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Ê³íåöü ïîìàðàí÷åâîãî
ðîìàíó
“Ðîçëó÷åííÿ” ì³æ Â³êòîðîì Þùåíêî ³ Þë³ºþ Òèìîøåíêî â³äáóâàòèìåòüñÿ 
â ñóäîâîìó ïîðÿäêó

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора Президент Ві тор
Ющен о і прем'єр-міністр
Юлія Тимошен о остаточно
зр йн вали шляхи до поро-
з міння. Схоже, достро ові
вибори парламент немин -
чі. Адже на них ціл ом
з одна опозиція. Єдиним
невирішеним питанням за-
лишається дата їх про-
ведення .

Ó÷îðà â Ñåêðåòàð³àò³ Ïðåçèäåíòà
ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ôðàêö³ºþ ÍÓ —
ÍÑ Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåíêî â³ä-
õèëèâ ïðîïîçèö³þ Âîëîäèìèðà
Ñòðåòîâè÷à â³äêðèòî ïðîãîëîñóâàòè
çà ñòâîðåííÿ êîàë³ö³¿ ç ÁÞÒ. Ãëà-
âà äåðæàâè î÷³êóº íà çîâñ³ì ³íøèé
¿¿ ôîðìàò, à òîìó çàêëèêàâ “çðàä-
íèê³â” ç ÁÞÒ äî ê³íöÿ äíÿ âèçíà-
÷èòèñÿ ùîäî ôîðìóâàííÿ êîàë³ö³¿ ç
Ïàðò³þ ðåã³îí³â ³ ÊÏÓ. Â³êòîð
Þùåíêî íàãîëîñèâ: ÿêùî ¿¿ íå áó-
äå îôîðìëåíî, â³í îãîëîñèòü óêàç
ïðî ðîçïóñê ïàðëàìåíòó. Ï³ñëÿ öüî-
ãî Ïðåçèäåíò çàëèøèâ çáîðè. Ó÷àñ-
íèê ïåðåìîâèí Ðîìàí Çâàðè÷ ïî-
â³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî “â³â ñå-
áå Þùåíêî ð³øó÷å, àëå ïðî ÷àñ
ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó ëèøàºòüñÿ
ò³ëüêè çäîãàäóâàòèñÿ”.

Ï³ñëÿ çóñòð³÷³ Ïðåçèäåíòà ç
ÍÓ—ÍÑ ïðåñó îäðàçó çàïðîñèëè
äî áóäèíêó óðÿäó. Òàì ñâîþ ïðåñ-
êîíôåðåíö³þ ç³áðàëà ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî. Ó ïðèñóò-
íîñò³ æóðíàë³ñò³â âîíà âçÿëà òåëå-
ôîí ïðÿìîãî çâ’ÿçêó ç Ïðåçèäåí-
òîì, ï³äíÿëà òðóáêó ³ çàòåëåôîíó-
âàëà. Ïðîòå íà ³íøîìó ê³íö³ äðî-
òó ñëóõàâêè í³õòî íå çíÿâ. “Îñòàí-
í³õ ø³ñòü ì³ñÿö³â öåé òåëåôîí
ïðàöþº â îäèí á³ê, êîëè ÿ áåðó
òðóáêó, ó â³äïîâ³äü ÷óþ ãóäêè, í³-
õòî í³êîëè íå â³äïîâ³äàº”,— ïîæà-
ë³ëàñÿ ïàí³ Òèìîøåíêî. “Ñ³ìåé-
íà” ñöåíà çàê³í÷èëàñÿ, ÿê ³ ãî-
äèòüñÿ, âèêëèêîì ì³ë³ö³¿ â îñîá³
ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Þð³ÿ
Ëóöåíêà. Â³í ïîîá³öÿâ ïðåì’ºðö³
óñ³ëÿêó äîïîìîãó — àæ äî äîïèòó
ñï³âðîá³òíèê³â ïðåçèäåíòñüêîãî
Ñåêðåòàð³àòó. Ó â³âòîðîê “Íàðîä-
íà ñàìîîáîðîíà” äâ³÷³ ñïðîáóâà-
ëà ç³áðàòè çàñ³äàííÿ ôðàêö³¿ ÍÓ —
ÍÑ äëÿ çì³íè ¿¿ êåð³âíèöòâà òà
óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî óòâîðåííÿ
á³ëüøîñò³ ç ÁÞÒ. Ïðîòå íàçáèðà-
òè 37 ãîëîñ³â äåïóòàò³â çà ñòâîðåí-
íÿ êîàë³ö³¿ ³ ïåðåîáðàííÿ êåð³â-
íèöòâà íå âäàëîñÿ. Àæ ñò³ëüêè
“çðàäíèê³â” ó êîìàíä³ Ïðåçèäåí-
òà íå çíàéøëîñÿ. Ñõîæå, ÁÞÒ 
³ ¿õí³ì ñîþçíèêàì âèáîð³â íå 
óíèêíóòè.

За інчення на 3-й стор.
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ООФФІІЦЦІІЙЙННОО

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
çàñòóïèâñÿ çà æóðíàë³ñò³â

Ñüîãîäí³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé, êîìåíòóþ÷è ïîä³¿, êîòð³
ñòàëèñÿ íà âóëèö³ Ïåðâîìàéñüêîãî â Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ Êèºâà, çàÿâèâ, ùî ââàæàº íå-
ïðèïóñòèìèì çàñòîñóâàííÿ ñèëè ï³ä ÷àñ âè-
ð³øåííÿ ñóïåðå÷îê ì³æ çàáóäîâíèêàìè òà
êèÿíàìè.

"Öå íåïðèïóñòèìî, êîëè çàñòîñîâóþòü ñè-
ëó, òðàâìóþòü ³ êàë³÷àòü êèÿí. Ñòîëèöÿ íå
ïîâèííà ñòàòè ïîëåì áèòâè, äå çà äîïîìî-
ãîþ êóëàê³â ç'ÿñîâóþòü ñòîñóíêè. ß îñîáèñ-
òî áåðó ï³ä êîíòðîëü ðîçñë³äóâàííÿ êîíôë³ê-
òó ì³æ çàáóäîâíèêàìè òà êèÿíàìè ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ òà âèìàãàþ â³ä ì³ë³ö³¿ íåãàé-
íî ïîêàðàòè âèííèõ ó ïîáèòò³ æóðíàë³ñò³â",—
çàÿâèâ ìåð.

Ì³ñüêèé ãîëîâà íàãàäàâ, ùî ïðîöåäóðà âè-
ä³ëåííÿ ä³ëÿíîê ï³ä áóä³âíèöòâî ó ñòîëèö³ íà
ñüîãîäí³ ìàêñèìàëüíî ïðîçîðà. Çåìåëüí³ ïè-
òàííÿ ðîçãëÿäàþòü íà ñåñ³ÿõ Êè¿âðàäè, ÿê³
òðàíñëþþòü ó ïðÿìîìó åô³ð³ íà òåëåêàíàë³
"Êè¿â".

"Âæå ìàéæå òðè ðîêè â Êèºâ³ æîäíå ð³-
øåííÿ ïðî çàáóäîâó íå óõâàëþþòü äîòè, äî-
êè æèòåë³ äîâêîëèøí³õ áóäèíê³â íå âèñëî-
âëÿòü ñâîþ äóìêó íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ.
Ìè â³äì³íÿºìî âñ³ ð³øåííÿ, ïðèéíÿò³ ìèíó-
ëîþ âëàäîþ áåç óðàõóâàííÿ äóìêè êèÿí. Âî-
íè áóëè îôîðìëåí³ àáî äîçâîëåí³ ç ïîðó-
øåííÿì çàêîíó, ÷åðåç ùî òåïåð âèíèêàþòü
êîíôë³êòè. Öå íàøà ïðèíöèïîâà ïîçèö³ÿ,—
çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.— ß çàêëèêàþ
æèòåë³â ñòîëèö³ ïîâ³äîìëÿòè ïðî òàê³ âèïàä-
êè â Call-öåíòð “051”, ùîá ìè ìîãëè îïå-
ðàòèâíî âæèâàòè çàõîä³â ³ íå äîïóñêàòè ñè-
ëîâîãî ïðîòèñòîÿííÿ"

Óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â óçÿëè øòóðìîì

Ìàêñèì ÏÎÇÀßÊ
"Õðåùàòèê"

Систем пар вання столиці
продовж ють дос оналювати.
Незабаром почн ть встановлю-
вати пар омати. Вони дад ть
змо зробити посл я існі-
шою, а та ож вил чити з неї
людсь ий фа тор. Останній час-
то прово є онфлі ти на май-
данчи ах, а та ож хабарництво.
Повністю замінити пар вальни-
ів на автоматичні план ють за
два ро и. Найперше встановлю-
вати пристрої почн ть центрі
міста.

Çà äâà ðîêè ïàðêóâàëüíèé ñåðâ³ñ ó ñòî-
ëèö³ ïåðåéäå íà ºâðîïåéñüêèé ð³âåíü.
Ïðî öå ðîçïîâ³ëè â êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâ³ "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ". Ïîë³ï-
øåííþ ïîñëóã ñïðèÿòèìå âïðîâàäæåííÿ
àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè ñïëàòè çà ïàð-
êóâàííÿ àâò³âêè.

Ðåàë³çóâàòè ïðîåêò ïëàíóþòü äî 2010
ðîêó. Çà öåé ÷àñ ó ì³ñò³ ç'ÿâèòüñÿ äî ï³â-
òèñÿ÷³ ïàðêîìàò³â. Óæå äî ê³íöÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó 57 òàêèõ âñòàíîâëÿòü íà öåí-
òðàëüíèõ âóëèöÿõ.

Âîä³é çìîæå ðîçðàõîâóâàòèñÿ ÿê ãîò³â-
êîþ, òàê ³ çà äîïîìîãîþ áàíê³âñüêî¿ êàðò-
êè. Îòðèìàíó êâèòàíö³þ ïîòð³áíî ïðè-
êð³ïèòè íà ëîáîâå ñêëî àâò³âêè. Òàëîíè
ïåðåâ³ðÿòèìóòü êîíòðîëåðè. Âîíè æ âè-
êëèêàòèìóòü ñëóæáó áëîêóâàííÿ êîë³ñ,
ÿêùî äîêóìåíòà íå áóäå.

"Ìè âæå íå ðàç ãîâîðèëè, ùî õî÷åìî
âèëó÷èòè ëþäñüêèé ÷èííèê ³ç ïàðêóâàëü-
íèõ ìàéäàí÷èê³â. Íàñàìïåðåä ïàðêîìà-
òè âñòàíîâëþâàòèìåìî òàì, äå ñêóï÷óº-
òüñÿ íàéá³ëüøå ìàøèí. Öå ïåðåäóñ³ì
öåíòð ì³ñòà. Îäèí àâòîìàò çìîæå îáñëó-
ãîâóâàòè â³ä 5 äî 25 ìàøèíî-ì³ñöü. Îñòà-
òî÷í³ ðîçö³íêè íà ïîñëóãó íàðàç³ â ïðî-
öåñ³ ðîçðàõóíêó,— ðîçïîâ³ëà çàñòóïíèê

äèðåêòîðà ÊÏ "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ" ²ðè-
íà Äîãàäàºâà.

Äî ðå÷³, â÷îðà ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ï³äïèñàâ ïðîåêò ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ñóö³ëüíî¿ çîíè
äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó â öåíòð³
ì³ñòà. Çà âèñíîâêàìè ôàõ³âö³â, öå äàñòü
çìîãó çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü îäíî÷àñíî
ïðèïàðêîâàíèõ ìàøèí. Íîâîââåäåííÿ
ñòîñóºòüñÿ ïåðøî¿ çîíè ïàðêóâàííÿ, ÿêà
îáìåæóºòüñÿ òåðèòîð³ºþ ªâðîïåéñüêî¿
ïëîù³, âóëèöü Òðüîõñâÿòèòåëüñüêî¿, Ìè-
õàéë³âñüêî¿, Âåëèêî¿ Æèòîìèðñüêî¿, Âî-

ëîäèìèðñüêî¿, Ëüâà Òîëñòîãî, ïëîù³
Ëüâà Òîëñòîãî, âóëèöü Âåëèêî¿ Âàñèëü-
ê³âñüêî¿, Ñàêñàãàíñüêîãî, Åñïëàíàäíî¿,
Áàñåéíî¿, Øîâêîâè÷íî¿ òà Ãðóøåâñüêî-
ãî. Ñòîëè÷íà âëàäà ïëàíóº çá³ëüøèòè
ê³ëüê³ñòü ìàøèíî-ì³ñöü ó öåíòð³ ì³ñòà â
5 ðàç³â — ³ç 800 äî 4 òèñÿ÷, ï³äâèùèòè
ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü àâòîäîð³ã, äèñ-
öèïë³íóâàòè âîä³¿â òà, çâ³ñíî, çá³ëüøèòè
íàäõîäæåííÿ äî áþäæåò³â. Ðîáîòè ç îá-
ëàøòóâàííÿ ñóö³ëüíî¿ çîíè â êîìïàí³¿
"Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ" ïëàíóþòü çàê³í-
÷èòè äî ê³íöÿ æîâòíÿ

Автомати замінять замерзлих пар вальни ів

Ïàðêóâàëüíèê³â 
çàì³íÿòü àâòîìàòè
¯õ ó ì³ñò³ ç’ÿâèòüñÿ ï’ÿòñîò

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

У Головном правлінні земель-
них рес рсів КМДА відб вся об-
ш сл жбових приміщень. Ра-
зом із представни ами Генпро-
рат ри в ньом взяли часть

озброєні автоматами люди. Ні-
чо о не знайшовши, непрохані
ості пішли еть. Наля ані пра-
цівни и правління вважають та-
і дії правоохоронців неправо-
мірними і разі повторення ін-
цидент звертатим ться до с д .

Ó÷îðà âðàíö³ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ äî êà-
á³íåòó âèêîíóâà÷à îáîâ'ÿçê³â íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â ÊÌÄÀ Þð³ÿ Êóëàêîâñüêîãî íåñïîä³-
âàíî ââ³ðâàëàñÿ ãðóïà öèâ³ëüíèõ ³ àâòî-
ìàòíèê³â. Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè âîíè â³äðåêî-
ìåíäóâàëèñÿ ñï³âðîá³òíèêàìè Ãåíåðàëü-
íî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè. Ïðî öå "Õðå-
ùàòèêó" ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà ÃÓ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â Îëåê-
ñàíäð Ëóöüêèé.

"Âòîðãíåííÿ ïî÷àëîñÿ î 9-é ðàíêó,—
ñêàçàâ â³í.— Ñåðåä öèâ³ëüíèõ áóëî ùå

5—6 îñ³á ó ïîâíîìó áîéîâîìó îçáðîºí-
í³". Â³í äîäàâ, ùî çãîäîì "ãîñò³" ïðåä'-
ÿâèëè äîñèòü ö³êàâó ïîñòàíîâó ùîäî ïðî-
âåäåííÿ â ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåííÿõ îá-
øóêó. "Óâàãó ïðèâåðíóëî òå, ùî êàðíà
ñïðàâà ñòîñóâàëàñÿ ô³ðì "Êè¿ââèñîòáóä"
òà "Àãðîïðîìïåðåðîáêà", à îáøóê îðãà-
í³çîâàíî ó ñïðàâ³ ïðî Ìóçåé ³ñòîð³¿ Êè-
ºâà,— ïîÿñíèâ ïàí Ëóöüêèé.— Òîáòî
æîäíîãî çâ'ÿçêó ì³æ íèìè ³ áëèçüêî íå-
ìàº. Âïàäàº â î÷³ òå, ùî õî÷à êàðíó ñïðà-
âó íå â³äêðèòî, ÷îìóñü ó ðàìêàõ îäí³º¿
ñïðàâè ïðîêóðàòóðà ïðîâîäèòü ñë³ä÷³ ä³¿
çà çîâñ³ì ³íøîþ".

Ç'ÿñóâàëîñÿ òàêîæ, ùî ïîñòàíîâó íà îá-
øóê ï³äïèñàâ çàñòóïíèê Ãåíåðàëüíîãî
ïðîêóðîðà Óêðà¿íè Ðåíàò Êóçüì³í. "Ïðà-
âîîõîðîíö³ ïðîâåëè îáøóê ó ìîºìó ðîáî-
÷îìó êàá³íåò³, àëå í³÷îãî òàì íå çíàé-
øëè,— ïðîäîâæèâ ðîçïîâ³äü Îëåêñàíäð
Ëóöüêèé.— Ïîò³ì ñë³ä÷³ ïî÷àëè îãëÿä
ïðèì³ùåííÿ êîëèøíüîãî íà÷àëüíèêà ÃÓ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â Àíàòîë³ÿ Ìóõîâèêî-
âà, ÿêèé ç êâ³òíÿ âæå íå ïðàöþº. ² â éî-
ãî êàá³íåò³ ç òîãî ÷àñó í³õòî íå ç'ÿâëÿâñÿ".

×èíîâíèêà äèâóº, ùî â óïðàâë³íí³ ç'ÿâ-
ëÿþòüñÿ îçáðîºí³ ëþäè, ÿê³ ëÿêàþòü ïðè-
ñóòí³õ. Àäæå ó â³âòîðîê ÿêðàç áóâ ïðè-
éîìíèé äåíü, ³ ç ðàíêó äî âå÷îðà òóò çà-
çâè÷àé ïåðåáóâàº äî 1,5 òèñÿ÷³ êèÿí.
"Ïðèéøîâøè íà ïðèéîì, âîíè áà÷àòü

"ìàñêè-øîó",— îáóðþºòüñÿ ïàí Ëóöü-
êèé.— Ãàäàþ, ùî öå íåïðàâèëüíî. Òèì
ïà÷å, ùî ä³¿ ïðàâîîõîðîíö³â íåïðàâîì³ð-
í³. Àëå îñê³ëüêè ìàþòü íà ðóêàõ ï³äïè-
ñàíó ïîñòàíîâó, ìîæóòü ÷èíèòè â³äïîâ³ä-
íî äî çàêîíó".

Îëåêñàíäð Ëóöüêèé ïîÿñíèâ, ùî çãà-
äàí³ ô³ðìè "Êè¿ââèñîòáóä" òà "Àãðîïðîì-
ïåðåðîáêà" ìàþòü îäíîãî âëàñíèêà. Îä-
íàê êîìïàí³¿ çáàíêðóòóâàëè. Ç'ÿâèëàñÿ
éìîâ³ðí³ñòü ïîÿâè "Åë³òà-Öåíòðó" ¹ 2.
"Õî÷à ñèòóàö³ÿ äåùî ë³ïøà, àäæå ¿õí³ áó-
äèíêè ïðàêòè÷íî íà 90 â³äñîòê³â óæå ãî-
òîâ³,— ñêàçàâ â³í.— Ó åë³ò³âö³â áóëè æ ëè-
øå ãîë³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè". Çà ñëîâàìè
ïàíà Ëóöüêîãî, ñòîñîâíî ô³ðì â³äêðèòî
êàðíó ñïðàâó. "Àëå ÿêèé ñòîñóíîê âîíà
ìàº äî Ìóçåþ ³ñòîð³¿ Êèºâà, íå çðîçóì³-
ëî,— îáóðþºòüñÿ ïàí Ëóöèê.

Ïîñï³ëêóâàòèñÿ ³ç çàñòóïíèêîì Ãåíå-
ðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè Ðåíàòîì
Êóçüì³íèì ó÷îðà "Õðåùàòèêó" íå âäàëî-
ñÿ. Ó ïðåñ-ñëóæá³ ñèëîâîãî â³äîìñòâà ïî-
â³äîìèëè, ùî âñ³ ä³¿ ïðàâîîõîðîíö³â
ñàíêö³îíîâàí³ êåð³âíèöòâîì Ãåíïðîêó-
ðàòóðè ³ ìàþòü ï³ä ñîáîþ çàêîííó îñíî-
âó. "Òîæ ÿêùî â ÃÓ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
ÊÌÄÀ ââàæàþòü ¿õ íåïðàâîì³ðíèìè, ìî-
æóòü îñêàðæèòè â ïðàâîâîìó ïîðÿäêó",—
ïîðàäèâ êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè Ãåíåðàëü-
íî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè

Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà ïðîâåëà ïåðåâ³ðêó ç àâòîìàòíèêàìè

Â³òàííÿ
Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ç Äíåì þðèñòà

Ùèðî ³ â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàþ âàñ ç ïðîôå-
ñ³éíèì ñâÿòîì — Äíåì þðèñòà!

Áóòè þðèñòîì — âåëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
Âàøà ðîáîòà º çàïîðóêîþ ñïðàâåäëèâîñò³ òà
çàêîííîñò³ ó ñóñï³ëüñòâ³.

Âïåâíåíèé, ùî äëÿ âàñ Çàêîí ïîíàä óñå.
Ñàìå òàê³ ëþäè íèí³ ïîòð³áí³ Óêðà¿í³ äëÿ
ñòàá³ëüíîãî ðîçâèòêó òà ðóõó âïåðåä. Íåîö³-
íåííèé âàø âíåñîê ó ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðà-
âîâî¿ ñâ³äîìîñò³ ãðîìàäÿí òà ôîðìóâàííÿ
ïðàâîâî¿ êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà.

Áàæàþ âàì óñï³õ³â íà ïðîôåñ³éíèõ òåðå-
íàõ, ö³ëåñïðÿìóâàííÿ íà øëÿõó ñëóæ³ííÿ Çà-
êîíó, â³ääàíîñò³ ñïðàâ³, ìóäðèõ ð³øåíü, à òà-
êîæ ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ìèðó òà äîáðîáóòó

З пова ою,
засл жений юрист У раїни,
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
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Ó ïîøóêàõ
öàïà 
â³äáóâàéëà
Âîëîäèìèð ËÓÏÀÖ²É
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Öåíòðó ñîö³àëüíèõ
äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ”, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ì³æíàðîäíà
ô³íàíñîâà êðè-
çà ñïðè÷èíÿº
ç à ã î ñ ò ð å í í ÿ
ãåîñòðàòåã³÷íî-
ãî ïðîòèñòîÿí-
íÿ â ñâ³ò³. Áåç
ñóìí³âó, ³ íàøó
äåðæàâó î÷³êóº
âèïðîáóâàííÿ
íà çäàòí³ñòü
ï ð î ò è ñ ò î ÿ ò è
çîâí³øí³ì òèñ-
êàì, ôîðìóâàòè òà â³äñòîþâàòè íàö³îíàëü-
í³ ³íòåðåñè.

Äðóãà âàæëèâà òåíäåíö³ÿ — çà îáñòàâèí ñâ³-
òîâî¿ êðèçè ïîñèëþºòüñÿ ðîëü áóäü-ÿêî¿ äåð-
æàâè ÿê êëþ÷îâîãî ãðàâöÿ íà ñâ³òîâ³é àðåí³,
ÿê ³íñòèòóòó, ÿêèé º ãàðàíòîì íå ëèøå ó ñôå-
ð³ âîºííî-ïîë³òè÷íî¿ áåçïåêè, à òàêîæ ãàðàí-
òà ùîäî ô³íàíñîâèõ, åêîíîì³÷íèõ òà ñîö³àëü-
íèõ ðèçèê³â. Äåðæàâà áåðå íà ñåáå çîáîâ’ÿçàí-
íÿ ç ãàðàíò³é âêëàäíèêàì íà äåïîçèòè, âè-
êóïëÿº ïðîáëåìí³ àêòèâè, ïîâåðòàº ñîá³ ôóíê-
ö³¿ ðåãóëÿòîðà é êîíòðîëåðà òîùî. Çâ³ñíî, çà
öèõ îáñòàâèí ó ñóñï³ëüñòâ³ ïîñèëþâàòèìóòü-
ñÿ ïàòåðíàë³ñòñüê³ íàñòðî¿, â³äïîâ³äíî ïîë³òè-
êè òàêîæ ñ³äëàòèìóòü ñàìå ö³ ãàñëà.

Îñê³ëüêè Óêðà¿íà äóæå ñïåöèô³÷íî ³íòåã-
ðîâàíà â ì³æíàðîäíèé ðèíîê ïðàö³, ô³íàí-
ñîâà êðèçà íå âèêëèêàº áåçïîñåðåäíüî åôåê-
òó äîì³íî â Óêðà¿í³. Â íàñ åêîíîì³÷íà ñòà-
á³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ òà êîðïîðàòèâíîãî ñåê-
òîðó íå âèçíà÷àºòüñÿ åôåêòèâí³ñòþ ðîáîòè
ôîíäîâèõ ³ ô³íàíñîâèõ ðèíê³â, òîìó êðèçà
íå º ïðÿìîþ çàãðîçîþ äîáðîáóòó óêðà¿íö³â.

Ïðîòå êðèçà âèÿâèòü óñ³ ñòðóêòóðí³ íåäîë³-
êè íàøî¿ åêîíîì³êè. Çîêðåìà, âíàñë³äîê ô³íàí-
ñîâî¿ êðèçè ó ñâ³ò³ ïîøèðèëèñÿ î÷³êóâàííÿ åêî-
íîì³÷íî¿ ðåöåñ³¿, ïàä³ííÿì ïîïèòó íà ðåñóðñ-
íèõ ðèíêàõ, íàñàìïåðåä íà ðèíêàõ ìåòàëó.

Óêðà¿íñüêà åêîíîì³êà ìîæå òàêîæ ïîòðà-
ïèòè ó êðèçó, ÷åðåç ¿¿ çàëåæí³ñòü â³ä ã³ðíè-
÷î-ìåòàëóðã³éíîãî êîìïëåêñó.

Òàêîæ Óêðà¿íà ÷óòëèâà äî êðèçè ÷åðåç
çíà÷í³ áîðãè ó êîðïîðàòèâíîìó ñåêòîð³. Á³ç-
íåñ ìàº ñëàáêó, âëàñíå óêðà¿íñüêó, “ô³íàí-
ñîâó ïîäóøêó”, òîáòî íå ñïèðàºòüñÿ íà ïî-
òóæíèé âíóòð³øí³é ðèíîê çáóòó ÷è ô³íàíñî-
âó ñèñòåìó, îòîæ ï³äïðèºìö³ ìàòèìóòü ïðîá-
ëåìó çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çîâí³øí³õ çàïîçè÷åíü.
Ñèòóàö³þ óñêëàäíþº äóáîâà àíòè³íôëÿö³éíà
ïîë³òèêà, ÿêà ïðèçâîäèòü äî ô³íàíñîâîãî
çíåêðîâëåííÿ êîðïîðàòèâíîãî ñåêòîðó. Â³ä-
òàê, ìàòèìåìî åñêàëàö³þ ïðîöåñ³â, ïîâ’ÿçà-
íèõ íåäðóæí³ì ïîãëèíàííÿì óêðà¿íñüêîãî
á³çíåñó, îñîáëèâî ç áîêó ³íîçåìíèõ ãðàâö³â.

Ó òîìó ÷èñë³ òàêå ïîãëèíàííÿ ñóïðîâî-
äæóâàòèìåòüñÿ ðåéäåðñüêèìè àòàêàìè, ïðè-
ìóñîâèì ïîãëèíàííÿì, ñêóïêîþ çà çàíèæå-
íèìè ö³íàìè.

ßê íàñë³äîê, ç îäíîãî áîêó íàðîñòàòèìóòü
ïàòåðíàë³ñòñüê³ íàñòðî¿ é ïðàãíåííÿ ñèëüíî¿
äåðæàâè, ç ³íøîãî — êîðïîðàòèâíèé ñåêòîð
òàêîæ ïîòðåáóâàòèìå ðîçóìíîãî ïðîòåêö³î-
í³çìó ç áîêó äåðæàâè. Â³äïîâ³äíî, óêðà¿íñüêà
ïîë³òè÷íà ñèñòåìà åâîëþö³îíóâàòèìå ó á³ê ùå
â³äâåðò³øîãî ïîïóë³çìó ³ ç á³ëüøîþ ãîòîâí³ñòþ
æåðòâóâàòèìå çàõîäàìè äîñÿãíåííÿ äîâãîñòðî-
êîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíòîçäàòíîñò³.

Íàéãîëîâí³øîþ çàãðîçîþ êðèçè º î÷³êó-
âàíå çàêðó÷óâàííÿ ãàéîê óêðà¿íñüêîìó êîð-
ïîðàòèâíîìó ñåêòîðó ç ìîòèâ³â ïîë³òè÷íî¿
êîí’þíêòóðè ³ åëåêòîðàëüíî¿ äîö³ëüíîñò³.
Ïîë³òèêè øóêàòèìóòü ïðîñò³ ð³øåííÿ, çà-
ì³ñòü êîï³òêî¿ ïðàö³ ç³ ñòâîðåííÿ é ðåàë³çà-
ö³¿ ñèñòåìíî¿ òà áàãàòîð³âíåâî¿ ñòðàòåã³¿ ðîç-
âèòêó. Ïîñèëÿòüñÿ ïîøóêè “öàïà â³äáóâàé-
ëà” ³ íå âèêëþ÷åíî, ùî òàêèì öàïîì áóäå
íàö³îíàëüíèé êàï³òàë.

Óò³ì, õòî ñàìå ñòàíå òàêèì öàïîì â³äáó-
âàéëîì, çàëåæèòü â³ä ïåðåá³ãó âíóòð³øíüî-
ïîë³òè÷íîãî ïðîöåñó. Ïðîòå íàâðÿä ÷è íèì
ñòàíå óðÿä. Êàíäèäàò³â íà öàïà â³äáóâàéëà
ìîæå áóòè ëèøå äâà: àáî íàö³îíàëüíèé êà-
ï³òàë, àáî óêðà¿íñüêèé ñïîæèâà÷. Îñòàíí³é
áóäå ó ïðîãðàø³ â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó
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Ê³íåöü ïîìàðàí÷åâîãî
ðîìàíó
“Ðîçëó÷åííÿ” ì³æ Â³êòîðîì Þùåíêî ³ Þë³ºþ Òèìîøåíêî
â³äáóâàòèìåòüñÿ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó

За інчення. Почато на 1-й стор.

Äî òîãî æ îïîçèö³ÿ â îñîá³ Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à íå ïðîòè çíîâó ïîøóêàòè
ùàñòÿ ó âèáîð÷³é ëîòåðå¿. Öåé âàð³àíò ¿ì
çäàºòüñÿ ïðèâàáëèâ³øèì, àí³æ ñîþç ³ç
Þë³ºþ Òèìîøåíêî. Âóñòàìè ïåðøîãî â³-
öå-ñï³êåðà Îëåêñàíäðà Ëàâðèíîâè÷à, ðå-
ã³îíàëè ó÷îðà îäíîçíà÷íî â³äêèíóëè
ìîæëèâ³ñòü êîàë³ö³¿ ç ÁÞÒ ³ çàÿâèëè ïðî

çàêîíí³ñòü óêàçó Ïðåçèäåíòà ïðî ðîçïóñê
ïàðëàìåíòó. Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, íà â³äì³íó
â³ä ìèíóëîãî ðîêó, íå ÷èíèòèìå àí³ þðè-
äè÷íèõ, àí³ ô³çè÷íèõ ïåðåïîí äî÷àñíî-
ìó íàðîäíîìó âîëåâèÿâëåííþ. Öå íå äèâ-
íî, àäæå âëàäíå ìàéíî ¿é îäíàê íå ä³ëè-
òè. À îñü ï³ñëÿ âèáîð³â ö³ëêîì ìîæå ä³ñ-
òàòèñÿ ëàñèé øìàòîê.

Òîìó âæå çíàéîì³ ìåòîäè îñêàðæåííÿ
óêàçó Ïðåçèäåíòà â ñóäàõ òà íåäîô³íàíñó-

âàííÿ âèáîð³â Êàáì³íîì íèí³ º âàæåëÿ-
ìè â ðóêàõ ÁÞÒ. Ïðèíàéìí³, çàâäÿêè ¿ì
Þë³ÿ Òèìîøåíêî ìîæå ïðîòðèìàòèñÿ ïðè
âëàä³ ùå ÿêèéñü ÷àñ. Îäíàê íå á³ëüøå.
Íåìà äîâ³ðè — íåìà êîõàííÿ. Ïîìàðàí-
÷åâèé ðîìàí Â³êòîðà Þùåíêî ³ Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî çàê³í÷èâñÿ ÷åðåç íåâèçíà÷åí³ñòü
òîãî, õòî â “ñ³ì’¿” ãîëîâíèé. À çàðó÷íè-
êàìè ðîçëó÷åííÿ ñòàëè âñ³ óêðà¿íö³

Єв еній ДИКИЙ, “Хрещати ”

Андрій ЄРМОЛАЄВ,
олова правління Центр соціальних досліджень “Софія”:

— БЮТ ставить під запитання ле ітимність рішення Президента
стосовно достро ових виборів зв’яз зі спірністю термінів. Про-
те Бло Тимошен о, я завжди, веде подвійн р . Вони фа тично
вже розпочали передвиборн ампанію. Нинішні ро и і заяви ма-
ють ви ляд боротьби за влад на майб тнє. Це вже не та ти а, а
похід до наст пної влади. З іншо о бо , вони ви ористов ватим ть
спірність проблем, щоб посилити свої он рентні перева и. Адже
можна йти на вибори, навіть на р днев дат , і водночас ос ар-
ж вати це питання с довом поряд . Найімовірніше інцевою ін-
станцією по та их рішеннях б де Констит ційний с д. Я відомо,
він працює нас не д же швид о. Тож виборча ампанія може роз-
ортатися в одном темпі, а рішення с д хвалюватиме в іншом .
Стосовно правових шансів с дово о ос арження, то в ритиці

президентсь о о тл мачення термінів (“Повноваження Верховної Ра-
ди У раїни, що обрана на позачер ових виборах, проведених піс-
ля достро ово о припинення Президентом У раїни повноважень
Верховної Ради У раїни попередньо о с ли ання, не мож ть б ти
припинені протя ом одно о ро з дня її обрання” — стаття 90 Кон-
стит ції У раїни) є певний сенс, адже є та е визначення, я повно-
важність. Повноваження ново о парламент справді пов’язані з
прися ою деп татів. Ті ар менти, я і нині під от вав Се ретаріат
Президента, з точ и зор неповноважності попередньо о парла-
мент зв’яз зі с ладанням повноважень деп татами, не мають
прямо о зв’яз з датою, оли наб в прав новий с лад ВР. Ми ма-
тимемо справ із правовою олізією, оли і в президентсь ої, і в
бютівсь ої сторони б д ть свої правові ар менти. Йд чи на вибо-
ри, БЮТ може ви ористати с довий позов я елемент передвибор-
ної страте ії. Адже це дасть змо рити вати Президента, про-
водити певні інформаційні ампанії. Коли я ісь рішення хвалять піс-

ля волевиявлення, то, я що вибори б д ть ви ідні БЮТ, вони це
визнають правовим фа том, але з парламентом нічо о не стане-
ться.
Інша річ, я цією сит ацією розпоряджатиметься Президент.

З одно о бо , йо о драт є прем’єрство Тимошен о. Це очевид-
но і навіть озв чено. З іншо о — є техноло ічні вимо и до вибо-
рів. Ві торові Ющен потрібно, щоб пропрезидентсь і сили ма-
ли ва омий рез льтат. До то о потрібно от ватися. По и що в
ньо о сит ація незавидна. Насправді р дневі вибори мож ть
призвести до послаблення позицій Президента в парламенті.
Всі розмови про силові варіанти, перевороти мають сенс. Але
непере онливий. Я що Ющен о спроб є призначити вибори, а
потім ратися різноманітні надзвичайщини, він може мати пар-
ламентсь ий б нт і навіть політизований імпічмент. Том Пре-
зидент ва атиметься і ш атиме ви ідне для себе рішення. Пи-
тання не в самих виборах, а в том , оли їх ор аніз вати, щоб
перемо ти.

Вадим КАРАСЬОВ,
дире тор Інстит т лобальних страте ій:

— Політичні розбіжності Президента і прем’єра та і значні, що
розс дити їх мож ть тіль и вибори — спочат парламентсь і, а по-
тім президентсь і. Адже для то о, щоб с переч и політи ів не пе-
ретворювалися на приватні с андали, існ ють процед ри, зо ре-
ма процед ра виборів. Ліпше вже нестабільність виборів, аніж за-
стійна стабільність політичних інтри . Причом нові вибори відб -
д ться не 28 р дня, я сі бояться, а значно раніше. У аз про при-
пинення повноважень парламент з’явиться найближчими днями.
7 жовтня йо о не б ло лише зв’яз зі “святом” — нашом Пре-
зидентові не хотілося “пс вати атмосфер ” дня народження Воло-
димира П тіна і давати привід для пліто Росії.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Хлопці встали та пішли
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Ñåðã³é ÌÅËÜÍÈÊ: “Êîæåí ìàº çàéìàòèñÿ
ñâîºþ ñïðàâîþ ³ íå âòðó÷àòèñü 
ó ÷óæ³ ôóíêö³¿”
Ìåð Õìåëüíèöüêîãî ó ñâî¿é ðîáîò³ íàìàãàºòüñÿ óíèêàòè çàéâî¿ ïîë³òèçàö³¿
"Хрещати " продовж є
ознайомлювати своїх чита-
чів із життям ре іонів У ра-
їни. Сьо одні про те, чим
живе Хмельниць ий, роз-
повідає мер міста Сер ій
Мельни .

— Íàñê³ëüêè âàæëèâå ì³ñöå çàé-
ìàº Õìåëüíèöüêèé íà ïîë³òè÷í³é
êàðò³ êðà¿íè?

— Ì³ñòî Õìåëüíèöüêèé — öå
îáëàñíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé öåíòð
³ç íàñåëåííÿì áëèçüêî 260 òèñÿ÷
÷îëîâ³ê. Ó íàñ ôóíêö³îíóº îäèí ç
íàéá³ëüøèõ ó êðà¿í³ îïòîâèõ ðèí-
ê³â — ñþäè ùîäíÿ ïðè¿æäæàþòü
äåñÿòêè òèñÿ÷ ëþäåé ç óñ³º¿ Óêðà-
¿íè, à òàêîæ ãðîìàäÿíè ñóñ³äí³õ
äåðæàâ, ó ÿêèõ íà ïðèêëàä³ Õìåëü-
íèöüêîãî ôîðìóºòüñÿ óÿâëåííÿ
ïðî ñó÷àñíó Óêðà¿íó, ³ âðàæåííÿ-
ìè âîíè ä³ëÿòüñÿ ç³ ñâî¿ìè ñï³ââ³ò-
÷èçíèêàì. Õìåëüíèöüêèé â³äîìèé
ñüîãîäí³ âñüîìó ñâ³òîâ³ ì³æíàðîä-
íèìè çâ'ÿçêàìè, ñï³âïðàöåþ ç ì³ñ-
òàìè-ïîáðàòèìàìè. Âïðîâàäæó-
þ÷è òà ðîçâèâàþ÷è ñîö³îêóëüòóð-
í³ çâ'ÿçêè, õìåëüíè÷àíè çàñîáàìè
òàê çâàíî¿ íàðîäíî¿ äèïëîìàò³¿ äî-
ïîìàãàþòü óòâåðäæóâàòè ñüîãîäí³
ïîçèòèâíèé ³ì³äæ íàøî¿ äåðæàâè
íà ì³æíàðîäí³é àðåí³. À òîìó áåç
ïåðåá³ëüøåííÿ — ³ â ïîë³òè÷íîìó,
³ â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó âèì³-
ð³ — Õìåëüíèöüêèé â³ä³ãðàº ñüî-
ãîäí³ â æèòò³ êðà¿íè äîâîë³ ïîì³ò-
íó ðîëü.

— ßêà íèí³ åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ ó
ì³ñò³?

— Ñåðåä ïð³îðèòåò³â ðîáîòè ìå-
ð³¿ ÿ áà÷ó âñåá³÷íå ñïðèÿííÿ ðîç-
âèòêó åêîíîì³êè ì³ñòà ³ íàðîùó-
âàííÿ âèðîáíèöòâà âèñîêîÿê³ñíî¿,
êîíêóðåíòîñïðîìîæíî¿ ïðîäóêö³¿
íàøèìè ïðîìèñëîâèìè ï³äïðèºì-
ñòâàìè, ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ
ì³ñöü. Äëÿ íàñ âàæëèâîþ º ñòðóê-
òóðíà ïåðåáóäîâà ï³äïðèºìñòâ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, âäîñêîíàëåí-

íÿ ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, øèðî-
êå âïðîâàäæåííÿ åíåðãîçáåðåæíèõ
òà åíåðãîåôåêòèâíèõ òåõíîëîã³é.
Óñ³ ö³ íàïðÿìêè ìàþòü íà ìåò³ íà-
ïîâíåííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó, îñ-
ê³ëüêè ìè ÷óäîâî ðîçóì³ºìî, ùî
çìîæåìî â³ä÷óòíî ïîë³ïøèòè æèò-
òÿ êîíêðåòíîãî õìåëüíè÷àíèíà
ëèøå òîä³, êîëè ìàòèìåìî äîñòàò-
íüî ô³íàíñ³â. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
äâîõ ðîê³â äîõîäíà ÷àñòèíà áþ-
äæåòó ôàêòè÷íî çðîñëà â ñåðåä-
íüîìó íà 40 â³äñîòê³â. Ñüîãîäí³ â
îáëàñíîìó öåíòð³ ä³þòü 93 ï³äïðè-
ºìñòâà, ïðî ÿê³ ìîæíà ñêàçàòè, ùî
ñàìå âîíè âèçíà÷àþòü ð³âåíü ðîç-
âèòêó ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà.
Àêòèâíî ðîçâèâàþòüñÿ ìàëèé òà
ñåðåäí³é á³çíåñ. Äëÿ ñïðîùåííÿ
ïðîöåäóðè ðåºñòðàö³¿ ñóá'ºêò³â ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ì³ñò³

ñïî÷àòêó áóëî çàïðîâàäæåíî ïîðÿ-
äîê ðåºñòðàö³¿ çà ïðèíöèïîì "ºäè-
íîãî â³êíà". À ç âåðåñíÿ 2006-ãî
ðîçïî÷àâ ðîáîòó Äîçâ³ëüíèé
öåíòð, ùî âèäàº 43 âèäè äîêóìåí-
ò³â äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó òà çä³éñ-
íþº 40 ð³çíîâèä³â äîçâ³ëüíî-ïî-
ãîäæóâàëüíèõ ïðîöåäóð. Éîãî, äî
ñëîâà, âèçíàíî íàéêðàùèì â
Óêðà¿í³. Ïðîäîâæóºìî âïîðÿäêî-
âóâàòè ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ àðõ³òåê-
òóðíèõ ôîðì — öåíòðàëüí³ âóëè-
ö³ ì³ñòà âæå ìàéæå çâ³ëüíåíî â³ä
íåïðèâàáëèâèõ ê³îñê³â. Êð³ì òî-
ãî, ìè ïîñò³éíî íàðîùóºìî îáñÿ-
ãè æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, çâîäè-
ìî îá'ºêòè ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ.

— ßê³ ïîë³òè÷í³ ñèëè âèçíà÷à-
þòü ïîë³òè÷íå îáëè÷÷ÿ ðåã³îíó? Ç

êèì âàì âäàëîñÿ íàëàãîäèòè êîíñ-
òðóêòèâíó ðîáîòó, à ç êèì — í³?

— Ì³ñüêà ðàäà V ñêëèêàííÿ íà-
ë³÷óº 60 äåïóòàò³â, çàðåºñòðîâàíî
ø³ñòü äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é: Áëîê
Þë³¿ Òèìîøåíêî, Áëîê Ìèêîëè
Ïðèñòóïè, Íàðîäíèé áëîê Ëèòâè-
íà, "Íàøà Óêðà¿íà", Âèáîð÷èé
áëîê Â³êàð÷óêà, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â.
Çàãàëîì ðîáîòó ì³ñüêðàäè, ÿê ì³ñü-
êèé ãîëîâà, ÿ îö³íþþ ïîçèòèâíî.
Íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ ìè íàìàãàºìî-
ñÿ óíèêàòè çàéâî¿ ïîë³òèçàö³¿, ïðè-
ä³ëÿºìî ãîëîâíó óâàãó ïèòàííÿì
æèòòºä³ÿëüíîñò³ îáëàñíîãî öåíòðó.
² öå íàì âäàºòüñÿ. Ïîïðè òàêèé
ñòðîêàòèé ñêëàä äåïóòàòñüêîãî
êîðïóñó, ÿêèõîñü êàðäèíàëüíèõ
ïîë³òè÷íèõ ðîçá³æíîñòåé ì³æ
ôðàêö³ÿìè ïðàêòè÷íî íåìàº — óñ³
îáñòîþþòü ³íòåðåñè ì³ñüêî¿ ãðî-
ìàäè. Ãîëîâíèì íàøèì äîñÿãíåí-
íÿì ââàæàþ ïðîçîð³ñòü ³ â³äêðè-
ò³ñòü ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü, îñîáëè-
âî ó íàéïðîáëåìí³ø³é ñôåð³ —
çåìëåóñòðî¿. Äîñòàòíüî ñêàçàòè, ùî
Õìåëüíèöüêèé º ÷è íå ïåðøèì
ì³ñòîì Óêðà¿íè, äå ðîçðîáëåíî
ïðîçîðèé ìåõàí³çì òà çàïðîâàäæå-
íî ïðîöåäóðó àóêö³îííîãî ïðîäà-
æó ïðàâà íà îðåíäó çåìë³.

— ×è â³ä÷óâàºòå íà ñîá³ òèñê ç
áîêó ïîë³òè÷íèõ ñòðóêòóð òà ç Êè-
ºâà?

— Æèòòÿ — òàêà ð³÷, à íàäòî â
ïîë³òèö³ òà ñôåð³ óïðàâë³ííÿ, ùî
çàâæäè çíàõîäÿòüñÿ îõî÷³ çàäîâîëü-
íèòè âëàñí³ ³íòåðåñè, âèêîðèñòî-
âóþ÷è ïåâí³ âëàäí³ ÷è ïîë³òè÷í³
âàæåë³. Îäíàê ÿ î÷îëþþ îðãàí ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íå ÿê îñî-
áà ïðèçíà÷åíà, à ÿê îáðàíà õìåëü-
íè÷àíàìè. ² ëèøå ¿õíüîìó òèñêó ÿ
ï³äêîðÿþñÿ. Ïðàöþþ â ìåæàõ òà ó
ñïîñ³á, ùî âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ³ ïðèéøîâ
íà ïîñàäó ì³ñüêîãî ãîëîâè, àáè
ðîçâ'ÿçóâàòè ïðîáëåìè òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè, à íå ÷è¿ñü ïðèâàò-
í³ ÷è êîðïîðàòèâí³ ³íòåðåñè. Òî-
ìó, ÿêùî ñïðîáè òèñêó, àáî òî÷-

í³øå, ëîá³þâàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ
ïèòàíü ³ áóâàþòü â îêðåìèõ âèïàä-
êàõ, âîíè, ÿê ïðàâèëî, íå äàþòü
î÷³êóâàíîãî ðåçóëüòàòó.

— ×îãî î÷³êóþòü ó ì³ñò³ â³ä öåí-
òðàëüíî¿ âëàäè?

— Ïåðåäóñ³ì ÷åêàºìî ïîðîçó-
ì³ííÿ ì³æ ð³çíèìè ã³ëêàìè âëàäè
òà ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè, ïðèáîð-
êàííÿ íåçäîðîâèõ ïîë³òè÷íèõ àì-
á³ö³é, ÿê³ íå äàþòü ìîæëèâîñò³
íîðìàëüíî ïðàöþâàòè, òðèìàþòü
êðà¿íó â ðåæèì³ ïåðìàíåíòíî¿ ïî-
ë³òè÷íî¿ êðèçè. Ëþäè õî÷óòü îá'-
ºäíàííÿ çóñèëü âëàäè äëÿ ðîáîòè
íà äîáðîáóò êðà¿íè — àäæå ïðîá-
ëåì âèñòà÷àº, çîêðåìà ³ ó ñôåð³
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ñüîãî-
äí³ äåðæàâí³é âëàä³ ïîòð³áíî íà
çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ÷³òêî ðîçìå-
æóâàòè ïîâíîâàæåííÿ ð³çíèõ ¿¿ ã³-
ëîê òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Êîæåí ìàº çàéìàòèñÿ ñâîºþ ñïðà-
âîþ ³ íå âòðó÷àòèñü ó ÷óæ³ ôóíê-
ö³¿. Ëèøå òîä³ çðîñòå â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü êîæíîãî ð³âíÿ âëàäè çà åôåê-
òèâíå âèêîíàííÿ ôóíêö³é, ïîêëà-
äåíèõ íà íèõ çàêîíîì. Ìàº áóòè
æîðñòêî âðåãóëüîâàíî çàêîíîì
ïðàêòèêó äåëåãóâàííÿ îðãàíàì ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ îêðåìèõ
äåðæàâíèõ ôóíêö³é. Áóäü-ÿêå ç
íèõ ìàº áóòè ï³äêð³ïëåíå íàëåæ-
íèìè ô³íàíñîâèìè ðåñóðñàìè, áåç
öüîãî ïîâíîâàæåííÿ âèêîíóâàòè
íåìîæëèâî. Íåâèð³øåíèìè ëè-
øàþòüñÿ ³ ïèòàííÿ óòâåðäæåííÿ
ô³íàíñîâî¿ ñïðîìîæíîñò³ ì³ñöåâèõ
ðàä. Òîæ ïîòð³áíî ðåôîðìóâàòè
ïîäàòêîâó ñèñòåìó ç ìåòîþ äåöåí-
òðàë³çàö³¿ ïîäàòê³â, çá³ëüøåííÿ ïè-
òîìî¿ âàãè âëàñíèõ äîõîä³â ì³ñöå-
âèõ áþäæåò³â. Îäíàê äëÿ âò³ëåííÿ
öèõ çàäóì³â ó ðåàëüíó þðèäè÷íó
ïðàêòèêó ïîòð³áíà äîáðà ïîë³òè÷-
íà âîëÿ òà ñòàá³ëüíà ðîáîòà öåí-
òðàëüíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè,
çîêðåìà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè

Розмовляла Юлія КОМАРОВА,
"Хрещати "

Íà íàðàä³ ðîçãëÿäàëè ïîòî÷í³
îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ ùîäî ì³æ-
íàðîäíîãî ôîðóìó. Éøëîñÿ òà-
êîæ ïðî ñòàí ï³äãîòîâêè òà ³í-
ôîðìàö³éíî-ðåêëàìíå çàáåçïå-
÷åííÿ éîãî çàõîä³â.

ßê ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ â ñïðàâàõ ñ³ì'¿ òà
ìîëîä³ ÊÌÄÀ Ñåðã³é Áåðåçåíêî,
êîíôåðåíö³ÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ â
Óêðà¿íñüêîìó äîì³. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, â ï³äñóìêîâ³é äåêëàðàö³¿ ç³-
áðàííÿ ìàþòü áóòè ïðîïèñàí³ "äå-

ÿê³ ïð³îðèòåòè ðîçâèòêó äåðæàâè,
à òàêîæ íàïðÿìêè áàãàòüîõ ìóí³-
öèïàëüíèõ òà äåðæàâíèõ ïðî-
ãðàìì". "Öå ìàº ïðèñêîðèòè ðîç-
âèòîê Óêðà¿íè ÿê ìîëîäî¿ äåðæà-
âè ñàìå ºâðîïåéñüêèì øëÿõîì",—
ñêàçàâ ÷èíîâíèê. Çà ñëîâàìè ïà-
íà Áåðåçåíêà, éäåòüñÿ, çîêðåìà,
ïðî òå, ùîá óêðà¿íñüê³ äèïëîìè
âèçíàâàëè â óñüîìó ñâ³ò³, íàø³ ñòó-
äåíòè ìîãëè íàâ÷àòèñÿ çà êîðäî-
íîì, à ³íîçåìí³ — â íàéêðàùèõ
ÂÍÇ Óêðà¿íè

Ïðîáëåìè þíèõ 
ó Êèºâ³ îáãîâîðþâàòèìå
âñÿ ªâðîïà

Äæåììà ÃÓÐÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

На 10 жовтня в Києві заплановано VIII Міжнародн он-
ференцію міністрів справах сім'ї, молоді та спорт .
До столиці У раїни приб д ть представни и 49 раїн
Ради Європи. Під отовці до цьо о фор м б ло при-
свячено нарад , я провів заст пни столично о місь-
о о олови Віталій Ж равсь ий.

Мин лими вихідними майстер спорт міжнародно о лас з ба атоборства, олімпійсь а чемпіон а Наталія Добринсь а
вийшла заміж. Церемонія відб лася в Центральном РАГСі.
Свід ами б ли заст пни олови КМДА Віталій Ж равсь ий та чемпіон а Європи із семиборства Анна Мельничен о

Ìàéæå ï³âñîòí³ ì³í³ñòð³â ó ñïðàâàõ ìîëîä³
âèð³øóâàòèìóòü äîëþ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ
ñâî¿õ êðà¿í â óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³
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Áóä³âíèöòâî æèòëà 
ïîäîðîæ÷àº íà 23 % 
ó 2009 ðîö³

Ó÷îðà Ì³í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî áóä³â-
íèöòâà îïóáë³êóâàëî ïðîãíîç âàðòîñò³ áó-
ä³âíèöòâà æèòëà íà 2009 ð³ê, â³äïîâ³äíî
äî ÿêîãî íàñòóïíîãî ðîêó ñîá³âàðò³ñòü áó-
ä³âíèöòâà êâàäðàòíîãî ìåòðà ìîæå âèðî-
ñòè äî ðåêîðäíèõ 23 %. Îñíîâí³ ôàêòîðè
ïîäîðîæ÷àííÿ — çðîñòàííÿ çàðïëàò ó ãà-
ëóç³ é ï³äâèùåííÿ ö³í íà áóäìàòåð³àëè, à
òàêîæ æîðñòê³ñòü óìîâ êðåäèòóâàííÿ,
øâèäøå çà âñå, ïðèâåäóòü äî ïîâíîãî çà-
ñòîþ íà áóä³âåëüíîìó ðèíêó íàñòóïíîãî
ðîêó. Ñåðåäíÿ ïðîãíîçîâàíà îïîñåðåäêî-
âàíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà 1 êâ. ì æèòëà â
Óêðà¿í³ â 2009 ðîö³ ñòàíîâèòèìå 5,267 òèñ.
ãðí. Äëÿ Êèºâà âñòàíîâëåíå ìàêñèìàëüíå
çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà — 5,92 òèñ. ãðí. Íà-
ãàäàºìî, ùî ñòàíîì íà 1 ëèïíÿ îïîñåðåä-
êîâàíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà 1 êâ. ì æèò-
ëà â Óêðà¿í³ ñòàíîâèëà 4,341 òèñ. ãðí, ùî
íà 23 % íèæ÷å ïðîãíîçíîãî ïîêàçíèêà íà
2009 ð³ê. Ïðîãíîçíèé ïîêàçíèê ðîçðàõî-
âóþòü îäèí ðàç íà ð³ê ³ ïîò³ì ùîêâàðòàëó
ïåðåãëÿäàþòü íà îñíîâ³ ôàêòè÷íèõ åêîíî-
ì³÷íèõ ïîêàçíèê³â. Íàãîëîñèìî, ùî ç êâ³ò-
íÿ äî ñåðïíÿ â³í âèð³ñ íà 9,5 %. Ðàí³øå
ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî çìåíøåííÿ ïîïèòó
ïðèâåëî íå äî çìåíøåííÿ ö³í íà êâàäðàò-
íèé ìåòð, à äî ñêîðî÷åííÿ îáñÿã³â áóä³â-
íèöòâà

Äîëàð ð³çêî 
ï³äñêî÷èâ ó ö³í³

Ó÷îðà ó êè¿âñüêèõ îáì³ííèêàõ âàðò³ñòü
äîëàðà ï³äâèùèëàñÿ äî ïîçíà÷êè 5, 50 ãðè-
âí³ çà îäèíèöþ àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè.
Âîäíî÷àñ ºâðî âïàâ ³ êîøòóº â³ä 7,10 äî
7,30 ãðèâí³ çà îäèíèöþ. Íàïåðåäîäí³, 6
æîâòíÿ, íà ì³æáàíê³âñüêîìó ðèíêó òîðãè
çàâåðøèëèñÿ â ä³àïàçîí³ 5,28—5,34 ãðèâåíü
çà äîëàð. Òîðãè çà ºâðî â³äáóâàëèñÿ â÷îðà
â ä³àïàçîí³ 7,1—7,25 ãðèâí³ çà ºâðî. Â³äî-
ìî, ùî 3 æîâòíÿ òîðãè íà ì³æáàíê³âñüêî-
ìó âàëþòíîìó ðèíêó çàâåðøèëèñÿ â ä³àïà-
çîí³ 5,1—5,2 ãðèâí³ çà äîëàð. Òîðãè çà ºâ-
ðî â³äáóâàëèñÿ â ä³àïàçîí³ 7,2—7,3 ãðèâí³
çà ºâðî. ßê ïîâ³äîìëÿëè, ó ï’ÿòíèöþ Íàö-
áàíê Óêðà¿íè âèõîäèâ íà ì³æáàíê³âñüêèé
âàëþòíèé ðèíîê, ³ ó çâ’ÿçêó ç öèì äîëàðó
íå âäàëîñÿ äîñÿãòè âàðòîñò³ 5,35 çà îäèíè-
öþ

Êîìïàí³ÿ “²íòåêî” 
çãîðòàº áóä³âåëüíèé 
á³çíåñ â Óêðà¿í³

Ó÷îðà ïðåñ-ñëóæáà êîìïàí³¿ “²íòåêî”
(Ðîñ³ÿ) ïîâ³äîìèëà ïðî çãîðòàííÿ äåâåëî-
ïåðñüêîãî á³çíåñó â Óêðà¿í³, çîêðåìà áó-
ä³âíèöòâà ì³êðîðàéîíó “Ìîñêîâñüêèé” ó
Êèºâ³. Çàçíà÷èìî, ùî êåð³âíèêîì ö³º¿
êîìïàí³¿ º äðóæèíà ìåðà Ìîñêâè Ëóæêî-
âà Îëåíà Áàòóð³íà, ÿêà ç 2006 ðîêó º ºäè-
íèì âëàñíèêîì “²íòåêî”. ×åðåç êðèçó ë³ê-
â³äíîñò³ â Óêðà¿í³ ìàéæå çàìîðîæåíå ïðî-
åêòíå ô³íàíñóâàííÿ, à ³íâåñòóâàòè áåç äî-
ïîìîãè áàíê³â 50—60 % â³ä ñóìè ïðîåêòó
ìîæóòü äîçâîëèòè ñîá³ îäèíèö³. Çà ñëîâà-
ìè Áàòóð³íî¿, öå ð³øåííÿ ïîâ’ÿçàíå ç ïà-
ä³ííÿì ö³í íà óêðà¿íñüêó íåðóõîì³ñòü. Ïî-
êè ùî â Óêðà¿í³ “²íòåêî” àíîíñóâàëà ëè-
øå îäèí äåâåëîïåðñüêèé ïðîåêò — áóä³â-
íèöòâî ì³êðîðàéîíó “Ìîñêîâñüêèé” íà
íàáåðåæí³é ó Êèºâ³ æèòëîâîþ ïëîùåþ ïî-
íàä 200 òèñ. êâ. ì. Íàãàäàºìî, ùî çà äà-
íèìè Äåðæêîìñòàòó Óêðà¿íè, â ² ï³âð³÷÷³
2008 ðîêó âïåðøå çà îñòàíí³õ òðè ðîêè
ñêîðîòèëèñÿ îáñÿãè âèêîíàíèõ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò íà 1,2 %, äî 27,34 ìëðä ãðí ($5,2
ìëðä). Ãðàâö³ ðèíêó ç³çíàþòüñÿ, ùî îñ-
íîâíà ïðè÷èíà çíèæåííÿ àêòèâíîñò³ çà-
áóäîâíèê³â — æîðñòê³ñòü âèìîã ç áîêó áàí-
ê³â ÿê äî ñàìèõ äåâåëîïåð³â, òàê ³ äî ïî-
êóïö³â. Êð³ì “²íòåêî”, íà óêðà¿íñüêîìó
ðèíêó ç ðîñ³éñüêèõ äåâåëîïåð³â ïðàöþº òà-
êîæ M³rax Group (ç 2006 ðîêó), AF² De-
velopment Ëåâà Ëåâàºâà é Îëåêñàíäðà Õàë-
äåÿ, “Ñèñòåìà-Ãàëñ”

Під от вав
Дмитро ГАЛИЦЬКИЙ,
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ªâðîïåéñüê³ áàíêè
áëèçüê³ äî áàíêðóòñòâà
Âëàñíèê “Óêðñèááàíêó” ïî÷àâ ñêóïîâóâàòè ïðîáëåìí³ àêòèâè
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хрещати ",
півля власни ом материнсь ої

стр т ри "У рсиббан " проб-
лемних а тивів р пи Fortis мо-
же спричинити проблеми з лі -
відністю дочірньої стр т ри
цьо о бан в У раїні. За слова-
ми е спертів, це може по либи-
ти риз лі відності в бан ів-
сь ом се торі е ономі и, що
вже відб вається після падіння
ПФТС та знецінення ривні. Од-
на е сперти вважають немож-
ливим бан р тство дочірньої
стр т ри "У рсиббан " та
впевнені, що європейсь а фі-
нансова риза омине е ономі
раїни.

Ó÷îðà ñòàëî â³äîìî, ùî íàéá³ëüøà ô³-
íàíñîâà ãðóïà Ôðàíö³¿ BNP Paribas ïëà-
íóº ïðèäáàòè çà $19,8 ìëðä ÷àñòèíó á³ç-
íåñó áàíêó Fortis, àêòèâè ÿêîãî çíåö³-
íþþòüñÿ, ùî íàáëèæàº éîãî äî áàíêðóò-
ñòâà. ßê ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê” (äèâ.
¹ 177 â³ä 1.10.2008), àíàë³òèêè ïðèïóñ-
êàþòü, ùî ÷åðåç îáâàë àêö³é ô³íàíñî-
âî¿ ãðóïè Fortis íà ºâðîïåéñüêèõ ôîí-
äîâèõ á³ðæàõ ìîæóòü âèíèêíóòè ïðîá-
ëåìè ó Ïåðøîãî óêðà¿íñüêîãî ì³æíà-
ðîäíîãî áàíêó (ÏÓÌÁ), àêòèâàìè ÿêî-
ãî âîëîä³º Fortis. Ïðîòå öþ ³íôîðìàö³þ
ñïðîñòîâóº ñàì ÏÓÌÁ, äå íàãîëîøó-
þòü, ùî Fortis äî íèõ íàðàç³ íå ìàº æîä-
íîãî ñòîñóíêó.

Ïðîòå ïðîáëåìè ìîæóòü âèíèêíóòè ó
³íøîãî óêðà¿íñüêîãî áàíêó — “Óêðñèá-
áàíêó”, êîòðèé º äî÷³ðíüîþ ñòðóêòóðîþ
ðîñ³éñüêîãî ìàòåðèíñüêîãî. Éîãî êîí-
òðîëüíèì ïàêåòîì àêö³é âîëîä³º ãðóïà
BNP Paribas (51 % ïàêåò àêö³é.— “Õðå-
ùàòèê”).

Îòîæ, êóïóþ÷è ïðîáëåìí³ àêòèâè ãðó-
ïè Fortis, êîìïàí³ÿ BNP Paribas ìîæå
ñïðè÷èíèòè ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³, ùî
ñâîºþ ÷åðãîþ ïîçíà÷èòüñÿ íà ï³äêîí-
òðîëüíîìó ðîñ³éñüêîìó “Óêðñèááàíêó”,
òîáòî é íà â³ò÷èçíÿí³é äî÷³ðí³é éîãî
ñòðóêòóð³.

Бан ванню риза —
не за роза

Îäíàê ó êîðîòêîñòðîêîâ³é ïåðñïåê-
òèâ³ íîâèíà ïðî êóï³âëþ áåçíàä³éíîãî
Fortis ãðóïîþ BNP Paribas îñîáëèâî íå
ïîçíà÷èòüñÿ íà ä³ÿëüíîñò³ óêðà¿íñüêî-
ãî “Óêðñèááàíêó” òà íà áàíê³âñüê³é
ñôåð³ çàãàëîì. Íà äóìêó àíàë³òèê³â, ñâ³-
òîâà ô³íàíñîâà êðèçà íå ìàº êðèòè÷íî-
ãî âïëèâó íà Óêðà¿íó ÷åðåç íåçíà÷íó
³íòåãðîâàí³ñòü ô³íàíñîâî¿ é áàíê³âñüêî¿
ñèñòåìè Óêðà¿íè ç ³íîçåìíèìè (ºâðî-
ïåéñüêîþ òà àìåðèêàíñüêîþ ô³íàíñî-
âèìè ñèñòåìàìè.— “Õðåùàòèê”). Òàê,
çà ñëîâàìè àíàë³òèêà êîìïàí³¿ “Êðå-
äèòÏðîì-Êàï³òàë” ªâãåíà Í³êîëàé÷ó-
êà, ñèñòåìíî¿ êðèçè â óêðà¿íñüê³é áàí-
ê³âñüê³é ñèñòåì³ íàðàç³ íåìàº. “Íàé-
á³ëüø³ áàíêè êðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ é
“Óêðñèááàíê”, ïðîäîâæóþòü êðåäèòó-
âàòè äîâãîñòðîêîâ³ ïðîåêòè (áóä³âíèö-
òâî, ³ïîòåêà, àâòîñòðàõóâàííÿ.— “Õðå-
ùàòèê”), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî äîñòàòí³ âíóò-
ð³øí³ ðåñóðñè â³ò÷èçíÿíèõ áàíê³â”,—
ñêàçàâ â³í. ßê â³äîìî, ìàòåðèíñüê³
ñòðóêòóðè áàíê³â, çîñåðåäæåíèõ ó ªÑ,
íàðàç³ îáìåæèëè êîðåñïîíäåíòñüê³ â³ä-
íîñèíè ç äî÷³ðí³ìè ñòðóêòóðàìè â
Óêðà¿í³, ïðîòå ïðîäîâæóþòü ïðàöþâà-
òè òà ïðîäàâàòè ñâî¿ ïðîäóêòè ñïîæè-
âà÷àì áåç îáìåæåíü. Îäíàê ñë³ä âðàõó-
âàòè òîé ôàêò, ùî ÷àñòèí³ âåëèêèõ áàí-
ê³â ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì (“Ðàéôôàé-
çåíÁàíê Àâàëü”, “Óêðñîöáàíê” òà ³í.—
“Õðåùàòèê”) äîâåäåòüñÿ ïîãàñèòè çîâ-

í³øí³ ïîçèêè âæå â æîâòí³-ëèñòîïàä³,
à íîâå ô³íàíñóâàííÿ áóäå äîðîæ÷èì.
×åðåç öå ïåâí³ çàñòåðåæåííÿ º, õî÷à ðå-
ãóëÿòîð òà êîìåðö³éí³ áàíêè çäàòí³ çí³-
âåëþâàòè ðèçèêè áàíê³âñüêîãî ñåêòîðó
â³ä ñïëàòè ñóìè áîðãó äî÷³ðí³ìè ñòðóê-
òóðàìè (íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³ò÷èçíÿí³
áàíêè ìàþòü ñïëàòèòè ìàéæå $900 ìëí).

Õî÷à ç ³íøîãî áîêó, êðèçîâà ñèòóàö³ÿ
íà çîâí³øí³õ ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ íåãà-
òèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ íà ä³ÿëüíîñò³ â³ò-
÷èçíÿíèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ. “Íà ñüî-
ãîäí³ âñ³ áàíêè â³ä÷óëè äåô³öèò çîâí³ø-
í³õ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ³ äîñòóïí³ ò³ëü-
êè êîðîòêîñòðîêîâ³ êîøòè ç âèñîêîþ
âàðò³ñòþ, ïåðåäóñ³ì â³ä ìàòåðèíñüêèõ
ñòðóêòóð çàõ³äíèõ áàíê³â”,— ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
ðîçäð³áíî¿ ô³íàíñîâî¿ ìåðåæ³ “Êðåäèò-
Ìàðêåò” ²ãîð Äóðèöüêèé. Çà éîãî ñëî-
âàìè, âêðàé çàãîñòðèëàñÿ ñèòóàö³ÿ íà
âíóòð³øíüîìó ðèíêó çàïîçè÷åíü. Íà-
ïðèêëàä, íèí³ òàì ìîæíà ðîçì³ñòèòè
ðåñóðñè çà ö³íîþ 20% ó ãðèâíÿõ, 15% —
â äîëàðàõ òà 14% — â ºâðî, ùî ó 1,5 ðà-
çó á³ëüøå, í³æ íà ïî÷àòêó ðîêó. Ö³íè æ
íà çîâí³øí³ çàïîçè÷åííÿ çàõ³äíèõ ðå-
ñóðñ³â òàêîæ çðîñëè â ðàçè. Çîêðåìà,
ïîêàçíèê JP Morgan EMBI ç ïî÷àòêó
ðîêó çá³ëüøèâñÿ â ÷îòèðè ðàçè: ç 313 äî
1148 (ìàêñèìàëüíèé ïîêàçíèê ç 2002
ðîêó.— “Õðåùàòèê”). Öå ñâîºþ ÷åðãîþ
ïîçíà÷àºòüñÿ íà âàðòîñò³ áàíê³âñüêèõ
ïðîäóêò³â, ÿê³ äîðîæ÷àþòü äëÿ ãðîìà-
äÿí. Òàê, ç ïî÷àòêó ðîêó ³ïîòåêà ïîäî-
ðîæ÷àëà â ãðèâíÿõ íà 6% (ïðè÷îìó âñ³
áàíêè â³äìîâèëèñÿ âèäàâàòè êðåäèòè
áåç ïåðøîãî âíåñêó.— “Õðåùàòèê”), íà
10% çðîñëè àâòîêðåäèòè, íà 7—15% —
ñïîæèâ÷³ êðåäèòè. Òàêèì ÷èíîì, áàí-
êè ïðîäîâæóþòü ïåðåêëàäàòè âëàñí³ ðè-
çèêè íà ñïîæèâ÷³ ãàìàíö³, õî÷à, çà ëî-
ã³êîþ ðå÷åé, êðåäèòè á ìàëè äåøåâøà-
òè ÷åðåç âñòóï Óêðà¿íè äî ÑÎÒ.

Рино продовж є
лихоманити

Ïîïðè îïòèì³ñòè÷í³ ïðîãíîçè åêñïåð-
ò³â, íà óêðà¿íñüêîìó ô³íàíñîâîìó ðèíêó
ïðîäîâæóþòüñÿ êðèçîâ³ òåíäåíö³¿. Çîêðåìà,
â÷îðà ãðèâíÿ çíîâó çíåö³íþâàëàñÿ ùîäî
àìåðèêàíñüêîãî äîëàðà. Çà ï³äñóìêàìè òîð-
ã³â íà ì³æáàíê³âñüê³é âàëþòí³é á³ðæ³, ãðèâ-
íÿ ïîäåøåâøàëà äî 5,5—5,6 ãðí/$1. Âàð-
ò³ñòü ãîò³âêîâîãî äîëàðà òàêîæ çðîñëà â ñòî-
ëè÷íèõ îáì³ííèêàõ äî 5,24 ãðí/$1 (êóï³â-
ëÿ) — 5,5 ãðí/$1 (ïðîäàæ).

Ó÷îðà òîðãè íà ôîíäîâ³é á³ðæ³ áóëî ïå-
ðåðâàíî ÷åðåç êðèòè÷íèé îáâàë âàðòîñò³
ö³ííèõ ïàïåð³â â³ò÷èçíÿíèõ êîìïàí³é. Òàê,
çíèçèëàñÿ âàðò³ñòü àêö³é Àçîâñòàë³ —
(ÏÔÒÑ: AZST) (-11,27%), ÒÎÂ ªíàê³¿â-
ñüêîãî ìåòçàâîäó — (ÏÔÒÑ: ENMZ) 
(-10,61%), ÒÎÂ Áàíêó Àâàëü — (ÏÔÒÑ:
BAVL) (-12,50%), “Óêðíàôòè” (ÏÔÒÑ:
UNAF) (-11,00%), ÀÊ “Óêðñîöáàíê”
(ÏÔÒÑ: USCB) (-23,99%), ÎÀÎ Àâä³¿â-
ñüêîãî êîêñîõ³ì³÷íîãî çàâîäó (ÏÔÒÑ:
AVDK) (-15,66%). Çà ï³äñóìêàìè òîðãî-
âåëüíî¿ ñåñ³¿, ÿêà çàêðèëàñÿ î 13:00, ³í-
äåêñ UAI-50 ïðîâàëèâñÿ íà 12,54%, äî-
ñÿãíóâøè 31,50 ïóíêòà. ²íäåêñ ÏÔÒÑ
âïàâ íà 8,15%, çàêð³ïèâøèñü íà ïîçíà÷-
ö³ 319,67 ïóíêòà. Íà äóìêó àíàë³òèê³â,
ïðîñ³äàííÿ ô³íàíñîâîãî ñåêòîðó åêîíîì³-
êè êðà¿íè ïîâ’ÿçàíå ç âèâåäåííÿì êàï³òà-
ëó ç Óêðà¿íè íåðåçèäåíòàìè, êîòð³ ïðîäà-
þòü àêö³¿ â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ, à òà-
êîæ ç áðàêîì âàëþòíèõ ðåñóðñ³â óñåðåäè-
í³ êðà¿íè. Ïîïðè ïðîãíîçè, êðèçà ë³êâ³ä-
íîñò³ ïîñèëþºòüñÿ íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ
êðà¿íè.  Âò³ì, îïòèì³ñòè÷í³ ïðîãíîçè åêñ-
ïåðò³â ùîäî â³äñóòíîñò³ ïåðåäóìîâ äëÿ ïðî-
íèêíåííÿ ºâðîïåéñüêî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè
â Óêðà¿íó ìîæóòü áóòè õèáíèìè, îñê³ëüêè
áàíêè ïðèõîâóþòü ðåàëüíèé ñòàí ¿õíüî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. À áåç âè÷åðïíî¿ ³íôîðìàö³¿ åêñ-
ïåðòè ìîæóòü ïîìèëÿòèñÿ â ïðîãíîçàõ

Іноземні бан іри “виносять” апітал з У раїни
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Ñåðã³é ÁÎÉÊÎ: “Ìè çðîáèìî âñå, 
ùîá ïåðåõ³ä äî öèôðîâîãî 
òåëåáà÷åííÿ íå áóâ äèñêîìôîðòíèì
äëÿ àáîíåíò³â”
Ïðåçèäåíò êîìïàí³¿ “Âîëÿ” ïåðåêîíàíèé: àëüòåðíàòèâè “öèôð³” íåìàº

— Ó ÷îìó ïåðåâàãè öèôðîâîãî ìîâëåííÿ?
— Öèôðîâå òåëåáà÷åííÿ ïðèíöèïîâî

â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä àíàëîãîâîãî òèì, ùî ó
áàãàòî ðàç³â çá³ëüøóþòüñÿ äîñòóïí³ñòü òå-
ëåêàíàë³â òà âèñîêà ÿê³ñòü êàðòèíêè ³ çâó-
êó. Ñåðåä äîäàòêîâèõ ïåðåâàã “öèôðè” —
òåëåïðîãðàìà íà åêðàí³ òåëåâ³çîðà íà òèæ-
äåíü óïåðåä, ñòåðåîçâóê, áàãàòîìîâíèé çâó-
êîâèé ñóïðîâ³ä òà ñóáòèòðè. ² ùå áàãàòî
³íøîãî. Êð³ì òîãî, òåõíîëîã³ÿ öèôðîâîãî
òåëåáà÷åííÿ º ðåñóðñî- òà åíåðãîçáåð³ãà-
þ÷îþ. Òîáòî âîíà ùå é ìåíø âèòðàòíà,
í³æ àíàëîãîâà “ïîïåðåäíèöÿ”. Âîäíî÷àñ
ìè óñâ³äîìëþºìî, ùî ïîòð³áíî ïîñò³éíî
ñï³ëêóâàòèñÿ ç³ ñïîæèâà÷àìè, àäæå êîìó-
í³êàö³ÿ ñïðèÿº ïåðåõîäó àáîíåíò³â íà öèô-
ðîâèé ôîðìàò, ³ äîïîìàãàòè ¿ì çðîáèòè
óñâ³äîìëåíèé âèá³ð — âñå-òàêè éäåòüñÿ
ïðî çì³íó çâè÷îê. Äîäàºòüñÿ ùå îäíå äî-
äàòêîâå óñòàòêóâàííÿ (ÒÁ-òþíåð), ³ â ïåð-
ø³ ì³ñÿö³ êîðèñòóâàííÿ íèì àáîíåíòè ìî-
æóòü â³ä÷óâàòè ñåáå íå äóæå âïåâíåíî.
Ïðîòå ïåðåâàãè íîâî¿ òåõíîëîã³¿ áåçïåðå÷-
í³.

— Âàø³ ïëàíè ùîäî çàâåðøåííÿ ïåðåõî-
äó íà öèôðó?

— ßê â³äîìî, êîìïàí³ÿ â Êèºâ³ ùå 2003
ðîêó ïî÷àëà ïåðåõîäèòè íà öèôðîâó òåõ-
íîëîã³þ íàäàííÿ ïîñëóãè äîñòóïó äî òåëå-
ïðîãðàì. Íàø³ àáîíåíòè õî÷óòü ìàòè äî-
ñòóï äî á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ òåëåïåðåäà÷ ³ âè-
áèðàòè ð³çí³ ïàêåòè, çîêðåìà é òåìàòè÷í³.
Àëå çàäîâîëüíèòè òàêèé ïîïèò çà äîïî-
ìîãîþ àíàëîãîâî¿ òåõíîëîã³¿ ïðîñòî íå-
ìîæëèâî, îñê³ëüêè âîíà âæå âè÷åðïàëà
ñâî¿ ðåñóðñè. Ñåðåäí³é òåðì³í åêñïëóàòà-
ö³¿ àíàëîãîâîãî óñòàòêóâàííÿ — 5 — 7 ðî-
ê³â, à íèì êîðèñòóþòüñÿ ç 2002 — 2003-ãî.
Òàêèì ÷èíîì, àíàëîãîâå óñòàòêóâàííÿ âè-
õîäèòèìå ç ëàäó, ñòàá³ëüí³ñòü éîãî ðîáîòè
³ ÿê³ñòü ñèãíàëó îïåðàòîð íå çìîæå ãàðàí-
òóâàòè. ×åðåç öå ïîã³ðøóâàòèìåòüñÿ ÿê³ñòü
ïîñëóã. Ïðè öüîìó íàâ³òü íå éäåòüñÿ ïðî
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ òåëåïðîãðàì ó ïàêå-
òàõ. Âàðòî äîäàòè, ùî àíàëîãîâå îáëàä-
íàííÿ â ñâ³ò³ âæå çí³ìàþòü ³ç ñåð³éíîãî
âèðîáíèöòâà, îòîæ ó äåÿêèõ ñèòóàö³ÿõ çà-
ì³íèòè éîãî ïðàêòè÷íî í³÷èì àáî æ äîâî-
äèòüñÿ ïëàòèòè âèðîáíèêàì óäâ³÷³ ÷è íà-
â³òü óòðè÷³ äîðîæ÷å. ² ÿê íàñë³äîê, çðîñ-
òàº ³ çðîñòàòèìå ùå øâèäøå ñîá³âàðò³ñòü
ïîñëóã. Çà 2007-é âîíà çá³ëüøèëàñÿ íà
20 — 25 %. Ëèøå çà ìèíóë³ ì³ñÿö³ íèí³ø-
íüîãî ðîêó — ìàéæå íà 36 %. Çðîñòàííÿ
ñîá³âàðòîñò³ çìóøóº çì³íþâàòè é ö³íè.
Ðîçðàõóíêîâà âåëè÷èíà àáîíåíòñüêî¿ ïëà-
òè äëÿ ïîêðèòòÿ âèòðàò íà ïàêåò ïðîãðàì
ç âèêîðèñòàííÿì àíàëîãîâî¿ òåõíîëîã³¿ ñòà-
íîâèòü öüîãî ðîêó 36,9 — 40,8 ãðí íà ì³-
ñÿöü, à íàñòóïíîãî, 2009-ãî, ìîæå ñÿãíó-
òè ùå âèùå. Òîìó, âðàõîâóþ÷è äèíàì³êó
ïåðåõîäó íà ïîñëóãó â öèôðîâîìó ôîðìà-
ò³, ìè ùå íàïðèê³íö³ ëèïíÿ âèð³øèëè ïå-
ðåíåñòè êîðåêö³þ ö³íè íà àíàëîãîâèé ïà-
êåò (áóëî çàïëàíîâàíî íà 1 âåðåñíÿ) íà
ï³çí³øå, à ñàìå — ÷åòâåðòèé êâàðòàë 2008
ðîêó. À, ìîæëèâî, é óçàãàë³ â³äìîâèòèñÿ

â³ä íå¿, îñê³ëüêè ê³ëüê³ñòü ïåðåäïëàòíèê³â
àíàëîãîâèõ ïàêåò³â äî òîãî ÷àñó ïðàêòè÷-
íî íàáëèçèòüñÿ äî íóëÿ. Ïðîòå ó âåðåñí³
Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè çâåð-
íóâñÿ äî êîìïàí³¿ “Âîëÿ” ç âèìîãîþ ïðî-
äîâæèòè òåðì³í îñòàòî÷íîãî ïåðåõîäó ïî
âñ³é òåëåêîìóí³êàö³éí³é ìåðåæ³ íà îäèí
êâàðòàë 2009 ðîêó ç óðàõóâàííÿì ïîòðåáè
â êîðåêö³¿ ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ ïî-
ñëóãè äîñòóïó äî òåëåïðîãðàì ç âèêîðèñ-
òàííÿì àíàëîãîâî¿ òåõíîëîã³¿. Õî÷à ìè ââà-
æàºìî, ùî òàêèé ï³äõ³ä íå ðîçâ’ÿçóº ïðîá-
ëåìè, à ò³ëüêè ðîçòÿãóº â ÷àñ³, ìóñèëè ïî-
ãîäèòèñÿ ç öèìè âèìîãàìè. Ïåðåõ³ä íà
öèôðîâèé ôîðìàò — ïðèðîäíèé ³ âæå íå-
îáîðîòíèé ïðîöåñ, òîìó êîìïàí³ÿ ïðîñèòü
àáîíåíò³â, ÿê³ ïîêè ùî êîðèñòóþòüñÿ ïî-
ñëóãîþ êàáåëüíîãî òåëåáà÷åííÿ â ñòàðîìó
ôîðìàò³, çàçäàëåã³äü îáðàòè íàéçðó÷í³øèé
ñïîñ³á ³ ÷àñ òà çâåðíóòèñÿ äî áóäü-ÿêîãî ç
äåâ’ÿòè êîíòàêò-öåíòð³â “Âîë³” äëÿ îòðè-
ìàííÿ óñòàòêóâàííÿ, êîòðå çàáåçïå÷óº íà-
äàííÿ ïîñëóãè â öèôðîâîìó ôîðìàò³. Àáî-
íåíòè òàêîæ ìîæóòü çàìîâèòè ï³äêëþ÷åí-
íÿ çà òåëåôîíîì ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿: 50-222-50.

— Ñê³ëüêè êîøòóâàòèìå ñîö³àëüíèé àíà-
ëîãîâèé ïàêåò “Óêðà¿íà”, àäæå ïîòð³áíî äî-
äàòêîâî îáñëóãîâóâàòè é ï³äòðèìóâàòè çàñòà-
ð³ëå àíàëîãîâå óñòàòêóâàííÿ?

— Â³ä ïî÷àòêó ðîêó ìè ðîáèëè âñå
ìîæëèâå, àáè çàëèøèòè ö³íó áåç çì³í,
ïîïðè çðîñòàííÿ ñîá³âàðòîñò³. Àëå êî-
æåí ³ç íàñ áà÷èòü, ÿêèìè òåìïàìè â³ä-
áóâàºòüñÿ ³íôëÿö³ÿ ³ ÿê öå ïîçíà÷àºòüñÿ
íà ö³íàõ. Ç îãëÿäó íà çàãàëüíå ï³äâèùåí-
íÿ ö³í ó åêîíîì³ö³ òà çá³ëüøåííÿ âèòðàò
íà òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ çàñòàð³ëèõ
àíàëîãîâèõ ñêëàäîâèõ òåëåêîìóí³êàö³é-
íî¿ ìåðåæ³ òàðèôè íà àíàëîãîâèé ïàêåò
íå ìîæóòü çàëèøàòèñÿ íà êîëèøíüîìó
ð³âí³. Ó ÷åòâåðòîìó êâàðòàë³ (òî÷í³øå, ç
1 ëèñòîïàäà) 2008-ãî ðîçì³ð àáîíåíòñüêî¿
ïëàòè çà àíàëîãîâèé ïàêåò “Óêðà¿íà”
ñòàíîâèòèìå 32.90 ãðí íà ì³ñÿöü, à äëÿ
ò³º¿ íåâåëèêî¿ ÷àñòèíè ìåðåæ³, äå íàø³
àáîíåíòè îòðèìóþòü äîñòóï íå äî âñ³õ
êàíàë³â àíàëîãîâîãî ïàêåòó, âñòàíîâëå-
íî ñïåö³àëüíó ö³íó — 29.60 ãðí íà ì³-
ñÿöü. Óæå ìîæíà ñêàçàòè, ùî ç ïåðøî-
ãî êâàðòàëó 2009-ãî ö³íà íà ñîö³àëüíèé
àíàëîãîâèé ïàêåò “Óêðà¿íà” ñòàíîâèòè-
ìå ïîíàä 40 ãðí íà ì³ñÿöü. Íàãàäàþ, ìè
ùå â ëèïí³ çðîáèëè ðîçðàõóíêè, ùî â³ä-
áóâàòèìåòüñÿ ³ç ñîá³âàðò³ñòþ òà âèòðàòà-
ìè íà ï³äòðèìêó àíàëîãîâî¿ òåõíîëîã³¿.
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿëè ³ â ÇÌ², ³ íàøèì
àáîíåíòàì.

— ×è çì³íèòüñÿ ö³íà íà öèôðîâ³ ïàêåòè?
— Ìè íå ïëàíóºìî í³÷îãî çì³íþâàòè,

çà âèíÿòêîì âèìóøåíèõ êîðåêòóâàíü íà
ï³äñòàâ³ óìîâ äîâãîñòðîêîâèõ êîíòðàêò³â
ç ïðàâîâëàñíèêàìè. Ïðè öüîìó ðîçðàõóí-
êè ñâ³ä÷àòü, ùî ñîá³âàðò³ñòü öèôðîâèõ
ïàêåò³â ó 2009 ðîö³ ìàº çðîñòè íå á³ëü-
øå, í³æ íà 12,5 — 15 %. Îòæå, íà ö³í³ öå
³ñòîòíî íå ïîçíà÷èòüñÿ. Êîëèâàííÿ ö³í

íà öèôðîâ³ ïàêåòè â 2009-ìó ìîæå ñòà-
íîâèòè ïðèáëèçíî 3,2 — 3,9 ãðí. “Âîëÿ”
çðîáèòü óñå, ùîá ö³íè íà ïîñëóãè áóëè
ñòàá³ëüíèìè, õî÷à, çà ïðîãíîçàìè äåÿêèõ
åêîíîì³ñò³â, ³íôëÿö³ÿ íàñòóïíîãî ðîêó
ìîæå ïåðåâèùèòè 20% ïîçíà÷êó.

— À ùî ñüîãîäí³ îáèðàþòü àáîíåíòè, ÿê³
ïàêåòè íàéïîïóëÿðí³ø³?

— Íèí³ ïîíàä ïîëîâèíà àáîíåíò³â ðî-
áèòü âèá³ð íà êîðèñòü ôîðìóâàííÿ ö³êà-
â³øèõ äëÿ ñåáå ïîºäíàíü ïàêåò³â ïðîãðàì,
àí³æ ïðîñòî öèôðîâèé ñîö³àëüíèé ïàêåò.
Áåçóìîâíèì ë³äåðîì º ðîçøèðåíèé ïàêåò
“Âñåñâ³ò”, äî ÿêîãî âõîäÿòü ïîíàä 100
óêðà¿íñüêèõ ³ ì³æíàðîäíèõ ïðîãðàì òà ïà-
êåò ñòåðåî- ³ ðàä³îêàíàë³â. Á³ëüøå ÿê ïî-
ëîâèíó çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çàÿâîê íà
ï³äêëþ÷åííÿ çðîáëåíî ñàìå íà öåé ïà-
êåò. Íå ìåíø ïîïóëÿðíèé ³ ïàêåò “Ê³íî”,
ÿêèé ì³ñòèòü ÷óäîâ³ ô³ëüìîâ³ êàíàëè. Äî
ñëîâà, îäèí ³ç êàíàë³â — TV1000 — ç
æîâòíÿ âæå ìîæíà äèâèòèñÿ ç ïîâíîö³í-
íèì ñòåðåîçâóêîì. Äî òîãî æ ³ç æîâòíÿ
ðîçïî÷àëèñÿ ð³çí³ àêö³¿, ÿê³ ðîáëÿòü ïå-
ðåäïëàòó íà öèôðîâ³ ïàêåòè âèã³äí³øîþ
é ïðèâàáëèâ³øîþ. ßêùî ãîâîðèòè ïðî

íàéáëèæ÷³ ïëàíè, òî, çà äàíèìè ïðîâå-
äåíèõ íàìè îïèòóâàíü, àáîíåíòè âñå á³ëü-
øå ö³êàâëÿòüñÿ ïîñëóãàìè “â³äåî íà çà-
ìîâëåííÿ”. Ò³, õòî âæå âñòèã îçíàéîìè-
òèñÿ ç öèì äîäàòêîâèì öèôðîâèì ñåðâ³-
ñîì, äóæå çàäîâîëåí³, é ê³ëüê³ñòü çàìîâ-
ëåíü ñòàá³ëüíî çðîñòàº. Ìè ïëàíóºìî ñåð-
éîçíî ðîçâèâàòè öåé íàïðÿìîê ³ íàäàë³.
Ìè òàêîæ óñï³øíî ïðîòåñòóâàëè ïîñëóãó
HDTV — òåëåáà÷åííÿ âèñîêî¿ ÷³òêîñò³.
Íèí³ äîìîâëÿºìîñÿ ç ïðàâîâëàñíèêàìè
HDTV-êîíòåíòó. Ïëàíóºìî çàïóñòèòè öþ
ïîñëóãó â òåñòîâîìó ðåæèì³ íàïðèê³íö³
2008-ãî òà íà ïî÷àòêó 2009-ãî. Íó ³, çâè-
÷àéíî æ, ïðàãíåìî ïîñò³éíî çá³ëüøóâàòè
ê³ëüê³ñòü ïðîãðàì ó ïàêåòàõ, ç óðàõóâàí-
íÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîáàæàíü àáîíåíò³â.
Íàãàäàþ, ùî ó âåðåñí³ äëÿ êîðèñòóâà÷³â
ïîñëóãîþ “Âîëÿ Ïðåì³óì ÒÁ” ñòàëè äî-
ñòóïíèìè â³ñ³ì íîâèõ ïðîãðàì. Äî ê³íöÿ
ðîêó öèôðîâ³ ïàêåòè ïîïîâíÿòüñÿ ùå
ê³ëüêîìà êàíàëàìè ð³çíî¿ òåìàòèêè, çîê-
ðåìà òàêî¿, ÿê ê³íî, ñïîðò òà ï³çíàâàëüí³
ïðîãðàìè

Розмовляла Ірина СИВАШОВА,
“Хрещати ”

Найважливіший с часний етап розвит телебачення — перехід на
цифрові техноло ії. В Європі він розпочався ще в 2001 — 2002 ро ах,
а нині істотно прис орився. Частина європейсь их раїн же повністю
опан вала "цифр ". А наші найближчі с сіди пра н ть завершити цей
процес до 2012- о. Я відомо, в У раїні першою серед омпаній роз-
почала перехід на цифровий формат "Воля". Але до всьо о ново о
треба зви ати, що не завжди швид о й просто. Частин абонентів
ля ають с ладнощі техні и, та процес переход на "цифр " вже не-
можливо поверн ти назад, отож треба набратися терпіння й розібра-
тися, аби прийняти правильне рішення. Про сит ацію з переходом на
цифровий формат "Хрещати " попросив розповісти президента ом-
панії "Воля" Сер ія Бой а.
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хрещатик

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà áóëüâ.
×îêîë³âñüêîìó, 39 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 2 301 402,00 ãðí (äâà ì³ëü-
éîíè òðèñòà îäíà òèñÿ÷à ÷îòèðèñòà äâ³
ãðèâí³ 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðò-
íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèí-
êîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
15.11.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ÂÊÏ “ÊÎÌÓÍØËßÕ-
ÁÓÄ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,1074 ãà çà 2 301 402,00 ãðí (äâà ì³ëü-
éîíè òðèñòà îäíà òèñÿ÷à ÷îòèðèñòà äâ³
ãðèâí³ 00 êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêòà ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà áóëüâ. ×îêîë³â-
ñüêîìó, 39 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òî-
âàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
ÂÊÏ “ÊÎÌÓÍØËßÕÁÓÄ” çã³äíî ç äî-
ãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çà-
ðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 13.04.2006 ¹ 72-
6-00359.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ÂÊÏ
“ÊÎÌÓÍØËßÕÁÓÄ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè íà áóëüâ. ×îêîë³âñüêîìó, 39 ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äî-
äàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1074 ãà íà
áóëüâ. ×îêîë³âñüêîìó, 39 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
ÂÊÏ “ÊÎÌÓÍØËßÕÁÓÄ” â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ ÂÊÏ “ÊÎÌÓÍØËßÕÁÓÄ”:

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

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàò-
ò³ 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

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою 

відповідальністю ВКП “КОМУНШЛЯХБУД” 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування об’єкта громадського
харчування на бульв. Чоколівському, 39 

у Солом’янському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 130/130 від 28 серпня 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:

Додаток до рішення Київської міської ради № 130/130 від 28 серпня 2008 року

УМОВИ

продажу товариству з обмеженою відповідальністю ВКП
“КОМУНШЛЯХБУД” земельної ділянки на бульв. Чоколівському, 39

у Солом’янському 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
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 05.11.2004 ¹ 19-10427,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 24.11.2004
¹ 08-8-20/7817.

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

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó
ñóì³ 106 051,95 ãðí (ñòî ø³ñòü òèñÿ÷
ï’ÿòäåñÿò îäíà ãðèâíÿ 95 êîï³éîê), ñïëà-
÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 39 â³ä
25.04.2007, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíè-
ìè äîðó÷åííÿìè. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 2195 350,05 ãðí (äâà
ì³ëüéîíè ñòî äåâ’ÿíîñòî ï’ÿòü òèñÿ÷
òðèñòà ï’ÿòäåñÿò ãðèâåíü 05 êîï³éîê)
ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ
äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ
äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

7. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëà-
òåæó 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 земельної ділянки закритому
акціонерному товариству “Інформаційно?

видавнича група “ТЕЛЕГРАФЪ” 
для реконструкції гуртожитку під

адміністративний будинок, його подальших
експлуатації та обслуговування на

Печерському узвозі, 2/12 у Печерському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 131/131 від 28 серпня 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 Ïå÷åðñüêî-
ìó óçâîç³, 2/12 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 11 706 382,00 ãðí (îäèíàäöÿòü
ì³ëüéîí³â ñ³ìñîò ø³ñòü òèñÿ÷ òðèñòà â³ñ³ì-
äåñÿò äâ³ ãðèâí³ 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³
åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî
ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
16.11.2007).

3. Ïðîäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “²íôîðìàö³éíî-âèäàâíè÷à ãðó-
ïà “ÒÅËÅÃÐÀÔÚ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,2421 ãà çà 11 706 382,00 ãðí (îäè-
íàäöÿòü ì³ëüéîí³â ñ³ìñîò ø³ñòü òèñÿ÷ òðè-
ñòà â³ñ³ìäåñÿò äâ³ ãðèâí³ 00 êîï³éîê) äëÿ
ðåêîíñòðóêö³¿ ãóðòîæèòêó ï³ä àäì³í³ñòðà-
òèâíèé áóäèíîê, éîãî ïîäàëüøèõ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íà Ïå÷åðñüêîìó
óçâîç³, 2/12 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó çàêðèòîãî
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “²íôîðìàö³éíî-
âèäàâíè÷à ãðóïà “ÒÅËÅÃÐÀÔÚ” çã³äíî ç
äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çà-
ðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 01.04.2004 ¹ 82-
6-00157.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó çàêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “²íôîðìàö³éíî-
âèäàâíè÷à ãðóïà “ÒÅËÅÃÐÀÔÚ” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè íà Ïå÷åðñüêîìó óçâîç³, 2/12 ó

Ïå÷åðñüêîìó 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 0,2421 ãà íà Ïå-
÷åðñüêîìó óçâîç³, 2/12 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “²íôîðìàö³é-
íî-âèäàâíè÷à ãðóïà “ÒÅËÅÃÐÀÔÚ” â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“²íôîðìàö³éíî-âèäàâíè÷à ãðóïà “ÒÅËÅ-
ÃÐÀÔÚ”:

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

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàò-
ò³ 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 № 131/131 від 28 серпня 2008 року

УМОВИ
продажу закритому акціонерному товариству 

“Інформаційно?видавнича група “ТЕЛЕГРАФЪ” 
земельної ділянки на Печерському узвозі, 2/12 

у Печерському 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 äî
ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 23.07.2002
¹ 08-8-14/4260, çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà
â³ä 26.06.2002 ¹ 3514, óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè òà ³ñòîðè÷-

íîãî ñåðåäîâèùà â³ä 31.07.2002 ¹ 2853.
6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº

ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 562 312,21 ãðí (ï’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò äâ³ òè-
ñÿ÷³ òðèñòà äâàíàäöÿòü ãðèâåíü 21 êîï³é-
êà), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 32
â³ä 28.03.2007, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æ-
íèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 11 144 069,79 ãðí (îäè-
íàäöÿòü ì³ëüéîí³â ñòî ñîðîê ÷îòèðè òèñÿ-
÷³ ø³ñòäåñÿò äåâ’ÿòü ãðèâåíü 79 êîï³éîê)
ìîæå ñïëà÷óâàòèñü ó ðîçñòðî÷êó ïðîòÿãîì
äâîõ ðîê³â ð³âíèìè ÷àñòêàìè äî äâàäöÿòü
ï’ÿòîãî ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ â³ä äíÿ íî-
òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³â-
ë³-ïðîäàæó.

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

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий
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Про продаж земельної ділянки закритому
акціонерному товариству “БУДІНВЕСТ?8” 

для експлуатації та обслуговування
виробничої будівлі та складських приміщень

на вул. Ремонтній, 8 у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 132/132 від 28 серпня 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. Ðå-
ìîíòí³é, 8 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 9 253 000,00 ãðí. (äåâ’ÿòü ì³ëü-
éîí³â äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü
00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøî-
âî¿ îö³íêè (âèñíîâîê îö³íþâà÷à ïðî ðèí-
êîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
10.12.2007).

3. Ïðîäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “ÁÓÄ²ÍÂÅÑÒ-8” çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,8896 ãà çà 9 253 000,00 ãðí.
(äåâ’ÿòü ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò òðè òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ áóä³âë³ òà
ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü íà âóë. Ðåìîíòí³é,
8 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïå-
ðåáóâàº â îðåíä³ ó çàêðèòîãî àêö³îíåðíî-
ãî òîâàðèñòâà “ÁÓÄ²ÍÂÅÑÒ-8” çã³äíî ç
äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çà-
ðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 05.02.2002 ¹ 63-
6-00023.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó çàêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÁÓÄ²ÍÂÅÑÒ-
8” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ðåìîíòí³é, 8
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç
äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,8896 ãà íà âóë.
Ðåìîíòí³é, 8 ó Äàðíèöüêîìó 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 çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÁÓÄ²Í-
ÂÅÑÒ-8” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåð-
æàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

6. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÁÓÄ²ÍÂÅÑÒ-8”:

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 № 132/132 від 28 серпня 2008 року

УМОВИ
продажу закритому акціонерному товариству “БУДІНВЕСТ?8” 

земельної ділянки на вул. Ремонтній, 8 у Дарницькому 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 ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåííîìó ïîðÿäêó.

4. 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.

5. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 814 778,02 ãðí. (â³ñ³ìñîò ÷îòèðíàäöÿòü

òèñÿ÷ ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì ãðèâåíü 02 êî-
ï³éêè), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè
¹ 101 â³ä 12.10.2007, ùî ï³äòâåðäæåíî
ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 8 438 221,98 ãðí.
(â³ñ³ì ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñòà òðèäöÿòü â³ñ³ì
òèñÿ÷ äâ³ñò³ äâàäöÿòü îäíà ãðèâíÿ 98 êî-
ï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³â-
ñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä-
÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

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

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

Про передачу земельної ділянки та продаж
цієї земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю “Видавничий
будинок “АВАНПОСТ?ПРИМ” для експлуатації

та обслуговування виробничо?офісного
приміщення на вул. Сурикова, 3, літ. З 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 133/133 від 28 серпня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Âèäàâíè÷èé áóäèíîê
“ÀÂÀÍÏÎÑÒ-ÏÐÈÌ”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 8 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 
1 ð³ê çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,3594 ãà
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîá-
íè÷î-îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Ñóðè-

êîâà, 3, ë³ò. Ç ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ
â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-
ùèõ â³ä 30.10.62 ¹ 1774 “Ïðî â³äâîä çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ï³äïðèºìñòâó ï/ñ 153 ï³ä
áóä³âíèöòâî ëàáîðàòîð³¿ ³ âèðîáíè÷èõ êîð-

ïóñ³â”, â³ä 15.01.63 ¹ 28 “Ïðî äîäàòêî-
âèé â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³äïðèºì-
ñòâó ï/ñ 153 ï³ä áóä³âíèöòâî ëàáîðàòîð³¿ ³
âèðîáíè÷èõ êîðïóñ³â”, â³ä 01.12.75
¹ 1187/9 “Ïðî â³äâåäåííÿ äîäàòêîâî¿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³äïðèºìñòâó ï/ñ Ð-6292
ï³ä áóä³âíèöòâî âèðîáíè÷èõ êîðïóñ³â”, â³ä
16.10.47 ¹ 2802 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿
ä³ëüíèö³ Êè¿âñüêîìó Ñóäîáóä³âåëüíîìó
Òåõí³êóìó äëÿ ïîáóäîâè ó÷áîâîãî êîðïó-
ñó òà ãóðòîæèòêó ïðè íüîìó”.

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ñó-
ðèêîâà, 3, ë³ò. Ç ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 10 106 083,00 ãðí. (äåñÿòü
ì³ëüéîí³â ñòî ø³ñòü òèñÿ÷ â³ñ³ìäåñÿò òðè
ãðèâí³ 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðò-
íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèí-
êîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
10.12.2007).

4. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Âèäàâíè÷èé áóäèíîê
“ÀÂÀÍÏÎÑÒ-ÏÐÈÌ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,3594 ãà çà 10 106 083,00 ãðí. (äå-
ñÿòü ì³ëüéîí³â ñòî ø³ñòü òèñÿ÷ â³ñ³ìäåñÿò
òðè ãðèâí³ 00 êîï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î-îô³ñíîãî ïðè-
ì³ùåííÿ íà âóë. Ñóðèêîâà, 3, ë³ò. Ç ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
çåìåëü, ïåðåäàíèõ â îðåíäó çã³äíî ç ïóíê-
òîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Âèäàâíè-
÷èé áóäèíîê “ÀÂÀÍÏÎÑÒ-ÏÐÈÌ” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ñóðèêîâà, 3, ë³ò. 3
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³ä-
íî ç äîäàòêîì).

6. Äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè óêëàñòè ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

7.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ äîãîâîðó
êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëî-
ùåþ 0,3594 ãà íà âóë. Ñóðèêîâà, 3, ë³ò. Ç
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³-
íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåí-
íÿì.

7.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Âè-
äàâíè÷èé áóäèíîê “ÀÂÀÍÏÎÑÒ-ÏÐÈÌ”
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò
íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

8. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Âèäàâíè÷èé áóäèíîê “ÀÂÀÍ-
ÏÎÑÒ-ÏÐÈÌ”:

8.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à òà âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91, 96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.2. 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.

8.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

8.4. 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.

8.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿” ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

9. Ïîïåðåäèòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Âèäàâíè÷èé áóäèíîê
“ÀÂÀÍÏÎÑÒ-ÏÐÈÌ”, ùî ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ òà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè
ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 140, 141,
143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

10. 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 № 133/133 від 28 серпня 2008 року

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю 

“Видавничий будинок“АВАНПОСТ?ПРИМ” земельної ділянки 
на вул. Сурикова, 3, літ. З у Солом’янському районі м. Києва

1. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 544 027,95 ãðí. (ï’ÿòñîò ñîðîê ÷îòèðè
òèñÿ÷³ äâàäöÿòü ñ³ì ãðèâåíü 95 êîï³éîê),
ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 118 â³ä
19.11.2007, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì
äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ó ñóì³ 9 562 055,05 ãðí. (äåâ’ÿòü
ì³ëüéîí³â ï’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³
ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòü ãðèâåíü 05 êîï³éîê) ìîæå

ñïëà÷óâàòèñü ó ðîçñòðî÷êó ïðîòÿãîì îä-
íîãî ðîêó ð³âíèìè ÷àñòêàìè äî äâàäöÿòü
ï’ÿòîãî ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ â³ä äíÿ íî-
òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³â-
ë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

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

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “Е1?ІНВЕСТ” для

будівництва, експлуатації 
та обслуговування офісного комплексу 

з вбудовано?прибудованими приміщеннями,
закладами громадського харчування 

та підземною автостоянкою на вул. Польовій, 12
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 136/136 від 28 серпня 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. Ïî-
ëüîâ³é, 12 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 11 249 521,00 ãðí. (îäèíàä-
öÿòü ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ ñîðîê äåâ’ÿòü òèñÿ÷
ï’ÿòñîò äâàäöÿòü îäíà ãðèâíÿ 00 êîï³éîê)
íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè

(âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 05.06.2008).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Å1-²ÍÂÅÑÒ” ÷àñòèíó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó
òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Å1-²ÍÂÅÑÒ” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíè-
ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â
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â³ä 28.09.2007 ¹ 72-6-00447, ïëîùåþ
0,5018 ãà çà 11 249 521,00 ãðí (îäèíàäöÿòü
ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ ñîðîê äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ï’ÿò-
ñîò äâàäöÿòü îäíà ãðèâíÿ 00 êîï³éîê) äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðè-
áóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè, çàêëàäàìè
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ï³äçåìíîþ àâ-
òîñòîÿíêîþ íà âóë. Ïîëüîâ³é, 12 ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, òà çàëèøè-
òè â îðåíä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Å1-²ÍÂÅÑÒ” çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,0472 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíîãî
êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè
ïðèì³ùåííÿìè, çàêëàäàìè ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ òà ï³äçåìíîþ àâòîñòîÿíêîþ.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Å1-²Í-
ÂÅÑÒ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ïîëüî-
â³é, 12 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 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-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,5018 ãà íà âóë.
Ïîëüîâ³é, 12 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷å-
íèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Å1-
²ÍÂÅÑÒ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåð-
æàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Å1-²ÍÂÅÑÒ”:

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

6.2. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äåðæàâíîãî àêòà íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó çâåð-
íóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíî-
ãî â êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äî-
ãîâîð³â â³ä 28.09.2007 ¹ 72-6-00447.

6.3. 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 № 136/136 від 28 серпня 2008 року

УМОВИ

продажу товариству з обмеженою відповідальністю “Е1?ІНВЕСТ” 
земельної ділянки на вул. Польовій, 12 у Солом’янському 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 äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 13.02.2007 ¹ 19-1118, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 28.02.2007 ¹ 1290,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ â³ä 23.02.2007 ¹ 06-6-25/43 òà â³ä
14.02.2007 ¹ 08-8-18/761, Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 21.02.2007 ¹ 22-402/35, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 13.02.2007 ¹ 880, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 14.02.2007 ¹ 386, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
26.03.2007 ¹ 03-16/395.

5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 11.01.2007
¹ 1) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 1 629 942,83 ãðí (îäèí ì³ëüéîí ø³ñòñîò
äâàäöÿòü äåâ’ÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò ñîðîê äâ³
ãðèâí³ 83 êîï³éêè), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî
äî óãîäè ¹ 11 â³ä 29.02.2008, ùî ï³äòâåð-
äæåíî ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè. Ðåøòà
âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³
9 619 578,17 ãðí (äåâ’ÿòü ì³ëüéîí³â ø³ñò-
ñîò äåâ’ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷ ï’ÿòñîò ñ³ìäåñÿò
â³ñ³ì ãðèâåíü 17 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ïðî-
òÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³-
àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-
äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

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

Про продаж земельної ділянки відкритому
акціонерному товариству “АКЦІОНЕРНА

КОМПАНІЯ “КИЇВРЕКОНСТРУКЦІЯ” 
для будівництва, експлуатації та

обслуговування торгово?офісного центру 
з паркінгом на вул. Павла Пестеля, 11 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 137/137 від 28 серпня 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. Ïàâ-
ëà Ïåñòåëÿ, 11 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 4 625 263,00 ãðí (÷îòèðè ì³ëü-
éîíè ø³ñòñîò äâàäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³
ø³ñòäåñÿò òðè ãðèâí³ 00 êîï³éîê) íà ï³ä-
ñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíî-
âîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 28.05.2008).

3. Ïðîäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-

âàðèñòâó “ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß
“ÊÈ¯ÂÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß” çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,1118 ãà çà 4 625 263,00 ãðí
(÷îòèðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò äâàäöÿòü ï’ÿòü
òèñÿ÷ äâ³ñò³ ø³ñòäåñÿò òðè ãðèâí³ 00 êîï³-
éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî-îô³ñíîãî öåíòðó ç
ïàðê³íãîì íà âóë. Ïàâëà Ïåñòåëÿ, 11 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïå-
ðåáóâàº â îðåíä³ ó â³äêðèòîãî àêö³îíåðíî-
ãî òîâàðèñòâà “ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÀ ÊÎÌÏÀ-
Í²ß “ÊÈ¯ÂÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß” çã³äíî ç

äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çà-
ðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 25.12.2007 ¹ 91-
6-00742.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó â³äêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÀÊÖ²ÎÍÅÐ-
ÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß “ÊÈ¯ÂÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊ-
Ö²ß” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ïàâëà
Ïåñòåëÿ, 11 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-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1118 ãà íà âóë.
Ïàâëà Ïåñòåëÿ, 11 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÀÊÖ²Î-
ÍÅÐÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß “ÊÈ¯ÂÐÅÊÎÍ-
ÑÒÐÓÊÖ²ß” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß “ÊÈ¯ÂÐÅ-
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß”:

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.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради № 137/137 від 28 серпня 2008 року

УМОВИ

продажу відкритому акціонерному товариству 
“АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ “КИЇВРЕКОНСТРУКЦІЯ” земельної ділянки 

на вул. Павла Пестеля, 11 у Шевченківському 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 äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 01.02.2007 ¹ 19-697, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä ¹ 06-6-25/5374 òà â³ä
03.11.2006 ¹ 08-8-18/5500, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 12.12.2006 ¹ 7487,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 29.08.2006 ¹ 4390, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 21.02.2007 ¹ 22-
404/35, Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
31.08.2006 ¹ 01/37-4492, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 23.05.2006 ¹ 071/07-7-10/1685,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 18.05.2006
¹ 1206, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 26.03.2007 ¹ 03-23/394, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
20.02.2007 ¹ 167.

5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 28.04.2006
¹ 51-Ï) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³ä-
íîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó.

6. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

7. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 625 957,02 ãðí (ø³ñòñîò äâàäöÿòü ï’ÿòü
òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò ñ³ì ãðèâåíü 02
êîï³éêè), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè
¹ 106 â³ä 17.10.2007, ùî ï³äòâåðäæåíî
ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 3 999 305,98 ãðí
(òðè ì³ëüéîíè äåâ’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî äåâ’-
ÿòü òèñÿ÷ òðèñòà ï’ÿòü ãðèâåíü 98 êîï³-
éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ
äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äî-
ãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

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

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

Про затвердження міської програми 
“Розвиток бібліотечної справи 
в м. Києві на 2007—2010 роки”

Рішення Київської міської ради № 1380/4213 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до Указу Президента України від 24.11.05 № 1647 “Про першочергові заходи щодо збага"
чення та розвитку культури і духовності українського суспільства”, Постанови Верховної Ради України від
13.01.05 № 2336"ІV “Про проведення парламентських слухань на тему: “Культурна політика в Україні:
пріоритети, принципи та шляхи реалізації” та з метою визначення стратегії розвитку бібліотечної справи
в м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñüêó ïðîãðàìó “Ðîçâè-
òîê á³áë³îòå÷íî¿ ñïðàâè â ì. Êèºâ³ íà
2007—2010 ðîêè” çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ çàõîä³â, ïåðåäáà÷å-
íèõ ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ “Ðîçâèòîê á³áë³î-
òå÷íî¿ ñïðàâè â ì. Êèºâ³ íà 2007—2010 ðî-
êè”.

3. Âèçíà÷èòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êóëü-
òóðè ³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äàëüíèì çà ðåàë³çàö³þ
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Ðîçâèòîê á³áë³îòå÷íî¿
ñïðàâè â ì. Êèºâ³ íà 2007—2010 ðîêè”.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

4.1. Ïåðåäáà÷èòè âèäàòêè íà ðåàë³çàö³þ
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Ðîçâèòîê á³áë³îòå÷íî¿
ñïðàâè â ì. Êèºâ³ íà 2007—2010 ðîêè” â

áþäæåòíèõ çàïèòàõ íà 2008 òà íàñòóïí³
ðîêè.

4.2. Çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿
ïðîãðàìè”Ðîçâèòîê á³áë³îòå÷íî¿ ñïðàâè â
ì. Êèºâ³ íà 2007—2010 ðîêè” â ìåæàõ çà-
ãàëüíîãî îáñÿãó âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ â
áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äí³ ðîêè.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ùî-
ð³÷íî ïîäàâàòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ çâ³ò
ïðî õ³ä âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Ðîç-
âèòîê á³áë³îòå÷íî¿ ñïðàâè â ì. Êèºâ³ íà
2007—2010 ðîêè”.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü êóëüòóðè, ³íôîðìàö³éíî¿ ïî-
ë³òèêè òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про затвердження Програми використання 
та охорони земель міста Києва 

на 2006—2010 роки
Рішення Київської міської ради № 485/542 від 21 грудня 2006 року

Відповідно до статті 178 Земельного кодексу України, статей 16, 25, 44 Закону України “Про землеуст"
рій”, з метою забезпечення планування використання та охорони земельних ресурсів у місті Києві протя"
гом 2006—2010 років Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïðîãðàìó âèêîðèñòàííÿ
òà îõîðîíè çåìåëü ì³ñòà Êèºâà íà
2006—2010 ðîêè çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ
â³äíîñèí òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè.

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 28.12.06 № 530/587 “Про Програму
соціально?економічного та культурного

розвитку м. Києва на 2007 рік”
Рішення Київської міської ради № 1371/4204 від 6 грудня 2007 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 ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê
“Ðîçïîä³ë àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ
êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü íà 2007 ð³ê”, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
28.12.06 ¹ 530|587 “Ïðî Ïðîãðàìó ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê” (ç³ çì³-
íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè
â³ä 26.04.07 ¹ 442/1103 òà â³ä 26.07.07
¹ 6/1840 òà â³ä 01.11.07 ¹ 1097/3930),

âèêëàâøè éîãî â ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äî-
äàòêîì.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про дозвіл на створення органу 
самоорганізації населення 

“Будинковий комітет “Вулиця Академіка 
Корольова, 9?а”

Рішення Київської міської ради № 1379/4212 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”,
рішення Київради від 26.09.02 № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в місті Києві”, врахову"
ючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 24.05.07 № 225"032"3425,
протокол зборів жителів за місцем проживання від 02.04.07 та список учасників зборів жителів за місцем
проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãà-
í³çàö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íà-
çâó — “Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Àêà-
äåì³êà Êîðîëüîâà, 9-à”.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿
íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ
Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 9-à” ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ä³º â ìåæàõ òåðè-
òîð³¿ áóäèíêó ¹ 9-à ïî âóëèö³ Àêàäåì³êà
Êîðîëüîâà.

Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì çáîð³â æèòåë³â çà
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ â³ä 02.04.07 íà òåðè-
òîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ
Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 9-à” ìåøêàº íà çà-
êîííèõ ï³äñòàâàõ (çàðåºñòðîâàíî çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ) 258 æèòåë³â, ó òîìó ÷èñ-
ë³ 174 æèòåë³, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó ñòà-
íîì íà 02.04.07.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Àêàäåì³êà Êîðî-
ëüîâà, 9-à” ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â
ó âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ó
ìåæàõ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóð-
íèõ, ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â
øëÿõîì ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³ä-
íèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî, êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòî-
ð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-
ëåííÿ, ³íøèõ ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-
ëåííÿ “Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Àêà-
äåì³êà Êîðîëüîâà, 9-à” ó ìåæàõ òåðèòîð³¿
éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè
Êè¿âðàäè, Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì.
Êèºâ³ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿âðàä³,

Ñâÿòîøèíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ ðàä³,
ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿
òà çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè, ð³øåíü Êè¿âðàäè, Ñâÿòîøèíñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè òà ¿õ âèêîíàâ-
÷èõ îðãàí³â, ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè, ãîëîâè Ñâÿòîøèíñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè, ð³øåíü, ïðèé-
íÿòèõ ì³ñöåâèìè ðåôåðåíäóìàìè.

4.3. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çà-
ñàäàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà, ïðîâåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ,
îçåëåíåííÿ òà óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòà-
í³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, îáëàäíàíí³
äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, ê³ì-
íàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòåðåñà-
ìè òîùî.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çà-
ñàäàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðå-
ìîíòó ïðèì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ ³ç äîòðèìàííÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíî-
äàâñòâîì ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.5. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íà-
äàííÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèò-
ëîâîìó áóäèíêó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îð-
ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäå-
íèõ ó çàçíà÷åíîìó æèòëîâîìó áóäèíêó ðå-
ìîíòíèõ ðîá³ò.

4.6. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿ-
íàì ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çà-
ãèáëèõ âî¿í³â, ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà áàãàòî-
ä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-
äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëå-
íèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè
ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âðàäè òà
äî Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
ðàäè.

4.7. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãà-
íàì ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íè-
ìè ïðîòèïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâà-
òè âèâ÷åííÿ íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿
áåçïåêè, áðàòè ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðî-
ìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì âè-
ìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.8. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-
ñòâà ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå-
÷åíí³ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.9. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-
òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.10. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñ-
öåì ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó
ìåæàõ òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîð-
ãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

4.11. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âðàäè, Ñâÿ-
òîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè â
îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéî-
ìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç
ìåøêàíöÿìè.

4.12. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëü-
í³ñòü îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ,
îðãàí³çîâóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éî-
ãî ð³øåíü ç íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ áó-
äèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Àêàäåì³êà Êî-
ðîëüîâà, 9-à” íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâà-
æåíü ï³ñëÿ éîãî ðåºñòðàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó
îðãàí³ Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâ-
ëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ”, òà ç
äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â ïîðÿäêó,
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á òà
ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â”.

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
“Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Àêàäåì³-
êà Êîðîëüîâà, 9-à” â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í
ï³ñëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ íàïðàâèòè äî
ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñ-
òðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ ïðî îð-
ãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ñâ³äîöòâà
ïðî ðåºñòðàö³þ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿), ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðå-
ºñòðàö³þ, äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé
êîä (ªÄÐÏÎÓ), ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî
ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Àêàäåì³êà Êîðî-
ëüîâà, 9-à” ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü
çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêî-
íàâ÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Õðåùàòèê”.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
³ íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó
ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до рішення Київради 

від 21.10.99 № 62/564 “Про склад комісії
Київради з питань поновлення прав

реабілітованих”
Рішення Київської міської ради № 1369/4202 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до статті 9 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”, пункту 6
Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.93 № 112, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
21.10.99 ¹ 62/564 “Ïðî ñêëàä êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ïîíîâëåííÿ ïðàâ ðåàá³ë³-
òîâàíèõ” (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè,
âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
23.05.02 ¹ 17/17, â³ä 13.07.06 ¹ 26/26 òà
â³ä 26.07.07 ¹ 3/1838) òàê³ çì³íè:

1.1. Ââåñòè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü ïîíîâëåííÿ ïðàâ ðåàá³ë³òîâàíèõ:

Äåìñüêó Ë³ä³þ Âîëîäèìèð³âíó — ãîëîâ-
íîãî ñïåö³àë³ñòà óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè;

Êóöåíêà Ãðèãîð³ÿ Ïåòðîâè÷à — ãîëîâó

Êè¿âñüêîãî òîâàðèñòâà ïîë³òâ’ÿçí³â òà
æåðòâ ðåïðåñ³é;

Êîëîøìàé Ãàëèíó Âîëîäèìèð³âíó —
ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè
â ì. Êèºâ³.

1.2. Âèâåñòè ³ç ñêëàäó êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü ïîíîâëåííÿ ïðàâ ðåàá³ë³òîâàíèõ:

ßøêåâè÷à Åð³êà Àäàìîâè÷à — ïåíñ³îíå-
ðà, ÷ëåíà Êè¿âñüêîãî òîâàðèñòâà ïîë³òâ’ÿç-
í³â òà æåðòâ ðåïðåñ³é.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про дострокове припинення 
повноважень депутата 
Київської міської ради 

Супруненка О. І.
Рішення Київської міської ради № 1408/4241 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 26, частини 1 статті 49 Закону України “Про місцеве са"
моврядування в Україні”, пункту 2 частини другої статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих
рад”, враховуючи особисту заяву Супруненка О. І. від 31.10.07 про дострокове складення ним депутат"
ських повноважень, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîñòðîêîâî ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ
äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ñóïðóíåí-
êà Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à, îáðàíîãî äåïó-
òàòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà âèáîð÷èì
ñïèñêîì “Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî”.

2. Öå ð³øåííÿ íàïðàâèòè äî Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿.
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Î. Äîâãîãî.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 22.08.07 № 141/1975

Рішення Київської міської ради № 1381/4214 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з технічною
помилкою Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 22.08.07
¹ 141/1975 “Ïðî ñòâîðåííÿ ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó Ïîë³êë³í³êà ¹ 4
äëÿ äîðîñëèõ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà” òàê³ çì³íè:

— ó íàçâ³ ð³øåííÿ òà ïî âñüîìó òåêñòó

ð³øåííÿ òà äîäàòêà 1 äî íüîãî ñëîâî “çà-
êëàä” çàì³íèòè ñëîâîì “óñòàíîâà” ó â³ä-
ïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ïåðåâàíòàæåííÿ ä³òüìè
Äî “áóìó ïåðøîêëàñíèê³â” íå ãîòîâ³ í³ øêîëè, í³ ïåäàãîãè
Àííà ÏÀØÊÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Столичні ш оли вже не
відч вають дефіцит пер-
шо ласни ів. Навпа и,
іль ість діто , я і вперше
сідають за ш ільні парти,
щоро збільш ється.
Класи переповнені, дале-
о не всі навчальні за ла-
ди отові прийняти пер-
шач ів-шестиліто і ство-
рити для них належні
мови. Одна з причин —
дефіцит педа о ів сто-
лиці. За та их мов існ є
ризи , що через іль а
ро ів іль ість чнів ла-
сах збільш ватиметься, а
я ість знань відповідно
зменш ватиметься.

Çà äàíèìè ñòîëè÷íîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè, öüîãî ðîêó
22 òèñÿ÷³ êè¿âñüêèõ ä³òåé óïåðøå
ñ³ëè çà ïàðòè. Òîáòî íà 6 % á³ëü-
øå, í³æ ó 2007-ìó. Ö³ ïîêàçíèêè
ìàéæå çá³ãàþòüñÿ ç äàíèìè çðîñ-
òàííÿ íàðîäæóâàíîñò³ â ñòîëèö³
çà îñòàíí³ äâà ðîêè. Íå îñòàííþ
ðîëü òóò ç³ãðàëà îäíîðàçîâà äîïî-
ìîãà ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè, ÿêó
ââåäåíî ç 1 êâ³òíÿ 2005-ãî. Äî ê³í-
öÿ 2007-ãî âîíà ñòàíîâèëà 8,5 òèñ.
ãðí. Ó ïðåñ³ íàâ³òü ïî÷àëè ãîâî-
ðèòè ïðî "áåá³-áóì" ó ñòîëèö³.

Íàéá³ëüøèé ïîò³ê ïåðøîêëàñ-
íèê³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó ñïàëüíèõ
ðàéîíàõ, ÿê³ äèíàì³÷íî ðîçâè-
âàþòüñÿ: íà Ïîçíÿêàõ, Òðîºùè-
í³, Îáîëîí³.

Éäåòüñÿ ïðî òå, ÷è ãîòîâà äî
òàêîãî "íàïëèâó" ó÷í³â ñòîëè÷íà
îñâ³òà. Àäæå âæå íèí³ îñâ³òÿíè
ãîâîðÿòü ïðî "øîê ïåðøîãî âå-

ðåñíÿ". Äåÿê³ êëàñè ïåðåïîâíåí³.
Õî÷à â÷èòåëü ìîæå ïðèä³ëèòè
ïîâíîö³ííó óâàãó ëèøå 10—15 ä³-
òÿì, íåð³äêî â êëàñàõ ñèäÿòü ïî
30 ³ á³ëüøå.

"Íàâ³òü 25 ä³òåé ó êëàñ³ çàáàãà-
òî. À ñàìå òàêà ê³ëüê³ñòü ó÷í³â
ïåðåäáà÷åíà íîðìîþ",— ñêàçàëà
"Õðåùàòèêó" Òåòÿíà Êàñüÿíåíêî,
êåð³âíèê ïñèõîëîã³÷íî¿ ñëóæáè
ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹ 255.

×èì çàãðîçëèâà ñèòóàö³ÿ, êî-
ëè äèòèíà îïèíÿºòüñÿ â ïåðå-
ïîâíåíîìó êëàñ³? Ïî-ïåðøå, öå
äåô³öèò óâàãè ç áîêó â÷èòåëÿ,
êîòðèé ïðîñòî çìóøåíèé çîñåðå-
äæóâàòè óâàãó ëèøå íà ê³ëüêîõ
ó÷íÿõ. Ïî-äðóãå, äàºòüñÿ âçíàêè
ñïåöèô³êà ïîâåä³íêè ñó÷àñíîãî
áóêâàðèêà. Íèí³ éäóòü äî øêî-
ëè â ø³ñòü ðîê³â. Ó öüîìó â³ö³
ìàëþêè ùå ìåòóøëèâ³, ãàëàñëè-

â³, õî÷óòü ãðàòèñÿ. Çà ïñèõ³÷íèì
òà ô³ç³îëîã³÷íèì ðîçâèòêîì öå
äîøê³ëüíÿòà. ²ç òàêèì êëàñîì
îñîáëèâî òÿæêî ïðàöþâàòè â÷è-
òåëåâ³-ïî÷àòê³âöþ. Òà é äàëåêî
íå âñ³ øêîëè ãîòîâ³ ïðèéíÿòè
øåñòèë³òîê. Ó íèõ íåìàº ³ãðîâèõ
ê³ìíàò òà ê³ìíàò, äå ìîæíà â³ä-
ïî÷èòè é ïîñïàòè. À ÿêùî ä³òè
ïåðåâòîìëþþòüñÿ, òî ïî÷èíàþòü
õâîð³òè.

Ïðè÷èíà ïåðåïîâíåííÿ êëàñ³â
ïîëÿãàº íàñàìïåðåä ó òðèâàëîìó
äåô³öèò³ ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â. Ñòà-
òèñòèêà ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ îñ-
â³òè ³ íàóêè ñâ³ä÷èòü, ùî â Êèºâ³
íèí³ ïîíàä 450 íàéð³çíîìàí³òí³-
øèõ âàêàíñ³é ïåäàãîã³â. Ïðè÷îìó
ïîíàä ÷âåðòü ³ç íèõ ïðèïàäàº íà
â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â.

Áàíàëüíî, àëå â³äïëèâ ïåäàãî-
ã³÷íèõ êàäð³â ó ³íø³ ñôåðè ãîñ-
ïîäàðñòâà çóìîâëåíèé íèçüêîþ
çàðïëàòíåþ. Çà äàíèìè äîñë³-
äæåííÿ Öåíòðó ìîí³òîðèíãó ñòî-
ëè÷íî¿ îñâ³òè, 92,9 % êè¿âñüêèõ
ó÷èòåë³â íåçàäîâîëåí³ çàðîá³òêà-
ìè. Öå ïðè òîìó, ùî 83 % îïè-
òàíèõ ââàæàþòü óìîâè ïðàö³ çà-
ãàëîì íåïîãàíèìè.

Ïåðåïîâíåííÿ ïåðøèõ êëàñ³â
ó ðàç³ òðèâàëîãî "áåá³-áóìó" ùî-
ðîêó ïåðåõîäèòèìå íà äðóãèé,
òðåò³é ³ âèù³ êëàñè. Ìîæíà ëè-
øå óÿâèòè, íàñê³ëüêè ïðîäóê-
òèâíî (òî÷í³øå, íåïðîäóêòèâíî)
âîíè çìîæóòü çàñâîþâàòè íà-
â÷àëüí³ äèñöèïë³íè â òàê³é ò³ñ-
íÿâ³. Î÷åâèäíî, ùî äëÿ âèïðàâ-
ëåííÿ ñòàíîâèùà äîâåäåòüñÿ âè-
ð³øóâàòè ùîíàéìåíøå äâà çàâ-
äàííÿ. Ïåðøå: äîâåñòè ïëàòíþ
â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â äî òà-
êîãî ð³âíÿ, ùîá ê³ëüê³ñòü òèõ,
õòî çàäîâîëåíèé óìîâàìè ïðàö³,
³ òèõ, õòî çàäîâîëåíèé çàðîá³ò-
êàìè, áóëà ïðèáëèçíî îäíàêî-
âîþ. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïåðåé-
òè â³ä ïîë³òèêè äîïëàò ³ íàäáà-
âîê äî ïîë³òèêè ö³ëüîâîãî ô³-
íàíñóâàííÿ. Âîäíî÷àñ (³ öå —
äðóãå) óæå òåïåð ñë³ä ïîäóìàòè
íàä òèì, ó ÿêèõ óìîâàõ íàâ÷àòè-
ìóòüñÿ ìàéáóòí³ ïåðøîêëàñíè-
êè. ßêùî âæå ïåðåïîâíåííÿ
øåñòèë³òîê ó êëàñàõ íå óíèêíó-
òè, òî íàëåæèòü õî÷à á ñòâîðè-
òè ìàêñèìàëüíî ñïðèÿòëèâ³ óìî-
âè äëÿ ïåðåõîäó â íîâèé, "äî-
ðîñëèé" ñòàòóñ

У перші ро и навчання дітлахам д же потрібна ва а

“Øîñòà çàïîâ³äü” ó ä³¿
Ïðèíöèïè Ìàõàòìè Ãàíä³ çíàõîäÿòü â³äãóê ÿê â ²íä³¿, òàê ³ â Óêðà¿í³

ªäèíèì âèíÿòêîì ñòàëà õ³áà
ùî ïîÿâà â çàë³ Áóäèíêó ê³íî, äå
â³äçíà÷àëè öåé äåíü ï³ä ãàñëîì
"Îêî çà îêî ðîáèòü óñ³õ ñë³ïè-
ìè", ðàäíèêà Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè, äèðåêòîðà ²íñòèòóòó ë³òåðà-
òóðè ÍÀÍ Óêðà¿íè Ìèêîëè Æó-
ëèíñüêîãî. Ïàí Æóëèíñüêèé çà-
ëþáêè ïîð³âíþâàâ Ìîõàíäàñà
Êàðàì÷àíäà Ãàíä³ (òàêå ñïðàâæ-
íº ³ì'ÿ Ìàõàòìè) é óêðà¿íñüêî-
ãî ô³ëîñîôà Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðî-
äó. Â òîìó ðîçóì³íí³, ùî îáèä-
âà, ìîâëÿâ, ñïîâ³äóâàëè ïðèí-
öèï íåçàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà ³
áóëè ïðèá³÷íèêàìè ³íäèâ³äóàëü-
íî¿ äóõîâíî¿ ñâîáîäè îñîáèñòî-
ñò³. Òàê çâàíî¿ "ô³ëîñîô³¿ ñâîáî-

äè ñåðöÿ". Íà éîãî äóìêó, ³äå¿
Ìàõàòìè Ãàíä³ ìîæóòü ñòàòè â
íàãîä³ ñó÷àñíèì óêðà¿íöÿì ó
îñÿãíåíí³ ö³º¿ ñâîáîäè. "Ðàáñüêà
ñâ³äîì³ñòü ìàº çì³íèòèñÿ íà ñâ³-
äîì³ñòü íåçàëåæíó øëÿõîì íå-
íàñèëüñòâà — ñàìå òàê, ÿê çðî-
áèâ Ãàíä³ ñâîãî ÷àñó",— ñêàçàâ
àêàäåì³ê.

Ïàðàëåëü ì³æ öèìè äâîìà âè-
äàòíèìè ä³ÿ÷àìè âèäàºòüñÿ äåùî
ðèçèêîâàíîþ: âñå æ òàêè Ñêîâî-
ðîäà ³ Ãàíä³ æèëè â ð³çíèé ÷àñ ³
â ð³çíèõ óìîâàõ. Îäíàê, ñòâåð-
äæóº Íàäçâè÷àéíèé òà Ïîâíî-
âàæíèé Ïîñîë ²íä³¿ â Óêðà¿í³ Äå-
áàáðàòà Ñàõà, ³äå¿ Ìàõàòìè º íà-
ïðî÷óä àêòóàëüíèìè äëÿ ïîë³òè÷-

íîãî æèòòÿ Óêðà¿íè. "ß á ñêàçàâ,
ùî âîíè âæå áóëè ÷àñòêîâî ðå-
àë³çîâàí³ ï³ä ÷àñ íåíàñèëüíèöü-
êîãî ïîìàðàí÷åâîãî ðóõó. Öå ñòà-
ëî ï³äòâåðäæåííÿì ô³ëîñîô³¿
Ãàíä³ â ä³¿",— çàçíà÷èâ ïàí Ïî-
ñîë ó êîìåíòàð³ äëÿ "Õðåùàòèêà".
Òå æ ñàìå ñòîñóºòüñÿ ³ ðåë³ã³éíî-
ãî æèòòÿ, äå ïîêè ùî íå âäàºòü-
ñÿ ïîâí³ñòþ óíèêàòè ì³æêîíôå-
ñ³éíèõ êîíôë³êò³â. Ö³ êîíôë³êòè,
ââàæàº Äåáàáðàòà Ñàõà, ìîæóòü
ïîäîëàòè, ÿêùî ðåë³ã³éí³ ä³ÿ÷³
âèçíàþòü ñï³ëüíó ìîðàëüíî-
åòè÷íó îñíîâó âñ³õ ðåë³ã³é, ÿê öå
ñâîãî ÷àñó çðîáèâ Ìàõàòìà Ãàí-
ä³. "Êîæíà öåðêâà ÷è ðåë³ã³éíà
êîíôåñ³ÿ ìàº ñâî¿ ïîãëÿäè, â³ä-
ì³íí³ â³ä ³íøèõ öåðêîâ, ÿê³
ñôîðìóâàëèñÿ ïðîòÿãîì ñòîë³òü.
Îäíàê íàñ íå ïîâèíí³ òóðáóâàòè
ö³ â³äì³ííîñò³ — öå íå º íåãà-
òèâíèì ÿâèùåì. Íàéãîëîâí³øå
ó ðåë³ã³ÿõ — ¿õíÿ îñíîâà, à ñàìå:
ïðîãîëîøåííÿ çàãàëüíîëþäñüêèõ
ö³ííîñòåé ³ òóðáîòà ëþäåé îäèí
ïðî îäíîãî",— ñêàçàâ ïàí Ñàõà â
êîìåíòàð³ äëÿ "Õðåùàòèêà".

Äî ñëîâà, äëÿ ³íäóñ³â áóäü-ÿêà
ïàðàëåëü ³ç Óêðà¿íîþ ââàæàºòüñÿ
ö³ëêîì íîðìàëüíîþ. Â ²íä³¿ â äå-
ÿêèõ óí³âåðñèòåòàõ, íàïðèêëàä,
ö³ëêîì ñåðéîçíî ââàæàþòü, ùî
êîíòàêòè ì³æ ³íäóñàìè ³ ïðåäêà-
ìè ñó÷àñíèõ óêðà¿íö³â í³áèòî ³ñ-
íóâàëè ùå ê³ëüêà òèñÿ÷îë³òü òî-

ìó. Ùîïðàâäà, öÿ òåîð³ÿ, íà äóì-
êó áàãàòüîõ àâòîðèòåòíèõ ó÷åíèõ-
³íäîºâðîïå¿ñò³â, ó òîìó ÷èñë³ é
óêðà¿íñüêèõ, º ëèøå ì³ôîì.

Àêö³ÿ "Îêî çà îêî ðîáèòü óñ³õ
ñë³ïèìè" — ñï³ëüíèé ïðîåêò Ïî-
ñîëüñòâà ²íä³¿ â Óêðà¿í³ òà Ñõ³ä-
íîºâðîïåéñüêîãî ²íñòèòóòó ðîç-
âèòêó. Àëå íåçàáàðîì ìàº ñòàðòó-
âàòè ³íøèé, ïðèñâÿ÷åíèé ïèòàí-
íÿì ì³æêóëüòóðíîãî ä³àëîãó. ßê
ïîâ³äîìèëà "Õðåùàòèêó" äèðåê-
òîð ²íñòèòóòó Ìð³äóëà Ãîø, öåé
çàêëàä ðîçðîáèâ ïðîãðàìó "Ìèð,
òîëåðàíòí³ñòü òà ä³àëîã êóëüòóð".
Çîêðåìà, çà ñëîâàìè ïàí³ Ãîø,
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïëàíóþòü
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó åñå äëÿ ä³-
òåé ³ ñòóäåíò³â íà òåìó "ß ³ Ãàí-
ä³". Â ðàìêàõ ö³º¿ ïðîãðàìè òàêîæ
ä³ÿòèìóòü ð³çíîìàí³òí³ ïðîåêòè,
ñïðÿìîâàí³ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâ
ëþäèíè.

Ñâ³é ìåòîä íåíàñèëüíèöüêî¿
ãðîìàäñüêî¿ àêòèâíîñò³ é ïîë³-
òè÷íî¿ áîðîòüáè — "ñàòüÿãðà-
õó" — Ìàõàòìà Ãàíä³ ðîçðîáèâ
íà îñíîâ³ ñõ³äíî¿ òà õðèñòèÿí-
ñüêî¿ äóõîâíèõ òðàäèö³é, â³äîá-
ðàæåíèõ ó "Áõàãàâàò-Ã³ò³" òà
"Íîâîìó Çàïîâ³ò³". Ïðèá³÷íèêè
"ñàòüÿãðàõó" â ÷àñè áîðîòüáè çà
íåçàëåæí³ñòü ²íä³¿ âäàâàëèñÿ äî
áîéêîòó âèáîð³â äî çàêîíîäàâ-
÷èõ îðãàí³â, àíãë³éñüêèõ øê³ë ³
êîëåäæ³â, êîëîí³àëüíèõ òîâàð³â,

à òàêîæ â³äìîâëÿëèñÿ ïëàòèòè
ïîäàòêè. "Íåíàñèëëÿ, ÿêå ÿ ïðî-
ïîâ³äóþ,— öå àêòèâíå íåíàñèë-
ëÿ ñèëüíèõ",— ïîÿñíþâàâ Ìà-
õàòìà. Àëå äëÿ íüîãî "ñàòüÿãðà-
õó" áóëî íå ëèøå çàñîáîì áî-
ðîòüáè, à é "íàéåôåêòèâí³øèì
ìåòîäîì ôîðìóâàííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ äóìêè". Ìåòîä Ãàíä³ òà-
êîæ ïåðåäáà÷àº ïîâàãó äî äóì-
êè ÿê îêðåìî¿ îñîáèñòîñò³, òàê ³
ãðîìàäñüêèõ îá'ºäíàíü, à âèð³-
øóâàòè ñóïåðå÷êè ïðîïîíóº ëè-
øå øëÿõîì ïåðåãîâîð³â ³ êîì-
ïðîì³ñ³â.

Ïîïðè òå, ùî Ìàõàòìà çàãè-
íóâ â³ä ðóê óáèâö³ (êîòðîãî, äî
ñëîâà, ïðîñòèâ çà ê³ëüêà õâèëèí
äî ñìåðò³), éîãî ³äå¿ âïëèíóëè íà
ì³æíàðîäíó ñï³ëüíîòó. Ââàæà-
þòü, ùî òàê çâàíèé ðóõ íåïðè-
ºäíàííÿ, ÿêèé âèíèê çà ÷àñ³â
"õîëîäíî¿ â³éíè" ì³æ ñîö³àë³ñ-
òè÷íèì òàáîðîì ³ êðà¿íàìè
ÍÀÒÎ, âèíèê íå áåç âïëèâó ô³-
ëîñîô³¿ íåíàñèëüñòâà. Ðóõ îá'ºä-
íóº êðà¿íè ç ð³çíèì ñóñï³ëüíèì
ëàäîì ³ ð³âíåì ðîçâèòêó. Íèí³,
êîëè ïîëÿðèçàö³ÿ ñóñï³ëüñòâà íà-
áóâàº "äðóãîãî äèõàííÿ", íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâîþ ñòàº çäàòí³ñòü
äåðæàâ ³ ïîë³òèê³â ïðèñëóõîâó-
âàòèñÿ é ñòàâèòèñÿ ç ïîâàãîþ
îäèí äî îäíîãî. Â öüîìó, äî ñëî-
âà, òåæ îäíà ç³ ñòîð³í â÷åííÿ Ìà-
õàòìè Ãàíä³

Îëüãà ÊÎÑßÍ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

В У раїні, я і в сьом світі, вдр е відзначили Міжна-
родний день ненасильства. Він започат ований Ор ані-
зацією Об'єднаних Націй на честь індійсь о о політи а
й філософа Махатми Ганді. Все життя він проповід вав
принципи ненасильства в політиці та ромадсь ом
житті, хоча й сам за ин в від р бивці. Представни и
Індії вважають, що ідеї Ганді в певний час знайшли
відображення і в раїнсь ій політиці, й сподіваються,
що вони допомож ть в ор анізації діало льт р двох
раїн. Тим часом, серед раїнсь о о політи м День
ненасильства, він же День Махатми Ганді, залишився
непоміченим...
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Äî÷åêàòèñÿ “Ìîëîäîñò³”
Íà â³äêðèòò³ ì³æíàðîäíîãî ê³íîôåñòèâàëþ â³äáóäåòüñÿ 
óêðà¿íñüêà ïðåì’ºðà íîâî¿ ñòð³÷êè Ðîìàíà Áàëàÿíà

Ïåðåíåñåííÿ ôåñòèâàëþ ³ç Áóäèíêó ê³-
íî â ê³íîòåàòð ï³øëî ôîðóìó ëèøå íà êî-
ðèñòü. Òåïåð ñòð³÷êè ìîëîäèõ ê³íåìàòî-
ãðàô³ñò³â ñòàþòü äîñòóïíèìè âñ³ì ëþáè-
òåëÿì, à íå ëèøå ïðîôåñ³éíèì ê³íîøíè-
êàì. Ôåñòèâàëüíèì öåíòðîì óæå âäðóãå
ïîñï³ëü ñòàíå ê³íîòåàòð “Êè¿â”, äå â³äáó-
âàòèìóòüñÿ âñ³ êîíêóðñí³ ïîêàçè, ïðåñ-
êîíôåðåíö³¿, à òàêîæ çíà÷íà ÷àñòèíà ïî-
çàêîíêóðñíî¿ ïðîãðàìè. Ñàì êîíêóðñ, ó
ÿêîìó ìàþòü ïðàâî áðàòè ó÷àñòü ëèøå ðå-
æèñåðè-äåáþòàíòè, ñêëàäàòèìåòüñÿ ³ç
òðüîõ êàòåãîð³é: ñòóäåíòñüê³ ô³ëüìè, ïåð-
ø³ ïðîôåñ³éí³ êîðîòêîìåòðàæí³ é ïåðø³
ïîâíîìåòðàæí³ ³ãðîâ³ ðîáîòè. Ñåðåä ïîâ-
íîìåòðàæíèõ º ô³ëüìè ïðåäñòàâíèê³â Ñåð-
á³¿, Êàíàäè, ÑØÀ, Ôðàíö³¿, ²ðàíó. Ïåðøà
ñïðîáà â ðåæèñóð³ â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî
õóäîæíèêà ²ãîðÿ Ïîäîëü÷àêà — ñòð³÷êà
“Ìåí³íè”, íà ïðåâåëèêèé æàëü, íå çìîã-
ëà âçÿòè ó÷àñòü â îñíîâíîìó êîíêóðñ³
(â÷àñíî íå ïåðåâåëè ç â³äåî- íà ê³íîïë³â-
êó, ÿê òîãî âèìàãàþòü óìîâè ì³æíàðîäíî-
ãî ôåñòèâàëþ). Çàòå ïðåäñòàâëÿòü ¿¿ ó ïà-
ðàëåëüíîìó êîíêóðñ³ — “Ïàíîðàì³ óêðà-
¿íñüêîãî ê³íî 2007-2008” (äî ñëîâà, âîíà
ñòàëà ïåðøîþ óêðà¿íñüêîþ êàðòèíîþ, ÿêà
çìàãàëàñÿ çà Ãðàí-ïð³ Ðîòòåðäàìñüêîãî ê³-
íîôåñòèâàëþ, öåíòðàëüíîãî ì³æíàðîäíî-
ãî ôîðóìó àâàíãàðäíîãî ê³íî).

Ì³æíàðîäíå æóð³ öüîãî ðîêó ðÿñí³º ÿñ-
êðàâèìè ³ìåíàìè. Éîãî î÷îëèòü âèäàòíèé

àìåðèêàíñüêèé àêòîð Àðìàíä Àññàíòå, â³-
äîìèé ãëÿäà÷àì ÿê âèêîíàâåöü ãîëîâíî¿
ðîë³ ó ô³ëüì³ Àíäð³ÿ Êîí÷àëîâñüêîãî “Îä³ñ-
ñåÿ”. Ó ñêëàä³ æóð³ òàêîæ ðîñ³éñüêà àêòðè-
ñà Àëëà Äåìèäîâà, óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê
³ ïîñòàíîâíèê Ñåðã³é ßêóòîâè÷ òà óãîð-
ñüêèé ðåæèñåð Àíäðàø Ôåñîø.

Ãðîøîâà âèíàãîðîäà, ÿêó äîäàäóòü äî
ñòàòóåòêè “Ñê³ôñüêèé îëåíü” ðåæèñåðîâ³,
ùî çäîáóäå Ãðàí-ïð³ çà íàéêðàùèé ô³ëüì
êîíêóðñíî¿ ïðîãðàìè, ñòàíîâèòèìå
$10 000. Ïåðåìîæö³ â íîì³íàö³ÿõ çà íàé-

êðàù³ ïîâíî-, êîðîòêîìåòðàæí³ òà ñòó-
äåíòñüê³ ô³ëüìè îòðèìàþòü ïî $2 500.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñí³é ïðîãðàì³ ç ðå-
æèñåðñüêèì äåáþòîì ïðè¿äå íàéïîïóëÿð-
í³øèé ìîëîäèé àêòîð ôðàíöóçüêîãî ê³íî
Ëó¿ Ãàðåëü, à ïåðøó äîêóìåíòàëüíó ðîáîòó
ïîêàæå â³äîìà ôðàíöóçüêà àðòèñòêà Ñàíä-
ð³í Áîííåð.

Êîìó öüîãî ðîêó âðó÷àòü ïî÷åñíèé ïðèç
“Çà âíåñîê ó ðîçâèòîê ñâ³òîâîãî ê³íîìèñòåö-
òâà”, íàðàç³ íåâ³äîìî. ßê çàçíà÷èâ õóäîæ-
í³é êåð³âíèê ôåñòèâàëþ Àíäð³é Õàëïàõ÷³,

ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ ôåñòèâàëþ 18
æîâòíÿ â ïàëàö³ “Óêðà¿íà” â³äáóäåòüñÿ
ïðåì’ºðà íîâî¿ ñòð³÷êè óêðà¿íñüêîãî ðåæè-
ñåðà Ðîìàíà Áàëàÿíà “Ðàéñüê³ ïòàõè”. Ô³ëüì
óæå âñòèã ïîáóâàòè íà ê³ëüêîõ ñõ³äíîºâðî-
ïåéñüêèõ ôåñòèâàëÿõ, à íà “Ê³íîøîêó-2008”
Ñåðã³ÿ Ðîìàíþêà çà ðîëü ó êàðòèí³ â³äçíà-
÷åíî â íîì³íàö³¿ “Íàéêðàùà ÷îëîâ³÷à ðîëü”.

Ïðîãðàìà ôåñòèâàëþ ì³ñòèòèìå é òàê³
çàõîäè, ÿê “Ôåñòèâàëü ôåñòèâàë³â”. Ó éî-
ãî ðàìêàõ ïðîäåìîíñòðóþòü ô³ëüìè-ó÷àñ-
íèêè ïðîâ³äíèõ ê³íîôîðóì³â ñâ³òó. Ñâîãî
“Ïàïåðîâîãî ñîëäàòà”, ÿêèé çäîáóâ Ñð³á-
íîãî ëåâà Âåíåö³àíñüêîãî ôåñòèâàëþ-2008,
ïðèâåçå Îëåêñ³é Ãåðìàí-ìîëîäøèé.

Îðãàí³çàòîðè ñïîä³âàþòüñÿ íà ïðè¿çä
ñåðáñüêîãî ðåæèñåðà Åì³ðà Êóñòóð³öè, ÿêèé
ìàº ïðåäñòàâèòè ïðîãðàìó “Ê³íî Ñåðá³¿”.
Ô³ëüì-çàêðèòòÿ “Ðóìáà” ïðîäåìîíñòðóþòü
ðåæèñåðè ³ âèêîíàâö³ ãîëîâíèõ ðîëåé Ô³î-
íà Ãîðäîí òà Äîì³í³ê Àáåëü, êîòð³ ³ç äåáþò-
íîþ ñòð³÷êîþ “Àéñáåðã” ïåðåìîãëè íà ôåñ-
òèâàë³ â 2005 ðîö³.

Ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè ðåòðîñïåêòèâó
ô³ëüì³â çà ó÷àñòþ Æàííè Ìîðî, ïðèóðî-
÷åíó äî þâ³ëåþ âèäàòíî¿ ôðàíöóæåíêè.

Îêð³ì ê³íîòåàòðó “Êè¿â”, çàõîäè â ðàì-
êàõ “Ìîëîäîñò³” â³äáóäóòüñÿ â “Æîâòí³” ³
“Ê³íîïàíîðàì³”. Òàêîæ öüîãî ðîêó “Ìîëî-
ä³ñòü” ï³äòðèìàëà ³í³ö³àòèâó Ïîñîëüñòâà Ðî-
ñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ â Óêðà¿í³ ñòîñîâíî â³ä-
çíà÷åííÿ â ðàìêàõ ôåñòèâàëþ þâ³ëåþ ãî-
ëîâíîãî ðîñ³éñüêîãî äèïëîìàòà â íàø³é
êðà¿í³ ïðåì’ºðîþ äîêóìåíòàëüíîãî ô³ëüìó
“Íàäçâè÷àéíèé ×åðíîìèðä³í”.

Óïåðøå íà ôåñòèâàë³ â³äáóäåòüñÿ
“Molodist FilmBoat Meeting”, ñïåö³àëüíèé
êîíêóðñ êî-ïðîäóêö³¿, îòîæ ìîëîä³ ê³íå-
ìàòîãðàô³ñòè çìîæóòü ïðåäñòàâèòè ïðî-
åêòè äî óâàãè ïðîäþñåð³â òà ôîíä³â, ÿê³
ô³íàíñóþòü ê³íîâèðîáíèöòâî.

Ôåñòèâàëü îá³öÿº ñòàòè ãðàíä³îçíîþ ïî-
ä³ºþ ç áàãàòüìà ñþðïðèçàìè. ×èìàëî íþ-
àíñ³â îðãàí³çàòîðè òðèìàþòü ó ñåêðåò³. Ñêà-
æ³ìî, ïðî òå, áóö³ìòî äî Êèºâà ìîæå ïðè-
¿õàòè ñàìà Æàííà Ìîðî. ² òîä³ çàïèòàííÿ,
êîìó äàäóòü ïî÷åñíèé ïðèç “Çà âíåñîê”,
â³äïàäå ñàìå ñîáîþ

Àñ³ÿ Àõàò ºäíàº ïðèñòðàñòü 
³ êëàñèêó
Ï³ñëÿ äâîð³÷íî¿ ïåðåðâè ñòàðòóº 
âñåóêðà¿íñüêèé òóð ñï³âà÷êè
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

12 жовтня в Києві відб деться
перший сольний онцерт Асії
Ахат рам ах все раїнсь о о
т р "Пристрасть, поро і с рип-
а". Вист п співач и с прово-
дж є симфонічний ор естр. У
онцерті візьм ть часть вихо-
ванці дитячо о б дин , отрі за-
співають фіналі разом з Асією
Ахат. Можливо, ияни поч ють на
цьом онцерті зв чання ле ен-
дарної с рип и Страдіварі.

Íàö³îíàëüíèé ïàëàö ìèñòåöòâ “Óêðà-
¿íà” ñòàíå ñòàðòîâèì ìàéäàí÷èêîì äëÿ
âñåóêðà¿íñüêîãî òóðó Àñ³¿ Àõàò “Ïðè-
ñòðàñòü, ïîðîê ³ ñêðèïêà”. Îñíîâîþ ïðî-
ãðàìè ñòàíóòü êîìïîçèö³¿ ç íîâî¿ ïëàò³â-
êè ñï³âà÷êè “Àíãåëè íå êóðÿòü”. Âèñòóï
ñóïðîâîäæóâàòèìå çá³ðíèé ñèìôîí³÷íèé
îðêåñòð. Äî ñëîâà, âèíÿòêîâî ÷îëîâ³÷èé.
Íà ñöåí³ çâó÷àòèìóòü “æèâöåì” ñêðèïêè,
â³îëîí÷åëü, êîíòðàáàñ ³ êëàâåñèí. Êð³ì õ³-
ò³â Àñ³¿ Àõàò “Ïðèíöèï Ìàòà Õàð³”,
“Ìàé”, “Äóøà áîë³ëà” ó êëàñè÷í³é îáðîá-

ö³, ïóáë³êà ïî÷óº òâîðè Àíòîí³î Â³âàëüä³
òà Éîãàííà Ñåáàñòüÿíà Áàõà.

Êëàñè÷í³ òâîðè òà îðêåñòðîâèé ñóïðîâ³ä —
ñàìå òå, ùî íèí³ äî äóø³ ñï³âà÷ö³. Âîíà ïëà-
íóº çàïèñàòè ³íñòðóìåíòàëüíèé àëüáîì, çáó-
äîâàíèé íà êëàñè÷íèõ êîìïîçèö³ÿõ.

Øîó ñòâîðþâàòèìóòü íåçâè÷í³ äåêîðàö³¿,
ôàíòàñòè÷íèé îäÿã òà ìàéñòðè ñó÷àñíîãî
òàíöþ áàëåòó “Ôð³äîì”. ×îëîâ³ê³â íå çàëè-
øèòü áàéäóæèìè äóåò á³ëÿâîê ç äóåòó “69”.
Ä³éñòâî çðåæèñîâàíå ïðîäþñåðîì Äìèòðîì
Öèïåðäþêîì, ÿêèé ï³äãîòóâàâ äî êîíöåðòó
êîíöåïòóàëüíèé â³äåîðÿä.

“Õî÷åòüñÿ ïîäàðóâàòè ðàä³ñòü, òâîð÷³ñòü
òà ïðîôåñ³îíàë³çì”, — òàê âèñëîâèëà Àñ³ÿ
Àõàò ñâ³é íàñòð³é íàïåðåäîäí³ òóðíå.

Íà ñîëüíèé êîíöåðò Àñ³ÿ Àõàò çàïðîñèëà
âèêëàäà÷à Ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ ç Í³ööè, äå
âîíà ñòàæóâàëàñÿ, ïðîôåñîðà Ìàðñåëüñüêî¿
êîíñåðâàòîð³¿ òà äèðèãåíòà Ìàðñåëüñüêîãî
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó Ô³ë³ïà Áð³äà. Â³äî-
ìî, ùî ó ïðèâàòí³é êîëåêö³¿ éîãî äðóãà º
ñêðèïêà âèäàòíîãî ìàéñòðà Ñòðàä³âàð³. Íè-
í³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ïðèâåçåííÿ ðà-
ðèòåòó íà âèñòóï óêðà¿íñüêî¿ âèêîíàâèö³, ç
âëàñíèêîì ñêðèïêè âåäóòü ïåðåãîâîðè. Òà-
ê³ ö³íí³ åêñïîíàòè çáåð³ãàþòüñÿ â ìóçåÿõ òà
ïðèâàòíèõ êîëåêö³ÿõ, ³ äàþòü ¿õ ìóçèêàíòàì
ëèøå ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ. Ìàëî òîãî,
ðàðèòåòè ïîòðåáóþòü äîäàòêîâî¿ îõîðîíè.

Äî âñåóêðà¿íñüêèõ ãàñòðîëåé êîìàíäà Àñ³¿
Àõàò ãîòóâàëàñÿ ìàéæå äâà ðîêè. Ñïî÷àòêó
òóð çáèðàëèñÿ ïðèñâÿòèòè áîðîòüá³ ç äèòÿ-
÷îþ íàðêîìàí³ºþ ³ íàçâàòè éîãî “Ìè îáè-
ðàºìî æèòòÿ”. Çãîäîì êîíöåïö³þ äåùî çì³-
íèëè. À âò³ì, ï³äòðèìêà ä³òåé-ñèð³ò çàëèøè-
ëàñÿ ïð³îðèòåòíîþ. Â êîæíîìó ì³ñò³ — Îäå-
ñ³, Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Õàðêîâ³, Äîíåöüêó,
Çàïîð³ææ³, Êðèâîìó Ðîç³, Ëóãàíñüêó, ×åð-
êàñàõ, Ñóìàõ òà ×åðí³ãîâ³ — äî âèñòóïó çà-
ëó÷àòèìóòü ä³òåé ç ì³ñöåâèõ äèòÿ÷èõ áóäèí-

ê³â-³íòåðíàò³â. Âîíè íå ëèøå çìîæóòü ïî-
áóâàòè íà êîíöåðò³, à é âèêîíàþòü ðàçîì ³ç
Àñ³ºþ Àõàò ô³íàëüíó êîìïîçèö³þ “ßêùî
ëþáîâ”.

Çàïðîøåííÿ ä³òåé-ñèð³ò íà êîíöåðò óæå
ñòàëè äîáðîþ òðàäèö³ºþ Àñ³¿ Àõàò. Ó òàêèé
ñïîñ³á âîíà íàìàãàºòüñÿ ïðèâåðíóòè óâàãó äî
íàãàëüíî¿ ïðîáëåìè òà ïîäàðóâàòè ä³òÿì ïî-
çèòèâí³ åìîö³¿. ßê ðîçïîâ³ëà ñï³âà÷êà, íà-
â³òü òðàïëÿëèñÿ âèïàäêè, êîëè ãëÿäà÷³ óñè-
íîâëþâàëè ñèð³ò

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

38-й Міжнародний інофестиваль
"Молодість", я ий щорічно додає
яс равих барв дощовій иївсь ій
осені, відб деться з 18 до 26
жовтня. За традицією іль ох
останніх ро ів, і поза он рсн
про рам , і стріч и, що зма аю-
ться за на ороди, змож ть поди-
витися не лише іно рити и та
члени ж рі, а й прості лядачі.

Х дожній ерівни фестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі втомився від запитань, хто зі світових
зіро приїде цьо о ро . Він на олош є: «Молодість» — це перед сім фор м молодих митців, що
від риває нові імена

Асія Ахат вже отова дар вати себе лядачам

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



Хрещатик  8 жовтня 2008 ССППООРРТТ 1133

Ì³öíèé áàëêàíñüêèé ãîð³øîê
Ôóòáîëüíà çá³ðíà Óêðà¿íè ö³º¿ ñóáîòè ç³ãðàº ç õîðâàòàìè â³äá³ðêîâèé ìàò÷ 
÷åìï³îíàòó ñâ³òó—2010
Â’ÿ÷åñëàâ ÊÓÖÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Найближчої с боти націо-
нальна збірна У раїни з
ф тбол зі рає Хар ові
відбір овий матч чемпіона-
т світ -2010 проти оман-
ди Хорватії. За словами
оловно о тренера нашої
збірної Оле сія Михайли-
чен а, хорватсь а др жина
сповід є с часний ф тбол
із притаманними швид о-
стями. Ф тболісти добре
взаємороз міються на полі
та мають бійцівсь ий ха-
ра тер. Саме завдя и цим
я остям бал анці пере ра-
ли збірн Німеччини на Єв-
ро-2008. Утім, раїнці на-
лаштовані лише на пере-
мо .

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî òðåíåðà
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè Îëåêñ³ÿ Ìèõàé-
ëè÷åíêà, ïðî âàæëèâ³ñòü ö³º¿ çó-
ñòð³÷³ çàéâèé ðàç íå òðåáà é ãîâî-
ðèòè. Âîäíî÷àñ, ïàí Ìèõàéëè÷åí-
êî ââàæàº, ùî ïîºäèíêè â³äá³ðêî-
âîãî òóðí³ðó âçàãàë³ íå ìîæíà ïî-
ä³ëÿòè íà âàæëèâ³ é íå íàäòî âàæ-
ëèâ³: “ßê ãðà, íàïðèêëàä, ç òèì æå
Êàçàõñòàíîì, òàê ³ çóñòð³÷ ³ç Õîð-
âàò³ºþ ìàþòü îäíàêîâó î÷êîâó âà-
ãó íà øëÿõó äî âèêîíàííÿ ïîñòàâ-
ëåíîãî ïåðåä íàìè ó â³äáîð³ çàâ-
äàííÿ. Â³äòàê, íà êîæåí ïîºäè-
íîê ïåðåä íàìè ñòîÿòü êîíêðåòí³
ö³ë³. Ó ìàò÷³ ç õîðâàòàìè äëÿ íàñ

âàæëèâî íå ëèøå ïðîäåìîíñòðó-
âàòè çì³ñòîâíó ãðó, àëå é äîñÿãòè
ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó”.

Íà ìàò÷ ïðîòè çá³ðíî¿ Õîðâàò³¿
Îëåêñ³é Ìèõàéëè÷åíêî âèêëèêàâ
ïåðåâ³ðåíèõ á³éö³â, óò³ì º é äâà
íîâà÷êè — 24-ð³÷íèé ãîëê³ïåð
êè¿âñüêîãî “Äèíàìî” Ñòàí³ñëàâ
Áîãóø òà ï³âçàõèñíèê õàðê³âñüêî-
ãî “Ìåòàë³ñòà” Âàëåíòèí Ñëþñàð.
Íà äóìêó ïàíà Ìèõàéëè÷åíêà,
ìîëîäèé äèíàì³âñüêèé ñòðàæ âî-
ð³ò äåìîíñòðóº ð³âåíü ãðè, ÿêèé

â³äïîâ³äàº çá³ðí³é: “Õî÷åìî ïî-
äèâèòèñÿ éîãî, øàíñè ç³ãðàòè ó
íüîãî º. Àëå íèí³ ãîâîðèòè ïðî
ÿêèéñü ñêëàä íàäòî ðàíî. Ùîäî
Ñëþñàðÿ, òî Âàëåíòèíà ÿ çíàþ
ùå ç òèõ ÷àñ³â, ÿê â³í òðåíóâàâñÿ
â êè¿âñüêîìó “Äèíàìî”. Ìåí³
äîáðå â³äîì³ éîãî ëþäñüê³ òà ïðî-
ôåñ³éí³ ÿêîñò³. Ñâîºþ ãðîþ â³í
çàñëóæèâ âèñòóïàòè â íàö³îíàëü-
í³é çá³ðí³é. Íàñê³ëüêè öå éîìó
âäàñòüñÿ, ïîêàæå ÷àñ”. Ì³æ òèì,
â óêðà¿íñüê³é êîìàíä³, íå îá³é-

øëîñÿ é áåç âòðàò, çîêðåìà, ÷å-
ðåç òðàâìó íå ãðàòèìå íàïàäíèê
“Äèíàìî” Àðòåì Ì³ëåâñüêèé.

Ùîäî çá³ðíî¿ Õîðâàò³¿, òî ñë³ä
çàçíà÷èòè, ùî á³ëüø³ñòü ¿¿ ãðàâö³â
âèñòóïàþòü ó ïðîâ³äíèõ ºâðîïåé-
ñüêèõ ÷åìï³îíàòàõ, à íàñòàâíèêà
êîìàíäè Ñëàâåíà Á³ëè÷à ââàæàþòü
îäíèì ³ç íàéïåðñïåêòèâí³øèõ òðå-
íåð³â ñâ³òó. Õîðâàòè âïðîäîâæ
îñòàíí³õ ðîê³â äåìîíñòðóþòü ÿñ-
êðàâèé, âèäîâèùíèé ôóòáîë. Óò³ì,
äâà ñòàðòîâ³ ìàò÷³ â³äáîðó äî ÷åì-

ï³îíàòó ñâ³òó 2010 ðîêó äëÿ õîðâà-
ò³â ñêëàëèñÿ ïî-ð³çíîìó. ßêùî ó
ïåðø³é çóñòð³÷³ áàëêàíö³ íå ìàëè
æîäíèõ ïðîáëåì ³ç êàçàõàìè — 3:0,
òî ó äðóãîìó ìàò÷³ ì³ñöåâà òîðñè-
äà áóëà á³ëüø í³æ ðîç÷àðîâàíà. Ùå
á ïàê! ̄ õí³ óëþáëåíö³, ó ð³äíèõ ñò³-
íàõ, áóëè áèò³ êîìàíäîþ Àíãë³¿ —
4:1. Êîìåíòóþ÷è òàêèé äåùî íå-
ñïîä³âàíèé ðåçóëüòàò, ïàí Ìèõàé-
ëè÷åíêî çàçíà÷èâ: “Ââàæàâ, ùî
Õîðâàò³ÿ ç³ãðàº íà âèùîìó ð³âí³.
Àëå â ãð³ ïðîòè áðèòàíö³â ÿ ïîáà-
÷èâ äåùî ³íøó êîìàíäó, í³æ î÷³-
êóâàâ. Íå çíàþ, ùî òàì ó íèõ òðà-
ïèëîñÿ”

ÁÊ “Êè¿â” âèðèâàº ïåðåìîãó 
ó “âàë³äîëüíîìó” ïîºäèíêó ïðîòè
ÁÊ “Äîíåöüê”
Ó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íñüêî¿ áàñêåòáîëüíî¿ ë³ãè ñòîëè÷íèé “Áóä³âåëüíèê” 
ñòàðòóº ç äâîõ ïîðàçîê

Ïåðøèìè íà ïàðêåòè áàñêåò-
áîëüíèõ çàë³â âèéøëè ïðåäñòàâ-
íèêè ÓÁË, àëå ïî÷àòè õîò³ëîñÿ á
ç ïîºäèíêó çà ó÷àñòþ ÁÊ “Êè¿â”.
Ïðè÷èíà ïðîñòà — ïðåäñòàâíèêè
Ñóïåðë³ãè, íà â³äì³íó â³ä êëóá³â
Óêðà¿íñüêî¿ áàñêåòáîëüíî¿ ë³ãè,
ìàòèìóòü ïðàâî âèñòóïàòè â ºâðî-
êóáêàõ.

Ñòàðòîâ³ ïîºäèíêè äëÿ áàãàòüîõ
êëóá³â ó áóäü-ÿêîìó ³ãðîâîìó âè-
ä³ ñïîðòó ñêëàäàþòüñÿ íåïðîñòî.
Íå ñòàâ âèíÿòêîì ³ ïîºäèíîê áàñ-
êåòáîëüíèõ êëóá³â “Êè¿â” — “Äî-
íåöüê”. Ï³ñëÿ ïåðøî¿ ïîëîâèíè
ãðè “âîâêè” âèãðàâàëè ç ð³çíèöåþ

ó 17 î÷îê, çäàâàëîñÿ, í³ùî íå çà-
âàäèòü ¿ì äîâåñòè ãðó ïðîòè äåáþ-
òàíòà äî ëåãêî¿ ïåðåìîãè. Ç öèì
áóëè íåçãîäí³ äîíå÷÷àíè, ÿê³ çà-
âîëîä³ëè ³í³ö³àòèâîþ, ïî÷àëè ðî-
áèòè ï³äáîðè íà ÷óæîìó ê³ëüö³,
çàê³í÷óþ÷è àòàêè äðóãèì òåìïîì,
âëó÷íèìè êèäêàìè, ³ çà òðè õâè-
ëèíè âèéøëè âïåðåä íà îäíå î÷-
êî. Äàë³ áóëà “âàë³äîëüíà” ê³íö³â-
êà, àïîãååì ÿêî¿ ñòàëè îñòàíí³ äå-
ñÿòü ñåêóíä îñíîâíîãî ÷àñó. Êëåé
Òàêêåð îòðèìàâ ì’ÿ÷ ³ç-çà áîêî-
âî¿ ë³í³¿, ïðîéøîâ óïåðåä ³ ðàçîì
³ç ñèðåíîþ ñïðÿìóâàâ êóëþ â ê³ëü-
öå äàëüí³ì êèäêîì! Ïåðåìîãà 

ÁÊ “Êè¿â” ç ðàõóíêîì 70:67 (íàé-
ðåçóëüòàòèâí³ø³ Êëåé Òàêêåð —
18, Ï³ Äæåé Òàêêåð — 19).

Ñòîëè÷íèé “Áóä³âåëüíèê” ñâî¿
ïåðø³ ìàò÷³ â ÷åìï³îíàò³ ÓÁË
ìàâ ïðîâîäèòè âäîìà, àëå ÷åðåç
íåãîòîâí³ñòü çàëó, ÿêèé äîáóäî-
âóþòü íà ì³ñö³ êîëèøí³õ êîðò³â
ñïîðòêîìïëåêñó “Ìåðèä³àí”, áóâ
çìóøåíèé ñòàðòóâàòè íà âè¿çä³.

Ñòàðò ó ïåðøîñò³ â³äâåðòî íå
âäàâñÿ — “Áóä³âåëüíèê” çàçíàâ
ïîðàçêè ÿê ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó,
òàê ³ â Çàïîð³ææ³. Â ì³æñåçîííÿ
ñêëàä êè¿âñüêîãî êëóáó ìàéæå
ïîâí³ñòþ çì³íèâñÿ, à ó äí³ïðÿí
ê³ñòÿê êîìàíäè çáåð³ãñÿ. Ãîñïî-
äàð³â ìàéäàí÷èêà ó çâ’ÿçêó ç öèì
ââàæàëè ôàâîðèòàìè ïîºäèíêó.
Òèì äèâí³øå, ùî “áóä³âåëüíèêè”
íà ïî÷àòêó äðóãî¿ ïîëîâèíè ãðè
ïîâåëè â ðàõóíêó ç ð³çíèöåþ â 10
î÷îê. “Äí³ïðó” âñå æ òàêè âäàëî-
ñÿ éîãî çð³âíÿòè, à äàë³ ïî÷àëèñÿ
“íåðâîâ³ êàðóñåë³”, êîëè ñóïåð-
íèêè ïî ÷åðç³ âèõîäèëè âïåðåä.
Ôàòàëüíîþ äëÿ êèÿí âèÿâèëàñÿ
îñòàííÿ õâèëèíà. Çà òðèäöÿòü ñå-
êóíä äî çàê³í÷åííÿ ÷âåðò³ Àíäåð-
ñîí çàáèâ 2+1, Ìåðð³ò çð³âíÿâ ðà-
õóíîê, àëå îñòàííÿ àòàêà áóëà çà

äí³ïðÿíàìè — ïðàêòè÷íî ³ç ñèðå-
íîþ ì’ÿ÷ ó ê³ëüöå “Áóä³âåëüíè-
êà” â³äïðàâèâ Ëàçàð³ é ïðèí³ñ ñâî-
¿é êîìàíä³ ïåðåìîãó 92:90 (Àíäåð-
ñîí — 35, Óåçåðñ — 22).

×åðåç äâà äí³ ó ãð³ ³ç çàïîð³çü-
êèì “Ôåððî-ÇÍÒÓ” íàñòàâíèê
“Áóä³âåëüíèêà” Á³ëë Ìàããàð³ò³
çðîáèâ ñòàâêó íà êèäêè ç ñåðåä-
íüî¿ ³ äàëåêî¿ äèñòàíö³¿, íå çàáó-
âàþ÷è ³ ïðî àòàêè ç-ï³ä ê³ëüöÿ.
Çàãàëîì áîðîòüáà áóëà ð³âíîþ, à
â³äðèâ êîæíî¿ ç êîìàíä íå ïåðå-
âèùóâàâ 5-6 î÷îê. ² çíîâó “Áóä³-
âåëüíèê” ïðîãðàâ ê³íö³âêó çóñòð³-

÷³ — ë³êâ³äóâàòè â³äñòàâàííÿ ó
ï’ÿòü î÷îê, çäîáóòå ñóïåðíèêîì
çà ï³âòîðè õâèëèíè äî ñèðåíè,
áàñêåòáîë³ñòè ñòîëè÷íîãî êëóáó
íå çìîãëè. Ðåçóëüòàò — ïåðåìî-
ãà “Ôåððî-ÇÍÒÓ” ç ðàõóíêîì
92:85 (Ñ. Áàëàøîâ — 24, Ç³ììåð-
ìàí, Ìåðð³ò — ïî 20).

Ó íàñòóïíîìó òóð³ “Êè¿â” ç³-
ãðàº íà âè¿çä³ 11 æîâòíÿ ïðîòè
ÌÁÊ “Ìèêîëà¿â”, à “Áóä³âåëü-
íèê” ïðîâåäå ãîñòüîâ³ ïîºäèíêè
ïðîòè ëüâ³âñüêî¿ “Ïîë³òåõí³êè”
(10 æîâòíÿ) òà ³âàíîôðàíê³âñüêèõ
“Ãðèôîí³â” (12 æîâòíÿ)

Ф тболісти збірної У раїни перед рою із хорватами трен ються завзято

Оле сій МИХАЙЛИЧЕНКО,
оловний тренер збірної У ра-
їни:
— У нашій сит ації важлива
ожна ра. Я що ми ставимо пе-
ред собою задачі, то треба ста-
вити їх на ожн р . Нам д же
важливо, я продемонстр вати
арн р , та і дося ти рез льта-
т . С перни ів не можна розділя-
ти на он рентів і не он рен-
тів — ожном матчі треба ста-
вити ма симальні задачі і до цьо-
о пра н ти. Безперечно, для хор-
ватів є плюсом той фа т, що во-
ни брали часть фінальній час-
тині Євро-2008. Але з іншо о бо-
, в нас є равці, я і вист пали в

чвертьфіналі чемпіонат світ , ви-
равали Лі чемпіонів, К бо
УЄФА та С пер бо . Та що в
цьом плані ми не пост паємося
хорватам. У раїнсь а оманда теж
не просто віточ и нюхає.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Саша ОБРАДОВИЧ, оловний тренер БК “Київ”:
— Ле о давати б дь-я і оментарі, оли ти вийшов рі перемож-

цем. Проте я не с аж , що повністю задоволений діями своєї оманди.
Після вели ої перерви ми втратили ритм ри: недостатньо а ресивно
відпрацьов вали в захисті, не ор аніз вали жодно о прорив , б ли па-
сивні в нападі. Хоча, зізнаюся, я і не че ав, що сьо одні продемонстр -
ємо бездо анний бас етбол. У цій рі ми зробили ба ато помило . По-
в’язані вони лише з тим, що моїх підопічних не б ло достатньо час ,
щоб знайти належне взаємороз міння. Крім то о, ви онавці, я і б ли за-
діяні в національних збірних, дещо стомлені. Проте все це лише питан-
ня час , і повірте, з ожним днем ми робитимемо все, щоб про рес -
вати.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Шан вальни и раїнсь о о чоловічо о бас етбол до-
че алися дов ожданої події — старт ново о сезон .
Він, я відомо, вперше б де незвичним, ос іль и вісім-
надцять л бів провед ть два різні чемпіонати — в С -
перлізі (8 л бів) та новоствореній У раїнсь ій бас ет-
больній лізі (10 оманд). Столичні л би "Київ" та "Б -
дівельни " ратим ть різних зма аннях, том ласо о
шматоч а, иївсь о о дербі, вболівальни и, на жаль,
не доче аються.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Гороскоп киянина 
на 8 жовтня

Сьо�одні� ми� можемо� �спішно� продемонстр�вати� всю� ба�ато-

�ранність� ділової� вдачі,� сяйн�ти� пра�тицизмом,� �осподарсь�им

хистом.�Емоціям�зась!�Вписатися�в��армонійні��осмічні�ритми�дня

с�дилося�лише�особам,���я�их�слова�не�розходяться�з�ділом,��отрі

здатні�все�детально�прорах�вати�з�прицілом�на�майб�тнє�і�дати

поштовх��лобальним�про�рамам,�я�і�принес�ть�вели�ий�приб�то�,

поліпшать�доброб�т,�позитивно�вплин�ть�на��ар’єрне�сходження,

бізнес�та�сімейне�процвітання.�Ува�а!�Право�на�життя�мають�ли-

ше�неза�інчені�справи,�що�потреб�ють�завершально�о�етап�,�“ви-

страждані”�зад�ми�та�ідеї,�я�і�раніше�заплан�вали�і�тепер�може-

те�їх�здійснити.

ОВНИ,�не�дистанцюйтеся,�а�ближче�подр�жіться�з��ерівним�персона-

лом.�Приязні�стос�н�и,��міння�вчасно�шепн�ти�на�в�хо�шеф��потрібн�

інформацію�—�запор��а�сл�жбово�о�та�матеріально�о�рост�.�

ТЕЛЬЦІ,�не�“блеф�йте”.�В�робочом��офісі�вас�очі��є�чимало�роботи.

Б�дете� поводитися� з�хвало,� пор�ш�вати� тр�дов�� дисциплін�,� терміни

ви�онання�завдань,�роботодавці�за�р�тять��ай�и,�попри�їхнє�др�жнє�став-

лення�до�вас.

БЛИЗНЯТА,�не�нама�айтеся�заїхати�на�ч�жій�спині�в�рай.�Сподівання

на�бла�а�лопн�ть,�я��мильні�б�льбаш�и,�ліпше�тр�діться�з�творчим�во-

�ни�ом.�Професійна�сфера�—�місце,�де�роз�риваються�таланти,� “роз-

�онсервов�ються”�пласти�обдар�вань,�пам’ятайте:�т�т�пі��вашо�о�д�хов-

но�о�злет��з�2007�до�2010�ро��.�

РАКИ,�я�що�вас�терзають�протиріччя,�допі�ає��онфлі�тний�д�х,�б�дь-

я�им�чином��тримайтеся�від�биття��орш�ів.�Апелюйте�до�совісті�і�чиніть

та�,�я��вона�під�аз�є,�то�ваш�Божий�с�ддя,�поводир�і�захисни�.

ЛЕВИ,�вам�с�дилося�взяти�реванш���тр�дових�пере�онах�за��мови,�що

підлашт�єтеся�під�вимо�и�реалій�сьо�одення.�Дійсність�захоплююча�і�не-

передбачлива,�і�саме�вона�ди�т�є�правила,�за�я�ими�потрібно�“танцю-

вати”,�аби�не�збитися�з�правильно�о���рс�.�

ДІВИ,�поді�м�поп�лярності�до�ваших�посл��.�Т�т�ви�бла�ородні�та�чарівні

лицарі,�де�можете�сяйн�ти�харизмою,�наповнити�серце�взаємним��охан-

ням,�створити�щось�пре�расне,�здив�вавши�світ�талантом.�Дерзайте!�

ТЕРЕЗИ,�займіться�хатніми�справами.�Опанов�йте�роль�дбайливо�о

�осподаря.�До��інця�ро���вам�потрібно�звити�сімейне��ніздо,�перетво-

рити�рідний�дім�на�чаш��щастя�та�матеріально�о�ба�атства.�Творець�д�-

же�пі�л�ється�за�ваше�бла�опол�ччя,�посилаючи�все�для�сво�о�пест�на.

СКОРПІОНИ,�дов�ола�вас�а�ра�се�с�ально�о�ма�нетизм�.�Спо��шай-

те�жертви�захоплень�із�любов’ю�в�серці.�

СТРІЛЬЦІ,��ер�йтеся�золотим�правилом:�“доро�а�риб�а�—�смачна�юш-

�а”.�С��питися,�розмінюватися�на�дрібниці�вам,�вольовим�авторитетним

особам,�не��одиться.�Цьо�о�ро���ви�птах�висо�о�о�польот�,�тож��райте

по-�р�пном�,�присл�хаючись�до�вн�трішньо�о��олос�,�аналіз�ючи�мин�-

ле�та�“під�аз�и”��осмос��саме�вдома.�Тоді�одержите�все,�що�захочете.

КОЗОРОГАМ слід� ц�п�о� триматися� за� �ар’єрне� �рісло.� Кон��ренти

вас�мож�ть�“підсидіти”,�незважаючи�на�презентабельність�і�впливовість.

Переб�вайте�на�хвилі�взаємопідтрим�и�з�людьми,�тоді�не�підете�на�дно.

ВОДОЛІЇ,� зачаїться.� Вам� слід� діяти� таємно,� дотрим�ючись� �он-

фіденційності,�хочете�реаліз�вати�бажання�(вони�від�Бо�а!)�—�домовляй-

теся�тихо,�аби�вас�ніхто�не�розсе�ретив,�бо�тоді�все�полетить�ш�ереберть.�

РИБИ,���вас�неофіційний�лідерсь�ий�тит�л,�тримаєте�р����на�п�льсі

�оле�тивно�о� настрою,� товариші� вас� обожнюють.�Це� �ні�альна�мож-

ливість�проявити�себе,�розірвати��айдани��онсервативних��мовностей.

Небеса�вима�ають�від�вас�нетрадиційних��ро�ів,�втілення�ори�інальних

творчих�ідей�в�ім’я�Про�рес�.�Тов�ти�вод��в�ст�пі�заради��омпроміс��вам

заборонено!��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�
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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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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ІНФОРМАЦІЯ

ре�іонально�о�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв�

щодо�проведення��он��рс��на�право�оренди�державно�о�майна

Назва� об’є�та� оренди� і� йо�о

місцезнаходження:

1.�Частина�приміщення�за�альною

площею�116,0�м2,�я�е�знаходиться�на

п’ятом�� поверсі,� та� розташоване� за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Обсерваторна,

25� і� переб�ває� на� балансі�ДП� “ДСВ

“Техні�а”;�Почат�овий�розмір�місяч-

ної� орендної� плати� становить

2649,17��рн�(базовий�місяць�роз-

рах�н���—�серпень�2008�р.,�мета

ви�ористання�—�розміщення�видав-

ництва�др��овано�о�засоб��масо-

вої�інформації�та�видавничої�про-

д��ції,�що�видається� ��раїнсь�ою

мовою.).�Ор�ан��повноважений��п-

равляти�об’є�том�оренди�—�Дер-

жавний� �омітет� телебачення� і

радіомовлення�У�раїни.

У�подальшом��орендна�плата�підля-

�ає��ори��ванню�на�щомісячні�інде�си

інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он-

��рс�:

� найбільший�запропонований�розмір

місячної�орендної�плати;

� �омпенсація��оштів�за�ви�онан��не-

залежн��оцін���замовни���оцін�и;

� ��ласти� з� балансо�трим�вачем

орендовано�о�майна� до�овір� про

відш�од�вання�витрат�балансо�три-

м�вача�на��тримання�орендовано�о

майна�та�надання��ом�нальних�по-

сл���орендарю;

� стро��оренди�2�ро�и�11�місяців;

� переможець��он��рс��зобов’язаний

надати� �з�оджений� з�балансо�три-

м�вачем�висново��про�стан�майна�на

момент���ладення�до�овор��оренди;

� �� повном�� обсязі� ви�он�вати� зо-

бов’язання� зазначені� �� до�оворі

оренди;

� продовження� термін�� дії� до�овор�

оренди�з�дозвол��ор�ан���правління;

� на�підтвердження�зобов’язання�і�на

забезпечення�йо�о�ви�онання�пере-

можець��он��рс��повинен�сплатити

завдато�� в� потрійном��розмірі� за-

пропонованої� ним� с�ми� місячної

орендної�плати�на�розрах�н�овий�ра-

х�но��відділ��державно�о��азначей-

ства�за�місцем�розташ�вання�об’є�та

оренди�протя�ом�10-и�днів�з�момен-

т����ладення�до�овор��оренди.

Для� �часті� в� �он��рсі� �часни�� �он-

��рс�� подає� на� роз�ляд� �он��рсної

�омісії�та�і�матеріали:

1.�Заяв��про��часть����он��рсі�та

до��менти,� я�і� визначені� на�азом

Фонд��державно�о�майна�У�раїни�від

14.11.2005� р.�№2975� “Про� затверд-

ження�Перелі���до��ментів,�я�і�пода-

ються�орендодавцеві”,�а�саме:

- заява�про�намір� �зяти�в�оренд�

майно,�що�належить�до�державної

власності,� із� зазначенням�найме-

н�вання,�місцезнаходження�(місця

проживання)� та� платіжних� ре�-

візитів� заявни�а,� інформація�про

за�альн��площ��об’є�та�оренди;

- нотаріально� посвідчена� �опія

свідоцтва�про�внесення�с�б’є�та

видавничої�справи�до�державно-

�о�реєстр��видавців,�ви�отівни�ів

і� розповсюдж�вачів� видавничої

прод��ції;

- прое�т�до�овор��оренди�об’є�та�з

розрах�н�ом�орендної�плати,�із�вра-

х�ванням�зобов’язань�(пропозицій)

щодо�ви�онання��мов��он��рс�.

2. Відомості�про��часни�а��он-

��рс�:

а) для��часни�ів,�я�і�є�юридичними

особами:

- посвідчені�нотарі�сом��опії��ста-

новчих�до��ментів�(стат�т��та��с-

тановчо�о�до�овор��(��разі�звер-

нення� �осподарсь�о�о� товарист-

ва�із�заявою�про�оренд�);�свідоц-

тва� про� державн�� реєстрацію;

довід�а� ор�ан�� статисти�и� про

в�лючення�орендаря�—�юридичної

особи�до�ЄДРПОУ;��опія�свідоц-

тва�про�реєстрацію�платни�а�по-

дат���на�додан��вартість�(форма

N�2-р);��опія�довід�и�про�взяття�на

облі�� платни�а� подат��;� �опія

ліцензії�на�здійснення�юридичною

особою�о�ремо�о�вид��діяльності

(за�наявності�та�о�о);

- до��менти,�що� посвідч�ють� по-

вноваження� представни�а�юри-

дичної�особи;

- відомості�про�фінансове�станови-

ще�(платоспроможність)��часни�а

�он��рс�� з� �рах�ванням� дебі-

торсь�ої�і��редиторсь�ої�забор�о-

ваностей;

- довід���від��часни�а��он��рс��про

те,�що�щодо�ньо�о�не�пор�шено

справ��про�бан�р�тство;

б) для� �часни�ів,� я�і� є� фізичними

особами:

- �опію� до��мента,� що� посвідч�є

особ���часни�а��он��рс��(паспорт

(стор.�1,�2,�11)�тощо),�або�належ-

ним� чином� оформлен�� довіре-

ність,�видан��представни���фізич-

ної�особи,��опію�ідентифі�аційно-

�о��од��(та�ож�для�фізичних�осіб,

я�і� не� є� с�б’є�тами� підприєм-

ниць�ої�діяльності),�свідоцтво�про

реєстрацію� фізичної� особи� я�

с�б’є�та� підприємниць�ої� діяль-

ності,�свідоцтво�про�сплат��єдино-

�о� подат��� або� свідоцтво� про

реєстрацію� платни�а� ПДВ� (но-

таріально�посвідчені);

- де�ларацію�про�доходи;

3. Додат�ові�пропозиції�до�до�о-

вор��оренди�(в�разі�наявності).

Заяви�та�до��менти�на��часть����он-

��рсі�приймаються�протя�ом�20��ален-

дарних�днів�з�дати�оп�блі��вання�в��а-

зеті�“Відомості�приватизації”�до�16.00

останньо�о�дня�(�імната�215),�за�адре-

сою:� 01032,�м.� Київ,� б�л.�Шевчен�а,

50-Г,� ре�іональне� відділення�Фонд�

державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв�,

в��онверті�з�написом�“на��он��рс”,�за-

печатаном��печат�ою��часни�а��он��р-

с��(для�фізичних�осіб,�в�разі�наявності)

із�зазначенням�назви��часни�а��он��р-

с��та�об’є�та�оренди�(адреса,�площа,

балансо�трим�вач).

Кон��рс�б�де�проведено�о�15.00�на

22-й��алендарний�день�після�оп�блі��-

вання�в��азеті�“Відомості�приватизації”

за� адресою:�м.�Київ,�б�л.�Шевчен�а,�

50-Г,� ре�іональне� відділення� ФДМ

У�раїни�по�м.�Києв�,��імната�№�103.

Додат�ов��інформацію�можна�от-

римати���відділі���ладення�до�оворів

оренди�державно�о�нер�хомо�о�май-

на�РВ�ФДМУ�по�м.�Києв��або�за�тел.

(044)�234-86-82.

ІНФОРМАЦІЯ�

ре�іонально�о�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв�

щодо�проведення��он��рс��на�право�оренди�державно�о�майна

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає� Чов�ан�Оле�сандра�Ві�торовича� в

я�ості� відповідача� по� цивільній� справі�№�2-

4890/2008�ро���за�позовом�Чов�ан�Світлани

Петрівни,�Чов�ан�Віталія�Оле�сандровича�до

Чов�ан�Оле�сандра�Ві�торовича,�3-тя�особа:

Оболонсь�а� районна� �� м.� Києві� державна

адміністрація�про�визнання�особи�та�ою,�що

втратила� право� �орист�вання� жилим� при-

міщенням� �вартирою� �� с�дове� засідання� на

13�жовтня�2008�ро���о�12.30.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а�2-Є,

�аб.�18.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�особи

я�а�бере� �часть� �� справі,� предбачені� ст.� ст.

169,�170�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Л.В.�Шевчен�о

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва�(Київ,�Я��ба�Коласа,�27-а,�с�д-

дя�Бабич�Н.Д.)�повідомляє,�16.10.08�р.�о

10.00�б�де�роз�лядатися�справа�за�позо-

вом�Петр�сен�а�Юрія�Петровича�до�СПД

Харчен�а�Сер�ія�Віталійовича�про�стя�нен-

ня��оштів�за�неви�онання��мов�до�овор�.

СПД�Харчен�о�Сер�ій�Віталійович,� я�ий

меш�ає�в�м.�Києві,�в�л.�Уша�ова,�10,� �в.

140� ви�ли�ається� до� с�д�� в� я�ості

відповідача,���разі�неяв�и�справа�б�де�роз-

�лян�та�за�йо�о�відс�тності�з�постановлен-

ням�по�справі�заочно�о�рішення.�

С�ддя�Бабич�Н.Д.

Бо�ач�Павло�Володимирович,�16.04.

1974�ро���народження,�останнє�відоме

місце�проживання:�м.�Київ,�в�л.�Сими-

рен�а,� 18-А,� �в.� 40,� ви�ли�ається� до

Святошинсь�о�о� районно�о� с�д�

м. Києва,� я�� відповідач� в� цивільній

справі� за� позовом�Моторно�о� (транс-

портно�о)�страхово�о�бюро�У�раїни�до

Бо�ач� Павла� Володимировича� про

відш�од�вання�ш�оди�в�поряд���ре�ре-

с�.� С�дове� засідання� відб�деться� о

15.30�1.12.2008�р.�в�приміщенні�с�д��за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�142,

зал 7.�У�разі�неяв�и�відповідача�до�с�-

д��справ��б�де�вирішено�на�підставі�на-

явних���ній�данних�чи�до�азів.

Ре�іональне�відділення�Фонд��

державно�о�майна�У�раїни�по�м. Києв��

повідомляє�

про приватизацію�шляхом�ви��п�

орендарями�об’є�тів��р�пи�А�

�ом�нальної�власності:

нежилі�приміщення�площею 354,6��в.м м.�Київ,�просп.�Мая�овсь�о�о,�47,�літ.�“А”;

нежилі�приміщення�площею 15,9��в.м м.�Київ,�просп.�Мая�овсь�о�о,�47,�літ.�“А”;

нежилі�приміщення�площею 276,60��в.м м.�Київ,�просп.�Лісовий,�39,�літ.�“А”;

нежилі�приміщення�площею 2134,60��в.м м.�Київ,�в�л.�Довжен�а,�7;

нежилі�приміщення�площею 94,4��в.м м.�Київ,�в�л.�Виш�ородсь�а,�49-А;

нежилі�приміщення�площею 214,4��в.м м.�Київ,�в�л.�Мала�Житомирсь�а,�9,�літ.�“Б”;

нежилі�приміщення�площею 34,1��в.м м.�Київ,�в�л.�Мала�Житомирсь�а,�9,�літ.�“Б”;

нежилі�приміщення�площею 151,10��в.м м.�Київ,�просп.�40-річчя�Жовтня,�87,��.8;

нежилі�приміщення�площею 127,7��в.м м.�Київ,�в�л.�Михайлівсь�а/пров.

Михайлівсь�ий,�17-а/2,�літ.�“А”;

нежилі�приміщення�площею 108,00��в.м м.�Київ,�просп.�Лісовий,�25,�літ.�“А”;

нежилий�б�дино��площею 240,4��в.м м.�Київ,�в�л.�Ми�ільсь�о-Слобідсь�а,�7.2;

нежилий�б�дино��площею 609,3��в.м м.�Київ,�в�л.�Ми�ільсь�о-Слобідсь�а,�7��.�1

нежилі�приміщення�площею 123,5��в.м м.�Київ,�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�107/47,

літ. “Б”;

нежилі�б�дин�и�площею 1431,0��в.м м.�Київ,�в�л.�І. К�дрі,�3,��орп.1,�3,�31

нежилий�б�дино��площею 212,10��в.м м.�Київ,�в�л.�Боричів�Ті�,�20/4

До��ва�и�Фесен�а�Андрія�Оле�сійо-

вича!

Печерсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�ви�ли�ає�вас�в�я�ості�відповідача�по

цивільній�справі�за�позовом�ВАТ�“Кре-

дитпромбан�”� до� Фесен�а� Андрія

Оле�сійовича� про� стя�нення� забор�о-

ваності,�я�е�призначено�на�20�жовтня

2008�ро���на�14.00�і�відб�деться�за�ад-

ресою:�м.� Київ,� в�л.� Хрещати�,� 42-А,

�аб.�33.

Ви�зобов’язані�повідомити�с�д�про

причини�неяв�и.

Роз’яснюємо,�що���разі�неяв�и�в�с�-

дове� засідання� без� поважних� причин

або�неповідомлення�с�д�про�причини

неяв�и,�справ��б�де�роз�лян�то���ва-

ш��відс�тність�на�підставі���ній�даних

та�до�азів.

Додат�ово�роз’яснюємо,�що�відпо-

відно� до� ч.� 9,� ст.� 74�ЦПК� У�раїни� з

оп�блі��ванням� о�олошення� про� ви�-

ли��відповідач�вважається�повідомле-

ним�про�час�та�місце�роз�ляд��справи.

С�ддя�Ма�арен�о�Г.В.

До��ва�и�С��новален�о�Ві�торії�Борисівни!

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає� вас� �� с�дове� засідання� в� я�ості

відповідача�по�цивільній�справі�за�позовом�ВАТ

“У�ртеле�ом”� в� особі� Інформаційно-

розрах�н�овий�центр�до�С��новален�о�Ві�торії

Борисівни�про�стя�нення�с�ми�забор�ованості

за�посл��и�еле�трозв’яз��,�я�е�призначено�на

21�жовтня�2008�ро���на�14.00�і�відб�деться�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�33.

Ви�зобов’язані�повідомити�с�д�про�причини

неяв�и.

Роз’яснюємо,�що� �� разі� неяв�и� в� с�дове

засідання� без� поважних� причин� або� не-

повідомлення�с�д��про�причини�неяв�и,�справ�

б�де�роз�лян�то���ваш��відс�тність�на�підставі

��ній�даних�та�до�азів.

Додат�ово�роз’яснюємо,�що�відповідно�до

ч.� 9� ст.� 74� ЦПК� У�раїни� з� оп�блі��ванням

о�олошення�про�ви�ли��відповідач�вважається

повідомленим� про� час� та� місце� роз�ляд�

справи.

С�ддя�Г.В.�Ма�арен�о

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�сл�хання�справи�за

позовом�Косю��Ми�оли�Івановича�до�Соловей�Михайла�Івановича�про�стя�нення

збит�ів�відб�деться�17.10.2008�ро���о�9.35�в�приміщенні�Дарниць�о�о�районно�о

с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Заслонова,�18,��аб.�145.

С�ддя�С.М.�С�хомлінов

Оболонсь�ий�районний�с�д�міста

Києва� ви�ли�ає� в� я�ості� відповідача

Гребеню�� Людмил�� Володимирівн�

(останнє� відоме� місцезнаходження:

м. Київ,� просп.� Оболонсь�ий,� б�д.�

14-б,��в.�142)�в�с�дове�засідання,�при-

значене� на� 17.10.2008�ро��� на� 9.15,� в

зв’яз���з�роз�лядом�цивільної�справи�за

позовом�ВАТ�“�Райффайзен�Бан��Аваль”

до�Гребеню��Людмили�Володимирівни

про�стя�нення�забор�ованості.

В� разі� неяв�и� в� с�дове� засідання,

справа� б�де� роз�лян�та� �� відс�тність

відповідачів� на� підставі� зібраних� по

справі�до�азів.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен-

�а,�2-Є,��аб.�21,�с�ддя�Яцен�о�Н.О.

Назва� об’є�та� оренди� і� йо�о

місцезнаходження:

1.�Частина�приміщення�за�альною

площею�19,6�м2,�я�е�розташоване�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Межи�ірсь�а,

43� і� переб�ває� на� балансі� Київсь�ої

центральної� басейнової� стомато-

ло�ічної� полі�ліні�и;� Почат�овий

розмір� місячної� орендної� плати

становить� 828,79� �рн� (базовий

місяць� розрах�н��� —� серпень

2008� р.,� мета� ви�ористання� —

розміщення� с�ладсь�о�о� при-

міщення.).�Ор�ан��повноважений

�правляти� об’є�том� оренди� —

Міністерство� охорони� здоров’я

У�раїни.

У�подальшом��орендна�плата�підля-

�ає��ори��ванню�на�щомісячні�інде�си

інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он-

��рс�:

� найбільший�запропонований�розмір

місячної�орендної�плати;

� �омпенсація��оштів�за�ви�онан��не-

залежн��оцін���замовни���оцін�и;

� ��ладення���оди�з�балансо�трим�ва-

чем�про�відш�од�вання�витрат�на��т-

римання�орендовано�о�майна;

� стро��оренди�2�ро�и�11�місяців;

� заборона�с�боренди�та�приватизації

орендовано�о�майна;

� �� повном�� обсязі� ви�он�вати� зо-

бов’язання� зазначені� �� до�оворі

оренди;

� продовження� термін�� дії� до�овор�

оренди�з�дозвол��ор�ан���правління;

� на�підтвердження�зобов’язання�і�на

забезпечення�йо�о�ви�онання�пере-

можець��он��рс��повинен�сплатити

завдато��в�потрійном��розмірі�запро-

понованої�ним�с�ми�місячної�оренд-

ної�плати�на�розрах�н�овий�рах�но�

відділ��державно�о��азначейства�за

місцем�розташ�вання�об’є�та�орен-

ди� протя�ом� 10-и� днів� з�момент�

підписання�до�овор��оренди.�Внесе-

ний�завдато��підля�ає�зарах�ванню�в

рах�но��плати�за�три�останні�місяці

платежів�за�ви�ористання�майна.

Для� �часті� в� �он��рсі� �часни�� �он-

��рс�� подає� на� роз�ляд� �он��рсної

�омісії�та�і�матеріали:

1. Заяв��про��часть����он��рсі�та

до��менти,� я�і� визначені� на�азом

Фонд��державно�о�майна�У�раїни�від

14.11.2005� р.�№2975� “Про� затверд-

ження�Перелі���до��ментів,�я�і�пода-

ються�орендодавцеві”,�а�саме:�

- заява�про�намір��зяти�в�оренд�

майно,�що�належить�до�держав-

ної� власності,� із� зазначенням

наймен�вання,�місцезнаходжен-

ня� (місця� проживання)� та� пла-

тіжних� ре�візитів� заявни�а,

інформація� про� за�альн�� площ�

об’є�та�оренди;

- прое�т�до�овор��оренди�об’є�та�з

розрах�н�ом� орендної� плати,� із

врах�ванням�зобов’язань�(пропо-

зицій)�щодо�ви�онання��мов��он-

��рс�.

2. Відомості�про��часни�а��он-

��рс�:

а)� для� �часни�ів,� я�і� є� юридичними

особами:

- посвідчені�нотарі�сом��опії��ста-

новчих�до��ментів�(стат�т��та��с-

тановчо�о�до�овор��(��разі�звер-

нення� �осподарсь�о�о� товарист-

ва�із�заявою�про�оренд�);�свідоц-

тва� про� державн�� реєстрацію;

довід�а� ор�ан�� статисти�и� про

в�лючення�орендаря�—�юридичної

особи�до�ЄДРПОУ;��опія�свідоц-

тва�про�реєстрацію�платни�а�по-

дат���на�додан��вартість�(форма

N�2-р);��опія�довід�и�про�взяття�на

облі�� платни�а� подат��;� �опія

ліцензії�на�здійснення�юридичною

особою�о�ремо�о�вид��діяльності

(за�наявності�та�о�о);

- до��менти,�що� посвідч�ють� по-

вноваження� представни�а�юри-

дичної�особи;

- відомості�про�фінансове�становище

(платоспроможність)��часни�а��он-

��рс��з��рах�ванням�дебіторсь�ої�і

�редиторсь�ої�забор�ованостей;

- довід���від��часни�а��он��рс��про

те,�що�щодо�ньо�о�не�пор�шено

справ��про�бан�р�тство;

б)� для� �часни�ів,� я�і� є� фізичними

особами:

- �опію� до��мента,�що� посвідч�є

особ���часни�а��он��рс��(паспорт

(стор.�1,�2,�11)�тощо),�або�належ-

ним� чином� оформлен�� довіре-

ність,�видан��представни���фізич-

ної�особи,��опію�ідентифі�аційно-

�о��од��(та�ож�для�фізичних�осіб,

я�і� не� є� с�б’є�тами� підприєм-

ниць�ої�діяльності),�свідоцтво�про

реєстрацію� фізичної� особи� я�

с�б’є�та� підприємниць�ої� діяль-

ності,�свідоцтво�про�сплат��єди-

но�о� подат��� або� свідоцтво� про

реєстрацію� платни�а� ПДВ� (но-

таріально�посвідчені);

- де�ларацію�про�доходи;

3.�Додат�ові�пропозиції�до�до-

�овор�� оренди� (в� разі� наяв-

ності).

Заяви�та�до��менти�на��часть����он-

��рсі� приймаються� протя�ом� 20� �а-

лендарних�днів�з�дати�оп�блі��вання

в� �азеті� “Відомості� приватизації”� до

16.00� останньо�о� дня� (�імната� 215),

за�адресою:�01032,�м.�Київ,�б�л.�Шев-

чен�а,� 50-Г,� ре�іональне� відділення

Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по

м.� Києв�,� в� �онверті� з� написом� “на

�он��рс”,� запечатаном�� печат�ою

�часни�а��он��рс��(для�фізичних�осіб,

в�разі�наявності)� із�зазначенням�на-

зви� �часни�а� �он��рс�� та� об’є�та

оренди� (адреса,� площа,� балансо�т-

рим�вач).

Кон��рс�б�де�проведено�о�15.00�на

22-й��алендарний�день�після�оп�блі��-

вання�в��азеті�“Відомості�приватизації”

за� адресою:�м.� Київ,� б�л.�Шевчен�а,

50-Г,�ре�іональне�відділення�ФДМ�У�-

раїни�по�м.�Києв�,��імната�№103.

Додат�ов��інформацію�можна�отри-

мати� �� відділі� ��ладення� до�оворів

оренди�державно�о�нер�хомо�о�май-

на�РВ�ФДМУ�по�м.�Києв��або�за�тел.

(044)�234-86-82.
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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 2664
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Тарас ПРОХАСЬКО, письмен-
ни :
— Київ найбільше асоціюється з

поєднанням ольорів, я і є на йо-
о бере ах: синій з переливами,
я ий переходить жовтий пісо , а
потім прибережн лінію зелені...
А далі — сил ети спор д. Я най-
більше люблю Київ за відч ття йо-
о місця, а не подій, я і в ньом
відб ваються.

Оль а ОСТАЛЕЦЬКА (ГАВА-
НА), співач а:
— Столиця асоціюється з дво-

ма ольорами — зеленим і чер-

воним. Зеленим — бо місті ба-
ато зелені, а червоним — бо и-
яни — люди емоційні, яс раві...
Це олір, я ий вабить, дає пози-
тив і сили!

Ві тор ПАВЛІК, засл жений
артист У раїни:
— Колір міста Києва залежить

від пори ро , а не від політичних
баталій. Вважаю, що ожен пови-
нен робити свою справ і менше
д мати про те, хто ж б де біля ер-
ма наст пно о раз . У нашій ра-
їні чом сь життя в та і моменти з -
пиняється. Але ж це не та !

Êè¿â á³ëüøå...

Іва RICH, співач а:
— Вже співаю ан лійсь ою, італійсь ою, російсь ою

і раїнсь ою мовами. Я раз наближається до завер-
шення запис першо о в моїй творчій ар’єрі ан ло-
мовно о альбом . Та ож хотіла б ви онати я ісь ом-
позиції франц зь ою. Це моя давня мрія. І олись я її
здійсню!

Володимир ЦИБУЛЬКО, письменни :
— У мене та с лалося, що я жив ба атьох раїнах

світ , але пісню хотів завжди ви он вати лише раїн-
сь ою. Пісня — це д шевний вияв, о рім раїнсь ої
народної більше й не хочеться співати. Для мене ет-
но— особливе поле, в я ом поч ваюся д же омфорт-
но. Я сам написав до сотні пісень. Подібно до то о, я
із брили раніт витес ється нец а, 99% зайво о мате-

ріал від идається, а один відсото залишається (сама
с ть!), та само й пісня. Я не віддаю твір ви онавцю,
до и хоча б один рядо не зачепить за живе.

Сер ій ФОМЕНКО (Фома), лідер рт “Манд-
ри”:
— Можливо, Боба Марлі, Челентано, Ман Чао. Я їх-

ній фанат, том б із задоволенням ви онав би їхні піс-
ні олі др зів чи зі сцени. На онцерт їх під от вати
ще треба. М зи а — вона або є, або її нема, не важ-
ливо, де її ви он ють...

І ор КОНДРАТЮК, телевед чий:
— Мені д же подобаються пісні р пи “Foreigner”,

том б із задоволенням ви онав одн із їхніх пісень,
б дь-я !

ßêîþ ìîâîþ ï³ñíþ âè á 
õîò³ëè çàñï³âàòè?

Êèÿíè áà÷àòü Êè¿â 
ó ÷îðíî-á³ëîìó êîëüîð³
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. ×îðíèé — 21 %
2. Á³ëèé — 21 %
3. Áëàêèòíèé — 20 %
4. Ñ³ðèé — 17 %
5. Çåëåíèé — 10 %
6. Ïîìàðàí÷åâèé — 9 %
7. ×åðâîíèé — 3 %

“Òè æ ìåíå ï³äìàíóëà”
³ç àçåðáàéäæàíñüêèì
àêöåíòîì
Ô³äàí Õàäæèºâà ðèçèêíóëà çàñï³âàòè êóëüòîâó
óêðà¿íñüêó íàðîäíó ï³ñíþ

Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé
ôîíä óêðà¿íî-àçåðáàéäæàíñüêî¿
äðóæáè íå âïåðøå îðãàí³çîâóº
ð³çí³ çàõîäè íà òåðèòîð³¿ îáîõ
êðà¿í. Çîêðåìà, ³í³ö³þâàâ çóñòð³-
÷³ ïèñüìåííèê³â êðà¿í ÃÓÀÌ ó
Áàêó òà Êèºâ³, à òàêîæ íèçêó ìó-
çè÷íèõ ³ âèäàâíè÷èõ ïðîåêò³â.
Ïðåì³þ ³ìåí³ Í³çàì³, ëàóðåàòà-
ìè êîòðî¿ ñòàëè óêðà¿íñüê³ ïèñü-
ìåííèêè ²âàí Äðà÷ òà Âîëîäè-
ìèð ßâîð³âñüêèé, òàêîæ çàñíî-
âàíî ç ïîäà÷³ Ôîíäó.

Íåùîäàâí³é êîíöåðò âîêàëü-
íî¿ ìóçèêè ëèøå çì³öíèâ äðóæ-
áó ì³æ Óêðà¿íîþ òà Àçåðáàéäæà-
íîì.

À âò³ì, ö³êàâèíêîþ êîíöåðòó
ñòàâ âèñòóï çàñëóæåíî¿ àðòèñòêè
Àçåðáàéäæàíó Ô³äàí Õàäæèºâî¿,
åêñïðåñèâíî¿ âîêàë³ñòêè, ùî
ñâî¿ì ãàðÿ÷èì ³ íåâãàìîâíèì
òåìïåðàìåíòîì çàïàëèëà âåñü
çàë. Ï³ä ÷àñ ñï³âó âîíà òî á³ãàëà

äîâêîëà ðîÿëÿ, íà êîòðîìó ãðàâ
³ìåíèòèé àçåðáàéäæàíñüêèé ï³-
àí³ñò, äæàçìåí Äæàâàí Çàéíàë-
ë³, òî äåìîí³÷íî â³äáèâàëà ðèòì
äîëîíÿìè. À êóëüì³íàö³ºþ âå÷î-
ðà ñòàëà óêðà¿íñüêà íàðîäíà ï³ñ-
íÿ “Òè æ ìåíå ï³äìàíóëà...” â
äóåò³ ç ñîë³ñòîì Íàö³îíàëüíî¿
îïåðè Óêðà¿íè Îëåêñàíäðîì

Ãóðöåì. Ïåðåâò³ëèâøèñü â óêðà-
¿íñüêó ìîëîäè÷êó, Ô³äàí Õàäæè-
ºâà çàäèðèñòî ïðèòàíöüîâóâàëà,
í³áè õîò³ëà äîâåñòè ñöåí³÷íîìó
ïàðòíåðîâ³ íàðîäíó ïðàâäó. ²,
ïîïðè î÷åâèäí³ ñêëàäíîù³ ç
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ñï³âà÷ö³,
ñõîæå, ïîâ³ðèâ íå ò³ëüêè ïàí Ãó-
ðåöü, à é óñÿ êè¿âñüêà ïóáë³êà

0

5

10

15

20

25

1 2
3

4

5
6

7

Київ більше:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ñõ³äíèé, 

2—5 ì/ñ.Òåìïåðàòóðà âäåíü +15...+17°Ñ, âíî÷³ +11...+13°Ñ; íà
óçáåðåææ³ Êðèìó äî +18°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+17...+18°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +14...+16°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ; 
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +13...+15°Ñ, âíî÷³ +9...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çà-
õ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+14°Ñ, âíî÷³
+10...+12°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Попри тр днощі з раїнсь ою мовою пісня "Ти ж мене підман ла"
Фідан Хаджиєвій та и вдалася
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Ìèðîí ÒÅÒÅÐÈ×
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Соліст а Азербайджан-
сь о о державно о театр
опери та балет Фідан Ха-
джиєва, отра в понеділо
вист пила на сцені Колон-
но о зал імені Лисен а
Національної філармонії
У раїни, " иївсь " про ра-
м от вала спеціально:
азербайджансь і народні
пісні, романси національ-
них омпозиторів і, звісно,
оронний номер, знамени-
т Хабанер Кармен з од-
нойменної опери Жоржа
Бізе. Та сюрпризом для
п блі и й своєрідним бо-
н сом онцерт стала сім
до болю знайома пісня "Ти
ж мене підман ла".


