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Åâàêóàòîðè ïîâåðòàþòüñÿ
Ç ïîíåä³ëêà àâò³âêè, ïðèïàðêîâàí³ ç ïîðóøåííÿìè, 
çíîâó äîïðàâëÿòèìóòü íà øòðàôìàéäàí÷èê

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Протя ом останніх восьми місяців столиці
автів и, припар овані з пор шеннями, припи-
нили ева ювати з дорі . Одна же з поне-
діл а, з ідно з постановою Кабінет Міністрів,
Києві знов запрацюють ева атори. Процес

ор анізов ватим ть інспе тори ДАІ та фахівці
КП "Київтранспар сервіс". Правоохоронці
оформлятим ть до ментацію, а ом нальни и
доправлятим ть машини на штрафмайданчи .
Наразі виріш ють, я ою б де вартість по а-
рання за неправильне пар вання. С оріш за
все, старі розцін и під ори ють, адже пальне
останнім часом відч тно подорожчало.

Óæå ç 9 ëèñòîïàäà ³íñïåêòîðè ñòîëè÷íî¿ ÄÀ² çíîâó ïî÷-
íóòü åâàêóþâàòè òðàíñïîðòí³ çàñîáè çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë
ïàðêóâàííÿ â Êèºâ³. Íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ àâò³âîê, ùî
ñòîÿòèìóòü íà òðîòóàðàõ, ïîáëèçó çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó, íà ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîäàõ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â Êèºâ³ Â³-
òàë³é ßðåìà. Çà éîãî ñëîâàìè, íèí³ ñòîëè÷í³ ïðàâîîõîðîí-
ö³ ãîòóþòüñÿ äî âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â,
ÿêà íàáóëà ÷èííîñò³ 30 æîâòíÿ. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, Äåðæ-
àâòî³íñïåêö³¿ íàäàíî ïðàâî åâàêóþâàòè òðàíñïîðòíèé çà-
ñ³á çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïàðêóâàííÿ, çîêðåìà ï³ä çíàêà-
ìè “ñòîÿíêà çàáîðîíåíà”, “çóïèíêà çàáîðîíåíà”.

“Äî 9 ëèñòîïàäà ì³ë³ö³ÿ óêëàäå äîãîâîðè ç ï³äïðèºì-
ñòâîì, ÿêå òåõí³÷íî âèêîíóâàòèìå åâàêóàö³þ òà ïåðåâîçè-
òèìå ìàøèíè íà øòðàôìàéäàí÷èê, à òàêîæ óêëàäàòèìå
óãîäè íà îðåíäó ñòîÿíîê ï³ä øòðàôìàéäàí÷èêè”,— ðîçïî-
â³â ïàí ßðåìà.

Â³í äîäàâ, ùî, éìîâ³ðíî, äîãîâ³ð ïðî òåõí³÷íó åâàêóàö³þ
öèõ çàñîá³â áóäå óêëàäåíî ç ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”, ÿêå
ìàº ïîòð³áíó ê³ëüê³ñòü åâàêóàòîð³â. Ï³ä ÷àñ åâàêóàö³¿ àâòî-
ìîá³ëÿ íà ì³ñö³ áóäå ïðèñóòí³é ³íñïåêòîð ÄÀ², ÿêèé äîêó-
ìåíòóâàòèìå öåé ïðîöåñ. Ïàí ßðåìà çàïåâíèâ, ùî òðàíñ-
ïîðòíèé çàñ³á ïîâåðíóòü âëàñíèêîâ³, ÿêùî òîé ç’ÿâèòüñÿ â
ïðîöåñ³ åâàêóàö³¿. Êîëè æ ìàøèíó âñå-òàêè çàáåðóòü, âî-
ä³ÿ ïî³íôîðìóþòü ïðî öå ó ëèñò³âö³, ÿêó çàëèøàòü íà ì³ñ-
ö³ çàáîðîíåíîãî ïàðêóâàííÿ.

Íàãàäàºìî, ùî 16 ëþòîãî Ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè
çàÿâèëî ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ ïîðÿäêó åâàêóàö³¿ ïðèïàðêî-
âàíèõ ç ïîðóøåííÿìè àâòîìîá³ë³â â³ä 16 ëèïíÿ 2008 ðîêó.
Ïðîòÿãîì âîñüìè ì³ñÿö³â àâò³âîê ç³ ñòîëè÷íèõ äîð³ã íå åâà-
êóþâàëè.

Äèðåêòîð “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” Îëåíà Ïîë³ùóê ðîçïî-
â³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî íàðàç³ ï³äïðèºìñòâî îôîðìëÿº óãî-
äè ç³ ñòîëè÷íèì ÄÀ². “Ó ïåðñïåêòèâ³ â ì³ñò³ ïðàöþâàòè-
ìóòü 27 åâàêóàòîð³â, îñíàùåíèõ ñèñòåìàìè GPS,— ðîçïî-
â³ëà ïàí³ Ïîë³ùóê.— Çàâäÿêè öüîìó âäàñòüñÿ â³äñòåæóâà-
òè ðóõ ñïåöàâò³âîê. Îêð³ì òîãî, îáëàäíàºìî êàìåðàìè â³-
äåîñïîñòåðåæåííÿ óñ³ øòðàôìàéäàí÷èêè, ùîá óíèêíóòè
âèïàäê³â â³äêóïó âëàñíèê³â åâàêóéîâàíèõ ìàøèí”. Îëåíà
Ïîë³ùóê ïîâ³äîìèëà, ùî íèí³ îáãîâîðþþòü ³ ðîçì³ð øòðà-
ôó çà ïîðóøåííÿ òà âàðò³ñòü äîïðàâëåííÿ ìàøèíè íà
øòðàôìàéäàí÷èê. “Ñêîð³ø çà âñå, ñòàð³ ðîçö³íêè äîâåäåòü-
ñÿ ï³äêîðèãóâàòè, àäæå îñòàíí³ì ÷àñîì ïàëüíå ïîäîðîæ-
÷àëî”,— çàçíà÷èëà âîíà.

Çà ñëîâàìè Îëåíè Ïîë³ùóê, âîíà áóëà ïåðåêîíàíà â òî-
ìó, ùî åâàêóàòîðè ïîâåðíóòüñÿ íà ñòîëè÷í³ âóëèö³. “Çà ÷àñ
âèìóøåíîãî ïðîñòîþ åâàêóàòîð³â ê³ëüê³ñòü ïîðóøåíü ïàð-
êóâàííÿ â ì³ñò³ çíà÷íî çðîñëà. ßê ïðèêëàä òðèâàëà ïðîá-
êà â öåíòð³ ì³ñòà, ÿêà ñòàëàñÿ ÷åðåç íåäáàëî ïðèïàðêîâà-
íèé íà äîðîç³ “Ëåêñóñ”, êîòðèé çàáëîêóâàâ ðóõ ãðîìàäñüêî-
ãî òðàíñïîðòó. “Îêð³ì öüîãî, ïîá³ëüøàëî àâò³âîê íà ãàçî-
íàõ òà â çåëåíèõ çîíàõ, ò³ëüêè ç ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó
¿õ çàô³êñîâàíî ïîíàä ø³ñòü òèñÿ÷”,— ðîçïîâ³ëà Îëåíà Ïî-
ë³ùóê. Íà ¿¿ äóìêó, â ì³ñò³ ïîòð³áíî áóëî âæèòè æîðñòê³-
øèõ çàõîä³â ùîäî ïîðóøíèê³â. Àäæå ïàðêóâàòè ìàøèíè â
çàáîðîíåíèõ ì³ñöÿõ ïî÷àëè íàâ³òü ò³, õòî öüîãî í³êîëè íå
ðîáèâ
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Автолюбителів-пор шни ів столиці стане менше — за дотриманням правил пар вання знов стежитим ть ева атори
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Êèòàéö³ íàâ÷àòü êèÿí
ñàäæàòè êâ³òè íà äàõàõ

Äíÿìè ÊÌÄÀ â³äâ³äàëà äåëåãàö³ÿ ç Ïå-
ê³íà äëÿ îáì³íó äîñâ³äîì â îçåëåíåíí³ ì³ñ-
òà. "Ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ Îë³ìï³àäè â 2008
ðîö³ â Ïåê³í³ çíà÷í³ êîøòè âèä³ëÿëè ñàìå
íà îçåëåíåííÿ öåíòðàëüíèõ âóëèöü ì³ñòà. Ó
2012 ðîö³ Êè¿â ïðèéìàòèìå ÷åìï³îíàò
ªâðîïè ç ôóòáîëó, òîìó âàì íèí³, ÿê í³êî-
ëè, âàæëèâî ïðèä³ëÿòè óâàãó ðîçáóäîâ³ çå-
ëåíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà, ³ ìè áóäåìî
ðàä³ ïîä³ëèòèñÿ äîñâ³äîì",— çàóâàæèâ ñòàð-
øèé ðàäíèê ìåðà ì³ñòà Ïåê³íà Í³ó
Éîó÷åíã. Êèòàéö³ ìîæóòü íàäàòè Êèºâó
ñïåöòåõí³êó äëÿ âèñàäæóâàííÿ ðîñëèí, à
òàêîæ íàâ÷èòè, ÿê ñàäèòè ¿õ íà äàõàõ áó-
äèíê³â òà ñòâîðþâàòè "æèâ³ ïàðêàíè". Ðîñ-
ëèíí³ áàð’ºðè â Ïåê³í³ íå ëèøå íàä³éíî
â³ää³ëÿþòü ïðî¿æäæó òà ï³øîõîäíó ÷àñòè-
íè, à é ïîãëèíàþòü øóì â³ä òðàíñïîðòó.
Ïðî ñï³âïðàöþ ç êèòàéñüêèìè êîëåãàìè äî-
ìîâëÿâñÿ âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Äîáðóöüêèé

Ñòîëè÷í³ àïòåêè çàâèùóþòü
ö³íè íà ë³êè

Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ ó Êèºâ³,
çà äîðó÷åííÿì óðÿäó, ç 2 ëèñòîïàäà ðîçïî÷à-
ëà ïåðåâ³ðêó â àïòåêàõ ö³í íà ë³êàðñüê³ çàñî-
áè òà ìåäïðåïàðàòè. Ëèøå çà îäèí äåíü ïî-
äàòê³âö³ ïåðåâ³ðèëè ìàéæå 100 àïòåê, ó êîæ-
í³é ³ç ÿêèõ âèÿâëåíî àáî â³äñóòí³ñòü ïðåïàðà-
ò³â ³ çàâèùåííÿ ö³í, àáî ïðîäàæ áåç â³äïîâ³ä-
íèõ äîêóìåíò³â. Òàê ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ñòîëèö³ âèÿâèëè àïòåêó, â ÿê³é íà 50 íàéìå-
íóâàííÿõ ë³êàðñüêèõ ïðåïàðàò³â íå áóëî ö³í-
íèê³â. Çà ñëîâàìè ïîäàòê³âö³â, öå îçíà÷àº, ùî
íà òàêèé òîâàð ö³íà âèçíà÷àºòüñÿ ëåäü íå ïî-
ãîäèííî, ïîñò³éíî çá³ëüøóþ÷èñü. Ó òîé ñàìèé
÷àñ ì³ñüêà âëàäà óòðèìóº äîñòóïí³ ö³íè ó ìå-
ðåæ³ àïòåê ÊÏ "Ôàðìàö³ÿ". Ïðîòå ÊÌÄÀ ðîç-
ïîðÿäèëàñÿ ïðî îáìåæåíèé òà êîíòðîëüîâàíèé
ïðîäàæ ìåäïðåïàðàò³â, àáè éîãî íå ñêóïîâó-
âàëè êîíêóðåíòè òà íå ïåðåïðîäàâàëè â ðàçè
äîðîæ÷å. Âëàñíó ïåðåâ³ðêó ñòîëè÷íèõ àïòåê
ðîçïî÷àâ Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè.
Â ÀÌÊÓ â³äêðèëè ãàðÿ÷ó òåëåôîííó ë³í³þ çà
íîìåðîì 235-33-71, êóäè êèÿíè ìîæóòü ïîâ³-
äîìëÿòè ïðî ôàêòè çàâèùåííÿ ö³í

Çàâòðà íà Áåññàðàáö³
â³äêðèþòü ãàñòðîíîì

Ó ÷åòâåð íà Áåññàðàáñüêîìó ðèíêó â³äáó-
äåòüñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ïðîäîâîëü÷îãî ìà-
ãàçèíó "BILLA Öåíòðàëüíèé ãàñòðîíîì". Â³í
ïðàöþâàòèìå ïî 19 ãîäèí íà äîáó, ç 6-î¿ ðàí-
êó ³ äî 1-î¿ ãîäèíè íî÷³. "Ïîâåðíåííÿ â öåíòð
Êèºâà öüîãî ãàñòðîíîìó º äóæå âàæëèâèì, îñ-
ê³ëüêè â öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ, îñîáëèâî íà
Õðåùàòèêó, ïðàêòè÷íî â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü
ïðèäáàòè ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ çà äîñòóïíèìè
ö³íàìè",— çàçíà÷èëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà

Â óïðàâë³íí³ òðàíñïîðòó 
íîâèé íà÷àëüíèê

Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çâ³ëüíèâ
â³ä îáîâ'ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ òðàíñïîðòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàí³ñëàâà Ãâîçäèêîâà,
ïðèçíà÷èâøè çàì³ñòü íüîãî Îëåêñ³ÿ Áàðõà-
òîâà. Ïàíà Áàðõàòîâà ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó
ç 26 æîâòíÿ. Éîãî ïîïåðåäíèê î÷îëþâàâ Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ç 16 ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðî-
êó. Ïðè÷èíà çâ³ëüíåííÿ íåâ³äîìà

Ë³ôòè ëàãîäèòèìóòü øâèäøå
Òèæíåâ³ ïðîñòî¿ ï³äéîìíèê³â ó ñòîëèö³ ìî-

æóòü â³ä³éòè â ìèíóëå. Ì³ñüêà âëàäà âèð³øè-
ëà çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ðîá³òíèê³â ó ðåìîíò-
íèõ áðèãàäàõ. Íàðàç³ îãîëîøåíî íàá³ð ñïå-
ö³àë³ñò³â åëåêòðîìåõàí³ê³â ³ç îáñëóãîâóâàííÿ
ë³ôò³â 1—6 ðîçðÿä³â. Â³äïîâ³äíî äî ðîçðÿäó
ïðàö³âíèêà, ïî÷àòêîâó çàðïëàòó ïðîïîíóþòü
ó ðîçì³ð³ â³ä îäí³º¿ äî øåñòè òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Îêð³ì òîãî, ðåìîíòíèêè îòðèìàþòü ïîâíèé
ñîö³àëüíèé ïàêåò. Äåòàëüí³øó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà îòðèìàòè, çàòåëåôîíóâàâøè äî ì³ñü-
êîãî Ñall-öåíòðó "15-51". Â ÊÌÄÀ ñïîä³-
âàþòüñÿ, ùî â óìîâàõ êðèçè êèÿí çàö³êàâ-
ëÿòü íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ

Ñòîëèöÿ íàïîãîòîâ³
Ë³êàðí³ “îçáðîºí³” ïîâíèì íàáîðîì ë³ê³â

Ñüîãîäí³ â ðàéîíàõ ïî÷íóòü ðîçäàâàòè
ñîö³àëüí³ ïàêóíêè ë³ê³â. Ïåðøà ïàðò³ÿ
ñôîðìîâàíà ìåðåæåþ êîìóíàëüíèõ àïòåê
"Ôàðìàö³ÿ" ³ íàðàõîâóº 300 òèñ. ïàêóíê³â.
Äî êîæíîãî âõîäèòü ï’ÿòü çàñîá³â.

"Öå áèíò, ÿêîãî âèñòà÷èòü íà òðè ìàð-
ëåâ³ ïîâ’ÿçêè, îêñîë³íîâà ìàçü, àì³çîí,
êîëäðåêñ, ïàðàöåòàìîë òà â³òàì³íè",— ðîç-
ïîâ³ëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Êîæåí òàêèé ïàêóíîê
êîøòóº ïðèáëèçíî 60 ãðí. Ïðîòå, çà ñëî-
âàìè ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, ãîëîâíèì º íå ö³-
íà, à òå, ùî ÷åðåç íåéìîâ³ðíèé àæ³îòàæ
áóäü-ÿê³ ïðîòèçàñòóäí³ çàñîáè ìèòòºâî çíè-
êàþòü ³ç àïòåê ³ íåäîñòóïí³ äëÿ áàãàòüîõ.

Ôàðìàöåâòè êàæóòü, ùî ò³ ñàì³ ìàñêè
çíèêàþòü çà ë³÷åí³ õâèëèíè. "Áåðóòü ïî
300—500 øòóê ó ðóêè",— ðîçïîâ³ëè â îä-
í³é ³ç öåíòðàëüíèõ àïòåê. Ïðîãíîçóþòü, ùî
äíÿìè ïàí³êà ñïàäå ³ ñèòóàö³ÿ ç ìåäèêàìåí-
òàìè íîðìàë³çóºòüñÿ. Ïîêè ùî êèÿíè äå-

ùî íàëÿêàí³, íàâ³òü ïàñàæèðîïîò³ê ìåòðî-
ïîë³òåíó çíèçèâñÿ ïðàêòè÷íî íà òðåòèíó.

Ó ÊÌÄÀ îáåðåæí³ñòü ìåøêàíö³â ñõâà-
ëþþòü, õî÷ çàïåâíÿþòü, ùî íå òàêå
ñòðàøíå ëèõî. Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî â Êèºâ³ íå
çàðåºñòðîâàíî ìàñîâèõ âèïàäê³â çàõâî-
ðþâàííÿ íà ãðèï. "Åï³äåì³îëîã³÷íîãî ïî-
ðîãà â Êèºâ³ íå äîñÿãíóòî",— çàçíà÷èâ
ìåð. Õâîð³þòü êèÿíè ïîêè ùî ëèøå íà
ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ çàõâîðþâàííÿ. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, íà â÷îðàøí³é
ðàíîê äî ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà ó
çâ’ÿçêó ³ç çàõâîðþâàííÿì íà ÃÐÂ² çâåð-
íóëîñÿ 5 òèñÿ÷ 113 îñ³á, ³ç ÿêèõ 2 òèñÿ÷³
334 — äîðîñëèõ ³ 2 òèñÿ÷³ 779 — ä³òè.

"Ãîñï³òàë³çîâàíî 99 îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ 51
äîðîñëèé ³ 48 ä³òåé. Íåìàº õâîðèõ, ÿê³ á
ïîòðåáóâàëè ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿ ÷è ðåàí³-
ìàö³¿",— ïîâ³äîìèëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Çàäîâ³ëüíó ñèòóàö³þ â ñòîëèö³ ïîÿñ-
íþþòü â÷àñíèìè ïðîô³ëàêòè÷íèìè çà-
õîäàìè. ¯õ ïåðåë³ê ëèøå ðîçøèðþºòüñÿ.
Íèí³ ó Êèºâ³ ùîê³ëüêà ãîäèí ïðîâîäÿòü
äåç³íôåêö³þ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.
Ó÷îðà ìåð çâåðíóâñÿ äî êåð³âíèê³â
ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é ³ç ïðîõàííÿì
çàáåçïå÷èòè äåç³íôåêö³þ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàêëèêàº
îáðîáëÿòè ñïåö³àëüíèì ðîç÷èíîì ì³ñöÿ
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ — ñõîäîâ³ êë³-
òèíè, ï³ä'¿çäè. Äåç³íôåêö³þ ìîæóòü ïðî-
âîäèòè ÿê êîìóíàëüíèêè, òàê ³ ñàì³
ìåøêàíö³.

Õî÷à òàê çâàíèé êàë³ôîðí³éñüêèé ãðèï
ó Êèºâ³ íå çàô³êñîâàíî, éîìó âæå ãîòîâ³
÷èíèòè îï³ð óñ³ ë³êàðí³. ßê ïîâ³äîìèëè
"Õðåùàòèêó" êåð³âíèêè á³ëüøîñò³ çàêëà-
ä³â, ó ë³êàðí³ ÿê äîðîñë³, òàê ³ äèòÿ÷³ ó
äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³ íàä³éøîâ òàì³ôëþ òà
³íø³ ïðîòèâ³ðóñí³ ïðåïàðàòè.

Øóêàòè ãðèï, àáè â÷àñíî âèë³êóâàòè
êèÿí, äîïîìîæå áëàãîä³éíèé ôîíä
ìåäè÷íîãî öåíòðó "Eurolab". Â³äñüîãîäí³
â ì³ñò³ çàïðàöþâàëè ïóíêòè-íàìåòè, äå
áåçïëàòíî ³ øâèäêî ìîæíà ïðîéòè òåñò
íà íàÿâí³ñòü ãðèïó A/H1N1. Îêð³ì òîãî,
êèÿíàì ðîçäàâàòèìóòü áóêëåòè ç
³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, ÿê óáåðåãòèñÿ â³ä
çàõâîðþâàííÿ. Íàìåòè ç ëîãîòèïîì "Êè-
ÿíè ïðîòè ãðèïó" âñòàíîâëåíî á³ëÿ íàé-
á³ëüøèõ òîðãîâåëüíèõ öåíòð³â ì³ñòà

Усе більше иян дотрим ються найперших профіла тичних заходів — одя ають мас и людних місцях, щоб не підхопити нед

КК АА ДД РР ИИ

Ãðèï — íå ïðèâ³ä 
äëÿ ïîë³òè÷íèõ çìàãàíü
Îïîçèö³ÿ çàêëèêàº âëàäó äî â³äïîâ³äàëüíîñò³
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Лідер опозиції Ві тор Ян ович
пере онаний, що влада має за-
безпечити належний рівень ін-
форм вання с спільства в мо-
вах епідемії рип . За йо о сло-
вами, не можна доп стити полі-
тизації цьо о питання.

ßê çàçíà÷èâ Â³êòîð ßíóêîâè÷, "ïåðø çà
âñå óðÿäó òðåáà äàòè ïðàâäèâó îö³íêó òî-
ìó, ùî çàðàç ä³ºòüñÿ â êîæíîìó ðåã³îí³, ùî
ïîòð³áíî áóëî çðîáèòè íà öåé ÷àñ, àëå íå
áóëî çðîáëåíî. ² ëèøå ï³ñëÿ îö³íêè ñèòó-
àö³¿ ìîæíà ðîçðîáëÿòè ñï³ëüíèé ïëàí ä³é".
Â³í òàêîæ ïîâ³äîìèâ ïðî òå, ùî ôàõ³âö³ ç

â³ðóñîëîã³¿ çàñòåð³ãàþòü â³ä ïðîâåäåííÿ
ùåïëåíü ï³ä ÷àñ ïîøèðåííÿ â Óêðà¿í³ òàê
çâàíîãî êàë³ôîðí³éñüêîãî ãðèïó. Çà éîãî
ñëîâàìè, ñïåö³àë³ñòè çàñòåð³ãàþòü, ùî ùåï-
ëåííÿ ëèøå çàøêîäèòü çäîðîâ'þ ëþäåé.
Î÷³ëüíèê Ïàðò³¿ ðåã³îí³â íàãîëîñèâ, ùî â
íèí³øí³õ óìîâàõ óðÿä çîáîâ'ÿçàíèé ìàòè
÷³òêèé ³ çðîçóì³ëèé ôàõ³âöÿì ³ ñóñï³ëüñòâó
ïëàí, ³ ä³ÿòè â³äïîâ³äíî äî íüîãî. "Ïîòð³á-
íî ñèñòåìíî ï³ä³éòè äî ö³º¿ ïðîáëåìè, ùîá
íàñåëåííÿ çíàëî ïðî ö³ çàõîäè. Íå ìîæíà
äîïóñòèòè ïàí³êè. ² íå ëèøå â òèõ ðåã³î-
íàõ, äå îãîëîøåíî íàäçâè÷àéíèé ñòàí, à â
óñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè",— ñêàçàâ Â³êòîð
ßíóêîâè÷. Àäæå, çà éîãî ñëîâàìè, "ñüîãî-
äí³ ëþäè ç äåâ'ÿòè êàðàíòèííèõ ðåã³îí³â
íàìàãàþòüñÿ ïåðå¿õàòè â ³íø³ ðåã³îíè".

Â³í òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî óðÿä ïîâè-
íåí âèä³ëÿòè êîøòè íà ïîäîëàííÿ åï³äå-

ì³¿ â ïîòð³áíèõ ðîçì³ðàõ ³ íåîäíîðàçîâî.
"Òðåáà âèçíà÷èòè ôîíä, ÿêèé ñòàá³ëüíî
ô³íàíñóâàòèìå ïîäîëàííÿ åï³äåì³¿. Ïî-
òð³áíî çàëó÷àòè ³ áëàãîä³éí³ âíåñêè ëþ-
äåé",— ñêàçàâ ãîëîâà ïàðò³¿.

Ë³äåð îïîçèö³¿ çàçíà÷èâ, ùî Ïàðò³ÿ ðå-
ã³îí³â óæå îðãàí³çóâàëà áëàãîä³éíèé ðà-
õóíîê äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âêðàé ïîòð³áíèõ
çàõîä³â ó ðåã³îíàõ. Óò³ì, ÿê çàçíà÷èâ Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷, "ìè ïðîòè òîãî, ùîá öå
ïèòàííÿ áóëî ïîë³òèçîâàíèì".

Â³í ïåðåêîíàíèé, ùî "â öèõ óìîâàõ ïî-
ë³òèêàì íå ìîæíà çìàãàòèñÿ. Ïîòð³áí³
ñï³ëüí³ ³ ñêîîðäèíîâàí³ ä³¿, ÿê³ âïëèâà-
òèìóòü íà ïîäîëàííÿ åï³äåì³¿. Ïàðàçèòó-
âàííÿ êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóð, îêðåìèõ
ëþäåé, ñïåêóëÿö³þ ë³êàìè òà çàñîáàìè
çàõèñòó òðåáà æîðñòêî ïðèïèíÿòè ä³ÿìè
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â"

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Станом на вчора в столиці не б ло зафі совано випад ів захворю-
вання на небезпечний рип A/H1N1. Аби не доп стити появи нед -
и, до вжитих заходів місь а влада запропон вала обмежити в'їзд
до міста, а соціально незахищеним иянам надіслали 300 тис. па-
н ів із найпотрібнішими лі ами. Київсь і лі арні отримали достат-

ній запас таміфлю та інших препаратів і отові долати хвороб .
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Âîëîäèìèð ØÓÕÌÀÍ: “Æèòëîâî-
êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî 
³ ïîë³òèêà — ðå÷³ íåñóì³ñí³”
Завдя и добре проінвестованом
торі опалювальном сезон сто-
лиці вдалося належним чином
під от ватися до зими і нині.
Щоправда, через с ладн е оно-
мічн сит ацію в 2009 році дове-
лося приз пинити ви онання де-
я их про рам житлово- ом -
нальном осподарстві. Залиши-
ли тіль и найважливіші, серед
них — заміна та модернізація
ліфтів. С ладним залишається і
питання забор ованості населен-
ня за житлово- ом нальні посл -
и. Про проблеми та перспе тиви
важливої ал зі "Хрещати " роз-
повів ви он вач обов'яз ів за-
ст пни а олови КМДА з питань
ЖКГ Володимир Ш хман.

— ×åðåç ùî âèíèêëà ïîòðåáà ó ââåäåíí³
ïîñàäè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ç ïèòàíü
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà?

— Ïîñàäà ³ñíóâàëà é ðàí³øå, àëå áóëà
âàêàíòíîþ. Íà ñüîãîäí³ ïèòàííÿ æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà îäíå ç íàé-
áîëþ÷³øèõ ó ñòîëèö³. Òîìó äëÿ ï³äñèëåí-
íÿ êîíòðîëþ ö³º¿ ãàëóç³ ìåð Êèºâà âèð³-
øèâ ïîíîâèòè ïîñàäó ³ çàïðîïîíóâàâ ¿¿ ìå-
í³.

— ×èì âè çàéìàëèñÿ äî öüîãî?
— Ç ëþòîãî 2009 ðîêó ïðàöþâàâ íà ãðî-

ìàäñüêèõ çàñàäàõ ðàäíèêîì ì³ñüêîãî ãîëî-
âè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà. Ïîñò³éíî ñï³ëêóâàâñÿ ç êåð³â-
íèêàìè æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³-
çàö³é, êîìïàí³é, ùî ¿õ îáñëóãîâóþòü, ïðî-
âîäèâ ç íèìè íàðàäè.

— Íåùîäàâíî ó ñòîëèö³ çàâåðøèëàñÿ äî-
âîë³ íàïðóæåíà ïîðà: ï³äãîòîâêà òà ïî÷àòîê
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. ×è âñå â³äáóëîñÿ òàê,
ÿê ïëàíóâàëè?

— Ó 2008 ðîö³ ÷èìàëî êîøò³â áóëî ïðî-
³íâåñòîâàíî â ï³äãîòîâêó äî îïàëþâàëüíî-
ãî ñåçîíó. Çàâäÿêè öüîìó ìè çìîãëè íîð-
ìàëüíî ïðîâåñòè ³ íèí³øíþ êàìïàí³þ. Õî-
÷à á³ëüø³ñòü êèÿí ââàæàþòü, ùî ïîòð³áíî
ëèøå íàòèñíóòè êíîïêó — ³ âñ³ áóäóòü ç
òåïëîì. Íàñïðàâä³ æ öå äîâîë³ ñêëàäíèé
ïðîöåñ, ÿêèé òðèâàº ïåâíèé ÷àñ. Íàïðè-
êëàä, íèí³øíüîãî ðîêó îïàëåííÿ ïî÷àëè
âìèêàòè 15 æîâòíÿ, à çàê³í÷èëè 21. À ïî-
ò³ì ùå ïîòð³áíî âèïóñòèòè ïîâ³òðÿ ç ñèñ-
òåì, ùîá òåïëî áóëî ó êîæí³é êâàðòèð³.
Òîìó äåÿê³ ðîáîòè é äîñ³ òðèâàþòü.

— Ó âàø³é êîìïåòåíö³¿ ³ ïèòàííÿ çàáîð-
ãîâàíîñò³ çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè?

— Òàê. Àëå íàñàìïåðåä õî÷ó ïîäÿêóâà-
òè êèÿíàì çà òå, ùî âîíè â÷àñíî ³ â ïîâ-
íîìó îáñÿç³ ñïëà÷óþòü çà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè. Òàêèõ íàðàç³ 90 â³äñîòê³â. Ñòîñîâ-
íî çàáîðãîâàíîñò³, òî ñòàíîì íà 1 âåðåñ-
íÿ 2009 ðîêó âîíà ñòàíîâèòü ïîíàä 523
ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Íèí³ ìè ðîçðîáëÿºìî
ìåõàí³çì âïëèâó íà áîðæíèê³â ç óðàõóâàí-
íÿì îñîáèñòèõ ïðè÷èí. Òàêîæ º íåñïëàòè
çà òåïëî. Âñå öå ïðèçâîäèòü äî çàáîðãîâà-
íîñò³ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ îðãàí³çàö³é
ïåðåä “Êè¿âåíåðãî”.

— ßêèì ÷èíîì, íà âàøó äóìêó, âïëèíóëà
åêîíîì³÷íà êðèçà íà ï³äãîòîâêó äî çèìè ³
ðîáîòó æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
ñòîëèö³?

— Êðèçà ïîçíà÷èëàñÿ íà âñ³õ ãàëóçÿõ òà
ñôåðàõ íàøîãî æèòòÿ. Ñêàæ³ìî, ëþäèíó
çâ³ëüíèëè ç ðîáîòè ³ âîíà íå â çìîç³ ñïëà-
÷óâàòè çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè —
öå îäíà ïðîáëåìà. ²íøà, êîëè ì³ñüêèé áþ-
äæåò ïîñò³éíî íàïîâíþâàâñÿ ³ îòðèìàí³

êîøòè ìîæíà áóëî âèòðà÷àòè íà ïîòðåáè
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, à â
2009-ìó âñ³ ïðîãðàìè, çà âèíÿòêîì ïðîãðà-
ìè ç ìîäåðí³çàö³¿ òà çàì³íè ë³ôò³â, âèêî-
íóþòüñÿ ëèøå ó ôîðìàò³ ïîãàøåííÿ çà-
áîðãîâàíîñò³ çà ìèíóë³ ðîêè. ² öå ïðîáëå-
ìà, àäæå ïî÷àëàñÿ äîùîâà îñ³íü ³ ÷èìàëî
êèÿí çâåðòàþòüñÿ ç³ ñêàðãàìè íà ïðîò³êàí-
íÿ äàõó òà ñò³í.

— ßê çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ÷è ñï³âïðà-
öþâàòèìåòå ç äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè, ÷è áðà-
òèìåòå ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ ïîñò³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ ç ïèòàíü ÆÊÃ òà ÏÅÊ?

— Çâ³ñíî, ïëàíóþ ñï³âïðàöþâàòè. Õî÷à,
íà ìîþ äóìêó, ïîë³òèêà íå ïîâèííà âòðó-
÷àòèñÿ â ñóòî òåõí³÷í³ òà ô³íàíñîâ³ ïèòàí-
íÿ. Æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî ³
ïîë³òèêà — ðå÷³ íåñóì³ñí³. Ùîäî äåïóòà-
ò³â, òî ³ ç íèìè ïðàöþºìî, ðîçãëÿäàºìî óñ³
¿õí³ çâåðíåííÿ òà çàïèòè. Ñï³ëüíèìè çó-
ñèëëÿìè íàìàãàºìîñÿ ïîë³ïøèòè æèòòÿ
êèÿí. ßê çíàºòå, íåùîäàâíî çíèçèëè òà-
ðèôè íà äåÿê³ æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè, õî÷à öå äîâîë³ ñêëàäíå ïèòàííÿ.

— ßê âè ââàæàºòå, ÷è íå âäàäóòüñÿ äî
êðàéí³õ çàõîä³â òàê³ ìîíîïîë³ñòè, ÿê “Êè-
¿âåíåðãî” àáî “Êè¿ââîäîêàíàë”, òà íå ïî÷-
íóòü â³äêëþ÷àòè â³ä ñïîæèâàííÿ áîðæíèê³â?

— Îñê³ëüêè â ñòîëèö³ íå âèçíà÷åíî âè-
êîíàâöÿ ïîñëóã ³ç çàáåçïå÷åííÿ õîëîäíî¿
òà ãàðÿ÷îþ âîäè, îïàëåííÿ, òî óâåñü òÿ-
ãàð ç áîðã³â ëÿãàº íà ïëå÷³ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíèõ îðãàí³çàö³é. Îêð³ì òîãî, íå çàâ-
æäè º òåõí³÷íà ìîæëèâ³ñòü â³äêëþ÷åííÿ.
Êîëè âè íå ñïëà÷óºòå çà îïàëåííÿ, òî âàñ
íåìîæëèâî â³äêëþ÷èòè â³ä òåïëîïîñòà-
÷àííÿ. À ÿêùî íàâ³òü öå ³ ìîæíà çðîáè-
òè, òî ïîðóøèòüñÿ áàëàíñ òåïëîïîñòà÷àí-
íÿ â óñüîìó áóäèíêó, ùî íåïðèïóñòèìî.
²ñíóþòü âàð³àíòè çàïðîâàäæåííÿ ñïåö³-
àëüíèõ ñèñòåì, çîêðåìà “Ñïðóò”, “Êðàá”,
àëå âîíè ïîòðåáóþòü ÷èìàëîãî ô³íàíñó-
âàííÿ. Íàâ³òü ïîïðè êðèçó íàéâèù³ ïî-
êàçíèêè ó ñòîëèö³ ç³ ñïëàòè çà åëåêòðè÷-
íó åíåðã³þ. Áî òóò ðîçìîâà êîðîòêà: íå
ðîçðàõóâàâñÿ — ÷åðåç ì³ñÿöü çàëèøèøñÿ
áåç ñâ³òëà.

— Âàøå ñòàâëåííÿ äî ÆÅÊ³â, âîíè ïî-
òð³áí³ â ìàéáóòíüîìó ÷è ¿õ ìàþòü çàì³íèòè
ïðèâàòí³ ï³äïðèºìñòâà?

— Ùîäíÿ ñï³ëêóþñÿ ç æåê³âöÿìè. ßêùî
õòîñü ãàäàº, ùî âñ³ êåð³âíèêè êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ º õàáàðíèêàìè, òî öå àá-
ñóðä. Òàê, ÷àñòèíà ç íèõ — öå ëþäè ñòà-
ðî¿ ôîðìàö³¿, ¿õ ïîñòóïîâî ïîòð³áíî çì³-
íþâàòè. Àëå º äîâîë³ ïðîãðåñèâí³ êåð³â-
íèêè, âîíè ìîæóòü ³ õî÷óòü ïðàöþâàòè. ̄ ì
ëèøå ïîòð³áíî íàäàòè äëÿ öüîãî íàëåæí³
óìîâè, àäæå çà ñâî¿ì ñòàòóòîì æåê³âö³ ìà-
þòü îáñëóãîâóâàòè æèòëîâèé ôîíä. Íà
ñüîãîäí³ âîíè âèêîíóþòü ð³çíîìàí³òí³ ðî-
áîòè, ÿê³ íå âõîäÿòü äî ¿õíüî¿ êîìïåòåí-
ö³¿. Çîêðåìà, çáèðàþòü êîøòè äëÿ ìîíî-
ïîë³ñò³â, ðîçíîñÿòü êâèòàíö³¿. Íà ìîþ îñî-
áèñòó äóìêó, ïîòð³áíî ðîçâèâàòè â ñòîëè-
ö³ êîìåðö³éí³ ÆÅÊè òà îá’ºäíàííÿ ñï³â-
âëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â
(ÎÑÁÁ). Àëå ìóøó çàçíà÷èòè: çäàíèé â
åêñïëóàòàö³þ áóäèíîê ìàº íîâ³ êîìóí³êà-
ö³¿, ÿê³ ïðàêòè÷íî íå ïîòðåáóþòü îáñëóãî-
âóâàííÿ. Òàì óòâîðþþòü ³ êîìåðö³éí³
ÆÅÊè, ³ ÎÑÁÁ. Çàñòàð³ëèé æèòëîâèé
ôîíä, ÿêèé ïîòðåáóº çàì³íè çíîøåíèõ êî-
ìóí³êàö³é, æîäíîãî ³íâåñòîðà íå ïðèâàá-
ëþº. Â³í â³çüìåòüñÿ çà ñïðàâó ëèøå çà îä-
í³º¿ óìîâè: ÿêùî òàðèô íà æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè áóäå åêîíîì³÷íî îá´ðóíòî-
âàíèì. Âðÿòóâàòè ñèòóàö³þ íàðàç³ ìîæóòü
ëèøå äîòàö³¿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó, àëå æ íà
çàâàä³ ñòàëà êðèçà.

— Æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî —
öå íå ëèøå íàäàííÿ ïîñëóã, à é ë³ôòè, äè-
òÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, ïðèáèðàííÿ ñì³òòÿ. ßê âè-
çíà÷èòè, ùî íàéãîëîâí³øå, êóäè ñïðÿìóâà-
òè êîøòè?

— Ñêëàäíî ñêàçàòè, ÿê³ ïèòàííÿ º ïåð-
øî÷åðãîâèìè. Àäæå ³ ë³ôòè, ³ äèòÿ÷³ ìàé-
äàí÷èêè — öå âñå ïðîãðàìè, ÿê³ ïîòðåáó-
þòü ô³íàíñóâàííÿ. Ïåðåêîíàíèé, ùî íà-
ñàìïåðåä ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà ñòàâëåí-
íÿ ìåøêàíö³â äî ë³ôò³â òà ìàéäàí÷èê³â.
Íàïðèêëàä, ó ì³ñò³ â³äîì³ âèïàäêè, êîëè
ë³ôòè, çàì³íåí³ äâà ðîêè òîìó, íèí³ çíî-
âó â àâàð³éíîìó ñòàí³. À º é òàê³ ï³äéîì-
íèêè, ÿê³ äàâíî â³äñëóæèëè âñòàíîâëåíèé
òåðì³í, àëå äîñ³ ñïðàâíî ïðàöþþòü. Ìåø-

êàíö³ ìàþòü ñòàâèòèñÿ äî áóäèíêó ÿê äî
âëàñíîãî ìàéíà. Íàâðÿä ÷è õòîñü ïñóº âäî-
ìà ñâî¿ ìåáë³. Òî ÷îìó äî ë³ôòà ³íøå ñòàâ-
ëåííÿ?

— ×è âèâ÷àºòå âè ñêàðãè êèÿí, ÿê³ ùîäíÿ
íàäõîäÿòü äî ì³ñüêîãî ñàll-öåíòðó? ßê ðå-
àãóºòå íà íèõ, ÷è ïåðåâ³ðÿºòå âèêîíàííÿ?

— Òàê. Àäæå ëåâîâà ÷àñòêà çâåðíåíü ñòî-
ñóºòüñÿ ñàìå æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.
Ùîäíÿ ñï³âïðàöþþ ç ñàll-öåíòðîì, îñî-
áèñòî âèâ÷àþ ñêàðãè. Ðàçîì ç êåð³âíèêîì
ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì Íàòàë³ºþ
Äàíüêî ñêëàäàºìî çâ³òè, ÿê³ äîïîìàãàþòü
åôåêòèâí³øå ïðàöþâàòè. Âîíè ìàþòü áó-
òè ñïåö³àëüíî¿ ôîðìè, ùîá íàäàë³ ¿õ ìîæ-
íà áóëî ïåðåàäðåñîâóâàòè ñëóæáàì, ùî â³ä-
ïîâ³äàëüí³ çà óñóíåííÿ íåäîë³ê³â. Ùîá âè-
êîíàííÿ áóëî ïîçèòèâíèì ³ ÿê³ñíèì, ïî-
òð³áíî íàñàìïåðåä îêðåñëèòè ïðîáëåìó.
Îêð³ì öüîãî, ñë³ä íàäàòè ìîæëèâîñò³ òà
íàëåæí³ óìîâè êîìïàí³¿ ÷è îðãàí³çàö³¿,
êîòðà º âèêîíàâöåì ðîá³ò. Ìàþ íà óâàç³
íàñàìïåðåä ô³íàíñóâàííÿ, à â ðàç³ áþðîê-
ðàòè÷íî¿ òÿãàíèíè — æîðñòêèé êîíòðîëü
çà â÷àñíèì âèêîíàííÿì çàõîä³â

Розмовляв
Віталій КУРІННИЙ, “Хрещати ”
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Володимир Фрідрихович Ш хман наро-
дився в Києві 1978 ро . Навчався за аль-
ноосвітній середній ш олі № 191. У 2001
році з відзна ою за інчив приладоб дів-
ний фа льтет НТТУ “КПІ”, а в 2005-м —
МАУП, фа льтет бан івсь ої справи. Пра-
цював “Праве с-Бан ”. Б в заст пни-
ом дире тора та дире тором іль ох від-
ділень, начальни ом інформаційно-аналі-
тично о центр , заст пни ом дире тора з
редит вання Одесь ої філії. З люто о 2009
ро — радни Київсь о о місь о о оло-
ви з питань ЖКГ. З вересня 2009- о — ви-
он вач обов’яз ів заст пни а олови
КМДА з питань ЖКГ. Володимир Ш хман
одр жений. Вихов є донь .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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²ëëÿ ÍÀÐÎÄÈÖÜÊÈÉ: “Êîòåäæíèõ ì³ñòå÷îê,
â ÿêèõ òðèâàº áóä³âíèöòâî, çàëèøèëèñÿ
îäèíèö³”
Êåð³âíèê ïðîåêòó êîòåäæíèé êîìïëåêñ “Îë³ìï³ê-Pàrk” ïðî ñèòóàö³þ íà ðèíêó
êîòåäæíîãî áóä³âíèöòâà
Криза на рин нер хомо-
сті триває. Відч тно о по-
жвавлення на ньом час-
ни и рин та незалежні
е сперти очі ють не ра-
ніше весни 2010 ро , о-
ли в раїні завершаться
вибори та в ам ються
пристрасті на валютном
рин . Одна перші озна-
и пожвавлення демон-
cтр є нині рино отедж-
но о б дівництва. Про те,
я а йо о динамі а та пер-
спе тиви розвит най-
ближчим часом, "Хреща-
ти " розповів ерівни
прое т "Олімпі -Рark" Іл-
ля Народиць ий.

— ßêà íèí³ çàãàëüíà ñèòóàö³ÿ íà
ðèíêó êîòåäæíîãî áóä³âíèöòâà ç
îãëÿäó íà ð³ê êðèçè íà ðèíêó íå-
ðóõîìîñò³?

— Ðèíîê íåðóõîìîñò³ â ö³ëîìó
ïðîñòî “ë³ã”, ó òîìó ÷èñë³ “ë³ã” ³
ðèíîê êîòåäæíîãî áóä³âíèöòâà. Öå
òðàïèëîñÿ ÷åðåç òå, ùî âëàñíå ñà-
ìå êîòåäæíå áóä³âíèòöâî ïåðåä-
áà÷àº çíà÷í³ ³íâåñòèö³¿. Íà ñüîãî-
äí³ ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ òàê, ùî êî-
òåäæíèõ ì³ñòå÷îê, â ÿêèõ òðèâàº
áóä³âíèöòâî, çàëèøèëèñÿ îäèíè-
ö³. Êîòåäæí³ ñåëèùà íàéâèùîãî
ñòóïåíÿ ãîòîâíîñò³ çíàõîäÿòüñÿ â
ñòàä³¿ î÷³êóâàííÿ, ÿê öå íèí³ íà-
çèâàþòü â³äêëàäåíèì ïîïèòîì. Óñ³
³íø³ ðîçâèâàòèñÿ íàéáëèæ÷èìè
ðîêàìè íå áóäóòü. Ìè äëÿ ñåáå òà-
êîæ â³ðèìî ó â³äêëàäåíèé ïîïèò,
ïðîòå â³í íå áóäå òàêèì, ÿêèì áóâ
ùå â 2007—2008 ðîêàõ.

— ßê³ îáñÿãè öüîãî ïîïèòó ç îã-
ëÿäó íà òå, ùî â óêðà¿íö³â íèí³ íà-
çáèðàëîñÿ ìàéæå 30 ì³ëüÿðä³â äî-
ëàð³â, ÿê³ âîíè çàáðàëè ç áàíê³â-
ñüêîãî ñåêòîðó?

— Íàñïðàâä³ í³õòî êîøò³â ëþ-
äåé íå ïîðàõóâàâ, à â áàíê³âñüêî-
ìó ñåêòîð³ â³äáóâàºòüñÿ ïîâåð-
íåííÿ äåïîçèò³â. Íàðàç³ ëþäè ïî-
âåðòàþòü êîøòè äî áàíê³â. Çâ³ñ-
íî, êîøòè òåïåð ïåðåò³êàþòü â³ä
íåâåëè÷êèõ áàíê³â, ó ÿêèõ â³äñîò-
êè º âèñîêèìè, ó âåëèê³ ºâðîïåé-
ñüê³ áàíêè, äå íèí³ ãàðàíò³é äëÿ
ïîçè÷àëüíèê³â á³ëüøå. Íàñïðàâ-
ä³ ëþäè â³ðÿòü ó ªâðîïó ³ â òå, ùî
ºâðîïåéñüê³ áàíêè âèñòîÿòü. Äå-
ïîçèòè ïîâåðòàþòüñÿ, àëå ðàçîì
ç òèì â³äáóâàºòüñÿ çàãàëüíå çóáî-
æ³ííÿ óêðà¿íö³â. Òîé ñåðåäí³é
êëàñ ó ñóñï³ëüñòâ³, ÿêèé áóâ ðà-
í³øå, ñüîãîäí³ àáî çíèêàº, àáî
âæå çíèê. Òîìó ÿ íå äóìàþ, ùî
ïîïèò íà ð³âí³ 25—30 êîòåäæ³â
íà ì³ñÿöü, ÿêèé ìè ñïîñòåð³ãàëè
íà ïðèêëàä³ íàøîãî ì³ñòå÷êà, ïî-
âåðíåòüñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.
Ïðèíàéìí³ â êîðîòêîñòðîêîâ³é
ïåðñïåêòèâ³. Îäíàê ñåãìåíò çà-
ì³ñüêî¿ íåðóõîìîñò³ çàëèøèâñÿ.
Æèòè çà ì³ñòîì äîñ³ º ïðåñòèæ-
íèì ³ áóäå ïðåñòèæíèì. Â ªâðî-
ï³, íàïðèêëàä, äî 20 â³äñîòê³â íà-
ñåëåííÿ ìåøêàº â êîòåäæíèõ ñå-
ëèùàõ. Ó íàñ ëþäåé, ÿê³ ìîæóòü
öå ñîá³ äîçâîëèòè, ñòàëî çíà÷íî
ìåíøå, áî, êð³ì òîãî, ùî òðåáà
êóïèòè ñîá³ ä³ì çà ì³ñòîì, éîãî
ïîòð³áíî ùå é óòðèìóâàòè. À öå
òàêîæ íåäåøåâå çàäîâîëåííÿ.

— ×è â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³ ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî ïåâíå ïîæâàâëåííÿ ðèí-
êó êîòåäæíîãî áóä³âíèöòâà òà â ÷î-
ìó âîíî âèÿâëÿºòüñÿ?

— Íà ì³é ïîãëÿä, ïðî ïîæâàâ-
ëåííÿ ðèíêó â ñåãìåíò³ êîòåäæ-
íîãî áóä³âíèöòâà ñâ³ä÷èòü òîé
ôàêò, ùî çá³ëüøèâñÿ ïîïèò òà
ê³ëüê³ñòü äçâ³íê³â, á³ëüøå ïîòåí-
ö³éíèõ êë³ºíò³â â³äâ³äóþòü áóä³-
âåëüí³ ìàéäàí÷èêè. Ó íàñ çðîñ-
ëè ïðîäàæ³. Çà îñòàíí³é ì³ñÿöü ó
íàñ â³äáóëîñÿ ÷îòèðè ïðîäàæ³,
ùî º íåïîãàíèì äîñÿãíåííÿì íà
òîìó åòàï³, ÿêèé íèí³ ïåðåæèâàº
ðèíîê. Ç ³íøîãî áîêó, îñîáëè-

âèõ ïîçèòèâíèõ çì³í ó öüîìó íà-
ïðÿìêó î÷³êóâàòè äî íàñòóïíî¿
âåñíè íå âàðòî. Çèìà çàâæäè áó-
ëà äîâîë³ äåïðåñèâíîþ, îñîáëè-
âî ï³ñëÿ Íîâîãî ðîêó. Òîä³ çàâ-
æäè ñïîñòåð³ãàëîñÿ çìåíøåííÿ
ê³ëüêîñò³ óãîä ³ç ïðîäàæó â ö³ëî-
ìó â êðà¿í³. Ââàæàþ, ùî íèí³ø-
íÿ çèìà áóäå îñîáëèâî ñóìíîþ.
Îêð³ì âèáîð³â, í³÷îãî ö³êàâîãî â
êðà¿í³ íå â³äáóâàòèìåòüñÿ. Âñ³ ³í-
âåñòîðè î÷³êóâàòèìóòü ðåçóëüòà-
ò³â âèáîð³â òà äèíàì³êè íà âà-
ëþòíîìó ðèíêó. À íèí³ öå íå-
çðîçóì³ëî äëÿ âñ³õ.

— ×è î÷³êóºòüñÿ äåô³öèò çàì³ñü-
êîãî æèòëà ç îãëÿäó íà “çàìîðî-
æåííÿ” îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà òà çâî-
ë³êàííÿ çàáóäîâíèêàìè çâåäåííÿ
êîòåäæíèõ ì³ñòå÷îê ÷åðåç êðèçó?

— Íèí³ âñå æèòëî, â òîìó ÷èñ-
ë³ ³ êîòåäæè, ïðîäàþòü àáî çà ñî-
á³âàðò³ñòþ, àáî ç ì³í³ìàëüíîþ äî-
õ³äí³ñòþ. ß äóìàþ, ùî ðåàëüíîãî

äåô³öèòó íå áóäå. Îäíàê, ç ³íøî-
ãî áîêó, ïëàâíî ç³ çðîñòàííÿì ïî-
ïèòó ï³äâèùóâàòèìåòüñÿ ³ ö³íà íà
îá’ºêòè íåðóõîìîñò³. Àäæå äåâå-
ëîïåðè ïðàöþþòü óñå-òàêè íà îò-
ðèìàííÿ ïðèáóòêó. Âîíè ïðàöþ-
þòü äëÿ òîãî, ùîá õî÷ ÿêîñü âè-
ëó÷àòè îá³ãîâ³ êîøòè òà âêëàäàòè
¿õ ó ðîçâèòîê ïðîåêòó. Ïðèáó-
òîê — öå ê³íöåâà ìåòà áóäü-ÿêî-
ãî ³íâåñòîðà, ³ òîìó ö³íè íà íå-
ðóõîì³ñòü çðîñòàòèìóòü. ß, íàïðè-
êëàä, òâåðäî ïåðåêîíàíèé, ùî ç
âåñíè 2010 ðîêó ðîçïî÷íåòüñÿ
ïëàâíå çðîñòàííÿ ö³í, îäíàê íå
òàêå ð³çêå. Ìîæëèâî, íà ð³âí³ 1—2
â³äñîòêè íà ì³ñÿöü, à ìîæëèâî, ³
íå á³ëüø í³æ 5 â³äñîòê³â íà ð³ê.

— ×è ìîæëèâà ïîÿâà â Óêðà¿í³
êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó êîòåäæíîãî
áóä³âíèöòâà ç áîêó íîâèõ ãðàâö³â,
êîòð³ âïðîâàäæóþòü íîâ³ òåõíîëî-
ã³¿ çà äîñòóïíèìè ö³íàìè?

— Ó ïåðøó ÷åðãó ÿ óíèêàâ áè

òàêîãî ïîíÿòòÿ, ÿê “íîâ³ òåõíî-
ëîã³¿”. ¯õ íå áóëî ó íàñ ÷åðåç â³ä-
ñóòí³ñòü ïîïèòó. Ö³ òåõíîëîã³¿ ïî-
ëÿãàþòü ó íàäíèçüê³é ñîá³âàðòî-
ñò³ áóä³âíèöòâà. ß íå ìîæó íàçâà-
òè éîãî íåÿê³ñíèì, àäæå çäåøå-
âèòè áóä³âíèöòâî ìîæíà çàâæäè,
ïðè÷îìó çâåäåííÿ 1 êâàäðàòíîãî
ìåòðà äåøåâîãî æèòëà áóäå îá-
õîäèòèñÿ â ìåæàõ 400 äîëàð³â. Ç
îçäîáëþâàëüíèìè ðîáîòàìè öå
êîøòóâàòèìå ïðèáëèçíî 450 äî-
ëàð³â çà 1 êâàäðàòíèé ìåòð. Îò-
æå, ç íåâåëè÷êîþ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ òàêèé áóäèíîê äëÿ ñïî-
æèâà÷à êîøòóâàòèìå 70 òèñÿ÷ äî-
ëàð³â. Îäíàê âåëèêîãî ïîïèòó íà
òàêå æèòëî íå ñïîñòåð³ãàºìî. Ëþ-
äèíà, ÿêà ¿äå æèòè çà ì³ñòî, âñå-
òàêè îáèðàº ÿê³ñí³øèé áóäèíîê,
à íå éîãî äà÷íèé âàð³àíò. Êîòå-
äæ³, ïîáóäîâàí³ çà íîâèìè òåõ-
íîëîã³ÿìè, ìàþòü ïðàâî íà ³ñíó-
âàííÿ, àëå ìè öåé íàïðÿìîê ïî-
êè ùî ëèøå âèâ÷àºìî.

— Íàñê³ëüêè íèí³ çì³íþþòüñÿ
(çì³íèëèñÿ) âèìîãè ñïîæèâà÷³â äî
êîòåäæíèõ áóäèíê³â?

— Ïî-ïåðøå, ìè çâåðíóëè óâà-
ãó, ùî êë³ºíòè ïî÷àëè æâàâî ö³-
êàâèòèñÿ áóäèíêàìè ìåíøî¿ ïëî-
ù³. Íàñïðàâä³ òàêà òåíäåíö³ÿ
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íå ëèøå â íàøî-
ìó ì³ñòå÷êó. ßêùî àíàë³çóâàòè
ðèíîê ó ö³ëîìó, òî ç ïî÷àòêó êðè-
çè ñóòòºâî çìåíøèëèñÿ îáñÿãè
ïðîäàæ³â êîòåäæ³â ïëîùåþ â³ä
700 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Ëþäè çðî-
çóì³ëè, ùî, îêð³ì çâåäåííÿ áó-
äèíêó, éîãî ùå é ïîòð³áíî îá-
ñëóãîâóâàòè: îïàëþâàòè, ïðèáè-
ðàòè, äîãëÿäàòè. Òîìó íà ñüîãî-
äí³ îñíîâíèé ïîïèò íà êîòåäæ³
â³ä 200 äî 300 êâàäðàòíèõ ìåòð³â.
Ïî-äðóãå, íèí³ ëþäè â ïåðøó
÷åðãó âñå-òàêè îáèðàþòü êîòåäæ-
í³ ì³ñòå÷êà ç ðîçâèíåíîþ ³íôðà-
ñòðóêòóðîþ

Розмовляв
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ

спеціально для “Хрещати а”

Âàëþòíèé ðèíîê çàñïîêî¿âñÿ
Óò³ì, ïîë³òè÷íà íåñòàá³ëüí³ñòü ìîæå çíîâó çíåö³íèòè ãðèâíþ

К рсові пристрасті
в ам валися

Êóðñ êóï³âë³ àìåðèêàíñüêî¿ âà-
ëþòè ïðîòÿãîì æîâòíÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó êîëèâàâñÿ â ìåæàõ â³ä
807,85 ãðí/$100 äî 843,03
ãðí/$100. Â³äïîâ³äíèé ìàêñèìóì
áóëî çàô³êñîâàíî 2 æîâòíÿ, ì³í³-
ìóì — 16 æîâòíÿ. Îòæå, ïðîòÿ-
ãîì ïåðøî¿ äåêàäè êóðñ äåìîí-
ñòðóâàâ òåíäåíö³¿ âèùèõ çíà÷åíü,
ó ñåðåäèí³ ì³ñÿöÿ â³í ïî÷àâ ïðî-

âèñàòè, à äî ê³íöÿ çàòðèìàâñÿ íà
ñåðåäíüîìó ð³âí³ 813,5 ãðí/$100.

Ñåðåäí³é êóðñ ïðîäàæó äîëàðà
ÑØÀ çà ì³ñÿöü ñòàíîâèâ 830,4018
ãðí/$100. Ì³í³ìàëüíå çíà÷åííÿ
êóðñó ïðîäàæó áóëî çàô³êñîâàíî
íàïðèê³íö³ ì³ñÿöÿ, 30 æîâòíÿ,—
816,94 ãðí/$100, ìàêñèìàëüíå,
â³äïîâ³äíî, íà ïî÷àòêó, 2 æîâò-
íÿ,— 854 ãðí/$100. Ñåðåäíÿ ì³-
ñÿ÷íà ìàðæà íà ðèíêó ñòàíîâèëà
10 ãðèâåíü íà ñîòí³ äîëàð³â.

ßê çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” åêî-

íîì³ñò êîìïàí³¿ Astrum Investment
Management Îëåêñ³é Áë³íîâ, íè-
í³ íà óêðà¿íñüêîìó âàëþòíîìó
ðèíêó îáñÿãè ïîïèòó òà ïðîïîçè-
ö³¿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè º íàéçáàëàí-
ñîâàí³øèìè ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåä-
í³ìè ì³ñÿöÿìè. Â æîâòí³ äåùî
çìåíøèëîñÿ íàâàíòàæåííÿ çà çîâ-
í³øí³ìè áîðãàìè, à çîâí³øíÿ òîð-
ã³âëÿ âæå íå ãåíåðóâàëà òàêîãî äå-
ô³öèòó âàëþòè, ÿê ó ïîïåðåäí³ ì³-
ñÿö³. Çîêðåìà áàëàíñó ñèòóàö³¿ ³ç
çîâí³øíüîþ òîðã³âëåþ ñïðèÿëî ³
çíèæåííÿ ùîì³ñÿ÷íèõ ïëàòåæ³â çà
ãàç. Òàê, çà æîâòåíü öåé ôàêòîð
çìåíøèâ â³äò³ê ³íîçåìíî¿ âàëþòè
ç Óêðà¿íè íà $ 280 ìëí.

Ïðè öüîìó çàðàç íà ðèíêó ïðè-
ñóòí³é ôàêòîð “Ïðîì³íâåñòáàí-
êó”, ÿêèé çáèðàºòüñÿ ïðîäàòè â
íèí³øíüîìó ðîö³ $500 ìëí äî-
äàòêîâîãî êàï³òàëó. Âñå öå äàº
çìîãó Íàö³îíàëüíîìó áàíêó
Óêðà¿íè âçàãàë³ íå ïðîâîäèòè ³í-
òåðâåíö³é, çà âèíÿòêîì ïðîäàæó
âàëþòè ô³çè÷íèì îñîáàì ó ðîë³
ïîçè÷àëüíèê³â.

Долар може
стрибн ти
до 9 рн/1$

Êåð³âíèê ³íâåñòèö³éíîãî â³ä-
ä³ëó ÒÎÂ “ÊÓÀ “Áîíóì Ãðóï”
Îëåêñàíäð Ñïàñ³÷åíêî ïðîãíî-
çóº, ùî äèíàì³êó êóðñó äîëàðà
äî Íîâîãî ðîêó áóäå âèçíà÷åíî
ñï³ââ³äíîøåííÿì ïîòîê³â âàëþ-
òè. Çà ñïðèÿòëèâèõ óìîâ â³í áó-
äå ïåðåâàæíî âõ³äíèì ó âèãëÿ-
ä³ ³íâåñòèö³é ³ çîâí³øí³õ êðåäè-
ò³â. Îêðåìîþ ëàíêîþ â ö³é ñè-
òóàö³¿ º êðåäèò â³ä ÌÂÔ. Òàê, ó
âèïàäêó ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ
ùîäî ÷åòâåðòîãî òðàíøó ãðèâíÿ
ä³ñòàíå îñíîâó äëÿ ñâîº¿ ñòà-
á³ëüíîñò³ òà çì³öíåííÿ. Éìîâ³ð-
í³ñòü ïîçèòèâíîãî ñöåíàð³þ îö³-
íåíà åêñïåðòîì íà ð³âí³ 70 %.

Ñâîºþ ÷åðãîþ Îëåêñ³é Áë³íîâ
ñòâåðäæóº, ùî äî ê³íöÿ ðîêó ïå-
ðåâàæàòèìå äåâàëüâàö³éíèé
òèñê íà ãðèâíþ. Ïåðøå ì³ñöå
âêîòðå ïîñ³äàòèìóòü ïñèõîëîã³÷-

í³ ôàêòîðè. Íàïåðåäîäí³ âèáî-
ð³â çàãîñòðèòüñÿ ïðîòèñòîÿííÿ
ì³æ óðÿäîì òà Íàö³îíàëüíèì
áàíêîì, à ³íôîðìàö³éíèé ôîí
áóäå äîâîë³ íåñòàá³ëüíèì.

Ïîïðè öå ð³çêèõ òà òðèâàëèõ
ïåðåïàä³â, ÿê³ áóëè íàïðèê³íö³
2008 ðîêó, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
íå áóäå. Öüîìó ñïðèÿòèìóòü ðå-
çóëüòàòè ïîë³òèêè Íàö³îíàëüíî-
ãî áàíêó ùîäî îáìåæåííÿ ë³ê-
â³äíîñò³.

Çîêðåìà çàëèøêè íà êîðåñ-
ïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ êîìåð-
ö³éíèõ áàíê³â ó ÍÁÓ ñòàíîì íà
30 æîâòíÿ ñòàíîâèëè 14 ìëðä
ãðí, ùî º íàáàãàòî ìåíøèì çà
ïîêàçíèêè ñ³÷íÿ-âåðåñíÿ öüîãî
ðîêó. Îòæå, ïîòåíö³éíèé äå-
âàëüâàö³éíèé ôðîíò íà âàëþò-
íîìó ðèíêó, ÿêèé ìîæóòü ñòâî-
ðèòè ãðàâö³ ðèíêó, ñèëüíî çâó-
çèâñÿ. Êîìïàí³ÿ Astrum Invest-
ment Management ïðîãíîçóº, ùî
äî ê³íöÿ ðîêó êóðñ êîëèâàòè-
ìåòüñÿ â ìåæàõ ä³àïàçîíó 8—9
ãðèâåíü çà îäèí äîëàð

²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Офіційний рс амери ансь о о долара на почат
жовтня становив 800,4 рн/$100, з 5 до 13 жовтня
рс б в стабільним — 801 рн/$100. Далі рс дещо

зменш вався і 19 жовтня ся н в мінімально о місячно-
о рівня — 797 рн/$100. 20 жовтня рс знов почав
зростати, динамі а протрималася до 23 жовтня, рівня
800,5 рн/$100. Незначні оливання протя ом остан-
ньо о тижня жовтня завершилися рівнем 800 рн/$100.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про запобігання поширенню 
грипу типу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих 
респіраторних захворювань серед населення 

міста Києва
Розпорядження № 1246 від 30 жовтня 2009 року

Відповідно до законів України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
і “Про захист населення від інфекційних хвороб”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
30.10.2009 № 1152 “Про запобігання поширенню грипу типу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіра&
торних захворювань серед населення”, з метою недопущення поширення епідемії грипу та гострих рес&
піраторних захворювань:

1. Взяти до уваги, що постановою Кабінету Міністрів
України від 30.10.2009 № 1152 з 30 жовтня 2009 року на те�
риторії України уведено вищий рівень небезпеки поширен�
ня грипу типу А/Н1N1 /Каліфорнія/04/09 (далі — пандеміч�
ний грип) та заборонено проведення всіх масових заходів.

2. Головному управлінню освіти і науки призупинити з 
2 листопада 2009 року заняття у всіх навчальних закладах
незалежно від типів та форм власності до особливого роз�
порядження.

3. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення забезпечити обов’язкове виконання усіма
лікувальними закладами, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форм власності вимог Мініс�
терства охорони здоров’я України щодо організації профі�
лактики та боротьби з поширенням пандемічного грипу.

4. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення, Головному управлінню транспорту, Голов�
ному управлінню з питань надзвичайних ситуацій, Головно�
му управлінню палива та енергетики, Головному управлін�
ню житлового господарства, районним у м. Києві держав�
ним адміністраціям невідкладно розробити та затвердити в
межах компетенції план заходів, спрямованих на профілак�
тику та боротьбу з поширенням пандемічного грипу та ін�
ших гострих респіраторних захворювань.

5. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення разом з районними у м. Києві державни�
ми адміністраціями вжити заходів для недопущення підви�
щення цін на лікарські засоби та засоби індивідуального за�
хисту.

6. Головному управлінню транспорту забезпечити:
6.1. Проведення комплексу профілактичних заходів не�

допущення відключення обігріваючих пристроїв у транспор�
ті загального користування;

6.2. Перевезення пасажирів згідно з затвердженим роз�
кладом руху транспорту загального користування;

6.3. Забезпечення висвітлення в транспорті загального
користування питань профілактики пандемічного грипу та ін�
ших гострих респіраторних захворювань, передбачивши ви�
значення клінічних проявів цих захворювань та рекоменда�
ції щодо термінового звернення до лікаря у разі наявності
перших проявів хвороби.

7. Взяти до відома, що п.15 постанови Кабінету Міністрів
України від 30.10.2009 № 1152 дано доручення Міністерству
промислової політики та Міністерству охорони здоров’я термі�
ново забезпечити виготовлення марлевих респіраторних масок.

8. Взяти до відома, що з метою здійснення оперативно�
го контролю і координації діяльності органів виконавчої вла�
ди, пов’язаної із запобіганням і ліквідацією епідемій, спа�
лахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хво�
роб працює державна надзвичайна протиепідемічна комі�
сія при виконавчому органі Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації).

9. Державній надзвичайній протиепідемічній комісії при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації) щодня до 9 години інформува�
ти Кабінет Міністрів України про здійснення заходів щодо за�
побігання поширенню пандемічного грипу та інших гострих
респіраторних захворювань.

10. Першому заступнику голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження Положення про порядок оформлення
права власності на об’єкти нерухомого майна в м. Києві

Розпорядження № 1227 від 27 жовтня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державну реєстрацію ре&
чових прав на нерухоме майно та їх обмежень”, Тимчасового положення про порядок реєстрації прав влас&
ності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5, за&
реєстрованим Міністерством юстиції України 18.02.2002 за № 157/6445, рішення Київської міської ради
від 20.06.2002 № 74/74 “Про затвердження Тимчасового положення про державну реєстрацію об’єктів
нерухомого майна та прав власності на них в місті Києві”, рішення Київської міської ради від 17.09.2009
“Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20.06.2002 року № 74/74 “Про затвердження
Тимчасового положення про державну реєстрацію об’єктів нерухомого майна та прав власності на них в
місті Києві”, з метою удосконалення роботи із оформлення права власності та видачі свідоцтв про право
власності на об’єкти нерухомого майна, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Положення про порядок оформлення пра�
ва власності на об’єкти нерухомого майна в м. Києві (до�
дається).

2. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. забезпечити висвітлення в за�
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

рухомого майна фізичних та юридичних осіб, у тому числі
іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних
осіб, міжнародних організацій, іноземних держав, а також
територіальних громад в особі органів місцевого самовря�
дування та держави в особі органів, уповноважених управ�
ляти державним майном.

2. Об’єктами нерухомого майна, на які оформлюється
право власності з видачею свідоцтв про право власності, є:

2.1. Житлові будинки (домоволодіння), які розташовані
на земельних ділянках, під окремими порядковими номе�
рами вулиць, проспектів, площ, бульварів, провулків, окре�
мо визначені частини цих будинків (домоволодінь);

2.2. Нежилі будинки, будівлі виробничого, господарсько�
го, соціально�побутового та іншого призначення, їх ком�
плекси, які розташовані на земельних ділянках, під окреми�
ми порядковими номерами вулиць, проспектів, площ, буль�
варів, провулків, окремо визначені частини цих будинків
(будівель, їх комплексів).

2.3. Вбудовані в житлові будинки та прибудовані до жит�
лових будинків нежитлові приміщення (в т. ч. комори, інші
приміщення побутового призначення).

2.4. Квартири у багатоквартирних будинках.
2.5. Дачні, садові будинки.
2.6. Гаражі (в т. ч. одно�, двоповерхові, багатоповерхо�

ві, наземні та підземні), гаражі�автостоянки, автопаркінги та
машино�місця в них (в т. ч. розташовані у вбудованих та при�
будованих нежитлових приміщеннях в житлових будинках),
гаражні бокси, інші капітальні споруди, які знаходяться на
територіях гаражних кооперативів чи товариств.

3. Оформлення права власності на об’єкти нерухомого
майна з видачею свідоцтв здійснюється за рахунок коштів
власників нерухомого майна або уповноважених ними ор�
ганів (осіб).

РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ 
З ОФОРМЛЕННЯМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

НА ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА
4. Головне управління комунальної власності м. Києва

виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) (далі — Головне управління ко�
мунальної власності м. Києва):

4.1. Здійснює оформлення права власності та видає сві�
доцтва про право власності на об’єкти нежитлового фонду
усіх форм власності (крім нежитлових приміщень в будин�
ках, реконструкція або будівництво яких фінансується Голов�
ним управлінням житлового забезпечення виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), право власності на які оформляється Головним
управлінням житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації):

4.1.2. На збудовані, перебудовані (переплановані), ре�
конструйовані, реставровані нежитлові будівлі, їх частини
(приміщення), споруди;

4.1.3. На вбудовані в житлові будинки та прибудовані до
житлових будинків нежитлові приміщення як частини цих
будинків (включно в підвалі, цокольному та технічному по�
верхах тощо);

4.1.4. На нежитлові будівлі або їх частини (приміщення),
споруди, що побудовані в результаті інвестиційної діяльно�
сті, в тому числі на умовах пайової участі;

4.1.5. На об’єкти, що передані до статутного фонду юри�
дичної особи або передані (повернуті) засновникам (учас�
никам) юридичної особи при виході із складу засновників
(учасників);

4.1.6. На об’єкти, передані до статутного фонду юридич�
них осіб, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

4.1.7. На об’єкти, що відповідно до законодавства пере�
дані у власність в результаті ліквідації юридичної особи;

4.1.8. На об’єкти, які в установленому порядку переве�
дені із житлових в нежитлові;

4.1.9. На об’єкти, що перейшли у власність правонаступ�
никам юридичних осіб в результаті їх припинення або виді�
лу;

4.1.10. На об’єкти державної та комунальної власності
щодо яких в установленому порядку прийнято рішення про
приватизацію або відчуження, передачу в довгострокову
оренду, заставу;

4.1.11. На об’єкти (в т. ч. незавершені будівництвом)
щодо яких Київською міською радою прийнято рішення про
залучення інвесторів до їх реконструкції на конкурсних за�
садах з передачею об’єктів у власність інвестора;

4.1.12. На Інші об’єкти нежитлового фонду на підставі до�

кументів, встановлених законодавством України, які підтвер�
джують право власності на ці об’єкти.

5. Головне управління житлового забезпечення виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) (далі — Головне управління житлового за�
безпечення):

5.1. Здійснює оформлення права власності та видає сві�
доцтва про право власності фізичним та юридичним осо�
бам:

5.1.1. На перебудовані або реконструйовані квартири ба�
гатоквартирних житлових будинків взамін документів, вста�
новлених законодавством України, які підтверджують їх пра�
во власності на ці об’єкти до перебудови або реконструк�
ції;

5.1.2. На збудовані, перебудовані та реконструйовані
житлові будинки;

5.1.3. На котеджі і будинки малоповерхової житлової за�
будови, побудовані за кошти членів (у складі) колективів ін�
дивідуальних забудовників малоповерхового і котеджного
будівництва;

5.1.4. На квартири, за які члени житлових, житлово�бу�
дівельних кооперативів чи товариств повністю внесли пайо�
ві внески;

5.1.5. На об’єкти житлового фонду (в т. ч. частини жит�
лових будинків або квартири), які побудовані за кошти суб’�
єктів інвестиційної діяльності (в т. ч. на умовах пайової учас�
ті) та передані їм у власність в установленому порядку;

5.1.6. На окремо збудовані гаражі, розташовані на тери�
торії багатоповерхової несадибної житлової забудови, капі�
тальні споруди, які знаходяться на території гаражних ко�
оперативів чи товариств (крім гаражів членів цих коопера�
тивів, товариств), які побудовані відповідно фізичними осо�
бами або зазначеними гаражними кооперативами чи това�
риствами;

5.1.7. На дачні, садові будинки, гаражі, інші будівлі або
приміщення, за які члени цих кооперативів або товариств
повністю внесли пайовий внесок;

5.1.8. На гаражі (в т. ч. одно�, двоповерхові, багатопо�
верхові, наземні та підземні), гаражі�автостоянки, автопар�
кінги та машино�місця в них (в т. ч. розташовані у вбудова�
них та прибудованих нежитлових приміщеннях в житлових
будинках), гаражні бокси на підставі документів, які підтвер�
джують їх (в т. ч. суб’єктів інвестиційної діяльності) право
власності на ці об’єкти нерухомого майна;

5.1.9. На вбудовані та прибудовані нежитлові приміщен�
ня у житлових будинках (як частини цих будинків, в т. ч. в
підвалі, цокольному та технічному поверсі тощо), рекон�
струкція або будівництво яких фінансується Головним управ�
лінням житлового забезпечення;

5.1.10. На об’єкти, зазначені в підпунктах 5.1.1 — 5.1.9
цього пункту, які передані до статутного фонду (у власність)
юридичної особи або передані (повернуті) у власність за�
сновникам (учасникам) юридичної особи при виході зі скла�
ду засновників (учасників);

5.1.11. На об’єкти, зазначені в підпунктах 5.1.1 — 5.1.9
цього пункту, які відповідно до законодавства передані у
власність правонаступникам юридичних осіб в результаті їх
припинення або виділу;

5.1.12. На об’єкти, зазначені в підпунктах 5.1.1 — 5.1.9
цього пункту, які відповідно до законодавства передані у
власність в результаті ліквідації юридичної особи;

5.1.13. На об’єкти, зазначені в підпунктах 5.1.1 — 5.1.9
цього пункту, які за рішенням комісій з питань поновлення
прав реабілітованих повернуто (надано замість конфіскова�
ного) у власність реабілітованим громадянам;

5.1.14. На об’єкти, зазначені в підпунктах 5.1.1�5.1.9
цього пункту на підставі документів, встановлених законо�
давством України, які підтверджують їх право власності на
ці об’єкти нерухомого майна;

5.1.15. На об’єкти нерухомого майна (в т. ч. незаверше�
ні будівництвом), які будуються за замовленням Головного
управління житлового забезпечення або за замовленням
підпорядкованих йому комунальних підприємств, які пере�
дані в установленому порядку інвесторам для їх реконструк�
ції, капітального ремонту.

ПЕРЕЛІКИ ДОКУМЕНТІВ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА 

ВЛАСНОСТІ ТА ВИДАЧА СВІДОЦТВ ПРО ПРАВО
ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА
6. Для оформлення права власності та видачі свідоцтва

про право власності на об’єкти нерухомого майна до відпо�
відного органу подається заява по кожній адресі за зразком

Затверджено розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

№ 1227 від 27жовтня 2009 року

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок оформлення права власності 

на об’єкти нерухомого майна в м. Києві

Положення про порядок оформлення права власності на
об’єкти нерухомого майна (далі — Положення) розроблене
з метою реалізації повноважень органів місцевого самовря�
дування, визначених в Тимчасовому положенні про порядок
реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердже�
ному наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002

№ 7/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
18.02.2002 за № 157/6445.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення визначає порядок оформлення права влас�

ності та видачі свідоцтв про право власності на об’єкти не�
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згідно з додатком 1 до цього Положення, а також матері�
али поточної технічної інвентаризації об’єкта нерухомого
майна, оформлені Комунальним підприємством Київським
міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права
власності на об’єкти нерухомого майна (далі — БТІ).

Адреса об’єкта нерухомого майна у всіх поданих доку�
ментах має бути зазначена однаково. У випадку наявності в
поданих документах розбіжностей в частині поштової адре�
си або у випадку оформлення права власності на новозбу�
дований об’єкт, в свідоцтвах про право власності зазначає�
ться поштова адреса об’єкта, присвоєна рішенням відповід�
ного органу.

7. До заяви та матеріалів технічної інвентаризації додаю�
ться: 

7.1. Фізичними особами:
— паспорт або інший документ, що посвідчує особу 

(в т. ч. свідоцтво про народження для осіб, які не досягли
16�річного віку)*;

* Фізичними особами — іноземними громадянами, осо�
бами без громадянства подаються документи, що посвід�
чують особу, легалізовані в установленому порядку.

а) довідка податкового органу про включення власника
до державного реєстру фізичних осіб (присвоєння іденти�
фікаційного номера ДРФО);

б) довіреність або інші документи, що дають право пред�
ставляти власника (при поданні документів представником
власника);

7.2. Юридичними особами*:
* Іноземними юридичними особами подаються установ�

чі документи, легалізовані в установленому порядку.
а) свідоцтво про державну реєстрацію (у передбачених

законодавством випадках);
б) довідка податкового органу про взяття юридичної осо�

би на облік, як платника податків (у передбачених законо�
давством випадках);

в) довідка відповідного управління статистики про вклю�
чення юридичної особи до Єдиного державного реєстру під�
приємств та організацій України (ЄДРПОУ);

г) статут чи положення про юридичну особу (із змінами
та доповненнями);

д) відповідна нота Міністерства закордонних справ Укра�
їни (по об’єктах для розміщення дипломатичних представ�
ництв, консульських установ, міжнародних міжурядових ор�
ганізацій) або лист Комунального підприємства “Генераль�
на дирекція Київради по обслуговуванню іноземних пред�
ставництв” (по об’єктах для розміщення міжнародних неуря�
дових та іноземних організацій);

е) документ, що підтверджує повноваження керівника
або довіреність чи інший документ, що підтверджує повно�
важення представника юридичної особи;

є) довідка за підписом керівника та головного бухгалте�
ра про те, що об’єкт нерухомого майна, на який оформля�
ється право власності, перебуває на балансі цієї юридичної
особи, не відчужений, не обтяжений, в тому числі не пере�
буває під арештом, щодо нього відсутній спір, в тому чис�
лі судовий;

ж) у разі оформлення права власності на об’єкти, які в
установленому порядку підлягають реалізації у зв’язку з про�
веденням процедури банкрутства, крім документів, перед�
бачених підпунктами а�є підпункту 7.2. Положення надаю�
ться:

— ухвала суду про порушення провадження справи про
банкрутство;

— рішення суду про санацію боржника чи про визнання
боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

— план санації (у відповідних випадках);
— рішення органу, що здійснює ліквідацію (процедуру

банкрутства) про реалізацію об’єкта нерухомого майна.
8. Для оформлення права власності з видачею свідоцтва

про право власності додатково до документів, зазначених в
пунктах 6 і 7 цього Положення, до Головного управління ко�
мунальної власності м. Києва надаються:

8.1. На збудовані, перебудовані (переплановані), рекон�
струйовані, реставровані нежитлові будівлі, їх частини (при�
міщення), споруди:

а) документи, що підтверджують право власності на об’�
єкт нерухомого майна на момент початку перебудови (пере�
планування), реконструкції, перепланування або реставрації;

б) документи, що підтверджують право власності або
право користування земельною ділянкою, на якій розташо�
ваний об’єкт (за винятком випадків оформлення права влас�
ності на приміщення);

в) дозвіл на виконання будівельних робіт;
г) документи щодо прийняття об’єкта в експлуатацію (сві�

доцтво про відповідність збудованого об’єкта проектній до�
кументації, вимогам державних стандартів, будівельних норм
і правил та акт готовності об’єкта до експлуатації (акт про
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єк�
та));

д) перелік інвесторів, які брали участь в будівництві, пе�
ребудові, реконструкції чи реставрації, затверджений за�
мовником (забудовником) будівництва;

е) документи про передачу функцій замовника (у відпо�
відних випадках);

є) документи, що підтверджують фінансування будівниц�
тва, перебудови (перепланування) або реконструкції об’єк�
та (платіжні доручення або інші документи);

ж) рішення відповідного органу про присвоєння пошто�
вої адреси;

з) документи, що підтверджують сплату пайового внес�
ку на створення соціальної та інженерно�транспортної ін�
фраструктури м. Києва;

і) письмова згода співвласників (власників) об’єкта (йо�
го частин) про оформлення права власності з видачею сві�

доцтв про право власності на об’єкти, що перебувають у
спільній сумісній власності чи спільній частковій власності.

8.2. На будівлі або їх частини (приміщення), споруди, що
побудовані в результаті інвестиційної діяльності, в тому чис�
лі на умовах пайової участі — документи, зазначені в під�
пункті 8.1 цього пункту, а також:

а) договір про інвестування будівництва, перебудови, ре�
конструкції або реставрації об’єкта, в т. ч. на умовах пайо�
вої участі (інвестиційний договір тощо);

б) документи, які підтверджують фінансування будівниц�
тва, перебудови, реконструкції, реставрації об’єкта, в т. ч.
на умовах пайової участі;

в) акт прийому�передачі об’єкта у власність інвестора.
8.3. На об’єкти, передані до статутного фонду юридич�

ної особи:
а) документи, передбачені підпунктами 7.1 чи 7.2 пунк�

ту 7 цього Положення щодо засновника, внеском якого до
статутного фонду був об’єкт нерухомого майна, із зазначен�
ням в статутних документах юридичної особи інформації про
внесення до статутного фонду цього об’єкта нерухомого
майна, його назви, адреси та площі;

б) рішення відповідного органу юридичної особи (або рі�
шення фізичної особи), що передала об’єкт до статутного
фонду, про участь в товаристві та про передачу об’єкта із
зазначенням його назви, адреси та площі;

в) документи, які підтверджують право власності засно�
вника (учасника) на об’єкт нерухомого майна на момент пе�
редачі до статутного фонду юридичної особи;

г) акт прийому�передачі об’єкта від засновника (учасни�
ка) до статутного фонду юридичної особи.

8.4. На об’єкти, передані (повернуті) засновникам (учас�
никам) юридичної особи у власність при виході із складу за�
сновників (учасників):

а) документи, передбачені підпунктом 7.2 пункту 7 цьо�
го Положення щодо юридичної особи, яка передає об’єкти
засновнику (учаснику), що виходить із складу засновників
(учасників);

б) нотаріально посвідчена заява фізичної особи або рі�
шення відповідного органу юридичної особи про вихід із
складу засновників (учасників) та передачу (повернення) у
власність об’єкта нерухомого майна;

в) рішення відповідного органу юридичної особи про за�
доволення поданої заяви про вихід із числа засновників
(учасників) та передачу (повернення) у власність об’єкта не�
рухомого майна;

г) документи, що підтверджують право власності юридич�
ної особи, що передала об’єкт засновнику (учаснику) у влас�
ність, до такої передачі;

д) акт прийому�передачі об’єкта у власність засновнику
(учаснику).

8.5. На об’єкти, передані до статутного фонду юридич�
них осіб у процесі приватизації (корпоратизації):

а) рішення відповідного органу про приватизацію (кор�
поратизацію) підприємства;

б) план приватизації (із змінами та доповненнями);
в) перелік нерухомого майна, переданого до статутного

фонду юридичної особи, оформлений відповідно до зако�
нодавства України.

8.6. На об’єкти, що відповідно до законодавства пере�
дані у власність юридичній чи фізичній особі в результаті лік�
відації юридичної особи:

а) документ, який підтверджує належність об’єкта на пра�
ві власності юридичній особі, яку ліквідовано (до її ліквіда�
ції);

б) рішення відповідного органу про ліквідацію юридич�
ної особи;

в) рішення ліквідаційної комісії (чи іншого відповідного ор�
гану, що проводить ліквідацію) про передачу об’єкта у влас�
ність;

г) акт прийому�передачі об’єкта у власність;
д) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

та фізичних осіб�підприємців про припинення юридичної
особи.

8.7. На об’єкти, які в установленому порядку переведе�
ні із житлових в нежитлові:

а) документ, який підтверджував право власності на об’�
єкт як житловий;

б) документ відповідного органу про переведення об’єк�
та з житлового в нежитловий;

в) технічний паспорт на об’єкт до переведення його з
житлового в нежитловий, оформлений БТІ (чи іншим відпо�
відним органом);

г) документи, що підтверджують сплату пайового внес�
ку на створення соціальної та інженерно�транспортної ін�
фраструктури м. Києва;

д) у разі проведення перебудови (перепланування), ре�
конструкції об’єкта надаються документи, передбачені під�
пунктом 8.1 цього пункту.

8.8. На об’єкти, що перейшли у власність правонаступни�
кам юридичних осіб в результаті їх припинення або виділу:

а) рішення відповідного органу юридичної особи про при�
пинення або виділ;

б) документи, що підтверджують право власності юри�
дичної особи на об’єкт до її припинення або виділу;

в) передавальний акт (розподільчий баланс), затвердже�
ний в установленому порядку.

8.9. На об’єкти державної та комунальної власності що�
до яких в установленому порядку прийнято рішення про
приватизацію або відчуження, передачу в довгострокову
оренду, заставу:

а) документ, що підтверджує згоду власника в особі ор�
гану, уповноваженого управляти відповідним майном, вирі�
шувати питання, пов’язані з оформленням права власності
на об’єкти нерухомого м|айна (у відповідних випадках);

б) рішення відповідного органу про приватизацію або
відчуження, передачу в довгострокову оренду, заставу (у
відповідних випадках);

в) документи, що підтверджують належність майна
юридичній особі, державі, територіальній громаді (рішен�
ня, розпорядження, наказ органу, уповноваженого управ�
ляти відповідним об’єктом, про закріплення об’єкта на
праві господарського відання (оперативного управління)
тощо);

г) довідка балансоутримувача про те, що нежиле примі�
щення не є допоміжним приміщенням житлового будинку і
в ньому не розміщуються загальнобудинкові інженерні ме�
режі;

д) документ відповідного органу про розрахунок ідеаль�
ної частки (у відповідних випадках);

е) у разі проведення перебудови (перепланування), ре�
конструкції об’єкта надаються документи, передбачені під�
пунктом 8.1 цього пункту;

є) документ відповідного органу про переведення об’єк�
та з житлового в нежитловий (у відповідних випадках);

ж) технічний паспорт на об’єкт до переведення його з
житлового в нежитловий (у відповідних випадках), оформ�
лений БТІ (чи іншим відповідним органом);

з) договір оренди об’єкта (у відповідних випадках).
8.10. На об’єкти (в т. ч. незавершені будівництвом) що�

до яких Київською міською радою прийнято рішення про за�
лучення інвесторів до їх реконструкції на конкурсних заса�
дах з передачею об’єктів у власність інвестора:

а) протокол конкурсної комісії про визначення інвестора;
б) рішення відповідного органу про затвердження ре�

зультатів конкурсу;
в) рішення власника про передачу об’єкта у власність ін�

вестору та документи, що підтверджують право власності
на об’єкт до його передачі у власність інвестору;

г) інвестиційний договір;
д) акт прийому — передачі об’єкта у власність інвестору;
е) матеріали поточної технічної інвентаризації об’єкта (до�

відка БТІ про ступінь готовності об’єкта незавершеного бу�
дівництва);

є) документ, що підтверджує сплату коштів (у т. ч. пайо�
вого внеску) на створення соціальної та інженерно�транс�
портної інфраструктури м. Києва (у відповідних випадках).
9. Для оформлення права власності з видачею свідоцтва
про право власності заявниками додатково до документів,
зазначених в пунктах 6 і 7 цього Положення, до Головного
управління житлового забезпечення надаються:

9.1. На перебудовані або реконструйовані квартири 
(в т. ч. у випадках об’єднання квартир) багатоквартирних
житлових будинків та у разі добудови аттикових та мансард�
них поверхів:

а) рішення відповідного органу про перебудову або ре�
конструкцію об’єкта;

б) проектна документація, погоджена та затверджена в
установленому порядку;

в) документи щодо прийняття об’єкта в експлуатацію (сві�
доцтво про відповідність збудованого об’єкта проектній до�
кументації, вимогам державних стандартів, будівельних норм
і правил та акт готовності об’єкта до експлуатації (акт про
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єк�
та));

г) документ, який підтверджує право власності на об’єкт
до перебудови або реконструкції;

д) витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів
нерухомого майна;

е) письмова згода співвласників (власників частин) об’�
єкта про оформлення права власності з видачею свідоцтв
про спільну сумісну власність чи спільну часткову власність
на об’єкт (у відповідних випадках);

є) письмова згода співвласників багатоквартирного бу�
динку при добудові аттикових та мансардних поверхів та
приєднанні місць загального користування;

ж) документи, які підтверджують інвестиційну участь у
будівництві (реконструкції) аттикових та мансардних повер�
хів;

з) довідка або лист�згода банківської установи на оформ�
лення та отримання свідоцтва про право власності (у разі
іпотечного кредитування);

і) документ, який підтверджує сплату пайового внеску на
створення соціальної та інженерно�транспортної інфраструк�
тури міста Києва (у разі збільшення площі квартири, добу�
дови аттикових та мансардних поверхів).

9.2. На збудовані, перебудовані та реконструйовані ба�
гатоквартирні житлові будинки:

а) документи, які підтверджують право, власності або
право користування земельною ділянкою, на якій розташо�
ваний об’єкт;

б) рішення відповідного органу про будівництво (пере�
будову, реконструкцію) об’єкта (у відповідних випадках);

в) дозвіл на виконання будівельних робіт;
г) документи про передачу функції замовника (у відпо�

відних випадках);
д) документи, які підтверджують фінансування будівниц�

тва, перебудови або реконструкції об’єкта;
е) перелік інвесторів, які брали участь у будівництві, пе�

ребудові чи реконструкції, затверджений замовником (за�
будовником) будівництва;

є) документи, які підтверджують відселення з реконстру�
йованого будинку власників, наймачів (орендарів) примі�
щень;

ж) довідка про передачу Головному управлінню житло�
вого забезпечення частини житла відповідно до рішень Ки�
ївради;

з) документи щодо прийняття об’єкта в експлуатацію (сві�
доцтво про відповідність збудованого об’єкта проектній до�

кументації, вимогам державних стандартів, будівельних норм
і правил та акт готовності об’єкта до експлуатації (акт про
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єк�
та));

і) рішення відповідного органу про присвоєння збудова�
ному об’єкту поштової адреси;

ї) документ, який підтверджує сплату пайового внеску на
створення соціальної та інженерно�транспортної інфраструк�
тури міста Києва.

9.3. На збудовані, перебудовані або реконструйовані жит�
лові будинки:

а) документ, який підтверджує право власності на об’єкт
до початку перебудови, реконструкції;

б) документи, які підтверджують право власності або пра�
во користування земельною ділянкою, на якій розташова�
ний об’єкт;

в) рішення відповідного органу про будівництво (пере�
будову, реконструкцію) об’єкта (у відповідних випадках);

г) дозвіл на виконання будівельних робіт;
д) проектна документація, погоджена та затверджена в

установленому порядку;
е) документи щодо прийняття об’єкта в експлуатацію

(свідоцтво про відповідність збудованого об’єкта проектній
документації, вимогам державних стандартів, будівельних
норм і правил та акт готовності об’єкта до експлуатації (акт
про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’�
єкта));

є) рішення відповідного органу про присвоєння збудова�
ному об’єкту поштової адреси;

ж) документ відповідного органу про розрахунок ідеаль�
ної частки (у відповідних випадках);

з) документ, який підтверджує сплату пайового внеску на
створення соціальної та інженерно�транспортної інфраструк�
тури міста Києва.

9.4. На котеджі і будинки малоповерхової житлової забу�
дови, побудовані за кошти членів (у складі) колективів ін�
дивідуальних забудовників малоповерхового і котеджного
будівництва:

а) документи, які підтверджують право власності або пра�
во користування земельною ділянкою, на якій розташова�
ний об’єкт;

б) дозвіл на виконання будівельних робіт;
в) довідка колективу індивідуальних забудовників мало�

поверхового і (чи) котеджного будівництва про членство в
цьому колективі;

г) документи щодо прийняття об’єкта в експлуатацію (сві�
доцтво про відповідність збудованого об’єкта проектній до�
кументації, вимогам державних стандартів, будівельних норм
і правил та акт готовності об’єкта до експлуатації (акт про
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єк�
та));

д) документ, який підтверджує сплату пайового внеску на
створення соціальної та інженерно�транспортної інфраструк�
тури міста Києва.

9.5. На квартиру, яку було надано в користування члену
житлового, житлово�будівельного кооперативу чи товариства
(в т. ч. у разі перетворення житлового, житлово�будівель�
ного кооперативу в об’єднання співвласників багатоквар�
тирного будинку), за яку член цього кооперативу чи това�
риства повністю вніс пайовий внесок:

а) довідка житлового, житлово�будівельного кооперати�
ву чи товариства про членство в кооперативі, товаристві та
повне внесення цим членом кооперативу, товариства пайо�
вого внеску;

б) ордер, витяг з рішення органу місцевого самовряду�
вання.

9.6. На об’єкти житлового фонду (в т. ч. частини житло�
вих будинків або квартири), комори в житлових будинках,
які побудовані за кошти суб’єктів інвестиційної діяльності (в
т. ч. на умовах пайової участі) та передані їм у власність, за
умови надання замовником (забудовником) документів, за�
значених у підпункті 9.2 цього пункту:

а) договір, який підтверджує інвестиційну (пайову) участь
у будівництві або реконструкції об’єкта;

б) документи, які підтверджують фінансування об’єкта
будівництва або реконструкції в порядку інвестиційної (па�
йової) участі відповідно до інвестиційного договору (дого�
вору про пайову участь);

в) акт прийому�передачі об’єкта (для юридичних осіб),
зареєстрований в Головному управлінні житлового забезпе�
чення;

г) довідка про джерела фінансування (для юридичних
осіб);

д) лист про відсутність судових спорів та заборон щодо
об’єкта будівництва (для юридичних осіб).

9.7. На окремо збудовані гаражі, розташовані на терито�
рії багатоповерхової несадибної житлової забудови, капі�
тальні споруди, які знаходяться на території гаражних ко�
оперативів чи товариств (крім гаражів членів цих коопера�
тивів, товариств), які побудовані відповідно фізичними осо�
бами або зазначеними гаражними кооперативами чи това�
риствами:

а) рішення відповідного органу про будівництво об’єкта;
б) документи, які підтверджують право власності або пра�

во користування земельною ділянкою, на якій розташова�
ний об’єкт;

б) проектна документація, погоджена та затверджена в
установленому порядку;

в) документи щодо прийняття об’єкта в експлуатацію (сві�
доцтво про відповідність збудованого об’єкта проектній до�
кументації, вимогам державних стандартів, будівельних норм
і правил та акт готовності об’єкта до експлуатації (акт про
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єк�
та));
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г) документ, який підтверджує сплату пайового внеску на

створення соціальної та інженерно�транспортної інфраструк�
тури міста Києва.

9.8. На дачні, садові будинки, гаражі, інші будівлі або
приміщення, які були надані в користування членам дач�
них, садових, гаражних чи інших кооперативів або това�
риств, за які члени цих кооперативів або товариств повні�
стю внесли пайовий внесок за умови надання в установ�
леному порядку правлінням кооперативу чи товариства та�
ких документів:

а) документи, які підтверджують право власності або пра�
во користування земельною ділянкою, на якій розташова�
ний об’єкт;

б) план�схема розташування гаражних боксів на земель�
ній ділянці кооперативу чи товариства, погоджена в уста�
новленому порядку;

в) свідоцтво про державну реєстрацію кооперативу чи
товариства;

г) статут кооперативу чи товариства (із змінами та до�
повненнями);

д) проектна документація, погоджена та затверджена в
установленому порядку;

е) довідка управління статистики про включення коопе�
ративу чи товариства до Єдиного державного реєстру під�
приємств та організацій України (ЄДРПОУ);

є) документи щодо прийняття об’єкта в експлуатацію (сві�
доцтво про відповідність збудованого об’єкта проектній до�
кументації, вимогам державних стандартів, будівельних норм
і правил та акт готовності об’єкта до експлуатації (акт про
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єк�
та));

ж) список членів кооперативу чи товариства;
з) довідка дачного, садового, гаражного чи іншого коопе�

ративу або товариства про членство в цьому кооперативі чи
товаристві про повне внесення пайового внеску членом ко�
оперативу або товариства (надається членом кооперативу
або товариства);

и) державний акт на право приватної власності на зе�
мельну ділянку (надається членом дачного, садового това�
риства).

9.9. На гаражі (в т. ч. одно�, двоповерхові, багатоповер�
хові, наземні та підземні), гаражі�автостоянки, автопаркін�
ги та машино�місця в них (в т. ч. розташовані у вбудованих
та прибудованих нежитлових приміщеннях в житлових бу�
динках), гаражні бокси на підставі документів, які підтвер�
джують їх (в т. ч. суб’єктів інвестиційної діяльності) право
власності на ці об’єкти нерухомого майна:

а) документи, які підтверджують право власності або пра�
во користування земельною ділянкою, на якій розташова�
ний об’єкт;

б) рішення відповідного органу про будівництво (пере�
будову, реконструкцію) об’єкта (у відповідних випадках);

в) дозвіл на виконання будівельних робіт;
г) документи щодо прийняття об’єкта в експлуатацію (сві�

доцтво про відповідність збудованого об’єкта проектній до�
кументації, вимогам державних стандартів, будівельних норм
і правил та акт готовності об’єкта до експлуатації (акт про
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єк�
та));

д) перелік інвесторів, затверджений замовником (забу�
довником) будівництва;

е) довідка про джерела фінансування (для юридичних
осіб);

є) довідка про сплату повної вартості об’єкта нерухомо�
го майна;

ж) договір та документи, які підтверджують інвестиційну
(пайову) участь у будівництві об’єкта;

з) акт прийому�передачі об’єкта нерухомого майна (у від�
повідних випадках);

и) документ, який підтверджує сплату пайового внеску на

створення соціальної та інженерно�транспортної інфраструк�
тури м. Києва.

9.10. На вбудовані та прибудовані нежитлові приміщен�
ня у житлових будинках (частини цих будинків, в т. ч. у під�
валі, цокольному та технічному поверхах тощо), будівниц�
тво або реконструкція яких фінансується Головним управ�
лінням житлового забезпечення:

а) договір, який підтверджує інвестиційну (пайову) участь
у будівництві або реконструкції об’єкта;

б) акт прийому�передачі об’єкта нерухомого майна;
в) довідка про джерела фінансування будівництва (для

юридичних осіб);
г) документи, які підтверджують сплату коштів або вне�

сення інвестицій в іншій формі (у відповідних випадках — пла�
тіжні документи, накладні тощо);

д) проектна документація, погоджена та затверджена в
установленому порядку;

е) документ, який підтверджує сплату пайового внеску на
створення соціальної та інженерно�транспортної інфраструк�
тури міста Києва.

9.11. На об’єкти, які передані до статутного фонду (у
власність) юридичної особи або передані (повернуті) у влас�
ність засновникам (учасникам) юридичної особи при вихо�
ді із складу засновників (учасників):

а) установчі документи юридичної особи (із змінами та
доповненнями);

б) документ, який підтверджував право власності фізич�
них чи юридичних осіб на об’єкт нерухомого майна до вне�
сення його до статутного фонду юридичної особи або по�
вернення у власність засновникам (учасникам);

в) рішення відповідного органу юридичної особи (влас�
ників) про передачу (повернення) об’єкта у власність за�
сновникам (учасникам) юридичної особи при виході із скла�
ду засновників (учасників);

г) акт прийому�передачі об’єкта нерухомого майна;
д) витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів

нерухомого майна;
є) нотаріально посвідчена заява про вихід із складу за�

сновників підприємства (для фізичних осіб);
е) лист про відсутність судових спорів та заборон щодо

об’єкта нерухомого майна;
ж) нотаріально засвідчена заява співвласника (співвлас�

ників) про надання згоди на внесення майна до статутного
фонду юридичної особи;

з) дозвіл органу опіки та піклування (у відповідних випад�
ках).

9.12. На об’єкти, які відповідно до законодавства пере�
дані у власність правонаступникам юридичних осіб у ре�
зультаті їх припинення або виділу:

а) установчі документи попередньої юридичної особи;
б) рішення відповідного органу про припинення або ви�

діл;
в) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

та фізичних осіб�підприємців про припинення юридичної
особи;

г) довідка управління статистики про виключення з Єди�
ного державного реєстру підприємств та організацій Укра�
їни (ЄДРПОУ);

д) акт прийому�передачі об’єкта нерухомого майна;
е) нотаріально посвідчена копія передавального акта або

розподільчого балансу (у відповідних випадках);
є) документ, який підтверджував право власності попе�

редньої юридичної особи на об’єкт нерухомого майна;
ж) витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів

нерухомого майна.
9.13. На об’єкти, які відповідно до законодавства пере�

дані у власність в результаті ліквідації юридичної особи:
а) установчі документи ліквідованої юридичної особи;
б) рішення учасників або уповноваженого органу юридич�

ної особи про ліквідацію юридичної особи;

в) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб�підприємців про ліквідацію юридичної осо�
би;

г) довідка управління статистики про виключення з Єди�
ного державного реєстру підприємств та організацій Укра�
їни (ЄДРПОУ);

д) акт прийому�передачі об’єкта нерухомого майна;
е) нотаріально посвідчена копія акта ліквідаційної комісії

з ліквідаційним балансом;
є) документ, який підтверджував право власності лікві�

дованої юридичної особи на об’єкт нерухомого майна;
ж) витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів

нерухомого майна.
9.14. На об’єкти, які відповідно до законодавства повер�

нуто (надано замість конфіскованого) у власність реабіліто�
ваним особам:

а) рішення комісії з питань поновлення прав реабілітова�
них про повернення (надання замість конфіскованого іншо�
го) об’єкта реабілітованій особі;

б) документ, (акт прийому�передачі тощо), який підтвер�
джує повернення об’єкта нерухомого майна реабілітованій
особі на підставі рішення комісії з питань поновлення прав
реабілітованих;

в) рішення Київської міської ради про надання реабіліто�
ваній особі іншого об’єкта замість конфіскованого,

9.15. На об’єкти нерухомості (в т. ч. незавершені будів�
ництвом), які будуються за замовленням Головного управ�
ління житлового забезпечення або за замовленням підпо�
рядкованих йому комунальних підприємств, які передані ін�
весторам для їх реконструкції, капітального ремонту (за умо�
ви повного відселення власників, наймачів (орендарів) та
компенсації витрат, передбачених інвестиційним догово�
ром):

а) рішення відповідного органу про реконструкцію або
капітальний ремонт об’єкта;

б) договір між замовником та інвестором про умови ре�
конструкції (капітального ремонту) об’єкта;

в) документи, які підтверджують відселення власників,
наймачів (орендарів) приміщень;

г) документи, які підтверджують виконання інвестором зо�
бов’язань за договором та проведення передбачених зако�
нодавством розрахунків;

д) акт прийому�передачі об’єкта нерухомого майна інвес�
тору;

е) матеріали поточної технічної інвентаризації об’єкта (до�
відка БТІ про ступінь готовності об’єкта незавершеного бу�
дівництва);

є) документ, що підтверджує сплату коштів (у т. ч. пайо�
вого внеску) на створення соціальної та інженерно�транс�
портної інфраструктури міста Києва.

10. Документи, на підставі яких оформлюється право
власності, надаються в оригіналах або нотаріально посвід�
чених копіях або копіях, відповідність яких оригіналу засвід�
чена юридичною особою, яка створила цей документ.

11. Документи, оформлені відповідно до вимог Поло�
ження, розглядаються в термін не більше одного місяця від
дня їх надходження. Термін розгляду документів може бути
продовжений за клопотанням юридичної чи фізичної особи,
яка подала документи.

12. За результатами розгляду наданих документів орган,
який здійснює оформлення права власності, видає наказ
про оформлення права власності та видачу свідоцтва про
право власності на об’єкт нерухомого майна або надсилає
письмове повідомлення про результати розгляду цих доку�
ментів.

13. Свідоцтва про право власності оформлюються на об’�
єкти нерухомого майна усіх форм власності на бланках, фор�
ма яких затверджується Міністерством юстиції України.

14. Орган, який здійснює оформлення права власності,
відмовляє в оформленні права власності у таких випадках:

а) оформлення права власності суперечить законодавству
України;

б) оформлення права власності здійснюється іншим ор�
ганом;

в) надані документи, зміст та оформлення яких не відпо�
відають законодавству України;

г) наявність відомостей щодо накладення арешту, інших
обтяжень на об’єкт нерухомого майна чи спору, в тому чис�
лі судового;

д) наявність у наданих документах підчисток або допи�
сок, закреслених слів чи інших незастережних виправлень
або суперечностей, документів, тексти яких неможливо про�
читати;

е) звернення із заявою про оформлення права власності
особи, повноваження якої на вчинення таких дій не підтвер�
джені в установленому порядку;

є) наявність у фізичної чи юридичної особи, у тому чис�
лі іноземця та особи без громадянства, іноземної юридич�
ної особи, міжнародної організації, іноземної держави, а та�
кож територіальної громади в особі органу місцевого само�
врядування та держави в особі органу, уповноваженого
управляти державним майном, документа, що підтверджує
їх право власності на об’єкт, щодо якого подана заява та на
підставі якого проводиться державна реєстрація права влас�
ності.

15. Відмова в оформленні права власності може бути ос�
каржена у судовому порядку.

16. Дублікат свідоцтва про право власності оформлюєть�
ся у разі його втрати, крадіжки, пошкодження на підставі
звернення та архівних документів, що зберігаються в орга�
нах, які оформили право власності, довідки з органу внут�
рішніх справ (якщо законодавством передбачено обов’яз�
кове повідомлення цих органів про втрату (викрадення) сві�
доцтва), оголошення про втрату свідоцтва в друкованих за�
собах масової інформації, з урахуванням пункту 6, підпунк�
тів 7.1,7.2 пункту 7 цього Положення, а також витягу із Єди�
ного державного реєстру прав на нерухоме майно (у відпо�
відних випадках).

Дублікат свідоцтва видається з позначкою “Дублікат”. До�
кументи, пов’язані з видачею дубліката свідоцтва, включаю�
ться до складу справи, сформованої під час оформлення
права власності.

17. У разі допущення орфографічної помилки, зміни на�
зви юридичної особи (власника), поштової адреси об’єкта,
змін у законодавстві, що спричиняють необхідність внесен�
ня змін, орган, який оформляв право власності, видає на�
каз про внесення відповідних змін до свідоцтва або про ви�
дачу нового свідоцтва та анулювання попереднього.

Підставою для вчинення цих дій є звернення юридичної
особи (власника), документи, зазначені у підпункті 7.2 пунк�
ту 7 цього Положення, а також рішення відповідного органу
про присвоєння поштової адреси (у відповідних випадках).

Документи, пов’язані із внесенням змін до свідоцтва або
із видачею нового свідоцтва, включаються до складу спра�
ви, сформованої під час оформлення права власності на
об’єкт нерухомого майна.

Видача нового свідоцтва замість того, що підлягає ану�
люванню з вини органу, який його видав, здійснюється без�
коштовно.

18. У разі оформлення права власності на об’єкт неру�
хомого майна, щодо якого існує документ, який підтвер�
джує право власності на нього, зареєстрований в БТІ ( у від�
повідних випадках), цей документ вилучається органом, який
оформляє право власності, і зберігається у його справах.

19. Відпрацьовані справи зберігаються в архіві органу,
який оформляє право власності, протягом 5 років, другі при�
мірники свідоцтв про право власності — постійно.

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про відмову у продажу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “Славія” 

на вул. Антоновича, 25;в у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 961/961 від 25 грудня 2008 року

У зв’язку з відсутністю згоди Кабінету Міністрів України щодо продажу земельної ділянки та враховуючи
лист товариства з обмеженою відповідальністю “Славія” від 05.11.2008 № 05/11, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у продажу земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю “Славія” на вул. Антоновича,
25�в у Голосіївському районі м. Києва.

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) повернути товариству з обмеженою відповідальністю
“Славія” кошти за земельну ділянку на вул. Антоновича, 25�
в у Голосіївському районі м. Києва, сплачені відповідно до

угоди № 99 від 21.03.2003, у сумі 226 016,05 грн. ( двісті
двадцять шість тисяч шістнадцять гривень 05 копійок).

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

Про передачу громадянці Власенко Людмилі 
Володимирівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Миколи 
Юнкерова, 36;б у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 963/963 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст&
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Власенко Людмилі Володими�
рівні для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнке�
рова, 36�б  у Оболонському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Власенко Людмилі Володимирів�
ні, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,08 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 36�б у Оболон�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянці Власенко Людмилі Володимирівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. 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 власності на земельну ділянку.

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

3.4. 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”
(зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 27.11.2007 № 19�13834 та від 22.02.2008
№ 09�2298, Київської міської санепідстанції від 21.12.2007

№ 10638, управління охорони навколишнього природного
середовища від 20.12.2007 № 071/04�4�22/7393, Держав�
ної служби з питань національної культурної спадщини від
27.03.2008 № 22�657/9, Головного управління земельних
ресурсів від 14.11.2008 № 05�3844.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�

падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу 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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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 2091
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Òàëàíò ASSA 
ï³äêîðèâ ªãèïåò
Ãóðò çäîáóâ ïåðåìîãó íà ì³æíàðîäíîìó 
àðò-ôåñòèâàë³ “Â³òðè íàä³¿”
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Напри інці жовтня в
Шарм-ель-Шейх відб вся
міжнародний арт-фести-
валь "Вітри надії", де в
різних видах мистецтва
зма алися діти і молодь.
Від риттям фестивалю та
переможцями номінації
"Во ал" стали раїн и
Аліна Ісай та Маша Б л а-
ова, часниці рт ASSA.

Ç 22 äî 29 æîâòíÿ êîíöåðò-õîë
"Ñîõî Ñêâåð" ó Øàðì-åëü-Øåé-
õó ïðèéìàâ òâîð÷ó ìîëîäü ç
óñüîãî ñâ³òó íà ôåñòèâàë³ "Â³òðè
íàä³¿". Êîíêóðñ ïðîâîäèëè çà ÷î-
òèðìà â³êîâèìè êàòåãîð³ÿìè (â³ä
5 äî 28 ðîê³â) òà â ð³çíèõ íîì³íà-
ö³ÿõ (ìóçè÷íå, öèðêîâå ³ òåàòðàëü-
íå ìèñòåöòâî, õîðåîãðàô³ÿ, ë³òå-
ðàòóðíà òà êîìïîçèòîðñüêà òâîð-
÷³ñòü, îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî).

Ó íîì³íàö³¿ "Âîêàë" áðàëî
ó÷àñòü 30 âèêîíàâö³â â³ä 7 äî 25
ðîê³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè Óêðà¿íó,
Ðîñ³þ, Àçåðáàéäæàí, ªãèïåò. Ðå-
ïåòèö³¿ â³äáóâàëèñÿ âäåíü ó ñîðî-
êàãðàäóñíó ñïåêó, à ââå÷åð³ ïóá-
ë³êà çáèðàëàñÿ íà êîíêóðñí³ âè-
ñòóïè â çàë³ "Ñîõî Ñêâåð", íà ÿê³é
ñâîãî ÷àñó ñï³âàëè Àí³ Ëîðàê,
Âºðêà Ñåðäþ÷êà, Boney M. Æóð³,
äî ñêëàäó ÿêîãî óâ³éøëè Ä³àíà
Äîðîæê³íà, Ðóñëàíà, Îëüãà Ñóì-
ñüêà, Êàòåðèíà Áóæèíñüêà, Îëåê-
ñàíäð Ïîíîìàðüîâ, Ò³íà Êàðîëü,
îäíîñòàéíî â³äçíà÷èëî ãðóïó AS-
SA ÿê â³äêðèòòÿ ôåñòèâàëþ, à âè-
êîíàííÿ êîìïîçèö³¿ Þð³ÿ Ðèá-
÷èíñüêîãî "Ïðèðå÷åíà" ïðèíåñëî
ä³â÷àòàì ïåðåìîãó. ̄ ì âäàëîñÿ ïå-
ðåñï³âàòè íàâ³òü çíà÷íî ñòàðøèõ
êîíêóðñàíò³â, çîêðåìà ³ äóåò "Àí-
íà-Ìàð³ÿ", ïåðåìîæöÿ "Øàíñó".

Êð³ì êîíêóðñó, ãóðò ASSA äàâ
ê³ëüêà êîíöåðò³â ó íàéá³ëüøîìó
ãîòåë³ ªãèïòó "Äîì³íà Êîðàë
Áåé", ÿêèé ðàçîì ç àâ³àêîìïàí³ºþ
"Ðîçà â³òð³â" ³ òóðîïåðàòîðîì "Äî-
ì³íà Òðåâåë" ï³äòðèìàëè ó÷àñòü
ä³â÷àò ó ôåñòèâàë³. Ó ªãèïò³ Àë³-
íà òà Ìàøà íàáðàëèñÿ âðàæåíü
íà ö³ëèé ð³ê: çóñòð³÷³ ç ñèëüíèìè
êîíêóðñàíòàìè íà ñöåí³, ðèáà
Íàïîëåîí ó ×åðâîíîìó ìîð³, âå-
÷åðÿ â òàéñüêîìó ðåñòîðàí³ òà

ìàéñòåð-êëàñ àêòðèñè Îëüãè
Ñóìñüêî¿, åêñêóðñ³¿ âèçíà÷íèìè
ì³ñöÿìè òà îêñàìèòîâ³ ïëÿæ³...
Ïðîòå ïåðåáóâàííÿ íà ôåñòèâàë³
â ªãèïò³ ìàëî íå ç³ðâàëîñÿ, áî
íàïðèê³íö³ âèÿâèëîñÿ, ùî àâ³à-
êâèòê³â ç Øàðì-åëü-Øåéõà äî
Êèºâà íåìàº. Òîæ ä³â÷àòà ìàëè
çìîãó ïîáóâàòè ùå â Õóðãàä³,
çâ³äêè ³ ïðèâåçëè äîäîìó êóáîê
"Â³òðè íàä³¿" òà äèïëîì ïåðåìîæ-
ö³â

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù, ìîê-

ðèé ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 6—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +2...+8°Ñ, âíî÷³ 0...+5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +14°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +6...+8°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè 0...+2°Ñ, âíî-
÷³ —2...+1°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè 0...+1°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. ×àñîì ìîæëèâèé äîù. Â³òåð
ñõ³äíèé, 4—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—1°Ñ, âíî÷³ —1...—2°Ñ
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 4 ëèñòîïàäà
ОВНИ, не сидіть на місці. Р х — це а м лятор життєдайної енер ії,

можливість проре лам вати себе, зав'язати ви ідні онта ти, провести
спішні ділові пере овори я офіційні, та і неформальні. Тим, хто пе-
реймається пош ами нової роботи, на співбесід раще вир шати вран-
ці — зможете продемонстр вати професіональн дос оналість та ре-
ативні я ості.
ТЕЛЬЦІ, інформаційне поле Всесвіт до ваших посл . Мерщій "під-
лючайтеся" і "с ач йте" потрібн інформацію, наповнюйте з олоднілі ро-
з мові літини свіжими знаннями, в амов йте спра л ер дицію. Вдало
здійсните фінансові операції, вели і по п и, придбаєте носіїв інформа-
ції, еле троні и, техні и, поб тові пристос вання, оформите папери, що
відображають ваш матеріальний стан.
БЛИЗНЯТА, маєте всі шанси стати ероєм дня, взяти лаври поп ляр-

ності завдя и природній ом ні абельності, особистій чарівності і ма іч-
ном мінню до оджати людям. Пильн йте, аби ніде не запізнитися, з
п н т альністю б де важ о (хоча це принципово), одна вам се зійде з
р , ви р титися зможете з б дь-я ої ритичної сит ації.
РАКИ, шлях до мети варто долати через онта ти з людьми, інфор-

маційн обізнаність. Маєте б ти в рсі всіх світових новин та с сідсь их
пліто , брати а тивн часть ч жій долі. Саме допитливим с дилося
потрапити в рай д шевних та матеріальних бла , ви ориставши збі об-
ставин на власн ористь. За оханим саме час освідчитися щирості
поч ттів.
ЛЕВИ, б дьте р хливими, щиро йдіть на онта т, не бійтеся здатися

нахабними чи малоінтелі ентними, виявляючи заці авленість приватним
життям др зів і за алом сьо о, що відб вається в соці мі. С ньте носа
до ч жо о проса, і, я що виявиться, що є потреба вашо о втр чання, бе-
ріть ініціатив в свої р и і спрямов йте сит ацію в потрібне р сло. Рід-
ні нині менш образливі та емоційні, що дасть змо розв'язати низ по-
б тових проблем.
ДІВИ, сила ваша є за лісною. По омоніть тихо з шефом, шепніть йо-

м на в ш о ці ав інформацію, дайте на альн порад ... Втім, це не на-
тя на те, що треба стати се сотом, обливати бр дом оле заради ар'-
єрно о зростання. Делі атність поведін и, порядність плюс діловитість
та іпнотичний дар під час зав'яз вання потрібних знайомств — ось за-
пор а сл жбових перспе тив.
ТЕРЕЗИ, втілюйте теорію в пра ти . Інтеле т переповнений, ви фон-

тан єте ці авими перспе тивними ідеями — тож нині їхні зерна впад ть
бла одатний ґр нт, давши можливість добре заробити. Головне — пря-

м вати онстр тивним рсом і не розпорош вати доро оцінні сили на
безпредметні балач и. В листопаді за ладається матеріальна база на
майб тній рі .
СКОРПІОНИ, б дьте ле ими, невим шеними в спіл ванні, це б де
орисним та ви ідним. Утім, я що та товність і зад шевність зводять се
нанівець, то в рам ах роз мно о сміливо ставте питання р ба. Вольо-
вий потенціал б де висо им, і "за ор ов вати" йо о під тис ом недбаль-
ства чи примх оточення небезпечно. Відвідини адміністративних, подат-
ових, онтролюючих ор анів, б дь-я і офіційні візити, пере овори пе-
ренесіть на перш половин дня.
СТРІЛЬЦІ, відновлюйте мости співпраці! Тр дов боєздатність парт-

нерів можна перевірити на ділі, не від ладаючи в дов ий ящи . Про
с ромність заб дьте! Від рито демонстр йте свої таланти під час об о-
ворення серйозних перспе тивних питань. Хто рано встає, том Бо дає.
Саме під час ранішньо о діало пощастить о реслити онт ри дов о-
тривалої творчої співпраці.
КОЗОРОГИ, день промайне в р тинній праці, де не варто пасти зад-

ніх. Щоб не з аяти доро оцінно о час , вранці змоделюйте в д м ах ал-
оритм дій. Чіт о орієнт йтеся в просторі та часі і б дьте впевненими в
собі. Інформація, я отримаєте під час оброб и даних (звітів, цифр,
фа тів), підштовхне до рішення розширити пош и, зробити орот по-
їзд або чимось ризи н ти.
ВОДОЛІЇ, б дь-я а діяльність творчо-інтеле т ально о спрям ван-

ня, що дає змо працювати вільном режимі, дає шанс перетво-
рити хобі на професію. Можливо, вас спон ають до цьо о автори-
тетні чи впливові особи. Принаймні до лавши ма сим м з силь та пра-
вильно с ориставшись рити ою, заре оменд єте себе з най ращо-
о бо , а прод т праці стане візитною арт ою на ар'єрних тере-
нах.
РИБИ, не нехт йте можливістю а тивно о спіл вання. Охоче діліться

з оточенням своїми д м ами, пропозиціями. Тоді поч ватиметеся віль-
но та омфортно, навіть я що тя нете лям термінових чи н дних обо-
в'яз ів. Конта ти з домашніми а тивіз ються. Опинившись на хвилі твор-
чо о піднесення, зможете перелопатити чимало дрібної роботи, навес-
ти лад в оселі, виявивши хист дбайливо о осподаря

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Ñòîëèöÿ ïîïðîùàëàñÿ 
ç õóäîæíèêîì
Îëåêñàíäðîì Ãíèëèöüêèì
Ïîìåð îäèí ³ç çàñíîâíèê³â “Íîâî¿ õâèë³”
Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Ó÷îðà â ñòîëè÷íîìó Pinchuk Art
Centrå ïðåäñòàâíèêè òà ö³íèòåë³
ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà ïðîùàëèñÿ ç
48-ð³÷íèì õóäîæíèêîì Îëåêñàí-
äðîì Ãíèëèöüêèì. Çà ìàéæå 30
ðîê³â òâîð÷îñò³ Ãíèëèöüêèé
ïðîéøîâ òà âèïðîáóâàâ ð³çíå æèò-
òÿ â³ä ñêâîòó íà êîëèøí³é âóëèö³
Ïàðèçüêî¿ êîìóíè äî ðîçê³øíî¿
ìàéñòåðí³ òà áóäèíêó â Ìþíõåí³.

"Æèâîïèñ ìàº áóòè ïðîñòî êðà-
ñèâèì — ÿê áëîíäèíêà, àëå â³í
(æèâîïèñ), ÿê ³ áëîíäèíêà, â³÷íî
ñòðàæäàº â³ä ïðîáëåìè áóòè íå
ëèøå êðàñèâèì, à é ðîçóìíèì",—
òàê îõàðàêòåðèçóâàâ ñâîº ìèñòåö-

òâî îäèí ³ç çàñíîâíèê³â "Íîâî¿
õâèë³" õóäîæíèê Îëåêñàíäð Ãíè-
ëèöüêèé. Ïîìåð ìèòåöü 1 ëèñòî-
ïàäà, ï³ñëÿ òðèâàëîãî ë³êóâàííÿ
ðàêó.

Ãíèëèöüêèé áóâ îäíèì ç ãîëîâ-
íèõ õóäîæíèê³â óêðà¿íñüêîãî con-
temporary art. Éîãî òâîðè íà ñüî-
ãîäí³ º íàéäîðîæ÷èìè, çîêðåìà
êàðòèíó "Íåáî. Îëåã³âñüêà" áóëî
ïðîäàíî çà 41 250 äîëàð³â íà ì³æ-
íàðîäíîìó àóêö³îí³ Phillips de
Pury & Company â Ëîíäîí³.

Íàðîäèâñÿ Îëåêñàíäð Ãíèëèöü-
êèé ó Êèºâ³ 1961 ðîêó. Çàê³í÷èâ
ó÷èëèùå çà ñïåö³àëüí³ñòþ õóäîæ-
íèê-ñòåíîãðàô, ï³ñëÿ ÷îãî âñòó-
ïèâ äî Êè¿âñüêîãî õóäîæíüîãî ³í-
ñòèòóòó.

Ç òîâàðèøàìè ïî äóõó íà ïî÷àò-
êó äåâ'ÿíîñòèõ âîíè ñòâîðèëè óêðà-
¿íñüêó "Íîâó õâèëþ". Ó ñêâîò³ íà
âóëèö³ Ïàðèçüêî¿ êîìóíè (òåïåð
Ìèõàéë³âñüêà) æèëè Îëåã Òèñòîë,
Þð³é Ñîëîìêî, Âàñèë³é Öàãîëîâ,
Îëåã Ãîëîñ³é. Ó 2004-ìó ïåðøà
ïåðñîíàëüíà âèñòàâêà Ãíèëèöüêî-
ãî â³äáóëàñÿ â Ìþíõåí³, äå â³í ³
æèâ ç äðóæèíîþ Ëåñåþ Çàºöü
îñòàíí³ ðîêè. Êð³ì æèâîïèñó, Ãíè-
ëèöüêèé ïðåäñòàâëÿâ â³äåîïðîåêòè,
³íñòàëÿö³¿, ñòâîðèâ àðò-òðóïó "²í-
ñòèòóö³ÿ íåñòàá³ëüíèõ äóìîê". Ïðà-
öþâàâ ïîñò³éíî ³ áàãàòî, ìàéæå íå
çíèêàþ÷è ç àðò-ïðîñòîðó. Íå áî-
ÿâñÿ ìàñøòàáó, êàðòèíè ìîãëè ñÿ-
ãàòè 9 ìåòð³â çàâäîâæêè, ÿê, ïðè-
ì³ðîì, "Êàðïàòñüêèé êíÿçü"

Г рт АSSА б ло одностайно визнано “від риттям” фестивалю


