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Íå÷èñòèé á³çíåñ
Ñòîëè÷í³ àâòîìèéêè çàáðóäíþþòü åêîëîã³þ ì³ñòà ñòîêàìè

²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

Головне правління захист прав споживачів
КМДА взялося за автомобільний бізнес. Піс-
ля рейд на авторин вчора інспе ція поб -
вала на автомий ах. Одна жодно о до -
мента перевіряльни ам не по азали і просто
зачинили перед ними двері. Єдине, що вда-
лося побачити,— смердючі сто и. Фахівці
правління підозрюють, що автомийні омп-
ле си не мають спеціально о очисно о об-
ладнання, а отже, і дозволів на діяльність від
е оло ів. З та ими недолі ами працюють
приблизно 80 % із тисячі столичних мийо .
Головне правління споживзахист звертати-
меться до природоохоронної про рат ри та
МВС, аби діяльність пор шни ів б ло припи-
нено.

²ñòîðè÷íà ð³÷êà Ëèá³äü, íàçâàíà íà ÷åñòü ñåñòðè çà-
ñíîâíèê³â Êèºâà, íèí³ ïåðåòâîðèëàñÿ íà íåâåëèêèé ñìåð-
äþ÷èé ïîò³÷îê. Ó òàêîìó ñòàí³ âîäîéìà îïèíèëàñÿ, òîìó

ùî â íå¿ çëèâàþòü â³äõîäè. Â÷îðà ïðàö³âíèêè ñòîëè÷íî-
ãî óïðàâë³ííÿ ñïîæèâçàõèñòó âèð³øèëè ïåðåâ³ðèòè îäíó
ç àâòîìèéîê, ðîçòàøîâàíó íà âóë. Ôåäîðîâà, 31 çà 50 ìåò-
ð³â â³ä ð³÷êè. Â öüîìó ì³ñö³ ó Ëèá³äü ñò³êàº íåçðîçóì³ëî-
ãî ïîõîäæåííÿ âîäà. Ôàõ³âö³ óïðàâë³ííÿ ï³äîçðþþòü, ùî
öå íå÷èñòîòè ï³ñëÿ ìèòòÿ àâò³âîê.

"Ìè õî÷åìî ïåðåâ³ðèòè, ÷è ìàº ìèéêà ñïåö³àëüíå î÷èñ-
íå îáëàäíàííÿ, ô³ëüòðè ³ ÷è º ó íèõ â³äïîâ³äí³ äîçâîëè
íà ä³ÿëüí³ñòü â³ä ïðèðîäîîõîðîííèõ ñëóæá",— ïîÿñíèâ çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çàõèñòó ïðàâ
ñïîæèâà÷³â Ñåðã³é Äðîáîòóí. Îäíàê äîêóìåíò³â ³íñïåê-
òîðè íå ïîáà÷èëè. Àâòîìèéêà òåðì³íîâî çà÷èíèëàñÿ —
âèâ³ñèëè òàáëè÷êó "Ïåðåîáë³ê". Îäèí ³ç ïðàö³âíèê³â ñêà-
çàâ, ùî í³÷îãî íå ïîÿñíþâàòèìå, ìîâëÿâ, äèðåêòîð ó â³ä-
ðÿäæåíí³, à éîãî ñüîãîäí³ æ çâ³ëüíåíî ç ïîñàäè óïðàâëÿ-
þ÷îãî. Ïîêðóòèâøè íîñîì á³ëÿ ñìåðäþ÷èõ ïîò³÷ê³â, êî-
ì³ñ³ÿ ïî¿õàëà íà íàñòóïíèé îá'ºêò.

Íà âóë. Êîðîëåíê³âñüê³é, 20 óñå â³äáóâàëîñÿ ïðàêòè÷-
íî çà òèì ñàìèì ñöåíàð³ºì. Äâåðåé íå çà÷èíÿëè, àëå äî-
êóìåíòà æîäíîãî íå ïîêàçàëè. Êåð³âíèöòâî, ìîâëÿâ, òåæ
ó â³äðÿäæåíí³, òà ùå é çà êîðäîíîì. Êîëè áóäå, íå çíà-
þòü. Àëå é áåç äîêóìåíò³â ³íñïåêòîðè çíàéøëè ñòîêè.
Áðóäíó âîäó ï³ñëÿ ìèòòÿ àâòîìîá³ë³â çëèâàþòü ïðîñòî ó
êàëþæó çà áóä³âëåþ. Íåîçáðîºíèì îêîì áóëî âèäíî, ùî
äîòðèìàííÿì ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà òóò ³ íå
ïàõíå.

"ßê áà÷èòå, ñïðîáà ïåðåâ³ðèòè àâòîìèéêè âèÿâèëàñÿ ìàð-
íîþ. Ïîïåðåäæåí³ çà 10 äí³â, ¿õí³ âëàñíèêè âèð³øèëè, ùî
ïðîñò³øå çà÷èíèòèñÿ íà ÷àñ ³íñïåêòóâàííÿ",— ðîçâîäèòü
ðóêàìè íà÷àëüíèê ÃÓ çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â Ñåðã³é Êè-
ÿíè÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, îáèäâà ï³äïðèºìñòâà âñå æ òà-
êè ïîâèíí³ íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ïðî-
òÿãîì 30 äí³â. ßêùî âîíè öüîãî íå çðîáëÿòü, óïðàâë³ííÿ
çâåðíåòüñÿ äî ïðèðîäîîõîðîííî¿ ïðîêóðàòóðè òà ÌÂÑ.

"Íàéá³ëüøèì ïîêàðàííÿì ìîæå ñòàòè çàáîðîíà ä³ÿëü-
íîñò³",— ñêàçàâ ïàí Êèÿíè÷åíêî. Çàãðîçà ö³ëêîì ðåàëü-
íà, îñê³ëüêè ï³ñëÿ çàáîðîíè ÷èñòèòè àâò³âêè ó íåñïåö³à-
ë³çîâàíèõ ì³ñöÿõ ÷è á³ëÿ âîäîéì âèìîãè äî àâòîìèéîê
ï³äâèùèëèñÿ.

Íà ñüîãîäí³ ó ì³ñò³ çàðåºñòðîâàíî ì³ëüéîí àâò³âîê. ¯õ
îáñëóãîâóº ïðèáëèçíî òèñÿ÷à àâòîìèéîê. Ïîïðè íàäïðè-
áóòêè (çâè÷àéíå ìèòòÿ ìàøèíè îá³éäåòüñÿ ùîíàéìåíøå
ó 40 ãðí) 80 % ìèéîê íå ìàþòü íàëåæíîãî îáëàäíàííÿ
äëÿ î÷èùåííÿ ñò³÷íèõ âîä. Á³çíåñìåíè åêîíîìëÿòü. Àäæå
òàêèé ô³ëüòð êîøòóº 40—60 òèñÿ÷ äîëàð³â.

Äî ñëîâà, öå ïåðøà öüîãî ðîêó ïåðåâ³ðêà àâòîìèéîê ç
åêîëîã³÷íèõ ì³ðêóâàíü. Ðàí³øå ¿õ "ïðîâ³äóâàëè" ÷åðåç
ñêàðãè ñïîæèâà÷³â. "×èìàëî çàÿâ ñòîñóâàëîñÿ íåÿê³ñíèõ
õ³ì³÷íèõ çàñîá³â, ùî âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ ìèòòÿ. Öå ïñó-
âàëî ïîêðèòòÿ àâòîìîá³ë³â",— ðîçïîâ³â Ñåðã³é Äðîáîòóí.
Ê³ëüêîì ïîñòðàæäàëèì àâòîìèéêè â³äøêîäóâàëè âàðò³ñòü
ïîôàðáóâàííÿ
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Êâ³òêîâèé ãîäèííèê 
âñòàíîâëÿòü 
íà Ìàéäàí³

Îáðàíî ì³ñöå â ñòîëèö³, äå áóäå îáëàøòî-
âàíî ïåðøèé êâ³òêîâèé ãîäèííèê. Ïîíàä ì³-
ñÿöü òîìó íà ñàéò³ ÊÌÄÀ âëàøòóâàëè îïè-
òóâàííÿ êèíÿ, äå âîíè õî÷óòü áà÷èòè íåçâè÷-
íó ëàíäøàôòíó êîìïîçèö³þ. Ïðîïîíóâàëè
òðè âàð³àíòè: ñõèë íà Ãðóøåâñüêîãî, á³ëÿ Çî-
ëîòèõ âîð³ò òà ïëîùó ïåðåä ÍÑÊ “Îë³ìï³é-
ñüêèì”. Äíÿìè îïèòóâàííÿ çàâåðøèëè ³ íå-
ñïîä³âàíî îáðàëè ñõèë íà âóëèö³ ²íñòèòóò-
ñüê³é á³ëÿ ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³. Ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” Þð³é Õà-
ºâ ïîÿñíèâ, ùî ðàí³øå çàïðîïîíîâàí³ ä³ëÿí-
êè íå çîâñ³ì ï³äõîäÿòü çà ïëîùåþ. Êâ³òêî-
âèé ãîäèííèê ìàòèìå â ä³àìåòð³ 19,5 ìåòðà.
“Îäíàê íà òèõ ä³ëÿíêàõ ðîçì³ñòÿòü ³íø³
îá’ºêòè. Íèí³ ðîçãëÿäàþòü ð³çí³ ïðîåêòè. Ç
îïèòóâàííÿ ìè çðîçóì³ëè, äå ëþäè õî÷óòü
ïîáà÷èòè ùîñü ö³êàâå. Ìè ïðèäóìàºìî, ùî
òàì ðîçì³ñòèòè, àáè êèÿíàì ñïîäîáàëîñÿ”,—
ñêàçàâ ïàí Õàºâ. Ãîäèííèê íà Ìàéäàí³ ìàº
ðîçêâ³òíóòè âæå äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà-
¿íè

Ïðîäîâæåíî çá³ð
êîøò³â íà äîïîìîãó
áåçïðèòóëüíèì 
òâàðèíàì

ÊÏ “Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí” çàêëèêàâ ìåø-
êàíö³â ì³ñòà ðîáèòè áëàãîä³éí³ âíåñêè äëÿ
ñòåðèë³çàö³¿ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí. Îêð³ì
îïåðàö³é, ïðèòóëîê çìîæå âèêîðèñòàòè áëà-
ãîä³éí³ êîøòè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ë³òí³õ âîëüº-
ð³â òà îáëàäíàííÿ îïåðàö³éíî¿. Ï³äïðèºì-
ñòâî ïîÿñíþº ñâ³é çàêëèê òèì, ùî â óìîâàõ
êðèçè áþäæåòíèõ êîøò³â, âèä³ëåíèõ íà çìåí-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ãó-
ìàííèìè ìåòîäàìè, íåäîñòàòíüî. ²í³ö³àòîðè
áëàãîä³éíîãî çáîðó, ïåðø çà âñå, ðîçðàõîâó-
þòü íà ëþáèòåë³â òâàðèí, ÿê³ ïðîâîäèëè ìà-
ñîâ³ àêö³¿ ïðîòè åâòàíàç³¿ ÿê ìîæëèâîãî ñïî-
ñîáó çìåíøåííÿ ¿õíüî¿ ê³ëüêîñò³. Ó ïðèòóë-
êó ñïîä³âàþòüñÿ, ùî àêòèâ³ñòè ãîòîâ³ íå ëè-
øå âëàøòîâóâàòè ãó÷í³ ï³êåòè, à é ðåàëüíî
äîïîìîãòè ñâî¿ì ÷îòèðèëàïèì äðóçÿì

Ó ñòîëè÷íèõ ïàðêàõ 
çàïðîâàäÿòü 
öèâ³ë³çîâàíèé 
â³äïî÷èíîê

Íåçàáàðîì ó êè¿âñüêèõ ïàðêàõ ç’ÿâèòüñÿ
íîâà ïîñëóãà — îðãàí³çàö³ÿ ï³êí³ê³â. Çà ñëî-
âàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîðÿ Äîá-
ðóöüêîãî, óæå ï³äãîòîâëåíî ïðîåêò ðîçïîðÿ-
äæåííÿ. Â³äïîâ³äíî äî äîêóìåíòó, ó ïàðêàõ
ìàþòü âèä³ëèòè çîíè äëÿ äîçâ³ëëÿ. ¯õ áóäå
10—30. Êîæíà “ãàëÿâèíà” ìàòèìå ñâ³é íî-
ìåð, ùîá ìîæíà áóëî çðîáèòè çàìîâëåííÿ.
Îïëàòó çà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ íå ïåðåäáà-
÷åíî. Ïðîòå ïëàòèòè òðåáà áóäå çà ïðîêàò
ìàíãàëó, äðîâ òîùî. Õî÷à ìîæíà áóäå ïðè-
íîñèòè ³ ñâîº. Îêð³ì òîãî, â ïàðêàõ îá³öÿ-
þòü îáëàøòóâàòè çîíè äëÿ ñïîðòèâíèõ ³ãîð,
âèãóëó òâàðèí, äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè òà òóàëå-
òè. Íà â’¿çäàõ áóäóòü øëàãáàóìè. Â îêðåìèõ
ïàðêàõ (íàïðèêëàä, ó Ìàð³¿íñüêîìó) â³äêðèò-
òÿ òàêèõ çîí íå ïëàíóþòü

Íà Ïå÷åðñüêó 
ÿðìàðêóþòü

Ñüîãîäí³ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ïðîâîäèòü-
ñÿ òðàäèö³éíèé ÿðìàðîê ³ç ïðîäàæó ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿. ßê çàâæäè, êèÿíàì
ïðîïîíóþòü øèðîêèé àñîðòèìåíò ïðîäóêò³â
õàð÷óâàííÿ: ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðîäóêòè, ìîëîêî
òà ìîëî÷í³ âèðîáè, ðèáó, êàðòîïëþ, îâî÷³,
ôðóêòè, áîðîøíî-êðóï’ÿí³ òà áàêàë³éí³ òîâà-
ðè, öóêîð òà áàãàòî ³íøîãî. Òàê ñàìî òðàäè-
ö³éíîþ çàëèøàºòüñÿ çíèæêà — íà ÿðìàðêó
ö³íà òîâàðó íà 10—15 % º íèæ÷îþ â³ä ðèí-
êîâèõ. Ïðèäáàòè õàð÷³ çà âèã³äíîþ ö³íîþ âè
ìîæåòå çà àäðåñîþ: Ïå÷åðñüêà ïëîùà,1

Ñòàí³ñëàâ ÊÀÏËÓÍÅÍÊÎ: “Êèÿí ñõèëÿþòü
äî ïîðóøåíü, çà ÿê³ ¿ì ñàìèì
³ äîâåäåòüñÿ â³äïîâ³äàòè”
Äèðåêòîð ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð”
ðîçïîâ³â ïðî ñèòóàö³þ ç³ ñïëàòîþ ïëàòåæ³â 
çà íîâèìè êîìóíàëüíèìè òàðèôàìè
Нові тарифи столиці
наб ли чинності в с во-
рій відповідності до за-
онодавства — з пер-
шо о червня. Наразі
майже третина иян
вже розрах валася за
одержані посл и. Про
те, я надходять плате-
жі за новими тарифа-
ми, "Хрещати " роз-
повів дире тор КП "Го-
ловний інформаційно-
обчислювальний центр"
Станіслав Капл нен о.

— Íèí³ ÷èìàëî ìåøêàíö³â
Êèºâà â ðîçäóìàõ: ÷îìó ìè ïî-
âèíí³ ïëàòèòè çà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè, ÿêùî â óðÿä³ íå ìî-
æóòü ä³éòè äî ñï³ëüíî¿ äóìêè ç
öüîãî ïèòàííÿ?

— Ó ÷åðâí³ êèÿíè âæå îäåð-
æàëè ïîñëóãè â ïîâíîìó îá-
ñÿç³ çà íîâèìè òàðèôàìè. Ïðè
öüîìó îäíèìè ç íàéíèæ÷èõ â
Óêðà¿í³. Ì³ñòî íå ìîæå çóïè-
íèòè ïðîöåñ íàäàííÿ ïîñëóã
÷è ïîã³ðøèòè ¿õíþ ÿê³ñòü,
àäæå ìåøêàíö³ îäðàçó öå â³ä-
÷óþòü. Íà æàëü, äîäàòè áîð-
ã³â ì³ñüêîìó áþäæåòó â ÷åðãî-
âèé ðàç ìè òåæ íå ìàºìî ïðà-
âà. Ïðàö³âíèêè ñôåðè æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ìåíå çðîçóì³þòü, àäæå
ñüîãîäí³ âæå ïîòð³áíî ãîòóâà-
òèñÿ äî íîâîãî îïàëþâàëüíî-
ãî ñåçîíó, âèïëà÷óâàòè çàð-
ïëàòíþ, óòðèìóâàòè òåõí³êó,
îñâ³òëþâàòè âóëèö³, âèâîçèòè
ñì³òòÿ...

— Äåõòî ç âàøèõ îïîíåíò³â

âêàçóº íà òå, ùî, ìîâëÿâ, çà-
ïðîâàäæåííþ íîâèõ òàðèô³â íå
ïåðåäóâàëè ãðîìàäñüê³ ñëóõàí-
íÿ. ×è öå òàê?

— Âèìîãà ïðîâîäèòè ãðî-
ìàäñüê³ ñëóõàííÿ ç’ÿâèëàñÿ
ò³ëüêè â 529 óõâàë³ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â â³ä 20 òðàâíÿ íè-
í³øíüîãî ðîêó. Òàðèôè æ îô³-
ö³éíî ââåëè â ä³þ äî ö³º¿ äà-
òè. Òîæ öÿ âèìîãà áóäå îáî-
â’ÿçêîâîþ äî âèêîíàííÿ ïðè

íàñòóïíîìó ï³äâèùåíí³ òàðè-
ô³â. ßê áà÷èòå — ÿêùî âæå
äîòðèìóâàòèñÿ áóêâè çàêî-
íó — òî âñ³ì, à íå ëèøå êè¿â-
ñüê³é âëàä³! Íàñê³ëüêè ìåí³ â³-
äîìî, ï³äãîòîâëåíî çàïèò äî
Ì³í³ñòåðñòâà æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà çà ðîç’-
ÿñíåííÿì ùîäî ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ ñóñï³ëüíèõ ñëóõàíü ³
ïðîöåäóðó ìîæëèâî¿ â³äìîâè
ìåøêàíö³â â³ä äåÿêèõ ïîñëóã,

ùî íàäàþòü ÆÅÊè.
ß ðîçóì³þ — âñ³ ìè ëþäè.

Çàâæäè ïðèºìí³øå ñïëà÷óâà-
òè ÿêîìîãà ìåíøå. Îäíàê ìè
ïîâèíí³ ðîçóì³òè, ùî âàðò³ñòü
ïîñëóã, ùî íàäàþòü, º íàáàãà-
òî âèùîþ, í³æ íàì íèí³ äî-
âîäèòüñÿ ñïëà÷óâàòè. Òîìó çà
ïîñëóãè, ñïîæèò³ ì³ñòîì ó
÷åðâí³, âàðòî îïëà÷óâàòè çà
íîâèìè òàðèôàìè. Ð³øåííÿ
áóäü-ÿêîãî ñóäó ïðèçóïèíÿº
ä³þ òàðèô³â âèíÿòêîâî ç äàòè
éîãî óõâàëåííÿ, ó æîäíîìó
âèïàäêó — ìèíóëèì ÷èñëîì,
ÿê çàïåâíÿþòü âàñ ð³çí³ ïîë³-
òè÷í³ ñèëè. Ôàêòè÷íî êèÿí
ñõèëÿþòü äî ïîðóøåíü, çà ÿê³
¿ì ñàìèì ³ äîâåäåòüñÿ ïîò³ì
â³äïîâ³äàòè!

— ×èìàëî íàð³êàíü ìåøêàí-
ö³â íà íîâèé òàðèô ³ç óòðèìàí-
íÿ áóäèíê³â ³ ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é.

— Íà ìîþ äóìêó, ðîçðàõó-
íîê öüîãî òàðèôó íà ñüîãîäí³,
áåçóìîâíî, º íåäîñêîíàëèì,
àëå ìè çîáîâ’ÿçàí³ êåðóâàòè-
ñÿ ñàìå öèì äîêóìåíòîì. Äî
öüîãî ïîòð³áíî ñòàâèòèñÿ â³ä-
ïîâ³äàëüíî — àäæå êèÿíàì, ÿê
ê³íöåâèì ñïîæèâà÷àì, ñàìèì
âèð³øóâàòè — çà ùî ³ ñê³ëüêè
ïëàòèòè.

— Ñê³ëüêè ìåøêàíö³â ñòîëè-
ö³ íà ñüîãîäí³ âæå ðîçðàõóâàëè-
ñÿ çà íîâèìè òàðèôàìè?

— Íàðàç³ öÿ öèôðà ñòàíî-
âèòü ïîíàä 27 â³äñîòê³â ³ âæå
íàáëèæàºòüñÿ äî òðåòèíè â³ä
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Àäæå ñóìà
íàäõîäæåíü ùîäíÿ çðîñòàº

Під от вала
Галина ПЕТРЕНКО,

“Хрещати ”

Îáìåæåíèõ ìîæëèâîñòåé
íå ³ñíóâàòèìå
²íâàë³äàì ó ñòîëèö³ ïðîïîíóþòü ïåðåêâàë³ô³êàö³þ òà ðîáîòó

Íèí³øíüîãî ðîêó çà êîøòè ñïåö³àëüíî-
ãî ôîíäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³ää³ëåí-
íÿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â
ïëàíóþòü ñòâîðèòè 533 ðîáî÷èõ ì³ñöü.
Äî òîãî æ ô³íàíñîâó äîïîìîãó îòðèìà-
þòü 622 íåïðàöþþ÷èõ ³íâàë³äè. Îñòàíí³ì
îïëàòÿòü âàðò³ñòü íàâ÷àííÿ òà ïåðåêâàë³-
ô³êàö³þ â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ, âèùèõ
(²—²V ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿) íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ. Íà öå ïåðåäáà÷åíî 4 235,2 òèñ.
ãðí. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëà íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà
çàéíÿòîñò³ ÊÌÄÀ Òåòÿíà Êèñ³ëüîâà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, îêð³ì öüîãî, ôàõ³âöÿìè
ôîíäó çä³éñíþºòüñÿ àäðåñíèé òà ³íäèâ³-
äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ³íâàë³äà, ç
óðàõóâàííÿì ð³âíÿ ìåäè÷íî¿ òà òðóäîâî¿
ðåàá³ë³òàö³¿, ïîòðåáè ðîáîòîäàâö³â. Çàãà-
ëîì æå ó ñòðóêòóð³ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïå-
ðåâàæàþòü ³íâàë³äè III ãðóïè — 74,8 %.
Íàéá³ëüøå ãðîìàäÿí ³ç îáìåæåíèìè
ìîæëèâîñòÿìè.

“Ëèøå ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ—÷åðâíÿ 2009-
ãî äî ñëóæáè çàéíÿòîñò³ çâåðíóëîñÿ 504
³íâàë³äè, ùî â 1,8 ðàçó á³ëüøå, í³æ òî-
ð³ê”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Êèñ³ëüîâà.

Âîíà ïîâ³äîìèëà, ùî ç ìåòîþ ï³äâè-
ùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ãðîìà-
äÿí ³ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè íà-
ïðàâëÿþòü íà ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ïå-
ðåíàâ÷àííÿ àáî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
çà ñïåö³àëüíîñòÿìè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ
ïîïèòîì íà ðèíêó ïðàö³. Çîêðåìà, äî
Âñåóêðà¿íñüêîãî öåíòðó ïðîôåñ³éíî¿ ðå-
àá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â, Ô³ë³¿ “Öåíòð ïðîôå-
ñ³éíî-òåõí³÷íîãî íàâ÷àííÿ ³íâàë³ä³â”,
ï³äïðèºìñòâà “Öåíòð ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷-
íîãî íàâ÷àííÿ ³íâàë³ä³â”, à òàêîæ ³íñòè-
òóòó ï³ñëÿäèïëîìíîãî íàâ÷àííÿ Íàö³î-
íàëüíîãî àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó, óí³-
âåðñèòåòó åêîíîì³êè ³ ïðàâà “Êðîê”,
ïðîôåñ³éíîãî ë³öåþ áóä³âíèöòâà òà ô³-
òîäèçàéíó.

“Íàé÷àñò³øå îñîáè ç îñîáëèâèìè ïî-
òðåáàìè ïåðåâàæíî îòðèìóâàëè ôàõ: îïå-
ðàòîð ÏÊ, îïåðàòîð êîìï’þòåðíîãî íà-
áîðó, ä³ëîâîä, îáë³êîâåöü, àäì³í³ñòðàòîð,
áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê òà àóäèò, ôëîðèñò,—
äîäàëà Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà.— Ç ìåòîþ
ñïðèÿííÿ ïðàöåâëàøòóâàííþ ³íâàë³ä³â ó
ì³ñò³ îðãàí³çîâóþòü òà ïðîâîäÿòü ³íôîð-
ìàö³éí³ çàõîäè: ÿðìàðêè âàêàíñ³é, çóñòð³-
÷³ ç ðîáîòîäàâöÿìè”
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

За останні півро до місь ої сл жби зайнятості зверн лося 504
меш анці столиці з обмеженими можливостями. За ошти Київ-
сь о о місь о о відділення Фонд соціально о захист інвалідів для
них план ється створити 533 робочих місць та надати фінансов
допомо ще для 622 непрацюючих осіб із обмеженими можливос-
тями. За сприяння столичної влади місті влаштов ють ярмар и
ва ансій, з стрічі з роботодавцями, фінанс ють навчання та пере-
валіфі ацію.
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Ìèõàéëî ÌÎÐÃÓË²Ñ: “Óêðà¿íà îáðàíà Áîãîì,
íåçâàæàþ÷è íà ò³ ñòðàøí³ ðå÷³, 
ÿê³ òóò â³äáóâàþòüñÿ”

— Ìè çíàºìî âàñ ÿê íåáàéäóæó ëþäèíó,
ùî ïðîïîâ³äóº õðèñòèÿíñòâî, ëþáîâ. Íèí³
÷àñè íå íàéêðàù³. ×îãî, íà âàøó äóìêó, öüî-
ìó ñâ³òîâ³ áðàêóº, ùî éîìó ïîòð³áíî äàòè?

— Ñâ³òîâ³ áðàêóº ëþáîâ³. Â³í çàãèíå íå
â³ä ïåðåíàñè÷åííÿ çáðîºþ, à òîìó, ùî â
íüîìó çíèêíå ëþáîâ. Æèòòÿ íà Çåìë³ òðè-
âàòèìå äîòè, äîêè çàëèøèòüñÿ õî÷ îäíà
ëþäèíà, ñïîâíåíà ëþáîâ³. Çâ³ñíî, âñ³ ïî-
ë³òè÷í³ ñïåêóëÿíòè âèêîðèñòîâóþòü ñëîâî
"ëþáîâ" äëÿ äîñÿãíåííÿ ñâî¿õ ö³ëåé, òà îä-
íàê âîíî çàëèøàºòüñÿ ãîëîâíèì ó æèòò³,
ó õðèñòèÿíñòâ³. Àäæå ñêàçàíî, ùî â³ðà, íà-
ä³ÿ ³ ëþáîâ — öå âàæëèâî, à íàéâàæëèâ³-
øà ëþáîâ. Íà ìîþ äóìêó, âñ³ ñòðàæäàííÿ
íà ñâ³ò³, âñ³ ÷âàðè â³ä òîãî, ùî ¿¿ äî òîãî
çàïëþâàëè, çàòîïòàëè, ñïîòâîðèëè, ùî âî-
íà ïåðåñòàëà âèêîíóâàòè ñâîþ ôóíêö³þ íà
Çåìë³. Öå ïðèçâåëî äî òàêî¿ íåéìîâ³ðíî¿
äåãðàäàö³¿ ëþäñüêèõ ïî÷óòò³â, ñòîñóíê³â —
ì³æ ïîë³òèêàìè, ÷îëîâ³êîì ³ æ³íêîþ, ä³òü-
ìè ³ áàòüêàìè. Ñâ³ò îïèíèâñÿ íàä ïð³ðâîþ,
³ ìàéáóòíº éîãî ìåí³ íåâ³äîìå. Îñòàíí³ì
÷àñîì ñïàäàº íà äóìêó, ùî êîëè Òâîðåöü
íå âòðóòèòüñÿ â äîëþ öèâ³ë³çàö³¿, òî âîíà
çàãèíå. Âèñîê³ òåõíîëîã³¿ íå çàì³íÿòü í³-
êîëè ëþäñüêî¿ ìóäðîñò³ é äóø³ — îäíàê
ïðîäîâæóºòüñÿ äèêà äåãðàäàö³ÿ, ïàä³ííÿ
îñîáèñòîñò³, âèò³ê ëþáîâ³.

Ïðîðîê Äàíè¿ë êàçàâ, ùî òàê áóäå â
îñòàíí³ äí³, àëå â³í òàêîæ êàçàâ, ùî º ùå
÷àñ äî òåðì³íó. ² ìè â³ðèìî â ïîðÿòóíîê
íàøèõ áëèçüêèõ, ÿêùî âòðóòèòüñÿ Ãîñ-
ïîäü.

— ßê â³äð³çíèòè ïîë³òèêà, ÿêèé ëþáîâ'þ
ñïåêóëþº, â³ä ïîë³òèêà, ùî ¿¿ ïðîïîâ³äóº?

— Â³äð³çíèòè ñïåêóëÿíòà ³ñòèíîþ â³ä ³ñ-
òèííîãî ïîë³òèêà ñêëàäíî. Âè ïàì'ÿòàºòå
ñëîâà àïîñòîëà Ïàâëà: âñ³ ãð³øí³, íåìàº
æîäíîãî ïðàâåäíîãî ñåðåä íàñ? Ëþäèíà íå
ìîæå áóòè ïîñò³éíî ïðàâäèâîþ. Õî÷à á
õòî — îäíàê áðåøå, ñàì òîãî íàâ³òü íå
ïîì³÷àþ÷è. Îñîáëèâî â ïîë³òèö³. Íå â³ð-
òå í³êîìó, îêð³ì Áîãà. ² íå çàïèòóéòå, ùî
Áîã êàæå, áî â³í ãîâîðèòü ³ òîä³, êîëè ìîâ-
÷èòü. Ïåðåä Ï³ëàòîì â³í ìîâ÷àâ, àëå öå
éîãî ìîâ÷àííÿ ìè äîñ³ ÷óºìî. Ìåíå äè-
âóþòü ïàðàäîêñè. ß çíàþ, ùî ñïîêóñà â
ïîë³òèö³ — ñòðàøíà ð³÷. Áàãàòî âàøèõ ë³-
äåð³â, êîòðèõ ÿ çíàâ îñîáèñòî, áóëè ïî-
ðÿäíèìè, àëå âîíè íå âèòðèìàëè ñïîêó-
ñè âëàäîþ, ãðîøèìà, ïî÷àëè ðîáèòè ãà-
íåáí³ â÷èíêè, ùî ðàí³øå ¿ì í³êîëè é íà
äóìêó íå ñïàëî á. ß çäèâîâàíèé, ùî â
Óêðà¿í³ ëþäÿì, ÿêèõ óñ³ ïîë³òèêè îáäóðþ-
âàëè, êîæåí ïî ÷åðç³, ò³ ñàì³ ïîë³òèêè é
äàë³ ïðîïîíóþòü êîæåí ñâ³é øëÿõ äî ùàñ-

òÿ. Àëå ëþäèíà ëþäèíó äî ùàñòÿ íå ìî-
æå ïðèâåñòè. Í³êîëè. À Áîãîâ³, ÿêèé í³-
êîëè íå çàëèøàâ Óêðà¿íó, ìàéæå í³õòî íå
â³ðèòü. Ëþäè îáèðàþòü ÿçè÷íèöòâî, ³í-
òðèãè, îáìàí. Âçàãàë³ ÿ ââàæàþ, ùî Óêðà-
¿íà îáðàíà Áîãîì, ïîïðè ò³ ñòðàøí³ ðå÷³,
ÿê³ òóò â³äáóâàþòüñÿ, ïîïðè íå÷óâàíèé öè-
í³çì. Ïðîñòî öå ùå íå ñòàëîñÿ — ïîêàÿí-
íÿ óñüîãî íàðîäó. Â Óêðà¿í³, ÿê ³ â Ðîñ³¿,
ëþäè ââàæàþòü ñåáå íåâèííèìè ó ñâî¿õ á³-
äàõ. Çâèíóâà÷óþòü êîãî çàâãîäíî, êð³ì ñå-
áå. Àëå Ãîñïîäü âèìàãàº ïîêàÿííÿ â³ä
êîæíîãî ç íàñ. Òà ÿêùî â³äáóâñÿ á öåé âå-
ëèêèé äóõîâíèé àêò, êîòðèé ïîêè ùî
çäàºòüñÿ òàêèì àáñòðàêòíèì ³ íåìîæëè-
âèì, òî Óêðà¿íà ïî÷àëà á øëÿõ íå ò³ëüêè
äóõîâíîãî ïðîöâ³òàííÿ, à é åêîíîì³÷íî-
ãî, ìàòåð³àëüíîãî.

Ìè ÷àñòî áóâàºìî â Ï³âäåíí³é Êîðå¿.
Ñîðîê ðîê³â òîìó âîíà àñîö³þâàëàñÿ ò³ëü-
êè ç³ çìîðøêóâàòèìè áàáóñÿìè â ñîëî-
ì'ÿíèõ êàïåëþõàõ ³ç ïðîñòÿãíóòèìè ðóêà-
ìè ïî æìåíüêó ðèñó. À òåïåð öå êðà¿íà
âèñîêèõ òåõíîëîã³é. ² ÷îìó? Ìàéæå 50 â³ä-
ñîòê³â íàñåëåííÿ ïðèéíÿëè õðèñòèÿíñòâî.
² íå äëÿ êðàñè, íå çàðàäè õðåñòèêà íà øè¿,
â³äâ³äèí öåðêâè ðàç íà òèæäåíü, à ÿê ñòàí-
äàðò æèòòÿ 24 ãîäèíè íà äîáó. Íåñïîä³-
âàíî öÿ íå íàéïåðøà àç³éñüêà íàö³ÿ çðî-
áèëà ñâîþ êðà¿íó ïðîöâ³òàþ÷îþ, çàìîæ-
íîþ ³ ùàñëèâîþ. Óêðà¿íö³ òåæ ìîæóòü áó-
òè ùàñëèâèìè! Àäæå ¿õíÿ êðà¿íà çíà÷íî
áàãàòøà ñâî¿ìè ìîæëèâîñòÿìè, ðîçóìî-
âèì ïîòåíö³àëîì ëþäåé, ÿêèõ àí³ ãîð³ë-
êà, àí³ ñàìîãîí óáèòè äî ê³íöÿ íå ìî-
æóòü — îäíàê íàðîäæóþòüñÿ ðîçóìí³ ëþ-
äè, êîòð³ ìèñëÿòü äóæå ñó÷àñíî, íå çàáó-
âàþòü, ùî êóëüòóðíà ëþäèíà ïîâèííà áó-
òè ìîñòîì, ùî ñïîëó÷àº ìèíóëå ³ ñüîãî-
äåííÿ. Îäíàê òóò â³ðÿòü òèì, õòî îáäó-

ðþº, àëå íå â³ðÿòü Áîãîâ³, ÿêèé í³êîëè í³-
êîãî íå îáäóðþâàâ.

— ßêà ãîëîâíà ìåòà ôîíäó äóõîâíî¿ äèï-
ëîìàò³¿? Íàâ³ùî éîãî ñòâîðåíî?

— Äóìêà ïðî íîâó äóõîâíî-ïîë³òè÷íó
êîíöåïö³þ îñÿÿëà ìåíå, õî÷ ÿê öå íå äèâ-
íî, â Êðåìë³ 1991 ðîêó, êîëè ÿ ðîçìîâëÿâ
ç Ìèõàéëîì Ãîðáà÷îâèì. Ùå ðàí³øå, â
÷àñè ðîçêâ³òó êîìóí³çìó, ìåí³ íàñíèâñÿ
áåç´ëóçäèé ñîí, áóö³ìòî ÿ ìîëþñÿ ó Êðåì-
ë³. Íà ïî÷àòêó äåâ'ÿíîñòèõ êåð³âíèöòâî Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó çàïðîñèëî ì³ñ³þ àìåðè-
êàíñüêèõ õðèñòèÿí. Ç ÿêèõîñü íåçðîçóì³-
ëèõ ïðè÷èí öþ ñïðàâó äîðó÷èëè ìåí³. ²
êîëè ÿ áóâ íà ïðèéîì³ ó Ãîðáà÷îâà, ïî-
ïðîñèâ ó íüîãî äîçâîëó ïîìîëèòèñÿ. Â³í
çäèâóâàâñÿ, ìîâëÿâ, Êðåìëü — íå öåðêâà.
Àëå äîçâîëèâ. Ïîò³ì íàãàäàâ ìåí³, ùî ÿ
ìîëèâñÿ â êàá³íåò³, äå ñèä³â Ñòàë³í. Òàêà
ñèìâîë³êà.

— Ùî ïîáàæàºòå óêðà¿íöÿì? Àäæå Êè¿â
íà â³äì³íó â³ä Êðåìëÿ º ñïðàâä³ äóõîâíèì,
à íå ñâ³òñüêèì ì³ñòîì.

— Ùîá ñàìå ç Êèºâà ïî÷àëîñÿ ïîêàÿí-
íÿ óñ³º¿ Óêðà¿íè. Ùîá êîæíà ëþäèíà —
íàö³îíàë³ñò, êîìóí³ñò ÷è äåìîêðàò —
ïàì'ÿòàëà, ùî ìè íå â çìîç³ çì³íèòè ñâ³ò
íàâêîëî ñåáå, àëå ìè ìîæåìî çì³íèòè ñà-
ì³ ñåáå ³ ëþäèíó ïîðó÷. Íåâàæëèâî, ÿê
ïîâîäÿòüñÿ ³íø³ — âàæëèâî, ÿê ïîâîäèø-
ñÿ òè. ßêùî çóì³ºìî ïëåêàòè ïàðîñòêè ëþ-
áîâ³ ó ñîá³, òî çìîæåìî íàâ÷èòè öüîìó ³í-
øèõ. Ïàì'ÿòàéòå: âîðîã³â áàãàòî íà ñâ³ò³,
òà íàéá³ëüøèé íàø âîðîã — ìè ñàì³. Òî-
ìó ñòàðàéòåñÿ, ùîá ó âàøå ñåðöå íå ïðî-
íèêëà íåíàâèñòü

Розмовляв Денис ЖАРКИХ, "Хрещати "

"Хрещати " вдалося по оворити з християнсь им лідером, пасто-
ром, ор анізатором р х "Д ховна дипломатія" під час йо о візит до
Києва.

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Íîâ³ òàðèôè, âñòàíîâëåí³ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, áóëî ïîïåðåäíüî
ïîãîäæåíî óðÿäîì íà âñ³õ ð³âíÿõ — íà ð³â-
í³ ³ Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè, ³ Ì³í³ñòåðñòâà
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, é ³í-
ñïåêö³¿ ç êîíòðîëþ çà ö³íàìè. Ïðî öå
éäåòüñÿ â çàÿâ³ ïàðò³¿ “Íàøà Óêðà¿íà”,
îïóáë³êîâàí³é íà ñàéò³ îðãàí³çàö³¿. Çà ñëî-
âàìè ïàðò³éö³â ÍÓ—ÍÑ, ñèòóàö³ÿ ç íåâè-
çíà÷åí³ñòþ ðîçì³ðó òàðèô³â, çà ÿêèìè êè-
ÿíè ïîâèíí³ ñïëà÷óâàòè çà ïîñëóãè ÆÊÃ,
ïðèçâîäèòü äî ð³çêîãî ñêîðî÷åííÿ ð³âíÿ
ïëàòåæ³â ³ íàáëèæàº êîìóíàëüíå ãîñïîäàð-
ñòâî ñòîëèö³ äî êîëàïñó. ßê óæå ïîâ³äîì-
ëÿâ “Õðåùàòèê”, çà äàíèìè íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïî-

äàðñòâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðà Ñòîðîæåíêà,
ñòàíîì íà 21 ëèïíÿ çà íîâèìè òàðèôàìè
íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ðîçðàõóâàëèñÿ
ïðèáëèçíî 20 % ñòîëè÷íèõ æèòåë³â.

“Ìè âèìàãàºìî ñï³ëüíî ç ì³ñüêîþ âëà-
äîþ òà êèÿíàìè íåãàéíî â³äïðàöþâàòè íî-
âèé åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèé ð³âåíü òà-
ðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè,
ÿêèé çàáåçïå÷èòü áåçïåðåá³éíó ðîáîòó êî-
ìóíàëüíî¿ ñèñòåìè Êèºâà”,— éäåòüñÿ â
ïîâ³äîìëåíí³ ÍÓ—ÍÑ.

ßê â³äîìî, Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â íà çàñ³äàí-
í³ 17 ëèïíÿ óõâàëèâ ð³øåííÿ ïðèçóïèíèòè
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè äëÿ íàñåëåííÿ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á ³ç 1 ÷åðâ-
íÿ. Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé óæå
çàÿâèâ, ùî ïðèçóïèíåííÿ Êàáì³íîì ä³¿ íî-
âèõ òàðèô³â º íåçàêîííèì ³ çðîáëåíî íàïå-
ðåäîäí³ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â â Óêðà¿í³

Çà êîìóíàëüíèê³â 
âñòóïèëèñÿ ïîë³òèêè
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження Програми із забезпечення
продовольчої безпеки та здійснення заходів

щодо стабілізації ринку продовольчих товарів,
формування регіональних запасів 

продовольчого зерна та плодоовочевої 
продукції у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 633/633 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” та постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.07 № 1379 “Деякі питання продовольчої безпеки”,
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.07 № 794 “Про невідкладні заходи щодо зменшення нега�
тивного впливу посухи та забезпечення формування ресурсів зерна врожаю 2007 року”, рішення Київської
міської ради від 26.07.07 № 23/1857 “Про затвердження заходів, спрямованих на формування регіональ�
них запасів продовольчого зерна та плодоовочевої продукції” та з метою забезпечення необхідного рівня
продовольчої безпеки міста Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïðîãðàìó ³ç çàáåçïå÷åííÿ
ïðîäîâîëü÷î¿ áåçïåêè òà çä³éñíåííÿ çàõî-
ä³â ùîäî ñòàá³ë³çàö³¿ ðèíêó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â, ôîðìóâàííÿ ðåã³îíàëüíèõ çàïàñ³â
ïðîäîâîëü÷îãî çåðíà òà ïëîäîîâî÷åâî¿
ïðîäóêö³¿ ó ì. Êèºâ³, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàáåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ çàõîä³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ, çàòâåðäæåíîþ
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ùîð³÷íî ïîäàâàòè Êè¿âðàä³ çâ³ò ïðî
õ³ä ³ ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè, çà-
òâåðäæåíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Ïðè ôîðìóâàíí³ áþäæåòó òà Ïðî-
ãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2009 òà íà-
ñòóïí³ ðîêè ïåðåäáà÷èòè âèäàòêè êîøò³â
íà âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ³ç çàáåçïå÷åííÿ
ïðîäîâîëü÷î¿ áåçïåêè òà çä³éñíåííÿ çàõî-

ä³â ùîäî ñòàá³ë³çàö³¿ ðèíêó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â, ôîðìóâàííÿ ðåã³îíàëüíèõ çàïàñ³â
ïðîäîâîëü÷îãî çåðíà òà ïëîäîîâî÷åâî¿
ïðîäóêö³¿ ó ì. Êèºâ³ çà ïîäàííÿì Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð-
÷óâàííÿ òà ïîñëóã òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки приватному
підприємству “АВТО4АКТИВ” 

для будівництва підземного паркінгу, 
надземного автосалону для продажу 

легкових автомобілів та запчастин до них 
з автостоянками на просп. Перемоги, 134 

у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 584/584 від 30 жовтня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Ïå-
ðåìîãè, 134 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 1 968 496,00 ãðí. (îäèí ì³ëü-
éîí äåâ’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòè-
ðèñòà äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü ãðèâåíü 00 êîï³-
éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³í-
êè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.08.2008).

3. Ïðîäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“ÀÂÒÎ-ÀÊÒÈÂ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,0632 ãà çà 1 968 496,00 ãðí. (îäèí
ì³ëüéîí äåâ’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷
÷îòèðèñòà äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü ãðèâåíü 00
êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà ï³äçåìíîãî ïàð-
ê³íãó, íàäçåìíîãî àâòîñàëîíó äëÿ ïðîäà-
æó ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â òà çàï÷àñòèí äî
íèõ ç àâòîñòîÿíêàìè íà ïðîñï. Ïåðåìî-
ãè, 134 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó ïðèâàòíî-

ãî ï³äïðèºìñòâà “ÀÂÒÎ-ÀÊÒÈÂ” çã³äíî
ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâ-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 15.02.2005
¹ 75-6-00171.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ïðèâàòíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó “ÀÂÒÎ-ÀÊÒÈÂ” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 134 ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî
ç äîäàòêîì).

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

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0632 ãà íà
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 134 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè ïðèâàò-
íîìó ï³äïðèºìñòâó “ÀÂÒÎ-ÀÊÒÈÂ” â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÀÂÒÎ-
ÀÊÒÈÂ”:

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про погодження передачі 
об’єктів державної та комунальної власності

шляхом обміну

Рішення Київської міської ради № 651/651 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статті 329 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про передачу
об’єктів права державної та комунальної власності”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98
№ 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, враховуючи лист Фонду дер�
жавного майна України від 07.10.08 № 10�16�14345, лист регіонального відділення Фонду державного май�
на України по м. Києву від 06.11.08 № 30�14�9147, у зв’язку з будівництвом Подільсько�Вигурівської лі�
нії метрополітену в м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çãîäó íà ïåðåäà÷ó äî äåðæàâ-
íî¿ âëàñíîñò³ íåæèòëîâèõ áóäèíê³â êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì. Êèºâà íà áóëüâàð³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 50
ë³ò. Ã, Ì (710,7 êâ. ì) òà ó ïðîâ. Áºë³í-
ñüêîãî, 6 ë³ò. À (477,6 êâ. ì) â îáì³í íà
áóä³âë³ òà ñïîðóäè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³,
ÿê³ ï³äïàäàþòü ï³ä ïëÿìó áóä³âíèöòâà, íà
âóë. Ìåæèã³ðñüê³é, 76 ë³ò. Â, Ã, Ä, Å, Æ,
Ç, È, Ê, Ë, Ì, Í, Î (2887,10 êâ. ì) çã³ä-
íî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç ðåã³îíàëüíèì â³ää³-

ëåííÿì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
ïî ì. Êèºâó çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðà-
âîâ³ çàõîäè ïî ïðîâåäåííþ íåçàëåæíî¿
îö³íêè òà ïî ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ îá’ºêò³â
îáì³íó, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про надання дозволу 
на списання автотранспортних засобів, 
які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 649/649 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до частини сьомої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської
ради від 19.07.05 № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підпри�
ємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва” (із змінами,
внесеними згідно з рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721), враховуючи клопотання комунального
підприємства “Притулок для тварин” (лист від 02.04.08 № 148), Київської міської санітарно�епідеміоло�
гічної станції (лист від 14.03.08 № 1979), санітарно�епідеміологічної станції Голосіївського району міста
Києва (лист від 01.04.08 № 739), Київського міського бюро судово�медичної експертизи (лист від 19.03.08
№ 13/549), Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні № 1 (лист від 11.04.08 № 1�01/337), Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí”, Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàí-
ö³¿, ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàíö³¿ Ãî-
ëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, Êè¿â-
ñüêîìó ì³ñüêîìó áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿
åêñïåðòèçè, Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é
ïñèõîíåâðîëîã³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 1 íà ñïè-
ñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëå-
æàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, çã³äíî ç ïåðåë³-
êîì, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ïðèòó-
ëîê äëÿ òâàðèí”, Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ñàí³-
òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàíö³¿, ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàíö³¿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè, Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ïñèõîíåâðîëîã³÷-
í³é ë³êàðí³ ¹ 1:

2.1. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòí³ äåòàë³, âóç-
ëè, àãðåãàòè ðîç³áðàíèõ òà äåìîíòîâàíèõ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äëÿ ðåìîíòó ³íøèõ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, íåïðèäàòí³ äåòàë³
òà ìàòåð³àëè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïîðÿäêó ðåàë³çóâàòè íà ìåòàëîáðóõò.

2.2. Çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ñïèñàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â çã³äíî
ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради
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Про продаж земельної ділянки громадянці

Смоляр Єві Іванівні для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Михайла Реута, 114а у Печерському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 665/665 від 27 листопада 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ïðîâ. Ìè-
õàéëà Ðåóòà, 11-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 893 666,00 ãðí. (â³ñ³ìñîò
äåâ’ÿíîñòî òðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò
ø³ñòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñ-
ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî
ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
28.07.2008).

3. Ïðîäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñìîëÿð ªâ³ ²âà-
í³âí³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0229 ãà
çà 893 666,00 ãðí. (â³ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî òðè
òèñÿ÷³ ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò ø³ñòü ãðèâåíü 00
êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ìèõàéëà Ðåóòà, 
11-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà
ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó ãðîìàäÿíêè Ñìîëÿð
ªâè ²âàí³âíè çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíè-
ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â
â³ä 08.04.2008 ¹ 82-6-00492.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ãðîìàäÿí-
ö³ Ñìîëÿð ªâ³ ²âàí³âí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ó ïðîâ. Ìèõàéëà Ðåóòà, 11-à ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ

ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0229 ãà ó ïðîâ.
Ìèõàéëà Ðåóòà, 11-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà-
÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè ãðîìà-
äÿíö³ Ñìîëÿð ªâ³ ²âàí³âí³ â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Ãðîìàäÿíö³ Ñìîëÿð ªâ³ ²âàí³âí³:
6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-

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

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“ПЕРШОТРАВНЕВИЙ” для експлуатації 
та обслуговування пункту прийому склотари

на бульв. Чоколівському, 28 
у Солом’янському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 664/664 від 27 листопада 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà áóëüâ. ×î-
êîë³âñüêîìó, 28 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 1 103 000,00 ãðí. (îäèí ì³ëü-
éîí ñòî òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà
ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñ-
íîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 03.07.2008).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÅÐØÎÒÐÀÂÍÅÂÈÉ”
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0442 ãà çà
1 103 000,00 ãðí. (îäèí ì³ëüéîí ñòî òðè òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ ïóíêòó ïðèéîìó ñêëî-
òàðè íà áóëüâ. ×îêîë³âñüêîìó, 28 ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáó-
âàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÅÐØÎÒÐÀÂÍÅÂÈÉ”
çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
20.07.2007 ¹ 72-6-00432.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÅÐØÎ-
ÒÐÀÂÍÅÂÈÉ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà
áóëüâ. ×îêîë³âñüêîìó, 28 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-

ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0442 ãà íà
áóëüâ. ×îêîë³âñüêîìó, 28 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìî-
âàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÅÐ-
ØÎÒÐÀÂÍÅÂÈÉ” â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю

“Український фармацевтичний центр” 
для будівництва, експлуатації 
та обслуговування спортивно4

розважального комплексу “Боулінг4клуб” 
на вул. Фрунзе, 134 у Подільському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 662/662 від 27 листопада 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ôðóí-
çå, 134 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 2 600 673,00 ãðí. (äâà ì³ëü-
éîíè ø³ñòñîò òèñÿ÷ ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò òðè
ãðèâí³ 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿
ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê îö³íþâà÷à ïðî
ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
19.05.2008).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Óêðà¿íñüêèé ôàðìàöåâòè÷-
íèé öåíòð” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,1400 ãà çà 2 600 673,00 ãðí. (äâà ì³ëüéî-
íè ø³ñòñîò òèñÿ÷ ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò òðè
ãðèâí³ 00 êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñïîðòèâíî-
ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó “Áîóë³íã-êëóá”
íà âóë. Ôðóíçå, 134 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òî-
âàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Óêðà¿íñüêèé ôàðìàöåâòè÷íèé öåíòð”
çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
20.12.2007 ¹ 85-6-00371.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Óêðà¿í-
ñüêèé ôàðìàöåâòè÷íèé öåíòð” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè íà âóë. Ôðóíçå, 134 ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ

ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿’):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1400 ãà íà âóë.
Ôðóíçå, 134 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì
ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Óêðà-
¿íñüêèé ôàðìàöåâòè÷íèé öåíòð” â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðà-
âî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Óêðà¿íñüêèé ôàðìàöåâòè÷íèé
öåíòð”:

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“Т. Е. КОНСАЛТИНГ” для будівництва 
житлового будинку з підземним паркінгом 

у пров. Івана Мар’яненка, 14 
у Печерському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 661/661 від 27 листопада 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ïðîâ. ²âàíà
Ìàð’ÿíåíêà, 14 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 4 734 200,00 ãðí. (÷îòèðè ì³ëü-
éîíè ñ³ìñîò òðèäöÿòü ÷îòèðè òèñÿ÷³ äâ³ñ-
ò³ ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðò-
íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê åêñïåðòà
ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â³ä 19.08.2008).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Ò. Å. ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ” çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1898 ãà çà
4 734 200,00 ãðí. (÷îòèðè ì³ëüéîíè ñ³ìñîò
òðèäöÿòü ÷îòèðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ ãðèâåíü 00 êî-
ï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó
ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì ó ïðîâ. ²âàíà Ìàð’-
ÿíåíêà, 14 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,
ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ò. Å. ÊÎÍÑÀË-
ÒÈÍÃ” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè òà óãîäîþ äî äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèìè ó êíè-
ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
16.12.2005 ¹ 82-6-00332 òà â³ä 11.09.2008
¹ 82-6-00519.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ò. Å.
ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó
ïðîâ. ²âàíà Ìàð’ÿíåíêà, 14 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

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

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1898 ãà ó ïðîâ.
²âàíà Ìàð’ÿíåíêà, 14 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà-
÷åíèõ öèì ð³øåííÿì. 

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ò. Å.
ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ò. Å. ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ”:

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради
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Ó â³âòîðîê äî Êè¿âñüêîãî çîî-
ïàðêó ïîäçâîíèëà æ³íêà. Âîíà ïî-
áà÷èëà ó Ïóøê³íñüêîìó ïàðêó íà
ã³ëö³ äåðåâà ñîâåíÿ ³ âæå õîò³ëà
âåçòè ïòàøêó äî ñòîëè÷íîãî çâ³-
ðèíöÿ. Íà ùàñòÿ, ñï³âðîá³òíèêè
çîîïàðêó ¿¿ â³äãîâîðèëè. Çà ñëîâà-
ìè çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà çîîïàðêó Àíàòîë³ÿ Øóëü-
ãè, çîîïàðê — íå ïðèòóëîê ³ âè-
êîíóº çîâñ³ì ³íø³ ôóíêö³¿. Äî òî-
ãî æ ï³ñëÿ ëþäñüêîãî âòðó÷àííÿ
äåÿê³ çíàéäåí³ çâ³ð³ âæå í³êîëè íå
çìîæóòü ïîâåðíóòèñÿ íà âîëþ.

— Äî íàñ ÷àñòî òåëåôîíóþòü
ëþäè ³ çàïèòóþòü, ùî ðîáèòè,—
ðîçïîâ³äàº ïàí Øóëüãà. — Ìè ìî-
æåìî ïîðàäèòè, îäíàê íå âè¿æä-
æàºìî íà ì³ñöå, òîìó ëþäè ñàì³
ïðèâîçÿòü äî íàñ òâàðèí. Öüîãî
ðîáèòè íå âàðòî. Íàïðèêëàä, ñî-
âåíÿ ÷è ³íøó ïòàøêó êðàùå çàëè-
øèòè íà ì³ñö³. Ìàòè ïòàøåíÿòè
ìîæå ïîâåðíóòèñÿ ³ ï³äãîäîâóâàòè-
ìå éîãî. ßêùî ó òâàðèíêè íåìàº
ðàí ³ âîíà ïîâîäèòüñÿ àäåêâàòíî,
êðàùå ¿¿ íå çà÷³ïàòè. Íàðàç³ ó êó-
òî÷êó äëÿ çíàéäåíèõ òâàðèíîê çíà-
õîäÿòüñÿ êîñóë³, ñîâè, ãîëóáè òà
íàâ³òü ïàïóãè.

Äâîõ ìàëåíüêèõ êîñóëåíÿò çíàé-
øëè ëþäè ï³ä ÷àñ ï³êí³êà ³ áóê-
âàëüíî âèñìèêíóëè ç ïðèðîäè. Âî-
íè ïîäóìàëè, ùî ìàòè ïîêèíóëà
ìàëÿò. Îäíàê êîñóë³ äóæå áîÿçê³ é
÷àñòî õîâàþòüñÿ. Çíàéäåíèõ òâà-
ðèíîê ïðèâåçëè, êîëè ¿ì âèïîâíè-
ëîñÿ ëèøå ïî òðè äí³. Ó çîîïàðêó
¿õ âèãîäóâàëè. Îäíàê ïîâåðíóòè
êîñóëåíÿò ó ïðèðîäó âæå íåìîæ-
ëèâî, àäæå âîíè íå áîÿòüñÿ ëþäåé
³ ìîæóòü ñòàòè æåðòâàìè òðàã³÷íî-
ãî âèïàäêó àáî ïîïàñòè äî ðóê ëè-
õî¿ ëþäèíè. Äëÿ ìîëîäèõ êîñóëü
çàðàç áóäóþòü íîâèé âîëüºð, äå ¿õ
óòðèìóâàòèìóòü ³ åêñïîíóâàòè-
ìóòü. Íàâïðîòè âîëüºðà ç êîñóëÿ-
ìè îäèí ³ç ñï³âðîá³òíèê³â ñòîëè÷-
íîãî çâ³ðèíöÿ çðîáèâ ñâî¿ìè ðóêà-
ìè ïîìåøêàííÿ äëÿ ñîâ, ÿêèõ òóò
àæ äåâ’ÿòü. Ãîäóâàëüíèêè íåïîì³ò-
íî ï³äêèäàþòü ïòàõàì êîðì. Êðà-
ùå, ùîá ñîâè íå áà÷èëè, ÿê ¿ì çà-
ëèøàþòü ¿æó, íåõàé â÷àòüñÿ øóêà-
òè. Àäæå íà âîë³ âîíè ìóñÿòü ñà-
ìîñò³éíî ïîëþâàòè. Êîëè ó ñîâå-
íÿò ç’ÿâëÿºòüñÿ ï³ð’ÿ÷êî ³ âîíè ïî-
÷èíàþòü ë³òàòè, ¿õ â³äïóñêàþòü íà
âîëþ

Ó çîîïàðêó 
ç’ÿâèëèñÿ 
êàêòóñè

Çàâòðà, 25 ëèïíÿ, â ïðèì³ùåí-
í³ çîîìàãàçèíó Êè¿âñüêîãî çîî-
ïàðêó â³äáóäåòüñÿ âèñòàâêà êàêòó-
ñ³â ³ç ïðèâàòíèõ êîëåêö³é â³äîìèõ
êè¿âñüêèõ êàêòóñèñò³â. Íà âèñòàâ-
ö³ ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè ê³ëüêà òè-
ñÿ÷ âèä³â êàêòóñ³â, ÿê³ ðîñòóòü ó
íàéåêçîòè÷í³øèõ ì³ñöåâîñòÿõ
Ï³âí³÷íî¿ òà Ï³âäåííî¿ Àìåðè-
êè,— â³ä ã³ð Êàë³ôîðí³¿ é ïóñòåëü
Àð³çîíè äî âîëîãèõ ë³ñ³â Àìàçîí-
ñüêî¿ ñåëüâè. Òàêîæ òóò ïðåäñòàâ-
ëÿòü ñóêóëåíòè ç Àôðèêàíñüêîãî
êîíòèíåíòó.

Â³äâ³äóâà÷³ âèñòàâêè çìîæóòü
ä³çíàòèñÿ ïðî îñîáëèâîñò³ âèðî-
ùóâàííÿ êîæíî¿ ðîñëèíè, ä³ñòàòè
ïîðàäè â³äîìèõ êîëåêö³îíåð³â ç³
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ êàêòóñ³â, â
ÿêèõ âîíè ïî÷íóòü êâ³òíóòè, ³ ïðè-
äáàòè ìîëîä³ ðîñëèíè. Âõ³ä íà âè-
ñòàâêó áåçïëàòíèé. Ùîá ïîòðàïè-
òè íà íå¿, äîñèòü ïðèäáàòè âõ³äíèé
êâèòîê ó çîîïàðê.

Âèñòàâêà òðèâàòèìå äâà âèõ³ä-
íèõ äí³ ³ áóäå â³äêðèòà äëÿ â³ä-
â³äóâà÷³â ³ç 11:00 äî 18:00

Під от вала
Катерина МИХАЙЛЕНКО,

спеціально для “Хрещати а”

Ð³ê³ çáèðàº êîøòè

Ðóñëàíà Í²ÊÎËÀªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Бла одійний внесо відвід вач и зоопар допомі за-
пити обладнання для облашт вання вольєра для рід-
існої арпатсь ої рисі, я а нині вим шено меш ає
тимчасовом , непристосованом вольєрі. За 5 тисяч
ривень придбано еле троохорон — в рай потрібне
обладнання, ре омендоване міжнародними вимо ами
щодо тримання ди их тварин зоопар ах.

Åëåêòðîîõîðîíà — öå äð³ò ï³ä íåçíà÷íîþ íàïðóãîþ, ÿêèé ïðîñòÿãíó-
òî ïî ïåðèìåòðó âîëüºðà. Äîòèê äî íüîãî º áåçïå÷íèì, ïðîòå íåïðèºì-
íèì äëÿ çâ³ðà. Âèêîðèñòàííÿ òàêîãî îáëàäíàííÿ äàñòü çìîãó â³äìîâè-
òèñÿ â³ä íàòÿãóâàííÿ ñ³òêè ùå é íàä âîëüºðîì, àäæå íå ñåêðåò, ùî êî-
òÿ÷³ çäàòí³ ïåðåëàçèòè íàâ³òü ÷åðåç âèñîê³ îãîðîæ³, à ó â³äêðèòîìó âîëü-
ºð³ òâàðèíà ïî÷óâàòèìåòüñÿ çàòèøí³øå, í³æ ó êë³òö³.

“Äëÿ íàñ íàäçâè÷àéíî âàæëèâî, ùîá áóëè ëþäè, êîòð³ íåáàéäóæ³ äî
ïðîáëåì îõîðîíè â³ò÷èçíÿíî¿ ïðèðîäè,— çàïåâíÿº ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó Ñâ³òëàíà Áåðç³íà.— Áàãàòî òâàðèí êàðïàòñüêî-
ãî ðåã³îíó íèí³ ïåðåáóâàþòü ï³ä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ, àëå ìè çðîáèìî
óñå ìîæëèâå, ùîá â³äðîäèòè á³îëîã³÷íå ðîçìà¿òòÿ íàøèõ ë³ñ³â òà ã³ð”.

Ó Êè¿âñüêîìó çîîïàðêó òðèâàº çá³ð áëàãîä³éíèõ âíåñê³â íà îáëàøòó-
âàííÿ âîëüºðà äëÿ ð³äê³ñíî¿ êàðïàòñüêî¿ ðèñ³ íà ³ì’ÿ Ð³ê³, ÿêà âèïàä-
êîâî ïîòðàïèëà äî ñòîëè÷íîãî çâ³ðèíöÿ. Ïîêè ùî ç³áðàíî ìàéæå 12
òèñ. ãðí. Ïðî òå, ñê³ëüêè ùå ïîòð³áíî êîøò³â ³ çóñèëü, ùîá ç’ÿâèâñÿ
âîëüºð äëÿ Ð³ê³, ðîçïîâ³ëà êîíñóëüòàíò ³ç çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ Ãà-
ëèíà Ñàâ÷óê:

— Áóä³âíèöòâî âîëüºðà äëÿ êàðïàòñüêî¿ ðèñ³ îá³éäåòüñÿ çîîïàðêó ïðè-
áëèçíî ó 330 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Æèòëî äëÿ íå¿ ìàéæå çáóäîâàíî. Îäíàê
áëàãîä³éíó àêö³þ ç³ çáîðó ãðîøåé ìè íå ïðèïèíÿòèìåìî, àäæå ö³ íå-
ïåðåäáà÷óâàí³ âèòðàòè íà íåçàïëàíîâàíèé âîëüºð ñóòòºâî âèáèëè íàñ
³ç ïëàíîâîãî áþäæåòó, ³ ùîá æèòòºä³ÿëüí³ñòü çîîïàðêó íå ïîòåðïàëà â³ä
äåô³öèòó êîøò³â óçèìêó, êîëè íàñòàº ìåðòâèé ñåçîí ³ â íàñ ìàëî â³ä-
â³äóâà÷³â, ïîòð³áíî ïîïîâíèòè öþ ñóìó â áþäæåò³.

Âîëüºð äëÿ êàðïàòñüêî¿ ðèñ³ â³äð³çíÿòèìåòüñÿ â³ä âîëüºð³â äëÿ ³íøèõ
êîòÿ÷èõ, àäæå éîãî ïîáóäóþòü çà âñ³ìà ì³æíàðîäíèìè íîðìàìè, âèìî-

ãàìè, ïðîãðàìàìè ç çàõèñòó ð³äê³ñíèõ òà çíèêàþ÷èõ âèä³â òâàðèí ³ â³ä-
ïîâ³äíî äî åòè÷íîãî êîäåêñó Âñåñâ³òíüî¿ àñîö³àö³¿ çîîïàðê³â òà àêâàð³-
óì³â. Ó íüîìó áóäóòü òàê çâàí³ òèõ³ çîíè, â ÿêèõ ìîæíà áóäå â³äïî÷èòè
â³ä ëþäåé. ²ç äâîõ áîê³â âîíè ïðîãëÿäàòèìóòüñÿ, àëå ðèñü ïî÷óâàòèìåòü-
ñÿ êîìôîðòíî ³ â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü ¿¿ áà÷èòè. Ïðî ñêëÿíó ñò³íêó íå
éäåòüñÿ. Öå áóäå çâè÷àéíà îãîðîæà, à çà íåþ — äîâîë³ âåëèêèé ðóêî-
òâîðíèé ë³ñ ³ç ïîâàëåíèìè íà÷å â³ä áóðåâ³þ äåðåâàìè. Â³äòâîðåíèé ïåé-
çàæ áóäå ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíèì äî ïðèðîäíîãî, â ÿêîìó ìåøêàº ðèñü.

Äîêè îáëàøòîâóþòü âîëüºð, îäíî÷àñíî çîîïàðê âåäå ïåðåãîâîðè ç
Êàðïàòñüêèì íàö³îíàëüíèì ïàðêîì ùîäî ñàìöÿ ðèñ³. Â³í ïîòð³áíèé ó
Êè¿âñüêîìó çîîïàðêó, ùîá çá³ëüøèòè ïîïóëÿö³þ ð³äê³ñíî¿ êàðïàòñüêî¿
ðèñ³. Òîæ íàøà Ð³ê³ íå çàëèøèòüñÿ áåç ïàðè

Ре візити Київсь о о зооло ічно о пар :
Одерж вач платеж : Київсь ий зооло ічний пар ; од ЄДРПОУ 02221171;
Бан івсь і ре візити: п/р 26008030167892 в Радянсь ом відділенні КМФ

АКБ “У рсоцбан ” в м. Києві; МФО 322012;
Призначення платеж : беззворотна бла одійна фінансова допомо а Ки-

ївсь ом зоопар на підтрим прое т “Рись арпатсь а”
ІПН 022211726595; свідоцтво платни а ПДВ № 39059888.

Äèêèõ òâàðèí 
íå ìîæíà 
çà÷³ïàòè

ОВНИ
Тема охання, се с , рошей а тивіз ється, ставши

аменем споти ання нашлях до процвітання. Геть роз-
чар вання! Пра нете доброзичливих стос н ів із людь-
ми, онта т йте тіль и з тими, з им споріднені ваші по-
ляди, д ховні ідеали.Подорожі, змінаобстанов инасна-
жать враженнями, що зі рають позитивн роль на шля-
х саморозвит . Кл биза інтересами, співтовариства—
це джерело бла одаті, змо а проявити за онсервовані
лідерсь і я ості. По азати витончений мор, полонити
роз мом, ер дицією, побачити в малом фра менті ве-
ли е—длявас тр днощівнес ладе.Цесила, передя ою
не встоять опоненти.

ТЕЛЬЦІ
Концентр йтеся на сімейних справах. Я що відч ваєте

себе оролевоювродині, триматипід абл омноровис-
тихбла овірнихнебезпечно,зб дитепомст .Пра ніть ар-
монії за б дь-я цін заради збереження шлюбних з! У
професійній сфері самореалізація відб вається блис че.
Ізшефом—ч довевзаємороз міння,с ористайтесяпри-
вілеями (бо та б де не завжди!) і натис айте на ар’єрні
педалі. Головне—об’є тивнооцінити свої рес рси і мож-
ливості, бо ви схильні до заниженої самооцін и.

БЛИЗНЯТА
Менше нерв йте, не на р ч йте себе. Емоційні пере-

вантаженнямож тьпідірвати здоров’я, не ативнопозна-
читися на роботі. Облаштов йте особисте щастя! Ви є
роз мними, привабливими, мієте сподобатися п бліці.
Втім, на ліві романи витрачати сили не варто. Від вас ви-
ма ають не іль ість, а я ість. Поспішайте зміцнювати
стос н из оханимина ґр нті д ховних інтересів, цей “це-
мент” не зазнає р йн вань.

РАКИ
Ви на старті ардинальних життєвих поворотів. Відб -

вається інтенсивний процес вн трішньо о перетворен-
ня, вима аючи, перш за все, нових дебютів матеріаль-
ній сфері. Бажання б ти здоровим і ба атим — це доб-
ре. Головне—роз мно трим ватиплан особистих за-
питів і можливостей, ос іль и ви залежні від вимо соці-
м , дещонайменше і нор вання правилами спричиняє
бан р тство. Дисбаланс “даю — бер ” є неприп сти-
мим.Б дь-я і інвестиції повинні себевиправдов вати,да-

вати дивіденди. За оханим Ра ам варто налашт ватися
на повн самовіддач . Б дете е оїстами — доведеться
поставити хрест на взаємном щасті.

ЛЕВИ
Гасло тижня: “Привіт оновленню!”. Ви виходитенано-

вий еволюційний рівень. Пере ляньте мин ле, відсор-
т йте все застаріле, озбройтеся позитивним досвідом,
а помил и мин ло о ро , по ані звич и нехай ан ть в
Лет ! Не на нітайте напр и в сім’ї, пра ніть теплих доб-
розичливих стос н ів ізшлюбними і діловими партнера-
ми. Кохайте одне одно о, пост пайтеся, діліться досві-
дом, пра ніть омпроміс — тоді ваш союз не р йн ва-
тиметься, а ф ндамент ділової співпраці б де міцнішим.
Кон ренти на роботі нині є сильними, впливовими, ви-
нахідливими, воюючи з ними, лише примнож єте їхню
міць — раще помиритися.

ДІВИ
Ваша мета— виховати Е о, забло вавши процес са-

мор йн вання. Том розслабтеся, відп стіть надо чливі
бажання, триво и, страхи і полиньте світ расивих ілю-
зій, поб дьте ідеалістом. Це матиме пре расний цілю-
щий ефе т для д ші й тіла. На роботі все добре. Я фа-
хівець ви дося ли вершини: шеф обожнює вас, надаючи
різні привілеї. Том ловітьмомент, зміцнюйте ар’єрні по-
зиції і підвищ йте матеріальний стат с! Со ровенне три-
майте при собі і не діліться інформацією ні з им.

ТЕРЕЗИ
Матеріальні цінності мож ть стати ябл ом розбрат

між вами і др зями. Хочете мати вірних д ховних сорат-
ни ів— не с піться. Майте справи з людьми, до отрих
пра не серце, а д ша співає. На особистом небосхилі
саме час охати і б ти оханими. Спільно подорож йте,
насолодж йтеся я най ращими я остями обранця. Але
завжди не втрачайте пильності, адже ваш принц на бі-
лом оні подобається ба атьом.

СКОРПІОНИ
Контролюйтевласн поведін , від цьо озалежитьпо-

дальшареп тація і соціальнийстат с.Непрод мані вчин-
и, завищені амбіції мож ть підірвати ваше професійне
реноме, на ли ати нів ерівництва. Ваші рідні — опора
бла опол ччя і щастя. Я що ви он ватимете моральні й
матеріальні зобов’язання перед ними — тоді все с ла-

деться добре. Хатнє во нище — бла ословенне місце, і
ар’єрні не аразди не повинні переш оджати на шлях
до створення др жньої сімейної а ри.

СТРІЛЬЦІ
Утримайтесявід таємнихдальніх поїздо .Вонинепри-

нес ть бажано о рез льтат . Втім, на роботі вас та ож
мож ть обд рити. Менше роз ривайте д ш малозна-
йомим людям, бережіть сл жбові се рети, не беріть на
озброєння ч жі поради. Тіль и ер довані допитливі спів-
робітни и, до я их відч ваєте д ховн тя , повинні ста-
ти об’є том вашо о др жньо о заці авлення. Це застра-
х є від он ренції, адже дея і з них не проти підсидіти
вас, про це ви, можливо, не підозрюєте...

КОЗОРОГИ
Тиждень підвищеної небезпе и. Не варто ризи вати,

зав’яз вати випад ові інтимні стос н и, займатися фі-
нансовимиопераціями,брати редити,давати бор .Хо-
ча зіт нення з тим, чо о ви та панічно боїтеся, все-та и
не ни н ти. Працюйте з радістю на роботі, т т ваш ін-
теле т — пре расний др і помічни . Завдя и роз мо-
вим талантам ви здатні ви он вати іль а завдань одно-
часно, задовольнивши повністю вимо и працедавців і
поліпшивши матеріальний стат с.

ВОДОЛІЇ
Щоб ни н ти неприємностей, пра ніть менше попа-

датися на очі ерівництв . Під час “розбор польотів” че-
рез професійні про оли разі адрових ротацій можете
постраждати саме ви. Тим, хто ш ає свою половин ,
варто визначитися з остаточним вибором. Добі ає ін-
ця доленосний етап вибор оханих. Він тривав 1,5 ро-
, і тепер ви зобов’язані до 22 серпня хвалити вольо-

ве рішення: з им іти далі, ділити щастя і оре, радощі і
зне оди навпіл. Поспішайте!.. А подр жнім парам варто
вдихн ти нове життя приспані поч ття.

РИБИ
Приділіть ва здоров’ю.Життєвий тон с стрім о па-

дає. Я що їдете в дале поїзд , навантаж єте ор анізм
зайвими т рботами — ризи єте ще послабити фізич-
ний стан, на ли ати хвороби. Е ономно розподіляйте
енер орес рси, тоді зможете попрацювати і вдома, і ро-
бота не постраждає. Тим, ом важ о тя н ти партнер-
сь (ділов , подр жню) лям , не варто нарі ати на до-
лю. Цьо о ро вона випробов є на міцність стос н и
для вашо о ж бла а. Самовіддано ви он йте бать івсь і
обов’яз и, створюючи в рідних стінах весел зад шевн
атмосфер , і вірте в се пре расне! Всевишній вас не
залишить!

Астроло Любов ШЕХМАТОВА,
“Хрещати ”

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
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Âîëüºð äëÿ ðèñ³ ìàéæå ãîòîâèé, àëå áåç äîïîìîãè êèÿí 
íå îá³éòèñÿ
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Ком нальне
підприємство ”Лісопар-

ове осподарство
”Конча-Заспа”

( од 03359747)

повідомляє про своє припи-
нення шляхом приєднання до
Ком нально о підприємства
зелено о б дівництва та е с-
пл атації зелених насаджень
міста ”Київзеленб д” на пра-
вах філіал відповідно до рі-
шення Київсь ої місь ої ради
від 28.05.2009 № 533/1589.
Претензії редиторів прий-

маються протя ом двох міся-
ців з дня о олошення за адре-
сою: 03028 м. Київ пров ло
Тихвінсь ий, б.1.

Ком нальне
підприємство по три-
манню зелених наса-

джень Оболонсь о о ра-
йон м. Києва

( од 05416745)

повідомляє про своє припи-
нення шляхом приєднання до
Ком нально о підприємства зе-
лено о б дівництва та е спл а-
тації зелених насаджень міста
”Київзеленб д” на правах філіа-
л відповідно до рішення Київ-
сь ої місь ої ради від 28.05.2009
№ 533/1589.
Претензії від редиторів прий-

маються протя ом двох місяців з
дня о олошення за адресою:
пр. Мос овсь ий, 26-А м, Київ,
04073.

Посвідчення особи, я а постраж-
дала внаслідо чорнобильсь ої
атастрофи, ате орія 1, серія А,
№ 047100 та в лад № 172724
на ім’я Б дни Катерини
Андріївни вважати недійсним.

Шановні а ціонери за рито о а ціонерно о товариства
”НАФТОВА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ”

Повідомляємо Вас, що 8 вересня 2009 ро об 10.00 за місцевим часом, за адресою: У раїна, 02660,
м. Київ, в л. М. Рас ової, 19, відб д ться за альні збори а ціонерів за рито о а ціонерно о товариства
”Нафтова холдин ова омпанія” (надалі —ЗАТ ”НХК”).
Порядо денний за альних зборів а ціонерів ЗАТ ”НХК”:

1. Припинення діяльності ЗАТ ”НХК”
2. Призначення Лі відатора ЗАТ ”НХК”

Реєстрація а ціонерів (їх представни ів) здійснюватиметься з 08.00 до 09.45 один за місцевим часом день проведення
за альних зборів а ціонерів за адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:

1. Паспорт або інший офіційний до мент, що посвідч є особ .
2. Для представни ів а ціонерів (юридичних осіб) - до менти, що свідчать про повноваження посадової особи брати часть

за альних зборах (ори інали або нотаріально завірені опії), або довіреність на право часті за альних зборах,
оформлен з ідно з чинним за онодавством У раїни.

3. Для представни ів а ціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право часті за альних зборах, оформлен з ідно з чинним
за онодавством У раїни.

Ознайомитися з до ментами, пов'язаними з поряд ом денним за альних зборів, а ціонери мають можливість за адресою:
У раїна, 02660, м. Київ, в л. М. Рас ової, 19.

Тел. для довідо : +38 (044) 490 33 86

Заява про е оло ічні наслід и
Б дівництва офісно о центр з вб дованими та приб дованими

приміщеннями та за ладами ромадсь о о харч вання з підземним та
надземним пар ін ами із знесенням існ ючих б дівель та спор д на в лиці

Сер ія Стр тинсь о о, 13-15 Печерсь ом районі м. Києва.
Мета: Б дівництво офісно о центр з вб дованими та приб дованими приміщеннями та за ладами ромадсь о о харч ван-

ня з підземним та надземним пар ін ами із знесенням існ ючих б дівель та спор д на в лиці Сер ія Стр тинсь о о, 13-15
Печерсь ом районі м. Києва.
Соціальні завдання: Прое том передбачені заходи щодо розплан вання території, я а на даний момент знаходиться під

індивід альною заб довою та має занедбаний стан.
Об'ємно-просторове рішення б дівлі вирішено в єдином архіте т рном стилі і армонійно впис ється в нав олишнє архіте -

т рне середовище. Передбачено ре онстр цію інженерних мереж, еле тромереж зовнішньо о освітлення відповідно до техніч-
них мов е спл ат ючих ор анізацій, влашт вання еле тромереж зовнішньо о освітлення, ре онстр ція в лиці С. Стр тинсь о-
о з ор анізацією двосторонньо о р х , створення в приміщенні офісно о центр за лад ромадсь о о харч вання та оздоров-
чо о центр для по ращення соціально-поб тової інфрастр т ри район та створення нових робочих місць.
Перелі найбільших впливів на стан НС:
При ви онанні робіт з б дівництва офісно о центр від дви нів вн трішньо о з орання (ДВЗ) автотранспорт та б дівель-

них машин і механізмів в атмосферне повітря ви идаються в незначній іль ості та і забр днюючі речовини я : о сид в лецю,
діо сид азот , раничні в леводні, о сид заліза, о сид мар анцю. Монтажні роботи ви он ються без ви идів в повітряне се-
редовище забр днюючих речовин. Ш мовий вплив при б дівництві тимчасовий і тіль и в робочі одини. Проведення бла о с-
трою території має позитивний вплив на нав олишнє середовище.

При ф н ціон ванні об'є та б де чинитися незначний вплив на повітряне та водне середовище. На мі ро лімат, еоло ічне
середовище та ідроло ічний режим, р нт, рослинний та тваринний світ, соціальне та техно енне середовище не ативний
вплив чинитися не б де.
Вплив на рослинність:
Рослинність на зазначеній території має занедбаний стан, переважно ви ляді низь орослих щів та ча арни . Компле -

сний бла о стрій приле лої території офісно о центр з ідно розроблено о та по оджено о дендроплан передбачає висад
дерев де оративних щів, влашт вання азонів та пішохідних доріжо з ландшафтним освітленням.
Ш мовий вплив:
Ви онання заходів по захист від вн трішніх та зовнішніх ш мів дозволить дося ти нормативних значень рівнів ш м в офіс-

них приміщеннях та на території існ ючої житлової заб дови.
Вплив на водне середовище:
Основним впливом на водне середовище є ви ористання питної води та с ид стічних вод в аналізаційн мереж . Відведен-

ня дощових та талих вод з по рівлі б дівлі та з приб дин ової території передбачається в дворов систем дощової аналіза-
ції з наст пним відводом в існ юч мереж дощової аналізації. Під час ф н ціон вання об'є т забр днення поверхневих і під-
земних вод не передбачається.
Зобов'язання замовни а щодо здійснення прое тних рішень:
Прийняті прое тні рішення зводять до мінім м вилив б дівництва та е спл атації офісно о центр на нав олишнє середо-

вище та природні рес рси. Та ож Замовни зобов'яз ється ви онати впровадження природоохоронних заходів з ідно прое тних
рішень. Е оло ічний ризи відс тній.

Підприємство з іноземною інвестицією формі
за рито о а ціонерно о товариства

”ЦА ІБ Се 'юрітіз (У раїна) AT”
( од ЄДРПОУ 24920018, що знаходиться за адресою м. Київ, в л. Ярославів Вал, 14-А)

повідомляє про те, що 18 вересня 2009 р. о 16.00 од. за адресою: м. Київ, в л. Ярос-
лавів Вал, 14-А відб д ться за альні збори а ціонерів товариства з наст пним поряд-
ом денним:

1) Затвердження річних рез льтатів діяльності (фінансової звітності товариства (річно-
о звіт та баланс ) за 2008 рі

2) Про змін назви товариства
3) Про змін видів діяльності товариства
4) Про внесення змін до стат т товариства шляхом ви ладення стат т в новій реда -

ції
5) Припинення повноважень (від ли ання) та обрання (призначення) ви онавчо о ор-

ан товариства (йо о членів)
6) Припинення повноважень (від ли ання) та обрання (призначення) членів на -

лядової ради товариства
7) Припинення повноважень (від ли ання) та обрання (призначення) членів ревізійної

омісії та інших ор анів правління та онтролю товариства
8) Питання обрання (заміни) реєстратора власни ів іменних цінних паперів това-

риства та затвердження мов до овор , що ладатиметься з ним, встановлення
розмір оплати йо о посл

Реєстрація часни ів зборів проводитиметься з 15.00 до 16.00 од. 18 вересня 2009 р.
за місцем проведення зборів. Для реєстрації а ціонерам необхідно мати до мент, що
посвідч є особ , для представни ів а ціонерів - до мент, що посвідч є особ та до-
віреність, оформлен з ідно з чинним за онодавством.

Пропозиції щодо в лючення додат ових питань до поряд денно о мож ть направ-
лятись а ціонерами не пізніше, я за 30 днів до дати проведення зборів Генерально-
м дире тор товариства за юридичною адресою товариства в письмовом ви ляді із
зазначенням наймен вання (ПІБ) а ціонера, іль ості належних йом а цій, форм лю-
вання питання поряд денно о.

З питань ознайомлення з до ментами, пов'язаними з поряд ом денним, просимо
а ціонерів звертатись до Генерально о дире тора товариства за адресою: м. Київ,
в л. Ярославів Вал, 14-А, телефон для довідо : 8(044) 235 37 90.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності Підприємства з
іноземною інвестицією формі за рито о а ціонерно о товариства

”ЦА ІБ Се 'юрітіз (У раїна) AT” (тис. рн.)

Ком нальне підприємство по триманню
зелених насаджень Деснянсь о о район м. Києва

( од 04589645)

повідомляє про своє припинення шляхом приєднання до Ком нально о під-
приємства зелено о б дівництва та е спл атації зелених насаджень міс-
та ”Київзеленб д” на правах філіал відповідно до рішення Київсь ої місь-
ої ради від 28.05.2009 № 533/1589.

Претензії від редиторів приймаються протя ом двох місяців з дня о о-
лошення за адресою: в л. Еле тротехнічна, 26, м. Київ, 02660.

Ком нальне підприємство по триманню зелених
насаджень Дніпровсь о о район м. Києва

повідомляє про припинення шляхом приєднання до Ком нально о підпри-
ємства зелено о б дівництва та е спл атації зелених насаджень міста ”Ки-
ївзеленб д” на правах філіал відповідно до рішення Київсь ої місь ої ра-
ди від 28.05.2009 № 533/1589.
Претензії від редиторів приймаються протя ом двох місяців з дня о о-

лошення за адресою: проспе т Визволителів, 6, м. Київ, 02125.

Ком нальне підприємство
”Святошинсь е лісопар ове осподарство”

( од 03359687)

повідомляє про своє припинення шляхом приєднання до Ком нально о
підприємства зелено о б дівництва та е спл атації зелених насаджень
міста ”Київзеленб д” на правах філіал відповідно до рішення Київсь ої місь-
ої ради від 28.05.2009 № 533/1589.
Претензії від редиторів приймаються протя ом двох місяців з дня о о-

лошення за адресою: в л. Святошинсь а, б д. 24, м. Київ, інде с 03680.

Ком нальне підприємство по триманню зелених
насаджень Солом'янсь о о р-н м. Києва

( од 31806913 )

повідомляє про своє припинення шляхом приєднання до Ком нально о під-
приємства зелено о б дівництва та е спл атації зелених насаджень міс-
та ”Київзеленб д” на правах філіал відповідно до рішення Київсь ої місь-
ої ради від 28.05.2009 № 533/1589.
Претензії від редиторів приймаються протя ом двох місяців з дня о о-

лошення за адресою: в л. Новопольова, 95, м. Київ, інде с 03061.

Ком нальне підприємство по триманню зелених
насаджень Дарниць о о район м. Києва

( од 31722949)

повідомляє про своє припинення шляхом приєднання до Ком нально о під-
приємства зелено о б дівництва та е спл атації зелених насаджень міс-
та ”Київзеленб д” на правах філіал відповідно до рішення Київсь ої місь-
ої ради від 28.05.2009 № 533/1589.
Претензії від редиторів приймаються протя ом двох місяців з дня о о-

лошення за адресою: в л. Горлівсь а, 220, м. Київ, інде с 02121.

Ком нальне підприємство
”Дарниць е лісопар ове осподарство”

( од 03359635)

повідомляє про своє припинення шляхом приєднання до Ком нально о під-
приємства зелено о б дівництва та е спл атації зелених насаджень міс-
та ”Київзеленб д” на правах філіал відповідно до рішення Київсь ої місь-
ої ради від 28.05.2009р. № 533/1589.
Претензії від редиторів приймаються протя ом двох місяців з дня о о-

лошення за адресою: м. Київ, в л. Новоросійсь а, 35, 02092.

Ком нальне підприємство по триманню зелених
насаджень Подільсь о о район

( од 03359701)

повідомляє про своє припинення шляхом приєднання до Ком нально о під-
присмства зелено о б дівництва та е спл атації зелених насаджень міс-
та ”Київзеленб д” на правах філіал відповідно до рішення Київсь ої місь-
ої ради від 28.05.2009 № 533/1559.
Претензії від редиторів приймаються протя ом двох місяців з дня о о-

лошення за адресою: в л. Дмитрівсь а 16-а, м. Київ, 04080.

Київсь е ом нальне об’єднання зелено о
б дівництва та е спл атації зелених насаджень

міста ”Київзеленб д”
( од 03362123)

повідомляє про своє припинення шляхом реор анізації (перетворення) Ком -
нальне підприємство зелено о б дівництва та е спл атації зелених насаджень
міста ”Київзеленб д” відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради від 28.05.2009
№ 533/1589.
Претензії від редиторів приймаються протя ом двох місяців з дня оп блі -

вання цьо о о олошення за адресою: в л. К дрявсь а 23, м. Київ, 04053.

Ком нальне підприємство по триманню зелених
насаджень Печерсь о о район міста Києва

( од 03359760)

повідомляє про своє припинення шляхом приєднання до Ком нально о під-
приємства зелено о б дівництва та е спл атації зелених насаджень міс-
та ”Київзеленб д” на правах філіал відповідно до рішення Київсь ої місь-
ої ради від 28.05.2009 № 533/1589.
Претензії від редиторів приймаються протя ом двох місяців з дня о о-

лошення за адресою: м. Київ, 01014, в л. Залізничне шосе, 61.

Ком нальне підприємство по триманню зелених
насаджень Святошинсь о о район м. Києва

( од)

повідомляє про своє припинення шляхом приєднання до Ком нально о під-
приємства зелено о б дівництва та е спл атації зелених насаджень міс-
та ”Київзеленб д” на правах філіал відповідно до рішення Київсь ої місь-
ої ради від 28.05.2009 ро № 533/1589
Претензії від редиторів приймаються протя ом двох місяців з дня

о олошення за адресою: в л. а адемі а Т полєва, 21 м. Київ, 04128.

Наймен вання по азни а
Період

Звітний (2008) Попередній (2007)

Усьо о а тивів 1 656 1 560

Основні засоби 101 104

Дов остро ові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 5 6

С марна дебіторсь а забор ованість 283 350

Грошові ошти та їх е віваленти 765 446

Нерозподілений приб то -783 263

Власний апітал 451 1 497

Стат тний апітал 1 234 1234

Дов остро ові зобов'язання 0 0

Поточні зобов'язання 1205 63

Чистий приб то (збито ) 0 0

Середньорічна іль ість а цій (шт.) 1 000 1 000

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

0 0

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

0 0

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) З З



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308
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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”   
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Гастролі театрально о а ентства
"Арт-партнер ХХІ"

Російсь а антреприза везе в Київ п'ять вистав. Серед них прем'єра
2009 ро "Російсь і ір и" за повістю Ми оли Лєс ова "Залізна воля"
про при оди молодо о німець о о інженера, отрий напри інці ХІХ сто-
річчя приїхав б д вати цивілізацію в Росії. В оловній ролі Павло Де-
ревян о. Та ож по аж ть вистави "Дамоч а" за творами Ар адія Авер-
чен а з Катериною Стриженовою в оловній ролі, "Щасливчи Сміт"
Рея К ні, в я ом та систа- львіс , отрий розривається між двома
сім'ями, зі рає Дмитро Харатьян. А в двох останніх виставах, омеді-
ях сит ацій "День палт са" і "Бестолочь", а триси Юлія Меньшова,
Олена Про лова і Олеся Желєзня розі рають повні несподіваних по-
воротів історії подр жніх стос н ів, отрі пс ють зради і брехня.
25—29 липня, 19.00
МЦКМ "Жовтневий палац"

Фільм "Джонні Д."
Фільм режисера Май ла Манна став же шостим бойови ом, при-

свяченим найвидатнішом рабіжни ові бан ів в історії Амери и Джо-
нові Диллінджер . Літерат рним першоджерелом фільм стала мо-
но рафія Браяна Барро "Воро и с спільства: найбільша хвиля зло-
чинності в Америці й поява ФБР, 1933-34". Режисер Май л Манн і
ви онавець оловної ролі Джонні Депп ( назві фільм про атни и обі-
рали співзв ччність імен а тора і йо о ероя) не обмежилися про-
читанням ниж и, а самостійно пере лян ли поліційні архіви та біб-
ліоте и. До то о ж зйом и фільм по можливості відб валися в тих
самих місцях, що й описані в ньом події. Головн ж ва б ло при-
ділено правдоподібності психоло ічних образів оловних ероїв, бо-
ротьба отрих створює вн трішнє напр ження розповіді.
З 23 липня столичних інотеатрах

Вистав а артин х дожниці Лідії Треммері

У иївсь ій алереї "Берва", що на Андріївсь ом звозі, розпоча-
лася вистав а "Омріяний світ" раїнсь ої х дожниці бель ійсь о о по-
ходження Лідії Треммері. Кияни мають змо побачити літо рафії і пас-
тельні роботи мист ині, я а померла 1996 ро . Сміливі поєднання
яс равих ольорів і плавність ліній, раційність о олених фі р, вод-
ночас я ихось байд жих до мирсь ої с єти — основа її робіт. О оле-
ні тіла відпочивальни ів біля річ и ("Двоє з соба ою", "Пі ні ", "На
природі", "Тано "), жін а, чолові і дитина, я і здіймають р и до о-
ри, ніби нама аючись злетіти ("Гра з місяцем") — сюжети і їхнє ви-
онання навіюють спо ій і армонію. За життя Треммері б ла серед
неба атьох радянсь их х дожни ів, я і своїми артинами де лар ва-
ли д х творчої і ромадянсь ої свободи. Десять останніх ро ів жит-
тя х дожниця жила з он оло ічною хворобою, проте саме в цей час
вона створила свої чи не найжиттєрадісніші роботи.
До 31 липня
Галерея "Берва"
в л. Фролівсь а, 9/11

Під от вала Ганна ДЕНИСЕНКО, "Хрещати "

Óñ³ íà ôåñòèâàëü!
Ó Ñëàâñüêîìó â³äáóäåòüñÿ òðåò³é ì³æíàðîäíèé
ðîê-ôåñòèâàëü
Òåòÿíà ßÊÎÂËªÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

З 31 липня по 2 серпня
селищі Славсь ом , що
на Львівщині, проходити-
ме третій міжнародний
фестиваль "Славсь е-
ро ". Подія б де не менш
яс равою, ніж попередні
ро и та не менш арячою,
ніж час її проведення —
серпень. О рім відомих
раїнсь их ро - оманд,

лайн-апі-фест вист пати-
м ть лідери європейсь о-
о ро -простор .

Гості фестивалю
Ãîëîâíîþ ïîä³ºþ "Ñëàâñüêå-

ðîê 2009" ñòàíóòü âèñòóïè õåä-
ëàéíåð³â íà âå÷³ðí³é ñöåí³, ñåðåä
êîòðèõ í³ìö³ "Mamasweed" ³ "Of-
ficer I am High", ëàòèø³ "Scream-
piece", á³ëîðóñè "N. R. M." òà
êóëüòîâèé ïîëüñüêèé êîëåêòèâ
"Czerwone Gitary". Óêðà¿íñüêó
ðîê-êóëüòóðó ïðåäñòàâëÿòèìóòü
"Ïëà÷ ªðåì³¿", "Æàáà â Äèðèæàá-
ë³", "Êîëî Õìàð", "Ïàí Ïóïåöü",
"Á³ëà Âåæà". Ìóçèêîþ òà ñï³ëêó-
âàííÿì ìîæíà áóäå íàñîëîäæó-
âàòèñÿ ç ñàìîãî ðàíêó òà äî ï³ç-
íüî¿ íî÷³. Ðîê-ãóðòè âèñòóïàòè-
ìóòü íà äåíí³é (â öåíòð³ ñåëèùà
á³ëÿ êëóáó) òà âå÷³ðí³é (íà ñåëèù-
íîìó ñòàä³îí³) ñöåíàõ. Âåäó÷³
ôåñòèâàëþ íà âå÷³ðí³é ñöåí³ —
Ðîñàâà òà Ì³ñüêî Áàðáàðà
("Ìåðòâèé Ï³âåíü").

Творчі майстерні

Íà ôåñòèâàë³ ïðàöþâàòèìóòü
òâîð÷³ ìàéñòåðí³. Öüîãî ðîêó çà
10 äí³â äî ïî÷àòêó ôåñòèâàëþ
ðîçïî÷íåòüñÿ Ì³æíàðîäíèé ñèì-
ïîç³óì êåðàì³ñò³â. Éîãî ó÷àñíè-
êàìè ñòàíóòü åñòîíö³, ëèòîâö³,
ïîëÿêè, óêðà¿íö³. Ñèìïîç³óì ïðî-
õîäèòèìå ï³ä íàçâîþ "Á³ëå äåðå-
âî". Çà 3 äí³ äî ôåñòèâàëþ íåïî-
äàë³ê â³ä ãîëîâíî¿ ñöåíè íà îñ-
òðîâ³ ïðàöþâàòèìå ï³÷, â ÿê³é ³ç
ñóáîòè íà íåä³ëþ îáïàëþâàòèìóòü
êåðàì³÷í³ âèðîáè, çðîáëåí³ íàïå-
ðåäîäí³. Ñàì ïðîöåñ îáïàëþâàí-
íÿ — äîñèòü ÿñêðàâå ä³éñòâî. À â
íåä³ëþ â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòå â³ä-
êðèòòÿ âèñòàâêè êåðàì³÷íèõ âè-
ðîá³â. Êð³ì öüîãî, ïðîòÿãîì ôåñ-
òèâàëþ êåðàì³ñòè ïðîâîäèòèìóòü
ìàéñòåð-êëàñè ç ãîí÷àðñòâà íà

ãîí÷àðñüêèõ êðóãàõ. Óñ³ îõî÷³
çìîæóòü äîëó÷èòèñÿ äî öüîãî ä³é-
ñòâà ³ ñïðîáóâàòè ùîñü çðîáèòè
ñâî¿ìè ðóêàìè. Òàêîæ â³äáóâàòè-
ìóòüñÿ õóäîæí³ âèñòàâêè òà âåð-
í³ñàæ³. À ôîòîëþáèòåë³ çìîæóòü
ïðîÿâèòè ñâîþ êðåàòèâí³ñòü ³ òåõ-
í³êó íà êîíêóðñ³ "Êàðïàòñüêèé
ñíåï-øîò".

Квести
для найа тивніших

Äëÿ íàéêì³òëèâ³øèõ òà àêòèâ-
íèõ ïðîâåäóòü êâåñò ç³ ñïîðòèâ-
íîãî îð³ºíòóâàííÿ íà îäí³é ³ç ã³ð.
Òàêîæ óñ³ îõî÷³ çìîæóòü â³äâ³äà-
òè çàíÿòòÿ ó âåëîøêîë³, âçÿòè
ó÷àñòü â îðãàí³çîâàíîìó âåëîñè-
ïåäíîìó ìàðøðóò³, ³ íàâ³òü ó ïî-
êàçîâèõ âèñòóïàõ ³ç ôð³ðàéäó, îë-
ìàóíòèíãó, áàéê³íãó íà ñõèëàõ ãî-
ðè Òðîñòÿí.

За чисте життя
Çíà÷íó óâàãó ôåñòèâàëü ïðèä³-

ëÿº åêîëîã³÷í³é ïðîãðàì³. Îðãàí³-
çàòîðè ïëàíóþòü ïðîâåñòè âè-

ñòàâêó òà êîíêóðñ åêîïëàêàò³â,
ï³äá³ðêó íàéêðàùèõ åêîïëàêàò³â
ñâ³òó. Áóäóòü çðîáëåí³ ³íñòàëÿö³¿
ç³ ñì³òòÿ, àáî òàê çâàí³ åêî³íñòà-
ëÿö³¿. Òàêîæ â êëóá³ äåìîíñòðó-
âàòèìóòü ô³ëüìè íà åêîòåìàòèêó,
îäèí ç ÿêèõ — "Home" Ëþêà Áåç-
ñîíà, ùî íåäàâíî âèéøîâ íà åê-
ðàíè.

Проживання
Ùîá â³ä÷óòè äóõ ôåñòèâàëþ ³

ïî-ñïðàâæíüîìó â³äïî÷èòè âàðòî
áóäå çóïèíèòèñü ó Ñëàâñüêîìó íà
äîáó, à òî é äâ³. Ïðîáëåì ³ç æèò-
ëîì òàì íåìàº. Ì³ñöåâ³ æèòåë³ çà
äîñèòü ïîì³ðíèìè ö³íàìè íàäà-
äóòü õîðîø³ óìîâè äëÿ ïðîæèâàí-
íÿ ó ñâî¿é ñàäèá³. Êîøòóº öå ïðè-
áëèçíî 30 ãðí ç ëþäèíè çà äîáó.
Çà òðîõè âèùó ñóìó âàñ ùå é íà-
ãîäóþòü. Áðîíþâàòè íîìåðè äëÿ
ïðîæèâàííÿ ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ
êðàùå âæå íèí³. Îðãêîì³òåò çàõî-
äó ìîæå â öüîìó äîïîìîãòè. Ä³ñ-
òàòèñÿ äî ôåñòèâàëüíîãî ì³ñòå÷-
êà ç³ ñòîëèö³ ìîæíà ïîòÿãîì.

Äåòàëüí³øà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàé-
ò³: www.slavskerock.in.ua

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé,

ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +24…+30°Ñ, âíî÷³
+20...+22°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +29°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +27...+32°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +28...+33°Ñ, âíî÷³
+20…+24°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +24...+28°Ñ, âíî÷³
+20…+22°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ìîæëèâèé êîðîòêî÷àñíèé äîù. Â³òåð
ï³âäåííèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +25...+33°Ñ, âíî÷³
+20...+22°Ñ
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Мин ло о ро остей розважали польотами на повітряній лі

Àô³øà
“Õðåùàòèêà”


