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Ç òóðáîòîþ ïðî ãåðî¿â
Ñòîëèöÿ âøàíóâàëà ñâî¿õ âèçâîëèòåë³â

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Київ відзначив 65-т річницю визволення від
фашистсь их за арбни ів. Свят вати зна-
менн дат по ладанням вітів до мо или Не-
відомо о солдата розпочали ще 28 жовтня.
Протя ом тижня для ветеранів влаштов вали
онцерти, вітали прод товими наборами,
доплатами та "бойовими 100 рамами". До
свята місь а влада виділила 9 млн рн. Разо-
в матеріальн допомо одержать приблиз-
но 115 тисяч ветеранів.

Ñòîëè÷íèé Ïàðê â³÷íî¿ ñëàâè íàïîâíèâñÿ êâ³òàìè ç
ó÷îðàøíüîãî ðàíêó. Âøàíóâàòè ïàì’ÿòü çàõèñíèê³â Êè-
ºâà òà ïîäÿêóâàòè ¿ì äî îáåë³ñêà Íåâ³äîìîìó ñîëäàòó ïðè-
áóëè ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿ âëàäè òà êåð³âíèöòâà êðà¿íè.
Çãàäàòè ñâî¿õ áîéîâèõ äðóç³â òà ïîä³¿ 65-ð³÷íî¿ äàâíèíè

ïðèéøëè ³ âåòåðàíè. Ï³ä óðî÷èñòèé â³éñüêîâèé îðêåñòð
âîíè íå õîâàëè ñë³ç-ñïîãàä³â ïðî çàãèáëèõ òîâàðèø³â òà
ãîðäîñò³ çà â³ëüíå íèí³ ì³ñòî. Ç ñóìîì äèâèëèñÿ íà âëàñ-
í³ ïîð³ä³ë³ ðÿäè.

Ïàì’ÿòü ïîëåãëèõ ó áîþ âøàíîâóâàëè òàêîæ ³ á³ëÿ ìî-
íóìåíòà ðàäÿíñüêèì âî¿íàì-òàíê³ñòàì — âèçâîëèòåëÿì
Êèºâà, ãåíåðàëó àðì³¿ Ì. Âàòóò³íó òà ïàì’ÿòíîãî çíà-
êà "Ì³ñòó-ãåðîþ Êèºâó". Çàâåðøàëüíèì ä³éñòâîì ñâÿò-
êîâî¿ ïðîãðàìè ñòàâ âå÷³ðí³é êîíöåðò "Ñëàâà âåëè÷íî-
ìó Êèºâó — ì³ñòó-ãåðîþ!". Éîãî îðãàí³çóâàëè ó Íàö³î-
íàëüíîìó ïàëàö³ "Óêðà¿íà". Çà ï³äòðèìêè òà äîïîìîãè
ì³ñüêî¿ âëàäè çóñòð³òèñÿ òàì çìîãëè íå ëèøå âåòåðàíè
ñòîëèö³, à é ¿õí³ òîâàðèø³ ç ³íøèõ îáëàñòåé òà íàâ³òü
êðà¿í ÑÍÄ.

Íàïåðåäîäí³ óðî÷èñòî¿ äàòè âèçâîëèòåë³â ñòîëèö³ ïðè-
â³òàëè ó ìåð³¿. "Óñ³ì öèì ëþäÿì ìè çîáîâ’ÿçàí³ âëàñíèì
æèòòÿì, ñâîáîäîþ òà ñâ³òëèì ìàéáóòí³ì. Ìè íèçüêî âêëî-
íÿºìîñÿ ñëàâíèì ãåðîÿì ³ çè÷èìî ¿ì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
áëàãîïîëó÷÷ÿ òà ìèðó",— ñêàçàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, âðó÷àþ÷è ïîäàðóíêè â³ä
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.

Íà ñüîãîäí³, çà äàíèìè ÃÓ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³-
ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ ó ñòîëèö³ ïðîæèâàþòü
ìàéæå 114 700 ëþäåé, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó Âåëèê³é â³ò-
÷èçíÿí³é â³éí³. Ç íèõ 25 òèñÿ÷ — ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é.
Ï³êëóâàòèñÿ ïðî íèõ ì³ñüêà âëàäà íå çàáóâàº. Çã³äíî ç
ðîçïîðÿäæåííÿ ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 113 òèñÿ÷
612 âåòåðàí³â îòðèìàþòü ðàçîâó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó
â³ä 75 äî 300 ãðí. Íà öå äî ñâÿòà âèä³ëèëè ïîíàä 
9 ìëí ãðí.

Äî ñëîâà, â³äçíà÷àòè óðî÷èñòó äàòó â ñòîëèö³ ïî÷àëè
ùå 28 æîâòíÿ — ó Äåíü âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè â³ä ôàøèñò-
ñüêèõ çàãàðáíèê³â. Äëÿ âåòåðàí³â âëàøòîâóâàëè êîíöåð-
òè, âå÷îðè ïàì’ÿò³, â³äêðèëè âèñòàâêó. Âñ³ îõî÷³ çìîã-
ëè áåçïëàòíî â³äâ³äàòè Áóêðèíñüêèé òà Ëþò³çüêèé ïëàö-
äàðìè, à òàêîæ Äåðæàâíèé ìóçåé-çàïîâ³äíèê "Áèòâà çà
Êè¿â ó 1943 ðîö³". Íå çàáóëè â³äâ³äàòè é òèõ âåòåðàí³â,
õòî çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ ïðèêóòèé äî ë³æêà. "Áîéîâèì
ôóðøåòîì" ³ç ñàëà òà ãîð³ëêè â àëþì³í³ºâèõ êðóæêàõ ³
êîíöåðòîì ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî øïèòàëþ, ÿê ïèñàâ "Õðåùàòèê", â³òàëè
ó ïîíåä³ëîê
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Íèæíþ Òåëè÷êó çâ³ëüíÿòü
â³ä ïðîìîá’ºêò³â

Íà òåðèòîð³¿ óðî÷èùà Íèæíÿ Òåëè÷êà
ïëàíóþòü çâåñòè âåëèêèé ä³ëîâèé öåíòð.
Òàì îáëàøòóþòü çîíè â³äïî÷èíêó ç â³äïî-
â³äíèìè çàêëàäàìè. Íèí³ íà ö³é òåðèòîð³¿
ðîçòàøîâàíî ïîíàä 60 ïðîìèñëîâèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, ÷àñòèíà ç ÿêèõ íå ïðàöþþòü.
Ïîïåðåäí³é ïðîåêò “ïåðåòâîðåííÿ” Íèæ-
íüî¿ Òåëè÷êè ïðåçåíòóâàâ ó Êè¿âðàä³ Öåíòð
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè. Êð³ì îô³-
ñ³â, íà ïëîù³ 212 ãà ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ êîí-
ôåðåíö-öåíòð, òîðãîâåëüíèé ìóëüòèïëåêñ,
ãîòåë³, ñïîðòèâí³ çàêëàäè. Ìàþòü íàì³ð
îáëàãîðîäèòè é áåðåãîâó çîíó Äí³ïðà, òàì
âñòàíîâëÿòü âåëèêèé àêâàð³óì òà îáëàøòó-
þòü ïðèñòàí³. Îäíî÷àñíî íà Íèæí³é Òå-
ëè÷ö³ ç’ÿâèòüñÿ çðó÷íå òðàíñïîðòíå ñïî-
ëó÷åííÿ, ïåðåäáà÷åíî íàâ³òü áóä³âíèöòâî
ñòàíö³¿ ìåòðî. Çà ïðèáëèçíèìè ï³äðàõóí-
êàìè, âàðò³ñòü îíîâëåííÿ òåðèòîð³¿ îá³é-
äåòüñÿ â $ 12 ìëðä. Âîíè ìàþòü áóòè âè-
íÿòêîâî ³íâåñòèö³éíèìè

Àäðåñíà äîïîìîãà 
ä³òÿì-ñèðîòàì çðîñëà 
äî 1000 ãðèâåíü

Ï³äòðèìêà ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ ãðîìà-
äÿí çàëèøàºòüñÿ ïð³îðèòåòíèì çàâäàííÿì
ì³ñüêî¿ âëàäè. Çàâäÿêè ðîçïîðÿäæåííÿì Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî â³ä 2006 ðîêó ñîö³àëüíî
íåçàõèùåíèì ðîäèíàì, ïåíñ³îíåðàì òà ³íâà-
ë³äàì ïðèçíà÷åíî æèòëîâ³ ñóáñèä³¿. Çàâäÿêè
öüîìó âîíè ñïëà÷óþòü çà æèòëî òà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè íå 20 â³äñîòê³â ñóêóïíîãî äî-
õîäó, ÿê â Óêðà¿í³, à 15. Ï³ëüãè òàêîæ íàäà-
þòü ñ³ì’ÿì, ÿê³ íå ï³äïàäàþòü ï³ä ñóáñèä³-
þâàííÿ, îäíàê ìîæóòü îá´ðóíòóâàòè ïîòðå-
áó â ï³äòðèìö³ ç áîêó ì³ñòà. 2007 ðîêó ïî 500
ãðí îòðèìàëè êèÿíè, ÿê³ äîñÿãëè â³êó 100 ³
á³ëüøå ðîê³â. Äîäàòêîâà àäðåñíà äîïîìîãà
ñèðîòàì çðîñëà ç 200 äî 500 ãðí íà êâàðòàë,
ä³òÿì-³íâàë³äàì — äî 1000 ãðí. Öüîãî æ ðî-
êó ïåíñ³îíåðè ñòàëè ïëàòèòè çà æèòëî òà
“êîìóíàëêó” âæå ëèøå 10 % â³ä ñóêóïíîãî
ì³ñÿ÷íîãî äîõîäó. Àáè ï³äòðèìàòè ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèõ, ìåð çàïî÷àòêóâàâ àêö³þ “Äîïîìî-
æè êîíêðåòí³é ëþäèí³”, íà ÿêó â³äãóêíóëè-
ñÿ áëàãîä³éíèêè

Êèÿí çàêëèêàëè 
îôîðìëÿòèñÿ 
íà ðîáîòó çàêîííî

ÃÓ ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³ âèÿâëÿº âñå á³ëü-
øå âèïàäê³â ïîðóøåíü êåð³âíèêàìè ï³äïðè-
ºìñòâ òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà. “Áåðó÷è ëþ-
äåé íà ðîáîòó, âîíè íå îôîðìëþþòü íàëåæ-
íèì ÷èíîì òðóäîâèõ äîãîâîð³â, ÷åðåç ùî
ïðàö³âíèêè ïîçáàâëåí³ áàãàòüîõ ñîö³àëüíèõ
ãàðàíò³é”,— êàæå íà÷àëüíèê ÃÓ Òåòÿíà Êè-
ñ³ëüîâà. Àáè ïðàö³âíèêè çíàëè ³ â³äñòîþâà-
ëè ñâî¿ ïðàâà, ¿õ ïåðåë³ê îïðèëþäíåíî íà
ñàéò³ ÊÌÄÀ. Êèÿíàì íàãàäóþòü, ùî íà êîæ-
íîãî ïðàö³âíèêà ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îð-
ãàí³çàö³¿, ÿêèé ïðàöþº á³ëüøå í³æ 5 äí³â,
ìàþòü çàâåñòè òðóäîâó êíèæêó. Ï³ä ÷àñ âè-
ïðîáóâàëüíîãî òåðì³íó íà ïðàö³âíèê³â ïîøè-
ðþºòüñÿ çàêîíîäàâñòâî ïðî ïðàöþ. À ìîëî-
äèì ëþäÿì, ÿê³ ïðèéøëè íà ï³äïðèºìñòâî
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, âçà-
ãàë³ íå âñòàíîâëþþòü âèïðîáóâàëüíîãî òåð-
ì³íó

Áðèòàíñüêèé â÷åíèé 
âèñîêî îö³íèâ ðîáîòó 
öåíòðó ÑÍ²Äó

Â³äîìèé â÷åíèé, ïðîôåñîð Îêñôîðä-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ãåðîëüä Äæåô îçíà-
éîìèâñÿ ç ðîáîòîþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
öåíòðó ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³
ÑÍ²Äîì. Â³äâ³äàòè çàêëàä àíãë³éñüêîãî íà-
óêîâöÿ çàïðîñèëî ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñòî-
ëèö³. Ïðîôåñîð Äæåô âèâ÷àº ìîäåë³ ë³êó-
âàííÿ Â²Ë-³íô³êîâàíèõ îñ³á ó ð³çíèõ êðà-
¿íàõ ñâ³òó. Îçíàéîìèâøèñü ç ðîáîòîþ ìó-
í³öèïàëüíîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî çàêëàäó,
àíãë³éñüêèé ôàõ³âåöü-³íôåêö³îí³ñò âèñîêî
îö³íèâ óìîâè ïåðåáóâàííÿ õâîðèõ ó ñòà-
ö³îíàðíîìó â³ää³ëåíí³, ðîáîòó ïîë³êë³í³êè
òà ï³äãîòîâêó ìåäïåðñîíàëó. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ä³ÿëüí³ñòü êë³í³÷íî-äîñë³äíèöüêî¿
ëàáîðàòîð³¿ â³äïîâ³äàº âñ³ì ºâðîïåéñüêèì
âèìîãàì

Ìîñêâà äîïîìîæå Êèºâó
ç Ãåíïëàíîì
Îñîáëèâî¿ óâàãè íàäàâàòèìóòü ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàðèõ êâàðòàë³â
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Деле ація з Мос ви на чолі з ві-
це-мером Володимиром Ресі-
ним поб вала в раїнсь ій сто-
лиці. З оле ами з КМДА ості
поділилися досвідом розроб и
Генплан міста. З’яс валося, що
в обох містах пра тично тотожні
завдання. Значні здоб т и Мос-
ва має в реформ ванні житло-
во о омпле с , одна є
проблеми з пар ін ами та про-
довольчими ма азинами. Уни -
н ти помило і запозичити най-
ліпше фахівці з Біло ам’яної до-
помож ть иївсь им. У листопа-
ді Меморанд м про співпрацю
над новим Генпланом раїн-
сь ої столиці мер Леонід Черно-
вець ий підпише Мос ві.

Îáãîâîðèòè ðîçðîáêó íîâîãî Ãåíïëà-
íó Êèºâà äî ñòîëèö³ ïðèáóëà ìîñêîâñüêà
äåëåãàö³ÿ íà ÷îë³ ç â³öå-ìåðîì Âîëîäè-
ìèðîì Ðåñ³íèì. Çóñòð³÷àâ ðîñ³éñüêèõ êî-
ëåã ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ.

“Ìè âäÿ÷í³, ùî âè çíàéøëè ÷àñ, àáè
ïîä³ëèòèñÿ ç íàìè äîñâ³äîì ùîäî êî-
ðèãóâàííÿ îñíîâíîãî ì³ñòîáóä³âíîãî äî-
êóìåíòà”,— ïîäÿêóâàâ â³í ãîñòÿì. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî îäðàçó ïåðåéøëè äî êîíêðå-
òèêè. “Ïåðåäáà÷àëè, ùî â Êèºâ³ áóäå
2,5 ì³ëüéîíà íàñåëåííÿ, îòîæ ïðîãíî-
çóâàëè äî 400 òèñÿ÷ àâòîìîá³ë³â. Ñüî-
ãîäí³ æ ìàºìî ôàêòè÷íèõ 5 ì³ëüéîí³â
íàñåëåííÿ ³ ì³ëüéîí çàðåºñòðîâàíèõ àâ-
òîìîá³ë³â. ²íôðàñòðóêòóðà äóæå ïåðå-
âàíòàæåíà. Ìè âæå çàïðîâàäæóºìî ïðî-
ãðàìè äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿. Àëå äëÿ
âïîðÿäêîâàíî¿ ðåàë³çàö³¿ ïîòð³áåí ÷³ò-
êèé Ãåíïëàí. Äîñâ³ä Ìîñêâè â éîãî
ðîçðîáö³ äëÿ íàñ äóæå âàæëèâèé”,— ïî-
ÿñíèâ Äåíèñ Áàññ ³ äîäàâ, ùî â îáîõ
ñòîëèöü ÷èìàëî ñõîæèõ ïðîáëåì ³ çàâ-
äàíü. Öå ³ ðîçâèòîê òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè, ³ ñèñòåìè åíåðãîçàáåçïå-

÷åííÿ ì³ñòà, ³ ðåêîíñòðóêö³ÿ æèòëîâî-
ãî êîìïëåêñó.

Âîëîäèìèð Ðåñ³í çãîäåí ç òàêîþ äóì-
êîþ ³ ââàæàº, ùî ¿ì º ÷èì ïîä³ëèòèñÿ.
Àäæå ñüîãîäí³ Ìîñêâà ìàº ñåðéîçí³ íà-
ïðàöþâàííÿ ç ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâèõ
êâàðòàë³â. “Äî 2010 ðîêó ìè íà ì³ñö³ 10
ì³ëüéîí³â êâàäðàòíèõ ìåòð³â ñòàðîãî æèò-
ëà ïëàíóâàëè çâåñòè 20 ì³ëüéîí³â êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â ñó÷àñíîãî. Íà ñüîãîäí³ çàëè-
øèëîñÿ ñïîðóäèòè 2 ì³ëüéîíè. Ãàäàþ, çà
äâà ðîêè âñòèãíåìî”,— ðîçïîâ³â ïàí Ðå-
ñ³í. Òèì ÷àñîì, çà éîãî ñëîâàìè, “ïðî´à-

ëèíè” äîñ³ ³ñíóþòü ç ïàðêóâàëüíèìè ìàé-
äàí÷èêàìè òà ïðîäóêòîâèìè ìàãàçèíàìè.

Àáè çàëó÷èòè äî ðîçðîáêè Ãåíïëàíó
Êèºâà ðîñ³éñüêèõ ôàõ³âö³â, íàïðèê³íö³
ëèñòîïàäà ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé â³äâ³äàº Ìîñêâó, äå ï³äïèøå ìå-
ìîðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ. Íàãàäàºìî, ð³-
øåííÿ ïðî ïîòðåáó â íîâîìó ì³ñòîáóä³â-
íîìó äîêóìåíò³ ïðèéíÿëà Êè¿âðàäà. Íà
éîãî ï³äãîòîâêó ïëàíóþòü çàòðàòèòè íå
ìåíøå 23,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Äîêóìåíò
îá³öÿþòü çàâåðøèòè äî ê³íöÿ íàñòóïíî-
ãî ðîêó

Áåçäîìíèì ÷îòèðèíîãèì
çàïëàíóâàëè íîâå æèòëî
Îäíàê ïîêè ùî ¿õ óòðèìóâàòèìóòü ó Áîðîäÿíñüêîìó ïðèòóëêó

Äåñÿòêè áîáèê³â, òóçèê³â, áóðàí³â, ÷îð-
íèø³â äðóæí³ì ãàâêîòîì çóñòð³÷àëè ãîñ-
òåé ïðèòóëêó íà îêîëèö³ Áîðîäÿíêè. Ó
á³ëüøîñò³ âîëüºð³â æèâóòü ïî ÷îòèðè ñî-
áàêè — ìàéæå âñ³ äâîðíÿãè. Õî÷à çóñòð³-
÷àþòüñÿ é â³â÷àðêè, ëàéêè, áóëüòåð’ºðè,
íàâ³òü ÷àó-÷àó. Îñòàíí³õ çäåá³ëüøîãî ïðè-
âîçÿòü ãîñïîäàð³, ÿê³ íå ìîæóòü ÷è íå õî-
÷óòü ¿õ óòðèìóâàòè. Ó Áîðîäÿíö³ âñ³ ÷îò-
èðèíîã³ ìàþòü ð³âí³ ïðàâà — ³ âóëè÷í³,
é äîìàøí³. Ó÷îðà ç óìîâàìè ¿õ óòðèìàí-
íÿ îçíàéîìèëèñÿ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-

ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, ïðå-
çèäåíò ì³æíàðîäíîãî òîâàðèñòâà çàõèñòó
òâàðèí “SOS” Òàìàðà Òàðíàâñüêà òà æóð-
íàë³ñòè ñòîëè÷íèõ âèäàíü. Ãîñò³ ïîáóâà-
ëè â çèìîâèõ ïðèì³ùåííÿõ, íà “ñîáà÷³é
êóõí³” òà â îïåðàö³éí³é. Îêð³ì öüîãî, îã-
ëÿíóëè â³äêðèò³ âîëüºðè íà âóëèö³.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð Áî-
ðîäÿíñüêîãî ÊÏ “Ïðèòóëêó äëÿ òâàðèí”
Òàðàñ Ñìóðíèé, íèí³ ó íèõ ïåðåáóâàþòü
375 ñîáàê. “¯õ çâîçÿòü ñþäè ç óñüîãî Êè-
ºâà, â ñåðåäíüîìó ïî 10 ùîäîáè,— ñêà-

çàâ â³í.— Ï³ñëÿ êàðàíòèíó ³ ñòåðèë³çàö³¿
òâàðèí â³äïóñêàþòü”. Çà éîãî ñëîâàìè, ó
2008-ìó ïðîñòåðèë³çóâàëè 1653 òâàðèíè.
Ùîðîêó íà óòðèìàííÿ ïðèòóëêó ðàçîì ³ç
âèïëàòîþ çàðîá³òíî¿ ïëàòí³ ñï³âðîá³òíè-
êàì, îáñëóãîâóâàííÿ ìàøèí ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó íàäõîäèòü ïîíàä 4 ìëí ãðí. “Ñî-
áàê âèëîâëþþòü ïî âñüîìó ì³ñòó,— ðîç-
ïîâ³â ïàí Ñìóðíèé.— Îñîáëèâî ðåàãó-
ºìî íà ñêàðãè ìåøêàíö³â, ÿê³ íàäõîäÿòü
äî Ñàll-öåíòðó”.

Çà ñëîâàìè Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, íàðà-
ç³ ôàõ³âö³ äåòàëüíî âèâ÷àþòü ïðîáëåìó
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ó ñòîëèö³. Ïëàíó-
þòü ïðîàíàë³çóâàòè, ÿê ¿¿ ðîçâ’ÿçóþòü â
³íøèõ êðà¿íàõ. Áîðîäÿíñüêèé ïðèòóëîê,
íà äóìêó ïàíà Ãîëóá÷åíêà, íàéáëèæ÷èì
÷àñîì ùå ïðàöþâàòèìå. “Áåçóìîâíî, â
íüîãî ïîòð³áíî âêëàñòè êîøòè, â³äðåìîí-
òóâàòè, ïðèâåñòè â íàëåæíèé âèãëÿä,—
ñêàçàâ â³í.— Ìîæëèâî, ç ÷àñîì ðîçãëÿ-
äàòèìåìî ïèòàííÿ ïðî áóä³âíèöòâî íî-
âîãî ïðèòóëêó, çíà÷íî áëèæ÷å äî Êèºâà,
à ïîò³ì — ³ ïðî ïåðåäà÷ó éîãî ï³ä îï³êó
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. ßê öå çðîáèëè
â Îäåñ³”

Перший заст пни олови КМДА Денис Басс по азав віце-мер Мос ви Володимир Ресін
перспе тиви розвит раїнсь ої столиці
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора мови переб вання тварин Бородянсь ом прит л переві-
рив перший заст пни олови столичної держадміністрації Анатолій
Гол бчен о. Нині там переб вають 375 соба , завезених з різних
районів Києва. На їх тримання та зарплат співробітни ам з місь-
о о бюджет щорічно виділяють понад 4 млн рн. Протя ом 2008-
о в Бородянці стерилізовано 1653 тварини. Найближчим часом не-
подалі столиці може з'явитися новий прит ло , я ий передад ть
під опі ромадсь их ор анізацій.
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“Êè¿âåíåðãî” çàÿâèëî ïðî ñêðóòó
Êîìïåíñàö³é ³ç ì³ñüêáþäæåòó íå âèñòà÷àº äëÿ îá³ãð³âó ì³ñòà

Êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî” ïðî-
äîâæóº áèòè íà ñïîëîõ. “Ìè ïî-
ñò³éíî ³íôîðìóºìî êèÿí ïðî ñòàí
ñïðàâ ³ ìóñèìî çíîâó ñêàçàòè ïðî
êðèòè÷í³ñòü ñèòóàö³¿”,— òàêèìè
ñëîâàìè ðîçïî÷àâ ó÷îðàøíþ
ïðåñ-êîíôåðåíö³þ ãîëîâà ïðàâ-
ë³ííÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” Åäóàðä
Ñîêîëîâñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè,
ñòàíîì íà 6 ëèñòîïàäà êîìïàí³ÿ
çàáîðãóâàëà çà ãàç 55 ìëí ãðí. Íà
çàêóï³âëþ áëàêèòíîãî ïàëèâà ó
ëèñòîïàä³—ãðóäí³, çà ïîïåðåäí³-
ìè ï³äðàõóíêàìè, òðåáà ùå
725 ìëí ãðí. Ãðîøåé íà öå íå-
ìàº. Êåð³âíèê åíåðãîêîìïàí³¿ êà-
æå, ùî ì³ñòî íå â÷àñíî ðîçðàõî-
âóºòüñÿ çà ñïîæèò³ ïîñëóãè. “Ð³ç-
íèöÿ ì³æ òàðèôàìè òà åêîíîì³÷-
íî îá´ðóíòîâàíèìè âèòðàòàìè çà
2008 ð³ê ñòàíîâèòèìå ïîíàä
790 ìëí ãðí. Öþ ñóìó êîìïàí³¿
â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ìàº
êîìïåíñóâàòè ì³ñüêèé áþäæåò.
Ïðîòå “Êè¿âåíåðãî” ïîêè ùî
îäåðæàëà ëèøå 375,8 ìëí ãðí”,—
ðîçïîâ³â Åäóàðä Ñîêîëîâñüêèé.

Òàêèì ÷èíîì, êîìïàí³¿ ïîâèíí³
â³äøêîäóâàòè ùå 415 ìëí ãðí.

Íåùîäàâíî Êè¿âðàäà óõâàëèëà
ð³øåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ äëÿ “Êè-
¿âåíåðãî” êîøò³â ó ðîçì³ð³
245 ìëí ãðí. Ó êîìïàí³¿ êàæóòü,
ùî íàðàç³ îòðèìàëè ç íèõ âñüî-
ãî 30 ìëí ãðí. Êð³ì íåäîñòàòíüî¿
êîìïåíñàö³¿, íàä “Êè¿âåíåðãî”
íàâèñ òÿãàð ïîâåðíåííÿ êðåäè-
ò³â. Ïîçèêè êîìïàí³ÿ áðàëà çíî-
âó æ òàêè, àáè ðîçðàõóâàòèñÿ çà
ãàç. Êðåäèò íà ñóìó 160 ìëí äî-
ëàð³â íà ðåêîíñòðóêö³þ ìåðåæ
âèíí³ Ñâ³òîâîìó áàíêó, ç íèõ çà-
ëèøàºòüñÿ ñïëàòèòè ùå 105 ìëí
äîëàð³â. Ó ãðóäí³ òðåáà ïîãàñèòè
êîðîòêîñòðîêîâ³ êðåäèòè íà çà-
ãàëüíó ñóìó 260 ìëí ãðí.

Ó “Êè¿âåíåðãî” êàæóòü, ùî òà-
êå ñêðóòíå ñòàíîâèùå çóìîâëåíî
íåâ³äïîâ³äí³ñòþ ÷èííèõ òàðèô³â
ðåàëüí³é âàðòîñò³ ïîñëóã. Äëÿ
ïðèêëàäó, íàñåëåííÿ ñïëà÷óº
ïðàêòè÷íî âäâ³÷³ ìåíøå çà ñîá³-
âàðò³ñòü ñïîæèòîãî. “Òðåáà â³ä-
çíà÷èòè íàìàãàííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè

òà ìåðà îñîáèñòî õî÷à á ÿêîñü íà-
áëèçèòè òàðèôè äî åêîíîì³÷íî
îá´ðóíòîâàíèõ”,— êàæå Åäóàðä
Ñîêîëîâñüêèé ïðî íåùîäàâíº
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â äëÿ óñòàíîâ,
ô³ðì òà ðîçâàæàëüíèõ çàêëàä³â.
Ïðîòå, çà éîãî ñëîâàìè, ïîêè ùî
âàæêî ñêàçàòè, íàñê³ëüêè öå
çá³ëüøèòü íàäõîäæåííÿ, îñê³ëüêè

÷àñòî òàê³ îá’ºêòè ìàþòü óãîäè ç
ÆÅÎ, à íå áåçïîñåðåäíüî ç “Êè-
¿âåíåðãî”.

Ñòîëè÷í³ åíåðãåòèêè çàïåâíÿ-
þòü, ùî îáìåæåíü ãàçó, ÿê öå íå-
ùîäàâíî òðàïèëîñÿ ç Äí³ïðîâîä-
ñüêîþ êîòåëüíåþ â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³, ïîêè ùî íå ïåðåäáà-
÷àþòü. Íà ëèñòîïàä ïðî ïîòð³áí³

îáñÿãè ãàçó íà÷åáòî äîìîâëåíî.
“Ïðîòå, ÿêùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
íå ðîçâ’ÿæóòü ô³íàíñîâî¿ ïðîáëå-
ìè, ïîñòà÷àííÿ ãàçó ìîæóòü îá-
ìåæèòè, ÷åðåç ùî ïîäà÷à ãàðÿ÷î¿
âîäè, òåïëà ³ íàâ³òü åëåêòðèêè äî
êâàðòèð êèÿí ìîæå ïðèïèíèòè-
ñÿ”,— ïîïåðåäèâ Åäóàðä Ñîêî-
ëîâñüêèé

Íàñòàâ ÷àñ ðîçïëàòè
Æèòåë³ ñòîëèö³ ïî÷àëè ãàñèòè áîðãè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè

Ï³ñëÿ ñåð³¿ ïóáë³êàö³é “Õðåùà-
òèêà”, ïðèñâÿ÷åíèõ ïëàíàì ñòî-
ëè÷íî¿ âëàäè ùîäî òèõ, õòî íå
ïëàòèòü çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè,
íåäîáðîñîâ³ñí³ êèÿíè îòÿìèëèñÿ
òà ïî÷àëè ãàñèòè áîðãè. Òàê, çà
îñòàííüîþ ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâ-
íîãî ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëü-
íîãî öåíòðó Êèºâà, îïëàòà êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã ó æîâòí³ ñòàíîâè-
ëà ìàéæå 106 â³äñîòê³â (ç óðàõó-
âàííÿì ïîãàøåíèõ áîðã³â), ïîòî÷-
íà æ äîñÿãëà 91 â³äñîòêà, ùî òà-
êîæ äóæå âèñîêèé ðåçóëüòàò. Òà-
êîãî íå áóëî â 2008-ìó. Òàêèì
÷èíîì, 15 â³äñîòê³â ïðèïàäàº íà
ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

“Öå îçíà÷àº, ùî ëþäèíà íå
ïðîñòî îïëàòèëà îòðèìàíó êâè-
òàíö³þ, à é â³ä ðóêè äîïèñàëà
ïåâíó ÷àñòèíó áîðãó ³ ñïëàòèëà
òàêîæ,— ïîÿñíþº äèðåêòîð öåí-
òðó Ñòàí³ñëàâ Êàïëóíåíêî. — Äî
ñëîâà, ö³ äàí³ îòðèìàëè ï³ñëÿ
îïðàöþâàííÿ ëèøå 91 â³äñîòêà

êâèòàíö³é, òîáòî â ðàç³ îáðîáêè
100 â³äñîòê³â ïîêàçíèê ìîæå ùå
çìåíøèòèñÿ”.

Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: àíàëîã³÷íèé
ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó ïðèí³ñ ëè-
øå 104 â³äñîòêè êîìóíàëüíèõ ïëà-
òåæ³â. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ñåðåäíüî-
ð³÷íîãî ïîêàçíèêà, òî ó 2007-ìó

â³í òðîõè íå äîòÿãíóâ 97 â³äñîò-
ê³â, à íèí³ ñòàíîâèòü 101 â³äñîòîê.
Òîáòî, ÿêùî òîð³ê êîìóíàëüíèé
áîðã ëèøå çá³ëüøèâñÿ íà 3 â³ä-
ñîòêè, òî ó 2008-ìó êèÿíè ñâ³äî-
ì³øå ïîñòàâèëèñÿ äî ïîãàøåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³.

Çà îñòàíí³ìè äàíèìè, çàãàëü-

íèé êîìóíàëüíèé áîðã ì³ñüêèõ
æèòåë³â íàðàç³ ñÿãàº ìàéæå 400
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ïîíàä 20 â³ä-
ñîòê³â — áîðãè çë³ñíèõ íåïëàòíè-
ê³â, ÿê³ ïðèíöèïîâî ³ãíîðóþòü
ðàõóíêè. Òàêèõ ó Êèºâ³ íå á³ëü-
øå 5 òèñÿ÷. Ðåøòó æèòåë³â ñòî-
ëèö³ ìîæíà óìîâíî ïîä³ëèòè íà
äâ³ êàòåãîð³¿: ò³, õòî ðîçðàõîâó-
ºòüñÿ ùîì³ñÿöÿ, òà ò³, õòî çàòðè-
ìóº îïëàòó â³ä äâîõ äî ê³ëüêîõ
ì³ñÿö³â.

Ñàìå ó çâ’ÿçêó ç òàêèìè òåí-
äåíö³ÿìè Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³é-
íî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð çàïðî-
ïîíóâàâ äèôåðåíö³þâàòè îáñëó-
ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ çàëåæíî â³ä
îïëàòè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Äîá-
ðîñîâ³ñí³ ãðîìàäÿíè çìîæóòü
ðîçðàõîâóâàòè íà ïåðøî÷åðãîâó
äîïîìîãó â³ä æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ ñòîëèö³, à òà-
êîæ â³çüìóòü ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³
ö³ííèõ ïðèç³â â³ä ñòîëè÷íî¿ âëà-
äè. Òèì ÷àñîì çë³ñí³ áîðæíèêè,
êîòð³ ïîòðàïëÿòü äî “÷îðíîãî
ñïèñêó”, íàâðÿä ÷è çìîæóòü îò-
ðèìàòè êðåäèò ó áàíêó, â³çó â ïî-
ñîëüñòâàõ òà ï³äòðèìêó â call-öåí-
òð³.

Äåòàëüíó ñõåìó ðîáîòè æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíèõ îðãàí³çàö³¿ ³ç
ñïîæèâà÷àìè êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã ïåðåäáà÷åíî â ³íñòðóêö³¿,
ÿêó íåùîäàâíî ðîçðîáèëè ôà-
õ³âö³ çãàäàíîãî âèùå öåíòðó. ßê
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” Ñòàí³-
ñëàâ Êàïëóíåíêî, äîêóìåíò ðîç-
ãëÿíóëà ïðîô³ëüíà êîì³ñ³ÿ
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ é ï³ä-
òðèìàëè äåïóòàòè. Íåçàáàðîì,
ï³ñëÿ íåçíà÷íîãî äîîïðàöþ-
âàííÿ, ³íñòðóêö³ÿ íàáóäå ÷èí-
íîñò³

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Час збирати... дрова може настати для иян р дні.
Газ для подачі тепла і арячої води до столичних б -
дин ів вистачить по и що, найбільше, на листопад. На
сьо одні АК "Київенер о" забор вала за бла итне па-
ливо 55 млн. Аби за пити йо о до інця ро треба
ще 725 млн рн. Тим часом рошей енер озабезпеч -
ючій омпанії столиці хронічно не вистачає. Місь ий
бюджет не всти ає омпенс вати різницю тарифах
для населення. Кияни ж сплач ють вдвічі менше від
собівартості спожитих посл .

Нещодавно призначений олова правління АК “Київенер о” Ед ард Со оловсь ий схвильований станом підприємства —
оштів на опалення доміво иян може не вистачити вже р дні

Òåòÿíà ØÅËÅÑÒ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Кияни почали масово
сплач вати за ом нальні
посл и. Значною мірою
цьом посприяли матері-
али "Хрещати а", де
оприлюднили заходи,
я их вживатим ть до зліс-
них неплатни ів. За ін-
формацією Головно о ін-
формаційно-обчислюваль-
но о центр столиці, жи-
телі не лише сплач вали
по витанціях, а й а тив-
но по ашали бор и. На а-
даємо, що злісних не-
платни ів план ють навіть
не вип с ати за ордон, а
добросовісним дар вати-
м ть мі рохвильов и.
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За останньою інформацією Головно о інформаційно-обчислювально о центр Києва, оплата ом нальних посл
жовтні становила майже 106 відсот ів
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Âîëîäèìèð ËÀÍÎÂÈÉ: “Ó ïîë³òèê³â ùå
íåìàº ðîçóì³ííÿ âñ³º¿ ãëèáèíè
ïðîáëåì óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè”
Е с-міністр е ономі и
У раїни Володимир Лано-
вий розповів "Хрещати "
про те, що фінансова
риза в У раїні має вн т-
рішнє походження, одна
подолати цю риз без
допомо и МВФ наша дер-
жава наразі не зможе.
Е сперт с мно онстат є:
е ономічні проблеми в
У раїні на ромадж валися
протя ом десятиріч, але
раїнсь і політи и й досі

не свідомлюють всієї їх-
ньої либини.

— Ó÷îðà ðàäà äèðåêòîð³â ÌÂÔ
íàäàëà Óêðà¿í³ êðåäèò íà ïîäîëàí-
íÿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè â ñóì³ 16
ì³ëüÿðä³â äîëàð³â. Íàñê³ëüêè ö³
êîøòè ïîòð³áí³ Óêðà¿í³, é ÷è íå
ìîãëè ìè ïîäîëàòè êðèçó âëàñíè-
ìè çóñèëëÿìè?

— Íèí³ â íàø³é êðà¿í³ ô³íàí-
ñîâà êðèçà, ÿêà âêëþ÷àº íåñòà÷ó
êðåäèòíèõ ðåñóðñ³â áàíê³â ³ íå-
ñòà÷ó âàëþòè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ïîòðåá ñóñï³ëüñòâà. Öÿ âàëþòíà
òà ô³íàíñîâî-êðåäèòíà êðèçà ìàº
âíóòð³øíº ïîõîäæåííÿ, òîìó ìî-
æåìî ãîâîðèòè, ùî ìîãëè á âè-
æèòè ó öèõ êðèçîâèõ óìîâàõ ³ áåç
ÌÂÔ, ÿêáè çàâ÷àñíî äîëàëè íå-
ãàòèâí³ ÿâèùà â íàø³é åêîíîì³-
ö³. Îäíàê öüîãî íå ñòàëîñÿ, òîìó
íèí³øí³é êðåäèò ÌÂÔ äëÿ Óêðà-
¿íè — öå áåç ïåðåá³ëüøåííÿ "ðÿ-
ò³âíå êîëî", ùî äîçâîëèòü íàì
ÿêîñü ïåðåêðèòè ïîïåðåäí³ íåäî-
ïðàöþâàííÿ. Õî÷à, íà ì³é ïî-
ãëÿä, ñóìà öüîãî êðåäèòó íàäçâè-
÷àéíî âåëèêà, òàêèõ âåëèêèõ ãðî-
øåé íàì íå òðåáà. Àäæå öå íå
ïîäàðóíîê, à ïîçèêà, ÿêó ïîòð³á-
íî áóäå â³äïðàöþâàòè òà ñïëàòè-
òè ç â³äïîâ³äíèì íàðàõóâàííÿì
â³äñîòê³â. ß íå äóìàþ, ùî çà 5 ðî-
ê³â ÍÁÓ çìîæå çàðîáèòè 17 ì³ëü-
ÿðä³â äîëàð³â, à ç â³äñîòêàìè öå
áóäå ìàéæå 20 ì³ëüÿðä³â, ùîá
â÷àñíî ïîâåðíóòè ïîçèêó ÌÂÔ.
À ÿêùî ìè ¿¿ â÷àñíî íå ïîâåðíå-
ìî — òî öå ñòàíå ñåðéîçíèì ïðî-
âàëîì äëÿ Óêðà¿íè. Òîæ ìè ðè-
çèêóºìî ïîòðàïèòè ó ñèòóàö³þ,
ñõîæó íà àðãåíòèíñüêó, êîëè àð-
ãåíòèíñüêèé ïåñî äåâàëüâóâàâ íà
1000 â³äñîòê³â âíàñë³äîê íåï³ä-
êð³ïëåíîñò³ ³íîçåìíîþ âàëþòîþ.
Çðîçóì³ëî, ùî òàêèé âàð³àíò íàñ
óñ³õ íå âëàøòîâóº. Òîìó, ùî ìåí-
øå ìè òåïåð â³çüìåìî, òî êðàùå
áóäå åêîíîì³ö³.

— Êðåäèò ÌÂÔ ïåðåäóñ³ì ñïðÿ-
ìîâàíèé íà ï³äòðèìêó áàíê³âñüêî¿
ñèñòåìè. À õòî ïîâåðòàòèìå öþ ïî-
çèêó: óêðà¿íñüê³ áàíêè ÷è ïëàòíè-
êè ïîäàòê³â?

— Áàíêè îòðèìóâàòèìóòü âà-
ëþòó â³ä Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ³
áóäóòü çîáîâ’ÿçàí³ ïîâåðíóòè éî-
ìó ö³ âàëþòí³ êîøòè. Òîìó ïåðå-
äà÷à ãðîøåé ÌÂÔ áàíêàì íå ïå-
ðåêëàäå êðåäèòíèé òÿãàð íà ïëå-
÷³ ïðîñòèõ ãðîìàäÿí. Ö³ ãðîø³ äà-
äóòü ìîæëèâ³ñòü óêðà¿íñüêèì
áàíêàì âèãðàòè ÷àñ. ÍÁÓ äîïî-
ìîæå áàíêàì ïîâåðíóòè çàêîð-
äîíí³ ïîçèêè ó íèí³øíüîìó ðî-
ö³ é íàäàñòü ùå äâà ðîêè íà òå,
ùîá âîíè çàðîáèëè ãðîøåé ³
çìîãëè ïîâåðíóòè êîøòè ñàìîìó
ÍÁÓ. Â³äïîâ³äíî, áàíêè áóäóòü
ö³ëêîì ó çìîç³ ïîâåðíóòè ÌÂÔ
ö³ ãðîø³, ÿêùî âîíè ïðîòÿãîì

íàñòóïíèõ äâîõ ðîê³â íàäàâàòè-
ìóòü ¿õ ó áîðã â³ò÷èçíÿíèì ï³ä-
ïðèºìñòâàì. Àëå ÿêùî ÍÁÓ ï³äå
³íøèì øëÿõîì ³ çàì³ñòü êðåäèòó-
âàííÿ óêðà¿íñüêèõ áàíê³â ³ ï³ä-
ïðèºìñòâ ïî÷íå ïðîäàâàòè äîëà-
ðè â³ä ÌÂÔ âèíÿòêîâî íà âàëþò-
íîìó ðèíêó äëÿ ï³äòðèìàííÿ êóð-
ñó, òî ìè ìàòèìåìî òàêó ñèòó-
àö³þ, êîëè â³ääàâàòè êðåäèò áó-
äå í³÷èì. ² òîä³ öå îçíà÷àòèìå,
ùî ÍÁÓ ïîòð³áíî áóäå çàðîáèòè
5—10 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â. À çàðî-
áèòü â³í ¿õ ñàìå íà íàñ, óêðà¿í-
ñüêèõ ãðîìàäÿíàõ, ÷åðåç íîâ³ êóð-
ñîâ³ êîëèâàííÿ ãðèâí³.

— À ÿêèé ðîçâèòîê ñèòóàö³¿
ïðîãíîçóºòå âè?

— Öå çàëåæàòèìå â³ä íàøî¿ ïî-
ë³òèêè é ñòðàòåã³¿: íàñê³ëüêè
êîíñòðóêòèâíîþ áóäå ïðîãðàìà
ðåôîðìóâàííÿ áàíê³âñüêîãî ñåê-
òîðó ³ íàñê³ëüêè åôåêòèâíîþ áó-
äå ïðîãðàìà ðîçâèòêó íàøîãî
âíóòð³øíüîãî âèðîáíèöòâà é åêñ-
ïîðòó. ßêùî Íàöáàíê ðîçïî÷àâ
ùîñü ðîáèòè äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ ðèí-
êó, öå ùå íå îçíà÷àº, ùî â³í âãà-
äàâ ïîòð³áíèé ð³âåíü. Áåç ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ïðîáëåìè ï³äéîìó â³ò÷èç-
íÿíîãî âèðîáíèöòâà é åêñïîðòó
åêîíîì³÷íó êðèçó â Óêðà¿í³ íå
ïîäîëàòè. Ï³äíÿòòÿ íàøîãî åêñ-
ïîðòó îçíà÷àº ìîäåðí³çàö³þ íà-
øèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî ïåðåâàæíî
âèðîáëÿþòü íåÿê³ñíèé òîâàð, ³
ïðîâåäåííÿ ðîçóìíî¿ âàëþòíî-

êóðñîâî¿ ïîë³òèêè. Íàðàç³ ÿñíî
îäíå: ÿêùî â³äáóäåòüñÿ ÷åðãîâà
ðåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³ — öå ïîâí³ñòþ
äîá’º íàøó åêîíîì³êó. Òîìó ùî
àäì³í³ñòðàòèâíî âñòàíîâèòè
îïòèìàëüíèé êóðñ âàëþòè íå-
ìîæëèâî. Äóìàþ, ùî íàâïàêè —
ç ÷àñîì âèíèêíå ïîòðåáà ïðîâåñ-
òè äåâàëüâàö³þ ãðèâí³ äëÿ òîãî,
ùîá ñòèìóëþâàòè åêñïîðò.

— Ùî ñïðè÷èíèëî ð³çêå çðîñ-
òàííÿ äîëàðà îñòàíí³ì ÷àñîì?

— Ìàêðîåêîíîì³÷í³ ïðîðàõóí-
êè óðÿäó ³ Íàöáàíêó. ÍÁÓ â 2007
ðîö³ âèïóñòèâ â îá³ã íàäëèøêî-
âó ê³ëüê³ñòü ãðèâí³. Ìè ïàì’ÿòà-
ºìî, ùî íàäàâàëè ìàñøòàáí³
ñïîæèâ÷³ òà ³ïîòå÷í³ êðåäèòè.
Êðåäèòè, ùî ñïðÿìîâàí³ â ñïî-
æèâ÷ó ñôåðó, çðîñëè âäâ³÷³, òîä³
ÿê êðåäèòóâàííÿ ïðîìèñëîâîãî
âèðîáíèöòâà çá³ëüøèëîñÿ ëèøå â
0,5 ðàçó. Öÿ íåïðîäóìàíà ìàê-
ðîåêîíîì³÷íà ïîë³òèêà ÍÁÓ
ñïðè÷èíèëà çðîñòàííÿ ³íôëÿö³¿
â êðà¿í³. Ùîá ïîäîëàòè ¿¿, óðÿä
Òèìîøåíêî ðàçîì ³ç ÍÁÓ öüîãî
ðîêó âèð³øèëè ñêîðîòèòè ãðèâ-
íåâó ìàñó â Óêðà¿í³. ÍÁÓ ïî÷àâ
àêòèâíî çàáèðàòè ãðîø³ ç åêîíî-
ì³êè øëÿõîì ðîçì³ùåííÿ áàíê³â-
ñüêèõ êðåäèòíèõ çàñîá³â ó äåïî-
çèòàõ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó. Òà-
êèì ÷èíîì, ÍÁÓ çàáðàâ íà ñâî¿
äåïîçèòè äåñÿòêè ì³ëüÿðä³â ãðè-
âåíü. Ùî ñòàëîñÿ ï³ñëÿ ö³º¿ îïå-
ðàö³¿? Ãðèâí³ â Óêðà¿í³ ïî÷àëî

íå âèñòà÷àòè íàâ³òü äëÿ ðîçðà-
õóíê³â âñåðåäèí³ êðà¿íè. Â³äïî-
â³äíî, áàíêè ³ ëþäè ïî÷àëè ïðî-
äàâàòè ñâî¿ äîëàðè äëÿ òîãî, ùîá
ìàòè ãðèâíþ. Ñòàëîñÿ òàê, ùî íà
âàëþòíîìó ðèíêó âèÿâèâñÿ íàä-
ëèøîê âàëþòè — âñ³ ïðàãíóëè
ïðîäàòè ¿¿ ³ í³õòî íå êóïóâàâ. Òîæ
ó ÍÁÓ âèð³øèëè, ùî ñèòóàö³ÿ
éäå äî íàäëèøêó âàëþòè é ïî-
òð³áíî âàëþòó çíåö³íþâàòè. Îä-
íàê óðÿä ³ Íàöáàíê ïðîðàõóâà-
ëèñü: âàëþòà ï³øëà ç êðà¿íè. ²í-
âåñòèö³¿ òåæ çóïèíèëèñÿ, áî í³-
õòî ç çàðóá³æíèõ ïàðòíåð³â ³íâåñ-
òèö³é ó êðà¿íó íå äàº, ÿêùî äî-
âîäèòüñÿ ïðîäàâàòè äîëàðè ïî
4,5 ãðèâí³. Êðåäèòè òà ³íîçåìí³
íàäõîäæåííÿ ïðèïèíèëèñÿ. Äî
òîãî æ ÷åðåç öþ ïîìèëêó íå ëè-
øå äîëàðè ï³øëè ç Óêðà¿íè, à é
çð³ñ ³ìïîðò, áî ñòàëî âèã³äíî
ïðîäàâàòè ó íàñ òîâàðè, à ïîò³ì
êóïóâàòè äîëàðè. Ïðè÷îìó ³ì-
ïîðò âèð³ñ íà òë³ çíèæåííÿ åêñ-
ïîðòó. Òîìó òåïåð ìè çìóøåí³
âèïðàâëÿòè ö³ ïîìèëêè çà ðàõó-
íîê çîâí³øí³õ çàïîçè÷åíü.

— Âè íåùîäàâíî êàçàëè, ùî ó
íàñ íå âñå ãàðàçä ³ç çîëîòîâàëþò-
íèìè ðåçåðâàìè Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó?

— ß íå âîëîä³þ ïîâíîþ ³íôîð-
ìàö³ºþ, àëå º äåÿê³ â³äîìîñò³, ùî
íå âñ³ âàëþòí³ çàïàñè Íàö³îíàëü-
íîãî áàíêó Óêðà¿íè ïåðåáóâàþòü
ó âàëþòí³é ôîðì³, â òàê³é, ùîá ¿õ

ìîæíà áóëî âæå íèí³ çàïóñòèòè
íà ì³æáàíê³âñüêèé ðèíîê. Çîê-
ðåìà ìåíå çäèâóâàëî, ùî ñåðåä
óìîâ ÌÂÔ Óêðà¿í³ º é òàêà, ùîá
Íàöáàíê óòðèìóâàâñÿ â³ä çíè-
æåííÿ ñâî¿õ çîëîòîâàëþòíèõ ðå-
çåðâ³â ³ âèõîäèâ íà ðèíîê ç ³íòåð-
âåíö³ÿìè ëèøå ó âèíÿòêîâèõ âè-
ïàäêàõ. Çâ³äñè ÿ ïðèïóñòèâ, ùî,
ìîæëèâî, Íàöáàíê çàáàãàòî
âêëàâ ó ö³íí³ ïàïåðè ³íøèõ äåð-
æàâ ç ìåòîþ çàðîáèòè, à íèí³ íå
ïëàíóº îäåðæàòè â³ä òèõ ïàïåð³â
ñò³ëüêè, ñê³ëüêè áóëî îãîëîøåíî
íîì³íàëüíî ïðî îáñÿã çîëîòîâà-
ëþòíèõ çàïàñ³â.

— Òî õòî çðåøòîþ ìàº â³äïîâ³ñ-
òè çà òå, ùî ñòàëîñÿ?

— Òàêèõ ³íñòàíö³é äâ³ — óðÿä òà
ÍÁÓ. Çîêðåìà óðÿä áà÷èâ, ùî
ì³æíàðîäíà òîðã³âëÿ ðîçâèâàºòü-
ñÿ íåãàòèâíî, àëå íå âæèâ ïîòð³á-
íèõ çàõîä³â. Ùå ìîæíà áóëî çà-
ïîá³ãòè ö³é êðèç³ óðÿäîâèìè çàñî-
áàìè: ïîäàòêîâèìè, ìèòíèìè,
êðåäèòíèìè, ñòèìóëþâàííÿì åêñ-
ïîðòó. Âîäíî÷àñ ìîæíà áóëî òà-
êîæ çàïîá³ãòè êðèç³ é çàñîáàìè
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó. Ïðîòå Íàö-
áàíê ìîâ÷êè ñïîñòåð³ãàâ çà íåäî-
ñòàòí³ìè ä³ÿìè óðÿäó, ñïîñòåð³ãàâ,
ÿê åêñïîðò â³äñòàº â³ä ³ìïîðòó ³ íå
ðåêîìåíäóâàâ óðÿäîâ³ âêðàé ïî-
òð³áíèõ âàëþòíî-êóðñîâèõ ³í³ö³-
àòèâ. Îäíàê íèí³ íåìàº ñåíñó êî-
ãîñü ³ç íèõ çâèíóâà÷óâàòè á³ëüøå
àáî ìåíøå: îáèäâà íå áà÷èëè çà-
ãðîçè é íå óáåçïå÷èëè íàñ.

— Ùî òðåáà çðîáèòè, àáè ïîäî-
ëàòè åêîíîì³÷íó êðèçó â Óêðà¿í³?

— Íàì òðåáà çä³éñíèòè íàðåø-
ò³ ðåôîðìè, ñòðóêòóðí³ çì³íè, çà-
ïðîâàäèòè ðèíêîâ³ â³äíîñèíè.
Çàïóñòèòè ³íâåñòèö³éíèé ìåõà-
í³çì, ñòâîðèòè óìîâè äëÿ òîãî,
ùîá íàø³ îòðèìóâà÷³ ³íâåñòèö³é
áóëè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ íà
ñâ³òîâèõ ðèíêàõ, çíèçèòè ïîäàò-
êè. Çàáåçïå÷èòè ñïðàâä³ â³ëüíèé
ðóõ ³íîçåìíî¿ âàëþòè, à íå ç òà-
êèìè îáìåæåííÿìè, ÿê íèí³, êî-
ëè í³õòî íå õî÷å ïðèõîäèòè â
åêîíîì³êó Óêðà¿íè. Çðåøòîþ,
ìè ìàºìî êîíêóðóâàòè íà ñâ³òî-
âîìó ³íâåñòèö³éíîìó ðèíêó íà
ð³âíèõ, ÿê ³íø³ êðà¿íè, à íå ëè-
øå ïåðåäàþ÷è íàø³ àêòèâè. Ðî-
ñ³ÿ îòðèìóº 50 —40 ì³ëüÿðä³â ³í-
âåñòèö³é, Êèòàé — 200 ì³ëüÿðä³â.
Ôðàíö³ÿ 60 ì³ëüÿðä³â îòðèìóº
³íâåñòèö³é â ºâðî ³ â äîëàðàõ. À
ìè ëèøå òîä³ îòðèìóºìî ³íâåñ-
òèö³¿ ç-çà êîðäîíó, êîëè ïðîäà-
ºìî ñâî¿ àêòèâè. Âîäíî÷àñ í³õòî
íå ïðèõîäèòü äî íàñ, ùîá ïðè-
äáàòè ï³äïðèºìñòâà. Ïðîáëåìè â
íàø³é åêîíîì³ö³ íàãðîìàäæóâà-
ëèñÿ äåñÿòèë³òòÿìè. À ðîçóì³í-
íÿ øëÿõ³â ¿õíüîãî ïîäîëàííÿ ùå
é äîñ³ íåìàº. ß âåäó ìîâó ïðî
ëîã³êó ñòàíîâëåííÿ åêîíîì³êè â
Óêðà¿í³ ÿê ïðèâàòíî¿, êîíêó-
ðåíòíî¿, ñâ³òîâî¿. Íàðàç³ í³÷îãî
òàêîãî â íàñ íåìàº. Ïîêè ùî º
ëèøå ðîçóì³ííÿ ïîòðåáè ðîçâ’ÿ-
çàííÿ áîðãîâèõ âàëþòíèõ ïðîá-
ëåì. Ùîïðàâäà, öå âæå ïåâíèé
ïðîãðåñ, áî ùå ì³ñÿöü òîìó íà-
â³òü öüîãî ðîçóì³ííÿ ó êåð³âíèö-
òâà Óêðà¿íè íå áóëî. Ïîë³òèêè
çàâîðóøèëèñÿ ëèøå òîä³, êîëè
ç÷èíèëàñÿ ïàí³êà. Îäíàê ùå é
íèí³ ðîçóì³ííÿ âñ³º¿ ãëèáèíè
ïðîáëåì óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè â
íèõ íåìàº

Розмовляла Юлія КОМАРОВА,
"Хрещати "
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Ãóáà íå äóðà
Äåïóòàòà â³ä ÁÞÒ Áîãäàíà Ãóáñüêîãî çâèíóâà÷óþòü ó ðîçêðàäàíí³ äåñÿòê³â òèñÿ÷
ãåêòàð³â çåìåëü Êè¿âùèíè
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Президент У раїни
Ві тор Ющен о дор чив
Генеральном про рор
Оле сандр Медведь
силами центрально о апа-
рат в десятиденний тер-
мін здійснити перевір
фа тів про діяльність ор-
анізовано о злочинно о
р повання. Деп тат Ки-

ївсь ої облради Володи-
мир Федосєєв оприлюд-
нив інформацію про діяль-
ність на Київщині ор ані-
зовано о злочинно о р -
повання під ерівництвом
деп тата від БЮТ Бо дана
Г бсь о о.

Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ îáëðàäè Âî-
ëîäèìèð Ôåäîñººâ ïî³íôîðìóâàâ
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà
Þùåíêà ïðî ä³ÿëüí³ñòü íà Êè¿â-
ùèí³ îðãàí³çîâàíîãî çëî÷èííîãî
óãðóïîâàííÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì
äåïóòàòà â³ä ÁÞÒ Áîãäàíà Ãóá-
ñüêîãî. Çà äàíèìè ïàíà Ôåäîñº-
ºâà, óãðóïîâàííÿ çàéìàºòüñÿ
çäèðíèöòâîì, ðåéäåðñüêèìè çà-
õîïëåííÿìè óïðàâë³íü çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â, ï³äðîáêîþ äåðæàâíèõ
àêò³â íà çåìëþ òà ³íøèìè çëî÷è-
íàìè. Ïðè÷îìó, ÿê ïîâ³äîìèâ
ïàí Ôåäîñººâ, ïðèêðèâàþ÷èñü
äåïóòàòñüêèì ìàíäàòîì, ïàí Ãóá-
ñüêèé ïî÷óâàºòüñÿ áåçêàðíèì —
÷ëåíè óãðóïîâàííÿ ïîãðîæóþòü
âáèâñòâîì òà ðîçïðàâàìè äåïóòà-
òàì, ñâ³äêàì òà ÷èíîâíèêàì, ÿê³
íå âèêîíóþòü ¿õí³õ íàêàç³â ³ çà-
âàæàþòü çëî÷èííèì ä³ÿì. Äåïó-
òàò îáëðàäè çàïåâíèâ Ïðåçèäåí-
òà, ùî çà êîæíèì ³ç íàâåäåíèõ
ôàêò³â ìîæå îñîáèñòî äàòè ñâ³ä-
÷åííÿ òà äîêóìåíòàëüí³ ï³ä-
òâåðäæåííÿ. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
Â³êòîð Þùåíêî äîðó÷èâ Ãåíå-
ðàëüíîìó ïðîêóðîðó Îëåêñàíäðó
Ìåäâåäüêó ñèëàìè öåíòðàëüíîãî
àïàðàòó â äåñÿòèäåííèé òåðì³í
çä³éñíèòè ïåðåâ³ðêó ôàêò³â.

Ïðî òå, ùî Áîãäàí Ãóáñüêèé íå-
çàêîííî çàâîëîä³â òèñÿ÷àìè ãåê-

òàð³â çåìë³, âæå íåîäíîðàçîâî ïè-
ñàëà ïðåñà. ßê êîëèñü æàðòóâàëà ó
ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì “Õðå-
ùàòèêà” àäâîêàò Òåòÿíà Ìîíòÿí,
â Óêðà¿í³ º äâà âèäè çåìåëü —
“çåìë³ Ãóáñüêîãî” òà “çåìë³ íå
Ãóáñüêîãî”. Ïðîòå äîñ³ íàðîäíîìó
äåïóòàòó ç “ïðîâëàäíîãî” ÁÞÒ âñå
öå íå çàâàæàëî. Ìîæëèâî, íèí³,
êîëè ñïðàâà ä³éøëà äî Ïðåçèäåí-
òà, ìîæíà î÷³êóâàòè íà ñì³ëèâ³øó
ðåàêö³þ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.

“Ôàêòè çëîâæèâàíü ³ç çåìåëü-
íèìè ðåñóðñàìè â îáëàñò³ ñïðàâ-
ä³ ìàþòü ì³ñöå, ³ äî öüîãî ïðè-
÷åòí³ äåïóòàòè â³ä ÁÞÒ, àäæå ñà-
ìå öÿ ïîë³òè÷íà ñèëà ìàº á³ëü-
ø³ñòü ó îáëàñí³é ðàä³”,— ðîçïî-
â³â “Õðåùàòèêó” êîëèøí³é î÷³ëü-
íèê Êè¿âùèíè ªâãåí Æîâòÿê.
Ïðîòå, íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, äî-
âåñòè ïðè÷åòí³ñòü îñîáèñòî Áîã-
äàíà Ãóáñüêîãî àáî ëþäåé ç éî-
ãî êîìàíäè äî îáîðóäîê ³ç çåì-
ëåþ áóäå íåïðîñòî. “Ï³ä ÷àñ âè-
ä³ëåííÿ êîíêðåòíèõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê ïð³çâèùà â³äîìèõ ïîë³òè-
ê³â, ÿê ïðàâèëî, â³äñóòí³. Äëÿ
öüîãî ñïåö³àëüíî ñòâîðþâàëè òî-
âàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ, ñàäîâ³ òîâàðèñòâà,
îôîðìëÿëè âèä³ëåííÿ ïåâíîãî çå-
ìåëüíîãî ìàñèâó ï³ä îñîáèñò³ ñå-
ëÿíñüê³ ãîñïîäàðñòâà íà ï³äñòàâ-
íèõ îñ³á. Ïðî ìàñøòàáè çëîâæè-

âàíü ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî ëèøå
çà 15 ì³ñÿö³â, êîëè ÿ êåðóâàâ îá-
ëàñòþ, áóëî ñêàñîâàíî ð³øåííÿ
ïðî âèä³ëåííÿ 12 òèñÿ÷ ãåêòàð³â

çåìë³”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ïàí Æîâòÿê.

Ç’ÿñóâàòè òî÷êó çîðó ãîëîâíîãî
ô³ãóðàíòà ñêàíäàëó — Áîãäàíà Ãóá-

ñüêîãî — âèäàííþ â÷îðà íå âäàëî-
ñÿ. ßê ïîÿñíèâ éîãî ïðåñ-ñåêðåòàð,
ïîë³òèê êîìåíòóâàòè çâèíóâà÷åííÿ
áàæàííÿ íå ìàº

Ñàíäåé ÀÄÅËÀÄÆÀ: “ß íå äîçâîëþ 
ñïåêóëþâàòè íà á³ä³ ïîñòðàæäàëèõ
â³ä ô³íàíñîâî¿ êðèçè òà çàêëèêàþ
ùîäíÿ ìîëèòèñÿ çà ¿õí³é äîáðîáóò”

— ß çàñóäæóþ ä³¿ äåÿêèõ ïî-
ë³òèê³â ó ïðàãíåíí³ çàðîáèòè
ïîë³òè÷í³ áàëè íà á³ä³ ïðîñòèõ
ëþäåé. Ïðîòÿãîì îñòàííüîãî
ì³ñÿöÿ âñ³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ïåðåïîâíåí³ ïîâ³äîì-

ëåííÿìè ïðî êðàõ ã³ãàíò³â ô³-
íàíñîâîãî ðèíêó, à òàêîæ ñâ³-
òîâèõ áàíê³â ³ ô³íàíñîâèõ óñòà-
íîâ ïðîâ³äíèõ êðà¿í ªâðîïè é
Àìåðèêè,— ñêàçàâ Ñàíäåé Àäå-
ëàäæà.

Â³í àêöåíòóâàâ íà òîìó, ùî öå
ëèõî íå îá³éøëî ñòîðîíîþ é
Óêðà¿íó. Ïàðàë³çóâàëî íå ò³ëüêè
ïîë³òèêó, à é åêîíîì³êó íàøî¿
êðà¿íè.

— Íà æàëü, áàãàòî êîìïàí³é òà
¿õí³ êë³ºíòè ñòàëè æåðòâîþ ñâ³-
òîâî¿ êðèçè. Ñåðåä íèõ º é ïî-
âàæí³ áóä³âåëüí³ îðãàí³çàö³¿, áàí-
êè, çâ³äêè ëþäè ñüîãîäí³ íå ìî-
æóòü çàáðàòè ñâî¿ âíåñêè, çîêðå-
ìà “Êèíãñ Êåï³òàë”. Ãîðå, ùî
îáðóøèëîñÿ íà íàñ, çâè÷àéíî æ,
çà÷åïèëî ³ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè. Ñå-
ðåä íèõ º é â³ðóþ÷³ ëþäè, ÿê³ íà-

ëåæàòü äî ð³çíèõ ðåë³ã³éíèõ êîí-
ôåñ³é: ïðàâîñëàâí³, êàòîëèêè ³,
çîêðåìà ïàðàô³ÿíè “Ïîñîëüñòâà
Áîæîãî”. Õî÷à öå é ñóìíî âèçíà-
âàòè, àëå çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ïàðà-
ô³ÿí íàøî¿ öåðêâè òàêîæ íå
çìîãëà âáåðåãòèñÿ â³ä ö³º¿ êðèçè.
ß âïåâíåíèé, ùî, ïîïðè åêîíî-
ì³÷íó ³ ïîë³òè÷íó êðèçó, ÿêà îõî-
ïèëà óêðà¿íö³â, í³ â êîãî, à òèì
ïà÷å ó ïîë³òèê³â, íåìàº ìîðàëü-
íîãî ïðàâà ñïåêóëþâàòè íà á³ä³
ëþäåé. Ìè íå ïîâèíí³ ïðèïóñòè-
òèñÿ ïîë³òè÷íî¿ ñïåêóëÿö³¿, ñïðÿ-
ìîâàíî¿ íà çàðîáëÿííÿ áàë³â ó

âëàñíèõ ïîë³òêàìïàí³ÿõ. Òàê³
â÷èíêè, ââàæàþ, ñë³ä íå ò³ëüêè
çàñóäæóâàòè, à é âèêîð³íþâàòè.
Ç³ ñâîãî áîêó, ìè ðîáèòèìåìî âñå
ìîæëèâå äëÿ çàõèñòó ³íòåðåñ³â íà-
øèõ ïàðàô³ÿí, à òàêîæ ³íøèõ
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ÿê³ çâåðíóòü-
ñÿ äî íàñ. ×àñ êðèçè — öå ÷àñ ìî-
ëèòâè ³ ïîøóêó Áîæî¿ äîïîìîãè
ó òÿæêèé äëÿ âñ³õ ÷àñ. Ìè ÿê
öåðêâà ìîëèìîñÿ ùîäíÿ çà øâèä-
êå âðåãóëþâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ òà
åêîíîì³÷íî¿ êðèç ³ â³äíîâëåííÿ
äîáðîáóòó âñ³õ ãðîìàäÿí Óêðà-
¿íè

Каж ть, що в У раїні є два види земель — “землі Г бсь о о” та “землі не Г бсь о о”

— Чим саме займається злочинна р па Бо дана Г бсь о о?
— Вона займається рейдерством, рейдерсь ими ата ами, привласнен-

ням землі, підроб ою до ментів. Тобто всім тим, чим займається звичай-
не римінальне р повання. Вони не з пиняються ні перед чим. Напри-
лад, перед побиттям ж рналістів. Уже пор шено римінальн справ —ж р-
наліст, я що я не помиляюся, йо о прізвище Бич ов, я ий вів розслід ван-
ня щодо пана Г бсь о о, б в жорсто о побитий і потрапив до лі арні.

— Хто входить до р повання?
—Входять деп тати різних рад, від обласної до Верховної. Напри лад, де-

п тат обласної ради Сер ій Ситни ов із фра ції БЮТ. Він права р а Бо дана
Г бсь о о і водночас олова земельної омісії Київсь ої обласної ради. Та ож
це Оле сандр Капітонов, я ий нині знаходиться в розш . Він ерівни зло-
чинно о р повання, я е займалося справами Г бсь о о — рейдерсь ими
захопленнями для ньо о: Чер асиобл аз, Кременч ць ий завод, Одесь ий
припортовий. За алом банді є чимало осіб, я і мають римінальне мин ле.

— Що можна с азати про обся и розбою? На я с м це може
“потя ти”?
— Це жахливі втрати для держави. Напри лад, земельні питання. Це що-

найменше 40 тисяч е тарів землі. На сьо одні переб ває розш о-
лишній ерівни одно о з районних держ омземів Київсь ій області —Мо-
ильний. Він особисто підписав Г бсь ом 270 е тарів землі за фі тивни-
ми а тами в селищі Козин. Коли порах вати — це майже мільярд доларів.

— Що робитимете, я що римінальн справ проти Г бсь о о не
б де пор шено? Не боїтеся помсти?
— Г бсь ий мені вже по рож вав телефонних розмовах, і щодо цьо-

о пор шено римінальн справ в Генеральній Про рат рі. Але я осо-
бисто Г бсь о о і йо о бандитів не боюся. Сподіваюся, що в державі є
за он і сл жби, я і цими питаннями повинні займатися. Я ціл ом по ла-
даюся на Бо а, на держав і не відст плюся від своїх моральних принци-
пів.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

“Õðåùàòèê” çâåðíóâñÿ äî Âîëîäèìèðà Ôåäîñººâà ç ïðîõàííÿì ïðîêîìåíòóâàòè 
éîãî â÷îðàøíº çâåðíåííÿ äî Ïðåçèäåíòà

Ïåòðî ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора старший пастор “Посольства Божо о” Сандей
Аделаджа за ли ав сіх раїнсь их політи ів допома-
ати всіма силами постраждалим від не ативних тен-
денцій фінансово о рин та не айно припинити б дь-
я і політичні спе ляції на людсь ом орі.
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НН ОО ВВ ИИ НН ИИ

“Óêðñïèðò” çóïèíèòü 
âèðîáíèöòâî

Ó÷îðà ðàäíèê ãîëîâè “Óêðñïèðòó” ç ïè-
òàíü ìàðêåòèíãó Ïåòðî Áîéêî çàÿâèâ, ùî
Ðàäà äèðåêòîð³â Äåðæàâíîãî êîíöåðíó ñïèð-
òîâî¿ òà ë³êåðî-ãîð³ë÷àíî¿ ïðîìèñëîâîñò³
“Óêðñïèðò” ìàº íàì³ð ïðèïèíèòè âèðîáíèö-
òâî íà 15—20 ñïèðòîâèõ çàâîäàõ êîíöåðíó â
2009 ðîö³.

“Ïîêè ùî éäåòüñÿ ïðî 15—20 çàâîä³â, ÿê³
íà ñüîãîäí³ íå ìàþòü ðèíêó çáóòó ïðîäóê-
ö³¿”,— ñêàçàâ â³í.

Ïåòðî Áîéêî óòî÷íèâ, ùî íèí³ êîíöåðí
ïåðåðàõîâóº áàëàíñè ï³äïðèºìñòâ ³ âåäå ïå-
ðåãîâîðè ç ïîñò³éíèìè ñïîæèâà÷àìè.

Çà éîãî ñëîâàìè, âèõîäÿ÷è ç ï³äòâåðäæå-
íèõ çàìîâëåíü íà ñïèðò, Ðàäà äèðåêòîð³â
äî ê³íöÿ ëèñòîïàäà, àáî íà ïî÷àòêó ãðóä-
íÿ, ïëàíóº óõâàëèòè ð³øåííÿ ùîäî çàâî-
ä³â, ÿê³ â 2009 ðîö³ ïðèçóïèíÿòü âèðîá-
íèöòâî.

Áîéêî çàçíà÷èâ, ùî ê³ëüê³ñòü çàâîä³â çà-
ëåæàòèìå â³ä îáñÿã³â çàìîâëåíü íà õàð÷î-
âèé ñïèðò, à ïåðåäáà÷óâàíà â äàíèé ìî-
ìåíò ê³ëüê³ñòü çàâîä³â ìîæå çì³íèòèñÿ â
ìàéáóòíüîìó — ÿê çá³ëüøèòèñÿ, òàê ³ çìåí-
øèòèñÿ.

Ó ñ³÷í³-÷åðâí³ “Óêðñïèðò” óæå ñêîðîòèâ
âèðîáíèöòâî ñïèðòó íà 8 % àáî1,1 ìëí äåê.
äî 12,71 ìëí äåê., ñêîðîòèâøè îáñÿã òî-
âàðíî¿ ïðîäóêö³¿ â ïîð³âíÿíèõ ö³íàõ íà 6,7
% àáî 50 ìëí ãðèâåíü äî 690 ìëí ãðèâåíü.

2007 ð³ê ñïèðòîâ³ çàâîäè êîíöåðíó çàê³í-
÷èëè ç ïðèáóòêîì ó 9 ìëí ãðèâåíü.

Äî ñêëàäó “Óêðñïèðòó” âõîäèëè 8 îáëàñ-
íèõ äåðæàâíèõ îá’ºäíàíü ñïèðòîâî¿ òà ë³êå-
ðî-ãîð³ë÷àíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, 76 äåðæàâíèõ
ñïèðòîâèõ çàâîä³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü 95 %
âèðîáíèöòâà ñïèðòó â Óêðà¿í³

Çîëîòîâàëþòí³ 
çàïàñè ÍÁÓ 
çìåíøóþòüñÿ

Ó÷îðà Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè îïðè-
ëþäíèâ äàí³ ïðî äèíàì³êó çîëîòîâàëþòíèõ
çàïàñ³â ÍÁÓ ïðîòÿãîì æîâòíÿ ì³ñÿöÿ. Òàê,
çã³äíî ç ï³äðàõóíêàìè ÍÁÓ, â ìèíóëîìó
ì³ñÿö³ çîëîòîâàëþòí³ ðåçåðâè Íàö³îíàëü-
íîãî áàíêó çà îïåðàòèâíèìè äàíèìè çìåí-
øèëèñÿ íà 14,9 %, àáî íà 5 605,42 ìëí äî-
ëàð³â, ñêëàâøè íà 31 æîâòíÿ 31 923,18 ìëí
äîëàð³â.

Ñàëüäî ³íòåðâåíö³é ÍÁÓ íà ì³æáàíê³âñüêî-
ìó âàëþòíîìó ðèíêó â æîâòí³ áóëî â³ä’ºì-
íèì ³ ñòàíîâèëî — 4 114,8 ìëí äîëàð³â.

Ç ïî÷àòêó 2008 ðîêó (â ñ³÷í³-æîâòí³) çîëî-
òîâàëþòí³ ðåçåðâè ÍÁÓ çìåíøèëèñÿ íà
1,7 %, àáî íà 538,94 ìëí äîëàð³â ç
32 462,12 ìëí äîëàð³â

Êðèçà âïëèíóëà 
íà 80 % óêðà¿íñüêèõ
êîìïàí³é

Ó÷îðà êåð³âíèé ïàðòíåð Ernst & Young â
Óêðà¿í³ Îëåêñ³é Êðåäèñîâ çàÿâèâ, ùî ÷åðåç
ô³íàíñîâó êðèçó âæå ïîñòðàæäàëî ìàéæå
80 % óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é.

Çà éîãî ñëîâàìè, ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ
“Âïëèâ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè íà óêðà¿íñüê³
êîìïàí³¿”, ïðîâåäåíîãî êîìïàí³ºþ Ernst &
Young, ïðèáëèçíî 80 % êîìïàí³é-ó÷àñíèöü
îïèòóâàííÿ (âçÿëè ó÷àñòü 143 ïðîâ³äí³ íà-
ö³îíàëüí³ òà çàðóá³æí³ êîìïàí³¿, ÿê³ ïðàöþ-
þòü â Óêðà¿í³) ï³äòâåðäèëè, ùî ¿õí³é á³çíåñ
óæå â³ä÷óâàº íà ñîá³ âïëèâ åêîíîì³÷íîãî
ñïàäó.

Â³í çàçíà÷èâ, ùî º òðè îñíîâíèõ ñåêòî-
ðè óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè, íà ÿê³ åêîíîì³÷-
íà êðèçà âïëèâàº â äàíèé ìîìåíò íàéá³ëü-
øå: ô³íàíñîâ³ ïîñëóãè (òàê ââàæàþòü 74 %
ðåñïîíäåíò³â), íåðóõîì³ñòü òà áóä³âíèöòâî
(72 %), ìåòàëóðã³ÿ òà âèäîáóâíà ïðîìèñëî-
â³ñòü (70 %).

Çà ñëîâàìè Î. Êðåäèñîâà, â 2009 ðîö³ íà-
ñë³äêè êðèçè â³ä÷óþòü ò³ æ ãàëóç³, îäíàê
íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàº ãàëóçü íåðóõîìîñò³
òà áóä³âíèöòâà (òàê ââàæàþòü 70 % ðåñïîí-
äåíò³â)

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Ó Êèºâ³ çíèêíóòü 
ñåêîíä õåíäè
Íîøåíèé îäÿã ïðîäàâàòèìóòü íå íà ðèíêàõ, à â áóòèêàõ

Уряд о олосив
війн дешевом
одя

²äåþ âïîðÿäêóâàòè òîðã³â-
ëþ ñåêîíä õåíäîì óðÿäîâö³
âèíîøóþòü äàâíî. À ïðîòÿ-
ãîì îñòàíí³õ ì³ñÿö³â Ì³í³ñ-
òåðñòâî åêîíîì³êè ðåòåëüíî
ãîòóâàëî ïðîåêò ïîñòàíîâè
ïðî çàáîðîíó ³ìïîðòó ñèðî-
âèíè â êðà¿íó. Äíÿìè æ óðÿä
ùå á³ëüøå íàáëèçèâñÿ äî
çä³éñíåííÿ çàäóìó ÷èíîâíè-
ê³â, çàòâåðäèâøè â³äïîâ³ä-
íèé ïðîåêò ïîñòàíîâè.

Íà äóìêó ÷èíîâíèê³â, çà-
áîðîíà ³ìïîðòó ñèðîâèíè,
ùî áóëà ó âèêîðèñòàíí³, çà-
õèñòèòü âíóòð³øí³é ðèíîê
ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Àäæå
çà äàíèìè Ì³íåêîíîì³êè îá-
ñÿãè ñåêîíä õåíäó ïîñò³éíî
çðîñòàþòü: ó 2006 ðîö³ â
Óêðà¿íó ââåçåíî 106,8 ò îäÿ-
ãó, â 2007-ìó — 1025 ò, à çà
ï’ÿòü ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðî-
êó — ìàéæå 650 ò.

Îäíàê, çà ñëîâàìè ìàðêå-
òîëîã³â, îô³ö³éíà ñòàòèñòèêà
íå â³äîáðàæàº ðåàëüíèõ îá-
ñÿã³â òàêîãî ³ìïîðòó, îñê³ëü-
êè çà ðåàëüíî¿ ºìíîñò³ öüî-
ãî ðèíêó â $ 5 ìëðä, â³í äå-
êëàðóº ëèøå $ 1 ìëðä. À
âò³ì, ò³íüîâèé ñåãìåíò ìîæå

áóòè ùå á³ëüøèì, ñòâåðäæó-
þòü âîíè.

Òàêèì ÷èíîì ïîâç äåðæàâ-
íèé áþäæåò ïðîõîäÿòü çíà÷í³
êîøòè (ïðèáëèçíî $ 200 ìëí
ùîð³÷íî. — “Õðåùàòèê”),
àäæå ñåêîíä õåíä òà ãóìàí³-
òàðíó äîïîìîãó, ùî ¿õ ââîçÿòü
â Óêðà¿íó, íå îïîäàòêîâóþòü-
ñÿ, à çàïðîâàäèòè ìèòî íà òà-
êèé òîâàð Óêðà¿íà ÿê ÷ëåí
ÑÎÒ íå ìîæå.

Çà ñëîâàìè æ ì³í³ñòðà åêî-
íîì³êè Áîãäàíà Äàíèëèøè-
íà, îêð³ì äåò³í³çàö³¿ ðèíêó
ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ é áî-
ðîòüáè ç êîíòðàáàíäîþ, çãà-
äàíà çàáîðîíà ñïðè÷èíåíà é
òèì, ùî íåìàº íàëåæíîãî
êîíòðîëþ çà ÿê³ñòþ òîâàðó,
ÿêèé ââîçÿòü â Óêðà¿íó, îñ-
ê³ëüêè ÷èíí³ çàêîíè íå ïå-
ðåäáà÷àþòü îáîâ’ÿçêîâî¿ ñåð-
òèô³êàö³¿ ñåêîíä õåíäó. À
â³äïîâ³äíî, íåìàº æîäíî¿ ãà-
ðàíò³¿, áåçïå÷íîñò³ òàêî¿ ïðî-
äóêö³¿.

Непотріб
пере оч є
на прилав и
б ти ів

Îäíàê, íà äóìêó åêñïåðò³â,
çàáîðîíà ³ìïîðòó ñåêîíä õåí-

äó íå ðîçâ’ÿæå âñ³õ ïðîáëåì
â³ò÷èçíÿíî¿ ëåãêî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³ é ïåðåôîðìàòóº ðèíîê
íà êîðèñòü íå óêðà¿íñüêèõ
ï³äïðèºìñòâ, à äèëåð³â ³ç Òó-
ðå÷÷èíè òà Êèòàþ. Çîêðåìà,
çà ñëîâàìè êåðóþ÷îãî ïàðò-
íåðà êîìïàí³¿ “Òð³àðõ” Îëåê-
ñàíäðà Íîãà÷åâñüêîãî, çãàäà-
íå ð³øåííÿ ïðîëîá³éîâàíå
óêðà¿íñüêèìè ï³äïðèºìñòâà-
ìè ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ é
çóìîâëåíå áàæàííÿì îòðèìó-
âàòè ùå á³ëüø³ ïðèáóòêè ¿õ-
í³ìè âëàñíèêàìè. “Â³ò÷èçíÿ-
íà ëåãêà ïðîìèñëîâ³ñòü íå
ìîæå ðîçâ’ÿçàòè ñâî¿õ âíóò-
ð³øí³õ ïðîáëåì, ïåðåäóñ³ì
òàêèõ, ÿê ð³âåíü êåðóþ÷îãî
ïåðñîíàëó òà åôåêòèâí³ñòü
óïðàâë³ííÿ ìàðêåòèíãîì ³
çáóòîì, à öÿ ïîñòàíîâà í³÷î-
ãî íå âèïðàâèòü, àäæå íàñàì-
ïåðåä âèðîáíèêè ï³äâèùàòü
ö³íè íà ïðîäóêö³þ, îäåðæàòü
äîäàòêîâ³ ïðèáóòêè òà ðîç-
êëàäóòü ¿õ ïî êèøåíÿõ âëàñ-
íèê³â ï³äïðèºìñòâ”,— ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó” Îëåêñàíäð Íî-
ãà÷åâñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè,
íà óêðà¿íñüêèé ðèíîê ïî-
òðàïëÿëè ðå÷³ â³äîìèõ òîðãî-
âèõ ìàðîê ìèíóëîð³÷íèõ êî-
ëåêö³é, ùî ðåàë³çîâóâàëè íà
áàçàðàõ ñåêîíä õåíäó. À ï³ñ-
ëÿ ö³º¿ çàáîðîíè òîâàð ïåðå-
êî÷óº íà ïðèëàâêè ñòîëè÷íèõ
áóòèê³â, äå éîãî ïðîäàâàòè-
ìóòü óæå çíà÷íî äîðîæ÷å. Òà-
êèì ÷èíîì óðÿä ïîòðàïèòü ó
âëàñíó ïàñòêó: íå ðîçâ’ÿçó-
þ÷è êîìïëåêñíèõ ïðîáëåì
ëåãïðîìó, Êàáì³í íàìàãàºòü-
ñÿ ïðèáðàòè ç ðèíêó òîðãîâ-
ö³â íîøåíèì îäÿãîì, òîä³ ÿê
³íø³ ó÷àñíèêè ðèíêó (çîêðå-

ìà äèëåðè îäÿãó òà òîâàð³â ³ç
Òóðå÷÷èíè, Êèòàþ òà Â’ºòíà-
ìó. — “Õðåùàòèê”) ïåðåôîð-
ìàòóþòü ðèíîê íà ñâîþ êî-
ðèñòü ³ ùå á³ëüøå çàêð³ïëÿòü
ñâî¿ ïîçèö³¿ íà íüîìó. Àäæå
â³ò÷èçíÿíà ïðîäóêö³ÿ íàðàç³
íå â çìîç³ êîíêóðóâàòè ç ³ì-
ïîðòíîþ. Âîíà, çà ñëîâàìè
ìàðêåòîëîã³â, êîøòóº ó ðîç-
äð³áí³é ìåðåæ³ â³ä 35 äî 80 %
äåøåâøå, àí³æ îäÿã óêðà¿í-
ñüêîãî âèðîáíèöòâà.

Öå ï³äòâåðäèëè “Õðåùàòè-
êó” ³ ïðåäñòàâíèêè Àñîö³àö³¿
ìèòíèõ áðîêåð³â Óêðà¿íè, ÿê³
òàêîæ çàçíà÷àþòü, ùî çàáî-
ðîíà ³ìïîðòó ñåêîíä õåíäó
îñîáëèâèõ ïðåôåðåíö³é â³ò-
÷èçíÿíèì âèðîáíèêàì íå íà-
äàñòü. “Àäæå, íàâ³òü çà óìî-
âè ëåãàë³çàö³¿ öüîãî ñåãìåíòó
ðèíêó, éîãî ðåíòàáåëüí³ñòü
çàëèøàºòüñÿ âåëè÷åçíîþ, òî-
ìó â Óêðà¿íó îäíàê ïîòðàï-
ëÿòèìå äåøåâèé îäÿã ³ íàäà-
ë³ íàï³âëåãàëüíèì òà ëåãàëü-
íèì øëÿõîì”,— çàçíà÷èëè
“Õðåùàòèêó” â Àñîö³àö³¿.

Заборона
се онд хенд
вдарить
по аманцях иян

ßê çàñâ³ä÷èëî íåùîäàâíº
äîñë³äæåííÿ, ÿêå ïðîâîäèâ
Âñåñâ³òí³é áàíê, óêðà¿íö³ âè-
òðà÷àþòü ëèøå 4 % ñâîãî áþ-
äæåòó íà îäÿã. Â³ò÷èçíÿí³ æ
ñîö³îëîãè îïòèì³ñòè÷í³ø³:
âîíè ââàæàþòü, ùî áëèçüêî
10 % âëàñíèõ êîøò³â ìè âè-
êëàäàºìî íà îäÿã. ² ñàìå ÷å-
ðåç ñïîâ³ëüíåííÿ ðîñòó ðå-
àëüíèõ äîõîä³â ãðîìàäÿí ëþ-
äè âñå á³ëüøå íàäàþòü ïåðå-
âàãè äåøåâîìó íîøåíîìó
îäÿãó ç ªâðîïè. Àäæå ñåêîíä
õåíä íàëåæèòü äî íàéíèæ÷î-
ãî ö³íîâîãî ñåãìåíòó, ³ çá³ëü-
øåííÿ îáñÿã³â ³ìïîðòó öüî-
ãî òîâàðó ùå ðàç çàñâ³ä÷óº
éîãî âñå á³ëüøó ïîïóëÿð-
í³ñòü. Òîä³ ÿê çðîñòàííÿ ïðè-
áóòê³â ìàãàçèí³â îäÿãó òà áó-
òèê³â íàðàç³ ñêîðî÷óþòüñÿ.

Âò³ì, ï³ñëÿ çàáîðîíè ³ì-
ïîðòó ñåêîíä õåíäó òà äåò³-
í³çàö³¿ öüîãî ðèíêó â Óêðà-
¿íó çàâîçèòèìóòü “ñ³ðèé ³ì-
ïîðò”, íàãîëîøóþòü ìèòí³
áðîêåðè. Ö³íà íà íüîãî çð³â-
íÿºòüñÿ ç òèìè, ùî íèí³ º ó
ñòîëè÷íèõ ìàãàçèíàõ, à âîíè
íà 1000 % âèù³ çà ö³íè íà
ðèíêàõ ñåêîíä õåíäó. ×åðåç
öå ãðîìàäÿíè ³ç ñåðåäí³ì òà
íèçüêèì äîõîäàìè ùå á³ëüøå
çìåíøóâàòèìóòü âèòðàòè íà
îäÿã. Ïîïèò íà íüîãî íàñè-
÷óâàòèìåòüñÿ ïðîïîçèö³ÿìè
ïðîäàâö³â òóðåöüêîãî òà àç³é-
ñüêîãî òîâàðó, ÿêèé äåøåâ-
øèé çà óêðà¿íñüêó ïðîäóê-
ö³þ

Найбільші раїни-е спорте-
ри се онд хенд в У раїн :
Ан лія — 20 %
Польща — 15 %
Німеччина — 12 %
Голландія — 9 %
С андинавсь і раїни — 9 %
Інші — 35 %.
(За даними У раїнсь ої асо-

ціації підприємств ле ої про-
мисловості).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Стр т ра вітчизняно о
ле пром :
Імпорт — 60 %
Одя раїнсь о о вироб-

ництва — 30 %
Ношений імпорт (се онд

хенд) — 10 %

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Незабаром столиці за риють се онд хенди. Від-
повідне рішення план є хвалити Кабінет Мініс-
трів, заборонивши імпорт одя та іншої прод ції
я сировин , отра раніше б ла ви ористанні.
На д м чиновни ів, заборона ввезення в У раїн
се онд хенд має захистити вітчизнян ле про-
мисловість. Одна е сперти пере онані: в разі за-
твердження відповідної постанови на роздрібном
рин відб деться переформат вання, внаслідо
чо о посилять свої позиції імпортери одя з Т -
реччини та Китаю, тоді я вітчизняний ле пром
одна не б де здатний посилити свою прис тність
на рин .

Після заборони рядом імпорт се онд хенд , про дешевий одя ияни змож ть тіль и мріяти
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ÍÁÓ çàáîðîíèâ áàíêàì 
çàðîáëÿòè íà âàëþò³
Â³ä 1 ñ³÷íÿ â Êèºâ³ çíèêíóòü óñ³ îáì³íí³ ïóíêòè
Òàìàðà ÄÀÂÈÄÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У вівторо Національний
бан У раїни затвердив
постанов , з ідно з я ою
валютою від ново о ро
можна тор вати лише
через бан івсь і аси, че-
рез що з цьо о рин
зни н ть сі обмінні п н -
ти. Крім то о, постанова
зобов’яз є бан и прода-
вати валют населенню
лише за офіційним р-
сом, а п вати — тіль и
на 3 % дешевше від ціни
продаж . Бан іри запев-
няють, що працювати за
та их мов їм б де неви-
ідно, том вони не здій-
снюватим ть валютних
операцій. Аналіти и ж пе-
ре онані, що постанова
перефарб є валютний ри-
но столиці чорний
олір.

Ламати —
не б д вати

5 ëèñòîïàäà Íàö³îíàëüíèé
áàíê Óêðà¿íè çàòâåðäèâ ïîñòàíî-
âó ¹ 353, ùî çðîáèëà æîðñòê³-
øèìè ïðàâèëà ãðè íà â³ò÷èçíÿ-
íîìó âàëþòíîìó ðèíêó. Öèì
íîðìàòèâíèì àêòîì âíåñåíî çì³-
íè â æîâòíåâó àíòèêðèçîâó ïî-
ñòàíîâó ÍÁÓ ¹ 319. “Âñòàíîâè-
òè, ùî íà ãîò³âêîâîìó âàëþòíî-
ìó ðèíêó Óêðà¿íè óïîâíîâàæåí³
áàíêè âñòàíîâëþþòü êóðñ ïðîäà-
æó ãîò³âêîâî¿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè
íå âèùå çà îô³ö³éíèé êóðñ ãðèâ-
í³ äî ³íîçåìíèõ âàëþò, ÿêèé âñòà-
íîâëþºòüñÿ ÍÁÓ. Ö³íà ïîêóïêè
ãîò³âêîâî¿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè ìî-
æå âñòàíîâëþâàòèñÿ áàíêàìè â
ìåæàõ 3 % íèæ÷å â³ä ö³íè ïðî-
äàæó ãîò³âêîâî¿ ³íîçåìíî¿ âàëþ-
òè”,— çàçíà÷åíî â äîêóìåíò³.

Íàãàäàºìî, äîñ³ ãðàíè÷íå â³ä-
õèëåííÿ ì³æ êóðñîì ïîêóïêè ³
ïðîäàæó ãîò³âêîâî¿ ³íîçåìíî¿ âà-
ëþòè Íàöáàíê âèçíà÷èâ íà ð³âí³
äî 5 %.

Ïîñòàíîâà ÍÁÓ òàêîæ çàáîðî-
íÿº áàíêàì ïðîòÿãîì ðîáî÷îãî
äíÿ çì³íþâàòè çíà÷åííÿ êóðñ³â
ïîêóïêè ³ ïðîäàæó ãîò³âêîâî¿ âà-
ëþòè. Ïðåäáà÷àºòüñÿ îáîâ’ÿçêî-
âèé ïðîäàæ áàíêàìè ãîò³âêîâèõ
âàëþòíèõ íàäõîäæåíü.

“Áàíêè çîáîâ’ÿçàí³ êóïëåíó
ïðîòÿãîì ðîáî÷îãî äíÿ ãîò³âêîâó
³íîçåìíó âàëþòó ïðîäàòè öüîãî
æ äíÿ. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ïîïèòó
íà ãîò³âêîâó ³íîçåìíó âàëþòó ¿¿
ïðîäàæ ïîâèíåí áóòè â³äêîðèãî-
âàíèé íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ
â³äïîâ³äíèì êóðñîì ïðîäàæó ãî-
ò³âêîâî¿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè çà
ãðèâí³ ó á³ê çíèæåííÿ”,— íàãî-
ëîøóºòüñÿ â äîêóìåíò³.

Ïîñòàíîâà òàêîæ çîáîâ’ÿçóº
áàíêè çàáåçïå÷óâàòè êàñè ³ âëàñ-
í³ ïóíêòè îáì³íó âàëþòíèìè çà-
ñîáàìè â äîñòàòíüîìó îáñÿç³. Ïðè
öüîìó Íàöáàíê âèìàãàº â³ä áàí-
ê³â äî ïî÷àòêó 2009 ðîêó ïðèáðà-
òè ç ðèíêó îáì³íí³ ïóíêòè (ÿê³
ïðàöþþòü íà ï³äñòàâ³ àãåíòñüêèõ

óãîä) òà çä³éñíþâàòè âñ³ âàëþòí³
îïåðàö³¿ ëèøå ÷åðåç êàñó.

“Áàíêè ïîâèíí³ âæèòè îðãàí³-
çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â, ùîá ç
1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó ïåðåéòè íà òîð-
ã³âëþ ãîò³âêîâîþ ³íîçåìíîþ âà-
ëþòîþ âèíÿòêîâî ÷åðåç âëàñí³
êàñè”,— âèçíà÷àº ïîñòàíîâà.

Çà÷åïèëè îáìåæåííÿ é áåçãî-
ò³âêîâèé âàëþòíèé ðèíîê. “Êë³-
ºíò-ðåçèäåíò çîáîâ’ÿçàíèé âèêî-
ðèñòîâóâàòè êóïëåíó áåçãîò³âêî-
âó âàëþòó íå ï³çí³øå, í³æ ÷åðåç
ï’ÿòü ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ¿¿ çàðà-
õóâàííÿ íà éîãî ïîòî÷íèé ðàõó-
íîê íà ïîòðåáè, çàçíà÷åí³ â çà-
ÿâö³ ïðî êóï³âëþ âàëþòè”,— âè-
ìàãàº ãîëîâíèé áàíê êðà¿íè. ßê-
ùî êë³ºíò íå âèêîðèñòàº âàëþòè
â öåé òåðì³í, â³í çîáîâ’ÿçàíèé
ïðîäàòè ¿¿ íà ì³æáàíêó.

Öþ ïîñòàíîâó áóëî çàòâåðäæå-
íî íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ÍÁÓ çàñíóâàâ “â³äêðèòèé âàëþò-
íèé ðèíîê”, äå þðèäè÷í³ îñîáè
ïðÿìî âèñòàâëÿþòü áàæàí³ êóðñè
êóï³âë³ é ïðîäàæó âàëþòè. Óïîâ-
íîâàæåí³ íèìè áàíêè íå ìàþòü
ïðàâà ¿õ çì³íþâàòè, à òàêîæ ðà-
äèòè êë³ºíòàì ³íø³ êóðñè.

Стабілізаційна
паст а

Çðîçóì³ëî, ùî ãîëîâíà ìåòà
ö³º¿ ïîñòàíîâè — ïðèïèíèòè ñïå-
êóëÿö³þ íà âàëþòíîìó ðèíêó òà
àæ³îòàæ ñåðåä íàñåëåííÿ, àáè
ñòàá³ë³çóâàòè êóðñ íàö³îíàëüíî¿
âàëþòè ùîäî äîëàðà ÑØÀ. Àëå
÷è íàñïðàâä³ òàê³ ñóâîð³ çàõîäè
ñïðîìîæí³ âòðèìàòè êóðñ íà ïî-
òð³áíîìó Íàöáàíêó òà Ñåêðåòà-
ð³àòîâ³ Ïðåçèäåíòà ð³âí³? Àäæå
íåùîäàâíî òàì çàÿâèëè, ùî àäåê-
âàòíèì º êóðñ äîëàðà 5,6—5,8

ãðí. Òàê, çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíè-
êà Ïðåçèäåíòà ó Êàá³íåò³ Ì³í³ñ-
òð³â Îëåêñàíäðà Øëàïàêà, òàêèé
êóðñ º åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâà-
íèì ³ â³äïîâ³äàº ñüîãîäåííþ.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà â³ää³ëó
ìàðêåòèíãó êîìïàí³¿ X-Trade
Brokers Îëåãà ßéöåâà, òàê³ ä³¿
ÍÁÓ ñïðàâä³ ñïðÿìîâàí³ íà “çà-
ìîðîæåííÿ”, ñïîâ³ëüíåííÿ îá³ãó
âàëþòíèõ êîøò³â ó ô³çè÷íèõ îñ³á,
ùî ìàº ïîçèòèâíî âïëèíóòè íà
ñòàá³ë³çàö³þ ñèòóàö³¿ ³ ìàêñè-
ìàëüíî îáìåæèòè ìîæëèâ³ñòü
ñïåêóëÿö³¿ íà “ïàí³÷íèõ” íàñòðî-
ÿõ íàñåëåííÿ.

Íåçâàæàþ÷è íà áåçóìîâíó êî-
ðèñòü ïîñòàíîâè, âîíà, âëàñíå,
çðóéíóº íîðìàëüí³ ðèíêîâ³ âà-
ëþòí³ â³äíîñèíè â êðà¿í³.

Íà äóìêó àíàë³òèê³â, ñâî¿ì ð³-
øåííÿì Íàöáàíê ïðèáðàâ ç ðèí-
êó äâ³ ãîëîâí³ ñêëàäîâ³ (¿õ áóëî
3) — ì³æáàíê³âñüêèé òà ãîò³âêî-
âèé êóðñ. Òàê³ ä³¿ ó ãîëîâíîìó
áàíêó êðà¿íè ïîÿñíþþòü äóæå
ïðîñòî, ìîâëÿâ, “öå çàâåðøèòü
ïðîöåñ ïåðåõîäó äî ºäèíîãî êóð-
ñó é äàñòü çìîãó îïòèì³çóâàòè
êîíòðîëü ç áîêó ðåãóëÿòîðà çà ãî-
ò³âêîâèì îá³ãîì âàëþòè”,— ïîÿñ-

íèâ êåð³âíèê ãðóïè ðàäíèê³â
Íàöáàíêó Âàëåð³é Ëèòâèöüêèé.

“Ö³ çàõîäè ñïðÿìîâàí³ íà êî-
ðîòêîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó,— êà-
æå åêñïåðò.— ßêùî ðîçãëÿäàòè
ñèòóàö³þ ç òî÷êè çîðó äîâãîòðè-
âàëî¿ ïåðñïåêòèâè, òî ìè ñïîñòå-
ð³ãàºìî ñèòóàö³þ, êîëè ââîäèòü-
ñÿ ðó÷íå óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êîþ,
ùî ÿâíî íå â³òàþòü çàõ³äí³ êðå-
äèòîðè Óêðà¿íè, òà øòó÷íå ñòðè-
ìóâàííÿ ³íôëÿö³¿, ÿêå ìîæå ïðè-
çâåñòè äî ¿¿ íåñïîä³âàíîãî ñòðèá-
êà òà, â³äïîâ³äíî, ³ñòîòíîãî çíå-

ö³íåííÿ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè â
äóæå êîðîòê³ ñòðîêè”.

Êîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ âëàñíè-
êè îáì³ííèõ ïóíêò³â â³äìîâëÿþ-
òüñÿ, õî÷à íå äëÿ äðóêó êàæóòü,
ùî öå çðóéíóº âàëþòíèé ðèíîê.
Áàíê³ðè òåæ íå õî÷óòü êîìåíòó-
âàòè öå ïèòàííÿ, áîÿ÷èñü âòðàòè-
òè ï³äòðèìêó Íàöáàíêó â ïåð³îä
ãîñòðî¿ êðèçè. Õî÷à ¿õí³ êàçíà-
÷åéñüê³ òà êàñîâî-ðîçðàõóíêîâ³
äåïàðòàìåíòè á³ëüøå ñõèëüí³ äî
ðîçìîâè, ïðîòå ëèøå çà óìîâè
àíîí³ìíîñò³. Òàê, äèðåêòîð îïå-
ðàö³éíî-êàñîâîãî äåïàðòàìåíòó
îäíîãî ç áàíê³â, ùî âõîäèòü äî
äåñÿòêè íàéá³ëüøèõ â Óêðà¿í³,
ïîâ³äîìèëà, ùî áàíêè äóæå íå-
çàäîâîëåí³ ö³ºþ ïîñòàíîâîþ,
àäæå ð³çíèöÿ ó 3 % ì³æ ïðîäàæåì
òà êóï³âëåþ âàëþòè íå ïîêðèâàº
âèòðàò íà ðåàë³çàö³þ öèõ îïåðà-
ö³é (çàðïëàòà ïðàö³âíèê³â, ï³äðà-
õóíêè äî ÏÔ òîùî). “ßêùî ðà-
í³øå ìè âèêðó÷óâàëèñü, îáõîäÿ-
÷è ïîñòàíîâè, ÿêîñü îïåðóþ÷è
ð³çíèìè âàëþòàìè, òî òåïåð ó
áóäü-ÿêîìó ðàç³ îïåðàö³¿ êóï³âë³-
ïðîäàæó âàëþòè áóäóòü çáèòêî-
âèìè. Òîìó, ñêîð³ø çà âñå, ìè é
íå çä³éñíþâàòèìåìî ¿õ äëÿ íàñå-
ëåííÿ”,— ïîä³ëèëàñü ñâî¿ìè äóì-
êàìè êåð³âíèê îïåðàö³éíî-êàñî-
âîãî äåïàðòàìåíòó. Òîáòî, ÿêùî
áàíêè òàêîæ íå êóïóâàòè-
ìóòü/ïðîäàâàòèìóòü âàëþòè
ïðîñòèì ìåøêàíöÿì Êèºâà, òî
ºäèíèì øëÿõîì îáì³íÿòè ÷è êó-
ïèòè äîëàðè â ñòîëèö³ áóäóòü
ïðèâàòí³ “ì³íÿéëà”. Çâ³ñíî æ, ¿õ-
í³é êóðñ áóäå äàëåêèì â³ä îô³-
ö³éíîãî. Ôàêòè÷íî, âàëþòíèé
ðèíîê êðà¿íè äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á
ñòàíå ÷îðíèì òà ïîâåðíåòüñÿ äî
÷àñ³â ÑÐÑÐ òà 1990-õ.

Àëå ÷è âàðò³ òàê³ æåðòâè ñòàá³-
ë³çàö³¿ êóðñó? Íàöáàíê äóæå
ïðîñòî ïîÿñíþº ñâî¿ ä³¿: êîæåí
äåíü íàïîâíþº áàíêè âàëþòîþ,
îäíàê íàïåðåê³ð ëîã³ö³ ¿¿ íå ïðî-
äàþòü. Òîìó é âäàëèñÿ äî òàêèõ
ìåòîä³â âïëèâó íà íèõ

Îô³ö³éíèé êóðñ
ãðèâí³ ùîäî

³íîçåìíèõ âàëþò

$100 5.8224

100 євро 7.4934

10 р блів 2.1633

Îô³ö³éí³ êóðñè
áàíê³âñüêèõ ìåòàë³â

çà 10 òðîéñüêèõ
óíö³é

Золото 43857.23 рн

Срібло 598.54 рн

Платина 49082.83 рн

Паладій 12343.49 рн

Ñòàí
ì³æáàíê³âñüêîãî
êðåäèòíîãî ðèíêó
За альний обся ,

млн рн
3077.7

Середньозважена
став а, %

Усьо о: 25.3

т. ч. овернайт 25.8

Країна Інде с Час

PFTS UA 307.17 05.11 17:00

S&P-500 US 952.77 06.11 16:19

MIB-30 IT 22 716.00 06.11 16:19

FTSE-100 GB 4 381.29 06.11 16:19

CAC-40 FR 3 485.10 06.11 16:19

DAX DE 4 946.78 06.11 16:19

SMI CH 6 031.42 06.11 16:19

Îñíîâí³ ôîíäîâ³ ³íäåêñè

Головна мета нової постанови Нацбан — припинити спе ляцію на валютном рин та ажіотаж серед населення
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хрещатик

õàéëó Ìèõàéëîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,03 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ìîñòîâ³é, 5 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Òîðîí³ Ìèõàéëó Ìè-
õàéëîâè÷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
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. 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 âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ

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

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ 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 ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 26.09.2006 ¹ 19-8011, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 11.04.2005 ¹ 071/04-4-
19/1085, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 28.02.2006 ¹ 1384.

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 часткове звільнення 
Київського національного університету 

культури і мистецтв (замовника) 
і ТОВ “Житло�Буд” (інвестора) 

від сплати пайової участі (внеску) 
у створенні соціальної 

та інженерно�транспортної 
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1504/4337 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи
звернення Київського національного університету культури і мистецтв від 19.11.07 № 399, протокол засі�
дання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 11.12.07 № 32,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé
óí³âåðñèòåò êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ (çàìîâ-
íèêà) ³ ÒÎÂ “Æèòëî-Áóä” (³íâåñòîðà) â³ä
ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåí-
í³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â ñóì³
12 558,31 òèñ. ãðí ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì
íàâ÷àëüíîãî êîðïóñó íà 4920 íàâ÷àëüíèõ
ì³ñöü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 29598,0 êâ. ì (â
òîìó ÷èñë³ âáóäîâàíå êàôå — 771,90 êâ. ì),
ãóðòîæèòêó äëÿ àñï³ðàíò³â òà ñòóäåíò³â íà
1186 ì³ñöü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 32805,30 êâ. ì
(â òîìó ÷èñë³ âáóäîâàí³ ïðèì³ùåííÿ —
1330,50 êâ. ì, ï³äçåìíèé ïàðê³íã — 

3312,40 êâ. ì) òà ðåêîíñòðóêö³ºþ íàâ÷àëü-
íîãî êîðïóñó íà 1250 íàâ÷àëüíèõ ì³ñöü çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 7103,80 êâ. ì òà àóäè-
òîðíîãî êîðïóñó íà 770 íàâ÷àëüíèõ ì³ñöü
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4549,50 êâ. ì íà âóë.
Ùîðñà, 36 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про деякі питання 
використання будинків 

по вулиці Паркова дорога, 3�5�7 літ. В, Д 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1521/4354 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статті 319 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, час�
тини п’ятої статті 16, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та
з метою ефективного використання майна територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянину 
Тороні Михайлу Михайловичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Мостовій, 5 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1561/4394 від 27 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 передачу громадянці 
Слюсар Олені Михайлівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Макаренка, 37�б
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1564/4397 від 27 грудня 2007 року

Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81,116,118, 121 Земельно�
го кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñëþñàð Îëåí³ Ìè-
õàéë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìàêàðåíêà, 37-á ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñëþñàð Îëåí³
Ìèõàéë³âí³, 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. Ìàêàðåíêà, 37-á ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñëþñàð Îëåí³ Ìèõàéë³â-
í³:

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, ðåêîíñòðóêö³¿ 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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãå-

íåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè-
¿âïðîåêò” â³ä 15.09.2006 ¹ 2113, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
29.01.2007 ¹ 19-583, ãîëîâíîãî äåðæàâíî-
ãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
23.10.2003 ¹ 7999, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 26.09.2003 ¹ 119/04-4-10/816, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
21.12.2005 ¹ 03-22/1595-Â.

3.6. 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.

3.7. 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

1. Çàêð³ïèòè çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ âíóò-
ð³øíüîäâîðîâ³ áóä³âë³ ïî âóëèö³ Ïàðêîâà
äîðîãà, 3-5-7 ë³ò. Â, Ä ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 237,4 êâ. ì.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³

çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî
ð³øåííÿ.

2.2. Ïðèâåñòè ñâî¿ ðîçïîðÿäæåííÿ ó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Òîðîí³ Ìèõàéëó Ìèõàéëîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ìîñòîâ³é, 5 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Òîðîí³ Ìè-
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1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ìîë÷àíñüê³é Âàëåíòèí³ Â³êòîð³âí³
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Êàìåíÿð³â, 58-à ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìîë÷àíñüê³é
Âàëåíòèí³ Â³êòîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êàìåíÿð³â, 58-à ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìîë÷àíñüê³é Âàëåíòèí³
Â³êòîð³âí³:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó 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¿
ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 26.09.2006 ¹ 19-8072, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîä-
íèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 18.10.2006
¹ 06-6-25/5580, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî
ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
03.10.2006 ¹ 5968.

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 
Громову Євгену Анатолійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Шепетівській, 8�в 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1573/4406 від 27 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-
äÿíèíó Ãðîìîâó ªâãåíó Àíàòîë³éîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Øåïåò³âñüê³é, 8-â ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãðîìîâó ªâ-
ãåíó Àíàòîë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåïåò³âñüê³é, 8-â
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãðîìîâó ªâãåíó Àíà-
òîë³éîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 24.11.2005 ¹ 19-10043, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Êèºâà â³ä 16.12.2005 ¹ 9227, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â³ä 29.07.2005
¹ 071/04-4-19/3186.

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 ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè 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 
Молчанській Валентині Вікторівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Каменярів, 58�а 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1574/4407 від 27 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 поновлення 
комунальному підприємству 

з питань будівництва житлових будинків 
“Житлоінвестбуд�УКБ”

договору оренди 
земельних ділянок № 20�24 

для будівництва блоків побутового 
обслуговування у 3�ому мікрорайоні 

житлового масиву Позняки 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1627/4460 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення комунально�
го підприємства з питань будівництва житлових будинків “Житлоінвестбуд�УКБ” від 05.07.2007 № 114/5451,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 17 ì³ñÿö³â ç 11.08.2007
äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0123 ãà â³ä 10.02.2005
¹ 63-6-00215, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â “Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” íà ï³ä-
ñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
18.11.2004 ¹ 790/2200 “Ïðî ïåðåäà÷ó
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèò-
ëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
¹ 20-24 äëÿ áóä³âíèöòâà áëîê³â ïîáóòî-
âîãî îáñëóãîâóâàííÿ ó 3-îìó ì³êðîðàéî-
í³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïè-
òàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â
“Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” ó ì³ñÿ÷íèé òåð-
ì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëî-
ïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíå-
ñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê â³ä 10.02.2005 ¹ 63-6-00215.

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 передачу громадянці 
Музиченко Анні Василівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель 

і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 19�г
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1634/4467 від 27 грудня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 та пункту “а” статті 141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó ë³êóâàëüíî-îçäîðîâ÷èõ çà-
êëàä³â ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè “Óêðïðîôîç-
äîðîâíèöÿ” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòè-
íîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³-
òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â
òðóäÿùèõ â³ä 29.10.63 ¹ 1621 “Ïðî çà-
êð³ïëåííÿ çà Êè¿âñüêîþ òåðèòîð³àëüíîþ
Ðàäîþ ïî Óïðàâë³ííþ êóðîðòàìè ïðîô-
ñï³ëîê”, ïëîùåþ 0,10 ãà òà çàðàõóâàòè ¿¿
äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè (ëèñòè-çãîäè â³ä
22.09.2004 ¹ 05-39/1675 òà â³ä 09.11.2005
¹ 01-12/2104).

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ìóçè÷åíêî Àíí³ Âàñèë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà, 19-ã â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìóçè÷åíêî
Àíí³ Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèêîëè Þíêåðî-
âà, 19-ã â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Ãðîìàäÿíö³ Ìóçè÷åíêî Àíí³ Âàñè-
ë³âí³:

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

4.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

4.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â³ä 06.03.2006 ¹ 40) âèð³øóâàòè
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 15.03.2006 ¹ 19-2096,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 07.03.2006
¹ 071/04-4-19/822, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 01.03.2006 ¹ 1312,
Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 02.03.2006 ¹ Ì-
606, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò
ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
17.02.2006 ¹ 360.

4.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíî-
ñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



1100 ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА Хрещатик  7 листопада 2008

ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Àáñóðä 
ÿê òâîð÷à
ðåàëüí³ñòü
×èòàºìî ðàçîì 
³ç ªâãåí³ºþ
ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ
Галина
Тарасю .
Цінь Х ань
Гонь.— Бі-
ла Цер -
ва: Б ва,
2008.

Â ³ ä î ì à
óêðà¿íñüêà
ïèñüìåííèöÿ
Ãàëèíà Òàðà-
ñþê óæå íå
ïåðøèé ð³ê
ïðàöþº â
æàíð³ àáñóðä-
íîãî ðåàë³ç-
ìó. ² íå ïðîñòî ïðàöþº — ¿¿ ìîæíà ââàæàòè
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ÿêùî íå ó ñâ³òîâ³é, òî â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòó-
ð³. Àëå ó ïîïåðåäí³õ òâîðàõ, çîêðåìà â áëèñ-
êó÷³é êíèæö³ íîâåë "Äàìà îñòàííüîãî ëèöàðÿ",
Òàðàñþê ïèøå ïðî æèòòÿ, âèñëîâëþþ÷èñü äèñ-
êóðñîì ðåàë³çìó ñîö³àë³ñòè÷íîãî, òàê çâàíèõ
ðåàëüíèõ ñîö³àëüíèõ íèç³â, ³ òîìó, êð³ì âèì³-
ð³â àáñóðäó, â ¿¿ òåêñòàõ ïðèñóòí³ é ³íø³ âèì³-
ðè. À ó îñòàíí³é êíèæö³ çîñåðåäèëàñÿ âèíÿò-
êîâî íà äèñêóðñ³ àáñóðäèñòñüêîãî ôàíòàñìà-
ãîðè÷íîãî ïîñåëåííÿ Êîçàöüêà Êîð÷ìà. Òîæ,
êð³ì àáñóðäó, â êíèæö³ ç äèâíîþ íàçâîþ "Ö³íü
Õóàíü Ãîíü" í³÷îãî íåìà. Àäæå, ÿê çàçíà÷åíî
â åï³ãðàô³ äî ðîìàíó, "àáñóðä ó òîìó, ùî àá-
ñóðä ïðàâèòü ñâ³òîì".

×îìó ðîìàí ïðî Óêðà¿íó ìàº äèâíó êèòàé-
ñüêó íàçâó? Ãàëèíà Òàðàñþê ïîÿñíþº â íå-
âåëè÷êîìó ãëîñàð³¿, ùî òàêå Ö³íü Õóàíü Ãîíü:
"Ï³ñëÿ äîâãèõ âèñë³ä³â ³ íàâ³òü çâóêîâèõ êîí-
òàêò³â ³ç íåëåãàëüíèìè ïðåäñòàâíèêàìè ñõ³ä-
íèõ öèâ³ë³çàö³é íà íàøèõ òåðåíàõ íàìè äî-
ñòåæåíî, ùî äàíèé âèñë³â íà îäíîìó ç òàì-
òåøí³õ ä³àëåêò³â çàëåæíî â³ä ³íòîíàö³¿ ìàº
çîâñ³ì ð³çí³ çíà÷åííÿ. ßêùî íàãîëîñ ïàäàº
íà ïåðøå ñëîâî, òî ôðàçà ïåðåêëàäàºòüñÿ ÿê
êîçàöüêà âîëÿ, ÿêùî æ íà òðåòº, òî ÿê êîçàöü-
êà íåâîëÿ, ÿêùî æ ïîñåðåäèí³, òî ùîñü òàêå,
â³ä ÷îãî âîíè øàð³þòüñÿ ³ ñòèäëèâî õ³õ³êàþòü".

Îòæå, ñàìå íàçâà îäðàçó ïðîãðàìóº ÷èòà-
÷à íà àáñóðä. Àáñóðäí³ âëàñòèâîñò³ àâòîðêà
ìàéñòåðíî åêñïëóàòóº â ñàì³é ìîâ³: ïåâíå,
ïî÷èíàþ÷è ôðàçó, Ãàëèíà Òàðàñþê íå çàâ-
æäè çíàëà, ÿê âîíà çàâåðøèòü ¿¿, áî æ âîäè-
ëà ¿¿ ðóêîþ íå ëîã³êà, à àáñóðä. Àáñóðä, ÿêèé
÷àòóº â íåñïîä³âàíèõ îìîí³ìàõ ³ êàëàìáóðàõ.
Àáñóðä, ÿêèé ïàíóº íà çåìë³ êîçàöüêî¿ âî-
ë³/íåâîë³, â êðà¿í³ òèòóëüíî-òîòàëüíîãî â³ä-
ðîäæåííÿ é ïåðìàíåíòíèõ âèáîð³â.

Àëå òåêñò íå ìîæíà íàçâàòè ñòîâ³äñîòêî-
âî àáñóðäíèì, áî ³íîä³ â³í ÷èòàºòüñÿ ÿê äî-
êóìåíòàëüíèé. Çðåøòîþ àáñóðäèçì ëèøå òî-
ä³ é ñïðàöüîâóº, êîëè ìàº êîíêðåòíî-³ñòî-
ðè÷íó ïðèâ’ÿçêó — äàðóéòå, çíîâó öåé äèñ-
êóðñ ñîö³àë³ñòè÷íîãî ðåàë³çìó.

Àëå é ñó÷àñíèé äèñêóðñ, õî÷à é íå ìàº òà-
êî¿ òðèâàëî¿ ³ñòîð³¿, ÿê ñîöðåàë³ñòè÷íèé, òà-
êîæ óñòèã íàâ’ÿçíóòè â çóáàõ ³ ñïðè÷èíèòè
àëåðã³þ. Éîãî ³ ïàðîä³þº, òîáòî ³ç äîêóìåí-
òàëüíîþ òî÷í³ñòþ â³äòâîðþº Ãàëèíà Òàðàñþê
ó ðîìàí³, ãîëîâíèìè ãåðîÿìè ÿêîãî º íå ëþ-
äè, à ðåàë³¿ íàøîãî àáñóðäèñòñüêî-áóðåìíîãî
ñüîãîäåííÿ, ÿê³ âò³ëèëèñÿ íå ëèøå â ïîë³òè÷-
í³é, à é ìîâíî-êóëüòóðí³é ñôåð³ íàøèõ äí³â.

Îòæå, Ãàëèíà Òàðàñþê íàïèñàëà àáñóðäíèé
ðîìàí ïðî äèñêóðñ. Àäæå àáñóðä — öå ô³ëî-
ñîôñüêà êàòåãîð³ÿ, ÿêå âîäíî÷àñ óìîæëèâëþº
³ ñàìå ïîíÿòòÿ, ³ éîãî ïðîòèëåæí³ñòü. Êîëè
îäí³ é ò³ ñàì³ ëþäè âîäíî÷àñ º "áàòüêè íàö³¿"
³ "ñó÷³ ä³òè", öå êëàñè÷íèé ïðèêëàä àáñóðäó.

Ðîìàíè ïðî àáñóðäíèé äèñêóðñ ó ñâ³òîâ³é
ë³òåðàòóð³ âæå ³ñíóâàëè. Öå, íàïðèêëàä,
"Êîòëîâàí" Àíäð³ÿ Ïëàòîíîâà. ×è ñòàíå
"Ö³íü Õóàíü Ãîíü" îòîþ æ ì³ðîþ "Êîòëîâà-
íîì" Óêðà¿íè? Ö³ëêîì ìîæëèâî. À íàðàç³
÷èòà÷³ ìàþòü ðîìàí ïðî ñâ³ò, ÿêèì ïðàâèòü
éîãî âåëè÷í³ñòü Àáñóðä ³ç óñ³ìà éîãî ï³çíà-
âàíèìè ôîëüêëîðíî-ðåë³ã³éíî-ñîö³îêóëüòóð-
íî-áóòòºâî-íåáóòòºâèìè ðåàë³ÿìè

Çíàêîâèé æèâîïèñ
Ìèíóëî¿ ñåðåäè â êè¿âñüê³é “ß Ãàëåðå¿” â³äêðèâñÿ íîâèé
ïðîåêò Âëàäè Ðàëêî “Çíàêè”

Êíèæêîâèé ÿðìàðîê "Ìåäâ³í", ÿêèé ó
Êèºâ³ â³äáóâàºòüñÿ âæå âîäèíàäöÿòå, ç
êîæíèì ðîêîì íàáèðàº ñèëè, ðîçðîñòàº-
òüñÿ é ðîçãàëóæóºòüñÿ. Íèí³, êð³ì çâè÷-
íî¿ ïðîãðàìè, â ðàìêàõ ôîðóìó çàïðî-
ïîíóþòü ²Õ ì³æíàðîäíó âèñòàâêó îð³´à-
ì³ ³ ôåñòèâàëü õðèñòèÿíñüêî¿ êíèãè.
Ñòåíäè ³ç ðåë³ã³éíîþ ë³òåðàòóðîþ âñòà-
íîâèëè ó äðóã³é çàë³. À íà âõîä³ äî ïåð-
øî¿ ÷è íå íàéá³ëüøó ðîçêëàäêó îáëàø-
òóâàëî êè¿âñüêå âèäàâíèöòâî "Ôàêò". Òóò
ó ïåðøèé æå äåíü ðîáîòè óâàãó ÷èòà÷³â
ïðèâåðíóëà çá³ðêà ïîâ³ñòåé "Êíèãà áóò-
òÿ" Îêñàíè Çàáóæêî. Ïðîïîíóþòü òàêîæ
íîâó ñåð³þ "Ïåðåêëàäåíî óêðà¿íñüêîþ",
â ÿê³é âèéøëà âåðñ³ÿ ïåðøîãî ðîìàíó
×àðëüçà Áóêîâñê³ "Ïîøòàìò". Âàðòî òà-
êîæ çâåðíóòè óâàãó íà óïîðÿäêîâàíó
Ìèêîëîþ Ñóëèìîþ êíèæêó "Ñÿéâî á³-

ëîãî ò³ëà. Àíòîëîã³ÿ óêðà¿íñüêî¿ åðîòè÷-
íî¿ ïîåç³¿", ÿêà â³äêðèâàºòüñÿ ïîåç³ÿìè
Ïàâëà Òè÷èíè, à çàê³í÷óºòüñÿ òâîðàìè
Òàðàñà Ôåäþêà.

Âèäàâíèöòâî "Êíèãà ðîäó" ïðîïîíóº
ùîäåííèêè Íåñòîðà Ìàõíà çà íàçâîþ
"Ñïîâ³äü àíàðõ³ñòà". Òåì³ ãåíîöèäó ïðè-
ñâÿ÷åíî ðîìàí-äîêóìåíò "Áàáèí ÿð" Àíà-
òîë³ÿ Êóçíºöîâà, ÿêèé ïðåçåíòóâàëè â÷î-
ðà. Òàêîæ ó÷îðà ÷èòà÷³ çóñòð³ëèñÿ ³ç æóð-
íàë³ñòîì, ïîåòîì, ëàóðåàòîì ïðåì³¿ "Çî-
ëîòå ïåðî" Ôåäîðîì Ìëèí÷åíêîì íà
ïðåäñòàâëåíí³ éîãî êíèãè "Çàáóòèé ïðè-
ñìàê íåíîðìàòèâíèõ äóìîê".

Íà ñòåíä³ ëüâ³âñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ à´åí-
ö³¿ "Ï³ðàì³äà" âæå çâè÷íèì ïîïèòîì êî-
ðèñòóþòüñÿ ðîìàíè Ìàð³¿ Ìàò³îñ. ª íî-
âèíêè äèòÿ÷î¿ ë³òåðàòóðè, ï³äðó÷íèêè,
äîâ³äíèêè ³ ñëîâíèêè.

À îñü ìèñòåöüêèõ âèäàíü íà ôîðóì³
âêðàé ìàëî, âëàñíå, ÿê ³ âçàãàë³ â Óêðà-
¿í³. "Äîïîâ³äíà Àïîñòîëîâ³ Ïåòðó", òðè-
òîìíèê ìèñòåöüêèõ ñïîãàä³â â³äîìîãî
óêðà¿íñüêîãî ê³íîðåæèñåðà Þð³ÿ ²ëëºí-
êà,— ÷è íå ºäèíå, ùî ìîæíà íàçâàòè ç
ö³º¿ öàðèíè. Íà íåâåëè÷êîìó ñòåíä³
"Ìèñòåöòâà" ëèøå ê³ëüêà õóäîæí³õ àëü-
áîì³â, çàòå ïîðó÷ âèäàâíè÷î-òîðãîâèé
ä³ì "Àðòë³ò" ïðîïîíóº íîâèíêè ðîñ³é-
ñüêîãî êíèæêîâî¿ àðò-ïðîäóêö³¿. Ñåðåä
íèõ øèêàðíà ñåð³ÿ "Êóëüòóðà ïîâñå-
äíåâíîñòè", ïðèñâÿ÷åíà ³ñòîð³¿ êóëüòó-
ðè ³ ïîáóòó ëþäñòâà, º íîâèíêè ³ç
"ÆÇË".

Çà ÷îòèðè äí³ ÿðìàðêó çóñòð³íóòüñÿ ³ç
÷èòà÷àìè ²âàí Àíäðóñÿê, Àðòåì ×åõ, Ìà-
ð³ÿ Ìàò³îñ, ²ðåí Ðîçäîáóäüêî. Òà íàé-
á³ëüøå àêö³é çàïëàíîâàíî çà ó÷àñò³ íàé-
àêòèâí³øîãî óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà
Àíäð³ÿ Êîêîòþõè. Àâòîãðàô-ñåñ³¿, ïðå-
çåíòàö³¿ êîðîëÿ äåòåêòèâíîãî æàíðó ³ ïî-
ñò³éíîãî ïåðåìîæöÿ ë³òåðàòóðíîãî êîí-
êóðñó "Êîðîíàö³ÿ ñëîâà" â³äáóâàòèìóòü-
ñÿ á³ëÿ ñòåíä³â âèäàâíèöòâ "Íîðà-äðóê",
"Ôîë³î", "Ãðàí³-Ò", íà ñòåíä³ "Êîðîíàö³ÿ
ñëîâà". Àâòîð ïðåçåíòóº äåòåêòèâè äëÿ
äîðîñëèõ ³ ï³äë³òê³â: "Æèâèé çâóê", "Ïî-
âçå çì³ÿ", "Òåìíà âîäà". Òîæ áåíåô³ñ íà
ÿðìàðêó Êîêîòþñ³ çàáåçïå÷åíî. Ñïîä³-
âàºìîñÿ, ÿê³ñí³é óêðà¿íñüê³é êíèæö³ —
òàêîæ

Áåíåô³ñ Êîêîòþõè
Ó Êèºâ³ â³äêðèâñÿ ÿðìàðîê “Ìåäâ³í: êíèæêîâèé ñâ³ò-2008”
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Учора в столичном е споцентрі "Спортивний" (Національний ні-
верситет фіз льт ри і спорт ) від рився XІ Київсь ий міжнародний
ниж овий ярмаро "Медвін: ниж овий світ-2008". Понад 300 ви-
давництв з сієї У раїни розмістили свої стенди двох залах ом-
пле с , а та ож оридорах і фойє. На ярмар , я ий триватиме
до неділі, можна б де придбати ниж и, отримати авто раф люб-
лено о автора, а та ож взяти чать численних літерат рних дис-
сіях, презентаціях і майстер- ласах.

Îëåêñàíäð ÌÎÐÎÇÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Навряд чи треба представляти
иївсь х дожницю Влад Рал-
о — вона вже давно засл жено
відома. Численні вистав и в
У раїні та за ордоном, іль а
виданих нижо .

×àñòêîâî "Çíàêè" áóëî âæå ïðåäñòàâëå-
íî â Áåðë³í³. Ñàì æå ïðîåêò º ñïðîáîþ
"ñòðóñîíóòè" ïîøèðåí³ çíàêè, âäèõíóòè
â íèõ íîâå æèòòÿ. Âëàñíå, öå ïåðåîö³í-
êà ö³ííîñòåé òà ïåðåîñìèñëåííÿ ñòåðåî-
òèï³â, ðóéíóâàííÿ ñòàðèõ çíàêîâèõ ñèñ-
òåì ³ ïåðåâò³ëåííÿ â çíàêè ïîâñÿêäåííèõ
ðå÷åé ³ ïîíÿòü. Âëàäà ãîâîðèòü ïðî êîí-
öåïö³þ ïðîåêòó: "Ìî¿ çíàêè ðóõîì³, ÿê
ì’ÿ÷³, âîíè âèñëèçàþòü ³ç íàïåðåäîäí³
ïðèãîòîâàíèõ äëÿ íèõ îòâîð³â ³ âåñåëî
çàñòðèáóþòü â ³íø³. Âîíè í³êîëè íå ïî-
â’ÿçàí³ ç³ ñâî¿ìè çíà÷åííÿìè äóæå ò³ñíî.
Öå ðîáèòü ¿õ í³æíèìè, çì³ííèìè, âðàç-
ëèâèìè, à ÷àñòî ìàéæå íåâëîâèìèìè äëÿ
ñòîðîíí³õ". Çðîçóì³ëî? Íà÷å á òî òàê. Àëå
óñå ïðîÿñíþþòü ñàì³ ðîáîòè.

Çàãàëîì ïðåäñòàâëåíî áëèçüêî äåñÿò-
êà âåëèêèõ ³ ïðèáëèçíî ï³âñîòí³ ìàëåíü-
êèõ êàðòèí. ² ÿêèõ! Ìîæíà ñì³ëèâî
ñòâåðäæóâàòè, ùî öå âèäîâèùå íå äëÿ
ëþäåé ç³ ñëàáêèìè íåðâàìè. Ïîëîòíà
ñòâîðåí³ ç ÿâíèì øêâàëîì åìîö³é, ùî
çáóäæóº ñâ³äîì³ñòü òà óÿâó. Ó ÷îìóñü ¿õ
ìîæíà ïîð³âíÿòè ç ðîáîòàìè àíãë³éöÿ
Ôðåíñ³ñà Áåêîíà. Òàêå æ çì³øóâàííÿ ïî-
íÿòü, ï³äì³íà ñìèñëîâèõ çíà÷åíü. Êàð-
òèíè âèéøëè àãðåñèâíèìè, êðè÷óùèìè
³ çóìèñíî ïðîâîêàö³éíèìè. Öå áåíåô³ñ
ó ïëîò³, ÷àñòî áåç øê³ðè (÷è òàê ëèøå
çäàºòüñÿ?), ³ âñå ïðèïðàâëåíî ïîòóæíèì
åðîòè÷íèì çàðÿäîì. Óñå öå âîäíî÷àñ
ñòâîðþº àòìîñôåðó íàñèëüñòâà, áîæåâ³ë-
ëÿ, ³, ÿêùî ñêîðèñòàòèñÿ âèñëîâîì Àí-
òîíåíà Àðòî, "ïåâíî¿ øàëåíî¿ ïðèñòðàñ-
ò³". Çðåøòîþ, óñå çàëåæèòü â³ä ãëÿäà÷à,
éîãî íàñòðîþ òà ñòàíó. Äåÿê³ ç ðîá³ò,
çäàºòüñÿ, ö³ëêîì ìîæóòü áóòè ³ëþñòðà-
ö³ÿìè äî ôàíòàñìàãîðè÷íèõ ³ åêñòðå-
ìàëüíèõ ñòîð³íîê Â³ëüÿìà Áåððîóçà. Àëå
öå ñóá’ºêòèâíå âðàæåííÿ.

Âîäíî÷àñ ïåðñîíàæ³â Âëàäè àæ í³ÿê
íå íàçâåø àñîö³àëüíèìè. Çàãàëîì âèìà-

ëüîâóºòüñÿ ïî-ñâîºìó ãàðìîí³éíà êàð-
òèíà é îðèã³íàëüíà ñèìâîë³÷íà ñòðóêòó-
ðà, ö³ë³ñíà òà îäíî÷àñíî â³äêðèòà äëÿ
ð³çíîìàí³òíèõ òëóìà÷åíü. ² ùî íàéãî-
ëîâí³øå, öå ñóòî æ³íî÷èé ïîãëÿä íà æèò-
òÿ ³ ìèñòåöòâî.

Íàðåøò³, ê³ëüêà ñë³â ïðî ñàì ñïîñ³á ïî-
äà÷³. Êàðòèíè âðàæàþòü ñâîºþ ñèëîþ,

âíóòð³øíüîþ åíåðã³ºþ, ñâîáîäîþ. Ðàëêî
ïðåäñòàâëÿº íàì ö³ëó íèçêó ñèìâîë³â. À
ÿê ìè ¿õ ðîçøèôðóºìî, íå ìàº çíà÷åííÿ.
Ñèìâîë íà òå é ñèìâîë, àáè íåñòè â ñî-
á³ íåê³í÷åííó ê³ëüê³ñòü ñìèñë³â. Ó áóäü-
ÿêîìó ðàç³, ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ, ùî âîíè
äîïîìîæóòü (ÿêùî ïîùàñòèòü) ãëÿíóòè
íà ñâ³ò äîâêîëà ïî-íîâîìó

У иївсь ої х дожниці Влади Рал о с то жіночий по ляд на життя і мистецтво
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Ïîðòóãàëüñüêèé óðîê îñòàíí³õ
õâèëèí äëÿ ñòîëè÷íîãî “Äèíàìî”
Êè¿âñüêèé êëóá ó òóðí³ðí³é òàáëèö³ çíîâó îïóñòèâñÿ íà òðåòº ì³ñöå
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київсь е "Динамо" в чер-
овом матчі р пово о
т рнір Лі и чемпіонів по-
ст пилося на своєм полі
порт альсь ом "Порт "
з рах н ом 1:2. Вирі-
шальний м’яч на рах н
Л чо Гонсалеса, я ий від-
значився на третій, дода-
ній арбітром до др о о
тайм , хвилині матч . Та-
им чином порт аль-
сь ий л б вийшов на
др е місце, випере-
дивши "Динамо" на один
п н т. Я що ці с перни и
за інчать т рнір з одна о-
вою іль істю очо , то
"Порт " т рнірній табли-
ці б де вище від др жини
Юрія Сьоміна через ліпші
по азни и з стрічах між
собою.

Â³ä ùàñëèâîãî äëÿ “Äèíàìî” ³
íåùàñëèâîãî äëÿ “Ïîðòó” ïåð-
øîãî ïîºäèíêó, ÿêèé çàê³í÷èâñÿ
ì³í³ìàëüíîþ, âè¿çíîþ ïåðåìîãîþ
êè¿âñüêîãî êëóáó, ìèíóëî äâà
òèæí³. Çà ÷àñ, ÿêèé â³äîêðåìëþ-
âàëè äâ³ äóåë³ Ë³ãè ÷åìï³îí³â, ñó-
ïåðíèêè ç ð³çíèì óñï³õîì âèñòó-
ïàëè ó âíóòð³øí³õ çìàãàííÿõ.
Òàê, “Äèíàìî” çäîáóëî äâ³ âïåâ-
íåí³ ïåðåìîãè â ÷åìï³îíàò³ íàä
ñ³ìôåðîïîëüñüêîþ “Òàâð³ºþ” òà
ëüâ³âñüêèìè “Êàðïàòàìè”, äî
ÿêèõ äîäàëî âèõ³ä ó 1/4 ô³íàëó
Êóáêà Óêðà¿íè ï³ñëÿ ãðè ç ëóãàí-
ñüêîþ “Çîðåþ”. Çîâñ³ì ³íøèé
íàñòð³é ïåðåä ïî¿çäêîþ äî Êèºâà
ïàíóâàâ ó òàáîð³ “Ïîðòó” — ï³ñ-
ëÿ íåâäà÷³ ó ãð³ ç êèÿíàìè ï³ä-
îï³÷í³ Æåçóàëäó Ôåððåéðè ïðî-
ãðàëè â ÷åìï³îíàò³ ñêðîìíèì
êëóáàì “Ëåéøîºø” ³ “Íàâàëü”.
Íàñòð³é ó ãîëîâíîãî òðåíåðà ³
ôóòáîë³ñò³â “Ïîðòó” ïî ïðèëüî-
òó äî ñòîëèö³ Óêðà¿íè áóâ íå ç
íàéë³ïøèõ, àëå âîíè ðîáèëè âñå
ìîæëèâå, àáè ïðèõîâàòè éîãî â³ä
ïðèõèëüíèê³â ôóòáîëó ÿê â àåðî-
ïîðòó “Áîðèñï³ëü”, òàê ³ íà òðå-
íóâàíí³ íà ñòàä³îí³ “Äèíàìî”
³ìåí³ Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî. À
Æåçóàëäó Ôåððåéðà íà ïåðåäìàò-
÷îâ³é ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ íàìàãàâ-
ñÿ æàðòóâàòè, íàòÿêàþ÷è, ùî
âïåâíåíèé ó ïåðåìîç³ ñâîº¿
êîìàíäè, õî÷à íàñïðàâä³ íà äóø³,

ïåðåêîíàíèé, áóëî äóæå íåñïî-
ê³éíî.

Òå, ùî ìàò÷ “Äèíàìî” —
“Ïîðòó” ìàº ç³áðàòè àíøëàã, áó-
ëî çðîçóì³ëî çàçäàëåã³äü. Ùî-
ïðàâäà, çà ãîäèíó äî ñòàðòîâîãî
ñâèñòêà àâñòð³éñüêîãî àðá³òðà
Êîíðàäà Ïëàóöà â êàñ³ ñòàä³îíó
ìîæíà áóëî áåç ÷åðãè êóïèòè
íàéäîðîæ÷³ êâèòêè — ïî 300 ãðè-
âåíü. Ìàéæå áåç ðîáîòè çàëèøè-
ëèñÿ âñþäèñóù³ ïåðåêóïùèêè —
íàéäåøåâø³ ò³êåòè ö³íîþ ó 100
ãðèâåíü âîíè ïðîïîíóâàëè çà äâà
íîì³íàëè, òà îñîáëèâîãî ïîïèòó
íà ¿õí³é òîâàð íå áóëî. Õî÷ áè
òàì ÿê, àëå â³ëüíèõ ì³ñöü íà òðè-
áóíàõ äèíàì³âñüêî¿ àðåíè íå áó-
ëî, à ùå äåñü ³ç òèñÿ÷ó âáîë³âàëü-
íèê³â, êîòð³ ïîòðàïèëè íà ñòàä³-
îí ò³ëüêè â³äîìèìè ¿ì øëÿõàìè,
çàéíÿëè â³ëüíèé ïðîñò³ð íàâêî-
ëî òðèáóí ³ ïàãîðáè.

Î÷³êóâàëîñÿ, ùî íà ãðó ïðè-
¿äóòü äî 600 ïðèõèëüíèê³â ôóò-
áîëó ç Ïîðòóãàë³¿, íàñïðàâä³ æ ¿õ
áóëî âòðè÷³ ìåíøå. Ïåðåâàæíî
ñîë³äí³, ñèâîâîëîñ³ ÷îëîâ³êè ç
äîðîãèìè ñèãàðàìè òà ¿õí³ ñó-
ïóòíèö³ â øóáàõ âàðò³ñòþ íå â
îäíó òèñÿ÷ó ºâðî. Çâ³ñíî, âèìà-
ãàòè â³ä íèõ ñïðàâæíüîãî ôàíà-
òèçìó — ìàðíà ñïðàâà, îòîæ
ïðîòÿãîì ìàò÷ó íåñàìîâèòî ï³ä-
òðèìóâàëè “Ïîðòó” ëèøå ç äåñÿ-

òîê óáîë³âàëüíèê³â. Ñàìå âîíè
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ãðè áóëè, íà-
ïåâíî, íàéùàñëèâ³øèìè ëþäü-
ìè íà ñòàä³îí³.

Íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ çà äåíü
äî ãðè íàñòàâíèê êèÿí Þð³é
Ñüîì³í íàòÿêíóâ, ùî, ìîæëèâî,
ç ïåðøèõ õâèëèí íà ïîë³ ó ñêëà-
ä³ “Äèíàìî” ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ
îäðàçó äâà ôîðâàðäè. ² âñå æ òà-
êè Þð³é Ïàâëîâè÷ âèð³øèâ íå
ðèçèêóâàòè, ³ íà â³ñòð³ àòàê ãîñ-
ïîäàð³â ïåðåáóâàâ ëèøå Àðòåì
Ì³ëåâñüêèé. Ñïî÷àòêó ãðà ó íüî-
ãî îñîáëèâî íå ï³øëà, çà÷åïèòèñü
çà ì’ÿ÷ ìàéæå íå âäàâàëîñÿ, ³ âñþ
çë³ñòü çà öå Àðòåì íàìàãàâñÿ âè-
ïëåñíóòè íà àðá³òð³â. Àëå òðåáà æ
áóëî òàêîìó ñòàòèñÿ, ùî ñàìå éî-
ìó âäàëîñÿ ó áëèñêó÷îìó ñòèë³
â³äêðèòè ðàõóíîê ó ìàò÷³. Íà 21-
é õâèëèí³ Áàäð Åëü-Êàääóð³ âè-
â³ðåíîþ ïåðåäà÷åþ çíàéøîâ íà
ë³í³¿ êàðíîãî ìàéäàí÷èêà Ò³áåð³ó
Ã³îàíå, òîé çðîáèâ ñêèäêó íà Ì³-
ëåâñüêîãî, ³ íàïàäíèê “Äèíàìî”
â³äïðàâèâ ì’ÿ÷ òî÷íî â ë³âèé êóò
âîð³ò “Ïîðòó” — 1:0.

Äî ïåðåðâè îñîáëèâî âèÿâèòè
ñåáå â àòàêàõ ñóïåðíèêàì íå âäà-
ëîñÿ, à îñü ³ç ïåðøèõ õâèëèí äðó-
ãîãî òàéìó ãðà ïîæâàâ³øàëà. Ñòî-
â³äñîòêîâó íàãîäó çá³ëüøèòè ïå-
ðåâàãó “Äèíàìî” ìàâ Îëåêñàíäð
Àë³ºâ, àëå ãîëê³ïåð ãîñòåé Åëòîí
âïîðàâñÿ ç óäàðîì ó áëèæí³é êóò
áóêâàëüíî ç ê³ëüêîõ ìåòð³â. Ôóò-
áîë³ñòè “Ïîðòó”, âòðà÷àòè ÿêèì
áóëî í³÷îãî, íàìàãàëèñÿ âñå ÷àñ-
ò³øå ïåðåâîäèòè ì’ÿ÷ íà ïîëîâè-
íó ïîëÿ êèÿí, òà âîðîòàð Ñòàí³-
ñëàâ Áîãóø ³ çàõèñò ó ö³ ìîìåí-
òè ç³ãðàëè íàä³éíî.

Ñê³ëüêè êðèòè÷íèõ ñë³â ñâîãî
÷àñó áóëî ñêàçàíî ïðî ïðîáëåìè
äèíàì³âö³â ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñó-
ïåðíèêàìè ñòàíäàðòíèõ ïîëî-
æåíü! Çäàâàëîñÿ, ùî îñòàíí³ì ÷à-
ñîì ¿ì óäàëîñÿ âèë³êóâàòèñÿ â³ä
ö³º¿ õâîðîáè. Íà æàëü, ¿¿ ñèìïòî-
ìè çíîâó âèÿâèëèñÿ â îäèí ³ç
íàéâàæëèâ³øèõ ìîìåíò³â ãðè ç
“Ïîðòó”. Äîñèòü áàíàëüíèé íà-
â³ñ ç³ øòðàôíîãî ó âèêîíàíí³
Ìåéðåøà çàê³í÷èâñÿ òèì, ùî Ðî-
ëàíäî âèñêî÷èâ ³ç-çà ñïèíè çà-
õèñíèê³â ³ ç ê³ëüêîõ ìåòð³â óäà-

ðîì ãîëîâîþ áóêâàëüíî ðîçñòð³-
ëÿâ Áîãóøà — 1:1.

Íàâ³òü çà òàêî¿ ñèòóàö³¿ ôóò-
áîë³ñòè “Äèíàìî” íå ðîçãóáè-
ëèñÿ é íà îñòàíí³õ õâèëèíàõ
ìîãëè âèðâàòè ïåðåìîãó. Îñîá-
ëèâî öå ñòîñóºòüñÿ åï³çîäó çà
ó÷àñòþ Ì³ëåâñüêîãî ³ Îãíåíà
Âóêîºâè÷à: ïåðøèé òî÷íîþ ïå-
ðåäà÷åþ çíàéøîâ ñåðáñüêîãî
ï³âçàõèñíèêà ó êàðíîìó ìàéäàí-
÷èêó “Ïîðòó”, ÿêèé ïðîáèâ ó
ïðàâèé êóò, àëå ãîñòåé âèðó÷è-
ëà ñò³éêà âîð³ò.

Ï³øëà âæå îñòàííÿ äîäàíà
Ïëàóöîì õâèëèíà ìàò÷ó. Ôóòáî-
ë³ñòè “Äèíàìî” ç îñòàíí³õ ñèë
íàìàãàëèñÿ òàêè çàáèòè äðóãèé
ãîë, òà ñòàëîñÿ íåïåðåäáà÷óâàíå.
Øâèäêà êîíòðàòàêà “Ïîðòó”
ïðàâèì ôëàíãîì, ì’ÿ÷ ïîòðàïëÿº

äî Ë³ñàíäðî. Òîé ðàçîì ³ç äâîìà
äèíàì³âöÿìè íà ïëå÷àõ âðèâàº-
òüñÿ ó øòðàôíó ãîñïîäàð³â ³ ðî-
áèòü ïðîñòð³ë íà Ëó÷î Ãîíñàëå-
ñà, ÿêîìó ïîòð³áíî áóëî ëèøå
ïîòðàïèòè ó ïîðîæí³é êóò ç
òðüîõ ìåòð³â — 2:1 íà êîðèñòü
äðóæèíè Æåçóàëäó Ôåððåéðè.
Ôåí³òà ëÿ êîìåä³à äëÿ ñòîëè÷íî-
ãî êëóáó...

Ïåðåãëÿíóâøè ôàòàëüíèé äëÿ
óêðà¿íñüêîãî êëóáó åï³çîä ç äå-
ñÿòîê ðàç³â, òàê ³ íå çðîçóì³â, äå
â ìîìåíò, êîëè ïîðòóãàëüö³ ëå-
ò³ëè, ìîâ íà êðèëàõ, äî âîð³ò êè-
ÿí, à ïîò³ì çàáèâàëè âèð³øàëü-
íèé ì’ÿ÷, áóâ îñòàíí³é çàõèñíèê
“Äèíàìî” Ïàïå Ä³àêàòå? Íà
ìîþ äóìêó, ç îáîðîíöÿìè ð³âíÿ
öüîãî ñåíåãàëüñüêîãî ôóòáîë³ñòà,
ÿêîãî ç íåâ³äîìî¿ ïðè÷èíè ïî-
ñò³éíî âèïóñêàþòü ó îñíîâíîìó
ñêëàä³, ïîïðè éîãî äèòÿ÷³ ïî-
ìèëêè, óñï³õ³â íà ì³æíàðîäí³é
àðåí³ “Äèíàìî” ùå äîâãî íå áà-
÷èòè.

Àðåíó, íà ÿê³é ùå ê³ëüêà õâè-
ëèí òîìó ðîç³ãðàëàñÿ ñïðàâæíÿ
òðàãåä³ÿ, ïðèõèëüíèêè êè¿âñüêî-
ãî êëóáó çàëèøàëè ìîâ÷êè. Ç äè-
íàì³ê³â íå ëóíàëî çíàìåíèòå:
“Äèíàìî” Êè¿â — óðà!” òà “Äè-
íàìî” Êè¿â — ÷åìï³îí!”, íå ÷óò-
íî áóëî âèêðèê³â êëóáíîãî ä³-
äæåÿ ïðî äâàíàäöÿòîãî ãðàâöÿ,
õî÷à â³í çà ï³äòðèìêó êîìàíäè
ïðîòÿãîì óñ³º¿ çóñòð³÷³ çàñëóæèâ
ò³ëüêè íà äîáð³ ñëîâà. Í³õòî íå
ì³ã ïîâ³ðèòè â òå, ùî ùàñòÿ, ÿêå
áóëî òàê áëèçüêî, öüîãî ïîõìó-
ðîãî âå÷îðà â³äâåðíóëîñÿ â³ä äè-
íàì³âö³â. Âîíè àæ í³ÿê íå çà-
ñëóãîâóâàëè íà ïîðàçêó, òà ùå é
òàêó áîëþ÷ó. Àëå æèòòÿ íà öüî-
ìó, çãîäüòåñÿ, íå çàê³í÷èëîñÿ,
ïîïåðåäó ùå áàãàòî ìàò÷³â. Ïî-
ïðàöþâàòè æ íàä ïîìèëêàìè
Þð³þ Ñüîì³íó ³ éîãî ï³äîï³÷-
íèì ïîòð³áíî áóäå äóæå é äóæå
ñåðéîçíî.

²íøèé ðåçóëüòàò ìàò÷ó â ãðóï³
G:

“Àðñåíàë” (Ëîíäîí, Àíãë³ÿ) —
“Ôåíåðáàõ÷å” (Ñòàìáóë, Òóðå÷÷è-
íà) — 0:0

“Динамо” (Київ, У раїна) — “Порт ” (Порто, Порт алія) — 1:2
(1:0).

5 листопада. Київ. Стадіон “Динамо” імені Валерія Лобановсь о о.
16 883 лядачі.
Арбітр Конрад Пла ц (Австрія).
“Динамо”: Бо ш, Бетао, Гіоане (Ба ра, 60), В оєвич, Алієв, Єре-

мен о, Діа ате, Михали , Мілевсь ий, Несмачний, Ель-Кад ррі.
Головний тренер Юрій Сьомін.

“Порт ”: Елтон, Бр н Алвеш, Педр Еман ель (Лін , 78), Л чо Гон-
салес, Лісандро, Родрі ес, Роланд , Мейрелеш, Се ті і (Хал , 46), Се-
п нар (Пеле, 68), Фернандо.
Головний тренер Жезеалд Феррейра.
Голи: Мілевсь ий (21), Роналд (69), Л ч Гонсалес (90+2).
Попередження: Ель-Кадд рі (31), Педр Еман ель (57), Хал (59),

Родрі ес (84), Л чо Гонсалес (87).
Вил чення: Л чо Гонсалес (90+2, неспортивна поведін а, повторне

попередження).

Юрій СЬОМІН, оловний тренер иївсь о о “Динамо”:
— Головною причиною то о, що ми не змо ли перемо ти в обох до-

машніх поєдин ах Лі и чемпіонів проти “Арсенал ” і “Порт ”, бач по а-
н реалізацію моментів. У першом матчі не ви ористали вихід два в
один, сьо одні майже те саме — вл чили стій воріт. Ще б в один
хороший момент, а т т відраз ж отримали онтрата . З іншо о бо ,
дала знати про себе втома, оли онцентрація равців трохи втраче-
на. У проп щеном олі ми самі винні, бо захисни и дозволили напад-
ни ові пробі ти по полю з м’ячем п’ятдесят метрів.
І все-та и я не збираюся о ось он ретно звин вач вати поразці.

Винні ми всі. Не я ісь о ремі равці, а всі, хто от вався до матч . І тре-
нери, й ви онавці. А з іншо о бо , чом винні? Ф тболісти по азали
хорош р , лядачі дістали задоволення. Це просто ра. І в ній хтось
про рає, а хтось свят є перемо .
Мені сподобалося, що сьо одні всі хлопці провели матч з вели ою са-

мовіддачею, і о ось індивід ально я не виділятим . Всі б ли зарядже-
ні на перемо , і ми її неодмінно б здоб ли, я би реаліз вали два сто-
відсот ових моменти.

ВВ  ТТЕЕММУУ

І В Н П М О

1. "Арсенал" 4 2 2 0 10-3 8

2. "Порт " 4 2 0 2 5-7 6

3. "Динамо" 4 1 2 1 3-3 5

4 "Фенербахче" 4 0 2 2 3-8 2

Òóðí³ðíà òàáëèöÿ
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Ф тболісти "Порт " довели опонентам з иївсь о о "Динамо", що за перемо потрібно боротися до останньо о
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Âàêàð÷óê çàñï³âàâ “Âíî÷³”
Ñï³âàê ïðåçåíòóâàâ íîâèé ìóçè÷íèé ïðîåêò

Íàä çä³éñíåííÿì ïðîåêòó
“Âíî÷³”, îêð³ì ìóçèêàíò³â
“Îêåàíó Åëüçè”, ïðàöþâàëè çà-
ïðîøåí³ âèêîíàâö³ äæàçó, êëà-
ñè÷íî¿ òà íàðîäíî¿ ìóçèêè:
Îëåêñ³é Ñàðàí÷³í, ÿêèé çàãðàâ
äæàçîâ³ ôîðòåï³àíí³ ïàðò³¿, ñàê-
ñîôîí³ñò Áîãäàí Ãóìåíþê, ã³òà-
ðèñò Îëåêñ³é Ìîðîçîâ, ïåðøà
ñêðèïêà ñòðóííîãî êâàðòåòó
“Êîëåã³óì” Êèðèëî Øàðàïîâ. Ó
çàïèñó é âèêîíàíí³ íà ñöåí³ îä-
í³º¿ ç êîìïîçèö³é âçÿâ ó÷àñòü
Íàö³îíàëüíèé ñèìôîí³÷íèé îð-
êåñòð Óêðà¿íè, ÿêèì äèðèãóâàâ
êëàâ³øíèê “Îêåàíó Åëüçè” Ì³-
ëîø ªë³÷ (â³í âèñòóïèâ ãîëîâ-
íèì ñàóíä-ïðîäþñåðîì ïðîåê-
òó). Ì³ëîø òàêîæ íàïèñàâ ìåëî-
ä³þ îäí³º¿ ç ï³ñåíü ïëàò³âêè, à
ùå îäíó êîìïîçèö³þ Âàêàð÷óê
ñòâîðèâ ðàçîì ³ç áàñ-ã³òàðèñòîì
ãóðòó Äåíèñîì Äóäêîì. Ðåøòó
íàïèñàâ ñàì. Ïëàò³âêó çàïèñó-
âàëè íà ñòóä³ÿõ òðüîõ êðà¿í:
Óêðà¿íè, Áåëüã³¿ òà ÑØÀ. ßê çà-
çíà÷èëè îðãàí³çàòîðè, “Âíî-
÷³” — íåêîìåðö³éíèé ïðîåêò,
â³í íå â³äïîâ³äàº ïîï-ôîðìàòó ³
íàâðÿä ÷è áóäå íàäòî ïîïóëÿð-

íèì ó øèðîêèõ êîëàõ ñëóõà÷³â.
Öå êîëåêòèâíèé âíåñîê ìóçè-
êàíò³â ó ðîçâèòîê àêòóàëüíî¿
óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè, ïîøóê íî-
âîãî çâó÷àííÿ, ñèíòåçó ìóçè÷-
íèõ ñòèë³â ³ íàïðÿìê³â. Ñàì Âà-
êàð÷óê ñòâåðäæóº, ùî ïðîãðàìà
“Âíî÷³” âèéøëà ç òâîð÷î¿ ëàáî-
ðàòîð³¿, äå ìóçèêàíòè ìîãëè ïè-
ñàòè òó ìóçèêó, ÿêî¿ ùå í³êîëè
íå ñòâîðþâàëè ðàí³øå.

Íà êîíöåðò á³ëåò³â íå ïðîäà-
âàëè, àäæå, ÿê çàçíà÷èâ ìóçè-
êàíò, â³í íå ìîæå ïðîäàâàòè ìó-
çèêó, ÿêî¿ ùå í³õòî íå ÷óâ. Òîæ
ó ôîéº òåàòðó ïåðåä ïî÷àòêîì
êîíöåðòó ïðîãóëþâàëèñÿ Ìèêî-
ëà Âåðåñåíü, Âëàä Ðÿøèí, Ðî-
ìàí Áàëàÿí, Þð³é Õóñòî÷êà òà
³íø³ äðóç³ ìóçèêàíò³â.

Îäèíàäöÿòü óïåðøå âèêîíà-
íèõ íà ïóáë³ö³ êîìïîçèö³é,
ñïðèéìàëè ïîçèòèâíî. Áóëî òàì
áàãàòî çíàéîìîãî: ãîëîñ ³ ìàíå-
ðà âèêîíàííÿ ñï³âàêà, ìåëîä³é-
íà é ìîìåíòàìè äðàéâîâà ìóçè-
êà, ÿê³ñíå çâó÷àííÿ.

Ñàì Âàêàð÷óê íàïåðåäîäí³
ïðåçåíòàö³¿, ñï³ëêóþ÷èñü ³ç æóð-
íàë³ñòàìè, çàçíà÷èâ, ùî â³í íè-

í³ ïåðåæèâàº ìîìåíò òàêîãî ñî-
á³ ñàìîóñâ³äîìëåííÿ, àíàë³çóþ÷è
ñâîº æèòòÿ, ïîä³¿, ùî â³äáóâàþ-
òüñÿ, âëàñíó òâîð÷³ñòü. ßê ãåðîé
ðîìàí³â ïèñüìåííèê³â-åêçèñòåí-
ö³àë³ñò³â Êàìþ àáî Ñàðòðà, ìó-
çèêàíò çíàõîäèòüñÿ ó ïîøóêó ñå-
áå. Ùî é ïîçíà÷èëîñÿ íà êîì-

ïîçèö³ÿõ, ó ì³ðó ë³ðè÷íèõ, ô³ëî-
ñîôñüêèõ, íàïèñàíèõ íåáàéäó-
æîþ ëþäèíîþ. “Ïîïåðåä ìåíå
ãîðè ñèí³”, íàïèñàíà íà â³äïî-
÷èíêó â Øâåéöàð³¿, ï³ñíÿ-³ìïðî-
â³çàö³ÿ “Íå éäè”, “Êîëèñêîâà”,
ë³ðè÷íà “Òàêà, ÿê òè”, ³ìïðåñ³î-
í³ñòè÷íà êîìïîçèö³ÿ “Âíî÷³” —

ñêð³çü â³ä÷óâàºòüñÿ íàñòð³é,
ïóëüñóþ÷èé íåðâ ³ äóøà.

Ï³ñëÿ îñíîâíî¿ ïðîãðàìè, ÿêó
ñòàíîâèëè êîìïîçèö³¿ ç íîâîãî
àëüáîìó, áóëè âèêîíàí³ é óñ³ì
â³äîì³ õ³òè. Ïðîòå é âîíè ó íî-
â³é ³íòåðïðåòàö³¿ çàçâó÷àëè ïî-
íîâîìó
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Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У вівторо Національном драматичном театрі імені
Івана Фран а відб вся онцерт-презентація ново о
м зично о прое т фронтмена рт "О еан Ельзи"
Святослава Ва арч а "Вночі". На онцерті б ло
представлено одинадцять омпозицій, отрі ввійд ть
до ново о альбом . Йо о реліз заплановано на інець
листопада, тож по и що новими омпозиціями змо -
ли насолодитися лише ті, ом пощастило дістати
запрошення на онцерт.

Святослав Ва арч ствердж є, що про рама “Вночі” вийшла з творчої лабораторії, де м зи анти мо ли писати
та м зи , я ої ще ні оли не створювали раніше

Áóòè ïîòð³áíèìè 
äëÿ ñóñï³ëüñòâà
65 ро ів том , 1943-м , Київ

б в визволений від фашистсь их
за арбни ів. То б ла одна із зна-
ових подій Вели ої Вітчизняної
війни. Щоб вшан вати пам’ять е-
роїв тих часів, 4 листопада Київсь-
ий місь ий центр зайнятості ор-
аніз вав за альномісь і ро-
мадсь і роботи “Місто- ерою! Ми
завжди з тобою!”. Участь в а ції
взяли меш анці столиці, що за-
реєстровані я безробітні. Вони ра-
зом із представни ами иївсь ої
сл жби зайнятості працювали над
бла о строєм Національно о м -
зею історії ВВВ, Державно о істо-
ри о-меморіально о Л ’янівсь о-
о заповідни а, Пар льт ри і
відпочин “Перемо а”.

— Ці роботи містять цілий ом-
пле с завдань, — аже начальни
відділ інформації і зв’яз ів з ро-
мадсь істю КМЦЗ І ор Петюх. —
По-перше, та им чином ми вшано-
в ємо пам’ять за иблих в ро и
війни. По-др е, ми допома аємо
безробітним відч ти себе потріб-
ними с спільств , що, до речі, і за-
ладено с тності ромадсь их
робіт. Крім сприяння соціально-
е ономічном розвит ре іон ,
вони, з о ляд на індивід альн
працю, дозволяють не тіль и тим-
часово поліпшити матеріальне
становище безробітних, але й за-
побі ають професійній та соціаль-
ній де радації. На адаю, що для
ор анізації оплач ваних ро-
мадсь их робіт можна ви ористо-
в вати на до овірній основі тим-
часов робот на підприємстві, с-

танові. Вони є підходящими для
осіб, я і вперше ш ають робот і
не мають професії. Зазнач , що
період часті в оплач ваних ро-
мадсь их роботах зарахов ється
до за ально о тр дово о стаж .
Вони є однією з а тивних форм
зайнятості і мають подвійн о-
ристь: з одно о бо , вони допо-
ма ають безробітним тимчасово
вирішити матеріальні проблеми, а
з іншо о — підприємства і ор-
анізації виріш ють проблем по-
треби в робочій силі. Напри лад,
це б ло яс раво продемонстрова-
но під час лі відації наслід ів по-
вені західних областях У раїни,
оли державна сл жба зайнятості
форм вала “за они”, я і допома а-
ли відновлювати інфрастр т р
постраждалих районів. Щодо сто-
лиці, то КМЦЗ постійно бере
часть в різних а ціях, я і іні-
ціюються иївсь ою владою, на-
при лад, в про рамах “Про прове-
дення двомісячни а з бла о ст-
рою, озеленення та поліпшення
санітарно о стан Києва”, “Про
проведення народних масових -
лянь “Голосієво-Масляна-2008”.
Наш центр зайнятості ладав
відповідні оди із Пар ом льт -
ри імені Ма сима Рильсь о о,
спорт омпле сом “Льодовий ста-
діон”, ладовищем “Лісове” та із
ба атьма іншими підприємствами,
становами і ор анізаціями. Запев-
няю, що і надалі столична сл жба
зайнятості вестиме а тивн діяль-
ність цьом напрям .

Василь ФЕДОРЧУК
Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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ОВНИ
Я знайти золот середин між бажан-

нями і можливостями, наповнити більше
аманець, раціонально ви ористов ючи
апризн с п ват оролев Дійсність?..
Запитанняа т альне, алевиріш ване.Ке-
рівництво вас любить, домовляйтеся про
зарплат , тор йтеся, адже ви фахівець
висо о о лас , невтомний тр дівни ,
знайтесобі цін !Шефрозщедриться, а на
зароблене придбайте важливі по п и.
Підприємцямможнапочатиновийнапря-
мо бізнесі і вдалов ласти роші в спра-
в .Неб дьтедріб’яз овими,беріться тіль-
и заприб т ові прое ти.Нині виптах ви-
со о опольот , а ар’єрапідбла одатним
по ривом Творця! Тіль и не тринь айте
роші заради миттєвих задоволень!

ТЕЛЬЦІ
За ладається база співпраці на май-

б тній рі . А ос іль и нині не ви вибира-
єте, а вас вибирають і ди т ють мови
(точніше, ви притя аєте вн трішнім ма -
нітом потрібних омпаньйонів), потрібно
під час ладенняперспе тивних онтра -
тів стримати претензії, вихов вати в собі
партнерсь свідомість, прищеплювати
соціальні навич и,щоб армонійновлити-
ся в с спільне середовище і спішно пра-
цювати з оле ами.По лопотатися за вас
нині може впливова персона. Том , зар -
чившись проте цією, можете прист пати
до реалізації ділових зад мів. Тіль и не
підведітьособ , я авізьменадвамишеф-
ство, адже вона послана Всевишнім.

БЛИЗНЮКИ
Тр довий аврал розпалі, де вам на-

лежить з орати і відродж ватисянаробо-
ті, я Фені с із попел . Це добре, на ача-
єте "творчі" біцепси, підвищите матері-
альний стат с. Головне — дотрим йтеся
сл жбової с бординації, миттєво реа й-
те на рити і за важення начальни а,
оле . На особистом фронті он рентів
не бійтеся. Зміцнюйте союз із обранцем,
нині він по аже себе з ращо о бо , що
вам д же імпон є і, я повітря, потрібно
для підтрим и во ню взаємно о охання.

РАКИ
Доля за р тить вас в ам рном феєр-

вер . Ма ія чарівності зросте, від
прихильни ів відбою не б де. Флірти, за-
лицяння, розва и стан ть нормою життя.
Ви станете центром Всесвіт , "відірвете-
ся" за повноюпро рамою, випивши чаш
задоволень до дна. Втім, на ле і захоп-
лення не розрахов йте, вони за рож ють
перерости в серйозн дов отривал при-
страсть, я а ба атьох приведе під вінець.
Цьо о ро Небеса дають бла одатний
шанснайзавзятішимнеодр женимРа ам
створити щасливий шлюбний союз. По-
спішайте! Але майте на вазі: схоже при-
тя ає схоже.

ЛЕВИ
Тиждень промайне на тлі ретроспе -

тивних подій. Мин ле на адає про неза-
вершені справи, дар є шанси надол жи-

ти проп щене, ба ато що переосмисли-
ти.Поворот ар’єрі б де спішним, адже
визаре оменд валисебедобренаробо-
ті. Ще б па ! Та ий тя ловий інь, на я о-
м можнаорати, вантажитивсепідряд, не
боячись про наслід и,— знахід а для на-
чальства! Втім, і ваші запити вели і, вис -
вайте мови роз мно, врахов ючи обо-
пільні інтереси.Мистецтводипломатадля
вас золотий озир. Ви ористов йте осо-
бист чарівність, а торсь ий шарм із о-
ристю для справи — і тоді рез льтат пе-
ревершить сі сподівання!

ДІВИ
Вас хоч осмос зап с ай. Навіть на

мертвій планеті омфортно облашт єте-
ся, за іпнотиз єте ма ією слова потріб-
них людей, заведете мас ви ідних он-
та тів, пере онаєте їх робити те, що до-
цільносамедлявас.Шаленапробивнаси-
ла! Ви ні оли завдя и я ом сь невідомо-
м ч ттю ні ди не запізнитеся, а зможе-
те опинитися в потрібний час потрібно-
м місці, за охати в себе, завоюватипри-
хильни ів, по-лицарсь и допомо ти ін-
шим. Нині на вн трішньом плані вас ні-
я о о е оїзм , т т царює тіль и доброта і
чесність. А в сл жбовом оле тиві від вас
сі в захваті!

ТЕРЕЗИ
Можливостей заробити, я і енер оза-

пасів,—море, лише не байди йте, а за-
повзятливо тр діться! Водночас вас роз-
пираєвідрізнихбажань. Град спристрас-
них "хоч " дося не точ и ипіння і прим -
сить азартно е спл ат вати обставини з
ви одоюдля себе, рідних, близь их. Утім,
вине та ийс пий, аджеробитиподар н-
и на чесно (і не зовсім) зароблені роші
це та приємно! З одні? Нехай тиждень
промайне під зна ом лицарсь их реве-
рансів: по п идлядом ,подар н и, пре-
мії, заохочення. Ши йте, розщедрюйте-
ся, ці сюрпризи та порад ють п блі , а
вас двічі!Незбіднієте, адженароднам д-
рість свідчить: "ба атий не той, хто заби-
рає, а той, хто віддає!" Фінансовий е ре-
ор працює на вас!

СКОРПІОНИ
Я що вас захопила нев амовна спра-

а зійти на олімп самоствердження — це
ч дово!Видозрілидля ардинальнихзмін.
С иньтео ови онсерватизм , поравихо-
дити з застою і дебют вати с різь. Блис-
че демонстр йте най ращі дося нення

і природні таланти. Беріть ініціатив в р -
и, станьте аван ардистом-першопрохід-
цем!Дім,шлюб,робота— лючові епіцен-
триподій, девашреформаторсь ийазарт
принесе олосальні плоди. Зап стивши
процес вн трішньо о перетворення, ви
можете не боятися помило . Геть відпра-
цьоване старе, хай живе оновлення!

СТРІЛЬЦІ
Нав оло вас сяє німббожественної ча-

рівності. Це заряджає нав олишню атмо-
сфер щастям і радістю, притя ає людей.
Вони отові б ти поряд, по лонятися, на-
солодж ватися вашій а рі спіл ванням,

ділитися со ровенним, пла атися про бі-
ди, сповідатися, роз риваючи найпота-
ємніші точ и д ші. Навіть я що обста-
вини прим сять перевтілитися в роль д -
ховно о цілителя, милосердно ви он йте
цю важлив місію, несіть хрест ( оловне
не с рмити нав оло і не хвалитися про
зроблене). Тоді за все відплатиться сто-
рицею: поліпшиться здоров'я, рошей
приб де, ар’єра піде в ор . Для одер-
жимих таємноювендетоюпорада: помста
перетворить вас на знаряддя сил Пітьми.

КОЗОРОГИ
Дайте волю повені відч ттів, від рийте

серце наз стріч любові. Настав час освід-
читися в інтимній обстановці, посповіда-
тисяобранцевіпровсе,що"на ипіло"все-
редині. К йте залізо до и аряче і влаш-
тов йтеособистещастя.Вивпливові всо-
ці мі, презентабельні, маєте олосальні
можливості цьо оро по азатисебезя -
найліпшо о бо , завоювати симпатії, ав-
торитет, випередити всіх і стати зраз ом
длянаслід вання! Тіль и тримайтер на
п льсі само рити и—цестрим ючийчин-
ни і запобіжни від манії величі.

ВОДОЛІЇ
Мають сі шанси прославитися я фе-

номенальнообдарованаособанапрофе-
сійном терені, зачар вати начальство і
дося ти спіх в ар’єрном зростанні, я -
що позбавитеся омпле сів неповноцін-
ності. Випалюйте розжареним залізом
е оїстичні недолі и—вони альмоеволю-
ції. Поставте психоло ічн станов : "Я
сильний, ріш чий, щедрий, талановитий,
самостійний, отовий на жертви заради
бла а інших". Тоді від бла ородних др зів
відбою не б де і все піде я по масл !
Цьо о ро ви під лючені Космосом до
доброчинно ое ре ора.Відб ваєтьсяпо-
вернення за хороші справи мин лом ,
том дармовим сюрпризам (на перший
по ляд) не див йтеся, адже ви їх чесно
заробили. На Небесах свій розрах но .

РИБИ
Повинні рати від ритими артами, не

шахраювати, б ти справедливими, ер -
ватися правилом: раще ір а правда, ніж
солод абрехня.Особливовробочом офі-
сі. Щира прямолінійність потрібна для то-
о, щоб від ин ти все, що не відповідає
нинішнім ідеалам, розірвати стос н и з
людьми, я і вжевичерпалисвійрес рс, не
задовольняютьвашимнормативамд хов-
но о зростання. Нині світ сприймається в
раціональних фарбах. Том я що вам на-
в’язали ба ато тр дових зобов’язань, слід
їхпозб тися.Уцейвіз арми,призначений
іншим, запря атися з ент зіазмом, випро-
бов ючи ор анізм на міцність, не можна,
ризи єте підірвати здоров’я. З шефом
вас пре расні стос н и ( ба атьох навіть
роман!).С ористайтесяйо осимпатіямий
делі атно прим сьте зробити та , я вам
хочеться. Напри лад, отримати завдання,
де ваш творчий еній матеріаліз ється в
щось пре расне й орисне

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 7 ïî 13 ëèñòîïàäà)

На від риття Всеросійсь ої сільсь о осподарсь ої й промис-
лової вистав и в Києві 1897 ро Київсь ий митрополит
Іоанни ій приб в

в трамваєм
З час запровадження еле трично о трамвая в Києві 1892 ро поїзд-
и на ньом припали до д ші иянам, і вони залюб и орист валися цим
с часним та зр чним місь им транспортом. Йом відводили важлив роль
ба атьох рочистостях. У при рашених вітами та илимами "эле три-

чес их ва онах", я палацових аретах, приб вали на місь і церемонії
сановні особи. Ні о о не здив вало навіть те, що на від риття Всеросій-
сь ої сільсь о осподарсь ої й промислової вистав и 1897 ро иївсь ий
митрополит Іоанни ій приб в на трамваї. Життя та діяльність митрополи-
та Іоанни ія (в мир Іван Ма симович Р днєв (1826—1900)) тісно пов’я-
зані з Києвом. У 1849 році він за інч є Київсь д ховн а адемію і вче-
н ар’єр розпочинає з ви ладання в а адемії Свято о Письма. В 1858
році призначений ре тором Київсь ої д ховної семінарії, а з р дня 1859-
о до жовтня 1860 ро — ре тор Київсь ої д ховної а адемії.
У 1891 році він знов повертається до Києва, де очолює Київсь мит-

рополію до за інчення сво о земно о шлях (1900). Він б в різносторон-
ньо розвиненою особистістю і прихильно ставився до про рес .

Відомий иївсь ий підприємець Давид Мар олін примісь-
ом селищі Деміїв а мав власн

б трамвайн лінію
На почато ХХ століття мережа трамвайних маршр тів Києві б ла на-

ба ато більшою, ніж с часна. Б ло та ож про ладено іль а приватних при-
місь их ліній. Власний трамвай мав примісь ом селищі Деміїв а відо-
мий иївсь ий підприємець Давид Мар олін. Т т із 1909 ро б ло про-
ладено дві лінії довжиною 4,5 версти, на я их рс вало 6 ва онів. Сьо-
мий ва он б ло призначено для особистих поїздо власни а, і це б в роз-
ішний ва он-салон. Кияни часто орист валися мар олінсь им трамва-
єм, особливо перед і під час свят, ос іль и Деміїв а б ла поза межами
місь ої см и і її тор овельні за лади не об ладали додат овими подат-
ами. Том все т т ошт вало дешевше, особливо прод ти, напої та всі-
ля і солодощі.
Ще одна примісь а лінія б ла про ладена підприємцем Р. Хойнаць им

від район с часно о Повітрофлотсь о о шляхопровод до дачно о сели-
ща Святошин. Це б ла в зь а одно олій а довжиною 9 верст.
У Д мі та ож б ла своя замісь а лінія трамвая, я б ло про ладено в

1900 році через П щ -Водицю. Спочат на ній рс вали ло омобілі, я і
виявилися неефе тивними в місті. В 1904 році лінію еле трифі вали, і па-
рова тя а назавжди зни ла із життя иївсь о о трамвая (Анатолій Ма а-
ров. Малая энци лопедия иевс ой старины.— К.: Довіра, 2005. — С.462).
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Відповіді на запитання 29го туру

Конкурс завершився. Підсумки

Організатор: 
редакція газети 
«Хрещатик» 

Генеральний
спонсор:
Блок Леоніда Черновець�
кого у Солом’янській 
райраді м. Києва

Запрошуємо читачів позмагатися в знанні історії Києва. Кон�
курс триватиме протягом квітня�жовтня 2008 року. Щоп’ятниці
публікуватимуться два запитання і по чотири відповіді на кожне –
лише одна буде правильною, за неї нараховуватиметься бал. Три�
дцять учасників, які наберуть найбільше балів, будуть запрошені
на очний тур конкурсу. Абсолютний переможець отримає супер�
приз – цифровий фотоапарат, ще десять учасників отримають цін�
ні подарунки.

Ведучий конкурсу Олександр ЯРЕМЕНКО

Реда ція азети "Хрещати " протя ом останніх ро ів проводила найріз-
номанітніші призові он рси, я і знаходили неабия заці авленість чи-
тачів. Фірмовий он рс "Ер дит" тривав чотири ро и поспіль (2004—
2007 рр). А 4 вітня 2008 ро розпочався тематичний он рс "Сторін-
ами історії Києва", енеральним спонсором я о о є Бло Леоніда Чер-
новець о о Солом’янсь ій райраді Києва. Кожної п’ятниці часни и от-
рим вали два запитання і роз орн ті відповіді на попередні, що давало
змо часни ам зма ання дізнатися ба ато ці аво о з історії Києва від
найдавніших часів до сьо одення. Найс ладнішими для часни ів вияви-
лися запитання, я і стос валися перших р сь их святих Бориса і Гліба (23
т р) та про вито и раїнсь ої ідеї Києва я "др о о Єр салима" (24 т р).
На останнє дав правильн відповідь лише один часни — 23-річний Оле -
сандр Бабен о.
А перше місце он рсі виборола Ніна Лися , незмінна часниця зма-

ань ер дитів із 2005 ро . Вона правильно відповіла на 54 запитань із
58. Др е та третє місця посіли Оле сандр Бабен о та Сер ій Я овен о
(53 бали). 4—6 місця дісталися Сер ію Зозовсь ом , Валентині Крахов-
ній та Розалії Ч пр н (51 бал). Гри орій Кото правильно відповів на 50
запитань, а Валентина Шереметьєва на 48. Дев’ят -одинадцят сходин-
и здоб ли Тетяна Петрова, Валентин та Сер ій Вінари (46 балів). На два-
надцятом місці Станіслав Лінь о (32 бали). Учасни и, здоб т и я их менш
значимі заочном зма анні, матим ть шанс продемонстр вати ер ди-
цію в очном т рі. Це Алла Столяр, Олена Білоброва, Наталія Романя ,
Анна Поліщ , Тетяна Герман (Чапаїв а), Наталія Каплю (Ірпінь) та Іри-
на Харь ова (Бровари).
Про час і місце проведення очно о т р реда ція повідомить заздале-

ідь др ій половині листопада.
Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО



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

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає� я�� відповідача� Садовні�� Ми�ол�

Юрійовича� по� цивільній� справі�№2-5255/08

за�позовом�Дечєвої�Дарини� Іванівни�до�Са-

довні�а�Ми�оли�Юрійовича� про� розірвання

шлюб�� в� с�дове� засідання�на�21� листопада

2008�ро���о�9.00.

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

�аб.� 19,� с�ддя�Поліщ���Н.В.�В� разі� неяв�и,

справ��б�де�роз*лян�то�за�вашої�відс�тності.

С�ддя�Н.В.�Поліщ��

28�жовтня�2008�ро���відб�лось�засідання�спільно*о�представ-

ниць�о*о�ор*ан��профспіло��м.�Києва�для�ведення�пере*оворів

та���ладення�Ре*іональної��*оди�з�Київсь�ою�місь�ою�державною

адміністрацією�та�спільним�пере*оворним�ор*аном�роботодавців

на�2009—2010�ро�и.

Об’єднання�профспіло�,�ор�анізацій�профспіло�

� м. Києві�“Київсь�а�місь�а�рада�профспіло�”

Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�б�дівництва�

житлово�о�б�дин���з�об’є�тами�

соціально-��льт�рно�о�призначення�та�пар�ін�ом�

на�просп.�В.�Мая�овсь�о�о,�1-3�

��Деснянсь�ом��районі�м.�Києва.

З*ідно�з�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�02.03.06�р.�№113/3204

�ом�нальном��підприємств��ви�онавчо*о�ор*ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�“Київсь�е�інвестиційне�а*ент-

ство”�відведено�земельн��ділян���для�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�з

об’є�тами� соціально-��льт�рно*о� призначення� та� пар�ін*ом� на� просп.

Мая�овсь�о*о,�1-3���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва,�в�том��числі�для�*ро-

мадян,� я�і� постраждали� від� діяльності� *р�пи� інвестиційно-б�дівельних

�омпаній�“Еліта-Центр”.

АТ� ХК� “Київмісь�б�д”� з*ідно� з� листом-дор�ченням�№106/489� від

15.05.07 р.�ви�он�є�ф�н�ції�замовни�а.

Житловий�б�дино��запрое�тований�на�базі�виробів�серії�АПВС�-К-134М

і�являє�собою�двосе�ційн��24-12-поверхов��спор�д��на�170��вартир�та

з�пар�ін*ом�на�90�м/місць.

Розміщення�житлово*о�б�дин���не�пор�ш�є��мови�інсоляції�оточ�ючих

б�дин�ів.

Прое�том�передбачені�необхідні�протипожежні�заходи.

Аналіз�можливих� впливів� на� нав�олишнє� середовище� по�азав,�що

б�дівництво�житлово*о�б�дин���не�б�де�мати�ш�ідливо*о�вплив��на�е�о-

ло*ічний�стан�район�.

По�за�інченню�б�дівництва�прое�том�передбачено�бла*о�стрій�та�озе-

ленення�території.

Зазначений�об’є�т�не�належить�до�“Перелі���видів�діяльності�та�об’є�тів,

що� становлять� підвищен�� е�оло*ічн�� небезпе��”� (Постанова� Кабінет�

міністрів�У�раїни�№557�від�27.07.95�р.)

Замовни�� зобов’яз�ється� здійснювати� е�спл�атацію� об’є�та� �

відповідності�з�діючими�стандартами,�нормами�та�правилами�в�*ал�зі�охо-

рони�нав�олишньо*о�середовища�і�техні�и�безпе�и.

Замовни�:	КП�“Київсь	е�інвестиційне�а�ентство”

т.�289-57-13,�289-53-51.�

Генпідрядни�	та	інвестор:	Холдин�ова�	омпанія�“Київмісь	б�д”

т.�288-50-41,�288-54-22.

Генпрое�т�вальни�: ТОВ�“Житлоб�дпрое	т”

т.�522-87-37.

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

ли�ає�представни�а�Товариства�з�обмеженою

відповідальністю�“Ритм�ЛТД”�в�я�ості�відповіда-

ча�в�с�дове�засідання�по�цивільній�справі�за�по-

зовом�Ш�орина�А.Л.,�Б�р’янова�В.Г.�до�ТОВ

“Ритм�ЛТД”�про�стя*нення�забор*ованості,�до-

стро�ове�припинення�дії�до*овор��та�виселен-

ня� з� неза�онно� займано*о� приміщення,�що

відб�деться�в�приміщенні� с�д�� за�адресою:

03127,�м.�Київ,�в�л.�Пол�овни�а�Потєхіна,�14-а,

�аб.�1,�20.11.2008�р.�о�16.00.

В� разі� вашої� неяв�и� на� в�азане� с�дове

засідання�с�д�роз*лядатиме�справ��без�вашої

�часті.

С�ддя�Іванен�о�Ю.Г.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає� Каза�ова� Ві�тора� Петровича� (01024,

м. Київ,�в�л.�Лютерансь�а,�9/9,��в.�14)���с�дове

засідання� �� справі�№2-959-1/08� за�позовом

Дьоміної�Людмили�Василівни�до�Каза�ова�Ві�то-

ра�Петровича�про�визнання�особи�та�ою,�що

втратила�право��орист�вання�жилим�приміщен-

ням,�я�е�призначено�на�21�листопада�2008�ро-

��,�об�11.00,�і�відб�деться�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Гайцана,�4,��аб.�304,�с�ддя�Вов��С.В.

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

неяв�и.

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

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

лення�с�д��про�причини�неяв�и,� справ��б�де

роз*лян�то�за�вашої�відс�тності�на�підставі�на-

явних�даних.

С�ддя�С.В.�Вов�

Деснянсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє,�що�14�листо-

пада�2008�ро���о�12.00�б�де�роз*ля-

датися� цивільна� справа� за� позовом

Бан���“Демар�”�до�Кривобо��Наталії

Андріївни� про� стя*нення� забор*ова-

ності�за��редитним�до*овором.

Кривобо��Наталія�Андріївна�ви�ли-

�ається� в� с�дове� засідання� я�

відповідач.

В�разі�неяв�и�справ��б�де�роз*ля-

н�то�за�її�відс�тності���відповідності�до

ст.�169�ЦПК�У�раїни.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�просп.�Мая-

�овсь�о*о,�5-В,��аб.�12.

Деснянсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє,�що�14�листо-

пада�2008�ро���об�11.30�б�де�роз*-

лядатися�цивільна�справа�за�позовом

Бан���“Демар�”�до�За�ревсь�ої�Тама-

ри�Оле�сіївни�про�стя*нення�забор*о-

ваності�за��редитним�до*овором.

За�ревсь�а�Тамара�Оле�сіївна�ви�-

ли�ається� в� с�дове� засідання� я�

відповідач.

В�разі�неяв�и�справ��б�де�роз*ля-

н�то�за�її�відс�тності���відповідності�до

ст.�169�ЦПК�У�раїни.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�просп.�Мая-

�овсь�о*о,�5-В,��аб.�12.

В�зв’яз���з�втратою��адастрово*о�план��землі�держав-

но*о� �ом�нально*о� підприємства� �інотеатр�� “Кра�ів”�

і� в� потребі�йо*о�оновлення�вважати�старий� �адастро-

вий�план�недійсним.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає� відповідача� Дишлен�о� Ірин�

Оле�сандрівн�,�місце� реєстрації� м.� Київ,

в�л.�Василь�івсь�а,�49,��орп.�3,��в.�14,�в�с�-

дове�засідання�на�27.11.2008�р.�о�16.15��

справі� за� позовом� Дишлен�о� Тетяни

Сер*іївни� до� Дишлен�о� Ірини� Оле�-

сандрівни,�ВГІРФО�Голосіївсь�о*о� РУГУ

МВС�У�раїни�в�м.�Києві,�про�визнання�осо-

би�та�ою,�що�втратила�право��орист�ван-

ня�житловим� приміщенням� та� зняття� її� з

реєстраційно*о�облі��.

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

14-А,��аб.�24.

С�ддя�В.А.�Неж�ра

Спесива-Ухова�Світлана�Василівна�ви�ли-

�ається� в� с�дове� засідання� з� роз*ляд�

цивільної�справи�за�позовом�Ухова�І*оря�Ва-

лерійовича� до�Спесива-Ухової� Світлани�Ва-

силівни�про�розірвання�шлюб��о�9.00�24�лис-

топада�2008�ро���в�Шевчен�івсь�ий�район-
ний�с�д��м.�Києва�(04053�м.�Київ,�в�л.�Смир-
нова-Ласточ�іна,�10-Б,��аб.�22).

З�оп�блі��ванням�о*олошення�про�ви�ли�,

відповідач�вважається�повідомленим�про�час

і�місце� роз*ляд�� справи� і� �� випад��� неяв�и

справа�може�б�ти�роз*лян�та� за� відс�тності

відповідача.

С�ддя�Білош�ап�О.В.

О�р�жний� адміністративний

с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� я�

відповідача� ТОВ� “Комтор*центр”

(ід.��од�32820347)�по�справі�6/535

за�позовом�ДПІ���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�до�ТОВ�“Комтор*-

центр”� про� стя*нення� забор*ова-

ності.

С�дове� засідання� відб�деться

24.11.2008�р.�об�11.30�за�адресою:

м. Київ,� в�л.�Десятинна,� 4/6,� зал

№8.�С�ддя�Добрянсь�а�Я.І.
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ІНФОРМАЦІЯ

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

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

Назва�об’є�та�оренди�і�йо�о�місце-

знаходження:

1.�Нежилі�приміщення�за*альною�пло-

щею� 66,80� �в.� м,� розташовані� за� адре-

сою:�м. Київ,�в�л.�М.Рас�ової,�15,�12-й�по-

верх� дванадцятиповерхово*о� б�дин��,

(�імнати�№ 1203/1,�№1201),�я�і�переб�-

вають�на�балансі�ДП�“Державний� інсти-

т�т� �омпле�сних� техні�о-е�ономічних

досліджень”.

Почат�овий�розмір�місячної�орендної

плати�становить�5578,97��рн�(базовий

місяць� розрах�н���—� липень� 2008 р.,

мета� ви�ористання� —� розміщення

офіс�).�Ор�ан,��повноважений��правля-

ти� об’є�том�оренди,�—�Міністерство

промислової�політи�и�У�раїни.

У�подальшом��орендна�плата�підля*ає

�ори*�ванню�на�щомісячні�інде�си�інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

� найбільший� запропонований� розмір

місячної�орендної�плати;

� �омпенсація� �оштів� за� ви�онан�� неза-

лежн��оцін���замовни���оцін�и;

� ��ладення�з�балансо�трим�вачем�орен-

довано*о�майна�до*овор��про�відш�о-

д�вання�витрат�балансо�трим�вача�на

�тримання�орендовано*о�майна�та�на-

дання��ом�нальних�посл�*�орендарю;

� на�момент���ладення�до*овор��оренди

переможець��он��рс��зобов’язаний�на-

дати��з*оджений�висново��балансо�три-

м�вача�та�орендаря�щодо�стан��майна;

� стро��оренди�—�2�ро�и�11�місяців;

� передача�майна���с�боренд��забороне-

на;

� орендоване�майно� приватизації� орен-

дарем�та�третіми�особами�не�підля*ає;

� �� повном�� обсязі� ви�он�вати� зобов’я-

зання,�зазначені���до*оворі�оренди;

� продовження�термін��дії�до*овор��орен-

ди�з�дозвол��ор*ан���правління;

� на�підтвердження�зобов’язання�і�на�за-

безпечення�йо*о�ви�онання�переможець

�он��рс��повинен�сплатити�завдато��в

потрійном��розмірі�запропонованої�ним

с�ми�місячної�орендної�плати�на�розра-

х�н�овий� рах�но�� відділ�� державно*о

�азначейства�за�місцем�розташ�вання

об’є�та� оренди� протя*ом� 10-ти� днів� з

момент��підписання�до*овор��оренди.

Внесений�завдато��підля*ає�зарах�ван-

ню� в� рах�но�� плати� за� три� останніх

місяці�платежів�за�ви�ористання�майна;

Для��часті�в��он��рсі��часни���он-

��рс�� подає� на� роз�ляд� �он��рсної

�омісії�та�і�матеріали:

1.	 Заяв�	 про	 �часть	 �	 �он��рсі	 та

до��менти,	я�і	визначені	на�азом	Фон-

д�	 державно�о	 майна	 У�раїни	 від

14.11.2005	 р.	№2975	 “Про	 затвер-

дження	Перелі��	до��ментів,	я�і	пода-

ються	орендодавцеві”,	а	саме:

- заява�про�намір��зяти�в�оренд��май-

но,�що� належить� до� державної� влас-

ності,� із� зазначенням� наймен�вання,

місцезнаходження�(місця�проживання)

та� платіжних� ре�візитів� заявни�а,

інформації�про�за*альн��площ��об’є�та

оренди;

- прое�т�до*овор��оренди�об’є�та,�я�ий

відповідає�типовом��до*овор��оренди,

затвердженом�� на�азом�Фондом� дер-

жавно*о� майна� У�раїни� №� 1329� від

09.08.2007�р.� з� розрах�н�ом�орендної

плати,�із�врах�ванням�зобов’язань�(про-

позицій)�стосовно�ви�онання��мов��он-

��рс�,�що� підписаний� �часни�ом� �он-

��рс��і�завірений�печат�ою.

2. Відомості	про	�часни�а	�он��рс�:

а) для� �часни	ів,� я	і� є�юридичними

особами:

- посвідчені�нотарі�сом��опії� �становчих

до��ментів�(стат�т��та��становчо*о�до-

*овор��(��разі�звернення�*осподарсь�о-

*о� товариства� із� заявою� про� оренд�);

свідоцтва� про� державн�� реєстрацію;

довід�и�ор*ан��статисти�и�про�в�лючен-

ня� орендаря�—�юридичної� особи� до

ЄДРПОУ;��опія�свідоцтва�про�реєстра-

цію�платни�а�подат���на�додан��вартість

(форма�N�2-р);��опія�довід�и�про�взят-

тя� на� облі�� платни�а� подат��;� �опія

ліцензії�на�здійснення�юридичною�осо-

бою�о�ремо*о�вид��діяльності�(за�наяв-

ності�та�о*о);

- до��менти,�що� посвідч�ють� повнова-

ження�представни�а�юридичної�особи;

- відомості� про� фінансове� становище

(платоспроможність)� �часни�а� �он��р-

с��з��рах�ванням�дебіторсь�ої�і��реди-

торсь�ої�забор*ованостей;

- довід��� від� �часни�а� �он��рс�� про� те,

що�щодо�ньо*о�не�пор�шено�справ��про

бан�р�тство;

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

бами:

- �опію� до��мента,�що� посвідч�є� особ�

�часни�а��он��рс��(паспорт�(стор.�1,�2,

11)�тощо)�або�належним�чином�оформ-

лен��довіреність,�видан��представни��

фізичної�особи,��опію�ідентифі�аційно-

*о��од��(та�ож�для�фізичних�осіб,�я�і�не

є� с�б’є�тами� підприємниць�ої� діяль-

ності);

- свідоцтво�про�реєстрацію�фізичної�осо-

би� я�� с�б’є�та� підприємниць�ої� діяль-

ності,�свідоцтво�про�сплат��єдино*о�по-

дат��� або� свідоцтво� про� реєстрацію

платни�а�ПДВ�(нотаріально�посвідчені),

де�ларацію�про�доходи�(звіт�про�фінан-

сові� рез�льтати� с�б’є�та�мало*о� під-

приємництва).

- де�ларацію�про�доходи;

3. Додат�ові	пропозиції	до	до�ово-

р�	оренди	(в	разі	наявності).

Заяви�та�до��менти�на��часть��� �он-

��рсі� приймаються� протя*ом� 20� �ален-

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

зеті� “Відомості� приватизації”� до� 16.00

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

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

50-Г,�Ре*іональне�відділення�Фонд��дер-

жавно*о� майна� У�раїни� по� м.� Києв�,� в

�онверті�з�написом�“на��он��рс”,�запе-

чатаном�� печат�ою� �часни�а� �он��рс�

(для�фізичних�осіб�—�в�разі�наявності)�із

зазначенням�назви��часни�а��он��рс��та

об’є�та�оренди�(адреса,�площа,�балан-

со�трим�вач).

Кон��рс�б�де�проведено�о�15.00�на�22-й

�алендарний� день� після� оп�блі��вання� в

*азеті� “Відомості� приватизації”� за� адре-

сою:� м.� Київ,� б�льв.� Шевчен�а,� 50-Г,

Ре*іональне� відділення�ФДМ�У�раїни� по

м. Києв�,��імната�№�103.

Ознайомитися�з�об’є�том�оренди�мож-

на�в�робочі�дні�за�місцем�йо*о�розташ�-

вання.

Додат�ов��інформацію�можна�отри-

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

оренди� державно*о� нер�хомо*о� май-

на� РВ�ФДМУ� по�м. Києв�� або� за� тел.

(044)�235-05-28.

ІНФОРМАЦІЯ

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

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

Назва�об’є�та�оренди�і�йо�о�місце-

знаходження:

1.�Нежиле�приміщення�за*альною�пло-

щею�50,80� �в.�м,� розташоване� за� адре-

сою:�м. Київ,�в�л.�М.Рас�ової,�15,�11-й�по-

верх� дванадцятиповерхово*о� б�дин��

(�імната�№�1114)� і�переб�ває�на�балансі

ДП� “Державний� інстит�т� �омпле�сних

техні�о-е�ономічних�досліджень”.

Почат�овий�розмір�місячної�оренд-

ної�плати�становить�4242,52��рн�(ба-

зовий� місяць� розрах�н��� —� липень

2008� р.,� мета� ви�ористання� —

розміщення�офіс�).�Ор�ан,��повнова-

жений��правляти�об’є�том�оренди,�—

Міністерство� промислової� політи�и

У�раїни.

У�подальшом��орендна�плата�підля*ає

�ори*�ванню�на�щомісячні�інде�си�інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

� найбільший� запропонований� розмір

місячної�орендної�плати;

� �омпенсація� �оштів� за� ви�онан�� неза-

лежн��оцін���замовни���оцін�и;

� ��ладення�з�балансо�трим�вачем�орен-

довано*о�майна�до*овор��про�відш�о-

д�вання�витрат�балансо�трим�вача�на

�тримання�орендовано*о�майна�та�на-

дання��ом�нальних�посл�*�орендарю;

� на�момент���ладення�до*овор��орен-

ди�переможець��он��рс��зобов’язаний

надати��з*оджений�висново��балансо-

�трим�вача� та� орендаря�щодо� стан�

майна;

� стро��оренди�—�2�ро�и�11�місяців;

� передача�майна���с�боренд��забороне-

на;

� орендоване�майно� приватизації� орен-

дарем�та�третіми�особами�не�підля*ає;

� ��повном��обсязі�ви�он�вати�зобов’язан-

ня,�зазначені���до*оворі�оренди;

� продовження�термін��дії�до*овор��орен-

ди�з�дозвол��ор*ан���правління;

� на�підтвердження�зобов’язання�і�на�за-

безпечення�йо*о�ви�онання�переможець

�он��рс��повинен�сплатити�завдато��в

потрійном��розмірі�запропонованої�ним

с�ми�місячної�орендної�плати�на�розра-

х�н�овий� рах�но�� відділ�� державно*о

�азначейства�за�місцем�розташ�вання

об’є�та� оренди� протя*ом� 10-ти� днів� з

момент��підписання�до*овор��оренди.

Внесений�завдато��підля*ає�зарах�ван-

ню� в� рах�но�� плати� за� три� останніх

місяці�платежів�за�ви�ористання�майна;

Для��часті�в��он��рсі��часни���он-

��рс�� подає� на� роз�ляд� �он��рсної

�омісії�та�і�матеріали:

1.	 Заяв�	 про	 �часть	 �	 �он��рсі	 та

до��менти,	я�і	визначені	на�азом	Фон-

д�	 державно�о	 майна	 У�раїни	 від

14.11.2005	 р.	№2975	 “Про	 затвер-

дження	Перелі��	до��ментів,	я�і	пода-

ються	орендодавцеві”,	а	саме:

- заява�про�намір��зяти�в�оренд��май-

но,�що� належить� до� державної� влас-

ності,� із� зазначенням� наймен�вання,

місцезнаходження�(місця�проживання)

та� платіжних� ре�візитів� заявни�а,

інформації�про�за*альн��площ��об’є�та

оренди;

- прое�т�до*овор��оренди�об’є�та,�я�ий

відповідає�типовом��до*овор��оренди,

затвердженом�� на�азом�Фондом� дер-

жавно*о� майна� У�раїни� №1329� від

09.08.2007�р.� з� розрах�н�ом�орендної

плати,�із�врах�ванням�зобов’язань�(про-

позицій)�стосовно�ви�онання��мов��он-

��рс�,�що� підписаний� �часни�ом� �он-

��рс��і�завірений�печат�ою.

2. Відомості	 про	 �часни�а	 �он-

��рс�:

а) для� �часни	ів,� я	і� є�юридичними

особами:

- посвідчені� нотарі�сом��опії� �станов-

чих� до��ментів� (стат�т�� та� �станов-

чо*о�до*овор��(��разі�звернення�*ос-

подарсь�о*о� товариства� із� заявою

про�оренд�);� свідоцтва�про�держав-

н��реєстрацію;�довід�а�ор*ан��стати-

сти�и� про� в�лючення� орендаря� —

юридичної� особи� до� ЄДРПОУ;� �опія

свідоцтва� про� реєстрацію� платни�а

подат��� на� додан�� вартість� (форма

N 2-р);� �опія� довід�и� про� взяття� на

облі��платни�а�подат��;��опія�ліцензії

на� здійснення� юридичною� особою

о�ремо*о� вид�� діяльності� (за� наяв-

ності�та�о*о);

- до��менти,� що� посвідч�ють� повно-

важення� представни�а� юридичної

особи;

- відомості� про� фінансове� становище

(платоспроможність)� �часни�а� �он��р-

с��з��рах�ванням�дебіторсь�ої�і��реди-

торсь�ої�забор*ованостей;

- довід��� від� �часни�а� �он��рс�� про� те,

що�щодо�ньо*о�не�пор�шено�справ��про

бан�р�тство;

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

бами:

- �опію�до��мента,�що�посвідч�є�особ�

�часни�а��он��рс��(паспорт�(стор.�1,�2,

11)�тощо)�або�належним�чином�оформ-

лен��довіреність,�видан��представни-

��� фізичної� особи,� �опію� іден-

тифі�аційно*о��од�� (та�ож�для�фізич-

них� осіб,� я�і� не� є� с�б’є�тами� під-

приємниць�ої� діяльності),� свідоцтво

про� реєстрацію� фізичної� особи� я�

с�б’є�та� підприємниць�ої� діяльності,

свідоцтво�про�сплат��єдино*о�подат��

або�свідоцтво�про�реєстрацію�платни-

�а�ПДВ�(нотаріально�посвідчені),�де�-

ларацію� про� доходи� (звіт� про�фінан-

сові� рез�льтати� с�б’є�та� мало*о� під-

приємництва).

- де�ларацію�про�доходи;

3. Додат�ові	пропозиції	до	до�ово-

р�	оренди	(в	разі	наявності).

Заяви�та�до��менти�на��часть��� �он-

��рсі� приймаються� протя*ом� 20� �ален-

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

зеті� “Відомості� приватизації”� до� 16.00

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

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

50-Г,�Ре*іональне�відділення�Фонд��дер-

жавно*о� майна� У�раїни� по� м.� Києв�,� в

�онверті�з�написом�“на��он��рс”,�запе-

чатаном�� печат�ою� �часни�а� �он��рс�

(для�фізичних�осіб�—�в�разі�наявності)�із

зазначенням�назви��часни�а��он��рс��та

об’є�та�оренди�(адреса,�площа,�балан-

со�трим�вач).

Кон��рс� б�де� проведено� о� 15.00� на

22-й��алендарний�день�після�оп�блі��-

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

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

50-Г,� Ре*іональне� відділення�ФДМ� У�-

раїни�по�м. Києв�,��імната�№�103.

Ознайомитися�з�об’є�том�оренди�мож-

на�в�робочі�дні�за�місцем�йо*о�розташ�-

вання.

Додат�ов��інформацію�можна�отри-

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

оренди� державно*о� нер�хомо*о� май-

на� РВ�ФДМУ� по�м. Києв�� або� за� тел.

(044)�235-05-28.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

за� адресою:� м.� Київ,� в�л.� Смирнова-Лас-

точ�іна,� 10-Б� (�аб.� 51),� ви�ли�ає� в� с�дове

засідання� Лемеш� Анатолія� Павловича� я�

відповідача� �� справі� за� позовом�Каменсь�ої

Ві�торії�Ми�олаївни�про��с�нення�переш�од�в

�орист�ванні� �вартирою,� я�е� відб�деться

1.12.08�о�9.20.

У� разі� неяв�и� відповідача� справа� роз$ля-

датиметься�за�йо$о�відс�тності.

С�ддя�Мороз�І. М.

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�я��відповідача�Лепа�Ларис��Павлівн�

по� цивільній� справі�№2-5242/08� за� позовом

Лісовсь�ої�Лариси�Ми�олаївни�та�Лісовсь�о$о

Оле�сандра�Володимировича�про�змін��до$о-

вор��найм��житла�в�с�дове�засідання�на�24�ли-

стопада�2008�ро���на�15.00.�Адреса�с�д�:�м.

Київ,� в�л.� Тимошен�а,� 2-є,� �аб.� 19,� с�ддя

Поліщ���Н.В.�В�разі�неяв�и�справ��б�де�роз$-

лян�то���ваш��відс�тність.

С�ддя�Н. В. Поліщ��

О�р�жний� адміністративний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� відповідача�

ТОВ “Союз�СКБ”�(�од�ЄДРПОУ�32732518,�м.�Київ,�в�л.�Ма$ніто$орсь�а,�1,��.

308)�в�с�дове�засідання,�я�е�відб�деться�09.12.2008�р.�о�12.40�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6,�зал�с�дово$о�засідання�№10,�для��часті���справі

№�9/402�за�позовом�про��рора�Деснянсь�о$о�район��м.�Києва�в�інтересах�дер-

жави�в�особі�ДПІ���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(02217,�м.�Київ,�в�л.�За-

�ревсь�о$о,�41)�до�ТОВ�“Союз�СКБ”�про�стя$нення�бор$��за�рах�но��а�тивів

боржни�а.

Визнати�яв���відповідача�в�с�дове�засідання�обов’яз�овою.

О�р�жний� адміністративний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� відповідача�

ЗАТ “Іссо-ІСТ”� (�од�ЄДРПОУ�20026177,�м.� Київ,� в�л.�Драйзера,� 8)� в� с�дове

засідання,�я�е�відб�деться�09.12.2008�р.�о�10.30�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Де-

сятинна,�4/6,�зал�с�дово$о�засідання�№10�для��часті���справі�№�9/209�за�по-

зовом�про��рора�Деснянсь�о$о�район��м.�Києва�в�інтересах�держави�в�особі

ДПІ���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(02217,�м.�Київ,�в�л.�За�ревсь�о$о,�41)�до

ЗАТ�“ІССО-ІСТ”�про�стя$нення�подат���з�власни�ів�транспортних�засобів.

Визнати�яв���відповідача�в�с�дове�засідання�обов’яз�овою.

О�р�жний� адміністративний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� відповідача

ПП “Юрімпром”�(�од�ЄДРПОУ�24721684,�м.�Київ,�в�л.�Перова,�16-В,��в.�85)

в с�дове�засідання,�я�е�відб�деться�21.11.2008�р.�о�9.00�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Десятинна,�4/6,�зал�с�дово$о�засідання�№10�для��часті���справі�№�13/177

за�позовом�про��рора�Деснянсь�о$о�район��м.�Києва�в�інтересах�держави�в

особі�ДПІ���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(02217,�м.�Київ,�в�л.�За�ревсь�о-

$о,�41)�до�ПП�“Юрімпром”�про�стя$нення�штраф��за�ведення�діяльності�без

отримання�патент�.

Визнати�яв���відповідача�в�с�дове�засідання�обов’яз�овою.

Ре�іональне�відділення�Фонд��

державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв��

повідомляє�про�в�лючення�об’є�та�до�перелі���об’є�тів�державної

власності��р�пи�А,�що�підля�ають�приватизації�шляхом�ви��п�:

цілісний�майновий��омпле�с�Київсь�о$о�державно$о�підприємства

“Інвест�іно”,�розташований�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�О.�Довжен�а,�18.

ІНФОРМАЦІЯ

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

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

Назва� об’є�та� оренди� і� йо�о� місце-

знаходження:

1.�Нежиле�приміщення�за$альною�площею

50,80� м
2

,� я�е� розташоване� за� адресою:

м. Київ,� в�л.�М.� Рас�ової,� 15,� 12-й� поверх

дванадцятиповерхово$о� б�дин��� (�імната

№1203/2)�і�переб�ває�на�балансі�ДП�“Дер-

жавний� інстит�т� �омпле�сних� техні�о-е�о-

номічних�досліджень”.

Почат�овий�розмір�місячної�орендної

плати� становить� 4242,52� �рн� (базовий

місяць� розрах�н���—� липень� 2008� р.,

мета� ви�ористання� —� розміщення

офіс�).�Ор�ан,��повноважений��правля-

ти�об’є�том�оренди,�—�Міністерство�про-

мислової�політи�и�У�раїни.

У�подальшом��орендна�плата�підля$ає��о-

ри$�ванню�на�щомісячні�інде�си�інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

� найбільший� запропонований� розмір

місячної�орендної�плати;

� �омпенсація��оштів�за�ви�онан��незалеж-

н��оцін���замовни���оцін�и;

� ��ладення� з� балансо�трим�вачем

орендовано$о� майна� до$овор�� про

відш�од�вання�витрат�балансо�трим�-

вача�на��тримання�орендовано$о�май-

на� та� надання� �ом�нальних� посл�$

орендарю;

� на�момент� ��ладення� до$овор�� оренди

переможець� �он��рс�� зобов’язаний� на-

дати��з$оджений�висново��балансо�три-

м�вача�та�орендаря�щодо�стан��майна;

� стро��оренди�2�ро�и�11�місяців;

� передача�майна���с�боренд��заборонена;

� орендоване�майно�приватизації�оренда-

рем�та�третіми�особами�не�підля$ає;

� ��повном��обсязі�ви�он�вати�зобов’язан-

ня�зазначені���до$оворі�оренди;

� продовження�термін��дії�до$овор��орен-

ди�з�дозвол��ор$ан���правління;

� на� підтвердження� зобов’язання� і� на� за-

безпечення�йо$о�ви�онання�переможець

�он��рс�� повинен� сплатити� завдато�� в

потрійном�� розмірі� запропонованої� ним

с�ми�місячної�орендної�плати�на�розра-

х�н�овий�рах�но��відділ��державно$о��аз-

начейства� за� місцем� розташ�вання

об’є�та�оренди�протя$ом�10-и�днів�з�мо-

мент��підписання�до$овор��оренди.�Вне-

сений� завдато�� підля$ає� зарах�ванню� в

рах�но��плати�за�три�останні�місяці�пла-

тежів�за�ви�ористання�майна.

Для��часті�в��он��рсі��часни���он��р-

с��подає�на�роз�ляд��он��рсної��омісії

та�і�матеріали:

1.� Заяв�� про� �часть� �� �он��рсі� та

до��менти,�я�і�визначені�на�азом�Фон-

д�� державно�о� майна� У�раїни� від

14.11.2005�р.�№2975�“Про�затверджен-

ня�Перелі���до��ментів,� я�і� подаються

орендодавцеві”,�а�саме:

- заява� про� намір� �зяти� в� оренд��майно,

що�належить�до�державної�власності,� із

зазначенням�наймен�вання,�місцезнахо-

дження�(місця�проживання)�та�платіжних

ре�візитів� заявни�а,� інформація� про� за-

$альн��площ��об’є�та�оренди;

- прое�т� до$овор�� оренди� об’є�та,� я�ий

відповідає�типовом��до$овор��оренди,�за-

твердженом��на�азом�Фондом�державно-

$о�майна�У�раїни�№1329�від�09.08.2007�р.

з�розрах�н�ом�орендної�плати,�із�врах�ван-

ням�зобов’язань�(пропозицій)�стосовно�ви-

�онання� �мов� �он��рс�,�що� підписаний

�часни�ом��он��рс��і�завірений�печат�ою.

2. Відомості�про��часни�а��он��рс�:

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

бами:

- посвідчені�нотарі�сом��опії��становчих�до-

��ментів�(стат�т��та��становчо$о�до$ово-

р��(��разі�звернення�$осподарсь�о$о�то-

вариства�із�заявою�про�оренд�);

- свідоцтва� про� державн�� реєстрацію;

довід�а�ор$ан��статисти�и�про�в�лючен-

ня� орендаря� —� юридичної� особи� до

ЄДРПОУ;��опія�свідоцтва�про�реєстра-

цію�платни�а�подат���на�додан��вартість

(форма�N�2-р);��опія�довід�и�про�взят-

тя� на� облі�� платни�а� подат��;� �опія

ліцензії�на�здійснення�юридичною�осо-

бою�о�ремо$о�вид��діяльності�(за�наяв-

ності�та�о$о);

- до��менти,�що�посвідч�ють�повноважен-

ня�представни�а�юридичної�особи;

- відомості�про�фінансове�становище�(пла-

тоспроможність)��часни�а��он��рс��з��ра-

х�ванням�дебіторсь�ої�і��редиторсь�ої�за-

бор$ованостей;

- довід���від��часни�а��он��рс��про�те,�що

щодо�ньо$о�не�пор�шено�справ��про�бан-

�р�тство;

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

бами:

- �опію� до��мента,�що� посвідч�є� особ�

�часни�а��он��рс��(паспорт�(стор.�1,�2,

11)�тощо),�або�належним�чином�оформ-

лен�� довіреність,� видан�� представни��

фізичної�особи,��опію�ідентифі�аційно$о

�од�� (та�ож�для�фізичних�осіб,�я�і�не�є

с�б’є�тами�підприємниць�ої�діяльності),

свідоцтво�про�реєстрацію�фізичної�осо-

би� я�� с�б’є�та� підприємниць�ої� діяль-

ності,�свідоцтво�про�сплат��єдино$о�по-

дат��� або� свідоцтво� про� реєстрацію

платни�а�ПДВ�(нотаріально�посвідчені),

де�ларація�про�доходи�(звіт�про�фінан-

сові� рез�льтати� с�б’є�та� мало$о� під-

приємництва).

- де�ларацію�про�доходи.

3. Додат�ові�пропозиції�до�до�овор�

оренди�(в�разі�наявності).

Заяви�та�до��менти�на��часть����он��рсі

приймаються�протя$ом�20��алендарних�днів

з�дати�оп�блі��вання�в�$азеті�“Відомості�при-

ватизації”�до�16.00�останньо$о�дня�(�імната

215),� за� адресою:� 01032,�м.� Київ,� б�льв.

Шевчен�а,�50-Г,�Ре$іональне�відділення�Фон-

д��державно$о�майна�У�раїни�по�м.�Києв�,

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

таном�� печат�ою� �часни�а� �он��рс�� (для

фізичних�осіб,�в�разі�наявності)�із�зазначен-

ням� назви� �часни�а� �он��рс�� та� об’є�та

оренди�(адреса,�площа,�балансо�трим�вач).

Кон��рс�б�де�проведено�о�15.00�на�22-й��а-

лендарний�день�після�оп�блі��вання�в�$азеті

“Відомості�приватизації”�за�адресою:�м. Київ,

б�льв.�Шевчен�а,�50-Г,�Ре$іональне�відділен-

ня�ФДМ�У�раїни�по�м.�Києв�,��імната�№�103.

Ознайомитися�з�об’є�том�оренди�можна

в�робочі�дні�за�місцем�йо$о�розташ�вання.

Додат�ов��інформацію�можна�отримати��

відділі���ладення�до$оворів�оренди�держав-

но$о� нер�хомо$о� майна� РВ� ФДМУ� по

м. Києв��або�за�тел.�(044)�235-05-28.

ІНФОРМАЦІЯ

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

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

1.�Нежиле�приміщення�за$альною�площею

345,32�м
2

(на�1-м��поверсі�б�дин��),�розта-

шоване� за� адресою:�м.� Київ,� Контра�това

площа,�4,�навчальний��орп�с�№�2,�що�пере-

б�ває�на�балансі�Національно$о��ніверсите-

т��“Києво-Мо$илянсь�а�а�адемія”;�ор$ан��п-

равління� —� Міністерство� освіти� і� на��и

У�раїни.�

Почат�овий�розмір�місячної�орендної

плати�становить�10 738,56��рн�без�ПДВ

(базовий�місяць�розрах�н���—�червень

2008� р.,� мета�—� ви�ористання�майна:

для�розміщення�видавництва�др��ова-

них� засобів� масової� інформації� та� ви-

давничої� прод��ції,�що� видається� ��-

раїнсь�ою�мовою).

У�подальшом��орендна�плата�підля$ає��о-

ри$�ванню�на�щомісячні�інде�си�інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

� найбільший� запропонований� розмір

місячної�орендної�плати;

� відповідність� запропонованій�меті� ви�о-

ристання�об’є�та�оренди;

� �омпенсація��оштів�за�ви�онан��незалеж-

н��оцін���замовни���оцін�и;

� на�момент� ��ладення� до$овор�� оренди

переможець� �он��рс�� зобов’язаний� на-

дати��з$оджений�висново��балансо�три-

м�вача�та�орендаря�щодо�стан��майна�та

необхідності� проведення� поточно$о� ре-

монт�;

� стро��оренди�—�11�(одинадцять)�місяців;

� �тримання� об’є�та� �� відповідності� до

санітарно-е�оло$ічних�та�протипожежних

норм;

� �� повном�� обсязі� ви�он�вати� �сі� зо-

бов’язання,�зазначені���до$оворі�оренди;

� заборона�приватизації;

� по$одження� орендарем� продовження

термін�� дії� до$овор�� оренди� з� ор$аном,

�повноваженим� �правляти� державним

майном;

� переможець��он��рс��зобов’язаний�спла-

тити�завдато��протя$ом�10�днів�з�момен-

т��підписання�до$овор��в�розмірі�не�мен-

ше� ніж� потрійна� орендна� плата� за� пер-

ший�(базовий)�місяць�оренди,�я�ий�вно-

ситься� в� рах�но�� плати� за� три� останні

місяці�оренди.

Для��часті�в��он��рсі��часни���он��р-

с��подає�на�роз�ляд��он��рсної��омісії

та�і�матеріали:

1. Заяв��про��часть����он��рсі�та�до-

��менти,� я�і� визначені� на�азом�Фонд�

державно�о� майна� У�раїни� від

14.11.2005�р.�№�2975�“Про�затверджен-

ня�Перелі���до��ментів,� я�і� подаються

орендодавцеві”,�а�саме:

- заява� про� намір� �зяти� в� оренд��майно,

що�належить�до�державної�власності,� із

зазначенням�наймен�вання,�місцезнахо-

дження�(місця�проживання)�та�платіжних

ре�візитів� заявни�а,� інформація� про� за-

$альн��площ��об’є�та�оренди;

- нотаріальна� посвідчена� �опія� свідоцтва

про�внесення�с�б’є�та�видавничої�спра-

ви�до�державно$о�реєстр��видавців,�ви-

$отівни�ів�і�розповсюдж�вачів�видавничої

прод��ції;

- прое�т� до$овор�� оренди� об’є�та,� що

відповідає�типовом��до$овор��оренди,�за-

твердженом��на�азом�Фонд��державно-

$о�майна�У�раїни�№1329�від�09.08.2007�р.,

з�розрах�н�ом�орендної�плати�та�врах�-

ванням� зобов’язань� (пропозицій)�щодо

ви�онання��мов��он��рс�.

2. Відомості�про��часни�а��он��рс�:

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

бами:

- посвідчені� нотарі�сом� �опії:� �становчих

до��ментів�(стат�т��та��становчо$о�до$о-

вор�;� свідоцтва� про� державн�� реєстра-

цію;�довід�а�ор$ан��статисти�и�про�в�лю-

чення�орендаря�—�юридичної� особи�до

ЄДРПОУ;��опія�свідоцтва�про�реєстрацію

платни�а� подат��� на� додан�� вартість

(форма�N�2-р);��опія�довід�и�про�взяття

на�облі��платни�а�подат��;��опія�ліцензії

на�здійснення�юридичною�особою�о�ре-

мо$о�вид��діяльності�(за�наявності�та�о-

$о);

- до��менти,�що�посвідч�ють�повноважен-

ня�представни�а�юридичної�особи;

- відомості�про�фінансове�становище�(пла-

тоспроможність)��часни�а��он��рс��з��ра-

х�ванням�дебіторсь�ої�і��редиторсь�ої�за-

бор$ованостей;

- довід���від��часни�а��он��рс��про�те,�що

щодо�ньо$о�не�пор�шено�справ��про�бан-

�р�тство;

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

ми:

- �опію� до��мента,� що� посвідч�є� особ�

�часни�а� �он��рс�� (паспорт� (стор.� 1,� 2,

11)�тощо),�або�належним�чином�оформ-

лен�� довіреність,� видан�� представни��

фізичної�особи;

- �опію� ідентифі�аційно$о� �од�,� свідоцтво

про�реєстрацію�фізичної�особи�я��с�б’є�та

підприємниць�ої�діяльності,�свідоцтво�про

сплат��єдино$о�подат���або�свідоцтво�про

реєстрацію� платни�а�ПДВ� (нотаріально

посвідчені);

- де�ларацію� про� доходи� (звіт� про� фі-

нансові� рез�льтати� с�б’є�та� мало$о

підприємництва).

Ознайомитись�з�об’є�том�оренди�можна

в�робочі�дні�за�місцем�йо$о�розташ�вання.

3.�Додат�ові�пропозиції�до�до�овор�

оренди�(в�разі�наявності).

Заяви�та�до��менти�на��часть����он��рсі

приймаються�протя$ом�20��алендарних�днів

з�дати�оп�блі��вання�в�$азеті�“Відомості�при-

ватизації”�до�16.00�останньо$о�дня�(�імната

215)�за�адресою:�01032,�м.�Київ,�б�льв.�Шев-

чен�а,� 50-Г,� Ре$іональне� відділення�Фонд�

державно$о�майна� У�раїни� по�м.� Києв�,� в

�онверті�з�написом�“на��он��рс”,�запечата-

ном��печат�ою��часни�а��он��рс��(для�фізич-

них� осіб,� в� разі� наявності)� із� зазначенням

назви��часни�а��он��рс��та�об’є�та�оренди

(адреса,�площа,�балансо�трим�вач).

Кон��рс�б�де�проведено�о�11.30�на�22-й

�алендарний�день�після�оп�блі��вання�в�$а-

зеті�“Відомості�приватизації”�за�адресою:�м.

Київ,� б�льв.�Шевчен�а,� 50-Г,� Ре$іональне

відділення�ФДМ�У�раїни�по�м.�Києв�,��імна-

та�№�103.

Ознайомитися�з�об’є�том�оренди�можна

в�робочі�дні�за�місцем�йо$о�розташ�вання.

Додат�ов��інформацію�можна�отримати��

відділі���ладення�до$оворів�оренди�держав-

но$о�нер�хомо$о�майна�РВ�ФДМ�по�м.�Києв�

або�за�тел.�(044)�235-05-82.

ІНФОРМАЦІЯ

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

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

1.�Нежиле�приміщення�за$альною�площею

33,52�м
2

(на�1-м��поверсі�б�дин��),�розта-

шоване� за� адресою:�м.� Київ,� Контра�това

площа,�4,�навчальний��орп�с�№�1,�що�пере-

б�ває�на�балансі�Національно$о��ніверсите-

т��“Києво-Мо$илянсь�а�а�адемія”;�ор$ан��п-

равління�—�Міністерство�освіти� і�на��и�У�-

раїни.�

Почат�овий�розмір�місячної�орендної

плати� становить� 1303,05� �рн� без�ПДВ

(базовий�місяць�розрах�н���—�червень

2008� р.,� мета� ви�ористання� майна�—

розміщення� тор�овельно�о� об’є�та� з

продаж���ни�,��азет�і�ж�рналів,�виданих

��раїнсь�ою�мовою).

У�подальшом��орендна�плата�підля$ає��о-

ри$�ванню�на�щомісячні�інде�си�інфляції.

Основні�вимо�и�щодо��мов��он��рс�:

� найбільший� запропонований� розмір

місячної�орендної�плати;

� відповідність� запропонованій�меті� ви�о-

ристання,�що� підтвердж�ється� �станов-

чими�до��ментами��часни�а��он��рс�;

� �омпенсація��оштів�за�ви�онан��е�сперт-

н��оцін���замовни���оцін�и;

� на�момент� ��ладення� до$овор�� оренди

переможець� �он��рс�� зобов’язаний� на-

дати��з$оджений�висново��балансо�три-

м�вача�та�орендаря�щодо�стан��майна�та

необхідності� проведення� поточно$о� ре-

монт�;

� стро��оренди�—�11�(одинадцять)�місяців;

� �тримання� об’є�та� �� відповідності� до

санітарно-е�оло$ічних�та�протипожежних

норм;

� �� повном�� обсязі� ви�он�вати� �сі� зо-

бов’язання,�зазначені���до$оворі�оренди;

� заборона�приватизації;

� по$одження� орендарем� продовження

термін�� дії� до$овор�� оренди� з� ор$аном,

�повноваженим� �правляти� державним

майном;

� переможець��он��рс��зобов’язаний�спла-

тити�завдато��протя$ом�10�днів�з�момен-

т��підписання�до$овор��в�розмірі�не�мен-

ше� ніж� потрійна� орендна� плата� за� пер-

ший�(базовий)�місяць�оренди,�я�ий�вно-

ситься� в� рах�но�� плати� за� три� останні

місяці�оренди.

Для��часті�в��он��рсі��часни���он��р-

с��подає�на�роз�ляд��он��рсної��омісії

та�і�матеріали:

1.�Заяв��про��часть����он��рсі�та�до-

��менти,� я�і� визначені� на�азом�Фонд�

державно�о� майна� У�раїни� від

14.11.2005р.�№2975�“Про�затверджен-

ня�Перелі���до��ментів,� я�і� подаються

орендодавцеві”,�а�саме:

- заява� про� намір� �зяти� в� оренд��майно,

що�належить�до�державної�власності,� із

зазначенням�наймен�вання,�місцезнахо-

дження�(місця�проживання)�та�платіжних

ре�візитів� заявни�а,� інформація� про� за-

$альн��площ��об’є�та�оренди;

- прое�т� до$овор�� оренди� об’є�та,� що

відповідає�типовом��до$овор��оренди,�за-

твердженом��на�азом�Фонд��державно-

$о�майна�У�раїни�№1329�від�09.08.2007 р.,

з�розрах�н�ом�орендної�плати�та�врах�-

ванням� зобов’язань� (пропозицій)�щодо

ви�онання��мов��он��рс�.

- лист-підтвердження,�що�асортимент�про-

даж���ни$,�$азет� і�ж�рналів,�виданих���-

раїнсь�ою�мовою,�б�де�с�ладати�не�мен-

ше�ніж�70%�від�за$ально$о�асортимент�

тор$овельно$о�об’є�та.

2. Відомості�про��часни�а��он��рс�:

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

бами:

- посвідчені� нотарі�сом� �опії:� �становчих

до��ментів�(стат�т��та��становчо$о�до$о-

вор�;� свідоцтва� про� державн�

реєстрацію;� довід�а� ор$ан�� статисти�и

про� в�лючення� орендаря�—�юридичної

особи� до�ЄДРПОУ;� �опія� свідоцтва� про

реєстрацію�платни�а�подат���на�додан�

вартість�(форма�N�2-р);��опія�довід�и�про

взяття�на�облі��платни�а�подат��;� �опія

ліцензії� на� здійснення�юридичною� осо-

бою�о�ремо$о�вид��діяльності� (за�наяв-

ності�та�о$о);

- до��менти,�що�посвідч�ють�повноважен-

ня�представни�а�юридичної�особи;

- відомості�про�фінансове�становище�(пла-

тоспроможність)��часни�а��он��рс��з��ра-

х�ванням�дебіторсь�ої�і��редиторсь�ої�за-

бор$ованостей;

- довід���від��часни�а��он��рс��про�те,�що

щодо�ньо$о�не�пор�шено�справ��про�бан-

�р�тство;

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

бами:

- �опію� до��мента,� що� посвідч�є� особ�

�часни�а� �он��рс�� (паспорт� (стор.� 1,� 2,

11)�тощо),�або�належним�чином�оформ-

лен�� довіреність,� видан�� представни��

фізичної�особи;

- �опію� ідентифі�аційно$о� �од�,� свідоцтво

про�реєстрацію�фізичної�особи�я��с�б’є�та

підприємниць�ої�діяльності,�свідоцтво�про

сплат��єдино$о�подат���або�свідоцтво�про

реєстрацію� платни�а�ПДВ� (нотаріально

посвідчені);

- де�ларацію�про�доходи�(звіт�про�фінан-

сові� рез�льтати� с�б’є�та� мало$о� під-

приємництва).

Ознайомитись�з�об’є�том�оренди�можна

в�робочі�дні�за�місцем�йо$о�розташ�вання.

3. Додат�ові�пропозиції�до�до�овор�

оренди�(в�разі�наявності).

Заяви�та�до��менти�на��часть����он��рсі

приймаються�протя$ом�20��алендарних�днів

з�дати�оп�блі��вання�в�$азеті�“Відомості�при-

ватизації”�до�16.00�останньо$о�дня�(�імната

215)�за�адресою:�01032,�м.�Київ,�б�льв.�Шев-

чен�а,� 50-Г,� Ре$іональне� відділення�Фонд�

державно$о�майна� У�раїни� по�м.� Києв�,� в

�онверті�з�написом�“на��он��рс”,�запечата-

ном��печат�ою��часни�а��он��рс��(для�фізич-

них� осіб,� в� разі� наявності)� із� зазначенням

назви��часни�а��он��рс��та�об’є�та�оренди

(адреса,�площа,�балансо�трим�вач).

Кон��рс�б�де�проведено�о�12.00�на�22-й

�алендарний�день�після�оп�блі��вання�в�$а-

зеті� “Відомості� приватизації”� за� адресою:

м. Київ,�б�льв.�Шевчен�а,�50-Г,�Ре$іональне

відділення�ФДМ�У�раїни�по�м.�Києв�,��імна-

та�№103.

Ознайомитися�з�об’є�том�оренди�можна

в�робочі�дні�за�місцем�йо$о�розташ�вання.

Додат�ов��інформацію�можна�отримати��

відділі���ладення�до$оворів�оренди�держав-

но$о� нер�хомо$о� майна� РВ� ФДМУ� по

м. Києв��або�за�тел.�(044)�235-05-82.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2958
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Оле сій ЗАЛЕВСЬКИЙ, ди-
зайнер:
—Жін и, вза алі, істоти за ад о-

ві... К ди вона дивитиметься під
час шопін , залежить від її хара -
тер , настрою та омпанії. Я при-
п с аю, що вона робитиме те, за-
ради чо о прийшла.

Жанна КАДИРОВА, х дожни-
ця:
— Я в ма азини ходж лише в

разі потреби. Я не фанат а ма а-
зинів — мене ба ато інших справ.
Том , я що мені потрібно пити
джинси, ід в ма азин, де їх про-

дають. А я ось, ід чи зі своїм мо-
лодим чолові ом вибирати йом
вз ття, придбала дві пари вз ття
для себе.

Сер ій ЄРМАКОВ, дизайнер:
— Т т потрібно врахов вати, з

я ою метою жін а робить шопін .
Вона не пройде повз оштовності,
а та ож вз ття та с м и. А сес -
ари — це обов’яз ова річ. А в б -
ти приходять подивитися точно
не на продавця! Я істиною є і те,
що продавця ці авить, на жаль, не
дама, а її аманець — досвід свід-
чить.

Ï³ä ÷àñ øîï³íãó
æ³íêà äèâèòüñÿ íà...

Оль а СУМСЬКА, народна артист а У раїни:
— У нас річниця весілля — це ане дот. Ми щоро

заб ваємо про неї, нині триває вісімнадцятий рі . А на
15-річчя, при ад ю, ми з донь ою под мали, що Віта-
лій знов заб де і домовилися, що по и він спить, на-
риємо стіл, засервір ємо. Він став, а т т дивина —
свят овий стіл, і зрештою при адав. Це б в ро , піс-
ля то о вже не заб ває. Хоча в том немає нічо о
страшно о— про свята мають пам’ятати жін и! На день
народження чолові а щоро все с ладніше б ти ори-
інальною. Я що є час, печ фірмовий торт, дар вала
золотий лон з йо о ініціалами, я ий йом д же спо-
добався. Добре, оли це е с люзивний подар но .
Сьо одні вели ий асортимент, а пити немає чо о.

Том потрібно присл хатися до потреб чолові а, йо о
подобань, вражень.

Василь ПЕТЬОВКА, народний деп тат:
— Наша р ла дата ще поперед ! За дев’ятнадцять

ро ів подр жньо о життя ми особливо йо о не свят -
вали, але я дар ю віти др жині — лілії або троянди. А
с веніри чи інші подар н и — на день народження.

Тарас ПРОХАСЬКО, письменни :
—Перед сім віти, причом сезонні. Наша річниця зов-

сім с оро, том це б д ть осінні віти, можливо, хризанте-
ми. Цьо о дня ми ба ато час проводимо разом, а я що ж
я знаю про бажання др жини, то нама аюся т річ пити.

Ùî âè äàðóºòå ñâî¿é äðóã³é 
ïîëîâèíö³ íà ð³÷íèöþ âåñ³ëëÿ?

Êèÿíêè á³ëüø 
çà âñå ëþáëÿòü
êîøòîâíîñò³
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

Ñåðöÿ, ùî çàâæäè
á’þòüñÿ â óí³ñîí
Êèÿíè Âàñèëü Çåðíåöüêèé òà Í³íà Ìóäðîãåëÿ,
ÿê³ ðàçîì â³äáóäîâóâàëè ïîâîºííèé Õðåùàòèê,
â³äçíà÷èëè 60-ð³÷íèöþ ñâîãî âåñ³ëëÿ
²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора, в день 65-річниці
визволення Києва, по-
др жжя Василя Зернець-
о о та Ніни М дро елі
відзначило діамантове ве-
сілля. Серед тих, хто при-
вітав родин із 60-річчям
спільно о життя, б в і
столичний мер Леонід
Черновець ий. У своєм
листі він побажав Василю
Зернець ом , я ий ба ато
ро ів пропрацював се ре-
тарем ви он ом Київради
та професор Ніні М дро-
елі дов ої сімейної доро-
и, оптимізм та прихиль-
ності долі. За словами
пані М дро елі, рецепт
щасливо о родинно о
життя простий — треба
охати та поважати одне
одно о. Лише тоді сім’я
б де міцною, я діамант.

Ó÷îðà ðîäèíà Âàñèëÿ Çåðíåöü-
êîãî òà Í³íè Ìóäðîãåë³ ñâÿòêóâà-
ëà 60-ð³÷÷ÿ ¿õ ïîäðóæíüîãî æèòòÿ.
Â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî þâ³-
ëÿðàì âðó÷èëè áóêåò ³ â³òàëüíîãî
ëèñòà. Â íüîìó ñòîëè÷íèé ìåð ïî-
áàæàâ Âàñèëþ Çåðíåöüêîìó, ÿêèé
áàãàòî ðîê³â ïðîïðàöþâàâ ñåêðå-
òàðåì âèêîíêîìó Êè¿âðàäè òà éî-
ãî â³ðí³é ïîì³÷íèö³ — ïðîôåñîðó
Í³í³ Ìóäðîãåë³ äîâãî¿ ñ³ìåéíî¿ äî-
ðîãè, îïòèì³çìó òà ïðèõèëüíîñò³
äîë³. À ùå ó ñâîºìó ïîñëàíí³ Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé íàçâàâ öèõ øëÿ-
õåòíèõ òà ìóäðèõ ëþäåé äâîìà ãå-
ðîÿìè, ÿê³ çìîãëè ïîïðè âñ³ æèò-
òºâ³ âèïðîáóâàííÿ ïðîíåñòè âî-
ãîíü ëþáîâ³ òà çðîáèòè ñâîº ñ³-
ìåéíå âîãíèùå íåïîðóøíèì.

Íåçâàæàþ÷è íà ïðîæèò³ ðîêè
òà æîðñòîêó õâîðîáó Âàñèëÿ Çåð-
íåöüêîãî, ÿêèé óæå 10 ðîê³â ïðè-
êóòèé äî ë³æêà, ñåðöÿ ïîäðóææÿ
á’þòüñÿ â óí³ñîí. Ïîïðè âñ³ ïðîã-
íîçè ë³êàð³â âîíè òàêè çóñòð³ëè
ä³àìàíòîâèé þâ³ëåé ñâîãî êîõàí-
íÿ, êîòðå ïî÷àëîñÿ ùå ó íàï³â-
çðóéíîâàíîìó â³éíîþ Êèºâ³. ßê
ïðèãàäóº Í³íà Ìóäðîãåëÿ, òîä³
ìîëîä³ ëþäè ãîëèìè ðóêàìè
çâ³ëüíÿëè ðîçáîìáëåíèé í³ìöÿìè
Õðåùàòèê â³ä óëàìê³â áóä³âåëü.
Ðàçîì ³ç êîõàíèì âîíè â³äíîâëþ-
âàëè ãîëîâíó êè¿âñüêó âóëèöþ é
ñàäæàëè äåðåâà íà Òðóõàíîâîìó
îñòðîâ³. Ïåðøó çóñòð³÷ æ³íêà
ïàì’ÿòàº äóæå ÿñêðàâî. “Äóæå
ñïîäîáàëèñÿ î÷³ Âàñèëÿ. Îäðàçó
â³ä÷óëà, ùî öå äîáðà, ðîçóìíà òà
óâàæíà ëþäèíà. Ñèìïàò³ÿ áóëà
âçàºìíà. Ìè çóñòð³÷àëèñÿ ÷îòèðè
ðîêè. À çãîäîì íàøà äðóæáà ïå-
ðåðîñëà â êîõàííÿ, ³ ìè ïîáðàëè-
ñÿ. Âåñ³ëëÿ áóëî ïðîñòå. Àäæå ÷å-
ðåç â³éíó âñ³ áóëè ãîë³ òà áîñ³.
Ñïðàâèëè éîãî ó íàï³âï³äâàë³, äå
íàâ³òü ñâ³òëà íå áóëî”,— ðîçïîâ³-
ëà Í³íà Ìóäðîãåëÿ. Çà ¿¿ ñëîâàìè,

÷îëîâ³ê àêòèâíî ïðàöþâàâ ó Êè-
¿âðàä³. Âàñèëü Çåðíåöüêèé äóæå
áàãàòî çðîáèâ äëÿ ð³äíîãî ì³ñòà.
ßê ñåêðåòàð ì³ñüêâèêîíêîìó, îï³-
êóâàâñÿ âèõîâàííÿì êàäð³â. Óñ³,
õòî íèí³ ïðàöþº â àïàðàò³ Êè¿â-
ðàäè, ïðîéøëè éîãî øêîëó.
“Áàòüêà íå ìîæíà íå ëþáèòè: â³í
òàêèé ÷óéíèé, òàêòîâíèé òà ëþ-
äÿíèé. ßêùî êîìóñü áóëà ïîòð³á-
íà äîïîìîãà, çàâæäè êàçàëè —
éä³òü äî Âàñèëÿ Çåðíåöüêîãî”,—
ïîä³ëèëàñÿ éîãî äîíüêà Îëüãà
Çåðíåöüêà ç “Õðåùàòèêîì”. À ùå
íà ïëå÷àõ ãëàâè ñ³ì’¿ áóëà é ï³ä-
ãîòîâêà äî Îë³ìï³àäè-80, ³ â³ä-
êðèòòÿ Ìóçåþ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè, ³ óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè
1500-ð³÷÷ÿ Êèºâà, ³ ðîáîòà ç ³íî-
çåìíèìè ñòóäåíòàìè, ó ÿêèõ âè-
õîâóâàâ ëþáîâ äî ïðàäàâíüîãî
ì³ñòà... Ëþáîâ òà çëàãîäà ïàíóº â
ðîäèí³ Çåðíåöüêèõ. “Ñåêðåò äîâ-
ãîãî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ äóæå
ïðîñòèé: áóòè â³ðíèìè îäíå îäíî-
ìó òà ïîâàæàòè ñâîþ ïîëîâèíêó.
Òîä³ êîõàííÿ áóäå ì³öíèì, ÿê ä³à-
ìàíò”,— ïåðåêîíàíà Í³íà Ìóä-
ðîãåëÿ

0

5

10

15

20

25
1

2

3
4

5

Роблячи шопінг, жінка
дивиться на:

6

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ìîæëèâèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íèé,

ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+11°Ñ, âíî÷³
+3...+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +12°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +9...+11°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +3...+5°Ñ, âíî÷³ 0...+2°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +8...+10°Ñ, âíî÷³ +3...+5°Ñ. 

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð
ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+5°Ñ, âíî÷³
0...+2°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

1. Þâåë³ðí³ ïðèêðàñè — 25 %
2. Îäÿã — 20 %
3. Êîñìåòèêó — 15 %
4. Ïîáóòîâó òåõí³êó – 14 %
5. Íîâ³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ — 13 %
6. Ñâîþ ïîäðóãó — 8 %

Попри не аразди, Василь Зернець ий та Ніна М дро еля пронесли своє
охання через се життя
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