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Êèÿí íå çàëèøàòü áåç õë³áà
Ö³íè íà ïðîäóêò ¹ 1 óòðèìàþòü íà ð³âí³ ìèíóëîãî ðîêó

Ñîö³àëüí³ ñîðòè õë³áà ó ñòîëèö³ íèí³ø-
íüîãî ðîêó íå ïîâèíí³ ïîäîðîæ÷àòè. Òàêó
ïîçèö³þ ó÷îðà ï³äòðèìàëè äåïóòàòè Êè¿â-
ðàäè íà çàñ³äàíí³ ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïè-
òàíü ï³äïðèºìíèöòâà. Øëÿõ³â, ÿê çàõèñòè-
òè êèÿí òà âîäíî÷àñ óáåðåãòè ãàëóçü â³ä çà-
íåïàäó, ïðîïîíóâàëè äâà. Ïðåäñòàâíèêè
ÁÞÒ òà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â âèìàãàëè çíèæåí-
íÿ ö³í íà õë³á. Îäíàê ÿê ïîêðèòè çáèòêè
âèðîáíèê³â íå ïîÿñíþâàëè. Òà é íàâ³òü íà
çàñ³äàííÿ íå ïðèéøëè. Ïðèñóòí³õ äåïóòàò³â
òàêå ñòàâëåííÿ êîëåã äî ðîáîòè ³ íàñàìïå-
ðåä äî êèÿí îáóðèëî. Ïóñòîñë³âíîãî ï³àðó
íå îö³íèëè. “Öå ôàêòè÷íî ïîë³òè÷í³ ïðî-
åêòè ð³øåíü, àëå æ ìè ïîâèíí³ ðîçóì³òè, ùî
â ö³é ãàëóç³ ïðàöþþòü ëþäè”,— çàÿâèâ ãî-
ëîâà êîì³ñ³¿ Âàñèëü Ñåí÷óê.

Òîìó ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ ïðàêòè÷íî îä-
íîñòàéíî äåïóòàòè ï³äòðèìàëè ð³øåííÿ çà-
ëèøèòè ìèíóëîð³÷íèé ð³âåíü ö³í íà ñîö³-
àëüí³ ñîðòè õë³áà. Åë³òí³ æ âèäè äîçâîëè-
òè õë³áîáóëî÷íèì ï³äïðèºìñòâàì îö³íþ-
âàòè ñàìîñò³éíî. Òàêèé êîìïðîì³ñíèé âà-
ð³àíò ³ áóäå ïðèéíÿòíèé äëÿ ìåøêàíö³â
ì³ñòà, ³ äàñòü çìîãó çàëèøèòèñÿ “íà ïëà-
âó” ó ñêëàäíèõ ô³íàíñîâèõ óìîâàõ âèðîá-
íèêàì ïðîäóêö³¿. “Ìè íàìàãàòèìåìîñÿ ö³-
íè íà õë³á óòðèìàòè â ñòîëèö³ íà ð³âí³ ìè-
íóëîãî ðîêó”,— ï³äñóìóâàâ ïàí Ñåí÷óê.

Òèì ÷àñîì â óñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè â ñ³÷-
í³ — ëþòîìó ïðîäóêò íîìåð îäèí óæå â³ä-
÷óòíî ïîäîðîæ÷àâ, ïîäåêóäè àæ íà ÷åòâåð-
òèíó ïåðåäíîâîð³÷íî¿ âàðòîñò³. Êè¿â íàðàç³
çàëèøàºòüñÿ ºäèíèì ðåã³îíîì, ÿêèé íå ïå-
ðåãëÿäàâ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè â ãàëóç³ öüîãî ðî-
êó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ êåð³âíèê ÂÀÒ “Êè-
¿âõë³á” Âîëîäèìèð ×åðåäà. Â³í äîäàâ, ùî
ñèòóàö³ÿ ó õë³áîïåêàðñüê³é ãàëóç³ äóæå
ñêëàäíà. Àäæå ö³íè íà ãàç çðîñëè íà 72 %,
à åíåðãîíîñ³¿ — íà 15 %. “Õë³áçàâîäè Óêðà-
¿íè ìîæóòü çóïèíèòèñÿ, áî Êàáì³í íå âè-
êîíóº ñâî¿õ îá³öÿíîê”,— çàçíà÷èâ ïàí ×å-
ðåäà.

Íàãàäàºìî, ùî â ñåðïí³ 2008 ðîêó Êè¿â-
ñüêà ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ï³øëà íàçóñòð³÷
ïåêàðíÿì, óõâàëèâøè ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³
¿õíüî¿ ïðîäóêö³¿. Âîäíî÷àñ ñîö³àëüí³ ñîðòè
ïîäîðîæ÷àëè íàéìåíøå, à ìàëîçàáåçïå÷å-
íèì êèÿíàì ïî÷àëè âèïëà÷óâàòè â³äïîâ³ä-
íó êîìïåíñàö³þ. Òàêèé ï³äõ³ä âëàäè âáåð³ã
ñòîëè÷í³ õë³áîï³äïðèºìñòâà â³ä áàíêðóòñòâà,
çàáåçïå÷èâøè áåçïåðåá³éíå ïîñòà÷àííÿ áà-
òîí³â òà “Óêðà¿íñüêîãî” êèÿíàì
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Хліб для иян вбереж ть від подорожчання, а виробни ів — від бан р тства

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Узявши "тайм-а т" для доопрацю-
вання столично о бюджет , місь а
влада план є внести до ньо о я -
найбільше потрібних поправо .
Одним із п н тів столично о ош-
торис , що вима ають ретельно о
доопрацювання, є цінова політи а
в хлібоб лочній ал зі. Саме це
питання чора роз лядали на засі-
данні омісії Київради з питань
підприємництва. Всі прис тні де-
п тати б ли одностайні — б дь-що
збере ти в столиці ціни на про-
д т номер один на рівні мин ло о
ро , водночас не доп стивши за-
непад підприємств ал зі.
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Ó ìåð³¿ äîîïðàöþþòü òàðèôè
íà ìåäè÷í³ ïîñëóãè

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ì³ñüêîãî ãîëîâè
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïðîâ³â íàðàäó ç ïèòàíü
ðîáîòè ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ ñòîëèö³. Â îáãîâî-
ðåíí³ âçÿëè ó÷àñòü ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, íà÷àëüíèê ÃÓ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ëþäìèëà Êà÷óðîâà òà
ïðåäñòàâíèêè ïðîô³ëüíèõ ïðîôñï³ëêîâèõ
îðãàí³çàö³é. “Ñüîãîäí³ ñòîëè÷íà ìåäè÷íà
ãàëóçü ïîòðåáóº ï³äâèùåíî¿ óâàãè ç áîêó
âëàäè, îñê³ëüêè îñòàíí³ì ÷àñîì ìè áà÷èìî
áàãàòî ïðîáëåì, ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî
ñîö³àëüíîãî âèáóõó”,— çàÿâèâ ïàí Ãîëóá-
÷åíêî. Íàéáîëþ÷³øèì ïèòàííÿì ãàëóç³ íà
ñüîãîäí³ º ô³íàíñóâàííÿ. ßê íàãîëîñèëà
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, íèí³ ïðè ìåäè÷íèõ çà-
êëàäàõ ä³þòü ñïåö³àëüí³ áëàãîä³éí³ ôîíäè,
êîòð³ âèìàãàþòü â³ä ïàö³ºíò³â ñïëàòè òàê
çâàíèõ äîáðîâ³ëüíèõ âíåñê³â. Öÿ ä³ÿëüí³ñòü
ñóïåðå÷èòü âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà. Îäíèì
³ç øëÿõ³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè º ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ñòîñîâíî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà
îêðåì³ ìåäè÷í³ ïîñëóãè. Öå, çà ñëîâàìè ïà-
íà Ãîëóá÷åíêà, ñòàíå ïåðøèì êðîêîì äî
ñòâîðåííÿ ïðîçîðî¿ ñõåìè â ðîáîò³ ë³êàðåíü.
“Ìè îòðèìàëè áàãàòî çàóâàæåíü òà ïðîïî-
çèö³é äî ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ ³ ñüîãîäí³
ïîâèíí³ âñ³ ¿õ îïðàöþâàòè òà âðàõóâàòè äëÿ
ïðèéíÿòòÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ”,— çàçíà-
÷èâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ì³ñüêîãî ãîëîâè.
Îñòàòî÷íèé âàð³àíò äîêóìåíòó ï³äãîòóþòü
äî 1 áåðåçíÿ

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
ïðèâ³òàâ “ìàéîðà Âèõîðà”

Ñòîëè÷íèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
íàä³ñëàâ ñâî¿ â³òàííÿ ç 95-ð³÷÷ÿì ïî÷åñíî-
ìó êèÿíèíó, ãåíåðàë-ìàéîðó ó â³äñòàâö³ ªâ-
ãåíó Áåðåçíÿêó. Ñàìå â³í ñòàâ ïðîòîòèïîì
ëåãåíäàðíîãî ê³íîøíîãî “ìàéîðà Âèõîðà”.
ßê àñà ðîçâ³äêè ÷îëîâ³êà çíàþòü â Óêðà¿í³
òà Ïîëüù³. Â ³ñòîð³þ â³í óâ³éøîâ ÿê ðÿò³â-
íèê Êðàêîâà. Ïðî ðîçâ³äíèêà íàïèñàíî äå-
ñÿòêè êíèæîê, çíÿòî áàãàòî äîêóìåíòàëüíèõ
ñòð³÷îê. Çàãàëüíèé òèðàæ ò³ëüêè éîãî á³î-
ãðàô³÷íîãî òâîðó “Îïåðàö³ÿ “Ãîëîñ”, “Ïà-
ðîëü Dum spero...” ñÿãàº äâîõ ì³ëüéîí³â. Îä-
íàê â³äîìèì ªâãåí Áåðåçíÿê ñòàâ çàâäÿêè
ïîâ³ñò³, à çãîäîì ³ ô³ëüìó “Ìàéîð Âèõîð”.
Ùîïðàâäà, ç³çíàòèñÿ äðóçÿì ³ çíàéîìèì, ùî
íà åêðàí³ éäåòüñÿ ïðî íüîãî, çì³ã íå îäðàçó.
Ðîçïîâ³â ëèøå ï³ñëÿ òîãî, êîëè éîãî ³ì’ÿ
ðîçñåêðåòèëè

Ìîëîäü ïîêàçàëà 
çíàííÿ òóðåöüêî¿

Çà ï³äòðèìêè ñòîëè÷íî¿ âëàäè â Êè¿âñüêî-
ìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà â³äáóâñÿ VII Âñåóêðà¿íñüêèé â³ä-
á³ðêîâèé òóð ì³æíàðîäíî¿ îë³ìï³àäè ç òó-
ðåöüêî¿ ìîâè. Â êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü áëèçü-
êî 170 ó÷í³â òà ñòóäåíò³â â³êîì â³ä 12 äî 21
ðîêó ³ç òðèäöÿòè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Äî
æóð³ óâ³éøëè íàéäîñâ³ä÷åí³ø³ òþðêîëîãè,
ñõîäîçíàâö³ òà âèêëàäà÷³ òóðåöüêî¿ ìîâè ç
ð³çíèõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â. Ìåòîþ ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó ñòàëî îçíàéîìëåííÿ ç òðàäèö³ÿìè
òà êóëüòóðîþ Òóðå÷÷èíè ³ çì³öíåííÿ ì³æ-
êóëüòóðíèõ â³äíîñèí. Íà ô³íàëüí³é ÷àñòèí³
îë³ìï³àäè ïîáóâàëè ïðåäñòàâíèêè Ì³í³ñòåð-
ñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè, äåïóòàòè, ïîñîë Òóðå÷-
÷èíè òà åêñ-ãîëîâà ïàðëàìåíòó Òóðå÷÷èíè
Áþëåíòîì Àðèí÷åì

Äëÿ êèÿí çàïðàöþº 
ìóí³öèïàëüíå òàêñ³

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, â ìåð³¿ ðîç-
ðîáëÿòü ïðàâèëà íàäàííÿ ïîñëóã ñëóæáàìè
òàêñ³ â ì³ñò³. Ïðîåêò “Ìóí³öèïàëüíå òàê-
ñ³” äàñòü çìîãó çàïðîâàäèòè ºäèí³ ñòàíäàð-
òè ðîáîòè äëÿ óñ³õ àâò³âîê, çîêðåìà åêîëî-
ã³÷í³ íîðìè, âèìîãè áåçïåêè ïåðåâåçåíü ïà-
ñàæèð³â. Ñòâîðèòè ñëóæáó â ìåð³¿ âèð³øè-
ëè, ïðîàíàë³çóâàâøè ñêàðãè ãðîìàäÿí íà
ðîáîòó òàêñèñò³â. Îñîáëèâî ëþäè íåâäîâî-
ëåí³ ñòàíîì àâò³âîê òà çàâèùåíèìè òàðè-
ôàìè

Ïðàâîïîðóøíèê³â 
ëîâèòèìóòü ïî-áåëüã³éñüêè
Äëÿ â³äåîñïîñòåðåæåííÿ çà âîä³ÿìè çàïðîâàäÿòü 
³ìïîðòí³ ñèñòåìè

Çà ñòîëè÷íèìè âîä³ÿìè ñïîñòåð³ãàòè-
ìóòü áåëüã³éñüê³ ñèñòåìè êîíòðîëþ çà äî-
ðîæí³ì ðóõîì. Òàêó ìîæëèâ³ñòü ó÷îðà îá-
ãîâîðèëè çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ òà ãåíåðàëüíèé ìåíåäæåð êîìïàí³¿
“Êâàäðîêñ” Ëþê Âàíêðàåí. “Ïðîåêò, ùî
ðåàë³çóº âàøà êîìïàí³ÿ, äóæå àêòóàëüíèé
äëÿ Êèºâà,— çàçíà÷èâ íà ïî÷àòêó çóñòð³-
÷³ ïàí Áàññ,— àäæå ìè íèí³ çàïðîâàäæó-
ºìî àâòîìàòèçîâàíó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ

ì³ñüêèì òðàíñïîðòîì”. Çà éîãî ñëîâàìè,
áåëüã³éñüêå îáëàäíàííÿ âèêîðèñòîâóþòü
òàê³ ïðîâ³äí³ êðà¿íè ÿê ÑØÀ, Í³ìå÷÷è-
íà, Êèòàé, òîìó º ÷óäîâà íàãîäà ïîë³ï-
øèòè ñèòóàö³þ íà àâòîøëÿõàõ ñòîëèö³.

Âèêîðèñòàííÿ áåëüã³éñüêèõ ñèñòåì
äàñòü çìîãó çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü àâòîêà-
òàñòðîô ó äâàäöÿòü ðàç³â. Ì³ñüêà ñêàðá-
íèöÿ áóäå òàêîæ ò³ëüêè ó ïëþñ³. Íàä-
õîäæåííÿ äî ñòîëè÷íîãî áþäæåòó çðîñ-
òóòü ó äåñÿòü ðàç³â. Çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ïîÿñíèâ, ùî ö³ ãðîø³ ìîæóòü
ï³òè íà çá³ëüøåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè
ïðàö³âíèêàì áþäæåòíèõ óñòàíîâ. Çàñî-
áè â³äåîô³êñàö³¿, ùî ïðîïîíóº áåëüã³é-
ñüêà êîìïàí³ÿ, ô³êñóþòü ïðàêòè÷íî âñ³
ìîæëèâ³ ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüî-
ãî ðóõó: ïðî¿çä íà ÷åðâîíå ñâ³òëî, íå-

ïðàâèëüíèé ïîâîðîò, íåïðèñòåáíóòèé
ðåì³íü áåçïåêè ³ íàâ³òü íîìåðíèé çíàê
àâòî,— í³÷îãî íå çàëèøèòüñÿ íåïîì³-
÷åíèì. “Âèêîðèñòàííÿ ñèñòåì êîìïàí³¿
“Êâàäðîêñ” ì³í³ì³çóº ê³ëüê³ñòü ÄÒÏ ó
ñòîëèö³ òà äàñòü ñóòòºâ³ íàäõîäæåííÿ
äî ì³ñüêîãî áþäæåòó”,— âïåâíåíèé
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ. Òà-
êîæ â³í äîäàâ, ùî òàê³ ô³êñàòîðè ïîðó-
øåíü ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó “õàáàð³â
íå áåðóòü”, òîæ í³õòî íå çàëèøèòüñÿ áåç
ïîêàðàííÿ.

Áåëüã³éñüêà ñèñòåìà êîíòðîëþ çà äî-
ðîæí³ì ðóõîì ìîæå áóòè ³íòåãðîâàíà â
êè¿âñüêó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ òðàíñïîð-
òîì íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Äåíèñ Áàññ ïî-
â³äîìèâ, ùî íåçàáàðîì áóäå îãîëîøåíî
òåíäåð äëÿ ïîøóêó ³íâåñòîðà

Бель ійсь а система відеоспостереження дасть змо фі с вати найменші пор шення на дорозі,
навіть непристебн ті ремені безпе и

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора в мерії відб лася з стріч
першо о заст пни а олови
КМДА Дениса Басса з представ-
ни ом бель ійсь ої омпанії
"Квадро с". Сторони об оворили
можливість моніторин автодо-
рі Києва з ви ористанням об-
ладнання, я е виробляє зар -
біжна фірма. Це питання доволі
а т альне для столиці, я а тіль-
и-но запровадж є автоматизо-
ван систем правління транс-
портом. Бель ійсь і засоби ві-
деоспостереження дають змо
фі с вати найменші правопор -
шення водіїв, навіть непристеб-
н тий ремінь безпе и. Завдя и
ви ористанню цієї системи мож-
на зменшити іль ість авто а-
тастроф на столичних доро ах
двадцять разів. Крім то о, пе-
редбачається, що надходження
до місь ої с арбниці зрост ть
десять разів.

Êè¿â ïåðåòâîðþºòüñÿ 
íà äèêèé ñõ³ä
Òóðèñòè÷íà ãàëóçü ñòîëèö³ íå âñòèãàº çà ºâðîïåéñüêèì ð³âíåì

Ó ñåðåäó â³äáóëîñÿ ïåðøå â öüîìó ðî-
ö³ âè¿çíå çàñ³äàííÿ ì³æâ³äîì÷î¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ïî òóðèçìó òà åêñêóðñ³ÿõ. Ñòàðò âçÿ-
ëè íà Âåíåö³àíñüêîìó îñòðîâ³ á³ëÿ ìóçåþ
“Êè¿â ó ì³í³àòþð³”. Çóñòð³÷ îðãàí³çóâàëà
Äí³ïðîâñüêà ÐÄÀ, ïðåäñòàâíèêè ÿêî¿
ïðîçâ³òóâàëè ÿê ïðàöþº òóðèñòè÷íà ãà-
ëóçü ó ðàéîí³. Ãîñòåé çóñòð³ëè ó íàö³î-
íàëüíèõ êîñòþìàõ, íàðîäíîþ ï³ñíåþ ³
÷àðêîþ, ùîá ç³ãð³òèñÿ íà ìîðîç³. Ïî òî-
ìó ïðîãóëÿëèñÿ ïî ìóçåþ ç ðîçïîâ³äÿìè
ïðî ïðîãðàìó ðîçâèòêó Âåíåö³àíñüêîãî
îñòðîâà äî ªâðî-2012.

Ùîð³÷íî íà îñòðîâ³ â³äïî÷èâàþòü á³ëÿ
30 ìëí â³äâ³äóâà÷³â. Àáè çá³ëüøèòè ¿õ
ê³ëüê³ñòü, ÿê ³ ñóìó âèòðà÷åíèõ íèìè ãðî-
øåé, òóò ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè äåñÿòêè
íîâèõ îá’ºêò³â. Êð³ì ³íôðàñòðóêòóðè “òè-
õîãî â³äïî÷èíêó” — ïàðê³â òà àëåé — íà
Âåíåö³àíñüêîìó îñòðîâ³ ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ
“Àêâàïàðê”, “Îêåàíàð³óì”. Ó ÊÏ “Ïëå-

ñî”, ÿêå âèçíà÷åíî îïåðàòîðîì ïî çàëó-
÷åííþ ³íâåñòîð³â, ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ³í-
âåñòèö³¿ òàêè íàä³éäóòü.

Îäíàê ïîêè ùî ïðî âò³ëåííÿ ïëàí³â ó
æèòòÿ ãîâîðèòè çàðàíî. Ïðàö³âíèêè òó-
ðèñòè÷íî¿ ñôåðè ïîñêàðæèëèñü, ùî êðè-
çà çà÷åïèëà ¿õ á³çíåñ. Âîëîäèìèð Êóä-
ðÿâöåâ, äèðåêòîð íàéá³ëüøîãî ó Êèºâ³
ãîòåëþ “Òóðèñò”, ÿêèé ùîðîêó îáñëóãî-
âóº áëèçüêî 70 òèñ. îñ³á, ïîâ³äîìèâ, ùî
ïðèò³ê êë³ºíò³â çíà÷íî çíèçèâñÿ. “Çà ïåð-
ø³ äâà ì³ñÿö³ öüîãî ðîêó ìè ìàºìî äåñü
66% â³ä ê³ëüêîñò³ òóðèñò³â çà àíàëîã³÷íèé
ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. Äîõ³ä ñòàíîâèòü
80%, à ïðèáóòîê âñüîãî 30%”,— ðîçïîâ³â
ïàí Êóäðÿâöåâ. Òèì ÷àñîì ãîòåë³ íàìà-
ãàþòüñÿ ï³äãîòóâàòè äî ªâðî-2012. Òîé
òàêè “Òóðèñò” ùîð³÷íî ðåìîíòóº 2-3 ïî-
âåðõè. Êåð³âíèöòâî çàêëàäó ïîòðåáóº íå-
ãàéíî¿ ï³äòðèìêè âëàäè.

Ùå îäíèì áîë³ñíèì óäàðîì íàçèâàþòü

ï³äâèùåí³ òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè. Îäíàê íà÷àëüíèê ÃÓ êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà Ìèõàéëî Øïàðèê êàæå, ùî
10-êðàòí³ ö³íè ïðîáóëè ëèøå 25 äí³â. Ïî-
ò³ì áóëè âñòàíîâëåí³ á³ëüø ì’ÿê³ òàðèôè,
ïðèòîìó, ùî çà ãàç ç åíåðãåòèê³â âèìà-
ãàþòü ïî ïîâí³é. Êð³ì òîãî, ïàí Øïàðèê
ïîðàäèâ âïðîâàäæóâàòè åíåðãîçáåð³ãàþ÷³
òåõíîëîã³¿, à íå îá³ãð³âàòè ïîâ³òðÿ.

Îäíàê òàðèôè, ÿê âèÿâîëîñü,— íå ºäè-
íèé êëîï³ò òóðèñòè÷íî¿ ãàëóç³. Ùå îäèí
çíà÷íèé — äîðîãè. Ñêàæ³ìî, äî ãîòåë³â
íà Ë³âîìó áåðåç³ íå òàê ïðîñòî ïîòðàïè-
òè. Íà ìîñòàõ, îñîáëèâî â ãîäèíè ï³ê,—
ñóö³ëüí³ çàòîðè. Òîæ Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí
ïðîñèòü äîáóäóâàòè ì³ñò. Ñêàðæàòüñÿ òàì
òàêîæ íà ñòèõ³éíó òîðã³âëþ, ÿêà ÷îìóñü
“îñ³äàº” ÿêðàç äîâêîëà ãîòåë³â. Âò³ì, â³ä-
çíà÷àþòü, ùî íîâà êåð³âíèöÿ ðàéîíó
Îêñàíà Ìèñîâñüêà ñåðéîçíî âçÿëàñÿ áî-
ðîòèñÿ ç öèì íåïðèâàáëèâèì ÿâèùåì.

“Äåðæàâà, ÿê íå ïðèêðî, íå ñòèìóëþº
ðîçâèòîê â’¿çíîãî òóðèçìó. Ìàëîìó òà ñå-
ðåäíüîìó á³çíåñó ñòâîðþþòüñÿ ùîðàç íî-
â³ ïåðåïîíè. ²íôðàñòðóêòóðó äî ºâðîïåé-
ñüêîãî ð³âíÿ äîâîäÿòü ëèøå íà ñëîâàõ”,—
ñêàçàëà ïàí³ Ìèñîâñüêà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ç
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ òóðèñò³â, ùî “ïðîé-
øëè” ÷åðåç ðàéîí ó ìèíóëîìó ðîö³,
51,5% — âè¿çí³, ³ ëèøå 12,1%- â’¿çí³. Ïî-
êè äåðæàâà íå íàäàñòü ñåðéîçíî¿ ï³äòðèì-
êè äëÿ ãàëóç³, äîâîäèòüñÿ çâ³òóâàòè ïðî
ôîòîêîíêóðñ ì³æ äèòÿ÷èìè êëóáàìè “Ðî-
á³íçîí” òà “Ìàíäð³âíèê” ÿê ïðî çíà÷í³
äîñÿãíåííÿ ó òóðèçì³

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Стрім ий розвито т ристичної інфрастр т ри столиці чіт о спос-
тері ається лише планах. По и ж риза б’є по вже діючих об’є -
тах. У отелях на 30-40% зменшилась іль ість лієнтів. Розвито
інфрастр т ри держава не фінанс є. Привабити європейсь о о т -
риста У раїна може хіба що своєю "ди істю" — занедбаними доро-
ами та стихійними рин ами під отелями. На сьо одні іноземні
ості — це лише 12-15 відсот ів від за ально о т ристично о пото
в Києві.
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Ìèêîëà ÂÅÐÅÑ: “Ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿
äëÿ êèÿí çàëèøàòüñÿ 
íà òîìó ñàìîìó ð³âí³”
Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëîê ðîçïîâ³â ïðî äîìîâëåíîñò³ 
ç ì³ñüêîþ âëàäîþ

— Ïàíå Ìèêîëî, ñòîëè÷í³ ïðîôñï³ëêè â³ä-
ìîâèëèñÿ â³ä çàïëàíîâàíîãî ì³òèíãó? Âè äî-
ñÿãëè çãîäè â ïåðåìîâèíàõ ³ç ì³ñüêîþ âëà-
äîþ?

— Ìè ñï³âïðàöþºìî ç Êè¿âñüêîþ äåð-
æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ â ðàìêàõ ðåã³î-
íàëüíî¿ óãîäè. Öå çàêîíîäàâ÷èé àêò, ïî-
áóäîâàíèé íà ñîö³àëüíîìó ïàðòíåðñòâ³.
Ï³äïèñàíà öÿ óãîäà ³ ì³ñüêèì ãîëîâîþ
Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì. Îäíàê ùîðîêó
¿¿ ïåðåóêëàäàþòü. Öüîãî ðîêó, çâàæàþ÷è
íà êðèçó, ìè ðîçóì³ëè, ùî ïîë³ïøèòè
óìîâè, âèêëàäåí³ â äîêóìåíò³, íå âäàñòü-
ñÿ ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí. Òîìó íàøà ïî-
çèö³ÿ áóëà â òîìó, àáè çàëèøèòè ð³âåíü
ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é, äîñÿãíóòèé ó Êèºâ³.
Öå çàðïëàòè ³ ð³çíîìàí³òí³ äîïëàòè ìå-
äèêàì, â÷èòåëÿì, ñîö³àëüíèì ïðàö³âíè-
êàì òîùî.

— Äîñÿãíóòèé ó Êèºâ³? Òîáòî, â ðåã³îíàõ
ð³âåíü òàêèõ ãàðàíò³é íèæ÷èé?

— Òàê, Êàáì³í áåðå ïåâíó ñóìó ³ ðîçïî-
ä³ëÿº ïî ðåã³îíàõ. Âèõîäèòü òàêà “çð³âíÿ-
ë³âêà”. Ó Êèºâ³, ïî ñóò³, íå ìàþòü ïðàâà
îïëà÷óâàòè ðîáîòó â÷èòåëÿ á³ëüøå, í³æ äå-
³íäå â Óêðà¿í³. Àëå, ÿñíà ð³÷, ó ñòîëèö³
æèòòÿ çíà÷íî äîðîæ÷å. Òîìó ç ì³ñüêîþ
âëàäîþ âäàëîñÿ íàïðàöþâàòè ìåõàí³çì,
êîëè øëÿõîì âèïëàòè ïðåì³é, íàäáàâîê
âäàëîñÿ âèâåñòè çàðïëàòó íà ïðèñòîéíèé
ð³âåíü. Áþäæåò ì³ñòà äîçâîëÿâ öå ðîáèòè.

— Òåïåð öåé ïðèñòîéíèé ð³âåíü “çàõèòàâ-
ñÿ”?

— Ïðàêòè÷íî. Óðÿä ïðîâ³â çð³âíÿë³âêó,
à íà ð³âí³ ÊÌÄÀ òà Êè¿âðàäè âèíèêëè
ñóìí³âè ùîäî íàäáàâîê. Çâ³ñíî, â óìîâàõ
êðèçè ¿õíº çàâäàííÿ — çàõèñòèòè áþäæåò,
à íàøå çàâäàííÿ — çàõèñòèòè ïðàö³âíèê³â.

— Òîáòî, íàäáàâêè ìîãëè çíèêíóòè?
— Íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ³ç

íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ô³-
íàíñ³â ÊÌÄÀ Â³êòîðîì Ïàäàëêîþ ³ â³í
íàì ïîâ³äîìèâ ïðî ñêîðî÷åííÿ çàãàëüíèõ
íàäõîäæåíü äî áþäæåòó. Çàðïëàòó ïëàíó-
âàëè òåæ íàðàõîâóâàòè, âèõîäÿ÷è ç öüîãî.
Àëå æ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó, ïîíèæóâàòè

äîñÿãíóòèé ð³âåíü í³õòî íå ìàº ïðàâà. Òî-
ìó, êîëè éøëîñÿ ïðî ñêîðî÷åííÿ íà óìîâ-
íî 10 â³äñîòê³â äëÿ ìåäèê³â, 10 — äëÿ îñ-
â³òÿí... ìè íà öå êàòåãîðè÷íî íå ïîãîäè-
ëèñÿ.

— Îòæå, çáåðåæåííÿ ñîö³àëüíèõ ãàðàí-
ò³é — îñíîâíà âèìîãà?

— Òàê, êëþ÷îâà. Ìè ïîïðîñèëè, ùîá
çàëèøèëè ¿õ íà ìèíóëîìó ð³âí³. Ìàòèìóòü
ìîæëèâ³ñòü, ïîë³ïøèòüñÿ åêîíîì³êà, ïåðå-
ãëÿíóòü, ìîæå, ùîñü ³ äîäàäóòü. Àëå æ ùîá
íå óð³çàëè, çâàæàþ÷è íà ³íôëÿö³þ. Íó ³ ùå
ìè ïðîñèëè íå ï³äí³ìàòè òàðèô³â, àáî æ
ïåðåäáà÷èòè êîìïåíñàö³þ äëÿ ëþäåé, ÿê
ó âèïàäêó ç³ çäîðîæ÷àííÿì õë³áà.

— Âàì âäàëîñÿ äîñÿãòè âçàºìîðîçóì³ííÿ?
— Òàê, ïåðåìîâèíè çàâåðøèëèñÿ ïîçè-

òèâíî. Âëàñíå, ÷åðåç òå, ùî âñ³ íàø³ çà-
óâàæåííÿ âàðòî ïðîïèñàòè ó áþäæåò³, à
îòæå, é äîîïðàöþâàòè éîãî, ÷åðåç öå é ïå-
ðåíåñåíî ñåñ³þ. Ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ äóìàëè,
ùî ìè âèâåäåìî, ÿê ³ ïîïåðåäæàëè, íà ì³-
òèíã 20 òèñÿ÷ îñ³á. Òîæ çðàíêó âæå ç³ ñâî-
¿ìè ïðàïîðàìè ï³ä ñò³íè ÊÌÄÀ ìè íå âè-
éøëè, îñê³ëüêè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî âëàäà
âèêîíàº äîìîâëåíîñò³.

— Êîíêðåòíî, íà ùî òåïåð ñïîä³âàòèñÿ
âàøèì ëþäÿì: â÷èòåëÿì, ìåäèêàì ³ òàê äà-
ë³? Çàðïëàòè íå çìåíøàòüñÿ?

— Í³, áóäóòü íà òàêîìó ñàìîìó ð³âí³.

Êð³ì òîãî, Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïðèçóïè-
íèâ ä³þ âñ³õ ð³øåíü ïðî ï³äâèùåííÿ òà-
ðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ íàñå-
ëåííÿ.

— À ÿêà ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³? Òàì íå çíè-
æóþòü ð³âåíü ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é?

— Çíèæóþòü. Ìàëî òîãî, çàðïëàòè
ñêð³çü íèæ÷³, í³æ ó ñòîëèö³. Ì³í³ìóì íà
30—40 â³äñîòê³â. Àëå º îäèí ìîìåíò — ó
íàñ çíà÷íî äîðîæ÷å æèòòÿ. À óðÿä ÷îìóñü
ïîð³âíþº Êè¿â ³, íàïðèêëàä, Òåðíîï³ëü. ²
çâ³äòè, ³ çâ³äòè â³äðàõóâàííÿ ïðîâîäÿòü
ïðàêòè÷íî çà îäíîþ ñõåìîþ. Àëå â Òåð-
íîïîë³ ìîæíà êóïèòè çà òèñÿ÷ó ãðèâåíü
ñò³ëüêè, ñê³ëüêè ó íàñ íå êóïèø çà äâ³. Ó
Êèºâà âèëó÷àþòü 7,5 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. Ó
òîé æå ÷àñ, ÿê ìåí³ â³äîìî, ó Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêó âèëó÷åííÿ ñòàíîâëÿòü ïðèáëèçíî
400 ìëí ãðí. Õî÷à ³ ê³ëüê³ñòü æèòåë³â ³ âè-
ðîáíèöòâî ìàéæå îäíàêîâ³ äëÿ äâîõ ðå-
ã³îí³â.

— Íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó çìåíøó-
þòüñÿ, à â³äðàõóâàííÿ çá³ëüøóþòüñÿ.
Ì³ñüêà âëàäà ïîÿñíþº, ùî ÷åðåç òàêå
çíà÷íå âèëó÷åííÿ êîøò³â áðàêóº ãðîøåé
íà íàäáàâêè. Âè ãîòîâ³ âèìàãàòè â Êàá-
ì³íó, ùîá ñò³ëüêè íå äåð?

— Çíàºòå, íåùîäàâíî â³äáóëàñÿ çóñòð³÷
ì³ñüêèõ ãîë³â ³ âîíè ñï³ëüíî çâåðíóëèñÿ
äî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ç ïðîõàííÿì çìåí-
øèòè âèëó÷åííÿ ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â áî-
äàé íà 20 â³äñîòê³â. Àëå ¿ì â³äìîâèëè,
ìîòèâóþ÷è òèì, ùî íåìàº ãðîøåé. À äå
æ ì³ñòàì áðàòè ò³ ãðîø³? Âèðîáíèöòâî
ñïîâ³ëüíþºòüñÿ, ëþäè áåç ðîáîòè! Òîìó,
çâè÷àéíî, ìè ãîòîâ³ ïðèéòè ç âèìîãàìè ³
äî Êàáì³íó. ² öå áóäóòü íå ïðîñòî ïðî-
ïëà÷åí³ ãàëàñëèâ³ ì³òèíãè. Ëþäè áóäóòü
â³äñòîþâàòè ñâî¿ ³íòåðåñè. Ìè ãîòîâ³
ñòîÿòè ³ äåíü, ³ äâà, ³ ï’ÿòü, ³ ñê³ëüêè òðå-
áà áóäå. ªäèíå, õîò³ëîñÿ á ïîáà÷èòè þðè-
äè÷íèé ³ åêîíîì³÷íèé âèñíîâîê åêñïåð-
ò³â, ùî òàê³ çíà÷í³ â³äðàõóâàííÿ ñïðàâä³
íåîá´ðóíòîâàí³. Ùîá öå íå áóëà ãîëîñë³â-
íà àêö³ÿ â í³áèòî ÷è¿õîñü ïîë³òè÷íèõ ³í-
òåðåñàõ
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ßê ñòàëî â³äîìî "Õðåùàòèêó",
ñüîãîäí³ î 14.00 äâ³ðíèêè òà ³íø³
ïðàö³âíèêè ÊÏ ÆÅÊ "Ïîêðîâ-
ñüêà" Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó
ïðîâåäóòü çáîðè ç îáãîâîðåííÿì
òà ï³äïèñàííÿì êîëåêòèâíîãî äî-
ãîâîðó ç àäì³í³ñòðàö³ºþ ÊÏ ÆÅÊ
"Ïîêðîâñüêà". Çáîðàì ïåðåäóâà-
ëî êîëåêòèâíå çâåðíåííÿ êîìó-
íàëüíèê³â äî ðàéîííî¿ ãðîìàä-
ñüêî¿ ïðèéìàëüí³ Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ç ïðîõàííÿì ïðî
äîïîìîãó. Ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òî-
ìó, ùî ëþäåé çìóøóþòü ï³äïèñó-
âàòè êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð, äî

ÿêîãî âíåñåíî çì³íè ùîäî çìåí-
øåííÿ äîïëàò, îäíîðàçîâî¿ äîïî-
ìîãè, âèëó÷åííÿ ïåðåë³êó ïðîôå-
ñ³é, äëÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî ï³ëüãè
çà øê³äëèâ³ óìîâè ïðàö³. Òîìó êî-
ìóíàëüíèêè ïðîñÿòü äåïóòàò³â
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî áó-
òè ïðèñóòí³ìè íà ñüîãîäí³øí³õ
çáîðàõ. Ùå îäíèì ïèòàííÿì, ÿêå
ìàþòü äîïîìîãòè âèð³øèòè äå-
ïóòàòè, º íåñâîº÷àñíà âèïëàòà
çàðïëàòè êîìóíàëüíèì ïðàö³â-
íèêàì. Íàðàç³ ¿ì çàáîðãóâàëè çà
ãðóäåíü 2008 ðîêó ³ ñ³÷åíü 2009-
ãî. Òàêîæ íå âèïëà÷åíî ïðåì³¿ çà
ðîáîòó ï³ä ÷àñ îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷-
íèêà ç áëàãîóñòðîþ ðàéîíó 2008
ðîêó.

Êîìóíàëüíèêè íå ïåðø³, õòî
ìàº ïðåòåíç³¿ äî ðàéîííîãî êå-
ð³âíèöòâà. ßê óæå ïîâ³äîìëÿâ
“Õðåùàòèê”, ìèíóëîãî òèæíÿ ï³ä
áóä³âëåþ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
â³äáóâñÿ ï³êåò ìåøêàíö³â ðàéîíó,
ÿê³ íåçàäîâîëåí³ ðîáîòîþ ãîëîâè
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³êòîðà
Ïèëèïèøèíà. ², çà äàíèìè ì³ñü-
êîãî Call-öåíòðó, ñàìå Øåâ÷åí-
ê³âñüêèé ðàéîí ë³äèðóº çà ê³ëü-
ê³ñòþ ñêàðã íà ðîáîòó ì³ñöåâî¿
âëàäè. Ç ïî÷àòêó ðîêó íà òåëå-
ôîííèé íîìåð 1551 íàä³éøëî
ìàéæå òðèñòà ñêàðã íà ðàéîííèõ
áþðîêðàò³â ç ïðîõàííÿìè íåãàé-
íî âòðóòèòèñÿ ³ ïîêàðàòè âèí-
íèõ
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Çàáóäîâíèê 
ï³äêîïóºòüñÿ 
ï³ä áóäèíîê

Ìåøêàíö³ áóä³âë³, ùî ðîçòàøîâàíà íà
âóëèö³ Áó÷ìè, 8, ïåðåêîíàí³, ¿õíüîìó áó-
äèíêó çàãðîæóº ðóéíóâàííÿ. Áóä³âë³ âæå
ìàéæå 40 ðîê³â, ³ áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ ìî-
æå ïðèçâåñòè äî ëèõà. Çà ñëîâàìè îäíîãî
ç ìåøêàíö³â Âîëîäèìèðà Ãàëþêà, áóä³â-
ëþ ñïðîåêòîâàíî òàêèì ÷èíîì, àáè ï³ä
íåþ ïðîõîäèëî ïîâ³òðÿ. “Êîëè â³òåð äìå
íàäòî ñèëüíî,— êàæå ïàí Ãàëþê,— òî áó-
äèíîê ðîçãîéäóºòüñÿ. Â ìåíå îñîáèñòî
ëþñòðà íà 15 ïîâåðñ³ õèòàºòüñÿ, ³ ÿêùî ïå-
ðåêðèòè ïîâ³òðÿ âíèçó, òî ãîéäàòèìå âäâ³-
÷³ ñèëüí³øå...”

Ïðîòå äèðåêòîð êîìïàí³¿-çàáóäîâíèêà
“Àëüáà” Âàäèì Ìèõàëü÷óê çàÿâèâ êîðåñ-
ïîíäåíòó “Õðåùàòèêà”, ùî æîäíèõ çà-
ãðîç äëÿ áóäèíêó íîâà ñïîðóäà íå ñòàíî-
âèòèìå. Äî òîãî æ, â³í ñòâåðäæóº, ùî âñ³

ïîòð³áí³ äëÿ áóä³âíèöòâà äîêóìåíòè êîì-
ïàí³ºþ îòðèìàíî. “Ðîáîòè òóò,— êàæå
ïàí Ìèõàëü÷óê,— ðîçïî÷àòî ùå â 2003
ðîö³ ç ³í³ö³àòèâè ÆÅÊà, ì³ñüêî¿ âëàäè,
ðàéîííî¿. Ïðîåêò ïðîõîäèâ óçãîäæåííÿ ³
åêñïåðòèçó â óñ³õ â³äïîâ³äíèõ ñëóæáàõ,
ÿê òîãî âèìàãàþòü ïðàâèëà. Òîìó âñ³ çà-
ïëàíîâàí³ ðîáîòè ÷³òêî ïåðåäáà÷åíî ïðî-
åêòîì”.

Ç³ ñâîãî áîêó, ìåøêàíö³ áóäèíêó ñòâåð-
äæóþòü, ùî âñ³õ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â ó
ô³ðìè íåìàº. Çîêðåìà, äîçâîëó íà âñòàíîâ-
ëåííÿ îãîðîæ³ íàâêîëî áóä³âíèöòâà. Öå
ï³äòâåðäæóþòü ³ â Äí³ïðîâñüê³é ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ — æîäíîãî äîçâîëó íà ïàð-
êàí ÷èíîâíèêè íå âèäàâàëè. Òîæ ìåøêàí-
ö³ áóäèíêó äâ³÷³ âàëèëè îãîðîæó, ÿêó âñòà-
íîâëþâàâ çàáóäîâíèê. Îñòàííüîãî ðàçó öå
ñòàëîñÿ 16 ëþòîãî. Íàðàç³ á³ëÿ áóäèíêó
âïàäàº â î÷³ âåëè÷åçíà ÿìà, ÿêó âèêîïàâ
çàáóäîâíèê...

Âàäèì Ìèõàëü÷óê, íå ìèãíóâøè îêîì,
ñòâåðäæóº: ìàéæå 80 â³äñîòê³â ìåøêàíö³â
áàãàòîïîâåðõ³âêè íà çàãàëüíèõ çáîðàõ äà-
ëè çãîäó íà áóä³âíèöòâî. Ìîâëÿâ, áóëî öå
ùå ó 2004 ðîö³. Âò³ì, êàæóòü ãðîìàäÿíè,
öå òâåðäæåííÿ áðåõëèâå. Ìåøêàíö³ áó-
äèíêó ìàþòü ³ äîêàçè — ô³ðìà ñôàëüñè-
ô³êóâàëà äîêóìåíòè. “Öå íåïðàâäà,— êà-
æå ìåøêàíêà Ãàííà Àäàðê³íà-ßí÷åíêî,—
òàêèõ çáîð³â íå áóëî. Ñïðàâä³, òîä³ äî íàñ
çâåðòàëèñÿ, ïðîòå çàïèòóâàëè íàøî¿ çãî-
äè... íà âñòàíîâëåííÿ ë³ôò³â”. Çà ñëîâàìè
Âîëîäèìèðà Ãàëþêà, çàì³ñòü çáîð³â áóëî
ç³áðàíî ï³äïèñè, â íüîãî º ôîòîêîï³¿. “Ó

íàøîìó áóäèíêó,— êàæå â³í,— 299 êâàð-
òèð. Íà äîêóìåíò³, ÿêèé äåìîíñòðóº “Àëü-
áà”, á³ëüø³ñòü ï³äïèñ³â ï³äðîáëåíî. Çîê-
ðåìà, òàì º ìîº ïð³çâèùå ïîðó÷ ³ç ÷è¿ìîñü
ï³äïèñîì — çâè÷àéíî æ, íå ìî¿ì...” Çàáó-
äîâíèê òâåðäèòü, ùî ï³äïèñè çáèðàâ ÆÅÊ
¹ 418, àëå æ ï³äòâåðäèòè ÷è ñïðîñòóâàòè
öå íåìîæëèâî, áî öþ êîíòîðó ë³êâ³äîâà-
íî.

Íàðàç³ çàáóäîâíèêè ïåðåêîíóþòü — ñïî-
ðóäæåííÿ ï³ä âèñîòêîþ, çîêðåìà, ïåðóêà-
ðåíü òà îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, íàâ³òü çì³ö-
íèòü áóäèíîê. Ìîâëÿâ, íåñó÷³ êîíñòðóê-
ö³¿ òðåáà çàáóäóâàòè äîâêîëà, àáè çàáåçïå-
÷èòè íàëåæíèé òåìïåðàòóðíèé ðåæèì äëÿ
êîìóí³êàö³é.

Ïðîòå â àäì³í³ñòðàö³¿ Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó âïåâíåíî ñòâåðäæóþòü: åêñïåðè-
ìåíòàëüíèé áóäèíîê íå ïîòðåáóº æîäíî¿
äîäàòêîâî¿ ï³äòðèìêè. “Áåðåçíÿêè ³ Ðóñà-
í³âêó,— êàæå íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ àðõ³òåêòóðè ³ çåìëåêîðèñòó-
âàííÿ Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ Ìèõàéëî Ìèêè-
òåíêî,— çáóäîâàíî ïðèáëèçíî â 60—70-ò³
ðîêè. Ïîð³âíÿíî, ñêàæ³ìî, ç Âîñêðåñåí-
êîþ, öå íîâ³ø³ ì³êðîðàéîíè, ³ íå òàêèé

óæå âåëèêèé òåðì³í ìèíóâ. Áóäèíêè ùå íå
â òàêîìó àâàð³éíîìó ñòàí³, àáè ñòâåðäæó-
âàòè, ùî ¿õ íåñó÷à ñïðîìîæí³ñòü ï³ä çà-
ïèòàííÿì”. Äî òîãî æ, çà òâåðäæåííÿìè
ñòîëè÷íèõ àðõ³òåêòîð³â, ïîÿâó òàêèõ áó-
äèíê³â ó 60-õ ââàæàëè íîâèì ñëîâîì ó ì³ñ-
òîáóäóâàíí³. Òîìó ¿õ ïîòð³áíî çáåðåãòè ó
ïåðâèííîìó âèãëÿä³. “×è òðåáà ñïîòâîðþ-
âàòè àðõ³òåêòóðíå ð³øåííÿ, ïðèéíÿòå àâ-
òîðîì ³ ïîâí³ñòþ äëÿ ñâîãî ÷àñó îá´ðóí-
òîâàíå? — çàïèòóº â³öå-ïðåçèäåíò Êè¿â-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñï³ëêè àðõ³òåêòîð³â Óêðà-
¿íè Ãåîðã³é Äóõîâè÷íèé.— Äî Êèºâà òîä³
ïðè¿æäæàëè ç óñüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
ïîäèâèòèñÿ, ÿê òàêå ïðîåêòóâàòè òà áóäó-
âàòè”.

Àðõ³òåêòîð óïåâíåíèé, ùî æîäíå ïðè-
ì³ùåííÿ, äîáóäîâàíå ï³ä áóäèíêîì, íå ïî-
ñèëèòü éîãî êîíñòðóêö³¿. Ó ö³ëîìó, âñå
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî çàáóäîâíèêè â³äíàé-
øëè íîâ³ ìåòîäè äëÿ ïî÷àòêó ñóìí³âíèõ
ïðîåêò³â, ÿê³ çðåøòîþ ìîæóòü ñòàíîâèòè
çàãðîçó æèòòþ êèÿí. Óò³ì, ÷è âäàñòüñÿ ¿ì
çàâåðøèòè ðîçïî÷àòå,— íåâ³äîìî. ²í³ö³-
àòèâíà ãðóïà çâåðíóëàñÿ ç ïðèâîäó öüîãî
áóä³âíèöòâà äî ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿

Åì³ëü ÊÐÓÏÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Б дино на в лиці Б чми, 8 є од-
нією з чотирьох ні альних иїв-
сь их спор д, що зведені без
ф ндамент і стоять лише на па-
лях. Нині її меш анці тепер ре -
лярно виходять двір, аби спіль-
ними з силлями з пинити б дів-
ництво, я е розпочалося два мі-
сяці том . Жителі пере онані, що
воно може зр йн вати висот , і
просять допомо и мерії.

“Ëþáîâ” ³ ë³êóº, 
³ äîïîìàãàº
Öåíòð ðåñîö³àë³çàö³¿ ó ñåëèù³ Êàëèò³ ï³ä Êèºâîì º ñâîºð³äíîþ
ïðîòèâàãîþ ì³ñöÿì ïðèìóñîâîãî óòðèìàííÿ ³ ë³êóâàííÿ
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Кіль а нар оманів чи о-
лишніх в'язнів щомісяця
повертає до життя центр
ресоціалізації "Любов",
що засн вала пастор
цер ви "Посольство Бо-
же" О сана Литвинен о.
Кінцева мета оманди па-
ні Литвинен о — дати лю-
дям надію і пере онання,
що в ожно о мож ть б -
ти різні проблеми, зо ре-
ма й д же с ладні, але з
ними можна і треба жити.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ïàñ-
òîð Îêñàíà Ëèòâèíåíêî, âîíà ñà-
ìà áóëà íàðêîçàëåæíîþ, òà êîëè
ïðèéøëà äî öåðêâè, ñòàëà íà íî-
ãè, â³ä÷óëà âïåâíåí³ñòü. Òåïåð äî-
ïîìàãàº êîëèøí³ì íàðêîìàíàì
òà óâ’ÿçíåíèì ó ¿õí³é íåëåãê³é áî-
ðîòüá³ çà êîæíèé äåíü ³ñíóâàííÿ.

Íà ïåðåêîíàííÿ ïàí³ Îêñàíè,
óÿâëåííÿ ëþäåé ïðî ïîòðåáè
íàðêîçàëåæíèõ, ÿê³ ïðàãíóòü ïî-
çáóòèñÿ ñâîº¿ ñëàáêîñò³, ÷è êî-
ëèøí³õ óâ’ÿçíåíèõ, ùî âèéøëè
íà âîëþ, ïåðåâàæíî äóæå íà¿â-
í³ — íà ð³âí³ çàáîáîí³â. “Âîëîí-
òåðè íàøîãî öåíòðó ìàþòü äî-

ñòàòíþ ï³äãîòîâêó, ùîá íàäàòè
òàêèì ëþäÿì ñàìå òàêó äîïîìî-
ãó, ÿêî¿ âîíè í³äå á³ëüøå íå ä³ñ-
òàíóòü ëèøå òîìó, ùî ¿õ åëåìåí-
òàðíî íå ðîçóì³þòü”,— ðîçïîâ³-
ëà ïàí³ Ëèòâèíåíêî.

Ó÷îðàøí³ íàðêîìàíè ³ â’ÿçí³
ãîâîðÿòü í³áè òèìè ñàìèìè ñëî-
âàìè, ùî é ³íø³ ëþäè, òà, íà
æàëü, ðàäèêàëüíî âîíè îäíå îä-
íîãî íå ðîçóì³þòü. Ïîòð³áåí ÷àñ,
ùîá ëþäèíà çàñâî¿ëà íîâ³ ö³ííî-
ñò³. Âèñîêèé ôàõîâèé ð³âåíü
êîìàíäè Îêñàíè Ëèòâèíåíêî â³-
äîìèé óæå â Óêðà¿í³. Â’ÿçí³, ùî
ãîòóþòüñÿ âèéòè íà âîëþ, ïðî-
õîäÿòü êóðñ ï³äãîòîâ÷îãî íàâ÷àí-
íÿ ùå â òþðì³, ùîá ïîò³ì ïîòðà-
ïèòè äî öåíòðó ðåñîö³àë³çàö³¿ ó
ñåëèù³ Êàëèòà Áðîâàðñüêîãî
ðàéîíó. Ïàñòîð ðåãóëÿðíî â³äâ³-
äóº ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ ó â’ÿçíèöÿõ
òà ³íøèõ ïåí³òåíö³àðíèõ çàêëà-
äàõ Óêðà¿íè. Áàãàòî õòî íàâ÷àº-
òüñÿ çà äèñòàíö³éíèìè ïðîãðàìà-
ìè ìåðåæ³ ïàðàëåëüíî¿ îñâ³òè
“Öåíòðó â³äíîâëåííÿ îñîáèñòî-
ñò³ òà ïåðåòâîðåííÿ ñóñï³ëüñòâà”
ñîö³àëüíîãî ïàñòîðà Â³êòîð³¿
Ìåëüíèê.

Íàðàç³ öåíòð Îêñàíè Ëèòâè-
íåíêî ùå íå ìàº ñâîãî ïðèì³ùåí-
íÿ: ï³äîï³÷í³ öåíòðó âèíàéìàþòü
áóäèíîê äëÿ ïðîæèâàííÿ â ñåëè-
ù³, ïðàöþþòü íà òèõ ðîáîòàõ, ÿê³
¿ì ïðîïîíóþòü ôàõ³âö³ ç ðåàá³ë³-

òàö³¿. ×àñîì ñþäè ïðèõîäÿòü ³
áåçïðèòóëüí³, äëÿ íèõ öåíòð ñòàº
³ ðîäèíîþ, ³ äîì³âêîþ.

Ïàñòîð ìð³º ïðî âåëèêèé îêðå-
ìèé áóäèíîê äëÿ öåíòðó ³ âïåâ-
íåíà, ùî ç äîïîìîãîþ â³ðíèõ
öåðêâè “Ïîñîëüñòâî Áîæå” ðàíî
÷è ï³çíî öå ñòàíåòüñÿ. Äíÿìè òóò
ïîáóâàâ ç ïàñòîðñüêîþ ì³ñ³ºþ
ñòàðøèé ïàñòîð öåðêâè Ñàíäåé
Àäåëàäæà, êîòðèé ³ äàâ òàê³ íàä³¿
òà ñïîä³âàííÿ.

“Ìè ðåñîö³àë³çóºìî çàðàç äâà-
òðè íàðêîìàíè ³ êîëèøí³õ óâ’ÿç-
íåíèõ íà ì³ñÿöü, à ìîãëè á äî-
ïîìàãàòè ó ï’ÿòü ðàç³â á³ëüøå”,—
ïîÿñíþº Îêñàíà Ëèòâèíåíêî.

Ì³ñöåâà âëàäà ò³ñíî ñï³âïðàöþº
ç öåíòðîì “Ëþáîâ” ó ñåëèù³ Êà-
ëèò³, àëå ïî-ñïðàâæíüîìó äîïî-
ìîãòè éîìó íå ìîæå. Íàòîì³ñòü
ãðîìàäà öåðêâè “Ïîñîëüñòâî Áî-
æå” ìàº çíà÷íî á³ëüø³ ìîæëèâî-
ñò³, à ãîëîâíå — ðîçóì³ííÿ, ùî
äîáðîòà é òóðáîòà, ÿêó âèÿâëÿþòü
äî ï³äîï³÷íèõ âîëîíòåðè öåíòðó,
º ö³ííèìè ³íâåñòèö³ÿìè, à íå
ïðèêðèìè çáèòêàìè. Ê³íöåâà ìå-
òà êîìàíäè Îêñàíè Ëèòâèíåí-
êî — äàòè ï³äîï³÷íèì íàä³þ ³ â³ä-
÷óòòÿ òîãî, ùî â ëþäèíè ìîæóòü
áóòè ð³çí³ ïðîáëåìè, çîêðåìà ³ äó-
æå ñêëàäí³, àëå ç íèìè ìîæíà ³
òðåáà æèòè, íå “êîëåêö³îíóþ÷è”
³íøèõ âàä ÿê ïåðåë³ê äîêîð³â ñî-
á³ é ñóñï³ëüñòâó

Меш анці б дин отові відстоювати свої права

Óí³êàëüí³é ñïîðóä³, çâåäåí³é íà ïàëÿõ,
çàãðîæóº ðóéíóâàííÿ
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Ç³íà¿äà ÑÈÇÎÂÀ: “Ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿
ïåðåäáà÷àº çá³ëüøåííÿ 
ïîòóæíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ç âîñüìè
äî 20 òîíí ïåðåðîáêè ìîëîêà”
Äèðåêòîð ÄÊÏ “Ìîëî÷íà ôàáðèêà-êóõíÿ äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ ¹ 1” 
ïðî îêóïí³ñòü ³íâåñòèö³é ó âèðîáíèöòâî äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ
Попри е ономічн риз
е сперти наразі а цент -
ють ва на том , що
нині най ращий час для
інвест вання апіталів в
о ремі ал зі виробниц-
тва. Адже після подолан-
ня ризи на рин зали-
шаться лише ті омпанії,
я і саме в ризовий час
в ладали ошти в енер о-
збері аючі техноло ії,
оновлення виробничої ба-
зи та переорієнтацію
прод ції на широ і ате-
орії споживачів. Про пе-
ребі подій сфері мо-
лочно о дитячо о харч -
вання "Хрещати " роз-
повіла дире тор найбіль-
шої столичної фабри и
дитячо о харч вання Зі-
наїда Сизова.

— ßêà ñïåö³àë³çàö³ÿ ÄÊÏ “Ìî-
ëî÷íà ôàáðèêà-êóõíÿ äèòÿ÷îãî
õàð÷óâàííÿ ¹ 1 ì. Êèºâà”, òà íà
ÿê³ í³ø³ íà ðèíêó ï³äïðèºìñòâî çî-
ð³ºíòîâàíå?

— Ó Êèºâ³ ç 1996 ðîêó ïî÷àëî
ïðàöþâàòè êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî “Ìîëî÷íà ôàáðèêà-êóõ-
íÿ äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ”, ÿêå íà
òîé ïåð³îä âèðîáëÿëî 23 âèäè
ïðîäóêö³¿ äèòÿ÷îãî îçäîðîâ÷îãî
õàð÷óâàííÿ ïðÿìîãî ñïîæèâàí-
íÿ òà ç îáìåæåíèì òåðì³íîì ðå-
àë³çàö³¿. Â îñíîâó êèñëî-ìîëî÷-
íî¿ ïðîäóêö³¿ âõîäèëè: æèâà ì³ê-
ðîôëîðà, á³ô³äîáàêòåð³¿, àöèäî-
ô³ëüí³ ïàëè÷êè. Âèðîáëÿëè íàïî¿
ç êèçèëó, ñìîðîäèíè, ñóõîôðóê-
ò³â òà øèïøèíè. Âèãîòîâëÿëè òà-
êîæ  îâî÷åâó êàøó, ì’ÿñí³ áþëü-

éîíè, ãðå÷àíó òà â³âñÿíó êàø³.
Àñîðòèìåíò áóâ íàñò³ëüêè ðîç-
øèðåíèì, ùîá çâ³ëüíèòè æ³íêó,
ÿêà íàðîäèëà äèòèíó, â³ä äîìàø-
íüî¿ êóõí³. Òîìó ìè âèãîòîâëÿëè
ïðîäóêö³þ íà ï³äïðèºìñòâ³, ùî
ïîòð³áíà äëÿ íîðìàëüíîãî ô³ç³î-
ëîã³÷íîãî ðîçâèòêó äèòèíè. Îá-
ñëóãîâóâàëî íàøå ï³äïðèºìñòâî
78 ðîçäàòêîâèõ ïóíêò³â ó Êèºâ³,
à òàêîæ çàáåçïå÷óâàëî ïðîäóê-
ö³ºþ âñ³õ íóæäåííèõ. Çîêðåìà ìè
ïîñòà÷àëè ïðîäóêö³þ â Áðîâàð-
ñüêèé ðàéîí Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³,
äå áóëà âëàñíà òî÷êà ðåàë³çàö³¿.
Êð³ì òîãî, ïðîäóêö³þ ðåàë³çîâó-
âàëè ³ ÷åðåç òîðãîâåëüí³ òî÷êè é
ìàãàçèíè.

— Íà ÿê³é ñòàä³¿ çíàõîäèòüñÿ
ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ ôàáðèêè, òà
â ÷îìó â³í ïîëÿãàº?

— Ç 2004 ðîêó çã³äíî ç ðîçïîðÿ-
äæåííÿì ÊÌÄÀ ï³äïðèºìñòâî,
ÿêå ïðîïðàöþâàëî íà ðèíêó ìàé-
æå 9,5 ðîêó, çàêðèëè íà òåõí³÷íå
ïåðåîñíàùåíàííÿ. Àäæå êîæíèõ
ï’ÿòü ðîê³â âèïóñêàþòü íîâå îá-
ëàäíàííÿ, âèíèêàþòü íîâ³ òåõíî-
ëîã³÷í³ íîðìè, ïðàâèëà òà âèìî-
ãè. Òîìó îíîâëåííÿ ïîâèííî áó-
ëî îõîïèòè á³ëüøó ÷àñòèíó òåõ-
íîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³. Çâè÷àéíî, º îáëàäíàí-
íÿ, ÿêå íå áóäóòü ïåðåîñíàùóâà-
òè, àäæå éîãî ïðèäáàëè â 2002—
2003 ðîêàõ. Öå í³ìåöüêå îáëàä-
íàííÿ ô³ðìè “Ãåîô³ìà”. Âîíî,
çâ³ñíî, çàëèøèòüñÿ, ÿê ³ òå, ùî º
ö³ííèì òà ïðèäàòíèì äî âèðîá-
íèöòâà. Çîêðåìà ëàáîðàòîðíå îá-
ëàäíàííÿ, ÿêå êóïèëè íåùîäàâ-
íî. Ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåä-
áà÷àº çá³ëüøåííÿ ïîòóæíîñò³ ï³ä-

ïðèºìñòâà ç âîñüìè äî 20 òîíí
ïåðåðîáêè ìîëîêà. Òîáòî, âîíî
âèïóñêàòèìå 50 òèñÿ÷ óïàêîâîê
ïðîäóêö³¿ äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ íà
äåíü. Íà ï³äïðèºìñòâ³ ñòâîðþþòü
óìîâè òàêîæ ³ äëÿ åêñïåðèìåí-
òàëüíîãî âèðîáíèöòâà ë³êóâàëüíî¿
ïðîäóêö³¿ äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ.
Íà ôàáðèö³ áóäå ïåðåäáà÷åíî öåõ,
íà ÿêîìó âèðîáëÿòèìóòü ë³êàðñüêó
ïðîäóêö³þ äëÿ õâîðèõ ä³òåé, êîò-
ð³ ïåðåáóâàþòü â Îõìàòäèò³ òà ³í-
øèõ ë³êàðíÿõ. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ
çáåðåãòè ïðàêòè÷íî âåñü àñîðòè-
ìåíò, ùî âèðîáëÿëè íà íüîìó äî
ðåêîíñòðóêö³¿. Ï³äïðèºìñòâî çàé-
ìàº ïëîùó ìàéæå 1,3 ãà. Äî ï³ä-
ïðèºìñòâà ïðîâåäåíî âñ³ ïîòð³á-
í³ êîìóí³êàö³¿: ³ ãàç, ³ âîäó òà âñå
íàéïîòð³áí³øå, ùî ïåðåäáà÷åíî
ïðîåêòîì. Ñüîãîäí³ ðîçðîáëåíî
ïðîåêò, òàê çâàíèé ÒÅÐ, íà òåõ-
í³÷íó ðåêîíñòðóêö³þ, òà íàðàç³
òðèâàº ïðîöåñ óçãîäæåííÿ âñ³õ çà-
óâàæåíü â³äïîâ³äíèìè ³íñòàíö³-
ÿìè.

— Òîáòî ðåêîíñòðóêö³þ ðîçïî-
÷àëè ùå çà ìèíóëî¿ ñòîëè÷íî¿ âëà-
äè, ÿêèì æå ÷èíîì íîâ³ êåðìàíè-
÷³ ì³ñòà äîëó÷èëèñÿ äî ïðîáëåìè
ïîíîâëåííÿ ðîáîòè ôàáðèêè?

— ÊÌÄÀ â îñîá³ Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî äîðó÷èëà ðàäíèêó ìå-
ðà Ñóðåíó Ì³êàåëÿíó çàéíÿòèñÿ
àêòèâíîþ äîïîìîãîþ â ïîøóêàõ
³íâåñòîð³â òà ââåäåíí³ â åêñïëó-
àòàö³þ öüîãî ï³äïðèºìñòâà. Íèí³
òðèâàº ïîøóê ³íâåñòîð³â. À â öüî-
ìó ì³ñÿö³ ï³ä ÷àñ íàðàäè ó ìåðà
çà ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â ìîëî÷íî¿
ôàáðèêè óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî
ðîçøèðåííÿ ïîøóêó ³íâåñòîð³â òà
çàïðîïîíóâàëè á³çíåñìåíàì ïðî-
âåñòè ðåêîíñòðóêö³þ ï³äïðèºì-
ñòâà ñï³ëüíî ç Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³þ.
Íàðàç³ ðîçãëÿäàþòü ð³çí³ ïðîïî-
çèö³¿ òà óìîâè äëÿ ³íâåñòîð³â.
Ñüîãîäí³ âèð³øóþòü ïèòàííÿ,
ùîá íàøå ï³äïðèºìñòâî íàãîäó-
âàëî ä³òåé ó ì³ñò³ îçäîðîâ÷îþ
ïðîäóêö³ºþ ³ íå ëèøå ìàëåíüêèõ
(â³ä íàðîäæåííÿ — äî òðüîõ ðî-
ê³â), çà ïåâíèõ óìîâ ï³äïðèºì-
ñòâî ìîãëî á âèãðàâàòè òåíäåðè òà
âèðîáëÿòè ïðîäóêö³þ äëÿ ä³òåé
ñòàðøîãî â³êó. Õî÷à â Êèºâ³ º ³í-
ø³ ôàáðèêè, îäíàê ì³ñòî ïîòðå-
áóº òàêîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿêå á
äàâàëî ðîçøèðåíèé àñîðòèìåíò
ïðîäóêö³¿, ÿêó êîëèñü âèðîáëÿëî
íàøå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî.
Êð³ì òîãî, ìè ïîâèíí³ àêöåíòó-
âàòè óâàãó íà òîìó, ùî íà íàøî-
ìó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³,
ÿêå áóëî ñîö³àëüíèì îá’ºêòîì, ö³-
íè íà äèòÿ÷å õàð÷óâàííÿ áóëè â
3—4 ðàçè íèæ÷èìè, í³æ íà ³íøèõ
çàâîäàõ.

— Íàðàç³ º àêòóàëüíèì ïèòàííÿ
åíåðãîçáåðåæåííÿ ÷åðåç çäîðîæ-
÷àííÿ åíåðãîðåñóðñ³â. ×è ïëàíóºòå
çàñòîñîâóâàòè íà ôàáðèö³ ñàìå
åíåðãîçáåð³ãàþ÷å îáëàäíàííÿ?

— Ôàñóâàëüíå îáëàäíàííÿ, ÿêå
ìè êóïèëè ùå â 2002 ðîö³ â Í³ìå÷-
÷èí³, êîëè òàì óæå äàâíî íà ïîâ-
íó ñèëó ïðàöþâàëè ïðîãðàìè ç
åíåðãîçáåðåæåííÿ. Âñå åíåðãîºì-
íå îáëàäíàííÿ ïëàíóºìî çàì³íèòè

ìåíø åíåðãîºìíèì. Ïðîåêòîì ïå-
ðåäáà÷åíî ñàìå òå åíåðãîçáåð³ãà-
þ÷å îáëàäíàííÿ, ÿêå äàñòü çìîãó
âèðîáëÿòè äåøåâó ïðîäóêö³þ ç ì³-
í³ìàëüíèìè âèòðàòàìè äëÿ ïðîäà-
æó ¿¿ âñ³ì ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì
âåðñòâàì íàñåëåííÿ. Ñó÷àñíà ìî-
ëî÷íà êóõíÿ — ï³äïðèºìñòâî, íà
ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ çàêðèòèé öèêë
âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ äèòÿ÷îãî
õàð÷óâàííÿ. Îäíàê âîíî ìàº áóòè
îçäîðîâ÷èì, ïðÿìîãî âèêîðèñòàí-
íÿ òà çáàëàíñîâàíèì ùîäî â³òà-
ì³ííîãî ñêëàäó, æèð³â, á³ëê³â. À íå
òå, ùî ñüîãîäí³ âèïóñêàþòü: ç áàð-
âíèêàìè, çàì³ííèêàìè çàïàõó, õ³-
ì³÷íèì ñêëàäîì òà ç êîìïîíåíò³â
íåâ³äîìîãî ïîõîäæåííÿ. Àäæå â³ä
öüîãî çàëåæèòü çäîðîâ’ÿ íàøèõ ä³-
òåé, ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ ÿêèõ,
çîêðåìà íà äèçáàêòåð³îç òà àëåðã³þ,
çð³ñ çà îñòàíí³ ðîêè íà 20 òà 30 â³ä-
ñîòê³â â³äïîâ³äíî.

— ßêèé ô³íàíñîâèé ïîòåíö³àë
ï³äïðèºìñòâà, òà ÿêèé ð³âåíü äîõ³ä-
íîñò³ âîíî ìîæå ãàðàíòóâàòè?

— ßêùî öå áóäå ñîö³àëüíèé
îá’ºêò, ö³íè íà äèòÿ÷å õàð÷óâàí-
íÿ áóäóòü ðåãóëþâàòèñÿ. ² ÿêùî
ðåíòàáåëüí³ñòü äîçâîëÿþòü äî 25
â³äñîòê³â, òî íàøå ï³äïðèºìñòâî
ìàëî ðåíòàáåëüí³ñòü 3—4 â³äñîò-
êè. Îäíàê ïðè öüîìó âîíî ñïëà-
÷óâàëî ïðèáëèçíî 1 ì³ëüéîí ãðè-
âåíü äî áþäæåòó, ñâîº÷àñíî âè-
ïëà÷óâàëî çàðîá³òíó ïëàòó ïðà-
ö³âíèêàì ³ çà ïåð³îä ôóíêö³îíó-
âàííÿ íà ïðîòÿç³ 9,5 ðîêó çá³ëü-
øèëî âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â ó
5 ðàç³â. Ó ðàç³, ÿêùî öå áóäå êî-
ìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî, ðóêè ³í-
âåñòîðà-âëàñíèêà áóäóòü ðîç-
â’ÿçàíèìè, òîä³ ìîæíà êàçàòè ïðî
òå, ùî âîíî ìîæå ïðèíîñèòè ïåâ-
íèé ïðèáóòîê. Àäæå ÿêùî ñüîãî-
äí³ â ì³ñò³ íàðîäèëîñÿ 500 òèñÿ÷
íåìîâëÿò, ñêàæ³ìî, çà ð³ê, òî ïè-
òàííÿ ïðî ðîáîòó ôàáðèêè äèòÿ-
÷îãî õàð÷óâàííÿ º àêòóàëüíèì ³
çà÷³ïàº ïðàêòè÷íî êîæíó ñ³ì’þ.

— Íàñê³ëüêè ãîòîâèé ïðîåêò ðå-
êîíñòðóêö³¿ ôàáðèêè?

— Íà ñüîãîäí³ íà 60 â³äñîòê³â
çíÿòî âñ³ çàóâàæåííÿ â³äïîâ³äíèõ
³íñòàíö³é ùîäî ïðîåêòó. Â³í
ïðàêòè÷íî çàê³í÷åíèé. Ïðè ï³ä-
òðèìö³ ì³ñüêî¿ âëàäè òà ³íâåñòè-
ö³é âñ³ ³íø³ çàóâàæåííÿ ìîæíà
ðîçãëÿíóòè çà ì³ñÿöü, àäæå çàëè-
øèëàñÿ ëèøå îäíà ïîçèö³ÿ, ÿêó
ìîæíà øâèäêî óçãîäèòè. Ïîò³ì
óñå çàëåæàòåìå â³ä òåíäåðó íà çà-
êóï³âëþ ïîòð³áíîãî îáëàäíàííÿ.
ßêùî îáóìîâëÿòü òåðì³íè ïîñòà-
÷àííÿ öüîãî îáëàäíàííÿ, ïðè õî-
ðîøîìó ï³äõîä³ éîãî äî ê³íöÿ íè-
í³øíüîãî ðîêó âæå ìîæíà áóëî á
çàïóñòèòè. Äëÿ ä³òåé ì³ñòà ââå-
äåííÿ öüîãî ï³äïðèºìñòâà â åêñ-
ïëóàòàö³þ º äóæå âàæëèâèì ïè-
òàííÿì. Àäæå îäíó ôàáðèêó ìîæ-
íà îáåð³ãàòè òà îï³êóâàòèñÿ íåþ
³ êîíòðîëþâàòè. À âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íåâ³äîìî
çâ³äêè ââîçÿòü ïðîäóêö³þ, ïðî-
êîíòðîëþâàòè ñêëàäíî

Розмовляв
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
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×è â³ä÷èíÿòè
äâåð³ 
êîëåêòîðàì?
Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kresñhatic.kiev.ua

Що робити, я що до вас
прийшов оле тор?

Ïîðàäà ïåðøà:
íå ïàí³êóâàòè!

Ïî-äðóãå, ÿêùî
äî âàøî¿ îñåë³
ïðèéøîâ êîëåê-
òîð, â ïåðøó ÷åð-
ãó ñë³ä ç³áðàòè âñþ
ìàêñèìàëüíó ³í-
ôîðìàö³þ ïðî
íüîãî òà íå çàé-
ìàéòå ïàñèâíó ïî-
çèö³þ. Òðåáà áóòè
àêòèâíèì: íåîá-
õ³äíî ïîïðîñèòè äîêóìåíòè ïðåäñòàâíèê³â
êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é, ñë³ä çàïèñàòè íî-
ìåð ¿õíüîãî ïîñâ³ä÷åííÿ, ÿêùî º, òî ¿õí³ ïàñ-
ïîðòí³ äàí³, çàïèòàéòå ïðåäñòàâíèêîì ÿêî¿
ô³ðìè â³í º, éîãî êîíòàêòí³ òåëåôîíè òà àä-
ðåñó êîìïàí³¿, ùî â³í ïðåäñòàâëÿº (äå âîíà
çàðåºñòðîâàíà), à òàêîæ çà ÿêîþ àäðåñîþ
ìîæíà ïîäçâîíèòè â öþ êîìïàí³þ ³ ò. ä. ßê-
ùî êîëåêòîð íå â³äïîâ³äàº íà ö³ çàïèòàííÿ,
òî ìîæåòå ñì³ëèâî âèêëèêàòè íàðÿä ì³ë³ö³¿
é ñêàçàòè ïðàâîîõîðîíöÿì, ùî äî âàøî¿ îñå-
ë³ âëîìëþþòüñÿ çëîâìèñíèêè òà íàìàãàþòü-
ñÿ âàñ ïîãðàáóâàòè.

Äàë³, ÿêùî ïðåäñòàâíèê êîëåêòîðñüêî¿
êîìïàí³¿ ïðèéøîâ äî âàñ, òî îáîâ’ÿçêîâî â
éîãî ïðèñóòíîñò³ ñë³ä ïîäçâîíèòè çà òåëåôî-
íàìè, ÿê³ â³í âàì íàäàñòü, òîáòî çà ñòàö³î-
íàðíèìè òåëåôîíàìè êîëåêòîðñüêî¿ êîìïà-
í³¿, ÿêó â³í ïðåäñòàâëÿº. Íåîáõ³äíî ä³çíàòè-
ñÿ, ÷è â³í ä³éñíî êîëåêòîð, ÷è ñïðàâä³ ìàº
ïîâíîâàæåííÿ (òà ÿê³ ñàìå) äëÿ òîãî, àáè
ñòóêàòè â äâåð³ âàøî¿ îñåë³.

ßêùî â êîëåêòîðñüê³é êîìïàí³¿ ï³äòâåð-
äèëè, ùî â³äâ³äóâà÷ ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè ñà-
ìå ¿õíüî¿ êîìïàí³¿, íåîáõ³äíî ó íüîãî âçÿòè
ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü äîêóìåíò³â òà ä³çíà-
òèñÿ ïðî ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü ïðåòåíç³é,
ÿê³ â³í ìàº äî âàñ: ÿê³ ïèòàííÿ òà âèìîãè âî-
íè äî âàñ ñòàâëÿòü, çâ³äêè âèíèêëà çàáîðãî-
âàí³ñòü òà õòî ìàº äî öüîãî áåçïîñåðåäíº àáî
îïîñåðåäêîâàíå â³äíîøåííÿ.

Äàë³ ìîæóòü ³ñíóâàòè ê³ëüêà âàð³àíò³â ðîç-
âèòêó ïîä³é. Ïåðøå, ùî âè ìàºòå çàïàì’ÿòà-
òè: âñ³ ä³¿ êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é â Óêðà-
¿í³ íå ïðîïèñàí³ æîäíèì çàêîíîäàâ÷èì àê-
òîì ³ ðîáîòà êîëåêòîð³â ÿê òàêà ïîðóøóº
ê³ëüêà ñòàòåé Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè. ² â ïåðøó ÷åðãó çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî
îïåðàòèâíî-ïîøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü”. Òîìó ïðè
ïîÿâ³ êîëåêòîð³â âè ìàºòå ïðàâî çàòåëåôî-
íóâàòè â ì³ë³ö³þ òà íàïèñàòè çàÿâó â ì³ë³-
ö³þ ç³ ñêàðãîþ íà òå, ùî âàñ ïåðåñë³äóþòü.
Êð³ì òîãî, ëþäèíà, ÿêà ïðèéøëà äî âàñ,
ïðåäñòàâëÿþ÷è ³íòåðåñè êîëåêòîðñüêî¿ êîì-
ïàí³¿, îòðèìàëà íåçàêîííèì ñïîñîáîì äàí³
ïðî âàøå ïðèâàòíå æèòòÿ òà íå â³äîìî, ÿêèì
÷èíîì â³í öþ ³íôîðìàö³þ ç³áðàâ. Òîáòî êî-
ëåêòîðè, îáðàçíî êàæó÷è, âèêîðèñòîâóþòü
íîðìè êðåäèòíèõ äîãîâîð³â, â ÿêèõ áàíêè
ñàì³ íåçàêîííî ïðîïèñóþòü çãîäó ñâî¿õ êë³-
ºíò³â íà ïåðåäà÷ó äàíèõ ïðî íèõ òðåò³ì îñî-
áàì. Ïðè÷îìó íå âêàçóþ÷è ÿêèì ñàìå “òðå-
ò³ì îñîáàì” öÿ ³íôîðìàö³ÿ ïåðåäàºòüñÿ. Çâ³ñ-
íî, ñóäèòèñÿ ç áàíêîì íåìàº æîäíîãî ñåí-
ñó, àäæå âè ï³äïèñàëè äîãîâ³ð.

Íå áóäüòå ëåãêîþ çäîáè÷÷þ äëÿ êîëåêòî-
ð³â. Àäæå ÷èì á³ëüøå êîëåêòîð ÷àñó âèòðà-
÷àòèìå íà âàñ, ÷èì á³ëüøå éîãî òóðáóâàòè-
ìå ì³ë³ö³ÿ, ïðîêóðàòóðà ³ ò. ä., òèì ìåíøå ó
íüîãî áóäå áàæàííÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç âàìè. Íå-
îáõ³äíî òàêîæ ðîçóì³òè, ùî êîëåêòîð, êîëè
óñâ³äîìëþº, ùî “âèáèòòÿ” îêðåìîãî áîðãó º
âêðàé ñêëàäíèì, òî ÷åðåç ð³ê òàêèé áîðã, òàê
áè ìîâèòè, “ñïèñóºòüñÿ” êîëåêòîðñüêèì
êîìïàí³ÿì. ² ÿêùî âàñ í³ÿê íå ìîæíà ä³ñòà-
òè ³ ÿêùî âè ñòàºòå “ñêëàäíèì” êë³ºíòîì
(âè ïðîñòî çàõèùàºòå ñâî¿ ïðàâà), òî êîëåê-
òîðè ðàíî ÷è ï³çíî â³ä÷åïëÿòüñÿ.

Ùî ñòîñóºòüñÿ, ÿêèì ÷èíîì âàì áîðîòè-
ñÿ ç³ ñâîºþ çàáîðãîâàí³ñòþ, ÿê çàõèùàòèñÿ
ïðè ñïðîáàõ ïðîäàæó âàøîãî ìàéíà, êâàð-
òèðè íà ñóäîâèõ ïðîöåñàõ, ïðî öå ìè ïîãî-
âîðèìî â íàøèõ íàñòóïíèõ ðóáðèêàõ

Îëüãà ÍÀÑÎÍÎÂÀ: “Ñüîãîäí³ íàéá³ëüøå
â³ä âòðàòè ñïîæèâà÷³â 
ïîñòðàæäàëè ðåñòîðàíè 
ñåðåäíüîãî ö³íîâîãî ñåãìåíòó”
Äèðåêòîð êîíñàëòèíãîâîãî àãåíòñòâà 
“Ðåñòîðàííèé Êîíñàëòèíã” ïðî ñèòóàö³þ íà ðèíêó ïîñëóã
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ
На д м вітчизняних мар ето-
ло ів, через фінансов риз
півельна спроможність ро-

мадян зниж ється. Я що навіть
рівень доходів раїнців не
зменш ється, вони с ороч ють
свої витрати. Та им чином од-
нією зі сфер, я а може най-
більше відч ти зменшення при-
б т ів, є інд стрія посл . Про
динамі і тенденції рин рес-
торанно о бізнес "Хрещати "
розповіла очільниця одно о з
профільних онсалтин ових
а ентств Києва.

— ßê³ ðåñòîðàíí³ ìåðåæ³ íàéãîñòð³øå ïå-
ðåæèâàþòü êðèçó? ×è áàãàòî ç íèõ îïèíè-
ëèñÿ íà ìåæ³ áàíêðóòñòâà?

— Íèí³ îïåðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî òå,
ùî ö³ë³ ìåðåæ³ çàêðèâàòèìóòüñÿ, íåìàº.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî çàçâè÷àé âîíè ìà-
þòü çíà÷íî á³ëüøèé çàïàñ ñò³éêîñò³, í³æ
îäèí ðåñòîðàí. Ìåðåæà ìîæå ñîá³ äîçâî-
ëèòè çàêðèòè îäíå-äâà çáèòêîâèõ ï³äïðè-
ºìñòâà, à ³íø³ ïðîäîâæóâàòèìóòü íîð-
ìàëüíî ïðàöþâàòè. Ñüîãîäí³ íàéá³ëüøå
â³ä âòðàòè ñïîæèâà÷³â ïîñòðàæäàëè ðåñ-
òîðàíè ñåðåäíüîãî ö³íîâîãî ñåãìåíòó. Â
íèõ âàðò³ñòü ÷åêà ñòàíîâèòü â³ä 70 äî 200
ãðí íà îñîáó. Ïîñòðàæäàëè ö³ çàêëàäè ïå-
ðåâàæíî ÷åðåç òå, ùî ¿õíÿ ãîëîâíà àóäè-
òîð³ÿ — îô³ñí³ ïðàö³âíèêè, ÿê³ ìàþòü íè-
í³ ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³, ïåðåñòàëè õîäèòè
íà á³çíåñ-ëàí÷³, áóâàþòü ó ðåñòîðàíàõ íå
äâ³÷³-òðè÷³ íà òèæäåíü, ÿê ðàí³øå, à ðàç
íà 1—2 òèæí³.

— Ñê³ëüêè çàêëàä³â øâèäêîãî õàð÷óâàí-
íÿ º ñüîãîäí³ íà ðèíêó, ³ ÿê³ òåíäåíö³¿ òàì
íàðàç³?

— ßêùî ðîçãëÿäàòè Êè¿â, òî íà ðèíêó
º ïðèáëèçíî 300 çàêëàä³â øâèäêîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ, ùîïðàâäà, íå âñ³ âîíè íà-
çèâàþòü ñåáå ôàñò-ôóäàìè. Áàãàòî ç íèõ
ïðîäîâæóþòü äîâîë³ óñï³øíî ïðàöþâàòè,
äåêîòð³ æ çàêðèâàþòüñÿ. Îäíàê öå ïî-
â’ÿçàíî íå ç òèì, ùî ï³äïðèºìñòâà âòðà-
òèëè ÷àñòèíó êë³ºíò³â — ¿õ íàñïðàâä³ íå
ñòàëî ìåíøå, — à ç òèì, ùî ïðàêòè÷íî
âñ³ çàêëàäè îðåíäóþòü ïðèì³ùåííÿ. Ïëà-
òà çà îðåíäó íîì³íóâàëàñÿ â äîëàðàõ, òîæ
äåâàëüâàö³ÿ äóæå ñóòòºâî âïëèíóëà íà âè-
òðàòè. Ò³ ï³äïðèºìñòâà, ÿêèì íå âäàëîñÿ
äîìîâèòèñÿ ïðî çíèæåííÿ îðåíäíî¿ ïëà-
òè ÷è ïåðåõ³ä íà ãðèâíåâèé ðîçðàõóíîê,
çìóøåí³ áóëè ïðèïèíèòè ñâîþ ðîáîòó. ²
òóò íå ìàº çíà÷åííÿ, íà ÿêèé ñåãìåíò
ðèíêó ïðàöþº çàêëàä, ÿêùî ïëîùó îðåí-
äóþòü çà âèñîêèìè ñòàâêàìè â äîëàðàõ —
÷åêàéòå çàêðèòòÿ. Çâ³ñíî, íà çâ³ëüíåíèõ
ïëîùàõ ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷îãî ðîêó í³-
êîãî íå áóäå. Ïðîáëåìà íå ó â³äâ³äóâà÷àõ,
à ó âíóòð³øí³õ âèòðàòàõ.

— ßêèì áóâ îáñÿã ðèíêó øâèäêîãî õàð-
÷óâàííÿ ó ñòîëèö³ 2008 ðîêó, ÿê, íà âàøó
äóìêó, öÿ öèôðà çì³íèòüñÿ ïðîòÿãîì 2009-
ãî?

— Îáñÿã ðèíêó øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ
ó ñòîëèö³ 2008 ðîêó ñòàíîâèòü ìàéæå
300 ì³ëüéîí³â äîëàð³â, â 2009 ðîö³ â³í
íå çìåíøèòüñÿ, ìîæëèâî, íàâ³òü çðîñòå
íà 5—6 â³äñîòê³â, àëå íå çàâäÿêè ïîÿâ³
íîâèõ ï³äïðèºìñòâ, à ïåðåäóñ³ì ÷åðåç
³íôëÿö³éí³ ïðîöåñè. Òàê, â³ä äðóãî¿ ïî-
ëîâèíè 2008 ðîêó á³ëüø³ñòü çàêëàä³â
øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ ðåãóëÿðíî ï³äâè-
ùóþòü ö³íè. Äåñü öå 5 â³äñîòê³â, à äåñü
1, 2, 3 ãðèâí³ ùîì³ñÿöÿ. À çà ðåçóëüòà-
òàìè ðîêó ìàºìî çíà÷íå çðîñòàííÿ íà

ð³âí³ 10—15 â³äñîòê³â. Òàêà ñèòóàö³ÿ ö³ë-
êîì âèïðàâäàíà, àäæå ïîâ’ÿçàíà ç â³ä-
ïîâ³äíèì ïîäîðîæ÷àííÿì ïðîäóêò³â òà
íàïî¿â.

— ×è íå áîÿòüñÿ òàêèì ÷èíîì çàêëàäè
øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ âòðàòèòè ñâî¿õ êë³-
ºíò³â?

— Ðîçóìíå êåð³âíèöòâî ðåñòîðàíó í³êî-
ëè íå ïîêàæå çíà÷íîãî ïîäîðîæ÷àííÿ
ñòðàâè. ßêùî âîíà êîøòóâàëà 102—103
ãðèâí³, à òåïåð ö³íà 108—111 ãðèâåíü, öå
íå äóæå ïîì³òíî. Êîëè éäåòüñÿ ïðî çà-
êëàäè øâèäêîãî îáñëóãîâóâàííÿ, òàì ìî-
æóòü âàðò³ñòü ñòðàâè, ÿêà êîøòóâàëà 7
ãðèâåíü, ùîì³ñÿöÿ çá³ëüøóâàòè íà 50 êî-
ï³éîê. Çàçâè÷àé öüîãî ìàéæå íå ïîì³÷à-
þòü. Ñüîãîäí³ ãðàâö³ íà ðèíêó ââàæàþòü,
ùî â³äò³ê ñïîæèâà÷³â ÷àñòêîâî ìîæíà
êîìïåíñóâàòè íåçíà÷íèì ïîäîðîæ÷àí-
íÿì ñòðàâè. Ïîë³òèêà ïðàâèëüíà. Òàê, ó
áàãàòüîõ çàêëàäàõ, ïîð³âíÿâøè ïîêàçíè-
êè æîâòíÿ òà ãðóäíÿ, ìîæíà ïðîñòåæè-
òè, ùî â³äâ³äóâà÷³â ñòàëî íà 30 â³äñîòê³â
ìåíøå, à âèòîðã îäíàêîâèé. Äîñÿãòè öüî-
ãî âäàëîñÿ çà ðàõóíîê, íàãîëîøóþ, íå-
çíà÷íîãî ï³äâèùåííÿ ö³í, äåñü íà 5—10
â³äñîòê³â.

— ª òàêà äóìêà, ùî ðåñòîðàòîðè, ÿê³
ïðèâ’ÿçóþòü ö³íó äî äîëàðà, ìàòèìóòü ìåí-
ø³ çáèòêè ÷åðåç âòðàòó êë³ºíò³â. ×è ïðàâ-
äà öå?

— Çàãàëîì äëÿ Óêðà¿íè ïðèâ’ÿçêà äî
äîëàðà íåõàðàêòåðíà. Â Ðîñ³¿, îñîáëèâî â
Ìîñêâ³, òàê. Òàì áàãàòî ö³ííèê³â â óìîâ-
íèõ îäèíèöÿõ. Ó íàñ ö³íà ô³êñóºòüñÿ â
ãðèâí³, òîìó íà ðèíêó ÿ ñüîãîäí³ íå íà-

çâó ðåñòîðàíà, ÿêèé áè øàëåíèìè òåìïà-
ìè ïî÷àâ ï³äâèùóâàòè ö³íè ÷åðåç äåâàëü-
âàö³þ ãðèâí³. Çðåøòîþ ìè æèâåìî â
Óêðà¿í³, ³ äîëàð, õî÷ ³ â³ä³ãðàº âåëèêó
ðîëü, íå âñå âèð³øóº. Ïåðñîíàë îòðèìóº
çàðîá³òíó ïëàòó â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåí-
ò³, çà ïðîäóêòè ðîçðàõîâóþòüñÿ ó ãðèâíÿõ.
ßêùî éäåòüñÿ ïðî ³ìïîðòí³ ïðîäóêòè, íà-
ïðèêëàä, ñïèðòí³ íàïî¿, ö³íè íà ÿê³ çíà÷-
íî çðîñëè, òî çàâæäè ìîæíà îáðàòè ïîñ-
òà÷àëüíèêà, êîòðèé ïðîäàº äåøåâøå. Òîæ
çðîñòàííÿ äîëàðà â ãàëóç³ ðåñòîðàííîãî
á³çíåñó äóæå íåãàòèâíî âïëèâàº ëèøå íà
îðåíäíó ïëàòó.

— ßêèì ìåðåæàì øâèäêîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ âäàñòüñÿ çàêð³ïèòè ñâî¿ ïîçèö³¿ íà
ðèíêó? ×è ìîæëèâî, ùî ç’ÿâëÿòüñÿ ìîíî-
ïîë³ñòè?

— Ñüîãîäí³ íàéë³ïøå ïî÷óâàþòüñÿ çà-
êëàäè, ÿê³ ïðàöþþòü ó ôîðìàò³ ðàäÿí-
ñüêèõ ¿äàëåíü. Âîíè ìàþòü ïîâíîö³ííå,
ïðàêòè÷íî ðåñòîðàííå ìåíþ, ³ âñå öå äó-
æå äåøåâî êîøòóº. Òîìó â äåÿêèõ òàêèõ
ìåðåæ ìîæóòü íàâ³òü ç’ÿâèòèñÿ íîâ³ êë³-
ºíòè, ÿê³ ïåðåéäóòü ç ðåñòîðàí³â ñåðåä-
íüîãî ö³íîâîãî ñåãìåíòó. Íàäàë³ ïîïó-
ëÿðí³ñòü òàêèõ çàêëàä³â çðîñòàòèìå, ¿õ
ô³íàíñîâèé ñòàí ïîêðàùóâàòèìåòüñÿ,
îñîáëèâî ÿêùî âîíè íå îðåíäóþòü ïðè-
ì³ùåííÿ. Ïðî ìîíîïîë³þ íàéáëèæ÷èìè
ðîêàìè ãîâîðèòè çàðàíî, ïðîñòî õòîñü
ïî÷óâàòèìåòüñÿ âïåâíåí³øå, à õòîñü çìó-
øåíèé áóäå âèæèâàòè

Розмовляла
Ірина ДЕМКО,

спеціально для “Хрещати а”
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу 
відкритому акціонерному 

товариству “Холодокомбінат № 3” 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель 
і споруд комбінату 

на просп. Повітрофлотському, 66 (літ. Г, Д) 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 290/290 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Õîëîäî-
êîìá³íàò ¹ 3” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä êîìá³íàòó íà
ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêîìó, 66 (ë³ò. Ã, Ä)
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Õîëîäîêîìá³íàò ¹ Ç”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,51 ãà äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
êîìá³íàòó íà ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêîìó,
66 (ë³ò. Ã, Ä) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâå-
äåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïó-
òàò³â òðóäÿùèõ â³ä 24.07.54 ¹ 1212 “Ïðî
çàêð³ïëåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà ðèáíèì
êîìá³íàòîì “Óêððèáòîðãó” Ì³í³ñòåðñòâà
òîðã³âë³ ÑÐÑÐ”, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà áóä³âë³ ³ ñïîðóäè (äîãîâ³ð
êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 22.04.2004).

3. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Õîëîäîêîìá³íàò ¹ Ç”:

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 04.05.2005 ¹ 19-3650, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 06.10.2005 ¹ 06-6-
25/4431, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 26.03.2007 ¹ 03-16/400-Â.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.

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

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, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту 
заступника Генерального 

прокурора України 
від 30.05.2006 № 07/2/1=91вих 

на рішення Київської міської ради 
від 27.10.2005 № 331/3792 

“Про передачу земельної ділянки 
Всеукраїнському союзу церков християн віри

євангельської п’ятидесятників 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівлі 
Головної канцелярії ВСЦХВЄП 

на вул. Відпочинку, 5 
у Святошинському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 312/312 від 18 вересня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника Генерального прокурора України від 30.05.2006
№ 07/2/1�91 вих на рішення Київської міської ради від 27.10.2005 № 331/3792 “Про передачу земельної
ділянки Всеукраїнському союзу церков християн віри євангельської п’ятидесятників для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування будівлі Головної канцелярії ВСЦХВЄП на вул. Відпочинку, 5 у Святошинсько�
му районі м. Києва”, вважає неможливим його задоволення на нижченаведених підставах.

Зазначене рішення прийняте в порядку, встановленому законодавством України, за результатами роз�
гляду проекту відведення земельної ділянки, який відповідно до частини шостої статті 123 Земельного ко�
дексу України погоджено з органом із земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно�епідеміологіч�
ним органами, органами архітектури та охорони культурної спадщини.

Відповідно до статті 20 Земельного кодексу України (в редакції, чинній на момент прийняття рішення)
зміна цільового призначення земель провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого са�
моврядування, які приймають рішення про передачу цих земель у власність або надання у користування,
вилучення (викуп) земель і затверджують проекти землеустрою або приймають рішення про створення
об’єктів природоохоронного та історико�культурного призначення.

Пунктом 2 рішення Київської міської ради від 27.10.2005 № 331/3792 “Про передачу земельної ділян�
ки Всеукраїнському союзу церков християн віри євангельської п’ятидесятників для будівництва, експлу�
атації та обслуговування будівлі Головної канцелярії ВСЦХВЄП на вул. Відпочинку, 5 у Святошинському райо�
ні м. Києва” в установленому порядку було перенесено частину земель лісового фонду площею 0,22 га в
кварталі 114 виділу 1 Святошинського лісництва Святошинського ЛПГ до земель запасу житлової та гро�
мадської забудови (листи�згоди комунального об’єднання “Київзеленбуд” від 29.04.2004 № 148�664 та
комунального підприємства “Святошинське лісопаркове господарство” від 28.04.2004 № 204 знаходять�
ся в матеріалах проекту відведення земельної ділянки).

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 27.10.2005 № 331/3792 “Про передачу зе�
мельної ділянки Всеукраїнському союзу церков християн віри євангельської п’ятидесятників для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування будівлі Головної канцелярії ВСЦХВЄП на вул. Відпочинку, 5 у Свято�
шинському районі м. Києва” діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конститу�
цією України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 20, 123, 124 Земельного кодексу України, статтею
21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянці 
Карнауховій Ользі Василівні 

у приватну власність 
земельної ділянки 

для ведення індивідуального садівництва 
на вул. Садовій, 65, діл. 70=а 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 321/321 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êàðíàóõîâ³é Îëüç³ Âàñèë³âí³ äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ñàäîâ³é, 65, ä³ë. 70-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êàðíàóõîâ³é
Îëüç³ Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ñàäîâ³é, 65, ä³ë. 70-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êàðíàóõîâ³é Îëüç³ Âàñè-
ë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî 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 âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-

øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.10.2005 ¹ 19-9341, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.08.2005 ¹ 071/04-4-
19/3111.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà Ãåíå-
ðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè â³ä 30.05.2006
¹ 07/2/1-91âèõ íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 27.10.2005 ¹ 331/3792 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Âñåóêðà¿íñüêîìó
ñîþçó öåðêîâ õðèñòèÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿
ï’ÿòèäåñÿòíèê³â äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ Ãîëîâíî¿
êàíöåëÿð³¿ ÂÑÖÕÂªÏ íà âóë. Â³äïî÷èíêó,

5 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.
2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-

âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянину 
Кордюкову Олегу Емановичу 

у приватну власність 
земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Нагірному, 5=з 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 370/370 від 18 вересня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Êîðäþêîâó Îëåãó Åìàíîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Íàã³ðíîìó, 5-ç ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîðäþêîâó
Îëåãó Åìàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Íàã³ðíîìó, 5-ç ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîðäþêîâó Îëåãó Åìà-
íîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ â ìå-
æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 10.05.2007 ¹ 19-4419 òà â³ä
25.10.2007 ¹ 09-12106, óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 03.03.2007 ¹ 071/04-4-19/1071 òà
â³ä 14.08.2007 ¹ 071/04-4-22/4331, Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 20.08.2007
¹ 6520, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
16.02.2007 ¹ 404, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
24.05.2007 ¹ 3544, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç
ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 05.06.2007 ¹ 22-1378/35, êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâ-
ë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò” â³ä
16.03.2007 ¹ 8/1-336.

3.5. 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.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання 
Дарницькій районній у місті Києві 

раді земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

дитячого садка на вул. Вишняківській, 5=б
(ділянка 24 у 11=ому мікрорайоні 

житлового масиву Осокорки) 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 286/286 від 18 вересня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 92, 123 Зе�
мельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Äàðíèöü-
ê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ äè-
òÿ÷îãî ñàäêà íà âóë. Âèøíÿê³âñüê³é, 5-á
(ä³ëÿíêà 24 ó 11-îìó ì³êðîðàéîí³ æèòëî-
âîãî ìàñèâó Îñîêîðêè) ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³
Êèºâ³ ðàä³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,55 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà äèòÿ÷îãî ñàäêà íà âóë. Âèøíÿ-
ê³âñüê³é, 5-á (ä³ëÿíêà 24 ó 11-îìó ì³êðî-
ðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Îñîêîðêè) ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàä³:

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 âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 05.10.2007 ¹ 19-11163 òà â³ä
14.01.2008 ¹ 09-318, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êè-
ºâà” â³ä 30.08.2007 ¹ 2694, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 12.10.2007 ¹ 8514 òà
â³ä 21.12.2007 ¹ 10659, Äåðæàâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 15.11.2007 ¹ 05-
08/8584 òà â³ä 05.11.2007 ¹ 05-09/7465, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 27.08.2007 ¹ 6392.

3.4. 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”.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 14.09.2007 ¹ 139) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

3.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿

³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.7. Äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà ïåðåðàõó-
âàòè ì³ñòó êîøòè ÷åðåç Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é ÿê êîìïåíñà-
ö³þ âèòðàò çà ³íæåíåðíó ï³äãîòîâêó òà ã³ä-
ðîíàìèâ òåðèòîð³¿.

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, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання 
Дарницькій районній 

у місті Києві раді земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування дитячого садка 
на вул. Вишняківській, 13=в 

(ділянка 25 у 11=ому мікрорайоні 
житлового масиву Осокорки) 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 285/285 від 18 вересня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 92, 123 Зе�
мельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Äàðíèöü-
ê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ äè-
òÿ÷îãî ñàäêà íà âóë. Âèøíÿê³âñüê³é, 13-â
(ä³ëÿíêà 25 ó 11-îìó ì³êðîðàéîí³ æèòëî-
âîãî ìàñèâó Îñîêîðêè) ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³
Êèºâ³ ðàä³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,50 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
äèòÿ÷îãî ñàäêà íà âóë. Âèøíÿê³âñüê³é, 
13-â (ä³ëÿíêà 25 ó 11-îìó ì³êðîðàéîí³ æèò-
ëîâîãî ìàñèâó Îñîêîðêè) ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàä³:

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 âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 05.10.2007 ¹ 19-11162 òà â³ä
14.01.2008 ¹ 09-319, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êè-
ºâà” â³ä 30.08.2007 ¹ 2693, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 12.10.2007 ¹ 8515 òà
â³ä 20.12.2007 ¹ 10633, Äåðæàâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 15.11.2007 ¹ 05-
08/8585 òà â³ä 05.11.2007 ¹ 05-09/7466, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 27.08.2007 ¹ 6393.

3.4. 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”.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 14.09.2007 ¹ 140) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

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

3.7. Äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà ïåðåðàõó-
âàòè ì³ñòó êîøòè ÷åðåç Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é ÿê êîìïåíñà-
ö³þ âèòðàò çà ³íæåíåðíó ï³äãîòîâêó òà ã³ä-
ðîíàìèâ òåðèòîð³¿.

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, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання 
земельної ділянки № 38 

Дарницькій районній у місті Києві 
раді для будівництва, експлуатації 

та обслуговування дошкільного закладу 
у 8=ому мікрорайоні житлового масиву 

Позняки у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 288/288 від 18 вересня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 92, 123 Зе�
мельного кодексу України, Київська міська рада
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Про розгляд протесту заступника прокурора

міста Києва від 17.07.2008 № 07/1=174вих=08 
на рішення Київської міської ради 

від 08.02.2007 № 105/766 
“Про передачу в оренду земельних ділянок
товариству з обмеженою відповідальністю

“БОУЛІНГ БІЗНЕС УКРАЇНИ” 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування логістично=офісного 
комплексу з виробничими приміщеннями 

на вул. Пухівській 
у Деснянському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 307/307 від 18 вересня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 17.07.2008 № 07/1�
174вих�08 на рішення Київської міської ради від 08.02.2007 № 105/766 “Про передачу в оренду земельних
ділянок товариству з обмеженою відповідальністю “БОУЛІНГ БІЗНЕС УКРАЇНИ” для будівництва, експлуата�
ції та обслуговування логістично�офісного комплексу з виробничими приміщеннями на вул. Пухівській у
Деснянському районі м. Києва” вважає неможливим його задоволення на нижченаведених підставах.

Зазначеним рішенням затверджено проект землеустрою та передано товариству з обмеженою відпо�
відальністю “БОУЛІНГ БІЗНЕС УКРАЇНА” земельні ділянки загальною площею 9,49 га (у тому числі в ме�
жах червоних ліній площею 2,03 га) для будівництва, експлуатації та обслуговування логістично�офісного
комплексу з виробничими приміщеннями на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва за рахунок
міських земель, не наданих у власність чи користування, з них:

— ділянку № 1 площею 3,10 га,

— ділянку № 3 площею 0,10 га,

— ділянку № 4 площею 3,79 га,

— ділянку № 5 площею 0,47 га — у довгострокову оренду на 15 років;

— ділянку № 2 загальною площею 2,03 га (в межах червоних ліній) — у короткострокову оренду на 5 років.

Рішення Київської міської ради від 08.02.2007 № 105/766 прийняте в порядку, встановленому законо�
давством України, за результатами розгляду проекту відведення земельної ділянки, який відповідно до час�
тини шостої статті 123 Земельного кодексу України погоджено з органом із земельних ресурсів, природо�
охоронним і санітарно�епідеміологічним органами, органами архітектури та охорони культурної спадщи�
ни та щодо якого отримано висновок державної експертизи землевпорядної документації.

Опротестовуване рішення не порушує вимог статті 17 Закону України “Про основи містобудування” та
статтей 12, 13 Закону України “Про планування і забудову територій”, зокрема щодо відсутності розроб�
леного детального плану території та плану земельно�господарського устрою з огляду на таке.

Відповідно до статті 3 Земельного кодексу України спеціальним законом у сфері регулювання земель�
них відносин, зокрема регулювання процедури набуття права користування землею, є Земельний кодекс
України.

Норми Закону України “Про основи містобудування” та Закону України “Про планування і забудову те�
риторій” не регулюють відносин у сфері набуття права користування земельними ділянками, а лише вка�
зують на необхідність взяття за основу містобудівної документації при вирішенні питань вибору, вилучен�
ня (викупу), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, якщо така документа�
ція розроблена. Однак нормами законодавства України та спеціальним законом в сфері регулювання зе�
мельних відносин не заборонено відведення земельної ділянки у разі відсутності розробленої та затвер�
дженої у встановленому порядку містобудівної документації.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 08.02.2007 № 105/766, діяла на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України та законами 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 ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.07.2008 ¹ 07/1-
174âèõ-08 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 08.02.2007 ¹ 105/766 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó â îðåíäó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
“ÁÎÓË²ÍÃ Á²ÇÍÅÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
ëîã³ñòè÷íî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âèðîá-

íè÷èìè ïðèì³ùåííÿìè íà âóë. Ïóõ³âñüê³é
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿ-
äó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 28.02.2006 № 07/1/1=7087=06 

на пункт 16 рішення Київської міської ради 
від 29.04.2004 № 237/1447 

“Про надання і вилучення земельних ділянок 
та припиненняправа користування землею”

Рішення Київської міської ради № 311/311 від 18 вересня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 28.02.2006 № 07/1/1�
7087�06 на пункт 16 рішення Київської міської ради від 29.04.2004 № 237/1447 “Про надання і вилучен�
ня земельних ділянок та припинення права користування землею”, вважає неможливим його задоволен�
ня на нижченаведених підставах.

Відповідно до статті 92 Земельного кодексу України право постійного користування земельною ділян�
кою — це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комуналь�
ній власності, без встановлення терміну користування.

Відповідно до частини першої статті 123 Земельного кодексу України надання земельних ділянок юри�
дичним особам у постійне користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади та ор�
ганів місцевого самоврядування за проектами відведення цих ділянок.

Пунктом 16 рішення Київської міської ради від 29.04.2004 № 237/1447 “Про надання і вилучення зе�
мельних ділянок та припинення права користування землею” комунальному підприємству “Київський центр
нових технологій в стоматології” надано у постійне користування земельну ділянку площею 0,30 га для ре�
конструкції з добудовою стоматологічної поліклініки в комплексі з будівництвом багатоповерхового жит�
лового будинку та підземного паркінгу з подальшими їх експлуатацією та обслуговуванням у пров. Польо�
вому, 7 у Солом’янському районі м. Києва.

На підставі пункту 16 цього рішення Київської міської ради комунальному підприємству “Київський центр
нових технологій в стоматології” видано державний акт на право постійного користування земельною ді�
лянкою. Зазначений державний акт зареєстровано в книзі записів реєстрації державних актів на право влас�

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 38
Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ äîøê³ëüíîãî çàêëàäó ó 8-îìó
ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ ðàä³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ 38 ïëî-
ùåþ 1,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà äîøê³ëü-
íîãî çàêëàäó ó 8-îìó ì³êðîðàéîí³ æèò-
ëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàä³:

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 ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 09.10.2007 ¹ 19-11242 òà
â³ä 17.12.2007 ¹ 09-14806, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 27.01.2007 ¹ 203,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
05.03.2007 ¹ 1442 òà â³ä 21.12.2007

¹ 10647, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
06.04.2007 ¹ 071/04-4- 19/1622, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
15.11.2007 ¹ 05-08/8581, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 23.01.2007 ¹ 387.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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

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 ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.7. Äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà ïåðåðàõó-
âàòè ì³ñòó êîøòè ÷åðåç Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é ÿê êîì-
ïåíñàö³þ âèòðàò çà ³íæåíåðíó ï³äãîòîâ-
êó òà ã³äðîíàìèâ òåðèòîð³¿.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Ревенко Олені Юріївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Стратегічне шосе, 50=а 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 364/364 від 18 вересня 2008 року

Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земель�
ного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ðåâåíêî
Îëåí³ Þð³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñòðàòå-
ã³÷íå øîñå, 50-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðåâåíêî Îëå-
í³ Þð³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ñòðàòåã³÷íå øîñå, 50-à ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ðåâåíêî Îëåí³ Þð³¿âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ

³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïå-
ðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 22.12.2006 ¹ 370) òà ³íø³ ïèòàííÿ
ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 18.08.2006 ¹ 19-6993, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 28.12.2006 ¹ 7994, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 24.07.2007 ¹ 071/04-4-22/3802 òà
â³ä 08.02.2007 ¹ 071/04-4-19/553, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 03.11.2006
¹ 2594. 

4. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 09.12.2004 за
№ 06�9�00017А.

Пунктом 16 рішення Київської міської ради від 29.04.2004 № 237/1447 “Про надання і вилучення земель�
них ділянок та припинення права користування землею” комунальному підприємству “Київський центр но�
вих технологій в стоматології” та комунальному підприємству “Київжитлоексплуатація” надано у спільне ко�
ристування земельну ділянку площею 0,12 га для будівництва, експлуатації та обслуговування господар�
ського блоку у пров. Польовому, 7 у Солом’янському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.

На підставі пункту 16 цього рішення Київської міської ради комунальному підприємству “Київський центр
нових технологій в стоматології” та комунальному підприємству “Київжитлоексплуатація” видано держав�
ні акти на право постійного користування земельною ділянкою. Зазначені державні акти зареєстровано в
Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користуван�
ня землею, договорів оренди землі 10.12.2004 № 06�9�00020 та № 06�9�00020А.

Припинення права користування земельною ділянкою здійснюється на підставах, передбачених стат�
тею 141 Земельного кодексу України.

Відповідно до законодавства України у Київської міської ради відсутні правові підстави для припинення
комунальному підприємству “Київський центр нових технологій в стоматології” права користування земель�
ною ділянкою площею 0,30 га у пров. Польовому, 7 у Солом’янському районі м. Києва, а також відсутні
правові підстави для припинення комунальному підприємству “Київський центр нових технологій в стома�
тології” та комунальному підприємству “Київжитлоексплуатація” права спільного користування земельною
ділянкою площею 0,12 га у пров. Польовому, 7 у Солом’янському районі м. Києва.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 92, 123, 141 Земельного кодексу України, статтею
21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 28.02.2006 ¹ 07/1/1-
7087-06 íà ïóíêò 16 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.04.2004 ¹ 237/1447
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿ-
äó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè ïðîêóðàòóðó ì³ñòà
Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту заступника прокурора 
міста Києва від 02.07.2008 № 07/1=166вих=08 

на рішення Київської міської ради 
від 12.07.2007 № 1092/1753 

“Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “Літораль” земельних 

ділянок для благоустрою території 
з влаштуванням скверів, парків,

зон відпочинку та для будівництва, 
експлуатації та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення біля 
оздоровчого табору “Світанок” 

у Святошинському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 309/309 від 18 вересня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 02.07.2008 № 07/1�
166вих�08 на рішення Київської міської ради від 12.07.2007 № 1092/1753 “Про передачу товариству з об�
меженою відповідальністю “Літораль” земельних ділянок для благоустрою території з влаштуванням скве�
рів, парків, зон відпочинку та для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів рекреаційного при�
значення біля оздоровчого табору “Світанок” у Святошинському районі м. Києва” вважає неможливим йо�
го задоволення на нижченаведених підставах.

Заступником прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Державного комітету України із земель�
них ресурсів подано позовну заяву до Київської міської ради, де треті особи — Інститут рибного господар�
ства Української академії аграрних наук, товариство з обмеженою відповідальністю “Літораль”, Головне управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), “Про ви�
знання недійсним рішення Київської міської ради від 12.07.2007 № 1092/1753”. Рішенням Господарсько�
го суду міста Києва від 15.05.08 у справі № 36/85, залишеним без змін постановою Київського апеляцій�
ного господарського суду від 19.06.08, заступнику прокурора міста Києва відмовлено в позові повністю. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 9 та пунктом 12 перехідних положень Земельного ко�
дексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 02.07.2008 ¹ 07/1-
166âèõ-08 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 12.07.2007 ¹ 1092/1753 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ë³òîðàëü” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ ç âëàøòóâàííÿì
ñêâåð³â, ïàðê³â, çîí â³äïî÷èíêó òà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
îá’ºêò³â ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ á³ëÿ

îçäîðîâ÷îãî òàáîðó “Ñâ³òàíîê” ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки 
Представництву Товариства 

“Місіонерки Божественної любові” в Україні 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування об’єкта соціального 
призначення — їдальні та притулку 
для убогих та осіб без постійного 

місцеперебування на вул. Гвардійській, 2=а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 271/271 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ïðåäñòàâíèö-
òâó Òîâàðèñòâà “Ì³ñ³îíåðêè Áîæåñòâåííî¿
ëþáîâ³” â Óêðà¿í³ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêòà ñîö³àëüíî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ — ¿äàëüí³ òà ïðèòóëêó äëÿ
óáîãèõ òà îñ³á áåç ïîñò³éíîãî ì³ñöåïåðåáó-
âàííÿ íà âóë. Ãâàðä³éñüê³é, 2-à ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè Ïðåäñòàâíèöòâó Òîâàðèñòâà
“Ì³ñ³îíåðêè Áîæåñòâåííî¿ ëþáîâ³” â Óêðà-
¿í³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 50 ðîê³â
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,17 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’-
ºêòà ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ — ¿äàëüí³ òà
ïðèòóëêó äëÿ óáîãèõ òà îñ³á áåç ïîñò³éíîãî
ì³ñöåïåðåáóâàííÿ íà âóë. Ãâàðä³éñüê³é, 2-à
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ïðåäñòàâíèöòâó Òîâàðèñòâà “Ì³ñ³îíåð-
êè Áîæåñòâåííî¿ ëþáîâ³” â Óêðà¿í³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ. 

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
06.04.2007 ¹ 19-3269, Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
26.12.2006 ¹ 524-974/01, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 12.01.2007 ¹ 06-6-
25/6536, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿
â³ä 20.03.2007 ¹ 1764, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 06.09.2007 ¹ 05-1324.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³í-
âåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëü-
íî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì. Êèºâà”.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення Дарницькій районній 
у місті Києві раді договору оренди 

земельної ділянки № 11 
для будівництва загальноосвітньої школи 

у 9=му мікрорайоні житлового масиву Позняки 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 287/287 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення Дарницької
районної у місті Києві ради від 13.05.2008 № 434, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про поновлення акціонерному товариству
холдинговій компанії “Київміськбуд” 
договору оренди земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку 

на Харківському шосе, 58=а
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 281/281 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення акціонерно�
го товариства холдингової компанії “Київміськбуд” від 07.11.2007 № 4698/0/2�07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 28.12.2004 ¹ 1121/2531 “Ïðî ïåðåäà÷ó
Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ ðàä³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 11 äëÿ áóä³âíèöòâà çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ó 9-ìó ì³êðîðàéîí³
æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðà-
ä³ ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 11 â³ä
14.07.2005 ¹ 63-6-00269.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Ïîíîâèòè íà 3 ðîêè ç 13.04.2008 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
12.04.2003 ¹ 63-6-00050, óêëàäåíèé ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà àêö³îíåðíèì
òîâàðèñòâîì õîëäèíãîâîþ êîìïàí³ºþ “Êè-
¿âì³ñüêáóä” äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áó-
äèíêó íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 58-à ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 6 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 02.10.2001 ¹ 41/1475 “Ïðî íàäàííÿ ³
âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê”.

2. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é
êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í

çâåðíóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.04.2003 ¹ 63-6-00050.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Ïîíîâèòè íà 2 ðîêè ç 15.07.2008 äîãî-
â³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 11 ïëî-
ùåþ 2,5805 ãà â³ä 14.07.2005 ¹ 63-6-00269,
óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ

òà Äàðíèöüêîþ ðàéîííîþ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðà-
äîþ äëÿ áóä³âíèöòâà çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêî-
ëè ó 9-ìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó
Ïîçíÿêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
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Â³í õî÷å ì³ðÿòè ñâ³ò õîäîþ
Ùîá îïëàòèòè ïðîòåçè, ìåäèêàìåíòè òà îïåðàö³þ, Ìèêîëà Àäàìîâè÷ ìóñèâ óçÿòè ïîçèêó â áàíêó

²ðèíà ÊÎÍÄÐÀÒÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Уже сьо одні, завдя и вчасно
зробленій операції, Ми ола Ада-
мович вільно перес вається без
милиць. Майже рі том йом
поставили імпортні ендопротези,
я і ошт вали панові Ми олі по-
над 40 тисяч ривень.

À ïî÷àëîñÿ âñå 1969 ðîêó, êîëè òîâà-
ðèø ïàíà Ìèêîëè ïðèí³ñ â³éñüêîâèé
ñíàðÿä, êîòðèé ³ ðîç³ðâàâñÿ á³ëÿ í³ã ÷î-
ëîâ³êà. Óíàñë³äîê îäåðæàíèõ òðàâì, îä-
íà íîãà â ïàíà Ìèêîëè ñòàëà êîðîòøîþ
çà ³íøó, ùî çãîäîì äàëî óñêëàäíåííÿ íà
êóëüøîâèé ñóãëîá. Ïðîòå ïåâíèé ÷àñ
ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì íå äàâàëè ïðî ñå-
áå çíàòè, àæ äî îñåí³ 2006 ðîêó. Ï³ñëÿ
â³çèòó äî ïîë³êë³í³êè, äå Ìèêîëó Àäàìî-
âè÷à ë³êóâàëè ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â,
ñòàëî çðîçóì³ëî: àáè ÷îëîâ³ê ì³ã ³ íàäà-
ë³ ïåðåñóâàòèñÿ, ïîòð³áíà îïåðàö³ÿ. Òà
ñâîº¿ ÷åðãè íà åíäîïðîòåçóâàííÿ éîìó
äîâåëîñÿ ÷åêàòè ïîíàä ð³ê. ² ëèøå â ëèñ-
òîïàä³ 2007 ðîêó éîãî ïîâ³äîìèëè, ùî
ç’ÿâèëèñÿ ïîòð³áí³ ïðîòåçè é çà ê³ëüêà
ì³ñÿö³â ìîæíà áóäå çðîáèòè îïåðàö³þ.

“Ïåðåä îïåðàö³ºþ ÿ ïðîéøîâ êîì³ñ³þ,
êîòðà é âèçíà÷èëà, ÿê³ ñàìå ïðîòåçè ìå-
í³ ïîòð³áí³, àäæå ¿õ ³ñíóº ÷èìàëî. Ïðî-
òå íàïåðåäîäí³ îïåðàö³¿ ë³êàð, êîòðèé

ìàâ ¿¿ ðîáèòè, ñêàçàâ, ùî ò³ ïðîòåçè, ÿê³
ï³äãîòóâàëè äëÿ ìåíå, íå ï³äõîäÿòü ³ òðå-

áà ñòàâèòè ³íø³, ³ìïîðòí³ é äîðîæ÷³. ß
íàìàãàâñÿ ä³çíàòèñÿ, êóäè æ ï³äóòü ò³,

ùî ìàëè ïîñòàâèòè ìåí³, òà õîò³â ëèøå
çàïëàòèòè ð³çíèöþ ì³æ âàðò³ñòþ ³ìïîðò-
íèõ ³ íàøèõ. Àëå öå ìåí³ íå âäàëîñÿ”,—
ðîçïîâ³äàº ïàí Ìèêîëà. Òîæ êóïóâàòè
ïðîòåçè ÷îëîâ³êîâ³ äîâåëîñÿ ñàìîòóæêè.

Â³äì³íí³ñòü ì³æ ³ìïîðòíèìè òà â³ò÷èç-
íÿíèìè ïðîòåçàìè — ó ìàòåð³àë³, ç ÿêî-
ãî ¿õ âèãîòîâëÿþòü. “Òó ÷àñòèíó, êîòðó
âñòàâëÿþòü ó ê³ñòêó, ó â³ò÷èçíÿíèõ âè-
ãîòîâëÿþòü ³ç ïëàñòìàñè, ùî øâèäêî
çíîøóºòüñÿ é ðóéíóºòüñÿ. À â òèõ, ÿê³ çà-
ïðîïîíóâàëè ìåí³, îñíîâíà ÷àñòèíà
çðîáëåíà ç ìåòàëó. ßê ó Øâàðöåííåãåðà.
ß òåïåð ÷àñòî íàçèâàþ ñåáå ê³áîðãîì,—
äîäàº, óñì³õàþ÷èñü, ïàí Ìèêîëà. Ùîá
îïëàòèòè ïðîòåçè, ìåäèêàìåíòè òà îïå-
ðàö³þ, ÷îëîâ³ê ìóñèâ óçÿòè ïîçèêó â áàí-
êó. Çàãàëîì áîðãè ïàíà Ìèêîëè ñòàíî-
âèëè 42 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Íà ñüîãîäí³ ÷îëîâ³ê óæå âèïëàòèâ ÷àñ-
òèíó êðåäèòó, ïðîòå çàáîðãîâàíà ñóìà é
íàäàë³ çàëèøàºòüñÿ ÷èìàëîþ. Íà ïðî-
õàííÿ ïðî ãðîøîâó äîïîìîãó êè¿âñüêà
ìåð³ÿ âèä³ëèëà çàÿâíèêîâ³ 200 ãðí, à â
Ñåêðåòàð³àò³ Ïðåçèäåíòà é äîñ³ òðèìà-
þòü öå ïèòàííÿ íà êîíòðîë³

Äîïîìîæ³òü Ìèêîë³ Ñòàñþêó ïîâåðíóòè
êîøòè çà çðîáëåíó îïåðàö³þ:

ÂÀÒ ÊÁ “Õðåùàòèê”,
ÌÔÎ 300670,
êîä ªÄÐÏÎÓ 19364259,
ðàõóíîê ïîïîâíåííÿ 292400024.

Òðè ðîêè íåäèòèíñòâà
Íà êóðñ òåðàï³¿ ìàëåíüêîìó Âîâ÷èêîâ³ Øåâ÷óêó çáèðàþòü ãðîø³ 
óñ³ì ñåëîì
Ëþäìèëà ÊÎËÁ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

— À öå — ì³é êîçàê! — òàê ìà-
ìà Òåòÿíà çíàéîìèòü ìåíå ç³ ñâî-
¿ì Âîâ÷èêîì, ÿêèé — äàðìà ùî
ï³ä’ºäíàíèé äî “õ³ì³¿” — æâàâî
ãðàºòüñÿ íà ï³äëîç³ ÷èñëåííèìè
ð³çíîêîëüîðîâèìè ìàøèíêàìè.
Âîâà — äóæå àêòèâíèé ³ â³äêðè-
òèé äî ñï³ëêóâàííÿ õëîï÷èê.
Ïðèìîñòèâøèñü íà éîãî ë³æêó,
ìè ïî÷àëè ðîçäèâëÿòèñÿ ôîòî-
ãðàô³¿.

— Öå — Âîâà,— õëîï÷èê âêà-
çóº ïàëü÷èêîì íà ñåáå íà ñâ³òëè-
í³.

— À öå ùî?
— Êàòåòåð ó æèâîòèêó.
— Áîëÿ÷å?
— Í³. À öå — Áîçÿ. — Âîâà ïî-

êàçóº ìåí³ íåâåëè÷êó êàðòîííó
³êîíêó á³ëÿ ñâîº¿ ïîäóøå÷êè. Ìà-
ìà ðîçïîâ³äàº: ¿¿ ìàëèé áåøêåò-
íèê óæå í³÷îãî íå áî¿òüñÿ. Ïðî-
òå, çàïåâíÿº, íå òîìó, ùî í³÷îãî
íå çíàº. Íàâ³òü íàâïàêè: ó ñâî¿
òðè ç ïîëîâèíîþ ðî÷êè Âîâ÷èê
óñå çíàº ³ ðîçóì³º. À òîìó áàâèòü-
ñÿ äóæå îáåðåæíî: ÿêùî ³íêîëè
é çàõî÷åòüñÿ ïîñòðèáàòè, òî êà-
òåòåð, ÷åðåç ÿêèé íàäõîäÿòü ë³-
êè, õëîï÷èê ëåãåíüêî ïðèòðèìóº
ðóêîþ. “Â³í óæå ³ ç ìåäñåñòðàìè
ïîäðóæèâñÿ. Íà óêîëè ¿çäèòü íà
ñâîºìó âåëîñèïåä³, ÿêèé ó íüîãî
º òóò, ó â³ää³ëåíí³,— óñì³õàþ÷èñü,
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Òåòÿíà. — Çíà-
ºòå, Âîâ÷èê ó ìåíå äî òîãî ñì³-
ëèâèé, ùî ³íêîëè ìåí³ çäàºòüñÿ,
í³áè â³í ìåíå á³ëüøå ï³äòðèìóº,
í³æ ÿ éîãî”.

Ïðî òå, ÿê Âîâ÷èê çàõâîð³â,
ðîçïîâ³äàòè îñîáëèâî íåìàº ÷î-
ãî. “Í³ ç òîãî, í³ ç ñüîãî. Çíàºòå,
â óñ³õ æå òàê, ìåí³ âæå òóò ðîç-

ïîâ³äàëè ³íø³ ìàòåð³”,— ä³ëèòü-
ñÿ ìàìà. Ñïî÷àòêó â ìàëþêà áî-
ë³â æèâîòèê. Ïîò³ì ùå äóæ÷å, à
äàë³ á³ëü íå ñòèõàâ. Â îáëàñí³é
ë³êàðí³ ðîäèí³ Øåâ÷óê³â ñêàçà-
ëè — ë³ìôîìà. Â Êèºâ³ æ õëîï-
÷èêîâ³ âñòàíîâèëè ³íøèé ä³à-
ãíîç — íåéðîáëàñòîìà. À òî÷í³-
øå, ïóõëèíà â ÷åðåâí³é ïîðîæíè-
í³. Íà ùàñòÿ, ë³êàð³ êàæóòü, ùî
æèòòºâî âàæëèâèõ îðãàí³â âîíà
íå çà÷³ïàº. Òà é íà ë³êóâàííÿ ðå-
àãóº — çìåíøóºòüñÿ.

Íèí³ Âîâ÷èê ïðîõîäèòü âîñü-
ìó ó ñâîºìó æèòò³ õ³ì³îòåðàï³þ.
Ìàìà Òåòÿíà ðîçïîâ³äàº: âñ³ ïî-
ïåðåäí³ áëîêè ¿¿ ñèí âèòðèìóâàâ
á³ëüø, í³æ ãåðî¿÷íî. “Áîñîíîãå”
äèòèíñòâî íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ â
Ãàâðèë³âöÿõ äîäàâàëî ñèë: íà â³ä-
ì³íó â³ä ³íøèõ ä³òëàõ³â äî ï’ÿòî-
ãî êóðñó õëîï÷èêà íå íóäèëî, â
íüîãî íå áóëî òåìïåðàòóðè, ðå-
çåðâ³â îðãàí³çìó, àáè áîðîòèñÿ ç
íåäóãîþ, âèñòà÷àëî. Òà ï³ñëÿ ï’ÿ-
òîãî áëîêó ìàëåíüêèé Âîâà çíå-
ñèë³â. Çáë³ä, ÿê ³íø³ õâîð³, ëåæàâ
ó ïàëàò³ ³ âæå íå ¿çäèâ íà âåëî-
ñèïåä³ íà óêîëè. “Ëåæàâ ³ êàçàâ
ìåí³: õàé ³íø³ ïîêè ùî íà íüî-
ìó êàòàþòüñÿ. À ÿ âæå ÿêîñü ïî-
ò³ì...” — íå áåç õâèëþâàííÿ ïðè-
ãàäóº Òåòÿíà.

Òåïåð ó Âîâ÷èêà âñå çã³äíî ç
“îíêîïëàíîì”: õ³ì³îòåðàï³ÿ, ïðî-
ìèâàííÿ, óêîëè, àíàë³çè. Òåòÿíà,
â³äâåðòî êàæó÷è, çàäîâîëåíà. Êà-
æå: óñå ¿é Áîã äàº. Ùîäíÿ ïðî-
ñèòü, àáè ñèíî÷îê îäóæàâ. ² Âîâ-
÷èê, äî ñëîâà, òåæ ïðîñèòü çà ñå-
áå. Òà, íåçâàæàþ÷è íà öåé ïîçè-
òèâ, ìîëîäà ìàìà âñå æ òàêè íå
ïðèõîâóº ïîáîþâàíü. Àäæå îí-
êîëîã³ÿ àæ çàíàäòî íåïåðåäáà÷ó-
âàíà. Ñüîãîäí³ âñå ìîæå áóòè
äîáðå, à çàâòðà — íàâïàêè. Ó â³ä-

ä³ëåíí³ æ³íö³ äîâåëîñÿ íàäèâè-
òèñÿ ð³çíîãî, íàâ³òü áà÷èëà
ñìåðòü äèòèíè.

— À ùî äàë³ ÷åêàº íà Âîâó?
— Ï³ñëÿ âîñüìîãî êóðñó õ³ì³î-

òåðàï³¿ ìàºìî ¿õàòè äî Ìîñêâè íà
îáñòåæåííÿ. Óñ³õ íàøèõ ä³òîê ç
íåéðîáëàñòîìîþ íàïðàâëÿþòü ñà-
ìå òóäè. Òàì ë³êàð³ ïîäèâëÿòüñÿ,
÷è “÷èñòèé” ì³é Âîâ÷èê â³ä ðà-
êîâèõ êë³òèí. À ïîò³ì ñþäè, íà
îïåðàö³þ — ïóõëèíó âèäàëèòè
òðåáà. Òîä³ çíîâó Ìîñêâà. À äà-
ë³ — òðàíñïëàíòàö³ÿ ê³ñòêîâîãî
ìîçêó òóò, ó Êèºâ³. Âîâ³ äîâåäåòü-
ñÿ ùå áàãàòî ÷îãî ïåðåæèòè.

À ïîêè ùî ìîëîäà ìàìà íàìà-
ãàºòüñÿ ïðîñòî ìîðàëüíî ãîòóâà-

òèñÿ äî êîæíîãî íàñòóïíîãî äíÿ,
äî îñòàííüîãî íå âòðà÷àòè íàä³¿ ³
â³ðè â äîáðèõ ëþäåé.

— Ãðîø³ äëÿ ìîãî Âîâè çáèðà-
þòü óñ³ì ñåëîì, áî ñàìà ÿ á òî÷-
íî íå ïîòÿãëà. Êàæóòü, ï³ñëÿ ïå-
ðåñàäêè äóæå áàãàòî òðåáà ãðî-
øåé. À òóò ³íêîëè íàâ³òü ç ë³êà-
ìè ñóòóæíî. Òà ùå é ÷åðåç êðè-
çó íàñ ïîïåðåäæàþòü, ùî ¿õ ìà-
ëî. Óñå ëÿãàòèìå íà ïëå÷³ áàòü-
ê³â. Àëå æ ìè âñå âèòðèìàºìî,
òàê, Âîâ÷èêó? — óñì³õàþ÷èñü äî
õëîï÷èêà, çàïèòóº ïàí³ Òåòÿíà.

Òåòÿí³ òà Âîâ³ Øåâ÷óêàì äóæå
ïîòð³áíà âàøà ï³äòðèìêà.

Íàéáëèæ÷³ ïîòðåáè: ãðîø³ íà

ïðèäáàííÿ äâîõ óïàêîâîê ïðåïàðà-
òó “Ðåêàðìîí” (ì³í³ìóì — 12
øïðèö³â, ìàêñèìóì — 20) — îäèí
øïðèö êîøòóº ïðèáëèçíî 287 ãðí;
áëèçüêî 8000 ãðèâåíü — íà îäíó ïî-
¿çäêó äî Ìîñêâè.

Ãîëîñ³¿âñüêå â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ
“Îùàäáàíê” ¹ 5398/9999

ÌÔÎ 320304
Êîä ªÄÐÏÎÓ 02760525
¹ òðàíçèòíîãî ðàõóíêó çà îïå-

ðàö³ÿìè ç ïëàò³æíèìè êàðòêàìè
(VISA-29248003, MAESTRO-
29240001)

¹ êàðòêîâîãî ðàõóíêó
2625550510952

Îòðèìóâà÷: Øåâ÷óê Òåòÿíà
Îëåêñàíäð³âíà
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Ïåðåä ñòîëè÷íèìè êëóáàìè 
ïîñòàâëåíî ð³çí³ çàäà÷³
Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні, 27 люто о, в передос-
танній день зими, поєдин ом 18-
о т р між донець им "Метал р-
ом" і риворізь им "Кривбасом"
відновлюється "Епіцентр" — чем-
піонат У раїни з ф тбол . Наразі
лідером першості, набравши 43
оч и, є иївсь е "Динамо", я е на
шість п н тів випереджає хар ів-
сь ий "Металіст". Інший столич-
ний л б, "Арсенал", з 14 оч ами
розташ вався на дванадцятом
місці. Останній 30-й т р зма ань
заплановано на 25 травня.

“Äèíàìî” â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ìàò-
÷³â 1/16 ô³íàëó Êóáêà ÓªÔÀ ïðîòè ³ñïàí-
ñüêî¿ “Âàëåíñ³¿” ïðîâåëî òðè òðåíóâàëüíèõ
çáîðè, ïðè÷îìó â îäíîìó ì³ñò³ — ³ñïàí-
ñüê³é Ìàðàáåëü¿. Áóëî ïðîâåäåíî äåâ’ÿòü
êîíòðîëüíèõ ïîºäèíê³â, â ÿêèõ êèÿíè çäî-
áóëè ÷îòèðè ïåðåìîãè, äâà ïîºäèíêè çà-
ê³í÷èëè âí³÷èþ, çàçíàëè äâîõ ïîðàçîê, à
ãðó ç ìîñêîâñüêèì “Äèíàìî” áóëî çóïè-
íåíî íà 67-é õâèëèí³.

Ùîäî ïåðåõîä³â, òî ãîëîâíèìè ïðèäáàí-
íÿìè ñòàëè ï³âçàõèñíèê ïîëòàâñüêî¿ “Âîð-
ñêëè” Êðàâ÷åíêî òà íàïàäíèê áðàçèëü-
ñüêîãî “Êðóçåéðî” Ã³ëüºðìå, çà ÿêîãî “Äè-
íàìî” â³ääàëî ðåêîðäíó ñóìó â ñâî¿é ³ñòî-
ð³¿ — 7 ì³ëüéîí³â äîëàð³â, à òàêîæ ôîð-
âàðäà Êëåáåðà, îö³íåíîãî ó 8 ì³ëüéîí³â
äîëàð³â. Îêð³ì Êëåáåðà, êîìàíäó çàëèøè-

ëè çàõèñíèê ªùåíêî (“Àíæ³”, Ðîñ³ÿ”) òà
ï³âçàõèñíèê Îë³éíèê (“Ìåòàë³ñò”). Ö³
ôóòáîë³ñòè äîñ³ ïåðåáóâàëè â îðåíä³ â ³í-
øèõ êëóáàõ.

“Àðñåíàë” íà ïåðøèé çàêîðäîííèé òðå-

íóâàëüíèé çá³ð äî Òóðå÷÷èíè âèëåò³â ³ç
çàï³çíåííÿì — ðîçâ’ÿçóâàëè âåëèê³ îðãà-
í³çàö³éí³ ïðîáëåìè, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç íîâèì
âëàñíèêîì. Äî áåðåã³â Áîñôîðó “êàíîí³-
ðè” ïîâåðòàëèñÿ ³ âäðóãå, à âñüîãî â çè-

ìîâå ì³æñåçîííÿ ïðîâåëè äåñÿòü êîíòðîëü-
íèõ ïîºäèíê³â. Ðåçóëüòàòè íå ìîæóòü íå
ðàäóâàòè ïðèõèëüíèê³â êîìàíäè: ñ³ì ïå-
ðåìîã ³ òðè “ìèðîâèõ”, àëå ÿêùî â³äâåð-
òî, òî ãðàíä³â ñåðåä ñóïåðíèê³â ñòîëè÷íî-
ãî êëóáó íå áóëî.

Õòî, îêð³ì îðåíäîâàíîãî õàâáåêà Îë³é-
íèêà, çàëèøèâ êîìàíäó, à õòî ïîïîâíèâ ¿¿
ðÿäè, ïîêè ùî íå â³äîìî. Íà ïåðåãëÿä³ â
“Àðñåíàë³” çíàõîäèëàñÿ âåëèêà ãðóïà ãðàâ-
ö³â, â òîìó ÷èñë³ ï’ÿòü ôóòáîë³ñò³â äí³ï-
ðîïåòðîâñüêîãî “Äí³ïðà”. Äî ïåðøîãî
ìàò÷ó ïðîòè ÔÊ “Õàðê³â” çàëèøèëîñÿ äâà
äí³, òîìó íå äèâíî, ÿêùî çàÿâêó íà äðóãó
÷àñòèíó ÷åìï³îíàòó “êàíîí³ðè” ïîäàäóòü
ëåäü íå â îñòàííþ ìèòü.

Ó ìàò÷àõ ïåðøîãî â íîâîìó ðîö³, 18 òó-
ðó, ïðåì’ºð-ë³ãè “Àðñåíàë” âäîìà, 1 áåðåç-
íÿ, ïðèéìàòèìå ÔÊ “Õàðê³â”, à “Äèíàìî”
4 áåðåçíÿ íà âè¿çä³ ïîì³ðÿºòüñÿ ñèëàìè ùå
ç îäíèì ïðåäñòàâíèêîì Ñëîáîæàíùèíè —
“Ìåòàë³ñòîì”.

Íàîñòàíîê ñïðîáóºìî çðîáèòè íåâåëè÷-
êèé ïðîãíîç â³ä “Õðåùàòèêà”. Äóìàºìî,
“Äèíàìî” ñâîãî íå â³ääàñòü ³ ñòàíå íîâèì
÷åìï³îíîì Óêðà¿íè. “Ìåòàë³ñò”, äîíåöü-
êèé “Ìåòàëóðã” àáî “Âîðñêëà” íàâðÿä ÷è
ñïðîìîæí³ âòðóòèòèñÿ â áîðîòüáó çà çâàí-
íÿ êðàùî¿ êîìàíäè êðà¿íè, à â³äðèâ “Äè-
íàìî” â³ä “Øàõòàðÿ” çàâåëèêèé — 12 î÷îê.

À íà ùî ñïðîìîæíèé “Àðñåíàë”, íàðà-
ç³ ñêàçàòè âàæêî. ßêùî êîìàíä³ Îëåêñàí-
äðà Çàâàðîâà âäàñòüñÿ âñå æ òàêè ï³äñèëè-
òè ñêëàä, òî âîíà ñïðîìîæíà ïîñ³ñòè ì³ñ-
öå â ñåðåäèí³ òóðí³ðíî¿ òàáëèö³. Â ³íøî-
ìó âèïàäêó ¿é äîâåäåòüñÿ âåñòè íåëåãêó
áîðîòüáó çà âèæèâàííÿ ñåðåä åë³òè â³ò÷èç-
íÿíîãî ôóòáîëó

Â³äíîâëþºòüñÿ “Åï³öåíòð” — ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ôóòáîëó

У матчі першо о ола між иївсь ими л бами вінейсь ий форвард "Динамо" Ісмаель Бан ра
(зліва) відзначився забитим м’ячем
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ОВНИ
Язи ваш воро , за рийте рота, зайво о не базі айте,

об оворюйте лише ті теми, що ці авлять вас. Кожне слово
повинно б ти під онтролем, бо те, що вилетіло оробцем,
повернеться волом. Удос оналюйтеся я професіонал, не
пліт йте в оле тиві, ви он йте вимо и працедавців я іс-
но. Опиратися варто на людей, що поділяють ваші по ля-
ди, інтереси. Др жба — це святе джерело життєво о нат-
хнення, олис а особисто о щастя. Ви расиві, привабли-
ві, алерозпорош ватисянашвид оплинніфліртинепотріб-
но. Я ість партнерсь их стос н ів поля ає в д ховном тя-
жінні одне до одно о.

ТЕЛЬЦІ
Ризи стати жертвою др жньо о альтр їзм д же вели-

ий, але чо о не зробиш заради любовної ідилії?... Ланцю-
и пристрасті тримають полоні поч ттів, вихов ючи вас
однолюба. Не нарі айте на долю, а дя йте їй за та ий ви-
ховний ро . Це не повинно заважати реалізації ар’єрних
пра нень. Займайтеся тим, чо о пра не серце, —шлях ос-
воєнняпрофесії запо ли анням сіяно вітами спіх . Ріш -
че р хайтеся в ор до олімп престиж — висо і по рови-
телі завжди знайд ться. Цьо о ро тіль и Тельці фаворі
сильних світ цьо о!

БЛИЗНЯТА
Епіцентри напр жених подій — дім і робота, де дове-

деться при ласти ма сим м з силь, розриватися надвоє,
щоб с різь всти н ти: поряд вати поб т і творчо реаліз -
ватися на сл жбовом терені. Плюс підтрим вати висо ий
фізичний тон с, вчасно “чистити пір’яч о”, расиво одя а-
тися іматибездо аннийви ляд.Нащастя,вофісіпан єбла-
одать. Кон рентів боятися нічо о, вони но а товані. Вас
зі ріють і наснажать творчо др зі- оле и. За плечима зрос-
тають рилад ховноїм дрості—насолодж йтеся і черпай-
те божественні знання! Двері небесної Істини для вас від-
риті!

РАКИ
По рив ілюзій б де зірвано. Ви несподівано прозрієте,

пройшовши через м и самообман , розчар вань, і пере-

онаєтеся, що не все то золото, що блищить. Не всім по-
радни ам варто сліпо довіряти, а вміти самом відсівати
зернавідл шпиння, обережнішевисловлюйтеправд воб-
личчя. Нині в житті ролі “ чень — читель” часто міняють-
ся місцями. Том а тивно всьом навчайтеся, надол ж йте
про алини в знаннях. Проходьте професійний “лі неп”, мі-
ло злюбов’юспівпрацюючизлюдьми,—саме цьом ваш
вели ий плюс! Роз віт бізнес безпосередньо залежить від
особисто офінанс вання, не б дьте с нарою, більше в ла-
дете — більше отримаєте. Д ховні, інтеле т альні апітали
та ож повинні щедро інвест вати в “справ ”, робити
подар н и іншим. А ненаситне “хоч ” посадіть на ланцю !

ЛЕВИ
Я що відч ли остр потреб в іншій людині, і вона по-

р ч, алещосьнезримезаважає злитися воєдино, статиод-
ним цілим — причин ш айте в собі. Швидше за все по-
трібнопозб тисяе оїстичнихпретензій, по анихзвичо , за-
вищених вимо , а потім налашт вати вн трішній амертон
на д шевн хвилю обранця. Підтрим йте морально і мате-
ріально, охайте одне одно о, ніхто не зобов’язаний б ти
сл ою чи осподарем, стос н и повинні б д ватися на за-
альних інтересах і взаємній підтримці. Тоді ваш союз б де
армонійним, міцним і дов овічним, задовольнивши вимо-
долі на цей рі .

ДІВИ
Р хаються по онфлі тній см зі. Пристебніть паси без-

пе и ідотрим йтесяправилпідчасділовоїспівпраці, шлюб-
них стос н ах —щонайменший промах і ар’єрна аварія з
фатальними наслід ами немин ча. Врят є ваша дбайлива
милосердно-др жня прихильність до людей і мобільна ре-
а ція на завдання ерівництва. Б дьте завжди отові не по-
спішативи он ватина аз—боможенастативідбій.Пам’я-
тайте — про ресивний д х тр дово о оле тив — це дви-
нвашо ощастя.Я щодавняприхильністьнеп с аєврай

розва — терпіть, та долі зав одно. По и що.

ТЕРЕЗИ
На вас лежить відповідальна місія по створенню бла о-

датно омі ро лімат в сл жбовом оле тиві. Чвари, непо-
роз міння асіть, п с аючи в хід свою харизм , де витонче-

ним мором, де расивим омпліментом, похвалою з ла-
дж йте острі ти, підіймайте свят овий настрій,щоб ніхто
не ображався і всім б ло добре співпрацювати. Ви тр до-
олі і вели ий винахідни в одній особі. Нехай же во онь
особисто о творчо о ент зіазм орить, надихаючи бездар
і ледарів на тр дові подви и! Бережіть здоров’я, позб дьте-
ся ш ідливих звичо . Про сімейні проблеми мовчіть, роз-
в’яз йте їх тихо. Це тяж а ноша — випроб вання долі три-
ватиме до жовтня 2009 ро .

СКОРПІОНИ
Я що поставили за мет не ар’єрний стат с, втілення

творчихфантазій—це ч дово.М зи до ваших посл ! Ста-
нетепоп лярними,реаліз єтесяя професіонал, ріпивши
сл жбов реп тацію, заробите рошей. Головне — сімейні
стос н и, хоча тримати першість флірт ючи, стати ероєм
серцятр днощівнес ладе,романтичні відч ттявартоспря-
м ватина оханих.Лелійте іопі айтесвоюполовин ,пам’я-
тайте: рідний дім — це ваш надійний прихисто , джерело
радості та щастя. Тіль и бережіться осіб, що силою напро-
ш ються в др зі, вони одержимі д хом с перництва і мо-
ж ть вам наш одити, посіяти розбрат. Тримайтеся розс д-
ливої дистанції.

СТРІЛЬЦІ
Знаходятьсяпідперехреснимво немсімейних, сл жбо-

вих, шлюбних проблем, і пересидіти їх в о опі не сподівай-
теся. Потрібно боротися, п с аючи в хід шарм чарівливо-
сті, блис чий інтеле т і винахідливість. Сила ваша в мін-
ні про ласти різь нетрі непороз міння правильн стежин
до людсь их д ш. Вчасно і до місця с азане м дре слово,
вис н таори інальна ідеямож тьстатизаповітним лючем
до вирішення ба атьох завдань, омпенс вавши вели і фі-
зичні з силля. На щастя, др зі вас люблять і завжди під-
тримають.Застереження тим,для о овели цінністьста-
новить ар’єрний престиж, бажання зловживати сл жбо-
вим становищем, маніп лювати шефом: врах йте — т т
мінне поле.

КОЗОРОГИ
Нала одж йте стос н и з близь ими родичами не мо-

ральним нап ттям, ащедрою самовіддачею д ховних (ма-

теріальних) енер орес рсів, ва ою і ч йністю.Домашні пе-
нати—це любовний рай (до червня). Насолодж йтеся і не
по аньте йо о е оїзмом, байд жістю. В ладаючи себе в
бан сімейно о бла опол ччя — примнож єте особисте
щастянамайб тнє.Небезпе адляКозоро ів,щопоч ваю-
ться прозорливими рити ами, місіонерами-наставни а-
ми,аджецьо оро випо ли ані сприйматижиттяя чень-
першо ласни , натхненно по линаючи всю інформацію,
зба ач ючись свіжими знаннями. Вони послані Зверх для
вашо о про рес . Містичний збі обставин том підтвер-
дження.

ВОДОЛІЇ
Я щовиналаштованіпірн тивп тин допасії підназвою

“робота”,цезробитьвасзнаменитими,сильними,цілеспря-
мованими, вселить певненість власної знач щості, адже
ба ато хто пере онався в реалізації власних ініціатив під
пресин ом обставин, ділових (шлюбних) партнерів, он -
рентів. Запалюйте вн трішній во онь бажань — він дви н
про рес і вима ає виход в простір. Головне — не відри-
ватися від запитів реальності, а йти з нею в но . Нехай під
вас підлаштов ються ті, що вас оточ ють. Діліться досві-
дом— ви дири ент ор естр ! А в чом се рет влади?.. Він
простий:виповинні статизраз овими,ори інальними і ра-
сивими всьом ! Від вчин ів до зовнішності!

РИБИ
Я що настроєні йти в лобов ата на пра матичн дій-

сність, де пан ють за они матеріальних інтересів,—марно
стараєтеся і зазнаєтефіас о. Таємні недр и ле аліз вали-
ся і настроєні вас знищити. (Ця випроб вальна см а три-
ватиме дожовтня 2009- о). Змініть страте ію дій, відст піть
і ріпіть тили. У вас повинен б ти с веренний простір, не-
дост пний для підст пів зла, де можна вволю насолодж -
ватися любленимизаняттями,розслаблятися,ненаванта-
ж ючи себе н дними заняттями. До слова, я що на сл жбі
вас віднім ть шмато роботи або відправлять за свій ра-

х но , дя йтедолі, це зна ,щови тя н лич жийтя ар ар-
ми. А це ш одить здоров’ю. За матеріальні бла а не т р-
б йтеся, нічо о не потреб ватимете, матимете все.

Астроло Любов ШЕХМАТОВА

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü ç 28 ëþòîãî — 6 áåðåçíÿ
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

До�відома�а�ціонерів�

від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“АТП-1”!

Відповідно�до�спільно�о�рішення�прийнято�о�ви�онавчим

ор�аном�та�на�лядовою�радою�(прото�ол�від�19�люто�о

2009�ро���№�190209-1)�18��вітня�2009�ро���відб�д�ться

чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�ВАТ�“АТП-1”(�од�за

ЄДРПОУ�03746384).

Адреса�проведення�зборів:�01013,�м.�Київ,�в�л.�Промислова,�1,

І поверх,���приміщенні�“Клас��безпе�и�р�х�”.

Почато��зборів�об�11.00.

Порядо��денний:

1. Обрання�Голови�та�се�ретаря�за�альних�зборів,�обрання�робочих�ор�анів,

затвердження�ре�ламент��зборів.

2. Звіт�ви�онавчо�о�ор�ан��про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

товариства� за� 2008� рі�,� визначення� та� затвердження� основних� напрям�ів

роботи�в�2009�році.

3. Затвердження�звіт��та�виснов�ів�ревізійної��омісії�про�діяльність�Товариства

в�2008�році.

4. Затвердження�звіт��На�лядової�ради�за�2008�рі�.

5. Затвердження�річної�фінансової�звітності�товариства�за�2008�p.

6. Про�розподіл�і�ви�ористання�приб�т���за�2008�р.

7. Про�виплат��дивідендів�за�рез�льтатами�діяльності�товариства�в�2008 p.

8. Про�від�ли�ання�членів�на�лядової�ради�товариства.

9. Про�обрання�членів�на�лядової�ради�товариства.

10. Про�від�ли�ання�членів�ревізійної��омісії�товариства.�

11. Про�обрання�членів�ревізійної��омісії�товариства.

12. Про�отримання�товариством��редит��(пози�и)�та�передач��нер�хомо�о�майна

товариства�в�іпоте���(застав�).

13. Вирішення�питань�щодо�можливих�шляхів�по�ашення��редит��(пози�и).

Реєстрація�а�ціонерів�(їх�представни�ів)�для��часті���за�альних�зборах�б�де

проводитись�18��вітня�2009�ро���з�10.00�до�10.50�за�місцем�проведення�за�альних

зборів.�Для�реєстрації�а�ціонери�повинні�мати�при�собі�паспорт�або�до��мент,

що� посвідч�є� особ�� (дані� з� я�ою�містяться� �� системі� реєстр�� а�ціонерів),

представни�и� а�ціонерів�—� паспорт� або� до��мент,�що� посвідч�є� особ�� та

довіреність� від� а�ціонера� на� передач�� їм� права� �часті� �� за�альних� зборах,

оформлен��з�ідно�з�діючим�за�онодавством�У�раїни.

Відомості�про�основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої

діяльності�від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“АТП-1”�

за�2008�рі��(тис.��рн)

Наймен�вання�по�азни�а
Період

Звітний попередній

Усьо�о�а�тивів 38176 29126

Основні�засоби 10584 9795

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 810 1035

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 6972 10083

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 402 4866

Нерозподілений�приб�то� 16510 14512

Власний��апітал 27094 26531

Стат�тний��апітал 986 986

Дов�остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 10781 2595

Чистий�приб�то��(збито�) 731 2036

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 3943920 3930229

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених

протя�ом�період� (шт.)
- -

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п

власних�а�цій�протя�ом�період�
- -

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

(осіб)
401 524

Правління�а�ціонерно�о�товариства�за�рито�о�тип��“ПАРФУМ”�
(ідентифі�аційний��од�01552486)�

повідомляє�про�проведення�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�

18��вітня�2009�р.�

Порядо��денний:

1. Про�обрання��олови,�се�ретаря�та�лічильної��омісії�за�альних�зборів�а�ціонерів.

2. Звіт�Правління�про�підс�м�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Товариства�за�2008�рі�.

3. Звіт�та�виснов�и�ревізійної��омісії�про�фінансово-�осподарсь���діяльність�Товариства�за�2008�рі�.

4. Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Товариства�за�2008�рі�.

5. Про�порядо��розподіл��приб�т���та�по�риття�збит�ів�Товариства�за�2008�рі�.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�АТЗТ�“ПАРФУМ”�(тис.��рн)

ОГОЛОШЕННЯ�НА

ПРОВЕДЕННЯ�КОНКУРСУ�

НА�ПРАВО�ОРЕНДИ

ДЕРЖАВНОГО�МАЙНА

Інстит�т�мі�робіоло�ії

і�вір�соло�ії�

ім.�Д.�К.�Заболотно�о

НАН�У�раїни�

о�олош�є��он��рс�на�передач�

в�оренд��стро�ом�до�31��р�д-

ня�2009 р.�п’яти��імнат�(№�501-

505)� п’ято�о� поверх�� �орп�с�

на��ово-адміністративно�о�при-

значення,�що�знаходиться�на�ба-

лансі� Інстит�т�,� за�альною� пло-

щею —�108,9� �в.�м,� в� том�� числі

площа��імнат�—�91,6��в.�м,�місця

за�ально�о� �орист�вання� (про-

порційно)�—�17,3��в.�м�(�.�№�501 —

17,9��в.�м;��.�№ 502�—�18,1��в.�м;

�.�№�503�—�17,8��в.�м;��.�№�504�—

18,2��в.�м;��.�№�505�—�19,6��в.�м)

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�А�адемі�а

Заболотно�о,�154.

Хара�теристи�а� приміщень:� сті-

ни —�фарбовані;� підло�а�—� ліноле�м;

єврові�на.

Мета�ви�ористання:�під�офіс.

З� �мовами� �он��рс�� можна

ознайомитись:�

www.imv.kiev.ua,�www.usnan.org.ua.

Місце� прийняття� пропозицій� від

�часни�ів:�м.�Київ,�в�л.�Заболотно�о,

154,��.�№�248.

Кінцевий�стро��прийняття�пропо-

зицій�від��часни�ів:�20.03.2009 р.�до

14.00.

Місце� проведення� �он��рс�:

м. Київ,�в�л.�Заболотно�о,�154,��.�№�244.

Дата�та�час�проведення��он��р-

с�:�20.03.2009�р.�о�14.00.

Конта�тна�особа:

Іванова�Олена�Петрівна�

Тел./фа�с:�(044)�526-23-89.�

E-mail:�ivanova_28@ukr.net

ВАТ�“Трест�Київпідземшляхб�д-2”�

доводить�до�відома�своїх�а�ціонерів,�

що�15��вітня�2009 ро���о�17.00�відб�д�ться

за�альні�збори�а�ціонерів�ВАТ,�за�адресою:

м. Київ-105,�в�л.�Тампере,�13-б.

Порядо��денний:

1. Обрання�Голови�та�Се�ретаря�зборів.

2. Звіт�Голови�правління�про�діяльність�Товариства���2008�році.

3. Звіт��олови�Ревізійної��омісії�за�2008�рі�.

4. Звіт��олови�Спостережної�ради�за�2008�рі�.

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

6. Затвердження� поряд��� розподіл�� приб�т��� та� виплати

дивідендів�за�2008�рі�.

7. Про� внесення� змін� та� доповнень� до�Стат�т�� Товариства

шляхом�ви�ладення�йо�о���новій�реда�ції.

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

ВАТ�“Трест�Київпідземшляхб�д-2”�за�2008�рі�.

Наймен�вання�по�азни�ів

Період�(в�тис.��рн)

Звітний

2008�рі�

Попередній

2007�рі�

Усьо�о�а�тивів 140452 104465

Основні�засоби�(залиш�ова�вартість) 18847 12921

Достро�ові�фінансові�інвестиції 6702 6702

Запаси 13097 11581

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 64694 99157

Грошові��ошти�та�е�віваленти 156 6263

Власний��апітал 65362 61731

Стат�тний��апітал 1692 1692

Дов�остро�ові�зобов’язання -

Поточні�зобов’язання 72476 40655

Чистий�приб�то��(збито�) 2159 18643

Середньомісячна��іль�ість�а�цій�(шт.) 241650 241650

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених

протя�ом�період��(шт.)
- -

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на

ви��п�власних�а�цій�протя�ом�період�
-

Чисельність�працівни�ів�на��інець�

період��(осіб)
822 1102

За��блен��печат��

СК “Ві�торія”,

ідентифі�аційний��од

33054655,

вважати�недійсною.

ДО�УВАГИ

Правління�За�рито�о

а�ціонерно�о�товариства

“А�ціонерна�страхова

�омпанія�“ІнтерТрансПоліс”�

(�од�ЄДРПОУ:�31451838)�

повідомляє�про�змін��місцезнаходжен-

ня�страхови�а�з�м.�Київ,�в�л.�Володи-

мирсь�а,� 69� на�м.� Київ,� в�л.� Гри�орія

С�овороди,�21/16.

Голова�Правління�

А. Б.�Шаховсь�ий

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�

енер�ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�26.02.2009�№�241�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни���березні�2009�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�березня�2009�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

з�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

з

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт�,��оп./�Вт�од
43,59 8,72 52,31 58,46 11,69 70,15

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот�жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он�

У�раїни� “Про� еле�троенер�ети��”� від� 23.06.2005

№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн/�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�18.00

з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�18.00�до�22.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”

Для��часті���за�альних�зборах�а�ціонерів�ВАТ�при�собі�необхідно

мати� до��мент,� що� посвідч�є� особ�,� а� �повноваженим

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

��зборах.

Реєстрація�а�ціонерів�та�їх�представни�ів�проводиться�в�день

та�за�місцем�проведення�зборів�а�ціонерів�з�16.00�до�16.45.

Додат�ова� інформація� та� довід�и� за� телефонами:�

(044)�558-27-00,�573-38-01.

Правління�ВАТ�“Трест�Київпідземшляхб�д-2”

До�почат���проведення�зборів��ожен�а�ціонер�товариства�(представни��за

дор�ченням)�може�ознайомитися�з�до��ментами�пов’язаними�із�поряд�ом�денним

за�місцезнаходженням� товариства,� зверн�вшись� до�Дире�тора� з� відповідною

заявою.

Пропозиції�до�поряд���денно�о�зборів�приймаються���письмовій�формі�за

місцезнаходженням� товариства,� �� термін� та� �� поряд��� визначеном�� чинним

за�онодавством�та��становчими�до��ментами�товариства.

Тел.�для�довідо�:�285-63-87.

За�альні�збори�18.04.2009�р.�відб�д�ться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.Святошинсь�а,�1.�

Почато��зборів:�об�11.00.�Реєстрація�а�ціонерів:�з�10.00�до�10.55.

Для� реєстрації� а�ціонерам,� я�і� приб�д�ть� для� �часті� в� чер�ових� за�альних� зборах

АТЗТ “ПАРФУМ”,�необхідно�пред’явити�до��мент,�що�посвідч�є�особ�,�представни�ам�а�ціонерів —

до��мент,�що�посвідч�є�особ��та�належно�оформлен��довіреність.�

Довід�и�за�тел.�490-22-97,�204-43-05.

Наймен�вання�по�азни�а
Період

Звітний�2008�р. Попередній�2007�р.

Усьо�о�а�тивів 32622,28 26817,9

Основні�засоби 31399,86 18996,8

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 0,7 0,7

Запаси - 212,2

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 999,58 36,3

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 21,88 38,3

Нерозділений�приб�то� -586,4 28,6

Власний��апітал 30896,5 26524,0

Стат�тний��апітал 5158,2 170,7

Дов�остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 1625,78 293,9

Чистий�приб�то��(збито�) -615,00 -�168,8

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 18849 16253

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

період��(шт.)
- -

За�альна� с�ма� �оштів,� витрачених� на� ви��п

власних�а�цій�протя�ом�період�
- -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 7 57
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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 335
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Тарас ПРОХАСЬКО, письмен-
ни :
—На мою д м , між людиною і

тваринами, птах то або черепаха,
др жба можлива, ос іль и вона пе-
ред сім є взаємороз мінням. Це
ціл овита від ритість і довіра, що
най оловніше. Є речі, про я і не о-
ворять, про я і не розповідають др -
ові — одна ово, що певні речі ти
прихов єш сам від себе. Хоча, звіс-
но, не абсолютно всім із др ом по-
трібно ділитися. Надійність, симпа-
тія, від ритість і довіра — озна и
др жби. А най ращі стос н и тоді,
оли є взаємопотреба. Я не вважаю
справжньоюдр жбою пов’язане ро-
ами співжиття, оли за інших обста-
вин др жба і не трималася б. У ній
має б ти більшою чи меншою мі-
рою потреба одне в одном .

Костянтин СТОГНІЙ, телеве-
д чий:
— Усе залежить від людини.

Для де о о др ом може б ти не
лише тварина, а й неживий пред-
мет. Та , на Сході я знаю монаха
в Таїланді, я ий розмовляв з а-
мінням. Одна наразі я тварин не
вважаю др зями людини, в мене
інший ритерій др жби. Можли-
во, на пенсії щось зміниться, о-
ли я поїд з У раїни і стан мона-
хом, але нині др ом для мене є
той, ом мож вдень чи вночі за-
телефон вати, і він, ні про що не
розпит ючи, приїде, оли щось
сталося. Та само вчиню і я.
Справжні др зі — це обмежене
оло людей, а все інше, предме-
ти чи істоти — те, що ми можемо
обожнювати.

Íàéë³ïøèé äðóã ëþäèíè...

Валерій ЧИГЛЯЄВ, а тор, засл жений артист
У раїни:
— Вони вже під орили! Володимир Соляни , джазо-

вий м зи ант Енвер Ізмайлов — ітарист із Крим , один
із чотирьох м зи антів світі, що рають та ій мане-
рі. Із естрадних співа ів вели ий потенціал має Ані Ло-
ра за добрих обставин. Нов пісню співає щораз ін-
шим олосом, він змінюється. У танцювальном мис-
тецтві ансамбль імені Вірсь о о най ращий серед ра-
щих світі! Наші раїнсь і танці, та і, я опа , здат-
ні під орити світ! Театр Малахова об’їздив ба ато ра-
їн і завжди мав спіх на фестивалях, але мало хто про
це знає!

Володимир ЄШКІЛЄВ, письменни :
— Я по и що та их не знаю. Бо дан Ст п а визна-

ний світових олах я а тор, а серед раїнсь их
співа ів зір и та ої величини з яс равою харизмою
немає. У нас переважає або в зь о етнічна м зи а, або
тип та званої дів и з базар , я ій для світової сцени
бра є шляхетності. Том в азати певн особ не на-

важ ся, а, може, я не д же придивлявся до ви онав-
ців. Світова слава — це роз р т а, поєднання добро-
о тренін та піар . В У раїні, можливо, ще не роби-
ли менеджерсь о о прое т , що мав би світов амбі-
цію і потенцію. У продюсерів немає або фінансів, або,
с оріше, амбіцій та ідей, онцепції для прос вання зір-
и світово о рівня з можливістю зал чення міжнарод-
них продюсерсь их центрів. Не останню роль віді рає
й імідж раїни: У раїна на збіччі Європи мало о о ці-
авить, від периферії не че ають продюсерсь их іні-
ціатив, реатив . Зіро творять світових центрах, ме-
аполісах.

Семен ГОРОВ, ліпмей ер:
— Я мож с азати, хто вже є. Гр па Gogol Bardelo,

Р слан знають всьом світі. Хто б мі стати? Напев-
но, Гайтана. М зи анти і співа и мають в лючитися
світовий онте ст, щоб їхня творчість б ла ці ава всім
людям, а не орієнт ватися на певний рино . На мою
д м , майб тнє У раїни — за молодими оле тивами,
та их нас нині неба ато.

Õòî ç óêðà¿íñüêèõ ìóçèêàíò³â 
çäàòåí ï³äêîðèòè ñâ³ò?

Íàéêðàùèé äðóã
êèÿíèíà — ñîáàêà
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Êðîê íà ï³âí³÷
Êèÿíèí Îëåêñ³é Øìóðàê ñòàâ ïåðåìîæöåì 
ïåòåðáóðçüêîãî êîìïîçèòîðñüêîãî êîíêóðñó
“Êðîê íàë³âî — 2”
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Нещодавно стало відомо,
що переможцем одно о з
найці авіших омпозитор-
сь их он рсів Росії став
иянин Оле сій Шм ра ,
ст дент ІV рс омпози-
торсь о о фа льтет На-
ціональної м зичної а а-
демії імені Петра Чай ов-
сь о о. За офіційними ви-
мо ами он рс , зма а-
тися мож ть лише рома-
дяни Російсь ої Федера-
ції. Утім, ор анізатори вже
двічі за орот історію
он рс пор шили ре ла-
мент. І двічі через иян.

Îëåêñ³é Øìóðàê — óðîäæåíåöü
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, îäíàê ìàéæå
âñå ñâîº ñâ³äîìå æèòòÿ ìåøêàº â
Êèºâ³. Ñàìå óêðà¿íñüêó ñòîëèöþ
â³í ³ ïðåäñòàâëÿâ íà êîíêóðñ³
êîìïîçèòîð³â, ùî â³äáóâàâñÿ â
ì³ñò³, â ÿêîìó â³í íàðîäèâñÿ.

Îñîáëèâ³ñòü êîíêóðñó “Êðîê
íàë³âî” âæå ó ñàì³é éîãî íàçâ³.
Ò³ëüêè òóò “ï³òè íàë³âî” — âòðà-
òèòè íå ãîëîâó, íå æ³íêó ³ íå ãà-
ìàíåöü. Öå îçíà÷àº ïîçáóòèñÿ
ñòåðåîòèï³â. ²íàêøèìè ñëîâàìè,
ïðèéìàþòü ëèøå ñóïåðàâàíãàðä-
íó ìóçèêó. Íàâ³òü â³ä íåïðîôå-
ñ³éíèõ êîìïîçèòîð³â. ² íàâ³òü íå
ìóçèêó. Àëå ÿêáè öå áóëî ëèøå
òàê, òî êîíêóðñ íå áàãàòî áóâ áè
âàðòèé. Óñå æ íà ïåðøîìó ì³ñö³
òóò ïðèíöèï ïðîôåñ³îíàë³çìó òà
õóäîæíüî¿ ìàéñòåðíîñò³. Ñàìå
öèì ³ â³äçíà÷èâñÿ òâ³ð 23-ð³÷íî-
ãî ñòóäåíòà Êè¿âñüêî¿ êîíñåðâà-
òîð³¿ Îëåêñ³ÿ Øìóðàêà “Êðîêè
ï³ä ñí³ãîì”, ÿêîìó ä³ñòàëàñÿ ïðå-
ì³ÿ ïåðåìîæöÿ. Ì³æ ³íøèì, êè-

ÿíêà Àííà Êîðñóí áóëà é ñåðåä
ô³íàë³ñò³â ìèíóëîð³÷íîãî êîíêóð-
ñó, âò³ì, ¿¿ êîìïîçèö³ÿ ïåðåìîãè
íå âçÿëà.

Ñâî¿ìè “Êðîêàìè ï³ä ñí³ãîì”,
ï’ºñîþ äëÿ ³íñòðóìåíòàëüíîãî àí-
ñàìáëþ, Îëåêñ³é Øìóðàê, ïî-
ïåðøå, ïåðåäàº ïðèâ³ò Êëîäó Äå-
áþññ³ â Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ (ôîðòåï³àí-
íà ïðåëþä³ÿ ôðàíöóçüêîãî ³ìïðå-
ñ³îí³ñòà “Êðîêè íà ñí³ãó” ³ ñïðî-
âîêóâàëà íà ìàéáóòí³é òâ³ð ìî-
ëîäîãî óêðà¿íñüêîãî êîìïîçèòî-
ðà). Ïî-äðóãå, â³í îá³ãðàâ íàçâó
êîíêóðñó, îäíàê, ÿê ñàì ñòâåð-
äæóº, íå ö³ëåñïðÿìîâàíî. Öÿ

êîìïîçèö³ÿ íàëåæèòü, ðàäøå, äî
òàê çâàíîãî ïîì³ðêîâàíîãî, à íå
ðàäèêàëüíîãî àâàíãàðäó. Âò³ì, ó
êîíòåêñò³ ³ííîâàö³éíî¿ ³äå¿ êîí-
êóðñó ¿¿ àâòîðà ñïðèéìàëè ìàëî
íå ÿê êîíñåðâàòîðà, ùî ïèøå
“ñòàðó” ìóçèêó. Ìîæå çäàòèñÿ
äèâíèì, àëå â ï³ñëÿêîíêóðñíèõ
êóëóàðàõ, â òîìó ÷èñë³ é íà ³íòåð-
íåò-ôîðóìàõ Îëåêñ³ºâ³ “Êðîêè
ï³ä ñí³ãîì” çâèíóâà÷óâàëè â òî-
ìó, ùî öÿ ìóçèêà “êðàñèâà” ³ ùî
âîíà — “äëÿ ïóáë³êè”. Äóìàºòü-
ñÿ, ö³ “çâèíóâà÷åííÿ” íå äî àâ-
òîðà. Âîíè — ïðî òåíäåíö³þ ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà çàãàëîì
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Найкращий друг
людини:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ñí³ã. Â³-

òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü 0...+4°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +7°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +3...+5°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè —1...+1°Ñ,
âíî÷³ —6...—8°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —1...+1°Ñ, âíî÷³
0...—2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Ïîäåêóäè ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—2°Ñ, âíî÷³ —1...—3°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

1. Ñîáàêà — 45 %
2. Ê³íü — 20 %
3. Ê³øêà — 20 %
4. Äåëüô³í — 12 %
5. Íà÷àëüíèê ÆÅÊó — 3 %

Свою перемо на он рсі "Кро наліво — 2" Оле сій Шм ра вважає
важливим ро ом на шлях до сво о професійно о становлення


