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Çóñòð³÷ íà íàéâèùîìó ð³âí³
Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïåðåêîíàíèé, ùî íåîáõ³äí³ñòü 
îáãîâîðåííÿ ïðîáëåì ñòîëèö³ íà äåðæàâíîìó ð³âí³ íàçð³ëà âæå äàâíî

ßê ïîâ³äîìèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, ñòîëè÷íà âëàäà
íåîäíîðàçîâî çâåðòàëàñÿ äî Ïðåçèäåíòà ³ç
ïðîõàííÿì ñêëèêàòè íàðàäó, ó ÿê³é âçÿëè
á ó÷àñòü ³ êåð³âíèêè ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿

âëàäè ñòîëèö³, ³ êåð³âíèêè ïðàâîîõîðîííèõ
îðãàí³â. “Òàêî¿ çóñòð³÷³ ìè äîáèâàëèñÿ,
ùîá îáãîâîðèòè ðÿä íåâ³äêëàäíèõ ïèòàíü,
äëÿ âèð³øåííÿ ÿêèõ ó ñòîëè÷íî¿ âëàäè íå-
ìàº äîñòàòí³õ âàæåë³â”, — ïîÿñíèâ ìåð.

Íà íàðàä³ ìîâà éòèìå íàñàìïåðåä ïðî
áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ òà áåçãîñïîäàðí³ñ-
òþ â ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ ñòîëèö³.
Çà ñëîâàìè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, íå-
çâàæàþ÷è íà âñ³ çóñèëëÿ ì³ñüêî¿ âëàäè,
îêðåì³ ðàéîíí³ “÷èíóø³”, ÿê ³ ðàí³øå,
çàéìàþòüñÿ îñîáèñòèì çáàãà÷åííÿì ³
ãðàþòü ó ïîë³òèêó çàì³ñòü òîãî, ùîá âè-
êîíóâàòè ñâî¿ áåçïîñåðåäí³ ñëóæáîâ³ îáî-
â’ÿçêè é âèð³øóâàòè íàãàëüí³ ãîñïîäàð-
ñüê³ ïèòàííÿ — çàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñ-
íèé ðåìîíò æèòëîâîãî ôîíäó, âèâ³ç ñì³ò-
òÿ òîùî.

— Êîðóïö³ÿ íà ðàéîííîìó ð³âí³ äîñÿã-
ëà íåáà÷åíèõ ìàñøòàá³â ³ âèìàãàº âòðó-
÷àííÿ îñîáèñòî Ïðåçèäåíòà. Ñïðàâà â

òîìó, ùî, â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷îãî çàêîíî-
äàâñòâà, ãëàâ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é ïðè-
çíà÷àº é çâ³ëüíÿº ñàìå ãëàâà äåðæàâè.
Òîìó áåç ó÷àñò³ Ïðåçèäåíòà ìè, íà æàëü,
íå ìîæåìî ïîçáóòèñÿ òèõ, õòî ñêîìïðî-
ìåòóâàâ ñåáå õàáàðíèöòâîì òà ³íøèìè
êîðóïö³éíèìè ä³ÿìè ÷èíîâíèê³â, — êîí-
ñòàòóâàâ ìåð ñòîëèö³.

Äðóãèì íàéâàæëèâ³øèì ïèòàííÿì
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàçâàâ ïåðåãëÿä
äåðæáþäæåòó íà 2009 ð., ÿêèé ÷åðåç ïðî-
âåäåí³ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â íàéá³ëüø³ â
³ñòîð³¿ áàãàòîì³ëüÿðäí³ âèëó÷åííÿ (ìàé-
æå 8 ìëðä ãðí) íå ìîæíà íàçâàòè ³íàê-
øå ÿê ãðàá³æíèöüêèì.

За інчення на 3-й стор.
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Президент У раїни Ві тор Ющен о та мер Києва Леонід Черновець ий завжди отові до щирої розмови
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Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”
(çà ìàòåð³àëàìè ãàçåòè “Ôàêòè”)

На мин лом тижні стало відомо, що за ініціативою ерівництва сто-
лиці Президент У раїни має намір найближчий час провести нара-
д , присвячен на альним питанням, я і т рб ють і иян, і
висо опосадовців. Необхідність об оворення проблем столиці на
найвищом рівні, я заявляють столичній мерії, назріла вже давно.
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Ó ìåòðîïîë³òåí³
ïîëþâàòèìóòü 
íà “çàéö³â”

Ïðî¿õàòèñÿ çà ñòóäåíòñüêèì ïðî¿çíèì ó
ìåòðîïîë³òåí³ ìàòèìóòü çìîãó ëèøå ñòóäåí-
òè çà íàÿâíîñò³ ñòóäåíòñüêîãî êâèòêà. Äëÿ
¿õíüî¿ ïåðåâ³ðêè áóëî âïðîâàäæåíî ñèñòåìó
"²íäåêñàö³¿ ïðîõîä³â ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ïà-
ñàæèð³â". Ç 10 ëþòîãî âîíà ä³º íà äâîõ ñòî-
ëè÷íèõ ë³í³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó: Ñâÿòîøè-
íñüêî-Áðîâàðñüê³é òà Êóðåí³âñüêî-×åðâî-
íîàðì³éñüê³é. Çà äîñèòü êîðîòêèé ÷àñ ñèñ-
òåìà âæå äàëà ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè. Ëèøå
ïðîòÿãîì îñòàííüîãî òèæíÿ áóëî âèëó÷åíî
123 ñòóäåíòñüêèõ ïðî¿çíèõ êâèòêè ó îñ³á,
ÿê³ íå ìàëè ïðàâà íèìè êîðèñòóâàòèñÿ. ßê
ðîçïîâ³ëà ïðåñ-ñåêðåòàð Íàä³ÿ Øóìàê, ñèñ-
òåìà ïåðåâ³ðêè äîñèòü ïðîñòà. Êîëè ïàñà-
æèð ïðîõîäèòü ÷åðåç òóðí³êåò, âèêîðèñòî-
âóþ÷è ñòóäåíòñüêèé ïðî¿çíèé, ç ïðîòèëåæ-
íîãî áîêó çàãîðàºòüñÿ ÷åðâîíà ëàìïî÷êà.
Îõîðîíåöü, ïîì³òèâøè òàêèé ñèãíàë, çî-
áîâ’ÿçàíèé ïåðåâ³ðèòè íàÿâí³ñòü ñòóäåíò-
ñüêîãî êâèòêà. ßêùî òàêîãî íåìàº, òî ïðà-
ö³âíèêè ìåòðîïîë³òåíó ñêëàäàþòü ïðîòîêîë,
à ïðî¿çíèé âèëó÷àþòü. ßêùî æ ëþäèíà âñå-
òàêè º ñòóäåíòîì, âîíà ìîæå ïðèéòè ³ çà-
áðàòè ñâ³é ïðî¿çíèé, ïðåä’ÿâèâøè ñòóäåíò-
ñüêèé êâèòîê. "Ìèíóëîãî ðîêó áóëî âèëó-
÷åíî ïîíàä 8 òèñÿ÷ ñòóäåíòñüêèõ ïðî¿çíèõ,
— çàçíà÷èëà ïàí³ Øóìàê, — à öÿ ñèñòåìà
äîçâîëèòü çíà÷íî êðàùå êîíòðîëþâàòè íå-
÷åñíèõ ïàñàæèð³â"

Íà “Îäåñüêîìó” ðèíêó
ïðîäàâàòèìóòü òâàðèí

Ó ñóáîòó íà òåðèòîð³¿ ðèíêó "Îäåñüêèé",
ùî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, óðî÷èñòî ïðî-
âåëè â³äêðèòòÿ çîîìàéäàí÷èêà. ßê ïîâ³äî-
ìèëî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òîðã³â-
ë³ òà ïîáóòó, ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ òîðãî-
âåëüíèõ òî÷îê ³ç ðåàë³çàö³¿ äèêèõ òà ñâ³é-
ñüêèõ òâàðèí — îäíà ç ³í³ö³àòèâ ì³ñüêî¿
âëàäè. Íà íîâîñòâîðåíèõ ïðèëàâêàõ êèÿíè
çìîæóòü ïðèäáàòè äèêèõ, ñâ³éñüêèõ òâà-
ðèí, ïòèöþ, à òàêîæ çîîòîâàðè. Ðèíîê äëÿ
òâàðèí ïåðåäáà÷àº ïðèáëèçíî 30 òîðãîâèõ
ì³ñöü, à òàêîæ ìàéäàí÷èê äëÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó. Ó â³ää³ë³ ðèíêîâî¿ ³íñïåêö³¿ óïðàâ-
ë³ííÿ ðîçïîâ³ëè, ùî îáîâ’ÿçêîâ³ âèìîãè
äëÿ â³äêðèòòÿ òàêî¿ òîðãîâåëüíî¿ òî÷êè —
íà òåðèòîð³¿ ðèíêó ìàº ïðàöþâàòè âåòåðè-
íàðíà êë³í³êà, îêðåì³ ñì³òòºçá³ðíèêè. Äî
ñëîâà, îêð³ì ðèíêó "Îäåñüêèé", òðàäèö³é-
íî ïðèäáàòè äîìàøí³õ óëþáëåíö³â ìîæíà
íà Êóðåí³âö³

Ïåäàãîãè ïîêàçàëè
ñâîþ òâîð÷³ñòü

Âåðí³ñàæ ïåäàãîã³÷íî¿ òâîð÷îñò³ â³äáóâñÿ
ó÷îðà ó ì³ñüêîìó áóäèíêó â÷èòåëÿ. Ó çàõî-
ä³ âçÿëè ó÷àñòü ïðàö³âíèêè ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Âîíè îáì³íÿ-
ëèñÿ äîñâ³äîì ìåòîäè÷íî¿, îðãàí³çàö³éíî¿
òà íàóêîâî¿ ðîáîòè. Êîæíèé íàâ÷àëüíèé çà-
êëàä ïðåäñòàâèâ ñâî¿ äîðîáêè çà 2008—2009
ðîêè: íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè, ìåòîäè÷êè, ï³ä-
ðó÷íèêè. Ïñèõîëîãè ìàëè çìîãó îêðåìî
ïðåçåíòóâàòè ñâî¿ ïðàêòè÷í³ ðîáîòè. Ó ðàì-
êàõ çàõîäó òàêîæ â³äáóëàñÿ âèñòàâêà ìàòå-
ð³àë³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ì³ñüêèõ êîíêóð-
ñàõ

Îëåíó Òåë³ãó
óâ³êîâ³÷íèëè 
íà ìåìîð³àëüí³é äîøö³

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ñåðã³é Ðóäèê óðî÷èñòî â³äêðèâ ìåìîð³àëüíó
äîøêó íà ÷åñòü â³äîìî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîåòåñè
òà ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿ÷êè Îëåíè Òå-
ë³ãè. Ïàì’ÿòêó âñòàíîâèëè íà ôàñàä³ áóäèí-
êó 25/18 íà âóëèö³ Ëüâà Òîëñòîãî, äå æèëà
ïîåòåñà ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ äî Êèºâà ó æîâò-
í³ 1941 ðîêó àæ äî äíÿ ñâîãî àðåøòó. "Â³ä-
êðèòòÿ ö³º¿ ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè — ïðîäîâ-
æåííÿ ïðîãðàìè óâ³êîâ³÷íåííÿ ñïðàâæí³õ ãå-
ðî¿â, ÿê³ áîðîëèñÿ çà íåçàëåæíó Óêðà¿íó",—
çàçíà÷èâ ïàí Ðóäèê

Ñòîêè çàãðîæóþòü Äí³ïðó
Íà ðåêîíñòðóêö³þ Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿
ïåðøî÷åðãîâî âèä³ëÿòü 62 ìëí ãðí
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Бортниць станцію аерації не-
даремно вважають одним із об'-
є тів першочер ової ре онстр -
ції. Адже в разі потрапляння
стічних вод до Дніпра е оло іч-
ної атастрофи не мин ти. Сер-
йозно о оновлення та переоб-
ладнання т т потреб ють не ли-
ше три бло и очист и, а й пере-
вантажені м лові поля. У 2009
році на ре онстр цію Борт-
ниць ої станції аерації в місь о-
м бюджеті передбачили
62 млн рн.

Î÷èñí³ ñïîðóäè Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿
àåðàö³¿, ÿê³ ïðèéìàþòü òà ïåðåðîáëÿþòü
óñþ ñò³÷íó êàíàë³çàö³þ Êèºâà, ïîòðåáó-
þòü íåãàéíî¿ ìàñøòàáíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿.
Îêð³ì ïîáóòîâèõ, ñþäè òàêîæ ïîòðàïëÿº
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ïðîìèñëîâèõ ñòîê³â.
Ñåðéîçíîþ ïðîáëåìîþ äëÿ ì³ñòà çà
îñòàíí³é ÷àñ ñòàëè ìóëîâ³ ïîëÿ, ÿê³ âæå
íå â çìîç³ âèòðèìàòè íàäì³ðíîãî íàâàí-
òàæåííÿ. Ïðî öå éøëîñÿ ó ï'ÿòíèöþ ï³ä
÷àñ ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ ñòî-
ëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Ìèõàéëà Øïàðèêà, ïåðøèé áëîê î÷èñò-
êè ñò³÷íèõ âîä Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðà-
ö³¿ ââåëè â åêñïëóàòàö³þ ùå â 1965-ìó,
äðóãèé — çà äåñÿòü ðîê³â ïî òîìó. Îñòàí-
í³é, òðåò³é, â³äêðèëè â 1985-ìó. Òîáòî
îáëàäíàííÿ âæå äàâíî ïîòðåáóº çàì³íè òà
ïåðåîñíàùåííÿ.

"Çàãàëîì ïðîåêòíà ïîòóæí³ñòü ñòàíö³¿
ñòàíîâèòü 1,8 ì³ëüéîíà êóá³÷íèõ ìåòð³â
ñò³÷íèõ âîä íà äîáó,— ïîÿñíèâ Ìèõàé-
ëî Øïàðèê.— Ôàêòè÷íî æ íà ñüîãîäí³
÷åðåç çìåíøåííÿ âîäîñïîæèâàííÿ ùî-
äîáè î÷èùóþòü 800—950 òèñÿ÷ êóá³÷íèõ
ìåòð³â ñò³÷íèõ âîä". Çà éîãî ñëîâàìè, íà
Áîðòíèöüê³é ñòàíö³¿ àåðàö³¿ âèêîðèñòîâó-
þòü êëàñè÷íó ñõåìó îáðîáêè ñò³÷íèõ âîä,
ÿêà âêëþ÷àº ìåõàí³÷íó î÷èñòêó (íà ðå-
ø³òêàõ, â ï³ñêîëîâêàõ òà â³äñò³éíèêàõ) òà
á³îëîã³÷íó (â àåðîòåíêàõ òà âòîðèííèõ

â³äñò³éíèêàõ). Ñõåìà îáðîáêè ñò³÷íèõ âîä
³äåíòè÷íà äëÿ êîæíîãî ç áëîê³â î÷èñíèõ
ñïîðóä.

Ïàí Øïàðèê çàóâàæèâ, ùî òåõí³÷íèé
ñòàí ìóëîâèõ ïîë³â Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿
àåðàö³¿ ç êîæíèì äíåì ïîã³ðøóºòüñÿ, ïî-
÷àñò³øàëè âèïàäêè ïåðåëèâ³â ³ ëîêàëü-
íèõ ïðîðèâ³â äàìá. Óñ³ òàê³ àâàð³¿ ë³êâ³-
äóþòü ïåðåâàæíî ñèëàìè àâàð³éíèõ áðè-
ãàä ÂÀÒ ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë", àëå ñèòó-
àö³ÿ çàëèøàºòüñÿ ãîñòðîþ. Âåñíÿíèé ïî-
âåíåâèé ïåð³îä ùå á³ëüøå óñêëàäíèòü íå-
áåçïå÷íó åêîëîã³÷íó ñèòóàö³þ.

Ï³ä ÷àñ íàðàäè òàêîæ ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî
íàñîñíà ñòàíö³ÿ ïåðåêà÷êè ñòîê³â ïåð-
øîãî áëîêó ïîäàº ñòîêè íà î÷èñí³ ñïî-
ðóäè âñ³º¿ Ë³âîáåðåæíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà.
Â ðàç³ ¿¿ çóïèíêè âñ³ êàíàë³çàö³éí³ ñòî-
êè, à öå ìàéæå 400—500 òèñ. ì3 íà äî-
áó, âèëèâàòèìóòüñÿ â àêâàòîð³þ Äí³ïðà,
ùî ïðèçâåäå äî åêîëîã³÷íî¿ êàòàñòðîôè
äëÿ âñ³º¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Àäæå íèæ-
÷å Êèºâà çà òå÷³ºþ âîäîþ ç Äí³ïðà êî-
ðèñòóºòüñÿ ïîíàä 25 ìëí. æèòåë³â íàøî¿
êðà¿íè.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî íàãîëîñèâ, ùî ðå-
êîíñòðóêö³ÿ Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿
ÿê àâàð³éíîãî òà åêîëîã³÷íî íåáåçïå÷íîãî
íå ëèøå äëÿ ñòîëèö³ îá’ºêòà, ïîâèííà ñòà-
òè îäíèì ³ç ïð³îðèòåò³â ó 2009 ðîö³. "Ñüî-
ãîäí³ ñèòóàö³ÿ íà Áîðòíèöüê³é ñòàíö³¿
àåðàö³¿ ñïðàâä³ êðè÷óùà, ³ ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿
ïðîáëåìè íå ìîæíà â³äêëàäàòè. ß ñïîä³-
âàþñÿ, ùî ïîòóæíèì ðóø³ºì ðåêîíñòðóê-
ö³¿ òàêîæ ñòàíå ³ ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ "ªâ-
ðî-2012". Ïîòð³áíî òåðì³íîâî â³äíîâèòè
ô³íàíñóâàííÿ, ïîãàñèòè áîðãè òà ïðîäîâ-
æèòè çàïëàíîâàí³ ðîáîòè íà îá’ºêò³".

Çà ñëîâàìè Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, â ïðî-
åêò³ ïëàíó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó Êèºâà íà 2009 ð³ê íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿ ïåðåäáà-
÷åíî 62 ìëí ãðí. Ç íèõ 32 ìëí ãðí — äëÿ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áó-
ä³âíèöòâà ï³ä ñòàä³þ ïðîåêòóâàííÿ òà 30
ìëí ãðí — äëÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà íà çàâåðøåííÿ
ïåðøî÷åðãîâèõ ðîá³ò ³ ïîêðèòòÿ áîðã³â
ïîïåðåäí³õ ðîê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè

Через застаріле обладнання на Бортниць ій станції аерації постійно трапляються прориви
та виті стічних вод

Ïîë³òèêè çàõîò³ëè ïðîï³àðèòèñü íà øê³ëüíèõ ÿðìàðêàõ

Íåäèòÿ÷³ âèòâîðè

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé
çóñòð³âñÿ ç êåð³âíèêàìè
ðàéîííèõ óïðàâë³íü îñâ³òè,
àáè ç’ÿñóâàòè, ÷è ïðîâîäèëèñü
ó ðàéîíàõ ïðèìóñîâ³ àóêö³îíè
ç ïðîäàæó âèãîòîâëåíèõ ä³òü-
ìè âèðîá³â. ²íôîðìàö³ÿ ïðî
òå, ùî í³áèòî ïðàö³âíèê³â äè-
òÿ÷èõ ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
çìóøóâàëè äî òîðã³â, òðèâàëèé
÷àñ ïîøèðþâàëàñü ÇÌ².

Íà ï³äñòàâ³ òàêèõ ïóáë³êàö³é
â³öå-ñï³êåð Ìèêîëà Òîìåíêî

íàâ³òü çâåðíóâñÿ äî Ñëóæáè
áåçïåêè, ïîáà÷èâøè â äèòÿ÷èõ
ÿðìàðêàõ êðè÷óù³ ïðîÿâè êî-
ðóïö³¿. Ì³æ òèì, Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé ñòâåðäæóº, ùî í³õòî
í³êîãî ïðîâîäèòè àóêö³îíè íå
çìóøóâàâ. "Öå ïðîñòî ³í³ö³àòè-
âà ùîäî áëàãîä³éíèöòâà. Æîä-
íîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, æîäíîãî
íîðìàòèâíîãî äîêóìåíòó
ÊÌÄÀ íå áóëî ³ íåìàº",— çà-
ïåâíèâ ïàí Æóðàâñüêèé. Â³í
äîäàâ, ùî ëèñòè äî øê³ë ç ðå-
êîìåíäàö³ºþ ïðîâåñòè ïðîäàæ

äèòÿ÷èõ âèðîá³â íà âèñòàâêàõ-
ÿðìàðêàõ ïåðåäáà÷àëè âèíÿò-
êîâî äîáðîâ³ëüíèé õàðàêòåð
ïðîâåäåííÿ òàêèõ çàõîä³â. Çîê-
ðåìà òàì ïðîïîíóâàëîñü îðãà-
í³çóâàòè âèãîòîâëåííÿ òà ïðî-
äàæ âèðîá³â íà áëàãîä³éíèõ âè-
ñòàâêàõ-ÿðìàðêàõ ç íàãîäè 8 áå-
ðåçíÿ.

Ó ñàìèõ øêîëàõ îõî÷å â³ä-
ãóêíóëèñÿ íà òàêó ïðîïîçè-
ö³þ. "Íàì äóæå ñïîäîáàëàñÿ
³äåÿ, ³ ìè âçÿëèñü çà ¿¿ ðåàë³-
çàö³þ. Ïðè÷îìó â³ä ïî÷àòêó
óñ³ì ðîçïîâ³ëè, ùî æîäíîãî
ïðèìóñó íåìà",— ðîçïîâ³ëà
ïðåäñòàâíèöÿ óïðàâë³ííÿ îñ-
â³òè äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëî-
ñ³¿âñüêîãî ðàéîíó. Òàì àóêö³-
îí â³äáóâñÿ ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³.
Íà ïðîäàæ âèñòàâèëè 44 êàð-
òèíè. Ç ïðîäàæó äèòÿ÷èõ âèò-
âîð³â âäàëîñÿ ç³áðàòè ñóìó 4
òèñ. 720 ãðí. Îäíó ç ðîá³ò çà
400 ãðí ïðèäáàâ ñàì Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé. Ïîä³áíó àêö³þ
ïðîâåëè ³ ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³. Òîðãè â³äáóëèñÿ â
ïðèì³ùåíí³ ðàéàäì³í³ñòðàö³¿,
òîæ ïåðøèìè ïîêóïöÿìè ñòà-
ëè ðàéîíí³ äåïóòàòè.

Îäíàê ó á³ëüøîñò³ øê³ë

ïðîâîäèëè íå àóêö³îíè, à âè-
ñòàâêè-ÿðìàðêè. "Öÿ ³äåÿ íå º
íîó-õàó. Ìè óæå äàâíî ïîä³á-
íå îðãàí³çîâóºìî. ×àñòî øêî-
ëè ìàþòü "ïîáðàòèì³â" ó ñåë³,
ïðèì³ðîì. Òîæ âèðó÷åí³ íà
ÿðìàðêó ãðîø³ íàäñèëàþòü òó-
äè, ó ï³äøåôí³ çàêëàäè",—
ðîçïîâ³â ïðåäñòàâíèê óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ÐÄÀ Â³êòîð Äàâèäåíêî.

Â³òàë³é Æóðàâñüêèé â³äçíà-
÷èâ, ùî íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ³
äàë³ ìîæóòü ïåðåðàõîâóâàòè
òàê³ áëàãîä³éí³ êîøòè íà âëàñ-
íèé ðîçñóä. Âò³ì, ìîæíà ¿õ ïå-
ðåêàçàòè íà çàãàëüíèé ðàõó-
íîê. À çâ³äòè ãðîø³ íàä³éäóòü
ìàëîçàáåçïå÷åíèì.

Òèì ÷àñîì çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ íå â³äêèäàº é òàêî¿
äóìêè, ùî äåõòî çìóøóâàâ
áðàòè ó÷àñòü ó òîðãàõ. "Ìîæå
áóòè òàêå, ùî õòîñü-äåñü ïåðå-
ãíóâ ïàëèöþ ³ ñïîòâîðèâ áëà-
ãîä³éí³ íàì³ðè àêö³¿. Ó íàñ ëè-
øå íåï³äòâåðäæåíà ³íôîðìà-
ö³ÿ â³ä àíîí³ì³â. Áóäåìî ïåðå-
â³ðÿòè",— çàïåâíèâ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé. Â³í äîäàâ, ùî â
ðàç³ âèÿâëåííÿ ïîðóøíèê³â äî
íèõ çàñòîñóþòü ïîêàðàííÿ
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"Õðåùàòèê"

Столичні навчальні за лади, їх вихованців та бать-
ів ніхто не прим ш вав до тор івлі дитячими ви-
робами. Про це чора заявив заст пни олови
КМДА Віталій Ж равсь ий. Я з’яс валось, ш ільні
вистав и-ярмар и є традицією ще з радянсь их
часів. Гроші, зароблені на та их заходах, план -
вали на опичити на єдином рах н і перерах -
вати найбільш н жденним. Проте о ремі політи и
вирішили на дітях і бла одійності "роз р тити"
чер овий с андал. Віталій Ж равсь ий застері
від подібних спе ляцій. Він та ож пообіцяв пере-
вірити, чи б ли фа ти "прим с ".
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Çóñòð³÷ íà âèùîìó ð³âí³
Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïåðåêîíàíèé, ùî íåîáõ³äí³ñòü îáãîâîðåííÿ
ïðîáëåì ñòîëèö³ íà äåðæàâíîìó ð³âí³ íàçð³ëà âæå äàâíî

За інчення.
Почато на 1-й стор.

— Ìè ïëàíóºìî íà
ö³é çóñòð³÷³ îáîâ’ÿçêî-
âî ï³äíÿòè ïèòàííÿ ïå-
ðåãëÿäó äåðæàâíîãî
áþäæåòó íà 2009 ð³ê.
Íåçâàæàþ÷è íà çâåð-
íåííÿ Êè¿âðàäè, ïðèé-
íÿòå âñ³ìà ôðàêö³ÿìè,
êð³ì ïðîóðÿäîâîãî
ÁÞÒ, ìè òàê ³ íå îäåð-
æàëè â³ä Êàáì³íó çðî-
çóì³ëî¿ â³äïîâ³ä³ — ÷è
ïîâåðíóòü êèÿíàì â³ä³-
áðàí³ â íèõ ãðîø³. Àëå
æ öå ò³ ãðîø³, ÿê³ ïî-
âèíí³ áóëè ï³òè íà
çá³ëüøåííÿ ìóí³öè-
ïàëüíèõ äîïëàò äî ïåí-
ñ³é, çàðïëàòó â÷èòåë³â
òà ë³êàð³â, äîäàòêîâå
ô³íàíñóâàííÿ íà ðå-
ìîíò æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà,
áóä³âíèöòâî ìåòðîïî-
ë³òåíó é ñîö³àëüíîãî
æèòëà,— ï³äêðåñëèâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Òðåòüîþ ïðîáëåìîþ,
âèð³øåííÿ ÿêî¿ íå òåð-
ïèòü çâîë³êàíü, ìåð
ñòîëèö³ íàçâàâ ô³íàí-
ñóâàííÿ ï³äãîòîâêè
Êèºâà äî ªâðî-2012.

— Ï³äãîòîâêà Êèºâà
äî ªâðî-2012 º îäíèì

³ç êëþ÷îâèõ ïð³îðèòå-
ò³â êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
âëàäè. Îñîáëèâî ÿêùî
âðàõóâàòè, ùî âæå â
òðàâí³ ó øòàá-êâàðòèð³
ÓªÔÀ áóäå ïðèéìàòè-
ñÿ ð³øåííÿ ïðî òå, ÿê³
ì³ñòà ïðèéìóòü ìàò÷³
ºâðîïåéñüêî¿ ôóòáîëü-
íî¿ ïåðøîñò³. Îäíàê
ïðîáëåìè ç âèä³ëåííÿì
Êàáì³íîì àñèãíóâàíü ç
äåðæàâíîãî áþäæåòó
ìîæóòü ïðèâåñòè äî
çðèâó ï³äãîòîâ÷îãî
ïðîöåñó. Òîìó ìè áó-
äåìî ïðîñèòè Ïðåçè-
äåíòà äîïîìîãòè âèð³-
øèòè öå ïèòàííÿ é äà-
òè â³äïîâ³äíå äîðó÷åí-
íÿ óðÿäó,— çàÿâèâ ìåð
Êèºâà.

Ó êè¿âñüê³é ì³ñüêàä-
ì³í³ñòðàö³¿ ïîêëàäàþòü
âåëèê³ íàä³¿ íà ðåçóëü-
òàòè çóñòð³÷³ ³ç ãëàâîþ
äåðæàâè é ãîòîâ³ çà-
ïðîïîíóâàòè éîìó íà
ðîçãëÿä ïëàí êîíêðåò-
íèõ ä³é ïî êîæíîìó ³ç
çàïðîïîíîâàíèõ äëÿ
îáãîâîðåííÿ ïèòàíü

Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”

(за матеріалами
азети “Фа ти”)

Ñïðàâåäëèâ³ñòü â³äíîâëåíî
Äåïóòàòè â³ä Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî çàñòóïèëèñÿ çà äâ³ðíèê³â

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ï³ñ-
ëÿ ðåôîðìóâàííÿ çàëèøèëîñÿ 12
êîìóíàëüíèõ ÆÅÊ³â. ßê ³ ãîäèòü-
ñÿ, ó êîæíîìó êîëåêòèâ³ óêëàäà-
þòü êîëåêòèâí³ äîãîâîðè. Àëå
öüîãî ðîêó ðàéîííå êåð³âíèöòâî
“ñïóñòèëî” ðåêîìåíäàö³¿ äî íèõ,
ÿê³ ð³çêî óð³çàþòü ïðàâà ïðàö³â-

íèê³â. Çîêðåìà ïðîïîíóþòü ñïëà-
÷óâàòè ïðåì³¿ íà ð³âí³ íå âèùå,
í³æ 30 %, âèêëþ÷èòè íèçêó îä-
íîðàçîâèõ ìàòåð³àëüíèõ äîïîìîã
(íà îçäîðîâëåííÿ, âíàñë³äîê ñòè-
õ³éíîãî ëèõà, íà ïîõîâàííÿ òîùî)
òà ïåðåë³ê ïðîôåñ³é, ÿêèì íàëå-
æèòü äîïëàòà çà øê³äëèâ³ òà âàæ-

ê³ óìîâè ïðàö³. Áåç áóäü-ÿêîãî
îáãîâîðåííÿ â êîëåêòèâàõ ïðà-
ö³âíèê³â ÆÅÊ³â ïðèìóøóâàëè
ï³äïèñóâàòè òàê³ äîãîâîðè. ² â
îäèíàäöÿòè êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâàõ êåð³âíèöòâî ñâîº¿ ìåòè
äîñÿãëî. À æèòëîâèêè ÊÏ ÆÅÊ
“Ïîêðîâñüêà” íå ïîãîäèëèñÿ íà
òàê³ óìîâè é çâåðíóëèñÿ ïî äî-
ïîìîãó äî ðàéîííî¿ ãðîìàäñüêî¿
ïðèéìàëüí³ Áëîêó Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
îäèí ³ç ïðåäñòàâíèê³â Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ÿê³ äî-
ïîìàãàëè äâ³ðíèêàì â³äíàéòè
ñïðàâåäëèâ³ñòü, äåïóòàò Øåâ÷åí-
ê³âñüêî¿ ðàéðàäè Äìèòðî Àòðî-
õîâ, íàðîäí³ îáðàíö³ ðàçîì ³ç
þðèñòàìè ïðè¿õàëè ó ÷åòâåð íà

çáîðè. Òàì âîíè ä³çíàëèñÿ, ùî,
ïîðóøóþ÷è çàêîí, â êîëåêòèâ³
íå áóëî îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó äî-
ãîâîðó, ÿêèé ïðîïîíóâàëè ï³ä-
ïèñàòè êîæíîìó ïðàö³âíèêó.
“Îáãîâîðåííÿ ðîçïî÷àëîñÿ â íà-
ø³é ïðèñóòíîñò³. Â ïðîöåñ³ âäà-
ëîñÿ äîñÿãòè íå âêëþ÷åííÿ ó äî-
ãîâ³ð ïóíêò³â ïðî âèëó÷åííÿ ïå-
ðåë³êó øê³äëèâèõ ïðîôåñ³é, â³ä-
ìîâó â îïëàò³ áåçïëàòíèõ ïóò³-
âîê, à â ïóíêò³ ïðî ïðåì³¿ âíå-
ñåíî ñóòòºâó ïðàâêó, ÿêà íå äàº
çìîãó óð³çàòè ¿õ ìåíøå, í³æ íà
30 â³äñîòê³â. Ìè ðîçóì³ëè, ùî
ïðîïîíóâàëè “êðèçîâèé” äîãî-
â³ð, àëå ÷îìóñü êåð³âíèöòâî çà-
æàäàëî çàòâåðäèòè éîãî äî 2011
ðîêó, õî÷à òàê³ äîêóìåíòè ïåðå-
çàòâåðäæóþòü ùîð³÷íî. Òîæ ³ öþ

íåñïðàâåäëèâ³ñòü âèïðàâëåíî”,—
ðîçïîâ³â äåïóòàò.

Çà ñëîâàìè Äìèòðà Àòðîõîâà,
ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ðàéîíàìè ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ñòàíîâèùå ç
âèïëàòîþ çàðïëàò äâ³ðíèêàì ùå
á³ëüø-ìåíø êðàùå: òóò ÷àñòêîâà
¿õíÿ çàáîðãîâàí³ñòü ëèøå ç ãðóä-
íÿ. “Çàâäÿêè âòðó÷àííþ Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íàì âäà-
ëîñÿ äîñÿãòè õî÷à á ÷àñòêîâî¿ ïå-
ðåìîãè,— êàæå ïàí Äìèòðî.— Àëå
ïðàêòè÷íî ñèòóàö³ÿ íå çì³íþºòü-
ñÿ, îñê³ëüêè ÷åðåç åêîíîì³÷íó
êðèçó êîøò³â íå âèñòà÷àº. ² õî÷à
êåð³âíèöòâî âèïðàâäîâóºòüñÿ òèì,
ùî âñ³ êîøòè “çàáèðàº ì³ñòî”, ó
ðàéîí³ âñå æ çíàõîäÿòü ìîæëè-
â³ñòü ï³òè íàçóñòð³÷ ïðàö³âíèêàì
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà”

Êèðèëî ÊÀÑÀÒÊ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У четвер, завдя и втр чанню деп татів Шевчен ів-
сь ої райради, працівни и ЖЕК "По ровсь а" змо ли
відстояти свої права, на я і зазіхн ло районне ерів-
ництво. Ком нальни ам поверн ли право отримання
безплатних п тіво , надбаво за ш ідлив робот та
премії.

Анатолій Гол бчен о, перший заст пни олови Київсь ої
місь адміністрації, я ом мер столиці Леонід Черновець-
ий дор чив поряд вати тарифн політи з рах ванням
інтересів иян, розповів про стан справ на тарифном
“фронті”.

— Київсь а місь а влада припиняє впровадження ініційо-
ваних Кабінетом Міністрів У раїни нових тарифів на посл -
и ЖКГ. Про онс льт вавшись із профспіл ами, ми вирі-
шили своїм розпорядженням відстрочити підвищення та-
рифів, я о о вима ає рядова інспе ція з онтролю за ці-
нами.
Тарифи “заморозили” на час роботи спеціальної робочої

р пи, до с лад я ої війшли представни и ви онавчої вла-
ди міста, иївсь их профспіло і деп тати Київради.
— Ціль створення робочої р пи — виробити справедли-

в тарифн політи , я а одночасно врахов вала б і інтере-
си иян, і сьо однішні е ономічні реалії, тобто дозволяла б
ма симально пом’я шити с п тні соціальні наслід и. Фахів-
ці, я і війшли до її с лад , б д ть ш ати можливості зни-
ження тарифів порівнянні з ре омендованим рядом рів-
нем, а та ож джерела фінанс вання необхідних для цьо о
заходів.

Я повідомив Анатолій Гол бчен о, питання про те, по я их
тарифах ияни б д ть платити за вартир , б де знов під-
няте тіль и після то о я робоча р па надасть свої виснов-
и, ре омендації й пропозиції. І в б дь-я ом разі 550 тис.
найменш захищених иян — пенсіонерів, лі арів, чителів та
інших одерж вачів адресної матеріальної допомо и з місь о-
о бюджет — б д ть і надалі оплач вати посл и ЖКГ за то-
рішніми розцін ами

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Àíàòîë³é ÃÎËÓÁ×ÅÍÊÎ: “Ôàõ³âö³ áóäóòü øóêàòè 
ìîæëèâîñò³ çíèæåííÿ òàðèô³â ó ïîð³âíÿíí³ 
ç ðåêîìåíäîâàíèì óðÿäîì ð³âíåì”

Ухвалення ново о бюджет є пріоритетом столичної влади і оловною вимо ою иївсь ої ромади
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Êè¿â ìîæå âòðàòèòè ñòàòóñ íàéçåëåí³-
øîãî ì³ñòà êðà¿íè. Â³ä ïåðåíàñè÷åíîñò³
àâòîòðàíñïîðòîì ñòðàæäàº íå ëèøå ñòî-
ëè÷íå ïîâ³òðÿ, à é çåëåí³ íàñàäæåííÿ.
Êëóìáè ³ ãàçîíè ïåðåòâîðþþòüñÿ íà íå-
ïðèâàáëèâ³ ÿìè òà êàëþæ³. Ñâîãî ÷àñó
ì³ñüêà âëàäà ââåëà øòðàôè çà ïàðêóâàí-
íÿ òà ñòîÿíêó àâòîìîá³ë³â íà òåðèòîð³¿ çå-
ëåíèõ çîí ì³ñòà òà ïðî¿çä íèìè.

Íàðàç³ ¿õí³é ðîçì³ð ïëàíóþòü çíà÷íî
çá³ëüøèòè. Ì³í³ìàëüíå ïîêàðàííÿ ñòàíî-
âèòèìå ïðèáëèçíî 300 ãðí, à ÿêùî àâòî-
ìîá³ëü ïîâí³ñòþ ñòî¿òü ó çåëåí³é çîí³, òî-
ä³ äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè 450 ãðí. Äî òîãî
æ, ÿê ïîâ³äîìèëà äèðåêòîð êîìóíàëüíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”
Îëåíà Ïîë³ùóê, äëÿ á³ëüøî¿ åôåêòèâíî-

ñò³ ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñòâà áëîêóþòü êî-
ëåñà àâòî, ïðèïàðêîâàíèõ ó çåëåí³é çîí³.

Äëÿ òîãî, ùîá âîä³é-ïîðóøíèê íå ì³ã
îñêàðæèòè âèñóíóòå ïðîòè íüîãî îáâèíó-
âà÷åííÿ, ïðàö³âíèêè “Êè¿âòðàíñïàðêñåð-
â³ñó” ôîòîãðàôóþòü àâòîìîá³ëü, ùî çíà-
õîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü.
Çà çðîáëåíèìè çí³ìêàìè â ÄÀ² âñòàíîâ-
ëþþòü âëàñíèêà ìàøèíè. Çáèòêè, çàâäà-
í³ ïðèïàðêîâàíèì àâòî, âèçíà÷àº ñïåö³-
àëüíà êîì³ñ³ÿ. Íà ñüîãîäí³ âîä³¿â-ïîðóø-
íèê³â, ïðèòÿãíóòèõ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³, óæå âèÿâèëè íå îäèí
äåñÿòîê. Àáè êèÿíè çíàëè, õòî ïñóº êëóì-
áè ï³ä ¿õí³ìè â³êíàìè, çà äîðó÷åííÿì
ÊÌÄÀ íà ñâî¿õ øïàëüòàõ “Õðåùàòèê”
ïóáë³êóâàòèìå ñïèñêè
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Äîðîãî ³ íåçàêîííî
Çà ïðèïàðêîâàíå àâòî â çîí³ çåëåíèõ íàñàäæåíü øòðàôóâàòèìóòü íà 450 ãðí

Çà çíèùåííÿ ãàçîí³â òà êâ³òíèê³â ó ñòîëèö³ 
âîíè çàïëàòÿòü ïåðøèìè

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

У столиці почали рят вати пар и, л мби та азони від "ш ідни ів-
водіїв". Понад тиждень же триває фотосесія автіво , припар ова-
них зонах зелених насаджень. Відповідне розпорядження підписав
місь ий олова Леонід Черновець ий. За зробленими знім ами ДАІ
визначає власни ів машин, я их притя н ть до адміністративної від-
повідальності. Для більшої ефе тивності штрафи план ють збільши-
ти до 450 рн. Вил чені ошти під ть на відновлення зелених наса-
джень.

Власни и роз ішних джипів полюбляють пар ватися не на пристойних пар ов ах, а в нещодавно
насаджених зелених зонах

Дея і водії вир люють на азони навіть попри те, що доводиться "втис атися" поміж молодими
деревами та стовпчи ами дорожніх зна ів

Дехто просто "спл тав" азон із власною пар ов ою і заїхав на травич чотирма олесами Найбільше страждають від пор шни ів пар вання зелені "доріж и" поміж трасою та трот аром

1. Ананьєв Оле Сер ійович
2. Корот ова Людмила Ві торівна
3. Павловсь ий Володимир Павлович
4. Морозов Юрій Ві торович
5. Маслов Оле сій Юрійович
6. Тимчен о Дмитро В’ячеславович
7. К ндель Юрій Борисович
8. Горш нова Наталія Федорівна
9. Б си іна О сана Михайлівна
10. Ні олен о Ксенія Оле сандрівна
11. Мацібора Галина Василівна
12. Попович Р слан Валерійович
13. Кондратч Василь Ми олайович
14. Заморсь ий Оле Володимирович
15. Тіщен о Андрій Ві торович
16. Нашта Оле сій Михайлович
17. Абд лов Ринат Рафі ович
18. Єлфімова Олена Василівна
19. Зінов’єва О сана Василівна
20. К зьмен о Сер ій Володимирович
21. Демчен о Володимир Ві торович
22. П стовід о Дмитро Володимирович
23. Стецю Оле сандр Іванович
24. Носевич Геор ій Костянтинович

25. Безвербний Юрій І оревич
26. Рощин Валерій Васильович
27. Тр ніліна Валерія Юріївна
28. Не расов Андрій Валентинович
29. Гл щен о І ор Ми олайович
30. Орлова Ванда Юріївна
31. С пр н Андрій Володимирович
32. Аса лен о Геор ій Геор ійович
33. Волощ Іван Панасович
34. Василь ов Ми ола Оле сандрович
35. Шаповал Оле сандр Володимирович
36. Осадч Оле сій Оле сандрович
37. Д дар Ми ола Петрович
38. Г бсь ий Михайло Гри орович
39. Ч ваєв Оле Оле сандрович
40. Драло Сер ій Володимирович
41. Мань та Леся Федорівна
42. Кравчен о Дмитро Ві торович
43. Майєр Сер ій Евальдович
44. Шпильов Анатолій Іванович
45. Д д о Ві тор Іванович
46. Землянсь ий В’ячеслав Юрійович
47. Ярошен о Світлана Володимирівна



ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É, 
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

Що змінить заборона Мін’юстом
передавати оле торам
ваші особисті справи?

Ñüîãîäí³ ìè ïîãîâîðèìî ïðî îñòàíí³é íà-
êàç Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ ïðî çàáîðîíó áàíêàì
ïåðåäàâàòè äàí³ êîëåêòîðàì ïðî êë³ºíò³â.

Âàðòî çàçíà÷èòè, íå òðåáà ðîçñëàáëÿòèñÿ ³
ðàä³òè ç öüîãî ïðèâîäó. Àäæå, ÿê ÷àñòî áóâàº
â ð³øåííÿõ íàøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, âî-
íè çäåá³ëüøîãî ïîëîâèí÷àñò³. Øâèäøå çà âñå,
öå ïîïóë³ñòñüêå ð³øåííÿ, òîìó ùî ïðîáëåìó
âîíî íå ðîçâ’ÿçóº. Ïî-ïåðøå, íåâ³äîìî, íà ÿê³
ñàìå äàí³ ïðî êë³ºíò³â öåé íàêàç ïîøèðþºòü-
ñÿ. Íåâ³äîìî òàêîæ, ùî ðîáèòè ç äàíèìè, ÿê³
âæå ïåðåäàëè áàíêè êîëåêòîðñüêèì êîìïàí³-
ÿì. Ìàáóòü, ö³ îñîáèñò³ äàí³ áóäóòü ³ íàäàë³ âè-
êîðèñòîâóâàòè êîëåêòîðè ³ ïðàöþâàòèìóòü â
öüîìó íàïðÿìêó. Ïîðàäè ùîäî òîãî, ÿê ä³ÿòè
ó ðàç³, êîëè äî âàøî¿ îñåë³ çàâ³òàëè êîëåêòî-
ðè, ÷èòàéòå â “Õðåùàòèêó” ¹ 24 â³ä 27 ëþ-
òîãî 2009 ðîêó. Òóò ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî íà-
êàç Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ äàº ãðîìàäÿíàì ìî-
ðàëüíå ïðàâî òåëåôîíóâàòè â ì³ë³ö³þ òà âèìà-
ãàòè êàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â³ä êîëåêòîð³â çà
ñâî¿ ä³¿.

Çàçíà÷èìî, ùî êîæíîìó ïîçè÷àëüíèêó âàð-
òî ðîçóì³òè, ùî â áóäü-ÿêîìó ðàç³ ñïëà÷óâàòè
áîðãè, ÿê³ ó âàñ º ïåðåä áàíêîì, âñå îäíî ïî-
òð³áíî. ² â òàêîìó âèïàäêó ñïðàâó äî “ï³äêëþ-
÷åííÿ” êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é âçàãàë³ íå òðå-
áà äîâîäèòè. Êðàùå ïåðåõîäèòè íà ïðÿìèé ä³à-
ëîã ³ç áàíêîì òà äîìîâëÿòèñÿ ç íèì. Àäæå ïî-
âåðíåííÿ áîðã³â — öå âàøà ïîçèòèâíà êðåäèò-
íà ³ñòîð³ÿ, ÿêà â ìàéáóòíüîìó âàì ìîæå çíà-
äîáèòèñÿ. Ó ðàç³ æ, ÿêùî äî âàñ çâåðíóëèñÿ êî-
ëåêòîðè, íå áóäüòå ïàñèâíèìè. Äçâîí³òü äî ì³-
ë³ö³¿ — öå âàøå ïîâíå ïðàâî, îñê³ëüêè çàêîíî-
äàâ÷î í³õòî íå çàêð³ïèâ óìîâè ðîáîòè êîëåê-
òîðñüêèõ êîìïàí³é, ³ âîíè, ïî ñóò³, º íàï³âêðè-
ì³íàëüíèìè.

Ñïëà÷óéòå êîøòè çà êðåäèòíèìè äîãîâîðà-
ìè, çâåðí³òüñÿ äî áàíêó ³ ä³çíàéòåñÿ ïðî ñóìó,
ÿêó âàì ïîòð³áíî ïîãàñèòè. Ïðîáëåìà ïîëÿãàº
â òîìó, ùî â ðàç³, ÿêùî áàíê ïðîäàâ âàø êðå-
äèò êîëåêòîðñüê³é êîìïàí³¿, òî âæå ï³çíî ïðî
ùîñü ðîçìîâëÿòè, îñê³ëüêè â òàêîìó âèïàäêó
âàø áîðã óæå íàëåæèòü ôàêòè÷íî êîëåêòîðàì,
³ áàíê äî íüîãî âæå íå ìàº í³ÿêîãî â³äíîøåí-
íÿ. Òîìó, ÿêùî ó âàñ âèíèêàþòü ÿê³ñü ïðîá-
ëåìè ³ç çàáîðãîâàí³ñòþ, ÿê ïðàâèëî, áàíê ïðî-
äàº ïðîáëåìíó çàáîðãîâàí³ñòü ÷åðåç òðè ì³ñÿ-
ö³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê âè àáî íå âèõîäèëè íà êîí-
òàêò, àáî çîâñ³ì íå ïëàòèëè, àáî íå âæèâàëè
æîäíèõ ä³é, ùîá ïîãàñèòè öþ çàáîðãîâàí³ñòü.
Îòæå, ÿêùî â³ä÷óâàºòå, ùî ó âàñ ìîæóòü âè-
íèêíóòè ïðîáëåìè ùîäî ô³íàíñ³â, òî êðàùå
çàçäàëåã³äü ïîïåðåäèòè áàíê ³ ðîçïî÷àòè ïå-
ðåìîâèíè ùîäî ðåñòðóêòóðèçàö³¿ âàøî¿ çàáîð-
ãîâàíîñò³, îñê³ëüêè áàíêó òàêîæ íåâèã³äíî,
êîëè âè çîâñ³ì ïåðåñòàëè ñïëà÷óâàòè. Ïèòàí-
íÿ â òîìó, ùî íàðàç³ îáñÿãè ïðîáëåìíî¿ çà-
áîðãîâàíîñò³ íàñò³ëüêè âåëèê³, ùî áàíêàì âæå
ñòàº íåâèã³äíî ïðîäàâàòè âàø³ áîðãè, òîìó ùî
êîëåêòîðè òàêîæ ï³äí³ìàþòü êîì³ñ³éí³. Íà-
ïðèêëàä, âîíè ïðîäàþòü âàø êðåäèò ³ç äèñêîí-
òîì äî 20 — 30 â³äñîòê³â. Òîáòî, ÿêùî áîðã
áóâ, íàïðèêëàä, 4 òèñ. ãðí, òî âîíè, ïî ñóò³,
ïðîäàþòü éîãî çà 3,5 òèñ. ãðí äëÿ òîãî, ùîá
öå áóëî âèã³äíî êîëåêòîðàì. À âàì ïîòð³áíî
âñ³ ö³ òîíêîù³ ðîçóì³òè ³ íå áóòè ïàñèâíèìè
ùîäî ñâîº¿ äîë³
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Ìåòà âèïðàâäîâóº çàñîáè
Êîëåêòîð³â
òðåáà ëÿêàòè!

Òàìàðà ÄÀÂÈÄÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

“Хрещати ” продовж є розпові-
дати про шляхи інвест вання
оштів для иян. Для цьо о ви-
значають найви ідніше інвест -
вання оштів депозити, інвес-
тиційні фонди, доро оцінні ме-
тали та нер хомість, аби визна-
чити з-поміж них найдохідніші
варіанти. Та им чином вдалося
дізнатися, я і найви ідніші та
найневдаліші джерела для ін-
вест вання б ли в січні. Зо ре-
ма, най ращою з точ и зор до-
хідності в січні б ли інвестиції в
золото. А найневдалішими —
в ладання оштів нер хомість.

ПІФи тримаються
на плав

Äëÿ â³äêðèòèõ ³íñòèòóò³â ñï³ëüíîãî ³í-
âåñòóâàííÿ (²Ñ²)Óêðà¿íè ñ³÷åíü, ÿê ³ äðó-
ãà ïîëîâèíà 2008 ðîêó, âèÿâèâñÿ íå äó-
æå ñïðèÿòëèâèì. Çà äàíèìè Óêðà¿íñüêî¿
àñîö³àö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî á³çíåñó (ÓÀ²Á),
çà îñòàíí³é ì³ñÿöü Ï²Ôè ïðèíåñëè ñâî-
¿ì ³íâåñòîðàì ëèøå çáèòêè (-3,31 %),
îñê³ëüêè ëèøå 7 ôîíä³â äîñÿãëè ð³âíÿ
äîõ³äíîñò³ ïîíàä 0 %. ÓÀ²Á çàô³êñóâà-
ëà, ùî íàéêðàùå áîðåòüñÿ ç³ ñâ³òîâîþ
êðèçîþ ôîíä “Àëüòðóñ-ñòðàòåã³÷íèé”,
îñê³ëüêè äàâ ñâî¿ì ³íâåñòîðàì äîõ³ä
+2,19 %. Ñåðåäí³é ïîêàçíèê äîõ³äíîñò³
ñåðåä óñï³øíèõ ôîíä³â 1,31 %. Ã³ðøà ñè-
òóàö³ÿ ó ôîíä³â “Êëàñè÷íèé” (-8,42 %),
“ßðîñëàâ Ìóäðèé-ôîíä àêö³é” (-8,80 %)
òà “ÑÅÌ Àæ³î” (-10,43 %). Õî÷à ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç ãðóäíåì äèíàì³êà º á³ëüø ïî-
çèòèâíîþ, ñïîê³éí³øå â³ä öüîãî âêëàä-
íèêàì Ï²Ô³â àæ í³ÿê íå ñòàëî.

Íàéá³ëüøå çàñìó÷óº âëàñíèê³â ïàéî-
âèõ ³íâåñòèö³éíèõ ñåðòèô³êàò³â ð³÷íà
ñòàòèñòèêà — ñåðåäíÿ äîõ³äí³ñòü â³ä-
êðèòèõ ²Ñ² â³ä ïî÷àòêó ðîêó ñòàíîâè-
ëà — 3,70 %. Ó òîé æå ÷àñ ³íäåêñ Ïåð-
øî¿ ôîíäîâî¿ òîðãîâåëüíî¿ ñèñòåìè
(ÏÔÒÑ) âïàâ íà 26,56 %.

Òàêèì ÷èíîì, ÿêáè ³íâåñòîð âêëàâ $ 2
òèñÿ÷³ â ³íâåñòôîíä “ÎÒÏ Êëàñè÷íèé”
(íàéäîõ³äí³øèé ñåðåä ôîíä³â ó ìèíóë³ ì³-
ñÿö³. — “Õðåùàòèê”), äîõ³äí³ñòü ÿêîãî çà
ïåð³îä ç 18 ñ³÷íÿ äî 18 ëþòîãî ñòàíîâè-
ëà — 4,93 %, âêëàäíèê âòðàòèâ áè $38,6.

Золото є золото
Ó ãðóäí³ 10 òð³éñüêèõ óíö³é çîëîòà

êîøòóâàëè 63 467,25 ãðí. Ç ïî÷àòêó ðî-
êó çîëîòî çíà÷íî ïîäîðîæ÷àëî — òåïåð
ò³ ñàì³ 10 òð³éñüêèõ óíö³é ñòàíîâëÿòü
72765,00 ãðí. Òîáòî çîëîòî ïîäîðîæ÷à-
ëî ìàéæå íà 20 %. Ó ðàç³, ÿêùî á ó ãðóä-
í³ ³íâåñòîðàìè íà $2 òèñ. áóëî á ïðè-
äáàíî 2,8 óíö³¿, ëèøå íà ñòðèáêàõ êóð-
ñó çîëîòà ìîæíà áóëî á çàðîáèëè 2603,4
ãðí, òîáòî $302 çà êóðñîì 8,6 ãðí/$1.

Â³ä ïî÷àòêó 2008 ðîêó “áëàãîðîäíèé
ìåòàë” äåìîíñòðóâàâ íåñòàá³ëüíó äèíà-
ì³êó, õî÷à çà ï³äñóìêàìè ðîêó ïðèí³ñ
ñâî¿ì âëàñíèêàì ÷èìàëèé äîõ³ä. Ïðîòå
îäíîçíà÷íèõ ïðîãíîç³â ùîäî éîãî âàð-
òîñò³ ó 2009 ðîö³ íåìàº.

Ïðîòå, íà äóìêó àíàë³òèê³â êîìïàí³¿

“²ìïåð³ÿ óñï³õó”, íàéáëèæ÷èìè ðîêà-
ìè âàðò³ñòü îäí³º¿ óíö³¿ çîëîòà ìîæå
çðîñòè íå äî $900 — 1200, ÿê ïåðåäáà-
÷àëîñÿ ðàí³øå, à äî $5 òèñ. ³ íàâ³òü á³ëü-
øå. Òàêèé ðîçâèòîê ïîä³é ìîæå ñïðè-
÷èíèòè ñêóïîâóâàííÿ çîëîòà ³íâåñòîðà-
ìè, ÿê³ ïðàãíóòèìóòü çàõèñòèòèñÿ â³ä
çðîñòàííÿ ³íôëÿö³¿, ùî âæå ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ.

Стабільна ома
Çà äàíèìè êîìïàí³¿ SV Development,

íà äàíèé ìîìåíò ÷³òêî âèçíà÷èòè âàð-
ò³ñòü íåðóõîìîñò³ ïðàêòè÷íî íåìîæëè-
âî, îñê³ëüêè êóï³âëÿ-ïðîäàæ êâàðòèð ÷è
çåìë³ ìàéæå íå â³äáóâàºòüñÿ. Ñòàíîì íà
23 ëþòîãî ñåðåäíÿ ö³íà ïðîäàæó 1-3-ê³ì-
íàòíèõ êâàðòèð íà âòîðèííîìó ðèíêó ó
Êèºâ³ ñòàíîâèëà $1 922/êâ.ì, ùî íà 
19,5 % ìåíøå, í³æ çà ìèíóëèé ì³ñÿöü.
Çàãàëîì â³ä ïî÷àòêó 2009 ðîêó âàðò³ñòü
êâàðòèð íà âòîðèííîìó ðèíêó âïàëà íà
16,33 %. Íàéäîðîæ÷èìè çàëèøàþòüñÿ
êâàðòèðè íà Ïå÷åðñüêó, äå 1 êâàäðàòíèé
ìåòð êîøòóº $3 278, äåøåâøå âñüîãî
êîøòóþòü êâàðòèðè ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ — ëèøå $1 440/êâ.ì.

Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü îäíîãî êâàäðàòíîãî
ìåòðà â íîâîìó áóäèíêó ñòàíîì íà 23
ëþòîãî ñòàíîâèëà $1194.

Âàðò³ñòü îäí³º¿ ñîòêè çåìë³ â Êè¿â-
ñüê³é îáëàñò³ çà öåé ïåð³îä çìåíøèëà-
ñÿ íà 4,52 %, äî 4 580 äîëàð³â ÑØÀ. Çà
ñëîâàìè àíàë³òèêà êîìïàí³¿ SV Deve-
lopment Ñåðã³ÿ Êîñòåöüêîãî, â³ä’ºìíà
äèíàì³êà íàéïîì³òí³øà ñåðåä â³ääàëå-
íèõ â³ä ì³ñòà ðàéîí³â. Òàê, ñîòêà çåìë³
â Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ êîø-
òóº òåïåð íà 3,23 % ìåíøå, çåìëÿ â Áà-
ðèø³âö³ ïîäåøåâøàëà íà 8,58 %. Çàãà-
ëîì æå çà 2009 ð³ê çåìëÿ â îêîëèöÿõ
Êèºâà çíåö³íèëàñÿ íà 11,46 %.

Öå ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî ÷åðåç
êðèçó êâàðòèðè íà ïåðâèííîìó ðèíêó
êóïóþòü â³äòåïåð äóæå ð³äêî, ÿêùî âçà-
ãàë³ êóïóþòü, îñê³ëüêè áóä³âåëüí³ ðîáî-
òè íà áàãàòüîõ ìàéäàí÷èêàõ âæå äàâíî
çóïèíèëèñÿ. Íàìàãàþ÷èñü õî÷ ÿêîñü
â³äíîâèòè áóä³âíèöòâî, çàáóäîâíèêè äà-
þòü 20—30 % çíèæêè, ïðîïîíóþòü êðå-
äèòè òà ðîçñòðî÷êè.

Çà ñëîâàìè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ç³

ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó ³ ìàðêåòèíãó
êîìïàí³¿ ÒÌÌ Îëåêñ³ÿ Ãîâîðóíà, îä-
íèì ³ç âèð³øàëüíèõ ôàêòîð³â ï³ä ÷àñ
ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó
íà ïåðâèííîìó ðèíêó º äîâ³ðà äî çàáó-
äîâíèêà, ÿêî¿ íèí³ íå âèñòà÷àº. “Òîìó
ñüîãîäí³, â óìîâàõ êðèçè äîâ³ðè, íà ïåð-
âèííîìó ðèíêó ïðîäàþòü äóæå ìàëî”,
— çàïåâíÿº â³í.

Íà âòîðèííîìó ðèíêó ïîêóïö³ çàé-
íÿëè ïîçèö³þ âè÷³êóâàííÿ, íåãàòèâíó
äèíàì³êó ñòâîðþþòü âëàñíèêè êâàðòèð,
ÿêèì íåãàéíî ïîòð³áíî ïðîäàòè æèòëî,
é âîíè ëàäí³ çòîðãóâàòèñÿ çà ì³í³ìàëü-
íó ö³íó. Òàêèì ÷èíîì, âêëàâøè êîøòè
â íåðóõîì³ñòü àáî ïðèäáàâøè çåìëþ â
ïåðåäì³ñòÿõ Êèºâà, çà ñ³÷åíü ìîæíà áó-
ëî á âòðàòèëè ìàéæå $400 çà 1 êâ.ì.

Депозитна стабільність
Îñê³ëüêè òðàäèö³éíî ùîîñåí³ â ïåð³-

îä ³ç âåðåñíÿ äî ãðóäíÿ áàíêè ï³äâèùó-
þòü ñòàâêè çà äåïîçèòàìè äëÿ íàñåëåí-
íÿ íà 1—2 %, òî ÿêáè ó âåðåñí³ ³íâåñòî-
ðè âêëàëè á $2 òèñ. â íàö³îíàëüí³é âà-
ëþò³ (10 òèñ. ãðí çà ñåðåäí³ì êóðñîì 5,0
â ïóíêòàõ îáì³íó âàëþò. — “Õðåùàòèê”)
çîêðåìà, â “Óêðãàçáàíê” íà ð³ê ï³ä 
19,5 %, òî äåïîçèò â “Óêðãàçáàíêó” â ñ³÷-
í³ ïðèí³ñ áè ëèøå 162,5 ãðí, òîáòî ëè-
øå $18,89. Ïðè öüîìó àíàë³òèêè ïîâ³-
äîìëÿþòü, ùî ðåàëüíà ³íôëÿö³ÿ ó ãðèâ-
í³ â êðà¿í³ çà ì³ñÿöü ñÿãëà ïîçíà÷êè ó
3,75 %, òîáòî ç’¿ëà âåñü íàø äîõ³ä â³ä äå-
ïîçèòó. Êð³ì òîãî, ÿêùî âðàõîâóâàòè àëü-
òåðíàòèâíèé äîõ³ä (òîáòî âòðà÷åíó ìîæ-
ëèâ³ñòü âêëàñòè êîøòè â áàíê ó äîëàðàõ.
— “Õðåùàòèê”), òî ìè âòðàòèëè ïîòåí-
ö³éí³ $ 20, ÿê³ çìîãëè á ïåðåòâîðèòè çà
òåïåð³øí³ì êóðñîì íà 170 ãðí.

Îòæå, çàãàëüíèé ³íâåñòèö³éíèé áà-
ëàíñ çà ìèíóëèé ì³ñÿöü áóâ òàêèì: 38,6
äîëàð³â ìè âòðàòèëè íà ³íâåñòôîíäàõ, 
$ 302 çàðîáèëè íà êóðñ³ çîëîòà, ùå 18,89
äîëàðà îòðèìàëè â³ä äåïîçèòó, à îò íà
³íâåñòèö³ÿõ ó íåðóõîì³ñòü âòðàòèëè ìàé-
æå $ 400. Òàêèì ÷èíîì, çà ìèíóëèé ì³-
ñÿöü ³íâåñòîðàì íå âäàëîñÿ í³÷îãî çà-
ðîáèòè, îñê³ëüêè â ö³ëîìó (ó ðàç³ ³íâåñ-
òèö³é ó çîëîòî, äåïîçèòè, íåðóõîì³ñòü
òà ²Ñ². — “Õðåùàòèê”) ìè âòðàòèëè 
$ 117,71

Ò³ëüêè çîëîòî íàðàç³ ïðèíîñèòü ãàðàíòîâàíèé äîõ³ä

ІСІ (інстит ти спільно о інвест вання) —
інвестиційні фонди, в я их а м люють
ошти інвесторів для подальшо о отри-
мання приб т через в ладання їх цін-
ні папери, орпоративні права та нер хо-
мість. В У раїні до ІСІ належать пайові та
орпоративні інвестиційні фонди. Пайові
інвестиційні фонди (ПІФ) — це а тиви, що
належать інвесторам на правах спільної
част ової власності та переб вають в
правлінні омпанії з правління а тивами
(КУА) і облі ов ються о ремо від рез ль-
татів її осподарсь ої діяльності.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Е сперти радять в ладати ошти саме в золото — далі воно лише дорожчатиме
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Êóðñ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè
ëåäü óòðèìóþòü ï³ä òèñêîì
ñïåêóëÿíò³â
Áàíêè ñïðè÷èíèëè íîâó õâèëþ 
çíåö³íåííÿ ãðèâí³

Лихоман а
валютно о рин —
через спе лянтів

Êóðñ êóï³âë³ äîëàðà 23 ëþòîãî
íèí³øíüîãî ðîêó ñòàíîâèâ 879,25
ãðí/$100, ï³äâèùåííÿ íàñòóïíî-
ãî ðîáî÷îãî äíÿ ñòàíîâèëî 3,8 %,
ùî â àáñîëþòíîìó âèì³ð³ ñòàíî-
âèëî 33,75 ãðí. Â³äïîâ³äíî 24 ëþ-
òîãî, ó â³âòîðîê, êóðñ àìåðèêàí-
ñüêî¿ âàëþòè ñòàíîâèâ 914,57
ãðí/$100. Ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ
äâîõ äí³â êóðñ äåìîíñòðóâàâ óñ³
îçíàêè îõîëîäæåííÿ. Éîãî çíè-
æåííÿ ñòàíîâèëî 22,78 ãðí àáî
2,5 %, íàñòóïíîãî æ äíÿ — 60,44
ãðí àáî 6,8 %.

Òàêèì ÷èíîì, 26 ëþòîãî, â ÷åò-
âåð, êóðñ êóï³âë³ àìåðèêàíñüêî¿
âàëþòè ñòàíîâèâ 831,35 ãðí/$100.
Ó ï’ÿòíèöþ òà ñóáîòó, 27 òà 28
ëþòîãî â³äïîâ³äíî, êóðñ çðîñòàâ
äî ð³âíÿ 833,16 ãðí/$100 òà 8,5918
ãðí/$100. Àáñîëþòíå çðîñòàííÿ â
ñóáîòó â³äïîâ³äíî äî ð³âíÿ ïîïå-
ðåäíüîãî äíÿ ñòàíîâèëî 26,02
ãðí, a â³äíîñíå — 3,12 %.

Êóðñ ïðîäàæó àìåðèêàíñüêî¿
âàëþòè ïî÷àâ ïåðåãîíè ìèíóëî-
ãî ðîáî÷îãî òèæíÿ ç ð³âíÿ 923,46
ãðí/$100. Àáñîëþòíå éîãî çðîñ-
òàííÿ íàñòóïíîãî äíÿ ñòàíîâèëî
23,34 ãðí àáî 2,59 %. Ó â³âòîðîê,
24 ëþòîãî, êóðñ ñòàíîâèâ 951,25
ãðí/$100, çìåíøåííÿ â³äáóëîñÿ â
ñåðåäó, âîíî ñòàíîâèëî 6,47 ãðí
àáî 0,7 %.

Ó ÷åòâåð â³äáóëîñÿ íàéñóòòºâ³-
øå ñêîðî÷åííÿ êóðñó ïðîäàæó
àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè. Ïîêàçíèê
ñòàíîâèâ 5 % ïàä³ííÿ â³äïîâ³äíî
äî ð³âíÿ ñåðåäè. Â ï’ÿòíèöþ íà
ðèíêó ïðîäàæó äîëàðà òåæ ìàëî
ì³ñöå çíèæåííÿ êóðñó, âîäíî÷àñ
íà ðèíêó êóï³âë³ öÿ òåíäåíö³ÿ
âæå íå ñïîñòåð³ãàëàñÿ. Çðåøòîþ,
27 ëþòîãî, â ï’ÿòíèöþ, êóðñ ïðî-
äàæó äîëàðà ñòàíîâèâ 882,71
ãðí/$100. Ó ñóáîòó â³í âòðèìó-
âàâñÿ âæå íà âèù³é ïîçíà÷ö³ —
891,09 ãðí/$100, íàáðàâøè ïîð³â-
íÿíî ³ç ð³âíåì ï’ÿòíèö³ — 0,94 %.

Àíàë³òèê ³íâåñòèö³éíî¿ ãðóïè
"Ñîêðàò" Ìèõàéëî Ñàëüíèêîâ
ââàæàº, ùî ñüîãîäí³ ç ãîòîâí³ñ-
òþ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî öÿ
íîâà õâèëÿ äåâàëüâàö³¿ ãðèâí³
ñòàëà ãîëîâíîþ åêîíîì³÷íîþ íî-
âèíîþ ëþòîãî.

Не вистачає
професійності

Còàðøèé àíàë³òèê ÒÎÂ "Óêðà-
¿íñüêèé ôîíäîâèé öåíòð" Àðòåì
Êîñòü ïåðåêîíàíèé, ùî ð³çêå
çíåö³íåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ãðîøî-
âî¿ îäèíèö³, ñâ³äêàìè ÿêîãî ìè
áóëè ç ïî÷àòêó ìèíóëîãî òèæíÿ,

ñïðîâîêóâàëè ä³¿ ÿê êîìåðö³éíèõ
áàíê³â, òàê ³ íàñåëåííÿ. Îñòàíí³ì
÷àñîì Íàö³îíàëüíèé áàíê íå äå-
ìîíñòðóâàâ ñâîº¿ ãîòîâíîñò³ ïîâ-
íîö³ííî ï³äòðèìóâàòè êóðñ ãðèâ-
í³ ùîäî äîëàðà ÑØÀ, ñàìîóñó-
íóâøèñü â³ä àêòèâíîãî íàñè÷åí-
íÿ ì³æáàíê³âñüêîãî ðèíêó àìå-
ðèêàíñüêîþ âàëþòîþ. Òàê³ ä³¿
ñïðè÷èíèëè ïîáîþâàííÿ, ùî ðå-
ãóëÿòîð, óñâ³äîìëþþ÷è ðåàëüíèé
ðîçì³ð ñâî¿õ çîëîòîâàëþòíèõ ðå-
çåðâ³â, âèð³øèâ òèì÷àñîâî â³ä-
ïóñòèòè êóðñ, ùî, â ñâîþ ÷åðãó,
ñïðîâîêóâàëî õâèëþ äîëàðîâèõ
çàêóï³âåëü íà ì³æáàíê³âñüêîìó
ðèíêó.

Êåð³âíèê ³íâåñòèö³éíîãî â³ä-
ä³ëó ÊÓÀ "Áîíóì Ãðóï" Îëåê-
ñàíäð Ñïàñ³÷åíêî ââàæàº, ùî íè-
í³øí³é âàëþòíèé ðèíîê â Óêðà-
¿í³ º ì³ñöåì, íà ÿêîìó ñêóï÷èëà-
ñÿ êðèòè÷íà ìàñà íåêîìïåòåíò-
íîñò³. "Êàæó ïðî öå â òîìó ñåí-
ñ³, ùî íèí³ ãðàâöÿìè íà âàëþò-
íîìó ðèíêó º íå ëèøå ³íâåñòè-
ö³éí³ ñïåêóëÿíòè òà áàíê³ðè (ÿê³
ñâîþ íåïðîôåñ³éí³ñòü óæå íå ðàç
ïîêàçàëè, âòðàòèâøè íà ö³ííèõ
ïàïåðàõ òà íà êóðñ³), à é íàñåëåí-
íÿ. Òàêèé ñêëàä ó÷àñíèê³â ðî-
áèòü ðèíîê ð³çêî åìîö³éíèì ³ áà-
íàëüíî íåïðîãíîçîâàíèì. Áàíê³-
ðè, ñïåêóëÿíòè òà ãðîìàäÿíè
æâàâî â³ä³ãðàþòü áóäü-ÿêèé ñïå-
êóëÿòèâíèé íàòÿê. Ðåçóëüòàò —
íà òàáëî îáì³ííèõ ïóíêò³â. Ó íàñ
êîæåí ââàæàº, ùî çíàºòüñÿ íà
ïîë³òèö³, ôóòáîë³ òà êóðñ³ ãðèâ-
í³. Òà îäíà ñïðàâà, êîëè äîñâ³ä-
÷åíèé ïîë³òòåõíîëîã ðîçêðó÷óº
íåâ³äîìîãî êàíäèäàòà äî ð³âíÿ
ïîë³òèêà äåðæàâíîãî ð³âíÿ àáî
êîëè Þð³é Ñüîì³í î÷îëþº "Äè-
íàìî Êè¿â" ³ çàâäàº ïîðàçêè
ñèëüí³øèì êëóáàì ªâðîïè. ²
çîâñ³ì ³íøà, êîëè áàíê³âñüêèé
òðåéäåð ³ç ï³âòîðàð³÷íèì äîñâ³-
äîì ðîáîòè íàìàãàºòüñÿ ïðîâî-
äèòè êóðñîâó ïîë³òèêó ô³íàíñî-
âî¿ óñòàíîâè. Â³ä òîãî ³ ñòðèáêè
êóðñó ï³ä áóäü-ÿêèì ïðèâîäîì",
— ñêàçàâ åêñïåðò.

Ïîãîäæóºòüñÿ ç äóìêîþ êîëå-
ãè ³ çàñòóïíèê äèðåêòîðà êîðïî-
ðàòèâíèõ ô³íàíñ³â ÊÓÀ "Ê²ÍÒÎ"
Êîñòÿíòèí Ïåðåñºäîâ, íà äóìêó
ÿêîãî, íà ð³çêå ï³äâèùåííÿ êóð-
ñó äîëàðà âïëèíóëà ö³ëà íèçêà
ôàêòîð³â. Ñåðåä ÿêèõ íå íàäòî
âäàëà ñïðîáà ÍÁÓ àäì³í³ñòðàòèâ-
íî îáìåæèòè êîëèâàííÿ êóðñó òà
íåâèçíà÷åí³ñòü ³ç äðóãèì òðàí-
øåì êðåäèòó ÌÂÔ, ùî ïîìíîæå-
íî íà ïåñèì³ñòè÷í³ íàñòðî¿ ó÷àñ-
íèê³â ðèíêó ùîäî ñèòóàö³¿ â åêî-
íîì³ö³ òà ùåäðî ïðèïðàâëåí³ ñïå-
êóëÿòèâíèìè àïåòèòàìè îêðåìèõ
ãðàâö³â ðèíêó.

Ñâîºþ ÷åðãîþ àíàë³òèê ÃÊ
"ÒÅÊÒ" Äìèòðî Òîìàøåâñüêèé

çàçíà÷èâ, ùî íà ðèíîê âïëèíóëà
³íôîðìàö³ÿ ïðî ìîæëèâó êóï³âëþ
"Íàôòîãàçîì" ê³ëüêàñîò ì³ëüéî-
í³â äëÿ ðîçðàõóíê³â ³ç "Ãàçïðî-
ìîì". "À íîâèíè ïðî äîìîâëå-
í³ñòü Êàáì³íó ç ÍÁÓ ïðî îêðå-
ìèé ïðîäàæ âàëþòè äëÿ çàäîâî-
ëåííÿ ïîòðåá "Íàôòîãàçó" ñïðè-
÷èíèëè çâîðîòí³ ä³¿ ñïåêóëÿíò³â,
ùî ïðèâåëî äî çíèæåííÿ êóð-
ñó",— ñêàçàâ â³í.

Ô³íàíñîâèé àíàë³òèê êîìïàí³¿
Astrum Investment Management
Ìàð’ÿí Ôåäîðèøèí çàçíà÷èâ
"Õðåùàòèêó", ùî ì³æáàíê³â-
ñüêèé âàëþòíèé ðèíîê äîñèòü
âóçüêèé ³ Íàöáàíê çàäîâîëüíÿº
íà íüîìó á³ëüøå òðåòèíè ïîïè-
òó íà âàëþòó. Êîëè ñï³âïàëî îä-
ðàçó ê³ëüêà íåãàòèâíèõ ôàêòîð³â,
ðèíîê ð³çêî â³äðåàãóâàâ íà íèõ ³
êóðñ çà ê³ëüêà äí³â ñòðèáíóâ äî
9,50 ãðí. Åêñòðåíå ç³áðàííÿ ãî-
ë³â áàíê³â ó Íàöáàíêó ³ àíîíñî-
âàí³ ïëàíè ðåãóëÿòîðà çà éîãî
ï³äñóìêàìè ïðèçâåëè äî òèñêó
íà áàíêè ³ çá³ëüøåííÿ íèìè
ïðîäàæó âàëþòè.

Ùîïðàâäà, íîâà ³íôîðìàö³ÿ,
ÿêà íàäõîäèòü, ñâ³ä÷èòü ïðî òå,
ùî Íàöáàíê ïî ñóò³ íàäàâ âà-
ëþòí³ êðåäèòè áàíêàì äëÿ òîãî,
ùîá âîíè íàäàë³ ïðîäàâàëè öþ
âàëþòó íà ì³æáàíêó. ÍÁÓ äî-
ì³ãñÿ ñâîãî — êóðñ âïàâ, àëå,
çíÿâøè ï³ê ö³í ñüîãîäí³, Öåí-
òðîáàíê â³äñòðî÷èâ ïèòàííÿ ð³â-
íîâàæíîãî êóðñó íà ê³ëüêà äí³â
÷è òèæí³â. Êîëè áàíêàì äîâå-
äåòüñÿ ïîâåðòàòè âàëþòó Íàö-
áàíêó, âîíè âèéäóòü íà ì³æáàíê
³ ñôîðìóþòü äîäàòêîâèé ïîïèò
íà âàëþòó, ïðîâîêóþ÷è íîâèé
êóðñîâèé ï³ê.

Про нози: наст пна
хвиля девальвації?

Íàðàç³ æ åêñïåðòè â î÷³êóâàí-
í³ íîâîãî ðîçâèòêó ïîä³é äîâêî-
ëà êóðñîâèõ êîëèâàíü, îäíèìè ç
âèçíà÷àëüíèõ, íà äóìêó Àðòåìà
Êîñòÿ, ìîæóòü ñòàòè ä³¿ ÍÁÓ. "Ó
âèïàäêó, ÿêùî Íàöáàíê ïðèçó-
ïèíèòü àêòèâí³ îïåðàö³¿ íà ðèí-
êó, íà íàñ î÷³êóâàòèìå íàñòóïíà
õâèëÿ äåâàëüâàö³¿ ãðèâí³. Ïðîòå
íàðàç³ ðåãóëÿòîð ìàº äîñòàòí³é
ðåñóðñ äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ êóðñó â êî-
ðîòêîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³",—
ñêàçàâ åêñïåðò.

Îòæå, â ÊÓÀ "Ê²ÍÒÎ" â ïåðø³é
ïîëîâèí³ áåðåçíÿ î÷³êóþòü êîëè-
âàííÿ êóðñó äîëàðà â ìåæàõ 7,90—
8,50 ãðí/$ ç êîðîòêèìè ñïåêóëÿ-
òèâíèìè àòàêàìè íà ãðèâíþ. Âîä-
íî÷àñ Ìàð’ÿí Ôåäîðèøèí çàçíà-
÷àº, ùî êóðñ ìîæå êîëèâàòèñÿ â
øèðîêîìó êîðèäîð³ — 8—10
ãðí/$1. Ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ ïåðøè-
ìè îñîáàìè äåðæàâè íîâî¿ äåêëà-
ðàö³¿ ìîæíà î÷³êóâàòè íà øâèäêó
ðåàêö³þ ç áîêó ÌÂÔ ³ â³äíîâëåí-
íÿ ðîáîòè ì³ñ³¿ ôîíäó â Óêðà¿í³.
"ßêùî ïèòàííÿ êðåäèòó âèð³øàòü
ïîçèòèâíî, ìè î÷³êóºìî ñòàá³ë³-
çàö³¿ êóðñó íà íèí³øíüîìó ð³âí³.
ßêùî ïðîãðåñó íå áóäå — êóðñ
çíîâó ï³äå âãîðó",— ñêàçàâ â³í.
Äìèòðî Òîìàøåâñüêèé íàãîëî-
øóº, ùî êóðñ äîëàðà â íàéáëèæ-
÷³é ïåðñïåêòèâ³ ìàº âñ³ øàíñè çà-
ëèøèòèñÿ ó êîðèäîð³ 8—9 ãðí/$1
ç³ çðîñòàþ÷îþ â³ðîã³äí³ñòþ äî ïà-
ä³ííÿ â ïîäàëüøîìó. Â ³íâåñòè-
ö³éí³é ãðóï³ "Ñîêðàò" "Õðåùàòè-
êó" ïîâ³äîìèëè, ùî äî ê³íöÿ ïåð-
øîãî êâàðòàëó êîìïàí³ÿ î÷³êóº äå-
âàëüâàö³þ äî ð³âíÿ 12 ãðí/$1, ñå-

ðåäíüîð³÷íå çíà÷åííÿ äîëàðà, çà
¿õí³ìè ïðîãíîçàìè,— 11 ãðí/$1.

Ïîäàëüøèé æå ðîçâèòîê ïîä³é
çàëåæàòèìå òàêîæ â³ä òîãî, ÷è â³ä-
íîâëÿòüñÿ ïîòîêè óêðà¿íñüêîãî
åêñïîðòó â äðóãîìó êâàðòàë³. Çà
óìîâè âäàëîãî çá³ãó îáñòàâèí
ìîæëèâå íåçíà÷íå êîðèãóâàííÿ
êóðñó â á³ê çì³öíåííÿ. Â ïðîòè-
ëåæíîìó âèïàäêó äåâàëüâàö³ÿ áó-
äå ïðîäîâæóâàòèñÿ äî ð³âíÿ 15
ãðèâåíü çà äîëàð. "Äîäàòêîâèì
ôàêòîðîì ï³äòðèìêè êóðñó ãðèâ-
í³ íàïðèê³íö³ äðóãîãî òà íà ïî-
÷àòêó òðåòüîãî êâàðòàë³â ñòàíå
ââåäåííÿ â êðà¿íó çíà÷íî¿ ê³ëüêî-
ñò³ âàëþòè äëÿ ïåðåäâèáîð÷î¿
êîìïàí³¿",— äîäàâ åêñïåðò êîìïà-
í³¿ "Ñîêðàò" Ìèõàéëî Ñàëüíèêîâ.

Íà äóìêó æ Îëåêñàíäðà Ñïàñ³-
÷åíêà, êóðñ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè
º ïèòàííÿì ìàëî ïðîãíîçîâàíèì.
"Ïðîãíîçè íà áåðåçåíü äàâàòè,
çâè÷àéíî, ìîæíà, àëå íåìàº æîä-
íî¿ åêîíîì³÷íî¿ îñíîâè äëÿ öüî-
ãî. Íèí³ êóðñ çàô³êñîâàíî ï³ä
âïëèâîì òèõ ôàêòîð³â, ÿê³ ìîæ-
íà ðîçðàõóâàòè". Íàöáàíê ñâî¿ çó-
ñèëëÿ ñïðÿìîâóâàòèìå íà óêð³ï-
ëåííÿ ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè äåðæà-
âè,— ñêàçàâ â³í. Öå, çà éîãî ñëî-
âàìè, ïîçíà÷àòèìåòüñÿ ÿê íà âà-
ëþòíîìó ðèíêó, òàê ³ îðãàí³çà-
ö³éíî — ùîäî óêðà¿íñüêèõ áàí-
ê³â. Íàïðèêëàä, ÷àñòêîâà íàö³î-
íàë³çàö³ÿ "Ðîäîâ³äÁàíêó" º âàæ-
ëèâèì ïðåöåäåíòîì ³ âêàçóº íà
ìîæëèâ³ñòü ³ ïîòðåáó âòðó÷àííÿ
ÍÁÓ â òàêèõ âèïàäêàõ. Íà äóì-
êó åêñïåðòà, íàö³îíàë³çàö³ÿ ïðîá-
ëåìíèõ áàíê³â º àäåêâàòí³øèì
çàñîáîì, àí³æ ïîòîêè ðåô³íàíñó-
âàííÿ, ÿê³ ïîò³ì íåâ³äîìî â ÿê³
ðóêè ïîòðàïëÿþòü

Нестабільність рсових оливань не додає оптимізм містянам
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²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Мин лий тиждень ознамен вався тим, що часни и рин
взялися за олов щодо незроз міло о майб тньо о
відносинах із Міжнародним валютним фондом. Одраз
знайшлося іль а "е спертів", що в чер овий раз спро -
ноз вали наближення дефолт . Через що рс ривні
впав. Та на д м о ремих аналіти ів, девальвацію ривні
спричинили омерційні бан и, я і наразі мож ть заробля-
ти ошти лише на рсових оливаннях, аби не збан р -
тіти остаточно.



Випуск №144 (577)
вівторок, 3 березня
2009 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянину Кошарному 
Олександру Володимировичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Комуністичній, 8 у Дарницькому районі

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 320/320 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 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 ãðîìàäÿ-
íèíó Êîøàðíîìó Îëåêñàíäðó Âîëîäèìè-
ðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîìóí³ñòè÷í³é, 8 ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîøàðíîìó
Îëåêñàíäðó Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,07 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîìóí³ñòè÷í³é, 8 ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîøàðíîìó Îëåêñàíäðó
Âîëîäèìèðîâè÷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, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 08.06.2007 ¹ 19-5482, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 20.12.2006 ¹ 071/04-4-
19/4595, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 27.11.2007 ¹ 9824, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 19.06.2008
¹ 05-3249.

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

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 передачу громадянці Залюбовській Надії
Володимирівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Гамарника, 287ж 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 366/366 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó ë³êóâàëüíî-îçäîðîâ÷èõ çà-
êëàä³â ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè “Óêðïðîôîç-
äîðîâíèöÿ” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòè-
íîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,10 ãà,
â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-
äè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 29.12.53
¹ 2609 “Ïðî çàêð³ïëåííÿ çà Óêðà¿í-
ñüêèì Óïðàâë³ííÿì êóðîðò³â, ñàíàòîð³é
òà áóäèíê³â â³äïî÷èíêó ÂÖÐÏÑ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ï³ä áóäèíîê â³äïî÷èíêó”, òà
â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè (ëèñò-çãîäà â³ä

22.09.2004 ¹ 05-39/1675 òà â³ä 09.11.2005
¹ 01-12/2104).

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Çàëþáîâñüê³é Íàä³¿ Âîëîäèìèð³âí³
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ãàìàðíèêà, 28-æ â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Çàëþáîâñüê³é
Íàä³¿ Âîëîäèìèð³âí³, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãàìàðíèêà, 28-æ
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Ãðîìàäÿíö³ Çàëþáîâñüê³é Íàä³¿ Âîëî-
äèìèð³âí³:

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

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

4.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïåðåä-
íüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
26.06.2007 ¹ 139) âèð³øóâàòè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 11.06.2007 ¹ 19-5607, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 31.07.2007
¹ 5994, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 15.06.2007
¹ 4403, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
26.04.2007 ¹ 1369, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 31.07.2007 ¹ 071/04-422/4051, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-

òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 07.09.2007 ¹ 22-
2232/9.

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

4.7. 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.

4.8. 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”.

5. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору оренди земельної
ділянки акціонерному товариству холдинговій

компанії “Київміськбуд” для будівництва 
житлових будинків у 87му мікрорайоні 

житлового масиву Позняки, ділянка № 32, 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 282/282 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 01.11.2007 № 4611/0/2�07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 3 ðîêè ç 03.04.2008 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
02.04.2004 ¹ 63-6-00117, óêëàäåíèé ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà àêö³îíåð-
íèì òîâàðèñòâîì õîëäèíãîâîþ êîìïàí³ºþ
“Êè¿âì³ñüêáóä” äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëî-
âèõ áóäèíê³â ó 8-ìó ì³êðîðàéîí³ æèòëî-
âîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè â ÷àñòèí³ ä³ëÿíêè
¹ 32 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 288-4/448 “Ïðî
íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåì-
ëåþ”.

2. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é

êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä” ó ì³ñÿ÷íèé òåð-
ì³í çâåðíóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 02.04.2004
¹ 63-6-00117.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порядок денний пленарного засідання 
II сесії Київради VI скликання 30.09.08

Рішення Київської міської ради № 374/374 від 30 вересня 2008 року

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Погоджувальної ради голів депутатських
фракцій, Президії Київради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíîãî
çàñ³äàííÿ II ñåñ³¿ Êè¿âðàäè VI ñêëèêàííÿ
30.09.08 íàñòóïí³ ïèòàííÿ:

1. Ïðî íàïðàâëåííÿ äåïóòàòñüêèõ çàïè-
ò³â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñàäî-
âèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè.

2. Çâ³ò ïðî õ³ä âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ “Ïðî-
ãðàìè áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ äî-
ðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ îá’ºêò³â íà
2007—2011 ðîêè”.

3. Ïðî ñèòóàö³þ â òðàíñïîðòí³é ãàëóç³ 
ì. Êèºâà.
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4. Ïðî äîäàòêîâèé ñîö³àëüíèé çàõèñò îêðåìèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Коваль Ларисі 
Миколаївні у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Милославському, 43 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 347/347 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 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 ãðîìà-
äÿíö³ Êîâàëü Ëàðèñ³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 43 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîâàëü Ëàðèñ³
Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 43 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîâàëü Ëàðèñ³ Ìèêîëà-
¿âí³:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 18.12.2007 ¹ 19-14990, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 24.12.2007
¹ 10744, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
28.12.2007 ¹ 071/04-4-22/7544, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 07.11.2007 ¹ 3418,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 08.01.2008 ¹ 05-2604.

3.3. 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
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü.)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè
³ ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó 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. 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.

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 продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“БУДЛЕГІНВЕСТ” для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

торговельно7офісного комплексу з підземним
паркінгом та знесенням існуючих будівель 

на вул. Жилянській, 28 у Голосіївському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 268/268 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Æè-
ëÿíñüê³é, 28 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 7 960 515,00 ãðí. (ñ³ì ì³ëüéî-
í³â äåâ’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò òèñÿ÷ ï’ÿòñîò ï’ÿò-
íàäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³
åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê
îö³íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 08.05.2008).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÄËÅÃ²ÍÂÅÑÒ” çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2820 ãà çà
7 960 515,00 ãðí. (ñ³ì ì³ëüéîí³â äåâ’ÿòñîò
ø³ñòäåñÿò òèñÿ÷ ï’ÿòñîò ï’ÿòíàäöÿòü ãðè-
âåíü 00 êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñ-
íîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà
çíåñåííÿì ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü íà âóë. Æè-
ëÿíñüê³é, 28 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâà-
ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÁÓÄËÅÃ²ÍÂÅÑÒ” çã³äíî ç äîãîâîðîì
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì
ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãî-
âîð³â â³ä 27.12.2007 ¹ 79-6-00580.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÄËÅÃ-
²ÍÂÅÑÒ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Æè-
ëÿíñüê³é, 28 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,2820 ãà íà âóë.
Æèëÿíñüê³é, 28 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷å-
íèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÄ-
ËÅÃ²ÍÂÅÑÒ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÁÓÄËÅÃ²ÍÂÅÑÒ”:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 316/316 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàò-
êîì.

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
ì. Êèºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü
óòî÷íåí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ ó
íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).

4. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí òà òåõ-
í³÷íèìè ïîìèëêàìè âíåñòè òàê³ çì³íè òà
äîïîâíåííÿ:

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.01.99 ¹ 116-1/24 7
“Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â òà ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü” íà äâàäöÿòü òðåò³é ñòîð³í-
ö³ ó âîñüì³é ïîçèö³¿:

— øîñòó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-
ö³¿: “49/100 â³ä 0,10

51/100 â³ä 0,10”;
— ó ñüîì³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó” çà-

ì³íèòè ñëîâîì “÷àñòêîâó”.
4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 277/437
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó äâàäöÿòü ïåðø³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Ìàð³òêî Àíà-
òîë³é Ôåë³êñîâè÷” çàì³íèòè ñëîâàìè “Òðà-
ïåçîâà Îëåíà Àíàòîë³¿âíà”.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
обслуговуючого кооперативу 

“Садове товариство “Виноградне” 
в межах Голосіївського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 318/318 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì, ÷ëåíàì îáñëó-
ãîâóþ÷îãî êîîïåðàòèâó “Ñàäîâå òîâàðè-
ñòâî “Âèíîãðàäíå”, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà
â ìåæàõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê çåìåëü, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîäàòêîâîþ óãîäîþ â³ä
18.06.2007 ¹ 79-6-00515 äî äîãîâîðó îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 08.12.2005 ¹ 79-
6-00377, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòè-
âó “Ñàäîâå òîâàðèñòâî “Âèíîãðàäíå” ó
ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìë³ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ ïëîùåþ 0,71 òà â ìåæàõ Ãîëî-
ñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ëèñò-êëîïî-
òàííÿ â³ä 27.11 2007 ¹ 7).

3. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà îá-
ñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó “Ñàäîâå òîâà-
ðèñòâî “Âèíîãðàäíå”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

4.1. Ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü
óòî÷íåí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ ó
íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).

5. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 08.12.2005
¹ 79-6-00377 (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè äî-
äàòêîâîþ óãîäîþ äî äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.06.2007 ¹ 79-6-
00515) (ëèñò-çãîäà îáñëóãîâóþ÷îãî êîîïåðà-
òèâó “Ñàäîâå òîâàðèñòâî “Âèíîãðàäíå” â³ä
12.08.2008 ¹ 13) ç ìîìåíòó ðåºñòðàö³¿ äåð-
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æàâíèõ àêò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “Тандем ЛТД” земельної 

ділянки для будівництва та експлуатації 
житлово7офісного комплексу на перетині 

вул. Козацької та пров. Василя Жуковського,
120/4 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 273/273 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ ³ âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â áó-
ä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâî-îô³ñ-
íîãî êîìïëåêñó íà ïåðåòèí³ âóë. Êîçàöü-
êî¿ òà ïðîâ. Âàñèëÿ Æóêîâñüêîãî ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, à ñàìå: âèëó÷èòè òåðèòîð³¿ â
ìåæàõ âóë. Êîçàöüêî¿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ïðîìèñëîâî¿ òåðèòîð³¿ ³
ïåðåâåñòè äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òàí-
äåì ËÒÄ” äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿
æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó íà ïåðåòèí³
âóë. Êîçàöüêî¿ òà ïðîâ. Âàñèëÿ Æóêîâ-
ñüêîãî, 120/4 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òàíäåì ËÒÄ “, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, â
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,432 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâî-îô³ñ-
íîãî êîìïëåêñó íà ïåðåòèí³ âóë. Êîçàöü-
êî¿ òà ïðîâ. Âàñèëÿ Æóêîâñüêîãî, 120/4 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíê-
òó 6 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
24.10.2002 ¹ 67/227 “Ïðî îôîðìëåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-
ìè” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä-
÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 21.01.2003 ¹ 79-6-00084.

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Òàíäåì ËÒÄ”:

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

5.2. 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.

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

5.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 27.12.2007 ¹ 19-15637, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
07.12.2007 ¹ 05-08/9850, Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 05.11.2007 ¹ 22-2769/35-1.

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

5.6. 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”.

5.7. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâî-
îô³ñíîãî êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ
ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó
(êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³,
íå ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæ-
í³ äâ³ êâàðòèðè â öüîìó æèòëîâî-îô³ñíî-
ìó êîìïëåêñ³.

5.8. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâî-îô³ñ-
íîãî êîìïëåêñó.

5.9. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-
òèð (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) â öüîìó æèò-
ëîâî-îô³ñíîìó êîìïëåêñ³ íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 38 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ë
17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

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

6. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про вирішення питання добудови 
житлових будинків № 5 

та № 6 у 267А мікрорайоні 
житлового масиву Вигурівщина7Троєщина 

у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 243/243 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до пункту 5 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пункту 50
рішення Київради від 28.12.02 № 232/392 “Про бюджет міста Києва на 2003 рік” та пункту 43 рішення Ки�
ївради від 25.09.03 № 31/905 “Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користу�
вання землею”, враховуючи рішення Господарського суду м. Києва від 23.01.08 про дострокове розірван�
ня договору оренди земельної ділянки № І26А�04�22, укладеного між Деснянською районною у місті Ки�

єві державною адміністрацією, комунальним підприємством “Ватутінськінвестбуд” та товариством з об�
меженою відповідальністю “Смартех Системз” від 20.10.04, з метою вирішення питання добудови жит�
лових будинків № 5 і № 6 у 26�А мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина�Троєщина у Деснянському
районі м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè âèêîíàâ÷èé îðãàí Äåñ-
íÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè
(Äåñíÿíñüêó ðàéîííó ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ) â³ä ïåðåäà÷³ 5 â³ä-
ñîòê³â çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â ¹ 5 ³ ¹ 6 ó 26-À ì³êðîðàéîí³ æèò-
ëîâîãî ìàñèâó Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿê³ ïå-
ðåäáà÷åí³ äëÿ ïåðåäà÷³ Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Äîçâîëèòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Äåñ-
íÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè
(Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðåàë³çóâàòè 5 â³ä-
ñîòê³â çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â ¹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 ó 26-À ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìà-
ñèâó Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî ïåðåäàþòü-
ñÿ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè (Äåñíÿí-
ñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿) çã³äíî ç óêëàäåíèìè ³íâåñ-
òèö³éíèìè äîãîâîðàìè.

3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëîâèõ áóäèíê³â, çàçíà-
÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 ³ ïóíêò³ 2 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ñïðÿìóâàòè íà äîáóäîâó æèòëîâèõ
áóäèíê³â ¹ 5 ³ ¹ 6 ó 26-À ì³êðîðàéîí³
æèòëîâîãî ìàñèâó Âèãóð³âùèíà-Òðîºùè-

íà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
4. Ðåêîìåíäóâàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó

Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðà-
äè (Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè äî-
áóäîâó æèòëîâèõ áóäèíê³â ¹ 5 ³ ¹ 6 ó
26-À ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Âè-
ãóð³âùèíà-Òðîºùèíà ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî ô³íàíñîâî-êðåäèòí³ ìåõà-
í³çìè ³ óïðàâë³ííÿ ìàéíîì ïðè áóä³â-
íèöòâ³ æèòëà òà îïåðàö³ÿõ ç íåðóõîì³ñ-
òþ”.

5. Çà êâàðòàë äî ââîäó â åêñïëóàòàö³þ
æèòëîâèõ áóäèíê³â ¹ 5 ³ ¹ 6 ó 26-À
ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Âèãóð³â-
ùèíà-Òðîºùèíà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàéîâî¿
ó÷àñò³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Çàòâåðäèòè ñêëàä ðîáî÷î¿ ãðóïè ç
êîíòðîëþ çà ðåàë³çàö³ºþ öüîãî ð³øåííÿ
ó òàêîìó ñêëàä³: ßðîøåíêî Ð. Â., Êîáº-
ëºâ Â. ²., Êîìàðíèöüêèé Ä. Ñ., Ïàáàò Î.
Â., Îìåëüÿíåíêî Î. À., Ãîëèöÿ Ì. Ì.,
Íîâàê Í. Â.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 13.03.2008 № 07/1759вих708

на рішення Київської міської ради 
від 28.09.2006 № 73/130 “Про передачу 

товариству з обмеженою відповідальністю
“Навара7К” земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування
житлово7офісного комплексу з об’єктами 

соціального призначення 
на вул. Бориспільській, 67 у Дарницькому

районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 314/314 від 18 вересня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 13.03.2008 № 07/1�
59вих�08 на рішення Київської міської ради від 28.09.2006 № 73/130 “Про передачу товариству з обме�
женою відповідальністю “Навара�К” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлово�офісного комплексу з об’єктами соціального призначення на вул. Бориспільській, 67 у Дарниць�
кому районі м. Києва”, вважає неможливим його задоволення на нижченаведених підставах.

Рішенням Київської міської ради від 28,09.2006 № 73/130 “Про передачу товариству з обмеженою від�
повідальністю “Навара�К” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово�офіс�
ного комплексу з об’єктами соціального призначення на вул. Бориспільській, 67 у Дарницькому районі м.
Києва” затверджено проект відведення та передано товариству з обмеженою відповідальністю “Навара�
К” у короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею 5,40 га для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлово�офісного комплексу з об’єктами соціального призначення на вул. Бориспільській,
67 у Дарницькому районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконав�
чого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 07.08.78 № 1170 “Про надання в тимчасове
користування в/ч 32536 земельної ділянки в Дарницькому районі”.

Рішення Київської міської ради від 28.09.2006 № 73/130 “Про передачу товариству з обмеженою від�
повідальністю “Навара�К” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово�офіс�
ного комплексу з об’єктами соціального призначення на вул. Бориспільській, 67 у Дарницькому районі м.
Києва” прийняте в порядку, встановленому законодавством України, за результатами розгляду проекту
відведення земельної ділянки, який відповідно до частини шостої статті 123 Земельного кодексу України
погоджено з органом із земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно�епідеміологічним органами,
органами архітектури та культурної спадщини і отримав висновок державної землевпорядної експертизи.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 28.09.2006 № 73/130 “Про передачу това�
риству з обмеженою відповідальністю “Навара�К” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та об�
слуговування житлово�офісного комплексу з об’єктами соціального призначення на вул. Бориспільській,
67 у Дарницькому районі м. Києва”, діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Кон�
ституцією України та законами України.

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 13.03.2008 ¹ 07/1-
59âèõ-08 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.09.2006 ¹ 73/130 “Ïðî ïåðåäà-
÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Íàâàðà-Ê” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè
ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Áîðèñ-

ï³ëüñüê³é, 67 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”.

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
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Про передачу громадянину Курбатову 
Олександру Григоровичу земельної ділянки

для ведення садівництва 
у пров. Залежному, 217є у Голосіївському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 362/362 від 18 вересня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статті 121 Зе�
мельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,12 ãà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Êóðáàòîâó Îëåêñàíäðó Ãðèãîðîâè÷ó
äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà ó ïðîâ. Çàëåæíî-
ìó, 21-º ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êóðáàòîâó
Îëåêñàíäðó Ãðèãîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,12
ãà äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà ó ïðîâ. Çàëåæ-
íîìó, 21-º ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ
ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíèíó Êóðáàòîâó Îëåêñàíäðó
Ãðèãîðîâè÷ó:

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

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

ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

4.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 30.01.2008 ¹ 19-1125, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”
â³ä 25.12.2007 ¹ 4101, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 07.11.2007
¹ 05-08/8349, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
03.03.2008 ¹ 071/07-7-10/4221 òà Ãîëîñ³-
¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 16.08.2007 ¹ 523-1969.

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

5. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про згоду на передачу жилого будинку 
комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 254/254 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статті 319, частини 2 статті 327 Цивільного кодексу України, частини другої статті 11 За�
кону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Київського гері�
атричного пансіонату від 06.03.08 № 67, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çãîäó íà áåçîïëàòíó ïåðåäà÷ó
ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà æèëîãî áóäèí-
êó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ùî çàêð³ïëåíèé íà
ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà Êè¿âñüêèì
ãåð³àòðè÷íèì ïàíñ³îíàòîì, çã³äíî ç äîäàò-
êîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç Êè¿â-
ñüêèì ãåð³àòðè÷íèì ïàíñ³îíàòîì çä³éñíè-
òè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåäà÷ó ìàé-
íà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про надання дозволу позашкільному 
навчальному закладу “Київський Палац дітей

та юнацтва” на списання теплохода 
“Юний Корчагінець”

Рішення Київської міської ради № 255/255 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до частин другої та шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, рішення Київради від 19.07.05 № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання ос�
новних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва” (із змінами, внесеними згідно з рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721), Поло�
ження (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінан�
сів України від 27.04.00 № 92, та враховуючи звернення позашкільного навчального закладу “Київський
Палац дітей та юнацтва” (від 30.01.08 № 22), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë ïîçàøê³ëüíîìó íà-
â÷àëüíîìó çàêëàäó “Êè¿âñüêèé Ïàëàö ä³-
òåé òà þíàöòâà” íà ñïèñàííÿ òåïëîõîäà
“Þíèé Êîð÷àã³íåöü” (òèï ñóäíà — áóê-
ñèðíî-ðîç’¿çäíå, ð³ê âèïóñêó — 1975, ïåð-
â³ñíà áàëàíñîâà âàðò³ñòü — 49974,00 ãðí,
çíîñ — 100%), ÿêèé íàëåæèòü äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà ³ çàêð³ïëåíèé íà ïðàâ³ îïåðà-
òèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà ïîçàøê³ëüíèì íà-
â÷àëüíèì çàêëàäîì “Êè¿âñüêèé Ïàëàö ä³-
òåé òà þíàöòâà”, çà óìîâè âèêîðèñòàííÿ
ïðèäàòíèõ çàïàñíèõ ÷àñòèí ñïèñàíîãî òåï-

ëîõîäà ó ðåìîíò³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â
öüîãî êîìóíàëüíîãî çàêëàäó.

2. Ïîçàøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàäó
“Êè¿âñüêèé Ïàëàö ä³òåé òà þíàöòâà”
çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñïè-
ñàííÿ òåïëîõîäà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüî-
ãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³. 

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Швидун 
Наталії Анатоліївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Милославському, 45 у Деснянському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 351/351 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 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 ãðîìà-
äÿíö³ Øâèäóí Íàòàë³¿ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 45 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Øâèäóí Íàòàë³¿
Àíàòîë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 45 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Øâèäóí Íàòàë³¿ Àíàòîë³-
¿âí³:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 18.12.2007 ¹ 19-14989, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 25.12.2007
¹ 10750, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
28.12.2007 ¹ 071/04-4-22/7545, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 07.11.2007 ¹ 3419,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 08.01.2008 ¹ 05-2589.

3.3. 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.

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

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè
³ ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó 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. 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.

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 створення Міського центру дитини 
Служби у справах дітей виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 245/245 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 4 Закону України “Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей”, Положення Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), на виконання міської комплексної програми “Турбота” на
2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київради від 16.12.05 № 603/3064, з метою створення та під�
тримки існуючих прийомних сімей та будинків сімейного типу в місті Києві, соціального захисту дітей�си�
ріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè Ì³ñüêèé öåíòð äèòèíè ÿê
þðèäè÷íó îñîáó òà ï³äïîðÿäêóâàòè éîãî
Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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

2.1. Çàòâåðäèòè ïîëîæåííÿ “Ïðî Ì³ñü-
êèé öåíòð äèòèíè”.

2.2. Âèäàòêè, ïîâ’ÿçàí³ ç óòðèìàííÿì
Ì³ñüêîãî öåíòðó äèòèíè, çä³éñíþâàòè â
ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó êîøò³â, ïåðåäáà-
÷åíèõ Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé â áþäæåò³ ì.
Êèºâà íà 2008 òà íàñòóïí³ ðîêè ïî ãàëóç³
“Ñîö³àëüíèé çàõèñò òà ñîö³àëüíå çàáåçïå-
÷åííÿ”.

2.3. Ïåðåäàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ïî âóëèö³ Äåãòÿð³â-

ñüê³é, 3-à íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Ì³ñüêîìó öåíòðó äèòèíè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 107,4 êâ. ì äëÿ çä³éñíåííÿ ïî-
êëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 28.12.04
¹ 1162/2572 “Ïðî çàïðîâàäæåííÿ ì³ñü-
êî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Ðåàë³çàö³ÿ ïðà-
âà äèòèíè-ñèðîòè òà äèòèíè, ïîçáàâëåíî¿
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, íà ïðîæèâàííÿ
â ñ³ì’¿ â ì. Êèºâ³ íà 2005—2008 ðîêè”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü îñâ³òè òà íàóêè òà íà ïîñò³é-
íó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Хрещатик  3 березня 2009 ДДООККУУММЕЕННТТ 1111
Про передачу громадянці Халаменді 

Світлані Миколаївні у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Леніна в с. Троєщина у Деснянському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 343/343 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 ãðîìà-
äÿíö³ Õàëàìåíä³ Ñâ³òëàí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåí³íà â ñ. Òðîºùè-
íà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Õàëàìåíä³ Ñâ³ò-
ëàí³ Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåí³íà â ñ. Òðîºùè-
íà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Õàëàìåíä³ Ñâ³òëàí³ Ìè-
êîëà¿âí³:

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 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.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòà-
ö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,

ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 31.08.2007 ¹ 19-8993, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 30.10.2007
¹ 3333, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 16.01.2008 ¹ 262, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
30.11.2007 ¹ 9146, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 10.01.2008 ¹ 05-
08/31, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 15.02.2008 ¹ 05-2801.

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 оформлення Генеральній прокуратурі
України права користування земельною 

ділянкою для експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку 

на вул. Борисоглібській, 18 у Подільському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 292/292 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 92, 120 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із зем�
леустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè Ãåíåðàëüí³é ïðîêóðàòóð³
Óêðà¿íè, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2
öüîãî ð³øåííÿ, ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,13
ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Áîðè-
ñîãë³áñüê³é, 18 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâå-
äåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 ð³øåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-
äè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 20.06.88 ¹ 599
“Îá îòâîäå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäïðè-
ÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì è îðãàíèçàöèÿì äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ”, ó çâ’ÿçêó ç ïåðå-
õîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà áóä³âëþ (ðîçïî-
ðÿäæåííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
13.05.2004 ¹ 307-ð, íàêàç ïî Ãåíåðàëüí³é
ïðîêóðàòóð³ Óêðà¿íè â³ä 18.05.2004
¹ 1530ö, àêò ïðèéíÿòòÿ-ïåðåäà÷³ îñíîâ-
íèõ çàñîá³â â³ä 30.08.2004).

2. Ãåíåðàëüí³é ïðîêóðàòóð³ Óêðà¿íè:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

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

2.2. 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.

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

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

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

3. 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.

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

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 позашкільному навчально7
виховному закладу Палацу дитячої та 

юнацької творчості Солом’янського району 
м. Києва земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування закладу на вул. Курській,

15 в Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 294/294 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 92, 120, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïîçàøê³ëü-
íîìó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó çàêëàäó Ïàëà-
öó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ çàêëàäó íà âóë. Êóðñüê³é,
15 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè ïîçàøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíîìó çàêëàäó Ïàëàöó äèòÿ÷î¿ òà þíàöü-
êî¿ òâîð÷îñò³ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,06 ãà
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ çàêëà-
äó íà âóë. Êóðñüê³é, 15 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,89 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
13.07.65 ¹ 1182 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ðàéîííîìó â³ää³ëó íàðîäíî¿ îñâ³òè
Çàë³çíè÷íîãî ðàéîíó ï³ä ô³ë³àë ðàéîííî-
ãî áóäèíêó ï³îíåð³â ³ øêîëÿð³â Çàë³çíè÷-
íîãî ðàéîíó” òà â³ä 17.05.66 ¹ 741 “Ïðî
äîäàòêîâèé â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä-
ä³ëó íàðîäíî¿ îñâ³òè Çàë³çíè÷íîãî ðàéîíó
òà ïðî äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî ðàéîííîãî
áóäèíêó ï³îíåð³â òà øêîëÿð³â”;

— ïëîùåþ 0,17 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ïîçàøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó
çàêëàäó Ïàëàöó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð-
÷îñò³ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

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 ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 19.11.2007 ¹ 09-13396 òà â³ä
05.07.2007 ¹ 19-11180, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 21.09.2007 ¹ 7625, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 23.08.2007 ¹ 05-08/5014, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 13.08.2007 ¹ 6027, Ñîëîì’ÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³ä 18.09.2007 ¹ 10774/01 òà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
26.03.2008 ¹ 05-2971.

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 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 поновлення відкритому акціонерному 
товариству “ТРАКТ” договору оренди 

земельних ділянок для експлуатації та 
обслуговування комплексу будівель і споруд

шляхово7будівельного управління № З 
відкритого акціонерного товариства “ТРАКТ”,

автобази № 7 відкритого акціонерного 
товариства “ТРАКТ” на вул. Перемоги, 18 

та управління механізації шляхового 
будівництва № 4 відкритого акціонерного 

товариства “ТРАКТ” на вул. Мельниченка, 13 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 160/160 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення відкритого
акціонерного товариства “ТРАКТ” від 11.10.2007 № 1/252, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â ç 27.11.2008 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä
26.11.2003 ¹ 75-6-00089 äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó áóä³âåëü ³
ñïîðóä øëÿõîâî-áóä³âåëüíîãî óïðàâë³ííÿ
¹ 3 â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
“ÒÐÀÊÒ”, àâòîáàçè ¹ 7 â³äêðèòîãî àêö³î-
íåðíîãî òîâàðèñòâà “ÒÐÀÊÒ” íà âóë. Ïå-
ðåìîãè, 18 òà óïðàâë³ííÿ ìåõàí³çàö³¿ øëÿ-
õîâîãî áóä³âíèöòâà ¹ 4 â³äêðèòîãî àêö³î-
íåðíîãî òîâàðèñòâà “ÒÐÀÊÒ” íà âóë.
Ìåëüíè÷åíêà, 13 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì
òîâàðèñòâîì “ÒÐÀÊÒ” íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó
26 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
30.01.2003 ¹ 245/405 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-

ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÒÐÀÊÒ” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê â³ä 26.11.2003 ¹ 75-6-00089.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Â³êòîð ÁÎËÄÅÍÊÎÂ: “Ëþäè ç “Ìåðñåäåñ-
Áåíöà” ðàõóâàëè ïîñì³øêè íàøèõ
ñï³âðîá³òíèê³â”
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ñï³ëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “²íòåðñïëàâ” ñïîâíåíèé îïòèì³çìó
"Хрещати " продовж є знайоми-
ти читачів з претендентами на
перемо національній а ції
"Людина ро -2008". Цьо о раз
йдеться про номінацію "Підпри-
ємець ро ". Шанси отримати
висо на ород має Ві тор Бол-
ден ов — енеральний дире тор
спільно о підприємства "Інтер-
сплав", одно о з провідних на
вітчизняном метал р ійном
рин . СП створене на базі
Свердловсь о о завод алюміні-
євих сплавів.

— Ùî äëÿ ìåòàëóðã³¿ º ñâîºð³äíèì “Îñ-
êàðîì”, òîáòî âèçíàííÿì ó âñüîìó ñâ³ò³?

— Öå, â ïåðøó ÷åðãó, êîòèðóâàííÿ íà
ëîíäîíñüê³é á³ðæ³. Íàì âäàëîñü ïåðøèìè
â Óêðà¿í³ äîáèòèñÿ âèçíàííÿ ó 1997 ðîö³.
Íàéãîëîâí³øå, ùî ìè îòðèìàëè ñåðòèô³-
êàò ÿêîñò³, à öå äóæå âàæëèâî ó íàø³é ðî-
áîò³. Áåç òàêîãî ñåðòèô³êàòó âåñòè òîðã³â-
ëþ àëþì³í³ºì ç çàõ³äíèìè êîìïàí³ÿìè
ìàéæå íåìîæëèâî.

— Íàïåâíî, âàøó êîìïàí³þ íåîäíîðàçîâî
â³äâ³äóâàëè ð³çí³ ³íñïåêö³¿...

— ... ³ îäíà ç íèõ ìåí³ çàïàì’ÿòàëàñü íà
âñå æèòòÿ. Ïðè¿õàëè äîáðîä³¿ ç âñåñâ³òíüî
â³äîìîãî àâòîã³ãàíòà “Ìåðñåäåñ-Áåíö”. Ö³-
ëèé äåíü õîäèëè ïî ï³äïðèºìñòâó ç ÿêè-
ìèñü ë³÷èëüíèêàìè, ÿêèìè, â³äâåðòî êàæó-
÷è, çëÿêàëè íàøèõ ðîá³òíèê³â. ßê âèÿâè-
ëîñü íàñòóïíîãî äíÿ, í³ìö³, ÿê³ âèð³øèëè

ç íàìè ñï³âðîá³òíè÷àòè, ðàõóâàëè ñê³ëüêè
ëþäåé ïðèõîäÿòü íà çì³íó... ç ïîñì³øêà-
ìè ³ ñê³ëüêè ðàçîì ç íèìè ïîâåðòàþòüñÿ
äîäîìó ÷åðåç ïðîõ³äíó. Ïîãîäüòåñü, ìè á
äî òàêîãî ï³äðàõóíêó íå äîäóìàëèñü! ßê-
ùî ëþäèíà ïðèõîäèòü íà ðîáîòó áåç äîá-
ðîãî íàñòðîþ, òî ÿêó ÿê³ñíó ïðîäóêö³þ âî-
íà ìîæå âèðîáèòè? Â³äðàäíî, ùî ó íàñ íà

ï³äïðèºìñòâ³ ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ ïðèõî-
äÿòü íà ðîáîòó ç ïîñì³øêîþ ³ éäóòü ç íåþ,
áóëî îö³íåíî í³ìöÿìè äåñü ó 87—90 â³ä-
ñîòê³â.

— Çàðàç, ÿê â³äîìî, â ñâ³ò³ åêîíîì³÷íà
êðèçà, ÿêà òîðêíóëàñü ³ ìåòàëóðã³¿. Çäàºòü-
ñÿ, òàêà ñèòóàö³ÿ áóëà ³ â 1997 ðîö³. ßêèé
âèõ³ä âè òîä³ çíàéøëè?

— Âè çíàºòå, íàâ³òü â òîé íåïðîñòèé ÷àñ
íàøå ï³äïðèºìñòâî “²íòåðñïëàâ” ïî÷óâà-
ëî ñåáå äîñèòü íåïîãàíî. Ñîðîê îäèí ïðî-
öåíò áþäæåòó Ñâåðäëîâñüêà, ÿêèé íàïîâ-
íþâàëà íàøà êîìïàí³ÿ,— öèôðà, ïîãîäü-
òåñü, äóæå ñîë³äíà. Ïðè öüîìó ó íàñ ïðà-
öþâàëà ëèøå òèñÿ÷à ðîá³òíèê³â, à òàêó æ
ñóìó äî ì³ñüêîãî áþäæåòó ïðèíîñèëè 17
òèñÿ÷ øàõòàð³â!

— Äî ðå÷³, ÿê³ ó âàñ çàðàç â³äíîñèíè ç
øàõòàðñüêîþ ïðîìèñëîâ³ñòþ?

— ×óäîâ³. Ñâåðäëîâñüê³ ìåòàëóðãè ñâî-
ãî ÷àñó ï³äòðèìàëè øàõòàð³â, à çàðàç, êî-
ëè íàì âàæêî, âîíè âñ³ìà çóñèëëÿìè äî-
ïîìàãàþòü íàì. Ãîëîâíå, ùî ëþäè, ÿê³ æè-
âóòü ó íàøîìó ÷óäîâîìó ì³ñò³, â³ä÷óâàþòü
ñåáå êîìôîðòíî ³ íå äóìàþòü, äå çíàéòè
“êóñåíü õë³áà”. Ãîëîâíå — ïðàöþâàòè, à
ðîáîòà â ìåòàëóðã³¿, øàõòàðñòâ³ àáî â ³í-
ø³é ãàëóç³ ó Ñâåðäëîâñüêó îáîâ’ÿçêîâî
çíàéäåòüñÿ.

— Çâ³ñíî, ùî âàì çàðàç íåëåãêî, àëå â³ä-
÷óòòÿ îïòèì³çìó ³ íàéñêîð³øîãî âèõîäó ç ô³-
íàíñîâî¿ êðèçè âè, íàïåâíî, íå âòðà÷àºòå?

— ß çàâæäè áóâ îïòèì³ñòîì ³ íèì çàëè-
øóñü, ÿêà á ñèòóàö³ÿ íå áóëà â ñâ³ò³. Ðà-
äóº, ùî ïðîâ³äí³ êðà¿íè ïðî íàøó ïðî-
ìèñëîâ³ñòü íå çàáóâàþòü, âêëàäàþ÷è êîø-
òè â âèðîáíèöòâî àâòîìîá³ë³â. Ïðè öüîìó
çáåð³ãàþòüñÿ ðîáî÷³ ì³ñöÿ, à öå — íàéãî-
ëîâí³øå. ß õîò³â áè çàÿâèòè: ìè ëþäåé, ÿê³
ïðàöþþòü íà “²íòåðñïëàâ³”, îáðàçèòè íå
äàìî

Під от вав Юрій БОБРУЄНКО,
“Хрещати ”

Ãîëîâà Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ðîçïîâ³â ïðî çäîáóòêè ñâîãî ðåã³îíó

Ìèêîëà ÊÌ²ÒÜ: “Ãîëîâíà ïðîáëåìà —
öå ðîáî÷³ ì³ñöÿ ³ çàðîá³òíà ïëàòà”
"Хрещати " продовж є
знайомити читачів із пре-
тендентами на перемо в
національній а ції "Люди-
на ро -2008". У номінації
"Ре іональний лідер ро "
шанси здоб ти на ород
має Ми ола Кміть, олова
Львівсь ої обласної дер-
жавної адміністрації.

— Ïåðåãëÿäàþ÷è ëüâ³âñüê³ ìå-
ä³à, ùî ñòîñóþòüñÿ ïåð³îäó âàøî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ, ìîæíà â³äçíà÷èòè,
ùî âñ³ ÿê îäèí íàïèñàëè, ùî âè íå
áóëè â òîìó ïåðåë³êó ïðåòåíäåíò³â,
ÿêèé ðîçãëÿäàëè æóðíàë³ñòè.

— Ó ìîºìó âèïàäêó öå áóëà
ðîçìîâà ç Ïðåçèäåíòîì. Íåñïî-
ä³âàíêà äëÿ ì³ñöåâèõ ìàñ-ìåä³à
áóëà ïîâ’ÿçàíà, â ïåðøó ÷åðãó, ç
òèì, ùî âæå ÷îòèðè ðîêè ìèíó-
ëî ÿê ÿ âè¿õàâ ³ç Ëüâ³âùèíè, ïðà-
öþâàâ ó Êèºâ³.

— ßê âè ñïðèéíÿëè öþ ïðîïîçè-
ö³þ?

— Âîíà âèäàëàñÿ ö³êàâîþ. Ïå-
ðåäîâñ³ì, âèïàëà íàãîäà ò³ çíàí-
íÿ, ÿê³ íàáóâ ó ï³äïðèºìíèöòâ³,
á³çíåñ³ çàñòîñóâàòè äëÿ åôåêòèâ-
íîãî âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíèõ
êîøò³â, ³íâåñòèö³é.

— Ó íàñ íîì³íàö³ÿ — ðåã³îíàëü-
íèé ë³äåð, à êîëè ïðàöþâàëè â Êè-

ºâ³, âè, ìàáóòü, â³ä÷óâàëè ñåáå ï³ä-
ïðèºìöåì çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî
ìàñøòàáó?

— Íàñïðàâä³, Óêðà¿íà ìîíîë³ò-
í³øà, í³æ íàì çäàºòüñÿ. Êóëüòó-
ðà, ëþäè ÿê ó Êèºâ³, òàê ³ ó Ëüâî-
â³ ñõîæ³.

— Íèí³, ï³ä ÷àñ êðèçè, º ê³ëüêà
òî÷îê çîðó, ùîäî òîãî ÿê çáåðåãòè
ðîáî÷³ ì³ñöÿ: îäí³ êàæóòü, äîäàò-
êîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ìîæå äàòè ìàëèé
ñåðåäí³é á³çíåñ, à ³íø³, ùî öå ìîæ-
ëèâî ëèøå íà âåëèêèõ ï³äïðèºì-
ñòâàõ, ÿê³ ï³äòðèìóº äåðæàâà. ßêà
âàøà òî÷êà çîðó ùîäî öüîãî?

— Äóìàþ, öå äâà ð³çí³ íàïðÿì-
êè ³ îáèäâà çàñëóãîâóþòü íà óâà-
ãó. Ãîëîâíà ïðîáëåìà — öå ðîáî-
÷³ ì³ñöÿ ³ çàðîá³òíà ïëàòà. Ëüâ³â-
ùèíà â³äð³çíÿºòüñÿ òèì, ùî òóò
75 â³äñîòê³â á³çíåñó ñòðóêòóðîâà-
íî ìàëèì ³ ñåðåäí³ì. Öå ºâðî-
ïåéñüêà ïðàêòèêà. Çà 2008 ð³ê ó
íàñ ñòâîðèëè ïîíàä 14 òèñÿ÷ ìà-
ëèõ òà ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ. Öå
âàæëèâèé êðîê, ÿ ââàæàþ.

— Öå ñôåðà ïîñëóã ÷è àãðàðíèé
ñåêòîð?

— Öå ïåðåâàæíî ïîñëóãè, îäíàê
º é ìàëå âèðîáíèöòâî. Ëüâ³âùèíà,
ì³æ ³íøèì, áàãàòî ãåíåðóâàëà ï³ä-
ïðèºìñòâ, ÿê³ áóëè ìàëèìè ³ çãî-
äîì ñòàëè íàö³îíàëüíîãî ð³âíÿ. ß
äóìàþ, ÿêáè âñÿ Óêðà¿íà ïåðåéøëà
äî ñòðóêòóðè 70 â³äñîòê³â ìàëèé-ñå-
ðåäí³é á³çíåñ â íàäõîäæåííÿõ äî
áþäæåòó, êîëèâàííÿ â òàê³ ìîìåí-
òè áóëî á çíà÷íî ëåãøå ïåðåæèòè.

— Ìàáóòü, ó âàñ ìåíø â³ä÷óòíèé
ñïàä âèðîáíèöòâà.

— Ìè çàê³í÷èëè ìèíóëèé ð³ê ³ç
ïðèðîñòîì 0,8 â³äñîòêà, ó òîé ÷àñ
ÿê âñÿ Óêðà¿íà — 3,2 â³äñîòêà.
Òîáòî ïàä³ííÿ çíà÷íî ìåíøå, í³æ
â ö³ëîìó â Óêðà¿í³.

— Ó áàãàòüîõ ðåã³îíàõ º òàêèé
íåëþáîâíèé òðèêóòíèê: ãóáåðíà-
òîð, ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ³ ìåð
ì³ñòà. ßê ó âàñ?

— Ó íàñ äóæå õîðîø³ ñòîñóíêè.
Íåùîäàâíî ìè ìàëè çóñòð³÷ ³ç äå-

ïóòàòàìè â³ä Ëüâ³âùèíè, äå áóëî
â³äçíà÷åíî, ùî öå âïåðøå òðè êå-
ð³âíèêè íàìàãàþòüñÿ ðàçîì ðîç-
â’ÿçóâàòè ïðîáëåìàòèêó.

— Íà äàíèé ìîìåíò áþäæåò
Ëüâ³âùèíè âæå óõâàëåíî?

— Òàê, çâ³ñíî. Çà íàøèìè îö³í-
êàìè ò³ ñîö³àëüí³ ï³ëüãè, ÿê³ ó 
2008-ìó áóëî ïðîäåêëàðîâàíî, ÿê-
ùî ¿õ ïðîãíîçóâàòè íà 2009 ð³ê, òî
â íàñ ì³íóñ 300 ì³ëüéîí³â ïî çàõè-
ùåíèõ ñòàòòÿõ íà ð³ê. Îáëàñòü äó-
æå äîáðå çàê³í÷èëà ð³ê. Ó íàñ ïå-
ðåõ³äíèé çàëèøîê áóâ ïîíàä 
60 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Àëå â ñâî¿é
îñíîâ³ áþäæåò çàáèðàº ì³íóñ 
300 ì³ëüéîí³â. ßêèì ÷èíîì éîãî
âèð³øóâàòèìóòü — ÷è öå áóäå ñòà-
á³ë³çàö³éíèé ôîíä ÷è ôîíä ðîç-
âèòêó — ìè ïîêè ùî ÷åêàºìî ïî-
ÿñíåíü. Îäíàê ïåðø³ ì³ñÿö³ éäóòü
ÿê ïëàíîâ³.

— À º ÿê³ñü âíóòð³øí³ ðåçåðâè?
— Ñòðóêòóðà áþäæåòó — öå 85

â³äñîòê³â ïîäàòê³â ³ç çàðîá³òíî¿
ïëàòí³. Ùî òàêå çàðîá³òíà ïëàòà íà
Ëüâ³âùèí³? Öå áþäæåòíèêè, â ïåð-
øó ÷åðãó, òîáòî, ÿêùî áþäæåòíè-
êàì ñïëà÷óºìî çàðïëàòó, çíà÷èòü
ì³ñöåâèé áþäæåò íàïîâíþºòüñÿ.
Ïî-äðóãå, öå ìàëèé ³ ñåðåäí³é á³ç-
íåñ. Ìè õî÷åìî çàïðîâàäèòè “ãà-
ðÿ÷ó ë³í³þ”, ùîá áàëàíñ âëàäà —
á³çíåñ áóâ ëîÿëüíèé ó âàæêó õâè-
ëèíó

Під от вала Оль а ГОРСЬКА,
“Хрещати ”
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Àíàñòàñ³¿í äåíü àáî
Íàâ³ùî àðòèñòîâ³
õàðèçìà

Îëåêñ³é ÒÈÕÎÍÎÂ: “Ç àêòîðñüêèì 
äîñâ³äîì ó ñïîðò³ ùå ö³êàâ³øå”

— “Ïàëàþ÷èé ë³ä” — âàø ïåð-
øèé àêòîðñüêèé äîñâ³ä. ßê âàì ïðà-
öþâàëîñÿ?

— Âàæêî, àëå äóæå ö³êàâî. Ðà-
äóâàâñÿ, êîëè ùîñü äîáðå âèõî-
äèëî. Çàñìó÷óâàâñÿ, êîëè ïî÷ó-
âàâ, ùî äåñü íå äîãðàâ. Ó ö³ëîìó
æ ìåí³ äóæå ñïîäîáàëîñÿ, òîìó
ùî öå äëÿ ìåíå íîâà ñïðàâà. Òà-
êîæ ÿ äîâ³-äàâñÿ, ùî ê³íî — öå
íå ò³ëüêè ìèñòåöòâî ãðàòè, ïðî-
æèâàòè ðîë³, à é ìèñòåöòâî ÷åêà-
òè. Ó ñïîðò³ âñå ³íàêøå. Òè âèõî-
äèø íà ë³ä, ³ â òåáå º îäèí øàíñ,
ùîá ïîêàçàòè êðàùå, íà ùî òè
çäàòíèé. Òóò æå òè ìàºø ìîæëè-
â³ñòü ïîâòîðèòè, çðîáèòè ñâîþ
ðîëü êðàùå. Ìåí³ â öüîìó äîïî-
ìàãàëè ïðîôåñ³îíàëüí³ àêòîðè,
ñòàâëåííÿ ç ¿õ áîêó áóëî äîáðî-
çè÷ëèâå, ³ ÿ íå â³ä÷óâàâ ñåáå äè-

ëåòàíòîì, ùî âòîðãàºòüñÿ â ÷óæó
ñôåðó. Öå ïðèºìíî.

— Ùî â íîâ³é ïðîôåñ³¿ çäàëîñÿ
Âàì îñîáëèâî ñêëàäíèì?

— Íà ñàìîìó ïî÷àòêó çéîìîê
ìåí³ í³ÿê íå âäàâàëîñÿ åìîö³éíî
ïåðåäàòè îáðàç ñâîãî ãåðîÿ. ß áóâ
ñïîê³éíîþ, ïîñòóïëèâîþ ëþäè-
íîþ, ÿêèì ÷àñòî áóâàþ é ó æèòò³.
²ç öèì ñïðàâëÿâñÿ äîáðå, àëå ïðî-
äþñåðè é ðåæèñåðè âèìàãàëè êîí-
òðàñò³â: ðàä³ñòü, ïîãàíèé íàñòð³é,
îáðàçà... Ïîòð³áíà áóëà ïàë³òðà âñ³õ
ïî÷óòò³â, ÿê³ ìè âèïðîáîâóºìî ó

çâè÷àéíîìó æèòò³. Öå áóëî íå-
ïðîñòî. Àëå âèÿâèëîñÿ, ùî ÿ ùî-
äî öüîãî íåáåçíàä³éíèé. Ïðîãðåñ,
áåçïåðå÷íî, º. Çàðàç ÿ âæå ìîæó ç³-
ãðàòè çë³ñòü, ìîæó ñêèï³òè, ïîêðè-
÷àòè, õî÷à çâè÷àéíî íà ëþäåé êðè-
÷àòè íå ëþáëþ. Íå çàâæäè, àëå âè-
õîäèòü.

— ×è äîïîìàãàº â àêòîðñüê³é ãð³
ñïîðòèâíèé äîñâ³ä?

— Çâè÷àéíî. Ò³ ïðîãðàìè, ÿê³
ìè ðîáèìî äëÿ çìàãàíü, ìàþòü
åìîö³éíó íàñè÷åí³ñòü — áåç íå¿
íå ìîæíà ïåðåìàãàòè. Ó ê³íî öå

äîïîìàãàº. Äî òîãî æ ÿ ïðîéøîâ
äâà ïðîåêòè “Ïåðøîãî” êàíàëó:
“Ç³ðêè íà ëüîäó” ³ “Ëüîäîâèêî-
âèé ïåð³îä”, ó ÿêèõ êàòàâñÿ ç Àí-
íîþ Áîëüøîâîþ ³ Àë³ñîþ Ãðå-
áºíùèêîâîþ. Àííà é Àë³ñà â³ä-
êðèâàëè äëÿ ìåíå ïðîôåñ³þ, ïå-
ðåäàâàëè àçè àêòîðñüêî¿ ìàéñòåð-
íîñò³ ïðè ï³äãîòîâö³ íîìåð³â, ÿê³
ìè ðîáèëè íà ëüîäó. Òå, ùî âî-
íè ìåí³ êàçàëè, ÿ âçàãàë³ çíàâ ³
ðàí³øå, àëå âñå-òàêè íà áàãàòî
ðå÷åé ïî÷àâ äèâèòèñÿ ³íàêøå. Íå
ò³ëüêè ç ïîãëÿäó ñïîðòñìåíà,
ÿêèé ö³ëåñïðÿìîâàíî ³äå äî ïî-
ñòàâëåíî¿ ìåòè, íå çàìèñëþþ÷èñü
íàä òèì, ùî òå ñàìå çàâäàííÿ
ìîæíà âèð³øèòè ³íàêøå. Îòðè-
ìàé ÿ òðîõè ðàí³øå àðòèñòè÷íèé
äîñâ³ä ñòâîðåííÿ îáðàçó, ó ñïîð-
ò³ âñå ìîãëî áóòè ùå ö³êàâ³øèì!

— Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî ñâî-
ãî ïåðñîíàæà Ìèêîëó Ðîêîòîâà. ×è
áàãàòî â íüîìó â³ä âàñ ³ ÿêà ÷àñòêà
ïðèäóìàíîãî, ç³ãðàíîãî?

— Áåçóìîâíî, ó íüîìó º ÷àñòè-
íî÷êà ìåíå. Äóìàþ, âîíà ñòàíî-
âèòü ïðèáëèçíî òðåòèíó öüîãî õà-
ðàêòåðó. Àëå º é ³ñòîòí³ â³äì³ííî-
ñò³. Ïî÷íåìî ç òîãî, ùî Ðîêîòîâ
çàéìàºòüñÿ òàíöÿìè íà ëüîäó, à ÿ
â æèòò³ çàéìàþñÿ ñïîðòèâíèì
ïàðíèì êàòàííÿì. Ó êîæíîãî âè-
äó º ñïåöèô³êà, ñâ³é ñòèëü, ïåðåé-
íÿòè ÿêèé ñêëàäíî, àäæå “òàíöþ-
ðèñòè” ³ “ïàðíèêè” âèêîíóþòü
ð³çí³ åëåìåíòè; ìè ïî-ð³çíîìó
êîâçàºìî é íàâ³òü ïî-ð³çíîìó ñòî¿-
ìî íà íîãàõ. Îñâî¿òè öþ òåõí³êó

áóëî äóæå âàæëèâî, îñê³ëüêè ïî
ñöåíàð³þ ãåðî¿ ñåð³àëó áåðóòü
ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ íàéâèùîãî
ð³âíÿ é êàòàþòü ñïðàâä³ ñêëàäí³
ïðîãðàìè.

Ç ³íøîãî áîêó, ì³é ãåðîé ìåòó-
øèòüñÿ, ïëóòàºòüñÿ ó ñâî¿õ ïî÷óò-
òÿõ äî êîõàíî¿ æ³íêè, íå ìîæå òâåð-
äî âèð³øèòè, êàòàòèñÿ ÷è í³. Öÿ
éîãî ÷àñòèíà — âèãàäàíà. Òàêèõ
ñóìí³â³â ó ìåíå íåìàº. Íó, ìîæå,
ò³ëüêè çîâñ³ì ìàëî-ìàëî. Ñêëàäí³
ñòîñóíêè ç ëþäüìè äîâîäèëîñÿ ãðà-
òè, àëå â æèòò³ ç³ ìíîþ òàêîãî íå
áóâàº. Òîìó îñîáëèâî âàæêî äàâà-
ëèñÿ åï³çîäè, ó ÿêèõ Ðîêîòîâ ÷åðåç
íåïðèºìíîñò³ ïðîñòî ñèäèòü âäîìà
³ áàãàòî ï’º. Àëå â ö³ëîìó, ÿê ìåí³
çäàºòüñÿ, ÿ âïîðàâñÿ ³ ç öèìè ñöå-
íàìè. Äåñü çîâñ³ì íåïîãàíî, äåñü —
ç ïåâíîþ íàòÿæêîþ.

— Ó÷àñòü ó ñåð³àë³ “Ïàëàþ÷èé
ë³ä” ñòàëî äëÿ Âàñ íåñïîä³âàíèì ïî-
âîðîòîì ó êàð’ºð³ é âçàãàë³ ó æèòò³
àáî öå çàêîíîì³ðí³ñòü? ×è áà÷èòå
âè ñåáå é íàäàë³ àêòîðîì?

— Çâè÷àéíî, öå áóâ íåñïîä³âà-
íèé ïîâîðîò äîë³. ² òðåáà ñêàçàòè,
ïðèºìíèé. Àäæå ïðèºìíî, êîëè ó
òàêèé âåëèêèé ïðîåêò çàïðîøóþòü
ëþäèíó âçàãàë³ ç âóëèö³. À öå çíà-
÷èòü, ùî òåáå ïîáà÷èëè, îö³íèëè
é â³ðÿòü, ùî òè âïîðàºøñÿ ç íî-
âîþ ñïðàâîþ. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ
ìàéáóòíüîãî, òî ìåí³ õîò³ëîñÿ á
ñïðîáóâàòè ùîñü ùå. Ó áóäü ÿêîìó
ðàç³, äîñâ³ä, îòðèìàíèé íà çéîì-
êàõ “Ïàëàþ÷îãî ëüîäó”, ìåí³ äî-
ïîìîæå é óæå äîïîìàãàº

Ó Íàö³îíàëüí³é îïåð³ â³äáóâñÿ ãàëà-êîíöåðò çà
ó÷àñòþ Àíàñòàñ³¿ Âîëî÷êîâî¿ òà Ðèíàòà Àðèôóë³íà
Ëåñÿ ÄÎÍ
“Õðåùàòèê”

У неділю в Національній
опері танцювали Анаста-
сія Волоч ова та Ринат
Ариф лін. Їхні імена на
театральних афішах зі ра-
ли свою роль: б в ан-
шла . Проте під час само-
о онцерт більше апло-
дисментів, я не дивно,
дісталося саме нерозре -
ламованим артистам на-
шо о театр , а та ож мо-
лодим танцівни ам із "Ки-
їв модерн-балет ", що ви-
ст пили на одній сцені з
російсь ими зір ами.

Öåé ãàëà-êîíöåðò ìîæíà áóëî á
íàçâàòè ñâîºð³äíèì áåíåô³ñîì
Àíàñòàñ³¿ Âîëî÷êîâî¿: âîíà éîãî
ðîçïî÷àëà, âîíà òàíöþâàëà ó êîæ-
íîìó äðóãîìó íîìåð³ ïðîãðàìè
ïåðøî¿ ïîëîâèíè âå÷îðà, âîíà æ
âò³ëèëà ãîëîâíó ãåðî¿íþ ó áàëåò³
“Øàõåðåçàäà” íà ìóçèêó Ðèìñüêî-
ãî-Êîðñàêîâà, ùî òðèâàâ óñå äðó-
ãå â³ää³ëåííÿ êîíöåðòó. Êîæíà ¿¿
ç’ÿâà íà ñöåí³, äî òîãî æ ùîðàçó
â ³íøîìó ðîçê³øíîìó âáðàíí³ —

äëÿ îêà âò³õà. Âåëè÷íà, òàëàíîâè-
òà, ãðàö³îçíà, ïðåêðàñíà, äîñêîíà-
ëà. Òàêà âîíà — êëàñè÷íà, âç³ðöå-
âà ó âñ³õ â³äíîøåííÿõ Àíàñòàñ³ÿ
Âîëî÷êîâà. Àëå â öüîìó-òî é êà-
ì³íü ñïîòèêàííÿ. Â ÿêèéñü ìî-
ìåíò “ïðàâèëüí³”, “³äåàëüí³” ðó-
õè Âîëî÷êîâî¿ ïåðåñòàþòü ïðàöþ-
âàòè íà ¿¿ îáðàç. Òî÷í³øå, ñàìå â³í,
öåé íåïîâòîðíèé îáðàç ç³ðêè ðî-
ñ³éñüêîãî áàëåòó ³ çàëèøàºòüñÿ. À
â³äòàê çäàºòüñÿ, ùî ïîðó÷ ³ç íèì
òüìÿí³þòü òåìïåðàìåíòíà Åä³ò Ï³-
àô, âèøóêàíà Æèçåëü, òåíä³òíèé
Ëåá³äü òà íèçêà ³íøèõ ãåðî¿íü,
ÿêèõ çîáðàæàëà Âîëî÷êîâà. Âèíè-
êàº ïàðàäîêñàëüíå â äàíîìó âè-
ïàäêó âðàæåííÿ, ùî õàðèçìà àð-
òèñòêè íàñò³ëüêè ñèëüíà, ùî
“øêîäèòü” ¿é ñàì³é, íå äàº áóòè
êèìîñü ³íøèì...

Ñõîæå íà òå, öå â³ä÷óâàëà á³ëü-
øà ÷àñòèíà ïóáë³êè, îñê³ëüêè àï-
ëîäóâàëè ëåãåíäàðí³é áàëåðèí³
ùèðî ³ âäÿ÷íî, àëå ñòðèìàíî.

Íàòîì³ñòü øêâàë îïëåñê³â âè-
êëèêàëè àðòèñòè íàøîãî òåàòðó.
Îñîáëèâî êîëè òàíöþâàëè ôðàã-
ìåíòè ç áàëåòó “Ãðåê Çîðáà”,
ÿêèé, ì³æ ³íøèì, íåùîäàâíî
óâ³éøîâ äî ðåïåðòóàðó òåàòðó
(ïðåì’ºðà â³äáóëàñÿ â ëèñòîïàä³
ìèíóëîãî ðîêó). ×îãî âàðòèé ñàì
òàíîê, äå îäèí îäíîãî êðàùå òàí-
öþâàëè â äóåò³ Ìàêñèì Ìîòêîâ

³ Îëåêñàíäð Øàïîâàë. Òóò áóëà ³
ñóòî ÷îëîâ³÷à àìá³ö³éí³ñòü, ³ àçàðò
ñóïåðíèöòâà, ³ ïåâíå ôðàíò³â-
ñòâî, ³ çàïàë, ³ åíåðã³ÿ.

Òàêîæ äîñèòü ö³êàâèìè âèäà-
ëèñÿ âèñòóïè ìîëîäèõ àðòèñò³â
“Êè¿â ìîäåðí-áàëåòó” ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Ðàäó Ïîêë³òàðó. Öå çîê-
ðåìà äóåò Îëåíè Äîëãèõ ³ Äìèò-
ðà Êîíäðàòþêà â ñóïðîâîä³ íà-
ðîäíî¿ ï³ñí³ “Íà óëèöå äîæäèê”.
Âîíè âèð³çíÿëèñÿ, ïî-ïåðøå,
òèì, ùî óð³çíîìàí³òèëè ñâî¿ì
òàíäåìîì “áðàò-ñåñòðà” (ïðî íèõ
³äåòüñÿ â ï³ñí³) òðàäèö³éí³ ëþ-
áîâí³ òàíäåìè. Êð³ì òîãî, âîíè
äóæå äîáðå âëîâèëè íàðîäíó îñ-
íîâó ³ òèïàæ ñâî¿õ ïåðñîíàæ³â:
äóðíåíüêà é íà¿âíà ñåñòðà, ÿêà
íå âëàäíà íàä ñâîºþ äîëåþ, ³
ñòàðøèé áðàò, ùî ëþáèòü ³ æàë³º
¿¿. Öåé äóåò, ìàáóòü, íàéîðèã³-
íàëüí³øèé çà âåñü âå÷³ð.

Âàðòî â³äçíà÷èòè é âèñòóï Îëü-
ãè Êîíäàêîâî¿ òà Îëåêñ³ÿ Áóñü-
êî, êîòð³ òàíöþâàëè ï³ä ñóïðîâ³ä
ìîëäàâñüêî¿ íàðîäíî¿ ï³ñí³. Ïî-
òð³áíà íåàáèÿêà ìóæí³ñòü, àáè
ïðîòðèìàòè ñâîãî ïàðòíåðà íà
ðóêàõ ÿêèõîñü ñåêóíä äâàäöÿòü,
ÿê öå çðîáèëà Êîíäàêîâà.

Óñþ äðóãó ïîëîâèíó âå÷îðà íà
ñöåí³ òàíöþâàëè “Øàõåðåçàäó” ç
Àíàñòàñ³ºþ Âîëî÷êîâîþ òà Ðèíà-
òîì Àðèôóë³íèì ó ãîëîâíèõ ðî-

ëÿõ. Ó òîé ÷àñ â îðêåñòðîâ³é ÿì³
ãðàâ ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð, êîò-
ðèì äèðèãóâàâ Àë³í Âëàñåíêî.
Îäíàê ì³ñ³þ ðåæèñåðà òóò âèêî-
íóâàâ ñþæåò àðàáñüêî¿ êàçêè ïðî

êîõàííÿ, ãàðåì ³ çðàäëèâó äðóæè-
íó. À óâàãó ïóáë³êè ïîâí³ñòþ ïî-
ãëèíóëè ðîçê³øí³ åðîòè÷í³ êîñ-
òþìè àðòèñò³â, ÿê³ ïðèäóìàëà
Ìàð³ÿ Ëåâèòñüêà

Дос оналі, ідеальні р хи Анастасії Волоч ової іноді навіть заважають їй
входити в образ ероїні

Àíòîí ÒÎÊÒÎÍÎÂ, 7+7ÿ, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Теле анал “1+1” продов-
ж є по аз теленовели
“Палаючий лід”. Поряд з
відомими а торами в се-
ріалі знялися найяс раві-
ші зір и фі рно о атан-
ня. На наші запитання
відповів засл жений май-
стер спорт , чемпіон світ
і Європи з фі рно о а-
тання Оле сій Тихонов,
я ий ви онав одн з о-
ловних ролей.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Гороскоп киянина на 3 березня
Сит�ації�дня�передбачити�неможливо.�Нічо�о�завчасно�не�план�йте,�а�по�ладіться�на�плин�подій.

Заб�дьте�про�мин�ле�і�не�д�майте�про�майб�тнє.�Реальність�пре�расна!�С�иньте�тя�ар�проблем,

відч�ття� ле��ості,� о�риленості� допоможе� заспо�оїтися,� відновити� втрачені� енер�орес�рси� та

реанім�вати�себе�від�стресів.�До�одержаної�інформації�поставтеся�обережно,�вона�може�б�ти

пере�р�ченою�і�збиватиме�з�пантели��.

Від�ОВНІВ�вима	ається�ма�сим�м��онцентрації�сил�і�ор	анізованості,�аби�не�п�стити�під���іс�намічені

справи.�Зміна�обстанов�и�не	ативно�позначиться�на�здоров’ї.�Е�ономте�сили,�більше�відпочивайте.

ТЕЛЬЦІ� налаштовані� оптимістично.�Сили� б’ють� через� �рай,�що� сприятиме� роз�віт�� особистості� та

реалізації�зад�мано	о.�Перед�вами�постан�ть�перспе�тивні�фінансові�	оризонти,�з’являться�нові�др�зі�та

по�ровителі.

БЛИЗНЯТА�схильні��опати�там,�де�не�треба,�а�та�ож� іти�на�повід���ч�жих�порад.�А�це�хибний�шлях.

Б�дьте�самі�собі�паном.�У�вас�	еніальна�ло	і�а,�і�завдя�и�їй�можна�розв’язати�б�дь-я�ий�в�зол�проблем.

Насолодж�йтеся��омфортом���робочом��офісі,�товарись�а�любов��оле	�най�раще�зі	ріє.�

РАКИ,�не�йдіть���ч�жий�храм�зі�своїм��ставом.�Там�є�свій�паламар,�впис�йтеся���вимо	и�обставин,� і

танцюйте�під�їхню�д�д��,�тоді���вас�все�б�де�	аразд.�Бажання�і�можливості�йтим�ть�в��нісон.�

ЛЕВИ,�на�особистом��небосхилі� 	орить�щаслива�зоря,�тож�знайомство�дня�може�перерости�в�пал��

пристрасть,�я�що�ви�поставитеся�до�цьо	о�серйозно.

ДІВИ�одержимі�д�хом�дослідни�а�і�першопроходця.�Головне�—�не�с�мніватися�в�напрям���обрано	о�шлях�,

а�впевнено�р�хатися�вперед.�Не��ни�айте�людних�зібрань�та�розважальних�вечіро�,�вони�триматим�ть�вас

��життєвом��тон�сі.

ТЕРЕЗИ,�дипломатія,��расномовство,�дар�пере�он�вати�—�нині�ваші�найвірніші�с�п�тни�и,�особливо�під

час�ділових�з�стрічей�та�вре	�лювання�сердечних�непороз�мінь.�Уміння�володіти�словом�—�дар�Божий,�і

вам�дано�це�ба	атство.�

СКОРПІОНИ,�не�йдіть�протореними�стеж�ами.�Реор	аніз�йтеся�і�ш��айте�нові�варіанти�для�розв’язання

назрілих�проблем,�по�ладаючись�на�інт�їцію�та��мітливість.�З�стрічі�та�спіл��вання�з�людьми,�я�их�ви�давно

не�бачили,�створять�піднесен��атмосфер��свята.�

СТРІЛЬЦІ�налаштовані�хоробро,�незалежні�та�ріш�чі,�я��ні�оли,�що�може�внести�дисонанс���стос�н�и�з

оточенням.� І� все-та�и� тримати� емоції� в� ��ла��� не� варто,� ліпше� виплесніть� їх� делі�атно,� аби� ні�о	о� не

образити.

КОЗОРОГИ,�не�навантаж�йте�себе�роботою,�знизьте�ділов��а�тивність,�енер	опотенціал�низь�ий,�тож�і

полін�ватися�не�	ріх.�Найліпше�влашт�вати�домашню�вечір���та�повеселитися�в�товарись�ом���олі.�

На�ВОДОЛІЇВ�очі��ють�захоплюючі�романтичні�при	оди.�Нині�ви�пест�ни�бо	ині��охання.�Проте�знайте,

що�під�лежачий��амінь�вода�не�тече!

РИБИ,�сліпо�дотрим�ючись�традицій�та�правил,�особливо�в�	р�повій�співпраці,�позитивно	о�рез�льтат�

не�отримаєте.�Дайте�всім�відчіпно	о� і�тр�діться�самостійно.�Вдома�варто�навести�порядо�� і�пови�идати

старі�речі.�Нині�вам�ле	�о�б�де�з�ними�розпрощатися �

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�

О�олошення

Від�рите�а�ціонерне�товариство�

“Комерційний�бан��“Премі�м”

повідомляє,�що�21��вітня�2009�ро��,�о�14.00��одині,�за

адресою:�м.�Київ,�в�л. Бастіонна,�1/36,�відб�д�ться�чер�ові

за�альні�збори�а�ціонерів�(�часни�ів)�товариства

Порядо��денний:

1. Про�затвердження�річної�фінансової�звітності�ВАТ�“КБ�“Премі�м”�за�2008�рі�.

2. Про� затвердження� звіт�� та� виснов�ів� Ревізійної� �омісії� ВАТ� “КБ� “Премі�м”� за

2008�рі�.

3. Про�затвердження�звіт��та�виснов���зовнішньо	о�а�дитора�за�2008�рі�.

4. Про�розподіл�приб�т��,�стро��та�порядо��виплати�дивідендів�за�2008�рі�.

З� до��ментами,�що� стос�ються� питань� поряд��� денно	о,� а�ціонери�ВАТ� “КБ

“Премі�м”�мож�ть�ознайомитись�до�дати�проведення�зборів�за�адресою;�м.�Київ,

в�л.�Бастіонна,�1/36,� за�місцезнаходженням�Від�рито	о�а�ціонерно	о� товариства

“Комерційний�бан��“Премі�м”.�Для��часті���зборах�а�ціонерам�необхідно�мати�з�собою

паспорт,� представни�ам� а�ціонерів�—� паспорт� та� оформлен�� з	ідно� чинно	о

за�онодавства� довіреність.� Реєстрація� а�ціонерів� (представни�ів� а�ціонерів)

відб�ватиметься�21��вітня�2009�р.�з�12.00�до�13.00�за�місцезнаходженням�товариства.

Основні�по�азни�и�фінансової�звітності�

ВАТ�“КБ�“ПРЕМІУМ”�за�2008�рі��(тис.��рн)

Рядо� Наймен�вання�статті 01.01.2009 01.01.2008

АКТИВИ

1
Кошти�в�Національном��бан���У�раїни�та�	отів�ові

�ошти�бан��
189�489 37�942

3 Кошти�в�інших�бан�ах 82�456 157�849

3.1. Резерви�під�забор	ованість�інших�бан�ів (176) (46)

3.2. Резерви���відсот�ах�до�а�тив� - -

6 Кредити,�що�надані: 279�767 71�700

6.1. Юридичним�особам 239�760 71218

6.2. Фізичним�особам 40�007 482

6.3. Резерви�під�забор	ованість�за��редитами (27�730) (1281)

6.4. Резерви���відсот�ах�до�а�тив� 10 2

9 Основні�засоби 41�590 43�492

10 Нематеріальні�а�тиви 115 71

11 Нараховані�доходи�до�отримання 4�971 900

11.1. У�том��числі�прострочені�нараховані�доходи 37 -

11.3.
Резерви� під� забор	ованість� за� нарахованими

доходами
(34) -

11.4. Резерви���відсот�ах�до�а�тив� 91 -

13 Інші�а�тиви 251 150

13.1. Резерви�під�інші�а�тиви - -

13.2. Резерви���відсот�ах�до�а�тив� - -

15 Усьо�о�а�тивів 570�699 310�777

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

16 Кошти�бан�ів 39�615 15�000

17 Кошти�юридичних�осіб 422�679 217�160

18 Кошти�фізичних�осіб 34316 7�395

21 Нараховані�витрати,�що�мають�б�ти�сплачені 2�421 262

22 Відстрочені�подат�ові�зобов’язання 2 -

23 Інші�зобов’язання 258 659

24 Усьо�о�зобов’язань 499�291 240�476

ВЛАСНИЙ�КАПІТАЛ

25 Стат�тний��апітал 70�000 70�000

28
Резерви,� �апіталізовані� дивіденди� та� інші�фонди

бан��
301 -

32 Приб�то�/Збито��поточно	о�ро�� 1�107 301

33 Усьо�о�власно�о��апітал� 71�408 70�301

34 Усьо�о�пасивів 570�699 310�777

ДП�“Міжнародний�центр�

еле�тронно-променевих�техноло�ій�ІЕЗ�

ім.�Є.�О.�Патона�НАНУ”�
(в�л.�Горь	о
о,�68)�

здасть,�на��он��рсних�засадах,�в�оренд��частин��по�рівлі,

площею�27,51��в.�м,�та�приміщення�технічно�о�поверх�,

площею�12,9��в.�м.�

Можлива�мета�ви�ористання:�встановлення�7�антен�та�розміщення�базової�станції

стільни�ово	о�зв’яз��.�

Стартова� вартість�місячної� оренди� відповідно� 460,81� 	рн/�в.�м� (без�ПДВ)� та

76,92� 	рн/�в.�м� (без�ПДВ)� плюс� відш�од�вання� �ом�нальних� та� інших� посл�	.

Додат�овою� �мовою�є� �омпенсація� переможцем� �он��рс�� витрат� на� здійснення

незалежної�оцін�и�об’є�тів�оренди�та�за�п�блі�ацію�о	олошення.�Кон��рс�відб�деться

24.03.2009�р.�о�10.00�в��.�603�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Горь�о	о,�68.�

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

отримати�за�тел./фа�с�287-13-88.

ДУ�“М�зей�народної�архіте�т�ри�та�поб�т�

У�раїни�НАН�У�раїни”
16.03.2009� р.� проводить� �он��рс� на� оренд�� нежитлових� приміщень

за	альною�площею�221,22��в.�м.�Стартова�ціна�за�1��в.�м/�міс.�с�ладає

25�	рн,�ПДВ�та��ом�нальні�сплач�ються�о�ремо.�

За�довід�овою�інформацією�звертатися�

за�тел.�526-25-27,�526-57-86.

ДУ�“М�зей�народної�архіте�т�ри�та�поб�т�

У�раїни�НАН�У�раїни”

16.03.2009�р.�проводить��он��рс�на�оренд��асфальтованих�майданчи�ів

за	альною�площею�60��в.�м.�Стартова�ціна�за�1��в.�м/�міс.�с�ладає�5�	рн,

ПДВ�та��ом�нальні�сплач�ються�о�ремо.�

За�довід�овою�інформацією�звертатися�

за�тел.�526-25-27,�526-57-86.

У�зв’яз���із�втратою

сл�жбово	о�посвідчення�СДПІ

Гель�О�сани�Володимирівни,

посвідчення�серії�УЦА

№ 049825�від�02.10.08�видане

Державною�Подат�овою

Адміністрацією —�

вважати�недійсним.

Реда�ція�	азети�“Хрещати�”�продає�автомобіль�ВАЗ-21099�1998�ро���вип�с��.

Колір�—�сірий�металі�, пробі	�264�т.��м.

Потрібні���зовні�роботи.�Ціна�12500�	ривень.

Телефон�для�довідо��234-27-35.

З	ідно�з�ч.�4�ст.�26�За�он��У�раїни�

“Про�	осподарсь�і�товариства”�та�ч.�4

ст.�81�Господарсь�о	о��оде�с��У�раїни�

ДОЙЧЕ�БАНК

АКЦІЄНҐЕЗЕЛЬШАФТ

[DEUTSCHE�BANK�

AKTIENGESELLSCHAFT]�

повідомляє� про� намір� створити

від�рите� а�ціонерне� товариство

“Дойче�Бан��ДБУ”.�Та�ож�на�ви�о-

нання�вимо	�ч.�4�ст.�153�Цивільно-

	о��оде�с��У�раїни�повідомляється,

що�від�рите�а�ціонерне�товарист-

во�“Дойче�Бан��ДБУ”�створюється

однією�особою.

ПОВІДОМЛЕННЯ�

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

ЗАТ�“Ренесанс�Життя”

Правління�ЗАТ�“Ренесанс�Життя”�повідомляє�про

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

20 �вітня�2009�ро���о�10.00�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л. М.�Пимонен�а,�13,��орп�с�1,�офіс�1А/21.

Порядо��денний:

1. Прийняття�рішення�про�збільшення�стат�тно	о��апітал�.

2. Прийняття�рішення�про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�та�затвердження

прото�ол��рішення�про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій.

3. Прийняття� рішення� про� визначення� �повноважено	о� ор	ан�� Товариства�щодо

затвердження� рез�льтатів� реалізації� а�ціонерами� переважно	о� права� на

придбання� а�цій:� достро�ово	о� за�інчення� розміщення� а�цій;� затвердження

рез�льтатів� за�рито	о� (приватно	о)� розміщення� а�цій� та� звіт�� про�рез�льтати

за�рито	о�(приватно	о)�розміщення�а�цій.

4. Затвердження�річних�фінансових�рез�льтатів�діяльності�Товариства�за�2008�рі�.

5. Роз	ляд� питання� про� розподіл� приб�т��� та� виплат�� дивідендів� а�ціонерам

Товариства�за�2008�рі�.

Реєстрація� а�ціонерів� відб�деться� 20� �вітня� 2009� ро��� з� 9.00� до� 10.00.

Для реєстрації� представни�ам� а�ціонерів� необхідно� пред’явити� до��мент,�що

підтвердж�є�повноваження�особи�на�представництво���за	альних�зборах�а�ціонерів

(довіреність,�до��менти�про�призначення�тощо)�та�до��мент,�я�ий�посвідч�є�особ�

представни�а�(паспорт).

Інформація,�що�noдається�на�ви�онання�вимо��статті�40�За�он�

У�раїни�“Про��осподарсь�і�товариства”:

Мотиви� збільшення� стат�тно�о� �апітал�:� збільшення� стат�тно	о� �апітал�

відб�вається�для�зал�чення�додат�ових��оштів,�необхідних�для�розвит���стат�тної

діяльності�ЗАТ�“Ренесанс�Життя”.

Спосіб� збільшення� стат�тно�о� �апітал�:� проведення� додат�ово	о� вип�с��

а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості.

Мінімальний�розмір�збільшення�стат�тно�о��апітал�:�200�000�	ривень.

Прое�т�змін�до�стат�т�,�пов’язаних�із�збільшенням�стат�тно�о��апітал�:

п.�7.1.�Стат�т��Товариства�ви�ласти���реда�ції:

Стат�тний� �апітал� Товариства� (далі� —� “Стат�тний� Капітал”)� становить

25 500 000�(двадцять�п’ять�мільйонів�п’ятсот�тисяч)�	ривень.

п.�7.2.�Стат�т��Товариства�ви�ласти���реда�ції:

Стат�тний�Капітал�поділено�на�25�500� (двадцять�п’ять� тисяч�п’ятсот)�простих

іменних�а�цій�номінальною�вартістю�1�000�(одна�тисяча)�	ривень��ожна.�Стат�тний

Капітал��творюється�з�вартості�в�ладів�А�ціонерів,�внесених�внаслідо��придбання

ними�А�цій.

Дані� про� �іль�ість� а�цій,�що� вип�с�аються� додат�ово,� та� їх� за�альна

вартість:�додат�ово�вип�с�ається�200�(двісті)�простих� іменних�а�цій,�за	альною

номінальною�вартістю�200�000�(двісті�тисяч)�	ривень.

Права� а�ціонерів� при� додат�овом�� вип�с��� а�цій:� за� а�ціонерами

збері	ається�переважне�право�на�придбання�а�цій�додат�ово	о�вип�с���пропорційно

до�їх�част�и���стат�тном���апіталі�товариства.

Дата�почат���і�за�інчення�підпис�и�на�а�ції,�що�вип�с�аються�додат�ово:

за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�б�де�проведено���2�етапи.�Дата�підпис�и�б�де

визначена�За	альними�зборами�при�прийнятті�рішення�про�збільшення�стат�тно	о

�апітал�.

Порядо��відш�од�вання�власни�ам�а�цій�збит�ів,�пов’язаних�зі�змінами

стат�тно�о� �апітал�:� нарах�вання� а�ціонерам� збит�ів� та� їхнє� відш�од�вання

внаслідо��додат�ово	о�вип�с���а�цій�не�передбачається.

З� інформацією� та� до��ментами,�що� пов’язані� з� поряд�ом�денним�За	альних

зборів,�а�ціонери�мож�ть�ознайомитися�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Пимонен�а,�13,

�орп�с�1,�офіс�№�1А/21.

Голова�Правління�Є.�Ні�іфоров

ЗАТ�”Пост-Київ�і�К°”�

Код�ЄДРПОУ�31086580

Повідомляє� про� с�ли�ання

чер�ових� за�альних� зборів

а�ціонерів,� я�і� відб�д�ться

17 �вітня�2009�ро���за�адресою:

03040,� м. Київ,� в�л.� Василь-

�івсь�а,�3,�об�11.00.�

Порядо��денний:

- Звіт� 	олови� правління� про

фінансово-	осподарсь��� діяльність

за�2008�рі�.

- Звіт�ревізійної��омісії�за�2008�рі�.

- Затвердження� річних� рез�льтатів

	осподарсь�ої� діяльності� та

фінансової�звітності�Товариства�за

2008�рі�.

- Розподіл� приб�т��� товариства� за

2008�рі�.

- Внесення� змін� в� стр��т�р�

підприємства.

- Створення� відо�ремлених

підрозділів�(філій).

- За�риття�відо�ремлених�підрозділів

(філій).

- Різне.

Реєстрація� а�ціонерів� та� їх

представни�ів� здійснюватиметься� за

місцем� проведення� зборів� 17� �вітня

2009�ро���з�10.00�до�10.30.

Довід�и�за�телефонами:�

8(044)227-31-59.

8(044)599-10-91

Правління

Кіль�ість�працівни�ів�бан���на��інець�звітно	о�період��(2008�рі�)�становила�59 осіб.�

Правління�ВАТ�“КБ�“Премі�м”

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр�	азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.
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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 406
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Діана ДОРОЖКІНА, дизайнер:
—Насправді, чим с ладніша сит -

ація раїні, житті, тимбільше люди-
на пра не до змін. Подібно до то о,
я ми че аємо ново о ро , сподіва-
ючись на спіх і за ад ючи бажання,
та само ми че аємо і на перше бе-
резня. Мовляв, оли перестане до-
щити, сніжити, засяє сонце, з’являть-
ся віти, тоді й життя стане ращим.
Том перше березня — це одне із
най ращих свят і антидепресантів! Я
вже в інці люто о почала д мати —
швидше б весна! Я д маю, цієї вес-
ни в одязі б де відхід від похм рих
ольорів дожиттєрадісних, яс равих,
адже всі зас чали за оптимізмом,
піднятим настроєм. Ма симальний
позитивізм, сі ольориодя ,щопо-
ліпш ють настрій,—цеа т альна сві-
това тенденція.

Олена ОСАДЧА, х дожни :
— З ново о ро , напевне! На

мою д м , весна завжди в серці
людини. Весна — це образ надії,
відродження, оновлення. Мені
здається, що ожна людина має
поставити перед собою запитан-
ня: “Що в мені змінюється? Про-
б дж юся я чи продовж ю спа-
ти?”. Справжня весна починаєть-
ся зі свята Бла овіщення, оли ар-
хан ел Гавриїл сповістив Діві Ма-
рії добр звіст про те, що в неї
народиться Христос Спаситель.
Але чи ч є людина цю звіст Бо-
а? Чи можемо прийняти її, від -
н тися на неї, дозволити чом сь
вищом діяти через нас? Весна
на ад є про наше особисте від-
родження, дар є нам надію на
спасіння...

ß ÷åêàþ 
íà âåñíó...

Оле сандр ПАБАТ, деп тат Київради:
— "Одіссея апітана Блада", я а захоплювала тим,

що розповідала про піратів і море, а та ож вчила про
те, я важливо дотрим вати слова. Любив, звичайно,
і ниж "Тим р та йо о оманда" з її розповідями про
добрі справи оманди.

Леонід ГОПАНЧУК, х дожни :
— Я майб тній х дожни ниж ах д же любив роз-

лядати ілюстрації. Я йшов до бібліоте и в том селі,
де я народився, брав аз и і дивився малюн и. Любив
"Коти орош а" і десь відч вав себе та им, я і він, силь-
ним. Любив аз про сестрицю Альон ш і брата Іва-
на, завжди просив сестр прочитати її. У том місці, де
Іван азав: "Сестрице, виплинь, виплинь на бере !", я
не мі втриматися, щоб не пла ати. Я нама ався що-
раз взяти себе в р и і... знов починав пла ати. По-

добалася й аз а про принца, я ий дострибн в до прин-
цеси — це ніби зна то о, що на б дь-я висот в жит-
ті можна підстрибн ти. Прочитавши аз , я одини дві
ходив і відч вав себе ероєм — Коти орош ом, лица-
рем на оні... Та й нині, пере лядаючи ероїчний фільм,
відч ваю себе часом ролі ероя. Щодо ілюстрацій,
хотів би зробити омплімент видавництв "Абаба ала-
ма а", х дожни и я о о створюють висо опрофесійні
ілюстрації до азо . Дитині це д же подобається! Адже
сьо одні ба ато що примітивіз ють, а спе тр польот ди-
тячої д ші і її переживань має б ти широ ий.

Аліна ГРОСУ, співач а:
— "33 нещастя", потім читала ниж и за ш ільною

про рамою, напри лад, "Пеппі Дов апанчоха". Люблю
омедійні, фантастичні й реалістичні твори, а нині біль-
ше читаю мамин літерат р .

ßêà óëþáëåíà êíèæêà
âàøîãî äèòèíñòâà?

Êèÿíè 
íå ëþáëÿòü çèìè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ç ïî÷àòêó çèìè — 37 %
2. Ç íîâîãî ðîêó — 22 %
3. Ç 1 ëþòîãî — 20 %
4. Â³ä ñüîãîäí³ — 14 %
5. Âçàãàë³ íå ÷åêàâ íà âåñíó — 8 %

Ïðèç äëÿ Òàòêà Éâàíà
²âàí Àíäðóñÿê ñòàâ ëàóðåàòîì êîíêóðñó ïðîçè
äëÿ ä³òåé “Çîëîòèé ëåëåêà-2008”
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Мин ло о четвер а в Київ-
сь ій алереї мистецтв
"Лавра" відб лася цере-
монія на ородження пере-
можців ІІ Все раїнсь о о
он рс творів для дітей
молодшо о, середньо о
та старшо о ш ільно о ві-

"Золотий леле а". Пер-
ш премію номінації
"Молодший ш ільний ві "
отримав відомий пись-
менни Іван Андр ся .
Своїх засл перед раїн-
сь ою літерат рою автор
не запереч є, проте за-
значає, що оловним
творцем своїх те стів він
вважає свою малень
донь .

Êîíêóðñ "Çîëîòèé ëåëåêà" îð-
ãàí³çîâàíî Ïåðøèì Íàö³îíàëü-
íèì òåëåêàíàëîì, âèäàâíèöòâîì
"Ãðàí³-Ò" òà Ñõ³äíîºâðîïåéñüêèì
áàíêîì. Öüîãî ðîêó äî ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³ áóëî íàä³ñëàíî 1235
îðèã³íàëüíèõ òâîð³â. Ïèñüìåííèê
²âàí Àíäðóñÿê, ÿêèé ï³ä ÷àñ ó÷àñ-
ò³ ó êîíêóðñ³ ô³ãóðóâàâ ï³ä ïñåâ-
äîí³ìîì Òàòêî Éâàí, ñâîþ Ïåð-
øó ïðåì³þ çäîáóâ çà ïîâ³ñòü "Õòî
áî¿òüñÿ çàé÷èê³â". Æàíð ñâîãî
òâîðó Àíäðóñÿê âèçíà÷àº ÿê ïî-
â³ñòü-ãðà ³ ç³çíàºòüñÿ, ùî éîãî ãî-
ëîâíîþ ìóçîþ, à òàêîæ ñï³âàâòî-
ðîì áóëà äîíüêà Ñòåôàí³ÿ, òîæ
ïåðåìîãà íàëåæèòü ñàìå ¿é.

²âàí Àíäðóñÿê íàðîäèâñÿ â ñå-
ë³ Âåðáîâåöü íà Ãóöóëüùèí³.
Âèùó ô³ëîëîã³÷íó îñâ³òó îòðè-
ìàâ â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîìó ïå-
äàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³. Æèâå ó
Êèºâ³. Â³í º àâòîðîì ÷èñëåííèõ
ïîåòè÷íèõ çá³ðîê, ñåðåä ÿêèõ
"Äåïðåñèâíèé ñèíäðîì" (1992),
"Îòðóºííÿ ãîëîñîì" (1996), "Ñàä
ïåðåë³òíèé" (2001), êíèãè ïðî-
çîâèõ òâîð³â "Âóðãóí", ÿêà âè-

éøëà 2005 ðîêó. Òàêîæ Àíäðó-
ñÿê — áàòüêî òðüîõ ä³òåé, áàãà-
òî ïðàöþº íà íèâ³ äèòÿ÷î¿ ë³òå-
ðàòóðè: ç-ï³ä éîãî ïåðà âèéøëî
äåê³ëüêà çá³ðîê äèòÿ÷èõ â³ðø³â,
"Çâ³ðÿ÷à àáåòêà", äå íà êîæíó ë³-
òåðó ïðèïàäàº ñâ³é çâ³ð, çá³ðêà
êàçîê "Çàé÷èêîâà êíèæå÷êà",
äèòÿ÷à ïîâ³ñòü "Ñòåôà ³ ÷àêàë-
êà" òà ³íø³.

Çàðàç ²âàí Àíäðóñÿê ³ç äîíü-
êîþ ïðàöþþòü íàä íîâèìè òâî-
ðàìè. Ó "Âèäàâíèöòâ³ Ñòàðîãî
Ëåâà" ãîòóºòüñÿ äî äðóêó ïîâ³ñòü
"Ñîðîêîïóäà". À ó âèäàâíèöòâ³

"Ãðàí³-Ò", îêð³ì ïåðåìîæíèö³
êîíêóðñó "Çîëîòèé ëåëåêà", çàðàç
íà ðîçãëÿä³ ïîâ³ñòü Àíäðóñÿêà
"Êàáàí äèêèé". Òîæ, ñõîæå, "äî-
ðîñëèé" ïèñüìåííèê Àíäðóñÿê
îñòàòî÷íî "çäèòèí³âñÿ". Ùî é íå
äèâíî, àäæå, ÿê çàçíà÷àº ñàì
ïèñüìåííèê, éîãî óëþáëåíèì ÷è-
òà÷åì º äèòèíà â³êîì â³ä íóëÿ ³
äåñü äî äâàíàäöÿòè-òðèíàäöÿòè
ðîê³â. "Äîêè âîíà ùå ñïðèéìàº
òåêñò íàñàìïåðåä íà ð³âí³ ïî÷óò-
ò³â — à âæå â³äòàê ö³ ïî÷óòòÿ ñõè-
ëÿþòü ¿¿ äî ³íòåëåêòóàëüíîãî â³ä-
ãîìîíó",— çàçíà÷àº â³í
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Я чекав на весну:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Íà ñõ³äí³é òåðèòîð³¿ ñí³ã. Â³òåð ï³â-

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

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð
ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³
—2...—4°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Іван Андр ся зазначає, що йо о м зою, а та ож співавтором повісті, я а
здоб ла перш премію на он рсі, б ла донь а Стефанія, тож перемо а
належить саме їй
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