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Ïðîôåñ³éíèé ôàëüñòàðò
Áåçðîá³òòÿ ìîëîä³ ñïðîáóþòü ïîäîëàòè äîòàö³ÿìè

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Щоро над вип с ни ами на-
вчальних за ладів нависає дамо -
лів меч: я влашт ватися на робо-
т , я що не маєш досвід . Сит -
ацію с ладнює і той фа т, що мо-
лодь обирає спеціальності з о ляд
на престижність, а не реальні по-
треби е ономі и. Що може запро-
пон вати молодим спеціалістам
держава, дізнавався "Хрещати ".

Ùå äâàäöÿòü ðîê³â òîìó ïèòàííÿ ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ ïåðåä ìîëîääþ íå ïîñòàâàëî
òàê ãîñòðî. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè õëîï-

ö³ éøëè äî ëàâ àðì³¿ àáî ðàçîì ç ä³â÷àòà-
ìè âñòóïàëè äî âèù³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â. Ç îòðèìàííÿì âèùî¿ ÷è ïðîôåñ³éíî-
òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ïèòàííÿ ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿ ìîëîä³ áðàëà íà ñåáå äåðæàâà ³ ðîçïî-
ä³ëÿëà ñïåö³àë³ñò³â-ïî÷àòê³âö³â ñåðåä äåð-
æàâíèõ ï³äïðèºìñòâ òà óñòàíîâ. Íèí³ ñè-
òóàö³ÿ äîêîð³ííî çì³íèëîñÿ. Ùå ç ï³äë³ò-
êîâîãî â³êó ä³òè ïðàãíóòü çàðîáëÿòè ñîá³
“êèøåíüêîâ³” ãðîø³, òîæ ³äóòü ïðàöþâàòè
íà ìèéêó ìàøèí, äî êóð’ºðñüêî¿ ñëóæáè,
íà áóä³âíèöòâî, â òîðã³âëþ. Íàâ³òü ò³, õòî
çàê³í÷èâ âèù³ òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè, íå â³ä÷óâàþòü ñåáå ôàõ³â-
öÿìè, íà ÿêèõ º ïîïèò. Òàêèì ÷èíîì ìî-
ëîä³ ñïåö³àë³ñòè çàëèøàþòüñÿ “ïîçà ãðîþ”.

ßê êàæóòü ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòð³
çàéíÿòîñò³, íàéïîøèðåí³øèìè ïðîáëåìà-
ìè, ç ÿêèìè ìîëîäü ñòèêàºòüñÿ ï³ä ÷àñ ïðà-

öåâëàøòóâàííÿ, º íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðîôå-
ñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ñêëàäó â³ëüíèì ðî-
áî÷èì ì³ñöÿì, áðàê ïîïèòó íà äåÿê³ ñïåö³-
àëüíîñò³, âêàçàí³ â äèïëîì³ ïðî çàê³í÷åííÿ
âèøó, ÿê³ñòü âèùî¿ îñâ³òè, ùî íå â³äïîâ³-
äàº î÷³êóâàííÿì ðîáîòîäàâö³â, òà “íóëüî-
âèé” äîñâ³ä ðîáîòè. Çà îô³ö³éíèìè äàíè-
ìè, öüîãîð³÷ íà îáë³êó â ñëóæá³ çàéíÿòîñò³
ñòîëèö³ ïåðåáóâàëî 16,7 òèñÿ÷³ ìîëîäèõ îñ³á
äî 35 ðîê³â, à öå ìàéæå ïîëîâèíà òèõ, õòî
øóêàº ðîáîòó. Ïåâíó ÷àñòèíó áåçðîá³òíî¿
ìîëîä³ ñòàíîâëÿòü âèïóñêíèêè ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèù òà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, ÿê³ çäîáóëè ïðîôåñ³þ ³ âïåðøå âè-
õîäÿòü íà ðèíîê ïðàö³ — ó 2010-ìó öå ïðè-
áëèçíî 300 îñ³á (1,9 % òèõ, õòî çâåðíóâñÿ
äî öåíòð³â çàéíÿòîñò³ ì³ñòà). Ìîëîäü íå õî-
÷å éòè íà íèçüêîîïëà÷óâàí³ ïîñàäè, à ï³ä-
ïðèºìñòâà ñâîºþ ÷åðãîþ íå ìîæóòü çàïðî-

ïîíóâàòè ¿ì âèñîêó çàðïëàòó ÷åðåç áðàê äî-
ñâ³äó. Ïîëîâèíà ðîáîòîäàâö³â çàö³êàâëåíà ó
ñïåö³àë³ñòàõ ç äîñâ³äîì ðîáîòè — ùîíàé-
ìåíøå òðè ðîêè. ²íø³ íàé÷àñò³øå âèñóâà-
þòü òàê³ âèìîãè äî ñïåö³àë³ñò³â, ÿê îáîâ’ÿç-
êîâå çíàííÿ ÏÊ, âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç îðã-
òåõí³êîþ òà çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè.

ßêùî ïåðåãëÿäàòè âàêàíñ³¿, ùî ç’ÿâëÿþ-
òüñÿ íà ñàéòàõ ïðàöåâëàøòóâàííÿ â³ä
á³ëüø-ìåíø ñåðéîçíèõ êîìïàí³é, ñêð³çü
ìîæíà ïîáà÷èòè óìîâó: äîñâ³ä ðîáîòè —
â³ä 2 ðîê³â. Àëå äå ò³ äâà ðîêè ìîæå âçÿ-
òè â÷îðàøí³é ñòóäåíò? ªäèíå, íà ùî â³í
ìîæå ðîçðàõîâóâàòè,— öå ñòàðò ó òîðãî-
âåëüí³é ñôåð³ (ïðîäàâöåì-êîíñóëüòàíòîì
÷è ðåàë³çàòîðîì) àáî æ ðîáîòà îô³ñ-ìåíå-
äæåðîì, òîáòî ñåêðåòàðåì. 

За інчення на 3-й стор.
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Ì³ñüêèé øòàá 
³ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é 
äîëàòèìå íàñë³äêè ïîæåæ

Ïðè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ñòâîðåíî ì³ñüêèé øòàá ³ç êîîðäèíàö³¿ ä³é ³ç
ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ³ ì³í³ì³çàö³¿ ìîæëèâèõ íå-
ãàòèâíèõ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ïî-
â’ÿçàíèõ ³ç ïîæåæíîþ íåáåçïåêîþ â 2010 ðîö³.
Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ,
ÿêèé ³ î÷îëèâ ì³ñüêèé øòàá. Êð³ì òîãî, ó êîæ-
íîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ áóäå ñòâîðåíî îïåðàòèâí³
øòàáè òà ìîá³ëüí³ ãðóïè. Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåí-
íÿì, ñåðåä çàâäàíü ì³ñüêîãî øòàáó: çä³éñíåííÿ
êîîðäèíàö³¿ òà êîíòðîëþ çà ïðîâåäåííÿì çàõî-
ä³â ùîäî ì³í³ì³çàö³¿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ íà-
ñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, çàáåçïå÷åííÿ
âçàºìîä³¿ ç ÌÍÑ Óêðà¿íè, ÌÂÑ Óêðà¿íè,
ðàéîííèìè ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðà-
ö³ÿìè, îðãàí³çàö³ÿ çáîðó òà àíàë³çó ³íôîðìàö³¿
äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ ìîæëèâî¿ ã³äðîìåòåîðîëîã³÷-
íî¿ îáñòàíîâêè òà ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ïðî
ïðàâèëà ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ ïîæåæîíåáåçïå÷íî-
ãî ïåð³îäó

Ó÷åðãîâå çíèæåíî îáë³êîâó
ñòàâêó ÍÁÓ

Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ç 10 ñåðïíÿ
2010 ðîêó çíèçèâ îáë³êîâó ñòàâêó ç 8,5 % äî
7,75 % ð³÷íèõ. Öå âæå òðåòº â íèí³øíüîìó
ðîö³ çíèæåííÿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè Öåíòðàëüíèì
áàíêîì. Êîìåíòóþ÷è òàêå ð³øåííÿ, íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â Êèºâ³ ³ Êè¿âñüê³é
îáëàñò³ Àíàòîë³é Ñòåïàíåíêî çàçíà÷èâ âàæ-
ëèâ³ñòü òàêîãî êðîêó äëÿ çàêð³ïëåííÿ ïîçèòèâ-
íèõ òåíäåíö³é ó åêîíîì³ö³. Â³í íàãîëîñèâ íà
ñèãíàëüí³é ôóíêö³¿ ö³º¿ ïîä¿¿, àäæå Öåíòðàëü-
íèé áàíê º âèðàçíèêîì çàãàëüíî¿ ñèòóàö³¿ íà
ðèíêó ãðîøåé. Çà ñëîâàìè Àíàòîë³ÿ Ñòåïà-
íåíêà, çíèæåííÿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ïðîäèêòî-
âàíå ïîçèòèâíîþ äèíàì³êîþ çàãàëüíîåêîíî-
ì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ³ ñòàíîì ãðîøîâî-êðåäèò-
íî¿ ñôåðè. Áåçïîñåðåäí³ì íàñë³äêîì çíèæåí-
íÿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ñòàíå çìåíøåííÿ âèòðàò
êîìåðö³éíèõ áàíê³â, ÿê³ çàëó÷àþòü êðåäèòè
ðåô³íàíñóâàííÿ ÍÁÓ, ùî ïîçèòèâíî ïîçíà-
÷èòüñÿ íà ¿õíüîìó ô³íàíñîâîìó ñòàí³. Çà ïðîã-
íîçàìè åêñïåðò³â, óæå â íàéáëèæ÷îìó ìàé-
áóòíüîìó êîìåðö³éí³ áàíêè ïðîäîâæóâàòèìóòü
çíèæóâàòè â³äñîòêîâ³ ñòàâêè çà çàëó÷åíèìè
ðåñóðñàìè, à ç ÷àñîì — ³ çà êðåäèòàìè. Ïàí
Ñòåïàíåíêî íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî ÷³òê³ óÿâ-
ëåííÿ ïðî ïîçèö³þ ðåãóëÿòîðà äàþòü çìîãó
ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ òà ãðîìàäÿíàì çâà-
æåí³øå ï³äõîäèòè äî ïëàíóâàííÿ ñâî¿õ ð³øåíü
ùîäî âèêîðèñòàííÿ òà âêëàäåííÿ êîøò³â.
Îêð³ì òîãî, çíèæåííÿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ïîçè-
òèâíî âïëèâàòèìå íà ãîòîâí³ñòü ïîòåíö³éíèõ
³íâåñòîð³â âêëàäàòè êîøòè â íîâ³ ÷è çàìîðî-
æåí³ ïðîåêòè, ùî â ö³ëîìó ñïðèÿòèìå çðîñ-
òàííþ îáñÿãó ³íâåñòèö³é ó åêîíîì³êó. Íàãàäà-
ºìî, çà ïåð³îä ç 12 ñåðïíÿ 2009 ðîêó îáë³êî-
âà ñòàâêà ÍÁÓ çíèçèëàñÿ ç 10,25 % äî 7,75 %

Ì³ñüêèé öåíòð 
ðåïðîäóêòèâíî¿ 
òà ïåðèíàòàëüíî¿ ìåäèöèíè 
â³äðåìîíòóþòü

Ãîëîâí³é êë³í³÷í³é ³ íàóêîâ³é áàç³ êàôåäðè
àêóøåðñòâà, ã³íåêîëîã³¿ òà ðåïðîäóêòîëîã³¿
ÍÌÀÏÎ ³ìåí³ Ï. Ë. Øóïèêà, ÿêèì º Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ðåïðîäóêòèâíî¿ òà ïåðè-
íàòàëüíî¿ ìåäèöèíè, çàâäÿ÷óº ñâîºþ ïîÿâîþ íà
ñâ³ò íå îäíà òèñÿ÷à óêðà¿íö³â. Ñòâîðåíèé ñâî-
ãî ÷àñó ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðà-
ìè “Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ íàö³¿ íà 2006 —
2015 ðîêè”, öåíòð ³ äîíèí³ ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà
ïðîáëåìàõ æ³íî÷îãî çäîðîâ’ÿ òà áåçïë³ääÿ. Ðî-
çóì³þ÷è, ùî äëÿ óñï³øíîãî âèð³øåííÿ ìåäè÷-
íèõ ïèòàíü ïîòð³áíà íå ëèøå íàóêîâî-ïðàêòè÷-
íà áàçà, à é íîðìàëüí³ óìîâè äëÿ ïðàö³, êè¿â-
ñüêà ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà â³äðåìîíòóâàòè
ïðèì³ùåííÿ öåíòðó — ïðî öå éäåòüñÿ ó â³äïî-
â³äíîìó ðîçïîðÿäæåíí³ ÊÌÄÀ

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

“Òåëåôîí äîâ³ðè” — 
ïðîòè êîðóïö³¿

Ó Ñâÿòîøèíñüê³é ðàéîíí³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿ âèð³øèëè áîðîòèñÿ ç êîðóïö³ºþ,
â³äêðèâøè “òåëåôîí äîâ³ðè”. Óñ³, õòî ïî-
ñòðàæäàâ â³ä ä³é êîðóìïîâàíèõ äåðæñëóæáîâ-
ö³â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é, ìîæóòü íàáðàòè
450-29-75 ³ ïîñêàðæèòèñÿ àáî îòðèìàòè ïî-
òð³áíó êîíñóëüòàö³þ

Êàçàõè ïî÷óâàòèìóòüñÿ 
ÿê óäîìà

ПП РР ОО ЕЕ КК ТТ ИИ

Êàçàõè ìàòèìóòü îñåðåäîê ð³äíî¿ êóëüòóðè ³ òðàäèö³é â óêðà-
¿íñüê³é ñòîëèö³. Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ ïëàíóº çâåñòè àä-
ì³í³ñòðàòèâíó áóä³âëþ ç ïðèì³ùåííÿìè ðåçèäåíö³¿ Ïîñëà ³
òîðãîâî-åêîíîì³÷íî¿ ì³ñ³¿ Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí â Óêðà¿í³.
Â÷îðà ç ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà îçíàéîìèëèñÿ ïîòåíö³éí³ ³í-
âåñòîðè. Äàòè ñòàðò çâåäåííþ öåíòðó îñîáëèâî âàæëèâî íà-
ïåðåäîäí³ â³çèòó Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí Íóðñóëòà-
íà Íàçàðáàºâà. Éîãî ïðè¿çä äî Êèºâà î÷³êóºòüñÿ 14 âåðåñíÿ.

“Íàøà äèðåêö³ÿ âæå 17 ðîê³â àêòèâíî ñï³âïðàöþº ç ïîñîëü-
ñòâàìè ³íîçåìíèõ äåðæàâ. Ó 2007 ðîö³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ³ ìåð Àñòàíè Àñêàð Ìàì³í îáãîâî-
ðèëè ïèòàííÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ ñòîëèöÿìè. Òîìó ì³ñüêà
âëàäà âñ³ëÿêî ñïðèÿº ðîçì³ùåííþ äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâ-
íèöòâ ó ñòîëèö³, ³ Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí çîêðåìà”,— ñêàçàâ ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð Ãåíåðàëüíî¿ äèðåêö³¿ ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íî-
çåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ Ïàâëî Êðèâîíîñ.

Êàçàõñüêèé öåíòð ç’ÿâèòüñÿ íà âóëèö³ Ìåëüíèêîâà, 51 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ íåïîäàë³ê â³ä ïîñîëüñòâà. Ó ø³ñò-
íàäöÿòèïîâåðõîâ³é áóä³âë³, êð³ì ðåçèäåíö³¿ Ïîñëà òà òîðãîâî-
åêîíîì³÷íî¿ ì³ñ³¿ Êàçàõñòàíó, çà çàäóìîì, ðîçì³ñòÿòüñÿ êàçàõ-
ñüê³ ðåñòîðàíè, âèñòàâêè òà ³íø³ êóëüòóðíî-ðîçâàæàëüí³ çàêëà-
äè. “Öå ìàº áóòè áóäèíîê, êóäè á ìîãëè ïðèõîäèòè êàçàõè ³
ïî÷óâàòèñÿ ÿê óäîìà”,— íàãîëîñèâ ïàí Êðèâîíîñ. Çáóäóâàòè
öåíòð ïëàíóþòü ïðèáëèçíî çà 1,5-2 ðîêè. Ïðîåêò áóä³âíèöòâà
âæå ïðîéøîâ óñ³ ïîòð³áí³ åêñïåðòèçè ³ ãîòîâèé äî ðåàë³çàö³¿.
“Öÿ áóä³âëÿ îðãàí³÷íî âïèñóºòüñÿ â àðõ³òåêòóðó ðàéîíó, àëå
ïðè öüîìó ìàº íàö³îíàëüíèé êîëîðèò êàçàõñüêî¿ àðõ³òåêòó-
ðè”,— çàçíà÷èâ Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Ðåñïóá-
ë³êè Êàçàõñòàí Àìàíãåëüäè Æóìàáàºâ. Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð
ïðîåêòó ²ãîð Ïåòðîâ ðîçïîâ³â, ùî ïåðøèõ òðè ïîâåðõè ø³ñò-
íàäöÿòèïîâåðõ³âêè íà ãîëîâíîìó ôàñàä³ ñòèë³çîâàíî ï³ä àðõ³-
òåêòóðó ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ ç áàãàòèì çîâí³øí³ì äåêîðîì. Ðîç-
ðîáíèêè ïðîåêòó çàïåâíÿþòü, ùî êîìïëåêñ âèðàçíî â³äð³çíÿ-
òèìåòüñÿ â³ä íàâêîëèøí³õ çàáóäîâ ³ ñòàíå äîì³íàíòîþ ì³êðî-
ðàéîíó

Êè¿â “ì³òèòü” ó äåñÿòêó 
íàéêðàùèõ
Ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ñòîëèö³ ðîçðîáëÿòü äî ëþòîãî 2012 ðîêó
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

До 2025 ро Київ розвивати-
меться відповідно до спеціаль-
ної Страте ії. Її розроб онтро-
люватиме о ремий омітет,
створений при КМДА. Страте ія
має б ти отовою до люто о
2012 ро . До мент дасть змо-

спрям вати з силля на он-
ретні цілі, що відповідають по-
требам иян, та допоможе я -
найефе тивніше ви ористов ва-
ти бюджетні ошти. До роботи
над Страте ією зал чать ро-
мадсь ість, а та ож вітчизняних
і зар біжних е спертів. Усі охочі
незабаром змож ть надіслати
свої пропозиції до “бан ідей”
на сайт КМДА.

Ó÷îðà â ÊÌÄÀ â³äáóëîñÿ îðãàí³çàö³é-
íå çàñ³äàííÿ êîì³òåòó ç ðîçðîáêè Ñòðà-
òåã³¿ ðîçâèòêó Êèºâà äî 2025 ðîêó. Ïåð-
øèì ïóíêòîì îáãîâîðèëè ñêëàä ³ ïîëî-
æåííÿ ïðî ðîáîòó. Äî ñêëàäó êîì³òåòó
ââ³éøëî 13 ÷ëåí³â. Öå çàñòóïíèêè ãîëî-
âè ÊÌÄÀ, íà÷àëüíèêè òðüîõ Ãîëîâíèõ
óïðàâë³íü, ãîëîâà Ïå÷åðñüêî¿ ÐÄÀ. Êð³ì
òîãî, ïðè êîì³òåò³ ñòâîðåíî ðîáî÷ó ãðó-
ïó, ðîçä³ëåíó íà ñåêö³¿ çà ñïåö³àë³çàö³-
ÿìè. Íàïðèêëàä, îäíà ðîáî÷à ãðóïà ïðà-
öþâàòèìå â íàïðÿìêó åêîëîã³¿ ì³ñòà, äðó-
ãà â³äïîâ³äàòèìå çà ªâðî-2012, òðåòÿ —
çà ïðîìèñëîâ³ñòü òîùî. Çàãàëüíà ê³ëü-
ê³ñòü ðîáî÷î¿ ãðóïè íå ïåðåâèùóâàòèìå
40 îñ³á.

À ìåòà â óñ³º¿ êîìàíäè îäíà: Êè¿â ìàº
ââ³éòè äî äâàäöÿòêè ÷è íàâ³òü äåñÿòêè
íàéêðàùèõ ì³ñò ñâ³òó. Ïðèíàéìí³ íà öüî-
ìó íàãîëîñèâ ãîëîâóþ÷èé íà çàñ³äàíí³
âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ì³ñüêîãî ãîëîâè
Îëåêñàíäð Ïîïîâ. “Íàì³ðè äóæå àìá³-
ö³éí³, àëå öå ìîæëèâî”,— ñêàçàâ Ïîïîâ.
Äëÿ òîãî, ùîá íàì³ðè ñïðàâä³ áóëè ðåàë³-
çîâàí³, Ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ì³ñòà õî÷óòü
ïðîïèñàòè äî íàéäð³áí³øèõ äåòàëåé, ³ç

çàëó÷åííÿì åêñïåðò³â ³ íàóêîâö³â, ó òîìó
÷èñë³ é çàðóá³æíèõ.

ßê ôîðìóâàòèìåòüñÿ Ñòðàòåã³ÿ ìåòîäî-
ëîã³÷íî, ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð ÊÍÄÓ “Íà-
óêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà” Îêñàíà Ãàëåí-
êî. Íàä äîêóìåíòîì ïðàöþâàòèìóòü ó ÷î-
òèðè åòàïè: îðãàí³çàö³éíî-³íôîðìàö³éíå
çàáåçïå÷åííÿ, ä³àãíîñòóâàííÿ òîãî ñòàíó,
ùî âæå º, ³äåíòèô³êàö³ÿ ïðîáëåì ³ âëàñíå
ñòâîðåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ Ñòðàòåã³¿. Çã³ä-
íî ç ïëàíàìè, äîêóìåíò ìàþòü ï³äãîòóâà-
òè äî ëþòîãî 2012 ðîêó. Ï³ä ÷àñ ðîáîòè íàä
íèì ïðîâîäèòèìóòü ñîö³îëîã³÷í³ îïèòó-
âàííÿ, ³íòåðâ’þ ç åêñïåðòàìè, êîíêóðñè
ñåðåä ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â ³ â³äîìèõ åêñ-
ïåðò³â íà êðàù³ ïðîåêòè, êðóãë³ ñòîëè, ãðî-
ìàäñüê³ îáãîâîðåííÿ òîùî. Äî ó÷àñò³ çà-
ïðîñÿòü íàéêðàùèõ ôàõ³âö³â ³ç ³íîçåìíèõ
³íñòèòóò³â, ÿê³ ðîçðîáëÿëè òàê³ äîêóìåíòè
äëÿ íàéá³ëüøèõ ì³ñò ñâ³òó. Ñòðàòåã³þ ðîç-
âèòêó Êèºâà äî 2025 ðîêó áóäå óìîâíî ðîç-
ïîä³ëåíî íà ê³ëüêà êîðîòêîñòðîêîâèõ ï³ä-
ñòðàòåã³é. Àíàë³çóþ÷è ¿õ âèêîíàííÿ, áóäå
ìîæëèâèì êîðèãóâàííÿ ïîäàëüøèõ ä³é.

Îëåêñàíäð Ïîïîâ çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî
º ïîòðåáà âèçíà÷åííÿ íàéïð³îðèòåòí³øèõ
çàâäàíü ïðîòÿãîì òîãî ÷àñó, ÿê ãîòóâàòè-

ìóòü òàêèé êîìïëåêñíèé äîêóìåíò, ³ ðîç-
ïî÷èíàòè òðåáà âæå çàðàç. “Ñèòóàö³ÿ òà-
êà, ùî îêðåì³ ïèòàííÿ ïîòðåáóþòü íåãàé-
íîãî âèð³øåííÿ. Ïîòð³áíî ïðîòÿãîì
ñåðïíÿ-âåðåñíÿ âèçíà÷èòèñÿ ç ïð³îðèòåò-
íèìè çàâäàííÿìè, ùîá äî 2011 ðîêó áó-
ëè ãîòîâ³ ïðîåêòè ³ ìîæíà áóëî á çàêëàñ-
òè äî áþäæåòó ¿õíº ô³íàíñóâàííÿ”,— ñêà-
çàâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Äî ñëîâà, ñåðåä òàêèõ ïð³îðèòåò³â ìî-
æóòü îïèíèòèñÿ ³ îá’ºêòè äî ªâðî-2012.
“Ñàìå íà ö³ ðîêè — 2011-2012 — ïðèïà-
äàº íàéá³ëüøå çàõîä³â ³ç ï³äãîòîâêè äî
ªâðî-2012, à ¿õ ô³íàíñóâàííÿ ñòàíîâèòü
ìàéæå 80 â³äñîòê³â â³ä îáñÿãó êîøò³â çà
âñ³ ÷îòèðè ðîêè ï³äãîòîâêè äî ÷åìï³îíà-
òó, òîìó íà öèõ ïèòàííÿõ òåæ âàðòî çî-
ñåðåäèòè óâàãó”,— ïîÿñíèâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

Ãðîìàäñüê³ñòü çìîæå äîëó÷èòèñÿ äî
ðîçðîáêè Ñòðàòåã³¿ âæå íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì. ×ëåíè êîì³òåòó âèñëîâèëè ³äåþ, àáè
íà ñàéò³ ÊÌÄÀ â³äêðèëè îêðåìó ñòîð³í-
êó — ñâîºð³äíèé “áàíê ³äåé”. Òàêîæ ìî-
æóòü çàïðîïîíóâàòè àíêåòóâàííÿ íå ëè-
øå êèÿíàì, à é óñ³ì óêðà¿íöÿì. ¯õ çàïè-
òàþòü, ÿêîþ âîíè áà÷àòü ñòîëèöþ ð³äíî¿
äåðæàâè â ìàéáóòíüîìó

Ви он вач обов’яз ів місь о о олови Оле сандр Попов на олосив, що Київ має ввійти
до двадцят и чи навіть десят и най ращих міст світ

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Київ а тивно нала одж є співпрацю з зар біж-
жям. За 1,5-2 ро и в столиці з'явиться б дино із
приміщеннями резиденції Посла і тор ово-е оно-
мічної місії Респ блі и Казахстан в У раїні. Про-
е т б дівництва вчора об оворили в Генеральній
дире ції Київсь ої місь ої ради з обсл ов вання
іноземних представництв Посол Аман ельди Ж -
мабаєв і потенційні інвестори. З ідно з до мен-
том, шістнадцятиповерховій б дівлі розмістять-
ся та ож азахсь і льт рно-розважальні за ла-
ди. Тож центр стане фа тично рідним для азах-
сь ої діаспори в Києві.

Ó ñòîëèö³ çâåäóòü áóäèíîê òîðãîâî-åêîíîì³÷íî¿ 
ì³ñ³¿ Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí
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За інчення. Почато на 1-й стор.

Ë³ïøà ñèòóàö³ÿ ó òèõ, ÷è¿ áàòü-
êè ìîæóòü “çàìîâèòè ñë³âöå” çà
ñâîþ äèòèíó ó âëàñí³é óñòàíîâ³
÷è â çíàéîìèõ. Âèõîäèòü, ùî
ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî “îáèðàòè
âëàñíó äîëþ” âèëèâàºòüñÿ ó ïðè-
õîâàíå áåçðîá³òòÿ âèïóñêíèê³â.

Ñàì³ ðîáîòîäàâö³ âáà÷àþòü
ïðîáëåìó â ï³äãîòîâö³ âèïóñêíè-
ê³â, ùî íå çàáåçïå÷óº ìîëîäü íà-
ëåæíîãî ð³âíÿ íàâè÷êàìè òà
çíàííÿìè. “ßêùî ïîð³âíÿòè ê³ëü-
ê³ñòü ³íîçåìö³â, ÿê³ îá³éìàþòü âè-
ñîê³ ïîñàäè â óêðà¿íñüêèõ áàíêàõ,
òà óêðà¿íö³â, êîòð³ ïðàöþþòü íà
òàêèõ ïîñàäàõ ó áàíêàõ çà êîðäî-
íîì, òî ñï³ââ³äíîøåííÿ áóäå ñòî
äî îäíîãî”,— êàæå ãîëîâà ïðàâ-
ë³ííÿ “Ðàéôôàéçåí Áàíêó Àâàëü”
Âîëîäèìèð Ëàâðåí÷óê. Íà éîãî
äóìêó, ïåðåïîíîþ º äåô³öèò
îêðåìèõ íàâè÷îê, ùî ôîðìóþòü
óñï³õ: åôåêòèâí³ êîìóí³êàö³¿,
çäàòí³ñòü øâèäêî îïàíóâàòè íîâ³
çíàííÿ, à ãîëîâíå, âì³ííÿ åôåê-
òèâíî äîíåñòè âñå öå ³íøèì. Íå-
äîñêîíàëå çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìî-
âè òàêîæ îáìåæóº äîñòóï äî
çíàíü. ²ç òåçîþ ïðî áðàê ïåâíèõ
íàâè÷îê ïîãîäæóºòüñÿ ³ ñòàðøèé
ïàðòíåð ðåêðóòèíãîâî¿ êîìïàí³¿
Ward Howell (Ðîñ³ÿ) Ãåîðã³é Àá-
äóøåë³øâ³ë³. Çà éîãî ñëîâàìè, âè-
ïóñêíèêè âèø³â Ðîñ³¿ òà Óêðà¿íè
íå ìîæóòü ñôîðìóëþâàòè, ÷îãî
íàâ÷àëèñÿ, ÷îãî õî÷óòü äîñÿãòè,
íå áà÷àòü çàãàëüíî¿ êàðòèíè òà
ñâîãî ì³ñöÿ â êîìïàí³¿. Äëÿ ðî-
áîòîäàâö³â íàé÷àñò³øå âèïóñêíè-

êè — öå “á³ëèé àðêóø”, ³ éîãî
ùå òðåáà â÷èòè äóìàòè. Íàéâàæ-
ëèâ³øå â îñâ³ò³, íà äóìêó ïàíà Àá-
äóøåë³øâ³ë³, ñôîðìóâàòè ó ñòó-
äåíòà çàãàëüíèé êðóãîç³ð, íàâ÷è-
òè êîìóí³êàö³¿ òà äàòè âì³ííÿ çäî-
áóâàòè íîâ³ çíàííÿ.

Ùå îäíó ïðîáëåìó áåçðîá³òòÿ
ìîëîä³ ôàõ³âö³ ç ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿ âáà÷àþòü ó íåâ³äïîâ³äíîñò³ îá-
ðàíèõ ñïåö³àëüíîñòåé ïîòðåáàì
ðèíêó ïðàö³. Ìîëîä³ ëþäè îáèðà-
þòü ïåðåâàæíî ò³ ïðîôåñ³¿, ÿê³
ââàæàþòü ïðåñòèæíèìè òà âèñî-
êîîïëà÷óâàíèìè: ìåíåäæåð,
þðèñò, åêîíîì³ñò. À äåðæàâà ìàº
äåô³öèò ñïåö³àë³ñò³â ðîá³òíè÷î¿
ñôåðè òà ñôåðè îáñëóãîâóâàííÿ.

Íà 1 ñåðïíÿ íèí³øíüîãî ðîêó
íà îáë³êó â ì³ñüêîìó öåíòð³ çàé-
íÿòîñò³ ïåðåáóâàþòü 12 âèïóñê-
íèê³â ÏÒÓ òà 90 âèïóñêíèê³â âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ïîïó-
ëÿðí³ ïðîôåñ³¿: ñòðàõîâèé àãåíò,
³íæåíåð, ë³êàð, ìåíåäæåð, âèõî-
âàòåëü, ó÷èòåëü, áóõãàëòåð, äåð-
æàâíèé ñëóæáîâåöü, êàñèð, ïðî-
äàâåöü, âîä³é, çâàðþâàëüíèê, îõî-
ðîíåöü, ñëþñàð.

Öüîãîð³÷ äëÿ ìîëîäèõ ñïåö³à-
ë³ñò³â ç’ÿâèëàñÿ ³ äîáðà íîâèíà:
âèïóñêíèêàì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â äåðæàâà íàäàº äîäàòêîâ³
ãàðàíò³¿ ùîäî ïðàöåâëàøòóâàííÿ
çà çäîáóòèì ôàõîì íà çàáðîíüî-
âàí³ òà äîäàòêîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ç
íàäàííÿì äîòàö³¿ ðîáîòîäàâöþ. Ó
äåðæàâíîìó áþäæåò³ 2010 ðîêó íà
öå ïåðåäáà÷åíî 10 ìëí ãðí. ßê-
ùî êîìïàí³ÿ ïðèéìàº íà ðîáîòó
ìîëîäîãî ñïåö³àë³ñòà ç ³í³ö³àòèâè

ñëóæáè çàéíÿòîñò³, òî ïðîòÿãîì
ðîêó âîíà îòðèìóº äîòàö³¿. À ìî-
ëîäèé ñïåö³àë³ñò ñâîºþ ÷åðãîþ
ä³ñòàº çìîãó çäîáóâàòè äîñâ³ä òà
îòðèìóâàòè îô³ö³éíó çàðïëàòíþ.
Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 577 â³ä
14.07.2010, äîòàö³þ ðîáîòîäàâöþ
áóäå íàäàíî â³äïîâ³äíî äî ïåðå-
ë³êó, â ÿêîìó 24 ïðîôåñ³¿ òà 33
ñïåö³àëüíîñò³. Îñíîâí³ ñôåðè: áó-
ä³âíèöòâî, ïðîìèñëîâ³ñòü, ä³ÿëü-
í³ñòü ãîòåë³â òà ðåñòîðàí³â, ô³-
íàíñîâà ä³ÿëüí³ñòü, ñ³ëüñüêå ãîñ-
ïîäàðñòâî, îõîðîíà çäîðîâ’ÿ,
òðàíñïîðò ³ çâ’ÿçîê, îñâ³òà, ë³ñî-
âå ãîñïîäàðñòâî. “Ñàìå òàêèõ ñïå-

ö³àë³ñò³â íà á³ðæ³ ïðàö³ íàéá³ëü-
øå,— ðîçïîâ³äàþòü ó äåðæàâíîìó
öåíòð³ çàéíÿòîñò³.— Çîêðåìà, òî-
ð³ê íà îáë³êó ïåðåáóâàëè ïîíàä 1
ì³ëüéîí ìîëîäèõ áóõãàëòåð³â, ïî-
íàä 30 òèñÿ÷ ìåíåäæåð³â, ³íæåíå-
ð³â, åêîíîì³ñò³â”.

Çà äàíèìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî öåíòðó ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íà
öåé ð³ê çàáðîíüîâàíî 389 ì³ñöü
çà ñïåö³àëüíîñòÿìè: ³íæåíåð, áóõ-
ãàëòåð, åêîíîì³ñò, ìàéñòåð, þðèñ-
êîíñóëüò, ìåíåäæåð, ó÷èòåëü. Çà
7 ì³ñÿö³â íà çàáðîíüîâàí³ ðîáî÷³
ì³ñöÿ âçÿòî 33 îñîáè. Îòæå, 356
ðîáî÷èõ ì³ñöü — ðåçåðâ ãàðàíòî-
âàíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ âè-

ïóñêíèê³â âèø³â. Ñåðåä ìîæëè-
âèõ ì³ñöü ðîáîòè ¿ì ïðîïîíóþòü
âàêàíñ³¿ ó÷èòåë³â â óïðàâë³íí³ îñ-
â³òè Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó Êè-
ºâà, á³áë³îòåêàð³â ó Íàö³îíàëüí³é
á³áë³îòåö³ Óêðà¿íè ³ìåí³ Âåðíàä-
ñüêîãî, ì³ñöå ³íæåíåðà-ïðîãðà-
ì³ñòà ó Âñåóêðà¿íñüêîìó äåðæàâ-
íîìó íàóêîâî-âèðîáíè÷îìó öåí-
òð³ ñòàíäàðòèçàö³¿, ìåòðîëîã³¿,
ñåðòèô³êàö³¿ òà çàõèñòó ïðàâ ñïî-
æèâà÷³â. Íà äîòàö³éí³ ðîáî÷³ ì³ñ-
öÿ ïðîòÿãîì 2010 ðîêó âëàøòîâà-
íî íà ðîáîòó 15 âèïóñêíèê³â âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ùàñ-
ëèâö³ íèí³ ïðàöþþòü þðèñòàìè,
áóõãàëòåðàìè, àäì³í³ñòðàòîðàìè.
Çàðîá³òíà ïëàòà — 1500-3000 ãðè-
âåíü.

À âò³ì, íîâîââåäåííÿ, ÿêùî
ñïðàöþº, ëèøå ÷àñòêîâî ðîçâ’ÿæå
ïðîáëåìó. Ð³âåíü ìîëîä³æíîãî
áåçðîá³òòÿ, ùî çðîñòàº, º íàñë³ä-
êîì äèñïðîïîðö³¿ ðèíêó ïðàö³ òà
ðèíêó íàâ÷àëüíèõ ïîñëóã, äèñáà-
ëàíñó ïîïèòó ³ ïðîïîçèö³¿, êîí-
ôë³êòó ³íòåðåñ³â ïðàöåäàâöÿ ³ íàé-
íÿòîãî ïðàö³âíèêà. Îäíà ñòîðîíà
íàð³êàº íà áðàê ïîòð³áíèõ ôàõ³â-
ö³â ³ íèçüêèé ð³âåíü ¿õíüî¿ êâàë³-
ô³êàö³¿, ³íøà — íà òå, ùî ÿê³ñòü
ðîáî÷èõ ì³ñöü çà óìîâàìè ïðàö³
é çàðîá³òíîþ ïëàòîþ íå âèòðè-
ìóº áóäü-ÿêî¿ êðèòèêè. ² ïðîãðà-
þòü óñ³: ëþäè çàëèøàþòüñÿ áåç
ðîáîòè, åêîíîì³êà — áåç êàäð³â,
ñîö³àëüíà ñôåðà — áåç íàëåæíî-
ãî ðîçâèòêó

Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”
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Äæàíí³ ²ÍÔÀÍÒ²ÍÎ: “24 ëèïíÿ 2012 ðîêó 
Êè¿â ïåðåñòàíå áóòè ñòîëèöåþ ëèøå
Óêðà¿íè — â³í ñòàíå ñòîëèöåþ 
³ ªâðîïè àáî íàâ³òü óñüîãî ñâ³òó”
Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ÓªÔÀ âèñëîâèâ çàäîâîëåííÿ ï³äãîòîâêîþ äî ªâðî-2012
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

УЄФА задоволена під отов ою
У раїни і Києва до чемпіонат з
ф тбол Євро-2012. Про це вчо-
ра с азав енеральний се ретар
ф тбольної ор анізації Джанні Ін-
фантіно. Він похвалив "с пер-Бо-
риса" та "с пер-Гри орія" за
енер ію та ент зіазм. Пообіцяв
вивчити раїнсь , а раїнцям
порадив зятися за ан лійсь .

Ó÷îðà Êè¿â â³äâ³äàëà äåëåãàö³ÿ åêñïåð-
ò³â ÓªÔÀ íà ÷îë³ ç ãåíåðàëüíèì ñåêðå-
òàðåì ö³º¿ ôóòáîëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ Äæàí-
í³ ²íôàíò³íî. Â³çèò çä³éñíåíî â ðàìêàõ
îãëÿäó âñ³õ ÷îòèðüîõ óêðà¿íñüêèõ ì³ñò,
ùî 2012 ðîêó ïðèéìàòèìóòü ìàò÷³ ÷åì-
ï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó. Êè¿â ñòàâ ô³-
íàëüíîþ òî÷êîþ “³íñïåêòóâàííÿ”. Ïî-
çàâ÷îðà ïàí ²íôàíò³íî ïîáóâàâ ó Ëüâîâ³
òà Äîíåöüêó. Â÷îðà çðàíêó âñòèã îãëÿ-
íóòè Õàðê³â. Ïðåäñòàâíèêè ÓªÔÀ ïðè-
¿õàëè äî Óêðà¿íè ÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â
ï³ñëÿ êâ³òíåâîãî â³çèòó ïðåçèäåíòà ö³º¿
îðãàí³çàö³¿ Ì³øåëÿ Ïëàò³í³. Íèí³ âîíè
çáèðàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî ï³äãîòîâêó äî
ªâðî-2012 íàïåðåäîäí³ çàñ³äàííÿ íàãëÿä-
îâî¿ ðàäè. “Ìè õîò³ëè ïîäèâèòèñÿ, ùî
â³äáóâàòüñÿ, ÿê âèêîíóþòü îá³öÿíêè, ³ äå
ìè íèí³ º. Öå âàæëèâî çíàòè íàïåðåäî-
äí³ çàñ³äàííÿ íàãëÿäîâî¿ ðàäè, ùî â³äáó-

äåòüñÿ ó Øâåéöàð³¿ 21 âåðåñíÿ”,— ñêà-
çàâ ãåíñåê ÓªÔÀ.

Ïîâàæíèé ã³ñòü çàçíà÷èâ, ùî ïîáà÷å-
íèì â Óêðà¿í³ â³í çàäîâîëåíèé. “Ìàþ
ïîâíó íàä³þ, àáñîëþòíå ïåðåêîíàííÿ òà
îïòèì³çì ñòîñîâíî ãîòîâíîñò³ äî ïðîâå-
äåííÿ ªâðî-2012 â Óêðà¿í³”,— ñêàçàâ ïàí
²íôàíò³íî. Çà éîãî ñëîâàìè, òàêà âïåâíå-
í³ñòü ìàº äâ³ ï³äñòàâè. Ïåðøà — ³íôðà-
ñòðóêòóðà, ÿêó ïîáà÷èëè ³íñïåêòîðè. Äðó-

ãà — åíåðã³ÿ òà åíòóç³àçì óêðà¿íñüêî¿ ñòî-
ðîíè. “Äâ³ ãîëîâí³ îñîáè, êîòð³ ðóõàþòü
ïðîöåñ ñâîºþ åíåðã³ºþ. Öå ïðåçèäåíò
ÔÔÓ Ãðèãîð³é Ñóðê³ñ òà â³öå-ïðåì’ºð Áî-
ðèñ Êîëåñí³êîâ. Ìè íàâ³òü íàçèâàºìî ¿õ
â ÓªÔÀ ñóïåð-Áîðèñ òà ñóïåð-Ãðèãî-
ð³é”,— ïîä³ëèâñÿ ïîäðîáèöÿìè ïàí ²í-
ôàíò³íî.

Îêðåìî â³í ïðîàíàë³çóâàâ ãîòîâí³ñòü
ñòîëèö³. “Ïåðøå, ùî ìè ïîäèâèëèñÿ — öå

òåðì³íàëè àåðîïîðòó. Îäèí ç íèõ çàâåðøå-
íî, ³íøèé ïðàêòè÷íî íà ñòàä³¿ çàâåðøåí-
íÿ. Áóëè íà ñòàä³îí³ “Îë³ìï³éñüêèé”, äå
ùå ÷èìàëî ïîòð³áíî çðîáèòè. Îäíàê òàì
äóæå áàãàòî ïðàöþº ëþäåé, àáè âñå áóëî
âèêîíàíî â÷àñíî”,— ñêàçàâ ôóòáîëüíèé
÷èíîâíèê.

Â³í ïîçèòèâíî îö³íèâ ãîòîâí³ñòü ãîòåëü-
íîãî ôîíäó ³ âîäíî÷àñ àêöåíòóâàâ óâàãó
íà íåâåëèê³é ïðîáëåì³. “Ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷
ãîòåëüíèõ íîìåð³â íå ðîçâ’ÿæóòü ïðîáëå-
ìè, ÿêùî ëþäè íå çíàòèìóòü, ÿê äî íèõ
ïîòðàïèòè”,— çàóâàæèâ ïàí ²íôàíò³íî.
Óêðà¿íöÿì, íà éîãî äóìêó, íå çàâàäèòü ï³ä-
øòóä³þâàòè àíãë³éñüêó ìîâó. “Íàâðÿä ÷è
âåñü ñâ³ò íà ö³ ì³ñÿö³ âñòèãíå âèâ÷èòè
óêðà¿íñüêó, òîæ òðåáà óêðà¿íöÿì íàâ÷èòè-
ñÿ õî÷à á òðîõè ðîçóì³òè àíãë³éñüêó”,—
ïîðàäèâ ãåíñåê ÓªÔÀ. Ñàì æå â³í ïîîá³-
öÿâ äî ªâðî-2012 òàêè òðîõè îïàíóâàòè
óêðà¿íñüêó.

Íàñàìê³íåöü Äæàíí³ ²íôàíò³íî ñêàçàâ,
ùî óêðà¿íö³ ìàþòü ïèøàòèñÿ ñâîºþ êðà¿-
íîþ ³ òèì, ùî â í³é â³äáóäåòüñÿ ôóòáîëü-
íèé ÷åìï³îíàò. “ªâðî-2012 áóäå ãðàíä³îç-
íîþ, ôàíòàñòè÷íîþ ïîä³ºþ, ÿêà çì³íèòü
Óêðà¿íó òà ¿¿ ì³ñöå ó ñâ³ò³. 24 ëèïíÿ 2012
ðîêó Êè¿â ïåðåñòàíå áóòè ñòîëèöåþ ëèøå
Óêðà¿íè — â³í ñòàíå ñòîëèöåþ ³ ªâðîïè
àáî íàâ³òü óñüîãî ñâ³òó”,— ñêàçàâ ïàí ²í-
ôàíò³íî.

Äî ñëîâà, ó æîâòí³ ïî÷íóòü äóìàòè íàä
âàðò³ñòþ êâèòê³â íà ìàò÷³ ªâðî-2012 òà âè-
ïóñêîì ¿õ ó ïðîäàæ. Äæàíí³ ²íôàíò³íî êà-
æå, ùî êâèòêè áóäóòü äîñòóïíèìè íàâ³òü
äëÿ óêðà¿íö³â

Джанні Інфантіно схвально оцінив динамі під отов и У раїни і Києва до ф тбольно о чемпіонат
Євро-2012
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про поновлення договору 
оренди земельної ділянки 

від 25.05.2007 № 82�6�00421 
та продаж цієї земельної ділянки 

відкритому акціонерному товариству 
“Інформаційно�аналітична агенція 

“Статінформконсалтинг” для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

адміністративно�офісного центру 
на вул. Панаса Мирного, 1�а 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 649/1705 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статей 110, 111, 128 Земельного кодексу
України, статей 34, 73 Закону України “Про нотаріат”, постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009
“Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ді"
лянки державної та комунальної власності”, рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738
“Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві”, пункту 6 протоколу № 14
засідання постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування та архітектури від 26.05.2009 та
враховуючи лист"звернення відкритого акціонерного товариства “Інформаційно"аналітична агенція 
“Статінформконсалтинг” від 19.06.2008 № 144/06"08, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 2 роки з 26.05.2008 договір оренди зе�
мельної ділянки на вул. Панаса Мирного, 1�а у Печерсько�
му районі м. Києва від 25.05.2007 № 82�6�00421, укладе�
ний між Київською міською радою та відкритим акціонер�
ним товариством “Інформаційно�аналітична агенція 
“Статінформконсалтинг” на підставі рішення Київської місь�
кої ради від 08.02.2007 № 80/741 “Про передачу відкрито�
му акціонерному товариству “Інформаційно�аналітична аген�
ція “Статінформконсалтинг” земельної ділянки для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування адміністративно�
офісного центру на вул. Панаса Мирного, 1�а у Печерсько�
му районі м. Києва”.

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Панаса Мирного, 1�а у Печерському
районі м. Києва.

3. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
1 684 984,00 грн (один мільйон шістсот вісімдесят чотири
тисячі дев’ятсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок) на під�
ставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про
ринкову вартість земельної ділянки від 11.12.2008).

4. Продати відкритому акціонерному товариству “Інфор�
маційно�аналітична агенція “Статінформконсалтинг” земель�
ну ділянку площею 0,0447 га за 1 684 984,00 грн (один міль�
йон шістсот вісімдесят чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят
чотири гривні 00 копійок) для будівництва, експлуатації та
обслуговування адміністративно�офісного центру на вул.
Панаса Мирного, 1�а у Печерському районі м. Києва.

5. Затвердити умови продажу відкритому акціонерному
товариству “Інформаційно�аналітична агенція “Статінформ�
консалтинг” земельної ділянки на вул. Панаса Мирного, 
1�а у Печерському районі м. Києва (згідно з додатком).

6. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

6.1. Забезпечити оформлення договору купівлі�продажу
земельної ділянки площею 0,0447 га на вул. Панаса Мир�
ного, 1�а у Печерському районі м. Києва за ціною та на умо�

вах, визначених цим рішенням, в двотижневий термін від
дня реєстрації договору про поновлення договору оренди
земельної ділянки у книзі записів державної реєстрації до�
говорів.

6.2. Після підписання договору купівлі�продажу земель�
ної ділянки, його нотаріального посвідчення та сплати пер�
шого платежу організувати виготовлення, реєстрацію та ви�
дачу відкритому акціонерному товариству “Інформаційно�
аналітична агенція “Статінформконсалтинг” в установлено�
му порядку державного акта на право власності на земель�
ну ділянку.

6.3. Протягом п’яти робочих днів після повного розра�
хунку згідно з договором купівлі�продажу земельної ділян�
ки направити до нотаріальної контори повідомлення про
зняття заборони на відчуження покупцем земельної ділян�
ки у зв’язку з повним розрахунком за неї.

7. Відкритому акціонерному товариству “Інформаційно�
аналітична агенція “Статінформконсалтинг”:

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 25.05.2007 № 82�6�00421.

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

конструкції, експлуатації та обслуговування офісно�склад�
ської будівлі на вул. Фрунзе, 160 (літера “Т”) в Оболон�
ському районі м. Києва.

2. Передати громадянам Сосюрі Петру Андрійовичу,
Сосюрі Вірі Іванівні, Збарській Ларисі Степанівні та від�
критому акціонерному товариству “Завод КІНАП”, за умо�
ви виконання пункту 3 цього рішення, у довгострокову
оренду на 15 років земельну ділянку площею 0,16 га
(зокрема громадянину Сосюрі Петру Андрійовичу —
267/1000 земельної ділянки, громадянці Сосюрі Вірі Іва�
нівні — 267/1000 земельної ділянки, громадянці Збар�
ській Ларисі Степанівні —267/1000 земельної ділянки,
відкритому акціонерному товариству “Завод КІНАП” —
199/1000 земельної ділянки) для реконструкції, експлу�
атації та обслуговування офісно�складської будівлі на
вул. Фрунзе, 160 (літера “Т”) в Оболонському районі м.
Києва у зв’язку з переходом права власності на части�
ну майнового комплексу (свідоцтво про право власно�
сті на майновий комплекс від 03.02.99 № 15�В, договір
купівлі�продажу від 30.12.2003 № 756, акт передачі�
приймання від 30.01.2004) за рахунок земель, відведе�
них відповідно до рішення виконавчого комітету Київ�
ської міської Ради депутатів трудящих від 24.12.68
№ 2158 “Про додатковий відвод земельної ділянки Ки�
ївському заводу кіноапаратури /КІНАП/ під поширення те�
риторії заводу”.

3. Громадянам Сосюрі Петру Андрійовичу, Сосюрі Ві�
рі Іванівні, Збарській Ларисі Степанівні та відкритому ак�
ціонерному товариству “Завод КІНАП”:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувачів відпо�
відно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 17.09.2004 № 19�8626, Київської
міської санепідстанції від 10.08.2004 № 5830, від

19.02.2007 № 1074, управління охорони навколишнього
природного середовища від 29.01.2005 № 071/04�4�
19/455, від 19.02.2007 № 071/04�4�22/829, Державного
управління охорони навколишнього природного середо�
вища в м. Києві від 18.05.2007 № 05�08/3130, Головно�
го управління охорони культурної спадщини від 19.02.2007
№ 1011, дочірнього підприємства “Інститут генерально�
го плану міста Києва” від 10.09.2004 № 1905, Державної
служби з питань національної культурної спадщини від
16.05.2007 № 22�1188/35.

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

3.4. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо винесення меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовлення документа, що посвідчує пра�
во користування земельною ділянкою.

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

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку рекон�
струкції відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

4. Попередити землекористувачів, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при�
пинення права користування нею відповідно до вимог ста�
тей 141,143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж 
земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю 
“Фінансово�промислова спілка “АГРО” 

для експлуатації та обслуговування 
адміністративно�учбового комплексу 

на вул. Березневій, 10 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 655 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь"
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Березневій, 10 у Дніпровському райо�
ні м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
30 144 789,00 грн (тридцять мільйонів сто сорок 
чотири тисячі сімсот вісімдесят дев’ять гривень 00 ко�
пійок) на підставі експертної грошової оцінки 
(висновок про ринкову вартість земельної ділянки від
01.12.2008).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“Фінансово�промислова спілка “АГРО” частину земель�
ної ділянки площею 1,3682 га за 30 144 789,00 грн (три�
дцять мільйонів сто сорок чотири тисячі сімсот вісімде�
сят дев’ять гривень 00 копійок) для експлуатації та об�
слуговування адміністративно�учбового комплексу на вул.
Березневій, 10 у Дніпровському районі м. Києва, яка пе�
ребуває в оренді у товариства з обмеженою відповідаль�
ністю “Фінансово�промислова спілка “АГРО” згідно з до�
говором оренди земельної ділянки, зареєстрованим у
книзі записів державної реєстрації договорів від
21.01.2003 № 66�6�00065, та залишити в оренді товари�
ства з обмеженою відповідальністю “Фінансово�промис�
лова спілка “АГРО” земельну ділянку площею 0,0557 га
для експлуатації та обслуговування адміністративно�уч�
бового комплексу.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “Фінансово�промислова спілка “АГРО”
земельної ділянки на вул. Березневій, 10 у Дніпровсько�
му районі м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконав�

чого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін
договору купівлі�продажу земельної ділянки площею
1,3682 га на вул. Березневій, 10 у Дніпровському райо�
ні м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим рішен�
ням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки
оформити та видати товариству з обмеженою відпові�
дальністю “Фінансово�промислова спілка “АГРО” в уста�
новленому порядку державний акт на право власності на
земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю “Фінан�
сово�промислова спілка “АГРО”:

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�
дажу земельної ділянки.

6.2. Після отримання державного акта на право влас�
ності на земельну ділянку звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів з клопотанням щодо організа�
ції робіт по внесенню змін до договору оренди земель�
ної ділянки, зареєстрованого в книзі записів державної ре�
єстрації договорів від 21.01.2003 № 66�6�00065.

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

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянам 
Сосюрі Петру Андрійовичу, Сосюрі Вірі Іванівні, 

Збарській Ларисі Степанівні та відкритому 
акціонерному товариству “Завод КШАП” 

земельної ділянки для реконструкції, 
експлуатації та обслуговування 

офісно�складської будівлі 
на вул. Фрунзе, 160 (літера “Т”) 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 658/1714 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та враховуючи матеріали інвентаризації земель, Київська міська ра"
да

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянам Сосюрі Петру Андрійови�

чу, Сосюрі Вірі Іванівні, Збарській Ларисі Степанівні та від�
критому акціонерному товариству “Завод КІНАП” для ре�



×åðíûé ñíàéïåð
Газета “Хрещати ” др є за ін-
чення дете тив “Чорний снай-
пер” Дениса Жар их (почато
N№ 106-115 2010 ро ).

Наст пної п’ятниці “Хрещати ”
від риє об оворення цьо о
дете тив . Кожен читач може
надіслати свою рецензію на
адрес d.zh@kmh.kiev.ua.

Äíåì ðàíüøå â áëèíäàæ Ãîðäååâà ïî-
ñòó÷àëèñü. Ýòî áûëà Âàðâàðà. Ìóæ÷èíà è
æåíùèíà ìíîãî íå ãîâîðèëè, âñå áûëî
ÿñíî è òàê. Ãîðäååâ îòäàë êîìàíäîâàíèå
è ïåðâûé ðàç çà âñþ ñâîþ ôðîíòîâóþ
æèçíü ïîêèíóë ÷àñòü. Íåäàëåêî â äåðåâ-
íå îíè íàøëè íåòðîíóòûé âîéíîé äîìèê
è ñíÿëè åãî íà íî÷ü ó õîçÿåâ. À íàóòðî â
îêîøêî âëþáëåííûì ïîñòó÷àëñÿ ïîñûëü-
íûé:

— Òîâàðèù ìàéîð! Âñòàâàéòå!
— À?! — âñêî÷èë ñ ïîñòåëè Ãîðäååâ.

— ×åãî òåáå?
— Òîâàðèù ìàéîð, íî÷üþ èç øòàáà ïîë-

êîâíèê ïðèåçæàë, âàñ ñïðàøèâàë. Êàê
óçíàë, ÷òî âàñ â ðàñïîëîæåíèè ÷àñòè íåò,
ðàññâèðèïåë, à ïîòîì ïîäíÿë âñåõ ïî òðå-
âîãå è ïðèêàçàë íàñòóïàòü.

— Êóäà íàñòóïàòü?
— Íà Ëîêòåâî.
— Êó-óäà??!
— Íà Ëîêòåâî, òîâàðèù ìàéîð.
— Èäèîòû!!!
— ×òî ñëó÷èëîñü, Êîëåíüêà? — ïîäíÿ-

ëà ãîëîâó ñ ïîñòåëè Âàðâàðà.
— Îäåâàéñÿ,— êèíóë åé Ãîðäååâ.— Äó-

ìàþ, ñêîðî çäåñü áóäóò íåìöû.
— Íåìöû, òîâàðèù ìàéîð, óæå çäåñü,—

ñêàçàë ñîëäàòèê.
* * *

Çà òðè ÷àñà äî ýòîãî ïîëê Ãîðäååâà, âå-
äîìûé áðàâûì ïîëêîâíèêîì èç øòàáà, íà-
õîäèëñÿ íà ìàðøå ïî äîðîãå íà Ëîêòåâî.
Êîãäà ñâîè ïîçèöèè áûëè óæå äàëåêî, îíè
óñëûøàëè ðåâ òàíêîâ.

— Òîâàðèù ïîëêîâíèê, íàâñòðå÷ó èäóò
òðèäöàòè÷åòâåðêè,— äîëîæèëè íîâîìó
êîìàíäóþùåìó ïîëêîì.

— Àãà, çíà÷èò èäóò ê íàì íà ñîåäèíå-
íèå. Áûñòðî, îäíàêî, îòðåàãèðîâàë øòàá.
ß âàñ, íåõëþåâ, íàó÷ó âîåâàòü, à íå â îêî-
ïàõ íåæèòüñÿ!

Êîëîííà òàíêîâ âûñòðîèëàñü ïåðåä ïîë-
êîì, êàê áû ïðèãëàøàÿ ñîëäàò ñåñòü íà
áðîíþ. Íî êîãäà âîèíû ïîäîøëè ê ìàøè-
íàì, òàíêè îòêðûëè îãîíü â óïîð. Èç ëå-
ñà èõ ïîääåðæàëè âëàñîâöû, îêðóæèâøèå
ïîëê ñî âñåõ ñòîðîí. ×åðåç ìèíóòó ïîëê
îêàçàëñÿ â îãíåííîé ÷àøå, èç êîòîðîé óäà-
ëîñü óéòè íåìíîãèì. Çà ïîë÷àñà ñ ïîëêîì
Ãîðäååâà áûëî ïîêîí÷åíî. Ïîãèá è øòàá-
íîé ïîëêîâíèê, ìå÷òàâøèé âçÿòü îðäåí çà
îñâîáîæäåíèå Ëîêòåâî.

* * *
— Êîëÿ, êàê æå òû, êàê æå ìû...— ëå-

ïåòàëà Âàðâàðà, óâëåêàåìàÿ ñîëäàòîì-ïî-
ñûëüíûì â ëåñ.

— Äîìîé áåãîì, ïðèêàçûâàþ âûæèòü,—
ñêîìàíäîâàë Ãîðäååâ. “Çà âñå íàäî ïëà-
òèòü”,— ïðîíåñëîñü ó íåãî â ãîëîâå. Ñå-
ãîäíÿ çà íî÷ü ñ æåíùèíîé îí çàïëàòèë
ñóùåñòâîâàíèåì ñâîåãî ïîëêà. Îñòàåòñÿ
ñïàñòè ýòó æåíùèíó, ÷òîáû ñâèäàíèå èìå-
ëî õîòü êàêîé-òî ñìûñë. Çàíÿâ ïîçèöèþ,
Ãîðäååâ äàë î÷åðåäü ïî ïîäñòóïàþùèì
âëàñîâöàì.

— Íå ñòðåëÿéòå, ìû ñäàåìñÿ! — íåîæè-
äàííî óñëûøàë îí â îòâåò.

Ñåìü âëàñîâöåâ âûøëè ê íåìó, ïîäíÿâ
ðóêè. Èç êîðîòêîãî ðàçãîâîðà ñ íèìè
ìàéîð óçíàë, ÷òî âëàñîâöû çàíÿëè ïîçè-
öèè ïîëêà, íî äàëåêî ïðîéòè èì íå óäà-
ëîñü — ãîðäååâöû çàäîðîãî ïðîäàëè ñâîè
æèçíè.

Êðîâàâûé áîé ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè çà-
ñòàâèë çàäóìàòüñÿ ìíîãèõ ñîëäàò èç 
ÐÎÍÀ. Èç òðåõ áàòàëüîíîâ âïîìîãàòåëü-
íîé ïåõîòû îäèí áûë óíè÷òîæåí, à îñòàëü-
íûå äåçåðòèðîâàëè. Â ðàñïîðÿæåíèè íåì-
öåâ îñòàëàñü íåïîëíàÿ ðîòà ðóññêèõ ñîë-
äàò, è ýòèì óäåðæàòü òîò ó÷àñòîê ôðîíòà
áûëî íåâîçìîæíî. Âïðî÷åì, ôðîíòó òîæå
òðåáîâàëîñü âðåìÿ, ÷òîáû ïðîðûâ “çàëà-

òàòü”. ×àñòü âëàñîâöåâ ðåøèëè íå äîæè-
äàòüñÿ, ïîêà ñîâåòñêèå ÷àñòè âûøèáóò èõ
òàíêàìè è øòóðìîâèêàìè. Îíè ïîêèíóëè
ïîçèöèè è íàòêíóëèñü íà Ãîðäååâà.

— Âîò ÷òî, ðåáÿòà,— îáðàòèëñÿ ê âëàñîâ-
öàì ìàéîð,— ñîâåòóþ ñäàâàòüñÿ íå êðàñ-
íîàðìåéöàì, à ïàðòèçàíàì. Âñòóïèâ â èõ
ðÿäû, âû ñìîæåòå âîåâàòü ïðîòèâ ôàøèñ-
òîâ ñðàçó æå. ß ñåé÷àñ èäó ñîáèðàòü ñâî-
èõ, âû æå íå õîäèòå ñî ìíîé, à òî ñòðàí-
íàÿ ó íàñ ïîëó÷àåòñÿ êîìïàíèÿ.

* * *
Ãîðäååâ ïðîäîëæàë èñêàòü îñòàòêè ñâîå-

ãî ïîëêà, íî íàøåë òîëüêî Âîëîäþ.
Òåïåðü îíè ñèäåëè ó êîñòðà è, ïîåâ êà-

øó ñ òóøåíêîé, ïîòÿãèâàëè ÷àé.
— Ýòî ïîäòâåðæäàåò ìîþ âåðñèþ î òîì,

÷òî Øóðîâ áûë ñâÿçàí ñ ×åðíûì ñíàéïå-
ðîì,— ñêàçàë Âîëîäÿ, âûñëóøàâ ðàññêàç
Íèêîëàÿ Èëüè÷à.— Êîãäà Øóðîâà íå áû-
ëî â ÷àñòè, íà÷àëüíèê èç øòàáà áåñïðåïÿò-
ñòâåííî ïðèåõàë â ïîëê è ïîäíÿë åãî íà
ìàðø.

— Ýòî ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ×åðíîãî ñíàé-
ïåðà íå áûëî â ïîëêó. È åãî äåéñòâèòåëü-
íî íå áûëî. Íî Øóðîâ — íå øïèîí-âèð-
òóîç, à îáûêíîâåííûé ÷èíîäðàë, êàêèõ
ìíîãî. ×åðíûé ñíàéïåð, Âîëîäÿ, ýòî ÿ.

* * *
Òðè íåäåëè íàçàä â ïîëê Ãîðäååâà çàåõàë

ïðîâåðÿþùèé. Ýòî áûë ãðóçíûé ëûñûé
ãåíåðàë. Îí âûêàòèëñÿ èç ìàøèíû è ñðà-
çó íà÷àë êðè÷àòü.

— ×òî çà ñîëäàòû-îáîðâàíöû! Ïî÷åìó
áëèíäàæ êàê ñëåäóåò íå çàêðåïëåí! Êîìàí-
äèðà ïîëêà êî ìíå!

Íå ñïåøà ïîäîøåë Ãîðäååâ.
— Ìàéîð! Ïî÷åìó íå äîêëàäûâàåòå? —

ïðîäîëæàë êèïåòü ãåíåðàë.
— Ïî óñòàâó íåâìåíÿåìîìó íà÷àëüñòâó

íå äîêëàäûâàþò,— ñïîêîéíî ñêàçàë Ãîð-
äååâ.— Èçâîëüòå óñïîêîèòüñÿ, à ïîòîì ÿ
âàì îáñòîÿòåëüíî äîëîæó îáñòàíîâêó. Äëÿ
ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ êàðòà ëèíèè ôðîíòà.

— Äà êàê âû ðàçãîâàðèâàåòå ñî ñòàðøèì
ïî çâàíèþ?! — íå óíèìàëñÿ òîëñòÿê.

— Ñïîêîéíî è ñäåðæàííî! — îòðåçàë
Ãîðäååâ.

— ß âàñ íèãäå ðàíüøå íå âèäåë? — óæå
ñïîêîéíî ñïðîñèë ãåíåðàë, íî Ãîðäååâ íå
óäîñòîèë åãî îòâåòîì.

— Ñëóøàé, ìàéîð,— âëàñòíî ïðîäîëæàë
òîëñòÿê,— çàâòðà ó òåáÿ íàñòóïëåíèå, íóæ-
íî ïîäâèíóòü ôðîíò íà äâàäöàòü êèëîìåò-
ðîâ ê þãó. Åñëè çà ñóòêè íå ñïðàâèøüñÿ,
ÿ òåáÿ, òàêîãî áîðçîãî, ðàññòðåëÿþ! Ïî-
íÿë?! — ãåíåðàë âåðíóëñÿ â ìàøèíó.

Ãîðäååâ îòêîçûðÿë åãî ñïèíå. Îí âåð-
íóëñÿ ê ñåáå. Äà ýòî òîò ñàìûé ÷åëîâåê,
êîòîðûé ïîãóáèë åãî ñåìüþ, êàðüåðó, ðå-
áåíêà, æèçíü. Ãîðäååâ âûçâàë Äàíèëîâà.
Îíè âçÿëè òðîôåéíóþ íåìåöêóþ âèíòîâ-
êó è ïîåõàëè ïî íàïðàâëåíèþ òûëà. Íà
ñëåäóþùèé äåíü ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Çàêâà-
ñêèí â ñïèñêàõ æèâûõ íå ÷èñëèëñÿ.

Øòàá òóò æå ïîñëàë ãåíåðàë-ìàéîðà Àá-

ðàìÿíà. Ñâîé âèçèò îí íà÷àë ñ òîãî, ÷òî
ïûòàëñÿ èçíàñèëîâàòü ëåéòåíàíòà Ìàëîâó.
Ãîðäååâ ñ Äàíèëîâûì ïîñïåøèëè íà ïî-
ìîùü è îòîãíàëè íàâÿç÷èâîãî óõàæåðà. Åãî
óáèëè íåäàëåêî îò ñàí÷àñòè, íî òðóï âû-
áðîñèëè íà ïîçèöèè. Ïàèñèé, ïî÷óâñòâî-
âàâ íàñòóïëåíèå, ñòàë âñå ÷àùå íàâåäû-
âàòüñÿ íà ïîçèöèè ïîëêà, ÷åì âûçâàë â
âîîáðàæåíèè ñîëäàò ëåãåíäó î ×åðíîì
ñíàéïåðå. Øòàá ïîñëàë ïîëêîâíèêà Ñîí-
êèíà. Ãîðäååâ ïûòàëñÿ îáúÿñíèòü åìó èñ-
òèííîå ïîëîæåíèå äåë, íåâîçìîæíîñòü
äàëüíåéøåãî íàñòóïëåíèÿ è âûãîäó âðå-
ìåííîé îáîðîíû, íî ïîëêîâíèê, òîëüêî
ïîïàâ íà ïåðåäîâóþ, ïîäíÿë ïîëê â àòà-
êó, Äàíèëîâ óæå ñèäåë â çàñàäå è ñðàçó æå
“ñíÿë” ïîëêîâíèêà. Àòàêè, åñòåñòâåííî,
íå ïîëó÷èëîñü.

Ãîðäååâ ðåøèë äåéñòâîâàòü íà óïðåæ-
äåíèå. Åùå äî âåñòè î ñìåðòè Ñîíêèíà
îí îòïðàâèë Äàíèëîâà íà ðàçâåäêó. Ê ìî-
ìåíòó ïðèåçäà ãåíåðàë-ìàéîðà Èñìàèëî-
âà ó Ãîðäååâà áûëî íà íåãî äîñüå. Áîëü-
øèì óìîì ãåíåðàë íå îòëè÷àëñÿ, çà íèì
÷èñëèëîñü ìàññà ãëóïåéøèõ îïåðàöèé,
ïðèâåäøèõ ê òûñÿ÷àì íåîïðàâäàííûõ ïî-
òåðü. Ãîðäååâ óñòðîèë åìó çàïàäíþ, à Äà-
íèëîâ — ïîëîìêó àâòîìîáèëÿ â ãîñïèòà-
ëå è ïîëó÷èë òàêèì îáðàçîì ïðåèìóùå-
ñòâî â ñêîðîñòè. À äàëåå áðè÷êà ïðîåõà-
ëà âîçëå çàñàäû ñíàéïåðà. Ñîëäàòû ñìåð-
òè íà÷àëüíèêîâ âñòðå÷àëè ñ âîîäóøåâëå-
íèåì. Îíè íå ëþáèëè óáèòûõ, çíàëè èõ
ïëîõóþ ñëàâó è ïðîäîëæàëè ðàññêàçûâàòü
î ñíàéïåðå — çàñòóïíèêå ñîëäàò. Áëàãî,
Ïàèñèé ïîÿâëÿëñÿ âñå ÷àùå. Íåêîòîðûå
íà÷àëè ìîëèòüñÿ ýòîé äèâíîé ñèëå. Ãîð-
äååâ ñïëàíèðîâàë çàñàäû íà ïîëêîâíèêà
Êëÿ÷êèíà è ïîäïîëêîâíèêà Òó÷êîâà.

Êîãäà â äåëî âñòóïèëè Âîëîäÿ è Øó-
ðîâ, çà íèìè òàêæå ñëåäèë Äàíèëîâ. Ýòî
îí ñòðåëÿë ïî Âîëîäå âî âðåìÿ áîÿ, íî
Ãîðäååâ óñïåë óäàðîì ïî âèíòîâêå ïðåä-
îòâðàòèòü âûñòðåë — è ñåðæàíò ïðîìà-
çàë. Ìàéîð íå õîòåë ñìåðòè áåçâèííîãî
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, íî Äàíèëîâ ñêîðî
óçíàë, ÷òî Âîëîäÿ åãî ñ÷àñòëèâûé ñîïåð-
íèê. Òîãäà îí áåç ðàçðåøåíèÿ Ãîðäååâà
ðåøèë óáèòü ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà. Âû-
ñòðåëèâ ïî òåíè â ôóðàæêå, Äàíèëîâ óáèë
ñâîþ âîçëþáëåííóþ. Êîãäà Âîëîäÿ âû-
áåæàë èç ñàí÷àñòè, òî ñåðæàíò ïîíÿë, ÷òî
îøèáñÿ, è ïîïûòàëñÿ ñêðûòüñÿ íà àâòî-
ìîáèëå.

Äîðîãó óåçæàþùåé ìàøèíå Äàíèëîâà
ïåðåêðûë Ãîðäååâ. Àâòîìîáèëü îñòàíî-
âèëñÿ.

— Òû ÷òî äåëàåøü? — õîëîäíî ñïðîñèë
ìàéîð. Áëåäíûé ñåðæàíò íå îòâåòèë íè
ñëîâà. Ãîðäååâ ïîäîøåë ê êàáèíå, âûðâàë
èç ðóê Äàíèëîâà ñíàéïåðñêóþ âèíòîâêó.
Ñåðæàíò ñåêóíäó ñóäîðîæíî ñîïðîòèâëÿë-
ñÿ, íî ïîòîì ïðèòèõ.

— Âûõîäè,— Ãîðäååâ ïåðåäåðíóë çàòâîð.
Ñåðæàíò áåçðîïîòíî âûøåë èç êàáèíû.

— Ëèöîì ê ôðîíòó,— ïðîäîëæàë Ãîð-

äååâ, Äàíèëîâ ïîâèíîâàëñÿ. Ãðÿíóë âû-
ñòðåë.

* * *
— ß, Âîëîäÿ íå ó÷åë, ÷òî áåçíàêàçàí-

íîñòü ðàçâðàùàåò,— çàêîí÷èë ñâîé ðàññêàç
Ãîðäååâ.— Ïîäëàÿ øòóêà ýòà âîéíà. Íè-
êòî î íåé ïðàâäû íå óçíàåò. Íàïèøóò âñÿ-
êóþ ÷óøü ñîïëèâóþ, à âîéíà — ãðÿçü è
ïîò, ïîò è ãðÿçü... È òðóïû, òðóïû, òðóïû!
Âîò òû, íàïðèìåð, íà âîéíå óæå ÷åðåç
îãîíü è âîäó ïðîøåë, ñìåðòè â ãëàçà íå ðàç
ãëÿäåë, à íè îäíîãî íåìöà íå óáèë, çàòî
ñêîëüêî ðóññêîé êðîâè ïðîëèë. Ïîëê ÿ íå
óáåðåã, à óíè÷òîæèëè åãî ðóññêèå ëþäè äà
ðóññêèå òàíêè... Ðóññêèå ëþäè è ðóññêèå
òàíêè... óíè÷òîæèëè ïîëê ðóññêèõ ëþäåé...
íå õî÷ó æèòü, ìàëü÷èê, óáåé ìåíÿ!

Ãîðäååâ äàë Âîëîäå àâòîìàò.
— Âû ñåðüåçíî? Íèêîëàé Èëüè÷, âû

ñåðüåçíî? — Âîëîäÿ îòáðîñèë àâòîìàò îò
ñåáÿ ïîäàëüøå.

— Íåò, øóòêè øó÷ó,— ñòðàäàëü÷åñêè ïî-
ñìîòðåë íà íåãî Ãîðäååâ.— À êàê ìíå ïðè-
êàæåøü ñ ýòèì æèòü? Ñêîëüêî óáèéñòâ, à
âñå íàïðàñíî! Ïîëêà íåò! Ïîíèìàåøü, ïîë-
êà íåò! Ïðèåõàëî êàêîå-òî ìàëîãðàìîòíîå
ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîå ÷óäî, è ïîëêà — íåò!
Íó, ÷òî ñìîòðèøü? Òû äîëæåí ìåíÿ àðåñ-
òîâàòü, ñóäèòü ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìå-
íè... Íå ìàëü÷èê, ñàì âñå ïîíèìàåøü...

— ß íå èìåþ ïðàâà âàñ ñóäèòü. Âû Êñþ-
øó Ìàëîâó ñïàñëè, ìîþ Êñþøó!

— È ãäå æ òåïåðü òâîÿ Êñþøà, ãäå îíà?
Íèêîãî ÿ, Âîëîäÿ, ïîëó÷àåòñÿ íå ñïàñ...

— Ýòî íå âàæíî, âû ñïàñëè åé ÷åñòü. Âû
ñïàñëè ÷åñòü ïîëêà, âîí âëàñîâöû ñäàâàòü-
ñÿ ïîøëè, çíà÷èò, íàøè õîòü è ïîãèáëè,
à èõ íå ñëîìàëè.

— Òû ìíå îòâåòü òîëüêî îäíî: áóäåøü
ìåíÿ ñäàâàòü â ÍÊÂÄ?

Âîëîäÿ ñîáðàëñÿ ñ äóõîì è òâåðäî ñêà-
çàë:

— Íåò!
Ãîðäååâ ïîäîáðàë àâòîìàò:
— Òû íå îñòàâèë ìíå âûáîðà. Òîãäà ÿ

äîëæåí òåáÿ óáèòü. Íà êîëåíè!
* * *

— Ñìîòðè, êàê ðàçîðâàëî,— ñòàðûé ñîë-
äàò ïîêàçàë íà èçóðîäîâàííûé òðóï.—
Æàëêî íàøåãî ñîëäàòèêà!

— Ýòîò? Íå, ýòîò íå íàø! — îòîçâàëñÿ
åãî ïðèÿòåëü.— Ó íåãî øòàíû ñåðûå!

— Íå, ýòî êðîâü äàëà öâåò, à ñóêíî çå-
ëåíîå. Ïîñìîòðè ó ñàïîãà!

— Âðîäå íàø,— çàñîìíåâàëñÿ ïðè-
ÿòåëü.— À êàê åãî ðàçëè÷èòü, åñëè ïîëòî-
ðû íîãè îñòàëîñü? Äà è íå âñå ëü åäèíî?
Âîéíà âåäü! Ñòðàøíàÿ âîéíà!

— Ýé, ðÿäîâûå,— îêëèêíóë èõ îôè-
öåð.— Ãäå òóò êîìàíäîâàíèå ïîëêà?

— Íà÷àëüñòâî íåçíàìî ãäå, à â òûë — òó-
äà! — ñîëäàò óêàçàë íàïðàâëåíèå.

Íàâñòðå÷ó îôèöåðó øëà ðîòà ìîëîäûõ
íåîáñòðåëÿííûõ ñîëäàò. Íè íèõ ñìåøíî
ñèäåëà ôîðìà, îíè íåëîâêî øàãàëè, íåóìå-
ëî äåðæàëè îðóæèå. “Íó, âîò è ïîïîëíå-
íèå!” — ïîäóìàë îôèöåð.

— Âîëîäÿ! — óñëûøàë îí ãðóáûé æåí-
ñêèé ãîëîñ. Ïåðåä íèì ñòîÿëà êàïèòàí
Êðó÷èíèíà.— Æèâ! À Ãîðäååâà íå âèäåë?
Íå çíàåøü, ÷òî ñ íèì?

— Îí... îí â ïàðòèçàíû óøåë... â îêðó-
æåíèå ïîïàë è óøåë,— Âîëîäÿ âñïîìíèë,
êàê âî âðåìÿ ïîñëåäíåé âñòðå÷è ìàéîð õî-
òåë ïîñòàâèòü åãî íà êîëåíè. Âîëîäÿ íå ïî-
âèíîâàëñÿ. Òîãäà Ãîðäååâ îòäàë åìó àâòî-
ìàò è ñêàçàë: “Åñëè ãîòîâ óìåðåòü, çíà÷èò,
äîñòîèí æèòü. Èäè, Âîëîäÿ, ðàññêàæè èì,
ïî÷åìó ïîãèá ìîé ïîëê!”

— Â ïàðòèçàíû? Ýòî õîðîøî! — óëûá-
íóëàñü Ñâåòëàíà.— Ñåé÷àñ ïàðòèçàíû
íóæíû, ìû ê îáîðîíå ïåðåõîäèì. Áóäåì
íåìåöêèé óäàð äåðæàòü. À ïàðòèçàíû â íå-
ìåöêîì òûëó íàñ ïîääåðæàò!

Â àïðåëå 1943 ãîäà ïîñëå äîëãèõ ñïî-
ðîâ Ñòàâêà ïðèíÿëà ðåøåíèå íà Êóðñêîé
äóãå îò íàñòóïëåíèÿ ïåðåõîäèòü ê îáîðî-
íå, äîêàçàâ òàêèì îáðàçîì ïðàâîòó ìÿ-
òåæíîãî ìàéîðà. Ïîëêà Ãîðäååâà è åãî
ñàìîãî ñðåäè ãåðîåâ Êóðñêîé áèòâû íå
áûëî. Ñîâåòñêóþ àðìèþ æäàëè íîâûå íå-
îïðàâäàííûå ïîòåðè è áåññìûñëåííûå
æåðòâû.

КОНЕЦ. 2010 од
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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1 Нежиле приміщення площею 55,2 в.м - Броварсь е Лісництво, вартал №71,
2 Нежиле приміщення за альною площею 140,0 в.м - Приозерна, б/н 1 (Озеро “Вербне”)
3 Нежиле приміщення площею 70,0 в.м - Слобід а, 2 (Пляж “Передмістна Слобід а”)
4 Частина підземно о переход за альною площею 21,0 в.м - Станція метро “Берестейсь а”, б/н
5 Частина підземно о переход за альною площею 32,5 в.м - Станція метро “Берестейсь а”, б/н
6 Частина вестибюлю №1 за альною площею 8,2 в.м - Станція метро “Героїв Дніпра”, б/н
7 Частина вестибюлю №2 за альною площею 8,2 в.м - Станція метро “Героїв Дніпра”, б/н
8 Частина вестибюлю №1 за альною площею 10,1 в.м - Станція метро “Дарниця”, б/н2
9 Частина вестибюлю станції за альною площею 16,0 в.м - Станція метро “Доро ожичі”, б/н
10 Частина вестибюлю за альною площею 21,5 в.м - Станція метро “Др жби Народів”, б/н
11 Частина вестибюлю за альною площею 8,3 в.м - Станція метро “Др жби Народів”, б/н
12 Приміщення №20 вестибюлі станції за альною площею 6,7 в.м - Станція метро “Золоті Ворота”, б/н
13 Частина переход площею 10,0 в.м - Станція метро “Контра това “, б/н1
14 Частина переход станції за альною площею 27,62 в.м - Станція метро “Контра това “, б/н1
15 Частина вестибюлю станції площею 8,0 в.м - Станція метро “Либідсь а”, б/н2
16 Частина переход площею 17,9 в.м - Станція метро “Либідсь а”, б/н2
17 Частина переход площею 13,8 в.м - Станція метро “Л 'янівсь а”, Б/Н
18 Частина вестибюлю станції площею 13,25 в.м - Станція метро “Л 'янівсь а”, б/н
19 Частина вестибюлю станції (приміщення №31) площею 27,8 в.м - Станція метро “Л 'янівсь а”, б/н
20 Частина переход площею 17,0 в.м - Станція метро “Мінсь а”, б/н
21 Частина переход площею 31,4 в.м - Станція метро “Майдан незалежності”, б/н
22 Частина переход площею 12,6 в.м - Станція метро “Нив и”, б/н
23 Частина переход (західний вестибюль) площею 8,71 в.м - Станція метро “Нив и”, б/н
24 Частина переход (східний вестибюль №1) площею 14,25 в.м - Станція метро “Нив и”, б/н
25 Частина переход (вестибюль №1) площею 10,0 в.м - Станція метро “Оболонь”, б/н
26 Частина переход (вестибюль №2) площею 12,9 в.м - Станція метро “Петрів а”, б/н
27 Частина вестибюлю №1 площею 8,0 в.м - Станція метро “Позня и”, б/н
28 Частина переход (вестибюль №2) площею 8,0 в.м - Станція метро “Позня и”, б/н
29 Частина переход площею 13,8 в.м - Станція метро “Позня и”, б/н
30 Частина підземно о переход за альною площею 50,0 в.м - Станція метро “Позня и”, б/н1
31 Частина вестибюлю за альною площею 9,8 в.м - Станція метро “Респ блі ансь ий стадіон”, б/н2
32 Частина переход площею 13,5 в.м - Станція метро “Святошин”, б/н1
33 Частина переход станції (західний вестибюль№2) за альноюплощею 13,5 в.м - Станція метро “Святошин”, б/н1
34 Частина переход станції площею 34,81 в.м - Станція метро “Тараса Шевчен а”, б/н
35 Частина переход площею 25,6 в.м - Станція метро “Театральна”, б/н
36 Частина підземно о переход площею 105,0 в.м - Станція метро “Театральна”, б/н
37 Частина вестибюля станції площею 6,9 в.м - Станція метро “Університет”, б/н
38 Частина переход площею 17,8 в.м - Станція метро “Хар івсь а”, б/н1
39 Частина переход (вестибюль №2) площею 26,55 в.м - Станція метро “Хар івсь а”, б/н1
40 Частина підземно о переход за альною площею 32,0 в.м - Станція метро “Хар івсь а”, б/н2
41 Нежиле приміщення за альною площею 35,0 в.м - б льв. Кольцова, 1 (ТП)
42 Нежиле приміщення площею 133,1 в.м - б льв. Лепсе Івана, 31, літ.А
43 Нежиле приміщення за альною площею 17,76 в.м - б льв. Лепсе Івана, 36 Г (ТП)
44 Нежиле приміщення площею 150,1 в.м - б льв. Шевчен а Тараса, 3, літ.А
45 Нежиле приміщення площею 21,6 в.м - б льв. Шевчен а Тараса, 3, літ.А
46 Нежиле приміщення площею 8,7 в.м - б льв. Шевчен а Тараса, 3, літ.А
47 Нежиле приміщення площею 15,0 в.м - б льв. Шевчен а Тараса, 3, літ.А
48 Нежилий б дино площею 925,6 в.м - в л. Іс рівсь а, 5 а, літ.А
49 Нежиле приміщення за альною площею 74,7 в.м - в л. А адемі а Б лаховсь о о, 36 (ТП)
50 Нежиле приміщення площею 137,2 в.м - в л. Артема, 11, літ.А
51 Нежилий б дино площею 1278,0 в.м - в л. Артема, 89, літ.А,А'
52 Нежилий б дино площею 241,7 в.м - в л. Артема, 89, літ.В
53 Нежиле приміщення площею 19,3 в.м - в л. Артема /Обсерваторна, 21/27 літ.А
54 Нежиле приміщення площею 120,8 в.м - в л. Басейна, 1/2, літ.А
55 Нежилий б дино площею 416,3 в.м - в л. Борисо лібсь а, 6
56 Нежиле приміщення площею 8,0 в.м - в л. Бориспільсь а, 15, .1
57 Нежиле приміщення площею 81,6 в.м - в л. Бориспільсь а, 15, .5
58 Нежиле приміщення диспетчерсь о о п н т площею 28,9 в.м - в л. Бориспільсь а, 19
59 Нежиле приміщення площею 2160,0 в.м - в л. Бориспільсь а, 26 а, літ.А
60 Нежиле приміщення площею 69,1 в.м - в л. Б л а ова, 13, літ.А
61 Нежиле приміщення площею 80,9 в.м - в л. Вітряні Гори, 3, літ.А
62 Нежиле приміщення площею 15,5 в.м - в л. Василь івсь а, 22, літ.А
63 Нежиле приміщення площею 32,3 в.м - в л. Василь івсь а, 22, літ.Б,В
64 Нежиле приміщення площею 6,0 в.м - в л. Верхній Вал, 16
65 Нежиле приміщення площею 113,2 в.м - в л. Верхній Вал, 16
66 Нежиле приміщення площею 45,0 в.м - в л. Верхній Вал, 16
67 Нежиле приміщення площею 80,0 в.м - в л. Верхній Вал, 16
68 Нежиле приміщення площею 75,2 в.м - в л. Верхній Вал, 16
69 Нежиле приміщення площею 9,0 в.м - в л. Верхній Вал, 16
70 Нежиле приміщення площею 51,5 в.м - в л. Верхній Вал, 16
71 Нежиле приміщення площею 28,0 в.м - в л. Верхній Вал, 16
72 Нежиле приміщення площею 14,0 в.м - в л. Виборзь а, 111, .1
73 Нежиле приміщення площею 136,7 в.м - в л. Вол о-Донсь а, 21 А, літ.А
74 Нежиле приміщення площею 750,9 в.м - в л. Володимирсь а, 42, літ.А,А'
75 Нежиле приміщення площею 170,0 в.м - в л. Володимирсь а, 45
76 Нежиле приміщення площею 183,3 в.м - в л. Воровсь о о, 18/2
77 Нежиле приміщення площею 556,0 в.м - в л. Героїв Дніпра, 14, літ.Г
78 Нежиле приміщення площею 182,8 в.м - в л. Героїв Дніпра, 18, літ.А
79 Нежиле приміщення площею 23,75 в.м - в л. Героїв Дніпра, 26
80 Нежиле приміщення площею 222,1 в.м - в л. Го олівсь а, 4, літ.А
81 Нежиле приміщення площею 174,0 в.м - в л. Горь о о, 115
82 Нежиле приміщення площею 277,7 в.м - в л. Горь о о, 3, літ.Б
83 Нежиле приміщення площею 217,9 в.м - в л. Горь о о, 3, літ.Б
84 Нежиле приміщення площею 96,8 в.м - в л. Горь о о, 32, літ.А
85 Нежиле приміщення площею 239,8 в.м - в л. Дашавсь а, 22
86 Нежиле приміщення площею 227,7 в.м - в л. Де тярівсь а, 31, літ.А
87 Нежиле приміщення площею 95,1 в.м - в л. Деміївсь а, 41, літ.А
88 Нежиле приміщення площею 37,3 в.м - в л. Довжен а, 2
89 Нежиле приміщення площею 86,6 в.м - в л. Довжен а, 2
90 Нежиле приміщення площею 72,0 в.м - в л. Довжен а, 7, літ.Е
91 Нежиле приміщення площею 70,3 в.м - в л. Д бініна Володі, 16
92 Нежиле приміщення площею 36,63 в.м - в л. Жилянсь а, 83/53
93 Нежиле приміщення площею 38,7 в.м - в л. Жилянсь а, 96
94 Нежиле приміщення площею 107,6 в.м - в л. Жилянсь а, 96
95 Нежиле приміщення площею 90,0 в.м - в л. Ж ова Маршала, 30 (ТП)
96 Нежиле приміщення теплово о п н т площею 85,0 в.м - в л. За ревсь о о Ми оли, 47 А (ТП)
97 Нежиле приміщення площею 22,3 в.м - в л. Зодчих, 50, літ.А
98 Нежиле приміщення площею 104,0 в.м - в л. Кіото, 10
99 Нежиле приміщення площею 1402,6 в.м - в л. Космонавта Вол ова, 2 а, літ.А
100 Нежиле приміщення теплово о п н т площею 95,3 в.м - в л. Космонавта Вол ова, 20 А (ТП)
101 Нежиле приміщення площею 267,9 в.м - в л. Костянтинівсь а /Фролівсь а, 1 /2, літ.А,Б
102 Нежиле приміщення площею 33,9 в.м - в л. К дрі Івана, 33, літ.Б
103 Нежиле приміщення площею 533,5 в.м - в л. Лайоша Гавро, 20, літ.А
104 Нежиле приміщення за альною площею 20,3 в.м - в л. Липсь а, 15 (ТП)
105 Нежилий б дино площею 3462,1 в.м - в л. Липсь а, 15, літ.А
106 Нежилий б дино площею 389,1 в.м - в л. Липсь а, 15, літ.Б
107 Нежилий б дино площею 70,3 в.м - в л. Лисо ірсь а, 6, літ.В
108 Нежилий б дино площею 7,2 в.м - в л. Лисо ірсь а, 6, літ.Ж
109 Нежиле приміщення площею 73,74 в.м - в л. Ломоносова, 33/43
110 Нежиле приміщення площею 13,1 в.м - в л. Лятошинсь о о, 24, літ.А
111 Нежиле приміщення площею 71,7 в.м - в л. Мілютен а, 34, літ.А
112 Нежиле приміщення площею 248,5 в.м - в л. Мала Житомирсь а, 9, літ.Б
113 Нежиле приміщення площею 379,2 в.м - в л. Маршала Малиновсь о о, 34, літ.А
114 Нежилий б дино площею 6931,9 в.м - в л. Межи ірсь а, 2, літ.А
115 Нежиле приміщення площею 51,9 в.м - в л. Межи ірсь а, 2, літ.А
116 Нежиле приміщення площею 98,4 в.м - в л. Михайлівсь а, 14, літ.А
117 Нежиле приміщення за альною площею 151,4 в.м - в л. Ні олаєва, 3 (ТП)
118 Нежиле приміщення площею 42,5 в.м - в л. Оболонсь а, 21, літ.А
119 Нежиле приміщення за альною площею 23,66 в.м - в л. Озерна, 3, .1
120 Нежиле приміщення площею 1797,5 в.м - в л. Онис евича Гри орія, 1, літ.А
121 Нежиле приміщення площею 702,0 в.м - в л. Полярна, 7 А
122 Нежиле приміщення площею 421,5 в.м - в л. Пори а Василя, 13, літ.Б
123 Нежиле приміщення площею 32,8 в.м - в л. Пори а Василя, 13, літ.В
124 Нежиле приміщення площею 50,7 в.м - в л. Приозерна, 2, літ.А
125 Нежиле приміщення площею 93,0 в.м - в л. Прирічна, 7

126 Нежилий б дино площею 1232,1 в.м - в л. Прорізна, 12 А, літ.А
127 Нежилий б дино площею 138,0 в.м - в л. Прорізна, 12, літ.Б
128 Нежилий б дино площею 63,7 в.м - в л. П хівсь а, 1 А, .32
129 Нежиле приміщення площею 79,9 в.м - в л. П ш інсь а, 32, літ.А,А'
130 Нежиле приміщення площею 840,7 в.м - в л. П ш інсь а, 32, літ.А,А'
131 Нежиле приміщення площею 52,0 в.м - в л. П ш інсь а, 32, літ.А,А'
132 Нежиле приміщення площею 108,7 в.м - в л. П ш інсь а, 32, літ.А,А'
133 Нежиле приміщення площею 140,0 в.м - в л. Пшенична, 16
134 Нежиле приміщення площею 415,3 в.м - в л. Райд жна, 23, літ.А
135 Нежиле приміщення площею 26,76 в.м - в л. Рас ової Марини, 2
136 Нежила спор да ромадсь ої вбиральні (біля ст.метро “Лівобережна”) площею 128,0 в.м - в л. Рас ової

Марини, б/н
137 Нежиле приміщення за альною площею 53,4 в.м - в л. Рев ць о о, 11 (ТП)
138 Нежиле приміщення площею 8,51 в.м - в л. Рев ць о о, 12/1-1
139 Нежиле приміщення площею 178,4 в.м - в л. Рев ць о о, 16 а, літ.А
140 Нежиле приміщення за альною площею 18,35 в.м - в л. Рев ць о о, 8 А (ТП)
141 Нежиле приміщення площею 3291,0 в.м - в л. Рейтарсь а, 22, .1
142 Нежиле приміщення площею 538,8 в.м - в л. Рейтарсь а -Геор іївсь ий Пров., 8-5, літ.Б
143 Нежиле приміщення площею 16,71 в.м - в л. Р ден о Лариси, 3 В (ТП)
144 Нежиле приміщення площею 120,0 в.м - в л. Саб рова Оле сандра, 16 а, літ.А
145 Нежиле приміщення площею 373,5 в.м - в л. Сирець а, 29, літ.А
146 Нежиле приміщення площею 40,0 в.м - в л. Смирнова-Ласточ іна, 20
147 Нежиле приміщення площею 171,0 в.м - в л. Смоленсь а, 6, літ.А
148 Нежиле приміщення за альною площею 161,3 в.м - в л. Смолича Юрія, 4 (ТП)
149 Нежилий б дино площею 823,0 в.м - в л. Старово зальна, 22, літ.А
150 Нежиле приміщення площею 17,4 в.м - в л. Стецен а, 20 А, .2
151 Нежиле приміщення площею 35,4 в.м - в л. Стецен а, 20 А, .2
152 Нежиле приміщення площею 430,0 в.м - в л. Стецен а, 20 А, .7
153 Нежилий б дино площею 1568,3 в.м - в л. Стрітенсь а, 15, літ.А
154 Нежиле приміщення площею 17,0 в.м - в л. С здальсь а, 4/6
155 Частина підземно о переход (ст.метро “Доро ожичі”) площею 40,0 в.м - в л. Телі и Олени, б/н1
156 Нежиле приміщення площею 8,0 в.м - в л. Толсто о Льва, 31, .1
157 Нежиле приміщення площею 2,0 в.м - в л. Толсто о Льва, 31, .1
158 Нежиле приміщення площею 131,1 в.м - в л. Толсто о Льва, 31, .1
159 Нежилий б дино площею 4752,8 в.м - в л. Трьохсвятительсь а, 4, літ.Г
160 Нежиле приміщення площею 78,55 в.м - в л. Трьохсвятительсь а, 7, літ.А
161 Нежиле приміщення площею 215,8 в.м - в л. Трьохсвятительсь а, 7, літ.А
162 Нежиле приміщення площею 3,31 в.м - в л. Трьохсвятительсь а, 7, літ.Г
163 Нежиле приміщення площею 18,8 в.м - в л. Усен а Павла, 6, .16
164 Нежиле приміщення площею 100,0 в.м - в л. Усен а Павла, 6, .5
165 Нежиле приміщення площею 900,0 в.м - в л. Усен а Павла, 6, .6
166 Нежиле приміщення площею 349,4 в.м - в л. Усен а Павла, 6, .6
167 Нежиле приміщення площею 103,0 в.м - в л. Усен а Павла, 7/9, .1
168 Нежиле приміщення площею 63,0 в.м - в л. Усен а Павла, 7/9, .37
169 Нежиле приміщення площею 297,6 в.м - в л. Фран а Івана, 36, літ.Б
170 Нежиле приміщення площею 77,6 в.м - в л. Фр нзе, 132, літ.А
171 Нежиле приміщення площею 72,1 в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана, 34, літ.Б,Б'
172 Нежиле приміщення площею 59,8 в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана, 37
173 Нежилий б дино площею 441,7 в.м - в л. Хмельниць о о Бо дана, 64, літ.А
174 Нежиле приміщення площею 1585,9 в.м - в л. Хрещати , 19, літ.А
175 Нежиле приміщення площею 209,03 в.м - в л. Хрещати , 32
176 Нежиле приміщення площею 22,0 в.м - в л. Червонот аць а, 1 А, .7
177 Нежиле приміщення площею 92,1 в.м - в л. Шолом-Алейхема, 3, літ.А
178 Нежиле приміщення площею 1687,6 в.м - в л. Щерба ова /Салютна, 54/2, літ.А
179 Нежиле приміщення площею 12,0 в.м - в л. Юн ерова Ми оли, 37 Л
180 Нежиле приміщення площею 260,7 в.м - в л. Юри Гната, 7 А, літ.А
181 Нежилий б дино площею 1783,8 в.м - в л. Ялтинсь а, 11, літ.А
182 Нежилий б дино за альною площею 145,9 в.м - в л. Ялтинсь а, 11, літ.В
183 Нежиле приміщення площею 893,2 в.м - в л. Ярославів Вал, 18, літ.А
184 Нежиле приміщення площею 1860,7 в.м - в л. Ярославів Вал, 36-38, літ.А
185 Нежиле приміщення площею 104,6 в.м - в л. Ярославів Вал, 36-38, літ.А
186 Нежиле приміщення площею 61,2 в.м - пл. Бессарабсь а, 2
187 Нежиле приміщення площею 150,9 в.м - пл. Бессарабсь а, 2
188 Нежиле приміщення площею 13,5 в.м - пл. Бессарабсь а, 2
189 Нежиле приміщення площею 65,0 в.м - пл. Героїв Бреста, 1
190 Частина підземно о переход площею 40,0 в.м - пл. Ленін радсь а, б/н
191 Нежиле приміщення площею 72,0 в.м - просп. Бажана Ми оли, 3 А-1
192 Частина підземно о переход за альною площею 66,0 в.м - просп. Бажана Ми оли, б\н 6
193 Нежилий б дино площею 42,0 в.м - просп. Відрадний, 52 А
194 Нежиле приміщення площею 266,0 в.м - просп. Героїв Сталін рада, 65, літ.А
195 Нежиле приміщення площею 31,0 в.м - просп. Космонавта Комарова, 7
196 Нежиле приміщення площею 121,0 в.м - просп. Космонавта Комарова, 7
197 Нежиле приміщення площею 77,03 в.м - просп. Космонавта Комарова, 7
198 Нежиле приміщення площею 86,8 в.м - просп. Лісовий, 22 (ТП)
199 Нежиле приміщення площею 637,2 в.м - просп. Мая овсь о о Володимира, 28 В, літ.А
200 Нежиле приміщення площею 50,0 в.м - просп. Мая овсь о о Володимира, 31
201 Нежиле приміщення площею 2,0 в.м - просп. Мая овсь о о Володимира, 31
202 Нежиле приміщення площею 157,2 в.м - просп. Мая овсь о о Володимира, 47, літ.А
203 Нежиле приміщення площею 14,2 в.м - просп. Мая овсь о о Володимира, 47, літ.А
204 Нежиле приміщення площею 100,8 в.м - просп. Мая овсь о о Володимира, 73, літ.А
205 Нежиле приміщення за альною площею 101,65 в.м - просп. Мая овсь о о Володимира, 79 Б (ТП)
206 Нежиле приміщення площею 1256,2 в.м - просп. Оболонсь ий, 20, літ.А
207 Нежиле приміщення площею 63,2 в.м - просп. Перемо и, 104 Б, літ.А
208 Нежиле приміщення площею 32,8 в.м - просп. Перемо и, 104 Б, літ.А
209 Нежиле приміщення площею 46,6 в.м - просп. Перемо и, 104 Б, літ.А
210 Нежилий б дино площею 6379,4 в.м - просп. Перемо и, 38, літ.А
211 Частина підземно о переход , в т.ч. нежиле приміщення площею 9,00 в.м (в л. Невсь а) площею 40,0

в.м - просп. Перемо и, б/н9
212 Нежиле приміщення площею 273,1 в.м - просп. Повітрофлотсь ий, 47, літ.А
213 Нежиле приміщення площею 17,65 в.м - просп. Повітрофлотсь ий, 81, літ.Н
214 Нежиле приміщення площею 29,3 в.м - просп. Повітрофлотсь ий, 92, літ.А
215 Нежиле приміщення площею 638,75 в.м - просп. Повітрофлотсь ий, 96, літ.Ж
216 Нежиле приміщення площею 56,2 в.м - просп. Повітрофлотсь ий, 96, літ.З
217 Нежиле приміщення за альною площею 117,8 в.м - просп. Правди, 37 (ТП)
218 Нежиле приміщення площею 344,9 в.м - просп. Свободи, 2, літ.А'
219 Нежиле приміщення площею 9,0 в.м - просп. Тичини Павла, 18
220 Нежиле приміщення площею 69,0 в.м - просп. Тичини Павла, 18
221 Нежиле приміщення площею 100,5 в.м - просп. Тичини Павла, 18

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління ом нальної власності м. Києва
он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о додається лист з описом наданих
до ментів.

Кон рсна до ментація с ладається з:

1. Заява на часть в он рсі (за встановленою формою) – на ожний об’є т о ремо.
2. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- опія становчо о до мента претендента.
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де зал чено до

проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна.
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з оцін и майна

та підписання звіт про оцін майна, завірені їх особистими підписами.
- опія сертифі ата с б’є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о майна У раїни.
- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо йо о досвід роботи,

валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і працюють йо о штатном роз ладі та додат ово
зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том числі подібно о майна тощо).

3. Кон рсна пропозиція (на ожний об’є т о ремо) претендента подається запечатаном онверті і містить
пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов’язаних з ви онанням робіт, а та ож
термін ви онання робіт.
Кон рс відб деться об 11.00 30 серпня 2010 ро в Головном правлінні ом нальної власності

м.Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо : 279-54-83, 279-56-59.

До менти приймаються до 13.00 25 серпня 2010 ро за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім.
510. Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

Інформація
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про проведення он рс №45-О з відбор
с б’є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об’є тів, що

належать територіальній ромаді м. Києва
Мета оцін и – визначення рин ової вартості для подальшо о розрах н орендної плати
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Полтавсь ий ніверситет е ономі и і тор івлі
( олишній Полтавсь ий ніверситет споживчої ооперації У раїни)

о олош є про встановлення піль ової вартості навчання та продовження до 25
серпня набор ст дентів на денн та заочн форми навчання за освітньо-
валіфі аційним рівнем “ба алавр”:

Для отримання права на безплатне та піль ове навчання на 1- рсі абіт рієнт
потрібно подати до приймальної омісії ніверситет ори інали сертифі ат про
тест вання та до мента про освіт до 25 серпня 2010 ро .

Всі іно ородні ст денти забезпеч ються ртожит ом.
Приймальна омісія працює з 8-00 до 20-00 без вихідних днів.
Довід и за телефоном: (0-5322) 7-91-60; 2-18-36.

Напрями (спеціальності) і професійні
про рами

Річна вартість навчання

на 1-м рсі
денно о
відділення

на 2-4-м
рсах денно о
відділення

на всіх рсах
заочно о
відділення

Інформати а Безплатно 7956 Набір відс тній

Е ономічна ібернети а 3640 7956 Набір відс тній

Міжнародна е ономі а 4075 8965 Набір відс тній

Облі і а дит 3640 7956 4994

Фінанси і редит 3640 7956 4994

Мар етин 3640 7956 4994

Товарознавство і тор овельне
підприємництво

3640 7956 4994

Товарознавство та е спертиза в митній справі 8150 8965 4994

Управління персоналом та е ономі а праці 3640 7956 4994

Харчові техноло ії та інженерія 3640 7956 4994

Е ономі а підприємства 3640 7956 4994

Менеджмент 3640 7956 4994

Менеджмент зовнішньое ономічної діяльності 4075 8965 Набір відс тній

Готельно-ресторанна справа 8150 (Набір
завершено) 8965 4994

Фонд соціально о захист інвалідів
Міністерства праці та соціальної політи и У раїни

о олош є он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців: завід вача юридичним се тором; оловно о та провідно о
спеціаліста ор відділ ; оловно о спеціаліста планово-е ономічно о відділ .
Основні вимо и: ромадянство У раїни, дос онале володіння державною

мовою, повна вища освіта відповідно о професійно о спрям вання;
для завсе тора - стаж роботи за фахом державній сл жбі не менш

3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах не менш 5 ро ів;
для оловних спеціалістів - стаж роботи за фахом в державній сл жбі

на посаді провідно о спеціаліста не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом
в інших сферах правління не менш 5 ро ів;
для провідно о спеціаліста - стаж роботи за фахом в державній сл жбі

на посаді спеціаліста 1 ате орії не менш 3 ро ів або стаж роботи за фахом
в інших сферах правління не менш 5 ро ів.
Термін подачі до ментів - 1 місяць з дня п блі ації о олошення.
До менти приймаються за адресою: 04655, м. Київ, в л. Глибочиць а,

72, . 422.
Додат ові відомості за тел.: 425-01-13.

Ре іональне відділення Фонд державно о
майна У раїни по м. Києв повідомляє про під-
с м и приватизації шляхом ви п об’є та ом на-
льної власності р пи А:

- нежилі приміщення за альною площею 123,5 в.м
за адресою: м.Київ, в л.Са са ансь о о, 107/47, літ.
Б. Приватизовані юридичною особою за 1182036,00
рн, в том числі ПДВ 197006,00 рн.

Відповідно до п н т 2 статті 2 За он У раїни від 18 березня
2004 ро № 1625-IV “Про порядо обрання на посад та
звільнення з посади професійно о с дді Верховною Радою
У раїни” Господарсь ий с д міста Києва повідомляє про
під отов матеріалів щодо обрання андидата на посад с дді
Господарсь о о с д міста Києва безстро ово Копитової Олени
Сер іївни.

Повідомлення про рез льтати проведення он рс
26 липня 2010 р. відб вся он рс на право оренди державно о майна

Інстит т ц рових б ря ів УААН. По нежилом приміщенню (б дівля
теплиці) площею 446,9 в.м переможцем визнано ТОВ “На ово
Дослідниць ий Сільсь о осподарсь ий Інстит т”.

Комісія з припинення ЗАТ “Завод Проте он” (ідент. од
20079239) повідомляє про реєстрацію йо о припинення
12.08.2010 р. в рез льтаті реор анізації перетворенням
ТОВ “Завод Проте он” (ідент. од 20079239).

Інформація
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про проведення

он рс №62-ПР з відбор с б’є тів оціночної діяльності,
я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об’є тів,

що належать територіальній ромаді м. Києва

Кон рсний відбір с б’є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до Положення про
он рсний відбір с б’є тів оціночної діяльності, затверджено о на азом Фонд державно о майна
У раїни 25.11.2003 р. №2100 і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни 19.12.2003р. за
№1194/8515.

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління ом нальної власності м.Києва
он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о додається лист з описом наданих
до ментів.

Кон рсна до ментація с ладається з:

1.Заява на часть в он рсі (за встановленою формою) - на ожний об’є т о ремо.

2.Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):

- опія становчо о до мента претендента;

- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де зал чено
до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;

- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з оцін и
майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх особистими підписами;

- опія сертифі ата с б’є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о майна
У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо йо о досвід
роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і працюють йо о штатном роз ладі
та додат ово зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том числі подібно о майна тощо).

3. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить пропозицію щодо
вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов’язаних з ви онанням робіт, а та ож термін ви онання
робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 27.08.2010 ро в Головном правлінні ом нальної власності
м.Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10.

Телефони для довідо : 279-56-59, 279-54-73.

До менти приймаються до 13.00 21.08.2010 ро за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10,
ім. 510.

Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

№ п/п Назва об’є та Адреса об’є та

Мета оцін и - визначення рин ової вартості з метою передачі під застав

1. Нежилий б дино площею 1028,9 в.м м.Київ, в л. Б.Хмельниць о о, 9, літ. “А”

Мета оцін и - визначення рин ової вартості з метою передачі в державн власність

2. Нежилий б дино м.Київ, в л. Нижній Вал, 49а, літ. “А”

Мета оцін и - визначення рин ової вартості з метою продаж на біржових тор ах

3. Транспортні засоби КП “Прит ло для тварин” іль ості 8 одиниць

4.
Транспортні засоби Київсь ої місь ої лінічної офтальмоло ічної лі арні “Центр мі рохір р ії о а” та

центральної районної дитячої полі ліні и Оболонсь о о район м.Києва іль ості 5 одиниць

5.
Транспортні засоби Спортивно о омпле с правління по фізичній льт рі та спорт та Київсь ої

дитячої А адемії мистецтв іль ості 2 одиниці

6.

Транспортні засоби санітарно-епідеміоло ічної станції Подільсь о о район м.Києва, санітарно-
епідеміоло ічної станції Святошинсь о о район м.Києва, санітарно-епідеміоло ічної станції Дарниць о о
район м.Києва, Київсь о о еріатрично о пансіонат , рит альній сл жбі спеціалізовано о КП “Київсь ий
рематорій” іль ості 6 одиниць

7. Транспортні засоби дитячо о санаторію “Ялин а” іль ості 2 одиниці

Мета оцін и - визначення рин ової вартості з метою ви п орендарем

8. Част а розмірі 31% стат тном фонді СП ТОВ “Інтрем”.

9. Нежилі приміщення площею 108,8 в.м м.Київ, в л. Са са ансь о о, 60-б

10. Нежилі приміщення площею 214,1 в.м м.Київ, в л. Са са ансь о о, 40/85, літ. “А,А'“

11. Нежилі приміщення площею 66,9 в.м м.Київ, в л. Мала Житомирсь а, 9, літ. “Б”

12. Нежилі приміщення площею 524,0 в.м м.Київ, в л. Василя Пори а, 13, літ. “Б”

13. Громадсь а вбиральня площею 117,3 в.м м.Київ, Приво зальна площа, б/н

14. Нежилі приміщення площею 132,0 в.м м.Київ, в л. Хар івсь е шосе, 144-в, літ. “А”

15. Нежилі приміщення площею 131,7 в.м м.Київ, в л. Полярна, 8-А, літ. “А”

16. Нежилі приміщення площею 88,8 в.м м.Київ, в л. І.Фран а, 38-б

17. Нежилі приміщення площею 217,0 в.м м.Київ, в л. Лариси Р ден о, 11, літ. “А”

18. Нежилі приміщення площею 87,6 в.м м.Київ, в л. Са са ансь о о, 60, літ. “В”

19. Приміщення площею 205,9 в.м м.Київ, б льв. Л.У раїн и, 21, літ. “А”, в.65

20. Нежилі приміщення площею 135,68 в.м м.Київ, в л. Стрілець а, 14, літ. “А”, в.2

21. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Тарасівсь а, 6-а

22. Нежилі приміщення площею 44,6 в.м м.Київ, в л.Хрещати /Бессарабсь апл., 29/1,літ “А”

23. Нежилі приміщення площею 24,7 в.м м. Київ, в л. Хрещати , 44, літ “А’”

24. Нежилі приміщення площею 454,0 в.м м. Київ, в л. Хорива, 5 А

25. Нежила спор да 20,16 в.м м. Київ, в л. Довжен а, 7 . 16

26. Нежилі приміщення площею 948,3 в.м м. Київ, в л. Цвєтаєвої, 18/78, літ “А”

27. Нежилі приміщення площею 504,0 в.м м. Київ, в л. Гната Юри, 13, літ “А”

28. Нежилі приміщення площею 82,0 в.м м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 139, літ “Б”

29. Нежилі приміщення площею 236,0 в.м м. Київ, просп. К рбаса, 19, літ “А”

30. Нежилі приміщення площею 336,8 в.м м. Київ, в л. Са айдачно о, 27

31. Нежилі приміщення площею 418,4 в.м м. Київ, просп. Лісовий, 25, літ “А”

32. Нежилі приміщення площею 300,0 в.м м. Київ, просп. Мая овсь о о, 47, літ “А”

33. Нежилі приміщення площею 327,7 в.м м. Київ, в л. Хрещати , 44, літ “А'”

34. Нежилі приміщення площею 680,0 в.м м. Київ, в л. Хрещати , 44, літ “А”

Мета оцін и - визначення рин ової вартості з метою продаж на а ціоні

35. Нежилі приміщення площею 128,6 в.м м.Київ, в л. Л.Толсто о, 6, літ. “А”

36. Нежилі приміщення площею 36,1 в.м м.Київ, в л. Спась а, 39-а

37. Нежилі приміщення площею 1539,8 в.м м.Київ, в л. В.Житомирсь а, 19, літ. “А”

38. Нежилі приміщення площею 1015,7 в.м м.Київ, в л. В.Житомирсь а, 19, літ. “Б,Б’”

39. Нежилі приміщення площею 1256,3 в.м м.Київ, в л. Ент зіастів, 1/2, літ. “А1”

40.

Па ет а цій (57982839 шт., 51,0%) стат тном фонді ВАТ “Київспецтранс”. Місцезнаходження
підприємства: 04208, м. Київ, просп. Правди, 85, т. 442-13-20. Гал зь народно о осподарства: інша
діяльність з прибирання сміття. Стат тний апітал: 28 423 000,0 рн. Наявність об’є тів, що містять
державн таємницю: немає.

Мета оцін и - визначення рин ової вартості з метою омпенсації вартості майна

41.
Газопровід низь о о тис по пров л. Фіз льт ри довжиною 264 м, діаметром 114x5, я е переб ває
володінні та орист ванні ВАТ “Київ аз”

Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л.
Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua
Усі види додр арсь их робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 243-10
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Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-

çàõ³äíèé, 7—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+24°Ñ, âíî÷³
+27...+39°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +42°Ñ; íà çàõîä³ êðà¿íè
+13...+18°Ñ, âíî÷³ +24...+29°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +35...+41°Ñ, âíî÷³ +19...+24°Ñ.

Ñüîãîäí³
Ì³æíàðîäíèé äåíü øóëüãè (àíãë. International Lefthanders Day).

Öüîãî äíÿ ë³âø³ âñüîãî ñâ³òó ïðàãíóòü ïðèâåðíóòè óâàãó âèðîáíèê³â
òîâàð³â äî íåîáõ³äíîñò³ âðàõîâóâàòè ¿õí³ ïîòðåáè, âëàøòîâóþòü
ð³çíîìàí³òí³ çàõîäè òà çìàãàííÿ. Çîêðåìà, Áðèòàíñüêèé êëóá øóëüã
(The Left-Handers Club) çàíåïîêîºíèé òèì, ùî â áàãàòüîõ øêîëàõ
êðà¿íè ä³òåé-øóëüã, ÿê ³ ðàí³øå, ïðàãíóòü ïåðåâ÷èòè äî ïèñàííÿ
ïðàâîþ ðóêîþ, ùî âèêëèêàº ïñèõîëîã³÷í³ ñòðåñè òà çíèæóº
óñï³øí³ñòü ó÷í³â.

²ìåíèííèêè: 
Âåí³àì³í, ²âàí, Ñåðã³é, Þð³é 

6 1 3 5

8 3 6

1 6 5 4

5 2 4 3

6 3 2 7

9 8 6 2

2 7 5

8 9 1 3

3 5 6 7 8

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.

2 3 5 1 6 4 9 7 8

6 1 9 8 7 5 4 3 2

7 8 4 2 9 3 5 6 1

1 9 2 6 3 8 7 5 4

3 7 6 4 5 2 1 8 9

4 5 8 9 1 7 6 2 3

9 2 3 7 4 6 8 1 5

5 4 7 3 8 1 2 9 6

8 6 1 5 2 9 3 4 7

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 12 ñåðïíÿ

ОВНИ
Ні ом не заздріть, не зазіхайте на ч же.

Відто отол неб де,авашібажаннявбо-
ротьбі з реальними можливостями зазна-
ють фіас о. Робіть став на д ховний ас-
пе т взаємин. Лише особи, я і впис ються
в стандарти ідеалів, с лад ть вам ч дов
армонійн пар . Життя — це азартна ра,
де перемо и та пораз и стають безцінним
ро ом.Щораз , олийдетенаризи ,зма-
аєтеся, життєві с дини наповнюються о-
лосальноюенер ією.Грайтевпевнено інат-
хненно. Нічо о не бійтеся, сміливим і м ж-
нім відчиняться всі двері до спіх !

ТЕЛЬЦІ
З роллю бере ині дом впораєтеся на

відмінно, я що не поб’єте орш и з оха-
ними.Бовонид жеемоційні, схильніма -
нетичновпливатинавас. Тож ідіть на ом-
проміс і підтрим йте хороші стос н и в
сім’ї. Дім — це святая святих. Нічо о не
ш од йте заради омфорт в оселі, там
має пан вати мир, д шевна зла ода і до-
стато . Від чо о ваш авторитет і впевне-
ність собі тіль и зросте. Я що на робо-
ті набирає обертів сл жбовий роман, не
д жезахоплюйтеся.Вінмає армічн при-
чин і до добра не доведе.

БЛИЗНЯТА
Прям йте т ди, де людно. Б д йте о-

м ні ативні мости. Ваш розвито залежа-
тимевід реалізації всебічнихраціональних
здібностей і є лючем до лобальної жит-
тєвої мети. Не бійтеся с н ти носа до ч -
жо о проса, там віднайдете щось цінне,
я е інші не помітять. Допитливість — то
життєвий р шій! Кожна мить існ вання є
ро ом іляжезолотом с арбницюд хов-
но о досвід .Шан йте та любіть бла овір-
них!Длязбереженняздоров’ядавайтевід-
січ раптовим емоційним спалахам, аби не
потрапити в полон з бних звичо і вад.

РАКИ
Об’явітьвійн заздрощам,я і васм чать

і не дають спо ійно спати. Годі зазіхати на
ч жіматеріальні, творчі, інтеле т альні здо-
б т и. То преро атива ницих д хом, леда-
рів інездар!Тіль изаробленевласнимиз -
силлями є стартовим апіталом майб т-
нє. Хочете обі нати інших — працюйте на
повн пот жність.Енер орес рсів васпре-
достатньо, і лобальніжиттєвізад мивтіли-
те. Іспит на творче зма ання несе серйозні
випроб вання,одна ни н тийо онемож-
на.Том пильн йте,абинепотрапитивтой
“ он рс” із непорядними особами.

ЛЕВИ
Пра н ть самоствердження за б дь-я

цін . Одна не міряйте всіх на свій аршин.

Оточ ючі вас люди зовсім іншо о темпера-
мент , і ви не в змозі правильно ося н ти
їхнюс тність,під оритивласнимпотребам.
Я що в сім’ї не ладиться,ш айте причини
поразо льт рісімейно овиховання,до-
машніх традиціях, вплив матері, я а на-
в’язала стереотипи поведін и з дитинства.
Не сваріться з рідними, а налашт йтеся на
хвилю охання.Шлях веселих розва , ці а-
вих захоплень стелено вітами щастя.

ДІВИ
Уни айте людних місць, відійдіть тінь.

Усамітнення—най ращийспосібпереос-
мислити мин ле, позб тися ріховних
хвостів і підвищитижиттєвий тон с.Попе-
редні життя терзатим ть не на жарт. Ни-
ні поряд знаходяться впливові особи із
мин лих ін арнацій, а стос н ам із бать-
ом, авторитетнимипостатямивідведено
оловн роль. Я що відч ваєте, що події
повторюються я имосьмістичним чином,
спон аютьнаст патина ті самі раблі, це
підтвердж є те, що ви потрапили в їхній
армічний ритм і маєте жорст о від ори-
вати свою поведін , позб вшись під-

свідомих інстин тів. Не вп с айте в д ш
ч жих осіб! Тримайтеся рідних і жертв й-
те сили на сімейний олтар.

ТЕРЕЗИ
Незаци люйтесянапосадових тит лах

і портфелях, опанов йте реноме нефор-
мально о лідера в оле тиві, об’єднано о
д ховними інтересами. Братайтеся з ти-
ми, хторозділяє ваші д м и, по ляди, іде-
али. Висо а віддана др жба — це а м -
лятор життєвої енер ії. Немає справжніх
др зів — життя немиле, сонце мер не...
Том п с айте в хід сі свої озирі — ча-
рівність, енер етичний, інтеле т альний,
творчий ент зіазм і рт йтеся. Втім, не-
ативним чинни ом мож ть стати роші.
Том не с піться, а розщедрюйтеся. Ви-
трати на др зів мають приносити вам за-
доволення, той, хто віддає, — ба атіє.

СКОРПІОНИ
Наваспо ладеноособлив місію—від-

повідатизадолі іншихлюдей,я имитранс-
люєтьсяБожепослання.Заб дьтепрое о-
їстичні потреби, а дбайте про ч жещастя.
Тоді вина ородою стане дозвіл на влад в
соці мі, престиж і пова а рівних за стат -
сом осіб і матеріальні бла а. Ува а
ар’єристам: роль бать а (носія незримої
сили) з дитинствамає вели е значення на
шлях допосадово оолімп тафахової са-
мореалізації за по ли анням. Усе, що ви
перейняли від ньо о, тепер повертається
я позитивом, та і не ативом.Протемож-
на надол жити з аяне: відновіть родинні
стос н и і не ставте хрест на ар’єрі. Я -

що вини таємний роман, не рішіть, бо
він — відл ння з попередніх життів.

СТРІЛЬЦІ
Годіфальшивити,брехатитазабр дню-

ватисовість.Цевідмежов євідБожоїМ д-
рості. Вашежиттєве асло— знайти істи-
н йстати чеснимборцемзаправд , я ою
б ір ою вона не б ла, перевтілитися в
пастиря, я ий наставляє на п ть правед-
ності всіх, хто забл ав нетрях безд -
ховності. Це вдасться на слав . Хіба що
а тивіз ються фра менти подій із попе-
редніх ін арнацій, де роль матері, жін и,
др жини постане остро. Пильн йте, аби
зробити свідомий ро і не повторити по-
мил и. Я і?.. Містичне відл ння сит ацій і
є тим армічним іспитом.

КОЗОРОГИ
Ваше б ття асоціюється з алхімічним

процесом, де на вн трішньом плані йде
інтенсивна переплав а не ативних рис
чесноти. Нищіть собі тих е оїстичних бі-
си ів і — відродж йтеся! Ян ольсь і ри-
ла вирост ть лише в тих, хто м жньо йде
наз стріч про ресивнимд ховнимзмінам
інетримаєтьсязамин ле.Здр зямимож-
ливі непороз міння, адже ви несподівано
постанете в зовсім новом ампл а, що їм
незвично. А тивіз ються сценарії подій із
попередніх ін арнацій. Отже, роль матері
й др жини, я і ви он ють виховн ф н -
цію вашом житті, посяде оловне міс-
це. Т т важливо взяти під залізний он-
троль свідомості свої дії, аби позб тися
армічних хвостів.

ВОДОЛІЇ
Тональність партнерсь их стос н ів

зростає, де немаємер антильної борні, а
пан євисо ад ховна льт ра.Виперей-
шливт фаз розвит , олишлюбнийоб-
ранець чи діловий омпаньйон є взірцем.
Це сильна д хом, яс рава і вольова осо-
бистість, із мо тнім впливом соці мі.
Пишайтеся, адже вам відведено почесне
місце!Можливий онфлі т із ерівництвом,
де ви повинні свідомити, що б ти маріо-
нет ою, піддаватися “ іпноз ” шефа не
можна. Потовариш йте з босом, і всі роз-
біжності розвіються, я дим.

РИБИ
Виявляйтещирий інтересдоч жо оли-

ха. Не проходьте повз із ам’яним сер-
цем.Б типотрібнимлюдям—ценайбіль-
ше щастя. А я що ніхто не просить допо-
мо и — то не ативний симптом, швидше
за все, люди бояться вашої ордині. От-
же, не хитр йте, ви ідно чи неви ідно до-
пома ати, а з радістю робіть добро всім,
хтоопинивсяпор ч. Тоді вдячність непри-
м сить на себе че ати. Хоча прийти вона
може зовсім несподівано і з іншо о бо .
Очі йтеприємних сюрпризів професіо-
нальній сфері

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (15—21 ñåðïíÿ)

ßêîþ áóòè 
ãàëåðå¿ “Ëàâðà”

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

У серед в столич-
ній алереї "Лавра"
відб вся р лий
стіл на тем : "Я им
має б ти м ніци-
пальний центр
льт ри?". Галерея

"Лавра" за два
останніх ро и за-
явила про себе я
один із найа тивні-
ших і найдемо ра-
тичніших мистець-
их майданчи ів
Києва. Що робити
далі, в я ом на-
прям розвивати-
ся — ці та інші за-
питання часни и
р ло о стол ста-
вили один одном .

Íà ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ ó÷àñíèêàì ³ ãîñòÿì äèðåêòîð ãàëåðå¿ “Ëàâðà” À¿äà
Äæàíã³ðîâà ðîçïîâ³ëà ïðî çàäóì ñòâîðèòè íà áàç³ ãàëåðå¿ ìóëüòèêóëüòóð-
íèé ì³ñüêèé öåíòð; àíàëîãè òàêîãî öåíòðó ³ñíóþòü ìàéæå â êîæí³é ðîç-
âèíåí³é êðà¿í³. Ïîâàæí³ êóðàòîðè ïðèâàòíèõ ãàëåðåé, ïðåäñòàâíèêè Ñï³ë-
êè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè, äèðåêòîð ìóçåþ Ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà, àðò-êðè-
òèêè òà õóäîæíèêè âèñëîâëþâàëè ñâî¿ ³äå¿ ³ ì³ðêóâàííÿ ùîäî øëÿõ³â ðîç-
âèòêó öåíòðó. Õóäîæíèöÿ Æàííà Êàäèðîâà ââàæàº çà ïîòð³áíå ñòâîðåí-
íÿ â Êèºâ³ àðò-ìàéäàí÷èêà, íà ÿêîìó ðîçì³ñòèëèñÿ á ãàëåðå¿, ìàéñòåðí³
õóäîæíèê³â, ìóçèêàíò³â ³ ê³íîðåæèñåð³â, ÿê³ñíà ñòóä³ÿ çâóêîçàïèñó. Ó öüî-
ìó ¿¿ ï³äòðèìàëà êóðàòîð âèñòàâîê ÃîãîëüÔåñòó Êàòåðèíà Áî÷àâàð, ÿêà çà-
çíà÷èëà, ùî ãàëåðåÿ ìàº óí³êàëüíå ðîçòàøóâàííÿ òà ÷óäîâ³ ëîêàö³¿ äëÿ
ïðîâåäåííÿ ìàñøòàáíèõ àðò-ïðîåêò³â. Îëåêñ³é Ðîãîä÷åíêî ñêàçàâ, ùî ä³-
ÿëüí³ñòü ãàëåðå¿ “Ëàâðà” éîãî ö³ëêîì çàäîâîëüíÿº, à íàïðÿìîê ³äå¿ ðîç-
âèòêó — ëîã³÷íèé, à äî öüîãî ùå é òðåáà íàâ÷èòèñÿ çàðîáëÿòè.

Ãàëåðåÿ “Ëàâðà” — ºäèíà â Êèºâ³ ìóí³öèïàëüíà ãàëåðåÿ. Òîìó ïîòð³á-
íî ñåðéîçíî çàìèñëèòèñÿ íàä ñòâîðåííÿì óìîâ äëÿ çàñíóâàííÿ öåíòðó
êóëüòóðè, ÿêèé áè îá’ºäíàâ ð³çí³ íàïðÿìêè òà æàíðè ìèñòåöòâà ³ ïðàöþ-
âàâ áè íà ñòàòóñ ãàëåðå¿ òà ì³ñòà â ö³ëîìó. Ïðî öå âèñëîâëþâàëèñÿ êåð³â-
íèê ãàëåðå¿ “Àòåëüº-Êàðàñü” ªâãåí Êàðàñü ³ Îëåã Áàéøåâ. Ìàþ÷è äîñâ³ä
îðãàí³çàö³¿ ìóçè÷íèõ ïðîåêò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ñàìå ç àâàíãàðäíîþ ìóçèêîþ,
ªâãåí Êàðàñü òàêîæ çàïðîïîíóâàâ ðîçãëÿíóòè “Ëàâðó” ÿê àëüòåðíàòèâó ô³-
ëàðìîí³÷íî¿ çàëè, ÿêó çà÷èíåíî äëÿ ñèñòåìàòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ òàêèõ àêö³é.

Àðò-êðèòèê Àë³ñà Ëîæê³íà âèñòóïèëà çà òå, àáè “Ëàâðà” ï³äòðèìóâàëà
áóäü-ÿê³ îðèã³íàëüí³ ìèñòåöüê³ ïðîåêòè ïåðåäîâñ³ì ìîëîä³, â³äñòåæóâàëà
íàéö³êàâ³ø³ ïðîÿâè ì³ñüêî¿ êóëüòóðè é òâîð÷îñò³. À òàêîæ ÷³òêî ñôîðìó-
âàëà ñâîþ â³äîêðåìëåí³ñòü â³ä Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè, òîìó ùî íàçâà
“Ëàâðà” íå â³äïîâ³äàº çàêëàäåíîìó â í³é çì³ñòó.

Ïðî âàæëèâó ðîëü ìåä³à â ôîðìóâàíí³ òàêîãî öåíòðó êóëüòóðè íàãîëî-
ñèëà À¿äà Äæàíã³ðîâà. “Çðåøòîþ, “Ëàâðà” íàëåæèòü íàì ³ç âàìè, — ï³ä-
ñóìóâàëà âîíà, — ÿêîþ ìè ¿¿ çðîáèìî, òàêîþ ¿é ³ áóòè”

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ãàëåðåÿ ìèñòåöòâ 
“Ëàâðà” íàéáëèæ÷èì ÷àñîì 
çì³íèòü ñâîº îáëè÷÷ÿ
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Дире тор алереї “Лавра” Аїда Джан ірова


