-
òóþòü, àáî íàäáóäîâóâàòèìóòü íàä íèìè âè-
ñîòí³ ïàðê³íãè

Äëÿ ôåºðâåðê³â 
îáëàøòóþòü 
ñïåö³àëüí³ ì³ñöÿ

Ìàéæå 79 ñïåö³àëüíèõ ìàéäàí÷èê³â äëÿ
çàïóñêó ôåºðâåðê³â ïëàíóþòü îáëàøòóâàòè ó
âñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³. ¯õ îð³ºíòîâíèé ïåðå-
ë³ê ñêëàëè ôàõ³âö³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïå-
ðåäàäóòü äî “Êè¿âçåìó”. Ï³äïðèºìñòâî ï³ä-
ãîòóº ³íôîðìàö³þ ïðî âëàñíèê³â íàä³ë³â. Ç
íèìè äîìîâëÿòèìóòüñÿ ïðî ìåõàí³çì â³äøêî-
äóâàííÿ. Âèìîãè äî çàãàëüíîãî âèãëÿäó ìàé-
äàí÷èê³â ðîçðîáëÿòèìóòü ñï³ëüíî ç Ãîëîâàð-
õ³òåêòóðîþ. Çàïóñêàòè ñàëþòè ç îáëàøòîâà-
íèõ ìàéäàí÷èê³â ìîæíà áóäå çà íåâåëèêó
ïëàòíþ. Çàâäÿêè íîâîââåäåííþ êèÿíè ìî-
æóòü íå õâèëþâàòèñÿ, àäæå ôàõ³âö³ âèçíà÷à-
ëè ì³ñöÿ ïðèñê³ïëèâî, çã³äíî ç óñ³ìà ïðàâè-
ëàìè òåõí³êè áåçïåêè. Ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî
ñòâîðåííÿ ìàéäàí÷èê³â äëÿ ñàëþò³â ìàþòü
ùå ðîçãëÿíóòè äåïóòàòè Êè¿âðàäè. Ùîéíî
éîãî óõâàëÿòü, ïîðóøíèêà, ÿêèé çàïóñêàòè-
ìå ôåºðâåðêè ó íå ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ öüîãî
ì³ñöÿõ, ïðàâîîõîðîíö³ ïðèòÿãóâàòèìóòü äî
àäì³íâ³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ñòÿãóâàòèìóòü
øòðàô

Õë³á 
ðîçâîçèòèìóòü 
óíî÷³

Êè¿âñüêà ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ âèð³øè-
ëà îðãàí³çóâàòè í³÷íó äîñòàâêó õë³áà, âèïå-
÷åíîãî êîìïàí³ºþ “Êè¿âõë³á”. Äî òîðãîâèõ
òî÷îê éîãî âîçèòèìóòü ³ç äåñÿòî¿ ãîäèíè âå-
÷îðà äî âîñüìî¿ ðàíêó. ×åðåç öå ñòîëè÷íà
âëàäà äîðó÷èëà âñ³ì ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿì
âèçíà÷èòè ïåðåë³ê ìàãàçèí³â, çîêðåìà ñó-
ïåð- ³ ã³ïåðìàðêåò³â, ÿê³ ìîæóòü îðãàí³çó-
âàòè ïðèéîì ñâ³æîâèïå÷åíî¿ ïðîäóêö³¿ âíî-
÷³. Ñâîºþ ÷åðãîþ ÊÌÄÀ äîðó÷èëà “Êè¿â-
õë³áó” äîâåñòè òàêå ð³øåííÿ äî â³äîìà êå-
ð³âíèê³â õë³áîêîìá³íàò³â, à òàêîæ àâòî-
òðàíñïîðòíèì ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ çàéìàþ-
òüñÿ ðîçâåçåííÿì õë³áà, çàáåçïå÷èòè â³äïî-
â³äíó ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòó. Äî ñëîâà, ñåðåä-
íüîäîáîâå ñïîæèâàííÿ õë³áà ³ õë³áîáóëî÷-
íèõ âèðîá³â ó Êèºâ³ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî
900 òîíí

Ìåòðîïîë³òåíîì 
ñêîðèñòàëîñÿ 38 ìëí 
ïàñàæèð³â

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ 2009-ãî ïîñëóãàìè ñòîëè÷-
íî¿ ï³äçåìêè ñêîðèñòàëîñÿ 38 ìëí ïàñàæè-
ð³â. Ó ïðåñ-ñëóæá³ ï³äïðèºìñòâà çàçíà÷èëè,
ùî íàéá³ëüø çàâàíòàæåíîþ çàëèøàºòüñÿ
Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàðñüêà ë³í³ÿ. Ç ïî÷àòêó
íèí³øíüîãî ðîêó íåþ ñêîðèñòàëèñÿ 17,2 ìëí
ïàñàæèð³â

Àíîíñ
Сьо одні, 13 люто о, о 10-й ран з ініціати-

ви иян та Бло Леоніда Черновець о о біля
приміщення Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації на в лиці Хрещати , 36 відб деться
маніфестація на підтрим ініціатив Київсь о о
місь о о олови Леоніда Черновець о о щодо
боротьби з ор пцією. Очі ється, що до мі-
тин приєднається 300 тисяч иян.
Сьо одні о 13.00 на сайті азети “Хрещати ”

відб деться Інтернет- онференція з оловним
лі арем психіатричної лі арні № 1 В’ячеславом
Мішиєвим. Поставити свої запитання можна за
адресою http://kreschatic.kiev.ua/chat

Êè¿â ï³äòâåðäèòü ñòàòóñ
íàéçåëåí³øî¿ ñòîëèö³
Äî äíÿ ì³ñòà ïðîâåäóòü êîíêóðñ íà íàéêðàñèâ³øèé áàëêîí

Íàâåñí³ â ñòîëèö³ ïðîâåäóòü ïåðøèé
êîíêóðñ íà íàéêðàùå îôîðìëåííÿ áàë-
êîí³â. Îðãàí³çàòîðè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî çà-
õ³ä ïðèæèâåòüñÿ ³ ñòàíå ùîð³÷íèì. Êðè-
òåð³¿ ó÷àñò³ íàðàç³ ïåðåáóâàþòü ó ñòàä³¿
äîîïðàöþâàííÿ, àëå, çà ïîïåðåäíüîþ ³í-
ôîðìàö³ºþ, ó êîíêóðñ³ çìîæå âçÿòè
ó÷àñòü êîæåí îõî÷èé. Ãîëîâíå, àáè áàë-
êîí, êîòðèé ïðåòåíäóº íà ïåðåìîãó, áóâ
òàêèì, íà ÿêîìó ìîæíà ðîçì³ñòèòè êâ³ò-
êîâó êîìïîçèö³þ, ïðîäåìîíñòðóâàòè
òâîð÷èé ï³äõ³ä ³ íàòõíåííÿ.

Äî ñëîâà, êîíêóðñ íà íàéêðàùå êâ³òêî-

âå îôîðìëåííÿ áàëêîí³â º îäíèì ³ç íèç-
êè çàõîä³â ç ïðîãðàìè áëàãîóñòðîþ ì³ñòà,
ðîçðîáëåíî¿ ìåð³ºþ. Çà ðîçïîðÿäæåííÿì
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî,
áóäå ïðîâåäåíî òàêîæ êîíêóðñè “Íàéêðà-
ùèé áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿”, “Íàéêðàùà
êâ³òêîâà êîìïîçèö³ÿ”. Çàõîäè òðèâàòèìóòü
ïðîòÿãîì áåðåçíÿ-òðàâíÿ. À ïåðåìîæö³â
âèçíà÷àòü ³ îïðèëþäíÿòü 31 òðàâíÿ 2009
ðîêó. Ë³äåð³â “êâ³òêîâèõ ïåðåãîí³â” îáè-
ðàòèìóòü ñïåö³àëüí³ ðàéîíí³ êîì³ñ³¿ çà
ó÷àñòþ ôàõ³âö³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ
ç óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü.

Îêð³ì ìåøêàíö³â áóäèíê³â, äî ó÷àñò³ â
êîíêóðñàõ ïëàíóþòü çàëó÷èòè ï³äïðèºì-
ñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ñóá’ºêò³â ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ÆÅÊè,
ÎÑÁÁ, âëàñíèê³â ïðèâàòíèõ ñàäèá.

Îðãàí³çàòîðè êîíêóðñ³â ìàþòü íà ìå-
ò³ ï³äãîòóâàòè ì³ñòî äî ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ
Êèºâà, à â ïåðñïåêòèâ³ — ïðîáóäèòè øà-
íîáëèâå ñòàâëåííÿ íàñåëåííÿ äî çåëå-
íèõ íàñàäæåíü íàïåðåäîäí³ ªâðî-2012.

“Íàì òðåáà ï³äòâåðäèòè ñòàòóñ îäí³º¿
ç íàéçåëåí³øèõ ñòîëèöü ªâðîïè ïåðåä
óñ³ìà ãîñòÿìè ÷åìï³îíàòó. Ñâ³òîâà ïðàê-
òèêà ñâ³ä÷èòü, ùî ïðîâåäåííÿ òàêèõ êîí-
êóðñ³â ï³äíîñèòü åñòåòè÷íå îôîðìëåííÿ
ì³ñòà íà íîâèé ð³âåíü, à òàêîæ ñïðèÿº
ôîðìóâàííþ â³ä÷óòòÿ ïðåêðàñíîãî ó
âëàñíèê³â áàëêîí³â. Ñàìå òîìó ìè ïðàã-
íåìî, ùîá êîæåí êèÿíèí óçÿâ ó÷àñòü ó
öüîìó êîíêóðñ³. Áóäèíîê çà áóäèíêîì,
ðàéîí çà ðàéîíîì, à ïîò³ì ³ ö³ëå ì³ñòî
ìîæóòü çì³íèòèñÿ íà êðàùå ³ ñòàòè çà-
òèøí³øèìè çàâäÿêè òàêèì êîíêóðñàì òà
àêö³ÿì. Àäæå Êè¿â — íàø ä³ì!” — ïåðå-
êîíàíà ïðåñ-ñåêðåòàð “Êè¿âçåëåíáóäó”
²ðèíà Êàâåöüêà

Ñåñ³éíèé áàëàãàí
Ó Êè¿âðàä³ ç³ðâàëè ïåðøå çàñ³äàííÿ ç áþäæåòó-2009

Áàãàòîòèñÿ÷íèì ì³òèíãîì ï³ä ñò³íàìè
ìåð³¿ ðîçïî÷àëàñÿ â÷îðà ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè.
Ï³ä ð³çíèìè ïðàïîðàìè êèÿíè âèìàãàëè
çáåðåæåííÿ âñ³õ ñîö³àëüíèõ íàäáàâîê ó
íàñòóïíîìó ðîö³. Òàêîæ æèòåë³ ì³ñòà òà
ïðîôñï³ëêè ïðîòåñòóâàëè ïðîòè çì³íè òà-
ðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.
Õòîñü — ó á³ê çìåíøåííÿ, à õòîñü —
çá³ëüøåííÿ. Ãðîøîâ³ ïèòàííÿ ì³òèíãó-
âàëüíèêè ï³äí³ìàëè íå äàðìà — â÷îðàø-
íÿ ñåñ³ÿ áóëà ïåðøîþ ñåðåä ñåð³¿ “áþ-
äæåòíèõ”.

Óõâàëþâàòè îñíîâíèé ô³íàíñîâèé äî-
êóìåíò ñòîëèö³ äåïóòàòè ïëàíóþòü 26 ëþ-
òîãî, à äî òîãî éîãî íàïîâíåííÿ îáãîâî-
ðþâàòèìóòü êîì³ñ³¿ òà äåïóòàòñüê³ ôðàê-
ö³¿. Îäíàê ïðîáëåìè â³äîì³ âæå ñüîãîäí³.

“Êàáì³í ³ Âåðõîâíà Ðàäà âèéìàþòü ãðî-
ø³ ç êèøåíü êèÿí. ßêùî ïîäàíèé áþäæåò
áóâ ó âèãëÿä³ ÿáëóêà, òî ñüîãîäí³øí³é äî-
êóìåíò — îãðèçîê öüîãî ñàìîãî ÿáëóêà.
Ê³ëüê³ñòü ëþäåé íå çìåíøèëàñÿ, â òîé ÷àñ
ÿê êóï³âåëüíà ñïðîìîæí³ñòü çíèçèëàñÿ â
ê³ëüêà ðàç³â. Ïðîãðàìà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà òåæ, ÿê áà÷èòå, ñõóä-
ëà”,— çàÿâèâ íà ñâîºìó áðèô³íãó ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé. Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî
áþäæåò 2009 ðîêó â ñòîëèö³ ñòàíîâèòèìå 15
ç ïîëîâèíîþ ì³ëüÿðäà ãðèâåíü. Îäíàê íà-
ãàäàâ, ùî 7,5 ì³ëüÿðäà óðÿä âèëó÷àº ç³ ñòî-
ëè÷íî¿ ñêàðáíèö³ äî äåðæàâíî¿. Îñíîâíè-
ìè íàïðÿìêàìè ô³íàíñóâàííÿ â òàêèõ
ñêðóòíèõ óìîâàõ, çà ñëîâàìè ïàíà Äîâãî-
ãî, à òàêîæ ãîëîâè áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Ðî-
ìàíà ßðîøåíêà, çàëèøàòüñÿ ñîö³àëüí³ íà-
ïðÿìêè. Òàê, íàñàìïåðåä çàõèùåíèìè ñòàò-
òÿìè áóäóòü çàðîá³òí³ ïëàòè â÷èòåë³â, ìå-
äèê³â. Çàëèøàòüñÿ íà òîìó ñàìîìó ð³âí³ é
âñòàíîâëåí³ ì³ñüêèì ãîëîâîþ äîïëàòè.

Ïðîòå îáãîâîðèòè “ô³íàíñîâó êîíñòè-
òóö³þ ñòîëèö³” â÷îðà äåïóòàòàì òàê ³ íå
âäàëîñÿ. Ïîíàä ï’ÿòü ãîäèí, îêð³ì ïîë³-
òè÷íèõ çàÿâ òà âçàºìíèõ çâèíóâà÷åíü, ó
ñåñ³éí³é çàë³ í³÷îãî íå çâó÷àëî. Çðåøòîþ,
íà âèìîãó ï³êåòóâàëüíèê³â ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè çàïðîñèâ ïðåäñòàâíèê³â ³í³ö³àòèâ-
íèõ ãðóï âèñëîâèòè ïðîïîçèö³¿. Àëå âñ³
íàìàãàííÿ ñï³êåðà îðãàí³çóâàòè êîíñ-
òðóêòèâíó ðîáîòó ïåðåòâîðèëèñÿ íà áà-
ëàãàí. Òîæ ðîáîòó çàñ³äàííÿ ïðîäîâæè-
ëè äî 21 ãîäèíè

Âàëåð³ÿ Õ²ËÜÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Протя ом березня-травня 2009 ро в столиці триватим ть он р-
си з бла о строю, ініційовані столичною владою. Зо рема, фахівці
визначать най ращі територію та віт ов омпозицію. О рім цьо о,
призи че ають і на переможців оформленні бал онів. У заходах
візьм ть часть меш анці б дин ів, підприємства, станови та ор а-
нізації. Та им чином ор анізатори он рсів мають на меті під от -
вати місто до свят вання Дня Києва, а в перспе тиві — й до Євро-
2012.

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Перша сесія Київради, на я ій повинні б ли роз лядати прое т бю-
джет , вчора перетворилася на справжнє шо . Мітин із вимо ами,
я пере ляд тарифів на житлово- ом нальні посл и, та і збере-
ження всіх соціальних виплат наст пном році, пере ин лися
з-під стін б дівлі сам сесійн зал . За взаємними звин вачення-
ми та нама анням надати слово всім представни ам ініціативних
р п деп тати та і не змо ли нала одити онстр тивн робот і
перейти до об оворення основно о фінансово о до мента столиці
на наст пний рі .

Се ретар Київради Олесь Дов ий пере он вав иян, що сі проблеми вдасться розв’язати, тіль и я що р хатися онстр тивном напрям
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Ñåðã³é ÁÅÐÅÇÅÍÊÎ: “Ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â 
ïðàöåâëàøòîâóâàòèìåìî íàñàìïåðåä 
äî â³ò÷èçíÿíèõ êîìïàí³é”
Íà÷àëüíèê ì³ñüêîãî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ïðî ïðîáëåìè òà ïåðñïåêòèâè ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ êèÿí

— Ïàíå Ñåðã³þ, ï³äñóìóéòå ðî-
áîòó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó çà
ìèíóëèé ð³ê, ÿê³ äîñÿãíåííÿ º
íàéâàæëèâ³øèìè äëÿ ìîëîäèõ
êèÿí?

— Ó ïåðøó ÷åðãó ìè çìîãëè
ðåàë³çóâàòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ³í³-
ö³àòèâ ùîäî ãðîìàäñüêèõ îðãà-
í³çàö³é, âñå-òàêè çáåðåãëè ³ ïðî-
âåëè êîíêóðñè ïðîåêò³â ìîëî-
ä³æíèõ ³ äèòÿ÷èõ ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é. Ìèíóëîãî ðîêó ìè
âïåðøå çàïðîâàäèëè òàêó ³í³ö³-
àòèâó. Ìîëîä³æíèì îðãàí³çàö³-
ÿì íàäàëè ìîæëèâ³ñòü âèãðàâà-
òè êîøòè óïðàâë³ííÿ íà âåäåí-
íÿ ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà íà-
ïðÿìêàìè, ÿê³ âàæëèâ³ äëÿ êè-
ÿí, à öå — çàîõî÷åííÿ äî çäî-
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ïàòð³î-
òè÷íå âèõîâàííÿ, îðãàí³çàö³ÿ
äèòÿ÷èõ òàáîð³â. Êð³ì òîãî, ìè
ïðîäîâæóºìî ðåàë³çîâóâàòè
ïðîãðàìè îçäîðîâëåííÿ. Äóæå
áàãàòî ä³òåé ³ ñòóäåíò³â áóëî
îçäîðîâëåíî ìèíóëîãî ðîêó. ¯õ-
íÿ çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ñòàíîâèòü
ïîíàä 130 òèñÿ÷ îñ³á. Íà â³äïî-
÷èíîê â³äïðàâëÿëè âñþäè, äå
ò³ëüêè ìîæíà â Óêðà¿í³, — â
Êðèì, Çàêàðïàòòÿ, Ïðèêàðïàò-
òÿ, íà Àçîâñüêå òà ×îðíå ìîðÿ,
ñêð³çü, äå º ìîðå ÷è ãîðè, íàø³
ä³òè çìîãëè â³äïî÷èòè òà îçäî-
ðîâèòèñÿ.

— Çðîçóì³ëî, ç â³äïî÷èíêîì ó
êè¿âñüêî¿ ìîëîä³ âñå ñêëàëîñÿ, à
ÿê ùîäî ðîáîòè?

— Ìèíóëîãî ðîêó íàì âäàëî-
ñÿ ëåãàë³çóâàòè âåëèêó ïðîãðàìó
ç³ ñòâîðåííÿ ô³ë³é ìîëîä³æíîãî
öåíòðó ïðàö³ ïðè âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñòîëèö³.
Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ï³äïèñàâ â³äïîâ³äíå
ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ÿêèì ô³ë³ÿ
Êè¿âñüêîãî ìîëîä³æíîãî öåíòðó
ïðàö³ º îô³ö³éíèì ³íñòðóìåíòîì
ñï³ëêóâàííÿ ³ âïëèâó ì³ñüêî¿
âëàäè â ìîëîä³æíîìó ñòóäåíò-
ñüêîìó ñåðåäîâèù³. Ó 15 íàé-
á³ëüøèõ ñòîëè÷íèõ âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñòâîðåíî â³ä-
ïîâ³äí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè, äå
ïðàöþþòü íàéêðàù³ ñòóäåíòè,
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü áåçïîñåðåäíüî
â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ³íôîðìà-
ö³ºþ ïðî ò³ ïðîïîçèö³¿ íà ðèí-
êó ïðàö³, ÿê³ º â Êèºâ³. ×åðåç
íèõ çàëó÷àþòü ñòóäåíò³â-âèïóñê-
íèê³â äî äåðæàâíî¿ ñëóæáè. Âè-
ù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè íàäàëè
ïðèì³ùåííÿ, à ì³ñüêà âëàäà, ç³
ñâîãî áîêó, çàáåçïå÷èëà ìàòåð³-
àëüíî-òåõí³÷íîþ áàçîþ òà çàðî-
á³òíîþ ïëàòîþ. Òðåáà ñêàçàòè,
ùî òàêèé ìåõàí³çì çàîõî÷åííÿ
ìîëîä³ äî äåðæàâíî¿ ñëóæáè äî-
ñèòü åôåêòèâíèé. Äóæå áàãàòî
õëîïö³â ³ ä³â÷àò ìè çàáðàëè â
Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíò-
ñòâî, â ð³çíîìàí³òí³ ñòðóêòóðí³
ï³äðîçä³ëè ÊÌÄÀ... ß äóìàþ,
ùî òàêà ñòðóêòóðà äàñòü ìîæëè-
â³ñòü òîíøå â³ä÷óâàòè ïóëüñ
çì³í, ÿêèé ³ñíóº â ñòóäåíòñüêî-
ìó ñåðåäîâèù³, ³ àäàïòóâàòè ìî-
ëîä³æíó ïîë³òèêó ï³ä ò³ ïîòðåáè,
ÿê³ íàðàç³ íàãàëüí³ äëÿ íèõ.

— Ñê³ëüêè ìîëîäèõ êèÿí ä³ñ-
òàëè ðîáî÷³ ì³ñöÿ â 2008-ìó?

— Äî Êè¿âñüêîãî ìîëîä³æíî-
ãî öåíòðó ïðàö³ çà ð³ê íàä³éøëî
á³ëüøå, í³æ 50 òèñÿ÷ çâåðíåíü.
Ìàéæå 2 000 ìîëîäèõ ëþäåé áó-

ëî ïðàöåâëàøòîâàíî â ð³çí³
ñòðóêòóðè: êîìåðö³éí³, íåêîìåð-
ö³éí³, äåðæàâí³. Âåëèêà ÷àñòèíà
ç íèõ ï³øëà áåçïîñåðåäíüî íà
äåðæàâíó ñëóæáó, òîáòî öå âæå
ïîâíîö³íí³ äåðæàâí³ ñëóæáîâö³,
÷èíîâíèêè, ÿê³ ïðàöþâàòèìóòü
íà ðîçâèòîê Êèºâà.

— Êîãî á³ëüøå âäàëîñÿ çàáåç-
ïå÷èòè ðîáîòîþ: êîð³ííèõ æèòå-
ë³â ì³ñòà ÷è ïðè¿æäæèõ?

— Çà íàøèìè ñïîñòåðåæåííÿ-
ìè, âñå-òàêè äóæå âåëèêà ÷àñòè-
íà ïðè¿æäæèõ ìàþòü á³ëüøèé
øàíñ çíàéòè õîðîøó ðîáîòó â
ñòîëèö³ ³ ðóõàòèñÿ êàð’ºðíèìè
ñõîäàìè. Àäæå êîëè âèð³øóþòü
æèòè â ñòîëèö³, âîíè ïîçáàâëå-
í³ çàõèñòó áàòüê³â ³ äðóç³â. ² òî-
ìó ñòàðàþòüñÿ, ãàðíî íàâ÷àþòü-
ñÿ, íàìàãàþòüñÿ ñàìîòóæêè
çíàéòè ñîá³ ðîáîòó. Òàê ñàìî
ñòàâëÿòüñÿ ³ äî ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â
íà ðîáîò³, ç á³ëüøîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ âèêîíóþòü óñ³ äîðó-
÷åííÿ. Òîìó íàõèë â³äáóâàºòüñÿ
íà êîðèñòü ïðè¿æäæèõ. Àëå öå
êëàñèêà, îñê³ëüêè âîíè ðîçóì³-
þòü, ùî ¿ì òðåáà áîðîòèñÿ, ùîá
ïåðåìîãòè.

— ×è ñï³âïðàöþº óïðàâë³ííÿ ç
ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè?

— Òàê, ïðè÷îìó ç âåëèêîþ
ê³ëüê³ñòþ. ×åðåç íàø ìîëîä³æ-
íèé öåíòð ïðàö³ ìè íàäàºìî ïî-
ñëóãè ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà
êîðäîíîì. Íèí³, áåçóìîâíî, ñè-
òóàö³ÿ ñêëàäíà, îñê³ëüêè ô³íàí-

ñîâà êðèçà ïðèçâåëà äî òîãî, ùî
âåëèê³ êîìïàí³¿, ç ÿêèìè ìè
ïðàöþâàëè, çìåíøóþòü øòàò òà
îáñÿãè âèðîáíèöòâà. Öå ñåðéîç-
íà ïðîáëåìà ÿê ó Êèºâ³, òàê ³ â
óñüîìó ñâ³ò³. Àëå âñå-òàêè ì³ñ-
òîê íàëàãîäæåíî, ³ ìè ìîæåìî
çàïðîïîíóâàòè âàêàíñ³¿ ìîëî-
äèì ñïåö³àë³ñòàì. Öå äàñòü ìîæ-
ëèâ³ñòü ñòóäåíòó ñïðîáóâàòè ñå-
áå çà êîðäîíîì. Îòðèìàâøè òàì
äèïëîì, âîíè ìîæóòü ïîâåðíó-
òèñÿ â Óêðà¿íó âæå êâàë³ô³êîâà-
í³øèìè òà ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ â
äî÷³ðí³ ïðåäñòàâíèöòâà ì³æíà-
ðîäíèõ êîìïàí³é â Óêðà¿í³.

— Ïîñëóãè Êè¿âñüêîãî ìîëî-
ä³æíîãî öåíòðó ïðàö³ ïëàòí³ ÷è
áåçïëàòí³?

— Óñ³ ñîö³àëüí³ ïîñëóãè ç ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ, ÿê³ ô³íàíñóþòü
³ç áþäæåòó ñòîëèö³, áåçïëàòí³.
À ùîäî ìàéáóòíüîãî íàëàãî-
äæåííÿ çâ’ÿçê³â ³ç âåëèêèìè
êîðïîðàö³ÿìè ÷è ïåðå¿çäó çà
êîðäîí, òî â öüîìó âèïàäêó ÷àñ-
òèíó êîøò³â ñòóäåíò ñïëà÷óº
ñàì. Àëå ç³ ñâîãî áîêó ìè ãàðàí-
òóºìî, ùî öÿ ñï³âïðàöÿ íà âè-
ñîêîìó äåðæàâíîìó ð³âí³, ³ íà-
øà ìîëîäü íå ïîòðàïèòü ó ÿêóñü
ñêëàäíó ñèòóàö³þ, âè¿õàâøè çà
êîðäîí.

— Äî öüîãî öåíòðó ìîæå çâåð-
íóòèñÿ êîæåí îõî÷èé?

— Òàê, äî Êè¿âñüêîãî ìîëî-
ä³æíîãî öåíòðó ïðàö³ ìîæå
çâåðíóòèñÿ áóäü-õòî. Ó íàñ º
ñàéò www.sms.gov.ua. Òàì ìîæ-

íà çíàéòè áóäü-ÿêó ³íôîðìàö³þ
ïðî íàøó ä³ÿëüí³ñòü, ó òîìó
÷èñë³ ïðî Êè¿âñüêèé ìîëîä³æ-
íèé öåíòð ïðàö³. Áóäü ëàñêà,
çâåðòàéòåñÿ.

— Âàìè âïðîâàäæåíî ÷èìàëî
ð³çíèõ ïðîãðàì ÿê äëÿ ìîëîä³, òàê
³ äëÿ ñ³ì’¿. ßê êðèçà âïëèíå íà
¿õíþ ðåàë³çàö³þ â ìàéáóòíüîìó
òà íà ä³ÿëüí³ñòü óïðàâë³ííÿ â ö³-
ëîìó?

— Íà æàëü, ó ñâ³ò³ òà â Óêðà-
¿í³ âæå äàâíî ³ñíóº òàêà òåíäåí-
ö³ÿ, êîëè ïî÷èíàþòüñÿ êðèçîâ³
ÿâèùà, â ïåðøó ÷åðãó ïî÷èíà-
þòü ðÿòóâàòè ðåàëüíèé ñåêòîð
åêîíîì³êè. À êóëüòóðó, ìîëî-
ä³æíó òà ñ³ìåéíó ïîë³òèêó, îñ-
â³òó ô³íàíñóþòü çà çàëèøêîâèì
ïðèíöèïîì. Íà æàëü, ìè ìàºìî
ñüîãîäí³ âåëèêó ïðîáëåìó: â
çâ’ÿçêó ç çóïèíêîþ ñåðéîçíèõ
âèðîáíèöòâ, ïðîìèñëîâîñò³, ä³-
ÿëüíîñò³ áàíê³â, ó Êèºâ³ ìåíøå
ñïëà÷óþòü ïîäàòê³â ³ â³äïîâ³äíî
âàæ÷å íàïîâíþâàòè áþäæåò.
Ïîë³òèêà óðÿäó äîñòàòíüî íå îá-
’ºêòèâíà, íà ìîþ äóìêó, ïî â³ä-
íîøåííþ äî ì³ñòà. Îñê³ëüêè 7,5
ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü áóëî âðàõîâà-
íî â áþäæåò³ Óêðà¿íè íà 2009
ð³ê ÿê âèëó÷åííÿ ç áþäæåòó ñòî-
ëèö³ íà êîðèñòü çàãàëüíîäåð-
æàâíîãî. Òîìó ìè ïîâèíí³ ðå-
àë³çóâàòè âñ³ íàø³ ìîæëèâîñò³
äëÿ çàëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ êîø-
ò³â ó áþäæåò ì³ñòà. Íàì òðåáà
ñòâîðþâàòè íîâ³ ïîñëóãè òà ðî-
áèòè ¿õ êîíêóðåíòîçäàòíèìè,

ùîá ö³ êîøòè éøëè íå â êèøå-
íþ ïåâíèì þðèäè÷íèì îñîáàì,
à áåçïîñåðåäíüî ÷åðåç íàø³ êî-
ìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà äî áþ-
äæåòó ñòîëèö³. Òîä³ ìè çìîæå-
ìî çáåðåãòè íàëåæíèé ð³âåíü
ô³íàíñóâàííÿ ìîëîä³æíî¿ ïîë³-
òèêè, îñâ³òè, êóëüòóðè, ÿê öå
çàâæäè áóëî â Êèºâ³.

— Íà ïðàöåâëàøòóâàííÿ öüîãî
ðîêó, ìàáóòü, ìîëîä³ íå âàðòî
ðîçðàõîâóâàòè?

— Ñïðàâä³, ñèòóàö³ÿ çì³íèëà-
ñÿ äóæå ðàçþ÷å. Ùå âë³òêó 2008
ðîêó íà îäíó ìîëîäó ëþäèíó,
ÿêà õîò³ëà á ìàòè ðîáî÷å ì³ñöå,
áóëî ïðèáëèçíî 1,3 ðîáîòîäàâ-
öÿ. Ó íàñ áóëà áàçà á³ëüøå, í³æ
³ç 3000 ðîáîòîäàâö³â. À íèí³ âæå
á³ëüøå, í³æ 300 000 áåçðîá³òíèõ
ó Êèºâ³. ×èìàëî ëþäåé ñòîÿòü
ÿê íà çàãàëüí³é á³ðæ³ ïðàö³, òàê
³ íà ìîëîä³æí³é. Ñïîä³âàºìîñÿ,
ùî íèçêà çàõîä³â, ÿê³ ñïëàíóâà-
ëà ÊÌÄÀ, ñòèìóëþâàòèìå ðî-
áîòó íàøèõ â³ò÷èçíÿíèõ êîìïà-
í³é, ³ ìè çìîæåìî âñ³õ ìîëîäèõ
òàëàíîâèòèõ ëþäåé ïðàöåâëàø-
òóâàòè â ïåðøó ÷åðãó â óêðà¿í-
ñüêèõ êîìïàí³ÿõ. Àäæå äîêè íå
ïðàöþâàòèìå åêîíîì³êà Êèºâà
òà Óêðà¿íè, äóæå ñêëàäíî ðîç-
ðàõîâóâàòè íà òå, ùî ç’ÿâëÿòü-
ñÿ íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ.

— ßê³ ïëàíè ç îçäîðîâëåííÿ íà
öåé ð³ê?

— Ñêëàäíî íàðàç³ êîíêðåòíî
â³äïîâ³ñòè. Äóìàþ, âñÿ Óêðà¿íà
ìàº ìîá³ë³çóâàòèñÿ â öåé ïåð³-
îä. Áàçè ïîâèíí³ ëîÿëüí³øå ïî-
ñòàâèòèñÿ äî ä³òåé, çîêðåìà êè-
¿âñüêèõ, ³ íå íàäòî ï³äí³ìàòè ö³-
íè. Õî÷à â íèõ º îá’ºêòèâí³
ïðè÷èíè öå çðîáèòè, áî äîðîæ-
÷àþòü åíåðãîðåñóðñè, âåëèêà
ê³ëüê³ñòü ³ìïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿.
ßêùî ìè çìîæåìî çíàéòè ñï³ëü-
íó ìîâó, òî ñïîä³âàþñÿ, ïîìàëó
âèéäåìî íà ð³âåíü ìèíóëîãî ðî-
êó, ïîïðè êðèçó. Àëå âàðòî çà-
çíà÷èòè, ùî â áþäæåò³ Êèºâà
íà öåé ð³ê êîøòè íà îçäîðîâ-
ëåííÿ ïåðåäáà÷åíî.

— Ñâîãî ÷àñó âè âçÿëèñÿ çà
ðîçâèòîê àêòèâíèõ âèä³â ñïîðòó â
ñòîëèö³ — ðîëèêè, âåëîñèïåä —
òà ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ. ×è ðîçâèâàòèìåòå é íàäà-
ë³ ö³ íàïðÿìêè?

— Áåçóìîâíî, â ñèëó òîãî, ùî
ô³íàíñóâàííÿ çíà÷íî ñêîðîòè-
ëîñÿ, ïðÿìèõ áþäæåòíèõ äîòà-
ö³é öüîãî ðîêó íà òàêèé âèä ä³-
ÿëüíîñò³ íå áóäå. Àëå ìè ìîæå-
ìî çàáåçïå÷èòè, êð³ì áþäæåò-
íîãî ô³íàíñóâàííÿ, áàãàòî ³í-
øèõ ðå÷åé, íàïðèêëàä, ì³ñöÿ
äëÿ ïðîâåäåííÿ çìàãàíü. Òàêîæ
ìîæåìî çàëó÷àòè ñïîíñîð³â, âè-
ñâ³òëþâàòè âñ³ ö³ ïîä³¿ ó ÇÌ²
äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ öèõ âèä³â
ñïîðòó. Òîáòî, âåñü öåé ñïåêòð
ïîñëóã, çà ÿê³ çàçâè÷àé îðãàí³-
çàö³¿ ïëàòÿòü, ìè ìîæåìî íàäà-
òè áåçïëàòíî. Òîìó îáîâ’ÿçêîâî
òðåáà íàäàë³ çóñòð³÷àòèñÿ ³ âè-
ð³øóâàòè öå ïèòàííÿ. Ùîäî âå-
ëîñèïåäíèõ äîð³æîê, òî âîíè
áóëè ïåðåäáà÷åí³ ïðîãðàìîþ ñî-
ö³àëüíîãî ðîçâèòêó ³, ñïîä³âà-
þñÿ, ùî öÿ ïîçèö³ÿ çàëèøèòü-
ñÿ â ö³é ïðîãðàì³ íà 2009 ð³ê

Розмовляла
Тетяна КОТИК, “Хрещати ”
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“Ïðîì³íâåñòáàíê”
îòðèìàâ êðåäèò 
$1 ìëðä

“Ïðîì³íâåñòáàíê”, ÿêèé íèí³ çíàõîäèòü-
ñÿ ï³ä êîíòðîëåì òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÍÁÓ, îòðèìàâ êðåäèò â³ä ðîñ³éñüêîãî “Çîâ-
í³øåêîíîìáàíêó” (äàë³ ÂÅÁ) â ðîçì³ð³ äî
$1 ìëðä. ßê ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ïåðøèé òðàíø
íà ñóìó $390 ì³ëüéîí³â óæå âèä³ëåíî. Ó ïî-
â³äîìëåíí³ áàíêó òàêîæ çàçíà÷àþòü, ùî êîø-
òè âèä³ëÿþòü íà ô³íàíñîâå îçäîðîâëåííÿ
“Ïðîì³íâåñòáàíêó”.

Íàãàäàºìî, 26 ãðóäíÿ Àíòèìîíîïîëüíèé
êîì³òåò Óêðà¿íè äîçâîëèâ ðîñ³éñüêîìó
“Çîâí³øåêîíîìáàíêó” ïðèäáàòè “Àêö³î-
íåðíèé êîìåðö³éíèé ïðîìèñëîâî-³íâåñòè-
ö³éíèé” áàíê. Òàê “Çîâí³øåêîíîìáàíê”
ñòàâ âëàñíèêîì ïàêåòà àêö³é “Ïðîì³íâåñò-
áàíêó” â ðîçì³ð³ 75 %+3 àêö³¿ ó ñ³÷í³ 2009
ðîêó. Ðàí³øå, â æîâòí³ 2008 ðîêó, ÍÁÓ ââ³â
äî “Ïðîì³íâåñòáàíêó” òèì÷àñîâó àäì³í³ñ-
òðàö³þ ³ íàêëàâ ìîðàòîð³é íà âèäà÷ó âêëà-
ä³â

ÍÁÓ ââ³â 
ìîðàòîð³é 
äëÿ êðåäèòîð³â

Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ââ³â ìîðà-
òîð³é íà çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â
áàíê³â “Íàäðà” ³ “Êè¿â” òåðì³íîì íà ø³ñòü
ì³ñÿö³â ³ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ
óìîâ äëÿ â³äíîâëåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó
áàíê³â. ßê ³äåòüñÿ ó â³äïîâ³äíîìó ïîâ³äîì-
ëåíí³ ÍÁÓ, ìîðàòîð³é ââåäåíî íà 6 ì³ñÿ-
ö³â, òîáòî ç 10 ëþòîãî äî 10 ñåðïíÿ 2009
ðîêó â áàíêó “Íàäðà”, â áàíêó “Êè¿â” —
ç 9 ëþòîãî äî 9 ñåðïíÿ 2009 ðîêó. Íàãàäà-
ºìî, ó ïîíåä³ëîê Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà-
¿íè ââ³â òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ ó áàíêó
“Íàäðà”. Öå âæå øîñòèé áàíê, â ÿêîìó çà
îñòàíí³õ 5 ì³ñÿö³â ââåäåíî òèì÷àñîâå ïðàâ-
ë³ííÿ ÍÁÓ, îäíàê ïåðøèé ñåðåä ïóáë³÷íèõ.
Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÁÓ #59, âïðîäîâæ
ðîêó òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ î÷îëèòü êî-
ëèøí³é ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³í-
íÿ “Óêðñîöáàíêó” Âàëåíòèíà Æóêîâñüêà.
Ç 9 ëþòîãî äî 9 ñåðïíÿ 2009 ðîêó òèì÷à-
ñîâèì àäì³í³ñòðàòîðîì áàíêó “Êè¿â” ïðè-
çíà÷åíî ñëóæáîâöÿ “Íàö³îíàëüíîãî áàíêó
Óêðà¿íè” Àíàòîë³ÿ Ñòåïàíåíêà — íà÷àëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ “Íàö³îíàëüíî-
ãî áàíêó Óêðà¿íè” ó Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îá-
ëàñò³

Äèðåêòîð 
Swiss Re ï³øîâ 
ó â³äñòàâêó

Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Swiss Re Æàê Åð-
ãåí ï³øîâ ó â³äñòàâêó. Öå â³äáóëîñÿ ÷åðåç
òèæäåíü ï³ñëÿ òîãî, ÿê êîìïàí³ÿ, íàéá³ëü-
øà â ãàëóç³ âòîðèííîãî ñòðàõóâàííÿ ó ñâ³-
ò³, ïîâ³äîìèëà ïðî ðåêîðäí³ ð³÷í³ çáèòêè
íà ì³ëüÿðä øâåéöàðñüêèõ ôðàíê³â (672 ìëí
ºâðî). Òèæäåíü òîìó Swiss Re øîêóâàëà ³í-
âåñòîð³â çàÿâîþ, ùî ïîòðåáóº ï³äòðèìêè
íàéáàãàòøî¿ ëþäèíè ñâ³òó Óîððåíà Áàô-
ôåòà. Êîìïàí³ÿ ïîïðîñèëà ïðî ô³íàíñîâ³
âëèâàííÿ â ðîçì³ð³ òðüîõ ì³ëüÿðä³â ôðàí-
ê³â.

Swiss Re ëèøå òðè÷³ â ñâî¿é ³ñòîð³¿ ô³ê-
ñóâàëà ð³÷íèé çáèòîê, ïðè÷îìó â ïîïåðåä-
í³ ðàçè (â 2001 ³ 2002 ðîêàõ) âòðàòè áóëè â
äåñÿòü ðàç³â ìåíøèìè çà íèí³øí³. Çáèòêè
âèêëèêàëà àêòèâ³çàö³ÿ ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ êîìïàí³¿, ÿêà íå çìîãëà ïðèíåñòè
ïðèáóòêè ÷åðåç ãëîáàëüíó ô³íàíñîâó êðè-
çó. Åðãåíà çàì³íèâ íà ïîñàä³ âèêîíàâ÷îãî
äèðåêòîðà éîãî çàñòóïíèê Øòåôàí Ë³ïï³,
ÿêèé ïðàöþâàâ ó ãðóï³ âïðîäîâæ 25 ðîê³â.
Ïðèçíà÷åííÿ ï³äòðèìàâ ïðåçèäåíò êîìïà-
í³¿ Ïåòåð Ôîðñòìîçåð (Peter Forstmoser),
ÿêèé çàÿâèâ, ùî Ë³ïï³ äîïîìîæå êîìïàí³¿
ïîâåðíóòè ïðèáóòêîâ³ñòü îñíîâíîìó á³ç-
íåñó

Під от вала
Тамара ДАВИДЕНКО,

спеціально для “Хрещати а”

Ðÿò³âíèé êðóã 
÷è ãà÷îê?
ÍÁÓ ââ³â òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ ó áàíêó “Íàäðà”
Òàìàðà ÄÀÂÈÄÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У понеділо Національний бан
У раїни вів тимчасов адмініс-
трацію бан "Надра". Це вже
шостий бан , в я ом за остан-
ніх п’ять місяців запроваджено
тимчасове правління НБУ, од-
на перший серед п блічних.
Стабіліз вати бан не допомо -
ли ні виділені 7 млрд рн допо-
мо и, ні ч т и про потенційних
по пців. На д м е спертів,
тимчасова адміністрація (точні-
ше, запроваджений нею мора-
торій на задоволення вимо
редиторів) може стабіліз вати
бан , одна ця допомо а, с о-
ріш за все, завершиться йо о
націоналізацією.

Перші ластів и
Ïðî ñåðéîçí³ ïðîáëåìè äåÿêèõ áàíê³â

Óêðà¿íè çàãîâîðèëè âæå ó ñ³÷í³, êîëè 30
ãðóäíÿ 2008 ðîêó ì³æíàðîäíå ðåéòèíãî-
âå àãåíòñòâî Moody’s ïîã³ðøèëî ïðîãíî-
çè ðåéòèíã³â 15 óêðà¿íñüêèõ áàíê³â ç³ ñòà-
á³ëüíîãî äî íåãàòèâíîãî. 26 ñ³÷íÿ ùå îä-
íå ì³æíàðîäíå ðåéòèíãîâå àãåíòñòâî
Fitch Ratings çíèçèëî äîâãîñòðîêîâ³ ðåé-
òèíãè äåôîëòó åì³òåíòà (ÐÄÅ) ÷îòèðüîõ
âåëèêèõ óêðà¿íñüêèõ áàíê³â: “Êðåäèò-
ïðîìáàíêó”, “Óêðãàçáàíêó” òà “Â³ÅéÁ³
Áàíêó” — â³ä “B” äî “CCC”, à “Ðîäîâ³ä
Áàíêó” — â³ä “CCC” äî “CC”. À âæå 22
ñ³÷íÿ Moody’s çíèçèëî ðåéòèíãè áàíêó
“Íàäðà” òà “Óêðïðîìáàíêó”.

Ïðè öüîìó Íàö³îíàëüíèé áàíê óâ³â
òèì÷àñîâ³ àäì³í³ñòðàö³¿ ëèøå äî ÷îòèðüîõ
áàíê³â — ï³ä êîíòðîëåì îïèíèëèñÿ
“Ïðîì³íâåñòáàíê”, “Íàö³îíàëüíèé êðå-
äèò”, “Óêðïðîìáàíê” òà áàíê “Ïðè÷îð-
íîìîð’ÿ”. Îäíàê óæå 9 ëþòîãî âèêîíó-
âà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè Íàöáàíêó Àíàòî-
ë³é Øàïîâàëîâ ïîâ³äîìèâ ïðî ââåäåííÿ
òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó áàíêó “Êè¿â”
(íàãàäàºìî, áàíê ïðîñëàâèâñÿ íåïîâåð-
íåííÿì äåïîçèò³â òà â³äìîâîþ ñï³ëêóâà-
òèñÿ ç êë³ºíòàìè, âîäíî÷àñ êðåäèòóþ÷è
íåðåíòàáåëüíó íåðóõîì³ñòü).

Рятівний р
Íà öüîìó òèæí³ á³çíåñìåí Äìèòðî

Ô³ðòàø çâåðíóâñÿ äî ÍÁÓ ç ïðîõàííÿì
óâåñòè òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ â áàíê
“Íàäðà”. Çà éîãî ñëîâàìè, öå ïîòð³áíî
äëÿ çàïîá³ãàííÿ â³äïëèâó äåïîçèò³â ç
áàíêó. “ßêùî öåé áàíê ëóñíå, òî, ìîæ-
ëèâî, ëóñíå ³ âñÿ áàíê³âñüêà ñèñòåìà.
Ëþäè ïðîñòî çàáèðàòèìóòü ãðîø³ ³ êëàñ-
òèìóòü ¿õ ï³ä ìàòðàö”,— ñêàçàâ Ô³ðòàø.
Ïðè öüîìó Group DF, ÿêà íàëåæèòü ïà-
íîâ³ Ô³ðòàøó, çà ÷óòêàìè, âæå ìàéæå çà-
âåðøèëà îïåðàö³þ ç ïðèäáàííÿ áàíêó.

×åðåç ê³ëüêà ãîäèí ãîëîâà ðàäè ÍÁÓ
Ïåòðî Ïîðîøåíêî ïîâ³äîìèâ ïðî ââå-
äåííÿ òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äî îäíî-
ãî ³ç íàéâ³äîì³øèõ òà ïîïóëÿðíèõ áàíê³â.
“Áóëî ÷îòèðè áàíêè ç òèì÷àñîâîþ àäì³-
í³ñòðàö³ºþ, íåùîäàâíî äî íèõ ïðèºäíàâ-
ñÿ áàíê “Êè¿â”, à ñüîãîäí³ äîëó÷èëèñÿ
“Íàäðà”,— íàãîëîñèâ â³í. Çà ñëîâàìè ïà-
íà Ïîðîøåíêà, òèì÷àñîâ³ àäì³í³ñòðàö³¿
ââîäèòèìóòü äî áàíê³â, ÿê³ çàòðèìóâàòè-
ìóòü ïëàòåæ³ çà ñâî¿ìè çîáîâ’ÿçàííÿìè íà
ïîíàä äâà ì³ñÿö³.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî, íà â³äì³íó â³ä ï’ÿ-
òè ³íøèõ áàíê³â, ÿê³ ïåðåéøëè ï³ä êîí-
òðîëü ÍÁÓ çà îñòàíí³ ï’ÿòü ì³ñÿö³â, “Íà-
äðà” áóâ íàéïóáë³÷í³øèì. Îêð³ì òîãî, ñà-
ìå öåé áàíê çàáåçïå÷óº âèïëàòó á³ëüøî¿
÷àñòèíè ïåíñ³é, çàðïëàò òà ñòèïåíä³é ó

êðà¿í³. Íà ïåðøèé ïîãëÿä, ñïðàâè ó áàí-
êó éøëè íåïîãàíî — ó æîâòí³-ëèñòîïàä³
â³í ïîãàñèâ ºâðîáîíäè íà ñóìó $230 ìëí.
Ï³äñòàâèëè áàíê ñàì³ æ êë³ºíòè: íàëÿêà-
í³ ê³ëüêàäåííîþ â³äñóòí³ñòþ ãîò³âêè ó áàí-
êîìàòàõ òà ë³ì³òàìè íà çíÿòòÿ ãðîøåé ³ç
ðàõóíê³â, êèíóëèñÿ çàáèðàòè âêëàäè çà
áóäü-ÿêó ö³íó, ÷åðåç ùî áàíê ç³òêíóâñÿ ç
ìàñîâèì â³äïëèâîì äåïîçèò³â. Çà íàéòÿæ-
÷èé äëÿ áàíê³â IV êâàðòàë 2008 ðîêó îá-
ñÿã äåïîçèò³â ô³çè÷íèõ îñ³á ó áàíêó “Íà-
äðà” çìåíøèâñÿ íà 1,171 ìëðä ãðí, òîáòî
äî 9,551 ìëðä ãðí. Ïðè öüîìó êâàðòàëü-
íèé çáèòîê ñÿãíóâ ïîçíà÷êè 295,9 ìëí ãðí.

Íàâ³òü îòðèìàí³ â³ä ÍÁÓ ãðîø³
(7,2 ìëðä ãðí, ïðè öüîìó îñòàíí³é òðàíø
ó 3 ìëðä ãðí çàáëîêóâàâ Îêðóæíèé àäì³-
í³ñòðàòèâíèé ñóä Êèºâà) íå äîïîìîãëè
óíèêíóòè êðèçè íåïëàòåæ³â òà äåô³öèòó
ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â. Òà é êðåäèòîðè, íà-
ñòîðîæåí³ çíèæåííÿì êðåäèòíîãî ðåé-
òèíãó áàíêó, ïî÷àëè âèìàãàòè äîñòðîêî-
âîãî ïîâåðíåííÿ êîøò³â.

Ñàìå òîìó ïåðøèì êðîêîì òèì÷àñîâî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, ââåäåíî¿ Íàöáàíêîì (çã³ä-
íî ç ïîñòàíîâîþ ÍÁÓ ¹ 59, ïðîòÿãîì
ðîêó òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ î÷îëþâà-
òèìå êîëèøí³é ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ïðàâë³ííÿ “Óêðñîöáàíêó” Âàëåíòèíà
Æóêîâñüêà), ñòàâ ìîðàòîð³é íà çàäîâî-
ëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â ñòðîêîì íà ø³ñòü
ì³ñÿö³â.

Рибальсь ий ачо ?
Åêñïåðòè é íåîô³ö³éí³ ïðåäñòàâíèêè

ÍÁÓ çàïåâíÿþòü, ùî áåçêîðèñíî äîïî-
ìàãàòè áàíêó “Íàäðà”, ÿê ³ ³íøèì, ãîëîâ-
íèé ðåãóëÿòîð ô³íàíñîâîãî ñåêòîðó êðà-
¿íè íå áóäå. Òàê, äèðåêòîð áàíê³âñüêîãî
ðåãóëþâàííÿ òà íàãëÿäó ÍÁÓ Îëåêñàíäð
Ê³ðººâ ïîâ³äîìèâ àãåíòñòâó “²íòåðôàêñ-
Óêðà¿íà”, ùî ÍÁÓ ãîòóº äîêóìåíòè äëÿ
ðåêàï³òàë³çàö³¿ áàíê³â “Íàäðà” òà “Óêð-
ïðîìáàíêó” çà ðàõóíîê äåðæàâè. ²íøè-
ìè ñëîâàìè, ãîòóº ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ¿õ íàö³î-
íàë³çàö³¿. Ïðè öüîìó Ïåòðî Ïîðîøåíêî
³ íå çáèðàºòüñÿ çàïåðå÷óâàòè òàêèé ðîç-
âèòîê ïîä³é. Çà éîãî ñëîâàìè, ï³ñëÿ ââå-
äåííÿ òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Íàöáàíê
àíàë³çóâàòèìå ñèòóàö³þ ³ çà ïîòðåáè óõâà-
ëèòü ð³øåííÿ ïðî ïîøóê ³íâåñòîð³â äëÿ
ðåêàï³òàë³çàö³¿ áàíêó çà ðàõóíîê äåðæà-
âè. Çðîçóì³ëî, íàö³îíàë³çàö³ÿ áàíêó “Íà-
äðà” ïîêëàäå êðàé ïëàíàì êîìïàí³¿
Group DF Äìèòðà Ô³ðòàøà ùîäî êóï³â-
ë³ öüîãî ô³íàíñîâîãî ïîñåðåäíèêà.

Íàãàäàºìî, ùî â ðàç³ ââåäåííÿ òèì÷à-
ñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äî “Ïðîì³íâåñòáàí-
êó” éîãî ³íâåñòîðîì ìàëà ñòàòè êîìïà-
í³ÿ Slav AG, îäíàê â îñòàííþ ìèòü êîí-
òðîëü áóëî ïåðåäàíî ðîñ³éñüêîìó “Âíåø-
ýêîíîìáàíêó”. Òîìó íàö³îíàë³çàö³ÿ
“Íàäð” — ö³ëêîì ìîæëèâèé ñöåíàð³é äëÿ
ö³º¿ ùå íå çàâåðøåíî¿ ï’ºñè

А ціонерний омерційний бан “Київ” створено 1993 ро . Станом на 01.07.2008 р. ста-
т тний апітал бан становив 180 млн рн, 1.10.2008 р. с марні а тиви бан дорівню-
вали 4,38 млрд рн. За с мою а тивів посідає 37-ме місце серед бан ів У раїни і зорі-
єнтований насамперед на Київ, хоча має відділення і в інших містах. З липня 1995- о о-
ловою правління АКБ “Київ” є деп тат Київради від Бло Віталія Клич а Ми ола Степа-
нович Марчен о. При цьом йо о син — Ві тор Ми олайович Марчен о — є оловою спос-
тережної ради та президентом то о ж та и АКБ “Київ”.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Бан "Надра" — шостий бан із тимчасовою адміністрацією НБУ і перший черзі на націоналізацію
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Àíäð³é ÁÅÇÏ’ßÒÎÂ: “Ñüîãîäí³
ðèíêîâó êàï³òàë³çàö³þ
ìîæíà îö³íèòè ïðèáëèçíî
ó 30 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â”
Äèðåêòîð àíàë³òè÷íîãî äåïàðòàìåíòó ³íâåñòèö³éíî¿ 
êîìïàí³¿ Dragon Capital ïðî òåíäåíö³¿ íà ôîíäîâîìó ðèíêó
Наразі триває падіння вітчизня-
но о фондово о рин , я е роз-
почалося ще 2008 ро . О ремі
ж раїнсь і підприємці, зо ре-
ма і власни и найпот жніших
фінансово-промислових р п по-
чинають зб вати дея і свої а ти-
ви. Та , нещодавно омпанія
System Capital Management Ри-
ната Ахметова продала 90,6 %
а цій Л ансь о о пивоварно о
завод омпанії "КЕГ-Сервіс"
(Л ансь ). Е сперти прип с-
ають, що та а тенденція збері-
атиметься, тож найвпливовіші
підприємці раїни масово зб ва-
тим ть проблемні та безпер-
спе тивні а тиви. Про стан віт-
чизняно о рин цінних паперів
"Хрещати " розповів фінансо-
вий е сперт однієї з а тивних
інвестиціних омпаній раїни.

— ×èì ïðîäèêòîâàíà íèí³øíÿ äèíàì³êà
íà ôîíäîâîìó ðèíêó Óêðà¿íè?

— Íàñàìïåðåä òàêó äèíàì³êó çóìîâëþº
ãëîáàëüíà êðèçà ³ òå, ùî â³ò÷èçíÿíèé
ôîíäîâèé ðèíîê äàâíî º ÷àñòêîþ ñâ³òî-
âîãî ô³íàíñîâîãî ðèíêó, òîìó ïðîöåñè,
ùî â³äáóâàþòüñÿ ó ñâ³ò³, òàê ÷è ³íàêøå
âïëèâàþòü ³ íà íàñ. Çà äåñÿòü ðîê³â ï³ñ-
ëÿ ïåðøî¿ â³ä÷óòíî¿ êðèçè 1998 ðîêó
óêðà¿íñüêèé ðèíîê ç³òêíóâñÿ ç ÷åðãîâèì
âåëèêèì âèïðîáóâàííÿì.

— Â ÿêó ñóìó îö³íþºòüñÿ çíèæåííÿ êà-
ï³òàë³çàö³¿ â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ ç ïî-
÷àòêó êðèçè íà óêðà¿íñüêîìó ôîíäîâîìó
ðèíêó?

— ßêùî âðàõîâóâàòè âñ³ óêðà¿íñüê³
êîìïàí³¿, ùî òîðãóâàëèñÿ íà óêðà¿íñüêî-
ìó òà íà çîâí³øí³õ ôîíäîâèõ ðèíêàõ, òî
çàãàëüíà ¿õíÿ êàï³òàë³çàö³ÿ äî êðèçè ñòà-
íîâèëà ïðèáëèçíî 130 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â.
Ñüîãîäí³ æ ¿¿ ìîæíà îö³íèòè ïðèáëèçíî
ó 30 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â. ßêùî ïàä³ííÿ
ðèíêó îö³íþâàòè â äîëàðîâîìó åêâ³âà-
ëåíò³, òî âîíî ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 85
â³äñîòê³â. Êîëè æ àíàë³çóâàòè çíèæåííÿ
êàï³òàë³çàö³¿ â ãðèâí³, çã³äíî ç ³íäåêñîì
ÏÔÒÑ, òî öå 75 â³äñîòê³â.

— ² íàñê³ëüêè ôîíäîâèé ðèíîê ìîæå
“ïðîñ³ñòè” ùå?

— Ùå òîð³ê ó âåðåñí³, êîëè óêðà¿íñüêà
åêîíîì³êà â³ä÷óëà ïåðø³ îçíàêè êðèçè,
ìè íàìàãàëèñÿ ïðîàíàë³çóâàòè ³ñòîð³þ ô³-
íàíñîâèõ êðèç îñòàíí³õ 20 ðîê³â. Ðèíêè,
ùî ðîçâèâàþòüñÿ, â ñåðåäíüîìó ïåðåæè-
ëè ïàä³ííÿ íà 51 â³äñîòîê ï³ä ÷àñ êðèç.
Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ãëîáàëüí³ ïîòðÿñ³ííÿ
ïîñèëþâàëèñÿ ñïåöèô³÷íèìè ëîêàëüíè-
ìè ïðîáëåìàìè, ùî ïðèçâîäèëî äî îáâà-
ëó ôîíäîâîãî ðèíêó ìàéæå íà 90 â³äñîò-
ê³â. Íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ ìåêñèêàíñüêî¿
êðèçè 1993—1995 ðîê³â ôîíäîâèé ðèíîê
êðà¿íè âïàâ ìàéæå íà 80 â³äñîòê³â, à àê-
ö³¿ áàãàòüîõ àç³éñüêèõ êðà¿í ó 1997-ìó, à
òàêîæ Ðîñ³¿, Óêðà¿íè ³ Ðóìóí³¿ â 1998-ìó
çíåö³íèëèñÿ íà 90 â³äñîòê³â. Ï³ä ÷àñ ñâ³-
òîâî¿ êðèçè 2000—2003 ðîê³â Àðãåíòèíà,
Áðàçèë³ÿ, Ðóìóí³ÿ ³ Òóðå÷÷èíà âòðàòèëè
òàêîæ 80—90 â³äñîòê³â. ²íâåñòîðè ÷àñòî
âäàþòüñÿ äî íåãàéíîãî åìîö³éíîãî ðîç-
ïðîäàæó àêö³é íà ðèíêàõ, ùî ðîçâèâàþ-
òüñÿ, ùî ñâîºþ ÷åðãîþ ñïðè÷èíÿº ñèëü-
í³ ïàä³ííÿ çà ÷àñ³â ô³íàíñîâèõ êðèç, àëå
³ äàº á³ëüøó âèãîäó â ïåð³îäè çðîñòàííÿ.

Äåÿê³ ç ðèíêîâèõ êðèç òðèâàëè ïîíàä òðè
ðîêè. Ñåðåäíÿ æ òðèâàë³ñòü êðèç íà ðèí-
êàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, â îñòàíí³ 20 ðî-
ê³â (çà âèíÿòêîì ïîòî÷íî¿) ñòàíîâèëà 13
ì³ñÿö³â, à íà ðîçâèíåíèõ — ïðèáëèçíî
10,5 ì³ñÿöÿ. Ïðîòå çàóâàæó, ùî ö³ ïîêàç-
íèêè íå äàþòü çìîãè òî÷íî ïðîãíîçóâà-
òè, êîëè çàê³í÷èòüñÿ ïîòî÷íà êðèçà. Âðà-
õîâóþ÷è òàêó ìàòåìàòèêó, ìîæíà ïðè-
ïóñòèòè, ùî â ñåðåäíüîìó Óêðà¿í³ ïî-
òð³áíî ùå ï³âðîêó, ùîá ðèíîê ñÿãíóâ äíà.
ß äóìàþ, ùî ìè äî òîãî âæå íàáëèæà-
ºìîñÿ. Íàðàç³ áà÷èìî çäåøåâëåííÿ ö³í-
íèõ ïàïåð³â ³ íà 80, ³ íà 90 â³äñîòê³â, à â
îêðåìèõ âèïàäêàõ — ³ ïîíàä 90 â³äñîò-
ê³â. Çâè÷àéíî, ùî íèçêó ö³ííèõ ïàïåð³â
³ñòîòíî íåäîîö³íåíî. Îäíàê ñïîä³âàòèñÿ,
ùî ùîñü ð³çêî çì³íèòüñÿ, ìàðíî, îñê³ëü-
êè âñ³ äèâëÿòüñÿ íà ìàêðîåêîíîì³÷íó òà
ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³. Ïîêè âîíà
íå ñòàá³ë³çóºòüñÿ, ïîçèòèâíîãî ðîçâîðî-
òó íå ïîáà÷èìî. À âò³ì, òðèâàëîãî ïàä³í-
íÿ ðèíêó ìè âæå íå î÷³êóºìî. Äî äíà íå
äàëåêî, òà ÿê äîâãî â³í òàì ïðîáóäå, ãî-
âîðèòè çàðàíî.

— ßêà ðåàëüíà âàðò³ñòü ö³ííèõ ïàïåð³â
â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ, ³ êîëè âîíè çíî-
âó ïî÷íóòü çðîñòàòè â ö³í³ òà íà ÿêó äîõ³ä-
í³ñòü ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè ³íâåñòîðàì?

— Äîâîë³ ñêëàäíå çàïèòàííÿ, îñê³ëüêè
íàðàç³ óêðà¿íñüê³ ³íâåñòîðè ùå íå òàê ìà-
ñîâî âêëàäàþòü êîøòè â óêðà¿íñüê³ ö³í-
í³ ïàïåðè, çîêðåìà â àêö³¿. Ùî ñòîñóºòü-
ñÿ ³íîçåìíèõ ³íâåñòîð³â, âîíè íàðàç³ çàé-
íÿëè âè÷³êóâàëüíó ïîçèö³þ: ç îäíîãî áî-

êó, íàø³ ö³íí³ ïàïåðè ñüîãîäí³ äîâîë³ äå-
øåâ³, à ç ³íøîãî — â ÇÌ² äóæå ÷àñòî âæè-
âàþòü òàê³ ñëîâà, ÿê “êðèçà”, “äåôîëò”,
“áàíêðóòñòâî” ñòîñîâíî Óêðà¿íè, ³ öå
ñòâîðþº ïåâíå íåãàòèâíå òëî. ² ïîêè íå
áóäå çðîçóì³ëî, ùî Óêðà¿íà îìèíóëà êðè-
çó, é ³íâåñòîðè íå ïîáà÷àòü ïåâíèõ ÷³ò-
êèõ ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðîê³â êðà¿íè, ãîâî-
ðèòè ïðî ïîçèòèâíèé ðîçâîðîò íå ìîæ-
íà. Íàâ³òü ÿêùî ³ áóäå íåâåëè÷êå çðîñ-
òàííÿ, òî ëèøå ïî îêðåìèõ êîìïàí³ÿõ, ÿê³
íàâ³òü â óìîâàõ êðèçè çìîæóòü äåìîí-
ñòðóâàòè òàê çâàíó çàõèñíó ïîâåä³íêó:
“âñ³ì ïîãàíî, â êðà¿í³ êðèçà, à â íèõ óñå
äîáðå”.

Ùîäî äåÿêèõ îð³ºíòîâàíèõ íà åêñïîðò
ñåêòîð³â òà êîìïàí³é, òî äåâàëüâàö³ÿ
ãðèâí³, ùî ñòàëà íàñë³äêîì êðèçè, ìàòè-
ìå ïîçèòèâíèé åôåêò. Ó âèã³äíîìó ñòà-
íîâèù³ ìîæóòü îïèíèòèñÿ ò³ êîìïàí³¿-
åêñïîðòåðè, ÿê³ ìàþòü âèðîáíè÷³ âèòðà-
òè ïåðåâàæíî â ãðèâí³, à ö³íè íà ñâîþ
ïðîäóêö³þ ô³êñóþòü â ³íîçåìí³é âàëþò³.
Ïîçèòèâí³ íàñë³äêè â³ä äåâàëüâàö³¿ â³ä÷ó-
þòü òàêîæ âèðîáíèêè ïðîäóêö³¿, ùî ìî-
æå çàì³íèòè äîðîæ÷èé ³ìïîðò.

Â äåÿêèõ òàêèõ âèïàäêàõ ìè áà÷èìî çà-
ö³êàâëåí³ñòü íèçêè ³íâåñòîð³â. Âîíè íà-
ðàç³ ãîòîâ³ âêëàäàòè â ïåâí³ ö³íí³ ïàïå-
ðè, ÿê³, íà ¿õíþ äóìêó, ïîêàæóòü êðàùèé
ðåçóëüòàò ³ ìàþòü ñòàá³ëüí³ø³ òà îáíàä³é-
ëèâ³ø³ ïåðñïåêòèâè

Розмовляв
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

НН ОО ВВ ИИ НН ИИ

Ì³í³ñòð ô³íàíñ³â 
ïîäàâ 
ó â³äñòàâêó

Ó÷îðà ì³í³ñòð ô³íàíñ³â Â³êòîð Ïèíçåíèê
ïîäàâ çàÿâó ïðî â³äñòàâêó. Ó í³é â³í íàãî-
ëîñèâ, ùî íå âïåðøå ïðàöþº â óðÿä³ ³ çàâ-
æäè çàéìàâ ïðîôåñ³éíó ïîçèö³þ. “Çáàëàí-
ñîâàíèé áþäæåò, ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð éî-
ãî äåô³öèòó, îáìåæåííÿ æèòòÿ â áîðã, íå-
åì³ñ³éí³ äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ äåô³öèòó —
öèìè òà ³íøèìè ïðèíöèïàìè ÿ çàâæäè êå-
ðóâàâñÿ ó ñâî¿é ðîáîò³”,— çàÿâèâ îïàëü-
íèé åêñ-ì³í³ñòð ô³íàíñ³â. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, â íèí³øí³õ óìîâàõ çà òàêî¿ ïîçèö³¿ ì³-
í³ñòð ô³íàíñ³â ñòàâ çàðó÷íèêîì ïîë³òèêè.
“Çì³íèòè öþ ñèòóàö³þ ì³í³ñòð ô³íàíñ³â íå
ìîæå. ßê ³ íå ìîæå â³äìîâèòèñÿ â³ä ñâî¿õ
ïðîôåñ³éíèõ ï³äõîä³â”,— äîäàâ Â³êòîð
Ïèíçåíèê. Íàãàäàºìî, ñïî÷àòêó ðîçãîð³â-
ñÿ ñêàíäàë äîâêîëà ïðèéíÿòòÿ Äåðæáþä-
æåòó-2009, êîëè ãîëîâíèé êîøòîðèñ êðà-
¿íè ïðåäñòàâëÿâ íå ì³í³ñòð ô³íàíñ³â, à ñà-
ìà ãëàâà óðÿäó Þë³ÿ Òèìîøåíêî. Çãîäîì,
óæå ï³ñëÿ óõâàëè áþäæåòó òà ï³äïèñàííÿ
éîãî Ïðåçèäåíòîì, íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ â íèç-
ö³ ÇÌ² áóëî ïîøèðåíî í³áè òàºìíó äîïî-
â³äíó â³ä ³ìåí³ Â³êòîðà Ïèíçåíèêà ïðî ðå-
àëüí³ ïîêàçíèêè äåðæáþäæåòó òà ìàêðî-
åêîíîì³÷í³ ðîçðàõóíêè Þë³¿ Òèìîøåíêî,
çàêëàäåí³ â íüîãî

Ãðîø³ — 
íà ïîâ³òð³

Ó÷îðà ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî çàÿâèëà, ùî ðîçðàõîâóº âæå â
êâ³òí³ îòðèìàòè ïåðø³ êîøòè â³ä ïðîäàæó
êâîò íà âèêèäè âóãëåêèñëîãî ãàçó â ðàì-
êàõ ï³äïèñàíèõ óãîä çà ïðîöåäóðàìè Ê³îò-
ñüêîãî ïðîòîêîëó. Òàêå ïðèïóùåííÿ Þë³ÿ
Òèìîøåíêî âèñëîâèëà íà ñïåö³àëüíîìó çà-
ñ³äàíí³ óðÿäó ç ïèòàíü ³íâåñòèö³éíèõ ïðî-
åêò³â ó ãàëóç³ åíåðãîçáåðåæåííÿ. “Âæå â
êâ³òí³ â ðàìêàõ Ê³îòñüêîãî ïðîòîêîëó ìè
ìîæåìî îòðèìàòè êîøòè çà òèìè óãîäàìè,
ÿê³ âæå ï³äïèñàíî é ïðîïëà÷åíî”,— ñêà-
çàëà âîíà. Ðàí³øå Þë³ÿ Òèìîøåíêî çàÿâ-
ëÿëà, ùî îäíèì ³ç äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ
ïðîãðàì ³ç åíåðãîçáåðåæåííÿ ìîæóòü ñòà-
òè ìåõàí³çìè Ê³îòñüêîãî ïðîòîêîëó. “Óêðà-
¿íà çàâåðøèëà âñ³ ïåðåãîâîðí³ ïðîöåñè, âñ³
ôîðìàëüí³ îô³ö³éí³ êðîêè, ÿê³ ïîòð³áí³ äëÿ
òîãî, ùîá ìè ìîãëè êîðèñòóâàòèñÿ âñ³ìà
ïðèâ³ëåÿìè Ê³îòñüêîãî ïðîòîêîëó. Ìè ïðî-
âåëè ïåðåãîâîðè ç êëþ÷îâèìè êðà¿íàìè,
ÿê³ âæå ãîòîâ³ ïðèäáàòè ÷àñòèíó êâîò âè-
êèä³â ó àòìîñôåðó. Öå ì³ëüÿðäè êîøò³â,
ÿê³ áóäå íàïðàâëåíî âèíÿòêîâî íà ñêîðî-
÷åííÿ âèêèä³â, íà çàì³ùåííÿ â îïàëåíí³ é
ï³ä³ãð³â³ ãàðÿ÷î¿ âîäè ãàçó íà åëåêòðîåíåð-
ã³þ”,— ñêàçàëà Þë³ÿ Òèìîøåíêî

ÌÂÔ âèìàãàº 
çì³í 
äî äåðæáþäæåòó

Ì³æíàðîäíèé âàëþòíèé ôîíä î÷³êóº â³ä
Óêðà¿íè ÿêíàéøâèäøîãî âíåñåííÿ çì³í äî
äåðæàâíîãî áþäæåòó íà 2009 ð³ê. Ïðî öå
ó÷îðà ñêàçàâ êåð³âíèê ãîëîâíî¿ ñëóæáè ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Ñåêðåòàð³-
àòó Ïðåçèäåíòà Ðîìàí Æóêîâñüêèé. Ç éî-
ãî ñë³â, ó ì³ñ³¿ ÌÂÔ º áàãàòî çàóâàæåíü äî
âèêîíàííÿ Óêðà¿íîþ çîáîâ’ÿçàíü çà êðåäè-
òîì ôîíäó. “ÌÂÔ ÷åêàº â³äïîâ³äíèõ ä³é â³ä
óêðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè. Ïîêàçîâèì êðîêîì
ìîãëî á ñòàòè âíåñåííÿ çì³í äî äåðæàâíî-
ãî áþäæåòó ç ïîïåðåäí³ì íàäàííÿì ÌÂÔ
ïðîåêòó òàêèõ çì³í”,— ñêàçàâ Æóêîâñüêèé.
Â³í çàçíà÷èâ, ùî ï³ä ÷àñ ðîáîòè ì³ñ³¿ ÌÂÔ
³ ïðîâåäåíèõ íåþ êîíñóëüòàö³é ç â³äïîâ³ä-
íèìè óêðà¿íñüêèìè â³äîìñòâàìè áóëî îö³-
íåíî ðîçðèâ ó ô³íàíñóâàíí³ äåðæáþäæåòó
Óêðà¿íè â 50 ìëðä ãðí. Òàêîæ ì³ñ³ÿ âèñëî-
âèëà íåâäîâîëåííÿ òèì, ùî ïîðóøóþòü
ïóíêòè ìåìîðàíäóìó, ï³äïèñàíîãî ì³æ
Óêðà¿íîþ é ôîíäîì

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”
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Íà åêðàíè
ïðîáèðàþòüñÿ
ëèõîä³¿
Â³äñüîãîäí³ êóëüòîâèé õîðîð-ñåð³àë 
“Ï’ÿòíèöÿ 13” ðîçïî÷íåòüñÿ íàíîâî
Îëåã ÏÓ×ÊÎ
“Òîï 10”, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Джейсон В рхіс — манія
хо ейній масці, отрий

постійно вос ресає із
мертвих, повертається на
е рани, щоб пор бати на
ап ст ще іль ох наїв-
них підліт ів, я і опинили-
ся поблиз йо о обителі,
Кришталево о озера.

Ïðîòÿãîì îäèíàäöÿòè ô³ëüì³â
çà éîãî ó÷àñòþ, ùî ðîçòÿãíóëè-
ñÿ çà ÷àñîì â³ä 1980 äî 2003 ðî-
êó, Äæåéñîí êîðîòêî÷àñíî çì³-
íþâàâ ïðîïèñêó íà Íüþ-Éîðê,
îæèâàâ áåç îñîáëèâèõ ïîÿñíåíü
³ â³â ðàõóíîê æåðòâàì íà äåñÿò-
êè. Çäîðîâèëî áóâ ï³ä ïðèö³ëîì
ÔÁÐ, ïîñòàâàâ ïåðåä àóäèòîð³ºþ
â 3D, ë³òàâ ó êîñìîñ ³ íàâ³òü ïðî-
òèñòîÿâ ³íøîìó ê³íîëèõîä³ºâ³,
ðîäîì ³ç 1980-õ, Ôðåä³ Êðþãåðó.
Ç òàêèìè çàñëóãàìè, çäàâàëîñÿ á,
âàðòî â³äïðàâèòè õëîïöÿ íà çà-
ñëóæåíó ïåíñ³þ, àëå íîâèõ ìàí³-
ÿê³â, êîòð³ çàïàì’ÿòîâóþòüñÿ, â
æàíð³ óæàñòèêà ïðèäóìóþòü êà-
òàñòðîô³÷íî ìàëî (íàçâ³òü êîãî-
íåáóäü, îêð³ì Ïèëêè), à ï³äðîñ-
òàþ÷å ïîêîë³ííÿ íå íàäòî äîáðå
çíàº ñòàðèõ. Òîìó ê³íîêîìïàí³ÿ
ðåæèñåðà ³ ïðîäþñåðà Ìàéêëà
Áåÿ Platinum Dunes, ïî÷èíàþ÷è

ç 2003 ðîêó, àêòèâíî ïîâåðòàº äî
æèòòÿ òèõ ê³íîëèõîä³¿â, ÿê³ êî-
ëèñü, â åïîõó ùå ï³äï³ëüíèõ â³-
äåîñàëîí³â, ðîçáóðõóâàëè ðîçóìè
ê³íîìàí³â. Íà ¿¿ ðàõóíêó ðèìåé-
êè “Òåõàñüêà ð³çàíèíà áåíçîïèë-
êîþ”, “Æàõ Àì³ò³â³ëëÿ” ³ “Ïî-
ïóòíèê”, íàñòóïíîãî ðîêó ïðè-
çíà÷åíî ïåðåîñìèñëåííÿ “Êîø-
ìàð íà âóëèö³ Â’ÿç³â”. Íîâà
“Ï’ÿòíèöÿ 13” — ñïðàâà ¿¿ æ ðóê.

À âò³ì, öå ïðîöåñ, äàëåêèé â³ä
ìîíîïîë³¿. Íà õâèë³ íîñòàëüã³¿ çà
â³íòàæíèìè æàõ³âêàìè ³íø³ ñòó-
ä³¿ òàêîæ çíÿëè íîâ³ âåðñ³¿ “Õåë-
ëîó¿íà”, “Ó ãîðá³â º î÷³” ³ “×îð-
íîãî ð³çäâà”, “Ñâ³òàíêó ìåðòâ’ÿ-
ê³â”, “Îìåíà” ³ “Òóìàíó”, ùå é
íå òå áóäå... Âñ³ ö³ êàðòèíè — ñå-
ðåäíüî¿ àáî ì³çåðíî¿ óñï³øíîñò³
(ÿê ÿê³ñíî, òàê ³ çà êîìåðö³éí³ñ-
òþ), àëå ïîïèò íà íèõ òî÷íî º.
Ï³äë³òêè íà ¿õí³õ ñåàíñàõ ä³ñòà-
þòü ïîðö³þ ãàðàíòîâàíîãî çáî÷å-
íîãî çàäîâîëåííÿ, à ëþäè ñòàð-
ø³ ðàä³þòü, ùî óëþáëåíèõ ãåðî¿â
¿õíüî¿ þíîñò³ íå çàáóâàþòü â XXI
ñòîë³òò³. Òîìó Äæåéñîí Âóðõ³ñ,
êîòðèé ïîâåðòàâñÿ äî æèòòÿ ÷àñ-
ò³øå, í³æ áóäü-õòî ç êîíêóðåíò³â,
áóâ òàê àáî ³íàêøå ïðèðå÷åíèé
ïðîäîâæèòè ñâîþ õîäó ïî âåëè-
êèõ åêðàíàõ. Íåãîæå òàêîìó
êóëüòîâîìó ãåðîºâ³ êàíóòè â çà-
áóòòÿ.

Íîâó “Ï’ÿòíèöþ 13” (âèõîäèòü
íà åêðàíè ÿêðàç ó ï’ÿòíèöþ, 
13-ãî) çíÿâ í³ìåöüêèé ðåæèñåð

Ìàðêóñ Í³ñïåë, êîòðèé ðàí³øå
çí³ìàâ êë³ïè é ðåêëàìó, à çîâñ³ì
íåäàâíî î÷îëèâ òîé æå ñàìèé
ðèìåéê “Òåõàñüêà ð³çàíèíà áåí-
çîïèëêîþ” (òåðïèìî) ³ äî³ñòî-
ðè÷íèé åêøåí “Ñë³äîïèò” (æàõ-
ëèâî). À âò³ì, íå ïîòð³áíî ìàòè
íàäòî áàãàòî ðîçóìó, ùîá çíÿòè
ÿê Âóðõ³ñ òåñàêîì ðîçïðàâëÿºòü-
ñÿ ç ìîëîääþ (öå òàêîæ ñêëàäíî
çíÿòè çàíàäòî ïîãàíî) — êóäè
âàæëèâ³øà òóò ðîáîòà ñöåíàðèñ-
ò³â Ìàðêà Ñâ³ôòà ³ Äàì³àíà Øåí-
íîíà, êîòð³ çàëèøèëèñÿ ïðè ä³-
ë³ ï³ñëÿ “Ôðåä³ ïðîòè Äæåéñî-
íà”. Ö³ äâîº çðîáèëè ÷åðãîâó
“Ï’ÿòíèöþ 13” íå ðèìåéêîì
ïåðøî¿ ñåð³¿ (òàì, íàãàäàºìî, â
ðîë³ ìàí³ÿêà ô³ãóðóâàëà ìàòè
Âóðõ³ñà), à àïë³êàö³ºþ ïåðøèõ
÷îòèðüîõ, ùî ìîæå ñòàòè ïî÷àò-
êîì íîâî¿ åïîõè ñåð³àëó. Ëîã³÷í³
ïðîâàëè ³ ÷àñòêîâó àáî ïîâíó â³ä-
ñóòí³ñòü ïîÿñíåíü ó ñòàðèõ ô³ëü-
ìàõ íà÷åáòî âèïðàâëÿòü. Ó Äæåé-
ñîíà áóäå ñïî÷àòêó ì³øîê íà ãî-
ëîâ³ ³ ëèøå ïîò³ì — ìàñêà (öÿ â³-
çèòíà êàðòêà ôðàíøèçè ç’ÿâèëà-
ñÿ ëèøå â ñåð³¿ ¹ 3). Íàãàäàþòü
éîãî òðàã³÷íó äîëþ (â³í ïîòîíóâ,
áóäó÷è äèòèíîþ) ³ íà÷åáòî íà-
â³òü ïîÿñíÿòü ìîòèâè éîãî
âáèâñòâ.

Çàãàëîì íà ñåð³àë ÷åêàº ´ðóí-
òîâíà ðåàí³ìàö³ÿ, àëå ÷è áóäå
ïðîäîâæåííÿ — âèð³øàòü Ìàéêë
Áåé àáî éîãî ñîðàòíèêè, ïîðàõó-
âàâøè êàñîâ³ çáîðè

ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Äîïîìîæè 
çâ³ðîâ³ æèòè
Ñâ³òëàíà ÁÅÐÇ²ÍÀ, 
äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ç äóæå ïîâàæíèõ
ïðè÷èí — ñâÿòêî-
âèõ — ó íàøîìó ç
âàìè ñï³ëêóâàíí³
áóëà ïåðåðâà.
Ìîæëèâî, âè é çà-
áóëè â ñ³÷íåâ³é ñó-
ºò³, ùî ÿ — äèðåê-
òîð Êè¿âñüêîãî
çîîïàðêó — ëþáëþ
òâàðèí íå ëèøå ç
ïðîôåñ³éíîãî îáî-
â’ÿçêó, à é ç îñî-
áèñòî¿ äóøåâíî¿
ï ð è õ è ë ü í î ñ ò ³ .
Àäæå áðàòè íàø³
ìåíø³ íåñóòü ðà-
ä³ñòü ä³òÿì, äîïî-
ìàãàþòü âèõîâóâà-
òè ¿õ ó äîáð³ òà ìè-
ëîñåðä³.

Íå âèïàäêîâî
Êè¿âñüêèé çîî-
ïàðê — ì³ñöå ñ³-
ìåéíîãî â³äïî÷èí-
êó ãîðîäÿí ³ ïîïó-
ëÿðíèé íå ìåíøå, í³æ êàôå, ïàðêè, ïëÿæ³, òåàòðàëüí³ é êîíöåðòí³
çàëè.

Ïðîòå, ÿê ÿ âæå ïèñàëà â ïîïåðåäí³õ êîëîíêàõ, ìåí³ á äóæå õîò³-
ëîñÿ çðîáèòè ëþáîâ êèÿí äî òâàðèí ä³ºâ³øîþ ³ â³ä÷óòí³øîþ. Äëÿ
öüîãî ìè âïðîâàäæóºìî â æèòòÿ ð³çí³ ïðîåêòè.

Ñüîãîäí³ ìîâà ïðî àáñîëþòíî íîâèé íàø ïî÷èí, âò³ëåíèé ó ïðî-
åêò³ “VIP-çîîñòàæóâàííÿ”. Â³äòåïåð êîæåí îõî÷èé êèÿíèí, ïðîé-
øîâøè â³äïîâ³äíèé ³íñòðóêòàæ ç òåõí³êè áåçïåêè, çìîæå ïîòðàïè-
òè “çà êóë³ñè” Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó ³ çñåðåäèíè îçíàéîìèòèñÿ ç ïî-
âñÿêäåííèì ïîáóòîì éîãî ìåøêàíö³â. Íå ò³ëüêè îçíàéîìèòèñÿ, à é
äîãëÿäàòè çà íèìè, âèêîíóþ÷è ùîäåííó ðîáîòó ðÿäîâîãî ñï³âðîá³ò-
íèêà çîîïàðêó.

Ó ðàìêàõ ïðîåêòó “VIP-çîîñòàæóâàííÿ” Êè¿âñüêèé çîîïàðê óïðî-
âàäæóº ïðàêòèêó, ÿêó äàâíî ³ óñï³øíî ðåàë³çóþòü ó ñòîëè÷íèõ çâ³-
ðèíöÿõ ðîçâèíåíèõ êðà¿í ñâ³òó. Ó ðîçðîáëåíí³ êè¿âñüêîãî ïðîåêòó
áðàëè àêòèâíó ó÷àñòü ïðîâ³äí³ ôàõ³âö³ Êîë÷åñòåðñüêîãî çîîïàðêó
Âåëèêîáðèòàí³¿.

Òàê çâàíîìó ñòàæèñòîâ³ íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè íà âè-
á³ð, íàïðèêëàä, ç âåëèêèìè õèæàêàìè ñ³ìåéñòâà êîòÿ÷èõ, ç ïòàõà-
ìè, ïàðíîêîïèòíèìè. ²íøà ìîæëèâ³ñòü — íàâ÷èòèñÿ äîãëÿäàòè çà
ðèáàìè, àìô³á³ÿìè ÷è ðåïòèë³ÿìè.

“Ðîáî÷èé äåíü” ñòàæèñòà ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç êîíñóëüòàö³¿ äîñâ³ä-
÷åíîãî çîîëîãà, ÿêèé ñòèñëî, àëå ºìíî ðîçïîâ³äàº ó÷àñíèêîâ³ ïðî-
åêòó ïðî îñîáëèâîñò³ ïîáóòó é ïîâåä³íêè òâàðèí, îáðàíèõ äëÿ äî-
ãëÿäó. Îáîâ’ÿçêîâèé ³íñòðóêòàæ ³ç òåõí³êè áåçïåêè, à âæå ïîò³ì ìîæ-
íà ïåðåîäÿãàòèñÿ ó ðîáî÷ó ôîðìó ³ éòè áåçïîñåðåäíüî çíàéîìèòè-
ñÿ ç³ ñâî¿ìè ï³äîï³÷íèìè. Ñòàæèñò ïðîòÿãîì äíÿ ðîáèòü òå, ùî ³ ðÿ-
äîâèé ñï³âðîá³òíèê çîîïàðêó: ãîòóº ¿æó, ãîäóº òâàðèí, ïðèáèðàº
ïðèì³ùåííÿ. Ïðèäóìóº ñâî¿ì ï³äîï³÷íèì ðîçâàãè. Íàïðèêëàä, äëÿ
òèãð³â âèãîòîâëÿþòü ïàêóíêè ç ñîëîìîþ, êóäè äîäàþòü àðîìàòè÷íó
îë³þ (ì’ÿòó, ðîçìàðèí, ëàâàíäó). Òàêà ³ãðàøêà âèêëèêàº âåëèêèé ³í-
òåðåñ ³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ âåëèêèì ñìóãàñòèì ìóðçèêàì.

Ñòàæèñò ìàº çìîãó çðîáèòè ôîòîñåñ³þ, à ï³ñëÿ ñòàæóâàííÿ (çà
óìîâè éîãî óñï³øíîãî ïðîõîäæåííÿ) îòðèìóº ñåðòèô³êàò “ß äîãëÿ-
äàâ çà òâàðèíàìè Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó”.

×åêàºìî íà âàñ, íåáàéäóæ³ äî òâàðèí êèÿíè! Ìè äîïîìîæåìî çðî-
áèòè âàøó ëþáîâ äî áðàò³â íàøèõ ìåíøèõ ä³ºâîþ ³ êîíêðåòíîþ

Ñüîãîäí³ ãîëîâà ïîñò³éíî¿ 
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè 
ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó 
³ ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ 
“Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî”
Àëëà ØËÀÏÀÊ 
ñâÿòêóº 33-ð³÷÷ÿ

З днем народження її вітає олова деп татсь ої фра ції “Партії
ре іонів” Київраді Оле сій ОМЕЛЬЯНЕНКО:

— Я вважаю Алл Василівн однією із найпрофесійніших ерівни ів о-
мітет , я а справді відповідає своєм соціальном стат с . Бажаю їй щас-
тя, здоров’я — це най оловніше, адже вона очолює омiсiю з питань охо-
рони здоров’я. А ще — продовж вати відстоювати інтереси людей, я і по-
треб ють захист . Я з вели ою пова ою і любов’ю ставлюся до Алли Ва-
силівни!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про встановлення тарифів на ритуальні 

послуги, які включено до необхідного 
мінімального переліку 

окремих видів ритуальних послуг

Розпорядження № 81 від 26 січня 2009 року

Відповідно до ст. 10 Закону України “Про поховання та похоронну справу”, ст.28 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуаль�
них послуг, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово�комунального госпо�
дарства від 19.11.2003 № 193, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.09.2004 за № 1111/9710:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ðèòóàëüí³ ïî-
ñëóãè, ÿê³ âêëþ÷åíî äî íåîáõ³äíîãî ì³í³-
ìàëüíîãî ïåðåë³êó îêðåìèõ âèä³â ðèòóàëü-
íèõ ïîñëóã, ùî ¿õ íàäàº ðèòóàëüíà ñëóæ-
áà ñïåö³àë³çîâàíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñïåö³àë³çîâàíèé êîìá³íàò ï³äïðè-
ºìñòâ êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ” âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) (äîäàþòüñÿ).

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ðèòóàëüí³ ïîñëó-
ãè, ÿê³ âêëþ÷åíî äî íåîáõ³äíîãî ì³í³ìàëü-
íîãî ïåðåë³êó îêðåìèõ âèä³â ðèòóàëüíèõ ïî-
ñëóã, ùî ¿õ íàäàº ðèòóàëüíà ñëóæáà ñïåö³à-
ë³çîâàíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Êè¿âñüêèé êðåìàòîð³é” âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äîäàþòüñÿ).
3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ëüãè íà îïëà-

òó çà ðèòóàëüí³ ïîñëóãè òà äîïîìîãà íà
ïîõîâàííÿ íàäàþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

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

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

Голова
Л. Черновець ий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраціі) 

від 26.01.2009 р. №81

ТАРИФИ
на ритуальні послуги, які включено до необхідного 

мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, 
що надаються ритуальною службою

спеціалізованого комунального підприємства 
“Спеціалізований комбінат підприємств 

комунально*побутового обслуговування” виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1 2 3 4 5

4 Копання мо или в
р нті І р пи р чним
способом для тр н
довжиною понад 1,5 м
літньої пори

1
посл а

490,00 Розмітити на поверхні р нт о реслення мо или,
ви опати мо ил , оп стити тр н з тілом померло о в
мо ил , за опати мо ил , сформ вати намо ильний
насип, здійснити одноразове прибирання території
біля мо или

5 Копання мо или в
р нті І р пи р чним
способом для тр н
довжиною понад 1,5 м
зимової пори

1
посл а

760,00 Розмітити на поверхні р нт о реслення мо или,
розп шити р нт пневматичним молот ом на либин
до 0,5 м, ви опати мо ил , оп стити тр н з тілом
померло о в мо ил ,за опати мо ил , сформ вати
намо ильний насип, здійснити одноразове
прибирання території біля мо или

6 Копання мо или в
р нті II р пи р чним
способом для тр н
довжиною до 1,5 м
літньої пори

1
посл а

470,00 Розмітити на поверхі р нт о реслення мо или,
ви опати мо ил , оп стити тр н з тілом померло о в
мо ил , за опати мо ил , сформ вати намо ильний
насип, здійснити одноразове прибирання території
біля мо или

7 Копання мо или в
р нті II р пи р чним
способом для тр н
довжиною до 1,5 м
зимової пори

1
посл а

640,00 Розмітити на поверхні р нт о реслення мо или,
розп шити р нт пневматичним молот ом на либин
до 0,5 м, ви опати мо ил , оп стити тр н з тілом
померло о в мо ил , за опати мо ил , сформ вати
намо ильний насип, здійснити одноразове
прибирання території біля мо или

8 Копання мо или в
р нті II р пи р чним
способом для тр н
довжиною понад 1,5 м
літньої пори

1
посл а

640,00 Розмітити на поверхні р нт о реслення мо или,
ви опати мо ил , оп стити тр н з тілом померло о в
мо ил , за опати мо ил , сформ вати намо ильний
насип, здійснити одноразове прибирання території
біля мо или

9 Копання мо или в
р нті II р пи р чним
способом для тр н
довжиною понад 1,5 м
зимової пори

1
посл а

855,00 Розмітити на поверхні р нт о реслення мо или,
розп шити р нт пневматичним молот ом на либин
до 0,5 м, ви опати мо ил , оп стити тр н з тілом
померло о в мо ил , за опати мо ил , сформ вати
намо ильний насип, здійснити одноразове
прибирання території біля мо или

10 Копання мо или
напівмеханізованим
способом для тр н
довжиною до 1,5 м
літньої пори

1
посл а

330,00 Розмітити на поверхні р нт о реслення мо или,
е с аватором ви опати ям , вр чн зачистити
поверхню дна та стіно мо или, оп стити тр н з
тілом померло о в мо ил , за опати мо ил ,
сформ вати намо ильний насип, здійснити
одноразове прибирання території біля мо или

11 Копання мо или
напівмеханізованим
способом для тр н
довжиною до 1,5 м
зимової пори

1
посл а

470,00

12 Копання мо или
напівмеханізованим
способом для тр н
довжиною понад 1,5 м
літньої пори

1
посл а

420,00 Розмітити на поверхні р нт о реслення мо или,
е с аватором ви опати ям , вр чн зачистити
поверхню дна та стіно мо или, оп стити тр н з
тілом померло о в мо ил , за опати мо ил ,
сформ вати намо ильний насип, здійснити
одноразове прибирання території біля мо или

13 Копання мо или
напівмеханізованим
способом для тр н
довжиною понад 1,5 м
зимової пори

1
посл а

655,00 Розмітити на поверхні р нт о реслення мо или,
розп шити р нт пневматичним молот ом на либин
до 0,5 м, ви опати мо ил , оп стити тр н з тілом
померло о в мо ил , за опати мо ил , сформ вати
намо ильний насип, здійснити одноразове
прибирання території біля мо или

14 Копання мо или в
р нті І р пи р чним
способом для тр н
довжиною до 1,5 м в
разі проведення робіт
із підпоховання в
родинн мо ил літньої
пори

1
посл а

545,00 Розмітити на поверхні р нт о реслення мо или,
ви опати мо ил р чним способом, оп стити тр н з
тілом померло о в мо ил , за опати мо ил ,
сформ вати намо ильний насип, здійснити
одноразове прибирання території біля мо или

15 Копання мо или в
р нті І р пи р чним
способом для тр н
довжиною до 1,5 м в
разі проведення робіт
із підпоховання в
родинн мо ил
зимової пори

1
посл а

855,00 Розмітити на поверхні р нт о реслення мо или,
розп шити р нт пневматичним молот ом на либин
до 0,5 м, ви опати мо ил , оп стити тр н з тілом
померло о в мо ил , за опати мо ил , сформ вати
намо ильний насип, здійснити одноразове
прибирання території біля мо или

№
пп Наймен вання посл Одиниця

вимір
Тариф за одиницю вимір ,

рн
Хара теристи а робіт

1 2 3 4 5

1 Оформлення до овор
замовлення на ор анізацію
та проведення поховання
(на дільниці омпле сних
рит альних посл )

1 посл а 38,00 У ладання до овор -
замовлення на ор анізацію
та проведення поховання

2 Копання мо или в р нті
І р пи р чним способом
для тр н довжиною до 1,5 м
літньої пори

1 посл а 360,00 Розмітити на поверхні
р нт о реслення мо или,
ви опати мо ил , оп стити
тр н з тілом померло о в
мо ил , за опати мо ил ,
сформ вати намо ильний
насип, здійснити
одноразове прибирання
території біля мо или

3 Копання мо или в р нті
І р пи р чним способом
для тр н довжиною до 1,5 м
зимової пори

1 посл а 570,00 Розмітити на поверхні
р нт о реслення мо или,
розп шити р нт
пневматичним молот ом
на либин до 0,5 м,
ви опати мо ил , оп стити
тр н з тілом померло о в
мо ил , за опати мо ил ,
сформ вати намо ильний
насип, здійснити
одноразове прибирання
території біля мо или
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1 2 3 4 5

16 Копання мо или в р нті І
р пи р чним способом для
тр н довжиною понад 1,5 м в
разі проведення робіт із
підпоховання в родинн
мо ил літньої пори

1 посл а 735,00 Розмітити на поверхні р нт
о реслення мо или, ви опати мо ил
р чним способом, оп стити тр н з
тілом померло о в мо ил , за опати
мо ил , сформ вати намо ильний
насип, здійснити одноразове
прибирання території біля мо или

17 Копання мо или в р нті І
р пи р чним способом для
тр н довжиною понад 1,5 м в
разі проведення робіт із
підпоховання в родинн
мо ил зимової пори

1 посл а 1140,00 Розмітити на поверхні р нт
о реслення мо или, розп шити р нт
пневматичним молот ом на либин
до 0,5 м, ви опати мо ил , оп стити
тр н з тілом померло о в мо ил ,
за опати мо ил , сформ вати
намо ильний насип, здійснити
одноразове прибирання території біля
мо или

18 Копання мо или в р нті II
р пи р чним способом для
тр н довжиною до 1,5 м в разі
проведення робіт із
підпоховання в родинн
мо ил літньої пори

1 посл а 710,00 Розмітити на поверхні р нт
о реслення мо или, ви опати мо ил
р чним способом, оп стити тр н з
тілом померло о в мо ил , за опати
мо ил , сформ вати намо ильний
насип, здійснити одноразове
прибирання території біля мо или

19 Копання мо или в р нті II
р пи р чним способом для
тр н довжиною до 1,5 м в разі
проведення робіт із
підпоховання в родинн
мо ил зимової пори

1 посл а 960,00 Розмітити на поверхні р нт
о реслення мо или, розп шити р нт
пневматичним молот ом на либин
до 0,5 м, ви опати мо ил , оп стити
тр н з тілом померло о в мо ил ,
за опати мо ил , сформ вати
намо ильний насип, здійснити
одноразове прибирання території біля
мо или

20 Копання мо или в р нті II
р пи р чним способом для
тр н довжиною понад 1,5 м в
разі проведення робіт із
підпоховання в родинн
мо ил літньої пори

1 посл а 960,00 Розмітити на поверхні р нт
о реслення мо или, ви опати мо ил
р чним способом, оп стити тр н з
тілом померло о в мо ил , за опати
мо ил , сформ вати намо ильний
насип, здійснити одноразове
прибирання території біля мо или

21 Копання мо или в р нті II
р пи р чним способом для
тр н довжиною понад 1,5 м в
разі проведення робіт із
підпоховання в родинн
мо ил зимової пори

1 посл а 1280,00 Розмітити на поверхні р нт
о реслення мо или, розп шити р нт
пневматичним молот ом на либин
до 0,5 м, ви опати мо ил , оп стити
тр н з тілом померло о в мо ил ,
за опати мо ил , сформ вати
намо ильний насип, здійснити
одноразове прибирання території біля
мо или

22 Поховання рни з прахом
звільнен ячей ол мбарію

1 посл а 55,00 Поховати рн з прахом померло о,
за рити с леп-патрон мозаїчним
пере риттям. Зашпар вати щілини

23 Поховання рни з прахом в
ніш , розташован в
ол мбарній стіні на місь их
ладовищах

1 посл а 430,00 Перфоратором просвердлити 4
отвори ранітній дошці. Всі
необхідні для поховання рни
матеріали віднести на відстань до 100
м. Зняти тимчасов дош з ніші,
поставити рн в ніш , поставити
ранітн плит , за ріпити,
за ерметиз вати плит по периметр .
Прибрати сміття. Вартість ранітної
дош и та словор бні роботи в тарифі
на посл не враховані

24 Підпоховання рни з прахом в
ніш , розташован в
ол мбарній стіні на місь их
ладовищах

1 посл а 220,00 Всі необхідні для поховання рни
матеріали віднести на відстань до 100
м. Зняти тимчасов дош з ніші,
поставити рн в ніш , поставити
ранітн плит , за ріпити,
за ерметиз вати плит по периметр .
Прибрати сміття. Вартість ранітної
дош и та словор бні роботи в ціні на
посл и не враховані

25 Поховання (підпоховання)
рни з прахом в ол мбарн
ніш облаштовано о с леп

1 посл а 110,00 Урн з прахом померло о віднести до
місця поховання (підпоховання).Зняти
ранітн плит з тимчасово о
розчин .Поставити рн з прахом в
ол мбарн ніш . По ласти ранітн
плит на цементний розчин

26 Підпоховання рни з прахом в
існ юч мо ил вліт

1 посл а 65,00 В існ ючій мо илі ви опати ям
розміром 0,6 х 0,6 м та підпоховати
рн з прахом. Засипати землею.

27 Підпоховання рни з прахом в
існ юч мо ил взим

1 посл а 95,00 В існ ючій мо илі ви опати ям
розміром 0,6 х 0,6 м та підпоховати
рн з прахом. Засипати землею

28 Випис вання свідоцтва про
поховання (без вартості
свідоцтва)

1 посл а 5,00* Випис вання свідоцтва про поховання
за зазначеними ре візитами

1 2 3 4 5

29 Монтаж пам'ятни а з
влашт ванням ф ндамент
ва ою до 0,2 т при
підпохованні в родинн мо ил

1 пам'ятни 625,00 Під от вати площад , ви опати ями
та траншеї під ф ндамент та бал и або
металев рам , влашт вати піщаний
підстилаючий шар товщиною 10—15
см, під от вати бетонний розчин та
залити йо о в ями і траншеї, по ласти
бал и або рам та замонолітити.
Доставити деталі пам’ятни а до місця
встановлення. При от вати цементний
розчин, встановити пам’ятни
(обеліс , постамент) на ф ндамент з
влашт ванням перонів, зашпар вати
шви розчином, очистити та протерти.
Прибрати площад після за інчення
робіт

30 Монтаж пам'ятни а з
влашт ванням ф ндамент
ва ою від 0,2 т до 0,5 т при
підпохованні в родинн мо ил

1 пам'ятни 890,00 Під от вати площад , ви опати ями
та траншеї під ф ндамент та бал и або
металев рам , влашт вати піщаний
підстилаючий шар товщиною 10—15
см, під от вати бетонний розчин та
залити йо о в ями і траншеї, по ласти
бал и або рам та замонолітити.
Доставити деталі пам’ятни а до місця
встановлення. При от вати цементний
розчин, встановити пам’ятни
(обеліс , постамент) на ф ндамент з
влашт ванням перонів, зашпар вати
шви розчином, очистити та протерти.
Прибрати площад після за інчення
робіт

31 Монтаж пам'ятни а з
влашт ванням ф ндамент
ва ою від 0,5 т до 0,7 т при
підпохованні в родинн мо ил

1 посл а 1240,00 Під от вати площад , ви опати ями
та траншеї під ф ндамент та бал и
або металев рам , влашт вати
піщаний підстилаючий шар товщиною
10—15 см, під от вати бетонний
розчин та залити йо о в ями і траншеї,
по ласти бал и або рам та
замонолітити. Доставити деталі
пам’ятни а до місця встановлення.
При от вати цементний розчин,
встановити пам’ятни (обеліс ,
постамент) на ф ндамент з
влашт ванням перонів, зашпар вати
шви розчином, очистити та протерти.
Прибрати площад після за інчення
робіт

32 Монтаж пам'ятни а з
влашт ванням ф ндамент
ва ою від 0,7 т до 1,0 т при
підпохованні в родинн мо ил

1 посл а 1440,00 Під от вати площад , ви опати ями
та траншеї під ф ндамент та бал и або
металев рам , влашт вати піщаний
підстилаючий шар товщиною 10—15
см, під от вати бетонний розчин та
залити йо о в ями і траншеї, по ласти
бал и або рам та замонолітити.
Доставити деталі пам’ятни а до місця
встановлення. При от вати цементний
розчин,встановити пам’ятни (обеліс ,
постамент) на ф ндамент з
влашт ванням перонів, зашпар вати
шви розчином, очистити та протерти.
Прибрати площад після за інчення
робіт

33 Монтаж пам'ятни а з
влашт ванням ф ндамент
ва ою від 1,0 т до 1,3 т при
підпохованні в родинн мо ил

1 посл а 1530,00 Під от вати площад , ви опати ями
та траншеї під ф ндамент та бал и або
металев рам , влашт вати піщаний
підстилаючий шар товщиною 10—15
см, під от вати бетонний розчин та
залити йо о в ями і траншеї, по ласти
бал и або рам та замонолітити.
Доставити деталі пам’ятни а до місця
встановлення. При от вати цементний
розчин, встановити пам’ятни
(обеліс , постамент) на ф ндамент з
влашт ванням перонів, зашпар вати
шви розчином, очистити та протерти.
Прибрати площад після за інчення
робіт

34 Демонтаж намо ильної
спор ди ва ою до 0,2 т при
підпохованні в родинн мо ил
літньої пори
зимової пори

1 посл а

120,00
165,00

Розібрати намо ильн спор д на
о ремі деталі із вибиванням перонів та
перенести вбі на час ви онання робіт
із підпоховання. Розбити бетонн
площад та ф ндамент. Прибрати
б дівельне сміття

35 Демонтаж намо ильної
спор ди ва ою від 0,2 т до 0,5
т при підпохованні в родинн
мо ил
літньої пори
зимової пори

1 посл а

140,00
190,00

Розібрати намо ильн спор д на
о ремі деталі із вибиванням перонів та
перенести вбі на час ви онання робіт
із підпоховання. Розбити бетонн
площад та ф ндамент. Прибрати
б дівельне сміття

36 Демонтаж намо ильної
спор ди ва ою від 0,5 т до 0,7
т при підпохованні в родинн
мо ил
літньої пори
зимової пори

1 посл а

165,00
225,00

Розібрати намо ильн спор д на
о ремі деталі із вибиванням перонів та
перенести вбі на час ви онання робіт
із підпоховання. Розбити бетонн
площад та ф ндамент. Прибрати
б дівельне сміття

37 Демонтаж намо ильної
спор ди ва ою від 0,7 т до 1,0
т при підпохованні в родинн
мо ил
літньої пори
зимової пори

1 посл а

190,00
265,00

Розібрати намо ильн спор д на
о ремі деталі із вибиванням перонів та
перенести вбі на час ви онання робіт
із підпоховання. Розбити бетонн
площад та ф ндамент. Прибрати
б дівельне сміття

38 Демонтаж намо ильної
спор ди ва ою від 1,0 т до 1,3
т при підпохованні в родинн
мо ил
літньої пори
зимової пори

1 посл а

225,00
310,00

Розібрати намо ильн спор д на
о ремі деталі із вибиванням перонів та
перенести вбі на час ви онання робіт
із підпоховання. Розбити бетонн
площад та ф ндамент. Прибрати
б дівельне сміття

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

* з урахуванням податку на додану вартість
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Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 26.01.2009 № 81

ТАРИФИ
на ритуальні послуги, 

які включено до необхідного мінімального переліку 
окремих видів ритуальних послуг, 

що надаються ритуальною службою спеціалізованого
комунального підприємства “Київський крематорій” 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

№
п/п

Наймен вання
посл

Одиниця
вимір

Тариф за
одиницю
вимір , рн

Хара теристи а робіт

1 2 3 4 5

1 Оформлення до овор -
замовлення на ор анізацію та
проведення поховань (без
виїзд а ента рит альної
сл жби)

1 посл а 38,00 У ладання до овор -
замовлення на ор анізацію та
проведення поховання

2 Оформлення свідоцтва про
поховання

1 посл а 5,00* Оформити свідоцтво про
поховання за зазначеними
ре візитами

3 Кремація померло о
(стандартна домовина)

1 посл а 590,00 Достав а тр ни з тілом
померло о з рит ально о зал
до ремаційно о цех ,
проведення ремації,
поміщення прах в рн ,
за леювання рни

4 Кремація померло о
(спеціальна домовина)

1 посл а 650,00 Достав а тр ни з тілом
померло о з рит ально о зал
до ремаційно о цех ,
проведення ремації,
поміщення прах в рн ,
за леювання рни

ЗАРЕЄСТРОВАНО 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 06.02.2009 № 4/802

Про встановлення 
граничних торговельних надбавок 

(націнок) на продукцію 
громадського харчування

Розпорядження № 23 від 14 січня 2009 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повнова�
жень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (із змі�
нами і доповненнями) та з метою недопущення необгрунтованого зростання цін:

1. Âñòàíîâèòè ãðàíè÷íó òîðãîâåëüíó
íàäáàâêó (íàö³íêó) íà ïðîäóêö³þ ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ùî ðåàë³çóºòüñÿ â çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ òà
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ó ðîçì³ð³ 50
â³äñîòê³â (ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ) äî âàðòî-
ñò³ ñèðîâèííîãî íàáîðó, ðîçðàõîâàíîãî,
âðàõîâóþ÷è íîðìè çàêëàäêè ñèðîâèíè òà
çàêóï³âåëüí³ ö³íè íà íå¿.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-

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

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

Голова Л. Черновець ий

1 2 3 4 5

5 Поховання рни з прахом
померло о в ол мбарн ніш :
літньої пори
зимової пори

1 посл а

380,00
475,00

Ви опати ям , становити
монолітний бетонний с леп та
поховати рн з прахом,
становити монолітне
пере риття та ранітний
меморіальний амінь ( бо ,
пам'ятн дош )

6 Підпоховання рни з прахом
померло о ол мбарн ніш з
монтажем та демонтажем
надмо ильної спор ди:
літньої пори
зимової пори

1 посл а

380,00
475,00

Зняти стандартний ранітний
меморіальний амінь ( бо ) та
віднести йо о до майстерні для
ви отовлення напис . Поховати
Урн з прахом в бетонний
с леп, становити монолітне
пере риття та меморіальний
амінь ( ранітний бо ,
пам'ятн дош ), прибрати
б дівельні відходи та підсипати
землею місце поховання

* з урахуванням податку на додану вартість
Заст пни олови —

ерівни апарат Б. Стичинсь ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін
до рішення Київради від 17.07.08 № 20/20

“Про відбірну комісію з направлення 
дітей*інвалідів, дітей*сиріт 

та дітей з малозабезпечених сімей 
до Відкритого міжнародного університету

розвитку людини “Україна”

Рішення Київської міської ради № 851/851 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, рі�
шення Київради від 16.12.05 № 603/3064 “Про затвердження міської комплексної програми “Турбота” 
на 2006—2010 роки”, з метою впорядкування направлення дітей�інвалідів, дітей�сиріт та дітей з малоза�
безпечених сімей до Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 1.1 ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 17.07.08 ¹ 20/20 “Ïðî â³ä-
á³ðíó êîì³ñ³þ ç íàïðàâëåííÿ ä³òåé-³íâà-
ë³ä³â, ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé ç ìàëîçàáåçïå-
÷åíèõ ñ³ìåé äî Â³äêðèòîãî ì³æíàðîäíî-
ãî óí³âåðñèòåòó ðîçâèòêó ëþäèíè “Óêðà-
¿íà” òà âèêëàñòè ïóíêò 1.1 ó òàê³é ðåäàê-
ö³¿:

“1.1. Óòâîðèòè â³äá³ðíó êîì³ñ³þ ç íà-
ïðàâëåííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé-ñèð³ò òà

ä³òåé ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé äî Â³äêðè-
òîãî ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó ðîçâèòêó
ëþäèíè “Óêðà¿íà” òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä
íà ïåð³îä äî 31.12.10 çã³äíî ç äîäàòêîì”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

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. “Ромена
Роллана” у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1035/1035 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 îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â îá’ºêòà
ì³ñòîáóäóâàííÿ — ðåêîíñòðóêö³¿ çóïèíêî-
âî¿ ñòàíö³¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ â³ä
âóë. Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî Âåëèêî¿ Ê³ëüöåâî¿
äîðîãè ç áóä³âíèöòâîì êîìïëåêñ³â ãðîìàä-
ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ — ñò. “Ðîìåíà Ðîëëà-
íà” íà áóëüâ. Ðîìåíà Ðîëëàíà ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âïàñòðàíñ”
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ çóïèíêîâî¿ ñòàíö³¿ ë³-
í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ â³ä âóë. Ñòàðî-
âîêçàëüéî¿ äî Âåëèêî¿ Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè
ç áóä³âíèöòâîì êîìïëåêñ³â ãðîìàäñüêî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ — ñò. “Ðîìåíà Ðîëëàíà”
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Íàäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êè¿âïàñòðàíñ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 6,89 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ çóïèí-
êîâî¿ ñòàíö³¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ
â³ä âóë. Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî Âåëèêî¿ Ê³ëü-
öåâî¿ äîðîãè ç áóä³âíèöòâîì êîìïëåêñ³â
ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ — ñò. “Ðîìå-
íà Ðîëëàíà” 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 ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç

êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíèìè 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
ä³ëÿíîê.

4.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê” (³ç çì³-
íàìè òà äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿìè 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 ñå-
ðåäîâèùà â³ä 06.11.2008 ¹ 19-13768, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Êèºâà â³ä 22.12.2008 ¹ 10411, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.12.2008 ¹ 05-
08/9118, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 12.11.2008
¹ 7668, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 23.12.2008 ¹ 05-4126.

4.6. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâî-
íèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåí-
íÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíî-
ãî çàêîíîäàâñòâà.

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

5. Âèêëþ÷èòè ïóíêò 7 ç äîäàòêà äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
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Про затвердження 
комплексу заходів, спрямованих 

на удосконалення організації 
дорожнього руху та поліпшення 

екологічного стану в м. Києві

Рішення Київської міської ради № 4/1059 від 22 січня 2009 року

Керуючись основними принципами, закріпленими в преамбулі Конституції України, відповідно до час�
тини сьомої статті 41, статей 50, 66, 140 Конституції України, пункту 22 частини першої статті 26, пунктів
1, 12 частини першої та пунктів 1, 2 частини другої статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, пунктів 2, 3 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пунктів 2.1,
2.7 додатка до рішення Київради від 29.11.01 № 157/1591 “Про затвердження Київської міської програ�
ми “Екологія транспорту”, з метою поліпшення організації дорожнього руху та його безпеки, поліпшення
екологічного стану та підвищення пропускної спроможності вулично�дорожньої мережі міста Києва Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

26.04.2007 ¹ 487/1148 “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà-
÷åíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ íà çåìåëüíèõ òîð-
ãàõ (àóêö³îíàõ òà ïðîäàæó ïðàâà îðåíäè)
ï³ä çàáóäîâó”.

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 ефективне використання 
нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 36/1091 від 22 січня 2009 року

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”,
з метою підвищення ефективності використання нерухомого майна комунальної власності територіальної
громади міста Києва та з метою створення більш ефективної схеми реалізації високоліквідного житла для
забезпечення житлом соціально незахищених громадян Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äåëåãóâàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîâíîâàæåííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâå-
äåííÿ â³äêðèòèõ á³ðæîâèõ òîðã³â ïðàâà
îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà êâàð-
òèð, îäåðæàíèõ â³ä çàáóäîâíèê³â ó ðàõóíîê
â³äðàõóâàíü, âñòàíîâëåíèõ ïðè â³äâåäåíí³
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â ó ì³ñò³ Êèºâ³.

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³:

— âèçíà÷àòè çà ïîäàííÿì Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà
Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåë³êè îá’ºê-
ò³â, ïðàâî îðåíäè ÿêèõ ï³äëÿãàº ïðîäàæó,
òà ïåðåë³êè êâàðòèð, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïðî-
äàæó;

— çàòâåðäæóâàòè óìîâè ïðîâåäåííÿ â³ä-
êðèòèõ á³ðæîâèõ òîðã³â ïðàâà îðåíäè ìàé-
íà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà êâàðòèð, ÿê³ ï³ä-
ëÿãàþòü ïðîäàæó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

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

3.2. Îïðèëþäíþâàòè îãîëîøåííÿ ïðî
ïðîâåäåííÿ â³äêðèòèõ á³ðæîâèõ òîðã³â ïðà-
âà îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïåðå-
ë³ê êâàðòèð, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïðîäàæó, òà
ðåçóëüòàòè çàçíà÷åíèõ òîðã³â ó ãàçåò³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”.

3.3. Ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåí-
íÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ Ïîðÿäîê ïðîâå-
äåííÿ â³äêðèòèõ á³ðæîâèõ òîðã³â ïðàâà
îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà êâàð-
òèð, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïðîäàæó.

3.4. Ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåí-
íÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ â³äïîâ³äí³ çì³-
íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.09.06 ¹ 34/91 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-
ðÿäêó ïåðåäà÷³ ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó, Ìåòîäèêè ðîç-
ðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ
ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà, Òèïîâîãî äîãîâîðó ïðî îðåíäó ìàéíà
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà” ó ì³-
ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³-
øåííÿ.

4. Äîãîâîðè îðåíäè ïîãîäæóâàòè â óñòà-
íîâëåíîìó â³äïîâ³äíèì ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïîðÿäêó.

5. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó êâàð-
òèð, ïåðåðàõîâóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êè-
ºâà òà íàïðàâëÿòè íà áóä³âíèöòâî æèòëà
äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ êàòåãîð³é ãðî-
ìàäÿí, ùî ïîòðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ æèò-
ëîâèõ óìîâ ³ ïåðåáóâàþòü íà êâàðòèðíîìó
îáë³êó.

6. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ïðèâåñòè ñâî¿ ðîçïîðÿä÷³ äî-
êóìåíòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà
âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè êîìïëåêñ çàõîä³â, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà óäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ äî-
ðîæíüîãî ðóõó òà ïîë³ïøåííÿ åêîëîã³÷íî-
ãî ñòàíó â ì. Êèºâ³, çã³äíî ç äîäàòêîì äî
öüîãî ð³øåííÿ:

1.1. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” ºäèíèì îïåðàòîðîì
³ç ñïðàâëÿííÿ êîìïåíñàö³éíîãî çáîðó ç
â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â, îðãàí³çàö³é ³ ãðîìà-
äÿí íà ïîêðèòòÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç âè-
êîðèñòàííÿì ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íà
âñ³õ îñíîâíèõ â’¿çäàõ ó ì. Êè¿â, òà âèêî-
íàííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà
óäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðó-
õó é ïîë³ïøåííÿ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó â 
ì. Êèºâ³.

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

2.1. Âèçíà÷èòè äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ
êîìïëåêñó çàòâåðäæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

2.2. Çä³éñíþâàòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³
çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ êîìïëåêñó çàõî-
ä³â, çàòâåðäæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

2.3. Âèçíà÷èòè ðîçì³ð êîìïåíñàö³éíîãî
çáîðó, ÿêèé ñïðàâëÿºòüñÿ ç â³äïîâ³äíèõ îð-
ãàí³â, îðãàí³çàö³é ³ ãðîìàäÿí, êð³ì âëàñ-
íèê³â òðàíñïîðòíèõ êàðòîê êèÿíèíà, íà
ïîêðèòòÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîðèñ-
òàííÿì ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íà âñ³õ îñ-
íîâíèõ â’¿çäàõ â ì. Êè¿â: Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêîìó, Áîðèñï³ëüñüêîìó, Âèøãîðîäñüêî-
ìó, Ãîñòîìåëüñüêîìó, ×åðí³ã³âñüêîìó, Æè-
òîìèðñüêîìó, Îâðóöüêîìó, Îäåñüêîìó òà
³íøèõ òà ïîðÿäêó éîãî ñòÿãíåííÿ.

3. Äàíå ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ
éîãî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін 
до Умов організації та проведення 

конкурсу на перевезення пасажирів 
на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 5/1060 від 22 січня 2009 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 44 Закону Укра�
їни “Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобус�
ному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.03
№ 139, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Ка�
бінету Міністрів України від 18.02.97 № 176, та з метою впорядкування та належної організації перевезень
пасажирів у столиці України — місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè â Óìîâè îðãàí³çàö³¿ òà
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïåðåâåçåííÿ ïà-
ñàæèð³â íà ì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðó-
òàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ó ì. Êèºâ³,
çàòâåðäæåí³ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
15.03.07 ¹ 260/921 (³ç çì³íàìè ³ äîïîâ-
íåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿì Êè¿âðà-
äè â³ä 30.10.08 ¹ 564/564), à ñàìå:

1.1. Ïóíêò 6 äîïîâíèòè ï³äïóíêòîì 6.9
òà 6.10 òàêîãî çì³ñòó:

“6.9. Óêëàñòè óãîäó íà â³äøêîäóâàííÿ
âèòðàò ïî âèêîíàííþ ðîá³ò, óòðèìàííþ
³ ðåìîíòó äîðîæí³õ îá’ºêò³â: çóïèíîê,
äîðîæí³õ çíàê³â, ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí-
÷èê³â, äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè, óòðèìàííÿ
ºäèíî¿ ì³ñüêî¿ ñèñòåìè àâòîìàòèçîâàíî-
ãî äèñïåò÷åðñüêîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñ-
ïîðòíèìè çàñîáàìè, ÿê³ ïðàöþþòü íà àâ-
òîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, âñòàíîâëåííÿ ñèñ-
òåì GPS, GPRS òà ³íøå.

6.10. ïðîõîäèòè òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàí-
íÿ ³ ðåìîíò òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó âè-
êîíàâö³â — ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,
âèçíà÷åíèõ â ïîðÿäêó òà ñòðîêè Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì òðàíñïîðòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (çàìîâ-
íèêîì).”.

1.2. Ïóíêò 20 äîïîâíèòè ï³äïóíêòîì
20.5 òàêîãî çì³ñòó:

“20.5. Äîãîâîðîì íà â³äøêîäîâóâàííÿ
âèòðàò ïî âèêîíàííþ ðîá³ò, óòðèìàííþ
³ ðåìîíòó äîðîæí³õ îá’ºêò³â: çóïèíîê,
äîðîæí³õ çíàê³â, ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí-
÷èê³â, äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè, óòðèìàííÿ

ºäèíî¿ ì³ñüêî¿ ñèñòåìè àâòîìàòèçîâàíî-
ãî äèñïåò÷åðñüêîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñ-
ïîðòíèìè çàñîáàìè, ÿê³ ïðàöþþòü íà àâ-
òîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, âñòàíîâëåííÿ ñèñ-
òåì GPS, GPRS òà ³íøå, ùî óêëàäàºòü-
ñÿ ç Êîìóíàëüíîþ ñëóæáîþ ïåðåâåçåíü
(ðîáî÷èì îðãàíîì).

Òåêñò òèïîâîãî äîãîâîðó íà â³äøêîäî-
âóâàííÿ âèòðàò ïî âèêîíàííþ ðîá³ò, óò-
ðèìàííþ ³ ðåìîíòó äîðîæí³õ îá’ºêò³â:
çóïèíîê, äîðîæí³õ çíàê³â, ïàðêóâàëüíèõ
ìàéäàí÷èê³â, äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè, óòðè-
ìàííÿ ºäèíî¿ ì³ñüêî¿ ñèñòåìè àâòîìàòè-
çîâàíîãî äèñïåò÷åðñüêîãî óïðàâë³ííÿ
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè, ÿê³ ïðàöþþòü
íà àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, âñòàíîâëåííÿ
ñèñòåì GPS, GPRS òà ³íøå çàòâåðäæóº-
òüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì òðàíñïîðòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ (çàìîâíèêîì) òà ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü òðàíñ-
ïîðòó òà çâ’ÿçêó.”.

1.3. Ïóíêò 45 âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàê-
ö³¿: “45. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ó äåñÿòè-
äåííèé òåðì³í ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëü-
òàò³â ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó òà óêëàäåííÿ
äîãîâîðó íà â³äøêîäîâóâàííÿ âèòðàò ïî
âèêîíàííþ ðîá³ò, óòðèìàííþ ³ ðåìîíòó
äîðîæí³õ îá’ºêò³â: çóïèíîê, äîðîæí³õ
çíàê³â, ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â, äî-
ðîæíüî¿ ðîçì³òêè, óòðèìàííÿ ºäèíî¿
ì³ñüêî¿ ñèñòåìè àâòîìàòèçîâàíîãî äèñ-
ïåò÷åðñüêîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòíèìè

Про припинення повноважень 
органу самоорганізації населення 

“Будинковий комітет 
“Проспект Василя Порика, 5”

Рішення Київської міської ради № 846/846 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 25 Закону України, “Про органи самоорганізації населен�
ня”, пункту 4 Порядку надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в м. Києві, затвер�
дженого рішенням Київради від 26.09.02 № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в м. Києві”,
на підставі рішення конференції жителів за місцем проживання про припинення діяльності органу само�
організації населення “Будинковий комітет “Проспект Василя Порика, 5” від 15.02.08 Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ îðãàíó ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé êî-
ì³òåò “Ïðîñïåêò Âàñèëÿ Ïîðèêà, 5”.

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

2.1. Âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõî-
ä³â ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåí-
íÿ.

2.2. Âæèòè çàõîä³â ùîäî ïîâåðíåííÿ ô³-
íàíñîâèõ ðåñóðñ³â òà ìàéíà, ïåðåäàíèõ
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò “Ïðîñïåêò Âàñèëÿ Ïîðè-
êà, 5” äëÿ çä³éñíåííÿ íàäàíèõ éîìó âëàñ-
íèõ ïîâíîâàæåíü.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,

ïóíêò 3 ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 15.04.04
¹ 147/1357 “Ïðî äîçâ³ë íà ñòâîðåííÿ îð-
ãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ — áóäèí-
êîâèõ êîì³òåò³â”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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çàñîáàìè, ÿê³ ïðàöþþòü íà àâòîáóñíèõ
ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñ-
òà Êèºâà, âñòàíîâëåííÿ ñèñòåì GPS,
GPRS òà ³íøå ç Êîìóíàëüíîþ ñëóæáîþ
ïåðåâåçåíü (ðîáî÷èì îðãàíîì) óêëàäàº
³ç Çàìîâíèêîì äîãîâ³ð íà ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â çà êîíêðåòíèì ì³ñüêèì àâòî-
áóñíèì ìàðøðóòîì (äàë³ — Äîãîâ³ð), â
ÿêîìó âèçíà÷àþòüñÿ ïðàâà, îáîâ’ÿçêè òà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòîð³í, òàðèôè íà ïðî-
¿çä, ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè íà ìàð-
øðóòàõ, êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì Ïåðå-
â³çíèêîì óìîâ óêëàäåíîãî Äîãîâîðó, òåõ-
í³÷íèì ñòàíîì ðóõîìîãî ñêëàäó òà âè-
ðîáíè÷î-òåõí³÷íî¿ áàçè, îðãàí³çàö³¿ äèñ-
ïåò÷åðñüêîãî óïðàâë³ííÿ ç ïîäàëüøèì
âïðîâàäæåííÿì ñèñòåìè àâòîìàòèçîâà-
íîãî äèñïåò÷åðñüêîãî óïðàâë³ííÿ ïàñà-
æèðñüêèì àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì,
ïåðåë³ê ïîðóøåíü òðàíñïîðòíîãî çàêî-
íîäàâñòâà, ïðè äîïóùåíí³ ÿêèõ ä³þ Äî-
ãîâîðó ç Ïåðåâ³çíèêîì ìîæå áóòè ïðè-
ïèíåíî, çàïðîïîíîâàí³ öèì Ïåðåâ³çíè-
êîì ³íø³ óìîâè, ÿêùî âîíè áóëè ïðèé-
íÿò³ Çàìîâíèêîì ÿê á³ëüø âèã³äí³ (çîê-
ðåìà ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïî-
äàëüøî¿ çàì³íè ðóõîìîãî ñêëàäó íà ñó-
÷àñí³ àâòîáóñè âåëèêî¿ ³ íàäâåëèêî¿ ì³ñò-
êîñò³, âèçíà÷åííÿ îáñÿã³â ïåðåâåçåíü ïà-
ñàæèð³â ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é, ÿê³ çä³é-
ñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ Ïåðåâ³çíèêà áåç áþäæåòíî¿
êîìïåíñàö³¿, ñòðàõóâàííÿ ïàñàæèð³â),
ïîêàçíèêè ÿêîñò³ òðàíñïîðòíîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, òåðì³í ä³¿ Äîãîâî-
ðó, çîáîâ’ÿçàííÿ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
ùîäî îáëàøòóâàííÿ ìàðøðóòó, ï³äòðèì-
êè ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè àâòîìîá³ëüíî¿ äî-
ðîãè òà ï³ä’¿çíèõ øëÿõ³â ó íàëåæíîìó
ñòàí³, ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò àâòî-
ìîá³ëüíîãî Ïåðåâ³çíèêà âíàñë³äîê ïåðå-
âåçåííÿ ï³ëüãîâèõ ïàñàæèð³â òà ðåãóëþ-
âàííÿ òàðèô³â, ìåõàí³çì ¿õ âèïëàòè òî-
ùî.

Ïåðåâ³çíèêè íå ìàþòü ïðàâà ïðàöþâà-
òè íà ìàðøðóòàõ áåç óêëàäàííÿ Äîãîâî-
ðó íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â.”.

1.4. Ïóíêò 50 âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàê-
ö³¿:

“50. Ïðè â³äìîâ³ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó
â³ä óêëàäåííÿ äîãîâîðó íà â³äøêîäîâó-
âàííÿ âèòðàò ïî âèêîíàííþ ðîá³ò, óòðè-
ìàííþ ³ ðåìîíòó äîðîæí³õ îá’ºêò³â: çó-
ïèíîê, äîðîæí³õ çíàê³â, ïàðêóâàëüíèõ
ìàéäàí÷èê³â, äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè, óòðè-
ìàííÿ ºäèíî¿ ì³ñüêî¿ ñèñòåìè àâòîìàòè-
çîâàíîãî äèñïåò÷åðñüêîãî óïðàâë³ííÿ
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè, ÿê³ ïðàöþþòü
íà àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, âñòàíîâëåííÿ
ñèñòåì GPS, GPRS òà ³íøå ç Êîìóíàëü-
íîþ ñëóæáîþ ïåðåâåçåíü (ðîáî÷èì îð-
ãàíîì) àáî Äîãîâîðó íà ïåðåâåçåííÿ ïà-
ñàæèð³â ó çàçíà÷åíèé òåðì³í âèùåçàçíà-
÷åí³ äîãîâîðè ìîæóòü áóòè óêëàäåí³ ç
ïðåòåíäåíòîì, ÿêèé çàéíÿâ äðóãå ì³ñöå.
Ó âèïàäêó â³äìîâè ïðåòåíäåíòà, ÿêèé
çàéíÿâ äðóãå ì³ñöå, â³ä óêëàäåííÿ âèùå-
çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â, àáî ÿêùî â êîí-
êóðñ³ áðàâ ó÷àñòü îäèí ïðåòåíäåíò, ÿêèé
â³äìîâèâñÿ â³ä óêëàäàííÿ âèùåçàçíà÷å-
íèõ äîãîâîð³â, êîíêóðñ ââàæàºòüñÿ òà-
êèì, ùî íå â³äáóâñÿ, ³ ïëàòà çà ó÷àñòü ó
êîíêóðñ³ íå ïîâåðòàºòüñÿ.”.

1.5 Ïóíêò 51 äîïîâíèòè ïîçèö³ºþ òà-
êîãî çì³ñòó:

“— ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó
íà â³äøêîäîâóâàííÿ âèòðàò ïî âèêîíàí-
íþ ðîá³ò, óòðèìàííþ ³ ðåìîíòó äîðîæ-
í³õ îá’ºêò³â: çóïèíîê, äîðîæí³õ çíàê³â,
ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â, äîðîæíüî¿
ðîçì³òêè, óòðèìàííÿ ºäèíî¿ ì³ñüêî¿ ñèñ-
òåìè àâòîìàòèçîâàíîãî äèñïåò÷åðñüêîãî
óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè, ÿê³
ïðàöþþòü íà àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà,
âñòàíîâëåííÿ ñèñòåì GPS, GPRS òà ³í-
øå ç Êîìóíàëüíîþ ñëóæáîþ ïåðåâåçåíü
(ðîáî÷èì îðãàíîì).”.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту 
заступника прокурора міста Києва 

від 20.03.2008 № 07/1*69вих 
на рішення Київської міської ради 

від 22.08.2007 № 133/1967 
“Про передачу громадянці 

Даниловій Наталії Вікторівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 
на вул. Саперне поле, 43*а 

у Печерському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 146/146 від 28 серпня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 20.03.2008 № 07/1�
69вих на рішення Київської міської ради від 22.08.2007 № 133/1967 “Про передачу громадянці Данило�
вій Наталії Вікторівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Саперне поле, 43�а у Печерському районі м. Києва”
вважає неможливим його задоволення на нижченаведених підставах.

Рішенням Київської міської ради від 22.08.2007 № 133/1967 “Про передачу громадянці Даниловій На�
талії Вікторівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Саперне поле, 43�а у Печерському районі м. Києва” за�
тверджено проект відведення та передано громадянці Даниловій Наталії Вікторівні у приватну власність
земельну ділянку площею 0,09 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Саперне поле, 43�а у Печерському районі м. Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування.

Рішення Київської міської ради від 22.08.2007 № 133/1967 “Про передачу громадянці Даниловій Ната�
лії Вікторівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Саперне поле, 43�а у Печерському районі м. Києва” прийня�
те в порядку, встановленому законодавством України, за результатами розгляду проекту відведення зе�
мельної ділянки, який відповідно до частини дев’ятої статті 118 Земельного кодексу України погоджено з
органом із земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно�епідеміологічним органами, органами ар�
хітектури і охорони культурної спадщини.

Водночас нормами Земельного кодексу України не передбачається проведення державної землевпо�
рядної експертизи проекту відведення земельної ділянки фізичній особі.

Не можна погодитись з позицією, викладеною в протесті заступника прокурора міста Києва, щодо по�
рушення Київською міською радою Закону України “Про основи містобудування” та Закону України “Про
планування і забудову територій”, оскільки правовідносини із набуття громадянами права власності на зем�
лю врегульовані нормами Земельного кодексу України.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 22.08.2007 № 133/1967 “Про передачу гро�
мадянці Даниловій Наталії Вікторівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуго�
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Саперне поле, 43�а у Печерському
районі м. Києва” діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України та
законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 9, 118, пунктом 12 перехідних положень Земельно�
го кодексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðî-
êóðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 20.03.2008 ¹ 07/1-
69âèõ íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 22.08.2007 ¹ 133/1967 “Ïðî ïåðåäà÷ó
ãðîìàäÿíö³ Äàíèëîâ³é Íàòàë³¿ Â³êòîð³âí³
ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ñàïåðíå ïîëå, 43-à 

ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.
2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-

âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про питання оренди 
об’єктів права комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 93*2/93 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, статті 76 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України”, рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження По�
рядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної пла�
ти за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна те�
риторіальної громади міста Києва”, пункту 47 рішення Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міс�
та Києва на 2008 рік”, пункту 19 розділу V Наказу Фонду державного майна України від 13.10.04 № 2149
“Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна”, а також врахову�
ючи протоколи постійної комісії Київради з питань власності від 18.03.08 № 55, від 04.04.08 № 56, від
19.05.08 № 57, від 09.07.08 № 2, від 16.07.08 № 3, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè àáî â³äìîâèòè óêëàñòè (ïå-
ðåóêëàñòè) äîãîâîðè îðåíäè (ñóáîðåíäè),
âñòàíîâèòè ï³ëüãîâ³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî
ç ïåðåë³êàìè, çàçíà÷åíèìè ó äîäàòêàõ 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó ïåðåìîæöÿì
êîíêóðñó çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì
ó äîäàòêó 8 äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì (óñòàíîâàì),
çà ÿêèìè çàêð³ïëåíå ìàéíî íà ïðàâ³ ãîñ-
ïîäàðñüêîãî â³äàííÿ (îïåðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ), â òåðì³í äî äâîõ ì³ñÿö³â óêëàñòè
(ïåðåóêëàñòè) äîãîâîðè îðåíäè (ñóáîðåí-
äè) ç ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè,
çàçíà÷åíèìè ó ïóíêòàõ 1 òà 2 öüîãî ð³-
øåííÿ òà ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë, â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Äîãîâîðè îðåíäè áóäèíê³â àáî ïðè-
ì³ùåíü îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ùî
º ïàì’ÿòêàìè, êð³ì ³ñòîòíèõ óìîâ, âèçíà-

÷åíèõ ó äîäàòêàõ äî öüîãî ð³øåííÿ, ìàþòü
ì³ñòèòè äîäàòêîâ³ óìîâè, âèçíà÷åí³ Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿).

5. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåíü Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü îðåíäè îá’ºêò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì 9 äî öüîãî ð³øåí-
íÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними
можна в секретаріаті Київради

Про поновлення договору 
оренди земельної ділянки 

від 13.04.2006 № 63*6*00361 
дочірньому підприємству “Енеїда” 
для будівництва та обслуговування 
закладу громадського харчування 

на просп. Миколи Бажана 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 168/168 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статей 93, 123, 124 Земельного кодексу
України та враховуючи лист дочірнього підприємства “Енеїда” від 24.01.2007 № 08, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 2 ðîêè ç 14.04.2007 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,14 ãà íà ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 13.04.2006
¹ 63-6-00361, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà äî÷³ðí³ì ï³äïðèºì-
ñòâîì “Åíå¿äà” íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.10.2005
¹ 363/3824 “Ïðî ïåðåäà÷ó äî÷³ðíüîìó
ï³äïðèºìñòâó “Åíå¿äà” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
çàêëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà
ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà â Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ
³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
13.04.2006 ¹ 63-6-00361, óêëàäåíîãî ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà äî÷³ðí³ì
ï³äïðèºìñòâîì “Åíå¿äà” äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ çàêëàäó ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà ïðîñï. Ìèêîëè Áà-
æàíà ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî òåõí³÷-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî
âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè â³ä
13.04.2006 ¹ 63-6-00361, óêëàäåíîãî ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà äî÷³ðí³ì
ï³äïðèºìñòâîì “Åíå¿äà” äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ çàêëàäó ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà ïðîñï. Ìèêîëè Áà-
æàíà ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó “Åíå¿äà”
ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëî-
ïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíå-
ñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13 04 2006 ¹ 63-6-00361.

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
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Õîä³ííÿ ïî ìóêàõ
Óæå íå ïåðøèé ð³ê ð³äí³ õâîðîãî 
íà ð³äê³ñíó íåäóãó Ñåðã³ÿ Âåöÿ íàìàãàþòüñÿ
çíàéòè âèõ³ä ³ç áåçâèõîä³
Ëþäìèëà ÊÎËÁ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

— Ñèíó, íå ñîðîìñÿ, ùî òè òà-
êèé! — çàñïîêîþº ñâîãî Ñåðã³ÿ
ìàìà Í³íà, êîëè ÿ çàõîäæó äî ¿õ-
íüî¿ ê³ìíàòè.

Ïðî Ñåðã³ÿ ìåí³ âäàëîñÿ ä³çíà-
òèñÿ çîâñ³ì íåáàãàòî. Ð³äê³ñíà
õâîðîáà ïðàêòè÷íî ïàðàë³çóâàëà
éîãî ìîâó: õëîïåöü ãîâîðèòü, àëå
çð³äêà. ² ò³ëüêè ç áàòüêàìè. Â³ä
ïðèñóòíîñò³ ÷óæèõ — íåðâóº, ïî-
÷èíàº çàïèíàòèñÿ ³ ìàéæå äà-
âèòüñÿ ïîâ³òðÿì. Ç³ ìíîþ, òîáòî
ñòîðîííüîþ, éîìó äóæå òÿæêî.
Òîìó çà Ñåðã³ÿ óñå ðîçïîâ³äàº ìà-
ìà. Êàæå, ùî ñèí â³í äóæå õîðî-
øèé: ùî ïîïðîñèø, òå é çðîáèòü,
³ íå íàêðè÷èø í³êîëè, áî íåìàº
çà ùî. Òà é âçàãàë³ ó ¿¿ ñèíà —
çîëîò³ ðóêè. Ìàìà õâàëèòüñÿ:
óâåñü ëàì³íàò ó êâàðòèð³ — òî âñå
â³í, ¿¿ Ñåðã³é, ïîêëàâ. À â øêîë³,
ÿê ³ á³ëüø³ñòü õëîïö³â, á³ëüøå
ëþáèâ òî÷í³ íàóêè. Òîìó, êàæå
ìàìà Í³íà, ³ âñòóïèâ çà ñâî¿ìè
“ìàòåìàòè÷íèìè” âïîäîáàííÿìè.
Ïðîâ÷èâñÿ òðè êóðñè — ³ çàõâî-
ð³â.

— Ñïî÷àòêó ñòàëà òðóñèòèñÿ ë³-
âà ðóêà. Äàë³ ùå ã³ðøå — òå ñà-
ìå ³ ç ïðàâîþ. À ïîò³ì — íîãè.
Í³êóäè í³ âèéòè, í³ íàâ³òü ïî¿ñ-
òè íîðìàëüíî ì³é Ñåðã³é íå
ì³ã,— ç òðèâîãîþ ðîçïîâ³äàº ïà-
í³ Í³íà.— Êèíóëàñÿ ðÿòóâàòè...

— ² ÿê?

— Í³õòî í³÷îãî íå êàæå ³ íå ðî-
áèòü,— ìàìà íå ïðèõîâóº ñâîãî
ðîçïà÷ó.

— ßê òàê? — çàïèòóþ, õî÷à
ìàéæå íå äèâóþñÿ ç ¿¿ â³äïîâ³ä³.

— Áî í³õòî í³÷îãî ïðî éîãî
õâîðîáó íå çíàº.

Ó Ñåðã³ÿ õâîðîáà Â³ëüñîíà —
Êîíîâàëîâà. Ãîâîðÿ÷è ïî-ïðîñ-
òîìó, â Ñåðã³ºâîìó îðãàí³çì³ ïî-
ðóøåíèé îáì³í ì³ä³. Îêð³ì ïàòî-
ëîã³÷íèõ íåâðîëîã³÷íèõ ðåàêö³é,
íåäóãà ñòðàøíà ùå é ðîçâèòêîì
öèðîçó ïå÷³íêè. Òîæ ÷àñó äëÿ ïî-
øóêó åôåêòèâíîãî ë³êóâàííÿ —
â³äíîñíî íåáàãàòî. Äî ñëîâà, ä³à-
ãíîç â³ò÷èçíÿí³ ë³êàð³ âñòàíîâ-
ëþâàëè áëèçüêî äâîõ ðîê³â. Ïðî
õâîðîáó äóæå ìàëî â³äîìîñòåé,
òîìó óêðà¿íñüê³ ìåäèêè — áåçïî-
ðàäí³ ïåðåä íåþ. Æ³íêà ðîçïîâ³-
ëà ïðî òå, ÿê îááèâàëà ïîðîãè íà-
óêîâèõ ³íñòèòóò³â, ïðî ïîâàæíèõ
ïðîôåñîð³â ³ ë³êàð³â, ïðî òå, ùî
òåïåð çíàº, “õòî ÷èì äèõàº”, ³,
íàéãîëîâí³øå, ïðî ñàìîòíþ áî-
ðîòüáó ç ÷èíîâíèöüêîþ ìàøè-
íîþ. Íà âñå ïðî âñå “âèêèíóëè”
áëèçüêî 10 000 ãðèâåíü. Äëÿ ðî-
äèíè Ñåðã³ÿ òàê³ ãðîø³ — äóæå
âåëèê³.

— Ä³àãíîç âñòàíîâèëè àáñîëþò-
íî âèïàäêîâî. Ïðèçíà÷èëè “Êóï-
ðèí³ë”, ìîâëÿâ, Â³ëüñîíà — Êî-
íîâàëîâà ë³êóòü ò³ëüêè öèì ïðå-
ïàðàòîì. ß — â àïòåêó îäðàçó, à
öèõ òàáëåòîê òàì íåìàº. Âèÿâ-
ëÿºòüñÿ, ¿õ íàâ³òü íå çàðåºñòðîâà-

íî â íàñ. ß — â ì³í³ñòåðñòâî,
çâ³äòè ìåíå — â óïðàâë³ííÿ, äà-
ë³ — â ðàéîííó ïîë³êë³í³êó.

— À ïîë³êë³í³êà?
— Ñêàæ³òü, à ùî ìîæå ïîë³-

êë³íêà? — ïåñèì³ñòè÷íî ðåàãóº
ïàí³ Í³íà.

ªäèíèé ïðåïàðàò, ÿêèé ïîðà-
äèëè ë³êàð³, æ³íêà äåÿêèé ÷àñ çà-
ìîâëÿëà ÷åðåç çíàéîìèõ çà êîð-
äîíîì. Íà ùàñòÿ, ç³òõàº ç ïîëåã-
øåííÿì æ³íêà, òðîõè çãîäîì ë³-
êè âñå æ òàêè çàðåºñòðóâàëè â
Óêðà¿í³. Ñåðã³þ “Êóïðèí³ë” äî-
ïîìàãàº.

— À ÿê ç ³íøèìè ë³êóâàëüíè-
ìè ïðîöåäóðàìè?

— Ñèíîâ³ òðîõè ëåãøå ï³ñëÿ
î÷èùåííÿ êðîâ³. Ðîáèìî éîãî
äâ³÷³ íà ð³ê. Àíàë³çè ïîñò³éíî ðî-
áèìî, êîíòðîëþºìî óñå, õî÷à äëÿ
íàñ öå âñå íàäòî äîðîãî. Ñòîñîâ-
íî ³íøèõ ïðîöåäóð ïðè ö³é íå-
äóç³, òî ¿õ íåìàº. Í³õòî íàì í³÷î-
ãî ïîðàäèòè íå ìîæå, íàâ³òü ä³º-
òó ïðîïèñàòè! Óñå, ùî çíàþ ïðî
Ñåðã³ºâó íåäóãó,— ³íôîðìàö³ÿ ç
³íòåðíåòó. Öå æ íåíîðìàëüíî,—
â ðîçïà÷³ á³äêàºòüñÿ ìàìà.

ªäèíèé âèõ³ä äëÿ Ñåðã³ÿ — öå
ë³êóâàííÿ çà êîðäîíîì. Áàòüêè
þíàêà âæå íàâ³òü êë³í³êó çíàé-
øëè — ó Í³ìå÷÷èí³. Ï³ñëÿ äâîð³÷-
íèõ “õîä³íü ïî ìóêàõ” êàá³íåòà-
ìè â³ò÷èçíÿíèõ ìåäèê³â âñå æ òà-
êè ñïîä³âàëèñÿ íà äåðæàâó, ùî,
ìîæå, õî÷ íàïðàâëÿòü çà êîðäîí
äåðæàâíèì êîøòîì. Îäíàê â³äìî-

âèëè: äîçâ³ë íà âè¿çä äàëè, à îñü
ãðîøåé — í³. À ïîòð³áíî — 16 000
ºâðî. Òà áàòüêè â³ðÿòü, ùî ¿ì
âäàñòüñÿ ç³áðàòè ö³ ãðîø³. Ïåðå-
êîíàí³: ñâ³ò íå áåç äîáðèõ ëþäåé.

— À â Ñåðã³ÿ íàä³ÿ º? — çâåð-
òàþñÿ äî õëîïöÿ.

Ó â³äïîâ³äü â³í êèâàº, ïîñì³õà-
þ÷èñü. Îòæå, º.

Äîïîìîæ³òü Ñåðã³ºâ³ Âåöþ ç³-
áðàòè ãðîø³ íà ë³êóâàííÿ ó Í³-
ìå÷÷èí³.

ВАТ КБ “Хрещати ”,
МФО 300670,
ідентифі аційний од
2172217503,
р/р 26208000118390

Ï³çíàòè çäîðîâå æèòòÿ
Ìàéæå äâà ðîêè ñâîãî òðèð³÷íîãî æèòòÿ ìàëåíüêèé Âëàäèê ïðîâ³â 
â îíêîãåìàòîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³
Ëþäìèëà ÊÎËÁ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

— Äàðèíêî, äî òåáå, êð³ì ìåíå, ùå é ä³-
äóñü ïðèéøîâ! — áàáóñÿ í³æíî îá³éìàº
ìàëåíüêó îíó÷êó. Ä³â÷èíêà ðàä³ñíî îáåð-
òàºòüñÿ ³ äèâèòüñÿ íà ä³äóñÿ.

— Éäè-íî ñþäè, ìàëåíüêà ìîÿ! Äàé ïî-
ö³ëóâàòè òåáå — òàêó ìîþ ãîëîìîçó.— Äà-
ðèíêà òåïåð ó ä³äóñåâèõ îá³éìàõ, ³ â³í í³æ-
íî ö³ëóº ¿¿ ãîë³âêó.

Ä³â÷èíêà, â ÿêî¿ ä³àãíîñòîâàíî îíêîõâî-
ðîáó, çàäîâîëåíà, àäæå áàáóñÿ é ä³äóñü ïî-
âåäóòü ¿¿ íà ïðîãóëÿíêó. Âîíà íàðåøò³ âè-
éäå ³ç ñóìíèõ ñò³í Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ ë³-
êàðí³. Òóò ó ïåðåäïîêî¿ îíêîãåìàòîëîã³÷-
íîãî â³ää³ëåííÿ ÿ ÷åêàþ íà Ðóñëàíó, ìàìó
õâîðîãî íà ëåéêîç Âëàäèêà. Ðóñëàíà âèõî-
äèòü äî ìåíå ó ïîâ’ÿçö³. Ïîÿñíþº, ùî òðî-
õè çàñòóäèëàñÿ, ïðîòå âæå ï’º àíòèá³îòè-
êè, áî äîâãî õâîð³òè ¿é àæ í³ÿê íå ìîæíà.

— À äå Âëàäèê? — çàïèòóþ ÿ.
— Ãóëÿº ç òàòîì. Àíàë³çè â íüîãî íà-

ðåøò³ õîðîø³,— îäðàçó ä³ëèòüñÿ ìàëåíü-
êîþ ðàä³ñòþ ìàìà.

Ó öüîìó â³ää³ëåíí³ Ðóñëàíó ç Âëàäèêîì
ìîæíà ñì³ëèâî íàçâàòè “ñòàðîæèëàìè”.
Âîíè æèâóòü òóò óæå ìàéæå äâà ðîêè. Çà-
õâîð³â õëîï÷èê, ÿê ³ âñ³ ó â³ää³ëåíí³, ðàï-
òîâî. À äàë³ — “îíêîêëàñèêà”: ð³ê “õ³ì³¿”
òà ë³êóâàëüíèõ ïðîöåäóð. Ïîò³ì — òèì÷à-
ñîâå îäóæàííÿ ³ íåâåëèêà ïåðåðâà. ² çíî-
âó ðåöèäèâ: âèÿâèëè 81 â³äñîòê³â ðàêîâèõ
êë³òèí ó ê³ñòêîâîìó ìîçêó. Òîæ ìàéæå äâà
ðîêè ç³ ñâîãî òðèð³÷íîãî (!) æèòòÿ ìàëåíü-
êèé õëîï÷èê ïðîâ³â òóò, ó ñò³íàõ îáëàñíî¿
ë³êàðí³. ² ñâ³é äðóãèé äåíü íàðîäæåííÿ â³í
òàêîæ òóò çóñòð³â. Éîãî ãîñò³ — òàê³ ñàì³,
ÿê ³ â³í, õâîð³, ãîëîìîç³ é íåïðèðîäíî ïóõ-
ê³ ä³òëàõè, à òàêîæ ¿õí³ ìàìè. “Ìàìè, äî

ñëîâà, òåæ ëèñ³þòü ïîòðîõó — â³ä âèïàð³â
õ³ì³¿”,— ðîçïîâ³äàº Ðóñëàíà.

Òóò, ó ë³êàðíÿíèõ ñò³íàõ, Âëàäèê óäðó-
ãå â÷èâñÿ õîäèòè (÷åðåç íåãàòèâíèé âïëèâ
õ³ì³¿), âïåðøå — ãîâîðèòè “ìàìà”, “òàòî”,
³íø³ ñëîâà òà ñêëàäàòè ¿õ ó ðå÷åííÿ. À
ùå — íå áîÿòèñÿ áîëþ ³ íå ïëàêàòè â³ä
íüîãî. Âëàäèê, êàæå ìàìà, âñüîãî íàâ÷èâ-
ñÿ: âì³º ñêàçàòè, ÿêùî áîëèòü ùîñü ó ò³ë³
é âèìîâëÿòè ñëîâî “ïóíêö³ÿ”. Â³í ó ìà-
ìè — ìàëåíüêèé ãåðîé.

— ß ìîæó ñïîê³éíî çàëèøèòè éîãî ñà-
ìîãî íà ïåâíèé ÷àñ, àáè ï³òè, íàïðèêëàä,
äî àïòåêè, ³ ì³é õëîï÷èê íå âåðåäóâàòèìå,

ÿê ³íø³ ä³òè ó â³ää³ëåíí³. Âëàäèê çíàº, êî-
ëè “â³ä³ìêíóòè” ñåáå â³ä “õ³ì³¿”, çíàº, ùî
êîëè ðîáëÿòü ïóíêö³þ àáî ïåðåâ’ÿçêó, íå
òðåáà ïëàêàòè. Íàâïàêè, â³í íàâ³òü ïèøàº-
òüñÿ öèì ïåðåä òàòîì: “Òàòó, ìåí³ ðîáèëè
ïóíêö³þ, à ÿ íå ïëàêàâ! — ðîçïîâ³äàº Ðóñ-
ëàíà.

Âëàäèê íå ëÿêàºòüñÿ, êîëè â íüîãî áî-
ëÿòü ðó÷êè àáî í³æêè, êîëè éîãî íóäèòü
àáî êîëè ñòàâëÿòü êàòåòåð. ²íøîãî æèò-
òÿ — çäîðîâîãî — õëîï’ÿ íå çíàº, òîìó
âñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ äîâêîëà, òîáòî â ñó-
ñ³äí³õ ïàëàòàõ, âèäàºòüñÿ éîìó çâè÷íèì ³
ïðèðîäíèì.

— Íåâæå í³êîëè íå ïðîñèòüñÿ äîäîìó?
— Ïðîñèòüñÿ. ²íêîëè êàæå ìåí³: “Ìàìî,

ïî¿õàëè äîäîìó”. Äîâîäèòüñÿ ïîÿñíþâà-
òè, ùî âæå ñêîðî öå ñòàíåòüñÿ, îñü ò³ëü-
êè äîë³êóºìîñÿ ³ îáîâ’ÿçêîâî ïî¿äåìî. Âëà-
äèê äóæå õî÷å ïîïëàâàòè ç äåëüô³íàìè.
Öå — éîãî ìð³ÿ.

Ìð³¿ ó Âëàäèêà, çâ³ñíî, äèòÿ÷³, à îñü
ïðàâèëà, çà ÿêèìè éîìó ùîäíÿ äîâîäèòü-
ñÿ æèòè,— äóæå äîðîñë³. Çà ñëîâàìè Ðóñ-
ëàíè, âîíà â÷èòü éîãî áóòè ñåðéîçíèì ³ ñà-
ìîñò³éíèì íå âèïàäêîâî: ãîòóº äî çîâñ³ì
íåäàëåêîãî ìàéáóòíüîãî.

ªäèíèé ìîæëèâèé âàð³àíò îäóæàííÿ äëÿ
òàêèõ ä³òëàõ³â ï³ñëÿ ðåöèäèâó — òðàíñ-
ïëàíòàö³ÿ ê³ñòêîâîãî ìîçêó. Ïðîöåñ —
ñêëàäíèé ³ òðèâàëèé. À ïåðåä ñàìîþ îïå-
ðàö³ºþ õëîï’ÿ ëåæàòèìå ó ñïåö³àëüíîìó
áîêñ³, äå ïîâ³òðÿ ñòåðèëüíå. Ëåæàòèìå ñàì,
áåç ìàìè. Îñü òóò éîìó ³ çíàäîáèòüñÿ ìà-
ìèíà “ñóâîðà” íàóêà.

Îïåðàö³þ ìàþòü ðîáèòè â Ãàìáóðç³. Äëÿ
Âëàäèêà òàì óæå íàâ³òü çíàéøëè äîíîðà.
Ëèøèëîñÿ ò³ëüêè ïî¿õàòè çà êîðäîí ó ÷³ò-
êî âèçíà÷åíèé ñòðîê — ñåðåäèíà áåðåçíÿ.
Ö³íà îïåðàö³¿ — 250 000 ºâðî. Íà òîìó ìè
³ ðîç³éøëèñÿ ç Ðóñëàíîþ.

Âîíà ï³øëà ãîòóâàòè Âëàäèêó îá³ä, àáè
ïîãîäóâàòè ñèíî÷êà ï³ñëÿ ïðîãóëÿíêè. Äî
ñëîâà, ïîíàä óñå ìàëåíüêèé ãåðîé ëþáèòü
ãðå÷àíó êàøó ç êîòëåòîþ ³ ïå÷èâî ç ÷àºì.

Допоможіть врят вати Влади а Ва -
лен а.
АКІБ “У рсиббан ”, МФО 351005,
ОКПО 09807750, р/р 26200218823500,
ідентифі аційний од 3249318057.
Отрим вач: Ва лен о Р слана Р сла-

нівна.
Телефон: 8 (097) 995 80 23
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Íàéñèëüí³ø³ ç³éäóòüñÿ 
íà Ñèìèðåíêà
Ó çàë³ ñòîëè÷íîãî áîêñåðñüêîãî êëóáó “Åë³ò-áîêñèíã” â³äáóäåòüñÿ ïðåäñòàâíèöüêèé òóðí³ð

Áîêñåðñüêèé çàë íà Ñèìèðåí-
êà ñòàâ â³çèòíîþ êàðòêîþ Ñâÿ-
òîøèíñüêîãî ðàéîíó. Òóäè ïðè-
õîäÿòü ÿê ä³òè, òàê ³ âæå äîðîñë³
ñïîðòñìåíè, ÿê³ ï³ä êåð³âíèöòâîì
äîñâ³ä÷åíèõ ³íñòðóêòîð³â îñâîþ-
þòü àçè “øê³ðÿíî¿ ðóêàâè÷êè”.
Àëå îäíèìè òðåíóâàííÿìè ìàé-
áóòí³õ îë³ìï³éñüêèõ ÷åìï³îí³â,
âèõîâàòè ÿêèõ º çàïîâ³òíîþ
ìð³ºþ Âàëåð³ÿ Øóìàêà, ñïðàâà
íå îáìåæóºòüñÿ. Íà ñåðåäèíó áå-
ðåçíÿ, ï³ä äàõîì áîêñåðñüêîãî
êëóáó “Åë³ò-áîêñèíã”, çàïëàíî-
âàíî ïðîâåäåííÿ ïðåäñòàâíèöü-
êîãî ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó. Äî
ñëîâà, â ðàìêàõ òóðí³ðó â³äáóäåòü-

ñÿ ïåðåãëÿä ëþáèòåë³â, ÿê³ ìàþòü
øàíñ ñòàòè ÷ëåíàìè îäíîãî ç
íàéàâòîðèòåòí³øèõ áîêñåðñüêèõ
êëóá³â ñòîëèö³. Ïîºäèíêè ì³æíà-
ðîäíîãî òóðí³ðó â³äáóäóòüñÿ ó ñå-
ìè âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ. Íà çìà-
ãàííÿ çàïðîøåíî áîêñåð³â ³ç áà-
ãàòüîõ êðà¿í ÿê áëèæíüîãî, òàê ³
äàëüíüîãî çàðóá³ææÿ. Áî¿ áóäóòü
ðåéòèíãîâèìè, òîìó â êîæíîãî
ñïîðòñìåíà º ÷óäîâà íàãîäà ï³ä-
íÿòèñÿ âèùå ó ùàáëÿõ ñâ³òîâî¿
áîêñåðñüêî¿ ³ºðàðõ³¿. ßê ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ñàì Âàëåð³é Øó-
ìàê, áîêñåðñüêèé êëóá “Åë³ò-
áîêñèíã” ìàº íàì³ð âèñòàâèòè íà
çìàãàííÿ îäðàçó ñ³ì ïàð ó ð³çíèõ

âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ — äâ³ ëþáèòå-
ë³â (18—19 ðîê³â) ³ ï’ÿòü äîñâ³ä-
÷åíèõ áîêñåð³â (â³ä 25 ðîê³â ³
ñòàðøå). Ïî÷àòê³âö³ ïðîâåäóòü
ïîºäèíêè ó ÷îòèðè ðàóíäè, à
ñïîðòñìåíè, ÿê³ êàðáóâàëè ìàé-

ñòåðí³ñòü óæå íå îäèí ð³ê, âèÿâ-
ëÿòü ñèëüí³øèõ ó øåñòè- àáî
âîñüìèðàóíäîâèõ äâîáîÿõ. Êîí-
êóðåíö³ÿ áóäå äóæå âèñîêîþ, àëå
ïàí Øóìàê â³ðèòü ó ñâî¿õ ï³ä-
îï³÷íèõ ³ çàïðîøóº âñ³õ ïðèõèëü-

íèê³â áîêñó íà çàõîïëþþ÷³ çìà-
ãàííÿ.

Òèì ÷àñîì òðèâàþòü ðîáîòè íà
âóëèö³ Êîñòÿíòèí³âñüê³é (Ïî-
ä³ëüñüêèé ðàéîí), äå íåâäîâç³ ó
â³äðåìîíòîâàíîìó ç “ãîëêè” ïðè-
ì³ùåíí³ çíàéäå ñâ³é íîâèé ä³ì
áîêñåðñüêèé êëóá “Åë³ò-áîê-
ñèíã”. Âàëåð³é Øóìàê â³äçíà÷èâ,
ùî, ÿê ó çàë³ íà Áîðùàã³âö³, òàê
³ íà Ïîäîë³, ä³òëàõ³â íàâ÷àòèìóòü
áåçïëàòíî. Ùîäî íåäîáðîçè÷ëèâ-
ö³â, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà ïðèì³-
ùåííÿ, òî øàíñ³â â³äáèòè çàë ó
“Åë³ò-áîêñèíãó” â íèõ, íà ùàñ-
òÿ, ïðàêòè÷íî íåìàº. “Ìè ä³ºìî
â ìåæàõ çàêîíó, íèí³ îôîðìëÿ-
ºìî äîãîâ³ð îðåíäè. Ïðåäñòàâíè-
êè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ íàñ ï³äòðèìóþòü. Êîíôë³ê-
òó, ÿê òàêîãî, íå ³ñíóº, òîìó ÷å-
ðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â ìè ïðèéìåìî
â çàë³ íà Êîñòÿíòèí³âñüê³é ïåð-
øó ãðóïó ä³òëàõ³â. Öèì õëîï’ÿ-
òàì ìè äîïîìàãàòèìåìî âåñòè
çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, à íå âåø-
òàòèñÿ âóëèöÿìè, êóðèòè, âæèâà-
òè àëêîãîëü. Äî òîãî æ, óïåâíå-
íèé, ìè íàâ÷èìî êîæíîãî ç íèõ
ïîñòîÿòè çà ñåáå, à â íàø íåëåã-
êèé ÷àñ, ïîãîäüòåñÿ, öå äóæå âàæ-
ëèâî”,— ðåçþìóâàâ êåð³âíèê
áîêñåðñüêîãî êëóáó “Åë³ò-áîê-
ñèíã” Âàëåð³é Øóìàê

Äî âåëèêèõ çâåðøåíü — ó íîâ³é ôîðì³
Çá³ðíà Óêðà¿íè ç ôóòáîëó ïåðåìàãàº â ì³æíàðîäíîìó òóðí³ð³ íà Ê³ïð³
Àííà ÌÀËÀØÎÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На щорічном міжнарод-
ном т рнірі з ф тбол ,
я ий проводиться дванад-
цятий раз, брали часть
збірні Кіпр , Словаччини,
Сербії та У раїни. Пере-
мо в престижних зма-
аннях здоб ла "синьо-
жовта" оманда Оле сія
Михайличен а, причом
зробила це в формі від
ново о технічно о спонсо-
ра.

Ïåðøèé ï³âô³íàëüíèé ìàò÷
óêðà¿íö³â â³äáóâñÿ ïðîòè ñëîâà-
ê³â. Îáèäâ³ êîìàíäè íå ìàëè ïîâ-
íîö³ííî¿ ï³äãîòîâêè, ïðîòå íàø³
õëîïö³ ìàëè çíà÷íó ïåðåâàãó ³
âçÿëè ³í³ö³àòèâó â ñâî¿ ðóêè. Ïî-
ïðè òå, ùî ìàò÷ áóëî ðîçïî÷àòî
áåç Ã³ìíó Óêðà¿íè (ïðîáëåìè ç
çàïèñîì), æàãà äî ïåðåìîãè ïå-
ðåìîãëà. Ùå â ïåðøîìó òàéì³
â³äçíà÷èâñÿ Ñåðã³é Âàëÿºâ, ãðà-
âåöü õàðê³âñüêîãî “Ìåòàë³ñòà”,
äåáþòàíò íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿.
Ï³ä ê³íåöü 45-õâèëèíêè Øîâêîâ-
ñüêîìó òàêîæ äîâåëîñÿ ä³ñòàâàòè
“êðóãëîãî” ç âëàñíèõ âîð³ò. Òà öå
íå ñòàëî ñìåðòåëüíèì, áî âæå
ï³ñëÿ ïåðåðâè äîíå÷÷àíèí ªâãåí
Ñåëåçíüîâ ðîçñòð³ëÿâ âîðîòà Ñòå-
ôàíà Ñåíåöüêîãî. Ñëîâàêè íå
çáèðàëèñÿ â³äñòóïàòè ³ äîñÿãëè
ñâîãî, çð³âíÿâøè ðàõóíîê. Ïðî-
òå ðàä³òè áóëî ùå çàðàíî... Êî-
ëèøí³ òàëàíòè Àðòåìà Ì³ëåâ-
ñüêîãî — êðàñèâî ïàäàòè äàëè ðå-
çóëüòàò. Àðá³òð ïîêàçàâ íà òî÷êó,
à Ì³ëåâñüêèé ñâîºþ ÷åðãîþ âäà-
ëî ðåàë³çóâàâ îäèíàäöÿòèìåòðî-

âèé. Äî ê³íöÿ óêðà¿íö³ òðèìàëè
ì³öíî çàõèñò ³ ä³ñòàëè ïåðåêîí-
ëèâó ïåðåìîãó.

Ó òîé æå äåíü ð³äíà çåìëÿ íå
äîïîìîãëà ê³ïð³îòàì. Âîíè çàçíà-
ëè ïîðàçêè â³ä ñåðá³â ³ç ì³í³ìàëü-
íèì ðàõóíêîì — 0:1.

Íà ô³íàëüíèé ìàò÷ ïðîòè ñåð-
á³â Îëåêñ³é Ìèõàéëè÷åíêî ð³øó-
÷å âèñòàâèâ íîâèé ñêëàä. Çàçíà-
÷èìî, ùî äèíàì³âö³ çà ïîïåðåä-
íüîþ äîìîâëåí³ñòþ ïîêèíóëè ëà-
âè çá³ðíî¿ ³ ïîâåðíóëèñÿ äî ²ñïà-

í³¿. Â öüîìó ìàò÷³ â³äáóâñÿ äåáþò
âîðîòàðÿ äîíåöüêîãî “Øàõòàðÿ”
Ðóñòàìà Õóäæàìîâà. Òà öå íå ñòà-
ëî íà çàâàä³ óêðà¿íöÿì çäîáóòè
ïåðåìîãó. Ðóñòàì â³äñòîÿâ “íàñó-
õî”. Ïðîòå Äèøëåíêîâè÷ó ïî-
ùàñòèëî ìåíøå. Äí³ïðîïåòðî-
âåöü Ñåðã³é Íàçàðåíêî âäàëî
ïðîáèâ ïðàâîþ ç-çà ìåæ øòðàô-
íî¿, âö³ëèâøè â äåâ’ÿòêó âîð³ò ñó-
ïåðíèêà. Íà öüîìó âñå ïðèºìíå
çàê³í÷èëîñÿ. Êîìàíäè äîãðàëè
ìàò÷, ëÿêàþ÷è îäíà îäíó.

“Ô³íàëüíèé ïîºäèíîê çà ìà-
ëþíêîì â³äð³çíÿâñÿ â³ä íàøî¿
ïîïåðåäíüî¿ ãðè ç³ ñëîâàêàìè,
îäíàê òîìó º ê³ëüêà ïîÿñíåíü,—
ïîâ³äîìèâ êîðåñïîíäåíòó “Õðå-
ùàòèêà” ãîëîâíèé òðåíåð çá³ð-
íî¿ Îëåêñ³é Ìèõàéëè÷åíêî. —
Ïî-ïåðøå, íà ì³é ïîãëÿä, ñåðáè
âñå-òàêè âèùå çà êëàñîì â³ä íà-
øîãî ïîïåðåäíüîãî ñóïåðíèêà.
Ïî-äðóãå, ìè ïðàêòè÷íî ïîâí³-
ñòþ çì³íèëè ñêëàä ³ áàãàòî çâ’ÿ-
çîê, à òàêîæ îêðåì³ ë³í³¿ âèïðî-

áîâóâàëè ÷è íå âïåðøå. Òîæ íå
äèâíî, ùî â äåÿêèõ åï³çîäàõ íàì
íå âèñòà÷àëî çëàãîäæåíîñò³. Àëå
÷åðåç òàê³ ìîìåíòè, äî òîãî æ â
³ãðàõ ç ñåðéîçíèìè ñóïåðíèêà-
ìè, öå òåæ ïîòð³áíî ïðîéòè. Îä-
íàê ïîâèíåí ñêàçàòè, ùî äî ï³ä-
îï³÷íèõ îñîáëèâèõ ïðåòåíç³é íå-
ìàº — âñ³ âîíè ïðàãíóëè ìàêñè-
ìàëüíî òî÷íî âèêîíóâàòè ïî-
ñòàâëåíå çàâäàííÿ”.

Íàâðÿä ÷è õòîñü î÷³êóâàâ ôå-
ºð³¿ â³ä öüîãî òóðí³ðó âö³ëîìó ³ â³ä
ãðè íàøî¿ çá³ðíî¿ çîêðåìà. Äî òî-
ãî æ, ö³ ìàò÷³ ðîçö³íþâàëè ÿê
çàéâó ìîæëèâ³ñòü ïåðåâ³ðèòè áåç-
ïîñåðåäíüî â áîþ ð³çíîìàí³òí³ ³ã-
ðîâ³ ïîºäíàííÿ — íå á³ëüøå òî-
ãî. Ø³ñòü ã³ð÷è÷íèê³â, äåâ’ÿòü çà-
ì³í ³ êëàñíèé ïîñòð³ë Íàçàðåí-
êà — öå âñå, ïðî ùî ìîæíà çãà-
äàòè ï³ñëÿ ô³íàëüíîãî ñâèñòêà.
Îðãàí³çàòîðè ââ³÷ëèâî âðó÷èëè
îáîì êîìàíäàì êóáêè, ã³äíî çà-
âåðøèâøè äâîäåííèé òîâàðè-
ñüêèé òóðí³ð. Ãîëîâíèé éîãî ï³ä-
ñóìîê: ìè ïîáà÷èëè â ä³¿ âñ³õ òèõ,
õòî íåçàáàðîì â³äñòîþâàòèìå
÷åñòü íàøî¿ çá³ðíî¿ â îô³ö³éíèõ
ìàò÷àõ.

Äî ñëîâà, ó çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç’ÿ-
âèâñÿ íîâèé òåõí³÷íèé ñïîíñîð.
Íåùîäàâíî â Äîì³ Ôóòáîëó â³ä-
áóëàñÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ, íà ÿê³é
ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó Óêðà¿íè òà
êîìïàí³ÿ “Adidas” îãîëîñèëè ïðî
óêëàäåííÿ äîâãîñòðîêîâîãî äîãî-
âîðó ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî äî ê³í-
öÿ 2016 ðîêó. Â³äíèí³ “Adidas” º
îô³ö³éíèì ïîñòà÷àëüíèêîì ñïîð-
òèâíî¿ åê³ï³ðîâêè äëÿ âñ³õ çá³ð-
íèõ êîìàíä Óêðà¿íè ç ôóòáîëó.
Äîäàìî, ùî “Adidas” ñòàâ ÷åòâåð-
òèì çà ðàõóíêîì òåõí³÷íèì ñïîí-
ñîðîì çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. Äî îñòàí-
íüîãî ÷àñó “ñèíüî-æîâò³” ãðàëè â
åê³ï³ðîâö³ â³ä Lotto, à ðàí³øå
ÔÔÓ ñï³âðîá³òíè÷àëà ç êîìïàí³-
ÿìè Puma ³ UMBRO

Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У столиці неба ато л бів, де можна безплатно займа-
тися спортом. Їх можна перерах вати на пальцях од-
нієї р и. За алом, іль ість "спортивних оазисів", за
відвід вання я их не треба платити, ся атиме ма си-
м м двох—трьох. У цей почесний списо можна, без
с мнів , в лючити бо серсь ий л б "Еліт-бо син ",
я ий же три ро и працює в Святошинсь ом районі
на в лиці Симирен а, під ерівництвом дире тора,
спішно о і бо сера, Валерія Ш ма а. Саме в залі
л б "Еліт-бо син " незабаром відб деться престиж-
ний міжнародний т рнір.

Спортсмени л б "Еліт-бо син " а тивно от ються до зма ань

У з стрічі з Сербією раїнсь і ф тболісти добряче по аняли с перни ів із Бал ан
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ОВНИ
Чарівні, охані, волелюбні, здатні

на б нтарсь і вчин и, що додає осо-
бливо о шарм , запалює пристрасть
в серці протилежної статі, створю-
ючи пре расні шанси для міцних
братерсь их стос н ів. Об’єдн йте-
ся з тими, хто вас ці авить. Б д йте
мости др жби на д ховних потребах.
Ідеаліз ючи людей, ви сприяєте про-
б дженню хороших я остей, “роз-
онсервов ванню” в них природних
талантів, і це вели а засл а перед
Творцем! Станьте для обранця сер-
ця др ом і оханцем одночасно —
це най раще для подр жньої ідилії!

ТЕЛЬЦІ
Події тижня внес ть зміни в

ар’єрні дося нення. Ви ладайтеся
на всі “сто”, направляйте творчий
потенціал професійне р сло. Т т
ви фахівець широ о о профілю, але
обов’яз ово сподобайтеся шеф .
Навчайтеся ер вати, дотрим йтеся
сл жбової с бординації, товариш й-
те з оле ами. Успішна співпраця —
запор а ар’єрно о зростання. В
офісі омфортна обстанов а, т т вас
завжди підтримають, поділяться до-
свідом, дад ть хорош порад .

БЛИЗНЮКИ
Посилено займайтеся роз р ч -

ванням імідж . С ромності зась —
втратите доро оцінний час! Ре -
лам йте себе, демонстр йте та-
ланти й дося нення, діліться до-
свідом. Нині вам відведено місію
м дро о вчителя-наставни а. На
сл жбі назрівають ардинальні
зміни. Можлива зміна ерівниц-
тва, том офіс стане бла одатним
місцем. По либлюйте др жні сто-
с н и з людьми і ер йтеся висо-
им професіоналізмом — це р -
шій перемо и над он рентами.

РАКИ
Про спо ій заб дьте, не ш айте

тихо о затишно о місця. Неперед-

бач вана цариця Реальність ди т є
свої правила, тож маєте їй смирен-
но під орятися. Це важ о, адже Э о
б нт є, не бажаючи йти на повід
обставин. На жаль, доведеться під-
лаштов ватися, “переформатов ва-
ти” себе, ардинально змінюючи
ставлення до життя, людей, поста-
вивши їхні інтереси на перше міс-
це. В лючайте творчий ент зіазм,
пра ніть до самовіддачі, тоді отри-
маєте в ба ато ратном е вівален-
ті. І пам’ятайте: спалюючи себе на
ба атті нервових стресів, ви стане-
те ращими, д ховно дорослішими.
Адже життя — це захоплююча ра,
фарс, де потрібно стати блис чим
режисером і артистом, відч вати,
де і я перевтілитися, щоб подар -
вати всім радість і собі в перш чер-
. Чи не та ?...

ЛЕВИ
Позбавтеся не ативних звичо .

Іспит долі на армонію стос н ів
триває. Хочете створити міцний
тривалий союз — потрібна д хов-
на взаємність, тоді й інтимні ті-
хи подар ють насолод . Нині ви
переживаєте той ні альний мо-
мент, оли потрібно вийти на но-
вий вито поч ттів, стати одним
цілим, розчинитися один в одно-
м , оли ожна літин а перепов-
нена трепетною пристрастю, а
серця пал о б’ються в нісон, під
мелодію божественної Любові.
Тіль и не сваріться через роші,
адже ваш ас етизм осподарю-
ванні марнотрати-обранці мо-
ж ть спл тати зі с пістю.

ДІВИ
Я що в професійній сфері ви

зростаєте не по верти алі, а по
оризонталі, це ч дово, та три-
мати! Реперт ар тр дових зав-
дань широ ий, але ви та ий спе-
ціаліст, що здатні ви онати все
дор чене: від прибиральни а до
про раміста. Шеф вами неналю-
б ється, адже замінити вас май-
же неможливо, і це вели і плюси

для ар’єрно о майб тньо о, не
с мнівайтеся! Головне — не тис-
н ти на співробітни ів. Дайте їм
повн свобод самореалізації,
нехай творять, провадж ють но-
ві ідеї, не заважайте їм. Тоді ар-
монія в діловій оманді б де без-
до анною. А ви від цьо о тіль и
ви раєте. Шлюбних с п тни ів це
теж стос ється, тіль и не ревн й-
те їх до свободи!

ТЕРЕЗИ
Я що хочете б ти здоровими

(позб тися хронічних болячо ),
ба атими і оханими, не стріляй-
те очима по бо ах, п рхаючи ме-
тели ом пош ах романтичних
захоплень. Направте нереалізо-
ван любовн енер ію на зміц-
нення серйозних стос н ів із
партнером. Нині від вас потріб-
на не іль ість, а я ість. Красиво
залицяйтеся, дайте волю фанта-
зіям, освоюйте мистецтво оха-
ти, тоді ваш союз б де міцним.

СКОРПІОНИ
Вам доведеться змінити по ля-

ди на життя, ставлення до ото-
чення, трансформ вати себе, по-
зб вшись по аних звичо . А ти-
віз йте процес д шевно о атар-
сис , бо ось-ось серце пост -
ає вели е охання, з стріти цю
висо небесн остю потрібно
остинно. І пильн йте: с перни-
и не дрімають, ловитимете
ґав — мить поц плять щастя.
Дбайте про оселю, тчіть психоло-
ічн сімейн а р д ховними
нит ами. Жертв йте на олтар
сім’ї все, чим на ородив Господь:
талант, енер ію, роші, д ш ,—
це невичерпне джерело щастя й
спіх . А ар’єра заче ає. Това-
риш йте з с сідами.

СТРІЛЬЦІ
Вашими в стами оворить Все-

вишній! Том не вихваляйтеся
ер дицією, не розпорош йте до-
ро оцінний потенціал на п сті ба-

лач и, не “перемивайте” ч жі іс-
точ и. Спіл йтеся з людьми ли-
ше на ці аві для вас теми, попов-
нюйте інформаційний бан нови-
ми знаннями. Заводьте знайом-
ства з тими, хто молодий д шею,
ори інальний, не заземлений
матеріальні справи, а дивиться
на світ широ о розплющеними
“дитячими” очима, нама аючись
се пізнати. Життя це — ш ола,
де ожна подія навчає, настав-
ляє на шлях істини. За аманець
не т рб йтеся, злидні не спіт а-
ють. Ваша працьовитість о -
питься, матимете на хліб і на
масло. Хазяйн йте добре та м д-
ро витрачайте зароблене.

КОЗОРОГИ
У ш алі життєвих пріоритетів

на першом місці мають б ти д -
ховні цінності. Вписатися в р -
ті віражі непро нозовано о соці-
м пощастить освіченим інтелі-
ентним особам, з рівнем висо-
ої д ховної льт ри, а матері-
альне сприятиме цьом . На ч же
зазіхати не можна. Задовольняй-
теся заробленим власними з -
силлями, тоді самооцін а зрос-
те і джерела приб т від рива-
тим ться. Не заб дьте спонсо-
р вати рідних, допома ати бід-
ним. Заст пництво небес цьо о
ро поширюється на щедрих
Козоро ів.

ВОДОЛІЇ
Тиждень асоціюватиметься з при-

биранням шафі. З ле істю про-
щайтеся з мин лим, звільняйтеся
від вантаж відпрацьованих життє-
вих сценаріїв. Ваше асло: хай жи-
ве оновлення! Втім, хороший досвід
вчорашньо о потрібно обов’яз ово
взяти на озброєння в світле завтра!
Поперед доленосний рі , я ом
потрібно, я змія, с ин ти стар ш і-
р , омолодитися на всіх рівнях, ста-
ти ращими, роз мнішими, автори-
тетнішими. Дійте самостійно і ло-
віть дов ождан жар-птицю щастя.
Від оле тив (шлюбних партнерів)
не відривайтеся. Верховодьте, ро-
йте пор ч із відданими омпань-

йонами. Т т вибір за вами, з им
відч ваєте себе впевненіше — то о
і беріть с п тни и. Одна тримай-
те в чистоті серце, тоді воно під а-
же правильний шлях.

РИБИ
Вам варто вте ти від щоденної

с єти, поб ти на самоті, підбити
підс м и (зробивши ревізію) мин -
ло о ро , проаналіз вавши всі
“плюси” і “мін си” вчин ів. Життєві
батареї “сіли”, дається взна и пере-
втома, на ромаджена торі . Зате
тет-а-тет із собою б де затишно і
ле о, а тивіз ється творчий ім-
п льс. Переосмислюйте, мрійте і
вірте висо е і чисте. Віра й підне-
сеність поч ттів — це аз овий о-
рабель, я ий виведе вас в осяйне
майб тнє. Саме по силі віри (не за
діями!) вам дано б де Творцем те,
що та хочеться! Кар’єрні пробле-
ми зала одж йте тихо, без п бліч-
них с андалів. Кон рентів по и що
прибрати з поля бою не вдасться.
До них можна пристос ватися і на-
вчитися мирно співісн вати. Пам’я-
тайте: бла одійність нині має стати
невід’ємною частиною б ття

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (13—19 ëþòîãî)
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Ре�іональне�відділення�Фонд�

державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв�

повідомляє�про�об’є�ти��р�пи�А

�ом�нальної�власності,�що�підля�ають

приватизації�шляхом�ви��п��орендарями:

нежиле�приміщення�

площею�18,20��в.�м

м.�Київ,�проспе�т

Лісовий,�39,�літ.�“А”

нежиле�приміщення�

площею�68,20��в.�м

м.�Київ,�проспе�т

Лісовий,�39,�літ.�“А”

нежилі�приміщення�тя�ової�підстанції

ТП-818�площею�255,0��в. м

м.�Київ,�в�л.�Шота

Р�ставелі,�26

нежилі�приміщення�

площею�133,0��в.�м

м.�Київ,�в�л.

Б�лаховсь�о�о,�5

нежилі�приміщення�

площею�188,5��в.�м

м.�Київ,�проспе�т

Свободи,�2,�літ.�“А”

Інстит�т�про�рамних�систем�

НАН�У�раїни,
що�знаходиться�за�адресою:�

03187,�м.�Київ,�пр-т�А�.�Гл�ш�ова,�40,�

здає� в� оренд�� на� �он��рсних� засадах� приміщення

площею�10-35�м
2
,�з�метою�ви�ористання�їх�під�офіс.�Стартова

ціна� с�ладає� 39,00� �рн/м
2
на� місяць� (без� ПДВ),� 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�з�написом�“на

�он��рс”�до�17.00�16�лютою�2009 ро���за�адресою:�03187,

м.�Київ,�пр-т�А�.�Гл�ш�ова,�40,��орп�с�5,��.�217.�

Кон��рс� відб�деться� 17� люто�о� 2009� ро��� об� 11.00

в �онференц-залі�ІПС�НАНУ.�

Довід�и� про� �мови� проведення� �он��рс�� та

перелі�� необхідних� до��ментів� можна� отримати� за

тел. (044) 526-22-49,�526-35-09.

ВАТ�“КИЇВГАЗ”�повідомляє

Постановами�Національної��омісії�ре��лювання�еле�троенер�ети�и

У�раїни� (НКРЕ)�від�29.01.2009�№57�“Про�затвердження��раничних

рівнів�цін�на�природний��аз�для�промислових�споживачів�та� інших

с�б’є�тів��осподарювання�на�2009�рі�”�та�від�29.01.2009�№ 56�“Про

затвердження��ранично�о�рівня�ціни�на�природний��аз�для��станов

та�ор�анізацій,�що�фінанс�ються�з�державно�о�і�місцевих�бюджетів,

на�2009�рі�”�на�поточний�рі��затверджена�ціна�природно�о��аз��на

рівні� 2020,25� �рн� за� 1000� м
3
без� �рах�вання� ПДВ,� збор�� до

затверджено�о�тариф��на�природний��аз���ви�ляді�цільової�надбав�и,

тарифів�на�йо�о�транспорт�вання,�розподіл�і�постачання.

ІНФОРМАЦІЯ

про�продаж�на�від�ритих�біржових�тор�ах

транспортних�засобів,�я�і�належать�до��ом�нальної

власності�Територіальної��ромади�міста�Києва.�На

біржові�тор�и�виставляються�наст�пні�транспортні

засоби�(об’є�ти�продаж�):

УМОВИ�ПРОДАЖУ:

1. Переможець�від�ритих�біржових�тор�ів�(Учасни��від�ритих�біржових�тор�ів,�я�ий�в�ході�тор�ів

одержав�право�на�придбання�Об’є�та)�зобов’язаний�сплатити�біржов��цін��об’є�та�продаж�

протя�ом�5� (п’яти)�бан�івсь�их�днів� з�дня�підписання�до�овор�� ��півлі-продаж�� (біржово�о

�онтра�т�).�Переоформлення�права�власності�на�придбаний�об’є�т�здійснюється�за�рах�но�

по��пця.

2. Платіжні�засоби:�для�фізичних�та�юридичних�осіб�—��рошові��ошти.

3. Від�риті� біржові� тор�и� б�де� проведено� Товарною�біржею� “КМФБ”� 20� люто�о� 2009� р.� за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36�перед�б�дин�ом�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

Почато��о�13.00.

4. Реєстрація��часни�ів�від�ритих�біржових�тор�ів�б�де�здійснюватись�з�10.00�до�12.50�за�місцем

проведення�від�ритих�біржових�тор�ів.

5. Для��часті���від�ритих�біржових�тор�ах�необхідно�надати�наст�пні�до��менти:

- для� �часни�ів� від�ритих� біржових� тор�ів�фізичних� осіб� до��мент,�що� посвідч�є�фізичн�

особ��(паспорт),�та�довід���про�присвоєння�ідентифі�аційно�о��од�.

- для��часни�ів�від�ритих�біржових�тор�ів�юридичних�осіб�до��мент,�що�посвідч�є�фізичн�

особ��—�представни�а�юридичної�особи�(паспорт);�до��мент,�що�посвідч�є�повноваження

представни�а�юридичної�особи;�нотаріально�завірені��опії��становчих�до��ментів,�свідоцтва

про� державн�� реєстрацію,� довід�и� з�ЄДРПОУ� та� довід�и� про� взяття� на� облі�� платни�а

подат�ів�(форма�№4-ОПП);�завірені�юридичною�особою�прото�ол�та�на�аз�про�призначення

�ерівни�а;�печат��.

6. Реєстраційний�внесо��не�сплач�ється.

7. Гарантійний�внесо��не�сплач�ється.

8. Ознайомитися�з�об’є�тами�продаж��можна�за�місцем�знаходження,�а�саме�за�адресою:�м. Київ,

в�л.�Б.�Грінчен�а,�3-А,�КП�“АТП�Київсь�ої�місь�ої�ради”.

9. Одержати� додат�ов�� інформацію�можна� на� Товарній� біржі� “КМФБ”,� тел.� (044)� 383-61-03,

а та�ож�в�Ком�нальном��підприємстві�“Автотранспортне�підприємство�Київсь�ої�місь�ої�ради”,

тел.�(044)�278-65-58.

ВАТ�Бан��“БІГ�Енер�ія”

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

я�і відб�д�ться:

10��вітня�2009�ро���о�12.00�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Комінтерн�,�15,��онференц-зал.

ПОРЯДОК�ДЕННИЙ:

1. Обрання�лічильної��омісії,�Голови�та�се�ретаря�За�альних�зборів�а�ціонерів�ВАТ�Бан���“БІГ�Енер�ія”.

2. Звіт�Правління�Бан���про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�ВАТ�Бан���“БІГ�Енер�ія”�за�2008�рі��та

визначення�основних�напрям�ів�діяльності�на�2009�рі��та�їх�затвердження.

3. Затвердження�Звіт��та�виснов���Ревізійної��омісії�Бан���за�рез�льтатами�діяльності�ВАТ�Бан���“БІГ�Енер�ія”�за�2008

рі�.

4. Затвердження�А�диторсь�о�о�Звіт��про�перевір���річної�фінансової�звітності�ВАТ�Бан���“БІГ�Енер�ія”�за�2008�рі�.

5. Затвердження�поряд���розподіл��приб�т���ВАТ�Бан���“БІГ�Енер�ія”�за�2008�рі�.

6. Про�збільшення�розмір��стат�тно�о��апітал��ВАТ�Бан���“БІГ�Енер�ія”�шляхом�збільшення��іль�ості�а�цій� існ�ючої

номінальної�вартості�за�рах�но��додат�ових�внес�ів.

7. Про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�та�затвердження�прото�ол��рішення�про�за�рите�(приватне)�розміщення

а�цій.

8. Про�затвердження�перелі���інших�інвесторів,�серед�я�их�передбачено�розміщення�а�цій,���разі�відмови�а�ціонерів

від�переважно�о�права�на�придбання�а�цій.

9. Про�визначення��повноважено�о�ор�ан��емітента�щодо�питань�збільшення�розмір��стат�тно�о��апітал�.�

На� ви�онання� �мов� статті� 40� За�он�� У�раїни� “Про� �осподарсь�і� товариства”� повідомляємо

інформацію�до�питань�6-9�Поряд���денно�о:�

1. Мотив�збільшення�стат�тно�о��апітал��Бан���—�підвищення�рівня�йо�о��апіталізації.�

2. Збільшення�стат�тно�о��апітал��пропон�ється�здійснити�шляхом�збільшення��іль�ості�а�цій� існ�ючої�номінальної

вартості�за�рах�но��додат�ових�внес�ів.�

3. Спосіб�розміщення�—�шляхом�за�рито�о�(приватно�о)�розміщення.

4. Мінімальний�розмір�збільшення�стат�тно�о��апітал��Бан���с�ладає�100�000�000,00��рн�(сто�мільйонів��ривень

00 �оп.)

5. Прое�т�змін�до�Стат�т��ВАТ�Бан���“БІГ�Енер�ія”���зв’яз���зі�збільшенням�стат�тно�о��апітал��передбачає:

—�ви�ладання�п.�4.6�статті�4�Стат�т��в�наст�пній�реда�ції:

п.4.6.�Стат�тний�
апітал�Бан
��становить�200�000�000,00��рн�(двісті�мільйонів��ривень�00�
оп.).

—�ви�ладання�п.�4.7�статті�4�Стат�т��в�наст�пній�реда�ції:

п.�4.7.Стат�тний�
апітал�Бан
��поділено�на�а
ції:

6. План�ється�здійснити�емісію�простих�іменних�а�цій�ВАТ�Бан���“БІГ�Енер�ія”����іль�ості�50�000�000�шт���(п’ятдесят

мільйонів� шт��),� номінальною� вартістю� 2,00� �рн� �ожна,� на� за�альн�� с�м�� 100� 000� 000,00� �рн

(сто мільйонів �ривень 00 �оп.).

7. А�ціонери�ВАТ�Бан��� “БІГ� Енер�ія”�мають� переважне� право� на� придбання� а�цій,�що� додат�ово� розміщ�ються,

відповідно�до�чинно�о�за�онодавства�У�раїни�та�рішення�про�розміщення�а�цій.�

8. Заплановані�дати�почат���та�за�інчення�розміщення�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово:

перший�етап:�з�1�червня�2009 р.�по�15�червня�2009 р.�в
лючно;

др��ий�етап: з�16�червня�2009 р.�по�19�червня�2009 р.�в
лючно.

9. У�зв’яз���зі�збільшенням�стат�тно�о��апітал��ВАТ�Бан���“БІГ�Енер�ія”�а�ціонери�бан���збит�ів�не�нес�ть.

Остаточні�рішення�щодо�питань�6-9�Поряд���денно�о�приймаються�За�альними�зборами�а�ціонерів.

ОСНОВНІ�ПОКАЗНИКИ�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ�ДІЯЛЬНОСТІ�(тис.��рн)

Реєстрація�а�ціонерів�та�їх�представни�ів,�я�і�приб�ли�на�За�альні�збори,�здійснюватиметься�10��вітня�2009

ро���з�11.00�до�11.30�за�місцем�проведення�За�альних�зборів.

Для�реєстрації�а�ціонерам�необхідно�мати�при�собі�паспорт�(представни�ам�а�ціонерів�—�паспорт�та�довіреність,

оформлен��відповідно�до�чинно�о�за�онодавства)�та�до��мент,�що�підтвердж�є�право�власності�на�цінні�папери�—

сертифі�ат�а�цій�для�а�цій,�я�і�існ�ють�в�до��ментарній�формі,�або�випис���з�рах�н�����цінних�паперах�для�а�цій,�я�і

існ�ють�в�бездо��ментарній�формі,�на�дат��проведення�За�альних�зборів.

Пропозиції�а�ціонерів�щодо�поряд���денно�о�За�альних�зборів�а�ціонерів�приймаються���письмовій�формі�не

пізніше�я��за�30�днів�до�їх�с�ли�ання.

З�матеріалами�щодо�питань�поряд���денно�о�За�альних�зборів�а�ціонери�мож�ть�ознайомитися�9��вітня�2009�ро��

в�робочий�час,�зверн�вшись�до�ВАТ�Бан���“БІГ�Енер�ія”,�м.�Київ,�в�л.�Комінтерн�,�15.

Довід�и�за�телефонами:�(044)�246-59-40,�246-59-42.

ПРАВЛІННЯ�ВАТ�БАНКУ�“БІГ�ЕНЕРГІЯ”�

Від�рите�а�ціонерне�товариство�

“Страхова��омпанія�“НОВА”�

(�од�ЄДРПОУ�31241449,�адреса:�У�раїна,�м.�Київ,�в�л.�М.�Рас�ової,�11)�

повідомляє:�за��блен��печат���ДЛЯ�ДОГОВОРІВ�№7

вважати�недійсною.

А�ції�Бан���

за�типами

Кіль�ість�

а�цій,�шт.

Номінальна

вартість�однієї

а�ції,��рн

Номінальна

вартість�а�цій,��рн

Част�а��

стат�тном�

�апіталі,�%

Прості�іменні 100�000�000� 2,00 200�000�000,00 100

Привілейовані�іменні -� - - -

Наймен�вання�статті
Період

на�01.01.2009 на�01.01.2008

Усьо�о�а�тивів 1�521�835 1�440�598

Кошти�в�Національном��бан���У�раїни�та��отів�ові��ошти�бан�� 21�307 48�375

Кошти�в�інших�бан�ах 280�744 294�273

Кредити�та�забор�ованість��лієнтів 1�005�812 880�240

Усьо�о�зобов’язань 1�340�614 1�278�555

Кошти�бан�ів 281�238 232�457

Кошти��лієнтів 947�532 883�066

Усьо�о�власно�о��апітал� 181�221 162�043

Стат�тний��апітал 100�000 100�000�

Резерви�та�інші�фонди�бан�� 53�361 36�318

Нерозподілений�приб�то��мин�лих�ро�ів 6�292 14�852

Приб�то��звітно�о�ро��,�що�очі��є�затвердження 3�870 8�483

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 50�000�000 50�000�000

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) 602 644

п/п

Назва

транспортно�о

засоб�

Гар.

№

Об’єм

дви��на,

літри

Рі�

вип�с��/

пробі�

Державний

номер

Кіль-

�ість,

шт.

Вартість�з�ідно�

е�сп.�оцін�и,��рн�

(з��рах�ванням

ПДВ)

1. CHRYSLER�300C 679 3,5
2005�p./

210�850��м
AA�8094�AA 1 133�126,00

2. CHRYSLER�300С 680 3,5
2005�p./

294�569��м
AA�8267�AA 1 133�126,00

3. TOYOTA�CAMRY 701 3,5
2007�p./

124�077��м
AA�8100�AA 1 144�376,00

4. TOYOTA�CAMRY 700 3,5
2007�p./

88�900��м
AA�8011�AA 1 144�376,00

5. TOYOTA�CAMRY 669 3,0
2004�p./

333�947��м
AA�8014�AA 1 143�910,00

6. TOYOTA�CAMRY 660 2,4
2004�p./

506�637��м
AA�8012�AA 1 115�352,00

7. TOYOTA�CAMRY 703 2,4
2007�p./

109�078��м
AA�8007�AA 1 115�363,00

8. TOYOTA�CAMRY 695 2,4
2007�p./

120�770��м
AA�8103�AA 1 115�363,00

9. TOYOTA�CAMRY 698 2,4
2007�p./�

76�631��м
AA�8015�AA 1 115�363,00

BСЬОГО�на�за�альн��с�м� 1�160�355,00
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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 232
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Андрій БЛАГУН, часни р-
т “Тарта ”:
— Подар ю віти перед сім —

це невід’ємний атриб т свята. А
ще вели ий а варі м з риб ами
(золотими чи іншими) — моя дів-
чина любить рибо . Це раще, ніж
помада, бо помада за інчиться,
а а варі м стане частиною ін-
тер’єр .

Ірина ЦІЛИК, письменниця:
—Щодо подар н а в мене б ла

пре расна ідея, я я вже реаліз -
вала на День Свято о Ми олая.
Подар вала оханом бло ж -
вальних мо “Love is...”. Ми цілий

місяць ж вали їх і адали, дивля-
чись на в ладиші, що ж нам випа-
де цьо о дня. К п вала я їх біля
во зал : вони там і досі продають-
ся! А на День Валентина плю,
с оріше за все, ниж — він д -
же любить читати, але ще не ви-
рішила, я вибрати. Я раз збира-
юся на Петрів по подар но !

Ілля ЧИЧКАН, х дожни :
— У мене особливий подар но

до цьо о свята. У День свято о Ва-
лентина я стаю хрещеним бать ом
донь и дизайнера Кирила Процен-
та Мос ві. Та им б де мій пода-
р но !

Ùî âè ïîäàðóºòå êîõàíîìó
(êîõàí³é) íà Äåíü Âàëåíòèíà?

Бо дан ЖОЛДАК, письменни :
— Це треба по аз вати, але спроб ю розповісти.

Фо с поля ає в том , що олись радянсь і часи
морозиво ошт вало 19 оп., а смачно о пломбір
можна б ло з’їсти ба ато. Під вели ий палець лівої
р и ладеш 20 опійо і по аз єш продавцю. Пра-
вою р ою за риваєш монет і нібито пере ладаєш
її прав р , в той час я насправді монета падає
долоню лівої. Прав р тицяєш таріл з ро-

шима, і бряз аєш пальцями по монетах, наче ти в
таріл 20 оп. ин в. Продавець дає тобі морози-
во і ще й опій здачі. Потім ідеш до наст пно о про-
давця морозива, до и з’їси цю порцію, і п єш на-
ст пн . Та можна б ло й морозива наїстися, і о-
пій заробити. Дитяче бажання їсти морозиво б -
ло сильніше, ніж совість. Та і анебні фо си мо о
дитинства!

Оле ТЯГНИБОК, олова ВО “Свобода”:
—Фо с із опій ами. А саме: через б дь я ий стіл —

пластмасовий, д бовий чи з іншим по риттям — я мо-
ж протисн ти монет в центрі стол . “Ш ри-м ри, фо-
с-по с!” — і вона падає на підло . Але таємницю

йо о я не від рию! Колись ш ільні ро и ми випис ва-
ли азети й ж рнали, зо рема і “Юний техні ”. На остан-
ній сторінці ожном номері п блі вали різні фо -
си, я і я проб вав робити сам, том люблю ці шт ч и!

Дмитро ШЕПЕЛЄВ, телевед чий:
— Я вмію відлам вати палець, вставляти три фалан-

и ніс і робити ще дея і інші фо си. При ад ю, ме-
ні завжди подобалися фо си Девіда Копперфільда,
я ом довіряли стат ю Свободи, автоб си, пароплави,
я і потім зни али, я зни і сам Девід. Йо о фо си б -
ли просто ч дові!

ßêèé ôîêóñ âè ìîæåòå ïîêàçàòè?

Íà Äåíü Âàëåíòèíà
êèÿíè äàðóþòü
êîõàíèì ñåáå
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ñåáå — 26 %
2. ß íå ñâÿòêóþ Äåíü Âàëåíòèíà — 21 %
3. Êâ³òè — 18 %
4. Âàëåíòèíêó — 17 %
5. Ïàðôóìè — 9 %
6. Êîøòîâíîñò³ — 8 %

“Ìîðÿ÷îê”, ÿêèé ï³äêîðèâ
ãëàìóðíèé Ïàðèæ
Óêðà¿íñüêèé æîíãëåð Îëåêñàíäð Êîáë³êîâ òð³óìôóâàâ
íà âñåñâ³òíüîìó ôîðóì³ “Öèðê ìàéáóòíüîãî”
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Почато 2009 ро став
трі мфальним для раїн-
сь их майстрів цир ово о
мистецтва. Після перемо-
и на престижном фести-
валі Монте-Карло віт-
чизняних повітряних ім-
настів Дмитра Гри орова і
Олесі Ш ль и золот ме-
даль і три спеціальних
призи на XXX — ювілей-
ном — всесвітньом фо-
р мі "Цир майб тньо о"

лам рном Парижі ви-
боров жон лер Оле сандр
Коблі ов.

ßêùî ôåñòèâàëü ó Ìîíòå-Êàð-
ëî íàäàº ïåðåâàãó òðàäèö³éíîìó
öèðêó, òî ó Ïàðèæ³ çàõîïëþþòü-
ñÿ àâàíãàðäíèì ìèñòåöòâîì ìàéñ-
òð³â àðåíè ï³ä êóïîëîì. Íå äà-
ðåìíî ôåñòèâàëü ó ñòîëèö³ Ôðàí-
ö³¿ ìàº íàçâó “Öèðê çàâòðàøíüî-
ãî äíÿ” (Cirque De Demain). Öüî-
ãî ðîêó â ïðîñëàâíåíîìó ì³ñò³ íà
ÕÕÕ — þâ³ëåéíîìó — âñåñâ³òíüî-
ìó ôåñòèâàë³ “Öèðê ìàéáóòíüîãî”
òð³óìôóâàâ óêðà¿íñüêèé æîíãëåð
Îëåêñàíäð Êîáë³êîâ. Â³í âæå ìàº
â³äçíàêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêîãî
öèðêó, ôðàíöóçüêîãî òåëåâ³ç³éíî-
ãî êàíàëó Arte (“Ìèñòåöòâî”) òà
ïðèç íàéêðàùîìó æîíãëåðîâ³ â³ä
â³äîìîãî “òîâàðèùà ïî öåõó”,
ïðèçåðà ì³æíàðîäíèõ öèðêîâèõ
ôåñòèâàë³â ó Ìîíòå-Êàðëî òà Ïà-
ðèæ³ àðòèñòà “Öèðêó Ñîíöÿ” Â³ê-
òîðà Ê³õòºâà.

Îëåêñàíäð Êîáë³êîâ º íàéìî-
ëîäøèì ñåðåä æîíãëåð³â âîëîäà-
ðåì çîëîòî¿ ìåäàë³ çà âñþ ³ñòîð³þ
ôåñòèâàëþ. Ó Ïàðèæ³ Ñàøêî,
ÿêîìó ëèøå 19 ðîê³â, ïîêàçàâ íî-
ìåð “Ìîðÿ÷îê”. Ö³êàâèíêà âèñòó-
ïó â òîìó, ùî àðòèñò æîíãëþº îä-
ðàçó äåñÿòüìà ì’ÿ÷àìè (òàê çâà-
íèé ìóëüòèïëåêñ). Çàë, ó ÿêîìó
ç³áðàëèñÿ 5 000 òèñÿ÷ ïîö³íîâóâà-
÷³â öèðêîâîãî ìèñòåöòâà, àïëîäó-
âàâ æîíãëåðîâ³ ñòîÿ÷è, ùî äëÿ äî-
ñâ³ä÷åíî¿ ïóáë³êè ð³äê³ñòü. Ðàçîì

ç³ âñ³ìà îâàö³þ âëàøòóâàëè ³ ï’ÿò-
íàäöÿòü ñóää³â, ñåðåä ÿêèõ áóâ
Ìàêñèì Í³êóë³í — ñèí ëåãåíäàð-
íîãî êëîóíà Þð³ÿ Í³êóë³íà, à íè-
í³ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð öèðêó íà
Öâºòíîìó áóëüâàð³ â Ìîñêâ³.

Îëåêñàíäð Êîáë³êîâ ç äåñÿòè
ðîê³â çàéìàâñÿ â öèðêîâ³é ñòóä³¿,
êóäè ïðèâ³â éîãî ñòàðøèé áðàò,
ïîïóëÿðíèé êîì³ê â³äîìîãî êëî-
óíñüêîãî ñèíäèêàòó “Àðò-îá-
ñòð³ë”. Îïàíóâàâ óñ³ áàçîâ³ æàí-
ðè öèðêîâîãî ìèñòåöòâà: àêðîáà-
òèêó, åêâ³ë³áðèñòèêó ³ æîíãëþ-
âàííÿ. Ó ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â Ñàø-
êî âñòóïèâ äî Êè¿âñüêîãî äåðæàâ-
íîãî êîëåäæó åñòðàäíîãî ³ öèðêî-
âîãî ìèñòåöòâ (íèí³ Êè¿âñüêà ìó-
í³öèïàëüíà àêàäåì³ÿ åñòðàäíîãî ³
öèðêîâîãî ìèñòåöòâ ³ìåí³ Ëåîí³-
äà Óòüîñîâà), äå ïî÷àâ ïðîôåñ³é-
íî çàéìàòèñÿ æîíãëþâàííÿì ³ç

Þð³ºì Ïîçäíÿêîâèì, êðàùèì
ïåäàãîãîì-æîíãëåðîì ñâ³òó. Ó
÷åðâí³ 2008-ãî ìàéáóòíÿ “ç³ðêà”
çàê³í÷èëà êîëåäæ. Ï³ñëÿ âäàëî
ñêëàäåíîãî äåðæàâíîãî ³ñïèòó
Îëåêñàíäðà çàïðîñèëè íà ïàðèçü-
êèé ôåñòèâàëü “Öèðê ìàéáóòíüî-
ãî”, äå é äîñÿã ïîêè ùî íàéá³ëü-
øîãî ó æèòò³ óñï³õó.

Îëåêñàíäð Êîáë³êîâ — àðòèñò
öèðêó “Êîáçîâ”, ÷ëåí âñåóêðà¿í-
ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
“Öèðêîâèé ñîþç Êîáçîâà”, êîòðà
íà ñüîãîäí³ º íàéâàãîì³øîþ â
Óêðà¿í³. Æîíãëåð ìð³º çðîáèòè íî-
ìåð, äå áóäå çàä³ÿíî 12 àáî é 14
êóëü. ßê êàæóòü, íåìîæëèâå ìîæå
ñòàòè ìîæëèâèì, ÿêùî Ñàøêî
ïðîäîâæóâàòèìå ïðàöþâàòè ç òà-
êèì æå ñàìèì çàâçÿòòÿì, íàïîëåã-
ëèâ³ñòþ é ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòþ, ÿê³
ïðèíåñëè éîìó óñï³õ ó Ïàðèæ³
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Що Ви даруєте своєму
коханому (коханій)

на День Валентина?

6

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Â öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ äîù

ç ìîêðèì ñí³ãîì. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé,
5—9 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+3°Ñ, âíî÷³ 0...+3°Ñ; íà óçáå-
ðåææ³ Êðèìó äî +10°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +1...+3°Ñ;
íà ñõîä³ êðà¿íè +7...+9°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè —1...+1°Ñ, âíî÷³ —1...+1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì äîù ç ìîêðèì ñí³-
ãîì. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+2...+4°Ñ, âíî÷³ 0...+2°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Переможець всесвітньо о фестивалю “Цир майб тньо о” Оле сандр Коблі ов
на дося н том з пинятися не збирається

Ô
îò
î 

Ñ
åð
ã³ÿ
 
Ñ
Ï
À
Ñ
Î
Ê
Ó
Ê
Î
Ö
ÜÊ

Î
ÃÎ


