
хрещатик
№172 (3618) середа, 9 грудня 2009 року київська муніципальна газета

Ïåðøèé ñí³ã 
ïðèãàëüìóâàâ ñòîëèöþ
Áåçâ³äïîâ³äàëüí³ âîä³¿ ñòâîðèëè çàòîðè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Перший нетривалий сні
став випроб ванням для
столичних водіїв. Я ви-
явилось, більшість із них
не всти ли поміняти літні
шини автіво на зимові.
Том р хатися в лицями
довелося обережно й по-
вільно, через що в дея их
місцях вини али затори
чи "тя н ч и". Тим часом
місь і дорожні сл жби
особливих проблем не
відч ли. Вони отові до
більших сні опадів та не-
оди. Наразі на с ладах
збері ається понад 30 ти-
сяч тонн реа ентів, а по-
над 400 одиниць спецтех-
ні и отові працювати в
цілодобовом режимі.

Ó÷îðà â ñòîëèö³ âèïàâ ïåð-
øèé ñí³ã. Ùîïðàâäà, ÷åðåç
ïëþñîâó òåìïåðàòóðó â³í øâèä-
êî é ðîçòàíóâ. Îäíàê íåòðèâàë³
îïàäè äîäàëè êëîïîò³â äîðîæ-
í³ì ñëóæáàì, ïðàö³âíèêàì ÄÀ²
òà âîä³ÿì. Àäæå ïîäåêóäè, â çà-
ïðóäæåíèõ àâò³âêàìè ì³ñöÿõ,
îäðàçó óòâîðèëèñÿ çàòîðè. Ôà-
õ³âö³ êàæóòü, ùî â “òÿãíó÷êàõ”
çà òàêî¿ ïîãîäè âèíí³ âîä³¿ —
áàãàòî õòî ç íèõ íå çàì³íèâ ë³ò-
í³ øèíè íà çèìîâ³.

Ó êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿
“Êè¿âàâòîäîð” ñòâåðäæóþòü, ùî
òóðáîò ïåðøèé ñí³ã ¿ì íå äîäàâ.
Ïðî îïàäè çíàëè çàâ÷àñíî, àäæå
ïîïåðåäíüî îòðèìóþòü ³íôîð-
ìàö³þ ç Ã³äðîìåòöåíòðó Óêðà-
¿íè.

“Àâðàëó íå ñïîñòåð³ãàëîñÿ,—
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâíèé
³íæåíåð “Êè¿âàâòîäîðó” Âàñèëü
Ìåëüíè÷åíêî. — Ñèòóàö³ÿ â
ðàéîíàõ áóëà íåîäíàêîâîþ. Àëå
ïåðøèé ñí³ã íå ñòâîðèâ ïðîá-
ëåì ó÷àñíèêàì ðóõó. Òà é äî-
ðîæí³ ñëóæáè ïðàöþâàëè â íîð-
ìàëüíîìó ðåæèì³”. Äî âåëèêèõ
ñí³ãîïàä³â, à âîíè, äî ñëîâà, ìî-
æóòü íåçàáàðîì áóòè â Óêðà¿í³,
ñòîëè÷í³ äîðîæí³ ñëóæáè ãîòî-
â³. Ïàí Ìåëüíè÷åíêî ïîâ³äî-
ìèâ, ùî äëÿ öüîãî âñ³ ðàéîíè
çàáåçïå÷åíî ïîòð³áíîþ ê³ëüê³ñ-
òþ ðåàãåíò³â òà ñïåöòåõí³êîþ.
“Íà âèïàäîê íåãîäè íà ñêëàäàõ
çáåð³ãàºòüñÿ ïîíàä 30 òèñÿ÷
òîíí ñîë³, — ðîçïîâ³â â³í. — À
ðîç÷èùàòè äîðîãè çìîæóòü ó ö³-
ëîäîáîâîìó ðåæèì³ ïîíàä 
400 îäèíèöü ñí³ãîíàâàíòàæóâà-
÷³â, ñîëåðîçêèäà÷³â, ãðåéäåð³â, 
òðàêòîð³â”
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Малень ий сні став вели ою проблемою і випроб ванням для водіїв з літньою мою, ом нальни и до зими отові
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Ðîçïî÷àâñÿ ñåì³íàð äëÿ ì³ñò,
ùî ïðèéìàòèìóòü ªâðî-2012

Ó÷îðà â Êèºâ³ ðîçïî÷àâñÿ îðãàí³çîâàíèé
ÓªÔÀ òà Ì³ñöåâèì îðãàí³çàö³éíèì êîì³òå-
òîì "ªâðî-2012 Óêðà¿íà" ñåì³íàð äëÿ ì³ñò,
ùî ïðèéìàòèìóòü ôóòáîëüíèé ÷åìï³îíàò.
Åêñïåðòè ÓªÔÀ íà ÷îë³ ç äèðåêòîðîì äåïàð-
òàìåíòó ç ïèòàíü ñïîíñîðñòâà òà ïðîñóâàí-
íÿ çàõîä³â òóðí³ðó Àëàíîì Ð³äë³ ïîä³ëÿòüñÿ
äîñâ³äîì ùîäî ó÷àñò³ ì³ñò â îðãàí³çàö³¿ òà
ïðîâåäåíí³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ïîïåðåäí³õ
÷åìï³îíàò³â ªâðîïè ç ôóòáîëó. Öå ñòîñóºòü-
ñÿ ïðîìîö³¿ òóðí³ðó íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà, ðåê-
ëàìíî¿ òà ìàðêåòèíãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðèÿí-
íÿ â îðãàí³çàö³¿ ôàí-çîí òà ³íøèõ çàõîä³â.
Ïðåäñòàâíèêè óêðà¿íñüêèõ ì³ñò ïðåäñòàâëÿòü
ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçòàøóâàííÿ îô³ö³é-
íèõ ôàí-çîí, à òàêîæ ïðîçâ³òóþòü ïðî âè-
êîíàííÿ ãàðàíò³éíèõ çîáîâ'ÿçàíü

Îëåñü Äîâãèé ïðèâ³òàâ 
íàéêðàùèõ óïðàâë³íö³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

У понеділо в сесійній
залі Київради відзнача-
ли День місцево о са-
мовряд вання. Найдо-
стойнішим співробітни-
ам апарат Київради
вр чили відзна и місь-
о о олови. Почесні
рамоти цьо о дня от-
римали Валентина Ан-
тоню , Алла Безноси ,
Єв ен Пилипен о, Во-
лодимир Сми , Віталій
Т ачен о, подя и вр -
чили Наталії Войнало-
вич, Владислав З б-
цю, Оле сандр По-
тьом ін , Наталії Р -
ден о.

Ïðèâ³òàâøè ïðèñóòí³õ, çà-
ñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåñü Äîâãèé çàçíà÷èâ, ùî
íàïðóæåíà é íàïîëåãëèâà ðî-
áîòà êîëåêòèâó íå çàëèøèëà-
ñÿ íåïîì³÷åíîþ Ïðåçèäåíòîì
Óêðà¿íè, äåïóòàòàìè Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè, ÃÓ äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè â Êèºâ³.

"Ìàëî õòî çíàº ïðî Äåíü
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,—
ñêàçàâ ïàí Äîâãèé.— Àëå ñà-
ìå ëþäè, ÿê³ ïðàöþþòü â éî-
ãî îðãàíàõ, â³äïîâ³äàþòü ïðàê-
òè÷íî çà âñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ
â ì³ñò³". Çà ñëîâàìè ñåêðåòà-
ðÿ Êè¿âðàäè, ïîïðè ïîë³òè÷-
í³ ïåðèïåò³¿, ïðîáèâàþ÷³ ÷èñ-
ëåíí³ ïåðåïîíè, êîëåêòèâó

âäàëîñÿ ïîêàçàòè ñâîþ âèñî-
êó ïðàöåçäàòí³ñòü. "ßê ïðè-
êëàä, Êè¿âðàäà çìîãëà îá'ºä-
íàòè íàâêîëî ñåáå òà ñâî¿õ ð³-
øåíü ð³çí³ â ìàñøòàá³ êðà¿íè
ïîë³òè÷í³ ñèëè, — çàóâàæèâ
Îëåñü Äîâãèé.— Òàêèì ÷è-

íîì ìè ïðîäåìîíñòðóâàëè,
ùî Êè¿â íàâ³òü â óìîâàõ åêî-
íîì³÷íî¿ êðèçè âèêîíóâàâ ³
âèêîíóº âñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ïå-
ðåä êèÿíàìè, íàñàìïåðåä ñî-
ö³àëüí³". Íàðàç³ âäàëîñÿ ñòâî-
ðèòè ñèëüíó, ïðàöüîâèòó,

çãóðòîâàíó êîìàíäó, çäàòíó
çðîáèòè áàãàòî ùî.

Ñâÿòî óïðàâë³íö³ â³äçíà÷è-
ëè ³ â ðàéîíàõ. Çîêðåìà â Äåñ-
íÿíñüêîìó íàéêðàùèì ó÷íÿì
äîçâîëèëè äâ³ ãîäèíè ïîáóòè
÷èíîâíèêàìè

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТÏðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

ç Äíåì ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ

Øàíîâí³ äðóç³!
Ïðèéì³òü ìî¿ ùèð³ â³òàííÿ ç íàãîäè ñâÿò-

êóâàííÿ Äíÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ!
Ìè äóæå ö³íóºìî âèñîêîïðîôåñ³éíó, ñóì-

ë³ííó ïðàöþ òðóä³âíèê³â íèâè ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ — ï³äâàëèíè ÷³òêîãî ïîðÿäêó
³ çëàãîäæåíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ óñüîãî äåð-
æàâíîãî ìåõàí³çìó. Âàø âíåñîê ó ðîçáóäîâó
êðà¿íè òà çä³éñíåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ïåðå-
òâîðåíü ó ñóñï³ëüñòâ³ º ñïðàâä³ âàãîìèì. Ñà-
ìå íà âàñ ïîêëàäåíî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ñòàí òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä, çà áëàãîïîëó÷÷ÿ êèÿí òà ñòâîðåííÿ
äëÿ íèõ êîìôîðòíèõ óìîâ æèòòÿ òà ïðàö³.
Óïåâíåíèé, ùî îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ Êèºâà ìàþòü âèñîêèé àâòîðèòåò ³
ïîâàãó â ìåøêàíö³â ñòîëèö³. Ó öåé ñâÿòêî-
âèé äåíü áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ðî-
äèííîãî çàòèøêó, ìèðó, çëàãîäè òà òâîð÷î¿
íàñíàãè â ïîâñÿêäåíí³é ñïðàâ³ — çì³öíåíí³
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Щиро ваш
Київсь ий місь ий олова

Леонід Черновець ий

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Киянам, я і з вадами зор , сл -
х та опорно-р хово о апарат
не сидять без діла, а працюють
на підприємствах, незабаром
доведеться зас ати р ави. Їхні
я існі і до то о ж двічі дешевші
від анало ічних товари з наст п-
но о ро за ма симальною ці-
ною п ватим ть ом нальні
підприємства та всі стр т рні
підрозділи місь ої і районних
адміністрацій. Їхні ерівни и вчо-
ра же о лян ли пропоновані то-
вари на міні-виставці мерії. На
д м першо о заст пни а оло-
ви КМДА Ірени Кільчиць ої, -
п вати товари в людей з обме-
женими фізичними можливостя-
ми — е ономічно ви ідний оспо-
дарсь ий ро і водночас вели а
моральна підтрим а для них.

Êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, ë³êàðí³, çà-
êëàäè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³ ïðîñòî ï³ä-
ïðèºìñòâà Êèºâà íåçàáàðîì êóïóâàòè-
ìóòü âèðîáè ëþäåé ç âàäàìè ñëóõó, çîðó
÷è îïîðíî-ðóõîâî¿ ñèñòåìè. Ó òîìó, ùî

âîíè âèãîòîâëÿþòü ïðîñò³, àëå âîäíî÷àñ
ïîòð³áí³ òà ÿê³ñí³ ðå÷³, ìîæíà áóëî ïå-
ðåêîíàòèñÿ íà ì³í³-âèñòàâö³ â ÊÌÄÀ.

"Ç ³í³ö³àòèâè ìåðà äâà òèæí³ òîìó ìè
ïðîâåëè òàêó âåëèêó âèñòàâêó â Ïàëàö³
ñïîðòó. Òðåáà, ùîá óñ³ áà÷èëè ³ ðîçóì³-
ëè, ùî ïðîäóêö³ÿ, ÿêó âèãîòîâëÿþòü ëþ-
äè ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñ-
òÿìè, ìîæå áóòè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîþ,
à ñàì³ âèðîáè ìàþòü âèñîêó ÿê³ñòü ³ äî-
ñòóïíó ö³íó",— ðîçïîâ³ëà ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, äëÿ ì³ñüêî¿ âëàäè âàæëè-
âî íå ò³ëüêè íàäàâàòè ³íâàë³äàì ñîö³àëü-
íó äîïîìîãó, à é óñ³ëÿêî ï³äòðèìóâàòè ¿õ
ó áàæàíí³ æèòè ïîâíîö³íî. "Âîíè, ÿê ³ êî-
æåí, õî÷óòü â³ä÷óâàòè ñåáå ïîòð³áíèì, ðî-
áèòè ùîñü äëÿ ³íøèõ. Îòðèìóâàòè íå ìè-
ëîñòèíþ, à çàðîáëåíó ñâî¿ ðóêàìè çàð-
ïëàòíþ",— çàçíà÷èëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà.

Çàïðîøåíèõ íà âèñòàâêó ç³áðàëàñÿ ö³ëà
Êîëîííà çàëà — çàñòóïíèêè ìåðà, êåð³â-
íèêè ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, ãîëîâí³ ë³êàð³,
êåð³âíèêè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ãî-
ëîâè ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é. "Ì³ñòî íà-
ñïðàâä³ çàêóïîâóº íåéìîâ³ðíó ê³ëüê³ñòü òî-
âàð³â áþäæåòíèì êîøòîì — ãàí÷³ðêè äëÿ
ìèòòÿ ï³äëîãè, ãóáêè, çàõèñíèé îäÿã. Òî
÷îìó á íå äîìîâèòèñÿ ïðî âñå öå ç ÓÒÎÃ
òà ÓÒÎÑ? Âîíè æ íå ïðîñÿòü äàòè ¿ì ãðî-
øåé, à ïðîïîíóþòü ïîòð³áí³, ÿê³ñí³ òîâà-
ðè, òà ùå é çíà÷íî äåøåâøå. Öå êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíà ïðîäóêö³ÿ, ³ êóïóâàòè ¿¿
ç îäíîãî áîêó — ãîñïîäàðñüêèé êðîê, áî

åêîíîì³÷íî âèã³äíî, à ç ³íøîãî — âåëèêà
ìîðàëüíà ï³äòðèìêà öèì ëþäÿì",— ïîÿñ-
íèëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Ï³ä ÷àñ âèñòàâêè áóëè ïîïåðåäí³ äîìî-
âëåíîñò³ ïðî òå, ùî Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ çìîæå çàêóïîâóâàòè äëÿ ìåäè÷-
íèõ çàêëàä³â õàëàòè, çàñîáè çàõèñòó ³ ï³ä-
íîñè. Óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ çãîëîñèëîñÿ êóïóâàòè ðîçåòêè, êàáåë³
äëÿ åëåêòðîìåðåæ òîùî. Ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî
òåæ çíàéøîâ íà âèñòàâö³ áàãàòî ÷îãî ö³-
êàâîãî. "Æèëåòè äëÿ áóä³âåëüíèê³â, ùî
ïðàöþþòü íà "Îë³ìï³éñüêîìó", êóïóâàëè
ïî 80 ãðèâåíü, à òóò â³í ëèøå 35 ãðèâåíü
êîøòóº",— çäèâóâàâñÿ ãîëîâíèé ãîñïî-
äàðíèê ì³ñòà. Â³í äîäàâ, ùî íàéáëèæ÷èì
÷àñîì óñ³ êîìóíàëüí³ ñòðóêòóðè òà ï³äðîç-
ä³ëè àäì³í³ñòðàö³¿ ä³ñòàíóòü äîðó÷åííÿ
âèâ÷èòè ïðîïîçèö³¿ ï³äïðèºìñòâ, äå ïðà-
öþþòü ³íâàë³äè, ùîá îáîâ'ÿçêîâî çàëó÷à-
òè ¿õ äî òåíäåð³â. Ç íîâîãî ðîêó ì³ñòî ðî-
áèòèìå ìàêñèìóì çàêóïîê ó òàêèõ ñïå-
ö³àë³çîâàíèõ ï³äïðèºìñòâ.

Àñîðòèìåíò ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâ
ÓÒÎÑ ³ ÓÒÎÃ ùîíàéð³çíîìàí³òí³øèé:
â³ä ïðèùåïîê, öâÿõ³â ³ ðîçåòîê äî áóä³-
âåëüíîãî ðèõòóâàííÿ, ìåòàëî÷åðåïèö³ é
òðîòóàðíî¿ ïëèòêè. À ö³íè ïðàêòè÷íî óä-
â³÷³ íèæ÷³, í³æ íà àíàëîã³÷í³ âèðîáè êî-
ìåðö³éíèõ ô³ðì. Òîæ ëþäè ç îáìåæåíè-
ìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè ïåðåìî-
æóòü íå â îäíîìó òåíäåð³, à òîìó ìîæóòü
ãîòóâàòèñÿ äî ìàñîâèõ çàìîâëåíü

Ì³ñüêà âëàäà îðãàí³çóº ìàñîâ³ çàêóï³âë³ ïðîäóêö³¿, 
ÿêó âèãîòîâèëè ³íâàë³äè

Åêîíîì³êà ìèëîñåðäÿ

Ó ìåð³¿ â³äçíà÷èëè äåíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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Äåíü ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ

7 ãðóäíÿ Óêðà¿íà â³äçíà÷èëà Äåíü ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿ-
òîì ñòîëè÷íèõ óïðàâë³íö³â ïðèâ³òàâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Â³êòîð Ñ³âåöü.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³âåöü ó
ïðèâ³òàíí³ íàãîëîñèâ, ùî íà îðãàíè ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïîêëàäåíî íàäçâè÷àé-
íî âàæëèâó ì³ñ³þ — âò³ëþâàòè â æèòòÿ ãðî-
ìàäñüê³ ³í³ö³àòèâè, çàõèùàòè ³íòåðåñè ïðîñ-
òèõ ëþäåé, ìåøêàíö³â ð³äíîãî ì³ñòà, ñòîëè-
ö³ Óêðà¿íè — Êèºâà. "Ç êîæíèì ðîêîì ìè,
äîëàþ÷è òðóäíîù³, íàáóâàºìî íàäçâè÷àéíî
ö³ííîãî äîñâ³äó ó âèð³øåíí³ âåëèêîãî êîëà
ïèòàíü ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ íàøî¿ ð³äíî¿
ñòîëèö³. Ëèøå çàâäÿêè íàø³é íàïîëåãëèâî-
ñò³, áàæàííþ ïðàöþâàòè íà áëàãî ãðîìàäè ìè
äîñÿãàºìî óñï³õ³â ó ñïðàâ³ ï³äíåñåííÿ ³ ðîç-
âèòêó Êèºâà." — ìîâèòüñÿ ó ïðèâ³òàíí³
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Îëåêñàíäð ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ: “Ñïîä³âàþñÿ, 
ùî â êåð³âíèöòâà “Âîë³-êàáåëü”
âèñòà÷èòü ìóäðîñò³ çìåíøèòè 
ö³íè íà ïîñëóãè”
Ви он вач обов'яз ів о-
лови Антимонопольно о
омітет У раїни розповів
"Хрещати " про бороть-
б проти інформаційно о
монополіста "Воля- а-
бель", а та ож про вре -
лювання цін на пальне,
лі и та прод ти харч -
вання.

— Íàä ÿêèìè ãîëîâíèìè ïðîåê-
òàìè íèí³ ïðàöþº Àíòèìîíîïîëü-
íèé êîì³òåò?

— Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò
ä³º ó äåðæàâ³ ÿê ñóá’ºêò ³ êîíêó-
ðåíòíî¿ ïîë³òèêè, ³ ïðàâîçàñòî-
ñóâàííÿ. ßê ñóá’ºêò êîíêóðåíòíî¿
ïîë³òèêè â³í ëèøå öüîãî ðîêó
âí³ñ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
òà Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè äåñÿòêè
ïðîïîçèö³é ùîäî ðîçâèòêó ñôåð
³ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè.
Íàïðèêëàä, ç íàøî¿ ³í³ö³àòèâè
óðÿä äàâ äîðó÷åííÿ ðîçðîáèòè çà-
êîíîïðîåêò “Ïðî âíóòð³øíþ
òîðã³âëþ”, ÿêèé ïåðåäáà÷àº âðå-
ãóëþâàííÿ â³äíîñèí ì³æ ïîñòà-
÷àëüíèêàìè ïðîäóêò³â õàð÷óâàí-
íÿ ³ òîâàð³â òà ñóïåðìàðêåòàìè.
Íà ñüîãîäí³ ñêëàëàñÿ ñèòóàö³ÿ,
êîëè ö³ ìàãàçèíè ÷àñòî äèñêðè-
ì³íóþòü ïîñòà÷àëüíèê³â ìîëîêà,
õë³áà, ì’ÿñà. ¯ì â÷àñíî íå ïîâåð-
òàþòü êîøòè çà ðåàë³çîâàíèé òî-
âàð, ùî âðåøò³-ðåøò ïðèçâîäèòü
äî íåîá´ðóíòîâàíîãî ïîäîðîæ-
÷àííÿ öèõ ïðîäóêò³â, ³ âñå ñó-
ñï³ëüñòâî çìóøåíå îïëà÷óâàòè
öþ þðèäè÷íó íåâðåãóëüîâàí³ñòü.
Ïåðåêîíàíèé, ñóïåðìàðêåòè ïî-
òð³áíî âçÿòè ï³ä æîðñòêèé êîí-
òðîëü.

— ×îãî êîíêðåòíî äîñÿã Àíòè-
ìîíîïîëüíèé êîì³òåò çà âàøîãî êå-
ð³âíèöòâà?

— Áóëî á íåêîðåêòíî, ÿêáè ÿ
äàâàâ îö³íêó ñâî¿é ïðîôåñ³éí³é
ä³ÿëüíîñò³. Ìîæó îïåðóâàòè ëè-
øå ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè. Çà äå-
ñÿòü ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó
Êîì³òåò âèÿâèâ ³ ïðèïèíèâ 494
àíòèêîíêóðåíòí³ çìîâè, òîð³ê çà
òàêèé ñàìèé ïåð³îä ¿õ ðîçêðèòî
203. Ôàêò³â ìîíîïîëüíèõ çëî-
âæèâàíü ìè çàô³êñóâàëè íà 100
á³ëüøå, íåïðàâîì³ðíîãî âèêîðèñ-
òàííÿ òîâàðíèõ çíàê³â — 132 ïðî-
òè 63. Øòðàô³â áóëî íàêëàäåíî
íà ñóìó 289 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
ïðîòè 21 ì³ëüéîíà ãðèâåíü ìèíó-
ëîãî ðîêó.

— Ó çâÿçêó ç åï³äåì³ºþ ãðèïó íå
áóëî ñïðîá ïåðåä³ëó ôàðìàöåâòè÷-
íîãî ðèíêó?

— Ìè ââàæàºìî, ùî âíàñë³äîê
ä³é àïòåêàðñüêèõ ìåðåæ â³äáóëà-
ñÿ ìîíîïîë³çàö³ÿ ðèíêó ë³ê³â. Òî-
ìó, äîëàþ÷è çëîâæèâàííÿ, ìè
ïîðóøèëè ïî Óêðà¿í³ 93 ñïðàâè
ùîäî íåçàêîííîãî ï³äâèùåííÿ
ö³í íà ë³êè “ãðèïîçíî¿ ãðóïè” ³
âæå ðîçãëÿíóëè ìàéæå 70 ³ç íèõ,
çàñòîñóâàâøè øòðàô³â íà ñóìó
á³ëüø ÿê ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü.
Âàæëèâî, ùî âñ³ àïòåêè íà âèêî-
íàííÿ íàøèõ âèìîã ïîâåðíóëè
ö³íè íà çãàäàí³ ïðåïàðàòè äî ð³â-
íÿ äî 23 æîâòíÿ íèí³øíüîãî ðî-
êó. Êð³ì òîãî, ìè ïðîäîâæóºìî
ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî âåëèêèõ
óêðà¿íñüêèõ ôàðìàöåâòè÷íèõ

êîìïàí³é. Àäæå ìåòà Êîì³òåòó —
íàâåñòè ïîðÿäîê íà öüîìó òîâàð-
íîìó ðèíêó.

— Ðîçêàæ³òü ïðî áîðîòüáó ç êî-
ëèâàííÿìè ö³í íà ïàëüíå?

— Íàñïðàâä³ ïèòàííÿ ö³í íà
áåíçèí, äèçïàëüíå, à òàêîæ
ñêðàïëåíèé ãàç, ÿêèé âèêîðèñòî-
âóþòü ÿê ìîòîðíå ïàëüíå, ïåðå-
áóâàº ï³ä ïðèñê³ïëèâîþ óâàãîþ
Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó. Ëè-
øå öüîãîð³÷ ìè âèÿâèëè á³ëüøå
ÿê 70 çìîâ íà öèõ ðèíêàõ, íàêëà-
ëè øòðàô³â íà ïîíàä 4 ì³ëüéîíè
ãðèâåíü.

Íàïðèêëàä, ó æîâòí³ ö³íè íà
ñêðàïëåíèé ãàç íà êîìåðö³éíèõ
àóêö³îíàõ â Óêðà¿í³ áåçï³äñòàâíî
çðîñëè íà 72 â³äñîòêè — äî 8 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü çà òîííó ïàëüíîãî.
Âîäíî÷àñ ñâ³òîâ³ ö³íè íà öåé
ïðîäóêò çðîñëè ëèøå íà 12 â³ä-
ñîòê³â, ùî â ïåðåðàõóíêó çà êóð-
ñîì íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè ìàëî á
ñòàíîâèòè íå á³ëüøå, í³æ 3500
ãðèâåíü çà òîííó. Âáà÷àþ÷è â ä³-
ÿõ íàéá³ëüøèõ îïåðàòîð³â îçíà-
êè ïîðóøåííÿ êîíêóðåíö³éíîãî
çàêîíîäàâñòâà, ÀÌÊÓ ïîðóøèâ
ñïðàâó ïðîòè “Óêðòàòíàôòè”,
“Óêðíàôòè”, “Óêðãàçâèäîáóâàí-
íÿ”, ºäèíîãî ñóá’ºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ ó ñêëàä³ ÒÍÊ “BP” òà
“Ëèí³êà”, “Íàôòîõ³ì³êà Ïðèêàð-
ïàòòÿ”, íàôòîïåðåðîáíîãî êîì-
ïëåêñó “Ãàëè÷èíà”. Ìè âèñóíó-
ëè âèìîãó äî öèõ îïòîâèõ ïîñòà-
÷àëüíèê³â, à òàêîæ ðîçäð³áíèõ
ìåðåæ ùîäî íåãàéíîãî çíèæåí-
íÿ ö³íè äî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòî-
âàíîãî ð³âíÿ. Êåð³âíèêè öèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ âèêîíàëè âèìîãè. Òà-

êó ïîçèö³þ Àíòèìîíîïîëüíèé
êîì³òåò âðàõóº ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó
ñïðàâè ïî ñóò³ é ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåíü.

Êîì³òåò ³ äàë³ íàäàâàòèìå ïð³î-
ðèòåòíå çíà÷åííÿ êîíòðîëþ çà
ñòàíîì ðèíê³â íàôòîïðîäóêò³â.

— Áàãàòüîõ êèÿí ö³êàâèòü, ÿê
âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî êîìïà-
í³¿ “Âîëÿ-êàáåëü”?

— Íàãàäàþ, ð³øåííÿì ÀÌÊÓ
â³ä 3.07.09 “Âîëÿ-êàáåëü”,
“ÊÒÌ”, “²ÂÊ” îøòðàôîâàí³ íà
îäèí ì³ëüéîí ãðèâåíü êîæíà çà
çëîâæèâàííÿ ìîíîïîëüíèì ñòà-
íîâèùåì íà ðèíêó ïðîãðàìíî¿
ïîñëóãè. Öèì æå ð³øåííÿì âèñó-
íóòî âèìîãó äî “Âîë³-êàáåëü”
ùîäî çíèæåííÿ òàðèô³â äî åêî-
íîì³÷íî îá´ðóíòîâàíîãî ð³âíÿ.

Íà æàëü, “Âîëÿ” íå âèêîíàëà
ð³øåííÿ Êîì³òåòó, à ïðåä’ÿâèëà
ó ñóä³ ïîçîâ äî Êîì³òåòó ïðî âè-
çíàííÿ éîãî ð³øåííÿ íåä³éñíèì.
Ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó
Êèºâà â³ä 13.11.09 ïîçîâ “Âîë³”
çàëèøåíî áåç çàäîâîëåííÿ, à ð³-
øåííÿ Êîì³òåòó — áåç çì³í. Êîì-
ïàí³ÿ îñêàðæèëà öå ð³øåííÿ ñó-
äó â Àïåëÿö³éíîìó ñóä³, äå ðîç-
ãëÿä ñïðàâè íå çàâåðøåíî.

Ùîá çàõèñòèòè ³íòåðåñè 465
òèñÿ÷ àáîíåíò³â “Âîë³-êàáåëü” ó
Êèºâ³, ÿ â³ä ³ìåí³ ÀÌÊÓ çàïðî-
ïîíóâàâ êåð³âíèêàì ³ âëàñíèêàì
êîìïàí³¿ â³äìîâèòèñÿ â³ä ïî-
äàëüøèõ ñóäîâèõ îñêàðæåíü ³ íå-
ãàéíî âèêîíàòè âèìîãè Êîì³òå-
òó, ³íàêøå áóäå ïîðóøåíî ñïðà-
âó çà íåâèêîíàííÿ ð³øåííÿ Êî-
ì³òåòó, ³ òîä³ ¿é çàãðîæóâàòèìóòü
íîâ³ ñàíêö³¿. Çàïðîïîíóâàâ ñòâî-

ðèòè ðîáî÷ó ãðóïó çà ó÷àñòþ
ïðåäñòàâíèê³â ÀÌÊÓ òà “Âîë³”,
àáè âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî
çíèæåííÿ ö³íè íà ïîñëóãè “Âî-
ë³”. Òåðì³í âèêîíàííÿ ìîº¿ ïðî-
ïîçèö³¿ çá³ãàº ñàìå â ö³ äí³. Â³-
ðþ, ùî â ìîëîäèõ ³ îáäàðîâàíèõ
ìåíåäæåð³â “Âîë³” âèñòà÷èòü
ìóäðîñò³ é âîë³ ïðèñòàòè íà ìîþ
ïðîïîçèö³þ.

— À ñê³ëüêè ñêàðã íàä³éøëî äî
Êîì³òåòó íà öþ êîìïàí³þ?

— Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï’ÿòè ì³-
ñÿö³â ïîíàä 400.

— ßêà ñèòóàö³ÿ ïî âñ³é Óêðà¿í³
ç “êàáåëüíèìè ìîíîïîë³ñòàìè”?

— Òðèâàþòü ðîçñë³äóâàííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ íå ëèøå “Âîë³-êàáåëü”,
à é ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî íàäà-
þòü òàê³ ïîñëóãè. Çîêðåìà, öå ùå
12 êîìïàí³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç “Âî-
ëåþ-êàáåëü” ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ
Óêðà¿íè.

— ßê³ ðîçì³ðè øòðàô³â ÷åêàþòü
íà ïîðóøíèê³â? ×è íå ïëàíóºòå ¿õ
çá³ëüøèòè?

— Ðîçì³ð øòðàôó âèçíà÷åíî
çàêîíîì — äî 10 â³äñîòê³â ð³÷íî-
ãî îáîðîòó êîìïàí³¿. Ùî ñòîñóº-
òüñÿ êîíêðåòíîãî ð³øåííÿ ó
ñïðàâ³, òî, ïðèéìàþ÷è éîãî, Êî-
ì³òåò âðàõîâóº: åêîíîì³÷í³ íà-
ñë³äêè ñêîºíîãî ïîðóøåííÿ ÿê
äëÿ êîíêóðåíò³â, òàê ³ äëÿ ñïîæè-
âà÷³â; ïîâåä³íêó ï³äïðèºìñòâà, à
ñàìå: ÷è âèçíàº âîíî ñêîºííÿ ïî-
ðóøåííÿ, ÷è ïðèïèíèëî éîãî, ÷è
â³äøêîäóâàëî ïîòåðï³ëèì çàâäà-
í³ çáèòêè ó ðàç³ çâåðíåííÿ, ÷è
íàäàâàëî ïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ

ùîäî îáñòàâèí ïîðóøåííÿ. Ñóìè
øòðàô³â, ïåðåäáà÷åíèõ Çàêîíîì
“Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêó-
ðåíö³¿”, ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàþòü
ºâðîïåéñüê³é ïðàâîâ³é òðàäèö³¿.
Îðãàí³çàö³ÿ ºâðîïåéñüêî¿ ñï³â-
ïðàö³ òà ðîçâèòêó (îô³ñ ¿¿ â Ïà-
ðèæ³) ó ñâîºìó îô³ö³éíîìó îãëÿ-
ä³ êîíêóðåíö³éíî¿ ïîë³òèêè â
Óêðà¿í³, êîíêóðåíö³éíîãî çàêî-
íîäàâñòâà òà ä³ÿëüíîñò³ ÀÌÊÓ
ä³éøëà âèñíîâê³â, ùî óêðà¿íñüêå
çàêîíîäàâñòâî ãàðìîí³çîâàíå äî
ºâðîïåéñüêîãî, ³ äîâîë³ âèñîêî
îö³íèëà ðîáîòó íàøîãî Êîì³òåòó.

— Íåçàáàðîì âèáîðè ïðåçèäåí-
òà, ÷è íå çì³íèòüñÿ ðîáîòà ÀÌÊÓ
ï³ñëÿ íèõ?

— Çíà÷íîþ ì³ðîþ öå çàëåæà-
òèìå â³ä çàáåçïå÷åííÿ Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ Óêðà¿íè, Ïðåçèäåíòîì
Óêðà¿íè, Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè íå ëèøå íåçàëåæíîãî
ñòàòóñó Êîì³òåòó ³ êîíêóðåíö³é-
íîãî çàêîíîäàâñòâà, à é âèñîêî-
ïðîôåñ³éíîãî ñêëàäó éîãî êåð³â-
íèöòâà. ß ïðàöþþ â ÀÌÊÓ 15
ðîê³â. Óïåâíåíèé, ùî â ñó÷àñíèõ
óìîâàõ â³í ïîâèíåí çàëèøàòèñÿ
àïîë³òè÷íèì. Ïîòð³áíî çàïðîâà-
äèòè çàêîíîäàâ÷ó çàáîðîíó êåð³â-
íèêàì áóòè ÷ëåíàìè ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é ³ îðãàí³çàö³é. Ñêëàä Êîì³-
òåòó, à öå 11 äåðæàâíèõ óïîâíî-
âàæåíèõ, ìàº âèçíà÷àòèñÿ ëèøå
íà ïðîôåñ³éí³é îñíîâ³. Òîä³ óêðà-
¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî ä³ñòàíå ùå
îäèí øàíñ ïîáóäóâàòè ñîö³àëüíî
îð³ºíòîâàíó ðèíêîâó åêîíîì³êó

Розмовляла Тетяна КОТИК,
“Хрещати ”
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Ñóää³ â³äñòîÿëè ÷åñí³ âèáîðè

Чим ВАС
не влаштов є?

Ùîá çðîçóì³òè, ÷èì âàæëèâ³
ïîä³¿ äîâêîëà ãîëîâè Âèùîãî
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó (ÂÀÑ),
ïîòð³áíî çíàòè, ÿê³ ñïðàâè ðîç-
ãëÿäàº öå â³äîìñòâî. Çà çàêîíî-
äàâñòâîì ÂÀÑ ïåðåãëÿäàº â êà-
ñàö³éíîìó ïîðÿäêó ïóáë³÷íî-
ïðàâîâ³ ñïîðè, îäí³ºþ ç³ ñòîð³í
ó ÿêèõ âèñòóïàþòü îðãàíè âëà-
äè. Çã³äíî ç óõâàëåíèìè öüîãî
ë³òà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ çì³íàìè
äî âèáîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà,
ÂÀÑ òàêîæ º ñóäîì ïåðøî¿ ³
îñòàííüî¿ ³íñòàíö³¿, äå ðîçãëÿ-
äàþòü ïîçîâè, ùî ñòîñóþòüñÿ
âñòàíîâëåííÿ ðåçóëüòàò³â âèáî-
ð³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

Íèí³øíüîãî êåð³âíèêà â³äîì-
ñòâà Îëåêñàíäðà Ïàñåíþêà áó-
ëî ïðèçíà÷åíî ãîëîâîþ ÂÀÑ ó
ãðóäí³ 2004 ðîêó. Äîíåäàâíà
æîäíîãî ñêàíäàëó òóò íå âèíè-
êàëî, àëå ê³ëüêà äí³â òîìó Ðàäà
ñóää³â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñóä³â
(ÐÑÀÑ) ðîçãëÿíóëà íà ñâîºìó
çàñ³äàíí³ äâà ïèòàííÿ: ùîäî ïî-
âòîðíîãî âèñóíåííÿ Îëåêñàíäðà
Ïàñåíþêà íà ïîñàäó ãîëîâè
ÂÀÑ ³ ëèñò ãîëîâè Âåðõîâíîãî
ñóäó Âàñèëÿ Îíîïåíêà, ÿêèé
ïðîñèâ ÷ëåí³â Ðàäè ðåêîìåíäó-
âàòè Îëåêñàíäðà Ïàñåíþêà íà
äî÷àñíå çâ³ëüíåííÿ. Ïîë³òèêè

ïîâ’ÿçóþòü òàêó àêòèâ³çàö³þ ïè-
òàííÿ çì³íè ãîëîâè ÂÀÑ ñàìå ç
âèáîðàìè, ùî íàáëèæàþòüñÿ.

“Íà æàëü, ìîæó êîíñòàòóâà-
òè, ùî öå ä³ÿ Âåðõîâíîãî ñóäó —
çàÿâà ñòîñîâíî Ïàñåíþêà — ïî-
ðîäèòü êîíôë³êò óñåðåäèí³ ñó-
äîâî¿ ñèñòåìè,— óïåâíåíèé íà-
ðîäíèé äåïóòàò Ñâÿòîñëàâ Îë³é-
íèê.— Öå âñå íå ñïðèÿº í³ çì³ö-
íåííþ äîâ³ðè äî ïðàâîñóääÿ, í³
ï³äâèùåííþ àâòîðèòåòó ñóäîâî¿
âëàäè ³ äåðæàâè. Ìîæíà ïðîã-
íîçóâàòè, ùî òðèâàòèìå êîí-
ôðîíòàö³ÿ ì³æ ð³çíèìè ã³ëêàìè
ñóäîâî¿ âëàäè, ³, íà æàëü, Âåð-
õîâíèé ñóä òóò º ó÷àñíèêîì â³é-
íè, õî÷à ïðèðîäíîþ áóëà á éî-
ãî ôóíêö³ÿ ³ç âðåãóëþâàííÿ
âíóòð³øí³õ ïèòàíü, íåäîïóùåí-
íÿ êîíôðîíòàö³¿ ì³æ ð³çíèìè
ã³ëêàìè ñóäîâî¿ âëàäè”.

С дді винесли
верди т

ßêùî âðàõóâàòè, ùî ñàìîãî
ãîëîâó ÂÀÑ Îëåêñàíäðà Ïàñå-
íþêà íå ìîæíà çàðàõóâàòè äî
æîäíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, òî ðå-
çóëüòàò³â ãîëîñóâàííÿ ñóää³â
ùîäî éîãî êàíäèäàòóðè çàçäà-
ëåã³äü í³õòî íå ì³ã ïåðåäáà÷èòè.
Àäæå íàïåðåäîäí³ âèáîð³â ìîã-
ëè ñâîþ ðîëü â³ä³ãðàòè ³ ñèìïà-
ò³¿ ñëóæèòåë³â Ôåì³äè äî òîãî
÷è òîãî êàíäèäàòà. Ïðîòå öüîãî
íå ñòàëîñÿ. Òàºìíèì ãîëîñóâàí-
íÿì ÷ëåíè Ðàäè ñóää³â àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ñóä³â â³äìîâèëèñÿ ðå-
êîìåíäóâàòè éîãî íà äîñòðîêî-
âå çâ³ëüíåííÿ. ²íøèì ñâî¿ì ð³-
øåííÿì âîíè ï³äòðèìàëè êàí-
äèäàòóðó ïàíà Ïàñåíþêà íà ïî-

âòîðíå ïðèçíà÷åííÿ ãîëîâîþ
ÂÀÑ.

ßê êàæóòü ñàì³ þðèñòè, ð³-
øåííÿ Ðàäè ñóää³â àäì³í³ñòðà-

òèâíèõ ñóä³â ñòàëî âèñîêîþ
îö³íêîþ ðîáîòè âñ³º¿ ñèñòåìè
àäì³íñóä³â êðà¿íè. Âîäíî÷àñ öå,
áåç ñóìí³âó, ã³äíà îö³íêà ä³é ãî-
ëîâè ÂÀÑ ç³ ñòâîðåííÿ ñïðàâä³
íåçàëåæíî¿ ñóäîâî¿ ã³ëêè âëàäè
â Óêðà¿í³, à òàêîæ éîãî ä³ÿëü-
íîñò³ ³ç çàáåçïå÷åííÿ ðåàëüíî-
ãî, à íå äåêëàðàòèâíîãî çàõèñ-
òó çàêîííîñò³ â äåðæàâ³.

Міністерство
оцінило

Êð³ì òîãî, ï³äòðèìóþòü ëåã³-
òèìí³ñòü íèí³øíüîãî ãîëîâè
ÂÀÑ ³ â óðÿä³. Ì³í³ñòð þñòèö³¿
Ìèêîëà Îí³ùóê ââàæàº, ùî ãî-
ëîâà Âèùîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ñóäó Îëåêñàíäð Ïàñåíþê ìîæå
îá³éìàòè öþ ïîñàäó äî òîãî ÷à-
ñó, ïîêè íå áóäå óõâàëåíî çà-
êîííîãî ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà-
÷åííÿ íîâîãî êåð³âíèêà öüîãî
â³äîìñòâà.

“Ãîëîâà Âèùîãî àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî ñóäó, ÿêùî îðãàí, ùî
ïðèçíà÷èâ éîãî íà ïîñàäó (Ïðå-
çèäåíò.— “Õðåùàòèê”), àáî ³í-
øèé îðãàí, âèçíà÷åíèé çàêî-
íîì, áóäå íåçäàòíèé óõâàëèòè

ð³øåííÿ ïðî éîãî çâ³ëüíåííÿ,
ïðîäîâæóâàòèìå âèêîíóâàòè
ñâî¿ îáîâ’ÿçêè äîòè, äîêè áóäå
ïðèçíà÷åíî íîâîãî ãîëîâó â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êîíñòèòó-
ö³éíîãî ñóäó,— ñêàçàâ Ìèêîëà
Îí³ùóê ³ äîäàâ, ùî ñàìå Âèùèé
àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä çäàòíèé
îá’ºêòèâíî ðîçãëÿíóòè ñï³ð ïðî
îñêàðæåííÿ ðåçóëüòàò³â ïðåçè-
äåíòñüêèõ âèáîð³â, ùî â³í óæå
äîâ³â íà ïîïåðåäí³õ âèáîðàõ Ðà-
äè.

Òåïåð, ùîá çàòâåðäèòè íà ïî-
ñàä³ ãîëîâó ÂÀÑ, ïîòð³áíî, àáè
25 ãðóäíÿ çà êàíäèäàòóðó íè-
í³øíüîãî êåð³âíèêà ïðîãîëîñó-
âàëà á³ëüø³ñòü íà çàñ³äàíí³ Ðà-
äè ñóää³â. Ñàìå òàì áóäå óõâà-
ëåíî îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ùîäî

ïîäàëüøîãî ïåðåáóâàííÿ Îëåê-
ñàíäðà Ïàñåíþêà íà ÷îë³ ºäèíî-
ãî â Óêðà¿í³ ñóäó, äå ìîæíà îñ-
êàðæèòè ðåçóëüòàòè âèáîð³â
ïðåçèäåíòà êðà¿íè. ª ñïîä³âàí-
íÿ, ùî ñëóæèòåë³ Ôåì³äè íå
ï³äóòü íà ïîâîä³ ó ïîë³òè÷íèõ
ñèë ³ â³äñòîÿòü ïðàâî ñóäó íà íå-
óïåðåäæåíèé ðîçãëÿä óñ³õ, íà-
â³òü íàéñêëàäí³øèõ ñïðàâ

Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”

Відповідно до У аз Президента У раїни № 3889 від 1 жовтня 2002 ро система адміністративних
с дів У раїни с ладається з: Вищо о адміністративно о с д У раїни, семи апеляційних адміністратив-
них с дів, а та ож з місцевих о р жних адміністративних с дів в сіх 24 областях У раїни, містах Києві
та Севастополі. Вищий адміністративний с д У раїни с ладається з чотирьох с дових палат. Вищий ад-
міністративний с д У раїни очолює Голова с д . Керівництво Вищим адміністративним с дом У раїни
здійснюють та ож перший заст пни Голови ВАСУ та три заст пни и Голови ВАСУ. Кожен із заст пни-
ів Голови Вищо о адміністративно о с д У раїни є оловою однієї із с дових палат ВАСУ.
Основне завдання адміністративно о с дочинства поля ає захисті прав та за онних інтересів осо-

би в п блічно-правових спорах від пор шень з бо ор анів влади, ор анів місцево о самовряд вання,
їх сл жбових чи посадових осіб. Адміністративні с ди роз лядають всі справи, пов’язані зі спорами фі-
зичних або юридичних осіб із с б’є том владних повноважень щодо ос арження йо о рішень, дій чи
бездіяльності. Крім цьо о, адміністративні с ди роз лядають спори, пов’язані із п блічною сл жбою,
реалізацією повноважень правлінсь ими с б’є тами. Особлива ате орія справ, я і роз лядають в ад-
міністративном с ді, — спори про правовідносини, що пов’язані із виборчим процесом та референ-
д мом.
В У раїні дотепер не існ вало в завершеном ви ляді правово о захист фізичних осіб відносинах

з адміністративними ор анами. Правовий захист, що забезпеч ють адміністративні с ди, спрямований
не на по арання протиправної поведін и, а на поновлення за онно о стан . Пріоритети адміністратив-
ної юстиції поля ають сфері захист прав ромадянина, а не держави, що має сприяти зростанню до-
віри до с дової влади в раїні.
У своїй діяльності Вищий адміністративний с д У раїни ер ється Констит цією У раїни, За оном

У раїни “Про стат с с ддів”, За оном У раїни “Про с до стрій У раїни”, Коде сом адміністративно о
с дочинства У раїни та іншими нормативними до ментами.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ні для о о не се рет, що ім’я майб тньо о президен-
та У раїни може б ти названо в с ді. Про це оворять
я незалежні політоло и, та і політи и всіх мастей.
Прості ромадяни пам’ятають, я 2004 році саме с д
призначив третій т р виборів. Особливо ці ава в цьом
онте сті нещодавня спроба змінити олов Вищо о
адміністративно о с д У раїни. Проте самі с дді не
пішли на поводі політичних сил і відстояли сво о оло-
в , забезпечивши та им чином незалежність своєї іл-
и влади від політи ів.

2001 ð³ê ìàëà ñóäîâà
ðåôîðìà òà 2002 ð³ê —
ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó
Óêðà¿íè "Ïðî ñóäîóñò-
ð³é Óêðà¿íè" íà çàêîíî-
äàâ÷îìó ð³âí³ âèçíà÷è-
ëè — â Óêðà¿í³, ÿêà ïî-
âèííà áóòè äåìîêðà-
òè÷íîþ ïðàâîâîþ äåð-
æàâîþ, áóäå àäì³í³ñ-
òðàòèâíà þñòèö³ÿ.

1 æîâòíÿ 2002 ð. Óêàç
Ïðåçèäåíòà ïðî ñòâî-
ðåííÿ Âèùîãî àäì³í³ñ-
òðàòèâíîãî ñóäó Óêðà-
¿íè.

6 ëèïíÿ 2005 ð. — Âåðõîâíà Ðàäà óõâàëèëà Êî-
äåêñ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà, â ÿêîìó
îêðåñëèëà ïîâíîâàæåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñóä³â
ùîäî ðîçãëÿäó àäì³í³ñòðàòèâíî¿ þðèñäèêö³¿, ïî-
ðÿäîê çâåðíåííÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñóä³â ³ ïî-
ðÿäîê çä³éñíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà.

1 âåðåñíÿ 2005 ð.— Âè-
ùèé àäì³í³ñòðàòèâíèé
ñóä Óêðà¿íè ïî÷àâ ðîç-
ãëÿä ïåðøèõ àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ñïðàâ.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про створення управління з охорони, 
утримання та експлуатації внутрішніх водойм м. Києва 
і земель водного фонду виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 882/2951 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до частин другої та четвертої статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статті 10 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 5 Закону України “Про міс�
цеві державні адміністрації”, статті 8 Водного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити управління з охорони, утримання та експлу�
атації внутрішніх водойм м. Києва і земель водного фонду
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

2.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо ство�
рення управління з охорони, утримання та експлуатації внут�
рішніх водойм м. Києва і земель водного фонду виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

2.2. Затвердити Положення про управління з охорони, ут�
римання та експлуатації внутрішніх водойм м. Києва і земель
водного фонду виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та внести відпо�
відні зміни до положень Головних управлінь екології та охо�
рони природних ресурсів, земельних ресурсів, комуналь�
ного господарства, контролю за благоустроєм м. Києва ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) в установленому порядку.

2.3. В установленому порядку вирішити питання фінан�
сового забезпечення та закріплення майна за управлінням
з охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм м.
Києва і земель водного фонду виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.4. Привести свої розпорядження у відповідність до цьо�
го рішення.

3. Київському міському голові затвердити граничну чи�
сельність працівників управління з охорони, утримання та
експлуатації внутрішніх водойм м. Києва і земель водного
фонду виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) за рахунок перерозподілу
граничної чисельності працівників Головних управлінь еко�
логії та охорони природних ресурсів, земельних ресурсів,
комунального господарства, контролю за благоустроєм м.
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

4. Внести до рішення Київської міської ради від 24.05.07
№ 721/1382 “Про діяльність виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)” (із
змінами і доповненнями) такі зміни:

— доповнити структуру виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) пози�
цією такого змісту:

“47. Управління з охорони, утримання та експлуатації
внутрішніх водойм м. Києва і земель водного фонду.”.

5. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ви�
конавчий орган Київської міської ради (Київську міську дер�
жавну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про найменування вулиць у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 530/2599 від 29 жовтня 2009 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, враховуючи рішення комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Найменувати нові вулиці у м. Києві згідно з додат�
ком 1.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) провести організаційно�правові захо�
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики та постійну комісію Київради з питань культури та ту�
ризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до Рішення Київради від 29 жовтня 2009 року

Перелік вулиць, що найменовуються

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

№ з/п Стара назва Нова назва Місце розташ вання

Дарниць ий район

1. Нова в лиця в лиця Єлизавети Чавдар Проля ає від проспе т Ми оли
Бажана до в лиці Гмирі

2. Безіменний проїзд між Хар івсь им
шосе та в лицею Рев ць о о

в лиця Михайла Кравч а Проля ає між Хар івсь им шосе та
в лицею Рев ць о о

Про створення спеціалізованого водогосподарського 
комунального підприємства виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) “Київводфонд”

Рішення Київської міської ради № 881/2950 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до статті 87 Цивільного кодексу України, частини четвертої статті 63, статті 78 Господарсько�
го кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статті 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, статті 8 Водного кодексу України, з ме�
тою забезпечення реалізації державної та міської політики щодо розвитку інфраструктури річки Дніпро та
земель водного фонду в територіальних межах міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити спеціалізоване водогосподарське комуналь�
не підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) “Київводфонд”.

2. Встановити мінімальний розмір статутного фонду спе�
ціалізованого водогосподарського комунального підприєм�
ства виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) “Київводфонд” у розмірі
100 000 (ста тисяч) гривень.

3. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

3.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо вико�
нання пункту 1 цього рішення.

3.2. Затвердити статут спеціалізованого водогосподар�
ського комунального підприємства виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) “Київводфонд”.

3.3. Закріпити за спеціалізованим водогосподарським
комунальним підприємством виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Ки�
ївводфонд” на праві господарського відання майно, необ�
хідне для здійснення ним статутної діяльності, в тому числі
передати з балансу комунального підприємства виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації зе�
мель водного фону м. Києва “Плесо” майно, споруди, зе�
мельні ділянки, інші майнові та немайнові активи згідно з
додатком до цього рішення на баланс спеціалізованого во�
догосподарського комунального підприємства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) “Київводфонд”.

4. Встановити, що спеціалізоване водогосподарське ко�
мунальне підприємство виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) “Київ�
водфонд” створюється для виконання таких завдань:

4.1. Забезпечення реалізації державної та міської полі�
тики щодо розвитку інфраструктури річки Дніпро та земель
водного фонду в територіальних межах міста Києва.

4.2. Охорона, утримання та експлуатація внутрішніх во�
дойм м. Києва та земель водного фонду.

4.3. Покращення рекреаційної спроможності та екологіч�
ного стану внутрішніх водойм та прилеглих територій.

4.4. Здійснення контролю за проведенням ремонтно�буді�
вельних робіт на об’єктах Інфраструктури річки Дніпро та кон�
троль за благоустроєм і озелененням прибережних територій.

4.5. Здійснення контролю за порядком розміщення тим�
часових споруд на землях водного фонду річки Дніпро, внут�
рішніх водойм і земель водного фонду, в прибережних за�
хисних смугах та смугах відведення, берегових смугах вод�
них шляхів у межах міста Києва.

5. Встановити, що інші рішення Київради діють в части�
ні, що не суперечить цьому рішенню.

6. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань екологічної по�
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про зменшення фінансового навантаження на суб’єктів
підприємницької діяльності щодо плати за землю в місті

Києві на період фінансово;економічної кризи

Рішення Київської міської ради № 543/2612 від 29 жовтня 2009 року

З метою зменшення податкового та фінансового навантаження на суб’єктів підприємницької діяльно�
сті, підтримки та сприяння розвитку підприємництва в місті Києві, враховуючи складну фінансово�еконо�
мічну ситуацію, спричинену світовою економічною кризою, та для забезпечення економічного регулюван�
ня земельних відносин, відповідно до статей 2, 7 Закону України “Про плату за землю”, статті 21 Закону
України “Про оренду землі”, статей 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, стат�
ті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 201 Земельного кодексу України,
статей 15, 18 Закону України “Про оцінку земель” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Провести нормативну грошову оцінку земель міста Ки�
єва до 01.03.2010 року з урахуванням впливу світової фі�
нансової кризи на ринок землі в місті Києві.

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

2.1. Виступити замовником робіт з розробки норматив�
ної грошової оцінки земель міста Києва.

2.2. Визначити виконавця робіт по розробці норматив�
ної грошової оцінки земель міста Києва відповідно до зако�
нодавства про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг
за державні кошти серед організацій, що мають ліцензію на
проведення землеоціночних робіт.

3. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) офіційно оприлюднити інформацію про
оголошення конкурсу у газеті “Хрещатик”.

4. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) забезпечити фінансування заходів, зазначених
у пункті 1 цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “Продагросервіс” земельних ділянок
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд

торговельно;розважального комплексу 
на вул. Вадима Гетьмана, 6 у Солом’янському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 98/1153 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
“Продагросервіс” для експлуатації та обслуговування буді�
вель і споруд торговельно�розважального комплексу на вул.
Вадима Гетьмана, 6 у Солом’янському районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“Продагросервіс” у довгострокову оренду на 15 років, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, земельні ділянки
загальною площею 1,75 га (в тому числі в межах червоних
ліній площею 0,02 га) для експлуатації та обслуговування бу�



дівель і споруд торговельно�розважального комплексу на
вул. Вадима Гетьмана, 6 у Солом’янському районі м. Києва
в зв’язку з переходом права власності на майно (договори
купівлі�продажу від 31.10.2006, акти приймання�передачі
від 31.10.2006), у тому числі:

— ділянки загальною площею 1,73 га — у довгострокову
оренду на 15 років, зокрема ділянку № 1 площею 1,30 га —
за рахунок частини земель, відведених відповідно до пунк�
ту 19 рішення Київської міської ради від 23.12.2003
№ 317/1192 “Про оформлення права користування земель�
ними ділянками” та право користування якою посвідчено
державним актом на право постійного користування земель�
ною ділянкою від 27.12.2004 № 06�9�00028 (лист�згода дер�
жавного підприємства “Конструкторське бюро “Артилерій�
ське озброєння” від 31.10.2006 № 606); ділянки № 2 та № 3
загальною площею 0,43 га — за рахунок частини земель, від�
ведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київ�
ської міської ради депутатів трудящих від 15.11.76
№ 1315/25 “Про генеральний план реконструкції заводу
“Більшовик”;

— ділянки № 4 та № 5 загальною площею 0,02 га (в ме�
жах червоних ліній) — у довгострокову оренду на 15 років
за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішен�
ня виконавчого комітету Київської міської ради депутатів
трудящих від 15.11.76 № 1315/25 “Про генеральний план
реконструкції заводу “Більшовик”.

Земельні ділянки загальною площею 0,02 га віднести до
міських земель, не наданих у власність чи користування.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Продагро�
сервіс”:

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

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

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

3.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен�
ня Київради від 17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Ки�
єва на 2008 рік” (зі змінами та доповненнями, внесеними
рішеннями Київської 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 30.05.2007 № 19�5089, Київської міської
санепідстанції від 08.06.2007 № 4067, Державного управлін�
ня охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 19.06.2007 № 05�08/2776, Державної служби з
питань національної культурної спадщини від 04.09.2007
№ 22�2193/19, Головного управління земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 11.02.2009 № 05�4222.

3.6. Земельну ділянку в межах червоних ліній викорис�
товувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудівно�
го законодавства.

3.7. 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.

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

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

5. Державному підприємству “Конструкторське бюро “Ар�
тилерійське озброєння” звернутись в установленому поряд�
ку з клопотанням до Головного управління земельних ре�
сурсів виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) щодо організації робіт по скасуванню
державного акта на право постійного користування земель�
ною ділянкою від 27.12.2004 № 06�9�00028.

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

Про передачу земельної ділянки та продаж 
цієї земельної ділянки громадянину Савуляку 

Сергію Маркіяновичу для експлуатації та обслуговування
адміністративно;виробничого комплексу 
на вул. Червоноармійській, 8 (літери Б, В) 

у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 83/1138 від 19 лютого 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянину Савуляку Сергію Маркіянови�
чу, за умови виконання пункту 8 цього рішення, у коротко�
строкову оренду на 1 рік земельну ділянку площею 0,0905 га
для експлуатації та обслуговування адміністративно�вироб�
ничого комплексу на вул. Червоноармійській, 8 (літери Б,
В) у Шевченківському районі м. Києва у зв’язку з перехо�
дом права власності на майновий комплекс (договір купів�
лі�продажу майнового комплексу від 27.02.2006 № 1380,
акт здачі�приймання майнового комплексу від 27.02.2006)
за рахунок земель, відведених відповідно до пункту 5 рі�
шення Київської міської ради від 22.04.99 № 211/312 “Про
надання та вилучення земельних ділянок” та право корис�
тування якими посвідчено договором на право тимчасово�
го довгострокового користування землею на умовах орен�
ди від 28.10.99 № 76�5�00034.

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Червоноармійській, 8 (літери Б, В) у Шев�
ченківському районі м. Києва.

3. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
2 264 600,00 грн. (два мільйони двісті шістдесят чотири ти�
сячі шістсот гривень 00 копійок) на підставі експертної гро�
шової оцінки (висновок експерта про ринкову вартість зе�
мельної ділянки від 10.11.2008).

4. Продати громадянину Савуляку Сергію Маркіяновичу
земельну ділянку площею 0,0905 га за 2 264 600,00 грн. (два
мільйони двісті шістдесят чотири тисячі шістсот гривень 
00 копійок) для експлуатації та обслуговування адміністра�
тивно�виробничого комплексу на вул. Червоноармійській, 8
(літери Б, В) у Шевченківському районі м. Києва.

5. Затвердити умови продажу громадянину Савуляку Сер�
гію Маркіяновичу земельної ділянки на вул. Червоноармій�
ській, 8 (літери Б, В) у Шевченківському районі м. Києва.

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

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

7.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,0905 га
на вул. Червоноармійській, 8 (літери Б, В) у Шевченківсько�
му районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим
рішенням.

7.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати громадянину Савуляку Сергію Маркіянови�
чу в установленому порядку державний акт на право влас�
ності на земельну ділянку.

8. Громадянину Савуляку Сергію Маркіяновичу:
8.1. Виконувати обов’язки землекористувача та власни�

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

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

8.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва.

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

8.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

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

9. Попередити громадянина Савуляка Сергія Маркіяно�
вича, що право користування земельною ділянкою та пра�
во власності на земельну ділянку може бути припинено
відповідно до статей 140, 141, 143 Земельного кодексу
України.

10. Розірвати за згодою сторін договір оренди земель�
ної ділянки від 28.10.99 № 76�5�00034 (лист�згода від
12.04.2006 № 12) з моменту державної реєстрації догово�
ру оренди земельної ділянки між Київською міською радою
та громадянином Савуляком Сергієм Маркіяновичем. 

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про поновлення договору оренди земельної ділянки 
від 27.03.2007 № 72;6;00404 та продаж цієї земельної ді;
лянки фізичній особі — підприємцю Вейді Геннадію Стані;

славовичу для експлуатації та обслуговування 
побутово;виробничих будівель на вул. Івана Федорова, 32

у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 82/1137 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 128 Земельного кодексу України та
рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку прода�
жу земельних ділянок в м. Києві”, враховуючи лист�звернення фізичної особи — підприємця Вейди Ген�
надія Станіславовича, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 1 рік з 28.03.2008 договір оренди зе�
мельної ділянки від 27.03.2007 № 72�6�00404, укладений
між Київською міською радою та фізичною особою — під�
приємцем Вейдою Геннадієм Станіславовичем на підставі
рішення Київської міської ради від 28.09.2006 № 58/115
“Про передачу громадянину Вейді Геннадію Станіславови�
чу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування по�
бутово�виробничих будівель на вул. Івана Федорова, 32 у
Солом’янському районі м. Києва”.

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Івана Федорова, 32 у Солом’янському
районі м. Києва.

3. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
2 983 732,00 грн. (два мільйони дев’ятсот вісімдесят три ти�
сячі сімсот тридцять дві гривні 00 копійок) на підставі екс�
пертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову
вартість земельної ділянки від 25.02.2008).

4. Продати фізичній особі — підприємцю Вейді Геннадію
Станіславовичу земельну ділянку площею 0,1144 га за
2 983 732,00 грн. (два мільйони дев’ятсот вісімдесят три ти�
сячі сімсот тридцять дві гривні 00 копійок) для експлуатації
та обслуговування побутово�виробничих будівель на вул.
Івана Федорова, 32 у Солом’янському районі м. Києва.

5. Затвердити умови продажу фізичній особі — підпри�
ємцю Вейді Геннадію Станіславовичу земельної ділянки на
вул. Івана Федорова, 32 у Солом’янському районі м. Києва.

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

6.1. Забезпечити оформлення договору купівлі�продажу

земельної ділянки площею 0,1144 га на вул. Івана Федоро�
ва, 32 у Солом’янському районі м. Києва за ціною та на умо�
вах, визначених цим рішенням, в двотижневий термін від
дня реєстрації договору про поновлення договору оренди у
книзі записів державної реєстрації договорів.

6.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати фізичній особі — підприємцю Вейді Генна�
дію Станіславовичу в установленому порядку державний акт
на право власності на земельну ділянку.

7. Фізичній особі — підприємцю Вейді Геннадію Станісла�
вовичу:

7.1. 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 внесенню змін до договору оренди
земельної ділянки, зареєстрованого у книзі записів держав�
ної реєстрації договорів від 27.03.2007 № 72�6�00404.

7.2. Укласти договір купівлі�продажу земельної ділянки в
двотижневий термін від дня реєстрації договору про поно�
влення договору оренди у книзі записів державної реєстра�
ції договорів.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про зміну цільового призначення 
земельної ділянки громадянки Базаєвої Регіни 

Маірбеківни і використання 
її для будівництва, експлуатації 

та обслуговування магазину непродовольчих товарів 
на вул. Ватутіна, 115 

у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 93/1148 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до статті 20 Земельного кодексу України, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України
від 11.04.2002 № 502 “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають
у власності громадян або юридичних осіб”, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки та враховуючи лист�звернення громадянки Базаєвої Регіни Маірбеківни від 26.05.2006, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Базаєвій Регіні Маірбеківні для
будівництва, експлуатації та обслуговування магазину по
продажу непродовольчих товарів на вул. Ватутіна, 115 у Со�
лом’янському районі м. Києва.

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки пло�
щею 0,0789 га на вул. Ватутіна, 115 у Солом’янському райо�
ні м. Києва, яка належить на праві власності громадянці Ба�
заєвій Регіні Маірбеківні на підставі розпорядження Київ�
ського міського голови від 24.07.2001 № 934�МГ “Про пе�
редачу громадянам у приватну власність земельних ділянок
для обслуговування житлових будинків і господарських бу�
дівель”, право власності на яку посвідчено державним ак�
том на право приватної власності на землю від 18.03.2002
№ 72�2�01657 (дублікат III КВ № 148767), та дозволити її
використання для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня магазину непродовольчих товарів.

3. Громадянці Базаєвій Регіні Маірбеківні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

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 25.12.2006 № 19�11213, Державного

управління екології та природних ресурсів в м. Києві від
16.06.2006 № 06�6�25/1707/1, Київської міської санепід�
станції від 09.08.2006 № 4819, головного державного сані�
тарного лікаря м. Києва від 13.07.2006 № 4193, Головного
управління охорони культурної спадщини від 05.07.2006
№ 3466, дочірнього підприємства “Інститут генерального
плану міста Києва” від 15.05.2006 № 1187, комунальної ор�
ганізації “Центр містобудування та архітектури” від
20.10.2006 № 14�3161, Головного управління земельних
ресурсів від 28.12.2007 № 05�2561.

3.5. 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” (зі зміна�
ми та доповненнями, внесеними рішеннями Київської місь�
кої ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

3.6. Питання майнових відносин вирішити в установле�
ному порядку.

3.7. Громадянці Базаєвій Регіні Маірбеківні повернути до
Головного управління земельних ресурсів виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)
державний акт на право приватної власності на землю від
18.03.2002 № 72�2�01657 (дублікат III КВ № 148767).

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

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

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

ДП “ДВ ІХВС НАНУ”
здає в оренд на он рсних засадах приміщення під
виробництво площею 61,60 м2. Стартова вартість 33,38 рн/м2

(без ПДВ). Кон рс відб деться 28.12.09 р. об 11.00. Довід и за
тел. 292-72-10. Найда Г. А.
Та ож здаються інші приміщення під с лад та офіс.

Ком нальне підприємство “Київпастранс” о олош є он рс
по зал ченню інвесторів до фінанс вання робіт по прое т ванню,
ре онстр ції та б дівництв об’є тів транспортної інфрастр т ри

та соціально-поб тово о призначення
1.Кон рс по зал ченню інвесторів до фінанс вання прое т вання, ре онстр ції та б дівництва об’є тів транспортної

інфрастр т ри, житлової та соціально-поб тової сфери та об’є тів незавершено о б дівництва проводить ом нальне
підприємство “Київпастранс” на ви онання розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 28.07.2003 р. № 1374
“Про зал чення інвесторів для ре онстр ції станцій трамвайної лінії від площі Перемо и до вели ої Кільцевої доро и,
лінійних диспетчерсь их станцій, б дівель тя ових підстанцій, що знаходяться на балансі КП “Київпастранс”, в прое тах
я их передбачається розташ вання об’є тів соціально-поб тових посл для персонал та населення” (із змінами та
доповненнями, внесеними розпорядженням КМДА від 16.10.2006 р. № 1516).

2. Інформація про інвест вання об’є та.

2.1. Прое т вання та б дівництво омпле сів ромадсь о о призначення в с ладі ре онстр ції станції лінії
швид існо о трамвая.

2.2. Місцезнаходження об’є тів.
- м. Київ, лінія швид існо о трамвая, з пин а “Гната Юри”.
- м. Київ, лінія швид існо о трамвая, з пин а “Інд стріальна”.
- м. Київ, лінія швид існо о трамвая, з пин а “Кисневий завод”.
- м. Київ, лінія швид існо о трамвая, з пин а “Лепсе”.

2.3. Види та обся и робіт, я і мають б ти профінансовані
2.3.1. Прое т вання та б дівництво омпле сів ромадсь о о призначення з одночасним б дівництвом спор д вхідної —

вихідної р пи станції лінії швид існо о трамвая.
2.3.2. Прое т вання, ви отовлення та монтаж стаціонарних ре ламних засобів всередині станції, вестибюлю та платформи

станції (з ф н ціональним призначенням інформаційне забезпечення та забезпечення освітлення станції, вестибюлю
та платформи).

2.3.3. Прое т вання, ви отовлення та монтаж стаціонарних ре ламних засобів, в підземний переходах станції (з ф н ціональним
призначенням — інформаційне забезпечення та забезпечення освітлення підземних переходів).

2.3.4. Прое т вання, ви отовлення та монтаж спор дах вхідної — вихідної р пи вмонтованих стаціонарних ре ламних засобів
(з ф н ціональним призначенням інформаційне забезпечення та забезпечення освітлення вхідної — вихідної р пи).

2.3.5. Прое т вання, ви отовлення та монтаж захисної розподільчої см и між оліями швид існо о трамвая з вмонтованими
стаціонарними ре ламними засобами.

2.3.6. Облашт вання платформ та вестибюлів станції, підземних переходів та спор д вхідної — вихідної р пи об’є тами
тор івельно о призначення.

2.3.7. Прое т вання, б дівництво омпле сів ромадсь о о призначення в приміщеннях станції.
2.3.8. Фінанс вання оздоблювальних робіт приміщеннях для забезпечення ф н ціон вання станції лінії швид існо о трамвая

( аса, щитова, імната чер ово о).
2.3.9. Термін ви онання робіт від 6 до 12 місяців.

3. Інформація про інвест ванни об’є та.
3.1. Прое т вання та ре онстр ція б дівель Дитячо о лі вально-оздоровчо о центр “Кристал” КП “Київпастранс”, АР Крим,

м. Ал шта, в л. Набережна, 26-а.
3.2. На он рс винесено наст пні об’є ти:

- одноповерхова б дівля за альною площею 47,0 м в.
3.3. Види та обся и робіт, я і мають б ти профінансовані.
3.3.3. За альна площа ре онстр йованої б дівлі повинна б ти не менше 47, 0 м в.
3.3.4. Термін ви онання робіт по прое т ванню та ре онстр ції об’є та — до 18 місяців.

4.Основні мови он рс :
4.1. Фінанс вання сіх витрат, пов’язаних з прое т ванням та б дівництвом об’є тів інвест вання.
4.2. Сплата внес пайової часті інвестора створенні соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри м. Києва поряд

та розмірі, встановленом поряд .
4.3. Здійснення відрах вань на мовах та в розмірі, встановленом рішенням Київсь ої місь ої ради від 16.12.2005 р.№ 609/3070

“Про встановлення відрах вань на розвито та зміцнення матеріально-технічної бази пожежної охорони м. Києва”.
4.4. Термін ре онстр ції (б дівництва) об’є та повинен б ти не більше нормативно о, що визначається прое тно- ошторисною

до ментацією.
4.5. Сплата реєстраційно о внес розмірі 1 225,00 рн за часть он рсі на р/р 26007250110178 в КРФ ВАТ КБ “Хрещати ”

в м. Києві, МФО 300830, од ЄДРПОУ 33153915.
Реєстраційний внесо сплач ється до отримання он рсної до ментації для часті он рсі. Кошти, сплачені часни ом
он рс в я ості реєстраційно о внес , поверненню не підля ають.

4.6. Оздоблювальні роботи в приміщеннях Об’є та інвест вання, підведення та під лючення інженерних мереж до об’є та
інвест вання, техноло ічне обладнання та інші додат ові роботи, спрямовані на облашт вання Об’є та інвест вання,
фінанс ються Інвестором додат ово з ідно з розробленою прое тно- ошторисною до ментацією Об’є та інвест вання.

4.7. Співвідношення між площею приміщень, що зарахов ються до ом нальної власності територіальної ромади м. Києва
та новоствореною в рез льтаті інвестиційної діяльності площею б де визначено після затвердження в становленом
поряд прое тно- ошторисної до ментації.

4.8. Майново-правові та земельні питання виріш ються в становленом поряд .

5.Додат ові мови он рс .
5.1. Надання часни ом он рс додат ових пропозицій, спрямованих зо рема на створення (ремонт, ре онстр цію)

соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри КП “Київпастранс”.

6.Надання он рсної до ментації та отримання он рсних пропозицій здійснюється

Дире цією по б дівництв об’є тів наземно о пасажирсь о о транспорт ом нально о підприємства “Київпастранс” за
адресою: м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33-а, аб. № 317, тел. (044) 272-00-03, з 10.00 до 16.00 (з понеділ а по п’ятницю)
протя ом 15 алендарних днів з дня оп блі вання о олошення про проведення он рс при наявності до мента, що
підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес .

Для отримання довід ової інформації, блан ів заяво та он рсної до ментації звертатися за адресою:
01034, м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33-а, аб. № 317, тел. (044) 272-00-03, з 10.00 до 16.00 (з понеділ а по п’ятницю).

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 10 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

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

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 40 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.

на 12 місяців —483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308
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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 2320
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Ëþáêî Äåðåø ïîòðåíóº
ïñèõ³êó é ò³ëî ñâî¿õ ôàí³â
Ïèñüìåííèê çàïî÷àòêóâàâ êóðñ éîãè
Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

На нові рси жителів сто-
лиці запросив відомий мо-
лодий письменни Люб о
Дереш. Тричі на тиждень
центрі столиці він прово-
дитиме "Психотехнічні
пра ти ми". На заняттях
літератор обіцяє навчити
ер вати ва ою і свідо-
містю за допомо ою волі.
Для дося нення "ліпшо о
пізнання себе" Дереш ви-
ористов ватиме дихальні
пра ти и, стій и та асани.

Ì³ñòèêà ç êíèæîê ìîëîäîãî ë³-
òåðàòîðà Ëþáêà Äåðåøà ç'ÿâèëà-
ñÿ â ðåàëüíîìó æèòò³ ñòîëè÷íèõ
æèòåë³â. Ñàìå äëÿ íèõ ïèñüìåí-
íèê çàïî÷àòêóâàâ êóðñ "Ïñèõî-
òåõí³÷í³ ïðàêòèêóìè". Òåìîþ çà-
íÿòü àâòîð âèçíà÷èâ "óïðàâë³ííÿ
óâàãîþ, ñïðèéíÿòòÿì ³ ñâ³äîì³ñ-
òþ çà äîïîìîãîþ âîë³". Ó ñâîºìó
êóðñ³ â³í ³íòåãðóº ìåòîäè êåðó-
âàííÿ óâàãîþ ç ïðàêòèêàìè äè-
õàííÿ, ñò³éêàìè é àñàíàìè. "Öå
øëÿõ äî äîñÿãíåííÿ ïðÿìîãî ïå-
ðåæèâàííÿ ñâîº¿ ò³ëåñíîñò³,
óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè â îðãàí³ç-
ì³, ë³ïøîãî ï³çíàííÿ ñåáå",— ïî-
ÿñíþº Äåðåø.

Òðèâàòèìå êóðñ òðè ì³ñÿö³ íà
âóëèö³ Îëüãèíñüê³é, 2/4. Íàãàäà-
ºìî, Ëþáêî Äåðåø íàðîäèâñÿ ó
Ëüâîâ³. Ñâîþ ïåðøó êíèæêó
"Êóëüò" íàïèñàâ ó 16 ðîê³â. Âîíà
îäðàçó ñòàëà êóëüòîâîþ ñåðåä ìî-
ëîä³. Àáè ïðî÷èòàòè êíèãó, ñòó-
äåíòè çàïèñóâàëèñÿ â ÷åðãó òà ñêè-
äàëèñÿ íà êñåðîêñ. Ïîò³ì Äåðåø
íàïèñàâ "Ïîêëîí³ííÿ ÿù³ðö³",

"Àðõå", "Íàì³ð!", "Òðîõè ï³òüìè".
Ïàðàëåëüíî ïèñüìåííèê çàê³í÷èâ
åêîíîì³÷íèé ôàêóëüòåò Ëüâ³â-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó é îòðèìàâ
´ðàíò íà íàâ÷àííÿ ó Í³ìå÷÷èí³.
Ì³ñòè÷í³ òâîðè Äåðåøà ïåðåêëà-
äåí³ í³ìåöüêîþ, ïîëüñüêîþ, ³òà-
ë³éñüêîþ, ñåðáñüêîþ òà íàäçâè-
÷àéíî ïîïóëÿðí³ ñåðåä ºâðîïåé-
ñüêî¿ ìîëîä³

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù. Â³òåð ï³âäåííî-

ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+6°Ñ, âíî÷³
+1...+3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +8°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —1...—2°Ñ, âíî÷³ —2...—3°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +3...+5°Ñ, âíî÷³ +1...+2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù, ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+1°Ñ, âíî÷³ 0...—1°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Письменни Люб о Дереш вчитиме иян ер вати свідомістю за допомо ою волі

СС ПП ОО РР ТТ

У азеті “Хрещати ” від 08.12.2009 ро в розділі "До мент", з ід-

но з постановою ОВК № 219 від 05.12.2009 ро № 4 “Про творен-

ня звичайних та спеціальних виборчих дільниць на території Печер-

сь о о район м. Києва”, слід читати: “Перелі звичайних та спеці-

альних виборчих дільниць на території Печерсь о о район міста Ки-

єва для проведення виборів Президента У раїни 17 січня 2010 ро ”

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 9 ãðóäíÿ
День видасться емоційно напр женим, сповненим
несподівано . Усе розплан йте, аби ні ди не запіз-
нитися, б дьте делі атними в стос н ах з представ-
ни ами протилежної статі, не піддавайтеся на про-
во ації. Здоров'я потреб є особливої ва и, вживай-
те нат ральні прод ти — висо а ймовірність ал о-
ольно о отр єння, иш ово-шл н ових розладів.

ОВНИ мають б ти ма симально відповідальними на роботі. Т т нині,
я на в л ані, тож б дьте важними, дисциплінованими, не відволі айте-
ся на розмови, тр діться зла оджено з оле ами, бо вс очите в сл жбо-
в халеп .
ТЕЛЬЦІ, ви залежні від рес рсів оточення, їхньої моральної, матеріаль-

ної щедрості. Це серйозний іспит на міння прибор ати власні примхи,
задовольнятися с ромним стат ом, трен вати д ховні м'язи. Не треба
лянчити в оточення бла , бо йом притаманно нині за рібати до себе
двома р ами, а від себе — ані пальцем.
БЛИЗНЯТА, д х с ривджено о Еґо, що піднімається з болючо о мин -

ло о, навіює відчай, не дає спо ійно жити, спати, прово є революцій-
ний спротив, сіє розбрат... Я перебороти от напасть? Просто: не б -
діть лихо, нехай воно спить тихо. Бо хто давнє з адає, той щастя не знає.
На сл жбі сідлайте творчо о они а, т т потрібен нестандартний підхід
до ви онання завдань.
РАКИ, взявся за ж — не ажи, що нед ж. Працюйте з во ни ом нат-

хнення, вни айте в деталі, ретельно перевіряйте на правдивість інфор-
мацію, перечитайте сл жбові папери перед тим, я поставити підпис. У
відрядження не вир шайте. Під час дис сій постарайтеся стати на бі
опонента, там є вели і плюси.
ЛЕВИ, не б дьте е оїстами та с нарами, хоч вам і не зви ати сидіти

на олодном пай . Одна ш од вати сир — варени ів не їсти. Розви-
вайте в собі щедрість, на цих рилах шляхетності вам по силі подолати
б дь-я і переш оди. На примхливі "хоч " шлюбних с п тни ів реа йте
спо ійно, їх морд є б нтівний джин, а він вам — не аз!
ДІВИ, не той сильний, хто амінь отить, а той, що серце має. Нія і не-

ативні зовнішні подразни и не повинні посіяти зло вашій д ші, підштовх-
н ти до по аних вчин ів. Б дьте на моральній висоті, й тоді не аразди
вас не спіт ають!
ТЕРЕЗИ, від себе не втечеш. Влашт йте тет-а тет із власною совістю.

Це ваш арбітр, с ддя, порадни , що допоможе розвіяти т ман ілюзій, три-
во , вийти з моро самообман , роз адати причин незроз мілих ( ар-
мічних) хвороб. До навіжених фо сів людей, з отрими п д солі з'їли,
поставтеся спо ійно, то тимчасове запаморочення.
СКОРПІОНИ, ви самодостатня особистість, м дра й досвідчена. І я -

що др зі чи однод мці цьо о не роз міють — то їхній лопіт. Облиште в
дис сіях доводити свою правот . Майб тнє сьо одні за т маном.
СТРІЛЬЦІ, ви сильні, м жні, бла ородні. Тримайтеся на цьом ерой-

сь ом п'єдесталі та пам'ятайте: орел м х не ловить, а слон за мишами
не аняється! День наеле тризований, сповнений несподівано , я і не вар-
то брати близь о до серця.
КОЗОРОГИ, непередбач ваних подіях є сенс. Сл хайте вн трішній

олос, на ч жі поради розрахов вати не варто, від них п ття мало. Ви здат-
ні самостійно прийняти рішення і відповідати за свій вибір. Всевишній
цьо о ро на боці тих Козоро ів, що переймаються д ховними ціннос-
тями та діляться тим ба атством з оточенням.
ВОДОЛІЇ, не ходіть т ди, ди вас не просять, і не беріть то о, чо о не
лали. Ви переб ваєте в а рі, пронизаній заздрощами, тож випрохане
ч же чи позичене неодмінно вилізе бо ом. Сьо одні ви — солдат р тин-
но о фронт і м сите опирсатися в дрібницях та детальних досліджен-
нях без нарі ань.
РИБИ, в пош ах ділової армонії ви натрапите на рифи он рентсь их

переш од. Мирно співпрацюйте з ерівництвом, адже з ним вас пов'яз -
ють др жні поч ття. І це оловне. А до ділових поплічни ів, що, я хаме-
леон, на ход міняють ш р , поставтеся спо ійно, тоді зроз мієте при-
чин та ої дивної поведін и, від риєте для себе щось позитивне

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Íà ìàò÷ “Äèíàìî” 
ðîçêóïèëè âñ³ êâèòêè
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Для иївсь о о "Динамо"
нинішній Лізі чемпіонів на-
став справжній "час і с". У
поєдин останньо о т р
р пово о т рнір проти іс-
пансь ої "Барселони", я ий
відб деться сьо одні на
столичном стадіоні "Дина-
мо" імені Валерія Лобанов-
сь о о, иянам потрібна
тіль и перемо а. Всі пи-
тання щодо виход чинно-
о чемпіона У раїни до
плей-оф оловно о зма ан-
ня л бів Старо о Світ б -
де знято в разі ви раш
иян аталонців з різни-
цею два м'ячі.

ßê ³ î÷³êóâàëîñÿ, îäðàçó ï³ñëÿ
æåðåáêóâàííÿ ãðóïà, äî ÿêî¿ ïî-
òðàïèëî "Äèíàìî", âèÿâèëàñü îä-
í³ºþ ç íàéíåïåðåäáà÷óâàí³øèõ.
Ñóïåðíèêàì çàëèøèëîñÿ ïðîâåñ-
òè ëèøå ïî îäíîìó ïîºäèíêó, à
äîëÿ ïóò³âîê ÿê äî ïëåé-îô Ë³ãè
÷åìï³îí³â, òàê ³ â Ë³ãó ªâðîïè òó-
ìàííà. Íàðàç³ ë³äèðóº "Áàðñåëî-
íà", êîòðà ìàº 8 î÷îê, äàë³ éäóòü

³òàë³éñüêèé "²íòåð" òà ðîñ³éñüêèé
"Ðóá³í" (ïî 6), íà îäíå î÷êî ìåí-
øå íàáðàëî "Äèíàìî".

Éîãî äîëÿ é âèð³øèòüñÿ ñüîãî-
äí³ ó ìàò÷³ ïðîòè "Áàðñåëîíè".
Ãðàâö³ êëóáó äî Êèºâà ïðèáóëè
â÷îðà. Çàãàëîì äî ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè ãîëîâíèé òðåíåð êàòàëîíö³â
Õîñåï Ãâàðä³îëà âçÿâ äåâ'ÿòíàä-
öÿòü ôóòáîë³ñò³â, ç ÿêèõ äî çàÿâ-
êè ïîòðàïèòü â³ñ³ìíàäöÿòü. Ó Êè-
ºâ³ ñèíüî-ãðàíàòîâ³ çàïëàíóâàëè
äâà òðåíóâàííÿ. Îäíå ç íèõ â³äáó-
ëîñÿ óâå÷åð³ íà ïîë³ ìàéáóòíüî¿
áèòâè ³ áóëî â³äêðèòå ïåðø³ 15
õâèëèí. Ñüîãîäí³ íà 10-òó ãîäèíó
çàïëàíîâàíî çàíÿòòÿ íà ñòàä³îí³
ÓÒÊ ³ìåí³ Â³êòîðà Áàííèêîâà.

Â îñòàíí³õ ïîºäèíêàõ âíóòð³ø-
í³õ ïåðøîñòåé ³ "Äèíàìî", ³ "Áàð-
ñåëîíà" çäîáóëè íåïðîñò³ âè¿çí³
ïåðåìîãè. Êèÿíè çàâäÿêè òî÷íî-
ìó óäàðó Þñóôôà äîòèñíóëè
"×îðíîìîðåöü" — 1:0, à êàòàëîí-
ö³ ïåðåìîãëè "Äåïîðò³âî" — 3:1
(äóáëü íà ðàõóíêó Ìåññ³, ùå îäèí
ãîë çàáèâ ²áðàãèìîâè÷), ïðè÷îìó
ïåðåìîæí³ ì'ÿ÷³ ó âîðîòà ëà-êî-
ðóíö³â âëåò³ëè â îñòàíí³õ äåñÿòü
õâèëèí çóñòð³÷³.

Íà ïîëå ñòàä³îíó "Äèíàìî"
êîìàíäè âèâåäå àðá³òð ç Àíãë³¿
Õîâàðä Óååá, ÿêîìó äîïîìàãàòè-
ìóòü éîãî ñï³ââ³ò÷èçíèêè Ìàéêë
Ìàëëåðê³ òà Äàððåí Êåíí.

Íà â÷îðàøí³é âå÷³ð ó êàñàõ ñòà-
ä³îíó ³ìåí³ Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêî-
ãî çàëèøàëàñü íåçíà÷íà ê³ëüê³ñòü
êâèòê³â ò³ëüêè ïî 300 ãðèâåíü,
òîáòî ìîæíà íå ñóìí³âàòèñÿ â òî-
ìó, ùî íà òðèáóíàõ áóäå àíøëàã.
Çàêëèêàâ óáîë³âàëüíèê³â ï³äòðè-
ìàòè êîìàíäó ³ êåðìàíè÷ êè¿â-
ñüêîãî êëóáó Âàëåð³é Ãàççàºâ.

"Ìè ðîçóì³ºìî, ùî ìàò÷ "Äèíà-
ìî" — "Áàðñåëîíà" áóäå ãðîþ ðî-
êó, òîìó, êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ,
ÿ ïðîøó âñ³õ øàíóâàëüíèê³â
êîìàíäè ï³äòðèìàòè ¿¿ ó âèð³øàëü-
íîìó ìàò÷³. Äóìàþ, ôóòáîë³ñòè
çðîáëÿòü óñå ìîæëèâå, ùîá äîñÿã-
òè ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó, äî
ÿêîãî ìè âñ³ ïðàãíåìî",— ñêàçàâ
ïàí Ãàççàºâ.

À îñü õòî íå â³ðèòü ó ïåðåìîãó
"Äèíàìî", òî öå â³ò÷èçíÿí³ òà çà-
ðóá³æí³ áóêìåêåðñüê³ êîíòîðè. Â
ñåðåäíüîìó íà ïåðåìîãó êèÿí íàä
"Áàðñåëîíîþ" êîåô³ö³ºíò ïðèáëèç-
íî 5 äî 1 (íàïðèêëàä, ïîñòàâèâøè
100 ãðèâåíü ìîæíà ðîçáàãàò³òè îä-
ðàçó íà 400), íà í³÷èþ — 3,6 äî 1,
³ íàðåøò³ ÿâíèìè ôàâîðèòàìè ââà-
æàþòü êàòàëîíö³â — 1,6 äî 1. Ùî
æ, ôóòáîë³ñòàì êè¿âñüêîãî êëóáó
çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè âèéòè íà ïîëå
³ äîâåñòè âñ³ì ïåñèì³ñòàì ñâîþ
çäàòí³ñòü íå ò³ëüêè ãðàòè íà ð³â-
íèõ, à é ïåðåìàãàòè ïåðåìîæöÿ Ë³-
ãè ÷åìï³îí³â


