
хрещатик
№96 (3542) вівторок, 21 липня 2009 року київська муніципальна газета

Ç áîðîøíîì ³ õë³áîì
Ñòîëè÷í³ ìåëüíèêè òà ïåêàð³ ïî÷àëè çàãîò³âëþ çåðíà

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Проблем із хлібом нинішньо о та наст пно о
ро ів столиці можна не боятися. АТ "Київ-
млин" же прийняло перші п'ять тисяч тонн
зерна ново о врожаю. До роботи в новом
сезоні на підприємстві під от вали обладнан-
ня, техні елеваторів та млинарних цехів.
Щодоби т т мож ть переробити 1275 тонн
пшениці, з я ої иянам випеч ть понад 900
тонн виробів. До слова, хліб Києві зали-
шається найдешевшим та найсмачнішим. Ве-
ли і партії й досі вивозять зі столиці на про-
даж ре іонах.

Çåðíî íîâîãî âðîæàþ ïî÷àëî ïðèéìàòè íàéá³ëüøå â
ñòîëèö³ ïåðåðîáíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âìëèí”. Äëÿ ïîòðåá
êèÿí ùîäíÿ òóò ïåðåìåëþþòü 1275 òîíí ïðîäóêö³¿, ç ÿêî¿
íà õë³áîêîìá³íàòàõ âèï³êàþòü äî 900 òîíí âèðîá³â.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êè¿âìëèí” Âîëîäèìèð Âðóáëåâñüêèé,
íàðàç³ íà ï³äïðèºìñòâî âæå çàâåçëè ìàéæå 5 òèñÿ÷ òîíí

ïøåíèö³. “Çâîçÿòü ïåðåâàæíî ç íàéáëèæ÷èõ äî ñòîëèö³
îáëàñòåé — Êè¿âñüêî¿, ×åðêàñüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿, Ê³ðî-
âîãðàäñüêî¿, — ïîâ³äîìèâ ïàí Âðóáëåâñüêèé.— Ïîñòà÷à-
þòü çá³ææÿ ïîòóæí³ é äð³áí³ ôåðìåðñüê³ ãîñïîäàðñòâà, ç
ÿêèìè çàâ÷àñíî áóëî óêëàäåíî óãîäè”. Çà ñëîâàìè Âîëî-
äèìèðà Âðóáëåâñüêîãî, çåðíî íàäõîäèòü çäåá³ëüøîãî íå-
ïîãàíî¿ ÿêîñò³, ùîïðàâäà, ÷åðåç äîù³ âàíòàæ³âêè ïðèáó-
âàþòü íå ñèñòåìàòè÷íî, à ç ïåðåðâàìè.

Ç³òêíóëèñÿ çàãîò³âåëüíèêè ³ ùå ç îäí³ºþ ïðîáëåìîþ —
îáìåæåíèì â’¿çäîì äî ñòîëèö³ âàíòàæ³âîê óäåíü. Îäíàê
ñòîëè÷íà âëàäà ïîîá³öÿëà äîïîìîãòè â öüîìó ïèòàíí³. À
ïîêè ùî âèâàíòàæóâàòè çåðíî äîâîäèòüñÿ àáî ï³çíî ââå-
÷åð³, àáî ðàíî-âðàíö³. Åëåâàòîð ³ ìëèí çàïóñòèëè â ö³ëî-
äîáîâîìó ðåæèì³.

“Òåõíîëîã³ÿ äàº çìîãó çì³øóâàòè 10—15 â³äñîòê³â çåð-
íà íîâîãî âðîæàþ ç òîð³øí³ì, ÿêîãî ùå âäîñòàëü ó çàñ³-
êàõ, — ïîÿñíèâ Âîëîäèìèð Âðóáëåâñüêèé.— Òîæ ìîæó
ñêàçàòè âïåâíåíî, ùî êèÿíè âæå ñïîæèâàþòü õë³á òà õë³-
áîáóëî÷í³ âèðîáè óðîæàþ 2009 ðîêó. Â³í, äî ñëîâà, íèí³
íåïîãàíèé, õî÷à äåùî ã³ðøèé, í³æ òîð³ê. Îäíàê äëÿ ïî-
òðåá Óêðà¿íè ç óñ³ìà åêñïîðòíèìè çàâäàííÿìè éîãî âè-
ñòà÷èòü ñïîâíà — ç³áðàòè çá³ææÿ çàïëàíóâàëè â ìåæàõ
17—18 ìëí òîíí.

“Îäíî÷àñíî äâà åëåâàòîðè “Êè¿âìëèíà” ìîæóòü çáåð³-
ãàòè ïîíàä 75 òèñ òîíí çåðíà, ÿêå ïåðåìåëþþòü íà áî-
ðîøíî,— ðîçïîâ³â ïàí Âðóáëåâñüêèé. Â³í äîäàâ, ùî ï³ä-

ïðèºìñòâó çíà÷íî ëåãøå ñòàëî ïðàöþâàòè ç âèðîáíèêà-
ìè, â³äêîëè ö³íè ñòàëè ðåãóëüîâàíèìè, òîáòî â ìåæàõ
ðåíòàáåëüíîñò³. Íàïðèêëàä, òîííà ïøåíèö³ íàéâèùîãî
òðåòüîãî êëàñó êîøòóº 1250 ãðí ³ç äîñòàâêîþ.

ßê³ñòü çåðíîâèõ ôàõ³âö³ “Êè¿âìëèíà” îäðàçó ïåðåâ³ðÿ-
þòü ó ëàáîðàòîð³¿. Âîëîã³ñòü ïøåíèö³ íå ïîâèííà ïåðå-
âèùóâàòè 15 â³äñîòê³â — â³ä öüîãî çàëåæèòü ÿê³ñòü ãîòî-
âî¿ ïðîäóêö³¿. “Îñíîâíèì ñïîæèâà÷åì íàøî¿ ïðîäóêö³¿ º
ñòîëè÷í³ õë³áîïåêàðí³, — ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð Âðóáëåâ-
ñüêèé.— Âîíè çàáèðàþòü 95 â³äñîòê³â áîðîøíà. ²íøà ÷àñ-
òèíà íàäõîäèòü â ðîçäð³áíó òîðã³âëþ äî òîðãîâåëüíèõ ìå-
ðåæ ì³ñòà”.

Õë³áîïåêàðñüêà ïðîäóêö³ÿ òà ñòîëè÷íå áîðîøíî ìàþòü
ïîïèò ³ çà ìåæàìè ì³ñòà. Òà îñê³ëüêè áîðîøíî òðàíñïîð-
òóâàòè äîðîãî, ïîòóæí³ ï³äïðèºìñòâà òàêèì íå çàéìàþ-
òüñÿ. ×îãî íå ñêàæåø ïðî õë³á, à îñîáëèâî ñîö³àëüí³ ñîð-
òè “Óêðà¿íñüêèé” òà áàòîí. ¯õ, ÿê ³ ðàí³øå, ðîçáèðàþòü
íà ñïîæèâàííÿ òà ïðîäàæ ðåã³îíè. Ïðîäóêö³ÿ ïîïóëÿðíà
íàéíèæ÷èìè â Óêðà¿í³ ö³íàìè òà äîáðèì ñìàêîì. Íàãà-
äàºìî, ùî ê³ëîãðàìîâèé áóõàíåöü “Óêðà¿íñüêîãî” êèÿíè-
íó îáõîäèòüñÿ ó 3 ãðí, òèì ÷àñîì æèòåë³ Âîëèíñüêî¿ îá-
ëàñò³ ïëàòÿòü ìàéæå âäâ³÷³ á³ëüøå. “Óêðà¿íñüêèé” òàì õî÷
³ êîøòóº òàê ñàìî, îäíàê â³í óäâ³÷³ ëåãøèé.

“Ìîæó ñêàçàòè âïåâíåíî: ñòîëèöÿ íèí³øíüîãî ³ íà-
ñòóïíîãî ðîê³â áóäå ç õë³áîì”, — îêðåñëèâ ïî÷àòîê ñå-
çîíó ïàí Âðóáëåâñüêèé
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Щодня столичних пе арнях иянам от ють 900 тонн хлібоб лочних виробів же з ново о врожаю зерна
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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé: 
ä³¿ óðÿäó ³ çàêîí Óêðà¿íè —
ð³çí³ ðå÷³

“Ïðèçóïèíåííÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè ä³¿ íîâèõ òàðèô³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè º íåçàêîííèì ³ çä³éñíåíå íà-
ïåðåäîäí³ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â ó êðà¿í³.
Íîâ³ òàðèôè â Êèºâ³ ó 3-4 ðàçè (â ñåðåäíüî-
ìó) íèæ÷³ çà òàðèôè â ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà-
¿íè òà çàëèøàþòüñÿ ñüîãîäí³ îäíèìè ç íàé-
íèæ÷èõ.

Ö³ òàðèôè çàïðîâàäæåí³ äëÿ òîãî, ùîá êè-
ÿíè ìîãëè ïî÷óâàòèñÿ êîìôîðòíî â óìîâàõ
çèìè, ñòàá³ëüíî îòðèìóâàòè òåïëî, ãàç ³ âî-
äó, íåçâàæàþ÷è íà íàäçâè÷àéíî òÿæêó åêî-
íîì³÷íó ³ íàâ³òü ïîë³òè÷íó êðèçó, ñïðîâîêî-
âàíó ìàéáóòí³ìè âèáîðàìè ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè.

ß äîáðå ðîçóì³þ ëîã³êó ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ³
÷ëåí³â óðÿäó ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî
ïðèçóïèíåííÿ ä³¿ òàðèô³â, ³ ñóòî ïî-ëþäñüêè
ìåí³ âîíà çðîçóì³ëà, àäæå ïîïåðåäó — âèáî-
ðè. Ïðîòå í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç Êîíñòèòóö³ºþ
òà çàêîíàìè Óêðà¿íè öÿ ïîçèö³ÿ íå ìàº.

Òàðèôè â Êèºâ³ âñòàíîâëåíî ó ñóâîð³é â³ä-
ïîâ³äíîñò³ äî çàêîíîäàâñòâà, çàòâåðäæåíîãî
êàáì³í³âñüêèìè ñòðóêòóðàìè (çîêðåìà ö³íî-
âîþ ³íñïåêö³ºþ), ³ ¿õ íå ìîæå ñêàñóâàòè æî-
äåí ÷èíîâíèê Óêðà¿íè, õî÷à á ÿêó ïîñàäó
â³í îá³éìàâ.

Ðàçîì ç òèì ÿ ïðîäîâæóþ ïðàöþâàòè íàä
òèì, ùîá òàðèôè â Êèºâ³ äëÿ ñîö³àëüíî íå-
çàõèùåíèõ êèÿí, ÿêèõ ó ì³ñò³ íàë³÷óºòüñÿ
ïîíàä 500 òèñÿ÷, ñòàëè ùå íèæ÷èìè, í³æ âî-
íè áóëè äî óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî ¿õ ï³äâè-
ùåííÿ, ðåàë³çóþ÷è ìîþ ô³ëîñîô³þ ïðî òå,
ùî áàãàò³ â Êèºâ³ ïëàòèòèìóòü çà á³äíèõ”,—
çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

Ãåíåðàëüíèé ïëàí ñòîëèö³
îáãîâîðÿòü á³çíåñìåíè

Ì³æíàðîäíèé á³çíåñ-ôîðóì “Ãåíåðàëüíèé
ïëàí Êèºâà: Ïðîáëåìè. Ïåðñïåêòèâè. ²íâåñ-
òèö³¿” â³äáóäåòüñÿ ñüîãîäí³ ó ñòîëè÷í³é ìå-
ð³¿. Â³äêðèº çàõ³ä ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. ßê êðàùå ðîçâèâàòè ì³ñ-
òî òà ÿê³ òåðèòîð³¿ îñâîþâàòè, çáåðóòüñÿ îá-
ãîâîðèòè ïðåäñòàâíèêè ÊÌÄÀ, ðîçðîáíèêè
Ãåíïëàíó, äåïóòàòè Êè¿âðàäè, â³äîì³ ºâðî-
ïåéñüê³ àðõ³òåêòîðè. Íà ôîðóì ïðèáóäóòü òà-
êîæ êåð³âíèêè áóä³âåëüíèõ, äåâåëîïåðñüêèõ,
³íâåñòèö³éíèõ òà êîíñàëòèíãîâèõ êîìïàí³é
ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, êðà¿í Áàëò³¿, Êàçàõñòàíó,
Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿, Ôðàíö³¿, Í³ìå÷÷èíè, ²çðà-
¿ëþ òà ÑØÀ. Íàãàäàºìî, ùî ïðåçåíòàö³¿
îíîâëåíîãî “àðõ³òåêòóðíîãî çàêîíó” ñòîëè-
ö³ çàïëàíóâàëè íà âåñíó 2010 ðîêó

Ïàì’ÿòíèê Ëåí³íó áóäå 
ÿê íîâèé

Ó ìåð³¿ ï³äïèñàëè ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî
ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò
ïàì’ÿòíèêà Ëåí³íó íà áóëüâàð³ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà”. Êîøòè íà â³äíîâëåííÿ ìîíóìåíòà
âèä³ëèòü Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè. Âè-
çíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó é ï³äðÿäí³ îð-
ãàí³çàö³¿ òà çàáåçïå÷èòè çä³éñíåííÿ ðîá³ò ìàº
ÃÓ ç ïèòàíü îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
ÊÌÄÀ.

Íàãàäàºìî, ùî ïàì’ÿòíèê Âîëîäèìèðó Ëå-
í³íó âñòàíîâëåíî íà áóëüâàð³ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà ³ â³äêðèòî 5 ãðóäíÿ 1946 ðîêó. 30 ÷åðâ-
íÿ íèí³øíüîãî ðîêó àêòèâ³ñòè íàö³îíàë³ñ-
òè÷íèõ îðãàí³çàö³é ïîøêîäèëè ïàì’ÿòíèê —
â³äáèëè í³ñ òà ðóêó

Ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³ 
íàãîðîäÿòü

Óðî÷èñò³ çàõîäè ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ ïðî-
ôåñ³éíîãî ñâÿòà ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³, ÿêå â³ä-
çíà÷àòèìóòü ó íåä³ëþ, â³äáóäóòüñÿ ó ÷åòâåð,
23 ëèïíÿ. Íàéêðàùèì êîëåêòèâàì ³ ïðåä-
ñòàâíèêàì ãàëóç³ íà÷àëüíèê ÃÓ ç ïèòàíü òîð-
ã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ Âàñèëü Ùåðáåíêî âðó-
÷èòü â³äçíàêè ì³ñüêîãî ãîëîâè. Ç ìåð³¿ ñâÿò-
êóâàííÿ Äíÿ ïðàö³âíèêà òîðã³âë³ ïåðåéäå â
ïðèì³ùåííÿ òåàòðó ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè

Òðè ñòîëè÷íèõ ìîñòè 
îáñòåæàòü
Øóêàòèìóòü ïîøêîäæåííÿ ÷åðåç íàìèâè ï³ñêó

Íåçàáàðîì ôàõ³âö³ âèâ÷àòü ñòàí Ï³â-
äåííîãî, Ïàðêîâîãî ï³øîõ³äíîãî òà ìîñ-
òó ³ìåí³ Ïàòîíà ÷åðåç Äí³ïðî. ßê ïîâ³-
äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãîëîâíèé ³íæåíåð
ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” Âàñèëü Ìåëüíè÷åí-
êî, äî ê³íöÿ ñåðïíÿ 2009 ðîêó ïëàíóþòü
ïðîâåñòè ï³äâîäí³ îáñòåæåííÿ ðóñëîâèõ
îïîð ìîñò³â òà âèì³ðÿòè ãëèáèíó ïðèëåã-
ëî¿ äî íèõ àêâàòîð³¿. Ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
öå ï³äïèñàâ ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Íàéá³ëüøå ôàõ³âö³â ö³êàâèòèìå, ÷è çàâ-
äàþòü îïîðàì øêîäè íàìèâà÷³ ï³ñêó ç
ï³äïðèºìñòâà çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóê-
ö³é ³ìåí³ Êîâàëüñüêî¿. Îñîáëèâî â ðàéî-
í³ Ï³âäåííîãî ìîñòó, ç ÿêèì óæå âèíè-
êàëè ïðîáëåìè.

“Çàãàëîì òàê³ ðîáîòè ïðîâîäÿòü ñèñòå-
ìàòè÷íî ÷è çà ïîòðåáè, çàçâè÷àé ðàç ó

äâà-òðè ðîêè,— ïîÿñíèâ ïàí Ìåëüíè÷åí-
êî.— Àäæå âíàñë³äîê ïðèðîäíèõ ôàêòî-
ð³â (çîêðåìà ëüîäîõîäó, äîííèõ íàíîñ³â)
íà ï³äâîäíèõ ÷àñòèíàõ îïîð ìîñò³â ìî-
æóòü óòâîðþâàòèñÿ çîâí³øí³ äåôåêòè ó
âèãëÿä³ òð³ùèí, ñêîë³â áåòîííîãî çàõèñ-
íîãî øàðó òà ³íø³ ïîøêîäæåííÿ, ÿê³ ïðè-
çâîäÿòü äî êîðîç³¿ é ðóéíóâàííÿ àðìàòó-
ðè òà çìåíøåííÿ íåñó÷î¿ ñïðîìîæíîñò³
ìîñò³â”.

Ãîëîâíèé ³íæåíåð “Êè¿âàâòîäîðó” äî-
äàâ, ùî, îêð³ì öüîãî, ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ
âåñíÿíîãî ïàâîäêó ó ôóíäàìåíò³ îïîð óò-
âîðþþòüñÿ ðîçìèâè, ùî òàêîæ ìîæå
âïëèíóòè íà çàãàëüíèé ñòàí ñïîðóäè. “Ñà-
ìå òîìó ñòîëè÷í³ ìîñòè îáñòåæàòü ³ âæå
çà ðåçóëüòàòàìè ôàõ³âö³ âñòàíîâëÿòü íå-
îáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ àáî

ïðîô³ëàêòè÷íèõ ðîá³ò, âèçíà÷àòü îáñÿãè
óêð³ïëåííÿ ôóíäàìåíò³â îïîð áóòîâèì êà-
ìåíåì òà óìîâè ïîäàëüøî¿ åêñïëóàòàö³¿,—
çàçíà÷èâ ñïåö³àë³ñò.— Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ
îáñòåæåííÿ áóäå îãîëîøåíî òåíäåð íà âè-
êîíàííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âè-
çíà÷åííÿ çàìîâíèêà ðåìîíòó. Çàãàëîì äëÿ
öüîãî ïåðåäáà÷åíî 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü”.

Íàãàäàºìî, ùî ï³äâîäí³ îáñòåæåííÿ
Ïàðêîâîãî ï³øîõ³äíîãî ìîñòó âèêîíóþòü
ùîð³÷íî ï³ñëÿ âåñíÿíèõ ïàâîäê³â, ùî
îáóìîâëåíî îñîáëèâîñòÿìè îïîð, ÿê³ ðîç-
òàøîâàí³ â çîíàõ ìàêñèìàëüíèõ ðîçìè-
â³â äíà ð³÷êè. Ðîáîòè ç ï³äâîäíîãî îáñòå-
æåííÿ ìîñòó “Ìåòðî” òà Ìîñêîâñüêîãî
ìîñòó ÷åðåç Äí³ïðî âèêîíóâàëèñü ó 2008
ðîö³ ó ñêëàä³ êîìïëåêñíîãî îáñòåæåííÿ
öèõ ñïîðóä

Опори столичних мостів перевірять на вини нення тріщин та пош оджень після весняної повені
на Дніпрі та намив піс б дівельними омпаніями

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Опори столичних мостів через
Дніпро фахівці проінспе т ють
для вчасно о виявлення пош о-
джень та встановлення либини
розмивів. Місь ий олова Леонід
Черновець ий підписав розпоря-
дження про проведення підвод-
но о обстеження опор Південно-
о мост , Пар ово о пішохідно о
та мост імені Патона через
Дніпро. Насамперед вивчати-
м ть, чи не завдають ш оди
опорам переправ намивачі піс-
. О рім цьо о, виміряють ли-

бин приле лої до переправ а -
ваторії. Після обстеження роз-
почнеться розроблення прое т-
ної до ментації, о олосять тен-
дер на визначення замовни а
ви онання робіт. Обстеж вальні
роботи оцінюють в 300 тис. рн.
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Ñòîëè÷íèõ ôàðìàöåâò³â 
âèçíàëè íàéêðàùèìè
ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ” çàáåçïå÷èëà êèÿí áåçïåðåá³éíèì 
ïîñòà÷àííÿì ë³ê³â çà äîñòóïíèìè ö³íàìè
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Чер ов на ород отримав о-
ле тив столично о ом нально о
підприємства "Фармація". Ап-
течна мережа вже має серед
на ород фармацевтичн премію
"Панацея" та звання "Апте а ро-
". Цьо орічн відзна прис -

джено "Фармації" Національним
бізнес-рейтин ом за найбільші
обся и реалізованої прод ції та
висо ий рівень обсл ов вання.
Столичне підприємство випере-
дило півсотню он рентів, бо
змо ло забезпечити безперебій-
не постачання лі ів иянам за
низь ими цінами.

Ç 2004 ðîêó â Óêðà¿í³ ä³º ñèñòåìà “Íà-
ö³îíàëüíèé á³çíåñ-ðåéòèíã”, ÿêà âèçíà-
÷àº ë³äåð³â åêîíîì³êè êðà¿íè. Îö³íêó ñèñ-
òåìîþ ïðîéøëè ïîíàä 300 òèñÿ÷ â³ò÷èç-
íÿíèõ ï³äïðèºìñòâ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³.
Íåùîäàâíî çàâåðøèâñÿ êîíêóðñ ñåðåä
ï³äïðèºìñòâ, ùî çàéìàþòüñÿ ðîçäð³áíîþ
òîðã³âëåþ ôàðìàöåâòè÷íèõ òîâàð³â,
ó÷àñòü ó ÿêîìó âçÿëè 50 íàéá³ëüøèõ àï-
òå÷íèõ ìåðåæ. Ïåðåìîæöåì ñòàëî ñòî-

ëè÷íå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ôàð-
ìàö³ÿ”.

Äî ñêëàäó ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ” íèí³ âõî-
äèòü ïîíàä 200 àïòå÷íèõ çàêëàä³â ó ì³ñ-
ò³, é âèÿâèëîñÿ, ùî ñàìå â íèõ êèÿíè
íàé÷àñò³øå êóïóþòü ë³êè. Öå é ñòàëî îñ-
íîâíèì àðãóìåíòîì ó ïåðåìîç³, àäæå âè-
çíà÷àëüíèé êðèòåð³é — îáñÿã ðåàë³çîâà-
íî¿ ïðîäóêö³¿. “Íà öåé ïîêàçíèê âïëèíó-
ëî ê³ëüêà ôàêòîð³â. Ïî-ïåðøå, êîëè ÷å-
ðåç åêîíîì³÷íó íåñòàá³ëüí³ñòü ð³çêî çðîñ-
ëè ö³íè íà ìåäèêàìåíòè, à íà ïîëèöÿõ àï-
òåê âèíèê ¿õ äåô³öèò, ìè áåçïåðåá³éíî çà-
áåçïå÷óâàëè êèÿí çàâäÿêè ñôîðìîâàíèì
çàïàñàì. ², çâ³ñíî, íàø³ ö³íè áóëè íèæ-
÷èìè. Àëå ãîëîâíå âñå-òàêè — ëîÿëüí³ñòü
³ äîâ³ðà íàøèõ ïîêóïö³â, àäæå ìè ç íè-
ìè îñü óæå 40 ðîê³â”,— ïîÿñíþº ñòàá³ëü-
íèé ïîïèò çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ” Îëåíà Çîëîòîâà.

Òðèìàòè ö³íó âäàºòüñÿ ùå é çàâäÿêè
òîìó, ùî ñâîãî ÷àñó “Ôàðìàö³ÿ” íàïðÿ-
ìó âñòàíîâèëà çâ’ÿçêè ç ñîòíåþ â³ò÷èç-
íÿíèõ òà äåñÿòêàìè çàêîðäîííèõ âèðîá-
íèê³â ë³ê³â. Â³äòàê ë³êè ïðîäàþòü êèÿíàì
áåç áàãàòîðàçîâî¿ “íàêðóòêè” ïîñåðåäíè-
êàìè. Êð³ì òîãî, “Ôàðìàö³ÿ” ºäèíå ï³ä-
ïðèºìñòâî â ñòîëèö³, ÿêå çáåðåãëî àïòå÷-
íå âèãîòîâëåííÿ ë³ê³â. “Öå äàº çìîãó êîí-
êðåòíîìó õâîðîìó îòðèìàòè ë³êóâàííÿ çà
³íäèâ³äóàëüíî ï³ä³áðàíèì ë³êàðåì ñêëà-
äîì òà äîçàìè, ùî ïîë³ïøóº ðåçóëüòàò.
Öå îñîáëèâî ñòîñóºòüñÿ äèòÿ÷î¿, äåðìà-

òîëîã³÷íî¿ òà ïñèõ³àòðè÷íî¿ ïðàêòèêè”,—
ðîçïîâ³ëà Îëåíà Çîëîòîâà. Òàêå ³íäèâ³-
äóàëüíå âèãîòîâëåííÿ ë³ê³â íèí³ ñòð³ìêî
ðîçâèâàºòüñÿ â ªâðîï³, òîä³ ÿê â Óêðà¿í³
ïðî íüîãî çàáóâàþòü, çîêðåìà é ÷åðåç
áðàê âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â.
Êîìàíäà æ “Ôàðìàö³¿” íèí³ íàðàõîâóº
1500 ïðàö³âíèê³â, 1000 ç ÿêèõ ìàþòü âè-
ùó òà ñåðåäíþ ñïåö³àë³çîâàíó îñâ³òó.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî íå çàëèøàº-
òüñÿ îñòîðîíü ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì ÿê
ì³ñüêîãî, òàê ³ äåðæàâíîãî ð³âíÿ. Òàê, 33
àïòåêè ï³äïðèºìñòâà ïðîâîäÿòü áåçïëàò-
íó âèäà÷ó ³íñóë³íîâèõ ïðåïàðàò³â òà çà-
ñîá³â ñàìîêîíòðîëþ íàñåëåííþ ì³ñòà â
ðàìêàõ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Öóêðî-
âèé ä³àáåò”. 10 àïòåê ìåðåæ³, â òîìó ÷èñ-
ë³ 4 ç ö³ëîäîáîâèì ðåæèìîì ïðàö³, áåç-
ïëàòíî âèäàþòü øïðèöè, ñïèðòîâ³ ñåð-
âåòêè òà ïðåçåðâàòèâè äëÿ ìîëîäèõ ëþ-
äåé ³ç ãðóï ðèçèêó äî Â²Ë/ÑÍ²Äó, ñåðåä
ÿêèõ á³ëüø³ñòü º íàðêîçàëåæíèìè. Â óñ³õ
çàêëàäàõ “Ôàðìàö³¿” ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ íà-
ñåëåííÿ, ñåðåä ÿêèõ ³íâàë³äè, âåòåðàíè
â³éíè òà ïðàö³, ìàëîçàáåçïå÷åí³ ëþäè ë³ò-
íüîãî â³êó ìîæóòü îòðèìàòè ë³êè ç³ çíà÷-
íîþ çíèæêîþ àáî é áåçïëàòíî. 70 % êî-
ìóíàëüíèõ àïòåê îáëàäíàíî ïàíäóñàìè ³
â³äïîâ³äàþòü óñ³ì íîðìàì “áåçáàð’ºðíî-
ãî ïðîñòîðó”. ×àñ â³ä ÷àñó “Ôàðìàö³ÿ”
ïðîâîäèòü àêö³¿. Íàïðèêëàä, äîáðîâ³ëü-
íó ä³àãíîñòèêó ä³àáåòó ÷è ñåðöåâî-ñóäèí-
íèõ çàõâîðþâàíü
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“Ëó÷øèé äîì” — âûõîä 
äëÿ îäèíîêèõ è ïîæèëûõ
Àíàñòàñèÿ ÌÀÐÒÛÍÎÂÈ×
ñïåöèàëüíî äëÿ "Êðåùàòèêà"

"Ñòàðîñòü ïîäêðàëàñü íåçàìåò-
íî, äî÷ü âûðîñëà, óåõàëà íà çà-
ðàáîòêè â Ðîññèþ, òàì è îñòà-
ëàñü, ñâèëà ñâî¸ ãíåçäî. Äîìîé
ïðèåçæàåò ðåäêî, íûí÷å íå íà-
åçäèøüñÿ, äåíüãè, ïðàâäà, âûñû-
ëàåò. Ìóæ óìåð ïîëòîðà ãîäà íà-
çàä, îñòàëàñü ÿ ñîâñåì îäíà —
äåëèòñÿ ñâîåé èñòîðèåé Åâãåíèÿ
Ñåì¸íîâíà,— çäîðîâüå íå òî ñòà-
ëî, òî äàâëåíèå, òî ñåðäöå ñõâà-
òèò. Áûâàåò è ñ êðîâàòè âñòàòü
íå ìîãó, íå òî, ÷òî â àïòåêó çà
ëåêàðñòâàìè ñõîäèòü èëè çà õëå-
áîì â ìàãàçèí. Õîðîøî åñëè ñî-
ñåäêà çàãëÿíåò, à òàê ïîìðó è äå-
ëà íèêîìó íå áóäåò. Î "Ëó÷øåì
äîìå" ÿ îò íå¸ è óñëûøàëà. Ïî-
çâîíèëà ïî íîìåðó 1551, ðàçóç-
íàëà ÷òî ê ÷åìó, íà ñëåäóþùèé
æå äåíü êî ìíå ïðèø¸ë ñîöðà-
áîòíèê, ðàññêàçàë îá ýòîé ïðî-
ãðàììå, à ñîòðóäíèêè ïîìîãëè
îôîðìèòü âñå äîêóìåíòû, íåîá-
õîäèìûå äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ïàí-
ñèîíàò. È, ïîâåðüòå, î ñîäåÿí-
íîì íå æàëåþ".

Òåïåðü Åâãåíèÿ Ñåì¸íîâíà ïîä
ïðèñìîòðîì, è òàáëåòêè âîâðåìÿ
ïðèíèìàåò, è ïèòàíèå ó íå¸ ñïå-
öèàëüíîå äèåòè÷åñêîå, è íîâîñòè
åñòü ñ êåì îáñóäèòü.

"Êîëëåêòèâ çäåñü äîáðûé, ñî-
òðóäíèêîâ ïàíñèîíàòà ìû ëàñêî-
âî íÿíÿìè íàçûâàåì, òàêèå âåæ-
ëèâûå, ÷åëîâå÷íûå,— ðàññêàçû-
âàåò Èâàí Âàñèëüåâè÷,— êàê ñ

äî÷êîé, ñ íåé ïîãîâîðþ, è íà äó-
øå òåïëåå. À ãëàâíîå, ÷óâñòâó-
åøü, ÷òî òû íóæåí êîìó-òî, ðàç
î òåáå çàáîòÿòñÿ. È ñûòûé, è ÷èñ-
òûé, ÷åãî åù¸ îò æèçíè æåëàòü?".

À âîò Èðèíà Ñåðãååâíà âñòóïè-
ëà â ïðîãðàììó "Ëó÷øèé äîì" íå-
äàâíî: "ß êàê óñëûøàëà îá ýòîé
ïðîãðàììå, äîëãî íå ðåøàëàñü,
áîÿëàñü, ñêîëüêî ðàçíûõ ñëó÷àåâ

ïî òåëåâèçîðó ïîêàçûâàþò äà â
ãàçåòàõ ïèøóò, àôåðèñòû ïðèõî-
äÿò, “ëàïøè íà óøè íàâåøàþò”,
è ñòàðèêè â ïîäâàëàõ äà íà ÷åð-
äàêàõ ïîñëåäíèå ñâîè äíè äîæè-
âàþò. Íà äíÿõ òàê ïëîõî áûëî,
ïîêà ñêîðóþ ïîìîùü âûçâàëà,
äóìàëà — íå æèëåö íà ýòîì ñâå-
òå. Ïðèïåêëî, äàé, äóìàþ, ïîçâî-
íþ. È íå îøèáëàñü. Ñïàñèáî
âàì, Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷, çà çà-
áîòó î íàñ".

Ïðîáëåìà îäèíî÷åñòâà ëþäåé
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ñóùåñòâî-
âàëà âñåãäà. Â Åâðîïå äàâíî óæå
ôóíêöèîíèðóþò ïàíñèîíàòû è
ðàáîòàþò ïðîãðàììû ïîìîùè òà-
êèì ëþäÿì. Òàê ÷òî, ñëàâà Áîãó,
÷òî è äî íàñ äîøëà î÷åðåäü ïî-
çàáîòèòüñÿ î áåñïîìîùíûõ è
îäèíîêèõ. Èäåÿ ñîçäàíèÿ "Ëó÷-
øåãî äîìà" ïðèíàäëåæèò ìýðó
Êèåâà Ëåîíèäó ×åðíîâåöêîìó.
Ðàáîòà ÊÏ "Ëó÷øèé äîì" íà-
ïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå çàáîòîé
è îïåêîé ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà.

Òàê ÷òî ìîæíî, êîíå÷íî, è
äàëüøå ðîïòàòü íà ñóäüáó è íà-
äåÿòüñÿ íà ðåäêóþ ïîìîùü ñî-
ñåäåé, à ìîæíî äîâåðèòüñÿ
"Ëó÷øåìó äîìó" è îáðåñòè ñïî-
êîéñòâèå, ïîíèìàíèå è çàáîòó.
Ïîçâîíèòå ïî íîìåðó 1551 è
óçíàéòå îá ýòîé ïðîãðàììå
áîëüøå

Ç ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ êèÿíè
ñïàíòåëè÷åí³ "áëàãîðîäíîþ" çà-
ÿâîþ Êàáì³íó ïðî íåñïðàâåäëè-
â³ñòü íîâèõ òàðèô³â íà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè ó ñòîëèö³. Ç áëà-
êèòíèõ åêðàí³â òåëåâ³çîð³â óðÿ-
äîâö³ çàêëèêàëè íå îïëà÷óâàòè
ñïîæèò³ ïîñëóãè. Òàêà "äåðæàâ-
íèöüêà ïîçèö³ÿ" äèâóº ïåðø çà
âñå âèðîáíèê³â ïîñëóã, àäæå ÿê-
ùî íàñåëåííÿ íå ïëàòèòèìå, íå
áóäå êîøò³â íå òå ùî íà çàðïëà-
òè êîìóíàëüíèêàì, à é íà ðîç-
ðàõóíîê çà òîé æå íåäåøåâèé
ãàç. Ïðîáëåìè ç ðîçðàõóíêàìè çà
ïàëèâî ñòàëè õðîí³÷íîþ áîëÿ÷-
êîþ íå ëèøå ñòîëèö³, à é óñ³º¿
Óêðà¿íè, ÿêà "çàâìèðàº" ïåðåä 
7-ì ÷èñëîì ùîì³ñÿöÿ, êîëè äî-
âîäèòüñÿ ðîçðàõîâóâàòèñÿ ç ðî-
ñ³éñüêèì "Ãàçïðîìîì". ² öå â
òåïëó ïîðó ðîêó, êîëè ãàçó ñïî-
æèâàºòüñÿ ì³í³ìóì. ßêùî íàñå-
ëåííÿ íå ïîãàøàòèìå ïëàò³æêè,
îïàëþâàëüíèé ñåçîí ìîæíà çó-
ñòð³òè ç êîëîñàëüíèìè áîðãàìè
³ äðóêîì ïîðîæí³õ ì³ëüÿðä³â ãðè-
âåíü ó Íàöáàíêó. Òîä³ âæå í³÷î-
ãî íå âèïðàâèòè.

Äèâóº òàêîæ òå, ùî Êàáì³í
ð³çêî â³äðåàãóâàâ íà ï³äíÿòòÿ
âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ñà-

ìå ó ñòîëèö³. Ó á³ëüøîñò³ ðåã³î-
í³â âîíè çðîñëè ó ö³í³ çíà÷íî
âèùå ùå ï³âðîêó, à òî é ð³ê òî-
ìó. Ñêàæ³ìî, íîâèé òàðèô íà
òåïëîâó åíåðã³þ ó Êèºâ³ ñòàíî-
âèâ 160 ãðí/Ãêàë, òîä³ ÿê ó Ïîë-
òàâ³ ùå ç òðàâíÿ â³í ñòàíîâèòü
263 ãðí/Ãêàë, ó Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêó ç ëèñòîïàäà ìèíóëîãî ðî-
êó — 244,3 ãðí/Ãêàë. Â Óæãîðî-
ä³ ç ëèñòîïàäà 2007 ðîêó òàðèô
íà òåïëîâó åíåðã³þ ñòàíîâèòü
250 ãðí/Ãêàë. Íàéâèùà ö³íà íà
òåïëî â Îäåñ³ — 332,34 ãðí/Ãêàë,
ùî âäâ³÷³ á³ëüøå â³ä íîâî¿ "íå-
ñïðàâåäëèâî¿" âàðòîñò³ ó Êèºâ³.
Òàêà æ ñèòóàö³ÿ ³ ç âîäîþ. Âàð-
ò³ñòü ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè
(çà íîâèì òàðèôîì) ñòàíîâèòü ó
ñòîëèö³ 1,61 ãðí/ì êóá. Ó ×åð-
í³âöÿõ ³ç ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó
öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèòü 
3,55 ãðí/ì êóá. À â Ñåâàñòîïîë³
ç æîâòíÿ 2007 ðîêó êóáîìåòð âî-
äè êîøòóº 2,07 ãðí.

Äî ñëîâà, ì³í³ñòð ³ç ïèòàíü
ÆÊÃ Îëåêñ³é Êó÷åðåíêî çàçíà-
÷èâ, ùî ââàæàº ëåã³òèìíèìè òà-
ðèôè íà âîäîïîñòà÷àííÿ é åëåê-
òðîåíåðã³þ ó Êèºâ³ òà ðàäèòü êè-
ÿíàì âñå-òàêè ïëàòèòè çà íèõ. Íå
ïëàòèòè çà íîâîþ ö³íîþ ì³í³ñòð

ðåêîìåíäóº çà óòðèìàííÿ æèòëà.
Íà äóìêó ïàíà Êó÷åðåíêà, íîâ³
òàðèôè ìàëè ïðîéòè ãðîìàäñüêå
îáãîâîðåííÿ ó êîæíîìó áóäèíêó.
Àëå íîâèé êè¿âñüêèé òàðèô ³ç
æèòëà òåæ ÿâíî íå äîòÿãóº äî á³ëü-
øîñò³ ðåã³îíàëüíèõ. Ïîêè ùî ó
ñòîëèö³ ñåðåäí³é ïîêàçíèê ñòàíî-
âèòü 0,815 ãðí/êâ. ì, â Îäåñ³, äëÿ
ïîð³âíÿííÿ, âæå â³ä ïî÷àòêó ðîêó
öåé òàðèô ñÿãàº 1,77 ãðí/ì êâ.
Ìàáóòü, îäåñèòè ùèðî çäèâîâàí³,
÷îìó ïðåì’ºð-ì³í³ñòð òàê ñòðèâî-
æèëàñÿ çà êèÿí ³ çàëèøèëàñÿ áàé-
äóæîþ äî çäîðîæ÷àííÿ êîìóíàë-
êè äëÿ íèõ.

Ïîë³òîëîãè âáà÷àþòü ïðîáëåìó
â îñîáëèâ³é "ëþáîâ³" ïðåì'ºðà äî
Êèºâà. Ìèõàéëî Ïîãðåá³íñüêèé
êàæå, ùî óðÿä ð³çêî â³äðåàãóâàâ
íà íîâ³ òàðèôè â ñòîëèö³ ÷åðåç
ïåðñîíàë³¿. Íà éîãî äóìêó, â Êàá-
ì³í³ íå çâåðíóëè á óâàãè íà çäî-
ðîæ÷àííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã,
ÿêáè íà ïîñàä³ ìåðà áóëà ³íøà
ëþäèíà, à íå Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé.

"Çâ³ñíî, Òèìîøåíêî íå âèñòó-
ïèëà á ïðîòè Òóð÷èíîâà. Øâèä-
øå çà âñå, Êëè÷êó âîíà á òåæ äà-
ëà ñïîê³éíî ï³äâèùèòè òàðè-
ôè",— ââàæàº ïàí Ïîãðåá³í-
ñüêèé. Âîäíî÷àñ, ì³ñüêèé ãîëîâà
Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íå
ñõèëüíèé ââàæàòè, ùî ïðåì’ºð
â÷èíèëà òàðèôíó êîëîòíå÷ó ëè-
øå ÷åðåç îñîáèñòó íåïðèÿçíü, à
ïîÿñíèâ òàê³ ä³¿ ïåðåäâèáîðíèì
ïîïóë³çìîì. Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé íàãàäàâ, ùî ÷åðåç åêîíîì³÷-
íî íåîá´ðóíòîâàí³ òàðèôè íà ïî-
ñëóãè ÆÊÃ ãàëóçü îïèíèëàñÿ â
êðèòè÷íîìó ñòàí³ é ÿê³ñíî îáñëó-
ãîâóâàòè íàñåëåííÿ íåìàº çìîãè.
Íà äóìêó ìåðà, ïåðåäâèáîðíèé
òàðèôíèé ï³àð ìîæå ïðèçâåñòè
äî êàòàñòðîô³÷íèõ íàñë³äê³â ï³ä
÷àñ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó, ÿê öå
âæå áóëî â îêðåìèõ ì³ñòàõ Óêðà-
¿íè

Ïîë³òèêè íèùàòü ñòîëè÷íå ÆÊÃ

Âèáîðè ðóêàìè êèÿí

Для одино их пенсионеров про рамма “Л чший дом” — это возможность обрести заботливый ход
и приятное общение
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Споживати, але не платити. Саме та ою є ло і а ря-
довців, я і за ли али иян не по ашати платіж и за
новими е ономічно-обґр нтованими тарифами столи-
ці. Підвищення вартості ом нальних посл Києві
чом сь об рило Кабмін, хоча в більшості ре іонів насе-
лення же давно сплач є за значно вищими цінами,
ніж нові "несправедливі" столиці. Політоло и пояс-
нюють а тивність Кабмін "особливою любов’ю" до
Києва. Мер Леонід Черновець ий вважає, що тарифна
олотнеча є банальним передвиборчим піаром, що мо-
же доро о ошт вати населенню під час опалювально-
о сезон .

Заяви політи ів про те, що можна не платити за посл и ЖКГ, столиці
за рож ють др им Алчевсь ом зим
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Ñïåêóëÿíòè âçÿëèñÿ çà ãðèâíþ
Óæå ó âåðåñí³ ö³íà íàö³îíàëüíî¿ 
âàëþòè çíèçèòüñÿ äî 8—8,5 ãðèâí³ 
çà äîëàð

Гривня прям є до
познач и 10 рн/$1

Ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ì³ñÿöÿ ãðèâíÿ íà
ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó âòðàòè-
ëà ïîçèö³¿ ùîäî äîëàðà. Òàê, ÿêùî êóðñ êó-
ï³âë³ àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè íà ì³æáàíêó
22.06.2009 ñòàíîâèâ 762 ãðí/$100, òî âæå çà
ï³äñóìêàìè òîðã³â íà ì³æáàíêó, ùî â³äáó-
ëèñÿ ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ (17.07.2009), êóðñ êó-
ï³âë³ äîëàðà ñòàíîâèâ 788 ãðí/$100. Êóðñ
ïðîäàæó äîëàðà íà ì³æáàíêó ì³ñÿöü òîìó
ñòàíîâèâ 763 ãðí/$100. Òîðãè ùîäî êóï³âë³
äîëàðà íà ì³æáàíêó ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ çàâåð-
øèëèñÿ íà ïîçíà÷ö³ 791 ãðí/$100.

Îòæå, êóðñ êóï³âë³ àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè
íà ì³æáàíêó çð³ñ íà 26 ãðí/$100, à êóðñ ïðî-
äàæó — íà 28 ãðèâåíü/$100.

Ãîò³âêîâèé êóðñ äîëàðà ùîäî ãðèâí³ ïðî-
òÿãîì îñòàííüîãî ì³ñÿöÿ çì³íþâàâñÿ çà àíà-
ëîã³ºþ ç ì³æáàíêîì. Òàê, ÿêùî êóðñ äîëà-
ðà â ñòîëè÷íèõ îáì³ííèõ ïóíêòàõ 19.06.2009
ñòàíîâèâ 763,590—768,270 ãðí/$100, òî â÷î-
ðà êóðñ àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè âæå ñòàíîâèâ
780,000—793,710 ãðí/$100.

Çà ñëîâàìè àíàë³òèê³â, íàðàç³ íà ãðèâíþ
òèñíóòü åêîíîì³÷í³ òà ðèíêîâ³ ôàêòîðè, ÷å-
ðåç ùî ¿¿ ö³íà çíèæóºòüñÿ, òà é íàäàë³ çíè-
æóâàòèìåòüñÿ. “Â óìîâàõ êàòàñòðîô³÷íîãî
äåô³öèòó äåðæáþäæåòó Íàöáàíê âëèâàº â
åêîíîì³êó íåçàáåçïå÷åí³ çðîñòàííÿì ÂÂÏ
ïîòîêè. Çîêðåìà, â íèí³øíüîìó ðîö³ ÍÁÓ
êóïèâ îáë³ãàö³é âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïî-
çèêè íà 20 ìëðä ãðí, 9,5 ìëðä ãðí ñïðÿìî-
âàíî íà çá³ëüøåííÿ êàï³òàë³â ïðîáëåìíèõ
áàíê³â”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê
àíàë³òè÷íîãî â³ää³ëó ÒÎÂ “Óêðà¿íñüêèé
ôîíäîâèé öåíòð” Âîëîäèìèð Ëàíäà. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, íà ñåðåäèíó íèí³øíüîãî ì³ñÿ-
öÿ ð³÷íèé áåçïîñòàâî÷íèé ôîðâàðä íà ãðèâ-
íþ çíàõîäèâñÿ íà ïîçíà÷ö³ 10,3 ãðí/$1, ùî
ôàêòè÷íî îçíà÷àº î÷³êóâàííÿ äåâàëüâàö³¿

á³ëüø í³æ íà òðåòèíó äî ñåðåäèíè 2010 ðî-
êó (õî÷ öå ³ º íàéíèæ÷èì çíà÷åííÿì ç îñå-
í³ 2008 ðîêó, êîëè â êðà¿í³ áóëî çàô³êñîâà-
íî ïåðøèé ï³ê åêîíîì³÷íîãî ñïàäó. — “Õðå-
ùàòèê”). Îòæå, äî ñåðåäèíè 2010 ðîêó âàð-
ò³ñòü ãðèâí³ ìîæå îïóñòèòèñÿ äî 10 ãðí/$1,
à âæå ó âåðåñí³ öüîãî ðîêó àíàë³òèêè çàêëà-
äàþòü ïîêàçíèê êóðñó íà ð³âí³ 8,0-8,50
ãðí/$1.

Íàöáàíê, îêð³ì åêîíîì³÷íèõ ôàêòîð³â,
íàçâàâ íà ìèíóëîìó òèæí³ ³íøó ïðè÷èíó
çíåö³íåííÿ ãðèâí³ — ñïåêóëÿö³¿ ãðàâö³â ðèí-
êó (áàíê³â òà âåëèêèõ êîìïàí³é.— “Õðåùà-
òèê”). Çà äàíèìè ÍÁÓ, âîíè øòó÷íî íàìà-
ãàþòüñÿ çàâèùèòè âàðò³ñòü äîëàðà äëÿ çàðî-
á³òêó íà êóðñîâèõ êîëèâàííÿõ.

К рс євро визначає
“принцип доміно”

Ïîäîðîæ÷àííÿ àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè íå
îìèíóëî ³ ºâðîâàëþòó. Òàê, ÿêùî êóðñ ºâ-
ðî ùîäî ãðèâí³ íà ì³æáàíêó ì³ñÿöü òîìó
ñòàíîâèâ 1055—1057 ãðí/100 ºâðî, òî çà ï³ä-
ñóìêàìè òîðã³â ºâðîâàëþòîþ ìèíóëî¿ ï’ÿò-
íèö³ êóðñ ºâðî ùîäî ãðèâí³ âæå ñòàíîâèâ
1110—1115 ãðí/100 ºâðî.

Ãîò³âêîâèé êóðñ ºâðî ùîäî ãðèâí³ çà
“ïðèíöèïîì äîì³íî” òàêîæ çðîñòàâ ïðîòÿ-
ãîì îñòàííüîãî ì³ñÿöÿ: 22.06.2009 ºâðîâàëþ-
òà â îáì³ííèêàõ êîøòóâàëà 1057,780—
1071,030 ãðí/100 ºâðî. Â òîé ÷àñ, ÿê ó÷îðà
ãîò³âêîâèé ºâðî ñòàíîâèâ 1102,090—1125,790
ãðí/100 ºâðî. Çíåö³íåííÿ ãðèâí³ ùîäî ºâðî
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ñòàíîâèëî 14—23,7 ãðí/100
ºâðî.

Ç ³íøîãî áîêó, ãðîìàäÿíè, ÿê³ êóïóâàëè
âàëþòó ì³ñÿöü òîìó, ìîãëè çàðîáèòè íà êóð-
ñîâèõ êîëèâàííÿõ ñóìó, íà ÿêó ãðèâíÿ çíå-
ö³íèëàñÿ ùîäî âàëþò. ²ç êîæíèõ ïðîäàíèõ
ó÷îðà $100 ãðîìàäÿíè çàðîáèëè á 26—28
ãðí, ºâðî — 14—23,7 ãðí.

Êîëèâàííÿ êóðñ³â äîëàðà òà ºâðî â³ä÷óò-
íî íå âïëèíóëè íà êóðñ ðîñ³éñüêîãî ðóáëÿ
ùîäî ãðèâí³. Òàê, íà ì³æáàíêó 22.06.2009
êóðñ 10 ðóáë³â çàêð³ïèâñÿ íà ïîçíà÷ö³ 2,43—
2,44 ãðí. Ìèíóëî¿ æ ï’ÿòíèö³ (17.07.2009)
òîðãè ðóáëåì íà ì³æáàíêó çàê³í÷èëèñÿ íà
ïîçíà÷ö³ 2,48—2,49 UAH/10RUB.

Ãîò³âêîâèé êóðñ ðóáëÿ ùîäî ãðèâí³ òàêîæ
íåïîì³òíî çì³íèâñÿ: 22.06.2209 — 2,3110—
2,5250 ãðí/10 ðóáë³â, 20.07.2009 — 2,2890—
2,5010 ãðí/10 ðóáë³â.

ПФТС переживає важ і
часи

Çà îñòàíí³é ì³ñÿöü ³íäåêñ ÏÔÒÑ ìî-

æå çàíåñòè ñîá³ äî ïàñèâó, àäæå íàéá³ëü-
øå ì³ñÿ÷íå çíà÷åííÿ ³íäåêñó áóëî çàô³ê-
ñîâàíî 22.06.2009 — 408,83 ïóíêòó. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî ÏÔÒÑ ëèøå âòðà÷àâ, çíèçèâ-
øèñü äî ì³í³ìàëüíîãî çíà÷åííÿ çà ì³ñÿöü
13.07.2009 — 380,43 ïóíêòó. Ï³ñëÿ ÷îãî
ÏÔÒÑ çíîâó ïî÷àâ çðîñòàòè, ñÿãíóâøè
ïîçíà÷êè 395,80 ïóíêòó, çà ï³äñóìêàìè
òîðã³â ó ìèíóëó ï’ÿòíèöþ.

Íà ãîò³âêîâîìó ðèíêó ö³íà çîëîòà çì³-
íþâàëàñÿ ç çàâèäíîþ ÷àñòîòîþ, òî çðîñ-
òàþ÷è ó âàðòîñò³, òî çíèæóþ÷èñü. Òàê,
ñòàíîì íà 22.06.2009 êóðñ 1 ãðàìà çîëî-
òà ñòàíîâèâ 212,54—263,91 ãðí. Ó÷îðà æ
âàðò³ñòü çîëîòà ñòàíîâèëà — 216,19—
267,03 ãðí/1 ãðàì

Âîëîäèìèð Ï²ÙÀÍÈÉ: “Çîëîòî º âèã³äíèì
³íñòðóìåíòîì äëÿ ³íâåñòóâàííÿ”
Íà÷àëüíèê â³ää³ëó îïåðàö³é ³ç áàíê³âñüêèìè ìåòàëàìè 
VAB Áàíêó ðîçïîâ³äàº ïðî äèíàì³êó ðèíêó äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â

— ßêà äèíàì³êà ö³íè íà çîëîòî ñüîãî-
äí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íà ðèíêó äîðîãîö³í-
íèõ ìåòàë³â?

— Íèí³ äèíàì³êó ðèíêó âèçíà÷àº ïå-
ð³îä ë³òíüîãî “ö³íîâîãî” çàòèøøÿ. Àäæå
ðèíîê çîëîòà ò³ñíî âçàºìîïîâ’ÿçàíèé ³ç
³íøèìè ðèíêàìè — âàëþòíèì, ôîíäî-
âèì, çì³íîþ ôîíäîâèõ ³íäåêñ³â íà öèõ
ðèíêàõ. Îäíàê äî îñåí³ ñèòóàö³ÿ çì³-
íèòüñÿ — ÿêùî íà ñüîãîäí³ ö³íà çîëîòà
ñòàíîâèòü 865 äîëàð³â çà òðîéñüêó óí-
ö³þ, òî äî îñåí³ öüîãî ðîêó çîëîòî ö³ë-
êîì ìîæå äîñÿãòè ñâîãî ³ñòîðè÷íîãî
ìàêñèìóìó — 1032 äîëàðà çà òðîéñüêó
óíö³þ. À â³äòàê ñàìå ñüîãîäí³ çîëîòî º
îäíèì ³ç íàéâèã³äí³øèõ ³íñòðóìåíò³â
äëÿ ³íâåñòóâàííÿ.

— Òîáòî, ç òî÷êè çîðó ³íâåñòóâàííÿ
êîøò³â, íàðàç³ ³íâåñòóâàòè â çîëîòî ïå-
ðåñ³÷íîìó óêðà¿íöþ âèã³äíî? ×è, ìîæëè-

âî, âñå-òàêè êðàùå ïîêëàñòè êîøòè íà
äåïîçèò?

— Öå àáñîëþòíî ð³çí³ ³íñòðóìåíòè ³í-
âåñòóâàííÿ. Äåïîçèò íàáàãàòî º ë³êâ³ä-
í³øèì òà ïðèíîñèòü ðåàëüíèé äîõ³ä. Çî-
ëîòî º ïðàêòè÷íî áåçðèçèêîâèì ñïîñî-
áîì çáåðåæåííÿ âëàñíèõ êîøò³â, äî òî-
ãî æ âèá³ð ñïîñîá³â ³íâåñòóâàííÿ â çî-
ëîòî º äîâîë³ øèðîêèì — â³ä êóï³âë³ çî-
ëîòèõ ìîíåò òà çëèòê³â äî ìîæëèâîñòåé
îôîðìëåííÿ äåïîçèò³â â çîëîò³. Âñå çà-
ëåæèòü â³ä ñòðàòåã³¿ òà ö³ëåé âêëàäíè-
êà, ñòðîêó éîãî ³íâåñòèö³éíîãî ãîðè-
çîíòó. Ìîæíà ðåêîìåíäóâàòè ³íâåñòó-
âàòè ³ â çîëîòî, ³ â ãðèâíåâ³ äåïîçèòè
çà ³íäèâ³äóàëüíî îïòèìàëüíèìè ïðî-
ïîðö³ÿìè

Під от вала
Ірина ДЕМКО,

спеціально для “Хрещати а”

Певна стабілізація на валютном
рин раїни, що розпочалася на-
весні цьо о ро , не омин ла і
рино бан івсь их металів. Та ,
зо рема, починаючи з травня ці-
на золота лише зниж валася. Та,
попри падіння цін на "бла ород-
ний метал", в ладання оштів
ньо о є в рай привабливим. Адже
не без то о, що вже восени на
зростанні ціни на бан івсь і мета-
ли можна непо ано заробити. Та
це чи ні, "Хрещати " розповів
начальни відділ операцій із
бан івсь ими металами одно о з
а тивних равців на рин бан ів-
сь их металів.

За мин лий місяць на знеціненні ривні можна б ло заробити біля 30 рн за ожні $100
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Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ, ²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Протя ом мин ло о місяця ривня знецінилася щодо долара на 26—
28 рн розрах н за сто доларів. Це призвело та ож і до знецінен-
ня ривні щодо євровалюти. Нестабільність на валютном рин спри-
чинило чер ове зниження фондових інде сів. Натомість "бла ородний
метал" б в чи не єдиною стабільною лан ою серед інвестиційних
інстр ментів. Найближчим часом аналіти и очі ють чер ово о по-
слаблення національної валюти попри монетарні заходи НБУ. А до
середини наст пно о ро ривня може знецінитися до познач и
10 рн/$1,— про ноз ють аналіти и.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про погодження тарифів на послуги 
із знешкодження твердих побутових відходів

Розпорядження № 783 від 10 липня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про відходи”, “Про житлово�
комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 “Про затвердження По�
рядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів” (із змінами і доповненнями), з ме�
тою недопущення збитковості філіалу “Заводу “Енергія” Київенерго”, який надає послуги із знешкоджен�
ня твердих побутових відходів внаслідок зміни економічних умов, які відбулися протягом дії тарифів, що
призвели до підвищення витрат, пов’язаних з наданням послуг із знешкодження твердих побутових від�
ходів, на виконання функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïîãîäèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ³ç çíåø-
êîäæåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ùî
¿õ íàäàº ô³ë³àë “Çàâîä “Åíåðã³ÿ” Êè¿âåíå-
ðãî”, òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.08.2009, ùî
äîäàþòüñÿ.

2. Âíåñòè çì³íè â Òàðèôè íà ïîñëóãè ç
âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ùî íàäàþ-
òüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè, ïîãîäæåí³ ðîçïîðÿ-
äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11.12.2008 ¹ 1723 “Ïðî
âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà
ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â”,

âèêëþ÷èâøè Ðîçä³ë IV “Çíåøêîäæåííÿ íà
ô³ë³àë³ “Çàâîä “Åíåðã³ÿ” Êè¿âåíåðãî”.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 10 липня 2009 року

№ 783

Тарифи на послуги 
із знешкодження твердих побутових відходів

Знеш одження на філіалі "Завод "Енер ія" Київенер о"

житлові ор анізації сіх
форм власності

бюджетні ор анізації інші споживачі

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

Тариф, рн і оп. за 1 тонн

Твердих
поб тових
відходів

106,30 127,56 106,30 127,56 106,30 127,56

Заст пни олови -
ерівни апарат Б.Стичинсь ий

Про внесення змін до пункту 5 рішення Київської 
міської ради від 23.10.2003 № 122$1/995 

“Про надання і вилучення земельних ділянок, 
погодження місць розташування об’єктів та 

припинення права користування землею” 
та до договору оренди земельної ділянки від

10.06.2005 № 63$6$00261 і про передачу 
товариству з обмеженою відповідальністю 

“Інформаційне агентство “ВІЛЬНА УКРАЇНА” 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації

та обслуговування культурно$оздоровчого 
комплексу з аквапарком, торгово$офісними 

приміщеннями, закладами громадського 
харчування, паркінгом, зоною відпочинку та 

стоянкою човнів на Дніпровській набережній, 10 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 750/750 від 27 листопада 2008 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою, відповідно до згоди Київського міського голови від
18.08.2008 № Д�3919 та враховуючи лист�звернення товариства з обмеженою відповідальністю “ВІЛЬНА
УКРАЇНА” від 22.07.2008 № К�13979, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 5 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003 ¹ 122-
1/995 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê, ïîãîäæåííÿ ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ
îá’ºêò³â òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”, à ñàìå: ñëîâà “äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êóëü-
òóðíî-îçäîðîâ÷îãî öåíòðó ç ñòîÿíêîþ äëÿ
÷îâí³â” çàì³íèòè ñëîâàìè “äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êóëüòóðíî-
îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó ç àêâàïàðêîì, òîð-
ãîâî-îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè, çàêëàäàìè
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ïàðê³íãîì, çîíîþ
â³äïî÷èíêó òà ñòîÿíêîþ ÷îâí³â”.

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 10.06.2005 ¹ 63-6-
00261, à ñàìå: ó ï³äïóíêò³ 2.1 ïóíêòó 2 ñëî-
âà “äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ êóëüòóðíî-îçäîðîâ÷îãî öåíòðó ç

ñòîÿíêîþ äëÿ ÷îâí³â” çàì³íèòè ñëîâàìè
“äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ êóëüòóðíî-îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó
ç àêâàïàðêîì, òîðãîâî-îô³ñíèìè ïðèì³ùåí-
íÿìè, çàêëàäàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ,
ïàðê³íãîì, çîíîþ â³äïî÷èíêó òà ñòîÿíêîþ
÷îâí³â”.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç êîìóíàëü-
íî-ñêëàäñüêî¿ çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ãðî-
ìàäñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²íôîðìàö³é-
íå àãåíòñòâî “Â²ËÜÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” äëÿ áó-

ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
êóëüòóðíî-îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó ç àêâà-
ïàðêîì, òîðãîâî-îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè,
çàêëàäàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ïàð-
ê³íãîì, çîíîþ â³äïî÷èíêó òà ñòîÿíêîþ ÷îâ-
í³â íà Äí³ïðîâñüê³é íàáåðåæí³é, 10 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “²íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî
“Â²ËÜÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó
îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,7445 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êóëüòóðíî-îçäîðîâ-
÷îãî êîìïëåêñó ç àêâàïàðêîì, òîðãîâî-îô³ñ-
íèìè ïðèì³ùåííÿìè, çàêëàäàìè ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ïàðê³íãîì, çîíîþ â³ä-
ïî÷èíêó òà ñòîÿíêîþ ÷îâí³â íà Äí³ïðîâ-
ñüê³é íàáåðåæí³é, 10 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà
âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâ³ áóä³âë³ (äîãîâ³ð êó-
ï³âë³—ïðîäàæó íåæèòëîâèõ áóä³âåëü â³ä
10.10.2008 ¹ 5102) çà ðàõóíîê çåìåëü, â³ä-
âåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 21 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002
¹ 380/1814 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ êîðèñòó-
âàííÿ çåìëåþ” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêè-
ìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 13.06.2003 ¹ 63-6-00058.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “²íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî “Â²ËÜÍÀ
ÓÊÐÀ¯ÍÀ”:

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

6.2. 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 îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

6.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”
â³ä 05.09.2008 ¹ 1729, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-

åï³äñòàíö³¿ â³ä 02.10.2008 ¹ 8572, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 22.09.2008 ¹ 22-2481/35.

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

6.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.01.2008
¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008
ð³ê” (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, âíåñå-
íèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.07.2008 ¹ 16/16 òà â³ä 30.10.2008
¹ 561/561).

6.7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñ-
òþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ
áóä³âåëüíèõ íîðì.

6.8. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ
ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâóâà-
òè áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä
(êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³-
í³éíèõ) â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 61 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 21 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.03.2002 ¹ 380/1814 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

8. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.06.2003
¹ 63-6-00058 (ëèñò-çãîäà â³ä 14.10.2008
¹ 349) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²íôîðìàö³é-
íå àãåíòñòâî “Â²ËÜÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”.

9. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-
íÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé
141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòî-
áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ñâ³òîâ³ ë³òí³ òåàòðàëüí³ ôåñòèâàë³
çàïðîøóþòü
Äî óâàãè ÷èòà÷³â äîá³ðêà íàéö³êàâ³øèõ òåàòðàëüíèõ ôîðóì³â äðóãî¿ ïîëîâèíè ë³òà
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Авіньйонсь ий
міжнародний театральний
фестиваль

Festival d’Avignon
Öåé ôåñòèâàëü, ùî çàïî÷àòêóâàâ 63 ðî-

êè òîìó ðåæèñåð Æàí Â³ëàð, ³ ñüîãîäí³
äèêòóº òåàòðàëüíó ìîäó âñüîìó ñâ³òîâ³. Ç
ïðèõîäîì ó 2004-ìó ìîëîäî¿ êîìàíäè,
ÿêà çì³íèëà áàãàòîð³÷íîãî äèðåêòîðà
ôåñòèâàëþ Áåðíàðà Ôåâðà ä’Àðñå, êîæåí
ð³ê îáèðàþòü íîâîãî êóðàòîðà ïðîãðàìè.
Ôåñòèâàëüíó àô³øó ðàçîì ç êåð³âíèö-
òâîì ñêëàäàëè ïî ÷åðç³ ãîëîâíèé òåàò-
ðàëüíèé íüþçìåéêåð Í³ìå÷÷èíè Òîìàñ
Îñòåðìàéºð, áåëüã³éñüêèé ïåðôîðìåð ßí
Ôàðá, ³òàë³éñüêèé ðåæèñåð Ðîìåî Êàñ-
òåëëó÷÷³. Â 2009-ìó êåðóâàòèìå ôåñòèâà-
ëåì ùå îäèí ë³äåð ñó÷àñíîãî òåàòðó êà-
íàäåöü Âàæä³ Ìóàâàä, çà ïîõîäæåííÿì
ë³âàíåöü ³ç Êâåáåêó. À íàñêð³çíîþ òå-
ìîþ âñ³õ âèñòàâ ôåñòèâàëþ ñòàëè ãëî-
áàëüí³ ïðîáëåìè ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà.
Äî ñëîâà, â Àâ³íüéîí³ îäíî÷àñíî â³äáó-
âàþòüñÿ äâà çíàìåíèò³ ôåñòèâàë³. Îêð³ì
âëàñíå àâ³íüéîíñüêîãî, ïîòðàïèòè â ïðî-
ãðàìó êîòðîãî âäàºòüñÿ ëèøå íàéêðàùèì
ñâ³òîâèì òåàòðàì, ³ñíóº ôåñòèâàëü
OFF — áåçðîçì³ðíèé ÿðìàðîê óñ³õ ôîðì
âèäîâèù, ÿêèé òðèâàº íà ñîòí³ ìàëåíü-
êèõ ìàéäàí÷èê³â ³ âèïë³ñêóºòüñÿ íà âó-
ëèö³ é ïëîù³ ñòàðîâèííîãî ì³ñòå÷êà.

7—29 ëèïíÿ, Àâ³íüéîí, Ôðàíö³ÿ
www.festival-avignon.com

Міжнародний театральний
фестиваль
в Единб рзі

Edinburgh International Festival
Îäíîë³òîê Àâ³íüéîíñüêîãî ôåñòèâàëþ,

òåàòðàëüíèé ôîðóì â Åäèíáóðç³ öüîãîð³÷
ãîòóº òðüîõòèæíåâó ïðîãðàìó, äî ÿêî¿,
êð³ì äðàìàòè÷íèõ âèñòàâ, âõîäÿòü îïåðà,
òàíåöü, êëàñè÷íà ìóçèêà òà îáðàçîòâîð-
÷å ìèñòåöòâî. Ëåéòìîòèâîì ñòàíå XVIII
ñòîð³÷÷ÿ, åïîõà Ïðîñâ³òíèöòâà. Â³äêðèº-
òüñÿ ôåñòèâàëü êîíöåðòîì Øîòëàíäñüêî-
ãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó, ÿêèé âèêîíàº
îðàòîð³þ Ãåíäåëÿ "Þäà Ìàêêàâåé". Òà-
êîæ íà ôåñòèâàë³ ïðîçâó÷èòü ùå îäíà
îðàòîð³ÿ öüîãî êîìïîçèòîðà "Àö³ñ ³ Ãà-
ëàòåÿ" òà îïåðà "Ìàêáåò" Äæóçåïïå Âåð-
ä³. Åäèíáóðçüêèé ôåñòèâàëü ñêëàäàºòüñÿ
ç äâîõ ïðîãðàì. Ïåðøà ³ ãîëîâíà — Ed-
inburgh International Festival — ôîðìóºòü-
ñÿ ï³ñëÿ ñóâîðîãî â³äáîðó ó÷àñíèê³â.
Óñ³ì, õòî éîãî íå ïðîéøîâ, ïðîïîíóþòü

âçÿòè ó÷àñòü â Edinburgh Festival Fringe.
Ôåñòèâàëü â³äêðèòèé äëÿ âñ³õ îõî÷èõ, ³
âèòðàòè íà ó÷àñòü ó íüîìó, çîêðåìà é ïå-
ðå¿çä, ïðîæèâàííÿ, îðãàí³çàö³þ ñöåí³÷íî-
ãî ìàéäàí÷èêà, áåðå íà ñåáå òåàòð.

14 ñåðïíÿ — 6 âåðåñíÿ, Åäèíáóðã, Âåëè-
êîáðèòàí³ÿ

www.eif.co.uk

Міжнародний театральний
фестиваль
імені А. П. Чехова

Chekhov International Theatre Festival
Ìîñêîâñüêèé ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü

³ìåí³ Àíòîíà ×åõîâà âïåðøå â³äáóâñÿ 1992
ðîêó. Ùîðîêó îðãàí³çàòîðè íàìàãàþòüñÿ
ÿêîìîãà ïîâí³øå ïðåäñòàâèòè íàéêðàù³
âèñòàâè òåàòð³â Ðîñ³¿, êðà¿í ÑÍÄ, Áàëò³¿ òà
ªâðîïè. Ïðîãðàìà VIII Ì³æíàðîäíîãî òå-
àòðàëüíîãî ôåñòèâàëþ ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ
÷àñòèí, ÿê³ âêëþ÷àþòü âèñòàâè "Ñâ³òîâî¿
ñåð³¿" ³ "Ìîñêîâñüêî¿ ïðîãðàìè". Ïî÷åñ-
íèì ãîñòåì ôåñòèâàëþ ñòàëà Ôðàíö³ÿ, òîæ
ó ïðîãðàì³ øèðîêî ïðåäñòàâëåí³ òåàòðàëü-
í³ é öèðêîâ³ ïîñòàíîâêè íàéö³êàâ³øèõ
ôðàíöóçüêèõ òðóï, à òàêîæ ³íøèõ êîëåê-
òèâ³â ç ªâðîïè. Ïîêàæóòü âèñòàâè â³äîìèõ
ðåæèñåð³â Ðîáåðà Ëåïàæà, Ô³ë³ïïà Æàí-
ò³, Ìåòüþ Áîóðíà. Ñõ³äíèé òåàòð ïðåäñòàâ-
ëåíî ÿïîíñüêèì "Áóíðàêó", îïåðíîþ òðó-
ïîþ Ãóî Ãóàíã ³ óí³êàëüíèì òåàòðîì òàí-

öþ "Êëàóä Ãåéò" ç Òàéâàíþ. Â "Ìîñêîâ-
ñüê³é ïðîãðàì³" — íîâ³ ïîñòàíîâêè Þð³ÿ
Ëþáèìîâà, Ïåòðà Ôîìåíêà, Àäîëüôà Øà-
ï³ðî, Êàìè ¥³íêàñà.

www.chekhovfest.ru
26 òðàâíÿ — 2 ñåðïíÿ, Ìîñêâà, Ðîñ³ÿ

Театральний фестиваль
Тампере
Tampere Theatre Festival
Ôåñòèâàëü ó Òàìïåðå — íàéäàâí³øèé ó

Ô³íëÿíä³¿. Íà íüîìó òðàäèö³éíî ïîêàçó-
þòü íàéö³êàâ³ø³ òà íàéàêòóàëüí³ø³ ô³í-
ñüê³ òà çàðóá³æí³ âèñòàâè ìèíóëîãî ñåçî-
íó, ïîñòàâëåí³ äðàìàòè÷íèìè, ìóçè÷íè-
ìè, âóëè÷íèìè òåàòðàìè ³ òåàòðàìè äëÿ
ä³òåé. Ïðîãðàìà ôîðóìó ñêëàäàºòüñÿ ç ÷î-
òèðüîõ ÷àñòèí: The Main Program — îñíîâ-
íà ïðîãðàìà, The Club Festival Encore-
baana — âêëþ÷àº âèñòàâè ìàëî¿ ôîðìè,
The Tent Program — ïîñòàíîâêè â øàòð³ ³
The OFF Program — ïðèçíà÷åíà äëÿ òåàò-
ðàëüíèõ êîëåêòèâ³â, ÿê³ õî÷óòü âçÿòè
ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³ âëàñíèì êîøòîì. Òà-
êîæ ïåðåäáà÷åíî ñåì³íàðè, ëàáîðàòîð³¿ òà
îáãîâîðåííÿ — ÿê çàêðèò³, òàê ³ â³äêðèò³
äëÿ øèðîêî¿ ïóáë³êè. Â îñíîâí³é ïðîãðà-
ì³ öüîãîð³÷ — 25 âèñòàâ. Äåâ'ÿòü ³íîçåì-
íèõ ³ ø³ñòíàäöÿòü ô³íñüêèõ ñïåêòàêë³â ðå-
òåëüíî â³ä³áðàëî êåð³âíèöòâî ô³íñüêîãî
ôîðóìó. Öå ïîñòàíîâêè òàêèõ ìàéñòð³â ñó-
÷àñíîãî òåàòðó, ÿê Àëâ³ñ Õåðìàí³ñ, Åéìóí-
òàñ Íÿêðîøþñ, Åììà Äàíòå òà Òîìàñ
Îñòåðìàéºð.

3—9 ñåðïíÿ, Òàìïåðå, Ô³íëÿíä³ÿ
www.teatterikesa.fi

Театральний фестиваль
Цюрих
Stromereien-09
Ôåñòèâàëü Stromereien ó Öþðèõó â³äáó-

âàºòüñÿ êîæíîãî äðóãîãî ë³òà. Éîãî ãîëîâ-
íîþ òåìîþ º ëþäèíà â ì³ñüêîìó ïåéçàæ³.
Âèñòàâè äåìîíñòðóþòü íà ì³ñüêèõ ìàéäàí-
÷èêàõ Öþðèõà, ñåðåä ïðèðîäíèõ òà øòó÷-
íèõ ëàíäøàôò³â. ²íäóñòð³àëüíà àðõ³òåêòó-
ðà, íàáåðåæí³, ãðîìàäñüê³ ëàçí³ é ñòàð³ çà-
ë³çíè÷í³ ðîçâ'ÿçêè ì³ñòà ïðîïîíóþòü áåç-
ë³÷ ìîæëèâîñòåé äëÿ åêñïåðèìåíò³â. Çà
òðè ì³ñÿö³ äî ïî÷àòêó ôåñòèâàëþ âñ³õ ó÷àñ-
íèê³â çàïðîøóþòü äî Öþðèõà íà âèõ³äí³.
Ìåòà ïî¿çäêè — âèáðàòè â³äïîâ³äí³ ìàé-
äàí÷èêè äëÿ âèñòàâ, à òàêîæ îáãîâîðèòè
ïðîåêòè. Íèí³øíüîãî ðîêó 15 ñîë³ñò³â òà
ãðóï ïðîòÿãîì 10 äí³â íå ò³ëüêè ïîêàçóâà-
òèìóòü ñâî¿ âèñòàâè ³ ïåðôîðìàíñè, à é çà-
ëó÷àòèìóòü äî ñòâîðåííÿ ¿õ óñ³õ îõî÷èõ.
Stromereien-09 â³äáèðàº ò³ëüêè ñïåêòàêë³,

ñòâîðåí³ äëÿ ì³ñüêèõ ìàéäàí÷èê³â, àáî ÿê³
ìîæóòü áóòè àäàïòîâàí³ äî íèõ.

29 ëèïíÿ — 7 ñåðïíÿ, Öþðèõ, Øâåéöà-
ð³ÿ

www.stromereien.ch

Фестиваль
"Афіни-Епіда р с"

Athens Epidaurus Festival’09
Ç 24 òðàâíÿ ïî 22 ñåðïíÿ ó ñòîëèö³ Ãðå-

ö³¿ ³ â ïðèëåãëîìó äî íå¿ ìàëåíüêîìó ì³ñ-
òå÷êó Åï³äàóðóñ òðèâàòèìå êóëüòóðíèé ìà-
ðàôîí "Àô³íè-Åï³äàóðóñ-09" — áàãàòîïëà-
íîâèé ôåñòèâàëü òåàòðàëüíîãî, òàíöþâàëü-
íîãî, îïåðíîãî, ìóçè÷íîãî òà ³íøèõ âèä³â
ìèñòåöòâà. Òåàòðàëüíà ÷àñòèíà ôîðóìó äó-
æå ð³çíîìàí³òíà — â³ä òðàäèö³éíîãî òðàê-
òóâàííÿ "Ïåðñ³â" Åñõ³ëà äî "²íôåðíî" ³òà-
ë³éñüêîãî ðåæèñåðà-àâàíãàðäèñòà Ðîìåî
Êàñòåëëó÷÷³. Êð³ì Êàñòåëó÷÷³, ó ôåñòèâàë³
â³çüìóòü ó÷àñòü ³ ìåòðè ñó÷àñíîãî òåàòðó —
Æîåëü Ïîìðà, ãðóïà "Ð³ì³í³ Ïðîòîêîë" òà
áàãàòî ³íøèõ. Çàãàëîì ãðåöüê³, ê³ïðñüê³,
ôðàíöóçüê³ òà í³ìåöüê³ òåàòðè çà òðè ì³ñÿ-
ö³ ôåñòèâàëþ ïîêàæóòü äî òðèäöÿòè ïîñòà-
íîâîê. Ôåñòèâàëü "Àô³íè-Åï³äàóðóñ" óæå
áàãàòî ðîê³â º îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ êóëüòóð-
íèõ ïîä³é íà Áàëêàíñüêîìó ï³âîñòðîâ³.

24 òðàâíÿ — 22 ñåðïíÿ, Àô³íè — Åï³äà-
óðóñ, Ãðåö³ÿ

www.greekfestival.gr

Фестиваль с часно о
мистецтва Го ольFest

ÃîãîëüFest’2009
Ôåñòèâàëü ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà Ãîãîëü-

Fest öüîãîð³÷ â³äáóäåòüñÿ ó âåðåñí³ â ìóçåé-
íîìó êîìïëåêñ³ "Ìèñòåöüêèé àðñåíàë". Äî
öüîãî ÷àñó ïðèì³ùåííÿ ïîâèíí³ âñòèãíóòè
îñòàòî÷íî â³äðåìîíòóâàòè. Ñîë³äíîñò³ íè-
í³øíüîìó ôîðóìó äîäàñòü òîé ôàêò, ùî â
êîìàíäè ÃîãîëüFest'ó òåïåð íîâèé ï³àð-äè-
ðåêòîð — òåïåð öþ ïîñàäó îá³éìàº äîñâ³ä-
÷åíèé àðò-åêñïåðò Æóçåïï³íà Àðð³ãîí³ ¥à-
ð³í. Óæå º çãîäà íà ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³ òåàò-
ðó Äóäè Ïàéâè ç Ãîëëàíä³¿, ÿêèé ïîêàæå
âèñòàâè "Àíãåë" ³ "Ðàíêîâà ç³ðêà". Â ðàìêàõ
ÃîãîëüFest'2009 âïåðøå â Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ
ôåñòèâàëü Dutch Punch-5, ÿêèé îçíàéîìèòü
óêðà¿íñüêó ïóáë³êó ç ñó÷àñíîþ ãîëëàíäñüêîþ
ìóçèêîþ, ô³ëüìàìè òà îáðàçîòâîð÷èì ìèñ-
òåöòâîì. Ïðåçèäåíò ôåñòèâàëþ Âëàäèñëàâ
Òðî¿öüêèé òàêîæ îá³öÿâ ïðèâåçòè äî Êèºâà
êîãîñü ³ç íàéâ³äîì³øèõ ñó÷àñíèõ òåàòðàëü-
íèõ ðåæèñåð³â ªâðîïè, àëå êàðòè çáèðàºòü-
ñÿ ðîçêðèòè íå ðàí³øå ñåðåäèíè ñåðïíÿ.

5—27 âåðåñíÿ, Êè¿â, Óêðà¿íà
www.gogolfest.org.ua

Президент фестивалю Го ольFest Владислав Троїць ий та ож обіцяв привезти до Києва о ось
із найвідоміших с часних театральних режисерів Європи

Фестиваль "Афіни-Епіда р с" же ба ато ро ів є однією з оловних льт рних подій
на Бал ансь ом півострові

На фестивалі в Тампере по аз ють найці авіші
та найа т альніші фінсь і та зар біжні вистави
мин ло о сезон
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хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 6 рн. 48 оп.

на 3 місяця — 19 рн. 26 оп.

на 6 місяців — 37 рн. 22 оп.

на 12 місяців —73 рн. 49 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 24 рн. 76 оп.

на 3 місяця — 73 рн. 83 оп.

на 6 місяців — 146 рн. 36 оп.

на 12 місяців — 291 рн. 77 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2009 РІК СТОР. 23

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
А ціонерної енер опостачальної омпанії "Київенер о"

Повідомляємо, що на вимо а ціонера, що володіє більше 10-ти % а цій позачер ові за альні збори а ціонерів
АК "Київенер о" відб д ться 10 вересня 2009 ро о 09:45 за адресою: м. Київ, в л. П хівсь а, 1, сьомий поверх (а товий
зал адміністративної б дівлі філіал "Теплоеле троцентраль № 6 Київенер о").
До поряд денно о позачер ових за альних зборів а ціонерів в лючені та і питання:

1. Обрання лічильної омісії, олови і се ретаря за альних зборів а ціонерів АК "Київенер о" та затвердження ре ламент
роботи за альних зборів а ціонерів.

2. Звіт Правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності АК "Київенер о" за 2007–2008 ро и та визначення
основних напрям ів діяльності Компанії на 2009 рі .

3. Звіт Спостережної ради Компанії за 2007–2008 ро и.
4. Звіт Ревізійної омісії Компанії за 2007–2008 ро и.
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2007–2008 ро и.
6. Розподіл приб т за підс м ами роботи Компанії 2007–2008 ро ах та затвердження нормативів розподіл приб т на

2009 рі .
7. Внесення змін та доповнень до Стат т Компанії.
8. Внесення змін та доповнень до вн трішніх нормативних до ментів Компанії.
9. Від ли ання та обрання членів Спостережної ради Компанії.
10. Від ли ання та обрання членів Ревізійної омісії Компанії.
11. Від ли ання та обрання Голови Правління Компанії.
12. Про припинення дії (розірвання) до овор на ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів, ладено о АК "Київенер о" з

ВАТ "Фінансова омпанія "У рнафто аз", та повноваження Ви онавчо о ор ан АК "Київенер о" на вчинення необхідних дій.
13. Про визначення реєстратора власни ів іменних цінних паперів АК "Київенер о" та передач ведення реєстр власни ів

іменних цінних паперів АК "Київенер о".
14. Про затвердження мов до овор на ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів АК "Київенер о" та повноваження

Ви онавчо о ор ан АК "Київенер о" на ладання до овор на ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності АК "Київенер о"
за 2007 – 2008 ро и (тис. рн)

Реєстрація часни ів позачер ових за альних зборів а ціонерів АК "Київенер о" відб деться з 08:45 до 09:30
день с ли ання позачер ових за альних зборів а ціонерів за адресою: м. Київ, в л. П хівсь а, 1, перший поверх
адміністративної б дівлі філіал "Теплоеле троцентраль № 6 Київенер о". Учасни и позачер ових за альних зборів
а ціонерів повинні мати при собі паспорт та до мент, що підтвердж є право власності на прості іменні а ції АК
"Київенер о" (сертифі ат іменних а цій або випис а про залиш и на рах н в цінних паперах). Представни и
а ціонерів мож ть взяти часть позачер ових за альних зборах а ціонерів на підставі довіреності, оформленої
з ідно з чинним за онодавством.

Довід и за тел.: 8 (044) 207-61-48 ПРАВЛІННЯ

Вищий осподарсь ий с д
У раїни повідомляє про
під отов матеріалів щодо
обрання безстро ово на посад
с дді Вищо о осподарсь о о
с д У раїни Щасної Тетяни
Василівни

Наймен вання по азни а
2007 рі 2008 рі

звітний період попередній період звітний період попередній період

Усьо о а тивів 3254128 2929080 3784253 3254128

Основні засоби 1569510 1521815 1638404 1569510

Дов остро ові фінансові інвестиції 17487 16982 17487 17487

Запаси 394100 387349 383939 394100

С марна дебіторсь а забор ованість 547520 379460 673884 547520

Грошові ошти та їх е віваленти 70817 18777 113866 70817

Нерозподілений приб то 26567 19472 -421483 26567

Власний апітал 1394477 1392225 1349157 1394477

Стат тний апітал 27091 27091 27091 27091

Дов остро ові зобов'язання 578000 538745 879865 578000

Поточні зобов'язання 943461 718297 1617026 943461

Чистий приб то (збито ) 14189 18741 -488417 14189

Середньорічна іль ість а цій (шт.) 108364280 108364280 108364280 108364280

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) 13472 13636 13970 13472
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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 1379
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Äóõ ìîëîä³
Êñåí³ÿ Ìàð÷åíêî ïðåçåíòóâàëà êèÿíàì 
êðó¿çíó êîëåêö³þ îäÿãó
Êð³ñò³íà ÊËÞØÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лими вихідними в
рам ах фешн-прое т
"Кр їз по Дніпр " молода
раїнсь а дизайнер а

Ксенія Марчен о презен-
т вала чер ов оле цію
одя . Вперше р їзн
оле цію вона предста-
вила в Одесі під час Holi-
day Fashion Week. Тоді її
назвали спішною чима-
ло раїнсь их фешн-
рити ів, я і люблять за-
важ вати, що Марчен-
о — яс равий талант се-
ред дизайнерів ново о
по оління.

Êñåí³ÿ Ìàð÷åíêî ïî÷àëà ñòâî-
ðþâàòè îäÿã ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³.
“ß íå ìîãëà çíàéòè òå, ùî õîò³-
ëà íîñèòè, òîìó ñòâîðþâàëà îäÿã
ñàìà”,— ðîçïîâ³ëà Êñåí³ÿ. Áðà-
òè ó÷àñòü â Ukrainian Fashion
Week äèçàéíåð ïî÷àëà òðè ðîêè
òîìó. ² õî÷à ñàìà í³êîëè íå íà-
ãîëîøóâàëà íà íàö³îíàëüí³é íà-
ëåæíîñò³ ñâî¿õ êîëåêö³é, íèí³ ¿¿
íàçèâàþòü îäí³ºþ ç íàéÿñêðàâ³-
øèõ ïðåäñòàâíèöü íîâîãî ïîêî-
ë³ííÿ óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â.
Ïîêàçè êîëåêö³é Êñåí³¿ Ìàð÷åí-
êî ö³êàâ³ íå ëèøå êè¿âñüêèì ìîä-
íèêàì òà â³ò÷èçíÿíèì êðèòè-
êàì — ö³º¿ âåñíè îäÿã â³ä XÒU
óïîäîáàâ â³äîìèé ôåøí-áëîãåð
Àéâàí Ðîäèê, ÿêèé âçÿâ ó÷àñòü ó
äåô³ëå. Íåùîäàâíî äèçàéíåðêà
â³äêðèëà âëàñíèé øîó-ðóì, à òà-
êîæ ðàçîì ç ì³ñüêèì æóðíàëîì
“ÒÎÏ 10” îäÿãëà êèÿí ó ôóòáîë-
êè I love Kiev.

Êðó¿çíó êîëåêö³þ öüîãî ðîêó
âïåðøå áóëî ïðåäñòàâëåíî â Îäå-
ñ³. ¯¿ ïîêàç ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ â
ðàìêàõ ôåøí-ïðîåêòó “Êðó¿ç ïî
Äí³ïðó”, â ÿêîìó òàêîæ âçÿëè
ó÷àñòü Îëåêñàíäð Êàíåâñüêèé òà
³íòåðíåò-ìàãàçèí missingshop.
com ç êîëåêö³ºþ óí³êàëüíèõ ôóò-
áîëîê â³ä â³äîìèõ ³ëþñòðàòîð³â òà
äèçàéíåð³â ñâ³òó.

“Çàçâè÷àé, ñòâîðþþ÷è êðó¿çíó
êîëåêö³þ, äèçàéíåðè íàäòî çà-

õîïëþþòüñÿ ëåãêèì îäÿãîì äëÿ
êóðîðòó. Â Êñåí³¿ Ìàð÷åíêî âñå
òàê ñàìî ëåãêî ³ ïî-ë³òíüîìó, àëå
êîíöåïòóàëüíî. Âîíà ñòâîðþº
äóæå îðãàí³÷í³ ðå÷³, ¿¿ ñòèëü
ïðèéíÿòíèé äëÿ âñüîãî îäÿãó.

Ìàð÷åíêî ìàº âëàñíèé ñâ³ò, ³ âî-
íà äîâåëà, ùî â³í ñïðàâæí³é”,—
ñêàçàëà êîðåñïîíäåíòîâ³ “Õðå-
ùàòèêà” ôåøí-ðåäàêòîð æóðíà-
ëó “ÒÎÏ 10” Çîÿ Çâ³íÿöêîâ-
ñüêà

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó ñõ³äí³é òà ï³âäåíí³é òåðèòîð³ÿõ íåâå-

ëèêèé äîù. Â³òåð çàõ³äíèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïå-
ðàòóðà âäåíü +22...+26°Ñ, âíî÷³ +18...+22°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +27°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +23...+28°Ñ, íà
ñõîä³ êðà¿íè +20...+25°Ñ, âíî÷³ +19...+21°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +18...+22°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³ä-
íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +21...+25°Ñ, âíî÷³ +18...+22°Ñ

Кр їзна оле ція Ксенії Марчен о вийшла по-літньом ле ою,
але онцепт альною

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 21 ëèïíÿ
Присвятіть день (напередодні затемнення Сонця)
завершенню розпочатих справ. Не хвалюйте спон-
танних рішень. Сьо одні сили Пітьми правлять ба-
лом, прово ючи на спо си, вводячи в оман .
Втім, мобіліз вавшись, їх можна побороти смирен-
ням, по аянням, постом, молитвою. Д майте про
хороше, нічо о не бійтеся, льтив йте в серці лю-
бов та добро, оловне — побороти зло в собі і не
збитися зі шлях праведності!

ОВНИ схильні перебільш вати свою роль в родинном олі та не-
правильно оцінювати сімейний стат с. Б дьте терпимими і розв’яз й-
те домашні проблеми під час їхньо о на ромадження. Долі потрібні
ваші бла одійні пориви. Жертв йте заради бла опол ччя рідних, по-
тім се повернеться сторицею.
ТЕЛЬЦІ, тримайтеся від ате оричних різ их с джень. Не хва-

люйте відповідальних рішень щодо домашніх проблем, поїздо , від-
ряджень. Радьтеся з рідними, з одж йте онфлі тні питання, всьо-
м маєте дійти спільної точ и зор .
БЛИЗНЯТА, теми найціннішо о і найдорожчо о вашом житті ни-

ні непо оїтим ть найбільше. Це саме “той с арб”, що дар є емоцій-
не задоволення, розрадж є д ш . Поставте йо о на чільне місце і пос-
тарайтеся до ласти ма симальних з силь, аби не позб тися йо о.
РАКИ, до чливі спо ади, триво и, не ативні передч ття женіть еть.

Це по ано позначиться на фізичном тон сі, спричинить до депресії.
А ви маєте випромінювати чарівність, здоров’я, б ти арно причеп -
реними та впевненими в собі, бо оточення нія не сприймає вас ро-
лі сірої миш и.
ЛЕВИ, зведіть до мінім м спіл вання з людьми. Це допоможе ней-

траліз вати на опичені за місяць стреси. Насолодж йтеся самотні-
стю, “медит йте” на природі, бийте байди и або займайтеся тим, чо-
о пра не д ша. Від психоло ічної реабілітації отримаєте найбільше
ористі.
ДІВИ, в житті намічаються серйозні повороти. Сприйміть це я при-

пис долі, не чиніть спротив , не пані йте, підтрим йте др жню атмо-
сфер з людьми. Тоді все с ладеться я най раще.
ТЕРЕЗИ, заверш ється чер овий ар’єрний етап. Підбивайте під-

с м и професійної діяльності та соціальної самореалізації, далі дове-
деться стати самостійними і р хатися без підтрим и “протеже” —
впливова фі ра зни не з оризонт .
СКОРПІОНИ, я що донині переб вали під прихист ом висо их по-
ровителів, д ховних наставни ів чи під опі ою т рботливих родичів
здале , при от йтеся з ними розпрощатися. Зате д ховні симпатії а -
тивіз ються, про инеться інтерес до льт рних традицій, релі ії. Це
не випад овість, а плід тривалої вн трішньої роботи над собою.
СТРІЛЬЦІ матим ть день психоло ічно о атарсис . Не розпочи-

найте нічо о ново о, особливо не затівайте ділових пере оворів що-
до розширення бізнес , не позичайте ні ом рошей, а ліпше потр -
сіть недобросовісних боржни ів, щоб поверн ли вам бор и. Переос-
мислюйте мин ле і ні ом нічо о не обіцяйте. Бо ви онати те не с -
дилося.
КОЗОРОГИ, дисциплін йте вн трішній світ, б дьте стриманими і

та товними висловлюваннях. Контролюючи емоції, ни аючи хво-
робливих тем для об оворення, ви, та им чином, не зр йн єте мос-
ти стос н ів із людьми, я і вам ще знадобляться майб тньом .
ВОДОЛІЇ, я що вас непо оять проблеми здоров’я, розпочинати

профіла тичні чи лі вальні заходи сьо одні не варто. Трохи заче ай-
те. Одна набирати динамічний темп протипо азано. Знизьте швид-
ість тр дово о ент зіазм , присл хаючись до ор анізм .
РИБИ на ребені романтичної та творчої насна и. Мерщій орис-

т йтеся цією Божою милістю — творіть пре расне, за ох йте в себе,
реалізов йтеся я особистість. Це прощальний “поціл но ” М зи, я а
помандр є далі, облас авши вас сповна!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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