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Ìåòðî ïðîáèâàºòüñÿ 
íà Òåðåìêè
Íîâó ñòàíö³þ “Äåì³¿âñüêó” ìîæóòü â³äêðèòè âæå óë³òêó

Äëÿ ï³äçåìêè â íàïðÿìêó æèòëîâîãî ìàñèâó Òåðåìêè
íàðåøò³ ñïàëàõíóëî “çåëåíå ñâ³òëî”. Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³
ìåòðîáóä³âö³ ïðîêîïàëè îñòàíí³ ìåòðè ³ ïðàâèì ïåðåã³í-
íèì òóíåëåì ñïîëó÷èëè ñòàíö³¿ “Ëèá³äñüêó” òà “Äåì³¿â-
ñüêó”. Ïðî çá³éêó ïîâ³äîìèâ ãåíäèðåêòîð “Êè¿âìåòðîáó-
äó” Âîëîäèìèð Ïåòðåíêî.

“Çá³éêó çä³éñíåíî, òóíåë³ ãîòîâ³”,— ñêàçàâ ïàí Ïåò-
ðåíêî. Ïðàöþâàòè ìåòðîáóä³âöÿì íà ö³é ä³ëÿíö³ äîâå-
ëîñÿ â íàäñêëàäíèõ ã³äðîãåîëîã³÷íèõ óìîâàõ — ì³æ “Ëè-

á³äñüêîþ” òà “Äåì³¿âñüêîþ” âîëîãîíàñè÷åí³ íåñò³éê³
´ðóíòè. Ñàìå òàì ïðîò³êàº ï³äçåìíà ð³÷êà Ëèá³äü. Ïðî-
êëàäàííÿ òóíåë³â óñêëàäíþâàëîñÿ é òèì, ùî íà ¿õíüî-
ìó øëÿõó ïðîëÿãàëî ñêëàäíå “ìåðåæèâî” êîìóí³êàö³é.
Ç öèõ ïðè÷èí â³ä ñïîðóäæåííÿ òóò ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó
â³äìîâèëèñÿ 20 ðîê³â òîìó. Òîä³ öå áóëî òåõíîëîã³÷íî
íåìîæëèâî. Íà ñüîãîäí³ æ, õî÷ ³ äîâîë³ äîðîãî, âñå æ
òàêè âäàëîñÿ çðîáèòè òóíåë³ â íàïðÿìêó Òåðåìê³â. Ïðî-
áèâàëè ¿õ íàçóñòð³÷ îäèí îäíîìó ñïåö³àëüíèìè óñòàíîâ-

êàìè í³ìåöüêîãî âèðîáíèöòâà. Òåïåð ïî÷íóòü ïðîêëà-
äàòè êîë³¿. Ïîò³ì ä³ëÿíêó “Äåì³¿âñüêà” — “Ãîëîñ³¿â-
ñüêà” — “Âàñèëüê³âñüêà” ñïîëó÷àòü ³ç ñèñòåìîþ ìåòðî,
ùî âæå ôóíêö³îíóº. Äî çàâåðøåííÿ íàáëèæàºòüñÿ ðî-
áîòà, ðîçïî÷àòà ùå 2005 ðîêó. Âò³ì, íàçâàòè òî÷íèõ äàò,
êîëè íà íîâ³ ñòàíö³¿ ïðèáóäóòü ïåðø³ ïîòÿãè, ôàõ³âö³ íå
ïîñï³øàþòü.

Ó “Êè¿âìåòðîáóä³” ïðèïóñêàþòü, ùî öå ìîæå áóòè ê³-
íåöü ë³òà 2009 ðîêó. “ß ââàæàþ, ùî íà Äåíü íåçàëåæ-
íîñò³ ìîæíà íà ãàðíîìó ð³âí³ çàê³í÷èòè öþ ïóñêîâó ä³-
ëÿíêó”,— çàïåâíèâ Âîëîäèìèð Ïåòðåíêî. Îäíàê òàêå
ìîæëèâî ëèøå çà óìîâè äîñòàòíüîãî ô³íàíñóâàííÿ. Çà
ñëîâàìè êåð³âíèêà “Êè¿âìåòðîáóäó”, äëÿ âèêîíàííÿ
çàâåðøàëüíèõ ðîá³ò íà ä³ëÿíö³ äî “Âàñèëüê³âñüêî¿” ùå
ïîòð³áíî 250 ìëí ãðí. Ãîòîâí³ñòü òðüîõ ñòàíö³é íà ñüî-
ãîäí³ 95—97 â³äñîòê³â. Òóíåëåïðîõ³äí³ êîìïëåêñè â ðà-
ç³ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ìîæóòü îäðàçó ïåðå-
êèíóòè íà êîïàííÿ òóíåë³â ó íàïðÿìêó Îäåñüêî¿
ïëîù³
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Незважаючи на риз , столична влада впевнено ро є до завершення нової лінії метрополітен

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Б дівництво іл и метро в напрям Терем ів — на завершальном етапі. У п’ятницю "Київ-
метроб д" про лав останній т нель між "Либідсь ою" та "Деміївсь ою". Саме через с ладні
ідро еоло ічні мови на цій ділянці роботи, я і план вали за інчити торі , затя лися. До "Ва-
силь івсь ої" поїзд мож ть п стити вже серпні. Нині почн ть про ладати олії. Самі ж стан-
ції же отові на 97 відсот ів.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ïðèâ³òàííÿ Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ç Äíåì çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè

Äîðîã³ êèÿíè!

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ³ç ÷óäîâèì ñâÿ-
òîì — Äíåì çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè!

Öåé äåíü ñòàâ ñèìâîëîì ìóæíîñò³ é ïàò-
ð³îòèçìó, ñâÿòîì ñïðàâæí³õ ÷îëîâ³ê³â, äëÿ
ÿêèõ ëþáîâ äî Áàòüê³âùèíè, ÷åñòü ³ â³ðí³ñòü
çàâæäè áóäóòü ñâÿùåííèìè.

ß íèçüêî âêëîíÿþñÿ ³ ùèðî äÿêóþ âåòå-
ðàíàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, à òàêîæ
óñ³ì, õòî ñüîãîäí³ ñëóæèòü íà áëàãî Áàòüê³â-
ùèíè. Þíîìó ïîêîë³ííþ ÿ áàæàþ í³êîëè íå
çàáóâàòè ïðî âåëèê³ ñïðàâè, ÿê³ çðîáèëè íà-
ø³ ìóæí³ áàòüêè, ð³âíÿòèñÿ íà ¿õíþ äîáëåñòü
³ áåçìåæíó ëþáîâ äî Â³ò÷èçíè.

Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü â³ä óñüîãî ñåðöÿ áà-
æàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âåëèêîãî ëþä-
ñüêîãî ùàñòÿ, ñ³ìåéíîãî òåïëà, ìèðó, áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ ³ â³ðè â òå, ùî, çàõèùàþ÷è íàøó
Áàòüê³âùèíó, ìè ðîáèìî âàæëèâó ³ áëàãîðîä-
íó ñïðàâó.

З пова ою
ваш Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ìàº òâåðäèé
íàì³ð ïåðåìîãòè çàïàëåííÿ
ëåãåíü äî çàê³í÷åííÿ 
îô³ö³éíî¿ â³äïóñòêè

Ïðåñ-ñëóæáà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ïîâ³äîìèëà, ùî Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàðà-
ç³ ïåðåáóâàº íà ë³êóâàíí³ â çàêîðäîíí³é êë³-
í³ö³. Ë³êàð³ âñòàíîâèëè ìåðó ñòîëèö³ ïîïå-
ðåäí³é ä³àãíîç “çàïàëåííÿ ëåãåíü”.

Ïðè÷èíîþ õâîðîáè ìåäèêè íàçèâàþòü ïå-
ðåîõîëîäæåííÿ îðãàí³çìó âíàñë³äîê òðèâàëî-
ãî ïåðåáóâàííÿ íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³. Ùîá
ïðîéòè ïîòð³áí³ ïðîöåäóðè, Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé îô³ö³éíî ï³øîâ ó â³äïóñòêó, éäåòü-
ñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðåñ-ñëóæáè ÊÌÄÀ. Ïðî-
òå ë³êàð³ ïðèïóñêàþòü, ùî ïðèçíà÷åíèé òåðà-
ïåâòè÷íèé êóðñ äàñòü çìîãó ×åðíîâåöüêîìó
ùå äî çàê³í÷åííÿ îô³ö³éíî¿ â³äïóñòêè ïî-
âåðíóòèñÿ íà ðîáî÷å ì³ñöå.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè, ìåð Êèºâà
ïî÷óâàºòüñÿ äîáðå, éîãî ñòàí çäîðîâ’ÿ äî-
çâîëÿº ïðàöþâàòè ç äîêóìåíòàìè, çîêðåìà
ïðîåêòîì áþäæåòó ³ ïðîãðàìîþ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³ íà 2009 ð³ê

Íîìåð “Ñëóæáè äîïîìîãè 
ìåðà êèÿíàì” çì³íåíî 
íà 15-51

Øàíîâí³ êèÿíè, íàãàäóºìî, ùî íîìåð
“Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì “051” çì³-
íåíî íà 15-51. Çàòåëåôîíóâàòè äî Call-öåí-
òðó ç ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó àáî ç ³íøîãî ì³ñ-
òà ìîæíà çà íîìåðîì 391-73-73.

Ì³ñüêó “Ñëóæáó äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì”
Call-öåíòð áóëî çàïðîâàäæåíî çà ³í³ö³àòèâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 10 ëèïíÿ 2006 ðîêó.
Çà òåëåôîíîì 15-51 ìîæíà íå ëèøå ïîâ³äî-
ìèòè ïðî áóäü-ÿêó ïðîáëåìó, íàïðèêëàä, ïðî
àâàð³éíó ñèòóàö³þ àáî æèòëîâî-êîìóíàëüí³
íåãàðàçäè, ïîñêàðæèòèñÿ íà áåçä³ÿëüí³ñòü ïî-
ñàäîâö³â, à é îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ç áóäü-ÿêî¿
ïðîáëåìè

Íà “Òîéîòàõ” ÷èíîâíèê³â
¿çäèòèìóòü ä³òè
Ó ìåð³¿ â³äáóâñÿ äðóãèé àóêö³îí ç ïðîäàæó ñëóæáîâèõ àâò³âîê
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Дванадцять охочих на
дев’ять автіво — та ою
б ла "статисти а" др -
о о а ціон з продаж
сл жбових автомобілів
чиновни ів КМДА. Та
попри це он ренції не
с лалося. З дев’яти ви-
ставлених машин вда-
лося продати лише чо-
тири. Замість заплано-
ваних 1,16 млн рн
втор вали трохи біль-
ше я 600 тис. рн.
Перший заст пни о-
лови КМДА Ірена Кіль-
чиць а вважає рез ль-
тат непо аним, бо ош-
ти витратять на добр
справ .

Ïîíàä 600 òèñ. ãðí âäàëîñÿ
âòîðãóâàòè íà äðóãîìó àóêö³î-
í³ ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â
ÊÌÄÀ, ùî â³äáóâñÿ ó ï’ÿòíè-
öþ. “Öå âæå äðóã³ â³äêðèò³ òîð-
ãè ñëóæáîâèõ àâòî ÷èíîâíèê³â
³ òî÷íî íå îñòàíí³”,— çàïåâíè-
ëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Öüîãî ðàçó íà ïðîäàæ âè-
ñòàâèëè äåâ’ÿòü àâòîìîá³ë³â:
äâà “Êðàéñëåðè” òà ñ³ì “Òî-
éîò Êåìð³”. Ñåðåäíÿ ñòàðòîâà
ö³íà — 120 òèñ. ãðí çà êîæåí
ëîò. Ïëàíóâàëè îòðèìàòè ùî-
íàéìåíøå 1,16 ìëí ãðí. À
âò³ì, âåëèêèõ ñïîä³âàíü íå ïî-
êëàäàëè. “Ó÷îðà ìåí³ ðîçïîâ³-
ëè, ùî íèí³ â ñàëîíàõ ö³íè
íèæ÷³, í³æ ó íàñ ñòàðòîâà. Õî-
÷à îö³íþâàëè àâò³âêè åêñïåð-
òè. Íàâ³òü ÿêùî âäàñòüñÿ ïðî-
äàòè çà ïî÷àòêîâîþ ö³íîþ, áó-
äå äîáðå”,— çàçíà÷èëà ïàí³
Ê³ëü÷èöüêà.

Äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ çàðå-
ºñòðóâàëîñÿ 12 ó÷àñíèê³â. Îñ-
ê³ëüêè àâò³âîê áóëî ëèøå
äåâ’ÿòü ³ íà âñ³õ ¿õ íå âèñòà-
÷àëî, î÷³êóâàëè æîðñòêî¿ êîí-
êóðåíö³¿. Ñïî÷àòêó òàê ³ áóëî.
Çà ñð³áëÿñòó “Òîéîòó Êåìð³”
2007 ðîêó âèïóñêó òîðãóâàëè-
ñÿ õâèëèí äåñÿòü. Ñòàðòîâà ö³-
íà ÿïîíñüêîãî àâòîìîá³ëÿ,
ÿêèé ïðî¿õàâ ëèøå 75 òèñ. ê³-
ëîìåòð³â, ñòàíîâèëà 115 òèñ.
ãðí. Êóïèëè ¿¿ çà 155 òèñ. ãðí.
“Êðîê” òîðã³â äîð³âíþâàâ 1
òèñ. ãðí, òîæ ö³íà çðîñòàëà 40
ðàç³â! Ï³ñëÿ öüîãî ïðèäáàëè
ùå ÷îòèðè “òîéîòè” çà 161,
140 òà 153 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Òðè àâòîìîá³ë³ ïîñï³ëü ïðè-
äáàâ Îëåêñàíäð Äðàãîìèðîâ,
ÿêèé ïðåäñòàâèâñÿ ïðåçèäåí-
òîì Âñåñâ³òíüîãî ïàðëàìåíòó

ä³òåé òà ìîëîä³. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ìàøèíè â³í êóïóâàâ íå
äëÿ ñåáå, à äëÿ ä³òåé, ³ çáè-
ðàâñÿ ïðèäáàòè ãåòü óñ³. Âåäó-
÷èé àóêö³îíó ïðî âñÿê âèïà-
äîê ïîïåðåäèâ, ùî â ðàç³ íå-
ñïëàòè ïåðåìîæöåì ïðîòÿãîì
ï’ÿòè äí³â âêàçàíî¿ ñóìè ç
íüîãî áóäå ñòÿãíåíî øòðàô ó
ðîçì³ð³ ¿¿ ïîëîâèíè.

Á³ëüøå îõî÷èõ ïðèäáàòè
ñëóæáîâ³ ìàøèíè íå çíàé-
øëîñÿ. ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà òåæ
íå âèÿâèëà áàæàííÿ ïðèäáà-
òè îäèí ³ç ëîò³â, ÿê öå çðîáèâ
ì³ñüêèé ãîëîâà ï³ä ÷àñ ïåð-
øîãî àóêö³îíó. “Çà ÷àñ ìîº¿
ðîáîòè â ìåð³¿ æîäíîãî äíÿ íå
êîðèñòóâàëàñÿ ñëóæáîâèì àâ-
òîìîá³ëåì. Íå îòðèìàëà æîä-
íîãî ë³òðà áåíçèíó. Õàé êóïó-
þòü ò³, õòî íà íèõ ¿çäèâ”,—

ïîÿñíèëà çàñòóïíèöÿ ìåðà.
Øàíñ ó ÷èíîâíèê³â ïðèäáàòè
ìàøèíó, äî ÿêî¿ çâèêëè, ÿê ³
â óñ³õ ³íøèõ îõî÷èõ, áóäå.

“Ìè ³ äàë³ ïðîâîäèòèìåìî
â³äêðèò³ àóêö³îíè ç ïðîäàæó
àâòîìîá³ë³â òà ³íøîãî ìàéíà,
à ãðîø³ ñïðÿìóºìî, ÿê çàâæäè,
íà ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè”,— çà-
ïåâíèëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íà äðó-
ãîìó àâòîìîá³ëüíîìó àóêö³îí³
ÊÌÄÀ íå áðàëè ðåºñòðàö³é-
íèõ âíåñê³â. Òîáòî, ïîòîðãóâà-
òèñÿ ìîãëè íàâ³òü ³ æàðò³âíè-
êè áåç êîï³éêè çà äóøåþ. Áåç
ñóìí³âó, ëþäè ³ç ñåðéîçíèìè
íàì³ðàìè, ìîãëè á âíåñòè ïåâ-
íó ñóìó, ÿêó çãîäîì ¿ì áè ïî-
âåðíóëè. Öå äàëî á çìîãó â³ä-
ñ³ÿòè ïîòåíö³éíèõ øàðëàòà-
í³â

Перший заст пни мера Ірена Кільчиць а на тор ах демонстр вала всі перева и майже новень их сл жбових
"Тойот" та "Крайслерів"

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïðèâ³òàâ Â³êòîðà Þùåíêà
ç 55-ð³÷íèì þâ³ëåºì
Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець ий

привітав Президента У раїни з 55-річним

ювілеєм. Мер побажав Ві торові Ющен

невичерпно о оптимізм , м дрості, витрим и,

творчої натхненної праці, взаємороз міння та

взаємопова и, нових ідей і втілення їх життя.

“Хай здійсняться всі зад мані Вами плани

і від риються нові ба атообіцяючі

перспе тиви”,— йдеться привітанні.

“Д маю, невипад ово Ви відзначаєте свій день

народження День захисни а Вітчизни. Вірю

в те, що Ви захистите Київ і всю У раїн

від політичної нестабільності та фінансової

ризи. Від імені сіх иян щиро бажаю Вам

міцно о здоров’я, щастя, добра і мир !”
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Íà Ðóñàí³âö³ ïîñåëÿòü 
“Ñâÿòîãî Äóõà”
Ì³ñòîáóä³âíà ðàäà çàòâåðäèëà ïðîåêò íîâîãî õðàìó

Íà ì³ñö³ êàïëè÷êè, ðîçòàøîâà-
íî¿ íà ðîç³ âóëèöü Ôëîðåíö³¿ òà
Àâàíåñà Òóìàíÿíà, ïîðó÷ ³ç Ðóñà-
í³âñüêîþ íàáåðåæíîþ, ùî â
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³,
çâåäóòü ïðàâîñëàâíó öåðêâó “Ñâÿ-
òîãî Äóõà”. Ïðîåêò áóä³âíèöòâà
êóëüòîâî¿ ñïîðóäè â ÷åòâåð ñõâà-
ëèëè íà ì³ñòîáóä³âí³é ðàä³.

Ïðî çíà÷åííÿ îá’ºêòà òà éîãî
ïîòðåáó äëÿ ì³ñöåâî¿ ðåë³ã³éíî¿
îáùèíè “Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³â
íàñòîÿòåëü Ñâÿòî-Äóõ³âñüêî¿
öåðêâè ïðîòî³ºðåé Îëåêñàíäð
Âåðáà. Çà éîãî ñëîâàìè, õðàì íà-
ëåæàòèìå Óêðà¿íñüê³é ïðàâîñëàâ-
í³é öåðêâ³ Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõà-
òó Ñâÿòî-Äóõ³âñüê³é ïàðàô³¿.
“Ìè, ÿê çàìîâíèêè áóä³âíèöòâà,
õîò³ëè, ùîá çîä÷³ íàçâó öåðêâè
âò³ëèëè â àðõ³òåêòóðíó ôîðìó,—
çàçíà÷èâ â³í. — Öüîãî ðàí³øå ùå
íå âäàâàëîñÿ çä³éñíèòè â ïðàâî-
ñëàâí³é àðõ³òåêòóð³. Àäæå ñèìâî-

ëîì Ñâÿòîãî Äóõà çäàâíà º ãîëóá”.
Â³í äîäàâ, ùî, íà éîãî äóìêó,

ôàõ³âöÿì âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè çà-
äóì, ³ íàâ³òü ç ïåðøîãî ïîãëÿäó íà
îá’ºêò ìîæíà ïîì³òèòè â íüîìó
ïòàøèíèé õàðàêòåð. Äî òîãî æ
ñïîðóäà âäàëî âïèøåòüñÿ â ì³ñöå-
âó àðõ³òåêòóðó. Îòåöü Îëåêñàíäð
ïîâ³äîìèâ, ùî íàðàç³ éîìó âàæêî
îö³íèòè âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà. “Çà
ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè, ìàòå-
ð³àëè òà âèêîíàííÿ ðîá³ò îá³éäóòü-
ñÿ â 1,5 ìëí ãðí,— ââàæàº ñâÿùå-
íèê. — Íà áóä³âíèöòâî çàëó÷àòè-
ìåìî ñïîíñîðñüê³ êîøòè òà äîá-
ðîâ³ëüí³ ïîæåðòâè ïàðàô³ÿí”.

Ïîïðè íåâåëèêó ä³ëÿíêó, òóò
ïåðåäáà÷åíî ïðèì³ùåííÿ äëÿ áî-
ãîñëóæ³ííÿ, ïðîâåäåííÿ êóëüòî-
âèõ çàõîä³â, ì³ñ³îíåðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Â öîêîëüíîìó ïîâåðñ³
öåðêâè ðîçòàøóþòü íåä³ëüíó
øêîëó, ãóðòêîâ³ ê³ìíàòè òà òåõ-
í³÷í³ ïðèì³ùåííÿ. Ïåðøèé ïî-

âåðõ â³äâåäóòü ï³ä êàá³íåò íàñòî-
ÿòåëÿ, á³áë³îòåêó. Äëÿ ëþäåé ³ç
îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè îáëàøòó-
þòü ñïåö³àëüíèé ë³ôò.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³òåê-
òîðà ïðîåêòó Â³êòîðà Ñóäîðã³íà,
ïîòðåáà â ïðîñòîðîìó õðàì³ âè-
íèêëà ùå é ÷åðåç òå, ùî êàïëè÷-
êà, ÿêà ä³º íèí³, âæå íå ìîæå
âì³ñòèòè âñ³õ îõî÷èõ. “Ó öåðêâ³
çìîæå îäíî÷àñíî ïåðåáóâàòè
100—120 ïðèõîæàí,— çàïåâíèâ
â³í. — Íàì âäàëîñÿ íå ò³ëüêè âò³-
ëèòè îáðàç Ñâÿòîãî Äóõà, çáåð³ã-
øè êàíîí³÷í³ ôîðìè, òîáòî êó-
ïîë, äçâ³íèöþ, à é ðåàë³çóâàòè íî-
âàòîðñüê³ ³äå¿”. Òåðèòîð³þ ïîðó÷
³ç õðàìîì òåæ óïîðÿäêóþòü. Òàì
áóäóòü ìàéäàí÷èêè äëÿ â³äïî÷èí-
êó äîðîñëèõ òà ðîçâàã ìàëå÷³.

“Çàëèøèëîñÿ âèð³øèòè ïèòàí-
íÿ ³ç çåìëåâ³äâåäåííÿì,— çàçíà-
÷èâ ïàí Ñóäîðã³í. — Ó öüîìó ïî-
îá³öÿëè ïîñïðèÿòè ì³ñöåâ³ îðãàíè
âëàäè”. Â³í ðîçïîâ³â, ùî çàâäÿêè
øèðîê³é ïàë³òð³ êîëüîð³â, âäàëî-
ñÿ íàäàòè öåðêâ³ ñâÿòêîâ³øîãî,
ìîäåðíîâîãî âèãëÿäó. Ïîðÿä ³ç ðå-
ë³ã³éíèì îá’ºêòîì ïåðåäáà÷åíî é
íåâåëè÷êå ì³ñöå äëÿ ãîñòüîâî¿ àâ-
òîñòîÿíêè. Ó ïåðñïåêòèâ³ ïëàíó-
ºìî â ðàéîí³ äçâ³íèö³ ðîçòàøóâà-
òè àêóìóëÿòîðíó, çìîíòóâàòè ñî-
íÿ÷í³ áàòàðå¿, çìàëþâàâ êàðòèíó
ìàéáóòíüîãî Â³êòîð Ñóäîðã³í.

Àðõ³òåêòîðè îäíîñòàéíî ñõâà-
ëèëè ïðîåêò, âèçíàâøè éîãî äîñ-
êîíàëèì ³ íîâàòîðñüêèì. Àäæå çà
îñòàíí³ ðîêè ç áàãàòüîõ âàð³àíò³â
êóëüòîâèõ ñïîðóä, ÿê³ çâåëè â ñòî-
ëèö³, íèí³øí³é º íàéâäàë³øèì

Ñòàí³ñëàâ ÊÀÏËÓÍÅÍÊÎ: “Êèÿíè ºäèí³, 
õòî îòðèìóº íå ñòîñ ïëàò³æîê, 
à îäíó êâèòàíö³þ çà âñ³ ïîñëóãè”
Äèðåêòîð “Ãîëîâíîãî ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíîãî öåíòðó” ÊÌÄÀ ðîçïîâ³â 
“Õðåùàòèêó” ïðî ðîáîòó ï³äïðèºìñòâà òà ïðî ïåðñîíàëüíèé ñàéò Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî

— Ïàíå Ñòàí³ñëàâå, êè-
ÿíè äîáðå çíàþòü íàçâó î÷î-
ëþâàíî¿ âàìè ñòðóêòóðè.
Êîíâåðòè ç ïîì³òêîþ Ã²ÎÖ
ùîì³ñÿöÿ ïîòðàïëÿþòü äî
êâàðòèð. Àëå í³õòî íå çíàº,
ùî öå çà îðãàí³çàö³ÿ? ×èì
âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä àíà-
ëîã³÷íèõ â Óêðà¿í³?

— Ëþäè ìàëî ïåðåéìàþ-
òüñÿ òèì, õòî ¿õ îáñëóãîâóº,
ÿêùî îáñëóãîâóþòü äîáðå.
Ïîâ³ðòå, ÿêáè ìè çàâäàâà-
ëè êëîïîò³â, íàìè á çàö³êà-
âèâñÿ êîæåí. ßêùî æ
ïðîñòî ö³êàâî — ïîâíó ³í-
ôîðìàö³þ ïðî Ã²ÎÖ ìîæ-
íà îäåðæàòè íà íàøîìó
ñàéò³. Ùîäî â³äì³ííîñòåé,
òî íàø öåíòð óí³êàëüíèé
íà â³ò÷èçíÿíîìó ïðîñòîð³.
Òàêèõ îðãàí³çàö³é íåìàº.

— Íà êèÿíàõ ïîçíà÷àºòü-
ñÿ öÿ óí³êàëüí³ñòü?

— Çâè÷àéíî, ëèøå òîìó,
ùî êèÿíè îòðèìóþòü íå
ñòîñ ïëàò³æîê, à îäíó êâè-
òàíö³þ ç³ ñïëàòè çà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè. Îäèí ïà-
ï³ðåöü ³ç êâàðòïëàòè, îïà-
ëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ ³
íàâ³òü åëåêòðîåíåðã³¿. Ó
æîäíîìó ì³ñò³ Óêðà¿íè òà-
êîãî íåìàº.

— Âè ïðàöþºòå íà ïîñàä³
äèðåêòîðà Ã²ÎÖ íå òàê äàâ-
íî. ßêèì ÷èíîì çà öåé ÷àñ
ïîë³ïøóâàëè ðîáîòó öåíòðó?

— ß î÷îëþþ öåíòð òðî-
õè á³ëüøå ðîêó. Ïîïåðåäíº
êåð³âíèöòâî áóëî “ïðè
êåðì³” ïðîòÿãîì 16 ðîê³â.
Êåð³âí³ ïîñàäè â Ã²ÎÖ ïî-
ñ³äàëè ëþäè ïåðåâàæíî
ïåíñ³éíîãî â³êó. Ç ìî¿ì
ïðèõîäîì êåð³âíèé ñêëàä
çíà÷íî ïîìîëîäøàâ. ² âæå
íèí³ ìîæíà ïîõâàëèòèñÿ
çðîáëåíèì. Öå åëåêòðîí-
íèé ïàñïîðò áóäèíêó, öå
îïëàòà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
÷åðåç òåðì³íàëè ñàìîîáñëó-
ãîâóâàííÿ...

— Ó öüîìó ðîö³ ùîñü íî-
âåíüêå çàïðîïîíóºòå?

— Áóäå âïðîâàäæåíî íî-
âó ñèñòåìó îáðàõóíêó êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã. Âîíà
çíà÷íî ñïðîñòèòü ðîáîòó
æèòëîâèõ îðãàí³çàö³é. Êð³ì
òîãî, öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü
ìåøêàíöÿì îäåðæóâàòè
ïîâíó ³íôîðìàö³þ ïðî
ïðîöåñ íàðàõóâàíü ³ îïëà-
òó ïîñëóã.

— Õòî àâòîð óñ³õ ðîçðî-
áîê òà íîâîââåäåíü Ã²ÎÖ?

— Íà íàøîìó ï³äïðèºì-
ñòâ³ º íàóêîâî-òåõí³÷íà ðà-
äà, ÿêà ðîçãëÿäàº ïðîïîçè-
ö³¿ òà çàòâåðäæóº ¿õ äî ðå-
àë³çàö³¿.

— Âè ñêàçàëè, ùî êåð³â-
íèé ñêëàä ï³äïðèºìñòâà ïî-
ìîëîäøàâ. À ðåøòà ïðàö³â-
íèê³â òåæ ìîëîä³ ñïåö³àë³ñ-
òè?

— Ðåøòà êîëåêòèâó íå
òàê ñèëüíî ïîìîëîäøàëà.
Ó íàñ ÷èìàëî òðóäîì³ñòêèõ
ïðîöåñ³â, ÿê³ íå ïîâí³ñòþ

àâòîìàòèçîâàíî. Òàêó ðî-
áîòó âèêîíóþòü â îñíîâíî-
ìó ëþäè çð³ëîãî â³êó. À
ïðîãðàì³ñòè é ñèñòåìí³ àä-
ì³í³ñòðàòîðè — öå íàøà
ìîëîäü. Ìè í³êîãî íå ïëà-
íóºìî ñêîðî÷óâàòè, òèì
ïà÷å ïåíñ³îíåð³â. Öèì ìè
âèêîíóºìî ³ ñâîþ ñîö³àëü-
íó ïðîãðàìó. Íàìàãàºìîñÿ
äëÿ êîæíîãî çíàéòè çàíÿò-
òÿ, íàâ³òü çà óìîâ åêîíî-
ì³÷íî¿ íåñòàá³ëüíîñò³ é
çíèæåííÿ îáñÿã³â.

— ßêèõ êàäð³â áðàêóº?
— Íà äàíèé ìîìåíò íàì

íå âèñòà÷àº ñèñòåìíèõ àä-
ì³í³ñòðàòîð³â, ïðîãðàì³ñò³â,
ùî ìàþòü äîñâ³ä ðîáîòè ç
áàçàìè äàíèõ, à òàêîæ ³í-
æåíåð³â îá÷èñëþâàëüíî¿
òåõí³êè.

— Â³äíåäàâíà âè òàêîæ
ïðàöþºòå íàä ïåðñîíàëüíèì
ñàéòîì Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî. ×îìó âèíèêëà ³äåÿ éî-
ãî ñòâîðåííÿ?

— Ñàéò ðîçðîáëåíî ç ìå-
òîþ ïîêàçàòè Ëåîí³äà Ìè-
õàéëîâè÷à â ³íòåðíåò-ïðîñ-
òîð³ íå ïðîñòî ÿê ïîë³òèêà,
à ÿê ëþäèíó. Íà æàëü, ÿê-
ùî ï³äáèòè ï³äñóìêè ïðî
âñþ ³íôîðìàö³þ ùîäî ñòî-
ëè÷íîãî ãîëîâè â ìåðåæ³,
òî ñò³ëüêè ÷îðíîãî ï³àðó,
íåêîðåêòíèõ æàðò³â, ïåðå-
êðó÷óâàííÿ ôðàç ³ çàãàëîì
íåïîâàãè, ùî íåìàº, ìà-
áóòü, ùîäî æîäíîãî ïîë³-
òèêà. Òîìó öåé ñàéò ìàëî
íå ºäèíèé, ÿêèé ïîêàçóâà-
òèìå ñïðàâæíüîãî Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî.

— ² áàãàòî â³äâ³äóâà÷³â ó
ö³º¿ ñòîð³íêè?

— Îñü óæå òèæäåíü âîíà

ë³äèðóº çà ê³ëüê³ñòþ çàõî-
ä³â ñåðåä ïåðñîíàëüíèõ
ñàéò³â ïîë³òèê³â.

— À ùî òàì íîâîãî ç’ÿâè-
ëîñÿ?

— Íåçàáàðîì çàïóñòèìî
íîâó åêñêëþçèâíó ñòîð³íêó
îñîáèñòèõ ìàòåð³àë³â Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî: ïðè-
âàòí³ ëèñòè, äåêëàðàö³¿ ïðî
äîõîäè çà îñòàíí³ 5—10 ðî-
ê³â, êîëåêö³¿ òà ³íøå.

— ×è ìîæíà áóäå ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ ïåðñîíàëüíî ç ìå-
ðîì ÷åðåç ñàéò? ª òàêà
ôóíêö³ÿ?

— Òàê, íà ñòîð³íö³ âæå º
ìîæëèâ³ñòü íàïèñàòè Ëåî-
í³äó ×åðíîâåöüêîìó ëèñòà.

— ×è áóëè õàêåðñüê³ àòà-
êè íà ñòîð³íêó?

— Òàê, óæå áóëà ñåðéîç-
íà ddos-àòàêà. ¯¿ âñòèãëè
â³äáèòè, àäæå ìè ðîçóì³ëè
â³ä ïî÷àòêó, ùî ïåðñîíàëü-
íèé ñàéò Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî ìàòèìå ³íòåðåñ ç
áîêó õàêåð³â ÷è ¿õí³õ çà-
ìîâíèê³â

Під от вав І ор СВАЧІЙ,
“Хрещати ”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Для прихожан Свято-Д хівсь ої парафії поб д ють од-
нойменн цер в . К льтов спор д звед ть Дніпров-
сь ом районі на розі в лиць Флоренції та Т маняна.
Одночасно храм змож ть відвід вати 100—120 парафі-
ян. О рім льтових заходів, т т передбачено й місце
для недільної ш оли, бібліоте и, абінет настоятеля.
Для людей із особливими потребами облашт ють ліфт.
Д ховенство оцінює б дівництво цер ви в 1,5 млн рн.
Каж ть, що на її спор дження ви ористають спонсорсь і
роші та бла одійні пожертви парафіян. Прое т релі ій-
но о об’є та в четвер схвалила містоб дівна рада.

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Íà Ïîäîë³ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå 
ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â ç íàãîäè 
Äíÿ çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Â³êòîð ×îðíèé âçÿâ ó÷àñòü ó ïîêëàäàíí³ êâ³ò³â
äî ïàì’ÿòíèê³â:

— Ãåðîÿì Äí³ïðîâñüêî¿ ôëîòèë³¿
— Ìîí³òîðó “Æåëºçíÿêîâ”
— Ïàì’ÿòíî¿ ñòåëè êàíîí³ðñüêîãî ÷îâíà “Â³ðíèé”
— Çàãèáëèì âî¿íàì íà ²íòåðíàö³îíàëüí³é ïëîù³
Ðàçîì ³ç Â³êòîðîì ×îðíèì, âøàíóâàòè ïàì’ÿòü âî¿í³â Âåëèêî¿ Â³ò-

÷èçíÿíî¿ â³éíè, ïðèéøëè äåïóòàòè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè, Êî-
ì³òåò ³íâàë³ä³â â³éíè òà Çáðîéíèõ Ñèë, ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ âåòå-
ðàí³â Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó.

Ó÷àñíèêè öåðåìîí³¿ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ õâèëèíîþ ìîâ-
÷àííÿ. Ï³ñëÿ öüîãî â³éñüêîâèé îðêåñòð Ïî÷åñíî¿ âàðòè âèêîíàâ Äåð-
æàâíèé ã³ìí. Öåðåìîí³ÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â çàâåðøèëàñÿ óðî÷èñòèì
ìàðøåì âî¿í³â Ïî÷åñíî¿ âàðòè.

Òàêîæ ó öåé äåíü ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè ªâãåí Ðîìà-
íåíêî ïðèâ³òàâ ïðàö³âíèê³â Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ òà âðó÷èâ Ïî÷åñí³ ãðà-
ìîòè òà Çíàêè Ïîøàíè
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Îëåêñàíäð ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ: “Ó æèòò³
âàæëèâî áóòè ñàìèì ñîáîþ”
А тор театр і іно Оле сандр
Бондарен о працює в Національ-
ном російсь ом театрі імені Ле-
сі У раїн и. Ла реат Державної
премії імені Оле сандра Довже-
н а, авалер ордена Свято о Во-
лодимира. Разом із др жиною
Надією Кондратовсь ою створив
д ет раїнсь ої народної пісні
"Надія і опора". Кіноманам він ві-
домий я ви онавець ба атьох
ролей: Пилипа "Ци анці Азі",
Жори Коляди "Подви Одеси",
Ч пр ни "Мос алеві-Чарівни о-
ві", Івана Пол бот а в фільмі
"Вперед, за с арбами етьмана
Пол бот а", Хана Гірея в "Ро со-
лані-2", Сом а в "Чорній Раді".
Та ож Оле сандр Бондарен о —
член ромади цер ви "Посоль-
ство Боже".

— ßê âè ñòàëè ïàðàô³ÿíèíîì öåðêâè Ñàí-
äåÿ Àäåëàäæ³ é ÿê öå ïîçíà÷àºòüñÿ íà âàø³é
òâîð÷îñò³?

— Äî öåðêâè ÿ ïðèéøîâ çàâäÿêè Íà-
òàë³¿ ×åðíÿâñüê³é, ïàñòîðó é çàñíîâíèö³
äî÷³ðíüî¿ öåðêâè “Ñèìôîí³ÿ áëàãîñëî-
âåííîãî Öàðñòâà Áîæîãî”. Öå òàêà öåðê-
âà òâîð÷èõ ëþäåé. Íàòàë³ÿ — ìóçèêàíò ³
ïåäàãîã: ï³äãîòóâàëà ÷èìàëî õðèñòèÿí-
ñüêèõ ìóçèêàíò³â. Ó íàø³é öåðêâ³ º öèð-
êîâ³ àêòîðè ³ äðàìàòè÷í³, àêòîðè ê³íî, ³
õóäîæíèêè, ³ æóðíàë³ñòè. Çâ³ñíî, ³ ìåí³,
é ³íøèì öåðêâà äîïîìàãàº, à íå øêî-
äèòü.

— Ìàºòå ÿê³ñü â³ä÷óòòÿ, ùî â³äð³çíÿºòåñÿ
â³ä ³íøèõ àêòîð³â òåàòðó ÷åðåç òå, ùî õîäè-
òå äî öåðêâè?

— ß â³ä÷óâàþ Áîãà.

— À â ãð³ íà ñöåí³ ÷è íà çí³ìàëüíîìó ìàé-
äàí÷èêó öå ÿêîñü ïîçíà÷àºòüñÿ?

— Çâ³ñíî, ïîçíà÷àºòüñÿ, áî â ìåíå âæå
çì³íåíèé ïîãëÿä íà æèòòÿ. Â³ðà — öå ùîñü
âíóòð³øíº. Ìèñòåöòâî ñàìî ñîáîþ, à öåðê-

âà — öå ³íøå. ª ðîáîòà, º òåàòð, à º öåðê-
âà ³ Áîã. Öå ö³ëêîì ð³çí³ ðå÷³.

— Âè í³êîëè íå íàìàãàëèñÿ âèêîðèñòàòè
ñöåíó, ùîá ïîêàçàòè, ùî âè â³ðóþ÷à ëþäè-
íà?

— Í³, í³êîëè. Æèòòÿ íà ñöåí³ — öå ãðà.
Òàì ÿ ãðàþ âèñòàâó. Òàì ÿ ìîæó ãðàòè ð³ç-
í³ ïåðñîíàæ³. À æèòòÿ â öåðêâ³ — öå ñïðàâæ-
íº æèòòÿ. ß òàì í³÷îãî íå ãðàþ. Êîëèñü,
ïàì’ÿòàþ, ìåí³ òÿæêî áóëî îïàíóâàòè ñåáå
íà çí³ìàëüíîìó ìàéäàí÷èêó, äîêè ðåæèñåð
íå ñêàçàâ ìåí³: “Í³÷îãî íå ãðàé!”. ßêáè íå
öå, ÿ, ìîæëèâî, ³ íå çðîçóì³â áè ð³çíèö³ ì³æ

ïî÷óòòÿìè â³ðóþ÷îãî ³ íåâ³ðóþ÷îãî. Ó öåðê-
â³ ÿ ïî÷óâàþñÿ íå àêòîðîì.

— Ñêàæ³òü ÿê ôàõ³âåöü, ïàñòîð Ñàíäåé õî-
ðîøèé àêòîð?

— Í³, àäæå â³í íå ãðàº. Àêòîð — öå ëþ-
äèíà, ÿêà ãðàº, ÿêîìó äîâ³ðèëè ðîëü ³ â³í
¿¿ ãðàº. À ïàñòîð íå ãðàº, â³í öèì æèâå. ß
âàì öå ìîæó ÿê ôàõ³âåöü ñêàçàòè. Âçàãàë³
ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî ó æèòò³ òðåáà áóòè ñà-
ìèì ñîáîþ. ² â öåðêâ³ òðåáà áóòè ñàìèì
ñîáîþ

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”

Çíàííÿ 
ï³ä âàðòîþ
Öüîãî ðîêó ó÷àñíèê³â
çîâí³øíüîãî íåçàëåæ-
íîãî îö³íþâàííÿ 
ì³ë³ö³ÿ îõîðîíÿòèìå
áåçïëàòíî
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Трохи більше я тиждень ли-
шається до за інчення реєс-
трації на зовнішнє незалежне
оцінювання. Цьо оріч воно
триватиме від 6 травня до
5 червня. А особливістю ни-
нішньо о тест вання стане те,
що допома ати майб тнім абі-
т рієнтам з олосилися співро-
бітни и міліції.

Ðåôîðìà âñòóïó äî âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â íèí³ — ãîëîâíà òåìà, ÿêó
îáãîâîðþþòü â îñâ³òÿíñüêèõ êîëàõ.
Îñòàíí³ìè ðîêàìè öÿ ñèñòåìà íàðîáè-
ëà áàãàòî ãàëàñó. Â íå¿ äî öüîãî ÷àñó
ëèøàºòüñÿ ÷èìàëî ÿê ïðèá³÷íèê³â, òàê
³ ïðîòèâíèê³â. Îñòàíí³ ñîö³îëîã³÷í³ äî-
ñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî çîâí³øíº íåçà-
ëåæíå îö³íþâàííÿ (ÇÍÎ) ï³äòðèìóº
ãðîìàäñüê³ñòü, çîêðåìà ÿê àíòèêîðóï-
ö³éíèé çàõ³ä, à ðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â ïåðåêîíàí³, ùî ñèñòåìà ïîòðåáóº
äîîïðàöþâàííÿ. Íà ¿õíþ äóìêó, çàïðî-
âàäæåííÿ ÇÍÎ — öå ëèøå ïåðøèé êðîê
ó ðåôîðìóâàíí³ ñèñòåìè âñòóïó äî âè-
ùî¿ øêîëè, òîæ ïîòðåáóº çíà÷íîãî
âäîñêîíàëåííÿ. Íèí³øíüîãî ðîêó Ì³-
í³ñòåðñòâî îñâ³òè íàìàãàëîñÿ âëàäíàòè
íàéñêëàäí³ø³ òà ñï³ðí³ “âñòóïí³” ïè-
òàííÿ, çîêðåìà ï³ëüãè ï³ä ÷àñ âñòóïó.
¯õ, íàãàäàºìî, ñêàñóâàëè äëÿ áàãàòüîõ
êàòåãîð³é âñòóïíèê³â, ÿê³ ùå òîð³ê ìà-
ëè “áîíóñè”: ìåäàë³ñòè, ñëóõà÷³ ï³äãî-
òîâ÷èõ êóðñ³â òà ³íø³. “Ï³ëüãè â³äòåïåð
òàê³, ÿê ³ ó çàõ³äíèõ êðà¿íàõ,— ðîçïîâ³-
ëà íàðîäíèé äåïóòàò Îëåñÿ Îðîáåöü.—
Ñêàæ³ìî, ñòèïåíä³¿ äëÿ ä³òåé ³ç ìàëîçà-
áåçïå÷åíèõ ðîäèí, êðåäèòè íà æèòëî, íà
íàâ÷àííÿ. ¯õ íàäàäóòü ó ðàç³ âñòóïó äî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó çà îäíàêîâèìè
óìîâàìè”.

Òå, ùî çàïðîâàäæåííÿ òåñòóâàííÿ
âèã³äíå íå âñ³ì, ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî
âîíî ñïðè÷èíèëî íèçêó ñóäîâèõ ïîçî-
â³â.

À ïîêè îñâ³òÿíñüêà ãðîìàäñüê³ñòü
ïðîäîâæóº îáãîâîðþâàòè óñ³ “çà” òà
“ïðîòè”, öüîãîð³÷í³ âèïóñêíèêè âñòó-
ïàòèìóòü óæå çà íîâèìè ïðàâèëàìè, ³
¿õíüîþ äóìêîþ ç öüîãî ïðèâîäó ùå í³-
õòî íå ö³êàâèâñÿ... Íàéá³ëüøå îõî÷èõ
ïðîéòè òåñòóâàííÿ âèÿâèëîñÿ ó Äî-
íåöüê³é îáëàñò³. Äî òð³éêè ë³äåð³â òà-
êîæ âõîäÿòü Ëüâ³âùèíà òà Õàðê³âùèíà.
Ñòàá³ëüíî âèñîêà ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â
íåçàëåæíîãî òåñòóâàííÿ ³ â ñòîëèö³.
Íàéïîïóëÿðí³øèì ïðåäìåòîì, îêð³ì
îáîâ’ÿçêîâèõ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òå-
ðàòóðè, òðàäèö³éíî ëèøàþòüñÿ ìàòåìà-
òèêà é ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè. Íàéìåíøå õî-
÷óòü ïåðåâ³ðèòè ñâî¿ çíàííÿ ³ç ôðàí-
öóçüêî¿ òà ³ñïàíñüêî¿. Ðåºñòðàö³ÿ òðè-
âàòèìå äî 3 áåðåçíÿ, à âæå 15 áåðåçíÿ
Óêðà¿íñüêèé öåíòð îö³íþâàííÿ ÿêîñò³
îñâ³òè ìàº ñôîðìóâàòè ìåðåæó ïóíê-
ò³â, äå â³ä 6 òðàâíÿ äî 5 ÷åðâíÿ âèð³-
øóâàòèìåòüñÿ äîëÿ öüîãîð³÷íèõ àá³òó-
ð³ºíò³â. Äî ñëîâà, ñòàíîì íà 23 ëþòî-
ãî âèÿâèëè áàæàííÿ ñòàòè ñòóäåíòàìè
308 685 îñ³á. Öå âèïóñêíèêè íèí³øí³õ
òà ïîïåðåäí³õ ðîê³â.

“Íîó-õàó” âñòóïíî¿ êàìïàí³¿-2009 —
àâòîáóñè ç ó÷àñíèêàìè ÇÍÎ, ùî äîñòàâ-
ëÿòèìóòü ¿õ äî ïóíêò³â òåñòóâàííÿ, ñó-
ïðîâîäæóâàòèìóòü àâòîìîá³ë³ ÄÀ²: òà-
êî¿ äîìîâëåíîñò³ ä³éøëè Ì³í³ñòåðñòâî
îñâ³òè ³ íàóêè òà Ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ. Ì³ë³ö³éíèé ñóïðîâ³ä îáëàñíè-
ìè ï³äðîçä³ëàìè ÌÂÑ áóäå íàäàíî áåç-
îïëàòíî. À âò³ì, çàõîäè áåçïåêè ïåðåä-
áà÷àëè ³ òîð³ê: 1888 ïóíêò³â òåñòóâàííÿ
îõîðîíÿëè ìàéæå 8 òèñÿ÷ ñï³âðîá³òíè-
ê³â ÌÂÑ
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Ó êðà¿í³ çðîñòàº
áåçðîá³òòÿ

Ð³âåíü çàðåºñòðîâàíîãî áåçðîá³òòÿ â Óêðà-
¿í³ äî ê³íöÿ ñ³÷íÿ 2009 ðîêó ñòàíîâèâ 3,2 %
íàñåëåííÿ ïðàöåçäàòíîãî â³êó, ïîâ³äîìèâ
ó÷îðà Äåðæàâíèé êîì³òåò ñòàòèñòèêè. Ó
ãðóäí³ 2008 ðîêó öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèâ
3 %, ó ëèñòîïàä³ — 2,3 %, ó æîâòí³ — 1,9 %.
Ðàí³øå òðè ì³ñÿö³ ïîñï³ëü áåçðîá³òòÿ ñòà-
íîâèëî 1,8 %. Ó ÷åðâí³ 2008 ðîêó ð³âåíü
áåçðîá³òòÿ ñòàíîâèâ 1,9 %, ó òðàâí³ — 2,0 %,
ó êâ³òí³ — 2,2 %, ó áåðåçí³ — 2,3 %, ó ñ³÷-
í³—ëþòîìó — 2,4 %. Äî ê³íöÿ ñ³÷íÿ 2009
ðîêó çàðåºñòðîâàíî 900,6 òèñÿ÷ áåçðîá³òíèõ
(ó ãðóäí³ — 844,9 òèñÿ÷). Ç íèõ äîïîìîãó ïî
áåçðîá³òòþ îäåðæóâàëè 670,9 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê
(ó ãðóäí³ — 652,1 òèñÿ÷). Ñåðåäí³é ðîçì³ð
òàêî¿ äîïîìîãè ñòàíîâèâ 604,42 ãðí íà ì³-
ñÿöü (ðàí³øå — 571,07 ãðí). Ñåðåä çàðåºñ-
òðîâàíèõ íà ê³íåöü ñ³÷íÿ áåçðîá³òíèõ 485,2
òèñÿ÷³ — æ³íêè. Á³ëüø³ñòü ³ç áåçðîá³òíèõ —
463,9 òèñÿ÷ — ì³ñüê³ ìåøêàíö³ (ðàí³øå áåç-
ðîá³òòÿ áóëî âèùèì ñåðåä ñ³ëüñüêîãî íàñå-
ëåííÿ). Íàðàç³ æ íà ðèíêó ïðàö³ â³äáóâàº-
òüñÿ “äðóãà” õâèëÿ ñêîðî÷åíü òà çâ³ëüíåíü:
íèçêà êîìïàí³é (â³ò÷èçíÿí³ áàíêè.— “Õðå-
ùàòèê”) ïðîäîâæóþòü îïòèì³çàö³þ ñâî¿õ âè-
òðàò çà ðàõóíîê ñêîðî÷åííÿ ïðàö³âíèê³â. Íà
äóìêó åêîíîì³ñò³â, ï³ê çðîñòàííÿ áåçðîá³ò-
íèõ ïðèïàäå íà ïî÷àòîê ë³òà íèí³øíüîãî
ðîêó. Ï³ñëÿ ÷îãî, âæå ó âåðåñí³, ìîæëèâî,
â³äáóäåòüñÿ ñòàá³ë³çàö³ÿ òåìï³â çðîñòàííÿ
áåçðîá³òòÿ

Äîëàð ïðîäîâæóº 
óêð³ïëþâàòèñÿ

Ó÷îðà òîðãè íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíî-
ìó ðèíêó ñòàíîì íà 12.49 â³äáóâàëèñÿ â ä³à-
ïàçîí³ 8,9 — 9 ãðí/$1, òîðãè ùîäî ºâðî —
11,4001 — 11,5423 ãðí çà ºâðî. Òàê, òîðãè
äîëàðà â³äêðèëèñÿ çðîñòàííÿì êîòèðóâàíü —
8,515 — 8,6325 ãðèâåíü/$1, òîðãè ùîäî ºâ-
ðî — 10,9859 — 11,1516 ãðí/ºâðî. Âàðòî çà-
çíà÷èòè, ùî êîòèðóâàííÿ ïëàíîâàíî¿ íà
â÷îðà ³íòåðâåíö³¿ Íàöáàíêó ùîäî âàëþòíî¿
ïàðè ãðèâíÿ/äîëàð ñòàíîâëÿòü 7,7 — 7,9. Öå
ïðîäàæ ï³ä âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü çà ³ì-
ïîðòíèìè êîíòðàêòàìè, à òàêîæ äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîâí³øí³õ çîáîâ’ÿçàíü
çã³äíî ç ïîäàíèì Íàöáàíêîì êàëåíäàðåì
ïëàòåæ³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ çà çîâí³øí³ìè
çàáîðãîâàíîñòÿìè ïåðåä íåðåçèäåíòàìè íà
ëþòèé öüîãî ðîêó. À íà ãîò³âêîâîìó ðèíêó
êóðñ ïðîäàæó äîëàðà â îáì³ííèêàõ ñòîëèö³
ñòàíîâèâ 8,95 — 9,15 ãðí/$1. Çà ïðîãíîçà-
ìè îêðåìèõ åêñïåðò³â, óæå äî áåðåçíÿ íè-
í³øíüîãî ðîêó ãðèâíÿ ìîæå ïîäåøåâøàòè äî
10 ãðí/$1

Äåðæàâí³ áîðãè
çíîâó çðîñëè

Ñóêóïíèé äåðæàâíèé (ïðÿìèé) ³ ãàðàíòî-
âàíèé äåðæàâîþ áîðã Óêðà¿íè çà 2008 ð³ê
çð³ñ íà 40 %, àáî íà $ 7 ìëðä — äî
$ 24,5 ìëðä, ó÷îðà ïîâ³äîìèëî Ì³í³ñòåðñòâî
ô³íàíñ³â. Òàê, ó ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ ñó-
êóïíèé äåðæáîðã ó 2008 ðîö³ çð³ñ â 2,1 ðà-
çó, àáî íà 100663 ìëðä ãðí,— äî
189408 ìëðä ãðí. Ðàí³øå Ì³íô³í îö³íþâàâ
çá³ëüøåííÿ äåðæàâíîãî áîðãó â ìèíóëîìó
ðîö³ íà 37,3 %, àáî íà $ 6,5 ìëðä, — äî
$ 24,12 ìëðä, ó ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ — â
2,1 ðàçó, àáî íà 96989 ìëðä ãðí,— äî
185734 ìëðä ãðí. Êð³ì òîãî, Ì³íô³í çàçíà-
÷àº, ùî äî 31 ãðóäíÿ 2008 ðîêó äåðæàâíèé
òà ãàðàíòîâàíèé äåðæàâîþ çîâí³øí³é áîðã
ñòàíîâèâ $ 18,5 ìëðä, àáî 75,36 % â³ä çà-
ãàëüíî¿ ñóìè áîðãó. Çà 2008 ð³ê â³í çá³ëü-
øèâñÿ íà 33,9 %, àáî íà $ 4,6 ìëðä. Ïðè
öüîìó äåðæàâíèé òà ãàðàíòîâàíèé äåðæà-
âîþ âíóòð³øí³é áîðã äî ïî÷àòêó 2009 ðîêó
ñÿãíóâ $ 6,06 ìëðä: çà 2008 ð³ê â³í çá³ëü-
øèâñÿ íà 62,8 %, àáî íà $ 2,3 ìëðä

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”
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Ìèòî íà ³ìïîðò 
ï³äâèùåíî íà 13 â³äñîòê³â
Ââ³çí³ òîâàðè ïîäîðîæ÷àþòü ³ ìîæóòü ñòàòè äåô³öèòíèìè

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ, 
Îêñàíà ÃÎÍ×ÀÐ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої п’ятниці Президент Ві -
тор Ющен о підписав за он,
я ий додат ово встановлює ми-
то на о ремі прод ти і товари
в розмірі 13 %. Одна , на д м
е ономістів, це не збільшить
надходжень від збор мита, а
ба ато імпортних товарів мож ть
стати дефіцитними. Наразі ж ці-
ни на них і без то о зазнають
тис через оливання рс
ривні. Тож ціл ом імовірно, що
завізна прод ція вже найближ-
чим часом знов подорожчає в
межах 20 %. Крім то о, підви-
щення мита може призвести до
сан цій щодо У раїни з бо
СОТ. Від то о постраждають
раїнсь і е спортери.

Вдарили імпортом
по ризі

4 ëþòîãî ïàðëàìåíò âí³ñ ïîïðàâêè äî
Çàêîíó “Ïðî âíåñåííÿ çì³í ó äåÿê³ çàêî-
íè Óêðà¿íè ç ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ ñòàíó
ïëàò³æíîãî áàëàíñó Óêðà¿íè ó çâ’ÿçêó ç³
ñâ³òîâîþ ô³íàíñîâîþ êðèçîþ”. Öå ñòàëî-
ñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê Ïðåçèäåíò âí³ñ ñâî¿ ðå-
êîìåíäàö³¿ òà ïðîïîçèö³¿ äî ïåðøî¿ ðå-
äàêö³¿ öüîãî çàêîíîïðîåêòó. Àäæå äî öüî-
ãî ïàðëàìåíòàð³¿ õîò³ëè îáêëàñòè 13 %
ìèòîì óñ³ òîâàðè, çà âèíÿòêîì òàê çâà-
íîãî êðèòè÷íîãî ³ìïîðòó. Íàðàç³ æ âêà-
çàíèé çàêîí äîïóñêàº òåðì³í ä³¿ òèì÷à-
ñîâî¿ 13 % íàäáàâêè äî íèí³øí³õ ñòàâîê
óâ³çíîãî ìèòà ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â
ùîíàéìåíøå. Â³äïîâ³äíî äî íüîãî, âñ³
êîøòè â³ä ö³º¿ íàäáàâêè íàäõîäèòèìóòü
äî Ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó.

Äî ïåðåë³êó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ³ òî-
âàð³â øèðîêîãî âæèòêó, íà ÿê³ âñòàíîâ-
ëåíî äîäàòêîâèé ³ìïîðòíèé çá³ð óâ³éøëè
òàê³: êàì’ÿíå âóã³ëëÿ, êèëèìè, òðèêîòàæ-
í³ ïîëîòíà, îäÿã, á³ëèçíà, âçóòòÿ ³ êàïå-
ëþõè, ïå÷³, îïàëþâàëüí³ êîòëè, ëåãêîâ³ é
âàíòàæí³ àâòîìîá³ë³, àâòîáóñè, êóõîíí³
ïëèòè, ãàçîâ³ êîëîíêè, íàñîñè, âåíòèëÿ-
òîðè ³ âèòÿæêè. Òàêîæ ó ñïèñêó ìîðîæå-
íà ÿëîâè÷èíà, ñâ³æà, îõîëîäæåíà ³ ìîðî-
æåíà ñâèíèíà, ì’ÿñí³ ñóáïðîäóêòè òà ñà-
ëî, ñîñèñêè, êîâáàñè, ì’ÿñí³ êîíñåðâè,
ãîòîâ³ ÷è êîíñåðâîâàí³ ðèáà òà ðàêîïî-
ä³áí³, ³êðà, âèíî, ë³êåðè, âåðìóòè ³ ì³ö-
í³ ñïèðòí³ íàïî¿, åòèëîâèé ñïèðò.

²ìïîðòåðè õîëîäèëüíèê³â, ìîðîçèëü-

íèê³â, åëåêòðè÷íèõ âîäîíàãð³âà÷³â òà ïî-
áóòîâèõ åëåêòðîìàøèí òàêîæ çìóøåí³ áó-
äóòü ñïëà÷óâàòè íà 13 % ìèòíîãî çáîðó
á³ëüøå.

Зворотний бі медалі
Òà ïîïðè îïòèì³ñòè÷í³ ïðîãíîçè ïðåä-

ñòàâíèê³â óêðà¿íñüêî¿ âëàäè ñòîñîâíî
îá´ðóíòóâàííÿ íîâèõ ñòàâîê íà ìèòî
(íàïîâíåííÿ Ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó
êîøòàìè, ï³äòðèìêà óêðà¿íñüêîãî òîâà-
ðîâèðîáíèêà, ïîë³ïøåííÿ òîðãîâåëüíî-
ãî áàëàíñó êðà¿íè.— “Õðåùàòèê”), êðà-
¿íó ìîæå î÷³êóâàòè çâîðîòíèé åôåêò.
Ïðî öå ùå ìèíóëîãî òèæíÿ çàÿâèâ â³-
öå-ïðåçèäåíò ªâðîêîì³ñ³¿ Ãþíòåð Ôåð-
õîé´åí. Â³í çîêðåìà çàçíà÷èâ, ùî ï³äâè-
ùåííÿ Óêðà¿íîþ ìèòíèõ ñòàâîê íà 13 %
“ìàòèìå äëÿ íå¿ âêðàé íåãàòèâí³ íàñë³ä-
êè”. “ß á ðàäèâ íàâ³òü íå äóìàòè ïðî òà-
êå. Öå íåìîæëèâî, àäæå âè âñòóïèëè äî
ÑÎÒ! ªâðîêîì³ñ³ÿ âæå ïîâ³äîìèëà óêðà-
¿íñüêîìó óðÿäó ïðî òå, ùî ñïîä³âàºòüñÿ
íà äîòðèìàííÿ Óêðà¿íîþ ïðèíöèï³â
ÑÎÒ. ²íàêøå âè ìàºòå ãîòóâàòèñÿ äî ñåð-
éîçíèõ íàñë³äê³â”,— ñêàçàâ Ãþíòåð Ôåð-
õîé´åí. Òîæ ïðîòè Óêðà¿íè ÑÎÒ ìîæå
çàñòîñóâàòè ñàíêö³¿, çîêðåìà é ï³äâè-
ùåííÿ ìèòà íà òîâàðè òà ïîñëóãè óêðà-
¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ùî çðåøòîþ íå-
ãàòèâíî ïîçíà÷èòüñÿ íà â³ò÷èçíÿíèõ åêñ-
ïîðòåðàõ. Öå ï³äòâåðäèâ “Õðåùàòèêó”
åêîíîì³ñò Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó ïåð-
ñïåêòèâíèõ äîñë³äæåíü Îëåêñàíäð Æî-
ëóäü. “Çàêîí ïîêëèêàíèé øâèäêî çìåí-
øèòè çîâí³øíüî-òîðãîâåëüíèé áàëàíñ, ³
íå ïðîñòî äîâåñòè éîãî äî íóëÿ, à çðî-
áèòè äîäàòíèì. Â íàñ óæå íåìàº ÷èì ïî-
êðèâàòè áîðãè. Àëå ââåäåííÿ ìèòà ìî-
æå ñïðè÷èíèòè çíà÷í³ ïðîáëåìè Óêðà-
¿íè â ÑÎÒ, áî ñóïåðå÷èòü íîðìàì äâî-
ñòîðîííüî¿ óãîäè. Êð³ì òîãî, ³íø³ êðà-
¿íè òàêîæ ìîæóòü çàïðîâàäèòè äî Óêðà-
¿íè ñàíêö³¿ ³ òàêîæ ïîñèëèòè ñòàâêè. Òî-
ä³ ð³çíèöÿ ì³æ åêñïîðòîì òà ³ìïîðòîì
ùå á³ëüøå çðîñòå, áóäå ïðîòèëåæíèé
åôåêò”,— ñêàçàâ ïàí Æîëóäü.

Почато проблем
з харчами

Çá³ëüøåííÿ ìèòíèõ ñòàâîê ìîæå â³ä-
÷óòíî âäàðèòè ³ ïî âíóòð³øíüîìó ðèíêó
êðà¿íè. Öå â÷îðà “Õðåùàòèêó” ï³äòâåð-
äèëè â³ò÷èçíÿí³ åêîíîì³ñòè.

“Çàãàëîì ö³íè íà ò³ òîâàðè, ÿê³ íå
âêëþ÷åíî â ïåðåë³ê êðèòè÷íîãî ³ìïîðòó,
çðîñòàòèìóòü, à ïîïèò íà íèõ òà, â³äïî-
â³äíî, îáñÿãè ³ìïîðòó çìåíøóâàòèìóòüñÿ.
Çãîäîì òàê³ êðîêè ìîæóòü ïîì’ÿêøèòè
ïîòî÷íó ðåöåñ³þ, à âò³ì, ó äîâãîñòðîêî-

â³é ïåðñïåêòèâ³ åôåêò, ñêîð³ø çà, âñå áó-
äå íåãàòèâíèì”,— ñêàçàâ åêîíîì³ñò ²Ê
Concorde Capital Àíäð³é Ïàðõîìåíêî. Çà
éîãî ñëîâàìè, íàäì³ðíèé çàõèñò åêîíî-
ì³êè â³ä ³ìïîðòó íåãàòèâíî ïîçíà÷èòüñÿ
íà êîíêóðåíòîçäàòíîñò³ â³ò÷èçíÿíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ.

Çà ñëîâàìè æ Îëåêñàíäðà Æîëóäÿ, ï³ä-
âèùåííÿ ñòàâîê ñïðè÷èíèòü ïîäîðîæ-
÷àííÿ ³ìïîðòó (ÿê ì³í³ìóì íà 13 %.—
“Õðåùàòèê”). Íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ÿê³ ââîçÿòü â Óêðà-
¿íó ³íòåíñèâí³øå, í³æ ïðîìèñëîâ³ òîâà-
ðè. Òîæ óæå â áåðåçí³ ìîæå ñóòòºâî ñêî-
ðîòèòèñÿ ³ìïîðòóâàííÿ õàð÷³â, ùî ìîæå
ñïðè÷èíèòè ¿õí³é äåô³öèò íà ïðèëàâêàõ
ìàãàçèí³â.

Âîäíî÷àñ åêñïåðòè íå ïðîãíîçóþòü
çíà÷íîãî çðîñòàííÿ íàäõîäæåíü â³ä ï³ä-
âèùåíîãî ìèòà. Íàãàäóºìî, êîøòè ç³ Ñòà-
á³ë³çàö³éíîãî ôîíäó ìàþòü ñïðÿìóòè íà
ïîäîëàííÿ íàñë³äê³â êðèçè â åêîíîì³ö³.
Òàê, çíà÷íó ÷àñòèíó öèõ ãðîøåé âèòðà-
òÿòü íà äîáóäîâó íåçàâåðøåíèõ íîâîáó-
äîâ ïîòî÷íîãî ðîêó (òàêèõ íàë³÷óºòüñÿ
ïîíàä ñòî â óñ³õ ðåã³îíàõ êðà¿íè,— “Õðå-
ùàòèê”). “Ï³äâèùåííÿ ìèòà íà ³ìïîðò ³
äåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³ — öå ïîäâ³éíà ä³ÿ, ÿêà
ìîæå ïðèçâåñòè äî ñêîðî÷åííÿ ³ìïîðòó
íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó. ßêùî íàäõî-
äæåííÿ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó ³ çá³ëü-
øàòüñÿ, òî íåçíà÷íî. ß íå ââàæàþ, ùî
öåé çàõ³ä â ïîºäíàíí³ ç äåâàëüâàö³ºþ
ãðèâí³ º ïîçèòèâíèì”,— ñêàçàâ “Õðåùà-
òèêó” ïðåçèäåíò Öåíòðó åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó Îëåêñàíäð Ïàñõàâåð. Çà éîãî
ñëîâàìè, ÷åðåç òå, ùî íå âðàõîâàíî ö³í
íà ³ìïîðòí³ òîâàðè â ïîêàçíèêàõ ³íôëÿ-
ö³¿, ¿õ çà ï³äñóìêàìè ðîêó áóäå çàâèùå-
íî â³ä ðåàëüíîãî ð³âíÿ.

Òà ïîïðè ìàêðîåêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè
äëÿ ïåðåñ³÷íèõ ñïîæèâà÷³â ï³äâèùåííÿ
ìèòà çàãðîæóº, ïî-ïåðøå, çíèæåííÿì êó-
ï³âåëüíî¿ ñïðîìîæíîñò³ òà â³äìîâîþ êó-
ïóâàòè äîðîã³ ³ìïîðò³ òîâàðè. Êð³ì òîãî,
ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ñïîæèâ÷îãî ïîïèòó íà òî-
âàðè óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà ìîæå
ïðèçâåñòè äî äåô³öèòó îêðåìèõ ãðóï òî-
âàð³â, âíàñë³äîê ÷îãî âîíè òàêîæ äîðîæ-
÷àòèìóòü.

Ðàí³øå ÷èìàëî ³ìïîðòåð³â íàãîëîøó-
âàëè, ùî çìóøåí³ ïðèïèíÿò³ ïîñòà÷àííÿ
ïðîäóêò³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ â Óêðà¿í³ — ÷å-
ðåç çíåö³íåííÿ ãðèâí³ òà ìèòíèé òèñê.
Òàêèì ÷èíîì, îêðåì³ ç íèõ, çîêðåìà àâ-
òîäèëåðè, çìóøåí³ âòðè÷³ ï³äâèùèòè ö³-
íè íà çàêîðäîíí³ àâò³âêè. Âîäíî÷àñ íà
ðèíêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äåô³öèò ìîðåïðî-
äóêò³â: àñîðòèìåíò á³äí³øèé, à ö³íè íà òó
ïðîäóêö³þ, ÿêó ùå ïîñòà÷àþòü â Óêðà¿íó,
â³ä Íîâîãî ðîêó çðîñëè íà 20 %. Ñèòó-
àö³ÿ, íà äóìêó åêñïåðò³â, ïîãð³øóâàòè-
ìåòüñÿ ³ íàäàë³
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Áàíê “Íàäðà” 
ïîãàøàº áîðãè 
êâàðòèðàìè

Ó÷îðà áàíê “Íàäðà” óâ³â äâ³ ñõåìè âçàº-
ìîðîçðàõóíê³â ç³ ñâî¿ìè êë³ºíòàìè. Çà ïåð-
øîþ ñõåìîþ ³ïîòå÷í³ ïîçè÷àëüíèêè ìîæóòü
ñïëà÷óâàòè ïëàòåæ³ çà ï³ëüãîâèì, ñïåö³àëü-
íî âñòàíîâëåíèì, áàíê³âñüêèì êóðñîì äî-
ëàðà. Îäíàê ïåðøîþ ñõåìîþ çìîæóòü ñêî-
ðèñòàòèñÿ ò³ ïîçè÷àëüíèêè, ÿê³ äîñòðîêîâî
ïîãàñÿòü ïåâíó ÷àñòèíó âàëþòíîãî êðåäè-
òó. Çà ñëîâàìè òèì÷àñîâîãî àäì³í³ñòðàòîðà
áàíêó “Íàäðà” Âàëåíòèíè Æóêîâñüêî¿, òà-
êà ñõåìà çáèòêîâà äëÿ óñòàíîâè, îäíàê áàíê
ñâ³äîìî éäå íà öå, ùîá ï³äâèùèòè ñâîþ
ë³êâ³äí³ñòü. “Íà ðîçäóìè íåìàº ÷àñó,— êà-
æå Âàëåíòèíà Æóêîâñüêà. — Íàì ïîòð³áåí
ïðèïëèâ æèâèõ ãðîøåé”. Çà ñëîâàìè òèì-
÷àñîâîãî àäì³í³ñòðàòîðà áàíêó “Íàäðà” Âà-
ëåíòèíè Æóêîâñüêî¿, òàêîþ ³íôîðìàö³ºþ ç
ï’ÿòíèö³ âîëîä³þòü ñï³âðîá³òíèêè âñ³õ â³ä-
ä³ëåíü áàíêó — òàì óæå âèñÿòü òàáëè÷êè,
äå âêàçàíî øêàëó ç³ ñï³ââ³äíîøåííÿ äî-
ñòðîêîâîãî ïîãàøåííÿ áîðãó äî âàëþòíîãî
êóðñó. “Êóðñ êîëèâàºòüñÿ â³ä 6,5 äî 7,9 ãðè-
âåíü çà äîëàð,— ðîçïîâ³ëà Âàëåíòèíà Æó-
êîâñüêà. — Íàïðèêëàä, ÿêùî ëþäèíà ãàñèòü
äîñòðîêîâî 25 â³äñîòê³â ³ïîòå÷íîãî âàëþò-
íîãî êðåäèòó, òî ¿¿ äîëàðîâèé êðåäèò ïåðå-
âîäÿòü ó ãðèâíåâèé çà êóðñîì 6,5 ãðèâåíü
çà äîëàð. ßêùî ëèøå 10 â³äñîòê³â, òî çà
êóðñîì 7,9 ãðèâåíü çà äîëàð”. Ó êîãî íå-
ìàº ãðîøåé äëÿ äîñòðîêîâîãî ïîãàøåííÿ
÷àñòèíè êðåäèòó, òèì äîâåäåòüñÿ âèïëà÷ó-
âàòè ïîçèêó çà ðèíêîâèì êóðñîì. Îäíàê
êóäè ðåâîëþö³éí³øèé âèãëÿä ìàº ³íøà ñõå-
ìà. Âêëàäíèêàì çàïðîïîíóþòü çàáèðàòè
âíåñêè íå äîëàðàìè, à çàñòàâíèìè êâàðòè-
ðàìè ïîçè÷àëüíèê³â, ÿê³ ò³ ïîâåðíóëè áàí-
êó çàì³ñòü êðåäèòíîãî áîðãó

Ó ÷åðãîâèé áàíê 
ââåäåíî 
àäì³í³ñòðàö³þ ÍÁÓ

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ Íàö³îíàëüíèé áàíê
Óêðà¿íè ââ³â òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ â
“Îäåñà-Áàíê” (Îäåñà). “Ââåëè òèì÷àñîâó
àäì³í³ñòðàö³þ â “Îäåñà-Áàíê” â³äñüîãîäí³.
Ïðàâë³ííÿ óõâàëèëî òàêå ð³øåííÿ ùå â ÷åò-
âåð”,— ñêàçàâ ó ï’ÿòíèöþ ïðåäñòàâíèê
ÍÁÓ. ÀÊÁ “Îäåñà-Áàíê” çàñíîâàíèé â
1991 ðîö³. Íàéá³ëüøèìè àêö³îíåðàìè áàí-
êó íà 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó áóëè ÒÎÂ “Àëüïà-
ð³” (32,3667 %), ÒÎÂ “Ãð³ä³í” (33,1043 %),
ÒÎÂ “Ê³âîð³é” (18 %), ÒÎÂ “Îëüÿë” 
(16, 529 %). Çà äàíèìè Íàöáàíêó, íà 1 ñ³÷-
íÿ 2009 ðîêó çà ðîçì³ðîì çàãàëüíèõ àêòè-
â³â (628 ìëí ãðí) “Îäåñà-Áàíê” ïîñ³äàâ
111-òå ì³ñöå ñåðåä 182 ÷èííèõ ó êðà¿í³ áàí-
ê³â. Íàãàäàºìî, öå âæå ñüîìèé áàíê, ó ÿêèé
Íàöáàíê ââ³â òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ

Ó ëþòîìó ÍÁÓ 
ïðîäàâ $ 108,1 ìëí

Ç 2 äî 19 ëþòîãî îáñÿã îïåðàö³é íà ì³æ-
áàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó Óêðà¿íè
ñòàíîâèâ $ 5,306 ìëðä, òîä³ ÿê çà ñ³÷åíü — 
$ 10,997 ìëðä, ïîâ³äîìëÿþòü ó ÍÁÓ. “Îá-
ñÿã îïåðàö³é íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþò-
íîìó ðèíêó Óêðà¿íè ç 2 äî 19 ëþòîãî 2009
ðîêó ñòàíîâèâ $ 5,306 ìëðä. Ç ïî÷àòêó ëþ-
òîãî Íàöáàíê ïðîâ³â äâà âàëþòíèõ àóêö³î-
íè, íà ÿêèõ áóëî ïðîäàíî $ 108,1 ìëí”,—
éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ ðåãóëÿòîðà. Îáñÿã
îïåðàö³é íà ÷èííîìó ñåãìåíò³ âàëþòíîãî
ðèíêó, çã³äíî ç ïîâ³äîìëåííÿì, çà ïåð³îä
ç 2 äî 18 ëþòîãî 2009 ðîêó ñòàíîâèâ 
$ 1,894 ìëðä (ó äîëàðîâîìó åêâ³âàëåíò³).
Ñåðåäíüîâèâàæåíèé êóðñ ãðèâí³ ç îïåðà-
ö³é áàíê³â ç ïðîäàæó äîëàð³â çà 18 ëþòîãî
ñòàíîâèâ 8,2372 ãðí/äîë. Ñóêóïíèé îáñÿã
îïåðàö³é íà ðèíêó â ñ³÷í³ ñòàíîâèâ 
$ 2,11 ìëðä

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Íàòàë³ÿ ÁÎÃÓÒÀ: “Ó ñâ³ò³ íåìàº
æîäíî¿ áàíê³âñüêî¿ ãðóïè,
ÿê³é áè áóëî ö³êàâî ñòàòè
ìîíîïîë³ñòîì áàíê³âñüêèõ
ïîñëóã â Óêðà¿í³”
Àíàë³òèê ³íòåðíåò-ïîðòàëó banki.ua ïðî äèíàì³êó 
ô³íàíñîâîãî ñåêòîðó êðà¿íè
На д м о ремих е о-
номістів, сит ація в
бан івсь ом се торі та
е ономіці раїни в ціло-
м по ірш ватиметься
й надалі. Це може
спричинити значні с-
ладнення для життя
иян, я і залежать від
омерційних стр т р
(в ладни и, позичаль-
ни и бан ів, лієнти
страхових омпаній та
ін.). Наразі ж серед на-
селення посилюються
панічні настрої та неви-
значеність. Розібратися
"Хрещати " в тенден-
ціях на фінансових рин-
ах раїни допомо ла
аналіти одно о з неза-
лежних бан івсь их
порталів раїни.

— ×è ìîæíà äîâ³ðÿòè ïðîã-
íîçàì ì³æíàðîäíèõ ðåéòèíãî-
âèõ àãåíòñòâ, ÿê³ ïîã³ðøèëè ñó-
âåðåííèé ðåéòèíã Óêðà¿íè òà
íèçêè â³ò÷èçíÿíèõ áàíê³â ç îã-
ëÿäó íà òå, ùî ðàí³øå ö³ ñàì³
åêñïåðòè ïðèïóñêàëèñÿ ïîìè-
ëîê ó ñâî¿õ ïðîãíîçàõ?

— Ìàáóòü, áåççàñòåðåæíî äî-
â³ðÿòè íå ìîæíà í³êîìó. Âàðòî
ðîçóì³òè, ùî ì³æíàðîäí³ ðåé-
òèíãîâ³ àãåíòñòâà ïðèñâîþþòü
ðåéòèíãè äèñòàíö³éíî. Äëÿ íèõ
Óêðà¿íà íå º áëèçüêîþ òà çðî-
çóì³ëîþ. Íàâðÿä ÷è àíàë³òèêè
öèõ àãåíòñòâ óñâ³äîìëþþòü óñ³
ïîë³òè÷í³ é åêîíîì³÷í³ ïðîöå-
ñè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó íàñ, òà
ìîæóòü îá’ºêòèâíî ¿õ îö³íèòè.
Îäíàê ì³æíàðîäí³ ðåéòèíãè,
ÿê³ ïðèñâîþþòü êðà¿íàì, êîì-
ïàí³ÿì ³ áàíêàì òàê³ âåëèê³
àãåíòñòâà ÿê Standard & Poor’s,
Moody’s ³ Fitch, âèçíàþòü ³í-
âåñòîðè âñüîãî ñâ³òó. Îñê³ëüêè
ó êîæíîãî ç öèõ àãåíòñòâ — õî-
ðîøà ðåïóòàö³ÿ òà âåëèêèé äî-
ñâ³ä. Òîìó íàâðÿä ÷è ìîæíà êà-
çàòè ïðî òå, ùî âîíè ïîíèçè-
ëè ðåéòèíã Óêðà¿íè òà áàíê³â
íåîá´ðóíòîâàíî. Àíàë³òèêè öèõ
àãåíòñòâ ïðîàíàë³çóâàëè ò³ íå-
ãàòèâí³ ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþ-
òüñÿ â êðà¿í³, íà ï³äñòàâ³ ÷îãî ³
áóëî çàíèæåíî ïðîãíîç ðåéòèí-
ãó Óêðà¿íè. Íàì áàãàòî êàæóòü
³ç òåëååêðàí³â, ùî ñèòóàö³ÿ â
Óêðà¿í³ íå ã³ðøà, í³æ ó êðà¿íàõ
ªâðîïè. Îäíàê öå íå òàê. Òà-
êî¿ ìàñøòàáíî¿ êðèçè â ºâðî-
ïåéñüêèõ êðà¿íàõ íåìàº. Íà ì³é
ïîãëÿä, ³ãíîðóâàòè âèñíîâêè
ì³æíàðîäíèõ ðåéòèíãîâèõ
àãåíòñòâ íå ìîæíà.

— ßêèì ÷èíîì êðèçà ë³êâ³ä-
íîñò³ â áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³
ìîæå âïëèíóòè íà çàãàëüíó åêî-
íîì³÷íó äèíàì³êó. Äî ÿêèõ íà-
ñë³äê³â ó ö³ëîìó ìîæå ïðèçâåñ-

òè áàíêðóòñòâî ê³ëüêîõ áàíê³â
äëÿ åêîíîì³êè êðà¿íè?

— Êðèçà ë³êâ³äíîñò³ âæå
âïëèíóëà íà äèíàì³êó åêîíî-
ì³÷íèõ ïîêàçíèê³â. Ó 2008 ðî-
ö³ ÂÂÏ çð³ñ ëèøå íà 2,1 â³äñîò-
êà, à íà 2009-é ÌÂÔ çàïëàíó-
âàâ ïàä³ííÿ ÂÂÏ íà ð³âí³ 5 â³ä-
ñîòê³â. Óðÿä çàêëàâ ó áþäæåò
çðîñòàííÿ ÂÂÏ — 0,4 â³äñîòêà.
Îäíàê á³ëüø³ñòü åêîíîì³ñò³â
ïðîãíîçóþòü ïàä³ííÿ â³ä âîñü-
ìè äî 10—15 â³äñîòê³â. À ùî
â³äáóâàºòüñÿ ç ÂÂÏ ñüîãîäí³ —
çîâñ³ì íå çðîçóì³ëî, îñê³ëüêè â
çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì íà ì³æíà-
ðîäí³ ñòàíäàðòè ïîêàçíèêè äè-
íàì³êè ÂÂÏ ç íèí³øíüîãî ðî-
êó îïðèëþäíþâàòèìóòü ëèøå
ðàç íà êâàðòàë. Ó Íàö³îíàëü-
íîìó áàíêó Óêðà¿íè ââàæàþòü,
ùî ïàä³ííÿ ÂÂÏ â ñ³÷í³ ñòàíî-
âèëî 20 â³äñîòê³â ó ïîð³âíÿíí³
ç ñ³÷íåì 2008 ðîêó. Ïðèïèíåí-
íÿ áàíê³âñüêîãî êðåäèòóâàííÿ
íåãàòèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ íà âñ³é
åêîíîì³ö³ — éäåòüñÿ ïðî êðå-
äèòóâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðà
åêîíîì³êè. Äåôîëòè áàíê³â ìî-
æóòü ïðèçâåñòè äî ïîã³ðøåííÿ
åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â. Â³ä-
ïîâ³äíî, äåôîëò îäíîãî áàíêó
ìîæå ïðèçâåñòè äî âèíèêíåí-
íÿ ïðîáëåì ó äåñÿòê³â ï³äïðè-
ºìñòâ òà êîìïàí³é, ÿê³ îáñëó-
ãîâóº öåé áàíê. À êîìïàí³¿ —
öå ïëàòíèêè ïîäàòê³â òà ðàáî-
òîäàâö³. Êð³ì òîãî, êîæíèé
áàíê³âñüêèé äåôîëò íåìèíó÷å
ï³äðèâàº äîâ³ðó íàñåëåííÿ äî
áàíê³â. Çíèæåííÿ äîâ³ðè,
ñâîºþ ÷åðãîþ, âïëèâàº íà îá-
ñÿãè äåïîçèòíèõ ïîðòôåë³â áàí-
ê³â. Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî íàðàç³
äåïîçèòè — ºäèíå äæåðåëî ðå-
ñóðñ³â äëÿ áàíê³â. Íåìàº äåïî-
çèò³â — íåìàº êðåäèò³â. Íåìàº
êðåäèò³â — íåìàº åêîíîì³÷íî-
ãî çðîñòàííÿ. Âñå ïðîñòî.

— ßêà ñïðàâæíÿ ê³ëüê³ñòü
“ïðîáëåìíèõ” áàíê³â, ÿêèì ìî-
æå çàãðîæóâàòè äåôîëò?

— Ïåâí³ òðóäíîù³ íàðàç³ â³ä-
÷óâàþòü ïðàêòè÷íî âñ³. Îäíàê
äëÿ îäíèõ òðóäíîù³ ïîëÿãàþòü
ó çá³ëüøåíí³ äåïîçèòíîãî ïîðò-
ôåëÿ íà 10—15 â³äñîòê³â íà ì³-
ñÿöü, à äëÿ ³íøèõ — çàáåçïå-
÷åííÿ ãîò³âêîþ áàíêîìàòè òà
êàñè â³ää³ëåíü. Äåôîëò çàãðî-
æóº ê³ëüêîì áàíêàì, ÿê³ çà
îñòàíí³ äâà ðîêè âåëè íåîáäó-
ìàíó êðåäèòíó ïîë³òèêó é ìà-
ëî ï³êëóâàëèñÿ ïðî âëàñíó ë³ê-
â³äí³ñòü. Çà ñëîâàìè ãîëîâè ðà-
äè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Ïåòðà
Ïîðîøåíêà, çàòðèìóþòü ïëà-
òåæ³ òà âèïëàòè äåïîçèò³â 15
áàíê³â. Ìàáóòü, öå ³ º íàéïðîá-
ëåìí³ø³ ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè.

— ßêèì ÷èíîì áàíê³âñüêèé
ñåêòîð ïåðåæèâå êðèçó òà ÷è
ìîíîïîë³çóþòü ðèíîê áàíê³â-
ñüêèõ ïîñëóã?

— Êðèçà ïðèçâåäå äî êîíñî-
ë³äàö³¿ áàíê³âñüêîãî ñåêòîðà,
â³äáóäåòüñÿ íèçêà çëèòò³â òà

ïîãëèíàíü. ×àñòèíà ô³íàíñî-
âèõ óñòàíîâ áóäå çìóøåíà ï³-
òè ç ðèíêó, íå âèòðèìàâøè
êîíêóðåíö³¿. Ìîíîïîë³¿ ðèí-
êó áàíê³âñüêèõ ïîñëóã íå â³ä-
áóäåòüñÿ. Çãàäàéìî áàíê³âñüêó
êðèçó â Ðîñ³¿ â 1998 ðîö³ àáî
â Òóðö³¿ â 2000 ðîö³. Òàì òà-
êîæ íèçêà ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ
ñòàëè áàíêðóòàìè — öå ïðè-
ðîäíèé ïðîöåñ çà êðèçè ë³ê-
â³äíîñò³. Âò³ì, ìîíîïîë³çàö³¿
ðèíêó íå â³äáóëîñÿ. Ó ñâ³ò³ íå-
ìàº æîäíî¿ áàíê³âñüêî¿ ãðóïè,
ÿê³é áè áóëî ö³êàâî ñòàòè ìî-
íîïîë³ñòîì áàíê³âñüêèõ ïî-
ñëóã â Óêðà¿í³. Äåðæàâà íå
çìîæå (òà é íå ïîâèííà) íà-
ö³îíàë³çîâóâàòè òàêó âåëèêó
ê³ëüê³ñòü áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ.
Ãîëîâíèì çàâäàííÿì äåðæàâè
íèí³ º ï³äòðèìêà òèõ áàíê³â,
ÿê³ ìîæóòü âèæèòè â óìîâàõ
êðèçè ³ ÿê³ íàðàç³ ñèñòåìîóò-
âîðþþ÷³. Êð³ì òîãî, âðÿòóâà-
òè áàíê³âñüêèé ñåêòîð ìîæëè-
âî ëèøå çà óìîâè àêòèâíî¿ ðî-
áîòè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè
íàä ïîë³ïøåííÿì ìàêðîåêî-
íîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â. Ïîâèí-
í³ ðîçðîáèòè ïëàí ³ç ï³äòðèì-
êè íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè, ùî-
äî ïîñèëåííÿ ¿¿ ïîçèö³é ³ çà-
õèñòó â³ä äåâàëüâàö³¿.

— ßê³ íàðàç³ ïðåâàëþþòü
òåíäåíö³¿ íà âàëþòíîìó ðèíêó
òà ÷îãî ñë³ä î÷³êóâàòè â³ä êóð-
ñó ãðèâíÿ/äîëàð? ×è çáåð³ãàòè-
ìåòüñÿ íåâèçíà÷åí³ñòü íà ðèí-
êó òà êîëèâàííÿ êóðñó?

— Áàãàòî çàëåæèòü â³ä åêñ-
ïîðòåð³â. Ó ê³íö³ ìèíóëîãî ðî-
êó óêðà¿íñüê³ êîìïàí³¿-åêñïîð-
òåðè çá³ëüøèëè îáñÿãè ðåàë³çà-

ö³¿ ïðîäóêö³¿. ßêùî (çà ï³äñóì-
êàìè ëèñòîïàäà) îáñÿã åêñïîð-
òó ñòàíîâèâ 37,1 ì³ëüÿðä³â äî-
ëàð³â, òî çà ï³äñóìêàìè ãðóä-
íÿ — 40,6 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â. Ó
ãðóäí³, â ïîð³âíÿíí³ ç ëèñòîïà-
äîì, ñóòòºâî ñêîðîòèâñÿ äåô³-
öèò ñàëüäî òîðãîâåëüíîãî áà-
ëàíñó — ç 1,5 ì³ëüÿðäà äîëàð³â
äî 718 ì³ëüéîí³â äîëàð³â ³ öå º
ïîçèòèâíîþ òåíäåíö³ºþ. Çã³ä-
íî ç íåîô³ö³éíèìè äàíèìè, çà
ï³äñóìêàìè ñ³÷íÿ, òàêîæ â³ä-
áóâñÿ ïðèð³ñò åêñïîðòó. Îäíàê
ãîëîâíå ïèòàííÿ â òîìó, ÷è
âèéäóòü åêñïîðòåðè íà âàëþò-
íèé ðèíîê, àäæå íèí³ âàëþòí³
êîøòè â³ä åêñïîðòó ïåðåáóâà-
þòü íà ðàõóíêàõ êîìïàí³é. Åêñ-
ïîðòåðè íå ïðîäàþòü âàëþòó,
î÷³êóþ÷è íà ïîäàëüøå çðîñòàí-
íÿ êóðñó. Íàöáàíêó çà îñòàíí³
ì³ñÿö³ âäàâàëîñÿ âòðèìóâàòè
êóðñ íà ïîçíà÷ö³ 8,0 ãðí/$ 1, çà-
âäÿêè ïîñò³éíèì ³íòåðâåíö³ÿì
íà âàëþòíèé ðèíîê. Çà ï³äñóì-
êàìè ñ³÷íÿ 2009 ðîêó, ÍÁÓ âè-
òðàòèâ ìàéæå 11 ì³ëüÿðä³â äî-
ëàð³â ³ç ìåòîþ ³íòåðâåíö³¿ íà
âàëþòíèé ðèíîê. ßêùî â áå-
ðåçí³ åêñïîðòåðè íå âèéäóòü íà
âàëþòíèé ðèíîê ç ïðîïîçèö³ºþ
äîëàðà, êóðñ ìîæå ïîäîëàòè ïî-
çíà÷êó 9,0 ãðí/$ 1 (êóðñ âæå
çðîñòàº: ó÷îðà òîðãè íà ì³æáàí-
êó ïî÷àëèñÿ ïî êóðñó 8,51—
8,63 ãðí/$ 1). Íåâèçíà÷åí³ñòü
áóäå ïðîäîâæóâàòèñÿ äîòè, äî-
êè ìè íå ïîáà÷èìî ÷³òêîãî ïëà-
íó ä³é óðÿäó òà ÍÁÓ ç óêð³ïëåí-
íÿ ãðèâí³

Розмовляв
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”
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хрещатик

Про утворення 
робочої групи з підготовки проектів 

зображення Герба та Прапора міста Києва

Розпорядження № 35 від 19 січня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ” та Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ра�
ди від 28.03.2008 № 371/1805, з метою підготовки проектів зображення Герба та Прапора міста Києва:

1. Óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç ï³äãîòîâêè
ïðîåêò³â çîáðàæåííÿ Ãåðáà òà Ïðàïîðà
ì³ñòà Êèºâà ç ïðåäñòàâíèê³â ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â ó ãàëó-
çÿõ ³ñòîð³¿ ìèñòåöòâîçíàâñòâà òà ãåðàëüäè-
êè, çàòâåðäèâøè ¿¿ ãîëîâîþ Ðóäèêà Ñ. ß.—
çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

2. Ãîëîâ³ ðîáî÷î¿ ãðóïè çàòâåðäèòè ¿¿
ê³ëüê³ñíèé òà ïåðñîíàëüíèé ñêëàä ³ ó ðà-
ç³ ïîòðåáè âíîñèòè äî íüîãî çì³íè.

3. Ïîêëàñòè îðãàí³çàö³éíå òà ìåòîäè÷íå çà-
áåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðóïè íà Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïî-
ë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) òà â³ää³ë îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ
ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ðóäèêà Ñ. ß.

4. Ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðóïè
îôîðìëþþòüñÿ ïðîòîêîëîì, ÿêèé ï³äïè-
ñóº ãîëîâà, à â ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ — çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè.

5. Ïåðøèì çàñòóïíèêàì ãîëîâè, çàñòóï-
íèêàì ãîëîâè, íà÷àëüíèêàì Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-

âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³
íàóêè, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó òèæíåâèé òåð-
ì³í ç ìîìåíòó âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîäàòè ãîëîâ³ ðîáî÷î¿ ãðóïè ïðî-
ïîçèö³¿ ùîäî ¿¿ ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó.

6. Çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ðóäèêó Ñ. ß.
çà ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðóïè
â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè ùîäî çàòâåðäæåííÿ çîá-
ðàæåííÿ Ãåðáà òà Ïðàïîðà ì³ñòà Êèºâà òà
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíåñòè éîãî íà
ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

7. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ òà ðåçóëüòàò³â ä³-
ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðóïè.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ðóäèêà Ñ. ß.

Голова
Л. Черновець ий

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про утворення робочої групи 
по вдосконаленню роботи служби консьєржів

та створення належних умов для виконання
ними функцій із охорони житлових будинків

Розпорядження № 78 від 26 січня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження Київського місь�
кого голови від 10.10.2007 № 566 “Про заходи щодо удосконалення роботи служби консьєржів, забезпе�
чення охорони житлових будинків та підтримання правопорядку в мікрорайонах міста Києва”, з метою за�
безпечення належної охорони житлового фонду, особистої безпеки громадян та правопорядку в житлових
мікрорайонах міста Києва:

1. Óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ïî âäîñêîíà-
ëåííþ ðîáîòè ñëóæáè êîíñüºðæ³â òà ñòâî-
ðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ âèêîíàííÿ íè-
ìè ôóíêö³é ³ç îõîðîíè æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â (äàë³ — ðîáî÷à ãðóïà) ó òàêîìó ñêëà-
ä³:

Ãîëîâà÷ Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ —
çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðó-
ïè

Øîâêóí ²ãîð Âàñèëüîâè÷ — â. î. çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè ðîáî÷î¿
ãðóïè

Ñòîðîæåíêî Âîëîäèìèð Ñåðã³éîâè÷ —
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà

Ïë³ñ Ãåííàä³é Âîëîäèìèðîâè÷ — íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³ø-
íüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó

Êèñ³ëüîâà Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà — íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà çàéíÿ-
òîñò³

2. Ðîáî÷³é ãðóï³:
2.1. Âèâ÷èòè çàðóá³æíèé òà â³ò÷èçíÿíèé

äîñâ³ä îõîðîíè æèòëîâèõ áóäèíê³â òà îð-
ãàí³çàö³¿ ñëóæáè êîíñüºðæ³â ç ìåòîþ ðîç-
ðîáêè êîìïëåêñó çàõîä³â ùîäî ðîçâèòêó
ñëóæáè êîíñüºðæ³â òà ñòâîðåííÿ íàëåæ-
íèõ óìîâ äëÿ âèêîíàííÿ íèìè ôóíêö³é ³ç
îõîðîíè æèòëîâèõ áóäèíê³â.

2.2. Çàëó÷àòè íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ ñïå-
ö³àë³ñò³â ³ç ÷èñëà ïðàö³âíèê³â äåðæàâíî¿
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè Óêðà-
¿íè, ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òîùî (çà çãî-

äîþ òà çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè).
2.3. ²ç çàëó÷åííÿì â³äïîâ³äíèõ ñïåö³à-

ë³ñò³â ïðîâîäèòè îáñòåæåííÿ ðîáî÷èõ
ì³ñöü êîíñüºðæ³â ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ íå-
äîë³ê³â ³ íàäàííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî ¿õ óñó-
íåííÿ.

2.4. Çà ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ ï³äãîòó-
âàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçâèòêó ñëóæáè
êîíñüºðæ³â â ì³ñò³ Êèºâ³ òà çàáåçïå÷èòè ¿õ
ðåàë³çàö³þ.

3. Íàäàòè ïðàâî ãîëîâ³ ðîáî÷î¿ ãðóïè â ðà-
ç³ íåîáõ³äíîñò³ âíîñèòè çì³íè äî ¿¿ ñêëàäó.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

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

Голова
Л. Черновець ий

Про покращення благоустрою 
територій, прилеглих до підприємств, 

установ, організацій 
та малих архітектурних форм, 

у місті Києві

Розпорядження № 91 від 29 січня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених
пунктів”, з метою підвищення рівня озеленення та благоустрою території міста Києва:

1. Ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì
àäì³í³ñòðàö³ÿì:

1.1. Çîáîâ’ÿçàòè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é òà âëàñíèê³â ìàëèõ
àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì ïðèâåñòè îçåëåíåííÿ
òà áëàãîóñòð³é çàêð³ïëåíèõ òà ïðèëåãëèõ
òåðèòîð³é ó íàëåæíèé ñòàí, à ñàìå: ñòâî-
ðèòè ãàçîí, âëàøòóâàòè êâ³òíèêè, âèñàäè-
òè äåðåâà òà ÷àãàðíèêè, âñòàíîâèòè äåêî-
ðàòèâíó îãîðîæó äëÿ ïîïåðåäæåííÿ ïî-
øêîäæåííÿ çåëåíèõ çîí, êîíòåéíåðè òà
óðíè äëÿ ñì³òòÿ, ëàâè òîùî, äëÿ ÷îãî
óêëàñòè äîãîâîðè ç ñïåö³àë³çîâàíèìè ï³ä-
ïðèºìñòâàìè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë óòðè-
ìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ó íàñåëåíèõ
ïóíêòàõ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì
Ì³í³ñòåðñòâà áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè òà
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Óêðà¿íè â³ä 10.04.2006 ¹ 105.

1.2. Ï³äãîòóâàòè êîìïëåêñíèé ïëàí ä³é
äî ïîêðàùåííÿ áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é,
ïðèëåãëèõ äî ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, 
îðãàí³çàö³é, òà çàáåçïå÷èòè ä³ºâèé êîí-
òðîëü çà éîãî âèêîíàííÿì.

1.3. Ùîì³ñÿ÷íî ïðîâîäèòè íàðàäó ç êå-
ð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çà-
ö³é çà ó÷àñòþ êåð³âíèêà êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â³äïîâ³äíîãî ðàéîíó ùîäî ñòàíó âè-

êîíàííÿ êîìïëåêñíèõ çàõîä³â ïëàíó áëà-
ãîóñòðîþ òà íàäàâàòè çâ³òè Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó ãîëîâ³ (ç ôîòîô³êñàö³ºþ).

2. Ïðè âèÿâëåíí³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî
ïåðåäàí³ ó êîðèñòóâàííÿ (îðåíäó) òà âëàñ-
í³ñòü, ³ ÿê³ íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ çà ïðèçíà-
÷åííÿì ïîíàä îäèí ð³ê, Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
çîáîâ’ÿçàòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â (îðåíäàð³â)
òà âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïðèâåñòè
áëàãîóñòð³é çàêð³ïëåíèõ òåðèòîð³é äî íà-
ëåæíîãî ñòàíó òà çàáåçïå÷èòè ¿õ ïîñò³éíå óò-
ðèìàííÿ âëàñíèìè ñèëàìè àáî óêëàñòè óãî-
äè íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ ç³ ñïå-
ö³àë³çîâàíèìè ï³äïðèºìñòâàìè.

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

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

Голова
Л. Черновець ий

Про запровадження в місті Києві 
інформації про підприємства, установи, 

компанії шляхом створення 
квіткових композицій

Розпорядження № 101 від 3 лютого 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто�герой Київ” та з метою покращення естетичного вигляду столиці, популяризації діяльно�
сті кращих підприємств, установ, компаній міста:

1. Ç ìåòîþ ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî
óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ï³äïðèºìñòâà, êîì-
ïàí³¿, ¿õ ïðîäóêö³þ, ïîñëóãè, ä³ÿëüí³ñòü çà-
ïðîâàäèòè â ì³ñò³ Êèºâ³, çà ¿õ çàìîâëåí-
íÿì, ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ êâ³òíèê³â

(ç âèêîðèñòàííÿì êâ³ò³â, ³íåðòíèõ ìàòåð³-
àë³â, êîíñòðóêö³é).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàí-
íþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿
çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä”:
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Про створення робочої групи з перевірки 
виконання Київської міської програми 

“Безбар’єрне середовище”

Розпорядження № 118 від 5 лютого 2009 року

Відповідно до Указу Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 “Про першочергові заходи щодо
створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” та з ме�
тою забезпечення виконання Київської міської програми “Безбар’єрне середовище”, затвердженої роз�
порядженням Київської міської державної адміністрації від 14.10.2004 № 1882, на виконання функції ор�
гану виконавчої влади:

2.1. Âèçíà÷èòè ì³ñöÿ äëÿ ðîçòàøóâàííÿ
êâ³òêîâèõ êîìïîçèö³é.

2.2. Çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, êîìïàí³é ùî-
äî ìîæëèâîñò³ ðîçì³ùåííÿ êâ³òêîâî¿ ïîïó-
ëÿðèçàö³¿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ïðîäóêö³¿, ïîñëóã.

3. Çàòâåðäèòè òàðèôè íà ñòâîðåííÿ êâ³ò-
êîâèõ êîìïîçèö³é çã³äíî ç äîäàòêîì.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ðåê-
ëàìè çàáåçïå÷èòè ó ñòèñë³ òåðì³íè íàäàí-
íÿ äîçâîë³â çà çâåðíåííÿìè óñòàíîâ, ï³ä-
ïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é, êîìïàí³é, ô³ðì,
áàíê³â òà ³íøèõ çàÿâíèê³â íà ðîçì³ùåííÿ
êâ³òêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ¿õ ä³ÿëüí³ñòü, ïîñëó-
ãè òîùî.

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

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

Голова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним 
можна в секретаріаті Київради

1. Óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç ïèòàííÿ êîí-
òðîëþ çà âèêîíàííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ïðîãðàìè “Áåçáàð’ºðíå ñåðåäîâèùå” òà çà-
òâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ðîáî÷³é ãðóï³, óòâîðåí³é çã³äíî ç
ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

— ïðîâîäèòè ïåðåâ³ðêó âèêîíàííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Áåçáàð’ºðíå ñå-
ðåäîâèùå”;

— íàäàâàòè óçàãàëüíåí³ ðåêîìåíäàö³¿
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåøêîäíîãî äî-
ñòóïó ëþäåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè
ìîæëèâîñòÿìè äî îá’ºêò³â æèòëîâîãî ³ ãðî-
ìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ;

— ñïðèÿòè âèêîíàííþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ïðîãðàìè “Áåçáàð’ºðíå ñåðåäîâèùå”;

— ïîäàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çì³-

íè òà äîïîâíåííÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ïðîãðàìè “Áåçáàð’ºðíå ñåðåäîâèùå”.

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

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

Голова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про створення міського комітету 
доступності інвалідів 

та інших маломобільних груп населення 
до об’єктів соціальної 

та інженерно*транспортної інфраструктури

Розпорядження № 119 від 5 лютого 2009 року

Відповідно до Указу Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 “Про першочергові заходи щодо
створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” та з ме�
тою виконання Київської міської програми “Безбар’єрне середовище”, затвердженої розпорядженням Ки�
ївської міської державної адміністрації від 14.10.2004 № 1882, на виконання функції органу виконавчої 
влади:

1. Ñòâîðèòè ì³ñüêèé êîì³òåò äîñòóïíî-
ñò³ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï
íàñåëåííÿ äî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà çà-
òâåðäèòè éîãî ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ì³ñüêîìó êîì³òåòó äîñòóïíîñò³, óòâî-
ðåíîìó çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

— çä³éñíþâàòè ìîí³òîðèíã òà êîîðäèíà-
ö³þ âèêîíàííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîãðà-
ìè “Áåçáàð’ºðíå ñåðåäîâèùå”;

— âæèâàòè çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ
áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó ëþäåé ç îáìå-
æåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè äî îá’-
ºêò³â ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè;

— óçàãàëüíþâàòè ïðîïîçèö³¿ ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â ùîäî çàáåçïå-

÷åííÿ äîñòóïó ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñå-
ëåííÿ äî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà êîîð-
äèíóâàòè ¿õ âèêîíàííÿ.

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

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

Голова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про проведення у м. Києві 
конкурсів з благоустрою

Розпорядження № 103 від 3 лютого 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених
пунктів”, з метою покращення санітарно�технічного стану та естетичного вигляду міста, приведення те�
риторій підприємств, установ, організацій міста до належного стану, озеленення прибудинкових і між�
будинкових територій, покращення естетичного вигляду столиці та забезпечення належної підготовки
столиці до святкування Дня Києва:

1. Çàïðîâàäèòè ó ì³ñò³ Êèºâ³ òàê³ êîí-
êóðñè:

— “Íàéêðàùèé áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿”;
— “Íàéêðàùà êâ³òêîâà êîìïîçèö³ÿ”;

— “Íàéêðàùå îçåëåíåííÿ ïîäâ³ð’ÿ”;
— “Íàéêðàùå êâ³òêîâå îôîðìëåííÿ áàë-

êîí³â”.
2. Ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-

ì³í³ñòðàö³ÿì:
2.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ç áåðåçíÿ ïî

òðàâåíü 2009 ðîêó ðàéîííèõ êîíêóðñ³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2.2. Ñòâîðèòè ðàéîíí³ êîì³ñ³¿ ç âèçíà÷åí-
íÿ ïåðåìîæö³â êîíêóðñ³â çà ó÷àñòþ ñïåö³à-
ë³ñò³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³äïîâ³äíèõ ðàéîí³â.

2.3. Çàëó÷èòè äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñàõ ï³ä-
ïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ³íøèõ ñóá’-
ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³,
æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³ êîíòîðè, îá’ºäíàí-
íÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèí-
ê³â, âëàñíèê³â ïðèâàòíèõ ñàäèá, ìåøêàíö³â
áóäèíê³â.

2.4. Âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç íàãîðîäæåííÿì
ïåðåìîæö³â êîíêóðñ³â, çä³éñíèòè çà ðàõó-
íîê çàãàëüíèõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ íà
áëàãîóñòð³é â ðàéîííèõ áþäæåòàõ.

2.5. Âèçíà÷åííÿ òà íàãîðîäæåííÿ ïåðå-
ìîæö³â êîíêóðñ³â çä³éñíèòè äî 31 òðàâíÿ
2009 ç ðîçïîä³ëîì ïðèçîâèõ ì³ñöü íà ïåð-
øå, äðóãå, òðåòº.

2.6. Äî 31 òðàâíÿ 2009 ïåðåäàòè ðåçóëüòà-
òè ïðîâåäåííÿ ðàéîííèõ êîíêóðñ³â äî Êè-
¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíî-
ãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” äëÿ âèçíà-
÷åííÿ ïåðåìîæö³â ì³ñüêîãî êîíêóðñó.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ

çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä”:

3.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ì³ñüêèõ êîí-
êóðñ³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

3.2. Ñòâîðèòè êîì³ñ³þ ç âèçíà÷åííÿ ïåðå-
ìîæö³â êîíêóðñ³â.

3.3. Ñòâîðèòè ïðèçîâèé ôîíä äëÿ íàãîðîä-
æåííÿ ïåðåìîæö³â êîíêóðñ³â çà ðàõóíîê çà-
ëó÷åíèõ êîøò³â ñïîíñîð³â, áëàãîä³éíèõ âíåñ-
ê³â, âíåñê³â ó÷àñíèê³â òîùî.

3.4. Âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæö³â, îïðèëþä-
íåííÿ ðåçóëüòàò³â òà íàãîðîäæåííÿ ïåðå-
ìîæö³â êîíêóðñ³â ïðîâåñòè äî 15 ÷åðâíÿ
2009.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âçàº-
ìîä³¿ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ’ÿç-
ê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèñâ³òëèòè â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ
êîíêóðñ³â ³ç çàçíà÷åííÿì ïåðåìîæö³â.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó
Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ
â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Голова
Л. Черновець ий

Про організаційні заходи, 
пов’язані з діяльністю 

стаціонарних інтернатних 
установ та закладів, 

підпорядкованих Головному 
управлінню соціального захисту населення 

виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 125 від 5 лютого 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про соціальні послуги”, “Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2004
№ 12 “Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку”, Порядку регулю�
вання тарифів на платні соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
09.04.2005 № 268 “Про Затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги”, у ме�
жах здійснення повноважень органу місцевого самоврядування, з метою впорядкування діяльності ста�
ціонарних інтернатних установ та закладів, що належать до комунальної власності територіальної гро�
мади м. Києва та підпорядковані Головному управлінню соціального захисту населення виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Óòâîðèòè ó ñêëàä³ ï³äïîðÿäêîâàíèõ
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñòàö³îíàðíèõ ³íòåð-
íàòíèõ óñòàíîâ òà çàêëàä³â â ñïåö³àëüíî
ïðèñòîñîâàíèõ ïðèì³ùåííÿõ â³ää³ëåííÿ
ïîë³ïøåíîãî äîãëÿäó ç íàäàííÿì ïëàòíèõ
ñîö³àëüíèõ ïîñëóã (äàë³ — â³ää³ëåííÿ) íà
äîãîâ³ðí³é îñíîâ³.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî äî â³ää³ëåíü
ïðèéìàþòüñÿ íà ïîñò³éíå ÷è òèì÷àñîâå
(íà ïåð³îä â³äïóñòêè, â³äðÿäæåííÿ îï³êó-
í³â (ï³êëóâàëüíèê³â) òîùî) óòðèìàííÿ îñî-
áè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèíàõ òà ïîòðåáóþòü ñòîðîííüî¿ äî-
ïîìîãè, ïåðåáóâàþòü íà ÷åðç³ òà âèÿâèëè
áàæàííÿ (äëÿ íåä³ºçäàòíèõ çà çàÿâîþ îï³-
êóíà) ïåðåáóâàòè â ñòàö³îíàðí³é ³íòåð-
íàòí³é óñòàíîâ³ òà ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ñïëà-
÷óâàòè çà íàäàí³ ïîñëóãè. 

3. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ïîñåëåííÿ
îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèíàõ òà ïîòðåáóþòü ñòîðîííüî¿ äîïî-
ìîãè, â ñòàö³îíàðí³ ³íòåðíàòí³ óñòàíîâè òà
çàêëàäè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà
ï³äïîðÿäêîâàí³ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), òà çàòâåð-
äèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

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

4.1. Çàáåçïå÷èòè çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç óòâî-
ðåííÿì â³ää³ëåíü, çàçíà÷åíèõ â ï. 1 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

4.2. Ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåí-
íÿ â³äïîâ³äí³ çì³íè äî óñòàíîâ÷èõ äîêó-
ìåíò³â ñòàö³îíàðíèõ ³íòåðíàòíèõ óñòàíîâ
òà çàêëàä³â, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êè-
ºâà òà ï³äïîðÿäêîâàí³ Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿).

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ ó
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про організаційно*правові заходи 
щодо створення комунального підприємства

виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації)

“Київські ринки”
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Про організаційно*правові заходи 

щодо створення комунального підприємства 
виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації)
“Домашній магазин”

Розпорядження № 136 від 7 лютого 2009 року

На виконання рішення Київської міської ради від 22.01.2009 № 18/1073 “Про створення комунального
підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) “Домашній мага�
зин”:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü òîð-
ã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

1.1. Çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ êîìóíàëüíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) “Äîìàøí³é ìàãàçèí”.

1.2. Íàäàòè ïðîïîçèö³¿ Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ùîäî êàíäèäàòóðè íà
ïîñàäó äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) “Äîìàøí³é ìàãàçèí” â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè ùîäî ïåðåäà÷³ òà çàêð³ïëåííÿ çà êî-
ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Äîìàøí³é ìàãàçèí”

íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ ìàéíà
äëÿ çä³éñíåííÿ íèì ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

2.2. Âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî ðîçì³ùåí-
íÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Äîìàøí³é ìà-
ãàçèí”.

2.3. Çàáåçïå÷èòè ôîðìóâàííÿ ñòàòóò-
íîãî ôîíäó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñü-
êî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
“Äîìàøí³é ìàãàçèí” â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà â. î. çàñòóïíè-
êà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Øîâêóíà ². Â.

Голова
Л. Черновець ий

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü òîð-
ã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

1.1. Çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
“Êè¿âñüê³ ðèíêè”.

1.2. Íàäàòè ïðîïîçèö³¿ Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó ãîëîâ³ ùîäî êàíäèäàòóðè íà ïîñàäó
äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüê³ ðèí-
êè” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè ùîäî ïåðåäà÷³ òà çàêð³ïëåííÿ çà êî-
ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüê³ ðèíêè” íà ïðàâ³
ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ ìàéíà, íåîáõ³äíî-
ãî äëÿ çä³éñíåííÿ íèì ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

2.2. Âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî ðîçì³ùåí-
íÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüê³ ðèíêè” äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ôóíêö³é, ïåðåäáà-
÷åíèõ ñòàòóòîì.

2.3. Çàáåçïå÷èòè ôîðìóâàííÿ ñòàòóòíîãî
ôîíäó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüê³ ðèí-

êè” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-

ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè ïðî-
ïîçèö³¿ ùîäî çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â êîæíî-
ìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ îáëàøòóâàííÿ íà
íèõ îá’ºêò³â ðèíêîâî¿ ìåðåæ³, ùî áóäóòü
ï³äïîðÿäêîâàí³ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüê³
ðèíêè”.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè äåê³ëüêà âàð³àíò³â òèïîâèõ åñê³çíèõ
ïðîåêò³â (ñõåì) ìàéáóòí³õ îá’ºêò³â ðèíêî-
âî¿ ìåðåæ³ òà áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëèõ òåðè-
òîð³é.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çà-
ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà â. î. çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Øîâêóíà ². Â.

Голова
Л. Черновець ий

Розпорядження № 138 від 7 лютого 2009 року

На виконання рішення Київської міської ради від 22.01.2009 № 17/1072 “Про створення комунального
підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) “Київські ринки”:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу 
земельної ділянки громадянину 

Стельмаху Володимиру Семеновичу 
для експлуатації та обслуговування 

індивідуального гаража 
на вул. Золотоворітській, 2а*4 

у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 237/237 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 40, 93, 116, 118, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ãðîìàäÿíèíó Ñòåëüìàõó Âîëîäèìèðó
Ñåìåíîâè÷ó äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà íà
âóë. Çîëîòîâîð³òñüê³é, 2à-4 ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñòåëüìàõó
Âîëîäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,006 ãà äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ³íäèâ³-
äóàëüíîãî ãàðàæà íà âóë. Çîëîòîâîð³ò-
ñüê³é, 2à-4 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàí-
íÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñòåëüìàõó Âîëîäè-
ìèðó Ñåìåíîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêî-
ðèñòóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³
96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âè-
ãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³
ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.06.2007 ¹ 19-
6119, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 14.05.2007
¹ 3281, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 22.08.2007 ¹ 05-
08/5671, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 05.09.2007 ¹ 05-1285.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âè-
ð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ
ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà
ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³-
øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâè-
ëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïè-
íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïî-
â³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí,
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Ïðèïèíèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó ë³êóâàëüíî-îçäîðîâ÷èõ çàêëà-
ä³â ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè “Óêðïðîôîçäî-
ðîâíèöÿ” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,10 ãà, â³äâå-
äåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â
òðóäÿùèõ â³ä 29.10.63 ¹ 1621 “Ïðî çà-
êð³ïëåííÿ çà Êè¿âñüêîþ òåðèòîð³àëüíîþ
Ðàäîþ ïî Óïðàâë³ííþ êóðîðòàìè ïðîô-
ñï³ëîê çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä ³ñíóþ÷èé áó-
äèíîê â³äïî÷èíêó ³ äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî
ñïàëüíîãî êîðïóñó”, òà â³äíåñòè ¿¿ äî çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè (ëèñò-çãîäà â³ä 22.09.2004 ¹ 05-
39/1675 òà â³ä 09.11.2005 ¹ 01-12/2104).

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
ïåðåâåñòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. ×åðâî-
íîôëîòñüê³é, 20-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà ç ðåêðåàö³éíî¿ òåðèòîð³¿ äî çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ ðîçòàøóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ïåðåïåëèö³ Âàëåíòèíó Âàñèëüîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. ×åðâîíîôëîòñüê³é, 20-à â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïåðåïåëèö³
Âàëåíòèíó Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ×åðâîíîôëîòñüê³é,
20-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

6. Ãðîìàäÿíèíó Ïåðåïåëèö³ Âàëåíòèíó
Âàñèëüîâè÷ó:

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïåðåä-
íüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
11.06.2007 ¹ 112) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíî-
âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 23.04.2007 ¹ 19-3846, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 06.08.2007
¹ 6133, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä

Про передачу громадянину 
Перепелиці Валентину Васильовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Червонофлотській, 20*а 

в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 365/365 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121, пункту “а” статті 141 Земельного кодексу України та розгля�
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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10.11.2006 ¹ 2656, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 06.09.2007 ¹ 071/04-4-22/4904, Óêðà-
¿íñüêîãî äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî
³íñòèòóòó ïðîåêòóâàííÿ ì³ñò “Ä³ïðîì³ñòî”
â³ä 06.06.2006 ¹ 5-775, Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 07.09.2007 ¹ 22-2231/9, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
09.10.2007 ¹ 05-1733.

6.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòà-
ö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

7. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. 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 розгляд протесту 
заступника Генерального прокурора України

від 28.02.2008 № 07/3*13вих08 
на рішення Київської міської ради 

від 12.07.2007 № 1063/1724 
“Про передачу земельної ділянки товариству

з обмеженою відповідальністю “ІНТЕРСПОРТ”
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування спортивно*розважального
комплексу з критим 50*метровим басейном 

та житловими приміщеннями 
для спортсменів та інших осіб 

у пров. Лабораторному, 7*а 
у Печерському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 304/304 від 18 вересня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника Генерального прокурора України від 28.02.2008
№ 07/3�13вих08 на рішення Київської міської ради від 12.07.2007 № 1063/1724 “Про передачу земель�
ної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “ІНТЕРСПОРТ” для будівництва, експлуатації та об�
слуговування спортивно�розважального комплексу з критим 50�метровим басейном та житловими примі�
щеннями для спортсменів та інших осіб у пров. Лабораторному, 7�а у Печерському районі м. Києва”, вва�
жає неможливим його задоволення на нижченаведених підставах.

Зазначеним рішенням затверджено проект відведення та передано товариству з обмеженою відпові�
дальністю “ІНТЕРСПОРТ” в довгострокову оренду на 15 років земельну ділянку площею 3,09 га для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування спортивно�розважального комплексу з критим 50�метровим ба�
сейном та житловими приміщеннями для спортсменів та інших осіб у пров. Лабораторному, 7�а у Печер�
ському районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.

Рішення Київської міської ради від 12.07.2007 № 1063/1724 “Про передачу земельної ділянки товари�
ству з обмеженою відповідальністю “ІНТЕРСПОРТ” для будівництва, експлуатації та обслуговування спор�
тивно�розважального комплексу з критим 50�метровим басейном та житловими приміщеннями для спорт�
сменів та інших осіб у пров. Лабораторному, 7�а у Печерському районі. М. Києва” прийняте в порядку,
встановленому законодавством України, за результатами розгляду проекту відведення земельної ділян�
ки, який відповідно до частини шостої статті 123 Земельного кодексу України погоджено з органом із зе�
мельних ресурсів, природоохоронним і санітарно�епідеміологічним органами, органами архітектури та
культурної спадщини та отримав висновок державної землевпорядної експертизи.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 12.07.2007 № 1063/1724 “Про передачу
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “ІНТЕРСПОРТ” для будівництва, експлуата�
ції та обслуговування спортивно�розважального комплексу з критим 50�метровим басейном та житлови�
ми приміщеннями для спортсменів та інших осіб у пров. Лабораторному, 7�а у Печерському районі м. Ки�
єва”, діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачених Конституцією України та закона�
ми України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 9, 123 та пунктом 12 перехідних положень Земель�
ного кодексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà Ãåíå-
ðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè â³ä 28.02.2008
¹ 07/3-13âèõ08 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 12.07.2007 ¹ 1063/1724 “Ïðî
ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²ÍÒÅÐ-
ÑÏÎÐÒ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüíîãî
êîìïëåêñó ç êðèòèì 50-ìåòðîâèì áàñåéíîì
òà æèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè äëÿ ñïîðò-

ñìåí³â òà ³íøèõ îñ³á ó ïðîâ. Ëàáîðàòîðíî-
ìó, 7-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зарахування 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
закінченого будівництвом об’єкта 

комунального призначення — 
зовнішні теплові мережі 

на вул. О. Теліги, 37 г

Рішення Київської міської ради № 247/247 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 6, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 31 частини першої статті 26, частини другої, п’ятої статті 6, статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, на підставі акта робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом будівлі, споруди, приміщення від 22.02.08 та наказу Головного управління соціального за�
хисту населення від 20.02.08 № 74 “Про утворення робочої комісії по введенню в експлуатацію нової теп�
ломережі від ТК�111 до ТК�115 по вул. О. Теліги, 37 г” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çàê³í-
÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá’ºêò êîìóíàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ — çîâí³øí³ òåïëîâ³ ìåðåæ³ íà
âóë. Î. Òåë³ãè, 37 ã çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî
äîäàºòüñÿ.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåäàòè ó âîëî-
ä³ííÿ àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é
êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî” çàê³í÷åíèé áóä³â-

íèöòâîì îá’ºêò êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ, çàçíà÷åíèé ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåí-
íÿ, íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíîþ
óãîäîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна
в секретаріаті Київради

Про направлення 
депутатських запитів 

Київському міському голові 
та посадовим особам 

виконавчого органу Київради

Рішення Київської міської ради № 375/375 від 30 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

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

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñàäî-
âèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàòñüêèé
çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó â³äïîâ³äü
íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì Êè¿âðàäè ïðî-
òÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ çàïèòó.

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

ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî
ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè-
¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’-
ÿçàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿â-
ðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çà-
ïèò, ³ çàïðîïîíóâàâ ³íøèé ñòðîê, ÿêèé íå
ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç
äíÿ îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю

“АЛБЕНААРСЕНАЛБУД” 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування торговельного комплексу
на вул. Московській, 3 

у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 265/265 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðî-
øîâó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
Ìîñêîâñüê³é, 3 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 2 061 032,00 ãðí. (äâà ì³ëü-
éîíè ø³ñòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à òðèäöÿòü äâ³
ãðèâí³ 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðò-
íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê îö³íþâà-
÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 09.07.2008).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀËÁÅÍÀÀÐÑÅÍÀË-
ÁÓÄ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0817 ãà
çà 2 061 032,00 ãðí. (äâà ì³ëüéîíè ø³ñò-
äåñÿò îäíà òèñÿ÷à òðèäöÿòü äâ³ ãðèâí³ 00
êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî êîì-
ïëåêñó íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 3 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº
â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀËÁÅÍÀÀÐÑÅÍÀËÁÓÄ”
çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òà äîäàòêîâî¿ óãîäè äî Äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 01.07.2004,
çàðåºñòðîâàíèìè ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâ-

íî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 16.07.2004
¹ 82-6-00199 òà â³ä 19.12.2007 ¹ 82-6-
00466.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀË-
ÁÅÍÀÀÐÑÅÍÀËÁÓÄ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 3 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâî-
òèæíåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-
äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0817
ãà íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 3 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìî-
âàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì. 

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÀËÁÅÍÀÀÐÑÅÍÀËÁÓÄ” â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÀËÁÅÍÀÀÐÑÅÍÀËÁÓÄ”:
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6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-

ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянину 
Левченку Євгенію Михайловичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 19*в 

в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 367/367 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121, пункту “а” статті 141 Земельного кодексу України та розгля�
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó ë³êóâàëüíî-îçäîðîâ÷èõ çàêëà-
ä³â ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè “Óêðïðîôîçäî-
ðîâíèöÿ” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,07 ãà, â³äâå-
äåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â
òðóäÿùèõ â³ä 29.10.63 ¹ 1621 “Ïðî çà-
êð³ïëåííÿ çà Êè¿âñüêîþ òåðèòîð³àëüíîþ
Ðàäîþ ïî Óïðàâë³ííþ êóðîðòàìè ïðîô-
ñï³ëîê çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä ³ñíóþ÷èé áó-
äèíîê â³äïî÷èíêó ³ äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî
ñïàëüíîãî êîðïóñó”, òà â³äíåñòè ¿¿ äî çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè (ëèñòè-çãîäè â³ä 22.09.2004 ¹ 05-
39/1675 òà â³ä 09.11.2005 ¹ 01-12/2104).

2. Ïðèïèíèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
îñâ³òè ³ íàóêè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòè-
íîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,03 ãà,
â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 02.11.65 ¹ 1867
“Ïðî çàêð³ïëåííÿ çà Ì³ñüêèì â³ää³ëîì íà-
ðîäíî¿ îñâ³òè ì³ñüêâèêîíêîìó çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ï³ä ³ñíóþ÷èé äèòÿ÷èé áóäèíîê
¹ 2, äîäàòêîâèé â³äâîä äëÿ éîãî ðîçøè-
ðåííÿ òà äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî äèòÿ÷îãî
çàêëàäó”, òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè (ëèñò-
çãîäà â³ä 13.02.2006 ¹ 9-1/131-1).

3. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
ïåðåâåñòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ìèêî-
ëè Þíêåðîâà, 19-â äî çåìåëü çàïàñó æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ ðîçòàøóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ëåâ÷åíêó ªâãåí³þ Ìèõàéëîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà, 19-â â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëåâ÷åíêó ªâ-
ãåí³þ Ìèõàéëîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà, 19-â â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Ëåâ÷åíêó ªâãåí³þ Ìè-
õàéëîâè÷ó: 

7.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

7.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàð-
òîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïåðåäíüîãî
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 26.06.2007
¹ 137) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí
âèð³øóâàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 22.10.2007 ¹ 19-11928, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 10.12.2007
¹ 10219, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
10.11.2006 ¹ 2658, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 07.12.2007 ¹ 071/04-4-22/6924, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 22.06.2007 ¹ 4708, Óêðà¿íñüêî-
ãî äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòè-
òóòó ïðîåêòóâàííÿ ì³ñò “Ä³ïðîì³ñòî” â³ä
12.12.2007 ¹ 5-1986, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç
ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 29.11.2007 ¹ 22-2997/9, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
11.03.2008 ¹ 05-2867.

7.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

7.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

7.8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. 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 додатковий соціальний захист 
окремих верств населення міста Києва

Рішення Київської міської ради № 377/377 від 30 вересня 2008 року

Відповідно до статей 46, 143 Конституції України, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, з метою соціального за�
хисту мешканців столиці Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîðó÷èòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Êè¿âïàñòðàíñ” òà êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”
ðåàë³çîâóâàòè ð³÷í³ ïðî¿çí³ êâèòêè äëÿ
ïðî¿çäó ó íàçåìíîìó òà ï³äçåìíîìó âè-
äàõ êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó ïðàö³âíè-
êàì áþäæåòíèõ óñòàíîâ ñîö³àëüíî-êóëü-
òóðíî¿ ñôåðè òà îêðåìèì êàòåãîð³ÿì íà-

ñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà íàñòóïíèì ÷èíîì:
1.1. Ïðàö³âíèêàì ãàëóç³ îñâ³òè òà êóëü-

òóðè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ³íøèõ áþäæåò-
íèõ óñòàíîâ, ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé ñóêóïíèé
äîõîä ÿêèõ çà îñòàíí³é ì³ñÿöü, ùî ïåðå-
äóº ïðèäáàííþ ïðî¿çíîãî êâèòêà, íå ïå-
ðåâèùóº äâîêðàòíîãî ïðîæèòêîâîãî ì³í³-
ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ç â³äñòðî÷êîþ

ïëàòåæó íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ: íà îäèí-
äâà âèäè êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó — â³ä-
ñòðî÷êà íà êâàðòàë, òðè-÷îòèðè âèäè êî-
ìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó — â³äñòðî÷êà íà
ï³âðîêó.

1.2. Îäèíîêèì ìàòåðÿì òà ñ³ì’ÿì, ÿê³
âòðàòèëè ãîäóâàëüíèêà,— çà ï’ÿòäåñÿò â³ä-
ñîòê³â âàðòîñò³ êâèòêà íà äâà âèäè êîìó-
íàëüíîãî òðàíñïîðòó (îäèí ç ÿêèõ ìåòðî-
ïîë³òåí).

1.3. Ìàëîçàáåçïå÷åíèì áàãàòîä³òíèì
ñ³ì’ÿì, ÿê³ âèõîâóþòü òðüîõ ³ á³ëüøå ä³òåé,
ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì, íåïðàöþþ÷èì
ïðàöåçäàòíèì îñîáàì, ÿê³ äîãëÿäàþòü çà
³íâàë³äîì ² ãðóïè àáî 80-ð³÷íîþ îñîáîþ,
òà íåïðàöþþ÷èì îñîáàì, ÿê³ íàäàþòü ñî-
ö³àëüí³ ïîñëóãè,— áåçîïëàòíî.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ëüãè, ïåðåäáà-
÷åí³ öèì ð³øåííÿì, º äîäàòêîâèìè äî âæå
ïåðåäáà÷åíèõ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñ-
íèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âè-
êîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ òà ïåðåäáà÷èòè â³ä-
ïîâ³äí³ âèäàòêè ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà.

4. Âñòàíîâèòè, ùî âèêîíàííÿ ï³äïóíê-
ò³â 1.2 òà 1.3 ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ çä³é-
ñíþºòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу приватному підприємству 
“ІнТеКо” земельної ділянки 

для будівництва житлового будинку 
з вбудованими приміщеннями громадського

та торговельного призначення 
і підземним паркінгом 

на вул. Червонофлотській, 7 (літера “А”) 
у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 272/272 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàò-
íîìó ï³äïðèºìñòâó “²íÒåÊî” äëÿ áóä³â-
íèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíèìè
ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî òà òîðãîâåëü-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì
íà âóë. ×åðâîíîôëîòñüê³é, 7 (ë³òåðà “À”)
ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“²íÒåÊî”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó
íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 0,49 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâî-
ãî áóäèíêó ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè
ãðîìàäñüêîãî òà òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ ³ ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. ×åðâî-
íîôëîòñüê³é, 7 (ë³òåðà “À”) ó Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “²íÒåÊî”:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.02.2008 ¹ 19-2023, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 25.06.2008
¹ 1094, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 15.11.2007 ¹ 05-08/8006 òà
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 18.01.2008 ¹ 22-
58/35.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431

“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.7. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
áóäèíêó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè
â öüîìó áóäèíêó.

3.8. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâîãî áó-
äèíêó.

3.9. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-
òèð (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) â öüîìó æèò-
ëîâîìó áóäèíêó íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 38 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

3.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê áóä³âíèöòâà äî ìîìåíòó çäà÷³ â
åêñïëóàòàö³þ æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîç-
ì³ð³ 5% âèòðàò ç áóä³âíèöòâà, âèõîäÿ÷è ç
îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ
æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Ì³í³ñòåðñòâîì ðåã³î-
íàëüíîãî ðîçâèòêó ³ áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè
äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà äåíü îïëàòè,
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 39 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ö³íà ãð³õ³â

Òâîð÷èé ñîþç â³äîìîãî ðîñ³éñüêîãî ïðî-
äþñåðà Ðåíàòà Äàâëåò’ÿðîâà, ðåæèñåðà
Îëåêñàíäðà Ñòðèæåíîâà ³ ñöåíàðèñòà Àí-
äð³ÿ Êóðåé÷èêà â³äîìèé ê³íîìàíàì â³ä
2007 ðîêó. Ñàìå òîä³ âèéøëà ¿õíÿ ïåðøà
ñï³ëüíà ðîáîòà — åêñöåíòðè÷íà êîìåä³ÿ
“Ëþáîâü-ìîðêîâü” (â óêðà¿íñüêîìó ïðîêà-
ò³ “Êîõàííÿ-ç³òõàííÿ”), äå ãåðî¿â Êð³ñò³-
íè Îðáàêàéòå ³ Ãîø³ Êóöåíêà ïîì³íÿëè ò³-
ëàìè. Ï³ñëÿ íåùîäàâíüîãî âèõîäó ïðîäîâ-
æåííÿ êàðòèíè (òóò ò³ëàìè âæå ì³íÿëèñÿ
áàòüêè ç ä³òüìè) çà òâîðöÿìè åïîïå¿ ì³ö-
íî çàêð³ïèâñÿ ñòàòóñ êîìåä³îãðàô³â. Êîëè
æ Àíäð³é Êóðåé÷èê çàïðîïîíóâàâ ïðîäþ-
ñåðîâ³ ñöåíàð³é òðèëåðà, òîé âèð³øèâ ðè-
çèêíóòè: ïîäàâ ³äåþ çí³ìàòè çà öèì ñöå-
íàð³ºì ô³ëüì Îëåêñàíäðó Ñòðèæåíîâó,
ÿêèé äî òîãî íå ìàâ ó ïîñëóæíîìó ñïèñ-
êó êàðòèí “ñåðéîçíèõ” æàíð³â.

Íà ïîì³÷ ðåæèñåðîâ³ ç³áðàëè ñîë³äíó
êîìàíäó: ãîëîâí³ ðîë³ âèêîíóþòü Ìàðàò
Áàøàðîâ, â³äîìèé ñâî¿ìè ðîáîòàìè â “Ñè-
á³ðñüêîìó öèðóëüíèêó”, “Âåñ³ëë³”, “Äèêó-
íàõ”, à òàêîæ ç³ðêà ðàäÿíñüêîãî ê³íî ²ðè-
íà Êóï÷åíêî. Àêòðèñà íèí³ äîâîë³ çð³äêà
çí³ìàºòüñÿ, òóò æå ¿é ä³ñòàëàñÿ ðîëü ïðèí-
öèïîâîãî çàâó÷à æ³íî÷î¿ ã³ìíàç³¿.

Ô³ëüì çí³ìàëè â ßëò³. Çà ñþæåòîì ÷åðåç
õâîðîáó äðóæèíè Ëºðè (Îêñàíà Ëàâðåí-
òüºâà) ãåðîé Ìàðàòà Áàøàðîâà Àíäð³é Áº-
ëîâ ïåðå¿çäèòü ³ç ñ³ì’ºþ ó ïðîâ³íö³þ. Êî-
ëèøí³é ïðîôåñîð ñòîëè÷íîãî óí³âåðñèòå-
òó òóò âëàøòîâóºòüñÿ âèêëàäà÷åì ó æ³íî÷ó
ã³ìíàç³þ. Çãîäîì ä³çíàºòüñÿ, ùî â êëàñ³, äå
éîãî ïðèçíà÷åíî êåð³âíèêîì, íå òàê äàâ-
íî çàãèíóëà ä³â÷èíêà. Íàìàãàþ÷èñü ç’ÿñó-
âàòè ïîäðîáèö³ çàãàäêîâî¿ ñìåðò³, Áºëîâ
âèÿâëÿº íå ìåíø ö³êàâèé ôåíîìåí: íàé-

êðàùà ïîäðóãà çàãèáëî¿ Þëåíüêà (Äàøà
Áàëàáàíîâà) ìàº óí³êàëüíó õâîðîáó ìîçêó.
Â ñâî¿ 12 ðîê³â ä³â÷èíêà ïñèõ³÷íî ðîçâè-
íåíà íà âñ³ 25. Þëåíüêà æèâå óäâîõ ³ç ìà-
ìîþ Â³ðîþ (Àííà Êàçþ÷èö) ³ ö³êàâèòüñÿ
Áºëîâèì ÿê ïîòåíö³éíèì òàòîì äëÿ ñåáå ³
÷îëîâ³êîì äëÿ ìàìè. Àðãóìåíòè ä³â÷èíêè
ñòàþòü äåäàë³ ïåðåêîíëèâ³øèìè ï³ñëÿ òî-
ãî, ÿê äîáðîïîðÿäíèé ñ³ì’ÿíèí Áºëîâ çðà-
äæóº ñâîþ äðóæèíó ç ìàìîþ Þë³. Çãîäîì
çà â³äìîâó êèäàòè ñâîþ ðîäèíó ³ ïåðåáè-
ðàòèñÿ äî íèõ ä³â÷èíà ö³íè÷íî âáèâàº â÷è-
òåëÿ, ÿê â÷èíèëà ç îäíèì çà¿æäæèì õóäîæ-
íèêîì òà íàéêðàùîþ ïîäðóãîþ.

Íà îñíîâ³ òàêî¿ íàïðóæåíî¿ ³ äîâîë³
ìàëîâ³ðîã³äíî¿ ³ñòîð³¿ òâîðö³ ô³ëüìó ðîç-
äóìóþòü íà òåìó ãð³õîïàä³ííÿ ³ ðîçïëàòè
çà ñâî¿ â÷èíêè. Öå ïîïðè òå, ùî â÷èíêè
ä³â÷èíêè øâèäøå õâîðîáëèâî-ïàòîëîã³÷-
í³, í³æ ñõîæ³ íà â÷èíêè çàðàäè âñåëåí-
ñüêî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. Ïðîòå Ìàðàò Áà-
øàðîâ íà ïðåì’ºð³ â Êèºâ³ íå âòîìëþ-
âàâñÿ ïîâòîðþâàòè, ùî ãîëîâíå çàâäàííÿ
êàðòèíè â³í áà÷èòü ó òîìó, àáè çàñòåðåã-
òè ëþäåé â³ä çðàäè, ÿêà ïðèíîñèòü ãîðå
ð³äíèì òà áëèçüêèì. À òàêîæ íàãàäàòè,
ùî ðîçïëàòà çà ãð³õè ðàíî ÷è ï³çíî òàêè
áóäå

Ñêàçàíî — ç³ãðàíî
Ðîìàí Êîôìàí çìóñèâ ìóçèêó Ãåíäåëÿ “çàãîâîðèòè”
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Мин лої неділі дири-
ент Роман Кофман
представив на сцені
Колонної зали Націо-
нальної філармонії
У раїни чер овий
онцерт із авторсь о-
о ци л "Вели і іме-
на". Кончерто ґроссо
Геор а Фрідріха Ген-
деля запропонова-
ній версії на адали
про ті часи, оли м -
зи роз міли без
слів.

Çì³ñò Ãåíäåë³âñüêîãî âå-
÷îðà â ñòîëè÷í³é ô³ëàðìî-
í³¿ âèçíà÷èëè çíàìåíèò³
Êîí÷åðòî ãðîññî (ç ³òàë³é-
ñüêî¿ concerto grosso — âå-
ëèêèé êîíöåðò) ç³ çá³ðíè-
êà îïóñ 6. Çà âèíÿòêîì òðå-
òüîãî, øîñòîãî ³ ñüîìîãî,
áóëî ïðåäñòàâëåíî âñ³ äâà-
íàäöÿòü êîíöåðò³â. Êîìïî-
çèòîð í³áèòî íàïèñàâ ¿õ çà
äâàíàäöÿòü äí³â (òîáòî êî-
æåí äåíü ñòâîðþâàâ ïî îä-
íîìó êîíöåðòó), ³ âîíè ïî-
÷àòêîâî âèêîíóâàëèñÿ ÿê
âñòàâí³ ÷àñòèíè éîãî æ ìî-
íóìåíòàëüíèõ îðàòîð³é. Ç
ö³ºþ îáñòàâèíîþ ÷àñòî ïî-
â’ÿçóþòü óðî÷èñòèé õàðàê-
òåð ìàéæå âñ³õ 12 êîíöåð-
ò³â ³ íåîäì³ííî öèòóþòü
ñëîâà Ãåíäåëÿ òàê, íåìîâ
ñêàçàí³ âîíè ñàìå ïðî ö³
òâîðè: “Ìåí³ áóëî á ïðè-
êðî, ÿêáè ÿ ïðèíîñèâ ëþ-
äÿì îäíó ëèøå íàñîëîäó;
ìîÿ ìåòà — ðîáèòè ¿õ êðà-
ùèìè”.

Ó íàø ÷àñ, êîëè ìóçèö³

íàâðÿä ÷è õòîñü ïðèïèñóº
âèõîâíó ôóíêö³þ, òàêà
ñåíòåíö³ÿ âèäàºòüñÿ ùî-
íàéìåíøå óòîï³ºþ. Îäíàê
ùå ÿêèõîñü òðèñòà ðîê³â
òîìó ÷îãîñü íàâ÷èòèñÿ ³ ïå-
ðåéíÿòè â³ä òîãî ÷è ³íøî-
ãî ìóçè÷íîãî òâîðó, à íå
ëèøå ä³ñòàòè â³ä ïðîñëóõî-
âóâàííÿ ïåâíó åñòåòè÷íó
íàñîëîäó, áóëî ñïðàâîþ íå
òå, ùîá çîâñ³ì áóäåííîþ,
çâè÷íîþ äëÿ âñ³õ, ïðîòå

ö³ëêîì ìîæëèâîþ. Éäåòü-
ñÿ ïðî çâ’ÿçîê ìóçè÷íîãî
ìèñòåöòâà ç îðàòîðñüêèì.
Ïàðàëåë³ ì³æ ñëîâîì òà ìó-
çèêîþ ïåð³îäó ê³íöÿ
ÕV²² — ïî÷àòêó ÕV²²² ñòî-
ð³÷ áóëè íàñò³ëüêè ïðèí-
öèïîâèìè é âèçíà÷àëüíè-
ìè, ùî îäèí òåîðåòèê òî-
ãî ÷àñó íàâ³òü äèôåðåíö³-
þâàâ “õîðîøèé” ³ “ïîãà-
íèé” ñòèëü çà òèì, íàñê³ëü-
êè â³í ïîâ’ÿçàíèé ³ç ðèòî-

ðèêîþ. Áåç çíàííÿ ðèòî-
ðè÷íèõ ô³ãóð, òîáòî çà-
øèôðîâàíèõ ó ìóçèö³ ñë³â-
ñèìâîë³â, íåìîæëèâî çðî-
çóì³òè, íàïðèêëàä, çì³ñòó
òâîð÷îñò³ Îðëàíäî Ëàññî.
Áåç íèõ íåðåàëüíî ñüîãî-
äí³ çáàãíóòè é ìóçèêó Éî-
ãàííà Ñåáàñòüÿíà Áàõà. Ñó-
÷àñíèê Áàõà — Ãåíäåëü,
áåçïåðå÷íî, òàêîæ áóâ äîá-
ðå îá³çíàíèé ³ç ìèñòåöòâîì
îðàòîðà, çíàþ÷è ñåíñ ïðè-

éîì³â åôåêòèâíîãî âïëèâó
íà ïóáë³êó.

Ñàìå ïðî öå ìèìîâîë³
âèíèêàëè äóìêè ï³ä ÷àñ
âèêîíàííÿ Êè¿âñüêèì êà-
ìåðíèì îðêåñòðîì ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì Ðîìàíà Êîô-
ìàíà çãàäàíèõ Êîí÷åðòî
´ðîññî. Âèðàçí³ñòü ôðàç,
ïàóç, ìóçè÷íèõ òåì ³ ìîòè-
â³â, äèíàì³÷íèõ íþàíñ³â,
êîíòðàñò³â ì³æ ÷àñòèíàìè
öèêëó íàñò³ëüêè ï³äêóïî-

âóâàëà, ùî, çäàâàëîñÿ,
“îãîëþâàëàñü” ëîã³êà ïîáó-
äîâè ñàìî¿ ñòðóêòóðè êîì-
ïîçèö³¿, êîòðà, íà ïåðøèé
ïîãëÿä, äëÿ ñëóõà÷à ïîâèí-
íà çàëèøàòèñÿ çà êàäðîì.
Íåõàé ñëîâî “ðîçóì³òè” ó
â³äíîøåíí³ äî ìóçèêè ÿê
âèäó ìèñòåöòâà çâó÷èòü
òðîõè äèâíî, âò³ì, ó öüîìó
âèïàäêó ÷îìóñü íå ñïàäàº
íà äóìêó æîäíå ³íøå ñëî-
âî. Àäæå ïðîñòî â³ä÷óâàòè
³, ðîçñëàáèâøèñü, íàñîëî-
äæóâàòèñÿ ìóçèêîþ íà öüî-
ìó êîíöåðò³ áóëî ìàéæå
íåìîæëèâî: çäàâàëîñÿ, ðè-
çèêóºø ïðîïóñòèòè âêðàé
âàæëèâó “³íôîðìàö³þ”, çà-
êëàäåíó â êîæíîìó òàêò³ —
âàæëèâó ïåðåäîâñ³ì äëÿ ðî-
çóì³ííÿ òîãî ÷è ³íøîãî
òâîðó ÿê ö³ëîãî.

Ãîëîâí³ “îðàòîðè”, ñî-
ë³ñòè, â êîæíîìó íàñòóï-
íîìó Êîí÷åðòî ´ðîññî çì³-
íþâàëè îäèí îäíîãî. Ïðî-
òå íàéêðàùèìè âèÿâëÿëè-
ñÿ ñàìå ò³, ùî, íå âïàäà-
þ÷è ó êðàéí³ñòü, ðîçóìíî
áàëàíñóâàëè ì³æ ïëèíí³ñ-
òþ é ïëàâí³ñòþ ìåëîä³é òà
÷³òê³ñòþ, ô³ë³ãðàíí³ñòþ,
“êëàâåñèííîþ” òåõí³êîþ
ãðè. Ñåðåä òàêèõ: ñêðèïà-
ë³ — Êèðèëî Øàðàïîâ,
²ãîð Ðÿá³í³í, ²âàííà Ðîñà,
â³îëîí÷åë³ñòè Äìèòðî Ãëó-
ùåíêî òà Ñåðã³é Çàãðèâèé.
Íàòîì³ñòü ßíæèìà Ìîðî-
çîâà òà Àíòîí³íà Þøà
(ñêðèïêà) á³ëüøå òÿæ³ëè äî
ðîìàíòè÷íîãî, ÷óòòºâîãî
çâóêó, ùî é â³ä÷óâàëîñÿ
ïåâíèì äèñáàëàíñîì ó àí-
ñàìáë³. Ìîæëèâî, òàêå âðà-
æåííÿ é ìèìîâ³ëüíå. Îä-
íàê òå, ùî ìóçèêà Ãåíäåëÿ
ï³ä äèðèãåíòñüêîþ ïàëè÷-
êîþ ìàåñòðî Êîôìàíà “çà-
ãîâîðèëà” — ôàêò

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У столичних інотеатрах триває по аз російсь о о фільм "Юлень а.
Смертельні ро и". На офіційній прем’єрі в Києві фільм презент вав
ви онавець оловної ролі росіянин Марат Башаров. На д м а тора,
попри те, що "Юлень а" за жанром — остросюжетний трилер, пор -
шені в ньом проблеми вічні.

Марат Башаров на прем’єрі в Києві не втомлювався повторювати, що оловне завдання "Юлень и"
застере ти людей від зради, я а приносить оре рідним та близь им
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Роман Кофман не давав п бліці проп стити "інформацію", за ладен в ожном та ті твор

Ìàðàò Áàøàðîâ ó Êèºâ³ ïðåçåíòóâàâ
ô³ëüì “Þëåíüêà”
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня столицю відві-
дав ви онавець інтеле т ально о
шансон Псой Королен о. В п’ят-
ницю шансоньє влашт вав вечір,
присвячений пам’яті ле енди сві-
тово о мистецтва Діни Верні, а в
с бот представив іноперфор-
манс "Третя Міщансь а", де
стріч а Абрама Рома поєдналася
з йо о м зичними оментарями.

Êîíöåðòè Ïñîÿ Êîðîëåíêà â Êèºâ³ âè-
ð³çíÿþòüñÿ ö³êàâèì äîñâ³äîì, ïåðåäóñ³ì
äëÿ ñàìîãî àâòîðà: ï³ä ÷àñ ìèíóëîãî â³ä-
â³äóâàííÿ ñòîëèö³ â ðàìêàõ ïðîåêòó
“Áîìæàðò” â³í äàâ áëàãîä³éíèé êîíöåðò
ó öåíòð³ áåçïðèòóëüíèõ “Ñòåôàí³ÿ”.
Îñòàííþ çóñòð³÷ ïîåòà-øàíñîíüº ç êè-
¿âñüêîþ ïóáë³êîþ âëàøòóâàâ æóðíàë
“ÒÎÏ 10”, äå Ïñîé Êîðîëåíêî º ïîñò³é-
íèì êîëóìí³ñòîì. Ïðèºìíî, ùî ÷èòà÷³
æóðíàëó çìîãëè ïîòðàïèòè íà òâîð÷³ âå-
÷îðè Ïñîÿ áåçïëàòíî — çà çàïðîøåííÿ-
ìè.

Ïñîé Êîðîëåíêî — îñîáèñò³ñòü íåîð-
äèíàðíà. Éîãî ñïðàâæíº ³ì’ÿ — Ïàâëî
Åäóàðäîâè÷ Ë³îí. Ô³ëîëîã çà îñâ³òîþ, â³í
ñâîº íèí³øíº ïð³çâèùå çàïîçè÷èâ ó ãå-
ðîÿ òåìè ñâîº¿ êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿
Âîëîäèìèðà Ãàëàêò³îíîâè÷à Êîðîëåíêà.
Âëàñíå, ïñåâäîí³ì ï³äêàçàíèé ëèñòîì
Âîëîäèìèðà Êîðîëåíêà äî áðàòà ²ëàð³î-
íà, â ÿêîìó â³í ³ðîí³çóº íàä ðîäèííèì
çâè÷àºì íàçèâàòè ä³òåé íà ÷åñòü ñâÿòèõ:
“Òè — ²ëàð³îí, áàòüêî — Ãàëàêò³îí. Íà-

ðîäèñü ÿ â äåíü ñâÿòîãî Ïñîÿ — áóòè ìå-
í³ Ïñîºì Êîðîëåíêî”. Ïñîé Êîðîëåíêî
ïî÷àâ äàâàòè êîíöåðòè â 1997 ðîö³, âè-
ñòóïàâ ó áàãàòüîõ ìóçè÷íèõ ìîñêîâñüêèõ
êëóáàõ. Éîãî îñòàííÿ ðîáîòà — ïëàò³â-
êà “Íà ñõîäàõ ïàëàöó”, çá³ðêà ôðàíöóçü-
êèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü ó ïåðåêëàä³ Ê³ðè
Ñàïã³ð.

Ìóçè÷í³ ïåðôîðìàíñè Ïñîÿ ÿñêðàâ³ òà
åíåðãåòè÷í³. Øàíñîíüº âèêîðèñòîâóº
ñöåí³÷í³ òåêñòè, çì³øóº ð³çí³ ìîâè (íàé-
÷àñò³øå öå ðîñ³éñüêà, àíãë³éñüêà, ôðàí-
öóçüêà òà ³äèø), åêñïåðèìåíòóº ç ï³ñåí-
íèìè òðàäèö³ÿìè, äèâóº íåçâè÷íèìè

êóëüòóðíèìè àëþç³ÿìè. Íåçì³ííèé ³íñò-
ðóìåíò Ïñîÿ — òàê çâàíà ãàðìîõà, ñèí-
òåçàòîð ³ç âêëþ÷åíèì òåìáðîì àêîðäåî-
íó. Ðàçîì ³ç òèì, Ïñîé Êîðîëåíêî çàëè-
øàºòüñÿ ñåðéîçíèì ó÷åíèì-ë³íãâ³ñòîì òà
ïîë³ãëîòîì. Ìóçè÷íó òâîð÷³ñòü â³í ïîºä-
íóº ç æóðíàë³ñòèêîþ: ïðàöþº îãëÿäà÷åì
“Íåçàâèñèìîé ãàçåòû” ³ ïîðòàëó “Ðóñ-
ñêèé ìèð”.

Ïåðøèé òâîð÷èé âå÷³ð Ïñîÿ Êîðîëåí-
êà â Êèºâ³, ùî â³äáóâñÿ 20 ëþòîãî, øàí-
ñîíüº ïðèñâÿòèâ ïàì’ÿò³ Ä³íè Âåðí³, ùî
ì³ñÿöü òîìó ï³øëà ç æèòòÿ, ê³ëüêà äí³â
íå äîæèâøè äî 90-ð³÷÷ÿ. Íàòóðíèöÿ òà

ìóçà âèäàòíîãî ñêóëüïòîðà Àð³ñòèäà
Ìàéîëÿ â ðàäÿíñüêèõ êîëàõ â³äîìà ³ ÿê
âèêîíàâèöÿ áëàòíèõ ï³ñåíü, ÿêà ñï³âàëà
íàâ³òü â³äîìó êîìïîçèö³þ “Ïîñòîé, ïà-
ðîâîç”. Ïðîãðàìà ï³ä ïðîìîâèñòîþ íà-
çâîþ “Âåðí³Sage” ì³ñòèëà ë³ðè÷íî-íîñ-
òàëüã³÷íèé õàðàêòåð. Ãîñò³ âå÷îðà ïî÷ó-
ëè óëþáëåí³ êîìïîçèö³¿ øàíñîíüº, à
ïðèºìíîþ íåñïîä³âàíêîþ ñòàâ ³ìïðîâ³-
çîâàíèé äóåò Ïñîÿ Êîðîëåíêà ç âèäàò-
íèì óêðà¿íñüêèì õóäîæíèêîì Îëåêñàí-
äðîì Ðîéòáóðäîì. Á³ëüø³ñòü øàíóâàëü-
íèê³â òâîð÷îñò³ Ïñîÿ çíàëè ï³ñí³ íàïà-
ì’ÿòü é ðàäî ï³äñï³âóâàëè âèêîíàâöþ.

Íàñòóïíîãî äíÿ Ïñîé Êîðîëåíêî
âëàøòóâàâ ê³íîâå÷³ð. Íà åêðàí³ äåìîí-
ñòðóâàëè í³ìèé ô³ëüì Àáðàìà Ðîìà
“Òðåòÿ Ì³ùàíñüêà”, çíÿòèé ó 1927 ðîö³.
Ãîëîâí³ ðîë³ ó ÷îðíî-á³ë³é ñòð³÷ö³ ïðî
ëþáîâíèé òðèêóòíèê “÷îëîâ³ê-äðóæèíà-
äðóã ÷îëîâ³êà” âèêîíàëè Ëþäìèëà Ñåìå-
íîâà, Ìèêîëà Áàòàëîâ òà Âîëîäèìèð Ôî-
ãåëü. Ñóïðîâîäæóâàâñÿ ô³ëüì ìóçè÷íè-
ìè êîìåíòàðÿìè Ïñîÿ Êîðîëåíêà, ùî
öüîãî ðàçó ãðàâ íà ðîÿë³. Ââàæàþòü, ùî
â ñòð³÷ö³ ðåæèñåð â³äîáðàçèâ “êîõàííÿ
âòðüîõ” Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî òà
ðîäèíè Îñèïà ³ Ë³ë³¿ Áðèê. Öÿ “åðîòè÷-
íà óòîï³ÿ” íàáóëà íîâîãî, ô³ëîñîôñüêî-
ãî çì³ñòó çàâäÿêè ìóçè÷íîìó ñóïðîâîäó
Ïñîÿ Êîðîëåíêà. Âïåðøå â³í îðãàí³çó-
âàâ ê³íîïåðôîðìàíñ “Òðåòÿ Ì³ùàíñüêà”
â ðàìêàõ ïðîåêòó “Í³ìå ê³íî — æèâà ìó-
çèêà” äëÿ Ìîñêîâñüêîãî êíèæêîâîãî
ôåñòèâàëþ â 2007 ðîö³. “Îáðàâ ñàìå öþ
ñòð³÷êó, áî â êîæíîìó êàäð³ ãåí³àëüíî
âò³ëþºòüñÿ òåìà ïîäîëàííÿ áóäåííî¿ ëî-
ã³êè ñòàâëåííÿ äî ëþäèíè, ðå÷åé, äîìó,
ì³ñòà, ñâ³òó”,— ðîçïîâ³â Ïñîé Êîðîëåí-
êî

Âåðí³ñàæ, “í³ìå ê³íî” 
³ Ïñîé Êîðîëåíêî
Ðîñ³éñüêèé øàíñîíüº ïðåçåíòóâàâ ó Êèºâ³ äâ³ ïðîãðàìè

Оле сандр Ройтб рд не втримався, аби не підспівати Псою Королен о
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

“А�ціонерне

товариство�“Каліон

Бан��У�раїна”

(01034,�м.�Київ,

в�л. Володимирсь�а,�23-а,

тел.�490-14-00,�

фа�с�490-14-05)

повідомляє,�що�щорічні

За�альні�збори�а�ціонерів

відб�д�ться�10 �вітня�2009

ро���об�11.00�за адресою:

9,�Набережна�Президента

Поля�Д�мера,�92920,

м. Париж,�Ля Дефанс

Седе�с,�Франція.

Реєстрація�а�ціонерів

здійснюється�за�в�азаною

адресою�з�10.30�до�11.00.

Порядо��денний:

1. Затвердження�резльтатів�діяльності

�2008�році�звіт�Спостережної�Ради,

Ревізійної��омісії�та�зовнішньо�о�а-

дитора.

2. Розподіл�прибт��2008�ро�,�випла-

та�дивідендів.

Представни�ам�а�ціонерів�необхідно

мати�до�мент,�що�посвідчє�особ,�та

належним� чином� оформлен� довіре-

ність�на�право�часті�та��олосвання�на

За�альних�зборах�а�ціонерів�Бан�.

Правління�А�ціонерно�о�

товариства�“Каліон�Бан��У�раїна”

ЗАТ�“Компле�сне�підприємство

широ�опрофільно�о�б�дівництва�—�2”�

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

я�і�відб�д�ться�10��вітня�2009�ро���о�18.00�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Тампере,�13-Б.�

Реєстрація�з�17.00�до�17.45.

Порядо��денний:

- Обрання�Голови�та�Се�ретаря�Зборів.

- Звіт� Голови� правління� про� резльтати�фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� за

2008�рі�.�

- Звіт�Спостережної�ради�за�звітний�період.�

- Звіт�Ревізійної��омісії�за�звітний�період.�

- Затвердження�річно�о�фінансово�о�звіт�за�2008�рі�.�

- Затвердження�поряд��розподілення�прибт�ів�та�виплати�дивідендів�за�2008�рі�.

Для�часті��за�альних�зборах�необхідно�мати�при�собі�до�мент,�що�посвідчє

особ,�а�повноваженим�представни�ам�а�ціонерів,��рім�то�о,�довіреність�на�право

часті��зборах.�

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

підприємства�(тис.��рн)

Довід�и�за�телефоном�(044)�573-33-74

Правління�ЗАТ

Наймен�вання�по�азни�ів

Період�(тис.��рн)

Звітний�

2008�р.

Попередній

2007�р.

Усьо�о�а�тивів 64137 15057

Основні�засоби�(залиш�ова�варт.) 14099 7028

Достро�ові�фінансові�інвестиції 1031 556

Запаси 227 116

Смарна�дебіторсь�а�забор�ованість 19632 6389

Грошові��ошти�та�е�віваленти 79 47

Нерозподілений�прибто��(збито�) 23463 10079

Власний��апітал 24388 10384

Статтний��апітал 740 240

Дов�остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 15990 4304

Чистий�прибто��(збито�) 18005 9625

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 4067 2400

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви�плених�протя�ом

період�(шт.)
- -

За�альна�сма��оштів,�витрачених�на�ви�п

власних�а�цій�протя�ом�період
- -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період

(осіб)
73 56

КИЇВСЬКА�МІСЬКА�ДЕРЖАВНА�АДМІНІСТРАЦІЯ�

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС�ПО�ВІДБОРУ�СТРАХОВИКІВ�МАЙНА,�

ЯКЕ ПЕРЕБУВАЄ�У�КОМУНАЛЬНІЙ�ВЛАСНОСТІ�

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ�МІСТА�КИЄВА

Кон��рс� проводиться� Головним� правлінням� �омнальної� власності

м. Києва�ви�онавчо�о�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації).

ВИМОГИ,

я�им�мають�відповідати�страхові��омпанії�для�то�о,�щоб�бти�допщеними

до��ладання�до�оворів�страхвання�майна,�що�належить��омнальним

підприємствам.

1. Наявність�ліцензій�на�право�провадження�страхової�діяльності��формі

добровільно�о�страхвання�від�во�невих�ризи�ів�та�ризи�ів�стихійних�явищ,

страхвання�майна� [(�рім� залізнично�о,� наземно�о,� повітряно�о,� водно�о

транспорт� (морсь�о�о� внтрішньо�о� та� інших� видів� водно�о� транспорт),

вантажів�та�ба�аж�(вантажоба�аж),�страхвання�наземно�о�транспорт�(�рім

залізнично�о),� � формі� обов’яз�ово�о� страхвання� цивільно-правової

відповідальності�власни�ів�наземних�транспортних�засобів.

Для�підтвердження�вимо��цьо�о�пн�т�надаються�нотаріально�засвідчені

�опії�відповідних�ліцензій.

2. Досвід�роботи�в��алзі�страхвання�майна�юридичних�осіб�не�менше�5

ро�ів.

Для�підтвердження�вимо��цьо�о�пн�т�надаються�не�менше�5�відповідних

�опій�до�оворів�страхвання�за��ожен�рі�.

3. Частина�сформованих�страхових�резервів,�що�представлена�а�тивами

та�их��ате�орій,�я���рошові��ошти�на�поточном�рахн�,�бан�івсь�і�в�лади

(депозити)�повинна�с�ладати�не�менше�15�млн��рн.

Для� підтвердження� вимо�� цьо�о� пн�т� надається� розділ� 6� “Умови

забезпечення�платоспроможності�страхови�а”�на�останню�звітн�дат�в�обсязі,

передбаченом�розпорядженням�Держфінпосл��від�03.02.2004�ро��№�39.

4. Наявність��страхови�а�власно�о�підрозділ,�що�здійснює�вре�лювання

страхових� випад�ів� (тобто� �отє� та� збирає� всі� необхідні� до�менти� для

оформлення�страхово�о�а�т�та�виплати�страхово�о�відш�одвання).

Для� підтвердження� вимо�� цьо�о� пн�т� надається� засвідчена� печат�ою

заявни�а��опія�штатно�о�розпис.

5. Наявність��страхови�а�діючої�автоматизованої�інформаційної�системи,

що�дозволяє�вести�облі��всіх�операцій�при�здійсненні�страхової�діяльності�—

�ладання�та�ви�онання�до�оворів�страхвання.

Для� підтвердження� вимо�� цьо�о� пн�т� надається� інформаційний� лист,

підписаний� �ерівни�ом� та� �оловним�бх�алтером,� засвідчений� печат�ою

заявни�а.

Телефон�для�довідо��—�278-77-31.

Кон�рсні�пропозиції�приймаються��запечатаном��онверті� за�адресою:

м. Київ,� вл.� Хрещати�,� 10,� �ім.� 510� протя�ом� 15� �алендарних� днів� з� дня

опблі�вання�цьо�о�о�олошення.

Головне��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва

М��ачівсь�ий�місь�районний�с�д�За�арпатсь�ої�області�ви�ли�ає�Че�ан

Мар’ян�Іванівн�в�сдове�засідання,�призначене�на�15.00��4�березня�2009�ро�,

я�е�відбдеться�в�приміщенні�М�ачівсь�о�о�місь�районно�о�сд�(м.�М�ачево,

вл.� К.�Беляєва,� 8/1)� я�� відповідачів� � цивільній� справі� за� позовом�Романа

Ференца� Дьордьовича� до�М�ачівсь�о�о� місь�ви�он�ом,� За�арпатсь�ої

облдержадміністрації,�Че�ан�Івана�Михайловича,�Че�ан�Мар’яни�Іванівни,�Че�ан

Оле�сандра�Івановича�про�снення�переш�од���ористванні�майном.

Сддя�О. В.�Фази�ош

Ви�онавчий�ор�ан

Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення

ва�антних�посад:

� ре�тора�Київсь�о�о�інститт�мзи�и�ім.�Р.М.�Глієра;

� ре�тора� Київсь�ої� мніципальної� а�адемії

естрадно�о�та�цир�ово�о�мистецтв.�

Основні�обов’яз�и:

- ор�анізовє� проведення� навчально-виховно�о

процес�щодо�під�отов�и�фахівців�відповідних

освітньо-�валіфі�аційних�рівнів�на�рівні�державних

стандартів�я�ості�освіти;

- сприяє� створенню� ори�інальних� авторсь�их

навчальних�про�рам;

- забезпечє� професійн� під�отов�� працівни�ів

�алзі�мистецтв,�на�ово-педа�о�ічних�працівни�ів

і�спеціалістів�навчально�о�за�лад.

Основні�вимо�и:��ромадянство�У�раїни,�на�овий

стпінь�до�тора�або��андидата�на�,�вчене�звання�—

професор,�досвід�роботи�в�на�ово-педа�о�ічній�сфері

та�правлінсь�ої�діяльності��вищих�навчальних�за�ладах

на�посадах�ре�тора� (дире�тора),�мистець�а�освіта,

аналітичні�здібності,�висо�а�працездатність�та�відданість

роботі,��омні�абельність,�чесність�та�порядність.

До��менти:� заява� про� часть� � �он�рсі,

особовий�листо�� з� облі�� �адрів� з�фото�рафією,

автобіо�рафія,� �опії� до�ментів� про� вищ�освіт,

на�ові� стпені� і� вчене� звання,� списо��др�ованих

праць� і� винаходів,� завірених� � встановленом

поряд�,� про�рам� розвит�� вищих� навчальних

за�ладів,�довід��про�стан�здоров’я�(�т.ч.�психічно�о).

До�менти�приймаються�протя�ом�місяця�з�дня

пблі�вання� за� адресою:� м.� Київ-01004,

бльв. Т. Г. Шевчен�а,�3.

Довід�и�за�тел.:�279-52-82,�279-72-51.

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о

майна�У�раїни�по м. Києв��

повідомляє�про�підс�м�и�приватизації�шляхом�ви��п�

об’є�та��р.�А��ом�нальної�власності:

- нежилі�приміщення�за�альною�площею�57,1��в.�м,�розташовані�за

адресою:�м.�Київ,�вл.�Сєченова,�5,�літ.�А,�приватизовані�фізичною

особою�за�233280,0 �рн,�в�том�числі�ПДВ�38880,0��рн.

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 328402�на�ім’я�Денисен�а

Оле�сандра� Оле�сійовича

вважати�недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 501539�на�ім’я�Ге�іна�Ана-

толія�Михайловича�вважати

недійсним.

� Втрачені� атестат� КВ

№ 24298910� та� додато�� до

атестата� 02А�№ 409813� на

ім’я�Тимчен�а�Ярослава�Ед-

вандовича� вважати� недійс-

ними.
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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 3032
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Володимир БИСТРЯКОВ,
омпозитор, засл жений ар-
тист У раїни:
— Сьо одні най ращий подар -

но для чолові а — висо ооплач -
вана робота. Я що др жина спро-
можна, то може подар вати спіль-
н п тів для відпочин в теплих
раїнах. З точ и зор мориста,
най ращий подар но —мило і мо-
т зо (на жаль, та і реалії сьо о-
дення). Гарний подар но — хоро-
ший чоловічий оде олон, а втім, по-
трібно знати сма и. Теща вчора по-
дар вала мені р шни з написом
BMW, значення літер на я ом зна-
ове для нашої родини — Бистря-
оваМарія Володимирівна. Не вар-
то дар вати оріл — і сам її змо-
же пити, ліпше я ісь потрібні
дрібниці, отрі постійно зайнятий
чолові нія не придбає. Я часто
б вав омпаніях я вед чий чи ар-
тист і бачив, оли в с ромній ом-
панії олі архів робили презент на

шталт винтів и чи яхти на 15 осіб.
А я ось подар вали старий відре-
монтований “Запорожець”. Наст п-
но о дня йо о власни ові потрібно
б ло повертатися в Мос в , і він
стіль и час та рошей витратив,
щоб оформити до менти, розмит-
нити машин , я стар іномар .
Разом з подар н ом іменинни от-
римав порцію оловно о болю!

Влада ЛИТОВЧЕНКО, прези-
дент модельно о а ентства
KARIN MMG:
— Подар но для чолові а ці а-

во робити, особливо оли жін а
помічає, що йом потрібно. Зазви-
чай це ті речі, придбати я і чоло-
ві ові бра є час . Щось із т алет-
ної серії — оде олон, засоби для
до ляд за ш ірою або ж дорожні
с м и, а сес ари, ці аві шарфи,
рават и, ремені та інші різнома-
нітні а сес ари. Тобто сіля і при-
ємні дрібнич и!

×îëîâ³êàì 
ïîòð³áíî äàðóâàòè...

Ëþáîâ — íàéêðàùèé
ïîäàðóíîê 
äëÿ ÷îëîâ³êà
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

“Ì³ñ Óêðà¿íà-Âñåñâ³ò”
ñòàëà ìåøêàíêà 
Äîíåöüêà
Êîðîíó íàéêðàñèâ³øî¿ ä³â÷èíè çäîáóëà 
åêñ-”Â²À Ãðà” Êð³ñò³íà Êîö-Ãîòë³á
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п’ятницю в Києві визна-
чали найвродливіш дів-
чин в он рсі раси
"У раїна-Всесвіт". Серед
15 дівчат ж рі, на чолі з
меценатом Ері ом Трам-
пом, обрало 25-річн бі-
ляв з Донець а, в мин -
лом часницю р пи "ВІА
Гра" Крістін Коц-Готліб.
Першою віце-міс стала
донь а а тор и Оль и
С мсь ої иян а Антоніна
Паперна.

20 æîâòíÿ â êîíöåðò-õîë³ Free-
dom â³äáóâñÿ ô³íàë êîíêóðñó
“Ì³ñ Óêðà¿íà-Âñåñâ³ò-2009”. Çà
òðàäèö³ºþ, çàõ³ä ç³áðàâ ñàì³
“âåðøêè” — ïîë³òèê³â, á³çíåñìå-
í³â, ïðåäñòàâíèê³â øîó-á³çíåñó.
Ñåðåä “ç³ðêîâèõ” ïàð áóëî ïîì³-
÷åíî Îëåêñàíäðà Ïîíîìàðüîâà ç
äðóæèíîþ, ²ðèíó Á³ëèê ³ç Äìèò-
ðîì Äèêóñàðîì, Âëàäó Ëèòîâ÷åí-
êî ç ÷îëîâ³êîì, Ìàðãàðèòó Ñ³÷-
êàð ³ç Âëàäèñëàâîì Âàùóêîì.
Ï³äòðèìàòè äîíüêó-ó÷àñíèöþ —
Àíòîí³íó Ïàïåðíó — ïðèéøëà ³
àêòîðêà Îëüãà Ñóìñüêà ç åêñ-÷î-
ëîâ³êîì, áàòüêîì Àíòîí³íè ªâãå-
íîì Ïàïåðíèì. Íà êîíêóðñ äî
Êèºâà ïðèëåò³â ðîñ³éñüêèé ñòè-
ë³ñò Ñåðã³é Çâºðºâ.

Äî ô³íàëó êîíêóðñó ïîòðàïèëî
15 êðàñóíü, ùî ïîñòàëè ïåðåä
ãëÿäà÷àìè ó êîêòåéëüíèõ ñóêíÿõ,
á³ê³í³ òà âå÷³ðíüîìó âáðàíí³. Êðà-
ñó ä³â÷àò îö³íþâàëî æóð³ â ñêëà-
ä³: Ñåðã³ÿ Öþïêà, ïðåçèäåíòà
Àñîö³àö³¿ þâåë³ð³â Óêðà¿íè, ßðî-
ñëàâè Ãðåñü, ðåäàêòîðà óêðà¿í-
ñüêîãî æóðíàëó Hello, ðîñ³éñüêèõ
àêòîð³â Ñåðã³ÿ Æèãóíîâà òà Ñâ³ò-
ëàíè Ñâºòëè÷íî¿, Åð³êà Òðàìïà,
ñèíà àìåðèêàíñüêîãî ì³ëüÿðäåðà,
âëàñíèêà êîíêóðñó “Ì³ñ Âñåñâ³ò”
Äîíàëüäà Òðàìïà, òà Îëåêñàíäðè
Í³êîëàºíêî, âëàñíèö³ óêðà¿íñüêî-
ãî êîíêóðñó. Â ïåðåðâàõ ì³æ âè-
õîäàìè êðàñóíü ãîñòåé ðîçâàæà-
ëè âåäó÷³ êîíêóðñó — àêòîðè êî-
ì³ê-ãðóïè “Ìàñêè” Ãåîðã³é Äå-
ë³ºâ ³ Áîðèñ Áàðñüêèé â îáðàç³
“êîñì³÷íèõ ñîáàê Á³ëêè ³ Ñòð³ë-
êè” òà ÷èñëåíí³ åñòðàäí³ âèêî-
íàâö³ ð³çíèõ íàïðÿìê³â: Îëåíà
Ãðåáåíþê, Ïîòàï ³ Íàñòÿ Êàìåí-
ñüêèõ, ãóðò “Àë³á³”, Àëüîíà Â³í-
íèöüêà, Â³òàë³é Êîçëîâñüêèé. À
Ò³íó Êàðîëü, ÿêà òðè ì³ñÿö³ òîìó
íàðîäèëà äèòèíó, ùå é íàãîðî-
äèëè, ÿê íàéêðàñèâ³øó ñï³âà÷êó.

Íà îñòàííüîìó åòàï³ êîíêóð-
ñó — “çàïèòàííÿ â³ä æóð³” — çìà-
ãàëèñÿ âæå ï’ÿòü êðàñóíü. Çðåø-
òîþ æóð³ îãîëîñèëî ñâ³é âèá³ð.
×åòâåðòîþ â³öå-ì³ñ ñòàëà Êàòåðè-
íà Âåò÷èíêîâà (Îäåñà), òðåòüîþ —
Êàòåðèíà Àíòîíåíêî (Ìèêîëà¿â),
äðóãîþ — Àííà Ëàïåíêî (Ëó-

ãàíñüê). Òèòóë ïåðøî¿ â³öå-ì³ñ
ä³ñòàëà êèÿíêà Àíòîí³íà Ïàïåðíà.
Êîðîíó æ “Ì³ñ Óêðà¿íà-Âñåñâ³ò”
ç ðóê ïåðåìîæíèö³ “Ì³ñ Âñåñâ³ò-
2008” Äàÿíè Ìåíäîñè òà “Ì³ñ
Óêðà¿íà-Âñåñâ³ò-2008” Åëåîíîðè
Ìàñàëàá îäåðæàëà 25-ð³÷íà Êð³ñ-
ò³íà Êîö-Ãîòë³á (Äîíåöüê). Ä³â-
÷èíà ìàëà íàéá³ëüøó ï³äòðèìêó
ãëÿäà÷³â ï³ä ÷àñ êîíêóðñó, à äî
öüîãî âñòèãëà âçÿòè ó÷àñòü ó áàãà-
òüîõ êîíêóðñàõ êðàñè (“Ì³ñ Äî-
íåöüê”, “Ì³ñ Äîíáàñ” òîùî) òà
çàñâ³òèòèñÿ íà åêðàí³ ÿê ó÷àñíè-
öÿ ãðóïè “Â²À Ãðà” (ó êë³ï³ “Îá-

ìàíè, íî îñòàíüñÿ”). Íà äîäà÷ó äî
êîðîíè òà òèòóëó Êð³ñò³íà ä³ñòàëà
â ïîäàðóíîê ìàíäð³âêó äî Ïàðè-
æà òà íîâó àâò³âêó, ÿêó ïîîá³öÿëà
â³ääàòè ñåñòð³ Íàä³¿, îñê³ëüêè ìà-
øèíó âæå ìàº. Ö³êàâî, ùî “Ì³ñ
Óêðà¿íà-Âñåñâ³ò” º íàéñòàðøîþ
ñåðåä ó÷àñíèöü (¿é âèïîâíèëîñÿ
25 ðîê³â), à òàêîæ ÷è íå ºäèíîþ
ÿñêðàâîþ á³ëÿâêîþ. “×îìóñü ïå-
ðåä êîíêóðñîì ìàéæå âñ³ ä³â÷àòà
ïåðåôàðáóâàëè âîëîññÿ â òåìíèé
êîë³ð,— ðîçïîâ³ëà Êð³ñò³íà Êîö-
Ãîòë³á. — ß áóëà çäèâîâàíà, àëå
çàëèøèëàñÿ á³ëÿâêîþ”
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Чоловікам 
потрібно дарувати:

6

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ñí³ã. Â³òåð ñõ³ä-

íèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî-
÷³ 0...-2°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +6°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè 0...+2°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè 0...—2°Ñ, âíî÷³ —4...—6°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +1...+3°Ñ, âíî÷³ —8...—10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé
ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —
2...—4°Ñ, âíî÷³ —6...—8°Ñ

На додач до орони та тит л "Міс У раїна-Всесвіт-2009" Крістіна Коц-Готліб
дістала в подар но мандрів до Парижа та нов автів

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

1. Ëþáîâ — 44 %
2. Ñïèðòí³ íàïî¿ — 19 %
3. Îäåêîëîí, çàïîíêè, êðàâàòêó — 18 %
4. Íîâ³ øêàðïåòêè — 11 %
5. Á³ëèé êâèòîê — 6 %
6. Ïîâ³ñòêó äî â³éñüêêîìàòó — 4 %


