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Áîðîòüáà 
ç òðàíñïîðòíèì êîëàïñîì

Òåòÿíà ÌÓÐÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні відб деться позачер ова сесія Київ-
ради. Два тижні том це засідання призначили
винят ово для розв'язання транспортної ризи
столиці. Очі ється, що насамперед деп та-

ти засл хають дире ції основних пасажир-
сь их перевізни ів столиці — "Київпастранс ",
"Київсь о о метрополітен " та "Київавтодор ".
Далі зі звітом робочої р пи, що вивчала
проблем , вист пить її олова, лідер фра ції
БЮТ, Оле сандр Зінчен о. План ється, що на
сесії прийм ть рішення про підвищення варто-
сті ре лами на транспорті, змін тарифів та
збільшення іль ості дорі столиці для ни -
нення заторів.

Òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðà ñòîëèö³ íå âñòèãàº çà ðîçâèò-
êîì ì³ñòà, âèòðàòè ÷àñó íà ïî¿çäêó ç æèòëîâèõ ðàéîí³â äî
ì³ñöÿ ðîáîòè äëÿ 70 â³äñîòê³â ìåøêàíö³â Êèºâà ïåðåâèùè-
ëè 1 ãîä. 20 õâ. çà íîðìè 50 õâ. Òàêèì áóâ îäèí ³ç ãîëîâíèõ
âèñíîâê³â ðîáî÷î¿ ãðóïè, ùî âèâ÷àëà òðàíñïîðòíó êðèçó
ñòîëèö³. Ñüîãîäí³ ¿¿ ãîëîâà, ë³äåð ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³,
îçâó÷èòü ðåçóëüòàòè íà ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿, ïðèñâÿ÷åí³é ðîç-
â’ÿçàííþ ïðîáëåìè.

Îñîáëèâå çàíåïîêîºííÿ, çà ñëîâàìè ïàíà Ç³í÷åíêà, âè-
êëèêàº ñòàí êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ “Êè¿âñüêèé ìåòðî-
ïîë³òåí” òà “Êè¿âïàñòðàíñ”. ×åðåç íåâ³äïîâ³äí³ñòü òàðèô³â
ïåðåâ³çíèêè çìóøåí³ ïðàöþâàòè çáèòêîâî, ùî ïðèçâîäèòü
äî ñîö³àëüíîãî íàïðóæåííÿ òà ïëèííîñò³ êàäð³â íà öèõ ñòðà-
òåã³÷íèõ îá’ºêòàõ. “Çà 48 ðîê³â ³ñíóâàííÿ ñèñòåìà óïðàâë³í-
íÿ ìåòðîïîë³òåíîì ïðàêòè÷íî íå çì³íèëàñÿ, ïðàö³âíèêè-
ïàòð³îòè ñòàð³þòü, äåô³öèòí³ ïðîôåñ³¿ îïëà÷óþòü íàñò³ëüêè
íèçüêî, ùî ìîëîäü íå õî÷å éòè ñþäè ïðàöþâàòè”,— ï³äñó-
ìóâàâ ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè.

Êð³ì äåô³öèòó êàäð³â, òðàíñïîðòíèêè ñêàðæàòüñÿ íà çíî-
øåí³ñòü òåõí³êè òà áîðãè.

“Ìè ïðîñèòèìåìî ñåñ³þ ïåðåäáà÷èòè â áþäæåò³ 2009 ðî-
êó ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü êîøò³â íà áóä³âíèöòâî òà ðåêîí-
ñòðóêö³þ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ îá’ºêò³â ì³ñòà. Íàñàìïå-
ðåä íà ñïîðóäæåííÿ Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâî-
ãî ïåðåõîäó, ðåêîíñòðóêö³þ Ìîñêîâñüêî¿ òà Ëåí³íãðàäñüêî¿
ïëîù, ïðîñïåêòó Áàæàíà”,— êàæå ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” Ãåîðã³é Ãëèíñüêèé.

Íå çàëèøèòüñÿ áåç óâàãè ³ ïåðåãëÿä òàðèô³â. Çã³äíî ç ïðî-
åêòîì, ÿêèé ï³äòðèìàëà ðîáî÷à ãðóïà Êè¿âðàäè ç ðîçâ’ÿçàí-
íÿ òðàíñïîðòíî¿ êðèçè, ³ç 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó â ðàç³ ïðèäáàí-
íÿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà äîâãèé òåðì³í òàðèô çàëèøèòüñÿ íà
ð³âí³ 50 êîï., à âàðò³ñòü ðàçîâîãî ïðî¿çäó áåç ïðî¿çíîãî áóäå
ï³äâèùåíî îð³ºíòîâíî äî 2 ãðí.

“Óñ³, õòî ÷àñòî êîðèñòóºòüñÿ ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì,
çìîæóòü êóïèòè ð³÷íèé ïðî¿çíèé êâèòîê. Ó íüîìó ³ áóäå çà-
êëàäåíî âàðò³ñòü ïðî¿çäó â ðîçì³ð³ 50 êîï³éîê”,— çàïåâíÿº
âîäíî÷àñ Îëåêñàíäð Ç³í÷åíêî.

Äåïóòàòè òàêîæ ìàþòü íàì³ð âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ñòîëèö³ íà êîðèñòü çá³ëüøåííÿ áóä³âíèöòâà äî-
ð³ã, çîáîâ’ÿçàòè “Êè¿âïàñòðàíñ” òà ìåòðîïîë³òåí ïîïîâíè-
òè ðóõîìèé ñêëàä äëÿ ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ïåðåâåçåíü òà
ðîçðîáèòè ñõåìó ðîçâèòêó øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ. Ïðèé-
ìóòü òàêîæ ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ºäèíîãî öåíðó óïðàâ-
ë³ííÿ äîðîæí³ì ðóõîì ó ñòîëèö³. Íà óòî÷íåííÿ îñòàòî÷íèõ
òàðèô³â äëÿ ðåêëàìè â³äâåäóòü 15 äí³â, à äî 1 êâ³òíÿ ïðè-
çíà÷àòü äåòàëüíå äîñë³äæåííÿ ïàñàæèðîïîòîêó.

Íàãàäàºìî, ùî 8 âåðåñíÿ ñï³âðîá³òíèêè êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” òà “Êè¿âïàñòðàíñ” âè-
ñóíóëè âèìîãó ï³ä áóä³âëåþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ï³äâèùèòè òàðèôè íà ïðî¿çä ó ìåòðî ³ íàçåìíî-
ìó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. Çà ñëîâàìè ïåðåâ³çíèê³â, ñî-
á³âàðò³ñòü ïðî¿çäó îäíîãî ïàñàæèðà ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 1
ãðí 68 êîï., à ÷èííèé òàðèô ïîêðèâàº ö³ âèòðàòè ëèøå íà
30 â³äñîòê³â 

Äåïóòàòè “Êè¿âðàäè” ìàþòü ðîçâ’ÿçàòè òàðèôíó êðèçó

Транспортни и з нетерпінням че ають рішення деп татів Київради
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Ìåøêàíö³ áóäèíêó ¹ 16 íà âóëèö³ Ãî-
ëîñ³¿âñüê³é íàä³ñëàëè ëèñòà ì³ñüêîìó ãîëî-
â³ Ëåîí³äó ×åðíîâåöüêîìó ç ïîäÿêîþ çà
ñïðèÿííÿ ó ïðîâåäåí³ ðåìîíòó äàõó. Øè-
ôåð, çà ñëîâàìè ìåøêàíö³â, çíîñèâñÿ, ³ âî-
äà ïðîñî÷óâàëàñÿ êð³çü ä³ðêè âæå ê³ëüêà
ðîê³â. Ïåð³îäè÷íå ëàòàííÿ ðåçóëüòàò³â îñî-
áëèâèõ íå äàâàëî. Öüîãî ðîêó, íàïåðåäî-
äí³ äîùîâî¿ îñåí³, çà äîðó÷åííÿì ìåðà áó-
äèíîê êàï³òàëüíî ïåðåêðèëè. “Ìè äóæå
âäÿ÷í³, ùî Âè ïîñïðèÿëè ðåìîíòó äàõó íà-
øî¿ áàãàòîïîâåðõ³âêè. Çàâäÿêè öüîìó çíÿ-
òî òÿæêó, áîëþ÷ó ïðîáëåìó, ùî ïðèçâîäè-
ëà íå ëèøå äî ìàòåð³àëüíèõ âòðàò, àëå é äî
ìîðàëüíèõ ñòðàæäàíü”,— çàçíà÷èëà ãîëî-
âà ïðàâë³ííÿ ÎÑ²Á “Òåìï-13” ªâãåí³ÿ Á³ë-
ãîðîäñüêà

Ñêîðáîòà òðèâàº
Öüîãî ì³ñÿöÿ ó ñòîëèö³ ïðîäîâæóâàòè-

ìåòüñÿ ³í³ö³éîâàíà Ïðåçèäåíòîì àêö³ÿ 
“33 õâèëèíè”, ïðèñâÿ÷åíà 75-ðîêîâèíàì
Ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðîê³â â Óêðà¿í³.
Âïðîäîâæ 33 õâèëèí ùîíåä³ë³ ó÷àñíèêè
ïàòð³îòè÷íèõ ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³é çà÷è-
òóþòü ³ìåíà çàãèáëèõ ï³ä ÷àñ òðàãåä³¿. Ó
Êèºâ³ ïàì’ÿòíà àêö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ íà Ìè-
õàéë³âñüê³é ïëîù³ á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà æåðòâàì
Ãîëîäîìîðó. Ó æîâòí³ “33 õâèëèíè” â³äáó-
äóòüñÿ 4, 11, 18 òà 25 ÷èñëà. Îðãàí³çàòîðà-
ìè áóäóòü Îáîëîíñüêà, Ïå÷åðñüêà, Ïîä³ëü-
ñüêà òà Ñâÿòîøèíñüêà ðàéàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä-
ïîâ³äíî. Çà ï³äðàõóíêàìè ³ñòîðèê³â, ï³ä ÷àñ
Ãîëîäîìîðó çàãèíóëî â³ä 7 äî 10 ì³ëüéî-
í³â óêðà¿íö³â, ç ÿêèõ 4 ì³ëüéîíè — ä³òè. Ó
2006 ðîö³ Âåðõîâíà Ðàäà óõâàëèëà çàêîí
“Ïðî Ãîëîäîìîð”, äå â³í êâàë³ô³êóºòüñÿ
ÿê ãåíîöèä óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ç áîêó ðà-
äÿíñüêîãî ðåæèìó

Ñóõîìëèíñüêèé
çäðóæèâ êè¿âñüêèõ 
òà ìîñêîâñüêèõ 
ïåäàãîã³â

Ó Êèºâ³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü âèäàòíîãî
óêðà¿íñüêîãî ïåäàãîãà Âàñèëÿ Ñóõîìëèí-
ñüêîãî. 27 âåðåñíÿ ìèíóëî 90 ðîê³â ç äíÿ
éîãî íàðîäæåííÿ. Ç ö³º¿ íàãîäè ó íîâîìó
ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà â³äáóëàñÿ
Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ. Íà çàõîä³ ïîáó-
âàëà äîíüêà âèäàòíîãî ä³ÿ÷à Îëüãà Ñóõî-
ìëèíñüêà, ÿêà ñàìà äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ
íàóê, ïðîôåñîð. Ñåðåä ãîñòåé áóëè ïðåä-
ñòàâíèêè ïåäàãîã³÷íî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ç Êè-
òàéñüêî¿ íàðîäíî¿ ðåñïóáë³êè, Ðîñ³éñüêî¿
Ôåäåðàö³¿, Ïîëüù³. À Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Áîðèñà Ãð³í-
÷åíêà ï³äïèñàâ óãîäó ïðî äâîñòîðîííþ
ñï³âïðàöþ ç ìîñêîâñüêèìè êîëåãàìè

Ï³ëüãîâèêè 
îäåðæóâàòèìóòü 
ïðî¿çí³ êâèòêè 
áåçïëàòíî

Ó÷îðà â ïîçà÷åðãîâîìó ðåæèì³ áþäæåò-
íà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ñõâàëèëà ïðîåêò ð³-
øåííÿ çàäëÿ çàõèñòó êèÿí â³ä çðîñòàííÿ
âàðòîñò³ ïðî¿çäó ó òðàíñïîðò³. ßê â³äîìî,
îäíà ïî¿çäêà â ìàéáóòíüîìó êîøòóâàòèìå
äî 2 ãðí, à ñòàðó ö³íó — 50 êîï³éîê áóäå
çáåðåæåíî ó ð³÷íèõ ïðî¿çíèõ êâèòêàõ. Îäèí
òàêèé êîøòóâàòèìå 365 ãðí ó ï³äçåìêó, íà
íàçåìíèé òðàíñïîðò — 275 ãðí, ìåòðî ïëþñ
îäèí âèä íàçåìíîãî — 575, 3 âèäè — 
660 ãðí, 4 âèäè — 799 ãðí. Ïðàö³âíèêè áþ-
äæåòíèõ îðãàí³çàö³é, äîõ³ä ÿêèõ ñòàíîâèòü
ìåíøå 1,1 òèñ. ãðí, çìîæóòü ïðèäáàòè ð³÷-
í³ ïðî¿çí³ êâèòêè íà âèïëàòó òåðì³íîì äî
ï³âðîêó. Îêðåì³ êàòåãîð³¿: áàãàòîä³òí³ ñ³ì’¿,
ìàëîçàáåçïå÷åí³, íåïðàöþþ÷³, ùî äîãëÿ-
äàþòü çà ³íâàë³äàìè, òà ò³, ùî âèêîíóþòü
ñîö³àëüíó ðîáîòó òåæ çìîæóòü ïðèäáàòè
ð³÷íèé ïðî¿çíèé çà ïîëîâèíó âàðòîñò³.
Ï³ëüãîâèêè, ùî ìàþòü ïðàâî áåçïëàòíîãî
ïðî¿çäó, îäåðæàòü êâèòêè áåçïëàòíî. Ïëà-
íóþòü ââåäåííÿ ïðî¿çíîãî êâèòêà ì³ñÿ÷íî-
ãî òåðì³íó ä³¿, ïðîòå ç á³ëüøîþ âàðò³ñòþ
ðàçîâî¿ ïî¿çäêè. Íà ìåòðî â³í êîøòóâàòè-
ìå 80 ãðí, 1 âèä íàçåìíîãî — 60 ãðí, ìåò-
ðî+íàçåìíèé — 130 ãðí, 2 íàçåìíèõ —
110 ãðí, 3 íàçåìíèõ — 140 ãðí

Âëàäà ïîì’ÿíóëà 
áåçâèííî óá³ºííèõ

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Солом'янсь ом районі
столиці Київсь ий місь ий оло-
ва Леонід Черновець ий розрі-
зав символічн стріч перед
входом до ново о приміщення
центральної районної бібліоте и.
Тепер вона розташована в од-
ном з нових житлових б дин-
ів. У планах иївсь ої мерії —
б дівництво нової с часної сто-
личної бібліоте и.

Ðàí³øå á³áë³îòåêà Ñîëîì’ÿíñüêîãî
ðàéîíó çíàõîäèëàñÿ â ï³äâàë³ îäíîãî ç
â³äîì÷èõ ãóðòîæèòê³â, çâåäåíîãî ïîíàä

ø³ñòäåñÿò ðîê³â òîìó. Òàì áóëà ºäèíà ïå-
ðåâàíòàæåíà çàëà. Íåçðó÷íî áóëî é á³á-
ë³îòåêàðÿì, ³ â³äâ³äóâà÷àì.

Íà íîâå ïðèì³ùåííÿ äëÿ á³áë³îòåêè íå
áóëî âèòðà÷åíî æîäíî¿ êîï³éêè ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó — ïðîáëåìó ðîçâ’ÿçàëè çà
ðàõóíîê ³íâåñòîðà. “Çåìëþ ï³ä áóä³âíèö-
òâî ñó÷àñíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó áóëî
âèä³ëåíî çà ò³º¿ óìîâè, ùî ïåðø³ äâà ïî-
âåðõè â íüîìó çàéìàòèìå öåíòðàëüíà
ðàéîííà á³áë³îòåêà”, — ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó” ïðåäñòàâíèê ï³äðÿäíèêà áóä³â-
íèöòâà, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Òðåñò
“Êè¿âì³ñüêáóä-3”” Ìèêîëà Îëåô³ð.

Çà áþäæåòí³ êîøòè, íàòîì³ñòü, íîâó
á³áë³îòåêó êîìï’þòåðèçóâàëè. Íà öå áó-
ëî âèòðà÷åíî 1,2 ìëí ãðí.

Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè, ç ïðè-
õîäîì íîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ô³íàíñóâàí-
íÿ á³áë³îòåê ó Êèºâ³ ïîäâî¿ëè. “Ìè ñòà-

ëè âèòðà÷àòè íà á³áë³îòå÷íó ñïðàâó
âäâ³÷³ á³ëüøå êîøò³â — ç 20 ì³ëüéîí³â
äî 40 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü”, — ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé. Êð³ì òîãî, çà éîãî
ñëîâàìè, ì³ñüêà âëàäà äàëà íàäáàâêó á³-
á³ë³îòåêàðÿì — äî 20 â³äñîòê³â äî çàð-
ïëàòè.

Ìåð ñòîëèö³ òàêîæ íàãàäàâ, ùî á³á-
ë³îòåêè íå áóäóâàëè ó Êèºâ³ 30 ðîê³â. Â
ñâîþ ÷åðãó, çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Â³òàë³é Æóðàâñüêèé ïîâ³-
äîìèâ, ùî âæå ãîòîâèé ïðîåêò Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ³í³ö³éîâàíèé ìåðîì
ñòîëèö³, ïðî áóä³âíèöòâî íîâî¿ ñó÷àñ-
íî¿ á³áë³îòåêè ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Âîíà
ìàº áóòè ðîçòàøîâàíà íà âóëèö³ Ñàðà-
òîâà. ¯¿ çàãàëüíà ïëîùà, çã³äíî ç ïðî-
åêòîì, ïîâèííà ñòàíîâèòè 15 òèñÿ÷
êâàäðàòíèõ ìåòð³â

Êèÿíè ïîäÿêóâàëè 
çà äàõ

Óïåðøå â³ä ÷àñ³â 
Áðºæíºâà ó ñòîëèö³ 
ñïîðóäæåíî á³áë³îòåêó
Íàïåðåäîäí³ Äíÿ á³áë³îòåêàðÿ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
â³äêðèâ íîâèé “õðàì êíèæêè”

З приходом нової місь ої влади фінанс вання бібліоте Києві подвоїли з 20 до 40 мільйонів ривень

Òî÷íî¿ ê³ëüêîñò³ çàãèáëèõ ó Áàáèíîìó
ßðó íå âñòàíîâëåíî é äîñ³. Äåÿê³ ³ñòîðè-
êè ââàæàþòü, ùî â öüîìó óðâèù³ çàìîð-
äîâàíî ïîíàä 100 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê. Ñåðåä
íèõ, íà äóìêó äîñë³äíèê³â Õîëîêîñòó, ºâ-
ðå¿ ñòàíîâèëè ùîíàéìåíøå ïîëîâèíó.

Ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè âëàäè ñòîëèö³ é

äåðæàâè âøàíóâàëè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ ó
Áàáèíîìó ßðó. Íà ñóìíèõ óðî÷èñòîñòÿõ
áóëè ïðèñóòí³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè
Þë³ÿ Òèìîøåíêî, ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè Àðñåí³é ßöåíþê, à òàêîæ ñåêðå-
òàð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêðàäè Îëåñü Äîâãèé.

Àðñåí³é ßöåíþê çàêëèêàâ ó÷îðà ïðè-

ãàäàòè êîæíó çãóáëåíó äóøó. “Ó ðîêîâè-
íè ö³º¿ òðàãåä³¿ ÿ ñõèëÿþ ãîëîâó ïåðåä
óñ³ìà áåçâèííî çàãèáëèìè æåðòâàìè òå-
ðîðó”, — ñêàçàâ ïàí ßöåíþê.

Ìèíóëî¿ ñóáîòè ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé çóñòð³âñÿ ó Êîëîíí³é
çàë³ ìåð³¿ ç “ïðàâåäíèêàìè Áàáèíîãî
ßðó”. Òàê íàçèâàþòü êèÿí, ÿê³ ó ðîêè
â³éíè ðÿòóâàëè â³ä îêóïàö³éíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ºâðåéñüê³ ðîäèíè. Íèí³ ó ñòîëè-
ö³ ìåøêàº 125 òàêèõ ëþäåé. Á³ëüøîñò³ ç
íèõ ïðèñâîºíî çâàííÿ “Ïðàâåäíèê Ìè-
ðó”. ²ç 2006 ðîêó ñòîëè÷íà âëàäà ùî-
êâàðòàëüíî âèïëà÷óº ¿ì àäðåñíó ìàòåð³-
àëüíó äîïîìîãó â ðîçì³ð³ 200 ãðí. Ö³
ãðîø³ ïåðåäáà÷åíî â ì³ñüêîìó áþäæåò³
ó ðàìêàõ âèêîíàííÿ êîìïëåêñíî¿ ïðî-
ãðàìè “Òóðáîòà”

Òðè äí³ òðèâàëè ñóìí³ óðî÷èñòîñò³ ç ïðèâîäó ðîêîâèí 
ìàñîâèõ óáèâñòâ ó Áàáèíîìó ßðó
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²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Цими днями виповнилося 67 ро ів відтоді, я Бабином Яр б ло
розстріляно пра тично все єврейсь е населення столиці. 28 верес-
ня 1941- о о паційна адміністрація міста під приводом перепис
єврейсь о о населення о олосила місця збор для реєстрації. Про-
тя ом наст пних двох днів б ло розстріляно понад 33 тисячі євреїв.
Масові страти в том місці тривали аж по и німці залишили місто.
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ÆÅÊè çðèâàþòü 
ïî÷àòîê îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
Îñåë³ êèÿí çìîæóòü îá³ãð³âàòè ëèøå íàïîëîâèíó â³ä íîðìè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

З першо о жовтня в столиці роз-
почнеться опалювальний сезон.
Хоча тепло вже надійшло до по-
ло ових б дин ів, ш іл, дитсад ів.
Головний постачальни теплової
та еле троенер ії АК "Київенер о"
наразі отова до роботи. А ось
більшість балансо трим вачів б -
дин ів і досі не надали енер ети-
ам а тів отовності об'є тів до
опалювально о сезон . Через це
ияни мож ть недоотримати по-
трібної іль ості тепла.

Ó ñòîëèö³ âæå ïî÷àëè ï³äêëþ÷àòè äî
îïàëåííÿ ïîëîãîâ³ áóäèíêè, ë³êàðí³, øêî-
ëè òà äèòÿ÷³ ñàäêè. Ç ïåðøîãî æîâòíÿ ïëà-
íóþòü ðîçïî÷àòè ïîäà÷ó òåïëà ³ äî æèòëî-
âèõ áóäèíê³â. Ìàéæå íà 100 % ãîòîâà äî
ðîáîòè ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”. Çà ñëîâàìè êå-
ð³âíèêà äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ òåïëî-
åíåðãåòèêè çãàäàíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñåðã³ÿ
Êðåìåíè, íèí³ åíåðãåòèêè çàâåðøóþòü
ïðèéìàòè ï³äãîòîâëåí³ äî îïàëþâàëüíîãî
ñåçîíó 2008—2009 ðîêó ñèñòåìè òåïëîñïî-
æèâàííÿ. “Íà æàëü, ñòàíîì íà 29 æîâòíÿ
ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü ñïîæèâà÷³â, ÿê³ íàëå-
æàòü äî çîíè îáñëóãîâóâàííÿ “Êè¿âåíåð-
ãî”, íå îäåðæàëè àêò³â ãîòîâíîñò³ äëÿ ïî-
äà÷³ òåïëà,— çàçíà÷èâ â³í.— Ùå òèæäåíü
òîìó ³ç ïîíàä 10 òèñ. ñòîëè÷íèõ áóäèíê³â,
çã³äíî ç îäåðæàíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, ëèøå
10—11% áóëè ãîòîâ³ äî ïî÷àòêó ñåçîíó”.

“Òàêà ñèòóàö³ÿ òóðáóº “Êè¿âåíåðãî”, îñ-
ê³ëüêè íåãîòîâí³ñòü áàëàíñîóòðèìóâà÷³â
áóäèíê³â ìîæå ïðèçâåñòè äî çáîþ ã³äðàâ-
ë³÷íèõ âèïðîáóâàíü òðóáîïðîâ³äíèõ ñèñ-
òåì îïàëåííÿ, ¿õ ïðîìèâàííÿ, ïðî÷èùåí-
íÿ òà, ÿê íàñë³äîê, äî çíèæåííÿ ¿õíüî¿
òåïëîïðîâ³äíîñò³ ìàéæå íàïîëîâèíó”,—

çàÿâèâ ïàí Êðåìåíà.— Òàêîæ ÷èìàëî
ìåøêàíö³â êâàðòèð ÷àñòî ïîðóøóþòü ïðî-
åêòí³ ð³øåííÿ, ñàìîâ³ëüíî çàì³íþþ÷è òà
çá³ëüøóþ÷è ïîâåðõí³ íàãð³âàííÿ îïàëþ-
âàëüíèõ ïðèëàä³â. Öå ïðèçâîäèòü äî ðîç-
áàëàíñîâàíîñò³ ã³äðàâë³÷íîãî òà òåïëîâî-
ãî ðåæèì³â ñèñòåì îïàëåííÿ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â ³ íåãàòèâíî âïëèâàº íà ÿê³ñòü òåï-
ëîïîñòà÷àííÿ áóäèíê³â”.

Çà éîãî ñëîâàìè, êîëè ìèíóëîãî ðîêó
ñòîëè÷í³ åíåðãåòèêè ïî÷àëè ïîäàâàòè òåï-
ëîíîñ³¿, ïîíàä 400 æèòëîâèõ áóäèíê³â íå
áóëè ãîòîâ³ äî öüîãî. Òîáòî íå çàïîâíèëè
âîäîþ ìåðåæ³ é ï³äãîòîâëåíå äëÿ îïàëåí-
íÿ òåïëî ï³øëî, ÿê ìîâëÿòü, ó “ïîâ³òðÿ”.

“Äîêè ìè ç’ÿñîâóâàëè ïðè÷èíè, äîêè
óñóâàëè íåäîë³êè, çíîâó íàãð³âàëè âîäó —
ìèíóâ ÷àñ. À íàì çà ïðîðîáëåíó ðîáîòó í³-
õòî í³÷îãî íå êîìïåíñóâàâ,— ðîçïîâ³â
Ñåðã³é Êðåìåíà.— Âíàñë³äîê ³íòåíñèâíî-
ãî áåçêîíòðîëüíîãî âêëþ÷åííÿ ñèñòåì
îïàëåííÿ ñïîæèâà÷³â òîð³ê â³ä÷óòíî ïî-
ã³ðøèëèñÿ ã³äðàâë³÷í³ ðåæèìè ðîáîòè òåï-
ëîäæåðåë, ùî ìîãëî ïðèçâåñòè äî àâàð³é-
íîãî çóïèíåííÿ åíåðãîáëîê³â ÒÅÖ ¹ 5 òà
¹ 6, ïîøêîäæåííÿ îáëàäíàííÿ òà ïðèïè-
íåííÿ òåïëî- ³ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ì³ñòà”.
Â³í äîäàâ, ùî íèí³ “Êè¿âåíåðãî”, àáè ìà-
òè ÿê³ñü ãàðàíò³¿, ïðîïîíóº áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷àì áóäèíê³â íàäàâàëè ãàðàíò³éí³ ëèñ-

òè, â ÿêèõ ïîâ³äîìëÿòè ïðî ãîòîâí³ñòü îá’-
ºêò³â äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. À
â ðàç³ íåãîòîâíîñò³ í³ÿêèõ ïðåòåíç³é åíåð-
ãåòè÷í³é êîìïàí³¿ íå ïðåä’ÿâëÿòè.

Êîìïàí³ÿ, ÿê ³ ïåðåäáà÷àëîñÿ, ðîçïî÷-
íå íàäàâàòè òåïëî â æèòëîâ³ áóäèíêè â
ïîâíîìó îáñÿç³ òà â÷àñíî. Îäíà÷å ñê³ëüêè
éîãî ä³éäå äî êèÿí ÷åðåç ðîçáèò³ øèáêè â
ï³ä’¿çäàõ, íåï³äãîòîâëåí³ ìåðåæ³, íàðàç³
â³äïîâ³ñòè í³õòî íå çìîæå. “Ó ðàç³ æ íå-
äîñòàòíüîãî îïàëåííÿ îñåëü çâèíóâà÷óâà-
òè â óñüîìó áóäóòü íàñàìïåðåä “Êè¿âåíåð-
ãî”,— ðåçþìóâàâ ïàí Êðåìåíà.— À âèíí³
â öüîìó íàñàìïåðåä ÆÅÊè”.

Äî îäíîãî ç íàéá³ëüøèõ ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ï³äïðèºìñòâ — ÒÎÂ “Óêðà¿íà
Æèòëî-Ñåðâ³ñ” âõîäèòü 5 ÆÅÊ³â. Âîíè
ñâîºþ ÷åðãîþ îï³êóþòüñÿ ïîíàä 420 æèò-
ëîâèìè áóäèíêàìè. ßê ðîçïîâ³ëà “Õðå-
ùàòèêó” çàñòóïíèê ãåíäèðåêòîðà çãàäàíî¿
îðãàí³çàö³¿ Ëàðèñà Ãîí÷àðîâà, ó âåðõí³é
÷àñòèí³ àêòà éäåòüñÿ ïðî ï³äãîòîâêó îá’-
ºêòà áàëàíñîóòðèìóâà÷åì, ó íèæí³é —
“Êè¿âåíåðãî”. “Ç íàøîãî áîêó âæå ïîíàä
90 % áóäèíê³â ãîòîâ³ äî îïàëþâàëüíîãî ñå-
çîíó, òîáòî âñ³ âíóòð³øí³ ìåðåæ³ â³äðå-
ìîíòîâàíî,— çàçíà÷èëà âîíà.— Åíåðãå-
òèêè æ ï³äïèñàëè ëèøå òðåòèíó àêò³â â³ä
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ áóäèíê³â. Âîíè âêàçó-
þòü íàì íà óñóíåííÿ íåäîë³ê³â, ÿê³ ìàëè
á ë³êâ³äóâàòè ñàì³”.

À äèðåêòîð ÊÏ ÆÅÎ ¹ 105 Ëþäìèëà
Âàñèëåíêî ç Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó
ñòâåðäæóº, ùî ³ç 140 áóäèíê³â, ÿêèìè
âîíè îï³êóþòüñÿ, 100 âæå ïîâí³ñòþ ãî-
òîâ³ äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. “Òîáòî
ðàçîì ³ç åíåðãåòèêàìè ï³äïèñàíî àêòè
ãîòîâíîñò³,— ïîÿñíèëà âîíà.— Ùîäî ³í-
øèõ 40 áóäèíê³â, òî ¿õí³ìè áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷àìè º îðåíäàòîðè. Àëå ïðîòÿãîì
â³âòîðêà-ñåðåäè ÿ ï³äãîòóþ ãàðàíò³éí³
ëèñòè, ùîá äî ìåøêàíö³â ³ öèõ áóäèí-
ê³â â÷àñíî íàä³éøëî òåïëî”. Âîíà äîäà-
ëà, ùî äî “Êè¿âåíåðãî” ó ÆÅÊ³â í³ÿêèõ
ïðåòåíç³é íåìàº

Ñòîï-êðàí
×åðåç êðèçó “Êè¿âì³ñüêáóä” ïðèïèíèâ ñïîðóäæóâàòè òðè äèòñàäêè

Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ “Êè¿â-
ì³ñüêáóä” ïîâ³äîìèëà ïðî íàñë³ä-
êè ðîáîòè çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ ïî-
òî÷íîãî ðîêó â ðàìêàõ 17-¿ ì³æ-
íàðîäíî¿ âèñòàâêè “Áóä³âíèöòâî
òà àðõ³òåêòóðà-2008”. Çà ñëîâàìè
ãîëîâè ïðàâë³ííÿ òà ïðåçèäåíòà
êîìïàí³¿ Ïåòðà Øèëþêà, ëèøå â
ðåã³îíàõ çâåäåíî ïîíàä 93 òèñÿ÷³
êâàäðàòíèõ ìåòð³â æèòëà. Ðîçì³-
ðè ïëàòè íà ðîçâèòîê ì³ñüêèõ ³í-
ôðàñòðóêòóð òà ïîäàòê³â ñÿãíóëè
äåñÿòê³â ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ó
íàéáëèæ÷èõ ïëàíàõ — ó÷àñòü ó
òåíäåð³ íà ðåêîíñòðóêö³þ Îë³ì-
ï³éñüêîãî ñòàä³îíó. Òîðãîâî-ðîç-
âàæàëüíèé öåíòð ïåðåä íèì êîì-
ïàí³ÿ âæå äåìîíòóº.

Îäíàê çà ìàñøòàáíèìè öèôðà-
ìè ³ ïëàíàìè íàñïðàâä³ ïðèõîâó-
âàëàñÿ äîâîë³ ñóìíà êàðòèíà. ßê
ç’ÿñóâàëîñÿ, àêòèâ³â ó êîìïàí³¿
íà ñüîãîäí³ ïðàêòè÷íî íåìàº, ³ ¿¿
âñå á³ëüøå ïîãëèíàº êðèçà. Òàê,
90 % îá’ºêò³â áóäóþòü çà ðàõóíîê

³íâåñòîð³â. Àáè âèêîíàòè ïåðåä
íèìè çîáîâ’ÿçàííÿ, çàìîðîæóþòü
ñïîðóäæåííÿ ñîö³àëüíî-êóëüòóð-
íèõ îá’ºêò³â. Íàðàç³ öå òîðêíóëî-
ñÿ òðüîõ äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â.

— Íà ñüîãîäí³ ìè íå ïåðåêðè-
ºìî çàáîðãîâàí³ñòü ï³äðÿäíèêàì,
îäíàê íàìàãàòèìåìîñÿ ë³êâ³äóâà-
òè áîðãè çà ìèíóë³ ì³ñÿö³. Ñïî-
ä³âàºìîñÿ, öüîãî ì³ñÿöÿ âèéäåìî
áåç áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòí³,—
ñêàçàâ ïàí Øèëþê.

Ëèøèëîñÿ íåâ³äîìèì, ÷è íå çà-
ãðîæóº êè¿âì³ñüêáóä³âöÿì òàêå
ìàñîâå çâ³ëüíåííÿ, ÿê íà ïî÷àòêó
âåðåñíÿ â îäíîìó ç íàéá³ëüøèõ
ñòîëè÷íèõ äåâåëîïåð³â “XXI ñòî-
ë³òòÿ”. Çà ñëîâàìè ïàíà Øèëþêà,
“Êè¿âì³ñüêáóä” öüîãî íå ïëàíóº,
îäíàê íå â³äïîâ³äàº çà ñâî¿õ àñî-
ö³éîâàíèõ ÷ëåí³â. À òàêèõ ó êîì-
ïàí³¿ á³ëüø³ñòü, ïîïðè çàÿâè ïðî
íàëåæí³ñòü ì³ñòó.

Îñòàòî÷íî ðîçáèâ ì³ôè ïðî
ì³öü “Êè¿âì³ñüêáóäó” â³öå-ïðå-

çèäåíò õîëäèíãó Äìèòðî Ãóëåí-
êî. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ï³ñëÿ ïðèé-
íÿòòÿ çàêîíó ïðî ïðîäàæ óñ³õ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê âèíÿòêîâî íà
àóêö³îíàõ êîìïàí³ÿ íå ìîæå í³-
÷îãî ïðèäáàòè é áóäóº ëèøå íà
ðàí³øå çàðåçåðâîâàí³é çåìë³.
“Áî äëÿ òîãî, ùîá ³òè íà àóêö³-
îí, òðåáà ìàòè âëàñí³ñòü”,— êî-
ðîòêî ïîÿñíèâ ïàí Ãóëåíêî. Éî-
ãî ñëîâà ï³äòâåðäèâ ³ ïàí Øè-
ëþê, ÿêèé äîäàâ, ùî íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì êîìïàí³ÿ, êîëè é áó-
äóâàòèìå, òî ëèøå òàì, äå îñòàí-
í³ äâà ðîêè ðîçðîáëÿëè ïðîåêò-

íó äîêóìåíòàö³þ, íàñàìïåðåä íà
Ïîçíÿêàõ-2.

Á³ëüø³ñòü ôàõ³âö³â ñõèëÿþòüñÿ
äî äóìêè, ùî âçÿò³ íà ñåáå çî-
áîâ’ÿçàííÿ êîìïàí³ÿ, çâ³ñíî, âè-
êîíàº. Îäíàê, õî÷à é çàëèøèòü-
ñÿ íà áóä³âåëüíîìó ðèíêó, òðè-
ìàòèìåòüñÿ ç îñòàíí³õ ñèë.

“Êîìïàí³¿ âàðòî ÿêíàéøâèäøå
øóêàòè åôåêòèâíîãî âëàñíèêà òà
íîâ³ ï³äõîäè äî óïðàâë³ííÿ. Ïðè-
ì³ðîì, íàéíÿòè êîìàíäó ìîëîäèõ
ìåíåäæåð³â,— ââàæàº äèðåêòîð
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” Â’ÿ÷å-

ñëàâ Íåïîï.— ßñíà ð³÷, ï³äïðè-
ºìñòâà òàêîãî ðîçìàõó âòðèìàþ-
òüñÿ íà ïëàâó, îäíàê ãëèáîêèõ ðå-
ôîðì, ó òîìó ÷èñë³ é ôîðìè âëàñ-
íîñò³, ¿ì íå óíèêíóòè ó áóäü-ÿêî-
ìó ðàç³”. Òàêî¿ ñàìî¿ äóìêè äî-
òðèìóº ³ ïðåçèäåíò áóä³âåëüíî¿
êîðïîðàö³¿ “Ñòîëèöÿ” Âàëåíòèí
²ñààê. Çà éîãî ñëîâàìè, âðÿòóâà-
òè “Êè¿âì³ñüêáóä” ìîæóòü ëèøå
ñåðéîçí³ ðåêîíñòðóêö³¿, îñê³ëüêè
íàðàç³ â³í ïåðåòâîðèâñÿ íà “çâè-
÷àéíîãî äåâåëîïåðà ç íåéìîâ³ð-
íèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè ïåðåä ³í-
âåñòîðàìè”

Інтенсивне та без онтрольне в лючення систем опалення може призвести
до аварійної сит ації

Врят вати холдин ов омпанію “Київмісь б д” мож ть лише серйозні ре онстр ції
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Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У рам ах вистав и "Б дівництво та архіте т ра" про
дося нення в ал зі прозвіт вав "Київмісь б д". Я
з'яс валося, вихвалятися особливо нічим, риза все
більше охоплює омпанію. За словами олови правлін-
ня холдин Петра Шилю а, а тивів них пра тично
немає. А задля ви онання зобов'язань перед інвесто-
рами же довелося з пинити спор дження всіх соці-
ально- льт рних об'є тів, насамперед трьох за ладів
для дош ільнят.
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Ïîë³òèêè çàëèøàþòü êðà¿íó
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Президент У раїни
переб вав США. Прем'-
єр от ється до візит в
Росію. А тивність можно-
владців на зовнішній аре-
ні в час, оли в раїні ви-
р є політична риза, на-
водить е спертів на вис-
нов и, що вн трішні ре-
зерви вичерпані. Провідні
равці ш ають допомо и
і підтрим и ззовні. Але,
пере онані фахівці, не всі
змож ть нею с ористати-
ся.

Ó÷îðà â³äáóâñÿ â³çèò Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà äî
Âàøèíãòîíà. Ïðî ùî ñàìå ãîâî-
ðèëà ïðåäñòàâíèöüêà äåëåãàö³ÿ, äî
ÿêî¿ ââ³éøëè ³ ñèëîâèêè, é ãëàâà
ÐÍÁÎ Ðà¿ñà Áîãàòèðüîâà, íàðàç³
â³äîìî ëèøå ç îô³ö³éíèõ äæåðåë.
Àëå íàâðÿä ÷è àíîíñîâàí³ ïðåñ-
ñëóæáàìè åíåðãåòèêà òà áåçïåêà
îá³éøëèñÿ áåç ïîë³òèêè. Òàêîæ
âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìàº â³ä-
áóòèñÿ ³ â³çèò Þë³¿ Òèìîøåíêî —
öüîãî ðàçó äî Ìîñêâè. Ïðåì’ºð,
çà ¿¿ ñëîâàìè, ¿äå äîìîâëÿòèñÿ ïðî
ö³íó íà ãàç. “Õðåùàòèê” íàòîì³ñòü
ïðèïóñêàº, ùî ³ Ïðåçèäåíò, ³ ãëà-
âà óðÿäó ïåðø çà âñå øóêàþòü çà
êîðäîíîì ï³äòðèìêè âëàñíî¿ ïî-
çèö³¿ òà â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ âçàº-
ìîâ³äíîñèí ³ç ïðîâ³äíèìè ïîë³-
òè÷íèìè ñèëàìè.

Íåäîîö³íþâàòè âîÿæ³ â³ò÷èçíÿ-
íèõ ïîñàäîâö³â íå âàðòî, ïåðåêî-
íàíèé ³ ïîë³òîëîã Âîëîäèìèð Ôå-
ñåíêî. “Çà íàäçâè÷àéíî íàïðóæå-

íèõ â³äíîñèí ì³æ Þùåíêîì ³ Òè-
ìîøåíêî, âçàºìíî¿ íåäîâ³ðè, íå-
áàæàíí³ ³ Þùåíêà, ³ Áàëîãè áà-
÷èòè Òèìîøåíêî íà ïîñàä³ ïðåì’-
ºðà ìèíóëîãî ðîêó òàêè ñòâîðè-
ëè äåìêîàë³ö³þ. ², ìîæëèâî, ñà-
ìå çîâí³øí³é ôàêòîð áóâ òîä³ âè-
ð³øàëüíèì. Õòî çíàº, ìîæå, ðîç-
áèòó ÷àøó Þùåíêà é Òèìîøåí-
êî çíîâó ñêëåÿòü çàõ³äí³ ïàðòíå-
ðè, çîêðåìà Âàøèíãòîí? Ì³í³-
ìàëüíèé øàíñ íà öå ÿ ïîêè ùî
çàëèøàþ”,— íàãîëîñèâ â³í ó÷îðà.

Âàøèíãòîí íàñïðàâä³ ìîæå áó-
òè çàö³êàâëåíèé ó çáåðåæåíí³ íè-
í³øíüîãî ñòàòóñ-êâî, òîáòî íàÿâ-
íîñò³ õî÷à á íîì³íàëüíî ïðîàò-

ëàíòè÷íî¿ âëàäíî¿ êîàë³ö³¿ â Êè-
ºâ³. Ïðèíàéìí³ äî ïðåçèäåíò-
ñüêèõ âèáîð³â ó ÑØÀ. Øàíñè
ðåñïóáë³êàíö³â âèãðàòè ¿õ íàðàç³
íå òàê³ âæå é ðàéäóæí³, òîìó
âòðàòà ïîçèö³é ó Êèºâ³ Âàøèíã-
òîíó í³ äî ÷îãî. Ôîðìóâàííÿ â
Óêðà¿í³ áóäü-ÿêîãî ôîðìàòó á³ëü-
øîñò³, îêð³ì “äåìîêðàòè÷íî¿”,
àáî çàä³ÿííÿ ñèëîâîãî ñöåíàð³þ
áóäå ðîçö³íåíî ì³ñöåâîþ îïîçè-
ö³ºþ ÿê ïîðàçêà çîâí³øíüîïîë³-
òè÷íîãî êóðñó Á³ëîãî äîìó íà ïî-
ñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³. Ç â³äïî-
â³äíèìè åëåêòîðàëüíèìè íàñë³ä-
êàìè äëÿ ïðîâëàäíîãî êàíäèäàòà.

Âîäíî÷àñ, íå çàö³êàâëåí³ ó

ñïîâçàíí³ Óêðà¿íè â õàîñ ³ â
Êðåìë³. Ïîïðè âñ³ çàÿâè ïîë³òè-
ê³â ³ç “íàö³îíàë-äåìîêðàòè÷íîãî”
òàáîðó. Ðåæèì Ïóò³íà-Ìåäâåäº-
âà äîñ³ íå áóâ ïîì³÷åíèé ó ïðî-
ñóâàíí³ ïîë³òè÷íèõ ³íòåðåñ³â
îêðåìî â³ä åêîíîì³÷íèõ. À íåñòà-
á³ëüí³ñòü â Óêðà¿í³ ïîñòàâèòü ï³ä
çàãðîçó òðàíçèòí³ ïîñòàâêè ñèðî-
âèíè íà Çàõ³ä — îñíîâíîãî äæå-
ðåëà äîáðîáóòó êðåìë³âñüêèõ
ìîæíîâëàäö³â. Ðîñ³ÿ øâèäøå
“ïðîñóâàòèìå” âñòàíîâëåííÿ â
Óêðà¿í³ çðîçóì³ëîãî äëÿ ñåáå
äðóæíüîãî ðåæèìó, ùî ä³ÿòèìå çà
ïðàâèëàìè “êåðîâàíî¿ äåìîêðà-
ò³¿” òà çàáåçïå÷óâàòèìå êîíñåí-

ñóñ ì³æ óêðà¿íñüêèìè òà ðîñ³é-
ñüêèìè ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâè-
ìè ãðóïàìè. Ç ö³ºþ ðîëëþ ñâîãî
÷àñó íå âïîðàâñÿ Â³êòîð ßíóêî-
âè÷, êàòåãîðè÷íî íå ï³äõîäèòü àò-
ëàíòèñò Â³êòîð Þùåíêî, àëå ÷ó-
äîâî ï³äõîäèòü Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî. “Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî é
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â øâèäêî çíàéäóòü
êîìïðîì³ñ ³ ó ïèòàííÿõ ìîâè, ³ ó
ïèòàíí³ ÍÀÒÎ, îñê³ëüêè àí³ äëÿ
òèõ, àí³ äëÿ ³íøèõ öå ïèòàííÿ íå
º êëþ÷îâèì”,— ïåðåêîíàíèé ñî-
ö³îëîã Îëåêñàíäð Âèøíÿê. Çà éî-
ãî äàíèìè, îñòàííº, ùî ñïèíÿº
äâîõ ïîë³òèê³â â³ä ñòâîðåííÿ êî-
àë³ö³¿, — íåìîæëèâ³ñòü ïîä³ëèòè
“êð³ñëà”. “Ïî-ïåðøå, êð³ñëî
ïðåì’ºðà îäíå, à ïðåòåíäåíò³â
äâîº. Ïî-äðóãå, âîíè ïîêè ùî íå
ìîæóòü ïîä³ëèòè “Íàôòîãàç” ³
ÌÂÑ”,— ââàæàº åêñïåðò. Òîæ,
ìîæëèâî, çóñòð³÷ ïðåì’ºðà ó Ìîñ-
êâ³ äîïîìîæå ¿é çíàéòè ïîòð³áí³
àðãóìåíòè äëÿ ðåã³îíàë³â.

Íàòîì³ñòü ïîë³òîëîã Âîëîäè-
ìèð Ëóïàö³é ñóìí³âàºòüñÿ ó çäàò-
íîñò³ íèí³øí³õ óêðà¿íñüêèõ ïî-
ë³òèê³â ïðàöþâàòè íàâ³òü ÿê ðå-
òðàíñëÿòîðè ÷óæèõ ³íòåðåñ³â. “Â
òîìó ñòàí³, â ÿêîìó íèí³ çíàõî-
äèòüñÿ Óêðà¿íà, âîíà íå çäàòíà
ïðîäóêòèâíî âèêîðèñòàòè çîâ-
í³øíþ äîïîìîãó ç áóäü-ÿêîãî
áîêó — í³ ç áîêó Çàõîäó, í³ ç áî-
êó Ðîñ³¿. Ç 2004 ðîêó â íàñ ðå-
àë³çóþòü îäíó ñõåìó — êîëåêòèâ-
íó áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü é ³íñòèòó-
ö³éíó êðèçó”,— ââàæàº â³í. Íà
äóìêó åêñïåðòà, ï³ä âïëèâîì
åêîíîì³÷íèõ íåãàðàçä³â íàñòóï-
íîãî ðîêó íà íàñ ÷åêàº ö³ëêîâè-
òà ðóéíàö³ÿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè.
À öå ìàòèìå âàæëèâ³øå çíà÷åí-
íÿ äëÿ ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí,
àí³æ âïëèâ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ çîâí³ø-
íüî¿ ñèëè

Çà ïîïåðåäí³ìè ðåçóëüòàòàìè âèáîð³â, äî
Íàö³îíàëüíèõ çáîð³â Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü
íå ïîòðàïèâ æîäåí îïîçèö³îíåð. Óñ³ 110
ì³ñöü ó ïàðëàìåíò³ çà ìàæîðèòàðíèìè ñïèñ-
êàìè ä³ñòàíóòü ïðîïðåçèäåíòñüê³ êàíäèäà-
òè. Âèáîðè äî íèæíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó
ñóñ³äíüî¿ äåðæàâè â³äáóëèñÿ 28 âåðåñíÿ çà
ïèëüíî¿ óâàãè 400 ì³æíàðîäíèõ ñïîñòåð³ãà-
÷³â â³ä ÎÁÑª. Ïðèêìåòíî, ùî â áåðåçí³ 2006
ðîêó íà ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ ºâðîïåéñüê³
ñïîñòåð³ãà÷³ íå áðàëè ó÷àñò³ â ï³äðàõóíêó ãî-
ëîñ³â ³ çðåøòîþ íå âèçíàëè ðåçóëüòàò³â âî-
ëåâèÿâëåííÿ. Öüîãî ðàçó âèáîðè âèçíàíî,
õî÷à ÎÁÑª ³ îãîëîñèëà ¿õ äåìîêðàòè÷íèìè.
Ñõîæå, ó â³äíîñèíàõ Ì³íñüêà ³ Áðþññåëÿ
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîòåïë³ííÿ.

Êîëè Á³ëîðóñü íå ï³äòðèìàëà ³í³ö³àòèâè
Êðåìëÿ ùîäî âèçíàííÿ íåçàëåæíîñò³ Ï³â-
äåííî¿ Îñåò³¿ ³ Àáõàç³¿, ³íòåðåñ ªâðîïè äî
Ì³íñüêà ïîæâàâèâñÿ. Çàõ³ä îö³íèâ îáà÷ëè-
âó çîâí³øíþ ïîë³òèêó ïàíà Ëóêàøåíêà òà
ïîì’ÿêøåííÿ ðåæèìó â êðà¿í³. Çàðàäè öüî-
ãî Áðþññåëü ãîòîâèé ïîì³òèòè äåìîêðàò³þ
íàâ³òü òàì, äå ðàí³øå ¿¿ íå áà÷èâ. Êåð³âíèö-
òâî Á³ëîðóñ³ çìóøåíå çì³íþâàòèñÿ, àäæå çà-
ö³êàâëåíå â åêîíîì³÷í³é ñï³âïðàö³ ç ªÑ.
Ïðè÷îìó ÿê íà îñîáèñòîìó ð³âí³ — òðåáà æ
äåñü î÷³ëüíèêàì á³ëîðóñüêî¿ äåðæàâè âèòðà-

÷àòè “÷åñíî çàðîáëåí³” êîøòè, òàê ³ íà ð³â-
í³ êðà¿íè. “Îëåêñàíäð Ëóêàøåíêî ç³òêíóâ-
ñÿ ç òèì, ùî åêîíîì³êà äåðæàâè ïåðåæèâàº
íå íàéêðàù³ ÷àñè ÷åðåç ï³äâèùåííÿ ö³í íà
åíåðãîíîñ³¿ ç áîêó Ðîñ³¿ òà çàõ³äí³ ñàíêö³¿.
Òîìó Á³ëîðóñü ñêîðèñòàëàñÿ çðó÷íèì êîí’-
þíêòóðíèì ìîìåíòîì ³ çàéíÿëà íåîäíîçíà÷-
íó ïîçèö³þ ñòîñîâíî ä³é Ðîñ³¿ íà Êàâêàç³.
Ò³ëüêè-íî ïàí Ëóêàøåíêî â³äìîâèâñÿ â³ä
êîìåíòàð³â ç ïðèâîäó âèçíàííÿ Ï³âäåííî¿
Îñåò³¿ ³ Àáõàç³¿, ìîìåíòàëüíî áóëî çíÿòî åêî-
íîì³÷í³ ñàíêö³¿ ç áîêó ªâðîïåéñüêîãî Ñî-
þçó äëÿ íèçêè âåëèêèõ á³ëîðóñüêèõ ï³äïðè-
ºìñòâ”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð
óêðà¿íñüêî¿ ô³ë³¿ ²íñòèòóòó êðà¿í ÑÍÄ Âî-
ëîäèìèð Êîðí³ëîâ. Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ,
Çàõ³ä ôàêòè÷íî êóïóº íå çîâñ³ì ëîÿëüíó ïî-
âåä³íêó ùîäî Ðîñ³¿. ² äëÿ öüîãî ãîòîâèé ï³ä-
òðèìóâàòè íàâ³òü ðåæèì, ÿêèé ââàæàºòüñÿ
îä³îçíèì ³ àâòîðèòàðíèì. Òèì á³ëüøå, ùî
öåé ðåæèì ï³äòðèìóº á³ëüø³ñòü íàñåëåííÿ.
Ùî é ï³äòâåðäèëè ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ
òà äîëÿ á³ëîðóñüêî¿ îïîçèö³¿.

Ïîêè ùî ïîòåïë³ííÿ ó â³äíîñèíàõ ì³æ
îô³ö³éíèì Ì³íñüêîì ³ ªÑ íå íàéêðàùèì
÷èíîì â³äîáðàçèëîñÿ ñàìå íà á³ëîðóñüêîìó
îïîçèö³éíîìó ðóñ³. Áåç çîâí³øíüî¿ ô³íàí-
ñîâî¿ ï³äòðèìêè â³í ôàêòè÷íî áóâ ïîçáàâ-

ëåíèé ìîæëèâîñò³ ïðîâîäèòè ïåðåäâèáîðíó
àã³òàö³þ. ² öå ïîïðè òå, ùî âèäèìèõ ïåðå-
øêîä ç áîêó âëàäè, íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåä-
í³õ êàìïàí³é, íå áóëî. Âïåðøå çà îñòàíí³õ
10 ðîê³â æîäíîãî ç îïîíåíò³â ðåæèìó Îëåê-
ñàíäðà Ëóêàøåíêà ï³ä ÷àñ ïåðåãîí³â íå çà-
àðåøòîâàíî. Íàòîì³ñòü ë³äåðà îïîçèö³¿
Îëåêñàíäðà Êîçóë³íà 16 ñåðïíÿ Îëåêñàíäð
Ëóêàøåíêî ïîìèëóâàâ ³ âèïóñòèâ ³ç â’ÿçíè-
ö³. Çàì³ñòü 5,5 ðîêó â³í â³äñèä³â ëèøå äâà.

Àëå àêòèâí³ñòü îïîçèö³îíåð³â íå ò³ëüêè
íå çðîñëà, à é ìàéæå âùóõëà. Íà îïîçè-
ö³éíèé ì³òèíã íà öåíòðàëüíó ïëîùó Ì³í-
ñüêà ï³ñëÿ âèáîð³â ç³áðàëèñÿ íå á³ëüøå ÿê
ï³âòèñÿ÷³ îñ³á. Ñõîæå, Îëåêñàíäð Ëóêà-
øåíêî çäîáóâ ïåðåìîãó îäðàçó íà ê³ëüêîõ
ôðîíòàõ. Òà ÷è âäàñòüñÿ éîìó äîâãî ìà-
íåâðóâàòè ì³æ ªÑ, Ðîñ³ºþ òà âëàñíîþ
îïîçèö³ºþ, çàëåæàòèìå â³ä ïîäàëüøî¿ çîâ-
í³øíüî¿ êîí’þíêòóðè

Íà âèáîðàõ äî á³ëîðóñüêîãî ïàðëàìåíòó ïðîòèâíèêè Îëåêñàíäðà Ëóêàøåíêà 
íå îòðèìàëè æîäíîãî ìàíäàòà

Îïîçèö³ÿ íå âèïðàâäàëà ñïîä³âàíü

Óêðà¿íñüê³ ìîæíîâëàäö³ øóêàþòü ï³äòðèìêè çà êîðäîíîì

Не дивлячись ні на що, президенти У раїни та США дивляться на події в У раїні з оптимізмом

Білор сь а опозиція та і не спромо лася до ричатися до власних ромадян

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Парламентсь і вибори Білор сі, що відб лися неділю, завершили-
ся трі мфом Оле сандра Л ашен а. Попри зменшення тис з бо
влади, жоден із опозиціонерів до Національних зборів не потрапив.
Захід рез льтати виборів визнав, хоча й не вважає їх демо ратични-
ми. Схоже, Європа з одна миритися з режимом пана Л ашен а,
я ий виявляє отовність відмовитися від відвертої підтрим и Мос ви.
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Âîëîäèìèð ÑÀËÜÄÎ: “Ëþäè âòîìèëèñÿ 
â³ä ïîñò³éíîãî ïîë³òè÷íîãî íàïðóæåííÿ”
Ìåð Õåðñîíà êåðóºòüñÿ ó ñâî¿é ðîáîò³ íå ïîë³òè÷íèìè ïîãëÿäàìè, 
à çäîðîâèì ãëóçäîì

— Íàñê³ëüêè âàæëèâå ì³ñöå
çàéìàº Õåðñîí íà ïîë³òè÷í³é êàð-
ò³ êðà¿íè?

— Êðàùå çà âñå ãîâîðèòè, ÿêå
ì³ñöå çàéìàº ì³ñòî íà åêîíîì³÷-
í³é êàðò³ êðà¿íè. Ùî æ äî ïî-
ë³òèêè, â Õåðñîí³ ñêîíöåíòðî-
âàí³ îñåðåäêè ïîë³òè÷íèõ ïàð-
ò³é òà áëîê³â. Ñüîãîäí³ ñòàëî
ìîäíèì ñòâîðþâàòè ì³ñöåâ³ ãðî-
ìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ìàþòü
ïîë³òè÷íå ï³ä´ðóíòÿ. Âîíè ôîð-
ìóþòüñÿ íà áàç³ çàðåºñòðîâàíèõ
ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ç ïåðñïåêòè-
âîþ ó÷àñò³ ó ì³ñöåâèõ âèáîðàõ.
Òîìó, â Õåðñîí³, ÿê ³ êðà¿í³ â ö³-
ëîìó, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàäì³ðíà
ïîë³òèçàö³ÿ ñóñï³ëüíèõ ïðîöå-
ñ³â. Îñòàíí³ æ, ó ñâîþ ÷åðãó,
âïëèâàþòü íà åêîíîì³÷íó ñèòó-
àö³þ.

Òàì, äå ïîë³òèêà ñåðåä åë³òè
ì³ñòà çàéìàº áàãàòî ì³ñöÿ, áàãà-
òî ÷àñó, â³äâîë³êàº â³ä ãîñïîäàð-
ñüêèõ, åêîíîì³÷íèõ, êîìåðö³é-
íèõ ïèòàíü, åêîíîì³÷í³ ïîêàç-
íèêè â³ä÷óâàþòü ñåáå íå íàéêðà-
ùèì ÷èíîì. Åêîíîì³êà ïîòðå-
áóº ñòàá³ëüíîñò³, ó òîìó ÷èñë³,
ïîë³òè÷íî¿.

— ßêîþ º åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ
â ì³ñò³?

— Åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè
îñòàíí³õ ðîê³â, íåçâàæàþ÷è íà
ïîë³òè÷íó íåñòàá³ëüí³ñòü ó äåð-
æàâ³, ïîñò³éíî ïîë³ïøóþòüñÿ.
Äèíàì³êà íàäõîäæåííÿ êîøò³â ³
äî äåðæàâíîãî, ³ äî ì³ñöåâîãî
áþäæåòó ïîçèòèâíà. Öå â³äîáðà-
æåíî â çàãàëüíîìó âàëîâîìó
ïðîäóêò³, ÿêèé âèðîáëÿºòüñÿ
ï³äïðèºìñòâàìè Õåðñîíà, öå
ñòîñóºòüñÿ ³ ð³âíÿ æèòòÿ.

Çàðàç ñòàá³ëüíî ïðàöþþòü
ïðîâ³äí³ ï³äïðèºìñòâà ì³ñòà,
ðîçøèðþºòüñÿ òîðãîâåëüíà ìå-
ðåæà — çðîñòàº ê³ëüê³ñòü ñóïåð-
ìàðêåò³â, êðóïíèõ òîðãîâåëüíèõ
öåíòð³â. Àêòèâíî ðîçâèâàºòüñÿ
ìàëå ï³äïðèºìíèöòâî.

Õåðñîí çì³íþºòüñÿ ç ðîêó â
ð³ê, çì³íþºòüñÿ ³ ñòàâëåííÿ ãî-
ðîäÿí äî ð³äíîãî ì³ñòà. Çàâäÿêè
ï³äòðèìö³ õåðñîíñüêèõ ï³äïðè-
ºìö³â, ñüîãîäí³ áóäóþòüñÿ íîâ³
äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, ðåêîíñòðó-
þþòüñÿ âóëèö³, áóäèíêè.

Ï³äâèùóºòüñÿ çàðîá³òíà ïëà-
òà. ¯¿ ð³âåíü â³äñòàº â³ä ñåðåä-
íüîñòàòèñòè÷íî¿ ïî Óêðà¿í³, àëå
ïåðåâèùóº îáëàñí³ ïîêàçíèêè.
Çà äàíèìè ñòàòèñòèêè ñåðåäíÿ
çàðîá³òíÿ ïëàòà â Õåðñîí³ ñêëà-
äàº 1,5 òèñ. ãðí. Íàä öèì ùå
òðåáà ïðàöþâàòè, àäæå çàðîá³ò-
íÿ ïëàòà — âàæëèâèé ÷èííèê, ÿ
á ñêàçàâ, îäèí ç îñíîâíèõ.

— Íàñê³ëüêè íàñè÷åíèì º êóëü-
òóðíå æèòòÿ Âàøîãî ì³ñòà?

— Õåðñîí — º òèì ì³ñòîì, äå
êóëüòóðíå æèòòÿ âèðóº äîñòàò-
íüî ñåðéîçíî. Ñåðåä íàéÿñêðà-
â³øèõ ïîä³é — ùîð³÷íèé Ì³æ-
íàðîäíèé ôåñòèâàëü "Ìåëüïî-
ìåíà Òàâð³¿", ÿêèé öüîãî ðîêó
ïðîéøîâ ó äåñÿòèé ðàç. Ó ôåñ-
òèâàë³ áåðóòü ó÷àñòü òåàòðàëüí³
êîëåêòèâè ç Óêðà¿íè òà ç áàãà-
òüîõ ³íøèõ êðà¿í ñâ³òó. Öå ä³é-
ñòâî ïðîäîâæóºòüñÿ ìàéæå òèæ-
äåíü, âåñü Õåðñîí ïåðåòâîðþº-

òüñÿ íà ñóö³ëüíèé òåàòðàëüíèé
ïîìîñò. Âæå òðàäèö³éíèì äëÿ
ì³ñòà ñòàâ ôåñòèâàëü ïàòð³îòè÷-
íî¿ ï³ñí³ "Îáåð³ã", íà ÿêèé ïðè-
¿çäÿòü âèêîíàâö³ ç ð³çíèõ ì³ñò
Óêðà¿íè, Á³ëîðóñ³¿, Ìîëäîâè,
Ðîñ³¿. Îñòàíí³ì ÷àñîì âñå á³ëü-
øå â³äðîäæóºòüñÿ ³ êëàñè÷íå
ìèñòåöòâî — öå ñèìôîí³÷í³
êîíöåðòè. Ìàëåíüê³ õåðñîíö³ ³ç
çàäîâîëåííÿì â³äâ³äóþòü Ïàëàö
äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³,
àêòèâíî ïðàöþº øêîëà ìèñ-
òåöòâ. ̄ õ âèõîâàíö³ ñòàþòü ïåðå-
ìîæöÿìè óêðà¿íñüêèõ ³ ì³æíà-
ðîäíèõ ôåñòèâàë³â. ßñêðàâèì
ä³éñòâîì º ùîð³÷íå ñâÿòêóâàííÿ
Äíÿ ì³ñòà, ÿêèé òðàäèö³éíî çà-
âåðøóºòüñÿ âåëèêèì êîíöåðòîì,
ùî çáèðàº ïîíàä 100 òèñ. ãëÿäà-
÷³â. Öå ïðèðîäíèé àìô³òåàòð íà
ñõèëàõ Äí³ïðà. ² òàê³ ùîð³÷í³
êîíöåðòè äóæå ïîäîáàþòüñÿ ÿê
õåðñîíöÿì, òàê ³ ãîñòÿì íàøîãî
ì³ñòà.

— ßê³ ïîë³òè÷í³ ñèëè âèçíà÷à-
þòü ïîë³òè÷íå îáëè÷÷ÿ Õåðñîíà?
Ç ÿêèìè ïîë³òñèëàìè Âàì âäàëî-
ñÿ íàëàãîäèòè êîíñòðóêòèâíó ðî-
áîòó, à ç êèì — í³?

— Ïîë³òè÷íå îáëè÷÷ÿ Õåðñîíà
íå áàãàòî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîë³-
òè÷íîãî îáëè÷÷ÿ êðà¿íè.
Õåðñîí — º â³äîáðàæåííÿì òîãî,
ùî â³äáóâàºòüñÿ â óêðà¿íñüêîìó
ñóñï³ëüñòâ³. Â ì³ñò³ ïðåäñòàâëåí³
íàéá³ëüø³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ òà
áëîêè: Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, áëîê
Þë³¿ Òèìîøåíêî, áëîê Âîëîäè-
ìèðà Ëèòâèíà, áëîê ÍÓ—ÍÑ,
Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ. Ó Õåðñîí-
ñüê³é ì³ñüêèé ðàä³ º ïðåäñòàâíè-
êè ïàðò³¿ Â³÷å, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî
çàêîíó îòðèìàëè ïðàâî íà ìàí-
äàòè ì³ñüêèõ äåïóòàò³â.

Çîâñ³ì ³íøå — êîíñòðóêòèâíà
ðîáîòà. Âðàõîâóþ÷è âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë,
ðîçá³æí³ñòü ¿õ ïîãëÿä³â, íå ïðîñ-
òî íàïðàâèòè ðîáîòó â êîíñòðóê-
òèâíå ðóñëî. Êîæíà ïîë³òè÷íà
ïàðò³ÿ, êîæíèé áëîê ââàæàþòü
ñåáå íàéãîëîâí³øèìè, êð³ì òî-
ãî, ñåðéîçíî êîíêóðóþòü ì³æ ñî-
áîþ. Êîíêóðåíö³ÿ íàö³ëåíà íå
íà çàãàëüíèé ðåçóëüòàò, à á³ëü-
øîþ ì³ðîþ ðîçðàõîâàíà íà ìàé-
áóòí³ âèáîðè, ïðè÷îìó ãðóáî
ðîçðàõîâàíà, ïîïóë³ñòñüêè. Âî-
íà æîðñòêà ³ íå ñïðèÿº, íà ì³é
ïîãëÿä, çáëèæåííþ äóìîê ïðåä-
ñòàâíèê³â ïîë³òè÷íèõ ñèë ³ ïå-
ðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí. Ëþäè ïðîñ-
òî âòîìèëèñÿ â³ä ö³º¿ ïîñò³éíî¿
ïîë³òè÷íî¿ íàïðóæåíîñò³, ³ âñå
á³ëüøå ³ á³ëüøå, íå òå ùî íåãà-
òèâíî, áàéäóæå ñòàâëÿòüñÿ äî
âñ³õ ñóïåðå÷îê ì³æ ïðåäñòàâíè-
êàìè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é.

Ç êèì âäàëîñÿ íàëàãîäèòè
êîíñòðóêòèâíó ðîáîòó? Ìîæó
ñêàçàòè: ³íîä³ âäàºòüñÿ ïåðåêî-
íàòè ïðåäñòàâíèê³â ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó ðà-
äè, âäàºòüñÿ çíàéòè ïîðîçóì³í-
íÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ïî-
òð³áíèõ ãðîìàä³. Àëå ÷àñòî â³ä-
áóâàºòüñÿ òàê, ùî éäå ìàéæå íå-
ïðèìèðèìà áîðîòüáà, íå ö³ëüî-
âà áîðîòüáà. Ö³ëü îäíà — ï³äãî-
òîâêà äî íàñòóïíèõ âèáîð³â. À
çàðàäè öüîãî, ïîë³òèêè ìîæóòü

íåõòóâàòè ³ çäîðîâèì ãëóçäîì.
Ïðåäñòàâíèöüê³ îðãàíè íå ïðà-
öþþòü, âîíè ïåðåáóâàþòü ó ñòà-
í³ õðîí³÷íèõ âèáîð³â. Öå âæå
õâîðîáà, õâîðîáà ñóñï³ëüñòâà.

Àëå ïîòð³áíî íå ñêàðæèòèñÿ,
à øóêàòè øëÿõè âçàºìîïîðîçó-
ì³ííÿ, ïðàöþâàòè ç³ âñ³ìà ïîë³-
òè÷íèìè ñèëàìè. Íå âèä³ëÿþ
êðàùèõ ³ ã³ðøèõ. ß ïðàöþþ ³
â³äøòîâõóþñü íå â³ä ïîë³òè÷íèõ
ïîãëÿä³â, à â³ä çäîðîâîãî ãëóçäó,
äîñâ³äó ³ ïðîôåñ³éíîñò³ ¿õ âèðàç-
íèê³â.

— ßêèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë íå âè-
ñòà÷àº?

— Ïîë³òè÷íèõ ñèë âèñòà÷àº.
Íå âèñòà÷àº ïðåäñòàâíèê³â ãðî-
ìàäè, ÿê³ çâåðòàþòü óâàãó íå íà
ïîë³òèêó, à â³äîáðàæàþòü åë³òó
ì³ñòà, ³ â ñèñòåì³ óïðàâë³íñüê³é,
³ â ñèñòåì³ ãîñïîäàðþâàííÿ. Òî¿
¿¿ ÷àñòèíè, ÿêà, íåçâàæàþ÷è íà
ïîë³òè÷íó äîö³ëüí³ñòü, áàæàº ³,
ãîëîâíå, âì³º ïðàöþâàòè äëÿ
ñâîãî ð³äíîãî ì³ñòà. Îñü òàêèõ
ïðåäñòàâíèê³â íå âèñòà÷àº. ß
ï³äêðåñëþþ: íèí³øíÿ ïîë³òèêà
³ ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ïîãà-
íî îá’ºäíóþòüñÿ. Öå àíòèïîäè.
Îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ ãðîìàäà îáèðàº äëÿ âèð³øåí-
íÿ ãîñïîäàðñüêèõ ïèòàíü ì³ñöå-
âîãî ð³âíÿ, à íå äëÿ ï³äêð³ïëåí-
íÿ ïîë³òè÷íèõ óïîäîáàíü ïîë³-
òèê³â ð³âíÿ äåðæàâíîãî.

— ×è â³ä÷óâàºòå Âè íà ñîá³
òèñê ç áîêó ïîë³òè÷íèõ ñòðóêòóð?
×è â³ä÷óâàºòå Âè òèñê ç Êèºâà?

— Áåçïåðå÷íî, ì³ñüêèé ãîëîâà
ìîæå áóòè êîìóñü íå äî âïîäî-
áè. Â³í ìîæå áóòè ïðåäñòàâíè-
êîì íåîïîçèö³éíî¿ äî á³ëüøîñò³
ðàäè ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, àáî îïî-
çèö³éíî¿. Â³äïîâ³äíî, îïîíåíòè,
ÿê³ º çàâæäè, íàâ³òü — ó íàé-
óñï³øí³øîìó ì³ñò³ àáî íàé-
óñï³øí³ø³é êðà¿í³,— ïî÷èíàþòü

çä³éñíþâàòè òèñê íà ì³ñüêîãî
ãîëîâó. Íå äëÿ ïîë³ïøåííÿ ãîñ-
ïîäàðñüêèõ ïðîöåñ³â, à ç ïîë³-
òè÷íèõ ì³ðêóâàíü. Õî÷à çîâí³
âñå ïðèêðèâàºòüñÿ ãîñïîäàð-
ñüêèìè ³íòåðåñàìè. ², íàâ³òü, òî-
ä³, êîëè ÿ, íàïðèêëàä, ïðîïî-
íóþ: ââàæàéòå, ùî ìè ïîìèëÿ-
ºìîñÿ, éä³òü ³ ïðàöþéòå, çðîá³òü
êðàùå,— áåðóòüñÿ, à ïîò³ì êè-
äàþòü. À òîä³ çíîâó éäóòü êðè-
òèêóâàòè.

Ðîáîòà — öå äóæå âèñîêà â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü, íàñàìïåðåä, ïå-
ðåä ãðîìàäîþ. Ïðàöþâàòè òðå-
áà âì³òè — öå âàæêî, çâèíóâà-
÷óâàòè ëåãøå. Òîìó, ÿ â³ä÷óâàþ
òèñê ïîë³òè÷íèõ ñèë. ² ùî ö³êà-
âî — íå öåíòðàëüíèõ, à ñàìå
ì³ñöåâîãî ð³âíÿ. Çíîâó òàêè, éäå
îð³ºíòàö³ÿ íà âèáîðè. Õòîñü ââà-
æàº, ùî ÷èì á³ëüøå çâèíóâàòèòü
ì³ñüêîãî ãîëîâó, òèì êðàùå. Íå
äîïîìàãàþòü ïðàöþâàòè, à çàâà-
æàþòü.

Òèñêó æ ç Êèºâà íàáàãàòî
ìåíøå. Ç Êèºâîì, íàâïàêè, íà-
áàãàòî á³ëüøå ðîáîòè áåçïîñå-
ðåäíüî¿, êîíêðåòíî¿. Ìîæå íå
âñå âèõîäèòü, ìîæå íå çàâæäè
ñïðàöüîâóþòü ò³ ÷è ³íø³ âàæåë³,
àëå öå ïîñò³éíèé ðîáî÷èé ïðî-
öåñ. ² ÿ ïåðåêîíàíèé, ÿêáè â
Êèºâ³ áóëî ìåíøå ïîë³òè÷íèõ
ïåðåòÿãóâàíü íà ð³çí³ áîêè, ñï³â-
ïðàöÿ ì³ñöåâî¿ âëàäè ç äåðæàâ-
íîþ áóëà á íàáàãàòî åôåêòèâí³-
øîþ.

— Ùî ÷åêàþòü ó ì³ñò³ â³ä çà-
ãàëüíîäåðæàâíî¿ âëàäè?

² â³ä çàãàëüíîäåðæàâíî¿, ³ â³ä
ì³ñöåâî¿ âëàäè õåðñîíö³ ÷åêàþòü
ñòàá³ëüíîñò³, çðîçóì³ëîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî ïðîáëåì ëþäåé. ×åêà-
þòü çìåíøåííÿ ïîë³òè÷íî¿ íà-
ïðóãè ³ çá³ëüøåííÿ ðåàëüíèõ ðå-
çóëüòàò³â íîðìàëüíî¿ ðîáîòè. À,
íàéãîëîâí³øå, ÷åêàþòü ïîâàãè.
Ïîâàãè ïîë³òè÷íèõ ãðàâö³â îäèí

äî îäíîãî. Àäæå îñíîâí³ ïîë³-
òè÷í³ ãðàâö³ — ñàìîäîñòàòí³. Âî-
íè ïîâèíí³ ³ ìîæóòü äîìîâèòèñü
³ ïðàöþâàòè íà êðàùå, à íå ïî-
ñò³éíî ñïåðå÷àòèñÿ ³ áîðîòèñÿ
îäèí ç îäíèì.

— ßêèì º Âàø ïðîãíîç íà ðîç-
âèòîê ïîë³òè÷íî¿ òà åêîíîì³÷íî¿
ñèòóàö³¿ ó êðà¿í³?

— ß îïòèì³ñò ³ ââàæàþ, ùî
ñèòóàö³ÿ áóäå ïîë³ïøóâàòèñÿ. ²,
íå äèâëÿ÷èñü í³ íà ùî, ñïîä³âà-
þñü, ùî ïîë³òè÷íå æèòòÿ ñòàá³-
ë³çóºòüñÿ, à â³ä öüîãî êðàùèìè
ñòàíóòü åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè.
ß ìîæó ÷³òêî ñêàçàòè, âñå-òàêè
ïðàöþþ ì³ñüêèì ãîëîâîþ ñüî-
ìèé ð³ê, à äî öüîãî ïðàöþâàâ
çàñòóïíèêîì ãîëîâè îáëàñíî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿: â ò³ ïå-
ð³îäè, êîëè â äåðæàâ³ áóâ ñïî-
ê³é, ³ ñóïåðå÷êè òî÷èëèñÿ á³ëü-
øå íàâêîëî åêîíîì³êè, à íå ïî-
ë³òèêè, óâàãà ä³ëîâèõ ê³ë äî ðî-
áîòè â Õåðñîí³, ³, â³äïîâ³äíî, â
³íøèõ ðåã³îíàõ, áóëà íàáàãàòî
âèùîþ. Îñòàíí³ äâà ðîêè ÷àñòî
âäàºòüñÿ ÷óòè â³ä ïîñò³éíèõ åêî-
íîì³÷íèõ ïàðòíåð³â ïðî áàæàí-
íÿ ³ ìîæëèâ³ñòü ñï³âïðàöþâàòè,
³íâåñòóâàòè âåëèê³ êîøòè â ð³ç-
í³ íàïðÿìêè ãîñïîäàðñüêî¿, êî-
ìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Àëå íåñòà-
á³ëüí³ñòü çàâàæàº òàê³é ñï³âïðà-
ö³. "Ìè òðîøêè ïî÷åêàºìî",—
êàæóòü ³íâåñòîðè. Öå "òðîøêè
ïî÷åêàºìî" âæå çàòÿãíóëîñÿ
á³ëüøå í³æ íà äâà ç ïîëîâèíîþ
ðîêè. Àëå ÿ âïåâíåíèé, ùî íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ìè â³ä÷óºìî
âçàºìîïîðîçóì³ííÿ ³ ñïîê³é. À
ãðîø³ ³ åêîíîì³êà ëþáëÿòü ñïî-
ê³é. Íå äèâëÿ÷èñü íà òðóäíîù³,
ìè ïðàöþºìî, â³ðèìî â ñåáå ³
çíàºìî, ùî ðåçóëüòàò áóäå äî-
ñòîéíèé

Розмовляла Ірина СИВАШОВА,
"Хрещати "

"Хрещати " продовж є знайомити читачів із точ ою
зор ерівни ів різних ре іонів на те, що відб ваєть-
ся в раїні та я це позначається на житті пересічних
ромадян. Сьо одні своїми д м ами з виданням ді-
литься мер Херсона Володимир Сальдо.
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“Ïðîì³íâåñòáàíê” õî÷óòü 
äåñòàá³ë³çóâàòè
Êîíôë³êò íàâêîëî áàíêó ïåðåéøîâ ó â³äêðèòó ñòàä³þ

Ñèòóàö³ÿ äîâêîëà áàíêðóòñòâà
“Ïðîì³íâåñòáàíêó” àêòóàë³çóâàëà-
ñÿ íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ,
êîëè íà òåëåêàíàëàõ êðà¿íè ó âè-
ïóñêàõ íîâèí ïðîäåìîíñòðóâàëè
ñþæåò ïðî òå, ÿê êë³ºíòè áàíêó âè-
øèêóâàëèñÿ ó âåëèê³ ÷åðãè ïîáëè-
çó áàíêîìàò³â “Ïðîì³íâåñòáàíêó”
é íå ìîãëè çíÿòè êîøòè. Áóëà é
³íôîðìàö³ÿ, ùî â áàíêó ç’ÿâèëèñÿ
ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³ òà óñêëàäíåí-
íÿ ³ç çàêðèòòÿì äåïîçèòíèõ ðàõóí-
ê³â. Ó ÇÌ² ïî÷àëè âèñëîâëþâàòè
ïðèïóùåííÿ, áóö³ìòî íàéáëèæ÷èì
÷àñîì áàíê çáàíêðóòóº, à öå ïîñè-
ëèëî ïàí³êó ñåðåä íàñåëåííÿ, ÿêå
ñòð³ìãîëîâ ðóøèëî äî áàíêîìàò³â,
àáè çíÿòè ãîò³âêó.

Ñèòóàö³ÿ äîâêîëà áàíêó ðîçãîð³-
ëàñÿ íå ñüîãîäí³. Âæå íå ïåðøèé
ì³ñÿöü ó ìåðåæ³ ²íòåðíåò âì³ùóþòü
ñòàòò³ ïðî ð³çíîìàí³òí³ êîíôë³êòè
ì³æ àêö³îíåðàìè “Ïðîì³íâåñòáàí-
êó”. À âò³ì, óïåðøå êîíôë³êò ïå-
ðåéøîâ ó â³äêðèòó ôàçó òà áóâ âè-
ñâ³òëåíèé ó ÇÌ².

Ó áàíêó, ïðèðîäíî, âñ³ ÷óòêè
ñòîñîâíî ïðîáëåì òà çàãðîçè áàí-
êðóòñòâà çàïåðå÷óþòü. Êåð³âíèö-
òâî “Ïðîì³íâåñòáàíêó” âìèòü â³ä-
ðåàãóâàëî íà òåëåâ³ç³éíèé ñþæåò ³
ïîøèðèëî îô³ö³éíó çàÿâó ç ïðèâî-
äó ñèòóàö³¿, ÿêà ñêëàëàñÿ äîâêîëà

ö³º¿ ô³íóñòàíîâè. “Çàÿâëÿºìî, ùî
ô³íàíñîâèé ñòàí “Ïðîì³íâåñòáàí-
êó” ñòàá³ëüíèé. Áàíê ìàº ïîçèòèâ-
í³ îö³íêè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó
Óêðà¿íè, ì³æíàðîäíèõ ðåéòèíãî-
âèõ ñòðóêòóð, àóäèòîðñüêèõ îðãàí³-
çàö³é. “Ïðîì³íâåñòáàíê” ÷³òêî âè-
êîíóº çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä êë³ºíòà-
ìè, áþäæåòîì òà àêö³îíåðàìè.
Ï³äâèùåíî â³äñîòêîâ³ ñòàâêè çà äå-
ïîçèòàìè, çðîñëà ïðèáóòêîâ³ñòü
áàíêó, àêö³îíåðàì âèïëà÷åíî á³ëü-
øå 100 â³äñîòê³â äèâ³äåíä³â, 67 â³ä-
ñîòê³â ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ñïðÿ-
ìîâàí³ â ³íâåñòèö³éíî-³ííîâàö³é-
í³ ïðîåêòè”,— éäåòüñÿ â îô³ö³éí³é
çàÿâ³ “Ïðîì³íâåñòáàíêó”.

Ïðè÷èíîþ íàäçâè÷àéíîãî àæ³-
îòàæó òà ÷óòîê ïðî áàíêðóòñòâî
íà÷àëüíèê Äîíåöüêîãî îáëàñíîãî
óïðàâë³ííÿ “Ïðîì³íâåñòáàíêó”
(íà Äîíå÷÷èí³ ñêîíöåíòðîâàíî
ìàéæå 50% ñèñòåìè “Ïðîì³íâåñò-
áàíêó”,— “Õðåùàòèê”) ²ãîð Àíºí-
êîâ îäðàçó ï³ñëÿ ïîêàçó çãàäàíîãî
ñþæåòó íàçâàâ íà ïðåñ-êîíôåðåí-
ö³¿ â Äîíåöüêó òèñê íà áàíê îêðå-
ìèõ êîíêóðåíò³â, ÿê³ õî÷óòü êóïè-
òè éîãî. “Éäå ïîêàçîâèé âèñòóï ç
áîêó ïåâíî¿ ãðóïè ëþäåé, ÿê³ äà-
þòü çðîçóì³òè: íå áóäåòå äîìîâëÿ-
òèñÿ, ìàòèìåòå â³äïîâ³äí³ íàñë³ä-
êè, ïðîòå ìè íå õî÷åìî ïðîäàâà-

òèñÿ”,— çàÿâèâ ²ãîð Àíºíêîâ. Çà
ñëîâàìè áàíê³ðà, íàðàç³ âñ³ ïèòàí-
íÿ ç ãîò³âêîþ ìàéæå âèð³øåí³:
áàíêîìàòè ïðàöþþòü áåç ïåðåáî-
¿â, à òàêîæ íàëàãîäæóºòüñÿ ñèòó-
àö³ÿ ³ç çàêðèòòÿì äåïîçèò³â ó áàí-
êó. Õî÷à ñèòóàö³ÿ âèäàºòüñÿ äèâ-
íîþ, îñê³ëüêè ïðåñ-êîíôåðåíö³þ
ïðîâ³â êåð³âíèê îäíîãî ç ðåã³î-
íàëüíèõ â³ää³ëåíü, à íå ñàì ãîëî-
âà ïðàâë³ííÿ òà âëàñíèê êîíòðîëü-
íîãî ïàêåòà àêö³é áàíêó Âîëîäè-
ìèð Ìàòâ³ºíêîâ. Õî÷à, ÿê ïîâ³äî-
ìèëî “Õðåùàòèêó” äæåðåëî â
“Ïðîì³íâåñòáàíêó”, æîäåí ³ç ðà-
õóíê³â âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ, êîò-
ðå áàíê êðåäèòóº, íå áóëî çàìîðî-
æåíî, à òàêîæ íå ïåðåêàçàíî ãðî-
ø³ íà ³íø³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè.
Áàíê òà áàíê³âñüê³ â³ää³ëåííÿ ïðà-
öþþòü ó çâè÷íîìó ðåæèì³.

Ó÷îðà æ ó÷àñíèêè ðèíêó òà åêñ-
ïåðòè ï³äòâåðäèëè, ùî ï³äñòàâ äëÿ
áàíêðóòñòâà “Ïðîì³íâåñòáàíêó”
íàðàç³ íå ìàº. Òàê, çà ñëîâàìè çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÊÁ
“Óêðñîöáàíêó” ²ðèíè Êíÿçºâî¿,
ñèòóàö³ÿ äîâêîëà “Ïðîì³íâåñòáàí-
êó” ñïåêóëÿòèâíà ³ íå â³äîáðàæàº
ä³éñíîñò³: “ß íå â³ðþ â áàíêðóò-
ñòâî “Ïðîì³íâåñòáàíêó”, àäæå ñè-
òóàö³ÿ äîâêîëà éîãî áàíêðóòñòâà
íàäóìàíà ³ øòó÷íà. “Óêðñîöáàíê”
ïðîäîâæóº ñï³âïðàöþâàòè ç
“Ïðîì³íâåñòáàíêîì” ³ íå çàêðè-
âàâ ë³ì³ò³â, áóäü-ÿê³ îïåðàö³¿ ïðî-
âîäÿòüñÿ áåç îáìåæåíü”.

Åêñïåðòè æ áàíê³âñüêîãî ñåêòî-
ðó ïðèïóñêàþòü, ùî “Ïðîì³íâåñò-
áàíê” îïèíèâñÿ â ñêðóò³ ÷åðåç
çá³ëüøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ âåëè-
êèõ ï³äïðèºìñòâ ïåðåä áàíêîì. ßê
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ðàäíèê
ãîëîâè ïðàâë³ííÿ “Ïðèâàòáàíêó”
Â³êòîð Ëèñèöüêèé, ðîçìîâè ïðî
áàíêðóòñòâî ïåðåá³ëüøåí³: “Êî-
ëèñü “Ïðîì³íâåñòáàíê” áóâ îäíèì
³ç ë³äåð³â áàíê³âñüêî¿ ñôåðè Óêðà-
¿íè, òà ç ÷àñîì âòðàòèâ ñâî¿ ïîçè-
ö³¿ ÷åðåç îð³ºíòàö³þ íà âåëèêèõ
êë³ºíò³â — ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºì-
ñòâà. Íîâèõ æå ïðîäóêò³â öåé áàíê
íå ââîäèâ íà ðèíîê ô³íïîñëóã, ³
òîìó äàíà ñèòóàö³ÿ ìîæå ñâ³ä÷èòè

ïðî òå, ùî áàíê ïåðåæèâàº ïåâí³
òðóäíîù³ ÷åðåç óñêëàäíåííÿ êîí-
êóðåíòíî¿ áîðîòüáè çà ðèíîê, à òà-
êîæ ïðî ïåâí³ ïðîáëåìè ³ç íåïî-
âåðíåíèìè êîøòàìè çà êðåäèòàìè
ïðîìèñëîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè”.
Íà éîãî äóìêó, áàíê íå çáàíêðó-
òóº, à ñêàíäàëè äîâêîëà éîãî ô³-
íàíñîâî¿ íåñïðîìîæíîñò³ òðèâà-
òèìóòü ³ íàäàë³, îñê³ëüêè íå âè-
÷åðïóºòüñÿ êîíôë³êò ì³æ àêö³îíå-
ðàìè òà íå ïðèïèíÿþòüñÿ ðîçìî-
âè ñòîñîâíî ïðîäàæó êîíòðîëüíî-
ãî ïàêåòà àêö³é ³íâåñòîðàì. Òèì
÷àñîì “Ïðèâàòáàíê” òàêîæ íå çà-
êðèâàâ ë³ì³òè íà “Ïðîì³íâåñò-
áàíê” ³ ïëàíóº ïðàöþâàòè é íàäà-
ë³ â çâè÷íîìó ðåæèì³.

Ïîãîäæóºòüñÿ ç êîëåãàìè ³ ÷ëåí
ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó
Óêðà¿íè Âàñèëü Ãîðáàëü, ÿêèé
óïåâíåíèé, ùî ÷óòêè ïðî áàíêðóò-
ñòâî “Ïðîì³íâåñòáàíêó” — ñïðî-
áà òèñêó íà êåð³âíèöòâî áàíêó.
“Öÿ ñèòóàö³ÿ ñõîæà íà ðåéäåðñüêó
àòàêó, ÿêó êåð³âíèöòâî “Ïðîì³í-
âåñòáàíêó” íåäîîö³íèëî òà ñâîº-
÷àñíî íå âæèëî â³äïîâ³äíèõ àäåê-
âàòíèõ ä³é”,— ïîâ³äîìèâ “Õðåùà-
òèêó” ïàí Ãîðáàëü. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, áàíê óïîðàºòüñÿ ç óñ³ìà òðóä-
íîùàìè é ïîäîëàº êðèçó, òîìó çà-
ãðîç äëÿ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè Óêðà-
¿íè â çâ’ÿçêó ç ìîæëèâèì éîãî áàí-
êðóòñòâîì íåìàº.

Àíàëîã³÷íî ââàæàþòü ³ â êîìïà-
í³¿ “Ì³ëåí³óì êàï³òàë”. ßê ïîâ³äî-
ìèëà “Õðåùàòèêó” àíàë³òèê êîì-
ïàí³¿ Â³êòîð³ÿ Áåçâåðõà, ìàéæå âñ³
ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ “Ïðîì³í-
âåñòáàíêó” ñâ³ä÷àòü, ùî ï³äñòàâ
äëÿ áàíêðóòñòâà íåìàº: “Íàâ³òü ã³-
ïîòåòè÷íèõ ïåðåäóìîâ äëÿ áàí-
êðóòñòâà íåìàº, íàâ³òü ïîïðè òå,
ùî ïðèáóòîê áàíêó âïàâ íà 57% òà
íà 12% çìåíøèëèñÿ îáñÿãè êîðïî-
ðàòèâíèõ êðåäèò³â”. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
³íø³ ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ áàíêó
äåìîíñòðóþòü ïîçèòèâíó äèíàì³êó.
²íôîðìàö³ÿ ïðî öå ùîäåííî íàä-
õîäèòü äî ÍÁÓ. Îñòàíí³é æå,
ñâîºþ ÷åðãîþ, âæèâ áè äàâíî íà-
ëåæíèõ çàõîä³â òà ïîïåðåäèâ ïðî
ðèçèêè ³íøèõ ó÷àñíèê³â ðèíêó, ÿê-
áè ñèòóàö³ÿ áóëà çàãðîçëèâà. Êð³ì
òîãî, ÍÁÓ íå ïðèïèíèâ âåñòè ðîç-
ðàõóíêè ç áàíêîì òà íàäàâàòè éî-
ìó êðåäèòí³ ðåñóðñè é íå ïëàíóº
ââîäèòè îáìåæåííÿ ùîäî îïåðàö³é
ç “Ïðîì³íâåñòáàíêîì”.

ßê ïîâ³äîìëÿþòü “Õðåùàòèêó”
³íø³ äæåðåëà â áàíê³âñüêèõ êîëàõ,
ñèòóàö³þ äîâêîëà ïðîäàæó àêö³é
“Ïðîì³íâåñòáàíêó” âèêîðèñòàëè
êîìåðö³éí³ ñòðóêòóðè Äîíå÷÷èíè
(íàéá³ëüø³ êîðïîðàòèâí³ êë³ºíòè
“Ïðîì³íâåñòáàíêó” — ï³äïðèºì-
ñòâà âàæêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Äîíáà-
ñó.— “Õðåùàòèê”). Ç ìåòîþ éîãî
êóï³âë³ òà ïîäàëüøîãî ïåðåïðîäà-
æó çà âèã³äí³øîþ ö³íîþ àáî çëèò-
òÿ ç ïîòóæí³øèìè êîìåðö³éíèìè
áàíêàìè êðà¿íè, ùî íàëåæàòü
îêðåìèì ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâèì
ãðóïàì ðåã³îíó.

Êð³ì òîãî, çà ñëîâàìè åêñïåð-
ò³â, íàðàç³ ì³íîðèòàð³¿ áàíêó íà-
ìàãàþòüñÿ àêòèâíî ñêóïîâóâàòè
àêö³¿, ùîá ïîñèëèòè ñâî¿ ïîçèö³¿
ï³ä ÷àñ ìîæëèâîãî ïðîäàæó áàí-
êó. Ðàí³øå Äåðæàâíèé êîì³òåò ç
ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèí-
êó çàáîðîíèâ êåð³âíèöòâó “Ïðîì-
³íâåñòáàíêó” ðåºñòðóâàòè äîäàò-
êîâó åì³ñ³þ àêö³é, ÿêà ìàëà á
çá³ëüøèòèñÿ â 3,1 ðàçó, à öå ïî-
òåíö³éíî ìîãëî â³äëÿêàòè ÿê ³íî-
çåìíèõ ïîêóïö³â áàíêó, òàê ³ â³ò-
÷èçíÿíèõ ³íâåñòîð³â

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лими вихідними тліючий онфлі т дов ола "Пром-
інвестбан " перейшов від рит фаз , оли по одно-
м з центральних аналів продемонстр вали адри з
чер ами біля бан оматів. Представни и бан очі вано
запевнили ромадсь ість, що ажіотаж та ч т и дов ола
фінансових тр днощів і можливо о бан р тства "Пром-
інвестбан " є над маними та не мають об'є тивних
причин. За їхніми словами, ціл ом можливо, що проти
"Промінвестбан " застосов ють рейдерсь і схеми з
метою йо о півлі он рентами за нижчою ціною. А
втім, попри ч т и про можливе бан р тство бан , На-
ціональний бан У раїни та інші часни и рин не по-
спішають вводити обмеження на операції з "Промін-
вестбан ом" і продовж ють співпрацювати з ним.

Част а а тивів “Промінвестбан-
” в бан івсь ій системі У раїни

порівняно з найбільшими бан а-
ми раїни:
1) “ПриватБан ” — 9,38%
2) “Райффайзен бан Аваль” —

7,42%
3) “У рсиббан ” — 6,28%
4) “У рсоцбан ” — 5,21%
5) “У ре сімбан ” — 4,77%
6) “Промінвестбан ” — 4,35%
7) “Надра” — 3,55%
8) “Ощадбан ” — 3,22%
9) “ОТП бан ” — 2,99%
10) “Альфа бан ” — 2,52%.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Áàíêè ñòîìèëèñÿ â³ä ñàìîðåêëàìè
Ô³íóñòàíîâè çíèæóþòü ðåêëàìíó àêòèâí³ñòü ÷åðåç çìåíøåííÿ ïîïèòó íà ¿õí³ ïîñëóãè

Òå, ùî ô³íóñòàíîâè ïîì³òíî
ñêîðîòèëè ðåêëàìó ñâî¿õ ïðîäóê-
ò³â, ñòàëî äîâîë³ ïîì³òíèì. Ç òå-
ëåïðîñòîðó ìàéæå çíèêëè ðåêëà-
ìè ñïîæèâ÷èõ êðåäèò³â òà ïîçèê,
òàê ñàìî ìàëî ¿õ ³ íà âóëè÷íèõ ñ³-
ò³ëàéòàõ. Ïîì³òíî çìåíøèâñÿ îá-
ñÿã ðåêëàìè “Íàäðà áàíêó”, ÿêèé
îñòàíí³ì ÷àñîì áóâ îäíèì ³ç íàé-
àêòèâí³øèõ ðåêëàìîäàâö³â.

ßê ïîâ³äîìèëè äæåðåëà “Õðå-
ùàòèêà” ó ðåêëàìíèõ êîëàõ,

“Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü” ìàº
ïëàíè ùîäî ³ñòîòíîãî ñêîðî÷åí-
íÿ ðåêëàìíî¿ òà PR àêòèâíîñò³
âæå íà öåé ð³ê. Ñïåö³àë³ñòè â ãà-
ëóç³ ðåêëàìè ïîâ’ÿçóþòü öå ç íå-
ñòàá³ëüíîþ åêîíîì³÷íîþ ñèòóàö³-
ºþ â êðà¿í³ òà, ÿê íàñë³äîê, ïà-
ä³ííÿì ïîïèòó ç áîêó íàñåëåííÿ
íà áàíê³âñüê³ ïðîäóêòè. Ïðîòå ó
ñàìîìó áàíêó öþ ³íôîðìàö³þ
ñïðîñòîâóþòü. “Ï³äñòàâ ñòâåð-
äæóâàòè, áóö³ìòî íàø áàíê ïå-

ðåñòàâ ô³íàíñóâàòè âëàñí³ ðåê-
ëàìí³ êàìïàí³¿, íåìàº. Êîøòè ç
ðåêëàìíîãî áþäæåòó, ÿêèé çàïëà-
íóâàëè íà íèí³øí³é ð³ê, íå ñêî-
ðî÷óþòüñÿ ³ íå ïåðåíàïðàâëÿþ-
òüñÿ íà ³íø³ ïîòðåáè”,— çàïåâ-
íèâ “Õðåùàòèê” ïðåñ-ñåêðåòàð
ô³íóñòàíîâè Ëåîí³ä Çÿáðºâ.

Ó “Íàäðà áàíêó” ñèòóàö³þ íå
ïðîêîìåíòóâàëè, ç³ñëàâøèñü íà
çàéíÿò³ñòü óïîâíîâàæåíîãî ïðåä-
ñòàâíèêà.

²íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî áàíêè
ñêîðî÷óþòü âèäàòêè íà ðåêëàìó,
íå ï³äòâåðäèâ ³ ïðåçèäåíò “Óêð-
ãàçáàíêó” Âàñèëü Ãîðáàëü. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, âñ³ áàíêè çàòâåðäæó-
þòü áþäæåò íà ð³ê, à òîìó âåëè-
êèõ çì³í ó íüîìó íå â³äáóâàºòü-
ñÿ. Àëå ïàí Ãîðáàëü âèçíàâ, ùî
áþäæåò íà ðåêëàìí³ àêö³¿ äåÿê³
áàíêè âñå æ òàêè ïåðåîð³ºíòóâà-
ëè. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî íà-
ðàç³ áàíê³âñüê³ óñòàíîâè â³ä÷óâà-
þòü ïðîáëåìè ç ë³êâ³äí³ñòþ. “Ïå-
ðåîð³ºíòàö³þ ìîæíà ïîáà÷èòè â
ÇÌ² — ðåêëàìè áàíê³âñüêèõ ïðî-

äóêò³â ñòàëî çíà÷íî ìåíøå, à ðåê-
ëàìó ðîçäð³áíîãî òà ñïîæèâ÷îãî
êðåäèòóâàííÿ ôàêòè÷íî çîâñ³ì
ïðèïèíèëè, ¿¿ ï³äòðèìóþòü ëèøå
2—3 áàíêè”,— ïîÿñíèâ “Õðåùà-
òèêó” ïàí Ãîðáàëü ³ äîäàâ, ùî òà-
êà ñèòóàö³ÿ ³ç çàãàëüíîþ åêîíî-
ì³÷íîþ êðèçîþ íå ïîâ’ÿçàíà. À
âò³ì, ³íøèõ ïîÿñíåíü ùîäî ñêî-
ðî÷åííÿ áàíêàìè ô³íàíñóâàííÿ
ðåêëàìè Âàñèëü Ãîðáàëü íå äàâ.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ðåêëàì³ñòè ïðè-
ïóñêàþòü, ùî áàíêè ìîæóòü ñêî-
ðîòèòè âèòðàòè íà ðåêëàìó.

Ãîëîâà êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè
Àñîö³àö³¿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè Àð-
òåì Á³äíåíêî íå ï³äòâåðäèâ ìîæ-
ëèâîñò³ ïðèïèíåííÿ ñï³âïðàö³
“Ðàéôôàéçåí Áàíêó Àâàëü” ç
ðåêëàì³ñòàìè. “Íàðàç³ íåìàº â³-
äîìîñòåé, ùî ³íø³ ô³íàíñîâ³ óñ-
òàíîâè òà áàíêè òàêó ñï³âïðàöþ
ïðèïèíÿþòü”,— íàãîëîñèâ ïàí
Á³äíåíêî. Õî÷à, íà äóìêó åêñïåð-
òà, öå éìîâ³ðíî, àäæå íàðàç³ ô³-
íàíñîâèé ñåêòîð ïåðåæèâàº êðè-
çîâ³ ÿâèùà, ñïðè÷èíåí³ ñâ³òîâîþ

ô³íàíñîâîþ êðèçîþ. ×åðåç òå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì åêñïåðò ïðè-
ïóñêàº ìîæëèâ³ñòü ñêîðî÷åííÿ
îáñÿã³â ðåêëàìè âåëèêèìè êîì-
ïàí³ÿìè òà áàíêàìè ÿê ó ÇÌ², òàê
³ íà çîâí³øí³õ íîñ³ÿõ. Àíàëîã³÷-
íî¿ äóìêè äîòðèìóþòü ³ â ðåê-
ëàìíîìó àãåíòñòâ³ “Ïð³îðèòåò”.
“Íàðàç³ ãîâîðèòè ïðî ÿêóñü òåí-
äåíö³þ íà ðåêëàìíîìó ðèíêó
ñòîñîâíî ìàñîâîãî ïðèïèíåííÿ
ñï³âïðàö³ áàíê³â òà îðãàí³çàö³é ç
ðåêëàìíèìè àãåíòñòâàìè çàðà-
íî”,— ïîâ³äîìèâ ï³àð-ìåíåäæåð
ÐÀ “Ïð³îðèòåò” Â’ÿ÷åñëàâ Áóëà-
â³í. Íå âáà÷àþòü êðèçè â ñôåð³
áàíê³âñüêîãî ðåêëàìóâàííÿ é
ïðåäñòàâíèêè PR-êîìïàí³¿
“Ukrainian Media Monitor”. Àíà-
ë³òèêè êîìïàí³¿ êîíñòàòóþòü, ùî
óãîäè ç ðåêëàìîäàâöÿìè (áàíêà-
ìè òà â³äîìèìè êîìåðö³éíèìè
îðãàí³çàö³ÿìè.— “Õðåùàòèê”)
ïðîäîâæóþòü óêëàäàòè é ïîïå-
ðåäíüî äîìîâëÿþòüñÿ ïðî ñï³â-
ïðàöþ ç öèìè êîìïàí³ÿìè íà
2009 ð³ê

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ,
²ðèíà ÏÎÃÎÐ²ËÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà” 

Cвітова фінансова риза може тор н тися й бан івсь ої
системи. Одна з непрямих озна цьо о — с орочення
витратних статей, зо рема на ре ламні ампанії. Але,
я пере он ють часни и ре ламно о рин , тенденції
до с орочення фінанс вання бан івсь ої ре лами не
спостері ається. Самі ж бан іри ствердж ють: від ре -
лами не відмовлялися, але визнають, що від почат
ро їхні плани дещо змінилися.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про відзначення Дня партизанської слави 
у м. Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1181 від 11 вересня 2007 року

Відповідно до Указу Президента України від 30.10.2001 № 1020/2001 “Про День партизанської слави”
та з метою вшанування учасників підпільно�партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни 1941—1945
років — мешканців м. Києва:

1. Çàòâåðäèòè ïðîãðàìó çàãàëüíîì³ñüêèõ
ñâÿòêîâèõ çàõîä³â äî â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ïàð-
òèçàíñüêî¿ ñëàâè ó ì. Êèºâ³, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîîðäèíàö³þ âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïî-
â’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì çàãàëüíîì³ñüêèõ
çàõîä³â äî â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ïàðòèçàíñüêî¿
ñëàâè ó ì. Êèºâ³, ïîêëàñòè íà óïðàâë³ííÿ
ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³é-
íè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïðîô³íàíñóâàòè óïðàâë³ííþ ó ñïðà-
âàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà
ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) êîøòè â ñóì³ 32 òèñ. ãðí äëÿ
ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â,
ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007
ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè,
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064, çã³äíî ç
êîøòîðèñîì, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Íàäàòè ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é îðãàí³çàö³¿ êîëèøí³õ ïàðòè-
çàí³â ³ ï³äï³ëüíèê³â íà âèêîíàííÿ ñòàòóò-
íèõ çàâäàíü çã³äíî ç ï. 5 êîøòîðèñó, ùî
äîäàºòüñÿ.

5. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì.
Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèì àäì³í³ñòðàö³ÿì):

5.1. Äî 12.09.2007 çàòâåðäèòè ïëàíè ñâÿò-
êîâèõ çàõîä³â äî â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ïàðòè-
çàíñüêî¿ ñëàâè ó â³äïîâ³äíèõ ðàéîíàõ ì.
Êèºâà òà çàáåçïå÷èòè ¿õ ô³íàíñóâàííÿ;

5.2. Ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãî-
ëîâíèì óïðàâë³ííÿì ðèòóàëüíèõ ïîñëóã
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿), Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì òà ðàéîííèìè
â³éñüêîâèìè êîì³ñàð³àòàìè âæèòè çàõîä³â
ùîäî ïðèâåäåííÿ äî íàëåæíîãî ñòàíó ìî-
ãèë âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³, ïàì’ÿòíèê³â, ìåìî-
ð³àëüíèõ äîùîê, ïðèñâÿ÷åíèõ ï³äï³ëüíî-
ïàðòèçàíñüêîìó ðóõó, âïîðÿäêóâàííÿ ìî-
ãèë çàãèáëèõ ïàðòèçàí³â ³ ï³äï³ëüíèê³â.

6. Ãîëîâ³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âæèòè íåîá-
õ³äíèõ çàõîä³â ùîäî îáëàøòóâàííÿ îá’ºê-
ò³â Ïàðêó ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè äëÿ ïðîâå-
äåííÿ çàïëàíîâàíèõ ñâÿòêîâèõ çàõîä³â.

7. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². P.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

1. Óòâîðèòè ì³ñüêó êîì³ñ³þ ç âèð³øåí-
íÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íàäàííÿì ùîì³-
ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè
îêðåìèì êàòåãîð³ÿì æèòåë³â ì. Êèºâà â
çâ’ÿçêó ç ðåãóëþâàííÿì ö³í íà õë³á ³ õë³-
áîáóëî÷í³ âèðîáè ó ñêëàä³ çã³äíî ç äîäàò-
êîì.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ì³ñüêó êî-
ì³ñ³þ ç âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç
íàäàííÿì ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëü-
íî¿ äîïîìîãè îêðåìèì êàòåãîð³ÿì æèòåë³â
ì. Êèºâà â çâ’ÿçêó ç ðåãóëþâàííÿì ö³í íà

õë³á ³ õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè, ùî äîäàºòüñÿ.
3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëóá÷åíêà À. Ê.

Голова Л. Черновець ий

Про міську комісію з вирішення питань, 
пов’язаних із наданням щомісячної адресної
матеріальної допомоги окремим категоріям
жителів м. Києва в зв’язку з регулюванням 

цін на хліб і хлібобулочні вироби
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1279 від 17 вересня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 17.07.2008 № 15/15 “Про ситуацію в хлібобулочній галузі м. Києва”, пункту 2 розпорядження Київ�
ської міської державної адміністрації від 23.07.2008 № 1008 “Про надання щомісячної адресної матері�
альної допомоги окремим категоріям малозахищених верств населення м. Києва в зв’язку з регулюван�
ням цін на хліб і хлібобулочні вироби у 2008 році”, у межах здійснення повноважень органу місцевого са�
моврядування, в зв’язку з регулюванням цін на хліб і хлібобулочні вироби та з метою належного вирішен�
ня питань, пов’язаних із наданням щомісячної адресної матеріальної допомоги окремим категоріям жи�
телів м. Києва:

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 17.09.2008 № 1279

СКЛАД
міської комісії з вирішення питань, пов’язаних із наданням щомісячної
адресної матеріальної допомоги окремим категоріям жителів м. Києва

в зв’язку з регулюванням цін на хліб і хлібобулочні вироби

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 17.09.2008 № 1279

ПОЛОЖЕННЯ 
про міську комісію з вирішення питань, пов’язаних з наданням 

щомісячної адресної матеріальної допомоги окремим категоріям 
жителів м. Києва в зв’язку з регулюванням цін на хліб 

і хлібобулочні вироби

ГОЛУБЧЕНКО Анатолій Костянтинович перший заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації, олова омісії

ШЛАПАК Алла Василівна олова постійної омісії Київради з питань охорони здоров`я та
соціально о захист , заст пни олови омісії (за з одою)

КОСТЮРЕНКО Тетяна Ми олаївна в. о. начальни а Головно о правління соціально о захист
населення ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), заст пни олови омісії

БУДКО Ірина Оле сіївна заст пни начальни а відділ державних та ре іональних допомо
Головно о правління соціально о захист населення ви онавчо о
ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації),
се ретар омісії

КРУГЛОВА Ірина Єв енівна начальни відділ фінансів соціально о захист Головно о
фінансово о правління ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

ПУШЕНКО Лідія Іванівна заст пни начальни а Головно о правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

УКОЛОВ Святослав Оле ович начальни інформаційно-аналітично о правління Головно о
правління з питань взаємодії з засобами масової інформації та
зв`яз ів з ромадсь істю ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

УСТИМЕНКО Світлана Ми олаївна заст пни начальни а Головно о правління соціально о захист
населення ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

ШКІЛЕВИЧ Оле сандр Ми олайович перший заст пни начальни а Головно о правління з питань
тор івлі та поб т ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

КРИКУНОВ Юрій Володимирович заст пни олови Голосіївсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

СІНЦОВ Геннадій Львович заст пни олови Дарниць ої районної м. Києві державної
адміністрації

КРАВЧЕНКО Оле сій Петрович заст пни олови Деснянсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

ПОГИБА Оле сандр Павлович заст пни олови Дніпровсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

МОВЧАН Василь Михайлович заст пни олови Оболонсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

КУЛІК Людмила Станіславівна заст пни олови Печерсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

ЧОРНИЙ Ві тор Іванович заст пни олови Подільсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

НАЗАРЕНКО Сер ій Іванович заст пни олови Святошинсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

НОВІКОВА Ніна Гри орівна в. о. заст пни а олови Солом`янсь ої районної м. Києві
державної адміністрації

ВИСОЦЬКА Оль а Федорівна заст пни олови Шевчен івсь ої районної м. Києві державної
адміністрації

БАРАНОВ-МОХОРТ Сер ій Ми олайович деп тат Київради (за з одою)

БОНДАР Юрій Іванович деп тат Київради (за з одою)

НОВАК Наталія Василівна деп тат Київради (за з одою)

МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна деп тат Київради (за з одою)

МОШЕНСЬКИЙ Валерій Захарович деп тат Київради (за з одою)

СЛАВНАЯ Оль а Володимирівна деп тат Київради (за з одою)

Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1. Öå ïîëîæåííÿ âèçíà÷àº îñíîâí³ ïîâ-

íîâàæåííÿ ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç âèð³øåííÿ ïè-
òàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàäàííÿì ùîì³ñÿ÷íî¿
àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè îêðåìèì

êàòåãîð³ÿì æèòåë³â ì. Êèºâà â çâ’ÿçêó ç ðå-
ãóëþâàííÿì ö³í íà õë³á ³ õë³áîáóëî÷í³ âè-
ðîáè (äàë³ — Êîì³ñ³ÿ) òà ïîðÿäîê ¿¿ ä³ÿëü-
íîñò³.

2. Êîì³ñ³ÿ ä³º ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³
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Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Êîì³ñ³¿ º ñïðèÿí-
íÿ âèð³øåííþ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç íà-
äàííÿì ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿
äîïîìîãè îêðåìèì êàòåãîð³ÿì æèòåë³â ì.
Êèºâà â çâ’ÿçêó ç ðåãóëþâàííÿì ö³í íà
õë³á ³ õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè.

4. Äî çàâäàíü Êîì³ñ³¿ â³äíåñåíî ç’ÿñóâàí-
íÿ îáñòàâèí íåíàäàííÿ ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñ-
íî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè îêðåìèì êàòå-
ãîð³ÿì æèòåë³â ì. Êèºâà â çâ’ÿçêó ç ðåãó-
ëþâàííÿì ö³í íà õë³á ³ õë³áîáóëî÷í³ âè-
ðîáè ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ.

5. Ïðàâî íà çâåðíåííÿ äî Êîì³ñ³¿ ìàþòü
îñîáè, ÿê³ íå íàëåæàòü äî ïåðåë³êó îñ³á,
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä
23.07.2008 ¹ 1008 “Ïðî íàäàííÿ ùîì³-
ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè
îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ìàëîçàõèùåíèõ âåðñòâ
íàñåëåííÿ ì. Êèºâà â çâ’ÿçêó ç ðåãóëþ-
âàííÿì ö³í íà õë³á ³ õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè
ó 2008 ðîö³”, àëå ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíî¿
ï³äòðèìêè.

Êîìïåòåíö³ÿ Êîì³ñ³¿
6. Êîì³ñ³ÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà

íå¿ çàâäàíü:
— ðîçãëÿäàº çâåðíåííÿ çàÿâíèêà ïðî íà-

äàííÿ ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿
äîïîìîãè â çâ’ÿçêó ç ðåãóëþâàííÿì ö³í íà
õë³á ³ õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè;

7. Êîì³ñ³ÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà
íå¿ çàâäàíü ìàº ïðàâî:

— çàñëóõîâóâàòè íà ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ ïî-
ÿñíåííÿ çàÿâíèê³â ùîäî ñêëàäíèõ îáñòà-
âèí, â ÿêèõ âîíè îïèíèëèñü,

— ðîçãëÿäàòè ñïðàâè ãðîìàäÿí áåç ¿õ
ó÷àñò³ ó çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿.

— çàëó÷àòè äî ðîáîòè Êîì³ñ³¿ â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³-
çàö³é, çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà (çà
ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè).

Îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàñàäè ä³ÿëüíîñò³
Êîì³ñ³¿

8. Äî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ âõîäÿòü äåïóòàòè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðåäñòàâíèêè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), éîãî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òà çà-
ñòóïíèêè ãîë³â ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

9. Êåð³âíèöòâî Êîì³ñ³ºþ çä³éñíþº ãîëî-
âà Êîì³ñ³¿.

Íà ïåð³îä â³äñóòíîñò³ ãîëîâè Êîì³ñ³¿ éî-
ãî ôóíêö³¿ âèêîíóº çàñòóïíèê.

Ãîëîâà Êîì³ñ³¿ íå íåñå ïåðñîíàëüíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà ð³øåííÿ, ïðèéíÿò³ Êîì³-
ñ³ºþ êîëåã³àëüíî.

10. Ôîðìîþ ðîáîòè Êîì³ñ³¿ º çàñ³äàííÿ,
ÿê³ ñêëèêàþòüñÿ â ðàç³ ïîòðåáè. Çàñ³äàí-
íÿ Êîì³ñ³¿ ââàæàºòüñÿ ïîâíîâàæíèì, ÿê-
øî â íüîìó áåðóòü ó÷àñòü á³ëüø 2/3 çàãàëü-
íî¿ ê³ëüêîñò³ ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿. Ð³øåííÿ Êî-

ì³ñ³¿, ïðèéíÿò³ íà çàñ³äàííÿõ, îôîðìëþ-
þòüñÿ ïðîòîêîëîì. Ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ
Êîì³ñ³¿ ï³äïèñóºòüñÿ ãîëîâîþ Êîì³ñ³¿ àáî
éîãî çàñòóïíèêîì, ÿêèé âåäå çàñ³äàííÿ, òà
ñåêðåòàðåì.

11. Ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ââàæàºòüñÿ ïðèé-
íÿòèì, ÿêùî çà íüîãî ïðîãîëîñóâàëà á³ëü-
ø³ñòü ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³ ÷ëåí³â Êîì³-
ñ³¿. Ó ðàç³ ð³âíîãî ðîçïîä³ëó ãîëîñ³â âèð³-
øàëüíèì º ãîëîñ ãîëîâóþ÷îãî íà çàñ³äàí-
í³.

12. Ð³øåííÿ íàïðàâëÿþòüñÿ äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-
ñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèïëàòè ùîì³ñÿ÷íî¿
àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè.

13. Ó çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿ áåðóòü ó÷àñòü ÷ëå-
íè Êîì³ñ³¿ òà çàïðîøåí³ íà çàñ³äàííÿ îñî-
áè.

14. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàííÿ äîäàò-
êîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â³ä ãðîìàäÿí, ÿê³ çâåðíó-
ëèñü äî Êîì³ñ³¿, Êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî âèìà-
ãàòè íàäàííÿ äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â òà/àáî
çàñëóõîâóâàòè íà ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ ïîÿñ-
íåííÿ çàÿâíèê³â.

Ïîðÿäîê ðîçãëÿäó çâåðíåíü
15. Ðîçãëÿä ïèòàíü Êîì³ñ³ºþ çä³éñíþ-

ºòüñÿ çà çâåðíåííÿì îñ³á, âèçíà÷åíèõ ó ï.
5 öüîãî Ïîëîæåííÿ,

16. Ó çâåðíåíí³ çàçíà÷àºòüñÿ:
— ïð³çâèùå, ³ì’ÿ ïî-áàòüêîâ³ òà àäðåñà

çàÿâíèêà;
— äàòà ïîäàííÿ;

— âèìîãè çàÿâíèêà òà ïðîïîçèö³¿;
— ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ùî äîäàþòüñÿ äî

çàÿâè. Çàÿâà ïîäàºòüñÿ íà ³ì’ÿ ãîëîâè Êî-
ì³ñ³¿.

Äî çàÿâè äîäàþòüñÿ íàñòóïí³ äîêóìåí-
òè:

— äîâ³äêà ïðî ñêëàä ñ³ì’³;
— äîâ³äêà ïðî äîõîäè çà ïîïåðåäí³ ø³ñòü

ì³ñÿö³â, ùî ïåðåäóþòü ì³ñöþ çâåðíåííÿ
çà äîïîìîãîþ;

— ³íø³ äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü
ìàòåð³àëüíèé ñòàí çàÿâíèêà.

Äîêóìåíòè, ùî íàäàþòüñÿ çàÿâíèêîì,
äîäàþòüñÿ â îðèã³íàëàõ ÷è íàëåæíèì ÷è-
íîì çàñâ³ä÷åíèõ êîï³ÿõ.

17. Íà âèìîãó Êîì³ñ³¿, óïðàâë³ííÿìè
ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-
òðàö³é çà ó÷àñòþ äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ ³í-
ñïåêòîð³â ïðîâîäèòüñÿ îáñòåæåííÿ ìàòå-
ð³àëüíî-ïîáóòîâèõ óìîâ ñ³ì’¿, ïðî ùî
ñêëàäàºòüñÿ â³äïîâ³äíèé àêò çà ôîðìîþ,
çàòâåðäæåíîþ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ïðà-
ö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 28
êâ³òíÿ 2004 ðîêó ¹ 95, çàðåºñòðîâàíèì â
Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 8 ÷åðâíÿ
2004ð. çà ¹ 703/9302.

18. Êîì³ñ³ÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ ðîçãëÿäó íàäàº çàÿâíèêó àðãó-
ìåíòîâàíó â³äïîâ³äü ùîäî ïðèéíÿòîãî ð³-
øåííÿ ïî ñóò³ ñïðàâè.

Заст пни олови —
ерівни апарат В. Стичинсь ий

Про оформлення державному підприємству
“Культурно6мистецький та музейний комплекс

“Мистецький арсенал” права користування
земельною ділянкою для будівництва, 

реконструкції і реставрації 
культурно6мистецького та музейного 

комплексу “Мистецький арсенал” 
на вул. Івана Мазепи, 28630 у Печерському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 49/49 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статей 92, 120 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із зем�
леустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèé òà ìóçåéíèé êîì-
ïëåêñ “Ìèñòåöüêèé àðñåíàë”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ïðà-
âî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ ïëîùåþ 9,7471 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà, ðåêîíñòðóêö³¿ ³ ðåñòàâðàö³¿ êóëüòóð-
íî-ìèñòåöüêîãî òà ìóçåéíîãî êîìïëåêñó
“Ìèñòåöüêèé àðñåíàë” íà âóë. ²âàíà Ìà-
çåïè, 28-30 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà ó çâ’ÿçêó ç çàêð³ïëåííÿì çà ï³äïðèºì-
ñòâîì ìàéíà íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³ä-
àííÿ (àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä
30.03.2007, íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ Óêðà¿íè â³ä 17.04.2007
¹ 339/0/16-07) çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü,
ïåðåäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2005
¹ 371/2946 “Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó “Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-
â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ ³ ðåñ-
òàâðàö³¿ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêîãî òà ìóçåé-
íîãî êîìïëåêñó “Ìèñòåöüêèé àðñåíàë” íà
âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, 30 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” òà ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 82-6-
00361 (ëèñò-çãîäà â³ä 05.12.2007
¹ 049/01/584).

2. Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êóëüòóð-
íî-ìèñòåöüêèé òà ìóçåéíèé êîìïëåêñ
“Ìèñòåöüêèé àðñåíàë”:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íîþ ä³ëÿíêîþ.
2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîç-
ì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ ³
ðåñòàâðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,0824 ãà, íàäàíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2005
¹ 371/2946 “Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó “Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-
â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ ³ ðåñ-
òàâðàö³¿ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêîãî òà ìóçåé-
íîãî êîìïëåêñó “Ìèñòåöüêèé àðñåíàë” íà
âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, 30 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 82-6-
00361, ïåðåâåñòè äî ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006
¹ 82-6-00361 (ëèñò êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâ-
ëþâàëüíèõ ðîá³ò” â³ä 05.12.2007
¹ 049/01/584) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî ïîñò³éíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ ì³æ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà äåðæàâíèì ï³äïðèºì-
ñòâîì “Êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèé òà ìóçåé-
íèé êîìïëåêñ “Ìèñòåöüêèé àðñåíàë”.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-

âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-

¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “ТТТ ЛТД” 

для завершення реконструкції та подальших
експлуатації і обслуговування автозаправної

станції на вул. Луговій, 9 в Оболонському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 53/53 від 17 липня 2008 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. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ëóãî-
â³é, 9 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 5 807 600,00 ãðí (ï’ÿòü ì³ëü-
éîí³â â³ñ³ìñîò ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñòñîò ãðèâåíü
00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøî-
âî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 15.11.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÒÒÒ ËÒÄ” çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,2620 ãà çà 5 807 600,00 ãðí
(ï’ÿòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñò-
ñîò ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ çàâåðøåííÿ
ðåêîíñòðóêö³¿ òà ïîäàëüøèõ åêñïëóàòàö³¿ ³
îáñëóãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ íà
âóë. Ëóãîâ³é, 9 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâàðè-
ñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÒÒÒ
ËÒÄ” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïè-
ñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
11.03.2003 ¹ 78-6-00076.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÒÒÒ ËÒÄ”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ëóãîâ³é, 9 â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äî-
äàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,2620 ãà íà âóë.
Ëóãîâ³é, 9 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì
ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÒÒÒ
ËÒÄ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâ-
íèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÒÒÒ ËÒÄ”:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради № 53/53 від 17 липня 2008 року

УМОВИ 
продажу товариству з обмеженою відповідальністю “ТТТ ЛТД” 

земельної ділянки на вул. Луговій, 9 в Оболонському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³ä-

ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
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ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåç-
ïåêè â ì. Êèºâ³ â³ä 30.03.98 ¹ 08-8-
05/1257.

5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-

ì³ 236 351,85 ãðí (äâ³ñò³ òðèäöÿòü ø³ñòü òè-
ñÿ÷ òðèñòà ï’ÿòäåñÿò îäíà ãðèâíÿ 85 êîï³-
éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 7
â³ä 05.02.2002, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æ-
íèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 5 571 248,15 ãðí (ï’ÿòü
ì³ëüéîí³â ï’ÿòñîò ñ³ìäåñÿò îäíà òèñÿ÷à
äâ³ñò³ ñîðîê â³ñ³ì ãðèâåíü 15 êîï³éîê)
ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â
â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâî-
ðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

8. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5 % â³ä
ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

Про продаж земельних ділянок КОРПОРАЦІЇ
“АИС” для будівництва нових та реконструкції

існуючих будівель і споруд під сервісний
центр з продажу та технічного обслуговування

автомобілів з подальшими 
його експлуатацією та обслуговуванням 

на вул. Дегтярівській, 21 у Шевченківському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 52/52 від 17 липня 2008 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. Ïîãîäèòè çâ³òè ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà âóë. Äåã-
òÿð³âñüê³é, 21 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
íà çàãàëüíó ñóìó 23 384 100,00 ãðí (äâà-
äöÿòü òðè ì³ëüéîíè òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò ÷î-
òèðè òèñÿ÷³ ñòî ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà
ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñ-
íîâêè ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê â³ä 05.11.2007).

3. Ïðîäàòè ÊÎÐÏÎÐÀÖ²¯ “ÀÈÑ” çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà íîâèõ òà
ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ï³ä ñåðâ³ñíèé öåíòð ç ïðîäàæó òà òåõí³÷-
íîãî îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìîá³ë³â ç ïîäàëü-
øèìè éîãî åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâó-
âàííÿì íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é, 21 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿê³ ïåðå-
áóâàþòü â îðåíä³ ó ÊÎÐÏÎÐÀÖ²¯ “ÀÈÑ”
çã³äíî ç äîãîâîðàìè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, çàðåºñòðîâàíèìè ó êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
07.08.2007 ¹ 91-6-00679 òà â³ä 07.08.2007
¹ 91-6-00681, à ñàìå:

— ïëîùåþ 0,3084 ãà — çà 5 665 900,00 ãðí
(ï’ÿòü ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò ï’ÿòü
òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò ãðèâåíü 00 êîï³éîê);

— ïëîùåþ 0,7431 ãà — çà 17 718 200,00 ãðí
(ñ³ìíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ñ³ìñîò â³ñ³ìíàäöÿòü
òèñÿ÷ äâ³ñò³ ãðèâåíü 00 êîï³éîê).

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ÊÎÐÏÎ-
ÐÀÖ²¯ “ÀÈÑ” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà 
âóë. Äåãòÿð³âñüê³é, 21 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïëîùàìè 0,3084 ãà òà
0,7431 ãà íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é, 21 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà
íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê îôîðìèòè òà âèäàòè ÊÎÐÏÎ-
ÐÀÖ²¯ “ÀÈÑ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äåðæàâí³ àêòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè.

6. ÊÎÐÏÎÐÀÖ²¯ “ÀÈÑ”:
6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-

ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.
6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 
до рішення Київської міської ради № 52/52 

від 17 липня 2008 року

УМОВИ 
продажу КОРПОРАЦІЇ “АИС” земельних ділянок 

на вул. Дегтярівській, 21 у Шевченківському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéî-
âó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 21.10.2004 ¹ 19-9849, â.î. ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà
â³ä 06.05,2004 ¹ 4.1/3202 ³ Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 04.06.2004 ¹ 08-8-
20/2735.

5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, àâàíñ ó ñó-
ì³ 1 650 206,47 ãðí (îäèí ì³ëüéîí ø³ñòñîò
ï’ÿòäåñÿò òèñÿ÷ äâ³ñò³ ø³ñòü ãðèâåíü 
47 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãî-
äè ¹ 30 â³ä 03.03.2006, ùî ï³äòâåðäæåíî
ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ñóì³ 21 733 893,53 ãðí
(äâàäöÿòü îäèí ì³ëüéîí ñ³ìñîò òðèäöÿòü
òðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî òðè ãðèâí³
53 êîï³éêè) ìîæå ñïëà÷óâàòèñü ó ðîçñòðî÷-
êó ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ð³âíèìè ÷àñòêà-
ìè äî äâàäöÿòü ï’ÿòîãî ÷èñëà êîæíîãî ì³-
ñÿöÿ â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äî-
ãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

7. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5 % â³ä
ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

Про внесення змін до рішення Київради 
від 13.07.06 № 54/54 “Про утворення 

Головного управління внутрішнього 
фінансового контролю та аудиту виконавчого
органу Київради (Київської міської державної

адміністрації)”
Рішення Київської міської ради № 68/4540 від 24 січня 2008 року

Відповідно до пункту 4 статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, підпункту 4.1
пункту 4 рішення Київради від 20.06.02 № 28/28 “Про утворення виконавчого органу Київської міської ра�
ди та затвердження його структури і загальної чисельності” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
13.07.06 ¹ 54/54 “Ïðî óòâîðåííÿ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâî-
ãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿)”, à ñàìå:
²ç ïóíêòó 1 âèêëþ÷èòè ñëîâà “çàãàëü-

íîþ øòàòíîþ ÷èñåëüí³ñòþ 25 îäèíèöü”.
Київсь ий місь ий олова

Л. Черновець ий

Про внесення зміни до рішення Київради 
від 26.06.07 № 929/1590 “Про вирішення 

земельно6правових питань у зв’язку 
з будівництвом Подільського мостового 

переходу через р. Дніпро”
Рішення Київської міської ради № 75/75 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України, статей 156, 157 Земельного кодексу України, пунк�
ту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 частини
першої статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та з метою вирішення земель�
но�правових питань з користувачами земельних ділянок, які вилучаються у зв’язку з будівництвом Поділь�
ського мостового переходу через р. Дніпро, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 26.06.07
¹ 929/1590 “Ïðî âèð³øåííÿ çåìåëüíî-
ïðàâîâèõ ïèòàíü ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì
Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç 
ð. Äí³ïðî” òàêó çì³íó:

— âèêëàñòè ïóíêò 4 ð³øåííÿ â òàê³é ðå-
äàêö³¿:

“4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè
ç ïðîâåäåííÿ òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ îá’-
ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, îö³íêè çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê ç ïîë³ïøåííÿìè òà âèçíà÷åííÿ
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü ñàäîâèõ ä³ëÿ-
íîê Ðóñàí³âñüêèõ ³ Âîñêðåñåíñüêèõ ñàä³â,
ùî ðîçòàøîâàí³ ïî òðàñ³ áóä³âíèöòâà Ïî-

ä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç 
ð. Äí³ïðî.

4.2. Ïðîâîäèòè óòî÷íåííÿ åêñïåðòíî¿
âàðòîñò³ çáèòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ äîäàòêîì äî
öüîãî ð³øåííÿ, çà ðåçóëüòàòàìè àêòóàë³çà-
ö³¿ (ïåðåðàõóíêó) íà ïåð³îä íàäàííÿ â³äïî-
â³äíèõ êîìïåíñàö³é íà ï³äñòàâ³ âèñíîâê³â
êîì³ñ³¿, ñòâîðåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 10
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 16.12.05 ¹ 607/3068
“Ïðî âèíåñåííÿ ç òðàñè áóä³âíèöòâà Ïî-
ä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç 
ð. Äí³ïðî â ì. Êèºâ³ òà ë³í³¿ Êè¿âñüêîãî
ìåòðîïîë³òåíó ÷àñòèíè ñàäîâèõ ä³ëÿíîê Ðó-
ñàí³âñüêèõ ³ Âîñêðåñåíñüêèõ ñàä³â”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання Солом’янській районній у місті
Києві раді земельної ділянки для будівництва,

експлуатації та обслуговування середньої 
загальноосвітньої школи між вул. Івана Пулюя

та вул. Федора Ернста у Солом’янському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 195/2029 від 22 серпня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äíåñòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
1,22 ãà äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿¿ ç êàòåãîð³¿
çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ñîëîì’ÿíñüê³é
ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñåðåä-
íüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ì³æ âóë. ²âà-
íà Ïóëþÿ òà âóë. Ôåäîðà Åðíñòà ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Íàäàòè Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ ðàä³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4
öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,22 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñå-
ðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ì³æ 
âóë. ²âàíà Ïóëþÿ òà âóë. Ôåäîðà Åðíñòà ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

4. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàä³:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

4.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 07.05.2007 ¹ 19-4341 òà â³ä 14.06.2007
¹ 09-5841, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
14.06.2007 ¹ 1870, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî
ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 18.05.2007
¹ 3548, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
11.06.2007 ¹ 4129, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
10.07.2007 ¹ 071/04-4-22/3380, Äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 24.07.2007
¹ 05-08/4395, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 13.08.2007 ¹ 05-1106.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий
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Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“ГРАДОСТРОЙ” земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування торгово6розважального,
спортивно6оздоровчого, офісного 

та виробничо6складського комплексу 
на вул. Здолбунівській у Дарницькому районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 169/2003 від 22 серпня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 123,
124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷è-
òè ³ç ïðîìèñëîâî¿ çîíè òà ïåðåâåñòè çà
ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðè-
òîð³¿ ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

2. Ïðèïèíèòè äåðæàâíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé çàâîä “Áó-
ðåâ³ñíèê” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 3,74 ãà, â³ä-
âåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 07.04.86 ¹ 324-14
“Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà-
âîäó âèì³ðþâàëüíî¿ àïàðàòóðè “Áóðåâ³ñ-
íèê” ï³ä ðîçøèðåííÿ çàâîäó äëÿ áóä³â-
íèöòâà êîðïóñó ñòåíäîâèõ âèïðîáóâàíü
ïî âóëèö³ Çäîëáóí³âñüê³é â Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³”, òà â³äíåñòè çàçíà÷åíó çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó äî çåìåëü çàïàñó æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÉ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî-ðîç-
âàæàëüíîãî, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî,
îô³ñíîãî òà âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêîãî êîì-
ïëåêñó íà âóë. Çäîëáóí³âñüê³é ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÉ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 3,74 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî, ñïîðòèâíî-
îçäîðîâ÷îãî, îô³ñíîãî òà âèðîáíè÷î-
ñêëàäñüêîãî êîìïëåêñó íà âóë. Çäîëáó-
í³âñüê³é ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÉ”:

5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

5.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
18.04.2007 ¹ 44) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

5.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 05.06.2007 ¹ 19-5324, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè-
¿âïðîåêò” â³ä 24.05.2007 ¹ 1605, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
14.06.2007 ¹ 4298 òà óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 18.05.2007 ¹ 071/04-4-22/2426.

5.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

5.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 17.01.08 № 2/4474 

“Про Програму соціально6економічного 
та культурного розвитку міста Києва 

на 2008 рік”
Рішення Київської міської ради № 17/17 від 17 липня 2008 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè ó äîäàòîê äî Ïðîãðà-
ìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê
“Ðîçïîä³ë àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ
êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü íà 2008 ð³ê”, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
17.01.08 ¹ 2/4474 “Ïðî Ïðîãðàìó ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê”, âèêëàâ-
øè éîãî â ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна

в секретаріаті Київради.

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

“Про формування комунальної власності 
територіальних громад районів міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 31/31 від 17 липня 2008 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою
збереження комунального майна Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.12.01 ¹ 208/1642 “Ïðî ôîðìóâàííÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà” (³ç çì³íà-
ìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
14.03.02 ¹ 318/1752, â³ä 20.06.02
¹ 62/62, â³ä 11.07.02 ¹ 153/153, â³ä
26.12.02 ¹ 220/380, â³ä 27.02.03
¹ 307/467, â³ä 24.04.03 ¹ 385/545, â³ä
24.04.03 ¹ 394/554, â³ä 29.05.03
¹ 505/665, â³ä 26.06.03 ¹ 576/736, â³ä
10.07.03 ¹ 680/840, â³ä 25.09.03
¹ 52/926, â³ä 23.10.03 ¹ 160/1033, â³ä
27.11.03 ¹ 245/1120, â³ä 23.12.03
¹ 287/1162, â³ä 18.03.04 ¹ 95/1305, â³ä
15.04.04 ¹ 170/1380, â³ä 29.04.04
¹ 219/1429, â³ä 24.06.04 ¹ 315/1525, â³ä
15.07.04 ¹ 387/1797, â³ä 30.09.04
¹ 503/1913, â³ä 21.10.04 ¹ 573/1983, â³ä
23.12.04 ¹ 892/2302, â³ä 28.12.04
¹ 1065/2475, â³ä 24.02.05 ¹ 136/2712,
â³ä 17.03.05 ¹ 141/2717, â³ä 21.04.05
¹ 282/2857, â³ä 26.05.05 ¹ 405/2981, â³ä

30.06.05 ¹ 468/3044, â³ä 14.07.05
¹ 687/3262, â³ä 30.08.05 ¹ 7/3471, â³ä
06.10.05 ¹ 40/3504, â³ä 27.10.05
¹ 264/3725, â³ä 29.11.05 ¹ 552/3013, â³ä
02.02.06 ¹ 22/3113, â³ä 16.03.06
¹ 208/3299, â³ä 16.03.06 ¹ 222/3313, â³ä
31.10.06 ¹ 137/194, â³ä 12.12.06
¹ 264/321, â³ä 25.01.07 ¹ 16/677, â³ä
15.03.07 ¹ 267/928, â³ä 26.04.07
¹ 467/1128, â³ä 14.06.07 ¹ 793/1454, â³ä
26.06.07 ¹ 941/1602, â³ä 26.07.07
¹ 40/1874, â³ä 01.10.07 ¹ 404/3238, â³ä
01.11.07 ¹ 1107/3940, â³ä 22.11.07
¹ 1266/4099, â³ä 27.12.07 ¹ 1519/4352,
â³ä 24.01.08 ¹ 20/4492, â³ä 13.03.08
¹ 93/4565) çì³íè çã³äíî ç äîäàòêîì.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про затвердження переліку земельних 
ділянок, призначених для продажу 

на земельних торгах 
(аукціонах з продажу земельних ділянок 

або права їх оренди) під забудову

Рішення Київської міської ради № 134/134 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 127, 134, 135, 136, 137 Земельного кодексу України, рішення Київської міської
ради від 19.07.2005 № 810/3385 “Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на кон�
курентних засадах в місті Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê çåìåëüíèõ ä³ëÿ-

íîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó íà çå-

ìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ ç ïðîäàæó çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê àáî ïðàâà ¿õ îðåíäè) ï³ä

çàáóäîâó, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³-

øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäó-

âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî

ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Êè¿âñüê³é ì³ñü-

ê³é ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàíö³¿,

óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâ-

íîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè êóëüòóðíî¿

ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â òèæíåâèé òåðì³í, çà

çàïèòàìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-

íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿), ïîäàòè ñâî¿ âèñíîâêè ùîäî

ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê àáî ïðàâà ¿õ

îðåíäè òà ìîæëèâèõ âèä³â ¿õ ö³ëüîâîãî

âèêîðèñòàííÿ, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî

öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ

ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) îðãàí³çóâàòè ï³äãîòîâêó ïðîåêò³â

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ

ä³ëÿíîê, òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ùîäî ïå-

ðåíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-

òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü), à òàêîæ ³íøî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, â òîìó ÷èñë³ ùîäî âèçíà÷åí-

íÿ ñòàðòîâî¿ ö³íè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íå-

îáõ³äíî¿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü Êè¿âðà-

äè ïðî ïðîäàæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê àáî

ïðàâà ¿õ îðåíäè, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî

öüîãî ð³øåííÿ.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ

ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) âæèòè çàõîä³â ùîäî îðãàí³çàö³¿ òà

ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â ç ïðîäàæó çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê àáî ïðàâà ¿õ îðåíäè, çàçíà-

÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, â³ä-

ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 810/3385 “Ïðî çà-

òâåðäæåííÿ Òèì÷àñîâîãî ïîðÿäêó íàáóò-

òÿ ïðàâà íà çåìëþ íà êîíêóðåíòíèõ çà-

ñàäàõ â ì³ñò³ Êèºâ³”.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-

¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна

в секретаріаті Київради.
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Кремезні пар б и масивних ольч ах із щитами р ах випробов ють
на міцність свою зброю та витривалість одне одно о

Äàâíÿ Ðóñü... 
ó Êîïà÷åâ³

Êð³ñò³íà ÊËÞØÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Мин лої с боти селі Копачеві Об хівсь о о район
Київщини відб вся Міжнародний істори о-етно рафіч-
ний фестиваль "Пар Київсь а Р сь". То о дня в сели-
щі з майже тисячолітньою історією зібралися ияни й
місцеві жителі, щоб на один день зан ритися в життя
творців давньор сь ої держави — норманів-р сів і сло-
в'ян.

Ùîïðàâäà, ì³æíàðîäíå ïðåäñòàâíèöòâî îáìåæèëîñÿ öüîãî ðàçó ëè-
øå á³ëîðóñüêèìè êëóáàìè. Õî÷à ïëàíóâàëè, ùî äî Êîïà÷åâà ìàëè ç'¿õà-
òèñÿ êîìàíäè ç³ Ñëîâà÷÷èíè, Á³ëîðóñ³, Ðîñ³¿, Ïîëüù³. Îòîæ â³äòâî-
ðþâàëè àòìîñôåðó Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ òðè êîìàíäè ðåêîíñòóêòîð³â — êè-
¿âñüêà "ßð-òóð", áðåñòñüêà "Îéðà" òà ì³íñüêà "Íîðäð³".

Ùå çàäîâãî äî ïî÷àòêó ôåñòèâàëþ â Êîïà÷åâ³ çàïàíóâàëà ñåðåäíüî-
â³÷íà àòìîñôåðà. Íà ëóç³ á³ëÿ ñåëà ó÷àñíèêè ôåñòèâàëþ ðîçáèëè òà-
á³ð. Òàì óñå áóëî "ïî-ñïðàâæíüîìó": âîãíèùå, ÷îëîâ³êè — çà ðîáî-
òîþ, æ³íêè — çà ïðèãîòóâàííÿì ¿æ³. Êîñòþìè áóëè âèíÿòêîâî ç íà-
òóðàëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÿê³ áóëè ó âæèòêó â Õ² ñòîð³÷÷³: âáðàííÿ ç ëüî-
íó, øê³ðÿíå âçóòòÿ. Àëå òàê òðèâàëî íåäîâãî. Âæå îï³âäí³ êðåìåçí³
ïàðóáêè ó ìàñèâíèõ êîëü÷óãàõ ³ç ùèòàìè ó ðóêàõ âèïðîáóâàëè íà
ì³öí³ñòü ñâîþ çáðîþ òà âèòðèâàë³ñòü îäíå îäíîãî. Áèëèñÿ íàòõíåí-
íî, ï³ä âèãóêè ï³äòðèìêè â³ä "ñâî¿õ". Ó â³äòâîðåíí³ àòìîñôåðè ÷àñ³â
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ äîïîìàãàëè çâóêè äàâí³õ ñòðóííèõ ìóçè÷íèõ ³íñòðó-
ìåíò³â. Ïîâ³òðÿ ïàõëî îñ³ííþ, çàòèøêîì âîãíèùà òà ñòðàâàìè, ïðè-
ãîòîâëåíèìè íà íüîìó çà äàâí³ìè ðåöåïòàìè.

Ïîðàäóâàâ íå ëèøå âèñîêèé ð³âåíü áîéîâî¿ ìàéñòåðíîñò³ ó÷àñíè-
ê³â òóðí³ðó, àëå é äîñòîâ³ðí³ñòü ó â³äòâîðåíí³ äåòàëåé äàâíüîãî âáðàí-
íÿ. Íåð³äêî íà êè¿âñüêèõ ðåêîíñòðóêòîðñüêèõ òóñîâêàõ ìîæíà ïîáà-
÷èòè "ëèöàð³â", ó ÿêèõ øîëîì — ÷àñ³â â³ê³íã³â, îáëàäóíîê — ÷àñ³â
ï³çíüîãî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, à íà íîãàõ — àáî êèðçîâ³ ÷îáîòè, àáî êðî-
ñ³âêè. Öüîãî ðàçó âñå áóëî äîñòîâ³ðíî — â³ä øîëîì³â äî øê³ðÿíèõ
"ïîðøí³â" íà íîãàõ.

Àëå íà ôåñòèâàë³ áóëè íå ëèøå ïîºäèíêè. Ëþáèòåë³ åòí³÷íîãî ïî-
ñóäó òà ïðèêðàñ òàêîæ áóëè çàäîâîëåí³ — àäæå ó÷àñíèêè ôåñòèâàëþ
ïðèâåçëè âèãîòîâëåí³ âëàñíîðó÷ îáðó÷êè ³ç ñòàðîäàâí³ìè ñèìâîëàìè,
áðàñëåòè ³ç çîáðàæåííÿì ðóí íà óñï³õ, äîáðîáóò òà ëþáîâ, ñåðåæêè ç
ëàòóí³. Á³ëîðóñüê³ ìàéñòðè íå ëèøå ïîäáàëè ïðî ÿê³ñíó ðåêîíñòðóê-
ö³þ äàâí³õ ïðèêðàñ, à é ðîçïîâ³äàëè ïðî êîæíó ç íèõ ö³ëó ³ñòîð³þ.

²äåÿ îðãàí³çàö³¿ òàêîãî ôåñòèâàëþ íàëåæèòü áëàãîä³éí³é îðãàí³çà-
ö³¿ "Ñëîâ'ÿíñüêèé ôîíä". ßê ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" ¿¿ ïðåçèäåíò Âî-
ëîäèìèð ßí÷åíêî, öå áóëà éîãî ìð³ÿ äèòèíñòâà. Âæå ïðîòÿãîì ÷îòè-
ðüîõ ðîê³â îðãàí³çàö³ÿ âèíîøóâàëà çàäóìè ùîäî ïðîâåäåííÿ ôåñòè-
âàëþ, àëå çðîáèòè ïåðøèé êðîê áóëî íåëåãêî. Íàâ³òü öüîãî ðàçó ôåñ-
òèâàëü äóìàëè ïåðåíîñèòè íà ³íøèé ÷àñ ÷åðåç íåãîäó. Íà ùàñòÿ, äåíü
âèäàâñÿ òåïëèì ³ ñîíÿ÷íèì.

"ß õîò³â áè, ùîá ôåñòèâàëü ñòàâ ùîð³÷íèì,— ïîä³ëèâñÿ ç "Õðåùà-
òèêîì" ñâîºþ íàéçàïîâ³òí³øîþ ìð³ºþ Âîëîäèìèð ßí÷åíêî.— Íà-
ñòóïíîãî ðîêó â³í íåîäì³ííî áóäå ìàñøòàáí³øèì òà ùå ÿñêðàâ³øèì"

Ó âèõ³äí³ öå ñåëî ï³ä Êèºâîì
ïåðåòâîðèëîñÿ íà ìàëåíüêå â³êíî 
â ñåðåäíüîâ³÷íå ìèíóëå — òàì
â³äáóâàâñÿ ôåñòèâàëü êëóá³â ³ñòîðè÷íî¿
ðåêîíñòðóêö³¿ “Ïàðê Êè¿âñüêà Ðóñü”

Äîðåñòàâðóâàëèñÿ 
Ðåêîíñòðóêö³ÿ Çîëîòèõ âîð³ò ëèøå íàøêîäèëà
¿ì — â³äîìà ñòîëè÷íà ïàì'ÿòêà çíîâó ðóéíóºòüñÿ
Îëåêñ³é ÃÎÐß×ÎÂ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ "Õðåùàòèêà"

Íåäàâíÿ ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ Çîëîòèõ âîð³ò, îäí³º¿
ç íàéñòàð³øèõ ïàì'ÿòîê
Êèºâà, âèÿâèëàñÿ íå ëè-
øå íåïîòð³áíîþ, à é
øê³äëèâîþ, ââàæàþòü
àðõ³òåêòîðè. Âèêîíàâö³
ðîá³ò ïîñèëàþòüñÿ íà
ñåðïíåâó ñïåêó.

Ç ÷àñó çàâåðøåííÿ
÷åðãîâî¿ ðåêîíñòðóêö³¿
Çîëîòèõ âîð³ò ³ ïîìïå-

çíî¿ ¿¿ ïðåçåíòàö³¿ ìè-
íóëî ëåäü á³ëüøå ðîêó.
Íà ðåìîíòíî-ðåñòàâðà-
ö³éí³ ðîáîòè áóëî âè-
òðà÷åíî ïðèáëèçíî 8
ìëí ãðí. Îäíàê îñòàí-
í³ì ÷àñîì â³äâ³äóâà÷³
ïî÷àëè ïîì³÷àòè, ÿê
ì³æ äåðåâ'ÿíèìè êîëî-
äàìè, ùî ³ì³òóþòü ôîð-
òå÷í³ ñò³íè ÷àñ³â Ñåðåä-
íüîâ³÷÷ÿ, ç'ÿâèëèñÿ ù³-
ëèíè ðîçì³ðîì ³ç äèòÿ-
÷ó äîëîíüêó.

Çàñëóæåíèé àðõ³òåê-
òîð Óêðà¿íè Ìèêîëà

Ëåâ÷óê ââàæàº, ùî òð³-
ùèíè âèíèêëè ÷åðåç íå-
ïðîôåñ³îíàëüí³ ä³¿ âèêî-
íàâö³â ðîá³ò. Íà éîãî
äóìêó, ïî-ïåðøå, äåðå-
âî áóëî îáðîáëåíî íå
òàê, ÿê ñë³ä, à ïî-äðóãå,
êîëîäè áóëè íå íàäòî
ù³ëüíî ïîêëàäåí³.

Ðîáîòè âèêîíóâàëè
Óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé
íàóêîâî-äîñë³äíèé ³
ïðîåêòíèé ³íñòèòóò
ÓêðÍÄ²ïðîåêòðåñòàâðà-
ö³ÿ, à òàêîæ êîðïîðàö³ÿ
"Óêððåñòàâðàö³ÿ".

Àâòîð ïðîåêòó ðåñòàâ-
ðàö³¿ Çîëîòèõ âîð³ò Îëå-
íà Áàëàí³âñüêà, â ñâîþ
÷åðãó, ñòâåðäæóº, ùî äå-
ðåâ'ÿí³ êîëîäè ëåãêî
ìîæíà çàì³íèòè, à ñàìà
ïàì'ÿòêà íå ðóéíóºòüñÿ.
"Äåðåâî ïîòð³ñêàëîñÿ
âèíÿòêîâî ÷åðåç ñòðàø-
íó ñïåêó, ÿêà áóëà ó
ñåðïí³",— ñêàçàëà âîíà
äëÿ "Õðåùàòèêà".

Äóìêè àðõ³òåêòîð³â
ùîäî äîö³ëüíîñò³ îñòàí-
íüî¿ ðåñòàâðàö³¿ Çîëîòèõ
âîð³ò ïðàêòè÷íî îäíî-
ñòàéí³. Ð³çíèöÿ â òîìó
ëèøå, ùî êîæåí ³ç íèõ
ìàº âëàñíå áà÷åííÿ òî-
ãî, ÿê êðàùå áóëî á çáå-
ð³ãàòè äîðîãîö³íí³ ðó¿íè.
Ïðîôåñîð Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ îáðàçîòâîð÷îãî
ìèñòåöòâà é àðõ³òåêòóðè
Ëàðèñà Ñêîðèê ðàí³øå
âèñëîâëþâàëà äóìêó, ùî
ãðîø³, âèòðà÷åí³ íà ðåñ-
òàâðàö³þ, êðàùå áóëî á
âèòðàòèòè íà êîíñåðâà-
ö³þ ðó¿í Çîëîòèõ âîð³ò
ï³ä ñêëÿíèì êîâïàêîì.

Äî ñëîâà, òàêà ïðàê-
òèêà ³ñíóº ó Âåëèêîáðè-
òàí³¿, äå â òàêèé ñïîñ³á
çáåð³ãàþòü ðó¿íè ôîð-
òåöü ÷àñ³â Ðèìó, ùî ïî-
ãàíî çáåðåãëèñÿ.

Àðõ³òåêòîð Â'ÿ÷åñëàâ
Ïåêëî òåæ ââàæàº, ùî
ðåñòàâðàö³þ âçàãàë³ íå
âàðòî áóëî ðîçïî÷èíàòè,
íàòîì³ñòü ïîäáàòè ïðî
çáåðåæåííÿ ðó¿í. "Òåïå-
ð³øíÿ êîíñòðóêö³ÿ íå
â³äòâîðþº äóõó òîãî ÷à-
ñó",— ââàæàº â³í

Îëüãà ÊÎÑßÍ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Представни и європей-
сь о о бізнес спільно з
р пою е оа тивістів ор-
аніз вали "Зелений
день" троєщинсь ом
пар біля інотеатр
"Флоренція". А тивісти
прибирали засмічен те-
риторію і за ли али сто-
личні с пермар ети і иян
орист ватися паперови-
ми па етами замість полі-
етиленових.

Öþ àêö³þ ªâðîïåéñüêà á³çíåñ-
àñîö³àö³ÿ (European Business Asso-
ciation, EBA), äî ÿêî¿ âõîäÿòü ìàé-
æå 800 êîìïàí³é òà îðãàí³çàö³é, ó
Êèºâ³ ïðîâîäèòü óïåðøå. Òà ïî-
ïðè òàêó ÷èñëåíí³ñòü, îõî÷èõ ïðè-
ºäíàòèñÿ äî çàõîäó áóëî íåáàãàòî.
Â åêîàêö³¿ âçÿëè ó÷àñòü ³ç ï³âñîò-
í³ âîëîíòåð³â. Âîíè ïðèáèðàëè
ïëàñòèêîâ³ ïàêåòè ³ ñì³òòÿ íà òå-
ðèòîð³¿ ïàðêó, ï³äì³òàëè äîð³æêè.
Âñå öå â³äáóâàëîñÿ ï³ä íàãëÿäîì
ïðàö³âíèê³â êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó.

Îäí³ºþ ç íåñïîä³âàíîê ñòàâ
çíà÷íèé â³äñîòîê ³íîçåìíèõ ó÷àñ-

íèê³â. Êîìàíäà ïðèáèðàëüíèê³â
âèÿâèëàñÿ ìóëüòèíàö³îíàëüíîþ.
Ê³ñòÿê ¿¿ ñòàíîâèâ ðîòàð³-êëóá
Kyiv Multinational, á³ëüø³ñòü ó
íüîìó — âèõ³äö³ ç Àâñòðàë³¿, Ãîë-
ëàíä³¿, Øâåéöàð³¿, Êàíàäè, ÑØÀ
òà ³íøèõ êðà¿í. ×åòâåðî — ïðåä-
ñòàâíèêè óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè çà
êîðäîíîì.

Ïðåçèäåíò ðîòàð³-êëóáó Kyiv
Multinational Âàñèëü Ïàâëîâñüêèé
ðîçïîâ³â, ùî âîíè îõî÷å äîëó÷è-
ëèñÿ äî àêö³¿ ªâðîïåéñüêî¿ á³ç-
íåñ-àñîö³àö³¿. À âò³ì, íà éîãî ïå-
ðåêîíàííÿ, "ÿêùî Óêðà¿íà ïðàã-
íå âñòóïèòè äî ªâðîñîþçó, âîíà
ìàº çíàòè, ÿê ºâðîïåéñüêå çàêî-
íîäàâñòâî äèâèòüñÿ íà åêîëîã³þ,
çîêðåìà íà ïðîáëåìó ç³ ñì³òòÿì".
Òîìó íàñòóïíèì êðîêîì öüîãî
ïðîåêòó ìàº ñòàòè çâåðíåííÿ äî
ìåðåæ ñóïåðìàðêåò³â ³ ìàãàçèí³â
ç ïðîõàííÿì â³äìîâèòèñÿ â³ä ïî-
ë³åòèëåíîâèõ ïàêåò³â äëÿ òîâàð³â
³ ñì³òòÿ íà êîðèñòü ïàïåðîâèõ.

Íà äóìêó ïàíà Ïàâëîâñüêîãî,
íàäçâè÷àéíî âàæëèâî, ùîá ñó-
ïåðìàðêåòè çðîçóì³ëè åêîëîã³÷-
íó âèãîäó â³ä çàì³íè óïàêîâêè.
"ß ïîêè ùî çíàþ â Êèºâ³ ëèøå
îäèí ìàëåíüêèé ìàãàçèí æ³íî÷î-
ãî îäÿãó Sisters, äå ïîêóïêó êëà-
äóòü ó ïàêåò ³ç ëüîíó ÷è ³íøîãî
ìàòåð³àëó",— ñêàçàâ â³í. Îäíàê
ïîêóïöåâ³ åêîëîã³÷íî ÷èñòà óïà-

êîâêà â ñóïåðìàðêåò³ ìîæå îá³é-
òèñÿ íåäåøåâî, ïðèáëèçíî 5—6
ãðí. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ñåðåäí³õ
ðîçì³ð³â ïîë³åòèëåíîâèé ïàêåò
êîøòóº ðàçó ó ï³âòîðà äåøåâøå,
äî òîãî æ ïàï³ð ðâåòüñÿ.

Ïðèºäíóâàòèñÿ äî åêîàêòèâ³ñ-
ò³â ïåðåñ³÷í³ êèÿíè íå ïîñï³øà-
ëè. ×îëîâ³ê, ÿêèé ñïîñòåð³ãàâ çà
ðîáîòîþ âîëîíòåð³â, ñâîþ â³äìî-
âó äîëó÷èòèñÿ äî ïðèáèðàííÿ ïî-
ÿñíèâ áðàêîì ÷àñó ³ áàæàííÿ. Íà-
òîì³ñòü ó÷àñíèöÿ çàõîäó, á³çíåñ-
ëåä³ Ëåìíåì Ñà¿ä ²ññà, ÿêà ïðè-
¿õàëà äî Êèºâà ³ç Ëîíäîíà ³ íå
âîëîä³º í³ óêðà¿íñüêîþ, í³ ðîñ³é-
ñüêîþ ìîâàìè, çàÿâèëà, ùî âïî-
ðÿäêóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³
ââàæàº ñâî¿ì îáîâ'ÿçêîì. "Àäæå ÿ
æèâó â öüîìó ì³ñò³. Öå ìîÿ îñî-
áèñòà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ñó-
ñï³ëüñòâîì. Õî÷à íàøà ïðàöÿ íå-
çíà÷íà, ìè çâåðòàºìî óâàãó ³í-
øèõ êèÿí íà òå, ùî íå òðåáà çà-
ñì³÷óâàëè ïàðêè. Ì³ñòî — òâ³é
ä³ì, õ³áà òè áóäåø òðèìàòè éîãî
áðóäíèì?" — ñêàçàëà âîíà â êî-
ìåíòàð³ äëÿ "Õðåùàòèêà".

Êîëè æ íàðåøò³ ïðîêèíåòüñÿ
åêîëîã³÷íà ñâ³äîì³ñòü êèÿí, ³ ÷è
ïåðåéäóòü âîíè íà ïàïåðîâ³ ïà-
êåòè? Ö³ ïèòàííÿ, ÿê ³ ïåðñïåê-
òèâè ðîçâèòêó åêîëîã³÷íîãî âî-
ëîíòåðñüêîãî ðóõó â Óêðà¿í³, ïî-
êè ùî ëèøàþòüñÿ â³äêðèòèìè

Ïàï³ð ïðîòè ïëàñòèêó
ªâðîïåéñüêà á³çíåñ-àñîö³àö³ÿ ïðîâåëà
åêîëîã³÷íó àêö³þ ³ çàêëèêàëà êèÿí â³äìîâèòèñÿ
â³ä ïîë³åòèëåíîâèõ ïàêåò³â

Головне правління льт ри і мистецтв ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) висловлює щире співч ття рідним
і близь им з привод передчасної смерті радни а відділ ор анізаційно о
забезпечення, заст пни а олови Київсь ої місь ої державної адміністрації

Тимчи а Анатолія Івановича.
Анатолій Іванович б в надзвичайно людяним, ч йним і омпетентним оле ою,

висо оосвіченим та безмежно відданим ал зі освіти фахівцем, добрі справи
я о о б д ть наших серцях назавжди.

Світла йом пам ’ять.

Золоті ворота — залиш и фортечної системи Києва давньор сь их часів. Зб довані
за нязя Ярослава М дро о. В 1240 році зр йновані мон оло-татарами
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Àíàòîë³é ÇÀßªÂ,
çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè

Столичне "Динамо" в поєдин
др о о т р р пово о т рнір
обов'яз ово переможе на виїзді т -
рець ий "Фенербахче". Нині ияни
в ожном поєдин і на європей-
сь ій, і на вн трішній арені демон-
стр ють ф тбол д же висо о о ґа-
т н . Насамперед це засл а на-
ставни а оманди Юрія Сьоміна.
Він прийшов "Динамо" і з мів
поверн ти ф тболістам оловне —
психоло ію переможців, без я ої
вели их звершень не б ває.

Êëàñ ³ ð³âåíü ìàéñòåðíîñò³ ôóòáîë³ñò³â “Äè-
íàìî” âèùèé, í³æ ó ¿õí³õ îïîíåíò³â ç “Ôåíåð-
áàõ÷å”, ³ öå ìàº ïðèíåñòè ðåçóëüòàò. Áà÷èâ
ìàò÷ ïåðøîãî òóðó Ë³ãè ÷åìï³îí³â “Ïîðòó” —
“Ôåíåðáàõ÷å”, â ÿêîìó ãîñò³ ìàëè âèãëÿä ëåäü
íå “õëîï÷èê³â äëÿ ïîáèòòÿ” ³ ïî¿õàëè äîäîìó
í³ ç ÷èì. Âîäíî÷àñ “Äèíàìî” â ãð³ ç “Àðñåíà-
ëîì” ïðîäåìîíñòðóâàëî äóæå ÿê³ñíèé ôóòáîë,
³ ò³ëüêè íåùàñíèé âèïàäîê, à òàêîæ ïîìèëêà
àðá³òðà, ÿêèé ïðîïóñòèâ ÿâíèé îôñàéä, çàâà-
äèëè êèÿíàì â³äñâÿòêóâàòè ïåðåìîãó.

Êàæóòü, áóö³ìòî ó “Ôåíåðáàõ÷å” äóæå åêñ-
ïàíñèâí³ âáîë³âàëüíèêè, ÿê³ ìîæóòü ñâîºþ ï³ä-
òðèìêîþ äåìîðàë³çóâàòè áóäü-ÿêó êîìàíäó.
Ñïðàâä³, ¿õ ìîæíà ïîð³âíÿòè ç áðàçèëüñüêèìè
ôàíàìè, àëå ÷àñè çì³íþþòüñÿ, ³ ÿêùî “Äèíà-
ìî” ïðîäåìîíñòðóº êëàñíèé ôóòáîë òà ïåðå-
ãðàº ì³ñöåâó êîìàíäó, âïåâíåíèé, àðåíó âîíè
çàëèøàòèìóòü ï³ä îïëåñêè ïðèõèëüíèê³â ö³º¿
ãðè.

Íèí³ âèíèêàº çàïèòàííÿ, êîìó çàéíÿòè ì³ñ-
öå ó âîðîòàõ “Äèíàìî” ó ãð³ ç “Ôåíåðáàõ÷å” —
ìîëîäîìó Ñòàí³ñëàâîâ³ Áîãóøó ÷è äîñâ³ä÷åíî-
ìó Îëåêñàíäðîâ³ Øîâêîâñüêîìó? ß á, íà ì³ñ-
ö³ Ñüîì³íà, íå áîÿâñÿ é äîâ³ðèâ Áîãóøó, ÿêèé,
óïåâíåíèé, íå ï³äâåäå êîìàíäó. Öåé ãîëê³ïåð
ìåí³ ÷èìîñü íàãàäóº Áîãäàíà Øóñòà, êîëè òîé
ò³ëüêè ïåðåéøîâ ó äîíåöüêèé “Øàõòàð” ç
ëüâ³âñüêèõ “Êàðïàò”. Ùî ñòîñóºòüñÿ Øîâêîâ-
ñüêîãî, òî â³í ñåáå íå âè÷åðïàâ ³ ùå ç³ãðàº íå
îäèí ïîºäèíîê íà âèñîêîìó ð³âí³. À îñü ïå-
ðåïî÷èíîê, ÿêèé â³í ä³ñòàâ ï³ñëÿ ñò³ëüêîõ ðî-
ê³â ãðè ÿê çà êëóá, òàê ³ çà çá³ðíó, Îëåêñàí-
äðîâ³ áóâ äóæå ïîòð³áåí.

“Äèíàìî” â ãð³ ç “Ôåíåðáàõ÷å” íå òðåáà âè-
áèðàòè, ÿêèì íîìåðîì ãðàòè — ïåðøèì àáî
äðóãèì. Ó ðàç³ âòðàòè ì’ÿ÷à äîâåäåòüñÿ âêëþ-
÷àòè ïðåñèíã, ³ òîä³ ôóòáîë³ñòè òóðåöüêîãî êëó-
áó ïî÷íóòü ïàí³êóâàòè. ßêùî âäàñòüñÿ ç³ãðàòè
òàê, ÿê ó Ìîñêâ³ ç³ “Ñïàðòàêîì”, òî ïåðåìî-
ãà â³ä íàñ í³êóäè íå ä³íåòüñÿ. Á’þñÿ îá çàêëàä,
ùî “Äèíàìî” ïåðåìîæå ç ðàõóíêîì 2:1 ³ âèé-
äå â ë³äåðè ãðóïè ðàçîì ³ç “Àðñåíàëîì”, ÿêèé
áóäå ñèëüí³øèé çà “Ïîðòó”.

Ùî ñòîñóºòüñÿ äîíåöüêîãî “Øàõòàðÿ”, ÿêî-
ìó ÷åðåç äåíü ïðèéìàòè ³ñïàíñüêó “Áàðñåëî-
íó”, òî ã³ðíèêàì áóäå òÿæêî. Êîìàíäà ÷åðåç
íåâäàëó ãðó ïîòðàïèëà â ïñèõîëîã³÷íó ÿìó, ç
ÿêî¿ í³ÿê íå ìîæå âèáðàòèñÿ. Íàä Ì³ð÷îþ Ëó-
÷åñêó íàâèñëà çàãðîçà â³äñòàâêè, ³ ñàìå â³ä ðå-
çóëüòàòó ìàò÷ó ïðîòè êàòàëîíñüêîãî êëóáó áà-
ãàòî â ÷îìó çàëåæàòèìå ïîäàëüøà äîëÿ ðóìóí-
ñüêîãî ôàõ³âöÿ. Ñïîä³âàòèìåìîñÿ, ôóòáîë³ñòè
“Øàõòàðÿ” íå ï³äâåäóòü ñâîãî íàñòàâíèêà é äà-
äóòü á³é ³ìåíèò³é “Áàðñåëîí³”

Êè¿âñüêå “Äèíàìî” 
î÷îëèëî òóðí³ðíó òàáëèöþ

Ìàð³ÿ ÑÅÌÅÍÎÂÀ,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Після домашньої перемо и,
дев'ятом т рі чемпіонат У ра-
їни з ф тбол , над риворізь им
"Кривбасом" з рах н ом 3:0 и-
ївсь е "Динамо" очолило т рнір-
н таблицю. Наразі підопічних
Юрія Сьоміна 22 п н ти, стіль и
ж ф тболістів донець о о "Ме-
тал р а", втім, за ращої різниці
забитих та проп щених м'ячів
ияни знаходяться вище від до-
неччан.

Ïîºäèíîê “Äèíàìî” — “Êðèâáàñ” â³ä-
áóâñÿ çà ÿâíî¿ ïåðåâàãè ñòîëè÷íîãî êëóáó,
ùî íàáðàâ ðîçãîíó â íàö³îíàëüíîìó ÷åì-
ï³îíàò³. Ðàõóíîê ó çóñòð³÷³ â³äêðèëè íà 
18 õâèëèí³, êîëè äèíàì³âñüêèé ï³âçàõèñíèê
Îëåêñàíäð Àë³ºâ óâ³ãíàâ ì’ÿ÷à ó âåðõí³é
êóò âîð³ò êðèâîð³çüêîãî ãîëê³ïåðà Àðòåìà
Êóñë³ÿ. Äðóãèé ãîë, çàáèòèé êèÿíàìè, âèé-
øîâ íå ìåíø åôåêòíèì: Ì³ëîø Í³íêîâè÷,
îòðèìàâøè “øê³ðÿíîãî” íà ï³äñòóïàõ äî
øòðàôíîãî ìàéäàí÷èêà, âëó÷íî ïðîáèâ ó
âîðîòà “Êðèâáàñà”. Ç òàêèì ðàõóíêîì ñó-
ïåðíèêè é ï³øëè íà ïåðåðâó, à ò³ëüêè-íî
ðîçïî÷àëàñÿ äðóãà ñîðîêàï’ÿòèõâèëèíêà,
ÿê Àë³ºâ ç³ øòðàôíîãî ìàéñòåðíî îôîðìèâ
äóáëü. Á³ëüøå çàáèòèõ ì’ÿ÷³â ãëÿäà÷³ íå ïî-
áà÷èëè. 3:0 ³ êèÿíè âïåðøå ç ïî÷àòêó ÷åì-
ï³îíàòó îïèíèëèñÿ íà âåðøèí³ òóðí³ðíî¿
òàáëèö³.

À îò äîíåöüêèé “Ìåòàëóðã” îïóñòèâñÿ íà
äðóãó ñõîäèíêó. Ó äîíåöüêîìó äåðá³ ïðî-
òè “Øàõòàðÿ” “Ìåòàëóðãè” ðîçïèñàëè
“ìèðîâó” 1:1. Çàçíà÷èìî, ùî ï³ñëÿ äåâ’ÿ-

òè òóð³â ã³ðíèêè, â àêòèâ³ ÿêèõ îäíà(!!!) ïå-
ðåìîãà, ø³ñòü í³÷è¿õ òà ïîðàçêà ïîñ³äàþòü
ëèøå îäèíàäöÿòå ì³ñöå.

Ñåðåä ³íøèõ ìàò÷³â òóðó â³äçíà÷èìî íå-
âäà÷ó ñòîëè÷íîãî “Àðñåíàëó”, ÿêèé â Ìà-
ð³óïîë³ ïîñòóïèâñÿ “²ëë³÷³âöþ” — 1:2. Ó
öåíòðàëüíîìó ìàò÷³ òóðó õàðê³âñüêèé “Ìå-
òàë³ñò” ïåðåì³ã ïîëòàâñüêó “Âîðñêëó” —
3:1, òà ïåðåì³ñòèâñÿ íà òðåòº ì³ñöå. Äåùî
íåñïîä³âàíèé ðåçóëüòàò áóëî çàô³êñîâàíî ó
Äí³ïðîïåòðîâñüêó, äå “Äí³ïðî” ïðîãðàâ çà-
ïîð³çüêîìó “Ìåòàëóðãó” — 1:2

Íå ñóìí³âàþñü
ó ïåðåìîç³
“Äèíàìî” íàä
“Ôåíåðáàõ÷å”

Äîíåöüêèé “Øàõòàð”
ïðîäîâæóº âòðà÷àòè
î÷êè

Юрій СЬОМІН, оловний тренер иївсь о о “Динамо”:

—Сьо одні ми забили два д же расиві м’ячі, причом ф тболісти продемонстр вали май-
стерність висо о о рівня. На мій по ляд, перші тридцять хвилин ми по аз валиф тбол прис-
тойно о рівня, б ло ба ато омбінацій. Утім, потім мої підопічні стали діяти я ось хаотично,
особливо в др ом таймі. Ціл ом можливо, равці бере ли сили, ос іль и на нас че ає по-
єдино рам ах Лі и чемпіонів. Ми задоволені перемо ою і о ремими епізодами ри.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Учора о 10.00 деле ація иївсь о о
“Динамо” чартерним рейсом із аеропор-
т Бориспіль вилетіла до Стамб ла на
матч др о о т р р пово о т рнір Лі-
и чемпіонів проти “Фенербахче”. У Т -
реччині наставни динамівців Юрій Сьо-
мін розрахов є на 21 ф тболіста. За під-
с м ами вечірньо о трен вання на ста-
діоні “Шю р Сарачо л ”, тренер визна-
чить 18 равців, я і потраплять заяв
на матч. Отже, до Стамб ла попрям ва-
ли: воротарі: Шов овсь ий, Бо ш, Риб-
а; захисни и: Бетао, Михали , Діа ате,
Асатіані, Ель Кадд рі, Несмачний, Ро-
манч ; півзахисни и: В оєвіч, Алієв,
Нін ович, Гіоане, Єремен о, Морозю ;
нападни и: Бан ра, Шаць их, Кравець,
Ярмолен о, Зоз ля.

ДДОО  ССЛЛООВВАА

У Мілоша Нін овича і партнерів по оманді рі з "Кривбасом" проблем не б ло

Ëþäìèëà ÂÎÐÎÍ²ÍÀ,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Збірна У раїни з ф тзал про-
довж є під отов до чемпіонат
світ , на я ом вона старт вати-
ме 3 жовтня поєдин ом проти
оманди Гватемали. Іншими с -
перни ами "синьо-жовтої" Ген-
надія Лисенч а р повом
т рнірі зма ань, осподарем
я их б д ть бразильці, стан ть
оманди Ар ентини та Є ипт .
До наст пно о етап ф тзально-
о м ндіалю виходять по дві
ращі оманди з ожної р пи,
я і й продовжать боротьб за
медалі.

Äî Áðàçèë³¿ çá³ðíà Óêðà¿íè ç ôóòçàëó âè-
ðóøèëà 25 âåðåñíÿ çà ìàðøðóòîì Êè¿â —
Àìñòåðäàì — Ñàí Ïàóëî — Áðàçèë³ÿ. Ïå-
ðåë³ò òðèâàâ ïðèáëèçíî äâàäöÿòü äâ³ ãîäè-
íè. Íàøà äåëåãàö³ÿ ðîçì³ñòèëàñÿ â ï’ÿòè-
ç³ðêîâîìó ãîòåë³ “Manhattan Plaza”.

Ïåðø³ äí³ ïåðåáóâàííÿ ãðàâö³â íàøî¿ íà-
ö³îíàëüíî¿ êîìàíäè ï³øëè íà àêë³ìàòèçà-
ö³þ òà ïðèñòîñóâàííÿ äî çàëó (16 òèñÿ÷
ãëÿäà÷³â), â ÿêîìó â³äáóäóòüñÿ ïîºäèíêè
÷åìï³îíàòó ñâ³òó. Êîìàíäà ïðàöþº çà çà-
ïëàíîâàíèì ãðàô³êîì, àëå íå îá³éøëîñÿ ³
áåç òðàâìîâàíèõ. Ó òðåíóâàëüíèõ çàíÿòòÿõ
çà ³íäèâ³äóàëüíîþ ïðîãðàìîþ çàéìàºòüñÿ
²ëüäàð Ìàêàºâ, àëå ÿê çàïåâíèâ ë³êàð
êîìàíäè, â³í îáîâ’ÿçêîâî áðàòèìå ó÷àñòü ó

ïåðøîìó ìàò÷³ ç³ çá³ðíîþ Ãâàòåìàëè.
Çã³äíî ç ï³äðàõóíêàìè Ô²ÔÀ, ìàò÷³ ÷åì-

ï³îíàòó ñâ³òó 2008 ðîêó ïîêàæóòü ó 197 êðà-
¿íàõ ñâ³òó. Äëÿ ïðèêëàäó, ×Ñ-2000 ïîáà÷è-
ëè æèòåë³ 95 êðà¿í, 2004-ãî — 124. Î÷³êó-
âàíå ÷èñëî æóðíàë³ñò³â äîð³âíþº 200 ÷î-
ëîâ³ê, ôîòîãðàô³â — óäâ³÷³ ìåíøå. Íà ìàò-
÷àõ ïåðøîãî òà äðóãîãî ãðóïîâîãî åòàï³â
áóäå âñòàíîâëåíî 11 òåëåêàìåð. Íà ñòàä³¿
ï³âô³íàë³â ³ ô³íàë³â òàêèõ ñòàíå âæå 14

Íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó ç ôóòçàëó
Óêðà¿íà ¿äå çà ìåäàëÿìè
Ïåðøèé ìàò÷ “ñèíüî-æîâò³” ç³ãðàþòü ïðîòè Ãâàòåìàëè
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Геннадій ЛИСЕНЧУК, оловний тренер збірної У раїни:

— З віце-чемпіоном Південної Амери и — збірною Ар ентини — знайомі непо ано,
бачили її справі на недавньом т рнірі в Бразилії. З омандою Є ипт з стрічалися на
Тайвані, а з итайцями на різних рівнях зма аємося чи не щоро : востаннє мірялися
силами на зма аннях Порт алії. Найза ад овіша оманда нашом вінтеті — це Гва-
темала. Даних про цю збірн нас пра тично немає, але проблем ле о розв’язати за
допомо ою алендаря т рнір . Та же сталося, що матчі першо о т р фінально о ра-
нд ми проп с аємо, а, значить, дістанемо можливість наживо познайомитися з май-
б тніми опонентами, записати їхні і ри на відео, а потім ретельно вивчити.
За час існ вання збірної У раїни ми привчили вболівальни ів, що з б дь-я о о сер-

йозно о т рнір маємо повертатися з на ородами. Не стане винят ом і нинішній чем-
піонат світ . У нас молода, але д же перспе тивна збірна, я ій до сна и на рівних зма-
атися з ращими національними др жинами світово о ф тзал .

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Ìàêñ Áóðñàê ìð³º ïðî ïîºäèíêè 
ïðîòè Àðòóðà Àáðàìà ³ Êåëë³ Ïàâëèêà

Ïåðåä âèõîäîì íà ðèíã Ìàêñà Áóðñà-
êà ³ Àâòàíäèëà Õóðöèäçå (16-1-2, 11 íî-
êàóò³â), ÿêîìó íàëåæàëî â³äñòîþâàòè òè-
òóë ³íòåðêîíòèíåíòàëüíîãî ÷åìï³îíà
WBA â ñåðåäí³é âàç³, â³äáóëèñÿ ïîºäèí-
êè àíäåðêàðòà. Â öåíòðàëüíîìó ç íèõ çó-
ñòð³ëèñÿ äâà íåïåðåìîæíèõ ñóïåðâàæêî-
àòëåòè — ãðóçèí Âîëîäèìèð ×àíòóð³ÿ
(12-0, 8 íîêàóò³â) ³ óêðà¿íåöü Àíäð³é Ðó-
äåíêî (11-0, 4 íîêàóòè). Âèçíà÷èòè íàé-
ñèëüí³øîãî òàê ³ íå çìîãëè: ÷åðåç ñèëü-
íèé ðîçòèí íà ãîëîâ³ ó Ðóäåíêà á³é çó-
ïèíèëè â òðåòüîìó ðàóíä³ ³ âèçíàëè òà-
êèì, ùî íå â³äáóâñÿ.

Ïðåäñòàâíèê ïðîìîóòåðñüêî¿ êîìïàí³¿
“K2 East Promotions” Àâòàíäèë Õóðöèäçå
â³äñòîÿâ òèòóë ³íòåðêîíòèíåíòàëüíîãî
÷åìï³îíà WBA, ïåðåì³ãøè ïî î÷êàõ àðãåí-
òèíöÿ Âàëåíòèíà Àíòîí³î Î÷îà (19-7-1, 8
íîêàóò³â). Õóðöèäçå âîëîä³â íåçàïåðå÷-
íîþ ïåðåâàãîþ ïðîòÿãîì óñ³õ äâàíàäöÿ-
òè ðàóíä³â, á³ëüø³ñòü ÷àñó ïðîñòî ãàíÿ-
þ÷è ñóïåðíèêà ïî ðèíãó, ³ çðåøòîþ ñóä-
ä³ îäíîãîëîñíî â³ääàëè ïàëüìó ïåðøî-

ñò³ Àâòàíäèëó. Íàðåøò³ ÷èñëåííà àðì³ÿ
ïðèõèëüíèê³â áîêñó äî÷åêàëàñÿ ãîëîâ-
íî¿ ïîä³¿ âå÷îðà — ïîºäèíêó çà çâàííÿ
÷åìï³îíà ñâ³òó çà âåðñ³ºþ IBF ñåðåä ìî-
ëîä³ â ñåðåäí³é âàç³ (äî 72,6 êã) ì³æ
óêðà¿íöåì Ìàêñîì Áóðñàêîì (15-0, 5 íî-
êàóò³â) ³ ïðåòåíäåíòîì ç Àðãåíòèíè Åñ-
òåáàíîì Âàëüäåìàðîì Ïîíñå (10-3-1, 5
íîêàóò³â).

Ìàêñ îäðàçó çàõîïèâ ³í³ö³àòèâó ³ ïî-
÷àâ çàâäàâàòè çíà÷íî á³ëüøå óäàð³â, í³æ
éîãî ñóïåðíèê. Äî ñåðåäèíè áîþ îáèä-
âà ä³ÿëè íà áëèæí³é äèñòàíö³¿, ³ ï³ñëÿ
îäí³º¿ ç àòàê óêðà¿íöÿ â ÷åòâåðòîìó ðà-
óíä³ ðåôåð³ â³äêðèâ àðãåíòèíöåâ³ ðàõó-
íîê. Íàäàë³ Áóðñàê ñòàâ áîêñóâàòè ç
äàëüíüî¿ äèñòàíö³¿, ïîñòóïîâî ðîçáèâà-
þ÷è îáîðîíó ñóïåðíèêà æîðñòêèìè óäà-
ðàìè. Ó âîñüìîìó ðàóíä³ íàø ñï³ââ³ò-
÷èçíèê çìóñèâ ðåôåð³ ùå ðàç ðîçïî÷àòè
Ïîíñå â³äë³ê ðàõóíêó, à êîëè ïîºäèíîê
ïðîäîâæèâñÿ, ïåðåéøîâ ó îäíîñòîðîí-
í³é íàñòóï, ³ àðá³òð çóïèíèâ á³é, ðÿòó-
þ÷è àðãåíòèíöÿ â³ä íîêàóòó

Óêðà¿íñüêèé áîêñåð çàõèñòèâ òèòóë ÷åìï³îíà ñâ³òó çà âåðñ³ºþ IBF ñåðåä ìîëîä³
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У столичном Палаці спорт ми-
н лої с боти відб вся чер овий
вечір професійно о бо с , ор а-
нізований промо терсь ою ом-
панією "K2 East Promotions" під
назвою "Tiger Boxing". У олов-
ном поєдин шо володар
звання чемпіона світ за версією
IBF серед молоді в середній вазі
(до 72,6 ) раїнець Ма с Б р-
са спішно захистив своє зван-
ня, перемі ши претендента на
тит л ар ентинця Естебана Валь-
демара Понсе.

Ма с БУРСАК, чемпіон світ за версією IBF серед молоді в
середній вазі (до 72,6 ):
— Ми з тренерами розрахов вали спочат провести розвід , по-

тім вимотати с перни а, а вже напри інці за інчити поєдино до-
стро ово. Зрештою мені вдалося повністю ви онати та ти на бій.
Я бо с вав звичайній манері і, звичайно, в либині д ші хотів ви-

рати чистим но а том, але рефері не дав мені цьо о зробити, з -
пинивши поєдино . Д маю, ще б іль а дарів, і ар ентинець опи-
нився б на настилі рин .
Збираюся провести ще три-чотири бої проти сильних с перни ів,

пройшовши дистанцію з 10 і 12 ра ндів. Це займе приблизно півто-
ра або два ро и. Після цьо о я б д отовий до бою з найсильніши-
ми бо серами моїй вазі, та ими, с ажімо, я Арт р Абрам і Келлі
Павли . Це жорст і бійці з но а т ючими дарами, але нічо о особли-
во о, що мо ло б мені переш одити їх перемо ти, не бач . Д маю,
вже переріс молодіжний тит л. Тепер націлююся на звання інтер он-
тинентально о чемпіона, щоб потрапити в перш десят ращих бо -

серів за версіями провідних ор анізацій і поборотися за тит л чем-
піона світ за однією з них.
План ю ще раз вийти на рин до інця ро , а в наст пном провес-

ти поєдино з Кофі Джант а. Саме цей відомий бо сер є оловним
андидатом на бій зі мною за тит л інтер онтинентально о чемпіона.
Михайло ЗАВ’ЯЛОВ, президент Національної лі и професій-

но о бо с У раїни:
— Т рнір пройшов ч дово, і най оловніше, що переможн рап

в ньом поставив Ма с Б рса , я ий продемонстр вав пре расн
техні і волю до перемо и. По азав, я повинен бо с вати справж-
ній чемпіон.
Ще хотілося б з адати про знаменн подію: вчора Міністерство

справах молоді і спорт вчетверте надало Національній лізі профе-
сійно о бо с У раїни стат с національної федерації. Тепер можемо
представляти У раїн в сіх міжнародних професійних бо серсь их
ор анізаціях. Ми онтролюватимемо і розвиватимемо професійний
бо с нашій раїні.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

“Ñîê³ë” äâ³÷³ ïðîïóñòèâ ó á³ëüøîñò³,
àëå “äîòèñíóâ” ÕÊ “Ëèïåöüê”
Â³ä ïåðøîãî ì³ñöÿ êèÿí â³äîêðåìëþº ëèøå îäèí ïóíêò

Íàçâàòè ëåãêèìè ïîºäèíêè ïðîòè
êëóáó ç Ëèïåöüêà òÿæêî. Ãîñò³ çðîáè-
ëè âñå ìîæëèâå, ùîá óíèêíóòè ïîðà-
çîê, àëå äîñâ³äó ³ ìàéñòåðíîñò³ ó õîêå-
¿ñò³â “Ñîêîëà” âèÿâèëîñÿ á³ëüøå. Öå ³
äàëî ¿ì çìîãó ñâÿòêóâàòè ïåðåìîãó ÿê
ó ïåðø³é ãð³, òàê ³ íàñòóïíîãî äíÿ.

Ó ñóáîòó ï³äîï³÷í³ Ñåóêàíäà âëàø-
òóâàëè ñïðàâæí³é îáñòð³ë âîð³ò ñóïåð-
íèêà, çàâäàâøè 50 (!) êèäê³â. Òèì äèâ-
í³øå, ùî ìàéæå äî ê³íöÿ äðóãîãî ïå-
ð³îäó ãîñò³ íå ïîñòóïàëèñÿ êèÿíàì ó
ðàõóíêó, ïðè÷îìó ñâîþ øàéáó çàêèíó-
ëè â ìåíøîñò³. Íà ùàñòÿ ïðèõèëüíè-
ê³â “Ñîêîëà”, ñïî÷àòêó Òîëêóíîâ óä-
ðóãå âèâ³â êîìàíäó âïåðåä (ïåðøà
øàéáà íà ðàõóíêó Àâåðê³íà), à â çà-
êëþ÷í³é äâàäöÿòèõâèëèíö³ Ñàëüíèêîâ

òî÷íèì êèäêîì çàêð³ïèâ ïåðåâàãó ñòî-
ëè÷íîãî êëóáó.

Íà äèâî, íàñòóïíîãî äíÿ ñòàëîñÿ
ñïðàâæíº äåæà âþ. Çíîâó “Ñîê³ë” ìàâ
÷èñåëüíó ïåðåâàãó, àëå ï³ñëÿ “îáð³çó-
âàííÿ” ïðîïóñòèâ êîíòðàòàêó, ³ òîé
æå ñàìèé Êîêóºâ ïåðåãðàâ ãîëê³ïåðà
êèÿí Êàðïåíêà. Ï³ñëÿ öüîãî ðîçïî÷à-
ëàñÿ òðàäèö³éíà îáëîãà âîð³ò ãîñòåé,
ÿê³ â çàêëþ÷íèé ïåð³îä íå âèòðèìàëè
é ïðîïóñòèëè îäðàçó òðè øàéáè. ×åð-
ãîâà ïåðåìîãà “Ñîêîëà” ç ðàõóíêîì
4:1 (àâòîðàìè øàéá ñòàëè Öèðóëü,
Øàôàðåíêî, Ïîáºäîíîñöåâ òà Ëèòâè-
íåíêî), ÿêà ñòàëà äëÿ êîìàíäè âæå
âîñüìîþ ó ñåçîí³.

Òåïåð íà “Ñîê³ë” î÷³êóº âè¿çíå òóð-
íå çà ìàðøðóòîì Ìîñêâà — Ðÿçàíü.
Ñïî÷àòêó êèÿíè çóñòð³íóòüñÿ ç ÌÕÊ
“Êðèëà Ðàä” (2—3 æîâòíÿ), à ïîò³ì ç³-
ãðàþòü ïðîòè ÕÊ “Ðÿçàíü” (6—7 æîâò-
íÿ). Ï³ñëÿ öüîãî íà âáîë³âàëüíèê³â
“Ñîêîëà” ÷åêàþòü ïîºäèíêè, ÿê³ âîíè
ìð³þòü ïîáà÷èòè ç ñàìîãî ïî÷àòêó ñå-
çîíó. Íà Ëüîäîâ³é àðåí³ áðîâàðñüêîãî
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó
“Òåðì³íàë” äðóæèíà Îëåêñàíäðà Ñå-
óêàíäà ïðèéìàòèìå ë³äåðà ÷åìï³îíàòó,
ÕÊ “Äìèòðîâ”, ÿêèé ïîêè ùî íå âòðà-
òèâ æîäíîãî î÷êà. Ìàò÷³ â³äáóäóòüñÿ 10
òà 11 æîâòíÿ. Ïî÷àòîê — â³äïîâ³äíî î
19-é òà 17 ãîäèí³

№ Команда І В ВО ПО П Ш О

1 ХК "Дмитров" 6 6 0 0 0 25-8 18

2 "Со іл" 6 5 1 0 0 25-11 17

3 ХК "Рись" 6 3 0 1 2 20-16 10

4 ХК "Липець " 6 3 0 0 3 13-16 9

5 ХК "Бєл ород" 4 2 1 0 1 16-13 8

6 МХК "Крила рад" 2 2 0 0 2 18-13 6

7 "Капітан" 4 2 0 0 2 12-10 6

8 "Крила рад" 6 2 0 0 4 16-23 6

9 "Кристал" 6 2 0 0 4 13-20 6

10 ХК "Рязань" 4 1 1 0 2 11-17 5

11 ХК ВМФ 6 1 1 0 4 16-24 4

12 "Титан" 6 0 0 1 4 9-23 1

Т рнірна таблиця

Оле сандр СЕУКАНД, оловний тренер иївсь о о “Со-
ола”:
— Команда здоб ла дві перемо и, і це не може не рад -

вати, але матчі вийшли д же непростими. У нашо о с пер-
ни а досить боєздатний с лад, і щоб здолати опір ХК “Ли-
пець ”, довелося до ласти ма сим м з силь. Треба дода-
ти, що проти “Со ола” всі л би рають з подвійною енер-
ією, ос іль и наш л б є фа тично збірною У раїни і пере-
мо ти йо о для російсь их оманд д же престижно.
На нас че ають непрості виїзні поєдин и, але зробимо все

можливе, щоб поверн тися додом в добром настрої. А
потім настане справжня перевір а сил матчах з ХК “Дмит-
ров”, я ий міжсезонні серйозно посилив с лад, чотирма
шведсь ими хо еїстами зо рема.

ППРРЯЯММАА  ММООВВААÞð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий "Со іл" провів чер-
ові домашні поєдин и Ви-
щій лізі Від рито о чемпіонат
Росії. С перни ом др жини
Оле сандра Се анда б в де-
бютант першості — хо ейний
л б "Липець ". Столичний
л б здоб в дві перемо и й
за ріпився на др ом місці,
пост пившись лише одним
п н том ХК "Дмитров".

Хо еїсти "Со ола" свят ють чер овий ол ворота ХК "Липець "
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Ма с Б рса виявився значно сильнішим за сво о с перни а Естебана Вальдемара Понсе
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ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Çâóêîâå ïîëå

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
"Õðåùàòèê"

Ó ïåðåðâàõ ì³æ ãàçåòíèìè ñòàòòÿìè ÿ ïè-
øó ñâîþ êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ. Òàì ó
òåêñò³ º òàêå ïîíÿòòÿ: çâóêîâå ïîëå. Öå ïåâ-
íå ³íòîíàö³éíå ñåðåäîâèùå, ùî ôîðìóº ó
ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè êîìïëåêñ òàê çâàíî¿ îñî-
áèñòî¿ ìóçèêè.

Ïðî âèäè çâóêîâèõ ïîë³â íàðàç³ íå áóäó. À
îñü ïðî ¿õí³é âïëèâ íà ëþäèíó, âõîäæåííÿ ó
÷èéñü ïðèâàòíèé äîñâ³ä ³ âëàñíå ïåðåòâîðåí-
íÿ "ïðîñòî ìóçèêè" íà "îñîáèñòó ìóçèêó" — öå
êîëè ¿¿ âæå ìîæíà íàñï³âàòè, íàãðàòè, íàñâèñ-
òàòè ÷è ïðèíàéìí³ óï³çíàòè — ïîãîâîðèìî.

Îäèí ì³é çíàéîìèé íå ìîæå áóòè ñïîê³é-
íèì, êîëè ÷óº ÿêó-íåáóäü ï³ñíþ Ì³ëåí Ôàð-
ìåð. Â î÷àõ ç'ÿâëÿºòüñÿ ñóì, íîñòàëüã³ÿ, ³ â³í
íåðâîâî çàïàëþº öèãàðêó. Ç ö³ºþ ìóçèêîþ,
ç³çíàâñÿ â³í ìåí³, ïîâ'ÿçàíà îäíà ëþáîâíà
³ñòîð³ÿ éîãî æèòòÿ.

Ï³ñíÿ "Ýòî âñå" Þð³ÿ Øåâ÷óêà äëÿ ìîº¿
ïîäðóãè º ÷èìîñü íà çðàçîê ñèìâîëó ñâîáî-
äè. Íåõèòðà ìåëîä³ÿ íàãàäóº ¿é áîãåìíå æèò-
òÿ â ãóðòîæèòêó, êîëè ìè áóëè ìîëîäèìè é
â³ëüíèìè.

Ùîñü ïîä³áíå ïåðåæèâàëè ïðîãðåñèâí³
ïðåäñòàâíèêè ïîêîë³ííÿ ðàäÿíñüêèõ 1980-õ,
êîëè ñëóõàëè ï³ñí³ "Á³òëç". Ïðî öå çîêðåìà
ïèñàâ óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê-åì³´ðàíò Âî-
ëîäèìèð Ä³áðîâà — îäèí ³ç éîãî öèêë³â îïî-
â³äàíü òàê ³ íàçèâàºòüñÿ: "Ï³ñí³ Á³òëç".

À âò³ì, íå òàê óæå é áàãàòî æèòòºâèõ ñþ-
æåò³â òà ÷è¿õîñü àñîö³àö³é ïîâ'ÿçàí³ ç àêàäå-
ì³÷íîþ ìóçèêîþ. Òîìó íå ìîæó íå ðîçïîâ³ñ-
òè ïðî îäèí âèïàäîê. Ó áóäèíêó, äå íèí³ ìåø-
êàþ, º ï³àí³íî. Ãîñïîäàð êâàðòèðè, ùî òåïåð
çà êîðäîíîì, óò³øåíèé: íàðåøò³ â éîãî õàò³
îñåëèëèñÿ ìóçèêàíòè, õî÷ ³íñòðóìåíò âèêî-
ðèñòîâóâàòèìóòü çà ïðèçíà÷åííÿì. Çàòå ìåí-
øå ðàäîñò³ íàø ïðè¿çä ïîäàðóâàâ ñóñ³äàì, òî÷-
í³øå ñóñ³äö³ — 65-ð³÷í³é óäîâ³, ùî, ì'ÿêî êà-
æó÷è, ëþáèòü âèïèòè. Íà êîæíó íîòó, îçâó-
÷åíó íà ï³àí³íî êèìñü ³ç íàñ ï³ñëÿ âîñüìî¿ ãî-
äèíè âå÷îðà, à òî é ùå ðàí³øå, âîíà ðåàãóº
ïî-ñâîºìó áóðõëèâî ³ ïðèñòðàñíî: ñòóêàº ïî
áàòàðåÿõ, òîâ÷å ó ñò³íó, äçâîíèòü ó äâåð³, íå-
ð³äêî ùå é áóðìî÷å íåöåíçóðùèíó, äîêè íå
â³ä÷èíèìî. Ç ÷àñîì ìè çâèêëè äî òàêîãî.
Çðåøòîþ íàâ÷èëèñÿ ïîâàæàòè ïðèâàòíèé ñïî-
ê³é ëþäèíè, êîòðà, ÿê ìè ââàæàëè, áàíàëüíî
òåðï³òè íå ìîæå ìóçèêó.

Âò³ì, ÿê ç'ÿñóâàëîñü, ïîìèëÿëèñÿ. ßêîñü ìîÿ
ñóñ³äêà ïî ê³ìíàò³ ãðàëà Ñîíàòó Øóáåðòà. Çà-
õîïèâøèñÿ, çàáóëà ïðî ÷àñ. Ó äâåð³ ïîäçâî-
íèëè, ÷îãî é ñë³ä áóëî î÷³êóâàòè. Ìàðèíà ç³
ñëîâàìè "îñü ³ ñìåðòü ìîÿ ïðèéøëà" êèíóëà-
ñÿ â³ä÷èíÿòè. Íàøà øàíîâíà ñóñ³äêà íå óâ³é-
øëà, ââ³ðâàëàñÿ äî â³òàëüí³, íåñïîä³âàíî êè-
íóâøè ï³àí³ñòö³ êîìàíäíèì òîíîì: "Áåòõîâå-
íà! Ïåðøó ñîíàòó!" ßêáè âîíà çàæàäàëà, ñêà-
æ³ìî, ùîñü ³ç ðåïåðòóàðó Ïóãà÷îâî¿ àáî Ðî-
çåíáàóìà ÷è ïðèíàéìí³ "Óòðî òóìàííîå", ÿ á
íå çäèâóâàëàñÿ. Àëå æ ³øëîñÿ ïðî Áåòõîâåíà!
Ïåðøî¿ ñîíàòè âåëèêîãî êîìïîçèòîðà â Ìà-
ðèíèíîìó ðåïåðòóàð³ ÿêðàç íå áóëî, òîæ ç³é-
øëèñÿ íà ×îòèðíàäöÿò³é, â³äîì³é ï³ä íàçâîþ
"Ì³ñÿ÷íà". Äåñü íà ñüîìîìó òàêò³ çíàìåíèòî-
ãî Adagio ñåíòèìåíòàëüíà ñëóõà÷êà âæå ñõëè-
ïóâàëà, à íà ø³ñòíàäöÿòîìó ðàïòîì âèãóêíó-
ëà: "Ãîä³! Íå ìîæó á³ëüøå!" Æ³íêà, çâ³ñíî, áó-
ëà íàï³äïèòêó. Ùî ñàìå çãàäóâàëîñü ¿é ï³ä öþ
ìóçèêó? Ìîëîä³ñòü? Íåùàñëèâå êîõàííÿ? ¯¿
åêñòðåìàëüí³ òðþêè íà öèðêîâ³é àðåí³, àäæå
êîëèñü ïðàöþâàëà ã³ìíàñòêîþ? Õòîçíà.

Çðåøòîþ, íå âàæëèâî âñå öå. Ãîëîâíå, ùî
ñàìå ìóçèêà Áåòõîâåíà äîïîìîãëà êîìóñü
çíîâó ïåðåæèòè íèçêó äàâíî çàáóòèõ åìîö³é.
À öå îäíàêîâî, ùî ï³ñëÿ ëåòàðã³éíîãî ñíó
çíîâó â³ä÷óòè ñåáå æèâèì.

À ìîÿ Ìàðèíà, äî ñëîâà, òàêè õîðîøà ï³-
àí³ñòêà. ² íå ëèøå òîìó, ùî ¿¿ Áåòõîâåí ðîç-
÷óëþº ëþäåé äî ñë³ç

Ì³ñöå êðàñè

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
"Õðåùàòèê"

"Вони ви адали еле тронн м -
зи ",— саме ця фраза розходи-
лася мин лої с боти між людь-
ми, я им поталанило роздоб ти
запрошення на перший в У раїні
онцерт німець ої еле тронної
оманди Kraftwerk. У середині
сімдесятих саме вони встанови-
ли схем зв чання, я потім
наслід вало безліч еле тронних
м зи антів. Певно, Kraftwerk і
не завітали б до У раїни, я би
PinchukArtCentre не від рилася
вистав а німець о о фото рафа
Андреаса Ґ рс і, я ий наполі ,
щоб йо о люблена роботопо-
дібна четвір а вист пила на від-
ритті е спозиції.

Ìèíóëî¿ ñóáîòè, ð³âíî î âîñüì³é âå÷î-
ðà ó äâîð³ Arena Concert Plaza ñöåíà îæè-
ëà. Ñïî÷àòêó íà çàâ³ñ³, ÿêà ñëóãóâàëà åê-
ðàíîì, ç’ÿâèëèñÿ ÷îòèðè ÷îðíèõ ñèëó-
åòè, à ç ïåðøèìè ñèíòåçàòîðíèìè çâóêà-
ìè ãëÿäà÷³ ïîáà÷èëè é ñàìèõ ìóçèêàíò³â.
×îòèðè ÷îëîâ³êè â îäíàêîâèõ ÷îðíèõ
êîñòþìàõ ³ç íîóòáóêàìè òà ïóëüòàìè âçÿ-
ëèñÿ äî ðîáîòè. Äî ñëîâà, ñàì³ ñåáå ó÷àñ-
íèêè Kraftwerk âîë³þòü íàçèâàòè ïðîãðà-
ì³ñòàìè, ïîïðè òå, ùî ìàþòü ìóçè÷íó îñ-
â³òó. Öå é ö³ëêîì ëîã³÷íî, àäæå ó ìóçèö³
Kraftwerk â³äñóòíº âñå ëþäñüêå, ãîëîñ âî-
êàë³ñòà ãðóïè Ðàëüôà Õþòòåðîìà ïðîïóñ-
êàþòü ÷åðåç âîêîäåð. Â³í ñòàº ðîáîòîïî-
ä³áíèì ³ çâó÷èòü âèíÿòêîâî íà òë³ òåõí³÷-
íèõ ðèòì³â.

Ñóáîòí³é âèñòóï ïî÷àâñÿ ³ç êîìïîçèö³¿
"The Man Machine", à ïîò³ì ïåðåí³ñ óñ³õ
ïðèñóòí³õ ó "Ñomputerworld". Â ö³ëîìó,
ïîðÿäîê òðåê³â áóâ ñõîæèì íà êîíöåðò-
íèé àëüáîì ÷åòâ³ðêè "Minimum-Maxi-
mum". Êè¿âñüêó ïóáë³êó ñêîëèõíóëà êîì-
ïîçèö³ÿ "Radioactivity" — îñîáëèâî åìî-
ö³éíîþ áóëà ðåàêö³ÿ íà ñëîâî Tchernobyl
(×îðíîáèëü), ùî ç’ÿâèëîñÿ íà åêðàí³ çà
ñïèíàìè ó÷àñíèê³â Kraftwerk.

Â³çóàëüíå ñóïðîâîäæåííÿ âèñòóïó çà-
ñëóãîâóº îñîáëèâî¿ óâàãè, àäæå ñàìå âî-
íî ðàçîì ³ç ìóçèêîþ ïåðåòâîðèëî âñå øîó
íà åêñïîíàò ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà. Åêðàí
ñèíõðîííî ìóçèö³ îæèâàâ ð³çíèìè ìà-
ëþíêàìè, â³äåî, áóêâàìè òà àí³ìàö³ºþ.
Âïåðøå çàâ³ñà çàêðèëàñÿ ï³ñëÿ êîìïîçè-
ö³¿ Trans Europe Express, ïðîòå íà òîé ÷àñ

ùå íå ïðîëóíàëà "â³çèòíà êàðòêà" êîìàí-
äè — "Robots". ² îñü ãëÿäà÷³ çíîâó áà÷àòü
ñöåíó, ïðîòå íà í³é íåìàº ìóçèêàíò³â, ëè-
øèëèñÿ ëèøå ðîáîòè. Çà ïóëüòàìè áóëè
ìåòàëåâ³ ìàíåêåíè íà òîíåíüêèõ í³æêàõ,
ÿê³ ðóõàëèñÿ ³ç âëàñòèâîþ ëèøå ðîáîòàì
ïëàñòèêîþ. Òðåê ñòàâ êóëüì³íàö³ºþ ïåð-
ôîðìàíñó, ãëÿäà÷³ äîñèòü àêòèâíî ï³ä-
ñï³âóâàëè ìåõàí³÷íîìó ãîëîñó "We are the
robots", à îñîáëèâî "ß òâîé ñëóãà, ÿ òâîé
ðàáîòíèê". Ïðîòå âå÷³ð íà öüîìó íå çà-
ê³í÷èâñÿ. ×åðåç ê³ëüêà õâèëèí íà ñöåí³
çíîâó áóëè ìóçèêàíòè, íà öåé ðàç ó ÷îð-
íèõ êîñòþìàõ ëþäèíè-ïàâóêà ç çåëåíè-
ìè ôëþîðåñöåíòíèìè ñìóãàìè. Ï³ä ÷àñ
îñòàííüîãî òðåêó Music Non Stop âîíè ïî
÷åðç³ êëàíÿëèñÿ òà ïðîùàëèñÿ ç î÷ìàí³-
ëèìè â³ä øîó òà õîëîäó ìåëîìàíàìè

М зи анти Kraftwerk вист пали на тлі вели о о е ран , я ий синхронно м зиці оживав різними
малюн ами, відео, та анімацією

Êè¿â ï³äñï³âàâ ðîáîòàì
Kraftwerk âïåðøå ïîêàçàëè ñâîº øîó â Óêðà¿í³

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Вистав а "Рейн на Дніпрі: о-
ле ція Дж лії Стоше / Андреас
Ґ рс і" с ладається із відео-ін-
сталяцій із зібрання нім ені
Дж лії Стоше і фото рафій од-
но о з найдорожчих європей-
сь их фото рафів Андреаса Ґ р-
с і. На величезних фото олажах
Ґ рс і фасади хмарочосів, офіс-
ні простори, с пчення спортс-
менів і біржових ма лерів за-
свідч ють масштаби лобаліза-
ції, я а тор н лася всіх сфер ді-
яльності. Людсь е відч ження
на тлі техно енних е стер’єрів —
оловна тема відео-інсталяцій із
оле ції Стоше . Та попри не-
втішні реалії, що знайшли від-
ображення в сіх роботах, ви-
ставлених в PinchukArtCentre,
їхнім авторам дається роз ле-
діти в с часном житті справж-
ню рас .

Âèñòàâêà ðîçì³ñòèëàñÿ íà òðüîõ ïîâåð-
õàõ öåíòðó ³ íàðàõîâóº 24 ôîòîãðàô³¿ Àí-
äðåàñà ¥óðñê³ òà 18 â³äåî-³ñòàëÿö³é, ñåðåä
ÿêèõ º ðîáîòè ºâðîïåéñüêèõ ìèòö³â
îñòàíí³õ ðîê³â ³ êëàñèêà æàíðó. Íàçâà
"Ðåéí íà Äí³ïð³" âèíèêëà ó îðãàí³çàòî-
ð³â òîìó, ùî ¥óðñê³ òà Ñòîøåê, ÿê³ îñî-
áèñòî ïðåäñòàâèëè âèñòàâêó â óêðà¿íñüêî-
ìó ì³ñò³ íà Äí³ïð³, æèâóòü ó Äþññåëü-
äîðô³, ùî íà Ðåéí³. Äî òîãî æ äî Êèºâà
ïðèâåçëè îäíîéìåííó ôîòîãðàô³þ ¥óð-
ñê³ ³ç çîáðàæåííÿì Ðåéíó, ÿêèé ðîçòèíàº
çåëåí³ ëóêè íà äâà áåðåãè. Íà ÷åòâåðòî-
ìó ïîâåðñ³ âèñòàâëåíî ðîáîòè àâòîðà, íà

ÿêèõ â³í çíÿâ ì³ñòà Áàõðåéí, Äóáàé,
Ôðàíêôóðò, Ëîñ-Àíäæåëåñ. Ó Êèºâ³ ôî-
òîãðàô ðîçïîâ³â, ùî ðàí³øå íå îïðàöüî-
âóâàâ ñâî¿ ôîòî, íèí³ æ çàñòîñîâóº öèô-
ðîâó îáðîáêó çîáðàæåííÿ, ïðàöþº êîí-
öåïòóàëüí³øå.

Òðåò³é ³ ï’ÿòèé ïîâåðõè â³ääàëè â³äåî-
³íñòàëÿö³ÿì. Ìîëîäà ìåöåíàò ³ êîëåêö³î-
íåð Äæóë³ÿ Ñòîøåê äî Êèâà ïðèâåçëà âè-
ñòàâêó â³äåî-àðòó "Ðóéíóé, âîíà ñêàçàëà".
Â çàãîëîâîê âçÿòî íàçâó îäí³º¿ ç â³äåî-³í-
ñòàëÿö³é Ìîí³êè Áîíâ³÷³í³ 1998 ðîêó, çîá-
ðàæåí³ àðòèñòêè â ð³çíèõ ðîëÿõ. Âèêîðèñ-
òàíî óðèâêè ç àìàòîðñüêîãî â³äåî 1950—
1970-õ ðîê³â. Ñåðåä çðàçê³â êëàñè÷íîãî â³-
äåî-àðòó º é ðîáîòè Åíòîí³ Ìàêêîëëà,
Ðîáåðòà Ñì³òñîíà. Íàéá³ëüøå âðàæàº ðî-
áîòà Ìàðèíè Àáðàìîâè÷ "Öèáóëÿ": ä³â÷è-

íà ç îãèäîþ, àëå â³ä÷àéäóøíî ïðîòÿãîì
20 õâèëèí ¿ñòü âåëèêó öèáóëèíó, ñ³ê òå÷å
ïî ï³äáîð³ääþ, øè¿ ³ ðóêàõ.

²ç ñó÷àñíèõ ïðåäñòàâíèê³â â³äåî-àðòó
ìîæíà ïîáà÷èòè òâîðè Ðîáåðòà Áîéäà,
Ìàíóåëÿ Ãðàôà, Êåéòà Ã³ëìîðà. Íà íèõ
ïåðåâàæíî ãëÿíöåâà, à ÷àñîì íàòóðàëüíà
êðàñà ïðîòèñòàâëÿºòüñÿ òåõíîãåííèì ³
ïðèðîäíèì êàòàêë³çìàì, ìàþ÷è ùå ïðè-
âàáëèâ³øèé âèãëÿä.

¥óðñê³ ç³çíàâñÿ, ùî ó ðîáîòè íå âêëà-
äàº ÿêîãîñü îñîáëèâîãî çì³ñòó, à ïðîñòî
ïîêàçóº æèòòÿ òàêèì, ÿêå âîíî º. Çäàº-
òüñÿ, ìèòåöü òðîõè çëóêàâèâ, àäæå ÿâíî
ïðàãíå ïðèêðàñèòè êàðòèíêó. Äàðìà, ùî
ðîáèòü öå çà äîïîìîãîþ Photoshop.

Âèñòàâêà òðèâàòèìå ç 30 âåðåñíÿ äî 2
ëèñòîïàäà ç 12.00 äî 21.00. Âõ³ä â³ëüíèé

Ó PinchukArtCentre ïðåçåíòóâàëè âèñòàâêó “Ðåéí íà Äí³ïð³”

Найдорожчий німець ий фото раф Андреас Ґ рс і і оле ціонер а Дж лія Стоше жив ть
Дюссельдорфі, де мин ло о ро від рили м зей с часно о мистецтва приміщенні
олишньо о завод
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Б�дівництво� житлових� б�дин�ів� на�місці� існ�ючих� �� пров.�Моторном�,�

3-А,�4,�6,�8���Шевчен�івсь�ом��районі.

З�ідно�з�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�24.09.04�№�1785

“Про�б�дин�и�та�виробничі�спор�ди���пров.�Моторном�,�3-А,�4,�6,�8”�КП�“Спецжитлофонд”

вист�пає�замовни�ом�та�інвестором�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�за�в�азаною�адресою.

Після� знесення�житлових� б�дин�ів� �� пров.�Моторном�,� 3-А,� 4,� 6,� 8� прое�т�ється

б�дівництво� ново�о�житлово�о� �омпле�с�,� я�ий�б�де� поб�довано� за� двома� чер�ами

б�дівництва.

За� першою� чер�ою�б�дівництва� б�де� поб�довано�два� односе�ційних� 24-поверхових

б�дин�и�на�365��вартир,�з’єднаних�між�собою�підземним�пар�ін�ом�на�373�машино-місця.

Др��а�чер�а�передбачає�б�дівництво�4-се�ційно�о�20-24-поверхово�о�б�дин���на�336

�вартир.

На�сьо�одні�розробляється�прое�тно-�ошторисна�до��ментація�на�житловий��омпле�с.

Бла�о�строєм� території� передбачено� влашт�вання�дитячих,� спортивних�майданчи�ів� та

майданчи�ів�відпочин���відповідно�до�діючих�нормативних�до��ментів.

Від���и�та�пропозиції�надсилайте�на�адрес�:�04071,�м.�Київ,�в�л.�Оболонсь�а,�34,�КП

“Спецжитлофонд”,�телефон�417-07-42.

Інформація�Ре�іонально�о�відділення�ФДМ�У�раїни�

по�м.�Києв��про�продаж�на�а��ціоні�об’є�та

державної�власності�автомобіля�ВАЗ�21061.

Назва�об’є�та�—�автомобіль�ВАЗ�21061,�держ.�№АА7731ЕН,�дви��н�№21035893850,

��зов�№ХТА21061083326362,�що�знаходиться�на�балансі�Ре�іонально�о�відділення

Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв�.�Адреса�об’є�та:�м.�Київ,�б�льв.�Тараса

Шевчен�а,�б�д.�№50-Г.

Код�за�ЄДРПОУ�балансо�трим�вача:�19030825,�адреса:�м.�Київ,�б�льв.�Тараса

Шевчен�а,�б�д.�№50-Г.

Відомості�про�об’є�т:�рі��вип�с���—�1994;��олір�—�бежевий;�потреб�є��апітально�о

ремонт�.

Вартість� продаж�� об’є�та�без�ПДВ�—�2545,83� �рн,�ПДВ�с�ладає�509,17� �рн.

Почат�ова�вартість�продаж��об’є�та�з��рах�ванням�ПДВ�—�3055,00��рн.�С�ма��рошових

�оштів,�що�становить�10 %�від�почат�ової�вартості�об’є�та,�я���вносять�по��пці�при

поданні�заяви,�с�ладає�305,50��рн.

Умови�продаж�:�а��ціон.

Плата�за�реєстрацію�заяви�—�17,00��рн�—�вноситься�на�р/р�№26507180117514

в�КРФ�ВАТ�КБ�“Хрещати�”�м.�Київ,�МФО�300830,��од�ЄДРПОУ�33448523,�Товарна�біржа

“Рес�рси�У�раїни”.�Призначення�платеж�:�реєстраційний�внесо��за��часть�в�а��ціоні.

Грошові��ошти���розмірі�10 %�від�почат�ової�ціни�продаж��за�об’є�т�вносяться�на

р/р�№37118200002715�в�ГУ�ДКУ���м.�Києві,�МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�19030825,

Ре�іональне�відділення�ФДМУ�по�м.�Києв�.�Призначення�платеж��—��рошові��ошти��

розмірі�10 %�від�почат�ової�ціни�продаж��за�об’є�т�для��часті�в�а��ціоні.

Розрах�н�и� за� придбаний� об’є�т� здійснюються� �рошовими� �оштами� на� р/р

№35221021000034� в� ГУ� ДКУ� �� м.Києві,�МФО� 820019,� �од� ЄДРПОУ� 19030825,

Ре�іональне�відділення�ФДМУ�по�м.Києв�.�Призначення�платеж��для�РВ�ФДМУ�по�м.

Києв���ошти�за�придбання�автомобіля.

А��ціон�відб�деться�17�жовтня�2008�р.� о�10-й� �одині� за�адресою:�м.�Київ,� в�л.

Прорізна,�9,�літ�“А”,�прим.�№20.

Кінцевий�термін�прийняття�заяв�для��часті�в�а��ціоні�14�жовтня�2008�р.�до�18.00.

Ознайомитись�з�об’є�том�можна�в�робочі�дні�за�місцем�йо�о�розташ�вання�з�9.00

до�18.00.�Сл�жба�ор�анізації� та�проведення�а��ціон��—�Товарна�біржа� “Рес�рси

У�раїни”,�м.�Київ,�в�л.�Прорізна,�9,�літ� “А”,�прим.�№20,�тел.�531-91-38,�531-91-39,

www.kievbirga.com.ua,�Бере�овий�Оле�сандр�Іванович�8-068-377-15-37.

Заст�пни��начальни�а�ре�іонально�о�відділення�ФДМУ�по�м.�Києв�

С.А.�Б�л�а�ова

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідача�Бернатович�Юрія

Анатолійовича�(я�ий�проживає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Арні�Барбюса,�56/2,��в.

36)�по�цивільній�справі�№2-2015/08�за�позовом�ЗАТ�“ПриватБан�”�до�Бернатович

Ю.А.�про�стя�нення�забор�ованості,�в�с�дове�засідання,�я�е�відб�деться�10�жовтня

2008� ро��,� об� 11.00,� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.� Хрещати�,� 42-а,� �аб.� 36,� під

�олов�ванням�с�дді�Умнової�О.В.

З�оп�блі��ванням�о�олошення�про�ви�ли��відповідач�вважається�повідомленим

про�день,�час,�та�місце�роз�ляд��справи,�і�в�разі�неяв�и�до�с�д��справа�може�б�ти

роз�лян�та�за�йо�о�відс�тності.�С�ддя�Умнова�О.В.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Балай�Сер�ія�Єв�еновича�в

я�ості�відповідача�в�с�дове�засідання�по�цивільній�справі�за�позовом�Про��рат�ри

м.�Києва�в�інтересах�Ре�іонально�о�відділення�ФДМУ�по�м.�Києв��до�ТОВ�“Аларіт-

У�раїна”,�Балай�С.Є.,�тр.�ос.�У�рсоюзсервіс,�про�визнання�недійсним�до�овор�,�що

відб�деться�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�03127,�м.�Київ,�в�л.�Пол�овни�а�Потехіна,

14-а,��аб.�1�—�13.10.2008�р.�о�10.00.

В�разі�вашої�неяв�и�на�в�азане�с�дове�засідання�с�д�роз�лядатиме�справ��без

вашої��часті.

С�ддя�Іванен�о�Ю.Г.

Прохання� від���н�тися� осіб,

я�і� б�ли� свід�ами� дорожньо-

транспортної�при�оди, що�ста-

лася�22.03.2007�р. о�5.40�ран-

���на�розі�б�львар��Івана�Леп-

се�та�в�л.�Василен�а.

Тел.�8(067)327-28-28.

Б�д��вдячний�за�співпрацю.

Святошинсь�ий�райс�д�м.�Києва�ви�ли-

�ає�Котлиць�о�о�Ві�тора�Я�овича,�місце�прожи-

вання:�м.�Київ,�в�л.�Доброхотова,�5,��в.�169,�в

с�дове� засідання�по� справі� за� позовом�Кот-

лиць�ої�Людмили�Михайлівни�до�Котлиць�о�о

Ві�тора�Я�овича�про�позбавлення�бать�івсь�их

прав,�я�е�відб�деться�під��олов�ванням�с�дді

Л��’янен�о�Л.М.�7�жовтня�2008�о�14.10�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�27-а,�зал�№�1.

У�разі�вашої�неяв�и�с�д�роз�ляне�справ��за

вашої�відс�тності.

С�ддя�Л��’янен�о�Л.М.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м. Києва

повторно� ви�ли�ає� в� с�дове� засідання�по

справі�№�2-6296/08�за�позовом�Петрової�Я.Я.

до�ТОВ� “Стандарт-Газ”� про� витреб�вання

майна�з�неза�онно�о�ч�жо�о�володіння�в�я�ості

позивач�и�Петров��Я.Я.,�місце�проживання

я�ої:�м.�Київ,�б�л.�Шевчен�а,�11,��в.�34,�та�її

пр-�а�Шаповален�а�А.І.,�місце�проживання

я�о�о:�м.�Київ,�пр-т.�Лісний,�5,��в.�64.�Роз�ляд

справи�призначено�на�17.00�16�жовтня�2008

ро���в�приміщенні�Шевчен�івсь�о�о�районно-

�о� с�д��м.�Києва� за� адресою:�м.�Київ,� в�л.

Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б,��аб.-зал�№�60.

В�разі� неяв�и�позивач�и�Петрової�Яніни

Янівни�та�її�пр-�а�Шаповален�а�Анатолія�Іва-

новича�в�с�дове�засідання�позовна�заява�б�-

де�залишена�без�роз�ляд�.

Крім�то�о,�с�д�роз’яснює�обов’язо��повідо-

мити� с�д� про� причини� неяв�и� в� с�дове

засідання.

С�ддя�Т.М.�Васильєва.

Шевчен�івсь�ий� районний� с�д

м. Києва� повторно� ви�ли�ає� �� с�дове

засідання�в�я�ості�відповідача�по�справі�за

позовом�Ларіна�В.О.�до�Лисицина�Е.В.�про

відш�од�вання� ш�оди.� Останнє� відоме

місце�проживання�відповідача�—�Лисици-

на�Ед�арда�Володимировича:�м. Київ,�в�л.

Т�льчинсь�а,� 9-Б,� �в.� 57,� роз�ляд� справи

призначено�о�10.00�10�листопада�2008�ро-

���в�приміщенні�Шевчен�івсь�о�о�районно-

�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.

Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б,��.�55.

В�разі�неяв�и�відповідача�Лисицина�Ед�-

арда�Володимировича�в�с�дове�засідання

справ��б�де�роз�лян�то�за�йо�о�відс�тності

за�наявними���справі�до�азами.�Крім�то�о,

с�д�роз’яснює�відповідач��йо�о�обов’язо�

повідомити�с�д�про�причини�неяв�и�в�с�-

дове�засідання.

С�ддя�Б.І.�Г�ль�о

Самбірсь�ий� місь�районний� с�д

Львівсь�ої�області�ви�ли�ає�ЗАТ�“Тор�о-

вий� дім”� Інтерсервіс� в� с�дове� засідання,

що�призначене�на�10.10.2008�ро���в�12.00

��справі�№�2-536�за�позовом�ЗАТ�“Тор�о-

вий�дім”�Інтерсервіс�до�Юра�ова�Оле�сан-

дра�Дмитровича� про� визнання� до�овор�

недійсним.

С�ддя�Г.І.�Карнасевич.

Солом’янсь�ий� районний� с�д

м. Києва� повідомляє,� що� роз�ляд

цивільної�справи�№ 2-3080-1/08�за�по-

зовом�ВАТ�СК�“Праве�с-Страх�вання”

до�Нестерч��а�Володимира�Сер�ійови-

ча�про��омпенсацію�страхово�о�відш�о-

д�вання�призначено�на�31�жовтня�2008

р.�на�12.30�в�приміщенні�с�д��(03113,

м.�Київ,�в�л.�Ш�това,�1,��аб.�14)

У�с�дове�засідання�ви�ли�ається�від-

повідач�Нестерч���Володимир�Сер�ійо-

вич,� я�ий� проживає� за� адресою:

м. Київ,�б�л.�І.�Лепсе,�21-А,��в.�32.

С�ддя�А.В.�Тр�бні�ова.

ПОВІДОМЛЕННЯ�ПРО�ПРОВЕДЕННЯ�ЗАГАЛЬНИХ�ЗБОРІВ

АКЦІОНЕРІВ�АКБ�“НАЦІОНАЛЬНИЙ�КРЕДИТ”
А�ціонерний� �омерційний� бан�� “Національний� �редит”� повідомляє� про� проведення

18 листопада�2008�ро���за�альних�зборів�а�ціонерів�бан��,�я�і�відб�д�ться�об�11.00�в

приміщенні�Промінвестбан��,�за�адресою:�м.�Київ,�пров�ло��Шевчен�а,�12�з�наст�пним

поряд�ом�денним:

1.Внесення�змін�до�Стат�т��бан��,�пов’язаних�зі�збільшенням�стат�тно�о��апітал�.

2.Реор�анізація� бан���шляхом� перетворення� �� від�рите� а�ціонерне� товариство� та� затвердження� план�

реор�анізації.

Додат�ова�інформація:

Прое�т�змін�до�Стат�т��бан��,�пов’язаних�зі�збільшенням�стат�тно�о��апітал�:

“П�н�т�1�статті�5�Стат�т��Бан���ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:�

1.�Стат�тний� �апітал�Бан��� становить�38�085�000� (Тридцять� вісім�мільйонів� вісімдесят� п’ять� тисяч)� �ривень,� я�ий

створено�за�рах�но��вип�с���простих�іменних�а�цій�Бан���номінальною�вартістю�250�(Двісті�п’ятдесят)��ривень��ожна�в

�іль�ості�152�340�(Сто�п’ятдесят�дві�тисячі�триста�соро�)�шт��.”

Реєстрація� а�ціонерів� та� їх� представни�ів� б�де� проводитись� з� 10.00� до� 11.00� за�місцем� проведення� за�альних

зборів�а�ціонерів.

Для��часті���зборах�а�ціонерам�необхідно�мати�при�собі�до��мент,�що�посвідч�є�особ�,�представни�ам�а�ціонерів

—�довіреність,�оформлен��відповідно�до�вимо��чинно�о�за�онодавства,�та�до��мент,�що�посвідч�є�особ�.

Телефон�8�044�486�16�70.�Фа�с�8�044�482�38�48

Правління�АКБ�“Національний��редит”

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

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

енер�ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�23.09.2008�№�1097�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

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

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни���жовтні�2008�ро���становитим�ть:

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

я�і�вводяться�в�дію�з�1�жовтня�2008�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

З�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

З

ПДВ�

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

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт�,��оп./�Вт�од
42,21 8,44 50,65 56,24 11,25 67,49

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

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

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

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

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

№2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн./�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�18.00

з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�18.00�до�22.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”

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

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

хрещатик

Передплатні�ціни�(з�серпня)

на�місяць�—� 5��рн.�29��оп.

на�2�місяця�—�10��рн.�78��оп.

на�3�місяця�— 15��рн.�52��оп.

на�4�місяця�— 20��рн.�56��оп.

на�5�місяців�—25��рн.�30��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ПН,�ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)

З�достав�ою��азети���поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 19��рн.�92��оп.

на�2�місяця�—�40��рн.�04��оп.

на�3�місяця�— 59��рн.�41��оп.

на�4�місяця�— 79��рн.�08��оп.

на�5�місяців�—98��рн.�45��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2008 РІК

2209461308
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, 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  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2540
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Дмитро ВИДРІН, народний
деп тат V с ли ання:
— Я б хотів б ти телевед чим на
аналі "Мисливство та рибал а".
Д же люблю цей анал, о рім ньо-
о, нині нічо о не дивлюся. Шале-
но заздрю тим, хто на ньом пра-
цює!

А бар ХУРАСАНІ, х дожни :
— Я б хотів працювати архіте -

тором, б д вати дім. Ще люблю
роботи на полях, висадж вати
рослини, віти, вино рад, вирощ -
вати сад. Але мені більше до д -
ші професія х дожни а. Гратися з
ольорами, робити плавні пере-
ходи, дивитися, я з’являються
різні сюжети. Та ож я спостері аю
за природою, роздивляюся ма-
люн и на аменях, хмар и на не-

бі, а потім їхні образи перенош на
полотно. У дитинстві я завжди ма-
лював, на дереві, амені... Потім
поїхав Каб л навчатися, а в ар-
мії ходив до х дожньої ст дії. У Ки-
єві за інчив х дожній інстит т та
аспірант р , а наразі я — вільний
х дожни .

Олена ЗАТОЛОКІНА, модель,
а триса:
— У дитинстві мріяла б ти ж р-

налістом. Але ос іль и он рс на
цей фа льтет б в висо ий, вст -
пила до КПІ. Та ож хотіла б ти зв -
орежиссером. Тепер же співпра-
цюю із зв орежисерами, вони чіп-
ляють на мене мі рофони тощо...
А оли вела передач "Модна по-
ода" на “Тонісі”, мала знайом ,
отра вчилася на зв орежисера!

ß á ï³øîâ 
ïðàöþâàòè...

Оль а СУМСЬКА, народна артист а У раїни:
— Я “ отяча мама”, мене та і називали в дитин-

стві! Збирала ицьо , приносила їх додом , до ляда-
ла їх. Нині, звісно, інший ритм життя, та оли бач
тварин, опі юся ними. Біля сво о б дин під одо-
в ю отів.

Світлана ЗОРІНА, начальни ГУ льт ри і мис-
тецтв:
— Коли нас помер пес, я о о д же любили, ми пі-

дібрали собача, звичайн дворняж . І назвали її тим
самим іменем — Арс. Рі том вели і соба и д же
по сали Арса. Ми відвезли йо о вет ліні на опе-
рацію. Це д же арний пес, і живе він нас же чо-
тири ро и.

Анна БАБЕНКО, дизайнер:
— У мене вдома є іш а. І оли я бач нещасних, о-

лодних тварин, завжди їм допома аю, од ю. Ми я ось
рят вали нещасн іш на дачі, я а мала народж -
вати. Помістили її спеціальне місце, од вали, а по-
тім опі валися й прилаштов вали ошенят. Одна до-
дом я б не взяла тварин . Мені достатньо однієї!

І ор ПЕЛИХ, телевед чий:
— Б ло та е, підбирав отів. А соба — ні, ми їх з

дітьми дворі од ємо, вони бі ають біля б дин .
Коли підібрав ота, зроз мів, що цьо о не треба ро-
бити. Він ходив т алет по всій вартирі, а оли
спроб вав з'їсти черепах , я йо о відправив назад
на в лицю!

×è ï³ä³áðàëè á âè 
áåçäîìíó òâàðèíó?

Êèÿíè õî÷óòü 
ó êåð³âíèöòâî 
³ íå õî÷óòü ÷èòàòè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ïðåì'ºð-ì³í³ñòðîì Óêðà¿íè — 24 %
2. Âåäó÷èì íà òåëåáà÷åííÿ — 22 %
3. Àêòîðîì — 22 %
4. Ì³ë³ö³îíåðîì — 13 %
5. Ïðîäàâöåì ìîðîçèâà — 11 %
6. Á³áë³îòåêàðåì — 8 %

Òàìàðà Òàðíàâñüêà
ïðîòè ëþäñüêî¿ 
æîðñòîêîñò³
Ïðåçèäåíò ì³æíàðîäíîãî òîâàðèñòâà çàõèñòó
òâàðèí SOS âåäå íåïîñèëüíó áîðîòüáó 
ç óáèâöÿìè áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí

Ï³ñëÿ òàêèõ ïåðåìîã
çàðàäè äîáðîáóòó áðàò³â
ìåíøèõ ïðîáëåìó ¿õíüî¿
áåçïðèòóëüíîñò³ ìàëè á
ó Êèºâ³ óñï³øíî ðîç-
â'ÿçóâàòè. Àëå íàâ³òü íè-
í³ öüîìó çàâàæàþòü ëþ-
äè, ëàäí³ éòè íà âñå, àáè
ëèøå ñêîëîòèòè êàï³òàë
íà ñìåðò³ òèñÿ÷ ÷îòèðè-
ëàïèõ.

"Ïðèêðî: íèí³, êîëè
ì³ñüêà âëàäà ñïðàâä³ çà-
ö³êàâëåíà â ðîçâ'ÿçàíí³
ïðîáëåìè áåçïðèòóëü-
íîñò³ ñîáàê, î÷îëþþòü
êîìóíàëüí³ ñëóæáè, ùî
ìàþòü öèì çàéìàòèñÿ,
àáñîëþòíî áåçâ³äïîâ³-
äàëüí³, áðåõëèâ³ é äóæå
æîðñòîê³ ëþäè,— êàæå
ïàí³ Òàðíàâñüêà.— Áî-
ðîòèñÿ ³ç íèìè äóæå
òÿæêî, àëå òèñÿ÷³ æèòò³â
áåççàõèñíèõ òâàðèí öüî-
ãî âàðò³".

Ó÷îðà âîíà âèñòóïè-
ëà ³í³ö³àòîðîì ÷åðãîâî¿
ïî¿çäêè äî êîìóíàëü-

íîãî ïðèòóëêó â Áîðî-
äÿíö³. Ïî¿çäêà çàâåð-
øèëàñÿ ñêàíäàëîì —
áóëî âèÿâëåíî ðîçòðà-
òó. Íàãàäàºìî, ùî ñàìå
íà öåé çàêëàä ïîêëàäå-
íî íàéá³ëüøå îáîâ'ÿç-
ê³â ³ç âðåãóëþâàííÿ
ê³ëüêîñò³ áåçäîìíèõ
òâàðèí ñòîëèö³. Ñëóæ-
áè ïðèòóëêó ìàþòü âè-
ëîâëþâàòè, ñòåðèë³çó-
âàòè é óòðèìóâàòè ñî-
áàê ó íàëåæíèõ óìîâàõ
äëÿ ¿õíüîãî ïîäàëüøî-
ãî ïðèëàøòóâàííÿ.
Ì³æ òèì, çà ñëîâàìè
Òàìàðè Òàðíàâñüêî¿,
õî÷à íà ïðèòóëîê ì³ñü-
êà âëàäà âèä³ëÿº ÷èìà-
ë³ ãðîø³, "àëå, íà æàëü,
éäóòü âîíè íå íà ÷îòè-
ðèëàïèõ". "Á³äîëàøí³
òâàðèíè äíÿìè, à ïîä-
åêîëè é òèæíÿìè ñè-
äÿòü ó áðóäíèõ êë³òêàõ,
íåãîäîâàí³ é íåïîºí³.
Âîíè ãèíóòü â³ä ãîëîäó
³ ñïðàãè, íå êàæó÷è âæå

ïðî ö³ëåñïðÿìîâàíå
âáèâñòâî ñîáàê çàðàäè
îòðèìàííÿ ïðèáóò-
êó",— ðîçïîâ³äàº âîíà.

Íàðàç³ ïàí³ Òàðíàâ-
ñüêà äîêëàäàº ìàêñè-
ìóì çóñèëü, ùîá ëþäè,
ÿê³ äîïóñêàþòü òàêèé
ñàäèçì, â³äïîâ³ëè çà
ñâî¿ ä³¿. Çà ¿¿ ñïðèÿííÿ
âæå 8 æîâòíÿ öüîãî ðî-
êó â ñòîëèö³ ìàº â³äáó-
òèñÿ ÷åðãîâèé êîíêóðñ
íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè
äèðåêòîðà ïðèòóëêó â
Áîðîäÿíö³. Íèí³øíº
êåð³âíèöòâî ï³äïðèºì-
ñòâà, ââàæàº Òàìàðà
Òàðíàâñüêà, âæå ñàìî

ï³äïèñàëîñÿ ó âëàñí³é
æîðñòîêîñò³. "ß ìàþ
äîâåñòè öþ ñïðàâó äî
ê³íöÿ. ² íåõàé âñ³ ö³
øêóðîäåðè íåíàâèäÿòü
ìåíå, àëå ëþäè, ÿê³ íå
ìîæóòü, íå õî÷óòü ³ íå
âì³þòü çàõèùàòè òâà-
ðèí, ïðàöþâàòè ç íèìè,
í³êîëè á³ëüøå íå çíó-
ùàòèìóòüñÿ ç æèâèõ ³ñ-
òîò,— êàæå ãîëîâà
SOS.— ß ïîêëàëà æèò-
òÿ çàðàäè ïîðÿòóíêó ÷î-
òèðèëàïèõ ³ äî îñòàí-
íüîãî ¿õ çàõèùàòèìó. À
øêóðîäåðàì ðåêîìåí-
äóþ ë³êóâàòè íåðâè é
äóøó"
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Я б пішов працювати:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ì³ñöÿìè äîù. Â³òåð ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåì-

ïåðàòóðà âäåíü +16...+19°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +18°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +18...+19°Ñ; íà
ñõîä³ êðà¿íè +19...+21°Ñ, âíî÷³ +9...+11°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +13...+16°Ñ, âíî÷³ +6...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé, 3—
6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +15...+17°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Тамара Тарнавсь а сво о час по лала рай неза онній
діяльності КП "Тварини в місті", що протя ом іль ох ро ів
жорсто о вбивало бездомних соба на очах иян

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Уже понад 10 ро ів олова міжнародно о
товариства захист тварин SOS Тамара
Тарнавсь а веде боротьб зі столичними
чиновни ами, що б д ть свій бізнес на
вбивстві безприт льних тварин. Саме
вона сво о час по лала інець неза он-
ній діяльності олишньо о КП "Тварини в
місті", що протя ом іль ох ро ів жор-
сто о вбивало бездомних соба на очах

иян. Вона ж сприяла звільненню з по-
сади с мнозвісно о ш родера Мирона
К чинсь о о, олишньо о дире тора вже
нинішньо о КП "Прит ло для тварин"
містеч Бородян а.


