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МІСЬКА ЕЛЕКТРИЧКА
СТАЛА ПОПУЛЯРНОЮ
У КИЯН

Óêðà¿íà îòðèìàëà 
íîâîãî Ïðåçèäåíòà

Ñòîëè÷íà âëàäà ñïîä³âàºòüñÿ íà ïë³äíó ñï³âïðàöþ ç Â³êòîðîì ßíóêîâè÷åì
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Учора У раїна офіційно отримала ново о Президента. У
Верховній Раді відб лась інав рація Ві тора Ян ови-
ча. До почат церемонії новообраний лава держави
помолився в Києво-Печерсь ій лаврі та отримав бла о-
словення патріарха Мос овсь о о і всієї Р сі Кирила.
Після цьо о в залі парламент новий Президет, по-
лавши прав р на Пересопниць е Єван еліє, про о-
лосив прися раїнсь ом народ та пообіцяв розпо-
чати своє президентство з реформ вання системи
влади в раїні.

Ó÷îðà íà ïîñàäó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè îô³ö³éíî âñòóïèâ Â³êòîð ßíó-
êîâè÷. Ç öüîãî ïðèâîäó ó ñòîëèö³ óðî÷èñò³ çàõîäè òðèâàëè ö³ëèé äåíü.
Ç ñàìîãî ðàíêó öåíòð ì³ñòà çàïîëîíèëè çàãîíè ïðàâîîõîðîíö³â, îá-
ìåæèâøè ðóõ òðàíñïîðòó. Àäæå íà öåðåìîí³þ ³íàâãóðàö³¿ ïðèáóëî
÷èìàëî çàêîðäîííèõ ïîâàæíèõ ãîñòåé — ë³äåð³â äåðæàâ, ïàðëàìåí-
ò³â, ãîë³â äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâ, àêðåäèòîâàíèõ â Óêðà¿í³, äå-
ëåãàö³é ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Âèñâ³òëþâàòè ïîä³þ âçÿëèñÿ ìàéæå
äâ³ñò³ àêðåäèòîâàíèõ â Óêðà¿í³ ³íîçåìíèõ ìàñ-ìåä³à.

Ïàì'ÿòíèé äåíü ó ñâîºìó æèòò³ íîâîîáðàíèé Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ðîç-
ïî÷àâ ³ç ìîëèòâè. Î äåâ'ÿò³é ðàíêó ó Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³ â³í ðàçîì
³ç ïàòð³àðõîì Ìîñêîâñüêèì ³ âñ³º¿ Ðóñ³ Êèðèëîì ³ ìèòðîïîëèòîì Êè¿â-
ñüêèì ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè Âîëîäèìèðîì âçÿâ ó÷àñòü ó ïîäÿ÷íîìó ìîëåáí³.

"Ó ñò³íàõ Ëàâðè, çâ³äêè ï³øëà Ðóñü ñâÿòà, ìè çàðàç ìîëèëèñÿ, ùîá
Ãîñïîäü áëàãîñëîâèâ âàøå ñõîäæåííÿ ó âëàäó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè",—
ñêàçàâ ïàòð³àðõ Êèðèëî ï³ä ÷àñ ìîëåáíþ. Òàêîæ â³í âðó÷èâ íîâîîá-
ðàíîìó ãëàâ³ äåðæàâè îáðàç Ñïàñèòåëÿ. Ï³ñëÿ áëàãîñëîâåííÿ Â³êòîð
Ôåäîðîâè÷ âèðóøèâ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àáè ïðèñÿãíóòè
óêðà¿íñüêîìó íàðîäó.

Òèì ÷àñîì ó ïàðëàìåíò³ íàðîäí³ äåïóòàòè âæå çàéíÿëè ñâî¿ ì³ñöÿ
â ñåñ³éí³é çàë³. Íà öåðåìîí³þ çàâ³òàëè ïðåäñòàâíèêè ÷îòèðüîõ ôðàê-
ö³é. Ïðåäñòàâíèêè Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî íà óðî÷èñòó öåðåìîí³þ
íå ïðèéøëè. "ß äóìàþ, ñèëüí³ òàê íå ÷èíÿòü. Äåìîíñòðóþ÷è ïîâàãó
äî ³íøèõ äåðæàâ, ë³äåðè ÿêèõ áóëè ïðèñóòí³ìè â ñåñ³éí³é çàë³, çâè-
÷àéíî âàðòî áóëî á òóò áóòè",— ïðîêîìåíòóâàâ íàðäåï â³ä Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â Íåñòîð Øóôðè÷. Ç íèì ïîãîäæóºòüñÿ ³ îáðàíåöü â³ä ÍÓÍÑ
Ìèêîëà Êàòåðèí÷óê. "Òðåáà âì³òè ïðîãðàâàòè. Êîëè â 2004 ðîö³ ßíó-
êîâè÷ ïîòåðï³â ïîðàçêó, âñÿ ôðàêö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â áóëà ïðèñóòíÿ
íà ³íàâãóðàö³¿. Âîíè õî÷ ³ íå ïëåñêàëè, àëå ñòîÿëè",— çàçíà÷èâ â³í.

Ç íàãîäè óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿ ïëîùó ïåðåä ïðèì³ùåííÿì Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè ïðèêðàñèëè ÷åðâîíîþ äîð³æêîþ. Íàâêîëî íå¿ âèøèêó-
âàëèñÿ âî¿íè Ïî÷åñíî¿ âàðòè. Íîâîîáðàíèé ãëàâà äåðæàâè âèÿâèâñÿ
ïóíêòóàëüíèì, òîìó ÷åêàòè äîâåëîñÿ íåäîâãî. Ê³ëüêà õâèëèí ïî äå-
ñÿò³é óïåâíåíîþ ³ ãîðäîþ õîäîþ Â³êòîð Ôåäîðîâè÷ ñòóïèâ íà ÷åðâî-
íèé êèëèìîê. Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Âîëîäèìèð Ëèòâèí îãîëîñèâ óðî-
÷èñòå çàñ³äàííÿ Ðàäè â³äêðèòèì. Ó ñåñ³éí³é çàë³ çàëóíàâ Äåðæàâíèé
ã³ìí Óêðà¿íè ó âèêîíàíí³ Íàö³îíàëüíîãî çàñëóæåíîãî àêàäåì³÷íîãî
óêðà¿íñüêîãî õîðó ³ìåí³ Ãðèãîð³ÿ Âåðüîâêè. Îï³ñëÿ íîâèé Ïðåçèäåíò,
ïîêëàâøè ïðàâó ðóêó íà Ïåðåñîïíèöüêå ªâàíãåë³º, ïðîãîëîñèâ ïðè-
ñÿãó óêðà¿íñüêîìó íàðîäó. Ï³ñëÿ öüîãî ãîëîâà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Àíäð³é Ñòðèæàê âðó÷èâ éîìó ñâ³äîöòâî ïðî âñòóï íà ïîñàäó òà îô³-
ö³éí³ ñèìâîëè — çíàê Ïðåçèäåíòà, ïå÷àòêó ³ áóëàâó. Ãó÷íèìè àïëî-
äèñìåíòàìè íîâîãî ãëàâó äåðæàâè ïðèâ³òàëè ïðèñóòí³ â çàë³.

Ç ïåðøèõ õâèëèí ñâîãî îô³ö³éíîãî ïðåçèäåíòñòâà Â³êòîð ßíóêîâè÷
ïîâ³â ñåáå ïî-ãîñïîäàðñüêè. Ùîéíî îòðèìàâøè ç ðóê ãîëîâè Öåí-
òðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ Âîëîäèìèðà Øàïîâàëà ïîñâ³ä÷åííÿ Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè, â³í îäðàçó ñõîâàâ éîãî ó âíóòð³øíþ êèøåíþ —
áëèæ÷å äî ñåðöÿ. "Íó ùî òóò ñêàæåø? Ñïðàâæí³é ãîñïîäàð!" — çà-
ïåâíèâ îäíîïàðò³ºöü Íåñòîð Øóôðè÷.

За інчення на 2-й стор.

2
6

Ô
îò
î 

À
íà
ñò
àñ
³¿ 
Ñ
²Ð
Î
ÒÊ

²Í
Î
¯

Новообраний Президент Ві тор Ян ович пообіцяв насамперед змінити систем влади та подолати бюро ратію



22 ХХРРЕЕЩЩААТТИИКК,,  3366 Хрещатик  26 лютого 2010

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ìåð Êèºâà ñòàâ ÷ëåíîì 
Âèùî¿ ðàäè þñòèö³¿

Ó ñåðåäó òîä³ ùå ÷èííèé Ïðåçèäåíò Óêðà-
¿íè Â³êòîð Þùåíêî, êåðóþ÷èñü Êîíñòèòó-
ö³ºþ òà Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî Âèùó ðàäó
þñòèö³¿”, ï³äïèñàâ óêàç ïðî ïðèçíà÷åííÿ
÷ëåíîì öüîãî îðãàíó ãîëîâó ÊÌÄÀ Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî. Öèì ñàìèì óêàçîì çà íîìå-
ðîì 262/2010 â³ä âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â çâ³ëü-
íåíî ÷ëåíà Âèùî¿ ðàäè þñòèö³¿ Ñòåïàíà Ãàâ-
ðèøà

Ó Êèºâ³ ñòàðòóº
Art Premier-2010

Ñüîãîäí³ î 9.00 â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòòÿ Ïåð-
øîãî ì³æíàðîäíîãî âîêàëüíî-õîðåîãðàô³÷-
íîãî êîíêóðñó-ôåñòèâàëþ Art Premier-2010.
Çà çàäóìîì, â³í ìàº ñïðèÿòè ïîïóëÿðèçàö³¿
òâîð³â â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ òà ñó÷àñíèõ êîì-
ïîçèòîð³â òà åñòåòè÷íîìó âèõîâàííþ ï³äðîñ-
òàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ. Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
í³ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ, ÿêå º ñï³âîð-
ãàí³çàòîðîì çàõîäó, êàæóòü, ùî ãîëîâíà éî-
ãî ìåòà — âèÿâèòè îáäàðîâàíó ìîëîäü òà
ñïðèÿòè ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî õîðåîãðàô³÷-
íîãî ³ âîêàëüíîãî ìèñòåöòâ. Çàÿâêè íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³ ïîäàëè á³ëüø í³æ 500 ó÷àñíèê³â
ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿ òà Ëèòâè. Ìîæëèâ³ñòü ïðî-
äåìîíñòðóâàòè ñâî¿ òâîð÷³ äîðîáêè íà Art
Premier-2010 ìàþòü ÿê äèòÿ÷³ òà þíàöüê³ êî-
ëåêòèâè, òàê ³ ñîë³ñòè â íîì³íàö³ÿõ âîêàë ³
õîðåîãðàô³ÿ, àêàäåì³÷íèé âîêàë, íàðîäíèé
âîêàë, åñòðàäíèé âîêàë, àíñàìáë³. Ôåñòè-
âàëü òðèâàòèìå ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â 
(äî 1 áåðåçíÿ). Àäðåñà ïðîâåäåííÿ — Âîëî-
äèìèðñüêèé óçâ³ç, 2, ìàëà çàëà Íàö³îíàëü-
íî¿ ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè

“Áàáèí ßð” íàö³îíàë³çóâàëè

²ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíèé çàïîâ³äíèê “Áà-
áèí ßð”, ùî ïîáëèçó ñòàíö³¿ ìåòðî “Äîðî-
ãîæè÷³” ó ñòîëèö³, îòðèìàâ ñòàòóñ íàö³îíàëü-
íîãî. Óêàç ï³äïèñàâ ïîïåðåäí³é Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî. Íàãàäàºìî, ùî íà
ì³ñö³ íèí³øíüîãî ìåìîð³àëó ó 1941—1943 ðî-
êàõ, çà ð³çíèìè îö³íêàìè, áóëî ðîçñòð³ëÿíî
á³ëüø ÿê 100 òèñÿ÷ ëþäåé

Â³ñ³ì ÿðìàðê³â 
ïðîéäå ó ñóáîòó

Äëÿ êèÿí, ùî çà çèìó ç’¿ëè âñ³ ïðîäîâîëü-
÷³ çàïàñè, ì³ñüêà âëàäà îðãàí³çóâàëà ÿðìàð-
êè, ùîá çíîâó ñåðéîçíî ïîïîâíèòè êîìîðè
õàð÷àìè. Ö³º¿ ñóáîòè, 27 ëþòîãî, çà äîðó÷åí-
íÿì ìåðà ó ì³ñò³ â³äáóäåòüñÿ 8 ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèõ ÿðìàðê³â. Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ òîðãóâàòèìóòü íà âóëèö³ Ïàíüê³âñüê³é, à
ó Äåñíÿíñüêîìó — íà âóëèö³ Ë³ñê³âñüê³é. ßð-
ìàðêè ïðîâîäèòèìóòü íà âóëèö³ Ìàëèøêà òà
íà Îáîëîíñüêîìó ïðîñïåêò³, 23—43, ùî â
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³. Ïå÷åðÿíè çìîæóòü
ñêóïèòèñÿ íà âóëèö³ Ëóìóìáè, 19—23. Ìåø-
êàíö³ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó çà ñâ³æèìè ïðî-
äóêòàìè ìîæóòü ïîïðÿìóâàòè íà ïðîñïåêò
Ïðàâäè, 5—11. Ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³
òîðãóâàòèìóòü íà âóëèö³ Çîä÷èõ, 62—64. ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà âóëèö³ Ñòàä³îíí³é.
Òðàäèö³éíî àñîðòèìåíò ïðîäóêö³¿ áóäå ÿê-
íàéøèðøèì — â³ä êðóï òà öóêðó äî ì’ÿñà ç
ÿéöÿìè. ² âñå öå íà 15—20 % áóäå äåøåâ-
øèì, í³æ íà ðèíêó

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéðàäà 
âèïðàâèëàñÿ

Ñâîº ð³øåííÿ â³ä 30 ñåðïíÿ 2007 ðîêó ïðî
ïðèâàòèçàö³þ íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ çà
àäðåñîþ âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 6, äå
çíàõîäèòüñÿ êíèãàðíÿ “Ñÿéâî”, ñêàñóâàëà
Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà ðàäà. Òàêå ð³øåííÿ
óõâàëèëè íà â÷îðàøí³é ñåñ³¿ ðàéðàäè. Íàãà-
äàºìî, ó âåðåñí³ ìèíóëîãî ðîêó Óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ðàéàäì³í³ñòðàö³¿ ïðî-
äàëî ïðèì³ùåííÿ “Ñÿéâà” ïëîùåþ 383 êâàä-
ðàòíèõ ìåòðè íà àóêö³îí³ ÒÎÂ “Àáð³ëü-ñòó-
ä³î” çà 2,248 ì³ëüéîíà ãðèâåíü

Ïðèâ³òàííÿ â³ä Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
íîâîîáðàíîìó Ïðåçèäåíòîâ³ 
Óêðà¿íè Â³êòîðó ßíóêîâè÷ó 

ç íàãîäè ³íàâãóðàö³¿
Øàíîâíèé Â³êòîðå Ôåäîðîâè÷ó!

Ùèðî â³òàþ Âàñ ç³ âñòóïîì íà íàéâèùó òà íàéâ³äïîâ³äàëüí³øó ïî-
ñàäó â äåðæàâ³ — ïîñàäó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè!

Óêðà¿íö³ â³ääàëè Âàì íå ëèøå ñâî¿ ãîëîñè, à é ñâî¿ íàä³¿ íà åêî-
íîì³÷íó òà ñîö³àëüíó ñòàá³ëüí³ñòü ó êðà¿í³, ïîäàëüø³ äåìîêðàòè÷í³
ïåðåòâîðåííÿ òà çì³öíåííÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Âïåâíåíèé,
ùî Âè âèïðàâäàºòå ñïîä³âàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, ÿêà â ðåçóëüòàò³
â³ëüíîãî âîëåâèÿâëåííÿ çðîáèëà ñâ³äîìèé âèá³ð òà äîâ³ðèëà Âàì
ñâîþ äîëþ.

Ðàçîì ç òèì íà Âàø³ ïëå÷³ âèïàëî íåëåãêå âèïðîáóâàííÿ — âèïðàâ-
ëÿòè ïîìèëêè ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â. Ñàìå Âàì ñüîãîäí³ íàëåæèòü îá’ºä-
íàòè íàðîä Óêðà¿íè, ïîäîëàòè åêîíîì³÷íó êðèçó, çàáåçïå÷èòè ìîëîäü
ðîáî÷èìè ì³ñöÿìè, ï³äíÿòè ïðîæèòêîâèé ð³âåíü òà ñîö³àëüí³ ñòàí-
äàðòè, äîñÿãòè ì³æíàðîäíîãî âèçíàííÿ íàøî¿ äåðæàâè.

Íà Óêðà¿íó î÷³êóþòü âèçíà÷í³ äîëåíîñí³ çì³íè. Áàæàþ Âàì ñèë ³
òåðï³ííÿ ó ö³é íåëåãê³é â³äïîâ³äàëüí³é ì³ñ³¿. Ñïîä³âàþñÿ, ùî âæå íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ìè ìàòèìåìî âñ³ ï³äñòàâè ïèøàòèñÿ ñâîºþ êðà¿íîþ!

З пова ою
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Ùî íîâèé Ïðåçèäåíò ìàº çðîáèòè 
äëÿ Êèºâà?

Єв ен ЧЕРВОНЕНКО,
перший заст пни олови КМДА:
— Гадаю, новий Президент має зроз міти реаль-
н артин в Києві, оцінити все по можливості і
вжити реальних заходів для реалізації та ви о-
нання заплановано о в під отовці до Євро-2012.

Людмила ДЕНИСЮК,
заст пни олови КМДА:
— Новий Президент і, я та роз мію, новий
ряд повинні взяти на себе відповідальність за
проведення ардинальних реформ е ономі и
раїни. Це має б ти щоденна опіт а праця по
24 одини на доб . Бізнес повинен мати простір
для розвит , слід с н ти сі перепони, що йо-
м заважають. А оловна переш ода — ор пція.
Аби подолати її, треба реаліз вати три принципи. Перше — ство-
рити та і мови, щоб бізнес не залежав від чиновни ів. Ті посадов-
ці, я і чинять переш оди, мають б ти звільнені з посад та відпо-
відати перед за оном. Др е — терміново с ас вати за они з под-
війним тл маченням, я і саме й дають оті “лазів и” для ор пцій-
них дій. Третє — встановити чіт ий онтроль за ви онанням пер-
ших двох п н тів. Ще одна важлива річ — дозвільна система. До-
зволи слід видавати лише для тих сфер діяльності, я і мож ть нес-
ти потенційн за роз життю людей чи е оло ії, а всі інші — с то

де ларативно о хара тер . Для розвит е ономі и бізнес повинен
мати дост п до дешевих рошей. Новий Президент, ряд та Нац-
бан мають запрацювати в “одній пряжці”. Зрештою потрібно ре-
аліз вати і захистити засади чесної он ренції в бізнесовом се-
редовищі. Бо сьо одні мови сприятливі для то о, в о о є “дах”,
інших терориз ють десят и інспе цій.

Володимир ГОЛОВАЧ,
заст пни олови КМДА:
— На мою д м , Президент У раїни Ві тор Ян -
ович має насамперед забезпечити стабільність
в У раїні та столиці. А ще підтримати державні
про рами б дівництва соціально о житла. Тобто,
щоб оселі зводили не тіль и для ба атих, а й для
людей бідних та середньо о стат . О рім цьо о,
потрібно посприяти реалізації в столиці про ра-

ми ре онстр ції старо о житла та переселення меш анців із “хр -
щово ” с часні омфортабельні вартири.

Алла ШЛАПАК,
олова постійної омісії Київради з питань

охорони здоров’я та соціально о захист ,
спів олова фра ції “Бло Леоніда Черно-
вець о о”:
— Зробити все, щоб поверн ти Києв стат с

столиці, підтрим вати її ініціативи. А ще на дер-
жавном рівні потрібно змінити ставлення до бю-
джет столиці й не повторювати зв’яз з цим помило , я их при-
п стилися попередні президенти.

“Íîâèé Ïðåçèäåíò ìàº ï³äòðèìàòè
³í³ö³àòèâè ñòîëèö³”

Îïèòóâàííÿ “Õðåùàòèêà”

Óêðà¿íà îòðèìàëà 
íîâîãî Ïðåçèäåíòà
Ñòîëè÷íà âëàäà ñïîä³âàºòüñÿ íà ïë³äíó ñï³âïðàöþ ç Â³êòîðîì ßíóêîâè÷åì

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ó ñâî¿é ³íàâãóðàö³éí³é ïðîìîâ³ íîâèé
Ïðåçèäåíò çàçíà÷èâ, ùî “ïåðøî÷åðãîâå
çàâäàííÿ íà öüîìó øëÿõó — ðåôîðìó-
âàííÿ ñèñòåìè âëàäè ³, ïåðø çà âñå, Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â, ïåðåòâîðåííÿ éîãî ó
êîìàíäó ïðîôåñ³îíàë³â”. Òàêîæ â³í çà-
êëèêàâ Âåðõîâíó Ðàäó Óêðà¿íè ï³äòðèìà-
òè éîãî çóñèëëÿ, ùî “ñïðÿìîâàí³ íà

ñòâîðåííÿ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ, çäàòíî¿ ïðàöþâàòè ç
Ïðåçèäåíòîì ó ñèíõðîííîìó ðåæèì³”.
Çâåðòàþ÷èñü äî óêðà¿íö³â, Â³êòîð Ôåäî-
ðîâè÷ ïîîá³öÿâ âèïëàòèòè çàáîðãîâàí³ñòü
³ç çàðïëàò òà ïåíñ³é. “Ìè çðîáèìî öå çà
ðàõóíîê ñêîðî÷åííÿ âèòðàò íà áþðîêðà-
òè÷íó ñèñòåìó ³ ïî÷íåìî ç ñåáå”,— çà-
ïåâíèâ â³í.

Ï³ñëÿ óðî÷èñòîñòåé ó Âåðõîâí³é Ðàä³ íî-
âèé ãëàâà äåðæàâè çóñòð³âñÿ ç³ ñâî¿ì ïîïå-
ðåäíèêîì Â³êòîðîì Þùåíêîì ó Ñåêðåòà-
ð³àò³ Ïðåçèäåíòà. Çàâåðøèëèñÿ óðî÷èñò³ çà-
õîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç ³íàâãóðàö³ºþ Â³êòîðà ßíó-
êîâè÷à, îô³ö³éíèì ïðèéîìîì äëÿ ³íîçåì-
íèõ äåëåãàö³é â Óêðà¿íñüêîìó äîì³

Тетяна КОТИК,
“Хрещати ”
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Êîøòè íà ðåìîíò àâàð³éíèõ áàëêîí³â çàêëàäóòü 
äî ïðîãðàìè “Òâ³é ä³ì — òâîº ïîäâ³ð’ÿ”

Âîíè íå ë³òàêè, íå ïòà-
õè, àëå òàêîæ ë³òàþòü...
Òî÷í³øå ïàäàþòü çàë³çîáå-
òîííèìè áðèëàìè. Öå àâà-
ð³éí³ áàëêîíè â áàãàòîïî-
âåðõîâèõ áóäèíêàõ. ² òà-
êèõ ó Êèºâ³ íåìàëî. Ïðîá-
ëåìàòè÷íèìè º íàéñòàð³-
ø³ ðàéîíè ñòîëèö³, çàáó-
äîâàí³ â ïåðø³é ïîëîâèí³
ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ. Íà-
ïðèêëàä, íà âóëèö³ Àðòå-
ìà, 48 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³.

“Íà ñòàðèé áàëêîí,
ÿêèé îñü-îñü ìîæå îáâà-
ëèòèñÿ, âæå á³ëüø í³æ 10
ðîê³â íåìîæëèâî âèéòè,—
íàð³êàº íà ñèòóàö³þ ãîñ-
ïîäàð êâàðòèðè ¹ 22 Ïàâ-
ëî Áóòê³í,— ìè íàâ³òü çà-
áèëè áàëêîíí³ äâåð³. Ïðî-
òå ïîçáóëèñÿ ÷àñòèíè ïëî-
ù³ êâàðòèðè, â³äïîâ³äíî ³
ìîæëèâîñò³ âèéòè òà ïî-
äèõàòè ñâ³æèì ïîâ³òðÿì”.
Â³äðåìîíòóâàòè áàëêîí ñà-
ì³ ìåøêàíö³ íå ìîæóòü, ¿õ-

í³é áóäèíîê — ïàì’ÿòêà
àðõ³òåêòóðè.

Îòâ³ð ó ïàíåë³ âðàæàº —
ëþäèíà ìîæå ïðîâàëèòèñÿ.
Òèì ÷àñîì ìåøêàíö³â
êâàðòèðè á³ëüøå õâèëþº
òå, ùîá êîíñòðóêö³ÿ íå
âïàëà íà ãîëîâó ïåðåõî-
æèì. “À ï³ñëÿ ìîðîç³â íè-
í³øíüî¿ çèìè çàëèøêè áå-
òîíó ³ àðìàòóðè àáñîëþòíî
ç³ïñóâàëèñÿ, ³ ëèõî ìîæå
òðàïèòèñÿ áóäü-ÿêî¿ õâèëè-
íè”,— ïîïåðåäæàº Ïàâëî
Áóòê³í.

Çà éîãî ñëîâàìè, çàÿâêè
ðàéîííèì êîìóíàëüíèêàì
âîíè íàäñèëàþòü ðåãóëÿð-
íî. Îäíàê ò³ ëèøå ïðèõî-
äÿòü, äèâëÿòüñÿ ³ éäóòü.

“Ùîá âèêîíàòè öþ çàÿâ-
êó, ïîòð³áí³ ÷èìàë³ çàñîáè,
ñïåöîáëàäíàííÿ ³ â³äïîâ³ä-
í³ ôàõ³âö³,— ïîÿñíþº
“Õðåùàòèêó” ïðîâ³äíèé
³íæåíåð â³äïîâ³äàëüíîãî
ÊÏ “Ïîêðîâñüêå” Â³òàë³é
Ðÿáóùèöü.— Í³÷îãî öüîãî
íà ñüîãîäí³ â ÆÅÊó íåìàº.
Êîøòè íå âèä³ëÿþòü”.

Òèì ÷àñîì ãîëîâà êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-

äàðñòâà Þð³é Áîíäàð çà-
ïåâíÿº, ùî ðåìîíò àâàð³é-
íèõ áàëêîí³â, ôàñàä³â ³ êî-
çèðê³â âêëþ÷åíî äî ïðî-
ãðàìè “Òâ³é ä³ì — òâîº
ïîäâ³ð’ÿ”. Ïîòð³áí³ çàñîáè
ðîçïîä³ëÿþòü ó ðàéîíí³
àäì³í³ñòðàö³¿, à ò³ âæå ñà-
ì³ âèð³øóþòü íà ì³ñöÿõ,
íà ÿê³ îá’ºêòè ¿õ âèêîðèñ-
òîâóâàòè. Îäíàê íà ì³ñöÿõ
ö³ çàñîáè íåíà÷å çíèêà-
þòü. Ïðîêîìåíòóâàòè ñè-
òóàö³þ ðàéîííà âëàäà â³ä-
ìîâëÿºòüñÿ.

“Ïðîáëåìà º â òîìó, ùî
çàñîá³â íå ö³ëêîì äîñòàò-
íüî,— äîäàº Þð³é Áîí-
äàð,— àäæå ôîíä ôîðìóº-
òüñÿ çà ðàõóíîê îïëàòè çà
îäèí êâàäðàòíèé ìåòð æèò-
ëà. ×èíí³ òàðèôè º íèæ÷è-
ìè â³ä åêîíîì³÷íî îá´ðóí-
òîâàíèõ â³ä 50 äî 300 â³ä-
ñîòê³â”. Þð³é Áîíäàð ïî-
ÿñíèâ, ùî ñê³ëüêè ãðîøåé
áóäå âèä³ëåíî íà ðåìîíò
áàëêîí³â öüîãî ðîêó, ñòàíå
â³äîìî ò³ëüêè ï³ñëÿ çàòâåð-
äæåííÿ áþäæåòó.

Áåç óâàãè ïðîáëåìó íå
çàëèøàòü, ñòâåðäæóº êè¿â-
ñüêà âëàäà. Òèì ïà÷å, ùî

âîíà º äóæå àêòóàëüíîþ
äëÿ êèÿí. Ç ïî÷àòêó ðîêó
ùîäî àâàð³éíîñò³ áàëêîí³â
äî Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà
êèÿíàì “15-51” óæå çâåð-

íóëîñÿ 150 æèòåë³â ì³ñòà.
Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü äçâ³í-
ê³â íàä³éøëà ç Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ³ Ïå÷åðñüêîãî
ðàéîí³â

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

На змін проблемі падаючих б р льо може
прийти інша, ди небезпечніша — падаючих
бал онів. С ар на аварійний стан бал онів
від меш анців ба атоповерхових б дин ів
ом нальни ів цілі стоси. Особливо ба ато їх
надходить від жителів Шевчен івсь о о і Пе-
черсь о о районів. З почат ро з цією
проблемою зверн лося вже 150 иян, пові-
домляє місь ий Cаll-центр. За словами місь-
ої влади, роші на ремонт аварійних бал о-
нів б де за ладено в про рам "Твій дім —
твоє подвір'я".

Меш анці вартири № 22 на в лиці Артема, 48 побоюються,
що через недбальство районних ом нальни ів мож ть
постраждати перехожі

Ç íàñòàííÿì ïîãîæèõ äí³â ñòîëè÷-
í³ ïàðêè òà ñêâåðè íàïîâíÿòü òèñÿ÷³
êèÿí: ë³òí³õ ³ ìàëå÷à. Äëÿ ¿õ â³äïî÷èí-
êó êîìóíàëüíèêè âïîðÿäêîâóþòü
êëóìáè, äèòÿ÷³ é ñïîðòèâí³ ìàéäàí-
÷èêè, áåñ³äêè òà ëàâè, ë³õòàð³. Îäíàê,
íà æàëü, ÷èìàëî ç ïåðåðàõîâàíèõ îá’-
ºêò³â çãîäîì ñòàþòü “æåðòâàìè” âàí-
äàë³â. Ùîá õî÷ ÿêîñü çàïîá³ãòè öüî-
ìó òà çáåðåãòè ìàéíî, ôàõ³âö³ ðîçðî-
áèëè ñïåö³àëüíó ïðîãðàìó.

ßê ðîçïîâ³â ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÎ “Êè¿âçåëåí-
áóä” Îëåêñàíäð Êîçëîâñüêèé, éäåòü-
ñÿ íàñàìïåðåä ïðî íèçêó àíòèâàí-
äàëüíèõ çàõîä³â.

“²ç áåðåçíÿ-êâ³òíÿ íàøå ï³äïðèºì-
ñòâî ç äîïîìîãîþ ÇÌ² — òåëåáà÷åí-
íÿ, ðàä³î, ãàçåò — çáèðàºòüñÿ ðîçïî-
÷àòè â ñòîëèö³ ñîö³àëüíó àêö³þ “Íå
ëàìàé ñâ³é ä³ì”,— ñêàçàâ â³í.— Âîíà
ïåðåäáà÷àº ðîç’ÿñíåííÿ ÿâèùà âàíäà-
ë³çìó, éîãî ïñèõîëîã³÷í³ âèòîêè. ²í-
øèìè ñëîâàìè, àêö³ÿ ñïðÿìîâàíà íà
ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³
êèÿí ³ íà ôîðìóâàííÿ ¿õíüî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ ïåðåä ð³äíèì ì³ñòîì”.

Îëåêñàíäð Êîçëîâñüêèé ïîÿñíèâ,
ùî íàé÷àñò³øå âèïàäêè âàíäàë³çìó â
ì³ñüêèõ çåëåíèõ çîíàõ ïðîÿâëÿþòüñÿ

â ïîëàìàíèõ ³ ðîçïèñàíèõ íåíîðìà-
òèâíîþ ëåêñèêîþ ëàâàõ, óðíàõ,
ïàì’ÿòíèêàõ, çëàìàíèõ âàçàõ äëÿ êâ³-
ò³â, ðîçáèòèõ ë³õòàðÿõ. Îêð³ì öüîãî,
÷èìàëî ëþáèòåë³â òâàðèí, äðåñèðó-
þ÷è ñâî¿õ ÷îòèðèëàïèõ äðóç³â, çíè-
ùóþòü äåðåâà ³ êóù³, âèòîïòóþòü ãà-
çîíè, ÷èì íàíîñÿòü ñóòòºâó øêîäó
áþäæåòó ì³ñòà, îñê³ëüêè â³äíîâëåííÿ
öèõ îá’ºêò³â îáõîäèòüñÿ äîâîë³ äîðî-
ãî. Äî òîãî æ íàâåñí³ õî÷óòü çàïðî-
âàäèòè âèêîðèñòàííÿ íà òåðèòîð³ÿõ
çåëåíèõ îàç ñïåö³àëüíèõ ïîïåðåäæó-
âàëüíèõ òàáëè÷îê.

“Âîíè çàêëèêàòèìóòü â³äâ³äóâà÷³â
ïàðê³â íå ñì³òèòè, íå ëàìàòè äåðåâ ³
êóù³â,— çàçíà÷èâ ïàí Êîçëîâñüêèé.—
Òàêà ïðàêòèêà íèí³ øèðîêî çàñòîñî-
âóºòüñÿ â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ, ³ ìè
äóæå ðîçðàõîâóºìî íà ñâ³äîì³ñòü íà-
øèõ ãðîìàäÿí. Àäæå ÿêùî êîæåí áó-
äå ïî-ãîñïîäàðñüêè ñòàâèòèñÿ äî íà-
øîãî ñï³ëüíîãî áàãàòñòâà — êè¿âñüêèõ
ïàðê³â, òî é ðåìîíòóâàòè òà â³äíîâ-
ëþâàòè íàì áóäå í³÷îãî”.

Ãîëîâíèé çåëåíáóä³âåöü ñòîëèö³
îçâó÷èâ ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó êèÿí, ÿê³
çàçâè÷àé íàéá³ëüøå ñòðàæäàþòü â³ä
âàíäàë³â. Òàê, íàéïðîáëåìí³øèìè â
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ º ñêâåðè íà âó-

ëèö³ Ëèá³äñüê³é òà Âàñèëüê³âñüê³é,
Ãîëîñ³¿âñüêèé ïàðê, ó Äàðíèöüêî-
ìó — ïàðêè Âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñ-
ò³â, Ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè, “Ïîçíÿêè”,
ó Ïå÷åðñüêîìó — Õðåùàòèé ïàðê òà
Ì³ñüêèé ñàä. Íà Ïîäîë³ ñòðàæäàº Êó-
ðåí³âñüêèé ïàðê ³ Ñèðåöüêèé ãàé. Ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó — ñêâåðè íà áóëü-
âàð³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà òà âóëèö³ Ãîí-
÷àðà, à òàêîæ ðàéîííèé ïàðê. Ïîîäè-
íîê³ âèïàäêè âàíäàë³çìó çàô³êñîâàíî
â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ — â ïàðêàõ
“Äðóæáè íàðîä³â” òà ðàéîííîìó. Ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó â íàéã³ðøîìó ñòàí³
ïåðåáóâàþòü ïàðêè ³ìåí³ Îñòðîâñüêî-
ãî òà “Â³äðàäíèé”, à òàêîæ ñêâåð ³ìå-
í³ Ñóðèêîâà. Ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ — ïàðêè “²íòåðíàö³îíàëüíèé”
òà “Þí³ñòü”, âàíäàëàìè ïðàêòè÷íî
çíèùåíî ïàðê “Ñîâêè”, ÿêèé ïîòðå-
áóº ñåðéîçíî¿ ðåñòàâðàö³¿.

Ï³äòðèìóþòü àêö³þ çåëåíáóä³âö³â
³ åêîëîãè. Çîêðåìà â ìîëîä³æíîìó
öåíòð³ “Þí³åêî”, ñòâîðåíîìó ïðè
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ïàëàö³ ä³òåé òà
þíàöòâà. ßê ðîçïîâ³ëà â÷îðà “Õðå-
ùàòèêó” êåð³âíèê ñåêö³¿ “Åêîëîã³ÿ”
Ëþäìèëà Òêà÷óê, ¿õí³ âèõîâàíö³, ðî-
çóì³þ÷è ãîñòðó ïîòðåáó, àêòóàëüí³ñòü
òàêèõ çàõîä³â, òàêîæ áåðóòü àêòèâíó
ó÷àñòü ó çáåðåæåíí³ ì³ñüêèõ çåëåíèõ
çîí. “Âèõîâàíö³ ñòîëè÷íèõ øê³ë,
ãóðòê³âö³ ãîòóâàëè ðîáîòè íà òåìó
“Ïàðêè â÷îðà, ñüîãîäí³, çàâòðà”,—
ðîçïîâ³ëà âîíà.— Òîáòî ùî î÷³êóº
íà ì³ñüê³ îàçè â ìàéáóòíüîìó. À ùå
îðãàí³çîâóâàëè òåìàòè÷í³ êîíêóðñè
ìàëþíê³â. Îêð³ì öüîãî, âîíè ïîñò³é-
íî ðîçòëóìà÷óþòü ñâî¿ì îäíîë³òêàì
ïðî ïîòðåáó çáåðåæåííÿ ïàðê³â ³
ñêâåð³â. Òîìó ìè âñ³ëÿêî ï³äòðèìó-
ºìî àíòèâàíäàëüíó àêö³þ “Êè¿âçå-
ëåíáóäó”

Ì³ñüêà åëåêòðè÷êà 
ñòàëà ïîïóëÿðíîþ 
ó êèÿí

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Ïîïðè ñêëàäí³ ïîãîäí³ óìîâè, åêîíîì³÷íó íåñòàá³ëüí³ñòü,
ðóõ ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè íå ïðèïèíÿºòüñÿ. Ãðàô³ê ïîâí³ñòþ
ïîíîâèëè ï³ñëÿ çèìîâèõ íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíèõ “êàí³êóë”,
êîëè á³ëüø³ñòü êèÿí â³äïî÷èâàëè òà ñâÿòêóâàëè. Ãîðîäÿíè
ã³äíî îö³íèëè ïåðåâàãè íîâîãî âèäó òðàíñïîðòó, ÿêèé ñï³ëü-
íî çàïðîâàäèëè ñòîëè÷íà äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ òà êåð³âíèö-
òâî Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³. Íàñàìïåðåä ðàä³þòü ìåø-
êàíö³ îäíîãî ç íàéá³ëüøèõ ó Êèºâ³ æèòëîâèõ ìàñèâ³â Òðî-
ºùèíà. Âîíè ïîòåðïàëè ÷åðåç ïîñò³éí³ çàòîðè â ðàéîí³
Ìîñêîâñüêîãî ìîñòó òà íà ï³ä’¿çäàõ äî ñòàíö³¿ ìåòðî “Ïåò-
ð³âêà”. Íàðàç³ æ ä³ñòàòèñÿ äî ï³äçåìêè ìîæíà ïðîòÿãîì 7
õâèëèí. Äîïðàâëÿþòü ìåøêàíö³â äî ïëàòôîðìè àâòîáóñí³
ìàðøðóòè ¹ 59, 60, 61. Íàãàäàºìî, ùî íà ÷èñëåíí³ ïðî-
õàííÿ êèÿí ðóõ ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè áóëî ïîäîâæåíî. Îêð³ì
öüîãî, ñï³ëüíèì ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî ïîäîâæèòè é ë³í³þ
íîâîãî ìóí³öèïàëüíîãî òðàíñïîðòó, ñïîëó÷èâøè ñòàíö³¿,
ÿêèìè âæå êóðñóþòü ïîòÿãè, ç Ñèðöåì.

ßê ïîâ³äîìèëè â÷îðà “Õðåùàòèêó” â Êè¿âñüê³é äèðåê-
ö³¿ çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü, ïàñàæèðñüêèì â³ää³ëîì Ï³â-
äåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ ç ìîìåíòó ïóñêó ì³ñüêî¿ åëåê-
òðè÷êè, òîáòî ç 2 âåðåñíÿ, âæå ïåðåâåçåíî 656 òèñÿ÷ 97
êèÿí. Ùîì³ñÿöÿ íîâèì âèäîì òðàíñïîðòó ïîäîðîæóº ìàé-
æå 100 òèñÿ÷ ïàñàæèð³â, ó ñåðåäíüîìó ùîäíÿ (êð³ì âèõ³ä-
íèõ) ¿¿ ïîñëóãàìè êîðèñòóþòüñÿ â³ä 5 äî 7 òèñÿ÷ ãîðîäÿí

Æèòåë³â ñòîëèö³ 
çàêëèêàëè ëþáèòè 
âëàñíå ì³ñòî
“Êè¿âçåëåíáóä” ï³äãîòóâàâ àíòèâàíäàëüíó 
ïðîãðàìó äëÿ çåëåíèõ çîí

ЗЗ   ЛЛ ЮЮ ДД ЬЬ ММ ИИ   ІІ   ДД ЛЛ ЯЯ   ЛЛ ЮЮ ДД ЕЕ ЙЙ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Навесні иївзеленб дівці розпочн ть столиці антивандаль-
н а цію. Вона спрямована на збереження місь их пар ів та
с верів, розташованих них дитячих майданчи ів, лав, ліх-
тарів, висаджених дерев і щів, л мб. Насамперед вести-
м ть роз'яснювальн робот , монт ватим ть попередж валь-
ні таблич и, що обмеж ватим ть ви л тварин. А цію "Київ-
зеленб д " же підтрим ють ромадсь і е оло ічні ор аніза-
ції столиці.
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Îëåã ÆÈÂÈÖÜÊÈÉ: “Ïðàâèëüíèé âèá³ð ÷àñó
òà îáñÿãó ³íâåñòèö³é ó áóä³âåëüíîìó
âèðîáíèöòâ³ — öå ³ º ìèñòåöòâî
ìåíåäæìåíòó”

— Áóä³âíèöòâî — îäíà ç îñîáëè-
âèõ ãàëóçåé åêîíîì³êè, äå ä³þòü
ñâî¿ çàêîíè, êîëè ¿é ðîçâèâàòèñÿ
÷è íàâïàêè — çìåíøèòè òåìïè
ðîçâèòêó. ßê âäàºòüñÿ òðèìàòèñÿ
íà ïëàâó?

— Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî áóä³â-
íèöòâî — ëîêîìîòèâ ³íäóñòð³¿.
Áåçóìîâíî, â ö³é ãàëóç³ º íèçêà
îñîáëèâîñòåé, ïåâí³ ïåðåâàãè é
ò³ ÷èííèêè, ùî çíà÷íî óñêëàä-
íþþòü ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëü-
í³ñòü, îñîáëèâî â ïåð³îä êðèçè.

Íàïðèêëàä, ñèñòåìà ðîçðàõóí-
ê³â, ùî ä³ñòàëàñÿ íàì ó ñïàäîê,
áàãàòî â ÷îìó óñêëàäíþº âåäåí-
íÿ á³çíåñó. Çà ôàêòè÷íî âèêî-
íàíó ðîáîòó çàáóäîâíèêè ðîç-
ðàõîâóþòüñÿ ó êðàùîìó ðàç³
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ. Êð³ì òîãî, ³í-
âåñòîðè ñòèêàþòüñÿ ç³ çíà÷íèì
÷àñîâèì ïðîì³æêîì îêóïíîñò³
³íâåñòèö³é, çà ðàõóíîê ð³çíèõ
ãàðàíò³éíèõ ôîíä³â äîâîë³ äîâ-
ãî (1—5 ðîê³â) â³äðàõîâóþòü â³ä
îïëàòè äî 10 â³äñîòê³â âàðòîñò³
ôàêòè÷íî ââåäåíèõ â åêñïëóàòà-
ö³þ îá'ºêò³â. Òàêèì ÷èíîì, áó-
ä³âåëüíèé á³çíåñ ñüîãîäí³ ïå-
ðåäáà÷àº çíà÷íå âèëó÷åííÿ ç
îá³ãó âëàñíèõ êîøò³â êîìïàí³é,

ùî ñâîºþ ÷åðãîþ íå ìîæå íå
ïîçíà÷èòèñÿ íà òåìïàõ ¿õ ðîç-
âèòêó.

Ïðîòå ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî â
áóäü-ÿê³é ãàëóç³ ï³äïðèºìöåâ³,
êîëåêòèâó îäíîäóìö³â çàâæäè
ïîòð³áíî íàðîùóâàòè òåìïè âè-
ðîáíèöòâà. Îñê³ëüêè â ïðîöåñ³
ðåàë³çàö³¿ áóä³âåëüíèõ ïðîåêò³â
çàä³ÿí³ ôàõ³âö³ ð³çíèõ ãàëóçåé íà-
ðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, ïîñòó-
ïàëüíèé ðîçâèòîê áóä³íäóñòð³¿
ïðîêëàäàº äîðîãó âñåá³÷íîìó
ðîçâèòêîâ³ äåðæàâè ³ ¿¿ ãðîìàäÿí.
Çíèæåííÿ òåìï³â — íåãàòèâíà
õàðàêòåðèñòèêà áóäü-ÿêîãî âèäó
ä³ÿëüíîñò³. À ïðèïèíåííÿ ðîç-
âèòêó — êðàõ. Ïðàâèëüíèé âèá³ð
÷àñó ³ îáñÿãó ³íâåñòèö³é ó áóä³-
âåëüíîìó âèðîáíèöòâ³ — öå ³ º
ìèñòåöòâî ìåíåäæìåíòó, ÿêå òà-
êîæ äîïîìàãàº òðèìàòèñÿ íà
ïëàâó.

— Êîìïàí³ÿ "Ñîëñòðîé" çäàëà íå
îäèí ñòðàòåã³÷íèé îá'ºêò. ¯¿ çàëó-
÷åíî â ï³äãîòîâêó äî ªâðî-2012.
×îìó öå äîâ³ðèëè ñàìå âàøîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó?

— "Ñîëñòðîé" îäíèì ç ïåðøèõ
áóä³âåëüíèõ ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè

îòðèìàâ ñåðòèô³êàò â³äïîâ³äíî-
ñò³ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ
ì³æíàðîäíîìó ñòàíäàðòó ISO
9001:2008, íåîäíîðàçîâî ï³äòâåð-
äèâ éîãî. Êîìïàí³ÿ ìàº ñåðòèô³-
êàòè â³äïîâ³äíîñò³ ñèñòåìè åêî-
ëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó ì³æíà-
ðîäíîìó ñòàíäàðòó ÄÑÒÓ ISO
14001:2006, â³äïîâ³äíîñò³ ñèñòå-
ìè ìåíåäæìåíòó ïðîôåñ³éíîãî
çäîðîâ'ÿ ³ áåçïåêè ì³æíàðîäíîìó
ñòàíäàðòó OHSAS 18001:2007 (òà-
ê³ ñåðòèô³êàòè ñüîãîäí³ â Óêðà-
¿í³ çàõèñòèëè ò³ëüêè äåÿê³ ï³ä-
ïðèºìñòâà). Ðàçîì ³ç â÷àñíîþ òà
ÿê³ñíîþ ðåàë³çàö³ºþ áàãàòüîõ âà-
ãîìèõ áóä³âåëüíèõ ïðîåêò³â ó ð³ç-
íèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè öåé ôàêò
ï³äòâåðäæóº çíà÷íèé ïîòåíö³àë
êîìïàí³¿, ùî ÿê ãåíï³äðÿäíèê
ìîæå çàäîâîëüíèòè âèìîãè çà-
ìîâíèêà íà ð³âí³ ºâðîïåéñüêèõ
ñòàíäàðò³â.

— Êîìïàí³ÿ "Ñîëñòðîé" íàë³÷óº
á³ëüøå òèñÿ÷³ ñï³âðîá³òíèê³â. Âè
ïðàöþºòå ³ç ñóáï³äðÿäíèêàìè. Íà
âàøó äóìêó, ñüîãîäí³ â êðà¿í³ º ôà-
õ³âö³? ßê ï³äáèðàºòå êàäðè?

— Óêðà¿íà — ºâðîïåéñüêà äåð-
æàâà, ³ â í³é, ÿ ââàæàþ, äîñòàò-
íüî ôàõ³âö³â ùîíàéâèùîãî ð³âíÿ.
Ï³äá³ð êàäð³â òàêîæ ïîòðåáóº
ïðîôåñ³éíîãî ï³äõîäó, à â óìîâàõ
âåëèêîãî ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà âèð³øåííÿ öüîãî ïè-
òàííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ íåñå êàä-
ðîâà ñëóæáà.

— Çà ÷àñ êåð³âíèöòâà êîìïàí³ºþ
âè ÿê òîï-ìåíåäæåð ìàºòå ÷èìàëî
äîñÿãíåíü ³ íàãîðîä. Ùî äëÿ âàñ
íîì³íàö³ÿ "Ëþäèíà ðîêó"?

— Äîñÿãíåííÿ ³ íàãîðîäè,
ó÷àñòü ó òàêèõ ïðîåêòàõ, ÿê "Ëþ-
äèíà ðîêó" ïåðåäóñ³ì º ñóñï³ëü-
íîþ îö³íêîþ ðîáîòè êîìïàí³¿ ÷è

îñîáèñòîñò³. Çàóâàæó, ùî äëÿ ìå-
íå íîì³íàö³ÿ "Ëþäèíà ðîêó —
2009" — îö³íêà íàñàìïåðåä äëÿ
êîëåêòèâó îäíîäóìö³â, ÿêèé ÿ
ìàþ ÷åñòü î÷îëþâàòè.

— ßêó ìåòó ñüîãîäí³ ñòàâèòå ïå-
ðåä ï³äïðèºìñòâîì?

— Ìè áåðåìî ó÷àñòü â ðåàë³çà-
ö³¿ íèçêè áóä³âåëüíèõ ïðîåêò³â,
çîêðåìà ³ òèõ, ùî ìàþòü ðåçî-
íàíñíå çíà÷åííÿ â Óêðà¿í³. Òîìó
ïåðøî÷åðãîâå çàâäàííÿ — â÷àñ-
íå ³ ÿê³ñíå âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü
ïåðåä çàìîâíèêàìè, ³íâåñòîðà-
ìè — íà ð³âí³ ºâðîïåéñüêèõ ñòàí-
äàðò³â. ßê êåð³âíèê íå ìîæó íå
ñêàçàòè, ùî âàæëèâèì º ïîë³ï-
øåííÿ óìîâ ïðàö³ òà æèòòÿ êî-
ëåêòèâó

Розмовляла Олена СТУЛЬЄВА,
"Хрещати "

Çàñ³äàííÿ Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ç ïè-
òàíü ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà ó Êèºâ³ ïðè
ì³ñüêîìó ãîëîâ³ â³äáóëîñÿ â ìåð³¿ ó ñåðå-
äó. Äëÿ îáãîâîðåííÿ àêòóàëüíèõ ïèòàíü ³ç
÷àñó çàñíóâàííÿ Ðàäà çáèðàëàñÿ âæå äåñÿòü
ðàç³â. Äî ¿¿ ñêëàäó âõîäèòü 38 ÷ëåí³â, äâà-
äöÿòü ³ç ÿêèõ — ïðåäñòàâíèêè ï³äïðèºì-
íèöüêèõ îá’ºäíàíü òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-
çàö³é. Ðåøòà — ïîñàäîâö³ ïðîô³ëüíèõ
óïðàâë³íü ÊÌÄÀ, ïðåäñòàâíèêè ïîäàòêî-
âî¿, Äåðæêîìï³äïðèºìíèöòâà. Íà îñòàí-
íüîìó çàñ³äàíí³ Ðàäà ñôîðìóâàëà ïëàí ðî-
áîòè íà 2010 ð³ê. Ï³äáèëè òàêîæ ï³äñóì-
êè ðîêó, ùî ìèíóâ.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ëþäìèëè Äåíèñþê, íèí³ é íàäàë³ ãîëîâ-
íèì ëèõîì äëÿ ï³äïðèºìö³â º êîðóïö³ÿ.
Ç³òêíóòèñÿ ç òàêèì ÿâèùåì á³çíåñìåíè
ðèçèêóþòü íå ëèøå â ðàéîííèõ àäì³í³ñ-
òðàö³ÿõ, à é â îêðåìèõ óïðàâë³ííÿõ ì³ñü-
êî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

"Çàì³ñòü çàõèñòó òà ñïðèÿííÿ á³çíåñó ÷è-
íîâíèêè íàìàãàþòüñÿ ñêóáíóòè ùîñü äëÿ
ñåáå. Ïî-³íøîìó âîíè íå âì³þòü. Ìè ñåð-
éîçíî ðåàãóºìî íà òàê³ ïðîÿâè. Âàæëèâî,
ùîá á³çíåñìåíè íå ìîâ÷àëè ³ òèøêîì-
íèøêîì íå ïðèâ÷àëè êîðóïö³îíåð³â äî òà-
êî¿ "ãîä³âíèö³",— çàçíà÷èëà ïàí³ Äåíèñþê.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïåðøèé êðîê äî øèðøî¿
ñâîáîäè â á³çíåñ³ — çì³íà çàêîíîäàâñòâà.
Íà äóìêó ï³äïðèºìö³â, çàêîíè âàðòî íå
ïðîñòî ÷àñ â³ä ÷àñó øïèãóâàòè ïîïðàâêà-
ìè, à çì³íþâàòè ¿õ äîêîð³ííî. Â çàêîíàõ
õî÷óòü áà÷èòè ÷³òêî ïðîïèñàíó ñåðéîçíó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü êîðóïö³îíåð³â, à ùå —
ïîñèëåííÿ ðîë³ îá’ºäíàíü ï³äïðèºìö³â.

"Ïîòð³áíî, ùîá ìè íå ïðîñòî çóñòð³-
ëèñÿ é ïîãîâîðèëè. À ùîá íà ï³äñòàâ³
íàøèõ ðåêîìåíäàö³é ì³ñöåâà òà öåí-
òðàëüíà ðàäà óõâàëþâàëè ïåâí³ ð³øåí-
íÿ",— êàæå ïðåçèäåíò Ñï³ëêè îðåíäàð³â
òà ï³äïðèºìö³â Â³êòîð Õì³ëüîâñüêèé.

"Äî íàøî¿ äóìêè äîñëóõàþòüñÿ. Ìè íå-
îäíîðàçîâî çàçíà÷àëè, ùî ÷åðåç ïîìèëêî-
âó çàáîðîíó ãðàëüíîãî á³çíåñó â³í ïå-
ðåéøîâ ó ò³íü, à äåðæàâíèé òà ì³ñöåâèé
áþäæåòè âòðàòèëè íàäõîäæåííÿ. Íèí³
Äåðæêîì³òåò ïðèñëóõàâñÿ, ³ âæå òðèâàº ðî-
áîòà íàä íîâèì çàêîíîì ïðî ãðàëüíèé á³ç-
íåñ. Íàøà ðîáîòà, ÿê ³ 25-é êàäð, ïåðåêî-
íóº âëàäíó âåðõ³âêó. Ïîñòóïîâî, àëå ç ðå-
çóëüòàòîì",— çàçíà÷èëà ó â³äïîâ³äü Ëþä-
ìèëà Äåíèñþê.

Ï³äïðèºìö³ îçâó÷èëè íèçêó íàéáîëþ÷³-
øèõ ïðîáëåì äëÿ á³çíåñó ó Êèºâ³. Çà ñëî-
âàìè âèêîíóâà÷à îáîâ'ÿçê³â ïðåçèäåíòà
Ñï³ëêè ï³äïðèºìö³â ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³ä-

ïðèºìñòâ Óêðà¿íè Â’ÿ÷åñëàâà Áèêîâöÿ, âñå
ùå º êëîï³ò ³ç îòðèìàííÿì äîçâîë³â. Äðó-
ãà ïðîáëåìà ç ÌÀÔàìè. "Ìåí³ ùîéíî çà-
òåëåôîíóâàëà ï³äïðèºìåöü. Ìàëî òîãî, ùî
âîíà çàïëàòèëà 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü çà äîçâ³ë
íà òðè ì³ñÿö³, òåïåð ùîì³ñÿ÷íî ïîòð³áíî
ïî 900 ãðèâåíü çà òàê çâàíèé ñóïðîâ³ä. Íå
çàïëàòèø — óíî÷³ äåìîíòóþòü ê³ñîê, â ÿêî-
ìó ëþäèíà ïðîïðàöþâàëà âæå 15 ðîê³â",—
ðîçïîâ³â Áèêîâåöü.

Ùå îäíà ç íåï³äéîìíèõ ãëèá — îðåíäà
ìàéíà. Â òîìó ÷èñë³ é êîìóíàëüíîãî. "ßê-
ùî íà ð³âí³ ì³ñòà âñå á³ëüø-ìåíø íîð-
ìàëüíî, òî â ðàéîíàõ — ñïðàâæí³é áåçëàä.
Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó, íàïðèêëàä, òèõöåì
ïðîäàëè äåñÿòêè ïðèì³ùåíü. À ëþäåé
ïðîñòî âèêèíóëè íà âóëèöþ. Òðåáà ñòâî-
ðèòè êîì³ñ³þ, ÿêà á ïðîâåëà ³íâåíòàðèçà-
ö³þ ì³ñüêîãî ìàéíà òà ìîí³òîðèëà, ùî ç
íèì â³äáóâàºòüñÿ",— çàïðîïîíóâàâ â³í.

Ï³äïðèºìö³ ïîïðîñèëè, ùîá íà ¿õí³ çà-
ñ³äàííÿ, ÿêùî ìàòèìå çìîãó, ïðèõîäèâ ñàì
ìåð ñòîëèö³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ìîâ-
ëÿâ, â³í åôåêòèâíî é îïåðàòèâíî âèð³øóº
áàãàòî ïèòàíü. Éîãî ïåðøèé çàñòóïíèê
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, êîòðèé ïðèºäíàâñÿ
äî çàñ³äàííÿ, çàïåâíèâ, ùî âñ³ ¿õí³ ïðî-
ïîçèö³¿ òà ïðîõàííÿ áóäóòü ðîçãëÿíóò³ ñòî-
ëè÷íèì ãîëîâîþ

Ñòîëè÷íà âëàäà îáãîâîðèëà íàáîë³ë³ ïðîáëåìè ç ï³äïðèºìöÿìè

Ç êîðóïö³ºþ áîðîòèìóòüñÿ ðàçîì
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Бізнесмени с аржаться місь ій владі на ор пцію, лопіт із МАФами
та безладдя з орендою ом нально о майна районах. Усі ці безла-
ди об оворили днями на засіданні Координаційної ради з питань роз-
вит підприємництва при місь ом олові. Учасни и виробили план
дій на 2010 рі . Вони хоч ть довести до лад "Єдиний дозвільний
центр", домо тися відповідальності хабарни ів та районних чиновни-
ів, що "темнять" із ом нальним майном. Бізнесмени та ож хоч ть
бачитися з мером, бо впевнені, що він, я ніхто, вміє розв'язати сі
проблеми.

Компанія "Солстрой", створена 1998 році, є одним з
лідерів на б дівельном рин У раїни. Вона серед
перших впровадила монолітно- ар асний метод спор -
дження об'є тів цивільно о й виробничо о призначен-
ня, житлових б дин ів. Компанія однією з перших в
У раїні отримала в 2004 році міжнародний сертифі ат
я ості, я ий постійно підтвердж є відповідно до вимо
світових стандартів. У перелі спішно реалізованих
б дівельних прое тів — тор ово-офісний центр "Універ-
ма "У раїна" столиці, Південний залізничний во зал,
омпле с навчальних б дівель Центр міжнародних
відносин та інформації а адемії Державної подат ової
адміністрації У раїни в Ірпені, райадміністрація Соло-
м'янсь о о район . Про перспе тиви омпанії "Хреща-
ти " розповів енеральний дире тор підприємства.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київради 
від 08.02.07 № 62/723 

“Про Програму приватизації комунального майна 
територіальної громади міста Києва 

на 2007—2010 роки”
Рішення Київської міської ради № 161/1217 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної
громади міста Києва на 2007—2010 роки” такі зміни:

— позицію 27 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки%
ївської міської державної адміністрації) “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 228 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 34 розділу “Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву” “Група “А” додатка 4

визнати такою, що втратила чинність;

— позицію 53 розділу “Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву” “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 54 розділу “Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву” “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 76 розділу “Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву” “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

— позицію 201 розділу “Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву” “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

— доповнити додаток 4 до рішення переліком об’єктів згідно з додатком до цього рішення.

2. Внести зміни у додаток до рішення Київради від 01.10.07 № 418/3252 “Про продаж майна, що належить територіаль%
ній громаді м. Києва”, а саме: вважати такою, що втратила чинність, позицію 30.

3. Внести зміни у додаток до рішення Київради від 31.01.08 № 74/4546 “Про надання дозволу на знесення будівель і
споруд, що підпадають під пляму забудови об’єктів житлового та громадського призначення на вул. Червоноармійській,
137, 139”, а саме: вважати такими, що втратили чинність позиції 44, 45, 46.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про питання оренди 
комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 165/1221 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішен�
ня Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади
міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної гро�
мади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”, а також вра�
ховуючи протоколи постійної комісії Київради з питань власності від 10.02.09 № 20, від 27.02.09 № 22,
від 20.03.09 № 24, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити переукласти договори оренди терміном
на 2 роки 364 дні із застосуванням договірних цін згідно
з переліками, зазначеними у додатках 1, 2 до цього рі%
шення.

2. Доручити установам (підприємствам), за якими за%
кріплене майно на праві господарського відання (опера%
тивного управління), у термін до двох місяців переуклас%
ти договори оренди з фізичними та юридичними особа%

ми, зазначеними у пункті 1 цього рішення, в установлено%
му порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по%
стійну комісію Київради з питань власності та на виконав%
чий орган Київради (Київську міську державну адміністра%
цію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

27 Нежилі приміщення
ПП “Р сь 95”

м. Київ, в л. Зодчих, 32, літ. А 3 176,60

27 Нежилі приміщення
ПП “Р сь 95”

м. Київ, в л. Зодчих, 32, літ. А 3 230,60

34 Нежилі приміщення ТОВ “Е вілібрі м” м. Київ, в л. Котовсь о о, 33А, літ. “А” 3 284,4

53 Нежилі приміщення ТОВ “Тор івельно-
виробниче підприємство “ТЕКС Ко”

м. Київ,
в л. Верховинна,13, літ. “Г”

3 129,3

53 Нежилий б дино ТОВ “Тор івельно-
виробниче підприємство “ТЕКС Ко”

м. Київ,
в л. Верховинна,13, літ. “Г”

3 129,3

54 Нежилі приміщення ТОВ “Тор івельно-
виробниче підприємство “ТЕКС Ко”

м. Київ,
в л. Верховинна,13, літ. “Г”

3 54,6

54 Нежилий б дино ТОВ “Тор івельно-
виробниче підприємство “ТЕКС Ко

м. Київ,
в л. Верховинна,13, літ. “Г”

3 54,6

76 Нежилі приміщення ТОВ “Дюна” м. Київ, в л.
Михайлівсь а/пров л. Михайлівсь ий, 17-а/2, літ. “А”

3 127,7

76 Нежилі приміщення ТОВ “Дюна” м. Київ, в л.
Михайлівсь а/пров л. Михайлівсь ий, 17-а/2, літ. “А”

3 146,0

201 Нежилі приміщення м. Київ, в л.Лютерансь а/в л. Зань овець ої, 7/10, літ. “А” 4 276,5

201 Нежилі приміщення
ТОВ “Даніс”

м. Київ, в л. Лютерансь а, 7/10, літ. “А” 3 276,5

228 Нежилий б дино м. Київ, в л. Фіз льт ри, 2 літ. “А”, “Б” 4 54,5

228 Нежилі б дівлі та спор ди м. Київ, в л. Фіз льт ри, 2 літ. “А”, “Б” 4 54,5

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про питання оренди приміщень
лікувально'профілактичних закладів 
комунальної власності міста Києва

Рішення Київської міської ради № 160/1216 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна те�
риторіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування май�
ном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади
міста Києва”, рішення Київської міської ради від 25.12.08 № 1045/1045 “Про ефективне використання
приміщень лікувально�профілактичних закладів комунальної власності міста Києва”, розпорядження Ки�
ївської міської державної адміністрації від 26.01.09 № 80 “Про заходи щодо виконання рішення Київської
міської ради від 25.12.08 № 1045/1045 “Про ефективне використання приміщень лікувально�профілак�
тичних закладів комунальної власності міста Києва”, а також враховуючи протоколи комісії по розгляду
питань щодо використання майна (будівель, споруд, приміщень) лікувально�профілактичних закладів ко�
мунальної власності міста Києва від 30.01.09 № 1, від 09.02.09 № 2, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити укласти договори оренди згідно з перелі%
ками, зазначеними у додатку 1 до цього рішення.

2. Доручити підприємствам (установам), за якими за%
кріплене майно на праві господарського відання (оператив%
ного управління), в термін до двох місяців укласти догово%
ри оренди з фізичними та юридичними особами, зазначе%
ними у пункті 1 до цього рішення, яким надано дозвіл, в ус%
тановленому порядку.

3. Внести зміни до рішень Київради згідно з додатком 2
до цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постій%
ну комісію Київради з питань власності та на виконавчий орган
Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору оренди 
земельної ділянки від 12.12.2007 № 79'6'00567 

та продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЇ “РЕСАЙЛ” 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування автозаправного комплексу 
на вул. Академіка Заболотного на автодорозі 

“Київське півкільце”, 22'й км (ліворуч) 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 269/1325 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 128 Земельного кодексу України, рі�
шення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу
земельних ділянок в м. Києві” та враховуючи лист�звернення товариства з обмеженою відповідальністю
КОМПАНІЇ “РЕСАЙЛ” від 16.05.2008 № 50, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити з 13.06.2008 до 01.09.2009 договір оренди
земельної ділянки на вул. Академіка Заболотного на авто%
дорозі “Київське півкільце”, 22%й км (ліворуч) у Голосіївсько%
му районі м. Києва від 12.12.2007 № 79%6%00567, укладе%
ний між Київською міською радою та товариством з обме%
женою відповідальністю КОМПАНІЄЮ “РЕСАЙЛ” на підста%
ві рішення Київської міської ради від 12.07.2007
№ 1116/1777 “Про передачу товариству з обмеженою від%
повідальністю КОМПАНІЇ “РЕСАЙЛ” земельних ділянок для
будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправних
комплексів на вул. Академіка Заболотного на автодорозі

“Київське півкільце”, 21%й км (праворуч) та 22%й км (ліво%
руч) у Голосіївському районі м. Києва”.

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель%
ної ділянки на вул. Академіка Заболотного на автодорозі
“Київське півкільце”, 22%й км (ліворуч) у Голосіївському райо%
ні м. Києва.

3. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
2 519 455,00 грн (два мільйони п’ятсот дев’ятнадцять ти%
сяч чотириста п’ятдесят п’ять гривень 00 копійок) на під%
ставі експертної грошової оцінки (висновок про ринкову вар%
тість земельної ділянки від 24.04.2008).



66 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  26 лютого 2010

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 251/1307 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин%
ків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ%

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки%
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що%
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню державних актів на
право приватної власності на землю.

2.3. 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, а питання пайової участі вирішити
до початку будівництва відповідно до рішення Київради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при%

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе%
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста%
новлення їх меж в натурі (на місцевості).

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 приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 253/1309 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин%
ків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ%

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки%
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що%
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню державного акта на
право приватної власності на землю.

2.3. 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, а питання пайової участі виріши%
ти до початку будівництва відповідно до рішення Київради
від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на
2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при%

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе%
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста%
новлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помилка%
ми внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
08.06.2000 № 150%4/871 “Про передачу громадянам у приват%
ну власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель” у двадцять сьомій позиції:

— п’яту графу викласти у такій редакції: “Білоноженко Те%
тяна Опанасівна, Білоконенко Олексій Миколайович, Біло%
коненко Олександр Миколайович”;

— сьому графу викласти в такій редакції:” 1/2 від 0,06
1/4 від 0,06
1/4 від 0,06”.

4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від
06.10.2005 № 143%1/3607 “Про приватизацію земельних ді%
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин%
ків, господарських будівель і споруд” у шостій позиції:

— у шостій графі слово “Залужна” замінити словом “За%
лежна”.

4.3. Пункт 26 додатка до рішення Київської міської ради
від 21.10.2004 № 610/2020 “Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва та обслуговування житлових будин%
ків, господарських будівель і споруд” визнати таким, що
втратив чинність.

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

4. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
КОМПАНІЇ “РЕСАЙЛ” земельну ділянку площею 0,2010 га за
2 519 455,00 грн (два мільйони п’ятсот дев’ятнадцять тисяч
чотириста п’ятдесят п’ять гривень 00 копійок) для будівниц%
тва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплек%
су на вул. Академіка Заболотного на автодорозі “Київське пів%
кільце”, 22%й км (ліворуч) у Голосіївському районі м. Києва.

5. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю КОМПАНІЇ “РЕСАЙЛ” земельної ділянки на
вул. Академіка Заболотного на автодорозі “Київське півкіль%
це”, 22%й км (ліворуч) у Голосіївському районі м. Києва (згід%
но з додатком).

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

6.1. Забезпечити оформлення договору купівлі%продажу
земельної ділянки площею 0,2010 га на вул. Академіка За%
болотного на автодорозі “Київське півкільце”, 22%й км (лі%
воруч) у Голосіївському районі м. Києва за ціною та на умо%
вах, визначених цим рішенням, в двотижневий термін від
дня реєстрації договору оренди у книзі записів державної
реєстрації договорів.

6.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор%
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
КОМПАНІЇ “РЕСАЙЛ” в установленому порядку державний
акт на право власності на земельну ділянку.

7. Товариству з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЇ
“РЕСАЙЛ”:

7.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі%про%
дажу земельної ділянки.

7.2. 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 внесенню змін до договору оренди
земельної ділянки, зареєстрованого в книзі записів держав%
ної реєстрації договорів від 12.12.2007 № 79%6%00567.

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

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

“Про формування комунальної власності 
територіальних громад районів міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 164/1220 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київради
від 2 квітня 2009 року № 164/1220

Перелік
змін до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 

“Про формування комунальної власності територіальних громад 
районів міста Києва”

1. Доповнити додаток 1 до рішення позиціями такого змісту:

2. У додатку 7 до рішення (таблиця 6, розділ 1.1.а ) позицію 141

визнати такою, що втратила чинність.

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

Про внесення змін до пункту 5 рішення 
Київської міської ради від 24.05.2007 № 665/1326 

“Про передачу релігійній громаді 
Української православної церкви парафії 

Тихвинської ікони Божої Матері 
у Московському районі міста Києва 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування комплексу храмових споруд 

та благодійного Православного центру духовної освіти 
у пров. Тихвінському, 1 у Голосіївському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 289/1345 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши звернення релігійної громади Української православної церкви парафії Тихвинської ікони
Божої Матері у Московському районі міста Києва та відповідно до Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо права релігійних організацій на постійне користування земель�
ною ділянкою”, статті 31 Закону України “Про оренду землі”, статті 22 Закону України “Про столицю Укра�
їни — місто�герой Київ”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельного кодексу Укра�
їни Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 5 рішення Київської міської ра%
ди від 24.05.2007 № 665/1326 “Про передачу релігійній гро%
маді Української православної церкви парафії Тихвинської іко%
ни Божої Матері у Московському районі м. Києва земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування ком%
плексу храмових споруд та благодійного Православного цен%
тру духовної освіти у пров. Тихвінському, 1 у Голосіївському
районі м. Києва”, а саме: слова та цифри “довгострокову орен%
ду на 25 років” замінити словами “постійне користування”.

2. Релігійній громаді Української православної церкви па%
рафії Тихвинської ікони Божої Матері у Московському райо%

ні міста Києва у місячний термін звернутись до Головного
управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) із
клопотанням щодо організації робіт по оформленню права
постійного користування земельною ділянкою.

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

1129 В л. Я ідна, 24 22.40 Корч ватсь е ладовище
( онтора)

1130 В л. Повітрофлотсь а 22.40 Ж лянсь е ладовище
( онтора)

1131 с. Бортничі, в л.
Червоноармійсь а, 6

22.40 Бортничансь е ладовище
( онтора)

1132 В л. Стецен а, 18, 51.20 Місь е ладовище
(ма азин)

1133 В л. Крайня, 3 66.95 Лісове ладовище
(ма азин)

1134 В л. Крайня, 3 12.00 Лісове ладовище (дві
вбиральні)

1135 В л. Крайня, 3 6.00 Лісове ладовище
(насосна станція)

1136 С. Віта-Поштова, Києво-
Святошинсь ий район

12.00 Південне ладовище (дві
вбиральні)

1137 В л. Верхня, 21 80.00 Звіринець е ладовище
(дві вбиральні)

1138 В л. Колос ова, 6 6.00 Совсь е ладовище
(вбиральня)

1139 С. Літ и, Броварсь ий район 12.00 Північне ладовище
(вбиральня)

1140 Вели а Кільцева доро а 11.90 Святошинсь е ладовище
(с ладсь е приміщення)

1141 В л. Мир 3.00 Михайлівсь е ладовище
(вбиральня)

1142 В л. Гр шевсь о о, 4-Б 1792,9

141 ЖИЛИЙ БУДИНОК шт. 1809,40 269,70 1 577,45 20,08 ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 4-Б
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ОВНИ
Ви асоціюва-

тиметеся з
сюдис щим

О ом, для я о-
о немає нія их
се ретів. Усе
таємне стає
явним, за ад и стають зроз міли-
ми. На поверхню випливає те, що
досі свідомість не мо ла ося н ти.
Одна щасливим цей період не на-
звеш — через розчар вання в лю-
дях та речах. З цим потрібно зми-
ритися і “перезавантажити” себе
на інший режим з рах ванням по-
мило . Точніше переплавити на о-
пичений не атив позитив та вн т-
рішньо очиститися. Більше мрійте,
моліться Всевишньом та бла ай-
те послати вам бажане.

ТЕЛЬЦІ
Завдя и ч довим
лідерсь им я ос-
тям ваш рейтин
соці мі зросте.

Претендентів на
др жб з вами
побільшає. Це

ч довий шанс розширити оло
знайомств із впливовими особа-
ми, зміцнити давні стос н и. Ко-
ле тив — то райсь а оаза, де вас
люблять і де можна завдя и пси-
холо ічним прийомам дося ти най-
заповітніших мрій, реаліз вати
власні інтереси. Подр жніх з це
та ож стос ється, раюйте з милим,
ваші серця битим ться в нісон, ін-
тим приділяйте першочер ов
ва .

БЛИЗНЯТА
Ви фаворі

сильних світ
цьо о, тож не
зволі айте, ни-
ні є всі шанси
зійти на ар’-
єрний олімп і
підняти стя
професійної перемо и. Одна не
хиз йтеся, бо спрово єте он -
рентів вставляти вам палиці в о-
леса. Працювати треба с млінно,
з орати й відродж ватися там, де
відч ваєте творчий по ли . Це по-
зитивно позначиться не лише на
посадовом зростанні, а й на при-
б т ах. Частіше досл хайтеся
д м и інших, поважайте їхні звич-
и і сма и, б дьте вели од шни-
ми й дипломатичними. Спроб й-
те побачити в них не лише союз-
ни ів, а й др зів, однод мців, чи-
телів.

РАКИ
Ваш д ховний
р озір інтен-
сивно розши-
рюється, триває
процес переос-
мислення філо-
софії б ття, від-
риваються нові

рані особистості. По ляди, д м-
и наб вають ори інально о про-
ресивно о забарвлення, приваб-
люючи людей висо ої д ховної
льт ри. Принаймні тепер ви

значно ближче до Бо а, сяйво Йо-
о м дрості очищає д ш , спря-
мов є на шлях добра й любові, ви-
орінює е оїзм, зцілює від хвороб.
Пра ніть до взаємності, армонія
в парі — це оловне, саме на
партнерсь ій співдр жності три-
матиметься ваше ділове і шлюб-
не щастя.

ЛЕВИ
Пра ніть до ми-

р й пороз міння
з рідними та
близь ими. Я що
зможете в ам -
вати пристрасне
лідерсь е Еґо,
настирно не наполя атимете на ви-
онанні своїх бажань, обстанов а
нормаліз ється сама собою, домів-
а стане затишною. А втім, дбайли-
вість вас останнім часом меж є зі
с нарістю, вам слід налашт ватися
на без орислив самовіддач . Бо са-
ме с пість поч ттях може від -
н тися не араздами в любовній сфе-
рі. Ува а се с ально за лопотаним
Левам! Пристрасть плоті має б ти
освячена взаємною сердечною лю-
бов’ю з обранцем.

ДІВИ
Маєте б ти ніж-
ними, ч йними,
пост пливими.
Саме та ими вас
любитим ть та
леліятим ть по-
др жні с п тни-
и, а ділові со-

ратни и йтим ть всьом наз стріч,
ділитим ться досвідом, пропон ва-
тим ть ви ідні мови для співпраці.
Ви володієте ма ією слова, том на-
ма айтеся оворити лише про
позитивне, освідч йтеся в поч ттях.
Ваші обранці нині люблять в хами,
тож привабити їх не б де с ладно.
Др жно ро йте разом перед, ва-
ше щастя в р ах милих. Шт рм -
ватим ть поб тові проблеми — не
сваріться.

ТЕРЕЗИ
Вам відведена

роль праце-
любно о солда-
та сл жбово о
фронт , в на-
чальни и не
пніться (аби не
спо ситися ди татом). Що мен-
ше посадової відповідальності, то
раще. Нині вам визначено зрос-
тати не по верти алі, а по ори-
зонталі — за рах но професійних
навантажень та обов’яз ів. Знайти
дотичні інтереси з працедавцями
б де ле о, т т допоможе психоло-
ічний дар, міння дібрати люч до
сердець оле та дося ти спіхів з
відповідною матеріальною вина о-
родою. Обставини сприятим ть
різноманітним діловим онта там
та знайомствам, де потрібен ра-
мотний валіфі ований відбір, по-
інформованість.

СКОРПІОНИ
Заряджайте жит-
тєвий а м ля-
тор щастям та
радістю, охай-
теся, айф йте.
Розтопити лід
байд жості в

серцях людей, стати ероєм- о-
ханцем нині вам велять Небеса!
Нереалізовані митці, мерщій тво-
рити шедеври для людства та на-
снаж вати на творчі подви и. Нині
ви — яс рава харизматична осо-
бистіть, по ли ана продемонстр -
вати всім, що любов і творчість є
р шієм Всесвіт ! Ш ати дачі да-
ле о не треба, бо вона пор ч —
серед близь их, с сідів, приятелів,
оле , юних чад. У випад овій з -
стрічі може б ти замас ований до-
ро ов аз долі.

СТРІЛЬЦІ
Тиждень про-

майне на тлі рет-
роспе тиви. Доля
зм сить поверн -
тися назад і за-
повнити проґали-
ни, проаналіз ва-
ти помил и, пере лян ти життєві
цінності та принципи. Це потрібно
для підсилення інстин т самозбе-
реження, зміцнення сімейно о ти-
л . Менше хваліться своїми здоб т-
ами, прибор айте бравад . Тіль и
з родиною, любов’ю до рідної зем-
лі, шан ванням сімейних святинь і
національних традицій можна до-
ся ти прод тивно о рез льтат . Ге-
нетичні риси, спад овані від пред-
ів, виявляться д же а тивно, д х
рові об’єднає з рідними, зробить
сильними та непоборними. Нато-
мість а тивіз ється процес повер-
нення різноманітних бор ів.

КОЗОРОГИ
Вас де не посій,
там і вродите,
адже здатні мані-
п лювати обста-
винами, я жон -
лер на цир овій
арені, миттєво

орієнт ватися в соціальном хаосі
та втілювати зад ми. Нюх на по-
трібних людей ні альний, сила ін-
теле т олосальна. Менше рити-
и, бо за ч жою мі рос опічною
смітин ою не помітите олоди
власном оці... Цін йте і поважай-
те д м інших, ні о о не с діть ( о-
ніть лят спо с ). Перемивання
ч жих істочо небезпечне, пам’-
ятайте: стін теж є в ха, про аван-
тюр двох знатиме весь світ — і
вам б де неперелив и.

ВОДОЛІЇ
Ви дістанете

щасливий проп с
аз “Золота

риб а” і станете її
повелителем. Тож
б дь-я і ваші про-
хання б де задо-
волено, і насамперед розбло єть-
ся фінансовий анал ар’єрній
сфері. Фахівець ви ч довий, тож мо-
жете вима ати від ерівництва за-
сл женої оплати, і т т чинити пере-
ш од вам ніхто не наважиться. На
роботі дотрим йте посадової с б-
ординації, не онфлі т йте, розме-
жов йте приятельсь і та тр дові сто-
с н и — сл жба сл жбою, а др ж-
ба др жбою.

РИБИ
Сміливо змітайте
бар’єри і впевне-
но р хайтеся пе-
ред до поставле-
ної мети. Перед
вами від рито всі
обрії, шлях б де

стелений трояндами спіх , любо-
ві, поп лярності, двері, я азці,
відчинятим ться саме там, де осе-
лилася Форт на. Я що особисті по-
ляди та ініціативи збі аються з ін-
тересами ділових омпаньонів, се
с ладатиметься щонайліпше. Втім,
на ар’єрних теренах можливі й “за-
тори”, через неможливість пірн ти в
творч “нірван ” ймовірні інциденти
в професійній сфері. Не перетво-
рюйте сл жб на поле бою, ос іль-
и неможливо б ти с різь щасливи-
ми, а тр дові мін си неодмінно ом-
пенс ються сердечними плюсами.

Астроло Любов ШЕХМАТОВА

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü ç 28 ëþòîãî — ïî 6 áåðåçíÿ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“ТРЕСТ “КИЇВМІСЬКБУД-3”
повідомляє про проведення чер ових за альних зборів
а ціонерів, я і відб д ться 14 вітня 2010 ро о 16.00
за адресою: м. Київ, в л. Керченсь а, 4 з наст пним

поряд ом денним:
1. Звіт Правління Товариства про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності

Товариства за 2009 рі та визначення основних напрям ів діяльності на 2010
рі .

2. Звіт На лядової ради Товариства про робот за 2009 рі .
3. Звіт Ревізійної омісії Товариства про робот за 2009 рі .
4. Затвердження річно о звіт та баланс Товариства за 2009 рі .
5. Про від ли ання та обрання членів Правління.
6. Про від ли ання та обрання членів Ревізійної омісії.
7. Про розподіл чисто о приб т Товариства за підс м ами діяльності 2009 році

та виплат
дивідендів.
8. Про лі відацію стр т рних підрозділів БУ-45 та БУ-13, створення ново о

стр т рно о підрозділ Товариства БУ-13 та визнання йо о правонаст пни ом
лі відованих підрозділів.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства на 2010 рі .

Реєстрація часни ів зборів відб деться 14 вітня 2010 ро з 15.00 по 15.45
за адресою: м. Київ, в л. Керченсь а, 4.

Для реєстрації а ціонери Товариства повинні мати при собі до мент, що
посвідч є особ , а представни ам а ціонерів додат ово мати до менти
(довіреність тощо), я і підтвердж ють їх повноваження, оформлені і засвідчені
відповідно до вимо чинно о за онодавства.

З до ментами, пов’язаними з поряд ом денним зборів, а ціонери мож ть
ознайомитись з 17 березня по 13 вітня 2010 ро за місцем розташ вання
Товариства: м, Київ, в л. Леваневсь о о, 5.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності підприємства
за 2009 рі (тис. рн)

У зв’яз з втратою ДП “Готель Спорт” до ментів:

- “ Свідотство про право власності на нежилий б дино ” серія
НБ № 010001731, виданий 06.08.98 р. Київсь ою Місь ою
Державною Адміністрацією;

- “Державний А т на право постійно о орист вання земельною
ділян ою” серія ЯЯ№ 392810, виданий Головним правлінням
земельних рес рсів КМДА від 07.07.2005 р.

- “Державний А т на право постійно о орист вання землею”
серія І-КВ № 005080, виданий Київсь ою місь ою радою від
18.04.2002 р.

З 27 вересня 2009 р. вважати ори інали зазначених до ментів
недійсними та та ими, що не мож ть б ти пред’явленні за
вимо ою.

При проведенні ре онстр ції системи еле троживлення оловном офісі ВАТ

“Ощадбан ” за адресою м. Київ, в л. Госпітальна 12- встановлено дизель- енератор

для забезпечення еле троживлення станови під час аварійних від лючень.

Очі ваний термін роботи дизель- енератора за рі с ладе від 3 до 100 один. Під

час роботи дизель- енератора очі ється ви ид в атмосфер прод тів з оряння

дизельно о пально о іль ості (не більше); о ис в лецю — 0,0275 т/рі , діо сид

азот — 0,0563 т/рі , сажа — 0,0055 т/рі , що не перевищ є 0,42-0,52 ГДК.

За важення та пропозиції надавати за адресою: м. Київ, в л. Госпітальна, 12- .

Ре іональне відділення Фонд державно о майна У раїни по м. Києв
повідомляє про приватизацію шляхом ви п орендарем об’є та р пи
А ом нальної власності:
- нежилий б дино площею 333,8 в. м, за адресою: м. Київ, пров.

Деле атсь ий, 6, літ. А.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ

Дире ція ЗАТ “Київсь а виробнича омпанія “РАПІД” інформ є
вас про проведення чер ових за альних зборів а ціонерів,
я і відб д ться 14 вітня 2010 ро о 9.00 за адресою: м. Київ,
в л. Зрош вальна,7, в приміщенні л б ЗАТ “Київсь а виробнича
омпанія “РАПІД”.

Порядо денний:
5.Звіт дире ції про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності
Товариства в 2009 році та визначення основних напрям ів діяльності
на 2010 рі .

6. Звіт ревізійної омісії.
7. Затвердження річно о звіт та баланс Товариства за 2009 рі .
8. Розподіл приб т Товариства за підс м ами роботи 2009 році.

Реєстрація 14.04.2010 р. з 8.30 до 9.00.

Учасни ам зборів необхідно мати паспорт або інші до менти, що
посвідч ють особ . Представни ам а ціонерів необхідно при реєстрації
подати довіреність, оформлен встановленом поряд і до мент, що
посвідч є особ . Ознайомитись з до ментами, пов ’язаними з поряд ом
денним можна в . 302.

Телефони для довідо : 566-20-97.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 078292 на

ім’я Шевчен о Аліни Оле сандрівни вважати недійсним.

Наймен вання по азни а
період

звітний попередній
Усьо о а тивів 99793 129467
Основні засоби 23249 27674
Дов остро ові фінансові інвестиції 3170 3170
3апаси 9062 14469
С марна дебіторсь а забор ованість 71339 96174
Грошові оште та їх е віваленти 3758 1303
Нерозподілений приб то 56570 53361
Власний апітал 61100 57891
Стат тний апітал 3259 3259
Дов остро ові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 38693 68242
Чистий приб то (збито ) 709 1744
Середньорічна іль ість а цій (шт.) 65178000 65178000
Кіль ість власних а цій, ви плених протя ом період (шт.) - -

За альна с ма оштів, витрачених на ви п власних а цій
протя ом період

- -

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 1218 1428

Правління ВАТ “Трест “Київмісь б д-3”
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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”   
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Ìèñòåöòâî 
äîñòîâ³ðíîñò³
Ñüîãîäí³ â ãàëåðå¿ “Ëàâðà” â³äêðèâàºòüñÿ 
âèñòàâêà ô³íàë³ñò³â ñâ³òîâîãî êîíêóðñó 
ðåïîðòàæíî¿ ôîòîãðàô³¿ World Press Photo
Àë³ñà ËÎÆÊ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ðåïîðòàæíà ôîòîãðà-
ô³ÿ — îäèí ç íàéâàæëè-
â³øèõ åëåìåíò³â ñó÷àñíî¿
ìàñîâî¿ êóëüòóðè, ïîðÿä
³ç ïîï-ìóçèêîþ, çàãàëü-
íèì âèáîð÷èì ïðàâîì ³
íàâ’ÿçëèâîþ ðåêëàìîþ.
²ñòîð³ÿ ðîçâèòêó ôîòîðå-
ïîðòàæó ç ìîìåíòó âè-
íàõîäó ôîòîãðàô³¿ íåé-
ìîâ³ðíî çàõîïëþþ÷à. Ç
ê³íöÿ XIX ³ ïðîòÿãîì
óñüîãî XX ñòîë³òòÿ ëþä-
ñòâî ôîðìóâàëî êóëüòó-
ðó “äèñòàíö³éîâàíîãî
î÷åâèäöÿ”, â îñíîâ³ ÿêî¿
ëåæèòü íåãëàñíèé êî-
äåêñ ïîäà÷³ ³íôîðìàö³¿,
ÿêèé ñòð³ìêî çì³íþâàâ-
ñÿ ðàçîì ³ç çì³íàìè ó
ñòàâëåíí³ äî ñàìî¿ ðåàëü-
íîñò³.

Ñó÷àñí³ ìåä³à íåìîæ-
ëèâî óÿâèòè áåç åôåêò-
íèõ ôîòîðåïîðòàæ³â, ÿê³
ïåðåíîñÿòü îáèâàòåëÿ â
“íàéãàðÿ÷³ø³” òî÷êè
ñâ³òó. Ïèòàííÿ ïðî òå,
íàñê³ëüêè “ðåàëüíèì” º
òàêå ïåðåíåñåííÿ — çà-
ëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì,
àäæå ñàìå çàâäÿêè íî-
â³òí³ì òåõíîëîã³÷íèì
åôåêòàì ³ ÿê³ñí³é ïîäà-
÷³ ³íôîðìàö³¿ ïåðåä ìå-
ä³à â³äêðèâàþòüñÿ êîëî-
ñàëüí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ
ìàí³ïóëÿö³¿ ãðîìàä-
ñüêîþ äóìêîþ. Ùî ìî-
æå áóòè ïåðåêîíëèâ³-
øèì çà ìîòîðîøíå ôî-
òî ïîðàíåíî¿ äèòèíè àáî
ìåðòâîãî ñîëäàòà íà ïî-
ë³ áîþ? Öå, òàê áè ìî-
âèòè, “âáèâ÷èé àðãó-
ìåíò”, ÿêèì àêòèâíî
êîðèñòóþòüñÿ âñ³
ïðîâ³äí³ ñâ³òîâ³ ÇÌ²,
ï³äòðèìóþ÷è ³íôîðìà-
ö³éíó ïîë³òèêó ñâî¿õ ïî-
ë³òè÷íèõ ïàòðîí³â ³ çà-

áåçïå÷óþ÷è âñå çðîñòà-
þ÷ó ïîòðåáó ìàñîâîãî
ãëÿäà÷à â ÿñêðàâèõ
åôåêòíèõ “êàðòèíêàõ” ³ç
õâèëþþ÷èì ïðèñìàêîì
äîñòîâ³ðíîñò³.

Ó ñâ³ò³ ïîë³òèçîâàíîãî
ôîòîìèñòåöòâà º ñâîÿ
íàéâèùà íàãîðîäà, ñâ³é
“Îñêàð”, ÿêèé ùîð³÷íî
ïðèñóäæóþòü ó ö³ë³é
íèçö³ íîì³íàö³é ôîòî-
ãðàôàì, êîòð³ ñï³âïðà-
öþþòü ³ç ïðîâ³äíèìè
ñâ³òîâèìè íîâèííèìè
àãåíòñòâàìè. Êîíêóðñ
World Press Photo ïðî-
âîäèòüñÿ ç 1955 ðîêó íå-
çàëåæíîþ íîí-ïðîô³ò-
íîþ îðãàí³çàö³ºþ ç ãî-
ëîâíèì îô³ñîì â Àì-
ñòåðäàì³. Îñòàíí³ì ÷à-
ñîì íà àäðåñó êîíêóðñó
ëóíàº âñå á³ëüøå êðè-
òè÷íèõ çàóâàæåíü, ìîâ-
ëÿâ, âèá³ð æþð³ ñòàº âñå
òåíäåíö³éí³øèì. Ñïðàâ-
ä³, íàâ³òü ÿêùî â³äâîë³ê-

òèñÿ â³ä ö³ëêîì çðîçóì³-
ëî¿ ³ çàêîíîì³ðíî¿ ïîë³-
òèçîâàíîñò³ êîíêóðñó,
ïðîàíàë³çóâàâøè ðîáîòè
ïåðåìîæö³â îñòàíí³õ ðî-
ê³â, ìîæíà çðîáèòè äî-
âîë³ ïàðàäîêñàëüíèé
âèñíîâîê — ðåïîðòàæíà
ôîòîãðàô³ÿ íå ðóõàºòüñÿ
äî ðåàëüíîñò³, à, íàâïà-
êè, ñòð³ìêî â³ääàëÿºòü-
ñÿ â³ä íå¿. Ðåïîðòàæ³ ç
íàéñòðàøí³øèõ âîºí ³
êîíôë³êò³â ñòàþòü âñå
“ãëÿíöåâ³øèìè”, photo-
shop óáèâàº åôåêò äîñòî-
â³ðíîñò³, ³ â ðåçóëüòàò³
ç’ÿâëÿºòüñÿ ÿêàñü “ïàðà-
ëåëüíà ðåàëüí³ñòü”. Öÿ
ðåàëüí³ñòü êðàñèâà ³ âðà-
æàþ÷à, àëå ïåðåêîíëè-
âîñò³ â í³é í³òðîõè íå
á³ëüøå, í³æ â ÿê³é-íå-
áóäü ê³íåìàòîãðàô³÷í³é
“òåõàñüê³é ð³çàíèí³ áåí-
çîïèëêîþ”.

Àëå ÷è âèíí³ îðãàí³çà-
òîðè êîíêóðñó â òàê³é

çì³í³ ÿêîñò³ ðåïîðòàæó?
Ìîæå, òåíäåíö³ÿ World
Press Photo — öå åôåêò
ãëèáîêî¿ çì³íè ñìàê³â
ìàñ, îð³ºíòîâàíèõ íà
ïðîäóêö³þ óñþäèñóùî-
ãî Ãîëë³âóäà ³ åñòåòèêó
ïîñòàíîâî÷íîãî ãëÿí-
öþ? Â³äïîâ³ñòè íà ö³ çà-
ïèòàííÿ — íåëåãêå çàâ-
äàííÿ, ç ÿêèì äîïîìîæå
âïîðàòèñÿ âåëèêà ùî-
ð³÷íà âèñòàâêà ô³íàë³ñ-
ò³â World Press Photo,
ÿêà, ÿê îá³öÿþòü îðãà-
í³çàòîðè, â³äòåïåð ï³ñëÿ
äîâãî¿ ïåðåðâè ðåãóëÿð-
íî â³äâ³äóâàòèìå ³ Êè¿â.
Íà âèñòàâö³, ÿêà â³äêðè-
âàºòüñÿ 25 ëþòîãî â ãà-
ëåðå¿ “Ëàâðà”, ìîæíà
áóäå îçíàéîìèòèñÿ ç ðî-
áîòàìè ô³íàë³ñò³â 2009
ðîêó, ñåðåä ÿêèõ óïåð-
øå çà áàãàòî äåñÿòèë³òü
îïèíèâñÿ ³ íàø ñï³ââ³ò-
÷èçíèê — Ãë³á Ãàðà-
íè÷

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ïîäåêóäè íåâåëèê³ îïàäè. Â³òåð

ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+4°Ñ,
âíî÷³ 0...+1°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +8°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +1...+4°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè 0...+2°Ñ, âíî÷³ —1...—3°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +0...+2°Ñ, âíî÷³ —1...+2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé
äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 4—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 1...+2°Ñ,
âíî÷³ 0...+1°Ñ.

Ñüîãîäí³
Ìàóë³ä àí-Íàá³ (Ð³çäâî ïðîðîêà Ìóõàììåäà) – ìóñóëüìàíñüêå

ñâÿòî; îñê³ëüêè òî÷íà äàòà íàðîäæåííÿ ïðîðîêà Ìóõàììåäà íåâ³äîìà,
öåé ïàì’ÿòíèé äåíü áóâ ïðèóðî÷åíèé äî äíÿ éîãî ñìåðò³, ùî íàêëàäàº
â³äáèòîê íà õàðàêòåð óðî÷èñòîñòåé. 

Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ÿêùî öüîãî äíÿ ì³ñÿöü ïî÷åðâîí³â, ÷åêàé
çàâòðà â³òðó, òåïëà òà ñí³ãó. 

²ìåíèííèêè: 
Âàñèëü, Âîëîäèìèð, ²âàí, Ëåîíò³é, Ìàðòèíiÿí, Ìèðîñëàâ, Íåìèð,

Îëåêñàíäð, Ñåìåí, Ïàâëî, Â³ðà, Ãàííà, ²ðèíà, Çîÿ, Ñâ³òëàíà

8 9

1 2 5

8 3 2

5 7 6 9 8

2 4

7 6 1

8 9 3

5 4 2

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

5 6 7 8 2 4 3 1 9

1 9 8 6 7 3 5 2 4

2 3 4 1 5 9 6 7 8

6 4 5 9 8 7 2 3 1

3 7 2 4 6 1 8 9 5

9 8 1 5 3 2 4 6 7

8 5 3 7 1 6 9 4 2

4 1 6 2 9 8 7 5 3

7 2 9 3 4 5 1 8 6

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 25 ëþòîãî

С ромний ювілей Чай овсь о о
Рі , що настав, м зичном світі о олош ється я “Рі Чай овсь о-

о” — найвідомішом російсь ом омпозиторові виповнюється сто сім-
десят ро ів. Нині м зи Чай овсь о о чи не найбільше ви он ють Мос-
ві, Нью-Йор , Лондоні та Берліні. Щодо Києва, то лише в Національ-
ній опері твори Чай овсь о о ви он ють щонайменше тричі на місяць
(найчастіше це “Єв еній Онє ін”, “Лебедине озеро” і “Л с нчи ”). І,
попри те, ювілейні ро и видатних омпозиторів зазвичай свят ють із
розмахом. Проте нас з привод ювілею нічо о рандіозно о і незвич-
но о по и що не намічається. За одним, хіба що, винят ом: дири ент
Ми ола Дядюра і під йо о ер ванням А адемічний симфонічний ор-
естр під от вали спеціальн монотематичн про рам : рім вертюр-
фантазій “Гамлета” і “Ромео і Дж льєтти”, прозв чать сюїти з м зи и
до балетів “Лебедине озеро”, “Л с нчи ” і “Спляча рас ня”.
26 люто о, 19.00
Національна філармонія У раїни
в л. Володимирсь ий звіз, 2

Дельфін заспіває соло
Сольний онцерт зі спеціальним світловим шо везе до столиці

Дельфін. Фани че ають йо о з нетерпінням. Ви онавець має пора-
д вати насамперед новими омпозиціями, зо рема “С тін ами”. Ві-
ді рає Дельфін, звісно, і давніші хіти “Глибина різ ості”, “Срібло”,
“Ціль”.
Дельфін — псевдонім мос вича Андрія Лисі ова. Вист пати з он-

цертами він почав 1991 ро . До то о підзаробляв театрах, а та ож
тор івлі. Кіль а разів різних номінаціях йо о б ло названо най ра-

щим артистом.
27 люто о, 18:00
л б “Бін о”
пр-т Перемо и, 112

Концерт Оле сандра Градсь о о
На сцені Міжнародно о центрально о льт рно о центр “Жовтне-

вий палац” відб деться ювілейний онцерт народно о артиста Росії,
вірт оза м зично о мистецтва Оле сандра Градсь о о. У про рамі ра-
щі твори ласичної та с часної м зи и, а та ож омпозиції само о Ма-
естро. Градсь ий наділений завидною здатністю донести свої відч т-
тя і д м и до сл хача саме в том ви ляді, в я ом вони повинні б ти
виражені. Для ньо о саме м зи а є оловним творчим матеріалом, що
з стрічається доволі рід о серед ви онавців, я і роблять основн став-

на те ст пісень. На відмін від ба атьох м зи антів, я і віддають
пріоритет сценічним спецефе там, він здатний зачаров вати прихиль-
ни ів своїм олосом.
1 березня
МЦКЦ “Жовтневий палац”
Довід а за телефоном 279-15-82

Концерт “Мені вже 20”
від д ет “Дантес & Олейни ”

“Дантес & Олейни ” на почат березня от ють до реліз свій де-
бютний альбом під назвою “Мені вже 20”. З однойменною онцерт-
ною про рамою переможці раїнсь ої “Фабри и зіро -2” порад ють
шан вальни ів залі Crystal Hall. У про рамі вели о о сольно о вист -
п — відомі хіти (“Мені вже 20”, “Оля”, “День з мо о життя”, “Незна-
йом а”) і абсолютно нові омпозиції (“Ти в мин лом ”, “Рін тон”, “Ко-
рот і д и”). На онцерті має б ти сюрприз: разом з д етом наживо
вист плять м зи анти відомо о ро - оле тив , назв я о о ор аніза-
тори по и що тримають таємниці.
4 березня, 20:00,
Chrystal Hall

Àô³øà “Õðåùàòèêà”

Luiz Vasconcelos, Jornal A Cretica/Zuma Press
Жін а нама ається з пинити насильниць е переселення її народ ,
Мана с, Бразилія, 10 березня, 2008


