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Ï³ëüãè ìàòèìóòü 
îáëè÷÷ÿ
Ñîö³àëüí³ ïðî¿çí³ áóäóòü ³ìåííèìè òà ç ôîòîêàðòêàìè

Ñêîðèñòàòèñÿ ï³ëüãîþ áåçïëàòíîãî
ïðî¿çäó íåçàáàðîì çìîæóòü ëèøå ò³, õòî
ìàº òàêå ïðàâî. Ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ ïàñà-
æèð³â ó Êèºâ³ áëèæ÷å äî ê³íöÿ ðîêó ¿ç-

äèòèìóòü íå ïðîñòî ç ïîñâ³ä÷åííÿì, à ³ç
ñîö³àëüíèìè ïðî¿çíèìè êâèòêàìè. Â³ä-
ïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ìåð
Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Íîâ³ ïðî-

¿çí³ ä³ÿòèìóòü íà âñ³õ âèäàõ ìóí³öèïàëü-
íîãî òðàíñïîðòó. Ùîá ï³ëüãîþ íå ñêî-
ðèñòàâñÿ õòîñü ³íøèé, íà êâèòêó áóäå íå
ëèøå âêàçàíî ïð³çâèùå, à é ôîòîãðàô³ÿ
ïåâíî¿ îñîáè. Íîñèòè ç ñîáîþ ïîñâ³ä-
÷åííÿ äëÿ ïðî¿çäó â òðàíñïîðò³ òîä³ íå
áóäå ïîòðåáè.

Ñîö³àëüí³ ïðî¿çí³ ââîäÿòü ó çâ’ÿçêó ç³
ñòâîðåííÿì àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè
îïëàòè ïðî¿çäó. Öå äàñòü çìîãó òî÷íî âè-
çíà÷èòè ðåàëüíèé ïàñàæèðîïîò³ê ó ãðî-
ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. Íîâîââåäåííÿ ïî-
êàæå, ÿê áàãàòî “êàòàþòüñÿ” ï³ëüãîâèêè
³ ÷è º ï³äñòàâè äëÿ çíà÷íèõ â³äøêîäóâàíü
òðàíñïîðòíèêàì. Äî òîãî æ çìåíøàòüñÿ
çáèòêè ìóí³öèïàëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â, îñ-
ê³ëüêè êâèòêîì íå çìîæóòü êîðèñòóâàòè-
ñÿ “ë³â³” ïàñàæèðè.

Ñê³ëüêè êîøòóâàòèìå áþäæåòó âèãî-
òîâëåííÿ ïðî¿çíèõ, ïîêè ùî íåâ³äîìî.
“Ïëàíóºìî ðîçïî÷àòè âèãîòîâëåííÿ ïðî-
¿çíèõ ó ëèñòîïàä³. Òðîõè ï³çí³øå áóäå ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî òå, äå ïîòð³áíî çàðåºñòðó-
âàòèñÿ, ùîá ¿õ îäåðæàòè”,— ñêàçàâ ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”
Ìèêîëà Ëàìáóöüêèé.

ßê â³äîìî, íèí³ ó ì³ñò³ ïðàâî ï³ëüãîâîãî
ïðî¿çäó â êîìóíàëüíîìó òðàíñïîðò³ ìàþòü
ïðèáëèçíî 700 òèñÿ÷ êèÿí. Óñ³ âîíè çìî-
æóòü ä³çíàòèñÿ ïðî íîâ³ ïðî¿çí³, à çãîäîì ³
êâèòêè îòðèìàòè ÷åðåç Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ. Ñàìå
éîìó ðàçîì ç “Êè¿âïàñòðàíñîì” äîðó÷åíî
çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ êà-
òåãîð³é íàñåëåííÿ, âèãîòîâëåííÿ òà âèäà-
÷ó ³ìåííèõ ñîö³àëüíèõ ïðî¿çíèõ
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Незважаючи на нововведення иївсь і піль ови и і надалі їздитим ть без оштовно
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Ціна проїзд в ромадсь ом транспорті може не т рб вати иян
піль ових ате орій. Усі вони незабаром отримають нові та звані со-
ціальні проїзні. Квит и для безоплатно о проїзд ветеранів та пенсіо-
нерів б д ть іменними і навіть з фото рафією. Тож с ористатися ни-
ми зможе лише той, хто має на те право. Це дасть змо зменшити
збит и через орист вання піль ами “лівими” особами. З іншо о бо-
, стане зроз міло, чи справді ба ато “ атаються” піль ови и та на-

с іль и виправдані омпенсації з бюджет транспортни ам.
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Êè¿â âòðàòèâ, çàáîðîíèâøè
êàçèíî, 176 ì³ëüéîí³â

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþäìèëà Äåíè-
ñþê âêîòðå â³äçíà÷èëà íåãàòèâí³ íàñë³äêè
çàáîðîíè ïàðëàìåíòîì ³ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â
ãðàëüíîãî á³çíåñó â Óêðà¿í³. “Õî÷ó ïîâ³äî-
ìèòè, ùî áþäæåò ì³ñòà çà òðè ì³ñÿö³ âòðà-
òèâ ïðèáëèçíî 176 ìëí ãðí”,— ñêàçàëà ÷è-
íîâíèê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ðåçóëüòàòîì íåïðîäó-
ìàíî¿ çàáîðîíè ñòàâ ïîâíèé ïåðåõ³ä ãðàëü-
íèõ çàêëàä³â ó ò³íü. “Òå, ùî âîíè ïðàöþþòü
ó ò³í³, âèÿâëÿþòü íå ëèøå ïðàâîîõîðîíö³, à
é æóðíàë³ñòè. Òîæ ïðîáëåìó íå ðîçâ’ÿçàíî,
à íàâïàêè — ïîãëèáëåíî”,— çàçíà÷èëà Ëþä-
ìèëà Äåíèñþê. Âîíà íàãàäàëà, ùî ñòîëè÷íà
âëàäà ïåðøîþ ïî÷àëà ³ ïîåòàïíî ïðîâîäèëà
âïîðÿäêóâàííÿ ó ñôåð³ ãðàëüíîãî á³çíåñó. “Ó
ñâ³ò³ öåé á³çíåñ ïðàöþº, â³í º ó âåëèêèõ ì³ñ-
òàõ. Àëå òàì â³í ÷³òêî êîíòðîëüîâàíèé ³ ä³º
çà ïðàâèëàìè. Ó íàñ æå áóâ ïîâíèé áåçëàä.
Ïîòð³áíî áóëî ïðèáðàòè ãðàëüí³ çàêëàäè ç
æèòëîâèõ áóäèíê³â, â³ä øê³ë ³ òàê äàë³, ³ ï³ä
÷³òêèì êîíòðîëåì âîíè ìîãëè á ïðàöþâà-
òè”,— çàçíà÷èëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.
Âîíà äîäàëà, ùî íàðàç³ ãîòóþòü ÷³òê³ ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî çì³íè çàêîíîäàâñòâà ïðî ãðàëü-
íèé á³çíåñ â Óêðà¿í³

Âëàäà âðåãóëþº â³äíîñèíè
ì³æ “Êè¿âåíåðãî” 
³ “Êè¿ââîäîêàíàëîì”

Ñïåö³àëüíà ðîáî÷à ãðóïà âðåãóëþº â³äíî-
ñèíè ì³æ “Êè¿âåíåðãî” òà “Êè¿ââîäîêàíà-
ëîì”. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. “Ðîáî÷ó ãðóïó ñòâîðåíî “äëÿ âðå-
ãóëþâàííÿ â³äíîñèí ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”, ÂÀÒ
“Êè¿ââîäîêàíàë” òà æèòëîâèõ îðãàí³çàö³é ó
÷àñòèí³ â³äïóñêó òà ñïîæèâàííÿ íàñåëåííÿì
ãàðÿ÷î¿ âîäè òà ðîçðàõóíê³â çà íå¿”,— éäåòü-
ñÿ ó ðîçïîðÿäæåíí³. Äîêóìåíòîì çàòâåðäæå-
íî ñêëàä ðîáî÷î¿ ãðóïè, äî ÿêî¿ óâ³éøëè ãî-
ëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
ÆÊÃ òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó
Þð³é Áîíäàð, âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà Ìèêîëà Ãðèöèê, íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïàëèâà, åíåðãåòèêè
òà åíåðãîçáåðåæåííÿ Îëåêñ³é Äåìèäîâ, íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî, íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ö³íîâî¿ ïî-
ë³òèêè Âàñèëü ßñòðóáèíñüêèé, ãîëîâà ïðàâ-
ë³ííÿ “Êè¿âåíåðãî” Åäóàðä Ñîêîëîâñüêèé,
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ — ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
ÂÀÒ ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” ßðîñëàâ Ô³ëàòîâ,
ïðåäñòàâíèêè ïðîôñï³ëêè. Î÷îëèâ ðîáî÷ó
ãðóïó çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ïà-
äàëêà

Ó âèõ³äí³ ñòîëèöÿ 
ÿðìàðêóâàòèìå

Çã³äíî ç äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè çàâòðà â ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ ø³ñòü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàðê³â. Ïðî öå
“Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü òîðã³âë³ ³ ïîáóòó ÊÌÄÀ.
Íà ÿðìàðêàõ êèÿíàì òà ãîñòÿì ì³ñòà çàïðî-
ïîíóþòü 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 òî-
âàðè, öóêîð. Çîêðåìà 5 âåðåñíÿ ÿðìàðêè â³ä-
áóäóòüñÿ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñïåê-
ò³ Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó — íà
âóëèö³ Ìàðøàëà Êîíºâà, ó Ïîä³ëüñüêîìó —
íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè, 68-à, ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó — íà âóëèö³ Ïðèëóæí³é, ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó — íà ïðîñïåêò³ Êîìàðîâà, 28, ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó — íà âóëèö³ Òàòàðñüê³é, 32-38.
Òðàäèö³éíî íà ÿðìàðêàõ êèÿíè ìàòèìóòü
çìîãó ïðèäáàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðî-
äóêö³þ â³ä áåçïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â
³ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè çà ö³íàìè, íà 10—
15 % íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ. ßðìàðêè ïðà-
öþâàòèìóòü ç 8.00 äî 16.00

Àíîíñ
Сьо одні о 13.00 в приміщенні реда ції азе-

ти “Хрещати ” (в л. Володимирсь а, 51-б) від-
б деться інтернет- онференція, ор анізована
реда ціями азет “Хрещати ” і “У раїнсь а сто-
лиця”, із радни ом Київсь о о місь о о олови
І орем Добр ць им

“ªäèíèé îô³ñ” âèäàâàòèìå
äîçâîëè âäåñÿòåðî øâèäøå
Ó ÊÌÄÀ ïðåçåíòóâàëè êîíöåïö³þ íîâîãî äîçâ³ëüíîãî öåíòðó
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Незабаром иянам, я і хоч ть розпочати власн
справ , не доведеться ро ами ходити абінетами
за одержанням дозволів. Усе реальнішою стає
поява столиці “Єдино о офіс ”. На підтрим
йо о створення висловилися Президент і Кабмін.
Тепер за онодавчих змін че ають від парламент .
А по и що під от вали прое т станови. Її площа
становитиме 3 тис. в. метрів, вона б де повні-
стю омп’ютеризованою і дозволи видаватиме в
3—10 разів швидше. На створення “Єдино о офі-
с ” потрібно 30 млн рн. Я що б д вати з н ля,
то станова зможе запрацювати вже через рі .

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþäìèëà Äåíèñþê ïðåçåí-
òóâàëà êîíöåïö³þ “ªäèíîãî îô³ñó” ó Êèºâ³. Àáè äîçâ³ëüíèé
öåíòð çàïðàöþâàâ, ì³ñüêà âëàäà ïðàöþâàëà äâà ðîêè. Ãîëîâíîþ
çàâàäîþ éîãî â³äêðèòòþ º çàêîíîäàâ÷à íåäîñêîíàë³ñòü. Çàêîí
ïðî äîçâ³ëüíó ñèñòåìó íå ïðîïèñàâ ñòâîðåííÿ “ªäèíîãî îô³-
ñó” äëÿ ñòîëèö³ çàãàëîì. Â³äòàê äîçâ³ëüí³ öåíòðè ïðàöþâàëè ëè-
øå íà ð³âí³ ðàéîí³â. Íà ð³âí³ æ ì³ñòà ï³äïðèºìöÿì äîâîäèëî-
ñÿ îáõîäèòè äåñÿòêè êàá³íåò³â. Òàêà ñèñòåìà º íååôåêòèâíîþ,
òèì ïà÷å, ùî ðàéîíè âèäàþòü âñüîãî 25 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëü-
êîñò³ óñ³õ âèä³â äîêóìåíò³â, òîä³ ÿê äîçâ³ëüí³ îðãàíè íà ð³âí³
ì³ñòà âèäàþòü ðåøòó — 75 %.

Ï³ä ÷àñ íàðàäè ó Ïðåçèäåíòà Ëþäìèëà Äåíèñþê çâåðíóëà óâà-
ãó ïîñàäîâö³â íà öþ íåñïðàâåäëèâ³ñòü. ×åðåç êîðîòêèé ÷àñ Óêàç
ïðî ñòâîðåííÿ “ªäèíîãî îô³ñó” â Êèºâ³ ï³äïèñàâ Â³êòîð Þùåí-
êî, íå çàáàðèâñÿ ç ïîñòàíîâîþ ³ Êàáì³í. Äîêè ÷åêàþòü ñõîæî-
ãî êðîêó â³ä Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ôàõ³âö³ óæå íàïðàöþâàëè ïðîåêò
ìàéáóòíüîãî ñòîëè÷íîãî äîçâ³ëüíîãî öåíòðó. ßê ðîçïîâ³â ãåí-
äèðåêòîð êîðïîðàö³¿ “Åëåêòðîííèé àðõ³â” Þð³é Öèðóëüíºâ,
ìàéáóòíÿ óñòàíîâà ìîæå çàéìàòè ïîíàä 3 òèñ. êâ. ìåòð³â. Ó íüî-
ìó ðîáîòó âèêîíóâàòèìóòü ïðèáëèçíî ñòî ïðåäñòàâíèê³â ³ç ð³ç-
íèõ äîçâ³ëüíèõ ñòðóêòóð. Îêð³ì íèõ, ³ç ï³äïðèºìöÿìè ïðàöþ-
âàòèìóòü êîíñóëüòàíòè, þðèñòè. Ïîïðè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïåð-
ñîíàëó, ï³äïðèºìåöü ñï³ëêóâàòèìåòüñÿ ëèøå ç àäì³í³ñòðàòîðîì,
êîòðîìó ïåðåäàñòü çàÿâó òà ïîòð³áíèé ïàêåò äîâ³äîê. Ïîäàëü-
øèé “õ³ä” äîêóìåíò³â — íå éîãî êëîï³ò. 

Ùîá ñòâîðèòè “ªäèíèé îô³ñ” ôàêòè÷íî ç íóëÿ ëèøå íà áà-
ç³ ³ñíóþ÷îãî ïðèì³ùåííÿ, ïîòð³áíî âñüîãî 30 ìëí ãðí — íà îá-
ëàøòóâàííÿ, àïàðàòóðó òà íàá³ð ïåðñîíàëó. Çàïðàöþâàòè â³í
ìîæå çà àäðåñîþ, ÿêó îáðàëè ùå ðàí³øå, — íà âóëèö³ Âîëîäè-
ìèðñüê³é. Ïðîòå Ëþäìèëà Äåíèñþê ââàæàº, ùî êðàùå áóëî á
çáóäóâàòè éîãî “íà ãîëîìó ì³ñö³”. “Ìîÿ îñîáèñòà äóìêà, ³ ç òà-

êèì ïðîõàííÿì ÿ éòèìó äî ìåðà ³ Êè¿âðàäè, ùîá áóäóâàòè
“ªäèíèé îô³ñ” íà â³ëüí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ³ç çðó÷íèì ðîç-
òàøóâàííÿì ³ ³íôðàñòðóêòóðîþ”, — ñêàçàëà ïàí³ Äåíèñþê. Çà
¿¿ ñëîâàìè, äî çâåäåííÿ îá’ºêòà çàëó÷àòü ³íâåñòîðà. Îêð³ì ïðè-
ì³ùåíü äîçâ³ëüíîãî öåíòðó, ó íîâ³é áóä³âë³ ìîæíà áóëî á ÷àñò-
êîâî ðîçì³ñòèòè á³çíåñ-öåíòð, ÿêèé íàäàâàâ áè ï³äòðèìêó ï³ä-
ïðèºìöÿì-ïî÷àòê³âöÿì. Çáóäóâàòè íîâèé “ªäèíèé îô³ñ”, êà-
æóòü, ìîæíà çà ð³ê

Ùîðîêó ï’ÿòü òèñÿ÷ êè¿âñüêèõ ä³òåé
ïîòðåáóþòü äîïîìîãè íåéðîõ³ðóðã³â.
Ïóõëèíè, ÷åðåïíî-ìîçêîâ³ òðàâìè, åï³-
ëåïñ³ÿ òà áàãàòî ³íøèõ ñåðéîçíèõ ïðîá-
ëåì ùîäíÿ ïîñòàº ïåðåä ñïåö³àë³ñòàìè
ö³º¿ ãàëóç³. Îäíàê ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó òðàâ-
í³ íèí³øíüîãî ðîêó ²íñòèòóò íåéðîõ³-
ðóðã³¿ ³ìåí³ àêàäåì³êà À. Ï. Ðîìîäàíî-
âà â³äìîâèâñÿ ïðèéìàòè ñòîëè÷íèõ ä³-
òåé, ïðîáëåìà íàäàííÿ ÿê³ñíî¿ äèòÿ÷î¿
íåéðîõ³ðóðã³÷íî¿ äîïîìîãè ïîì³òíî çà-
ãîñòðèëàñÿ, ùî ïðèçâåëî äî ïîòðåáè
ñòâîðåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ÷î-
ãî öåíòðó íåéðîõ³ðóðã³¿ íà áàç³ Îëåê-
ñàíäð³âñüêî¿ ë³êàðí³. Ïðî öå éøëîñÿ
â÷îðà íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó.

“Ïðîáëåìà äèòÿ÷î¿ íåéðîõ³ðóðã³¿ º äî-
ñèòü àêòóàëüíîþ, òîìó âñ³ ìè ðîçóì³ºìî,
ùî òàêèé öåíòð ó ñòîëèö³ ïîòð³áíèé, öå
ïî-ïåðøå. À ïî-äðóãå, ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â
â Êèºâ³ áóäå ïðîõîäèòè ªâðî-2012, à â³ä-
êðèòòÿ çàçíà÷åíî¿ ìåäè÷íî¿ óñòàíîâè ñòà-
íå íå ëèøå ãîðä³ñòþ ì³ñòà, à é ï³äòâåð-
äæåííÿì éîãî ºâðîïåéñüêîãî ñòàòóñó”,—
íàãîëîñèëà ãîëîâà çãàäàíî¿ êîì³ñ³¿ Àëëà
Øëàïàê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, öå ïèòàííÿ â ìå-
ð³¿ ïîðóøèëè ùå â òðàâí³. “Ï³ñëÿ òîãî,
ÿê â ³íñòèòóò³ ³ìåí³ À. Ï. Ðîìîäàíîâà â³ä-
ìîâèëèñÿ ë³êóâàòè êè¿âñüêèõ ä³òåé, íà áà-
ç³ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ë³êàðí³ áóëî â³äêðè-
òî ñïåö³àëüíå â³ää³ëåííÿ ç íàäàííÿ íåé-
ðîõ³ðóðã³÷íî¿ äîïîìîãè ìàëå÷³”,— ïîâ³-
äîìèëà âîíà.

Ïðîòå ôàõ³âö³ çàçíà÷àþòü, ùî ³ñíóþ÷å

ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ äàº
çìîãó ðîçâ’ÿçóâàòè ò³ëüêè ïðîáëåìó ÷å-
ðåïíî-ìîçêîâî¿ òðàâìè, òîáòî, êîëè º çà-
ãðîçà äëÿ æèòòÿ. À äëÿ òîãî, ùîá âèð³-
øóâàòè ³íø³ ïèòàííÿ íåéðîõ³ðóðã³¿, ïî-
òð³áíî äîäàòêîâå îáëàäíàííÿ. “Ñòâîðåí-
íÿ îêðåìî¿ ñòðóêòóðè, ÿêà á íàäàâàëà
íåéðîõ³ðóðã³÷íó äîïîìîãó ä³òÿì, º âêðàé
ïîòð³áíèì ñüîãîäí³,— ïåðåêîíàíèé âèêî-
íóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÒÌÎ “Ñòàðîêè¿âñüêå” Àíäð³é Â³ëåí-
ñüêèé. — Áî ÿêùî ñòàíåòüñÿ ÿêàñü ìàñ-
øòàáíà êàòàñòðîôà, òî ìè íå çìîæåìî
íàäàòè äîïîìîãó âñ³ì ³ îäðàçó”.

Íîâèé öåíòð ðîçðàõîâàíèé íà òðè-
äöÿòü ë³æîê. Â³í çìîæå ïîâí³ñòþ çàáåç-
ïå÷èòè îãëÿä, êîíñóëüòàö³¿ òà íàäàííÿ
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè ñòîëè÷íèì ä³òÿì. Äëÿ ì³ñòà öå êîø-
òóâàòèìå ïðèáëèçíî 30—50 ìëí ãðí. Ïà-
í³ Øëàïàê âèñëîâèëà ñïîä³âàííÿ, ùî
ñòâîðåííÿ öåíòðó âäàñòüñÿ çàòâåðäèòè
âæå â ëèñòîïàä³ 2009-ãî, äî ïî÷àòêó áþ-
äæåòíîãî ïðîöåñó. Â òàêîìó ðàç³ âæå â
ñ³÷í³ íàñòóïíîãî ðîêó Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé äèòÿ÷èé öåíòð íåéðîõ³ðóðã³¿ îòðèìàº
ïîâíîö³ííå ô³íàíñóâàííÿ. Çàïðàöþº íî-
âîñòâîðåíèé çàêëàä äåñü çà ð³ê. “Ó ìàé-
áóòíüîìó ìè áóäåìî ðîçãëÿäàòè ïèòàí-
íÿ ïðî ìîæëèâå ðîçøèðåííÿ ìàòåð³àëü-
íî-òåõí³÷íî¿ áàçè öåíòðó”, — çàçíà÷èëà
Àëëà Øëàïàê

Ä³òåé íå çàëèøàòü 
áåç äîïîìîãè

Ô
îò
î 

Ñ
åð
ã³ÿ
 
Ñ
Ï
À
Ñ
Î
Ê
Ó
Ê
Î
Ö
ÜÊ

Î
ÃÎ

У “Єдином офісі” підприємець спіл ватиметься лише
з одним чиновни ом

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Столична влада план є за рі на базі Оле сандрівсь ої лі арні від-
рити Київсь ий місь ий дитячий центр нейрохір р ії. Йо о від рит-
тя дасть можливість забезпеч вати валіфі ованою допомо ою всіх
столичних дітей, я і її потреб ють, а це — п’ять тисяч малю ів що-
ро . Для міста новостворений за лад обійдеться в іль а десят ів
млн рн. Прийняття рішення про створення Центр очі ють до по-
чат бюджетно о об оворення. Отже, вже в січні центр має отри-
мати фінанс вання.

Ó ñòîëèö³ ñòâîðÿòü Äèòÿ÷èé öåíòð íåéðîõ³ðóðã³¿



НН ОО ВВ ИИ НН ИИ
Óðÿä ï³äâèùèòü ö³íó
íà òðàíçèò ãàçó

Ó÷îðà ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî ï³ä ÷àñ óðÿäîâîãî çàñ³-
äàííÿ çàÿâèëà, ùî ç íàñòóïíîãî ðî-
êó Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ïëàíóº ï³ä-
âèùèòè ö³íó íà òðàíçèò ðîñ³éñüêî-
ãî ãàçó,— ïåðåäàº ÓÍ²ÀÍ. "Ç 1 ñ³÷-
íÿ ³ñòîòíî ï³äâèùóºòüñÿ âàðò³ñòü
òðàíçèòó ðîñ³éñüêîãî ãàçó òåðèòî-
ð³ºþ Óêðà¿íè äî ªâðîïè. Âëàñíå,
öå çà âñ³ 18 ðîê³â áóäå ïåðøå äî-
ñòàòíüî ³ñòîòíå ï³äâèùåííÿ — íà
65—70 â³äñîòê³â çàëåæíî â³ä òîãî,
ÿêîþ áóäå ö³íà íà íàôòó",— ñêàçà-
ëà Þë³ÿ Òèìîøåíêî.

Ïðåì'ºð íàãîëîñèëà, ùî Óêðà¿íà
³ Ðîñ³ÿ ÷³òêî âèêîíóþòü óìîâè êîí-
òðàêòó ïðî ïîñòà÷àííÿ ³ òðàíçèò
ðîñ³éñüêîãî ïðèðîäíîãî ãàçó.
"Îáèäâ³ ñòîðîíè — ³ Óêðà¿íà, ³ Ðî-
ñ³ÿ — ïåðåêîíàí³, ùî íà Ð³çäâî íå
áóäå öèõ òðàäèö³éíèõ "øòó÷îê", ÿê³
çàâæäè áóëè ðàçîì ç êðèçàìè â ãà-
çîâ³é ñôåð³. Âñå â³äáóäåòüñÿ äîâî-
ë³ ñïîê³éíî ³ íà îñíîâ³ ³ñíóþ÷èõ
êîíòðàêò³â",— ïîÿñíèëà âîíà. Ðà-
í³øå, 1 âåðåñíÿ, ãîëîâà óðÿäó çà-
ÿâèëà, ùî äîñÿãëà äîìîâëåíîñò³ ç
ðîñ³éñüêîþ ñòîðîíîþ ïðî òå, ùî
"Íàôòîãàç" ïëàòèòèìå ò³ëüêè çà
ôàêòè÷íî ñïîæèòèé îá'ºì ãàçó.
Çîêðåìà, íà 2010 ð³ê ïðîãíîçóþòü
³ìïîðò 27 ìëðä êóá. ì ãàçó

IFC çá³ëüøèòü
³íâåñòèö³¿ â Óêðà¿íó

Ì³æíàðîäíà ô³íàíñîâà êîðïîðà-
ö³ÿ (IFC) ïëàíóº ïîäâî¿òè îáñÿã
ñâî¿õ ³íâåñòèö³é â Óêðà¿íó. Ïðî öå
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðåñ-ñëóæ-
áè IFC ç ïîñèëàííÿì íà âèêîíàâ-
÷îãî â³öå-ïðåçèäåíòà êîðïîðàö³¿
Ëàðñà Òàíåëëà. "Íàøà ìåòà — äî-
ïîìîãòè êîìïàí³ÿì-êë³ºíòàì IFC
ïåðåæèòè êðèçó, à òàêîæ ï³äòðè-
ìàòè çóñèëëÿ Óêðà¿íè, ñïðÿìîâàí³
íà ïîäîëàííÿ êðèçè. Ó 2010 ô³íàí-
ñîâîìó ðîö³ ìè ïëàíóºìî ïîäâî¿òè
îáñÿãè íàøèõ ³íâåñòèö³é â Óêðà¿íó,
ñïðÿìîâóþ÷è êîøòè ó ô³íàíñîâèé
ñåêòîð, àãðàðíó ãàëóçü òà ó ñôåðó
åíåðãîåôåêòèâíîñò³",— çàÿâèâ ïàí
Òàíåëë. Ó ïðåñ-ðåë³ç³ çàçíà÷åíî,
ùî ïðîãðàìà ä³ÿëüíîñò³ IFC â ðå-
àëüíîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè â íàé-
áëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ îð³ºíòîâàíà
íà ï³äòðèìêó íèí³øíèõ êë³ºíò³â
êîðïîðàö³¿, à â äîâãîñòðîêîâèõ ïëà-
íàõ — íà íàäàííÿ äîïîìîãè Óêðà-
¿í³ ç ìåòîþ ìàêñèìàëüíîãî ïîñè-
ëåííÿ ¿¿ àãðàðíîãî ïîòåíö³àëó. Êð³ì
òîãî, ó ïëàíè êîðïîðàö³¿ çàêëàäå-
íî êîîðäèíàö³þ çóñèëü ³ç ãðóïîþ
Ñâ³òîâîãî áàíêó òà ³íøèìè ì³æíà-
ðîäíèìè ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè
äëÿ çàëó÷åííÿ äîäàòêîâîãî ô³íàí-
ñóâàííÿ äëÿ ñïðèÿííÿ åêîíîì³÷íî-
ìó çðîñòàííþ Óêðà¿íè â äîâãîñòðî-
êîâ³é ïåðñïåêòèâ³

ÍÁÓ âñòàíîâèâ 
áàçîâó ñòàâêó
ðåô³íàíñóâàííÿ

Áàçîâà ñòàâêà çà îïåðàö³ÿìè ðå-
ô³íàíñóâàííÿ áàíê³â âñòàíîâëåíà
íà ð³âí³ 16 %. Ïðî öå éäåòüñÿ ó ïî-
â³äîìëåíí³ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàé-
ò³ ÍÁÓ. "Ïðîöåíòíà ñòàâêà, ùî â³ä-
ïîâ³äàº òåíäåíö³ÿì, ÿê³ òåïåð â³ä-
áóâàþòüñÿ íà ãðîøîâî-êðåäèòíîìó
ðèíêó, ñòàíîâèòü 16 % ð³÷íèõ... âè-
êîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ ÿê áàçîâà â
îïåðàö³ÿõ ç ðåô³íàíñóâàííÿ áàí-
ê³â",— çàçíà÷åíî â ïîâ³äîìëåíí³.
Íàãàäàºìî, â ëþòîìó 2009 ðîêó
ÍÁÓ âèð³øèâ âèêîðèñòîâóâàòè ÿê
áàçîâ³ ñòàâêè, ùî âèçíà÷àþòü ñïðÿ-
ìîâàí³ñòü ãðîøîâî-êðåäèòíî¿ ïî-
ë³òèêè, ñòàâêè çà êðåäèòàìè ðåô³-
íàíñóâàííÿ òà îïåðàö³ÿìè ç ìîá³-
ë³çàö³¿ êîøò³â íà òåðì³í 14 äí³â,
ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ çà ï³äñóìêàìè
ùîòèæíåâèõ òåíäåð³â

Під от вала Ірина ДЕМКО,
спеціально для "Хрещати а"
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Ëþäìèëà ÄÅÍÈÑÞÊ: “Êè¿â — íèí³
ºäèíå ì³ñòî â Óêðà¿í³, ÿêå
íàäàº ô³íàíñîâî-êðåäèòíó
ï³äòðèìêó íà ðîçâèòîê á³çíåñó”
Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ïðî ñèòóàö³þ â ñôåð³ 
ñòîëè÷íîãî ï³äïðèºìíèöòâà
Цієї неділі, 6 вересня,
раїнсь і бізнесмени

відзначатим ть професій-
не свято — День підпри-
ємця. З цієї на оди цьо о
тижня з ініціативи місь ої
влади в столиці відб -
деться низ а заходів,
присвячених свят . По-
при насичений рафі ,
заст пни олови КМДА
Людмилі Денисю вдало-
ся знайти для "Хрещати-
а" час, аби відповісти
на найа т альніші запи-
тання щодо сит ації
бізнес-сфері в столиці.

— Ùî â³äáóâàºòüñÿ íèí³ â ñôå-
ð³ ï³äïðèºìíèöòâà ó Êèºâ³ ç îãëÿ-
äó íà åêîíîì³÷íó êðèçó?

— Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà ³ ÿ ÿê
çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ç ïèòàíü ï³äïðèºìíèöòâà çàâ-
æäè âèáóäîâóâàëè â³äíîñèíè ç
á³çíåñîì ó ôîðì³ ä³àëîãó ³ â
ïàðòíåðñüêèõ âçàºìîâ³äíîñèíàõ.
Ò³ëüêè òàêèì ÷èíîì ìîæíà âè-
ð³øóâàòè êîíôë³êòí³ é íåêîí-
ôë³êòí³ ïèòàííÿ. Ãîëîâíå çàâ-
äàííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè — öå ñòâî-
ðèòè óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ï³ä-
ïðèºìíèöòâà, à òàêîæ ï³äòðè-
ìàòè á³çíåñ, ùîá çàëó÷èòè äî
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
â³ëüíó ðîáî÷ó ñèëó. Ó ïîð³âíÿí-
í³ ç áóäü-ÿêèì ³íøèì ì³ñòîì
Óêðà¿íè Êè¿â íèí³ º ë³äåðîì ³ç
ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Íàâ³òü çà ð³âíåì
çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ ñòîëèöÿ
ïîñ³äàº ë³äèðóþ÷å ì³ñöå ñåðåä
óêðà¿íñüêèõ ì³ñò. ßêùî ê³ëüê³ñ-
íèé ïîêàçíèê â Óêðà¿í³ çìåí-
øåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü ñòàíîâèòü
2,4, òî â Êèºâ³ — ëèøå 0,7 â³ä-
ñîòêà. Âò³ì, íà÷åáòî öåé ïîêàç-
íèê äëÿ Óêðà¿íè ³ Êèºâà º íèçü-
êèì, àëå ïîð³âíÿíî ç ðîçâèíó-
òèìè êðà¿íàìè ³ ì³ñòàìè ºâðî-
ïåéñüêèõ äåðæàâ öåé ïîêàçíèê
º âèñîêèì. Íàñàìïåðåä ó ñòî-
ëèöÿõ êðà¿í Çàõ³äíî¿ ªâðîïè
öåé ïîêàçíèê º äóæå ìàëèì:
0,1—0,2 â³äñîòêà.

— Ùî ðîáèòü ñòîëè÷íà âëàäà
äëÿ òîãî, ùîá ï³äòðèìàòè ì³ñüêèé
á³çíåñ ó öåé ñêðóòíèé äëÿ íüîãî
÷àñ?

— Äàâàéòå çíîâó ãîâîðèòè
öèôðàìè: â Êèºâ³ çàðåºñòðîâàíî
³ â³äêðèëîñÿ âæå íà 13 â³äñîòê³â
á³ëüøå ï³äïðèºìñòâ ó ð³çíèõ
ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³, í³æ çà òàêèé
ñàìèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó.
Òîáòî, âñóïåðå÷ óñ³ì êðèçîâèì
ÿâèùàì, á³çíåñ ó Êèºâ³ ðîçâè-
âàºòüñÿ. Íà 8,5 â³äñîòêà çðîñëà
ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ çàëó÷àþòü-
ñÿ â á³çíåñ ó ïîð³âíÿíí³ ç àíà-
ëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2008 ðîêó.

— Ïðî ùî ñâ³ä÷àòü òàê³ ïîêàç-
íèêè?

— Áåçïåðå÷íî, Êè¿â º ñòîëè-
öåþ, ³ êîæíèé ï³äïðèºìåöü, á³ç-
íåñìåí ââàæàº ïð³îðèòåòîì ìà-
òè ñâ³é á³çíåñ ÷è îô³ñ ñâîº¿ êîì-

ïàí³¿ â Êèºâ³. ×îìó? Òîìó ùî
òóò ³íôðàñòðóêòóðà çîâñ³ì ³íøà,
í³æ â ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Òî-
ìó ùî òóò çîñåðåäæåíî âñ³ ð³-
øåííÿ, ÿê³ ìîæíà îòðèìàòè ç
áîêó âëàäè: ï³äòðèìêó ³ òàê äà-
ë³. ² íàéãîëîâí³øå, Êè¿â — íè-
í³ ºäèíå ì³ñòî â Óêðà¿í³, ÿêå íà-
äàº ô³íàíñîâî-êðåäèòíó ï³ä-
òðèìêó íà ðîçâèòîê á³çíåñó.
Òîáòî çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ
êîøò³â ìè ïîêðèâàºìî â³äøêî-
äóâàííÿ çà êðåäèòíèìè ñòàâêà-
ìè áàíêàì, ÿê³ íàäàþòü êðåäè-
òè íà ðîçâèòîê ï³äïðèºìíèöòâà.

— Äèíàì³êà ÿêèõ ñåãìåíò³â á³ç-
íåñó ïî÷èíàº ïîæâàâëþâàòèñÿ â
Êèºâ³ íèí³, òà ÷è çì³íèëà êðèçà
îáëè÷÷ÿ ñòîëè÷íîãî ï³äïðèºìíèö-
òâà?

— Ìåíå ïðèºìíî çäèâóâàëî ³
ïîðàäóâàëî òàêå: ñïðàâä³, â ïî-
ð³âíÿíí³ ç òîðã³âëåþ ³ ïîñëóãà-
ìè íèí³ âæå ïî÷èíàº ïîæâàâëþ-
âàòèñÿ ³ âèðîáíè÷èé á³çíåñ. Àê-
òèâ³çóºòüñÿ ³ííîâàö³éíèé ³ òåõ-
íîëîã³÷íèé á³çíåñ. Ìåíå ïðèºì-
íî çäèâóâàëè ëþäè, êîòð³ íàäà-
ëè äóæå áàãàòî êîøò³â â ÿêîñò³
â³äøêîäóâàííÿ äî áþäæåòó ì³ñ-
òà. Öå ïåðåâàæíî ìîëîä³ îñîáè.
² õòî ÿê íå ìîëîäà îñîáà éäå íà
ðèçèê, à õòî ÿê íå ìîëîäü íèí³,
âñóïåðå÷ îáñòàâèíàì, çíàõîäèòü
ò³ êðîêè, ÿê³ ñïðàâä³ º ïîòóæíè-
ìè ³ íîâèìè â ñôåð³ ï³äïðèºì-
íèöòâà?

— Ùî íèí³ çàâàæàº ì³ñüêîìó
á³çíåñó ùå äèíàì³÷í³øå ðîçâèâà-
òèñÿ?

— Ïèòàííÿ ñêëàäíå ùå é òî-
ìó, ùî äëÿ òîãî, ùîá ñòâîðèòè
óìîâè äëÿ ðîçâèòêó áóäü-ÿêîãî
á³çíåñó, íàðàç³ ïîòð³áíî çì³íþ-
âàòè áàãàòî ÷îãî: ³ çàêîíîäàâ÷ó,
³ ïîäàòêîâó, ³ ñóäîâó ñèñòåìè.
Íàñàìïåðåä öå âæå ðîáîòà íà-

øèõ ïàðëàìåíòàð³¿â, óðÿäó. Öå
òàê³ ïèòàííÿ, ÿê³ íà ð³âí³ ò³ëü-
êè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ âèð³øèòè íåìîæëèâî.

— ßê³ êðîêè ùîäî ï³äòðèìêè
ì³ñüêîãî á³çíåñó âæå çðîáëåíî?

— Çðîáëåíî âæå äóæå áàãàòî:
ìè (ì³ñüêà âëàäà.— Ðåä.) í³ íà
õâèëèíó íå çóïèíèëè ò³ ïðîãðà-
ìè, ÿê³ çàòâåðäèëè â ìèíóëîìó
ðîö³. ß ââàæàþ, ùî äóæå âàæ-
ëèâèì áóäå ìîìåíò ñòâîðåííÿ
ºäèíîãî "ïðîçîðîãî" îô³ñó â Êè-
ºâ³. Âçàãàë³ â êîæíîìó ðàéîí³ ó
íàñ ïðàöþþòü äîçâ³ëüí³ öåíòðè.
ß íåîäíîðàçîâî êàçàëà, ùî ºäè-
íèé îô³ñ ïðèïèíèòü ñï³ëêóâàí-
íÿ ÷èíîâíèêà ³ á³çíåñìåíà.
Àäæå êîëè ï³äïðèºìåöü âèõî-
äèòü íà ÷èíîâíèê³â, â³äáóâàºòü-
ñÿ íàâìèñíå çàòÿãóâàííÿ ïðîöå-
ñó îäåðæàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ äî-
çâîë³â ³ â³äïîâ³äíî óõâàëåííÿ
ïîòð³áíèõ ð³øåíü. Äëÿ òîãî,
ùîá ñòâîðèòè íàéñïðèÿòëèâ³ø³
óìîâè äëÿ ðîçâèòêó á³çíåñó,
ïåðø çà âñå ïîòð³áíî ñêàñóâàòè
òîé êîðóïö³éíèé òèñê íà ï³ä-
ïðèºìöÿ ç áîêó äåðæàâíèõ îð-
ãàí³â âëàäè ³ êîíòðîëþþ÷èõ îð-
ãàí³â. Ïðî öå âæå ãîâîðÿòü íå
îäèí ð³ê. Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàº
ðîáîòà êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ï³ä-
ïðèºìö³â ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó ãîëîâ³, çîêðåìà ç ¿¿ äîïî-
ìîãîþ ï³ä ÷àñ êðèçè áóëî âèð³-
øåíî ïèòàííÿ çìåíøåííÿ
îðåíäíî¿ ïëàòè ï³äïðèºìñòâàìè
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Íàðàç³
ä³º ïðîãðàìà, ÿêà äàº çìîãó ï³ä-
ïðèºìöÿì çäîáóòè äðóãó åêîíî-
ì³÷íó îñâ³òó, ñïëà÷óþ÷è ëèøå
50 â³äñîòê³â ¿¿ âàðòîñò³. Íàéêðà-
ù³ ñòóäåíòè-ï³äïðèºìö³ ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ òàêèõ ïðîãðàì ïðî-
õîäÿòü ïðàêòèêó â â³äîìèõ êîì-
ïàí³ÿõ ªÑ, ïîâåðòàþ÷èñü çâ³ä-
òè äîñâ³ä÷åíèìè óïðàâë³íöÿìè.

×èíîâíèê áóäü-ÿêîãî ð³âíÿ ìàº
áóòè ñâîºð³äíèì êîíñóëüòàíòîì
äëÿ ï³äïðèºìöÿ, ï³äòðèìóþ÷è
éîãî á³çíåñ-³äå¿.

— Â ÿêèõ ñôåðàõ íèí³ íàéá³ëü-
øà äèíàì³êà ðîçâèòêó ï³äïðèºì-
íèöòâà?

— Áóä³âíèöòâî, òîðã³âëÿ, ñôå-
ðà ïîñëóã, ìåíøå — â ñôåð³ âè-
ðîáíèöòâà. Ó çâ’ÿçêó ç êðèçîþ
çðîñòàº ³íòåðåñ äî ³ííîâàö³éíèõ
ïðîãðàì.

— ßê³ íàéá³ëüø³ ïðîáëåìè â
ñôåð³ á³çíåñó ñüîãîäí³?

— ßê çàâæäè — êîøòè, ÿê³
ñòàëè ìåíø äîñòóïíèìè ÷åðåç
êðèçó. Êð³ì òîãî, äóæå êîðóì-
ïîâàíîþ º äîçâ³ëüíà ñèñòåìà. Ç
ö³º¿ òî÷êè çîðó, ïîçèòèâíèì áó-
ëî á ïðèéíÿòòÿ çàêîíó "Ïðî â³ä-
êðèòèé ëîá³çì", ñòâîðåííÿ ÷³ò-
êèõ óìîâ êîíêóðåíö³¿ äëÿ âåëè-
êîãî òà ìàëîãî á³çíåñó. Ñüîãîäí³
÷óäîâèé ÷àñ äëÿ òîãî, ùîá ñòâî-
ðþâàòè íîâ³ êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæí³ ï³äïðèºìíèöüê³ ñòðóêòó-
ðè.

— Ùî õî÷åòå ïîáàæàòè ñòîëè÷-
íèì á³çíåñìåíàì äî Äíÿ ï³äïðè-
ºìöÿ?

— Ïî-ïåðøå, ³ç âëàñíîãî äî-
ñâ³äó õî÷ó ïîáàæàòè éòè íà ðî-
çóìíèé ðèçèê, ïðîðàõîâóâàòè
íàïåðåä ³ â³ðèòè, ùî êðàùå —
çàâæäè ïîïåðåäó. ßêùî çäàºòü-
ñÿ, ùî âñ³ ìð³¿ ðóéíóþòüñÿ, òî í³
â ÿêîìó ðàç³ íå çóïèíÿòèñÿ. Àíà-
ë³çóâàòè ïîìèëêè òà äîñÿãíåííÿ
³ í³êîëè íå çóïèíÿòèñÿ, íå áî-
ÿòèñÿ ïî÷èíàòè âñå ñïî÷àòêó.
Òîìó, õòî ñòóêàº, — â³ä÷èíÿþòü.
Áàæàþ óäà÷³ òà äîñòàòêó â ñ³ì’¿

Під от вали Ірина ДЕМКО,
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про скликання IV сесії Київської міської ради 

VI скликання

Розпорядження № 494 від 2 вересня 2009 року

Відповідно до пункту 8 частини третьої статті 42 та частин четвертої і дев’ятої статті 46 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Скликати IV сесію Київської міської ради VI скликання.
Перше пленарне засідання провести 17 вересня 2009 року
(четвер) о 10�00 годині в залі засідань Київради на 4�му по�
версі (вул. Хрещатик, 36). Засідання Президії Київради про�
вести 8 вересня 2009 року /вівторок/ о 17�00 годині.

2. Розпорядження Київського міського голови від 12.08.09
№ 444 “Про скликання IV сесії Київської міської ради VI скли�
кання” вважати таким, що втратило чинність.

3. Секретаріату Київської міської ради довести до відо�
ма депутатів Київської міської ради VI скликання і населен�
ня про скликання IV сесії Київської міської ради VI скликан�
ня та здійснити організаційне і матеріально�технічне забез�
печення підготовки та проведення першого пленарного за�
сідання IV сесії Київської міської ради VI скликання.

Голова Л. Черновець ий

Про встановлення меморіальних дощок
у м. Києві

Розпорядження № 911 від 17 серпня 2009 року

Відповідно до Положення про порядок найменування об’єктів міського підпорядкування, вшанування
пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у м. Києві, затвердженого рішенням Київ$
ської міської ради від 29.04.04 № 206/1416, та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити меморіальні дошки згідно з переліком, що
додається.

2. Взяти до відома, що витрати, пов’язані із виготовлен�
ням меморіальних дощок, будуть профінансовані за кошти
зазначених у переліку організацій та осіб, які порушують
клопотання.

3. Першому заступнику голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації Рудика С. Я. та Журавського В. С.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про створення мережі вертолітних майданчиків 
у місті Києві

Розпорядження № 926 від 19 серпня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про захист населення і тери$
торій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” та з метою удосконалення систе$
ми попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій із застосуванням сучасних авіаційних технологій при
проведенні аварійно$рятувальних робіт, надання термінової медичної допомоги постраждалим та вико$
нання особливих завдань виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), в ме$
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити замовником створення мережі вертолітних
майданчиків в місті Києві та проведення робіт з обстежен�
ня місць для їх розташування Головне управління з питань
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації):

2.1. Визначити на тендерній основі виконавця робіт із об�
стеження місць для розміщення вертолітних майданчиків в
місті Києві;

2.2. Спільно з Головним управлінням містобудування, ар�
хітектури та дизайну міського середовища виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), Головним управлінням земельних ресурсів ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та із залученням Державної авіацій�
ної адміністрації Міністерства транспорту та зв’язку України
розробити схему розміщення вертолітних майданчиків в міс�
ті Києві та затвердити її в установленому порядку.

3. Першому заступнику голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Голубченка А. К.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 10.07.2009 № 787

Розпорядження № 927 від 19 серпня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону культурної спад$
щини”, Постанови Ради Міністрів Української РСР від 21.07.1965 № 711 “Про затвердження списку
пам’ятників мистецтв, історії та археології Української РСР”, враховуючи звернення генеральної підрядної
організації (лист від 18.08.2009 № 187), з метою належного виконання робіт з відновлення естетичного
вигляду пам’ятника національного значення В. І. Леніну на бульварі Тараса Шевченка у Шевченківському
районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 10.07.2009 № 787 “Про проведення ремонт�
но�реставраційних робіт пам’ятника В. І. Леніну на буль�
варі Тараса Шевченка у Шевченківському районі” такі
зміни:

1.1. У підпункті 1.1. пункту 1 цифри “20.08.2009” замі�
нити цифрами “30.10.2009”.

2. Першому заступникові голови Київської міської держав�

ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Голубченка А. К.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 09.07.2007 № 852
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 14.08.2009 № 908)

ПОРЯДОК
визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями

(для розміщення рекламних засобів), 
які перебувають у комунальній власності територіальної громади 

м. Києва, його районів або повноваження щодо розпорядження якими
здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва

1. Плата за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів), які перебувають у комуналь�
ній власності територіальної громади м. Києва, його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють
органи місцевого самоврядування м. Києва (далі — плата), складається з базових тарифів (таблиця 1) та коефіцієнтів ди�
ференціації плати залежно від зони розміщення засобу зовнішньої реклами (далі — коригуючі коефіцієнти) (таблиця 2), на
які послідовно перемножується базова плата.

Таблиця 1

№
п/п

Вид засоб зовнішньої ре лами Одиниця вимір Базова плата
за місяць, рн

1. Щит, що стоїть о ремо за 1 в. м площі поверхні ре лами 29,0

2. Щит на фасаді б дин за 1 в. м площі поверхні ре лами 52,0

3. Щит на тимчасовій спор ді, пар ані, на території
б дмайданчи а

за 1 в. м площі поверхні ре лами 25,0

4. Лайтпостер, що стоїть о ремо за 1 в. м площі поверхні ре лами 31,0

5. Лайтпостер, що є с ладовою частиною павільйон ,
іос

за 1 в. м площі поверхні ре лами 24,0

6. Графічна (лазерна) прое ційна станов а за одиницю 2568,0

7. Телевізійний е ран за 1 в. м площі поверхні ре лами 140,0

8. Тимчасова виносна спеціальна онстр ція з площею
поверхні:
- до 1 в. м,
- від 1 в. м до 3 в. м,
- 3 в. м і більше

за одиницю

28,0
42,0
168,0

9. Банер, панно:
- на фасаді б дин до 40 в. м,
- ожний наст пний в. м на фасаді б дин понад
40 в.м,
- на захисній б дівельній сітці до 100 в.м,
- ожний наст пний в. м на захисній б дівельній
сітці понад 100 в. м

за 1 в. м площі поверхні ре лами
41,0
20,0

10,0
5,0

10. Констр ції на дах б дин (б дівлі), спор ди за 1 в. м площі поверхні ре лами 72,0

11. Кронштейн:
- на стіні б дівлі,
- на стовпі, опорі освітлення,
- на іос

за 1 в. м площі поверхні
ре лами 41,0

37,0
41,0

12. Констр ції на еста аді, мості, шляхопроводі за 1 в. м площі поверхні ре лами 52,0

13. Констр ції підземном переході, т нелі за 1 в. м площі поверхні ре лами 62,0

14. Т мба, об'ємно-просторова онстр ція, що стоять
о ремо

за 1 в. м площі поверхні ре лами 37,0

15. Ре ламна вивіс а, напис на б дин (б дівлі),
спор ді

за 1 в. м площі поверхні ре лами 70,0

16. Еле тронне табло, "рядо , що біжить", світлова
азета, я і розташовані на фасаді

за 1 в. м площі поверхні ре лами 84,0

17. Пневмостенд, повітряна ля, я і ви ористов ються
я ре ламоносії, з площею поверхні:
- до 20 в. м,
- до 30 в. м,
- понад 30 в. м

за одиницю

308,0
412,0
616,0

18. Тор овельний павільйон, іос , я і ви ористов ються
я ре ламоносії, з площею поверхні:
- до 50 в. м,
- понад 50 в. м

за одиницю

140,0
280,0

19. Телефонна абіна, рна, лава, інші елементи
зовнішньо о бла о строю, я і ви ористов ються я
ре ламоносії

за одиницю 70,0



20. Прапор, прапорець, парасоля, намет, я і
ви ористов ються я ре ламоносії, з площею
поверхні:
- до 5 в. м
- понад 5 в. м

за одиницю

70,0
140,0

21. Х дожньо-просторова омпозиція (зелені
насадження, фіто омпозиції тощо), я і
ви ористов ються я ре ламоносії

за 1 в. м площі поверхні ре лами 70,0

22. Транспарант-перетяж а над в лицею за 1 в. м площі поверхні ре лами 27,0

23. Холдер за одиницю 25,0

Коригуючі коефіцієнти
Таблиця 2

Зона Коефіцієнт Перелі в лиць, проспе тів, площ, б льварів тощо (в лично-шляхова мережа)

0 3 Площі: Європейсь а, Л. Толсто о, Майдан Незалежності, Бессарабсь а.
В лиці: Хрещати , Червоноармійсь а (від Бессарабсь ої площі до площі Л.Толсто о).

І 2 Площі: Михайлівсь а, Софійсь а.
В лиці: Б.Грінчен а, Б.Хмельниць о о (до в л.Володимирсь ої), Мала Житомирсь а,
Костьольна, Михайлівсь а, Софійсь а, Прорізна, Володимирсь ий проїзд, Новий проїзд.

II 1,75 Площі: Івана Фран а, Контра това, Лесі У раїн и, Львівсь а, Перемо и, Поштова, Слави,
Спортивна, Арсенальна, біля Південно о залізнично о во зал , Во зальна.
Б львари: Тараса Шевчен а, Лесі У раїн и.
Узвози: Андріївсь ий, Володимирсь ий, Кр тий.
В лиці: Артема, Б.Хмельниць о о (від в л.Володимирсь ої), Басейна, Вели а Житомирсь а,
Володимирсь а (до в л.Са са ансь о о), Горь о о (до в л.Са са ансь о о), Городець о о,
Са са ансь о о (до в л.Горь о о), Гр шевсь о о, Дарвіна, Десятинна, Еспланадна,
Зань овець ої, Івана Фран а, Інстит тсь а (від в л.Бан ової), Ірининсь а,
Кр ло ніверситетсь а, Л.Толсто о (до в л.Са са ансь о о), Леонтовича, Липсь а, Лисен а,
Лютерансь а, Малопідвальна, Пиро ова, П ш інсь а, Ро нідинсь а, Са айдачно о,
П.С оропадсь о о, Тарасівсь а (до в л.Са са ансь о о), Терещен івсь а,
Трьохсвятительсь а, Червоноармійсь а (до в л.Са са ансь о о), Шов овична,
Шота Р ставелі, Ярославів Вал.
Пров л и: М зейний, Тараса Шевчен а.

III 1,5 Усі мости.
Площі: Героїв Вели ої Вітчизняної війни, Голосіївсь а, П.Кривоноса, Либідсь а, Солом'янсь а,
Мос овсь а, Л 'янівсь а.
Проспе ти: 40-річчя Жовтня, Броварсь ий (до залізничної олії), Возз'єднання (до залізничної
олії), Перемо и (до станції метро "Нив и"), Повітрофлотсь ий (до Севастопольсь ої площі),
Червонозоряний.
Б львари: Др жби народів.
Узвози: Дніпровсь ий, Кловсь ий.
В лиці: Верхній Вал, Нижній Вал, Володимирсь а (від в л.Са са ансь о о), Воровсь о о,
Горь о о (від в л.Са са ансь о о), Дмитрівсь а, Жилянсь а, І.К дрі, Комінтерн ,
М.Коцюбинсь о о, К т зова, Мельни ова, Мечни ова, Мос овсь а, Набережно-Хрещатиць а,
О.Гончара, Предславинсь а, Рейтарсь а, Са са ансь о о (від в л.Горь о о), Січнево о
повстання, Солом'янсь а, Старово зальна, Старонаводниць а, С ворова, Тарасівсь а (від
в л.Са са ансь о о), Тельмана, Толсто о (від в л.Са са ансь о о), Т р енєвсь а, Уриць о о,
Цитадельна, Чапаєва, Червоноармійсь а (від в л.Са са ансь о о), Чорновола, Щорса,
М.Задніпровсь о о. Набережне шосе, Петрівсь а алея, Пар ова доро а, алея Героїв Кр т.

ІV 1,25 Площі: Героїв Бреста, Інтернаціональна, Космонавтів, Ленін радсь а, Новоросійсь а, Одесь а,
Севастопольсь а, Т льсь а, Хар івсь а, Т.Шевчен а.
Шосе: Бориспільсь е, Наддніпрянсь е, Столичне, Хар івсь е.
Проспе ти: 50-річчя Жовтня, Бажана, Броварсь ий (від залізничної олії), Ват тіна,
Визволителів, А адемі а Гл ш ова (від Одесь ої площі), Кільцева доро а, Комарова,
Мая овсь о о, Мінсь ий, Мос овсь ий, На и, Кільцева доро а, Оболонсь ий, Перемо и (від
станції метро "Нив и"), Повітрофлотсь ий (від Севастопольсь ої площі), Ю.Га аріна, "Правди".
Б львари: Верховної Ради, Давидова, Перова. Чо олівсь ий, Глибочиць ий проїзд.
В лиці: А адемі а Заболотно о, А адемі а Палладіна, Бальза а, Бо атирсь а, Борща івсь а,
Братиславсь а, Виш ородсь а, Героїв Сталін рада, Глибочиць а, Довжен а, Драйзера,
Еле три ів, За ревсь о о, Іваш евича, Інд стріальна, Кі відзе, Костянтинівсь а, Л ова,
Маршала Греч а, Місь а, Межи ірсь а, Миропільсь а, Набережно-Л ова,
Ново остянтинівсь а, Раїси О іпної, Олени Телі и, Полярна, Промислова, Протасів Яр, Марини
Рас ової, Саперно-Слобідсь а, Стецен а, Фр нзе, Червоно вардійсь а (до
в л.Червонот аць ої), Щерба ова, Щ сєва, Дніпровсь а набережна, пров. Щорса.

V 1 Інші площі, в лиці, проспе ти, б львари тощо.

2. Передбачені в Таблиці 2 коефіцієнти застосовуються відносно місць розташування рекламних засобів, які перебува�
ють на території зазначеної вулиці, умовна межа якої проходить в 10 м за лінією її забудови.

3. Для вивісок про найменування особи на фасаді або на даху споруди, в якій ця особа займає приміщення, розташо�
ваних в О і І зонах, застосовується коефіцієнт 1,5, як для III зони.

4. До неосвітлених рекламних засобів, зазначених у позиціях 1�5, 10, 11, 13, 14, 15 табл.1 цього Порядку, застосовує�
ться коригуючий коефіцієнт 2,0 після закінчення шести місяців з дати отримання дозволу.

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Відхилити протест виконуючого обов’язки прокурора
міста Києва від 17.10.2008 № 07/1�269/1 вих�08 на рішен�
ня Київської міської ради від 28.08.2008 № 181/181,
№ 185/185, № 189/189, № 190/190, № 195/195, № 198/198,
№ 199/199, № 202/202, № 204/204, № 213/213, № 215/215,
№ 220/220 про передачу в приватну власність земельних ді�
лянок фізичним особам для будівництва та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд за ад�
ресами: м. Київ, Печерський район, пров. Бастіонний, 

№ 7�в, № 11�а, № 5�в, № 13�а, № 13�б, № 9�б, № 9�а,
№ 7�г, № 7�б, № 11�в, № 11�б, № 5�г.

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки�
ївради про результати розгляду протесту повідомити вико�
нуючому обов’язки прокурора міста Києва в установленому
порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту 
виконуючого обов’язки прокурора міста Києва 

від 17.10.2008 № 07/1+269/1 вих+08 
на рішення Київської міської ради 

від 28.08.2008 № 181/181, № 185/185, 
№ 189/189, № 190/190, № 195/195, № 198/198,
№ 199/199, № 202/202, № 204/204, № 213/213,

№ 215/215, № 220/220 
про передачу в приватну власність земельних ділянок 
фізичним особам для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель і споруд 

за адресами: м. Київ, Печерський район, 
пров. Бастіонний, № 7+в, № 11+а, № 5+в, 

№ 13+а, № 13+б, № 9+б, № 9+а, № 7+г, № 7+б, 
№ 11+в, № 11+б, № 5+г

Рішення Київської міської ради № 733/733 від 27 листопада 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест виконуючого обов’язки прокурора міста Києва від
17.10.2008 № 07/1$269/1 вих$08 на рішення Київської міської ради від 28.08.2008 № 181/181,
№ 185/185, № 189/189, № 190/190, № 195/195, № 198/198, № 199/199, № 202/202, № 204/204,
№ 213/213, № 215/215, № 220/220 про передачу в приватну власність земельних ділянок фізичним
особам для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд за ад$
ресами: м. Київ, Печерський район, пров. Бастіонний, № 7$в, № 11$а, № 5$в, № 13$а, № 13$б, № 9$б,
№ 9$а, № 7$г, № 7$б, № 11$в, № 11$б, № 5$г, вважає неможливим його задоволення на таких підста$
вах.

Рішеннями Київської міської ради від 28.08.2008 № 181/181, № 185/185, № 189/189, № 190/190,
№ 195/195, № 198/198, № 199/199, № 202/202, № 204/204, № 213/213, № 215/215, № 220/220 затвер$
джено проекти землеустрою та передано громадянам Лазоренку В. П., Грабовському І. А., Мамедовій М. Т.,
Круглікову І. К., Кругліковій Н. М., Дороніну В. Г., Новіку Г. І., Кокошніковій Ж. В., Хачідзе Л. В., Шандрен$
ку В. П., Дубовій С. Т., Мамедову Н. Т. у приватну власність земельні ділянки для будівництва та обслугову$
вання житлових будинків, господарських будівель і споруд у пров. Бастіонному, № 7$в, № 11$а, № 5$в, 
№ 13$а, № 13$б, № 9$б, № 9$а, № 7$г, № 7$б, № 11$в, № 11$б, № 5$г у Печерському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування.

Рішення Київської міської ради від 28.08.2008 № 181/181, № 185/185, № 189/189, № 190/190,
№ 195/195, № 198/198, № 199/199, № 202/202, № 204/204, № 213/213, № 215/215, № 220/220 прий$
няті в порядку, встановленому законодавством України, за результатами розгляду проектів відведення зе$
мельних ділянок, які відповідно до частини дев’ятої статті 118 Земельного кодексу України (в редакції,
чинній на момент прийняття опротестовуваних рішень) погоджені з Головним управлінням містобудуван$
ня, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь$
кої державної адміністрації), Київською міською санітарно$епідеміологічною станцією, Державним управ$
лінням охорони навколишнього природного середовища в м. Києві, Державною службою з питань націо$
нальної культурної спадщини, Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації).

Опротестовувані рішення Київської міської ради не порушують вимог статті 17 Закону України “Про
основи містобудування” та статей 12, 13 Закону України “Про планування і забудову територій”, зок$
рема щодо відсутності детального плану території та плану земельно$господарського устрою з огляду
на таке.

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

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

Крім того слід зазначити, що рішення Київської міської ради від 28.08.2008 № 181/181, № 185/185,
№ 189/189, № 190/190, № 195/195, № 198/198, № 199/199, № 202/202, № 204/204, № 213/213,
№ 215/215, № 220/220 також не порушують підпункту 10.4 ДБН 360$92**, підпункту 6.1 та підпункту 4.2
ДСП № 173$96 “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів”, оскільки відпо$

відно до висновків Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві зе$
мельні ділянки у пров. Бастіонному, № 7$в, № 11$а, № 5$в, № 13$а, № 13$б, № 9$б, № 9$а, № 7$г, 
№ 7$б, № 11$в, № 11$б, № 5$г у Печерському районі м. Києва не входять до переліку зелених зон, зазна$
чених у “Програмі комплексного розвитку зелених зон міста Києва до 2010 року та концепції формування
зелених насаджень в центральній частині міста”, затверджених рішенням Київської міської ради від
19.07.2005 № 806/3381.

Також не можна погодитись з позицією, викладеною в протесті заступника прокурора міста Києва, що$
до порушення Київською міською радою статті 14 Закону України “Про екологічну експертизу”, оскільки
відповідно до вказаної статті проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки державній еколо$
гічній експертизі не підлягають.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 28.08.2008 № 181/181, № 185/185,
№ 189/189, № 190/190, № 195/195, № 198/198, № 199/199, № 202/202, № 204/204, № 213/213,
№ 215/215, № 220/220 про передачу в приватну власність земельних ділянок фізичним особам для бу$
дівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд за адресами: м. Київ,
Печерський район, пров. Бастіонний, № 7$в, № 11$а, № 5$в, № 13$а, № 13$б, № 9$б, № 9$а, № 7$г, 
№ 7$б, № 11$в, № 11$б, № 5$г, діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон$
ституцією України та законами України.

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

ВИРІШИЛА:

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 703/703 від 27 листопада 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотаннями що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право власності на земельні ділянки.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва одержати АПЗ в Головному управлінні міс�
тобудування, архітектури та дизайну міського середовища
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) та дозвіл на виконання будівельних робіт в управ�
лінні держархбудконтролю.

2.4. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�

тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторисної
документації вирішити в порядку, визначеному правилами за�
будови м. Києва, а питання пайової участі вирішити до почат�
ку будівництва відповідно до рішення Київради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами
та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ра�
ди від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Çâè÷àéíà òðàãåä³ÿ
Íàïåðåäîäí³ çèìè áàáóñÿ ç îíóêàìè ìîæå îïèíèòèñÿ íà âóëèö³
Îêñàíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Віра Іванівна самот ж и вихова-
ла й поставила на но и трьох
он ів. Узявши їх до себе ще не-
мовлятами, вона б ла для цих
дітей і мамою, і татом, і баб -
сею, і подр ою. Нині всі вони
меш ають тимчасово виділеній
імнаті. Та невдовзі жін а вже
пенсійно о ві може опинитися
з рідними он ами без житла й
тепла.

²ñòîð³ÿ ö³º¿ ðîäèíè ðîçïî÷àëàñÿ äàâíî,
ïðîòå âèð³øàëüíà ìèòü íàñòàëà ñàìå çà-
ðàç. Äîíüêà Â³ðè ²âàí³âíè Íàòàëÿ âëàñ-
íèõ ä³òåé ìàéæå íå âèõîâóâàëà, à çãîäîì
÷åðåç íàäì³ðíå âæèâàííÿ àëêîãîëþ âçà-
ãàë³ áóëà ïîçáàâëåíà áàòüê³âñüêèõ ïðàâ.
Áàáóñÿ æ óñ³ êëîïîòè âçÿëà íà ñåáå ³
ÿêîñü òàêè âèòðèìóâàëà, ìèðèëàñÿ ç íå-
ïðîñòîþ ñ³ìåéíîþ ñèòóàö³ºþ. Êîëè ïî-
âåëà îíóêà äî øêîëè é ïî÷óëà çàïèòàí-
íÿ “À õòî âè ö³é äèòèí³?”, äîìîãëàñÿ
îô³ö³éíîãî îï³êóíñòâà, àáè íå áóòè “÷ó-
æîþ” áàáóñåþ. Õî÷à é òîä³ íàñëóõàëàñÿ
â³ä ëþäåé, ùî, ìîâëÿâ, çàðàäè ãðîøîâî¿
âèïëàòè âçÿëà ìàëå÷ó äî ñåáå.

Îñü óæå ïðîòÿãîì 4 ðîê³â ¿¿ äî÷êà íå
âæèâàº ñïèðòíîãî é ïðàãíå â³äíîâèòè
ñâîº ïðàâî íà ìàòåðèíñòâî. Çà öåé ÷àñ ó
íå¿ íàðîäèëîñÿ ùå 2 ìàëþê³â. ² âñÿ ðî-
äèíà íàðåøò³ õî÷å ñïîê³éíî âîçç’ºäíàòè-
ñÿ, ïî÷àëè çáèðàòè âñ³ íåîáõ³äí³ õàðàê-
òåðèñòèêè òà ïàïåðè. ªäèíå, ÷åðåç ùî íå
âäàºòüñÿ îòðèìàòè äîçâ³ë,— â³äñóòí³ñòü
æèòëîâî¿ ïëîù³, óìîâè ÿêî¿ äîçâîëÿëè á
îñåëèòè âñ³õ ï’ÿòüîõ ä³òåé â³äïîâ³äíî äî
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ âèìîã.

Â³ðà ²âàí³âíà ïðàöþº äâ³ðíèêîì, ¿¿
äîíüêà — ìàòè 5 ä³òåé — òàêîæ. Äîêè
æ³íêè ïðàöþþòü, ÆÅÊ äàâ äîçâ³ë íà òå,
ùîá âîíè çàéíÿëè â³ëüí³ ïëîù³ äëÿ ïðî-
æèâàííÿ. Íàðàç³ â ê³ìíàò³ ïëîùåþ 10,7
êâ. ì ïðîïèñàíî 10 îñ³á: Â³ðà ²âàí³âíà,
äâ³ ¿¿ äîíüêè, 5 îíóê³â òà ÷îëîâ³ê îäí³º¿
ç äî÷îê. Äîíüö³ ä³ñòàëàñü ê³ìíàòà, Â³ð³
²âàí³âí³ òà òðüîì îíóêàì-øêîëÿðàì —
ïðèì³ùåííÿ âàõòåðà, êîëèøíÿ ê³ìíàòà
øâåéöàðà â áóäèíêó íà âóë. Îëåíè Òå-

ë³ãè, 45à, äå æ³íêà ïðàöþº äâ³ðíèêîì.
Àëå æ âèõîäèòü, ùî, ò³ëüêè-íî çäîðîâ’ÿ
íå äîçâîëèòü ¿é ïðàöþâàòè, áàáóñÿ ç îíó-
êàìè îïèíèòüñÿ íà âóëèö³, ³ òîä³ äî÷êà
òî÷íî íå çìîæå ïîâåðíóòè ñîá³ ïðàâî íà
ìàòåðèíñòâî. Òîìó ðîäèíà ïî÷àëà êëî-
ïîòàòèñÿ, àáè ÿêîñü çðîáèòè çàêîííèì
ìåøêàííÿ íà ö³é æèòëîïëîù³.

— Íàòîì³ñòü íàì òîãî ñàìîãî äíÿ ïðè-
íåñëè íàêàç ïðî âèñåëåííÿ ³ç çàçíà÷åí-
íÿì, ùî ìè “íåçàêîííî çàéíÿëè ïðèì³-

ùåííÿ”,— ðîçïîâ³äàº Â³ðà ²âàí³âíà.— ß
òóò ïðàöþþ ³ ïðàöþâàòèìó äî îñòàííüî-
ãî, äîêè ìàòèìó ñèëè, ò³ëüêè á óçàêîíè-
ëè öå æèòëî. ß íå ïðîøó, ùîá íàì äà-
âàëè õîðîìè, ïðîñòî õî÷ó õî÷à á òóò æè-
òè ³ çíàòè, ùî ÿ ó ñâî¿é îñåë³ ³ ùî ìî¿
îíóêè çàâòðà íå îïèíÿòüñÿ íà âóëèö³. Áî
õòî ïðî íèõ ïîäáàº, êîëè ÿ ñòàíó ãåòü
ñòàðîþ? Êóäè ¿ì ³òè? ¯ì ³ùå øêîëó çà-
ê³í÷èòè òðåáà. Óñå á â³ääàëà, àáè çàñè-
íàòè ç³ ñïîê³éíîþ äóøåþ é íå äóìàòè
ïðî òå, ùî ÿêîãîñü äíÿ í³äå áóäå é ïå-
ðåíî÷óâàòè.

Æ³íêà êàæå, ùî îá³éøëà âñ³ ³íñòàí-
ö³¿ — â³ä ÆÅÊó äî Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, àëå ïîçèòèâíî¿
ðåàêö³¿ íåìàº. Òàêîæ áî¿òüñÿ âîíà, àáè
ùå ã³ðøå íå çðîáèòè, ùîá êåð³âíèöòâî
ÆÅÊó íå âèñåëèëî ¿õ óçàãàë³, ÿêùî ïðîá-
ëåìó õòîñü â³çüìåòüñÿ çàëàãîäæóâàòè.

— ß íàñëóõàëàñÿ ÷èìàëî ð³çíîãî â³ä
áàãàòüîõ,— ðîçïîâ³äàº âæå Íàòàëÿ, ìàòè
ä³òåé.— Îäí³ êàæóòü, ùî ìàìà ùå çàìà-
ëî ïðîïðàöþâàëà äâ³ðíèêîì, àáè ïðå-
òåíäóâàòè íà æèòëî. ²íø³ — íàâ³ùî áó-
ëî íàðîäæóâàòè ä³òåé ÿê íåìàº äå æèòè?
À òî é óçàãàë³ çàïèòóþòü, ÷îãî ìè ïðè-
¿õàëè äî Êèºâà? (Äî öüîãî ðîäèíà ìåø-
êàëà íà Ê³ðîâîãðàäùèí³). ² ÿ æ ðîçóì³þ,
ùî ñàìà â óñüîìó âèííà, àëå æ çàðàç íàé-
á³ëüøå õî÷ó íîðìàëüíîãî æèòòÿ äëÿ ñâî-
¿õ ä³òåé. Âîíè æ í³ â ÷îìó íå âèíí³, ³ æè-
òè ¿ì äåñü ïîòð³áíî.

Ó òîìó, ùî â ìàëåíüê³é ê³ìíàòö³ ò³ñ-
íî òðüîì ä³òÿì ³ áàáóñ³, êîðåñïîíäåíò
ïåðåñâ³ä÷èëàñÿ íà âëàñí³ î÷³. Öüîãî ðî-
êó â ðîäèí³ ç’ÿâèâñÿ ùå îäèí øêîëÿð:
îäèí ç îíóê³â ßðîñëàâ ï³øîâ äî ïåðøî-
ãî êëàñó. Òåïåð ãîòóâàòèñÿ äî óðîê³â òðå-
áà âñ³ì. À ïîêè ùî ñ³ì’ÿ äåíü ó äåíü
ó÷èòü óðîêè âèïðîáóâàííÿ òà íàä³¿ íà òå,
ùî ðàéîííà ÷è ñòîëè÷íà âëàäà çðîçóì³-
þòü ³ äîïîìîæóòü ¿ì ç æèòëîì

Çà ºâðîïåéñüêèì 
çðàçêîì
Ó äèòÿ÷îìó ñàäî÷êó “Ñëîâ’ÿíî÷êà” â³äêðèòî íîâó
ñó÷àñíó äèòÿ÷ó ê³ìíàòó
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ïåðøîãî âåðåñíÿ â äè-
òÿ÷îìó ñàäî÷êó “Ñëîâ’ÿ-
íî÷êà” â³äáóëàñÿ ïðåçåíòà-
ö³ÿ íîâî¿ ê³ìíàòè, ÿêó áó-
ëî îáëàøòîâàíî çà ðàõóíîê
äåïóòàòñüêèõ êîøò³â ïðåä-
ñòàâíèê³â ôðàêö³¿ Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

Â³äêðèòòÿ íîâî¿ ê³ìíàòè
ñïðèÿëî ôîðìóâàííþ äî-
äàòêîâî¿ äèòÿ÷î¿ ãðóïè, ùî
ñóòòºâî çìåíøèëî íàâàí-
òàæåííÿ íà âæå ³ñíóþ÷³, à
òàêîæ äàëî çìîãó çàëó÷åí-
íÿ äî äèòÿ÷îãî êîëåêòèâó
íîâèõ ìàëåíüêèõ ìåøêàí-
ö³â Ñîëîì’ÿíêè. “Çà ðàõó-
íîê êîøò³â äåïóòàòñüêèõ
ôîíä³â ïðèäáàëè òà ïåðå-
äàëè äèòÿ÷îìó ñàäî÷êó íî-
â³ ìåáë³, íàáîðè á³ëèçíè
òà ïîêðèâàë, à ãîëîâíå —
âåëèêó ê³ëüê³ñòü ³ãðàøîê
äëÿ ä³òåé”, — ðîçïîâ³ëà
äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè Àëëà Êàïëåíêî. “Áåç-
óìîâíî, á³ëüøó ÷àñòèíó
êîøò³â âèòðàòèëè íà çàäî-
âîëåííÿ äèòÿ÷èõ ïîòðåá,
àëå íå çàáóëè ìè ³ ïðî âè-
õîâàòåë³â, àäæå ñàìå â ¿õ-
í³ ðóêè áàòüêè ùîðàíêó
âðó÷àþòü ñâ³é íàéäîðîæ-

÷èé ñêàðá — ñâîþ äèòèíó.
Íîâèé ðîáî÷èé îäÿã äëÿ
âèõîâàòåë³â òà îáñëóãîâó-
þ÷îãî ïåðñîíàëó áóâ íå

ìåíø ðàä³ñíî ñïðèéíÿòèé
äîðîñëèìè, àí³æ ³ãðàøêè
ä³òüìè”, — äîäàëà ïàí³
Êàïëåíêî

Деп тати Бло Леоніда Черновець о о роблять се, аби дитячі
мрії зб валися
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Àíäð³é ÊÎÊÎÒÞÕÀ: “Â ïèñüìåííèêà ìàº
áóòè àëêîãîëüíèé äîñâ³ä”

— 1987 ðîêó âè íàïèñàëè
ñâîº ïåðøå îïîâ³äàííÿ. ßê
âîíî ïèñàëîñÿ ³ ïðî ùî áó-
ëî?

— Óçàãàë³, ñâîº ïåðøå
îïîâ³äàííÿ ÿ íàïèñàâ, êî-
ëè ìåí³ áóëî 7 ðîê³â, òîá-
òî, â 
77-ìó. Öå áóëà êàçêà â ñòè-
ë³ åêøí, äå çà ñþæåòîì ë³-
ñîâ³ çâ³ðÿòà ç³ çáðîºþ â ðó-
êàõ áîðîíèëè ñâ³é ë³ñ â³ä
ï³ðàò³â. À ïåðøå îïóáë³êî-
âàíå îïîâ³äàííÿ áóëî íà-
äðóêîâàíî 1987-ãî ðîêó â
æóðíàë³ “Ðàáî÷å-êðåñòüÿí-
ñêèé êîððåñïîíäåíò”. Ìå-
í³ éîãî ïåðåäïëàòèëà íàøà
ðåäàêö³ÿ, ³ öå áóâ, ÿê çàðàç
êàæóòü, áîíóñ. ß ñï³âïðà-
öþâàâ ç í³æèíñüêîþ
ðàéîííîþ ãàçåòîþ “Ï³ä
ïðàïîðîì Ëåí³íà”, ³ ñâî¿ì
êðàùèì äîïèñóâà÷àì âîíè
ïåðåäïëà÷óâàëè æóðíàë
“Ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêèé êîð-
ðåñïîíäåíò”. Ð³÷íà ïåðåä-
ïëàòà êîøòóâàëà íà ðàäÿí-
ñüê³ ãðîø³ 1 ðóáëü 20 êîï³-
éîê. Êð³ì óñüîãî ³íøîãî, â
æóðíàë³ áóâ êîíêóðñ îïî-
â³äàíü. À ÿ â ïåð³îä ³ç 13 ïî
16 ðîê³â êðóãîì ïèñàâ: ó
“Ïåðåöü”, ó “Þíîñòü”, ùå
â ÿê³ñü âñåñîþçí³ òà óêðà-
¿íñüê³ ðàäÿíñüê³ æóðíàëè.
Â ìåíå é äîñ³ äåñü ëåæàòü

ëèñòè ïðèáëèçíî òàêîãî
çì³ñòó: “Íà æàëü, âàø³ òâî-
ðè íàì íå ï³äõîäÿòü, àëå
òâîð÷î¿ íàñíàãè”. Íó, ÿ ³
òóäè, â ÐÊÊ, íàïèñàâ íåâå-
ëè÷êå ãóìîðèñòè÷íå îïî-
â³äàííÿ. Íàçèâàëîñÿ âîíî,
ÿê ÿ ïàì’ÿòàþ, “Â³ëüíèé
äåíü”. Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ðå-
äàêö³ÿ ïðîâîäèëà îïèòó-
âàííÿ ñåðåä ÷èòà÷³â æóðíà-
ëó — à ÿêå ñàìå îïîâ³äàí-
íÿ âàì ñïîäîáàëîñü? ² îò
ìîº áóëî íà ï’ÿòîìó ì³ñö³.
Ïåðø³ ì³ñöÿ ïîñ³äàëè ñî-
ö³àëüíî çíà÷óù³ òâîðè ïðî
â³éíó ³ ïåðåìîãó, ïðî òå, ùî
òàêå “äîáðå” ³ ùî òàêå “ïî-
ãàíî”. Ìåíå ï’ÿòå ì³ñöå
ö³ëêîì âëàøòîâóâàëî, òîìó
ùî ÿ, íàñïðàâä³, ïèøó ë³-
òåðàòóðó äëÿ â³äïî÷èíêó.
Ï³çí³øå ÿ òðèâàëèé ÷àñ
ñï³âïðàöþâàâ ç ãóìîðèñ-
òè÷íèìè âèäàííÿìè, ³ íà-
â³òü áóâ äâ³÷³ ïðåñ-ñåêðåòà-
ðåì Ïåðøîãî ³ Äðóãîãî âñå-
óêðà¿íñüêèõ êîíêóðñ³â ãó-
ìîðó. Äî ðå÷³, íà äðóãîìó
êîíêóðñ³, â 1993 ðîö³, äèï-
ëîì çäîáóâ ùå òîä³ í³êîìó
íå â³äîìèé Àíäð³é Äàíèë-
êî. Ï³çí³øå ³íø³ îïîâ³äàí-
íÿ äðóêóâàëèñÿ â ÷åðí³ã³â-
ñüêèõ ãàçåòàõ. À ïåðøà
êíèæêà, “Øëþáí³ ³ãðèùà
æàá”, âèéøëà â 1996 ðîö³.

Íàñòóïí³ ï’ÿòü ðîê³â çíîâó
ïåðåáèâàâñÿ æóðíàëüíèìè
ïóáë³êàö³ÿìè, çà íèõ àáî
ïëàòèëè, àáî ïîò³ì ãðîøî-
â³ ïðåì³¿ âèäàâàëè. ß íå
ñêàçàâ áè, ùî ÿ ñüîãîäí³
æèâó ç ãîíîðàðó çà õóäîæ-
íþ ë³òåðàòóðó, õî÷à ìåí³
öüîãî äóæå õî÷åòüñÿ.

— ×îìó âè ëþáèòå àëêî-
ãîëü, ïðîòå íå ëþáèòå ïîë³-
òèêè?

— ß âæå òåîðåòèê àëêî-
ãîëþ, ïåðåéøîâøè â³ä
ïðàêòèêè äî òåîð³¿. Ìîÿ
êóðñîâà ðîáîòà ï³ñëÿ ïåð-
øîãî êóðñó óí³âåðñèòåòó (ÿ
íàâ÷àâñÿ íà ôàêóëüòåò³
æóðíàë³ñòèêè) íàçèâàëàñÿ
“Áîðîòüáà ç ïèÿöòâîì òà
àëêîãîë³çìîì ó âèñâ³òëåí-
í³ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿”. À âæå ÷åðåç ï’ÿòü
ðîê³â ìåí³ ðîáèëè çàóâà-
æåííÿ â îô³ñ³ çà òå, ùî ÿ

ñïîþþ óñ³õ, õòî òóäè ïðè-
õîäèòü. À ùå — âèìàãàëè
íå ñïîþâàòè ìîëîäèõ ìèò-
ö³â.

Íà ìîþ äóìêó, àëêîãîëü-
íèé äîñâ³ä ìàº áóòè ÿêùî
íå â êîæíî¿ ëþäèíè, òî â
ïèñüìåííèêà òî÷íî. Òîé,
õòî ïåðåæèâàâ òÿæê³ ïî-
õì³ëëÿ, ñâî¿ çàïî¿ òà çàïî¿
äðóç³â, ñòàº á³ëüø òåðïè-
ìèì äî ñâ³òó. Áî àëêîãîëü
äîïîìàãàº ëþäèí³ ðîçêðè-
òèñÿ ïîâí³ñòþ, ïåðåäóñ³ì
äëÿ ñåáå, âèÿâèòè âëàñí³
äîáð³ é ïîãàí³ ñòîðîíè. ²,
â³äïîâ³äíî, ÷³òêî âèçíà÷àº
ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî æèò-
òÿ: îñü öå ëþäÿì ïðîáà÷è-
òè ìîæíà, à îñü öå — â
æîäíîìó ðàç³ í³. ×åðåç òå,
âëàñíå, ïîë³òèêó ³ ñàìå
ñëîâî “ïîë³òèêà” íåíàâè-
äæó: àëêîãîë³êè ãîñòð³øå
ñïðèéìàþòü ïàäëþ÷³ñòü.

— ßê ïðîñóâàþòüñÿ ñïðà-
âè ç åêðàí³çàö³ºþ âàøèõ
òâîð³â?

— Äóæå äîáðå. Ïîêè ùî
ïðîäþñåðàì ïîäîáàþòüñÿ
ñ³ì ç äåñÿòè ³äåé, ÿê³ ÿ ¿ì
ïðèíîøó, ïðîòå çàðàç ñòà-
ëî âñå ê³íîâèðîáíèöòâî, ³
Óêðà¿íà — íå âèíÿòîê. Äî
òîãî æ, âèçíà÷àþòüñÿ çà-
ðàç ³ç ôîðìàòàìè, òîìó
ñöåíàð³¿â, íàïèñàíèõ ³
ïðèéíÿòèõ ó âèðîáíèöòâî,
á³ëüøå, í³æ ñïðàâä³ çàïóñ-
ê³â. Îò çà ö³ ðîêè çàòâåð-
äæåíî äåñü ï’ÿòü ïðîåêò³â,
ñöåíàð³¿ ÿêèõ óæå íàïèñà-
íî. À â çàïóñê ùå íå ï³-
øîâ æîäåí. À ô³ëüì “Ïî-
âçå çì³ÿ” çìîíòîâàíî, ³ ÿ
ñïîä³âàþñü, ùî âîñåíè áó-

äå ïðåì’ºðà íà ÿêîìó-íå-
áóäü òåëåáà÷åíí³. Ô³ëüì çà
äåòåêòèâîì “Ëåãåíäà ïðî
Áåçãîëîâîãî”, ÿêèé íàçè-
âàºòüñÿ “Òðèâîæíà â³ä-
ïóñòêà àäâîêàòà Ëàð³íî¿”
áóëî ïîêàçàíî ìèíóëîãî
ðîêó íà “²íòåð³”, é íà-
ñê³ëüêè ÿ çíàþ, â³í ìàâ
äîñèòü íåïîãàí³ ðåéòèíãè,
éîãî íàâ³òü ïîò³ì ïîâòî-
ðþâàëè, ³ çàðàç ïðîäàºòü-
ñÿ äèñê. Ïåðøèé õóäîæ-
í³é ô³ëüì çà ìî¿ì ñöåíà-
ð³ºì — öå “Òóïèê”.
Êíèæêà öÿ òàê äîñ³ ³ íå
âèäàíà, ô³ëüì áóëî çíÿòî
çà ïîâ³ñòþ “Òóïèê äëÿ âò³-
êà÷à”, íàäðóêîâàíîþ â
æóðíàë³ “Êè¿â” 1996-ãî
ðîêó. Öå áóâ ºäèíèé
ô³ëüì, çíÿòèé ñòóä³ºþ
Äîâæåíêà ó 1998 ðîö³. Çí³-
ìàâ Ãðèãîð³é Êîõàí. Ó
öüîãî ô³ëüìó äóæå ö³êàâà
äîëÿ: éîãî âñ³ êðèòèêóâà-
ëè, ³ êðèòèêóâàëè ñïðàâåä-
ëèâî, â³í íå ï³øîâ â ðî-
ñ³éñüêèé ê³íîïðîêàò, áî
Ì³íêóëüò íå ïðîäóáëþâàâ
ðîñ³éñüêîþ. Çàòå éîãî
ìîæíà çàðàç çíàéòè àáî â
ðàíêîâîìó, àáî â ãëèáîêî
í³÷íîìó åô³ð³ íà ÿêîìó-
íåáóäü óêðà¿íñüêîìó êàíà-
ë³ ùîíàéìåíøå äâà ðàçè
íà ð³ê. Â³í º ïàëè÷êîþ-
âèðó÷àëî÷êîþ äëÿ òåëåêà-
íàë³â, êîëè òðåáà ïîêàçà-
òè ñó÷àñíèé óêðà¿íñüêèé
ô³ëüì, çíÿòèé íà ñó÷àñíî-
ìó óêðà¿íñüêîìó ìàòåð³àë³,
³ ìåí³ öå ïðèºìíî

Розмовляв
Петро ЩЕРБИНА,

спеціально для “Хрещати а”

ОВНИ
Саме життя для вас — незорана

цілина, що потреб є старанно о ос-
воєння. Налашт йтеся на ви онання
б дь-я ої р тинної роботи, я а ви-
ма ає посидючості, онцентрації сил
та ва и, і продемонстр йте свою
працьовитість. Керівництво щедро
вина ородить за це. При од ліпше
не ш ати — зміна обстанов и в по-
ш ах вражень, порожнє базі ання
тіль и наш одять я ості праці, запля-
м ють реп тацію. Зміцнюйте сімей-
ні зи та розважайтеся в парі з бла-
овірним.

ТЕЛЬЦІ
Я поєднати творчість із заробіт-
ом? Реаліз вати ці авий прое т і от-
римати добрий приб то ?.. Питання
с ладні для вашої пра тичної нат ри,
але част ово виріш вані, я що це сто-
с ється впоряд вання домашньо о
нізда. Можна оновити меблі, зроби-
ти осметичний ремонт або придба-
ти зі сма ом дібран річ для дом в
стилі останньої дизайнерсь ої моди.

БЛИЗНЯТА
Через неправильн самооцін , о-

нор ви ризи єте наламати дров не
тіль и з домочадцями, а й з оле а-
ми. Прибор айте джина на опиче-
них образ — він отр ює д ш ! Пра -
ніть до стабільності в сімейних сто-

с н ах, до оджайте рідним і не від-
чалюйте від ар’єрно о бере а, ар-
динальних заходів ініціювати не вар-
то, вас самі по лич ть. Головне —
поч ти д х про рес в професійній
сфері та надол ж вати з аяне в осо-
бистом житті, де поч ття, етична
чистота, дбайливість віді рають о-
ловн роль.

РАКИ
Б дьте пильними, не розповідай-

те се ретів малознайомим людям,
від ривайтесь тіль и тим, ом щи-
ро довіряєте, др зям із пра тичною
жил ою насамперед. Ризи єте за
с р п льозними розрах н ами не
побачити “слона” і потрапити на а-
чо дезінформації. Енер опотенціал
вас висо ий, але зробити все та ,

я хочеться, не вийде, потрібно о-
опер ватися з діловими (шлюбними)
партнерами і віддавати ермо їм
р и, ле ень о й ненав’язливо під-
штовх ючи до правильно о рішення.

ЛЕВИ
Ви нині расивіші, привабливіші, й

цим ба атством треба неодмінно
с ористатися в повся денном жит-
ті, особливо для облашт вання сер-
дечних справ. На тр дових теренах
потрібен висо ий рівень професіо-
налізм , пра тичні нави и. Раціо-
нальний підхід під час реалізації ді-
лових прое тів, ви онання сл жбо-

вих замовлень обов’яз овий, бо мо-
ж ть вини н ти розбіжності з оле-
ами, приятелями через фінанси. Я
аж ть, др жба др жбою, а роші на-
різно. Зваж йте всі плюси й мін си.
Ви — ч довий осподарни , і розба-
зарювання енер етичних та матері-
альних рес рсів в ім’я процвітання
спільно о бізнес неприп стиме.

ДІВИ
Утримайтеся від інновацій в ар’-

єрній сфері (т т се непередбач ва-
но), шефа і співробітни ів драт є ваш
раж. І не важливо, ерівни ви чи

підле лий — ш айте точ и доти в
приємних відвертих розмовах. Саме
т т особиста чарівність стане ч до-
вим важелем ре лювання сл жбо-
вих та фінансових відносин. І
пам’ятайте про поч ття власної ід-
ності, розв’яз ючи ар’єрні пробле-
ми, адже ви фахівець широ о о про-
філю, майстер на всі р и, і знайти
адров замін вам с ладно.

ТЕРЕЗИ
Лінія партизансь о о фронт про-

ля атиме через сл жбовий офіс.
Щоб вийти переможцем, не потріб-
но інтри вати, маніп лювати д м а-
ми оточення, безцеремонно нав’яз -
вати свої по ляди. Пам’ятайте про
особист харизм (нею на ородив
Творець), саме завдя и їй вам по си-
лі ори повалити, зачар вати потріб-

них людей і створити з р тинних б д-
нів свято життя! Займайтеся добро-
чинністю, ви орінюйте с п ватість,
обов’яз ово поверніть бор и.

СКОРПІОНИ
Про спо ій заб дьте. Саме перчин-
а е стрим стане ч довим стим лом
на шлях до дося нення армонійних
взаємин з оханим. Б дьте посл жли-
вими, т рботливими, дбайте про
спільний поб товий і психоло ічний
омфорт. У разі сваро спальня ви-
явиться ч довим місцем для прими-
рення, інтимні стос н и обіцяють іди-
лію в шлюбном союзі. У ар’єрі ро-
бити став на др жню підтрим чо-
лові а-шефа не варто, а ось я що вам
хтось із жіно - ерівни ів симпатиз є,
без ва ань цим с ористайтеся.

СТРІЛЬЦІ
Кар’єрний аврал розпалі! Лево-

в част сил і творчих резервів до-
ведеться ин ти саме в цю сфер .
Ле о не б де, адже начальство
сприймає вас я механічно о робо-
та, вима аючи ма симальної профе-
сійної самовіддачі, відповідальності,
дисципліни. За щонайменший про-
ол б де по арання, а злостиві он-
ренти ще й ставитим ть підніж и.

А втім, не все та с мно, я що по-
ряд з вами є рідні д шею люди (а
вони завдя и вашій чарівності, о-
м ні абельності, ер диції, інтеле т
повинні б ти обов’яз ово!).

КОЗОРОГИ
Я що свої дії спрям єте на само-

ре лам , щоб виплесн ти на п блі-
най раще, продемонстр вати до-

свід, таланти — роздрат єте оле ,
а борці за правд зіпс ють сл жбо-

вий мі ро лімат, підсиливши он-
фронтацію. Облиште до матичне мо-
ралізаторство, ні о о не “пиляйте”
за недолі и, помітні під л пою. Б -
д йте стос н и на д ховном тяжін-
ні й любові, адже світ тримається не
тіль и на матеріальних цінностях!

ВОДОЛІЇ
У б дівлі вашо о щастя др жба

зводить стіни, охання творює -
пол, а матеріальна с ладова с ріп-
лює “цементом”. Цьо оріч триває
перевір а на міцність, ви повинні
мислити лобально, сл хаючи сер-
це, і змінювати долю без страх пе-
ред тр днощами. Що либше змо-
жете прони н ти в с ть подій, то
більших рез льтатів дося нете, але
тіль и в стані спо ою та армонії.
Поняття “чесні” й “бр дні” роші в
бізнесі д же а т альне. Не запля-
м йте р неохайними фінансови-
ми маніп ляціями, через я і йтиме
“білий і чорний нал”.

РИБИ
Тема партнерсь их стос н ів за-

остриться.Щоб до одити обранцям
(і долі!), потрібно б ти “чистьохами”,
жити за планомірним рафі ом, ви-
являти дбайливість і талант ощадли-
во о осподаря, не смітити рошима.
Ви онати це проблематично. А втім,
я що не виносити сміття з хати, при-
хов вати від інших свої плани, вино-
ш вати і леліяти зад ми— все с ла-
деться! У вас є таємні по ровителі —
посланці Творця. У щонайменшій
ритичній сит ації вам допомож ть,
я за помахом аз ової палич и

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (6—12 âåðåñíÿ)
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Про рама “Молода Літерат ра”, що виходить
на Радіо “Київ 98FM” традиційно знайомить
читачів “Хрещати а” зі своїми остями, я і
відповідали в ефірі на запитання вед чо о і
читали свої твори. Цьо о раз остем літера-
т рної про рами б в відомий раїнсь ий
письменни Андрій Ко отюха.
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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  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1662
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Êè¿â îë³ìï³éñüêèé
Ó ñóáîòó â ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ âåëèêå 
ñïîðòèâíå ñâÿòî

Ó öåé äåíü ãîëîâíà ïëîùà ñòî-
ëèö³ ïîêàæå êèÿíàì áàãàòî ïðè-
ºìíèõ ñþðïðèç³â. Îäèí ³ç íèõ —
áîãàòèðñüêå øîó. Íà âñ³õ îõî÷èõ
î÷³êóþòü çìàãàííÿ: ïåðåíåñåííÿ
"âàë³ç" âàãîþ ó 171 êã êîæíà íà
ìàêñèìàëüíó â³äñòàíü (ðåêîðä ñâ³-
òó — 39 ì, ðåêîðä Óêðà¿íè — 19
ì, ÿêèé âñòàíîâèâ Âàñèëü Â³ðàñ-
òþê), ï³äíÿòòÿ öèðêîâî¿ ãàíòåë³
(äàìáë) âàãîþ ó 192 êã íà ðàçè
(ðåêîðä — 15 ðàç³â, ðåêîðä Óêðà-
¿íè — 8 ðàç³â ó Âàñèëÿ Â³ðàñòþ-
êà), ïåðåòÿãóâàííÿ êàíàòó òîùî.
Ïîíàä 20 ôåäåðàö³é ç îë³ìï³é-
ñüêèõ òà íåîë³ìï³éñüêèõ âèä³â
ñïîðòó ðîçòàøóþòüñÿ íà öåí-
òðàëüí³é âóëèö³ Êèºâà, äå íà ñïå-

ö³àëüíî îáëàøòîâàíèõ ñïîðòèâ-
íèõ ìàéäàí÷èêàõ ïðåäñòàâëÿòü
ñâî¿ âèäè ñïîðòó. Äëÿ âñ³õ çàö³-
êàâëåíèõ ïðîâåäóòü ìàéñòåð-êëà-
ñè âèõîâàíö³ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ
øê³ë òà ¿õí³ òðåíåðè, ÷åìï³îíè òà
ïðèçåðè Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, ÷åì-
ï³îíàò³â ñâ³òó òà ªâðîïè, âåòåðà-
íè ñïîðòó. Öüîãî ðîêó ó çàõîä³
âïåðøå â³çüìóòü ó÷àñòü ïðåäñòàâ-
íèêè ê³ííîãî ñïîðòó, ÿê³ ïðîäå-
ìîíñòðóþòü åëåìåíòè âè¿çäêè, à
ä³òè çìîæóòü ïîâòîðèòè ïîáà÷åíå
íà ïîí³. Òðèàòëîí³ñòè ïîêàæóòü
çàõîïëþþ÷³ çìàãàííÿ ç äóàòëîíó
(á³ã òà ¿çäà íà âåëîñèïåäàõ), à òà-
êîæ ìàéñòðè õîêåþ ç øàéáîþ ïî-
ä³ëÿòüñÿ ñåêðåòàìè òåõí³÷íèõ

ïðèéîì³â. Îêð³ì ìàéñòåð-êëàñ³â,
íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ïðîâå-
äóòü â³êòîðèíó "Çíàâåöü îë³ìï³é-
ñüêîãî ñïîðòó" òà êîíêóðñ ìàëþí-
ê³â íà ñïîðòèâíó òåìàòèêó.

Ó ðàìêàõ Îë³ìï³éñüêîãî óðîêó ç
5 äî 13 âåðåñíÿ 2009 ðîêó â ñòî-
ëèö³ â³äáóâàòèìóòüñÿ Äí³ â³äêðè-
òèõ äâåðåé íà âñ³õ ñïîðòèâíèõ ñïî-
ðóäàõ, óðî÷èñò³ çóñòð³÷³ ç ó÷àñíè-
êàìè, ïåðåìîæöÿìè ³ ïðèçåðàìè
ë³òí³õ, çèìîâèõ Îë³ìï³éñüêèõ, Ïà-
ðàë³ìï³éñüêèõ ³ Äåôë³ìï³éñüêèõ
³ãîð, ïðîâ³äíèìè ñïîðòñìåíàìè,
òðåíåðàìè, ôàõ³âöÿìè ³ âåòåðàíà-
ìè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó.
Ìàëî òîãî, îë³ìï³éñüêèé óðîê áó-
äå ïðîâåäåíî â óñ³õ çàãàëüíîîñâ³ò-
í³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñòîëèö³.

Çàõ³ä ïðîéäå ï³ä ãàñëîì: "Ñòàíü
ó ðÿäè îë³ìï³éö³â!". Çà ñëîâàìè
îðãàí³çàòîð³â, ïðîâåäåííÿ Âñå-
óêðà¿íñüêîãî îë³ìï³éñüêîãî óðî-
êó ñëóãóº ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè ³ ñïîðòó â ñòîëèö³, à óñï³õè
îë³ìï³éñüêèõ ÷åìï³îí³â áóäóòü
ïðèêëàäîì äëÿ êèÿí ³ ãîñòåé ñòî-
ëèö³ é ñïîíóêàòèìóòü äî çàíÿòü
ñïîðòîì

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ó öåíòðàëüíèõ òà ñõ³äíèõ îá-

ëàñòÿõ íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé,
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+22°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ; íà
óçáåðåææ³ Êðèìó äî +23°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+19...+25°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +19...+21°Ñ, âíî÷³ +15...+18°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +16...+18°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù.
Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +19...+23°Ñ,
âíî÷³ +14...+16°Ñ

Проведення Все раїнсь о о олімпійсь о о ро сприятиме розвит фізичної льт ри і спорт столиці
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Кольороподіл А2
(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимир�

ська, 51�а,

репроцентр 

газети «Хрещатик».

Тел.: 235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.

kiev.ua

Усі види

додрукарських 

робіт.

“Золоті ворота” для народних танців
Аби побачити на власні очі, я танцюють в інших раїнах світ , не

потрібно дале о їхати. Сьо одні в Києві старт є ІІ Міжнародний моло-
діжний фоль лорний хорео рафічний фестиваль "Золоті ворота", ор-
анізований Шевчен івсь ою РДА та дитячою ст дією раїнсь о о тан-
цю "Барвіночо ". Цьо о ро по азати свою майстерність до столиці
приїд ть оле тиви з Італії ("Monte Patulo" of SantТAngelo, Рим), Вели-
ої Британії ("Podilya", Манчестер), Індії (Folk solo, Делі), Молдови
("Mioriza", Кишенів) та Росії (зраз ова хорео рафічна ст дія "ЕТНОС",
Мос ва). Різноманіття раїнсь их народних танців представлять дер-
жавна дитяча хорео рафічна ст дія раїнсь о о танцю "Барвіночо ",
театр танцю хорео рафічних мініатюр "Цвіт папороті", ансамблі "Ка-
линонь а", "Вербичень а" та "Дніпряноч а". Особливість фестивалю в
том , що танцювальн про рам ви он ють тіль и дитячі та молодіж-
ні оле тиви.
Видовищна частина фестивалю розпочинається 5 вересня. О 14-ій

одині в пар Шевчен а охочі змож ть взяти майстер- ласи з хорео-
рафії та ознайомитися з вистав ою-презентацією раїн — часниць
фестивалю. Та ож там провед ть для охочих заняття з живопис , пре-
зент ють вистав -вернісаж робіт малярства юних х дожни ів Шевчен-
івсь о о район м. Києва та арт-прое т просторі — де оративне пан-
но "Килим др жби з червоних троянд". О 16-ій одині часни и фес-
тивалю вир шають свят овою ходою від в лиці Бо дана Хмельниць о-
о Хрещати ом та Європейсь ою площею. І о 18.00 вони від риють ІІ
Міжнародний молодіжний фоль лорний фестиваль "Золоті ворота" на
естраді Місь о о сад Центрально о пар льт ри і відпочин . 6 ве-
ресня в рам ах фестивалю часни и дад ть бла одійний онцерт лі-
нічном санаторії "Жовтень". О рім онцертних вист пів, ості столи-
ці збираються ознайомитися з пам’ят ами Києва та йо о льт рним
надбанням. 8 вересня о 19.00 в Центрі льт ри і мистецтв відб деть-
ся за риття фестивалю, а та ож презентація нової пісні раїнсь ої
фоль лорної співач и Каті Чілі з хорео рафічною постанов ою дитячої
ст дії "Барвіночо ".

Джаз на березі моря
З 10 до 14

вересня -
р о р т н о м
римсь ом

містеч від-
б деться що-
річний фести-
валь "Джаз
Ко тебель" .
Цьо о ро ,
о рім відомих
джазових віт-
чизняних та
з а р б і ж н и х
ви онавців із
Польщі, Росії,
Білор сі, Бри-
танії та інших
раїн, на фес-
тивалі б де
представлено
й не джазових
м зи антів. Серед них — рт "Гайдама и", що вист плять спільно з
польсь ими м зи антами ( оле тив Voo Voo), петерб рзь а ро - р па
Tequilajazzz і навіть нічні діджейсь і сети. На д м ор анізаторів, це
значно розширить про рам фестивалю й зал чить ширше оло сл -
хачів.
Я і мин ло о ро , працюватиме дві сцени. Традиційна Волошин-

сь а — для прихильни ів знаних джазових стандартів — і Nu Jazz,
що на території пляж біля підніжжя ори Юн е. Особливістю Воло-
шинсь ої сцени стане те, що ожен із трьох днів віддад ть різним інст-
р ментам, в том числі й во ал . Тобто — день са софон , ітари і
во ал .
Вед чим фестивалю, я завжди, вист пить Оле сій Ко ан.

Марія БЄЛЯЄВА, Леся НАЙДЮК,
"Хрещати "

Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”

Îêñàíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Столична влада підтримала ідею Національно о олім-
пійсь о о омітет У раїни провести Все раїнсь ий
олімпійсь ий ро . Основний захід відб деться завтра,
5 вересня, на майдані Незалежності і на в лиці Хреща-
ти (від в лиці Городець о о до в лиці Б. Хмельниць-
о о) з 12.00 до 16.00.

За рите а ціонерне товариство

«Енер о енер юча омпанія
«ДАРтеплоцентраль»

Повідомляє споживачів теплової енер ії, з я ими ладені до овори
на постачання теплової енер ії ви ляді арячої води, про змін
тарифів на серпень та вересень 2009 p., з ідно з розпорядженням
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 31 серпня 2009 р. № 981 “Про
затвердження тарифів на теплов енер ію, встановлення та
по одження тарифів на ом нальні посл и з централізовано о
опалення і постачання арячої води для населення”.

З пова ою, Адміністрація, ЗАТ ЕК «ДАРТЕЦ»

Апеляційний с д м. Києва ви ли ає Чеч лінаМи ол Володимировича (м. Київ, пров. Че істів,
10, в. 68) с дове засідання справі № 22-8903 за апеляційною с ар ою Ремесленні ової Т. І.
на рішення Печерсь о о районно о с д м. Києва від 6.12.07 р. справі за позовом Чеч ліна О. М.
до Чеч ліна М.В. про визнання права орист вання жилим приміщенням, призначене на
30.09.2009 р. о 16.00, відб деться за адресою: м. Київ, Солом’янсь а пл., 2-а, с ддя Амелін В.І.

Ви зобов’язані повідомити про причини неяв и.
Роз’яснюємо, що разі неяв и за ви ли ом с д або неповідомлення с д про причини

неяв и або визнання с дом причин неяв и неповажними, справ б де вирішено с дом ваш
відс тність на підставі наявних даних та до азів.

С ддя B. І. Амелін


