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Ó ñóïåðìàðêåòàõ ïðîäàþòü 
íåäîáðîÿê³ñí³ ïàñêè
Êîì³ñ³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïåðåâ³ðèëà “Àøàí”

Õî÷à äî îäíîãî ç íàéóëþáëåí³øèõ ðî-
äèííèõ ñâÿò — Âåëèêîäíÿ ùå ê³ëüêà äí³â,
ó âåëèêèõ ³ ìàëåíüêèõ òîðãîâåëüíèõ çà-
êëàäàõ ñòîëèö³ âæå â³ä÷óâàºòüñÿ àæ³îòàæ.
Á³ëüø³ñòü êèÿí, à îñîáëèâî ò³, õòî ñòðîãî
äîòðèìóº ïîñòó ³ çãîëîäí³â áåç óëþáëåíèõ
äåë³êàòåñ³â, ïî÷àëè íàïîâíþâàòè õîëî-
äèëüíèêè ñàëüöåì, êîâáàñàìè òà øèíêîþ.
ßêî¿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³þ ïðîïîíóþòü ìåø-

êàíöÿì ì³ñòà â ìàãàçèíàõ, âèð³øèëè ç'ÿñó-
âàòè ôàõ³âö³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â. Çàîäíî ïå-
ðåâ³ðèëè ³ ñêàðãè, ùî íàäõîäÿòü â³ä ïîêóï-
ö³â äî ñall-öåíòðó.

Äëÿ êîíòðîëüíî¿ çàêóïêè îáðàëè îäèí ç
íàéá³ëüøèõ â Êèºâ³ ñóïåðìàðêåò³â "Àøàí",
äîáðå â³äîìèé íèçüêèìè ö³íàìè. Ìåíø
í³æ ãîäèíà çíàäîáèëîñÿ ïåðåâ³ðÿëüíèêàì,

àáè íàïîâíèòè õàð÷àìè â³çîê. Ïîêëàëè ³
ì'ÿñî, ³ õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè, ³ ãîð³ë÷àí³...

Íàéá³ëüøå ïðåòåíç³é áóëî äî ãîëîâíîãî
ñâÿòêîâîãî àòðèáóòó — ïàñêè. Çà ñëîâàìè
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîíòðîëþ
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â çãàäàíîãî óïðàâë³í-
íÿ Êàòåðèíè Ìî¿ñåºíêî, íà á³ëüøîñò³ âçÿ-
òèõ ó ìàãàçèí³ ïàñîê íåìàº ³íôîðìàö³¿ ïðî
ñêëàä. Â ³íøèõ — îäðàçó ê³ëüêà àáñîëþò-
íî ð³çíèõ â³äîìîñòåé, ç ÷îãî âèïå÷åíî öåé
õë³á. Áóëè é òàê³ âèðîáè, òåðì³í ïðèäàòíî-
ñò³ ÿêèõ çàê³í÷óºòüñÿ çà ê³ëüêà äí³â äî Âå-
ëèêîäíÿ. "Àëå íàéá³ëüøå âðàæàº ÿê³ñòü âè-
ï³÷êè, — ñêàçàëà ïàí³ Ìî¿ñåºíêî. — Ïàñ-
êè íåïðèâàáëèâîãî âèãëÿäó, êðèâ³, ç òð³ùè-
íàìè ïî áîêàõ, òîáòî áóëî ãðóáî ïîðóøå-
íî òåõíîëîã³þ âèðîáíèöòâà". Ïîïðè öå, âè-
ð³á ìàº óñþ äîçâ³ëüíó äîêóìåíòàö³þ, íàâ³òü
³ç Äåðæñòàíäàðòó Óêðà¿íè. ßê ç'ÿñóâàëîñÿ,
òàêó ïðîäóêö³þ ñóïåðìàðêåòó ïîñòà÷àº ÏÏ
"Áîãàòèð" ³ç ñåëà Õîòîâà Êèºâî-Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

Ñåðåä âèëó÷åíèõ âèðîá³â áóëî é ÷èìà-
ëî ì'ÿñíèõ, çîêðåìà ñàëà. Òàê, íà ïðîäóê-
ö³¿ ç Ïåòð³âö³â Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ íåìàº
³íôîðìàö³¿ ùîäî óìîâ çáåð³ãàííÿ. Òðàïëÿ-
ëèñÿ óïàêîâêè ç âèïðàâëåíèìè òåðì³íàìè
ñïîæèâàííÿ àáî æ áóëî ò³ëüêè âêàçàíî,
êîëè ðîçôàñîâàíî òîâàð. À îñü ãîð³ë÷àí³
âèðîáè ïåðåâ³ðÿòü ó ñïåö³àëüí³é ëàáîðàòî-
ð³¿, õî÷à êîøòóº öå íåäåøåâî.

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîíòðîëþ ïðîäî-
âîëü÷èõ òîâàð³â ÃÓ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ
ñïîæèâà÷³â Þë³ÿ Êîâàëåíêî ïîâ³äîìè-
ëà, ùî íà íåäîáðîñîâ³ñíèõ âèðîáíèê³â
÷åêàþòü ñïî÷àòêó ïðèïèñè òà âèëó÷åí-
íÿ òîâàðó, à ïîò³ì — øòðàôè. Òàê³ ïå-
ðåâ³ðêè òðèâàòèìóòü ó ì³ñò³ é íàäàë³, íà-
ñàìïåðåä ó òèõ òîðãîâåëüíèõ çàêëàäàõ,
íà ðîáîòó ÿêèõ íàéá³ëüøå ñêàðæàòüñÿ
êèÿíè. Íåçàáàðîì ïåðåâ³ðÿòü òàêîæ ðèí-
êè. Òàì óâàãó çâåðòàòèìóòü íà îáðàõó-
âàííÿ, îáâ³øóâàííÿ, íåäîáðîÿê³ñí³ñòü
ïðîäóêö³¿
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Літніх иян працівни ам с пермар етів найле ше обд рити — старень і часто не мож ть прочитати з чо о вироблений товар або недобачать "перебитий" термін споживання
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Я ість прод ції, відповідні сертифі ати на неї та належн до мента-
цію перевірили вчора в тор овельних мережах столиці фахівці Голов-
но о правління з питань захист прав споживачів. Пішли до рам-
ниць, на робот я их найбільше с аржаться ияни. Зо рема в с пер-
мар еті "Ашан" виявили чимало вели одніх пасо , ви отовлених з по-
р шенням техноло ії. На більшості б ло в азано різн інформацію про
с лад вироб . Не відповідали дійсності й дані про дея і види м'ясної
прод ції. О рім ма азинів, столиці почн ть перевіряти рин и.
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Ç äâîäåííèì ðîáî÷èì â³çèòîì ó÷îðà äî
Êèºâà ïðèáóâ ïðåçèäåíò Ñîþçó ºâðîïåé-
ñüêèõ ôóòáîëüíèõ àñîö³àö³é Ì³øåëü Ïëàò³-
í³. Ðàçîì ³ç ³íøèìè ïðåäñòàâíèêàìè â³í
ïðî³íñïåêòóº ïðîöåñ ï³äãîòîâêè Óêðà¿íè äî
ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012. Ðîçøèðåíó íàðàäó ç
ïðåäñòàâíèêàìè äåëåãàö³¿, â³öå-ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòðîì ²âàíîì Âàñþíèêîì òà ïðåçèäåíòîì
Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Ãðèãîð³ºì Ñóðê³ñîì çà-
ïëàíóâàëè ïðîâåñòè ñüîãîäí³ ó Áóäèíêó
ôóòáîëó. Âèñîêîïîñàäîâö³ íàñàìïåðåä çáè-
ðàþòüñÿ îáãîâîðèòè ñòàí ³íôðàñòðóêòóðè ó
ì³ñòàõ, ÿê³ ïëàíóþòü ïðèéìàòè ìàò÷³. Íà-
ãàäàºìî, ùî ó ñòîëèö³ äî ÷åìï³îíàòó ðåêîí-
ñòðóþþòü ñòàä³îí “Îë³ìï³éñüêèé”. Òàêîæ
³ç îáîâ’ÿçêîâèõ âèìîã çàïëàíîâàíî ðåìîíò
äîð³ã òà áóä³âíèöòâî ãîòåë³â. Îñòàíí³õ ó Êè-
ºâ³ ìàº ç’ÿâèòèñÿ 55, ïðè÷îìó íàéá³ëüøå
ïîòð³áíî òðèç³ðêîâèõ çàêëàä³â. Çà ñëîâàìè
ïîñàäîâö³â, îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ ï³äãîòîâ-
êè ³íôðàñòðóêòóðè êðà¿íè íà ñüîãîäí³ ñòà-
ëà êðèçà, à â³äïîâ³äíî — íåñòà÷à êîøò³â.
×îòèðè ì³ñòà, ÿê³ ä³ñòàíóòü ïðàâî ïðèéìà-
òè ìàò÷³ ªâðî-2012, ³íñïåêòîðè ÓªÔÀ îãî-
ëîñÿòü 8 òðàâíÿ

Ñòèõ³éíèõ ðèíê³â 
íå äîïóñòÿòü

Ó ÊÌÄÀ â÷îðà â³äáóëàñÿ íàðàäà ç ïèòàíü
âðåãóëþâàííÿ íåñàíêö³îíîâàíî¿ òîðã³âë³ õàð-
÷îâèìè ïðîäóêòàìè ó ì³ñò³. Ï³ä ãîëîâóâàí-
íÿì ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿ ÷èíîâíèêè òàêîæ îá-
ãîâîðèëè íåäîïóùåííÿ ó âåñíÿíî-ë³òí³é ïå-
ð³îä çðîñòàííÿ ð³âíÿ òà ñïàëàõ³â êèøêîâèõ
³íôåêö³é. Íàãàäàºìî, ùî ó ñòîëèö³ ïî÷àëî-
ñÿ âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè “Ì³ñüê³ ðèíêè”.
Îñòàííÿ ïåðåäáà÷àº îáëàøòóâàííÿ ñïåö³àëü-
íî â³äâåäåíèõ ìàéäàí÷èê³â äëÿ ïðîäàæó ïðî-
äóêö³¿, à â³äïîâ³äíî ³ ïîïåðåäíþ ïåðåâ³ðêó
òîâàð³â

Çà íàéêðàùó ïèñàíêó 
ïîäàðóâàëè ôîòîàïàðàò

Êîíêóðñ äëÿ øêîëÿð³â “Âåëèêîäíÿ ïè-
ñàíêà” â³äáóâñÿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³.
Çà ðîáîòè òà ëþáîâ äî òðàäèö³¿ ïåðåìîæ-
ö³â íàãîðîäèëè ö³ííèìè ïðèçàìè. Òàê, çà
ïåðøå ì³ñöå Äàðèíà ×åðåâî ç³ øêîëè ¹ 186
îäåðæàëà ôîòîàïàðàò. Øêîëÿð³â òàêîæ îá-
äàðóâàëè ìîá³ëüíèì òåëåôîíîì, êàðàîêå òà
ãðîøîâèìè ïðåì³ÿìè. Êð³ì òîãî, êîæåí ³ç
íèõ îòðèìàâ ñïðàâæí³ ïèñà÷êè äëÿ âèãîòîâ-
ëåííÿ ìàéáóòí³õ øåäåâð³â, âèãîòîâëåí³ íà
Çàêàðïàòò³

Òðàäèö³¿ íàö³îíàëüíèõ 
ìåíøèí ðîçâèâàòèìóòü

Ó ìåð³¿ ïðîâåëè íàðàäó íàö³îíàëüíî-êóëü-
òóðíèõ ãðîìàä ñòîëèö³. Òàì ïðåçåíòóâàëè
ïëàí ñï³âïðàö³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðà-
âàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é ÊÌÄÀ ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè íàöìåíøèí. Íà÷àëüíèê â³äïî-
â³äàëüíîãî çà íàïðÿìîê óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ
Îëüãà Âëàñåíêî ïðåäñòàâèëà ïðîåêò Ïðîãðà-
ìè ñïðèÿííÿ ãàðìîí³çàö³¿ ì³æíàö³îíàëüíèõ
â³äíîñèí ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà ï³äòðèìêè óêðà¿í-
ö³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü çà ìåæàìè Óêðà¿íè, íà
ïåð³îä äî 2012 ðîêó. Âîíà çàçíà÷èëà, ùî äî-
êóìåíò ñïðÿìîâàíèé íà çàäîâîëåííÿ íàö³î-
íàëüíî-êóëüòóðíèõ ïîòðåá, çáåðåæåííÿ òà
ðîçâèòîê åòí³÷íî¿, êóëüòóðíî¿ òà ìîâíî¿ ñà-
ìîáóòíîñò³ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, ÿê³ ìåø-
êàþòü ó ñòîëèö³. Ó ïðîãðàì³ âèçíà÷åíî ïð³î-
ðèòåòí³ çàâäàííÿ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ¿õí³õ êîíñòèòóö³éíèõ
ïðàâ ó ñôåð³ ì³æíàö³îíàëüíèõ â³äíîñèí.
Ó÷àñíèêè íàðàäè çàïåâíèëè, ùî óõâàëåííÿ
äîêóìåíòà ñïðèÿòèìå êîìïëåêñíîìó ðîçâèò-
êó âñ³õ íàö³îíàëüíîñòåé, ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ
ïðîæèâàþòü ó Êèºâ³ òà Óêðà¿í³, à çàëó÷åííÿ
äî ¿¿ ðåàë³çàö³¿ ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêî¿ ä³à-
ñïîðè ùå á³ëüøå ïîë³ïøèòü öåé ïðîöåñ

ÀÍÎÍÑ
У п’ятницю о 13.00 на сайті азети “Хреща-

ти ” відб деться інтернет- онференція з на-
родним артистом У раїни Павлом Зібровим.
Поставити свої запитання можна за адресою
http://kreschatic.kiev.ua/chat/

Êè¿â ÿê áðåíä
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Столична символі а б де плат-
ною для всіх підприємств. Деп -
тати Київради не бачать підстав
звільняти від оплати навіть о-
м нальні підприємства, адже
вони одерж ють із бюджет міс-
та значно більше, ніж сплач ють
"іменно о подат ". Винят и
можливі, я що підприємство на-
дасть ва ом ар ментацію ви-
ляді фінансових до ментів.

Á³ëüøîñò³ ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ äîâå-
äåòüñÿ ñïëà÷óâàòè çà âèêîðèñòàííÿ ñëîâà
“Êè¿â” ó âëàñí³é íàçâ³, íàâ³òü ÿêùî öå êî-
ìóíàëüí³ óñòàíîâè. Ïðî öå â÷îðà éøëîñÿ
íà çàñ³äàíí³ áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè.
“Äëÿ ïîäàòêîâî¿ óæå íå º àðãóìåíòîì, ùî
íàçâà ëèøå âêàçóº íà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
ï³äïðèºìñòâà. Ïîäàòê³âö³ íàïîëÿãàþòü, ùî
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ âêàçàíî â àäðåñ³, é öüî-
ãî äîñòàòíüî”, — ïîÿñíèëà ïåðøèé çàñòóï-
íèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî
óïðàâë³ííÿ ²ðèíà Àðòþõ.

Íåïåðåêîíëèâèìè º çàÿâè êåð³âíèê³â
ï³äïðèºìñòâ ïðî í³áèòî îáòÿæëèâ³ñòü òà-
êèõ âèïëàò. Íàïðèêëàä, ³ç ïðîõàííÿì íà-
äàòè ï³ëüãè ç³ ñïëàòè çà âèêîðèñòàííÿ ñëî-
âà Êè¿â ó âëàñí³é íàçâ³ ïîäàëî ÊÏ “Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ”. Îäíàê âèÿâèëîñÿ, ùî çà
ï³âòîðà ðîêó ï³äïðèºìñòâî ñïëàòèëî âñüî-
ãî 48 òèñ. ãðí òàêîãî “³ìåííîãî ïîäàòêó”.
×ëåíè áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ ââàæàëè ñóìó
“ïðîñòî ì³çåðíîþ”.

Ó ìèíóëîìó ðîö³ ì³ñòî âèä³ëèëî ÊÏ
“Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñó” 17 ìëí ãðí íà ïðè-
äáàííÿ ïàðêîìàò³â. Äåïóòàòè êàæóòü, ùî
ï³äïðèºìñòâî îäåðæóº íà ðîçâèòîê çíà÷íî
á³ëüøå, òîìó ïðîñèòè ïðî 30 òèñ. ãðí íà
ð³ê — íå ãîäèòüñÿ. Àáè ðîç³áðàòèñÿ, ÷è
çâ³ëüíÿòè ³íøèõ “ïðîõà÷³â” â³ä òàêî¿ ñïëà-
òè, òåïåð ³ç íèõ âèìàãàòèìóòü äîêóìåíòè
ïðî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, çîêðåìà ïðî
ïðèáóòêè, à òàêîæ ïðî ðîçì³ð ñïëà÷åíîãî
ïîäàòêó çà âèêîðèñòàííÿ íàçâè Êèºâà.
×ëåí áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ ââàæàº, ùî ìîæ-
íà ðîçãëÿäàòè çâ³ëüíåííÿ â³ä ñïëàòè òèõ
ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ âèêîíóþòü âàæëèâ³ ñîö³-
àëüí³ çàâäàííÿ ³ íå çàéìàþòüñÿ êîìåðö³ºþ.

Øàíñ çâ³ëüíèòèñÿ â³ä ñïëàòè çà âèêî-
ðèñòàííÿ ñèìâîë³êè Êèºâà ìàº ÂÀÒ “Ìåò-
ðîáóä”. Ï³äïðèºìñòâî îäåðæàëî íàçâó ùå
1949 ðîêó ³ íèí³ çìóøåíå ñïëà÷óâàòè çíà÷-

í³ ñóìè. Ó 2006 ðîö³ öèôðà ñòàíîâèëà 
300 òèñ. ãðí, ó 2007-ìó — 600 òèñ. ãðí, 
ó ìèíóëîìó ðîö³ âæå 900 òèñ. Íà ñüîãîäí³
íàãðîìàäèëîñÿ 1,8 ìëí ãðí.

Îäíàê ð³÷ ó òîìó, ùî ºäèíèì çàìîâíè-
êîì ï³äïðèºìñòâà º âëàñíå ñòîëèöÿ. “Êè-
¿âìåòðîáóä” ñüîãîäí³ áóäóº ìåòðîïîë³òåí,
à òàêîæ äðóãó ã³ëêó ãîëîâíîãî êàíàë³çàö³é-
íîãî êîëåêòîðà. Íà 99 % êîøòè ï³äïðèºì-
ñòâî îäåðæóº ç áþäæåòó Êèºâà. Òîæ ì³ñòó
çà âèêîðèñòàííÿ éîãî íàçâè ñïëà÷óº ñàìå
ì³ñòî. Çãàäàíèõ 1,8 ìëí ãðí äîâåäåòüñÿ âè-
ä³ëèòè ç áþäæåòó, à “äîðîãîþ” 20 % ç ö³º¿
ñóìè âèðàõóþòü äëÿ äåðæàâè. ×åðåç öå Êè-
ºâó âèã³äíî çâ³ëüíèòè “Êè¿âìåòðîáóä” â³ä
ñïëàòè çà ñèìâîë³êó. Àëå íàâ³òü òàêå î÷å-
âèäíå ð³øåííÿ áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ óõâàëþ-
âàòèìå ëèøå íà íàñòóïíîìó çàñ³äàíí³, íà
ÿêå ïîïðîñèëè ó ï³äïðèºìñòâà ïîâíèé ïà-
êåò ô³íàíñîâèõ äîêóìåíò³â.

Òîä³ ñàìå ðîçãëÿíóòü ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî
çàòâåðäæåííÿ ñòàòóòíîãî ôîíäó ÊÏ “Êè-
¿âïàðêòðàíñ”. Íà ñüîãîäí³ öþ öèôðó íå
ïðîïèñàíî ó ñòàòóò³ ï³äïðèºìñòâà. Ìèíó-
ëîãî ðîêó ì³ñòî äîäàëî òðàíñïîðòíèêàì 
92 ìëí íà çá³ëüøåííÿ ñòàòóòíîãî ôîíäó. Òà
îñê³ëüêè éîãî íåìàº îô³ö³éíî, ïîäàòê³âö³
âèð³øèëè, ùî öå ïðèáóòîê, ³ õî÷óòü âçÿòè
ç ñóìè

Ñòîëèöÿ çóñòð³ëà 
ïðåçèäåíòà ÓªÔÀ

Çà âèêîðèñòàííÿ íàçâè ñòîëèö³ ïëàòèòèìóòü 

Ó÷îðà äëÿ ä³òåé øêîëè ¹ 75 âëàøòó-
âàëè ñïðàâæíº ñâÿòî. Ìóçèêà, áàãàòî
ãîñòåé òà ùå é àâòîãðàôè â³ä îë³ìï³é-
ñüêî¿ ÷åìï³îíêè Êàòåðèíè Ñåðåáðÿí-
ñüêî¿. Ñàìå òàê â³äáóâàëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ
ðàíêîâî¿ ã³ìíàñòèêè äëÿ øêîëÿð³â. “Öå
ãàðíà òðàäèö³ÿ, ïðî ÿêó ìè çàáóëè
îñòàíí³ìè ðîêàìè, — ïîÿñíèëà ãîëîâà
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ, ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî Àëëà Øëàïàê.— Ñüî-
ãîäí³ ìè áà÷èìî îá’ºäíàííÿ äåïóòàò-
ñüêîãî êîðïóñó, âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â
ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é ³ ñïîðòñìåí³â, ³
ìè äîâåäåìî, ùî íàâ³òü áåç êîøò³â áþ-
äæåòó ìîæíà ðîáèòè òàê³ ãàðí³ é ïîçè-
òèâí³ ðå÷³”. Íàãàäàºìî, íåùîäàâíî íà
çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ äåïóòàòè ï³äòðèìàëè
ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðî-
ãðàìè “Ðàíêîâà ã³ìíàñòèêà” äëÿ øêîëÿ-
ð³â 1—12 êëàñ³â.

Â÷èòåëü ô³çêóëüòóðè Ñåðã³é Äæóõ ðîç-
ïîâ³â, ùî çàãàëîì ä³òè ïîçèòèâíî
ñïðèéìàþòü ³äåþ çàðÿäêè. “Á³ëüø³ñòü
êàæå, ùî çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ — öå
ìîäíî”, — çàçíà÷èâ â³í. ² ñïðàâä³, áà-
ãàòî ä³òåé, îñîáëèâî ñòàðøîêëàñíèê³â,
ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòèêó”, ùî çàéìàþòü-
ñÿ ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, ³ öå ¿ì äî
âïîäîáè.

Òèì ÷àñîì ó÷îðà àêòèâí³øå çàéìàëà-
ñÿ âïðàâàìè ìàëå÷à. Çàðÿäêó øêîëÿðè-
êè ñïðèéìàëè ÿê çàáàâó, òîìó îõî÷å ïî-
âòîðþâàëè âïðàâè çà ãîñòÿìè òà â÷èòå-
ëåì. Êàòåðèíà Ñåðåáðÿíñüêà, ÿêà ðîçðî-
áèëà êîìïëåêñ âïðàâ äëÿ ó÷í³â, ðîçïî-
â³ëà, ùî äëÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ã³ìíàñòè-
êó îñó÷àñíÿòü, à äëÿ ä³òëàõ³â çðîáëÿòü
á³ëüø ³ãðîâîþ. “Ö³ âïðàâè — óí³âåðñàëü-
í³, ó íèõ àêöåíò çðîáëåíî íà òîìó, ùîá
ïðîêèíóòèñÿ òà ðîç³ì’ÿòè âñ³ ãðóïè ì’ÿ-
ç³â, — ïîÿñíèëà îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà,
— öÿ ë³êóâàëüíî-êîðèãóâàëüíà ã³ìíàñ-
òèêà îáîâ’ÿçêîâî äàñòü õîðîø³ ðåçóëüòà-
òè”.

ßêùî íàïðèê³íö³ òðàâíÿ ìåäè÷íå îá-
ñòåæåííÿ øêîëÿð³â ï³äòâåðäèòü ïîçèòèâ-
í³ ðåçóëüòàòè òàêî¿ çàðÿäêè, òî ç 1 âå-
ðåñíÿ âñ³ øêîëÿð³ Êèºâà ðîáèòèìóòü ô³-
çè÷í³ âïðàâè ïåðåä ïî÷àòêîì çàíÿòü. Òî-
ä³ ïðîãðàìà ñòàíå çàãàëüíîì³ñüêîþ, ³
ìîæíà áóäå ãîâîðèòè ïðî âèä³ëåííÿ
êîøò³â ³ç ì³ñüêîãî áþäæåòó

Спів олова фра ції Бло Леоніда Черновець о о Алла Шлапа певнена, що добр традицію
ран ової заряд и столичні ш оли потрібно повертати
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Øêîëÿð³ Ïå÷åðñüêà 
“çàðÿäèëèñÿ”
Âðàí³øí³ âïðàâè äëÿ íèõ ïðîâîäèëè Àëëà Øëàïàê 
òà Êàòåðèíà Ñåðåáðÿíñüêà
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Ран ов імнасти для ш олярів презент вали вчора на Печерсь .
Учні від молодших до старшо ласни ів разом із оловою омісії Ки-
ївради з питань охорони здоров’я Аллою Шлапа та олімпійсь ою
чемпіон ою Катериною Серебрянсь ою ви он вали нес ладні фі-
зичні вправи під весел м зи . Потом на ро и ш олярі побі ли
жвавими й бадьорими. До інця ро ран ов заряд робитим ть
тіль и ш олах Печерсь о о район , я що е сперимент б де вда-
лим, із 1 вересня йо о запровадять всіх за альноосвітніх за ла-
дах столиці.
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Íàä³ÿ ÂÅÐÍÈÃÎÐÀ: “Ìè ïåðåâåëè 
ïåíñ³îíåð³â ³ç ïðîáëåìíèõ áàíê³â 
ó ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ”
У столичних пенсіонерів
немає затримо із випла-
тами пенсій. Попри риз ,
їм і надалі обіцяють вчас-
но приносити роші і пе-
реводити з нестабільних
омерційних бан ів до по-
штових відділень. Тим ча-
сом забор ованість до
Пенсійно о фонд насам-
перед серед підприємств-
бан р тів із ро в рі
зростає і нині становить
120 млн рн. Про це
"Хрещати " розповіла
начальни Головно о
правління пенсійно о
фонд У раїни в Києві.

— Íàä³º Ôåäîð³âíî, ÿêà íèí³ ñè-
òóàö³ÿ ç âèïëàòîþ ïåíñ³é ó ì³ñò³?
Àäæå, ÿê â³äîìî, íà äåÿêèõ ñòî-
ëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâàõ òà îðãàí³çà-
ö³ÿõ çàðîá³òíó ïëàòó âèäàþòü ³ç çà-
òðèìêîþ.

— Ð³÷ ó òîìó, ùî çàáîðãîâàíî-
ñò³ ç âèïëàòîþ ïåíñ³é ó ñòîëèö³
íåìàº ³ í³êîëè íå áóëî. ß ïåðå-
êîíàíà, ùî í³êîëè íå áóäå, áî ìè
ïåðåâèêîíóºìî íàäõîäæåííÿ
êîøò³â äî ïåíñ³éíîãî ôîíäó. Çà
ïåðøèé êâàðòàë íèí³øíüîãî ðî-
êó ç³áðàëè ïîíàä ïëàí íà 220
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Òàêèì ÷èíîì
ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷óºìî ñâîº ô³-
íàíñóâàííÿ. Îêð³ì öüîãî, êîøòè
îäåðæóºìî â³ä äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó íà âèïëàòó ïåíñ³é â³éñüêî-
âîñëóæáîâöÿì çã³äíî ç çàêîíàìè
“Ïðî ïðîêóðàòóðó”, “Ïðî äåð-
æàâíó ñëóæáó”. Òîìó ïðîáëåì ³ç
âèïëàòîþ ïåíñ³é ó Êèºâ³ íåìàº.
Âèïëàòè çä³éñíþþòüñÿ â÷àñíî ç
4 äî 25 ÷èñëà ùîì³ñÿöÿ.

— Àëå æ ³ñíóþòü ïðîáëåìè ç
áîðãàìè äî ïåíñ³éíîãî ôîíäó íà-
ñàìïåðåä ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áàí-
êðóò³â?

— Ñïðàâä³, òàêà ïðîáëåìà º.
Áîðãè äî ïåíñ³éíîãî ôîíäó çðîñ-
òàþòü ÷åðåç íåñâîº÷àñíó ñïëàòó
âíåñê³â. ßêùî íà ï³äïðèºìñòâ³ º
çàáîðãîâàí³ñòü ³ç çàðîá³òíî¿ ïëà-
òè, âîíà àâòîìàòè÷íî ïåðåõîäèòü
³ íà ïåíñ³éíèé ôîíä. Ïåðåêîíà-
íà, ùî Êè¿â, íàñàìïåðåä ÿê ñòî-
ëèöÿ, ïîâèíåí ìàòè çíà÷íî ìåí-
øó çàáîðãîâàí³ñòü. Ïðîòÿãîì 18
ðîê³â ³ñíóâàííÿ ïåíñ³éíîãî ôîí-
äó òàêî¿ ñèòóàö³¿, ÿê íèí³, ùå í³-
êîëè íå áóëî. Íàïðèêëàä, íà çà-
âîä³ “Ãåíåðàòîð”, ÿêèé º áàíêðó-
òîì ³ í³÷îãî íå âèãîòîâëÿº, ïðà-
ö³âíèêàì íàðàõîâóþòü çàðîá³òíó

ïëàòó. Õî÷à ï³äïðèºìñòâî íå âè-
ðîáëÿº ïðîäóêö³þ, ìàºìî øòó÷-
íå íàðàõóâàííÿ îïëàòè ³ øòó÷í³
áîðãè äî ïåíñ³éíîãî ôîíäó. Ãà-
äàþ, ùî öå íå ºäèíà ñòðóêòóðà â
ñòîëèö³. Àëå öèì ìàþòü ïåðåéìà-
òèñÿ â³äïîâ³äí³ îðãàíè, à íå ôà-
õ³âö³ íàøîãî óïðàâë³ííÿ.

— ßêà íèí³ ñóìà çàáîðãîâàíîñò³
ï³äïðèºìñòâ ³ç ñïëàòè âíåñê³â ó
Êèºâ³?

— ßêùî òðè ðîêó òîìó ñóìà
áîðãó ñòàíîâèëà ëèøå 20 ì³ëüéî-
í³â, òî ñüîãîäí³ âîíà ïåðåâèùóº
120 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

— Ñê³ëüêè íàðàç³ â ñòîëèö³ ìåø-
êàº ïåíñ³îíåð³â ³ ÿêó â ñåðåäíüîìó
ùîì³ñÿ÷íó ñóìó âèïëàò ïåðåäáà÷å-
íî äëÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ êèÿí?

— Ó ñåðåäíüîìó ìè ùîì³ñÿöÿ
âèïëà÷óºìî 988 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü. Òàêà íàðàç³ ïîòðåáà. Óñüîãî
æ ó ì³ñò³ ðàçîì ³ç â³éñüêîâèìè
ìåøêàº 708 òèñÿ÷ ïåíñ³îíåð³â.

— ßê áóòè òèì ïåíñ³îíåðàì, ÿê³
îòðèìóþòü ãðîø³ ÷åðåç êîìåðö³éí³
áàíêè? Àäæå â³äîìî, ùî îñòàíí³
â³ä÷óâàþòü ñêðóòó ùîäî ãîò³âêè.

— Ó Ïåíñ³éíîìó ôîíä³ Óêðà-
¿íè º òåíäåðíà êîì³ñ³ÿ, ÿêà óõâà-
ëþº ð³øåííÿ ùîäî çìîãè áàíê³â
îáñëóãîâóâàòè ïåíñ³îíåð³â. ßê
÷ëåí ö³º¿ êîì³ñ³¿ ÿ áóâàþ íà âñ³õ
¿¿ çàñ³äàííÿõ. Êîæåí ïåíñ³îíåð
ìàº ïðàâî âèáîðó, äå îæåðæóâà-
òè ãðîø³ — íà ïîøò³ ÷è â áàíêó.
Íàøå çàâäàííÿ ïåðåâåñòè êîøòè
äî áàíêó, à äîãîâ³ð ñòîñîâíî îò-
ðèìàííÿ ïåíñ³é óêëàäàºòüñÿ ì³æ
áàíêîì ³ ãðîìàäÿíàìè. Ð³÷ ó ò³ì,
ùî á³ëüø³ñòü ïðîáëåìíèõ áàíê³â
ìè ïåðåñòàëè ô³íàíñóâàòè ³ íå
ïåðåðàõîâóºìî ¿ì ãðîø³. Òîìó êî-
ëèøí³õ êë³ºíò³â êîìåðö³éíèõ óñ-
òàíîâ ìè ïåðåâåëè íà ïîøòîâ³
â³ää³ëåííÿ. Õòî âñå æ òàêè õî÷å
ïðàöþâàòè ç áàíêîì, ïèøå â³ä-
ïîâ³äíó çàÿâó ³ ìè ïåðåâîäèìî ¿õ
çíîâó äî êîìåðö³éíî¿ ô³íàíñîâî¿
ñòðóêòóðè. Çà îñòàíí³õ äâà ì³ñÿ-
ö³ ìè íå ìàºìî çâåðíåíü ³ ñêàðã
ç öüîãî ïðèâîäó. Àæ³îòàæ â³äáó-
âàâñÿ ó ñ³÷í³, êîëè ìè çì³íèëè
äàòè âèïëàòè ïåíñ³é. Ðàí³øå öå
â³äáóâàëîñÿ ç 2 äî 22 ÷èñëà ùî-
ì³ñÿöÿ.

— ×è ïåðåäáà÷àºòüñÿ íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì çá³ëüøåííÿ ïåíñ³é?

— Íèí³øíüîãî ðîêó âæå â³äáó-
ëîñÿ ï³äâèùåííÿ ïåíñ³é äëÿ
îêðåìèõ êàòåãîð³é. Íàñàìïåðåä
ïåðåðàõóíêó ï³äëÿãàëè íåïðàöþ-
þ÷³. Äëÿ íèõ, à öå 433 òèñÿ÷³ îñ³á,
ç ïåðøîãî êâ³òíÿ â³äïîâ³äíî äî
ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â â³ä

11 áåðåçíÿ 2009 ðîêó ïðîâåäåíî
ïåðåðàõóíîê ïåíñ³é. Òîáòî, ¿ì
âñòàíîâëåíî ï³äâèùåííÿ ïåíñ³é ó
ðîçì³ð³ 7,5 ãðèâåíü. Ç ïåðøîãî
ëèïíÿ öÿ ñóìà ñòàíîâèòèìå âæå
14 ãðèâåíü 20 êîï³éîê çàì³ñòü
7,50 ãðèâåíü. À ç ïåðøîãî æîâò-
íÿ — 28 ãðèâåíü 40 êîï³éîê çà-
ì³ñòü 14 ãðèâåíü 20 êîï³éîê. Äà-
íå ï³äâèùåííÿ ñòîñóºòüñÿ íåïðà-
öþþ÷èõ îñ³á äî óñ³õ âèä³â ïåíñ³é.
Îêð³ì öüîãî, ç ïåðøîãî áåðåçíÿ
ïåðåðàõóíîê ïåíñ³é â³äáóâñÿ äëÿ
ïðàö³âíèê³â ëüîòíî-âèïðîáóâàëü-
íîãî ñêëàäó öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿ ç çà-
ñòîñóâàííÿì êîåô³ö³ºíòó ï³äâè-
ùåííÿ, ÿêèé çàñòîñîâóþòü äî çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè, — 1,33696.

— Âàøå ñòàâëåííÿ äî ³äå¿ ñòâî-
ðåííÿ â ñòîëèö³ êîìóíàëüíîãî ïåí-
ñ³éíîãî ôîíäó...

— Îñîáèñòî ÿ äî öüîãî ñòàâëþ-
ñÿ ïîçèòèâíî. Òîìó ùî íîâà
ñòðóêòóðà íå ñòàíîâèòèìå êîíêó-
ðåíö³¿ äëÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó
Óêðà¿íè. Àäæå ìè äåðæàâíà
ñòðóêòóðà, ÿêà ïåðåäáà÷åíà çàêî-
íîì. ßê ïåðåäáà÷åíî Çàêîíîì
ïðî ñòâîðåííÿ òàêèõ êîìóíàëü-
íèõ ïåíñ³éíèõ ôîíä³â. Ìîæëè-
âî, ¿õ ïîòð³áíî áóëî ñòâîðþâàòè
äåùî ðàí³øå, êîëè áóëî á³ëüøå
ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íàðàç³
æ çíà÷íî äîøêóëÿº êðèçà. Çàãà-
ëîì æå âàæëèâèì ìîìåíòîì º òå,
ùîá íà ÷îë³ òàêîãî íåäåðæàâíî-
ãî ïåíñ³éíîãî ôîíäó áóëà ëþäè-
íà, êîòðà äáàëà á íå ïðî âëàñíå
çáàãà÷åííÿ, à íàñàìïåðåä áóëà çà-
ö³êàâëåíà ó ðîçâèòêó ôîíäó,
çá³ëüøåíí³ êîøò³â, ÿê³ íàäõîäÿòü
â³ä âêëàäíèê³â. Òîáòî êîøòè, ÿê³
íàäõîäèëè á äî êîìóíàëüíèõ
ïåíñ³éíèõ ôîíä³â, ï³äòðèìóâàëè
á ïðèâàáëèâ³ ³íâåñòèö³éí³ ïðî-
ãðàìè — íå çáèòêîâ³, à ïðèáóò-
êîâ³. Ãàäàþ, ùî ó íàøîìó ì³ñò³
òàêèõ ïðîãðàì âèñòà÷àº

Розмовляв Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”

Íàéá³ëüøå çàðïëàòó 
íåäîîòðèìóþòü êîìóíàëüíèêè
Ïðàö³âíèêàì çàáîðãóâàëè 120 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Ïðîáëåìó ç çàáîðãîâàíîñò³ ïî
çàðïëàòí³ ó ñòîëèö³ îáãîâîðèëè
íà îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ êîëåã³¿
ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Çà
ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ïðàö³ é çàéíÿòîñò³
ÊÌÄÀ Òåòÿíè Êèñåëüîâî¿, õî-
÷à íàðàç³ äèíàì³êà ñêîðî÷åííÿ
ðîáî÷èõ ì³ñöü çìåíøèëàñÿ, çà-
áîðãîâàí³ñòü íàâïàêè çðîñëà.

“Â Óêðà¿í³ íà ïåðøå áåðåçíÿ

âîíà âæå ïåðåâèùèëà 1,6 ì³ëüÿð-
äà ãðèâåíü, ó Êèºâ³ öÿ öèôðà ñòà-
íîâèëà ïîíàä 180 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü,— çàçíà÷èëà âîíà.— Íàé-
á³ëüøå ïîòåðïàþòü áóä³âíèöòâî,
ïðîìèñëîâ³ñòü, òðàíñïîðòíà òà
ô³íàíñîâà ñôåðè. Ñàìå âîíè çà-
çíàëè íàéá³ëüøîãî ñêîðî÷åííÿ
ôàõ³âö³â”.

Ïàí³ Êèñåëüîâà çàïåâíèëà, ùî
ïðîòÿãîì áåðåçíÿ â Êèºâ³ ïî-

êàçíèêè âäàëîñÿ çìåíøèòè íà
60 ìëí ãðí. Ïîïðè öå á³ëüø³ñòü
ï³äïðèºìñòâ, çîêðåìà áóä³âåëü-
íà ô³ðìà “ÒÌÌ”, äå áîðã ïåðåä
ïðàö³âíèêàìè ñòàíîâèòü 15 ìëí
ãðí, íå äîòðèìóþòüñÿ çàêîíî-
äàâñòâà ùîäî ïåðøî÷åðãîâîñò³
âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè. À öå,
çã³äíî ç çàêîíîì, º ïðèâ³ëåéî-
âàíèì ïëàòåæåì ³ íå ìîæå ñòîÿ-
òè â ÷åðç³ ñåðåä ³íøèõ âèïëàò.
Ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ çàëèøàºòüñÿ
íà çàâîä³ “Ãåíåðàòîð”, ÿêèé íå
ïðàöþº, à áîðã³â ìàº íà 15 ìëí.
Íå ë³ïø³ ñïðàâè íà “Áóðåâ³ñíè-
êó”, â ³íñòèòóò³ “Ã³äðîïðèëàä”,
Ïðîìàêàäåì³¿, ï³äïðèºìñòâ³
“Ðàä³àí”.

Ó òðàíñïîðòíèê³â îñíîâíèé
áîðã ³ç âèïëàò çàðîá³òíî¿ ïëàòè
ïðèïàäàº íà “Êè¿âïàñòðàíñ”. Ãî-
ëîâíà ïðè÷èíà — íåäîô³íàíñó-
âàííÿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó íà
20,8 ìëí ãðí, ùå 10 ìëí ïîêè ùî

íå ïðèéøëè ç ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³.
Íà äåÿêèõ ï³äïðèºìñòâàõ, çîêðå-
ìà ïðîìèñëîâèõ, áîðãè âäàëîñÿ
çíà÷íî ïîãàñèòè. Íà “Àâ³àíò³” çà-
âäÿêè ñòàá³ë³çàö³éíîìó ôîíäó íà
28,8 ìëí ãðí çá³ëüøèëè ñòàòóò-
íèé êàï³òàë. Íà äóìêó ôàõ³âö³â,
ùîá êðèçà íå òîðêíóëàñÿ é ãóìà-
í³òàðíî¿ ãàëóç³, ïîòð³áíà âèâàæå-
íà ñèñòåìíà ðîáîòà óñ³õ îðãàí³â
âëàäè, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.

Òðîõè ïîë³ïøèëèñÿ ñïðàâè â
ðàéîíàõ. Çîêðåìà ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ñóìà áîðãó çìåíøèëàñÿ
âäâ³÷³, à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà
6 ìëí. Ñåðåä áîðæíèê³â ïåðåâàæ-
íî êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà. Íà-
ðàç³ ç ïðàö³âíèêàìè ðîçðàõîâóþ-
òüñÿ çà áåðåçåíü—êâ³òåíü.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãî-
ëóá÷åíêà, íåçàáàðîì â óðÿä³ çà-
ñëóõîâóâàòèìóòü, ÿê ó ñòîëèö³
âèð³øóþòü ïèòàííÿ ³ç ïîãàøåí-

íÿì çàáîðãîâàíîñò³ ïî çàðîá³ò-
í³é ïëàò³. “Ñòîëè÷íà âëàäà ââà-
æàº, ùî âèïëàòà çàðïëàòè ³ ïðèé-
íÿòòÿ çàõîä³â, ÿê³ çàáåçïå÷óâàëè
á öåé ïðîöåñ, º íà ñüîãîäí³ íàé-
ñåðéîçí³øîþ ïðîáëåìîþ,— ïå-
ðåêîíàíèé â³í.— Òîìó âñ³ çóñèë-
ëÿ ìè ñïðÿìîâóºìî íà ìàêñè-
ìàëüíå âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàí-
íÿ”. Çà éîãî ñëîâàìè, ìàºìî ñåð-
éîçíó äèíàì³êó ùîäî ïîë³ïøåí-
íÿ ñèòóàö³¿. “ßêùî íà ïåðøå áå-
ðåçíÿ ñóìà áîðãó â ñòîëèö³ ñòà-
íîâèëà 180 ìëí ãðí, òî íèí³ âæå
120 ìëí ãðí, — çàçíà÷èâ ïàí Ãî-
ëóá÷åíêî.— Íàøå çàâäàííÿ äî
ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó äîâåñòè
¿¿ äî ð³âíÿ 2008 ðîêó. Òîáòî, äî
9—10 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü”. Çà ñëî-
âàìè ïàíà Ãîëóá÷åíêà, á³ëüøî¿
çàáîðãîâàíîñò³ â Êèºâ³ í³êîëè íå
áóëî, òîìó ðîáèòèìóòü óñå, àáè
ïîë³ïøèòè ñèòóàö³þ ³ç âèïëàòà-
ìè çàðïëàòè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Е ономічна риза стала причиною не тіль и с орочен-
ня робочих місць, а й несвоєчасної виплати заробітної
плати. У столиці забор ованість ся н ла познач и по-
над 120 млн рн. Найбільше потерпають місті б ді-
вельна, транспортна ал зі та промисловість. Попри
тр днощі, вже до інця нинішньо о ро передбачаєть-
ся розв’язати проблем і зменшити с м бор
12 разів.
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Ó ïîøóêàõ
çîëîòî¿
ñåðåäèíè

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"
finance@kreschatic.kiev.ua

Я им чином заборона бан ам
забирати заставне майно
в позичальни ів вплине
на редитний рино раїни?

— Àêòèâí³ñòü, ÿêó äåìîíñòðóþòü óêðà¿íñüê³
çàêîíîäàâö³ ùîäî çàñòàâíîãî ìàéíà êîìåðö³é-
íèõ áàíê³â, íå ìîæå íå òóðáóâàòè áàíê³âñüêó
ñï³ëüíîòó ³ á³çíåñîâå ñåðåäîâèùå çàãàëîì.
Çîêðåìà ÷èñëåíí³ çàêîíîïðîåêòè, ùî çàáîðî-
íÿþòü áàíêàì âèëó÷àòè çàñòàâíå ìàéíî â ðîç-
ðàõóíîê çà ïîãàøåííÿ êðåäèòíîãî áîðãó ³ ÿê³
óñêëàäíþþòü ïðîöåäóðó âèëó÷åííÿ òàêîãî
ìàéíà, ñòâîðþþòü äîäàòêîâèé òèñê íà êðå-
äèòíèé ðèíîê òà ³í³ö³éîâàí³ ç ïîïóë³ñòè÷íèõ
ì³ðêóâàíü. Àäæå ââåäåííÿ òàêèõ íîðì ï³äðè-
âàº äîâ³ðó äî ñàìî¿ ñèñòåìè áàíê³âñüêîãî êðå-
äèòóâàííÿ. Òîáòî ÿêùî ïîçè÷àëüíèê íå ìî-
æå ñïëàòèòè êðåäèò, òî â³í ìàº áóòè ïîêàðà-
íèì. Íàðàç³ æ çà ïðàâèëüíîãî ï³äõîäó òà ç äî-
ïîìîãîþ ðîçóìíîãî þðèñòà òåîðåòè÷íî âèñå-
ëèòè ïîçè÷àëüíèêà ³ç çàñòàâíîãî ïîìåøêàí-
íÿ ôàêòè÷íî íåìîæëèâî. Öå âèçíàþòü ³ ñàì³
áàíê³ðè. Òîìó ìîæíà ñêàçàòè òàê: ò³, õòî âçÿâ
êðåäèò ó áàíêàõ, òåîðåòè÷íî ìîæóòü íå ïëà-
òèòè çà íèì, à äàâàòè ãðîø³ êâàë³ô³êîâàíîìó
þðèñòîâ³, ÿêèé çì³ã áè çâîë³êàòè öåé ïðîöåñ
íà ê³ëüêà ðîê³â (ÿêùî íå íà äåñÿòèð³÷÷ÿ).
Çðåøòîþ ñïðàâà ïåðåéäå â ðîçðÿä áåçíàä³é-
íèõ êðåäèò³â. Îäíàê íå ñë³ä çàáóâàòè, ùî òà-
êà ñèòóàö³ÿ ñêîðî çàê³í÷èòüñÿ, îñê³ëüêè ñàì³
áàíêè ÷³òê³øå âèïèñóâàòèìóòü ó â³äïîâ³äíèõ
çàêîíàõ ïðîöåñ âèëó÷åííÿ çàñòàâíîãî ìàéíà.
Íàðàç³ æ ïîë³òèêà âèçíà÷àº åêîíîì³÷í³ ïðî-
öåñè â êðà¿í³. Çâ³ñíî æ, º äîáðîñîâ³ñí³ ïëàò-
íèêè çà êðåäèòàìè. Àëå ò³ íîâîââåäåííÿ, ÿê³
íàìàãàþòüñÿ çàïðîâàäèòè íàðîäí³ äåïóòàòè,
ðîáëÿòü ïëàòåæ³ íàâ³òü ñóìë³ííèõ ïîçè÷àëü-
íèê³â íåäîö³ëüíèìè. Àäæå íàâ³ùî â òàêîìó
ðàç³ âèêîíóâàòè óìîâè êðåäèòíîãî äîãîâîðó,
ÿêùî ïàðëàìåíò óñêëàäíèòü ïðîöåñ âèëó÷åí-
íÿ çàñòàâíîãî ìàéíà ó íåäîáðîñîâ³ñíèõ ïî-
çè÷àëüíèê³â. Òîáòî òàêèì ÷èíîì òåîðåòè÷íî
ìîæíà áåçêàðíî áðàòè êðåäèòè â áàíêàõ òà íå
ïîâåðòàòè êîøò³â. Öå ìîæëèâî ëèøå ç îãëÿ-
äó íà êîðîòêîñòðîêîâó ïîë³òè÷íó äîö³ëüí³ñòü:
ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ ìîæëèâî, ùî òàê³
çì³íè áóäóòü ïîçèòèâíèìè, îäíàê íàäàë³ öå
íåãàòèâíî ïîçíà÷èòüñÿ íà åêîíîì³ö³ çàãàëîì.
Àäæå òàê³ çì³íè íå â÷àòü ëþäåé äáàéëèâî ñòà-
âèòèñÿ äî ïðèâàòíèõ ô³íàíñ³â, ðàö³îíàëüíî
ïðèéìàòè ð³øåííÿ òà íå íàáèðàòè òèõ êðå-
äèò³â, çà ÿêèìè íå â çìîç³ ðîçðàõóâàòèñÿ.

Ç ³íøîãî áîêó, â ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, ÷àñò-
êîâî âèíí³ é ñàì³ áàíêè. Îñê³ëüêè êðåäèòè
âèäàâàëè ï³ä "êîðîòê³" ãðîø³, áðàëè íà Çàõîä³
íà ð³ê íàïåðåä, òîä³ ÿê íà âíóòð³øíüîìó ðèí-
êó íàäàâàëè óêðà¿íöÿì íà ï'ÿòü-äåñÿòü ðîê³â.
Êîëè ô³íàíñóâàííÿ ³ç Çàõîäó ïðèçóïèíèëîñÿ,
ô³íóñòàíîâè îïèíèëèñÿ â ñêðóò³. Áàíê³ð³â ó
ö³é ñèòóàö³¿ æàë³òè òàêîæ íå ñë³ä, îñê³ëüêè
ñòàâêè çà ³ïîòå÷íèìè êðåäèòàìè ñòàíîâèëè
äåñÿòü-äâàíàäöÿòü â³äñîòê³â ð³÷íèõ ó âàëþò³,
ÿêùî íå á³ëüøå. Öå äóæå áàãàòî. ßêùî êðå-
äèò âçÿòî íà äâàäöÿòü ðîê³â, òî ïðèáóòîê áàí-
êó ì³ã ñÿãàòè ï'ÿòäåñÿòè ïðîöåíò³â âàðòîñò³
êâàðòèðè. Äî òîãî æ êâàðòèðè êîøòóâàëè òà-
êîæ çàäîðîãî. Öå ïîðîäæóâàëî ³ëþç³þ, ùî ö³-
íè çðîñòàòèìóòü â³÷íî, à çàðàçîì ³ çàñòàâè.
Òîæ áàíê³ðè â ö³é ñèòóàö³¿ òåæ âèíí³. Îäíàê
ïîòð³áíî çíàéòè çîëîòó ñåðåäèíó âñ³ì çàö³êàâ-
ëåíèì ñòîðîíàì: ïîçè÷àëüíèêàì, áàíêàì,
ÍÁÓ, óðÿäó òà ïàðëàìåíòó

Âîëîäèìèð Ì²Ñß×ÍÈÉ: “Äóæå áàãàòî
ïðîäóêö³¿ ââîçÿòü
íåëåãàëüíî”
Çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Äåðæñïîæèâñòàíäàðòó
Óêðà¿íè ïðî ñèòóàö³þ íà ñïîæèâ÷îìó ðèíêó
У рам ах анти ризових заходів
ряд в отре відтермін вав вве-
дення нових стандартів щодо
виробництва м'ясопрод тів. Та-
ий ро , звісно, на р вироб-
ни ам, я і з менш жорст ими
вимо ами мають змо виробля-
ти прод цію з незначним вміс-
том м'яса. І це лише в ращом
випад . Адже, за словами фа-
хівців, прод цію, що продають
під ви лядом м'ясопрод тів, не
можна та називати через вміст
зовсім інших ін редієнтів. Про
сит ацію на споживчом рин
"Хрещати " розповів заст пни
енерально о дире тора Держ-
споживстандарт Володимир Мі-
сячний.

— Äî ÷îãî ìîæå ïðèçâåñòè â³äñòðî÷åííÿ
çàêîíó ïðî ïðèéíÿòòÿ äåðæñòàíäàðò³â ùî-
äî âèðîáíèöòâà ì’ÿñîïðîäóêò³â?

— Çàêîíó ÿê òàêîãî íåìàº, º íàêàç
Äåðæñïîæèâñòàíäàðòó ¹ 523 â³ä 30 ãðóä-
íÿ 2008 ðîêó ïðî ïåðåíåñåííÿ òåðì³í³â
íàäàííÿ ÷èííîñò³ ñòàíäàðòàì íà êîâáàñ-
í³ âèðîáè. ¯õ îñíîâíèõ º òðè, ³ ïðî íà-
ï³âôàáðèêàòè — ÷åòâåðòèé. Öå êîâáàñè
âàðåí³, íàï³âêîï÷åí³, ñèðîêîï÷åí³ òà ñè-
ðîâ’ÿëåí³. Ï³äñòàâîþ äëÿ ïåðåíåñåííÿ
òåðì³íó çã³äíî ç öèì íàêàçîì áóëà ïîñòà-
íîâà Êàáì³íó â³ä 20 ñåðïíÿ 2008 ðîêó
¹ 729, à òî÷í³øå — âíåñåííÿ çì³í äî
ïóíêòó 5, äå Äåðæñïîæèâñòàíäàðòó, Ì³-
í³ñòåðñòâó àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà Ì³í³ñ-
òåðñòâó åêîíîì³êè çàáåçïå÷èòè âïðîâà-
äæåííÿ ç 1 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó, à äî öüîãî
ïåðåäáà÷àëîñÿ ç 1 ñ³÷íÿ 2008-ãî, ïîò³ì
2009-ãî — âæå 4 ðàçè ïåðåíîñèëè òåðì³í
íàäàííÿ ÷èííîñò³ íà êîâáàñí³ âèðîáè.
Òîáòî íàðàç³ öå íàñòàíå ç 1 ñ³÷íÿ 2010 ðî-
êó. ß äóìàþ, ùî îñíîâíèì ìîòèâîì ³ âè-
ìîãîþ ïåðåíåñåííÿ òåðì³í³â áóëè ïðîá-
ëåìè, ÿê³ º ó âèðîáíèê³â. Öå ñèðîâèííà
ïðîáëåìà, öå íåãîòîâí³ñòü äåÿêèõ âèðîá-
íèöòâ äî âèïóñêó çà íîâèìè íîðìàòèâ-
íèìè äîêóìåíòàìè ïðîäóêö³¿. Àëå âàðòî
ñêàçàòè, ùî âåëèêà ê³ëüê³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ
ï³äïðèºìñòâ óæå êîðèñòóþòüñÿ öèìè íîð-
ìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè.

— Êîìó íà êîðèñòü ïîì’ÿêøåííÿ âèìîã
äîòðèìàííÿ äåðæñòàíäàðò³â? Ìîæëèâî, öå
ëîá³þâàííÿ ÷è¿õîñü ³íòåðåñ³â?

— Êîðèñò³ òóò íå áà÷ó í³ÿêî¿, í³ Äåðæ-
ñïîæèâñòàíäàðòó, í³ ñïîæèâà÷àì, í³ âè-
ðîáíèêàì. Â Óêðà¿í³ ùå é êðèçà íåãàòèâ-
íî ïîçíà÷èëàñÿ íà âèðîáíèêàõ, ³, çâè-
÷àéíî, â òàêèõ óìîâàõ âèïóñêàòè ïðîäóê-
ö³þ, äå öèìè íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòà-
ìè ïåðåäáà÷åíî âì³ñò ì’ÿñíî¿ ñèðîâèíè
äî 100 â³äñîòê³â, áóäå ïðîáëåìàòè÷íî â
öåé ÷àñ. Äóìàþ, ùî ðîêó âæå áóäå äîñòàò-
íüî ³ ç 1.01.2010 âèðîáíèêè ï³äãîòóþòü-
ñÿ äî âèïóñêó ö³º¿ ïðîäóêö³¿.

— ×èì çàãðîæóâàòèìå ïîäàëüøå â³äñòðî-
÷åííÿ ÷è ñêàñóâàííÿ äàíèõ ñòàíäàðò³â?

— Í³÷èì íå çàãðîæóº. Îñê³ëüêè âñþ
ïðîäóêö³þ, ÿêó òåïåð âèïóñêàþòü, âèïóñ-
êàþòü çà ñòàíäàðòàìè. À íà çàì³íó ïðè-
éäóòü íîâ³, ç æîðñòê³øèìè âèìîãàìè ùî-
äî áåçïå÷íîñò³ òà ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ é êîí-
òðîëþâàòèìóòü òàêîæ îñíîâí³ ïîêàçíèêè
ç ìàñîâî¿ ÷àñòêè á³ëêó. Çâè÷àéíî, â öüî-
ìó âèïàäêó âèãðàº ñïîæèâà÷, òîìó ùî
â³í áà÷èòèìå, ùî öå çà ïðîäóêö³ÿ, àëå
âîíà áóäå äîðîæ÷îþ, àí³æ íèí³ âèïóñ-
êàþòü. Ìîæíà áóäå âèáðàòè ç ò³º¿ ìàñè,
ùî íà ðèíêó, òó ïðîäóêö³þ, êîòðà ñïðàâ-
ä³ ìàº ïðàâî íàçèâàòèñÿ êîâáàñîþ. Âè-
ïóñê ïðîäóêö³¿ íàðàç³ êîíòðîëþþòü ³ íà-

ãëÿäîâ³ îðãàíè, ³ ñàíåï³äåìñòàíö³ÿ ùîäî
áåçïå÷íîñò³ íà âèðîáíèöòâ³. Òîáòî âòðàò
ÿ íå áà÷ó í³ÿêèõ. Ïîçèòèâí³ ìîìåíòè â
òîìó, ùî êîâáàñà ñïðàâä³ â³äïîâ³äàòèìå
íàçâ³ "êîâáàñà".

— ×è ìîæíà íèí³ äîâ³ðÿòè ìàãàçèíàì,
ñóïåðìàðêåòàì, êîòð³ ïðîäàþòü ì’ÿñí³ âè-
ðîáè, ÿêî¿ âîíè ÿêîñò³?

— Çâè÷àéíî, ïðîäóêö³ÿ òàì ïðîõîäèòü
íàãëÿä, ÿê âíóòð³øí³é, òàê ³ íàãëÿäîâ³
êîíòðîëþþ÷³ îðãàíè ¿¿ ïåðåâ³ðÿþòü. Áåç
âèñíîâêó ñàíåï³äåìñòàíö³¿ ðåàë³çóâàòè
äàíèé ïðîäóêò íåìîæëèâî. ßêùî ïðî-
äóêö³ÿ ùå é ï³äëÿãàº ñåðòèô³êàö³¿, òî íà-
ÿâí³ñòü ñåðòèô³êàòà íà öþ ïðîäóêö³þ ìàº
áóòè îáîâ’ÿçêîâî. À ñåðòèô³êàò çàñâ³ä-
÷óº, ùî äàíà ïðîäóêö³ÿ áåçïå÷íà. Òîìó
ðàäæó ñïîæèâà÷àì êóïóâàòè ïðîäóêòè ñà-
ìå â òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³, ùî ïðîéøëà
ïåðåâ³ðêó íàãëÿäîâèìè îðãàíàìè. Ïðîá-
ëåìàòè÷íî — íà ðèíêàõ, äå ìîæå ðàïòî-
âî ç’ÿâèòèñÿ ³ òàê ñàìî çíèêíóòè êîâáàñ-
íà ïðîäóêö³ÿ, ÿêó âèãîòîâëÿþòü, ñêàæ³-
ìî òàê, íà ðóêàõ â áóêâàëüíîìó ñåíñ³ é
íàâ³òü íà êóõíÿõ ñâî¿õ êâàðòèð, äå ïðî-
êîíòðîëþâàòè äóæå âàæêî, òîìó ùî âè-
ðîáíèê ç’ÿâëÿºòüñÿ ³ çíèêàº òèì÷àñîâî.
Òîìó ñïîæèâà÷àì òðåáà çâåðòàòè íà öå
óâàãó.

— ×è â³äïîâ³äàº ôàêòè÷íèé âì³ñò ì’ÿñà
òîìó, ùî çàçíà÷åíî íà óïàêîâö³?

— ßêùî âèðîáíèê ïðîìàðêóâàâ, ùî äî
ñêëàäó êîâáàñíîãî âèðîáó, íàïðèêëàä,
âõîäèòü ÿëîâè÷èíà, ñâèíèíà òà ³íø³ ³í-
ãðåä³ºíòè, òî öå ïîâèííî òàê ³ áóòè. Îä-
íàê öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ò³ëüêè ï³ä ÷àñ âè-
ïðîáóâàííÿ. Òîáòî ïåðåêîíàòèñÿ â öüî-
ìó íà 100 â³äñîòê³â ìîæëèâî ëèøå òîä³,
ÿêùî ïåðåâ³ðèòè. Àëå â áóäü-ÿêîìó âè-
ïàäêó âèðîáíèê, êîòðèé çàçíà÷àº ñâîþ
àäðåñó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ñâî¿õ ïîòóæ-
íîñòåé, à òàêîæ íîðìàòèâíèé äîêóìåíò,

çã³äíî ç ÿêèì â³í âèïóñêàº äàíó ïðîäóê-
ö³þ, íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñêëàä,
ÿê³ñòü, áåçïå÷í³ñòü êîíêðåòíîãî âèðîáó.

— ×è ì³ñòÿòü óêðà¿íñüê³ ì’ÿñîïðîäóêòè
ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâàí³ îðãàí³çìè (ÃÌÎ),
³ ÿêùî òàê, òî ÿêó öå ñòàíîâèòü íåáåçïå-
êó?

— Ùîá ïåðåñâ³ä÷èòèñü, ÷è º â ñêëàä³
áóäü-ÿêîãî õàð÷îâîãî ïðîäóêòó ãåíåòè÷-
íî ìîäèô³êîâàí³ îðãàí³çìè, çàçâè÷àé òðå-
áà ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêó. Ò³ëüêè êâàë³ô³êî-
âàíà, àêðåäèòîâàíà ëàáîðàòîð³ÿ ìîæå
ïðîâåñòè äàíèé âèä âèïðîáóâàíü ³ çàñâ³ä-
÷èòè àáî âì³ñò, àáî â³äñóòí³ñòü ÃÌÎ â
ñêëàä³ êîíêðåòíîãî ïðîäóêòó. ×àñòî º ³í-
ôîðìàö³ÿ ó âèðîáíèê³â, ùî ¿õíÿ ïðîäóê-
ö³ÿ íå ì³ñòèòü ÃÌÎ, àëå öå íå çàâæäè â³ä-
ïîâ³äàº ä³éñíîñò³. Ùîá çàÿâèòè äàíó ³í-
ôîðìàö³þ ó ìàðêóâàííÿ, ïîòð³áíî ï³ä-
òâåðäèòè ¿¿ ïðîòîêîëàìè âèïðîáóâàíü.
ßêùî ïðîòîêîë³â âèïðîáóâàíü íåìàº, òî
³íôîðìàö³ÿ, íà æàëü, ââîäèòü â îìàíó
ñïîæèâà÷à.

— ßê³ ðèçèêè âèíèêëè â Óêðà¿íè ï³ñëÿ
âñòóïó äî ÑÎÒ? Â³äáóëîñÿ íàñè÷åííÿ ðèí-
êó ÿê³ñíîþ ÷è íåÿê³ñíîþ ì’ÿñíîþ ñèðîâè-
íîþ?

— Ñêàçàòè òàê, ùî íà ðèíêó ç’ÿâèëîñÿ
á³ëüøå ÿê³ñíîãî ÷è íåÿê³ñíîãî ì’ÿñà, íå-
ìîæëèâî. Áî ÿêùî ñèðîâèíó îô³ö³éíî
ââîçÿòü, òî âîíà, çâè÷àéíî æ, ïðîõîäèòü
³ ñàí³òàðíèé, ³ ìèòíèé êîíòðîëü, ³ ÿêùî
öÿ ïðîäóêö³ÿ ÷è ñèðîâèíà ï³äëÿãàº ñåð-
òèô³êàö³¿, òî é ñåðòèô³êàö³éíèé êîíòðîëü
òàêîæ. Ïðîáëåìà â ³íøîìó. Äóæå áàãàòî
ïðîäóêö³¿ ââîçÿòü íåëåãàëüíî, ùîá íå
ñïëà÷óâàòè äåðæàâ³ ìèòíèõ çáîð³â, ïî-
äàòê³â. ² íåâ³äîìî, ÿêî¿ âîíà ÿêîñò³ òà ÷è
áåçïå÷íà äëÿ ñïîæèâà÷à

Розмовляла Тетяна ЯКОВЛЄВА,
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про впорядкування продажу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

у міській торговельній мережі

Рішення Київської міської ради № 929/929 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до Законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тю�
тюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”, постанов Кабінету Міністрів України від
30.07.96 № 854 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями”, наказу Міністер�
ства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.02 № 218 “Про затвердження Правил
роздрібної торгівлі тютюновими виробами” та з метою впровадження державної політики щодо попере�
дження вживання серед населення алкогольних напоїв та тютюнових виробів і впорядкування продажу цих
товарів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàáîðîíèòè ðîçäð³áíó òîðã³âëþ àëêî-
ãîëüíèìè íàïîÿìè òà òþòþíîâèìè âè-
ðîáàìè:

1.1. Àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè (ó òîìó
÷èñë³ ñëàáîàëêîãîëüíèìè): 

1.1.1. ó çàêëàäàõ òîðã³âë³ òà ðåñòîðàí-
íîãî ãîñïîäàðñòâà, ùî íå â³äïîâ³äàþòü
âèìîãàì ïóíêòó 4 Ïðàâèë ðîçäð³áíî¿ òîð-
ã³âë³ àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè, çàòâåðäæå-
íèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 30.07.96 ¹ 854 (ì³ñöå òîð-
ã³âë³ — òîðãîâåëüíå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
ìåíøå 20 êâ. ì, íå îáëàäíàíå îõîðîííîþ
³ ïðîòèïîæåæíîþ ñèãíàë³çàö³ºþ, îïàëåí-
íÿì ³ âåíòèëÿö³ºþ, íå â³äïîâ³äàº ñàí³-
òàðíî-òåõí³÷íèì, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèì,
òåõíîëîã³÷íèì, ïðîòèïîæåæíèì òà ³í-
øèì íîðìàì, â³äñóòíº â³äïîâ³äíå òîðãî-
âåëüíî-òåõíîëîã³÷íå óñòàòêóâàííÿ (â³ò-
ðèíè, ïðèëàâêè, ïðèñò³íí³ ã³ðêè òîùî),
â³äñóòí³ óìîâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ ðåºñòðà-
òîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é, çáåð³ãàí-
íÿ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé);

1.1.2. íà ðîçëèâ ó çàêëàäàõ ðåñòîðàííî-
ãî ãîñïîäàðñòâà òà â³ää³ëàõ ìàãàçèí³â, ó
ÿêèõ çàë äëÿ â³äâ³äóâàííÿ íå â³äîêðåì-
ëåíèé â³ä çàãàëüíî¿ ïëîù³ òîðãîâåëüíî-
ãî öåíòðó ÷è ï³äïðèºìñòâà òîðã³âë³;

1.1.3. ó çàêëàäàõ òîðã³âë³ òà ðåñòîðàí-
íîãî ãîñïîäàðñòâà, ùî ðîçòàøîâàí³ íà
òåðèòîð³¿ îá’ºêò³â òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè (àâòîâîêçàëàõ, àâòîñòàíö³ÿõ,
çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ñòàí-
ö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó òà ï³äçåìíèõ ïðîñòî-
ðàõ äî íèõ òîùî);

1.1.4. ó äð³áíîðîçäð³áí³é òîðãîâåëüí³é
ìåðåæ³, ùî ðîçòàøîâàíà ó ðàä³óñ³ 100
ìåòð³â â³ä íàÿâíèõ çåìåëüíèõ ìåæ çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â — øê³ë,
ë³öå¿â, ã³ìíàç³é, ³íòåðíàò³â, äîøê³ëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;

1.1.5. ó äð³áíîðîçäð³áí³é òîðãîâåëüí³é
ìåðåæ³:

— ê³îñêàõ;
— íàìåòàõ;
— ïàâ³ëüéîíàõ
(çàãàëüíîþ ïëîùåþ äî 30 êâ. ì, ó òî-

ìó ÷èñë³ òîðãîâîþ ïëîùåþ äî 20 êâ. ì,
ó ÿêèõ â³äñóòí³ ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ);

1.1.6. ó ìàãàçèíàõ êîìóíàëüíî¿ ôîðìè
âëàñíîñò³ òîðãîâåëüíîþ ïëîùåþ äî
50 êâ. ì;

1.1.7. ç 23.00 äî 08.00 ãîäèíè:
— ó çàêëàäàõ òîðã³âë³ òà ðåñòîðàííîãî

ãîñïîäàðñòâà, îêð³ì ñòàö³îíàðíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, ðîçì³ùåíèõ â îêðåìèõ áóä³âëÿõ;

— ó ïàðêàõ êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó òà
ì³ñöÿõ ìàñîâîãî ñêóï÷åííÿ íàñåëåííÿ
(â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 24 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ñàí³òàðíîãî
òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåí-
íÿ”).

1.2. Òþòþíîâèìè âèðîáàìè:
1.2.1. íà ðèíêàõ, ó äð³áíîðîçäð³áí³é

òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³, ùî ðîçòàøîâàíà ó
ðàä³óñ³ 100 ìåòð³â â³ä íàÿâíèõ çåìåëüíèõ

ìåæ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â — øê³ë, ë³öå¿â, ã³ìíàç³é, ³íòåðíàò³â;

1.2.2. ó ïàâ³ëüéîíàõ, ê³îñêàõ, ðîçòàøî-
âàíèõ ó ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ òà íà ñòàí-
ö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó;

1.2.3. ó çàêëàäàõ òîðã³âë³, ùî ðîçòàøî-
âàí³ ó ïàðêàõ êóëüòóðè òà çîíàõ â³äïî÷èí-
êó.

1.3. Àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè (ó òîìó
÷èñë³ ñëàáîàëêîãîëüíèìè) òà òþòþíîâè-
ìè âèðîáàìè:

1.3.1. ó ïðèì³ùåííÿõ çàêëàä³â, äå íà-
äàþòüñÿ ïîñëóãè ìåðåæ³ ²íòåðíåò, êîì-
ï’þòåðíèõ êëóá³â, ³ãðîòåê;

1.3.2. ó ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ ãðî-
ìàäñüêèõ çàõîä³â ³ç çàëó÷åííÿì çíà÷íî¿
ê³ëüêîñò³ ãðîìàäÿí, ùî îðãàí³çîâóþòüñÿ
íà â³äêðèòèõ ìàéäàí÷èêàõ (ôåñòèâàë³â,
óðî÷èñòèõ ç³áðàíü, ñâÿòêóâàíü ðåë³ã³éíèõ
òà çàãàëüíîäåðæàâíèõ ñâÿò, ì³òèíã³â, âè-
ñòàâîê, êîíöåðòíèõ çàõîä³â);

1.3.3. ó ïðèì³ùåííÿõ çàêëàä³â êóëüòó-
ðè:

— ìóçåÿõ;
— á³áë³îòåêàõ;
— øêîëàõ åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ;
— áóäèíêàõ êóëüòóðè, êëóáàõ, ãóðòêàõ

äëÿ ä³òåé;
1.3.4. íà òåðèòîð³¿ çàêëàä³â ô³çè÷íî¿

êóëüòóðè ³ ñïîðòó:
— ñòàä³îí³â;
— ñïîðòèâíèõ ñåêö³é;
— êëóá³â;
— äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â;
— áàñåéí³â.
2. Îáìåæåííÿ, âèçíà÷åí³ äàíèì ð³øåí-

íÿì, ðîçïîâñþäæóþòüñÿ íà çàêëàäè òîð-
ã³âë³ òà ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà ç ìî-
ìåíòó çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ä³¿ ë³öåíç³¿, ÿêà
áóëà âèäàíà äî éîãî ïðèéíÿòòÿ.

3. Ðåêîìåíäóâàòè îðãàíó, ùî çä³éñíþº
âèäà÷ó ë³öåíç³é íà ðîçäð³áíó òîðã³âëþ àë-
êîãîëüíèìè íàïîÿìè òà òþòþíîâèìè âè-
ðîáàìè, ïðîâîäèòè îáñòåæåííÿ ì³ñöü
òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè òà òþòþ-
íîâèìè âèðîáàìè íà â³äïîâ³äí³ñòü ¿õ âè-
çíà÷åíèì íîðìàì.

4. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
01.06.00 ¹ 136/857 “Ïðî çàõîäè ùîäî
âïîðÿäêóâàííÿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè íà-
ïîÿìè ó ì³ñüê³é òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³”
ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü.

5. Îïóáë³êóâàòè äàíå ð³øåííÿ ó çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ êîìóíàëüíî¿ ôîð-
ìè âëàñíîñò³.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà,
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã, ïî-
ñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà ïî-
ñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ñ³ì’¿,
ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Рогач 
Наталії Іванівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Милославському, 48 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 477/477 від 2 жовтня 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 Ðîãà÷ Íàòàë³¿ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ.
Ìèëîñëàâñüêîìó, 48 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðîãà÷ Íàòàë³¿
²âàí³âí³, 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, 48 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ðîãà÷ Íàòàë³¿ ²âàí³âí³:
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 19-15006, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 24.12.2007
¹ 10714, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
28.12.2007 ¹ 071/04-4-22/7551, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 05.11.2007 ¹ 3387,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 08.01.2008 ¹ 05-2592.

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. 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. 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 Максимович Тетяні
Олексіївні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Милославському, 52 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 468/468 від 2 жовтня 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 Ìàêñèìîâè÷ Òåòÿí³ Îëåêñ³¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 52 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìàêñèìîâè÷ Òå-
òÿí³ Îëåêñ³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-

òó 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, 52 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìàêñèìîâè÷ Òåòÿí³ Îëåê-
ñ³¿âí³:
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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 19-15007, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 24.12.2007
¹ 10716, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
28.12.2007 ¹ 071/04-4-22/7542, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 05.11.2007 ¹ 3388,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 08.01.2008 ¹ 05-2598.

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. 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. 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 зміну цільового призначення земельної
ділянки товариства з обмеженою 
відповідальністю “КІНОПРЕМ’ЄР” 

і використання її для будівництва, експлуатації
та обслуговування багатофункціонального

торговельно?офісного комплексу 
з об’єктами розважального призначення, 

рестораном, кінотеатром, паркінгом 
на вул. Архітектора Городецького, 5 

у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 415/415 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статті 20 Земельного кодексу України, керуючись постановою Кабінету Міністрів України
від 11.04.2002 № 502 “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають
у власності громадян або юридичних осіб”, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки та враховуючи клопотання товариства з обмеженою відповідальністю “КІНОПРЕМ’ЄР” від
13.06.2007 № К�10891, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ê²-
ÍÎÏÐÅÌ’ªÐ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîôóíêö³î-
íàëüíîãî òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåê-
ñó ç îá’ºêòàìè ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ, ðåñòîðàíîì, ê³íîòåàòðîì, ïàðê³íãîì
íà âóë. Àðõ³òåêòîðà Ãîðîäåöüêîãî, 5 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1502 ãà íà âóë. Àð-
õ³òåêòîðà Ãîðîäåöüêîãî, 5 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà íàëåæàòü íà ïðàâ³
âëàñíîñò³ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Ê²ÍÎÏÐÅÌ’ªÐ” íà ï³äñòà-
â³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 16.11.2005 ¹ 966416, ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà ÿêó ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì
íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
â³ä 03.10.2006 ¹ 02-8-00113, òà äîçâîëèòè
âèêîðèñòîâóâàòè öþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî òîðãîâåëüíî-
îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ðîçâà-
æàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ðåñòîðàíîì, ê³íî-
òåàòðîì, ïàðê³íãîì.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ê²ÍÎÏÐÅÌ’ªÐ”:

3.1. Ðîçðîáèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â îêðå-
ìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ òà ïîãîäèòè
éîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 20.09.2007 ¹ 19-10051, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 06.08.2007 ¹ 2426, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
25.09.2007 ¹ 7685, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 08.10.2007 ¹ 071/04-4-22/5720, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 12.09.2007 ¹ 7086, êîìóíàëüíî-

ãî ï³äïðèºìñòâà “Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³í-
íÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò” â³ä
01.10.2007 ¹ 8/1-1467, Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 18.10.2007 ¹ 5105/1/51, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 22.10.2007 ¹ 22-2638/35.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 14.08.2007
¹ 31) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.7. 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”.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ê²ÍÎÏÐÅÌ’ªÐ” ïîâåðíóòè äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåðæàâ-
íèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó â³ä 03.10.2006 ¹ 02-8-00113.

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 передачу громадянину Шепетовському
Геннадію Віталійовичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Милославському, 37 у Деснянському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 473/473 від 2 жовтня 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 Øåïåòîâñüêîìó Ãåííàä³þ Â³òàë³éî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 37
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Øåïåòîâñüêî-
ìó Ãåííàä³þ Â³òàë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 37
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Øåïåòîâñüêîìó Ãåííà-
ä³þ Â³òàë³éîâè÷ó:

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 19-14997, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 25.12.2007
¹ 10751, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
28.12.2007 ¹ 071/04-4-22/7543, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 07.11.2007 ¹ 3415,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 08.01.2008 ¹ 05-2602.

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 ï³ä-
òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âî-
äàìè ³ ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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

3.7. Âèêîíàòè 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. 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 громадянину 
Луцькому Олександру Юхимовичу земельної

ділянки для ведення індивідуального 
садівництва на вул. Глазунова, 7?б

у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 467/467 від 2 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ëóöüêîìó Îëåêñàíäðó Þõèìîâè÷ó
äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà
íà âóë. Ãëàçóíîâà, 7-á ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëóöüêîìó
Îëåêñàíäðó Þõèìîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,02
ãà äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèö-
òâà íà âóë. Ãëàçóíîâà, 7-á ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ëóöüêîìó Îëåêñàíäðó
Þõèìîâè÷ó:

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 10.12.2007 ¹ 19-14482, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
28.11.2007 ¹ 2404, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 09.10.2007 ¹ 05-13/6931
òà â³ä 27.11.2007 ¹ 05-08/9325, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 17.12.2007 ¹ 22-3202/35,
Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 16.10.2007 ¹ 090-
4456/13.

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

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Âèñòóïè Áåçñîíîâî¿ 
çàê³í÷óâàëèñÿ 
ãó÷íèìè îïëåñêàìè
Ïðèìà óêðà¿íñüêî¿ õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè ÷îòèðè ðàçè 
ï³äí³ìàëàñÿ íà âåðõí³é ùàáåëü ïîøàíè Êóáêà Äåðþã³íî¿ —
Íàôòîãàç
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

"Вона все ж та и йде з
вели о о спорт чи зали-
шається?" — та е питання
тривалий час ці авило
шан вальни ів лідера
раїнсь ої х дожньої ім-

насти и останніх ро ів
Ганни Безсонової. На
щастя, вона вирішила
продовжити вист пи, на-
цілившися перед сім на
Олімпійсь і і ри 2012 ро-

в Лондоні. Першим ви-
ст пом нинішньо о ро
для імнаст и став К бо
Дерю іної — Нафто аз, і
він видався для Ганни трі-
мфальним — перемо а в
ба атоборстві й три пер-
ших місця з чотирьох
можливих о ремих
видах.

Ãîëîâíà êðèòà ñïîðòèâíà àðåíà
Óêðà¿íè — ñòîëè÷íèé Ïàëàö
ñïîðòó — îñü óæå ñ³ìíàäöÿòèé ðàç
ïðèéíÿâ ó ñåáå ãðàíä³îçíå ñâÿòî
õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè. Ãðàö³¿ ç
äâàäöÿòè ï’ÿòè êðà¿í ñâ³òó çìàãà-
ëèñÿ çà íàãîðîäè Êóáêà Äåðþã³-
íî¿ — Íàôòîãàç. Áåçóìîâíî, êè-
ÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³ ç íåòåðï³ííÿì
÷åêàëè íà âèñòóï ïðèìè óêðà¿í-
ñüêî¿ õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè —
Ãàííè Áåçñîíîâî¿, ÿêà âïåðøå ó
2009 ðîö³ âçÿëà ó÷àñòü ó çìàãàí-
íÿõ. Ã³ìíàñòêà íå ï³äâåëà ñâî¿õ
óáîë³âàëüíèê³â — êîæíèé ¿¿ âè-
ñòóï çàê³í÷óâàâñÿ îâàö³ÿìè. Ñïî-
÷àòêó Ãàííà íà ÷åòâåðòîìó åòàï³
Ãðàí-ïð³ ó áàãàòîáîðñòâ³ âèïåðå-
äèëà ³ç ñóòòºâèì çàïàñîì ðîñ³ÿí-
êó Äàð³þ Êîíäàêîâó òà ïðåäñòàâ-
íèöþ ²çðà¿ëþ ²ðèíó Ð³çåíñîí, à
íàñòóïíîãî äíÿ ïåðåìîãëà â îêðå-
ìèõ âïðàâàõ ç³ ñêàêàëêîþ, îáðó-
÷åì ³ ñòð³÷êîþ. Òðåáà çàóâàæèòè,
ùî ç ìèíóëîãî ñåçîíó çàëèøèëà-
ñÿ ò³ëüêè óëþáëåíà âïðàâà Áåçñî-
íîâî¿ ç³ ñòð³÷êîþ, âèêîíàíà íà

óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ìîòèâè, à âñ³
³íø³ êîìïîçèö³¿ Ãàííà ïðåäñòàâè-
ëà âïåðøå.

Áåçñîíîâà â³ääàëà ñóïåðíèöÿì
ëèøå îäíå ïåðøå ì³ñöå — ó âïðà-
â³ ç ì’ÿ÷åì âîíà çàãóáèëà ïðåä-
ìåò, ³ ñóää³ ïîñòàâèëè Ãàíí³ îö³í-
êè, ÿê³ äîçâîëèëè çàéíÿòè ¿é ëè-
øå øîñòå ì³ñöå. Ö³ºþ ñèòóö³ºþ
áëèñêó÷å ñêîðèñòàëàñÿ Äàð³ÿ Êîí-
äàêîâà, ïðîãðàìó ÿêî¿ ñóää³ îö³íè-
ëè íàéâèùèìè áàëàìè.

Òðè÷³ íà ï’ºäåñòàë ïîøàíè ï³ä-
í³ìàëàñÿ ùå îäíà óêðà¿íñüêà

ñïîðòñìåíêà, íà êîòðó òðåíåðè
çá³ðíî¿ äóæå ðîçðàõîâóþòü ó íàé-
áëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó — Àë³íà
Ìàêñèìåíêî. Âîíà çäîáóëà áðîí-
çîâ³ íàãîðîäè â òèõ ñàìèõ âïðà-
âàõ, â ÿêèõ íàéêðàùîþ ñòàëà Ãàí-
íà Áåçñîíîâà.

Íàñàìê³íåöü õîò³ëîñÿ á ñêàçàòè
ïðî ÷óäîâó îðãàí³çàö³þ çìàãàíü
Êóáêà Äåðþã³íî¿ — Íàôòîãàç, ùî
çàóâàæèëè é ó÷àñíèö³, é ãëÿäà÷³,
ÿê³ äâà äí³ çàïîâíþâàëè òðèáóíè
Ïàëàöó ñïîðòó ³ çàëèøàëè ¿õ ó äó-
æå ãàðíîìó íàñòðî¿

Лідер збірної У раїни Ганна Безсонова в отре продемонстр вала ч довий
вист п своїй любленій вправі зі стріч ою під назвою "Панноч а"
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ЗАТ “Дослідний завод зварювально о
стат вання Інстит т еле трозварювання

ім. Є.О. Патона”
( од ЄДРПОУ 05417733)

повідомляє про с ли ання чер ових За альних зборів
а ціонерів.

За альні збори а ціонерів ЗАТ “ДЗЗУ ІЕЗ ім. Є.О. Патона”
відб д ться 17 червня 2009 ро за адресою:

м. Київ, в л. Івана К дрі, 5. Почато зборів об 11.00.
Порядо денний:

1. Про вибори олови та се ретаря За альних зборів а ціонерів.
2. Звіт правління про підс м и фінансово- осподарсь ої діяльності Товариства

за 2008 рі .
3. Звіт На лядової ради Товариства.
4. Звіт та виснов и ревізійної омісії про фінансово- осподарсь діяльність

Товариства за 2008 рі .
5. Затвердження рішень Правління Товариства.
6. Затвердження річно о звіт та баланс Товариства за 2008 рі .
7. Про розподіл приб т , отримано о Товариством 2008 році.
8. Про затвердження ладених Товариством до оворів ( од).
9. Про визначення основних напрям ів діяльності Товариства на 2009 рі та

затвердження заходів щодо по ращення фінансово-е ономічно о стан
Товариства.

10.Про від ли ання та обрання членів правління Товариства.

Для часті За альних зборах повноваженим представни ам а ціонерів
необхідно мати довіреність на право часті та олос вання на За альних зборах
а ціонерів та до мент, що посвідч є особ .

Реєстрація а ціонерів та їх представни ів для часті За альних зборах
а ціонерів проводиться 17.06.2009 р. з 10.30 до 11.00 за місцем проведення
За альних зборів а ціонерів.

З матеріалами щодо питань поряд денно о можна ознайомитися за адресою:
м. Київ, в л. І. К дрі, 5. Довід и за телефоном: (044) 529-20-84.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності
Товариства (тис. рн)

Правління ЗАТ “ДЗЗУ ІЕЗ ім. Є.О. Патона”

Наймен вання по азни а
Період

01.01.2009 01.01.2008

Усьо о а тивів 44804,0 36611,1

Основні засоби 38294,0 38179,0

Дов остро ові фінансові інвестиції - -

Запаси 29210,3 24534,0

С марна дебіторсь а забор ованість 12401,0 4191,5

Грошові ошти та їх е віваленти 14,5 186,3

Нерозподілений приб то -2473,2 -4372,6

Власний апітал - -

Стат тний апітал 15650,1 15650,1

Дов остро ові зобов’язання - -

Поточні зобов’язання 10873,4 1986,2

Чистий приб то (збито ) 23,5 15,6

Середньорічна іль ість а цій (шт.) 15650064 15650064

Кіль ість власних а цій, ви плених протя ом
період (шт.)

- -

За альна с ма оштів, витрачених на ви п
власних а цій протя ом період

- -

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 258 272

Заява про наміри заб дови 2 мі рорайон
житлово о масив “Позня и”

З ідно з рішеннями Київради №291/3382 від 16.03.06 р. та №149/149 від 28.08.08р.
холдин овій омпанії “Київмісь б д” відведена земельна ділян а для б дівництва,
е спл атації та обсл ов вання житлових б дин ів та об’є тів соціально-поб тово о
призначення, омпле сно о бла о строю території для с спільних потреб 2-м
мі рорайоні житлово о масив “Позня и” Дарниць ом районі м. Києва.

Прое т заб дови розроблений ДП “Інстит т “Київжитлопрое т” ВАТ “Київпрое т”.

Запрое товано: житлові б дин и 20-25-поверхові за індивід альним прое том та б дин и з
інд стріальних виробів “ДБК-3”, “ДБК-4”, “ЗЗБК-1” в іль ості 24 б дин ів, підземні пар ін и на 3759 м/м,
дитячі сад и на 560 місць, за альноосвітня ш ола на 1080 місць, почат ова ш ола на 360 місць, ш ола
мистецтв на 700 чнів, спортивно-оздоровчий омпле с, ромадсь ий центр.

Прое том передбачено повний бла о стрій приле лої території і озера, а та ож необхідні протипожежні
заходи.

Витрати води та с иди аналізацію від осподарсь о-поб тових потреб прийняти за нормами з ідно
технічних мов.

Аналіз можливих впливів на нав олишнє середовище по азав, що б дівництво 2-м мі рорайоні
ж/м “Позня и” не б де мати ш ідливо о вплив на е оло ічний стан район .

Об’є т не відноситься до е оло ічно небезпечних.

Замовни зобов’яз ється здійснювати е спл атацію об’є та відповідності з діючими стандартами,
нормами та правилами в ал зі охорони нав олишньо о середовища і техні и безпе и.

Замовни , енпідрядни та інвестор: холдин ова омпанія “Київмісь б д”

Тел. 288-50-42.

Відповідно до п. 2 ст. 2 За он У раїни “Про обрання на посад
та звільнення з посади професійно о с дді Верховною Радою
У раїни” повідомляємо про під отов матеріалів щодо обрання

Колесничен а Володимира Ми олайовича
безстро ово с ддею Вищо о адміністративно о с д У раїни.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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 732
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Ж рнал “ТОП 10” і Міжнародний бла-
одійний фонд он рс Володимира
Горовиця — ор анізатор фестивалю
“Київсь і літні м зичні вечори”— о оло-
ш ють он рс джазової омпозиції на
основі пісні І оряШамо “Києве мій”. Ви-
бір цієї пісні невипад овий, адже вона є
своєрідним символом раїнсь ої сто-
лиці. Те саме можна с азати і про “Ки-
ївсь і літні м зичні вечори”: м зи а в са-
д надДніпром л нає вже 200 ро ів. Са-
ма ж постать Володимира Симонен а,
пам’яті я о о традиційно в рам ах фес-
тивалю присвячено іль а вечорів, теж

символічна: він — основоположни и-
ївсь о о джаз , йо о перший істори і лі-
тописець.
Умови он рс та і:
— створити джазов омпозицію на

основі пісні “Києве мій”;
— зі рати і записати омпозицію;
— принести дис (демо-версію) в ре-

да цію ж рнал “ТОП 10” (в л. Володи-
мирсь а, 51-а, аб. 11) або надіслати
еле тронною поштою на адрес clas-
sicmusic@top-10.kiev.ua.
Номінації:
1. Сольне ви онання

2. Ансамблеве ви онання
Усі охочі мож ть взяти часть он-
рсі незалежно від ві і професійної

м зичної освіти. Композиції можна над-
силати до 31 травня в лючно. Імена пе-
реможців б де о олошено 5 червня на
сайті ж рнал “ТОП 10”. Приз — вист п
на літній естраді в рам ах Джазових ве-
чорів пам’яті Володимира Симонен а
20-21 червня. О рім то о, записи он-
цертно о ви онання збері атим ться в
архіві сайт ж рнал “ТОП10”.Ж рі он-
рс б де сформовано після за інчен-

ня прийом дис ів.

Â³çüì³òü ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ äæàçîâî¿ êîìïîçèö³¿

Володимир ІВАНОВ, с льптор:

— У шахи я не раю, а я би вмів, то найці авіша пар-
тія б ла б для мене, напевно, із... дзер алом. Це б ло
б доволі незвично і зовсім не рез льтатом, а, власне,
процесом. Та й саме життя часто ставить перед нами
симетричні сит ації, завдання.

Оль а БАШКІРОВА, письменниця:
— У шахах я точно знаю лише, що інь ходить літе-

рою “ ”. А посидіти над шахівницею я б хотіла з ан лій-
сь им письменни ом Стівеном Фраєм. Він д же ці а-
вий для мене я особистість. Ось і випала б на ода по-

спіл ватися. Я партнер а я мо ла б заці авити пана
Фрая хіба що в шахах, та і вже ньо о вподобання. Пе-
ремо ти о ось цій інтеле т альній рі не пра н .

Ед ард НАСИРОВ, дизайнер:
— Востаннє я рав шахи ро ів сім том з бать ом.

Майже завжди він мене ви равав. Іноді просто бра-
вало терпіння прорахов вати ходи, доводити р до
інця. Ці аво б ло б зі рати партію з Ренатою Литви-
новою. Вона мені д же імпон є. Надзвичайно ці ава.
Навіть не принципово, з я им рез льтатом за інчить-
ся ра. Бо вона б ла б не та зма анням, я спіл ван-
ням.

Ç êèì áè âè ç³ãðàëè â øàõè?

Ïàâëî ÑÒÐÓÖÜ: “Áóëî á
íåïîãàíî, ÿêáè õîð
³ç Óêðà¿íè âèãðàâ
Grammy”
Äèðèãåíò õîðó “Õðåùàòèê” ïðî ñâîþ 
ðîáîòó ç êîëåêòèâîì, ïåðåìîãó 
íà êîíêóðñ³ õîðîâèõ êîëåêòèâ³â 
ó Ôðàíö³¿ òà ìð³þ âçÿòè ïðåì³þ Grammy

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Завтра в Національній фі-
лармонії У раїни вист -
пає хор "Хрещати ". З
йо о х дожнім ерівни-
ом і дири ентом Павлом
Стр цем розмовляємо
напередодні онцерт , в
день ювілею оле тив :
"Хрещати " — 15 ро ів.
Утім, офіційне свят ван-
ня дня народження хор
зв’яз з фінансовими

тр днощами переносить-
ся на осінь.

— Ó 2007 ðîö³ âè çì³íèëè íà
ïîñàä³ õóäîæíüîãî êåð³âíèêà õî-
ðó äèðèãåíòà Ëàðèñó Áóõîíñüêó,
çàñíîâíèöþ êîëåêòèâó. Íàñê³ëü-
êè “Õðåùàòèê” ñòàâ ³íøèì ï³ä âà-
øèì êåð³âíèöòâîì ³ ÿêîþ ì³ðîþ
çàëèøèâñÿ òàêèì, ÿê áóâ?

— ß â õîð³ “Õðåùàòèê” ³ç 1995
ðîêó. Ñïî÷àòêó áóâ ñï³âàêîì,
ïîò³ì õîðìåéñòåðîì, à ç 2003 ðî-
êó — äèðèãåíòîì. Òîáòî ìåí³
çíàéîì³ ³ ìåòîäè ðîáîòè ç õî-
ðîì, ³ òðàäèö³¿ éîãî ðåïåðòóàðó.
Ôàêòè÷íî óñå íàéêðàùå çàëè-
øèëîñÿ. Àëå êîëåêòèâ òåïåð íà
80—85 â³äñîòê³â ³íøèé.

— ×è éøëîñÿ ïðî òå, àáè çì³-
íèòè ðåïåðòóàðíó ïîë³òèêó õîðó?

— Ãîëîâíå â³äáóëîñÿ ìèíóëî-
ãî ðîêó. Â íàñ áóâ âåëèêèé ïðî-
åêò ï³ä íàçâîþ “Ð³÷íèé ñîíöå-
âîðîò óêðà¿íñüêîãî îáðÿäîâîãî
ñï³âó”. Òóò ïîºäíàíî ÷îòèðè îñ-
íîâí³ îáðÿäîâ³ óêðà¿íñüê³ ñâÿòà:
ð³çäâÿíå ñâÿòêóâàííÿ, çóñòð³÷
âåñíè, êóïàëüñüêèé îáðÿä ³, ÿê
îäíå ä³éñòâî, îáæèíêè òà âåñ³ë-
ëÿ. Óí³êàëüí³ñòü ïðîåêòó â òîìó,
ùî õîð òóò ïîñòàâ íå ÿê ñòàòè÷-
íèé êîëåêòèâ, à ÿê ñâîºð³äíèé
ìóçè÷íèé òåàòð. Íà âèõîä³ ìè
îäåðæàëè íîâèé æàíð — õîðî-
âèé òåàòð, ÷îãî äîñ³ â ³ñòîð³¿
“Õðåùàòèêà” íå áóëî. Íàøà ïî-
ñòàíîâêà “Ä³âà-Âåñíà” îá’¿õàëà
âñ³ êóëüòóðí³ ñòîëèö³ ªâðîïè.

— Ìèíóëîãî ðîêó âè çäîáóëè
ïåðåìîãó íà ïðåñòèæíîìó êîíêóð-
ñ³ õîðîâèõ êîëåêòèâ³â ó Ôðàíö³¿.
ßê âàì öå âäàëîñÿ?

— Ñïðàâä³, öå äóæå ñåðéîçíèé
õîðîâèé êîíêóðñ, â³í íàëåæèòü
äî åë³òàðíèõ ó ñâ³ò³. Òå, ùî ìè
çäîáóëè ïåðåìîãó, íàäçâè÷àéíî
ïðèºìíî, àëå é íåñïîä³âàíî,
àäæå îñòàíí³ì ÷àñîì ïîë³òèêà
ºâðîïåéñüêèõ êîíêóðñ³â ñïðÿìî-
âàíà íà òå, àáè êîëåêòèâè ç³
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè çíÿòè ùå ç ïåð-
øèõ òóð³â. Îäíàê, ÿê íàïèñàëà
ôðàíöóçüêà ïðåñà ïðî íàñ, ó õî-
ðó ç Óêðà¿íè òåõí³÷íî âñå áóëî
áåçäîãàííî. Çà ïðàâèëàìè êîí-
êóðñó, ïðîôåñ³éíèé õîð íå ìàâ
ïðàâà âçÿòè ¥ðàí-ïð³, öå ìàâ áó-
òè àìàòîðñüêèé õîð. ² íàñ ïðî öå
ïîïåðåäèëè, òîìó â³ääàëè ïåðå-
ìîãó ëèøå ó íàø³é êàòåãîð³¿
“Êàìåðí³ õîðè”. À ¥ðàí-ïð³ âçÿâ
ôðàíöóçüêèé àìàòîðñüêèé õîð.

— ßê “Õðåùàòèê” â³äçíà÷àòè-
ìåòå ñâîº 15-ð³÷÷ÿ?

— Íà æàëü, ìè ïåðåíåñëè þâ³-
ëåé íà âåðåñåíü — æîâòåíü.
Ïðîãðàìà áóäå íåçâè÷íà: õî÷å-
ìî ïðåäñòàâèòè óêðà¿íñüêèé ðî-
ìàíñ ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ â ïåðåêëàä³
äëÿ õîðó.

— ßêà íàéïðåñòèæí³øà õîðîâà
ïðåì³ÿ ó ñâ³ò³?

— Íåùîäàâíî ÿ ä³çíàâñÿ, ùî
ïðèñóäæóþòü ïðåì³þ Grammy ó
êëàñè÷íîìó õîðîâîìó æàíð³.
Ìèíóëîãî ðîêó ¿¿ îäåðæàâ åñòîí-
ñüêèé êàìåðíèé õîð. Ö³êàâî òå,
ùî âîíè ñâîþ ïðîãðàìó ïîáóäó-
âàëè íà åñòîíñüêîìó ôîëüêëîð³,
òîáòî òå ñàìå, ùî ðîáèìî ìè.
Õî÷åìî ïîäàòè ñâ³é ôîëüêëîð-
íèé ìàòåð³àë äî Ëîíäîíà, äå
ïðîõîäèòü â³äá³ð. Áóëî á íåïî-
ãàíî, ÿêáè õîð ³ç Óêðà¿íè âèãðàâ
Grammy

Øàõîâà äîøêà 
îæèëà
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Уперше в світі Київсь а
А адемія пер арсь о о
мистецтва презент вала
шахов партію на і ант-
сь ій дошці, де фі рами
б ли моделі. Новий ре-
орд зафі с вали Книзі
ре ордів У раїни в ате о-
рії "Мистецтво вперше", а
часни и заход розі рали
шахов бліц-партію.

Ó ï’ÿòíèöþ íà VIII ôåñòèâàë³
ïåðóêàðñüêîãî ìèñòåöòâà, ìîäè
³ êðàñè “Êðèøòàëåâèé ÿíãîë”
ñòîëè÷íà àêàäåì³ÿ ïåðóêàðñüêî-
ãî ìèñòåöòâà âëàøòóâàëà øîó
“Øàõîâèé òóðí³ð”. Íà âåëè÷åç-
í³é øàõîâ³é äîøö³ ðîçì³ðîì 64
êâàäðàòíèõ ìåòðè ðóõàëèñÿ æè-
â³ ô³ãóðè-ìîäåë³. Âèãëÿä ï³øà-
ê³â, òóð, ôåðç³â, ñëîí³â, êîðîëåâ
òà êîðîë³â (à ñàìå: çà÷³ñêó, îäÿã
òà ìàê³ÿæ) ðîçðîáèëè ñòóäåíòè
àêàäåì³¿ ï³ä êåð³âíèöòâîì âèêëà-
äà÷³â. Ä³â÷àòà-ñëîíè áóëè ñõîæ³
íà ãóñàð, à íàéá³ëüøå çàõîïëåí-
íÿ âèêëèêàëè ÷îðíà òà á³ëà êî-
ðîëåâè — ñïðàâæí³ ôàòàëüí³
æ³íêè. Óñüîãî íà øàõîâ³é äîøö³
ç’ÿâèëîñÿ 32 ô³ãóðè. Âîíè äåô³-
ëþâàëè ïî ñöåí³, ³ì³òóþ÷è äâî-
á³é. Íåçâè÷íèé ðåêîðä çàíåñå-
íèé äî Êíèãè ðåêîðä³â Óêðà¿íè
â êàòåãîð³¿ “Ìèñòåöòâî âïåðøå”.

“Íàéãîëîâí³øîþ äëÿ íàñ çàâ-
æäè áóëà òâîð÷³ñòü,— ðîçïîâ³ëà
“Õðåùàòèêó” îðãàí³çàòîð ôåñòè-
âàëþ òà ðåêòîð Êè¿âñüêî¿ àêàäå-
ì³¿ ïåðóêàðñüêîãî ìèñòåöòâà
Ñâ³òëàíà Ëóáÿíñüêà.— Ìè äî-
âåëè, ùî çà äîïîìîãîþ çà÷³ñîê
ìîæíà âò³ëèòè áóäü-ÿêó ôàíòà-

ç³þ”. Äèâóº ãëÿäà÷³â àêàäåì³ÿ
âæå íå âïåðøå. Íàâïàêè, âñòà-
íîâëåííÿ ðåêîðä³â  ñòàëî äîáðîþ
òðàäèö³ºþ ôåñòèâàëþ “Êðèøòà-
ëåâèé ÿíãîë”. Ó 2005 ðîö³ áóëà
ñòâîðåíà çà÷³ñêà âèñîòîþ 3 ìåò-
ðè 53 ñàíòèìåòðè. Çà äâà ðîêè
ïîòîìó 212 äèçàéíåð³â òà õóäîæ-
íèê³â-ìîäåëüºð³â ï³äãîòóâàëè 388
àðò-îáðàç³â òà ñâÿòêîâèõ çà÷³ñîê,
ùî çàíåñåí³ äî Êíèãè ðåêîðä³â
ÿê íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü íà îäí³é
ñöåí³. ², íàðåøò³, ìèíóëîãî ðîêó
áóâ óñòàíîâëåíèé íàéåêñòðå-

ìàëüí³øèé ðåêîðä. Ñòóäåíò àêà-
äåì³¿ Ðóñòàì Äàíèëü÷óê çðîáèâ
ñòðèæêó ç âèáðèâàííÿì ìàëþí-
êà, âèñÿ÷è ãîëîâîþ âíèç.

Íàîñòàíîê ÿñêðàâîãî øîó áë³ö-
ïàðò³þ æèâèìè øàõàìè ðîç³ãðà-
ëè â³öå-ïðåçèäåíò Âñåñâ³òíüî¿
êîíôåäåðàö³¿ ïåðóêàð³â ³òàë³ºöü
Àíòîí³î Áåëàí÷î òà ïðîðåêòîð
Êè¿âñüêî¿ àêàäåì³¿ ïåðóêàðñüêîãî
ìèñòåöòâà Îëåêñàíäð Ëóáÿí-
ñüêèé. Âîíè ñì³ëèâî ïåðåñóâàëè
ï³øàê³â, ñëîí³â òà êîðîëåâ, ç³é-
øîâøèñü íà í³÷è¿é

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íà ñõîä³ ìîæëèâèé íåâåëè-

êèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðà-
òóðà âäåíü +12...+14°Ñ, âíî÷³ +3...+6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+14°Ñ; íà Îäåùèí³ +15...+17°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +15...+17°Ñ, âíî-
÷³ +3...+5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +13...+15°Ñ, âíî-
÷³+3...+5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé
äîù. Â³òåð ï³âí³÷íèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+16°Ñ,
âíî÷³ +5...+7°Ñ

Шахові фі ри влашт вали на сцені-дошці шо — з дефіле, танцями та
елементами а торсь ої ри

Ñòîëè÷í³ ïåðóêàð³ âñòàíîâèëè ðåêîðä Óêðà¿íè
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