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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé îãîëîñèâ
íîâó åïîõó äëÿ Óêðà¿íè
²íîçåìí³ ïîñëè â³äçíà÷èëè àíòèêðèçîâ³ ìåòîäè ì³ñüêî¿ âëàäè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора мер Леонід Черновець ий з стрівся з
оловами дипломатичних місій, а редитова-
них в У раїні. Місь ий олова заявив, що
раїнсь а столиця завжди від рита до між-

народної співпраці я політичній, та і в
е ономічній сфері. Пан Черновець ий додав,
що в період ризових явищ, отрі сьо одні
зачепили й У раїн , столична влада знахо-
дить ефе тивні шляхи їх подолання. Мер пе-
ре онаний, що досвід Києва вирішенні цьо-
о важливо о питання мож ть застос вати на
території всієї раїни, і це стане почат ом
відродження нашої держави.

Ãîëîâè äèïëîìàòè÷íèõ ì³ñ³é, àêðåäèòîâàíèõ â Óêðà¿í³,
ó÷îðà ç³áðàëèñÿ â ìåð³¿. Ñâîãî ÷àñó á³ëüø³ñòü ïðåäñòàâ-
íèê³â ³íîçåìíèõ äåðæàâ ìàëè íàãîäó ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç
Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì ç ïðèâîäó âèä³ëåííÿ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ ¿õíüîãî ïðåäñòàâíèöòâà ÷è íàì³ð³â ïðî ñï³â-

ïðàöþ â åêîíîì³÷í³é, êóëüòóðí³é ñôåðàõ. Íàðàç³ æ ïîíàä
20 äèïëîìàò³â çàâ³òàëè íà Õðåùàòèê, 36, àáè ïðèâ³òàòè
ì³ñüêîãî ãîëîâó ç äíåì íàðîäæåííÿ.

Ó ñâÿòêîâîìó çâåðíåíí³ äóàéºí äèïëîìàòè÷íîãî êîð-
ïóñó Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Ðîñ³éñüêî¿ Ôå-
äåðàö³¿ â Óêðà¿í³ Â³êòîð ×åðíîìèðä³í â³ä ³ìåí³ êîëåã çà-
çíà÷èâ, ùî âñ³ âîíè çíàþòü Êè¿â, ëþáëÿòü öå ì³ñòî, ïå-
ðåæèâàþòü çà íüîãî ³ ââàæàþòü, ùî êåðóâàòè òàêîþ ñòî-
ëèöåþ äîâîë³ íåëåãêî. “ßêùî ðàí³øå Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî çíàëè ò³ëüêè â Êèºâ³, òî çàâäÿêè êîíòàêòàì ³ç çàðó-
á³æíèìè ïîñëàìè äîáðå çíàòèìóòü ³ â óñüîìó ñâ³ò³”,— çà-
ïåâíèâ ðîñ³éñüêèé ïîñîë. Â³ä ³ìåí³ äèïêîðïóñó, àêðåäè-
òîâàíîãî â óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³, â³í ïîäàðóâàâ ³ìåíèííè-
êîâ³ êàðòèíó ³ç çîáðàæåííÿì ïàì’ÿòíèêà Áîãäàíó Õìåëü-
íèöüêîìó òà Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿.

Ó â³äïîâ³äü ïîâàæíèì ãîñòÿì Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çà-
ÿâèâ, ùî ì³ñüêà âëàäà çàâæäè â³äêðèòà äî ì³æíàðîäíî¿
ñï³âïðàö³ ÿê ó ïîë³òè÷í³é, òàê ³ â åêîíîì³÷í³é ñôåð³.

“ßê ìåð ñòîëèö³ Óêðà¿íè õî÷ó âèñëîâèòè ïîäÿêó çà òå,
ùî íà ì³æíàðîäí³é àðåí³ Êè¿â ðîçö³íþþòü ÿê íàä³éíîãî
òà ïåðñïåêòèâíîãî ïàðòíåðà. Òàêîæ õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî
â Óêðà¿í³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ íîâà åïîõà. Öå åïîõà îíîâëåí-
íÿ ³ ðîçâèòêó: îíîâëåííÿ âëàäè òà ðîçâèòêó íîâèõ åêî-
íîì³÷íèõ ð³øåíü”,— ñêàçàâ â³í.

Ì³ñüêèé ãîëîâà çàóâàæèâ, ùî â ïåð³îä êðèçîâèõ ÿâèù,
êîòð³ ñüîãîäí³ çà÷åïèëè é Óêðà¿íó, â Êèºâ³ ì³ñüêà âëàäà
çíàõîäèòü åôåêòèâí³ øëÿõè ¿õ ïîäîëàííÿ.

“Ìè ïðîäåìîíñòðóâàëè, ùî åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîì çíà÷íî ïîëåãøóº íàñë³äêè êðèçè â ñòîëèö³. Íà òë³ ïî-
ë³òè÷íèõ ïðîòèñòîÿíü ó âèùèõ åøåëîíàõ âëàäè Êè¿â äå-
ìîíñòðóº ºäí³ñòü ³ óì³ííÿ ïðîòèñòîÿòè êðèç³. Äîñâ³ä ñòî-
ëèö³ Óêðà¿íè ç ïîäîëàííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ìè ãîòîâ³
çàñòîñóâàòè íà òåðèòîð³¿ âñ³º¿ êðà¿íè, ³ öå ñòàíå ïî÷àòêîì
â³äðîäæåííÿ íàøî¿ äåðæàâè”,— äîäàâ ïàí ×åðíîâåöüêèé.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà çàçíà÷èâ, ùî éîãî ïîë³òè÷-
íà ñèëà êåðóºòüñÿ çàãàëüíîëþäñüêèìè òà äåìîêðàòè÷íè-
ìè ö³ííîñòÿìè.

“Ïîë³òèêà — öå ïåðåäóñ³ì ñëóæ³ííÿ ëþäÿì, âì³ííÿ
ïðàöþâàòè íàä ïîë³ïøåííÿì ¿õíüîãî æèòòÿ. Êè¿âñüêà âëà-
äà çîñåðåäèëà ñâî¿ çóñèëëÿ ñàìå íà öüîìó — â³ä çàáåçïå-
÷åííÿ ðîáî÷èìè ì³ñöÿìè òà ã³äíîþ çàðîá³òíîþ ïëàòîþ
äî ðîçâèòêó ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Óæå ï³ñëÿ îô³ö³éíî¿ çóñòð³÷³ ìåð ïîä³ëèâñÿ ç æóðíàë³ñòà-
ìè, ùî âñ³ ïîäàðóíêè, îòðèìàí³ â äåíü ñâîãî íàðîäæåííÿ,
â³í ïåðåäàñòü ó ìóçåé ÊÌÄÀ. Íàéäîðîæ÷èìè ³ íàéö³íí³-
øèìè ç íèõ ìåð íàçâàâ ïðèâ³òàííÿ äðóæèíè Àë³íè òà ïî-
ö³ëóíîê îíóêè
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Ä³ëÿíêè òóíåëþ ì³æ ìàéáóòí³ìè ñòàíö³ÿìè
ìåòðî “Ëèá³äñüêà” òà “Âàñèëüê³âñüêà” íàðåø-
ò³ ç’ºäíàëè. Äâîð³÷íå áóä³âíèöòâî òóíåëþ çà-
âåðøèëîñÿ, ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê ÂÀÒ “Êè-
¿âìåòðîáóä” Âîëîäèìèð Ïåòðåíêî. Ñêîðîòè-
òè òåðì³í ñïîðóäæåííÿ îá’ºêòà ç 5 — 6 ðîê³â
äî äâîõ áóä³âåëüíèêàì âäàëîñÿ çàâäÿêè âèêî-
ðèñòàííþ í³ìåöüêîãî òóíåëåïðîõ³äíèöüêîãî
êîìïëåêñó. Ïàí Ïåòðåíêî òàêîæ çàïåâíèâ,
ùî ó áåðåçí³ âñ³ òðè ñòàíö³¿ — “Äåì³¿âñüêó”,
“Ãîëîñ³¿âñüêó” òà “Âàñèëüê³âñüêó” çäàäóòü â
åêñïëóàòàö³þ. Íàãàäàºìî, ùî ïðîãðàìîþ ï³ä-
ãîòîâêè Êèºâà äî ªâðî-2012 ïåðåäáà÷åíî áó-
ä³âíèöòâî ùå ïðèáëèçíî 20 ñòàíö³é, çîêðåìà
íîâî¿ ë³í³¿ íà æèòëîâèé ìàñèâ Òðîºùèíà

Òðàíñïîðò äëÿ ìåäèê³â 
áóäå áåçïëàòíèì

Ð³÷í³ ïðî¿çí³ êâèòêè íà âñ³ âèäè òðàíñïîð-
òó âèä³ëèòü ì³ñüêà âëàäà äëÿ 3,5 òèñÿ÷³ ïåä³-
àòð³â, ä³ëüíè÷íèõ ë³êàð³â, ôòèç³àòð³â òà ìåäè÷-
íèõ ñåñòåð. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Âîíà äîäàëà,
ùî îäåðæàòü ïðî¿çí³ ö³ êàòåãîð³¿ ìåäèê³â áåç-
ïëàòíî. Ðåøòà ë³êàð³â, ÿê ³ âñ³ ïðàö³âíèêè ñî-
ö³àëüíî¿ ñôåðè, çìîæóòü ïðèäáàòè ïðî¿çí³ â
ðîçñòðî÷êó íà ï³âðîêó àáî íà òðè ì³ñÿö³. Íà-
ãàäàºìî, ùî òàðèôè íà ïðî¿çä ó ñòîëè÷íîìó
òðàíñïîðò³ çì³íèëèñÿ 4 ëèñòîïàäà. Îäíàê ó
ð³÷íèõ ïðî¿çíèõ êâèòêàõ ïåðåâ³çíèêè çàëèøè-
ëè êîëèøíþ âàðò³ñòü ïî¿çäêè ó 50 êîï³éîê

Àíîíñ
У четвер, 27 листопада, о 13.00 заст пни

олови Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції Ірена Кільчиць а візьме часть в інтернет-
онференції на сайті азети “Хрещати ”. Дізна-
тися, я далі місті розвиватим ться медици-
на, пар вання, тор івля, сфера захист тварин
можна, поставивши запитання за посиланням
http://kreschatic. kievua/chat.

Çà íåâèäà÷ó çàðïëàòè
ïðèòÿãíóòü äî êðèì³íàëó

Ô³íàíñîâà êðèçà, áåçïåðå÷-
íî, çà÷åïèëà áàãàòüîõ. ×èìàëî
ïðàö³âíèê³â çâ³ëüíÿþòü ç ðîáî-
òè, à âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ïðàöþ-
þ÷èì íå âèïëà÷óþòü çàðïëàòó.
Ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà çàõèñ-
òèòè êèÿí, ÿê³ ïðîäîâæóþòü
ïðàöþâàòè, àëå íå îòðèìóþòü
çàðîá³òêó, “áî êðèçà”.

Ç ìèíóëîãî òèæíÿ Ãîëîâíå

óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³
ðîçïî÷àëî àêòèâíó ïåðåâ³ðêó
ï³äïðèºìñòâ, äå çàô³êñîâàíî çà-
áîðãîâàí³ñòü ³ç çàïëàòè. Ó òèõ
âèïàäêàõ, êîëè ô³ðìà íå ïëà-
òèòü ðîá³òíèêàì, àëå àêòèâíî
ïðîäîâæóº á³çíåñ-ä³ÿëüí³ñòü,
êåð³âíèê³â ïðèòÿãàòèìóòü äî
â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïðè÷îìó íà-
â³òü êðèì³íàëüíî¿.

Ïåðøèì îá’ºêòîì ïåðåâ³ð-
êè ñòàëà ô³ðìà “Ìîíà”, ùî íà
âóëèö³ Áîæåíêà, 8. Ï³äïðèºì-
ñòâî çàéìàºòüñÿ âèãîòîâëåí-
íÿì òåêñòèëüíèõ âèðîá³â. Ïî-
ðÿä ³ç âèðîáíè÷èìè ïðèì³-
ùåííÿìè çíàõîäèòüñÿ ô³ðìî-
âèé ìàãàçèí. Ïðîäàþòü ó íüî-
ìó ïîäóøêè, ïóõîâ³ êîâäðè òà
³íø³ ïðåäìåòè ïîáóòó. Òà ïî-
ïðè òàê áè ìîâèòè ñåçîí òîð-
ã³âë³, ç âåðåñíÿ íà ï³äïðèºì-
ñòâ³ ïðàö³âíèêàì íå âèïëàòè-
ëè ãðîøåé.

ßê ðîçïîâ³â ãîëîâíèé ñïå-
ö³àë³ñò ÃÓ ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³
ÊÌÄÀ Þð³é Áîòâèíêî, 75
ïðàö³âíèê³â íå îäåðæàëè ïî-
íàä 100 òèñ. ãðí. Ï³ñëÿ çâåð-
íåííÿ ïåðåâ³ðÿþ÷èõ â³ä óïðàâ-
ë³ííÿ, êåð³âíèê çîáîâ’ÿçàâñÿ ç
ëþäüìè ðîçðàõóâàòèñÿ. Ïðîòå
ó æîâòí³ ëþäÿì òàê ³ íå ñïëà-
òèëè çàðïëàòíþ.

Êîëè ïðåäñòàâíèêè óïðàâ-
ë³ííÿ ïðèéøëè ïîäèâèòèñÿ,
ùî ³ç áóõãàëòåð³ºþ “Ìîíè”, ¿õ
íå ïóñòèëè é íà ïîð³ã. “Áóëà
âêàç³âêà, ùîá í³êîãî íå ïóñêà-
òè”,— ïîÿñíèâ îõîðîíåöü ³
íàãëóõî çà÷èíèâ äâåð³.

Îäíàê çà äàíèìè, ÿê³ íàäàâ
óïðàâë³ííþ ñàì êåð³âíèê
“Ìîíè” Âîëîäèìèð Ìîíòüºâ,
çà òðåò³é êâàðòàë ï³äïðèºìñòâî
âèòðàòèëî 1,6 ìëí ãðí. Òîáòî
ìàòåð³àëè äëÿ âèðîáíèöòâà çà-
êóïîâóþòü, àëå çàðïëàòó ëþ-
äÿì íå âèïëà÷óþòü.

Ó òàêèõ âèïàäêàõ êåð³âíèö-
òâó çàãðîæóº àäì³í³ñòðàòèâíå
ïîêàðàííÿ, à, ìîæëèâî, é
êðèì³íàëüíå, ÿêùî ñèòóàö³ÿ
çà òðè ì³ñÿö³ íå çì³íèòüñÿ.

“Ìè âæå íå âïåðøå ïðè-
õîäèìî íà öå ï³äïðèºìñòâî.
Áà÷èòå, çóñòð³÷àþòü íå íàäòî
ãîñòèííî. Ùî æ, ñêëàäåìî
ïðîòîêîë ïðî íåäîïóùåííÿ,
çíîâó çâåðíåìîñÿ äî ïðîêó-
ðàòóðè”,— êàæå ãîëîâíèé
ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðàö³ Ãî-
ëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ Âàëåíòèíà
Æåìà.

Ó÷îðà òàêà ïåðåâ³ðêà â³äáó-
ëàñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ “Çàâîä
410 öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿”. Íà-
÷àëüíèê ÃÓ ïðàö³ òà çàéíÿòî-
ñò³ Òåòÿíà Êèñåëüîâà êàæå,
ùî òàê³ îá’¿çäè ïî÷àñò³øàþòü,
àáè êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâ íå
çàëèøàëè ïðàö³âíèê³â áåç
ïëàòí³, ïîÿñíþþ÷è öå êðè-
çîþ. Âîäíî÷àñ ïàí³ Êèñåëüî-
âà â³äçíà÷èëà, ùî íàðàç³ ñïîñ-
òåð³ãàºòüñÿ çìåíøåííÿ çàáîð-
ãîâàíîñò³ çàðïëàòí³ â Êèºâ³.
Çà îñòàíí³é ì³ñÿöü çàáîðãî-
âàí³ñòü çìåíøèëàñÿ íà 4 ìëí
ãðí ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì
ðîêîì. Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ
áîðã ñòàíîâèâ 27 ìëí ãðí. Öå
âñüîãî 0,7 % â³ä çàãàëüíîãî
ôîíäó çàðïëàòè ³ íàéíèæ÷èé
ïîêàçíèê â Óêðà¿í³. Ó Äî-
íåöüê³é òà Õàðê³âñüê³é îáëàñ-
òÿõ â³í ñòàíîâèòü 7 %, ó Ëó-
ãàíñüê³é — 9,2 %

Ó çàêëàä³ äîïîìàãàþòü ìàéáóòí³ì ìàòå-
ðÿì, ó ÿêèõ âèíèêëè òðóäíîù³ ç âàã³òí³ñ-
òþ, òà áåçä³òíèì ñ³ì’ÿì. Çà ð³ê ó Öåíòð³
øëÿõîì øòó÷íîãî çàïë³äíåííÿ íàðîäèëî-
ñÿ âæå âîñüìåðî ìàëþê³â. Äîïîìîãó êè-
ÿíàì ìåäèêè íàäàþòü áåçïëàòíî. Ïàí³
Ê³ëü÷èöüêà çàïåâíèëà, ùî, íåçâàæàþ÷è íà
êðèçó, ñë³äêóâàòèìå çà ÿê³ñòþ ìåäè÷íèõ
ïîñëóã.  

Ó äåíü âèõîäó ç äåêðåòíî¿ â³äïóñòêè çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà
çíîâó ïîòðàïèëà äî ïîëîãîâîãî áóäèíêó.
Ùîïðàâäà, öüîãî ðàçó ï³ä ÷àñ ðîáî÷îãî â³-
çèòó. ßê çàçíà÷èëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà, âîíà é
äàë³ êóðèðóâàòèìå ñôåðó ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Ðàçîì ³ç íà÷àëüíèêîì ÃÓ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Ëþäìè-
ëîþ Êà÷óðîâîþ çàñòóïíèöÿ ìåðà âèð³øè-
ëà ïåðåâ³ðèòè ðîáîòó ì³ñüêèõ ìåäè÷íèõ çà-
êëàä³â. Â³äòàê íà âåñü òèæäåíü çàïëàíóâà-
ëè îá’¿çäè. Ïîáóâàëè â ñòîëè÷í³é ïñèõîíå-
âðîëîã³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 2, ùî ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³, ³ ó ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàð-
í³ ì³ñüêî¿ äîïîìîãè, ùî ó Äåñíÿíñüêîìó.

Ïåðøèì æå îá’ºêòîì ïåðåâ³ðêè ñòàâ
ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹ 4, ùî íà
Îáîëîí³. Ð³ê òîìó ð³øåííÿì Êè¿âðàäè íà
éîãî áàç³ áóëî ñòâîðåíî Öåíòð ðåïðîäóê-
òèâíî¿ òà ïåðèíàòàëüíî¿ ìåäèöèíè. Ó öüî-
ìó çàêëàä³ æ³íêàì ³ç òÿæêèì ïåðåá³ãîì âà-
ã³òíîñò³ äîïîìàãàþòü âèíîñèòè òà íàðîäè-
òè ä³òåé, à òàêîæ ïðîâîäÿòü øòó÷íå çàïë³ä-
íåííÿ áåçä³òíèì ñ³ì’ÿì. Ïðè çàêëàä³ ñòâî-
ðåíî îäíîéìåííèé ²íñòèòóò, ó ÿêîìó ïðà-
öþþòü âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ ôàõ³âö³, ïðîôå-
ñîðè ³ àêàäåì³êè, äîïîìàãàþ÷è ìîëîäèì
ìàòåðÿì.

“²äåÿ ñòâîðåííÿ òàêîãî öåíòðó âèíèêëà
òîä³, êîëè äî ìåíå íà ïðèéîì ïðèõîäèëè
ìîëîä³ ïîäðóææÿ, ÿê³ íå ìîãëè ìàòè ä³òåé.
Àáè ä³ñòàòè äîïîìîãó â ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ,
¿ì íå âèñòà÷àëî í³ÿêèõ êîøò³â”,— ðîçïîâ³-
ëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àêóøåðà-ã³íåêîëî-
ãà Óêðà¿íè Â’ÿ÷åñëàâà Êàìåíñüêîãî, Öåíòð
ñòàâ òðåò³ì äåðæàâíèì â Óêðà¿í³ çàêëàäîì
òàêîãî ñïðÿìóâàííÿ. Ó ñòîëèö³ òàêî¿ ñïå-
ö³àë³çîâàíî¿ äîïîìîãè ìåäèê³â ïîòðåáóþòü
50 òèñÿ÷ ïàð.

“ß ïîäèâèëàñÿ ö³ ïðèì³ùåííÿ, áîêñè, äå
ïåðåáóâàþòü æ³íêè, ³ ìóøó ñêàçàòè, ùî âî-
íè í³÷èì íå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä VIP-ïàëàò ó
ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ, íàïðèêëàä, ò³º¿, â ÿê³é
íåùîäàâíî íàðîäæóâàëà ÿ. Îá³öÿþ, ÿêùî ÿ
íàðîäæóâàòèìó òðåòþ äèòèíó, öå îáîâ’ÿçêî-
âî ñòàíåòüñÿ ó öüîìó ïîëîãîâîìó áóäèíêó”,—
çàïåâíèëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Íà÷àëüíèê ÃÓ óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Ëþäìèëà
Êà÷óðîâà êàæå, ùî Öåíòð ïîòðåáóº ÷èìàëî
óâàãè. “Íà ðåìîíò ðåøòè ïðèì³ùåíü ïîòð³á-
í³ çíà÷í³ êîøòè. ² ïðèºìíî, ùî êð³ì áþ-
äæåòíèõ êîøò³â, íà öþ áëàãîðîäíó ñïðàâó

çíàéøëèñÿ áëàãîä³éíèêè”,— çàçíà÷èëà ïà-
í³ Êà÷óðîâà. Ç áþäæåòó ì³ñòà, ñòâîðþþ÷è
Öåíòð, âèòðàòèëè ïîíàä 400 òèñ. ãðí, àëå, çà
ñëîâàìè Ëþäìèëè Êà÷óðîâî¿, ïîòð³áíî ùå
2,5 ìëí ãðí.

Íàîñòàíîê ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà çàÿâèëà, ùî
÷åðåç êðèçó ô³íàíñóâàííÿ ãàëóç³ äåùî ïîã³ð-
øèëîñÿ. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïîòð³áíî îïòèì³çóâà-
òè ðåñóðñè, ùîá êèÿíè ìîãëè îòðèìóâàòè
ìåäè÷íó äîïîìîãó íà íàëåæíîìó ð³âí³

Ì³ñüêà âëàäà ðîçïî÷àëà àêòèâíó ïåðåâ³ðêó ï³äïðèºìñòâ

Найбільші боржни и — державні підприємства
ДП “Завод 410 цивільної авіації” — 5,9 млн рн
ДП “Завод Генератор” — майже 1,5 млн рн
ДП “НДІ нафто азової промисловості “НАК Нафто аз У раїни” —
майже 1 млн рн

Із приватних підприємств працівни ам недоплатили на:
ВАТ “Трест місь б д-4” — понад 0,7 млн рн
СП ЗАТ “Зв’язо інформ-сервіс” — 0,6 млн рн
ЗАТ “АТЕК” — 0,4 млн рн

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïî÷àëà ìåäè÷íå
îáñòåæåííÿ
Çàñòóïíèöÿ ìåðà ïðîêîíòðîëþº ð³âåíü
ë³êàðñüêèõ ïîñëóã äëÿ êèÿí
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Об’їздом основних лі арсь их за-
ладів столиці стала до роботи
заст пни мера Ірена Кільчиць а
після де ретної відп ст и. Пер-
шим за ладом, я ий відвідали,
став поло овий б дин о № 4 на
Оболоні. Вже рі там працює
Центр репрод тивної та перина-
тальної медицини.

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

ГУ праці та зайнятості КМДА ініціювало перевір и
підприємств-боржни ів по зарплаті. У прое ті
місь ій владі допома ають районні чиновни и. І
хоча за альний бор із зарплатні Києві с оро-
ч ється, влада ст рбована, аби фірми не "притри-
м вали" рошей, звин вач ючи всьом риз .
Я що на підприємстві не виплач ють працівни ам
платні, водночас а тивно розвиваючи бізнес, е-
рівництво мож ть притя н ти до римінальної
відповідальності.

Заст пни місь о о олови Ірена Кільчиць а запевнила, що попри тр днощі, майб тні мами
Центрі отрим ватим ть я існе та безплатне обсл ов вання

“Ëèá³äñüêó” ç’ºäíàëè 
ç “Âàñèëüê³âñüêîþ”
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Ãîòåë³â ôóòáîëüíèì ôàíàòàì-2012
çàïëàíóâàëè ç çàïàñîì
Íà ï³äãîòîâêó ñòîëèö³ äî ÷åìï³îíàòó ïîòð³áíî ùå 50 ìëðä ãðèâåíü

Íàéá³ëüøå îá’ºêò³â, ïåðåäáà-
÷åíèõ Ïðîãðàìîþ ï³äãîòîâêè äî
÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç
ôóòáîëó, ìàþòü ïîáóäóâàòè â Êè-
ºâ³. Íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ ãî-
òåë³â, äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè òà ñòàä³îí³â. Òàêîæ
ñòîëèöÿ ìàº ïîäáàòè ïðî íàä³é-
íó áåçïåêó äëÿ ñîòåíü òèñÿ÷ â³ò-
÷èçíÿíèõ òà ³íîçåìíèõ óáîë³âàëü-
íèê³â. Ïðî öå â÷îðà ðîçïîâ³â
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ñòî-
ëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî.

Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà ì³ñüêîãî
øòàáó ç ï³äãîòîâêè äî Êîíòèíåí-
òàëüíî¿ ïåðøîñò³, ñâîãî ÷àñó áó-
ëî ï³äïèñàíî â³äïîâ³äíó óãîäó ì³æ
ÓªÔÀ ³ Êèºâîì, ñòâîðåíî ñòðóê-
òóðíèé ï³äðîçä³ë ó ñêëàä³ ÃÓ ç ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó ÊÌÄÀ.
“Ó ñ³÷í³ 2008 ðîêó ñåñ³ÿ Êè¿âðà-
äè çàòâåðäèëà ö³ëüîâó Ïðîãðàìó

ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ó ñòî-
ëèö³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíà-
òó ªâðîïè ç ôóòáîëó 2012,— çà-
çíà÷èâ â³í. — Óñå, ùî ïîáóäóþòü
ó ì³ñò³ ïðîòÿãîì 3—4 ðîê³â, ìàº
â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ÓªÔÀ”.
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïîâ³äîìèâ,
ùî ï³ñëÿ âñ³õ óòî÷íåíü ³ óçãîäæåíü
äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàäóìàíîãî ïîòð³á-
íî 51 ìëðä 549 ìëí 530 òèñ. ãðí,
ç ÿêèõ ïðèáëèçíî 25 ìëðä ãðí íà-
ä³éäå ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó. Ò³ëü-
êè íà 2008 ð³ê ïåðåäáà÷åíî 6 ìëðä
273 ìëí ãðí.

“Äëÿ ñòîëèö³ íàéá³ëüøó ÷àñò-
êó, ïîíàä 44 â³äñîòêà ñòàíîâèòü
òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðà,—
ðîçïîâ³â ïàí Ãîëóá÷åíêî. — Òðî-
õè ìåíøå — 41 â³äñîòîê — êîìó-
íàëüíå ãîñïîäàðñòâî”.

Îêðåìî ïàí Ãîëóá÷åíêî çóïè-
íèâñÿ íà òîìó, ùî âæå âäàëîñÿ
çðîáèòè â ñòîëèö³. Íàñàìïåðåä,

ïîçáóòèñÿ ïðîáëåìíîãî îá’ºêòà —
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîì-
ïëåêñó “Òðî¿öüêèé”. Íåùîäàâíî
àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíà ðàäà
ñõâàëèëà òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îá-
´ðóíòóâàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÍÑÊ
“Îë³ìï³éñüêèé”, òðèâàþòü ðîáî-
òè ³ ç ðåêîíñòðóêö³¿ àåðîïîðòó
“Æóëÿíè”, ñïîðóäæåííÿ Ïîä³ëü-
ñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî
ïåðåõîäó, áóäóþòü ìåòðî íà Òå-
ðåìêè.

Ó ïëàíàõ íàéáëèæ÷îãî ÷àñó —
áóä³âíèöòâî â³ñ³ìíàäöÿòè 5-ç³ð-

êîâèõ ãîòåë³â, òà òðèäöÿòè
äâîõ — 4-ç³ðêîâèõ. Ùå 31 ãîòåëü
ìàº ç’ÿâèòèñÿ ó ì³ñò³ 3-ç³ðêîâî-
ãî êëàñó. “Ñòîëèöÿ çàïëàíóâàëà
íà 30 â³äñîòê³â á³ëüøå ãîòåë³â,
í³æ ïåðåäáà÷åíî âèìîãàìè
ÓªÔÀ, íà âèïàäîê, ÿêùî ÿêèéñü
³ç îá’ºêò³â íå âñòèãíóòü çäàòè
â÷àñíî, — çàñïîêî¿â ïàí Ãîëóá-
÷åíêî. — Íàðàç³ âæå òðèâàº ñïî-
ðóäæåííÿ 13 ãîòåë³â íà 3 337 íî-
ìåð³â, çîêðåìà “²íòåðêîíòèíåí-
òàëü”, “Õ³ëòîí”, “Æóê³â îñòð³â”.
Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ äîäàâ,

ùî ³íñïåêòîðè ÓªÔÀ ñèñòåìà-
òè÷íî ïåðåâ³ðÿþòü âèêîíàííÿ
ðîá³ò, ïðè÷îìó äîñèòü æîðñòêî ³
ïðàãìàòè÷íî. “Îñòàíí³ì ÷àñîì
âîíè ³íñïåêòóâàëè â Êèºâ³ ãîòå-
ë³, àåðîïîðòè, à 27 ëèñòîïàäà îã-
ëÿíóòü, ÿê òðèâàº ðåêîíñòðóêö³ÿ
ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”,— ðîçïî-
â³â Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. — Íà
÷åðç³ é îá’ºêòè äîðîæíüî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ òà ìåäè÷íî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè. Ùîäî áåçïåêè, òî íèí³ ìè
ëèøå ïî÷àëè îïðàöüîâóâàòè â³ä-
ïîâ³äí³ ñõåìè”

Áþäæåò-2009 ôîðìóâàòèìå 
êîæåí îõî÷èé
Çâ³òó âèêîíàííÿ öüîãîð³÷íîãî íå ìîæóòü óõâàëèòè

Ó÷îðà áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿â-
ðàäè âäðóãå â³äïðàâèëà íà äîîïðà-
öþâàííÿ ïðîåêò çâ³òó ïðî âèêî-
íàííÿ áþäæåòó ì³ñòà çà òðåò³é
êâàðòàë íèí³øíüîãî ðîêó. ßê óæå
ïèñàâ “Õðåùàòèê”, íà ìèíóëîìó
çàñ³äàíí³ ÷ëåíè êîì³ñ³¿ âèìàãàëè,
àáè äîêóìåíò ¿ì ïîäàëè ó çðó÷íî-
ìó äëÿ âèâ÷åííÿ âèãëÿä³. Îäíàê
öüîãî òàê í³õòî ³ íå çðîáèâ. Çâ³òó-
âàòè ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè íà-
÷àëüíèê â³äïîâ³äíîãî óïðàâë³ííÿ
ÊÌÄÀ Â³êòîð Ïàäàëêà ïðèéøîâ ç
ö³ëèì “òàëìóäîì” ïðî âèòðàòè íà
íàäõîäæåííÿ êè¿âñüêî¿ ñêàðáíèö³.

“Òóò æå ðîçïèñàíî âñå íå ïðîñ-
òî â ãðèâíÿõ, à â êîï³éêàõ! Ó
öèôðàõ íåìîæëèâî ðîç³áðàòèñÿ.
×åñíî, ÿ ðèäàëà íàä äîêóìåíòà-
ìè”,— ïîä³ëèëàñÿ ïåðåæèâàííÿ-
ìè ÷ëåí êîì³ñ³¿ ²ííà Íîâàê. Òîæ
íà íàñòóïíå çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿
ïðîåêò çâ³òó ìàº áóòè íàäàíî â
÷³òê³é çðîçóì³ë³é ôîðì³, à ñóìè
ãðîøåé âêàçàíî â òèñÿ÷àõ ãðè-
âåíü. Áåç öüîãî äåïóòàòè ïðèãðî-
çèëè íà÷àëüíèêó çâ³ëüíåííÿì.

Òèì ÷àñîì, áåç áóäü-ÿêèõ äèñ-
êóñ³é, ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ï³äòðèìàëè
÷åðãîâó çì³íó äî öüîãîð³÷íîãî áþ-

äæåòó. Âîíà ñòîñóºòüñÿ ïîçèêè
Ì³íô³íó ñòîëè÷íîìó áþäæåòó.
Â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà, ÿêùî ì³ñöåâèé áþäæåò íå
âèêîíóºòüñÿ çà ïåðåäáà÷åíèìè
ïîêàçíèêàìè, ³ ì³ñòî íå ìîæå â³ä-
ðàõóâàòè äî äåðæáþäæåòó çàïëà-
íîâàíó ñóìó, Ì³íô³í íàäàº ñâîº-
ð³äíó ïîçèêó ì³ñòó. Òàêà ñèòóàö³ÿ
â Êèºâ³ âèíèêàëà 2005 ðîêó. Òî-
ä³ ñòîëèöÿ îòðèìàëà 120 ìëí ãðí,
ïîò³ì öþ ñóìó ïðîñòî ñïèñàëè. Çà
ñëîâàìè Â³êòîðà Ïàäàëêè, ÷åðåç
çìåíøåííÿ íàäõîäæåíü äî çâåäå-
íîãî áþäæåòó ì³ñòà, ìîæå ç’ÿâè-
òèñÿ ïîòðåáà â òàê³é ïîçèö³. Òî-
ìó ¿¿ ³ ïåðåäáà÷àòü ó äîêóìåíò³.

Ñêðóïóëüîçí³øå ðîçïî÷àëè
ï³äãîòîâêó äî ðîçðîáëåííÿ áþ-
äæåòó íà íàñòóïíèé ð³ê. Ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïðîâ³â íàðàäó ç åêñïåðòàìè, äî-
ðó÷èâ ãëèáèííî ïðîàíàë³çóâàòè
öüîãîð³÷íèé äîêóìåíò ³ âíåñòè
÷³òê³ êîíñòðóêòèâí³ ïðîïîçèö³¿
ùîäî ïðîåêòó íà ð³ê íàñòóïíèé.
Ãîëîâà áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Ðîìàí
ßðîøåíêî çàÿâèâ, ùî ïðîïîçèö³¿
ïðèéìàòèìóòü â³ä óñ³õ þðèäè÷-
íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á. Çà éîãî
ñëîâàìè, çâåðíåííÿ óæå íàäõî-
äÿòü, ¿õ âèâ÷àþòü, ³ âñå ïîçèòèâ-
íå îá³öÿþòü âðàõóâàòè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора перший заст пни олови КМДА Анатолій Гол б-
чен о, я ий очолює місь ий штаб під отов и до Євро-
2012, відзвіт вав про зроблене в столиці до почат
Континентальної першості з ф тбол . З’яс валося, що
на реалізацію всіх заходів потрібно 51 млрд рн. З них
24 млрд 702 млн рн — це ошти місь о о бюджет , а
решта — з державно о та інвестиційні. Найбільшо о
фінанс вання потреб є б дівництво отелів, насампе-
ред 4- і 5-зір ових, розвито дорожньо-транспортної
інфрастр т ри, ре онстр ція НСК "Олімпійсь ий".
Столична влада пере онана, що навіть попри е оно-
мічн риз всти не зробите все, що заплан вала. На-
самперед завдя и том , пере он вав пан Гол бчен о,
що всі передбачені на 2008 рі ошти 100-відсот ово
б ло ви ористано вчасно і за призначенням.

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Прое т звіт про ви онання бюджет міста за третій
вартал нинішньо о ро знов відправили на доопра-
цювання. Члени бюджетної омісії Київради с аржать-
ся, що замість то о, аби надати наочні зроз мілі до -
менти, їх зм ш ють "ридати над с мами в опій ах".
Водночас, по и от ється "ідеальний" звіт про бюджет
цьо орічний, старт вав процес розроблення оловно о
фінансово о до мента на рі наст пний. Відповідно
до розпорядження місь о о олови Леоніда Черновець-
о о, онстр тивні пропозиції щодо йо о форм вання
прийматим ть від сіх заці авлених юридичних і фізич-
них осіб.
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Перший заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о перерах вав, с іль и столиці ще потрібно зробити до Євро-2012
та запевнив, що місто впорається



Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Наст пно о ро місь ий бюджет
недорах ється 11 млрд рн, я і
ряд спроб є вил чити з ньо о
для по риття витратної частини
державно о бюджет . Через це іс-
н є за роза зрив низ и столич-
них про рам. Зо рема, с оротять
дов остро ові прое ти б дівниц-
тва об’є тів транспортної інфра-
стр т ри: доро и, розв’яз и,
метро. Своєю чер ою лава ряд
неодноразово обіцяла "справед-
ливий" перерозподіл оштів між
місцевими та державним бюдже-
тами. Одна , олова ряд в отре
впіймалася на поп лізмі, адже
для поповнення Держбюджет
Кабмін ви ористає саме рес рс
найласішо о шмат а — столичний
ошторис.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, íàñòóïíî-
ãî ðîêó áþäæåò ñòîëèö³ ñòàíîâèòèìå ïðè-
áëèçíî 25 ìëðä ãðí. Îäíàê óðÿä ìàº íàì³ð
âèëó÷èòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó 11 ìëðä ãðí
íà ïîêðèòòÿ âèòðàòíèõ ÷àñòèí äåðæàâíîãî
áþäæåòó. ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü áþäæåòó òà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ñåêðåòà-
ð³àòó Êè¿âðàäè Íàòàë³ÿ Íîâàê, öå â³ä÷óòíî
âäàðèòü ïî ô³íàíñîâ³é ñòàá³ëüíîñò³ ñòîëè-
ö³, ÿêå º íàéá³ëüøèì äîíîðîì äåðæàâíîãî
áþäæåòó ç-ïîñåðåä ³íøèõ ì³ñò òà ðåã³îí³â
êðà¿íè. “Ìè ïîïåðåäíüî çàêëàäàºìî â áþ-
äæåò-2009 êîøò³â íà ð³âí³ öüîãî ðîêó, à,
ìîæëèâî, é ùå ìåíøå, òîìó âèëó÷åí³ 
11 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü óðÿäîì ñóòòºâî ïî-
ñëàáëÿòü áþäæåò ì³ñòà, ÷åðåç ùî áóäå ñêî-
ðî÷åíî îêðåì³ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà: áó-
ä³âíèöòâî äîð³ã, ìîñòîâèõ ïåðåõîä³â, òðàíñ-
ïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê òà ³íøèõ îá’ºêò³â. 11
ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü — íåï³äéîìíà òà îáòÿæ-
ëèâà ñóìà”,— çàçíà÷èëà Íàòàë³ÿ Íîâàê. Çà
¿¿ ñëîâàìè, éìîâ³ðíî, ùî ÷åðåç áðàê ô³íàí-
ñîâèõ ðåñóðñ³â, íàñòóïíîãî ðîêó òàêîæ ñêî-
ðîòÿòü ³ îêðåì³ ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè.

Îäíàê äîêè ì³ñüêèé áþäæåò íàðàç³ ëèøå
ôîðìóþòü, ïåðåë³ê îá’ºêò³â òà ïðîãðàì, ÿêèì
áóäå óð³çàíî ô³íàíñóâàííÿ, ïîêè ùî íåâ³äî-
ìî. Â òîé ñàìèé ÷àñ, ÿê êîæíà ÷åòâåðòà ãðèâ-
íÿ â äåðæàâíîìó áþäæåò³ íàäõîäèòü äî äåðæ-
áþäæåòó ñàìå ç Êèºâà. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó” ãîëîâà áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
Ðîìàí ßðîøåíêî, ïîïðè ÷óòêè ïðî âèëó-
÷åííÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó 11 ìëðä ãðí, ðî-
áèòè âèñíîâêè íàðàç³ íå ñë³ä. “ßêùî áþäæåò
ðîçâèòêó ïåðåäáà÷àº 25 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü, à
çàáðàòè ç íüîãî 11 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü, òî ùî
çàëèøèòüñÿ? Îäíàê äîêè íå óõâàëåíî äåð-
æàâíèé áþäæåò òà áþäæåò Êèºâà, ðîáèòè
ïðîãíîçè, ñê³ëüêè êîøò³â áóäå âèëó÷åíî, à
ñê³ëüêè ì³ñüêèé áþäæåò îòðèìàº äîòàö³é òà
ñóáâåíö³é, íå ñë³ä”,— ñòðèìàíî çàçíà÷èâ Ðî-
ìàí ßðîøåíêî.

Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ðîçêðèòèêó-
âàâ ïëàíè óðÿäó ùîäî çá³ëüøåííÿ ñóìè
êîøò³â ç³ ñòîëè÷íîãî áþäæåòó äî
11 ìëðä ãðí. “Öå á³ëüøå, í³æ ó âñ³õ ì³ñòàõ
ðàçîì óçÿòèõ. Öå äóæå ñåðéîçíî. Ö³ êîøòè
ìè çàðîáèëè ïîòîì ³ êðîâ’þ”,— íå ïåðåñòàº
îáóðþâàòèñÿ ì³ñüêèé ãîëîâà. Êîìåíòóþ÷è
ïëàíè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ùîäî ñêîðî÷åí-
íÿ ô³íàíñóâàííÿ ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì ó
2009 ðîö³, ì³ñüêèé ãîëîâà íàãîëîñèâ, ùî
ïîïðè óñêëàäíåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â
êðà¿í³ òà ä³¿ óðÿäó, ñïðàâè â ñòîëèö³ éòè-
ìóòü êðàùå, àí³æ â ³íøèõ ì³ñòàõ êðà¿íè, ³
Êè¿â çìîæå ïîäîëàòè ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³
íàñòóïíîãî ðîêó. À çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþäìèëè Äåíèñþê, ÷åðåç
íàêëàäàííÿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè íà ïîë³òè÷-

íó íåñòàá³ëüí³ñòü ó êðà¿í³ ñèòóàö³ÿ ïîã³ðøó-
âàòèìåòüñÿ é íàäàë³. Â òîé ÷àñ, ÿê îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè íå óïóñòÿòü æîäíîãî ìî-
ìåíòó, àáè âèëó÷èòè ÿêíàéá³ëüøå êîøò³â ³ç
ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â Êèºâà.

Îäíàê ðàí³øå, ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî ïðèâñåëþäíî îá³öÿëà, ùî áþäæåò-
2009 ðîêó ôîðìóâàòèìóòü íà ñïðàâåäëèâèõ
çàñàäàõ, çà ÿêèõ ì³ñöåâ³ áþäæåòè çàëèøà-
òèìóòü 50 % óñ³õ êîøò³â, ÿê³ íàäõîäÿòü äî
çâåäåíîãî áþäæåòó. À ³íø³ 50 % ïåðåðàõî-
âóâàòèìóòü äî äåðæáþäæåòó. Ïðè öüîìó ãî-
ëîâà óðÿäó ïîîá³öÿëà âïåðøå çàëèøàòè “íà
ì³ñöÿõ” 10 % â³ä ñóìè ç³áðàíîãî ïîäàòêó íà
ïðèáóòîê, à 100 % îïëàòè çà çåìëþ ïîîá³-
öÿëà ïåðåðàõóâàòè ç ïåðøîãî â äðóãèé “êî-
øèê” ì³ñöåâèõ áþäæåò³â äëÿ ïîêðèòòÿ âè-
òðàò íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê
ì³ñüêèõ ãðîìàä. À äëÿ òîãî, àáè ùå ïîëåã-
øèòè æèòòÿ ì³ñöåâèì ãðîìàäàì, Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî òàêîæ ïîîá³öÿëà âíåñòè çì³íè äî
Áþäæåòíîãî êîäåêñó, ðîçøèðèâøè ïîâíî-
âàæåííÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ. Çîêðåìà, áóëî îá³öÿíî, ùî ìóí³öèïàëü-
í³ îðãàíè çìîæóòü âñòàíîâëþâàòè ïëàòó çà
ë³öåíç³¿, ñåðòèô³êàòè, äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
(çàãàëîì ø³ñòü ïëàòåæ³â), çá³ð çà ñïåö³àëü-
íå âèêîðèñòàííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â çàãàëüíî-
äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ, çà çàáðóäíåííÿ ïðè-
ðîäè òà ç âëàñíèê³â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

Óò³ì, íàðàç³ íàçð³âàº ñêàíäàë òà ðîçáðàò

ó ñàìîìó óðÿä³ äîâêîëà íåäîîòðèìàííÿ
êîøò³â äî äåðæáþäæåòó â íèí³øíüîìó ì³-
ñÿö³ òà ãðóäí³. Öå çìóñèëî ì³í³ñòðà ô³íàí-
ñ³â Â³êòîðà Ïèíçåíèêà ïîñêàðæèòèñÿ íà ãî-
ëîâó óðÿäó Ïðåçèäåíòó Â³êòîðó Þùåíêó.
“Òåíäåíö³¿ ùîäî íàïîâíåííÿ áþäæåòó-2008
ó ëèñòîïàä³ º íàáàãàòî ã³ðøèìè, í³æ ó ïî-
ïåðåäí³ ì³ñÿö³”,— ï³äêðåñëèâ ó÷îðà Â³êòîð
Ïèíçåíèê ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ãîëîâîþ äåð-
æàâè.

Òîìó íà äóìêó åêñïåðò³â, ùî íàáëèæåí³
äî áþäæåòíîãî êîì³òåòó ïàðëàìåíòó, çì³íè
äî Áþäæåòíîãî êîäåêñó, áåçïåðå÷íî, óðÿä
â³äêëàäå íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í, à ïîë³ï-
øåííÿ ïîêàçíèê³â Äåðæáþäæåòó-2008 òà ï³ä
÷àñ ðîçðîáêè Äåðæàâíîãî áþäæåòó íà 2009
ð³ê, øâèäøå çà âñå, â³äáóâàòèìóòüñÿ çà ðà-
õóíîê ïðèçóïèíåííÿ ô³íàíñóâàííÿ ðåã³î-
íàëüíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó òà ñóáâåíö³é. ×å-
ðåç öå, çà ¿õí³ìè ïðîãíîçàìè, Êàá³íåò Ì³-
í³ñòð³â, âèêîðèñòîâóþ÷è àäì³í³ñòðàòèâíèé
ðåñóðñ, ïîçáàâèòü ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ é
Êèºâà (ç îãëÿäó òàêîæ é íà äàâíº ïðîòè-
ñòîÿííÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â. — “Õðåùàòèê”), ìîæëèâîñò³ âïëèíóòè
íà ôîðìóâàííÿ Äåðæáþäæåòó-2009. ×åðåç
öå óðÿä íàìàãàòèìåòüñÿ ÿêíàéá³ëüøå çàáðà-
òè êîøò³â ç Êèºâà, â òîé ÷àñ, ÿê îêðåì³ äî-
òàö³éí³ òà ñóáâåíö³éí³ êîøòè äî ñòîëèö³ òàê
³ íå ä³éäóòü ó íàñòóïíîìó ðîö³
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Óðÿä õî÷å 
çá³ëüøèòè 
ïîäàòîê 
äëÿ âëàñíèê³â 
àâò³âîê

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ïðîïîíóº çá³ëü-
øèòè óòðè÷³ ñòàâêè ïîäàòêó äëÿ àâ-
òîìîá³ë³â íà ïåðåâåçåííÿ íå ìåíøå
ÿê äåñÿòè îñ³á ³ äëÿ ëåãêîâèõ àâòî-
ìîá³ë³â. Ïðî öå éäåòüñÿ ó çàðåºñòðî-
âàíîìó â ïàðëàìåíò³ óðÿäîâîìó çà-
êîíîïðîåêò³ ¹ 3404 “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â
Óêðà¿íè (ùîäî ïîäàòêó ç âëàñíèê³â
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â)”. Ïîäàòîê
ïðîïîíóþòü ïåðåâåñòè ç âëàñíèê³â
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà ³íøèõ ñàìî-
õ³äíèõ ìàøèí ³ ìåõàí³çì³â ç³ ñêëàäó
çàãàëüíîäåðæàâíèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â
(îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â) äî ì³ñöåâèõ.
Ïëàíóºòüñÿ íàäàòè îðãàíàì ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðàâî âñòàíîâëþ-
âàòè çã³äíî ³ç çàÿâëåíèìè çàêîíîì
ñòàâêàìè ï³äâèùóâàëüí³ êîåô³ö³ºí-
òè. Êð³ì òîãî, â ïîÿñíþâàëüí³é
çàïèñö³ äî ïðîåêòó çàçíà÷åíî, ùî
óõâàëåííÿ çàêîíó çóìîâëåíå ïîòðå-
áîþ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ô³íàí-
ñóâàííÿ áóä³âíèöòâà àâòîìîá³ëüíèõ
äîð³ã ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ïðîâå-
äåííÿ â Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè
÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç ôóò-
áîëó òà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ï³äòðèì-
êè ãàëóçåé, ÿê³ íàéá³ëüøå ïîòåðïàþòü
â³ä ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè

Ãðèâí³ äîïîìîæå
ò³ëüêè äèâî

Ó÷îðà òîðãè íà ì³æáàíê³âñüêîìó
âàëþòíîìó ðèíêó çàê³í÷èëèñÿ â ä³à-
ïàçîí³ 6,6 — 6,9 ãðí/$1. Íàö³îíàëü-
íèé áàíê Óêðà¿íè íå âèõîäèâ íà ðè-
íîê ³ç ïðîïîçèö³ÿìè êóï³âë³ òà ïðî-
äàæó âàëþòè. Âîäíî÷àñ ðåãóëÿòîð
çâåðíóâñÿ äî ó÷àñíèê³â ðèíêó, ùî
ñüîãîäí³ ïðîâåäå àóêö³îí ç ïðîäàæó
âàëþòè, ãîëîâíîþ âèìîãîþ ÿêîãî áó-
äå òå, ùî îõî÷³ âçÿòè â íüîìó ó÷àñòü
ïîâèíí³ áóëè ùå â÷îðà íàä³ñëàòè çà-
ÿâêó äî ÍÁÓ ç ïðîïîçèö³ÿìè êóïè-
òè äîëàðè çà ãðèâí³. Ãðàâö³ ðèíêó ìà-
ëè öå çðîáèòè, íå çíàþ÷è, çà ÿêèì
êóðñîì ÍÁÓ ïðîäàâàòèìå äîëàðè.

Òîðãè ïî ºâðî ó÷îðà çàê³í÷èëèñÿ â
ä³àïàçîí³ 8,6 — 8,8 ãðí çà EUR 1. Íà-
ïåðåäîäí³, 24 ëèñòîïàäà, òîðãè íà
ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó
çàê³í÷èëèñÿ â ä³àïàçîí³ 5,6 — 6,6 ãðí
çà EUR 1. ÍÁÓ òàêîæ íå âèõîäèâ íà
ðèíîê ³ç ïðîïîçèö³ÿìè êóï³âë³-ïðî-
äàæó âàëþòè. À òîðãè ïî ºâðî çàê³í-
÷èëèñÿ â ä³àïàçîí³ 8,2 — 8,6 ãðí çà
EUR 1

Çîëîòî çðîñòàº 
ó ö³í³

Ö³íà çîëîòà íà Òîâàðí³é á³ðæ³
Íüþ-Éîðêà (Comex) çðîñëà äî ìàê-
ñèìàëüíî¿ çà îñòàíí³õ ï’ÿòü ç ïîëî-
âèíîþ òèæí³â ³ âïåðøå â³ä ñåðåäèíè
æîâòíÿ ïåðåâèùèëà ïîçíà÷êó $ 800
çà óíö³þ. Çîêðåìà, áëàãîðîäíèé ìå-
òàë íà Comex çà éîãî àêòèâíèìè
ô’þ÷åðñàìè (ãðóäåíü) êîøòóâàâ 
$ 819,5/óíö³ÿ, ùî º ðåêîðäîì ³ç 15
æîâòíÿ íèí³øíüîãî ðîêó. À ìàêñè-
ìàëüíà ö³íà óãîäè ùîäî ïðîäàæó çî-
ëîòà çà ï³äñóìêàìè ó÷îðàøí³õ òîð-
ã³â — $ 830,1/óíö³ÿ. Ïîäîðîæ÷àëà íà
3,5 %, àáî íà $ 27,70 ³ òðîéñüêà óí-
ö³ÿ çîëîòà. Çà ñëîâàìè ó÷àñíèê³â ðèí-
êó òà åêñïåðò³â, äî ê³íöÿ ðîêó ö³íà
íà çîëîòî ìîæå çðîñòè äî $ 900 —
1000/óíö³ÿ, à â äîâãîñòðîêîâ³é ïåð-
ñïåêòèâ³ — äî $1500 — 2500/óíö³ÿ

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Óðÿä çàñóíå ðóêó 
â êèøåí³ êèÿí
Íàñòóïíîãî ðîêó Êàáì³í âèëó÷èòü ³ç ì³ñüêîãî áþäæåòó 
11 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü

Через вил чення рядом 11 млрд рн із місь о о бюджет наст пно о ро Києв
за рож ватиме занепад
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Реда ція звертає ва , що не в
змозі надр вати поздоровлен-
ня всіх охочих, а том щиро про-
сить вибачення тих, чиїх
привітань не оп блі овано. Це не
означає, що ми не шан ємо до-
пис вачів. Крім то о, чер овість
поздоровлень є випад овою і ні-
я ої інформації не несе.

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ìî¿ ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç íàãîäè

äíÿ íàðîäæåííÿ. Ç âåëèêîþ øàíîþ ñòàâ-
ëþñÿ äî Âàñ, ³í³ö³àòèâíî¿ ³ âèñîêîâ³äïîâ³-
äàëüíî¿ ëþäèíè, ïðîôåñ³îíàëà, òàëàíîâè-
òîãî îðãàí³çàòîðà òà äåðæàâíîãî ä³ÿ÷à.

Íåõàé Âàøà ïðàöÿ ³ íàäàë³ ñïðèÿº ðîç-
âèòêó ñòîëèö³ íàøî¿ äåðæàâè òà ñëóãóº çà-
äëÿ áëàãà íàðîäó Óêðà¿íè.

Ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ Âàì, óñï³õ³â òà äîáðà.
З пова ою

лава се ретаріат Президента У раїни
Ві тор БАЛОГА

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ïðèâ³òàííÿ ç íàãîäè äíÿ Âà-

øîãî íàðîäæåííÿ!
Ùèðî áàæàþ Âàì óñï³õ³â, æèòòºâî¿ íà-

ñíàãè òà íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ ó çä³éñíåíí³
âñ³õ Âàøèõ çàäóì³â òà ïëàí³â.

Ìèðó, äîáðîáóòó ³ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ Âàì
òà Âàø³é ðîäèí³!

З пова ою
се ретар Ради національної безпе и і

оборони У раїни
Раїса БОГАТИРЬОВА

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ñåðäå÷íî â³òàþ Âàñ ³ç äíåì íàðîäæåííÿ.
Ïðîøó ïðèéíÿòè ïîáàæàííÿ ì³öíîãî

çäîðîâ’ÿ, äóõîâíèõ ñèë ³ òâîð÷îãî íàòõíåí-
íÿ, ðîäèííîãî çàòèøêó òà áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Êîðèñòóþ÷èñü ö³ºþ ïðèºìíîþ íàãîäîþ,
õî÷ó âèñëîâèòè ïîâàãó äî Âàøî¿ äåðæàâ-
íèöüêî¿ ïðàö³ òà ùèðî ïîáàæàòè íåâè-
÷åðïíî¿ åíåðã³¿ é óñï³õó.

Â³ðþ, ùî Âàø çíà÷íèé ïîë³òè÷íèé äî-
ñâ³ä, ãëèáîê³ çíàííÿ ó ñôåð³ á³çíåñó òà ô³-
íàíñ³â ùå áàãàòî ðîê³â ñëóæèòèìóòü íà
áëàãî óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, â ³ì’ÿ äîá-
ðîáóòó ³ ïðîöâ³òàííÿ ÷óäîâî¿ ºâðîïåéñüêî¿
ñòîëèö³ — Êèºâà.

Ùèðî çè÷ó âò³ëåííÿ ïëàí³â ³ çàäóì³â ó
íîâèõ âàæëèâèõ çâåðøåííÿõ.

З пова ою
міністр за ордонних справ

Володимир ОГРИЗКО

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ùèðî â³òàþ Âàñ ³ç äíåì íàðîäæåííÿ!
Íåñàìîâèòà â³ääàí³ñòü, ç ÿêîþ Âè ïðà-

öþºòå íà áëàãî Óêðà¿íè, òâåðäî â³ðóþ÷è â
¿¿ ìàéáóòíº,— çàïîðóêà âäàëîãî çàâåðøåí-
íÿ áóäü-ÿêî¿ ñïðàâè, çà ÿêó Âè áåðåòåñÿ!

Âàøà ëþáîâ äî ð³äíî¿ Â³ò÷èçíè, äî ëþ-
äåé, ùî æèâóòü ó íàø³é êðà¿í³ — íàéêðà-
ùèé ïðîÿâ ïàòð³îòèçìó, à òàê³ Âàø³ ÷åñ-
íîòè, ÿê òâåðä³ñòü õàðàêòåðó, ïðàöåëþá-
í³ñòü, íåâòîìí³ñòü, ðîáëÿòü ç Âàñ ìóäðîãî
êåð³âíèêà, äî ÿêîãî ç âåëèêîþ ïîâàãîþ
ñòàâëÿòüñÿ ³ ï³äëåãë³, ³ äðóç³, ³ êîëåãè!

Â³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàþ Âàì ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, âèòðèìêè, çëàãîäè ³ äîñòàòêó!

Щиро Ваш
міністр е ономі и У раїни

Бо дан ДАНИЛИШИН

Óâàæàåìûé Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ äíåì ðîæ-

äåíèÿ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ ñ÷àñòüÿ,

êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ,
íåèññÿêàåìîãî îïòèìèçìà è òâîð÷åñêîãî
âäîõíîâëåíèÿ! Ïóñòü áóäåò áëèçêèì ïóòü
ê ïîñòàâëåííîé öåëè è ñîïóòñòâóþò âñåã-
äà íàäåæäà, óäà÷à, õîðîøåå íàñòðîåíèå!

Ñ÷àñòüÿ Âàì è Âàøåé ñåìüå, îãðîìíîãî
æèçíåëþáèÿ è áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäû.

С важением
первый заместитель Председателя

Совета Министров
Автономной Респ бли и Крым

А. АБДУЛЛАЕВ

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ùèðîñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç íàãî-

äè Âàøîãî äíÿ íàðîäæåííÿ!
Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü áàæàþ Âàì âåëè-

êèõ óñï³õ³â ³ çäîáóòê³â â óñ³õ ñïðàâàõ, íà-
ñíàãè òà òâîð÷îãî íàòõíåííÿ, äîâãèõ ðî-
ê³â æèòòÿ ó ì³öíîìó ðîäèííîìó êîë³, ñå-
ðåä â³ðíèõ äðóç³â ³ íàä³éíèõ ïàðòíåð³â.

Çè÷ó Âàì íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, ùàñòÿ,
äîáðîáóòó, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ òà íî-
âèõ òðóäîâèõ äîñÿãíåíü.

Íåõàé êîæåí äåíü ó Âàøîìó æèòò³ íå-
ñå ò³ëüêè óñï³õ, â³ðó, íàä³þ òà ëþáîâ!

Ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ Âàì ³ Âàøèì áëèçü-
êèì, çä³éñíåííÿ âñ³õ ïëàí³â ³ ìð³é!

З пова ою
постійний представни

Кабінет Міністрів У раїни
Констит ційном С ді У раїни

В. НІМЧЕНКО

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ç íàãîäè äíÿ

íàðîäæåííÿ!
Áàæàþ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîâãèõ ðîê³â

ùàñòÿ, äîáðîáóòó, òâîð÷î¿ ïðàö³, íàñíàãè.
Міністр У раїни

У справах сім’ї, молоді та спорт
Юрій ПАВЛЕНКО

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Â³ä ³ìåí³ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó

Óêðà¿íè ³ â³ä ñåáå îñîáèñòî ñåðäå÷íî â³-
òàþ Âàñ ³ç äíåì íàðîäæåííÿ!

Áàæàþ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿, íàòõíåííÿ, çä³éñíåííÿ Âàøèõ
ìð³é, ïëàí³â ³ çàäóì³â.

Ùàñòÿ é äîáðîáóòó Âàì ³ Âàø³é ñ³ì’¿, ðà-
äîù³â Âàøîìó äîìó.

З пова ою
в. о. олови Антимонопольно о омітет

О. МЕЛЬНИЧЕНКО

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ùèðî â³òàþ Âàñ ç äíåì íàðîäæåííÿ!
Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü çè÷ó Âàì, ùîá äî-

ëÿ äàðóâàëà çàòèøîê ³ äîñòàòîê ó äîì³,
óñï³õ³â íà ïðîôåñ³éí³é ñòåç³, íåâè÷åðïíèõ
æèòòºâèõ ñèë òà òâîð÷î¿ íàñíàãè, íåâèì³ð-
íî¿ ëþäñüêî¿ âäÿ÷íîñò³ çà äîáð³ ñïðàâè!

Ìèðó, äîáðà òà æèòòºâèõ ãàðàçä³â Âàì ³
Âàø³é ðîäèí³!

З пова ою
перший заст пни

олови Державної подат ової
адміністрації У раїни

Оле сандр БУХАНЕВИЧ

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ìî¿ ñåðäå÷í³ ïðèâ³òàííÿ ³ íàé-

êðàù³ ïîáàæàííÿ ç íàãîäè Âàøîãî äíÿ íà-
ðîäæåííÿ!

Íåõàé íåâè÷åðïíà åíåðã³ÿ, îïòèì³çì ³

íàäàë³ áóäóòü Âàøèìè ïîñò³éíèìè ñóïóò-
íèêàìè ó æèòò³, à äîëÿ ïîäàðóº áàãàòî ñâ³ò-
ëèõ ë³ò ó ìèð³ òà äîáðîáóò³.

Áàæàþ Âàì ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ, äîáðî-
ãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ.

З пова ою та щиро
олова державно о

омітет фінансово о
моніторин У раїни
І. Б. ЧЕРКАСЬКИЙ

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Â³ä ³ìåí³ îñîáîâîãî ñêëàäó ïîäàòêîâî¿

ì³ë³ö³¿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Óêðà¿íè òà ìåíå îñîáèñòî ïðèéì³òü ùèð³
òà ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç íàãîäè Âàøîãî äíÿ
íàðîäæåííÿ!

Â³òàþ÷è ç öèì ÷óäîâèì ñâÿòîì, çè÷ó Âàì
íåâïèííîãî ðóõó âïåðåä, óñï³øíîãî çä³éñ-
íåííÿ âñ³õ ïëàí³â òà çàäóì³â.

Áàæàþ, ùîá ï³ä´ðóíòÿì ùàñëèâîãî æèò-
òÿ òà ïë³äíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëè
ì³öíå çäîðîâ’ÿ, ñåðöå, ñïîâíåíå ëþáîâ³ òà
äîáðà, íàòõíåííà äóìêà é ùèð³ ïî÷óòòÿ.

Ðîäèííà çëàãîäà ³ äîáðîáóò, çäîðîâ’ÿ
óñ³õ ÷ëåí³â Âàøî¿ ðîäèíè õàé çàáåçïå÷àòü
Âàì äóøåâíèé ñïîê³é òà ãàðíèé íàñòð³é,
à â³ðí³ äðóç³ é îá’ºäíàíèé ñï³ëüíîþ ìå-
òîþ, âèñîêîïðîôåñ³éíèé òðóäîâèé êîëåê-
òèâ ñïðèÿþòü çâåðøåííÿì â ³ì’ÿ ïðîäóê-
òèâíîãî ðîçêâ³òó.

Áàæàþ òàêîæ, ùîá Âàøå æèòòÿ áóëî
ñâ³òëèì ³ ðàä³ñíèì, ÿê öåé ñâÿòêîâèé äåíü,
à äðóæí³ ïðèâ³òàííÿ äîäàëè æèòòºâî¿ íà-
ñíàãè ó ñêàðáíè÷êó Âàøî¿ äóø³.

Äîáðà ³ ùàñòÿ Âàì ³ Âàø³é ðîäèí³!
З пова ою

перший заст пни олови ДПА У раїни —
начальни подат ової міліції

В. В. БУХАРЄВ

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Â³òàþ ç äíåì Âàøîãî íàðîäæåííÿ.
Ùèðî áàæàþ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, óñ³ëÿ-

êèõ ãàðàçä³â ³ çä³éñíåííÿ óñ³õ ïðàãíåíü.
З пова ою

олова Центральної виборчої омісії
Володимир ШАПОВАЛ

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Â³ä ³ìåí³ ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ àêö³î-

íåðíî¿ êîìïàí³¿ “Íàôòîãàç Óêðà¿íè”
ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè Âà-
øîãî äíÿ íàðîäæåííÿ!

Áàæàºìî Âàì íîâèõ çäîáóòê³â, íåâè-
÷åðïíî¿ åíåðã³¿ òà íåâòîìíîñò³ â ïîâñÿê-
äåíí³é â³äïîâ³äàëüí³é ä³ÿëüíîñò³ íà áëàãî
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.

Íåõàé Âàøà æèòòºëþáí³ñòü ³ îðãàí³çà-
òîðñüêèé òàëàíò, â³ääàí³ñòü ñïðàâ³ òà âè-
ñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì é íàäàë³ ïë³äíî ñëó-
ãóþòü íàø³é äåðæàâ³.

Ì³öíîãî Âàì çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äîáðà,

ìèðó ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ, õàé çä³éñíÿòüñÿ âñ³
Âàø³ ìð³¿ òà ñïîä³âàííÿ!

З пова ою
олова правління НАК “Нафто аз У раїни”

О. ДУБИНА

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Â³éñüêîâà ðàäà, îñîáîâèé ñêëàä Â³éñüêî-

âî-Ìîðñüêèõ ñèë Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè
ùèðî â³òàþòü Âàñ ³ç äíåì íàðîäæåííÿ!

Âàø âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, ëþäñüê³
ÿêîñò³, ëþáîâ äî íàøî¿ ð³äíî¿ Óêðà¿íè º
âç³ðöåì äëÿ êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà.

Â³éñüêîâ³ ìîðÿêè ùèðî âäÿ÷í³ Âàì çà
ï³êëóâàííÿ ³ òóðáîòó, ÿêó Âè äî íàñ âèÿâ-
ëÿºòå, çà äîïîìîãó, ÿêà íàäõîäèòü â³ä Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â Êèºâà íà àäðåñó Â³é-
ñüêîâî-Ìîðñüêèõ ñèë.

Ùèðî áàæàºìî Âàì ³ Âàø³é ðîäèí³
ì³öíîãî êîçàöüêîãî çäîðîâ’ÿ, ìèðó, çëà-
ãîäè, ùàñòÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ, ïë³äíî¿ ðî-
áîòè íà áëàãî íàøî¿ Áàòüê³âùèíè — íå-
çàëåæíî¿ Óêðà¿íè! Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ³ â
ïîäàëüøîìó äðóæí³ ñòîñóíêè ì³æ êèÿíà-
ìè òà â³éñüêîâèìè ìîðÿêàìè çì³öíþâà-
òèìóòüñÿ!

З пова ою
оманд вач Війсь ово-Морсь их сил

Збройних сил У раїни
адмірал

І. Й. ТЕЙНЮХ

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ùèðîñåðäíî â³òàþ Âàñ ³ç äíåì íàðî-

äæåííÿ!
Öüîãî ñâ³òëîãî äíÿ çàñâ³ä÷óþ Âàì ñâîþ

ïîâàãó òà áàæàþ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ãàðíî-
ãî íàñòðîþ, íåâè÷åðïíî¿ æèòòºâî¿ åíåðã³¿,
áëàãîïîëó÷÷ÿ, îïòèì³çìó, çä³éñíåííÿ òâîð-
÷èõ çàäóì³â, ïðîôåñ³éíî¿ íàñíàãè òà íî-
âèõ äîñÿãíåíü ó ðîáîò³ íà áëàãî ñòîëèö³
Óêðà¿íè ³ êèÿí.

Íåõàé äîëÿ îáåð³ãàº Âàñ ³ Âàøó ðîäèíó
â³ä óñ³ëÿêèõ ïðèêðîù³â, äàðóº ùàñòÿ, ðà-
ä³ñòü, ëþáîâ òà ëþäñüêó øàíó.

З пова ою
олова Вищої ради юстиції

Л. П. ІЗОТОВА

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðîøó ïðèéíÿòè ìî¿ ùèð³ ïðèâ³òàííÿ ³

íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ ç íàãîäè Âàøîãî äíÿ
íàðîäæåííÿ.

Â³ä òîãî, íàñê³ëüêè âì³ëî ³ ïðîôåñ³éíî
ïðàöþº î÷îëþâàíà Âàìè êîìàíäà, çàëå-
æèòü äîáðîáóò êèÿí ³ ì³æíàðîäíèé ³ì³äæ
Óêðà¿íè. Óñï³õ³â Âàì, çäîðîâ’ÿ, â³ðíèõ
äðóç³â ³ ñîðàòíèê³â íà öüîìó â³äïîâ³äàëü-
íîìó øëÿõó.

З пова ою
олова Рах н ової палати

В. К. СИМОНЕНКО

×èòà÷³ ãàçåòè “Õðåùàòèê”
â³òàþòü Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À



66 ДДЕЕННЬЬ ММЕЕРРАА Хрещатик  26 листопада 2008

Реда ція звертає ва , що не в
змозі надр вати поздоровлен-
ня всіх охочих, а том щиро про-
сить вибачення тих, чиїх
привітань не оп блі овано. Це не
означає, що ми не шан ємо до-
пис вачів. Крім то о, чер овість
поздоровлень є випад овою і ні-
я ої інформації не несе.

Øàíîâíèé ïàíå ×åðíîâåöüêèé!
Áóäü ëàñêà, ïðèéì³òü ìî¿ ñåðäå÷í³ ïîç-

äîðîâëåííÿ ç íàãîäè Âàøîãî äíÿ íàðî-
äæåííÿ.

Áàæàþ Âàì óñüîãî íàéêðàùîãî, ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ òà óñï³õ³â ó âñ³õ Âàøèõ ïî÷è-
íàííÿõ.

Ìî¿ êîëåãè òà ÿ ç çàäîâîëåííÿì î÷³êó-
þòü íà ïðîäîâæåííÿ ñï³âïðàö³ ì³æ Ïî-
ñîëüñòâîì òà Âàøèì îô³ñîì.

З пова ою
Надзвичайний і Повноважний Посол

Спол чених Штатів Амери и в У раїні
Вільям ТЕЙЛОР

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïåðåäóñ³ì äîçâîëüòå çàñâ³ä÷èòè Âàì

ñâîþ âèñîêó ïîâàãó òà ïðèâ³òàòè ç äíåì
íàðîäæåííÿ!

Ìè íàäçâè÷àéíî âäÿ÷í³ Âàì çà ï³äòðèì-
êó òà ðîçóì³ííÿ, ç ÿêèìè Âè íåîäì³ííî
ñòàâèòåñÿ äî íàøèõ ïðîåêò³â òà ïðîõàíü.
Ñë³ä òàêîæ â³äçíà÷èòè ö³íí³ñòü Âàøî¿ äî-
ïîìîãè â òèõ ð³çíîìàí³òíèõ ïèòàííÿõ, ç
ÿêèìè çâåðòàºòüñÿ Ïîñîëüñòâî.

Äëÿ íàñ äîñèòü ñóòòºâèì º òå, ùî â òÿæ-
ê³ äëÿ ìîº¿ äåðæàâè ÷àñè íàì äîïîìàãà-
þòü óêðà¿íñüê³ äðóç³, áî íàø³ íàðîäè ñòî-
ë³òòÿìè îá’ºäíóâàëà ì³öíà äðóæáà, âçàºìî-
äîïîìîãà òà ñïðàâä³ áðàòåðñüê³ â³äíîñèíè.

Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü õîò³â áè ïîáàæà-
òè Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íîâèõ äîñÿãíåíü
òà óñï³õ³â ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, âäà÷³
òà íàòõíåííÿ!

З висо ою пова ою
Посол Гр зії в У раїні

М. Г. АНТАДЗЕ

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü â³ä ìîãî ³ìåí³ òà â³ä ³ìåí³ Ïî-

ñîëüñòâà Ñèð³éñüêî¿ Àðàáñüêî¿ Ðåñïóáë³êè
â Óêðà¿í³ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè Âà-
øîãî äíÿ íàðîäæåííÿ. Ìè ìàºìî ÷åñòü
ïîáàæàòè Âàì çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, óñï³õ³â òà
íàñíàãè ó æèòò³.

Ïîñîëüñòâî Ñèð³éñüêî¿ Àðàáñüêî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè â Óêðà¿í³ êîðèñòóºòüñÿ ö³ºþ íà-
ãîäîþ, ùîá ïîíîâèòè âàì çàïåâíåííÿ ó
ñâî¿é âèñîê³é ïîâàç³.

З либо ою пова ою
Радни -посланни , Тимчасово повірений

справах Сирії в У раїні
До тор С лейман АБУДІАБ

Óâàæàåìûé Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷!
Îò èìåíè Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè

Óçáåêèñòàí â Óêðàèíå è îò ñåáÿ ëè÷íî
ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è èñêðåííèå ïî-
çäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ Âàøåãî äíÿ 
ðîæäåíèÿ.

Ìû âûñîêî öåíèì âêëàä â ðàçâèòèå
âçàèìîâûãîäíûõ îòíîøåíèé ìåæäó Óêðà-
èíîé è Óçáåêèñòàíîì, è óâåðåíû, ÷òî ïëî-
äîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò êðåïíóòü
è ðàñøèðÿòüñÿ.

Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ íà äîë-
ãèå ãîäû, ìóäðîñòè è óâåðåííîñòè â ðåøå-
íèè çàäà÷, óñïåõîâ â Âàøåé îòâåòñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè.

Илхом ХАЙДАРОВ,
Посол Респ бли и Узбе истан в У раине

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ìî¿ íàéùèð³ø³ ïðèâ³òàííÿ ç

íàãîäè Âàøîãî äíÿ íàðîäæåííÿ!
Åíåðã³éíèé òà òâåðäèé êåð³âíèê, ùî

çíàº ö³íó ñëîâó òà ïîðÿäêó, Âè âèçíà÷àº-
òå äîëþ âåëèêîãî Êèºâà. Ñâî¿ çíàííÿ,
åíåðã³þ òà äîñâ³ä ïðèñâÿ÷óºòå ðîçâèòêó
ñòîëèö³, çáåðåæåííþ òà óêð³ïëåííþ ¿¿ íà-
óêîâî-âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó. Çà Âàøî¿
áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ áàãàòî ðîáèòüñÿ äëÿ
ðîçâ’ÿçàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì.

Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, äîçâîëüòå âè-
ñëîâèòè âäÿ÷í³ñòü çà Âàø³ çóñèëëÿ, ñïðÿ-
ìîâàí³ íà çì³öíåííÿ òðàäèö³éíî-äðóæ-
í³õ â³äíîñèí ì³æ íàøèìè íàðîäàìè.

Ó öåé çíàìåííèé äåíü, øàíîâíèé Ëåî-
í³äå Ìèõàéëîâè÷ó, ïðèéì³òü ìî¿ ïîáàæàí-
íÿ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ìèðó é äîáðà, ñ³ìåé-
íîãî ùàñòÿ é áëàãîïîëó÷÷ÿ, òåðï³ííÿ, âè-
òðèìêè é óïðàâë³íñüêî¿ ìóäðîñò³, òâîð÷èõ
óñï³õ³â òà äîñÿãíåíü ó Âàø³é ä³ÿëüíîñò³ â
³ì’ÿ ïðîöâ³òàííÿ Óêðà¿íè.

З щирою пова ою
Надзвичайний та Повноважний посол

Респ блі и Казахстан
в У раїні та Молдові

Аман ельди ЖУМАБАЄВ

Ïàíó Ëåîí³äó ×åðíîâåöüêîìó
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³

Øàíîâíèé Ïàíå Ì³ñüêèé Ãîëîâî!
ß ùèðî õîò³â áè âèñëîâèòè ñâîþ ïîäÿ-

êó çà Âàøó ãîñòèíí³ñòü ï³ä ÷àñ íàøî¿ çó-
ñòð³÷³, ùî â³äáóëàñÿ 19 ëèñòîïàäà 2008 ðî-
êó. ß äóæå ö³íóþ íàø îáì³í ³äåÿìè òà Âà-
øó ³í³ö³àòèâó äîïîìîãòè Ïîñîëüñòâó Êî-
ðîë³âñòâà Áåëüã³ÿ ó âò³ëåíí³ íàøèõ ïðîåê-
ò³â ó Êèºâ³.

Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, ÿ ïåðåäàþ Âàì
íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ ç íàãîäè äíÿ Âàøî-
ãî íàðîäæåííÿ.

Äîçâîëüòå ïîäÿêóâàòè Âàì ³ ïðèâ³òàòè
Âàñ ùå ðàç. ß ñïîä³âàþñÿ íà ïðîäîâæåí-
íÿ ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³ ó ìàéáóòíüîìó.

З пова ою
Мар ВІНК,

Посол Бель ії в У раїні

Äîðîãîé ãîñïîäèí ×åðíîâåöêèé!
Ïðèìèòå ìîè òåïëûå è ñåðäå÷íûå ïî-

çäðàâëåíèÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ. Â ýòîò äåíü,
êàê è âî âñå ïîñëåäóþùèå, ÿ æåëàþ Âàì
ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è óäîâëåòâîðå-
íèÿ âñåì, ÷òî Âû ïðåäïðèíèìàåòå íà
ñâîåì æèçíåííîì è ïðîôåññèîíàëüíîì
ïóòè.

Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ âñå æèçíåííûå è
òâîð÷åñêèå ïëàíû, îñóùåñòâëÿåòñÿ âñå çà-
äóìàííîå, íå èññÿêíåò ýíåðãèÿ è âäîõíî-
âåíèå äëÿ íîâûõ ñâåðøåíèé.

С важением
Посол Гос дарства Израиль в У раине

Зина КАЛАЙ-КЛАЙТМАН

Ìíîãîóâàæàåìûé Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷!
Ðàçðåøèòå îò èìåíè ïàëåñòèíñêîãî íàðî-
äà, ñîòðóäíèêîâ Ïîñîëüñòâà Ïàëåñòèíû â
Óêðàèíå è îò ñåáÿ ëè÷íî ãîðÿ÷î ïîçäðà-
âèòü Âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì ñ÷àñòüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ

ëåò æèçíè è óñïåõîâ â Âàøåì íåëåãêîì
äåëå íà ïîñòó ìýðà Êèåâà íà áëàãî âñåõ
êèåâëÿí!

Ìû óâåðåíû, ÷òî Âàøà ñàìîîòäà÷à â ðà-
áîòå è äîáðîòà ê ëþäÿì áóäåò âûñîêî îöå-
íåíà æèòåëÿìè ñòîëèöû äðóæåñòâåííîé
íàì Óêðàèíû.

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õîòèì åùå ðàç çà-
ÿâèòü, ÷òî ìû ãîðäèìñÿ ñâîèìè äîáðûìè
îòíîøåíèÿìè ñ Âàìè è íàäååìñÿ íà äàëü-
íåéøåå ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

С важением
Чрезвычайный и Полномочный Посол

Гос дарства Палестины в У раине
Др. Халид АРИКАТ

Øàíîâíèé ïàíå ×åðíîâåöüêèé!
Äîçâîëüòå ìåí³ â³ä ³ìåí³ Ïîñîëüñòâà Ðåñ-

ïóáë³êè Áîëãàð³ÿ â Óêðà¿í³ òà â³ä ìîãî ³ìå-
í³ ïðèâ³òàòè Âàñ ç äíåì íàðîäæåííÿ!

Ïðèéì³òü ìî¿ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ òà ïî-
áàæàííÿ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî ùàñ-
òÿ òà äîâãèõ ðîê³â ïë³äíî¿ ïðàö³!

Êîðèñòóþñÿ ö³ºþ ïðèºìíîþ íàãîäîþ òà
áàæàþ Âàì, ùîá Âàøà ä³ÿëüí³ñòü ³ íàäàë³
ñïðèÿëà çì³öíåííþ òà ïîãëèáëåííþ áîë-
ãàðñüêî-óêðà¿íñüêèõ â³äíîñèí, äîáðîáóòó
òà ïðîöâ³òàííþ íàøèõ äâîõ äåðæàâ!

Âåñåëîãî ñâÿòà!
З пова ою

Надзвичайний і Повноважний Посол
Респ блі и Бол арія в У раїні

Пан Дімітар ВЛАДАМІРОВ

Âåëüìèøàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Â³ä ³ìåí³ Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáë³êè Ñåðá³¿

â Óêðà¿í³ äîçâîëüòå ùèðî ïðèâ³òàòè Âàñ ç
äíåì íàðîäæåííÿ!

Ó öåé äåíü áàæàþ Âàì ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, äîáðà òà ïîäàëüøèõ óñï³õ³â ó áóäü-
ÿêèõ ïî÷èíàííÿõ, ùîäåííèõ ñïðàâàõ,
ñì³ëèâèõ ïëàíàõ òà ñïîä³âàííÿõ íà áëà-
ãî Óêðà¿íè çàðàäè ¿¿ ïðîöâ³òàþ÷îãî ìàé-
áóòíüîãî!

Ïîâñÿêäåííà êîï³òêà ðîáîòà íà â³äïî-
â³äàëüí³é ïîñàä³ âèìàãàº â³ä Âàñ ïîâíî¿
â³ääàíîñò³ ñïðàâ³, íàïîëåãëèâîñò³, âì³í-
íÿ äîëàòè òðóäíîù³ òà âèñîêîãî ïðîôå-
ñ³îíàë³çìó.

Íåõàé Âàøà ä³ÿëüí³ñòü íà âèñîê³é ïîñà-
ä³ ³ íàäàë³ ñïðèÿº ðîçâèòêó ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè òà çðîñòàííþ äîáðîáóòó âñ³õ êèÿí!

Зі щирою пова ою
Надзвичайний та Повноважний Посол

Респ блі и Сербії в У раїні
Горан АЛЕКСИЧ

Ïàíå ìåð!
ß õîò³â áè íàä³ñëàòè Âàì íàéùèð³ø³ â³-

òàííÿ ³ ïîçäîðîâëåííÿ ç íàãîäè Âàøîãî
äíÿ íàðîäæåííÿ.

ß ñïîä³âàþñÿ, ùî ÷óäîâà ñï³âïðàöÿ ì³æ
âàøèìè ñëóæáàìè òà öèì Ïîñîëüñòâîì
ïðîäîâæèòü ðîçâèâàòèñÿ ³ çì³öíþâàòèñÿ
ïðîòÿãîì öüîãî ðîêó.

Ïîíîâëþþ Âàì ñâî¿ â³òàííÿ òà ïðîøó
ïðèéíÿòè, ïàíå ìåð, çàïåâíåííÿ ïðî ìî¿
íàéêðàù³ ñïîãàäè.

З пова ою
Надзвичайний та Повноважний Посол

Франції в У раїні
Жа ФОР

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïîñîëüñòâî ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà-

¿í³ ìàº ÷åñòü âèñëîâèòè Âàì ñâîþ ïîâàãó
òà ïðèâ³òàòè ç äíåì íàðîäæåííÿ.

Áàæàºìî Âàì óñï³õ³â ó Âàø³é â³äïîâ³-
äàëüí³é ðîáîò³, ùàñòÿ òà çäîðîâ’ÿ.

Ïîñîëüñòâî ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â
Óêðà¿í³ êîðèñòóºòüñÿ íàãîäîþ, ùîá ïî-
íîâèòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ³ Âàì 
îñîáèñòî çàïåâíåííÿ ó ñâî¿é âèñîê³é 
ïîâàç³.

З пова ою
Тимчасовий Повірений справах

Чесь ої Респ блі и в У раїні
Вітєаслав ПІВОНЬКА

Âåëüìèøàíîâíèé ïàíå ìåð!
Äîçâîëüòå çàñâ³ä÷èòè Âàì ñâîþ ïîâàãó

òà ïðèâ³òàòè ç íàãîäè Âàøîãî äíÿ íàðî-
äæåííÿ.

Ùèðî áàæàþ Âàì ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ, ðà-
äîñò³, óñï³õ³â ó Âàø³é ðîáîò³ íà êîðèñòü
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ³ ïðîöâ³òàííÿ Êèºâà
òà éîãî ìåøêàíö³â.

З пова ою
Надзвичайний та Повноважний Посол
Арабсь ої Респ блі и Є ипет в У раїні

Ясір АТЕФ

Âåëüìèøàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåä-
ñòàâíèöòâ ìàº ïðèºìíó íàãîäó ïðèâ³òàòè
Âàñ ç äíåì íàðîäæåííÿ!

Çà Âàøó áëàãîðîäíó ïðàöþ, ñïðÿìîâà-
íó íà ðîçêâ³ò ñòîëèö³ íåçàëåæíî¿ Óêðà-
¿íè — Êèºâà íåõàé äîëÿ íàãîðîäèòü Âàñ
ùàñòÿì, ðàä³ñòþ, çäîðîâ’ÿì, áëàãîïîëó÷-
÷ÿì, ëþáîâ’þ ð³äíèõ ³ ïîâàãîþ äðóæí³õ
ñåðäåöü!

Íåõàé ìèð ³ çëàãîäà, â³ðí³ñòü òà ëþáîâ,
äîáðîáóò ³ ïðîöâ³òàííÿ çàâæäè ñóïðîâî-
äæóþòü Âàñ.

З пова ою
Генеральний дире тор
Генеральної дире ції

Київсь ої місь ої ради з обсл ов вання
іноземних представництв

П. КРИВОНОС

×èòà÷³ ãàçåòè “Õðåùàòèê”
â³òàþòü Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
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Реда ція звертає ва , що не в
змозі надр вати поздоровлен-
ня всіх охочих, а том щиро про-
сить вибачення тих, чиїх
привітань не оп блі овано. Це не
означає, що ми не шан ємо до-
пис вачів. Крім то о, чер овість
поздоровлень є випад овою і ні-
я ої інформації не несе.

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç äíåì Âàøî-

ãî íàðîäæåííÿ!
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, òâîð÷èõ

çâåðøåíü, âàãîìèõ óñï³õ³â ó Âàø³é ä³ÿëü-
íîñò³, ìèðó ³ çëàãîäè â ðîäèí³.

Õàé ³ íàäàë³ êîæåí Âàø äåíü áóäå ñïîâ-
íåíèé çíà÷óùèõ ñïðàâ â ³ì’ÿ ð³äíî¿ Óêðà-
¿íè.

З пова ою
Голова Верховної Ради

Автономної Респ блі и Крим
А. ГРИЦЕНКО, Голова Ради міністрів

Автономної Респ блі и Крим
В. ПЛАКІДА

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè

Âàøîãî äíÿ íàðîäæåííÿ.
Çà Âàøèìè ïëå÷èìà ã³äíèé ïîâàãè æèò-

òºâèé øëÿõ, ùî ïîçíà÷åíèé äîñòîéíèìè
ñïðàâàìè íà áëàãî äåðæàâè é óêðà¿íñüêî-
ìó íàðîäó.

Íåõàé öÿ óðî÷èñòà ïîä³ÿ ñòàíå ñõîäèí-
êîþ äî íîâèõ çäîáóòê³â, äîäàñòü Âàì ñèë
³ åíåðã³¿ íà äîâã³ ðîêè.

Â³ä óñüîãî ñåðöÿ çè÷ó Âàì äîáðà, áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ ³ âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â.

Народний деп тат У раїни,
ерівни фра ції “Бло Литвина”

У Верховній Раді У раїни
Володимир ЛИТВИН

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ìî¿ ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç íàãîäè

Âàøîãî äíÿ íàðîäæåííÿ!
Íåõàé íàòõíåííà ïðàöÿ, ìóäð³ñòü ³ îïòè-

ì³çì é íàäàë³ áóäóòü Âàøèìè ïîñò³éíèìè
ñóïóòíèêàìè ó æèòò³, à äîëÿ ïîäàðóº áà-
ãàòî ñâ³òëèõ ë³ò ó ìèð³ òà äîáðîáóò³.

Áàæàþ Âàì ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ, ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ ïðîöâ³òàííÿ, çä³éñ-
íåííÿ âñ³õ ìð³é ³ ñïîä³âàíü.

З пова ою
ерівни апарат Верховної Ради У раїни

В. ЗАЙЧУК

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ìî¿ â³òàííÿ ç äíåì íàðîäæåí-

íÿ!
Ó öåé îñîáëèâèé äëÿ Âàñ äåíü áàæàþ íå-

âè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, ïðîöâ³òàííÿ, çä³éñíåí-
íÿ çàäóìàíîãî, ïðîôåñ³éíîãî óñï³õó òà
ùàñòÿ.

Íåõàé îñíîâîþ Âàøèõ óñï³õ³â ñòàíóòü
ì³öíå çäîðîâ’ÿ òà îïòèì³çì, íàä³éí³ñòü
äðóç³â, äîáðîòà é òåïëî áëèçüêèõ, à äîëÿ ³
íàäàë³ áóäå ïðèõèëüíîþ äî Âàñ, äàðóº ðà-
ä³ñòü ³ óäà÷ó.

Íîâèõ Âàì äîñÿãíåíü ó ïîâñÿêäåíí³é
íåëåãê³é ïðàö³.

Народний деп тат У раїни
А. ДЕРКАЧ

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ìî¿ â³òàííÿ ç äíåì íàðîäæåí-

íÿ!
Ïîâñÿêäåííà ä³ÿëüí³ñòü íà â³äïîâ³äàëü-

í³é ïîñàä³ âèìàãàº â³ä Âàñ ïîâíî¿ â³ääà-
íîñò³ ñïðàâ³, íàïîëåãëèâîñò³ â ïîäîëàíí³
òðóäíîù³â òà âèñîêîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó.

Áàæàþ Âàì ùàñòÿ òà çäîðîâ’ÿ, îïòèì³ç-
ìó òà ìóäðîñò³, óñï³õ³â òà ïë³äíîãî äîâãî-
ë³òòÿ.

З пова ою
перший заст пни Голови
Верховної Ради У раїни

О. В. ЛАВРИНОВИЧ

Óâàæàåìûé Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ äíåì

ðîæäåíèÿ!
Ãëóáîêî âåðþ, ÷òî Âàøè ýíåðãèÿ è öå-

ëåóñòðåìëåííîñòü, Âàøè íåñòàíäàðòíûå
ïîäõîäû ê ðåøåíèþ ïðîáëåì è, ãëàâíîå,
Âàøà ëþáîâü ê Êèåâó è êèåâëÿíàì ïîìî-
ãóò ñäåëàòü æèçíü íàøåé ñòîëèöû êðàøå
è ëó÷øå.

Óñïåõîâ Âàì â âàøåé ìíîãîòðóäíîé
äåÿòåëüíîñòè. Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü
æåëàþ Âàì äîáðà è ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü âî âñåõ äåëàõ ñî-
ïóòñòâóåò Âàì óäà÷à è òåïëîòà ëþäñêèõ
ñåðäåö.

Народный деп тат У раины
Анна ГЕРМАН

Óâàæàåìûé Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷!
Ïðèìèòå ìîè ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ

ïî ñëó÷àþ Âàøåãî äíÿ ðîæäåíèÿ. Æåëàþ
Âàì ñèë è îïòèìèçìà â íåëåãêîì è îòâåò-
ñòâåííîì äåëå ãðàäîñòðîèòåëüñòâà. Íàäåæ-
íûõ ñîðàòíèêîâ è íîâûõ óñïåõîâ â ðàçâè-
òèè ñëàâíîãî ãîðîäà Êèåâà.

Èñêðåííå æåëàþ Âàì ñ÷àñòëèâîé ñóäü-
áû, íåèññÿêàåìîé æèçíåííîé ýíåðãèè,
âçàèìîïîíèìàíèÿ, ïîääåðæêè äðóçåé è
êîëëåã. Ñåìåéíîãî òåïëà è áëàãîïîëó÷èÿ,
çäîðîâüÿ, âñåâîçìîæíûõ óñïåõîâ è ïîáåä.
Ïóñòü óäà÷à áóäåò Âàøèì âåðíûì ñïóò-
íèêîì, à ãîäû ïðîôåññèîíàëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè è â äàëüíåéøåì íàïîëíÿþò-
ñÿ ïëîäîòâîðíûì ñìûñëîì è óäîâëåòâî-
ðåíèåì ðåçóëüòàòàìè òðóäà. Äîëãèõ Âàì
ëåò æèçíè.

Народный деп тат У раины
Борис КОЛЕСНИКОВ

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ùèð³ â³òàííÿ ³ç äíåì Âàøîãî

íàðîäæåííÿ!
Áàæàþ Âàì ùàñòÿ, óñï³õ³â ó âñ³õ äîáðèõ

ñïðàâàõ, òâîð÷î¿ íàñíàãè, çàäîâîëåííÿ òà
ðàäîñò³ â³ä êîæíîãî ïðîæèòîãî äíÿ.

Íåõàé îïòèì³çì, â³ðà, íàä³ÿ äîïîìàãà-
þòü Âàì äîëàòè óñ³ òðóäíîù³!

З пова ою
народний деп тат У раїни

С. ЛЬОВОЧКІН

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç íàãîäè Âà-

øîãî äíÿ íàðîäæåííÿ!
Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü â³ä óñüîãî ñåðöÿ

áàæàþ çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äîáðîáóòó Âàì ³
Âàø³é ðîäèí³. Âåëèêèõ óñï³õ³â ³ çäîáóòê³â
ó âñ³õ ñïðàâàõ, íàñíàãè òà íàòõíåííÿ, äîâ-
ãèõ ðîê³â æèòòÿ ó ì³öíîìó ðîäèííîìó êî-
ë³ òà ñåðåä â³ðíèõ äðóç³â.

З пова ою
ер ючий справами

Верховної Ради У раїни
В. ШЕКЕРА

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ñåðäå÷íî â³òàþ Âàñ ³ç äíåì íàðîäæåí-

íÿ! Ùèðî áàæàþ Âàì äîâãîë³òòÿ, ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, äîáðîáóòó Âàì ³ Âàøèì ð³äíèì.
Çè÷ó Âàì òâîð÷î¿ íàñíàãè òà óñï³õ³â ó Âà-
ø³é íàäçâè÷àéíî â³äïîâ³äàëüí³é ñïðàâ³.
З пова ою олова фра ції ПР Київраді

О. ОМЕЛЬЯНЕНКО

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç äíåì íàðî-

äæåííÿ! Çè÷ó Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îïòè-
ì³çìó, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ìèðó é
çëàãîäè. Íåõàé äîëÿ áóäå ùåäðîþ òà äîá-
ðîþ äî Âàñ ³ Âàøî¿ ðîäèíè, ä³ëîâèé òà-
ëàíò ³ óäà÷à áóäóòü ïîñò³éíèìè ñóïóòíè-
êàìè, à ùàñòÿ òà äîáðîáóò çàâæäè ïàíó-
þòü ó Âàø³é îñåë³. Æèòòºâî¿ Âàì íàñíà-
ãè, çä³éñíåííÿ âñ³õ çàäóì³â, â³ðíèõ ³ ùè-
ðèõ äðóç³â òà îäíîäóìö³â!

З пова ою олова
Шевчен івсь ої районної

м. Києві ради
та державної адміністрації

В. ПИЛИПИШИН

Äîðîãîé äðóã!
Ïîçäðàâëÿþ òåáÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Õî-

÷ó, ÷òîáû òû ñòàë ïåðâûì â Óêðàèíå ïî-
ëèòèêîì è ãîòîâ äëÿ ýòîãî ïîðàáîòàòü.
Çäîðîâüÿ è óäà÷è òåáå!

С важением В. ЖУРАВСКИЙ

Âåëüìèøàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ñåðäå÷íî â³òàþ Âàñ ³ç äíåì íàðîäæåí-

íÿ! Çè÷ó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ,
òâîð÷î¿ íàñíàãè ó Âàø³é òåðíèñò³é ³ áëà-
ãîðîäí³é ñïðàâ³. Ìè ùèðî âäÿ÷í³ Âàì çà
ïîñò³éíó óâàãó, òóðáîòó ³ ï³äòðèìêó, çà Âà-
øå ñàìîâ³ääàíå ³ áåçäîãàííå ñëóæ³ííÿ íà
áëàãî Êèºâà òà êèÿí. Áàæàþ, ùîá ó âàøî-
ìó äîì³ çàâæäè ïàíóâàëè ìèð ³ çëàãîäà, ó
ñåðö³ — äîáðîòà, à ó ñïðàâàõ — ìóäð³ñòü ³
ñâ³òëî Âàøî¿ äóø³.

З пова ою начальни Головно о
правління

ом нальної власності м. Києва
А. ЧУБ

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïå÷åðñüêà ðàéîííà ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäà

òà ðàéîííà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ùèðî
â³òàþòü Âàñ ³ç äíåì íàðîäæåííÿ! Ùèðî
çè÷èìî Âàì çäîðîâ’ÿ íà äîâã³ ðîêè, áà-
äüîðîãî íàñòðîþ, òâîð÷îãî çàïàëó, ùàñòÿ,
áëàãîïîëó÷÷ÿ. Íåõàé êîæåí äåíü Âàøîãî
æèòòÿ áóäå ùàñëèâèì ³ ðàä³ñíèì, à ðî-
äèííå òåïëî é çàòèøîê äîïîìàãàþòü Âàì
ó âñüîìó.

З пова ою олова Печерсь ої районної
ради, олова районної місті Києві

державної адміністрації С. СУЩЕНКО

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Â³ä êåð³âíîãî é îñîáîâîãî ñêëàäó Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè
ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ïðèé-
ì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç äíåì íàðîäæåí-
íÿ! Öåé ñâ³òëèé ó æèòò³ êîæíî¿ ëþäèíè
äåíü — äîáðà íàãîäà, ùîá îãëÿíóòè ïðî-
éäåíå, îö³íèòè çðîáëåíå, çàçèðíóòè â ïåð-
ñïåêòèâó ³, ÿê íàëåæèòü âèíóâàòöþ ñâÿòà,—
ïðèéíÿòè òðàäèö³éíî òåïë³ â³òàííÿ òà íàé-
êðàù³ ïîáàæàííÿ â³ä äðóç³â, êîëåã ³ ð³äíèõ.
Çíàºìî, ïîâàæàºìî òà ö³íóºìî Âàñ ÿê ïðî-
ôåñ³îíàëà ñâîº¿ ñïðàâè, êîìïåòåíòíîãî,
òâîð÷î ìèñëÿ÷îãî ë³äåðà, âäóìëèâîãî òà
âì³ëîãî îðãàí³çàòîðà, ùî ïîºäíóº âèñîêó
âèìîãëèâ³ñòü ³ ïðèíöèïîâ³ñòü ³ç ÷óéíèì òà
óâàæíèì ñòàâëåííÿì äî ëþäåé. Íåõàé çàâ-
æäè Âàì áóäóòü ïðèòàìàíí³ íåïåðåâåðøå-
íà ïðàöåëþáí³ñòü, ëþáîâ äî ð³äíîãî ì³ñòà
³ âáîë³âàííÿ çà éîãî äîëþ, ïîñò³éíà òóðáî-
òà ïðî éîãî ìåøêàíö³â. Ó öåé ñâÿòêîâèé
äåíü ùèðî çè÷èìî íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿,
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ìîëîäå÷îãî çàâçÿòòÿ, ðà-
äîñò³ é îïòèì³çìó. Ìèðó, çëàãîäè é áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ Âàì ³ Âàø³é ðîäèí³!

З пова ою енерал-лейтенант,
начальни Головно о правління СБУ

в місті Києві та Київсь ій області
В. ГРИЦАК

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Â³ä ³ìåí³ ïðàâë³ííÿ õîëäèíãîâî¿ êîìïà-

í³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä” òà ìåíå îñîáèñòî ïðèé-
ì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè Âàøîãî
äíÿ íàðîäæåííÿ. “Íàøó äîëþ âèçíà÷àº
íàø âèá³ð, à íå íàøà âäà÷à”,— êàçàëè
äðåâí³. Âàø âèá³ð çàâæäè áóâ íà áîö³ ñì³-
ëèâèõ ä³é òà âèâàæåíèõ ð³øåíü, Âè íå î÷³-
êóâàëè ïîäàðóíê³â äîë³, à ñàì³ çàâçÿòòÿì ³
òàëàíòîì, íàòõíåííÿì òà ïðàöåþ òâîðèëè
¿¿, çàâæäè çàëèøàþ÷èñü ó äóø³ â³ðíèì ïî-
êëèêàííþ ñòâîðþâà÷à. Áóä³âåëüíèêè “Êè-
¿âì³ñüêáóäó” òâåðäî ïåðåêîíàí³, ùî Âàø
áàãàòîãðàííèé äîñâ³ä, ïðèðîäíèé òàëàíò ³
çàãîñòðåíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü áóäóòü ³ íàäà-
ë³ çàïîðóêîþ óñï³õ³â ó âèð³øåíí³ ñêëàäíèõ
ïèòàíü ñó÷àñíîãî áóòòÿ, ïî÷óòòÿ îäâ³÷íî-
ãî íåâäîâîëåííÿ òà íåóõèëüíà ñïðàãà äî
òâîð÷îñò³ çàáåçïå÷àòü çä³éñíåííÿ íàéñì³-
ëèâ³øèõ ìð³é òà çàäóì³â, à ïîâàãà, ÿêó ìàº-
òå ñåðåä ëþäåé, íàäàñòü Âàì íàòõíåííÿ òà
âïåâíåíîñò³ ó âñ³õ ñïðàâàõ ³ ïî÷èíàííÿõ.
Äàé Âàì, Áîæå, ³ íàäàë³ ñèë ³ íàñíàãè, â³ð-
íèõ äðóç³â òà íàä³éíèõ ñîðàòíèê³â ó ðåàë³-
çàö³¿ çàäóì³â íà øëÿõó ïîêðàùåííÿ æèò-
òÿ êîæíîãî ÷ëåíà êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè.

Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, òâîð÷î-
ãî íàòõíåííÿ, óñï³õ³â òà óäà÷³ ó çä³éñíåí-
í³ ïëàí³â ³ íàì³ð³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçáó-
äîâó òà çâåëè÷åííÿ àâòîðèòåòó íàéêðàùî-
ãî â ñâ³ò³ ì³ñòà — íàøîãî ëþáîãî Êèºâà.

З пова ою олова правління від імені
тр дових оле тивів “Київмісь б д ”

П. С. ШИЛЮК

×èòà÷³ ãàçåòè “Õðåùàòèê”
â³òàþòü Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
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Реда ція звертає ва , що не в
змозі надр вати поздоровлен-
ня всіх охочих, а том щиро про-
сить вибачення тих, чиїх
привітань не оп блі овано. Це не
означає, що ми не шан ємо до-
пис вачів. Крім то о, чер овість
поздоровлень є випад овою і ні-
я ої інформації не несе.

Äîðîãîé Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷!
Âåñü êîëëåêòèâ “Ýõà Ìîñêâû” â ýòîò

ðàäîñòíûé äåíü ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê õîðó
ðîäíûõ è äðóçåé ñî ñâîèìè èñêðåíèèìè
ïîçäðàâëåíèÿìè. Æåëàåì Âàì äîáðîãî çäî-
ðîâüÿ, íåèñ÷åðïàåìûõ æèçíåííûõ ñèë,
ñ÷àñòüÿ. Ïóñòü óäà÷à ñîïóòñòâóåò Âàøèì
íà÷èíàíèÿì. Ïóñòü ñîõðàíèòñÿ âñ¸ õîðî-
øåå, ÷òî åñòü â Âàøåé æèçíè, è ïðåóìíî-
æàòñÿ ìãíîâåíèÿ ðàäîñòè, ëþáâè, îïòè-
ìèçìà.

Ëþáèì, öåíèì, æä¸ì â ýôèð.
Др жес и,

Але сей ВЕНЕДИКТОВ

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Â³ä ³ìåí³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó 

ì. Êèºâ³ ðàäè òà äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ùèðî â³òàþ Âàñ ç äíåì íàðîäæåííÿ!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ ñëîâà ïîøàíè çà
âàæëèâó òà â³äïîâ³äàëüíó ðîáîòó íà áëà-
ãî íàøîãî ð³äíîãî Êèºâà. Õàé îòî÷óº Âàñ
çàâæäè ìèð ³ çëàãîäà, à êîæíèé äåíü, íà-
ïîâíåíèé ùåäðèì ñîíÿ÷íèì òåïëîì, áëà-
ãîïîëó÷÷ÿì òà ìóäð³ñòþ, äîïîìîæå çäîëà-
òè âñ³ òðóäíîù³. Íåõàé äîëÿ äàðóº ³ íàäà-
ë³ ëþäñüêó ïîâàãó, âäÿ÷í³ñòü òà øàíó. Áà-
æàþ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîáðà, ùàñòÿ, çåì-
íèõ ùåäðîò òà íàñíàãè.

З пова ою С. САДОВОЙ,
олова Голосіївсь ої районної м. Києві

ради та державної адміністрації

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ìî¿ ñåðäå÷í³ ïðèâ³òàííÿ ç

äíåì íàðîäæåííÿ!
Â³òàþ÷è ç öèì ÷óäîâèì ñâÿòîì, áàæàþ

Âàì óñï³øíîãî çä³éñíåííÿ âñ³õ ïëàí³â òà
çàäóì³â. Íåõàé ï³ä´ðóíòÿì ùàñëèâîãî æèò-
òÿ òà ïë³äíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòà-
íóòü ì³öíå çäîðîâ’ÿ, ñïîâíåíå ëþáîâ³ òà
äîáðà ñåðöå, íàòõíåííà äóìêà é ùèð³ ïî-
÷óòòÿ.

Ðîäèííà çëàãîäà ³ äîáðîáóò õàé çàáåçïå-
÷àòü Âàì äóøåâíèé ñïîê³é ³ ãàðíèé íà-
ñòð³é, à â³ðí³ äðóç³ òà îá’ºäíàíèé ñï³ëüíîþ
ìåòîþ âèñîêîïðîôåñ³éíèé òðóäîâèé êî-
ëåêòèâ ñïðèÿþòü çâåðøåííÿì â ³ì’ÿ ïðî-
äóêòèâíîãî ðîçêâ³òó.

Â³ðþ, ùî Âàøå ïîêëèêàííÿ òâîðèòè
äîáðî ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü ïðèíåñå ñòàá³ëü-
í³ñòü òà ïðîöâ³òàííÿ íàø³é äåðæàâ³.

З пова ою
олова Народно-демо ратичної партії

Людмила СУПРУН

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ùèðî â³òàþ ç äíåì íàðîäæåííÿ. Ì³ö-

íîãî çäîðîâ’ÿ ³ æèòòºâèõ ïåðåìîã, çä³éñ-
íåííÿ ñïîä³âàíü òà óñï³õ³â ó ñïðàâàõ, ðî-
äèííîãî çàòèøêó ³ òåïëà ç äîáðîì!

Леонід КУЧМА

Âåëüìèøàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç äíåì íà-

ðîäæåííÿ!
Ó ñóñï³ëüñòâ³ Âè â³äîì³ ÿê ïðîôåñ³îíàë,

ëþäèíà êîìïåòåíòíà, âîëüîâà ³ äîáðîçè÷-
ëèâà, ÿêà êîðèñòóºòüñÿ àâòîðèòåòîì ³ ïî-
âàãîþ. Çà Âàøèìè ïëå÷èìà — áàãàòîð³÷-
íèé äîñâ³ä ³ âèçíàííÿ. Âàøà ïðèíöèïîâà
ïîçèö³ÿ â³äîìà âñ³ì ³ âèêëèêàº ãëèáîêó
øàíó.

Íåõàé âàøà ïë³äíà ïðàöÿ, çàâäÿêè ÿê³é
áàãàòî ðå÷åé çíàõîäÿòü ñâ³é ñåíñ òà êîí-
ñòàíòè, áóäå ùåäðîþ íà æèòòºäàéí³ ïëî-
äè, ïîâàãó òà ëþáîâ.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàþ, àáè âñ³ Âà-
ø³ ñïðàâè áóëè íåï³äâëàäí³ ïëèíó ÷àñó
òà çì³í³ ïîêîë³íü. Íåõàé òåïëî òà çàòè-
øîê ðîäèííî¿ îñåë³ íàä³éíî çàõèùàº Âàñ
â³ä æèòòºâèõ íåãàðàçä³â, à â ìàéáóòíüî-
ìó íà Âàñ ÷åêàº ùå áàãàòî íàïîâíåíèõ

êîðèñíèìè ñïðàâàìè ³ çåìíèìè ðàäîùà-
ìè ðîê³â.

З пова ою
Михайло БРОДСЬКИЙ

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Äîíåöüêà ì³ñüêà ðàäà, ¿¿ âèêîíàâ÷èé êî-

ì³òåò â³òàþòü Âàñ ç äíåì íàðîäæåííÿ!
Ùèðî áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,

íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ ó çä³éñíåíí³ âñ³õ ïëà-
í³â çàäëÿ êèÿí òà â ³ì’ÿ Óêðà¿íè, ùàñòÿ
Âàì, ìèðó ³ äîáðîáóòó.

З пова ою
Донець ий місь ий олова

О. О. ЛУК’ЯНЧЕНКО

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Â³ä ìåíå îñîáèñòî òà â³ä ³ìåí³ äåïóòàò³â

Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ïðèéì³òü ùèð³
â³òàííÿ ç íàãîäè äíÿ íàðîäæåííÿ òà ïî-
áàæàííÿ äîáðà, ìèðó, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà
ïðîñòîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ!

Ïîïåðåäó íà Âàñ ÷åêàº ùå áàãàòî êî-
ðèñíèõ ñïðàâ, íîâèõ çâåðøåíü ³ ùîäåííèõ
òóðáîò.

Òîæ íåõàé êîëîñèòüñÿ ïîëå Âàøî¿ äîë³
ïîñòóïîì, íîâèìè çäîáóòêàìè, â³ðíèìè ³
íàä³éíèìè äðóçÿìè.

Õàé çä³éñíÿòüñÿ âñ³ Âàø³ ìð³¿, à ïðàöÿ
ïðèíîñèòü ò³ëüêè çàäîâîëåííÿ òà ðàä³ñòü!
Íåõàé ñóïðîâîäæóþòü Âàñ âäÿ÷í³ñòü ³ ïî-
âàãà, à Ãîñïîäü áëàãîñëîâëÿº ñâî¿ìè âå-
ëèêèìè ³ áàãàòèìè ìèëîñòÿìè é ùåäðî-
òàìè!

З пова ою
олова Львівсь ої обласної ради

Мирослав СЕНИК

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Â³ä ³ìåí³ Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñíî¿ ðà-

äè â³òàþ Âàñ ç äíåì íàðîäæåííÿ!
Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü ïðèéì³òü íàø³

íàéùèð³ø³ ïîáàæàííÿ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
äîâãîë³òòÿ, ñ³ìåéíîãî äîáðîáóòó, áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ òà òâîð÷î¿ íàñíàãè.

Íåõàé çàâæäè ç³ãð³âàº Âàñ òåïëî ëþä-
ñüêî¿ ïîäÿêè çà äîáð³ ñïðàâè, çðîáëåí³ Âà-
ìè íà áëàãî íàðîäó. Õàé äîëÿ áóäå ïðè-
õèëüíîþ äî Âàñ, ùåäðî äàðóº óñï³õè íà

ïðîôåñ³éí³é ñòåç³, çàòèøîê ³ äîñòàòîê ó
Âàø³é äîì³âö³!

З пова ою
олова обласної ради М. СУХОМЛИН

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ùèðî â³òàþ Âàñ ç äíåì íàðîäæåííÿ!
Áàæàþ Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ,

áëàãîïîëó÷÷ÿ, óñï³õ³â ó âñ³õ ïî÷èíàííÿõ
òà ùîäåííèõ ñïðàâàõ.

Íåõàé ó Âàøîìó äîì³ ïàíóþòü ìèð ³
çëàãîäà, ó ñåðö³ — äîáðîòà, à â ñïðàâàõ —
ìóäð³ñòü òà âèâàæåí³ñòü.

Â³ðþ, ùî Âàøå ïîêëèêàííÿ òâîðèòè
äîáðî ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü ïðèíåñå ñòàá³ëü-
í³ñòü òà ïðîöâ³òàííÿ íàø³é äåðæàâ³.

З пова ою
олова Івано-Фран івсь ої обласної ради

І ор ОЛІЙНИК

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Â³òàþ Âàñ ç äíåì íàðîäæåííÿ!
Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü â³ä ùèðîãî ñåðöÿ

áàæàþ Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áàäüîðîãî
íàñòðîþ, çàâçÿòòÿ ó ïîäîëàíí³ âñ³õ òðóä-
íîù³â, ïë³äíî¿ ïðàö³, âàãîìèõ óñï³õ³â òà
ùàñëèâî¿ äîë³ íà äîâã³ ë³òà.

З пова ою
олова Запорізь ої обласної ради

О. НЕФЬОДОВ

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ùèðîñåðäí³ â³òàííÿ ç äíåì íà-

ðîäæåííÿ!
Â³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàþ Âàì ì³öíîãî çäî-

ðîâ’ÿ, âäà÷³, ÿêà á çàâæäè ñóïðîâîäæóâàëà
Âàñ íà æèòòºâîìó øëÿõó, íåçãàñàþ÷îãî
îïòèì³çìó òà íàñíàãè, ñâ³òëèõ ³ äîáðèõ äí³â.

Íåõàé çä³éñíÿòüñÿ âñ³ Âàø³ ìð³¿ òà âò³-
ëÿòüñÿ íàéçàïîâ³òí³ø³ áàæàííÿ. Ðàäîñò³ é
ùàñòÿ Âàì òà Âàøèì ð³äíèì!

Íåõàé ïîâñÿêäåííà ïðàöÿ íàäàº Âàì ëè-
øå çàäîâîëåííÿ, à êîëåãè-äåïóòàòè áóäóòü
íàä³éíîþ îïîðîþ â óñ³õ ä³ëàõ òà ³í³ö³àòè-
âàõ, íàïðàâëåíèõ íà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê
Âàøîãî ðåã³îíó.

З пова ою
олова Л ансь ої обласної ради

В. М. ГОЛЕНКО

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü íàéòåïë³ø³ â³òàííÿ ç äíåì íà-

ðîäæåííÿ, ùèð³ ïîáàæàííÿ ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, ðîäèííîãî ùàñòÿ, äîáðà!

Íåõàé êîæåí äåíü ó Âàøîìó æèòò³ íå-
ñå ò³ëüêè óñï³õ, â³ðó, íàä³þ òà ëþáîâ!

Ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ Âàì ³ Âàøèì áëèçü-
êèì, çä³éñíåííÿ âñ³õ Âàøèõ ïëàí³â ³ ìð³é!

З пова ою
олова Дніпропетровсь ої ради

Ю. Г. ВІЛКУЛ

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç äíåì íàðî-

äæåííÿ!
Ïîçäîðîâëÿþ÷è ç öèì ÷óäîâèì ñâÿòîì,

çè÷ó Âàì íåâïèííîãî ðóõó âïåðåä, óñï³ø-
íîãî çä³éñíåííÿ âñ³õ ïëàí³â òà çàäóì³â. Íå-
õàé íîâ³ îñòðîâè äîñÿãíåíü, çâåðøåíü òà
çäîáóòê³â í³êîëè íå çàëèøàþòüñÿ ñëîâàìè,
íàòîì³ñòü, çáàãàòÿòüñÿ â³ðîþ, ëþáîâ’þ,
òåïëîì ëþäñüêèõ äóø.

Â³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàþ Âàì çäîðîâ’ÿ,
ñèë äóõîâíèõ ³ ô³çè÷íèõ, òåðï³ííÿ, óäà÷³,
îïòèì³çìó, ùîá Âàøå æèòòÿ áóëî ñâ³òëèì
³ ðàä³ñíèì, ÿê öåé ñâÿòêîâèé äåíü, à äðóæ-
í³ ïðèâ³òàííÿ äîäàëè æèòòºâî¿ íàñíàãè ó
ñêàðáíè÷êó Âàøî¿ äóø³.

З пова ою
олова Одесь ої обласної ради

М. СКОРИК

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Â³ä ³ìåí³ ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè òà

â³ä ñåáå îñîáèñòî ùèðîñåðäíî â³òàþ Âàñ ç
íàãîäè äíÿ Âàøîãî íàðîäæåííÿ. Áàæàþ
Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ñ³ìåéíîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ, äîáðà ³ äóøåâíî¿ íàñíàãè.

Íåõàé æå ó äîáð³é ³ äîâã³é æèòòºâ³é äî-
ðîç³, Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó, Âàøèìè ñó-
ïóòíèêàìè çàâæäè áóäóòü äîáðî, áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ, òâîð÷èé íåñïîê³é, ãëèáîêèé îïòè-
ì³çì ³ íàä³ÿ íà êðàùå, à äîëÿ äàðóº Âàì
çä³éñíåííÿ íàéïðåêðàñí³øèõ ìð³é òà ñïî-
ä³âàíü, íîâèõ çàäóì³â ³ çâåðøåíü çàäëÿ ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³-
àëüíèõ ãðîìàä ì³ñòà-ãåðîÿ, ñòîëèö³ íàøî¿
äåðæàâè, ñëàâíîãî Êèºâà. Õàé çàâæäè ³ â
óñüîìó, ïîâàæíèé ïàíå Ãîëîâî, Âàñ, Âà-
øó øàíîâíó ðîäèíó ñóïðîâîäæóþòü ðà-
ä³ñòü, çàäîâîëåííÿ, óñï³õ ³ ïåðåìîãà!

З либо ою пова ою
олова Чернівець ої обласної ради

І. ШИЛЕПНИЦЬКИЙ

Óâàæàåìûé Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äóøåâíîãî
ðàâíîâåñèÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà
è ñîãëàñèÿ, îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ ïëàíîâ ïî
ðàçâèòèþ è îáóñòðîéñòâó Âàøåãî ãîðîäà.

С важением
Харь овс ий лава М. М. ДОБКИН

Се ретарь совета Г. А. КЕРНЕС

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü ïðèéì³òü íàéùè-

ð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè Âàøîãî äíÿ íàðî-
äæåííÿ òà íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ äîáðà,
ùàñòÿ, ìóäðèõ çàäóì³â ³ âàãîìèõ çâåðøåíü!
Íåõàé óñ³ Âàø³ çàäóìè ñóïðîâîäæóþòü âäà-
÷à, ðîçóì³ííÿ ³ ï³äòðèìêà êîëåã òà îäíî-
äóìö³â!

Äîáðîãî Âàì íàñòðîþ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
ëþáîâ³, áëàãîïîëó÷÷ÿ, âñ³õ çåìíèõ ãàðàç-
ä³â, ðîäèííîãî çàòèøêó òà äîáðîáóòó!

Голова Господарсь о о
С д міста Києва

В. І. САРАНЮК

Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó!
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ Âàñ ç äíåì íà-

ðîäæåííÿ.
Áàæàþ Âàì ì³öíîãî çäðîâ’ÿ, ùàñòÿ,

óñï³õ³â ó âñ³õ ñïðàâàõ, äîâãîë³òòÿ. Íåõàé
Âàø ä³ì ïîâíèòüñÿ äîñòàòêîì, à æèòòºâ³
ñòåæèíè îñÿþº ïðîì³ííÿ ëþáîâ³ òà çëàãî-
äè. Áàæàþ, ùîá â³ðí³ äðóç³ òà êîëåãè çàâ-
æäè áóëè Âàì íàä³éíîþ îïîðîþ, à òå äîá-
ðå, ùî ïîäàðóâàëà Âàì äîëÿ, íåõàé ìíî-
æèòüñÿ ³ ïðèíîñèòü ðàä³ñòü!

Áëàãîïîëó÷÷ÿ Âàì òà âàø³é ðîäèí³!
З пова ою олова

Констит ційно о С д У раїни
А. СТРИЖАК

×èòà÷³ ãàçåòè “Õðåùàòèê”
â³òàþòü Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
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Нормативно
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хрещатик

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “КІЙ�ПЛАЗА” земельних 

ділянок для благоустрою території, 
будівництва, експлуатації та обслуговування

підпірної стіни, житлових будинків 
з облаштуванням наземних та підземних 

паркінгів на вул. Кондукторській, 48 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1543/4376 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿, áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ï³äï³ðíî¿ ñò³-
íè, æèòëîâèõ áóäèíê³â ç îáëàøòóâàííÿì
íàçåìíèõ òà ï³äçåìíèõ ïàðê³íã³â.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
ïåðåâåñòè òåðèòîð³þ â ðàéîí³ âóë. Êîí-
äóêòîðñüêî¿ ç òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ ñàäèáíî¿
çàáóäîâè äî òåðèòîð³¿ áàãàòîïîâåðõîâî¿
æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ê²É-
ÏËÀÇÀ” äëÿ áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿, áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
ï³äï³ðíî¿ ñò³íè, æèòëîâèõ áóäèíê³â ç îá-
ëàøòóâàííÿì íàçåìíèõ òà ï³äçåìíèõ ïàð-
ê³íã³â íà âóë. Êîíäóêòîðñüê³é, 48 ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ê²É-ÏËÀÇÀ”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, â
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,18 ãà äëÿ
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿, áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ï³äï³ðíî¿ ñò³-
íè, æèòëîâèõ áóäèíê³â ç îáëàøòóâàííÿì
íàçåìíèõ òà ï³äçåìíèõ ïàðê³íã³â íà âóë.
Êîíäóêòîðñüê³é, 48 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ, ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 — ïëîùåþ 1,15 ãà;
— ä³ëÿíêó ¹ 2 — ïëîùåþ 0,03 ãà.
5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ “Ê²É-ÏËÀÇÀ”:
5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

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

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

5.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

5.4. 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”.

5.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-

ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ â³ä 28.09.2007
¹ 252) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.6. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â (êð³ì ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòà-
â³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

5.8. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-
äèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáå-
ð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ
àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
ê³ëüê³ñòü êâàðòèð ó öèõ áóäèíêàõ.

5.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâèõ áó-
äèíê³â.

5.10. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.12.2007 ¹ 09-15568 òà â³ä
13.08.2007 ¹ 19-8215, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” â³ä 28.12.2007 ¹ 4141, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 11.12.2007
N 10284, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 21.09.2007 ¹ 05-08/7183 òà â³ä
12.12.2007 ¹ 05-09/9992, Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 30.12.2007 ¹ 22-3005/35, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
26.12.2007 ¹ 05-2515.

6. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельних ділянок 
сільськогосподарському товариству 

з обмеженою відповідальністю “ТЕРЕМКИ”
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування житлових будинків 
багатофункціонального торговельно�

розважального, виставково�готельно�
офісного комплексу з паркінгом 

на Кільцевій дорозі, 1�а, 1�в 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1540/4373 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî àíóëþâàííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é
ïåðñïåêòèâíèõ âóëèöü, ïåðåäáà÷åíèõ
ÄÏÒ “Òåðåìêè 3” ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó ùîäî ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ òåðèòîð³¿ òà äî Êîìïëåêñíî¿ ñõåìè
òðàíñïîðòó.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîìó òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÒÅÐÅÌÊÈ”
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â áàãàòî-
ôóíêö³îíàëüíîãî òîðãîâåëüíî-ðîçâà-
æàëüíîãî, âèñòàâêîâî-ãîòåëüíî-îô³ñíî-
ãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãîì íà Ê³ëüöåâ³é
äîðîç³, 1-à, 1-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “ÒÅÐÅÌÊÈ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4,29 ãà ó äîâãî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â áàãàòîôóíêö³îíàëü-
íîãî òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî, âè-
ñòàâêîâî-ãîòåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç
ïàðê³íãîì íà Ê³ëüöåâ³é äîðîç³, 1-à, 1-â
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
07.02.47 ¹ 227 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿
ä³ëüíèö³ Òðåñòó Çåëåíîãî Áóä³âíèöòâà
Îáëàñíîìó Óïðàâë³ííþ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ï³ä ì³ñüêèé äðå-
âåñíî-äåêîðàòèâíèé ï³òîìíèê”, â³ä
31.03.59 ¹ 463 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äåêîðàòèâíî-ïëîäîâîìó ðîçñàä-
íèêó “Òåðåìêè” Óïðàâë³ííÿ çåëåíî¿ çî-
íè ï³ä ïîøèðåííÿ òåðèòîð³¿”, â³ä
15.01.62 ¹ 49 “Ðîçãëÿä ëèñòà Óïðàâë³í-
íÿ çåëåíî¿ çîíè âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿
Ì³ñüêðàäè Äåïóòàò³â òðóäÿùèõ ïðî ðîç-
øèðåííÿ âèðîáíè÷èõ çåìåëüíèõ ïëîù
ðîçñàäíèêà “Òåðåìêè” çà ðàõóíîê çìåí-
øåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äîìîâëàñíè-
ê³â: ãð. Ñìèðíîâî¿ Òåòÿíè Ìèõàéë³âíè,
ãð. Àíäð³¿íîâî¿ ªâäîê³¿ Ìèêîëà¿âíè, ãð.
Ê³íäðàòîâî¿ Îëåíè Îëåêñ³¿âíè, ãð. Êîí-
äðàòîâà Ìèõàéëà Ëåîíò³éîâè÷à, ãð.
Ñìèðíîâî¿ ªâãåí³¿ Àíîñèì³âíè, ãð. ²ñòî-
ì³íî¿ Îäàðêè ªâñòàô³¿âíè, ãð. Ñìèðíî-
âà Îëåêñ³ÿ Àìîñîâè÷à, ãð. Ñìèðíîâà
ßêîâà ²âàíîâè÷à, ãð. Ñìèðíîâî¿ Ìàð³¿
Ìèõàéë³âíè, ãð. Ñìèðíîâî¿ ªôðîñèí³¿
Êèðèë³âíè”, â³ä 08.05.62 ¹ 709 “Ïðî â³-
äâîä äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äåêî-

ðàòèâíîìó ïèòîìíèêó “Òåðåìêè” çà ðà-
õóíîê ëèøê³â ñàäèá ³íäèâ³äóàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ”, ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 — ïëîùåþ 3,16 ãà;
— ä³ëÿíêó ¹ 2 — ïëîùåþ 0,35 ãà;
— ä³ëÿíêó ¹ 3 — ïëîùåþ 0,78 ãà.
5. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó òîâàðèñòâó

ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÒÅÐÅÌ-
ÊÈ”:

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

5.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 26.12.2007 ¹ 19-15575 òà
â³ä 27.12.2007 ¹ 09-15631, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 28.12.2007
¹ 10911, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â ì. Êèºâ³ â³ä 21.12.2007 ¹ 05-
08/10317, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 25.12.2007
¹ 9867, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”
â³ä 25.12.2007 ¹ 4092 òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â.

5.3. 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 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

5.4. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çàãàëüíî¿ ïëî-
ù³ êâàðòèð ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì
ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

5.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

5.6. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà
áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
æèòëîâèõ áóäèíê³â.

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

5.8. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
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ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî
ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñå-
ðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà,
óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì
Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ
ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â
ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

5.9. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷è-
òè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòî-
òðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê)
³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî
äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

5.10. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè
÷èíí³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðó-
äÿùèõ â³ä 07.02.47 ¹ 227 “Ïðî â³äâîä çå-
ìåëüíî¿ ä³ëüíèö³ Òðåñòó Çåëåíîãî Áóä³â-
íèöòâà Îáëàñíîìó Óïðàâë³ííþ æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ï³ä ì³ñü-
êèé äðåâåñíî-äåêîðàòèâíèé ï³òîìíèê”,
â³ä 31.03.59 ¹ 463 “Ïðî â³äâîä çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äåêîðàòèâíî-ïëîäîâîìó ðîç-
ñàäíèêó “Òåðåìêè” Óïðàâë³ííÿ çåëåíî¿
çîíè ï³ä ïîøèðåííÿ òåðèòîð³¿”, â³ä
15.01.62 ¹ 49 “Ðîçãëÿä ëèñòà Óïðàâë³í-

íÿ çåëåíî¿ çîíè âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿
Ì³ñüêðàäè Äåïóòàò³â òðóäÿùèõ ïðî ðîç-
øèðåííÿ âèðîáíè÷èõ çåìåëüíèõ ïëîù
ðîçñàäíèêà “Òåðåìêè” çà ðàõóíîê çìåí-
øåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äîìîâëàñíè-
ê³â: ãð. Ñìèðíîâî¿ Òåòÿíè Ìèõàéë³âíè,
ãð. Àíäð³¿íîâî¿ ªâäîê³¿ Ìèêîëà¿âíè, 
ãð. Ê³íäðàòîâî¿ Îëåíè Îëåêñ³¿âíè, 
ãð. Êîíäðàòîâà Ìèõàéëà Ëåîíò³éîâè÷à,
ãð. Ñìèðíîâî¿ ªâãåí³¿ Àíîñèì³âíè, 
ãð. ²ñòîì³íî¿ Îäàðêè ªâñòàô³¿âíè, 
ãð. Ñìèðíîâà Îëåêñ³ÿ Àìîñîâè÷à, 
ãð. Ñìèðíîâà ßêîâà ²âàíîâè÷à, 
ãð. Ñìèðíîâî¿ Ìàð³¿ Ìèõàéë³âíè, 
ãð. Ñìèðíîâî¿ ªôðîñèí³¿ Êèðèë³âíè”,
â³ä 08.05.62 ¹ 709 “Ïðî â³äâîä äîäàòêî-
âî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äåêîðàòèâíîìó ïè-
òîìíèêó “Òåðåìêè” çà ðàõóíîê ëèøê³â
ñàäèá ³íäèâ³äóàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ”.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿí-
êàìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про припинення державній акціонерній 
компанії “Укрресурси” права користування

частиною земельної ділянки та внесення 
змін до договору на право тимчасового 

користування землею
Рішення Київської міської ради № 1546/4379 від 27 грудня 2007 року

У зв’язку зі зміною площі земельної ділянки та враховуючи звернення державної акціонерної компанії
“Укрресурси” від 08.11.2007 № УР�01/447�1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè äåðæàâí³é àêö³îíåðí³é
êîìïàí³¿ “Óêððåñóðñè” ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿
â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.06.2000 ¹ 204/925 “Ïðî
íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê”,
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äî-
ãîâîðîì íà ïðàâî Òèì÷àñîâîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìëåþ â³ä 15.01.2001 ¹ 82-5-00046,
ïëîùåþ 0,18 ãà òà çàðàõóâàòè ¿¿ äî çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ ³ ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíåñòè â³ä-
ïîâ³äí³ çì³íè äî äîãîâîðó íà ïðàâî òèì-
÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
15.01.2001 ¹ 82-5-00046.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою 

відповідальністю “Інвестиційна група
“Схід” для реконструкції території 

з будівництвом об’єктів житлово�офісного 
та торговельно�розважального призначення

на вул. Березневій, 12 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1544/4377 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статей 93,120,124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðà-
ìåòð³â ðåêîíñòðóêö³¿ òåðèòîð³¿ ç áóä³â-
íèöòâîì îá’ºêò³â æèòëîâî-îô³ñíîãî òà
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ â ìåæàõ ïðîñï. Âîçç’ºäíàííÿ, Õàðê³â-
ñüêîãî øîñå, çàë³çíèö³ òà âóë. Àêàäåì³-
êà Øë³õòåðà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
à ñàìå: ïåðåâåñòè òåðèòîð³þ â ìåæàõ,
âèçíà÷åíèõ ïðîåêòîì çåìëåóñòðîþ, ç êà-
òåãîð³¿ çåìåëü ïðîìèñëîâîñò³ äî çåìåëü
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-

äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²í-
âåñòèö³éíà ãðóïà “Ñõ³ä” äëÿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ òåðèòîð³¿ ç áóä³âíèöòâîì îá’ºêò³â
æèòëîâî-îô³ñíîãî òà òîðãîâåëüíî-ðîç-
âàæàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Áåðåç-
íåâ³é, 12 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²íâåñòèö³éíà ãðóïà
“Ñõ³ä”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5
öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó
íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
7,81 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òåðèòîð³¿ ç áó-
ä³âíèöòâîì îá’ºêò³â æèòëîâî-îô³ñíîãî
òà òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ íà âóë. Áåðåçíåâ³é, 12 ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü, íàäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.06.2007

¹ 985/1646 “Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “²íâåñòèö³éíà ãðóïà “Ñõ³ä”
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âè-
ðîáíè÷î¿ áàçè íà âóë. Áåðåçíåâ³é,12 ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâî-
ðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
29.11.2007 ¹ 66-6-00435.

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “²íâåñòèö³éíà ãðóïà “Ñõ³ä”:

5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêî-
ðèñòóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. 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 êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

5.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

5.4. Â³äøêîäóâàííÿ âàðòîñò³ çåëåíèõ
íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â³ä 10.08.2007) òà ³íø³ ïèòàííÿ
ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 14.08.2007 ¹ 04-8225,
â³ä 06.11.2007 ¹ 18-12718 òà â³ä
13.08.2007 ¹ 19-8172, Äåðæàâíî¿ ñàí³-
òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä
06.11.2007 ¹ 05.03.02-07/55206, ãîëîâíî-
ãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 24.12.2007 ¹ 10735, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
26.12.2007 ¹ 05-08/10413, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 14.08.2007 ¹ 071/04-4-
22/4156, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 30.07.2007
¹ 5580, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”
â³ä 10.12.2007 ¹ 3938.

5.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëî-
ù³ êâàðòèð ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì

ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

5.8. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî
ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâà-
íî¿ æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5%
âèòðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³
öèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïî-
ñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèò-
ëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì
Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ
ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â
ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

5.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà
áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
æèòëîâèõ áóäèíê³â.

5.10. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëà ïå-
ðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ
àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòî-
ñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îä-
íå ìàøèíîì³ñöå íà êîæíó êâàðòèðó ó
æèòëîâèõ áóäèíêàõ.

5.11. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â
îô³ñíîãî òà òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³é-
íîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì
â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìà-
øèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áó-
ä³âåëüíèõ íîðì.

5.12. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà-
÷èòè ïî÷åðãîâå ïðîåêòóâàííÿ òà çàáóäî-
âó òåðèòîð³¿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â
æèòëîâî-îô³ñíîãî òà òîðãîâåëüíî-ðîç-
âàæàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

6. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 29.11.2007 ¹ 66-6-00435 ç
ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²íâåñòè-
ö³éíà ãðóïà “Ñõ³ä”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 27.12.01 № 208/1642 з питань 

формування комунальної власності 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 1519/4352 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою
збереження комунального майна та у зв’язку з прийняттям рішення Шевченківською районною у м. Києві
радою від 30.08.07 № 268 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.12.01 ¹ 208/1642 “Ïðî ôîðìóâàííÿ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 14.03.02 ¹ 318/1752, â³ä 20.06.02 ¹ 62/62, â³ä 11.07.02 ¹ 153/153,
â³ä 26.12.02 ¹ 220/380, â³ä 27.02.03 ¹ 307/467, â³ä 24.04.03 ¹ 385/545, â³ä 24.04.03
¹ 394/554, â³ä 29.05.03 ¹ 505/665, â³ä 26.06.03 ¹ 576/736, â³ä 10.07.03 ¹ 680/840, â³ä
25.09.03 ¹ 52/926, â³ä 23.10.03 ¹ 160/1033, â³ä 27.11.03 ¹ 245/1120, â³ä 23.12.03
¹ 287/1162, â³ä 18.03.04 ¹ 95/1305, â³ä 15.04.04 ¹ 170/1380, â³ä 29.04.04 ¹ 219/1429,
â³ä 24.06.04 ¹ 315/1525, â³ä 15.07.04 ¹ 387/1797, â³ä 30.09.04 ¹ 503/1913, â³ä 21.10.04
¹ 573/1983, â³ä 23.12.04 ¹ 892/2302, â³ä 28.12.04 ¹ 1065/2475, â³ä 24.02.05 ¹ 136/2712,
â³ä 17.03.05 ¹ 141/2717, â³ä 21.04.05 ¹ 282/2857, â³ä 26.05.05 ¹ 405/2981, â³ä 30.06.05
¹ 468/3044, â³ä 14.07.05 ¹ 687/3262, â³ä 30.08.05 ¹ 7/3471, â³ä 06.10.05 ¹ 40/3504, â³ä
27.10.05 ¹ 264/3725, â³ä 29.11.05 ¹ 552/3013, â³ä 02.02.06 ¹ 22/3113, â³ä 16.03.06
¹ 208/3299, â³ä 16.03.06 ¹ 222/3313, â³ä 31.10.06 ¹ 137/194, â³ä 12.12.06 ¹ 264/321,
â³ä 25.01.07 ¹ 16/677, â³ä 15.03.07 ¹ 267/928, â³ä 26.04.07 ¹ 467/1128, â³ä 14.06.07
¹ 793/1454, â³ä 26.06.07 ¹ 941/1602, â³ä 26.07.07 ¹ 40/1874, â³ä 01.10.07 ¹ 404/3238,
â³ä 01.11.07 ¹ 1107/3940, â³ä 22.11.07 ¹ 1266/4099) çì³íè çã³äíî ç äîäàòêîì.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Дотаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради



Õàð÷îâà 
ïðîìèñëîâ³ñòü
çáàâëÿº 
îáåðòè
Ïðàö³âíèêè ãàëóç³ 
çàíåïîêîºí³ çìåíøåííÿì
îáñÿãó âèðîáíèöòâà

²ðèíà ÏÎÃÎÐ²ËÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Днями представни и іль ох вели-
их вітчизняних підприємств хар-
чової промисловості заявили про
появ серйозних проблем ал зі,
спричинених фінансовою ризою.
Зо рема, по іршення фінансової
стабільності на підприємствах,
с орочення обся ів виробництва та
зниження півельної спроможності
ромадян. Представни и підпри-
ємств харчопром звин ватили
ряд неефе тивній політиці щодо
підтримання ал зі період ризи.

Ïðåäñòàâíèêè ê³ëüêîõ âåëèêèõ âèðîáíè-
÷èõ ï³äïðèºìñòâ íà ñïåö³àëüí³é ïðåñ-êîí-
ôåðåíö³¿ çàÿâèëè, ùî õàð÷îâà ãàëóçü íèí³
çàçíàº íàäçâè÷àéíî âèñîêèõ çáèòê³â ÷åðåç
ñòð³ìêå çíèæåííÿ îáñÿã³â âèãîòîâëåííÿ ³
ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿. Ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ
çìåíøåííÿ âèðîáíèöòâà â õàð÷îâ³é ïðî-
ìèñëîâîñò³ ñÿãíóëî ðåêîðäíîãî ç 1998 ðî-
êó ð³âíÿ — 10,9 %. ßêùî àíàë³çóâàòè ïî-
ãàëóçåâî, òî öóêðó ñòàëî ìåíøå íà 32 %,
îë³¿ — íà 22 %, ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ — ïðè-
áëèçíî íà 2 %, êîíñåðâíî¿ — íà 6 %. Ïðî-
òå, íà äóìêó õàð÷îâèê³â, ùå íå ï³çíî âðÿ-
òóâàòè ãàëóçü â³ä îáâàëó, ³ çðîáèòè öå ìî-
æå óðÿä çàâäÿêè åôåêòèâíèì çàõîäàì ç íåé-
òðàë³çàö³¿ âïëèâó ô³íàíñîâî¿ êðèçè íà õàð-
÷îâ³ ï³äïðèºìñòâà. Êð³ì òîãî, ïðåäñòàâíè-
êè õàð÷îïðîìó çàêëèêàëè ñïîæèâà÷³â êóïó-
âàòè â³ò÷èçíÿí³ ïðîäóêòè, ùî äàñòü çìîãó
óòðèìàòèñÿ íà ïëàâó â öåé ñêëàäíèé ïåð³-
îä. Õî÷à, ÿê çàÿâèëè â îäèí ãîëîñ ïðåäñòàâ-
íèêè ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³,
íàðàç³ óðÿä í³ÿê íå ï³äòðèìóº ¿õ ³ íå çìåí-
øóº âïëèâó êðèçè, à íàâïàêè, ñâî¿ìè ð³-
øåííÿìè äåñòàá³ë³çóº ñèòóàö³þ. Ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð àñîö³àö³¿ “Óêðîë³ÿïðîì” Ñòå-
ïàí Êàïøóê âèñëîâèâ çàíåïîêîºííÿ ïëà-
íàìè Êàáì³íó ñêàñóâàòè ìèòî íà ñîíÿøíè-
êîâå íàñ³ííÿ, àäæå â ðàç³ óõâàëåííÿ òàêî-
ãî ð³øåííÿ âæå ó òðàâí³ íàñòóïíîãî ðîêó
â³ò÷èçíÿí³ ï³äïðèºìñòâà çàëèøàòüñÿ áåç ñè-
ðîâèíè. “ßêùî óðÿä ï³äå íà öåé êðîê, ÷å-
ðåç ï³âðîêó çàâîäè ç ïåðåðîáêè íàñ³ííÿ çó-
ïèíÿòüñÿ, ³ çíîâ áóäå äåô³öèò îë³¿”,— çà-
ÿâèâ Ñòåïàí Êàïøóê. Êð³ì òîãî, çà éîãî
ñëîâàìè, ñèòóàö³ÿ ç ö³íîþ íà îë³þ ëåæèòü
ïîâí³ñòþ íà ñîâ³ñò³ òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ ³
äåðæàâíèõ îðãàí³â êîíòðîëþ, òîìó ùî â³ä-
ïóñêíà ö³íà äëÿ âñ³õ ðåàë³çàòîð³â ó “Óêðî-
ë³ÿïðîì” îäíàêîâà: 6,50—7,25 ãðí/ë. Íå çà-
äîâîëåí³ ïîë³òèêîþ óðÿäó ³ â Íàö³îíàëü-
í³é àñîö³àö³¿ öóêðîâèðîáíèê³â “Óêðöóêîð”.
Çîêðåìà òèì, ùî Êàáì³í íå ï³äâèùóº ö³-
íè íà öóêîð äî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ,
íàòîì³ñòü ðîçäàº ë³öåíç³¿ íà ââåçåííÿ â
Óêðà¿íó öóêðó-ñèðöþ ³íîçåìíèì ï³äïðè-
ºìñòâàì, ùî ïåðåøêîäæàº ðîçâèòêîâ³ â³ò-
÷èçíÿíèõ âèðîáíèê³â. “×åðåç çàíèæåí³ ö³-
íè íà öóêîð íà ñüîãîäí³ öóêðîâ³ çàâîäè âæå
çàçíàëè çáèòê³â íà ñóìó äî 200 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü, äî ê³íöÿ ðîêó ìîæíà î÷³êóâàòè,
ùî âîíè ñÿãíóòü 1 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü”,—
îáóðåíî êîíñòàòóâàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ïðàâë³ííÿ àñîö³àö³¿ “Óêðöóêîð” Ïåò-
ðî Áîðèñþê. Çãîäîì íå äëÿ ïðåñè ïàí Áî-
ðèñþê ïîðàäèâ çàïàñòèñÿ öóêðîì, áî â³í
íåâäîâç³ ïîäîðîæ÷àº. ßê çàçíà÷èëè ïðàö³â-
íèêè õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, íàéñòðàøí³-
øèì º äåô³öèò ãðîøåé, âíàñë³äîê ÷îãî ïî-
÷àëè ðóéíóâàòèñÿ âèðîáíè÷³ ëàíöþãè, îá³ã
òîâàð³â ³ ãðîøåé. “Õàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü
ñïðîìîæíà ïåðåæèòè ô³íàíñîâó êðèçó, ãî-
ëîâíå çâåðíóòè óâàãó íà íàñ, àëå ÿêùî óðÿä
íå ìîæå öüîãî çðîáèòè, òî õàé õî÷ íå çà-
âàæàº âëàñíèìè ñèëàìè áîðîòèñÿ ç íåãàðàç-
äàìè”,— ï³äñóìóâàâ ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêî¿
òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ êîíôåäåðàö³¿ Âîëîäè-
ìèð Äåì÷àê
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Þð³é ÑÅÐÁ²Í: “Ñïåêóëÿö³ÿ 
íà ðèíêó âæå çàâåðøèëàñÿ”
Фінансовий аналіти омпанії
КУА Fim Capital роз азав "Хре-
щати " про сит ацію на фондо-
вом рин У раїни та про чин-
ни и, я і наразі є визначальни-
ми на ньом . А та ож поділився
власним баченням перспе тив
розвит вітчизняно о фондово-
о рин в зв’яз з наслід ами
світової фінансової ризи.

— ßê³ ïðîãíîçè ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó
óêðà¿íñüêîãî ôîíäîâîãî ðèíêó? ×è íàðàç³
â³í äîñÿã ñâîãî “äíà”, ³ ÿê íàäàë³ ñêëàäà-
òèìåòüñÿ ñèòóàö³ÿ?

— Ùîäî “äíà” ðèíêó, ÷è íàñòàº âîíî
íèí³, ÷è âæå ñòàëîñÿ ê³ëüêà òèæí³â òî-
ìó, êîëè ³íäåêñ ÏÔÒÑ áóâ íà ð³âí³ 220
ïóíêò³â, í³õòî òî÷íî íå ñêàæå. Ïðî öå
ìè ä³çíàºìîñÿ ëèøå ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ.
Àëå ìîÿ âëàñíà äóìêà ñõèëÿºòüñÿ á³ëü-
øå äî òîãî, ùî “äíî” ùå ïîïåðåäó. Ñè-
òóàö³ÿ ìîæå ïîã³ðøóâàòèñÿ, îñê³ëüêè ìè
ìàºìî âåëèê³ ïðîáëåìè âñåðåäèí³ ñâîº¿
êðà¿íè, à òàêîæ áàãàòî íåâèð³øåíèõ ïè-
òàíü íà çîâí³øí³õ ðèíêàõ. Íàøà åêîíî-
ì³êà äîñèòü çàëåæíà â³ä çîâí³øíüîãî
âïëèâó. Ïðèêëàäîì º íàø ðèíîê ìåòà-
ëó, òîìó ùî ïîïèò íà íüîãî ôîðìóþòü
ñàìå çà êîðäîíîì. ² äîêè ñèòóàö³ÿ íå
ñòàá³ë³çóºòüñÿ íà çîâí³øí³õ ðèíêàõ, íå
ïî÷íåòüñÿ îçäîðîâëåííÿ åêîíîì³êè ³ â
íàø³é êðà¿í³.

— Òîáòî â³äò³ê êîøò³â ç Óêðà¿íè òðèâà-
òèìå?

— ß á íå ñêàçàâ, ùî áóäå â³äò³ê êîø-
ò³â. Çà îñòàíí³ìè äàíèìè ÍÁÓ, ìè çà òðå-
ò³é êâàðòàë ìàëè äîñèòü íåçíà÷íèé â³ä-
ò³ê êîøò³â. Øâèäøå çà âñå, öå ìîæíà íà-
çâàòè íåäîñòàòí³ì ïðèòîêîì êàï³òàëó. Çà
îñòàíí³é êâàðòàë áóëî äîñÿãíóòî ì³í³-
ìàëüíîãî ð³âíÿ ïðîô³öèòó ãðîøîâîãî ðà-
õóíêó. Çà ïåðøèé ³ äðóãèé êâàðòàëè ìè
ìàëè ïðîô³öèò íà ð³âí³ òðüîõ ì³ëüÿðä³â
äîëàð³â, à çà òðåò³é êâàðòàë â³í çíèçèâ-
ñÿ, ëåäü ïåðåâèùèâøè îäèí ì³ëüÿðä äî-
ëàð³â. Â òàê³é ñèòóàö³¿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íå-
äîñòàòíº íàäõîäæåííÿ êîøò³â, ó òîìó
÷èñë³ â³ä åêñïîðòíèõ îïåðàö³é. Ìîæëè-
âî, öå ³ óñêëàäíþº ñèòóàö³þ íà äàíîìó
åòàï³. Çíà÷íèé âïëèâ ìàº ³ òå, ùî â³ä åêñ-
ïîðòíî¿ ïîë³òèêè çìåíøèëèñÿ ãðîøîâ³
ïîòîêè, ÿê³ íàäõîäÿòü ó êðà¿íó. À öå,
ñâîºþ ÷åðãîþ, ñòâîðþº íàïðóæåíó ñèòó-
àö³þ íà âàëþòíî-ãðîøîâîìó ðèíêó Óêðà-
¿íè.

— À ÿêèì ìåòîäîì ìîæíà ñòàá³ë³çóâàòè
ñèòóàö³þ íà ôîíäîâîìó ðèíêó Óêðà¿íè, ³ ÷è
íàðàç³ òóò äîì³íóþòü ñïåêóëÿòèâí³ òåíäåí-
ö³¿, ùî âèã³äí³ âñ³ì ãðàâöÿì ðèíêó?

— ß á íå êàçàâ ïðî ñïåêóëÿòèâí³ òåí-
äåíö³¿, òîìó ùî òîðã³âëÿ äîñèòü îáìåæå-
íà ÿê çà ë³êâ³äí³ñòþ, òàê ³ çà äîçâîëåíè-
ìè ðèíêîâèìè ïàðàìåòðàìè. Ìè çíàºìî,
ùî á³ðæà ÏÔÒÑ ââåëà ïåâí³ çàáîðîíè ³
îáìåæåííÿ. Íàïðèêëàä, ðàí³øå áóëî äî-
çâîëåíî â³äñòðî÷óâàòè îïëàòó ³ ïîñòàâêó
àêö³é äî 10—15 äí³â, òî íèí³ öþ îïåðà-
ö³þ îáìåæèëè òðüîìà äíÿìè. Òîìó â ðà-
ç³ ñïåêóëÿö³¿ âèíèêàþòü âåëèê³ ðèçèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç òèì, ùîá âñòèãíóòè çà äåíü
îòðèìàòè ïðèáóòîê çà öèìè îïåðàö³ÿìè.
Íà ì³é ïîãëÿä, ñïåêóëÿö³ÿ íà ðèíêó âæå
çàâåðøèëàñÿ. Â³äáóâàºòüñÿ ðóõ, ÿêèé
ñïðè÷èíÿþòü ñàì³ ³íâåñòîðè, êóïóþ÷è-
ïðîäàþ÷è àêö³¿ êîìïàí³é. Íàïðèêëàä, àê-
ö³îíåðè, ÿê³ çàëèøèëèñÿ â àêö³ÿõ ³ íå
ïðîäàëè ¿õ íàâåñí³ àáî âë³òêó, íå ìàþòü
áàæàííÿ ðîçëó÷àòèñÿ ç ³íâåñòèö³ÿìè çà
òàêèìè íèçüêèìè ö³íàìè. Òîìó òîðãóþòü
íåâåëèêèìè ïàêåòàìè àêö³é. Öå ðîáëÿòü
äëÿ òîãî, ùîá ðèíîê âçàãàë³ íå çàâìåð, à
íå äëÿ îäåðæàííÿ âåëèêèõ ñïåêóëÿòèâíèõ
ïðèáóòê³â.

— ßêèì ÷èíîì ïàä³ííÿ ³íäåêñó ÏÔÒÑ
âïëèíå íà åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³ òà
÷è ïîçíà÷èòüñÿ íà ðîáîò³ ñòðàòåã³÷íèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ Óêðà¿íè?

— Äóìàþ, íà åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ
âïëèâ áóäå íåçíà÷íèì. À îò íà ³íâåñòè-
ö³éíîìó êë³ìàò³ êðà¿íè ïàä³ííÿ ³íäåêñó
ïîçíà÷èòüñÿ ñèëüíî. Íàø ôîíäîâèé ðè-
íîê âèêîðèñòîâóþòü ÿê ñïåêóëÿòèâíèé
³íñòðóìåíò. Â³í ùå íå äîñÿã ó ðîçâèòêó
òîãî ìîìåíòó, êîëè ìè ìîæåìî âïåâíå-
íî ñêàçàòè: “Òàê, ôîíäîâèé ðèíîê — öå
ìåòîä çàëó÷åííÿ êîøò³â, ìåòîä çàëó÷åí-
íÿ êàï³òàëó, ùî ïðàâà äð³áíèõ àêö³îíå-
ð³â ïîâàæàº âëàñíèê êîíòðîëüíîãî ïàêå-
òà, ùî àêö³îíåðè ìàþòü ïðàâî ïðèçíà÷à-
òè êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà”. ² äîêè òà-
êèõ òâåðäæåíü íåìàº, íàø ðèíîê âèêî-
ðèñòîâóþòü ÿê ³íâåñòèö³éíèé ³íñòðóìåíò,
ÿêèé ðîçâèâàºòüñÿ ç ïîøòîâõó ³íîçåìíèõ
³íâåñòîð³â. Àëå, íà ìîþ äóìêó, öÿ êðèçà
äàñòü ìîæëèâ³ñòü ïåðåîñìèñëèòè ñèòó-
àö³þ. Ìàþ ñïîä³âàííÿ, ùî óõâàëÿòü â³ä-
ïîâ³äí³ ð³øåííÿ â çàêîíîäàâñòâ³ òà â îð-
ãàí³çàö³éí³é ñòðóêòóð³ ðèíêó. Ç’ÿâëÿòüñÿ
íîâ³ ãðàâö³, é ç êîæíèì ðîêîì öåé ñåã-
ìåíò ðèíêó ðîçâèâàòèìåòüñÿ â òîìó ðóñ-
ë³, â ÿêîìó â³í ³ñíóº íà ì³æíàðîäí³é àðå-
í³. Õî÷à ùå çàðàíî êàçàòè ïðî íàñë³äêè
êðèçè, àëå ÿ ïåâåí, ùî ôîíäîâèé ðèíîê
áóäå ðîçâèâàòèñÿ. Ç êîæíèì ðîêîì â³í
ñòàâàòèìå âñå ñèëüí³øèì ³ ñõîæèì íà òîé
ðèíîê, ÿêèé ïðàöþº ó òàíäåì³ ç ïðîìèñ-
ëîâ³ñòþ, à íå ÿê îêðåìèé ñïåêóëÿòèâíèé
³íñòðóìåíò.

— Â àêö³¿ ÿêèõ ï³äïðèºìñòâ íàðàç³ íàé-
êðàùå âêëàäàòè êîøòè?

— Öå çàëåæèòü â³ä òåðì³íó ðîçì³ùåííÿ
êîøò³â. ßêùî ëþäèíà îïåðóº êîðîòêî-
òåðì³íîâèìè ïëàíàìè, õî÷å çàðîáèòè íà
àêö³ÿõ, òî íèí³, íàïåâíî, íå íàéë³ïøèé

ìîìåíò äëÿ òîãî, ùîá âêëàäàòè â àêö³¿.
Êðàùå â³äíåñòè êîøòè íà äåïîçèò ³ îäåð-
æàòè çà ï³âðîêó ïåâíèé â³äñîòîê. Íèí³ çà
äåïîçèòíèìè ïðîãðàìàìè ñòàâêè äîñèòü
âèñîê³. Àëå ÿêùî âèõîäèòè ç ÷àñîâîãî
ïðîì³æêó ïîíàä 1—2 ðîêè, òî âèíèêàº
îäíå çàïèòàííÿ: ÿêå ï³äïðèºìñòâî çàëè-
øèòüñÿ íà ðèíêó, à ÿêå ï³äïðèºìñòâî ï³ä
âïëèâîì âñ³õ ôàêòîð³â ìîæå çáàíêðóòóâà-
òè? ß á íå êàçàâ, ùî ïåðñïåêòèâè ðîçâèò-
êó ÿêî¿ñü êîìïàí³¿, ç òî÷êè çîðó çðîñòàí-
íÿ êàï³òàë³çàö³¿, íèí³ âèù³ àáî íèæ÷³. Íà-
ïðèêëàä, ç ìåòàëóðã³ºþ òåïåð ïðîáëåìè.
Àëå êðèçà ïðèéøëà äî ìåòàëóðã³â ïåð-
øîþ, â³äïîâ³äíî, øâèäøå çà âñå, ìåòàëóð-
ã³éíà ãàëóçü ïåðøà ³ ïî÷íå âèõîäèòè ç ö³º¿
êðèçè. ×åðåç öå ïåðøî÷åðãîâî ìîæóòü
ðîçïî÷àòè çðîñòàòè â ö³í³ àêö³¿ ìåòàëóð-
ã³éíèõ ï³äïðèºìñòâ. Òàêîæ çà îñòàíí³é
òèæäåíü ïî÷àëè ï³äí³ìàòè ïèòàííÿ ïðî
ïðèâàòèçàö³éí³ ïðîöåñè â íàñòóïíîìó ðî-
ö³. À ñàìå: ïèòàííÿ ïðî ïðèâàòèçàö³þ ï³ä-
ïðèºìñòâ åëåêòðî-ãåíåðàö³éíîãî ñåêòîðó.
Íà ôîí³ öèõ çàÿâ ïðî ïðèâàòèçàö³þ ìî-
æóòü çðîñòàòè àêö³¿ ãåíåðóþ÷èõ êîìïà-
í³é. ¯õ òåæ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ìîæëè-
â³ âàð³àíòè äëÿ ³íâåñòèö³é. Àëå òóò ³íâåñ-
òîð ìàº äëÿ ñåáå âèçíà÷èòè, ùî â³í õî÷å:
çàðîáèòè 10 â³äñîòê³â, àëå ãàðàíòîâàíî,
÷è îäåðæàòè ùîñü á³ëüøå. Îäíàê ³ äåïî-
çèò ìîæíà íå çàâæäè çàáðàòè. Àëå ÿêùî
ó ³íâåñòîðà º â³ëüí³ êîøòè, â³í ðîçðàõî-
âóº îòðèìàòè ÿêèéñü ïðèáóòîê íå òåïåð,
à ÷åðåç ð³ê, ÷åðåç äâà, òî â òàêîìó ðàç³ éî-
ìó ñë³ä îáèðàòè ³íâåñòèö³éí³ ³íñòðóìåí-
òè ñàìå ôîíäîâîãî ðèíêó

Під от вали
Тетяна ЯКОВЛЄВА,

Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”

Íà ì³é ïîãëÿä, ñïåêóëÿö³ÿ íà ðèíêó âæå çàâåðøèëàñÿ. Â³äáó-
âàºòüñÿ ðóõ, ÿêèé ñïðè÷èíÿþòü ñàì³ ³íâåñòîðè, êóïóþ÷è-
ïðîäàþ÷è àêö³¿ êîìïàí³é

Ìàþ ñïîä³âàííÿ, ùî óõâà-
ëÿòü â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ â çà-
êîíîäàâñòâ³ òà â îðãàí³çà-
ö³éí³é ñòðóêòóð³ ðèíêó
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“Ñîáàêè” 
ï³ä³ãðàëè
ïîåòó
Ó Êèºâ³ 
ïðåçåíòóâàëè äèñê
Ñåðã³ÿ Æàäàíà 
³ ñêà-ãóðòó 
“Ñîáàêè â êîñìîñ³”

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У вихідні в столичном
арт- л бі "Чеширсь ий
іт" відб лася презен-
тація літерат рно-м -
зично о альбом
"Спортивний л б ар-
мії" відомо о хар ів’я-
нина Сер ія Жадана і
с а- рт "Соба и в
осмосі". Дис вип с-
тила дніпропетровсь а
мистець а а енція
"Арт-Вертеп". До ньо о
війшли сім пісень на
вірші Жадана, я і автор
де лам є під запальні
мелодії "Соба ос-
мосі". М зи анти ра-
ють на ітарі, бас ,
тромбоні, тр бі та
дарних. Автор романів
"Anarchy in the UKR",
"Гімн демо ратичної
молоді", "Депеш Мод",
збіро віршів "Цитат-
ни ", "Капітал" на он-
церті, я завжди, б в
лірично-іронічним, та
оловне — відвертим і
простим. За що йо о і
люблять шан вальни и.

Ïðîåêò “Ñïîðòèâíèé êëóá
àðì³¿” âèíèê âîñåíè ìèíóëî-
ãî ðîêó ÿê ïîºäíàííÿ ìóçèêè
ñêà, ðå´´³ ³ ïàíêó ç ïîåòè÷íè-
ìè òåêñòàìè. Ïðîòÿãîì ðîêó â
ðàìêàõ ïðîåêòó õëîïö³ ïðîâå-
ëè êîíöåðòè â óêðà¿íñüêèõ
ì³ñòàõ, à òàêîæ ó ïîëüñüêèõ
(Êðàêîâ³, Âàðøàâ³ ³ Ëþáë³í³).
Òîæ êîìïîçèö³¿ ç íîâîãî àëü-
áîìó âæå ïðîéøëè “àïðîáà-
ö³þ” íà ñëóõà÷àõ.

Ï³ñí³, ÿê³ ïðîëóíàëè òîãî
âå÷îðà, òðàäèö³éíî äëÿ òâîð-
÷îñò³ Æàäàíà ïðèñâÿ÷åí³ ì³ñü-
êèì ìàðã³íàëàì: äàóíàì,
ïðîñòèòóòêàì, êîíòðàáàíäèñ-
òàì, íåëåãàëüíèì åì³ãðàíòàì.
Òà ïîïðè âñþ àáñóðäí³ñòü ñó-
÷àñíîãî æèòòÿ, äå ïðîöâ³òàº
êîðóïö³ÿ, á³äí³ñòü ³ íàðêîìà-
í³ÿ, íà ïåðåêîíàííÿ ïîåòà, òóò
º ì³ñöå é íàéïðåêðàñí³øèì
ïî÷óòòÿì: “ß ëþáëþ öþ êðà-
¿íó, íàâ³òü áåç êîêà¿íó”, “ß
øåïîò³â ¿é — Íàòàõà, òâîº
ñåðöå çàðàç ó ìî¿õ ðóêàõ, ÿ â³ä-
÷óâàþ, ÿêå âîíî í³æíå... ³ âî-
íà ñì³ÿëàñü — ïðèäóðîê, íó
öå íå ñåðöå, öå ñèë³êîí”. Â
ï³ñíÿõ, ÿê ³ â ïîåç³ÿõ Æàäàíà,
êîíòðàñòíî ïîºäíóþòüñÿ ïà-
ôîñ ³ íèö³ñòü, âèñîêå ³ íèçü-
êå, êóìåäíå ³ òðàã³÷íå.

Íà êîíöåðò³ â Êèºâ³ ç³áðà-
ëèñÿ ñïðàâæí³ øàíóâàëüíèêè
òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèêà ³ ïå-
ðåêëàäà÷à Ñåðã³ÿ Æàäàíà.
Ï³ñëÿ âèñòóïó Æàäàíà “Ñîáà-
êè â êîñìîñ³” âèêîíàëè ê³ëü-
êà ñâî¿õ êîìïîçèö³é. Ìàéæå
í³õòî ç ïðèñóòí³õ íå âòðèìàâ-
ñÿ â³ä òàíöþ — “ñîáà÷å” ñêà
âèÿâèëîñÿ çàïàëüíèì

Í³÷íèé àðèñòîêðàòèçì
Ïàâëî Íåðñåñüÿí ç³ãðàâ ó Êèºâ³ “Í³÷íó ìóçèêó”
Îëåêñàíäðà ÁÎÐÈÑÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На сольном вист пі ро-
сійсь о о піаніста Павла
Нерсесьяна Колонном
залі Національної філар-
монії б ло людно. Що й
не дивно — о рім шан -
вальни ів фортепіанно о
мистецтва, т т зібралися
й ті, хто любить м зи
романтизм , отра стала
основою онцертної про-
рами "Нічна м зи а".

Ïîçà õðîíîëîã³÷íèìè (àëå íå
ïîçà åñòåòè÷íèìè) ðàìêàìè ïå-
ð³îäó ðîìàíòèçìó â ö³é ïðîãðà-
ì³ âèÿâèëèñÿ Áåòõîâåí òà Ðàâåëü.
Îñîáëèâî êîëè Ïàâëî Íåðñåñü-
ÿí ³ç ëåãê³ñòþ ïðåäñòàâèâ “÷åðåç
êîìó” òâîðè íàçâàíèõ êëàñèê³â
³ç âàëüñîì Øóáåðòà — Ë³ñòà òà
íîêòþðíàìè Øîïåíà. Âò³ì, ÿê-
ùî ãîâîðèòè ïðî òå, ùî Áåòõî-
âåí äî ðîìàíòèçìó “ïðèãëÿäàâ-
ñÿ”, à Ðàâåëü íà íüîãî “îãëÿäàâ-
ñÿ”, òî ïèòàíü íå âèíèêàº. ²ç
òð³éöåþ Øóáåðò — Øîïåí —
Øóìàí, ÷èÿ ìóçèêà ñòàíîâèòü
ÿäðî ðîìàíòèçìó, òàêîæ óñå çðî-
çóì³ëî. Òîæ ñóòü ïðîãðàìè Ïàâ-
ëà Íåðñåñüÿíà — åñòåòèêà ðî-
ìàíòèçìó.

Ðîçïî÷àâøè êîíöåðò âàëüñîì
ëÿ-ìàæîð Øóáåðòà — Ë³ñòà ³ç
öèêëó “Â³äåíñüê³ âå÷îðè”, ï³àí³ñò
íàòÿêíóâ íà åë³òí³ñòü ñâîº¿ ïðî-
ãðàìè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ éîãî
àðèñòîêðàòè÷íîþ ìàíåðîþ ãðè òà
ñöåí³÷íî¿ ïîâåä³íêè. Ï³ñëÿ êîæ-
íîãî òâîðó àðòèñò ñòðèìàíî êëà-
íÿâñÿ, ùèðîþ óñì³øêîþ äÿêóþ÷è
çà îâàö³¿.

Øîïåí³âñüêèé “âíåñîê” ó
“Í³÷íó ìóçèêó” Íåðñåñüÿíà —

äâà íîêòþðíè (äî-ì³íîð òà ôà-
ä³ºç-ì³íîð) òà “Êîëèñêîâà”. Äî
ìóçèêè Øîïåíà ï³àí³ñò ï³ä³éøîâ
³ç ò³ºþ áåðåæëèâ³ñòþ, ç ÿêîþ âè-
ïóñêàþòü ïòàõà ç äîëîíü, ïîâí³-
ñòþ ñòóøóâàâøè âëàñíå àðòèñòè÷-
íå åãî. Çàãàëîì æå âèêîíàâñüêèé
ñòèëü Ïàâëà Íåðñåñüÿíà, êîòðèé
³íêîëè íàçèâàþòü ôëåãìàòè÷íèì,
âèÿâëÿºòüñÿ ÷è íå ³äåàëüíèì äëÿ
òâîð³â Øîïåíà.

Òðîõè åìîö³éíî ðîçáóðõàòèñÿ

ï³àí³ñòó äîâåëîñÿ â “Í³÷íèõ ï’º-
ñàõ” Ðîáåðòà Øóìàíà.

Ïåðøå â³ää³ëåííÿ êîíöåðòó çà-
âåðøèëà ×îòèðíàäöÿòà ñîíàòà
Ëþäâ³ãà âàí Áåòõîâåíà (â³äîìà
øèðîêîìó çàãàëó íåàâòîðñüêîþ
íàçâîþ “Ì³ñÿ÷íà”). Ïàðàäîêñ,
ùî íàäçâè÷àéíà ïîïóëÿðí³ñòü
öüîãî òâîðó íå ñòîñóºòüñÿ æèâî-
ãî êîíöåðòíîãî âèêîíàííÿ — ñî-
íàòó “â äóñ³ ôàíòàç³¿” øâèäøå ïî-
÷óºø íà òåëåáà÷åíí³, àí³æ íà àêà-
äåì³÷í³é ñöåí³. Òèì ö³íí³øîþ âî-
íà âèÿâèëàñÿ ó âèêîíàíí³ Ïàâëà
Íåðñåñüÿíà. Çà÷àðóâàâøè ïóáë³-
êó çàêîëèñóþ÷èìè òð³îëÿìè ïåð-
øî¿ ÷àñòèíè ñîíàòè, ó äðóã³é
Íåðñåñüÿí íå ñë³äóº òðàäèö³¿ òåì-
ïîâîãî êîíòðàñòó, à íàâïàêè, íàâ-
ìèñíî í³âåëþº ëåãê³ñòü ö³º¿ ìóçè-
êè, óâàæíî âñëóõàþ÷èñü â àêîð-
äîâ³ ñï³ââ³äíîøåííÿ. Ó â³ðòóîç-
í³é òðåò³é ÷àñòèí³ òðîõè áðàêóâà-
ëî òåìàòè÷íèõ àêöåíò³â.

Êóëüì³íàö³ÿ â³ðòóîçíîñò³ íàñòà-
ëà ó öèêë³ Ìîð³ñà Ðàâåëÿ “Í³÷-
íèé Ãàñïàð” ³ç éîãî íåéìîâ³ðíîþ
ñêëàäí³ñòþ ôàêòóðè. Òóò Íåð-
ñåñüÿí ïðîäåìîíñòðóâàâ âèòîí÷å-
íó ³ìïðåñ³îí³ñòè÷íó áàðâó â “Óí-
ä³í³”, çàãëÿíóâ ó ïîòîéá³÷í³ñòü
õîëîäíèìè, áåçæèòòºâèìè îñòè-
íàòî “Øèáåíèö³” òà çàêðóòèâ ³í-
ôåðíàëüíèé âèõîð ó ï’ºñ³ “Ñêàð-
áî” (äîìîâèê). Äî àðèñòîêðàòèç-
ìó ï³àí³ñò ïîâåðòàâñÿ, ãðàþ÷è íà
á³ñ Øîïåíà

Ñòîìëåíèé ôàíàòàìè
Í³ê³òà Ìèõàëêîâ äàº áåíåô³ñ äëÿ êèÿí

Ïåðøà ÷àñòèíà ô³ëüìó “Âòîì-
ëåí³ ñîíöåì” 1994-ãî ïðèíåñëà
ðåæèñåðó íàãîðîäó àìåðèêàí-
ñüêî¿ ê³íîàêàäåì³¿ “Îñêàð”.
“Íàì çàëèøèëîñÿ â³äçíÿòè äå-
ñÿòü â³äñîòê³â â³ä çàãàëüíîãî îá-
ñÿãó”,— ç³çíàâñÿ Í³ê³òà Ìèõàë-
êîâ æóðíàë³ñòàì íàïåðåäîäí³ âå-
÷îðà. Ðåæèñåð ðîçïîâ³â, ùî 270
ãîäèí ìàòåð³àëó ìàéáóòíüî¿ êàð-
òèíè âæå º. Âîíà ñêëàäàòèìåòü-
ñÿ ç äâîõ âåëèêèõ ÷àñòèí: “Ïðåä-
ñòîÿííÿ” òà “Öèòàäåëü”, ìàòèìå
12 ñåð³é òåëåâ³ç³éíî¿ âåðñ³¿. Çà-
ãàëüíèé êîøòîðèñ êàðòèíè $55
ìëí — ðåêîðäíèé äëÿ ðîñ³éñüêî-
ãî ê³íåìàòîãðàôà.

Ó “Âòîìëåíèõ ñîíöåì-2” îäíó
ç ãîëîâíèõ ðîëåé ãðàº 21-ð³÷íà
äîíüêà Ìèõàëêîâà Íàä³ÿ. “Òå,
ùî ïåðåæèëà Íàäÿ íà çéîìêàõ,
ñïðàâä³ äóæå âàæêî,— ðîçïîâ³-
äàº ðåæèñåð.— Ó 28-ãðàäóñíèé
ìîðîç ï³ä òðüîìà â³òðîäóâàìè,
êîëè ñí³ãó íå âèñòà÷àº é çàì³ñòü
íüîãî â îáëè÷÷ÿ çàïóñêàþòü öå-
ìåíò, âîíà ìàëà òÿãíóòè íà øè-
íåë³ äâîõ ïîðàíåíèõ”. Ï³çí³øå
äîíüêà ñêàçàëà òàòîâ³, ùî äëÿ íå¿
öå áóëà ãðà, “àëå æ ó â³éíó 18-
ð³÷í³ ä³â÷àòà ñïðàâä³ âèíîñèëè

ñîëäàò ³ç ïåðåäîâî¿”. Äëÿ ðåæè-
ñåðà æ áóëî âàæëèâî, ùî ä³â÷è-
íà ïåðåîñìèñëèëà ñâîº ñòàâëåí-
íÿ äî ò³º¿ â³éíè.

Íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â, ÷è
íå çàâàæàº Ìèõàëêîâó ÿê ðåæè-
ñåðó çí³ìàòèñÿ ÿê àêòîð ó ñâî¿õ
êîëåã, â³í â³äïîâ³â, ùî íå çí³-
ìàºòüñÿ ó ðåæèñåð³â, ÿêèì íå
äîâ³ðÿº, àáè íå äðàòóâàòè ñåáå
é íå äàâèòè íà íèõ. Ï³ä ÷àñ çéî-
ìîê âèêëþ÷àº ñåáå ïîâí³ñòþ ÿê
ïîñòàíîâíèê ô³ëüì³â. “Ïðàâäà,
êîëè Îëåêñ³é Áàëàáàíîâ çàïðî-
ïîíóâàâ ó êîìåä³¿ “Ïîæìóðêè”
ç³ãðàòè ñåðéîçíîãî ìàô³îç³, ÿ
ñêàçàâ, ùî ìåí³ öå íå ö³êàâî. ²
ÿ ç³ãðàâ òàêîãî ñîá³ ³ä³îòà â ìà-
ëèíîâîìó ï³äæàêó. Öå òåðàï³ÿ
äëÿ àêòîðà, òàêå âàæëèâî ðîáè-
òè. ×àñòî àðòèñò º ðàáîì âëàñ-
íîãî ³ì³äæó, ÿêèé â³í óæå íà-
ãðàâ. Éîìó òÿæêî çì³íèòèñÿ, òî-
ìó ùî ïóáë³ö³ ïîäîáàºòüñÿ
çâè÷íèé ³ì³äæ ³ çà öå ïëàòÿòü
ãðîø³. Òîìó ò³, õòî ãðàº ó ñåð³-
àëàõ, â ìî¿õ ô³ëüìàõ çí³ìàòèñÿ
íå áóäóòü”,— ï³äñóìóâàâ íàîñòà-
íîê.

Ñâîºþ ìð³ºþ Í³ê³òà Ìèõàëêîâ
íàçèâàº ïîñòàíîâêó â òåàòð³ ÷î-

òèðüîõ ãîëîâíèõ ï’ºñ Àíòîíà ×å-
õîâà. Ñòâåðäæóº, ùî íå ïîì³íÿº
â íèõ æîäíîãî ñëîâà. “×îìó ×å-
õîâà òàê íóäíî ñòàâëÿòü ó íàøèõ
òåàòðàõ? À ÿêùî íå íóäíî, òî
ïðîïîíóþòü íîâå ïðî÷èòàííÿ:

òðè ñåñòðè-ëåñá³ÿíêè, Òóçåí-
áàõ — ãîìîñåêñóàë³ñò... Ìåí³
çäàºòüñÿ, ÿ Àíòîíà Ïàâëîâè÷à
øê³ðîþ â³ä÷óâàþ, ì³ã áè ç íèì
äðóæèòè — íàì áè áóëî ùî îá-
ãîâîðþâàòè”

Аристо ратизм Павла Нерсесьяна виражався і в манері ри, і в р хах, і в
сценічній поведінці
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²âàí ÑÒÎËßÐ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні востаннє в столичном Жовтневом палаці
відб ватиметься бенефіс російсь о о режисера й а то-
ра Ні іти Михал ова "Свій серед своїх". Протя ом трьох
вечорів, о рім спіл вання зі своїми иївсь ими при-
хильни ами, метр на розс д п блі и представив до -
ментальн стріч про зйом и "Сибірсь о о цир льни-
а". Та ож лядачам пропон ють отре пере лян ти
фільм "12" — римей Михал ова на знаменитий амери-
ансь ий фільм "Дванадцять розлючених чолові ів" та
рив и зі ще не завершеної артини режисера "Втом-
лені сонцем-2", прем’єр я ої призначено на 9 травня
2010 ро , 65-т річницю завершення радянсь о-ні-
мець ої війни.

Ні іта Михал ов розповів иянам про ще не завершен стріч "Втомлені
сонцем-2"
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Äîíåöüê³ “òèãðè” âèÿâèëèñÿ 
ñèëüí³øèìè çà êè¿âñüêèõ “âîâê³â”
Ñòîëè÷íèé “Áóä³âåëüíèê” ðîçãðîìèëè ó Êðèâîìó Ðîç³
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Відб лися чер ові поєдин-
и на вн трішній арені
столичних чоловічих бас-
етбольних л бів. "Б ді-
вельни " рам ах чемпіо-
нат У раїнсь ої бас ет-
больної лі и спочат по-
ст пився Кривом Розі
"Кривбасбас ет -Лю с" —
63:93, а потім Дніпро-
дзержинсь перемі
"Дніпро-Азот" — 96:78.
БК "Київ" матчі С перлі-
и сенсаційно вдома про-
рав дебютант чемпіона-
т БК "Донець " — 68:87.

ÁÊ “Êè¿â” ³ ÁÊ “Äîíåöüê” íà
ïðîòÿç³ òèæíÿ ïðîâåëè ì³æ ñî-
áîþ äâà ïîºäèíêè ó ð³çíèõ òóð-
í³ðàõ. Ñïî÷àòêó, 18 ëèñòîïàäà, ó
ì³ñò³ ã³ðíèê³â ñèëüí³øèì ó ãð³
Êóáêà Óêðà¿íè áóâ ñòîëè÷íèé
êëóá — 75:63. Ïîâòîðèòè ñâ³é óñ-
ï³õ íà äîìàøí³é àðåí³ “âîâêè”
íå ëèøå íå çìîãëè, à, íàâïàêè,
áóëè “æîðñòîêî ïîáèò³” äåáþòàí-
òîì Ñóïåðë³ãè ç ð³çíèöåþ ó 19
î÷îê — 68:87.

Ïî÷àòîê ãðè áóâ äëÿ êèÿí
ïðîñòî øîêóþ÷èì — äîñèòü
øâèäêî âîíè âæå ïîñòóïàëèñÿ
äîíå÷÷àíàì 14 î÷îê — 15:29. Äî
òîãî æ òðè ôîëè ìàâ ó ïàñèâ³
îäèí ç ë³äåð³â “áåê³â” Êåíàí
Áàéðàìîâè÷, ÿêèé âèìóøåíèé
áóâ ñïîñòåð³ãàòè çà ãðîþ ç ëàâè

çàïàñíèõ. Ãîñò³ æ ùå á³ëüøå
çá³ëüøèëè ñâîþ ïåðåâàãó ³ íà âå-
ëèêó ïåðåðâó ï³øëè, âåäó÷è â ðà-
õóíêó — 51:34.

Ó òðåò³é äåñÿòèõâèëèíö³ êè-
ÿíàì âäàëîñÿ äåùî ñêîðîòèòè ðà-
õóíîê, àëå ïîìèëêè ó çàõèñò³ òà
ïîñï³øí³ êèäêè ó çàêëþ÷íîìó
ïåð³îä³ íå äîçâîëèëè ï³äîï³÷íèì
Ñàø³ Îáðàäîâ³÷à çàê³í÷èòè
óñï³øíî ïîãîíþ çà ãîñòÿìè, ÿê³
çàâäàëè ÁÊ “Êè¿â” ïåðøî¿ ïî-
ðàçêè ó ÷åìï³îíàò³. Ó ñêëàä³
“âîâê³â” íàéðåçóëüòàòèâí³øèì
âèÿâèâñÿ Àðòóð Äðîçäîâ — 
15 î÷îê, ó “òèãð³â” íàéá³ëüøå
ïóíêò³â ñâî¿é êîìàíä³ ïðèí³ñ
Êð³ñ Îóåíñ — 19.

Ïîïðè ïîðàçêó, ÁÊ “Êè¿â”
ïðîäîâæóº ë³äèðóâàòè â ÷åìï³î-
íàò³ ç 15 î÷êàìè, âèïåðåäæàþ÷è
íà îäèí ïóíêò ìàð³óïîëüñüêèé
“Àçîâìàø” ³ íà äâà ÁÊ “Äî-
íåöüê”. Ó íàñòóïíîìó òóð³, 
29 ëèñòîïàäà, ñòîëè÷íèé êëóá
ïðèéìàòèìå ÌÁÊ “Ìèêîëà¿â”.

Òèì ÷àñîì, êè¿âñüêèé “Áóä³-
âåëüíèê” ³ç ïîâí³ñòþ ïðîòèëåæ-
íèìè ðåçóëüòàòàìè — íèù³âíîþ
ïîðàçêîþ òà âïåâíåíîþ ïåðåìî-
ãîþ — ïðîâ³â äâà âè¿çíèõ ïî-
ºäèíêè ó ÷åìï³îíàò³ ÓÁË.

Ó ñêëàä³ “Áóä³âåëüíèêà” ç’ÿâèâ-
ñÿ äåáþòàíò — ëèòîâñüêèé áàñ-
êåòáîë³ñò Ïàâåë³ñ ×óê³íàñ. Ñàìå
â³í ìàâ âèãëÿä ó ãð³ ç “Êðèâáàñ-

áàñêåòîì-Ëþêñ” íàéñâ³òë³øî¿
ïëÿìè íà ôîí³ ñâî¿õ ïàðòíåð³â ïî
êîìàíä³. À îñü õòî ðîç÷àðóâàâ, òàê
öå òð³î àìåðèêàíñüêèõ ëåã³îíåð³â
êèÿí, ÿê³ ââàæàþòüñÿ îñíîâíèìè
ãðàâöÿìè êîìàíäè — Áðàéàí
Óåçåðñ, Äàð³ê Ç³ììåðìàí òà Äæîí
Äåãðîò. Âæå ï³ñëÿ ïåðøîãî ïåð³î-
äó ãîñò³ ïîñòóïàëèñÿ — 10:28, à â
ðåçóëüòàò³ ãðàâö³ Êðèâîãî Ðîãó
“ïðèâåçëè” íåùîäàâíî îäíîìó ç
íàéñèëüí³øèõ êëóá³â Óêðà¿íè 30
î÷îê ïåðåâàãè — 93:63. Ó ñêëàä³
ãîñïîäàð³â ìàéäàí÷èêà íàéðå-
çóëüòàòèâí³øèì ãðàâöåì ñòàâ Ì³-
ëîø Ïàâëîâè÷ — 16 î÷îê, ó ãîñ-
òåé Ç³ììåðìàí õî÷ ³ íàáðàâ 20
î÷îê, àëå ïðè öüîìó ð³äêî ïîì³-
÷àâ ïàðòíåð³â ïî êîìàíä³, ùî ³
ïðèçâåëî äî òàêîãî ïëà÷åâíîãî
äëÿ êîìàíäè Ð³ìàñà Ãð³ãàñà ðå-
çóëüòàòó.

×åðåç äâà äí³ “Áóä³âåëüíèê”
ñïîâíà çà ïðèíèçëèâó ïîðàçêó ó
Êðèâîìó Ðîç³ â³ä³ãðàâñÿ íà äí³ï-

ðîäçåðæèíñüêîìó “Äí³ïðî-Àçî-
ò³”. Ãð³ãàñó âäàëîñÿ íàëàøòóâàòè
êîìàíäó íà ãðó, çíàéòè ïîòð³áí³
ñëîâà äëÿ ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ ³, â
ðåçóëüòàò³, íà ìàéäàí÷èêó áóâ
çîâñ³ì ³íøèé êîëåêòèâ, ë³äåðîì
ÿêîãî ñòàâ Äåãðîò. Àìåðèêàíåöü,
íàáðàâøè 32 î÷êè, ïîêàçàâ ÷óäî-
âó ãðó, íàïåâíî, íàéêðàùó ó íè-
í³øíüîìó ÷åìï³îíàò³. Ó ñêëàä³
ãîñïîäàð³â íàéðåçóëüòàòèâí³øèì
âèÿâèâñÿ ñï³ââ³ò÷èçíèê Äåãðî-
òà — Äæåðåë Ð³÷åë Àëëåí, íà ðà-
õóíêó ÿêîãî 15 ïóíêò³â.

Ïåðåìîãà íàä “Äí³ïðî-Àçî-
òîì” ç ðàõóíêîì 96:78 äîçâîëèëà
“Áóä³âåëüíèêó” ç 21 î÷êîì ó àê-
òèâ³ ï³äíÿòèñÿ íà øîñòå ì³ñöå ó
òóðí³ðí³é òàáëèö³. Ë³äèðóº ó ÷åì-
ï³îíàò³ ÓÁË “Êðèâáàñáàñêåò-
Ëþêñ”, ÿêèé ìàº ó ñâîºìó àêòè-
â³ 26 î÷îê. Â íàñòóïíîìó òóð³, 
28 ëèñòîïàäà, “Áóä³âåëüíèê” âäî-
ìà ïðèéìàòèìå ëüâ³âñüêó “Ïîë³-
òåõí³êó-Ãàëè÷èíó”

Õàðê³âñüêà “Þðàêàäåì³ÿ” ÷åìï³îíîâ³
Óêðà¿íè ïîêè ùî íå ñóïåðíèê
Ó ÷îëîâ³÷³é âîëåéáîëüí³é Ñóïåðë³ç³ ë³äèðóþòü äâà çàë³çíè÷í³ êëóáè
Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

В раїнсь ій чоловічій волей-
больній С перлізі відб лися по-
єдин и четверто о т р . Чемпіон
раїни иївсь ий "Ло омотив"
спорт омпле сі "Со іл" двічі
приймав хар івсь "Юра аде-
мію". Обидва поєдин и за інчи-
лись перемо ами столично о
л б — 3:1 та 3:0. Після восьми
з стрічей першості "Ло омо-
тив" набрав 15 очо і лише за
додат овими по азни ами пост -
пається першим місцем хар ів-
сь им "залізнични ам".

Çà êàëåíäàðåì ÷åìï³îíàòó çóñòð³÷³ êè¿â-
ñüêîãî “Ëîêîìîòèâà” ç õàðê³âñüêîþ “Þðà-
êàäåì³ºþ”, à òàêîæ ì³æ õàðê³âñüêèìè “çà-
ë³çíè÷íèêàìè” ³ ÷åðêàñüêèì “²ìïåêñàã-
ðîÑïîðòîì” ìàëè â³äáóòèñÿ 15—16 ëèñòî-
ïàäà, àëå ¿õ áóëî ïåðåíåñåíî íà òèæäåíü
ó çâ’ÿçêó ç ó÷àñòþ íàøèõ êîìàíä â äðóãî-
ìó ðàóíä³ GM Capital Challenge Cup. Îáèä-
âà íàø³ “Ëîêîìîòèâè” ïðîéøëè ñòàä³þ
òóðí³ðó ³ ïðîäîâæàòü áîðîòüáó çà ïî÷åñíèé
òðîôåé, à îñü “²ìïåêñàãðîÑïîðò”, äâ³÷³
ïîñòóïèâøèñü áîëãàðñüêîìó “Ìàðåêó”,
áîðîòüáó ó çìàãàííÿõ ïðèïèíèâ. Äëÿ ñòî-
ëè÷íèõ ïðèõèëüíèê³â âîëåéáîëó ïîâ³äî-
ìèìî, ùî â 1/16 ô³íàëó GM Capital Chal-
lenge Cup êè¿âñüêèé êëóá ç³ãðàº ç “Ëîçàí-
íîþ”. Ïåðøèé ìàò÷ â³äáóäåòüñÿ 9—11

ãðóäíÿ íà ìàéäàí÷èêó øâåéöàðñüêî¿
êîìàíäè, ãðó-â³äïîâ³äü çàïëàíîâàíî íà
16—18 ãðóäíÿ.

Ìàëî õòî ñóìí³âàâñÿ, ùî êèÿíè, ÿê³ º ä³-
þ÷èìè ÷åìï³îíàìè Óêðà¿íè, âäîìà äâ³÷³ ïå-
ðåìîæóòü ìîëîäó õàðê³âñüêó “Þðàêàäåì³þ”.
Ñèëè ñóïåðíèê³â ³ ð³âåíü ìàéñòåðíîñò³ “çà-
ë³çíè÷íèê³â” òà “þðèñò³â” íèí³ çíà÷íî ð³ç-
íÿòüñÿ, ùî é äîâåëè ïðåäñòàâíèêè ñòîëèö³.

Ó ïåðøèé ³ãðîâèé äåíü êèÿíè áåç îñî-
áëèâèõ çóñèëü âèãðàëè ïåðøèé ñåò — 25:19,
àëå äîâîë³ íåñïîä³âàíî ïîñòóïèëèñü ó äðó-
ãîìó — 23:25. Äîâåëîñÿ ãîëîâíîìó òðåíå-

ðó “Ëîêîìîòèâà” Â’ÿ÷åñëàâó Í³ðö³ ïðîâåñ-
òè ç³ ñâî¿ìè ï³äîï³÷íèìè ñåðéîçíó ÷îëîâ³-
÷ó ðîçìîâó â ïåðåðâ³ ì³æ ïàðò³ÿìè, ³ öå äà-
ëî ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò. Ó òðåòüîìó ñåò³
êèÿíè íå çàëèøèëè ñóïåðíèêàì æîäíîãî
øàíñó — 25:13, à ïîò³ì, õî÷ ³ â³ä÷óëè ñèëü-
íèé ñóïðîòèâ ìàéáóòí³õ þðèñò³â, â åíäø-
ï³ë³ äîòèñëè ¿õ — 25:22, çäîáóâøè ïåðåìî-
ãó â çóñòð³÷³ ç ðàõóíêîì 3:1.

Íàñòóïíîãî ³ãðîâîãî äíÿ ïåðåâàãà âî-
ëåéáîë³ñò³â “Ëîêîìîòèâà”, ó ñêëàä³ ÿêîãî
ïðàêòè÷íî íå âèõîäèâ íà ìàéäàí÷èê êðà-
ùèé ãðàâåöü ìèíóëîãî ÷åìï³îíàòó Êîñ-

òÿíòèí Áàêóí, áóëà ùå á³ëüøîþ. Ãîñïî-
äàð³ öüîãî ðàçó âèð³øèëè íå ðîáèòè ãîñ-
òÿì ïîäàðóíê³â ³ äîâîë³ øâèäêî îôîðìè-
ëè ïåðåìîãó — 3:0 (25:15, 25:15, 25:20).

Òàêîæ ó çâ³òíîìó òóð³ äâ³ â³êòîð³¿ ïî 3:0
íàä ÷åðêàñüêèì “²ìïåêñàãðîÑïîðòîì”
óäîìà ñâÿòêóâàâ õàðê³âñüêèé “Ëîêîìîòèâ”.
Òàêèì ÷èíîì, îáèäâà çàë³çíè÷í³ êëóáè ìà-
þòü â àêòèâ³ ïî 15 î÷îê, ³ ëèøå çà äîäàò-
êîâèìè ïîêàçíèêàìè ë³äèðóþòü ïðåäñòàâ-
íèêè Ñëîáîæàíùèíè.

Ó íàñòóïíîìó, ï’ÿòîìó, òóð³ çà ðîçêëà-
äîì êè¿âñüêèé “Ëîêîìîòèâ” ìàº ãðàòè 
5—7 ãðóäíÿ ó Êðàñíîïåðåêîïñüêó ç ì³ñöå-
âîþ “Êðèìñîäîþ”, àëå ó çâ’ÿçêó ç ó÷àñòþ
ñòîëè÷íîãî êëóáó â ìàò÷àõ 1/16 ô³íàëó GM
Capital Challenge Cup, øâèäøå çà âñå, ö³
çóñòð³÷³ ïåðåíåñóòü

Саша ОБРАДОВІЧ, оловний тренер БК “Київ”:
— Усі бачили, що ми провели просто жахливий матч. У перш чер ,
оманда виявилася морально не отова до протистояння з БК “Донець ”.
Мої равці д мали, що після б ової з стрічі наш с перни знаходить-
ся в психоло ічній ямі, й вийшли на пар ет “я -неб дь”. Проте в бас ет-
болі та е не проходить. Ми дали с перни ам зі рати та , я вони хоті-
ли, і “ти ри” цим сповна с ористалися

І орс МІГЛІНІЄКС, оловний тренер БК “Донець ”:
— Ми от валися до пресин иян і це не стало для нас сюрпризом.

Я що рі на К бо У раїни нам вдавалося лише вдало “розбивати” за-
хист столичної оманди, то сьо одні ми змо ли ба атьох випад ах і ре-
аліз вати здоб т перева . Крім то о, ми підтя ли безліч дрібниць за-
хисті, я і зі рали свою роль б овом протистоянні.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

В’ячеслав НІРКА, оловний тренер и-
ївсь о о “Ло омотива”:
— Вист пати одраз на двох фронтах —

національном і європейсь ом — д же не-
ле о. Том ми вирішили дати нашим ліде-
рам можливість тріш и перепочити, вип с-
аючи їх на майданчи лише епізодично. І
я що в перший день наші резервісти не
змо ли ще повністю роз рити своїх можли-
востей, то в др ій рі вже доволі пристой-
но влилися в оловний ансамбль. Причом
не тіль и значно менше прип с алися по-
рішностей, а й зм сили помилятися своїх
молодих с перни ів із хар івсь ої “Юра а-
демії”.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

У Кривом Розі Дері Зіммерман ( темній формі) і йо о "Б дівельни "
зазнали найбільшої пораз и нинішньом чемпіонаті УБЛ
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 26 ëèñòîïàäà
ОВНИ, не побийте орш и з др зями, вихлюпн вши незадоволення.

Ризи єте залишитися самотніми, б де ір о. Розбито о вже не с леїти.
ТЕЛЬЦІ, бла овірні налаштовані випробов вати ваше терпіння, роб-

лячи з м хи слона. Захищайтеся від прово ацій толерантністю і поблаж-
ливістю. Під лючіть оптимізм, поч ття мор і дрібні непороз міння пе-
реводьте в жарт.
БЛИЗНЯТА, пірніть із оловою працю. Завдання роботодавців ви о-

н йте визначений термін і на висо ом професіональном рівні.
РАКИ на романтичній хвилі. Бажання охати і б ти оханими не при-

мара, а реальність. Відновіть стос н и з обранцем, вдихн вши пломінь
пристрасті в охололі стос н и, за зад мом Всевишньо о цьо о ро вам
неодмінно потрібно знайти свою щаслив долю.
ЛЕВИ, займіться домашнім бла о строєм. Підлатайте дір и в психо-

ло ічній сімейній а рі. Болючих тем ліпше не тор атися, бо вс очите в
болото взаємних образ. Хваліть та ладьте домочадців за шерстю, а про
не ативне мин ле заб дьте!
ДІВИ, по лопочіться, аби співпраця зі старими діловими партнерами

набрала про ресивних обертів. Інт їція т т найліпший др і порадни ,
оловне не заци люватися на онсервативних методи ах, я і себе мо-
рально вичерпали.
ТЕРЕЗИ налаштовані танцювати під д д Е о. Пот ратим ть прим-

хам, ніжитим ть себе, втішатим ться... Розважайтеся, але майте на ва-
зі: оточенню та а поведін а не до вподоби, лише на личете антипатію
і роздрат вання.
У СКОРПІОНІВ день під отов и для стартових злетів в сердечних та

професійних справах. Проведіть пере овори, домовтеся. Відстояти свою
точ зор вдасться, тіль и зважте на ч жі претензії і не переходьте ні-
ом доро .
СТРІЛЬЦІ, дайте подіям те ти своїм р слом. Розслабтеся, в с тич и

не встрявайте — там обман і дезінформація. Е ономте сили, а завтра
повіють вітри в поп тном для вас напрям , на життєвом небосхилі
розпо одиться, тоді й займетеся розв’язанням лобальних завдань.
КОЗОРОГИ, ваша чарівність, імпозантність не повинні в’ян ти за -

лісами. Прям йте на веселі зібрання, беріть а тивн часть вечір ах,
розважальних т сов ах. Презент йте себе олі близь их людей, там
очі ють на вас приємні сюрпризи!
ВОДОЛІЇ, на особистих теренах, я на мінном полі, мотиви поведін-
и оханих зашифровані. Підібрати люча до армонії взаємин — над-
с ладне завдання, одна впоратися з ним треба!
РИБИ, не оніться в пориві романтично о шал за острими відч т-

тями, хвилюючими враженнями. Відпочивайте, відвідайте знайомих без
е страва антних витіво , рам ах сталих моральних традицій

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Íàï³é 
³íòåëåêòóàë³â
Çà “Êàâîþ ç Äìèòðîì Äæàíã³ðîâèì”
ïîãîâîðèëè ïðî êðèçó
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Останні вип с и передачі
"Кава з Дмитром Джан і-
ровим", що виходить на
ТРК "Київ", б ли присвя-
чені ризі в раїні. А о-
ловне — вирішенню пи-
тання, хто нею спе лює
і хто від неї постраждав.
Співрозмовни ами пана
Джан ірова стали політи-
и і е сперти.

Íàéäîøêóëüí³ø³ ñïîñòåðåæåí-
íÿ âèñëîâèâ çà êàâîþ êîëèøí³é
íàðîäíèé äåïóòàò Îëåêñàíäð
Âîëêîâ, êîòðèé ñêàçàâ: “Íåâ³äî-
ìî, ÷è äåóçóðïóâàëè âëàäó ï³ñëÿ
Ëåîí³äà Êó÷ìè, ÿê îá³öÿëè, àëå
âæå òî÷íî, ùî ìè íå ñòàëè äå-
ìîêðàòè÷í³øèìè, áî äåìîêðàò³ÿ
îçíà÷àº æèòòÿ çà çàêîíîì”. Ëåî-
í³ä Êó÷ìà, çà éîãî ñëîâàìè,
“ïðèéøîâ òîä³, êîëè áàíäèòè õî-
äèëè çãðàÿìè, à ãðîø³ íîñèëè
ì³øêàìè, Êó÷ìà æ íå îãîëîøó-
âàâ ãàñëà “Áàíäèòàì òþðìè”, àëå
ïîðÿäîê íàâ³â, òàêîæ â³í çàïðî-
âàäèâ ãðèâíþ”. Ïðèðîäíî, ùî
êâ³íòåñåíö³ºþ ðîçïîâ³ä³ Îëåê-
ñàíäðà Âîëêîâà º éîãî ñëîâà ïðî
òå, ùî “çàðàç íàì áðàêóº ëþäè-
íè, ÿêà á íàïîëåãëèâî ïîïðîõà-
ëà íå ðîáèòè äóðíèöü”.

Íàéñèñòåìí³ø³ çàóâàæåííÿ ó
ñòóä³¿ ïðîëóíàëè ç óñò ïîë³òîëîãà
Àíäð³ÿ ªðìîëàºâà, êîòðèé ââàæàº,

ùî “íèí³ åë³òà ïåðåøèêîâóºòüñÿ,
ïåðåîð³ºíòîâóºòüñÿ, àëå äóæå ïî-
â³ëüíî, íåçãðàáíî, òà ùå é êóñà-
þ÷è ïðè öüîìó îäèí îäíîãî”.

Íàéïðàâåäí³øîãî âèãëÿäó çà
êàâîþ ìàëà çàñòóïíèê ãîëîâè
ïàðëàìåíòñüêîãî êîì³òåòó ç ïè-
òàíü åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ²ðè-
íà Àê³ìîâà. “ß ïðîòè òîãî, ùîá
íà êðèçó ñïèñóâàòè ïîãàíó ðî-
áîòó óðÿäó â ðåàëüíîìó ñåêòî-
ð³”,— ñêàçàëà åêîíîì³ñò.— Íè-
í³, ó ïåð³îä êðèçè, äåðæàâà ó áà-
ãàòüîõ âèïàäêàõ âèêóïîâóº ïðà-
âà òèì÷àñîâî íååôåêòèâíî¿ âëàñ-
íîñò³, àëå, éìîâ³ðíî, ùî ï³ñëÿ
êðèçè äåðæàâà íå çàõî÷å ïðîäà-
âàòè ö³ ïðàâà âëàñíîñò³ òèì, ó
êîãî âîíà ¿õ âèêóïèëà, àáî é íà-
â³òü ñïðîáóº ïåðåäàòè ö³ ïðàâà
³íøèì âëàñíèêàì. Ó æîäí³é êðà-
¿í³ ñâ³òó íå áóëî äåðæàâíî¿ ³í³-
ö³àòèâè, ÿêà á âèâîäèëà öþ êðà-
¿íó ç êðèçè. Áàçîþ òàêî¿ ³í³ö³-
àòèâè çàâæäè áóâ ïðèâàòíèé ñåê-
òîð: âåëèêèé, ñåðåäí³é ³ äð³áíèé
á³çíåñ”. Âåäó÷îìó íàâ³òü äîâåëî-
ñÿ çàõèùàòè íåïðèâàòíó ³í³ö³-
àòèâó â³ä ïðèíöèïîâîãî ðèíêî-
âèêà, õî÷ â³í ñàì ñïîâ³äóº äàëå-
êî íå ñîö³àë³ñòè÷í³ ïîãëÿäè.

Ó ïîíåä³ëîê ñï³âðîçìîâíèêîì
Äìèòðà Äæàíã³ðîâà áóâ äèðåê-
òîð Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî ³í-
ñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ Âîëîäèìèð
Ïàí³îòòî, êîòðèé ðîçïîâ³â äåùî
íåñïîä³âàí³ ðå÷³ ïðî ñïðèéíÿò-
òÿ óêðà¿íöÿìè òàêîãî ÿâèùà, ÿê
êîðóïö³ÿ. Âèÿâëÿºòüñÿ, á³ëüø³ñòü
óêðà¿íö³â ââàæàþòü, ùî âîíà
ñïðîùóº ñòîñóíêè

Ñåðã³é ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ: 

“Ìð³þ âèõîâàòè
ï’ÿòü îë³ìï³éñüêèõ
÷åìï³îí³â”
Åêñ-÷åìï³îí ªâðîïè ç ê³êáîêñèíãó ïðèñâÿòèâ
æèòòÿ äîïîìîç³ ä³òÿì
Сер ій Пархомен о одним
із перших прославив
У раїн на міжнародній
спортивній арені, ставши
чемпіоном Європи з і -
бо син . Проте діставши
травм , він потрапив
нар отичне пе ло. Але
спортсмен завдя и вірі
змі розпочати нове жит-
тя. А тепер допома ає
цьом іншим.

— Âè áàãàòî ðîê³â çàéìàºòåñü
ê³êáîêñèíãîì. ×èì öåé âèä ñïîðòó
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ, ÿê³ ÿêîñò³
ôîðìóº â ëþäèí³?

— Áóäü-ÿêèé âèä ñïîðòó íàñàì-
ïåðåä äèñöèïë³íóº ëþäèíó ³ äàº ¿é
çäîðîâ’ÿ. À ê³êáîêñèíã ðîçâèâàº
âì³ííÿ âîëîä³òè ñâî¿ì ò³ëîì.
Îêð³ì òîãî, äîïîìàãàº ó æèòò³. Òè
ìîæåø â³äñòîÿòè ñåáå, ñâ³é ä³ì,
ñâî¿õ äðóç³â, ÿêùî º òàêà ïîòðåáà.

— ßê âè ïî÷àëè áîéîâå ìèñòåö-
òâî?

— Ó äèòèíñòâ³ ìàìà ïðèâåëà
ìåíå äî øêîëè áîéîâèõ ºäèíî-
áîðñòâ íà áîêñ. Ìåí³ çàâæäè õî-
ò³ëîñÿ áóòè ñèëüíèì. ² ñüîãîäí³
öå äîïîìàãàº ìåí³ â áàãàòüîõ ñè-
òóàö³ÿõ. Ñïî÷àòêó áîðîòüáà áóëà
çàõîïëåííÿì. Çãîäîì òðåíåð ïî-
ïðîñèâ ìåíå âèñòóïàòè íà çìàãàí-
íÿõ. ² íå áóëî æîäíîãî òóðí³ðó,
ùîá ÿ íå çàéíÿâ ïðèçîâîãî ì³ñ-
öÿ — àáî ïåðøå, àáî äðóãå, çð³ä-
êà òðåòº. Ó ï’ÿòîìó, øîñòîìó êëà-
ñ³ ÿ âæå ¿çäèâ ïî âñ³é Óêðà¿í³, ïî
âñüîìó Ñîþçó. Òîä³ ùå ÿ çàéìàâ-
ñÿ áîêñîì. ß â³ääàâ éîìó 7—8 ðî-
ê³â, ñòàâ ìàéñòðîì ñïîðòó. Ó 22
ðîêè ÿ ïåðåéøîâ ó ê³êáîêñèíã —
õîò³â óäîñêîíàëþâàòèñÿ ³ âì³òè
ïðàöþâàòè íîãàìè. ß áðàâ ó÷àñòü
ó òóðí³ðàõ ó Â³äí³, Ëàñ-Âåãàñ³ òà
³íøèõ ì³ñòàõ. Âèñòóïàâ òîä³ ç Â³-
òàë³ºì Êëè÷êîì â îäí³é êîìàíä³.
Òîä³ ìè áóëè ïåðøèìè ëàñò³âêà-
ìè ç ê³êáîêñèíãó.

— Ïðîòå íà ñàìîìó çëåò³ êàð’º-
ðè âàñ ï³äñòåðåãëà òðàâìà...

— Òàê. Öå áóëî íà ÷åìï³îíàò³
ªâðîïè. ß òîä³ âèéøîâ ó ô³íàë,
àëå â ìåíå áóëà íàäëàìàíà ðóêà,
ìàâ òð³ùèíó. Íàñ îáñëóãîâóâàëè
÷óäîâ³ ìåäèêè. Âîíè “çàìîðîçè-
ëè” ìîþ õâîðó ðóêó íà ÷àñ áîþ, ³
ÿ ïðàêòè÷íî ïðàöþâàâ ò³ëüêè ë³-
âîþ òà íîãàìè. Îäíàê ìåí³ âäàëî-
ñÿ ïåðåìîãòè ó ô³íàë³ ñòðàøíîãî
íà âèãëÿä òóðêà. Ñòàâ ÷åìï³îíîì
ªâðîïè. Ïîòð³áíî áóëî ë³êóâàòè
òðàâìó, ïðîòå çà äâà ì³ñÿö³ ìåíå
ïîñëàëè íà çìàãàííÿ äî Ëàñ-Âåãà-
ñà, êîãîñü ³íøîãî áðàòè íå õîò³ëè.
Ìåí³ çíîâó “çàìîðîçèëè” ðóêó,
ïðîòå â äðóãîìó ðàóíä³ âîíà ñòàëà
÷óòëèâîþ. Á³ëü áóâ òàêèì, ùî ìà-
ëî íå çíåïðèòîìí³â. Ìåíå çíÿëè ç
áîþ. Êàð’ºðè ïðîäîâæèòè íå çì³ã.
Ïîêè â³äíîâëþâàâ çäîðîâ’ÿ, ïî÷àâ
áðàòè ó÷àñòü ó òàêèõ ðå÷àõ, ÿê ðå-
êåò. Öå áóëè 1993—1995 ðîêè.

— Êîëè âè çðîçóì³ëè, ùî îïèíè-
ëèñÿ íà äí³, îïóñòèëèñÿ ö³ëêîâèòî?

— Êîëè ïî÷àâ âæèâàòè ãåðî¿í.
Ìåíå êîð÷èëî âíî÷³. Í³êîëè íå
äóìàâ, ùî ä³éäó äî öüîãî. Ñïî÷àò-
êó ãàäàâ, ùî í³÷îãî ñåðéîçíîãî ÷å-

ðåç öå íå ñòàíåòüñÿ. Ïðîòå ç’ÿâè-
ëèñÿ ëîìêè — ÿ ñòàâ çàëåæíèì.

— ßê ïðèéøëè äî öåðêâè “Ïî-
ñîëüñòâî Áîæå”?

— Öå óí³êàëüíà ³ñòîð³ÿ. Â ìåíå
áóâ ñâ³é ðåñòîðàí ³ á³ëüÿðäíèé
êëóá ó Ïàëàö³ êóëüòóðè ³ìåí³ Êî-
ðîëüîâà. Ëþäè ç öåðêâè ñàìå ïðè-
¿õàëè òóäè íà áîãîñëóæ³ííÿ. ß äó-
ìàâ, ùî öå àâàíòþðèñòè, âèð³øèâ
ïðèäèâèòèñÿ, ÿê ¿õ íà ãðîø³ “ðîç-
ïàêóâàòè”. Ç òàêèìè äóìêàìè ïðè-
õîäèâ íà ïðîïîâ³ä³. Àëå òå, ùî ÷óâ
òàì, ìåíå õâèëþâàëî. ß ïîçíà-
éîìèâñÿ ç äâîìà õëîïöÿìè, ùîäî
ÿêèõ íå ìàâ ñóìí³âó: âîíè íå “ðîç-
âîäÿãè”, ñïðàâä³ äîòðèìóþòü Á³á-
ë³¿, çàïîâ³äåé. Çà ð³ê ÷è äâà ÿ ñàì
ïðèéøîâ äî ö³º¿ öåðêâè ³ ïîêàÿâ-
ñÿ, õî÷à áàòüêè áóëè ïðîòè, íàçè-
âàëè ¿¿ ñåêòîþ. Ó ðîäèí³ áóëî ÷è-
ìàëî ñêàíäàë³â, àëå òåïåð ñòàâëåí-
íÿ áàòüê³â äî ìîº¿ â³ðè çì³íèëîñÿ:
âîíè âäÿ÷í³, ùî º ïàñòîð Ñàíäåé,
êîòðèé äóæå áàãàòî ä³òåé âðÿòóâàâ,
ñ³ìåé, äîëü. ßê íà ìåíå, ïàñòîð
Ñàíäåé — ºäèíà â Êèºâ³ ëþäèíà,
ÿêà òàê áàãàòî äáàº ïðî íàøå äó-
õîâíå â³äðîäæåííÿ, à êèÿíè éîãî
ùå é ïàïëþæàòü. Öå ñâ³ä÷èòü ëè-
øå ïðî ð³âåíü íàøî¿ äåãðàäàö³¿, áî
ëþäè íå ðîçð³çíÿþòü, ùî äîáðå, à
ùî ïîãàíî.

— Ðàí³øå ÿê³ ó âàñ áóëè “ñòî-
ñóíêè” ç ðåë³ã³ºþ?

— Ïåðåõðåñòèâñÿ òà ïîñòàâèâ
ñâ³÷êó — îòî ³ âñå. Íå áóëî í³ ðî-
çóì³ííÿ Á³áë³¿, í³ äóõîâíèõ çàêî-
í³â, í³ â³ä÷óòòÿ ð³çíèö³ ì³æ ïðà-
âåäíèì ³ íåïðàâåäíèì.

— Ùî äàº ëþäèí³ â³ðà?
— Íàñàìïåðåä íîâå æèòòÿ. Êî-

ëè ïðèéìàºø Ãîñïîäà, æèòòÿ çì³-
íþºòüñÿ, îíîâëþºòüñÿ íà âñ³õ ð³â-
íÿõ. ² â ñïîðò³, ³ â ðîäèí³. Â ìå-
íå áàãàòî çíàéîìèõ ñïîðòñìåí³â,
êîòð³ ïðèéøëè äî öåðêâè, ïîêà-
ÿëèñÿ, ³ â íèõ ãàðíå çäîðîâå æèò-
òÿ. Âîíè çìîãëè çì³íèòèñÿ íà êðà-
ùå, õî÷à äóæå íåëåãêî âèéòè ç
öüîãî áðóäó, ÿêèé íàñ ùîäíÿ îòî-
÷óº. Â³í çàñìîêòóº.

— Êîëè á ìàëè çìîãó ïðîæèòè
æèòòÿ âäðóãå, ÷è ïðàãëè á ïðîæè-
òè éîãî ³íàêøå?

— Õîò³â áè íàñàìïåðåä æèòè ç³
çíàííÿì Á³áë³¿ ³ çà íåþ. ß á çíà÷-
íî á³ëüøîãî äîñÿã, á³ëüøå ïðèí³ñ
êîðèñò³ é ñîá³, é ëþäÿì.

— ×èì âè çàéìàºòåñü íèí³?
— Ïðè öåðêâ³ ä³º ñïîðòèâíèé

êëóá, äå ÿ òðåíóþ. Ìè äîïîìàãà-
ºìî ìîëîäèì ëþäÿì î÷èñòèòèñÿ
â³ä íàðêîòè÷íî¿ çàëåæíîñò³. Çàé-
ìàºìî ¿õ ñïðàâàìè, âëàøòîâóºìî
íà ðîáîòó, äîïîìàãàºìî ñàìî-
ñòâåðäèòèñÿ. Äàºìî ¿ì ãîëîâíå —
ñïðÿìóâàííÿ. Êîëè áà÷èìî, ùî
õëîïåöü çì³öíèâñÿ, òðåíóºòüñÿ,
ãîòîâèé â³äáóòèñÿ, ìîæå ðåàëüíî
äîïîìàãàòè, ìè éîãî ï³äòðèìóºìî.
Íà òðåíóâàííÿ äî íàñ çàãàëîì
ïðèõîäèòü äî ñòà îñ³á. Íà êîæíî-
ìó çàíÿòò³ ïðèáëèçíî 20 â³äâ³äó-
âà÷³â. Ò³, õòî ïðàöþº ³ ìàº ãðîø³,
ïëàòèòü çà òðåíóâàííÿ, à ä³òè ç ³í-
òåðíàòó, ÿê³ ïðèõîäÿòü ïî ñóáî-
òàõ, í³÷îãî íå ïëàòÿòü.

— ßê³ ïëàíè íà ìàéáóòíº?
— Ãðàíä³îçí³. Êð³ì ê³êáîêñèí-

ãó, â íàøîìó êëóá³ º òàêîæ ñåê-
ö³ÿ áîêñó. Ì³é íàïàðíèê òðåíóº
áîêñåð³â. Ìè ïðàãíåìî âèéòè íà
ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü áîêñåðñüêî-
ãî ìèñòåöòâà, âèâåñòè íàøèõ ó÷-
í³â íà âèñîêèé ðèíã. Ìð³ºìî âè-
õîâàòè ùîíàéìåíøå ï’ÿòü îë³ì-
ï³éñüêèõ ÷åìï³îí³â ç áîêñó é ê³ê-
áîêñèíãó òà ï’ÿòü ÷åìï³îí³â ñâ³òó
ñåðåä ïðîôåñ³îíàë³â. Õî÷à íà-
ñïðàâä³ ãîëîâíèì çàâäàííÿì ââà-
æàþ îçäîðîâëåííÿ ñóñï³ëüñòâà, ³
ìè ðåàëüíî öå ðîáèìî. Äî òîãî,
ÿê ïðèéøîâ ó öåðêâó, ÿ, ÷åñíî êà-
æó÷è, íå â³ä÷óâàâ ñåíñó æèòòÿ, íå
áóëî æîäíîãî áàæàííÿ. Òåïåð ðå-
àëüíî áà÷ó, ÷îãî ÿ ïîâèíåí äî-
ñÿãòè. ² ìåí³ ö³êàâî. ß ùîäíÿ öèì
æèâó. Òèì, ùî ÷îãîñü äîñÿãàþ.
Ìîæó îäíîçíà÷íî ñêàçàòè: ìîº
æèòòÿ äî ê³íöÿ ìî¿õ äí³â íå âòðà-
òèòü ñåíñó ³ ñìàêó

Розмовляв Єв еній ДИКИЙ,
“Хрещати ”
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Дарниць�ий� районний� с�д

м. Києва� повідомляє,
що
 слхання

справ
за
позовом
ТДВ
СК
“Провіта”

до
Андріївсь�о�о
Єв�ена
Сер�ійовича

про
відш�одвання
ш�оди
в
поряд�

ре�рес
 відбдеться
 09.12.2008
р.

о 9.15
 в
 приміщенні
 Дарниць�о�о

районно�о
сд
м.
Києва
за
адресою:

м. Київ,
вл.
Заслонова,
18,
�аб.
145.

Се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

�оловно�о�спеціаліста�відділ��е�спертизи�прое�тів�розпо-

ряджень�та�рішень�із�за�альних�питань�і�питань�власності

�правління�правової�е�спертизи�прое�тів�рішень�та�розпо-

ряджень;� �оловно�о� спеціаліста� відділ�� представництва

Київради�в�адміністративних�с�дах�та��оловно�о�спеціаліста

відділ��представництва�Київради�в��осподарсь�их�і�за�аль-

них�місцевих�с�дах��правління�представництва�Київради

в�с�дах;��оловно�о�спеціаліста�відділ���адрової�роботи�(на

час�відп�ст�и�по�до�ляд��за�дитиною�основно�о�працівни-

�а)�(V��ате�орія).

Відповідно
до
Поряд�
проведення
�он�рс
на
заміщення
ва-

�антних
посад
державних
слжбовців,
затверджено�о
постано-

вою
Кабінет
Міністрів
У�раїни
від
15.02.02
№169
та
з�ідно
з
Ти-

повими
професійно-�валіфі�аційними
хара�теристи�ами
посад

державних
 слжбовців
 встановлюються
 основні
 �валіфі�аційні

вимо�и
до
 �андидатів:
 вища
освіта
 відповідно�о
професійно�о

спрямвання,
стаж
роботи
за
фахом
на
державній
слжбі
не
мен-

ше
3
ро�ів
або
стаж
роботи
за
фахом
в
інших
сферах
правління

не
менше
5
ро�ів,
післядипломна
освіта

сфері
державно�о
п-

равління.

Особи,
я�і
відповідають
основним
�валіфі�аційним
вимо�ам,
по-

дають
 до
 �он�рсної
 �омісії
 та�і
 до�менти:
 заяв
 на
 часть
 

�он�рсі,
в
я�ій
зазначається
про
ознайомлення
заявни�а
із
вста-

новленими
 за�онодавством
 обмеженнями
щодо
 прийняття
 на

слжб
та
проходження
слжби
в
ор�анах
місцево�о
самовряд-

вання;
заповнен
особов
�арт�
(форма
П-2ДС)
з
відповідни-

ми
додат�ами;
�опії
до�ментів
про
освіт,
засвідчені

встанов-

леном
за�онодавством
поряд�;
�опію
першої
та
др�ої
сторіно�

паспорта
 �ромадянина
У�раїни,
засвідчені
 �адровою
слжбою;

відомості
 про
 доходи
 та
 зобов’язання
фінансово�о
 хара�тер

щодо
 себе
 та
 членів
 своєї
 сім’ї
 за
 2007
 рі�;
 дві
фото�арт�и

розміром
4x6
см.

Термін�подання�до��ментів�—
30
�алендарних
днів
від
дня

пблі�ації
о�олошення
про
�он�рс.
 Інформація
щодо
�он�рет-

них
фн�ціональних
обов’яз�ів
та
мов
оплати
праці
надається

додат�ово.

До��менти� приймаються� за� адресою: 01044,
м.
 Київ-

44,
 вл.
 Хрещати�,
 36,
 �.
 913
 (на
 �он�рс).
 Телефон
 для

довідо�:
254-11-88.

Заст�пни��місь�о�о��олови�—�

се�ретар�Київради� О.�Дов�ий

Інстит�т�хімії�висо�омоле��лярних�спол��

НАН У�раїни�здає�в�оренд��на��он��рсних

засадах�слід�ючі�приміщення:

№

п/п

Наймен�вання�

приміщення

Площа

приміщен-

ня,��в.�м

Можлива�мета�

ви�ористання

приміщень�

орендарем

Стартова

вартість�1 �в.�м�

(�рн/�в.�м)�

станом�

на�05.11.08�р.

1.

С�лад
матеріальний:

Напівпідвальне
с�ладсь�е

приміщення
№
1

100,00
С�ладвання
про-

мислових
товарів
19,49

49

С�лад
матеріальний:

Напівпідвальне
с�ладсь�е

приміщення
№
2

100,00
С�ладвання
про-

мислових
товарів
19,49

3.
Павільйон
№
2:


Офісні
приміщення
56,68

Офісні


приміщення
37,95

4.

Павільйон
№
3:


Офісні
і
лабораторні

приміщення

136,70
Офісні
і
лабора-

торні
приміщення
37,56

5.
Авто�лавний
�орпс:

Приміщення
19-29
76,4

Розміщення
ви-

робництва
39,49

6.
Компресорний
�орпс:

Приміщення
№
3
40,0

Розміщення
ви-

робництва
або

с�лад

31,79

Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності

1. Замовни��—
ТОВ
“Ме�аполісстрой”
(тел./ф.
585-26-42,
тел.
585-

26-43).
 Земельна
 ділян�а
 надана
 з�ідно
 з
 Рішенням
 Київради
 від


12.02.04
р.
№
59/1269

2. Генпрое�т�вальни��—
ТОВ
“Бдівельний
прое�т”.

3. Наймен�вання�об’є�та�б�дівництва:�житлово-офісний
�омпле�с

з
пар�ін�ом

�варталі,
обмеженом
влицями
Кзминсь�о�о
та
Степа-

на
Рдансь�о�о

Шевчен�івсь�ом
районі
м.
Києва.

4. Соціально-е�ономічна�необхідність�діяльності�—
забезпечен-

ня
населення
житлом,
приміщеннями
соціально-�ромадсь�о�о
призна-

чення
(тор�овими
та
іншими
соціальними
площами),
підземним
пар�ін�ом.

5. Потреба���рес�рсах�—
об’є�т
бде
під�лючений
до
всіх
місь�их

інженерних
мереж
з�ідно
з
ТУ.
Для
енер�озабезпечення
бдин�
прое�-

том
передбачено
спордження
ТП,
індивідальної
�азової
�отельні.

6. Можливий�вплив�запрое�тованої�діяльності�(при
бдівництві
та

е�сплатації)
на
оточюче
середовище:

- на
�еоло�ічне
середовище
—
впливає
в
межах
нормативів.
Родючий

шар
землі
перед
почат�ом
бдівництва
бде
знято
з
метою
подаль-

шо�о
ви�ористання
під
час
проведення
бла�острою
та
озеленення

приле�лих
територій;

- на
повітряне
середовище
—
впливає
в
межах
нормативів;

- на
�рнти
та
�рнтові
води
—
не
впливає,
с�ид
�осподарсь�о-поб-

тових
сто�ів
до
місь�ої
�аналізаційної
мережі.
Для
захист
�рнтів,

підземних
вод
влаштовється
асфальтобетонне
по�риття
прибдин-

�ових
територій,
підло�а
підземно�о
пар�ін�
матиме
сцільне
бе-

тонне
по�риття
з
я�існою
�ідроізоляцією;

- на
мі�ро�лімат
—
не
впливає;

- на
рослинний
світ
—
здійснено
обстеження
зелених
насаджень,
при

бдівництві
ма�симально
збережені
зелені
насадження,
прое�том
пе-

редбачено
�омпенсаційні
посад�и
�рпномірних
дерев
цінних
порід,

�азонів
з�ідно
з
дендропланом;

- на
техно�енне
середовище
—
вплив
позитивний,
ви�онються
пе-

ре�лад�и
інженерних
мереж
(з�ідно
з
ТУ),
здійснюється
бла�острій

приле�лої
території.

7. Розділ�“Оцін�а”�вплив��на
нав�олишнє
середовище
ви�онється

з�ідно
з
ДБН
А.2.2.1.
—
2003.
“С�лад
і
зміст
матеріалів
оцін�и
вплив
на

нав�олишнє
 середовище
 (ОВНС)
 при
 прое�тванні
 і
 бдівництві

підприємств,
бдин�ів
і
спорд”.

Цей
розділ
(ОВНС)
розроблений
в
обсязі
я�
для
е�оло�ічно
безпечно-

�о
об’є�та.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає
в
я�ості
відповідача
Шмат�а

Володимира
Васильовича
по
цивільній
справі
за
позовом
КС
“Трбота”
до
Шмат-

�а
В.В.
про
стя�нення
бор�.

Сдове
засідання
призначено
на
17.12.08
ро�
на
15.30
за
адресою:
м.
Київ,

вл. П.
Потєхіна,
14-а,
�аб.
20.

Прош
забезпечити
ваш
яв�
або
вашо�о
представни�а,
або
направити
на
ад-

рес
сд
свої
письмові
пояснення
по
сті
позовних
вимо�.
В
разі
неяв�и
справа

бде
роз�лянта

ваш
відстність.

Сддя
Горбань
Н.І.

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає
Солов’єн�о
Ларис
Ярос-

лавівн

я�ості
відповідача
по
цивільній
справі
№
2-3888/2008
за
позовом
А�ціонер-

но�о
товариства
“Індстріально-е�спортний
бан�”
до
Солов’єн�о
Л.Я.
про
стя�нен-

ня
забор�ованості
в
сдове
засідання
10.12.2008
р.
о
10.00.

Адреса
сд:
м.
Київ,
вл.
Тимошен�а,
2-Є,
�аб.
18,
сддя
Борисова
О.В.

У
разі
неяв�и
та
неповідомлення
сд
про
причини
неяв�и
в
сдове
засідання,

справа
 бде
 роз�лянта
 за
 вашої
 відстності
 за
 наявними
 
 справі
 до�азами

відповідно
до
ст.
169
ЦПК.
У�раїни.

Сддя
О.В.
Борисова

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

ви�ли�ає
Черт�ов
 (Костри�ін)
 Ві�торію
Ва-

лентинівн
 в
 я�ості
 відповідача
 в
 сдове

засідання
по
цивільній
справі
за
позовом
Черт-

�ова
Ю.І.
до
Черт�ової
(Костри�іної)
В.В.
про

розірвання
 шлюб,
 що
 відбдеться
 в

приміщенні
сд
за
адресою:
03127,
м.
Київ,

вл.
 Пол�овни�а
 Потєхіна,
 14-а,
 �аб.
 1.
 —

5.12.2008
р.
о
9.30.

В
 разі
 вашої
 неяв�и
 на
 в�азане
 сдове

засідання
сд
роз�лядатиме
справ
без
вашої

часті.

Сддя
Іванен�о
Ю.Г.

Ташходжаєв
Рслан
Набіходжаєвич

ви�ли�ається
в
сдове
засідання
по
роз-

�ляд
 цивільної
 справи
 за
 позовом
АТ

“Індстріально-Е�спортний
 Бан�”
 до

Ташходжаєва
Р.Н.
на
03.12.2008
ро�
на

15.30
 в
Деснянсь�ий� районний� с�д

м.�Києва�(м.
Київ,
пр-т
Мая�овсь�о�о,

5-в,
�аб.
9).

Сддя
Мальчен�о
О.В.

Головне��правління�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�

та�а�дит��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(КМДА)�

запрош�є�на�робот��талановитих�і�перспе�тивних�співробітни�ів�па�посади:�начальни-
�а�відділ�,�завід�вача�се�тором,��оловних�та�провідних�спеціалістів.

Основні��ритерії�при�прийнятті��андидата�на�робот�:
- вища
освіта
е�ономічно�о
чи
юридично�о
спрямвання;

- досвід
роботи
в
адиторсь�их
�омпаніях,
КРУ,
правоохоронних
ор�анах,
бх�алтерії
та

сфері

державних
за�півель;

- �омпетентність,
відповідальність,
�омні�абельність,
ініціативність,
вміння
працювати
в
�оманді.

Детальна�інформація�за�телефонами:�+380(44)270-51-44,
+380(44)223-31-93.
Резюме�з�власними�даними�надсилати�на�еле�тронн��адрес�:�finaudit@finaudit.kmv.gov.ua

чи
фа�сом
+380(44)270-51-48.

Адреса:�01601,
м.
Київ-601,
вл.
Трьохсвятительсь�а,
4-Б,
3-й
поверх.

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о

майна�У�раїни�по�м.�Києв��
повідомляє�про�підс�м�и�приватизації�об’є�та�малої

приватизації�(�р�па�А):
�омнальної
власності:

—нежилі
приміщення
за�альною
площею
67,50
�в.
м
(за
адресою:
м.
Київ,

вл.
Пш�інсь�а,
 32,
 літери
 А,
 А’),
 приватизовані
юридичною
особою
 за

530
556,00
�рн.,
в
том
числі
ПДВ
—
88
426,00
�рн.

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє
Первинн
профспіл�ов
ор-

�анізацію
Київсь�ої
місцевої
 професійної
 спіл�и
 “Захист
 праці”
 
Державном

підприємстві
“Реда�ція
жрнал
“Охорона
праці”,
відомі
адреси:
м.
Київ,
вл.
Поп-

дрен�а,
10/1;
м.
Київ,
вл.
Малиш�а,
3,
�в.
205;
Київсь�
місцев
професійн
спіл�

“Захист
праці”,
відомі
адреси:
м.
Київ,
вл.
Леніна,
61,
�аб.
55;
м.
Київ,
вл.
Леніна.

65;
м.
Київ,
вл.
Приво�зальна,
10/1,
�в.
42,
що
18
�рдня
2008р.
о
16.00
в
приміщенні

сд
за
адресою:
м.
Київ,
вл.
Кошиця,
5,
�аб.
112,
відбдеться
роз�ляд
справи
за

позовом
Зеленсь�о�о
Івана
Івановича,
Трчанової
Світлани
Ми�олаївни,
Державно-

�о
підприємства
“Реда�ція
жрнал
“Охорона
праці”до
Первинної
профспіл�ової
ор-

�анізації
 Київсь�ої
 місцевої
 професійної
 спіл�и
 “Захист
 праці”
 
 Державном

підприємстві
 “Реда�ція
жрнал
 “Охорона
 праці”,
 третя
 особа:
 Київсь�а
місцева

професійна
спіл�а
“Захист
праці”
про
зобов’язання
до
вчинення
дій.

Дані
особи
ви�ли�аються
в
я�ості
відповідача
та
третьої
особи.
У
випад�
неяв-

�и
в
сдове
засідання
справа
бде
роз�лянта

їх
відстність.

Сддя
Н.А.
Чех

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

ви�ли�ає
в
я�ості
відповідачів
Морозова
Юрія

Оле�сандровича, я�ий
 проживає
 в
м.
 Києві,

вл.
 Корчватсь�а, 19, Но�ін
 Любов
 Опа-

насівн, я�а
проживає
в
м.
Києві
по
вл.
Кор-

чватсь�ій, 15, Се�рет
Оль�
Володимирівн,

я�а
проживає
в
м.
Києві
по
вл.
Корчватсь�ій,

12, в
я�ості
відповідачів
в
сдове
засідання
по

цивільній
справі
за
позовом
КП
“Шляхо-е�с-

платаційне
 правління
 по
 ремонт
 та
 три-

манню
 автомобільних
шляхів
 та
 спорд
 Го-

лосіївсь�о�о
 район”
 до
 Морозова
 Ю.О.,

Но�іної
Л.О., Се�рет
О.В.
про
знесення
об’є�тів

самочинно�о
 бдівництва, що
 відбдеться

19 �рдня
2008 ро�
о
14.00
в
приміщенні
с-

д
 за
 адресою:
 03127, м.
 Київ, вл.
Пол�ов-

ни�а
Потєхіна, бд.
14-А, �аб.
№4.

В
разі
їх
неяв�и
на
в�азан
дат,
сд
роз�-

лядатиме
справ
без
їхньої
часті.

Сддя
А.
Нова�

Відповідно
до
з�оди
Київсь�о�о

місь�о�о
�олови
від
27.10.2006
р.

Д-1854
КП
“Київпастранс”

відводить
земельн
ділян�
для

бдівництва
житлово�о
бдин�

з вбдовано-прибдованими

приміщеннями
та
ре�онстр�цією

лінійно-диспетчерсь�ої
станції

на вл.
Панельна,
2

 Дніпровсь�ом
районі.


Для�надання�інформації�

телефон�вати:�

272-01-61;
272-00-06.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє
Чапаєв
Ас�ольд,
Фрманов
Ро-

нальд,
Іванов
Іван,
Петров
Петр,
Копій�а

Семен,
 ЗАТ
 “Холдін�ова
 �омпанія
 “Бліц-

Інформ”
про
сдове
засідання

справі
за
по-

зовом
Овчара
О.М.
 захист
 честі,
 �ідності,

ділової
 рептації
 та
 відш�одвання
мораль-

ної
ш�оди
о
14.00
8.12.2008
р.

Адреса
 сд:
 м.
 Київ,
 вл.
 Хрещати�,


42-а,
�аб.
13.

Сддя
Вол�ова
С.Я.

Деснянсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає
 в
 я�ості
 відповідача
Дочірнє
 під-

приємство
“Брн
Ло�істи�а
У�раїна”,
я�е
за-

реєстровано
за
адресою:
02100,
м.
Київ,
вл.

Кра�івсь�а,
11-А
,
в
сдове
засідання,
я�е
при-

значено
на
12.12.2008
ро�
на
09.30,
для
роз-

�ляд
справи
за
позовом
Гончар
Марини
Ми-

хайлівни
до
ДП
“Брн
Ло�істи�а
У�раїна”
про

розірвання
трдово�о
до�овор.
Яв�а
до
сд

обов’яз�ова.
Адреса
сд:
м.
Київ,
пр.
Мая-

�овсь�о�о,
5-В,
�аб.
32.

Сддя
О.В.
Гре�ль

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва�повідомляє
ТОВ
“Трейд
Фарм”
про

сдове
засідання

справі
за
�лопотан-

ням
стя�вача
ТОВ
 “Біо�ор-П”
про
на-

дання
дозвол
на
примсове
ви�онання

рішення
Арбітражно�о
сд
Пензенсь�ої

області
 від
 9.10.2005
 р.
 о
 12.00

9.12.2008
р.

Адреса
сд:
м.
Київ,
вл.
Хрещати�,

42-а,
�аб.
13.

Сддя
Вол�ова
С.Я.

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає
відповідача
Захаро-

ва
Д.А.,
місце
реєстрації:
м.
Київ,
пр-т

А. Глш�ова,
30,
�в.
33
в
сдове
засідан-

ня
на
11.12.2008
р.
на
9.15

справі
за

позовом
Захарова
Т.В.
до
Захарова
Д.А.

про
розірвання
шлюб.

Адреса
сд:
м.
Київ,
вл.
П.
Потєхіна,

14-А,
�аб.
24.

Сддя
В.А.
Нежра

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє
 ТОВ
 “Трейд
 Фарм”
 про
 сдове

засідання

справі
за
�лопотанням
стя�вача
ТОВ

“Біо�ор”
про
надання
дозвол
на
примсове
ви-

�онання
рішення
Арбітражно�о
сд
Пензенсь�ої

області
від
9.10.2005
р.
об
11.00
9.12.2008
р.

Адреса
сд:
м.
Київ,
вл.
Хрещати�,
42-а,
�аб.

13.
Сддя
Вол�ова
С.Я.

Деснянсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає
в
я�ості
відповідача
Я�ш�о
Станісла-

ва
Володимировича,
я�ий
зареєстрований
за

адресою:
м.
Бровари,
вл.
Гршевсь�о�о,
17,

�в.
274,
в
сдове
засідання,
я�е
призначено
на

11.12.2008
ро�
на
10.00,
для
роз�ляд
спра-

ви
за
позовом
Коза�
Віталія
Анатолійовича
до

Я�ш�о
 Станіслава
 Володимировича
 про

відш�одвання
ш�оди.
Яв�а
до
сд
обов’яз-

�ова,
 при
 собі
мати
 паспорт.
 Адреса
 сд:

м. Київ,
пр.
Мая�овсь�о�о,
5-В,
�аб.
32.

Сддя
О.В.
Гре�ль

Голосіївсь�ий� районний� с�д

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

Но�а
 Івана
 Артемовича
 по
 цивільній

справі
за
позовом
Но�и
В.Й.
до
Но�и
І.А.

про
розірвання
шлюб.

Сдове
 засідання
 призначено
 на

18.12.08
 ро�
 на
 14.30
 за
 адресою:

м. Київ,
вл.
П.
Потєхіна,
14-а,
�аб.
20.

Просимо
забезпечити
ваш
яв�
або

вашо�о
представни�а,
або
направити
на

адрес
сд
свої
письмові
пояснення
по

сті
позовних
вимо�.
В
разі
неяв�и
спра-

ва
бде
роз�лянта

ваш
відстність.

Сддя
Горбань
Н.І.

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає
відповідача
Шимчен-

�а
Михайла
Костянтиновича,
я�ий
про-

живає
за
адресою:
м.
Київ,
пр-т
40-річчя

Жовтня,
23,
�в.
14
в
сдове
засідання
на

17.12.2008
ро�
о
14.30
за
позовом
Гор-

батю�а
П.П.
про
відш�одвання
ш�оди,

я�е
 відбдеться
 в
 приміщенні
 сд:

м. Київ,
вл.
Потєхіна,
14-А,
�абінет
№
2.

Яв�а
відповідача
є
обов’яз�овою!

Сддя
Антонова
Н.В.

Деснянсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�повідомляє,
що
4
�рдня
2008
ро�
о

12.00
бде
роз�лядатися
цивільна
спра-

ва
за
позовом
Рябцева
Сер�ія
Валенти-

новича
до
сб’є�та
підприємниць�ої
діяль-

ності
—
фізичної
особи
Сер�ієн�а
В’ячес-

лава
Ві�торовича
про
відш�одвання
ма-

теріальної
та
моральної
ш�оди.
В
сдове

засідання
ви�ли�ається
відповідач
Сер-

�ієн�о
В’ячеслав
Ві�торович.
В
разі
неяв-

�и
 справ
 бде
 роз�лянто
 
 ваш

відстність.
Адреса
сд:
м. Київ,
 пр-т

Мая�овсь�о�о,
5-В,
�аб.
№
25.

Сддя
Я.В.
Головачов

Ш�аю
свід�ів
ДТП, я�а
 сталася

22.11.2008 р.
близь�о
16.15
на
про-

спе�ті
Возз’єднання
(
напрям�
мо-

ст
Патона), часни�ами
я�ої
бли

Міцбісі
Колт
(червоно�о
�ольор)
та

Хюндай
Тсон
(бла�итно�о
�ольор).


Бдь-я�
інформацію
прош
над-

силати
за
адресою:
08520, Київсь�а

обл., Фастівсь�ий р-н, смт.
 Боро-

ва, вл.
Театральна, 15, �в.
4, Слі-

мовій
Яні.


Моб.
тел.
8(050)443-93-13

Приміт�и: В
таблиці
в�азана
почат�ова
вартість
1
�в.
м
приміщення
станом
на

05.11.08
р.,
без
врахвання
�омнальних
та
інших
платежів.

На
момент
проведення
 �он�рс
 (24.12.08
р.)
 стартова
 вартість
оренди
бде

збільшена
на
інде�с
інфляції
за
листопад
місяць
поточно�о
ро�.
В
приміщеннях,

на
розсд
орендаря,
необхідно
провести
поточний
ремонт.

Кон�рс
по
здачі
приміщень
в
оренд
відбдеться
24
�рдня
2008
р.
о
10.00
в

приміщенні
малої
�онференц-зали
інститт
за
адресою:
02160,
м.
Київ,
Хар�івсь�е

шосе,
бд.
48.

Довід�и
з
9.00
до
17.00
за
телефоном
559-13-94
—
приймальня
інститт.

Кольороподіл	А2	(формат
660х560
мм)

01034, Київ, вл.
Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр
�азети
«Хрещати�».

Тел.:
235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.
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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 3114
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Сер ій ФОМЕНКО (Фома), лі-
дер рт “Мандри”:
— С оріше, обіймами, ніж зі

с ал ою! Навіщо та жорсто о?

Юрій ТОПЧІЙ, письменни :
— Я знаю, я жін а має прово-

джати чолові а— азати йом : “Хай
ан ел обері ає тебе!”, а оли чоло-
ві повертається, радісно ричати:
“Слава Бо !” А все інше — чом б
і ні? Борщ— це просто шедевр! Та
я що моя др жина зароблятиме
мільйони і не варитиме борщ , я й

лоп ха візьм ! Про що мова? Ми
живемо в зовсім інші часи!

Наталя РОЗИНСЬКА, телеве-
д ча:
— У с часних реаліях жін а має

з стрічати чолові а з сміш ою,
теплими обіймами, арячим бор-
щем та інтелі ентною ці авою роз-
мовою! Адже нині та ий час, що
подр жжя має обмінюватися ін-
формацією! Том рецепт простий:
сміш а, обійми, борщ і запе ла
дис сія!

Æ³íêà ìàº 
çóñòð³÷àòè ÷îëîâ³êà...

Оле сандр БРИГИНЕЦЬ, деп тат Київради:
— Я навчався на фа льтеті ж рналісти и. С млінний

ст дент-ж рналіст — не той, я ий сидить в а диторії,
а нама ається зан ритися в життя і зроз міти, я во-
но влаштоване і я се відб вається — та им б в і я.
С млінні ст денти традиційном роз мінні цьо о сло-
ва — по ані ж рналісти. А ось ті, хто с н в ніс, ди не
треба, дізнавалися про нове, стали відомими й ці а-
вими. Старанність потрібна меди ам, біоло ам, мате-
мати ам, льотчи ам. А ж рналісти повинні вміти не ли-
ше писати.

Петро ГЛЕМЯЗЬ, с льптор:
— Я б в ч довим ст дентом! Мене ре оменд вали

на золот медаль, Спіл х дожни ів, в аспірант р .

Одна в аспірант р не пішов, бо т ди б в вели ий на-
плив охочих. І я вирішив: я що немає місць, є вели ий
життєвий простір, йо о треба ви ористов вати. Почав
працювати майстерні. Наша а адемія — специфічний
навчальний за лад, де б ли інтелі ентні люди, інтелі-
ентні ви ладачі. Ви ладачі ставилися до ст дентів я
до оле .

Тетяна КУГАЙ, х дожни :
— Я б ла різною: стараннішою і с мліннішою твор-

чих дисциплінах, а фіз льт ри та ан лійсь ої не лю-
била. Звичайна ст дент а, я сі. Я нині навчаю ст -
дентів в ніверситеті техноло ії та дизайн й бач , що
нинішнє по оління майже нічим не відрізняється від
нашо о.

ßêèì âè áóëè ñòóäåíòîì?

Êèÿíêà ìàº 
âàðèòè áîðù 
³ íå çàêîõóâàòèñü
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Ñòîëèöÿ 
ïîêàçàëà ïðèêëàä
Óñë³ä çà Êèºâîì îáåðóòü 
íàéêðàùîãî ñòóäåíòà Óêðà¿íè

Àáè çàëó÷èòè ìîëîäü äî àêòèâ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ùîíàéð³çíîìàí³ò-
í³øèõ ñôåðàõ, Âñåóêðà¿íñüêà ìî-
ëîä³æíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
“Íàøå ìàéáóòíº” çà ï³äòðèìêè
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ ï³ä-
ãîòóâàëà íàö³îíàëüíèé êîíêóðñ
“Ñòóäåíò êðà¿íè”. Ñòàðòóâàòèìå
çìàãàííÿ 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè “Íàøîãî
ìàéáóòíüîãî” Âîëîäèìèðà Ãàâ-

ðèøà, ÿêèé î÷îëþº îðãêîì³òåò
êîíêóðñó, äëÿ ó÷àñò³ ñòóäåíòàì
ïîòð³áíî áóäå çàïîâíèòè åëåê-
òðîííó àíêåòó. Êîìïåòåíòíå æó-
ð³, äî ñêëàäó ÿêîãî óâ³éäóòü ïðî-
â³äí³ ôàõ³âö³ ð³çíèõ ãàëóçåé, â³ä-
áåðå 70 ïðåòåíäåíò³â.

Ï³çí³øå óñ³õ çàïðîñÿòü íà ñï³â-
áåñ³äó. Çà ¿¿ ðåçóëüòàòàìè é îáè-
ðàòèìóòü ñ³ìêó íàéêðàùèõ. Âðà-
õîâóâàòèìóòü äîñÿãíåííÿ ñòóäåí-
ò³â ó íàóö³, ñïîðò³, ìèñòåöòâ³, ãðî-

ìàäñüê³é òà ïîë³òè÷í³é ä³ÿëüíîñò³.
Îö³íþâàòèìóòü ³ ï³äïðèºìíèöü-
êó æèëêó. Îäíèìè ç îñíîâíèõ
êðèòåð³¿â îö³íêè áóäóòü àêòóàëü-
í³ñòü, ñàìîñò³éí³ñòü, ô³íàíñîâà
óñï³øí³ñòü ³ íîâèçíà.

Íàãîðîäæóâàòè ïåðåìîæö³â
ïëàíóþòü ó Ì³æíàðîäíèé äåíü
ñòóäåíòà — 17 ëèñòîïàäà íàñòóï-
íîãî ðîêó. Ïîáîðîòèñÿ º çà ùî —
íàéêðàù³ ñïóäå¿ ï³âðîêó îòðèìó-
âàòèìóòü ñòèïåíä³þ ïî 1000 ãðè-
âåíü, à òàêîæ çìîæóòü ïî¿õàòè íà
íàâ÷àííÿ çà êîðäîí.

Ï³äòðèìàòè òàëàíîâèòó ìîëîäü
ïîîá³öÿëà é ì³ñüêà âëàäà. Âè-
ïóñêíèêàì âèø³â ïðîïîíóâàòè-
ìóòü ðîáîòó ó ñòîëè÷í³é äåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿. Íåùîäàâíî íàéêðà-
ùèõ ñòîëè÷íèõ ñòóäåíò³â çà àê-
òèâí³ñòü íàãîðîäèâ ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ø³ñòäå-
ñÿò ³ç íèõ ùîì³ñÿöÿ äîäàòêîâî îò-
ðèìóâàòèìóòü 300 ãðèâåíü ñòè-
ïåíä³¿, à ùå ñò³ëüêè æ îòðèìàëè
ïî 1275 ãðèâåíü ïðåì³¿
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Жінка має зустрічати
чоловіка:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó çàõ³äíèõ ³ ñõ³äíèõ îáëàñ-

òÿõ äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—8 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+9°Ñ, âíî÷³ +1...+6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +15°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +11...+13°Ñ; íà
ñõîä³ êðà¿íè +11...+13°Ñ, âíî÷³ +5...+7°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +1...+3°Ñ, âíî÷³ —1...—3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³ 0..+2°Ñ

На ороджені місь им оловою Леонідом Черновець им най ращі ст денти Києва наст пном році змож ть позма атися
за першість на все раїнсь ом рівні

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Най ращо о ст дента вибер ть наст пно о ро в У ра-
їні. Умови он рс о олосили в понеділо столиці.
Вимо и до часни ів виявилися доволі простими. Пре-
тендентам потрібно навчатися виші б дь-я о о рівня
а редитації, вести а тивне соціально-політичне та
спортивне життя й надати до ази цьо о. Сім най ращих
ст дентів півро отрим ватим ть стипендію розмірі
1000 ривень та матим ть змо стаж ватися за ордо-
ном.

1. Áîðùåì —36%
2. Çàêîõàíèì ïîãëÿäîì — 28%
3. Àêòóàëüíèì çàïèòàííÿì — 18%
4. Íîâîþ ñï³äíèöåþ — 16%
5. Ç³ ñêàëêîþ — 3%
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