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Àâòîìîá³ë³ñò³â ïðèøâèäøèëè
â ï³âòîðà ðàçó
Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé â³äêðèâ òóíåëü á³ëÿ ìîñòó Ïàòîíà

Â³äíèí³ ðóõàòèñÿ ïðîñïåêòîì Âîçç’ºäíàííÿ á³ëÿ ìîñòó
Ïàòîíà áóäå çíà÷íî øâèäøå. Íà ä³ëÿíö³ éîãî ïåðåòèíó
ç Äí³ïðîâñüêîþ íàáåðåæíîþ â³äêðèëè íîâó ðîçâ’ÿçêó.
Ïðîïóñêíà çäàòí³ñòü öüîãî òðàíñïîðòíîãî âóçëà çðîñëà â
ï³âòîðà ðàçó. Ôàõ³âö³ ï³äðàõóâàëè: ðàí³øå òóò ïðî¿æäæà-
ëî íå á³ëüøå äåâ’ÿòè òèñÿ÷ àâò³âîê çà ãîäèíó, à â³äòåïåð
ðóõàòèìåòüñÿ ùîíàéìåíøå ÷îòèðíàäöÿòü òèñÿ÷.

“Êèÿíè ùîäíÿ ïî ê³ëüêà ãîäèí ïðîâîäÿòü ó çàòîðàõ, öå
âåëèêà ïðîáëåìà äëÿ ì³ñòà. Îíîâëåíà ðîçâ’ÿçêà çìåíøèòü
çàòîðè íà ïðîñïåêò³ Âîçç’ºäíàííÿ, Ðóñàí³âñüê³é ³ Äí³ï-
ðîâñüê³é íàáåðåæíèõ. Òåïåð àâòîìîá³ë³ñòè âèòðà÷àòèìóòü
çíà÷íî ìåíøå ÷àñó íà äîðîãó ç Áåðåçíÿê³â íà Ïðàâîáå-
ðåææÿ ³ íàâïàêè”,— çàçíà÷èâ íà óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³
òóíåëþ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ðîçâ’ÿçêà ÿâëÿº ñîáîþ òóíåëü çàâäîâæêè ï’ÿòäåñÿò äâà
ìåòðè òà çàâøèðøêè ÷îòèðíàäöÿòü ìåòð³â. Àâòîìîá³ë³
ìîæóòü áåçïåðåøêîäíî ðóõàòèñÿ â³ä Äí³ïðîâñüêî¿ äî Ðó-
ñàí³âñüêî¿ íàáåðåæíî¿ ³ íå ïåðåòèíàòèñÿ ç ïîòîêîì ìà-
øèí, ùî ðóõàþòüñÿ ïðîñïåêòîì. Òàêîæ ñïîðóäæåíî çà-
¿çäè òà ç’¿çäè íà ì³ñò ³ç Äí³ïðîâñüêî¿ òà Ðóñàí³âñüêî¿ íà-
áåðåæíèõ.

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” Ãåîðã³é Ãë³í-
ñüêèé ðîçïîâ³â, ùî çàâäÿêè òóíåëþ ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü
ïðèáðàòè âñ³ ñâ³òëîôîðè. “Òàì ïåðåòèíàëèñÿ ïîòîêè, ùî
ñòàâàëî ïðè÷èíîþ çàòðèìêè ðóõó. Òåïåð â³í â³ëüí³øèé”,—
ïîÿñíèâ ïàí Ãë³íñüêèé.

Ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà ö³º¿ ðîçâ’ÿçêè ïî÷àëè
âèêîíóâàòè òîð³ê. À âëàñíå òóíåëü ïî÷àëè ñïîðóäæóâàòè

öüîãîð³÷ óë³òêó. Ðåêîíñòðóêö³þ ïðîâîäèëè ìàéæå áåç ïå-
ðåêðèòòÿ ðóõó òðàíñïîðòó, ëèøå ç ÷àñòêîâèìè îáìåæåí-
íÿìè. Íà çàâåðøàëüíîìó åòàï³ ðîá³ò ïðàöþâàëè â ö³ëîäî-
áîâîìó ðåæèì³. Íîðìàòèâíèé òåðì³í áóä³âíèöòâà ñòàíî-
âèòü îäèí ð³ê, à ðîáîòè áóëî âèêîíàíî çà ÷îòèðè ì³ñÿö³.

Îñòàòî÷íî áóä³âíèöòâî òóíåëþ ùå íå çàâåðøåíî. “Çà-
ëèøàºòüñÿ ùå îáëàøòóâàòè âåðõí³ øàðè ïîêðèòòÿ äîðî-
ãè, à òàêîæ âèêîíàòè îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, âïîðÿäêó-
âàòè òåðèòîð³þ”,— ðîçïîâ³â ïàí Ãë³íñüêèé. Ïîâí³ñòþ çà-
ê³í÷èòè ðîçâ’ÿçêó ìàþòü ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ íàñòóïíîãî
ðîêó.

Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü ö³º¿ ðîçâ’ÿçêè ñòàíîâèòü 81 ìëí
ãðí. Íàðàç³ îñâîºíî âæå 54 ì³ëüéîíè. Ïðî ÿêíàéøâèä-
øå â³äêðèòòÿ òóíåëþ ïîäáàëà ì³ñüêà âëàäà, ÿêà é âèä³ëè-
ëà íà öå ãðîø³. Õî÷à ñâîãî ÷àñó äåðæàâà îá³öÿëà ïðîô³-
íàíñóâàòè ðîáîòè íà äâàäöÿòü ì³ëüéîí³â ãðèâåíü çà ðà-
õóíîê ñóáâåíö³é íà âèêîíàííÿ Êèºâîì ôóíêö³é ñòîëèö³.
Íà ñüîãîäí³ æîäíî¿ êîï³éêè ç äåðæàâíî¿ ñêàðáíèö³ íå íà-
ä³éøëî. “Ò³ëüêè çàâäÿêè òîìó, ùî ìåð ïîñòàâèâ çàâäàí-
íÿ ðîçâàíòàæèòè òðàíñïîðòíèé ðóõ íà ö³é ä³ëÿíö³ òà âè-
ä³ëèâ ãðîø³, êèÿíè çìîæóòü ¿çäèòè áåç çàòîð³â”,— íàãî-
ëîñèâ ïàí Ãë³íñüêèé
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Нова транспортна розв'яз а з'явилася на перетині Дніпровсь ої набережної та проспе т Воз-
з'єднання біля мост Патона. Поб дований ре ордні терміни т нель дає змо збільшити
проп с н здатність цієї ділян и доро и в півтора раз . Остаточно роботи ще не завершено.
Оздобити та впоряд вати все план ють першом півріччі наст пно о ро .
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Á³ëÿ ê³îñê³â 
ñòàíå ÷èñòî

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà çîáîâ’ÿçàëà âëàñíè-
ê³â ÌÀÔ³â âïîðÿäêîâóâàòè òåðèòîð³þ äî-
âêîëà ñâî¿õ òî÷îê ó ðàä³óñ³ äâîõ ìåòð³â. Òà-
êèì ð³øåííÿì äåïóòàòè âíåñëè çì³íè äî
ïðàâèë áëàãîóñòðîþ, çàòâåðäæåíèõ ó ãðóä-
í³ 2008 ðîêó. Òàêîæ ðàäà âèçíà÷èëà, ùî ó
âèïàäêàõ, êîëè òåðì³í ä³¿ äîçâ³ëüíèõ äîêó-
ìåíò³â íà òèì÷àñîâå ñïîðóäæåííÿ ìèíóâ,
à âëàñíèê íå ïîäîâæóº ¿õ, òî ñïîðóäæåííÿ
ââàæàºòüñÿ ñàìîâ³ëüíî ðîçì³ùåíèì ³ ï³ä-
ëÿãàº äåìîíòàæó. Êð³ì òîãî, ñòîëè÷í³ îá-
ðàíö³ çì³íèëè ðîçä³ë ïðàâèë ùîäî ðîçì³-
ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè. Íîâèíêè ïå-
ðåäáà÷àþòü, ùî çàìîâíèêè çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè íà áóäèíêàõ ³ ñïîðóäàõ çîáîâ'ÿçàí³
çä³éñíþâàòè ï³äñâ³÷óâàííÿ ¿õ ôàñàä³â. Êè-
¿âðàäà äîçâîëèëà äåìîíòàæ ðåêëàìíèõ
êîíñòðóêö³é, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñí³é
ì³ñòîáóä³âí³é ñèòóàö³¿ àáî ïåðåøêîäæàþòü
áëàãîóñòðîþ. Âèçíà÷àòè ïîðóøíèê³â áóäå
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àð-
õ³òåêòóðè

Çàïðàöþþòü ÿëèíêîâ³
áàçàðè

Ç ïî÷àòêîì ïåðåäíîâîð³÷íîãî ïåð³îäó
ÊÌÄÀ âçÿëàñÿ çà îðãàí³çàö³þ ÿëèíêîâèõ áà-
çàð³â. Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ, öüîãî
ðîêó ¿õ ó ì³ñò³ áóäå 83. Îäèíàäöÿòü òàêèõ
ìàéäàí÷èê³â ðîçòàøóþòü ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ³
Äàðíèöüêîìó ðàéîíàõ, ïî 10 — ó Äåñíÿí-
ñüêîìó é Îáîëîíñüêîìó, 9 — ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó, 8 — ó Ïå÷åðñüêîìó, 7 — ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó, ïî 6 — ó Ïîä³ëüñüêîìó é Ñîëîì'ÿí-
ñüêîìó, 5 — ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó. Êð³ì õâîé-
íèõ, íà ìàéäàí÷èêàõ òàêîæ ïðîäàâàòèìóòü
ÿëèíêîâ³ ïðèêðàñè. Âîäíî÷àñ ÊÌÄÀ çâåð-
íóëàñÿ äî ïðàâîîõîðîíö³â, àáè çàáåçïå÷èëè
êîíòðîëü çà íåäîïóùåííÿì íåñàíêö³îíîâà-
íî¿ òîðã³âë³ ÿëèíêàìè

Çàì³ñòü óðîê³â —
åêñêóðñ³¿

Ó Êè¿âðàä³ ïðèéíÿëè Êîíöåïö³þ ðîçâèò-
êó åêñêóðñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñòîëèö³. Îêð³ì
â³äîìî¿ âæå òóðèñòè÷íî¿ ì³ë³ö³¿, äîêóìåí-
òîì ïåðåäáà÷åíî ùå áàãàòî ö³êàâèõ íî-
âîââåäåíü. Çîêðåìà, íîâà ñèñòåìà ï³äãî-
òîâêè òà ïåðåï³äãîòîâêè åêñêóðñîâîä³â,
ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ òóðèñòè÷íèõ ³íôîðìà-
ö³éíèõ ïóíêò³â. Çì³íÿòü òàêîæ ñèñòåìó
ñòðàõóâàííÿ òóðèñò³â — êâèòîê íà åêñêóð-
ñ³þ ñòàíå âîäíî÷àñ ³ ñòðàõîâèì ïîëþñîì.
Àëå íàéâàæëèâ³øå òå, ùî åêñêóðñ³¿ ñòàíóòü
÷àñòèíîþ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äëÿ øêîëÿ-
ð³â. Öå äàñòü çìîãó íå ëèøå íàäàòè çíà÷-
íèé äîñâ³ä åêñêóðñîâîäàì, à é ñàìèì øêî-
ëÿðàì áóäå ö³êàâî ãëèáøå òà âñåá³÷í³øå
ï³çíàòè ñâîº ð³äíå ì³ñòî, à òàêîæ ï³çíàòè
òàêó ð³äê³ñíó ñüîãîäí³ ïðîôåñ³þ åêñêóðñî-
âîäà. "Ìîæëèâî, ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â ó Êè-
ºâ³ ï³äðîñòå íîâå ïîêîë³ííÿ, ÿêå áóäå ðîç-
ãëÿäàòè ïðîôåñ³þ åêñêóðñîâîäà ÿê îäíó ç
ïåðñïåêòèâíèõ",— ïåðåêîíàíèé ãîëîâà êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà òóðèç-
ìó Îëåêñàíäð Áðèãèíåöü

Êèÿíè áóäóòü ç âîäîþ 
òà òåïëîì

Êîíôë³êò ì³æ êîìïàí³ÿìè "Êè¿âåíåðãî"
òà "Êè¿ââîäîêàíàë", ÷åðåç ÿêèé Êè¿â îá³-
öÿëè ïåðåâåñòè íà ë³ì³òîâàíó ïîäà÷ó âîäè,
çàëàãîäæåíî. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî. "ß ïðîâ³â ê³ëüêà íàðàä, ïðèñâÿ÷å-
íèõ ðîçâ'ÿçàííþ ÷åðãîâîãî êîíôë³êòó ì³æ
"Êè¿âåíåðãî" òà "Êè¿ââîäîêàíàëîì",— ñêà-
çàâ â³í. Çàñòóïíèê ìåðà íàãîëîñèâ, ùî ï³ä-
ñóìêàìè ïåðåãîâîð³â ïðî øëÿõè çìåíøåí-
íÿ âçàºìíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ì³æ äåðæàâíèì
áþäæåòîì, ÊÌÄÀ, "Êè¿âåíåðãî" òà ÍÀÊ
"Íàôòîãàç Óêðà¿íè" â îïåðàòèâíîìó ïîðÿä-
êó ñòàëî ï³äïèñàííÿ àêòà ïðî âçàºìîçàë³ê
180 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ð³çíèö³ â òàðèôàõ
â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàáì³íó. "Ç öèõ
êîøò³â 54 ì³ëüéîíè ãðèâåíü áóäå âèä³ëåíî
ÿê âçàºìîçàë³ê ì³æ "Êè¿ââîäîêàíàëîì" òà
"Êè¿âåíåðãî". Îòæå, "Êè¿ââîäîêàíàë" îò-
ðèìàº íàâ³òü á³ëüøå ïîòð³áíî¿ ñóìè ³ çìî-
æå çàêóïèòè ïîòð³áí³ ðåàãåíòè äëÿ î÷è-
ùåííÿ âîäè",— ñêàçàâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åí-
êî

Ñòîëèöÿ âøàíóâàëà
ïàì’ÿòü æåðòâ Ãîëîäîìîðó

"Ìè ãîâîðèìî ïðî Ãîëîäîìîð, áî ìè —
óêðà¿íö³. Ìè — â³ëüí³ ëþäè. Ìè õî÷åìî
â³ëüíîãî æèòòÿ. Ñëîâà ïðî Ãîëîäîìîð, áåç-
óìîâíî, âàæê³, ³ âàæêà ¿õíÿ äîðîãà äî ñåð-
öÿ êîæíî¿ ëþäèíè. À ùå âàæ÷îþ, íà ì³é
ïîãëÿä, º äîðîãà óñâ³äîìëåííÿ â³äïîâ³äàëü-

íîñò³, ÿêó íàö³ÿ áåðå çà ñâîþ äîëþ, çà ïî-
ìèëêè ìèíóëîãî æèòòÿ, ÿê³ ïîâåðòàëèñÿ äî
íàñ ñìåðòþ, çà æèòòÿ íèí³øíº ³ çà æèòòÿ
ìàéáóòíº. Ñüîãîäí³ ö³º¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ º
ëèøå íà ìàëèé îñòð³âåöü ó äóø³ êîæíîãî
ç íàñ. Íà æìåíþ çåðíà, ÿêå ïðîðîñòå íà-

ö³îíàëüíèì êîëîñîì. ß â³ðþ â öå çåðíî. ß
òâåðäî, áåçêîíå÷íî â³ðþ â íüîãî",— ñêàçàâ
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî.

Äíåì ðàí³øå, ó ï'ÿòíèöþ, â ðàéîíàõ
ñòîëèö³ â³äáóëèñÿ ì³òèíãè ñêîðáîòè. Çîê-
ðåìà, ïàì'ÿòü æåðòâ Ãîëîäîìîð³â âøàíî-
âóâàëè á³ëÿ ïàì'ÿòíèõ õðåñò³â íà Ìèõàé-
ë³âñüêîìó, Á³ëè÷àíñüêîìó, Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó, Áðàòñüêîìó êëàäîâèùàõ, à òàêîæ
ó ðàéîí³ Ï³âäåííî¿ òà Ìèõàéë³âñüêî¿ Áîð-
ùàã³âêè òà â Á³ëè÷àõ. Îï³ñëÿ òàì â³äñëó-
æèëè ïîìèíàëüí³ ìîëåáí³ çà ïîìåðëèìè.

Ó ì³ñò³ òàêîæ â³äáóâàþòüñÿ òåìàòè÷í³
âèñòàâêè. Òàê, ó Íàö³îíàëüíîìó öåíòð³
íàðîäíî¿ êóëüòóðè "Ìóçåé ²âàíà Ãîí÷à-
ðà" çà àäðåñîþ ²âàíà Ìàçåïè, 29 äî 5
ãðóäíÿ òðèâàòèìå âèñòàâêà äî Äíÿ ïàì’ÿò³
æåðòâ Ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðîê³â. Íà-
ãàäàºìî, Ìåìîð³àë ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëî-
äîìîð³â ïîáóäîâàíî ó 2008 ðîö³ äî 75-õ
ðîêîâèí Ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðîê³â ó
ïàðêó Â³÷íî¿ ñëàâè íåïîäàë³ê Êèºâî-Ïå-
÷åðñüêî¿ ëàâðè
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Íå ïëÿæíèé ñåçîí
Äåïóòàòè ñòâîðèëè äóáëåðà çáàíêðóò³ëîãî ÊÏ “Ïëåñî”

Ï³ñëÿ çàòÿæíî¿ ñåñ³¿, ÿêà òðèâàëà ìàéæå
äî 3-î¿ íî÷³ ó ÷åòâåð, ó ï'ÿòíèöþ äåïóòàòè
Êè¿âðàäè çíà÷íî ñêîðîòèëè ïîðÿäîê äåí-
íèé, çàëèøèâøè ïðèáëèçíî 60 ïèòàíü. Ïî-
÷àëè çàñ³äàííÿ î ïåðø³é ãîäèí³ äíÿ. Îñ-
íîâí³ äåáàòè âèêëèêàâ ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî
ñòâîðåííÿ ó ñòîëèö³ íîâîãî êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà "Êè¿âçåìâîäôîíä". ßê âèÿâè-
ëîñÿ, âîíî ìàº ñòàòè òàêèì ñîá³ "äóáëå-
ðîì" êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Ïëåñî".

"Íà ñüîãîäí³ "Ïëåñî" îïèíèëîñÿ íà ìå-
æ³ áàíêðóòñòâà, áîðã³â 18 ì³ëüéîí³â. "Ïëå-

ñî" ìàº äâîõ äèðåêòîð³â ³ äâ³ ïå÷àòêè. Êî-
ëèøí³é äèðåêòîð Ìèêîëà Ùåïåöü êåðóº
îäíèì ³ç ðàõóíê³â. Ìè íå ìîæåìî îäåð-
æàòè í³ÿêî¿ äîêóìåíòàö³¿, º çàãðîçà ìàé-
íó ï³äïðèºìñòâà",— ïîÿñíèâ íèí³øí³é
êîìåðö³éíèé äèðåêòîð "Ïëåñà" Âîëîäè-
ìèð Îñòàïåíêî. Â³í äîäàâ, ùî íà áàëàíñ
íîâîãî ï³äïðèºìñòâà áóäå ïåðåâåäåíî âñ³
ðåñóðñè ñòàðîãî äëÿ òîãî, ùîá ìîæíà áó-
ëî ðîçïî÷àòè åôåêòèâíó ðîáîòó. Ñòàòóò-
íèé ôîíä âèçíà÷èëè ó ðîçì³ð³ 100 òèñÿ÷
ãðèâåíü.

Òèì ÷àñîì êîëèøí³é äèðåêòîð "Ïëåñà"
Ìèêîëà Ùåïåöü ó êóëóàðàõ Êè¿âðàäè çà-
ïåâíèâ, ùî ð³øåííÿ óõâàëþºòüñÿ äëÿ "âè-
ð³øåííÿ çåìåëüíèõ ïèòàíü". Ìîâëÿâ, ï³ä
÷àñ ïåðåäà÷³ ìàéíà íà áàëàíñ íîâîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà äåÿê³ ä³ëÿíêè ìîæóòü "çíèê-
íóòè".

Çàï³äîçðèëè òàêå é äåïóòàòè. Àáè óíèê-
íóòè ñõåìè ùîäî íàçâè ìàéáóòíüîãî êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, ï³ñëÿ äèñêóñ³¿
çàáðàëè ÷àñòêó "çåì". Â ðåçóëüòàò³ ñòâî-
ðåííÿ "Êè¿ââîäôîíäó" äåïóòàòè ï³äòðè-
ìàëè 81 ãîëîñîì.

Ó ï'ÿòíèöþ ïðîåêòîì ð³øåííÿ ç ãîëîñó
äåïóòàòà òà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Ìèõàéëà
Ãîëèö³ òàêîæ âíåñëè ïîïðàâêè äî ñòîëè÷-
íîãî áþäæåòó. Íà áóä³âíè÷ó ãàëóçü, "ÿêà
íàéá³ëüøå ñòðàæäàº â³ä êðèçè", äîäàòêîâî
âèä³ëèëè 22 ì³ëüéîíè 550 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó, çà ñëî-
âàìè ãîëîâè áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Ðîìàíà
ßðîøåíêà, áóëî çá³ëüøåíî íà 4 ì³ëüéîíè
ãðèâåíü. Âîäíî÷àñ ó çâ'ÿçêó ç êðèçîþ àåðî-
ïîðòó "Æóëÿíè" áóëî çìåíøåíî íà 50 â³ä-
ñîòê³â ñóìó â³äðàõóâàíü çà îðåíäó ìàéíà

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

У вихідні в сіх районах столиці відб лися поминальні заходи до
ро овин Голодомор 1932—1933 ро ів. Головні заходи відб лися на
території Меморіально о омпле с пам’яті жертв Голодоморів в
У раїні за частю Президента У раїни Ві тора Ющен а, прем’єр-мі-
ністра Юлії Тимошен о, першо о заст пни а олови КМДА Анатолія
Гол бчен а, заст пни а Київсь о о місь о о олови Олеся Дов о о,
заст пни а олови КМДА Сер ія Р ди а та інших представни ів
державної та місцевої влади, членів деле ацій із різних ре іонів
держави. Тра рні мітин и проводилися в сіх ре іонах У раїни.
Учасни и вшан вали пам'ять жертв Голодоморів хвилиною мовчан-
ня та дол чилися до Все раїнсь ої а ції "Засвіти свіч ".

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Нове ом нальне підприємство "Київводфонд" з'явиться столиці.
Рішення про йо о створення деп тати Київради хвалили на засі-
данні ввечері п'ятницю. "Київводфонд" прод блює ф н ції ниніш-
ньо о КП "Плесо" та візьме на свій баланс йо о власність. Я стало
відомо, останнє опинилося на межі бан р тства з бор ами 18
мільйонів ривень. Відб лися та ож ори вання бюджет та про-
рами соціально-е ономічно о розвит . Та , на 22 мільйони 550
тисяч б ло збільшено фінанс вання про рами б дівництва столи-
ці, на 4 мільйони й с бвенції з бюджет .
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Íàéñòàð³øèé ôîíòàí
ïðèêðàñèëè
ñêóëüïòóðàìè

Ó ñòîëèö³ çàâåðøåíî ïî÷àòêîâèé åòàï ïåð-
øîãî Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî ñèìïîç³óìó
ñó÷àñíî¿ ïàðêîâî¿ ñêóëüïòóðè, îðãàí³çîâàíèé
ì³ñüêîþ äåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ òà "Êè¿âçåëåí-
áóäîì". Ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó ïðåçåíòîâà-
íî 6 ñêóëüïòóðíèõ ðîá³ò, ùî ðîçì³ñòèëèñÿ
íàâêîëî íàéñòàð³øîãî ôîíòàíó. ²äåÿ ïðîâå-
äåííÿ ñèìïîç³óìó íàëåæèòü âèêîíóâà÷ó îáî-
â’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîðþ Äîá-
ðóöüêîìó. Çà éîãî ñëîâàìè, òàêèé êðîê ì³ñü-
êî¿ âëàäè ñïðèÿòèìå çá³ëüøåííþ â³äâ³äóâà-
íîñò³ êè¿âñüêèõ ïàðê³â. "À ùå,— äîäàâ â³í,—
ìèëóþ÷èñü âèòâîðàìè ìèñòåöòâà, ïðîãóëþ-
þ÷èñü àëåÿìè ïàðê³â òà ñêâåð³â, ñó÷àñíà ìî-
ëîäü áóäå ìåíøå äóìàòè ïðî öèãàðêè ³ ïè-
âî". Çàâåðøåííÿ ïðîåêòó ïðèçíà÷åíî íà Äåíü
Êèºâà 2010 ðîêó, ïåðåìîæö³â áóäå óðî÷èñòî
â³äçíà÷åíî ãðîøîâèìè ïðåì³ÿìè. Äî ê³íöÿ
òðàâíÿ ïëàíóþòü çìàéñòðóâàòè òà ðîçì³ñòè-
òè íà òåðèòîð³¿ ïàðêó ùå ïðèáëèçíî äâàäöÿòü
ðîá³ò. Ó ìàéáóòíüîìó êîíêóðñ ùîð³÷íî â³ä-
áóâàòèìåòüñÿ ó ïàðêàõ òà ñêâåðàõ ð³çíèõ
ðàéîí³â ì³ñòà.

²ãîð Äîáðóöüêèé ïîä³ëèâñÿ ïëàíàìè íà
ìàéáóòíº: "Íàñòóïíèé êîíêóðñ, ÿêèé îá’ºä-
íàº ìèòö³â ñï³ëüíîþ òåìàòèêîþ, îòðèìàº íà-
çâó "Çíàêè çîä³àêó". Ìè ïëàíóºìî ñòâîðèòè
ñêóëüïòóðí³ àíñàìáë³ ç âèêîðèñòàííÿì îñâ³ò-
ëþâàëüíèõ ïðèëàä³â, ùî íå ëèøå ïîäàðóº
ïðèºìí³ åìîö³¿ â³äâ³äóâà÷àì, à é çàáåçïå÷èòü
âå÷îðàìè äîäàòêîâå îñâ³òëåííÿ ïàðê³â ³ ñêâå-
ð³â"

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
³í³ö³þâàâ íîâèé
ôîòîêîíêóðñ

Íà ïåðñîíàëüíîìó ñàéò³ ìåðà ñòîëèö³
îïðèëþäíåíî ³íôîðìàö³þ ïðî ôîòîêîí-
êóðñ, ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ Êèºâà "Êè¿â î÷è-
ìà êèÿí 2010". Çàâäàííÿì êîíêóðñó âèçíà-
÷èëè â³äêðèòòÿ íîâèõ ³ìåí, ï³äòðèìêó òà-
ëàíò³â òà ïîïóëÿðèçàö³þ ôîòîãðàô³¿ ÿê âè-
äó ìèñòåöòâà. Ç³áðàí³ ìàòåð³àëè òàêîæ âè-
êîðèñòîâóâàòèìóòü äëÿ âèïóñêó ôîòîàëü-
áîìó ïðî Êè¿â. Ðîáîòè ðîçãëÿäàòèìóòü ó
ê³ëüêîõ íîì³íàö³ÿõ. Äëÿ ïî÷àòê³âö³â öå ä³-
òè, êâ³òè òà ñïîðò, äëÿ ïðîôåñ³îíàëüíèõ
ôîòîãðàô³â — ïîðòðåò òà ðåïîðòàæ³. Ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³ ìîæóòü áðàòè âñ³ îõî÷³. Êîëüî-
ðîâ³ òà ÷îðíî-á³ë³ â³äáèòêè áåç îôîðìëåí-
íÿ (áåç ðàìîê, ïàñïàðòó) ì³í³ìàëüíîãî ðîç-
ì³ðó 30õ40, êð³ì ïàíîðàìè, ïðèéìàþòüñÿ
ç â³äì³òêîþ "Ôîòîêîíêóðñ" íà e-mail: 
fotokonkyrs_kmda@bigmir.net. Â³ä³áðàí³ ðî-
áîòè çàëèøàòüñÿ ó ôîíä³ îðãàí³çàòîð³â,
ðåøòó — ïîâåðíóòü àâòîðàì. Ïðèéìàòè-
ìóòü ôîòî äî 10 òðàâíÿ 2010 ðîêó. Ïîïå-
ðåäí³ ï³äñóìêè ï³äáèâàòèìóòü êîæí³ òðè
ì³ñÿö³ ó âèãëÿä³ âèñòàâêè ó ÊÌÄÀ. Îñòà-
òî÷í³ ðåçóëüòàòè — 30 òðàâíÿ 2010 ðîêó.
Ïåðø³ ì³ñöÿ ó ï’ÿòè íîì³íàö³ÿõ íàãîðî-
äÿòü äèïëîìàìè â³ä ìåðà ñòîëèö³ Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî, à òàêîæ ïðîôåñ³îíàëüíè-
ìè ôîòîàïàðàòàìè. Íàéêðàù³ ðîáîòè áóäå
âèêîðèñòàíî äëÿ ñòâîðåííÿ êàòàëîãó äî ªâ-
ðî-2012. Ç àâòîðàìè öèõ ðîá³ò áóäå óêëà-
äåíî óãîäè íà âèêîðèñòàííÿ àâòîðñüêèõ
ïðàâ

Äî þâ³ëåþ 
Îëåíè Òåë³ãè
â³äêðèþòü ïàì’ÿòíèê

Íà âèêîíàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè "Ïðî â³äçíà÷åííÿ 100-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íà-
ðîäæåííÿ Îëåíè Òåë³ãè" òà ïîñòàíîâè Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïðî ñïîðóäæåííÿ ïàì’ÿòíèêà Îëå-
í³ Òåë³ç³. Ìîíóìåíò â³äêðèþòü íà òåðèòî-
ð³¿ Ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó "Áàáèí ßð".
Ïàì’ÿòíèê áóäå âñòàíîâëåíî ïðîòÿãîì
2009—2010 ðîê³â çà êîøòè ìåöåíàò³â êîìó-
íàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì "Äèðåêö³ÿ ðåñòàâ-
ðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò". "Îëåíà
Òåë³ãà — íå ëèøå âèäàòíà ïîåòåñà òà ïóá-
ë³öèñò, à é ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèé ä³ÿ÷.
Ðîçñòð³ëÿíà ã³òëåð³âñüêèìè îêóïàíòàìè,
âîíà ñòàëà ñèìâîëîì ÷åñò³ óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó",— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ñåðã³é Ðóäèê
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Áåçãîñïíèõ áóäèíê³â íå áóäå
Ì³ñòî ïðèéìå íà áàëàíñ 241 â³äîì÷ó áóä³âëþ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Із 405 відомчих б дин-
ів 241 підля ає пере-
дачі до територіальної
ромади міста. Протя-
ом десяти днів райони
мають з одити відпо-
відні рафі и. Значно
іршою є сит ація із
прийняттям на баланс
без оспних та відомчих
мереж. "Київенер о" та
"Київводо анал" від-
мовляються це робити
через незадовільний
стан об'є тів теплопос-
тачання та водовідве-
дення. Одна п'ятни-
цю під час оле ії
КМДА омпаніям спіль-
но з районами дор че-
но до першо о січня
с ласти рафі и прий-
няття на баланс сіх
без осподарних мереж.

Íà ñüîãîäí³ çàëèøèëîñÿ
ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà 241 áóäèíîê. Íàéá³ëüøå
ç íèõ íàëåæàòü ÄÒÃÎ "Ï³âäåí-
íî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ", ÀÍÒÊ
³ìåí³ Àíòîíîâà, ÄÏ "Íàø ä³ì"
Ì³íïðîìïîë³òèêè. Ïðî ñòàí
ïåðåäà÷³ â³äîì÷îãî æèòëîâîãî
ôîíäó, çîâí³øí³õ ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ òà îá'ºêò³â ñîö³àëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ Êèºâà, éøëîñÿ ï³ä
÷àñ ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ Êî-
ëåã³¿ ÊÌÄÀ. Çà ñëîâàìè íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Âî-
ëîäèìèðà Ñòîðîæåíêà, ïðîòÿ-
ãîì òðèíàäöÿòè ðîê³â âäàëîñÿ
ïåðåäàòè 1654 æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â, íà ÿê³ áóëî ï³äãîòîâëåíî
â³äïîâ³äíó òåõí³÷íó äîêóìåí-
òàö³þ. "Ñòàíîì íà 10.11.09 ³ç
405 â³äîì÷èõ áóäèíê³â 241 ï³ä-
ëÿãàº ïåðåäà÷³, — çàçíà÷èâ â³í.
— Ùå íà 164 îðãàí³çàö³¿ âæå
íàäàëè ëèñòè, ùî íå ïëàíóþòü
ïåðåäàâàòè ¿õ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ðàéîí³â òà ì³ñòà". Çà ñëî-

âàìè ïàíà Ñòîðîæåíêà, òîð³ê
áóëî ïðèéíÿòî 111 áóäèíê³â, ³ç
íèõ â³ä ï³äïðèºìñòâ-áàíêðó-
ò³â — 74. Çâàæàþ÷è íà âêðàé
íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí îá'ºêò³â òà
³íæåíåðíèõ ìåðåæ, çà äîðó÷åí-
íÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè òà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè, äëÿ ïðîâåäåííÿ ðå-
ìîíòíèõ ðîá³ò ³ç áþäæåòó ñòî-
ëèö³ âèä³ëåíî 37,2 ìëí ãðí. Ç
íèõ íà âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ
ðîá³ò æèòëîâèõ áóäèíê³â 27,6
ìëí ãðí òà 9,6 ìëí ãðí íà ðå-
ìîíò ³íæåíåðíèõ ìåðåæ äî
æèòëîâèõ áóäèíê³â ï³äïðè-
ºìñòâ-áàíêðóò³â. Óñ³ êîøòè,
ïðàêòè÷íî 100 % áóëî âèêî-
ðèñòàíî çà ïðèçíà÷åííÿì.

Ï³ä ÷àñ êîëåã³¿ ç'ÿñóâàëîñÿ,
ùî ãîëîâíèìè ïðè÷èíàìè íå-
ïðèéíÿòòÿ â³äîì÷îãî æèòëî-
âîãî ôîíäó äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ º çàòðèìêà ç ïåðå-
äà÷åþ çîâí³øí³õ ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ ó çâ’ÿçêó ç ïîñèëåíèìè
âèìîãàìè ÀÊ "Êè¿âåíåðãî" òà
ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë".
Çîêðåìà, íåçàäîâ³ëüíèé òåõ-
í³÷íèé ñòàí áóäèíê³â òà ³íæå-
íåðíèõ ìåðåæ, â³äñóòí³ñòü â³ä-
ïîâ³äíî¿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿, íåâèð³øåííÿ â³äîìñòâàìè
ïèòàíü ïåðåäà÷³ ñëóæáîâîãî
æèòëà, íåñïðîìîæí³ñòü ï³ä-
ïðèºìñòâ ï³äãîòóâàòè â³äïî-
â³äíó òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ.
"Òîìó ñèòóàö³ÿ ç âèð³øåííÿì

öèõ ïèòàíü íàðàç³ íåçàäîâ³ëü-
íà, — ïåðåêîíàíèé ïàí Ñòî-
ðîæåíêî. — Àäæå ïðèéìàòè
ö³ îá'ºêòè, çîêðåìà áåçãîñïî-
äàðí³ ìåðåæ³, êîìïàí³¿ ìàþòü
ó áóäü-ÿêîìó ðàç³". Òàê, ñòà-
íîì íà 10.11.2009-ãî ïðèéíÿ-
òî íà áàëàíñ ÀÊ "Êè¿âåíåðãî"
ëèøå 418 ³ç 994 îá’ºêò³â òåï-
ëîïîñòà÷àííÿ (àáî 57,7 êì ³ç
90,3 êì), 15 ³ç 1314 îá’ºêò³â
åíåðãîïîñòà÷àííÿ (àáî 1,8 êì
³ç 131,8 êì). Íå ë³ïøà ñèòó-
àö³ÿ ³ â ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäî-
êàíàë". Òóò ³ç 38 îá'ºêò³â âî-
äîïîñòà÷àííÿ çàëèøèëîñÿ
ïðèéíÿòè 383 òà ùå 119 îá’ºê-
ò³â âîäîâ³äâåäåííÿ.

ßê ðîçïîâ³â ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ
ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë"
Â’ÿ÷åñëàâ Á³íä, ãîëîâíèìè
ïðè÷èíàìè íåâèêîíàííÿ ð³-
øåíü òà ðîçïîðÿäæåíü ùîäî
ïðèéíÿòòÿ íèìè çîâí³øíüî-
áóäèíêîâèõ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ º — íåçàäîâ³ëüíèé òåõ-
í³÷íèé ñòàí, ïîðóøåííÿ îõî-
ðîííèõ çîí, â³äñóòí³ñòü òåõ-
í³÷íî¿ òà âèêîíàâ÷î¿ äîêó-
ìåíòàö³¿, à òàêîæ äæåðåë ô³-
íàíñóâàííÿ äëÿ âèêîíàííÿ
íàëåæíèõ ðîá³ò.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ
Ãîëóá÷åíêà, ìåðó Êèºâà çà-
ïðîïîíîâàíî ïðîâåñòè íà-
ãëÿäîâó ðàäó çà ó÷àñò³ êåð³â-
íèöòâà "Êè¿âåíåðãî" òà "Êè-
¿ââîäîêàíàëó" òà âèñëîâèòè ¿ì
íåäîâ³ðó ÷åðåç íåâèêîíàííÿ
íèìè ð³øåíü Êè¿âðàäè. Çîê-
ðåìà â³äìîâó ïðèéìàòè áåç-
ãîñïí³, â³äîì÷³ ìåðåæ³ òà áó-
ä³âë³. "ßêùî é öåé êðîê íå äî-
ïîìîæå, ìè çâåðíåìîñÿ äî Ðà-
äè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³
îáîðîíè, — çàÿâèâ â³í. — Íà-
ðàç³ æ ðîáîòó "Êè¿âåíåðãî" òà
"Êè¿ââîäîêàíàëó" ùîäî ïðèé-
íÿòòÿ íèìè çàçíà÷åíèõ ìåðåæ
ââàæàþ íåçàäîâ³ëüíîþ". Çà
éîãî ñëîâàìè, äî ïåðøîãî ñ³÷-
íÿ ñï³ëüíî ç ðàéîíàìè ìàþòü
ñêëàñòè ãðàô³êè ïðèéíÿòòÿ íà
áàëàíñ êîìïàí³é áåçãîñïîäàð-
íèõ ìåðåæ. Îêð³ì öüîãî ïðî-
òÿãîì äåñÿòè äí³â ðàéîíè ìà-
þòü óçãîäèòè ãðàô³êè ïðèé-
íÿòòÿ íèìè äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ â³äîì÷èõ æèòëîâèõ
áóäèíê³â

Народний деп тат від Партії ре-
іонів, міністр праці та соціаль-
ної політи и в опозиційном
ряді про омент вав для “Хре-
щати а” постанов про заходи
щодо забезпечення ви онання
держбюджет та місцевих бю-
джетів 2010 році.

"Öå ð³øåííÿ ñóïåðå÷èòü íå ò³ëüêè çà-
êîíàì Óêðà¿íè, à é ñîëîäêèì îá³öÿíêàì
ãëàâè óðÿäó, ÿê³ âîíà ðîçäàâàëà ï³ä ÷àñ
øîó-ïðåçåíòàö³¿ ïðîåêòó áþäæåòó íà 2010
ð³ê",— çàçíà÷èâ Ìèõàéëî Ïàï³ºâ.

Ïàðëàìåíòàð³é íàãàäàâ, ùî ï³ä ÷àñ
ïðèéíÿòòÿ áþäæåòó íà 2009 ð³ê óðÿä çà-
ìîðîçèâ ªäèíó òàðèôíó ñ³òêó òà ïðîæèò-
êîâèé ì³í³ìóì íà ð³âí³ æîâòíÿ 2008 ðî-
êó. "Öåé ñàìèé ï³äõ³ä ïðîäåìîíñòðîâàâ
óðÿä ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ áþäæåòíî¿ ïî-

ë³òèêè â 2010 ðîö³. Ò³ëüêè øëÿõîì óõâà-
ëåííÿ íåêîíñòèòóö³éíî¿ ïîñòàíîâè, òî-
ìó ùî òàê³ ïèòàííÿ âèð³øóþòüñÿ çàêîíîì
ïðî áþäæåò",— ñêàçàâ â³í.

Òàê³ ïðîïîçèö³¿ óðÿäó ïîë³òèê ââàæàº
"çàõîäàìè ç çàãîñòðåííÿ êðèçè ³ ìàñîâî-
ãî çóáîæ³ííÿ óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí". "Öå
ïðèçâåäå äî òîãî, ùî äîõîäè 20 ì³ëüéî-
í³â ïåíñ³îíåð³â òà ïðàöþþ÷èõ ãðîìàäÿí
ñòàíóòü íèæ÷èìè çà ìåæó á³äíîñò³, ÿêà
ñòàíîâèëà ùå ó 2008 ðîö³ 778 ãðèâåíü",—
íàãîëîñèâ ïàí Ïàï³ºâ.

Ëþäè ìàþòü çíàòè, ùî â³äïîâ³äíî äî
÷èííîãî çàêîíó ïðî ï³äâèùåííÿ ñîö³àëü-
íèõ ñòàíäàðò³â ç 1 ëèñòîïàäà öüîãî ðîêó
ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðà-
öåçäàòíèõ îñ³á ñòàíîâèòü 744 ãðèâí³, à
äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü,—
573 ãðèâí³, â òîé ÷àñ, êîëè Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî íàìàãàºòüñÿ çàìîðîçèòè ö³ ïîêàç-
íèêè íà ð³âí³ æîâòíÿ ìèíóëîãî ðîêó".

"ß õî÷ó âàñ çàïèòàòè, íàâ³ùî íàì
Êîíñòèòóö³ÿ, Áþäæåòíèé êîäåêñ, Êî-
äåêñ çàêîí³â ïðî ïðàöþ, Çàêîí ïðî
îïëàòó ïðàö³, Ãåíåðàëüíà óãîäà, ÿêùî
óðÿä ¿õ íå äîòðèìóºòüñÿ ³ â îäíîñòîðîí-
íüîìó ïîðÿäêó âñòàíîâëþº ñîö³àëüí³
ñòàíäàðòè, çà ÿêèìè êðà¿íà áóäå æèòè â
íàñòóïíîìó ðîö³", — ñêàçàâ Ìèõàéëî
Ïàï³ºâ. — Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî çà
÷àñ óðÿäóâàííÿ Òèìîøåíêî, ïîñòàíîâè
óðÿäó º íå ï³äçàêîííèìè àêòàìè, à íîð-
ìàìè ïðÿìî¿ ä³¿. Íà æàëü, ñàìå òàê³ ð³-
øåííÿ äåìîíñòðóþòü ñïðàâæíº ñòàâëåí-
íÿ íàøèõ óðÿäîâö³â äî óêðà¿íñüêèõ ãðî-
ìàäÿí". Â³í íàãîëîñèâ, ùî Ïàðò³ÿ ðåã³î-
í³â çâåðòàòèìåòüñÿ ç ïîäàííÿì äî Êîí-
ñòèòóö³éíîãî ñóäó ùîäî ñêàñóâàííÿ ïî-
ñòàíîâè óðÿäó

Під от вала Галина ПЕТРЕНКО,
"Хрещати "

Ìèõàéëî ÏÀÏ²ªÂ: “Òèìîøåíêî
çàìîðîçèëà çàðïëàòè ³ ïåíñ³¿
ùå é íà íàñòóïíèé ð³ê”

У столиці більше не б де без осподарних б дин ів

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



44 ППЕЕРРССООННАА Хрещатик  1 грудня 2009

ªïèñêîï ÉÎÑÈÔ (Ì²ËßÍ): “Òå, ùî êè¿âñüêà 
âëàäà çáèðàº âñ³ öåðêâè çà îäíèì
ñòîëîì ³ ï³äòðèìóº àêòèâíó äóõîâíó
ä³ÿëüí³ñòü ó ñòîëèö³, ã³äíå ïîâàãè”

— ß ïðî÷èòàâ, ùî ãðîìàäà
Óêðà¿íñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿
öåðêâè íàë³÷óº 5,5 ìëí â³ðíèõ.
Ñïî÷àòêó çäàëîñÿ, ùî íå òàê ³ áà-
ãàòî, òà âñå æ òàêè öå á³ëüøå, í³æ
äåñÿòà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ Óêðà-
¿íè. À ñê³ëüêè ãðåêî-êàòîëèê³â ó
Êèºâ³?

— Íà ñüîãîäí³ ìè ðîçâèâàºìî
ñ³ì ñï³ëüíîò ó Êèºâ³. Ç íèõ ÷î-
òèðè — àêòèâí³. Öå õðàì Âàñè-
ë³ÿ Âåëèêîãî íà Ëüâ³âñüê³é ïëî-
ù³, öåðêâà Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ íà
Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³, õðàì Ìèêî-
ëè Äîáðîãî íà Ïîäîë³ òà íà ë³-
âîìó áåðåç³ — õðàì Áëàãîâ³ùåí-
íÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ïðè
Ïàòð³àðøîìó ñîáîð³ Âîñêðåñ³ííÿ
Õðèñòîâîãî. Êð³ì òîãî, º ïàðàô³¿
íà Òðîºùèí³ òà ó Ñâÿòîøèí³. Îò-
ö³ Ñàëåç³ÿíè â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ïðèäáàëè çåìëþ ³ ïëàíó-
þòü ñòâîðèòè öåíòð äëÿ ìîëîä³.
Ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ õî÷å-
ìî â³äêðèòè êàïåëàíñüêèé öåíòð,
îñê³ëüêè íàøà öåðêâà áóëà ³í³ö³-
àòîðîì ³ äîâîë³ æâàâî ðîçâèâàº
öåé íàïðÿìîê ó â³éñüêó. Êàïå-
ëàíñòâî — öå ðîáîòà ïðåäñòàâíè-
ê³â öåðêâè â àðì³¿. Êàïåëàíñüêà
ñëóæáà ó Ëüâ³âñüê³é àêàäåì³¿ ñó-
õîïóòíèõ â³éñüê ïðàöþº íà íàé-
âèùîìó ð³âí³, ³ â öüîìó ìè íå
ïîñòóïàºìîñÿ çàõ³äíèì öåðêâàì.

— Öå íîâèíà. Âñ³ çíàþòü, ùî â

àðì³¿ ïàíóº “ä³ä³âùèíà”, à òóò —
äóõîâí³ñòü!

— Ó â³éñüêîâ³é àêàäåì³¿ ê³ëüêà
õëîïö³â íàâ³òü ä³ñòàëè ïîêëèêàí-
íÿ äî ñâÿùåíñòâà. Âîíè â³äìî-
âèëèñÿ â³ä ñëóæáè ³ ï³øëè äî ñå-
ì³íàð³¿. Ìîæëèâî, äî öüîãî ò³
õëîïö³ í³êîëè íå çàìèñëþâàëèñÿ
íàä òàêèìè ðå÷àìè. Öå âèäàñòü-
ñÿ êîìóñü íåñïîä³âàíèì, òà ÿêùî
â àðì³¿ þíàêè ïîçíàéîìëÿòüñÿ ç
Ãîñïîäîì ³ çàì³ñòü “ä³ä³âùèíè”
ç íèìè áóäå Áîæå áëàãîñëîâåí-
íÿ, òî öå äîáðå. Ãàäàþ, áàãàòî õòî
ç þíàê³â õîò³â áè çì³íèòè ñòàð³,
íå äîñèòü öèâ³ë³çîâàí³ óñòàâè â³é-
ñüêîâî¿ ñëóæáè. Îäíîìó öüîãî
çðîáèòè íåìîæëèâî, à êîëè º äó-
õîâíà ï³äòðèìêà, çì³íè íà êðàùå
äàþòüñÿ ëåãêî.

— Ñê³ëüêè ãðåêî-êàòîëèê³â º ó
ñòîëèö³?

— Ñêëàäíî ñêàçàòè. Íàâ³òü ÿê-
ùî âèõîäèòè ç ïðèñóòíîñò³ â³ð-
íèõ íà áîãîñëóæ³ííÿõ. ßêùî öå
Âåëèêäåíü, òî ëþäåé äóæå áàãà-
òî. ßêùî öå íåãîäà àáî çàòîðè íà
äîðîãàõ — ³íøà ê³ëüê³ñòü. Ó öåðê-
â³ Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî íà áîãîñëó-
æ³íí³ ìîæå áóòè 500—700 â³ðíèõ.
Òðè ë³òóðã³¿ çà íåä³ëþ, îñü âàì ³
ï³âòîðè òèñÿ÷³. Êð³ì òîãî, òàì ùå
º îêðåìà ê³ìíàòà äëÿ ä³òåé. À íà
Âåëèêäåíü ï³âòîðè òèñÿ÷³ íà îä-
íó ë³òóðã³þ ïðèõîäÿòü. Òèì ÷à-

ñîì íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³ õðàì
íåâåëè÷êèé, òîæ òóäè áàãàòî â³ð-
íèõ íå ìîæå ïðèéòè.

— Àëå æ âè ìàºòå ðîçóì³òè òåí-
äåíö³þ, ÷è çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü
ïàðàô³ÿí, ÷è ïîòð³áí³ äëÿ íèõ íî-
â³ õðàìè?

— Íàâåäó ïðèêëàä. Íà ë³âîìó
áåðåç³ òîð³ê ïðîâîäèëè îäíó ë³-
òóðã³þ. Ïðèõîäèëî ÷èìàëî ëþ-
äåé. Ìè âèð³øèëè çðîáèòè äâ³,
àáè íå áóëî òèñíÿâè. À çà òèæ-
äåíü ³ ï³ä ÷àñ äðóãî¿ ë³òóðã³¿ õðàì
áóâ çàïîâíåíèé. Î÷åâèäíî, ùî
òèñíÿâà, çàäóõà òåæ ìîæóòü çàâà-
æàòè ëþäÿì â³äâ³äóâàòè áîãîñëó-
æ³ííÿ. Ìè çðîáèëè òðåòþ ë³òóð-
ã³þ. Öå º ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî íà-
çð³ëà ïîòðåáà ó â³äêðèòò³ íîâîãî
õðàìó. ß âïåâíåíèé, êîëè ðîç-
ïî÷íóòüñÿ ñëóæ³ííÿ â Ïàòð³àð-
øîìó ñîáîð³, òóäè ïðèõîäèòèìóòü
áàãàòî êèÿí.

— Äî ñëîâà, êîëè â³äêðèºòüñÿ
ñîáîð?

— Áóëî çàÿâëåíî, ùî âîñåíè
íàñòóïíîãî ðîêó. Òà îñê³ëüêè
êðèçà òîðêíóëàñÿ ñóñï³ëüñòâà,
äåðæàâè, ì³ñòà ³ öåðêâè òàêîæ,
òî º òðóäíîù³ ç ãðîøèìà. Ìîæå,
âîñåíè ñîáîð ³ â³äêðèºòüñÿ, íå âñ³
ðîáîòè ìîæíà âèêîíàòè îñòàòî÷-
íî.

— Íà íàðàä³ â Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ áóëî áàãàòî
ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ êîíôåñ³é, ð³ç-
íèõ ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é. Íàïåâ-
íî, íå êîæíà ëþäèíà ³ çíàº, ùî òà-
ê³ ³ñíóþòü. ßê âè îö³íþºòå òàêó
áàãàòîìàí³òí³ñòü, öå äîáðå ÷è ëþ-
äÿì òðåáà áóòè îáà÷í³øèìè?

— Çíàºòå, êîæåí ìàº ïðàâî íà
âèá³ð. ßê áîãîñëîâ, ÿê ºïèñêîï
ÓÃÊÖ ìîæó ñêàçàòè íà ï³äñòàâ³
ªâàíãåë³ÿ, ùî ïðèéäå ñâ³ò äî ñòà-
íó, êîëè áóäå “îäíå ñòàäî ³ îäèí
ïàñòèð”. Òîáòî öåðêâè îá’ºäíàþ-
òüñÿ. ß ùèðî â³ðþ, õî÷à çà íè-

í³øíüî¿ ïîë³êîíôåñ³éíîñò³ öå
ìîæå âèäàâàòèñÿ íåðåàëüíèì.
Ùîäî ê³ëüêîñò³ ðåë³ã³éíèõ îðãà-
í³çàö³é? Òåïåð, êîëè â³äêðèëèñÿ
ìîæëèâîñò³ äëÿ áóäü-ÿêèõ êîí-
ôåñ³é, áóäü-ÿêèõ ðåë³ã³é â³ëüíî
ä³ÿòè, ëþäè ïî÷àëè äîñëóõàòèñÿ
äî âñüîãî íîâîãî. Âîíè éäóòü òó-
äè, äå ¿ì ùîñü â³äêðèëîñÿ, òàê?
Ùîá ìè ìîãëè ïðîïîâ³äóâàòè
Ñëîâî Õðèñòîâî¿ áëàãîâ³ñò³, ìè
ïðîñèìî â ìåð³¿ ê³ëüêà ä³ëÿíîê
íà ïîáóäîâó õðàì³â. ßêáè ìè ¿õ
îòðèìàëè ³ ìîãëè ÿêîìîãà øâèä-
øå çâåñòè õðàìè, ëþäè ïðèéøëè
á äî íàñ, Öåðêâè Âîëîäèìèðîâî-
ãî õðåùåííÿ. À òàê âîíè éäóòü
äî áóäèíê³â êóëüòóðè, ñïîðòçàë³â,
äå ëåãêî, äå ïðîñòî, äå º ÿêåñü çà-
ö³êàâëåííÿ.

— Íàðàäè â ÊÌÄÀ ïîçèòèâí³,
÷è âñå æ òàêè âëàäà ³ öåðêâà ìà-
ëè á áóòè îêðåìî?

— ß äóìàþ, ùî öå äóæå äîáðå.
Ç îäíîãî áîêó í³áè ðîçóì³ºø, ùî
óâ³éòè äî ñòðóêòóðè öåðêîâ ³
ñïðîáóâàòè ¿õ ÿêîñü ºäíàòè —
ñïðàâà íå äóæå âäÿ÷íà. Àëå ïî-
ñàäèòè öåðêâè çà îäíèì ñòîëîì,
ùîá âîíè ñï³ëêóâàëèñÿ, îáãîâî-
ðþâàëè ãëîáàëüí³ ïðîáëåìè, ÿê³
ñòîñóþòüñÿ êîæíîãî — öå äóæå
äîáðå, âàæëèâî ³ ã³äíå ïîâàãè.

— Âëàñíå, ïðî àêòèâí³ ä³¿. Ðîç-
êàæ³òü òðîõè ïðî ñîö³àëüíó ðîáî-
òó, ÷èì çàéìàþòüñÿ ãðåêî-êàòîëè-
êè?

— ß âæå çãàäóâàâ, ùî îòö³ Ñà-
ëåç³ÿíè áóäóþòü öåíòð äëÿ ìîëî-
ä³. Êð³ì òîãî, â íàñ ä³º áëàãîä³é-
íà îðãàí³çàö³ÿ “Êàð³òàñ”, ÿêà îï³-
êóºòüñÿ ä³òüìè ç âóëèö³. ª ïðî-
åêò äëÿ âàã³òíèõ, ó ÿêèõ ñêëàäíà
ñèòóàö³ÿ â ñ³ì’¿, ÿê³ çàçíàëè íà-
ñèëëÿ ÷è ¿õ íàâ³òü âèãíàëè ç äî-
ìó. ¯ì äóæå òÿæêî, òîæ âîíè ìî-
æóòü â³äìîâèòèñÿ â³ä íàðîäæåí-
íÿ äèòèíè, àëå ìè ¿õ ï³äòðèìó-
ºìî, íàäàºìî ïðèòóëîê, ³ çðåø-

òîþ ðàçîì âäàºòüñÿ çáåðåãòè æèò-
òÿ. Ìè òàêîæ ðîçâèâàºìî êàïå-
ëàíñòâî ó òþðìàõ. Öüîãî ðîêó îð-
ãàí³çóâàëè âæå òðåò³é ïðîåêò
òâîð÷èõ ðîá³ò â’ÿçí³â, ÿê³ áåðóòü
ó÷àñòü ó ñâ³òîâ³é âèñòàâö³ â Áåð-
ë³í³.

— Îòæå, âè íå ò³ëüêè ÷åêàºòå,
ïîêè â³ðí³ ïðèéäóòü íà áîãîñëóæ³í-
íÿ, à é ñàì³ éäåòå äî òèõ, õòî íàé-
á³ëüøå ïîòðåáóº äîïîìîãè?

— Öå ïåðåäóñ³ì. Ìè ïðàöþºìî
ç íàðêî- òà àëêîëåçàëåæíèìè,
ï³äòðèìóºìî Â²Ë-³íô³êîâàíèõ. Ó
ï’ÿòè ë³êàðíÿõ Êèºâà íàø³ ñâÿ-
ùåíèêè ïðîâîäÿòü ìîëåáí³, ï³ä-
òðèìóþòü õâîðèõ. Àäæå ââàæà-
ºìî, ùî âòðàòà ô³çè÷íîãî çäî-
ðîâ’ÿ ÷åðåç äóõîâíó ñëàáê³ñòü.

— Âè çãàäóâàëè ïðî ïîòðåáó â
ä³ëÿíêàõ ï³ä áóä³âíèöòâî õðàì³â. ª
ç öèì ïðîáëåìè?

— Òàê, º ïðîáëåìè. Íå êîæíà
ñï³ëüíîòà, íå êîæíà ïàðàô³ÿ ìî-
æå äîçâîëèòè ñîá³ êóïèòè çåìëþ.
Àáè ïðèäáàòè ä³ëÿíêó â Êèºâ³,
ïîòð³áí³ âåëèê³ ãðîø³, ³ íàçáèðà-
òè ¿õ â Óêðà¿í³ íåìîæëèâî. Ìè çà
âåñü öåé ÷àñ êóïèëè äîðîãî îäíó
ä³ëÿíêó ³ ùå îäíó îòðèìàëè íà
ïî÷àòêó 2000 ðîêó, äå ñüîãîäí³
çâîäÿòü Ïàòð³àðøèé ñîáîð. Óñå.

— À ÿê³ öå ìàëè á áóòè ä³ëÿíêè?
Ïî ãåêòàðó ÷è ìåíøå?

— Í³, ìè íà ãåêòàð íå ïðåòåí-
äóºìî. Õî÷à á ïî 10—20 ñîòîê,
àáè âèñòà÷èëî íà õðàì ³ çàë äëÿ
ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè. ×îìó âàæëè-
âà ñîö³àëüíà ðîáîòà? Ïðåäìåòîì
æèòòÿ õðèñòèÿíñüêî¿ ñï³ëüíîòè º
ªâàíãåë³º, Ñëîâî Áîæå ³ ìîëèò-
âà, öå äîðîãîâêàç íà ùîäåííå
æèòòÿ. Àëå âîäíî÷àñ ñîö³àëüíå
ñëóæ³ííÿ — öå òå ñàìå ªâàíãåë³º,
ò³ëüêè òè éîãî ðîáèø ðóêàìè, òè
éîãî ðåàë³çîâóºø ÷åðåç ñâîº ñåð-
öå, ÷åðåç ñâî¿ î÷³, ì’ÿçè. Ëþáè-
òè áëèæíüîãî — íå ïðîñòî ñêà-
çàòè: “ß òåáå ëþáëþ”. Òðåáà ðî-
áèòè öå.

— Çåìåëüíå ïèòàííÿ çàâæäè áó-
ëî àêòóàëüíèì ³ íàâ³òü ãîñòðèì. À
â ÷îìó ùå âëàäà ìîãëà á âàì ïî-
ñïðèÿòè?

— Ìàºìî äóæå áàãàòî ö³êàâèõ
ìîëîä³æíèõ ïðîåêò³â, ÿêèõ, íà
æàëü, íåìàº äå ïðîâîäèòè. Òóò
ñòàëè á ó ïðèãîä³, ìîæëèâî, ÿê³ñü
êîìóíàëüí³ ïðèì³ùåííÿ, äå ìè
îðãàí³çîâóâàëè á ð³çíîìàí³òí³ çó-
ñòð³÷³, ðåêîëåêö³¿ çàäëÿ ï³äâè-
ùåííÿ äóõîâíîãî ð³âíÿ ìîëîä³. Ó
Êèºâ³ äóæå ãàðíà ³ ðîçóìíà ìî-
ëîäü. Íåùîäàâíî ìè ïðîâîäèëè
“Ïîêðîâñüê³ âå÷îðíèö³” ó Ìóçå¿
Ãîí÷àðà, òàì ÿáëóêó í³äå áóëî
âïàñòè. Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ ðà-
çîì ç Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêîþ àêà-
äåì³ºþ ïðîâîäèëè àêö³þ “Ñó-
ñï³ëüíèé òèæäåíü”. Ï³ñëÿ ÷îãî
ïîíàä äâàäöÿòü ìîëîäèõ ïñèõî-
ëîã³â ï³øëè â òþðìè ñï³ëêóâàòè-
ñÿ ç â’ÿçíÿìè. Ìîëîä³æíèé àí-
ñàìáëü ïðåçåíòóâàâ ö³êàâó ïðî-
ãðàìó. Â íàñ òàêîæ º Òîâàðèñòâî
óêðà¿íñüêèõ ñòóäåíò³â, öå äóæå
òàëàíîâèòà, òâîð÷à, êðåàòèâíà
ìîëîäü, ÿêà õîò³ëà á áàãàòî àêö³é
ïðîâîäèòè, òà, íà æàëü, í³äå öüî-
ãî ðîáèòè

Розмовляв І ор СВАЧІЙ,
“Хрещати ”
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Нещодавно відб лося чер ове засідання Ради цер ов
та релі ійних ор анізацій при місь ом олові. Йшлося
зо рема про те, що треба більше розповідати иянам
про д ховн і соціальн робот різних релі ійних ор а-
нізацій місті. "Вони ба ато роблять, але мало ово-
рять про це",— запевнив заст пни олови КМДА Сер-
ій Р ди . Громада У раїнсь ої ре о- атолиць ої цер -
ви (УГКЦ) є однією з найбільших і, я з'яс валося, од-
нією з найа тивніших столиці. Про життя та робот
цер ви розповів єпис оп-помічни Київсь ої архиєпар-
хії УГКЦ.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про знесення нежилого будинку 
на вулиці Саксаганського, 143 літ. “Ж” 

та споруд на вулиці Жилянській, 142 літ. “Г, Д, Е” 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 74/1129 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, врахо�
вуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест” (лист від 20.10.08 № 92), Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “ВВ Інвест” на знесення нежилого будинку на вулиці
Саксаганського, 143 літ. “Ж” площею 139,8 кв. м, гаража на
вулиці Жилянській, 142 літ. “Г” площею 52,4 кв. м, споруди
(навісу) на вулиці Жилянській, 142 літ. “Д” площею 50,0 кв.
м, споруди (комори) на вулиці Жилянській, 142 літ. “Е” пло�
щею 2,5 кв. м у Шевченківському районі міста Києва, які на�
лежать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та підпадають під пляму реконструкції існуючої
забудови, за умови виконання пункту 3 цього рішення.

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

2.1. У термін до 02.03.09 проведення інвентаризації бу�
динків та приміщень, зазначених у пункті 1 цього рішення.

2.2. У термін до 01.04.09 проведення незалежної оцінки
вартості будинку та споруд, зазначених у пункті 1 цього рі�
шення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “ВВ Інвест”

перерахувати кошти як компенсацію вартості нежилого бу�
динку на вулиці Саксаганського, 143 літ. “Ж”, гаража на ву�
лиці Жилянській, 142 літ. “Г”, споруди (навісу) на вулиці Жи�
лянській, 142 літ. “Д”, споруди (комори) на вулиці Жилян�
ській, 142 літ. “Е”, визначеної незалежною оцінкою, до бю�
джету міста Києва.

4. Комунальному підприємству “Київжитлоспецексплу�
атація” списати в установленому порядку з балансу нежи�
лий будинок на вулиці Саксаганського, 143 літ. “Ж” площею
139,8 кв. м, гараж на вулиці Жилянській, 142 літ. “Г” пло�
щею 52,4 кв. м, споруду (навіс) на вулиці Жилянській, 142
літ. “Д” площею 50,0 кв. м, споруду (комору) на вулиці Жи�
лянській, 142 літ. “Е” у Шевченківському районі м. Києва.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю фірмі “ВИД” земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування адміністративного
будинку та виробничих будівель і споруд 

на вул. Крутогірній, 19 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 91/1146 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України “Про оренду землі” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
фірмі “ВИД”, за умови виконання пункту 2 цього рішення, у
довгострокову оренду на 10 років земельну ділянку площею
0,4467 га для експлуатації та обслуговування адміністратив�
ного будинку та виробничих будівель і споруд на вул. Кру�
тогірній, 19 у Солом’янському районі м. Києва за рахунок
земель, відведених відповідно до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 26.02.98 № 451 “Про на�
дання малому колективному багатопрофільному підприєм�
ству “ВИД” земельної ділянки для експлуатації та обслуго�
вування адміністративного будинку та виробничих будівель
і споруд на вул. Крутогірній, 19 у Залізничному районі”.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі “ВИД”:
2.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
2.2. 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.

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

2.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва.

3. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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 № 94/1149 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:

площею 0,012 га для будівництва та обслуговування пере�
хідного пристрою між опорами ліній електропередач на вул.
Западинській у Подільському районі м. Києва за рахунок місь�
ких земель, не наданих у власність чи користування.

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�8294 та від 24.09.2008
№ 09�12212, Київської міської санепідстанції від 18.08.2008
№ 6999, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 22.08.2008 № 071/04�4�22/4895, Державного
управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 28.08.2008 № 05�08/5764, дочірнього під�
приємства “Інститут генерального плану міста Києва” ВАТ
“Київпроект” від 25.12.2007 № 4086 та Головного управлін�
ня земельних ресурсів від 17.10.2008 № 05�3718.

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 № 40) та інші питан�
ня майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

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

Про передачу земельних ділянок відкритому 
акціонерному товариству “АГРОФІРМА “ТРОЯНДА” 

для будівництва та обслуговування перехідних пристроїв
(ПП) ліній 110 кВ на вул. Дубровицькій в Оболонському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 96/1151 від 19 лютого 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок відкритому акціонерному товариству “АГ�
РОФІРМА “ТРОЯНДА” для будівництва та обслуговування
перехідних пристроїв (ПП) ліній 110 кВ на вул. Дубровиць�
кій в Оболонському 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 земельні ділян�
ки загальною площею 0,08 га для будівництва та обслуго�
вування перехідних пристроїв (ПП) ліній 110 кВ на вул. Дуб�
ровицькій в Оболонському районі м. Києва за рахунок місь�
ких земель, не наданих у власність чи користування, з них:

— ділянку № 1 площею 0,065 га;
— ділянку № 2 площею 0,005 га;
— ділянку № 3 площею 0,005 га;
— ділянку № 4 площею 0,005 га.
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�82954 та від 24.09.2008
№ 09�12210, Київської міської санепідстанції від 18.08.2008
N 6992, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 22.08.2008 № 071/04�4�22/4894, Державного
управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 28.08.2008 № 05�08/5766, дочірнього під�

приємства “Інститут генерального плану міста Києва” ВАТ
“Київпроект” від 24.12.2007 № 4084, Оболонської районної
у м. Києві державної адміністрації від 05.03.2008 № 04�3458
та Головного управління земельних ресурсів від 17.10.2008
№ 05�3717.

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 земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельними ділянками.

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

3.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 19.12.2007 № 113) та інші питан�
ня майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування земельними ділянками 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

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 28.08.2008 № 125/125 “Про продаж земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“МІЖНАРОДНОHДІЛОВИЙ ЦЕНТР” для будівництва, 
експлуатації та обслуговування готельноHофісного 

комплексу з житловими апартаментами 
на бульв. Тараса Шевченка, 28—30 у Шевченківському

районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 101/1156 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до пункту сьомого статті 128 Земельного кодексу України, враховуючи лист товариства з об�
меженою відповідальністю “МІЖНАРОДНО�ДІЛОВИЙ ЦЕНТР” від 19.01.2009 № 03/09 та доручення заступ�
ника міського голови — секретаря Київради від 20.01.2009 № 2131, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
28.08.2008 № 125/125 “Про продаж земельної ділянки то�

вариству з обмеженою відповідальністю “МІЖНАРОДНО�ДІ�
ЛОВИЙ ЦЕНТР” для будівництва, експлуатації та обслугову�

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 рішен�
ня, у короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку
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вання готельно�офісного комплексу з житловими апарта�
ментами на бульв. Тараса Шевченка, 28�30 у Шевченківсько�
му районі м. Києва”, а саме:

— пункт 5.2 викласти в такій редакції: “Після сплати пер�
шого платежу оформити та видати товариству з обмеженою
відповідальністю “МІЖНАРОДНО�ДІЛОВИЙ ЦЕНТР” в уста�
новленому порядку державний акт на право власності на
земельну ділянку”;

— пункт 7.2 додатка до рішення викласти в такій редак�
ції: “Сума 9 097 994,05 грн (дев’ять мільйонів дев’яносто сім
тисяч дев’ятсот дев’яносто чотири гривні 05 копійок) може
сплачуватись у розстрочку протягом одного року до двадцять
п’ятого числа кожного місяця з місяця, наступного за міся�
цем сплати суми, зазначеної у пункті 7.1, у такому поряд�
ку:

— 758 166, 17 грн (сімсот п’ятдесят вісім тисяч сто шіст�
десят шість гривень 17 копійок) — до 25.01.09;

— 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень 00 копійок) — до
25.02.09;

— 400 000,00 грн (чотириста тисяч гривень 00 копійок) —
до 25.03.09;

— 400 000,00 грн (чотириста тисяч гривень 00 копійок) —
до 25.04.09;

— 400 000,00 грн (чотириста тисяч гривень 00 копійок) —
до 25.05.09;

— 400 000,00 грн (чотириста тисяч гривень 00 копійок) —
до 25.06.09;

— 400 000,00 грн (чотириста тисяч гривень 00 копійок) —
до 25.07.09;

— 1 200 000,00 грн (один мільйон двісті тисяч гривень
00 копійок) — до 25.08.09;

— 1 200 000,00 грн (один мільйон двісті тисяч гривень
00 копійок) — до 25.09.09;

— 1 200 000,00 грн (один мільйон двісті тисяч гривень
00 копійок) — до 25.10.09;

— 1 200 000,00 грн (один мільйон двісті тисяч гривень
00 копійок) — до 25.11.09;

— 1 339 827,88 грн (один мільйон триста тридцять дев’�
ять тисяч вісімсот двадцять сім гривень 88 копійок) — до
25.12.09.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “МІЖНАРОД�
НО�ДІЛОВИЙ ЦЕНТР” забезпечити в установленому порядку
внесення змін до договору купівлі�продажу земельної ділянки
від 20.11.2008 № 1434 відповідно до пункту 1 цього рішення.

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 внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки та поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю підприємству 

з іноземними інвестиціями за участю українського 
капіталу “Меркурі Лтд.” договору оренди земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування будівель 

та споруд цілісного майнового комплексу 
“АдміністративноHскладський комплекс” 

на вул. Новопирогівській, 56Hа у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 103/1158 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення товариства з
обмеженою відповідальністю підприємства з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу “Мер�
курі Лтд.” від 07.08.2008 № 86, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки
від 29.05.2006 № 79�6�00426 в частині цільового призначен�
ня, а саме: слово “Укрвино” замінити словами “Адміністра�
тивно�складський комплекс”.

2. Поновити з 30.05.2009 до 16.01.2014 договір оренди
земельної ділянки площею 2,2173 га для експлуатації та об�
слуговування будівель та споруд цілісного майнового ком�
плексу “Адміністративно�складський комплекс” на вул. Но�
вопирогівській, 56�а у Голосіївському районі м. Києва від
29.05.2006 № 79�6�00426, укладений між Київською місь�
кою радою та товариством з обмеженою відповідальністю
підприємством з іноземними інвестиціями за участю укра�
їнського капіталу “Меркурі Лтд.” на підставі пункту 5 рішен�
ня Київської міської ради від 24.06.2004 № 335�1/1545 “Про

офрмлення права користування земельними ділянками”.
3. Товариству з обмеженою відповідальністю підприєм�

ству з іноземними інвестиціями за участю українського ка�
піталу “Меркурі Лтд.” у місячний термін звернутись до Го�
ловного управління земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) із кло�
потанням щодо організації робіт по внесенню змін до дого�
вору оренди земельної ділянки від 29.05.2006 № 79�6�00426.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 28.09.2006 № 94/151 

“Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “Вікторія” земельної ділянки 

для реконструкції нежитлової будівлі 
під офісноHжитловий комплекс з об’єктами 

соціальноHпобутового призначення та паркінгом 
на вул. Дегтярівській, 9, будівля 4, літ. “Л” 

у Шевченківському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 100/1155 від 19 лютого 2009 року

Враховуючи клопотання товариства з обмеженою відповідальністю “Вікторія” від 15.01.2007 № 173/01,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
28.09.2006 № 94/151 “Про передачу товариству з обмеже�
ною відповідальністю “Вікторія” земельної ділянки для ре�
конструкції нежитлової будівлі під офісно�житловий ком�
плекс з об’єктами соціально�побутового призначення та
паркінгом на вул. Дегтярівській, 9, будівля 4, літ. “Л” у Шев�
ченківському районі м. Києва”, а саме: слова “для рекон�
струкції нежитлової будівлі під офісно�житловий комплекс з
об’єктами соціально�побутового призначення та паркінгом”
замінити словами “для реконструкції нежитлової будівлі під
офісний комплекс з вбудовано�прибудованими приміщен�
нями громадського призначення та паркінгом”.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Вікторія”
у місячний термін звернутись до Головного управління зе�
мельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) з клопотанням щодо орга�
нізації робіт по внесенню змін до договору оренди земель�
ної ділянки від 21.03.2007 № 91�6�00637.

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

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про встановлення та погодження тарифів 
на послуги з вивезення побутових відходів 

для інших споживачів
Розпорядження № 1298 від 18 листопада 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про відходи”, “Про житлово�
комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 “Про затвердження По�
рядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів” (із змінами і доповненнями) з ме�
тою недопущення збитковості суб’єктів господарювання, які надають послуги з вивезення побутових від�
ходів, внаслідок зміни економічних умов, які відбулися протягом строку дії тарифів, що призвели до під�
вищення витрат, пов’язаних з вивезенням побутових відходів, в межах функцій органу місцевого самовря�
дування:

1. Встановити тарифи на послуги з вивезення побутових
відходів, що надаються підприємствами для інших спожи�
вачів, що додаються.

2. Погодити тарифи на послуги з вивезення побутових
відходів, що надаються підприємствами для інших спожи�
вачів, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, Тарифи на по�
слуги з вивезення побутових відходів для інших спожива�
чів, що надаються підприємствами, які встановлені та по�
годжені розпорядженням виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) від
11.12.2008 № 1723.

4. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлен�
ня в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова Л. Черновець ий

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 18 листопада 2009 року № 1298

Тарифи 
на послуги з вивезення побутових відходів, 

що надаються підприємствами

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№
п/п

Підприємства Тариф, рн і оп. за 1 б. м

Інші споживачі

без ПДВ з ПДВ

1 КП "Автотранспортне підприємство"
Шевчен івсь ої районної м. Києві ради

21,23 25,48

ПОГОДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 18 листопада 2009 року № 1298

Тарифи 
на послуги з вивезення побутових відходів, 

що надаються підприємствами
№
п/п

Підприємства Тариф, рн і оп. за 1 б. м

Інші споживачі

без ПДВ з ПДВ

1 ЗАТ "Спец ом нтехні а" 20,23 24,28

2 ТОВ "Фірма "Володар-Роз" 19,80 23,76

3 ТОВ "Селті " 21,94 26,33

4 ДП "Фірма Альтфатер-Київ" 19,43 23,32

5 ТОВ "Грін о-Київ" 28,11 33,73

6 ВАТ "Київспецтранс" 33,08 39,70

7 ТОВ "Крамар-Рісай лін " 20,11 24,13

8 ТОВ "Е осервіс р п" 15,41 18,49

9 ТОВ "Утілсервіс" 12,10 14,52

10 ТОВ "Компанія "Ні олсан" 16,25 19,50

11 Філіал "Завод "Енер ія" Київенер о" 11,30 13,56

12 ПП "А-Транс" 33,33 40,00

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

КИЇВСЬКА�МІСЬКА�ДЕРЖАВНА�АДМІНІСТРАЦІЯ

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС�НА�ЗАМІЩЕННЯ�ВАКАНТНОЇ�ПОСАДИ�ГОЛОВНОГО�СПЕЦІАЛІСТА�ВІДДІЛУ

З�ПИТАНЬ�ОХОРОНИ�ПРАЦІ�ВИКОНАВЧОГО�ОРГАНУ�КИЇВРАДИ

(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ)

Основні�обов’яз�и:

- забезпеч�є	
омпле
сне	розв’язання	завдань	з	питань	охорони	праці	в	підприємствах,	�становах	та	ор�анізаціях	м.	Києва;

- здійснює	ведення	облі
�	та	аналіз�	причин	нещасних	випад
ів,	професійних	захворювань	та	аварій	на	виробництві,	аналіз�

стан�	безпе
и,	�і�ієни	праці	та	виробничо�о	середовища;

- здійснює	
онтроль	за	дотриманням	роботодавцями	за
онодавства	У
раїни	та	нормативно-правових	а
тів	з	питань	охорони

праці;

- бере	�часть	�	розслід�ванні	�р�пових	нещасних	випад
ів	та	нещасних	випад
ів	із	смертельним	наслід
ом;

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�при�прийнятті��андидатів�на�робот�:

- вища	освіта	відповідно�о	професійно�о	спрям�вання	за	освітньо-
валіфі
аційним	рівнем	ма�істра,	спеціаліста;

- ві
ом	до	35	ро
ів,	стаж	роботи	за	фахом	“охорона	праці”	�	державній	сл�жбі	на	посадах	�оловно�о	слеціаліста	не	менше

3 ро
ів	або	стаж	роботи	�	сфері	“охорона	праці”	в	інших	сферах	е
ономі
и	не	менше	4	ро
ів;

- вільне	
орист�вання	ПК;

Конта
тний	телефон:	254-16-91.

До
�менти	на	�часть	�	
он
�рсі	подаються	до	�правління	
адрової	роботи	і	на�ород	апарат�	ви
онавчо�о	ор�ан�	Київради

(Київсь
ої	місь
ої	державної	адміністрації)	протя�ом	30	днів	з	дня	п�блі
ації	о�олошення	в	�азеті	за	адресою:	01044,	м.	Київ,

в�л.	Хрещати
,	36,	
аб.	1109-а.

Я
що	Ви	бажаєте	взяти	�часть	�	
он
�рсі	на	заміщення	ва
антних	посад,	можна	надіслати	інформацію	з	власними	даними

за	встановленою	формою,	розміщеною	на	офіційном�	веб-порталі	Київсь
ої	місь
ої	влади	www.kmv.gov.ua	на	еле
тронн�	адрес�

kuts@kma.gov.ua,	позначивши	�	темі	листа	своє	прізвище.

Ре�іональне� відділення� ФДМУ� по� м.� Києв�

повідомляє�про�підс�м�и�приватизації�шляхом

ви��п��об’є�тів��р.�А��ом�нальної�власності:

- нежилі	приміщення	площею	233,2	
в.	м	за	адресою:	м.	Київ,

в�л.	 Р�ставелі	Шота,	 26-а,	 літ.	 А,	 приватизовані	юридичною

особою	за	1	793	863,2	�рн,	в	том�	числі	ПДВ	298	977,20	�рн.

- нежилий	 б�дино
	 площею	30,3	 
в.	м	 за	 адресою:	м.	 Київ,

в�л. Р�ставелі	Шота,	26-а,	літ.	В,	приватизований	юридичною

особою	за	161472,0	�рн,	в	том�	числі	ПДВ	26	912,0	�рн.

- нежилий	б�дино
	площею	61,5	
в.	м	за	адресою:	м.	Київ,

в�л. Б�лаховсь
о�о	 А
адемі
а,	 5,	 літ.	 Г,	 приватизований

юридичною	 особою	 за	 342	 576,0	 �рн,	 в	 том�	 числі	 ПДВ

57 096,0	�рн.

ІМБІГ�НАНУ
о�олош�є��он��рс�про�надання�в�оренд���імнат�№415-425�та��оридор�,�що�їх�обмеж�є,

�оловно�о��орп�с��№1�за�адресою:�03680,�Київ,�в�л. Заболотно�о,�150,�за�альною

площею�359��в.�м�для�здійснення�на��ово-дослідних�робіт.�Стартова�ціна�16.68��рн/�в.�м.

Умови� �он��рс�:� зобов’язання	 орендаря	 �
ласти	До�овір	 оренди	 за	 типовим	 зраз
ом,

затвердженим	 постановою	Бюро	Президії	 НАНУ;	 дотримання	 вимо�	 е
спл�атації	 об’є
та;

страх�вання	 приміщення	 на	 весь	 термін	 дії	 оренди	 на	 
ористь	 орендодавця;	 
омпенсація

переможцем	витрат	на	п�блі
ацію	о�олошення	про	
он
�рс;	оплата	авансом	1-�о	місяця	оренди.

Кон
�рс	б�де	проведено	23	�р�дня	2009	р.	о	12.00.	Останній	день	подачі	заяво
	на	�часть	—

22 �р�дня.	З	�сіх	питань	звертатись	за	телефоном	526-96-22;	фа
с	526-07-59.

В	зв’яз
�	з	тим,	що	сертифі
ати	на	систем�	менеджмент�

з�ідно	з	ISO	9001:2000	(реєстраційний	номер	07	100	046278,

чинний	до	2010.09.01),	я
і	видані	2007.11.09	(російсь
ою,

франц�зь
ою	 та	 німець
ою	мовами)	ВАТ “У
рводпрое
т”

ор�аном	з	сертифі
ації	в	системі	TUV	CERT	(м.	Есен,	ФРН)

втрачені,	вважати	їх	недійсними.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно	 до	 п.	 2	 ст.	 2	 За
он�

У
раїни	“Про	порядо
	обрання	на	по-

сад�	 та	 звільнення	 з	 посади	 про-

фесійно�о	 с�дді	 Верховною	Радою

У
раїни”	повідомляємо	про	під�отов-


�	матеріалів	щодо	обрання	Федото-

ва	І�оря	В’ячеславовича	безстро
ово

с�ддею	 Київсь
о�о	 апеляційно�о

адміністративно�о	с�д�.

Втрачене	Свідоцтво	про	пра-

во	власності,	серія	ККВ	№ 4474,

від	18.06.1997	ро
�,	видане	�о-

ловним	�правлінням	житлово�о

забезпечення	на	підставі	на
а-

з�	№75-с	 від	 11.03.1997	ро
�

на	 ім’я	П��ач	 Тамари	 Іванівни

вважати	недійсним.

Втрачений	технічний	пас-

порт	 на	 
вартир�	№12	 по

в�л.	Ломоносова, б�д. 58	на

ім’я	Ситни
	Ірини	Геор�іївни

вважати	недійсним.

Втрачене	свідоцтво	на	право

власності,	 видане	на	підставі

На
аз�	 Головно�о	 �правління

житлово�о	забезпечення	№467-

С/КІ,	 на	 
вартир�	 №12	 по

в�л. Ломоносова, б�д.	 58	 на

ім’я Ситни
	 Ірини	 Геор�іївни

вважати	недійсним.

� Посвідчення	 лі
відатора	 на	ЧАЕС,	 
ате�орія	 2,

серія А, № 281959	на	 ім’я	Бой
а	 Івана	Михайло-

вича	вважати	недійсним.

Відповідно	до	п.	2	ч.	1	ст.	2	За
он�	У
раїни	“Про	обрання	на	посад�	та	звільнення	з

посади	професійно�о	с�дді	Верховною	Радою	У
раїни”	від	18	березня	2004	№ 1625-IV

Апеляційний	с�д	м.	Києва	повідомляє	про	під�отов
�	матеріалів	щодо	обрання	с�ддею

Апеляційно�о	с�д�	м.	Києва	безстро
ово	Головачова�Ярослава�Вячеславовича.

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно	з	постановою	Кабінет�	Міністрів	У
раїни	від	15.08.2005	№ 745	“Про	перехід	до	єдиних	тарифів	на	еле
тричн�

енер�ію,	що	відп�с
ається	споживачам”	та	постановою	НКРЕ	від	25.11.2009	№	1326	роздрібні	тарифи	на	еле
троенер�ію

для	споживачів	(
рім	населення)	з	�рах�ванням	�раничних	рівнів	при	пост�повом�	переході	до	форм�вання	єдиних

роздрібних	тарифів	для	споживачів	на	території	У
раїни	�	�р�дні�2009�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1��р�дня�2009�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

з�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

з

ПДВ�

Всі	споживачі,	
рім	населення	та	населених	п�н
тів,

місь
о�о	еле
трично�о	транспорт�,	
оп./
Вт�од

46,17 9,23 55,4 61,30 12,26 73,56

Еле
трифі
ований	місь
ий	транспорт,	
оп./
Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата	 за	 перевищення	 до�овірної	 величини

пот�жності	—	в	дво�ратном��розмірі�за	1	
Вт	з�ідно

з	За
оном	 У
раїни	 “Про	 внесення	 змін	 до	За
он�

У
раїни	 “Про	 еле
троенер�ети
�”	 від	 23.06.2005

№ 2706	та	Постановою	НКРЕ	№	558	від	26.07.2005,

�рн/
Вт

25,78 25,78	

Для� тризонних� тарифів, диференційованих	 за

періодами	 час�,	 встановлюються	 та
і	 тарифні


оефіцієнти	(Постанова	НКРЕ	№ 529	від	19.07.2005):

� Нічний	період

� Напівпі
овий	період

� Пі
овий	період

0,35

1,02

1,68

Межі�тарифних�зон:�

з	23.00	до	6.00

з	6.00	до	8.00

з	10.00	до	17.00

з	21.00	до	23.00

з	8.00	до	10.00

з	17.00	до	21.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих	 за

періодами	 час�,	 встановлюються	 та
і	 тарифні


оефіцієнти	(Постанова	НКРЕ	№ 529	від	19.07.2005):

� Нічний	період

� Денний	період

0,4

1,5

Межі�тарифних�зон:�

з	23.00	до	7.00

з	7.00	до	23.00

АК�“Київенер�о”
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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 2263
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Áåç øàíñ³â äëÿ îïîíåíò³â
Áîêñåðè êè¿âñüêîãî êëóáó “Åë³ò-áîêñèíã”
âèãðàëè âñ³ áî¿ ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó

Â³äêðèºòüñÿ îñâ³òíÿ ñåñ³ÿ ªâðîïåéñüêîãî
ìîëîä³æíîãî ïàðëàìåíòó

Ìîëîäü ªâðîïè çáåðåòüñÿ ó Êèºâ³

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî
òðåíåðà áîêñåðñüêîãî
êëóáó "Åë³ò-áîêñèíã",
êîëèøíüîãî ÷åìï³îíà
ñâ³òó ñåðåä ïðîôåñ³îíà-
ë³â Àíäð³ÿ Ñèíåïóïîâà,
äî ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó
â Êèºâ³ éîãî ï³äîï³÷í³
ãîòóâàëèñÿ â Êðèìó, äå
ïðîâåëè äâîòèæíåâèé
çá³ð. "Óñå çàïëàíîâàíå
íàì âäàëîñÿ âò³ëèòè â
æèòòÿ. Äóæå äîïîìîãëà
ïîãîäà — ñîíöå, òåïëå
ìîðå. Ï³ä ÷àñ òðåíóâàëü-
íîãî ïðîöåñó ãîëîâíèé
àêöåíò ðîáèëè íà çàãàëü-
íó ô³çè÷íó ï³äãîòîâêó,
àëå ³ ïðî òàê çâàíó øêî-
ëó — ðîáîòó íà ñíàðÿäàõ
³ â ïàðàõ — òåæ íå çàáó-
ëè",— ðîçïîâ³â Àíäð³é
Ñèíåïóïîâ.

Ïî ïðè¿çä³ ç Êðèìó
áîêñåðè "Åë³ò-áîêñèíãó"
ï³äãîòîâêó ïðîäîâæèëè
âäîìà, òîæ ï³ä³éøëè äî
çìàãàíü ó ÷óäîâ³é ôîðì³.

Ó öüîìó ìîãëè ïåðåñâ³ä-
÷èòèñÿ ÷èñëåíí³ ïðè-
õèëüíèêè áîêñó, ÿê³
ïðèéøëè äî íîâîãî áîê-
ñåðñüêîãî çàëó "Åë³ò-áîê-
ñèíãó" íà âóëèö³ ×åðâî-
íîòêàöüê³é. Óñ³ ñ³ì ïî-
ºäèíê³â çàê³í÷èëèñÿ ïå-
ðåìîãîþ ãîñïîäàð³â ðèí-
ãó, çîêðåìà ³ ãîëîâíèé
ïîºäèíîê áîêñåðñüêîãî
òóðí³ðó â ñóïåðëåãê³é âà-
ç³, â ÿêîìó Âàëåíòèí Êóö
ïåðåì³ã ðîñ³ÿíèíà Îëåê-
ñàíäðà Ñàëòèêîâà òåõí³÷-
íèì íîêàóòîì ó äðóãîìó
ðàóíä³.

Çàëèøèâñÿ çàäîâîëå-
íèé ï³äñóìêàìè ì³æíà-
ðîäíîãî áîêñåðñüêîãî
òóðí³ðó ³ ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð "Åë³ò-áîêñèí-
ãó" Âàëåð³é Øóìàê: "Äó-
æå ðàäèé çà êîæíîãî ç
íàøèõ õëîïö³â. Âîíè
ïîñòàðàëèñÿ íà ñëàâó,
ïîñòîÿëè çà ÷åñòü êëóáó.
Ùî ñòîñóºòüñÿ Âàëåíòè-
íà Êóöà, òî ìè ðîçïî÷è-
íàºìî ïåðåãîâîðè ïðî
ïðîâåäåííÿ íàïðèê³íö³
ëþòîãî íà ïî÷àòêó áåðåç-

íÿ íàñòóïíîãî ðîêó éîãî
ïîºäèíêó çà îäèí ç àâòî-
ðèòåòíèõ òèòóë³â. Ðàäóº
òå, ùî ñüîãîäí³ ìè ïðå-
çåíòóâàëè íàø íîâèé çàë
íà âóëèö³ ×åðâîíîòêàöü-

ê³é. Óñ³, õòî â íüîìó ïî-
áóâàâ, ïåðåñâ³ä÷èëèñÿ —
çà ³íôðàñòðóêòóðîþ íî-
âå ì³ñöå äëÿ òðåíóâàíü ³
ïîºäèíê³â íå ìàº àíàëî-
ã³â ó ªâðîï³"

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

У четвер, 3 р дня, в Ко-
лонній залі Київсь ої місь-
ої державної адміністрації
відб деться церемонія від-
риття 4-денної освітньої
сесії міжнародної молодіж-
ної ромадсь ої ор анізації
"Європейсь ий молодіж-
ний парламент — У раїна"
(ЄМП — У раїна) "Діало
між льт рами — шлях до
толерантності та демо ра-
тії".

Íà êîíôåðåíö³þ çáåðóòüñÿ ïî-
íàä 100 ìîëîäèõ ó÷àñíèê³â ³ç 25
ì³ñò Óêðà¿íè, à òàêîæ 50 ïðåäñòàâ-

íèê³â ç áàãàòüîõ ºâðîïåéñüêèõ êðà-
¿í. Óêðà¿íñüêèõ äåëåãàò³â ïðåäñòàâ-
ëÿþòü íàéàêòèâí³ø³ ó÷àñíèêè ïåð-
øîãî òà äðóãîãî åòàï³â Âñåóêðà¿í-
ñüêîãî òóðó ªÌÏ â Óêðà¿í³, ùî â³ä-
áóâàëèñÿ â êâ³òí³ òà âåðåñí³ 2009
ðîêó. Êîíôåðåíö³ÿ, ùî ï³äáèâàº
ï³äñóìêè öüîãîð³÷íîãî òóðó, äàñòü
çìîãó ìîëîäèì óêðà¿íöÿì â³ä÷óòè
ñïðàâæí³é ì³æíàðîäíèé äóõ ñåñ³é
ªâðîïåéñüêîãî ìîëîä³æíîãî ïàð-
ëàìåíòó. Ãîëîâí³ ïð³îðèòåòè
ªÌÏ — íàâ÷èòè ìîëîäèõ ëþäåé
ïðàöþâàòè â êîìàíä³, ðîçðîáëÿòè
ïîë³òè÷í³ äîêóìåíòè òà ñòâîðþâà-
òè âëàñí³ ïðîåêòè, áðàòè ó÷àñòü ó
äåáàòàõ, áóòè â êóðñ³ àêòóàëüíèõ
ì³æíàðîäíèõ òåì. Íàïðèê³íö³ ñåñ³¿,
ó íåä³ëþ, ï³äñóìêè ïîä³¿ ï³ä³á’º Ãå-
íåðàëüíà àñàìáëåÿ. Ñåðåä ãîëîâíèõ
òåì ³ ïðîåêò³â, ùî ¿õ ï³äãîòóâàëà
óêðà¿íñüêà äåëåãàö³ÿ,— ïðîåêòè ç

äîïîìîãè ä³òÿì-ñèðîòàì, ³íâàë³äàì,
îçåëåíåííÿ òà î÷èùåííÿ ì³ñò.

Íà öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ ìîëî-
ä³æíî¿ ñåñ³¿ áóäóòü ïðèñóòí³ ïî-
âàæí³ ì³æíàðîäí³ òà óêðà¿íñüê³
ïîë³òèêè ³ äèïëîìàòè. 85 â³äñîò-
ê³â êîøò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ñåñ³¿ â
Êèºâ³ íàäàëî Ì³í³ñòåðñòâî çîâ-
í³øí³õ ñïðàâ Í³ìå÷÷èíè, à ñàìå
â³äêðèòòÿ â³äáóäåòüñÿ çà ï³äòðèì-
êè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ. Íàãà-
äàºìî, ùî ªâðîïåéñüêèé ìîëî-
ä³æíèé ïàðëàìåíò — óí³êàëüíèé
íàâ÷àëüíèé ïðîåêò, ùî îá’ºäíóº
32 íàö³îíàëüí³ êîì³òåòè êðà¿í ªâ-
ðîïè, à ç 2000 ðîêó — ³ Óêðà¿íó.
Ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿ çä³éñíþºòü-
ñÿ ï³ä ïàòðîíàòîì Ãåíåðàëüíîãî
ñåêðåòàðÿ Ðàäè ªâðîïè Òåðð³ Äå-
â³ñà òà Ïðåçèäåíòà ªâðîïåéñüêî-
ãî ïàðëàìåíòó ªæè Áóçåêà

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè íåâåëèêèé äîù.

Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+5...+11°Ñ, âíî÷³ +3...+5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +13°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +12...+13°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +6...+9°Ñ,
âíî÷³ +2...+4°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +7...+8°Ñ, âíî÷³
+5...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåí-
íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+5°Ñ, âíî÷³ +3...+4°Ñ

На ринзі відб валися запе лі бої

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 1 ãðóäíÿ
День сповнений несподівано . Не впадайте від-
чай, спо ійно сприймайте сюрпризи небес, я і
вчать розвивати вн трішній зір. Адже все прорах -
вати з пра тичним прицілом неможливо. Щасливий
збі обставин треба не лише засл жити, а й відч ти
чистою д шею. Вечір присвятіть в ам ванню інфор-
маційно о олод .

ОВНИ, пра ніть д шевно о спо ою та поб тово о омфорт . Ство-
рення вн трішньої армонії на часі, і я що прибор аєте матеріаль-
ні апетити, рівноваживши бажання і можливості й діставши мар
висо о о професіонала, все с ладеться я най раще.
ТЕЛЬЦІ, се рет вашо о спіх поля ає в мінні взяти вчасно се-

бе в р и та під онтроль сит ації, я і ди т ватим ть свої вимо и.
Продемонстр йте оточенню залізн волю д ха, здоровий л зд і
блис чий хист ор анізатора. Спирайтеся на др зів, їхня допомо а
надійде своєчасно.
БЛИЗНЯТА, пере ляньте пріоритети в сфері ар'єри. Уважно про-

аналіз йте професіональн діяльність, вивчіть нові пропозиції, від-
сійте непотрібне, адже нині ви під впливом оманливих с джень. Мо-
жете зробити неправильний вибір. Я що вас про щось просять, не
відмовляйте, а допоможіть. Це потрібно для розв'язання армічних
в злів.
РАКИ, тр довий марафон розпалі! Працюйте, заробляйте ро-

ші, а не засм ч йтеся з привод сердечних невдач. Ш ати фінан-
сових по ровителів серед др зів не варто. Ваш спіх ється в да-
ле их раях.
ЛЕВИ, охання, робота, дім, сім'я — все сплелося в т ий л -

бо . Чи вистачить сил із сім впоратися? Певно та , ос іль и ваш
пот жний життєвий енератор працює на ма симальних обертах. Пе-
ред сім солдатсь ий виш іл на сл жбі та творчий підхід до справ!
ДІВИ, від вас вима ається не іль ість, а творча я ість роботі.

По ажіть фахов ори інальність, прибор айте амбіції, під лючіть ар-
тистизм чарівності і нама айтеся б ти з сіма за панібрата! Влаш-
тов вати с переч и не варто. Кожен має право на власн точ зо-
р , тож не рити йте опонентів, а поважайте їхні д м и, там є зер-
но істини.
ТЕРЕЗИ, можливий шт рм фінансових проблем. Розрах йтеся з

бор ами. Це альмо вашо о розвит . Баланс приб т ів і витрат
візьміть під с ворий онтроль. Рідна домів а потреб є моральних і
рошових апіталов ладень, тож не жалійте нічо о заради щастя в
сім'ї. Бла опол ччя родини — це святе. Саме від домашніх вам на-
дійд ть перспе тивні прое ти.
СКОРПІОНИ, не воюйте, перетворюючи професіональн арен

на поле битви. Полюбіть своїх недр ів. Ви здатні роз ледіти ці а-
вин в с перни і несподівано проб дити симпатію, чим обез-
зброїте он рента, спон авши йо о піти на миров .
СТРІЛЬЦІ, л арні і ри на сл жбі не обіцяють бажаної перемо-

и. Швидше вас очі є "нічия": ожен залишиться при своїх інтере-
сах. Втім, я що вам хтось морально зобов'язаний чи винен роші,
можете з чистою совістю на адати про бор , виставити претензії.
Це армічна мова дня.
КОЗОРОГИ, не дозволяйте, аби між вами (др зями чи оханими)

пробі ла чорна іш а. Рятівним олом за та ої сит ації б де ваша
винахідливість. У ритичний момент розрядіть атмосфер жартів-
ливим фо сом чи ці авою новиною. Пле айте в серці любов та
ставтеся до перебі подій я до весело о розважально о спе та -
лю.
ВОДОЛІЇ, я що начальство з хвало " идає", не виплач є зарпла-

т , претензіями справам не зарадиш. То зна , що треба змінити
страте ію дій. На щастя, несподівано з'являться перспе тивні мож-
ливості, а вибір під аже інт їція. Тіль и ч жі поради не беріть за ос-
нов .
РИБИ, дос оналюйте фахові навич и, бо ар'єрне сходження на-

бирає обертів. Варто с оротити дистанцію з ерівним персоналом.
Тісніше онта т йте з шефом, демонстр ючи свою ділов омпетент-
ність. Нині б дь-я і стос н и мають нести раціональн ористь: по-
знайомились із б дь- им — з'яс йте їхні пра тичні можливості, щоб
задіяти їх заради реалізації власних потреб. У вас мають б ти др -
зі не на словах, а на ділі

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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Ðåçóëüòàòè ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó, ÿêèé
ïðîâ³â êëóá "Åë³ò-áîêñèíã" (ó âñ³õ

ïîºäèíêàõ ïåðåìîãëè ãîñïîäàð³ ðèíãó,
¿õ âêàçàíî ïåðøèìè)

Ãîëîâíèé á³é:
Валентин К ц (У раїна) — Оле сандр Салти ов (Ро-

сія), с перле а ва а, перемо а но а том.

Ïîºäèíêè àíäåðêàðòà:
Данияр Гани (У раїна) — Оле сандр Литва (У ра-

їна), ле а ва а, перемо а но а том.
І ор Фаніян (У раїна) — Оле Кр ть о (У раїна), с -

пернапівсередня ва а.
Тим р Ах ндов (У раїна) — Марсель Касимов (Ро-

сія), напівле а ва а.
Ві тор Постол (У раїна) — Віталій Ольхови (Росія),

с перле а ва а, перемо а жорст им но а том.
Андрій Шамансь ий (У раїна) — Сафо Бобораджа-

бов (Росія), с пернапівсередня ва а.
Дмитро К чер (У раїна) — Василь Кондор (У раїна),

важ а ва а, перемо а но а том.

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ "Õðåùàòèêà"

Мин лої с боти, 28
листопада, на рин
столично о бо сер-
сь о о л б "Еліт-
бо син " відб вся
представниць ий
міжнародний т рнір.
У йо о рам ах б ло
проведено сім по-
єдин ів, я их ос-
подарі рин зма а-
лися з с перни ами
із У раїни та Росії.
Ці аві бої за інчили-
ся повною перева-
ою представни ів
л б "Еліт-бо -
син ", я і не відда-
ли опонентам жод-
ної перемо и.


