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Øëÿõ äî ªâðî-2012 ðîç÷èùåíî
Òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð ïåðåä Îë³ìï³éñüêèì äåìîíòóâàëè 
íà 95 â³äñîòê³â

Äî çàâåðøåííÿ äåìîíòàæó íàçåìíî¿ ÷àñ-
òèíè òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó “Òðî-
¿öüêèé”, ðîçòàøîâàíîãî ïåðåä ÍÑÊ
“Îë³ìï³éñüêèé”, çàëèøèëîñÿ ê³ëüêà äí³â.
Çíåñòè ïðîáëåìíèé îá’ºêò, ÿêèé ñòàâ íà

çàâàä³ ïðîâåäåííþ â Óêðà¿í³ ªâðî-2012,
ïëàíóâàëè â ñåðåäèí³ æîâòíÿ. Ñòîëè÷íà
âëàäà ñâîãî ñëîâà äîòðèìóº.

ßê ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé, óæå âèêîíàíî ìàéæå

95 â³äñîòê³â ðîáîòè. Íàðàç³ çàëèøèëîñÿ
çàâåðøèòè îäèí ³ç íàéñêëàäí³øèõ åòàï³â,
àäæå ÷åðåç íåâåëèêó â³äñòàíü ì³æ íåäîáó-
äîì òà øàõòîþ ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó ïðà-
ö³âíèêè ìàþòü áóòè âêðàé îáåðåæíèìè.

“Ðîáîòè òðèâàþòü çà ãðàô³êîì,— ïîÿñ-
íèâ ïàí Æóðàâñüêèé.— Ìè âñòèãàºìî äî
âèçíà÷åíîãî òåðì³íó çàâåðøèòè äåìîíòàæ.
Ïðàöþþòü êâàë³ô³êîâàí³ ôàõ³âö³ ç ÂÀÒ
“Ìåòðîáóä”, òîìó ìè âïåâíåí³, ùî îá’ºêò
çíåñóòü â÷àñíî”. Â³í äîäàâ, ùî ï³ñëÿ ïîâ-
íîãî äåìîíòàæó “Òðî¿öüêîãî” íà ìàéäàí³
ïåðåä ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé” çàëèøèòüñÿ
ò³ëüêè ï³äçåìíèé ïàðê³íã. Òåðèòîð³þ âïî-
ðÿäêóþòü.

Â³òàë³é Æóðàâñüêèé íàãàäàâ, ùî íà äå-
ìîíòàæ òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëåíî 28 ìëí ãðí.
Ðîáîòè ê³ëüêà ðàç³â ïðèçóïèíÿëè. Îñòà-
òî÷íî ¿õ â³äíîâèëè 19 ëèïíÿ. Ñàìå òîä³

Ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ â³äêëèêàëî ïîçîâíó
çàÿâó äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó, ÿêîþ îñ-
êàðæóâàëî óãîäó ïðî äåìîíòàæ íàçåìíî¿
÷àñòèíè öåíòðó ì³æ êîìïàí³ºþ “Þäæèí”,
ÊÌÄÀ òà Äåðæàâíèì óïðàâë³ííÿì ñïðà-
âàìè. Òîä³ æ îñòàòî÷íî âèçíà÷èëè ñóìó
êîìïåíñàö³é. Òàê, 228 ìëí ãðí ïåðåäáà÷à-
ëè äëÿ Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè
çà òå, ùî âîíî âèä³ëèëî âëàñíèêîâ³ “Òðî-
¿öüêîãî”, òîáòî êîìïàí³¿ “Þäæèí”, â
îðåíäó íà 49 ðîê³â 80 ãà çåìë³ â ðàéîí³
“Åêñïîöåíòðó Óêðà¿íè”.

Íàãàäàéìî, ùî ÒÐÖ “Òðî¿öüêèé” ïî÷à-
ëè áóäóâàòè â 2005 ðîö³ çà çãîäè ïîïåðåä-
íüî¿ âëàäè. ×åðåç ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³
ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012 öåé îá’ºêò,
çà âèçíà÷åííÿì ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â, º
ïðîáëåìíèì ó ðàç³ òåðì³íîâî¿ åâàêóàö³¿
ãëÿäà÷³â ³ç ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”, ³ òîìó
éîãî ïîòð³áíî áóëî çíåñòè
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Бій за Євро-2012 за інчиться чіт о визначений термін

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

За іль а днів майдан перед НСК "Олімпійсь ий" звільнять від ТРЦ
"Троїць ий". Проблемна спор да стала на заваді проведенню в
У раїні фінальної частини Євро-2012. Адже під час ф тбольних мат-
чів і, зо рема, термінової ева ації зі стадіон лядачів мо ла пере-
ш оджати виход вболівальни ів. Столична влада зала одила трива-
лий онфлі т із власни ами тор ово-розважально о центр . Компа-
нія "Юджин" отримає в оренд на 49 ро ів 80 а землі в районі
"Е споцентр У раїни". Демонтаж само о об'є та обійшовся міст в
28 млн рн.
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Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äòâåðäèâ
ñâîº çâàííÿ ÷åìï³îíà ñâ³òó
çà âåðñ³ºþ WBC

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðèâ³òàâ ÷åìï³îíà
ñâ³òó ç áîêñó, äåïóòàòà Êè¿âðàäè Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà ç ïåðåìîãîþ ó ïîºäèíêó ç Ñåìþå-
ëåì Ï³òåðîì. Çàâäÿêè ö³é ïåðåìîç³ Â³òàë³é
Êëè÷êî ï³äòâåðäèâ ñâîº çâàííÿ ÷åìï³îíà ñâ³-
òó çà âåðñ³ºþ WBC. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-
ñëóæáà ÊÌÄÀ. 

«Ïåðåìîãà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà âêîòðå äîâåëà,
ùî íàø³ áîêñåðè – íàéñèëüí³ø³ ó ñâ³ò³.
Áîêñ —îäèí ç ìî¿õ óëþáëåíèõ âèä³â ñïîðòó,
ÿê óáîë³âàëüíèêà. ß ³ç çàäîâîëåííÿì ñòåæèâ
çà öèì ïîºäèíêîì, ÿê ³ ì³ëüéîíè óêðà¿íö³â.  

Â³òàë³é Êëè÷êî ïîäàðóâàâ ñïðàâæíº ñâÿ-
òî âñ³ì óêðà¿íñüêèì ïðèõèëüíèêàì áîêñó, à
éîãî ïîºäèíîê áóâ çàõîïëþþ÷èì ³ âèäîâèù-
íèì. Â³ä ³ìåí³ âñ³õ óêðà¿íñüêèõ óáîë³âàëüíè-
ê³â ÿ áàæàþ Â³òàë³þ Êëè÷êó íîâèõ ïåðåìîã
íà ñëàâó íàøî¿ êðà¿íè òà òàêî¿ æ ïðåêðàñíî¿
ô³çè÷íî¿ ôîðìè, â ÿê³é â³í çíàõîäèòüñÿ çà-
ðàç. Óïåâíåíèé, ùî Â³òàë³é ³ éîãî áðàò Âî-
ëîäèìèð ùå íå ðàç ïîðàäóþòü âñþ Óêðà¿íó
ñâî¿ìè ñïîðòèâíèìè äîñÿãíåííÿìè», – çàÿ-
âèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

“Øâèäêà äîïîìîãà” 
ïåðåéäå íà “öèôðó”

Îäèí ì³ëüéîí ãðèâåíü âèä³ëÿòü ç³ ñòîëè÷-
íîãî áþäæåòó äëÿ ïðèäáàííÿ öèôðîâî¿ ñòàí-
ö³¿ îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ äëÿ ñëóæáè “Øâèäêî¿
äîïîìîãè” ì³ñòà. Êð³ì òîãî, àáè ïîë³ïøèòè
îáñëóãîâóâàííÿ êèÿí ³ ï³äãîòóâàòè ë³êàðí³ äî
ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ªâðî-2012, ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ äëÿ ãàëóç³ 4,7 ìëí ãðí
ó 2008 ðîö³. Ãðîø³ ñïðÿìóþòü íà çàêóï³âëþ
õ³ðóðã³÷íîãî òà îðòîïåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ äëÿ
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â ì³ñòà

Ïðî íîâèé â³ðóñ 
ïî³íôîðìóþòü ëèñò³âêàìè

Íà Êè¿â íàñóâàºòüñÿ ãðèï. Ùîäíÿ ó âñå
á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé ç’ÿâëÿþòüñÿ ò³ ÷è ³í-
ø³ ñèìïòîìè â³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ — êàøåëü, âè-
ñîêà òåìïåðàòóðà. Âò³ì, ó Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ çàïåâíèëè, ùî ïðî åï³äåì³þ ãîâî-
ðèòè çàðàíî. “Ïîð³ã ¿¿, êîëè íà 10 òèñÿ÷ íà-
ñåëåííÿ âèÿâëåíî 50 âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ.
Íèí³ º ëèøå 10. Òî÷íî ñïðîãíîçóâàòè ïî÷à-
òîê åï³äåì³¿ ñêëàäíî. Éìîâ³ðíî, öå áóäå ïî-
÷àòîê ëèñòîïàäà”,— ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà ÃÓ Âîëîäèìèð Çàãîðîäí³é. Ôàõ³-
âåöü ðàäèòü ñòåæèòè çà ïîãîäîþ, â³äïîâ³äíî
îäÿãàòèñÿ, áåðåãòèñÿ â³ä ïðîìîêàííÿ, âæè-
âàòè â³òàì³íè. Àáè êèÿíè ìàëè çìîãó ùå á³ëü-
øå çàõèñòèòè ñåáå, íåçàáàðîì ïî ì³ñòó çàïðà-
öþþòü êàá³íåòè âàêöèíàö³¿. Ùåïëåííÿ êîø-
òóâàòèìå 50—100 ãðí. Êè¿â, ÿê ³ âñþ êðà¿íó,
öüîãîð³÷ àòàêóâàòèìå â³ðóñ “Áð³ñáåí”, ÿêîãî
äîñ³ òóò íå áóâàëî. ßê óáåðåãòèñÿ â³ä íüîãî,
êèÿíè çìîæóòü ä³çíàòèñÿ ç ëèñò³âîê, ÿê³ ¿ì
ðîçäàâàòèìóòü ïðÿìî íà âóëèöÿõ

Àíîíñ
Завтра на сайті азети “Хрещати ” відб -

деться інтернет- онференція з дире тором
Франц зь о о льт рно о центр Матьє Ар-
деном. Розмова розпочнеться о 14-й одині.
Свої запитання до остя та ож можна поста-
вити, попередньо завітавши за веб-адресою:
http://kreschatic. kiev. ua/chat/

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí 
ïîçåëåí³øàâ
Òàì ïîñàäèëè 1360 äåðåâ

Êð³ì ðîáî÷èõ ðóê, ï³ä³ãíàëè ³ ÷èìàëî
òåõí³êè. Âæå î 8 ãîäèí³ ñóáîòíüîãî ðàí-
êó íà ì³ñöÿõ ïðàöþâàëè 28 ñàìîñêèä³â,
5 òðàêòîð³â-íàâàíòàæóâà÷³â, ç äåñÿòîê åñ-

êàâàòîð³â. Ïðèáèðàëè âóëèö³ ßêóáîâ-
ñüêîãî, Ëÿòîøèíñüêîãî, Êðåéñåðà “Àâ-
ðîðè” òà Ëèñó ãîðó. Ïîðÿäêóâàëè òàêîæ
íà Æóêîâîìó îñòðîâ³ òà â ïðîìèñëîâ³é

çîí³ Íèæíÿ Òåëè÷êà. Çà äåíü ó ðàéîí³
ïîñàäèëè 1360 äåðåâ. Ãîëîâà ì³ñöåâî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Ñàäîâèé êàæå, ùî öå
áóâ ëèøå ïåðøèé åòàï ðîá³ò. “Ó ê³íö³
òèæíÿ ìè ïðîâåäåìî ÷åðãîâèé ñóáîòíèê
òà ïðèáåðåìî ðåøòó âóëèöü. Öüîãî ðàçó
äî ðîáîòè çàïðîñèìî á³ëüøå ïðàö³âíè-
ê³â íàøî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ðàéîííèõ äåïó-
òàò³â”,— ïîä³ëèâñÿ ïëàíàìè ïàí Ñàäî-
âèé. Ó ðàéîí³ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî çàâäÿêè
òàêèì ñï³ëüíèì çàõîäàì ó êèÿí ì³öí³øà-
òèìå â³ä÷óòòÿ ð³äíîãî äîìó ³ ðàéîíó. Íà-
òîì³ñòü çíèêíå áàæàííÿ ñì³òèòè òàì, äå
ñàì ïðèáèðàâ

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Мин лої с боти в Голосіївсь ом районі провели день з бла о ст-
рою та озеленення. Створювали затишо біля своїх осель більше
я 2,5 тисячі меш анців. Разом з ом нальни ами за мітли і лопати
взялися ш олярі, ст денти місцевих вишів, працівни и різних під-
приємств і просто небайд жі.

Вже о 8-й одині с ботньо о ран меш анці район разом з ом нальни ами розпочали день з бла о строю та озеленення

Ïîãðàòèñÿ â ñòîëèö³
ìîæíà ó 344 ì³ñöÿõ
Ñò³ëüêè äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â 
ïîáóäóâàëè òîð³ê
Ãàííà ØÊËßÐ
“Õðåùàòèê”

Про стан ви онання про рами
б дівництва дитячих та спор-
тивних майданчи ів йшлося
вчора на постійній омісії Київ-
ради з питань бюджет та соці-
ально-е ономічно о розвит .
Я з’яс валося, та их омпле -
сів торі місті з’явилося 344.
Кожен із них обійшовся
30 тис. рн. Аби місто мо ло
надалі опі ватися та до лядати
за майданчи ами, найближчим
часом їх передад ть ом -
нальн власність.

Çà ìèíóëèé ð³ê ó Êèºâ³ ñïîðóäèëè
250 äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â òà 94 äëÿ çà-
íÿòòÿ ñïîðòîì. Ïðî öå ó÷îðà íà çàñ³äàí-
í³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

áþäæåòó òà ñîöåêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
â³äðàïîðòóâàâ íà÷àëüíèê ÃÓ ç ïèòàíü
ÆÊÃ ñòîëèö³ Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî.
Çà éîãî ñëîâàìè, êîæåí ìàéäàí÷èê
îá³éøîâñÿ ó 30 òèñ. ãðí. Ïðîãðàìó âè-
êîíóþòü çà ïëàíîì, îäíàê º é ïðîáëå-
ìè. Íàéãîëîâí³øà ç íèõ òà, ùî îá’ºê-
òè íå ïåðåäàíî ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü.
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ïëà-
íóþòü ï³äãîòóâàòè íàëåæíèé ïðîåêò ð³-
øåííÿ.

Òèì ÷àñîì äèñêóñ³éíèì ñòàëî ïèòàííÿ
ïðî âèä³ëåííÿ êîøò³â ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó äëÿ Áóäèíêó äèòèíè ³ìåí³ Ãîðîäåöü-
êîãî — íà ðåìîíò õàð÷îáëîêó. Ï³ä ÷àñ îá-
ãîâîðåííÿ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íà ïðîåêò ïî-
òð³áíî ïîíàä ì³ëüéîí ãðèâåíü, îäíàê äî-
êóìåíòàö³ÿ íà íüîãî ãîòîâà íå â ïîâíî-
ìó îáñÿç³. Òîìó äåïóòàòè çãîäèëèñÿ íà-
äàòè ëèøå 150 òèñ. ãðí.

Ñïðîáóâàëè íà êîì³ñ³¿ çàòâåðäèòè é
Êîìïëåêñíó ïðîãðàìó îñíîâíèõ òåõí³÷-
íèõ íàïðÿìê³â ïåðåîñíàùåííÿ Êè¿âñüêî-
ãî ìåòðîïîë³òåíó íà 2008—2011 ðîêè. Äî-

êóìåíòîì ïåðåäáà÷åíî çì³öíåííÿ ìàòå-
ð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, çàáåçïå÷åííÿ
ïðîòèïîæåæíîãî ñòàíó â³äïîâ³äíî äî
÷èííèõ íîðì, çàïîá³ãàííÿ òåðîðèçìó, êà-
òàñòðîôàì òåõíîãåííîãî õàðàêòåðó. Íà
íàéáëèæ÷³ òðè ðîêè äëÿ âèêîíàííÿ ïðî-
ãðàìè ïîòð³áíî 1 ìëðä 116 ìëí ãðí. “Ìè
ïîâèíí³ ùå ïîïðàöþâàòè. Äèñêóñ³ÿ ç öüî-
ãî ïðèâîäó âæå áóëà. Ïèòàííÿ ïðî ðîç-
ïîä³ë êîøò³â ïîòð³áíî ïåðåãëÿíóòè, îñ-
ê³ëüêè ñòîëè÷íèé ìåòðîïîë³òåí ïîâèíåí
ôóíêö³îíóâàòè íå ëèøå çà ãðîø³ ç áþ-
äæåòó ì³ñòà, à é çà âëàñíèé ðàõóíîê òà
êðåäèòè”,— ââàæàº ãîëîâà êîì³ñ³¿ Ðîìàí
ßðîøåíêî.

Íàîñòàíîê äåïóòàòè âíåñëè êîðåêòèâè
â îäíå ³ç çåìåëüíèõ ïèòàíü. Âîíè çâ³ëü-
íèëè â³ä ñïëàòè ïåí³ êîìïàí³þ “Êè¿â-
ì³ñüêáóä”. Îñòàííÿ “íàìèëà” ä³ëÿíêó íà
ïîíàä 20 ãåêòàð³â äëÿ ÒÎÂ “Êîíñóëüòà-
ö³éíå áþðî ÍÒÒ”. Íà ìàñèâ³ Ïîçíÿêè
çáèðàºòüñÿ ñïîðóäæóâàòè æèòëîâ³ áóäèí-
êè, îá’ºêòè ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà
îô³ñíî-ðîçâàæàëüí³ öåíòðè
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Ó ìåòðî çíèêàº êîíòàêò 
³ç ïàñàæèðîì
Ï³çäåìêà çàïðîâàäæóº òðåò³é åòàï àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè ïðîõîäó íà ñòàíö³¿
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий метрополітен
пост пово переходить на
нов форм оплати проїз-
д . В її основі за ладено
без онта тн арт , роз-
рахован на іль ість по-
їздо або днів. Запрова-
дити но -ха мають
серпні 2009 ро . Кінце-
вою ж метою автоматиза-
ції системи стане перехід
до системи оплати за-
лежно від дальності
маршр т . Жетонами я
засобом оплати разової
поїзд и в метрополітені
орист ватим ться ще де-
я ий час, але пост пово
їх вил чатим ть із обі .

Ó ñòîëè÷í³é ï³äçåìö³ çàïðîâà-
äæóþòü íîâ³ ïðî¿çí³ äîêóìåíòè.
Â ¿õíþ îñíîâó çàêëàäåíî áåçêîí-
òàêòíó êàðòêó, ðîçðàõîâàíó íà
êîíêðåòíó ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê àáî
íà 15 ³ 30 äí³â. Ì³ñüêó ö³ëüîâó
ïðîãðàìó, ÿêà ìàº íàçâó “Àâòî-
ìàòèçîâàíà ñèñòåìà ïðîõîäó ïà-
ñàæèð³â ó ìåòðîïîë³òåí”, çàïî-
÷àòêóâàëè â³ñ³ì ðîê³â òîìó, à ïîâ-
í³ñòþ âò³ëèòè â æèòòÿ ïëàíóþòü
ó 2009-ìó. Íàðàç³ òðèâàº îñòàí-
í³é, òðåò³é, åòàï ¿¿ çàïðîâàäæåí-
íÿ. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ðîçïî-
â³â íà÷àëüíèê ÊÏ “Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí” Ïåòðî Ì³ðîøíè-
êîâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, íà ñüîãîäí³
âæå ðåàë³çîâàíî ïîíàä 41666 áåç-
êîíòàêòíèõ êàðòîê, ³ ¿õíÿ ïîïó-
ëÿðí³ñòü çðîñòàº. “Ëèøå çà ïåð-
øèé òèæäåíü æîâòíÿ ïðîäàíî
7200, ç ÿêèõ 3300 — ïðî¿çí³ íà

30 äí³â, 3400 — íà 15 äí³â, 500 —
íà ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê. Äëÿ ïîð³â-
íÿííÿ: òîð³ê ðåàë³çóâàëè ò³ëüêè
6460 áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê”.
Ïàí Ì³ðîøíèêîâ äîäàâ, ùî â
ìåòðîïîë³òåí³ âæå îáëàäíàíî 474
àâòîìàòèçîâàíèõ êîíòðîëüíèõ
ïóíêòè, à ó âåñòèáþëÿõ âñòàíîâ-
ëåíî 150 àâòîìàò³â äîçàïèñó áåç-
êîíòàêòíèõ êàðòîê (ÀÄÁÊ). ²ç

÷àñîì ïåðåâ³çíèêè ïëàíóþòü â³ä-
ïðàöþâàòè íîâ³ òåõíîëîã³÷í³ ð³-
øåííÿ. Çîêðåìà çàïðîâàäèòè
ñèñòåìó áåçãîò³âêîâî¿ îïëàòè
ïðî¿çäó ç âèêîðèñòàííÿì ã³áðèä-
íèõ òà äâî³íòåðôåéñíèõ êîáðåí-
äèíãîâèõ êàðòîê (ïîºäíàí³
òðàíñïîðòí³ òà áàíê³âñüê³ êàðò-
êè àáî ñëóæáîâ³ ïåðåïóñòêè ï³ä-
ïðèºìñòâ, ñòóäåíòñüê³ êâèòêè).

Òàê³ êàðòêè çðó÷í³, ¿õ íå ìîæíà
ï³äðîáèòè.

Î÷³ëüíèê ï³äïðèºìñòâà ïîÿñ-
íèâ, ùî ïðî¿çí³ êâèòêè íà ïåâ-
íèé òåðì³í áåç îáìåæåííÿ ê³ëü-
êîñò³ ïî¿çäîê (íà îñíîâ³ áåçêîí-
òàêòíèõ êàðòîê) ââåäåí³ â îá³ã ùå
ó âåðåñí³. “Öå ïðî¿çí³ êâèòêè íà
15 ³ 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè
ïåðøîãî ïðîõîäó,— ðîçïîâ³â íà-
÷àëüíèê ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðî-
ïîë³òåí”.— Òîáòî ¿õ ìîæíà ïðè-
äáàòè çàçäàëåã³äü, à êîðèñòóâàòè-
ñÿ òîä³, êîëè çðó÷íî. Ñàìå â öüî-
ìó ïîëÿãàº íàéãîëîâí³øà ïåðåâà-
ãà öüîãî êâèòêà ïåðåä ì³ñÿ÷íèì
äîêóìåíòîì”. Ïàí Ì³ðîøíèêîâ
ñêàçàâ, ùî òåðì³í éîãî ä³¿ ìîæíà
ïðîäîâæèòè â áóäü-ÿêèé ÷àñ ÿê ó
êàñ³, òàê ³ â ÀÄÁÊ. Ïðèçíà÷åíèé
äëÿ ïðîõîäó ëèøå îäíîãî ïàñàæè-
ðà, òîìó ïîâòîðíå âèêîðèñòàííÿ
íà îäí³é ñòàíö³¿ äîçâîëÿºòüñÿ ëè-
øå ï³ñëÿ 15-õâèëèííî¿ ïåðåðâè.

Ê³íöåâîþ ìåòîþ àâòîìàòèçàö³¿
ñòàíå ïåðåõ³ä äî ñèñòåìè îïëàòè
ïðî¿çäó çàëåæíî â³ä äàëüíîñò³
ìàðøðóòó. “Öÿ ñèñòåìà ñîö³àëü-
íî ñïðàâåäëèâà — õòî ¿äå äàë³,
ïîâèíåí á³ëüøå ïëàòèòè,— ââà-
æàº Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ.— Îð³-
ºíòîâíèé òåðì³í òåõí³÷íî¿ ãîòîâ-
íîñò³ ìåòðîïîë³òåíó äî çàïðîâà-
äæåííÿ òàêî¿ ñèñòåìè â ä³þ —

ñåðïåíü 2009 ðîêó”. Îäíàê äëÿ ¿¿
ðåàë³çàö³¿, êð³ì òåõí³÷íèõ, ïî-
òð³áíî âèð³øèòè ùå íèçêó þðè-
äè÷íèõ ïèòàíü, îñê³ëüêè äëÿ íå¿
ïîêè ùî íåìàº íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâî¿ áàçè. Íàä âèð³øåííÿì öèõ
ïèòàíü ñòîëè÷íèé ìåòðîïîë³òåí
ïðàöþº ñï³ëüíî ç Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ òà Ì³-
í³ñòåðñòâîì òðàíñïîðòó, ïîÿñíèâ
êåð³âíèê ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè.

Çà éîãî ñëîâàìè, íîâîââåäåí-
íÿ æîäíèì ÷èíîì íå ïîâ’ÿçàíî
ç³ çì³íîþ ö³í íà ïðî¿çä, õî÷ ïè-
òàííÿ ïðî ï³äâèùåííÿ òàðèô³â
íàçð³ëî âæå äàâíî. Àäæå ï³äâè-
ùèòè ö³íè ìîæíà ³ çà òàêî¿ ñèñ-
òåìè îïëàòè ïðî¿çäó, íàïðèêëàä,
ÿê ó êâ³òí³ 2000 ðîêó.

Ùîäî ïîäàëüøî¿ äîë³ æåòîí³â,
òî ÿê çàñ³á îïëàòè ðàçîâî¿ ïî¿çä-
êè â ìåòðîïîë³òåí³ ¿õ âèêîðèñòî-
âóâàòèìóòü ùå äîâãî. Ùîïðàâäà,
¿õíþ ÷àñòêó ïîñòóïîâî ñêîðî÷ó-
âàòèìóòü. ßêùî íèí³ æåòîíàìè
êîðèñòóþòüñÿ 70 â³äñîòê³â ïàñà-
æèð³â, òî, çà ïîïåðåäí³ìè ðîçðà-
õóíêàìè, ï³ñëÿ ïîâíîãî çàïðîâà-
äæåííÿ íîâî¿ ñèñòåìè ¿õ çàëè-
øèòüñÿ íå á³ëüøå 10 â³äñîòê³â.
Æåòîíàìè êîðèñòóâàòèìóòüñÿ ïå-
ðåâàæíî ãîñò³ ñòîëèö³ òà êèÿíè,
ÿê³ ð³äêî ïîäîðîæóþòü ì³ñüêèì
òðàíñïîðòîì

Розцін и на розміщення а ітаційних п блі ацій
азеті “Хрещати ”

( ривнях, без рах вання ПДВ та подат на ре лам )

Надбав и:

З питань розміщення ре лами звертатись за адресою:
01034, м. Київ-34, в л. Володимирсь а, 51-б, імн. 2, 3.

Тел./фа с: 235-61-48, 234-21-84.

Е-mail: marketing@kreschatic.kiev.ua

Розміщення на інформаційній шпальті 25%

Робота ж рналіста 25%

Терміновість 100%

Надання об мовлено о місця 20%

Кольоровий др 25%

Формат
АЗ

Розмір,
см

За
розміщення
інформації

За
розміщення
інформації

Остання
сторін а

1 36x26 19 656-00 29 952-00 59 904-00

1/2 18x26 9 828-00 14 976-00 29 952-00

1/4 18x13 4 914-00 7 488-00 14 976-00

1/8 9x13 2 457-00 3 744-00 7 488-00

1/16 9x6,5 1 228-00 1 872-00 3 744-00

Вартість 1 см2,
рн 21 32 64

Ó÷îðà âèêîíóâà÷ó îáîâ'ÿçê³â
ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòè
“Âå÷³ðí³é Êè¿â”
Ðîìàíîâ³ Êîñòðèö³
âèïîâíèëîñÿ 33 ðîêè 
Йо о вітає шеф-реда тор ж рнал “Теле ри-
ти а” Наталія ЛІГАЧОВА:

— Я медіа- рити бажаю Романові своїй діяльності не заб вати про
ж рналістсь і стандарти, завжди боятися оловно о – б ти політично
заан ажованим— і наполе ливо обстоювати саме ці принципи, а не б дь-
я і інші.

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Дедалі більше пасажирів метро починають орист ватися зр чними без онта тними проїзними — їх можна а тив вати в б дь-я ий день та поповнити без чер и в
еле тронном терміналі
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Îëåêñàíäð ÎÕÐ²ÌÅÍÊÎ:

“Ìè ñàì³ òâîðö³ íàøî¿ ïàí³êè”

— ×îìó ó ÑØÀ ô³íàíñîâà êðèçà, ïðîòå
ãðèâíÿ îáâàëþºòüñÿ ñàìå â³äíîñíî äîëàðà?
Õ³áà ó íàñ êðèçà ùå á³ëüøà?

— Çâ³ñíî, í³. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ºâðî —
äîëàð, òîáòî êðèçà ó ÑØÀ, àæ í³ÿê íå ñòî-
ñóºòüñÿ Óêðà¿íè. Ó íàñ, íà â³äì³íó â³ä áà-
ãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó, ãîëîâíèì ïëàò³æíèì
çàñîáîì º äîëàð. Òîìó ìè ìîæåìî ëèøå
ñïîñòåð³ãàòè çà ñï³ââ³äíîøåííÿì äîëàð —
ºâðî, àëå íå á³ëüøå. Íà íàø ðèíîê ³ñòîò-
íî âïëèâàº ëèøå äîëàð ÑØÀ. Íàâ³òü ç ºâ-
ðîïåéñüêèìè êðà¿íàìè ìè ïåðåâàæíî ðîç-
ðàõîâóºìîñÿ äîëàðàìè ÑØÀ. Òàêà ïðàê-
òèêà. Íå êàæó÷è âæå ïðî òå, ùî ç Ðîñ³ºþ
ìè òàêîæ ðîçðàõîâóºìîñÿ äîëàðàìè ÑØÀ.
Íå ðóáëÿìè, íå ãðèâíÿìè ³ íå ºâðî. Ò³ëü-
êè äîëàðàìè.

Ñï³ââ³äíîøåííÿ äîëàð — ãðèâíÿ â³äîá-
ðàæàº ëèøå òå, ùî ìè çíà÷íî ìåíøå åêñ-
ïîðòóºìî, í³æ ³ìïîðòóºìî. Çðåøòîþ, ³ ïî-
ïèò íà äîëàð ó íàñ âèùèé, áî ìè çâèêëè
á³ëüøå ³ìïîðòóâàòè.

— À ùî ðîáèòè ³ç âðàæåííÿì, áóö³ìòî â
Óêðà¿í³ êðèçà ãîñòð³øà, í³æ ó ÑØÀ?

— Êðèçà ó ÑØÀ æîäíîãî ñòîñóíêó äî
Óêðà¿íè íå ìàº. Ó íàñ ãëèáîêî¿ êðèçè íå-
ìà, à º çâè÷àéíà ïàí³êà. Íåîá´ðóíòîâàíà.
Ó òîìó, ùî ãàçåòè íàçâàëè îáâàëîì ãðèâ-
í³, ïåðåäóñ³ì âèíí³ ïîä³¿ ó “Ïðîì³íâåñò-
áàíêó”. Íà æàëü, ïðîáëåìè â öüîìó áàí-
êó òðèâàëèé ÷àñ áóëè çàêîíñåðâîâàí³. Îãî-
ëîøåííÿ æ ïðî çàïðîâàäæåííÿ òèì÷àñî-
âî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó “Ïðîì³íâåñòáàíêó”
âðàçèëî ëþäåé. À ãîëîâíå, øîêóâàëà âñ³õ
çàáîðîíà çàáèðàòè ãðîø³ ç äåïîçèòíèõ ðà-
õóíê³â. Ïðèðîäíî, ëþäè ïîäóìàëè, ùî
éäåòüñÿ ïðî êðàõ, ô³íàíñîâèé êàòàêë³çì.
², ÿñíà ð³÷, ç’ÿâèëèñÿ ïîáîþâàííÿ çà ñâî¿
çàîùàäæåííÿ.

— Õòî æ ìàº äîëàòè êðèçó îáì³ííîãî
êóðñó?

— Öå ôóíêö³ÿ ÍÁÓ. ² â³í öå âæå ðîáèòü.
Çàïðîâàäæåíî îáìåæåííÿ íà â³äõèëåííÿ
â³ä îô³ö³éíîãî êóðñó íå á³ëüøå, ÿê íà 5
â³äñîòê³â. Â³äïîâ³äíî, òåïåð âñå ïðèãàëü-
ìóºòüñÿ.

— ßê³ âàð³àíòè ðîçâèòêó ïîä³é íà ô³íàí-
ñîâîìó ðèíêó Óêðà¿íè?

— Ñêëàäí³ ïðîãíîçè çàéâ³. Çâ³ñíî, ñè-
òóàö³ÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ñòàá³ë³çóºòüñÿ.
Ïàí³êó, âëàñíå, âæå ïîäîëàíî. Ïðîòå
ïðîáëåìè ðîçâ’ÿçàíî, çâ³ñíî, ÷àñòêîâî. Äî
ê³íöÿ ðîêó äîðîæ÷àòèìóòü êðåäèòè, ³, â³ä-
ïîâ³äíî, ïðîáëåìàòè÷íî áóäå ïîçè÷àòè
ãðîø³ ó áàíêàõ. Íà æàëü, öå íåãàòèâíî
âïëèíå íà çàãàëüíó ñèòóàö³þ ó ñóñï³ëüñòâ³.

ª âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü, ùî íàñòóïíîãî
ðîêó âäàñòüñÿ â³äíîâèòè âòðà÷åí³ ïîçèö³¿.
Íó ³, â³äïîâ³äíî, ìè, áàíê³ðè, æèòèìåìî
â òðîõè ³íøèõ óìîâàõ, áî çìóøåí³ áóäåìî
îð³ºíòóâàòèñÿ íå íà çàðóá³æí³ êîøòè, à íà
ãðîø³ âíóòð³øíüîãî ðèíêó.

— ßê ïîâîäèòèñÿ ïåðåñ³÷íîìó êèÿíèíó?
— Íàñàìïåðåä îá’ºêòèâíî îö³íþâàòè

ñèòóàö³þ. Ðîçóì³òè, ùî ñïðàâä³ ìàºìî íà
ñüîãîäí³ âèñîêèé ð³âåíü ³íôëÿö³¿, òîìó
çáåð³ãàòè ãðîø³ âèã³äí³øå íà òèõ ñàìèõ äå-
ïîçèòíèõ ðàõóíêàõ, áî ³íàêøå âîíè çíå-
ö³íþþòüñÿ. Òàêîæ ìîæíà êóïóâàòè ñåðòè-
ô³êàòè îáë³ãàö³éíèõ ôîíä³â. À âò³ì, íà
ñüîãîäí³ äåøåâèõ êðåäèò³â íå áóäå, òîìó
òðåáà ðåàëüíî îö³íþâàòè ñâî¿ ô³íàíñîâ³
ìîæëèâîñò³. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì äîâåäåòü-
ñÿ äóìàòè íå òàê ïðî âèòðàòè, ÿê ïðî çà-
îùàäæåííÿ àáî ïðî çàðîá³òêè.

— Òîáòî âè ðàäèòå îáìåæèòè ñïîæèâàííÿ?
— Òàê. Áî ÷àñè, êîëè ìîæíà áóëî âçÿ-

òè êðåäèò ³ êîìôîðòíî éîãî âèòðàòèòè, çà-
ê³í÷èëèñÿ.

— Âè áà÷èòå ïîçèòèâ ó íèí³øí³é ô³íàí-
ñîâ³é êðèç³?

— Ïîçèòèâ çàâæäè ³ñíóº. Íàñïðàâä³ íè-
í³øíÿ ñêðóòà, ïî-ïåðøå, çìèº ç ðèíêó íå-
äîëóãèõ ó÷àñíèê³â. Ïî-äðóãå, çì³íèòü óìî-
âè çðîñòàííÿ, ñòâîðèòü ìîæëèâîñò³ äëÿ
á³çíåñó. Ï³ñëÿ êîæíî¿ êðèçè ïî÷èíàºòüñÿ

çðîñòàííÿ. Â³ä ñåêòîð³â åêîíîì³êè ³ äî
êîíêðåòíèõ ï³äïðèºìñòâ. Êðèçà çàâæäè
ïåðåôîðìàòîâóº ðèíîê ³ äàº çìîãó ðîçïî-
÷àòè ðîáîòó â òîìó ñåãìåíò³ ðèíêó, ÿêèé
áóâ íåäîñÿæíèé ÷åðåç ìîíîïîë³ñò³â, ÿê³
éîãî ñòåðåãëè.

— ßê çðîçóì³òè, ùî ñèòóàö³ÿ ïîë³ïøèëàñÿ?
— Äëÿ ìåíå ïðî ïîë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿

ïåðåäóñ³ì ñâ³ä÷èòèìå ðèòì³÷íà ðîáîòà áàí-
ê³âñüêî¿ ñôåðè, à òàêîæ â³äñóòí³ñòü çíà÷-
íèõ êîëèâàíü êóðñó ãðèâíÿ — äîëàð, çìåí-
øåííÿ ñòàâîê ÿê íà äåïîçèòè, òàê ³ íà êðå-
äèòè. ², ùî äóæå âàæëèâî, çá³ëüøåííÿ òåð-
ì³í³â êðåäèòóâàííÿ. Òîìó ùî íèí³ íàäà-
þòü ò³ëüêè êîðîòêîòåðì³íîâ³ êðåäèòè: íà
ï³âðîêó, ð³ê.

— Êîëè æ, çðåøòîþ, ìîæíà î÷³êóâàòè çì³í
íà êðàùå? Ìîæëèâî, ñèòóàö³ÿ âçàãàë³ í³êî-
ëè íå ïîë³ïøèòüñÿ?

— Í³. Ïîë³ïøèòüñÿ, öå îäíîçíà÷íî. Àëå
íå ðàí³øå 2010-ãî. Ïåâí³ ïîçèòèâí³ çì³íè
â³äáóäóòüñÿ âæå íàñòóïíîãî ðîêó, àëå íå-
çíà÷í³. Äåùî çìåíøàòüñÿ ñòàâêè çà êðå-
äèòàìè ³ äåïîçèòàìè. Ìàòèìåìî ïðîáëå-
ìè ³ç çàëó÷åííÿì êîøò³â, çáåð³ãàòèìåòüñÿ
íåñòàá³ëüí³ñòü îáì³ííîãî êóðñó äîëàð —
ãðèâíÿ. Íà æàëü, 2009 ð³ê áóäå òÿæêèé.
Ïî÷àòîê 2010-ãî òàêîæ íå îá³öÿº ïîëåã-
øåííÿ. ª íàä³ÿ, ùî â äðóã³é éîãî ïîëîâè-
í³ ñòàíå ë³ïøå, àëå íà ï³äéîì âèéäåìî
ò³ëüêè â 2012—2013 ðîêàõ.

— Âè ñïðàâä³ íå áà÷èòå ó íèí³øí³é ñèòó-
àö³¿ ç êîøòàìè íàñåëåííÿ ïîë³òè÷íîãî ï³ä-
´ðóíòÿ?

— Ïîë³òèêè òóò íåìà, îäíîçíà÷íî. Ïî-
ë³òèêà ³ñíóº îêðåìî, à ìè — íàñåëåííÿ
Óêðà¿íè ³ áàíê³âñüêà ñèñòåìà — îêðåìî

Розмовляв
Іван РИБАЛКО,

“Хрещати ”

Ó÷îðà ÐÍÁÎ çîáîâ’ÿçàëà óðÿä ïðîô³íàíñóâàòè âèáîðè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè 7 ãðóäíÿ

Âèáîðè ïî÷àëèñÿ 
ç òðàäèö³éíî¿ ñâàðêè

Ó÷îðà Â³êòîð Þùåíêî ïðîâ³â
çàñ³äàííÿ ÐÍÁÎ, ùîá çàáåçïå÷è-
òè ô³íàíñóâàííÿ ïîçà÷åðãîâèõ
âèáîð³â äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Íå-
çâàæàþ÷è íà ïèñüìîâ³ çâåðíåííÿ
Ïðåçèäåíòà, äî â÷îðàøíüîãî äíÿ
óðÿä â³äìîâëÿâñÿ íàäàòè êîøòè ç
ðåçåðâíîãî ôîíäó. Òîæ ùîá íå
äîïóñòèòè çðèâó âèáîð÷îãî ïðî-
öåñó, ïàí Þùåíêî òåðì³íîâî
ñêëèêàâ ÐÍÁÎ, ð³øåííÿ ÿêî¿ º
îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ
Êàáì³íîì. “Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè íåâ³äêëàäíî âèð³øèòè
ïèòàííÿ ïðî âèä³ëåííÿ Öåí-
òðàëüí³é âèáîð÷³é êîì³ñ³¿ ç ðå-
çåðâíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó íåîáõ³äíèõ êîøò³â äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ ô³íàíñóâàííÿ ï³äãî-
òîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãî-
âèõ âèáîð³â äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè, ïðèçíà÷åíèõ íà 7 ãðóä-
íÿ 2008 ðîêó, òà çàáåçïå÷èòè ïå-
ðåðàõóâàííÿ ¿õ äî 17.00 13 æîâò-
íÿ 2008 ðîêó Ì³í³ñòåðñòâîì ô³-

íàíñ³â Óêðà¿íè òà Äåðæàâíèì
êàçíà÷åéñòâîì Óêðà¿íè Öåí-
òðàëüí³é âèáîð÷³é êîì³ñ³¿”,— çà-
çíà÷àºòüñÿ â óêàç³, ÿêèé ï³äïèñàâ
ãëàâà äåðæàâè ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ
ÐÍÁÎ.

Ïðîòè öüîãî ð³øåííÿ âèñëîâè-
ëèñÿ ëèøå äâîº — ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî ³ ì³í³ñòð
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Þð³é Ëóöåíêî.
Îäíàê ñàìå â³ä ¿õí³õ ä³é çäåá³ëü-
øîãî çàëåæèòü éîãî âèêîíàííÿ.
Çàñ³äàííÿ Ðàäè íàöáåçïåêè ³ îáî-
ðîíè ùå òðèâàëî, êîëè ïåðøèé
â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Îëåêñàíäð
Òóð÷èíîâ ïðÿìî çàÿâèâ, ùî óðÿä
îäíàê íå ô³íàíñóâàòèìå âèáîð³â
³ç ðåçåðâíîãî ôîíäó. “Çã³äíî ç çà-
êîíîì, ðåçåðâíèé ôîíä óðÿä âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ âèíÿòêîâî íà ïî-
äîëàííÿ íàñë³äê³â ñòèõ³¿ àáî ïî-
ä³é, ÿê³ äî íèõ ïðèð³âíþþòüñÿ.
Áåçóìîâíî, äåõòî õî÷å, ùîá ïî-
çà÷åðãîâ³ âèáîðè ñòàëè ñòèõ³éíèì
ëèõîì äëÿ äåðæàâè, àëå æ óðÿä

çàêîíó íå ïîðóøóâàòèìå”,— çà-
çíà÷èâ ïàí Òóð÷èíîâ. Íàãîëî-
ñèâøè, ùî ïðîô³íàíñóâàòè âè-
áîðè ìîæíà ò³ëüêè øëÿõîì çì³í
äî Äåðæáþäæåòó, Îëåêñàíäð Òóð-
÷èíîâ ïðîìîâ÷àâ ïðî òå, ùî ñà-
ìå ôðàêö³ÿ ÁÞÒ ñâ³äîìî ç³ðâà-
ëà ïðèéíÿòòÿ ïîòð³áíèõ ïðàâîê.

Íàòîì³ñòü ÷ëåí Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
Ãàííà Ãåðìàí ó â³äïîâ³äü íà ö³
çàÿâè íàãàäàëà, ùî 2007 ðîêó ï³ä
÷àñ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî íàâïàêè “âèìàãàëà âè-
ä³ëèòè äëÿ ïðîâåäåííÿ âèáîð³â
ãðîø³ ç ðåçåðâíîãî ôîíäó”. Ïà-
í³ Ãåðìàí íàãîëîñèëà, ùî íåâè-

ä³ëåííÿ êîøò³â ç ðåçåðâíîãî ôîí-
äó Êàáì³íîì äëÿ ïðîâåäåííÿ âè-
áîð³â çã³äíî ç ð³øåííÿì ÐÍÁÎ
òÿãíå çà ñîáîþ êðèì³íàëüíó â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü. Òà íàâ³òü ïîïðè öå
äî ê³íöÿ äíÿ ÖÂÊ êîøò³â òàê ³
íå îòðèìàëà. Ïîë³òîëîã Âîëîäè-
ìèð Ôåñåíêî çàÿâèâ “Õðåùàòè-
êó”, ùî “çà òàêèõ îáñòàâèí âè-
áîðè ìîæå ïðîô³íàíñóâàòè Íà-
ö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè”. Òîá-
òî â îáõ³ä óðÿäó.

ÁÞÒ ãîòîâèé áîðîòèñÿ çà âëà-
äó íå ò³ëüêè çà äîïîìîãîþ ô³íàí-
ñîâèõ âàæåë³â. Òàê, ó÷îðà äî 20
äåïóòàò³â-áþò³âö³â çàáëîêóâàëè
ðîáîòó Âèùîãî àäì³í³ñòðàòèâíî-
ãî ñóäó Óêðà¿íè. Çðåøòîþ çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÂÀÑÓ Ìèõàéëà Öóð-
êàíà áóëî ãîñï³òàë³çîâàíî äî ë³-
êàðí³ ÷åðåç ñåðöåâèé íàïàä. Ïðå-
çèäåíòñüêèé Ñåêðåòàð³àò íàãîëî-
ñèâ, ùî äåïóòàòè â³ä ÁÞÒ íàìà-
ãàþòüñÿ ïàðàë³çóâàòè ðîáîòó âñ³õ
àäì³íñóä³â Êèºâà. Ãîëîâíà ìåòà
òàêèõ ä³é — çàëèøèòè â ñèë³ ñóì-
í³âíå ð³øåííÿ Îêðóæíîãî àäì³í-
ñóäó Êèºâà ïðî ïðèçóïèíåííÿ ä³¿
óêàçó Ïðåçèäåíòà ïðî ïîçà÷åðãî-
â³ âèáîðè äî ïàðëàìåíòó. Ó÷îðà
ââå÷åð³ áþò³âö³ ñïðîáóâàëè ç³ðâà-
òè çàñ³äàííÿ Àïåëÿö³éíîãî àäì³-
í³ñòðàòèâíîãî ñóäó Êèºâà, äå ðîç-
ãëÿäàëè ñêàðãó Ñåêðåòàð³àòó Ïðå-
çèäåíòà íà öþ óõâàëó. ×åðåç çà-
òÿãóâàííÿ ñïðàâè ¿¿ ðîçãëÿä ïî ñó-
ò³ ïåðåíåñåíî íà ñüîãîäí³

Досвідчені е ономісти радять чіт-
о розрізняти е ономічн риз
через засилля імпорт в У раїні
й елементарн пані , спричине-
н повідомленнями про пробле-
ми в одном з найбільших бан ів
У раїни, проте радять заб ти про
омфортні споживчі редити,
принаймні до чемпіонат Європи
з ф тбол . “Хрещати ” онс ль-
т вався в радни а олови прав-
ління “У р азбан ” андидата
е ономічних на Оле сандра Ох-
рімен а.

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора Рада Нацбезпе и і оборони зобов’язала ряд
Юлії Тимошен о профінанс вати проведення дочасних
виборів до Верховної Ради 7 р дня. Одна Кабінет Мі-
ністрів і далі відмовляється це робити, навіть попри
можлив римінальн відповідальність. Натомість БЮТ
бло є робот иївсь их с дів, я і мож ть остаточно
ле ітиміз вати аз Президента про достро ові вибори.

Деп тат Ганна Герман не задоволена діями Юлії Тимошен о
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Îëåñü ÄÎÍ²É: “²ñíóþ÷à íîìåíêëàòóðà 
ðîáèòü óñå ìîæëèâå äëÿ íåäîïóñêó 
â ïàðëàìåíò íîâèõ ëþäåé òà íîâèõ ³äåé”
Ë³äåð ìèñòåöüêîãî îá’ºäíàííÿ “Îñòàííÿ áàðèêàäà” ââàæàº, ùî ïîºäíàòè ëþäåé 
³ âëàäó ìîæå íå ò³ëüêè ïîë³òèêà, à é óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ
Сьо одні з 12.00 до 15.00 на Со-
фійсь ій площі триватиме фести-
валь патріотичної пісні "По ро-
ва". Про всі подробиці цьо о
свят ово о заход в онте сті по-
літичної сит ації раїні "Хреща-
ти " розповів ор анізатор "По-
рови" Олесь Доній — лідер мис-
тець о о об’єднання "Остання
бари ада", народний деп тат
У раїни та дире тор Центр до-
слідження політичних цінностей.
Пан Доній пере онаний: мистец-
тво врят є У раїн від роз ол та
політичної нестабільності, а свя-
та По рова має асоціюватися
людей саме зі співом, а не з бій-
ами та мітин ами.

— Çàçâè÷àé åêñïåðòè ó ñò³íàõ ïàðëàìåí-
òó ïî÷óâàþòüñÿ äåùî äèñêîìôîðòíî. ×è íå
çáèðàºòåñü âè çàëèøèòè ïîë³òèêó ï³ñëÿ ðîç-
ïóñêó Âåðõîâíî¿ Ðàäè VI ñêëèêàííÿ?

— Ìåí³ ëåãøå, òîìó ùî ÿ ìàþ îäðàçó
òðè ä³ëÿíêè ðîáîòè. Âñ³ âîíè ö³êàâ³ òà ïî-
òð³áí³, àëå îêðåì³ é ³ñíóþòü ïàðàëåëüíî.
Ùî òàêå ïîë³òèêà, çíàþ äàâíî: ÿ â í³é ç
ê³íöÿ 1980-õ ðîê³â. Äðóãà ä³ëÿíêà ìîº¿ ðî-
áîòè — ñóòî åêñïåðòíà: ÿ î÷îëþþ Öåíòð
äîñë³äæåííÿ ïîë³òè÷íèõ ö³ííîñòåé. Öÿ
ñòðóêòóðà â³äîêðåìëåíà â³ä ïîë³òèêè, âî-
íà çàéìàºòüñÿ åêñïåðòóâàííÿì, ³ òàì ä³º
ïðèíöèï îá’ºêòèâíîñò³. Òðåòº æ ³ âîäíî-
÷àñ òå, ùî íàéá³ëüøå äî äóø³,— ìîÿ êóëü-
òóðíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü. ß âæå áàãàòî ðîê³â
î÷îëþþ ìèñòåöüêå îá’ºäíàííÿ “Îñòàííÿ
áàðèêàäà”, äå çàéìàþòüñÿ ïðîâåäåííÿì
ð³çíîìàí³òíèõ ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêèõ àê-
ö³é. ß ðîáèâ ³ ðîáèòèìó öå íåçàëåæíî â³ä
ñâîº¿ ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òîæ ÿê åêñ-
ïåðò òà ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ íå â³ä÷óâàþ æîä-
íîãî äèñêîìôîðòó â ïîë³òèö³. ² õî÷à ñüî-
ãîäí³ ïàðëàìåíòàðèçì, íà æàëü, ïîâí³ñòþ
äèñêðåäèòîâàíèé, ìåíå öå íå ñïîíóêàº “íà
çëî êîíäóêòîðó” êóïèòè êâèòîê ³ íå ïî-
¿õàòè. Òå, ùî ä³ëÿíêà ïàðëàìåíòñüêî¿ ðî-
áîòè íèí³ íåàäåêâàòíà, çîâñ³ì íå îçíà÷àº,
ùî ¿¿ ïîâèíí³ âèêîíóâàòè ëèøå íåàäåêâàò-
í³ “ïåðñîíàæ³”. Íàâïàêè, Âåðõîâí³é Ðàä³
ïîòð³áí³ ëþäè, ÿê³ óñâ³äîìëþþòü ïðèçíà-
÷åííÿ ïàðëàìåíòó ³ ðîçóì³þòü ïîë³òè÷íó
ñèòóàö³þ â êðà¿í³. Òåïåð óêðà¿íñüêèé ïî-
ë³òèêóì ÿê³ñíî ïîã³ðøóºòüñÿ: â³í ñ³ð³øàº.
²ñíóþ÷à íîìåíêëàòóðà ðîáèòü óñå ìîæëè-
âå äëÿ íåäîïóñêó â ïàðëàìåíò íîâèõ ëþ-
äåé òà íîâèõ ³äåé, ñòàâëÿòü óñ³ëÿê³ áàð’º-
ðè. Òîìó òèõ, õòî çäàòíèé ñàìîñò³éíî ìèñ-
ëèòè, â ïîë³òèö³ áóäå äåäàë³ ìåíøå.

— Âè ãîâîðèòå ïðî íîìåíêëàòóðó. Öå òà
íîìåíêëàòóðà, ïðîòè ÿêî¿ âè ãîëîäóâàëè â
æîâòí³ 1991-ãî, ÷è ÿêàñü íîâà?

— Í³. Ò³, ïðîòè êîãî ìè ãîëîäóâàëè â
1991 ðîö³, âæå âèõîâàëè ³íøó óêðà¿íñüêó
íîìåíêëàòóðó. Òîä³øíÿ êîìóí³ñòè÷íà íî-
ìåíêëàòóðà â÷àñíî óñâ³äîìèëà âàãó ãðîøåé
³ ïðèçíà÷èëà á³çíåñìåíàìè âèõ³äö³â ç êîì-
ïàðò³¿, êîìñîìîëó òà ÊÄÁ. Ïîò³ì äî íèõ
äîëó÷èëèñÿ âèõ³äö³ ç êðèì³íàëüíîãî ñâ³òó.
² ñüîãîäí³øíÿ ïîë³òè÷íà íîìåíêëàòóðà —
öå âæå íîâà êîãîðòà, ÿêà çðîñëà çà 15 ðî-
ê³â ó íàø³é ïîë³òè÷í³é ñèñòåì³, çìîãëà
àäàïòóâàòèñÿ äî íå¿ ³ íå õî÷å æèòè çà òè-
ìè ïðàâèëàìè, ÿê³ ä³þòü ó ªâðîï³. Öèì
ëþäÿì êîìôîðòí³øå æèòè â óìîâàõ êîðóï-
ö³éíî¿ âåðòèêàë³ íåäåìîêðàòè÷íî¿ ïîë³òè÷-
íî¿ ñèñòåìè. “Òåïëè÷í³ óìîâè” ö³é íîâ³é
ïîñòðàäÿíñüê³é íîìåíêëàòóð³ ñâîãî ÷àñó
ñòâîðèëè êîìóí³ñòè ³ ðóõ³âö³. Ï³ñëÿ íàøî-
ãî ãîëîäóâàííÿ, êîëè â Óêðà¿í³ íàáóâ ïî-
ïóëÿðíîñò³ ñòóäåíòñüêèé ðóõ, ñàìå ñï³ëü-
íèìè çóñèëëÿìè êîìóí³ñò³â ³ ðóõ³âö³â áó-
ëî ï³äíÿòî â³êîâèé öåíç äëÿ ó÷àñò³ ìîëî-

äèõ ó ïîë³òèö³ äî 25 ðîê³â. Çà öå â 1991-
ìó ïðîãîëîñóâàëà ÿê êîìóí³ñòè÷íà á³ëü-
ø³ñòü, òàê ³ ðóõ³âñüêà ìåíø³ñòü. Îñü íà êî-
ìó ëåæèòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òåïåð³øí³
ïîë³òè÷í³ êðèçè â êðà¿í³.

— ×è ãîòîâå ñüîãîäí³ óêðà¿íñüêå ñóñï³ëü-
ñòâî ïðîòåñòóâàòè ïðîòè ä³é âëàäè øëÿõîì
ãîëîäóâàííÿ ³ ÷è ïîòð³áíî öå?

— ß íå ïåâåí, ùî ïîòð³áíî âäàâàòèñÿ äî
äóáëþâàííÿ òèõ ñàìèõ ïðîòåñòíèõ çàñî-
á³â. Ñë³ä ðîçóì³òè, ùî ñòóäåíòñüêå ãîëî-
äóâàííÿ 2—17 æîâòíÿ 1991 ðîêó ïåðåäóñ³ì
ñïðè÷èíèëî òå, ùî â êîëèøíüîìó ÑÐÑÐ
ó ìîëîä³ áóëî äóæå ìàëî ìîæëèâîñòåé äëÿ
ñàìîðåàë³çàö³¿. Ìè áîðîëèñÿ òîä³ íå ëèøå
çà íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè, à é çà ïðàâî áó-
òè â³ëüíèìè, çà ìîæëèâ³ñòü ñàìîðåàë³çà-
ö³¿. Òåïåð ¿õ äóæå áàãàòî. Ìîëîäà ëþäèíà
ìîæå âèÿâèòè ñåáå íå ëèøå â ïîë³òèö³, à
é ó á³çíåñ³, â òâîð÷îñò³. ² òîìó åíåðã³ÿ ìî-
ëîä³ ñüîãîäí³ ñïðÿìîâàíà íå â á³ê ïðîòåñ-
òó, à íà ïîçèòèâ, ùî äóæå âàæëèâî. Ó ÿêè-
õîñü ïðîòåñòíèõ àêö³ÿõ ñåíñó âæå íåìàº.

— Õ³áà â îñíîâ³ “Íàðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè”
íå áóâ ïîë³òè÷íèé ïðîòåñò?

— Ñïðàâä³, ïî÷èíàëàñÿ “Íàðîäíà ñàìî-
îáîðîíà” ÿê ïðîòåñòíèé ðóõ ïðîòè ³ á³ëî-
áëàêèòíèõ, ³ ïîìàðàí÷åâèõ. Ìè íå áîÿëè-
ñÿ áóòè â îïîçèö³¿. ß íà òîä³øí³õ äîñòðî-
êîâèõ âèáîðàõ ââàæàâ, ùî ÍÑ ïîâèííà
éòè â ïàðëàìåíò ñàìîñò³éíî, ³ òåïåð òàê
ââàæàþ. Àëå ÿê òîä³ ìîþ òî÷êó çîðó íå ï³ä-
òðèìàëè á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â — ìè ï³øëè â
áëîö³ ç ÍÓ, òàê ³ íèí³ çíîâó çäîì³íóâàëà
òåíäåíö³ÿ äî áëîêóâàííÿ. Çâ³ñíî, ïåðåáó-
âàþ÷è â ò³í³ ñèëüí³øèõ ñîþçíèê³â, çà öåé
ð³ê “Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà” íå çäîáóëà
á³ëüøèõ åëåêòîðàëüíèõ ñèìïàò³é, ìè íå

ðîçâèâàëè ðåã³îíàëüíó ñòðóêòóðó. Ïðîòå ÿ
ââàæàþ, ùî ñüîãîäí³ íà áàç³ ÍÑ ïîòð³áíî
óòâîðèòè øèðîêå ïîë³òè÷íå îá’ºäíàííÿ,
çàëó÷èòè äî íüîãî íîâèõ ïîë³òèê³â, ãðî-
ìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â, ðåã³îíàëüíèõ òà ìåä³éíèõ
ë³äåð³â, ³ çàéíÿòè îêðåìó ïîçèö³þ. Òîä³ â
ÍÑ áóäóòü óñ³ øàíñè ñòàòè íîâîþ ñèëîþ.

— Ùî íîâîãî ïðèíåñå ÷åðãîâà ïîçà÷åðãî-
âà ïàðëàìåíòñüêà êàìïàí³ÿ? ×è ïðèéäóòü äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè íîâ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè?

— Íîâ³ ïàðò³¿ ìàëè á ìîæëèâ³ñòü ïðîéòè
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ÿêáè âèáîðè â³äòÿãëè
íà âåñíó. Îäíàê, íà ìîþ äóìêó, Ïðåçèäåí-
òó âèã³äí³øå ïðîâåñòè ïàðëàìåíòñüê³ âè-
áîðè ÿêíàéøâèäøå. Öå óíåìîæëèâèòü
ïðîõîäæåííÿ äî ïàðëàìåíòó íîâèõ ïðîåê-
ò³â, ìåíø êåðîâàíèõ í³æ ò³, ùî âæå òàì
ïðåäñòàâëåí³. Òîìó ãîëîâíà áîðîòüáà òî-
÷èòèìåòüñÿ ì³æ ïàðëàìåíòñüêèìè ïîë³-
òè÷íèìè ñèëàìè. “Íàøà Óêðà¿íà” çìàãà-
òèìåòüñÿ çà 3 % â íàä³¿ ñòàòè ôðàêö³ºþ
“çîëîòî¿ àêö³¿”. ÏÐ òà ÁÞÒ áîðîòèìóòü-
ñÿ çà ìîæëèâ³ñòü ôîðìóâàííÿ óðÿäó. Ö³
äîñòðîêîâ³ ïåðåãîíè â³äð³çíÿòèìóòüñÿ â³ä
ïîïåðåäí³õ îäíèì: òåïåð æîäíà ïîìàðàí-
÷åâà ïîë³òè÷íà ñèëà íå áðàòèìå íà ñåáå
æîðñòêèõ çîáîâ’ÿçàíü ùîäî â³äìîâè â³ä
êîàë³ö³¿ ç ÏÐ. Òîìó â íàñòóïíîìó ïàðëà-
ìåíò³ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ïðîâîäèòèìå ñâîº-
ð³äíèé “êàñòèíã” ñåðåä ïîë³òè÷íèõ ñèë,
ùî ñòîÿòèìóòü “ó ÷åðç³” íà êîàë³ö³þ ç íåþ.
² ñàìå ÏÐ âèð³øóâàòèìå, ç êèì ¿é âèã³ä-
í³øå ³ äîö³ëüí³øå îá’ºäíàòèñÿ.

— ×è àêòóàëüíî äëÿ ïîë³òèê³â áóäå â³äçíà-
÷àòè ð³÷íèöþ ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿ â êîí-
òåêñò³ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿?

— Áàãàòî ïîë³òèê³â äî ö³º¿ äàòè âæå ñòàâ-
ëÿòüñÿ äîâîë³ ñïîê³éíî. Ïîìàðàí÷åâà ðå-

âîëþö³ÿ âñå æ òàêè áóëà îäíèì ç åëåìåí-
ò³â áîðîòüáè çà ïðåçèäåíòñòâî. Çâ³ñíî, öå
áóâ âèÿâ íàðîäíîãî ïðîòåñòó ïðîòè ñâàâ³ë-
ëÿ ³ çëîâæèâàíü, àëå â³í íàêëàäàâñÿ íà âè-
áîð÷ó êàìïàí³þ. ² çäîáóòêàìè ïîìàðàí÷å-
âî¿ ðåâîëþö³¿ ñêîðèñòàëèñÿ ïåðåäóñ³ì ëþ-
äè, ÿê³ âèõîäèëè íå íà Ìàéäàí, à íà òðè-
áóíó Ìàéäàíó. ß çàâæäè êàçàâ, ùî áóëè
äâà ð³çí³ Ìàéäàíè: ç îäíîãî áîêó — ñîò-
í³ òèñÿ÷ ëþäåé ç³ ùèðèìè î÷èìà, à ç ³í-
øîãî — ê³ëüêà äåñÿòê³â ïîë³òèê³â, ÿê³ âè-
õîäèëè íà òðèáóíó é áîðîëèñÿ çà Ïðåçè-
äåíòà òà ñâîº ì³ñöå á³ëÿ íüîãî. Òåïåð ìè
áà÷èìî, ùî ò³, õòî áóâ íà òðèáóí³ Ìàéäà-
íó, ÿêðàç ³ ïîñïðèÿëè ðîç÷àâëåííþ ì³ôó
ïðî Ìàéäàí. Òîìó ïîìàðàí÷åâà ðåâîëþ-
ö³ÿ, ÿê íà ìåíå, º á³ëüøå îá’ºêòîì àíàë³-
çó äëÿ äîñë³äíèê³â, àí³æ ïðèâîäîì äëÿ
ñâÿòêóâàííÿ. Òîìó ìè, “Îñòàííÿ áàðèêà-
äà”, ñüîãîäí³ ïðîïîíóºìî óêðà¿íöÿì ñâÿò-
êóâàòè Ïîêðîâó.

— ×îìó íà Ïîêðîâó “Îñòàííÿ áàðèêàäà”
îðãàí³çîâóº ñàìå ôåñòèâàëü ïàòð³îòè÷íî¿ ï³ñ-
í³? ×è íå áî¿òåñÿ âè ïîë³òè÷íèõ ïðîòèñòî-
ÿíü?

— Íàãàäàþ, ìèñòåöüêå îá’ºäíàííÿ
“Îñòàííÿ áàðèêàäà” ïðîâîäèòü êóëüòóðí³
àêö³¿ ïîñò³éíî. Ïðè÷îìó áåç ïàðò³éíèõ
ïðàïîð³â. ß ââàæàþ, ùî êóëüòóðà ïîâèí-
íà áóòè âèùå í³æ ïîë³òèêà. ² äëÿ êîæíî-
ãî ìèñòåöüêîãî çàõîäó ìè øóêàºìî íîâèé
ôîðìàò. Äëÿ ë³òåðàòîð³â ìè âëàøòîâóâà-
ëè çóñòð³÷³ â óí³âåðñèòåòàõ ð³çíèõ ðåã³î-
í³â Óêðà¿íè, “í³÷ ïîåç³¿” íà Ìèõàéë³â-
ñüê³é ïëîù³, âèñòóïè ç ïîâ³òðÿíî¿ êóë³.
Äëÿ ìóçèê â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà ìè çáè-
ðàºìî âåðòåïè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè íà ôåñòè-
âàëü “Êàðïàòè”, â Ãóëÿéïîë³ ïðîâîäèìî
ö³ëêîì “áåçáàøòîâèé” ôåñòèâàëü “Äåíü
Íåçàëåæíîñò³ ç Ìàõíîì”. Öüîãî ë³òà ó
Êðèìó çðîáèëè “Áàðèêàäó íà Òóçë³” —
òàòàðñüêî-ðîñ³éñüêî-á³ëîðóñüêèé ôåñòè-
âàëü, ó âåðåñí³ â Êèºâ³ ïðîâåëè “Êè¿â-
ñüêó áàðèêàäó”. Òîæ Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñ-
òèâàëü ïàòð³îòè÷íî¿ ïîâñòàíñüêî¿ ï³ñí³
“Ïîêðîâà” 14 æîâòíÿ äëÿ íàñ — çâ’ÿçîê
÷àñ³â. Ïî-ïåðøå, öå íàéøàíîâàí³øå çàïî-
ð³çüêèìè êîçàêàìè ñâÿòî. Ïîò³ì öå âæå
áóâ äåíü ñòâîðåííÿ ÓÏÀ. Áàãàòî ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é ïðîïîíóâàëè öþ äàòó
âèçíà÷èòè ÿê ñâÿòî àðì³¿ çàì³ñòü, æîäíèì
÷èíîì íå ïðèâ’ÿçàíîãî äî Óêðà¿íè, 23 ëþ-
òîãî. À ÿ äàâíî âèíîøóþ ³äåþ ïåðåâåñòè
ñâÿòêóâàííÿ “Ïîêðîâè” ç ì³òèíãîâî¿ ïëî-
ùèíè â ï³ñåííó. Íà æàëü, îñòàíí³ìè ðî-
êàìè â íàðîäó öå ñâÿòî ïî÷àëî àñîö³þâà-
òèñÿ ç ïîë³òèçîâàíèìè á³éêàìè. ß õî÷ó,
ùîá Ïîêðîâà á³ëüøå àñîö³þâàëàñÿ ç ãóð-
òîâèì ñï³âîì. Ï³ñíÿ îá’ºäíóº ³ ïðîãðàìóº
íà ïîçèòèâ.

— ßê³ ö³ííîñò³ ñüîãîäí³ ñïîâ³äóº íàøà âëà-
äà, ³ ÷è â³äïîâ³äàþòü âîíè ïîë³òè÷íèì ö³í-
íîñòÿì óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà?

— Öå æîðñòêå çàïèòàííÿ. Òî÷í³øå,
æîðñòêîþ áóäå ìîÿ â³äïîâ³äü íà íüîãî. Íà
æàëü, òàê³ ïðèíöèïè, ÿê äåìîêðàòèçì ³
ïðàâîñâ³äîì³ñòü íå ïðèòàìàíí³ ó íàñ àí³
âëàä³, àí³ ñóñï³ëüñòâó. Òóò ìîæíà ãîâîðè-
òè ëèøå ïðî áàæàí³ñòü, ðîçïîâñþäæåííÿ,
“ïðèùåïëåííÿ”, àëå íå ïðî íàÿâí³ñòü. Òî-
ìó õèáíèìè º ò³ ïîøèðåí³ òâåðäæåííÿ, í³-
áèòî íàøà âëàäà ã³ðøà í³æ ñóñï³ëüñòâî, à
íàðîä ðîçâèíåí³øèé. Íàñïðàâä³ æ ïîë³-
òè÷íîþ ïðîáëåìîþ Óêðà¿íè º òå, ùî â íàñ
“äóæå íàðîäíà” âëàäà. Óêðà¿íñüêà âëàäà
í³÷èì íå êðàùà çà ñâ³é íàðîä, ³ â öüîìó
ïîëÿãàº ïðîáëåìà. Àäæå ó êðèçîâ³ ïåð³î-
äè ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ïîë³òè÷íà åë³òà
ïîâèííà “âåñòè çà ñîáîþ” éîãî, ïîêàçó-
âàòè íàðîäó ïîçèòèâíèé ïðèêëàä. À â
Óêðà¿í³ âëàäà íå ïîêàçóº ïîçèòèâíîãî ïðè-
êëàäó ñâî¿ì ãðîìàäÿíàì

Розмовляла Юлія КОМАРОВА,
“Хрещати ”
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Ôîíäîâà á³ðæà 
ïðîäîâæóº ïàäàòè

Ó÷îðà, 13 æîâòíÿ, çàô³êñîâàíî çíà÷íå
çíèæåííÿ êîòèðóâàíü ö³ííèõ ïàïåð³â íà
ôîíäîâ³é á³ðæ³. Øèðøèé ³íäåêñ óêðà¿íñüêî-
ãî ôîíäîâîãî ðèíêó, ùî ðîçðàõîâóºòüñÿ ô³-
íàíñîâèì ïîðòàëîì FundMarket UAI-50
(Óêðà¿íñüêèé ²íäåêñ Çâàæåíèé), çàô³êñóâàâ
çíèæåííÿ íà 2,56%, îïóñòèâøèñü äî 29,48
ïóíêòó. Íåáóâàëå çíèæåííÿ âñ³õ ôîíäîâèõ
³íäåêñ³â ìèíóëîãî òèæíÿ çìóñèëè óðÿäè ðîç-
âèíåíèõ êðà¿í çâàæèòèñÿ íà åêñòðåí³ çàõî-
äè. Íèí³øí³é ðåêîðäíèé îáâàë ìîæå çóïè-
íèòè îãîëîøåíèé ïëàí, çà ÿêèì ìàþòü íà-
äàâàòèñÿ ãàðàíò³¿ ç ì³æáàíê³âñüêèõ êðåäèò³â
òåðì³íîì íà 5 ðîê³â. Öèì ñàìèì ïëàíîì ïå-
ðåäáà÷åíî, ùî óðÿäè çäîáóäóòü ïðàâî âèêó-
ïîâóâàòè ïðèâ³ëåéîâàí³ àêö³¿ áàíê³â, ðåêà-
ï³òàë³çóâàòè çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â
áàíêè, ÿêèõ ñï³òêàëè òðóäíîù³. Âñ³ ñèëè êè-
íóòü íà â³äíîâëåííÿ êðåäèòíîãî ðèíêó, íå-
ä³ºçäàòí³ñòü ÿêîãî ìîæå çóïèíèòè ñâ³òîâó
åêîíîì³êó. Ñåðåä çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà
íîðìàë³çàö³þ, ÿêèõ òðîõè ðàí³øå âæèâ Íà-
ö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè, ñë³ä âèîêðåìèòè
ïðîãðàìó ï³äâèùåííÿ êîìïåíñàö³¿ ñòðàõó-
âàííÿ âêëàä³â óäâ³÷³, àëå òàêå ð³øåííÿ äîñ³
íå óõâàëèëè, áî íà öå ùå ïîòð³áíà çãîäà Ì³-
í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â

Ôåäåðàö³ÿ 
ðîáîòîäàâö³â ³í³ö³þº
ñòâîðåííÿ 
ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè Ôåäåðàö³¿
ðîáîòîäàâö³â Äìèòðî Îë³éíèê çàïðîïîíó-
âàâ Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè ñòâîðèòè ñòàá³ë³-
çàö³éíèé ôîíä äëÿ ï³äòðèìêè åêîíîì³êè
êðà¿íè.

Ç³ ñë³â Îë³éíèêà, òàê³ ôîíäè íå íîâèíêà
ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³, âîíè âæå º â áàãàòüîõ
äåðæàâàõ. Òàêîæ â³í äîäàâ, ùî ñòâîðèòè
ôîíä óêðàé ïîòð³áíî, íàñàìïåðåä äëÿ ô³-
íàíñóâàííÿ áóä³âåëüíîãî ñåêòîðó é ñåêòîðó
åíåðãîºìíèõ ãàëóçåé. Êð³ì òîãî, ôåäåðàö³ÿ
ïðîïîíóº äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ åêîíîì³êè âæèòè
íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â ç³ ñòàá³ë³çàö³¿ âàëþòíî-
êóðñîâî¿ ïîë³òèêè, ïðèïèíèòè íåîá´ðóíòî-
âàíó ïðàêòèêó ùîì³ñÿ÷íîãî ï³äâèùåííÿ ö³í
íà åëåêòðîåíåðã³þ, óâåñòè ìîðàòîð³é íà ï³ä-
âèùåííÿ âàðòîñò³ çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü,
íîðìàë³çóâàòè ñèòóàö³þ ç ïîâåðíåííÿ ÏÄÂ
³ â óìîâàõ çìåíøåííÿ êðåäèòóâàííÿ ïîâåð-
íóòèñÿ äî ïðàêòèêè ïîäàòêîâèõ âåêñåë³â. ßê
óæå ïîâ³äîìëÿëîñÿ, Ôåäåðàö³ÿ ðîáîòîäàâö³â
òàêîæ ïðîñèòü Ïðåçèäåíòà, ïðåì’ºð-ì³í³ñ-
òðà, ÍÁÓ ³ ÐÍÁÎ ðîçðîáèòè ïëàí ä³é ùîäî
çàïîá³ãàííÿ ïîäàëüøîìó çàãîñòðåííþ åêî-
íîì³÷íî¿ êðèçè

Ï²Á õî÷óòü ïðîäàòè
äëÿ âèâåäåííÿ 
³ç áàíêðóòñòâà

Ó÷îðà òèì÷àñîâèé àäì³í³ñòðàòîð “Ïðîì-
³íâåñòáàíêó” — çàñòóïíèê ãîëîâè ÍÁÓ Âî-
ëîäèìèð Êðîòþê — çàÿâèâ, ùî àêö³¿ “Ïðîì-
³íâåñòáàíêó” ìîæóòü áóòè ïðîäàí³ ñòðàòå-
ã³÷íèì ³íâåñòîðàì äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ ñòàíó ô³-
íàíñîâî¿ óñòàíîâè. “Ìè âæå âåäåìî ïåðåãî-
âîðè ç ê³ëüêîìà éìîâ³ðíèìè ñòðàòåã³÷íèìè
³íâåñòîðàìè ÿê ç Óêðà¿íè, òàê ³ Ðîñ³¿, ÿê³ õî-
÷óòü óêëàñòè ãðîø³ ó ñòàá³ë³çàö³þ ðîáîòè
áàíêó. Íà ñüîãîäí³ ìè ìîæåìî ïðîäàòè äî
80% àêö³é”,— ñêàçàâ ïàí Êðîòþê. Â³í çà-
ÿâèâ, ùî ¿õí³ âëàñíèêè âæå ãîòîâ³ ïðîäàòè
ñâî¿ ïàêåòè. Êîìåíòóþ÷è íèí³øíº ââåäåí-
íÿ òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä Íàöáàíêó,
â³í çàïåâíèâ, ùî ¿¿ ðîáîòà áóäå çàëåæàòè â³ä
÷àñó ïîâíî¿ íîðìàë³çàö¿¿ ðîáîòè Ï²Áó: “Ìè
áóäåìî ïðàöþâàòè äî òîãî ìîìåíòó, ïîêè
çíîâó ïðèâåäåìî “Ïðîì³íâåñòáàíê” ó íîð-
ìàëüíèé ñòàí. Öå ìîæå ñòàòèñÿ âæå çà ì³-
ñÿöü”. Ïîïðè ÷óòêè ïðî òå, áóö³ìòî êðèçà
â ö³é ô³íàíñîâ³é óñòàíîâ³ áóëà ÷³òêî ñïëà-
íîâàíà é ðåàë³çîâàíà øëÿõîì ³íôîðìàö³é-
íî¿ àòàêè, ïðåäñòàâíèê ÍÁÓ íå çì³ã íàçâà-
òè ìîæëèâèõ çàìîâíèê³â

Під от вав
Дмитро ГАЛИЦЬКИЙ,

Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”

Áàíêàì çàáîðîíèëè 
ïîâåðòàòè äåïîçèòè
Ñòîëè÷í³ âêëàäíèêè ìîæóòü çàïàí³êóâàòè
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора наб ла чинності постано-
ва НБУ про заборон бан ам
дочасно розривати депозитні
до овори з лієнтами стро ом
на шість місяців та обмеження
редит вання населення. Та ий
ро зробили після то о, я про-
тя ом вересня через світов фі-
нансов риз та проблеми з
лі відністю вітчизняних бан ів
населення зняло понад $3 млрд
з депозитних рах н ів. А втім,
на д м бан ірів та е спертів,
постанова не матиме юридичної
сили, ос іль и носить ре омен-
даційний хара тер. А наслід ів
фінансової ризи можна б ло б
ни н ти дієвішими способами.

Кредитам інець!
Ó÷îðà Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè çìó-

ñèâ êîìåðö³éí³ áàíêè íàêëàñòè ìîðàòî-
ð³é íà äî÷àñíå ðîç³ðâàííÿ äåïîçèòíèõ äî-
ãîâîð³â ç êë³ºíòàìè, à òàêîæ îáìåæèâ âè-
äà÷ó êðåäèò³â íàñåëåííþ. Ïðî öå éäåòü-
ñÿ ó ïîñòàíîâ³ ÍÁÓ â³ä 11.10.2008 ðîêó,
ïðèéíÿò³é ç ìåòîþ çàìîðîæåííÿ áàíê³â-
ñüêèõ àêòèâ³â äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ â
áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³. Ãîëîâíîþ ïðè÷è-
íîþ óõâàëè äîêóìåíòà ñòàëà çàãðîçà ìà-
ñîâîãî çíÿòòÿ êîøò³â íàñåëåííÿì, ñïðè-
÷èíåíîãî ÿê íåñòàá³ëüí³ñòþ íà ñâ³òîâèõ
ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ, òàê ³ íàãí³òàííÿì ñè-
òóàö³¿ äîâêîëà ìîæëèâîãî áàíêðóòñòâà
íèçêè â³ò÷èçíÿíèõ áàíê³â (äèâ. “Õðåùà-
òèê” ¹ 183 â³ä 9.10.2008 òà ¹ 176 â³ä
30.09.2008). Âíàñë³äîê öüîãî ïðîòÿãîì âå-
ðåñíÿ ç áàíê³âñüêèõ äåïîçèò³â íàñåëåííÿ
çíÿëî ïîíàä $3 ìëðä ( íà 1.10.2008 äåïî-
çèòíèé ïîðòôåëü ñòàíîâèâ ìàéæå $70
ìëðä.— “Õðåùàòèê”).

² õî÷à ñóìà çíÿòèõ êîøò³â ñòàíîâèòü
íàðàç³ ëèøå äî 5%, ðåãóëÿòîð âèð³øèâ
óíåìîæëèâèòè âèíèêíåííÿ äåô³öèòó
êîøò³â ó áàíê³â òà äèñáàëàíñó ¿õí³õ àê-
òèâ³â.

Ïðîòå ÷èíîâíèêè ç öåíòðîáàíêó çàñïî-
êîþþòü ãðîìàäñüê³ñòü ³ íàãîëîøóþòü: ó
çãàäàí³é ïîñòàíîâ³ ÍÁÓ íå éäåòüñÿ ïðÿ-
ìî ïðî çàáîðîíó äîñòðîêîâîãî ïîâåðíåí-
íÿ äåïîçèò³â íàñåëåííþ, à ëèøå ïðî îá-
ìåæåííÿ ñòðîêó äîñòðîêîâîãî ðîç³ðâàí-
íÿ òàêèõ äîãîâîð³â.

Ç ³íøîãî áîêó, êîìåðö³éíèì áàíêàì
ðåêîìåíäóþòü çìåíøèòè êðåäèòí³ ïîðò-
ôåë³ òà ó ðàç³ ô³íàíñîâèõ ïðîáëåì çâåð-
òàòèñÿ äî ñâî¿õ àêö³îíåð³â äëÿ çàëó÷åííÿ
êîøò³â, à âæå ïîò³ì — äî ÍÁÓ. Òàêèì ÷è-
íîì ðåãóëÿòîð ïðàãíå çàìîðîçèòè â³äïëèâ
ãðîøåé ç áàíê³â.

Òîìó áàíêè âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ïðèïèíÿòü êðåäèòóâàííÿ äîâãîñòðîêîâèõ
ïðîåêò³â: ³ïîòåêó, áóä³âíèöòâî, àâòîêðå-
äèòóâàííÿ òà ñïîæèâ÷å êðåäèòóâàííÿ
(áàíêè âæå ïî÷àëè îáìåæóâàòè âèäà÷ó
³ïîòåêè, àâòîêðåäèò³â òà ïðèïèíèëè ñï³â-
ïðàöþ ç áóä³âåëüíèìè êîìïàí³ÿìè é êðå-
äèòóâàííÿ áóä³âåëüíèõ ïðîåêò³â.— “Õðå-
ùàòèê”). Âñå öå, íà äóìêó ÷èíîâíèê³â
Íàöáàíêó, ïîâèííî óáåçïå÷èòè ô³íàíñî-
â³ óñòàíîâè â³ä áàíêðóòñòâà òà êðèçè ë³ê-
â³äíîñò³.

À âò³ì, öÿ ïîñòàíîâà ìîæå ïîñ³ÿòè ïà-
í³êó ñåðåä ñòîëè÷íèõ ìåøêàíö³â (àäæå
ïîíàä 50% äåïîçèòíîãî ïîðòôåëÿ êîìåð-
ö³éíèõ áàíê³â çîñåðåäæåíî ñàìå â Êè-
ºâ³.— “Õðåùàòèê”). ßêùî 50% âêëàäíè-
ê³â ïî÷íóòü ïàí³êóâàòè ³ äîñòðîêîâî ðîç-
ðèâàòè äåïîçèòí³ äîãîâîðè, áàíê³âñüê³é
ñèñòåì³ êðà¿íè çàãðîæóº îáâàë. Óõâàëà
çãàäàíîãî äîêóìåíòà âèäàºòüñÿ ùå äèâ-
í³øîþ, îñê³ëüêè äíÿìè êåð³âíèêè ÍÁÓ
íàãîëîøóâàëè, ùî óêðà¿íñüê³ áàíêè ë³ê-
â³äí³ é ñåðéîçíèõ ïðîáëåì íàðàç³ â ö³é

ñôåð³ íåìàº. Òàê, çà ñëîâàìè ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÍÁÓ Àíàòîë³ÿ Øàïîâà-
ëîâà, íà ïî÷àòîê æîâòíÿ çàëèøêè íà êî-
ðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ ïåðåâèùóþòü
21 ìëðä ãðí. Îêð³ì òîãî, çà éîãî ñëîâà-
ìè, ó ÍÁÓ äîäàòêîâî º ùå 5 ìëðä ãðí,
ÿê³ ðåãóëÿòîð ñòåðèë³çóâàâ.

Бан ам розв’язали р и
² âñå-òàêè ó áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³ ïî-

ñèëþþòüñÿ ïàí³êà òà íåâèçíà÷åí³ñòü.
Íàéá³ëüøå æ òðèâîæèòü äîëÿ ìàëèõ òà
ñåðåäí³õ áàíê³â ³ ¿õí³õ êë³ºíò³â, àäæå ïà-
í³÷íå çíÿòòÿ êîøò³â ç äåïîçèò³â ïðèçâå-
äå äî êðèçè ë³êâ³äíîñò³ öèõ ô³íàíñîâèõ
óñòàíîâ. ßêùî æ âîíè íå äàâàòèìóòü ëþ-
äÿì ³ êðåäèòè, ÿê³ ïðèíîñÿòü ìàéæå 60%
äîõîäó íà ð³ê, çàëèøàòüñÿ í³ ç ÷èì. Çà
óìîâè çíÿòòÿ íàâ³òü 30% çàãàëüíîãî äå-
ïîçèòíîãî êîøèêà áàíêà îñòàííüîìó çà-
ãðîæóº áàíêðóòñòâî, ÿêùî â÷àñíî íå
çíàéäå äîäàòêîâ³ ðåñóðñè.

Âëàñíå, ïîñòàíîâó áàíê³ðè çäåá³ëüøî-
ãî ñõâàëþþòü. “Îáìåæåííÿ âèäà÷³ êðåäè-
ò³â ïîÿñíþºòüñÿ ïîòðåáîþ â çàïîá³ãàíí³
äåô³öèòó êîøò³â ó áàíê³â. Îòæå, â òàêèé
ñïîñ³á ÍÁÓ í³âåëþº íåáåçïåêó âèíèê-
íåííÿ äåô³öèòó êîøò³â òà êðèçè ë³êâ³ä-
íîñò³ ó áàíêàõ”,— íàãîëîñèëà “Õðåùàòè-
êó” â³öå-ïðåçèäåíò á³çíåñó “Ïåðñîíàëü-
í³ ô³íàíñè” ÀÁ “Ä³àìàíòáàíê” Àííà Òêà-
÷åíêî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íàðàç³ âèíèêëà øà-
ëåíà ïàí³êà ñåðåä íàñåëåííÿ, ÿêå ïî÷àëî
çí³ìàòè ãðîø³ ç äåïîçèòíèõ ðàõóíê³â, ïî-
ïðè çìåíøåííÿ ïðèáóòê³â ó ðàç³ äîñòðî-
êîâîãî ðîçðèâàííÿ äîãîâîð³â. “Ïîñòàíî-
âà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, â ÿê³é
éäåòüñÿ ïðî ïðèïèíåííÿ âèäà÷³ áàíêàìè
êîøò³â äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ä³¿ äåïîçèò-
íèõ äîãîâîð³â, ñïðÿìîâàíà íà óãàìóâàí-
íÿ ïàí³êè é óíèêíåííÿ ìàñøòàáíîãî äî-
ñòðîêîâîãî â³äïëèâó êîøò³â ³ç äåïîçèòíèõ
ðàõóíê³â”,— ñêàçàëà Àííà Òêà÷åíêî.

Öå òàêîæ ï³äòâåðäèâ “Õðåùàòèêó” ãî-
ëîâà ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè “Ïàðòíåð-Áàí-
êó” Îëåêñ³é Ñàâ÷åíêî, ÿêèé ââàæàº, ùî
óõâàëà çãàäàíî¿ âèùå ïîñòàíîâè íà 100%
âèïðàâäàíà, áî ãàñèòü ïàí³êó ñåðåä âêëàä-
íèê³â áàíê³â. “ÍÁÓ çàõèùàº ñàìèõ âêëàä-
íèê³â â³ä õèáíèõ ä³é, íàâ³ÿíèõ ñòðàõîì.
Öåé êðîê êîí÷å ïîòð³áåí ÿê áàíêàì, òàê
³ íàñåëåííþ”,— ïåðåêîíóº Îëåêñ³é Ñàâ-
÷åíêî.

Ïðîòå, çà ³íôîðìàö³ºþ àíîí³ìíèõ äæå-
ðåë ó áàíê³âñüêèõ êîëàõ, áàíêè æîðñòêî
âèêîíóâàòèìóòü íîðìè ïîñòàíîâè ùîäî

îáìåæåííÿ âèäà÷³ äåïîçèò³â, ðàçîì ³ç òèì
âîíè íå óð³çóâàòèìóòü ñâî¿ êðåäèòí³ ïîðò-
ôåë³. Òàêèì ÷èíîì âäàñòüñÿ íàãðîìàäè-
òè êîøòè çà ðàõóíîê ãðîìàäÿí, ÿê³ ïî-
êëàëè ãðîø³ íà äåïîçèòè ³ íå çìîæóòü ¿õ
çàáðàòè. Öå ëèøå íàãí³òàòèìå íåãàòèâ ³
ïîñèëþâàòèìå ïàí³êó ùîäî ô³íàíñîâî¿
íåñïðîìîæíîñò³ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ.

Íà äóìêó æ àíàë³òèêà áàíê³âñüêîãî ñåê-
òîðó êîìïàí³¿ “Austin” Âàñèëÿ Ïåðåäð³ÿ,
òàê³ îáìåæåííÿ, ç îäíîãî áîêó, ñâ³ä÷àòü
ïðî ñèñòåìíó êðèçó â áàíê³âñüêîìó ñåê-
òîð³, àäæå $3 ìëðä, ÿê³ êë³ºíòè çíÿëè ç
ðàõóíê³â,— ëèøå ïî÷àòîê ïàí³êè, ³ öÿ ñó-
ìà çá³ëüøóâàòèìåòüñÿ. “À ç äðóãîãî áî-
êó, ÍÁÓ âèð³øèâ ðîçâ’ÿçàòè ðóêè áàíêàì,
àáè ò³ íà âëàñíèé ðîçñóä âèð³øóâàëè, êî-
ìó äàâàòè ãðîø³ â êðåäèò, êîìó ïîâåðòà-
òè êîøòè çà äåïîçèòíèìè äîãîâîðàìè ³
êîëè. Òîáòî ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî çà òà-
êèõ óìîâ áàíêè ïðîñòî ìàí³ïóëþâàòè-
ìóòü ãðîøèìà êë³ºíò³â”,— ïåðåêîíàíèé
Âàñèëü Ïåðåäð³é.

Ç ³íøîãî áîêó, áàíê³ðè ãîâîðÿòü ïðî
ä³ºâ³øèé ñïîñ³á óíåìîæëèâèòè ïàí³êó â
ô³íàíñîâîìó ñåêòîð³ — çà äîïîìîãîþ ãà-
ðàíòóâàííÿ äåðæàâîþ ïîâåðíåííÿ êîø-
ò³â íàñåëåííþ ó ðàç³ áàíêðóòñòâà áàíêó.
Òàêó ïðàêòèêó çàïðîâàäæåíî â áàãàòüîõ
êðà¿íàõ ñâ³òó, çîêðåìà â Ðîñ³¿. Àáî çàïðî-
âàäæåííÿ 100% â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â
âêëàäíèêàì çáàíêðóò³ëèõ áàíê³â. Òàêèé
ìåõàí³çì ì³ã áè óáåçïå÷èòè é ñàìèõ áàí-
ê³ð³â â³ä ïàí³÷íîãî çíÿòòÿ ãðîøåé ³ç äå-
ïîçèò³â. Â Óêðà¿í³ æ íàðàç³ âêëàäíèê ìî-
æå îòðèìàòè ëèøå 50 òèñ. ãðí ç Ôîíäó
ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â (ïðè÷îìó íå âñ³
áàíêè äî íüîãî âõîäÿòü.— “Õðåùàòèê”).
Îäíàê êë³ºíòè áàíê³â, ÿê³ çáàíêðóòóâàëè
ê³ëüêà ðîê³â òîìó, ùå é äîñ³ íå îòðèìà-
ëè ãàðàíòîâàí³ çàêîíîì ãðîø³. Ðîçìîâè
æ ïðî çá³ëüøåííÿ ñóìè â³äøêîäóâàííÿ
äî 200 òèñ. ãðí ç ðåçåðâíîãî ôîíäó ÍÁÓ
ëèøå âåäóòüñÿ. Äî ðåàëüíèõ êðîê³â ïîêè
ùî íå ä³éøëî.

Òîìó åêñïåðòè íàðàç³ íå ðàäÿòü ïîñï³-
øàòè âêëàäàòè êîøòè íà äåïîçèòí³ ðàõóí-
êè, ïîïðè àãðåñèâíó ðåêëàìíó êàìïàí³þ,
ÿêó ïðîâîäÿòü ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè. Ñòàâ-
êè â³ä ïî÷àòêó ðîêó çðîñëè íà 6% ó ãðèâ-
íÿõ ³ íàðàç³ ñòàíîâëÿòü 22% ð³÷íèõ. Êðè-
çà æ áàíê³âñüêî¿ ë³êâ³äíîñò³ çàê³í÷èòüñÿ íå
ðàí³øå îñåí³ 2009 ðîêó, à çàêîíîäàâñòâî
íå äàº 100% ãàðàíò³é êë³ºíòàì ùîäî ïî-
âåðíåííÿ âòðà÷åíèõ ñóì ó ðàç³ áàíêðóòñòâà
áàíê³â. Îòîæ ïîñï³øàòè ³ç âêëàäàííÿì
êîøò³â íà äåïîçèòè íàðàç³ íå ñë³ä

Заборона бан ам достро ово виплач вати депозити ромадянам ще більше сіє пані серед иян
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю "Науково�виробнича фірма

"Талер" земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування торгово�розважального

комплексу, офісного центру та об'єктів
житлово�громадської забудови 

на вул. Берковецькій, 6 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1424/4257 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до статей 20, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá'ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî-ðîçâà-
æàëüíîãî êîìïëåêñó, îô³ñíîãî öåíòðó òà
îá'ºêò³â æèòëîâî-ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè íà
âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó
ùîäî ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òå-
ðèòîð³¿, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"Íàóêîâî-âèðîáíè÷à ô³ðìà "Òàëåð" äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî-ðîç-
âàæàëüíîãî êîìïëåêñó, îô³ñíîãî öåíòðó
òà îá'ºêò³â æèòëîâî-ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè
íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ïëî-
ùåþ 9,48 ãà íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà øëÿõîì â³ä-
íåñåííÿ ¿õ äî òåðèòîð³¿ çåìåëü æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

5. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Íàóêîâî-âèðîáíè÷à
ô³ðìà "Òàëåð", çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 6 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 9,48 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà
òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî-ðîçâàæàëüíî-
ãî êîìïëåêñó, îô³ñíîãî öåíòðó òà îá'ºê-
ò³â æèòëîâî-ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè íà 
âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, ïåðåäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.01.2005
¹ 73/2649 "Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó àãðîô³ðì³ "Òåï-
ëèö³ Óêðà¿íè" çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ³í-
øîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ òà åêñïëóàòàö³¿ é îáñëóãîâóâàííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷èõ, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áåðêî-
âåöüê³é, 6 òà íà âóë. Ñòåöåíêà ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà".

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Íàóêîâî-âèðîáíè÷à ô³ðìà "Òàëåð":

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

6.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ 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.

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñ-

íîâîê îáñòåæåíü çåëåíèõ íàñàäæåíü ¹ 35
â³ä 14.09.2007) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ
â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 27.08.2007 ¹ 19-8798, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
27.09.2007 ¹ 1723, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà "²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà" ÂÀÒ "Êè¿âïðîåêò" â³ä 21.08.2007
¹ 2615.

6.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèö-
òâà òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó,
îô³ñíîãî öåíòðó òà îá'ºêò³â æèòëîâî-ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáå-
ð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ
àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü
â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ
íîðì.

6.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
"Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà".

6.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ áó-
äèíêàõ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòà-
â³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 "Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê".

6.8. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè
ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êè-
ºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðî-
âîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 "Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê".

6.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá'ºêòè îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì òîðãîâåëüíî-
ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåí-
òð³â òà îá'ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

6.10. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

7. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-

÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

8. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
"Àãðîô³ðìà "Òåïëèö³ Óêðà¿íè" â ì³ñÿ÷íèé
òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãà-

í³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâî-
ð³â îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.08.2006
¹ 75-6-00299 òà â³ä 07.08.2006 ¹ 75-6-
00300.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу відкритому акціонерному
товариству "Агрофірма "Теплиці України"

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування торгово�розважального

комплексу, офісного центру та об'єктів
житлово�громадської забудови 

на вул. Берковецькій, 6 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1422/4255 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до статей 20, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåò-
ð³â îêðåìîãî îá'ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ —
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî-
ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó, îô³ñíîãî öåí-
òðó òà îá'ºêò³â æèòëîâî-ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó ùîäî ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ òåðèòîð³¿, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó "Àãðîô³ð-
ìà "Òåïëèö³ Óêðà¿íè" äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî
êîìïëåêñó, îô³ñíîãî öåíòðó òà îá'ºêò³â
æèòëîâî-ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè íà 
âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ïëî-
ùåþ 7,95 ãà íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà øëÿõîì
â³äíåñåííÿ ¿õ äî òåðèòîð³¿ çåìåëü æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

5. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó "Àãðîô³ðìà "Òåïëèö³ Óêðà-
¿íè", çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 öüî-
ãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà
5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 7,95 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåê-
ñó, îô³ñíîãî öåíòðó òà îá'ºêò³â æèòëîâî-
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè íà âóë. Áåðêîâåöü-
ê³é, 6 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, ïåðåäàíèõ
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 27.01.2005 ¹ 73/2649 "Ïðî ïå-
ðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó àãðîô³ðì³ "Òåïëèö³ Óêðà¿íè" çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê äëÿ ³íøîãî ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ é
îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîá-
íè÷èõ, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 òà íà âóë. Ñòå-
öåíêà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà", ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷å-
íî äîãîâîðàìè îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â³ä 07.08.2006 ¹ 75-6-00299 òà â³ä
07.08.2006 ¹ 75-6-00300.

6. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
"Àãðîô³ðìà "Òåïëèö³ Óêðà¿íè": 

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

6.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ 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 äîêóìåí-
òà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñ-
íîâîê îáñòåæåíü çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
14.09.2007 ¹ 34) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíî-
âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 09.08.2007 ¹ 19-8056, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 27.09.2007 ¹ 05-08/7493, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà "²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà" ÂÀÒ "Êè¿âïðîåêò" â³ä
21.08.2007 ¹ 2614.

6.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèö-
òâà òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó,
îô³ñíîãî öåíòðó òà îá'ºêò³â æèòëîâî-ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáå-
ð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ
àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü
â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ
íîðì.

6.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
"Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà".

6.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ
áóäèíêàõ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³ä-
ñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 "Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê".

6.8. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
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æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè
ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà
Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó
ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó
84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 "Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê".

6.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá'ºêòè îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òîùî)
³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèö-
òâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì òîðãî-
âåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñ-
íèõ öåíòð³â òà îá'ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäî-
âè.

6.10. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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

8. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
"Àãðîô³ðìà "Òåïëèö³ Óêðà¿íè" â ì³ñÿ÷-
íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í
äî äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â³ä 07.08.2006 ¹ 75-6-00299 òà â³ä
07.08.2006 ¹ 75-6-00300.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу відкритому акціонерному
товариству "Агрофірма "Теплиці України"

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування об'єктів громадського 

і комерційного використання, торговельно�
розважальних комплексів, офісних центрів,

об'єктів житлової забудови, паркінгу 
на вул. Берковецькій, 6 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1423/4256 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до статей 20, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá'ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ îá'ºêò³â ãðîìàä-
ñüêîãî ³ êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, òîð-
ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñ-
íèõ öåíòð³â, îá'ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè,
ïàðê³íãó íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó ùîäî ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ òåðèòîð³¿, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó "Àãðîô³ð-
ìà "Òåïëèö³ Óêðà¿íè" äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ îá'ºêò³â ãðîìàäñüêîãî ³
êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, òîðãîâåëü-
íî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ
öåíòð³â, îá'ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè, ïàð-
ê³íãó íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ïëî-
ùåþ 64,14 ãà íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà øëÿõîì
â³äíåñåííÿ ¿õ äî òåðèòîð³¿ çåìåëü æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

5. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó "Àãðîô³ðìà "Òåïëèö³ Óêðà-
¿íè", çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 öüî-
ãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15
ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 64,14 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ îá'ºêò³â ãðîìàäñüêîãî ³ êîìåð-
ö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîç-
âàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â,
îá'ºêò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè, ïàðê³íãó íà
âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, ïåðåäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.01.2005
¹ 73/2649 "Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó àãðîô³ðì³ "Òåï-
ëèö³ Óêðà¿íè" çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ³í-
øîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ òà åêñïëóàòàö³¿ é îáñëóãîâóâàííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷èõ, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áåðêî-
âåöüê³é, 6 òà íà âóë. Ñòåöåíêà ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà" òà ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.08.2006
¹ 75-6-00299.

6. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
"Àãðîô³ðìà "Òåïëèö³ Óêðà¿íè":

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

6.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ 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 äîêóìåí-
òà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñ-
íîâîê îáñòåæåíü çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
14.09.2007 ¹ 36) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíî-
âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 27.08.2007 ¹ 19-8799, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 27.09.2007 ¹ 05-08/7501, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà "²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà" ÂÀÒ "Êè¿âïðîåêò" â³ä
21.08.2007 ¹ 2616.

6.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèö-
òâà îá'ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà êîìåðö³éíî-
ãî âèêîðèñòàííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëü-
íèõ êîìïëåêñ³â, îô³ñíèõ öåíòð³â, îá'ºê-
ò³â æèòëîâî¿ çàáóäîâè íà âóë. Áåðêîâåöü-
ê³é, 6 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòî-
òðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê)
³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî
äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

6.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
"Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà".

6.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ
áóäèíêàõ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³ä-
ñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 "Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê".

6.8. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-

ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè
ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà
Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó
ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó
84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 "Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê".

6.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè, îá'ºêòè îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà
áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â,
îô³ñíèõ öåíòð³â òà îá'ºêò³â æèòëîâî¿ çà-
áóäîâè.

6.10. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ

ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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

8. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
"Àãðîô³ðìà "Òåïëèö³ Óêðà¿íè" â ì³ñÿ÷-
íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í
äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
07.08.2006 ¹ 75-6-00299.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до Генерального плану міста Києва 

та проекту планування його приміської зони 
на період до 2020 року щодо вилучення
території навколо Видубицького озера 
на Набережно�Печерській дорозі, 4�10 

у Печерському районі м. Києва 
із зони зелених насаджень загального

користування і переведення її 
за функціональним призначенням 

до території житлової 
та громадської забудови

Рішення Київської міської ради № 1447/4280 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 42 частини першої статті 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", статті 12 Закону України " Про основи містобудування", статей 10, 12 Закону України " Про плануван�
ня та забудову територій", статей 19, 20 Земельного кодексу України, пункту 2.1.6 Правил забудови 
м. Києва, затверджених рішенням Київради від 27.01.05 № 11/2587, з метою забезпечення соціально�
економічного розвитку Печерського району м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ îá'ºê-
òà ³íâåñòóâàííÿ ó ñêëàä³ îô³ñíî-ãîòåëü-
íîãî êîìïëåêñó ç òîðãîâåëüíî-ðîçâà-
æàëüíèì öåíòðîì, ÿõò-êëóáîì, ñïîðòèâ-
íî-îçäîðîâ÷èìè ñïîðóäàìè ³ ïðèì³ùåí-
íÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³ä-
çåìíèìè àâòîñòîÿíêàìè íà Íàáåðåæíî-
Ïå÷åðñüê³é äîðîç³, 4-10 (Âèäóáèöüêå îçå-
ðî) ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ðîç-
ðîáëåíå òà ïîãîäæåíå â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
28.03.02 ¹ 370/1804, à ñàìå: ïåðåâåñòè òå-
ðèòîð³þ íàâêîëî Âèäóáèöüêîãî îçåðà íà

Íàáåðåæíî-Ïå÷åðñüê³é äîðîç³, 4-10 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ìåæàõ, âè-
çíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì,
³ç çîíè çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó " ²íñòèòóò
ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà" ÂÀÒ "
Êè¿âïðîåêò" âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî
ãðàô³÷íî¿ òà òåêñòîâî¿ ÷àñòèí Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíó-
âàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî
2020 ðîêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу суб'єктам
господарювання на демонтаж 

об'єктів теплопостачання 
та газопостачання, 

які належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1419/4252 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до статей 319, 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, части�
ни п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення відкри�
того акціонерного товариства "Київгаз" (лист від 25.07.07 № 474) та акціонерного товариства "Акціонер�
на енергопостачальна компанія "Київенерго" (листи від 01.12.06 № 027/8100, від 17.07.07 № У17/4396
та від 10.09.07 № У17/5552), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüí³é êîðïîðà-
ö³¿ "Êè¿âàâòîäîð", àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ "Êè¿âì³ñüê-
áóä", òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ "Åêîáóä³íâåñò", òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ " Ñîëîì'ÿí-
êà" òà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ "Ê. À. Í. Äåâåëîïìåíò", çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåí-
íÿ, çà âëàñíèé ðàõóíîê äåìîíòóâàòè òåï-
ëîâ³ òà ãàçîâ³ ìåðåæ³, ÿê³ íàëåæàòü äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåáóâàþòü íà áàëàí-
ñ³ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Àêö³îíåðíà
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åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ "Êè¿âåíå-
ðãî" òà â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðè-
ñòâà "Êè¿âãàç", çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ "Êè¿âàâòî-
äîð", àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãî-
â³é êîìïàí³¿ "Êè¿âì³ñüêáóä", òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Åêîáóä³í-
âåñò", òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ "Ñîëîì'ÿíêà" òà òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ê. À. Í. Äå-
âåëîïìåíò":

2.1. Ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó
äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî íîâèõ îá'ºê-
ò³â òåïëîïîñòà÷àííÿ òà ãàçîïîñòà÷àííÿ òà
ïîãîäèòè ¿¿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïîðÿäêó.

2.2. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà íî-
âèõ îá'ºêò³â òåïëîïîñòà÷àííÿ òà ãàçîïîñ-
òà÷àííÿ ïåðåâåñòè íà îáñëóãîâóâàííÿ íè-
ìè âñ³õ ñïîæèâà÷³â, ÿêèõ çàáåçïå÷óâàëè
îá'ºêòè, ùî äåìîíòóþòüñÿ, çã³äíî ç ðîçðîá-
ëåíèìè òà çàòâåðäæåíèìè ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó ïðîåêòàìè ³ áåçîïëàòíî ïåðå-
äàòè ¿õ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè
ïðèéíÿòòÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íîâî-
çáóäîâàíèõ îá'ºêò³â òåïëîïîñòà÷àííÿ òà ãà-
çîïîñòà÷àííÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïå-

ðåäà÷ó ó âîëîä³ííÿ â³äïîâ³äíèì ïðîô³ëü-
íèì îðãàí³çàö³ÿì.

4. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
"Êè¿âãàç":

4.1. Óêëàñòè ç òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ê. À. Í. Äåâåëîïìåíò"
òà ç êîìóíàëüíîþ êîðïîðàö³ºþ "Êè¿âàâòî-
äîð" óãîäó, ÿêà áóäå çàáåçïå÷óâàòè âèêî-
íàííÿ íèìè ïóíêò³â 1 òà 2 öüîãî ð³øåí-
íÿ.

4.2. Ñïèñàòè ç áàëàíñó îá'ºêòè ãàçîïîñ-
òà÷àííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³-
øåííÿ, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ.

5. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó "Àêö³îíåð-
íà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ "Êè¿âåíå-
ðãî":

5.1. Óêëàñòè ç òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Åêîáóä³íâåñò", òîâàðè-
ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ñî-
ëîì'ÿíêà" òà àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì
õîëäèíãîâîþ êîìïàí³ºþ "Êè¿âì³ñüêáóä"
óãîäè, ÿê³ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàí-
íÿ íèìè ïóíêò³â 1 òà 2 öüîãî ð³øåííÿ.

5.2. Ñïèñàòè ç áàëàíñó îá'ºêòè òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî
ð³øåííÿ, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî
ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продовження термінів дії 
договорів оренди нежилих приміщень 
будинку № 8 літ. В на вул. Пушкінській

Рішення Київської міської ради № 1421/4254 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального май�
на", рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна те�
риторіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування май�
ном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади
міста Києва" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" ïðîäîâ-
æèòè òåðì³í îðåíäè òà ïåðåóêëàñòè äîãî-
âîðè îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ïóíêò 1 öüîãî ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èí-
íîñò³ ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ.

3. Ñêàñóâàòè ðåçóëüòàòè êîíêóðñó íà
ïðàâî îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³ùåíü ó áó-
äèíêó ¹ 8 ë³ò. Â íà âóë. Ïóøê³íñüê³é.

4. Äîãîâîðè îðåíäè áóäèíê³â àáî ïðè-
ì³ùåíü îá'ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ùî
º ïàì'ÿòêàìè, êð³ì ³ñòîòíèõ óìîâ, âèçíà-
÷åíèõ ó äîäàòêàõ äî öüîãî ð³øåííÿ, ìàþòü
ì³ñòèòè äîäàòêîâ³ óìîâè, âèçíà÷åí³ Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì îõîðîíè êóëüòóðíî¿

ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà
íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðà-
ö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про використання 5% відрахувань загальної
площі у житловому будинку 

на вул. Бакинській, 37/41 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1409�1/4242 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 5 статті 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", пункту 50
рішення Київради від 28.12.02 № 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік", рішення Київради від
25.09.03 № 31�1/905 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування зем�
лею", враховуючи звернення Департаменту тилового забезпечення Міністерства внутрішніх справ Укра�
їни від 28.11.07 № 1/1090 та протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціаль�
но�економічного розвитку № 31 від 02.12.07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА

1. Âñòàíîâèòè, ùî 5% â³äðàõóâàíü çàãàëü-
íî¿ ïëîù³ ó æèòëîâîìó áóäèíêó íà âóë. Áà-
êèíñüê³é, 37/41 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), âèêîðèñòîâóþòüñÿ íèì äëÿ
íàäàííÿ æèòëà ïðàö³âíèêàì Ì³í³ñòåðñòâà
âíóòð³øí³õ ñïðàâÓêðà¿íè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü

íà êâàðòèðíîìó îáë³êó â ðàéîííèõ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про доповнення до рішення Київради 
від 16.12.05 № 603/3064 "Про затвердження

міської комплексної програми "Турбота" 
на 2006�2010 роки"

Рішення Київської міської ради № 1382/4215 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", враховуючи звернення Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення від 26.09.07
№ 039�4523/12, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про відшкодування АК "Київенерго" 
та АК "Дарницька ТЕЦ" 

різниці між вартістю відпущеної житлово�
експлуатаційним організаціям 

міста Києва теплової енергії 
та її собівартістю 

за серпень — грудень 2007 року

Рішення Київської міської ради № 1409/4242 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до статті 191 Господарського кодексу України, статті 28 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні", статті 9 Закону України "Про ціни та ціноутворення" від 03.12.90 № 507�ПХ (із змі�
нами та доповненнями) та на виконання статті 20 Закону України "Про теплопостачання" № 2633�IV від
02.06.05, з метою створення умов для розрахунків теплопостачальних організацій міста за спожитий при�
родний газ і його транспортування в повному обсязі та забезпечення сталого енерговиробництва у місті
Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âèøóêàòè äæåðåëà
â³äøêîäóâàííÿ ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ â³ä-
ïóùåíî¿ æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèì îðãà-
í³çàö³ÿì ì³ñòà Êèºâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà
¿¿ ñîá³âàðò³ñòþ çà ñåðïåíü-ãðóäåíü 2007
ðîêó ÀÊ "Êè¿âåíåðãî" òà ÀÊ "Äàðíèöüêà
ÒÅÖ" øëÿõîì âèä³ëåííÿ äîòàö³¿ ç áþäæå-
òó ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê çã³äíî ç ïîãî-
äæåíèìè ðîçðàõóíêàìè.

2. Çàáåçïå÷èòè â³äøêîäóâàííÿ çàçíà÷å-
íî¿ ð³çíèö³ ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ó 2007
ðîö³.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002
¹ 370/1804, à ñàìå: ïåðåâåñòè òåðèòîð³þ
â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ äàíèì ïðîåêòîì çåì-
ëåóñòðîþ, ³ç ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òåðè-
òîð³é äî òåðèòîð³é ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ðàä÷åíêî Ïîë³í³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, 2-â ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðàä÷åíêî Ïîë³-
í³ Ìèõàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, 2-â ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíö³ Ðàä÷åíêî Ïîë³í³ Ìèõàé-
ë³âí³:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

4.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 25.09.2007 ¹ 19-10231, â³ä
11.10.2007 ¹ 09-11357, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 13.07.2007 ¹ 5454,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 05.07.2007
¹ 071/04-4-19/3369, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 03.08.2007
¹ 05-08/5253 òà äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà
"²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êè-
ºâà" ÂÀÒ "Êè¿âïðîåêò" â³ä 18.09.2007
¹ 2876.

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

4.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî

1. Âíåñòè äîïîâíåííÿ äî ïóíêòó 8 ðîç-
ä³ëó äðóãîãî äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 16.12.05 ¹ 603/3064 "Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè
"Òóðáîòà" íà 2006-2010 ðîêè", âèêëàâøè
éîãî â ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ñîö³-

àëüíîãî çàõèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про передачу громадянці 
Радченко Поліні Михайлівні у приватну

власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
на вул. Академіка Вільямса, 2�в 

у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1434/4267 від 13 грудня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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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 âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

4.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
"Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà

³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà".

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Ванюшину Ігорю Сергійовичу 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель 

і споруд на вул. Академіка Вільямса, 4 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1433/4266 від 13 грудня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002
¹ 370/1804, à ñàìå: ïåðåâåñòè òåðèòîð³þ
â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ äàíèì ïðîåêòîì çåì-
ëåóñòðîþ, ³ç ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òåðè-
òîð³é äî òåðèòîð³é ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Âàíþøèíó ²ãîðþ Ñåðã³éîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, 4 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Âàíþøèíó
²ãîðþ Ñåðã³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, 4 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíèíó Âàíþøèíó ²ãîðþ Ñåð-
ã³éîâè÷ó:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-

çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

4.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 25.09.2007 ¹ 19-10230, â³ä
11.10.2007 ¹ 09-11356, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö¿¿ â³ä 13.07.2007 ¹ 5455,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 05.07.2007
¹ 071/04-4-19/3368, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 03.08.2007
¹ 05-08/5252 òà äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà
"²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êè-
ºâà" ÂÀÒ "Êè¿âïðîåêò" â³ä 18.09.2007
¹ 2877.

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

4.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ 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 âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

Про встановлення мораторію 
на відчуження або передачу нерухомого

майна Національного Києво�Печерського
історико�культурного заповідника

Рішення Київської міської ради № 1417/4250 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", статті 5 Закону України "Про охорону культурної спадщини", Указу Президен�
та України від 01.11.07 № 1042/2007 "Питання охорони пам'яток сакральної культури в Україні" та з ме�
тою збереження об'єктів культурної спадщини Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âñòàíîâèòè ìîðàòîð³é íà â³ä÷óæåííÿ
àáî ïåðåäà÷ó íåðóõîìîãî ìàéíà Íàö³î-
íàëüíîãî Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çâ³ëüíèòè Íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé ìå-
äè÷íèé öåíòð äèòÿ÷î¿ êàðä³îëîã³¿ òà êàð-
ä³îõ³ðóðã³¿ â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñ-
êó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà
â ñóì³ 836,88 òèñ. ãðí ó çâ'ÿçêó ç ðåêîí-
ñòðóêö³ºþ áóä³âë³ ¹ 13 â³éñüêîâîãî ì³ñ-
òå÷êà ¹ 36 ï³ä ðåàá³ë³òàö³éíå â³ää³ëåííÿ
Íàóêîâî-ïðàêòè÷íîãî ìåäè÷íîãî öåíòðó
äèòÿ÷î¿ êàðä³îëîã³¿ òà êàðä³îõ³ðóðã³¿ ÌÎÇ
Óêðà¿íè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7248,50 êâ. ì

íà âóë. Ìåëüíèêîâà, 24 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî çä³éñíþºòüñÿ çà
ðàõóíîê âèäàòê³â ³ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó
Óêðà¿íè.

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

Про звільнення Науково�практичного
медичного центру 

дитячої кардіології та кардіохірургії 
від сплати пайової участі 

(внеску) у створенні соціальної 
та інженерно�транспортної інфраструктури 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1414/4247 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів
(забудовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затвердже�
них рішенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від
12.02.04 № 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587),
керуючись пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.07 № 40 "Про встановлення гра�
ничного розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно�транспортної та соціаль�
ної інфраструктури населених пунктів", враховуючи звернення Науково�практичного медичного цен�
тру дитячої кардіології та кардіохірургії від 18.10.07 N° 1/869 і протокол засідання постійної комісії
Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 20.11.07 № 29, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу 
органу самоорганізації населення 

"Комітет мікрорайону "Нова Дарниця�1" 
на безоплатну передачу малоцінних 
та швидкозношувальних предметів

Рішення Київської міської ради № 1418/4251 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до статей 327, 827, 828, 831 Цивільного кодексу України, частини четвертої статті 75, час�
тини дев'ятої статті 78, статті 137 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26,
частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Ки�
ївської міської ради від 26.06.07 № 925/1586 "Про дострокове припинення повноважень органу самоор�
ганізації населення "Комітет мікрорайону "Нова Дарниця�1", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿
íàñåëåííÿ "Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó "Íîâà
Äàðíèöÿ-1" áåçîïëàòíî ïåðåäàòè ÃÎ
"Öåíòð ðîçâèòêó ìóí³öèïàëüíèõ ³í³ö³àòèâ"
îñíîâí³ çàñîáè òà ìàëîö³íí³ øâèäêîçíî-
øóâàëüí³ ïðåäìåòè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî
äîäàºòüñÿ.

2. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
"Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó "Íîâà Äàðíèöÿ-
1" çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿä-
êó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ ³ ïîñò³éíó êîì³-
ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ
çâ'ÿçê³â.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про передачу в оренду 
нежилих приміщень будинку № 21 літ. А 

на просп. Перемоги 
Державному управлінню справами

Рішення Київської міської ради № 1420/4253 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального май�
на", рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна те�
риторіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування май�
ном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади
міста Києва" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" óêëàñ-
òè äîãîâ³ð îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³ùåíü
äðóãîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 361,00
êâ. ì áóäèíêó ¹ 21 ë³ò. À íà ïðîñï. Ïå-
ðåìîãè ç Äåðæàâíèì óïðàâë³ííÿì ñïðàâà-
ìè ñòðîêîì 2 ðîêè 364 äí³ äëÿ ðîçì³ùåí-
íÿ ï³äðîçä³ë³â óïðàâë³ííÿ òà âñòàíîâèòè
îðåíäíó ïëàòó â ìåæàõ âèòðàò íà óòðèìàí-
íÿ.

2. Ïóíêò 1 öüîãî ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èí-
íîñò³ ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âè-
êîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

4.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
"Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà".

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà

çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Íàðîäíà äîïîìîãà
Áåç âîëîíòåð³â ì³ñòî íå â çìîç³ ïîäîëàòè 
ñîö³àëüí³ ïðîáëåìè
Ëþäìèëà ÊÎËÁ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Останнім часом Києві
стає а т альною пробле-
ма волонтерства. Водно-
час се більше людей
пра н ть добровільно на-
давати свої посл и с -
спільств , проте дале о
не всіх сферах.

Çà äàíèìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ä³òåé, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, ïðîòÿãîì
2008 ðîêó äî ñï³âïðàö³ çàëó÷åíî
áëèçüêî 600 âîëîíòåð³â, äî ê³íöÿ
ðîêó öÿ öèôðà ìàº çðîñòè. Òàêó
ê³ëüê³ñòü âîëîíòåð³â êåð³âíèê
Öåíòðó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó Òå-
òÿíà Äðóæ÷åíêî ââàæàº íîðìàëü-
íîþ äëÿ ñòîëèö³. Ïðåäñòàâíèêè
êè¿âñüêèõ áëàãîä³éíèõ òà ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é ñòâåðäæóþòü:
îõî÷èõ áóòè âîëîíòåðàìè ñòàº äå-
äàë³ á³ëüøå. Ó ñòîëèö³, õî÷ ³ ïîò-
ðîõó, ðîçóì³þòü, ùî òàêà äîïîìî-
ãà â ñóñï³ëüñòâ³ ïîòð³áíà.

Âîëîíòåðñòâîì çàéìàþòüñÿ ïå-
ðåâàæíî øêîëÿð³ òà ñòóäåíòè.
Ëþäè ñåðåäíüîãî â³êó òà ïåíñ³î-
íåðè ïîêè ùî íå âèÿâëÿþòü áà-
æàííÿ äîáðîâ³ëüíî êîãîñü ï³ä-
òðèìóâàòè. “Ì³æíàðîäíèé âî-
ëîíòåðñüêèé ðóõ º óñâ³äîìëåíèì.
Éîãî ó÷àñíèêàìè â óñüîìó ñâ³ò³
º ëþäè, êîòðèì á³ëüøå ÿê 30 —
40 ðîê³â. Òàì äóæå ìàëî ìîëî-
ä³,— ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà Äðóæ÷åí-
êî.— Ñàì³ ïðîãðàìè òåæ â³äð³ç-
íÿþòüñÿ. Íàïðèêëàä, ³íîçåìíèé
âîëîíòåð, ÿêèé ïðàöþº ³ç õâîðè-
ìè ä³òüìè, ïðîñòî ñèäèòü ³ ðîç-
ìîâëÿº ç íèìè. Â íàøîãî æ äîá-
ðî÷èíöÿ îáîâ’ÿçê³â ó ê³ëüêà ðà-
ç³â á³ëüøå”. Îêð³ì òîãî, â³ò÷èç-
íÿíå áàæàííÿ áåçîïëàòíî òâîðè-

òè äîáðî âñå ùå ëèøàºòüñÿ íåïî-
ñò³éíèì.

Ìîëîä³ áëàãîä³éíèêè âëàñí³
ñèëè çàçâè÷àé ñïðÿìîâóþòü ó ìà-
ñîâ³ àêö³¿ àáî ïðîñòî ÿê³ñü äèíà-
ì³÷í³ ïîä³¿, äå ìîæíà ãàðíî ïðî-
âåñòè ÷àñ ³ äîïîìîãòè âîäíî÷àñ.
Òàê³ çàõîäè çáèðàþòü íàéá³ëüøó
ê³ëüê³ñòü âîëîíòåð³â — â³ä 100 äî
500. À îñü ç ³íøèìè ñîö³àëüíè-
ìè ãàëóçÿìè äåùî ñêëàäí³øå.
Ïðèì³ðîì, äàëåêî íå êîæåí ïî-
ãîäèòüñÿ äîãëÿäàòè îíêîõâîðó
äèòèíó ÷è ñï³ëêóâàòèñÿ ç áîì-
æåì. “Äëÿ íàøèõ êë³ºíò³â, à öå
³íâàë³äè ç âàäàìè ³íòåëåêòó,
ñêëàäíî çíàéòè äîáðî÷èíö³â.
Àäæå ¿õ ïðèâàáëþº óñï³õ, ùàñòÿ,
óñì³øêà, êðàñà, à â íàñ — íå ëè-
øå óñï³õ, º é ïðîáëåìè, ó íàñ —
ìîðàëüíå íàâàíòàæåííÿ. Ïåâíî,
ïðèºìí³øå ³ ëåãøå ïðèáðàòè
ïàðê, àí³æ ñï³ëêóâàòèñÿ ç íåäó-
æèì”,— íå áåç ðîç÷àðóâàííÿ
êîíñòàòóº êåð³âíèê áëàãîä³éíîãî
òîâàðèñòâà “Äæåðåëà” Ðà¿ñà
Êðàâ÷åíêî. Âîíà çàçíà÷àº, ùî â
òàêèõ âèïàäêàõ âîëîíòåðàìè ñòà-
þòü ñàì³ ìàòåð³ õâîðèõ. Ïðàöþ-
âàòè ç òàêèìè êàòåãîð³ÿìè ëþäåé
³äóòü çäåá³ëüøîãî ìîëîä³ ëþäè
ïðîô³ëüíèõ âèø³â. Îäíàê äàëåêî
íå âñ³ çàëèøàþòüñÿ ï³ñëÿ ïðîõî-
äæåííÿ îáîâ’ÿçêîâî¿ ïðàêòèêè,
áî øóêàþòü ïðèáóòêîâ³øå ì³ñöå
³ ìîæëèâ³ñòü çàðîáèòè íà æèòòÿ.

Òîæ, õî÷ áè òàì ÿê, à íà ðîç-
âèòîê âîëîíòåðñüêîãî ðóõó ïî-
òð³áí³ ãðîø³ — ñòâåðäæóþòü ôà-
õ³âö³. Ïî-ïåðøå, àáè çàëó÷èòè
âîëîíòåð³â çà äîïîìîãîþ ïðîïà-
ãàíäè, ïî-äðóãå, àáè íàéíÿòè êî-
îðäèíàòîðà, ÿêèé â³äáèðàòèìå
äîáðî÷èíö³â. “Ó íàø³é êðà¿í³ âî-
ëîíòåðñòâî íåïðåñòèæíå, à îñü çà
êîðäîíîì ó÷àñòü ó âîëîíòåðñüêèõ
çàõîäàõ º îáîâ’ÿçêîâîþ äëÿ îò-
ðèìàííÿ ñåðòèô³êàòó ïðî ïîâíó

ñåðåäíþ îñâ³òó. Â áàãàòüîõ óí³-
âåðñòèòåòàõ öåé äîñâ³ä âðàõîâó-
þòü ï³ä ÷àñ âñòóïó — àá³òóð³ºíò
ìàº äîäàòêîâ³ áàëè. Âîëîíòåðñòâî
áåðóòü äî óâàãè òàêîæ ÿê àëüòåð-
íàòèâíó â³éñüêîâó ñëóæáó”,—
ðîçïîâ³ëà ì³æíàðîäíèé ñåêðåòàð
Âñåóêðà¿íñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ìîëî-
ä³æíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà “Àëü-
òåðíàòèâà-Â” Îêñàíà Þðèê. Çà
¿¿ ñëîâàìè, òå, ùî ðîáèòüñÿ ó äåð-
æàâ³ äëÿ çàïîá³ãàííÿ Â²Ë/ÑÍ²Äó,
íà 99,9% — çàñëóãà âèíÿòêîâî
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.

Ñïðàâæíÿ æ çíàõ³äêà äëÿ â³ò-
÷èçíÿíèõ îðãàí³çàö³é — âîëîíòå-
ðè-³íîçåìö³. ¯õí³ìè ïîñëóãàìè
ëèøàþòüñÿ çàäîâîëåíèìè âñ³. Ó
26-ð³÷íî¿ Àííè-Êàðîëü Áðîåð-
ìàíí ³ç Ôðàíö³¿ òà 29-ð³÷íîãî
Ì³õàåëÿ Áåêåðòà ç Í³ìå÷÷èíè
ê³ëüêàð³÷íèé äîñâ³ä âîëîíòåð-
ñüêî¿ ðîáîòè. Òåïåð ³íîçåìö³ æè-
âóòü ó “Äæåðåëàõ”, äå ùîäíÿ
ïðàöþþòü ³ç õâîðèìè. Ðîçïîâ³-
äàþòü, ùî ¿ì ïîäîáàºòüñÿ. “Àáè
áóòè ùàñëèâèì, íå îáîâ’ÿçêîâî
áóòè áàãàòèì”,— òàê ïîÿñíþþòü
ñâ³é âèá³ð Àííà òà Ì³õàåëü. Íà
äóìêó äèðåêòîðà Öåíòðó âîëîí-
òåð³àòó “Äîáðà âîëÿ” Òàðàñà
Òèì÷óêà, â³çèòè ³íîçåìíèõ âîëî-
íòåð³â — ïîçèòèâíèé ïðàêòè÷-
íèé äîñâ³ä äëÿ íàøî¿ êðà¿íè, ³
äëÿ ì³ñòà çîêðåìà. “Âîíè ðàçîì
ç óêðà¿íöÿìè ìîæóòü ïîêàçàòè,
ÿê ïîäîëàòè òó ÷è ³íøó ñîö³àëü-
íó ïðîáëåìó, ïðîäåìîíñòðóâàòè
ò³ ïðàêòè÷í³ ìîäåë³, ÿê³ çàñòîñî-
âóþòü ó âñüîìó ñâ³ò³. Íàïðèêëàä,
äëÿ òàêèõ ì³ñò ÿê Îñòðîã, Íåò³-
øèí, Ãðèö³â âîëîíòåðñòâî âæå
íå º íîâèì ïîíÿòòÿì, òàì íàâ³òü
ìåøêàíö³ âæå çäàòí³ îðãàí³çóâà-
òè ÿê³ñü ñîö³àëüí³ ³í³ö³àòèâè.
Ôàêòè÷íî, öå çëàì ñóñï³ëüíèõ
ñòåðåîòèï³â”,— êàæå äèðåêòîð
“Äîáðî¿ âîë³”

У вітчизняних волонтерів обов’яз ів більше
За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець.

Ре лама др ється мовою ори інал

С дами хвалюються рішення
на ористь Фонд

Сьо одні в У раїні процес відш од вання ш оди потерпілим на
виробництві та відновлення їх здоров’я і працездатності нала оджено.
Та , страхові виплати потерпілим на виробництві здійснюються

Фондом соціально о страх вання від нещасних випад ів на виробництві
та професійних захворювань У раїни (далі —Фонд) відповідно до За он
У раїни “Про за альнообов’яз ове державне соціальне страх вання від
нещасно о випад на виробництві та професійно о захворювання, я і
спричинили втрат працездатності”.
Не по одж ючись з призначеним Фондом розміром страхових виплат

та іншими питаннями, потерпілі на виробництві звертаються з позовними
заявами до с д .
Слід відмітити, що не завжди с дові рішення є за онними, тобто

прийнятими відповідно до норм чинно о за онодавства У раїни. В
с довій пра тиці достатня іль ість при ладів с ас вання Верховним
С дом У раїни с дових рішень на підставі неправильно о застос вання
та пор шення норм матеріально о і процес ально о права.
Трапляються випад и, оли потерпілим виплачені ошти

(недонараховані страхові виплати та ін.) на підставі с дово о рішення,
я е в подальшом с асоване асаційною інстанцією. Та і ошти
підля ають поверненню Фонд . Свіжий при лад здійснення поворот
ви онання с дово о рішення (повернення виплачених потерпілом
оштів) — повернення виплаченої на ористь особи Я. одноразової
страхової виплати с мі 12 267 рн. 60 оп. Та , Апеляційний с д
Чернівець ої області, роз лядаючи с ар особи Я. за правилами
роз ляд асаційної інстанції, прийняв хвал , я ою асаційн с ар
особи Я. відхилив, а хвал Здолб нівсь о о районно о с д та хвал
Апеляційно о с д Рівненсь ої області залишив без змін. Ухвалою
Здолб нівсь о о районно о с д задоволено заяв відділення ви онавчої
дире ції Фонд і постановлено стя н ти з особи Я. на ористь відділення
12 267 рн. 60 оп., виплачених на підставі с асовано о с дово о
рішення.
Ще однією с довою проблемою є проблема відш од вання моральної

ш оди. Хто, в я ом випад і в я их розмірах повинен її відш одов вати
в разі нещасно о випад на виробництві?
Верховною Радою У раїни прийнято За он У раїни “Про внесення

змін до За он У раїни “Про за альнообов’яз ове державне соціальне
страх вання від нещасно о випад на виробництві та професійно о
захворювання, я і спричинили втрат працездатності”, я им ви лючені
норми по відш од ванню Фондом моральної (немайнової) ш оди
потерпілим.
Сьо одні відш од вання моральної (немайнової) ш оди потерпілим на

виробництві здійснюється відповідно до норм Цивільно о оде с
У раїни з рах ванням норм Коде с за онів про працю У раїни. Та ,
відш од вання моральної ш оди здійснює роботодавець, про що
свідчить положення ст. 237-1: “Відш од вання власни ом або
повноваженим ним ор аном моральної ш оди працівни провадиться
разі, я що пор шення йо о за онних прав призвели до моральних

страждань, втрати нормальних життєвих зв’яз ів і вима ають від ньо о
додат ових з силь для ор анізації сво о життя”.
Та , потерпілом Т. з Костопільсь о о район Рівненсь ої області

доведеться повертати Фонд 20 тис. рн. відповідно до хвали
Костопільсь о о районно о с д про поворот ви онання с асовано о
с дово о рішення по відш од ванню моральної ш оди особі Т. Том
потерпілим на виробництві за відш од вання моральної ш оди слід
звертатися до осіб, я і заподіяли цю ш од .

Ви онавча дире ція Фонд соціально о
страх вання від нещасних випад ів на виробництві

та професійних захворювань У раїни

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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Àâòîðñüêèé âå÷³ð áåç àâòîðà
Ó Íàö³îíàëüí³é ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè “Êè¿âñüê³ ñîë³ñòè” âèêîíàëè ìóçèêó 
ªâãåíà Ñòàíêîâè÷à

Ïåâíî, ï³äâèùåíèé ³íòåðåñ äî
ìóçèêè Ñòàíêîâè÷à â íàø³é êðà-
¿í³ áàãàòî â ÷îìó ïîâ’ÿçàíèé ç
ïîë³òè÷íèì ï³äòåêñòîì, àäæå âè-
ñîêèé ñóñï³ëüíèé ñòàòóñ òîãî ÷è
³íøîãî êóëüòóðíîãî ä³ÿ÷à, ÿê
ïðàâèëî, â³ò÷èçíÿíèõ ìóçèêàíò³â
áàéäóæèìè íå çàëèøàº. Íåùî-

äàâí³é àâòîðñüêèé âå÷³ð ªâãåíà
Ñòàíêîâè÷à, ÿêèé ï³äãîòóâàâ àí-
ñàìáëü “Êè¿âñüê³ ñîë³ñòè” ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì Áîãîäàðà Êîòîðîâè-
÷à, íå âèíÿòîê.

Ïðîãðàìà êîíöåðòó îð³ºíòîâàíà
ïåðåäóñ³ì íà ìàñîâîãî ñëóõà÷à:
ñêëàäàëàñÿ ³ç òâîð³â íèí³øíüîãî

ïåð³îäó òâîð÷îñò³ êîìïîçèòîðà,
ùî ïîð³âíÿíî ç àâàí´àðäíèìè
îïóñàìè ìàåñòðî ìèíóëèõ ðîê³â
âèð³çíÿþòüñÿ îñîáëèâîþ ïðîñòî-
òîþ ìóçè÷íî¿ ìîâè, ºäèíèì êî-
ëîì îáðàç³â òà ë³ðèçìîì. Öå ³ ïðî-
çîðî-í³æíà “Ðàíêîâà ìóçèêà” äëÿ
ñêðèïêè òà îðêåñòðó, äå ïàðò³þ
ñîëî ïðîíèçëèâî âèêîíàëà Ìè-
ðîñëàâà Êîòîðîâè÷, ³ ñâ³òëà “Ô³í-
ñüêà êîëèñêîâà” (òóò ïàðó ãîëîâ-
í³é ñîë³ñòö³ âå÷îðà ñêëàâ Ñåðã³é
Òîïîðåíêî), ³ “Ã³ðñüêà ëåãåíäà”
³ç ñîëî àëüòîì (Îëåêñàíäð Ëàãî-
øà), ³ “Êîëèñêîâà”, ùî â êîíöåð-
ò³ ïðîçâó÷àëà íà á³ñ.

Âò³ì, öåíòðîâèìè â êîíöåðò³
ñòàëè Êàìåðíà ñèìôîí³ÿ ¹ 5
“Ïîòàºìí³ ïîêëèêè” (ñîë³ñò —
Þð³é Íàáèòîâè÷, êëàðíåò) é
àäàïòîâàíà àâòîðîì íà çàìîâëåí-
íÿ Ìèðîñëàâè Êîòîðîâè÷ äëÿ
ñêðèïêè é êàìåðíîãî îðêåñòðó

(ïî÷àòêîâà âåðñ³ÿ ³ç ñîëî ôëåé-
òîþ) õðåñòîìàò³éíà Êàìåðíà
ñèìôîí³ÿ ¹ 3. Îñòàííþ, äî ñëî-
âà, Ìóçè÷íà òðèáóíà ïðè
ÞÍÅÑÊÎ çàíåñëà äî ñïèñêó äå-
ñÿòè íàéêðàùèõ ñèìôîí³é ñâ³òó
çà 1985 ð³ê. Òîæ íå äèâíî, ùî ñà-
ìå öåé òâ³ð ó ïðîãðàì³ êîíöåðòó
áóâ íàéî÷³êóâàí³øèì.

Âèñîêèé âèêîíàâñüêèé ð³âåíü
àíñàìáëþ, ùî çàéìàº ðåéòèíãî-
â³ ïîçèö³¿ ñåðåä ³íøèõ êàìåðíèõ
îðêåñòð³â Óêðà¿íè, çàâæäè ïåðå-
êîíóâàâ ñëóõà÷à ñâîºþ ñòàá³ëü-
í³ñòþ. À çàâäÿêè íàä³éíîñò³ ìó-
çè÷íîãî ïîòåíö³àëó îêðåìîãî ñî-
ë³ñòà îðêåñòð íåð³äêî âèñòóïàâ
óñï³øíî ³ áåç äèðèãåíòà. Òà öüî-
ãî ðàçó ìàåñòðî Êîòîðîâè÷, âî÷å-
âèäü, ââàæàâ çà ïîòð³áíå òàêè
ñòàòè çà äèðèãåíòñüêèé ïóëüò. À
òîìó âëàñòèâèìè éîìó êîíâóëü-
ñèâíèìè ðóõàìè ëèøå â³äâîë³êàâ

â³ä ñëóõàííÿ ìóçèêè ïóáë³êó òà
îðêåñòðàíò³â â³ä ïàðòèòóð.

² âñå-òàêè, íåçâàæàþ÷è é íà
â³äñóòí³ñòü ñàìîãî êîìïîçèòîðà
â çàë³, íå÷èñëåííà ïóáë³êà, ùî
ñêëàäàëàñÿ ïåðåâàæíî ç³ ñòóäåí-
ò³â òà îô³ö³éíèõ ïåðñîí, âèÿâëÿ-
ëà ñâîþ ïðèõèëüí³ñòü äî ìóçèêè
Ñòàíêîâè÷à ³ âèêîíàâö³â. ²í³ö³-
àòèâó ïóáë³÷íîãî âèÿâëåííÿ ëþ-
áîâ³ äî âèíóâàòöÿ âå÷îðà âçÿâ íà
ñåáå ðåêòîð êè¿âñüêî¿ êîíñåðâà-
òîð³¿ Âîëîäèìèð Ðîæîê. Çóïè-
íèâøè æåñòîì íåñê³í÷åíí³ îâà-
ö³¿, â³í âèñòóïèâ ç êîðîòêîþ ïà-
ôîñíîþ ïðîìîâîþ ïðî “ãåí³àëü-
íèé òàëàíò” ªâãåíà Ñòàíêîâè÷à
òà âðó÷èâ áóêåò êâ³ò³â äîíüö³
êîìïîçèòîðà Ðàäìèë³ Ñòàíêîâè÷.
Öå õî÷ ³ âèêëèêàëî ëåãêå çäèâó-
âàííÿ ó ïóáë³êè, àëå íå çàòüìà-
ðèëî ïðèºìíîãî âðàæåííÿ îä
ùîéíî ïî÷óòî¿ ìóçèêè

Ïåðøà ñâÿòà æ³íêà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³
"Õðåùàòèê" ïðîäîâæóº äðóêóâàòè ³ñòîð³¿ ïðî âèäàòíèõ êèÿí. Íàðàç³ äî óâàãè
÷èòà÷³â ïðîïîíóºòüñÿ òåêñò, ïðèñâÿ÷åíèé âåëèê³é êíÿãèí³ Îëüç³
Кня иня Оль а, в хрещенні Оле-
на († 11 липня 969 ро ) прави-
ла Київсь ою Р ссю після за и-
белі чолові а, нязя І оря Рюри-
овича я ре ент з 945- о при-
близно до 960- о. Свята Росій-
сь ої православної цер ви, пер-
ша з р сь их можновладців
прийняла християнство ще до
хрещення Р сі.

Çã³äíî ç íàéðàí³øèì ñòàðîðóñüêèì ë³-
òîïèñîì “Ïîâ³ñòþ âðåì’ÿíèõ ë³ò”, Îëü-
ãà ïîõîäèëà ³ç Ïñêîâà. Â “Æèò³¿ ñâÿòî¿
âåëèêî¿ êíÿãèí³ Îëüãè” óòî÷íþºòüñÿ, ùî
íàðîäèëàñÿ âîíà â ñåë³ Âèáóòàõ Ïñêîâ-
ñüêî¿ çåìë³, çà 12 ê³ëîìåòð³â â³ä Ïñêîâà
âèùå ïî ð³÷ö³ Âåëèê³é. ²ìåíà áàòüê³â
Îëüãè íå çáåðåãëèñÿ, â³äïîâ³äíî äî “Æè-
ò³ÿ...”, âîíè áóëè íåçíàòíîãî ðîäó, “â³ä
ìîâè âàðÿæñêà”. Áîëãàðñüê³ ³ñòîðèêè âè-
ñóâàëè âåðñ³þ ïðî áîëãàðñüêå êîð³ííÿ
êíÿãèí³, ïîñèëàþ÷èñü ïåðåâàæíî íà ïî-
â³äîìëåííÿ “Íîâîãî Âîëîäèìèðñüêîãî
ë³òîïèñöÿ” (“²ãîðÿ æ îæåíè [Îëåã] âú
Áîëãàðåõ’, ïîÿòú æå çà íüîãî êíÿæíó
Îëüãó”) ³ ïåðåêëàâøè ñòàðîäàâíþ íàçâó
Ïëåñüêîâ íå ÿê Ïñêîâ, àëå ÿê Ïëèñêà —
áîëãàðñüêà ñòîëèöÿ òèõ ÷àñ³â.

Çà “Ïîâ³ñòþ âðåì’ÿíèõ ë³ò”, Îëåã Â³-
ùèé îäðóæóâàâ ²ãîðÿ Ðþðèêîâè÷à, êîò-
ðèé ïî÷àâ ñàìîñò³éíî ïðàâèòè ç 912-ãî,
ç Îëüãîþ â 903-ìó. Äàòó öþ áåðóòü ï³ä
ñóìí³â, îñê³ëüêè, â³äïîâ³äíî äî ²ïàò³¿â-
ñüêîãî ñïèñêó ò³º¿ æ “Ïîâ³ñò³”, ¿õí³é ñèí
Ñâÿòîñëàâ íàðîäèâñÿ ò³ëüêè 942 ðîêó.
Ñòàòå÷íà êíèãà (äðóãà ïîëîâèíà XVI ñòî-
ë³òòÿ) ì³ñòèòü ëåãåíäó ïðî âèïàäêîâó çó-
ñòð³÷ Îëüãè ç êíÿçåì íà ïåðåïðàâ³ ï³ä
Ïñêîâîì. Â³í ïîëþâàâ ó òàìòåøí³õ çåì-
ëÿõ. Ïåðåâ³çíèêîì éîãî áóëà þíà ä³â÷è-
íà, âáðàíà â ÷îëîâ³÷èé îäÿã. ²ãîð íåãàé-
íî æ “ðàçãîðåñÿ áàæàííÿì”, ïðîòå ä³ñ-
òàâ ó â³äïîâ³äü: “Íàâ³ùî áåíòåæèø ìå-
íå, êíÿæå, íåñêðîìíèìè ñëîâàìè? Õàé
ÿ ìîëîäà ³ íåçíàòíà, ³ îäíà òóò, àëå çíàé:
ë³ïøå äëÿ ìåíå êèíóòèñÿ â ð³÷êó, í³æ
ñòåðï³òè íàðóãó”. Ïðî òå çíàéîìñòâî ²ãîð
ïðèãàäàâ, êîëè íàñòàâ ÷àñ øóêàòè íàðå-
÷åíó, ³ ïîñëàâ Îëåãà ïî òó, êîòðó ïîêî-
õàâ, íå áàæàþ÷è ³íøî¿ äðóæèíè. ²ì’ÿ
Îëüãè çãàäóºòüñÿ ò³ëüêè ÷åðåç 40 ë³ò ï³ñ-
ëÿ âåñ³ëëÿ, â ðîñ³éñüêî-â³çàíò³éñüêîìó
äîãîâîð³ 944 ðîêó.

Çã³äíî ç ë³òîïèñîì, 945-ãî êíÿçü ²ãîð
ãèíå â³ä ðóê äðåâëÿí ï³ñëÿ ê³ëüêàðàçîâî-

ãî ñòÿãóâàííÿ ç íèõ äàíèíè. Ñâÿòîñëà-
âîâ³ òîä³ áóëî ò³ëüêè òðè ðîêè, òîìó ôàê-
òè÷íèì ïðàâèòåëåì Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ â 945-
ìó ñòàëà Îëüãà. Äðóæèíà ²ãîðÿ ï³äêîðÿ-
ëàñÿ ¿é, âèçíàâøè ïðåäñòàâíèêîì çàêîí-
íîãî ñïàäêîºìöÿ ïðåñòîëó. Ð³øó÷³ ä³¿
êíÿãèí³ ùîäî äðåâëÿí òàêîæ ñõèëèëè âî-
¿í³â íà ¿¿ á³ê.

Äðåâëÿíè ï³ñëÿ âáèâñòâà ²ãîðÿ ïðè-
ñëàëè äî éîãî âäîâè Îëüãè ñâàò³â — ïî-
êëèêàëè çàì³æ çà ñâîãî êíÿçÿ Ìàëà.
Êíÿãèíÿ ïîñë³äîâíî ðîçïðàâèëàñÿ ³ç
ñòàð³éøèíàìè ðîäó, à ïîò³ì ï³äêîðèëà é
íàðîä. Ñòàðîðóñüêèé ë³òîïèñåöü äåòàëü-
íî îïèñóº ïîìñòó Îëüãè çà ñìåðòü ÷î-
ëîâ³êà. Ìñòèëà äîâãî é æîðñòîêî: âáè-
ëà ñâàò³â ³ â³äïðàâèëà êðèâàâó òðèçíó íà

ì³ñö³ çàãèáåë³ ²ãîðÿ. Íàéâ³äîì³øà ³ñòî-
ð³ÿ òàêà.

946 ðîêó Îëüãà âèéøëà ç â³éñüêîì ó ïî-
õ³ä íà äðåâëÿí. Çà Íîâãîðîäñüêèì ë³òîïè-
ñîì, êè¿âñüêà äðóæèíà ïåðåìîãëà äðåâëÿí
ó áîþ. Îëüãà ïðîéøëà äðåâëÿíñüêîþ çåì-
ëåþ, âñòàíîâèëà äàíèíó é ïîäàòêè, ï³ñëÿ
÷îãî ïîâåðíóëàñÿ äî Êèºâà. Ó “Ïîâ³ñò³
âðåì’ÿíèõ ë³ò” º âð³çêà â òåêñò ïðî âçÿòòÿ
äðåâëÿíñêî¿ ñòîëèö³ ²ñüêîðîñòåíÿ. Ï³ñëÿ
áåçóñï³øíî¿ îáëîãè ïðîòÿãîì ë³òà Îëüãà
ñïàëèëà ì³ñòî, ïðèâ’ÿçàâøè äî ïòàõ³â âî-
ãîíü. ×àñòèíó çàõèñíèê³â ²ñüêîðîñòåíÿ
âáèëè, ³íø³ ï³äêîðèëèñÿ. Ñïðàâåäëèâîñò³
ðàäè òðåáà íàãàäàòè: ñõîæó ëåãåíäó ïðî
ñïàëþâàííÿ ì³ñòà çà äîïîìîãîþ ïòàõ³â
îïèñàëè ñêàëüä Ñíîðð³ Ñòóðëóñîí ³ Ñàê-

ñîí Ãðàìàòèê â êîìï³ëÿö³¿ óñíèõ äàíñüêèõ
ïåðåêàç³â ïðî ïîäâèãè â³ê³íã³â.

Ï³ñëÿ ðîçïðàâè ç äðåâëÿíàìè îô³ö³é-
íî Îëüãà ïðàâèëà Êè¿âñüêîþ Ðóññþ äî
ïîâíîë³òòÿ Ñâÿòîñëàâà, àëå é ï³ñëÿ öüî-
ãî âîíà ôàêòè÷íî çàëèøàëàñÿ î÷³ëüíè-
êîì äåðæàâè, îñê³ëüêè ¿¿ ñèí áàãàòî ÷à-
ñó ïðîâîäèâ ó â³éñüêîâèõ ïîõîäàõ.

Êíÿãèíÿ Îëüãà ïîêëàëà ïî÷àòîê êàì’-
ÿíîìó ì³ñòîáóäóâàííþ íà Ðóñ³ (ïåðø³
êàì’ÿí³ ñïîðóäè Êèºâà — ì³ñüêèé ïàëàö
³ çàì³ñüêèé òåðåì Îëüãè), ç óâàãîþ ñòà-
âèëàñÿ äî âïîðÿäêóâàííÿ ï³äâëàäíèõ Êè-
ºâó çåìåëü — Íîâãîðîäñüêèõ, Ïñêîâ-
ñüêèõ, ×åðí³ã³âñüêèõ ³ ò. ³í.

Êíÿãèíÿ Îëüãà ïåðøîþ ñåðåä ïðàâèòå-
ë³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ïðèéíÿëà õðåùåííÿ.
Äàòà ³ îáñòàâèíè õðåùåííÿ íåâ³äîì³. Çà
ë³òîïèñîì, öå â³äáóëîñÿ 955 ðîêó â Êîí-
ñòàíòèíîïîë³: “² áóëî íàðå÷åíî ¿é â õðå-
ùåíí³ ³ì’ÿ Îëåíà, ÿê ³ ñòàðîäàâí³é öà-
ðèö³ — ìàòåð³ Êîñòÿíòèíà Âåëèêîãî”.
“Ïîâ³ñòü âðåì’ÿíèõ ë³ò” ³ “Æèò³º...” ïðè-
êðàøàþòü îáñòàâèíè ïðèéíÿòòÿ íåþ â³-
ðè õðèñòèÿíñüêî¿ ³ñòîð³ºþ ïðî òå, ÿê ìóä-
ðà ñëîâ’ÿíêà ïåðåõèòðóâàëà â³çàíò³éñüêî-
ãî öàðÿ. Òîé, ïîäèâóâàâøèñü ¿¿ ðîçóìó ³
êðàñ³, çàõîò³â óçÿòè Îëüãó çàì³æ, òà êíÿ-
ãèíÿ â³äêèíóëà äîìàãàííÿ: ìîâëÿâ, íå
ëè÷èòü õðèñòèÿíàì äî ÿçè÷íèê³â ñâàòà-
òèñÿ. Òîä³ áóö³ìòî é îõðåñòèëè ¿¿ öàð ³ç
ïàòð³àðõîì. Êîëè æ öàð çíîâó ïî÷àâ äî-
ìàãàòèñÿ ðóêè êíÿãèí³, ñêàçàëà, ùî òå-
ïåð âîíà äîâîäèòüñÿ éîìó õðåùåíîþ äî÷-
êîþ. Ìîæíîâëàäåöü ùåäðî îáäàðóâàâ ïî-
õðåñíèöþ é â³äïóñòèâ äîäîìó.

Ó 969 ðîö³ Îëüãó ïîõîâàëè çà õðèñòè-
ÿíñüêèì îáðÿäîì, à 1007-ãî âíóê êíÿçü
Âîëîäèìèð Õðåñòèòåëü ïåðåí³ñ ìîù³ ñâÿ-
òèõ, ó òîìó ÷èñë³ é êíÿãèí³ Îëüãè, â çà-
ñíîâàíó íèì öåðêâó Ñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³
â Êèºâ³. Çà îïèñîì “Æèò³ÿ...” ³ ñâ³ä÷åí-
íÿì ÷åíöÿ ²àêîâà, ò³ëî áëàæåííî¿ êíÿ-
ãèí³ çáåðåãëîñÿ â³ä òë³íó.

Øâèäøå çà âñå, â ÷àñè êíÿçþâàííÿ
Âîëîäèìèðà êíÿãèíþ Îëüãó ïî÷àëè âøà-
íîâóâàòè ÿê ñâÿòó. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ïå-
ðåíåñåííÿ ¿¿ ìîùåé ó õðàì ³ îïèñ ÷óäåñ
÷åíöÿ ²àêîâà â XI ñòîë³òò³. Ç òîãî ÷àñó
Äåíü ïàì’ÿò³ ñâÿòî¿ Îëüãè (Îëåíè) â³ä-
çíà÷àþòü 11 ëèïíÿ (çà ñòàðèì ñòèëåì).
1547 ðîêó êíÿãèíþ Îëüãó çàðàõîâàíî äî
ð³âíîàïîñòîëüíèõ ñâÿòèõ. Òàêî¿ ÷åñò³
óäîñòî¿ëèñÿ ùå ò³ëüêè ï’ÿòü æ³íîê ó
õðèñòèÿíñüê³é ³ñòîð³¿ (Ìàð³ÿ Ìàãäàëè-
íà, ïåðøîìó÷åíèöà Ôåêëà, ìó÷åíèöÿ
Àïô³ÿ, öàðèöÿ Îëåíà é ãðóçèíñüêà ïðî-
ñâ³òíèöÿ Í³íà)

Ìèðîí ÒÅÒÅÐÈ×
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У свят ванні торі 65-річно о ювілею Єв ена Стан о-
вича відзначився мало не ожен солідний оле тив
столиці. Авторсь і онцерти ласи а с часної раїн-
сь ої а адемічної м зи и провели Володимир Сірен о
з Національним симфонічним ор естром, Ми ола Дя-
дюра із симфонічним ор естром столичної філармонії,
м зи а метра ре лярно зв чала ви онанні ансамблю
"Київсь а амерата", хорових оле тивів і, звісно,
о ремих иївсь их ви онавців.
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Ñàìà äîñêîíàë³ñòü
Ó Öåíòð³ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà ºâðîïåéñüê³ õóäîæíèêè ïðîïîíóþòü 
ïîáà÷èòè ãàðìîí³þ ñôåð
Îëåêñàíäð ÌÎÐÎÇÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Навряд чи можна назвати
все це мистецтвом тра-
диційном значенні слова.
Хоча це, безперечно, мис-
тецтво. Тіль и своєрідне.
Аби правильно сприйняти
ідею, виражен тим чи ін-
шим х дожни ом, треба
прочитати ба ато-ба ато
с провідних слів або про-
сл хати невелич ле цію
на задан тем . Здається,
це називається онцепт -
алізмом. А втім, не варто
чіпляти ярли и. Головне,
чи подобається вам се
це і чи правильно ви йо о
зроз міли.

Íà òàê³ äóìêè íàëàøòîâóâàâ
ïðîåêò “Áåçê³íå÷íà ñôåðà”, ùî
â³äêðèâñÿ 10 æîâòíÿ ó Öåíòð³ ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà ïðè Êèºâî-
Ìîãèëÿíñüê³é àêàäåì³¿ çà ñïðè-
ÿííÿ Siemens Arts Program ñï³ëü-
íî ç Ãåòå-³íñòèòóòîì ³ ïîñîëü-
ñòâîì Í³ìå÷÷èíè. Òóò ìîæíà ïî-
áà÷èòè ðîáîòè ö³ëî¿ ãðóïè ºâðî-
ïåéñüêèõ õóäîæíèê³â contempo-
rary art. Â îñíîâ³ êîíöåïö³¿ — ìå-
òàô³çè÷í³ äîñë³äæåííÿ áåçê³íå÷-
íî¿ ñôåðè. Î÷åâèäíî, ìîâà ñàìå
ïðî òó ñôåðó, ïðî ÿêó ñêàçàâ Õîð-
õå Ëó¿ñ Áîðõåñ, öèòóþ÷è Ïàñêà-
ëÿ: “Ïðèðîäà — öå ñôåðà, öåíòð

êîòðî¿ âñþäè, à îêðóæí³ñòü — í³-
äå”. Ïðîäîâæóþ÷è ãîâîðèòè ïðî
êîíöåïö³þ åêñïîçèö³¿, ìîæíà äî-
äàòè: ñôåðà — öå ôîðìà, ùî íå
ìàº ê³íöÿ-êðàþ. Âîíà ñèìâîë³-
çóº àáñîëþòíî âñå, çîêðåìà é
íàø æèòòºâèé ïðîñò³ð, ÿê ó ô³-
çè÷íîìó ñåíñ³, òàê ³ â äóõîâíîìó.
Ùî, âëàñíå, é çàÿâëåíî íà âè-
ñòàâö³. Óò³ì, êîæåí õóäîæíèê
òðàêòóâàâ öþ ³äåþ ïî-ñâîºìó.

²ñòîðè÷íå êîð³ííÿ ö³º¿ êîíöåï-
ö³¿ ëåæèòü ó òåîðåòè÷íèõ òðàêòà-
òàõ Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à òà Ôð³ä-
ð³õà Ê³ñëåðà, ùî ðîçãîðòàâ ³äåþ
“ñôåðè÷íîãî äîìó”. Äëÿ Ê³ñëåðà
ñôåðà âò³ëþº ôîêóñ ñàìîãî ïîíÿò-
òÿ ôîðìè. Íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâ-
ëåíî ìîäåëü “Áåçê³íå÷íîãî òåàò-
ðó”, âèêîíàíó çà éîãî åñê³çàìè.

Äàâèä Êëàðáàóò ó ñâî¿é ðîáîò³
“Çð³çè ùàñëèâîãî ìîìåíòó” ïîêà-
çàâ, ÿê ô³ëüì ìîæå íàáëèçèòè äî
ìèíóëîãî ñôåðè. Öå çðîáëåíî â
ñåð³¿ ôîòîãðàô³é, íà ÿêèõ çîáðà-
æåíî ó äâîð³ êèòàéñüêó ñ³ì’þ, ùî
ãðàºòüñÿ ì’ÿ÷åì. Ì’ÿ÷ ñèìâîë³çóº
ñôåðó. Ñàìîãî ô³ëüìó íå ïîêàçó-
âàëè, ãëÿäà÷ ìîæå áà÷èòè ëèøå
ñåð³þ êóëüì³íàö³éíèõ ìîìåíò³â.

Áåðë³íñüêà õóäîæíèöÿ Àë³ñ³ÿ
Êâàäå ïîêàçàëà ³íñòàëÿö³þ “Ïà-
ðàëåëüíèé ñâ³ò 1”, êîòðà ñêëàäàº-
òüñÿ ³ç äçåðêàë òà ëàìï. Â³äîáðà-
æåííÿ ëàìï ó äçåðêàëàõ ñòâîðþº
òàê çâàíó ³ëþçîðíó ñôåðó, çàïîâ-
íåíó ñâ³òëîì. Òàê ìîæíà â³ä÷óòè
åôåìåðíó ìåæó ì³æ ðåàëüíèì òà
³ëþçîðíèì ñâ³òîì.

Òðè äçåðêàëüí³ øàðè, ùî â³äîá-
ðàæàþòü ì’ÿêå ñâ³òëî, êîòðå ñòàº
òî ÿñêðàâ³øèì, òî òåìí³øèì, ïðî-

äåìîíñòðóâàëà Ñåð³ò Ó¿í Åâàíñ.
Íà ¿¿ äóìêó, öå ñèìâîë³çóº ïóëü-
ñàö³þ Âñåñâ³òó. Ñâ³é îá’ºêò âîíà
ïðîêîìåíòóâàëà öèòàòàìè ç êíèæ-
êè Éîãàííà Êåïëåðà “Harmonia
mundi”, äå óòâåðäæóºòüñÿ çâ’ÿçîê
áîæåñòâåííîãî òâîð³ííÿ òà ëþä-
ñüêîãî äîñâ³äó. Íàòîì³ñòü ìåêñè-
êàíêà Òåðåñà Ìàð´îëëåñ ñâîºþ ³í-
ñòàëÿö³ºþ ïîêàçàëà ëàìê³ñòü êîð-
äîí³â ì³æ ñâ³òîì ìåðòâèõ ³ æèâèõ.

Íà âèñòàâö³ åêñïîíóâàëà ðîáî-
òè é óêðà¿íñüêà õóäîæíèöÿ Àëåâ-
òèíà Êàõ³äçå. Âîíà ïðåäñòàâèëà
çàìàëüîâêè çåìë³, âèêîíàí³ ç âåð-
òîëüîòà,— æîäíî¿ ïåðñïåêòèâè òà
÷³òêîñò³, ëèøå ìèòòºâîñò³, ùî ïå-
ðåõîäÿòü ó âðàæåííÿ. Äî çàìà-
ëüîâîê äîäàíî ëèñòè. Â íèõ Àëåâ-
òèíà çâåðòàºòüñÿ äî âëàñíèê³â
ïðèâàòíèõ âåðòîëüîò³â — ßíóêî-
âè÷à ç Àõìåòîâèì — ç ïðîõàí-

íÿì äîïîìîãòè ¿é ðåàë³çóâàòè
ïðîåêò.

Çàãàëîì, ïîïðè ïåâíå ³íòåëåê-
òóàëüíå ïåðåâàíòàæåííÿ, âèñòàâêà
âèéøëà ö³ëêîì âèäîâèùíîþ.
Îá’ºêòè ñïðèéìàþòüñÿ ÿê æèâ³ é
íåíàâ’ÿçëèâ³, é, ðîçãëÿäàþ÷è ¿õ,
ãëÿäà÷, áåçñóìí³âíî, ä³ñòàº åñòå-
òè÷íå çàäîâîëåííÿ. À ÿê æå ³íàê-
øå — ñôåðà âñå-òàêè ô³ãóðà äîñ-
êîíàëà

Ã³ðêî¿ äîë³ ñîëîäêèé ïðèñìàê
Ó Êèºâ³ ³íñöåí³çóâàëè “Ñîëîäêó Äàðóñþ” Ìàð³¿ Ìàò³îñ
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На сцені столично о Теат-
р імені Івана Фран а від-
б лися астролі Черні-
вець о о м зично-драма-
тично о театр із прем’є-
рою вистави "Солод а Да-
р ся" за однойменним ро-
маном Марії Матіос. Істо-
рію з б овинсь им оло-
ритом режисер Людмила
С рип а поставила в д сі
традиційно о психоло іч-
но-поб тово о театр .

Äâà âå÷îðè ïîñï³ëü ÷åðí³âåöüê³
ãàñòðîëåðè â ãîëîâíîìó òåàòð³ ñòî-
ëèö³ çáèðàëè àíøëàãè. Â ïåðåïîâ-
íåíîìó çàë³ ¿¿ íàâ³òü äèâèâñÿ Ïðå-
çèäåíò Â³êòîð Þùåíêî. Ãëÿäà÷³,
ÿêèõ íå çàëèøèëà áàéäóæèìè ñöå-
í³÷íà âåðñ³ÿ ³ñòîð³¿ íàï³âáîæåâ³ëü-
íî¿ ä³â÷èíè Äàðóñ³, ó ôîéº ñêóïî-
âóâàëè ³ ñàì ðîìàí (òîãî âå÷îðà,
çà ñëîâàìè âèäàâöÿ, ïðîäàíî
100000-é ïðèì³ðíèê òâîðó). Íàãà-
äàºìî, ùî çà “Ñîëîäêó Äàðóñþ”,
âèäàíó ë³òåðàòóðíîþ àãåíö³ºþ “Ï³-
ðàì³äà”, êè¿âñüêó ïèñüìåííèöþ
áóêîâèíñüêîãî ïîõîäæåííÿ Ìàð³þ
Ìàò³îñ â 2005 ðîö³ íàãîðîäæåíî
Íàö³îíàëüíîþ ïðåì³ºþ Óêðà¿íè
³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà.

Äëÿ ïîñòàíîâíèêà ³ àâòîðà ³í-
ñöåí³çàö³¿ ðîìàíó Ëþäìèëè
Ñêðèïêè “Ñîëîäêà Äàðóñÿ” ñòàëà
äåáþòîì ó ðåæèñóð³. Â ñþæåò³ òâî-
ðó âàãîìå çíà÷åííÿ ìàþòü ³ñòîðè÷-
í³ ðåàë³¿, ÿê³ íàéäðàìàòè÷í³øèì

÷èíîì âïëèâàþòü íà äîë³ ãåðî¿â. À
âò³ì, Ëþäìèëà Ñêðèïêà çîñåðåäè-
ëà ñâîþ óâàãó ñàìå íà ãîëîâíèõ
ïåðñîíàæàõ, ïðàãíó÷è ïîêàçàòè ¿õ-
í³ ïî÷óòòÿ ³ ïåðåæèâàííÿ ó âèð³
æàõëèâèõ ³ âîäíî÷àñ äîëåíîñíèõ
ïîä³é Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ ïîâî-
ºííèõ ðîê³â. Ñêðèïêà ïåðåì³ñòè-
ëà âëàñíå ïîáóäîâó òâîðó Ìàð³¿
Ìàò³îñ, ðîçãîðòàþ÷è êîë³ç³¿ ñþæå-

òó ç ê³íöÿ â ïî÷àòîê: ñïåðøó â³äîá-
ðàæåíî íàñë³äêè òèõ ÷è òèõ ïîä³é,
à âæå ïîò³ì ðîçêðèâàºòüñÿ ñóòü ñà-
ìî¿ äðàìàòè÷íî¿ ñèòóàö³¿.

Çà ñþæåòîì äèâàêóâàòà Äàðóñÿ
(Íàòàë³ÿ Ãóíäà) æèâå îäíà â ñòà-
ðåíüê³é õàò³ ³ ïîòåðïàº â³ä ëþä-
ñüêèõ ïåðåñóä³â. Îäí³ íàçèâàþòü
ä³â÷èíó â³äüìîþ, ³íø³, çíàþ÷è, ùî
Äàðóñ³ ñòàº çëå íàâ³òü â³ä çãàäêè

ïðî ñîëîäêå, íàâìèñíî ïðèãîùà-
þòü öóêåðêàìè. Ïðèõèëüíî ñòà-
âèòüñÿ äî ä³â÷èíè ò³ëüêè ñ³ëüñü-
êèé äèâàê Öâè÷îê (Ìèêîëà Ãîìå-
íþê), ÿêèé çðåøòîþ ñòàº ¿¿ ÷îëî-
â³êîì, à òàêîæ ñóñ³äêà Ìàð³ÿ (Òà-
ìàðà Ê³ëü÷èöüêà).

Â “àêòîðñüê³é ðåæèñóð³” Ëþä-
ìèëè Ñêðèïêè ñòàâêó çðîáëåíî
âèêëþ÷íî íà ñèëó òàëàíòó âèêî-

íàâö³â, ³, ñóäÿ÷è ç áëèñêó÷î¿ ãðè
àêòîð³â, âîíè ïîñòàíîâíèêà íå ï³ä-
âåëè. Íàòàë³ÿ Ãóíäà, âèêîíóþ÷è
ðîëü í³ìî¿ ä³â÷èíè ç äðàìàòè÷íîþ
äîëåþ, ïîñëóãîâóâàëàñÿ ëèøå åêñ-
ïðåñèâíîþ ïëàñòèêîþ ³ ì³ì³êîþ,
ïåðåäàþ÷è ñòðàæäàííÿ òðàã³÷íèì
áëèñêîì î÷åé. Öâè÷îê ó âèêîíàí-
í³ Ìèêîëè Ãîìåíþêà — ìóäðèé
÷îëîâ³ê, ÿêèé, õî÷ ³ âèäàºòüñÿ äóð-
íèêîì, íàñïðàâä³ âñå ðîçóì³º çíà÷-
íî êðàùå, í³æ áóäü-ÿêèé ñ³ëüñü-
êèé àâòîðèòåò. Ó ñöåí³, êîëè ÷î-
ëîâ³ê ïðèõîäèòü äî ä³â÷èíè ó â³é-
ñüêîâ³é ôîðì³, ÷èì âèêëèêàº â Äà-
ðóñ³ ÷åðãîâèé íàïàä õâîðîáè, àäæå
òà ïðèãàäóº â³éíó, ùî çàáðàëà ¿¿
áàòüê³â, øêîäà îáîõ ãåðî¿â. Óò³ì,
ëèøå â ñàìîìó ê³íö³ âèñòàâè â³ä-
êðèâàºòüñÿ ïðàâäà ïðî òå, ùî Äà-
ðóñÿ â äèòèíñòâ³ ï³ä ÷àñ â³éíè çà
öóêåðêó âèêàçàëà åíêàâåäèñòàì
ñâî¿õ áàòüê³â, ÿê³ òàºìíî ïåðåäàâà-
ëè ïðîâ³ç³þ âîÿêàì ÓÏÀ.

Ïðîòå öþ ô³íàëüíó ðîçâ’ÿçêó
ïîäàíî í³áè íàïåðåê³ð òîìó, ùî
äîñ³ ðîç³ãðóâàëîñÿ íà ñöåí³. Àäæå
ãëÿäà÷àì áóëî çàïðîïîíîâàíî
ñïðàâæíþ äðàìó, ñïîâíåíó òðàã³ç-
ìó ³ â³ä÷àþ. Ðåæèñåð çì³íþº ê³í-
ö³âêó ³ñòîð³¿: çàì³ñòü ñìåðò³ ãîëîâ-
íî¿ ãåðî¿í³ ÷åðåç õâîðîáó, ÷èì çà-
âåðøóºòüñÿ ðîìàí Ìàð³¿ Ìàò³îñ, ó
“äðàì³ íà òðè æèòòÿ” (òàê âèçíà-
÷åíî æàíð âèñòàâè) Ñêðèïêà ïðî-
ïîíóº ãëÿäà÷àì õåï³-åíä — ùàñëè-
â³ Äàðóñÿ ³ Öâè÷îê æèâ³ òà çäîðî-
â³ îá’ºäíóþòü ñâî¿ äîë³.

Òà çàãàëîì, ïîïðè öþ æàíðîâó
íåâ³äïîâ³äí³ñòü, âèñòàâà ïðî “ìà-
ëåíüêó ëþäèíó” ó âèð³ ³ñòîð³¿ âðà-
æàº ìàñøòàáí³ñòþ ³ ñèëîþ íàïðó-
æåííÿ, ùî â³ä÷óâàëîñÿ ³ íà ñöåí³,
³ â çàë³

Ідею "без інечної сфери" ожен х дожни тра т вав по-своєм
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театр
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Через неза онн заб дов дітям на в лиці Бат ринсь ій не лишилося, де ратися, о рім б дмайданчи а

Наймасштабнішою с тич ою з неза онними заб довни ами стала бій а на в лиці Первомайсь о о –
не реб ючи підр чними засобами, нападни и побили навіть ж рналістів та поламали р фото раф азети
«КоммерсантЪ» Оле сандр Течинсь ом

Лише жорст им побоїщем з пинили зведення висот и жителі в лиці Л 'янівсь ої – пізніше Київрада забрала
в заб довни ів земельний наділ

На в лиці Кі відзе заб дов без до ментів хотіли при рити
протизс вними роботами

Разом з а тивною молоддю меш анці в лиці Первомайсь о о по азали
заб довни ам, що не дозволять спор дж вати неза онні об'є ти
власном дворі

Ì³ñüê³
ìîíñòðè,
àáî Áîðîòüáà 
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Ó âåñ³ëüíîìó 
êîíòåêñò³
Ó ñåë³ Áîáðèö³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³äáóâñÿ 
äðóãèé ôåñòèâàëü âåñ³ëüíî¿ òðàäèö³¿ “Ðîæàíèöÿ”
Àíäð³é ÌÅÐÕÅËÜ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Останнім часом
поп лярність
фоль лорної теми
в нашій раїні зм -
ш є за себе бо-
ятися: автентичні
традиції змінюють-
ся в ль арною ша-
роварщиною, ліпші
зраз и народно о
мистецтва сл жать
розмінною моне-
тою для різно о
род спе лянтів,
росте іль ість
с мнівних "фоль -
лорно ст рбова-
них" оле тивів та
фестивалів.

Ê³ëüê³ñòü ôîëüêëîð-
íèõ ôåñòèâàë³â îñòàí-
í³ì ÷àñîì çðîñòàº ç òà-
êîþ æ ñàìå ï³äîçð³ëîþ
³íòåíñèâí³ñòþ, ÿê ³ ö³íè
íà ïðîäóêòè. Äî òîãî æ
“ôåñòèâàëèòè” âæå äàâ-
íî ñòàëî ó íàñ ëåäü íå
ñèíîí³ìîì “âèïèâàòè”.
Îòîæ ê³ëüê³ñòü òâîð÷èõ
çá³ãîâèñüê íà íàø³é
ùåäð³é çåìë³ óñå á³ëüøå
íàãàäóº óðîæàé ìóõîìî-
ð³â ó ë³ñ³ ï³ñëÿ ðàä³àö³é-
íîãî äîùó. Ïðèáëèçíî
ç òàêèì ñàìèì îòðóé-
íèì ³ íåáåçïå÷íèì ïðè-
ñìàêîì...

À âò³ì, ôåñòèâàëü
“Ðîæàíèöÿ”, ùî â³äáóâ-
ñÿ ó âèõ³äí³ â ñåë³ Áîá-
ðèö³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³,

ìàâ ïðèíöèïîâî ³íøèé
“àðîìàò”: ôåñòèâàëüíà
àòìîñôåðà áóëà àäåêâàò-
í³øîþ ïîñòàâëåíèì îð-
ãàí³çàòîðàìè ö³ëÿì.

À ìåòà ôåñòèâàëþ —
â³äðîäèòè é ï³äòðèìàòè
íàðîäíó âåñ³ëüíó òðàäè-
ö³þ. Òîìó é ïðîâåëè àê-
ö³þ, ÿê ñâÿòî, ìàêñè-
ìàëüíî óð³çíîìàí³òíèâ-
øè êóëüòóðíó ïðîãðàìó.
Îñòàííÿ íå îáìåæóâà-
ëàñÿ ïåâíèìè âèäàìè
ìèñòåöòâ, ðåìåñåë òà
îáðÿä³â. Áóëî ì³ñöå é
÷àñ äëÿ ³ìïðîâ³çàö³é,
³ãîð, ñèòèõ îá³ä³â ³ íà-
â³òü êàòàííÿ íà âåñ³ëü-
íîìó ïî¿çä³.

Íà ÿðìàðêó, ùî ïðà-
öþâàâ íà òåðèòîð³¿ ôåñ-
òèâàëþ, áóëî âñå — â³ä
ì’ÿñà äî îðèã³íàëüíèõ
âèðîá³â íàðîäíèõ ìàéñ-
òð³â. Òóò îõî÷³ ìîãëè
ïîñïðèÿòè é â³äðîäæåí-
íþ íàö³îíàëüíîãî Äåðå-
âà ðîäó, âíîñÿ÷è ñâîþ
ã³ëêó â ñèìâîë³÷íå ãåíå-
àëîã³÷íå äåðåâî.

Âèñòàâêè òðàäèö³éíî¿
âåñ³ëüíî¿ àòðèáóòèêè
òåæ íå ìîãëè íå ïðèâà-
áèòè óâàãó ãîñòåé. Ïðà-
öþâàëè ìàéñòåð-êëàñè
íàðîäíèõ óì³ëüö³â. Íà
òåðèòîð³¿ “Ðîæàíèö³”
“÷åðãóâàëè” øêîëè êîá-
çàðñüêîãî ìèñòåöòâà,
òðàäèö³éíîãî òàíöþ òà
åòíîãðàô³÷íèé òåàòð
“×îâåí”, äå ìîæíà áó-
ëî ï³çíàòè àçè íàðîäíî-
ãî ìèñòåöòâà.

Êëþ÷îâå æ ä³éñòâî
ñêîíöåíòðóâàëîñÿ íà
äâîõ ñöåíàõ — ãîëîâí³é
òà îáðÿäîâ³é. Îêð³ì ìó-

çè÷íî-òàíöþâàëüíèõ
àêö³é òà îáðÿä³â, òàì äå-
ìîíñòðóâàëè òðàäèö³é-
íå âåñ³ëüíå âáðàííÿ.

Âåñ³ëüí³ ï³ñí³ é òàíö³
âèêîíóâàëè àâòåíòè÷í³
íîñ³¿ ³ç ñ³ë Êè¿âñüêî¿,
Ð³âíåíñüêî¿, ×åðêàñü-
êî¿, ×åðí³ã³âñüêî¿, Ëó-
ãàíñüêî¿, Â³ííèöüêî¿ òà
Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñòåé,
òàêèì ÷èíîì íàãàäàâøè
òðàäèö³¿ Ïîë³ññÿ, Ïî-
ä³ëëÿ, Ñëîáîæàíùèíè
òà ³íøèõ ðåã³îí³â.

Îêðåìà ñòîð³íêà ôåñ-

òèâàëþ — âèñòóï åòíî-
ðîêîâèõ ãóðò³â. Ìîëîäà,
àëå äîñèòü ïåðñïåêòèâ-
íà êîìàíäà “×àð-ç³ëëÿ”,
â³äêðèëà íîâèé áëîê
ñâîºþ ïðîãðàìîþ ³ ïå-
ðåäàëà åñòàôåòó äîñâ³ä-
÷åí³øèì êîëåãàì — ãóð-
òàì “ÒàÐóòà”, “Äðèìáà-
ÄàÄçèãà”, “ÏîëèÊàðï”
òà ³íøèì. Ñâÿòî çàâåð-
øèëîñÿ ôåºðâåðêîì òà
ñèìâîë³÷íèì âîãíåì
Ðîæàíèö³, ÿêèé áóö³ìòî
ïðèíîñèòü ùàñòÿ, òåïëî
òà äîâ³ðó â íàø³ ñ³ì’¿

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

Святошинсь ий райс д м. Києва повідом-
ляє Котлиць о о Ві тора Я овича, місце про-
живання: м. Київ, в л. Доброхотова, 5, в. 163,
що 7 жовтня 2008 ро с ддею Л ’янен о Л.М.
б ло винесено заочне рішення, я им позов Кот-
лиць ої Людмили Михайлівни до Котлиць о о
Ві тора Я овича, 3-тя особа Сл жба справах
дітей Святошинсь ої районної в м. Києві дер-
жавної адміністрації, про позбавлення бать-
івсь их прав— задоволено, Котлиць о о Ві то-
ра Я овича бать івсь их прав позбавлено.

С ддя Л ’янен о Л.М.

Солом’янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25, аб. 17)
ви ли ає на 14.00 24 жовтня 2008 ро Товариство з обмеженою відповідальністю
“АРТ РІЕЛТІ” я відповідача цивільній справі № 2-3116/08 за позовом Про рора
Солом’янсь о о район м. Києва в інтересах держави в особі Фонд приватизації
ом нально о майна Солом’янсь о о район м. Києва, Солом’янсь ої районної в
м. Києві ради до ТОВ “АРТ РІЕЛТІ”, Заходя іна ДмитраЮрійовича, Кравчен аМихайла
І оровича про визнання до оворів півлі-продаж нежило о приміщення недійсним.

У разі неяв и, справ б де роз лян то за відс тності відповідачів.
С ддя В.В. У раїнець

ОГОЛОШЕННЯ
Міжре іональна А адемія правління персоналом
( формі а ціонерно о товариства за рито о тип )

повідомляє, що за альні збори а ціонерів відб д ться
10 р дня 2008 ро о 12.00 за адресою:

м. Київ, в л. Фрометівсь а, б д. 2.
Реєстрацію а ціонерів б де проведено з 10.00 до 11.45.

Порядо денний:

1. Про вибори На лядової ради МАУП.
2. Про вибори ре тора МАУП.
3. Про рішення За альних зборів а ціонерів МАУП, прийнятих в період з 27 люто о

2006 ро до 10 р дня 2008 ро .
4. Про рішення На лядової ради МАУП за період з 27 люто о 2006 ро по 10 р дня

2008 ро .
5. Про на ази і розпорядження ре тора МАУП та дії посадових осіб МАУП за період

з 27 люто о 2006 ро по 10 р дня 2008 ро .

Для часті зборах необхідно мати при собі до мент, що засвідч є особ
а ціонера, а для представни а а ціонера — дор чення для часті зборах.

О р жний адміністративний с д міста Києва ви ли ає в я ості третіх осіб:
Громниць О.А., Громниць Є.А. та Лепех О.І., м. Київ, в л. Андр щен а, 4-д, в. 85,
с дове засідання по адміністративній справі за позовом Заст пни а про рора міста

Києва в інтересах держави в особі Кабінет Міністрів У раїни до Державно о правління
справами Адміністрації Президента У раїни, треті особи: Громниць а О.А., Громниць а
Є.А., Лепеха О.І. про с ас вання розпорядження.

С дове засідання відб деться в приміщенні О р жно о адміністративно о с д міста
Києва за адресою: м. Київ, в л. Десятинна, 4/6 в залі с дово о засідання №1, 21.10.2008
ро , о 10.50.

В разі неяв и в азаних осіб с дове засідання, с д роз’яснює обов’язо повідомити
с д про причини неяв и с дове засідання.

С ддя Келеберда В.І.

Солом’янсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що 05.11.2008 ро о 10.30
відб деться роз ляд цивільної справи за
позовом Амб лова Павла В’ячеславовича до
Со оловсь о о Ми оли Володимировича про
відш од вання матеріальної та моральної
ш оди.

Роз ляд справи відб деться за адресою:
м. Київ, в л. Ш това, 1, . 16, під олов ванням
с дді Ма хи А.А. У с дове засідання
ви ли ається відповідач: Со оловсь ий
Ми ола Володимирович, м. Київ, в л. Героїв
Севастополя, 5, в. 22. В разі вашої неяв и
справ б де роз лян то без вашої часті.

С ддя А.А. Ма ха

Голосіївсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає Б ршт Любов
Іванівн в я ості відповідача по цивільній
справі №2-4507/08 за позовом ТОВ
“ІМПРЕЗА” до Б ршти Л.І., третя особа:
Голосіївсь а районна в м. Києві Рада
про відш од вання матеріальної ш оди,
сл хання я ої відб деться о 16.30
29 жовтня 2008 ро в залі № 5
с дово о засідання в приміщенні с д
за адресою: м. Київ, в л. Пол овни а
Потєхіна, 14-А. У разі неяв и справа
роз лядатиметься за йо о відс тності.
С ддя Маз ри О.Ф.

Святошинсь ий районний с д м. Киє-
ва ви ли ає Непошивайло Тетян Василівн
в с дове засідання на 29.10.2008 ро на
10.30 справі за позовом Пилипен о В.М.
до Непошивайло Т.В. про розірвання
шлюб , я е відб деться в приміщенні с д
за адресою: 03148, м. Київ, в л. Я. Коласа,
27-А, під олов ванням с дді Оздоби М.О.

С ддя М.О. Оздоба

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, а-
те орія 3, серія А, № 097295 на ім’я
Мельничен а Василя Володимирови-
ча вважати недійсним.

Посвідчення особи, я а постражда-
ла внаслідо чорнобильсь ої атаст-
рофи, ате орія 1, серія А, № 135817
та в лад № 629591 на ім’я Да ал
Володимира Ві торовича вважати
недійсними.

О р жним адміністративним с -
дом м. Києва (с ддя Літвінова А.В.)
від рито провадження справі № 14/16
за позовом заст пни а про рора Го-
лосіївсь о о район м. Києва в інтересах
держави в особі Голосіївсь ої районної
в м. Києві державної адміністрації до То-
вариства з обмеженою відповідальністю
“Фірма “Сітерсервіс” про припинення
юридичної особи. Роз ляд справи при-
значено на 9.45 21.10.2008 в приміщенні
О р жно о адміністративно о с д
м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хре-
щати , 10, ІІІ поверх, абінет № 5.

Голосіївсь ий районний с д м. Киє-
ва ви ли ає Красін Надію Йосипівн та
Красіна Костянтина Костянтиновича, я і
зареєстровані в м. Києві по в л. Са са-
ансь о о, 87, в. 56 в я ості відповідачів
в с дове засідання по справі за позовом
Слав ова Д.А. до Красіної Н.И., Красіна
К.К. про відш од вання майнової ш оди,
що відб деться 30 жовтня 2008 ро о
17.15, в приміщенні с д за адресою:
03127, м. Київ, в л. Пол овни а Потєхіна,
б д. 14-а, аб. №25.

В разі їх неяв и на в азан дат , с д
роз лядатиме справ без їхньої часті.

С ддя А. Нова

Втрачені дипломи ба алавра КВ
32574442 та спеціаліста КВ 34736856
Київсь о о Національно о ніверситет
ім. Тараса Шевчен а юридично о фа-
льтет за спеціальністю слідчий на ім’я

Мельничен а Юрія Володимировича
вважати недійсними.

Головною метою фестивалю “Рожаниця”, що відб вся
вихідні в селі Бобриці — відродити й підтримати народні,
весільні традиції
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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 2723
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Остап СМУК, заст пни ди-
ре тора Київсь о о молодіжно-
о центр праці:
— Працювати потрібно швид о

і я існо — це оловне! Основопо-
ложні принципи для людини, я а
працює оле тиві,— вміння ви-
ходити на онсенс с, вести пере-
овори, з одж вати свою пози-
цію з омандною страте ією. Я -
що ж вона працює на себе, тоді
важливі зібраність, відповідаль-
ність, здатність приймати рішен-
ня (це лючовий момент), діяти
ризових сит аціях. Позитивні
емоції під час роботи, звісно, ма-
ють домін вати над іншими — то
люч до спіх .

Юрій ВАРИВОДА, дизайнер:
— Звісно ж, оманді! Хтось на

чом сь ліпше знається, том доб-
ре працювати вели ій оманді,
але щоб я б в на чолі. Най олов-
ніше для мене —щоб оле тив б в
др жним і армонічним, аби допо-
ма али одне одном . А зран вар-
то сходити до спортзал , щоб по-
ч ватися бадьоро протя ом дня!

Ілля ЧИЧКАН, х дожни :
— З євреями. Том що я сам єв-

рей. Особливо ці аво, оли вони
“Кабал ” читають, в я ій ба ато
цифр. Я в цьом не розбираюся, і
що більше цифр, то більше незро-
з мілим се стає!

Ïðàöþâàòè ë³ïøå...

Оль а ГЕРАСИМ’ЮК, народний деп тат, засл -
жений ж рналіст У раїни:
— Зі станом апатії, розчар ванням, депресією ра-

їнців, мовляв, се пропало, набридло. Це від то о, що
люди не зроз міли: один день із недов о о життя — то
не се нда, то мі рон історії. Ми ажемо, що все не
вдасться, все не та ... І це тра т ється я політично-
м , та і в інших лючах. Але не потрібно розчар ван-
ня вп с ати в д ш ! У раїні лише 17 ро ів, за я і ми
пройшли те, до чо о інші держави йшли століття чи й
більше. Наша ра ета вже летить, нехай навіть щось
пс ється польоті... Проти цієї апатії отова боротися!

DJ LIGHT:
— Тижнів два том я брав часть в а ції протест

проти расизм , я а відб валася біля Верховної Ради.
Ми європейсь а раїна, а й досі не маємо за он про-
ти тис ів прав іноземців. Вони не захищені, їх часом
б’ють чи вбивають, але це я ось сходить з р . Інша
проблема сьо одні — з бан ами і “замороженими” ош-

тами в ладни ів. Я та а людина, що оли бач соціаль-
н несправедливість, відстоюватим правд я рома-
дянин У раїни, ос іль и маю свобод слова.

Анжелі а АНДРІЄВСЬКА, засл жена артист а
У раїни:
— Я жив на в лиці Горь о о в одном з трьох ви-

сотних б дин ів, я і стоять пор ч. Під ними олі архи по-
чали щось роз оп вати — азино б д ватим ть чи щось
інше. Б дин и тріщать по швах, вже і затоплювало
вартири, і провод а оріла. До ментів заб довни-
ів немає, все роблять неза онно. Ми с д ви рали, але
по и що ніхто не реа є. За це потрібно боротися.

Юрій ІЗДРИК, письменни :
— Проти людсь ої дрім чості! Гасло “Освіт — в ма-

си” потрібно втілювати в життя, щоб менше д рниць
робити, зо рема на національном рівні. Бо ін оли це
призводить до абс рд . Д маю, що я своєю писани-
ною, ниж ами бер часть боротьбі з дрім чістю!

Ç êèì âè ó ñòàí³ áîðîòèñÿ?

Êèÿíè øòîâõàþòü
ñâî¿ ñ³ì’¿
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Îëåêñ³é Ìàêñèì÷óê áîðåòüñÿ
ç áåçëàääÿì ÆÅÊ³â
×îëîâ³ê â³äñòîþº ïðàâà êèÿí íà ÷èñò³ ïîäâ³ð’ÿ
òà â³äðåìîíòîâàí³ ï³ä’¿çäè
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Починаючи з 1990-х ро-
ів, иянин Оле сій Ма -
симч невпинно бореться
з працівни ами ЖЕКів та
інших житлово- ом наль-
них сл жб. Нама ається
відстояти свої права на
нормальне проживання й
по азати при лад сім и-
янам. Хоча домо тися на-
віть планово о ремонт
або прибирання подвір’я
пра тично неможливо, чо-
лові не здається. На йо-
о рах н 15 с дових
справ, сотні с ар та за-
яв. Попри про раші, він
вірить, що відстояти свій
доброб т можна, особли-
во, я що ияни візьм ться
за це всі разом.

Çëàìàíèé ë³ôò, ðîçñòàâëåí³ ïî
êâàðòèð³ ìèñêè, áî ó ñóñ³äà çíî-
âó ïðîðâàëî òðóáè, çàêóðåí³ ï³ä-
’¿çäè òà êóïè ñì³òòÿ ï³ä áóäèíêà-
ìè — çíàéîì³ âñ³ì êèÿíàì êàð-
òèíè. ÆÅÊè, ÿê³ ìàëè á öèì çàé-
ìàòèñÿ, çàçâè÷àé ò³ëüêè ðîçâîäÿòü
ðóêàìè. Ç òàêèì ñâàâ³ëëÿì êîìó-
íàëüíèê³â áîðåòüñÿ êîð³ííèé êè-
ÿíèí Îëåêñ³é Ìàêñèì÷óê.

Íàðîäèâñÿ â³í íà Ïîäîë³. Ïî-
ò³ì ðîäèíà ïåðåñåëèëàñÿ íà Áîð-
ùàã³âêó. “Ó íàøîìó áóäèíêó
ïðîáëåìè áóëè îäðàçó ï³ñëÿ çà¿ç-
äó,— çãàäóº ïàí Ìàêñèì÷óê.—
Ðåãóëÿðíî äâ³÷³ íà ð³ê íàøó êâàð-
òèðó çàòîïëþâàëî”. Òåðïåöü óâ³-
ðâàâñÿ, é ÷îëîâ³ê ïîäàâ äî ñóäó.
Â³äòîä³ âñå é ðîçïî÷àëîñÿ.

Ò³ëüêè-íî âèíèêàº ïðîáëåìà,
Îëåêñ³é Ìàêñèì÷óê ïîäàº ñêàð-
ãó â ÆÅÊ. Çàçâè÷àé öå ò³ëüêè
ñòàðò òðèâàëîãî ïðîöåñó. Ùîá
ä³éòè äî ô³í³øó, äîâîäèòüñÿ îá-
õîäèòè ÷èìàëî ³íñòàíö³é. Êî-
ìóíàëüíèêè ÷àñòî éîìó ïîãðî-

æóþòü, âèãàíÿþòü, õàïàþòü çà
áàðêè é âèøòîâõóþòü çà äâåð³,
ïðîòå ðóê ïàí Ìàêñèì÷óê íå
îïóñêàº. Çàâçÿòèé ÷îëîâ³ê íå
çäàºòüñÿ.

Ñâîãî ÷àñó â³í ïðàöþâàâ ï³î-
íåðâîæàòèì, ïîò³ì çàéìàâñÿ
êíèæêîâîþ òîðã³âëåþ. Âëàñíèé
á³çíåñ íå âäàëîñÿ ðîçïî÷àòè ÷åðåç
áþðîêðàò³þ. Îëåêñ³é Ìàêñèì÷óê
îôîðìèâ ïåíñ³þ ïî ³íâàë³äíîñò³,
à éîãî ðîáîòîþ ñòàëà áîðîòüáà ç

íåäáàëèìè ÷èíîâíèêàìè òà áàé-
äóæèìè ïðàö³âíèêàìè ÆÅÊ³â.
Óæå 15 ðàç³â éîãî ïðîòèñòîÿííÿ
çàê³í÷óâàëîñÿ â çàë³ ñóäó.

Íà æàëü, äàëåêî íå âñ³ ñïðîáè
ïàíà Ìàêñèì÷óêà ðîçâ’ÿçàòè
ïðîáëåìè çàê³í÷óþòüñÿ óñï³øíî.
“Àäæå îäèí ó ïîë³ — íå âî¿í,—
ïîÿñíþº â³í.— Ïîêè íàðîä íå
çðîçóì³º, ùî âñå çàëåæèòü ò³ëüêè
â³ä íüîãî, õî÷ õòî á ñòîÿâ ïðè
âëàä³, í³÷îãî íå çì³íèòüñÿ”
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Працювати краще:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-

çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +13...+15°Ñ, âíî÷³
+11...+13°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +22°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +19...+12°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +17...+19°Ñ, âíî÷³
+7...+9°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +18...+20°Ñ, âíî÷³
+7...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íî. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-
çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +17...+19°Ñ, âíî÷³
+11...+13°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Киянин Оле сій Ма симч певнений, що жителі міста не повинні мовчати
про проблеми, я і не хоч ть виріш вати ом нальни и

1. Ç ñ³ì’ºþ — 27 %
2. Ç äîáðèì íà÷àëüíèêîì — 20 %
3. Ñàìîìó — 17 %
4. Ç äðóçÿìè — 15 %
5. Ç ãàðíèì íàñòðîºì — 11 %
6. Ç êîõàíêîþ — 9 %
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