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ОСН СПРИЯТИМУТЬ ВЛАДІ В УПРАВЛІННІ
СТОЛИЦЕЮ
Київ хоче стати зраз овим містом з діяльності
ор анів самоор анізації населення
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ЕЕ ХОТЕЛИ ВСЕ
Соро лет назад с онвейера сошла последняя
“Вол а” (ГАЗ-21) — автомобиль с оленем на апоте,
оторый стал символом целой эпохи

Ïðîäóêòîâ³ êðàìíèö³ 
“éäóòü ï³ä çåìëþ”
×åðåç âèñîê³ îðåíäí³ ñòàâêè ñòîëè÷í³ ïðîäìàãè îñåëÿþòüñÿ ó ï³äâàëàõ

Çà îñòàíí³õ äåñÿòü ðîê³â ³ç Õðåùàòèêà
çíèêëè òàê³ êðàìíèö³ ÿê “Îâî÷³”, “Õë³á”,
“Ìîëîêî”, ºäèíèé ó Êèºâ³ ñïåö³àë³çîâàíèé
ìàãàçèí ä³ºòè÷íèõ ïðîäóêò³â “Êóë³íàð³ÿ”.
Ê³ëüêà ðîê³â òîìó íà ïåðåòèí³ Õðåùàòèêà
é âóëèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî çàêðèëè
Öåíòðàëüíèé ãàñòðîíîì. Ó öåíòð³ ì³ñòà çà-
ëèøèëîñÿ ê³ëüêà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â.
Ñåðåä íèõ óö³ë³â ³ ãàñòðîíîì “Ìîðîç³â-
ñüêèé”, ùî íà ïåðåòèí³ âóëèöü Âîëîäèìèð-

ñüêî¿ ³ Ëüâà Òîëñòîãî. Îò ò³ëüêè íèí³ â³í
“òóëèòüñÿ” â ï³äâàë³, é ïîì³òèòè éîãî âæå
íå òàê ïðîñòî, ÿê ðàí³øå. Ç ïàðàäíîãî âõî-
äó áóä³âë³ á³ëüø í³æ äâà ðîêè ïðàöþº â³ä-
ä³ëåííÿ îäíîãî ³ç ñòîëè÷íèõ áàíê³â.

Íà ãîëîâí³é âóëèö³ Êèºâà ç ïðîäóêòî-
âèõ ìàãàçèí³â ëèøèëèñÿ ëèøå “Çëàãîäà”,
Billa òà ãàñòðîíîì “Õðåùàòèê”, ùî â³äíå-
äàâíà òàêîæ òîðãóº “ç ï³äâàëüíîãî ï³äï³ë-
ëÿ”. Íà ãîð³øí³õ ïîâåðõàõ ïðèãëåä³ëè ñî-

á³ ì³ñöå ³íø³ ìàãàçèíè. Òåïåð òóò ïðîäà-
þòü ïðîìèñëîâ³ òîâàðè, ñåðåä ÿêèõ îäÿã,
ïàðôóìè, ãîäèííèêè.

Ïðè÷åòí³ äî “ïåðåñåëåííÿ” îñîáè êà-
æóòü, ùî òàê çðó÷íî äëÿ ñàìèõ ïîêóïö³â.
Îäíàê ñïîæèâà÷³ ïåðåâàã íå îö³íèëè: ºäè-
íèé âõ³ä ó ï³äçåìíèé ì³í³-ìàðêåò — öå
êðóò³ ñõîäè ³ç òîðãîâî¿ çàëè íîâîñòâîðåíî-
ãî ìàãàçèíó â³äîìîãî áðåíäó. Ëþäÿì ³ç
îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè áåç ñòîðîííüî¿ äî-
ïîìîãè ïîòðàïèòè ñþäè äóæå ñêëàäíî.

Ó áóä³âë³ ï³ä íîìåðîì 13 íà Õðåùàòèêó
ãàñòðîíîì ïðàöþâàâ ìàéæå 30 ðîê³â. Ïðî
éîãî êîëèøíþ ðîçê³ø ³ç íîñòàëüã³ºþ çãà-
äóþòü êèÿíè: òðè ôàñàäí³ âõîäè, âèñîêà
ñòåëÿ ç ë³ïëåííÿì ³ øèðîêèé àñîðòèìåíò
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Âñüîãî çà ê³ëüêà ðî-
ê³â ìàãàçèí íåïîì³ðíî çâóçèâñÿ — ç îáîõ
áîê³â éîãî “îáñ³ëè” ìîá³ëüí³ òà ³íø³ êðàì-
íè÷êè. Ïîò³ì ïåðåïîëîâèíèâñÿ ó âèñîòó —
áóâ äîáóäîâàíèé “ñåðåäí³é ïîâåðõ”, íà
ÿêîìó òåïåð êàôåòåð³é.

Òàêà ñàìà äîëÿ ñï³òêàëà é ³íø³ ïðîäóê-
òîâ³ ìàãàçèíè â öåíòð³ Êèºâà: ¿õ çàì³íèëè
áóòèêè, ñïåö³àë³çîâàí³ êðàìíèö³, ñàëîíè

ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó. Ö³íè íà êîìåðö³éíó
íåðóõîì³ñòü íåïðèñòîéíî çðîñòàþòü, ³ ïðî-
äóêòîâ³ ìàãàçèíè íå çäàòí³ âèòðèìàòè
æîðñòêî¿ êîíêóðåíö³¿ ç “íå¿ñò³âíèìè” òîð-
ãîâèìè òî÷êàìè. Õî÷à äåÿê³ ï³äïðèºìö³
âñå-òàêè çíàéøëè âèõ³ä. Íàïðèêëàä, ó ï³ä-
âàë³ Áåññàðàáñüêîãî êâàðòàëó ìàãàçèí ïå-
ðåéøîâ íà “åë³òíó” ïðîäóêö³þ ç â³äïîâ³ä-
íèìè ö³íàìè òà àñîðòèìåíòîì. Òàê³ ñîá³
ïðîäóêòè äëÿ áàãàòèõ. À ùî ðîáèòè çâè-
÷àéíèì ìåøêàíöÿì ñòîëèö³?

Æîäí³ ìåãàñóïåðìàðêåòè çàì³íèòè çà-
òèøí³ ïðîäóêòîâ³ ìàãàçèíè íå çìîæóòü,
ïåðåêîíàí³ êèÿíè. Îñîáëèâî, ÿêùî öå ñòî-
ñóºòüñÿ öåíòðàëüíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ÷àñòèíè
ì³ñòà. Ïî-ïåðøå, ñòàðîâèííà àðõ³òåêòóðà
íå ïîòåðïèòü ìàñîâîãî âòðó÷àííÿ ñóïåð-
ìàðêåò³â. Ïî-äðóãå, íàâðÿä ÷è â ñåðö³ ñòî-
ëèö³ çíàéäåòüñÿ ñò³ëüêè â³ëüíî¿ ïëîù³. Ïî-
òðåòº, â ñóïåðìàðêåòàõ êðàùå ðîáèòè “ìà-
ñîâ³” ïîêóïêè. Ìàëî êîãî ïîðàäóº ïåð-
ñïåêòèâà éòè äî òàêîãî ìàãàçèíó çà áóõàí-
öåì õë³áà ÷è ê³ëîãðàìîì êðóïè.
Я місь а влада реа є на проблем і я і про-

пон є шляхи розв’язання, читайте на стор. 3.

1
8
0

Ô
îò

î 
Ì

è
êî

ëè
 Ò

È
Ì

×
ÅÍ

Ê
À

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

К пити хліба, моло а, м’яса в центрі ме аполіса... Д маєте, що може
б ти простіше? Хто спроб вав — пере онався: важ о знайти не лише
товар, а й сам рамницю. Кар оломний злет орендної плати за при-
міщення та стрім ий розвито мережі с пермар етів внесли власні
прав и на тор овельн мап міста. Прод тові ма азинчи и не витри-
мали он ренції ба атших оле і пост пилися “теплими” місцями
фешенебельним б ти ам і виш аним ресторанам. Дея і прод тові
полиці спорожніли назавжди, інші — “пішли під землю”, винайнявши
тор ов площ в підвалах.

Сво о час Центральний астроном, розташований центрі столиці, б в візитною арт ою для иян і остей міста
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Íà ¿æó äëÿ ä³òåé
ïîïðîñÿòü 
471 ìëí ãðí
Êè¿â çàïðîâàäèòü íîâ³ ïðàâèëà 
îðãàí³çàö³¿ õàð÷óâàííÿ 
â øêîëàõ ³ ñàäî÷êàõ
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

З наст пно о навчально о ро в иївсь их
ш олах і садоч ах од ватим ть за новими
правилами. Київрада розробляє Єдин ме-
тоди ор анізації харч вання для всьо о
міста. Тепер тендери стан ть жорст ішими:
лише я існі прод ти з мінімальною націн-
ою. На рі харч вання в ш олах і садоч ах
просять виділити 471 млн рн. На пряни и
та со и треба додат ово ще 600 тис. рн.
На дієтичне харч вання ще 18 млн рн.

Ì³ñüêà âëàäà ðîçðîáëÿº ªäèíó ïðîãðàìó îðãàí³çàö³¿
õàð÷óâàííÿ â äîøê³ëüíèõ ³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ ñòîëèö³. Â ê³íöåâîìó âèãëÿä³ âîíà çàïðàöþº
âæå ç íàñòóïíîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó, îäíàê îñíîâí³ çà-
ñàäè äîêóìåíòà ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ðîçãëÿíóëà âæå
â÷îðà. Ãîëîâà êîì³ñ³¿ Àëëà Øëàïàê ïîÿñíèëà âàæëèâ³ñòü
ïðîãðàìè. “Ïèòàííÿ äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ â íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ äîâîë³ ãîñòðå, à ðîçðîáêà ªäèíî¿ ïðîãðàìè îð-
ãàí³çàö³¿ öüîãî ïðîöåñó, ÿê í³êîëè, º àêòóàëüíîþ. Íà
æàëü, íà ñüîãîäí³ ñèòóàö³ÿ òàêà, ùî êîæåí ðàéîí ìàº
ñâî¿ ï³äõîäè, ñâî¿õ ðåàë³çàòîð³â ³ ñâî¿ ö³íè. Äåñü ïëà-
òÿòü á³ëüøå, à äåñü ãîäóþòü ã³ðøå. Öå íåïðàâèëüíî. Ìà-
þòü áóòè ºäèí³ ï³äõîäè äëÿ âñüîãî ì³ñòà ³ æîðñòê³ âè-
ìîãè, àáè õàð÷óâàííÿ ä³òåé áóëî ïîâíîö³ííèì ³ ÿê³ñ-
íèì”,— çàçíà÷èëà Àëëà Øëàïàê.

Ìèíóëîãî ðîêó ïðîêóðàòóðà ïåðåâ³ðèëà, ÿê ãîäóþòü ä³-
òåé ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Áóëî âèÿâëåíî ÷èñëåíí³ ïî-
ðóøåííÿ. Òîæ íàñòàâ ÷àñ çì³íþâàòè ïðàâèëà. Ìàñëà ó âî-
ãîíü ï³äëèâ òîé ôàêò, ùî ç âåðåñíÿ öüîãî ðîêó ä³òÿì ïå-
ðåñòàëè äàâàòè ïðÿíèêè òà ñ³ê. “Ð³÷ ó ò³ì, ùî çàâæäè â
Êèºâ³ õàð÷óâàííÿ ä³òåé áóëî êðàùèì, í³æ çàãàëîì â Óêðà-
¿í³. Ïðÿíèêè òà ñ³ê äàâàëè äîäàòêîâî äî îáîâ’ÿçêîâîãî
õàð÷óâàííÿ. Àëå öüîãî ðîêó áóëî óõâàëåíî ð³øåííÿ, ùîá
çàáåçïå÷èòè îáîâ’ÿçêîâó íîðìó, â³ä äîäàòêîâî¿ â³äìîâè-
òèñÿ. Áàòüêè ïî÷àëè ñêàðæèòèñÿ, áî âñ³ äî öüîãî çâèê-
ëè”,— ïîÿñíèëà ñèòóàö³þ ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà íàóêè Ãàííà Ðóäåí-
êî. ßêèì æå áóäå õàð÷óâàííÿ çà íîâèìè íîðìàòèâàìè?

Ïåðøå, ùî ö³êàâèòü ì³ñüêó âëàäó,— ùîá õàð÷³ áóëè
ÿê³ñíèìè. Íà ñüîãîäí³ ä³òåé ãîäóþòü ìàéæå 40 ð³çíèõ
ï³äïðèºìñòâ, ïîëîâèíà ç ÿêèõ íàëåæèòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³. Ïðîêóðàòóðà âèÿâèëà ÷èìàëî âèïàäê³â,
êîëè ì’ÿñî òà ðèáí³ ïðîäóêòè áóëè òàêèìè ëèøå çà íà-
çâàìè. Ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â àáî íå äàâàëè çîâñ³ì, àáî
âîíè òåæ áóëè íåÿê³ñíèìè. Ìàëî òîãî, ïîðö³¿ âàæèëè
ìåíøå, àí³æ ïîòð³áíî. Íîâà ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº
æîðñòê³ø³ óìîâè ïðîâåäåííÿ òåíäåð³â. Îêð³ì òîãî, äî
îðãàí³çàö³¿ äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ íå äîïóñòÿòü ò³ ï³äïðè-
ºìñòâà, ÿê³ âæå ïðîâèíèëèñÿ. ¯õ çàíåñóòü äî “÷îðíîãî
ñïèñêó”. Îäíî÷àñíî ç öèì ïëàíóþòü çàïðîâàäèòè ìî-
í³òîðèíã õàð÷îáëîê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

²íøå ïèòàííÿ ö³íà. Âèÿâëÿºòüñÿ, ç ãðîøåé, ùî çà-
êëàäåí³ íà õàð÷óâàííÿ, ëèøå íåçíà÷íà ÷àñòèíà ³äå íà
âëàñíå ¿æó. Á³ëüøó ÷àñòèíó âèòðà÷àþòü íà ïðèãîòóâàí-
íÿ òà òðàíñïîðòóâàííÿ. “Íàïðèêëàä, ÿêùî íà îá³ä âè-
ä³ëÿºòüñÿ 6,36 ãðèâí³, òî ç íèõ ÷îòèðè ãðèâí³ éäå íà ïðè-
ãîòóâàííÿ, à äâ³ ãðèâí³ — íà âëàñíå ¿æó. ×è ìîæíà ãî-
âîðèòè ïðî ïîâíîö³ííå õàð÷óâàííÿ çà òàê³ ãðîø³?”— ïî-
ÿñíþº Ãàííà Ðóäåíêî. ª ùå ïèòàííÿ òîðãîâåëüíî¿ íà-
ö³íêè. Íèí³ â Êèºâ³ âîíà ñòàíîâèòü 50 â³äñîòê³â. Òîá-
òî òå, ùî êîøòóº 60 êîï³éîê, ïðîäàþòü óæå çà 1,20 ãðí.
Äåïóòàòè ä³éøëè çãîäè ïåðåãëÿíóòè ìåæîâèé ìàêñè-
ìàëüíèé ðîçì³ð íàö³íêè ³ õî÷óòü, àáè âîíà ñòàíîâèëà
30 % ÷è íàâ³òü 20 %, íå á³ëüøå.

Äî ñëîâà, íà ïðîãðàìó õàð÷óâàííÿ çàãàëîì ïðîñÿòü
âèä³ëèòè 471 ìëí ãðí. Öüîãî ìàº ïîâí³ñòþ âèñòà÷èòè
íà ð³ê õàð÷óâàííÿ ä³òåé ó äèòñàäêàõ, øêîëàõ ³ øêîëàõ-
³íòåðíàòàõ.

Ùîïðàâäà, äî ö³º¿ ñóìè íå âíåñåíî ñóìíîçâ³ñí³ ñîêè
òà ïå÷èâî. Íà íèõ ïîòð³áíî ùå 600 òèñ. ãðí. Àëå êà-
æóòü, ùî íå âñ³ áàòüêè çà òàêèé äåñåðò, áî ä³òè ö³ ñî-
êè íå íàäòî ïîëþáëÿþòü. Ùå äîäàòêîâî 18 ìëí ãðí ìî-
æóòü ïîïðîñèòè íà ä³ºòè÷íå õàð÷óâàííÿ. Â ñòîëèö³ ìàé-
æå 70 òèñÿ÷ ä³òåé õâîð³þòü ³ ïåðåáóâàþòü íà äèñïàí-
ñåðíîìó îáë³êó. Ç íèõ ä³ºòè÷íå õàð÷óâàííÿ â øêîëàõ
îòðèìóâàëè ïðèáëèçíî 12—13 òèñÿ÷ îñ³á.

Íîâà ïðîãðàìà ñòàíå ñêëàäîâîþ ïðîãðàìè “Îñâ³òà”.
Àëëà Øëàïàê âèñëîâèëà ñïîä³âàííÿ, ùî â áþäæåò³ íà-
ñòóïíîãî ðîêó ãðîø³ íà õàð÷óâàííÿ ä³òåé çàêëàäóòü ó
ïîâíîìó îáñÿç³

ÎÑÍ ñïðèÿòèìóòü âëàä³ 
â óïðàâë³íí³ ñòîëèöåþ
Êè¿â õî÷å ñòàòè çðàçêîâèì ì³ñòîì ç ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

СС АА ММ ОО ВВ РР ЯЯ ДД УУ ВВ АА НН НН ЯЯ

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Ор ани самоор анізації насе-
лення (ОСН) же в найближ-
чом майб тньом мають ста-
ти “дви ном” розв’язання
ба атьох я ом нальних, та
і соціальних питань столиці. У
Києві діють 83 ОСН, і їхня
роль зросте ще й том , що
після адміністративної рефор-
ми та с ас вання райрад
Києві потрібно б де знайти
лан , я а об’єднає иян та
місь влад . Я це найліпше
зробити, радилися ерівни и
столичних ОСН та найвище
ерівництво міста під час
р ло о стол в мерії.

Ñüîìîãî ãðóäíÿ, ó Äåíü ïðàö³âíè-
ê³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, â
ÊÌÄÀ â³äáóâñÿ êðóãëèé ñò³ë “Îðãà-
íè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ — ïåð-
âèííà ëàíêà ñèñòåìè ì³ñüêîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ”. Ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷-
íèõ ÎÑÍ ïîä³ëèëèñÿ ç ì³ñüêîþ âëà-
äîþ ñâî¿ìè çäîáóòêàìè òà ïðîáëåìà-
ìè. Ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ
çàïåâíèâ êåð³âíèê³â öèõ îá’ºäíàíü,
ùî âëàäà ãîòîâà íå ëèøå äî ä³àëîãó ç
íèìè, à é äî êîíêðåòíî¿ (çîêðåìà é
ô³íàíñîâî¿) ï³äòðèìêè.

“Äëÿ ì³ñòà º äóæå âàæëèâèìè óñï³ø-
íà ä³ÿëüí³ñòü ³ ñòâîðåííÿ îðãàí³â ñàìî-
îðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ òà îá’ºäíàíü ñï³â-
âëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèí-
ê³â,— ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.— Óæå
íàñòóïíîãî ðîêó, ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ

áþäæåòó íà 2012 ð³ê, ìè ïðèéìàòèìå-
ìî â³ä ÎÑÍ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ ð³ç-
íîìàí³òí³ ïðîåêòè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³ ô³-
íàíñóâàííÿ. Ïðîòÿãîì íàñòóïíîãî ðî-
êó ìè ðîçðîáèìî íîâ³, ä³ºâ³ ìåõàí³çìè
ñï³âïðàö³ ì³ñüêî¿ âëàäè òà ÎÑÍ. Õî÷å-
ìî, àáè Êè¿â çà ÿêèéñü ÷àñ ñòàâ äëÿ
âñ³º¿ Óêðà¿íè ïðèêëàäîì òàêî¿ ðîáîòè”.

Çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâ-
ãèé íàãîëîñèâ, ùî ï³ñëÿ ë³êâ³äàö³¿
ðàéðàä (à ñàìå äåïóòàòè ðàéðàä áóëè
íàéïåðøèìè “êîíòàêòåðàìè” ì³æ
ëþäüìè òà ÐÄÀ) ¿õí³ ôóíêö³¿ ìîæóòü
ïåðåáðàòè íà ñåáå îðãàíè ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ íàñåëåííÿ. Îëåñü Äîâãèé çàïåâ-
íèâ, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì Êè¿âðàäà
çàòâåðäèòü íîâèé ñïðîùåíèé ³ ïðîçî-
ð³øèé ðåæèì äëÿ ñòâîðåííÿ ÎÑÍ.
Êð³ì òîãî, ñåêðåòàð Êè¿âðàäè âðó÷èâ

íàéàêòèâí³øèì ãîëîâàì ÎÑÍ ïîäÿêè
òà ïî÷åñí³ ãðàìîòè â³ä Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Ãîëîâà êîì³òåòó “Ðàäà ì³êðîðàéîíó
“Íèâêè” Òà¿ñ³ÿ Áàäèëåíêî ðîçïîâ³ëà,
ùî âæå ç äåñÿòîê ðîê³â òàê³ îá’ºäíàí-
íÿ îòðèìóþòü ì³í³ìàëüíó ô³íàíñîâó
ï³äòðèìêó â³ä âëàäè — ëèøå íà çàð-
ïëàòíþ òà îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
ïðèì³ùåíü, ó ÿêèõ âîíè ïðàöþþòü.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, çà äîáðå íàëàãîäæåíî¿
ðîáîòè ÎÑÍ áàãàòî ïèòàíü ìîæíà âè-
ð³øóâàòè íà ì³ñö³. Ó ñòàòóò³ ÎÑÍ
çàïèñàíî, ùî âîíè ìàþòü ïðàâî êîí-
òðîëþâàòè ä³ÿëüí³ñòü ÆÅÊ³â, ³ â òîé
æå ÷àñ íåìàº ìåõàí³çìó, ÿêèì ÷èíîì
öå ðîáèòè. ßêùî òàê³ òà ³íø³ ïðîãà-
ëèíè â çàêîíîäàâñòâ³ âèïèøóòü, òî
ÎÑÍ ñòàíóòü ñïðàâä³ ä³ºâèìè ïîì³÷-
íèêàìè ì³ñüêî¿ âëàäè íà ì³ñöÿõ

Äåïóòàòè ïîñòóïèëèñÿ 
ì³ñöÿìè øêîëÿðàì
Ó ñåñ³éí³é çàë³ ìåð³¿ â³äáóëîñÿ ïåðøå çàñ³äàííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñòàðøîêëàñíèê³â

Ó â³òàëüíîìó ñëîâ³ äî ó÷í³â ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé ñêàçàâ: “Àêòèâíà ìîëîäü — öå íîâå ïîêîë³ííÿ äå-
ïóòàò³â íå ëèøå ñòîëèö³, à é Óêðà¿íè. Õî÷ó âèñëîâèòè
âàì ïîäÿêó çà âàø³ ³í³ö³àòèâè, íàïîëåãëèâ³ñòü ³ ö³ëåñïðÿ-
ìîâàí³ñòü”. Îêð³ì öüîãî, â³í íàãîëîñèâ, ùî çâàííÿ ë³äå-
ðà íåñå íà ñîá³ âåëèêèé òÿãàð â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðîáîòó,
â÷èíêè ³ íàâ³òü æèòòÿ ëþäåé.

Çàñ³äàííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñòàðøîêëàñíèê³â â³äáóëîñÿ ï³ä ãî-
ëîâóâàííÿì Òåòÿíè Áàðàíîâè÷, ó÷åíèö³ ã³ìíàç³¿ ¹ 32. Ï³ñ-
ëÿ ðîáîòè ä³â÷èíà íå ñòðèìóâàëà åìîö³é: “ß æàõëèâî õâè-
ëþâàëàñÿ! Àëå ïîò³ì âçÿëà ñåáå â ðóêè. Äóæå ñïîäîáàëîñÿ
ñèä³òè ó ìåðñüêîìó êð³ñë³! Òåïåð õî÷ó ïîâåðíóòèñÿ ñþäè,
àëå âæå â ÿêîñò³ äåïóòàòà àáî íàâ³òü ìåðà”.

Äîïîâ³äàëè íà ³ìïðîâ³çîâàíîìó çàñ³äàíí³ Ñàìàðà Àáäó-
ëîâà, ó÷åíèöÿ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 224,
Ðîìàí Ãðèìàøåâè÷, ó÷åíü øêîëè ¹ 1, Ëþáîâ ×åòâåðè-
êîâà, ó÷åíèöÿ ã³ìíàç³¿ ¹ 283.

Íà çàâåðøåííÿ ðîáîòè íàéäîñòîéí³øèì ë³äåðàì øê³ëü-

íîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âðó÷èëè Ïîäÿêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè. Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ — Îëüãà Øê³ëü, Îëåêñàí-
äðà Êðàñíþê, Âàëåíòèíà Ñîòíèêîâà òà ³íø³.

Øêîëÿð³ ïîâ’ÿçàëè çàñòóïíèêó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Îëåñþ Äîâãîìó òà çàñòóïíèêó ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëåîí³-
äó Íîâîõàòüêó ð³çíîáàðâí³ ãàëñòóêè — ñèìâîëè òåðèòîð³-
àëüíèõ ðàéîí³â Êèºâà, ïîäÿêóâàëè ¿ì çà ìîæëèâ³ñòü ïðè-
ì³ðÿòè äî ñåáå ïîñàäó äåïóòàòà

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Більш я 120 чнівсь их лідерів рам ах
свят вання Дня місцево о самовряд вання
відвідали столичн мерію. Т т за частю за-
ст пни а Київсь о о місь о о олови — се ре-
таря Київради Олеся Дов о о, заст пни а о-
лови КМДА Леоніда Новохать а відб лося
І засідання місь ої ради старшо ласни ів. А -
тивісти швид о освоїлися на потенційних ро-
бочих місцях, працювали зла оджено, рішен-
ня хвалювали одно олосно.

Заст пни Київсь о о місь о о олови — се ретар Київради Олесь Дов ий вр чив
найа тивнішим оловам ор анів самовряд вання населення подя и та почесні рамоти
Київсь о о місь о о олови

У сесійній залі Київради в рам ах свят вання Дня місцево о
самовряд вання відб лося І засідання місь ої ради
старшо ласни ів
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Тетяна Я івна,
пенсіонер а:

— Та , звичайно,
бо Бессараб-
сь ий рино зна-
ходиться дале о,
а Центральний
астроном за-
рили. У центрі
лише одні б ти-
и. А ті іос и, я і

стоять на ожном році, сит ацію
не поліпш ють. Там ціни висо і —
хліб ошт є дорожче, ніж на о оли-
ці міста. А я ість прод ції не відпо-
відає ціні.

Валентина Оле сандрівна,
домо осподар а:

— Я в центрі б -
ваю рід о. Зви-
чайно, помітно,
що олишніх
прод тових ма-
азинів т т же
немає. Їх поза-
ривали, а примі-
щення продали

чи здали в оренд . А в тих іос ах,
що в центрі, неможливо щось при-
дбати — і доро о, і за я ість ніхто не
несе відповідальності, навіть че ів
не дають.

Ми ола ЗВОНАРЬОВ,
пенсіонер:

— Я прод ти в
центрі не п ю,
але люди, я і жи-
в ть на Хрещати-
, безперечно,

сти аються з цією
проблемою, бо
ма азини, я і б -
ли раніше, давно

зачинені. Том доводиться п ва-
ти прод ти хто де може. Ті, я і ма-
ють змо , то їздять с пов ватися
в с пермар ети — там і дешевше, і
вибір більший.

Тетяна ГЕРАСИМОВА,
пенсіонер а:
— Та , проб-

лема є, бо немає
старих ма азинів
і Центрально о
астроном . Ко-
лись на Басейній
та на розі П ш-
інсь ої б ли
продма и, де
можна б ло с питися недоро о. На-
томість стоять іос и, де можна при-
дбати хіба що вод та шо олад и й
незроз міло, с іль и вони там ле-
жать, і ціни саються.

Тетяна ЛЕБЕДИНСЬКА,
на овий співробітни ,
т рист а із Сан т-Петерб р а:
— У Києві про-

д ти ошт ють
д же доро о,
особливо в цен-
трі міста. Напри-
лад, хліб, моло-
о і банани т т
майже вдвічі до-
рожчі, ніж
Сан т-Петерб рзі.

Опит вала О сана ЛИСИНЮК,
“Хрещати ”

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è ïðîáëåìàòè÷íî êóïèòè ïðîäóêòè â öåíòð³ ì³ñòà?

Ó ïîøóêàõ õë³áà
Â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ Êèºâà áðàêóº 
ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â, ¿õ çàì³íèëè 
áóòèêè, ðåñòîðàíè òà áàðè
Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Хліба, а не видовищ про-
сять меш анці централь-
них столичних районів
місь ої влади. Пере он -
ють: центрі Києва бра-
є прод тових рамниць

приб дин ово о тип . Го-
ловне правління тор івлі
та поб т обіцяє змінити
сит ацію вже наст пно о
ро .

“За чотири моря”
по пач солі

Ëèøå çà îñòàíí³õ òðè ì³ñÿö³ äî
ñòîëè÷íîãî càll-öåíòðó íàä³éøëî
ïîíàä 50 çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ùî
ñòîñóþòüñÿ áðàêó ïðîäóêòîâèõ ìà-
ãàçèí³â ó ì³ñò³. Çîêðåìà, ïî Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîíó òàêèõ çàÿâ áó-
ëî 7, ïî Ïå÷åðñüêîìó — 12, ïî Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó òà Äí³ïðîâñüêîìó —
8. Ç³áðàíó ³íôîðìàö³þ ïðàö³âíèêè
càll-öåíòðó ñïðàâíî ïåðåäàþòü äëÿ
îçíàéîìëåííÿ òà ðåàãóâàííÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³ òà ïî-
áóòó. Ëþäè íàð³êàþòü: óçäîâæ äå-
ÿêèõ öåíòðàëüíèõ âóëèöü ì³ñòà íå-
ìàº æîäíî¿ ïðîäîâîëü÷î¿ êðàìíè-
ö³. Îäíà ³ç çàÿâíèöü çâåðíóëàñÿ äî
càll-öåíòðó ç ïðîõàííÿì äî âëàäè
â³äêðèòè õî÷à á îäèí ïðîäóêòîâèé
ìàãàçèí íà âóëèö³ Ïðîð³çí³é. Ç³
ñë³â æ³íêè, ó ¿¿ ì³êðîðàéîí³ òàêèõ
ìàãàçèí³â âçàãàë³ íåìàº. Ïîä³áí³
çâåðíåííÿ íàäõîäÿòü é â³ä ìåøêàí-
ö³â âóëèöü Ïóøê³íñüêî¿, Ãë³áîâà,
²íñòèòóòñüêî¿, Ìå÷íèêîâà, Ëèï-
ñüêî¿, Êëîâñüêîãî óçâîçó. Êèÿíè
ïðîñÿòü íàâ³òü íå â³äêðèòè, à ïî-
íîâèòè êîëèøí³ ìàãàçèíè. Çîêðå-
ìà ãàñòðîíîìè íà ïåðåõðåñò³ âó-
ëèöü Ïðîð³çíî¿ òà Ïóøê³íñüêî¿ ÷è
íà ²íñòèòóòñüê³é, 18-22.

Íàéãîñòð³øå ïðîáëåìó íåñòà÷³
ïðîäóêòîâèõ çàêëàä³â òîðã³âë³ â³ä-
÷óâàþòü ë³òí³ ëþäè. ̄ ì ñêëàäíî íå
ëèøå ä³ñòàòèñÿ ñóïåðìàðêåò³â, à é
âèñòîÿòè äîâãó ÷åðãó äî êàñ. “Íàé-
áëèæ÷èé ìàãàçèí “Ñ³ëüïî” ðîçòà-
øîâàíèé â³ä ìîãî áóäèíêó äîâîë³
äàëåêî. ß íå ìàþ çìîãè äî íüîãî
õîäèòè, ÿê ³ á³ëüø³ñòü ïåíñ³îíåð³â
òà ³íâàë³ä³â. Çàðàäè ïà÷êè ñîë³ ÷è
áóõàíöÿ õë³áà, áóâàº, ê³ëüêà ãîäèí
âèòðà÷àþ”, — ä³ëèòüñÿ æèòåëüêà
âóëèö³ Ïðåäñëàâèíñüêî¿ Âàëåíòè-
íà Ãðèãîðåíêî.

Æóðíàë³ñòè “Õðåùàòèêà” “ïðî-
ðåâ³çóâàëè” ïðîáëåìí³ âóëèö³ ñòî-
ëèö³. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, íà ïåðåòèí³
Ïðîð³çíî¿ òà Ïóøê³íñüêî¿ òàêè º
ïðîäìàã “Ñóç³ð’ÿ”. Íà äâåðÿõ âè-
â³øåíî ðîçêëàä ðîáîòè — ç 8.00 äî

21.00 ó áóäí³ òà ç 10.00 äî 21.00 ó
íåä³ëþ. Ï³ä ñëîâàìè “ïðàöþºìî
áåç ïåðåðâè òà âèõ³äíèõ” — ùå îä-
íà òàáëè÷êà, íà í³é ÷îðíèì ïî á³-
ëîìó: “Çà÷èíåíî”. ² çà÷èíåíî íå
òåïåð, à âæå äàâíî. Ïðî öå êðàñ-
íîìîâíî ñâ³ä÷àòü îáëóïëåí³ äâåð³
òà â³êíà, çàâ³øåí³ áðóäíèìè ïî-
ëîòíèùàìè òà ñòàðèìè ãàçåòàìè.
Í³÷èì ¿ñò³âíèì, ÿê êàæóòü, òóò ³
íå ïàõíå. Çàïèòóºìî â ïåðåõîæèõ,
äå ïîáëèçó ìîæíà õë³áà êóïèòè.
Íàì íåâïåâíåíî êèâàþòü ó ð³çíèõ
íàïðÿìêàõ, ðàäÿòü íà Ïóøê³íñüê³é
òà Ïðîð³çí³é ³ íå øóêàòè.

Íà âóëèö³ ²íñòèòóòñüê³é ñèòóàö³ÿ
ñõîæà. Òóò îñòàíí³é ïðîäìàã çàêðè-
ëè äâà ðîêè òîìó. Íà Âåëèê³é Æè-
òîìèðñüê³é çíàõîäèìî îäèí ïðî-
äóêòîâèé ì³í³-ìàðêåò ó ï³äâàë³.

Центральний
астроном
народиться вдр е?

Âíàñë³äîê ïðèâàòèçàö³¿ ê³ëüêà
ðîê³â òîìó ïðèïèíèâ ðîáîòó Öåí-
òðàëüíèé ãàñòðîíîì íà Õðåùàòè-
êó, 40-42. Ïðîòÿãîì äåñÿòèë³òü â³í
áóâ ñâîºð³äíîþ â³çèò³âêîþ ñòîëè-
ö³, éîãî ïîñëóãàìè êîðèñòóâàëèñÿ
òèñÿ÷³ êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà.

Çã³äíî ç äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðî-
äàæó â³ä 11 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó âëàñ-
íèêîì ïðèì³ùåíü ìàãàçèíó ñòàëî
ñï³ëüíå óêðà¿íñüêî-áåëüã³éñüêî-³ç-
ðà¿ëüñüêå ï³äïðèºìñòâî “Àðãî
Òðåéäèíã ËÒÄ”.

Ïèòàííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ öåí-
òðàëüíîãî ïðîäîâîëü÷îãî ìàãàçèíó
º ñîö³àëüíî âàæëèâèì äëÿ êèÿí.
Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, áó-
ä³âëþ öüîãî ãàñòðîíîìó íåâäîâç³
÷åêàþòü âåëèê³ çì³íè. Ñòîë³òíþ
ñïîðóäó â³äðåñòàâðóþòü ³ îáëàøòó-
þòü ó ¿¿ ñò³íàõ ñó÷àñíèé òîðãîâåëü-
íèé êîìïëåêñ, äî ñêëàäó ÿêîãî
óâ³éäå ³ ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí.

Подалі від
центральних
в лиць

Õë³á, ìîëîêî, êðóïè òà îâî÷³ —
á³ëüø í³æ ñêðîìí³ ïîáàæàííÿ ùî-
äî àñîðòèìåíòó ïðèáóäèíêîâèõ
êðàìíèöü. Ïðèñê³ïëèâ³øå êèÿíè
ñòàâëÿòüñÿ äî ÿêîñò³ é ö³íè òîâà-
ðó. Ìåøêàíö³ öåíòðàëüíèõ ðàéî-
í³â îáóðþþòüñÿ, ÷îìó çà îäèí ³ òîé
ñàìèé ïðîäóêò òóò äîâîäèòüñÿ ïëà-
òèòè á³ëüøå, í³æ â ³íøèõ ðàéîíàõ.

Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè ï³ä ¹ 1548 ì³ñüêäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³ÿì íàäàíî ïîâíîâàæåí-
íÿ ç ðåãóëþâàííÿ òîðãîâåëüíèõ
íàäáàâîê íà îñíîâí³ ïðîäîâîëü÷³
òîâàðè. Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì
ÊÌÄÀ, âñòàíîâëåíî ãðàíè÷íèé ð³-
âåíü òîðãîâåëüíî¿ íàäáàâêè: íà

êðóïè — 10 %, ìàêàðîíí³ âèðîáè
òà öóêîð — 12 %; ÿëîâè÷èíó, ñâè-
íèíó, õë³á — 15 %. Îäíàê îáìå-
æåííÿ íå ñòîñóþòüñÿ êîâáàñíèõ
âèðîá³â âèùîãî ´àòóíêó, ìîëîêà
æèðí³ñòþ ïîíàä 2,5 %, ñìåòàíè ç
ìàñîâîþ ÷àñòêîþ æèðó ïîíàä 
20 %, ñèðó êèñëîìîëî÷íîãî ç ìà-
ñîâîþ ÷àñòêîþ æèðó ïîíàä 9 %,
ìàñëà âåðøêîâîãî ç ìàñîâîþ ÷àñò-
êîþ 72,5 %, êðóï òà ìàêàðîííèõ
âèðîá³â øâèäêîãî ïðèãîòóâàííÿ.

Íà âñ³ ³íø³ ãðóïè òîâàð³â ö³íó
âñòàíîâëþº ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàí-
íÿ. Òîìó âîíà á³ëüøîþ ì³ðîþ çà-
ëåæèòü â³ä çàêóï³âåëüíî¿ âàðòîñò³
ïðîäóêòó, ïîòî÷íèõ âèòðàò (çîêðå-
ìà é íà îðåíäóâàííÿ ïëîù³) òà ïî-
ïèòó íàñåëåííÿ.

Íàðàç³ ðîçðîáëåíî ïðîåêò ïîñòà-
íîâè Êàáì³íó “Äåÿê³ ïèòàííÿ ö³-
íîóòâîðåííÿ íà îêðåì³ âèäè òîâà-
ð³â äëÿ îñíîâíèõ ñîö³àëüíèõ òà äå-
ìîãðàô³÷íèõ ãðóï íàñåëåííÿ”. Ñå-
ðåä ãîëîâíèõ ïóíêò³â äîêóìåíòà:
ðîçøèðåííÿ ïåðåë³êó ïðîäîâîëü-
÷èõ òîâàð³â, ö³íè íà ÿê³ ï³äëÿãàþòü
äåðæàâíîìó ðåãóëþâàííþ (â³ä 16
äî 30 íàéìåíóâàíü áåç îáìåæåíü
´àòóíêó òà æèðíîñò³). Äî ïåðåë³êó
òàêîæ âíåñåíî îâî÷³ (áîðùîâèé
íàá³ð), ðèáó ñâ³æó, îñåëåäö³ òà ³í-
ø³ òîâàðè ïåðøî¿ ïîòðåáè. Ïðîåêò
ïîñòàíîâè, îïðèëþäíåíèé íà îô³-
ö³éíîìó ñàéò³ Ì³í³ñòåðñòâà åêîíî-
ì³êè, ïðîõîäèòü ïðîöåäóðó ïðèé-
íÿòòÿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòó.

Ñàì³ ï³äïðèºìö³ âèïðàâäîâó-
þòüñÿ îðåíäíîþ ïëàòîþ çà ïðèì³-
ùåííÿ, ìîâëÿâ, ó öåíòð³ ñòîëèö³
âîíà ñóòòºâî âèùà, í³æ íà ïåðè-
ôåð³¿. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: îðåíäà íà
Õðåùàòèêó êîøòóº â ñåðåäíüîìó
600-800 ãðí çà ìåòð êâàäðàòíèé,
íà îêîëèöÿõ — 100-200 ãðí. Ïðè-
áóòîê ç ïðîäàæó ïðîäóêò³â õàð÷ó-
âàííÿ ó òîðã³âë³ ââàæàþòü íàéíèæ-
÷èì. Òà é ñàì òîâàð ìàº ñïåöèô³-
êó: íåçíà÷íèé òåðì³í ñïîæèâàííÿ
òà ðåàë³çàö³¿. Òîìó, çà ñëîâàìè ï³ä-
ïðèºìö³â, ¿ì äîâîäèòüñÿ àáî ö³íè
ï³äâèùóâàòè, àáî ïðàöþâàòè ïî-
äàë³ â³ä öåíòðàëüíèõ âóëèöü.

Я що вірити
статистиці,
то з ма азинами
в Києві “перебір”

Çà îô³ö³éíîþ ñòàòèñòèêîþ, ó Êè-
ºâ³ 64 òîðãîâèõ öåíòðè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 757 òèñ. êâ. ì, 1,9 òèñÿ÷³
çàêëàä³â ïðîäòîðã³âë³ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 574,8 òèñ. êâ. ì òà 3,4 òè-
ñÿ÷³ íåïðîäîâîëü÷èõ çàêëàä³â òîð-
ã³âë³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1188,8 òèñ.
êâ. ì. Íåâæå íà âñ³õ íå âèñòà÷àº?

Çàáåçïå÷åí³ñòü ì³ñòà êðàìíèöÿìè
âèçíà÷àºòüñÿ ê³ëüê³ñòþ òîðãîâåëü-
íî¿ ïëîù³ íà 1000 ãîðîäÿí. (Çà äà-

íèìè ñòàòèñòèêè íà 01. 10. 2010 â
Êèºâ³ ïðîæèâàº 2787 òèñÿ÷ îñ³á).
ÃÓ òîðã³âë³ é ïîáóòó ïîâ³äîìëÿº,
ùî íàðàç³ íà 1000 êèÿí ïðèïàäàº
ïðèáëèçíî 903 êâ. ì ïëîù³, ùî
çíà÷íî ïåðåâèùóº íîðìàòèâ. À â³í
âèçíà÷åíèé ó ìåæàõ 556 êâ. ì. Âè-
õîäèòü, æîäíî¿ ïðîáëåìè íåìàº?
Îñü ò³ëüêè ñòàòèñòèêó öþ âèâåäå-
íî ³ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ òîðãîâåëü-
íèõ ïëîù. À öå íå ëèøå ïðîäóêòî-
â³ ñóïåðìàðêåòè ³ êðàìíè÷êè, à é
âåëè÷åçí³ òîðãîâ³ öåíòðè, ìàãàçèíè
ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. ßêùî æ îá÷èñ-
ëèòè â³ä çàãàëüíî¿ ïëîù³ ëèøå ïðî-
äóêòîâèõ ìàãàçèí³â, òî ìàòèìåìî â
ê³ëüêà ðàç³â ìåíøèé ïîêàçíèê —
206,2 êâ. ì íà òèñÿ÷ó êèÿí. Øêî-
äà, ùî ïîð³âíÿòè éîãî õî÷à á ç ÿêè-
ìèñü íîðìàòèâàìè íå ìîæåìî. ¯õ,
âèÿâëÿºòüñÿ, ïðîñòî íåìàº.

Ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
ÃÓ òîðã³âë³ òà ïîáóòó Âàñèëü Ùåð-
áåíêî çàóâàæóº: “Ïîïðè õîðîøèé
ïîêàçíèê çàãàëîì ïî ì³ñòó, º ïðîá-
ëåìà ùîäî íåäîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³
çàêëàä³â òîðã³âë³ â éîãî öåíòðàëü-
í³é ÷àñòèí³ òà ì³êðîðàéîíàõ íîâî-
áóäîâ”. Ïðè÷èíà — ââåäåííÿ â
åêñïëóàòàö³þ íîâèõ áóäèíê³â áåç
îá’ºêò³â òîðãîâî-ïîáóòîâîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, à òàêîæ ïåðåñïåö³àë³çà-
ö³ÿ ìàãàçèí³â ï³ñëÿ ïðèâàòèçàö³¿.

Âîäíî÷àñ ôàõ³âö³ ïîâ³äîìëÿþòü,
ùî â ñ³÷í³ — æîâòí³ 2010 ðîêó â
ì³ñò³ çâåäåíî 5 çàêëàä³â òîðã³âë³ âå-
ëèêîãî ôîðìàòó, à òàêîæ â³äêðèòî
68 ³íøèõ ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â,
çîêðåìà â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ íà
âóëèöÿõ Âîðîâñüêîãî, 43-À, Ê³ê-
â³äçå, 19, Ê³êâ³äçå, 1/2, Ùîðñà, 15,
Ãîðüêîãî, 38-À.

Прод тові рамниці
стан ть домашніми

Íîâó òîðãîâåëüíó ìåðåæó “Äî-
ìàøí³é ìàãàçèí” ñòâîðåíî ð³-

øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ
2009 ðîêó. Àëå äîñ³ âîíà ôóíê-
ö³îíóº ëèøå íà ïàïåð³. Ðîçðîá-
íèêè ïåðåêîíóþòü: óæå ç íîâî-
ãî 2011 ðîêó ïðîåêò “ï³äå â ìà-
ñè”.

Çà äàíèìè ÃÓ òîðã³âë³ é ïî-
áóòó, êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
“Äîìàøí³é ìàãàçèí” â³äêðèòî ç
ìåòîþ ïîâí³øîãî çàäîâîëåííÿ
ïîïèòó íàñåëåííÿ íà ïðîäî-
âîëü÷³ òîâàðè ïåðøî¿ ïîòðåáè.
Îðãàí³çîâóâàòèìóòü òîðãîâåëü-
íèé ïðîöåñ ó òèì÷àñîâèõ ñïî-
ðóäàõ “êðîêîâî¿ äîñÿæíîñò³” äî
æèòëîâèõ ìàñèâ³â. Óæå íàâ³òü
ïîàäðåñíèé ñïèñîê ìàãàçèí÷è-
ê³â ñêëàäåíî.

Ì³ñüêà âëàäà âèñòóïèëà âëàñ-
íèêîì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, äå
âñòàíîâëþâàòèìóòü êðàìíè÷êè.
À ïèòàííÿ áóä³âíèöòâà, îáëàø-
òóâàííÿ ìàãàçèíó òà íàïîâíåí-
íÿ éîãî òîâàðîì çàëèøåíî çà
³íâåñòîðàìè.

Íà ñüîãîäí³ ÊÏ “Äîìàøí³é
ìàãàçèí” íàìàãàºòüñÿ çàëó÷èòè
äî ñï³âïðàö³ ³íâåñòîð³â Êè¿â-
ñüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿, Ïîëòàâ-
ñüêî¿, ×åðêàñüêî¿ îáëàñòåé. Ïî-
êè ëèøå àäì³í³ñòðàö³ÿ Êè¿â-
ñüêî¿ îáëàñò³ âèÿâèëà áàæàííÿ
³íâåñòóâàòè êîøòè ó â³äêðèòòÿ
9 ìàãàçèí³â ó òðüîõ ðàéîíàõ ì³ñ-
òà: Ñâÿòîøèíñüêîìó, Ïå÷åð-
ñüêîìó, Øåâ÷åíê³âñüêîìó.

Îð³ºíòîâíî íîâà òîðãîâåëüíà
ìåðåæà çàïðàöþº â 2011 ðîö³. À
äî òîãî êèÿíè âäîâîëüíÿòèìóòü-
ñÿ òèì, ùî ìàþòü: íàï³âï³äâàëü-
íèìè êðàìíè÷êàìè òà ãðàíä³îç-
íèìè ñóïåðìàðêåòàìè. “Äëÿ ÷î-
ãî òàê³ êðàéíîù³?” — äèâóºòü-
ñÿ æèòåëüêà Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó ²ííà Êîâàëü ³ ç íåòåð-
ï³ííÿì ÷åêàº â³äêðèòòÿ “Äî-
ìàøíüîãî ìàãàçèíó” íà Çîëîòî-
óñò³âñüê³é, 48/5
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На дверях продма "С зір`я", розташовано о на перетині Прорізної
та П ш інсь ої, вже не перший день висить таблич а «Зачинено».
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Сьо одні “Хрещати ” др є авторсь статтю Ві тора Стельмаха. Він д же любить автомобілі й по ожном з них читає історію. Реда ція че-
ає від ів читачів на цей матеріал.

Åå õîòåëè âñå
Ñîðîê ëåò íàçàä ñ êîíâåéåðà ñîøëà ïîñëåäíÿÿ “Âîëãà” (ÃÀÇ-21) — àâòîìîáèëü 
ñ îëåíåì íà êàïîòå, êîòîðûé ñòàë ñèìâîëîì öåëîé ýïîõè

Звездная болезнь
Îáðàç ìàøèíû ñ ïðûãàþùèì

îëåíåì íà êàïîòå ñòàë ÷óòü ëè
íå âèçèòíîé êàðòî÷êîé âòîðîé
ïîëîâèíû XX âåêà. Íà ïîñòñî-
âåòñêîì ïðîñòðàíñòâå, ðàçóìå-
åòñÿ. Ïåðâûå ñåðèéíûå “Âîëãè”
ïîÿâèëèñü â 1956 ãîäó è êðîìå
òåõíè÷åñêîãî ñîâåðøåíñòâà
îëèöåòâîðÿëè åùå è, òàê íàçû-
âàåìóþ, õðóùåñêóþ îòòåïåëü,
ñîâåòñêî-àìåðèêàíñêóþ äðóæáó,
âðåìåíà øïèîíñêèõ ñòðàñòåé è
çàïðåùåííîãî íà òåððèòîðèè
ÑÑÑÐ ðîê-í-ðîëëà.

Íåìíîãèå ïîìíÿò ñåãîäíÿ
èìåíà ñîçäàòåëåé 21-é “Âîëãè”,
õîòÿ ïî çàïàäíûì ìåðêàì îíè
âïîëíå ìîãëè áû ïîïàñòü íå
òîëüêî â ýíöèêëîïåäèè, íî è â
âèðòóàëüíûå çàëû íàöèîíàëü-
íîé àâòîìîáèëüíîé ñëàâû. Âå-
äóùèì êîíñòðóêòîðîì ïðîåêòà
áûë Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Íå-
âçîðîâ, äèçàéí ìàøèíû ðàçðà-
áàòûâàë Ëåâ Åðåìååâ, à â ñîñòà-
âå ðàáî÷åé ãðóïïû ðàáîòàëè èí-
æåíåðû-êîíñòðóêòîðû Áîðèñîâ,
Ñîëîâüåâ, Ýâàðò, Ëàïøèí è
Ìîêååâ. Èõ ñòàðàíèÿìè è áûë
íàéäåí óäà÷íûé êîìïðîìèññ
ìåæäó åâðîïåéñêîé è àìåðèêàí-
ñêîé øêîëîé àâòîìîáèëüíîãî
êîíñòðóèðîâàíèÿ. Õîòÿ íå îáî-
øëîñü è áåç ïðèâû÷íîãî äëÿ òî-
ãî âðåìåíè “÷óòêîãî ðóêîâîä-

ñòâà” ïàðòèè. Ïî ëåãåíäå, êîã-
äà ïåðâûå îïûòíûå àâòîìîáèëè
ïðåäñòàâëÿëè â Êðåìëå, îôîðì-
ëåíèå ïåðåäíåé ÷àñòè íå ïîíðà-
âèëîñü ìàðøàëó Æóêîâó. ×òî
áûëî íåëîãè÷íî. Âåäü äèçàéí
ðàäèàòîðíîé ðåøåòêè “Âîëãè”
ïî÷òè ïîëíîñòüþ ïîâòîðÿë ïðî-
âåðåííûå âðåìåíåì ëèíèè “Ïî-
áåäû” — äðóãîãî ñîâåòñêîãî
áåñòñåëëåðà (âïîñëåäñòâèè ëè-
öåíçèþ íà ïðîèçâîäñòâî “Ïî-
áåäû” äàæå êóïèëè ïîëÿêè è
ñòàëè âûïóñêàòü åå ïîä èìåíåì
“Âàðøàâà”). Òàê íà “ãðèëå”
ïåðâûõ ìîäåëåé “Âîëãè” ïîÿâè-
ëàñü ìàññèâíàÿ âûïóêëàÿ õðî-
ìèðîâàííàÿ çâåçäà, ïðîòèâ êî-
òîðîé ïîëêîâîäöó íå÷åãî áûëî
âîçðàçèòü. Ýòîò ñèìâîë ïðîäåð-
æàëñÿ äî 1958-ãî, à êîãäà Æó-
êîâ ïîïàë â îïàëó, ðåøåòêó ñî
çâåçäîé çàìåíèëà òàê íàçûâà-
åìàÿ àêóëüÿ ïàñòü ñ âåðòèêàëü-
íûìè “çóáàìè”-ïðîðåçÿìè.

С приветом
из Греции

Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî “âåð-
ñèé” ïî ïîâîäó òîãî, ñ êàêîé
àìåðèêàíñêîé ìîäåëè “ñëèçà-
ëè” âîëãîâñêèé äèçàéí, íî, êàê
ñâèäåòåëüñòâóåò èñòîðèÿ, îíè
ìàëîóáåäèòåëüíû. Õîòÿ áû ïî-
òîìó, ÷òî “Âîëãà” ñòàëà (è ïî-

Самый последний вариант “Вол и”, проработавший мно о лет в ачестве та си

Звезд на радиаторе “Вол а” пол чила бла одаря маршал Ж ов . Это сраз отп н ло иностранных по пателей, и
пришлось верн ться “а льем ос ал ”
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Âèêòîð ÑÒÅËÜÌÀÕ
“Õðåùàòèê”

Соро алетие о ончания
производства льтово о
советс о о автомобиля
"Вол а" (ГАЗ-21) вряд ли
то-ниб дь ром о отме-
чал. Да и не ром о — то-
же вряд ли. Есть подо-
зрения, что даже олле -
ционеры-вол ари "запа-
мятовали" эт р л ю
дат . Во вся ом сл чае,
нес оль о лет назад по-
л ве овой 50-летний
юбилей с момента зап с-
а в производство это о
автомобильно о шедевра
(пиш без тени иронии)
отмечали более чем
с ромно. Ни а их специ-
альных мероприятий на
ГАЗе (ныне Ниже ород-
с ий завод) по этом по-
вод не проводили. Шт
двадцать мос овс их
"Вол " проехало пробе-
ом до Нижне о, де
ним присоединилось еще
о оло пол сотни машин.
Вот и все торжества по
сл чаю юбилея о да-то
вели о о автомобиля. А
ведь вместе с "Вол ой",
оторая была мечтой ч ть
ли не всех советс их лю-
дей, безвозвратно исчез-
ло и прис щее том вре-
мени особое отношение
Автомобилю.



Хрещатик  8 грудня 2010 ААВВТТОО 55

êà îñòàåòñÿ) åäèíñòâåííûì ñî-
âåòñêèì àâòîìîáèëåì, ïîëó÷èâ-
øèì òèòóë åâðîïåéñêîãî “Àâòî-
ìîáèëÿ ãîäà”. Ïðîèçîøëî ýòî
íà Áðþññåëüñêîì àâòîñàëîíå â
1958-ì, ãäå “Âîëãà” (ÃÀÇ-21),
“×àéêà” (ÇÈË 111) è “Ìîñ-
êâè÷” â ñîñòàâå ñîâåòñêîé ýêñ-
ïîçèöèè ñòàëè îáëàäàòåëÿìè
Ãðàí-ïðè. Âðÿä ëè çà ïðåäåëà-
ìè ïðîñîâåòñêîãî Ñîâåòà Ýêî-
íîìè÷åñêîé Âçàèìîïîìîùè
ìîãëè ïîêðèâèòü äóøîé è ïðè-
çíàòü, ÷òî “Âîëãà” õîòü â ÷åì-
òî ëó÷øå òîãäàøíåãî “Ìåðñåäå-
ñà”, åñëè áû òàê íå áûëî íà ñà-
ìîì äåëå. Êñòàòè, è âûñòàâêà
àìåðèêàíñêèõ àâòî (íà êîòîðîé
òåîðåòè÷åñêè ìîæíî áûëî ïîä-
ñìîòðåòü êàêèå-íèáóäü äèçàé-
íåðñêèå èëè èíæåíåðíûå ðåøå-
íèÿ) ïðîøëà â Ìîñêâå òîëüêî â

1959-ì. Îíà òîæå ñòàëà äëÿ
ÑÑÑÐ ïåðâîé è ïîñëåäíåé.

Ñåêðåò ìîäíîé äëÿ òîãî âðå-
ìåíè “àìåðèêàíñêîé” âíåøíî-
ñòè â òîì, ÷òî Àíäðåé Ëèïãàðò,
êîòîðûé íà÷èíàë ðàáîòó íàä
ïðîåêòîì “Ì-21” (âïîñëåäñòâèè
“Âîëãà”), â ñâîå âðåìÿ ïðîõîäèë
ñòàæèðîâêó íà çàâîäàõ Ford â
Àìåðèêå. Òàê ÷òî “Âîëãó” âïîë-
íå ìîæíî ñ÷èòàòü àâòîìîáèëåì
îðèãèíàëüíûì è, êàê ëþáèëè
ãîâàðèâàòü â òå ãîäû, î÷åíü ïðà-
âèëüíûì è ñâîåâðåìåííûì.

Ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûé
äëÿ ÃÀÇ-21 äâèãàòåëü îáúåìîì
ïî÷òè 2,5 ëèòðà ðàçâèâàë àæ 70
ëîøàäèíûõ ñèë. Îí ïîòðåáëÿë
íà 100 êì ïóòè 13-14 ëèòðîâ íå-
äîðîãîãî áåíçèíà è ìîã ïðîáå-
ãàòü äî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
200 òûñ. êì. Íåìàëî, ñ ó÷åòîì

êà÷åñòâà íàøèõ äîðîã, óñëîâèé
ýêñïëóàòàöèè è ñåðâèñà. Ê ñëî-
âó, èìåííî áëàãîäàðÿ ñåðâèñó, à
òî÷íåå — åãî îòñóòñòâèþ, íà
“Âîëãå” íå ïðèæèëàñü àâòîìà-
òè÷åñêàÿ òðàíñìèññèÿ. Äà-äà —
íàñòîÿùàÿ, ïåðâàÿ â Ñòðàíå Ñî-
âåòîâ àâòîìàòè÷åñêàÿ êîðîáêà
ïåðåäà÷, ñäåëàííàÿ ïî îáðàçöó
ôîðäîâñêîãî 3-ñòóïåí÷àòîãî
“àâòîìàòà” Fordmatic. Ñ ÀÊÏ
ñäåëàëè 700 ìàøèí, íî ÷àñòûå
ïîëîìêè ýòîé äèêîâèíêè èç-çà
ïëîõîãî îáñëóæèâàíèÿ âïîñëåä-
ñòâèè çàñòàâèëè ïîëíîñòüþ ïå-
ðåéòè íà ìåõàíè÷åñêóþ ÊÏ. Åå
ðó÷êà ðàñïîëàãàëàñü ïîä ðóëå-
âûì êîëåñîì, ÷òî ïîçâîëÿëî
“Âîëãå”, ïî ìîäå àìåðèêàíñêèõ
àâòî òîãî âðåìåíè, èìåòü ñïåðå-
äè âìåñòî äâóõ ðàçäåëüíûõ ñè-
äåíèé öåëüíûé øèðîêèé äèâàí.

Âñå àâòîìîáèëè óæå â ñòàí-
äàðòíîé êîìïëåêòàöèè îñíàùà-
ëèñü ïîõîæèì íà êàìèí òðåõ-
äèàïàçîííûì ðàäèîïðèåìíèêîì
è áîëüøèìè êðóãëûìè ÷àñàìè ñ
êðóïíîé íàäïèñüþ “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ”. Êàê-íèêàê “Âîëãà”
ýêñïîðòèðîâàëàñü â 75 ñòðàí
ìèðà. Ñìåøíî ñêàçàòü, íî ñà-
ìûå ëåñòíûå îòçûâû èç-çà ãðà-
íèöû 21-ÿ ïîëó÷èëà îò ãðå÷å-
ñêèõ òàêñèñòîâ. Â îñíîâíîì çà
íåïðèõîòëèâîñòü, äóáîâóþ íå-
óáèâàåìîñòü, èñêëþ÷èòåëüíóþ
ðåìîíòîïðèãîäíîñòü è ïðîõîäè-
ìîñòü. Âåäü â àâòîìîáèëü ïî
ÃÎÑÒàì çàëîæèëè çàïàñ ïðî÷-
íîñòè â íåñêîëüêî ðàç — ñïåöè-
àëüíî äëÿ ñîâåòñêîãî áåçäîðî-
æüÿ.

Советс ий
символизм

Â ÑÑÑÐ “Âîëãà” òàêæå ðàáî-
òàëà êàê òàêñè. Îíà æå âîçèëà
ïàðòèéíóþ íîìåíêëàòóðó, áûëà
ñêîðîé ïîìîùüþ, òðàíñïîðòîì
ïðîôåññîðîâ, àêàäåìèêîâ è íà-
ðîäíûõ àðòèñòîâ. Ðÿäîâûå òðó-
æåíèêè Ñòðàíû Ñîâåòîâ (êîòî-
ðûå, êàê èçâåñòíî, â áóëî÷íóþ
íà òàêñè íå åçäÿò) çàïðîñòî êó-
ïèòü ñåáå “Âîëãó” íå ìîãëè.

Ñòîèëà îíà â 1965 ãîäó, â ñàìîé
äîðîãîé ýêñïîðòíîé ìîäèôèêà-
öèè (85 ë. ñ.), 6455 ðóáëåé. À ñ
ïèæîíñêèì äâóõöâåòíûì êóçî-
âîì — åùå íà 270 ðóáëåé äîðî-
æå. Ïðè ñðåäíåé çàðïëàòå èí-
æåíåðà â 120 ðóáëåé, à ðàçíîðà-
áî÷åãî — 60—70 ðóáëåé â ìå-
ñÿö — ýòî áûëè íåìàëûå äåíü-
ãè.

Íî äàæå íå â äåíüãàõ áûëî äå-
ëî: çà “Âîëãîé” íàäî áûëî íå-
ñêîëüêî ëåò ñòîÿòü â î÷åðåäè. È
â î÷åðåäü ýòó çàïèñûâàëè òîëüêî
äîñòîéíûõ — ïåðåäîâèêîâ è ãå-
ðîåâ. Âñåì îñòàëüíûì ýòîò àâòî-
ìîáèëü áûë “íå ïî ÷èíó”, è ïî-
òîìó ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèå ãðàæ-
äàíå ðåàëüíî ìîãëè ïðèîáðåñòè
òîëüêî á/ó ìàøèíó. ×òî, âïðî-
÷åì, òîæå ñ÷èòàëîñü áîëüøîé
óäà÷åé. Òàê âîëãàðè, êàê ñòàëè ñî
âðåìåíåì íàçûâàòü âëàäåëüöåâ
“Âîëã”, ñòàëè îòäåëüíîé è ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé êàòåãîðèåé íàñåëå-
íèÿ — íå áåäíîé, ðàáîòÿùåé è
ñìåêàëèñòîé. ×åðíàÿ èëè áåëàÿ
“Âîëãà” — ýòî îñîáûé ðàçãîâîð
äëÿ òåõ âðåìåí: íå÷òî âðîäå øåñ-
òèñîòîãî “Ìåðñà” — íå òðåáó-
þùåå äîêàçàòåëüñòâ âûðàæåíèå
ñòàòóñà.

Ñåãîäíÿ òî âðåìÿ óæå êàæåò-
ñÿ êàêèì-òî íåíàñòîÿùèì, à îò-
íîøåíèå ê “Âîëãå” ñòàëî äâîé-
ñòâåííûì. Êàê æèëîñü áîëü-
øèíñòâó ëþäåé â 60-70-å ãîäû
ïðîøëîãî âåêà ñóäÿò, â îñíîâ-
íîì, ïî ñòàðûì ôèëüìàì:
“Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà”, “Áåðå-
ãèñü àâòîìîáèëÿ”, “Òðè òîïîëÿ
íà Ïëþùèõå”, “Îøèáêà ðåçè-
äåíòà”, “À ÿ èäó-øàãàþ ïî Ìîñ-
êâå”. È â êàæäîì èç íèõ “Âîë-
ãà” ñ ïðûãàþùèì õðîìèðîâàí-
íûì îëåíåì íà êàïîòå — ÷óòü ëè
íå ãëàâíûé ãåðîé. Äåéñòâèòåëü-
íûé, íåîñïîðèìûé ãåðîé òîãî
âðåìåíè. Î “Âîëãå” òîãäà ìå÷-
òàëè ïðàêòè÷åñêè âñå. Âåäü, ïî
áîëüøîìó ñ÷åòó, â àâòîìîáèëü-
íîì ñìûñëå ìå÷òàòü òîãäà áûëî
îñîáî íå î ÷åì.

Ìàøèíà ñ îëåíåì íà êàïîòå
óíåñëà ñ ñîáîé öåëóþ ýïîõó íà-
øåãî îòíîøåíèÿ ê Àâòîìîáèëþ
êàê ê ÷åìó-òî èñêëþ÷èòåëüíîìó,
äîñòóïíîìó èçáðàííûì íàðîä-
íûì ãåðîÿì. Âìåñòå ñ “Âîëãîé”
óøëè â ïðîøëîå ñåðâèñ “íà êî-
ëåíêå”, ñòàíöèè ÒÅÕîáñëóæèâà-
íèÿ, íà êîòîðûõ “ÒÅÕ” îáñëó-
æèâàëè, à “ÝÒÈÕ” — íåò, è ñëå-
ïàÿ âåðà â òî, ÷òî íàøè àâòîìî-
áèëè — ñàìûå ëó÷øèå. È ýòî òî,
ñ ÷åì ðàññòàâàòüñÿ ñîâñåì íå
æàëêî.

Ïîñëåäíèé ÃÀÇ-21 áûë âûïó-
ùåí 15 èþëÿ 1970 ãîäà. “Âîëãà”
ïðîäåðæàëàñü íà êîíâåéåðå íå-
ïîëíûõ 15 ëåò, ðàáîòàÿ, òàê ñêà-
çàòü, “âî âñåõ ñôåðàõ ñîâåòñêîé
æèçíè”. Ïîýòîìó ïðåêðàùåíèå
ïðîèçâîäñòâà ñîâñåì íå îçíà÷à-
ëî èñ÷åçíîâåíèÿ àâòîìîáèëÿ. Îí
ðåçâî áåãàë ïî íåîáúÿòíûì ïðîñ-
òîðàì è ïðîäîëæàë ïîëüçîâàòüñÿ
ñïðîñîì åùå ëåò äåñÿòü-ïÿòíàä-
öàòü, îñòàâàÿñü ñèìâîëîì áëàãî-
ïîëó÷èÿ âïëîòü äî ïîÿâëåíèÿ
ïåðâûõ èíîìàðîê

В два цвета о рашивали специальный э спортный вариант “Вол и”. На сним е тот вариант, оторый оснащался
автоматичес ой ороб ой передач

Спереди “Вол и”, а амери анс их авто, было не два сиденья, а сплошной диван

Головне правління охорони здоров’я Київсь ої місь ої державної
адміністрації та Київсь а місь а профспіл а працівни ів охорони здо-
ров’я с м ють з привод передчасної смерті видатно о фахівця та ор-
анізатора системи охорони здоров’я, а адемі а Національної а аде-
мії медичних на У раїни Юрія Про оповича Спіжен а. Висловлю-
ємо либо е співч ття сім’ї та близь им.
Юрій Про опович б в ордістю раїнсь ої медицини, представни-
ом по оління меди ів, я і б д вали спочат радянсь медицин , а
потім стояли біля вито ів молодої У раїнсь ої держави.
Юрій Спіжен о пройшов неле ий, але славний шлях від лі аря-хі-

р р а Іванопільсь ої дільничної лі арні Ч днівсь о о район до мініс-
тра охорони здоров’я У раїни, члена Президії Верховної Ради, олови
омісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства.
Висо о валіфі ований фахівець ал зі хір р ії та лімфоло ії, на о-

вець, засновни єдиної в У раїні ліні и, оснащеної іберножем для ви-
далення он оп хлин, ромадсь ий діяч. Юрій Про опович належав до
о орти фахівців, я і віддають сі свої сили в ім’я здоров’я та дов о-
ліття людей.
Світла пам’ять про Юрія Про оповича назавжди збережеться сер-

цях всіх, хто йо о знав та працював разом з ним.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про призначення премії Київського міського голови 
студентам міста

Розпорядження № 849 від 22 листопада 2010 року

Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 12.11.2002 № 330 "Про премію Київсько�
го міського голови студентам міста" (із змінами та доповненнями), на виконання підпункту 4.2 пункту 2.4
розділу 2 Загальноміської комплексної програми "Сім'я, діти, молодь міста Києва. 2009—2011", затвер�
дженої рішенням Київської міської ради від 19.02.2009 № 58/1113 та з метою матеріальної підтримки сту�
дентів вищих навчальних закладів м. Києва, які успішно навчаються, здійснюють наукові дослідження і вже
досягли значних результатів:

1. Призначити 60 премій Київського міського голови сту�
дентам вищих навчальних закладів м. Києва І—ІV рівнів ак�
редитації в розмірі 75 неоподаткованих мінімумів доходів
громадян згідно з додатком.

2. Головному управлінню у справах сім'ї та молоді вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) профінансувати видатки на виплату пре�
мій Київського міського голови студентам міста в межах бю�
джетних призначень на відповідні цілі, затверджених в місь�
кому бюджеті м. Києва на 2010 рік по Головному управлінню.

3. Заступникам голови Київської міської державної ад�
міністрації згідно з розподілом обов'язків прийняти рі�
шення щодо висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Новохатька Л. М.

Голова Л. Черновець ий

Про призначення стипендії Київського міського голови
студентам міста

Розпорядження № 850 від 22 листопада 2010 року

Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 12.11.2002 № 331 "Про стипендію Київ�
ського міського голови студентам міста" (із змінами та доповненнями), на виконання підпункту 4. 2 пунк�
ту 2. 4 розділу 2 Загальноміської комплексної програми "Сім'я, діти, молодь міста Києва. 2009—2011",
затвердженої рішенням Київської міської ради від 19.02.2009 № 58/1113 та з метою матеріального за�
охочення студентів вищих навчальних закладів м. Києва до відмінного навчання та активної громадської
діяльності:

1. Призначити 150 стипендій Київського міського голови
студентам вищих навчальних закладів м. Києва І—IV рівнів ак�
редитації в розмірі 300 (триста) гривень на місяць, починаючи
з вересня 2010 року по серпень 2011 року згідно з додатком.

2. Головному управлінню у справах сім'ї та молоді вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) профінансувати видатки на виплату
стипендій Київського міського голови студентам міста в ме�
жах бюджетних призначень на відповідні цілі Головного
управління на 2010—2011 роки.

3. Заступникам голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов'язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Новохатька Л. М.

Голова Л. Черновець ий

1. Встановити тарифи на послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій, які надаються житло�
во�експлуатаційними організаціями комунальної форми
власності, житлово�будівельними кооперативами, об'єднан�
нями співвласників багатоквартирних будинків, іншими ба�
лансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними
особами або управителями жилих будинків по кожному бу�
динку окремо, що додаються.

2. Відповідно до пункту 1 цього розпорядження вилучи�
ти позицію 6 з Тарифів на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій для житлово�будівель�
них кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартир�
них будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків,
уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків,
погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

31.08.2010 № 686 "Про погодження тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та
внесення змін до розпоряджень виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 30.06.2009 № 760 від 31.08.2009 № 979".

3. Взяти до відома, що споживачам, квартири яких облад�
нані засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій щомісячно додається вартість витрат з проведення
їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому чис�
лі демонтажу, транспортуванню та монтажу після повірки.

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

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про встановлення тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій 

і внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 31.08.2010 № 686

Розпорядження № 948 від 10 листопада 2010 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про житлово�комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльно�
сті за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій",
постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 "Про затвердження Порядку формування та�
рифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про на�
дання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами та доповненнями),
наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176
"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утри�
манні будинків і прибудинкових територій", наказу Державного комітету України по житлово�комунально�
му господарству від 04.08.97 № 59 "Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для ро�
бітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду" з метою надання на належно�
му рівні послуг, для забезпечення санітарно�гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків. і
споруд та прибудинкових територій з урахуванням типового переліку послуг з утримання будинків і спо�
руд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про встановлення тарифів на послуги 
з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій та їх структури 
і внесення змін до розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 30.06.2009 № 760,

від 31.08.2009 № 979, від 17.11.2009 № 1292, 
від 30.11.2009 № 1334

Розпорядження № 933 від 10 листопада 2010 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про житлово�комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльно�
сті за несвоєчасне внесення плати, за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових терито�
рій", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 "Про затвердження Порядку формуван�
ня тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами та доповненнями),
наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176
"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утри�
манні будинків і прибудинкових територій", наказу Державного комітету України по житлово�комунально�
му господарству від 04.08.97 № 59 "Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для ро�
бітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду", з метою надання на належно�
му рівні послуг, для забезпечення санітарно�гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і спо�
руд та прибудинкових територій з урахуванням типового переліку послуг з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій та відшкодування економічно обґрунтованих витрат, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,
які надаються житлово�експлуатаційними організаціями ко�
мунальної форми власності, житлово�будівельними коопе�
ративами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних
будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків,
уповноваженими ними особами або управителями жилих
будинків по кожному будинку окремо, що додаються.

2. Взяти до відома, що споживачам, квартири яких об�
ладнані засобами обліку холодної та гарячої води, до тари�
фів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин�
кових територій щомісячно додається вартість витрат з про�
ведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту,
у тому числі демонтажу, транспортуванню та монтажу піс�
ля повірки.

3. Відповідно до пункту 1 цього розпорядження:
— вилучити позиції № 14, № 76, № 92, № 93, № 94 з Та�

рифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин�
кових територій для житлово�будівельних кооперативів, об'�
єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших ба�
лансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб
або управителів жилих будинків, погоджених розпоряджен�
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 30.06.2009 № 760 "Про пого�
дження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій" (зі змінами і доповненнями);

— вилучити позиції № 139, № 261, № 301, № 310, № 353,
№ 432, № 514, № 515, № 516, № 517, № 637, № 750,
№ 751, № 756, № 759, № 772, № 777, № 797, № 827, № 835,
№ 838, № 845, № 846, № 870, № 871, № 920, № 921, № 924
з Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при�
будинкових територій для житлово�будівельних кооперати�
вів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та
інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених
ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених роз�
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 № 979
"Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами і допов�
неннями);

— вилучити позиції № 28, № 40, № 43, № 45 з Тари�
фів на послуги з утримання будинків і споруд та прибу�
динкових територій, які надаються житлово�будівельними
кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквар�
тирних будинків та іншими балансоутримувачами жилих
будинків, уповноваженими ними особами або управите�
лями жилих будинків, погоджених розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17.11.2009 № 1292 "Про по�
годження тарифів на послуги з утримання будинків і спо�
руд та прибудинкових територій" (зі змінами і доповнен�
нями);

— вилучити позиції № 22, № 95 з Тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
для житлово�будівельних кооперативів, об'єднань спів�
власників багатоквартирних будинків та інших балансоут�
римувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або
управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 30.11.2009 № 1334 "Про

погодження тарифів на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій" (зі змінами і допов�
неннями).

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

Голова Л. Черновець ий



За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�
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ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�підс�м�и�проведення��он��рс��№47-0�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.

1 Нежиле�приміщення�площею�800,8��в.м�-

Андріївсь�ий��звіз,�36,�літ.А�-�ФОП�Маз�р

В.О.

2 Нежилий�б�дино�� площею�741,4� �в.м� -

Андріївсь�ий� �звіз,� 5/31� -� ТОВ “Ма�сіма

Капітал”

3 Нежиле�приміщення�площею�239,8 �в.м�-

Володимирсь�ий��звіз,�2,�літ.А�-�Держав-

на�а�ціонерна��омпанія�“Національна�ме-

режа�а��ціонних�центрів”

4 Нежиле� приміщення� за'альною� площею

120,0� �в.м� -�Озеро� “П�ща�Водиця”� (7-8

Лінія),�б/н2,�б/н3�-�ФОП�Маз�р�В.О.

5 Частина�вестибюлю�№2�площею�1,0 �в.м

-�Станція�метро�“А�адеммістеч�о”,�б/н�-

СПД-ФО�Стецю��І.В.

6 Частина�вестибюлю�№1�площею�1,0��в.м

-�Станція�метро�“А�адеммістеч�о”,�б/н�-

СПД-ФО�Стецю��І.В.

7 Частина�підземно'о�переход��(вестибюль

№1�та�№2)�площею�7,35��в.м� -�Станція

метро� “А�адеммістеч�о”,� б/н� -СПД-ФО

Стецю��І.В.

8 Частина� вестибюлю�площею�2,0� �в.м� -

Станція�метро�“Арсенальна”,�б/н�-�ПП�“А�-

тив�плюс”

9 Частина� вестибюлю�площею�2,79 �в.м� -

Станція�метро�“Арсенальна”,�б/н�-�ПП�“А�-

тив�плюс”

10 Частина� вестибюлю� за'альною� площею

20,76��в.м�-�Станція�метро�“Арсенальна”,

б/н�-�ПП�“А�тив�плюс”

11 Частина�вестибюлю�(вихід�№3�та�№4)�за-

'альною�площею�1,0��в.м�-�Станція�мет-

ро�“Берестейсь�а”,�б/н�-�ТОВ�“Джі-Бі-Ем-

Фінанс”

12 Частина� підземно'о� переход�� площею

1,05��в.м�-�Станція�метро�“Берестейсь�а”,

б/н�-�ТОВ�“Дж.-Бі-Ем-Фінанс”

13 Частина�переход��(вихід�№1�та�№2)�пло-

щею�2,0� �в.м� -�Станція�метро� “Берес-

тейсь�а”,�б/н�-�ТОВ�“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

14 Частина�вестибюлю�№1�за'альною�пло-

щею� 1,0� �в.м� -� Станція� метро� “Бо-

риспільсь�а”,� б/н� -� ЗАТ� “У�раїнсь�ий

фінансово-інвестиційний�союз”

15 Частина� підземно'о� переход�� площею

49,16� �в.м� -� Станція� метро� “Бо-

риспільсь�а”,� б/н� -� ЗАТ� “У�раїнсь�ий

фінансово-інвестиційний�союз”

16 Частина� переход�� за'альною� площею

1,0 �в.м�-�Станція�метро�“Вирлиця”,�б/н�-

ЗАТ “У�раїнсь�ий�фінансово-інвестицій-

ний�союз”

17 Частина�переход��(перший�вихід)�площею

2,0��в.м�-�Станція�метро�“Гідропар�”,�б/н

-�ТОВ�“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

18 Частина�вестибюлю�№2�підземна�станція

площею�20,0��в.м�-�Станція�метро�“Героїв

Дніпра”,�б/н�-�ФОП�Маз�р�В.О.

19 Частина�вестибюлю�№2�площею�2,0 �в.м

-� Станція� метро� “Дарниця”,� б/н� 2� -

ТОВ “М�КОНСАЛТИНГ”

20 Частина�вестибюлю�№2�за'альною�пло-

щею�60,0��в.м�-�Станція�метро�“Дарниця”,

б/н�2�-�ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

21 Частина� вестибюлю�площею�2,0� �в.м� -

Станція�метро�“Дніпро”,�б/н�-�ТОВ�“Джі-

Бі-Ем-Фінанс”

22 Частина� переход�� площею� 2,0� �в.м� -

Станція� метро� “Доро'ожичі”,� б/н� -

ТОВ “М�КОНСАЛТИНГ”

23 Частина� підземно'о� переход�� площею

5,1 �в.м�-�Станція�метро�“Доро'ожичі”,�б/н

-�ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

24 Ніші�підземно'о�переход��за'альною�пло-

щею�85,4� �в.м� -�Станція�метро� “Жито-

мирсь�а”,�б/н�-�ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

25 Частина� вестибюлю� за'альною� площею

35,0��в.м�-�Станція�метро�“Золоті�Воро-

та”,�б/н�-�СПД-ФО�Работсь�а�К.В.

26 Частина�вестибюлю�№1�за'альною�пло-

щею� 1,0� �в.м� -� Станція� метро� “Конт-

ра�това� “,� б/н� 1� -� ТОВ� “Роял� Бізнес

Сістем�ЛТД”

27 Частина�підземно'о�переход��(вестибюль

№2)� площею�2,79� �в.м� -�Станція�метро

“Контра�това�“,�б/н�1�-�ТОВ�“Роял�Бізнес

Сістем�ЛТД”

28 Частина�підземно'о�переход��(вестибюль

№1)� площею�2,1� �в.м� -�Станція�метро

“Контра�това�“,�б/н�1�-�ТОВ�“Роял�Бізнес

Сістем�ЛТД”

29 Частина� підземно'о� переход�� площею

1,0 �в.м�-�Станція�метро�“Контра�това�“,

б/н�1�-�ТОВ�“Роял�Бізнес�Сістем�ЛТД”

30 Частина�вестибюлю�№2�за'альною�пло-

щею�1,0��в.м�-�Станція�метро�“Контра�-

това� “,� б/н1� -� ТОВ� “Роял�Бізнес�Сістем

ЛТД”

31 Частина� вестибюлю� за'альною� площею

1,0��в.м�-�Станція�метро�“Лівобережна”,

б/н1�-�ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

32 Частина� вестибюлю� за'альною� площею

1,0��в.м�-�Станція�метро�“Лівобережна”,

б/н1�-�ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

33 Частина� східно'о� вестибюлю� за'альною

площею�35,71��в.м�-�Станція�метро�“Ліво-

бережна”,�б/н1�-�ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

34 Частина� східно'о� вестибюлю� за'альною

площею�7,0��в.м�-�Станція�метро�“Ліво-

бережна”,�б/н1�-�ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

35 Частина� вестибюлю� №2� площею

2,0 �в.м�-�Станція�метро�“Лісова”,�б/н�-

ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

36 Частина� переход�� площею� 1,0� �в.м� -

Станція�метро�“Лісова”,�б/н�-�ТОВ�“М�КОН-

САЛТИНГ”

37 Частина�підземно'о�пішохідно'о�перехо-

д�� площею�126,0� �в.м� -�Станція�метро

“Лісова”,�б/н�-�ТОВ�“М

38 Частина� підземно'о� переход�� площею

1,05� �в.м� -�Станція�метро� “Либідсь�а”,

б/н 2�-�ТОВ�“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

39 Частина� переход�� за'альною� площею

48,9 �в.м�-�Станція�метро�“Либідсь�а”,�б/н

2�-�ТОВ�“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

40 Частина� вестибюлю� станції� площею

10,2 �в.м�-�Станція�метро�“Льва�Толсто-

'о”,�б/н�-�ФОП�Маз�р�В.О.

41 Частина�підземно'о�переход��за'альною

площею�1,0��в.м�-�Станція�метро�“М.не-

залежності”,�б/н�-�ФОП�Маз�р�В.О.

42�Частина�підземно'о�переход�� (вестибюль

№1�та�№2)�площею�9,2��в.м�-�Станція�ме-

тро�“Мінсь�а”,�б/н�-�ФОП Маз�р�В.О.

43 Частина� підземно'о� переход�� площею

1,0 �в.м� -�Станція�метро� “Майдан� неза-

лежності”,�б/н�-�ФОП�Маз�р�В.О.

44 Частина� західно'о� вестибюлю�№2�пло-

щею�2,0��в.м�-�Станція�метро�“Нив�и”,�б/н

-�СПД-ФО�Стецю��І.В.

45 Частина�східно'о�вестибюлю�№1�площею

2,0� �в.м� -�Станція�метро� “Нив�и”,� б/н� -

СПД-ФО�Стецю��І.В.

46 Частина�підземно'о�переход��(східний�ве-

стибюль)�площею�3,15 �в.м�-�Станція�ме-

тро�“Нив�и”,�б/н�-�СПД-ФО�Стецю��І.В.

47 Частина� підземно'о� переход�� площею

1,0��в.м�-�Станція�метро�“Нив�и”,�б/н�-

СПД-ФО�Стецю��І.В.

48 Частина�вестибюлю�№2�за'альною�пло-

щею�1,0��в.м�-�Станція�метро�“Оболонь”,

б/н�-�ПП�“А�адемія�Оцін�и�і�Права”

49 Частина�підземно'о�переход��(вестибюль

№1�та�№2)�площею�3,15��в.м� -�Станція

метро� “Оболонь”,� б/н� -� ПП “А�адемія

Оцін�и�і�Права”

50 Частина�вестибюлю�№2�площею�1,0��в.м

-� Станція� метро� “Осо�ор�и”,� б/н� -

ФОП Бо'атирен�о�І.О.

51 Частина�підземно'о�переход��станції�(ве-

стибюль�№2)�площею�18,0��в.м�-�Станція

метро�“Осо�ор�и”,�б/н�-�ФОП�Бо'атирен-

�о�І.О.

52 Частина� підземно'о� переход�� площею

2,1 �в.м�-�Станція�метро�“Палац�Спорт�”,

б/н�-�ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

53 Частина� підземно'о� переход�� площею

1,0 �в.м�-�Станція�метро�“Палац�У�раїна”,

б/н�1�-�ЗАТ�“У�раїнсь�ий�фінансово-інве-

стиційний�союз”

54 Частина�підземно'о�переход��станції�за-

'альною�площею�43,8��в.м�-�Станція�ме-

тро� “Палац� У�раїна”,� б/н1� -� ЗАТ� “У�-

раїнсь�ий�фінансово-інвестиційний�союз”

55 Частина� підземно'о� переход�� площею

1,0 �в.м�-�Станція�метро�“Палац�У�раїна”,

б/н1�-�ЗАТ�“У�раїнсь�ий�фінансово-інве-

стиційний�союз”

56 Частина�вестибюлю�№1�за'альною�пло-

щею�1,0��в.м�-�Станція�метро�“Петрів�а”,

б/н�-�ПП�“А�адемія�Оцін�и�і�Права”

57 Частина� переход�� за'альною� площею

18,8 �в.м�-�Станція�метро�“Петрів�а”,�б/н

-�ПП�“А�адемія�Оцін�и�і�Права”

58 Частина�переход��(приміщення�№11)�за-

'альною�площею�7,2��в.м�-�Станція�мет-

ро�“Петрів�а”,�б/н�-�ПП�“А�адемія�Оцін�и

і�Права”

59 Частина� підземно'о� переход�� площею

1,0 �в.м�-�Станція�метро�“Печерсь�а”,�б/н

-�ТОВ�“Ма�сіма�Капітал”

60 Частина�вестибюлю�№2�площею�1,0��в.м

-�Станція�метро�“Позня�и”,�б/н�-�ФОП�Бо-

'атирен�о�І.О.

61 Частина� підземно'о� переход�� площею

2,0 �в.м�-�Станція�метро�“Поштова�Пло-

ща”,�б/н�-�ТОВ�“Роял�Бізнес�Сістем�ЛТД”

62 Частина� підземно'о� переход�� площею

1,0 �в.м� -� Станція� метро� “Рес-

п�блі�ансь�ий� стадіон”,� б/н� 2� -� ТОВ

“ФІНПРАЙС”

63 Частина�переход��станції�за'альною�пло-

щею� 40,0� �в.м� -� Станція� метро� “Рес-

п�блі�ансь�ий� стадіон”,� б/н� 2� -

ТОВ “ФІНПРАЙС”

64 Частина�переход��станції�за'альною�пло-

щею� 31.0� �в.м� -� Станція� метро� “Рес-

п�блі�ансь�ий� стадіон”,� б/н� 2� -

ТОВ “ФІНПРАЙС”

65 Частина�підземно'о�переход��за'альною

площею�6,0� �в.м� -�Станція�метро� “Рес-

п�блі�ансь�ий� стадіон”,� б/н1� -

ТОВ “ФІНПРАЙС”

66 Частина�підземно'о�переход��за'альною

площею�42,0��в.м�-�Станція�метро�“Рес-

п�блі�ансь�ий� стадіон”,� б/н1� -

ТОВ “ФІНПРАЙС”

67 Частина�вестибюлю�№1�площею�1,0 �в.м

-�Станція�метро�“Святошин”,�б/н1�-�СПД-

ФО�Стецю��І.В.

68 Частина� підземно'о� переход�� площею

1,0 �в.м�-�Станція�метро�“Слав�тич”,�б/н

-�ФОП�Бо'атирен�о�І.О.

69 Частина� підземно'о� переход�� площею

2,0 �в.м�-�Станція�метро�“Тараса�Шевчен-

�а”,� б/н� -� ЗАТ� “У�раїнсь�ий�фінансово-

інвестиційний�союз”

70 Частина� переход�� (приміщення�№17)

за'альною� площею� 6,9� �в.м� -� Станція

метро� “Тараса� Шевчен�а”,� б/н� -

ЗАТ “У�раїнсь�ий� фінансово-інвес-

тиційний�союз”

71 Частина� підземно'о� переход�� площею

1,05��в.м�-�Станція�метро� “Театральна”,

б/н�-�ТОВ�“У�раїнсь�і�інноваційні��онс�ль-

танти”

72 Частина� підземно'о� переход�� площею

1,0 �в.м� -� Станція�метро� “Театральна”,

б/н�-�ТОВ�“У�раїнсь�і�інноваційні��онс�ль-

танти”

73 Частина� підземно'о� переход�� площею

1,0 �в.м� -� Станція�метро� “Театральна”,

б/н�-�ТОВ�“У�раїнсь�і�інноваційні��онс�ль-

танти”

74 Частина� вестибюлю� станції� площею

10,1 �в.м� -�Станція�метро� “Театральна”,

б/н�-�ТОВ�“У�раїнсь�і�інноваційні��онс�ль-

танти”

75 Частина� вестибюлю�площею�4,59 �в.м� -

Станція�метро�“Хрещати�”,�б/н�-�ТОВ “Ро-

ял�Бізнес�Сістем�ЛТД”

76 Частина� вестибюлю�площею�1,0� �в.м� -

Станція�метро�“Хрещати�”,�б/н,�вихід/вхід

на�в�л.�Городець�о'о�-�ТОВ “Роял�Бізнес

Сістем�ЛТД”

77 Частина�вестибюлю�№1�площею�2,0 �в.м

-�Станція�метро� “Червоний� х�тір”,� б/н� -

ФОП�Бо'атирен�о�І.О.

78 Частина� вестибюлю�площею�2,79 �в.м� -

Станція� метро� “Ш�лявсь�а”,� б/н� -

ТОВ “Ай.Ел.Ай.Лтд”

79 Нежиле�приміщення�площею�142,61 �в.м

-� Хар�івсь�е� шосе,� 144� В,� літ.А� -

ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

80 Частина� підземно'о� переход�� площею

33,5��в.м�-�б�льв.�Висоць�о'о�Володими-

ра�/Мая�овсь�о'о�Просп.,�75/2�-ТОВ�“Джі-

Бі-Ем-Фінанс”

81 Приміщення� �вартири� №65� площею

205,9 �в.м� -� б�льв.�Лесі� У�раїн�и,� 21� -

ТОВ “У�раїнсь�а�Ділова�Е�спертиза”�

82�Нежиле�приміщення�площею�540,2��в.м�-

б�льв.� Шевчен�а� Тараса,� 4,� літ.Б� -

ТОВ “Об’єднане�підприємство�з�оцін�и�та

е�спертизи�спеціальних�об’є�тів� і� інвес-

тицій”�-�У�раїна”

83 Нежилий� б�дино�� площею�450,0� �в.м� -

в�л.� А�адемі�а�Б�лаховсь�о'о,� 5,� �.1� -

ФОП�Д�мі��Н.І.

84 Нежилий� б�дино�� площею�252,0� �в.м� -

в�л.� А�адемі�а�Б�лаховсь�о'о,� 5,� �.2� -

ФОП�Д�мі��Н.І.

85 Нежилий� б�дино�� площею�133,0� �в.м� -

в�л.� А�адемі�а�Б�лаховсь�о'о,� 5,� �.3� -

ФОП�Д�мі��Н.І.

86 Нежилий� б�дино�� площею� 15,0� �в.м� -

в�л. А�адемі�а� Б�лаховсь�о'о,� 5,� �.4� -

ФОП Д�мі��Н.І.

87 Нежилий� б�дино�� площею� 61,9� �в.м� -

в�л. А�адемі�а� Б�лаховсь�о'о,� 5,� �.7� -

ФОП�Д�мі��Н.І.

88 Нежилий� б�дино�� площею� 25,0� �в.м� -

в�л. А�адемі�а� Б�лаховсь�о'о,� 5,� �.9� -

ФОП�Д�мі��Н.І.

89 Нежиле�приміщення�площею�632,7 �в.м�-

в�л.�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�1,��.1�-�ЗАТ “Тор-

'овий�Дім�“Ріелтер-У�раїна”

90 Нежиле�приміщення�площею�173,2 �в.м�-

в�л.� А�адемі�а� Т�полєва,� 16,� літ.А� -

ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

91 Нежиле�приміщення�площею�27,2��в.м�-

в�л.�Алма-Атинсь�а,�74�-�ТОВ “Естейт�енд

Естімейт”

92 Нежиле�приміщення�площею�93,9��в.м�-

в�л.�Арсенальна,�5,��.1�-�ФОП Д�мі��Н.І.

93 Нежиле�приміщення�площею�43,8��в.м�-

в�л.�Басейна,�1/2,�літ.А�-�Товарна�біржа

“У�раїнсь�а�промислово-земельна�біржа”

94 Нежиле�приміщення�площею�80,0 �в.м�-

в�л.�Бастіонна,�11�-�ПП�“А�тив�плюс”

95 Нежиле�приміщення�площею�140,8 �в.м�-

в�л.�Василь�івсь�а,�55,�літ.А�-�ТОВ “Ма�-

сіма�Капітал”

96 Нежиле�приміщення�площею�174,8 �в.м�-

в�л.� Вели�а� Житомирсь�а,� 15,� літ.А� -

ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

97 Нежиле� приміщення� площею�6,0� �в.м� -

в�л.� Верхній�Вал,� 16� -� ТОВ� “У�раїнсь�а

Ділова�Е�спертиза”

98 Нежиле�приміщення�площею�35,0 �в.м�-

в�л.� Верхній�Вал,� 16� -� ТОВ� “У�раїнсь�а

Ділова�Е�спертиза”

99 Нежиле�приміщення�площею�54,2 �в.м�-

в�л.� Верхній�Вал,� 16� -� ТОВ� “У�раїнсь�а

Ділова�Е�спертиза”

100 Нежиле�приміщення�площею�50,0 �в.м�-

в�л.� Верхній�Вал,� 16� -� ТОВ� “У�раїнсь�а

Ділова�Е�спертиза”

101 Нежиле�приміщення�площею�55,0 �в.м�-

в�л.� Верхній�Вал,� 16� -� ТОВ� “У�раїнсь�а

Ділова�Е�спертиза”

102 Нежиле�приміщення�площею�32,0 �в.м�-

в�л.� Верхній�Вал,� 16� -� ТОВ� “У�раїнсь�а

Ділова�Е�спертиза”

103 Нежиле�приміщення�площею�51,2 �в.м�-

в�л.� Верхній�Вал,� 16� -� ТОВ� “У�раїнсь�а

Ділова�Е�спертиза”

104 Нежиле�приміщення�площею�142,0 �в.м�-

в�л.�Виборзь�а,�111,��.17�-�ТОВ�“Консал-

тин'ове�підприємство�“Оріяна”

105 Нежиле�приміщення�площею�30,0 �в.м�-

в�л.�Володимирсь�а,� 42,� літ.А, А’� -� ТОВ

“ФІНПРАЙС”

106 Нежилий�б�дино��площею�44,5��в.м�-�в�л.

Володимирсь�а,� 83,� літ.В� -� ТОВ “ФІН-

ПРАЙС”

107 Частина�підземно'о�переход��('ромадсь�а

вбиральня)�площею�111,0 �в.м�-�в�л.�Ге-

роїв�Дніпра,�б/н�1�-�ПП�“А�адемія�Оцін�и

і�Права”

108 Нежиле�приміщення�площею�98,8 �в.м�-

в�л.� Го'олівсь�а,� 39,� літ.А� -� Державна

а�ціонерна��омпанія�“Національна�мере-

жа�а��ціонних�центрів”

109 Нежиле�приміщення�площею�287,1 �в.м�-

в�л.� Го'олівсь�а,� 39,� літ.А� -� Державна

а�ціонерна��омпанія�“Національна�мере-

жа�а��ціонних�центрів”

110 Частина� підземно'о� переход�,� в� т.ч.

про'ін,�от�ос,�вб�доване�приміщення�пло-

щею� 9,0� �в.м� (транспортна� розв’яз�а

“Позня�и”)�за'альною�площею�110,0��в.м

-�в�л.�Гриш�а,�б/н�-�ТОВ�“ФІНПРАЙС”

111 Нежилий�б�дино��площею�239,75 �в.м� -

в�л.� Гр�шевсь�о'о�Михайла,� 3,� літ.Ф� -

ТОВ “Об’єднане�підприємство�з�оцін�и�та

е�спертизи�спеціальних�об’є�тів� і� інвес-

тицій”�-�У�раїна”

112 Нежилий� б�дино�� площею� 73,6� �в.м� -

в�л. Десятинна,�13�Б�-�ПП “ГАБ’ЯНО”

113 Нежиле�приміщення�площею�292,6 �в.м�-

в�л.� Драйзера� Теодора,� 22,� літ.А� -

ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

114 Нежиле�приміщення�площею�71,6 �в.м�-

в�л.�Кі�відзе,�19,�літ.А�-�ПП�“ГАБ’ЯНО”

115 Нежиле�приміщення�площею�31,5 �в.м�-

в�л.�Каштанова,�9-А,�літ.А�-�ТОВ�“Естейт

енд�Естімейт”

116 Нежиле�приміщення�площею�197,5 �в.м�-

в�л.�Липсь�а,� 16,� літ.А� -� ТОВ� “Ма�сіма

Капітал”

117 Нежиле�приміщення�площею�140,4 �в.м�-

в�л.�Л�начарсь�о'о,�1-Б,�літ.А�-�ТОВ “Ма�-

сіма�Капітал”

118 Нежиле�приміщення�площею�88,7 �в.м�-

в�л.� Мала� Житомирсь�а,� 9,� літ.Б� -

ПП “ГАБ’ЯНО”

119 Нежиле�приміщення�площею�111,46 �в.м

-� в�л.�Маршала�Я��бовсь�о'о,� 6,� �.1� -

ТОВ “Джі-Бі-Ем-Фінанс”

120 Частина�підземно'о�переход��за'альною

площею�70,0��в.м�-�в�л.�Миш�'и�Оле�сан-

дра,�б/н�-�ТОВ�“Ма�сіма�Капітал”

121 Нежиле�приміщення�площею�60,0 �в.м�-

в�л.�Мос�овсь�а,�3,�літ.А�-�ПП “ГАБ’ЯНО”

122 Нежиле�приміщення�площею�160,0 �в.м

-� в�л.� Набережно-Л�'ова,� 6,� �.1� -

ЗАТ “У�раїнсь�ий� фінансово-інвес-

тиційний�союз”

123 Нежилий�б�дино��площею�660,3��в.м�-�в�л.

Нижній�Вал,�49-А.�літ.Б�-�ТОВ “Адаміл”

124 Частина� підземно'о� переход�� (на� пере-

тині�в�л.�Нижній�та�Верхній�Вал)�площею

234,0� �в.м� -� в�л.� Нижній� Вал,� б/н� -

ТОВ “Джі-Бі-Ем-Фінанс”

125 Частина� підземно'о� переход�� (на� пере-

тині�в�л.�Нижній�та�Верхній�Вал)�площею

100,0� �в.м� -� в�л.� Нижній� Вал,� б/н� -

ТОВ “Джі-Бі-Ем-Фінанс”

126 Нежиле�приміщення�площею�357,8 �в.м�-

в�л.�Нижній�Вал/Ярославсь�а,�31/18,�літ.А

-�ТОВ�“Ма�сіма�Капітал”

127 Нежиле� приміщення� площею�1,0� �в.м� -

в�л.�Пітерсь�а,�5�А,�літ.А�-�ТОВ�“У�раїнсь�і

інноваційні��онс�льтанти”

128 Нежиле�приміщення�площею�35,7 �в.м�-

в�л.�Промислова,�4�А,��.3�-�ТОВ “Ма�сіма

Капітал”

129 Нежиле�приміщення�площею�19,8 �в.м�-

в�л.�П�люя�Івана,�5,�літ.А�-�ТОВ�“У�раїнсь�і

інноваційні��онс�льтанти”

130 Нежиле�приміщення�площею�186,0 �в.м�-

в�л.�П�люя�Івана,�5,�літ.А�-�ТОВ�“У�раїнсь�і

інноваційні��онс�льтанти”

131 Нежиле�приміщення�площею�255,0 �в.м�-

в�л.�Р�ставелі�Шота,�26�А,��.1�-�ТОВ “Кон-

салтин'ова�е�спертна��омпанія”

132 Нежиле� приміщення� за'альною� площею

31,25� �в.м� -� в�л.�Сім’ї� Сосніних,� б/н� -

ТОВ “Ай.Ел.Ай.Лтд”

133 Нежиле�приміщення�площею�2371,0 �в.м

-�в�л.�Саб�рова�Оле�сандра,�16-а,�літ.А�-

ТОВ�“Ма�сіма�Капітал”

134 Нежиле�приміщення�площею�37,0 �в.м�-

в�л.� Са�са'ансь�о'о/Володимирсь�а,

40/85,�літ.А,А’�-�ЗАТ�“ЮСА”

135 Нежиле�приміщення�площею�123,5 �в.м�-

в�л.� Са�са'ансь�о'о/Толсто'о� Льва,

107/47,�літ.Б�-�ПГ_�“Гарант-Е�сперт”

136 Частина�підземно'о�переход�,�в�т.ч.�вб�-

доване� приміщення� площею� 9,00 �в.м

площею�70,0� �в.м� -� в�л. Соціалістична,

б/н�-�ТОВ�“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

137 Частина� пішохідно'о� переход�,� в� т.ч.

про'ін,�от�ос,�вб�довані�приміщення�пло-

щею�9,00��в.м.�та�12,00��в.м�(транспорт-

на�розв’яз�а� “Позня�и”)� за'альною�пло-

щею�120,0��в.м�-�в�л.�Срібно�ільсь�а,�б/н

-�ТОВ�“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

138 Нежиле�приміщення�площею�123,0 �в.м�-

в�л.� Стецен�а,� 22,� �.� 13� -� Державна

а�ціонерна��омпанія�“Національна�мере-

жа�а��ціонних�центрів”

139 Нежиле�приміщення�площею�66,0 �в.м�-

в�л.� Стецен�а,� 22,� �.4� -� Державна

а�ціонерна��омпанія�“Національна�мере-

жа�а��ціонних�центрів”

140 Нежиле�приміщення�площею�127,5 �в.м�-

в�л.� Стецен�а,� 22,� �.5� -� Державна

а�ціонерна��омпанія�“Національна�мере-

жа�а��ціонних�центрів”

141 Приміщення� �вартири� №2� площею

135,68 �в.м�-�в�л.�Стрілець�а,�14,�літ.А�-

СПД-ФО�Ярмола�І.І.

142 Нежиле�приміщення�площею�266,2 �в.м�-

в�л.�Стрілець�а,�16�-�СПД-ФО�Ярмола�І.І.

143 Нежиле�приміщення�площею�42,5 �в.м�-

в�л.�Стрілець�а,�16�-�СПД-ФО�Ярмола�І.І.

144 Нежиле�приміщення�площею�76,55 �в.м

-�в�л.�Стрілець�а,�16�-�СПД-ФО�Ярмо-

ла�І.І.

145 Нежиле�приміщення�площею�98,93 �в.м

-�в�л.�Стрілець�а,�16�-�СПД-ФО�Ярмо-

ла�І.І.

146 Нежиле�приміщення�площею�257,01 �в.м

-�в�л.�Тарасівсь�а,�6�-�ТОВ�“М�КОНСАЛ-

ТИНГ”

147 Нежиле�приміщення�(підвал)�площею�0,0 �в.м

-�в�л.�Тарасівсь�а,�6-А�-�ТОВ “М�КОНСАЛ-

ТИНГ”

148 Частина� підземно'о� переход�� (рі'

в�л. Ольжича)� площею� 80,0� �в.м� -

в�л. Телі'и� Олени,� б/н2� -� ПП� “Гарант-

Е�сперт”

149 Нежиле�приміщення�площею�62,4 �в.м�-

в�л.� Трьохсвятительсь�а,� 4� В� -

ТОВ “Ай.Ел.Ай.Лтд”

150 Нежиле�приміщення�площею�33,9 �в.м�-

в�л.� Трьохсвятительсь�а,� 4� В� -

ТОВ “Ай.Ел.Ай.Лтд”

151 Нежиле�приміщення�площею�1744,4 �в.м

-�в�л.�Хмельниць�о'о�Бо'дана,�51,�літ.А�-

Товарна� біржа� “У�раїнсь�а� промислово-

земельна�біржа”

152 Нежиле�приміщення�площею�531,0 �в.м

-� в�л.� Хмельниць�о'о� Бо'дана,� 6� -А,

літ.А� -� Державна� а�ціонерна� �омпанія

“Національна� мережа� а��ціонних

центрів”

153 Нежилий�б�дино��площею�1028,9��в.м

-�в�л.�Хмельниць�о'о�Бо'дана,�9,�літ.А

-�Державна�а�ціонерна��омпанія�“Націо-

нальна�мережа�а��ціонних�центрів”

154 Нежиле�приміщення�площею�102,1��в.м�-

в�л.�Хмельниць�о'о�Бо'дана/�П�ш�інсь�а,

5� /15-17,� літ.� А,� А1,� А2� -� ТОВ “Ма�сіма

Капітал”

155 Нежиле�приміщення�площею�98,9 �в.м�-

в�л.�Хмельниць�о'о�Бо'дана�/�П�ш�інсь�а,

5�/15-17,�літ.�А5�-�ТОВ “Ма�сіма�Капітал”

156 Нежиле�приміщення�площею�55,5 �в.м�-

в�л.�Хрещати�,�10,�літ.А� -�ТОВ “Ма�сіма

Капітал”

157 Нежиле�приміщення�площею�952,5 �в.м�-

в�л.�Хрещати�,�10,�літ.А� -�ТОВ “Ма�сіма

Капітал”

158 Нежиле�приміщення�площею�375,9 �в.м�-

в�л.� Хрещати�,� 12,� літ.А� -� У�раїнсь�а

�ніверсальна�біржа

159 Нежиле�приміщення�площею�480,2 �в.м�-

в�л.� Хрещати�,� 12,� літ.А� -� У�раїнсь�а

�ніверсальна�біржа

160 Нежиле�приміщення�площею�192,6 �в.м�-

в�л.� Хрещати�,� 25,� літ.А� -� У�раїнсь�а

�ніверсальна�біржа

161 Нежилие�приміщення�площею�50,9 �в.м�-

в�л.� Хрещати�,� 36,� літ.А� -� У�раїнсь�а

�ніверсальна�біржа

162 Нежиле�приміщення�площею�50,7 �в.м�-

в�л.� Хрещати�,� 36,� літ.Б� -� У�раїнсь�а

�ніверсальна�біржа

163 Нежиле�приміщення�площею�208,9 �в.м�-

в�л.� Хрещати�,� 36,� літ.В� -� У�раїнсь�а

�ніверсальна�біржа

164 Нежиле�приміщення�площею�650,0 �в.м�-

в�л.�Червоноармійсь�а,�19�-�ТОВ “ЛІДЕР-

ЕКСПЕРТ”

165 Нежиле�приміщення�площею�102,3 �в.м�-

в�л.�Червоноармійсь�а,�19�-�ТОВ “ЛІДЕР-

ЕКСПЕРТ”

166 Нежиле�приміщення�площею�28,9 �в.м�-

в�л.�Червоноармійсь�а,�19�-�ТОВ�“ЛІДЕР-

ЕКСПЕРТ”

167 Нежиле�приміщення�площею�850,0 �в.м�-

в�л.�Червоноармійсь�а,�19�-�ТОВ�“ЛІДЕР-

ЕКСПЕРТ”

168 Нежиле�приміщення�площею�196,0 �в.м�-

в�л.�Червоноармійсь�а,�19�-�ТОВ�“ЛІДЕР-

ЕКСПЕРТ”

169 Нежилий� б�дино�� площею�632,6� �в.м� -

в�л.�Ярославів�Вал,�7� -�ТОВ�“Об’єднане

підприємство� з� оцін�и� та� е�спертизи

спеціальних� об’є�тів� і� інвестицій”� -� У�-

раїна”

170 Нежилие�приміщення�площею�214,4 �в.м

-�пл.�Бессарабсь�а,�2�-�ТОВ�“Консалтин-

'ове�підприємство�“Оріяна”

171 Частина� підземно'о� переход�� площею

200,0� �в.м� -� пл.� Героїв� Бреста,� б/н1� -

ТОВ “Джі-Бі-Ем-Фінанс”

172 Частина�підземно'о�переход�,�в�т.ч.�вб�-

доване� приміщення� площею� 25,0 �в.м

площею�125,0��в.м�-�пл.�Космонавтів,�б/н1

-�ТОВ�“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

173 Частина�підземно'о�переход��(зі�сторони

в�л.� Заболотно'о)� площею�90,0 �в.м� -

пл. Одесь�а,�б/н�-�ПП�“Гарант-Е�сперт”

174 Нежилий�б�дино��площею�1790,5 �в.м� -

просп.�А�адемі�а�Палладіна,�9�-�ТОВ Цен-

тр�� приватизації� та� соціальних� дослід-

жень”Адаптація”

175 Частина�пішохідно'о�переход�,�в�т.ч.�от-

�ос� (транспортна� розв’яз�а� “Осо�ор�и”)

площею�60,0��в.м�-�просп.�Бажана�Ми�о-

ли,�б/н7�-�Товарна�біржа�“У�раїнсь�а�про-

мислово-земельна�біржа”

176 Нежилий� б�дино�� площею�537,5� �в.м� -

просп.� Броварсь�ий,� 1,� літ.В� (Ве-

неціансь�ий�Острів)�-�ФОП�Ч�бен�о�Д.В.

177 Б�дівлі�та�спор�ди��омпле�с��атра�ціонів

площею�386,8��в.м�-�просп. Броварсь�ий,

12-а� -� Державна� а�ціонерна� �омпанія

“Національна�мережа�а��ціонних�центрів”

178 Нежиле�приміщення�площею�21,7 �в.м�-

просп.� Броварсь�ий� (Венеціансь�ий

Острів),�1,�літ.Х�-�ЗАТ�“У�раїнсь�ий�фінан-

сово-інвестиційний�союз”

179 Нежиле�приміщення�площею�530,4 �в.м

-�просп.�Лісовий,�39,�літ.А�-�ФОП�Ч�бен-

�о�Д.В.

180 Частина�підземно'о�переход��(просп.�Ма-

я�овсь�о'о,� УН.� №22� “ЕКО”)� площею

55,0 �в.м�-�просп.�Мая�овсь�о'о�Володи-

мира,�б/н5�-�ПП�“Гарант-Е�сперт”

181 Частина�підземно'о�переход��(просп.�Мая-

�овсь�о'о,�45,��ніверсам�“Фестивальний”)

площею�55,0� �в.м� -�просп.�Мая�овсь�о'о

Володимира,�б/н�6�-�ПП�“ГАБ’ЯНО”

182 Нежиле�приміщення�площею�384,3 �в.м�-

просп.�Перемо'и,�104,�літ.А�-�ТОВ “Об’єд-

нане� підприємство� з� оцін�и� е�спертизи

спеціальних� об’є�тів� і� інвестицій”� -� У�-

раїна”

183 Нежилі� приміщення� в� підземном�� пере-

ході�площею�9,00��в.м.��ожне�(в�л.Вітр�-

�а)�площею�18,0��в.м�-�просп.�Перемо'и,

106�-�ФОП�Д�мі� Н.І.

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про

проведення��он��рс��№�65-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�19.12.2003�р.�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� 22.12.2010� 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

16.12.2010 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�ви��п��орендарем

1. Нежилі�приміщення площею�162,5��в.�м м.�Київ,�в�л.�Серафімовича,�15-а,�літ.�“А”
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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 502-34-37, 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 363-10
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Çàõèñòè æèòòÿ, 
äîêè íå ï³çíî

Ïîíàä òðèäöÿòü óêðà¿íñüêèõ
âèêîíàâö³â íå ëèøèëèñÿ îñòî-
ðîíü ïðîáëåìè ïîøèðåííÿ ñèíä-
ðîìó ³ìóíîäåô³öèòó. Â³êòîð Ïàâ-
ëèê, Àíàñòàñ³ÿ Ïðèõîäüêî, Àñ³ÿ
Àõàò, Ëàìà, ãóðò “ÑÊÀÉ”, êóìåä-
íèé âåäó÷èé Äÿäÿ Æîðà òà åëå-
ãàíòíà Ìàðèñÿ Ãîðîáåöü âèñòó-
ïèëè â êîíöåðò³, ÿêèé çàêëèêàâ
ìîëîäü äî îáåðåæíèõ ñåêñóàëüíèõ
ñòîñóíê³â òà òîëåðàíòíîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ëþäåé.

Çàñëóæåíèé àðòèñò Óêðà¿íè
Â³êòîð Ïàâëèê êàæå, ùî ïîòðåáà
òàêî¿ àêö³¿ î÷åâèäíà. “Óæå íå
ïåðøèé ð³ê áåðó ó÷àñòü ó ïîä³á-
íèõ ïðîåêòàõ,— ðîçïîâ³äàº ñï³-

âàê.— ² êîëè â î÷àõ ïðèðå÷åíîãî
îæèâàº éîòà íàä³¿, ðîçóì³ºø, ùî
ñòàðàííÿ âàðò³ òîãî. Çâè÷àéíî,
â³ðíèé øëþá, ñ³ì’ÿ — öå êðàñè-
âî ³ ïðåêðàñíî. Äî öüîãî òðåáà
ïðàãíóòè. Ïðîòå íåï³äãîòîâëåíó
ìîëîäü ïîòð³áíî çàñòåðåãòè â³ä
íåáåçïåê. ² ÿêùî îäíà ëþäèíà
â÷àñíî çóïèíèòüñÿ ³ âáåðåæåòüñÿ
â³ä çàðàæåííÿ — ìîæíà ââàæàòè,
ùî íàøà ñïðàâà çðîáëåíà”.

Öüîãîð³÷íèé êîíöåðò â³äáóâñÿ
â ðàìêàõ íàö³îíàëüíî¿ ³íôîðìà-
ö³éíî¿ êàìïàí³¿ ç ïðîô³ëàêòèêè
Â²Ë/ÑÍ²Äó, ÿêó îðãàí³çóâàëî
ÌÎÇ Óêðà¿íè ñï³ëüíî ç ïàðòíå-
ðàìè. Ñåðåä ãîëîâíèõ çàâäàíü

êàìïàí³¿ áóëî ï³äâèùåííÿ îá³çíà-
íîñò³ óêðà¿íö³â ïðî øëÿõè ³íô³-
êóâàííÿ Â²Ë òà çàõèñòó ñåáå. Òî-
ìó ãîñò³ âå÷îðà îòðèìóâàëè áóê-
ëåòè ç â³äïîâ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ.
Ñèìâîëîì Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áî-
ðîòüáè ç Â²Ë/ÑÍ²Äîì íåçì³ííî
ëèøàºòüñÿ ÷åðâîíà ñòð³÷êà —
çíàê ñîë³äàðíîñò³ ç Â²Ë-³íô³êîâà-
íèìè ëþäüìè. Òîìó ìàéæå äëÿ
êîæíîãî ãëÿäà÷à òîãî âå÷îðà
ñòð³÷êà ñòàëà åëåìåíòîì âáðàí-
íÿ. Ñèìâîë, âèêëàäåíèé ç³ ñâ³-
÷îê, ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè ùå íà
ñõîäàõ ïàëàöó “Óêðà¿íà”.

Á³ëüø³ñòþ ãëÿäà÷³â áóëà ìî-
ëîäü. Ñòóäåíòêà Àííà Ìàäåé êà-
æå, ùî ¿¿ ñòàâëåííÿ äî Â²Ë-³íô³-
êîâàíèõ ëþäåé º àáñîëþòíî íîð-
ìàëüíèì. “Âîíè òàê³ ñàì³ ëþäè,
ÿê ³ ìè, àëå ¿ì ïîùàñòèëî ìåí-
øå — ¿õ ñï³òêàëî ëèõî. ªäèíå,
÷îãî ìåí³ ÿê ðåë³ã³éí³é ëþäèí³ íå
âèñòà÷àëî ïðîòÿãîì âå÷îðà — çà-
êëèêó äî ÷èñòîòè øëþáó. Öüîãî
ÿ ñüîãîäí³ æîäíîãî ðàçó òàê ³ íå
ïî÷óëà”

Íà ìèíóëîìó òèæí³ ïàëàö “Óêðà¿íà” îá’ºäíàâ
ç³ðîê óêðà¿íñüêî¿ åñòðàäè ï³ä ñï³ëüíèì ãàñëîì
“Íå äàé ÑÍ²Äó øàíñ!”

АА КК ЦЦ ІІ ЯЯ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 8 ãðóäíÿ
ОВНАМ пощастить вдало реаліз вати зад мане, розв’язати пра тич-

но б дь-я і професійні проблеми завдя и таємним по ровителям, власній
старанності, ори інальності, широті р озор й заре оменд вати себе з най-
ращо о бо . Можливо, потреба обмір ов вати, прорахов вати ожен свій
ро спочат здасться важ им тя арем, але зрештою вони оцінять перева-
и та ої страте ії.
ТЕЛЬЦІ, я що вам під ин ть ці ав ідею, не варто нею перейматися.Швид-

ше за все, не дося нете при оломш ючо о спіх і не зможете реаліз вати
найомріяніші зад ми. Проте надія помирає останньою. Можливо, те, що не
вдалося тепер, вдасться в недале ом майб тньом з допомо ою др зів. Ни-
ні вдалий час для навчальних стартів. Певно, я що для то о дозріли або це
проди товано на альністю обставин.
БЛИЗНЯТА, пле айте в собі пра тичність. Б дьте ор анізованими, дис-

циплін йте волю. Успіх розпочатих справ набере стрім их обертів завдя и
винахідливості й нетрадиційним підходам. Я що опинилися в с р тном ста-
новищі, не впадайте відчай. Доля пошле доброзичливців, я і з радістю вам
допомож ть. Б дьте ближчими до шефа і натя ніть про те, що засл ов єте
на підвищення зарплатні.
РАКИ, біля вас може з’явитися а тивний партнер, бала чий оле а, їд-

ливий рити або заповзятливий он рент. Уни айте с перечо , асіть ан-
та оністичні імп льси. Нині на теренах партнерства вам відведено роль др -
о о план . Тож амбітним нарцисичним Ра ам доведеться взяти себе в р -
и, прибор ати емоції і постаратися знайти з потенційним с перни ом я о-
мо а більше спільних інтересів, точо зор , я і відповідають вашим ідеалам.
ЛЕВИ, до оджаючи роботодавцям, с млінно ви он ючи їхні в азів и та

завдання, ви за ладаєте бла одатне тло на майб тнє. Дарма, що ритм ді-
яльності стане напр женішим, а списо термінових завдань зросте — напо-
ле ливо працюйте. Все омпенс ється сторицею. Матимете фінансов ви-
на ород .
ДІВИ переб ватим ть піднесеном настрої, фонтан ючи ненаситним ба-

жанням реаліз вати свій артистичний дар... Рівняйтеся на оточення, воно роз-
бло є ваші омпле си, давши вихід блис чом а торсь ом д х . Фахова,
творча, романтична сцена — ось де можна блис че розре лам вати свої
здібності, таланти. Я що заці авлені в неординарних яс равих особисто-
стях,— ви неодмінно їх привабите!
ТЕРЕЗИ, вашом звичном житті намічаються різ і зміни. Одна це не-

випад ово. Т т спрацьов є за он приречення. Сімейне ніздо потреб є мо-
дернізації. Можливо, в ролі безпосередньо о ініціатора домашніх переб дов
вист пить шлюбний партнер, діловий союзни або найа тивніший молодий
і заповзятливий член сім’ї. Пра ніть підібрати собі не одно о, а іль ох по-
мічни ів.
У СКОРПІОНІВ стиль дій ардинально змінюється. Швидше за все, на вас

очі ють інтенсивніше навчання, а тивні поїзд и і пере овори, з’явиться по-
треба в нових джерелах інформації. Проженіть лінощі, не вдавайтеся до аван-
тюр, б дьте послідовними і пра тичними. Можна дозволити собі романтич-
ні втіхи, але мислити маєте холодно ровно.
СТРІЛЬЦІВ т рбота про сім’ю, родинний обов’язо триматим ть на при-

в’язі матеріальних інтересів, стим люючи хвалювати мітливі ори інальні рі-
шення, блис че орієнт ватися там, де можна щось рвати заради особис-
то о бла опол ччя. Підтрим йте тепліші стос н и з домашніми, бо сит ація
в рідних стінах може стати предтечею спіх . І пам’ятайте: роші та знання
не повинні лежати мертвим вантажем, а працювати.
КОЗОРОГИ, нала одж йте ом ні ативні мости. Проводьте ділові пере о-

вори та займайтеся самоосвітою. Нові знання нині в рай потрібні для про-
фесійно о зростання. Я що хочете, аби вас поч ли, оворіть олосніше, впев-
неніше, а та ож не заб вайте під ріплювати слова он ретними вчин ами.
Обіцян и не повинні розходитися зі справами. Страте ія ч дова для подо-
лання переш од та с нення доп щених помило . А оптимізм нехай стане
вашим най ращим др ом!
ВОДОЛІЯМ доведеться стати на шлях доброчинності: таємно жертв йте,

подавайте милостиню... Вн трішній імп льс—нести людям добро—насправ-
ді є небесним провісни ом, я ий свідчить, що в на ород за щедрість неза-
баром розба атієте... Я що ва а сфо сована на онфіденційних питаннях,
це не означає, що варто вип стити з поля зор оловн мет , проміняти свої
принципи. Самі сит ації (що є армічними) зм сять дотрим ватися та ої та -
ти и.
РИБИ, заради світло о майб тньо о варто постаратися. Відтепер не ли-

ше розповідайте про свої плани, а й робіть он ретні з силля в цьом на-
прям . Знайомства в цей день матим ть форт нний фінал. Тож тверезо оці-
нюйте обстанов та зав’яз йте товарись і стос н и з пра тичними ділови-
ми особами. Я що над мали вст пити в я есь співтовариство, не розрахо-
в йте одраз армонійно “влитися” в той оле тив. Імовірно, спочат вам
влашт ють невелич перевір ...я неодмінно витримаєте

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ïîäåêóäè ÷àñîì îïàäè. Â³òåð

ï³âäåííî-çàõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+4...+8°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +12°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +11...+12°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +8...+9°Ñ,
âíî÷³ +4...+5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +5...+7°Ñ, âíî÷³
0...—3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+5°Ñ, âíî÷³ +2...+3°Ñ.

Ñüîãîäí³
Öüîãî äíÿ ïðàâîñëàâíà öåðêâà â³äì³÷àº ïàì'ÿòü ñâÿùåííîìó÷åíèêà

Êëèìåíòà, ïàïè Ðèìñüêîãî. 
Çà íàðîäíèìè ïðèêìåòàìè, â³ä Êëèìåíòà çèìà êëèí êëèíîì âèáèâàº,

ñëüîçó â ìóæèêà ìîðîçîì ç î÷åé âèãàíÿº. 
²ìåíèííèêè: Êëèìåíò, Ïåòðî

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Безплатно посл хати різножанрових артистів цен-
тральном онцертном залі “У раїна”, отримати шість
презервативів і оперативно протест ватися на ВІЛ та
вір сні епатити мобільних лабораторіях можна лише
Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом.

У бла одійном онцерті, я ий відб вся під аслом «Не дай СНІД шанс!», о рім зіро раїнсь ої естради взяли часть
і юні ви онавці
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