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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
î÷èñòèâ øëÿõ Êèºâó

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

По и е ономі а раїни переживає риз , Київ
а тивно продовж є розб дов вати інфра-
стр т р . Учора місь ий олова розпочав
знесення старої б дівлі, я а заважала зве-
денню еста ади нової розв’яз и на Мос ов-
сь ій площі. Ре онстр цію об’є та вартістю
329 млн рн план ють завершити наст пно о
ро . Даючи оментарі, місь ий олова за-
значив, що е ономічном розвит раїни пе-
реш оджають недол і, поп лістсь і дії Каб-
мін . Мер пере онаний: хронічні політичні ін-
три и мають за інчитися не айною відстав-
ою ряд .

Е с аватором по ризі
Á³ëÿ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³ ó÷îðà âïàëà áóä³âëÿ Óïðàâë³í-

íÿ áîðîòüáè ç îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ. Çíîñèòè ñòà-
ðèé áóäèíîê, ÿêèé ïåðåøêîäæàâ ñïîðóäæåííþ íîâî¿ åñ-
òàêàäè, âëàñíîðó÷ ïî÷àâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Ñòîð³÷íà áóä³âëÿ âèÿâèëàñÿ äîâîë³ ì³öíîþ. Êå-
ðóþ÷è åêñâàòàòîðîì Caterpillar, ìåð ê³ëüêà ðàç³â íàí³ñ
óäàð êëåøíÿìè ìàøèíè, ïåðø í³æ ïî÷àëè ñèïàòèñÿ óëàì-
êè ñò³í. “Ðîëü ðóéí³âíèêà ìåí³ íå õàðàêòåðíà, ÿ, øâèä-
øå, òâîðåöü. Àëå ìè ìóñèìî çíåñòè öþ ñïîðóäó, àáè ïî-
áóäóâàòè çðó÷íó åñòàêàäó äëÿ êè¿âñüêèõ âîä³¿â”,— ñêàçàâ
ì³ñüêèé ãîëîâà.

Áóäèíîê, äå ñâîãî ÷àñó ðîçòàøîâóâàëîñÿ ÓÁÎÇ, ñòàâ
íà çàâàä³ çâåäåííþ åñòàêàäè íîâî¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿç-
êè íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³. ¯¿ áóä³âíèöòâî çàïëàíóâàëè
äàâíî, ïðîòå ðîáîòè ðîçïî÷àëè ó 2006 ðîö³, ò³ëüêè-íî ñòà-
ëè íàäõîäèòè ðåàëüí³ ãðîø³. Íà÷àëüíèê ÊÊ “Êè¿âàâòî-

äîð” Ãåîðã³é Ãë³íñüêèé ðîçïîâ³â, ùî íà ðåêîíñòðóêö³þ
âèòðàòÿòü 329 ìëí ãðí. Ç íèõ ïîëîâèíó âæå îñâî¿ëè. Íà-
ðàç³ ïåðåêëàäåíî ñàíòåõí³÷í³ ìåðåæ³, ïîáóäîâàíî ï³äçåì-
í³ ïåðåõîäè. Íà ì³ñö³ çíåñåíîãî áóäèíêó âñòàíîâëÿòü
äåâ’ÿòü ìåòàëåâèõ îïîð äëÿ åñòàêàäè. Ïîâí³ñòþ æ ðåêîí-
ñòðóêö³þ ïëàíóþòü çàê³í÷èòè â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ íàñòóï-
íîãî ðîêó.

Доро молодим
Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàçíà÷èâ, ùî

ïðîäîâæåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ — ñâ³ä÷åííÿ òîãî, ùî êðèçà
íå çóïèíèëà ðîçâèòêó Êèºâà. Çà ñëîâàìè ìåðà, ñòîëèöÿ
ïðîäîâæóº àêòèâíî ðîçáóäîâóâàòè ³íôðàñòðóêòóðó, ó òîé
÷àñ, êîëè áóä³âíèöòâî òà ïðîìèñëîâ³ñòü ïî êðà¿í³ ôàê-
òè÷íî çàâìåðëè. “Êðà¿íó îõîïèëà æîðñòêà êðèçà, à óðÿä
çàì³ñòü ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì çàéìàºòüñÿ ëèøå ïîïóë³çìîì
òà ïîë³òè÷íèìè ³íòðèãàìè”,— çàÿâèâ ìåð. 

За інчення на 2-й стор.
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Ðàéîíè çàáóëè ïðî ïðèâàò
×åðåç ¿õíþ áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ñòîëèö³ áóäèíêè 
ëèøàþòüñÿ áåç ãàçó ³ âîäè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора під час наради в мерії об-
оворено ви онання про рами
б дівництва інженерних мереж
та дорі приватном се торі
столиці. Я з'яс валося, ниніш-
ньо о ро за алом б ло зробле-
но лише половин заплановано-
о, хоча ошти на це й передба-
чено. Тож райони разом з Голов-
ним правлінням е ономі и та ін-
вестицій протя ом десяти днів
мають проаналіз вати реалізацію
про рами в 2008-м та надати
свої пропозиції стосовно ефе -
тивнішої роботи наст пно о ро .

Ñüîãîäí³ âàæêî ñîá³ íàâ³òü óÿâèòè, ùî
ó ñòîëèö³ äîñ³ º ì³ñöÿ, äå â áóäèíêàõ íå-
ìàº ãàçó, âîäè, êàíàë³çàö³¿, òåëåôîíà.
Éäåòüñÿ íàñàìïåðåä ïðî 38 ì³êðîðàéîí³â
ïðèâàòíîãî ñåêòîðó. Ñàìå ïðî âèêîíàí-
íÿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ìà-
ëîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè ó ñòîëèö³ ãîâîðè-
ëè â÷îðà ï³ä ÷àñ íàðàäè â ìåð³¿.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ²ãîðÿ Êîáàíà, ñâîãî ÷àñó äîêóìåíò
áóëî ðîçðîáëåíî äî 2005 ðîêó, çãîäîì äî
íüîãî âíåñëè çì³íè òà ïðîäîâæèëè äî
2010-ãî. “Ùîðîêó ñóìà êîøò³â íà âèêî-
íàííÿ ïðîãðàìè çðîñòàëà,— çàçíà÷èâ ïàí
Êîáàí.— Òàê ó 2006-ìó áóëî ïåðåäáà÷åíî
118 ìëí ãðí, à âèêîðèñòàíî 90 ìëí ãðí, ó
2007-ìó — âæå 144 ìëí ãðí, à çàä³ÿíî 121
ìëí ãðí. Íà íèí³øí³é ð³ê çàïëàíîâàíî 109
ìëí ãðí, à îñâîºíî ëèøå 59 ìëí ãðí. Òîá-
òî çàãàëîì ïî ì³ñòó öå ëèøå 53 â³äñîòêè”.

²ãîð Êîðáàí ðîçïîâ³â, ùî â ðàéîíàõ
ïî-ð³çíîìó ñòàâëÿòüñÿ äî ðîçâèòêó ³íôðà-
ñòðóêòóðè ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³. ßêùî â
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 2008 ðîêó íà öå
ïåðåäáà÷èëè 15 ìëí ãðí ³ âèêîðèñòàëè
âæå 14 ìëí ãðí, òî â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ³ç
çàêëàäåíèõ ó áþäæåò³ 2 ìëí ãðí ÷îìóñü
íå ñïðîìîãëèñÿ îñâî¿òè æîäíî¿ êîï³éêè.

“Òîáòî ðåàëüíî ìè ñòî¿ìî íà ì³ñö³,—
êîíñòàòóâàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.— Àëå òàê ÷è
³íàêøå ìè ìàºìî ïåðåäáà÷àòè êîøòè äëÿ
ö³º¿ ïðîãðàìè”. Çà ñëîâàìè ïàíà Ãîëóá-
÷åíêà, íàñòóïíîãî ðîêó ïèòàííÿ ô³íàí-
ñóâàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèò-
êó ì³ñòà áóäå äîâîë³ íàïðóæåíèì. “Íàñàì-
ïåðåä ÷åðåç çíà÷íó çàáîðãîâàí³ñòü çà âæå
âèêîíàíó ðîáîòó,— ïîâ³äîìèâ â³í.— Íè-
í³ ò³ëüêè çà áóä³âíèöòâî ìåòðîïîë³òåíó
ñóìà áîðãó ñòàíîâèòü ïîíàä 250 ìëí ãðí,

ÿêà ñêîð³ø çà âñå ïåðåéäå íà íàñòóïíèé
ð³ê. Îêð³ì òîãî, ïîíàä 1 ìëðä ãðí ïîòð³á-
íî íà ñïîðóäæåííÿ Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðå-
ñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó, ùå 150
ìëí ãðí íà ðåêîíñòðóêö³þ Áîðòíèöüêî¿
ñòàíö³¿ àåðàö³¿, à òàêîæ êîøòè íà çâåäåí-
íÿ îá’ºêò³â äî ªâðî-2012. ² öå ïðè òîìó,
ùî íèí³øíüîãî ðîêó ì³ñòî íåäîîòðèìà-
ëî çàïëàíîâàí³ ïîíàä 400 ìëí ãðí â³ä ïðî-
âåäåííÿ çåìåëüíèõ àóêö³îí³â. Òàêèì ÷è-
íîì ïðÿìèõ ðåçåðâ³â íå çàëèøàºòüñÿ. Òî-
ìó ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè ìåøêàíö³â ìà-
ëîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè äîâåäåòüñÿ çà ðà-
õóíîê ì³ñöåâèõ áþäæåò³â òà íåçíà÷íî¿
ñóáâåíö³¿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó”.

Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî äîäàâ, ùî ïðîòÿ-
ãîì äåñÿòè äí³â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ìà-
þòü ðàçîì ³ç ÃÓ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
ïðîàíàë³çóâàòè âèêîíàííÿ ïðîãðàìè ó
2008-ìó òà íàäàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî
åôåêòèâí³øî¿ ðîáîòè íàñòóïíîãî ðîêó.
Ïàí Ãîëóá÷åíêî ïåðåêîíàíèé, ùî ïîïðè
ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³ íà âèêîíàííÿ êîì-
ïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ó 2009-ìó ïåðåäáà÷àòü
íå ìåíøå êîøò³â, í³æ ó íèí³øíüîìó, òîá-
òî ó ìåæàõ 110 — 120 ìëí ãðí.

Ðàéîíè æ ñâîºþ ÷åðãîþ ìàéæå â îäèí
ãîëîñ çàïåâíÿëè, ùî â ¿õí³õ áþäæåòàõ
áðàêóº êîøò³â íà ðîçâèòîê êîìóí³êàö³é
ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ òà ñêàðæèëèñÿ íà
íåäîñòàòíþ äîïîìîãó ç áîêó ñòîëè÷íî¿
âëàäè

Анатолій Гол бчен о дав десять днів районам для внесення пропозицій про рам інфрастр т рно о розвит малоповерхіво

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
î÷èñòèâ øëÿõ Êèºâó
³ âèñëîâèâñÿ çà î÷èùåííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ïîë³òèêè

За інчення. Почато на 1-й стор.

Â³í âèñëîâèâ æàëü ç ïðèâîäó â³äñòàâ-
êè ñï³êåðà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àðñåí³ÿ ßöå-
íþêà. “Öå ìîëîäà, àëå âèñîêîêâàë³ô³êî-
âàíà ³ àâòîðèòåòíà ëþäèíà. Ïåâåí, ùî
â³í ëèøå íà ïî÷àòêó ñâîº¿ êàð’ºðè”,—
ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Íàòîì³ñòü
â³í âèñëîâèâñÿ çà ïðèïèíåííÿ ðîáîòè
íèí³øíüîãî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â. “Óðÿä
ñüîãîäí³ òðèìàºòüñÿ çà âëàäó ç îñòàíí³õ
ñèë. Éîãî íåäîëóã³ ä³¿ ââîäÿòü êðà¿íó â
ùå ãëèáøó êðèçó. Óñ³ ïðîïîíîâàí³ íèìè
çàõîäè íåñåðéîçí³, íåïðîôåñ³éí³ òà ïî-
ïóë³ñòñüê³. Öåé óðÿä ïîòð³áíî íåãàéíî
â³äïðàâèòè ó â³äñòàâêó”,— íàãîëîñèâ ìåð.
Çà éîãî ñëîâàìè, Êàáì³í íå êîíòðîëþº

ñâî¿õ ì³ëüÿðäíèõ âèòðàò, à íàéäð³áí³ø³
ì³í³ñòåðñüê³ ÷èíîâíèêè ¿çäÿòü íà ðîçê³ø-
íèõ ìåðñåäåñàõ.

Не заб вати
про соціальний захист

Êè¿â æå, çà ñëîâàìè ìåðà, ïðîïîíóº ³
ðåàë³çóº âñå íîâ³ é íîâ³ ï³äõîäè. “Ìè
ïðîäàìî àâòîìîá³ë³ àäì³í³ñòðàö³¿ ³ ñïðÿ-
ìóºìî êîøòè íà ïîòðåáè êèÿí. Â³ä ãðóä-
íÿ îòðèìàºìî ùå á³ëüøå ãðîøåé, áî îá-
êëàëè ïîäàòêîì ñòðèïáàðè òà êàçèíî, ÿê³
íåáàãàòî ÷åñò³ é êîðèñò³ ðîáëÿòü äëÿ ãðî-
ìàäÿí”,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-

êèé. Âîäíî÷àñ â³í íàçâàâ ïîïóë³çìîì ä³-
ÿëüí³ñòü ðîáî÷î¿ ãðóïè Êàáì³íó ç âèâ÷åí-
íÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ íîâèõ òàðèô³â íà ïðî-
¿çä ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ Êèºâà.
Ìåð çàïåâíèâ, ùî äëÿ óñ³õ êèÿí çáåðå-
æåíî ñòàðó âàðò³ñòü â äîâãîñòðîêîâèõ
ïðî¿çíèõ. “Äëÿ ìåíå ïèòàííÿ ñîâ³ñò³ —
çàõèñò òèõ 100 òèñÿ÷ êèÿí, ÿê³ çîêðåìà
÷åðåç ³íôëÿö³þ òà áàãàòîðàçîâå çðîñòàí-
íÿ ö³í íà óñå ôàêòè÷íî îïèíèëèñÿ çà ìå-
æåþ á³äíîñò³. Õî÷ó çàïåâíèòè, ùî âñ³ âî-
íè îòðèìàþòü çíà÷í³ ï³ëüãè â êîðèñòó-
âàíí³ òðàíñïîðòîì ³ áàãàòî ç íèõ ¿çäèòè-
ìóòü âçàãàë³ áåçïëàòíî”,— ï³äñóìóâàâ
ìåð

І ор СВАЧІЙ,
“Хрещати ”
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Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ: 
“ß çâåðòàþñÿ  äî ïðàö³âíèê³â
êîìóíàëüíèõ òðàíñïîðòíèõ 
ï³äïðèºìñòâ ³ç çàêëèêîì 
íå äîïóñòèòè çóïèíåííÿ ðîáîòè
ìåòðîïîë³òåíó òà íàçåìíîãî
òðàíñïîðòó”

Ñüîãîäí³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ, ùî ñïîä³âàºòüñÿ íà âè-
âàæåíó òà êîíñòðóêòèâíó ïîçèö³þ ïðîôñï³ëîê
êîìóíàëüíèõ òðàíñïîðòíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ ïå-
ðåêîíàíèé, ùî äî çóïèíåííÿ ðîáîòè òðàíñïîð-
òó ñïðàâà íå ä³éäå.

“ß çâåðòàþñÿ äî ïðàö³âíèê³â êîìóíàëüíèõ
òðàíñïîðòíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ç çàêëèêîì íå äî-
ïóñòèòè çóïèíåííÿ ðîáîòè ìåòðîïîë³òåíó òà
íàçåìíîãî òðàíñïîðòó ÷åðåç áåç´ëóçäó é áåç-
ãðàìîòíó ïîë³òèêó Êàáì³íó, ñïðÿìîâàíó íà
çíèùåííÿ ñòîëè÷íî¿ òðàíñïîðòíî¿ ãàëóç³.

Ìè ç âàìè, êèÿíè! ² ì³ëüéîíè òàêèõ æå êè-
ÿí äèâëÿòüñÿ íà âàñ ³ç íàä³ºþ òà ðîçóì³þòü âà-
ø³ ïðîáëåìè. ßê ìåð Êèºâà ÿ çâåðòàþñÿ äî âàñ
³ç çàêëèêîì çàéíÿòè âèâàæåíó ïîçèö³þ, ÿêà á
ñëóæèëà ³íòåðåñàì ìåøêàíö³â ñòîëèö³”,— çà-
êëèêàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà íàãîëîñèâ, ùî
Êè¿âðàäà òà Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ óõâàëèëè ð³øåííÿ, ñïðÿìîâàíå íà çáå-
ðåæåííÿ ì³ñüêîãî êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó, ³
ç ìåòîþ çàõèñòó êèÿí áóëî çáåðåæåíî òàðèô
íà ïðî¿çä ó äîâãîñòðîêîâèõ ïðî¿çíèõ äîêóìåí-
òàõ.

“Ç³ ñâîãî áîêó ÿ îá³öÿþ, ùî íå äîïóùó çíè-
ùåííÿ ì³ñüêîãî êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó áåç-
äàðíèìè ÷èíîâíèêàìè Êàáì³íó, ÿê³ í³êîëè íå
çàéìàëèñÿ ðîçâ’ÿçàííÿì ïðîáëåì êè¿âñüêîãî
òðàíñïîðòó, îíîâëåííÿì ðóõîìîãî ñêëàäó, ïî-
ë³ïøåííÿì ÿêîñò³ òà áåçïåêè ïàñàæèðñüêèõ
ïåðåâåçåíü. Íà âñå öå äëÿ ðîçâèòêó ñòîëè÷íî¿
òðàíñïîðòíî¿ ãàëóç³ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó íå
âèä³ëÿºòüñÿ æîäíî¿ êîï³éêè”,— çàÿâèâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.

Ïðèâ³òàííÿ Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ç Äíåì ïðàö³âíèê³â ðàä³î, 
òåëåáà÷åííÿ ³ çâ’ÿçêó

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ 
³ çâ’ÿçêó!

Ïðèéì³òü ùèð³ â³òàííÿ ç íàãîäè âàøîãî ïðî-
ôåñ³éíîãî ñâÿòà. Çàâäÿêè âàì ìè ùîäíÿ ä³ç-
íàºìîñÿ ïðî ïîä³¿ ó ñâ³ò³. Âàøà ïðàöÿ äîïî-
ìàãàº ëþäÿì â³ä÷óòè ïðè÷åòí³ñòü äî ïðîöåñ³â
ñó÷àñíîñò³, â³äêðèâàþ÷è øèðîê³ ìîæëèâîñò³
äëÿ ëþäñüêèõ êîíòàêò³â ³ ñï³ëêóâàííÿ.

Ñüîãîäí³ â æèòò³ é äåðæàâè, é êîæíî¿ ëþ-
äèíè ðîëü åëåêòðîííèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ ³ çâ’ÿçêó ñòð³ìêî çðîñòàº. Ðîçâèòîê çàñî-
á³â êîìóí³êàö³¿ òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é,
òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³î — íåâ³ä’ºìíà ñêëàäîâà íà-
øîãî ÷àñó. Áåç íèõ íåìîæëèâèé ñóñï³ëüíèé
ïðîãðåñ, åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ, ïðîñóâàííÿ äî
ºâðîïåéñüêèõ ³ ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â ðîçâèòêó
ñóñï³ëüñòâà.

Öå ñâÿòî îá’ºäíóº ëþäåé ð³çíèõ ïðîôåñ³é:
æóðíàë³ñò³â, ðåäàêòîð³â, âèäàâö³â, ðåæèñåð³â,
îïåðàòîð³â — óñ³õ, ÷èÿ áëàãîðîäíà ïðàöÿ çà-
áåçïå÷óº îäíå ç îñíîâíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí —
ïðàâî ñâîáîäè ñëîâà. Ñüîãîäí³ ãîëîâíèìè ïî-
êàçíèêàìè âàøî¿ ðîáîòè º â³äïîâ³äàëüíå òà
òâîð÷å ñòàâëåííÿ äî ñïðàâè, âèâàæåí³ñòü ³ îá’-
ºêòèâí³ñòü ó âèñâ³òëåíí³ ïîä³é.

Áàæàþ âàì òâîð÷èõ ïåðåìîã, íàòõíåííÿ ³
ïðîöâ³òàííÿ, ãàðíîãî íàñòðîþ ñüîãîäí³ òà çàâ-
æäè. Õàé óñ³ âàø³ ñì³ëèâ³ ïëàíè ðåàë³çóþòüñÿ.
Ðàäóéòå ãëÿäà÷³â ³ ñëóõà÷³â ñâî¿ìè çíàõ³äêàìè
òà äîñÿãíåííÿìè, çàëèøàéòåñÿ çàâæäè ö³êàâè-
ìè, íå âòðà÷àéòå ñâîº¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³.

Ìèðó òà áëàãîïîëó÷÷ÿ âàì ³ âàøèì ñ³ì’ÿì!
З пова ою

Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ



ВВ ІІ ДД АА ВВ ТТ ОО РР АА

Ïîêè 
äóìàºø, 
ùî ñêàçàòè,—
ðîáè ðåâåðàíñ

Îëåã ÏÎÊÀËÜ×ÓÊ, 
êðåàòèâíèé äèðåêòîð 
Ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêîãî 
³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

“Ïîêè äóìàºø, ùî ñêàçàòè,— ðîáè ðåâå-
ðàíñ. Öå çàîùàäæóº ÷àñ”. Ôðàçà ³ç ñëàâåò-
íîãî òâîðó ìàòåìàòèêà Ëüþ¿ñà Êåððîëà “Àë³-
ñà â Êðà¿í³ ×óäåñ” ÿêíàéêðàùå êîìåíòóº ñè-
òóàö³þ, ùî ñòàëàñÿ ç³ ñï³êåðîì óêðà¿íñüêî-
ãî ïàðëàìåíòó Àðñåí³ºì ßöåíþêîì. Êîðîò-
êî íàãàäàþ ñþæåò. Ãîëîâíà ãåðî¿íÿ êàçêè
Àë³ñà á³æèòü çà Á³ëèì Êðîëèêîì ³ ðàïòîì
ïðîâàëþºòüñÿ â ãëèáîêó êðîëÿ÷ó íîðó. Àð-
ñåí³é ßöåíþê, ïð³çâèñüêî ÿêîãî “Êðîëèê”
óæå ñòàëî çàãàëüíîâ³äîìèì äëÿ â³ò÷èçíÿíî-
ãî ïîë³òèêóìó, âèñòóïèâ ñàìå â ðîë³ öüîãî
ôàíòàñòè÷íîãî ñòâîð³ííÿ. Ôàíòàñòè÷íîãî,
áî íàä³¿ ³ ñïîä³âàííÿ, ÿêèìè ïîë³òèêè ³ óêðà-
¿íñüê³ ãðîìàäÿíè íàä³ëÿëè öþ íåïåðåñ³÷íó
îñîáèñò³ñòü, íà æàëü, íå ñïðàâäèëèñÿ. Àëå íå
ñïðàâäèëèñÿ íå òîìó, ùî ñàì Àðñåí³é ßöå-
íþê íå âîëîä³â òèìè ÿêîñòÿìè, ÿêèìè éîãî
íàä³ëÿëè. À òîìó, ùî ñàìà àòìîñôåðà óêðà-
¿íñüêîãî ïîë³òèêóìó ÿêíàéá³ëüøå â³äïîâ³äà-
ëà àòìîñôåð³ çíàìåíèòî¿ êàçêè Ëüþ¿ñà Êåð-
ðîëà, à íå ðåàëüíîãî ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ ºâ-
ðîïåéñüêîãî øòèáó. À â ðîë³ Àë³ñè ìè ìî-
æåìî óÿâèòè ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Þë³þ Òèìî-
øåíêî. Îñê³ëüêè ñàìå ¿¿ íåñòðèìíèé ðóõ
êð³çü óêðà¿íñüêèé ïîë³òèêóì äî âåðøèí âëà-
äè ³ ïðèçâ³â äî â³äñòàâêè Àðñåí³ÿ ßöåíþêà.

Ó êàçö³ Á³ëèé Êðîëèê º êëþ÷îâîþ ô³ãó-
ðîþ. Àë³ñà ïîãíàëàñÿ çà íèì ³ ïðîâàëèëàñÿ
â íîðó. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ³ Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî ïîãíàëàñÿ çà Àðñåí³ºì ßöåíþêîì, êîò-
ðèé, ÿê âîíà ââàæàëà, º ïåðñîíàæåì, ùî
ïðèâåäå ¿¿ â ÿêèéñü íîâèé õ³ä óêðà¿íñüêî¿
ïîë³òèêè. Àëå ïðîâàëèëàñÿ â ãëèáîêó êðîëÿ-
÷ó íîðó óêðà¿íñüêîãî ïàðëàìåíòó. Áî òàêèõ
êðîëèê³â âèÿâèëîñÿ áåçë³÷. ² íîðà âèâåëà ¿¿
äî çàãàäêîâî¿ ê³ìíàòè ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ
çà÷èíåíèõ äâåðåé — êîï³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè.
Êð³çü îäí³ äâåð³ âîíà áà÷èòü ïðåêðàñíèé ñàä
¿¿ îìð³ÿíîãî ïðåçèäåíòñòâà, àëå íå ìîæå òó-
äè ïðîéòè, áî íàäòî âóçåíüê³. Âîíà íàìàãàº-
òüñÿ çìåíøèòè ñâî¿ ðîçì³ðè, ïîò³ì ïî÷èíàº
ïëàêàòè é òîíå â ìîð³ ñë³ç. Ìè ïàì’ÿòàºìî
òå ìîðå ñë³ç, ÿê³ âèïëàêóâàëà ïðåì’ºðêà ïå-
ðåä âèáîðöÿìè, ðîçïîâ³äàþ÷è òî ïðî çðàä-
ëèâèõ ñîþçíèê³â ³ ñï³ëüíèê³â, òî ïðî ô³íàí-
ñîâó êðèçó. Àëå òàê ÷è òàê ðèêîøåò â³ä ¿¿ ä³é
óðàçèâ ãîëîâó Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Â³í ñòàâ çà-
ðó÷íèêîì ïîë³òè÷íî¿ íåð³âíîñò³, îñê³ëüêè
îá³öÿíêè îòî÷åííÿ ñïðèéìàâ íå çà êàçêîâ³
ñèòóàö³¿, à çà ðåàëüí³ñòü. ² ïîâîäèâñÿ ÷è, òî÷-
í³øå, íå ïîâîäèâñÿ, â³äïîâ³äíî äî òèõ îá³-
öÿíîê.

Îñê³ëüêè Àë³ñà çì³íþº ñâî¿ ðîçì³ðè, âîíà
ëåäü íå ëàìàº õàòèíêó Á³ëîãî Êðîëèêà. Íà-
øà óêðà¿íñüêà Àë³ñà òàêè çëàìàëà áóäèíî÷îê
Êðîëèêà — Âåðõîâíó Ðàäó, ÿêèé â³í óæå äàâ-
íî îáæèâ, ñòàá³ë³çóâàâ ³ â ÿêîìó ïî÷óâàâñÿ
ãîñïîäàðåì.

ßê ³ â êàçö³ Êåððîëà, ùî äàë³ ðîçâèâàºòü-
ñÿ íàøà ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ, òî âñå äèâîâèæ-
í³øîþ ³ ö³êàâ³øîþ ñòàº. Ðîñ³éñüêîþ öå çâó-
÷èòü ÿê “âñå ëþáîïûòíåå è ëþáîïûòíåå”.
Òîìó ïàíîâ³ ßöåíþêó í³÷îãî íå ëèøàëîñÿ,
ÿê çðîáèòè ðåâåðàíñ ï³ä ÷àñ ñâîº¿ â³äñòàâêè,
àáè çàîùàäèòè ÷àñ äëÿ ìàéáóòí³õ ïîë³òè÷íèõ
áàòàë³é. Àëå íà íèõ â³í íå âñòèãàº òàê ñàìî,
ÿê ³ éîãî ïðîòîòèï ç êàçêè “Àë³ñà â Êðà¿í³
×óäåñ”
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Ñàìóðàé äëÿ õàðàê³ð³
Âåðõîâíà Ðàäà ìàº îáðàòè ãîëîâó, ÿêèé îðãàí³çóº ¿¿ ïåðåâèáîðè

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора Верховна Рада від лала питання про об-
рання ново о спі ера на вівторо . Наразі парла-
менті існ є чотири андидат ри на посад , проте
жодна з них не має достатньої підтрим и серед
деп татів. Навіть попри те, що майб тній спі ер
може стати с то технічною постаттю, я а ор ані-
з є достро ові вибори Верховної Ради.

Ó÷îðà Âåðõîâíà Ðàäà â³äêëàëà ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ íîâîãî
ñï³êåðà íà â³âòîðîê. Á³ëüø³ñòü ïîë³òîëîã³â ñõîäÿòüñÿ íà äóìö³,
ùî îáðàííÿ ãîëîâè ïàðëàìåíòó òàêè â³äáóäåòüñÿ. Àëå öå âñå,
íà ùî ñïðîìîæíà Âåðõîâíà Ðàäà VI ñêëèêàííÿ. “Äóìàþ, ùî
í³ÿêèõ êîàë³ö³é íå áóäå. Áóäóòü çàÿâè ïðî êîàë³ö³¿. Ìàêñèìóì,
ùî âäàñòüñÿ — öå îáðàòè íîâå êåð³âíèöòâî ïàðëàìåíòó, óõâà-
ëèòè áþäæåò 2009 ³ äàòè çãîäó íà ïðîâåäåííÿ äîñòðîêîâèõ âè-
áîð³â. Íåãàòèâíèé âàð³àíò — òóïèê íà åòàï³ ï³äòðèìêè ð³øåí-
íÿ ïðî äîñòðîêîâ³ âèáîðè ³ çáåðåæåííÿ íèí³øíüîãî ðîçêëàäó
ñèë. Òîìó ùî öå íåìèíó÷å ïðèçâåäå äî íàãí³òàííÿ ïîë³òè÷íî-
ãî ïðîòèñòîÿííÿ ó ñ³÷í³—ëþòîìó”,— ââàæàº ïîë³òîëîã Àíäð³é
ªðìîëàºâ. Îáèðàòèìóòü øâèäøå çà âñå ç ÷îòèðüîõ êàíäèäàòóð.
Ïðîòå, ÿê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, âèáîðè ãîëîâè áóäóòü äàëåêî
íå ïðîñòîþ ñïðàâîþ.

Володимир Литвин
Çàêîíîïðîåêò
ïðî âèñóíåííÿ
Âîëîäèìèðà
Ëèòâèíà íà ïî-
ñàäó ãîëîâè
Âåðõîâíî¿ Ðàäè
âæå çàðåºñòðî-
âàíî íàðîäíèì
ä å ï ó ò à ò î ì
Îëåêñàíäðîì
Îìåëü÷åíêîì.
Éîãî êàíäèäà-
òóðà âëàøòîâóº
íèí³øíþ âëà-
äó, àäæå äàº
íàä³þ íà ðåàí³-
ìóâàííÿ ³äå¿
ñòâîðåííÿ êî-
àë³ö³¿ òðüîõ ó
ñêëàä³: ÁÞÒ —
ÍÓ–ÍÑ òà
Áëîêó Ëèòâè-
íà. Òàêîæ âîíà
âëàøòîâóº é
îïîçèö³þ, àäæå
Áëîê Ëèòâèíà

ïîòð³áåí ³ äëÿ ñòâîðåííÿ “øèðîêî¿” êîàë³ö³¿. Ïîêè ùî â³ðî-
ã³äí³ñòü îáîõ öèõ âàð³àíò³â º íå íàäòî âèñîêîþ. “Íàøà Óêðà-
¿íà” âèñòóïàº êàòåãîðè÷íî ïðîòè íîâîãî ñîþçó ç ÁÞÒ, ³ âîä-
íî÷àñ íå õî÷å éòè íà íåïîïóëÿðíèé ñåðåä ¿¿ âèáîðö³â ñîþç ³ç
Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â. Öÿ êàíäèäàòóðà íàâðÿä ÷è áóäå îïòèìàëü-
íîþ ³ äëÿ Áàíêîâî¿. Ïî-ïåðøå, ïàí Ëèòâèí íå áóäå ëîÿëüí³-
øèì äî ïðåçèäåíòñüêîãî Ñåêðåòàð³àòó, àí³æ Àðñåí³é ßöåíþê.
Ïî-äðóãå, éîãî ðîçãëÿäàþòü ÿê îäíó ç êàíäèäàòóð íà ïðåçè-
äåíòñüêèõ âèáîðàõ. À öå çàïåðå÷óº ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ
Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà ÿê ñï³êåðà, ÿêèé ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò
ìîæå óõâàëèòè ð³øåííÿ ïðî ô³íàíñóâàííÿ äîñòðîêîâèõ âèáî-
ð³â äî ïàðëàìåíòó àáî ïèòàííÿ íåäîâ³ðè Êàáì³íó. Âòðà÷àòè ïî-
ñàäó, ÿêà äàëàñÿ éîìó òàê âàæêî, çàðàäè ó÷àñò³ ó íîâèõ âèáî-
ðàõ, Âîëîäèìèð Ëèòâèí íàâðÿä ÷è çàõî÷å.

Іван Плющ
Íà â³äì³íó â³ä
Â î ë î ä è ì è ð à
Ëèòâèíà, ²âàí
Ïëþù îäíî-
çíà÷íî íå áðà-
òèìå ó÷àñò³ ó
ïðåçèäåíòñüêèõ
ïåðåãîíàõ. À òî-
ìó íà ïîñàä³ ãî-
ëîâè Âåðõîâíî¿
Ðàäè íå ïðàãíó-
òèìå ä³ñòàòè äî-
äàòêîâèõ â³äñîò-
ê³â ó ðåéòèíãó.
“Ìàéáóòí³é ñï³-
êåð íå ïîâèíåí
áóòè êàíäèäàòîì
ó ïðåçèäåíòè.
Äóìàþ, ùî
øâèäøå çà âñå
öå áóäå ²âàí
Ïëþù”,— ââà-
æàº ïîë³òîëîã
²ãîð Æäàíîâ.

Áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä ðîáîòè íà ïîñàä³ ñï³êåðà ïîêàçàâ çäàò-
í³ñòü ²âàíà Ïëþùà çîðãàí³çóâàòè ðîáîòó ïàðëàìåíòó. Ïðè
öüîìó â³í í³êîëè íå ä³ëèâ ïàðëàìåíòàð³¿â íà ïîìàðàí÷åâèõ
³ á³ëî-áëàêèòíèõ. À ï³ñëÿ îáðàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè VI ñêëè-
êàííÿ, áóäó÷è ÷ëåíîì ïðîïðåçèäåíòñüêî¿ “Íàøî¿ Óêðà¿íè”,
ïîñë³äîâíî âèñòóïàâ çà ñòâîðåííÿ øèðîêî¿ êîàë³ö³¿. Îïòè-
ìàëüíîþ êàíäèäàòóðîþ ïàíà Ïëþùà ââàæàº é ³íøèé ïàðëà-
ìåíòñüêèé êîðèôåé Îëåêñàíäð Ìîðîç. “Öå — ñèëüíèé ³ ñà-
ìîñò³éíèé ïîë³òèê, ÿêèé âì³º íåïîãîäæóâàòèñÿ ³ ìàº âëàñ-
íèé ïîãëÿä íà âñ³ ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â äåðæàâ³. Òà-
êèé ñï³êåð, ÿê Ïëþù, çìîæå åôåêòèâíî “ïîñòàâèòè íà ì³ñ-
öå” íå ëèøå ïàðëàìåíò ³ óðÿä, à é Ïðåçèäåíòà”,— ïåðåêî-
íàíèé ïàí Ìîðîç. Íàðàç³ çà êàíäèäàòóðó ²âàíà Ïëþùà íà-
÷åáòî çãîäí³ ïðîãîëîñóâàòè ³ â ÍÓ—ÍÑ³ ³ â Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.
Îñíîâíîþ ïåðåøêîäîþ äëÿ éîãî îáðàííÿ º òå, ùî ãîëîñ³â
äëÿ öüîãî áåç Áëîêó Ëèòâèíà ìîæå íå âèñòà÷èòè.

Оле сандр Лавринович
Ï³ñëÿ óñóíåí-
íÿ Àðñåí³ÿ
ßöåíþêà ç
ïîñàäè ñï³êå-
ðà, Îëåê-
ñàíäð Ëàâðè-
íîâè÷ çàëè-
øèâñÿ ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³
íà ïðàâàõ ãî-
ëîâóþ÷î ãî .
ªäèíå ³ íàé-
â à æ ë è â ³ ø å
çàñòåðåæåí-
íÿ — â³í íå
ä³ñòàâ ïðàâà
ï³äïèñóâàòè
çàêîíîäàâ÷³
àêòè, áåç ÷î-
ãî ïàðëàìåíò
íå ìîæå áóòè
ö³ëêîì ëåã³-
òèìíèì. ßê ³
²âàí Ïëþù,
Î ë å ê ñ à í ä ð
Ëàâðèíîâè÷
ìîæå áóòè ñó-

òî òåõí³÷íèì ñï³êåðîì, ÿêèé ïîñòàâèòü íà ãîëîñóâàííÿ ïè-
òàííÿ íåäîâ³ðè óðÿäó Þë³¿ Òèìîøåíêî àáî ô³íàíñóâàííÿ äî-
ñòðîêîâèõ âèáîð³â. Íå îñòàííüîþ ïåðåâàãîþ ïàíà Ëàâðèíî-
âè÷à º é òå, ùî çà íèì ñòî¿òü íàéá³ëüøà ôðàêö³ÿ ó Âåðõîâí³é
Ðàä³, ÿêà ìîæå ô³çè÷íî (ÿê ³ â äåíü â³äñòàâêè Àðñåí³ÿ ßöå-
íþêà) ãàðàíòóâàòè ðîáîòó ñï³êåðà ³ ïàðëàìåíòó. Ïðîòå öÿ ïå-
ðåâàãà ïàíà Ëàâðèíîâè÷à ìîæå ñòàòè éîãî íåäîë³êîì. Àäæå
â³ääàòè ðåã³îíàëàì îäíó ç íàéâàæëèâ³øèõ ïîñàä ó êðà¿í³ ³íø³
ôðàêö³¿ áàæàííÿ íå ìàþòü.

Адам Мартиню
Çàñòóïíèê
ã î ë î â è
ô ð à ê ö ³ ¿
ÊÏÓ º íàé-
äîñâ³ä÷åí³-
øèì çíàâ-
öåì ðåãëà-
ìåíòó â
ïàðëàìåíò³.
Ó Âåðõîâí³é
Ðàä³ ìèíó-
ëîãî ñêëè-
êàííÿ â³í
ï î ñ ³ ä à â
êð³ñëî ïåð-
øîãî â³öå-
ñï³êåðà ³
ïðîäåìîí-
ñ ò ð ó â à â
åôåêòèâíó
ðîáîòó, ÷àñ-
òî çàì³íþ-
þ÷è òîä³ø-
íüîãî ãîëî-
âó Îëåêñàí-
äðà Ìîðîçà.
Áåç ñóìí³âó,
âïîðàºòüñÿ

³ç ïîñàäîþ ñï³êåðà â³í ³ öüîãî ðàçó. Ùîïðàâäà, êàòåãîðè÷íó
íåçãîäó ç ïðèñóòí³ñòþ ïàíà Ìàðòèíþêà ó ïðåçèä³¿ ïàðëà-
ìåíòó âèñëîâëþº ÍÓ—ÍÑ. ² íèí³ íå ëèøå â ³äåîëîã³÷íîìó
ïëàí³, à é ùîäî äîñòðîêîâèõ âèáîð³â ïîçèö³¿ äâîõ ôðàêö³é
ð³çíÿòüñÿ. Òîìó ãîëîñóâàòè çà íüîãî ñîðàòíèêè Ïðåçèäåíòà
íå áóäóòü. Íàâðÿä ÷è ïîãîäèòüñÿ â³ääàòè öå êð³ñëî êîìóí³ñ-
òàì ³ Áëîê Ëèòâèíà. Òîìó ñï³êåðñòâî ïàíà Ìàðòèíþêà ìîæ-
ëèâå ëèøå çà óìîâè íåïðîõîäæåííÿ ³íøèõ êàíäèäàòóð, êî-
ëè âêðàé áóäóòü ïîòð³áí³ ãîëîñè 27 êîìóí³ñò³â. ² ëèøå çà óìî-
âè, ùî öå ñï³êåðñòâî òðèâàòèìå íåäîâãî
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Â³êòîð ÃÎÍ×ÀÐÓÊ: “Íà ãðîìàäñüê³é ðàä³
êèÿíè ñàì³ îáãîâîðþâàòèìóòü òà
âèð³øóâàòèìóòü íàéïðîáëåìí³ø³
ïèòàííÿ æèòòÿ ñòîëèö³”

— Â³êòîðå Îëåêñàíäðîâè÷ó, çà
ÿêèì ïðèíöèïîì ñòâîðþþòü íîâó
ñòðóêòóðó?

— Öå áóäå ãðîìàäñüêà ðàäà. Ïî
ñóò³ — ëîêàëüíèé äâîïàëàòíèé
ïàðëàìåíò. Ïåðøà ïàëàòà, óìîâ-
íî êàæó÷è, ïàëàòà ñòàð³éøèí.
Òîáòî, ïîâàæíèõ ëþäåé, ÿê³ ìà-
þòü âèñîêèé ãðîìàäñüêèé ñòàòóñ,
³ åêñïåðòè ç òèõ ÷è ³íøèõ àñïåê-
ò³â ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ. Êîæíîãî
ç íèõ ïðèçíà÷àòèìå îñîáèñòî
ì³ñüêèé ãîëîâà. Çäåá³ëüøîãî,
á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ó ìèíóëîìó ïðà-
öþâàëè íà ïîñàä³ ãîëîâè ì³ñòà,
ìàþòü ñòàòóñ ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí
Êèºâà, åêñïåðò³â ³ç òèõ ÷è ³íøèõ
ïèòàíü. Äðóãó ïàëàòó ñôîðìóþòü
øëÿõîì âèáîð³â ó ì³êðîðàéîíàõ
ì³ñòà çà ñïðîùåíîþ ïðîöåäóðîþ.
Òèì íå ìåíøå, öå ïîâíîö³íí³ âè-
áîðè. Àäæå ñâîãî ïðåäñòàâíèêà
ìàòèìå êîæåí ñòîëè÷íèé ì³êðî-
ðàéîí.

— ßê³ áóäóòü îñíîâí³ íàïðÿìêè
ðîáîòè?

— Ïîðÿäîê äåííèé ôîðìóâàòè-
ìå ãðîìàäñüê³ñòü. Ïîïåðåäíüî ìè
ç³áðàëè ïîâíèé ïåðåë³ê ïèòàíü, ç
ÿêèìè ëþäè ïðèõîäèëè ï³ä ñò³-
íè ìåð³¿, àáî çâåðòàëèñÿ îñîáèñ-
òî äî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Çâè÷àéíî,
îñíîâí³ ïèòàííÿ ñòîñóþòüñÿ
ïðîáëåìíèõ çàáóäîâ, îäíàê çàãà-
ëîì îïðàöüîâóâàòèìóòü ¿õ çíà÷-
íî øèðøå êîëî.

— Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó ïðîáëåìè â
äâîõ ïàëàòàõ, îñòàòî÷íå ñëîâî áó-
äå çà ìåðîì?

— Ãàäàþ, ùî îêð³ì çàãàëüíîãî
îáãîâîðåííÿ, â³äáóâàòèìåòüñÿ ùå
é ñåñ³éíå çàñ³äàííÿ, ðîçãëÿäàòè-
ìóòü ïèòàííÿ ³ íà ïðîô³ëüíèõ êî-
ì³ñ³ÿõ, â ãðóïàõ, ÿê³ ïîïåðåäíüî
âèâ÷àòèìóòü é îïðàöüîâóâàòè-
ìóòü ïðîáëåìó. Ôóíêö³¿ ñåêðåòà-
ð³àòó ïîêëàäåíî íà ÃÓ âíóòð³ø-
íüî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ, ÿêå òàêîæ
äîëó÷èòüñÿ äî ïåâíèõ ïðîöåäóð-
íèõ ïèòàíü. Òîáòî, ìè àíàë³çó-

ºìî õòî çâåðòàºòüñÿ äî ñàll-öåí-
òðó, õòî ïðèõîäèòü ï³ä ñò³íè ìå-
ð³¿, ç ÿêèìè ïðîáëåìàìè ³ òàêèì
÷èíîì ôîðìóºìî ïîðÿäîê äåí-
íèé. Îêð³ì öüîãî, ³ñíóþòü é íà-
ãàëüí³ ïðîáëåìè, ÿê³ â óñ³õ íà
ñëóõó. Ñêàæ³ìî, ï³äâèùåííÿ òà-
ðèô³â íà ïðî¿çä ó ì³ñüêîìó ãðî-
ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. Òîáòî, ãî-
òóºìî öå ïèòàííÿ ïîïåðåäíüî ó
âèãëÿä³ ïðîåêòó ð³øåííÿ, ùîá
âèíåñòè íà ãðîìàäñüê³ îáãîâî-
ðåííÿ ³ ïðîâåñòè ãðîìàäñüêó åêñ-
ïåðòèçó.

— Ïîâåðòàþ÷èñü äî ñòâîðåííÿ
îðãàíó, íà ÿêèé òåðì³í îáèðàòè-
ìóòü ïðåäñòàâíèê³â âåðõíüî¿ ³ íèæ-
íüî¿ ïàëàò ãðîìàäñüêî¿ ðàäè?

— Ãàäàþ, ùî òàê ÷è ³íàêøå â³ä-
áóâàòèìåòüñÿ â³äïîâ³äíà ðîòàö³ÿ
ñòâîðåííÿ ÷åðåç ð³øåííÿ ³ ðîçïî-
ðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè. Òîìó ìè âæå ï³ä ÷àñ ïðî-
öåñó äèâèòèìåìîñÿ, ÿêèé êðàùå
òåðì³í çðîáèòè, ñêàæ³ìî, ñïî÷àò-
êó îáåðåìî ï³âð³÷íèé.

— Òàê³ ñòðóêòóðè ïðàöþþòü â ³í-
øèõ ì³ñòàõ, ÷è öå áóäå âèíÿòêîâî
êè¿âñüêà ìîäåëü?

— Äóìàþ, ùî öå áóäå ñòîëè÷-
íà ìîäåëü, óí³êàëüíà ð³÷.
Îñîáëèâî, ÿêùî çàïðîâàäèòè
ïîâíèé ïåðåë³ê óñ³õ çàïðîïîíî-
âàíèõ, àâòåíòè÷íèõ ðå÷åé. Ùîäî
òîãî, ÷è º òàê³ ïðåöåäåíòè â
Óêðà¿í³ àáî â ³íøèõ êðà¿íàõ
áëèæíüîãî çàðóá³ææÿ, òî, çâè÷àé-
íî, ùîñü ñõîæå º. Àëå áåç âèáî-
ð³â ó ì³êðîðàéîíàõ, â ³íøèõ ì³ñ-
òàõ ëþäåé ïðèçíà÷àþòü.

— Òîáòî, âñå â³äáóâàòèìåòüñÿ íà
ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ ³ êîøòè çà
ñâîþ ðîáîòó í³õòî íå îäåðæóâàòè-
ìå?

— Àáñîëþòíî. Âñ³ ïðàöþâàòè-
ìóòü áåçïëàòíî.

— Êîëè âëàñíå çàïðàöþº íà ïîâ-
íó ñèëó ãðîìàäñüêà ðàäà?

— Ó ïåâíîìó ôîðìàò³ âîíà âæå
ïðàöþº ñüîãîäí³. Óæå â³äáóëèñÿ
çàñ³äàííÿ ç êîëîì îñ³á, ÿêèõ çà-
ëó÷àþòü äî ðîáîòè. Ìè ùîòèæ-
íåâî ïðîâîäèìî íàðàäè ç òèì,
ùîá îïðàöþâàòè ò³ ÷è ³íø³ ïðîá-
ëåìí³ ïèòàííÿ. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ
ìàºìî ñôîðìóâàòè ñêëàä ³ ïî÷à-
òè ïðàöþâàòè â ïîâíîö³ííîìó
ôîðìàò³.

— Ôàõ³âö³ ÿêèõ óïðàâë³íü,
ñëóæá, ñôåð ä³ÿëüíîñò³ ââ³éäóòü äî
ñêëàäó ãðîìàäñüêî¿ ðàäè?

— Íàñàìïåðåä öå óïðàâë³íö³
øèðîêîãî ïðîô³ëþ. Òàêîæ áó-
äóòü ïðåäñòàâëåí³ â³äîì³ ë³êàð³,
ïåäàãîãè, ëþäè, ÿê³ ìàþòü çà-
ñëóãè â ñïîðò³. ² çâè÷àéíî
óïðàâë³íö³ âèùîãî ´àòóíêó, ÿê³
áóëè ïðåçåíòîâàí³ ÿêèìèñü ïî-
ïåðåäí³ìè óïðàâë³íñüêèìè ñêëà-
äàìè. Çàëó÷èìî äî ðîáîòè àðõ³-
òåêòîð³â, ôàõ³âö³â ³ç çåìëåêîðèñ-
òóâàííÿ.

— ßê ÷àñòî âëàøòîâóâàòèìåòå
çàñ³äàííÿ?

— Ïåâí³ êîì³ñ³¿ òà ãðóïè çáè-
ðàòèìóòüñÿ ùîòèæíÿ. Ìîæëèâî,
íàâ³òü ³ ÷àñò³øå, îñê³ëüêè ïðîá-
ëåì, ç ÿêèìè ïðèõîäÿòü ëþäè,
íàáàãàòî á³ëüøå.

— Ç ÿêèõ ïèòàíü óæå óõâàëåíî
ÿê³ñü ð³øåííÿ ãðîìàäñüêîþ ðàäîþ?

— Ìè ïî÷àëè ïðàöþâàòè ç áó-
ä³âåëüíîþ òåìàòèêîþ. Íàðàç³ äî-
ñÿãëè ïåâíèõ çðóøåíü, íàëàãî-
äèëè ä³àëîãè, âíåñëè ïåâí³ çì³-
íè ó ôîðìàò. Ùîäî óõâàëåííÿ ð³-
øåíü, òî íà îñòàííüîìó çàñ³äàí-
í³ ìè ðîçãëÿíóëè îäíå ç çåìåëü-
íèõ ïèòàíü. Ç³áðàëè ëþäåé,
ïðåäñòàâíèê³â çàáóäîâè. Ï³ñëÿ
ïåðåãîâîð³â êîìïàí³ÿ çàìîâèëà
åñê³ç äåòàëüíîãî ïëàíóâàííÿ òå-
ðèòîð³¿, ïëàí ïðåçåíòàö³¿ ÷åðãî-
âîñò³ ðåêîíñòðóêö³¿ âñüîãî êâàð-
òàëó, ÿêèé âîíà çáèðàºòüñÿ çàáó-
äîâóâàòè.

— ×è ðîçãëÿäàòèìåòå ïðîáëåìí³
ïèòàííÿ, ÿê³ ñâîãî ÷àñó âæå óõâà-
ëèëà Êè¿âðàäà?

— Áóäü-ÿêèé îðãàí íå çàñòðà-
õîâàíèé â³ä ïîìèëîê ³ íåäîë³ê³â.
Çðåøòîþ ì³ñüêèé ãîëîâà öå òàê
ñàìî óñâ³äîìëþº. Òîìó íàðîäè-
ëèñÿ ³ ìàëè ì³ñöå ò³ ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè, óõâàëåí³, ñêàæ³ìî, íà â³ä-
ì³íó â³ä ïîïåðåäíüîóõâàëåíèõ.
Òîáòî, ùå çà êàäåíö³¿ Îìåëü÷åí-
êà, àáî íàâïàêè — íåùîäàâíî,
àëå âñå-òàêè ïîìèëêîâî, áåç
êîíñóëüòàö³é ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ.
Áî ççîâí³ âñå çäàºòüñÿ äîñèòü
îïðàöüîâàíèì, îá´ðóíòîâàíèì,
ïîò³ì ïðîõîäÿòü ëþäè, ÿê³ ìà-
þòü ñâîþ ïîçèö³þ, ëîã³êó. ×îìó
çàïðîâàäæóºòüñÿ ñàìå òàêèé ìå-
õàí³çì, òîìó ùî º ìîæëèâ³ñòü
ïîïåðåäíüî ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç
ëþäüìè, ³ ïîñëóõàòè ¿õíþ äóì-
êó. ßêùî, ñêàæ³ìî, ãðîìàäñüêèé
ïðåäñòàâíèê òîãî ÷è ³íøîãî

ðàéîíó âèñëîâèâñÿ çà, îïðàöþ-
âàâ ö³ ïèòàííÿ, íàäàë³ çàïèòàíü
óæå íå âèíèêíå. Îñê³ëüêè ïðî-
öåäóðà éîãî âèáîð³â â³äáóëàñÿ,
àáñîëþòíî äåìîêðàòè÷íî, íå
âàðòî î÷³êóâàòè, ùî â ìàéáóò-
íüîìó âèíèêíóòü ÿê³ñü ïðîáëå-
ìè, íåïîðîçóì³ííÿ ç óõâàëåííÿì
òîãî ÷è ³íøîãî ð³øåííÿ.

— Òîáòî, ìîæíà ç óïåâíåí³ñòþ
ñêàçàòè, ùî âñ³ ïðîáëåìí³ ïèòàí-
íÿ ì³ñòà ðîçãëÿäàòèìóòü íà ãðî-
ìàäñüê³é ðàä³?

— Òàê, çâè÷àéíî. Âñ³ óïðàâë³í-
ñüê³ ð³øåííÿ, ÿê³ ïîòðåáóþòü
òðèâàëîãî îïðàöþâàííÿ àáî ãðî-
ìàäñüêîãî åêñïåðòíîãî îö³íþ-
âàííÿ, áóäóòü ïîïåðåäíüî îïðà-
öüîâàí³ íà ö³é ãðîìàäñüê³é ðàä³.

— ßêà çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïðåä-
ñòàâíèê³â âåðõíüî¿ ³ íèæíüî¿ ïà-
ëàò?

— Ó âåðõí³é ïàëàò³ çàñ³äàòè-
ìóòü 30 îñ³á. Ó íèæí³é — ¿õíÿ
ê³ëüê³ñòü áóäå çíà÷íî á³ëüøîþ.
Ïîïåðåäíüî òàì ïðàöþâàòèìå â³ä
50 äî 100 îñ³á, â çàëåæíîñò³ â³ä
ê³ëüêîñò³ ì³êðîðàéîí³â.

— Äå â³äáóâàòèìóòüñÿ çàñ³äàííÿ
ðàäè?

— Âèð³øèëè, ùî â Êîëîííà çà-
ëà ìåð³¿, íàéïðèäàòí³øà äëÿ ïðî-
âåäåííÿ òàêèõ çàõîä³â.

— Îòæå, ãðîìàäñüêà ðàäà íîñè-
òèìå ôîðìàò ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü
³ îáãîâîðåíü?

— Áåçóìîâíî. Àäæå äóæå áàãà-
òî ïèòàíü ìîæíà ðîçãëÿíóòè ñà-
ìå â òàêîìó ôîðìàò³. Ìîæåìî
ïðîâîäèòè ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåí-
íÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿,
âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ óçãîäæóâàëü-
íî¿ êîì³ñ³¿, çã³äíî ç íîâèì çàêî-
íîì ùîäî ñïðèÿííÿ áóä³âíèöòâó,
òîùî.

— Çàñ³äàííÿ ðàäè áóäóòü â³äêðè-
òèìè, íà íèõ çàïðîøóâàòèìóòü
ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ², îáãîâîðåííÿ
òðèâàòèìå ó ïðÿìîìó åô³ð³?

— Îáîâ’ÿçêîâî. Òàêèì ÷èíîì
ì³ñòî ³ âëàäà â ÷åðãîâèé ðàç ïî-
êàçóº áåçïðåöåäåíòíó ³ííîâàö³é-
íó ïðîçîð³ñòü çàäóì³â.

— ßê³ òåìè òà íàéçíà÷óù³ äëÿ
ñòîëèö³ ïèòàííÿ ðîçãëÿäàòèìóòü íà
íàéáëèæ÷³é ðàä³?

— Äóìàþ, øâèäøå çà âñå, ïî
³íåðö³¿, ðîçãëÿäàòèìåìî áóä³âåëü-
í³ ïèòàííÿ. Ìîæëèâî, ç îãëÿäó
íà îñòàíí³ ïîä³¿ ïåðåéäåìî äî
ðîçãëÿäó òèõ ïèòàíü, ùî ïîâ’ÿ-
çàí³ ç òàðèôàìè, ö³íîóòâîðåí-
íÿì. Àäæå öåé áëîê ïðîáëåì
íàéá³ëüøå õâèëþº êèÿí ñüîãî-
äí³, ³ ì³ñüêèé ãîëîâà öå ÷óäîâî
ðîçóì³º. Íà öüîìó åòàï³ äî óõâà-
ëåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ð³øåíü çà-
ïðîøóâàòèìåìî êèÿí, äåïóòàò³â
Êè¿âðàäè. Ìîæëèâî, ÿêùî ðîáè-
òè ïðèâ’ÿçêó äî ïåâíèõ ð³øåíü,
ïîòð³áíî êàçàòè ïðî òå, ùîá ëþ-
äè áðàëè àêòèâíó ó÷àñòü ³ â îá-
ãîâîðåíí³ ùå íà åòàï³ ï³äãîòîâ-
êè äîêóìåíò³â. Òîìó, éìîâ³ðíî,
ìè áóäåìî ïðàöþâàòè ñàìå â òà-
êîìó ôîðìàò³ é íàäàë³

Розмов вів
Віталій КУРІННИЙ,

“Хрещати ”

Нов стр т р — ромад-
сь рад — створюють
столиці. Вона роз лядати-
ме найважливіші питання
міста. Насамперед об о-
ворюватим ть проблемні
заб дови, сфер ЖКГ, та-
рифи на проїзд. Ор ан
с ладатиметься з верхньої
та нижньої палат. Перш
представлятим ть фахівці
з питань земле орист -
вання, містоб д вання,
юристи. До др ої обира-
тим ть иян від ожно о
мі рорайон . Та им чи-
ном, сподівається столич-
на влада, вдасться врах -
вати всі побажання иян
розв’язанні найрізноманіт-
ніших проблем міста. Де-
тальніше про робот ро-
мадсь ої ради "Хрещати-
" розповів її ерівни —

начальни ГУ з питань
вн трішньої політи и
КМДА Ві тор Гончар .
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ÍÁÓ ùîòèæíÿ ïðîâîäèòèìå
òåíäåðè ç ï³äòðèìàííÿ
ë³êâ³äíîñò³ áàíê³â

Ó÷îðà Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè âèð³-
øèâ ïðîâîäèòè òåíäåðè ç ï³äòðèìàííÿ ë³ê-
â³äíîñò³ áàíê³â íà ñåðåäíüîñòðîêîâèé ïåð³-
îä ùîñåðåäè.

"Ç ìåòîþ ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé ùî-
äî ï³äòðèìàííÿ ë³êâ³äíîñò³ áàíê³â, ïî÷è-
íàþ÷è ç 19 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó, ùîñåðå-
äè áóäóòü ïðîâîäèòè ñåðåäíüîñòðîêîâ³ òåí-
äåðè ç ï³äòðèìàííÿ ë³êâ³äíîñò³ áàíê³â",—
éäåòüñÿ â ëèñò³ ÍÁÓ (¹ 14-011/4060-
15737).

Ó ëèñò³ çàçíà÷åíî, ùî çàÿâêè íà ó÷àñòü ó
òåíäåðàõ ïðèéìàòèìóòü â³ä áàíê³â, ùî âêà-
æóòü ïðè÷èíè çìåíøåííÿ ë³êâ³äíîñò³, ÿê³
áóäå âðàõîâóâàòè ÍÁÓ ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ ð³-
øåííÿ ùîäî íàäàííÿ äîïîìîãè.

Â³äïîâ³äíî äî äîêóìåíòà, òåðì³í ðåô³íàí-
ñóâàííÿ ³ ïåðåë³ê ïðèéíÿòíîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ ç êðåäèò³â âèçíà÷àòèìóòü çàëåæíî â³ä ñè-
òóàö³¿ íà ãðîøîâî-êðåäèòíîìó ðèíêó. Öþ ³í-
ôîðìàö³þ ïîâ³äîìëÿòèìóòü ï³ä ÷àñ îãîëî-
øåííÿ òåíäåðà.

Íàãàäàºìî, Íàöáàíê ó æîâòí³ çä³éñíèâ
îïåðàö³¿ ç ðåô³íàíñóâàííÿ áàíê³â íà 29,230
ìëðä ãðí (ç ïî÷àòêó ðîêó — íà 93,308 ìëðä
ãðí). Çà ïåðøèõ 11 äí³â ëèñòîïàäà ÍÁÓ íà-
äàâ ï³äòðèìêó ë³êâ³äíîñò³ áàíê³â íà ñóìó
13,165 ìëðä ãðí

Ðåãóëÿòîð âèìàãàº 
â³ä áàíê³â á³ëüøå 
çâ³òíîñò³

Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè âèìàãàº â³ä
áàíê³â íàäàâàòè ðîçøèðåíó ³íôîðìàö³þ ïðî
ðîçïîä³ë ³íîçåìíî¿ âàëþòè, ùî êóïóþòü ó
íüîãî.

"Ðîçãîðíóò³ çàÿâêè ç êóï³âë³ ³íâàëþòè, ùî
ïîäàþòü ÍÁÓ, ç 13 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó ïî-
âèíí³ ïîäàâàòè ç êîíêðåòèçàö³ºþ ìåòè é îá-
ñÿãó ³íâàëþòè, ùî êóïóþòü ó ðàìêàõ óñòàíîâ-
ëåíèõ ë³ì³ò³â â³äêðèòî¿ âàëþòíî¿ ïîçèö³¿ äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíåííÿ âëàñíèõ îïåðà-
ö³é",— âêàçóºòüñÿ â ëèñò³ ÍÁÓ.

Ó ëèñò³ óòî÷íþºòüñÿ, ùî éäåòüñÿ ïðî òà-
ê³ ö³ë³, ÿê âèïëàòà äåïîçèò³â, âèêîíàííÿ
çîáîâ’ÿçàíü çà âëàñíèìè êðåäèòíèìè äîãî-
âîðàìè, äîãîâîðàìè ãàðàíò³é, çà çîáîâ’ÿ-
çàííÿìè ïåðåä ³íîçåìíèìè ³íâåñòîðàìè,
íà ï³äêð³ïëåííÿ ãîò³âêîþ ïóíêò³â îáì³íó
âàëþò.

Òàêó ³íôîðìàö³þ ïîâèíí³ âêàçóâàòè â ñèñ-
òåì³ ï³äòâåðäæåííÿ óãîä Íàöáàíêó é ó ùå äî-
êëàäí³øîìó âèãëÿä³ äóáëþâàòè ïî åëåêòðîí-
í³é ïîøò³ â äåïàðòàìåíò âàëþòíîãî ðåãóëþ-
âàííÿ.

"Áàíêè ïîâèíí³ ñôîðìóâàòè ïàêåòè äî-
êóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü çàçíà÷åí³ çî-
áîâ’ÿçàííÿ äëÿ ïîäàëüøîãî ¿õíüîãî íàäàí-
íÿ òåðèòîð³àëüíèì óïðàâë³ííÿì ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ íèìè ïåðåâ³ðîê ö³ëüîâîãî âè-
êîðèñòàííÿ êóïëåíèõ ó ÍÁÓ êîøò³â â ³í-
âàëþò³",— çàçíà÷åíî â ëèñò³

Ö³íè íà ë³êàðñüê³ 
ïðåïàðàòè ï³äâèùèëèñÿ 
áåç "åêîíîì³÷íî
âèïðàâäàíèõ" ïðè÷èí

Ó÷îðà âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè Àíòè-
ìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè Îëåêñàíäð
Ìåëüíè÷åíêî íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ïîâ³äî-
ìèâ, ùî ï³äâèùåííÿ ö³í íà ë³êàðñüê³ ïðå-
ïàðàòè â³äáóëîñÿ áåç "åêîíîì³÷íî âèïðàâäà-
íèõ" ïðè÷èí. "Ìè âáà÷àºìî ñõîæ³ñòü ä³é ð³ç-
íèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ áåç åêîíîì³÷-
íî âèïðàâäàíèõ ïðè÷èí",— íàãîëîñèâ ïàí
Ìåëüíè÷åíêî. Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ï³ñ-
ëÿ ïóáë³÷íîãî çâåðíåííÿ ÀÌÊÓ äî îïòîâèõ
ïîñòà÷àëüíèê³â ë³ê³â ö³íè íà íèçêó ìåäè÷-
íèõ ïðåïàðàò³â çíèçèëè.

Çà éîãî ñëîâàìè, íà äàíèé ìîìåíò 
ÀÌÊÓ ïðîâîäèòü ðîçñë³äóâàííÿ ï³äâèùåí-
íÿ ö³í íà ë³êè, ³ ï³ñëÿ éîãî çàâåðøåííÿ â³ä-
áóäåòüñÿ ïóáë³÷íå çàñ³äàííÿ. Ïðè öüîìó â³í
çàçíà÷èâ, ùî ÀÌÊÓ ö³êàâèòü íå ëèøå ö³íà
íà ìåäè÷í³ ïðåïàðàòè, à é ñòàí ñïðàâ òà
ïðîáëåìè ãàëóç³ â ö³ëîìó. Çà ðåçóëüòàòàìè
çàñ³äàííÿ Êîì³òåò âíîñèòèìå ïðîïîçèö³¿
äåðæàâíèì óñòàíîâàì, ÿêèì öÿ ãàëóçü ï³ä-
ïîðÿäêîâàíà

Під от вали
Тамара ДАВИДЕНКО, Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для "Хрещати а"
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“Íàáðàëèñü êðåäèò³â, 
ÿê ñîáàêè áë³õ”
Àíàë³òèêè ïðîãíîçóþòü õâèëþ ìàñîâèõ íåïîâåðíåíü 
êðåäèò³â óæå â ñ³÷í³ 2009 ðîêó
Òàìàðà ÄÀÂÈÄÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

В мовах світової фі-
нансової ризи найбіль-
шою за розою для бан-
ів є масове неповер-
нення редитів, осо-
бливо іпотечних. І хоча
бан івсь ий се тор в
У раїні вже не та ли-
хоманить, я на почат-

осені, аналіти и пе-
ре онані, що хвиля не-
повернень редитів ще
поперед , адже раїн-
ці стали більше плати-
ти за аз, прод ти,
споживчі товари та
проїзд, одна доходи
середньостатистично о
ромадянина в ращо-
м випад не збільши-
лися, а в іршом вза-
алі впали до н ля —
дається в зна и масове
звільнення. Тож плати-
ти бан ам б де просто
нічим.

Êèÿíè âñå á³ëüøå çâèêàþòü
æèòè ó áîðã, àáñîëþòíî íå
çàäóìóþ÷èñü ïðî ïåðñïåêòè-
âè. Äî öüîãî íàñ ïðèâ÷àº àê-
òèâíà ðåêëàìíà ïîë³òèêà áàí-
ê³â, ùî ãàðàíòóº ÷è íå âñ³
çåìí³ áëàãà òóò îäðàçó, ìàþ÷è
ì³í³ìàëüíèé ïàêåò äîêóìåí-
ò³â — ïàñïîðò òà ³äåíòèô³êà-
ö³éíèé êîä. "Áåçâ³äñîòêîâ³"
êðåäèòè áåçïîñåðåäíüî â ìà-
ãàçèí³, "äåøåâà" ³ïîòåêà òà
êðåäèòè íà àâòî... Àëå óêðà-
¿íñüê³ áàíêè ç³òêíóëèñÿ ç
ò³ºþ æ ïðîáëåìîþ, ùî é óñ³
³íø³ ñâ³òîâ³ ô³íàíñîâ³ ïîñå-
ðåäíèêè — ÿê îá’ºêòèâíî
îö³íèòè øàíñè íà ïîâåðíåí-
íÿ êðåäèòó?

Ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ïðàê-
òèêóþòü òàê çâàí³ ºäèí³ áþðî
êðåäèòíèõ ³ñòîð³é, ùî çáåð³ãà-
þòü ³íôîðìàö³þ ïðî âñ³õ êë³-
ºíò³â óñ³õ áàíê³â. Â Óêðà¿í³ æ
âîíè ³ñíóþòü îêðåìî ó êîæíî-
ìó áàíêó, ³ ä³ëèòèñÿ íèìè ç
êîíêóðåíòàìè í³õòî ïîêè ùî
íå çáèðàºòüñÿ. Òîìó ðèçèê
"íàðâàòèñÿ" íà àôåðèñò³â ÷è
ïðîñòî íåäîáðîñîâ³ñíèõ áîð-
æíèê³â ó êîæíîãî áàíêó äóæå
âåëèêèé.

Êð³ì òîãî, ó æîâòí³ â³äáóëî-
ñÿ çíà÷íå ïîäîðîæ÷àííÿ êðå-
äèò³â äëÿ êë³ºíò³â áàíê³â. Çà
òåîð³ºþ ðèçèêîëîã³¿, ç ìîìåí-
òó ïîäîðîæ÷àííÿ âèïëàò ³ç
êðåäèò³â çà äîðîãèìè êðåäèòà-
ìè (êðåäèòè íà àâòî òà ³ïîòå-
êà) â³äðàõîâóþòü ³íòåðâàë ó
òðè ì³ñÿö³ äî ïî÷àòêó ìàñî-
âèõ â³äìîâ ñïëà÷óâàòè êðåäè-
òè. Òîæ, çà ïðîãíîçàìè ðèçè-
êîëîã³â, óæå â ñ³÷í³ ëþäè ïî÷-
íóòü íå ïëàòèòè çà êðåäèòà-
ìè.

"Õðåùàòèê" ïîö³êàâèâñÿ ó
êèÿí, ùî âçÿëè êðåäèò íà àâ-
òî, ÷è ç³òêíóëèñÿ âîíè ç ï³ä-
íÿòòÿì ñòàâîê íà êðåäèòè. Âè-
ÿâèëîñÿ, ùî íå ëèøå ñïðàâä³
ìàþòü ïëàòèòè á³ëüøå, à é äó-
ìàþòü íàä òèì, àáè íå âèïëà-
÷óâàòè âçàãàë³.

"Ìåí³ íàä³ñëàëè ëèñòà ç
áàíêó, äå ïîâ³äîìèëè, ùî

ñòàâêó çà êðåäèòîì ï³äâèùó-
þòü ç 12 % íà 16 %. ß áóâ
ïðîñòî îáóðåíèé, àëå âèÿâè-
ëîñÿ, ùî â ìîºìó äîãîâîð³
òàêà äóð³ñòü òàêè ïðîïèñàíà.
Ïîêè ùî ÿ ñïëà÷óþ çà ñòà-
ðèì ãðàô³êîì, ÿêùî ñïðàâä³
ï³äâèùàòü, òî ïåðåñòàíó ïëà-
òèòè âçàãàë³, àäæå ãðîøåé òà-
êèõ íåìàº. Âîíè (áàíêè.—
"Õðåùàòèê") íàáðàëèñü òèõ
êðåäèò³â, ÿê ñîáàêè áë³õ. ßê-
ùî ¿õ íå ïîâåðòàòèìóòü, òî
âîíè çáàíêðóòóþòü. Øêîäà ³
¿õ, ³ ìàøèíó, àëå òóò óæå
îáèðàòè — õë³á àáî êîì-
ôîðò",— ãîâîðèòü Äìèòðî
Ïîíåâðåíêî, PR-ìåíåäæåð
îäíîãî ç ðåêëàìíèõ àãåíòñòâ
Êèºâà.

Àíàë³òèêè íàçèâàþòü ùå
ê³ëüêà ïðè÷èí ìîæëèâîãî ìà-
ñîâîãî íåïîâåðíåííÿ êðåäè-
ò³â: íåêîíòðîëüîâàí³ ñòðèáêè
äîëàðà, äåâàëüâàö³ÿ íàö³î-
íàëüíî¿ âàëþòè, íåïîì³ðíà ³í-
ôëÿö³ÿ (ùî âæå äîñÿãëà ïî-
çíà÷êè 22 %, çàìîðîæåííÿ
çàðïëàò ÷åðåç áåçðîá³òòÿ, ùî
çá³ëüøóºòüñÿ êàòàñòðîô³÷íè-
ìè òåìïàìè.

Äåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³ (äî 7
ãðèâåíü çà àìåðèêàíñüêèé äî-
ëàð ç â³äêàòîì íà ïîçíà÷êó 5,8
ãðí/$) ïðèçâåëà äî ïîäîðîæ-
÷àííÿ îáñëóãîâóâàííÿ êðåäè-
ò³â ó äîëàðàõ íà 13 %. Íàé-
á³ëüøå ïîñòðàæäàëè ò³, õòî
âçÿâ êðåäèòè çà êóðñîì 4,6
ãðèâí³ çà äîëàð. Äëÿ íèõ êóï-
ëåí³ àâòîìîá³ë³ òà êâàðòèðè
îäðàçó ïîäîðîæ÷àëè â ãðèâ-
íÿõ íà 26 %. Çà ñëîâàìè ô³-
íàíñîâîãî äèðåêòîðà êîìïà-
í³¿ "Ïðîñòîáàíê Êîíñàëòèíã"
Îëåêñàíäðà Ñºäèõ, ÿêùî êë³-
ºíò áàíêó âë³òêó ïëàòèâ ùî-
ì³ñÿöÿ 1500 ãðí, òî òåïåð ÷å-
ðåç êóðñ â³í ñïëà÷óº 2200 ãðí.

Àëå í³÷îãî, ÿêîñü áè óêðà-
¿íö³ âèêðóòèëèñÿ, ÿêáè íå îä-
íå àëå — âñå öå â³äáóâàºòüñÿ
íà ôîí³ ñâ³òîâî¿ åêîíîì³÷íî¿
êðèçè, ÷åðåç ÿêó ðåàëüí³ äîõî-
äè íàñåëåííÿ àáî çàìåðçëè íà
íèí³øíüîìó ð³âí³, àáî çíèê-
ëè âçàãàë³, àäæå ùîäíÿ ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ íîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî çóïèíêè âèðîáíèöòâ, â³ä-
ïóñòêè çà ñâ³é ðàõóíîê ³ ñêî-
ðî÷åííÿ ðîáî÷îãî äíÿ. Çðîçó-
ì³ëî, ÿêùî òàêå â³äáóâàºòüñÿ

÷è íå â óñ³õ êîìïàí³ÿõ, òî
çâ³ëüíåí³, îñîáëèâî ô³íàíñè-
ñòè, íàâðÿä ÷è øâèäêî çíàé-
äóòü ñîá³ ðîáîòó. À ùå ð³ê òî-
ìó áàãàòî õòî ç íèõ áðàâ êðå-
äèòè, âïåâíåíî äèâëÿ÷èñü ó
ìàéáóòíº. Òåïåð âîíè ãðèçòè-
ìóòü í³ãò³ é äóìàòèìóòü ïðî
òå, ÿê ïîâåðíóòè êðåäèò, ÿêèé
ïðè öüîìó ùå é ïîäîðîæ÷àâ.
"×èìàëî ëþäåé íå áóäóòü ïëà-
òèòè ïðèíöèïîâî",— äîäàº
ïàí Ñºäèõ.

Îñîáëèâà çîíà ðèçèêó —
ñïîæèâ÷³ êðåäèòè ÷åðåç íåçà-
áåçïå÷åí³ñòü ³ âèäà÷ó ¿õ "êî-
ìó çàâãîäíî" òà äîðîã³ ³ïîòå÷-
í³ êðåäèòè, àäæå ¿õ ñïëà÷óâà-
òè ñïðàâä³ é òàê áóëî òÿæêî.
À òåïåð ñòàíå íåðåàëüíî.
Âðàõîâóþ÷è, ùî íàéá³ëüøèé
â³äñîòîê êðåäèòíîãî ïîðòôå-
ëÿ (äî 60 % á³ëüøîñò³ áàíê³â,
îñîáëèâî òèõ, ùî êðåäèòóþòü
íà ì³ñöÿõ (áàíêè "Äåëüòà",
"Àëüôà" òà ³íø³), ñêëàäàþòü
ñàìå ñïîæèâ÷³ êðåäèòè, ìîæ-
íà ââàæàòè, ùî ñàìå ö³ áàí-
êè é îïèíÿþòüñÿ â çîí³ ðè-
çèêó.

Éìîâ³ðíèé îáñÿã íåïîâåð-
íåíü êðåäèò³â àíàë³òèêè îö³-
íþþòü ïðèáëèçíî â 27—30 %,
õî÷à áàíêè öþ öèôðó ñâ³äî-
ìî çàíèæóþòü. Õî÷à åêñïåð-
òè ïîãîäæóþòüñÿ, ùî çà óìî-
âè ïðîäóìàíî¿ ïîë³òèêè óðÿ-
äó òà åôåêòèâíîãî âèêîðèñ-

òàííÿ íàäàíîãî Óêðà¿í³ êðå-
äèòó Ì³æíàðîäíîãî âàëþò-
íîãî ôîíäó òàêî¿ ñóìíî¿ ñòà-
òèñòèêè ìîæíà áóäå óíèêíó-
òè.

Îäíàê ÿêùî òàêà ñèòóàö³ÿ
ñïðàâä³ íàñòàíå, òî î÷³êóâàòè
ïàä³ííÿ ñòàâîê 100 % íå âàð-
òî. Ïî-ïåðøå, ðèçèêîâ³ñòü
êðåäèò³â çðîñòå, à îòæå, é
ïëàòà çà ðèçèê ó ñòàâö³ íà
êðåäèòè òàêîæ. Íà äóìêó
Îëåêñàíäðà Ñºäèõ, "ÿêùî òà-
êå ñòàíåòüñÿ, òî â áàíê³â
ïðîñòî íå áóäå äîñòàòíüî ãðî-
øåé é âîíè çìóøåí³ ÿê ì³í³-
ìóì òðèìàòè ñòàâêè, à òî é
ï³äâèùóâàòè ¿õ".

Ç íèì ïîãîäæóºòüñÿ é äè-
ðåêòîð àíàë³òè÷íîãî äåïàðòà-
ìåíòó êîìïàí³¿ "ÏÐÎ-Êîíñàë-
òèíã" Îëåêñàíäð Ñîêîëîâ.
"Øâèäøå çà âñå, ñòàâêè íå
çì³íÿòüñÿ. Õ³áà ùî çðîñòå âàð-
ò³ñòü ñïîæèâ÷èõ êðåäèò³â íà
òîâàðè òà ãîò³âêîâ³ êðåäèòè,
àäæå âîíè íàéá³ëüø ðèçèêî-
â³. Àëå ìàêñèìóì â³äñîòê³â íà
10, áî äàë³ íåìà êóäè",— çà-
ïåâíÿº â³í

Îô³ö³éíèé êóðñ ãðèâí³ ùîäî
³íîçåìíèõ âàëþò

1USD 5.7758

1EUR 7.3624

10RUB 2.1126

Îô³ö³éí³ êóðñè áàíê³âñüêèõ
ìåòàë³â çà 10 òðîéñüêèõ óíö³é

Çîëîòî 42280.70

Ñð³áëî 557.77

Ïëàòèíà 48031.80

Ïàëàä³é 12600.40

Ñòàí ì³æáàíê³âñüêîãî
êðåäèòíîãî ðèíêó

Çàãàëüíèé îáñÿã, 
ìëí ãðí

3667.7

Ñåðåäíüîçâàæåíà 
ñòàâêà, %
Óñüîãî: 18.6
ó ò. ÷. îâåðíàéò 17.6

Îñíîâí³ ôîíäîâ³ ³íäåêñè

Êðà¿íà ²íäåêñ ×àñ

PFTS UA 273.99 12.11 17:00

S&P-500 US 852.30 13.11 16:00

MIB-30 IT 20 927.00 13.11 16:00

FTSE-100 GB 4 129.67 13.11 16:00

CAC-40 FR 3 239.37 13.11 16:00

DAX DE 4 616.92 13.11 16:00

SMI CH 5 831.01 13.11 16:00

За про нозами е спертів, споживчі редити невдовзі мож ть стати ще дорожчими й недост пнішими
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Âëàñíèêè “Êè¿âñòàð” çàãðàëèñÿ 
ó øïèãóí³â
Ñóïåðå÷êè àêö³îíåð³â ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ïåðåä³ëó ïàêåòó àêö³é íàéá³ëüøîãî
ìîá³ëüíîãî îïåðàòîðà êðà¿íè
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора омпанія Telenor, я а во-
лодіє 56,51 % а цій ЗАТ "Київ-
стар GSM", спрост вала інфор-
мацію про свою причетність до
шпи нства на свою ористь за
співробітни ами російсь ої ом-
панії Altimo, що має 43,5 % а цій
раїнсь о о оператора мобіль-

но о зв'яз . Я стало відомо
"Хрещати ", онфлі т роз орівся
з новою силою напередодні с -
дово о засідання, де виріш вати-
меться доля а цій омпанії "Вы-
мпелКом", я ою та ож володіють
з адані партнери-анта оністи. За
словами е спертів, доведення
причетності Telenor до шпи н-
ства, о рім міжнародно о с ан-
дал , може мати й відч тніші на-
слід и — Altimo може посилити
свої позиції на рин мобільно о
зв'яз раїни.

Корпоративна війна
спричинила міжнародний
с андал

Íàïåðåäîäí³, â ñåðåäó, ðîñ³éñüêà êîìïà-
í³ÿ Altimo, ùî êîíñîë³äóº òåëåêîìóí³êàö³é-
í³ àêòèâè “Àëüôà-ãðóï”, ðîç³ñëàëà æóðíàë³ñ-
òàì íèçêè â³ò÷èçíÿíèõ ÇÌ² êîï³þ ëèñòà,
àäðåñîâàíîãî ãîëîâ³ ðàäè äèðåêòîð³â íîð-
âåçüêî¿ Telenor, ó ÿêîìó ¿¿ ñï³âðîá³òíèê³â
çâèíóâà÷óþòü ó øïèãóíñòâ³ òà “÷îðíîìó ï³-
àð³” ùîäî ðîñ³éñüêî¿ êîìïàí³¿.

“ß ³ç çàíåïîêîºííÿì ïîâ³äîìëÿþ âàì ïðî
òå, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì ç’ÿâèëîñÿ áàãàòî äî-
êóìåíòàëüíèõ ñâ³ä÷åíü, çã³äíî ç ÿêèìè ñòî-
ñîâíî Altimo òà ÷ëåí³â ¿¿ ì³æíàðîäíî¿ íà-
ãëÿäîâî¿ ðàäè, äî ñêëàäó êîòðî¿ âõîäÿòü ïðî-
â³äí³ ä³ÿ÷³ ïîë³òèêè ³ á³çíåñó, ðîçïî÷àëèñÿ
ñóìí³âí³ ä³¿”,— ïîâ³äîìèâ ó ëèñò³ íà ³ì’ÿ
ãîëîâè ðàäè äèðåêòîð³â Telenor Ãàðàëüäà
Íîðâ³êà ãîëîâà ðàäè äèðåêòîð³â Altimo Àí-
äð³é Êîñîãîâ.

Êð³ì òîãî, â Altimo ñòâåðäæóþòü, ùî Te-
lenor ïðîñëóõóâàëà òåëåôîíí³ ðîçìîâè òà íå-
ñàíêöiîíîâàíî ïåðåãëÿäàëà åëåêòðîíó ïî-
øòó êîìïàí³¿, ä³ñòàâàëà êîíô³äåíö³éí³ çâå-
äåííÿ ïðî Altimo òà ¿¿ àêö³îíåð³â ç ð³çíèõ ³
ñóìí³âíèõ äæåðåë. Çîêðåìà â ëèñò³ çàçíà÷å-
íî, ùî öå çä³éñíþâàëîñÿ “ñóìí³âíèì ñïî-
ñîáîì ç íåïóáë³÷íèõ äåðæàâíèõ äæåðåë”,
çâåðòàëàñÿ äî ïîñëóã ñïåö³àë³çîâàíèõ êîì-
ïàí³é äëÿ ñòåæåííÿ çà ìåíåäæìåíòîì ³ àê-
ö³îíåðàìè Altimo. Êð³ì òîãî, àâòîð ëèñòà
çâèíóâà÷óº ñâîãî ïàðòíåðà ïî “ÂûìïåëÊîì”
ó “÷îðíîìó ï³àð³”, à òàêîæ ó ñïðîáàõ ï³ä³-
ðâàòè ä³ÿëüí³ñòü ì³æíàðîäíî¿ íàãëÿäîâî¿ ðà-
äè Altimo â Ëîíäîí³.

Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ çâèíóâà÷åíü Alti-
mo íàäàëà íèçêó äîêóìåíò³â, ñåðåä ÿêèõ ëèñ-
òè, ðåçóëüòàòè ðîçñë³äóâàíü ñòîñîâíî “Âûì-
ïåëÊîì”, Altimo òà ¿¿ àêö³îíåð³â, êîï³¿ ïóá-
ë³êàö³é ó ÇÌ² é ³íø³ ìàòåð³àëè.

×îãî-÷îãî, à òàêîãî ðîçâèòêó ïîä³é í³õòî
íå î÷³êóâàâ. Ùî-ùî, à ñêàíäàë ç³ øïèãóí-
ñòâîì ïåðåâåðøèâ óñ³ ðàçîì óçÿò³ ñêàíäàëè
ì³æ àêö³îíåðàìè çà âñ³ ðîêè ¿õíüîãî ïðîòè-

ñòîÿííÿ: ïóáë³÷í³ âçàºìí³ çâèíóâà÷åííÿ â
íåïîðÿäíîñò³, ÷èñëåíí³ ñóäîâ³ ïîçîâè (òàêîæ
àáñóðäíèìè áóëè ð³øåííÿ, àäæå óõâàëþâà-
ëè ¿õ ó ð³çíèõ ì³ñòàõ òà êðà¿íàõ ñâ³òó — â³ä
Íüþ-Éîðêà äî Îìñüêà.— “Õðåùàòèê”), âè-
êîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü òà ðîçì³ùåííÿ ïðî-
âîêàòèâíèõ ïëàêàò³â íà ñòîëè÷íèõ âóëèöÿõ.

Äèâíî, àëå êîìïàí³ÿ Telenor íå âèçíàëà
çâèíóâà÷åíü ñâî¿õ ïàðòíåð³â òà ïîñòàâèëà
ï³ä ñóìí³â ¿õí³ äîêàçè, ïîñèëàþ÷èñü íà â³ä-
ñóòí³ñòü çâåðíåííÿ ðîñ³éñüêî¿ ãðóïè äî ïðà-
âîîõîðîííèõ îðãàí³â Ðîñ³¿ ç íàÿâíèìè äî-
êàçàìè ïðàâîïîðóøåíü íîðâåçüêî¿ Telenor.
Òîæ ÷è áóâ õëîï÷èê òà ÷è â³äïîâ³äàþòü ðå-
àëüíîñò³ çàÿâè ïàíà Êîñîãîâà, ö³êàâëÿòüñÿ
ïðåäñòàâíèêè Telenor.

Ç³ ñâîãî áîêó Telenor íå çàáàðèëàñÿ ç³
ñïðîñòóâàííÿì ðîçïîâñþäæåíî¿ êîìïàíü-

éîíàìè ³íôîðìàö³¿, ñâîºþ ÷åðãîþ çâèíóâà-
÷óþ÷è ¿õ ó ïðîâîêàö³¿ íàïåðåäîäí³ ñóäîâî¿
òÿãàíèíè äîâêîëà àêö³é êîìïàí³¿ “Âûìïåë-
Êîì”, ÿê³ íå ìîæóòü ïîä³ëèòè ì³æ ñîáîþ ðî-
ñ³ÿíè òà íîðâåæö³.

Ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè Telenor ïîâ³äîìèëè
“Õðåùàòèêó” â ëèñò³ äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè,
ùî ðîñ³éñüêà êîìïàí³ÿ â÷èíèëà ïðîâîêà-
ö³þ òà ðîçïîâñþäèëà íåïðàâäèâ³ ÷óòêè. À
íà ³íøå ãðîìàäñüê³ñòü ³ íå ðîçðàõîâóâàëà.
“Ñâî¿ì ëèñòîì “Aëüò³ìî” íàìàãàºòüñÿ â³ä-
âåðíóòè óâàãó â³ä âàæëèâ³øèõ ïèòàíü, à ñà-
ìå, íàéáëèæ÷îãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â Îì-
ñüêó, ïðèçíà÷åíîãî íà 18 ëèñòîïàäà. Ëèñò
“Àëüò³ìî” ìîæå áóòè ïðî³´íîðîâàíî. ×îãî
òî÷íî íå ìîæíà ïðî³´íîðóâàòè, òî öå ñïðîá
çàõîïèòè àêö³¿ “Òåëåíîð” ó “ÂûìïåëÊîì”
çàâäÿêè ñóäîâèì ïîçîâàì â³ä ³ìåí³ êîìïà-
í³¿ Farimex. Ìè ìàºìî íàä³þ, ùî çàñîáè
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ íå ñïðèéìóòü ñåðéîç-
íî ö³ àáñóðäí³ çâèíóâà÷åííÿ òà ñóìí³âí³
äîêóìåíòè, à çâåðíóòü óâàãó íà áåçïåðå-
ðâí³ àòàêè íà ïàêåò àêö³é “Òåëåíîð” ó
“ÂûìïåëÊîì” òà “Êè¿âñòàð”,— éäåòüñÿ ó
ëèñò³.

À âò³ì, òàêó çàÿâó â êîìïàí³¿ Altimo çó-
ñòð³ëè ç ³ðîí³ºþ òà î÷³êóâàíèì ñêåïñèñîì,
àäæå ðàí³øå Telenor, âîëîä³þ÷è á³ëüøèì ïà-
êåòîì àêö³é “Êè¿âñòàð”, íå ðàç íàìàãàâñÿ
ïåðåêîíàòè âëàñíèê³â ìåíøîãî ïàêåòó àê-
ö³é (Altimo) ïðîäàòè ñâîþ ÷àñòêó. ßê ïîâ³-
äîìèâ “Õðåùàòèêó” â³öå-ïðåçèäåíò ìåä³à-

öåíòðó êîìïàí³¿ â Ìîñêâ³ Êèðèëî Áàáàºâ,
ÿêùî â äîêóìåíòàõ, íàä³ñëàíèõ íà àäðåñó
Telenor, ì³ñòèòüñÿ ïðàâäà, òî öÿ ³ñòîð³ÿ ñïðî-
âîêóº ì³æíàðîäíèé ñêàíäàë. “Òîìó ùî ñëó-
õàòè òåëåôîíí³ ðîçìîâè é ÷èòàòè ÷óæ³ åëåê-
òðîíí³ ëèñòè — öå êðèì³íàëüùèíà â áóäü-
ÿê³é êðà¿í³ — ÷è â Óêðà¿í³, ÷è â Ðîñ³¿, ÷è â
Íîðâåã³¿”,— ç îáóðåííÿì âèñëîâèâ ïîçèö³þ
êîìïàí³¿ ïàí Áàáàºâ.

“Київстар” збері ає
нордичний спо ій

Ñâîºþ ÷åðãîþ âëàñíå â ñàì³é êîìïàí³¿
ÇÀÒ “Êè¿âñòàð GSM” ñèòóàö³¿ äîâêîëà ñêàí-
äàëó ç³ øïèãóíñòâîì íàìàãàþòüñÿ íå êîìåí-
òóâàòè. ¯¿ ïðåäñòàâíèêè, ÿê ³ î÷³êóâàëîñÿ, â
êðàùèõ çðàçêàõ ðàäÿíñüêî¿ ïëàíîâî¿ åêîíî-
ì³êè ïðîçâ³òóâàëè ïðî äîñÿãíåííÿ êîìïàí³¿
òà ïë³äíó ðîáîòó ¿¿ ìåíåäæìåíòó. Öå é íå
äèâíî, àäæå íàéá³ëüøèé ìîá³ëüíèé îïåðà-
òîð êðà¿íè ïðîñòî ñòàâ çàðó÷íèêîì êîðïî-
ðàòèâíèõ ðîçá³ðîê ì³æ ¿¿ âëàñíèêàìè,— ïî-
â³äîìèëè “Õðåùàòèêó” íà àíîí³ìíèõ çàñà-
äàõ ó “Êè¿âñòàð GSM”. Âîíà íå ìàº ï³äñòàâ
äëÿ íàäàííÿ áóäü-ÿêèõ êîìåíòàð³â ùîäî ä³-
ëîâèõ â³äíîñèí àêö³îíåð³â. Ö³ ïèòàííÿ º
ñôåðîþ êîìïåòåíö³¿ ò³ëüêè ïîâíîâàæíèõ
ïðåäñòàâíèê³â àêö³îíåð³â. Êîìïàí³ÿ “Êè¿â-
ñòàð” º îá’ºêòîì, à íå ñóá’ºêòîì öüîãî ä³à-
ëîãó. Ãîëîâíå çàâäàííÿ “Êè¿âñòàð” òà ¿¿ ìå-
íåäæìåíòó — åôåêòèâíî êåðóâàòè îïåðàö³é-
íîþ ä³ÿëüí³ñòþ êîìïàí³¿ íà êîðèñòü àêö³î-
íåð³â òà â ³íòåðåñàõ ïîíàä 23 ì³ëüéîí³â àáî-
íåíò³â”,— ç ãîðä³ñòþ â³äçâ³òóâàëè “Õðåùà-
òèêó” ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿.

Îäíàê, íà äóìêó åêñïåðò³â ðèíêó, êîí-
ôë³êò ì³æ “Àëüôà-ãðóï” ³ Telenor óæå äàâ-
íî âèéøîâ çà ìåæ³ êîðïîðàòèâíèõ ñïîð³â òà
ïåðåð³ñ ó ñïðàâæíþ åêîíîì³÷íó â³éíó ì³æ
òðàíñíàö³îíàëüíèìè êîìïàí³ÿìè. ×åðåç öå
í³÷îãî äîáðîãî â³í íå ïðèíåñå êðà¿í³. Àäæå
íåâäîâç³ ìîæíà î÷³êóâàòè íà çàëàãîäæåííÿ
äàâíî òë³þ÷îãî ïðîòèñòîÿííÿ âëàñíèê³â ìî-
á³ëüíèõ îïåðàòîð³â. ² êîíôë³êò áóäå ðîçâ’ÿ-
çàíî íà êîðèñòü ñàìå ðîñ³éñüêèõ ³íâåñòîð³â.
ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð Àíòè-
ðåéäåðñüêîãî ñîþçó ï³äïðèºìö³â Óêðà¿íè
Àíäð³é Ñåìèä³äüêî, íîðâåçüêà ô³íàíñîâà
ãðóïà ïðîãðàº ñâî¿ì ïàðòíåðàì ç á³çíåñó ³ç
Ðîñ³¿ ÿê ó ìåòîäàõ, òàê ³ â ñòðàòåã³¿ ö³º¿ êîð-
ïîðàòèâíî¿ ñóïåðå÷êè. “Î÷³êóâàíî, ùî ïå-
ðåìîæöåì ó êîíôë³êò³ âèéäå ñàìå “Àëüôà-
ãðóï”, àäæå íîðâåæö³ íå ãîòîâ³ âèð³øóâàòè
ñï³ðí³ êîðïîðàòèâí³ ïèòàííÿ íà ïîñòðàäÿí-
ñüêîìó ïðîñòîð³”,— íàãîëîñèâ ïàí Ñåìè-
ä³äüêî. Çà ñëîâàìè åêñïåðòà, âíàñë³äîê ïå-
ðåìîãè ðîñ³éñüêî¿ ô³íàíñîâî¿ ãðóïè ðèíîê
ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó Óêðà¿íè áóäå ïåðåôîð-
ìàòîâàíî íà êîðèñòü ðîñ³éñüêèõ òðàíñíà-
ö³îíàëüíèõ êîìïàí³é, ÷åðåç ùî áëèçüêî 
40 % ðèíêó ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó çîñåðåäèòü-
ñÿ â ðóêàõ êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóð, ÿê³ íàáëè-
æåí³ äî Êðåìëÿ òà ï³äòðèìóþòü éîãî ïîë³-
òèêó. “Òàêèì ÷èíîì îäí³ºþ ç íåáåçïåê, ùî
ìîæóòü çàãðîæóâàòè ðèíêó Óêðà¿íè — çîâ-
í³øí³é âïëèâ íà íå¿ ç áîêó ðîñ³éñüêîãî á³ç-
íåñó ÿê ïðîäîâæåííÿ ïîë³òè÷íîãî âïëèâó
Ðîñ³¿ íà Óêðà¿íó”,— ñêàçàâ Àíäð³é Ñåìè-
ä³äüêî

Та попри заяви представни ів Telenor про
нібито нечесн орпоративн р щодо них
з бо Altimo, власне сама норвезь а омпа-
нія ініціювала боротьб з “Альфа- р п”, я
пов’яз ють з російсь им мільярдером Ми-
хайлом Фрідманом. Конфлі т між “Альфа-
р п” і Telenor спалахн в через вихід “Вы-
мпелКом” на рино У раїни. Теленор вист -
пала проти півлі “ВымпелКомом” раїн-
сь о о оператора УРС (ТМ “Білайн”) за $ 230
млн 2005 ро , вважаючи цін завищеною, а
сам од — недоцільною з по ляд бізне-
с . Крім то о, норвезь а р па не хотіла во-
лодіти через “ВымпелКом омпанією, що є
он рентом раїнсь о о мобільно о опе-
ратора “Київстар”.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

ЗАТ “Київстар GSM” 2007 році збільшило чистий приб то по раїнсь их стандартах
б х алтерсь о о облі на 50,4 %, або 1,35 млрд рн порівняно з 2006 ро ом — до 4,025
млрд рн. Нерозподілений приб то оператора на інець 2007 ро становив 9,796 млрд
рн, що на 59,58 %, або 3,657 млрд рн більше, ніж на інець 2007- о. За мин лий рі а -
тиви омпанії зросли на 45,3 %, або 4,76 млрд рн — до 15,247 млрд рн, а власний апі-
тал — на 53,7 %, або 3,66 млрд рн до 10,466 млрд рн. А за підс м ами 2007 ро ом-
панія зайняла перше місце в мовном рейтин 100 найбільших омпаній У раїни за рів-
нем чисто о приб т , випередивши метал р ійн омпанію, що входить до орпоративної
імперії індійсь о о підприємця Ла шмі Міталла, ТОВ “Arcelor Mittal Кривий Рі ” (в 2007 ро-
ці омпанія заробила 3,8 млрд рн).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Норвезь а омпанія Тelenor підмочила реп тацію найбільшо о оператора мобільно о зв`яз
У раїни
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хрещатик

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó çàêðèòîãî òèïó "Ñïåö³-
àëüíå íàóêîâî-ðåñòàâðàö³éíå ïðîåêòíî-áó-
ä³âåëüíî-âèðîáíè÷å àêö³îíåðíå òîâàðè-
ñòâî "Óêðà¿íà-Ðåñòàâðàö³ÿ" äëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷îãî áóäèíêó ï³ä àäì³í³ñ-
òðàòèâíî-îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ ç ¿õ ïîäàëü-
øèìè îáñëóãîâóâàííÿì òà åêñïëóàòàö³ºþ
íà âóë. ßðîñëàâñüê³é/ ó ïðîâ. ßðîñëàâ-
ñüêîìó, 5/2 (ë³ò. Â) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó çà-
êðèòîãî òèïó "Ñïåö³àëüíå íàóêîâî-ðåñòàâ-
ðàö³éíå ïðîåêòíî-áóä³âåëüíî-âèðîáíè÷å
àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Óêðà¿íà-Ðåñòàâðà-
ö³ÿ", çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî
ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 
5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,01 ãà
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷îãî áóäèíêó ï³ä
àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ ç ¿õ
ïîäàëüøèìè îáñëóãîâóâàííÿì òà åêñïëó-

àòàö³ºþ íà âóë. ßðîñëàâñüê³é/ó ïðîâ. ßðî-
ñëàâñüêîìó, 5/2 (ë³ò. Â) ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó çàêðèòîãî
òèïó "Ñïåö³àëüíå íàóêîâî-ðåñòàâðàö³éíå
ïðîåêòíî-áóä³âåëüíî-âèðîáíè÷å àêö³îíåð-
íå òîâàðèñòâî "Óêðà¿íà-Ðåñòàâðàö³ÿ":

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-

Про передачу акціонерному товариству
закритого типу "Спеціальне 

науково�реставраційне 
проектно�будівельно�виробниче акціонерне
товариство "Україна�Реставрація" земельної
ділянки для реконструкції існуючого будинку

під адміністративно�офісні приміщення 
з їх подальшими обслуговуванням 

та експлуатацією на вул. Ярославській/ 
у пров. Ярославському, 5/2 (літ. В) 

у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1539/4372 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про часткове звільнення Об'єднання громадян
благодійницького центру соціальної, медичної

і трудової реабілітації ветеранів Афганської
війни Печерського району від сплати пайової

участі (внеску) у створенні соціальної 
та інженерно�транспортної інфраструктури 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1509/4342 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 Об'єднання громадян благодійницького центру соціальної, медичної і трудової реабілітації ве�
теранів Афганської війни Печерського району м. Києва від 23.10.07 № 23/10, протокол засідання постій�
ної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 11.12.07 № 32, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè Îá'ºäíàííÿ ãðîìàäÿí áëà-
ãîä³éíèöüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíî¿, ìåäè÷-
íî¿ ³ òðóäîâî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ âåòåðàí³â Àô-
ãàíñüêî¿ â³éíè Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â³ä ñïëàòè ïî ðîçðàõóíêó 1 îá-
ñÿãó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³
ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â ñóì³ 95,70
òèñ. ãðí. ó çâ'ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì ïðî-
òåçíî¿ ìàéñòåðí³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
500,0 êâ. ì, àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðèì³ùåíü
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18282,0 êâ. ì, ãîòåëþ
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5047,0 êâ. ì, ï³äçåì-

íîãî ïàðê³íãó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7223,0
êâ. ì (â òîìó ÷èñë³ òåõí³÷í³ ïðèì³ùåí-
íÿ — 841,0 êâ. ì) òà â³äêðèòîþ àâòîñòî-
ÿíêîþ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 100,0 êâ. ì íà
âóë. Ïîëüîâ³é, 73 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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 внесення змін до рішення Київради 
від 28.12.06 № 531/588 "Про бюджет міста

Києва на 2007 рік" щодо відшкодування 
ВАТ "АК "Київводоканал" різниці 

між фактичною вартістю наданих житлово�
експлуатаційним організаціям міста послуг 

з централізованого водопостачання 
та водовідведення холодної і гарячої води 

та їх собівартістю

Рішення Київської міської ради № 1513/4346 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статті 191 Господарського кодексу України, статті 28 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні", статті 9 Закону України "Про ціни та ціноутворення" від 03.12.90 № 507�ІІХ (із змі�
нами та доповненнями) та враховуючи вимоги статті 31 Закону України "Про житлово�комунальні послу�
ги" від 24.06.04 № 1875�ГУ, з метою створення умов для розрахунків ВАТ "АК "Київводоканал" за спожи�
ту на виробничі потреби електричну енергію протягом 2007 року Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè â³äøêî-
äóâàííÿ ð³çíèö³ ì³æ ôàêòè÷íîþ âàðò³ñòþ
íàäàíèõ ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" æèòëî-
âî-åêñïëóàòàö³éíèì îðãàí³çàö³ÿì ì³ñòà ïî-
ñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ
òà âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè
òà ¿õ ñîá³âàðò³ñòþ â ðîçðàõóíêîâîìó îáñÿ-
ç³ çà ïåð³îä ç æîâòíÿ ïî ãðóäåíü 2007 ðî-
êó, ÿêà ñïðÿìîâóºòüñÿ íà îïëàòó âàðòîñò³
ñïîæèòî¿ íà âèðîáíè÷³ ïîòðåáè åëåêòðè÷-
íî¿ åíåðã³¿, â ñóì³ 28 457,4 òèñ. ãðí. øëÿ-

õîì âèä³ëåííÿ äîòàö³¿ ç áþäæåòó ì. Êèºâà
íà 2007 ð³ê.

2. Â³äøêîäóâàííÿ çàçíà÷åíî¿ ð³çíèö³ ç
áþäæåòó ì. Êèºâà ïðîâàäèòè ùîì³ñÿ÷íî.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî
êîìïëåêñó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Зубко Ларисі
Станіславівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Обухівській, 102�а 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1572/4405 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 â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Çóáêî Ëàðèñ³ Ñòà-
í³ñëàâ³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îáóõ³âñüê³é, 102-à ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Çóáêî Ëàðèñ³
Ñòàí³ñëàâ³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Îáóõ³âñüê³é, 102-à ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Çóáêî Ëàðèñ³ Ñòàí³ñëà-
â³âí³:

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

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

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

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 11.01.2007 ¹ 19-73, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.01.2007
¹ 412, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 11.10.2006
¹ 071/04-4 19/3339 òà â³ä 15.03.2007
¹ 071/04-4-22/1238.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянці Ткаченко Анні
Костянтинівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Професора Буйка, 41�а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1568/4401 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:

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 29.06.2004 ¹ 19-5807, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 08.05.2007
¹ 3218, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
13.05.2004 ¹ 071/04-4-19/1326 òà â³ä
16.05.2007 ¹ 071/04-4-22/2356, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 28.04.2004
¹ 001-09/1203, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 22.12.2006
¹ 7021, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 17.22.2004 ¹ 22-
2030/35, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà "²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà" â³ä

11.02.2004 ¹ 190, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 21.07.2005 ¹ 03-
52/749.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
"Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà".

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141,143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Òêà÷åíêî Àíí³ Êîñòÿíòèí³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ïðîôåñîðà Áóéêà, 41-à ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Òêà÷åíêî Àíí³
Êîñòÿíòèí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ïðîôåñîðà Áóéêà, 41-à ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ,

3. Ãðîìàäÿíö³ Òêà÷åíêî Àíí³ Êîñòÿíòè-
í³âí³:

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

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

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî 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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 26.06.2006 ¹ 19-5356,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.02.2006
¹ 071/04-4-19/118, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 17.04.2006 ¹ 2364, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà "²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà" ÂÀÒ "Êè¿â-
ïðîåêò" â³ä 05.12.2005 ¹ 2863, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
24.04.2007 ¹ 03-0162.

3.6. Ïèòàííÿ â³äíîâëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü â³ä 19.12.2005 ¹ 447) òà ³íø³
ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êàðäàø Àíàñ-
òàñ³¿ Ìàðê³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâà-
ðèñòâà "Äí³ïðî" Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ âå-
äåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ñàäîâ³é, 118, ä³ë. 108 çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êàðäàø Àíàñòàñ³¿ Ìàð-
ê³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà
"Äí³ïðî" Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî 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 ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 25.12.2006 ¹ 19-11212,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 13.07.2006
¹ 071/04-4-19/2218, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 31.05.2007
¹ 03-0598.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êàðäàø Àíàñòàñ³¿ Ìàðê³âí³, ÷ëåíó
ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà "Äí³ïðî" Äàð-

íèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñàäî-
â³é, 118, ä³ë. 108 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

Про передачу громадянці 
Кардаш Анастасії Марківні, члену садівничого

товариства "Дніпро" Дарницького району 
м. Києва, земельної ділянки 

для ведення колективного садівництва 
на вул. Садовій, 118, діл. 108 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1575/4408 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

“Про внесення змін 
до рішення Київради 

від 26.06.07 № 923/1584 
“Про дозвіл на створення органу

самоорганізації населення 
“Будинковий комітет “Проспект 50�річчя

Жовтня, 18�б"

Рішення Київської міської ради № 1511/4344 від 27 грудня 2007 року

З метою приведення у відповідність рішення Київради від 26.06.07 № 923/1584 “Про дозвіл на ство�
рення органу самоорганізації населення “Будинковий комітет “Проспект 50�річчя Жовтня, 18�б" до рішен�
ня Київради від 26.06.07 № 939/1593 “Про перейменування вулиць у Святошинському районі м. Києва",
враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 02.12.07, прото�
кол конференції жителів за місцем проживання від 02.12.07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
26.06.07 ¹ 923/1584 “Ïðî äîçâ³ë íà ñòâî-
ðåííÿ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
“Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Ïðîñïåêò 50-ð³÷÷ÿ
Æîâòíÿ, 18-á" òàê³ çì³íè:

ó òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâà:
“Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Ïðîñïåêò 50-ð³÷-

÷ÿ Æîâòíÿ, 18-á"
çàì³íèòè ñëîâàìè:

“Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Ïðîñïåêò Ëåñÿ
Êóðáàñà, 18-á"

ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Антоновій Ельвірі Павлівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для ведення індивідуального садівництва 

на вул. Огарьова, 1�а 
у Святошинському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 1576/4409 від 27 грудня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 35, 81,
116, 118, 121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Àíòîíîâ³é Åëüâ³ð³ Ïàâë³âí³ äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà, íà âóë.
Îãàðüîâà, 1-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Àíòîíîâ³é Åëü-
â³ð³ Ïàâë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ âåäåí-
íÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Îãàðüîâà, 1-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Àíòîíîâ³é Åëüâ³ð³ Ïàâë³â-
í³:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 24.12.2003 ¹ 19-3749, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.11.2003 ¹ 119/04-4-
10/1140, çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî äåðæàâíî-

ãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
27.10.2003 ¹ 8079.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. 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.

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
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Про передачу громадянину 

Баранову Валерію Миколайовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель 

і споруд на вул. Професора Буйка, 43�а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1569/4402 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:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Áàðàíîâó Âàëåð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ïðîôåñîðà Áóéêà" 43-à ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Áàðàíîâó Âà-
ëåð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ïðîôåñîðà Áóéêà, 43-à ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Áàðàíîâó Âàëåð³þ Ìè-
êîëàéîâè÷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 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, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 22.05.2006 ¹ 19-4050, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.02.2006 ¹ 071/04-4-
19/116, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 17.04.2006 ¹ 2360, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà "²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà" ÂÀÒ Êè¿âïðîåêò" â³ä 05.12.2005
¹ 2865, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 24.04.2007 ¹ 03-0156.

3.6. Ïèòàííÿ â³äíîâëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü â³ä 19.12.2005 ¹ 448) òà ³íø³
ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

5. Êîíòðîëü çàâèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Бовт Людмилі Станіславівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Підлипка, 20�г у Дарницькому районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1562/4395 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:

òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âî-
äàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Áîâò Ëþäìèë³ Ñòàí³ñëàâ³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ï³äëèïêà, 20-ã ó Äàðíèöüêîìó ðà-
éîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áîâò Ëþäìèë³
Ñòàí³ñëàâ³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ï³äëèïêà, 20-ã ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Áîâò Ëþäìèë³ Ñòàí³ñëà-
â³âí³:

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 äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâ-
ë³íí³ 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 âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà "²íñòèòóò ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà" â³ä 04.02.2006
¹ 246, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 20.03.2006 ¹ 19-2253, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 30.03.2006
¹ 1989, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
06.12.2006 ¹ 071/04-4-19/4271, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
28.04.2007 ¹ 03-0323.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³ä-

Про часткове звільнення 
гр. Довбуш О. В. від сплати 

пайової участі (внеску) 
у створенні соціальної 

та інженерно�транспортної інфраструктури 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1508/4341 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 гр. Довбуш О. В. від 20.09.07 № 1/792, протокол засідання постійної комісії Київради з питань
бюджету та соціально�економічного розвитку від 11.12.07 № 32, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Äîâáóø Îëåíó Âàëåð³-
¿âíó â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â ñóì³
7,94 òèñ. ãðí ó çâ'ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì ³í-
äèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 131,40 êâ. ì (çà äàíèìè ÁÒ²)

íà 1-ìó ïðîâ. Ëåâàäíîìó, 6 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про часткове звільнення 
гр. Мельник К. І. від сплати 

пайової участі (внеску) у створенні 
соціальної та інженерно�транспортної

інфраструктури м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 1507/4340 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 гр. Мельник К. І. 07.11.07 № 225�032�9310, протокол засідання постійної комісії Київради з
питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 11.12.07 № 32, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Ìåëüíèê Êëàâä³þ ²âà-
í³âíó â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â ñó-
ì³ 2,82 òèñ. ãðí ó çâ'ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì
³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 82,60 êâ. ì (çà äàíèìè
ÁÒ²) òà ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä íà âóë. Ëåð-

ìîíòîâà, 14-À (Áîðòíè÷³) ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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 внесення змін до пункту 11 
рішення Київської міської ради 

від 12.10.2000 № 29�1/1006 
"Про надання і вилучення 

земельних ділянок"
Рішення Київської міської ради № 1556/4389 від 27 грудня 2007 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо внесення змін до пункту 11 рішення Київської
міської ради від 12.10.2000 № 29�1/1006 "Про надання і вилучення земельних ділянок", Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 11 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.10.2000
¹ 29-1/1006 "Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê", à ñàìå:

— â àáçàöàõ ïåðøîìó òà äðóãîìó ïóíê-
òó 11 òà ó ï³äïóíêò³ 11.1 ñëîâà "Âàëì³ 
Ê. Ô. Êî" çàì³íèòè ñëîâàìè "Âàëì³ ²í-
âåñò";

— â àáçàö³ ïåðøîìó òà äðóãîìó ïóíêòó
11 ñëîâà "åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä" çàì³íèòè ñëîâàìè "ðåêîíñòðóêö³¿,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä".

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю "Проектно�конструкторське

технологічне бюро” земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування

адміністративного будинку на вул. Степана
Сагайдака, 101 у Дніпровському районі 

м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 1597/4430 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ïðî-
åêòíî-êîíñòðóêòîðñüêå òåõíîëîã³÷íå áþ-
ðî" äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Ñòåïàíà
Ñàãàéäàêà, 101 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ïðîåêòíî-êîíñòðóê-
òîðñüêå òåõíîëîã³÷íå áþðî", çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,22 ãà äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî áóäèíêó íà âóë. Ñòåïàíà Ñàãàéäà-
êà, 101 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäå-
íèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòà-
ò³â òðóäÿùèõ â³ä 15.10.57 ¹ 1742 "Ïðî ðå-
êîíñòðóêö³þ òà ïîøèðåííÿ Äàðíèöüêî-
ãî êîìá³íàòó âèðîáíè÷èõ ï³äïðèºìñòâ
(êîë. Âóãëåáóäó)", ó çâ'ÿçêó ç ïåðåõîäîì
ïðàâà âëàñíîñò³ íà ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé
êîìïëåêñ (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
27.08.97 ¹ 502, àêò ïåðåäà÷³ ìàéíà â³ä
05.09.97 ¹ 529, ñâ³äîöòâî ïðî âëàñí³ñòü
â³ä 20.11.97 ¹ 573).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñüêå òåõíî-
ëîã³÷íå áþðî":

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

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

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 05.10.2004 ¹ 19-9161, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 30.10.2003 ¹ 8295, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 04.11.2003 ¹ 119/04-4-10/791,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 21.03.2007 ¹ 1807.

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

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

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

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю "ФОК�СІГМА"

для будівництва, експлуатації та
обслуговування торговельно�офісного центру
з підземним паркінгом на вул. Гарматній, 35/2

у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1620/4453 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

3.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó (àêò îáñòåæåí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 08.11.2005 ¹ 387).

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Ляшенку Валерію
Миколайовичу земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Ужгородській, 30�б у Голосіївському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1547/4380 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:

1. Âíåñòè çì³íè äî "Ïðîãðàìè ðîçâèòêó
çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà", çàòâåðäæå-
íèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïå-
ðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,14 ãà íà âóë. Ãàðìàòí³é ó Ñî-
ëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÔÎÊ-
Ñ²ÃÌÀ" äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî
öåíòðó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ãàð-
ìàòí³é, 35/2 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÔÎÊ-Ñ²ÃÌÀ", çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,14 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãî-
âåëüíî-îô³ñíîãî öåíòðó ç ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Ãàðìàòí³é, 35/2 â Ñîëî-
ì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "ÔÎÊ-Ñ²ÃÌÀ":

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

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

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿

³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 14,09.2007 ¹ 19-9911, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 03.10.2006
¹ 5959, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 16.03.2007 ¹ 06-6-25/1225,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 02.11.2006
¹ 08-8-18/5740, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíî-
ãî îá'ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà 
"ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ" â³ä 20.09.2007 ¹ 148-
2013.

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

4.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 26.09.2006
¹ 125) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ëÿøåíêó Âàëåð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Óæãîðîäñüê³é, 30-á ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëÿøåíêó Âà-
ëåð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Óæãîðîäñüê³é, 30-á ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ëÿøåíêó Âàëåð³þ Ìè-
êîëàéîâè÷ó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 03.10.2005 ¹ 19-8214, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 24.11.2005 ¹ 071/04-4-
19/4800, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 25.10.2005 ¹ 7863.

Про часткове звільнення гр. Федорової Е. В.
від сплати пайової участі (внеску) у створенні

соціальної та інженерно�транспортної
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1506/4339 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 гр. Федорової Е. В. від 22.11.07 № 1073, протокол засідання постійної комісії Київради з пи�
тань бюджету та соціально�економічного розвитку від 11.12.07 № 32, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Ôåäîðîâó Åëåîíîðó
Âàëåð³¿âíó â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³
(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñ-
òà Êèºâà â ñóì³ 14,60 òèñ. ãðí ó çâ'ÿçêó ç
áóä³âíèöòâîì ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâî-
ãî áóäèíêó ë³ò. "À" çàãàëüíîþ ïëîùåþ
244,40 êâ. ì (çà äàíèìè ÁÒ²) íà âóë.

Øïèëüîâ³é, 20 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Всесвітній день
діабет , я ий лі арі охрес-
тили неінфе ційною епіде-
мією ХХІ століття. Від неї
потерпає півтора мільйона
раїнців. Лише в Києві

зареєстровано понад 50
тисяч хворих. Щоб запо-
бі ти ц ровом діабет ,
ом нальне підприємство
"Фармація" провело бла-
одійн а цію. Протя ом
тижня в б дь-я ій із 21
столичних апте ожен мі
безплатно пройти тест на
рівень лю ози в рові.

Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòü
Âñåñâ³òí³é äåíü ä³àáåòó, ÿêèé ç
2007 ðîêó â³äáóâàºòüñÿ ï³ä åã³äîþ
ÎÎÍ. Ñïåö³àëüíî äî ö³º¿ äàòè ñòî-
ëè÷íå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
“Ôàðìàö³ÿ” ðàçîì ³ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÊÌÄÀ
îðãàí³çóâàëà áëàãîä³éíó àêö³þ.
Ïðîòÿãîì òèæíÿ êîæåí ì³ã çâåð-
íóòèñÿ äî áóäü-ÿêî¿ ç 21 àïòåêè
ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ”, ùîá áåçïëàòíî
âèçíà÷èòè ð³âåíü ãëþêîçè â êðî-
â³, âèì³ðÿòè àðòåð³àëüíèé òèñê, ìà-
ñó ò³ëà òà ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ó ôà-
õ³âöÿ ùîäî ñòàíó ñâîãî çäîðîâ’ÿ.
Ñüîãîäí³ — îñòàíí³é äåíü àêö³¿.

ßê â³äîìî, õâîðîá³ ëåãøå çàïî-
á³ãòè, àí³æ ¿¿ ë³êóâàòè. Òèì ïà÷å,
êîëè éäåòüñÿ ïðî öóêðîâèé ä³à-
áåò, ÿêèé ìåäèêè íàçèâàþòü íå-
³íôåêö³éíîþ åï³äåì³ºþ ÕÕ² ñòî-
ë³òòÿ. Çà ñòàòèñòèêîþ, â Óêðà¿í³
â³ä ö³º¿ íåäóãè ïîòåðïàº ï³âòîðà
ì³ëüéîíà ëþäåé. Ò³ëüêè â Êèºâ³
çàðåºñòðîâàíî ïîíàä 50 òèñÿ÷ õâî-
ðèõ. Ó ñåðåäó êîðåñïîíäåíòè
“Õðåùàòèêà” çàâ³òàëè äî îäí³º¿ ç³
ñòîëè÷íèõ àïòåê, ùîá ä³çíàòèñÿ:
ÿêèì ÷èíîì â³äáóâàºòüñÿ áëàãî-
ä³éíà àêö³ÿ. Ñîðîêàï’ÿòèð³÷íà
Îëåíà Ñìèðíîâà ùîéíî çäàëà
êðîâ íà àíàë³ç. “Öå äóæå êîðèñ-
íà àêö³ÿ. Àäæå ÷àñó, ùîá ä³éòè äî
ïîë³êë³í³êè òà âèñòîÿòè ùå é â
÷åðç³, ó ìåíå íåìàº. À òóò ÿ íå ëè-
øå ïðîêîíñóëüòóâàëàñÿ ó åíäî-
êðèíîëîãà, à é âèì³ðÿëà òèñê, ð³-
âåíü ãëþêîçè â êðîâ³ òà ìàñó ò³-
ëà. Òåïåð ñïîê³éíà: ñòàí çäîðîâ’ÿ
íîðìàëüíèé”,— ä³ëèòüñÿ ïàí³
Ñìèðíîâà. Îõî÷èõ òîãî äíÿ ïðî-
éòè òåñò íà ãëþêîìåòð³ áóëî áà-
ãàòî. À âæå îï³âäí³ äî ëàáîðàíò-
êè Â³ðè Ïóæàéëî âèøèêóâàëàñÿ
÷åðãà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ùîäíÿ ëèøå
àðòåð³àëüíèé òèñê ó àïòåö³ ì³ðÿ-
þòü ïîíàä 100 îñ³á. Íå ìåíøå 20
â³äâ³äóâà÷³â ïðàãíóòü ä³çíàòèñÿ,
ÿêèé ó íèõ ð³âåíü ãëþêîçè â êðî-
â³. “Ëþäè òåïåð óâàæí³øå ñòàâ-
ëÿòüñÿ äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ. Ïðèíàé-
ìí³ á³ëüø³ñòü óæå çíàº ïðî ñâ³é ð³-
âåíü ãëþêîçè â êðîâ³. Àëå äåêîãî
ðåçóëüòàòè òåñòó øîêóþòü. Àäæå
öóêðîâèé ä³àáåò ï³äñòóïíèé, ëþ-
äèíà ìîæå é íå çíàòè ïðî íüîãî.

À âòîìó, ñëàáê³ñòü òà ñóõ³ñòü ó ðî-
ò³ ñïèñóº íà ñòðåñ ÷è ïîãàíó åêî-
ëîã³þ”,— ïîÿñíèëà ëàáîðàíò. Çäà-
òè êðîâ âèð³øèâ ³ êèÿíèí ²ãîð
Îìåëü÷óê. Â³í ðîçïîâ³â, ùî íå-
ùîäàâíî ó éîãî ìàòåð³ âèÿâèëè
öóêðîâèé ä³àáåò. Òîìó çàéøîâ äî
àïòåêè, àáè ïðèäáàòè ãëþêîìåòð.
À òóò çàïðîïîíóâàëè áåçïëàòíî
ïðîéòè òåñò íà âì³ñò ãëþêîçè â
êðîâ³. “Ì³é ðåçóëüòàò ó íîðì³.
Îòîæ æèòèìó. À ïðî àêö³þ ÿ îáî-
â’ÿçêîâî ðîçïîâ³ì óñ³ì êîëåãàì.
Àäæå ó íèõ òåæ íå âèñòà÷àº ÷àñó
õîäèòè ïî ïîë³êë³í³êàõ”,— ïîîá³-
öÿâ ÷îëîâ³ê.

Çà ñëîâàìè çàâ³äóâà÷à àïòåêè
¹ 27 Âîëîäèìèðà Ñåìåíþêà,
ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ” âæå íå ïåðøèé
ð³ê ïðîâîäèòü òàê³ áëàãîä³éí³ çà-
õîäè äî Âñåñâ³òíüîãî äíÿ ä³àáå-
òó. “Íà æàëü, ê³ëüê³ñòü õâîðèõ
çðîñòàº ïîñò³éíî. Öüîìó ñïðè-
ÿþòü ð³çí³ ÷èííèêè, çîêðåìà ïðî-
äóêòè õàð÷óâàííÿ ç âèñîêèì âì³ñ-
òîì êîíñåðâàíò³â òà øòó÷íèõ áàð-
âíèê³â ³ ñòðåñè. Ç òàêèìè íàâàí-
òàæåííÿìè ï³äøëóíêîâà çàëîçà
íå ñïðàâëÿºòüñÿ é íå ìîæå âèðî-
áèòè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ³íñóë³-
íó. Ä³àáåò ñóïðîâîäæóºòüñÿ ùå é
òÿæêèìè óñêëàäíåííÿìè. Òîìó
éîãî íàçèâàþòü õâîðîáîþ ç òèñÿ-
÷åþ îáëè÷. Àëå ñâîº÷àñíå âèÿâ-
ëåííÿ ïîðóøåííÿ äîïîìàãàº çà-
ïîá³ãòè ¿¿ ðîçâèòêó. Òîìó âñ³ì êè-
ÿíàì ðàäæó ïîäáàòè ïðî ñâîº
çäîðîâ’ÿ. Îñîáëèâî ó Âñåñâ³òí³é
äåíü ä³àáåòó”,— ñêàçàâ Âîëîäè-
ìèð Ñåìåíþê

Ã³ðêèé ïðèñìàê 
ñîëîäêî¿ õâîðîáè

Êèÿíè ïî÷àëè ìàñîâî ñêàðæèòè-
ñÿ íà âñòàíîâëåí³ ÷è íå ó êîæíî-
ìó äâîð³ áëîêóâàëüí³ ïðèñòðî¿ äëÿ
ïðî¿çäó àâò³âîê, àäæå ïðàãíåííÿ
ëþáèòåë³â “òèõîãî äâîðó” ìîæå
ñïðîâîêóâàòè òðàãåä³¿. ×åðåç ïåðå-
êðèò³ â’¿çäè äî áóäèíê³â íå ìîæóòü
ïîòðàïèòè ðÿòóâàëüíèêè òà
“øâèäê³ äîïîìîãè”.

Äîçâîëè íà âñòàíîâëåííÿ º ëè-
øå ó ï’ÿòè ç³ ñòà òàêèõ ïðèñòðî¿â.
Ðåøòó çìîíòîâàíî ñàìîâ³ëüíî, ïî-
â³äîìèëè ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà.

Òîìó â ñòîëèö³ ðîçïî÷àëè äå-
ìîíòàæ òàêèõ êîíñòðóêö³é. Çà äâà
îñòàíí³õ òèæí³ ëèøå ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ïðèáðàëè 85
îäèíèöü. Çàãàëîì òàì çàô³êñóâà-
ëè 300 âèïàäê³â íåçàêîííîãî âñòà-
íîâëåííÿ áëîêóâàëüíèõ ïðèñòðî-
¿â. Ìàéæå òàêà ñàìà ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü
³ â ³íøèõ ðàéîíàõ, îñîáëèâî öåí-
òðàëüíèõ. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ïëàíóþòü çâ³ëüíèòè ùå 52 âóëèö³
â³ä íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ ïåðå-
øêîä.

Ñòîëè÷í³ ÆÅÊè çàïåâíÿþòü, ùî
íå çàâøå íàâ³òü çíàþòü ïðî ³ñíó-
âàííÿ òàêèõ ïðèñòðî¿â ó äâîðàõ.
“Äî íàñ í³êîëè ç öèì ïèòàííÿì íå
çâåðòàþòüñÿ, òîìó í³êîëè í³êîìó
ìè îðäåðè íå âèäàºìî, òà é ïðàâà

íà öå íå ìàºìî”,— ðîçïîâ³ëè ïðà-
ö³âíèêè ÆÅÊó ¹ 107, ùî â Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³.

Ðîç’ÿñíèâ ïðîáëåìó ñòàðøèé ³í-
ñïåêòîð â³ää³ëó çâ’ÿçê³â ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ ñòîëè÷íîãî óïðàâë³ííÿ
ÄÀ² Îëåêñàíäð Êîâàëåâñüêèé: “Ð³÷
ó ò³ì, ùî òàê çâàí³ ïàðêóâàëüí³
çàìêè ùå é äîñ³ íå çàô³êñîâàí³ â
÷èííîìó çàêîíîäàâñòâ³, òîìó ÄÀ²
ðåàãóº ëèøå òîä³, êîëè âñòàíîâ-
ëåííÿ öèõ ïðèñòðî¿â ñòâîðþº ïðÿ-
ìó ïåðåøêîäó ðóõó ÷è ïîøêîäæóº
øëÿõè”. Â³í äîäàâ, ùî ó òàêèõ âè-
ïàäêàõ çã³äíî ç³ ñò. 139 ñòÿãóþòü àä-
ì³í³ñòðàòèâíèé øòðàô, ÿêèé ñòà-
íîâèòü äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á 50—80
ãðí, äëÿ ïîñàäîâèõ îñ³á — 68—136
ãðí. Àëå ç 16 ëèñòîïàäà ðîçì³ð
øòðàôó çà ñàìîâ³ëüíå âñòàíîâëåí-
íÿ, çí³ìàííÿ òà çàêðèòòÿ ïåðåøêîä
çðîñòå äî 510—680 ãðí, îñê³ëüêè
ç’ÿâèòüñÿ â³äïîâ³äíèé ïóíêò ó ñòàò-
ò³. Àáî ïîðóøíèêó äîâåäåòüñÿ â³ä-
ïðàöþâàòè 30—40 ãîäèí íà êî-
ðèñòü ãðîìàäè. “À ÿêùî ö³ ïðè-
ñòðî¿ ïðèçâåäóòü äî ïîøêîäæåííÿ
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ÷è ñòâîðÿòü
àâàð³éíó ñèòóàö³þ, òî ïîðóøíèê³â
êàðàòèìóòü øòðàôîì â³ä 680 äî 850
ãðí àáî ãðîìàäñüêèìè ðîáîòàìè
ïðîòÿãîì 40—60 ãîäèí”,— çàçíà-
÷èâ ïàí Êîâàëåâñüêèé

Ó àïòåêàõ “Ôàðìàö³ÿ” ìîæíà 
áåçïëàòíî ïåðåâ³ðèòè ð³âåíü ãëþêîçè â êðîâ³

Åêñòðåíèé 
äåìîíòàæ
Ó ñòîëèö³ çíîñÿòü íåçàêîíí³ 
àâòîáëîêóâàëüí³ ïðèñòðî¿
Îêñàíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ, Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “ Õðåùàòèêà”

Лише п’ять відсот ів бло вальних автопар вальних
пристроїв столиці встановлено за онно з сіма дозво-
лами, повідомили в Головном правлінні онтролю за
бла о строєм міста. Решта, я з’яс валося, неле аль-
ні. Жителі столиці самовільно монт ють стовпи чи
шла ба ми, аби бере ти свої двори від "зайво о ш -
м та авто остей". Одна за надмірним пра ненням
до омфорт ховається реальна за роза — через пере-
ш оди до житлових б дин ів не мож ть потрапити по-
жежни и та лі арі. Отож до інця місяця сі та і бар’є-
ри місті план ють демонт вати.
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В аптеці КП "Фармація" можна безплатно здати ров та виміряти тис на с часном апараті

Самовільно встановлені шла ба ми та інші пристрої бло вання проїзд
автіво мало то о, що переш оджають проїзд рят вальни ів чи меди ів,
нерід о ще й заважають вільном проход самих меш анців

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 85 ðîê³â
Ðàä³ ÙÅÐÁÈÖÜÊ²É, äðóæèí³
óêðà¿íñüêîãî ïàðò³éíîãî ³ äåðæàâ-
íîãî ä³ÿ÷à, ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ
ÊÏÓ, ãîëîâè Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ
Âîëîäèìèðà Ùåðáèöüêîãî

З на оди ювілею свої вітання шле дире тор иївсь ої ш оли № 57
(де вона ба ато ро ів працювала) Ві тор ДЕНИСЕНКО:

— Ìè, Âàø³ êîëåãè, â÷èòåë³ øêîëè ¹ 57 Êèºâà, â³òàºìî Âàñ ³ç þâ³-
ëåºì. Çàâæäè ïàì’ÿòàºìî ïðî ðîêè íàøî¿ ñï³ëüíî¿ ïðàö³ ó øêîë³. Â íà-
øîìó ïåäàãîã³÷íîìó êîëåêòèâ³ Âè ôîðìóâàëè âèñîêó åòè÷íó àòìîñôå-
ðó, çàâæäè áóëè äëÿ íàñ çðàçêîì ³íòåë³ãåíòíîñò³, âèøóêàíîãî ñìàêó, âè-
ñîêî¿ êóëüòóðè ñï³ëêóâàííÿ. Çè÷èìî Âàì çäîðîâ’ÿ. Íåõàé Âàñ îòî÷óþòü
óâàãîþ áëèçüê³ ëþäè. Êîëåêòèâ øêîëè ëþáèòü Âàñ ³ çàâæäè ïàì’ÿòàº.
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Òâîðèòè 
ç ëþáîâ’þ
Îãîëîøåíî 
êîíêóðñ 
ìàëî¿ ïðîçè 
ïðî Êè¿â
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ж рнал "Топ-10" і иїв-
сь ий М зей Михайла
Б л а ова о олосили он-
рс малої прози, присвя-

ченої столиці під назвою
"З Києва з любов’ю". В
ньом мож ть зяти часть
сі охочі, хто має в собі
сили оспівати наше місто
в невелич ом творі.

Êîíêóðñ â³äáóâàºòüñÿ íà ÷åñòü
ñëàâåòíîãî ïèñüìåííèêà, êèÿíèíà
Ìèõàéëà Áóëãàêîâà. Àäæå ñàìå éî-
ãî ïåðó íàëåæàòü íàéâèäàòí³ø³ ³
íàéïîïóëÿðí³ø³ é íèí³ òâîðè, ä³ÿ
ÿêèõ áåçïîñåðåäíüî â³äáóâàºòüñÿ â
Êèºâ³: ðîìàí “Á³ëà ãâàðä³ÿ”, “Äí³
Òóðá³íèõ”, ïåðåïèñàíèé ìîâîþ
äðàìàòè÷íîãî òâîðó ñþæåò ðîìàíó
³ “Òåàòðàëüíèé ðîìàí”, â ÿêîìó
îïèñàíî, ÿê ïèñàëàñÿ ðîçïîâ³äü
ïðî Êè¿â, ÿê âîíà ïîò³ì ñòàëà ï’º-
ñîþ ³ ÿê öþ ï’ºñó ñòàâèâ îäèí ³ç
íàéâ³äîì³øèõ ìîñêîâñüêèõ òåàòð³â.

Àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðîåêò³ áåðå
êè¿âñüêèé ìóçåé ïèñüìåííèêà. Â³í
çíàõîäèòüñÿ â áóäèíêó íà Àíäð³¿â-
ñüêîìó óçâîç³, äå ìåøêàâ Áóëãàêîâ
ç³ ñâîºþ ñ³ì’ºþ, à åêñïîçèö³ÿ ñïî-
ëó÷àº â ñîá³ äâà ³íòåð’ºðè: òîé,
ÿêèé áóâ ó áóäèíêó íà ïî÷àòêó ñòî-
ð³÷÷ÿ çà ÷àñ³â ïèñüìåííèêà, ³ òîé,
â ÿêîìó “æèëè” âèãàäàí³ ïèñüìåí-
íèêîì ïåðñîíàæ³ ðîìàíó “Á³ëà
ãâàðä³ÿ”, àäæå Áóëãàêîâ ó ñâîºìó
òâîð³ “ïîñåëèâ” ¿õ ó âëàñíîìó áó-
äèíêó.

Îòæå, ùîá íàäèõíóòèñÿ íàïè-
ñàííÿì ñâîãî òâîðó, ïðîéä³òüñÿ âó-
ëè÷êàìè ì³ñòà, çàçèðí³òü äî ìóçåþ
ïèñüìåííèêà. ² ïèø³òü. À íàäñè-
ëàòè ñâî¿ òâîðè ïîòð³áíî äî 15 ëþ-
òîãî 2009 ðîêó íà åëåêòðîííó àä-
ðåñó literatura@kmh.kiev.ua.

Ìîâíèõ îáìåæåíü äëÿ êîíêóð-
ñàíò³â íåìàº. Îäíàê òâîðè ïîòð³á-
íî ïèñàòè â òàêîìó ôîðìàò³: ðå-
äàêö³ÿ ³ îðãàí³çàòîðè êîíêóðñó
ïðèéìàþòü òåêñòè ó âèãëÿä³ êîì-
ï’þòåðíîãî ôàéëó Word, ðîçì³ð
òåêñòó íå ìàº ïåðåâèùóâàòè 40 òè-
ñÿ÷ çíàê³â. Òâ³ð ñë³ä ïèñàòè â æàí-
ð³ story — öå êîðîòêà ³ñòîð³ÿ, ñþ-
æåò êîòðî¿ òàê ÷è ³íàêøå ìàº áóòè
ïîâ’ÿçàíèé ³ç Êèºâîì.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ïðè-
éîìó ñôîðìóþòü ì³æíàðîäíå æó-
ð³, à 15-ãî òðàâíÿ, â äåíü íàðîäæåí-
íÿ Ìèõàéëà Áóëãàêîâà, â ìóçå¿ éî-
ãî ³ìåí³, ùî íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâî-
ç³, 13 áóäå ï³äáèòî ï³äñóìêè ³ îãî-
ëîøåíî ðåçóëüòàòè.

Íà ïåðåìîæöÿ ³ àâòîð³â äåñÿòüîõ
êðàùèõ ³ñòîð³é ïðî Êè¿â ÷åêàþòü
íàãîðîäè: ïðåì³ÿ ïåðåìîæöþ â 10
òèñÿ÷ ãðèâåíü, ðåøòà ô³íàë³ñò³â
îäåðæàòü ïî 1 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Êð³ì
òîãî, 10 êðàùèõ ³ñòîð³é óâ³éäóòü â
îäíîéìåííó çá³ðêó. Âèäàâíèöòâî
“Ôîë³î” âèäàñòü ¿¿ äî Äíÿ Êèºâà.
14 ëèñòîïàäà î 12.00 ó ë³òåðàòóð-
íî-ìåìîð³àëüíîìó áóäèíêó-ìóçå¿
Ìèõàéëà Áóëãàêîâà (Àíäð³¿âñüêèé
óçâ³ç, 13) â³äáóäåòüñÿ ïðåñ-ëàí÷. 

Ó çàõîä³ â³çüìóòü ó÷àñòü: 
Ëþäìèëà Ãóá³àíóð³ – äèðåêòîð

ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíîãî áóäèí-
êó-ìóçåþ Ìèõàéëà Áóëãàêîâà,²ííà
Áóëê³íà – ë³òåðàòóðîçíàâåöü, êî-
îðäèíàòîð êîíêóðñó, Îëåê-
ñàíäð Êðàñîâèöüêèé — äèðåêòîð
âèäàâíèöòâà “Ôîë³î”, Êàçáåê Áåê-
òóðñóíîâ – ðàäíèê ìåðà.

Êîíòàêòè äëÿ àêðåäèòàö³¿ íà
ïðåñ-ëàí÷: 8 (067) 69 345 92, 8 (044)
253 63 61 (Ãðèãîð³é Êàðàâàºâ)

Ïðèéìà÷åíêî îá’ºäíàëà âñ³õ
Ç íàãîäè 100-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ õóäîæíèö³ 
çàïî÷àòêîâàíî ìèñòåöüêèé êîíêóðñ
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У серед Київсь а місь а
алерея мистецтв "Лавра"
з стрічала остей. На
честь започат вання он-
рс мистець их ідей

"Приймачен о і я" відб -
лася вечір а. О рім ро-
чистої частини, де б ло
о олошено про почато
он рс і оприлюднено
мови часті в ньом , на
лядачів че ала м зична
про рама, по аз мод. І,
звісно, самі артини Марії
Приймачен о і портретні
фото рафії майстрині, я і
ви ли али найбільший ін-
терес.

Êîíêóðñ “Ïðèéìà÷åíêî ³ ÿ”
çàñíîâàíî êåð³âíèêîì àðò-öåí-
òðó “ß Ãàëåðåÿ” Ïàâëîì Ãóä³ìî-
âèì ³ äèðåêòîðîì “Ðîäîâ³ä ãàëå-
ðå¿” Ë³ä³ºþ Ëèõà÷ ñï³ëüíî ³ç ãà-
ëåðåºþ “Ëàâðà”. Çà éîãî óìîâà-
ìè, êîæåí îõî÷èé ìîæå çàïðî-
ïîíóâàòè ñâ³é ïðîåêò çà ìîòèâà-
ìè òâîð÷îñò³ âèäàòíî¿ óêðà¿íñüêî¿
õóäîæíèö³-ïðèì³òèâ³ñòêè. Ç 12
ëèñòîïàäà 2008 ðîêó äî 1 áåðåç-
íÿ 2009 ðîêó îðãàí³çàòîðè ïðèé-
ìàþòü òâîð÷³ çàÿâêè. Ïðîåêò çà-
äóìàíî ÿê êîíêóðñ ³ìïðîâ³çàö³é
³ ïðîâîêàö³é, òâîð÷èõ ðîá³ò, ÿê³
âèñòàâëÿòèìóòü ó ãàëåðå¿ “Ëàâðà”
ïðîòÿãîì ðîêó, óòâîðþþ÷è “íîí-
ñòîï ôåñòèâàëü Ìàð³¿ Ïðèéìà-
÷åíêî”.

Ïðî öå ðîçïîâ³â âåäó÷èé âå÷î-
ðà ïðîäþñåð Ñåðã³é Ïðîñêóðíÿ.
Ï³äòðèìêó ç áîêó Ì³í³ñòåðñòâà
êóëüòóðè ïîîá³öÿâ ñàì ì³í³ñòð
Âàñèëü Âîâêóí, ÿêèé çàçèðíóâ íà
âå÷³ðêó. Ïðî âàæëèâ³ñòü ïîïóëÿ-
ðèçàö³¿ òâîð÷îñò³ íàðîäíî¿ õóäîæ-
íèö³ íàãîëîñèâ ðàäíèê Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè ç ïèòàíü êóëüòóðè
³ äóõîâíîñò³ Ìèêîëà Æóëèí-
ñüêèé.

Íà âå÷³ðö³ ìîæíà áóëî ïîáà-
÷èòè ìèòö³â ð³çíèõ ãàëóçåé. Áó-
ëè òóò õóäîæíèêè Ò³áåð³é Ñ³ëü-
âàø³ ³ Ñåðã³é Ïîÿðêîâ, ê³íîøíè-
êè Îëåã Ñàí³í ³ Ñåðã³é ßêóòîâè÷,
òåàòðàëüíèé ðåæèñåð Âëàä Òðî-
¿öüêèé. Äîêè ìèòö³ çàìèñëþâà-
ëèñÿ íàä òèì, ùî æ âîíè ìîæóòü
çàïðîïîíóâàòè íà êîíêóðñ, íà âå-
÷³ðö³ âîíè ìàëè çìîãó íàäèõíó-
òèñÿ íà òâîð÷³ñòü. Äëÿ ãîñòåé âè-
ñòóïèâ ãóðò “Ïîë³Êàðï”, ó íàçâ³

ÿêîãî ñïîëó÷àþòüñÿ äâà ðåã³îíè,
åòí³÷íó ìóçèêó ÿêèõ âèêîíóº êî-
ëåêòèâ. Íà âå÷³ð ìóçèêàíò³â çà-
ïðîñèëè íåäàðåìíî, àäæå ñàìà
Ìàð³ÿ Ïðèéìà÷åíêî íàðîäèëàñÿ
³ âñå æèòòÿ ïðîæèëà â ïîë³ñüêî-
ìó ñåë³ Áîëîòíÿ, ùî íà Êè¿âùè-
í³. Ìîäåëüºð Îêñàíà Êàðàâàí-
ñüêà çàïðîïîíóâàëà ãëÿäà÷àì
ñâîþ êîëåêö³þ æ³íî÷îãî é ÷îëî-
â³÷îãî îäÿãó. Òàêîæ ãîñò³ ìàëè
çìîãó îãëÿíóòè ïëàêàòè ç óæå ³ñ-
íóþ÷èìè òåìàòè÷íèìè ðîáîòà-
ìè, òàêèìè, ÿê ìàêåòè ëèñò³âîê
³ç ðåïðîäóêö³ÿìè êàðòèí õóäîæ-

íèö³, ïðîåêò ²íòåðíåò-ñàéòó êîí-
êóðñó, ÷àøêè ç çîáðàæåííÿì ïåð-
ñîíàæ³â êàðòèí ìèñòêèí³. Òà
íàéá³ëüøå çàö³êàâèëè ïðèñóòí³õ
êàðòèíè ñàìî¿ õóäîæíèö³, íàäà-
í³ Ôîíäîì Ìàð³¿ Ïðèéìà÷åíêî,
à òàêîæ ôîòîãðàô³¿ Þð³ÿ Ðîñòà,
íà ÿêèõ õóäîæíèöÿ â îòî÷åíí³
ð³äíèõ, íà ñâîºìó ïîäâ³ð’¿. Æèò-
òºðàä³ñí³ áàðâè é ñþæåòè êàðòèí
íàðîäíî¿ õóäîæíèö³ çàâäÿêè êîí-
êóðñó ìîæóòü ïåðåêî÷óâàòè íà ñó-
÷àñí³ âóëèö³, ³íòåð’ºð, îäÿã. Òîæ
º íàä³ÿ, ùî íàøå æèòòÿ ñòàíå ÿñ-
êðàâ³øèì

На рочистом від ритті он рс "Приймачен о і я " найбільший інтерес ви ли али самі артини Приймачен о
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Ìóçåéíèé ïðîñò³ð
Ôîíä “Åéäîñ” îãîëîñèâ Ì³æíàðîäíèé êîíêóðñ êóðàòîðñüêèõ 
ïðîåêò³â “Ìèñòåöòâî a priori: àêòóàëüí³ ³ñòîð³¿”

Ó Êèºâ³, îêð³ì “Ï³í÷óêÀðò-
Öåíòðó”, íåìàº ³íñòèòóö³é ç³
ñòàëèì ô³íàíñóâàííÿì, ÿê³ õî÷à
á ñïîðàäè÷íî ïðîâîäèëè á ÿê ³í-
ôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüê³ çàõî-
äè, òàê ³ êîíêóðñè ïðîåêò³â ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà. Àêòóàëüíèé

àðò-ïðîöåñ â Óêðà¿í³ º ïîëåì
âçàºìîâïëèâ³â äâîõ ìåéíñòð³ì-
íèõ òå÷³é ó ñó÷àñíîìó ìèñòåöòâ³:
çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ òåíäåíö³é,
÷èÿ áåçïåðåðâíà òðàäèö³ÿ ð³çêî
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïåðåá³ãó àðò-
ïðîöåñó â êðà¿íàõ êîëèøíüîãî

ÑÐÑÐ, òà ñêëàäíîãî ïîñòðàäÿí-
ñüêîãî êóëüòóðíîãî ñïàäêó.
Øòó÷íå çàãîñòðåííÿ ñóïåðå÷-
íîñòåé ì³æ ñîö³àëüíîþ ïðîáëå-
ìàòèêîþ, âëàñòèâîþ ïîñòðàäÿí-
ñüêîìó ìèñòåöòâó, òà ìàêñèìàëü-
íî óçàãàëüíåíèì îáðàçíèì ðÿ-
äîì ó òâîðàõ çàõ³äíîºâðîïåé-
ñüêèõ õóäîæíèê³â º ñèìïòîìîì
ôîðìóâàííÿ íîâî¿ åñòåòèêè ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà ó êðà¿í³. Âè-
ñòàâêè ïåðåòâîðþþòüñÿ íà â³ä-
êðèòèé ä³àëîã, â ìåæàõ ÿêîãî âà-
ãîìå ì³ñöå ïîñ³äàþòü ðåôëåêñ³¿
õóäîæíèê³â ùîäî ³ñíóâàííÿ ³
çíà÷åííÿ íàö³îíàëüíîãî ìèñòåö-
òâà â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³, ñàìîòî-
òîæíîñò³ ïåðåñ³÷íî¿ ëþäèíè â
çîí³ âïëèâ³â ìàñ-ìåä³à, ³äåîëî-
ã³÷íèõ òà åêîíîì³÷íèõ çì³í ó ñó-
ñï³ëüñòâ³, çîêðåìà äóõîâíèõ, ³í-
òåëåêòóàëüíèõ òà åìîö³éíèõ ìå-
òàìîðôîç ñó÷àñíèê³â.

Ùîäî àñïåêò³â ñó÷àñíîãî ìèñ-
òåöòâà â Óêðà¿í³ ìîæíà ñòâåðäæó-
âàòè: îñâ³òè íå áóâàº çàáàãàòî.
Ôîíä “Åéäîñ”, “Ï³í÷óêÀðò-
Öåíòð”, ê³ëüêà ãàëåðåé àêòóàëü-
íîãî ìèñòåöòâà (íà çðàçîê “Öå-

õó” ÷è “Àòåëüº Êàðàñü”) íàðàç³
íå ìàþòü ã³äíèõ óìîâ äëÿ ï³äòðè-
ìàííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî ä³àëîãó
ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà ç øèðîêèìè
âåðñòâàìè ãëÿäà÷³â. Îñê³ëüêè â
Óêðà¿í³ íåìàº äåðæàâíîãî ìóçåþ
ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà, êíèãîâè-
äàâíè÷î¿ áàçè ç òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿
àêòóàëüíîãî ìèñòåöòâà, à òàêîæ
ìîæëèâîñò³ ïðîâîäèòè àðò-ä³àëîã
íà åêîíîì³÷íî é ³äåéíî íåçààí-
´àæîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ, êóðàòîðè,
ïîòåíö³éí³ ó÷àñíèêè êîíêóðñó
ìàþòü øàíñ ïðèøâèäøèòè ³ííî-
âàö³éí³ ïðîöåñè, çíåøêîäæóþ÷è
ïðîâ³íö³éí³ñòü ïåðåá³ãó àðò-ïðî-
öåñó â êðà¿í³, à òàêîæ ñôîðìó-
ëþâàòè âëàñíó òî÷êó çîðó â
ñêëàäíîìó ä³àëîç³ ñòàíîâëåííÿ
àêòóàëüíî¿ åñòåòèêè íîâîãî ìèñ-
òåöòâà. Ïðèíàéìí³ òå, ùî ó ôîí-
äó íåìàº êîíêóðåíö³¿, òà çíà÷íèé
äîñâ³ä ó ö³é ñôåð³ ÷ëåí³â æóð³,
äàº ñïîä³âàííÿ íà çì³íè — ÿê³ñ-
í³ òà êîíñòðóêòèâí³. Ïðî äåòàë³
êîíêóðñó ìîæíà ä³çíàòèñÿ çà àä-
ðåñîþ: http://www. eidosfund.
org/ukr/new_projects/a_priori/read
/522/

Áîãäàíà Ï²Í×ÅÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мета он рс поля ає, я зазначено прес-релізі,
"сприянні переосмисленню історії раїнсь о о мистец-
тва, зближенню а т альних х дожніх пра ти та тради-
ційно о мистецтва". Це означає, що в он рсі візь-
м ть часть раторсь і прое ти, спрямовані на е спо-
н вання творів с часно о мистецтва в онте сті тради-
ційних а адемічних м зейних е спозицій. Ма сималь-
ний обся фінанс вання прое т становить 25 000 рн.
До часті запрош ють раторів, х дожни ів, дослідни-
ів, істори ів мистецтва, арт- рити ів із різних раїн
світ ві ом до 40 ро ів. Прое там-переможцям б де
надано вистав овий простір х дожніх, історичних та ін-
ших м зеїв Києва, Хар ова, Одеси, Донець а, Львова,
С м, Бердянсь а. Кінцевий термін прийняття заяво —
12 р дня 2008 ро .
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Êóáêîâ³ 
áàòàë³¿ 
îá³éøëèñÿ 
áåç ñåíñàö³é
Ó ãð³ ïðîòè 
àë÷åâñüêî¿ “Ñòàë³”
êèÿíèí Îëåêñàíäð
Ðîìàí÷óê ä³ñòàâ
ïîäâ³éíèé 
ïåðåëîì íîãè
Îêñàíà ÃÎÍ×ÀÐ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Протя ом двох днів ви-
значилися часни и півфі-
налів ф тбольно о К б
У раїни. У вівторо до-
нець ий "Шахтар" з сил-
лями Оле сандра Глад о-
о в омпенсований час
вирвав перемо в "Але -
сандрії" з рах н ом 2:1.
Слідом за "помаранчево-
чорними" Алчевсь и-
ївсь е "Динамо" без
проблем обі рало "Сталь"
з рез льтатом 4:1.

Òèì ÷àñîì, õàðê³âñüêèé "Ìåòà-
ë³ñò" ïåðåãðàâ ðåçåðâíèì ñêëàäîì
ñ³ìôåðîïîëüñüêó "Òàâð³þ" — 2:1.
ªäèíèé ãîë Ñåðã³ÿ Êðàâ÷åíêà ïî-
äàðóâàâ ÷åòâåðòó ïóò³âêó äî ï³âô³-
íàëó ïîëòàâñüê³é "Âîðñêë³" ó ìàò-
÷³ ç äîíåöüêèì "Ìåòàëóðãîì". Æå-
ðåáêóâàííÿ 1/2 ô³íàëó â³äáóäåòü-
ñÿ ñüîãîäí³, 14 ëèñòîïàäà, î 12-é
ãîäèí³ â îô³ñ³ Ïðåì’ºð-ë³ãè. Ñó-
ïåðíèêè òÿãíóòèìóòü æåðåá â³äïî-
â³äíî äî ñâîãî ðåéòèíãó ïåðåä ïî-
÷àòêîì ñåçîíó.

Õî÷à ñòîëè÷í³ äèíàì³âö³ çäîáó-
ëè ïåðåïóñòêó äî ï³âô³íàëó áåç
îñîáëèâèõ çóñèëü òà ðåçåðâíèì
ñêëàäîì, áåç íåïðèºìíîñòåé íå
îá³éøëîñÿ. Çàõèñíèê á³ëî-ñèí³õ
Îëåêñàíäð Ðîìàí÷óê âèáóâ ³ç ãðè,
ÿê ì³í³ìóì, íà ï³âðîêó ÷åðåç ïîä-
â³éíèé ïåðåëîì íîãè ï³ñëÿ ãðóáîãî
ôîëó Äìèòðà Íàçàðåíêà. 

Äîâîäèòè ñâî¿ ïðåòåíç³¿ íà âè-
õ³ä äî 1/2 ô³íàëó Êóáêà Óêðà¿íè
àë÷åâöÿì ïî÷àâ ï³âçàõèñíèê “Äè-
íàìî” Ôëîð³í ×åðíàò. Íà 14-é
õâèëèí³ â³í âëó÷íèì óäàðîì ïî-
ñëàâ ì’ÿ÷ ó ë³âèé êóò âîð³ò Îëåê-
ñàíäðà Áàáàêà, à ùå ÷åðåç ñò³ëüêè
æ ñàìî ÷àñó çàëèøèâ äðóãó â³äì³ò-
êó âæå â ³íøîìó êóò³. ²í³ö³àòèâó
òîâàðèøà ïî êîìàíä³ ï³äòðèìàâàâ
Àíäð³é ßðìîëåíêî, çðîáèâøè ðà-
õóíîê 3:0 íà êîðèñèòü ãîñòåé. Çà
âåñü öåé ÷àñ ñóïåðíèêè êèÿí îáî-
ðîíÿëèñÿ ³ íå çìîãëè îðãàí³çóâàòè
æîäíî¿ àòàêè, àáè õî÷ ÿêîñü ïîòóð-
áóâàòè âîðîòàðÿ “Äèíàìî” Òàðàñà
Ëóöåíêà. Çàì³ñòü íèõ, ÷óæèõ óáî-
ë³âàëüíèê³â ï³ñëÿ ïåðåðâè ïîò³øèâ
Ãîðàí Ñàáë³÷. Ñåðáñüêèé çàõèñíèê
â³äïàñóâàâ ì’ÿ÷ ó á³ê âëàñíèõ âî-
ðîò³ò, à Ëóöåíêî, ÿêèé õîò³â âèáè-
òè “øê³ðÿíîãî”, áàíàëüíî â íüîãî
íå âö³ëèâ. Íà öüîìó äîñÿãíåííÿ
àë÷åâö³â ³ çàê³í÷èëèñÿ

Îìîëîäæåíà çá³ðíà Óêðà¿íè 
ç ãàíäáîëó ñóïåðíèöü 
ïîâàæàº, àëå íå áî¿òüñÿ
Æ³íî÷èé ÷åìï³îíàò ªâðîïè â³äáóäåòüñÿ ó Ìàêåäîí³¿ ç 2 ïî 14 ãðóäíÿ
Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

З 2 по 14-те р дня Ма-
едонії відб деться VIII
чемпіонат Європи з анд-
бол серед жіночих націо-
нальних збірних. У раїн-
сь а оманда з 1994 ро
не проп стила жодної
онтинентальної першості,
а на почат ново о тися-
чоліття дося ла най ра-
що о рез льтат , ставши
срібним призером фор м
най ращих андбольних
оманд Старо о Світ . На
останньом чемпіонаті
Європи "синьо-жовта"
др жина посіла лише
13-те місце і в Ма едонії
зробить се можливе,
щоб поліпшити цей ре-
з льтат.

Ïåðåä â³ä’¿çäîì ãàíäáîëüíî¿
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè íà òèæíåâèé çá³ð
äî Óæãîðîäà, ï³ñëÿ ÿêîãî âîíà
â³çüìå ó÷àñòü ó ïðåñòèæíîìó
Ì³æíàðîäíîìó òóðí³ð³ “Êóáîê
Êàðïàò” ó ðóìóíñüêîìó Êëóæ³, ç
ïðåäñòàâíèêàìè ìàñ-ìåä³à çóñòð³-
ëèñÿ ãîëîâíèé òðåíåð êîìàíäè
Ëåîí³ä ªâòóøåíêî òà ïðåçèäåíò
Ôåäåðàö³¿ ãàíäáîëó Óêðà¿íè Âëà-
äèñëàâ Ìèëåíüêèé.

Ëåîí³ä ªâòóøåíêî íà ïî÷àòêó
ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â³äçíà÷èâ, ùî
ãàíäáîë ó ªâðîï³ ðîçâèâàºòüñÿ
øâèäêèìè òåìïàìè. Îäí³ºþ ç òà-
êèõ êðà¿í º Ñëîâà÷÷èíà, ç ÿêîþ
Óêðà¿íà ïðîâîäèëà ìàò÷³ ïëåé-
îôô â³äáîðó äî ªâðî-2008. Çó-
ñòð³÷³ âèéøëè äîñèòü íåïðîñòè-
ìè äëÿ íàøî¿ êîìàíäè — íà âè-
¿çä³ âîíà ïåðåìîãëà ëèøå íà
îñòàíí³õ ñåêóíäàõ ³ç ì³í³ìàëüíèì
ðàõóíêîì 28:27. Ó ìàò÷³-â³äïîâ³-

ä³, ÿêèé â³äáóâñÿ â Óæãîðîä³, äî-
òèñíóëè ñóïåðíèöü ó ê³íö³ çóñòð³-
÷³ — 30:24.

Íàñòàâíèê çá³ðíî¿ Óêðà¿íè
çâåðíóâ óâàãó íà ôàêò îìîëî-
äæåííÿ ñêëàäó êîìàíäè ç àêöåí-
òîì íà Ë³òí³ îë³ìï³éñüê³ ³ãðè —
2012, àëå çàçíà÷èâ, ùî é ïðî âå-
òåðàí³â çá³ðíî¿ â³í íå çàáóâàº:
“Àíàñòàñ³ÿ Ïîäïàëîâà-Áîðîä³íà,
Îëüãà Í³êîëàºíêî, Ðå´³íà Øåì-
êóòå, Þë³ÿ Âîëîäàðîâà, Îëüãà Ëà-
þê òà ùå ê³ëüêà ïåðñïåêòèâíèõ
ä³â÷àò — öå íàéáëèæ÷å ìàéáóòíº
íàøî¿ â³ò÷èçíÿíî¿ çá³ðíî¿. Ì³æ
òèì, ¿é íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè
îáîâ’ÿçêîâî äîïîìîæóòü äîñâ³ä-
÷åí³ ãðàâö³ — Ìàðèíà Âåðãåëþê,
Îêñàíà Ñàêàäà, ²ðèíà Ãîí÷àðîâà,
ÿê³ âèñòóïàþòü ó êëóáàõ äàëüíüî-
ãî çàðóá³ææÿ, à òàêîæ íàø³ ðîñ³é-
ñüê³ ëåã³îíåðêè, ãàíäáîë³ñòêè çâå-
íèãîðîäñüêî¿ “Ç³ðêè” Ìàðèíà
Áàêëàùóê òà Àíàñòàñ³ÿ Ñîêîë”.

Ó÷îðà, 13 ëèñòîïàäà, æ³íî÷à
çá³ðíà Óêðà¿íè ïîïðÿìóâàëà íà
òèæíåâèé òðåíóâàëüíèé çá³ð äî

Óæãîðîäà, à ïîò³ì ñòàíå ó÷àñíè-
êîì Ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó ó ðó-
ìóíñüêîìó Êëóæ³ “Êóáîê Êàð-
ïàò”. Ïðî ð³âåíü çìàãàíü ñâ³ä÷èòü
òîé ôàêò, ùî çá³ðí³ êðà¿í-ó÷àñ-
íèöü — Ðóìóí³¿, Óêðà¿íè, Í³ìå÷-
÷èíè òà Õîðâàò³¿ — â³çüìóòü
ó÷àñòü ó ô³íàëüí³é ÷àñòèí³ ÷åì-
ï³îíàòó ªâðîïè.

Ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ ó ï³äãî-
òîâö³ çá³ðíî¿ äî êîíòèíåíòàëüíî-
ãî ôîðóìó Ëåîí³ä ªâòóøåíêî áà-
÷èòü â³äñóòí³ñòü íà òðåíóâàëüíèõ
çáîðàõ ëåã³îíåðîê, ÿê³ ïðèºä-
íàþòüñÿ äî êîìàíäè ëèøå çà ï’ÿòü
äí³â äî â³äëüîòó â Ìàêåäîí³þ.

Îäíàê ñóïåðíèöü ïî ïåðøîìó
ãðóïîâîìó òóðí³ðó — àâòîðèòåò-
íó Íîðâåã³þ, à òàêîæ àìá³ö³éíèõ
²ñïàí³þ òà Ïîðòóãàë³þ — êîó÷
“ñèíüî-æîâòèõ” íå áî¿òüñÿ. “ß çà
30 ðîê³â ó ãàíäáîë³ íå îäèí ïóä
ñîë³ ç’¿â, òîìó, ÿêèìè á ñèëüíè-
ìè íå áóëè íàø³ îïîíåíòè, ¿õ
òðåáà ïîâàæàòè, àëå ç íèìè òðå-
áà áîðîòèñÿ ³ ïåðåìàãàòè. ßê êà-
æóòü, “âîâêà áîÿòèñÿ, â ë³ñ íå õî-

äèòè”,— ðåçþìóâàâ Ëåîí³ä ªâòó-
øåíêî.

Ïðåçèäåíò ôåäåðàö³¿ ãàíäáîëó
Óêðà¿íè Âëàäèñëàâ Ìèëåíüêèé
ïîáàæàâ íàøèì ä³â÷àòàì ïîâåð-
íóòèñÿ ç Ìàêåäîí³¿, ÿê ì³í³ìóì,
³ç áðîíçîâèìè ìåäàëÿìè. “Â³ä-
ðàäíî, ùî ñòàâëåííÿ äî íàñ ó
ãàíäáîëüíîìó ñâ³ò³ ð³çêî çì³íèëî-
ñÿ. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ³ íåùîäàâíº
ãîëîñóâàííÿ ùîäî êðà¿íè-îðãà-
í³çàòîðà æ³íî÷îãî ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðîïè 2012 ðîêó. Çà Óêðà¿íó â³ä-
äàëè 17 ãîëîñ³â ïðîòè 32-õ çà Í³-
äåðëàíäè, ÿê³ â ðîçâèòêó ³íôðà-
ñòðóêòóðè, â òîìó ÷èñë³ é ñïîð-
òèâíî¿, âèïåðåäèëè íàñ íà äåñÿò-
êè ðîê³â. Ââàæàþ, ùî äëÿ íàñ öåé
ðåçóëüòàò º âåëèêèì óñï³õîì”,—
çàÿâèâ Âëàäèñëàâ Ìèëåíüêèé.

Êð³ì òîãî, ïðåçèäåíò ôåäåðàö³¿
ãàíäáîëó Óêðà¿íè ïîïðîñèâ ïðåä-
ñòàâíèê³â ìàñ-ìåä³à çàê³í÷èòè
ñïåêóëþâàòè ó ñâî¿õ ïóáë³êàö³ÿõ
ùîäî íåïðîâåäåííÿ ó íèí³øíüî-
ìó ðîö³ ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó
“Êóáîê ²ãîðÿ Òóð÷èíà”, ÿêèé
òðàäèö³éíî â³äáóâàºòüñÿ âîñåíè
ó Êèºâ³. “Ìè ä³éøëè çãîäè ç âäî-
âîþ ²ãîðÿ ªâäîêèìîâè÷à Ç³íà-
¿äîþ Òóð÷èíîþ ³ âèð³øèëè, ùî
êðàùå, â ³íòåðåñàõ çá³ðíî¿ Óêðà-
¿íè, ö³ çìàãàííÿ ïåðåíåñòè íà
òðàâåíü íàñòóïíîãî ðîêó. Âîíè
â³äáóäóòüñÿ â Õàðêîâ³ ³ ñòàíóòü
îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïîä³é ñâÿòêó-
âàííÿ 100-ð³÷÷ÿ óêðà¿íñüêîãî
ãàíäáîëó”,— ñêàçàâ êåðìàíè÷
â³ò÷èçíÿíîãî ðó÷íîãî ì’ÿ÷à.

Âîñüìèé ÷åìï³îíàò ªâðîïè ç
æ³íî÷îãî ãàíäáîëó òðèâàòèìå ç 
2-ãî ïî 14-òå ãðóäíÿ â Ìàêåäîí³¿.
Çá³ðíà Óêðà¿íè ïîòðàïèëà ó ïîïå-
ðåäíþ ãðóïó B, äå ¿¿ ñóïåðíèöÿ-
ìè áóäóòü Ïîðòóãàë³ÿ (3 ãðóäíÿ),
Íîðâåã³ÿ (5 ãðóäíÿ) òà ²ñïàí³ÿ 
(7 ãðóäíÿ). Äî íàñòóïíîãî ðàóíäó
ïðîéäóòü òðè êðàù³ íàö³îíàëüí³
çá³ðí³, à îñòàííÿ êîìàíäà, ÿêîþ,
ñïîä³âàºìîñÿ, íå îïèíèòüñÿ êî-
ìàíäà Ëåîí³äà ªâòóøåíêà, áóäå
çìóøåíà ïî¿õàòè äîäîìó

“Ñîêîëè” ³ “ðèñ³” 
ïîñêóáëè îäíå îäíîãî
Êè¿âñüêèé êëóá çàçíàâ ïåðøî¿ ó ñåçîí³ äîìàøíüî¿ ïîðàçêè
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий "Со іл" провів
чер ові поєдин и Вищій
лізі Від рито о чемпіонат
Росії з хо ею, я их вдома
спочат пост пився по-
дольсь ом ХК "Рись" з
рах н ом 2:4, а наст пно о
дня взяв впевнений ре-
ванш — 3:0. Та им чином,
різниця сім очо між
раїнсь им і російсь им
л бами, я і посідають
т рнірній таблиці відповід-
но др е і третє місця, за-
лишилася без змін.

Äî ïåðøîãî ïîºäèíêó ç ïîäîëü-
ñüêèì ÕÊ “Ðèñü” êè¿âñüêèé “Ñî-
ê³ë” ïðîâ³â ó áðîâàðñüê³é Ëüîäî-
â³é àðåí³ “Òåðì³íàë” äâàíàäöÿòü
ïîºäèíê³â, â ÿêèõ íå ïîñòóïèâñÿ

æîäíîãî ðàçó, âòðàòèâøè ëèøå äâà
ïóíêòè. Íå äàðìà êàæóòü, ùî òðè-
íàäöÿòü — íåùàñëèâà öèôðà. Ñà-
ìå ó öüîìó äîìàøíüîìó ïîºäèí-
êó ï³äîï³÷í³ Îëåêñàíäðà Ñåóêàíäà
çàçíàëè ïåðøî¿ ïîðàçêè. ßê âè-
ÿâèëîñÿ, âèð³øàëüíèì ó çóñòð³÷³
âèÿâèâñÿ â³äð³çîê ç 34 ïî 36 õâè-
ëèíè, êîëè äâîìà ïîìèëêàìè çà-
õèñòó êèÿí ñòîâ³äñîòêîâî ñêîðèñ-
òàëèñÿ “ðèñ³”, çá³ëüøèâøè ðàõó-
íîê äî 3:1 íà ñâîþ êîðèñòü (øàé-
áó â ñêëàä³ ãîñïîäàð³â çàêèíóâ Â³-
òàë³é Ëàõìàòîâ). Ó òðåò³é äâàäöÿ-
òèõâèëèíö³ “Ñîê³ë” çíà÷íî äîäàâ
ó ãð³, çóñèëëÿìè Âàäèìà Àâåðê³íà
ñêîðîòèâ ð³çíèöþ â ðàõóíêó äî ì³-
í³ìóìó, àëå íà á³ëüøå íå ñïðîì³ã-
ñÿ, íå âèêîðèñòàâøè íàâ³òü òðè
ê³ëüê³ñí³ ïåðåâàãè.

Íàñòóïíîãî äíÿ íà ëüîäó áóâ
çîâñ³ì ³íøèé “Ñîê³ë” — ïî-ñïîð-
òèâíîìó çëèé ³ íàëàøòîâàíèé ëè-
øå íà ïåðåìîãó. Ãîñòÿì âäàâàëî-
ñÿ çáåð³ãàòè ñâî¿ âîðîòà íà çàìêó
äî 26-¿ õâèëèíè çóñòð³÷³, à ïîò³ì

çàâäÿêè òî÷íèì êèäêàì Âàäèìà
Àâåðê³íà òà Äìèòðà Öèðóëÿ êèÿíè
çà 85 ñåêóíä çàêèíóëè äâ³ øàéáè.
Êðàïêó â ö³é çóñòð³÷³ ïîñòàâèâ âå-
òåðàí “Ñîêîëà” Â³òàë³é Ëèòâèíåí-
êî, ÿêèé âðàçèâ ïîðîæíþ “ðàìêó”
ïîäîëüñüêîãî êëóáó — 3:0.

Ó çâ³òíîìó òóð³, äîñèòü íåñïîä³-
âàíî, òðè î÷êè âòðàòèâ ³ ë³äåð ÷åì-
ï³îíàòó ÕÊ “Äìèòðîâ”, ÿêèé íà
âëàñíîìó ìàéäàí÷èêó ïîñòóïèâñÿ
ÕÊ “Ëèïåöüê”. Ï³ñëÿ äâàäöÿòè
øåñòè ïðîâåäåíèõ ïîºäèíê³â íà
ðàõóíêó ÕÊ “Äìèòðîâ” 66 î÷îê,
íà òðè ìåíøå ó “Ñîêîëà”, çà ÿêèì
³ç 47 ïóíêòàìè éäå ÕÊ “Ðèñü”.
Íàñòóïí³ äîìàøí³ ïîºäèíêè êèÿí
â³äáóäóòüñÿ íà Ëüîäîâ³é àðåí³ ÒÐÖ
“Òåðì³íàë” 26—27 ëèñòîïàäà ïðî-
òè ÌÕÊ “Êðèëà Ðàä”. Íàðàç³, ìîñ-
êîâñüêà êîìàíäà â òóðí³ðí³é òàá-
ëèö³ ï³ñëÿ 24 ìàò÷³â ³ç 47 î÷êàìè
ïîñ³äàº ÷åòâåðòå ì³ñöå.

Çà ñëîâàìè òðåíåðà “Ñîêîëà”
Âàñèëÿ Áîáðîâíèêîâà, â ïîð³âíÿí-
í³ ç ìàò÷àìè ïåðøîãî êîëà â Ïî-

äîëüñüêó, ÕÊ “Ðèñü” äóæå ñèëüíî
äîäàâ â ïîáóäîâ³ é îðãàí³çàö³¿ ãðè,
ùî ñòàëî ñïðàâæíüîþ â³äâåðò³ñòþ
äëÿ êèÿí.

“Íå ïîêðèâëþ äóøåþ, ÿêùî
ñêàæó, ùî “Ñîêîëó” ïðîòèñòîÿâ
íàéñêëàäí³øèé ñóïåðíèê ³ç òèõ, ç
êèì äîâîäèëîñÿ çóñòð³÷àòèñÿ ïðî-
òÿãîì ñåçîíó — 2008/09! Ìåí³ äó-
æå ñïîäîáàëàñÿ êîìàíäà ç Ïîäîëü-
ñüêà, ÿêà í³ íà éîòó íå âèÿâèëàñÿ
ñëàáê³øîþ çà ë³äåðà ÷åìï³îíàòó
ÕÊ “Äìèòðîâ”. Ââàæàþ, ¿é ï³ä ñè-
ëó ñòàâèòè íàéâèù³ çàâäàííÿ â äè-
â³ç³îí³ “Çàõ³ä”.

Ùîäî íàøî¿ êîìàíäè, òî íàø
òðåíåðñüêèé øòàá âäÿ÷íèé õëîï-
öÿì çà òå, ùî âîíè çíàéøëè â ñî-
á³ ñèëè âäàëî ç³ãðàòè â ïîâòîðí³é
çóñòð³÷³, õî÷à ó êîìàíäè º äåÿê³ íå-
³ãðîâ³ ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç òðàâ-
ìàìè õîêå¿ñò³â. Âö³ëîìó, ìè çàëè-
øèëèñÿ çàäîâîëåí³ ñàìîâ³ääà÷åþ
ãðàâö³â ³ ÿêîþñü ì³ðîþ ðåçóëüòà-
òîì, âðàõîâóþ÷è, ùî íàì ïðîòè-
ñòîÿâ äóæå ñèëüíèé ñóïåðíèê”

Та і ап ани андболіст и збірної У раїни обіцяють ставити перед ожним
с перни ом на чемпіонаті Європи Ма едонії
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В номер!
Приємні новини надійшли з Чер-
ас, де иївсь ий “Ло омотив” про-
вів матч-відповідь др о о ра нд
волейбольно о Challenge Cup про-
ти бол арсь о о л б “Л ойл-
Нафтохімі ”. Перша ра за інчила-
ся перемо ою бол ар з рах н ом
3:2. Протилежним виявився підс -
мо поєдин в Чер асах (25:16;
26:28; 25:17; 15:25; 15:9). А “зо-
лотом сеті” з рах н ом 20:18 силь-
нішими виявились підопічні В’ячес-
лава Нір и.
Подробиці наст пном номері

“Хрещати а”.



1144 РРІІЗЗННЕЕ Хрещатик  14 листопада 2008

Íàóêîâö³ òà ïðåäñòàâíèêè
ðàéîííèõ âëàñòåé ñòîëèö³ îáãî-
âîðèëè ó÷îðà â äåðæàâíîìó àðõ³-
â³ ì³ñòà ðåã³îíàëüíó Êíèãó ïàì’ÿ-
ò³, äî ÿêî¿ óâ³éøëî ìàéæå 40 òè-
ñÿ÷ ³ìåí òèõ, õòî ïîòåðï³â â³ä Ãî-
ëîäîìîðó íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíîãî
Êèºâà. “Ç³áðàí³ ñâ³ä÷åííÿ óòâî-
ðÿòü êîëåêö³þ àðõ³âíèõ äîêóìåí-
ò³â. ̄ õ äîäàäóòü äî äîêóìåíò³â íà-
ö³îíàëüíîãî àðõ³âíîãî ôîíäó, ÿê³
çáåð³ãàþòü ó äåðæàâíîìó àðõ³â³
ì³ñòà”,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”
äèðåêòîð äåðæàâíîãî àðõ³âó ì³ñ-
òà Êèºâà Â³ðà Êóï÷åíêî. “Âæå
âë³òêó ç³áðàëè 1705 ñâ³ä÷åíü. Ìè
ç’ÿñóâàëè, ùî íèí³ ó ìåæàõ ì³ñü-
êî¿ ñìóãè ðîçòàøîâàíî 34 êîëèø-
í³ íàñåëåí³ ïóíêòè, ÿê³ â 1932—
1933 ðîêàõ îòî÷óâàëè ì³ñòî”,—
ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê,
ÿêèé êóðóâàâ ðîáîòó íàóêîâö³â.

Êè¿âñüêèé òîì êíèãè ïðèóðî-
÷åíèé äî 75-õ ðîêîâèí Ãîëîäî-
ìîðó â Óêðà¿í³. Íàä íèì ïðàöþ-
âàëè ñ³ì äîêòîð³â íàóê. Î÷îëèâ
àâòîðñüêèé êîëåêòèâ êåð³âíèê
Öåíòðó äîñë³äæåííÿ ãåíîöèäó
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ïðîôåñîð

Âàñèëü Ìàðî÷êî. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, äî ö³º¿ ðîáîòè â³í äîëó÷èâñÿ
ëèøå òðè ì³ñÿö³ òîìó, íà ïðîõàí-
íÿ êè¿âñüêî¿ ìåð³¿. Â³í ïåðåêîíà-
íèé, ïðàöÿ íàä âèäàííÿì äóæå
ñêëàäíà, àëå òîãî âàðòà, áî êî-
æåí òîì — ñâ³ä÷åííÿ ïðî ãåíî-
öèä íàö³¿.

“Ëèøå íà òåðèòîð³¿ Êè¿âùèíè
â³ä ãîëîäó â 1933-ìó ïîòåðïàëî
3,5 ì³ëüéîíà ëþäåé, à çàãàëîì
öüîãî ëèõà çàçíàëè òåðèòîð³¿ ç íà-
ñåëåííÿì 22,4 ì³ëüéîíà. Íàñ ÷à-
ñîì çâèíóâà÷óþòü, áóö³ìòî ïðàã-
íåìî ðîçïîâ³ñòè ïðî ñòðàõ³òòÿ,
àëå æ òîä³ ñïðàâä³ áóëî æàõëèâî.
Ó àðõ³âàõ ìè äîñë³äèëè 2,5 òèñÿ-
÷³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ òèõ ðîê³â
çà çâèíóâà÷åííÿìè ó ëþäî¿äñòâ³.
Òàê çâàí³ ñïðàâè ïðî êàí³áàë³â
çáåð³ãàþòüñÿ â àðõ³âàõ Ì³í³ñòåð-
ñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ”,— ðîçïî-
â³â ³ñòîðèê “Õðåùàòèêó”.

Ïðî ìàñøòàáè ëèõà ñâ³ä÷àòü ³
çâ³òè çàêëàä³â òîðã³âë³. Ëþäè çäà-
âàëè çîëîò³ ðå÷³, ùîá êóïèòè ¿æó.
Æ³íî÷à çîëîòà ñåðåæêà âàæèòü
3—4 ãðàìè, à ó 1932-ìó áóëî çà-
ãîòîâëåíî ÷åðåç ñèñòåìó òîä³ø-
íüîãî “Òîðãñ³íó” 22 òîííè ïîáó-

òîâîãî çîëîòà. Ó 1933 ðîö³ âæå
ç³áðàëè 45 òîíí äîðîãîö³ííîãî
ìåòàëó.

Ï³äãîòîâêà êè¿âñüêîãî òîìó
Íàö³îíàëüíî¿ êíèãè ïàì’ÿò³
æåðòâ Ãîëîäîìîðó ñòàëà ìîæëè-
âîþ çàâäÿêè âèÿâëåíèì àðõ³âàì
ÐÀÃÑ³â. Éäåòüñÿ ïðî êíèãè ðå-
ºñòðàö³¿ ñìåðòåé, ÿê³ çáåð³ãàëèñÿ
â Äåðæàâíîìó àðõ³â³ ì³ñòà Êè-
ºâà. Îïðàöüîâàíî 80 òîì³â, öå
ìàéæå 40 òèñÿ÷ ïð³çâèù (ëþäè,
ÿê³ ïîìåðëè â 1932—1933 ðîêàõ
ó Êèºâ³). Àíàë³ç ñîö³àëüíîãî ïî-
õîäæåííÿ ïîìåðëèõ çàñâ³ä÷èâ:
ìàéæå 6 òèñÿ÷ ëþäåé ïîìåðëè
áåçïîñåðåäíüî â³ä ãîëîäó àáî íà-

ñë³äê³â òðèâàëîãî íåäî¿äàííÿ íà
òåðèòîð³¿ Êèºâà. Çàçâè÷àé öå áåç-
ïðèòóëüí³ ä³òè, òàê çâàí³ ï³äêèä-
í³, ÿêèõ ãîëîäí³ ñåëÿíêè çàëè-
øàëè íà òåðèòîð³¿ ÎÕÌÀÒÄÈÒó,
á³ëÿ Áåññàðàáñüêîãî ðèíêó òà â
³íøèõ ì³ñöÿõ, ñïîä³âàþ÷èñü, ùî
õòîñü ï³äáåðå. Àëå çàçâè÷àé ö³ ä³-
òè ïîìèðàëè â äèòÿ÷èõ êàðàíòè-
íàõ ÷è ³íøèõ ì³ñöÿõ. Òàêîæ ó
êíèç³ áóäå íàäðóêîâàíî êàðòó
Êèºâà 1932—1933 ðîê³â, íà ÿê³é
â³äòâîðÿòü òîãî÷àñíèé àäì³í³ñ-
òðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèé ðîçïî-
ä³ë. Êíèãà ì³ñòèòèìå òàêîæ ñïî-
ãàäè î÷åâèäö³â, ëèñòè êèÿí, ñòó-
äåíò³â äî òîãî÷àñíî¿ âëàäè ç ïðî-

õàííÿì äîïîìîãòè ¿ì òà ¿õí³ì
ð³äíèì.

Òèõ, õòî ïåðåæèâ ñòðàøíó òðà-
ãåä³þ, ñòîëèöÿ íå çàáóâàº. Çà äî-
ðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ì³ñüêà âëàäà íàäàñòü îäíîðàçîâó
àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó â
ñóì³ 200 ãðèâåíü ìåøêàíöÿì ñòî-
ëèö³, ÿê³ ïåðåæèëè Ãîëîäîìîð
1932—1933 ðîê³â òà äàëè ñâ³ä÷åí-
íÿ ùîäî ïîä³é, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç
íèì. Òàêèõ ó ñòîëèö³ 1793 îñîáè.
Ïåðåäáà÷åíî âèä³ëèòè Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ íà ö³ ïîòðåáè
ïîíàä 372 òèñÿ÷³ ãðèâåíü

Життєві сценарії тижня мають ар-
мічний підте ст, вінчаючи події остан-
ніх дев’яти місяців. Саме нині дове-
деться пожинати плоди вчин ів, зроб-
лених мин лом . Хороші чи по а-
ні — с діть самі й робіть свідомле-
ні виснов и. Зіт н вшись нині з при-
реченістю обставин, м жньо прий-
міть їх — адже це рез льтат вашо о
вибор , зроблено о раніше.

ОВНИ
Залежність від нав олишньо ооточен-

ня, інтересів і потреб партнерів тримає
вас ма ічних лещатах. Я що цей тя ар
тисне, не дає дихати, перетворює життя
зі свята в ошмар,штовхає до ями песи-
мізм , то слід ш ати шлях до світла ра-
зом із людьми близь ими вам по д х .
Об’єдн йтеся з тими, хто сповід є спо-
ріднені ідеали, дивиться на світ в одно-
м з вами напрям . Ш айте справжніх
др зів, саме за ними с м є ваше серце!
З одні?.. За ар’єр не переживайте, т т
ви під рилом (до інця ро ) Всевиш-
ньо о.

ТЕЛЬЦІ
Не відставайте від шлюбних (ділових)

с п тни ів, ро йте в но , переймаючи
найліпший досвід. Разом ви ори звер-
нете, а наодинці відстанете, втративши
шанси для облашт вання особисто о
життя, створення ф ндамент ділової
співпраці. Позб дьтеся ордині! Іна ше
вона зв’яже вам рила, я і потрібні для
професійно о зльот . Удос оналюйтеся,
не відволі айтеся на др орядні справи.
Успішна ар’єра— це доленосний мая ,

з певненістю р хайтеся йом наз стріч!
У ритичні моменти райте чесно, Бо
цьо о ро дар є м дрість і щастя.

БЛИЗНЮКИ
Не розслабляйтеся, б дьте напо ото-

ві, васмож ть знов , я мин лом , зра-
дити. Знайдіть собі сили пробачити і
спалити зло, щоб не спрово вати від-
повідь підст пний дар. Б дьте посл ж-
ливими, бла ородними.Робіть се з чис-
тоюсовістю, а порадиприймайтевід лю-
дей висо ої д ховної льт ри, з я ими
вас пов’яз ють спільні ідеали. Заб дьте
про помст . У робочом оле тиві честь
професійно о м ндира повинна б ти на
ма симальній висоті, бо це запор а
спішно о ар’єрно о і матеріально о
зростання.

РАКИ
Здатні розпалитивсерці “ба аття” від-

ч ттів, і том во ні самі ризи єте з о-
ріти. Вима айте е вівалентної взаємної
самовіддачі від партнерів. Їх посилають
цьо о ро небеса для створення сер-
йозних стос н ів. Спільне осподарство,
бізнес, д ховні інтереси плюс романтич-
на пристрасть ріплять ваш альянс,
зроблять йо о броню непробивною для
різних спо с. Дайте можливість с п т-
ни ам самореаліз ватися там, де вони
хоч ть.Нежалійтесвоїх енер оарсеналів,
вони бездонні. Тоді шанси дося ти спі-
х в житті зрост ть двічі.

ЛЕВИ
Я що зосереджені на домашніх т р-

ботах — це ч дово, лише не сильно за-

хоплюйтеся в пориві амбіцій за р ч ван-
ням айо . Рідні вас люблять, з радістю
підтрим ють чим мож ть, цін йте це! На
професійном олімпі нині відб ваються
фатальні події. Внести оре тиви, щось
змінити—вибезсилі. Змиріться.Вдалий
вихід — об’єднатися з валіфі ованими,
рамотними партнерами. Ваша сила
з ртованій діловій оманді, тоді нія і со-
ціальні ата лізми не страшні! А працю-
вати, я інь, вам не зви ати!

ДІВИ
Ви, ймовірно, б дете засм чені, бо

роз риються неприємні речі, про я і на-
віть не підозрювали, сприймаючибіле за
чорне, а, можливо, самі о ось одб рю-
вали, плели інтри и, розрахов ючи, що
все зійде з р . Але, на жаль, нічо о не-
має таємно о,щобне стало явним—це
за он Всесвіт . Зала одж йте інциденти
з роз аянням д ші й прощенням образ
обманщи ам. Ваше мета — ви он вати
с млінно взяті на себеморальні зобов’я-
зання, підтрим вати хороший мі ро лі-
мат тр довом оле тиві, ви он вати
завдання шефа швид о та я існо.

ТЕРЕЗИ
Піддавшись рошовій лихоманці, ри-

зи єте втратити др зів. Пам’ятайте про
честь, не заплям йте м ндир порядно о
бізнесмена. Розплач йтеся вчасно з по-
дат овою, по ашайте редити, віддайте
бор и, роші не повинні завадити діло-
вим стос н ам. Нині ви під лючені до
мо тніх фінансових пото ів, тож може-
те добрерозба атіти. Господарюйте ро-
з мно, не п с айте на вітер ні опій и.
Навіть бал вати подар н ами оханих,
задовольняти власні апризи потрібно
помір овано. Влаштов йте розважальні
феєрвер и, навчайтеся б ти фа іром на
святі життя змінімальнимиматеріальни-
ми втратами.Пам’ятайте: роші люблять
рах но !

СКОРПІОНИ
На порозі нових звершень, зробивши

ро вперед, не зад йте назад, а сміли-
войдіть перед!Змінароботинесепечать
приреченості, вам пора влитися в нов ді-
лов оманд (старавженевідповідаєни-
нішнім ритеріям зростання) і розпочати
співпрацю,зба ач ючидосвіднановійхви-
лі. Стос н и “діти-бать и” потрібно арди-
нально змінити. Займіться впоряд ван-
нямдомашньо о бла, спіхс проводж -
ватиме вас через рідних. Тож любіть і пі -
л йтеся про них, станьте справжніми др -
зями їм. Нія і переш оди не повинні розі-
рвати п повин енер етично о зв’яз з
домочадцями. Робота і рідне во нище —
однеціле,алепріоритетвсежта ипотріб-
но віддати т рботам про сім’ю.

СТРІЛЬЦІ
Зійдіть зі сцени за ліси. Тамшалена

мет шня, а цеш одить здоров’ю. Відпо-
чиньте, “позализ йте” д шевні рани, пе-
реосмисліть замин лийрі доп щені по-
мил и, зан ртеся в творчість. Енер ото-
н смін совий, зловживанняент зіазмом
за рож є хворобами. Не варто видряп -
ватися в ор , або ще ірше — ви орис-
тов вати чорний піар заради роз р ч -
вання імідж .Присл хайтесядоч жихд -
мо , порад. Б дьте обережними — нав-
оло се соти і шахраї. Нині вірити ні ом
не можна — с різь обман і л авство.
Остаточний вибір повинен б ти за вами,
ви сам собі пан і доро ов аз. Я що зд -
маєте заради торжества справедливості
ин ти не ідни ам правд в обличчя —
зробите собі ірше.

КОЗОРОГИ
Свар и через матеріальні бла а, на

шталт, чий внесо більший до сімейно-
о бюджет — доля бо их д хом. Б дь-
те вищими за це. Я що не повертають
бор и, незліться, товаші редитори ( ар-

мічні) через непередбачений збі обста-
виннемож тьрозплатитися. Утримайте-
ся від спо с зр йн вати зидр жби.Во-
ни святі і нія і олотнечі не повинні їх ро-
зірвати. Цьо о ро наповнити аманець
не важ о. Форт на працює на вас. Мо-
жетебратися заб дь-я справ і зароб-
ляти я інтеле т альною працею, та і
творчою мітливістю. На шлях спішної
самореалізації шла ба м від ритий!

ВОДОЛІЇ
Бійтеся давніх недоброзичливців, з

я ими он реєте. Вони мож ть зіпс ва-
ти нерви, нама аючись з хвало вас під-
сидіти на роботі. Або омпаньйони під-
с н ть свиню, вирішивши розірвати он-
тра т. Дипломатично лавір йте, сфера
ділової співпраці “замінована”, але вам,
с переч сьом , потрібно вийти пере-
можцем із с тич и. Сміливість, ініціатив-
ність, ріш чість впрос ванні власнихпла-
нів перед сім. Пам’ятайте: цьо о ро ви
основний ерманич, і ніхто не може по-
ставити хрест на ваших інтересах! У по-
др жніх пар— риза, далі нарізно чи ра-
зом — виріш вати вам.

РИБИ
Психоло ічна атмосфера в робочом

офісі дося не не ативно о апо ею, на ал
пристрастей, виб хнемин чий...Щобна-
слід иб лизмінімальнимивтратами,де-
лі атнопозбавляйтесяярмазобов’язань,
в я е вас запря ли, бо під цим тя арем
я творча особистість ви почнете де ра-
д вати. Втім, се може мин тися малою
“ ров’ю”, я що вчасно свідомите, що
вам потрібно робити став не на роші,
а на здоров’я і д шевний омфорт. Коли
добре оплач вана робота не приносить
задоволення, не айнопозбавтесявід неї.
Бо втратите наба ато більше. Уни айте
подр жніх с андалів, бо вони завдад ть
непоправних трат стос н ам
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 14 ïî 20 ëèñòîïàäà)

Êè¿â ïàì’ÿòàº
Äî 75-õ ðîêîâèí Ãîëîäîìîðó â ñòîëèö³ ï³äãîòóâàëè Êíèãó ïàì’ÿò³

До місь ої Кни и пам’яті потрапили імена всіх иян, що стали жертвами Голодомор

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Днями Київсь ій місь ій держадміністрації б де пре-
зентовано иївсь ий том Все раїнсь ої ни и пам'яті
за иблих від олод в 1932—1933 ро ах. Учора в місь-
ом архіві порядни и ни и п блічно підбили підс м-
и річної діяльності та передали зібрані матеріали до
архів на збері ання. До иївсь о о том війшли я
до менти столичних РАГСів, та і свідчення очевидців
тра едії. Тим, хто пережив Голодомор і не побоявся
роз азати про це на овцям, місь а влада вирішили
надати допомо з на оди 75-х ро овин еноцид .
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Правління�ВАТ�“ДБК�“Відрадний”

повідомляє�про�внесення�доповнень�до�поряд���денно�о

чер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства,�

я�і�відб�д�ться�28�листопада�2008�ро���о�10.00�

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Козелець�а,�б.�24,�

шляхом�доповнення�поряд���денно�о�питаннями�7-17�

та�о�о�зміст�:

Порядо��денний:

7. Про� внесення� змін� до�Стат�т�� Товариства� та� затвердження� йо�о� в� новій�

реда�ції.

8. Про�внесення�змін�до�вн�трішніх�положень�Товариства�та�затвердження� їх�в

новій�реда�ції.

9. Припинення� повноважень� та� від�ли�ання� Голови� та� членів� правління�

Товариства.

10. Обрання�Голови�та�членів�правління�Товариства.

11. Припинення� повноважень� та� від�ли�ання� членів� Спостережної� ради�

Товариства.

12. Обрання�членів�Спостережної�ради�Товариства.

13. Припинення�повноважень�та�від�ли�ання�членів�Ревізійної��омісії�Товариства.

14. Обрання�членів�Ревізійної��омісії�Товариства.

15. Про��часть�Товариства�в�інших�юридичних�особах.

16. Про���ладання�та�затвердження�правочинів�Товариства.

17. Про�створення�дочірніх�підприємств.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�

діяльності�Товариства,�тис.��рн.

Наймен�вання�

по�азни�а

Період

Звітний Попередній

Усьо�о�а�тивів 11606,4 6795,9

Основні�засоби 6855,7 4223,1

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 0 0

Запаси 1176,7 1730,0

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 1557,1 662,2

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 327,6 6,3

Нерозподілений�приб�то� -832,7 -1358,5

Власний��апітал 2796,7 2270,9

Стат�тний��апітал 966,0 966.0

Дов�остро�ові�зобов’язання 0 0

Поточні�зобов’язання 8779,6 4494,9

Чистий�приб�то��(збито�) 525,8 173,8

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 3863840 3863840

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом

період��(шт.)
0 0

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п

власних�а�цій�протя�ом�період�
0 0

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 108 102

ВІДКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО�

“ЕРДЕ�БАНК”
(Код�ЄДРПОУ�34817907)�

повідомляє,�що�За�альні�збори�А�ціонерів�відб�д�ться

29��р�дня�2008�ро���о�12.00�за�адресою:�04070,�місто�Київ,

в�лиця�П.�Са�айдачно�о/І�орівсь�а,�б�дино��10/5,�літера�А.

Порядо��денний:

1. Про�внесення�змін�до�Стат�т��Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“ЕРДЕ�БАНК”�з��ра-

х�ванням�рез�льтатів�розміщення.

2. Про�переобрання��олови�Ревізійної��омісії�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“ЕРДЕ

БАНК”.

3. Про�прийняття�“Положення�про�На�лядов��рад��Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“ЕРДЕ�БАНК”�в�новій�реда�ції.

З�матеріалами,�пов’язаними�з�питаннями�поряд���денно�о�за�альних�зборів�А�ціонерів,

можна�ознайомитись�щодня�з�9.00�до�18.00,��рім�вихідних,�свят�ових�та�неробочих�днів

за�адресою:�Київсь�а�область,�с.�Петропавлівсь�а�Борща�ів�а,�в�л.�Кришталева,�3.

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�29��р�дня�2008�ро���з�10.00�до�11.45�за�місцем

проведення� зборів.�Для� реєстрації� при� собі� необхідно�мати� паспорт� (�повноваженим

особам�—�паспорт�та�дор�чення�на��часть���зборах).�А�ціонери�мають�право�вносити

свої�пропозиції�до�запропоновано�о�поряд���денно�о�за�альних�зборів�А�ціонерів�надав-

ши�письмов��заяв��за�адресою:�Київсь�а�область,�с.�Петропавлівсь�а�Борща�ів�а,�в�л.

Кришталева,�3�не�пізніше�ніж�за�30�днів�до�дати�проведення�За�альних�зборів�А�ціонерів.

Я,��ромадянин�Кіпр��Еміліос�Хадживан�елі�(Emilios�Hadjivangeli),�цим�о�о-

лошенням�заявляю� і�підтвердж�ю,�що�я�не�підпис�вав�нія�их�до�оворів�від

імені��омпанії�“LODGEVINE�LIMITED”�(Респ�блі�а�Кіпр)�в�том��числі�а�ентсь�ий

до�овір�з��омпанією�ТОВ�“Ліоне�онсалтин��У�раїна”�(У�раїна,�01034,�м.�Київ,

в�л.�П�ш�інсь�а,�2-4/7,�оф.�19-20)�та�до�оворів�із�фізичними�особами-в�лад-

ни�ами�по�зал�ченню�від�них��оштів�від�імені��омпанії�“LODGEVINE�LIMITED”.

Компанія�ТОВ�“Ліоне�онсалтин��У�раїна”�в�особі�її��ерівництва�діє�на�свій

власний�розс�д.

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Коваля�Оле�а�Воло-

димировича� в� я�ості� відповідача� по

цивільній�справі�№2-2513/08�за�позовом

АКБ�“У�рсоцбан�”�до�Коваля�Оле�а�Во-

лодимировича�про�стя�нення�забор�ова-

ності� за�до�овором��редит�,� сл�хання

я�ої� відб�деться�о�9.00�20�листопада

2008�ро���в�залі�№�5�с�дово�о�засідан-

ня�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Пол�овни�а�Потєхіна,� 14-А.�У�разі

неяв�и�справа�роз�лядатиметься�за�йо-

�о�відс�тності.�С�ддя�—�Маз�ри��О.Ф.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�відповідача�—�Войтен�а�Сер�ія�Ле-

онідовича,�місце�проживання:�м.�Київ,�в�л.�Си-

мирен�а,� 7,� �в.� 145,� для� �часті� в� цивільній

справі�за�позовом�фізичної�особи-підприємця

Перепечен�а�Валентина�Петровича�до�Войтен-

�а�Сер�ія�Леонідовича�про�розірвання�тр�до-

во�о�до�овор�.

С�дове� засідання� відб�деться� 21.11.2008

ро��� о� 8.30� за� адресою:� м.� Київ,� в�л.�Жи-

лянсь�а,�142,��аб.�22.�С�ддя�Ш�м�Л.М.

У�разі�неяв�и�відповідача�Войтен�а�Сер�ія

Леонідовича�до�с�д��без�поважних�причин�або

�� разі� неповідомлення� про� причини� неяв�и,

справа�б�де�роз�лядатись�за�йо�о�відс�тності.

С�ддя�Л.М.�Ш�м.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає� позивача� Злен�о� Н.О.,� місце

реєстрації:�м.�Київ,�в�л.�Ольжича,�9,��в.�23,

Злен�о�О.В.,�місце�реєстрації:�м.�Київ,�в�л

Са�са�ансь�о�о,� 60-А,� �в.� 11,� в� с�дове

засідання� на� 26.11.2008� р.� на� 14.00� �

справі� за� позовом�Злен�о�Н.О.,� Злен�о

О.В.�до�Голосіївсь�ої���м.�Києві�державної

адміністрації,�Сидорен�о�В.В.,�Сидорен�о

Т.В.,� Горішний� О.А.� про� визнання

недійсним�розпорядження�та�ордер��про

приватизацію.

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

14-А,��аб.�24.

С�ддя�В.А.�Неж�ра

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Удод�Бо�дана�Ва-

лентиновича�в�я�ості�відповідача�в�с�-

дове�засідання�по�цивільній�справі�за

позовом�Удод�О.А.�до�Удод�Б.В.�про

розірвання�шлюб�,�що�відб�деться�в

приміщенні� с�д�� за� адресою:� 03127,

м. Київ,� в�л.� Пол�овни�а� Потєхіна,�

14-а,��аб.�1.�—�26.11.2008�р.�о�14.00.

В�разі�вашої�неяв�и�на�в�азане�с�до-

ве�засідання,�с�д�роз�лядатиме�справ�

без�вашої��часті.

С�ддя�Іванен�о�Ю.Г.

Я�отинсь�ий�районний�с�д�повідом-

ляє,�що�о�9.30�24�листопада�2008�ро��

відб�деться�роз�ляд�цивільної�справи�за

позовом�Коноплян�о�Юрія�Івановича�до

Паса��Віти�Василівни� про� с�ас�вання

Державно�о�а�т��про�право�власності�на

земельн�� ділян��� та� визнання� права

власності.

Разом� з� тим�Я�отинсь�ий� районний

с�д� повідомляє,�що� в� разі� відс�тності

відповідача�Паса��Віти�Василівни�спра-

в��б�де�роз�лян�то�за�її�відс�тності�з�по-

дальшим� винесенням� про� даній� справі

заочно�о�рішення.

С�ддя�Л.І.�Литвин

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє�Хохлова�Дмитра�Во-

лодимировича,�я�ий�проживає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ч�дновсь�о�о,�2-А,

�в.�27,�що�21�листопада�об�11.00�Дніпровсь�им�районним�с�дом�м.�Києва�за

адресою:�м.�Київ� ,�в�л.�Сер�ієн�а,�3� ,� �аб.�40,�б�де�роз�лядатися�цивільна

справа�за�позовом�ВАТ�“А�ціонерної�страхової��омпанії�“Енер�ополіс”�до�Хох-

лова�Дмитра�Володимировича,�3-тя�особа:�ВАТ�“Страхова��омпанія�“ПЗУ�У�-

раїна”�про�відш�од�вання�майнової�ш�оди�в�поряд���ре�рес�.

Хохлов�Дмитро�Володимирович�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�в�я�ості

відповідача.

У� випад��� неяв�и� в� с�дове� засідання,� справа� б�де� роз�лян�та� �� йо�о

відс�тність.

С�ддя�О.В.�Бірса

Дарниць�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�повідомляє,�що�сл�хання�справи�за

позовом�Л��’янч���Василя�Федоровича

до�ЗАТ�СК�“ВІП-Стандарт”�про�відш�о-

д�вання�майнової� та�моральної�ш�оди

відб�деться�24.11.2008�ро��� о� 12.30� в

приміщенні�Дарниць�о�о�районно�о�с�-

д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л. За-

слонова,�18,��аб.�№�145.

С�ддя�С.М.�С�хомлінов

Деснянсь�ий�райс�д�м.�Києва�(пр-т�Мая-

�овсь�о�о,� 5-в)� ви�ли�ає�в� с�дове� засідання

28.11.08�р.�о�12.00,��аб.�11�відповідача�Корніло-

ва�К.В.�по�справі�за�позовом�Хомен�о�С.І.�до

Корнілова�К.В.�про�стя�нення�бор��.

С�ддя�А.М.�Андрієн�о

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає� відповідача

Ярошовича� Андрія� Мироновича,

місце� проживання� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Ломоносова,�8,��в.�34

в�с�дове�засідання�на�05.12.2008�р.

на�11.00���справі�за�позовом�ВАТ

“Бан��Фінанси�та�Кредит”�до�Яро-

шовича� Андрія� Мироновича� про

стя�нення�забор�ованості�та�звер-

нення�застави�на�майно.

Адреса� с�д�:� м.� Київ,� в�л.

П. Потєхіна,�14-А,��аб.�24.

С�ддя�В.А.�Неж�ра

Печерсь�ий� районний� с�д

м. Києва� повідомляє� про� день,

час�та�місце�с�дово�о�засідання��

справі� за� позовом� За�рито�о

а�ціонерно�о�товариства�“Кредит

Європа�Бан�”�до�Гош�о�Людмили

Юріївни,� Б�діловсь�ої� Олени� Ро-

манівни�про�стя�нення�забор�ова-

ності�за��редитним�до�овором,�в

поряд��,� передбаченом�� ЦПК

У�раїни,�я�е�призначено�на�25�ли-

стопада�2008�ро���о�17.20�за�ад-

ресою:�м. Київ-01010,�в�л.�М. Гай-

цана,�4,� �аб. 403� (�олов�ючий�—

с�ддя�К�зьмен�о�В.В.).

Довід�и�за�телефоном�(044)�455-97-36.

хрещатик

Передплатні�ціни�(з�серпня)

на�місяць�—� 5��рн.�29��оп.

на�2�місяця�—� 10��рн.�78��оп.

на�3�місяця�— 15��рн.�52��оп.

на�4�місяця�— 20��рн.�56��оп.

на�5�місяців�— 25��рн.�30��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ПН,�ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)

З�достав�ою��азети���поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 19��рн.�92��оп.

на�2�місяця�—� 40��рн.�04��оп.

на�3�місяця�— 59��рн.�41��оп.

на�4�місяця�— 79��рн.�08��оп.

на�5�місяців�— 98��рн.�45��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)
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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 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 3012
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Ірина ШИНКАРУК, засл жена
артист а У раїни:
— Я любила починати рано зі

с лян и джерельної води. Але її не
завжди привож , том почала пити
посріблен вод . Нама аюся відмов-
лятися від ави, бо д же люблю її,
особливо ав розчинн чи заварн
з моло ом. Том , я що п’ю вранці,
вдень відмовляюся. А заварн ав
вдень, оли потрібно серйозно спі-
вати чи робити запис ст дії, не п’ю.
Мені в дитинстві с азали, що не
можна, ос іль и дрібні зернят а мо-
ж ть залишитися.

О сана ГУТЦАЙТ, телеве-
д ча:
— Зран д же люблю ав з

моло ом. Але, ос іль и б ває лінь
її заварювати, частіше п’ю зеле-
ний чай з жасмином. До слова, не-
щодавно чолові привіз дивовиж-
ний зелений чай із Пе іна, я вже
іль а днів насолодж юся йо о
сма ом.

І ор ЛІХУТА, продюсер:
— С лян теплої води. Потім їм

вівсян чи речан аш , а опісля
вже ав . Це я спосіб життя!

ß ëþáëþ ïèòè âðàíö³:

Гри орій ГЕРМАН, телевед чий:
— “Травіата” і “Аїда”. Д же люблю Верді — це і раси-

ва м зи а, і ба атство сценічної постанов и. В опері по-
єдн ється висо е мистецтво омпозитора та ви онавців.
Верді я люблю за масштабність, а Ва нер значно с лад-
ніший, йо о тяж о сприймати повністю, том сл хаю рив-
ами. Він занадто мон ментальний. Я давно мрію поб -
вати театрі в Баварії, спор дженом Ва нером.

Борис БЕСПАЛИЙ, народний деп тат V с ли-
ання:
— Опер люблю, але не є меломаном. Вона не є за-

собом від стресово о розвантаження. Я не з тих, хто
повторно ходить на о ремі постанов и. С оріше, мені
подобається не жанр, а рівень ви онання. Сво о час

б вав оперних театрах Львова, Одеси, Сан т-Петер-
б р а, Мос ви, Берліна, Лондона.

Лариса КЛЮШКІНА, х дожни :
— “Л с нчи ”, я ом мені подобаються і арії, й

м зи а. Я люблю опери, оперети і просто спе та лі.
Але в оперних театрах У раїни ( Львові, Одесі) ще не
довелося поб вати.

Андрій БЛАГУН, часни рт “Тарта ”:
— З оперет я люблю “Сильвію”. А ось оперний те-

атр майже не ходж — немає час . Колись, ще ш о-
лі, дивився “Запорожець за Д наєм” і б в ражений!
Для за ально о розвит оперне мистецтво — д же
добре!

Âàøà óëþáëåíà îïåðà?

Êèÿíè ï’þòü 
çðàíêó ÷àé, 
ÿê ó Ëîíäîí³
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Âèñîêå ìèñòåöòâî —
â ìàñè ³ çà êîðäîí
Ñåðã³é Ïðîñêóðíÿ ñòâîðèâ íîâèé 
ïðîåêò çàäëÿ ³íòåãðàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà
ó ñâ³òîâèé êîíòåêñò
Àíäð³é ÌÅÐÕÅËÜ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У льт рних олах Києва
Сер ія Прос рню вважа-
ють мистець им явищем.
Протя ом двох десят ів
ро ів режисер за освітою
енер є неординарні і
в рай важливі ідеї. Йо о
чні фестивальні прое -

ти, я -от "Вивих", "Гранди
мистецтв", "Бієналє а т -
ально о мистецтва" та ба-
ато інших, стали ва о-
мим внес ом розвито
льт рної інд стрії У ра-

їни. Віднедавна пан Сер-
ій створив ТОВ "Прос р-
ня-прода шн". Та назв
нес ромно пояснює тим,
що йо о олишні прое ти
вже стали міфом, а
ім’я — брендом.

Ïðîñêóðíÿ — ³í³ö³àòîð ³ ïðî-
äþñåð Ì³æíàðîäíîãî îïåðíîãî
ïðîåêòó. Ñòàðò éîìó äàëà íåäàâ-
íÿ í³äåðëàíäñüêî-óêðà¿íñüêà ïî-
ñòàíîâêà “Êàðìåí” Æîðæà Á³çå —
ìåãà-³äåÿ, ùî º ñï³ëüíèì ïðîäóê-
òîì ÒÎÂ “Ïðîñêóðíÿ-ïðîäàêøí”
òà Ì³æíàðîäíî¿ ôóíäàö³¿ îïåðíèõ
ïîñòàíîâîê, â ÿêó âõîäÿòü äèðåê-
òîðè é ³ìïðåñàð³î â³äîìèõ òåàòð³â
Áåëüã³¿ é Í³äåðëàíä³â. Ôóíäàö³ÿ º
ö³ë³ñíîþ ãàñòðîëüíîþ ìåðåæåþ,
äå ñï³âïðàöþþòü âèäàòí³ ðåæèñå-
ðè, ñöåíîãðàôè, õóäîæíèêè, ñî-
ë³ñòè. Ãîëîâíà ìåòà ïðîåêòó —
ïîïóëÿðèçàö³ÿ (çîêðåìà ñåðåä ìî-
ëîä³) âèñîêèõ çðàçê³â îïåðíîãî ³
áàëåòíîãî ìèñòåöòâà.

Ñïåêòàêëü “Êàðìåí” ñòâîðåíî
çà äóæå êîðîòêèé òåðì³í çàâäÿêè
çóñèëëÿì í³äåðëàíäñüêèõ ïîñòà-
íîâíèê³â òà âîêàë³ñò³â ç³ Øâåé-
öàð³¿, Í³ìå÷÷èíè, Ïîëüù³ é
Óêðà¿íè. Áàçîþ äëÿ ðåïåòèö³é
ñòàâ Êè¿âñüêèé ìóí³öèïàëüíèé
àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðè ³ áàëå-
òó äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà.

— Óêðà¿íà íà ïîñòàíîâêó “Êàð-
ìåí” íå âèòðàòèëà æîäíî¿ êîï³é-
êè. Êîøòè âèä³ëÿëè Ì³æíàðîäíà
ôóíäàö³ÿ òà ÒÎÂ “Ïðîñêóðíÿ-
ïðîäàêøí”,— ç³çíàºòüñÿ ïàí Ñåð-
ã³é.— Àëå â ìàéáóòíüîìó ìè ïå-
ðåäáà÷àºìî ñï³âïðàöþâàòè ç ô³-
íàíñîâèìè ïàðòíåðàìè. Íà ö³é
ñòàðòîâ³é ïîçèö³¿ ñïîä³âàºìîñÿ,
ùî íàøå Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè

³ òóðèçìó ï³äïèøå ç ôóíäàö³ºþ
ïðîòîêîëè íàì³ð³â, ³ ìè ðîçïî÷-
íåìî ïëàíóâàííÿ ñòðàòåã³÷íî¿ ðî-
áîòè.

Íà ñüîãîäí³ âèñòàâó âæå ïî-
áà÷èëè ãëÿäà÷³ â 24 ì³ñòàõ Í³-
äåðëàíä³â. Î÷³êóºòüñÿ, ùî “Êàð-
ìåí” óâ³éäå äî ðåïåðòóàðó Êè-
¿âñüêîãî ìóí³öèïàëüíîãî ìóçè÷-
íîãî òåàòðó
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Я люблю пити вранці:

6

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-

òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +7...+12°Ñ, âíî÷³ 0...+6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +14°Ñ;
íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè
+9...+11°Ñ, âíî÷³ —3...—5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè 0...+2°Ñ,
âíî÷³ — 2...—4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+9°Ñ, âíî÷³
0...+2°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Упродовж двох десят ів ро ів Сер ій Прос рня енер є неординарні і в рай
важливі льт рні ідеї

1. ×àé — 34 %
2. Êàâó — 23 %
3. Êåô³ð — 17 %
4. “Àïåðèòèâ” — 10 %
5. Ñîëîäêó âîäó — 6 %
6. Íå ñí³äàþ âçàãàë³ — 5 %


