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Êîðóïö³þ 
ïîäîëàþòü ïàðêîìàòàìè
Äåíèñ Áàññ ðîçïî÷àâ ç Áåññàðàáêè

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Перший столиці пар омат запрацював чора
на Бессарабсь ій площі. С ористатися ним
спроб вав перший заст пни олови КМДА
Денис Басс. Крім оплати за пар вання, там
можна вносити ошти й за розбло вання о-
ліс. Ус нення людсь о о чинни а на пар ів ах
зменшить ор пцію, впевнений пан Басс. Від
пар оматів наст пно о ро очі ють додат о-
вих 60 млн рн надходжень до бюджет . Що-
правда, здачі "машина" не видає.

Ï³ñëÿ ìàéæå ð³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ó Êèºâ³ âðåøò³-ðåøò
ðîçïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè ïàðêîìàòè. Ïåðøèé ³ç íèõ —
íà Áåññàðàáñüê³é ïëîù³ — ó÷îðà ïðåçåíòóâàâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Â³í íå ëèøå ðîçïî-
â³â ïðî ïðèñòð³é, à é ïðè âñ³õ íèì ñêîðèñòàâñÿ.

“Çà ãîäèíó ïàðêóâàííÿ ó ö³é çîí³ àâòîìàò áåðå 7 ãðí.
Âñÿ ³íôîðìàö³ÿ ì³ñòèòüñÿ â ÷åêó. Éîãî çãîäîì ìîæíà ïî-
äîâæèòè, ââ³âøè íà ñåíñîðíîìó åêðàí³ ñïåö³àëüíèé êîä”,—
ï³äêàçóâàâ ïðàö³âíèê ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”. Ç’ÿñóâà-
ëîñÿ, ùî çà äîïîìîãîþ ïàðêîìàòà ìîæíà îïëàòèòè íå ëè-
øå ñòîÿíêó, à é ðîçáëîêóâàííÿ êîë³ñ. À ùå — ïîïîâíèòè
ðàõóíîê íà ìîá³ëüíîìó. Ïðèñòð³é ïðèéìàº ãðèâíåâ³ áàíê-

íîòè áóäü-ÿêîãî íîì³íàëó, ïðîòå âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî çäà-
÷³ â³í íå äàº. ×åðåç öå âàðòî çàïàñòèñÿ äð³áíèìè, ïîðàõó-
âàâøè íàïåðåä, çà ùî ³ ñê³ëüêè ïëàòèòèìåòå.

Ïîêè ùî íà ïàðê³âö³ á³ëÿ Áåññàðàáêè ìîæíà êîðèñòó-
âàòèñÿ é óæå âèïðîáóâàíèìè ìåòîäàìè: ïëàòèòè çà äî-
ïîìîãîþ òàëîíà ÷è ìîá³ëüíîãî. Ì³ñüêà âëàäà çàçíà÷àº:
ïàðêîìàòè ð³÷ ïðàêòè÷íî ðåâîëþö³éíà. “Ïðåçåíòàö³ÿ ïåð-
øîãî â Êèºâ³ ïàðêîìàòà âàæëèâà íå ò³ëüêè äëÿ íàñ, àëå,
ìàáóòü, äëÿ âñ³º¿ êðà¿íè. Êîëè ³íø³ ëèøå ãîâîðÿòü ïðî
áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ, çîêðåìà ³ â êîìóíàëüí³é ñôåð³, ìè
ðîáèìî êîíêðåòí³ êðîêè. Ç ïàðêîìàòîì íå âäàñòüñÿ “äî-
ìîâèòèñÿ”. Â³í áðàòèìå ô³êñîâàíó ïëàòó, ³ âñ³ ãðîø³ ïî-
òðàïëÿòü äî áþäæåòó”,— ïîÿñíèâ Äåíèñ Áàññ. Çà éîãî
ñëîâàìè, ùå äîñ³ îêðåìèì ïàðêóâàëüíèêàì âäàºòüñÿ ïðè-
õîâóâàòè äî 50 â³äñîòê³â âèðó÷êè. Âèêîðèñòàííÿ æ ïàð-
êîìàò³â íàñòóïíîãî ðîêó ìàº ïðèíåñòè 60 ìëí ãðí äîäàò-
êîâèõ íàäõîäæåíü.

Äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó â ì³ñò³ ç’ÿâèòüñÿ ùå 57 òàêèõ ïðè-
ñòðî¿â, ïåðåâàæíî íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ. “Íàñòóïíèé
ïàðêîìàò âñòàíîâèìî á³ëÿ ÷åðâîíîãî êîðïóñó óí³âåðñè-
òåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà íà Âîëîäèìèðñüê³é. Ïîò³ì ó
³íøèõ ì³ñöÿõ — çà ãðàô³êîì”,— ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèê ÊÏ
“Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” Îëåíà Ïîë³ùóê. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
àïàðàò ìîæå îáñëóãîâóâàòè ìàéæå 20 ìàøèíî-ì³ñöü ³ çáè-
ðàòèìå ùîäîáè äî 4 òèñ. ãðí. Á³ëÿ Áåññàðàáêè ñòîÿòèìå
îäèí ïàðêîìàò, à â ³íøèõ ì³ñöÿõ, çàëåæíî â³ä âåëè÷èíè
òåðèòîð³¿, ìîæóòü îáëàøòóâàòè é ïî ê³ëüêà. Çàãàëîì æå ó
2009—2010 ðîêàõ ó ì³ñò³ îá³öÿþòü âñòàíîâèòè 500 ïàðêî-

ìàò³â. Äåíèñ Áàññ ñêàçàâ, ùî ì³ñòî íà öå ãðîøåé íå âè-
òðà÷àº, ëèøå âèä³ëÿº “íåâåëèê³ øìàòî÷êè çåìë³”. Âñå
ðîáëÿòü çà ðàõóíîê ³íâåñòîðà — êîìïàí³¿ Payport, ÿêà
ïëàíóº “â³äáèòè ³íâåñòèö³¿”, íàäàþ÷è ïîñëóãó ç îïëàòè
ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó
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Çà ð³ê ïàðêóâàííÿ ñòàëî 
ïðèáóòêîâ³øèì ó 10 ðàç³â

До 2007 ро пар ванням місті займалися райони. Роз-
рах н и проводили отів ою, отож зазвичай роші омина-
ли місь ий бюджет. Одне пар о-місце давало щомісяця ли-
ше 38 рн. За наведення лад — пра тично одраз після
приход до влади — взялася оманда Леоніда Черновець-
о о, створивши КП “Київтранспар сервіс”. Приб т овість
від одно о місця зросла до 385 рн за місяць. Від почат
2008- о почали переходити на без отів овий розрах но
за стоян . З люто о запровадили зональне пар вання:
територію міста розбили на три зони з різною вартістю по-
сл и. У березні ввели пар вальні талони для трьох зон і
на різні терміни. Вартість стояння авто стала та ою: 3, 5 і
7 рн за один , 9, 15 і 21 рн — за день і 126, 210, 294 рн
за місяць. Для порівняння: одинна з пин а біля приватно-
о тор овельно о чи розважально о за лад обходиться в
40 рн й більше.

ВВ  ТТЕЕММУУ

Перший заст пни олови КМДА Денис Басс власнор ч апроб вав перший столиці пар омат
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Íàéêðàùèì ó ôóòáîë³ âèÿâèâñÿ
Ïå÷åðñüêèé ðàéîí

Ó ñòîëèö³ çàâåðøèâñÿ òóðí³ð ³ç ôóòáîëó "Êó-
áîê Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî". Çà íàãî-
ðîäó çìàãàëèñÿ ïðàö³âíèêè ãðîìàäñüêèõ ïðèé-
ìàëåíü, äåïóòàòè ðàéîííèõ ðàä òà àêòèâ³ñòè
Áëîêó ç óñ³õ ðàéîí³â Êèºâà. Ùå òèæäåíü òî-
ìó ï³âô³íàëüí³ ìàò÷³ âèÿâèëè ÷åòâ³ðêó íàé-
ñèëüí³øèõ. Çðåøòîþ áîðîòüáà çà ãîëîâíèé
ïðèç ðîçãîð³ëàñÿ ì³æ êîìàíäàìè Äåñíÿíñüêî-
ãî, Ïå÷åðñüêîãî, Ïîä³ëüñüêîãî òà Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîí³â. Ó ô³íàë³ çóñòð³ëèñÿ ïå÷åðÿíè
òà äåñíÿíö³. Õî÷à îñíîâíèé ÷àñ çàâåðøèâñÿ
áîéîâîþ í³÷èºþ, ó ñåð³¿ ï³ñëÿìàò÷åâèõ ïåíàëü-
ò³ ñèëüí³øèìè âèÿâèëèñÿ ïðåäñòàâíèêè Ïå-
÷åðñüêîãî ðàéîíó, ÿê³ ïåðåìîãëè ç ðàõóíêîì
5:4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ çìàãàíü óñ³ ó÷àñíèêè
òóðí³ðó îäåðæàëè çàîõî÷óâàëüí³ òà ö³íí³ ïðè-
çè. Ñåðåä íèõ, ì³êðîõâèëüîâà ï³÷, ìóçè÷íèé
öåíòð, òåëåâ³çîð òà 10 ð³÷íèõ àáîíåìåíò³â äëÿ
â³äâ³äóâàííÿ ñïîðòèâíîãî êëóáó "Ñïîðò-ëàéô".
"Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íå ëèøå íàãî-
ëîøóº íà çäîðîâîìó ñïîñîá³ æèòòÿ, à é âëàñ-
íèì ïðèêëàäîì çàêëèêàº äî öüîãî”,— ñêàçà-
ëà, âðó÷àþ÷è íàãîðîäè ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ ÁË×
â Êè¿âðàä³ Àëëà Øëàïàê

Íà áîðæíèê³â 
âëàøòóþòü ïîëþâàííÿ

Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ íåãàòèâíîãî ïðîã-
íîçó ðåéòèíãó ñòîëèö³, ÿêèé áóâ âèçíà-
÷åíèé Ì³æíàðîäíèì ðåéòèíãîâèì àãåí-
ñòâîì Standard&Poor’s,— íåïðîäóìàíà
ô³íàíñîâà ïîë³òèêà óðÿäó. Ïðî öå çàÿâèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ.

"Ðåéòèíã íàøîãî ì³ñòà áóäå âèâåäåíî
ç³ ñïèñêó CreditWatch ï³ñëÿ òîãî, ÿê ç
íüîãî áóäå âèâåäåíî ðåéòèíã Óêðà¿íè.
ßêùî áóäóòü çíèæåí³ ïîêàçíèêè âö³ëî-
ìó â êðà¿í³, òî àâòîìàòè÷íî é ñòîëèöÿ íå
çìîæå ìàòè âèù³ ïîêàçíèêè. Òàêà îö³í-
êà ìîæå áóòè ñïðè÷èíåíà, íàñàìïåðåä,
íåñòàá³ëüíîþ ô³íàíñîâîþ ïîë³òèêîþ
óêðà¿íñüêîãî óðÿäó òà çðîñòàííÿì ð³âíÿ
³íôëÿö³¿ â êðà¿í³. ß ñïîä³âàþñÿ, ùî çíè-
æåííÿ ðåéòèíã³â íå ïîçíà÷èòüñÿ íà ïðè-
âàáëèâîñò³ ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó ñòîëè-
ö³ — ïðèíàéìí³ ñòîëè÷íà âëàäà çðîáèòü
äëÿ öüîãî âñå ìîæëèâå",— çàçíà÷èâ â³í.

Ïàí Áàññ íàãîëîñèâ, ùî ðîçðîáëåíî
ïðîãðàìó ðîçâèòêó ì³ñòà, ÿêà ïåðåäáà÷àº
áóä³âíèöòâî íîâèõ ñòðàòåã³÷íèõ îá’ºêò³â,
³íôðàñòðóêòóðè, ïîë³ïøåííÿ ð³âíÿ æèò-
òÿ êèÿí. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ ñïîä³âàºòüñÿ, ùî çóñèëëÿ ñòîëè÷-
íî¿ âëàäè íå çìàðíóþòüñÿ ÷åðåç íåïðî-
ôåñ³éí³ ä³¿ óðÿäó.

"Ìàòè ïîçèòèâí³ ðåéòèíãè ì³æíàðîä-
íèõ ðåéòèíãîâèõ àãåíñòâ äëÿ íàñ äóæå
âàæëèâî, àäæå âîíè â³äîáðàæàþòü ñïðî-
ìîæí³ñòü òà ãîòîâí³ñòü ñòîëèö³ ñâîº÷àñ-
íî òà â ïîâíîìó îáñÿç³ çä³éñíþâàòè ðîç-
ðàõóíêè çà áîðãîâèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè.
Ïîçèòèâíèé ðåéòèíã ñïðèÿº îäåðæàííþ
äåøåâøèõ ³íîçåìíèõ êðåäèò³â òà àêòèâ-
íîìó çàëó÷åííþ ³íâåñòèö³éíèõ êîøò³â,
ÿê³ ñïðÿìóþòü íà ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòó-
ðè ì³ñòà: áóä³âíèöòâî ìåòðî íà Òðîºùè-
íó, ïðèäáàííÿ íîâîãî ðóõîìîãî ñêëàäó
êîìóíàëüíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîð-
òó, áóä³âíèöòâî íîâèõ çàêëàä³â îñâ³òè òà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ",— íàãîëîñèâ ïàí Áàññ.

Ïðîâ³äí³ ôàõ³âö³ áàãàòî â ÷îìó çãîäí³
ç ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ.
Çîêðåìà, çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà "Êðåäèò-ðåéòèíãó" Ãðèãîð³é Ïåðåðâà
ââàæàº, ùî çíèæåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðåé-
òèíãó ÷åðåç íåñòàá³ëüíó ô³íàíñîâó ñèòó-
àö³þ Óêðà¿íè, çâè÷àéíî æ, íåãàòèâíî ïî-
çíà÷èòüñÿ ³ íà ðåéòèíãó ñàìîãî Êèºâà.

"Õî÷à íà öå âïëèíóëè é ïðîáëåìè, ÿê³ âè-
íèêëè â ñòîëèö³ ç ì³ñöåâèì áþäæåòîì,—
ïåðåêîíàíèé â³í. — Òîìó çàëó÷åííÿ ì³æ-
íàðîäíèõ ïîçè÷îê, êðåäèòíèõ îáë³ãàö³é,
³íøèõ ö³ííèõ ïàïåð³â ìîæå ñòàíîâèòè äå-
ÿêèé ðèçèê". Ó òîé æå ÷àñ ïàí Ïåðåðâà
äîäàâ, ùî ³íâåñòèö³éíà ïðèâàáëèâ³ñòü
Êèºâà îñîáëèâî íå ïîñòðàæäàº. "Õòî ç
³íîçåìíèõ á³çíåñìåí³â õîò³â âêëàñòè â
óêðà¿íñüêó ñòîëèöþ ãðîø³, òîé ³ âêëà-
äå,— çàïåâíèâ â³í. — Àäæå ç óñ³õ â³ò÷èç-
íÿíèõ ì³ñò òóò ñêîíöåíòðîâàí³ íàéá³ëü-
ø³ ô³íàíñîâ³ ïîòîêè, íàéá³ëüøå ïåðñïåê-
òèâ ³ íàéñïðèÿòëèâ³ø³ óìîâè äëÿ ä³ÿëü-
íîñò³. Öå, ùîäî Êèºâà ÿê ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè. ßêùî æ ³íâåñòîð îáèðàòèìå ç ïîì³æ
³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò, òî òóò, øâèä-
øå çà âñå, â³í âæå çàìèñëèòüñÿ: ³íâåñòó-
âàòè ÷è í³". Íàãàäàºìî, ùî Ì³æíàðîäíå
ðåéòèíãîâå àãåíñòâî Moody’s Investors
Service ó òðàâí³ 2006 ðîêó ââåëî óêðà¿í-
ñüêó íàö³îíàëüíó ðåéòèíãîâó øêàëó. Öþ
íîâèíó â³òàëè ïðåäñòàâíèêè óêðà¿íñüêî-
ãî ôîíäîâîãî ðèíêó, îñê³ëüêè öÿ ïîä³ÿ
ñâ³ä÷èòü ïðî ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ô³íàí-
ñîâîãî ñåêòîðó êðà¿íè, à òàêîæ ìàº óñó-
íóòè ìîíîïîë³þ, ÿêà ³ñíóº íà ðèíêó âíóò-
ð³øíüîãî ðåéòèíãóâàííÿ.

Ðèíîê ðåéòèíãîâèõ êîìïàí³é ñòàâ äó-
æå âèã³äíèì çàâäÿêè Çàêîíó ¹ 3201.
Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿
çîáîâ’ÿçàí³ ðîçì³ùóâàòè ðåçåðâè ëèøå â
áàíêàõ ³ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, ùî ìàþòü
³íâåñòèö³éíèé ðåéòèíã çà íàö³îíàëüíîþ
øêàëîþ. Ñåêòîð ôàêòè÷íî îäíîîñ³áíî
çàéíÿëà, çàñíîâàíà â 2001 ðîö³ êîìïàí³ÿ
"Êðåäèò-Ðåéòèíã". Ëèøå ó 2005 ðîö³ â
Óêðà¿íó ïðèéøîâ îäèí ³ç ë³äåð³â ñâ³òî-
âîãî ðåéòèíãóâàííÿ — àãåíö³ÿ Stan-
dard&Poor’s

Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ:
“Ñüîãîäí³ Óêðà¿íà âèìàãàº
íîâèõ ñèë ó ïàðëàìåíò³ 
é óðÿä³, îñê³ëüêè
ïåðåòàñîâóâàííÿ îäíèõ ³
òèõ ñàìèõ îñ³á ó ïîë³òè÷í³é
êîëîä³ íå äàº ïîçèòèâíèõ
íàñë³äê³â”

Ñüîãîäí³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ, ùî áåçñèñòåìí³ñòü ó
ïîøóêàõ øëÿõ³â âèõîäó ç êðèçè ç áîêó Êàá-
ì³íó ïðèçâîäèòü äî ñåðéîçíîãî ïîã³ðøåííÿ
ñòàíó åêîíîì³êè Óêðà¿íè.

"Çíàäîáèëîñÿ áàãàòî ÷àñó, ùîá ç â³êîí Êàá-
ì³íó ïîáà÷èëè êðèçó. Ùå á³ëüøå ÷àñó ïîòð³á-
íî áóëî óðÿäîâ³ òà ïðåì'ºðó, ùîá çðîçóì³òè:
ñâ³òîâà êðèçà âïëèâàº ³ íà åêîíîì³êó Óêðà-
¿íè. Òàêèé íåïðîôåñ³îíàë³çì ³ áðàê ðåàëüíèõ
àíòèêðèçîâèõ çàõîä³â ïðèçâåëè äî òîãî, ùî
ñüîãîäí³ óðÿä íå ìîæå çàïðîïîíóâàòè í³÷îãî,
ùîá í³âåëþâàòè íàñë³äêè ñâîº¿ íåäàëåêîãëÿä-
íî¿ ïîë³òèêè",— çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ìåð Êèºâà íàãîëîñèâ, ùî ãîëîâíîþ ïðè-
÷èíîþ òàêî¿ ðîáîòè Êàáì³íó º òå, ùî âñ³ ñè-
ëè ïðåì'ºð-ì³í³ñòðà é óðÿäîâö³â ñïðÿìîâàí³
íà áîðîòüáó çà âëàäó òà ïðîòèä³þ óêàçàì ïðå-
çèäåíòà.

"Ïðèíöèï ðîáîòè ïîâèíåí áóòè ïðîñòèì:
íå âì³ºòå âïîðàòèñÿ ç îáîâ'ÿçêàìè, ÿê³ ïî-
êëàäåí³ íà âàñ íàðîäîì ³ Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè,— ïîäàâàéòå ó â³äñòàâêó. ×³ïëÿ-
þ÷èñü ùîñèëè çà êð³ñëà, íåìîæëèâî ïðàöþ-
âàòè é ïðèéìàòè ð³øåííÿ íà áëàãî ëþäåé.
Ñüîãîäí³ êðà¿íà âèìàãàº íîâèõ ³ ðåàëüíèõ
êðîê³â ùîäî âèõîäó ç òÿæêî¿ ñèòóàö³¿. À öå
îçíà÷àº, ùî ³ â ïàðëàìåíò³, ³ â óðÿä³ ïîòð³á-
í³ íîâ³ ëþäè, ÿê³ ïðàöþþòü ïðîôåñ³éíî òà
â³äïîâ³äàëüíî. Çàòÿãóâàííÿ ïðîöåñó ùîäî
îíîâëåííÿ âëàäè ç áîêó ÁÞÒ ëèøå ïðèçâî-
äèòü äî ïîã³ðøåííÿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³",—
ïåðåêîíàíèé Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ñòîëè÷íèé ãîëîâà çàÿâèâ, ùî ñïðîáè ïðåì'-
ºð-ì³í³ñòðà ïåðåôîðìàòóâàòè Êàáì³í ³ ââåñòè
äî éîãî ñêëàäó ì³í³ñòð³â â³ä âñ³õ ôðàêö³é Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè — í³ùî ³íøå, ÿê ñïðîáà çíÿòè ç
ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ çâîë³êàòè.

"Äîâåñòè ñèòóàö³þ äî ðó÷êè é ïîò³ì ïåðå-
êëàñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ³íøèõ — ãîëîâ-
íèé ïðèíöèï ðîáîòè íèí³øíüîãî Êàáì³íó.
Ñüîãîäí³ Óêðà¿íà âèìàãàº íîâèõ ñèë ó ïàð-
ëàìåíò³ é óðÿä³, îñê³ëüêè ïåðåòàñîâóâàííÿ
îäíèõ ³ òèõ ñàìèõ îñ³á ó ïîë³òè÷í³é êîëîä³
íå äàº ïîçèòèâíèõ íàñë³äê³â",— çàÿâèâ Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé

Ðåéòèíãè íå âïëèíóòü 
íà ³íâåñòèö³¿
Âëàäà ðîçðîáèëà ïðîãðàìè ðîçâèòêó ì³ñòà
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Столична влада робить се можливе, аби зниження міжнародних
рейтин ів не позначилося на інвестиційній привабливості міста. На
сьо одні на стабільність Києва с ттєво вплин ла е ономічна риза,
зростання інфляції, ви ли ані непрофесійними діями ряд У раїни.
Саме через це по азни и пере лян ло Standard&Poor’s. Тим часом
фахівці пере онані, що попри це, Київ надалі залишатиметься ці а-
вим об’є том для інвестиційно о редит вання. Адже т т с онцен-
тровані найбільші в державі фінансові пото и, створені сприятливі
мови для діяльності та розвит .

Òåòÿíà ØÅËÅÑÒ
Ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Фахівці Головно о інформацій-
но-обчислювально о центр Ки-
єва розробляють інстр цію що-
до роботи з платни ами за ом-
посл и. Спис и злісних бор-
жни ів відтепер не вивіш вати-
м ть на дверях під’їздів. Та их
недобросовісних иян же івці
відвід ватим ть особисто. Нині
та их столиці майже 4900
осіб, а с ма їхньо о бор пере-
вищ є 70 млн рн. А ось спис и
добросовісних иян, я і своє-
часно оплач ють ом нальні по-
сл и, передаватим ть до ор а-
нів районної влади. Там роз ля-
датим ть питання щодо їхньо о
заохочення межах можливос-
тей район чи міста.

Íåçàáàðîì ñòîëè÷í³ êîìóíàëüíèêè áåç
çàïðîøåííÿ íàâ³äóâàòèìóòüñÿ â "ãîñò³" äî
çë³ñíèõ íåïëàòíèê³â çà òåïëî, ãàðÿ÷ó òà õî-
ëîäíó âîäó. Íàðàç³ Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³é-
íî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð Êèºâà ðîçðîá-
ëÿº ³íñòðóêö³þ ùîäî ðîáîòè ç ïëàòíèêàìè
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Îäíî÷àñíî ç öèì
ôîðìóþòü ³ ðåºñòð áîðæíèê³â. Çãîäîì æå-
ê³âö³ çìîæóòü âäàâàòèñÿ äî ð³çíîìàí³òíèõ
ñïîñîá³â ñòÿãíåííÿ áîðãó. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ,
îïðèëþäíåííÿ ãàíåáíèõ ñïèñê³â çë³ñíèõ
íåïëàòíèê³â, íà îñòàíí³õ, àæ í³ÿê íå ä³þòü.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Ãîëîâíîãî ³íôîð-
ìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíîãî öåíòðó Ñòàí³-

ñëàâà Êàïëóíåíêà, îäíèì ³ç íàïðÿìê³â ó
ðîáîò³ ³ç ïëàòíèêàìè êîìóíàëêè âèçíà÷å-
íî îáîâ’ÿçêîâå ³íôîðìóâàííÿ êèÿí æèò-
ëîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè ïðî ¿õíþ çàáîðãî-
âàí³ñòü. "Â ³íñòðóêö³¿ âæå çàêëàäåíî ìåõà-
í³çì, çã³äíî ç ÿêèì ïîòð³áíî ïðèéòè ³ ç’ÿ-
ñóâàòè, ÷îìó ëþäèíà íå îïëà÷óº êîìóíàë-
êó, ïîâ³äîìèòè ¿¿ ïðî áîðã, ïðîâåñòè
ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó",— çàçíà÷èâ ïàí
Êàïëóíåíêî. Òàêà ïðîöåäóðà çì³íèòü ïî-
â³äîìëåííÿ ó ïîøòîâèõ ñêðèíüêàõ òà ñïèñ-
êè áîðæíèê³â íà äâåðÿõ ï³ä’¿çä³â. Êîì³ñ³¿
ó ñêëàä³ ïðàö³âíèê³â æèòëîâèõ îðãàí³çàö³é
â³äâ³äóâàòèìóòü äîì³âêè íåïëàòíèê³â, ïî-
â³äîìëÿòèìóòü ãîñïîäàð³â ïðî áîðã. ßêùî
áîðæíèê â³äìîâèòüñÿ ï³äïèñàòè àêò ïîïå-
ðåäæåííÿ, éîãî çìîæóòü çàâ³ðèòè ÷ëåíè
êîì³ñ³¿, ÿê³ ï³äòâåðäÿòü ôàêò ³íôîðìóâàí-
íÿ áîðæíèêà. Ùîäî îñîáëèâî çë³ñíèõ íå-
ïëàòíèê³â, ÿê³ íå â³ä÷èíÿþòü äâåð³ àáî ð³ä-

êî áóâàþòü óäîìà, òî ¿õ ï³ä áóäèíêîì ÷à-
òóâàòèìå äâ³ðíèê — ïðàö³âíèê ÆÅÊà.

²íñòðóêö³ÿ ïîâèííà áóòè ïåðåäàíà íà
ðîçãëÿä òà çàòâåðäæåííÿ. Âîíà ïîêëèêà-
íà ïîëåãøèòè æèòëîâèì îðãàí³çàö³ÿì ðî-
áîòó ³ç ïëàòíèêàìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.
Çà ï³äðàõóíêàìè Ãîëîâíîãî ³íôîðìàö³é-
íî-îá÷èñëþâàëüíîãî öåíòðó, íèí³ â ñòî-
ëèö³ ìàéæå 4900 çë³ñíèõ íåïëàòíèê³â çà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. À ñóìà ¿õíüîãî áîð-
ãó ïåðåâèùóº 70 ìëí ãðí. Òîáòî ñòàíî-
âèòü ï’ÿòó ÷àñòèíó çàãàëüíîì³ñüêî¿ çà-
áîðãîâàíîñò³. Ñåðåä íèõ ëèøå 10 îñ³á
îäåðæóþòü äåðæàâí³ ñóáñèä³¿ é ïðèáëèç-
íî 500 êîðèñòóþòüñÿ ï³ëüãàìè. Ðåøò³ íå-
ïëàòíèê³â ô³íàíñîâèé ñòàí àæ í³ÿê íå
çàâàæàº îïëà÷óâàòè êîìóíàëêó. Àëå ïî-
ïðè öå, êîæåí ³ç íèõ âèíåí ì³ñòó ùîíàé-
ìåíøå 10000 ãðèâåíü.

ßê ðîçïîâ³â ïàí Êàïëóíåíêî, íàðàç³
ðåºñòð çë³ñíèõ íåïëàòíèê³â ïåðåáóâàº ó
ñòàí³ ïðîåêòó, éîãî îö³íþþòü ³ ïåðåâ³ðÿ-
þòü. ßê ò³ëüêè ³íñòðóêö³þ ç ðîáîòè ç
ïëàòíèêàìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã çàòâåð-
äÿòü, ñàìå òîä³ é ðîçïî÷íóòü ä³ÿòè ùîäî
÷îðíîãî ñïèñêó. ßê ï³äðàõóâàëè ó Ãîëîâ-
íîìó ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíîìó
öåíòð³, ïðîöåäóðà ïîïåðåäæåííÿ çë³ñíèõ
íåïëàòíèê³â íå çàáåðå áàãàòî ÷àñó, âðà-
õîâóþ÷è ¿õíþ ê³ëüê³ñòü (4900 îñ³á) òà
ê³ëüê³ñòü æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ îðãà-
í³çàö³é (123), ó ñåðåäíüîìó ïðèïàäàº ïî
36 íåïëàòíèê³â íà îäèí ÆÅÊ.

Ùîäî ³íøî¿ êàòåãîð³¿ êèÿí, ÿê³ äîáðî-
ñîâ³ñíî òà â÷àñíî ñïëà÷óþòü êîìóíàëüí³
ïîñëóãè, òî ³íôîðìàö³þ ïðî íèõ ïåðåäà-
âàòèìóòü äî îðãàí³â ðàéîííî¿ âëàäè, ÿê³
ðîçãëÿíóòü ïèòàííÿ çàîõî÷åííÿ ñâ³äîìèõ
ïëàòíèê³â ó ìåæàõ ìîæëèâîñòåé ðàéîíó
÷è ì³ñòà

Äîáðîñîâ³ñíèõ æå ïëàòíèê³â çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè 
çàîõî÷óâàòèìóòü

Незабаром працівни и ЖЕКів чат ватим ть на
злісних неплатни ів за ом нальні посл и під
дверима
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Çáðîþ äî Ãðóç³¿ 
Ïðåçèäåíò 
íå ïîñòà÷àâ

Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåíêî íå
äàâàâ æîäíèõ âêàç³âîê ùîäî íå-
çàêîííèõ ïîñòàâîê çáðî¿ â Ãðóç³þ.
Ïðî öå ó÷îðà çàÿâèâ âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÑÁÓ Âàëåíòèí
Íàëèâàé÷åíêî: “Ìîæó ñêàçàòè,
ùî æîäíî¿ îäèíèö³ áóäü-ÿêîãî
îçáðîºííÿ íå áóëî íåçàêîííî
ïðîäàíî Óêðà¿íîþ Ãðóç³¿. Öå ï³ä-
òâåðäæåíî â ÇÌ² áàãàòüìà àâòî-
ðèòåòíèìè åêñïåðòàìè. Ìîæó
âàì ³ç óñ³ºþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ çà-
ÿâèòè, ùî Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè í³-
ÿêèõ âêàç³âîê àáî ðîçïîðÿäæåíü
³ç ïðèâîäó òàê çâàíîãî íåçàêîí-
íîãî âèâåçåííÿ îçáðîºííÿ çà êîð-
äîí íå äàâàâ”. Ïàí Íàëèâàé÷åí-
êî òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî íà çàñ³-
äàííÿõ ïàðëàìåíòñüêî¿ êîì³ñ³¿
“äîêóìåíòàëüíî âñ³ ì³í³ñòåðñòâà
³ â³äîìñòâà ï³äòâåðäèëè, ùî ïîñ-
òà÷àííÿ îçáðîºíü äî Ãðóç³¿ çä³é-
ñíþâàëè çàêîííî, ï³ä ì³æíàðîä-
íèì êîíòðîëåì”

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â 
ãîòîâà ïðèéòè 
íà äîïîìîãó ÖÂÊ

Äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ÷ëåí
ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåíà Ëó-
êàø ïðîïîíóº ïàðëàìåíòó äîçâî-
ëèòè Öåíòðàëüí³é âèáîð÷³é êîì³-
ñ³¿ ñàìîñò³éíî çì³íþâàòè ñòðîêè
çàõîä³â ùîäî ï³äãîòîâêè é ïðîâå-
äåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ ïàðëàìåíò-
ñüêèõ âèáîð³â. Ïðî öå ñêàçàíî â
çàêîíîïðîåêò³ “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àê-
ò³â Óêðà¿íè” (ùîäî çàáåçïå÷åííÿ
âèáîð÷èõ ïðàâ ãðîìàäÿí).

Â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà, òåðì³íè ñòâîðåííÿ
îêðóæíèõ, ä³ëüíè÷íèõ ³ çàêîð-
äîííèõ âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü ðåãó-
ëþº çàêîí ïðî âèáîðè. ÖÂÊ äî-
ñ³ íå ïî÷àëà ôîðìóâàòè îêðóæ-
êîìè ÷åðåç ïðèïèíåííÿ ÷èííîñò³
â³äïîâ³äíîãî óêàçó é áðàê ô³íàí-
ñóâàííÿ. ßêùî íîðìó, çàïðîïî-
íîâàíó ïàí³ Ëóêàø, óõâàëÿòü, âè-
áîðè ìîæóòü çðóøèòè ç ìåðòâî¿
òî÷êè, ïîïðè çàï³çíåííÿ. “Çì³íè
äàäóòü çìîãó çàáåçïå÷èòè ìîæëè-
â³ñòü òà ïðàâî Öåíòðàëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿, ó ðàç³ îá’ºêòèâíèõ
ïåðåïîí ó âèáîð÷îìó ïðîöåñ³,
øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî
ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ çì³íþâàòè ñòðî-
êè îêðåìèõ åòàï³â âèáîð÷èõ ïðî-
öåäóð ï³ä ÷àñ ïîçà÷åðãîâèõ âèáî-
ð³â. Òîáòî ìîæíà áóäå ïðîâåñòè
ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè ïðîòÿãîì 60
äí³â”,— íàãîëîøóº àâòîð çàêîíî-
ïðîåêòó

Âîëîäèìèð Ëèòâèí 
õî÷å 15 â³äñîòê³â

Ë³äåð Íàðîäíî¿ ïàðò³¿ ³ áëîêó
ñâîãî ³ìåí³ Âîëîäèìèð Ëèòâèí
ñïîä³âàºòüñÿ, ùî íîâ³ ïàðëà-
ìåíòñüê³ âèáîðè â Óêðà¿í³ äîïî-
ìîæóòü âèéòè ç ïîë³òè÷íî¿ êðè-
çè, à ñòàá³ëüíà êîàë³ö³ÿ ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³ áóäå òîä³, “êîëè ¿¿
öåíòðîì ñòàíå Íàðîäíà ïàðò³ÿ”.
Ïðî öå ïàí Ëèòâèí çàÿâèâ ó÷î-
ðà ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç âèáîðöÿìè.
Â³í çàçíà÷èâ, ùî, ö³ëêîì éìî-
â³ðíî, Íàðîäíà ïàðò³ÿ ï³äå íà
âèáîðè áåç áëîêóâàííÿ ç Òðóäî-
âîþ ïàðò³ºþ, ÿêó î÷îëþâàâ ïî-
ê³éíèé íàðîäíèé äåïóòàò Ìè-
õàéëî Ñèðîòà. Ïàí Ëèòâèí ñïî-
ä³âàºòüñÿ, ùî éîãî ïàðò³ÿ çìîæå
ñàìîñò³éíî îòðèìàòè 15 % ãîëî-
ñ³â: “Ìè íå îáìåæóºìî Áîæó
áëàãîäàòü, àëå ïåðåêîíàí³, ùî
äåñü 15 % ãîëîñ³â íàáåðåìî. Òà-
êîæ ñêàæó, ùî ñàìå ìè ôîðìó-
âàòèìåìî íàñòóïíó êîàë³ö³þ,
ÿêà óñï³øíî ïðàöþâàòèìå, ³ âëà-
äà â Óêðà¿í³ òîä³ áóäå”
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Åêîíîì³êà äàëà 
ïîë³òèö³ äðóãèé øàíñ
Çàðàäè áîðîòüáè ç åêîíîì³÷íîþ êðèçîþ Ïðåçèäåíò ïîíîâèâ 
íà ê³ëüêà äí³â ðîáîòó ïàðëàìåíòó
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ, 
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора під олов ванням
Президента У раїни Ві то-
ра Ющен а відб лося за-
сідання РНБО, присвячене
шляхам подолання е оно-
мічної ризи в раїні. Під-
с м ом розмови висо о-
посадовців стали ре о-
мендації, я і мають по-
сприяти стабілізації сит -
ації вітчизняном фінан-
совом се торі. Втілюва-
тиме їх життя нинішня
Верховна Рада, я ій Пре-
зидент дозволив попра-
цювати ще іль а днів.
Остаточно ж боротися з
наслід ами світової фі-
нансової ризи доведеть-
ся вже новом ряд . Не-
зважаючи ні на що, вибо-
ри та и відб д ться. Тіль-
и не 7, а 14 р дня.

Криза Кабмін
не врят вала

Ïî÷àòîê íîâîãî òèæíÿ ñòàâ
ïî÷àòêîì íîâî¿ òåíäåíö³¿ ó ïî-
âåä³íö³ ë³äåðêè ÁÞÒ Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî. Çðîçóì³âøè ìàðí³ñòü
ñïðîá þðèäè÷íèì ÷èíîì çàïî-
á³ãòè âèáîðàì, ïðåì’ºð çãàäàëà
ïðî ñâ³òîâó ô³íàíñîâó êðèçó òà
íàâ³òü íåñïîä³âàíî âèçíàëà, ùî
â óêðà¿íñüê³é åêîíîì³ö³ äàëåêî
íå âñå ãàðàçä. Ïîïðè òå, ùî çîâ-
ñ³ì íåùîäàâíî óðÿä çàïåâíÿâ
óñ³õ ó ïðîòèëåæíîìó. Ó íåä³ëþ
ïàí³ Òèìîøåíêî çâåðíóëàñÿ äî
ïîë³òè÷íèõ ñèë ³ç çàêëèêîì íå
äîïóñòèòè ïðîâåäåííÿ íîâèõ âè-
áîð³â, ÿê³, íà ¿¿ ïåðåêîíàííÿ, çà-
âàäÿòü áîðîòèñÿ ³ç ïðîáëåìàìè
â åêîíîì³ö³. Çàðàäè çáåðåæåííÿ
æèòòºçäàòíîñò³ ÷èííîãî ïàðëà-
ìåíòó ïàí³ Òèìîøåíêî ãîòîâà
ï³òè íà ôîðìóâàííÿ íîâî¿ êî-
àë³ö³¿, äî ÿêî¿ óâ³éøëè á óñ³
ôðàêö³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè. ÁÞÒ
íàâ³òü ãîòîâèé äî ôîðìóâàííÿ
íîâîãî óðÿäó “ïðîôåñ³îíàë³â”,
ïðîòå çà óìîâè çáåðåæåííÿ çà
ïàí³ Òèìîøåíêî êð³ñëà ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà.

Ïðîòå íàìàãàííÿ ðåàí³ìóâàòè
Âåðõîâíó Ðàäó íå çíàéøëè ï³ä-
òðèìêè ó äåïóòàò³â. Ïðîòèâíè-
êè ïàí³ Òèìîøåíêî íå â³ðÿòü ó
ùèð³ñòü çàÿâ ÁÞÒ ³ áà÷àòü ó
íèõ ëèøå ñïðîáó çáåðåãòè âèñî-
êå êð³ñëî. Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â çà-
ÿâèëà, ùî ïðåì’ºð Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî ñâî¿ì çàêëèêîì ñòâîðè-
òè êîàë³ö³þ äëÿ áîðîòüáè ç ô³-
íàíñîâîþ êðèçîþ íàìàãàºòüñÿ
“çíÿòè ç ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü”
³ çàëèøèòèñÿ ïðè âëàä³. À ë³äåð
ðåã³îíàë³â Â³êòîð ßíóêîâè÷ íà-
ãîëîñèâ íà íåìèíó÷îñò³ ïàðëà-
ìåíòñüêèõ âèáîð³â äî ê³íöÿ ðî-
êó ³ ñïîä³âàºòüñÿ ï³ñëÿ íèõ ïî-
ñ³ñòè ïîñàäó ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà.
Ó Áëîö³ Ëèòâèíà äåïóòàòè âæå
ïîðîç’¿æäæàëèñÿ àã³òóâàòè â ðå-
ã³îíàõ. Óñ³ ä³¿ é ïðîïîçèö³¿ Þë³¿
Òèìîøåíêî òàì íàçèâàþòü ãà-
ðÿ÷êîâèì íàìàãàííÿì çàëèøè-
òèñÿ ó êåðìà âëàäè. “Äëÿ Òèìî-

øåíêî çàâäàííÿ ì³í³ìóì â³äòåð-
ì³íóâàòè âèáîðè ó ÷àñ³, à ìàê-
ñèìóì, ùîá âîíè âçàãàë³ íå â³ä-
áóëèñÿ. Àäæå ïàí³ Òèìîøåíêî
ùå íå âñòèãëà âèêîíàòè çî-
áîâ’ÿçàííÿ íå ñò³ëüêè ïåðåä âè-
áîðöÿìè, ñê³ëüêè ïåðåä ñâî¿ìè
ìèíóëèìè ³ ìàéáóòí³ìè ñïîí-
ñîðàìè”,— íàãîëîñèâ “Õðåùà-
òèêó” äåïóòàò â³ä Áëîêó Ëèòâè-
íà Îëåã Çàðóá³íñüêèé. Çà òàêèõ
óìîâ íàâ³òü ëîÿëüí³ îñòàíí³ì
÷àñîì äî ïàí³ Òèìîøåíêî êîìó-
í³ñòè, çà ñëîâàìè Ïåòðà Ñèìî-
íåíêà, âæå ïîäóìóþòü ïðî ñòâî-
ðåííÿ â íîâîìó ïàðëàìåíò³ êî-
àë³ö³¿ ç Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â òà Áëî-
êîì Ëèòâèíà.

Âî÷åâèäü, ïàðëàìåíòñüê³ ñèëè
íå â³ðÿòü ó çäàòí³ñòü íèí³øíüî-
ãî Êàáì³íó áîðîòèñÿ ç êðèçîþ.
Òàê³ íàñòðî¿ ïàíóþòü ³ ïîçà ñò³-
íàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ó÷îðà ìåð
Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íà-
ãîëîñèâ, ùî äëÿ âèõîäó ç³ ñêëàä-

íî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â óðÿ-
ä³ ïîòð³áí³ íîâ³ ëþäè, ÿê³ ïðà-
öþþòü ïðîôåñ³éíî òà â³äïîâ³-
äàëüíî. À îò çàòÿãóâàííÿ ïðîöå-
ñó îíîâëåííÿ âëàäè ç áîêó ÁÞÒ,
íà äóìêó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè, ëèøå ïðèçâîäèòü äî ïî-
ã³ðøåííÿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³.

Уряд знайшли
замін

Íà ùàñòÿ äëÿ êðà¿íè, íåáà-
æàííÿ ïîë³òèê³â âåñòè ïåðåìî-
âèíè ç ïàí³ Òèìîøåíêî çîâñ³ì
íå îçíà÷àº ³ãíîðóâàííÿ êåð³â-
íèöòâîì äåðæàâè åêîíîì³÷íî¿
ñèòóàö³¿. Ïðåçèäåíò, â³ä÷óâàþ÷è
ñåáå ï³ñëÿ ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó
ºäèíèì öåíòðîì âëàäè, çáèðàº-
òüñÿ áîðîòèñÿ ç ô³íàíñîâîþ äå-
ïðåñ³ºþ ñèëàìè ÐÍÁÎ. Ïðåñ-
ñåêðåòàð Ïðåçèäåíòà ²ðèíà Âàí-
íèêîâà ïðÿìî çàÿâèëà, ùî â

ñôîðìîâàí³é ñèòóàö³¿ Ðàäà íà-
ö³îíàëüíî¿ áåçïåêè é îáîðîíè
ìàº ñòàòè îñíîâíèì êîîðäèíà-
ö³éíèì îðãàíîì äëÿ çàõèñòó â³ä
êðèçè. Íà äóìêó Â³êòîðà Þùåí-
êà, áóäü-ÿêà íîâà ïàðëàìåíòñüêà
êîàë³ö³ÿ â ïàðëàìåíò³ øîñòîãî
ñêëèêàííÿ ïîñòóïàòèìåòüñÿ
ÐÍÁÎ ³ â ëåã³òèìíîñò³, ³ â ìî-
á³ëüíîñò³, ³ â ïðîôåñ³éíîìó ð³â-
í³. À íèí³øí³é óðÿä íà ÷îë³ ç
Þë³ºþ Òèìîøåíêî íå ñïðîìîæ-
íèé áîðîòèñÿ ç êðèçîþ õî÷à á
òîìó, ùî º ¿¿ îñíîâíèì âèíóâàò-
öåì. Òîæ íà â÷îðàøíüîìó çàñ³-
äàíí³ Ðàäà íàöáåçïåêè ³ îáîðî-
íè óõâàëèëà íèçêó ïðîïîçèö³é,
ùî ìàþòü â³äâåðíóòè åêîíîì³÷-
íó êàòàñòðîôó â Óêðà¿í³. Ñåðåä
íèõ íàâ³òü ïîïóëÿðíà â íàðîä³
³äåÿ ñêîðî÷åííÿ äåðæàâíîãî
àïàðàòó. “Íàéãîëîâí³øå, ùîá
íàì ïîâ³ðèëè ëþäè”,— íàãîëî-
ñèâ Ïðåçèäåíò ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ
ÐÍÁÎ òà çàïåâíèâ, ùî êðà¿íà
ñïðîìîæíà ã³äíî ïðîòèñòîÿòè
åêîíîì³÷íèì íåãàðàçäàì.

Äîïîìàãàòèìå óðÿäó âò³ëþâà-
òè ó æèòòÿ íàïðàöþâàííÿ
ÐÍÁÎ íèí³øíÿ Âåðõîâíà Ðàäà.
Ïðåçèäåíòó äîâåëîñÿ “ðåàí³ìó-
âàòè” ïàðëàìåíò “íà ê³ëüêà
äí³â” çàðàäè ïîðÿòóíêó åêîíî-
ì³êè. Öåé êðîê ñòàâ ³ õîðîøèì
ïðèâîäîì äëÿ ïåðåíåñåííÿ âè-
áîð³â ³ç íåðåàëüíî¿ âæå äàòè 7-
ãî íà 14 ãðóäíÿ

Член РНБО Арсеній Яценю розповідає деп татам, я им чином зменш ватим ть видат и на чиновни ів

Що пропон є РНБО?:
— відмова від поп лізм , хвалення бездефіцитно о бюджет на 2008

та 2009 ро и;
— створення стабілізаційно о фонд для ви п збан р тілих під час

ризи підприємств і бан ів;
— с орочення на 20 % видат ів на тримання державно о апарат ;
— збільшення фонд арант вання в ладів населення на 1 мільярд

ривень — за рах но приб т ів Нацбан та збільшення страхових
с м до 100 000 ривень
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Âîëîäèìèð ÌÀË²ÍÊÎÂÈ×: “Äóæå âàæëèâî, ùîá
îá’ºäíàííÿ óêðà¿íö³â ³øëî â³ä Êèºâà”
Äèðåêòîð óêðà¿íñüêî¿ ô³ë³¿ Ì³æíàðîäíîãî ³íñòèòóòó ãóìàí³òàðíî-ïîë³òè÷íèõ 
äîñë³äæåíü ïåðåêîíàíèé, ùî ìàéáóòíº Óêðà¿íè çà ìóëüòèêóëüòóðí³ñòþ
Тема творення раїнсь ої полі-
тичної нації та форм вання спіль-
ної ідентичності У раїни останнім
часом стала поп лярною і ви-
со их владних оридорах, і в
е спертном середовищі. "Хре-
щати " вирішив про онс льт -
ватися з цьо о привод з е спер-
том і ромадсь им діячем Воло-
димиром Малін овичем.

— ßê âè îö³íþºòå çàêëèêè äî ïåðåôîðìà-
òóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³äåíòè÷íîñò³?

— ß ââàæàþ, ùî óêðà¿íñüêà íàö³ÿ ùå íå
ñêëàëàñÿ, â³äïîâ³äíî ùå íåìàº óêðà¿íñüêî¿
³äåíòè÷íîñò³. Îòæå, âîíà íå ìîæå ïåðå-
ôîðìàòîâóâàòèñÿ. Óêðà¿íà íàðàç³ ì³ñòèòü
ðåã³îíè ç ð³çíèì ³ñòîðè÷íèì ìèíóëèì, ùî
çàâæäè íàêëàäàëî â³äáèòîê íà ³äåíòè÷í³ñòü
¿¿ ìåøêàíö³â. Ó Ãàëè÷èí³ ëþäè áàãàòî ùî
ñïðèéìàþòü íå òàê, ÿê ó Äîíáàñ³ ÷è â Êðè-
ìó. Á³ëüøå òîãî, ¿õí³é ñïîñ³á æèòòÿ áàãà-
òî â ÷îìó â³äð³çíÿºòüñÿ. Óêðà¿íñüê³é íàö³¿
ùå íàëåæèòü ôîðìóâàòè ñâîþ ñï³ëüíó
³äåíòè÷í³ñòü, ³ âîíà, íà ìîþ äóìêó, ìîæå
áóòè ñôîðìîâàíà ëèøå íà ´ðóíò³ ìóëüòè-
êóëüòóðíîñò³.

— ßêèì ÷èíîì ìèíóëå âïëèâàº íà ñüîãî-
äåííÿ òà ìàéáóòíº Óêðà¿íè?

— Ñüîãîäí³øí³é ïîä³ë íà Ñõ³ä ³ Çàõ³ä —
íà òèõ, õòî ó 2004 ðîö³ ï³äòðèìóâàâ ïîìà-
ðàí÷åâèõ, ³ òèõ, õòî ï³äòðèìóâàâ ñèíüî-
áëàêèòíèõ,— ïðîõîäèòü çà ë³í³ºþ êîðäî-
íó, ÿêèé â³äîêðåìëþâàâ òàê çâàíó Óêðà-
¿íó ïîëüñüêó â³ä ðîñ³éñüêî¿, òîáòî ò³º¿ ¿¿
÷àñòèíè, ÿêó äî ñåðåäèíè 17 ñòîë³òòÿ, äî
âîçç'ºäíàííÿ ç Ðîñ³ºþ, çàñåëÿëè óêðà¿íö³.
Âñå, ùî íà ñõ³ä â³ä ö³º¿ ë³í³¿, ³ âñå, ùî íà
ï³âäåíü â³ä íå¿, çðåøòîþ, çàñåëÿëîñÿ, êî-
ëè Óêðà¿íà âæå áóëà ó ñêëàä³ Ðîñ³éñüêî¿
äåðæàâè — ñïåðøó Ìîñêîâñüêîãî öàðñòâà,
ïîò³ì Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Òîìó áàãàòî â ÷î-
ìó ìåíòàëüí³ñòü ìåøêàíö³â öèõ ðåã³îí³â
ð³çíèòüñÿ.

Í³ äëÿ êîãî íå òàºìíèöÿ, ùî îñê³ëüêè
ñõ³äí³ çåìë³ äî âîçç'ºäíàííÿ áóëè ìàëîçà-
ñåëåí³, òî òàì îäðàçó ïî÷àëè áóäóâàòè ïðî-
ìèñëîâ³ îá'ºêòè é ì³ñòà, äå äîì³íóâàëà ðî-
ñ³éñüêà ìîâà, ðîñ³éñüê³ øêîëè, ðîñ³éñüê³
óí³âåðñèòåòè. Öå ïåðåâàæíî ìåøêàíö³ ðî-
á³òíè÷èõ ñåëèù ³ç ìåíòàëüí³ñòþ, ÿê ó ãå-
ðî¿â ô³ëüìó "Âåñíà íà Çàð³÷í³é âóëèö³".
Òàêèõ ëþäåé ÷óäîâî, ÿê íà ìåíå, ðåïðå-
çåíòóº Â³êòîð ßíóêîâè÷ — òèïîâèé õóë³-
ãàíèñòèé ï³äë³òîê-ðîá³òíèê.

Ç ³íøîãî áîêó, íà çàõîä³ íàñåëåííÿ ïå-
ðåâàæíî ñ³ëüñüêå ³ ìàëåíüêèõ ì³ñò. Òàì
ïåðåâàæàâ ñåëÿíñüêèé, ãîñïîäàðñüêèé
ñïîñ³á æèòòÿ. Ö³ëêîì íå òàêèé, ÿê íà ñõî-
ä³. Òàì ìåíøå êîëåêòèâ³ñòñüêèõ ö³ííîñòåé,

á³ëüøå ñàìîñò³éíîñò³. Â³êòîð Þùåíêî
ïðåäñòàâëÿº ñàìå öåé òèï ëþäåé, éîãî íå
âèïàäêîâî íàçèâàþòü ïàñ³÷íèêîì, õî÷à â³í
³ç Ñóìñüêî¿ îáëàñò³. Â³äì³íí³ñòü ó ìåíòàëü-
íîñò³ º, âîíà í³êóäè íå ïîä³ëàñÿ.

² íàðåøò³ ùå îäèí ÷èííèê. Ó ñåëàõ
"ïîëüñüêî¿ Óêðà¿íè" ³ íàâ³òü ó ò³é ÷àñòèí³
Óêðà¿íè, ùî âõîäèëà äî Ãåòüìàíùèíè,
òîáòî äî Ñëîáîæàíùèíè — äî ì³ñòà Ñó-
ìè, ïðàêòè÷íî íå áóëî òàê çâàíî¿ ïåðåä³ëü-
íî¿ ãðîìàäè. Ãðîìàäà áóëà ïîäâ³ðíà. ² öå
ïðèíöèïîâî ð³çí³ ðå÷³. Ïåðåä³ëüíà ãðîìà-
äà — öå äóæå âàæëèâèé ÷èííèê ôîðìóâàí-
íÿ ïîâåä³íêè. Òàì ïåð³îäè÷íî ïåðåä³ëþ-
âàëè çåìëþ. ×àñ â³ä ÷àñó, ïåðåâàæíî ðàç
íà äåñÿòü ðîê³â, ¿¿ çàáèðàëè â îäíèõ, äå áó-
ëî ìàëî ÷îëîâ³ê³â, é â³ääàâàëè ³íøèì. Öå

ö³ëèé åòè÷íèé êîìïëåêñ, ÿêèé ôîðìóâàâ
ñòîñóíêè ì³æ ëþäüìè. ² ãîëîâíå, ùî ïî-
äàò³ ïëàòèëà ãðîìàäà. Íå ç êîæíîãî äâî-
ðó çáèðàëè ïîäàò³, à ç óñüîãî ñåëà. Âñ³ì ìè-
ðîì ïëàòèëè. À â Óêðà¿í³ áðàëè ïîäàò³ ç
êîæíîãî äâîðó. Ïëàòèâ ãîñïîäàð. Íàïðè-
êëàä, íà Õàðê³âùèí³ äî 90 â³äñîòê³â ãðî-
ìàä áóëè ïåðåä³ëüíèìè, òàêèìè ñàìèìè,
ÿê ó Ðîñ³¿, à â ñóñ³äí³é Ïîëòàâñüê³é îáëàñ-
ò³ ¿õ íàë³÷óâàëîñÿ ëèøå 5 â³äñîòê³â. Öå
ôîðìóº ð³çíó ìåíòàëüí³ñòü. Òàêîæ âàæëè-
âî, ùî íà ãåòüìàíñüê³é Óêðà¿í³ íå áóëî
í³êîëè, êð³ì ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, êð³ïàöòâà.
Íàòîì³ñòü êð³ïàêè áóëî ï³ä ïîëÿêàìè ³ ï³ä
ðîñ³ÿíàìè.

Ìè òàêîæ íå ìîæåìî ³´íîðóâàòè ³ òîé
ôàêò, ùî â íàñ áàãàòî ëþäåé ³íøèõ íàö³î-

íàëüíîñòåé. Ñâîãî ÷àñó áóëè í³ìåöüê³ êî-
ëîí³¿. Õî÷à ñüîãîäí³ í³ìö³â óæå íåìàº, òðà-
äèö³¿ ëèøèëèñÿ. ×èìàëî ñåðá³â. ª òàòàðè,
³ íå ëèøå ó Êðèìó, à é êàçàíñüê³. Ãðåêè,
áîëãàðè. Íà çàõ³äí³é Óêðà¿í³ — óãîðö³, ó
×åðí³âöÿõ ³ íà Áóêîâèí³ äóæå áàãàòî ðó-
ìóí³â ³ ìîëäàâàí. Óñå öå ð³çíîêâ³òòÿ ïî-
êè ùî íåìîæëèâî ïðèâåñòè äî ñï³ëüíîãî
çíàìåííèêà, òîæ íåìîæëèâî ãîâîðèòè ïðî
ºäèíó óêðà¿íñüêó ìåíòàëüí³ñòü. Ïðèíàéìí³
çàðàíî.

— Òîáòî ñï³ëüíèì ó íèí³øí³õ óêðà¿íö³â º
òå, ùî âîíè ð³çí³...

— Öå íå ëèøå ìîÿ äóìêà, à òàêîæ ïðåä-
ñòàâíèê³â Ðàäè ªâðîïè. Íå òàê äàâíî ¿¿
ïàðëàìåíòñüêà àñàìáëåÿ óõâàëèëà ðåêî-
ìåíäàö³¿ ôîðìóâàòè íàö³þ íà ́ ðóíò³ ºäíî-
ñò³ íå åòíîêóëüòóðíî¿, à ìóëüòèêóëüòóðíî¿.

² ùå îäèí ìîìåíò. Àáè óêðà¿íñüêà íàö³ÿ
íàðåøò³ ñôîðìóâàëàñÿ, íåìîæëèâî, ùîá
öåíòð öüîãî ïðîöåñó áóâ ó Ëüâîâ³ ÷è Äî-
íåöüêó. Äóæå âàæëèâî, ùîá ôîðìóâàííÿ
óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ ïîøèðþâàëîñÿ â³ä öåí-
òðó — é ïîë³òè÷íîãî, é êóëüòóðíîãî, é ³äåî-
ëîã³÷íîãî. ² õî÷ áè òàì ÿê, ñàìå â³ä Êèºâà
òðåáà òàíöþâàòè, ùîá ó íàñ áóëà óêðà¿íñüêà
íàö³ÿ ç ÿêîþñü ñï³ëüíîþ ìåíòàëüí³ñòþ.

— Òå, ùî íåìàº ñï³ëüíî¿ ìåíòàëüíîñò³,—
öå âàäà, ÿêó ñë³ä âèïðàâëÿòè?

— ßêùî íåìàº ñï³ëüíî¿ ìåíòàëüíîñò³,
öå íå îçíà÷àº, ùî ¿¿ âçàãàë³ íåìàº. Ìåí-
òàëüí³ñòü º, àëå â êîæíîãî ñâîÿ.

— ×è ìîæå õòîñü øòó÷íî ïðèøâèäøèòè
ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíî¿ ìåíòàëüíîñò³?
Ìîæëèâî, öå ì³ã áè çðîáèòè õòîñü ³ç ïîë³-
òèê³â?

— Îäíà ëþäèíà òîãî íå çðîáèòü. Öå äó-
æå ñêëàäíèé ïðîöåñ. Â³í ðóõîìèé. Â³í íå
ñòî¿òü íà ì³ñö³ íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é íà-
â³òü ó Í³ìå÷÷èí³. Òàì, íàïðèêëàä, ç'ÿâè-
ëîñÿ áàãàòî ³íîçåìö³â. ² íå ò³ëüêè í³ìö³ ïî-
í³ìå÷óþòü ³íîçåìö³â, à é ò³ âïëèâàþòü íà
í³ìö³â. Ìåíòàëüí³ñòü ñó÷àñíèõ í³ìö³â âè-
ðàçíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ìåíòàëüíîñò³ í³ì-
ö³â, ñêàæ³ìî, êëàñè÷íèõ. Òå ñàìå â ßïî-
í³¿. Õ³áà ñó÷àñíèé ÿïîíåöü ñõîæèé íà ñâî-
ãî ïðàùóðà åïîõè ñàìóðà¿â? Â óñüîìó ñâ³-
ò³ ìåíòàëüí³ñòü çì³íþºòüñÿ.

— Ó Ðîñ³¿ íèí³ ÷àñòî ãîâîðÿòü ïðî "ïðè-
áàëòèçàö³þ" Óêðà¿íè. Íàñê³ëüêè öå â³äïîâ³-
äàº ä³éñíîñò³?

— ß âîë³â áè îá³éòèñÿ áåç ïð³çâèù, òî-
ìó ñêàæåìî, ùî òàêå âðàæåííÿ õàðàêòåð-
íå ëèøå äëÿ ðîñ³éñüêèõ ³ìïåð³àë³ñò³â, ÿê³
íå ìîæóòü ïîãîäèòèñÿ ç òèì, ùî óêðà¿í-
ö³ — ñàìîñò³éíà íàö³ÿ. Âîíè ïðàãíóòü áà-
÷èòè óêðà¿íö³â ðîñ³ÿíàìè. Íà æàëü, ó Ìîñ-
êâ³ äóæå ÷àñòî äèâëÿòüñÿ íà Óêðà¿íó ç âå-
ëèêîäåðæàâíî¿ äçâ³íèö³ é íå ïîì³÷àþòü
òîãî, ùî íàñïðàâä³ ÷èíèëîñÿ â Óêðà¿í³ —
äóæå ö³êàâ³é, ñâîºð³äí³é ³ íåîäíîçíà÷í³é
êðà¿í³. Äëÿ íèõ âñå öå áóëî ÷àñòèíîþ Ðî-
ñ³¿, ò³ëüêè ç ³íøîþ íàçâîþ. Ãàäàþ, öå íå-
ïðàâèëüíà îö³íêà òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ â
Óêðà¿í³. À âðàæåííÿ ïðî ïåðåôîðìàòóâàí-
íÿ â íèõ ç'ÿâèëîñÿ ÷åðåç òå, ùî ¿õíÿ ïî-
çèö³ÿ íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ. Íàñåëåííÿ
Óêðà¿íè ïåðåâàæíî ñâîãî ñòàâëåííÿ äî Ðî-
ñ³¿ íå çì³íþº: ïîíàä 60 â³äñîòê³â ñèìïà-
òèçóþòü, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü îïèòóâàííÿ ãðî-
ìàäñüêî¿ äóìêè

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
"Хрещати "

"Àáè óêðà¿íñüêà íàö³ÿ íàðåøò³ ñôîðìóâàëàñÿ, íåìîæëèâî, ùîá
öåíòð öüîãî ïðîöåñó áóâ ó Ëüâîâ³ ÷è Äîíåöüêó. Äóæå âàæëèâî,
ùîá ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ ïîøèðþâàëîñÿ â³ä öåíòðó —
é ïîë³òè÷íîãî, é êóëüòóðíîãî, é ³äåîëîã³÷íîãî"

"Ñüîãîäí³øí³é ïîä³ë íà Ñõ³ä ³
Çàõ³ä, íà òèõ, õòî ï³äòðèìó-
âàâ ïîìàðàí÷åâèõ, ³ òèõ, õòî
ï³äòðèìóâàâ ñèíüî-áëàêèò-
íèõ, ïðîõîäèòü çà ë³í³ºþ êîð-
äîíó, ÿêèé â³äîêðåìëþâàâ òàê
çâàíó Óêðà¿íó ïîëüñüêó â³ä ðî-
ñ³éñüêî¿"

"Óêðà¿íñüê³é íàö³¿ ùå íàëå-
æèòü ôîðìóâàòè ñâîþ ñï³ëü-
íó ³äåíòè÷í³ñòü, ³ âîíà, íà
ìîþ äóìêó, ìîæå áóòè ñôîð-
ìîâàíà ëèøå íà ´ðóíò³ ìóëü-
òèêóëüòóðíîñò³".

"Ó Ìîñêâ³ äóæå ÷àñòî äèâ-
ëÿòüñÿ íà Óêðà¿íó ç âåëèêî-
äåðæàâíî¿ äçâ³íèö³ é íå ïîì³-
÷àþòü òîãî, ùî íàñïðàâä³ ÷è-
íèëîñÿ â Óêðà¿í³ — äóæå ö³-
êàâ³é, ñâîºð³äí³é ³ íåîäíîçíà÷-
í³é êðà¿í³"
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Êèÿíè ò³êàþòü â³ä áàíê³â
Ç ïî÷àòêó ì³ñÿöÿ æèòåë³ ñòîëèö³ çàáðàëè ç äåïîçèò³â 3 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü

Ім нітет від обвал
Çà ñëîâàìè áàíê³âñüêèõ àíàë³-

òèê³â òà ô³íàíñèñò³â, ç ïî÷àòêó
æîâòíÿ êèÿíè çíÿëè ïðèáëèçíî
3 ìëðä ãðí ç áàíê³âñüêèõ äåïîçè-
ò³â, ùî ñòàíîâèòü 50 % â³ä óñ³õ
çíÿòèõ äåïîçèò³â â Óêðà¿í³ 
(6 ìëðä ãðí.— “Õðåùàòèê”).

Íàéá³ëüø³ æ îñòðàõè ô³íàíñè-
ñò³â ñòîñóâàëèñÿ ñàìå ñèòóàö³¿ â
ñòîëèö³, àäæå äåïîçèòíèé ïîðò-
ôåëü êè¿âñüêèõ áàíê³â ñòàíîâèòü
ìàéæå 50 % â³ä çàãàëüíîäåðæàâ-
íîãî. À çâàæàþ÷è íà òå, ùî â Êè-
ºâ³ çîñåðåäæåíî íàéá³ëüøó ê³ëü-
ê³ñòü áàíê³â òà ¿õí³õ ïðåäñòàâ-
íèöòâ, â³äò³ê êîøò³â ñàìå ç êè¿â-
ñüêèõ áàíê³â ì³ã ùå á³ëüøå äåñòà-
á³ë³çóâàòè ñèòóàö³þ â óñ³é áàí-
ê³âñüê³é ñôåð³ êðà¿íè.

Ïðîòå, àáè óáåçïå÷èòè áàíêè
â³ä ïîäàëüøîãî â³äòîêó êîøò³â ³ç
äåïîçèòíèõ ðàõóíê³â, ùî ìîãëî á
äîâåñòè áàíêè äî áàíêðóòñòâà, íà
ìèíóëîìó òèæí³ ÍÁÓ âïðîâàäèâ
îáìåæåííÿ äîñòðîêîâîãî çíÿòòÿ
ãðîøåé ³ç äåïîçèò³â.

Êð³ì òîãî, ðàäà ÍÁÓ óõâàëèëà
ð³øåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ 1 ìëðä
ãðí äëÿ Ôîíäó ´àðàíòóâàííÿ
âêëàä³â ³ç ðåçåðâíîãî ôîíäó ÍÁÓ,
çá³ëüøèâøè ñóìó â³äøêîäóâàííÿ
ãðîìàäÿíàì ç 50 òèñ. ãðí äî 100
òèñ. ãðí.

Òàêîæ Íàöáàíê ðåêîìåíäóâàâ
óðÿäó ïåðåäáà÷èòè â áþäæåò³-
2009 ùå 1 ìëðä ãðí äëÿ çá³ëüøåí-
íÿ êîøò³â Ôîíäó ´àðàíòóâàííÿ
âêëàä³â. Á³ëüø òîãî, çà ñëîâàìè
ãîëîâè ðàäè ÍÁÓ Ïåòðà Ïîðî-
øåíêà, öåíòðîáàíê ðåêîìåíäóâà-
òèìå óðÿäó ðîçïî÷àòè ïðîöåäóðó
íàö³îíàë³çàö³¿ “Ïðîì³íâåñòáàí-
êó”. “Ìè ìàëè óñï³øíèé äîñâ³ä
ïîäîëàííÿ êðèçè 1998 ðîêó, êî-
ëè â Óêðà¿í³ íå çáàíêðóò³â æîäåí
áàíê, ó 2004-ìó ìàëè ïîçèòèâíèé
äîñâ³ä çàñòîñóâàííÿ ìîðàòîð³þ íà
äîñòðîêîâå çíÿòòÿ äåïîçèò³â,—
íàãîëîñèâ “Õðåùàòèêó” ãîëîâà
ðàäè ÍÁÓ Ïåòðî Ïîðîøåíêî,
ÿêèé ââàæàº êðîêè ÍÁÓ ñâîº÷àñ-
íèìè òà åôåêòèâíèìè äëÿ ïîäî-
ëàííÿ êðèçè ë³êâ³äíîñò³ â êðà¿í³.
Ïðîòå íàðàç³ í³ÿêî¿ ðåàêö³¿ óðÿ-
äó íà ðåêîìåíäàö³¿ ÍÁÓ íåìàº. À
÷åðåç ðîçïóñê ïàðëàìåíòó, óõâà-
ëåííÿ Äåðæáþäæåòó-2009 â³äêëà-
äàºòüñÿ íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í.

Ç³ ñâîãî áîêó, ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Óêðà¿íè Þë³ÿ Òèìîøåíêî íàìà-
ãàºòüñÿ ïåðåêîíàòè ãðîìàä-
ñüê³ñòü, ùî ñâ³òîâà ô³íàíñîâà
êðèçà íå ïîçíà÷àºòüñÿ íåãàòèâíî
íà åêîíîì³ö³ êðà¿íè. “² óðÿä, ³
Íàö³îíàëüíèé áàíê, ³ âñ³ ³íñòè-
òóòè êðà¿íè ñüîãîäí³ ö³ëêîì ïðà-
âèëüíî, ëîã³÷íî ³ ïîñë³äîâíî ä³-
þòü, ³ íèí³ ïðîÿâ³â ñâ³òîâî¿ ô³-
íàíñîâî¿ êðèçè â Óêðà¿í³ í³ â
ÿêèõ æîðñòêèõ ôîðìàõ íå ³ñ-
íóº”,— çàÿâèëà ãîëîâà óðÿäó.

Îäíàê öå íå çàâàäèëî Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â çâåðíóòèñÿ ïî äîïî-
ìîãó äî Ì³æíàðîäíîãî âàëþòíî-
ãî ôîíäó âèä³ëèòè Óêðà¿í³ $3 —
14 ìëðä äëÿ ïîäîëàííÿ íàñë³äê³â
ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè äëÿ
åêîíîì³êè Óêðà¿íè. Ðàí³øå ô³-
íàíñîâó äîïîìîãó â ÌÂÔ ïîïðî-
ñèëè âæå Óãîðùèíà, Ñåðá³ÿ òà
²ñëàíä³ÿ, ÿê³é íàðàç³ çàãðîæóº îá-
âàë åêîíîì³êè.

Õî÷à áàíê³ðè ³ ïîãîäæóþòüñÿ ç
ãîëîâîþ ðàäè ÍÁÓ òà âïåâíåí³,
ùî íàñë³äêè êðèçè äëÿ áàíê³â-
ñüêî¿ ñôåðè Óêðà¿íè òà äëÿ åêî-
íîì³êè â ö³ëîìó áåç çàçíà÷åíèõ
êðîê³â áóëè á ùå çàãðîçëèâ³øè-
ìè, à íàéá³ëüø³ çàãðîçè âäàñòü-
ñÿ ì³í³ìàë³çóâàòè. Òàê, çà ñëîâà-
ìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ
ÀÁ “Áàíê ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèò-
êó” Ñâ³òëàíè Êîðîòàºâî¿, óõâà-
ëåííÿ ïîñòàíîâè ÍÁÓ ¹ 319
(ùîäî îáìåæåííÿ âèäà÷³ äåïî-
çèò³â òà êðåäèò³â.— “Õðåùàòèê”)
áóâ î÷³êóâàíèì êðîêîì äëÿ áàí-
ê³â. “Êðèçà ë³êâ³äíîñò³ ³ñíóº, àëå
äëÿ öüîãî é ïðàöþº Íàö³îíàëü-
íèé áàíê, ùîá íå äîïóñòèòè ïå-
ðåòâîðåííÿ êðèçè íà êàòàñòðîôó
³, íà íàøó äóìêó, äàíà ïîñòàíî-
âà º ñì³ëèâèì êðîêîì íà øëÿõó
äî â³äíîâëåííÿ ñïîêîþ íà ô³-
íàíñîâîìó ðèíêó”,— ñêàçàëà ïà-
í³ Êîðîòàºâà “Õðåùàòèêó”. Àð-
ãóìåíòóþ÷è ñâîþ ïîçèö³þ, âîíà
ï³äêðåñëèëà, ùî çà óìîâè çíÿò-
òÿ êîøò³â îäðàçó âñ³ìà âêëàäíè-

êàìè áàíêó, íàâ³òü ïîòóæí³ ³íî-
çåìí³ áàíêè íå âèòðèìàþòü òà-
êîãî òèñêó, òîìó áàíê³ð ðàäèòü
âêëàäíèêàì ³ç ðîçóì³ííÿì ïîñòà-
âèòèñÿ äî òàêèõ òèì÷àñîâèõ îá-
ìåæåíü.

Òàêî¿ ñàìî¿ äóìêè äîòðèìóþ-
òüñÿ ³ ïðåäñòàâíèêè ÁÌ Áàíêó.
Çîêðåìà, çà ñëîâàìè ìåíåäæåðà
ç³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ Êñå-
í³¿ Õàáðèêî, ñòàá³ë³çàö³éí³ êðî-
êè ÍÁÓ, çîêðåìà çá³ëüøåííÿ ñó-
ìè ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â,
ìîæóòü ìàòè ³ çâîðîòíèé åôåêò:
ëþäè çàñïîêîÿòüñÿ ³ íàâ³òü íåñ-
òèìóòü ñâî¿ çàîùàäæåííÿ â áàí-
êè. “Íàðàç³ ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³
ïðàãíóòü ïðèìíîæèòè ñâî¿ çà-
îùàäæåííÿ, ùî ïåðåâèùóþòü 50
òèñ. ãðí, ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ
ïðèâàáëèâèìè äåïîçèòíèìè
óìîâàìè, ïðè öüîìó âîíè áóäóòü
âïåâíåí³, ùî êîøòè ¿ì ïîâåð-
íóòü çà áóäü-ÿêîãî ñöåíàð³þ
ðîçâèòêó ïîä³é”,— ñêàçàëà
“Õðåùàòèêó” Êñåí³ÿ Õàáðèêî.
Êð³ì òîãî, çà ¿¿ ñëîâàìè, ðåô³-
íàíñóâàííÿ ÍÁÓ 21 áàíêó âæå
çàñïîêî¿ëî ñèòóàö³þ â ô³íàíñî-
âîìó ñåêòîð³: êóðñ äîëàðà çíè-
çèâñÿ äî ìåæ âàëþòíîãî êîðè-
äîðó, ïàí³êà òà àæ³îòàæ âêëàä-
íèê³â áàíê³â âëÿãëèñÿ, à áàíêè
îäåðæàëè ðåñóðñè äëÿ ïîêðèòòÿ
ñâî¿õ âèòðàò.

Íàðàç³ æ ÷åðåç ä³þ çãàäàíî¿
âèùå ïîñòàíîâè, âèäà÷à îêðå-
ìèì ãðîìàäÿíàì äåïîçèò³â ïðè-
çóïèíåíî (îáìåæåííÿ ñòîñóþòü-
ñÿ âèíÿòêîâî äîñòðîêîâîãî
çíÿòòÿ êîøò³â ³ç ðàõóíê³â, îäíàê
îáìåæåíü íà îáñëóãîâóâàííÿ ïî-
òî÷íèõ ðàõóíê³â íàðàç³ íåìàº.—
“Õðåùàòèê”). ßê ïîâ³äîìèëè
“Õðåùàòèêó” ó â³ää³ëåííÿõ ñòî-
ëè÷íèõ áàíê³â, ïàí³êó ñåðåä
âêëàäíèê³â ñïðàâä³ âäàëîñÿ äå-
ùî çíèçèòè, ³ ê³ëüê³ñòü ëþäåé,
ÿê³ õî÷óòü çíÿòè êîøòè ç äåïî-
çèò³â, íàðàç³ çìåíøèëàñÿ ÷è íå
âäâ³÷³.

Нерайд жні
перспе тиви

Óò³ì, ðàäíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ
Â³êòîð Ëèñèöüêèé ôàêòè÷íî âè-
çíàâ, ùî ïðîâèíà íà êðèç³ ë³êâ³ä-
íîñò³ â Óêðà¿í³ ñïðè÷èíåíà ñàìå
ä³ÿëüí³ñòþ â³ò÷èçíÿíèõ áàíê³â, à
ñâ³òîâà ô³íàíñîâà êðèçà ïðè÷åò-
íà äî öüîãî ëèøå îïîñåðåäêîâà-
íî. Òàê, çà éîãî ñëîâàìè, ç 1 âå-
ðåñíÿ 2007 ðîêó äî 1 âåðåñíÿ 2008
ðîêó ïðèð³ñò äåïîçèò³â â óêðà¿í-
ñüêèõ áàíêàõ ñòàíîâèâ 104 ìëðä
ãðí, ó òîé ÷àñ ÿê êðåäèòè çðîñëè
âäâ³÷³: äî 203 ìëðä ãðí. Òà ÷åðåç
áðàê äåøåâèõ ðåñóðñ³â íà âíóò-
ð³øíüîìó ðèíêó áàíêè ñêîðèñòà-
ëèñÿ çíà÷íèìè çîâí³øí³ìè ïî-
çèêàìè äëÿ ïîêðèòòÿ ö³º¿ ð³çíè-
ö³. Ïðàãíó÷è çàðîáèòè ÿêîìîãà
á³ëüøå ãðîøåé íà ñïîæèâ÷îìó
êðåäèòóâàíí³, áàíêè íå îáìåæó-
âàëè ñåáå ó ô³íàíñàõ.

Êîëè æ âèíèê ô³íàíñîâèé äèñ-
áàëàíñ ó áàíê³â, îñòàíí³ ïî÷àëè
çâåðòàòèñÿ äî ÍÁÓ ïî äîïîìîãó.
Òàêèì ÷èíîì áàíêè âäàëèñÿ äî
ìàí³ïóëÿö³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è
êðèçó ë³êâ³äíîñò³ ÿê ïðèêðèòòÿ
âëàñíèõ ïðîðàõóíê³â, âèìàãàþ÷è
â³ä ÍÁÓ ðåô³íàíñóâàííÿ.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ÍÁÓ ñòàâ çàðó÷-
íèêîì ñèòóàö³¿, àäæå áàíêðóòñòâî
îäíîãî áàíêó ïðèçâåëî á äî ëàí-
öþãîâî¿ ðåàêö³¿ â áàíê³âñüê³é
ñôåð³, íàñë³äêè íå áåðóòüñÿ êî-
ìåíòóâàòè í³ åêñïåðòè, í³ áàíê³-
ðè. Òîìó äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿
â áàíê³âñüê³é ñôåð³ ÍÁÓ çìóøå-
íèé âèòðà÷àòè êîøòè ç³ ñâîãî çî-
ëîòîâàëþòíîãî çàïàñó.

Ïðîòå ïðîòÿãîì âåðåñíÿ çàïàñè
ÍÁÓ ñêîðîòèëèñÿ íà $700 ìëí ÷å-
ðåç êîëèâàííÿ êóðñ³â ³íîçåìíèõ
âàëþò. Îêð³ì ðåô³íàíñóâàííÿ
áàíê³â, ÍÁÓ äî ê³íöÿ íèí³øíüî-
ãî ðîêó ìàº âèòðàòèòè ùå ïðè-
áëèçíî $5 ìëðä äëÿ ³íòåðâåíö³é
íà âàëþòíèé ðèíîê, ùîá ï³äòðè-
ìàòè ñòàá³ëüí³ñòü êóðñó ãðèâí³.

Êð³ì òîãî, ÍÁÓ äî ê³íöÿ íè-
í³øíüîãî ðîêó ìîæå âòðàòèòè
ùå ìàéæå $20 ìëðä ÷åðåç ïîã³ð-
øåííÿ ñàëüäî çîâí³øíüîòîðãî-
âåëüíîãî áàëàíñó. Îáòÿæóº òà-
êîæ ãàìàíåöü ÍÁÓ ³ ïëàòåæ³
ùîäî ïîãàøåííÿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ çîâí³øíüîãî äåðæàâíîãî
áîðãó.

Ç³ ñâîãî áîêó ÷èíîâíèêè ÍÁÓ
çàñïîêîþþòü òà íàãîëîøóþòü,
ùî çà ï³äñóìêàìè âñ³õ ïîêàçíè-
ê³â çîëîòîâàëþòíèõ ðåçåðâ³â ÍÁÓ
ìàº âèñòà÷èòè äî ê³íöÿ ðîêó.
“Îáñÿã ì³æíàðîäíèõ ðåçåðâ³â äî-
çâîëÿº ô³íàíñóâàòè ìàéáóòí³é ³ì-
ïîðò òîâàð³â òà ïîñëóã ïðîòÿãîì
3,7 ì³ñÿöÿ ³ íà 6,8 â³äñîòêà ïåðå-
âèùóâàòè ìîíåòàðíó áàçó. Çàçíà-
÷åíå ï³äòâåðäæóº çàïàñ ì³öíîñò³,
ÿêèé º äîñòàòí³ì äëÿ í³âåëþâàí-
íÿ êóðñîâèõ êîëèâàíü íà âàëþò-
íîìó ðèíêó òà ì³í³ìàë³çàö³¿ íå-
áàæàíèõ êóðñîâèõ êîëèâàíü ãðèâ-
í³”,— çàçíà÷àþòü ó ïîâ³äîìëåí-
í³ ÍÁÓ.

Ïîãîäæóºòüñÿ ç öèì ³ ãîëîâà
ðàäè ÍÁÓ Ïåòðî Ïîðîøåíêî,
ÿêèé ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî çîëîòîâàëþòíèõ çàïàñ³â
ÍÁÓ, îêð³ì óñ³õ ³íøèõ òÿãàð³â,
âèñòà÷èòü ³ äëÿ ï³äòðèìêè êóð-
ñó 4,95 ãðí/$1 äî ê³íöÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó.

Îäíàê ïîïðè ñòàá³ë³çàö³éí³
êðîêè ÍÁÓ òà âëàäè, åêñïåðòè
êîìóí³êàö³éíî¿ ãðóïè PRT ââà-
æàþòü, ùî íàñë³äêè ô³íàíñîâî¿
êðèçè äëÿ Óêðà¿íè ìîæóòü áóòè
íåâò³øíèìè. Çîêðåìà, â ðåçóëü-
òàò³ íåùîäàâíî ïðîâåäåíîãî äî-
ñë³äæåííÿ PRT, åêñïåðòè âñòà-
íîâèëè, ùî íàéáëèæ÷èìè ðîêà-
ìè Óêðà¿íà ìîæå çàçíàòè çáèòê³â
ó ðîçì³ð³ $70 ìëðä ³ âòðàòèòè 3 —
4 ðîêè, äîëàþ÷è ¿õí³ íàñë³äêè.
Íàéá³ëüøå æ â³ä ô³íàíñîâî¿ êðè-
çè ìîæå ïîñòðàæäàòè Êè¿â, ÿê
öåíòð ô³íàíñîâî¿ àêòèâíîñò³ êðà-
¿íè òà íàéá³ëüøèé äîíîð áþäæå-
òó êðà¿íè

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хреща-
ти ", з почат жовтня
ияни забрали з депози-
тів приблизно 3 млрд рн.
За алом же через пані
та ажіотаж, спричинений
ризою, в фінансовом
се торі е ономі и раїнці
забрали з депозитів при-
близно 6 млрд рн. Зі
сво о бо , на мин лом
тижні НБУ ввів обмеження
щодо дочасно о зняття
оштів із депозитів, пра -
н чи захистити бан и від
можливо о бан р тства. В
свою чер Кабмін нама-
ається зал чити іноземні
ошти для стабілізації фі-
нансово о се тор У ра-
їни. Втім, на д м е с-
пертів, світова фінансова
риза все одно не омине
У раїн , через що най-
більше може постраждати
саме Київ.

Ажіотаж і пані а в бан івсь их відділеннях потрох стихають
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Майб тні юристи дос оналюють лідерсь і навич и на спеціальном тренін

Ñüîãîäí³ íàðîäíèé äåïóòàò 
â³ä ôðàêö³¿ Áëîêó ÍÓ—ÍÑ,
çàñëóæåíèé æóðíàë³ñò Óêðà¿íè
Îëüãà ÃÅÐÀÑÈÌ’ÞÊ 
ñâÿòêóº 50-ð³÷÷ÿ

З ювілеєм її вітає ви он вач обов’яз ів олов-
но о реда тора азети "Хрещати " Денис
ЖАРКИХ:

Вітаю Оль Герасим’ю з ювілеєм я ч дово о ж рналіста, професій-
но о продюсера, пал о о політи а та просто вродлив жін ! Бажаю, щоб
її д шевність, жіночність, сма і роз м ще більше роз вітли на добро ра-
їнсь ом с спільств . Я би та их жіно б ло більше в раїнсь их медіа
та політиці, У раїна давно розвивалася б прис ореними темпами!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß Çíàé ñâî¿ ïðàâà!
“Ìîëîäü ïðîòè êîðóïö³¿” â÷èòü, ÿê âáåðåãòèñÿ
â³ä ïðàâîâèõ êîë³ç³é

Ó÷àñíèêè ïðîãðàìè — êðàù³
ñòóäåíòè þðèäè÷íèõ ôàêóëüòåò³â
ç óñ³º¿ Óêðà¿íè.

ßê ðîçïîâ³â ïðåçèäåíò "ÌÏÊ"
Îëåêñàíäð Ãîðãàí, äëÿ íèõ ïðî-
âîäÿòü â³äêðèòó ëåêö³þ íà òåìó
"Ùî òàêå êîðóïö³ÿ, ³ ÷îìó ç íåþ
âàðòî áîðîòèñÿ". Íàéàêòèâí³øèõ
çàëó÷àþòü äî ïðîãðàìè, ó ðàìêàõ
ÿêî¿ ìîëîä³ þðèñòè ñòàþòü ó÷àñ-
íèêàìè ð³çíèõ çàõîä³â. Çîêðåìà,
â³äâ³äóþòü ð³äí³ øêîëè, çóñòð³-
÷àþòüñÿ ç ó÷íÿìè ³ ÷èòàþòü äëÿ
íèõ ñïåö³àëüí³ ëåêö³¿.

"Ìè äàâíî ñïîñòåðåãëè, ùî äëÿ
ñòàðøîêëàñíèê³â àí³ áàòüêè, í³
âèêëàäà÷³ íèí³ âæå íå àâòîðè-
òåò,— êàæå Îëåêñàíäð Ãîðãàí.—
À ñòóäåíò-þðèñò ³ç ö³º¿ øêîëè —
öå îáðàç, ÿêèé íà âåðøèí³ åâî-
ëþö³¿ ¿õí³õ àìá³ö³é. ß ìàþ âåëè-
êèé äîñâ³ä ïóáë³÷íèõ âèñòóï³â,
íàâ³òü ó êîëîí³ÿõ äëÿ íåïîâíî-
ë³òí³õ. Àëå íàéñêëàäí³øå âèñòó-
ïàòè ïåðåä ñòàðøîêëàñíèêàìè,
íà íèõ ñêëàäíî âïëèâàòè. Ö³ ä³-
òè ïîòðàïèëè ó ÷àñ, êîëè ñîö³àëü-
í³ é ìîðàëüí³ ö³ííîñò³ çí³âåëüî-
âàíî. Ó íèõ ÷àñòî â³äñóòíº ïî-
íÿòòÿ ïðî òå, ÿê áóòè ÷åñíèì,
áåçêîðèñíî äîïîìîãòè. Òîìó ìè
òàêîæ ñòàâèìî ïåðåä ñîáîþ çàâ-
äàííÿ ïîêàçàòè, ùî ìîæíà áóòè
÷åñíîþ ³ â òîé æå ÷àñ óñï³øíîþ
ëþäèíîþ. Ïåâíîþ ì³ðîþ ìè íà-
ìàãàºìîñÿ "â³äôîðìàòóâàòè" ñèñ-
òåìó ö³ííîñòåé, ÿêó íàñàäæóþòü

ÇÌ², ô³ëüìè. Íàøà ãîëîâíà ìå-
òà — äîíåñòè ³äåàëè, ÿê³ âàðò³ òî-
ãî, ùîá ¿õ ïîä³ëÿëè". ², çà ñëîâà-
ìè Îëåêñàíäðà, öå ÷àñòî âäàºòü-
ñÿ, àäæå ó÷í³ íå çàëèøàþòüñÿ
áàéäóæèìè ³ ÷àñòî çâåðòàþòüñÿ ³ç
çàïèòàííÿìè. Ïåðåâàæíî ¿õ õâè-
ëþº ïðîáëåìà âñòóïó äî âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ¿õí³ ïðàâà ó
ñòîñóíêàõ ³ç àäì³í³ñòðàö³ºþ øê³ë.
Ïðåçèäåíò "ÌÏÊ" ðîçïîâ³â, ùî
âîíè ÷àñòî ðîçãëÿäàþòü âèïàäêè
åêñïëóàòàö³¿ øê³ëüíî¿ ïðàö³, êî-
ëè àäì³í³ñòðàö³ÿ íåëåãàëüíî ðå-
àë³çóº âèðîáè, çðîáëåí³ øêîëÿ-
ðàìè íà óðîêàõ. ², íà æàëü, öå
ïîøèðåíà íîðìà.

Êðè÷óù³ âèïàäêè ïîðóøåííÿ
ïðàâ íå ð³äê³ñòü ³ ñåðåä ìîëîä³.
Îäíîãî ðàçó äî "ÌÏÊ" çâåðíóëà-
ñÿ ä³â÷èíà. ̄ ¿ ïîäðóãà çà ñâîþ íå-
ïðàâîì³ðíó ïîâåä³íêó ïîòðàïèëà
äî ì³ë³ö³¿. Àëå âçàì³í íà ïîáëàæ-
ëèâå ñòàâëåííÿ, ïðàö³âíèêè ì³ë³-
ö³¿ çìóøóâàëè ä³â÷èíó çàéìàòèñÿ
âóëè÷íîþ ïðîñòèòóö³ºþ. Ìàíåðà
ïðèìóñó áóëà áðóòàëüíîþ òà óëü-
òèìàòèâíîþ. Âèìîãè ïî÷àëè óñ-
êëàäíþâàòèñÿ, ä³â÷èíà çðîçóì³-
ëà, ùî ïåðåòâîðèòüñÿ íà íåâ³ëü-
íèöþ. "Ìè çâåðíóëèñÿ äî êîìïå-
òåíòíèõ îðãàí³â,— ðîçïîâ³äàº ïðî
ñïðàâó Îëåêñàíäð Ãîðãàí.— Âî-
íè âñòàíîâèëè ôàêò, ùî îêðåì³
ïðàö³âíèêè âíóòð³øí³õ ñïðàâ îð-
ãàí³çîâóâàëè ìåðåæó ïîâ³é. Àëå
ìè ðîç÷àðîâàí³ íàñë³äêîì ö³º¿ ³ñ-

òîð³¿, áî í³êîãî íå ïðèòÿãëè äî
êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³,
îáìåæèëèñÿ ñóâîðèìè äèñöèïë³-
íàðíèìè ñòÿãíåííÿìè".

Ùîá óíèêíóòè òàêèõ ñèòóàö³é,
ïîòð³áíî çíàòè ³ çàõèùàòè ñâî¿
ïðàâà. Ó öüîìó ìîæå äîïîìîãòè
ñïåö³àëüíèé ïîñ³áíèê, ÿêèé òàê ³
íàçèâàºòüñÿ: "Çíàé ñâî¿ ïðàâà".
Éîãî ãîòóþòü ò³ ñàì³ ñòóäåíòè
þðèäè÷íèõ ôàêóëüòåò³â, à òîìó
â³í ïðîñòèé ³ çðîçóì³ëèé äëÿ ïå-
ðåñ³÷íîãî ìîëîäîãî ãðîìàäÿíèíà.
ßê ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" Îëåê-
ñàíäð Ãîðãàí, öüîãîð³÷íèé ïîñ³á-
íèê âèäàâñÿ äóæå îá’ºìíèì, òî-
ìó éîãî âèäàâàòèìóòü íà DVD-
äèñêó. Òàêîæ êîæåí çìîæå îçíà-
éîìèòèñÿ ç ìàòåð³àëàìè â ²íòåð-
íåò³: ñòâîðÿòü îíëàéí âåðñ³þ. ¯¿
ïîñò³éíî îíîâëþâàòèìóòü òà âäîñ-
êîíàëþâàòèìóòü. "Ìè äîäàºìî
çðàçêè äîêóìåíò³â, êëîïîòàíü,
ñêàðã òà ïîçîâ³â, ÿêèìè ìîæíà êî-
ðèñòóâàòèñÿ",— ðîçïîâ³äàº ïàí
Ãîðãàí. À îñòàííÿ âåðñ³ÿ çá³ðíè-
êà áóäå äîïîâíåíà ³íôîðìàö³ºþ
ïðî ïðîõîäæåííÿ çîâí³øíüîãî íå-
çàëåæíîãî îö³íþâàííÿ.

Êîæåí àêòèâ³ñò ïðîãðàìè ìà-
òèìå ïðèì³ðíèê ïîñ³áíèêà ³ ðîç-
ïîâñþäæóâàòèìå éîãî ñåðåä ñòó-
äåíò³â. Îêð³ì òîãî, ìîëîäèì
þðèñòàì äîâåäåòüñÿ ñòâîðèòè
êîìàíäó âîëîíòåð³â ó ñâîºìó íà-
â÷àëüíîìó çàêëàä³, òîìó ÷àñòè-
íîþ ¿õ ï³äãîòîâêè º ñïåö³àëüíèé
òðåí³íã ³ç âäîñêîíàëåííÿ ë³äåð-
ñüêèõ íàâè÷îê. Éîãî "Ìîëîäü
ïðîòè êîðóïö³¿" ïðîâîäèòü ñï³ëü-
íî ç àìåðèêàíñüêîþ ãðîìàäñüêîþ
îðãàí³çàö³ºþ "Global Lidership".
"Ñàìå çàâäÿêè íàøèì áàãàòîð³÷-
íèì ïàðòíåðàì ìè ìàºìî çàëó-
÷èòè ñòóäåíò³â äî äîðîãîãî òðå-
í³íãó òà äàòè ìîæëèâ³ñòü ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ ç ïðîâ³äíèìè ñïåö³àë³ñ-
òàìè ç ïèòàíü ë³äåðñòâà òà êîìó-
í³êóâàííÿ",— ï³äñóìîâóº Îëåê-
ñàíäð Ãîðãàí. À íàéö³íí³øå —
öå äîñâ³ä, ÿêèé ä³ñòàþòü ñòóäåí-
òè íà òðåí³íãó ³ ÿêèì ìîæóòü ïî-
ä³ëèòèñÿ ç ³íøèìè

Àííà ÏÀØÊÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Незнання за он не позбавляє відповідальності. Проте
незнання власних прав позбавляє нас ба атьох можли-
востей. Часто молоді люди не знають, я правильно
поводитися навіть під час затримання працівни ами
міліції. Том важливо поширювати інформацію про
права та можливості захист серед тих, хто не має ба-
зової правової освіти. Саме цим займаються а тивісти
про рами "Знай свої права", я проводить Все раїн-
сь а молодіжна ор анізація "Молодь проти ор пції"
("МПК").
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Се ретаріат Київсь ої місь ої ради о олош є
он рс на заміщення ва антних посад:

- оловно о спеціаліста відділ е спертизи прое тів рішень з пи-
тань земле орист вання та містоб д вання правління право-
вої е спертизи прое тів рішень та розпоряджень (на час
відп ст и для до ляд за дитиною основно о працівни а) (V а-
те орія),

- оловно о спеціаліста відділ представництва Київради в ос-
подарсь их і за альних місцевих с дах с дах правління пред-
ставництва Київради в с дах (на час відп ст и для до ляд за
дитиною основно о працівни а) (V ате орія),

- провідно о спеціаліста відділ під отов и засідань Київради та
оформлення до ментів правління ор анізаційно о та до мен-
тально о забезпечення Київради (V ате орія).

Відповідно до Поряд проведення он рс на заміщення ва антних
посад державних сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет
Міністрів У раїни від 15.02.02 №169 та з ідно з Типовими професійно-
валіфі аційними хара теристи ами посад державних сл жбовців вста-
новлюються основні валіфі аційні вимо и до андидатів: вища освіта
відповідно о професійно о спрям вання, стаж роботи за фахом на дер-
жавній сл жбі не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших сфе-
рах правління не менше 5 ро ів, післядипломна освіта сфері дер-
жавно о правління.

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам пода-
ють до он рсної омісії та і до менти: заяв на часть он рсі,
в я ій зазначається про ознайомлення заявни а із встановленими за-
онодавством обмеженнями щодо прийняття на сл жб та проходжен-
ня сл жби в ор анах місцево о самовряд вання; заповнен особов
арт (форма П-2ДС) з відповідними додат ами; опії до ментів про
освіт , засвідчені встановленом за онодавством поряд ; опію
першої та др ої сторіно паспорта ромадянина У раїни, засвідчені
адровою сл жбою; відомості про доходи та зобов’язання фінансо-
во о хара тер щодо себе та членів своєї сім’ї за 2007 рі ; дві фото-
арт и розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації
о олошення про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних
обов’яз ів та мов оплати праці надається додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хреща-
ти , 36, . 913 (на он рс). Телефон для довідо 254-11-58.

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

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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Випуск №96 (529)
вівторок, 21 жовтня
2008 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові 

та посадовим 
особам виконавчого органу Київради

Рішення Київської міської ради № 1411/4244 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíå-
ñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè
13.12.07, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòà-

ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî
ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè-
¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’-
ÿçàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿â-
ðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çà-
ïèò ³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé íå
ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç
äíÿ îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про передачу громадянину 
Опанасюку Володимиру Калениковичу 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Ужгородській, 30-в 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1431/4264 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Îïàíàñþêó Âîëîäèìèðó Êàëåíèêî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Óæãîðîäñüê³é, 30-â
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Îïàíàñþêó
Âîëîäèìèðó Êàëåíèêîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,08 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Óæãîðîäñüê³é, 
30-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Îïàíàñþêó Âîëîäèìè-
ðó Êàëåíèêîâè÷ó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

3.4. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 03.10.2005 ¹ 19-8213, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 24.11.2005 ¹ 071/04-4-
19/4801, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 25.10.2005 ¹ 7864.

3.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó (àêò îáñòå-
æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 08.11.2005
¹ 386).

3.7. 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”.

4. 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.

5. 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 громадянці 
Розсохацькій Світлані Олексіївні у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Луговому, 13 у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1426/4259 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. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ðîçñîõàöüê³é Ñâ³òëàí³ Îëåêñ³¿âí³
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ëóãîâîìó, 13 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðîçñîõàöüê³é
Ñâ³òëàí³ Îëåêñ³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ëóãîâîìó, 13 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ðîçñîõàöüê³é Ñâ³òëàí³
Îëåêñ³¿âí³:

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

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³
ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. 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 âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 21.12.2005 ¹ 19-11061, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
15.02.2006 ¹ 939, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 19.04.2005 ¹ 071/04-4-19/1650 òà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 30.03.2007 ¹ 03-79/441-Â.

3.6. 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”.

4. 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.

5. 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 
Грищенку Юрію Петровичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Лісозахисній, 1-б у Подільському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1435/4268 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ãðèùåíêó Þð³þ Ïåòðîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ë³ñîçàõèñí³é, 1-á ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãðèùåíêó
Þð³þ Ïåòðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-

í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ë³ñîçàõèñí³é, 1-á ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãðèùåíêó Þð³þ Ïåòðî-
âè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà
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çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.3. 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.

3.4. 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”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 24.12.2003 ¹ 19-3760, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 07.04.2004 ¹ 071/04-4-
19/722, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 10.03.2004 ¹ 1595,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 12.04.2007 ¹ 03-0003.

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ñòàíêåâè÷ Ìàð³¿ ²ëë³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Îñ³íí³é, 82 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñòàíêåâè÷ Ìà-
ð³¿ ²ëë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Îñ³íí³é, 82 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñòàíêåâè÷ Ìàð³¿ ²ëë³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äîç-
â³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

3.4. 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”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 18.01.2005 ¹ 19-272, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.09.2004 ¹ 071/04-4-
19/3034.

3.6. 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.

4. 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.

5. 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 благодійному фонду 
“Солом’янка” земельної ділянки 

для реконструкції нежитлового будинку 
під спортивно-оздоровчий комплекс з його

подальшими експлуатацією 
та обслуговуванням 

на вул. Героїв Севастополя, 23-а, літ. “Б” 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1443/4276 від 13 грудня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè áëàãîä³éíîìó
ôîíäó “Ñîëîì’ÿíêà” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íå-
æèòëîâîãî áóäèíêó ï³ä ñïîðòèâíî-îçäîðîâ-
÷èé êðìïëåêñ ç éîãî ïîäàëüøèìè åêñïëó-
àòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà âóë. Ãåðî¿â
Ñåâàñòîïîëÿ, 23-à, ë³ò. “Á” ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè áëàãîä³éíîìó ôîíäó “Ñî-
ëîì’ÿíêà”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãñòðîêîâó îðåíäó íà
15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,33 ãà
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó
ï³ä ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ ç éî-
ãî ïîäàëüøèìè åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãî-
âóâàííÿì íà âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 
23-à, ë³ò. “Á” ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Áëàãîä³éíîìó ôîíäó “Ñîëîì’ÿíêà”:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. 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.

3.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 16.11.2006
¹ 166) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 08.06.2007 ¹ 19-5546, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñòàíö³¿ â³ä 30.05.2007 ¹ 3801, Äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
18.04.2007 ¹ 06-6-25/1194, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 21.03.2007 ¹ 1810, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 11.01.2007
¹ 21, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 08.08.2007 ¹ 05-1097.

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

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

4. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâ³ çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 — ïëîùåþ 0,03 ãà;
— ä³ëÿíêó ¹ 2 — ïëîùåþ 0,23 ãà.

3. 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 пункту 15 рішення 
Київської міської ради від 27.05.2004
№ 281/1491 “Про надання і вилучення 

земельних ділянок та припинення права 
користування землею”

Рішення Київської міської ради № 1440/4273 від 13 грудня 2007 року

На підставі листа відкритого акціонерного товариства “КИЇВМЕТРОБУД” від 01.02.2005 № 95 та у зв’яз�
ку з коригуванням червоних ліній Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ïðîåêòó â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÊÈ¯ÂÌÅÒÐÎ-
ÁÓÄ” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Ïðîð³ç-
í³é, 8 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 15 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.05.2004
¹ 281/1491 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, à ñàìå:

— àáçàö 2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
“Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “ÊÈ¯ÂÌÅÒÐÎÁÓÄ”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 15.1 öüîãî ð³øåííÿ, â
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,26 ãà äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Ïðîð³çí³é, 8 ó

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1070 ãà íà âóë. Çäîëáó-
í³âñüê³é ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïîíîâèòè íà 3 ðîêè ç 02.11.2007 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,6902 ãà íà âóë. Çäîëáóí³âñüê³é, 13 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 01.11.2004
¹ 63-6-00176, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà äåðæàâíèì ï³äïðèºì-
ñòâîì “Êè¿âñüêèé äåðæàíèé çàâîä “Áóðå-

â³ñíèê” íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.04.2004 ¹ 237-3/1447
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”.

3. Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âñüêèé
äåðæàâíèé çàâîä “Áóðåâ³ñíèê” ó 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-
ðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 01.11.2004
¹ 63-6-00176.

4. 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 поновлення державному підприємству
“Київський державний завод “Буревісник” 

договору оренди земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку 

на вул. Здолбунівській, 13 у Дарницькому
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1444/4277 від 13 грудня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення державного
підприємства “Київський державний завод “Буревісник” від 19.04.2007 № 1062, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянці 
Станкевич Марії Іллівні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Осінній, 82 у Святошинському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1437/4270 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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Про передачу громадянці 

Чиж Наталії Василівні у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Суворова, 17 у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1427/4260 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:

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Àõìàòîâ³é Îëå-
í³ Âîëîäèìèð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëåðìîíòîâà, 86-ê ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Àõìàòîâ³é Îëåí³ Âîëîäè-
ìèð³âí³:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. 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.

3.4. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,
ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. 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”.

3.6. Âèêîíóâàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 01.02.2006 ¹ 19-601, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 05.04.2005 ¹ 071/04-4-
19/1444, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
07.04.2005 ¹ 2388, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 20.03.2007 ¹ 03-
79/336.

3.7. 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.

4. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ìàðòèíåíêó Ñåðã³þ Ìàêàðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 1-ìó ïðîâ. Ñàäîâîìó, 2-à ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìàðòèíåíêó
Ñåðã³þ Ìàêàðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 1-ìó ïðîâ. Ñàäîâîìó, 2-à ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ìàðòèíåíêó Ñåðã³þ Ìà-
êàðîâè÷ó:

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

3.2. 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.

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

3.4. 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”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 29.03.2006 ¹ 19-2458, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 16.01.2006 ¹ 071/04-4-
19/5897.

3.6. 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.

4. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ ×èæ Íàòàë³¿ Âàñèë³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ñóâîðîâà, 17 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ×èæ Íàòàë³¿ Âà-
ñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Ñóâîðîâà, 17 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ
ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ ×èæ Íàòàë³¿ Âàñèë³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè â³ä 02.04.2003 ¹ 19-938,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 22.04.2003
¹ 08-8-20/2732, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñà-
í³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 01.04.2003

¹ 2053, ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 21.03.2003
¹ 06-810/ÊÃÏ, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 03.05.2007 ¹ 03-0357.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ó ìå-
æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.6. 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”.

4. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Íàäàòè çãîäó íà ïåðåäà÷ó äî ñôåðè
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî çà-
êëàäó — “²ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíà ïàì’ÿò-
êà-ìóçåé “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ”.

2. Âñòàíîâèòè, ùî îðãàíó, ÿêèé áóäå
óïîâíîâàæåíèé óïðàâëÿòè ìàéíîì, çàçíà-
÷åíèì ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, çàáîðî-

íåíî â÷èíÿòè áóäü-ÿê³ ä³¿ ùîäî ìàéíà áåç
ïîãîäæåííÿ ç âëàñíèêîì.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Пашкуді Олександру Петровичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Крилова, 75-в у Дарницькому районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1473/4306 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання згоди на передачу 
до державної сфери управління 

комунального закладу — 
“Історико-архітектурна пам’ятка — 

музей “Київська фортеця”

Рішення Київської міської ради № 1450/4283 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, стат�
ті 329 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні” та враховуючи Указ Президента від 3 травня 2007 року № 371/2007 “Питання істо�
рико�архітектурної пам’ятки — музею “Київська фортеця”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянці 
Ахматовій Олені Володимирівні у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Лермонтова, 86-к у Дарницькому

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1468 /4301 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Àõìà-
òîâ³é Îëåí³ Âîëîäèìèð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåðìîíòî-
âà, 86-ê ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Про передачу громадянину 
Мартиненку Сергію Макаровичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у 1-му пров. Садовому, 2-а у Дарницькому

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1471/4304 від 20 грудня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Áîíäàðþ Îëåêñ³þ Îëåêñ³éîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìàðøàëà Á³ðþçîâà, 2-à ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Áîíäàðþ
Îëåêñ³þ Îëåêñ³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìàðøàëà Á³ðþçîâà, 2-à ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Áîíäàðþ Îëåêñ³þ Îëåê-
ñ³éîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 27.10.2006 ¹ 19-9090, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 13.09.2006
¹ 5555, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
11.03.2006 ¹ 071/04-4-19/656.

3.6. 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”.

4. 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.

5. 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 громадянці 
Черних Любові Іларіонівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Гвардійській, 5/7-б у Голосіївському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1474/4307 від 20 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. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ ×åðíèõ Ëþáîâ³ ²ëàð³îí³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ãâàðä³éñüê³é, 5/7-á ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ×åðíèõ Ëþáîâ³
²ëàð³îí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ãâàðä³éñüê³é, 5/7-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ. 

3. Ãðîìàäÿíö³ ×åðíèõ Ëþáîâ³ ²ëàð³îí³â-
í³:

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

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ó ìå-
æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 10.03.2005 ¹ 19-1698, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-

ãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.09.2004 ¹ 071/04-4-
19/2967, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 31.08.2004 ¹ 6451,
ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 10.11.2003 ¹ 600,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 26.12.2005 ¹ 03-18/1619-Â.

3.4. 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.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ïàøêóä³ Îëåêñàíäðó Ïåòðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êðèëîâà, 75-â ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïàøêóä³ Îëåê-
ñàíäðó Ïåòðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Êðèëîâà, 75-â ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïàøêóä³ Îëåêñàíäðó
Ïåòðîâè÷ó:

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

3.2. 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.

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

3.4. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,
ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. 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”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 09.08.2006 ¹ 19-6586, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
10.05.2006 ¹ 2824, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 30.03.2006 ¹ 071/04-4-19/908, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 20.04.2006
¹ 996.

3.7. 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.

4. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñà-
òóðí ËÒÄ” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ çâàðþâàëü-
íîãî öåõó ï³ä àäì³í³ñòðàòèâíó áóä³âëþ òà
¿¿ ïîäàëüøèõ åêñïëóàòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàí-
íÿ íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é, 25-à ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñàòóðí ËÒÄ”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
çâàðþâàëüíîãî öåõó ï³ä àäì³í³ñòðàòèâíó
áóä³âëþ òà ¿¿ ïîäàëüøèõ åêñïëóàòàö³¿ ³ îá-
ñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é, 25-à ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-
ùèõ â³ä 13.03.62 ¹ 376 “Ïðî äîäàòêîâèé
â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Òàêñîìîòîðíîìó
ïàðêó ¹ 1 Êè¿âñüêîãî ì³ñüêóïðàâë³ííÿ
ïàñàæèðñüêîãî àâòîòðàíñïîðòó ï³ä ïîøè-
ðåííÿ òåðèòîð³¿ àâòîïàðêó”, ó çâ’ÿçêó ç ïå-
ðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà çâàðþâàëüíèé
öåõ (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 21.09.2000
¹ 3321).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ñàòóðí ËÒÄ”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 15.05.2007 ¹ 19-4607 òà â³ä
01.06.2007 ¹ 09-5139, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 03.04.2007 ¹ 2233, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 18.05.2007 ¹ 05-08/2691, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 19.04.2007 ¹ 071/04-4-
22/1879, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 12.04.2007
¹ 2292, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
05.06.2007 ¹ 22-1375/35, äî÷³ðíüîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà” â³ä 18.01.2005 ¹ 51.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ 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”.

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

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

4. 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.

5. 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 товариству 
з обмеженою відповідальністю “Сатурн ЛТД”

земельної ділянки для реконструкції 
зварювального цеху 

під адміністративну будівлю 
та її подальших експлуатації 

і обслуговування на вул. Дегтярівській, 25-а 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1484/4317 від 20 грудня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянину 
Бондарю Олексію Олексійовичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Маршала Бірюзова, 2-а 

у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1478/4311 від 20 грудня 2007 року
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²ðèíà ÊÀÐÀÂÀÉ: “Îäèí ³ç ì³íóñ³â ðîáîòè
äèçàéíåðà — áóòè çàâæäè ïî òîé
á³ê ïðîöåñó”
Три отаж і авторсь і а -
сес ари — найсильніший
її бі . Ірина Каравай пев-
нена, що модно б ти
справжнім, і сама відпові-
дає заявленом стилю.

— Ùî íàäèõíóëî âàñ íà ñòâî-
ðåííÿ êîëåêö³é âåñíà — ë³òî-2009?

— Íà Ukrainian Fashion Week
ìè ïîêàçàëè äâ³ êîëåêö³¿ — No-
ta Bene&Karavay ³ NB Karavay.
Êîëåêö³ÿ Nota Bene&Karavay
á³ëüøå “àðò³âñüêà”, åêñêëþçèâ-
íà. Íà ¿¿ ñòâîðåííÿ ìåíå íàäèõ-
íóëà òâîð÷³ñòü â³äîìî¿ óêðà¿í-
ñüêî¿ õóäîæíèö³ Ìàð³¿ Ïðèéìà-
÷åíêî. Ìåíå ïðèâàáëþº ¿¿ ñïðèé-
íÿòòÿ ä³éñíîñò³, à ïîëîòíà áëèçü-
ê³ çà â³ä÷óòòÿìè. Äóæå ïîäîáà-
þòüñÿ ñòèë³çàö³ÿ ñèìâîë³â ó ¿¿ âè-
êîíàíí³, îïòèì³çì ³ ùèð³ñòü ðî-
á³ò. Àëå ÿ íå ñòàâèëà çà ìåòó ïå-
ðåíîñèòè ¿¿ êàðòèíè íà ñóêí³, âî-
íà ëèøå ñòèìóëþâàëà ìåíå äî
ñòâîðåííÿ îáðàç³â ³ íàñòðîþ. Ùî
ñòîñóºòüñÿ ë³í³¿ NB Karavay, òî
ïîñò³éíèì äæåðåëîì íàòõíåííÿ
äëÿ íå¿ º æèòòÿ, äðóç³, ïîä³¿ â ñâ³-
ò³, âóëèöÿ, ëþäè...

— ßêèé ñèëóåò îäÿãó â ë³í³¿ No-
ta Bene&Karavay?

— Öå ïèøí³ ñï³äíèö³, ñõîæ³ íà
ïà÷êè, ç îá’ºìíèì âåðõîì. Íà-
ïðèêëàä, â³ëüíà áëóçà ç ïèøíè-
ìè ðóêàâàìè. Ñèëóåò ñêëàäíèé,
áàãàòîøàðîâèé. ß áàãàòî óâàãè
íàäàâàëà êîëüîðîâ³é ãàì³. Îäÿã

íàïîâíåíèé åòí³÷íèìè ìîòèâà-
ìè ç âèêîðèñòàííÿì òðàäèö³éíî¿
óêðà¿íñüêî¿ ñèìâîë³êè — ïòàõè,
÷óäåðíàöüê³ çâ³ðè, êâ³òêîâèé îð-
íàìåíò.

— ßêó ð³÷ ó ñâî¿õ êîëåêö³ÿõ âè
ââàæàºòå must have ñåçîíó?

— Îñê³ëüêè ö³º¿ îñåí³ ïîâåð-
íóâñÿ ñòèëü õ³ï³, òî íàâåñí³ â³í
áóäå àêòóàëüíèé. Íà ì³é ïîãëÿä,
1970-ò³ ðîêè äóæå êðàñèâ³ é ïðà-
âèëüí³ çà ïðîïîðö³ÿìè. Äóìàþ,
äî must have âåñíè ìîæíà áóäå
çàðàõóâàòè áðþêè-êëüîø, áëóçó
àáî ñóêí³ ç êâ³òêîâèì ìàëþíêîì,
ãîëîâí³ óáîðè, àêñåñóàðè â åòíî-
ñòèë³.

— ßêà ç âåñíÿíèõ êîëåêö³é,
ïðåäñòàâëåíèõ íà ñâ³òîâèõ ïîä³-
óìàõ, âàì íàéá³ëüøå ñïîäîáàëàñÿ?

— Ñâ³ò ìîäè çì³íþºòüñÿ äóæå
øâèäêî. Êîíêóðåíö³ÿ ñòàº âñå
æîðñòê³øîþ, òîìó fashion-êîìïà-
í³¿ çìóøåí³ äóæå øâèäêî ðåàãó-
âàòè íà ïîáàæàííÿ êë³ºíò³â. Àëå
íà ïîä³óìàõ îäíàê ïîêàçóþòü äó-
æå òâîð÷³ ³ ÿñêðàâ³ êîëåêö³¿. Çà-
ê³í÷èëèñÿ ïîêàçè âåñíà—ë³òî.
Ìåí³ øàëåíî ñïîäîáàëàñÿ êîëåê-
ö³ÿ Givenchy. Ï³ä ÷àñ îñ³ííüîãî
ñåçîíó ÿ äëÿ ñåáå â³äêðèëà Îëåê-
ñàíäðà Ìàêêó¿íà, ïðèãîëîìøëè-
âó êîëåêö³þ Balenciaga ³ Prada.
Äóæå êðàñèâî. Ï³ñëÿ Óêðà¿íñüêî-
ãî òèæíÿ ìîäè ÿ ïîäèâëþñÿ âåñ-
íÿíî-ë³òí³ ïîêàçè ç³ ñâ³òîâèõ ïî-
ä³óì³â ³ âæå òîä³ àíàë³çóâàòèìó
ïîáà÷åíå.

— Âè ïîáà÷èëè äëÿ ñåáå ùîñü ó
â³äîìèõ ñâ³òîâèõ äèçàéíåð³â?

— ß íå ñïðèéìàþ ïîêàçè ÿê
ñïîæèâà÷, à äèâëþñÿ íà ðîáîòó
êîëåã. Êð³ì òîãî, ç ãîòîâèõ äè-
çàéíåðñüêèõ ðå÷åé ìîæó êóïèòè
âçóòòÿ, òðèêîòàæ àáî àêñåñóàðè.

Êîëè çàõîäæó â ìàãàçèí, òî íà-
ñàìïåðåä çâåðòàþ óâàãó íà äè-
çàéí ìàãàçèíà, íà îôîðìëåííÿ
â³òðèí. ² ò³ëüêè ïîò³ì ðîçãëÿäàþ
ðå÷³. Îäèí ³ç ì³íóñ³â ðîáîòè äè-
çàéíåðà — áóòè çàâæäè “ïî òîé
á³ê ïðîöåñó”. Ìåí³ ö³êàâî îäÿ-

ãàòè ³íøèõ. ß á í³êîëè íå îäÿ-
ãàëàñÿ â îäíîãî äèçàéíåðà, õî÷
ÿê áè ëþáèëà éîãî. Äëÿ ìåíå
âàæëèâ³øå ãðàìîòíà êîìá³íàö³ÿ
ðå÷åé
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Ë³ë³ÿ Ë²ÒÊÎÂÑÜÊÀ: “Øìîòêè äëÿ ìåíå 
íå â³ä³ãðàþòü í³ÿêî¿ ðîë³”
Я що ви ні оли не надя -
нете річ, створен Лілією
Літ овсь ою, то ви —
сноб або сліпий. Фантас-
ма орична Вівьєн Веств д
раїнсь ої моди по аже

одя , від ви ляд я о о ві-
дірв ться від землі всі.
Це, маб ть, не стос ється
лише тих, хто вже витає
поміж хмарами.

— Ùî íàäèõàëî âàñ ï³ä ÷àñ
ñòâîðåííÿ íîâî¿ êîëåêö³¿?

— ßê çàâæäè, áóäóòü ïîì³òí³
ìî¿ ìóçè÷í³ ïåðåâàãè — ëþáîâ äî
ðîê-í-ðîëó ³ ïàíê-ðîêó, º ³íä³é-
ñüê³ ìîòèâè. Ìî¿ ïî¿çäêè äî ²í-
ä³¿ ðåãóëÿðí³. Âîíè, çâ³ñíî, âïëè-
âàþòü íà ìåíå, òà íàéÿñêðàâ³øîþ
ïîäîðîææþ â ïåð³îä ðîáîòè íàä
êîëåêö³ºþ áóâ Áóäàïåøò ³ ìóçè÷-
íèé ôåñòèâàëü Sziget.

— ßêèìè âèéøëè ñòâîðåí³ îá-
ðàçè?

— Ïî-ïåðøå, ÿ øóêàþ õëîï-
ö³â äëÿ ïîêàçó êîëåêö³¿ íå â
ñïåö³àëüíèõ àãåíö³ÿõ, à ïðîñòî
íà âóëèö³. Ç ìîäåëåé áóäå ò³ëü-
êè Àðòåì Êëèì÷óê, âñ³ ³íø³ —
ëþäè, êîòðèõ ÿ çóñòð³ëà íà âó-
ëèö³, ïîçíàéîìèëàñÿ ³ çàïðîñè-
ëà äî ñåáå íà ïîêàç. Óñ³ âîíè
ðóä³ é áðèòàíñüêîãî âèãëÿäó, ç
õàðàêòåðíèì ïîãëÿäîì — äóæå
òèïàæí³.

— ßêèé ñàóíäòðåê çâó÷àòèìå íà
ïîêàç³?

— Öå ìóçèêà, ÿêó ÿ ñëóõàëà êî-
ëèñü ³ ñëóõàþ íèí³. Óâåñü ñóïðî-
â³ä äîáèðàþ ñàìà, à ïðîôåñ³îíà-
ëè ¿¿ çâîäÿòü. Çàðàç ó ãîëîâó ë³çå
ñòàðå “Åbe my, be my babe, be my
little baby” (Ronnettes). Õîò³ëà á
çðîáèòè æèâèé âèñòóï ãðóïè

“Äèìíà ñóì³ø”, àëå íå âèéäå ç
òåõí³÷íèõ ïðè÷èí. Òîìó ìóçè-
êàíòè õîäèòèìóòü ó ìåíå íà ïî-
ä³óì³, ÿê ³ Êîñòèëü, ó÷àñíèê Quest
Pistols.

— ßê³ must-have öüîãî ñåçîíó?
— Òðèêîòàæíèé ïîÿñ, ùî äîõî-

äèòü äî òàë³¿. Â³í íàäÿãàºòüñÿ ï³ä

øòàíè ³ âèãëÿäàº ç-ï³ä íèõ. Ïî-
ÿñ-ðåçèíêà, êîë³ð — òåìíî-ñ³ðèé.

— ßêùî êîëåêö³ÿ — öå ê³íî, òî-
ä³ ÿêå?

— “Ìð³éíèêè” Áåðòîëó÷³¿.

— ßêà ç³ ñâ³òîâèõ êîëåêö³é íàé-
êðàùà, íà âàøó äóìêó?

— ß îñîáëèâî íå â³äñòåæóþ,
õòî ùî âèïóñòèâ, ä³çíàþñÿ, êîëè
³íôîðìàö³ÿ ñàìà äîõîäèòü äî ìå-
íå. Õîò³ëîñÿ ïî¿õàòè íà Ëîíäîí-
ñüêèé òèæäåíü ìîäè, îäíàê íå
ñêëàëîñÿ — ïîòð³áíî áóëî òåðì³-
íîâî â³ääàòè äîêóìåíòè íà Sziget.
Íåð³âíîö³ííèé îáì³í, àëå âñå
ïðèéäå. Õîò³ëîñÿ ïîòðàïèòè íà
ïîêàçè Â³âüºí Âåñòâóä ³ Ñommes
Des Garcons.

— Çàðàäè ïðèäáàííÿ ÿêî¿ ðå÷³ âè
ãîòîâ³ ïðàöþâàòè ö³ëîäîáîâî?

— ß ³ òàê çàâæäè ïðàöþþ ïî-
íàä íîðìó, íàéãîëîâí³øà ð³÷ —
öå ìîÿ ðîáîòà, ñòâîðåííÿ íîâî-
ãî ñèëóåòó ³ íîâèõ ë³í³é ó êîíñ-
òðóêö³¿ îäÿãó, àäæå ìåí³ äóæå ö³-
êàâ³ ñàìå êîíñòðóêö³ÿ ³ ïîºäíàí-
íÿ ôàêòóð. À øìîòêè äëÿ ìåíå
íå â³ä³ãðàþòü í³ÿêî¿ ðîë³. ß ìî-
æó ãàí÷³ðêó ç äâîìà ðóêàâàìè
ÿêîñü ïîð³çàòè, êðàñèâî çàêð³-
ïèòè — ³ áóäå äîáðå. ßêùî ðîç-
ñòàâëÿòè àêöåíòè â ãàðäåðîá³, òî
ïåðåäóñ³ì öå âçóòòÿ. Íåïîãàíî á
ïðèäáàòè òóôë³ Â³âüºí 1979 ðî-
êó. Ó íå¿ êîëèñü áóëà ïàðà äóæå
êëàñíèõ. ×îðí³, ç ÷ëåíàìè. Â
ìåðåæèâ³, ç³ øíóðêàìè, à â³ä
íîñêà — ÷îðí³ îêñàìèòîâ³ ôà-
ëîñè, òàê³ êóìåäí³. Îäíàê ÿ á
íàâðÿä ÷è âçóëà ¿õ ñàìà, öå íà
ÿêóñü ç³ðêó-ïî÷àòê³âöÿ, äëÿ ôî-
òîñåñ³¿ àáî ôåøí-ñòîð³
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Ìèñòåöòâî ô³ëîñîôñüêîãî ïåéçàæó
Ìàòâ³é Âàéñáåðã ïðåäñòàâèâ ó ãàëåðå¿ “Òðèïòèõ” ñâ³é íîâèé ïðîåêò “100õ80”

Íå äèâëÿ÷èñü íà êðàéíþ
ñóá’ºêòèâí³ñòü (à ñïðàâæíº ìèñ-
òåöòâî, áåçïåðå÷íî, ñóá’ºêòèâíå,
³íàêøå âîíî ñòàº ïðîñòî êîï³-
þâàííÿì), éîãî êàðòèíè âèêëè-
êàþòü ïî÷óòòÿ ïðè÷åòíîñò³, ïðî
ùî á âîíè íå ðîçïîâ³äàëè. À ðîç-
ïîâ³ñòè Âàéñáåðãó º ïðî ùî. Ôàê-
òè÷íî âñ³ éîãî öèêëè — öå íî-
âèé "êóëüòïîõ³ä" â ³ñòîð³þ, ñïî-
ãàäè ïðî óëþáëåí³ êíèæêè ³ õó-
äîæíèê³â. ² ãîëîâíå, ùî ö³ ðîç-
ïîâ³ä³ äóæå ïðàâäèâ³, ÷åñí³ é äî-
ñèòü çàõîïëþþ÷³. Íå ìàº çíà÷åí-
íÿ, ïðî ùî âîíè îïîâ³äàþòü —
âîíè âàáëÿòü äî ñåáå, çìóøóþ÷è
îñìèñëèòè âñå ñêàçàíå ³ "ïðîïóñ-
òèòè" òî÷êó çîðó àâòîðà ÷åðåç
ñâîº, îñîáèñòå ñïðèéíÿòòÿ, ñïî-
íóêàþòü âñòóïèòè â ñâîºð³äíó
ðîçìîâó ç õóäîæíèêîì.

Ðîçïîâ³äåé óæå áóëî äîñòàòíüî
áàãàòî. Áóëè íàñè÷åí³ ìåòàôîðà-
ìè ³ óñêëàäíåíèìè ñèìâîëàìè
"Ñòâîðåííÿ ñâ³òó" ³ "Äåíü øîñ-
òèé", áóëà çíåâîäíåíà, àëå âàá-
ëÿ÷à äî ñåáå “²óäåéñüêà ïóñòå-
ëÿ”... Áóëî ³ çâåðíåííÿ äî ðîá³ò
äàâí³õ ìàéñòð³â, ó ÿêîìó Ìàòâ³é
ðîçïîâ³â íàì ïðî ñâî¿õ óëþáëå-
íèõ õóäîæíèê³â. Àëå, ÿê ³ çàçâè-
÷àé, öå áóëî íå ïðîñòå öèòóâàí-
íÿ, à ñâîºð³äíå "çàëèøåííÿ ñîá³

íà ïàì’ÿòü" òîãî, ùî ñïðàâä³ ïî-
äîáàºòüñÿ é ö³êàâî. ² ÷óäîâî òå,
ùî âñå öå çíàõîäèòü â³äãóê ó ãëÿ-
äà÷³â. Óò³ì, ÿêáè áóëî ³íàêøå,
òî íàâðÿä ÷è éîãî ìîæíà áóëî á
íàçâàòè õóäîæíèêîì.

Ìîæíà áóëî á äóæå áàãàòî ³
äîâãî ãîâîðèòè ïðî ³íòåëåêòóàëü-
íó ³ ìåòàôîðè÷íó íàñè÷åí³ñòü,
ð³çíîìàí³òòÿ ñèìâîë³÷íîãî ðÿäó
â ðîáîòàõ Ìàòâ³ÿ, àëå ðîáèòè
öüîãî ÷îìóñü íå õî÷åòüñÿ. Òà é
íåâäÿ÷íå öå çàíÿòòÿ — ðîçì³ðêî-
âóâàòè ïðî ìèñòåöòâî ó âèñîêî-
â÷åíèõ, çàíóäíèõ êàòåãîð³ÿõ. ßê
³ áåçãëóçäî ïåðåêàçóâàòè â³ðø àáî
íàìàãàòèñÿ íàñï³âàòè Ìîöàðòî-
âó "×àð³âíó ôëåéòó", íàïðèêëàä.
Æèâîïèñ ãîâîðèòü ñàì çà ñåáå,
ÿêùî â³í, çâè÷àéíî, ñïðàâæí³é.
Êðàùå ñêàæåìî ê³ëüêà ñë³â ïðî
îñòàííþ âèñòàâêó Ìàòâ³ÿ.

Öüîãî ðàçó êè¿âñüêà ãàëåðåÿ
"Òðèïòèõ" ïðåäñòàâèëà íàì éîãî
íîâèé ïðîåêò ï³ä íàçâîþ
"100õ80". Ùî îçíà÷àº öÿ íàçâà?
Âñüîãî ëèøå ôîðìàò á³ëüøîñò³
âèñòàâëåíèõ êàðòèí. Õî÷à öå ëè-
øå óìîâí³ñòü, çàãîëîâîê. Âàæëè-
âî òå, ùî â íüîãî âêëàäåíî. Â äà-
íîìó âèïàäêó ìè ïîáà÷èëè ñåð³þ
ïåéçàæ³â, ïåéçàæ³â ö³ëêîì ðåàëü-
íèõ, âï³çíàâàíèõ ³ íà ïåðøèé ïî-

ãëÿä äóæå ïðîñòèõ. Àëå öå óÿâíà
ïðîñòîòà, ³íàêøå Âàéñáåðã íå áóâ
áè Âàéñáåðãîì. Ôàêòè÷íî, öå
ñâîºð³äí³ ïîñëàííÿ, çãóñòêè ÷àñó,
íàïðàâëåí³ â ìàéáóòíº (ïðîáà÷-
òå çà ïèøíîìîâí³ñòü, àëå äóæå
õîò³ëîñÿ ñêàçàòè öå). Ïîñëàííÿ
äîñèòü ïîåòè÷í³, ïåðåäàþòü íà-
ñòð³é ³ ñâ³òîãëÿä àâòîðà, ïîãëÿä
éîãî íà íàñ ³ íà íàø ÷àñ. Õóäîæ-
íèê ä³ëèòüñÿ ç íàìè ñâî¿ì äîñâ³-
äîì ³ áà÷åííÿì, çíàõîäÿ÷è
ñïðàâæíþ ïîåç³þ é êðàñó â ðå÷àõ,

íà ïåðøèé ïîãëÿä, íàéáóäåíí³-
øèõ ³ áàíàëüíèõ. ×è ïîòð³áíî äî
öüîãî ùå ùîñü äîäàâàòè? Íà ì³é
ïîãëÿä — í³. Ñëîâà áåçãëóçä³ —
öå ïîòð³áíî ïðîñòî áà÷èòè.

Çà ïîòóæí³ñòþ é åï³÷í³ñòþ
ïåéçàæ³ Âàéñáåðãà ìîæíà ïîð³â-
íÿòè ç ëåâ³òàí³âñüêèìè. Òàê³
ëàíäøàôòè º â ð³çíèõ êóòî÷êàõ
ñâ³òëà: ðîçêðèòå ââèñü íåáî,
ñìóæêà ÷îðíî¿ çåìë³, ëåäâå ïðî-
êðåñëåí³ áóäîâè. Õóäîæíèê íå-
ìîâ ñòâîðþº ïîðòðåò ïëàíåòè —

êðèõêî¿ é âåëè÷íî¿ îäíî÷àñíî. ²
çàëèøàºòüñÿ ïðè öüîìó â³ðíèé
ñîá³, ïðèìóøóþ÷è ãëÿäà÷à ç ëþ-
áîâ’þ òà äîâ³ðëèâ³ñòþ âäèâëÿòè-
ñÿ â íàâêîëèøí³é ñâ³ò.

Ìèñòåöòâî Âàéñáåðãà, óñêëàä-
íåíå, íåïðîçîðå, â÷åíå ³ ìîíîïî-
ë³ñòè÷íå, âèÿâëÿºòüñÿ íàäçâè÷àé-
íî ãàðìîí³éíèì ³ ö³ë³ñíèì, à òî-
ìó íàäçâè÷àéíî ïðèâàáëèâèì ³ åñ-
òåòè÷íî ö³ííèì äîñâ³äîì îñìèñ-
ëåííÿ ÷àñó ÿê êàòàñòðîô³÷íîãî
ïðîñòîðó ëþäñüêîãî ³ñíóâàííÿ

Ëþáîâ äî Ìîöàðòà ³ Ñàëüºð³
“Êè¿âñüê³ ñîë³ñòè” ïðåäñòàâèëè íîâó ïðîãðàìó
Îëåêñàíäðà ÁÎÐÈÑÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Ім’я Антоніо Сальєрі відо-
ме чи не всім, а йо о м -
зи а — майже ні ом . З
цією рич щою неспра-
ведливістю борються ма-
естро Бо одар Которович
та державний амерний
ансамбль "Київсь і соліс-
ти", новий прое т я их
"Любов та смерть: Мо-
царт і Сальєрі" нещодав-
но презент вали Вели-
ом залі Національної
м зичної а адемії імені
Петра Ілліча Чай овсь о-
о.

Àíòîí³î Ñàëüºð³ áóâ âèäàòíèì
ìóçèêàíòîì ñâîãî ÷àñó — êîìïî-
çèòîðîì, àâòîðîì ñîðîêà îïåð,
äèðèãåíòîì, àâòîðèòåòíèì ïåäà-
ãîãîì ç³ ñï³âó, êîìïîçèö³¿ òà òåî-
ð³¿ ìóçèêè ó Â³äí³. Ïðîòå îäèí ³ç
íàéãó÷í³øèõ ì³ô³â ïðî Ìîöàðòà
é Ñàëüºð³ ïåðåêðèâ "êèñåíü" äî-
ñÿãíåííÿì ³òàë³éöÿ, à çàðàçîì ³
éîãî òâîðàì, ÿê³ çâó÷àòü íàäòî
ð³äêî. Ïîïåðåäí³é ïðîåêò "Àíòî-
í³î Ñàëüºð³ òà éîãî ó÷í³" Áîãîäàð
Êîòîðîâè÷ ïðèñâÿòèâ ïåäàãîã³÷-
íèì òàëàíòàì ìóçèêàíòà, àäæå ó
íüîãî øë³ôóâàëè ìàéñòåðí³ñòü
âñåñâ³òíüî â³äîì³ êîìïîçèòîðè:

Ëþäâ³ã âàí Áåòõîâåí, Ôðàíö Øó-
áåðò, Ôåðåíö Ë³ñò, Äæàêîìî Ìå-

éºðáåð. Íîâà ³äåÿ ìàåñòðî Êîòî-
ðîâè÷à ùå ö³êàâ³øà: â îäí³é ïðî-

ãðàì³ îá’ºäíàòè òâîðè Ñàëüºð³ òà
Ìîöàðòà, ùîá ìîæíà áóëî ïîð³â-
íÿòè ìóçèêó êîìïîçèòîð³â, ÿê³
÷åðåç ïðèìõè äîë³ ñòàëè íåðîç-
ëó÷íèìè.

Ïðîãðàìà "Ëþáîâ òà ñìåðòü:
Ìîöàðò ³ Ñàëüºð³" ìàëà âíóòð³ø-
í³ ï³äêàçêè — êîæåí ³ç ÷îòèðüîõ
ïðåäñòàâëåíèõ òâîð³â ä³ñòàâ ï³ä-
çàãîëîâîê. Òàê, ñèìôîí³ÿ Ñàëü-
ºð³ "Veneziano" äëÿ êàìåðíîãî îð-
êåñòðó çíà÷èëàñÿ â ïðîãðàì³ ÿê
"Çë³ ñêîìîðîõè", ìîöàðò³âñüêèé
øëÿãåð Ñèìôîí³ÿ ¹ 40 ïî³ìåíó-
âàëè òðàäèö³éíîþ ôðàçîþ —
"Ñâ³òëà ò³íü ãåí³ÿ". Ó äðóãîìó â³ä-
ä³ëåíí³ êîíöåðòó ñëóõà÷³ ïîòðà-
ïèëè íà "Ðîçê³øí³ ³ìåíèíè" äî
ãîñòèííîãî Ñàëüºð³ (ñèìôîí³ÿ
"Giorno onomastic"), à çàâåðøèëà
êîíöåðò ñèìôîí³ÿ ¹ 29 äëÿ êà-
ìåðíîãî îðêåñòðó, ïðî ÿêó ïóá-
ë³ö³ ñêàçàëè: "Öå â³í — Ìîöàðò!".

Ñèìôîí³¿ Ñàëüºð³ âèð³çíÿþòü-
ñÿ âèòîí÷åíèìè ñîëî äåðåâ’ÿíèõ
äóõîâèõ ³íñòðóìåíò³â òà çàãàëîì
³ëþñòðàòèâí³ñòþ ìóçè÷íèõ îáðà-
ç³â. Ó êîìåíòàð³ äî ñèìôîí³¿
"Äåíü ³ìåíèí" ìàåñòðî ðîçïîâ³â,
ùî â ÷îòèðüîõ ¿¿ ÷àñòèíàõ çîáðà-
æåíî ïðè¿çä ãîñòåé, ¿õí³ õì³ëüí³
ïîðòðåòè, à òàêîæ ïîðòðåò ñàìî-
ãî Ñàëüºð³, êîòðèé â³òàºòüñÿ ç
ãîñòÿìè.

Äèðèãåíò ïðîïîíóº, çà éîãî
ñëîâàìè, íåçâè÷íå òðàêòóâàííÿ
îäíîãî ³ç íàéïîïóëÿðí³øèõ òâî-
ð³â Ìîöàðòà — Ñèìôîí³¿ ¹ 40.
Ñïðàâä³, â ³íòåðïðåòàö³¿ "Êè¿â-

ñüêèõ ñîë³ñò³â" çíà÷íî ï³äñèëåíî
äðàìàòè÷í³ñòü ö³º¿ ë³ðèêî-äðàìà-
òè÷íî¿ ñèìôîí³¿, çîêðåìà, äîñèòü
íåçâè÷í³ òåìïè, îñîáëèâî ð³çê³
çì³íè â ïåðø³é ÷àñòèí³.

Öåé çðàçêîâèé âå÷³ð êëàñè÷-
íî¿ ìóçèêè íåíàðîêîì óí³ñ ñâîþ
ëåïòó â ðîçâ³í÷óâàííÿ ìîöàðò³â-
ñüêèõ ì³ô³â. Â³äîìî, ùî ñòèëü
êëàñèöèçì íå êóëüòèâóº îðèã³-
íàëüíèõ àâòîðñüêèõ ìàíåð — çà-
ãàëîì â³í ìîíîë³òíèé. ² ëèøå
äóæå äîñâ³ä÷åíèé ñëóõà÷ ñïðî-
ìîæíèé ñïðàâèòèñÿ ç ïîøèðå-
íèì ìóçè÷íèì òåñòîì "Ìîöàðò
÷è Ñàëüºð³?", êîëè ñåðåä ìóçè÷-
íèõ ôðàãìåíò³â ïðîïîíóþòü óãà-
äàòè àâòîðà — "ñâ³òëèé ãåí³é" ÷è
"çàçäð³ñíèê"?

Ìàåñòðî Êîòîðîâè÷ ïåðåêîíà-
íèé: ó Ñàëüºð³, îäíîãî ç íàéàâ-
òîðèòåòí³øèõ ìóçèêàíò³â ªâðî-
ïè äðóãî¿ ïîëîâèíè XVIII ñòîë³ò-
òÿ, íå áóëî ïðè÷èí çàçäðèòè Ìî-
öàðòó. Òîæ ìîæëèâî, é íàäàë³
"Êè¿âñüê³ ñîë³ñòè" ïîâåðòàòèìóòü
äîáðå ³ì’ÿ Àíòîí³î Ñàëüºð³. À
ñëóõà÷³ çãîäîì çðîçóì³þòü, ùî
ìóçè÷íèé òàëàíò öüîãî êîìïîçè-
òîðà áóâ íå ìåíøèì â³ä ìîöàð-
ò³âñüêîãî.

À âò³ì, ïîêè ùî "íà á³ñ" çâó-
÷èòü Ìîöàðò. Éîãî àäàæ³î ì³-ìà-
æîð äëÿ ñêðèïêè òà êàìåðíîãî
îðêåñòðó ó âèêîíàíí³ Òàðàñà
ßðîïóäà (ïåðøà ñêðèïêà "Êè¿â-
ñüêèõ ñîë³ñò³â") â³äêèíóëè óñ³ëÿ-
ê³ ñóìí³âè ùîäî íåïîâòîðíîñò³
ìóçè÷íîãî ãåí³ÿ Ìîöàðòà

Маестро Бо одар Которович пропон є незвичне тра т вання одно о
з найпоп лярніших творів Моцарта — Симфонії № 40

Роботи Матвія Вайсбер а в новом прое ті “100х80” — це своєрідне послання, що спрямов є майб тнє
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Îëåêñàíäð ÌÎÐÎÇ²Â
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Навряд чи можна сперечатися про те, що Матвій
Вайсбер — один із найталановитіших с часних х дож-
ни ів. Дивлячись на йо о роботи, абсолютно не замис-
люєшся про я ісь стилі, напрям и, різні там "аван ар-
ди", "-ізми" та інші нісенітниці. Це просто живопис.
Але живопис д же і д же хороший, світлий, щирий і
та ий, що вабить до себе. Правда, йо о жодною мірою
не можна назвати наївним. Він та ий, я і йо о автор,
людина вельми освічена, начитана й ори інально мис-
ляча.
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“Äèíàìî” âèéøëî â îäíîîñ³áí³ ë³äåðè
“Àðñåíàë” ïðîäîâæóº çàñìó÷óâàòè âáîë³âàëüíèê³â
Ìàð³ÿ ÑÅÌÅÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Після матчів 11 т р ра-
їнсь ої ф тбольної
прем’єр-лі и, иївсь е
"Динамо" одноосібно очо-
лило т рнірн таблицю
чемпіонат . У звітном т -
рі, на власном полі, и-
яни роз ромили л ансь
"Зорю" — 5:0. Натомість
донець ий "Метал р ",
я ий до цьо о т р мав
одна ов іль ість п н тів
із “Динамо”, втратив оч-
и. Донеччани остьовий
поєдино із дніпропетров-
сь им "Дніпром" завер-
шили внічию — 1:1.

Ó ìàò÷³ 11 òóðó êè¿âñüêå “Äè-
íàìî” âäîìà çóñòð³÷àëîñÿ ç ëó-
ãàíñüêîþ “Çîðåþ”, ÿêà ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Àíàòîë³ÿ Âîëîáóºâà, â
íèí³øíüîìó ÷åìï³îíàò³ äåìîí-
ñòðóº ñèìïàòè÷íèé ôóòáîë. Óò³ì,
ó ãð³ ç äèíàì³âöÿìè ëóãàí÷àíè
ìàëè âèãëÿä, õàé íå îáðàæàþòü-
ñÿ, õëîï÷èê³â äëÿ ïîáèòòÿ. Âæå ó
ïåðø³ 15 õâèëèí ãðè ôóòáîë³ñòè
“Äèíàìî” çìóñèëè ãîëê³ïåðà ãîñ-
òåé Àíäð³ÿ Êîìàðèöüêîãî çàéìà-
òèñÿ íå äóæå ïðèºìíîþ ïðîöåäó-
ðîþ — ÷îòèðè ðàçè ä³ñòàâàòè ì’ÿ-
÷à ç ñ³òêè âëàñíèõ âîð³ò. Ó ï³-
äîï³÷íèõ Þð³ÿ Ñüîì³íà äóáëü äî
ñâîãî àêòèâó çàïèñàâ ²ñìàåëü
Áàíãóðà, à ùå â³äçíà÷èëèñÿ:
Îëåêñàíäð Àë³ºâ ³ Ò³áåð³ó Ã³îàíå.
Îäíàê íà öüîìó êèÿíè íå çóïè-
íèëèñÿ, ³ ùå â ïåðøîìó òàéì³
ìîãëè äîâåñòè ðàõóíîê äî íå-
ïðèñòîéíîãî, âò³ì, ï³äâåëà ðåàë³-

çàö³ÿ. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ãðè ìî-
ëîäèé íàïàäíèê êèÿí Ðîìàí Çî-
çóëÿ, ò³ëüêè-íî âèéøîâøè íà çà-
ì³íó, çàðîáèâ ïåíàëüò³ é ñàì éî-
ãî âëó÷íî ðåàë³çóâàâ.

ßê ðîçïîâ³â Ðîìàí, â³í ïîïðî-
ñèâ øòàòíîãî ïåíàëüòèñòà “Äè-
íàìî” Áàíãóðó, ùî õî÷å ïðîáè-
òè îäèíàäöÿòèìåòðîâèé: “Ð³÷ ó
ò³ì, ùî â ìèíóëîìó òóð³, êîëè ìè
ãðàëè íà âè¿çä³ ç ÔÊ “Õàðê³â”, ÿ
çàðîáèâ ïåíàëüò³, àëå äàâ ïðîáè-
òè ²ñìàåëþ. Ï³ñëÿ öüîãî ìè äî-
ìîâèëèñÿ, ùî â íàñòóïí³é çóñòð³-
÷³, ÿêùî áóäå ñõîæà ñèòóàö³ÿ, âè-
êîíóâàòè îäèíàäöÿòèìåòðîâèé
áóäó âæå ÿ”.

Çàçíà÷èìî, ùî ó ìàò÷³ ïðîòè
“Çîð³” â ñòàðòîâîìó ñêëàä³ “Äè-
íàìî”, ï³ñëÿ òðèâàëî¿ ïåðåðâè,
ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç òðàâìîþ, íà ïî-
ëå âèéøîâ Àðòåì Ì³ëåâñüêèé.
Êð³ì òîãî, ãëÿäà÷³ çíîâó ìîãëè
ñïîñòåð³ãàòè çà ãðîþ ðóìóíñüêî-
ãî ï³âçàõèñíèêà Ôëîð³íà ×åðíà-
òà, ÿêèé ïîïåðåäí³é ñåçîí, íà
ïðàâàõ îðåíäè, ïðîâ³â ó Õîðâàò³¿.
Äî ñëîâà, íàñòàâíèê êèÿí Þð³é

Ñüîì³í çàëèøèâñÿ çàäîâîëåíèé
ä³ÿìè ×åðíàòà.

Ï³ñëÿ ïåðåìîãè íàä “Çîðåþ”,
“Äèíàìî” ç 28 ïóíêòàìè î÷îëè-
ëî òóðí³ðíó òàáëèöþ ÷åìï³îíà-
òó. Âîäíî÷àñ, ãîëîâíèé êîíêó-
ðåíò êèÿí çà ë³äåðñòâî — äî-
íåöüêèé “Ìåòàëóðã” âòðàòèâ
âàæëèâ³ î÷êè ó âè¿çí³é ãð³ ç
“Äí³ïðî” — í³÷èÿ 1:1, ³ òåïåð íà
äâà ïóíêòè â³äñòàº â³ä ñòîëè÷-
íèõ ôóòáîë³ñò³â.

Íà òðåòüîìó ì³ñö³ (21 ïóíêò)
“Ìåòàë³ñò”, ÿêèé ó Õàðêîâ³ çäî-
ëàâ êè¿âñüêèé “Àðñåíàë” — 3:1.
Ãîëîâí³ ïîä³¿ ó öüîìó ìàò÷³ ðîç-
ãîðíóëèñÿ ó äðóãîìó òàéì³, êîëè
êðàùèé áîìáàðäèð ÷åìï³îíàòó
áðàçèëüñüêèé íàïàäíèê õàðê³â’ÿí
Êîåëüî, ç ³íòåðâàëîì ó äåñÿòü
õâèëèí, ìàéñòåðíî âèêîðèñòàâ
ïîìèëêè çàõèñòó “êàíîí³ð³â” é
äâ³÷³ çìóñèâ êàï³òóëþâàòè ãîëê³-
ïåðà êèÿí Â³òàë³ÿ Ðåâó. Äåùî
ï³äáàäüîðèâ óáîë³âàëüíèê³â “Àð-
ñåíàëà” Ñåðã³é Çàêàðëþêà, ÿêèé
óäàðîì ç³ øòðàôíîãî ñêîðîòèâ
â³äñòàâàííÿ ó ðàõóíêó. Âò³ì, “ìå-

òàë³ñò” Âàëåíòèí Ñëþñàð íàïðè-
ê³íö³ çóñòð³÷³ ðîçâ³ÿâ óñ³ ³ëþç³¿
àðñåíàë³âö³â — 3:1. Çàçíà÷èìî,
ùî ó ÷îòèðüîõ îñòàíí³õ ìàò÷àõ
ï³äîï³÷í³ Îëåêñàíäðà Çàâàðîâà
íàáðàëè ëèøå îäíå î÷êî, é, íà-
ðàç³, ïîñ³äàþòü 12 ì³ñöå.

Ç ³íøèõ ïîä³é òóðó, â³äçíà÷è-
ìî âäàëèé äåáþò íà ïîñàä³ ãî-
ëîâíîãî òðåíåðà ÔÊ “Ëüâ³â”, êî-
ëèøíüîãî ï³âçàõèñíèêà êè¿âñüêî-

ãî “Äèíàìî” Ñåðã³ÿ Êîâàëüöÿ.
Íîâ³ ï³äîï³÷í³ ïàíà Êîâàëüöÿ ó
ð³äíèõ ñò³íàõ ïåðåìîãëè ÔÊ
“Õàðê³â” — 1:0.

Ó íàñòóïíîìó 12 òóð³, ùî â³ä-
áóäåòüñÿ 25 æîâòíÿ, “Äèíàìî” ó
ãîñòÿõ ç³ãðàº ç “Òàâð³ºþ”, “Àðñå-
íàë” ïðèéìàòèìå “Âîðñêëó”, à â
öåíòðàëüíîìó ïîºäèíêó, äîíåöü-
êèé “Ìåòàëóðã” ç³éäåòüñÿ ç “Ìå-
òàë³ñòîì”

Ñòåôàí ÐÅØÊÎ: “Äèíàì³âö³ ìàþòü 
íàëàøòóâàòèñÿ íà ïåðåìîãó”
Êîëèøí³é ëåãåíäàðíèé çàõèñíèê êè¿âñüêîãî êëóáó ïåðåêîíàíèé, 
ùî â ìàò÷³ “Ïîðòó” — “Äèíàìî” óêðà¿íö³ ãðàòèìóòü íà êîíòðàòàêàõ
Сьо одні ф тболісти иївсь о о
"Динамо" третьом т рі р по-
во о етап Лі и чемпіонів зі ра-
ють остях з порт альсь ою
омандою "Порт ". Знаний ф т-
больний е сперт, олишній за-
хисни "Динамо" Стефан Реш о
охоче поділився враженнями що-
до цьо о матч

— Ñòåôàíå Ìèõàéëîâè÷ó, ÿêèé ðåçóëüòàò
ó ìàò÷³ “Ïîðòó” — “Äèíàìî” âëàøòîâóº êè-
ÿí?

— Ùîíàéìåíøå í³÷èÿ. Íàøà êîìàíäà
çàâæäè íàëàøòîâóºòüñÿ íà ïåðåìîãó, àëå
â öüîìó ìàò÷³ âëàøòóº ³ âîëüîâà í³÷èÿ.
Àäæå äèíàì³âöÿì çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí
ñë³ä áðàòè î÷êè íà âè¿çä³.

— Íà âàøó äóìêó, äèíàì³âö³ øóêàòèìóòü
ùàñòÿ á³ëÿ ÷óæèõ âîð³ò ó êîíòðàòàêàõ?

— Ñàìå òàê. Ï³äîï³÷í³ Þð³ÿ Ñüîì³íà
ãðàòèìóòü ó çàõèñíèé ôóòáîë. Êîìàíä³
âàðòî çáàëàíñóâàòè âñþ óâàãó íà çàõèñ-
íèõ ä³ÿõ, àáè íå ïðîïóñòèòè ó âëàñí³ âî-
ðîòà. Ñâîºþ ÷åðãîþ ãîñòð³ êîíòðàòàêè
äîïîìîæóòü äèñáàëàíñóâàòè ïîðòóãàëü-
ö³â. Øâèäê³ñí³ ìàíåâðè íå ðàç ðÿòóâà-
ëè êèÿí ó ïîºäèíêàõ ç òàêèìè ñóïåðíè-
êàìè.

— Ó ÷îìó ñèëà íèí³øíüîãî “Ïîðòó”?
— Íàðàç³ “Ïîðòó” º îäíèì ³ç ë³äåð³â

÷åìï³îíàòó Ïîðòóãàë³¿, íàïðî÷óä õîðîøà
êîìàíäà. Äîñèòü çãóðòîâàíèé êîëåêòèâ,
â ÿêîìó áàãàòî òåõí³÷íèõ ôóòáîë³ñò³â.
Ïîðòóãàëüö³ íå áîÿòüñÿ ãðàòè ç ì’ÿ÷åì,
¿ì ïðèòàìàííèé êîðîòêèé ïàñ, îðãàí³-
çîâàí³ñòü. Ïðîòå é êèÿíè çíà÷íî âäîñ-
êîíàëèëèñÿ: ïîë³ïøèëàñÿ îðãàí³çàö³ÿ
ãðè, ñòàëè êðàùèìè ä³¿ ñàìèõ âèêî-
íàâö³â.

— ²ñòîðè÷íî ñêëàëîñÿ, ùî “Äèíàìî”
íåâäàëî ãðàº ç ïîðòóãàëüñüêèìè êëóáàìè. Â
÷îìó ïðè÷èíà?

— Òàê. Í³ÿê íåìîæëèâî çàáóòè ïîðàçêó
â³ä ïîðòóãàëüö³â ó Êóáêó êóáê³â 1987 ðî-
êó. Êëóá ç³ ñòàëèìè òðàäèö³ÿìè, ç³ ñâî¿ìè
àìá³ö³ÿìè. Íà òîé ÷àñ “Äèíàìî” áóëî
ñëàáøèì, áðàêóâàëî êîîðäèíàö³¿. Ïðîòå
íèí³ êèÿíè ³íø³. Þð³é Ñüîì³í íàëàøòó-

âàâ êîìá³íàö³éíó ãðó, êîìàíäà âèðîñëà â
òåõí³÷íîìó ïëàí³. Îòîæ íà âè¿çä³ ãðàòèìå
îáåðåæíî. Çëàãîäæåí³ñòü çàõèñòó ³ øâèä-
êèé ïåðåõ³ä ó íàïàä äîïîìîæå äîñÿãòè áà-
æàíîãî ðåçóëüòàòó.

— Âàø ïðîãíîç ãðè?
— Óñå ìîæå ñòàòèñÿ. Ïðîòå äèíàì³âö³

ìàþòü íàëàøòóâàòèñÿ íà ïåðåìîãó. ²íàê-
øå ïðîùåííÿ â³ä âáîë³âàëüíèê³â ¿ì íå
äî÷åêàòèñÿ

Розмовляла
Анна МАЛАШОК,

спеціально для “Хрещати а”

Юрій СЬОМІН, оловний тренер “Динамо”:
— Задоволений, я рез льтатом, та і рою. Наші ф тболісти за алом

рали добре, отрим ючи від матч задоволення. Щодо повернення до
“основи” Черната, то с аж та : нині нас є р па равців з 20—22-х
ф тболістів, на я их я розрахов ю, і Флорін входить до неї. Відновив-
шись після травми, на даний момент він набрав непо ан форм . Сьо-
одні він вперше вийшов в основном с ладі “Динамо”, й, на мій по-
ляд, д же добре вписався в р . Чернат д же сильний омбінаційно-
м ф тболі. Ви он ватиме більший обся роботи — ратиме.

Оле сандр ЗАВАРОВ, оловний тренер “Арсенала”:
— Пост пилися ми за рою. Вважаю, що вболівальни и одержали за-

доволення від ри двох оманд. Ми роз міли, що “Металіст” сьо одні на
ход і демонстр є хорош р — боротися з ними в Хар ові д же с лад-
но. Ті помил и, що зробили наші равці, неприп стимі для ф тболістів,
я і вист пають прем’єр-лізі.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

У Порт алію ф тбольний л б “Динамо”
чартерним рейсом приб в вчора. У сьо о-
днішньом матчі тренерсь ий штаб розра-
хов є на 22 ф тболісти.
Воротарі: Станіслав Бо ш, Оле сандр

Шов овсь ий, Оле сандр Риб а.
Захисни и: Тарас Михали , Бетао, Оле -

сандр Романч , Папа Діа ате, Андрій Не-
смачний, Бадр Ель-Кадд рі, Малхаз Асаті-
ані.
Півзахисни и: Тіберіо Гіоане, Оле сандр

Алієв, О нен В оєвіч, Роман Єрьомен о,
Мілош Нін овіч, Ми ола Морозю .
Нападни и: Ісмаель Бан ра, Ма сим

Шаць их, Артем Мілевсь ий, Артем Кра-
вець, Роман Зоз ля, Андрій Ярмолен о.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

В останніх матчах "Динамо" Ісмаель Бан ра не йде з поля
без забито о м`яча

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”



1144 РРІІЗЗННЕЕ Хрещатик  21 жовтня 2008

"Хрещати " продовж є п блі вати
історії видатних иян за прое том,
започат ованим рам ах "Київ-
сь о о пантеон ". Наст пна розпо-
відь присвячена вели ом Київ-
сь ом нязеві Ярослав М дром .

ßðîñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷ (áë. 978 — 20
ëþòîãî 1054) — ñèí ð³âíîàïîñòîëüíîãî õðåñ-
òèòåëÿ Ðóñ³ êíÿçÿ Âîëîäèìèðà I Ñâÿòîñëà-
âîâè÷à ³ ïîëîöüêî¿ êíÿæíè Ðîãí³äè. Ó õðå-
ùåíí³ ìàâ ³ì'ÿ Ãåîðã³é (Þð³é).

ßðîñëàâ áóâ âåëèêèì êè¿âñüêèì êíÿçåì ç
1016 äî 1054 ðîêó, àëå äî ñòîëüíîãî ãðàäà
ïåðå¿õàâ ç äâîðîì ò³ëüêè ïî ñìåðò³ áðàòà
Ìñòèñëàâà Âîëîäèìèðîâè÷à (1036 ð³ê).

Çà ñâ³ä÷åííÿì ë³òîïèñöÿ, ßðîñëàâ "áóâ
êóëüãàâèé, àëå ðîçóì ó íüîãî áóâ äîáðèé ³
íà ðàò³ áóâ õîðîáðèé". Íà ïî÷àòêó XI ñòî-
ë³òòÿ êíÿçþâàâ ó Ðîñòîâ³. Ðîçïîâ³ä³ ïðî ðîñ-
òîâñüêèé ïåð³îä éîãî æèòòÿ ìàþòü ï³çí³é ³
ëåãåíäàðíèé õàðàêòåð. Ç êíÿçåì ïîâ'ÿçóþòü
çàñíóâàííÿ ì³ñòà ßðîñëàâëÿ, íàçâàíîãî íà
éîãî ÷åñòü. Çà ëåãåíäîþ, òÿæêîþ áîéîâîþ
ñîêèðîþ ìîæíîâëàäåöü çàðóáàâ ñâÿùåííî-
ãî âåäìåäÿ é íàêàçàâ ñïîðóäèòè íà íåïðè-
ñòóïí³é ñêåë³ íàä Âîëãîþ íåâåëèêó äåðåâ'ÿíó
ôîðòåöþ, íàçâàâøè ßðîñëàâëåì.

Ïî ñìåðò³ ñòàðøîãî áðàòà Âèøåñëàâà áóâ
ïîñàäæåíèé â³òöåì íà êíÿçþâàííÿ â Íîâ-
ãîðîä³. Â îñòàíí³ ðîêè âîëîäàðþâàííÿ Âî-
ëîäèìèðà áóâ ç áàòüêîì ó  ñêëàäíèõ ñòîñóí-
êàõ, â³äìîâèâñÿ ïëàòèòè Êèºâó "óðîê", à êî-
ëè òîãî íå ñòàëî, áîðîâñÿ çà êè¿âñüêèé ïðå-
ñòîë ç áðàòîì Ñâÿòîïîëêîì. 1016 ðîêó ßðî-
ñëàâ ðîçáèâ â³éñüêî Ñâÿòîïîëêà ïîáëèçó
Ëþáå÷à ³ ï³çíüî¿ îñåí³ çàéíÿâ Êè¿â.

Ó 1019 ðîö³ ßðîñëàâ îäðóæóºòüñÿ ç äî÷-
êîþ øâåäñüêîãî êîðîëÿ Îëàôà — ²íãåãåð-
äîþ, ÿêà ï³ñëÿ õðåùåííÿ ñòàëà ²ðèíîþ. Ó
"Ñàãàõ ïðî Îëàôà Ñâÿòîãî" Ñíîðð³ Ñòóðëó-
ñîíà ðîçïîâ³äàºòüñÿ, áóö³ìòî â ïîñàã ïðèí-

öåñà ²íãåãåðäà îòðèìàëà ì³ñòî Àëüäåéãàáîðã
(Ëàäîãà) ç ïðèëåãëèìè äî íüîãî çåìëÿìè.
Â³äòîä³ ¿õ ñòàëè íàçèâàòè ²íãåðìàíëàíä³þ
(çåìëåþ ²íãåãåðäè). 1029-ãî ðàçîì ³ç áðàòîì
Ìñòèñëàâîì ßðîñëàâ õîäèâ íà ÿñ³â, âèãíàâ-
øè ¿õ ç Òìóòàðàêàí³. À íàñòóïíîãî, 1030-ãî,
ï³ñëÿ ïåðåìîãè íàä "÷óääþ" ßðîñëàâ çàêëàâ
ì³ñòî Þð’¿â (Òàðòó). Òîä³ æ óçÿâ Áåëç ó Ãà-
ëè÷èí³. Â öåé ÷àñ ïðîòè êîðîëÿ Ìåøêà II
â Ïîëüñüê³é çåìë³ ïîâñòàâ íàðîä, óáèâàëè
ºïèñêîï³â, ïîï³â ³ áîÿð. Îòîæ 1031 ðîêó
ßðîñëàâ ³ Ìñòèñëàâ ç³áðàëè âåëèêå â³éñüêî
é âèðóøèëè ïðîòè ïîëÿê³â, â³äâîþâàâøè
ì³ñòà Ïåðåìèøëü ³ ×åðâåí. Íåçàäîâãî äî
öüîãî — òîãî æ òàêè 1031 ðîêó — Õàðàëüä
III Ñóâîðèé, êîðîëü Íîðâåã³¿, çâåäåíèé áðàò
Îëàôà Ñâÿòîãî, âò³ê äî ßðîñëàâà Ìóäðîãî
é ñëóæèâ ó éîãî äðóæèí³. ßê êàæóòü òåïåð,
áðàâ ó÷àñòü ó êàìïàí³¿ ßðîñëàâà ïðîòè ïî-
ëÿê³â ³ áóâ ñï³âêåð³âíèêîì â³éñüêà. Çãîäîì
Õàðàëüä ñòàâ çÿòåì ßðîñëàâà, óçÿâøè çà äðó-
æèíó ªëèçàâåòó.

Ó 1036 ðîö³ ßðîñëàâ çäîáóâ ïåðåìîãó íàä
ïå÷åí³ãàìè, çâ³ëüíèâøè Ðóñü â³ä ¿õí³õ íàá³-
ã³â. Íà çãàäêó ïðî öå êíÿçü çàêëàâ çíàìåíè-
òèé ñîáîð Ñâÿòî¿ Ñîô³¿ â Êèºâ³. Äëÿ ðîçïè-
ñó õðàìó çàïðîñèâ õóäîæíèê³â ³ç Êîíñòàí-
òèíîïîëÿ. Öüîãî æ ñàìîãî ðîêó ï³ñëÿ ñìåð-
ò³ áðàòà Ìñòèñëàâà Âîëîäèìèðîâè÷à ßðî-
ñëàâ ñòàâ îäíîîñ³áíèì ïðàâèòåëåì á³ëüøî¿
÷àñòèíè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³.

Öå áóëà åïîõà ïðîöâ³òàííÿ äåðæàâè, à ï³ñ-
ëÿ ßðîñëàâà ðîçïî÷àëèñÿ ì³æóñîáèö³, é Ðóñü
øâèäêî ñòàëà çàíåïàäàòè. Çíà÷åííÿ ßðîñëà-
âà â ³ñòîð³¿ ´ðóíòóºòüñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì íå
íà âäàëèõ â³éíàõ ³ øèðîêèõ äèíàñòè÷íèõ
çâ'ÿçêàõ ³ç Çàõîäîì (õî÷à ßðîñëàâ çðîáèâ áà-
ãàòî çàäëÿ òîãî, ùîá çðîáèòè Êè¿âñüêó Ðóñü
íåâ³ä'ºìíîþ ³ êðîâíîþ ÷àñòèíîþ òîä³øíüî¿
ªâðîïè), à íà éîãî ïðàöÿõ ç âíóòð³øíüî¿
áóäîâè äåðæàâè. Â³í àêòèâíî ñïðèÿâ ðîçïîâ-
ñþäæåííþ õðèñòèÿíñòâà íà Ðóñ³, ðîçâèòêó
îñâ³òè ³ ï³äãîòîâö³ ì³ñöåâèõ ñâÿùåíèê³â. Êî-

ëè íàïðèê³íö³ éîãî êíÿçþâàííÿ ïîñòàëî ïè-
òàííÿ ïðî íîâîãî ìèòðîïîëèòà, ßðîñëàâ çâå-
ë³â ñîáîðó ðóñüêèõ ºïèñêîï³â îáðàòè ñâÿùå-
íèêà ç ñåëà Áåðåñòîâà ²ëàð³îíà, ïîçáàâëÿ-
þ÷è òàêèì ÷èíîì ðóñüêó äóõîâíó ³ºðàðõ³þ
çàëåæíîñò³ â³ä Â³çàíò³¿. Ùîá ïðèùåïèòè â
íàðîä³ õðèñòèÿíñüêó â³ðó, êíÿçü çâåë³â ïå-
ðåêëàäàòè ðóêîïèñí³ êíèãè ç ãðåöüêî¿ ìîâè
ñëîâ'ÿíñüêîþ ³ ñàì êóïóâàâ ¿õ ó âåëèê³é ê³ëü-
êîñò³. Çáåð³ãàâ ó á³áë³îòåö³, ñïîðóäæåí³é çà
âëàñíèì íàêàçîì íà òåðèòîð³¿ Ñîô³éñüêîãî
ñîáîðó, äîçâîëÿþ÷è âñ³ì îõî÷èì êîðèñòóâà-
òèñÿ òèìè ñêàðáàìè. Äëÿ ðîçïîâñþäæåííÿ
ãðàìîòè âåë³â äóõîâåíñòâó íàâ÷àòè ä³òåé, à
â Íîâãîðîä³, çà ë³òîïèñíèìè äàíèìè ï³çí³-
øèõ ÷àñ³â, óëàøòóâàâ ó÷èëèùå äëÿ 300 õëîï-
÷èê³â. Óñ³ ñòàðîðóñüê³ ë³òîïèñö³ ïèøóòü ïðî
ìóäð³ñòü ßðîñëàâà, ïî÷èíàþ÷è ç "ïîõâàëè
êíèãàì" ó "Ïîâ³ñò³ âðåì'ÿíèõ ë³ò". Éäåòüñÿ
ïðî òå, ùî êíÿçü çáóäóâàâ õðàìè Ñâÿòî¿ Ñî-
ô³¿ â Êèºâ³ é Íîâãîðîä³, òîáòî ïðèñâÿòèâ ¿õ
Ñîô³¿ — ïðåìóäðîñò³ Áîæ³é, íà ÷èþ ÷åñòü

ñâîãî ÷àñó áóëî çâåäåíî ãîëîâíèé õðàì Êîí-
ñòàíòèíîïîëÿ. Òèì ñàìèì ßðîñëàâ îãîëî-
øóº: ðóñüêà öåðêâà äîð³âíÿëàñÿ äî öåðêâè
â³çàíò³éñüêî¿.

ßðîñëàâ ïðèêðàñèâ Êè¿â áàãàòüìà ñïîðó-
äàìè, îáãîðîäèâ éîãî êàì’ÿíèìè ñò³íàìè,
ïîñòàâèâ íèí³ çíàìåíèò³ Çîëîò³ Âîðîòà (íà
êøòàëò öàðãîðîäñüêèõ), à íàä íèìè çâ³â
öåðêâó íà ÷åñòü Áëàãîâ³ùåííÿ.

Òà íàéá³ëüøå ßðîñëàâ ïðîñëàâèâñÿ ÿê
çàêîíîäàâåöü: éîìó ïðèïèñóþòü íàéäàâ-
í³øèé ðóñüêèé ïàì'ÿòíèê ïðàâà — Ñòà-
òóò, àáî Ðóñüêó Ïðàâäó. Îêð³ì Ïðàâäè,
ïðè ßðîñëàâ³ ç'ÿâèâñÿ Öåðêîâíèé ñòàòóò,
àáî Êîðì÷à — êíèãà â ïåðåêëàä³ ñòàðî-
ñëîâ’ÿíñüêîþ â³çàíò³éñüêîãî òëóìà÷à Íî-
ìîêàíîíà.

ßðîñëàâ ïîìåð ó Âèøãîðîä³ 20 ëþòîãî
1054 ðîêó â 76 ë³ò, íà ðóêàõ óëþáëåíîãî ñè-
íà Âñåâîëîäà. Ïîõîâàíèé ó Ñâÿò³é Ñîô³¿.
Éîãî ìàðìóðîâèé ñàðêîôàã çáåð³ãñÿ äî íà-
øèõ äí³â

ßðîñëàâ Ìóäðèé — ïîë³òèê 
ïðàâäè ³ íàóêè

Ô
îò
î 

Ãð
è
ãî
ð³
ÿ 
Ê
Ó
ÁË

À
Í
Î
ÂÀ

Çà öèâ³ë³çîâàíó çàáóäîâó
Б рхливо розпочиналося ро-

мадсь е об оворення містоб дівної
до ментації щодо зведення трьох
житлових ба атоповерхіво на в -
лиці Кадетсь ий Гай, що в Со-
лом’янсь ом районі столиці. 12
жовтня зо три десят а об рених
иян тіснилися на сходах перед
приміщенням Центрально о про-
е тно о інстит т Міністерства
оборони У раїни. Одна тіль и чет-
веро вирішили зареєстр ватися і
лише один залишився в а товом
залі. Інші ж разом із деп татом Со-
лом’янсь ої райради Оль ою Сер-
еєвою п блічно висловили свій
протест нечисленном зібранню і
залишили йо о. Перша і оловна
претензія — а де, власне, рома-
да? Чом її не п с ають до зали?

На це олов ючий зборів, пред-
ставни Ф ндації сприяння розвит-

місцево о самовряд вання в
м. Києві “Європейсь ий Київ” Ми-
хайло Пінч , парир вав спо ійно.
На адав, що в ромадсь ом об о-
воренні містоб дівної до ментації
мож ть брати часть лише заці ав-
лені сторони. Зо рема, запрошені
Ф ндацією меш анці житлових б -
дин ів №9 та №11 по в лиці Ка-
детсь ий Гай, а не б дь-хто зі сто-
рони. Том потрібна реєстрація.
А вже право самих иян, хоч ть во-
ни потрапити до зали чи ні.

Вже за дверима деп тат Со-
лом’янсь ої райради Оль а Сер-
еєва пояснила “Хрещати ”, що
місцеві меш анці ате орично про-
ти ведення б дівництва на в лиці
Кадетсь ий Гай, і об рилася, що
збори перенесли з одно о
приміщення в інше. Б цімто про це
мало хто знав. І додала: “Тепер ор-
анізатори зібрання об мовлюва-
тим ть свої рішення на основі те-
лефонних дзвін ів та інтернет- о-

лос вання. Сфальсифі ють до -
мент і п стять йо о по інстанціях”.

Жаль, що емоції переш одили
поч ти одне одно о, бо за іль а
хвилин олов ючий, ніби знаючи,
про що йшла розмова за дверима,
нама ався розставити всі рап и
над “і”. Генеральний дире тор
Ф ндації “Європейсь ий Київ” Ми-
хайло Пінч пояснив, що місце
проведення ромадсь о о об ово-
рення перенесли з Центр дитячої
та юнаць ої творчості Соло-
м’янсь о о район до прое тно о
інстит т на прохання самих же со-
лом’янців — вони телефон вали й
див валися, чом треба їхати аж
на Героїв Севастополя? Б ли й по-
рози від олишніх, я вони пред-
ставлялися, офіцерів запасі, що
мають іменн зброю. Тож навіщо
наражати на небезпе дітей
Центрі творчості?

Про змін адреси б ло о оло-
шено через азет “Хрещати ” ще
26 вересня. До то о ж сі меш анці
б дин ів №9 та №11 по в лиці Ка-
детсь ий Гай повторно отримали
інформаційні па ети до ментів по
новоб дові з адресою ново о місця
проведення майб тньо о ро-
мадсь о о об оворення.

Щодо телефонних дзвін ів чи
інтернет-повідомлень, то та і за-
важення не приймаються, адже
неможливо перевірити, хто їх ав-
тор. Ф ндація “Європейсь ий Київ”
запропон вала ожном ромадя-
нин письмово ви ласти свої про-
позиції в особистом (не анонімно-
м ) реєстраційном листі, що б в
па еті до ментів. Відіслати йо о

можна звичайною чи еле тронною
поштою, фа сом (і двоє со-
лом’янців цим с ористалися) чи пе-
редати се ретарю зібрання. Тож
п блічні збори— лише один з мож-

ливих варіантів взяти часть в об-
оворенні містоб дівної до мен-
тації. До речі, інцевий термін прий-
няття пропозицій — 20 жовтня. Тож
солом’янців після зібрання б в ще

тиждень с ористатися своїм он-
стит ційним правом.

Отже, рішенням Київради від
21 р дня 2006 ро підприємств
“Вайзб нас” б ло надано в орен-
д земельн ділян розміром 1,95
а для б дівництва п’яти житлових
22-поверхіво з вб дованими
приміщеннями соціально-поб то-
во о призначення на в лиці Ка-
детсь ий Гай. За альна іль ість
вартир — 590. Їх меш анці змо-
ж ть орист ватися чотириповер-
ховим пар ін ом на 300 маши-
номісць. Ос іль и перепад
рельєф в цій місцевості становить
майже 11 метрів, то б де створе-
но іль а терас з дитячими і спор-
тивними майданчи ами, зонами
відпочин . Працюватим ть два
верти альних підйомни а.

За домовленістю з Солом’янсь-
ою райдержадміністрацією замов-
ни б дівництва бере дольов
часть ідротехнічном віднов-
ленні, бла о строї Совсь их озер,
створенні пар відпочин “Совсь-
а бал а”, від ритті нової ш оли на
303 ласи на території а адемії
Міністерства вн трішніх справ, ди-
тячих сад ів, перспе тивном роз-
вит місь о о транспорт й інже-
нерних ом ні ацій цьом мі ро-
районі. “Ми є лише частиною вели-
ої прое тної роботи, — за важив
ерівни архіте т рної майстерні
йо о ж імені Юрій Бородін. — О рім
нашо о житлово о омпле с інши-
ми заб довни ами освоюватиметь-
ся вся територія по непарній частині
в лиць Ернста і П люя. За алом це
приблизно 20-30 е тарів землі”.

Меш анець б дин по Ка-
детсь ом Гаю, 9 Владислав Ряс-
ний задав прис тнім майже з де-
сято запитань. Та чи не най-
більше йо о хвилювало, чи не
спричинить б дівництво і вир б-
а дерев зс в територій. На що
архіте тор Юрій Бородін за ва-
жив: “Констр тивно б де ас ад
протизс вних підпірних стін ви-
сотою 2,5-З метри. Вони не б -
д ть переш одою для ґр нтових
вод, бо матим ть перфорован
стр т р (вартість спор дження
тіль и однієї та ої стіни обійдеть-

ся замовни б дівництва
9 мільйонів доларів. — Авт.).
Палійний ф ндамент впирати-
меться орінні ґр нти на ли-
бині 30 метрів”.

Я висново , на ромадсь ом
об оворенні прийнято резолюцію,
що при проведенні майб тньої
містоб дівної діяльності замовни-

б дівництва слід обов’яз ово
врах вати всі письмові пропозиції
членів територіальної ромади, я і
подали свої за важення в реєстра-
ційних листах.

Валерій НОВОСВІТНІЙ

Голов ючий Михайло Пінч дав змо архіте тор Юрію Бородін
(лівор ч низ ) й меш анцю Солом’ян и Владислав Рясном об оворити
всі спірні питання по прое т новоб дови по в лиці Кадетсь ий Гай
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно�до�п.�2�ст.�2�Заон��У-

раїни� “Про� обрання� на� посад�� та

звільнення�з�посади�професійно�о�с�дді

Верховною�Радою� Ураїни”� повідом-

ляємо�про�під�отов��матеріалів�щодо

обрання� Беспалова� Оле�сандра

Оле�сандровича�безстроово�с�ддею

Київсьо�о�апеляційно�о�адміністратив-

но�о�с�д�.

Головне��правління�е�ономі�и�та�інвестицій

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:

Начальни�а�відділ��
Кваліфі�аційні�вимо�и:

� Освіта�еономічна�за�освітньо-валіфіаційним�рівнем�ма�істр.

� Досвід�роботи�на�ерівних�посадах�не�менше�5�роів�або�стаж�роботи�за�фахом

не�менш�7�роів.

� Вільне�орист�вання�ПК.

� Аналітичні�здібності,�висоа�працездатність�та�відданість�роботі,�робота�на�ре-

з�льтат.

� Уважність,�а�ратність,�пра�нення�до�зростання�та�розвит�.

� Відповідальність,�цілеспрямованість,�ініціативність,�чесність,��міння�працювати

��оманді.

Головно�о�е�ономіста
Кваліфі�аційні�вимо�и:

� Освіта�еономічна�за�освітньо-валіфіаційним�рівнем�ма�істр�або�спеціаліст.

� Стаж�роботи�за�фахом�не�менше�7�роів.

� Вільне�орист�вання�ПК.

� Аналітичні�здібності,�висоа�працездатність�та�відданість�роботі,�робота�на�ре-

з�льтат.

� Уважність,�а�ратність,�пра�нення�до�зростання�та�розвит�.

Провідно�о�е�ономіста
Кваліфі�аційні�вимо�и:

� Еономічна�освіта�за�освітньо-валіфіаційним�рівнем�ма�істр�або�спеціаліст.�

� Післядипломна� освіта� �� сфері� �правління:�ма�істр� державно�о� �правління� за

відповідною�спеціалізацією.

� Стаж�роботи�за�фахом�не�менше�5�роів.

� Вільне�орист�вання�ПК.

� Аналітичні�здібності,�висоа�працездатність�та�відданість�роботі,�робота�на�ре-

з�льтат.

� Уважність,�а�ратність,�пра�нення�до�зростання�та�розвит�.

Е�ономіста�І��ате�орії
Кваліфі�аційні�вимо�и:

� Освіта�еономічна�за�освітньо-валіфіаційним�рівнем�спеціаліст�або�баалавр.

� Вільне�орист�вання�ПК.

� Без�вимо��до�стаж�.

� Уважність,�а�ратність,�пра�нення�до�зростання�та�розвит�.

Термін�проведення�он�рс��—�через�1�місяць�від�дня�оп�блі�вання�о�олошен-

ня�(останній�день�прийом��до��ментів�—�17.11.2008�ро�).

Більш�детальн��інформацію�стосовно�ваансій�можна�отримати�за�телефоном�

8�(044)�278-17-07.

Ком�нальне�підприємство�

“Радіостанція�“Голос�Києва”�

інформ�є,�що�розціни�вартості�однієї�се�нди�ефірно�о�час�

для�розміщення�матеріалів�передвиборної�а�ітації�в�ефірі

радіостанції�становлять:

3,20��рн.�без��рах�вання�ПДВ�та�ПнР.

ФОНД�СОЦІАЛЬНОГО�ЗАХИСТУ�ІНВАЛІДІВ

Міністерства�праці�та�соціальної�політи�и�У�раїни

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади�державно�о�сл�жбовця

�оловно�о�спеціаліста�відділ���адрово�о�та�до��ментально�о�забезпечення

Вимо�а�до��андидата:��ромадянство�Ураїни,�досонале�володіння�державною�мо-

вою,�повна�вища�освіта,�стаж�роботи�з�питань�ор�анізації�та�ведення�діловодства���дер-

жавній�сл�жбі�на�посаді�провідно�о�спеціаліста�не�менше�2�роів�або�стаж�роботи�за�фа-

хом�в�інших�сферах�не�менше�3�роів,�вміння�працювати�на�омп’ютері.

Термін�подачі�до��ментів�—�1�місяць�з�дня�п�бліації�о�олошення

До��менти�приймаються�за�адресою:�.�427,�в�л.�Глибочицьа�72,�Київ,�04655.

Додат�ові�відомості�за�тел.�8�(044)�425-01-13.

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�сл�-

хання�справи�за�позовом�АКІБ�“Урсиббан”�до�Місецьо�о�Юрія

Анатолійовича� про� стя�нення� забор�ованості� відб�деться

27.10.2008�ро��о�12.45�в�приміщенні�Дарницьо�о�районно�о

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

С�ддя�С.М.�С�хомлінов.

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�вилиає�в�с�дове�засідання�Па-

насено�Наталію�Павлівн�,�останнє�відоме�місце�проживання:�м.�Київ,�в�л.�Ва-

сильівсьа,�б�д.�8,�в.�73,�та�Панасено�Андрія�Миолайовича,�останнє�відо-

ме�місце� проживання:�м.� Київ,� в�л.� Тимошена,� б�д.� 1-б,� в.� 88,� �� яості

відповідачів�по�цивільній�справі�за�позовом�Аціонерно�о�омерційно�о�інно-

ваційно�о�бан��“УрСиббан”�до�Панасено�Н.П.,�Панасено�А.М.�про�стя�нен-

ня�забор�ованості�за�редитним�до�овором,�яе�відб�деться�24�жовтня�2008

ро��о�9.00�в�приміщенні�Дніпровсьо�о�районно�о�с�д��міста�Києва�за�адре-

сою:�м.�Київ,�в�л.�Сер�ієна,�3�аб.�44.

У�разі�неяви�відповідачів�без�поважних�причин���с�дове�засідання�справа

б�де�роз�лян�та���їх�відс�тність.

С�ддя�Т.В.�Савл�

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�вилиає�в�с�дове�засідання�Со-

лощено�Наталію� Іванівн�,� останнє� відоме�місце� проживання:�м.� Київ,� в�л.

Зодчих,�б�д.�62-б,�в.�2,�та�Соолов��Тетян��Михайлівн�,�останнє�відоме�місце

проживання:�м.�Київ,�в�л.�Жмеринсьа,�б�д.�32,�в.195,���яості�відповідачів

по�цивільній�справі�за�позовом�Аціонерно�о�омерційно�о�інноваційно�о�бан-

��“УрСиббан”�до�Солощено�Н.І.,�Соолової�Т.М.�про�стя�нення�забор�о-

ваності�за�редитним�до�овором,�яе�відб�деться�24�жовтня�2008�ро��о�9.30

в�приміщенні�Дніпровсьо�о�районно�о�с�д��міста�Києва�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Сер�ієна,�3,�аб.�44.�У�разі�неяви�відповідачів�без�поважних�причин��

с�дове�засідання�справа�б�де�роз�лян�та���їх�відс�тність.

С�ддя�Т.В.�Савл�

Державне��ом�нальне�підприємство�

“Телерадіо�омпанія�“Київ”�

інформ�є,�що�розцін�и�вартості�однієї�се��нди�ефірно�о�час��для

розміщення�матеріалів�передвиборної�а�ітації�на�теле�аналі�становлять:

Прайм-тайм:� робочі� дні� (18.00-24.00):� вихідні� дні� та� свята�—� весь� день�—

29,46 �рн.�без��рах�вання�ПДВ�та�ПнР.

Інші��одини�—�23,95��рн.�без��рах�вання�ПДВ�та�ПнР.

До��ва�и�Кал��и�Вітора�Гри�оровича!

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� вилиає� вас� �� с�дове� засідання� в

яості� відповідача�по�цивільній�справі� за�позовом�ЗАТ� “Ураїнсьий�мобільний

зв’язо”� до� Кал��и� Вітора� Гри�оровича� про� стя�нення� с�ми� бор��� та� с�ми

до�овірної� санції� з�ідно� до�овор�� про� надання� посл���мобільно�о� зв’яз�, яе

призначено�на�28�жовтня�2008�ро��на�14.30 і�відб�деться�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Хрещати, 42-а, аб.�33.

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

Роз’яснюємо, що� �� разі� неяви� в� с�дове� засідання�без� поважних� причин� або

неповідомлення�с�д�про�причини�неяви, справ��б�де�роз�лян�то���ваш��відс�тність

на�підставі���ній�даних�та�доазів.

Додатово� роз’яснюємо, що� відповідно� до� ч.� 9� ст.� 74� ЦПК� Ураїни, з

оп�блі�ванням�о�олошення�про�вили�відповідач�вважається�повідомленим�про

час�та�місце�роз�ляд��справи.

С�ддя�Г.В.�Маарено.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва�вилиає�до�с�д��в�яості

відповідача�Плотніов��Олен��Петрів-

н�� про� стя�нення� забор�ованості� за

редитним�до�овором,�останнє�відо-

ме�місце�реєстрації�яої:�м.�Київ,�в�л.

Картвелішвілі,� б�д.� 9,� в.� 197� за

позовом� АБ� “Київсьа� Р�сь”� про

стя�нення�редитної�забор�ованості.

С�дове� засідання� відб�деться

30.10.2008� ро�� об� 11.00� в� при-

міщенні� Святошинсьо�о� районно�о

с�д��м.� Києва� за� адресою:�м.� Київ,

в�л.�Жилянсьа,�142,�аб.�13.

С�ддя�Петрено�Н.О.

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�вилиає�відповідача�Лад-

но�о�В.В.,�місце�проживання:�м. Київ,

в�л.�Я�бовсьо�о,�7,�в.�177�в�с�до-

ве� засідання� на� 13.11.2008�р.� на

12.30���справі�за�позовом�Держав-

но�о�вищо�о�навчально�о� залад�

“Переяслав-Хмельницьий� дер-

жавний� педа�о�ічний� �ніверситет

ім. Г. Совороди”�до�Ладно�о�В.В.

про�стя�нення��рошової�с�ми.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�П.�По-

тєхіна,�14-А,�аб.�24.

С�ддя�В.А.�Неж�ра

Наст�пним� повідомляємо, що

р��ла� печата� Садово�о� това-

риства� “Д�би”� НВО� “Сат�рн”

№26375039,� 08022� Київсьа

обл., Маарівсьий�р-н, с.�Нали-

вайіва, за��блена.

На�підставі�виладено�о�проси-

мо�вважати�її�недійсною.

Халаф�Мохаммад,�останнє�місце�реєстрації�яо-

�о:�м.�Київ,�в�л.�Жол�дєва,�6-б,�в.�2,�вилиається

до�Святошинсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�я

відповідач���справі�про�втрат��права�орист�ватись

житловим�приміщенням�вартири�по�в�л.�Жол�дєва,

6-б,�в.�2�за�позовом�Павлієно�А.М.,�Павлієно�О.П.,

Павлієно�О.М.�до�Халаф�М.�С�дове�засідання�відб�-

деться�12.11.2008�р.�о�12.00�в�приміщенні�с�д��за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в�л.�Жилянсьа,�142,�абінет�14.�У разі

неяви�відповідача�до�с�д��справ��б�де�вирішено�на

підставі�наявних���ній�даних�та�доазів.

С�ддя�Наборозня�М.І.

Тач��Сер�ій� Геннадійович� вили-

ається�в�с�дове�засідання�для�роз�ля-

д��цивільної�справи�за�позовом�Тач�

Ірини�Миолаївни�до�Тач�а�Сер�ія�Ген-

надійовича� про� розірвання�шлюб�� на

14.00� 28�жовтня� 2008� ро�� в�Свято-

шинсь�ом��районном��с�ді�м.�Києва

(м. Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�27-а,�зал�с�до-

вих�засідань�№2,�абінет�№�3).

С�ддя�В.А.�Твердохліб

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Києва

вилиає�Бондарено�Оль���Миолаївн��та

Бондарено� Любов� Валеріївн�,� що� за-

реєстрована�в�м.�Києві�по�в�лиці�Рев�цьо-

�о� 11-Г,� в.� 84� в� яості� відповідачів� по

цивільній�справі�за�позовною�заявою�Жит-

лово-б�дівельно�о� ооператив�� “Лоомо-

тив-10”�до�Бондарено�Оль�и�Миолаївни,

Бондарено�Любові�Валеріївни�про�стя�нен-

ня� забор�ованої� с�ми� по� сплаті� за� ом�-

нальні�посл��и�та�вартирн��плат��в�с�до-

ве�засідання�на�10.00�31�жовтня�2008�ро-

�� в� приміщення�№�157�Палац�� �льт�ри

“Дарниця”�по�в�л.�Заслонова,�18�в�м.�Києві.

С�ддя�К�ренов�Є.С.

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє�Даніліна�Михайла�Володими-

ровича,�яий�проживає�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Кибальчича,�12,�в.36,�що�31�жовтня

2008�ро��о�9.00�Дніпровсьим�районним

с�дом� м.� Києва� за� адресою:� м.� Київ,

в�л.Сер�ієна,�3,�аб.�40,�б�де�роз�лядати-

ся� цивільна� справа� за� позовом�Даніліної

Олени�Юріївни�до�Даніліна�Михайла�Воло-

димировича�про�розірвання�шлюб�.�Данілін

Михайло�Володимирович� вилиається� в

с�дове�засідання�в�яості�відповідача.

У� випад�� неяви� в� с�дове� засідання,

справа�б�де�роз�лян�та���йо�о�відс�тність.

С�ддя�О.В.�Бірса

Голосіївсь�ий� районний� с�д� м.� Києва
вилиає� відповідача� Соро�� О.Ю.,� місце

реєстрації:�м.� Київ,� пр.� 40-річчя�Жовтня� 91,

в. 39�в�с�дове�засідання�на�30.10.2008�р.�на

13.45���справі�за�позовом�Сорои�Б.Р.�до�Со-

рои�О.Ю.�про�розірвання�шлюб�.

Адреса� с�д�:� м.� Київ,� в�л.� П.� Потєхіна,�

14-А,�аб.�24.�

С�ддя�В.�А.�Неж�ра.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�(м.�Київ,�в�л.�М.�Кривоноса,�25,�аб.�28)

вилиає�на�9.30�29�жовтня�2008�ро��Са-

бибіна�Масима�Олесандровича�я�пози-

вача���цивільній�справі�№�2-1508/08�за�по-

зовом�Сабибіна�Масима�Олесандровича

до�Попова�Станіслава�Єв�енійовича;�тре-

тя�особа�Сабибіна�Наталія�Олесандрівна,

Солом’янсьа�РДА�про��с�нення�перешод

��орист�ванні�жилим�приміщенням,�та�я

відповідача�за�позовом�Попової�Алли�Оле-

сандрівни�до�Сабибіна�Масима�Олесан-

дровича,�третя�особа:�Солом’янсьа�РДА

про�визнання�заонним�б�дівництва�бал-

он�.

С�ддя�Т.Г.�Осюта

Голосіївсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

вилиає�Воробйова�Костянтина�Ед�ардовича,

яий�проживає�за�адресою:�м.�Київ,�пров.�Бех-

терівсьий,�13,�в.�31,�в�яості�відповідача�в�с�-

дове�засідання�по�справі�за�позовом�Старовійта

С.С.�до�Воробйова�К.Е.�про�відшод�вання�май-

нової�шоди� завданої� ДТП,�що� відб�деться

21.11.2008�ро��о�14.10�в�приміщенні�с�д��за

адресою:� 03127,� м.� Київ,� в�л.� Половниа

Потєхіна,�б�д.�14-а,�аб.�№�25.

В�разі�йо�о�неяви�на�вазан��дат�,�с�д�роз-

�лядатиме�справ��без�йо�о��часті.

С�ддя�А.�Нова

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє� про� день,� час� та�місце� с�дово�о

засідання���справі�за�позовом�Гри�ор’євої�О.В.,

яа�діє�таож�в� інтересах�неповнолітніх�дітей

Лазарєвої�О.Є.�та�Лазарєва�А.Є.�до�Романо

І.В.�про��с�нення�пор�шень�права�власності�в

поряд�,�передбаченом��ЦПК�Ураїни,�яе�при-

значено�на�12�листопада�2008�ро��о�10.00�за

адресою:�м.�Київ�—�01010,�в�л. М. Гайцана,�4,

аб.�403�(��олов�ючий�—�с�ддя�К�зьмено�В.В.).

С�ддя�К�зьмено�В.В.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�вилиає

в� с�дове� засідання� М�сієно� Олен�

Віторівн��я�позивача�по�цивільній�справі

за� апеляційною�сар�ою�представниа

відповідача�Васильєва�Є.Є.� на�рішення

Голосіївсьо�о�районно�о�с�д��м.�Києва

в� справі� за� позовом�М�сієно� Олени

Віторівни�до�Дюріса�Василя�Петровича

про� �с�нення�перешод� в� орист�ванні

власністю�та�виселення�(м.�Київ,�в�л.�Со-

лом’янсьа,� 2-А),� яе� призначенно�на

5 листопада�2008�ро��на�10.00.

С�ддя�О.В.�Кадетова
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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 2771
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Оле сандр БРИГИНЕЦЬ, деп тат Київради:
— Звичайно, “Земля” — шедевр світово о мистец-

тва. Т т немає про що й оворити — це візитна арт-
а держави та раїнсь о о іно. Стріч а зробила сво-
о час прорив іномистецтві, і б ла визнана однією
з ращих світі, чо о бажаю й с часном інемато ра-
ф ! Найбільше вражають фільмі люди — той час не
б ло доро их де орацій, остюмів, ма іяжів, життя по-
азано та им, я им воно є — жорст о, чорно-біло, яс-
раво! Це вражає. На жаль, сьо одні наш інотехні
ви ористов ють іноземці, вітчизняне іно пасе задніх,
роші в ладають не в тих людей, режисерів, сценарії.
Я пере лядав іль а останніх стрічо — вони д же сла-
бень і.

Петро ГЛЕМЯЗЬ, с льптор:
— Улюблений раїнсь ий фільм, я ий я д же люб-

лю — “Тіні заб тих пред ів” Параджанова. Це шедевр
раїнсь о о іно. О рім то о, я жив свій час за ра-

дянсь ої доби і ращо о фільм , ніж Довжен ова “Зем-
ля” не бачив. Стріч а Параджанова — це настіль и

патріотична річ, я а від риває раїнсь ий менталітет,
наше життя, хто ми є. Я робив барельєф Київсь ої Р -
сі і читав про етнічні народи, я і населяли цю терито-
рію — нас настіль и сильне оріння! Фільм від ри-
ває традиції, льт ри, особливо Західної У раїни. Ко-
ли я їздив Житомир (я їх вважаю древлянами), мо-
ва, хара тер д же відрізняються, хоча від Києва й не-
дале о. Ми настіль и ба аті, ці аві! Важливо, щоб ми
мали змо це по азати — висо ий д х народ попри
сі не аразди!

Лев о ЛУК’ЯНЕНКО, народний деп тат IV с ли-
ання:
—Мені подобається фільм Бориса Гнатю а і Леся Та-

ню а про Голодомор. Стріч а д же реалістична й ви-
со ох дожня, я а по аз є тра едію раїнсь ої нації.
Коли поїзд приб ває на платформ і на ньо о лад ть
мертвих людей, а потім їх с оч ють, я олоди... Все
перетворюється страшний жах — та по азано зн -
щання влади над народом. Цей фільм мені найбільше
запам’ятався.

ßêèé âàø óëþáëåíèé óêðà¿íñüêèé ô³ëüì?

Ðîìàí ñ óêðà¿íñüêèì ê³íî
Íà öüîãîð³÷íîìó ê³íîôåñòèâàë³ “Ìîëîä³ñòü” 
ïî÷åñíèé ïðèç “Çà âíåñîê ó ðîçâèòîê ñâ³òîâîãî 
ê³íîìèñòåöòâà” âðó÷èëè ðåæèñåðó Ðîìàíó Áàëàÿíó

Ó Ðîìàíà Áàëàÿíà íå òàê âæå
é áàãàòî ô³ëüì³â. Ñåðåä íèõ íàé-
â³äîì³ø³ — “Ïîëüîòè óâ³ ñí³ é
íàÿâó”, “Áåðåæè ìåíå, ì³é òà-
ë³ñìàí”, “Êàøòàíêà”, “Á³ðþê”,
“Ëåä³ Ìàêáåò Ìöåíñüêîãî ïîâ³-
òó”, “Ô³ëåð” òà ³íø³. Îäíàê âñ³
âîíè, áåçïåðå÷íî, âèñîêîãî
´àòóíêó. Ñàì ðåæèñåð, çà éîãî
ñëîâàìè, çí³ìàº íå òîìó, ùî
“òðåáà”, âèïðàâäîâóþ÷è ñâîþ

ïðîôåñ³þ, à òîìó ³ ëèø òîä³, êî-
ëè õî÷åòüñÿ öå ðîáèòè. Ç ö³º¿
ïðè÷èíè, î÷åâèäíî, Áàëàÿíó õà-
ðàêòåðíå òàê çâàíå ìîâ÷àííÿ ïî-
ì³æ ÷åðãîâèìè ïðåì’ºðàìè, ùî
ìîæóòü òðèâàòè ïî ï’ÿòü-ø³ñòü
ðîê³â. Êð³ì òîãî, ÿê ç³çíàâñÿ ñàì
ðåæèñåð â îäíîìó ³íòåðâ’þ, éî-
ìó íå ïîäîáàºòüñÿ ñàì çí³ìàëü-
íèé ïðîöåñ, îñê³ëüêè òóò òðåáà
áóòè, ïåðåäóñ³ì, æîðñòêèì, à â

òàêîìó âèïàäêó â³í âòðà÷àº ðè-
ñè ñâîãî õàðàêòåðó.

Ðîìàí Áàëàÿí ðîäîì ç Íàãîð-
íîãî Êàðàáàõà (Àçåðáàéäæàí). Â
1959—1961 ðîêàõ áóâ àêòîðîì
Ñòåïàíàêåðòñüêîãî òåàòðó. Çàê³í-
÷èâ ðåæèñåðñüêèé ôàêóëüòåò ªðå-
âàíñüêîãî, à çãîäîì, Êè¿âñüêîãî
äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó òåàòðàëüíî-
ãî ìèñòåöòâà ³ìåí³ Êàðïåíêà-Êà-
ðîãî (íèí³ Êè¿âñüêèé íàö³îíàëü-
íèé óí³âåðñèòåò òåàòðó, ê³íî ³ òå-
ëåáà÷åííÿ ³ìåí³ Êàðïåíêà-Êàðî-
ãî). ßê ðåæèñåð, Áàëàÿí äåáþòó-
âàâ â 1973 ðîö³ ç ô³ëüìîì “Åôåêò
Ðîìàøê³íà”. Óò³ì, âñåñâ³òíþ ñëà-
âó ðåæèñåðó ïðèíåñëè òàê³ éîãî
ô³ëüìè ÿê “Ïîëüîòè óâ³ ñí³ é íà-
ÿâó” (ñòð³÷êà çíÿòà â 1982 ðîö³ òà
â³äçíà÷åíà Äåðæàâíîþ ïðåì³ºþ
ÑÐÑÐ) ³ “Áåðåæè ìåíå, ì³é òàë³ñ-
ìàí”, ùî ç’ÿâèâñÿ ÷îòèðè ðîêè
ïîòîìó é îòðèìàâ îäðàçó äâ³ ïðå-
ì³¿ — “Çîëîòå ïëàòî” íà ê³íîôåñ-
òèâàë³ â ì. Àâåë³íî (²òàë³ÿ) òà “Çî-
ëîòèé òþëüïàí” ó Ñòàìáóë³

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Роман Балаян знімає не том , що “треба”, а лише тоді, оли хочеться це робити

Êîñìîá³îëîã³÷íèé
ïðîãíîç íà 21 æîâòíÿ
Дню притаманна імп льсивна динамі а, хворобливі емоції

братим ть ор над здоровим л здом, том більшість зад мів
спішно реаліз вати не вдасться. Плани летітим ть ш ереберть.
Стос н и “чолові — жін а” за острюватим ться. Можливі ма-
теріальні втрати, промахи в діловій та професійній сфері. Я -
що ви болісно реа єте на подразни и, не хвалюйте важли-
вих рішень, ни айте онфлі тів, не з’ясов йте стос н и. Пе-
рече айте до завтра. Дотрим йтеся дієти харч вання, вживай-
те нат ральні прод ти — висо а ймовірність иш ово-шл н о-
вих розладів. Сновидіння оманливі, нес ть діаметрально про-
тилежне тра т вання, с перечать реальності.
ОВНИ на сентиментально пла сивій хвилі. Поч ваються нещасними,

ображеними долею, отові звин вач вати всіх ріхах, о рім себе... На-
справді, то всередині бере ор ординя, я слід прибор ати поблаж-
ливим ставленням до людей. Тоді й домашнє пе ло перетвориться на
рай. ТЕЛЬЦІ, пле айте в тр довом оле тиві посл жливість, ор ані-
зованість та відданість оле тивним справам. З оле ами ви пов’яза-
ні альпіністсь ою пряжжю, тож б дь-я і фахові помил и, бра досві-
д вдарять по р повим інтересам і по вашій реп тації. БЛИЗНЯТА,
осподарюйте з тверезим роз мом, не розбазарюйте енер етичні та
фінансові запаси. Заради е оїстичних тіх, не прорах вавши інцевий
рез льтат, хапатися зопал за ви ідні, на перший по ляд, справи, про-
типо азано. РАКИ, в е зальтованом стані, підвладні незба ненній ч т-
тєвій стихії. Не робіть пориві емоцій відчайд шних ро ів, особливо
з метою помститися за давні образи. Злорадність — риса, я потріб-
но ви орч вати з орінням. ЛЕВИ, при сіть язи а, бо станете мішен-
ню для л аво о, я ий прово є до ос джень, розбов вання се ретів,
аби пошити вас д рні, с омпромет вати перед порядними людьми.
ДІВИ, матеріальні бла а нині для вас мірило життєвих цінностей. Од-
на пильн йте, аби це не пор йн вало ф ндамент др жби. Обері ай-
те приятельсь і зв’яз и, я зіницю о а. С тич и через роші неприп с-
тимі. ТЕРЕЗИ, я що вас розпирає від шалено о ент зіазм , спрям й-
те йо о в творче р сло. Мозолити очі начальств протипо азано, нині
ви для ньо о, я червона мантія для би а... СКОРПІОНИ, розчар ван-
ня в людях, я их вважали для себе взірцем, ідеаліз вали, завдад ть
чимало при рощів, одна ни н ти цьо о неможливо, адже надійде ін-
формація, я а виявить самообман... вам на бла о. СТРІЛЬЦІ, реаль-
ність налаштована проти вас вороже. Це мінне поле, де вист пати в
ролі сапера— невдячна справа. Я що маєте професійні мін си— знай-
діть м жність визнати їх, попрацюйте над недолі ами, тоді форт на с-
міхнеться. КОЗОРОГИ, проженіть еть бажання звести рах н и з он-
рентами, наживете недр ів, від я их потім б де лихо. Нині вам не

дано аде ватно сприймати настрій оточення, що лише дестабіліз є ді-
лов обстанов , завдасть ш оди ар’єрі. ВОДОЛІЇ, заваривши аш
онфлі тів сл жбовом оле тиві, сьорбатимете її ір о, пройшовши
повчальний ро ш олі партнерсь ої співпраці. Поважайте д м та
інтереси омпаньйонів. РИБИ, тримайтеся від п блічних вист пів, ри-
зи єте з аньбитися, виставивши себе на посміховись о. Сьо одні вас
сприйматим ть за хваль а й з стрін ть вороже

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Автор льтово о сво о час фільм "Польоти ві сні й
наяв " на рочистій церемонії від риття інофестивалю
"Молодість" отримав з р Президента У раїни Ві тора
Ющен а "С іфсь о о оленя". Сам призер с ромно від-
значив, що фраза "внесо розвито світово о іно-
мистецтва", щодо ньо о, зв чить дещо пафосно, тім зі
своєю значною частю в розвит раїнсь о о інема-
то раф , зо рема іност дії імені Оле сандра Довже-
н а,— по одився.


