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Êèÿíè â áåçïåö³
Ï³ä ÷àñ íàâ÷àíü àâàð³éíî-ðÿòóâàëüí³ ï³äðîçä³ëè äîáðå âïîðàëèñÿ 
ç³ ñêëàäíèìè çàâäàííÿìè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Масштабні навчання аварійно-рят вальних
бри ад під час мовних надзвичайних сит -
ацій тривали вчора столиці. Та , Дніпров-
сь ом район фахівцям довелося асити по-
жеж та звільняти потерпілих із забло овано-
о трамвая, в Голосіївсь ом — лі відов вати
наслід и вито з цистерни небезпечно о
хлор . В обох випад ах рят вальни и май-
стерно впорались із завданням. Ор анізатори
навчань ставили за мет перевірити опера-
тивність і взаємодію в роботі одраз іль ох
рят вальних підрозділів — пожежни ів, меди-
ів, ДАІ, ом нальних сл жб та частин цивіль-
но о захист . Рез льтати свідчать, що ияни
захищені надійно.

Ó÷îðà áëèçüêî 11-¿ ãîäèíè ÷èìàëî ïåðåõîæèõ íà âóëè-
ö³ Ïàâëà Óñåíêà áóëè ñïàíòåëè÷åí³. Ïîáëèçó Äàðíèöü-
êîãî òðàìâàéíîãî ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíîãî äåïî ç³áðà-

ëàñÿ ñèëà-ñèëåííà ñïåöòåõí³êè: ïîæåæí³, ìàøèíè øâèä-
êî¿ äîïîìîãè, ïåðåñóâí³ õ³ìëàáîðàòîð³¿. “Ùî ñòàëîñÿ?” —
ö³êàâèëèñÿ ëþäè â ðÿòóâàëüíèê³â. Äîâ³äàâøèñü, ùî â ì³ñ-
ò³ ðîçïî÷àëèñÿ îïåðàòèâí³ íàâ÷àííÿ, âñ³ ïîëåãøåíî ç³òõà-
ëè ³... çàëèøàëèñÿ ïîäèâèòèñÿ, ùî áóäå äàë³.

Çà “ëåãåíäîþ”, íàïîâíåíà ñîëÿðêîþ àâòîöèñòåðíà íà
ïîâí³é øâèäêîñò³ âð³çàëàñÿ â ïåðåïîâíåíèé ïàñàæèðàìè
òðàìâàéíèé âàãîí. ×åðåç àâàð³þ ñòàâñÿ âèò³ê 60 ë³òð³â ãî-
ðþ÷î¿ ðå÷îâèíè ³ ñïàëàõíóëà ïîæåæà. Çà ê³ëüêà õâèëèí
íà ì³ñöå ïîä³¿ ïåðøèìè ïðèáóëè ðÿòóâàëüíèêè ç òðàì-
âàéíîãî äåïî òà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó. Íåâäîâç³ ¿ì íà
äîïîìîãó ïðè¿õàëè ï³äðîçä³ëè êîìóíàëüíî¿ àâàð³éíî-ðÿ-
òóâàëüíî¿ ñëóæáè “Êè¿âñüêà ñëóæáà ïîðÿòóíêó”. Çàâäÿêè
ñïåöîáëàäíàííþ, çîêðåìà ïîòóæíèì ã³äðàâë³÷íèì íîæè-
öÿì, âîíè ðîçð³çàëè äâåð³ âàãîíà òà çâ³ëüíèëè çàáëîêî-
âàíèõ ïàñàæèð³â. Ïîñòðàæäàëèõ òàêîæ åâàêóþâàëè ÷åðåç
ðîçáèò³ â³êíà. “Îáïå÷åíèì” ³ “îáãîð³ëèì” îïåðàòèâíó äî-
ïîìîãó íàäàâàëè ìåäèêè.

Òèì ÷àñîì ðÿòóâàëüíèêè ø³ñòíàäöÿòî¿ ïîæåæíî¿ ÷àñ-
òèíè ïðèáîðêàëè âîãîíü, à õ³ì³êè äåçàêòèâóâàëè óðàæå-
íó ñîëÿðêîþ òåðèòîð³þ. Îñòàíí³ìè “ï³ä÷èñòèëè” ì³ñöå
àâàð³¿ — ïîíàä 80 êâàäðàòíèõ ìåòð³â — ïðàö³âíèêè øëÿ-
õîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ ä³ëüíèö³ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ Îëåã

Êàìåíºâ, ìåòîþ ìàñøòàáíèõ íàâ÷àíü º âçàºìîä³ÿ îä-
ðàçó ê³ëüêîõ ï³äðîçä³ë³â. “Òîáòî ïåðåâ³ðÿþòü, ÿê ä³þòü
ó ðàç³ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ ïîæåæíèêè, ìåäèêè, ïðà-
ö³âíèêè ÄÀ², ï³äðîçä³ëè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, êîìóíàëü-
í³ ñëóæáè ðàéîíó,— ïîÿñíèâ â³í.— Òàê³ íàâ÷àíí³ ìè
ïðîâîäèìî â ðàéîí³ ðàç íà òðè ðîêè. Ââàæàþ, ùî âñ³
ï³äðîçä³ëè äîáðå âïîðàëèñÿ ç ïîñòàâëåíèì çàâäàííÿì.
Àäæå ç ìîìåíòó âèêëèêó ³ äî ïîâíî¿ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³ä-
ê³â òåõíîãåííî¿ êàòàñòðîôè ¿ì çíàäîáèëîñÿ 25—30 õâè-
ëèí”.

Çà ñëîâàìè êîìàíäèðà “Êè¿âñüêî¿ ñëóæáè ïîðÿòóíêó”
Ðîìàíà Òêà÷óêà, çëàãîäæåíî ä³ÿëè ñïåöï³äðîçä³ëè ³ ï³ä
÷àñ ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³. Òóò ïîáëèçó ïëàòôîðìè “Âèäóáè÷³” (íà çàë³çíè÷-
íîìó ïåðåãîí³ ì³æ ñòàíö³ÿìè “Äàðíèöÿ” òà “Êè¿â-Ìîñ-
êîâñüêèé”) ÷åðåç ñõîäæåííÿ ç ðåéîê ÷îòèðüîõ öèñòåðí
ñòàâñÿ âèò³ê íåáåçïå÷íîãî õëîðó”.

“Íà ì³ñö³ ïðèãîäè ôàõ³âö³ âñòàíîâèëè áàíäàæ, çðîáè-
ëè âîäÿíó çàâ³ñó,— ðîçïîâ³â â³í.— Ò³ëüêè â öüîìó ðàç³
êîðèñòóâàëèñÿ âæå íå âîãíåòðèâêèìè, à ³íäèâ³äóàëüíè-
ìè çàñîáàìè çàõèñòó, íàñàìïåðåä õ³ì³÷íèìè êîñòþìàìè”.
Ï³ä ÷àñ íàâ÷àíü ìîäåëþâàëè íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿, ÿê³,
íà æàëü, äîâîë³ ÷àñòî áóâàþòü ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³, òî-
ìó òàê³ òðåíóâàííÿ ïëàíóþòü ïðîâåñòè â óñ³õ ñòîëè÷íèõ
ðàéîíàõ
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Âèéøëà òðåòÿ êíèæêà 
êè¿âñüêîãî ìåðà 
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî

Ñüîãîäí³ ó ïðîäàæ íàä³éäå âæå òðåòÿ
êíèæêà ñòîëè÷íîãî ãîëîâè ï³ä íàçâîþ “²ñ-
òîð³ÿ óñï³õó. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé”. Çà ñëî-
âàìè äèðåêòîðà õàðê³âñüêîãî âèäàâíèöòâà
“Ôîë³î” Îëåêñàíäðà Êðàñîâèöüêîãî, âèäàí-
íÿ ìàº íàêëàä 11 òèñ. ïðèì³ðíèê³â, êîæåí ³ç
ÿêèõ êîøòóâàòèìå îð³ºíòîâíî 30—50 ãðè-
âåíü. Ó ô³ðìîâèõ êíèãàðíÿõ âèäàâíèöòâà
êíèæêà ç’ÿâèòüñÿ äî â³âòîðêà, à òðîõè ï³çí³-
øå ³ â ³íøèõ ì³ñöÿõ ïðîäàæó

Òðè ä³ëÿíêè 
“Åë³òà-öåíòðó” âèñòàâëÿòü
íà àóêö³îí

Íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ïðî âè-
êîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê “Åë³òà-öåí-
òðó” äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ïîñòðàæäà-
ëèõ â³ä àôåð ö³º¿ êîìïàí³¿ ÊÌÄÀ ãîòóº ïåð-
ø³ òðè ç øåñòè ä³ëÿíîê äî àóêö³îíó. Ìàé-
äàí÷èêè çàïðîïîíóþòü ³íâåñòîðàì ³ çàáóäîâ-
íèê ³ç íàéâèã³äí³øèìè äëÿ åë³ò³âö³â óìîâà-
ìè çâîäèòèìå æèòëî. Ð³øåííÿ ïðî àóêö³îí
ï³äòðèìàëè ñàì³ ïîñòðàæäàë³. “Ìè ïðîâåëè
çáîðè ïîòåðï³ëèõ ³ ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ íèìè
áóëî ï³äïèñàíî ïðîòîêîëè”,— ïîâ³äîìèâ 
â. î. çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð
Ãîëîâà÷. Çà éîãî ñëîâàìè, íåâåëè÷êà ïðîá-
ëåìà áóëà â òîìó, ùî ïîòåðï³ë³ ñàì³ íå ìîã-
ëè âèçíà÷èòèñÿ, êîãî ñåëèòè ó ïåðøèõ íî-
âîçáóäîâàíèõ áóäèíêàõ — òèõ, õòî ³íâåñòó-
âàâ ó áóäèíêè ñàìå çà öèìè àäðåñàìè, ÷è òèõ,
õòî ïðîïëàòèâ óñ³ 100 % âàðòîñò³ æèòëà. Íè-
í³ åë³ò³âö³ ïîðîçóì³ëèñÿ ì³æ ñîáîþ. Íà àóê-
ö³îí áóäå âèñòàâëåíî ä³ëÿíêè íà ïðîñïåêò³
Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, âóëèöÿõ Êóðíàòîâñüêî-
ãî òà Ïåòðà Çàïîðîæöÿ

Êè¿â ãîòîâèé 
äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ïîâ³äîìèëî ïðî ãîòîâí³ñòü æèòëîâîãî
ôîíäó ñòîëèö³ äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. “Óñ³
æèòëîâ³ áóäèíêè îáñòåæåíî é ñêëàäåíî â³ä-
ïîâ³äí³ àêòè ãîòîâíîñò³ îá’ºêò³â òåïëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà äî ðîáîòè â îïàëþâàëüíèé ñå-
çîí”,— éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ óïðàâë³ííÿ.
Íàðàç³ çàïîâíåí³ ³ ãîòîâ³ äî ïîäà÷³ òåïëîíî-
ñ³ÿ 99,5 % ñèñòåì öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåí-
íÿ. Âîäíî÷àñ ñüîãîäí³ äî îïàëþâàëüíîãî ñå-
çîíó çàâåðøèëè ïîòð³áí³ ðîáîòè âñ³ ç ï³äçâ³ò-
íèõ ìåð³¿ ìåäè÷íèõ óñòàíîâ

Çà ðîçâèòîê òóðèçìó 
ó ìåð³¿ íàãîðîäèëè 
íàéêðàùèõ

Ó ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ âñåñâ³òíüîãî òà
âñåóêðà¿íñüêîãî Äí³â òóðèçìó ó ÊÌÄÀ â³ä-
áóëîñÿ íàãîðîäæåííÿ â³äçíàêàìè ì³ñüêîãî
ãîëîâè íàéêðàùèõ ïðàö³âíèê³â ö³º¿ ñôåðè.
“ß âïåâíåíèé, ùî îñíîâí³ çäîáóòêè òóðèñ-
òè÷íî¿ ãàëóç³ ñòîëèö³ ùå ïîïåðåäó. Òðåáà
ùå áàãàòî ïðàöþâàòè, àáè òóðèçì ó ñòîëè-
ö³ íàáóâ á³ëüøîãî äèíàì³çìó. Íàøå ì³ñòî
ñïðàâä³ âàðòå òîãî, ùîá â³äêðèòè âñüîìó
ñâ³òîâ³ ñâî¿ óí³êàëüí³ ïðèðîäí³ áàãàòñòâà,
ñàìîáóòí³ñòü ³ñòîð³¿, êóëüòóðè, íàðîäíèõ
çâè÷à¿â ³ òðàäèö³é”,— éøëîñÿ ó çâåðíåíí³
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî äî ôàõ³âö³â òóðèñ-
òè÷íî¿ ãàëóç³

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí 
ïðåçåíòóº ïðîåêò 
“Â³äåîñò³íà”

Ñüîãîäí³ î 17 ãîäèí³ ó Êè¿âñüêîìó ìóçå¿
ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà íà âóëèö³ Òåðåùåí-
ê³âñüê³é, 9, ó ðàìêàõ ïðîåêòó “Â³äåîñò³íà”,
â³äáóäåòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ âèñòàâêè “Rapture”.
ßê ïîâ³äîìèâ ñï³âîðãàí³çàòîð — Øåâ÷åí-
ê³âñüêà ÐÄÀ, öå âèñòàâêà ðîá³ò ãðóïè í³-
ìåöüêèõ õóäîæíèê³â. Íà í³é áóäå ðîçì³ùå-
íî ³íñòàëÿö³þ ç ôîòîãðàô³é, â³äåî, æèâîïè-
ñó, îñîáèñòèõ ðå÷åé, îáðàç³â êîìï’þòåðíèõ
³ãîð òîùî. Âñÿ öÿ ñþððåàë³ñòè÷íà ñóì³ø
ìàº âèêëèêàòè òðèâîæí³ ïî÷óòòÿ ãëÿäà÷³â.
Ñàìå òàê âèñëîâëþâàëèñÿ ãëÿäà÷³ â Áåðë³-
í³ òà â Ëàñ-Âåãàñ³, äå âæå åêñïîíóâàëàñÿ
“Rapture”

Âèðîáíèêè ïèâà âèçíàëè
íàï³é àëêîãîëüíèì
Ãðîìàäñüê³ñòü ï³äõîïèëà ³äå¿ êè¿âñüêî¿ âëàäè ïðî áîðîòüáó
ç àëêîçàëåæí³ñòþ
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Після то о, я місь а влада Ки-
єва неодноразово пор ш вала
питання пивно о ал о олізм ,
про ньо о нарешті за оворили
с спільстві. Учора проблем об-
оворили за частю представни-
ів ромадсь их ор анізацій, Ка-
бінет Міністрів, РНБО, медич-
них за ладів та власне омпа-
ній-виробни ів. І хоча деп тати
Верховної Ради досі не спро-
мо лися визнати, що пиво — це
ал о оль, часни и р ло о
стол цю істин визнали, та по-
одилися, що пиво здатне при-
звести до залежності. Вони під-
тримали ідею мерії Києва про
значні штрафи за продаж ал о-
олю неповнолітнім.

Ñîö³îëîãè ñòâåðäæóþòü, ùî Óêðà¿íà âè-
ïåðåäæàº âåñü ñâ³ò ³ç ïîøèðåííÿ àëêî-
ãîëüíî¿ çàëåæíîñò³ ñåðåä øêîëÿð³â. 36,3 %
õëîïö³â òà 28,4 % ä³â÷àò øê³ëüíîãî â³êó
ï’þòü ñïèðòíå ùîòèæíÿ, à 5,5 % òà
2,2 % — ùîäåííî. Ïðè÷îìó âîíè âæèâà-
þòü çàçâè÷àé ïèâî òà ñëàáîàëêîãîëüí³ íà-
ïî¿. Ó÷îðà ï³ñëÿ ð³øåíü òà ðåéä³â êè¿âñüêî¿
âëàäè çà ïðîáëåìó âçÿëàñÿ ãðîìàäñüê³ñòü.
Ïðåäñòàâíèêè ÿê ïðîâëàäíèõ ñòðóêòóð,
òàê ³ íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é ïðîâåëè êðóã-
ëèé ñò³ë “Ãóáèòü ä³òåé íå ïèâî?”.

Ãîëîâíèé íàðêîëîã Êè¿âùèíè Ãåííà-
ä³é Ç³ëüáåðáëàò çàÿâèâ, ùî “ïèâíèé àë-
êîãîë³çì” — ðåàëüíà çàãðîçà. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ÿâèùå äîñë³äæóâàëîñÿ ùå ç Õ²Õ
ñòîë³òòÿ. “Ó ìåíå â ïàïö³ 10 ³ñòîð³é ðå-
àëüíèõ õâîðèõ íà ïèâíèé àëêîãîë³çì. ² ó
íèõ óñ³ îçíàêè çàõâîðþâàííÿ — ïîãàíå

ñàìîïî÷óòòÿ, òðåìò³ííÿ, äîõîäèòü íàâ³òü
äî íàïàä³â”,— ñòâåðäæóº ë³êàð. Çà éîãî
ñëîâàìè, âæèâàòè öåé íàï³é êàòåãîðè÷-
íî çàáîðîíåíî äî 21 ðîêó, àäæå ó öüîìó
â³ö³ â³äáóâàºòüñÿ ô³çè÷íå òà ïñèõ³÷íå
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³. Âîäíî÷àñ, ÿê
ñâ³ä÷àòü öèôðè, ð³âåíü ïèâíîãî àëêîãî-
ë³çìó çð³ñ âäåñÿòåðî.

Ïðåäñòàâíèöÿ ÐÍÁÎ Ë³ä³ÿ Ñìîëà ââà-
æàº, ùî âæèâàííÿ ïèâà ïîøèðèëîñÿ ñå-
ðåä ìîëîä³ ÷åðåç ñôîðìîâàí³ ó ñóñï³ëü-
ñòâ³ ñòåðåîòèïè. “Ðåêëàìà çà ó÷àñò³ â³äî-
ìèõ îñ³á ïîêàçóº, ùî öå ñêëàäîâà óñï³ø-
íîãî òà ùå é çäîðîâîãî æèòòÿ, îñê³ëüêè
éîãî âæèâàþòü ñïîðòñìåíè. À ùå ïèâî ïî
êèøåí³ êîæíîìó”,— êàæå ïàí³ Ñìîëà.
Âîíà äîäàº, ùî âàæëèâèé ìîìåíò — ñè-
òóàö³ÿ â ñ³ì’¿. Ïðèáëèçíî 70 % ï³äë³òê³â
ìàéæå íå ñï³ëêóþòüñÿ ç³ ñâî¿ìè áàòüêà-
ìè, à ëèøå íàñë³äóþòü ¿õíþ ìîäåëü ïî-
âåä³íêè. Äîðîñë³ òåæ ï’þòü ³ ïîêàçóþòü
ïîãàíèé ïðèêëàä.

Ñàì³ âèðîáíèêè ïèâà ïðîáëåìó âèçíà-

þòü, ïðîòå âïåâíåí³, ùî ñïðàâà ñòîñóºòü-
ñÿ íå êîíêðåòíî ¿õíüî¿ ïðîäóêö³¿. ² íà-
âîäÿòü äàí³: ç 14 ë³òð³â ñïèðòíîãî, ùî
ïðèïàäàº íà îäíó îñîáó â Óêðà¿í³, ëèøå
3 ë³òðè — öå ïèâî, ðåøòà — ì³öí³ø³ íà-
ïî¿. Â³äòàê ïðîáëåìà â àëêîãîë³çì³, à íå
êîíêðåòíî â ïèâí³é çàëåæíîñò³. Ðàäíèê
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà “Ñëàâóòè÷à” ²ãîð
Òîâêà÷ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî ïèâî — òàêè
àëêîãîëü ³ äîñòóï äî íüîãî íåïîâíîë³òí³õ
òðåáà îáìåæèòè.

Ñâî¿ìè çàÿâàìè ïàí Òîâêà÷ ï³äòðèìàâ
³í³ö³àòèâè êè¿âñüêî¿ âëàäè òà ìåðà ñòîëè-
ö³ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ÿê³ ïåðøèìè
ïî÷àëè ðåàëüíî áîðîòèñÿ ç ïðîáëåìîþ.

“Çà ïðîäàæ àëêîãîëþ íåïîâíîë³òí³ì
òðåáà âñòàíîâèòè äóæå ñåðéîçí³ øòðàôè
³ âèñâ³òëþâàòè öå â ïðåñ³, òîä³ ñïðà-
öþº”,— âïåâíåíèé ïðåäñòàâíèê “Ñëàâó-
òè÷à”. ²ãîð Òîâêà÷ çàçíà÷èâ, ùî êîìïà-
í³¿-âèðîáíèêè ïèâà ãîòîâ³ íàâ³òü ô³íàí-
ñóâàòè ÿê³ñí³, åôåêòèâí³ ïðîãðàìè áî-
ðîòüáè ç àëêîãîë³çìîì

Ñó÷àñí³ ì³ëüéîíåðè ïîÿñíþþòü ñâîþ
ô³íàíñîâó óñï³øí³ñòü òèì, ùî ó íèõ êîæ-
íà êîï³éêà — íà ðàõóíêó. Áåðåæëèâî ñòà-
âèòèñÿ äî ãðîøåé âàðòî á íàâ÷èòèñÿ âñ³ì.
Çâàæàþ÷è íà òå, ùî çèìà âæå íà íîñ³,
ïðîáëåìà åíåðãîçáåðåæåííÿ º âêðàé àê-
òóàëüíîþ ñüîãîäí³. Òèì ïà÷å â ÷àñè åêî-
íîì³÷íî¿ êðèçè òà ïîäîðîæ÷àííÿ åíåðãî-
íîñ³¿â, ìàðíîòðàòíå ïîâîäæåííÿ ç åíåð-
ãîðåñóðñàìè — íåäîçâîëåíà ðîçê³ø. Òî-
ìó ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà íàâ÷èòè êèÿí
åêîíîìèòè åíåðã³þ. Ó ñòîëèö³ ðîçïî÷à-
ëèñÿ äí³ åíåðãîåôåêòèâíîñò³, ÿê³ òðèâà-
òèìóòü äî 6 æîâòíÿ. “Ìè îðãàí³çîâóºìî
âñ³ ìîæëèâ³ çàõîäè, àáè ïîïóëÿðèçóâàòè

åíåðãîçáåðåæåííÿ”,— çàçíà÷èâ íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïàëèâà, åíåð-
ãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ Îëåêñ³é Äå-
ìèäîâ.

Íàñê³ëüêè º áåðåæëèâèì äî åíåðã³¿,
â÷îðà ïðîäåìîíñòðóâàâ Îáîëîíñüêèé
ðàéîí. Òàì â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà “Òåïëî.
Òåïëèé ä³ì-2009”. Îçíàéîìèòèñÿ ç
îñòàíí³ìè íîâèíêàìè â òåõíîëîã³ÿõ
ïðèéøëè ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿ òà äåðæà-
íî¿ âëàäè, ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, çà-
êëàä³â îñâ³òè òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ïðåä-
ñòàâíèêè ÆÅÊ³â. Â³ò÷èçíÿí³ òà çàðóá³æ-
í³ ï³äïðèºìñòâà ïðåäñòàâèëè íà âèñòàâ-
ö³ íîâ³ âèäè ë³÷èëüíèê³â, îñâ³òëåííÿ, íà-

ñîñíîãî îáëàäíàííÿ, ÿêå äîïîìîæå çìåí-
øèòè âèòðàòè íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³
ïîñëóãè.

Äí³ åíåðãîåôåêòèâíîñò³ áåçïîñåðåäíüî
òîðêíóòüñÿ íå ëèøå ôàõ³âö³â åíåðãåòè÷-
íî¿ ãàëóç³ òà ïðåäñòàâíèê³â âëàäè. Àäæå
îäíèìè ò³ëüêè òåõíîëîã³ÿìè åêîíîìèòè
íå âèéäå. Òðåáà ïàì’ÿòàòè, ùî íàø êîì-
ôîðò çàëåæèòü íå ëèøå â³ä êîìóíàëüíèõ
ñëóæá, à é â³ä íàñ ñàìèõ. Òîìó ì³ñüêà
âëàäà çàïëàíóâàëà ÷èìàëî ³ ïðîñâ³òíèöü-
êèõ çàõîä³â. Çîêðåìà, ðàö³îíàëüíî âèêî-
ðèñòîâóâàòè åíåðãåòè÷í³ ðåñóðñè íàâ÷à-
òèìóòü ó ñòîëè÷íèõ øêîëàõ, à òàêîæ ç
åêðàí³â òåëåâ³çîð³â ³ øïàëüò ãàçåò.

Ïîäóìàòè ïðî çèìó ôàõ³âö³ ïåðåêîíó-
þòü óæå íèí³. Ç íåäîðîãèõ çàõîä³â ðàäÿòü
öóïêèì ïàïåðîì ÷àñòêîâî ïåðåêðèâàòè
âçèìêó âåíòèëÿö³éí³ îòâîðè â ñàíâóçëàõ,
âàíí³é ê³ìíàò³ òà êóõí³. Åôåêòèâíî çàõèñ-
òÿòü â³ä õîëîäó ³ ïîäâ³éí³ âõ³äí³ äâåð³.
Çàñêëåí³ áàëêîíè òà ëîäæ³¿ çáåðåæóòü äî
15 â³äñîòê³â òåïëà. À ÿêùî ðàìè ìåòàëå-
â³ ÷è ïëàñòìàñîâ³, òî âòðàòè çìåíøàòüñÿ
äî 25—30 â³äñîòê³â. Ù³ëèíè ó â³êîííèõ
ðàìàõ, à òàêîæ áàëêîíí³ äâåð³, êð³çü ÿê³
âèõîäèòü äî òðåòèíè òåïëà, óòåïëþþòü
ïîðîëîíîì, âàòîþ ÷è ì’ÿêîþ òêàíèíîþ,
çàêëåþþòü öóïêèì ïàïåðîì ÷è ëèïêîþ
ñòð³÷êîþ

Êèÿí íàâ÷àòü íåäîðîãî
ïåðåçèìóâàòè ó òåïë³
ßê ðàö³îíàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè åíåðã³þ ðîçïîâ³äàòèìóòü 
ó øêîëàõ òà ç åêðàí³â òåëåâ³çîð³â
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Дні енер оефе тивності розпочалися столиці. Першим свої енер-
озбері аючі техноло ії вчора продемонстр вав Оболонсь ий район
столиці. На виставці-семінарі "Тепло. Теплий дім-2009" вітчизняні
виробни и представили на о ляд с часне енер озбері аюче облад-
нання. Своєю чер ою, представни и державної, місь ої та районної
влади об оворили проблеми енер озбереження та шляхи підвищен-
ня енер оефе тивності. Про раціональне ви ористання енер оре-
с рсів роз аж ть і в столичних навчальних за ладах, а та ож по те-
левізор і на шпальтах азет.

Пиво в У раїні вживає пра тично ожен третій ш оляр
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Äìèòðî ÐOÄÅÍÊÎ: “Ìåðåæàì íåâèã³äíî
ìàñîâî çíèæóâàòè ö³íè
íàïåðåäîäí³ íîâîð³÷íèõ ñâÿò”
Äèðåêòîð Ì³æíàðîäíî¿ ìàðêåòèíãîâî¿ ãðóïè Óêðà¿íà 
ïðî ìàðêåòèíãîâó ñèòóàö³þ íà ñïîæèâ÷îìó ðèíêó
Нові рсові оливання на валютно-
м рин ще більше с ладнили
життя підприємцям. Адже за низь-
ої півельної спроможності ра-
їнців вони зм шені піднімати ціни
на свою прод цію. Через що пра-
цюють із мінімальною рентабель-
ністю. Ви рають та ій сит ації
підприємці, отрі працюють пре-
мі мі та низь ом ціновом се мен-
ті. Вони найменше відч вають на-
слід и ризи. Я их тенденцій варто
очі вати на споживчом рин ,
"Хрещати " роз азав дире тор од-
нієї з мар етин ових омпаній сто-
лиці.

— ×è ñïðàâäÿòüñÿ î÷³êóâàííÿ ùîäî ï³äâè-
ùåííÿ ö³í âèðîáíèêàìè âîñåíè íèí³øíüîãî ðî-
êó, ïðî ùî âèíè íàãîëîøóâàëè ùå âë³òêó, øòó÷-
íî ñòâîðþþ÷è ïîïèò?

— Äóìàþ, ùî â ïåðøó ÷åðãó ñèòóàö³ÿ çà-
ëåæèòü â³ä òîãî, ÷è áóäóòü ó âèðîáíèê³â îáî-
ðîòí³ êîøòè äëÿ ïîãàøåííÿ êðåäèò³â. Îäíèì
³ç ñïîñîá³â çíàéòè ö³ êîøòè º ï³äâèùåííÿ ö³í
íà ïðîäóêòè ìàñîâîãî ïîïèòó. Àëå, ç ³íøî-
ãî áîêó, ó çâ’ÿçêó ç³ çíèæåííÿì êóï³âåëüíî¿
ñïðîìîæíîñò³ ãðîìàäÿí öÿ ïîë³òèêà íå áóäå
åôåêòèâíîþ ³ ëèøå øêîäèòèìå ï³äïðèºì-
öÿì.

— ßê³ îðèã³íàëüí³ ìàðêåòèíãîâ³ õîäè çàñòî-
ñîâóþòü íèí³ êîìïàí³¿?

— Ó íàøîìó âèïàäêó âñå íîâå — öå äîáðå
çàáóäå ñòàðå. Êîìïàí³¿ ïîâåðòàþòüñÿ äî àê-
ö³é, ðîçïðîäàæ³â. Ïðèáëèçíî 70 â³äñîòê³â
êîìïàí³é øóêàþòü çì³íè â ñâî¿é ïðîäóêòî-
â³é ë³í³¿: çìåíøóþòü ö³íè àáî çá³ëüøóþòü,
òðåò³ — ïðîñòî âè÷³êóþòü.

— Òîæ ùî íàðàç³ ðîáèòè ñïîæèâà÷åâ³: êóïó-
âàòè ïðîäóêö³þ ³ òîâàðè øèðîêîãî âæèòêó ÷è
î÷³êóâàòè, äîêè ö³íè íà íèõ âïàäóòü?

— Óñå çàëåæèòü â³ä òîâàðó, çàðàç ìîæíà î÷³-
êóâàòè çíèæîê íà òîâàðè ñåçîííîãî ïîïèòó,
íàïðèêëàä, íà êîíäèö³îíåðè. Ç ³íøèìè òî-
âàðàìè ðàäæó çà÷åêàòè. Íàïðèêëàä, ö³íè íà
âåëèêó ïîáóòîâó òåõí³êó ìàþòü çíèçèòèñÿ îð³-
ºíòîâíî â ëþòîìó íàñòóïíîãî ðîêó. Àäæå ìå-

ðåæàì íåâèã³äíî ìàñîâî çíèæóâàòè ö³íè íà-
ïåðåäîäí³ íîâîð³÷íèõ ñâÿò. Ç îãëÿäó íà òå, ùî
òðàäèö³éíî â ñ³÷í³-êâ³òí³ ñïîæèâ÷à àêòèâ-
í³ñòü íàñåëåííÿ º íèçüêîþ, ãðàâö³ ðèíêó ð³-
òåéëó â³ä÷óòíî çíèæóâàòèìóòü ö³íè íà ïðî-
äóêö³þ ³ òîâàðè

Під от вала Ірина ДЕМКО,
спеціально для "Хрещати а"

Ãîò³âêà âñå ùå íåäîñòóïíà
Ëîìáàðäè âèäàþòü ãðîø³ ï³ä íåéìîâ³ðí³ â³äñîòêè

Êðèçà â áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³
ïîçáàâèëà á³ëüø³ñòü óêðà¿íö³â
"ìèòòºâèõ êîøò³â", ÿê³ ðàí³øå
áóëè äîñòóïíèìè â ðàìêàõ ñïî-
æèâ÷îãî êðåäèòóâàííÿ. Òà íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ñèòóàö³ÿ íå ïî-
ë³ïøèòüñÿ, ââàæàþòü àíàë³òèêè.
Çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, áàíêàì íà-
ðàç³ íåâèã³äíî äàâàòè ëþäÿì äî-
ñòóïí³ êîøòè. Àäæå ð³âåíü ïðîá-
ëåìíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ â áàíê³â-
ñüêîìó ñåêòîð³ ïðîäîâæóº çðîñ-
òàòè ³ íàðàç³ ñòàíîâèòü ó ìåæàõ
20—25 % êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ
óêðà¿íñüêèõ áàíê³â. Óñ³ æ ¿õí³
ïðèáóòêè íàðàç³ ñïðÿìîâàí³ íå
íà ðîçâèòîê ðîçäð³áíîãî êðåäè-
òóâàííÿ, à íà ôîðìóâàííÿ ðå-
çåðâ³â ï³ä ïðîáëåìí³ àêòèâè. Ò³
æ êðåäèòí³ ïðîãðàìè, ùî íàðà-
ç³ ä³þòü íà ðèíêó, äëÿ á³ëüøî-
ñò³ ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí àáî íå-
âèã³äí³ (ìàêñèìàëüí³ ñòàâêè ñÿ-

ãàþòü 80—100 % ð³÷íèõ), àáî íå-
äîñòóïí³.

"Á³ëüø³ñòü íèí³øí³õ áàíê³â-
ñüêèõ êðåäèòíèõ ïðîãðàì ðîçðà-
õîâàíà íà ïîãàøåííÿ äî 12 ì³ñÿ-
ö³â. Òîáòî áàíêè, êð³ì ïîñèëåí-
íÿ âèìîã äî ïîçè÷àëüíèê³â, òà-
êîæ õî÷óòü óïåâíèòèñÿ, ùî ö³
ãðîø³ ¿ì äîâîë³ øâèäêî ïîâåð-
íóòü. Òîæ àí³ ïðî äîñòóïíå ñïî-
æèâ÷å êðåäèòóâàííÿ, àí³ ïðî ïî-
çèêó íà 5—7 ðîê³â âçàãàë³ íå ìî-
æå áóòè ìîâè",— ñêàçàëà "Õðå-
ùàòèêó" êåð³âíèê ïîðòàëó "Ìà-
àí³ìî" Íàòàë³ÿ Øòàëòîâíà.

Êðåäèòí³ ñï³ëêè (ÊÑ), ÿê³ ðà-
í³øå àêòèâíî êîíêóðóâàëè ç áàí-
êàìè òà íàäàâàëè "ìèòòºâ³ êðå-
äèòè" íàñåëåííþ, íàðàç³ òàêîæ
ïåðåáóâàþòü ï³ä òèñêîì ïðîá-
ëåìíèõ ïîçèê. Àäæå ¿õ ÊÑ íàäà-
âàëè ãðîìàäÿíàì ç íèçüêèìè äî-
õîäàìè ³ äóæå ÷àñòî íàâ³òü áåç

äîâ³äêè ïðî ïðèáóòêè. Òîìó áà-
ãàòî ÊÑ íàðàç³ òàêîæ ïðèçóïè-
íèëè âèäà÷ó ãîò³âêè, íàâ³òü çà
çá³ëüøåíèìè ñòàâêàìè (ñåðåäí³
êðåäèòí³ ñòàâêè â ÊÑ ñòàíîâëÿòü
40—50 %.— "Õðåùàòèê").

Çà òàêèõ óìîâ äëÿ ñïîæèâà÷³â,
ÿê³ ïîòðåáóþòü ãîò³âêîâèõ êîøò³â,
ñüîãîäí³ àêòóàëüíèìè ñòàëè ïðî-
ïîçèö³¿ ëîìáàðä³â. Âîíè ïðîïîíó-
þòü äåäàë³ ãíó÷ê³ø³ ñõåìè òà çíè-
æóþòü ñòàâêè. Ïðè÷îìó æîðñòêèõ
áàíê³âñüêèõ âèìîã äî ïîçè÷àëüíè-
ê³â ó öüîìó ñåãìåíò³ ðèíêó íåìàº.

Òàê, îêðåì³ ìåðåæ³ ëîìáàðä³â ó
ñòîëèö³ ïðàöþþòü ö³ëîäîáîâî, â
çàñòàâó ïðèéìàþòü â³ä äð³áíî¿
öèôðîâî¿ òåõí³êè ³ á³æóòåð³¿ äî
êâàðòèðè, ïðîïîíóþòü ãíó÷ê³
ñõåìè ðîçðàõóíêó.

"Âëàñíå, ºäèíîþ óìîâîþ äëÿ
ïîçè÷àëüíèêà âèñòóïàº çàáåçïå-
÷åííÿ êðåäèòó. Òîáòî â³í ïîâè-
íåí áóòè ï³äêð³ïëåíèé ÿêîþ-íå-
áóäü çàñòàâîþ: ÷è ð³÷÷þ ç êîø-
òîâíèõ ìåòàë³â, ÷è ïðåäìåòîì ïî-
áóòîâî¿ òåõí³êè. ªäèíîþ çàñòà-
âîþ, ç ÿêîþ íå ïðàöþº á³ëüø³ñòü
ëîìáàðä³â â Óêðà¿í³, º íåðóõî-
ì³ñòü",— íàãîëîñèâ "Õðåùàòèêó"
äèðåêòîð ìåðåæ³ "Óí³âåðñàëüíèé
ëîìáàðä" ²âàí Äàøåâåöü.

Öå é ïðèâàáëþº âñå á³ëüøå
ñïîæèâà÷³â, äëÿ ÿêèõ áàíê³âñüê³
êðåäèòè ñòàëè íå ëèøå íåäîñòóï-
íèìè, äî òîãî æ â³äëÿêóþòü êî-

ëåêòîðñüê³ êîìïàí³¿. ßêùî ïîçè-
÷àëüíèê íå ìîæå àáî íå õî÷å ïî-
âåðòàòè êðåäèò ëîìáàðäó, â³í
ïðîñòî âòðà÷àº ñâîþ çàñòàâó. Áàí-
ê³âñüê³ æ ïîçè÷àëüíèêè çà áóäü-
ÿêèõ îáñòàâèí áóäóòü çìóøåí³ âè-
ïëàòèòè âñþ ñóìó êðåäèòó.

À âò³ì, ºäèíèì ì³íóñîì ëîìáàð-
äó º âèñîê³ ñòàâêè. Ùîì³ñÿ÷íà
êðåäèòíà ñòàâêà íà ðèíêó öèõ ïî-
ñëóã íàðàç³ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî
25 %. Îäíàê öå ùîì³ñÿ÷íà ñòàâ-
êà. Íà á³ëüøèé òåðì³í ëîìáàðäè
íå âèäàþòü ïîçèêè. Âîíè ìîæóòü
ëèøå ¿¿ ïîäîâæèòè ï³ä ÷àñ ñïëàòè
â³äñîòê³â íàïðèê³íö³ ì³ñÿöÿ. Òà-
êèì ÷èíîì, ùîðîêó ïðîöåíòíà
ñòàâêà ñòàíîâèòèòü äî 300 %.

Îäíàê, çà ñëîâàìè ²âàíà Äà-
øåâöÿ, ëîìáàðäè ïî÷àëè ïåðå-
ãëÿäàòè ñâî¿ ñòàâêè, àäæå íàñë³ä-
êè êðèçè íå îìèíóëè ³ öåé ñåã-
ìåíò ðèíêó. "Áåçóìîâíî, ÿêùî
áðàòè äî óâàãè íàø ëîìáàðä, òî
â íàñ º çðîñòàííÿ. Àëå âîíî ö³ë-
êîì íîðìàëüíå, ùî áóëî ³ äî êðè-
çè áàíê³âñüêîãî êðåäèòóâàííÿ, ³
ïîâ'ÿçàíå ç ðîçâèòêîì ðèíêó",—
íàãîëîñèâ ïàí Äàøåâåöü.

Òàêèì ÷èíîì, ÿêùî áàíê³â-
ñüêèé ñåêòîð ïðîäîâæóâàòèìå "çà-
ìîðîæóâàòè" êðåäèòóâàííÿ, íå-
çàéíÿò³ ñåãìåíòè êðåäèòíîãî ðèí-
êó ìîæóòü ïåðåðîçïîä³ëèòè ì³æ
ñîáîþ ëîìáàðäè. Àäæå ïîïèò íà
äîñòóïí³ ãðîø³ íå çìåíøóºòüñÿ

НН ОО ВВ ИИ НН ИИ
Íàôòîãàçó äîçâîëèëè
áðàòè â áîðã

Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïà-
ïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó
(ÄÊÖÏÔÐ) íàäàëà ïðàâî ÍÀÊ
"Íàôòîãàç Óêðà¿íè" íà âèïóñê
áîðãîâèõ çîáîâ'ÿçàíü çà êîðäîíîì.
Ïðî öå éäåòüñÿ ó ð³øåíí³
ÄÊÖÏÔÐ "Ùîäî åì³ñ³¿ ö³ííèõ ïà-
ïåð³â ÍÀÊ "Íàôòîãàç Óêðà¿íè"
¹ 1082 â³ä 16 âåðåñíÿ 2009 ðîêó,
îïðèëþäíåíîìó â÷îðà â îô³ö³é-
íîìó âèäàíí³ "Óðÿäîâèé êóð'ºð".
"Íàö³îíàëüíà àêö³îíåðíà êîìïà-
í³ÿ "Íàôòîãàç Óêðà¿íè" ìîæå
çä³éñíèòè åì³ñ³þ ³íîçåìíèõ áîðãî-
âèõ ö³ííèõ ïàïåð³â çà ìåæàìè
Óêðà¿íè, óìîâè âèïóñêó ÿêèõ áó-
äóòü ðåãóëþâàòèñÿ ³íîçåìíèì ïðà-
âîì, ïðè öüîìó ðîçì³ùåííÿ òà îá³ã
òàêèõ áîðãîâèõ ö³ííèõ ïàïåð³â áó-
äå çä³éñíþâàòèñÿ çà ìåæàìè Óêðà-
¿íè, ó çâ'ÿçêó ç ÷èì íå áóäå ðåãó-
ëþâàòèñÿ ïðàâîì Óêðà¿íè",— çà-
çíà÷åíî â ð³øåíí³ ÄÊÖÏÔÐ. Âîä-
íî÷àñ ó÷îðà Ëþêñåìáóðçüêà ôîí-
äîâà á³ðæà ïðèçóïèíèëà òîðãè ºâ-
ðîîáë³ãàö³ÿìè ÍÀÊ "Íàôòîãàç
Óêðà¿íè" íà 500 ìëí äîëàð³â ³ç ïî-
ãàøåííÿì 30 âåðåñíÿ 2009 ðîêó ó
çâ'ÿçêó ç ïîðóøåííÿì á³ðæîâèõ
ïðàâèë. "Ïðàâë³ííÿ á³ðæ³ âèð³øè-
ëî ïðèïèíèòè òîðãè ö³ííèìè ïà-
ïåðàìè ç ó÷îðà ÷åðåç ïîðóøåííÿ
á³ðæîâèõ ïðàâèë",— éäåòüñÿ ó ïî-
â³äîìëåíí³ íà âåá-ñàéò³ á³ðæ³. Âîä-
íî÷àñ ì³æíàðîäíå ðåéòèíãîâå
àãåíòñòâî Fitch Ratings çíèçèëî
äîâãîñòðîêîâ³ ðåéòèíãè äåôîëòó
åì³òåíòà â ³íîçåìí³é ³ íàö³îíàëü-
í³é âàëþò³ äëÿ ÍÀÊ "Íàôòîãàç
Óêðà¿íè" ç "CC" äî "Ñ" ³ çáåðåãëî
ïî íèõ íåãàòèâíèé ïðîãíîç, ïîâ³-
äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà Fitch

Í³ìö³ âèéøëè íà
óêðà¿íñüêèé ðèíîê
ð³òåéëó

ÒÎÂ Real ã³ïåðìàðêåò Óêðà¿íà
(Êè¿â), ùî âõîäèòü ó Metro Group
AG (Í³ìå÷÷èíà) íåçàáàðîì â³ä-
êðèº ïåðøèé ã³ïåðìàðêåò Real â
Óêðà¿í³, ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà
êîìïàí³¿. Çà ¿¿ ³íôîðìàö³ºþ, ³íâåñ-
òèö³¿ ó â³äêðèòòÿ ã³ïåðìàðêåòó ñòà-
íîâëÿòü EUR 21 ìëí. ßê íàãîëî-
øóºòüñÿ ó ïðåñ-ðåë³ç³, 75—80 %
óñüîãî àñîðòèìåíòó (30 òèñ. íàé-
ìåíóâàíü òîâàð³â ïðîäîâîëü÷î¿ ³
íåïðîäîâîëü÷î¿ ãðóïè) ïîñòàâëÿ-
òèìóòü óêðà¿íñüê³ êîìïàí³¿. Êð³ì
òîãî, â ã³ïåðìàðêåò³ áóäå âëàñíå
âèðîáíèöòâî — ïåêàðíÿ ³ ì'ÿñíèé
öåõ. "Óêðà¿íñüêèé ðèíîê äëÿ íà-
øî¿ êîìïàí³¿ äóæå âàæëèâèé, ìè
â³ðèìî â éîãî ïîòåíö³àë ³ ðàä³, ùî
â³äêðèâàºìî ïåðøèé ã³ïåðìàðêåò
ó êðà¿í³",— çàçíà÷èâ ó ïðåñ-ðåë³ç³
äèðåêòîð Real ã³ïåðìàðêåò Óêðà-
¿íà Óëüô Ãðîò. ²íôîðìàö³þ ïðî
ïîäàëüø³ ïëàíè ìåðåæ³ ç åêñïàí-
ñ³¿ â Óêðà¿í³ êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿
îïðèëþäíèòü íà ïî÷àòêó 2010 ðî-
êó. Íàãàäàºìî, ìåðåæà ã³ïåðìàð-
êåò³â Real ðîçãëÿäàº íàðàç³ á³ëüø
í³æ 10 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â Óêðà-
¿í³ ï³ä ðîçâèòîê, çîêðåìà ³ â Êè-
ºâ³, íà ÿêèõ ó 2009—2010 ðîêàõ
ïëàíóº â³äêðèòè íèçêó ã³ïåðìàð-
êåò³â. Ïðè öüîìó ïëîùà îäíîãî ç
òàêèõ ìàãàçèí³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ â
ìåæàõ 10—12 òèñ. êâ ì, ç ÿêèõ òîð-
ãîâåëüíî¿ — 7,5—10 òèñ. êâ ì. Ñó-
ìó ³íâåñòèö³é ó â³äêðèòòÿ îäíîãî
ìàãàçèíà êîìïàí³ÿ îö³íþâàëà íà
ð³âí³ 21 ìëí ºâðî. ÒÎÂ Real ã³ïåð-
ìàðêåò Óêðà¿íà º "äî÷êîþ" Real In-
ternational Holding GMBH, ùî âõî-
äèòü äî ñêëàäó Ìetro Group AG.
Ìåðåæà ã³ïåðìàðêåò³â Real ñïåö³à-
ë³çóºòüñÿ íà ðîçäð³áí³é òîðã³âë³ é
íàðàç³ íàë³÷óº 439 ìàãàçèí³â ó Í³-
ìå÷÷èí³, Ïîëüù³, Òóðå÷÷èí³, Ðîñ³¿
òà Ðóìóí³¿. Ïðîäàæ³ êîìïàí³¿ Real
International Holding ó 2008 ðîö³
ñòàíîâèëè 11,6 ìëðä ºâðî

Під от вала Ірина ДЕМКО,
спеціально для "Хрещати а"

²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Криза в бан івсь ом се торі з мовила переформат -
вання редитно о рин . Тоді я лише 10 бан ів нада-
ють пози и населенню, а майже половині редитних
спіло за рож є бан р тство, редити можна знайти
лише в ломбардах. Останні вже почали пере лядати
вимо и до споживачів. Том пересічні позичальни и
переорієнт вали ва на ломбардні про рами. Адже
попит на швид і отів ові ошти не зниж вався.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про погодження відкритому акціонерному 
товариству “Техводсервіс” 

надання спеціального дозволу на користування 
підземними водами за допомогою 

1 артезіанської свердловини, розташованої 
на вул. Дніпроводській, 1"а 

в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 759/759 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пункту 7 Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.08 № 273, та враховуючи звернення відкритого акціо�
нерного товариства “Техводсервіс” від 27.12.07 № 07�152, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити відкритому акціонерному товариству “Тех�
водсервіс” надання спеціального дозволу на користування
підземними водами за допомогою 1 артезіанської свердло�
вини, розташованої на вул. Дніпроводській, 1�а, в Оболон�
ському районі м. Києва.

2. Взяти до відома, що остаточне рішення щодо надан�
ня спеціального дозволу, зазначеного у пункті 1 цього рі�

шення, приймається Міністерством охорони навколишньо�
го природного середовища України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу товариству 
з обмеженою відповідальністю “Рось"1” 

на продовження строку завершення будівництва об’єкта
незавершеного будівництва — кінноспортивної бази 

на вулиці Братиславській, 21 
у Деснянському районі міста Києва 

з перепрофілюванням його у житловий комплекс 
з підземним паркінгом

Рішення Київської міської ради № 767/767 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, статті 19 Закону України “Про осо�
бливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”, враховуючи обгрунтування товариства з об�
меженою відповідальністю “Рось�1” (лист від 15.10.08 № 1015/08), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Рось�1” на продовження строку завершення будів�
ництва об’єкта незавершеного будівництва — кінноспор�
тивної бази на вулиці Братиславській, 21 у Деснянському
районі міста Києва з перепрофілюванням його у житло�
вий комплекс з підземним паркінгом до 9 серпня 2013
року.

2. Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по місту Києву укласти з товариством з обмеженою
відповідальністю “Рось�1” додаткову угоду про продовжен�
ня строку завершення будівництва об’єкта незавершеного
будівництва — кінноспортивної бази на вулиці Братислав�
ській, 21 у Деснянському районі міста Києва з перепрофі�

люванням його у житловий комплекс з підземним паркін�
гом і затвердити графік виконання робіт.

3. Взяти до відома, що рішенням Київради від 15.07.04
№ 400/1810 “Про продовження строку завершення будівниц�
тва об’єкта незавершеного будівництва — кінноспортивної ба�
зи на вулиці Братиславській, 21 у Деснянському районі міста Ки�
єва” товариству з обмеженою відповідальністю “Рось�1” продов�
жувався строк завершення будівництва до 9 серпня 2008 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

міністрації) забезпечити проведення незалежної оцінки вар�
тості будинку, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Атік�М” пе�
рерахувати кошти до міського бюджету за нежилий буди�
нок комунальної власності територіальної громади м. Києва
на вулиці Петра Сагайдачного, 25, літ. Д.

4. Після виконання пункту 3 цього рішення Головному
управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) під�
писати акти приймання�передачі у власність товариству з
обмеженою відповідальністю “Атік�М” нежилого будинку ко�
мунальної власності територіальної громади м. Києва на ву�
лиці Петра Сагайдачного, 25, літ. Д у Подільському районі
м. Києва та оформити свідоцтво про право власності.

5. Після виконання пункту 4 цього рішення комунально�
му підприємству “Київжитлоспецексплуатація” списати в ус�

тановленому порядку з балансу нежилий будинок комуналь�
ної власності територіальної громади м. Києва на вулиці
Петра Сагайдачного, 25, літ. Д у Подільському районі м. Ки�
єва.

6. Позицію 32 розділу “Регіональне відділення Фонду
державного майна України по м. Києву” “Група “А” додатка
4 до рішення “Нежилий будинок; м. Київ, вул. Сагайдачно�
го, 25, літ. “Д”; 4; 382,8” рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723 “Про Програму приватизації комунального май�
на територіальної громади міста Києва на 2007—2010 роки”
визнати такою, що втратила чинність.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 24.05.2007 № 720/1381 

“Про поновлення договору оренди земельної ділянки 
від 16.06.2005 № 75"6"00209 та продаж 

цієї земельної ділянки приватному підприємству 
“Енергоінкам Україна” для будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
автомобільно"заправного комплексу 

на просп. Перемоги, 138 
у Святошинському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 793/793 від 11 грудня 2008 року

У зв’язку з листом приватного підприємства “Енергоінкам Україна” від 21.07.2008 Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“ІНВЕСТБУД"КОМПЛЕКС”
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування торговельно"офісного комплексу 
з підземним та наземним паркінгами 

на вул. Межигірській, 85 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 773/773 від 11 грудня 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. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Межигірській, 85 у Подільському районі
м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
17 301 426,00 грн (сімнадцять мільйонів триста одна тися�
ча чотириста двадцять шість гривень 00 копійок) на підста�
ві експертної грошової оцінки (висновок про ринкову вар�
тість земельної ділянки від 17.11.2008).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“ІНВЕСТБУД�КОМПЛЕКС” земельну ділянку площею
1,0111 га за 17 301 426,00 грн (сімнадцять мільйонів три�
ста одна тисяча чотириста двадцять шість гривень 00 ко�
пійок) для будівництва, експлуатації та обслуговування
торговельно�офісного комплексу з підземним та назем�
ним паркінгами на вул. Межигірській, 85 у Подільському
районі м. Києва, яка перебуває в оренді у товариства з

обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТБУД�КОМПЛЕКС”
згідно з договором оренди земельної ділянки, зареєстро�
ваним у книзі записів державної реєстрації договорів від
02.02.2007 № 85�6�00313.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “ІНВЕСТБУД�КОМПЛЕКС” земельної ділян�
ки на вул. Межигірській, 85 у Подільському районі м. Києва
(згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 1,0111
га на вул. Межигірській, 85 у Подільському районі м. Києва
за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “Атік"М” 

нежилого будинку на вулиці 
Петра Сагайдачного, 25, літ. Д 

у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 770/770 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення товариства з об�
меженою відповідальністю “Атік�М” (лист від 28.10.08 № 45/4), враховуючи, що товариство з обмеженою
відповідальністю “Атік�М” є переможцем конкурсу із залучення інвесторів до реконструкції або реставра�
ції нежилих будинків, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“Атік�М” нежилий будинок комунальної власності територі�
альної громади міста Києва на вулиці Петра Сагайдачного,
25, літ. Д у Подільському районі м. Києва площею 382,8 кв.

м за умови компенсації вартості, визначеної звітом про оцін�
ку вартості згаданого нежилого будинку.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�

1. Внести зміни до пункту 1 рішення Київської міської ра�
ди від 24.05.2007 № 720/1381 “Про поновлення договору
оренди земельної ділянки від 16.06.2005 № 75�6�00209 та
продаж цієї земельної ділянки приватному підприємству
“Енергоінкам Україна” для будівництва, експлуатації та об�
слуговування автомобільно�заправного комплексу на просп.
Перемоги, 138 у Святошинському районі м. Києва”, а саме:

цифри “17.06.2008” замінити на цифри “25.12.2008”.
2. 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



Про поновлення договору оренди 
земельної ділянки від 31.08.2007 № 82"6"00445 

та продаж цієї земельної ділянки громадянину 
Воронову Ігорю Олексійовичу 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Панфіловців, 22 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 775/775 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 128 Земельного кодексу України та
рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку прода�
жу земельних ділянок в м. Києві” та враховуючи лист�звернення громадянина Воронова Ігоря Олексійо�
вича від 27.06.2008, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 1 рік з 01.09.2008 договір оренди зе�
мельної ділянки від 31.08.2007 № 82�6�00445, укладений
між Київською міською радою та громадянином Вороно�
вим Ігорем Олексійовичем на підставі рішення Київської
міської ради від 21.12.2006 № 383/440 “Про передачу гр.
Воронову Ігорю Олексійовичу земельної ділянки для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Панфіловців, 22 у Пе�
черському районі м. Києва”.

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Панфіловців, 22 у Печерському райо�
ні м. Києва.

3. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
1 056 100,00 грн (один мільйон п’ятдесят шість тисяч сто
гривень 00 копійок) на підставі експертної грошової оцін�
ки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної
ділянки від 23.06.2008).

4. Продати громадянину Воронову Ігорю Олексійови�
чу земельну ділянку площею 0,0226 га за 1 056 100,00
грн (один мільйон п’ятдесят шість тисяч сто гривень 00
копійок) для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Панфі�
ловців, 22 у Печерському районі м. Києва.

5. Затвердити умови продажу громадянину Воронову
Ігорю Олексійовичу земельної ділянки на вул. Панфілов�
ців, 22 у Печерському районі м. Києва (згідно з додат�
ком).

6. Головному управлінню земельних ресурсів виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

6.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін
від дня реєстрації договору оренди у книзі записів дер�
жавної реєстрації договорів договору купівлі�продажу зе�
мельної ділянки площею 0,0226 га на вул. Панфіловців,
22 у Печерському районі м. Києва за ціною та на умовах,
визначених цим рішенням.

6.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки
оформити та видати громадянину Воронову Ігорю Олек�
сійовичу в установленому порядку державний акт на пра�
во власності на земельну ділянку.

7. Громадянину Воронову Ігорю Олексійовичу:
7.1. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по внесенню змін до догово�
ру оренди земельної ділянки, зареєстрованого у книзі
записів державної реєстрації договорів від 31.08.2007
№ 82�6�00445.

7.2. Укласти в двотижневий термін ділянки від дня реєс�
трації договору оренди у книзі записів державної реєстра�
ції договорів договір купівлі�продажу земельної ділянки.

7.3. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�
ки згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
“ІНВЕСТБУД�КОМПЛЕКС” в установленому порядку держав�
ний акт на право власності на земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТ�
БУД�КОМПЛЕКС”:

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�
дажу земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

7. 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

Хрещатик  25 вересня 2009 ДДООККУУММЕЕННТТ 55
га на вул. Старонаводницькій, 2—20 у Печерському районі
м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
підприємству з іноземними інвестиціями за участю україн�
ського капіталу “ФІРМА “НАДІЯ” в установленому порядку
державний акт на право власності на земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю підприєм�
ству з іноземними інвестиціями за участю українського ка�
піталу “ФІРМА “НАДІЯ”:

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�
дажу земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

7. 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

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “ШТЕР"КОНТАКТ” 

земельної ділянки для реконструкції 
з подальшими експлуатацією та обслуговуванням 

складських приміщень, ангарів та станції технічного 
обслуговування автомобілів 
на вул. Святошинській, 15"а 

у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 780/780 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу земельної ділянки 
та продаж цієї земельної ділянки відкритому 

акціонерному товариству “АК"Транс” для будівництва,
реконструкції, розширення, капітального ремонту 

існуючих нежитлових будівель під виробничі 
та адміністративно"побутові приміщення 

з подальшими експлуатацією та обслуговуванням 
на вул. Оранжерейній, 1 

у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 777/777 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, частини другої статті 127, статті 128 Земельного кодексу Укра�
їни та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку
продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведен�
ня земельної ділянки відкритому акціонерному товари�
ству “АК�ТРАНС” для будівництва, реконструкції, розши�
рення, капітального ремонту існуючих нежитлових бу�
дівель під виробничі та адміністративно�побутові при�
міщення з подальшими експлуатацією та обслуговуван�
ням на вул. Оранжерейній, 1 у Шевченківському райо�
ні м. Києва.

2. Передати відкритому акціонерному товариству “АК�
ТРАНС”, за умови виконання пункту 9 цього рішення, у ко�
роткострокову оренду на 1 рік земельну ділянку загальною
площею 2,50 га для будівництва, реконструкції, розширен�
ня, капітального ремонту існуючих нежитлових будівель під
виробничі та адміністративно�побутові приміщення з по�
дальшими експлуатацією та обслуговуванням на вул. Оран�
жерейній, 1 у Шевченківському районі м. Києва у зв’язку з
переходом права власності на майновий комплекс (свідоц�

тво про право власності від 25.11.99 серія МК № 010002560),
у тому числі:

— площею 1,97 га — за рахунок частини земель, відведе�
них відповідно до рішення виконавчого комітету Київської місь�
кої Ради депутатів трудящих від 12.01.60 № 43 “Про відвод
земельної ділянки Київському Міськавтоуправлінню для збу�
дування автобази”;

— площею 0,53 га — за рахунок частини земель, відве�
дених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради депутатів трудящих від 21.05.68 № 772 “Про
відвод земельної ділянки Проектно�конструкторсько�техно�
логічному інституту по вул. Микитенко, 9 (Кагатний прову�
лок) під будівництво інженерно�лабораторного корпусу”.

3. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Оранжерейній, 1 у Шевченківському райо�
ні м. Києва.

4. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю підприємству

з іноземними інвестиціями за участю українського 
капіталу “ФІРМА “НАДІЯ” для експлуатації 

та обслуговування адміністративно"господарської 
будівлі на вул. Старонаводницькій, 2—20 

у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 778/778 від 11 грудня 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. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Старонаводницькій, 2—20 у Печерсько�
му районі м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
2 904 381,00 грн (два мільйони дев’ятсот чотири тисячі три�
ста вісімдесят одна гривня 00 копійок) на підставі експерт�
ної грошової оцінки (висновок про ринкову вартість земель�
ної ділянки від 22.05.2008).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
підприємству з іноземними інвестиціями за участю україн�
ського капіталу “ФІРМА “НАДІЯ” земельну ділянку площею
0,0742 га за 2 904 381,00 грн (два мільйони дев’ятсот чо�
тири тисячі триста вісімдесят одна гривня 00 копійок) для
експлуатації та обслуговування адміністративно�господар�
ської будівлі на вул. Старонаводницькій, 2—20 у Печерсько�

му районі м. Києва, яка перебуває в оренді у товариства з
обмеженою відповідальністю підприємства з іноземними ін�
вестиціями за участю українського капіталу “ФІРМА “НАДІЯ”
згідно з договором оренди земельної ділянки, зареєстро�
ваним у книзі записів державної реєстрації договорів від
25.01.2002 № 82�6�00036.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю підприємству з іноземними інвестиціями
за участю українського капіталу “ФІРМА “НАДІЯ” земельної
ділянки на вул. Старонаводницькій, 2—20 у Печерському
районі м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,0742

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“ІНТЕР�КОНТАКТ” для реконструкції з подальшими експлу�
атацією та обслуговуванням складських приміщень, ангарів
та станції технічного обслуговування автомобілів на вул. Свя�
тошинській, 15�а у Святошинському районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“ІНТЕР�КОНТАКТ”, за умови виконання пункту 3 цього рі�
шення, у короткострокову оренду на 1 рік земельну ділян�
ку площею 0,27 га для реконструкції з подальшими експлу�
атацією та обслуговуванням складських приміщень, ангарів
та станції технічного обслуговування автомобілів на вул. Свя�
тошинській, 15�а у Святошинському районі м. Києва за ра�
хунок міських земель, не наданих у власність чи користу�
вання.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “ІНТЕР�КОН�
ТАКТ”:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Питання пайової участі вирішити до початку рекон�
струкції відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”

(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 14.05.2007 № 19�4555, Київської міської санепі�
демстанції від 20.04.2007 № 2742, Державного управління
охорони навколишнього природного середовища в м. Києві
від 25.05.2007 № 05�08/2734, управління охорони навколиш�
нього природного середовища від 19.04.2007 № 071/04�4�
22/1878, Головного управління охорони культурної спадщини
від 06.04.2007 № 2147, дочірнього підприємства “Інститут ге�
нерального плану міста Києва” від 05.12 2007 № 05�2366.

3.6. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. 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
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50 389 571,00 грн. (п’ятдесят мільйонів триста вісімдесят
дев’ять тисяч п’ятсот сімдесят одна гривня 00 копійок) на
підставі експертної грошової оцінки (висновок про ринкову
вартість земельної ділянки від 15.07.2008).

5. Продати відкритому акціонерному товариству “АК�
ТРАНС” земельну ділянку площею 2,4915 га за 50 389 571,00
грн. (п’ятдесят мільйонів триста вісімдесят дев’ять тисяч
п’ятсот сімдесят одна гривня 00 копійок) для будівництва,
реконструкції, розширення, капітального ремонту існуючих
нежитлових будівель під виробничі та адміністративно�по�
бутові приміщення з подальшими експлуатацією та обслу�
говуванням на вул. Оранжерейній, 1 у Шевченківському
районі м. Києва.

6. Затвердити умови продажу відкритому акціонерному
товариству “АК�ТРАНС” земельної ділянки на вул. Оранже�
рейній, 1 у Шевченківському районі м. Києва (згідно з до�
датком).

7. Договір купівлі�продажу земельної ділянки укласти в
двотижневий термін після укладання договору оренди зе�
мельної ділянки.

8. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

8.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 2,4915 га
на вул. Оранжерейній, 1 у Шевченківському районі м. Ки�
єва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

8.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати відкритому акціонерному товариству “АК�
ТРАНС” в установленому порядку державний акт на право
власності на земельну ділянку.

9. Відкритому акціонерному товариству “АК�ТРАНС”:
9.1. Виконувати обов’язки землекористувача та власни�

ка земельної ділянки відповідно до вимог статей 91, 96 Зе�
мельного кодексу України.

9.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до винесення меж земельної ділянки в натуру (на місце�
вість) та виготовлення документа, що посвідчує право ко�
ристування земельною ділянкою.

9.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�

го середовища від 21.08.2007 № 19�8537 та від 03.12.2007
№ 09�14143, дочірнього підприємства “Інститут генераль�
ного плану міста Києва” від 04.07.2007 № 2050, Київської
міської санепідстанції від 19.07.2007 № 5737, Державного
управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 25.06.2007 № 05�08/4029, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 21.08.2007 № 6236,
Державної служби з питань національної культурної спадщи�
ни від 27.08.2007 № 22�1803/35, Шевченківської районної
у м. Києві державної адміністрації від 11.07.2007 № 02/38�
5047.

9.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями).

9.5. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

9.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

9.7. Проектом будівництва передбачити місця постійно�
го зберігання автотранспорту (крім відкритих автостоянок)
із кількістю машиномісць відповідно до державних будівель�
них норм.

10. Попередити відкрите акціонерне товариство “АК�
ТРАНС”, що право користування земельною ділянкою та
право власності на земельну ділянку може бути припинено
відповідно до статей 140, 141, 143 Земельного кодексу
України.

11. Визнати такими, що втратили чинність, рішення ви�
конавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудя�
щих від 12.01.60 № 43 “Про відвод земельної ділянки Ки�
ївському Міськавтоуправлінню для збудування автобази” та
від 21.05.68 № 772 “Про відвод земельної ділянки Проект�
но�конструкторсько�технологічному інституту по вул. Мики�
тенко, 9 (Кагатний провулок) під будівництво інженерно�ла�
бораторного корпусу”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Малишеву Олексію Кузьмичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Селянській, 25 

у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 806/806 від 11 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Селянській, 25 у Оболонському районі 
м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку озеленених територій загального ко�
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна�
кам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ді�
лянку площею 0,10 га на вул. Селянській, 25 у Оболонсько�
му районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 102 виділу 2 Межигірського лісництва Святошин�
ського лісопаркового господарства до земель запасу жит�
лової та громадської забудови, вилучивши їх з категорії зе�
мель лісового фонду (лист�згода комунального підприєм�
ства “Святошинське лісопаркове господарство” від
09.04.2008 № 353).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Малишеву Олексію Кузьмичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Селянській, 25 у Обо�
лонському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Малишеву Олексію Кузьмичу,
за умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Селянській, 25 у Оболонському районі 

м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

7. Громадянину Малишеву Олексію Кузьмичу:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 24.09.2008 № 19�12150, Київської місь�
кої санепідстанції від 14.10.2008 № 8803, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 08.04.2008 № 05�08/2459/3, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 19.06.2008 № 4337,
Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від
07.04.2008 № М�1289, Київського обласного управління лі�
сового та мисливського господарства від 18.04.2008 № 01�
04/1143, Головного управління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища, одержати дозвіл на ви�
конання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю та підключитися до централізованих інженерних мереж
міста.

7.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

7.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право приватної власності на земельну ділянку.

7.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�

ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

8. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

9. 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

Про поновлення комунальному підприємству 
з утримання та експлуатації 

житлового фонду спеціального призначення 
“СПЕЦЖИТЛОФОНД” 

договору оренди земельної ділянки для реконструкції
гуртожитку під житловий будинок 

з поквартирним заселенням на вул. Гарматній, 20 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 784/784 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення комунально�
го підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛО�
ФОНД” від 29.05.2008 № 044/24�4041, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 3 роки з 24.08.2008 договір оренди земель�
ної ділянки площею 0,5349 га від 23.08.2005 № 72�6�00308,
укладений між Київською міською радою та комунальним під�
приємством з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД” на підставі рі�
шення Київської міської ради від 21.04.2005 № 330/2905 “Про
передачу комунальному підприємству з утримання та екс�
плуатації житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦ�
ЖИТЛОФОНД” земельної ділянки для реконструкції гуртожит�
ку під житловий будинок з поквартирним заселенням на вул.
Гарматній, 20 у Солом’янському районі м. Києва”.

2. Комунальному підприємству з утримання та експлуата�

ції житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТ�
ЛОФОНД” у місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) із кло�
потанням щодо організації робіт по внесенню змін до дого�
вору оренди земельної ділянки від 23.08.2005 № 72�6�00308.

3. 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

Про передачу громадянину 
Журавському Василю Миколайовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Селянській, 36 

у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 834/834 від 11 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Селянській, 36 у Оболонському районі 
м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку озеленених територій загального ко�
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна�
кам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ді�
лянку площею 0,10 га на вул. Селянській, 36 у Оболонсько�
му районі м. Києва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 102 виділу 3 Межигірського лісництва Святошин�
ського лісопаркового господарства до земель запасу жит�
лової та громадської забудови, вилучивши їх з категорії зе�
мель лісового фонду (лист�згода комунального підприєм�
ства “Святошинське лісопаркове господарство” від
09.04.2008 № 371).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Журавському Василю Мико�
лайовичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Селянській,
36 у Оболонському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Журавському Василю Микола�
йовичу, за умови виконання пункту 7 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Селянській, 36 у Оболонсько�
му районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.

7. Громадянину Журавському Василю Миколайовичу:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 24.09.2008 № 19�12171, Київської місь�
кої санепідстанції від 14.10.2008 № 8784, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 08.04.2008 № 05�08/2459/9, Головного управ�
ління охорони культурної спадщини від 19.06.2008 № 4362,
Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від
07.04.2008 № Ж�1320, Київського обласного управління лі�
сового та мисливського господарства від 18.04.2008 № 01�
04/1157, Головного управління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища, одержати дозвіл на ви�
конання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю та підключитися до централізованих інженерних мереж
міста.

7.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

7.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право приватної власності на земельну ділянку.

7.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

8. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

9. 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
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ОВНИ
На болісне запитання: чи ро вати далі разом із обранцем —

відповідь— тіль и “та !” Поряд із вами—впливові, бла ородні і люб-
лячі с п тни и. Не асайте пош ах чо ось ліпшо о, а зміцнюйте
союз любов’ю і др жбою. Саме д ховна єдність сердець, бажань,
помислів, інтересів, а не пристрасть плоті, зроблять ваш тандем
сильним і непор шним. Ди таторсь і імп льси асіть, створюйте
затишо домашніх стінах, ставши зраз ом милосердя і добродій-
ності для рідних. Від цьо о залежатиме щастя майб тньо о.

ТЕЛЬЦІ
Сл жба — найплідніше поле діяльності, де можна розба атіти і

творчо самореаліз ватися. Лише менше діліться се ретами з о-
ле ами і тримайте в хо нашорошеним із малознайомими людьми,
щоб не підставили. Всі обмани, таємні бр дні справи зараз мож ть
роз ритися, зі равши з вами злий жарт. Особисте життя не п с-
айте на самоплив. Ви здатні на висо е самовіддане охання, що
сл ватиме ма нітом для притя вання поч ттів обранця. Тримай-
теся Дів, Козоро ів.

БЛИЗНЯТА
Наведіть лад своєм серці, на підході нове охання. Неважли-

во, самотні ви чи ваш шлюб переживає риз , з стрічайте Боже-
ственн остю і б дьте щасливими! Головне— не отр їти ніжні сто-
с н и мер антильними інтересами, не охолодити тверезим розра-
х н ом. Ви переповнені нереалізованими поч ттями! Безплатно їх
віддавайте, чим підживете свою половин і зміцните взаємний
спалах емоцій, поч ттів і... матеріальної т рботи.

РАКИ
Вам належить звити затишне домашнє ніздо. Озирніться нав-

оло і переосмисліть свою поведін з рідними, можливо, ви десь
не мали рації. Підлатайте дір и в психоло ічній сімейній а рі, нала-
одьте поб т. Нині енер ія б’є з вас лючем, том спрям йте її в
мирне творче р сло, прибор ючи р йнівні войовничі імп льси. Це
піде на ористь ар’єрі, позитивно позначиться на діловій співпра-
ці, де є залежність від сподівань і запитів партнерів.

ЛЕВИ
Ваше місце на с спільних теренах. Т т знайдете споріднені д -

ші, а підст пних осіб в овечих ш рах, що мають ниш ом на вас з б
або водять за ніс (самообман роз риється!), потрібно назавжди
ви реслити зі спис довірених осіб. Пор ч повинні б ти лише бла-
ородні д ховні люди. Це запор а спішної співпраці в оле тиві і
армонійнихшлюбних відносин. Підтрим йте здоровий тр довиймі -
ро лімат діловою мітливістю, старанністю, відповідальністю.

ДІВИ
Чарівні, милі, с ромні й вели і роз мниці. Ці ваші я ості відчиня-

ють двері с різь! Навчайтеся фо с вати ва на своїй персоні і за-
хоплювати п блі за б дь-я цін ! Зміцнюйте завойовані ар’єрні
позиції, адже від цьо о залежить матеріальний доброб т. Саме час
“ вати” роші і роз мно їх, пристр нивши емоції і апетити, витра-
чати. З мієте підтримати баланс “заробляю — витрачаю” — на фі-
нансов мілин не сядете, і задовольните (без бор ів) мас бажань.

ТЕРЕЗИ
Владність і лідерсь а напористість зміцнюють ваш с спільний

рейтин я зі зна ом “плюс”, та і зі зна ом “мін с”, підсиливши он-
фронтацію в діловій співпраці, за остривши боротьб з он рен-
тами. Не розпалюйте ворожнечі, де потрібно— ви иньте білий пра-
пор. Ви володієте блис чиммистецтвом зі створення свят ової доб-
розичливої атмосфери! Тож вчасно с ористайтеся і дя йте Все-
вишньом за цей талант! Цьо о ро він подар вав лише вам йо о
в на ород за хороші справи і вчин и.

СКОРПІОНИ
Таємне стає явним... М жайтеся, адже нав оло вас, я за велін-

ням аз ової палич и, роз риється все, про що підозрювали, м чи-
ли с мніви, помилялися. Прозрівайте, айтеся і очищайтеся від рі-
ховної с верни, на ромадженої протя ом ро . На ар’єрном схо-
дженні не заци люйтеся. На роботі обстанов а стає наеле тризо-
ваною, лише забере доро оцінні сили. Ваша роль — бла опол ччя
в сім’ї, де повинен пан вати д х братерства і взаємодопомо и, б дь-
я і сит ації дома призначені Космосом для д ховно о розвит .

СТРІЛЬЦІ
Ба ато др зів, стос н и з я ими вичерпали себе, зійд ть із ва-

шої життєвої “орбіти”. Не варто жал вати. На змін їм прийд ть но-
ві особи, з отрими належить ле о йти до мети, бо інтереси баз -
ватим ться на за альних д ховних ідеалах. У оханні а цент вати
аспе т се с альних відносин не варто, т т см а незадоволеності

триватиме до середини жовтня. По ірно терпіть, я що між вами є
д ховна спорідненість, я мовиться, все перемелеться: м а б де
— хліба напечете...

КОЗОРОГИ
Висо і по ровителі бла оволять до вас, орист йтеся цим ні аль-

ним шансом для поб дови ар’єри. І вірте все хороше, нині силою
віри можна ори з місця зр шити, зба атитися д ховно і матеріально.
Я що вас оточ ють норовисті войовничі особи, не піддайтеся на про-
во ації, прибор йте непо ірних дипломатичністю. Ви ористов йте
психоло ічний талант, прищепіть їмособистимпри ладомвисо ль-
т р поведін и. Недр и для боротьби амбіцій вам не потрібні!

ВОДОЛІЇ
Ма симально зможете роз ритися я творча і романтична осо-

ба дале о від рідно о дом . Я мовиться, немає проро а вітчиз-

ні, оцінять вас тіль и там, де витає інший національний д х. З ра-
дістю відправляйтеся в подорож, заводьте знайомства з іноземця-
ми, людьми інших історичних традицій, льт р. Наснаж йтеся сві-
жими враженнями, по линайте нов інформацію. Я що прив’язані
до роботи, не оріть я інь, не висов йтеся з ідеями — засл женої
подя и не одержите, а пра ніть до спо ійної творчості, ни аючи
авральних навантажень. Іна ше підірвете здоров’я.

РИБИ
Повинні відродитися в професійном і особистом житті я Фе-

ні с із попел і здійнятися на рилах романтично о і творчо о нат-
хнення! Стим л є — це бажання взаємної любові, рошей. Одна
лише приховані неофіційні джерела приб т обіцяють спіх, я ий
ризи єте витратити на розва и, по азавши свою без осподар-
ність. Наліво раще не ходіть, дотрим йтеся висо оморальних пра-
вил і зміцнюйте шлюб. Ваші с п тни и є та ими чарівними і не зра-
дж ють вам, тож врахов йте це!

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (27 âåðåñíÿ — 3 æîâòíÿ) 
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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 1809
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Ïîøòà çíàéøëà
ñâîº îáëè÷÷ÿ
Îáðàíî êðàùó “êèÿíî÷êó-ïîøòàðî÷êó” 2009 ðîêó

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Напередодні Всесвітньо о
дня пошти, я ий свят ва-
тиметься 9 жовтня, иїв-
сь і поштарі отримали не-
звичайний подар но .
Днями б ло обрано пош-
тов оролев столиці —
"Пані Пошта Києва-2009".

Çà ïî÷åñíå çâàííÿ "Ïàí³ Ïî-
øòà Êèºâà-2009" òà ìîæëèâ³ñòü
ñòàòè îáëè÷÷ÿì êè¿âñüêî¿ ïîøòè
íà 2010 ð³ê áîðîëèñÿ â³ñ³ì ÿñêðà-
âèõ, òàëàíîâèòèõ òà ïðîôåñ³éíî
ï³äãîòîâëåíèõ ïîøòîâèõ êðàñóíü,

ïðåäñòàâíèöü ð³çíèõ ïîøòîâèõ
â³ää³ëåíü ñòîëèö³.

Êîæíà ç ä³â÷àò, à ñåðåä íèõ áó-
ëè îïåðàòîðè ïîøòîâîãî çâ’ÿç-
êó, áóõãàëòåð, êàäðîâèê, íà÷àëü-
íèê òà çàñòóïíèêè íà÷àëüíèê³â
â³ää³ëåíü ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó,
áðàëè óðîêè ïëàñòèêè òà äåô³ëå,
ñï³âó é òàíö³â ó ìàéñòð³â ö³º¿
ñïðàâè, òîæ ïîäàðóâàëè íåçàáóò-
í³ âðàæåííÿ ñâî¿ì êîëåãàì-óáî-
ë³âàëüíèêàì òà âñ³ì ïðèñóòí³ì ó
êîíöåðòí³é çàë³ Áóäèíêó çâ’ÿç-
êó. Êîíêóðñí³ çàâäàííÿ — "Â³-
çèò³âêà", "Ïðåçåíòàö³ÿ ïîñëóã" òà
"Âèáóõ òâîð÷îñò³" îö³íþâàëèñÿ
æóð³ çà òàêèìè êðèòåð³ÿìè: àê-
òîðñüêà ìàéñòåðí³ñòü, êóëüòóðà
ìîâè, åðóäèö³ÿ, ïðîôåñ³éí³ñòü,

ïî÷óòòÿ ãóìîðó òà çîâí³øíÿ êðà-
ñà. Ï³ñëÿ äîâãèõ êîíñóëüòàö³é
æóð³ çðîáèëî íåëåãêèé âèá³ð,
ïðèñóäèâøè òèòóë "Ïàí³ Ïîøòà
Êèºâà-2009" Ìàð³¿ Ñóáîòê³í³é —
îïåðàòîðó ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó â³ä-
ä³ëåííÿ "Êè¿â-139". "Â³öå Ïàí³
Ïîøòà-2009" ñòàëà ²ðèíà Ãîìå-
íþê — íà÷àëüíèê ÂÏÇ "Êè¿â-
60". Íàðåøò³, çâàííÿ "Ïàí³ ãëÿ-
äàöüêèõ ñèìïàò³é" îòðèìàëà Òå-
òÿíà Ðàäþê³íà — çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà ÖÎÑ. “Êîíêóðñ "Ïàí³
Ïîøòà Êèºâà-2009" ñòàâ äëÿ âñ³õ
âåëèêèì ñâÿòîì òà, áåçóìîâíî,
äîäàâ ä³â÷àòàì òâîð÷î¿ íàñíà-
ãè”,— çàçíà÷èâ äèðåêòîð Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äèðåêö³¿ ÓÄÏÏÇ
"Óêðïîøòà" Ñåðã³é Ñêëÿðåíêî

Ô
îò
î 
íà
äà
íî
 Ó

Ä
Ï
Ï
Ç 
“Ó
êð
ïî
ø
òà
”

Щасливі ла реат и он рс — “Віце Пані Пошта-2009” Ірина Гоменю (зліва), “Пані Пошта Києва-2009”
Марія С бот іна та “Пані лядаць их симпатій” Тетяна Радю іна

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 10 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

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

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 40 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308
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До ва и а ціонерів Від рито о а ціонерно о товариства
“Київтелемонтаж”

Від рите а ціонерне товариство “Київтелемонтаж” повідомляє про
прийняте рішення про внесення змін в порядо денний за альних зборів
а ціонерів ВАТ “Київтелемонтаж”, що с ли аються 7 жовтня 2009 ро о
15.00 за адресою: м. Київ, в л. Дмитрівсь а, 30, 1-й поверх.

Доповнити порядо денний п. 7:
7. Прийняття рішення про часть Товариства в асоціації нішових телевізійних

аналів.
Учасни за альних зборів а ціонерів необхідно мати при собі:

до мент, що посвідч є особ ;
для представни ів а ціонерів — дор чення на право часті зборах,

оформлене відповідності до чинно о за онодавства.
За довід ами та ознайомленням з матеріалами стосовно питань поряд денно о

звертатися за адресою: 01601, У раїна, м. Київ, в л. Воровсь о о, 22,
тел. 499-70-80.
Генеральний дире тор ВАТ “Київтелемонтаж”

До ва и а ціонерів За рито о а ціонерно о товариства
“Телерадіо омпанія “Інтервідео-Київ”

За рите а ціонерне товариство “Телерадіо омпанія “Інтервідео-Київ”
повідомляє про прийняте рішення про внесення змін в порядо денний
за альних зборів а ціонерів ЗАТ “Телерадіо омпанія “Інтервідео-Київ”,
що с ли аються 7 жовтня 2009 ро о 17.00 за адресою: 01054, У раїна,
м. Київ, в л. Дмитрівсь а, 30.

Доповнити порядо денний п. 7:
7. Прийняття рішення про часть Товариства в асоціації нішових телевізійних

аналів.
Учасни за альних зборів а ціонерів необхідно мати при собі:

до мент, що посвідч є особ ;
для представни ів а ціонерів — дор чення на право часті зборах,

оформлене відповідності до чинно о за онодавства.
За довід ами та ознайомленням з матеріалами стосовно питань поряд денно о

звертатися за адресою: 01054, У раїна, м. Київ, в л. Дмитрівсь а, 30,
тел. 490-67-65.
Генеральний дире тор ЗАТ “Телерадіо омпанія” “Інтервідео-Київ”

ВАТ “УКРЕНЕРГОПРОМ”
повідомляє, що 25 листопада 2009 ро о 16.00 відб д ться

За альні збори а ціонерів за адресою: м. Київ,
в л. Солом’янсь а, 5.

Порядо денний:
1. Звіт Дире ції про фінансово- осподарсь діяльність ВАТ 2008 році.
2. Звіт ревізійної омісії та затвердження рез льтатів діяльності ВАТ 2008 році.
3. Про обрання с лад Ради ВАТ.
4. Про обрання Ревізійної омісії Ради ВАТ.
5. Про виплат дивідендів за підс м ами роботи ВАТ 2008 році.

Реєстрація часни ів з 15.00 до 15.45.
Для часті зборах а ціонерам потрібно мати при собі до мент, що посвідч є особ

а ціонера ти йо о представни а; для представни ів а ціонерів — дор чення, оформлене з ідно
з чинним за онодавством.

Тел. для довідо 248-90-04.
Дире ція

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2 ст. 2 За он У раїни „Про обрання на посад та звільнення

з посади професійно о с дді Верховною Радою У раїни” повідомляємо про
під отов матеріалів щодо обрання Усен а Василя Гри оровича безстро ово
с ддею Вищо о адміністративно о с д У раїни.


