
хрещатик
Çà íåâèïëà÷åíó çàðïëàòó — 
äî ïðîêóðàòóðè
Çàáîðãîâàí³ñòü ó ñòîëèö³ çìåíøèëàñÿ íà 400 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Â óìîâàõ êðèçè äëÿ ì³ñüêî¿ âëàäè íà-
ãàëüíèì ïèòàííÿì º íå òàê áåçðîá³òòÿ —
âàêàíñ³é äîñòàòíüî, à çàõèñò òèõ, õòî
ïðàöþº. Ó ñåðåäó íà çàñ³äàíí³ Êîì³òåòó
ñïðèÿííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ Êèºâà
îáãîâîðþâàëè òå, ùî áàãàòî âëàñíèê³â
ô³ðì, ïðèêðèâàþ÷èñü êðèçîþ, ïîðóøó-
þòü ïðàâà íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â. Òîæ
ì³ñüêà âëàäà ìóñèòü çä³éñíþâàòè òèñÿ÷³
ïåðåâ³ðîê, òåëåôîííèõ ðîçìîâ ç êåð³âíè-
êàìè á³çíåñó, àáè ò³ íå çáèòêóâàëèñÿ ç
ëþäåé.

Îäíèì ç íàéïîøèðåí³øèõ ïîðóøåíü º
íåíàëåæíå îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ â³äíî-
ñèí. Ëþäåé áåðóòü íà ðîáîòó, îäíàê àí³
óãîäè íå óêëàäàþòü, àí³ çàïèñó â òðóäîâ³é
êíèæö³ íå ðîáëÿòü. Çãîäîì ì³ñÿöÿìè íå
âèäàþòü çàðïëàòè, ïîçáàâëÿþòü ðîáîòè, à
íàòîì³ñòü íàáèðàþòü íîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â.
Ç ïî÷àòêó ðîêó â Êèºâ³ íà ï³äïðèºìñòâàõ
âèÿâèëè 11,1 òèñÿ÷³ íåîôîðìëåíèõ ïðà-
ö³âíèê³â. Ïîäàòêîâà äîìîãëàñÿ, àáè ¿ì âè-
ïëàòèëè 23 ìëí ãðí, à äî áþäæåòó âíàñë³-
äîê íàä³éøëî 9,5 ìëí ãðí ïîäàòêó.

Ïðîòå öå âèïàäêè, êîëè ïðîñòî ïîùàñ-
òèëî äîâåñòè, ùî ëþäè ñïðàâä³ ïðàöþ-
âàëè. “Ó áàãàòüîõ ñèòóàö³ÿõ, íà æàëü,
ìàðíî ùîñü äîâîäèòè, àäæå íåìàº æîä-
íîãî äîêóìåíòà, ÿêèé áè çàñâ³ä÷óâàâ çàé-
íÿò³ñòü. Ìîæíà ïðèâåñòè ñâ³äê³â, àëå öå
ìàëî äîïîìàãàº. Âëàñíèêè êàæóòü, ùî öÿ
ëþäèíà íå ïðàöþâàëà, ìîâëÿâ, áðàëè ¿¿
íà äåíü-äâà, àëå âîíà íå ï³ä³éøëà”, —
ïîÿñíèëà íà÷àëüíèê ÃÓ ïðàö³ òà çàéíÿ-
òîñò³ Òåòÿíà Êèñ³ëüîâà.

²íøå áîëþ÷å ïèòàííÿ — çàáîðãîâàí³ñòü
³ç çàðïëàòè, êîëè îôîðìëåíèì ïðàö³âíè-
êàì ïðîñòî íå ïëàòÿòü çà ðîáîòó. Çà ñëî-
âàìè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ
îïîäàòêóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á ÄÏÀ â ì³ñò³
Êèºâ³ Ñåðã³ÿ Øàïîâàëà, ïèòàííÿ ïîãàøåí-
íÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðïëàòè ïåðåáóâàº íà
ïîñò³éíîìó êîíòðîë³ àäì³í³ñòðàö³¿.

“Ìè âèÿâèëè ÷èìàëî ï³äïðèºìñòâ, ÿê³
íàðîùóþòü îáñÿãè âèðîáíèöòâà, çä³éñ-
íþþòü îá³ã êîøò³â íà ðàõóíêàõ, àëå íå
ðîçðàõîâóþòüñÿ ç ïðàö³âíèêàìè”,— ðîç-
ïîâ³â ïàí Øàïîâàë. Âíàñë³äîê ïåðåâ³ðîê
ç ïî÷àòêó ðîêó ïîãàøåíî çàáîðãîâàíîñò³
³ç çàðïëàò íà 834 ï³äïðèºìñòâàõ ñòîëèö³.
Ëþäÿì âèïëà÷åíî çàãàëîì 234 129,5 ãðí.

Ùå 1869 þðèäè÷íèõ îñ³á ë³êâ³äóâàëè áîð-
ã³â íà ñóìó 79 ìëí ãðí ï³ñëÿ ðîç’ÿñíþ-
âàëüíî¿ ðîáîòè.

Áîðåòüñÿ âëàäà ³ ç íèçüêèìè çàðïëàòà-
ìè. Âèÿâëÿºòüñÿ, º ÷èìàëî ôàêò³â, êîëè
â Êèºâ³ ëþäè îòðèìóâàëè ìåíøå ÿê ì³-
í³ìóì. Ï³ñëÿ ðîçìîâè ç êåð³âíèêàìè çàð-
ïëàòè ï³äâèùèëè íà 4259 ô³ðìàõ. Àíàë³ç
ð³âíÿ çàðïëàò çàñâ³ä÷èâ, ùî ó áàãàòüîõ
ñòðóêòóðàõ êðèçà çà÷åïèëà ëèøå “íèçè”.
Îðãàíè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó ñêëàëè ø³ñòü
àêò³â ïðî çíà÷íå ïåðåâèùåííÿ çàðïëàòè
êåð³âíîãî ñêëàäó ïîð³âíÿíî ç ïðàö³âíè-
êàìè. Òåòÿíà Êèñ³ëüîâà êàæå, ùî ç íà-
áóòòÿì ÷èííîñò³ íîâîãî çàêîíó ïðî ñîö³-
àëüí³ ñòàíäàðòè, âèïàäê³â çàíàäòî íèçü-
êî¿ çàðïëàòè, î÷åâèäíî, ïîá³ëüøàº, àäæå
òåïåð ð³âåíü ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè çð³ñ.
Ùî æ äî ñåðåäíüî¿ çàðïëàòè ïî Êèºâó,
òî çà ñëîâàìè äåðæñëóæáîâöÿ, âîíà ïî-
âîë³, àëå çðîñòàº. Ó âåðåñí³ öüîãî ðîêó,
ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì ïåð³îäîì ìèíó-
ëîãî ðîêó, íîì³íàëüíà îïëàòà ïðàö³ çðîñ-
ëà íà 2,2 % ³ ñòàíîâèëà 3250 ãðí íà ì³-
ñÿöü. Ðîçì³ð çàðïëàòè ïî ì³ñòó â 1,7 ðà-
çó ïåðåâèùóº ñåðåäí³é ïîêàçíèê ïî
Óêðà¿í³
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Через нечесних дире торів фірм неоформленим на робот працівни ам залишається тіль и мріяти про зарплат
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

По и безробітні отрим ють державн допомо , ті ияни, я і працю-
ють, не мож ть отримати зароблено о. При риваючись ризою, влас-
ни и підприємств не платять рошей. Місь а влада а тивіз вала про-
ведення відповідних перевіро . Тож навіть неоформленим працівни-
ам виплатили 23 млн рн. З почат ро на иївсь их фірмах по а-
шено забор ованість на с м більше я 400 млн рн. Стосовно ди-
ре торів, я і платять мало або й зовсім не платять, передано матері-
али до про рат ри. Тим часом рівень зарплат столиці поволі,
але зростає.
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Майже двісті ртожит ів Києва
місь а влада просить передати до
ом нальної власності районів
столиці. Наразі вони на балансі
держави або війшли до стат тно-
о фонд а ціонерних товариств.
Передача та их б дин ів міст
може стати розв'язанням житло-
вих проблем. Та, на жаль, наразі
з од отримано лише щодо два-
дцяти двох об'є тів. Перший за-
ст пни олови КМДА Ірена Кіль-
чиць а запевнила, що столична
влада на чолі з Леонідом Черно-
вець им і надалі розв'яз ватиме
проблеми тих, хто меш ає в р-
тожит ах. Для цьо о в ожном
районі провед ть ромадсь і сл -
хання.

Çàõèùàòè ïðàâà ìåøêàíö³â óñ³õ ñòîëè÷-
íèõ ãóðòîæèòê³â ìàº íàì³ð ì³ñüêà âëàäà.
Ùîäî äâîõ ñîòåíü ãóðòîæèòê³â äåðæàâíî¿
âëàñíîñò³ é òèõ, ùî óâ³éøëè äî ñòàòóòíèõ
ôîíä³â àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ, ï³äãîòóâàëà
ëèñò ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïåðåäà÷ó ¿õ äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðî-
ìàä ðàéîí³â. “Çà äîðó÷åííÿì Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî êîì³ñ³ÿ íàä³ñëàëà çâåðíåííÿ äî
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì
äîðó÷èòè Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè,
ì³í³ñòåðñòâàì òà ³íøèì îðãàíàì öåíòðàëü-
íî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè âæèòè çàõîäè ùîäî
âèêîíàííÿ Çàêîíó “Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ðå-
àë³çàö³¿ æèòëîâèõ ïðàâ ìåøêàíö³â ãóðòî-
æèòê³â”,— ðîçïîâ³ëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Íà æàëü, íå âñ³ äåðæàâí³ ñòðóêòóðè ðàäî
â³òàþòü òàêó ³í³ö³àòèâó ì³ñüêî¿ âëàäè. Òàê, ³ç
94 ãóðòîæèòê³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ëèøå
ùîäî äâàäöÿòè äâîõ îòðèìàíî ïîïåðåäíþ
çãîäó. Ùå ñîðîê òàêèõ áóäèíê³â ä³ñòàëè â³ä-
ìîâó â ïåðåäàíí³ íà áàëàíñ ì³ñòà, à ñòîñîâ-
íî òðèäöÿòè â³äïîâ³ä³ âçàãàë³ íå íàäàëè. Òà-
êèì ÷èíîì, íà ñüîãîäí³ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ ðàéîí³â ïðèéíÿòî ò³ëüêè îäèí ãóðòî-
æèòîê ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Çàñëî-
íîâà, 3, ÿêèé íàëåæàâ äî äåðæàâíî¿ âëàñíî-
ñò³ é ïåðåáóâàâ íà áàëàíñ³ ÂÀÒ “Êè¿âñüêèé
ðàä³îçàâîä”. Ïðîöåäóðà ïåðåäà÷³ çàê³í÷óºòü-
ñÿ ùîäî âîñüìè ãóðòîæèòê³â, à ðåøòó ïëà-
íóþòü ïåðåîôîðìèòè ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â.

Æèòåë³ ì³ñòà ð³çíèöþ âæå â³ä÷óëè. Çîê-
ðåìà, ìåøêàíö³ ãóðòîæèòêó ïî âóë. Òðóòåí-
êà, 5 ÷åêàþòü ïåðåäà÷³ ¿õíüîãî áóäèíêó äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ðàéîíó ì³ñòà âæå
áàãàòî ðîê³â. Ïðîæèâàþ÷è íà òåðèòîð³¿ â³é-
ñüêîâî¿ ÷àñòèíè, ÿêó íàñòóïíîãî ðîêó ïëà-
íóþòü ðîçôîðìóâàòè, ëþäè ïîáîþþòüñÿ
îïèíèòèñÿ íà âóëèö³. Àäæå ³íøîãî æèòëà
äåðæàâà ¿ì íå ïðîïîíóº. “Êîëè ãóðòîæè-
òîê ïåðåäàäóòü äî âëàñíîñò³ ðàéîíó, òîä³ ìè
çìîæåìî ïðèâàòèçóâàòè ñâî¿ ê³ìíàòè òà áó-
òè ïåâíèìè, ùî öå íàøå æèòëî ³ éîãî íàñ
íå ïîçáàâëÿòü. Àäæå ìè éîãî çàðîáèëè áà-
ãàòîë³òíüîþ ïðàöåþ”,— ïîÿñíèëà ìåøêàí-
êà öüîãî ãóðòîæèòêó Ãàëèíà Ñòàðîâñüêà.

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà íàãîëîñèëà, ùî ñòî-
ëè÷íà âëàäà íà ÷îë³ ç Ëåîí³äîì ×åðíîâåöü-
êèì ³ íàäàë³ ðîçâ’ÿçóâàòèìå ïðîáëåìè ìåø-
êàíö³â ãóðòîæèòê³â. Äëÿ öüîãî â óñ³õ ðàéî-
íàõ ïðîâåäóòü ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ. Çà äâà
òèæí³ âîíè â³äáóäóòüñÿ â ìåð³¿. Òóäè çàïðî-
ñÿòü ïðåäñòàâíèê³â êîæíîãî ç ãóðòîæèò-
ê³â — çàãàëîì 222 îñîáè. ¯õ âêëþ÷àòü äî
ñêëàäó ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ³ç çàáåçïå÷åííÿ ðå-
àë³çàö³¿ æèòëîâèõ ïðàâ ìåøêàíö³â ãóðòî-
æèòê³â.

“Öå ïîòð³áíî äëÿ òîãî, ùîá ïðîáëåìí³
ïèòàííÿ ïî êîæíîìó ãóðòîæèòêó áóëî ðîç-
ãëÿíóòî â ³íäèâ³äóàëüíîìó ïîðÿäêó, à ïðåä-
ñòàâíèêè êîæíîãî ç ãóðòîæèòê³â ìàëè çìî-
ãó îñîáèñòî êîíòðîëþâàòè ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåì ìåøêàíö³â òà â÷àñíî âòðó÷àòèñü ó
öåé ïðîöåñ. Íà öüîìó íàïîëÿãàº ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. ß âàñ çàïåâíÿþ,
ùî ëþäè, ÿê³ ïî 20—30 ðîê³â â³äïðàöþâà-
ëè íà çàâîäàõ, îòðèìàþòü ñâîº æèòëî”,—
ïîâ³äîìèëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà
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Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî
çáèâ ëþäèíó

Íàðîäíèé äåïóòàò Îëåêñàíäð Îìåëü-
÷åíêî (ôðàêö³ÿ ÍÓ-ÍÑ) íà ñìåðòü çáèâ
ï³øîõîäà. ²íöèäåíò ñòàâñÿ â í³÷ íà ÷åò-
âåð íà Îáóõ³âñüê³é òðàñ³, íà âè¿çä³ ç ñå-
ëà ×àïà¿âêà. Â³äïîâ³äíî äî ïîêàçàíü
Îìåëü÷åíêà, â³í ðóõàâñÿ, íå ïîðóøóþ÷è
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, à âèííèì â àâà-
ð³¿ º çàãèáëèé ï³øîõ³ä, ùî í³áèòî ïåðå-
õîäèâ äîðîãó â íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³.
Ïðîòå öþ âåðñ³þ ñïðîñòîâóþòü î÷åâèä-
ö³ àâàð³¿, îïèòàí³ æóðíàë³ñòàìè ãàçåòè
“Âå÷³ðí³é Êè¿â”. Çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, ëþ-
äèíó çáèòî íà ñàì³ñ³íüêîìó ï³øîõ³äíî-
ìó ïåðåõîä³. ßê óñå áóëî íàñïðàâä³, ãðî-
ìàäñüê³ñòü ä³çíàºòüñÿ ùå íåñêîðî, âæå
ï³ñëÿ âèáîð³â. Àäæå ïîë³òè÷íèé áîñ
Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà ì³í³ñòð Þð³é
Ëóöåíêî äàâ ó÷îðà çðîçóì³òè, ùî ðåçóëü-
òàòè ðîçñë³äóâàííÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
â³äîìèìè íå ñòàíóòü. Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî
ïîïåðåäíº ñë³äñòâî áóäå çàâåðøåíî ëè-
øå â áåðåçí³. À âò³ì, äëÿ ñåáå Þð³é Ëó-
öåíêî ïèòàííÿ ùîäî âèíè Îëåêñàíäðà
Îìåëü÷åíêà óæå âèð³øèâ. “Àâòîìîá³ëü
ðóõàâñÿ ç³ øâèäê³ñòþ ïðèáëèçíî 70
êì/ãîä, çà êåðìîì áóâ òâåðåçèé äåïó-
òàò”,— çàÿâèâ ó÷îðà Þð³é Ëóöåíêî.

Ï³äïðèºìö³ îá’ºäíàþòüñÿ 
â ãàëóçåâ³ ðàäè

Ñòîëè÷íà âëàäà çàëó÷èòü êè¿âñüêèõ
ï³äïðèºìö³â äî ôîðìóâàííÿ äåðæàâíî¿
ïîë³òèêè ó ñôåð³ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî óòâîðåííÿ
ðåã³îíàëüíèõ ãàëóçåâèõ ðàä ï³äïðèºìö³â
Êèºâà ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Ó òàêèé ñïîñ³á ïëàíóþòü
çàáåçïå÷èòè ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ â ì³ñò³. Äîëó÷èòèñÿ äî ôîðìó-
âàííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè á³çíåñìåíè
çìîæóòü ÷åðåç ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ ð³øåíü
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ ñòîñóþòü-
ñÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïî-
ë³òèêè. Öå âêëþ÷àòèìå ï³äãîòîâêó òà ïî-
äàííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî ïåðåãëÿäó íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ôîðìóâàííÿ òà
çàïðîâàäæåííÿ ñïðèÿòëèâî¿ åêîíîì³÷-
íî¿, ïîäàòêîâî¿ òà ìèòíî¿ ïîë³òèêè, ñòâî-
ðåííÿ ïðàâîâèõ, åêîíîì³÷íèõ ³ îðãàí³-
çàö³éíèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Êð³ì òîãî, ãàëóçåâ³
ðàäè áðàòèìóòü ó÷àñòü ó âïîðÿäêóâàíí³
ïðîâåäåííÿ îðãàíàìè äåðæàâíîãî íàãëÿ-
äó (êîíòðîëþ) ïåðåâ³ðîê ñóá’ºêò³â ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ òà ó ðîçâ’ÿçàíí³ ñï³ðíèõ
ïèòàíü. Ãàëóçåâ³ ðàäè áóäå ñòâîðåíî â
òðüîõ îñíîâíèõ íàïðÿìêàõ ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà: ç ïèòàíü òðàíñ-
ïîðòó, çâ’ÿçêó òà ïðîìèñëîâîñò³

Çíèê ùå îäèí ïàì’ÿòíèê
ðàäÿíñüêî¿ äîáè

Ó ñòîëèö³ äåìîíòîâàíî ïàì’ÿòíèê
Ãðèãîð³þ Ïåòðîâñüêîìó íà âóë. Ìèõàé-
ëà Ãðóøåâñüêîãî, 1 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³. Íàãàäàºìî, ðàí³øå çíåñëè ìî-
íóìåíòè ×óáàðþ òà Êîñ³îðó — ñï³âîð-
ãàí³çàòîðàì Ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðî-
ê³â â Óêðà¿í³. “Ïàì’ÿòíèêè öèì ëþäÿì
ïðèáðàëè íå âèïàäêîâî. Êîæåí ç íèõ
óîñîáëþº òîãî÷àñíó îô³ö³éíó Óêðà¿íó.
Òàê, Êîñ³îð áóâ ãåíåðàëüíèì ñåêðåòà-
ðåì ÖÊ ÊÏ(á)Ó, ×óáàð — ãîëîâîþ Ðà-
äè íàðîäíèõ êîì³ñàð³â ÓÐÑÐ, à Ïåò-
ðîâñüêèé — ãîëîâîþ ÂÓÖÂÊ. Íà ìîº
ãëèáîêå ïåðåêîíàííÿ, âîíè íå çàñëóãî-
âóþòü íà óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ íàâ³òü á³ëü-
øå, í³æ Âîëîäèìèð Ëåí³í, íà ñîâ³ñò³
ÿêîãî çíà÷íî ìåíøå ëþäñüêèõ
æåðòâ”,— íàãîëîñèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê. Äî ñëîâà, Ãðèãî-
ð³é Ïåòðîâñüêèé — îäèí ç êåð³âíèê³â
Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿. Íà íàéâèùèõ
äåðæàâíèõ ïîñàäàõ â Óêðà¿í³ ó
1919—1938 ðîêàõ Ïåòðîâñüêèé áóâ ïðè-
÷åòíèé äî çä³éñíåííÿ á³ëüøîâèöüêî¿
ïîë³òèêè, ïåðåäóñ³ì ó ãîëîâíèõ ¿¿ íà-
ïðÿìêàõ: “â³éñüêîâèé êîìóí³çì”, ïðî-
äîâîëü÷à äèêòàòóðà, áîðîòüáà ç ïîâñòàí-
ñüêèì ñåëÿíñüêèì ðóõîì ó 1919—1920
ðîêàõ, êîëåêòèâ³çàö³ÿ ³ ãîëîäîìîð
1932—1933 ðîê³â, ïîë³òè÷í³ ðåïðåñ³¿

Ìåøêàíö³ ãóðòîæèòê³â
ïðèâàòèçóþòü ñâîº æèòëî
Äëÿ öüîãî áóä³âë³ ìàþòü ïåðåéòè íà áàëàíñ ì³ñòà
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“Åë³òà-öåíòð” ïî-äåñíÿíñüêè
×åðåç ðàéîííèõ ÷èíîâíèê³â áåç êâàðòèð çàëèøèëîñÿ 307 êèÿí

×îòèðè áóäèíêè íà âóëèö³ Ëàâðóõ³íà ¹ 4,
5, 6 òà 8, ùî â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëè-
ö³ ïåðåòâîðèëèñÿ íà äîâãîáóäè. Çàñåëèòèñÿ
ó ñâîº æèòëî á³ëüø ÿê 107 ñ³ìåé íå ìîæóòü
óæå òðè ðîêè. Çàãàëîì ïîñòðàæäàëî 307 ³í-
âåñòîð³â. Ó÷îðà ¿õíþ ïðîáëåìó ðîçãëÿíóëè
äåïóòàòè Êè¿âðàäè. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, îðåíäà-
ðåì ä³ëÿíêè ó 8 ãåêòàð³â âèñòóïàº ðàéîííà
ðàäà. Ñàìå âîíà íàéìàëà ï³äðÿäí³ áóä³âåëü-
í³ ô³ðìè äëÿ ñïîðóäæåííÿ æèòëà. ×åðåç àä-
ì³í³ñòðàö³þ êèÿíè óêëàäàëè ³íâåñòèö³éí³
óãîäè. Íà ñüîãîäí³ çà á³ëüø³ñòü êâàðòèð ëþ-
äè ñïëàòèëè ïîâí³ñòþ. Îòðèìàòè æ çàêîí-
íèõ ïîìåøêàíü íå ìîæóòü.

“Ìè âæå íå ðîçóì³ºìî, êîìó íàì â³ðèòè.
Öå âæå íå “Åë³òà-öåíòð”. Òóò çàáóäîâíèêîì

âèñòóïàëà Äåñíÿíñüêà ðàäà. Òà íàâ³òü âëà-
äà íàñ äóðèòü”,— îáóðþºòüñÿ ïðåäñòàâíèê
³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéîíó Â³êòîð Êðîõìà-
ëþê ó â³äïîâ³äü ëèøå ðîçâîäèòü ðóêàìè.
Ìîâëÿâ, ðàéîííà âëàäà òåæ íå ìîæå ñïðàâè-
òèñÿ ç ô³êòèâíèìè áóä³âåëüíèìè êîìïàí³-
ÿìè. “Íà ö³é âóëèö³ ó íàñ ï³äïèñàíî äîãîâî-
ðè ³ç çàáóäîâè ç â³ñüìîìà êîìïàí³ÿìè. Ìè
àæ í³ÿê íå ðîçðàõîâóâàëè, ùî äâ³ ç íèõ âè-
ÿâëÿòüñÿ øàõðàéñüêèìè”,— àðãóìåíòóº ÷è-
íîâíèê. Îäíàê óõèëÿºòüñÿ óòî÷íèòè, ÷îìó
ðàéîííó âëàäó íå íàñòîðîæèâ òîé ôàêò, ùî
îäíó ç êîìïàí³é “Ãàëè÷èíà-Áóä” çàñíîâàíî
ëèøå 2008 ðîêó. Äî òîãî æ ñòàòóòíîãî ôîí-
äó âîíà íà ðàõóíêó ìàëà ëèøå 40 òèñÿ÷ ãðè-

âåíü. “Õ³áà íå áà÷èëè, ùî íà ö³ ãðîø³ íå
ìîæíà íàâ³òü ëîïàò êóïèòè, íå òå ùî çâåñòè
áàãàòîïîâåðõîâèé æèòëîâèé áóäèíîê?”,— ðè-
òîðè÷íî çàïèòóþòü îøóêàí³ êèÿíè.

Øëÿõè ðîçâ’çàííÿ ïðîáëåìè îçâó÷èâ íà-
÷àëüíèê ÃÓ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Ìè-
õàéëî Ãîëèöÿ. Íàñàìïåðåä, çà éîãî ñëîâà-
ìè, ïîòð³áíî ïîäàòè çàïèòè äî âñ³õ â³äïî-
â³äíèõ îðãàí³â. Çà ôàêòàìè çëîâæèâàííÿ
÷è íåö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ïî-
òð³áíî ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêè. “Äëÿ ïîäàëü-
øîãî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà ðàéîí ìî-
æå ïî÷àòè ïðîäàâàòè 5 â³äñîòê³â êâàðòèð,
ÿê³ éîìó á íàëåæàëè”,— ââàæàº ïàí Ãîëè-
öÿ. Â³í äîäàº, ùî â ðàç³ ïîòðåáè ì³ñòî ãî-
òîâå ïðîäàòè ³ ñâî¿ çàêîíí³ 5 % æèòëîâî¿
ïëîù³, êîëè ðàéîí ï³äãîòóº òà íàäàñòü êîø-
òîðèñ. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ ëþäè îòðèìàþòü
æèòëî, çàïåâíèëè äåïóòàòè.

Ôàêòè øàõðàéñòâà ç ìàéíîì ñòîëè÷íî¿
ãðîìàäè çíàéøëè ³ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³.
Ïðî ìàñøòàáè ïîêè ùî íå ãîâîðÿòü. Çà ñëî-
âàìè äåïóòàòà Âàëåð³ÿ Ìîøåíñüêîãî, ç’ÿñî-
âóâàòèìå âñå ñïåö³àëüíà ðîáî÷à ãðóïà.

“Íà ìîþ äóìêó, ïîðà ïîðóøóâàòè ïèòàí-
íÿ ïðî ïîçáàâëåííÿ ðàéîííî¿ âëàäè ôóíê-
ö³é çàáóäîâíèêà. ×èíîâíèêè óÿâèëè ñåáå
ïàíêàìè, ÿê³ âñå ìîæóòü, à ïîò³ì ¿õí³ ñïðà-
âè êèÿíàì ³ íàì, ì³ñüê³é âëàä³, áîêîì âè-
õîäÿòü, ÷àñ ïðèïèíèòè ñâàâ³ëëÿ”,— ï³äñóìó-
âàâ îáãîâîðåííÿ ãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî Äåíèñ Êîìàðíèöüêèé

Меш анці ртожит ів с оро повеселішають — їм дозволять за онити свої вадратні метри

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Шанс заселитися свої вартири дістали вчора ияни, що інвест вали в
чотири ба атоповерхів и на в лиці Лавр хіна, що на Троєщині. Контро-
лювати процес взялася місь а влада. Проблема виявилася лобальні-
шою, ніж непороз міння із заб довни ом, бо останнім вист пає Деснян-
сь а райрада. Деп тати запропон вали провести фахові перевір и ви о-
ристання оштів та пор шити питання про притя нення до відповідаль-
ності ерівництва район . Та і перевір и очі ють і Оболонсь ий район.
Там теж знайшли серйозні пор шення в зал ченні інвесторів для заб -
дови. У б дь-я ом разі ияни, я і сплатили за свої вартири, отрима-
ють житло, пообіцяли деп тати.
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Íà ÷èíîâíèê³â 
÷åêàº ñêîðî÷åííÿ

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” ó ïðåñ-
ñëóæá³ Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ, äî ïî÷àòêó êà-
ëåíäàðíî¿ çèìè øòàò ðàéîííèõ ÷èíîâ-
íèê³â çìåíøèòüñÿ íà 29 %. Òàêå çíà÷íå
ñêîðî÷åííÿ â³äáóâàºòüñÿ çà ðàõóíîê âà-
êàíñ³é òà çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â, ÿê³
äîñÿãëè ïåíñ³éíîãî â³êó. Ïðîöåäóðó
çä³éñíþþòü ó ïîâí³é â³äïîâ³äíîñò³ äî
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Ïåðåâàæíî
çâ³ëüíÿþòü ïî îäíîìó ïðàö³âíèêó â êîæ-
íîìó â³ää³ë³ àáî äâà ÷è á³ëüøå â³ää³ë³â
ðåîðãàí³çîâóþòü â îäèí ç³ çáåðåæåííÿì
îáîâ’ÿçê³â òà ïîâíîâàæåíü óñ³õ ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â

Ìîëîäü Ïîäîëó 
“Ïîâ³ðèëà â ñåáå”

Ó ñåðåäó â êîíöåðòí³é çàë³ øêîëè-
³íòåðíàòó äëÿ ñë³ïèõ ä³òåé ³ìåí³ ßêî-
âà Áàòþêà ¹ 5 â³äáóâñÿ ãàëà-êîíöåðò
ðàéîííîãî ôåñòèâàëþ òâîð÷îñò³ ä³òåé
òà ìîëîä³ ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè
“Ïîâ³ðèìî â ñåáå”. Ôåñòèâàëü â³äáóâ-
ñÿ çà ï³äòðèìêè Öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ä³òåé òà ìî-
ëîä³ ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿ-
ìè Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó Êèºâà, Âñå-
óêðà¿íñüêîãî îá’ºäíàííÿ “Æ³íêè Áàòü-
ê³âùèíè” òà äåïóòàò³â Ïîä³ëüñüêî¿
ðàéðàäè.

Çàãàëîì ó ôåñòèâàë³ âçÿëè ó÷àñòü 150
îáäàðîâàíèõ ä³òåé â³ä ñåìè ðîê³â ³ç
øåñòè çàêëàä³â. Ó÷àñíèêè ðàéîííîãî
ôåñòèâàëþ îòðèìàëè äèïëîìè òà ïàì’-
ÿòí³ ñóâåí³ðè. Ïåðåìîæö³ â³çüìóòü
ó÷àñòü ó ì³ñüêîìó ôåñòèâàë³ â ãðóäí³
íèí³øíüîãî ðîêó òà çäîáóäóòü ñòàòóñ
“äèïëîìàò Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ôåñ-
òèâàëþ òâîð÷îñò³ ä³òåé òà ìîëîä³ “Ïî-
â³ð ó ñåáå”

Ä³òè-³íâàë³äè 
â³äâ³äàëè 
äåëüô³íàð³é

Çà ñïðèÿííÿ êåð³âíèöòâà Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó 30 ä³òåé-³íâàë³ä³â áåç-
ïëàòíî â³äâ³äàëè äåëüô³íàð³é “Íåìî”. 
À 1 ãðóäíÿ çàïëàíîâàíî ùå îäèí òà-
êèé çàõ³ä. Äî Äíÿ ³íâàë³ä³â ç ³í³ö³àòè-
âè ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ Ñåðã³ÿ
Ñàäîâîãî çàïëàíîâàíî òàêîæ ïðîâåñòè
àóêö³îí òâîð÷èõ ðîá³ò ëþäåé ç îáìå-
æåíèìè ôóíêö³îíàëüíèìè ìîæëèâîñ-
òÿìè. “Ìè ïëàíóºìî ñèñòåìàòè÷íî îð-
ãàí³çîâóâàòè òàê³ àóêö³îíè, ùîá ïðè-
âåðíóòè óâàãó ñóñï³ëüñòâà äî ïðîáëåì
³íâàë³ä³â òà äîïîìîãòè ¿ì ìàòåð³àëüíî.
ß ãàäàþ, çíàéäåòüñÿ ÷èìàëî íåáàéäó-
æèõ ëþäåé, êîòð³ çàõî÷óòü ùîñü ïðè-
äáàòè, òèì ïà÷å, ùî ö³ ðîáîòè —
ñïðàâæí³ øåäåâðè”,— ðîçïîâ³â Ñåðã³é
Ñàäîâîé

×àñ çàïàëèòè ñâ³÷êó
Ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ç ìåòîþ

âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìî-
ðó 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ â³äáóâñÿ
æàëîáíèé ì³òèíã ç ïîêëàäàííÿì êâ³ò-
êîâî¿ êîìïîçèö³¿ ³ç æèòí³õ êîëîñê³â òà
ïîìèíàëüíèé ìîëåáåíü íà ì³ñö³ êî-
ëèøíüîãî êëàäîâèùà, äå áóëè ïîõî-
âàííÿ ïîìåðëèõ â³ä ãîëîäó. 28 ëèñòî-
ïàäà â ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³ÿõ ðàéîíó
òà Ñâÿòî-Òðî¿öüêîìó ñîáîð³ â³äñëóæàòü
ìîëåáí³. 28 ëèñòîïàäà î 16.00 âñ³õ
ìåøêàíö³â ðàéîíó çàïðîøåíî âçÿòè
ó÷àñòü ó çàãàëüíîíàö³îíàëüí³é àêö³¿
“Çàïàëè ñâ³÷êó”. Òàêîæ ó âñ³õ çàêëà-
äàõ îñâ³òè ðàéîíó â³äáóäóòüñÿ òðàäè-
ö³éí³ óðîêè ïàì’ÿò³ òà ùîð³÷íà Âñå-
óêðà¿íñüêà àêö³ÿ “Êîëîñîê ïàì’ÿò³”.

27 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó î 8.00 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ Êèºâà â³äáóäåòüñÿ öå-
ðåìîí³ÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿò-
íèõ çíàê³â ñêîðáîòè (õðåñò³â) ïî æåðò-
âàõ ãîëîäîìîð³â íà öâèíòàðÿõ. Íà Äàð-
íèöüêîìó êëàäîâèù³ ïàíàõèäó ïðîâå-
äå íàñòîÿòåëü õðàìó Ñâÿòèõ àïîñòîë³â
Ïåòðà ³ Ïàâëà îòåöü Ãðèãîð³é
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Ç òåïëîì ³ òóðáîòîþ
700 òèñÿ÷ êèÿí ÷åêàþòü íà ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Про важливість роботи соціаль-
них працівни ів столиці йшлося
під час останніх ромадсь их
сл хань мерії. З'яс валося, що
на людей цьо о фах щодня че-
ають тисячі пенсіонерів, людей
з ф н ціональними обмеження-
ми, одино их. Соціальні праців-
ни и не лише п ють для них
прод ти, а й прибирають, зі рі-
вають теплим словом. Чимало
фахівців працюють 8 б дин ах-
інтернатах, де на повном дер-
жавном триманні майже 3 ти-
сячі літніх иян. Нинішньо о ро
столична влада вперше висо о
оцінила робот соціальних пра-
цівни ів та подя вала за їх пра-
цю тринадцятьма вартирами.

Îïèòóâàííÿ ñåðåä ñòîëè÷íèõ ìåøêàíö³â
çàñâ³ä÷èëî, ùî ÷èìàëî ç íèõ ³ äîñ³ íå çíà-
þòü, õòî òàê³ ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè. À õòî
é çäîãàäóºòüñÿ, ÿêèìè ïèòàííÿìè ïåðåé-
ìàþòüñÿ ëþäè öüîãî ôàõó, òî íå äî ê³íöÿ
óñâ³äîìëþº, ÿêó âàæëèâó ðîëü ó ñóñï³ëü-
ñòâ³ âîíè âèêîíóþòü. À çà ðîáîòó îòðèìó-
þòü ùîì³ñÿöÿ îäíó òèñÿ÷ó ãðèâåíü, òîä³ ÿê
¿õí³ì êîëåãàì, ñêàæ³ìî, â ×åõ³¿ âèïëà÷óþòü
äî òèñÿ÷³ ºâðî. Òîæ íå âèïàäêîâî, ùî ñà-
ìå ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêàì ó â³âòîðîê áó-
ëî ïðèñâÿ÷åíî ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, ùî
â³äáóëèñÿ â Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ Òåòÿíè Êîñòþðåíêî, ëþ-
äè ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ áëèæ÷å çíàéîì³ ç
ñîö³àëüíèìè ïðàö³âíèêàìè. “Çäåá³ëüøîãî
ïàì’ÿòàþòü ¿õí³õ ïîïåðåäíèê³â, ÿê³ ðàí³øå
ïðàöþâàëè â “ñîáåçàõ”,— ðîçïîâ³ëà âîíà.—
Íàðàç³ óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ º â óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³.
Êâàë³ô³êîâàí³ é äîñâ³ä÷åí³ ôàõ³âö³ âèð³øó-
þòü ïèòàííÿ âèïëàòè ñóáñèä³é, êîìïåíñà-
ö³é, äîïîìîãè ð³çíèì êàòåãîð³ÿì ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèõ, íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ ïåíñ³î-
íåð³â, ³íâàë³ä³â, áàãàòîä³òíèõ ðîäèí”.

Ïàí³ Êîñòþðåíêî ïîâ³äîìèëà, ùî â ñèñ-
òåì³ ä³þòü òàêîæ 8 áóäèíê³â-³íòåðíàò³â, äå
íà ïîâíîìó äåðæàâíîìó óòðèìàíí³ ìàéæå
3 òèñÿ÷³ îñ³á. Îêð³ì òîãî, â ñòîëèö³ º 
9 öåíòð³â ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â, 10 òåðèòî-
ð³àëüíèõ öåíòð³â, ì³ñüêèé ïàëàö âåòåðàí³â.
Çàãàëîì ó ñèñòåì³ ñîöçàõèñòó Êèºâà íèí³
ïðàöþº ìàéæå 6 òèñÿ÷ ôàõ³âö³â, ÿê³ îáñëó-
ãîâóþòü ïîíàä 700 òèñÿ÷ ïåíñ³îíåð³â, à òà-
êîæ òèõ, õòî ïåðåáóâàº íà îáë³êó â çãàäà-
í³é ñòðóêòóð³.

Íà äóìêó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, ñîö³àëüí³ ïðà-
ö³âíèêè âêðàé ïîòð³áí³ ì³ñòó. “Íàñàìïå-
ðåä äëÿ äîïîìîãè òèì, õòî ïîòðàïèâ ó
ñêðóòó, äëÿ äîãëÿäó çà îäèíîêèìè ë³òí³ìè
ëþäüìè”,— çàçíà÷èëà âîíà.

Â òåðèòîð³àëüíèõ öåíòðàõ, çîêðåìà Îáî-
ëîíñüêîìó, ïåíñ³îíåðè ìîæóòü íå ò³ëüêè
ïîì³ðÿòè àðòåð³àëüíèé òèñê, à é ñêîðèñ-
òàòèñÿ ïîñëóãàìè ïåðóêàðÿ, êðàâ÷èí³, ïðè-
÷îìó áåçïëàòíî. Îêð³ì öüîãî, ë³òí³ ëþäè
áåðóòü ó÷àñòü ó ñàìîä³ÿëüíîñò³, â³äâ³äóþòü
ãóðòêè çà ³íòåðåñàìè. Ó áåçïëàòí³é ¿äàëü-

í³ ìîæóòü îäíî÷àñíî ïîîá³äàòè 250 îñ³á.
¯ì ïðîïîíóþòü ì’ÿñí³ ÷è ðèáí³ êîòëåòè,
ìëèíö³ ÷è ïóõê³ áóëî÷êè. À îñü ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó òåðèòîð³àëüíîìó öåíòð³ îï³êóþ-
òüñÿ ùå é 17 ä³òüìè, õâîðèìè íà ÄÖÏ.

Ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü â ³íòåðàê-
òèâíîìó îïèòóâàíí³ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä
2,5 òèñÿ÷³ êèÿí. Ç íèõ 80 % ââàæàþòü, ùî
ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè âêðàé ïîòð³áí³.

Íàñàìê³íåöü ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà íàãîðî-
äèëà ïðàö³âíèê³â ñòîëè÷íî¿ ñèñòåìè ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó â³äçíàêàìè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè. “Íèí³øíüîãî ðîêó âïåð-
øå ñîöïðàö³âíèêàì ì³ñüêà âëàäà âèä³ëè-
ëà 13 êâàðòèð, à ðàí³øå âîíè îòðèìóâàëè
ëèøå ïî äâ³ îñåë³ ùîðîêó”,— ïîâ³äîìèëà
ïåðøèé çàñòóïíèê ìåðà. Âîíà äîäàëà, ùî
â ñòîëèö³ ä³º äâ³ ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè —
“Òóðáîòà”, “Çäîðîâ’ÿ êèÿí”. Äëÿ ïîòðåá
ìåøêàíö³â ñòîëèö³, ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåàá³-
ë³òàö³éíî¿ òà ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó âèä³ëåíî ïîíàä 50 ìëí ãðí,
çîêðåìà 37 ìëí ãðí — íà ïðèäáàííÿ ìå-
äèêàìåíò³â êèÿíàì ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é

Âîëîäèìèð ÐÈÁÀÊ: “Ãàëóçü
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà ôàêòè÷íî
ðóéíóºòüñÿ”
Своє бачення проблеми ф н ціо-
н вання ал зі житлово- ом -
нально о осподарства в раїні
"Хрещати " озв чив народний
деп тат, заст пни олови Партії
ре іонів Володимир Риба .

— Ïðîáëåìà çàáåçïå÷åííÿ ëþäåé òåï-
ëîì áåçïîñåðåäíüî âïëèâàº íà ïîäîëàí-
íÿ ò³º¿ åï³äåì³¿, ÿêà ñüîãîäí³ ïàíóº â
Óêðà¿í³. Ìè ïàì’ÿòàºìî çàïåâíåííÿ óðÿ-
äó ïðî òå, ùî âïåðøå çà 18 ðîê³â æèòëî-
âî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî ï³äãîòîâëå-
íî äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó íà 100 â³ä-
ñîòê³â. Ïðîòå ôàêòè÷íà êàðòèíà â ðåã³î-
íàõ çîâñ³ì ³íøà.

ß íàâåäó îñòàíí³ äàí³ äåðæàâíî¿ ³íñïåê-
ö³¿ ç ÆÊÃ, ÿêà ï³äïîðÿäêîâàíà óðÿäó. Äî-
ñ³ ïî Óêðà¿í³ íå âêëþ÷åíî 3281 êîòåëüíþ,
íå ï³äêëþ÷åíî äî òåïëîïîñòà÷àííÿ 23 304
æèòëîâèõ áóäèíêè.

Ï’ÿòü ì³ëüéîí³â îñ³á íèí³ æèâóòü ó õî-
ëîäíèõ êâàðòèðàõ. Êð³ì òîãî, íà ñüîãîäí³
çàëèøàþòüñÿ áåç òåïëîïîñòà÷àííÿ 4300
äèòÿ÷èõ ñàäê³â ³ øê³ë, 364 ë³êàðí³ òà ïî-
ë³êë³í³êè.

Ó ÷îìó ïðè÷èíè íåãîòîâíîñò³ êîòåëåíü
³ òåïëîâèõ ìåðåæ? Ó áþäæåò³ áóëî ïåðåä-
áà÷åíî íà ïîòðåáè ÆÊÃ 500 ìëí ãðí. Àëå
óðÿä âèä³ëèâ ò³ëüêè 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ïðè÷îìó íà ðåìîíò êîòåëåíü íå áóëî ïå-
ðåäáà÷åíî æîäíî¿ êîï³éêè. Êð³ì òîãî, äëÿ
òåïëîâèê³â ïðàêòè÷íî âñ³õ îáëàñòåé íèí³
íåìàº ë³ì³òó íà ãàç.

Çàáîðãîâàí³ñòü ³ç çàðïëàòè ïðàö³âíèêàì
ÆÊÃ ñòàíîâèòü 200 ìëí ãðí. Âîäíî÷àñ
óðÿäîâö³ çàì³ñòü òîãî, ùîá ðåãóëþâàòè òà-
ðèôè, ïóáë³÷íî çàêëèêàþòü íàñåëåííÿ íå
ïëàòèòè çà ñïîæèò³ æèòëîâî-êîìóíàëüí³
ïîñëóãè.

Ñüîãîäí³ ïîë³òèêà óðÿäó ïîâèííà áóòè
ñïðÿìîâàíà íà ïîðÿòóíîê ÆÊÃ. ×åðåç
áðàê ô³íàíñóâàííÿ öÿ ãàëóçü ôàêòè÷íî

ðóéíóºòüñÿ, à ñèòóàö³ÿ â í³é ò³ëüêè ïîã³ð-
øóºòüñÿ. ß ââàæàþ, ùî ïðåäñòàâíèêàì Ì³-
í³ñòåðñòâà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ïîòð³áíî íå îáäóðþâàòè ëþäåé ïå-
ðåìîæíèìè ðåëÿö³ÿìè, à âè¿æäæàòè â ðå-
ã³îíè äëÿ íàäàííÿ ïðàêòè÷íî¿ äîïîìîãè
ì³ñöåâ³é âëàä³ â ï³äãîòîâö³ äî îïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó.

Ó ö³é âêðàé íåãàòèâí³é ñèòóàö³¿, ùî
ñêëàëàñÿ â êðà¿í³, çàñïîêîþº ò³ëüêè îäèí
ôàêò — çàâäÿêè çóñèëëÿì ñòîëè÷íî¿ âëà-
äè â îñîá³ ì³ñüêîãî ãîëîâè êèÿíè íå òàê
ãîñòðî â³ä÷óâàþòü áåçä³ÿëüí³ñòü óðÿäó ³ç
çàáåçïå÷åííÿ ¿õí³õ äîì³âîê òåïëîì.

Ìè ùèðî ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ï³ñëÿ ïðå-
çèäåíòñüêèõ âèáîð³â ó Â³êòîðà ßíóêîâè÷à
òà éîãî êîìàíäè íàðåøò³ áóäå ìîæëèâ³ñòü
íàâåñòè â êðà¿í³ ñïðàâæí³é ãîñïîäàðñüêèé
ëàä

Під от вала
Галина ПЕТРЕНКО, “Хрещати ”

Соціальні працівни и в рай потрібні одино им літнім иянам
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723 "Про Програму приватизації комунального

майна територіальної громади міста Києва 
на 2007—2010 роки"

Рішення Київської міської ради № 31/1086 від 22 січня 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", частини четвертої статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної гро#
мади міста Києва на 2007—2010 роки" такі зміни:

— позицію 185 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 210 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 478 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 479 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 6 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву" "Група "А" додатка 2

визнати такою, що втратила чинність;
— доповнити додаток 4 до рішення переліком об'єктів згідно з додатком до цього рішення.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради від 24.01.08
№ 8/4480 "Про міську програму сприяння в забезпеченні

діяльності судів загальної юрисдикції та інших судових
органів у місті Києві на 2008 — 2010 роки "Столичним

судам — європейський рівень"
Рішення Київської міської ради № 19/1074 від 22 січня 2009 року

Відповідно до статей 26, 48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 16.9 стат�
ті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.07.08
№ 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київради від 24.01.08 № 8/4480 "Про міську програму сприяння в забезпеченні діяльності
судів загальної юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на 2008 — 2010 роки "Столичним судам — європейський
рівень", а саме:

— підпункт 2.1 пункту 2 розділу IX викласти у такій редакції:

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та
депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

185 Нежилі приміщення ТОВ "Стор-Сервіс" м. Київ, в л. Хрещати , 44, літ. "А" 3 576,4

185 Нежилі приміщення ТОВ "Стор-Сервіс" м. Київ, в л. Хрещати , 44, літ. "А" 3 396,4

210 Нежилі приміщення ТОВ "Світано " м. Київ, в л. Хрещати , 44, літ. "А" 3 24,70

478 Нежилий б дино м. Київ, просп. Перемо и, 32 4 289,8

479 Нежилий б дино м. Київ, просп. Перемо и, 32 4 511,6

6 Нежилий б дино ( араж) ПП Клеймьонов
Е. С.

АР Крим, м. Ал п а, Севастопольсь е шосе,
8, . 11, літ. "Б"

3 127,6

№
п/п

Заходи Ви онавець Термін
ви о-
нання

Очі ваний
рез льтат

1 2 3 4 5

2.1 Для забезпечення належно о рівня ви онання
заходів Про рами при форм ванні прое т
місь о о бюджет на підставі фінансових
запитів ТУ ДСА в м. Києві щорічно
передбачати аси н вання на:
- за півлю меблів;
- омп'ютерн та офісн техні ;
- телефонні та фа симільні апарати;
- автомобілі та паливно-мастильні матеріали;
- поштові посл и;
- встановлення охоронно-пожежної
си налізації тощо

Головне фінансове
правління,
райдержадміністрації, ТУ ДСА
в м. Києві, Апеляційний с д
м. Києва, О р жний
адміністративний с д м.
Києва, Київсь ий апеляційний
адміністративний с д,
Господарсь ий с д м. Києва,
Київсь ий апеляційний
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Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723 "Про Програму приватизації комунального

майна територіальної громади міста Києва 
на 2007—2010 роки"

Рішення Київської міської ради № 33/1088 від 22 січня 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", частини четвертої статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної гро#
мади міста Києва на 2007—2010 роки" такі зміни:

— позицію 8 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки#
ївської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 2

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 77 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 83 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки#
ївської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 109 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 451 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 452 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 468 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 469 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 470 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

8 Нежиле приміщення ЗАТ "Б дінженермере-
жа-5"

м. Київ, в л. Го олівсь а, 39, літ. "А" 3 271,40

77 Нежилі приміщення Повне товариство
"Київсь ий місь ий ломбард "МЕЛЕНЧУК
І КОМПАНІЯ"

м. Київ, просп. Лісовий, 25, літ "А" 3 108,00

77 Нежилі приміщення Повне товариство
"Київсь ий місь ий ломбард "МЕЛЕНЧУК
І КОМПАНІЯ"

м. Київ, просп. Лісовий, 25, літ "А" 3 127,0

83 Нежилі приміщення ТОВ "Ісіда" м. Київ, Р санівсь а набережна, 7 3 73,5

83 Нежилі приміщення ТОВ "Ісіда" м. Київ, Р санівсь а набережна, 7 3 95,5

109 Нежилі приміщення ВАТ "Світано " м. Київ, в л. Хрещати , 46, літ. "А' 3 39,90

451 Нежилий б дино ТОВ "Артдизайн" м. Київ, Пар Вічної слави, б/н 3 39,0

452 Нежилий б дино ТОВ "Артдизайн" м. Київ, Пар Вічної слави, б/н 1 3 24,0

451 Нежилий б дино ТОВ "Артдизайн" м. Київ, в л. Івана Мазепи, 15-Б, літ. "А" 3 40,70

452 Нежилий б дино ТОВ "Артдизайн" м. Київ, в л. Івана Мазепи, 15-Б, літ. "А" 3 19,90

468 Нежилі приміщення ТОВ "Еванс" м. Київ, в л. Лісна, 68 а, літ. "Б", орп с
№ 1, майстерня

3 177,9

468 Нежилий б дино (майстерня) ТОВ
"Еванс"

м. Київ, в л. Лісна, 68 а, літ. "Б" 3 177,9

469 Нежилі приміщення ТОВ "Еванс" м. Київ, в л. Лісна, 68 а, літ. "В", орп с
№ 2, зня

3 28,3

469 Нежилий б дино ( зня) ТОВ
"Еванс"

м. Київ, в л. Лісна, 68 а, літ. "В" 3 28,3

470 Нежилі приміщення ТОВ "Еванс" м. Київ, в л. Червонофлотсь а, 21, літ. "К",
орп с № 3, араж- зня

3 91,7



Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

# позицію 471 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

# позицію 472 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 473 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

# позицію 474 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 55 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву" "Група "А" додатка 4

визнати такою, що втратила чинність;
— доповнити додаток 4 до рішення переліком об'єктів згідно з додатком до цього рішення. 

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

470 Нежилий б дино ( араж- зня)
ТОВ "Еванс"

м. Київ, в л. Червонофлотсь а, 21, літ. "К" 3 91,7

471 Нежилі приміщення ТОВ "Еванс" м. Київ, в л. Червонофлотсь а, 21, літ. "Л",
орп с № 6, с лад-бензосховище

3 60,2

471 Нежилий б дино (с лад-бензо-
сховище) ТОВ "Еванс"

м. Київ, в л. Червонофлотсь а, 21, літ. "Л" 3 60,2

472 Нежилі приміщення ТОВ "Еванс" м. Київ, в л. Червонофлотсь а, 21, літ. "М",
орп с № 8, сарай з по ребом

3 70,3

472 Нежилий б дино (сарай з по ре-
бом) ТОВ "Еванс"

м. Київ, в л. Червонофлотсь а, 21, літ. "М" 3 70,3

473 Нежилі приміщення ТОВ "Еванс" м. Київ, в л. Червонофлотсь а, 21, літ. "Н",
сарай (дощатий)

3 80,6

473 Нежилий б дино (сарай дощатий)
ТОВ "Еванс"

м. Київ, в л. Червонофлотсь а, 21, літ. "Н" 3 80,6

474 Нежилі приміщення ТОВ "ОГС Ди-
велопмент"

м. Київ, в л. К дрявсь а, 14-16, літ. "Б" 3 196,90

474 Нежилий б дино ТОВ "ОГС Диве-
лопмент"

м. Київ, в л. К дрявсь а, 14-16, літ. "Б" 3 196,90

55 Нежилі приміщення С б'є т підприємниць ої діяль-
ності — фізична особа Кремешна Тетяна І орівна

м. Київ, в л. Липсь а, 16,
літ. "А"

3 239,0

Хрещатик  27 листопада 2009 ДДООККУУММЕЕННТТ 55

Про внесення змін до рішення Київради 
від 27.12.01 № 208/1642 

"Про формування комунальної власності 
територіальних громад районів міста Києва"

Рішення Київської міської ради № 35/1090 від 22 січня 2009 року

Відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою
збереження комунального майна Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 "Про формування комунальної власності територіальних громад
районів міста Києва" зміни згідно з додатком.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про направлення депутатських запитів Київському
міському голові та посадовим особам виконавчого

органу Київради
Рішення Київської міської ради № 2/1057 від 22 січня 2009 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити Київському міському голові та посадовим
особам виконавчого органу Київради (Київської міської дер#
жавної адміністрації) депутатські запити, внесені депутата#
ми Київради та підтримані на пленарному засіданні Київра#
ди 22.01.09, згідно з додатком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону

України “Про статус депутатів місцевих рад”, в якій зазна#
чено, що якщо запит з об'єктивних причин не може бути роз#
глянутий у встановлений Київрадою строк, то посадова осо#
ба зобов'язана письмово повідомити про це Київраді та де#
путатові Київради, який вніс запит, і запропонувати інший
строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня
одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянину Позднякову Сергію
Віталійовичу земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування індивідуального гаража 
на вул. Лисенка, 8 у Шевченківському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 118/1173 від 19 лютого 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянину Позднякову Сергію Віталійо#
вичу для експлуатації та обслуговування індивідуального га#
ража на вул. Лисенка, 8 у Шевченківському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Позднякову Сергію Віталійови#
чу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,0028 га для експлу#
атації та обслуговування індивідуального гаража на вул. Ли#
сенка, 8 у Шевченківському районі м. Києва за рахунок місь#
ких земель, не наданих у власність чи користування.

3. Громадянину Позднякову Сергію Віталійовичу:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ#

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки#
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що#
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по#
свідчує право 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. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько#
го середовища від 20.11.2008 № 19#14226, Державного
управління охорони навколишнього природного середови#
ща в м. Києві від 04.08.2008 № 05#08/5586, Київської місь#
кої санепідстанції від 08.08.2008 № 6137.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати в установ#
леному порядку.

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

Про передачу громадянці Маковецькій Олександрі
Анатоліївні у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Чорногірській, 34>б у Печерському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 119/1174 від 19 лютого 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянці Маковецькій Олександрі Анато#
ліївні для будівництва та обслуговування житлового будин#
ку, господарських будівель і споруд на вул. Чорногірській,
34#б у Печерському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Маковецькій Олександрі Анато#
ліївні, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у при#
ватну власність земельну ділянку площею 0,1 га для будів#
ництва та обслуговування житлового будинку, господар#
ських будівель і споруд на вул. Чорногірській, 34#б у Печер#
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на#
даних у власність чи користування.

3. Громадянці Маковецькій Олександрі Анатоліївні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ#

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки#
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що#
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по#
свідчує право 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"
(із 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 05.03.2008 № 19#2873, Київської міської
санепідстанції від 07.05.2007 № 3180, управління охорони
навколишнього природного середовища від 23.01.2008
№ 071/04#4#22/312, Головного управління охорони культур#
ної спадщини від 03.04.2008 № 2172, Державної служби з
питань національної культурної спадщини від 25.04.2008
№ 22#993/9, Головного управління земельних ресурсів від
25.07.2008 № 05#3420.

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

Про передачу громадянину Панкову Олегу Віталійовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Лермонтова, 177 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 112/1167 від 19 лютого 2009 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 містобудівне обгрунтування щодо внесен#
ня змін до містобудівної документації та визначення пара#
метрів будівництва садибних житлових будинків та споруд
на вул. Лермонтова та перспективних вулицях — 4#му пров.
Лермонтова, 5#му пров. Лермонтова, 6#му пров. Лермонто#
ва (с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва та внести змі#
ни до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішен#
ням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а саме: перевес#
ти територію в межах, визначених зазначеним містобудівним
обґрунтуванням, до садибної житлової забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянину Панкову Олегу Віталійовичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос#
подарських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 177 у
Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Панкову Олегу Віталійовичу,
за умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну влас#
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Лермонтова, 177 у Дарницькому районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

4. Громадянину Панкову Олегу Віталійовичу:
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

4.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід#
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту#
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро#
лю.

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготовки
території по захисту її від підтоплення та затоплення пове#
невими водами, погодивши їх у встановленому порядку.

4.4. 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.

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

4.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів#
ництва відповідно до рішення Київради від 17.01.2008
№ 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік" (із зміна#
ми та доповненнями, внесеними рішеннями Київської місь#
кої ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ#
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере#



довища від 21.09.2007 № 19#10064, управління охорони нав#
колишнього природного середовища від 07.02.2008 № 071/04#
4#22/968, Київської міської санепідстанції від 30.01.2008 № 787,
дочірнього підприємства "Інститут генерального плану міста
Києва" від 23.10.2006 № 2438, Головного управління земель#
них ресурсів від 24.10.2008 № 05#3740.

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

падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко#
дексу України.

6. 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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Про передачу дочірньому підприємству "Строй>Маркет>
Груп" земельної ділянки для будівництва

багатофункціонального готельного та торговельно>
розважального центру в районі затоки р. Десенка 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 120/1175 від 19 лютого 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 123,
124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен#
ня змін до містобудівної документації та визначення пара#
метрів будівництва багатофункціонального готельного та
торговельно#розважального центру в районі затоки р. Де#
сенка у Дніпровському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва в
частині переведення частини земельних ділянок із зони зе#
лених насаджень загального користування до території жит#
лової та громадської забудови в межах, визначених місто#
будівним обґрунтуванням.

3. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони міс#
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на#
саджень в центральній частині міста", затверджених рішенням
Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, виключив#
ши з переліку озеленених територій загального користуван#
ня м. Києва, що відповідають типологічним ознакам та пла#
нувальним вимогам, земельну ділянку площею 22,339 га в
районі затоки р. Десенка у Дніпровському районі м. Києва.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки дочірньому підприємству "Строй#Маркет#
Груп" для будівництва багатофункціонального готельного та
торговельно#розважального центру в районі затоки р. Де#
сенка у Дніпровському районі м. Києва.

5. Передати дочірньому підприємству "Строй#Маркет#
Груп", за умови виконання пункту 6 цього рішення, у дов#
гострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею
22,339 га для будівництва багатофункціонального готельно#
го та торговельно#розважального центру в районі затоки 
р. Десенка у Дніпровському районі м. Києва за рахунок зе#
мель, не наданих у власність чи користування.

6. Дочірньому підприємству "Строй#Маркет#Груп":
6.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
6.2. У місячний термін звернутись до Головного управ#

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

6.3. Питання майнових відносин вирішувати в установ#
леному порядку.

6.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь#
кого середовища від 22.03.2008 № 19#12052, дочірньо#
го підприємства "Інститут генерального плану міста Ки#
єва" ВАТ "Київпроект" від 18.12.2008 № 1994, Київської
міської санепідстанції, відкритого акціонерного товари#
ства "Акціонерна компанія "Київводоканал" від 08.08.2008
№ 1809/37 та від 18.12.2008 № 3241/37, Головного управ#
ління охорони культурної спадщини від 26.10.2007
№ 8171.

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

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

Про порушення перед Головою Верховної Ради України
клопотання про нагородження Почесною грамотою

Верховної Ради України Осадчого Олександра
Володимировича 

Рішення Київської міської ради № 55/1110 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвер�
дженого Постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216 — IV "Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України "Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Порушити клопотання перед Головою Верховної Ради
України про нагородження Почесною грамотою Верховної
Ради України Осадчого Олександра Володимировича — ге#
нерального директора державного підприємства виробни#
че об'єднання "Київприлад" за вагомий особистий внесок у
розвиток національної космічної промисловості, підвищен#
ня ефективності виробництва, впровадження нової техніки
та новітніх технологій, багаторічну сумлінну працю, високу
професійну майстерність.

2. Управлінню кадрової роботи і нагород апарату виконав#
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав#

ної адміністрації) підготувати відповідне клопотання про на#
городження Почесною грамотою Верховної Ради України
Осадчого Олександра Володимировича — генерального ди#
ректора державного підприємства виробниче об'єднання "Ки#
ївприлад" та направити його Голові Верховної Ради України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по#
стійну комісію Київради з питань промисловості, інновацій#
ної та регуляторної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 16.10.2008 № 523/523 "Про продаж земельних

ділянок приватному підприємству "ДЕВ ОЙЛ" 
для будівництва, експлуатації та обслуговування

комплексу автотехобслуговування 
на просп. Броварському, 53>а у Дніпровському районі 

м. Києва"
Рішення Київської міської ради № 99/1154 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до частини дев'ятої статті 128 Земельного кодексу України та у зв'язку з листом приватного
підприємства "ДЕВ ОЙЛ" та доручення заступника міського голови — секретаря Київради від 27.11.2008
№ 48953 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 6 додатка до рішення Київської
міської ради від 16.10.2008 № 523/523 "Про продаж зе#
мельних ділянок приватному підприємству "ДЕВ ОЙЛ" для
будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу ав#
тотехобслуговування на просп. Броварському, 53#а у Дніп#
ровському районі м. Києва", а саме: слова та цифри "має
бути сплачена протягом 10 банківських днів" замінити на
слова "може сплачуватись у розстрочку протягом двох ро#

ків рівними частками до двадцять п'ятого числа кожного мі#
сяця".

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

6.7. Частину земельної ділянки в межах прибережних за#
хисних смуг використовувати без права будівництва будь#
яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та ліній#
них) відповідно до вимог статті 61 Земельного кодексу Укра#
їни.

7. Попередити землекористувача, що використання зем#
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен#

ня права користування нею відповідно до вимог статей
141,143 Земельного кодексу України.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по#
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобу#
дування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу нежилих будинків та нежилих приміщень
комунальної власності територіальної громади міста

Києва у власність товариству з обмеженою
відповідальністю "ВВ Інвест"

Рішення Київської міської ради № 75/1130 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої
статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення товариства з об�
меженою відповідальністю "ВВ Інвест" (лист від 20.10.08 № 92), яке є інвестором реконструкції кварта�
лу, обмеженого вулицями Старовокзальною, Саксаганського та Жилянською (інвестиційний договір від
07.04.06 № 11), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
"ВВ Інвест" у власність нежилі будинки та приміщення у Шев#
ченківському районі м. Києва, а саме: нежилі приміщення в
будинку на вулиці Старовокзальній, 13/146 літ. "А", "А"" пло#
щею 1100,9 кв. м, нежилий будинок на вулиці Старовокзаль#
ній, 13/146 літ. "Б"" площею 32,1 кв. м, нежилий будинок на
вулиці Саксаганського, 143 літ. "А" площею 727,6 кв. м, не#
жилий будинок на вулиці Саксаганського, 145 літ. "А" пло#
щею 357,1 кв. м, нежилі будинки на вулиці Жилянській, 142
літ. "А" площею 1148,8 кв. м, літ. "Б" площею 611,7 кв. м за
умови компенсації вартості, визначеної звітом про оцінку вар#
тості згаданих нежилих будинків і приміщень.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь#
кої державної адміністрації):

2.1. У термін до 02.03.09 забезпечити проведення інвен#
таризації будинків та приміщень, зазначених у пункті 1 цьо#
го рішення.

2.2. У термін до 01.04.09 забезпечити проведення неза#
лежної оцінки вартості будинків та приміщень, зазначених
у пункті 1 цього рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю "ВВ Інвест"
перерахувати кошти до міського бюджету за нежилі примі#
щення в будинку на вулиці Старовокзальній, 13/146 літ. "А",
"А"", нежилий будинок на вулиці Старовокзальній, 13/146 
літ. "Б"", нежилий будинок на вулиці Саксаганського, 143 літ.
"А", нежилий будинок на вулиці Саксаганського, 145 літ. "А",
нежилі будинки на вулиці Жилянській, 142 літ. "А", літ. "Б".

4. Після виконання пункту 3 цього рішення Головному
управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого ор#
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) під#
писати акти приймання#передачі у власність товариству з
обмеженою відповідальністю "ВВ Інвест" нежилі приміщен#
ня в будинку на вулиці Старовокзальній, 13/146 літ. "А",
"А"", нежилий будинок на вулиці Старовокзальній, 13/146
літ. "Б"", нежилий будинок на вулиці Саксаганського, 143
літ. "А", нежилий будинок на вулиці Саксаганського, 145 
літ. "А" та оформити свідоцтва про право власності на за#
значені будинки і приміщення.

5. Взяти до відома, що нежилі будинки на вулиці Жилян#
ській, 142 літ. "А", літ. "Б" передаються у власність інвес#

тору після відселення підрозділів Святошинського районно#
го суду міста Києва.

6. Після виконання пункту 5 цього рішення Головному
управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого ор#
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)
укласти договір про припинення інвестиційного договору
від 07.04.06 № 11.

7. Після виконання пункту 4 цього рішення комунально#
му підприємству "Київжитлоспецексплуатація" списати в
установленому порядку з балансу нежилі приміщення в бу#
динку на вулиці Старовокзальній, 13/146 літ. "А", "А"", не#
жилий будинок на вулиці Старовокзальній, 13/146 літ. "Б"",
нежилий будинок на вулиці Саксаганського, 143 літ. "А",
нежилий будинок на вулиці Саксаганського, 145 літ. "А".

8. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідаль#
ністю "ВВ Інвест" на знесення нежилого будинку на вулиці
Старовокзальній, 13/146 літ. "А"" літ. "Б"", нежилого будин#
ку на вулиці Саксаганського, 143 літ. "А", нежилого будин#
ку на вулиці Саксаганського, 145 літ. "А", нежилих будинків
на вулиці Жилянській, 142 літ. "А", літ. "Б", які підпадають
під пляму реконструкції існуючої забудови кварталу, обме#
женого вулицями Жилянською, Старовокзальною та Сакса#
ганського.

9. Кошти, перераховані інвестором до бюджету міста Ки#
єва за нежилі будинки на вулиці Саксаганського, 143 літ. "А",
та на вулиці Саксаганського, 145 літ. "А" спрямувати для ви#
рішення питання розміщення Головного управління контро#
лю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації).

10. Головному управлінню комунальної власності м. Ки#
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) до 30.04.09 надати пропо#
зиції щодо відселення Головного управління контролю за
благоустроєм м Києва виконавчого органу Київської міської
ради Київської міської державної адміністрації) в інші при#
міщення.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки відкритому
акціонерному товариству "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" 

для будівництва та обслуговування перехідного
пристрою між опорами ліній електропередач 

на вул. Западинській у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 95/1150 від 19 лютого 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки відкритому акціонерному товариству "АГРО#
ФІРМА "ТРОЯНДА" для будівництва та обслуговування пе#
рехідного пристрою між опорами ліній електропередач на
вул. Западинській у Подільському районі м. Києва.

2. Передати відкритому акціонерному товариству "АГРО#
ФІРМА "ТРОЯНДА", за умови виконання пункту 3 цього рі#
шення, у короткострокову оренду на 5 років земельну ділян#
ку площею 0,010 га для будівництва та обслуговування пе#
рехідного пристрою між опорами ліній електропередач на
вул. Западинській у Подільському районі м. Києва за раху#
нок міських земель, не наданих у власність чи користуван#
ня.

3. Відкритому акціонерному товариству "АГРОФІРМА
"ТРОЯНДА":

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

3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько#
го середовища від 03.07.2008 № 19#8293 та від 24.09.2008
№ 09#12211, Київської міської санепідстанції від 18.08.2008
№ 7000, управління охорони навколишнього природного се#
редовища від 22.08.2008 № 071/04#4#22/4893, Державного
управління охорони навколишнього природного середови#
ща в м. Києві від 28.08.2008 № 05#08/5765, дочірнього під#
приємства "Інститут генерального плану міста Києва" ВАТ

"Київпроект" від 24.12.2007 № 4083 та Головного управлін#
ня земельних ресурсів від 17.10.2008 № 05#3719.

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

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

3.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 11.12.2007 № 41) та інші питан#
ня майнових відносин вирішувати в установленому поряд#
ку.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

П�блічне�а�ціонерне�товариство�“Альфа-Бан�”�

(адреса:�м.�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6)

повідомляє�про�с�ли�ання�позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться

28��р�дня�2009�ро���о�14.30�в�приміщенні�ПАТ�“Альфа-Бан�”�(�аб.�№�2-19��)

за адресою:�місто�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6.

Порядо��денний�За�альних�зборів�а�ціонерів�ПАТ�“Альфа-Бан�”:

1. Призначення
лічильної
�омісії
За�альних
зборів
а�ціонерів.

2. Збільшення
розмір�
стат�тно�о
фонд�
 (�апітал�)
ПАТ
“Альфа-Бан�”
шляхом
приватно�о
 (за�рито�о)
розміщення
вип�с��

цінних
паперів.

Інформація�про�збільшення�стат�тно�о��апітал�:

Стат�тний
�апітал
ПАТ
“Альфа-Бан�”
збільш�ється
з
метою
підвищення
рин�ової
�апіталізації
Бан��
і
розширення
вип�с��

цінних
паперів.

Мінімальний
 розмір,
 на
 я�ий
 збільш�ється
 стат�тний
 �апітал,
 с�ладає
 739
 435
 000
 (сімсот
 тридцять
 дев’ять
мільйонів

чотириста
тридцять
п’ять
тисяч)
�ривень.

Збільшення
 стат�тно�о
 �апітал�
 здійснюється
шляхом
додат�ово�о
 вип�с��
 простих
 іменних
 а�цій
ПАТ
 “Альфа-Бан�”
 �

�іль�ості
739
435
000
(сімсот
тридцять
дев’ять
мільйонів
чотириста
тридцять
п’ять
тисяч)
шт��,
номінальною
вартістю
1
(одна)

�ривня
за
1
(одн�)
а�цію,
за�альною
номінальною
вартістю
739
435
000
(сімсот
тридцять
дев’ять
мільйонів
чотириста
тридцять

п’ять
тисяч)
�ривень.
Номінальна
вартість
а�ції
не
змінюється.

У
зв’яз��
із
збільшенням
стат�тно�о
�апітал�
ПАТ
“Альфа-Бан�”
передбачається
ви�ласти
п�н�т
6.2.2.
Стат�т�
�
новій
реда�ції:

“Стат�тний
�апітал
Бан��
становить
3
716
000
000
(три
мільярди
сімсот
шістнадцять
мільйонів)
�ривень
 і
розподілений
на

3 716
000
000
(три
мільярди
сімсот
шістнадцять
мільйонів)
простих
іменних
а�цій
номінальною
вартістю
1
(одна)
�ривня
�ожна”.

Права
а�ціонерів
�
зв’яз��
із
додат�овою
емісією
а�цій
не
змінюються.
А�ціонери
ПАТ
“Альфа-Бан�”
мають
рівне
переважне

право
 на
 придбання
 а�цій,
що
 вип�с�аються
 додат�ово,
 �
 �іль�ості,
 пропорційній
 їх
 частці
 �
 стат�тном�
 �апіталі
 на
 дат�

�хвалення
рішення
про
вип�с�
а�цій.

Від�рита
підпис�а
на
а�ції
додат�ово�о
вип�с��
не
проводиться.
А�ції
розміщ�ються
серед
а�ціонерів
та
інших
інвесторів

ПАТ
“Альфа-Бан�”
шляхом
за�рито�о
(приватно�о)
розміщення.

У
випад��
вини�нення
�
власни�ів
а�цій
збит�ів,
пов’язаних
із
зміною
стат�тно�о
�апітал�,
вони
підля�ають
відш�од�ванню

відповідно
до
чинно�о
за�онодавства.

Застереження: зазначена
нижче
інформація
наведена
виходячи
з
в�азано�о
мінімально�о
розмір�
збільшення
стат�тно�о

�апітал�
Бан��
та
інших
про�нозних
даних.
Цим
Правління
Бан��
звертає
�ва��
на
можлив�
невідповідність
зазначеної
нижче

інформації
реальним
сит�аціям,
я�і
мож�ть
вини�н�ти
�
майб�тньом�
�
разі
прийняття
За�альними
Зборами
а�ціонерів
Бан��

рішення
про
більший
розмір
збільшення
стат�тно�о
�апітал�
Бан��
тощо
та/або
�
разі
відмови
а�ціонерів
від
сво�о
переважно�о

права
на
придбання
а�цій
Бан��
додат�ово�о
вип�с��
�
�іль�ості,
пропорційній
їх
частці
�
стат�тном�
�апіталі
тощо.

3.
Прийняття
рішення
про
за�рите
(приватне)
розміщення
а�цій
та
затвердження
прото�ол�
рішення
про
за�рите
(приватне)

розміщення
а�цій;

4.
Визначення
перелі��
інвесторів,
серед
я�их
передбачено
розміщення
а�цій
додат�ової
емісії
ПАТ
“Альфа-Бан�”;

5.
Визначення
�повноважено�о
ор�ан�
ПАТ
“АЛЬФА-БАНК”,
я�ом�
надаються
повноваження
щодо
затвердження
рез�льтатів

реалізації
а�ціонерами
сво�о
переважно�о
права
на
придбання
а�цій,
що
пропон�ються
до
розміщення,
прийняття
рішення

про
достро�ове
за�інчення
за�рито�о
 (приватно�о)
розміщення
а�цій,
 затвердження
рез�льтатів
 за�рито�о
 (приватно�о)

розміщення
а�цій
та
звіт�
про
рез�льтати
за�рито�о
(приватно�о)
розміщення
а�цій,
затвердження
рез�льтатів
розміщення

а�цій
�
фа�тично
розміщеном�
обсязі
або
�
разі
недося�нення
заплановано�о
обся��
розміщення,
перенесення
термінів

розміщення
а�цій
�
разі
необхідності.

Реєстрація
 �часни�ів
 зборів
б�де
 здійснюватися
28
 �р�дня
2009
ро��
 з
14.10
до
14.30
 �
приміщенні
ПАТ
 “Альфа-Бан�”

(�аб. № 2-19
�).

А�ціонерам
для
реєстрації
 необхідно
мати
до��мент,
що
засвідч�є
особ�,
належним
чином
оформлен�
довіреність
 (для

представни�ів
а�ціонерів).

Перелі�
а�ціонерів,
я�і
мають
право
на
�часть
�
За�альних
зборах
а�ціонерів,
с�ладений
станом
на
27.11.2009
ро��.

Ознайомитися
з
матеріалами,
необхідними
для
прийняття
рішення
на
За�альних
зборах
а�ціонерів,
можна
в
робочі
дні
з

9.00
до
18.00
в
приміщенні
ПАТ
“Альфа-Бан�”
(�аб.
№
2-19
�)
за
адресою:
місто
Київ,
в�л.
Десятинна,
4/6.
Відповідальний

співробітни�
за
надання
необхідних
матеріалів
—
Р�жансь�ий
Оле�сандр.

До�відома�а�ціонерів�від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“АТП-1”!

Відповідно�до�спільно�о�рішення,�прийнято�о�ви�онавчим�ор�аном�та�на�лядовою�радою�(прото�ол

від�9 листопада�2009�ро���№�091109-1),�23�січня�2010�ро���відб�д�ться�позачер�ові�за�альні�збори

а�ціонерів�ВАТ�“АТП-1”�(�од�за�ЄДРПОУ�03746384).

Адреса�проведення�зборів:�01013,�м.�Київ,�в�л.�Промислова,�1,�І�поверх,���приміщенні�“Клас�

безпе�и�р�х�”.�Почато��зборів�об�11.00.

Порядо��денний:

1. Обрання
Голови
та
се�ретаря
позачер�ових
за�альних
зборів,
обрання
робочих
ор�анів,
затвердження
ре�ламент�
зборів.

2. Про
припинення
дії
(розірвання)
до�овор�
на
ведення
реєстр�
власни�ів
іменних
цінних
паперів,
��ладено�о
ВАТ
“АТП-1”
з

ЗАТ
“АМРІТА”,
та
�повноваження
дире�тора
ВАТ
“АТП-1”
на
вчинення
необхідних
дій.

3. Про
обрання
(визначення)
реєстратора
власни�ів
іменних
пінних
паперів
ВАТ”АТП-1”
та
передач�
ведення
реєстр�
власни�ів

іменних
цінних
паперів
ВАТ”АТП-1”,
�повноваження
дире�тора
ВАТ
“АТП-1”
на
��ладання
відповідно�о
до�овор�
та
вчинення

інших
необхідних
дій.

Реєстрація
а�ціонерів
(їх
представни�ів)
для
�часті
�
за�альних
зборах
б�де
проводитись
23
січня
2010
ро��
з
10.00
до
10.50

за
місцем
проведення
зборів.
Для
реєстрації
а�ціонери
повинні
мати
при
собі
паспорт
або
до��мент,
що
посвідч�є
особ�

(дані
з
я�о�о
містяться
�
системі
реєстр�
а�ціонерів),
представни�и
а�ціонерів
—
паспорт
або
до��мент,
що
посвідч�є
особ�

тя
довіреність
від
а�ціонера
на
передач�
йом�
права
�часті
�
за�альних
зборах,
оформлен�
з�ідно
з
діючим
за�онодавством

У�раїни.

До
почат��
проведення
зборів
�ожен
а�ціонер
товариства
(представни�
за
дор�ченням)
може
ознайомитися
з
до��ментами,

пов’язаними
із
поряд�ом
денним
зборів,
за
місцезнаходженням
товариства,
зверн�вшись
до
Дире�тора
з
відповідною
заявою.

Пропозиції
до
поряд��
денно�о
зборів
приймаються
�
письмовій
формі
за
місцезнаходженням
товариства
�
термін
та
�

поряд��,
визначеном�
чинним
за�онодавством
та
�становчими
до��ментами
товариства.

Тел.
для
довідо�:
285-63-87.

Інстит�т��еофізи�и�ім.�С. І.�С�бботіна�НАН�У�раїни�

о�олош�є
�он��рс
на
надання
в
орендне
�орист�вання
приміщень
на
2010
рі�.

Довід�и
за
телефоном
451-24-81.

Се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:��оловних

спеціалістів�відділ��е�спл�атації�адміністративних�б�дин�ів

�правління�матеріально-технічно�о�забезпечення�та�е�спл�атації

адміністративних�б�дин�ів�(V��ате�орія).

Основні
 �валіфі�аційні
 вимо�и
 до
 �андидатів
 встановлюються
 відповідно

до
Поряд��
проведення
�он��рс�
на
заміщення
ва�антних
посад
державних

сл�жбовців,
затверджено�о
постановою
Кабінет�
Міністрів
У�раїни
від
15.02.02

№
169
та
з�ідно
з
Типовими
професійно-�валіфі�аційними
хара�теристи�ами

посад
державних
сл�жбовців.

Особи,
я�і
 відповідають
основним
�валіфі�аційним
вимо�ам,
подають
до

�он��рсної
 �омісії
 та�і
 до��менти:
 заяв�
 на
 �часть
 �
 �он��рсі,
 в
 я�ій

зазначаються
про
ознайомлення
заявни�а
із
встановленими
за�онодавством

обмеженнями
щодо
прийняття
на
сл�жб�
та
проходження
сл�жби
в
ор�анах

місцево�о
 самовряд�вання;
 заповнен�
 особов�
 �арт��
 (форма
П-2ДС)
 з

відповідними
 додат�ами;
 �опії
 до��ментів
 про
 освіт�,
 засвідчені
 �

встановленом�
 за�онодавством
 поряд��;
 �опію
 першої
 та
 др��ої
 сторіно�

паспорта
�ромадянина
У�раїни,
засвідчені
�адровою
сл�жбою;
відомості
про

доходи
 та
 зобов’язання
фінансово�о
 хара�тер�
щодо
 себе
 та
 членів
 своєї

сім’ї
за
2008
рі�;
дві
фото�арт�и
розміром
4x6
см.

Термін
 подання
 до��ментів
—
 30
 �алендарних
 днів
 від
 дня
 п�блі�ації

о�олошення
 про
 �он��рс.
 Інформація
щодо
 �он�ретних
ф�н�ціональних

обов’яз�ів
та
�мов
оплати
праці
надасться
додат�ово.

До��менти
приймаються
за
адресою:
01044,
м.
Київ-44,
в�л.
Хрещати�,
36,

�.
913
(на
�он��рс).
Телефон
для
довідо�
254-11-88.

Заст�пни��місь�о�о��олови�—�се�ретар�Київради�О.�Дов�ий

Втрачен�
печат��
фізичної
особи-підприємця

Корч
 Тетяни
 Ми�олаївни
 (ідентифі�аційний

номер
2815514201)
вважати
недійсною.

Прош�
свід�ів
ДТП,
що
сталося
18.09.09
ро��
о
20.00,
на
перехресті

в�лиці
 Са�са�ансь�о�о
 та
 площі
 Перемо�и
 за
 �частю
 автомобілів

Фоль�сва�ен
Поло
 сіро�о
 �ольор�,
ВАЗ
2107
 та
Сеат
Леон,
 приб�ти

02.12.09
 ро��
 о
 9.00
для
дачі
 по�азів
 до
 �абінет�
№
40
 за
 адресою:

м. Київ,
Шевчен�івсь�ий
райс�д,
в�л.
Смирнова-Ласточ�іна,
10-Б.
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ОВНИ
Ви виходите на новий вито д -

ховної еволюції, змінюються іде-
али, стереотипи світобачення. Усе,
що вичерпало свій моральний ре-
с рс, відмирає, звільняючи місце
для нових творчих, романтичних
захоплень, ділових інтересів. Ін-
формаційні стр м и потеч ть зві-
д сіль, одна б дьте обачними, не
робіть ардинальних ро ів під
впливом поч то о. Не нав’яз йте
ні ом свої д м и і не перемивай-
те ч жих істочо . Більше подоро-
ж йте, змінюйте нав олишню об-
станов , саме вдалині від домів-
и вас шан ватим ть і цін вати-
м ть. Ті, хто мають поверхневі фа-
хові знання, слід облишити диле-
танство і опанов вати техноло іч-
ний процес. Протя ом наст пно о
ро саме завдя и висо ій діловій
омпетентності вам надійд ть ці-
аві пропозиції.

ТЕЛЬЦІ
Я дося ти армонії між бажан-

нями та можливостями? Питання
постане р ба і зм сить вас балан-
с вати між примхливим “хоч ” і
до матичним “можна”. М сите пе-
ревтілитися в ощадливо о та дбай-
ливо о осподаря, аби дати по-
штовх сімейном бізнес , зароби-
ти рошей та прод тивно їх інвес-
т вати. По п и, зроблені під
впливом емоцій, мож ть з одом не
знадобитися. Доля за ли ає пра-
цювати та любити на віддач , не
пасіть задніх, а ви ладайтеся з
надлиш ом я на тр довом , та і
сердечном фронтах. Небеса бо-
жественно о охання для вас від-
риті саме тепер.

БЛИЗНЯТА
Ви потрібні всім, і оловне — в
лопотах за ч жими проблемами не
занедбати особисто о життя. По-
др жні стос н и набирають дина-
мічних обертів, і т т ожна мить цін-
на: витравіть з д ші давні образи,
м дро з любов’ю с лейте розбиті
лечи и, реставр йте стос н и, бо
ваш союз має переродитися. Вдих-
ніть ньо о во онь взаємної при-
страсті й дайте обранцю відч ти се-
бе сильним і самодостатнім. Має-
те до ласти левов част з силь,
а с пістю лише зробите собі ір-
ше. Пар б ам та дів ам час визна-
читися з милими й поставити рап-

на пош ах.

РАКИ
Тр довий марафон розпалі.

Не плетіться хвості, а мобіліз й-
теся і зробіть трі мфальний ри-
во на сл жбі. Я фахівець ви
здатні взяти олімп ділових дося -
нень і іль істю, і я істю, тож пла-
та має б ти е вівалентною — тор-
йтеся з працедавцями і не “про-

давайтеся” за мізерні ошти. Вам
потрібен не посадовий портфель,
а товстий аманець. Натомість до-
трим йте чистоти і порядності в
сіх справах, жодної спе ляції (!),
змовниць і авантюри мож ть роз-
ритися та заплям вати імідж. На
найближчий рі вам по дорозі
тіль и в парі з пра матичними
омпаньйонами, що тверезо див-
ляться майб тнє.

ЛЕВИ
Я що серцю хочеться свята, не

стрим йте то о пре расно о пори-
в , пірніть вир романти и і насо-
лодж йтеся! Це золота пора енер-
етично о, творчо о роз віт та се -
с ально о піднесення. Подр жні па-
ри зміцнять стос н и, а тим, хто пе-
реб ває “вільном плаванні”, ви-
паде шанс причалити до сво о бе-
ре а. Роботою не нехт йте, бо
сл жба — ваша родюча нива, саме
т т, я що не байди ватимете, а з
притаманним вам раціоналізмом
працюватимете, дістанете чимало
посадових бла . Що більше вам до-
вірять обов’яз ів та повноважень,
то раще.

ДІВИ
У сім’ї ви олис ється ваша д -

ховність, т т ви еволюціон єте я
особистість, черпаєте зерна небес-
ної м дрості. Тож моліться на до-
мочадців, бо від них залежить д -
же ба ато, і особисте щастя перед-
сім. У професійній сфері можна не
зосередж ватися на здоб ванні по-
садових ре алій, бо ви спеціаліст
широ о о профілю (незамінний!) і
в цьом маєте вели ий пріоритет.
Не хапайтеся за ерівне стерно, ро-
з мно піді р йте шеф , а всі йо о
ідеї та завдання ви он йте з влас-
тивою вам творчою ори інальністю.
Артистизм має б ти тлом вашо о
існ вання. Матеріальні апетити при-
там йте, доля за ли ає на два ро-
и сісти на фінансов дієт , задо-
вольнятися с ромним стат ом і не
роз ош вати.

ТЕРЕЗИ
Вас, де не посій, с різь вродите,

здатні до адаптації в б дь-я их об-
ставинах! Майстерно пере онаєте
п блі на свій лад, схилите до по-
трібної точ и зор , за іт єте за ви-
со ідею. Нині ви об’є тивно
сприймаєте світ, отже, можете а-
зати правд вічі й рити вати лю-
дей для їхньої ж ористі. Головне —
з пова ою та роз мінням ставити-
ся до ч жих д мо і не наст пати на
болісний мозоль. Життєва м д-
рість, пра тицизм з висо ою ер ди-
цією, ділова обізнаність здатні тво-
рити ч деса спіх там, де процві-
тає нехлюйство та без рамотність.
Кожна несподівана з стріч, нове
знайомство визначені долею, і про-
тя ом ро ті зв’яз и вам знадоб-
ляться. Тримайте рс на домашнє
бла опол ччя, а в разі потреби ви-
ористов йте сл жбові важелі для
зала одження сімейних проблем.

СКОРПІОНИ
Збаланс йте приб т и та витра-

ти, аби надходження до аманця (а
вони обіцяють б ти висо ими!) не
перевищ вали витрати. Нині є
шанс дол читися до фінансових
джерел, я і для вас щедро стр ме-
нять, і розба атіти, тож не проґав-
те ви ідн пропозицію. Тр дівни
ви нівро , з пол м’яним ент зіаз-
мом здатні ори переверн ти (що
ерівництв імпон є), а з матері-
альним стим лом — тим паче. Не
с піться на подар н и близь им і
з редиторами неодмінно розпла-
тіться. Др жіть з оле ами, с сіда-
ми, не ц райтеся нових знайомств,

навіть випад овий з стрічний мо-
же зробити вам своєчасн пра -
тичн посл .

СТРІЛЬЦІ
Ви р хаєтесь передніх лавах со-

ці м , зачаров єте п блі расою,
ні альним інтеле том та презен-
табельністю: яс равість персони ні-
чим не затьмарити! Відч ття істин-
ної вн трішньої свободи є олов-
ним р шієм. Я що цей дви н “ба-
рахлить”, с оріше за все ви не по-
зб лися ріховних вад... Мерщій по-
айтеся, прибор айте апломбне
Еґо та налашт йтеся на омпроміс-
ний лад. Об’єдн йтеся з однод м-
цями, оп стіть план претензій.
Мирне співісн вання з оточенням є
на азом Небес, лише тоді ділові по-
чинання та романтичні дебюти при-
речені на спіх. Зась с андалам!
Розірвані стос н и відновленню
вже не підля ають, шлюбним па-
рам особлива засторо а.

КОЗОРОГИ
Опанов йте діале ти пізнання

вищої істини вдалині від с спільної
мет шні. Відвід йте храми, бо о-
сл жіння, вивчайте філософсь лі-
терат р , читайте Біблію, дол чай-
теся до святих с арбниць. І моліть-
ся. Щира молитва — це зв’язо із
Всевишнім, шанс д ховно очис-
титися та зробити правильний вис-
ново . Я що занед жаєте — не бі-
да, то на бла о. Хвороби нес ть ці-
лющ сил , спопеляючи шла и не-
праведності. На роботі б дьте дис-
циплінованими та відповідальними,
в подр жніх стос н ах беріть ініці-
атив в р и та ставте власні інте-
реси на чільне місце. Т т вам від-
ведено (до березня 2011) роль ер-
манича. Піддаватися на тис парт-
нерів протипо азано, бо вони вас
зр йн ють я особистість.

ВОДОЛІЇ
На романтичном небосхилі зій-

шла щаслива зоря. Вас охатим ть
сім серцем щиро і бла ородно! І
жоден с мнів не повинен затьмари-
ти насолод взаємних поч ттів.
Др жба і охання зіллються воєди-
но, піднявши до вершин ідилії в
партнерстві. Тіль и менше хваліть-
ся, нехай таємничий по ров обері-
ає ваше щастя від заздрісних люд-
сь их очей. На сл жбі збавте темп,
працюйте потихень , ни аючи фі-
зичних та емоційних переванта-
жень, віддайте перева роботі, я а
дар є творче задоволення.

РИБИ
Тр довий марафон розпалі,

натис айте на професійні педалі й
завзято р хайтесь до ар’єрних
звершень. Нині ви фаворі в силь-
них світ цьо о, тож ловіть шанс,
ш айте по ровителя — і омріяна
посада стане реальністю. Голов-
не, аби нинішня діяльність відпо-
відала фаховом по ли анню. Я -
що ж вона вам не до вподоби, на-
бридла, я ір а редь а, не все та
тра ічно, вихід є, пре валіфі йте-
ся (попросіть шефа зробити ад-
ров ротацію). Саме тепер обста-
вини с ладаються на ваш о-
ристь. У сердечних справах про-
відний орієнтир — здоровий ґл зд.
Ч ттєва прив’язливість до обран-
ця є ре ресивною, присмиріть
емоційн сентиментальність, тве-
резо дивіться на ваші стос н и і
виявляйте зна и ва и пра тично-
о хара тер

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (29 ëèñòîïàäà — 5 ãðóäíÿ) 

Ó ñòîëèö³ òðèâàº âèñòàâêà êàë³ãðàô³¿
ÿïîíñüêîãî õóäîæíèêà Ðþñåê³ Ìîð³ìîòî

ßïîíñüêà êàë³ãðàô³ÿ — íå ïðîñ-
òî êðàñèâå íàïèñàííÿ ³ºðîãë³ô³â
(ïåâíèõ ñë³â ÷è âèñëîâ³â), à ìèñ-
òåöòâî, ùî ìàº ñàêðàëüíå çíà÷åí-
íÿ. ßïîíö³ â³ðÿòü, ùî êàë³ãðàô³÷-
íèé çíàê íåñå â ñîá³ åíåðãåòè÷íó
ñèëó òà º ïîñëàííÿì Íåáåñ. Òà é
ìàéñòðîì êàë³ãðàô³¿ ñòàþòü ëèøå
ï³ñëÿ îïàíóâàííÿ öüîãî ìèñòåöòâà
ó ñïåö³àëüíèõ øêîëàõ. Òâîðè îäíî-
ãî ç ïðîâ³äíèõ ñó÷àñíèõ êàë³ãðàô³â
Ðþñåê³ Ìîð³ìîòî äåìîíñòðóþòü
íèí³ ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³ Ìóçåþ ìèñ-
òåöòâ ³ìåí³ Áîãäàíà òà Âàðâàðè Õà-
íåíê³â. Ðþñåê³ Ìîð³ìîòî — ñïàä-
êîºìíèé êàë³ãðàô. Éîãî áàòüêî
óì³â ãàðíî ïèñàòè é íàâ÷èâ öüîìó
õëîï÷èêà, ïåðåäàâ éîìó òàºìíèö³
ñòàðîäàâíüîãî ïèñüìà. Ìîð³ìîòî
çàê³í÷èâ â³ää³ëåííÿ êàë³ãðàô³¿ ïå-
äàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, âèêëàäàâ
ìèñòåöòâî êàë³ãðàô³¿ ó âèù³é øêî-
ë³ òà î÷îëèâ Àñîö³àö³þ ñó÷àñíî¿ êà-
ë³ãðàô³¿. Â³í çàñíóâàâ âëàñíó øêî-
ëó êàë³ãðàô³¿ “Õîêóñ³í Ñåäîêàé” ó
ì³ñò³ Îñàêà, ìàº íèçêó ïðåñòèæíèõ
ïðåì³é òà çâàíü, äîñ³ íàòõíåííî
ïðàöþº òà ïðèâîçèòü ñâî¿ òâîðè äî
ìóçå¿â óñüîãî ñâ³òó.

Ó 2002 ðîö³ Ðþñåê³ Ìîð³ìîòî ç
ïåðñîíàëüíîþ âèñòàâêîþ ïîáóâàâ
ó Êèºâ³ òà ïîäàðóâàâ ìóçåþ Áîã-
äàíà ³ Âàðâàðè Õàíåíê³â 26 êàðòèí.
20 ³ç íèõ íèí³ ïðåäñòàâëåíî â ïðè-
ì³ùåíí³ ñõ³äíî¿ êîëåêö³¿. Ìàéñòåð

òðàäèö³éíî âèêîðèñòîâóâàâ ÷îðíó
òà ñ³ðó òóø ³ êèòàéñüêèé ïàï³ð.
Îñîáëèâ³ñòü êàë³ãðàô³÷íîãî ïèñü-
ìà ïîëÿãàº â òîìó, ùî ìàéñòåð í³-
áèòî çëèâàºòüñÿ ç ïåíçëåì ³ â ³ºðîã-
ë³ôàõ â³äîáðàæàº äóøåâíèé ñòàí —
â³ä òðèâîãè äî çäèâóâàííÿ. Òàê, íà
âèñòàâö³ ìîæíà ïîáà÷èòè ê³ëüêà
³ºðîãë³ô³â “Ùàñòÿ” — íåïåâíå,
ãóñòå, íà÷åáòî îòðèìàíå, òà ùàñ-
òÿ, ÿêå î÷³êóºòüñÿ. Àâòîð çìàëüî-
âóº “Ðàä³ñòü ³ ãîðå”, “Ãàðìîí³þ”,
“Øëÿõ”, “Ìîëèòâó”, à òàêîæ ö³ë³
âèñëîâè — “Áóâ ñóâîðèì, àëå äîá-
ðèì”, “Â÷èíè øëÿõåòíî — ³ ñïðà-
âà âèð³øèòüñÿ áëàãîïîëó÷íî”.
Âëàñíèé ñòèëü Ðþñåê³ Ìîð³ìîòî
îïèñóº òàê: “Êàë³ãðàô³ÿ, ÿêîþ ÿ
çàéìàþñÿ, òðüîõâèì³ðíà... Íà ïà-
ïåð³ çàëèøàþòüñÿ ñë³äè é ïàì’ÿòü.
² öå ò³ëüêè ÷àñòèíà ðîáîòè... Ùîá
ë³í³ÿ ä³ñòàëà çì³ñò, ¿¿ ïîòð³áíî ïðî-
âåñòè äåñÿòü òèñÿ÷ ðàç³â. Íà äåñÿòü
òèñÿ÷ ïåðøèé òè ñàì ïî÷èíàºø
â³ä÷óâàòè, ùî â í³é ç’ÿâèâñÿ ñåíñ,
³ ò³ëüêè òåïåð öÿ ë³í³ÿ íàðåøò³ ìî-
æå ïåðåäàòè çì³ñò ³íø³é ëþäèí³...”.
Ìèñòåöòâîçíàâö³ ïîð³âíþþòü ðî-
áîòè Ìîð³ìîòî ç òâîðàìè Ï³êàññî
³ Øàãàëà, äå ìàéñòåðí³ñòü ïîºäíóº
êëàñè÷í³ êàíîíè òà íîâ³ ³äå¿. Íà-
äèõíóòèñÿ ñõ³äíîþ ô³ëîñîô³ºþ òà
äîâåðøåí³ñòþ ë³í³é íà âèñòàâö³
ìàéñòðà Ìîð³ìîòî ìîæëèâî äî 
5 ãðóäíÿ

“Чайф” по аже иянам “25 ро ів витрим и”
Зювілейним вист пом першо о дня зими до столиці завітає р па “Чайф”.

Ви онавці привез ть про рам “Чайф. 25 ро ів витрим и”. Поважн дат ар-
тисти відзначити вирішили масштабно. В рам ах т р вони поб вають
більш ніж 40 містах Росії, Балтії та раїн СНД. Старт вали онцерти 19 жовт-
ня, а завершити свят ові вист пи “Чайф” план є навесні 2010 ро в Мос ві
та Сан т-Петерб рзі.
За 25 ро ів існ вання р пи “Чайф” на її піснях виросло не одне по олін-

ня. Том свої люблені хіти за дві одини онцерт поч є ожен. Б де і “Ар-
ентина-Ямай а”, і “Ни то не слышит”, і, звісно, “Оранжевое настроение”.
Остання пісня давно стала візитів ою рт . Старіння чи вичерпаності артис-
ти не відч вають. Запевняють,щозро амистають лише ращими, я справж-
нє вино, і жив ть під аслом “Усе тіль и починається”. С мнівів цьом не-
має —”Чайф” вип стив 32 альбоми, брав часть всіх значних фестивалях,
ди приїздили ви онавці, же не порах вати.
1 р дня, 19:00, Палац спорт , Київ вит и: 100-300 рн
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Роботи Рюсе і Морімото порівнюють з творами Пі ассо і Ша ала,
де майстерність поєдн є ласичні анони та нові ідеї

Ìèñòåöòâî äóø³ 
òà ë³í³é 

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У М зеї мистецтв імені Бо дана та Варвари Ханен ів
працює е спозиція творів с часно о видатно о митця
Рюсе і Морімото. Представлено 20 робіт, я і х дожни
подар вав м зею — це твори с часної японсь ої алі-
рафії, в я их автор поєднав ласичні традиції та аван-
ґардні ідеї. Я і на ви ляд щастя, шлях, радість і оре
ви онанні Рюсе і Морімото ияни мають змо побачи-
ти до 5 р дня.


