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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé — 
êàâàëåð ïðàâîñëàâíî¿ íàãîðîäè
Ìåð îòðèìàâ îðäåí Ñâÿòîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà ïåðøîãî ñòóïåíÿ

Ó÷îðà â ìåð³¿ ïàíóâàâ óðî÷èñòèé ³ ï³ä-
íåñåíî-äóõîâíèé íàñòð³é. Ïðèíàéìí³ ó
çàë³, äå ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé ïðèéìàâ ãîñòåé — ïîâàæíèõ ñâÿùå-
íèê³â ðàçîì ³ç Áëàæåíí³éøèì Ìèòðîïî-
ëèòîì Êè¿âñüêèì ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè Âîëîäè-
ìèðîì. Â³í ïðèâ³òàâ ì³ñüêîãî ãîëîâó ç
äíåì íàðîäæåííÿ, âðó÷èâ âåëè÷åçíèé áó-

êåò òðîÿíä òà ¿õí³é ñï³ëüíèé ôîòîïîð-
òðåò, ï³äïèñàíèé Ìèòðîïîëèòîì. Ùå ö³í-
í³øèìè äàðóíêàìè ñòàëè ãðàìîòà ñâÿùåí-
íîãî ñèíîäó Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè òà îðäåí ñâÿòîãî êíÿçÿ Âîëîäè-
ìèðà I ñòóïåíÿ. Öÿ þâ³ëåéíà â³äçíàêà,
âèïóùåíà ç íàãîäè 1200-ð³÷÷ÿ õðåùåííÿ
Ðóñ³, º íàéâèùîþ íàãîðîäîþ öåðêâè.

Âðó÷àþ÷è îðäåí, Ìèòðîïîëèò Âîëîäè-
ìèð ãîâîðèâ äîáð³ ñëîâà íå íà êàìåðè, à
îñîáèñòî ì³ñüêîìó ãîëîâ³. Äóõîâíèé ïàñ-
òèð ïîáàæàâ ìåðîâ³ çäîðîâ’ÿ òà ñèë, à òà-
êîæ Ãîñïîäíüîãî áëàãîñëîâ³ííÿ äëÿ äîá-
ðèõ ñïðàâ.

“ßê ïðàâîñëàâíèé ÿ ç ãëèáîêîþ ïîäÿ-
êîþ ïðèéìàþ íàãîðîäó... Î÷åâèäíî, òå,
ùî ðîáèìî ÿ ³ ìîÿ êîìàíäà, äî äóø³ îò-
öþ Âîëîäèìèðó”,— ò³øèâñÿ ìåð. Â³í çà-
çíà÷èâ, ùî îòðèìàòè òàêó â³äçíàêó äëÿ
íüîãî âåëèêà ÷åñòü.

“Çíàºòå, ÿ âçàãàë³ íå æåíóñÿ çà âñ³ëÿêè-
ìè ñâ³òñüêèìè íàãîðîäàìè, à îñü öåé îðäåí
äëÿ ìåíå ñïðàâä³ ö³ííèé”,— ïîä³ëèâñÿ ïàí
×åðíîâåöüêèé. Â³í ðîçïîâ³â, ùî ó ñâ³é äåíü
íàðîäæåííÿ ÿê ñïðàâæí³é õðèñòèÿíèí õî-
äèâ çðàíêó ïîìîëèòèñÿ äî öåðêâè.

Âëàñíå õðèñòèÿíñüê³ ñïðàâè ï³ñëÿ óðî-
÷èñòîñòåé ³ âèð³øèëè îáãîâîðèòè ãîñò³ ç
ì³ñüêèì ãîëîâîþ. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïîö³êàâèâñÿ, ó ðîçâ’ÿçàíí³ ÿêèõ êëîïîò³â
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè ì³ã áè ïîñïðèÿòè.
“Êè¿â — îäíà ç íàéäàâí³øèõ õðèñòèÿí-
ñüêèõ ñòîëèöü ñâ³òó, òîìó, çâ³ñíî, ìè ìàº-

ìî ïðèä³ëÿòè áàãàòî óâàãè ïèòàííÿì äó-
õîâíîñò³. Îá³öÿþ, ùî ÿ ðîáëþ ³ ðîáèòèìó
âñå, àáè õðàìè áóëè îêðàñîþ íàøîãî ì³ñ-
òà, à êèÿíè íàáëèæóâàëèñÿ äî Ãîñïîäà”,—
ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Íèí³øí³é ì³ñüêèé ãîëîâà ïðèä³ëÿº áà-
ãàòî óâàãè ï³äòðèìö³ öåðêâè. Ó ñòîëèö³ ïî-
÷àëè â³äíîâëþâàòè ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿ òà äó-
õîâíîñò³, ðåêîíñòðóþâàòè õðàìè. À ñàì
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîæåðòâóâàâ 7 ê³ëî-
ãðàì³â çîëîòà äëÿ ïîçîëîòè áàíü Ñâÿòî-
Ìèêîëà¿âñüêîãî ñîáîðó Ïîêðîâñüêîãî ìî-
íàñòèðÿ. Ñàìå ç ³í³ö³àòèâè ì³ñüêî¿ âëàäè
â êè¿âñüêèõ øêîëàõ ââåäåíî ïðåäìåò
“Õðèñòèÿíñüêà åòèêà”.

“Ñüîãîäí³ äóæå àêòóàëüíèì º ïèòàííÿ
â³äðîäæåííÿ äóõîâíîñò³ ó ëþäåé, õðèñ-
òèÿíñüê³ ö³ííîñò³ çàòðåáóâàí³ ñóñï³ëü-
ñòâîì. Âèõîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêî-
ë³ííÿ ó äóñ³ âèñîêèõ ìîðàëüíèõ òðàäè-
ö³é, ÿê³ íåñå öåðêâà, äîïîìîæå ìîëîäèì
ëþäÿì ñòàòè ñïðàâæí³ìè ãðîìàäÿíàìè ³
ïàòð³îòàìè ñâîº¿ êðà¿íè, ÿê³ ç ïîâàãîþ
ñòàâëÿòüñÿ äî ³íøèõ”,— çàïåâíèâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé
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Православні ієрархи відзначили Леоніда Черновець о о за висо д ховність і підтрим християнства
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²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

"Я православний я з либо ою подя ою приймаю на ород від Бла-
женнійшо о Митрополита Київсь о о і всієї У раїни Володимира",—
с азав чора Леонід Черновець ий. Місь ий олова запевняє, що ро-
бить і робитиме все, аби храми б ли о расою столиці, а самі ияни
наближ валися до Бо а. На йо о д м , лише виховання на цер ов-
них цінностях зробить із молодих иян справжніх патріотів своєї ра-
їни. За висо д ховність і підтрим християнства чора Леоніда
Черновець о о на ороджено орденом Свято о нязя Володимира пер-
шо о ст пеня. Найвищ цер овн на ород мер отримав від Блажен-
нішо о Митрополита Київсь о о і всієї У раїни Володимира. Він по-
бла ословив Леоніда Черновець о о на подальші добрі справи.
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Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сімсот тисяч соціально незахи-
щених иян змож ть безплатно
орист ватися місь им транспор-
том. Та е рішення після чотири-
одинно о об оворення хвалила
вчора Київрада олосами Бло
Леоніда Черновець о о і Партії
ре іонів. Воно стало ідною аль-
тернативою пропозиції фра ції
БЮТ знов пере лян ти тарифн
політи оплати проїзд , я а мо -
ла призвести до з пин и зо ре-
ма метрополітен . Ще після од-
нієї арячої дис сії в сесійній
залі, підтриманій мітин ами
знадвор , деп татам та ож вда-
лося затвердити положення про
розміщення столиці МАФів. На-
сам інець Київрада вирішила за-
зіхн ти на свобод слова.

Ñòîëè÷íèì “ìàéäàíîì” ïî÷èíàëîñÿ
ó÷îðà ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè. Âèìà-
ãàòè êðàùîãî æèòòÿ òà ï³äâèùåííÿ çàðïëàò
ï³ä ñò³íè ìåð³¿ ïðèéøëè òðàíñïîðòíèêè
òà ìàë³ é ñåðåäí³ ï³äïðèºìö³. Ñàìå ¿õí³
ïðîáëåìè ñòàëè ãîëîâíèìè äëÿ îáãîâîðåí-
íÿ ó ñåñ³éí³é çàë³.

У метро п с атим ть
безплатно

ßê ³ ïåðåäáà÷àâ “Õðåùàòèê”, íàéãàðÿ÷³-
øèì ïèòàííÿì ñòàëî òðàíñïîðòíå. Ç óñ³ìà
ðåïë³êàìè òà îñîáèñòèìè çâèíóâà÷åííÿìè,
ï³ä³ãð³ò³ ãàñëàìè çíàäâîðó “Ãîëîäíèé ìà-
øèí³ñò íå äóìàº ïðî ïàñàæèð³â” òà “Á³ëü-
øå ïëàòèø — êðàùå ¿äåø”, äåïóòàòè ïðè-
ñâÿòèëè éîìó ùîíàéìåíøå ÷îòèðè ãîäèíè.
Âæå òðàäèö³éíî ç ö³º¿ òåìàòèêè â çàë³ òà ó
êóëóàðàõ â³äçíà÷èâñÿ ë³äåð ôðàêö³¿ ÁÞÒ
Îëåêñàíäð Ç³í÷åíêî. Äî ïîðÿäêó äåííîãî
â³í çàïðîïîíóâàâ âíåñòè ïðîåêò ð³øåííÿ
ïðî çìåíøåííÿ òàðèô³â íà ïðî¿çä ó êîìó-
íàëüíîìó òðàíñïîðò³ äî îäí³º¿ ãðèâí³. ²äåÿ
íà÷åáòî ïåðñïåêòèâíà, îäíàê íàâ³ùî áóëî
ï³äâèùóâàòè ö³íó äî äâîõ ãðèâåíü, ùîá ïî-
ò³ì çìåíøóâàòè íàïîëîâèíó, ïîö³êàâèëèñÿ
ó ïàíà Ç³í÷åíêà. Â³äïîâ³ä³ áóëè á³ëüøå, í³æ
àáñòðàêòíèìè. “ßê ìîæíà áóëî ï³äâèùóâà-
òè òàðèôè, íå ïðîâ³âøè ïîâíîãî àóäèòó ï³ä-
ïðèºìñòâ êîìóíàëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â? Õòî
âèðàõîâóâàâ ö³íè, ÿêùî íà ñüîãîäí³ îäíà
ïî¿çäêà êîøòóº íå á³ëüøå ÿê ãðèâíþ”,— ç
ïåâíîþ ïåð³îäè÷í³ñòþ, çðèâàþ÷èñü íà åìî-
ö³¿, ïîâòîðþâàâ â³í. Ñêëàäàëîñÿ âðàæåííÿ,
ùî íà ñïåö³àëüí³é “òðàíñïîðòí³é ñåñ³¿”, ÿêà
â³äáóëàñÿ 30 âåðåñíÿ, Îëåêñàíäðà Ç³í÷åí-
êà — ãîëîâè ôðàêö³¿ ÁÞÒ òà ãîëîâè ñïåö³-
àëüíî ñòâîðåíî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç âèâ÷åííÿ
ñèòóàö³¿ ç ïåðåâåçåííÿìè â ñòîëèö³ — íå
áóëî. À ðåçóëüòàòè òðèòèæíåâî¿ ðîáîòè äå-
ïóòàò³â ³ç ðîçâ’ÿçàííÿ òðàíñïîðòíî¿ êðèçè
ðàçîì ç ïðîåêòîì ð³øåííÿ é òàáëèöåþ ðå-
êîìåíäîâàíèõ äî çàïðîâàäæåííÿ òàðèô³â
ïðåçåíòóâàâ ÿêèéñü éîãî äâ³éíèê. Òàêà ð³ç-
êà çì³íà ïîãëÿä³â íà òðàíñïîðòíó ãàëóçü ñòî-
ëèö³ íàñòîðîæèëà êîëåã ïàíà Ç³í÷åíêà ïî

ñåñ³éí³é çàë³. Ïðîïîíîâàíèé íèì ïðîåêò
ð³øåííÿ ïðîâàëèâñÿ.

Íàòîì³ñòü Êè¿âðàäà ï³äòðèìàëà àëüòåð-
íàòèâíèé äîêóìåíò, çàïðîïîíîâàíèé
ôðàêö³ºþ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ³
Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â. Â³í ïåðåäáà÷àº ðîçøè-
ðåííÿ ê³ëüêîñò³ êàòåãîð³é ìàëîçàáåçïå÷å-
íèõ êèÿí, ÿê³ çìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ êî-
ìóíàëüíèì òðàíñïîðòîì áåçïëàòíî. Òàê,
çàì³ñòü 550 òèñÿ÷ ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåí-
íÿ ¿õ ñòàëî 700 òèñÿ÷.

У столиці зни не МАФія
Âàæëèâèì ïðîåêòîì ð³øåííÿ ñòàëî òàêîæ

óõâàëåííÿ Ïîëîæåíü ïðî ðîçì³ùåííÿ ìà-
ëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì ó ñòîëèö³. Äîêó-
ìåíò ñì³ëèâî ìîæíà ââàæàòè êóëüì³íàö³ºþ
áîðîòüáè ì³ñüêî¿ âëàäè ç íåçàêîííî âñòà-
íîâëåíèìè ê³îñêàìè ó ñòîëèö³. Â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ, ó ì³ñò³ ðîçðîáëÿòü ºäèíó ñõå-
ìó ðîçì³ùåííÿ öèõ òîðãîâåëüíèõ òî÷îê.
Óñ³ìà íèìè çàéìàòèìåòüñÿ íîâîñòâîðåíå
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âñüêå ³íâåñ-
òèö³éíå àãåíòñòâî”. Óñ³ ÌÀÔè ìàòèìóòü
îäíàêîâèé çîâí³øí³é âèãëÿä ºâðîïåéñüêî-
ãî çðàçêà. Éîãî ðîçðîáèòü Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

“Ñüîãîäí³ ó ì³ñò³ ç ìàéæå 7000 ÌÀÔ³â
çàêîííî ïðàöþº ëèøå 250,— â³äçâ³òóâàâ ïðî
ñèòóàö³þ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ. — Á³ëüø³ñòü äîçâîë³â íà âñòà-
íîâëåííÿ íåçàêîííî âèäàº ðàéîííà âëàäà.
Â³ä òàêèõ òîðãîâèõ òî÷îê, íà çîâí³øí³é âè-

ãëÿä òà ÿê³ñòü ðîáîòè ÿêèõ íàì ùîäíÿ ñêàð-
æàòüñÿ êèÿíè, áþäæåò íå îòðèìóº í³ êî-
ï³éêè. Ó òîé ÷àñ ÿê ðàéîíí³ ÷èíîâíèêè
çäèðàþòü ³ç ï³äïðèºìö³â ð³çíîìàí³òí³ ïî-
áîðè, à íåð³äêî é õàáàð³”. Ï³ñëÿ óõâàëåí-
íÿ çàïðîïîíîâàíîãî ð³øåííÿ, çà ñëîâàìè
ïàíà Áàññà, áóäå ñòâîðåíî ºäèíèé ïðîçî-
ðèé äîçâ³ëüíèé ìåõàí³çì òà ñõåìà ðîáîòè
äëÿ ï³äïðèºìö³â. Îõî÷èì ïðàöþâàòè çà ºâ-
ðîñòàíäàðòàìè äàäóòü ì³ñÿöü, àáè ïðèâåñ-
òè ñâî¿ òîðãîâåëüí³ ì³ñöÿ, ÿê äîêóìåíòàëü-
íî, òàê ³ ô³çè÷íî äî ºâðîñòàíäàðò³â. Ï³ñëÿ
âñòàíîâëåííÿ íîâèõ ïðàâèë ëèøå çà íà-
ñòóïíèé ð³ê ñòîëè÷íèé áþäæåò âäàñòüñÿ
ïîïîâíèòè íà 46 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, à ÷å-
ðåç ð³ê ñóìà çá³ëüøèòüñÿ äî 135 ì³ëüéîí³â,
çàïåâíèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Олесь Дов ий VS свобода
слова

Ö³êàâèíêîþ â÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿ ïî ïðàâó
ìîæíà ââàæàòè çà÷èòóâàííÿ ñåêðåòàðåì
Êè¿âðàäè Îëåñåì Äîâãèì ìàòåð³àë³â ³ç
“Õðåùàòèêà” òà “Âå÷³ðíüîãî Êèºâà”. Ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè âèð³øèâ çàõèñòèòè â³ä æóð-
íàë³ñò³â îïîçèö³éíèõ äåïóòàò³â ³ çàÿâèâ,
ùî êîìóíàëüíà ïðåñà íàïèñàëà “íåêîðåêò-
íèé ìàòåð³àë ïðî ãîëîâó ôðàêö³¿ ÁÞÒ
Îëåêñàíäðà Ç³í÷åíêà, ïîñòàâèëà íåêîðåêò-
íå ôîòî äî ñòàòò³ ïðî ïðåäñòàâíèêà Áëî-
êó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà Ëåâà Ïàðöõàëàäçå òà íå-
êîðåêòíèé çàãîëîâîê”. “Êîìóíàëüí³ ÇÌ²

ñïðàâä³ ïî÷èíàþòü ïåðåòâîðþâàòèñÿ ç³
ñïðàâæíüîãî íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ íà ÿêóñü
àã³òëèñò³âêó”,— çàÿâèâ ïàí Äîâãèé.

Òàêèé âèñòóï ïàíà Äîâãîãî òà çàëÿêó-
âàííÿ ïðåñè ñóäîâèìè ïîçîâàìè íå ï³ä-
òðèìóþòü ñòàðø³ êîëåãè ç Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè. “Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ íà òå ³ º,
àáè âèñâ³òëþâàòè ïîçèö³þ. À ÿêùî õòîñü
º êåð³âíèêîì ó Ðàä³ é âîäíî÷àñ õî÷å áóòè
áåçïîñåðåäí³ì ðåäàêòîðîì áóäü-ÿêîãî çà-
ñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ðîçñòàâëÿòè àê-
öåíòè, òî öå àáñîëþòíî íå â³äïîâ³äàº ìî-
ðàë³ â³ëüíîãî ñëîâà. Äóìàþ, ùî ì³ñöåâ³ çà-
ñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ íå ìàþòü áóòè çà-
ðó÷íèêàìè âëàäè, à ìàêñèìàëüíî îá’ºê-
òèâíî äîíîñèòè ãðîìàäÿíàì ïîçèö³þ âñ³õ
äåïóòàò³â ³ çðåøòîþ ìàþòü ïðàâî íà âëàñ-
íó äóìêó. Ïîçèö³ÿ Îëåñÿ Äîâãîãî — öå
áà÷åííÿ “áàðèíà” íà ï³äðó÷í³ çàñîáè ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿”,— ñêàçàâ ïðåäñòàâíèê
ÍÓ—ÍÑ Âîëîäèìèð Â’ÿç³âñüêèé. Ç íèì
ïîãîäèâñÿ é ñîö³àë³ñò ²âàí Áîêèé. “Ãàäàþ,
öå äóæå ñåðéîçíà ïðîáëåìà, òîìó ùî ÷è-
íîâíèê íàìàãàºòüñÿ äèêòóâàòè æóðíàë³ñ-
òàì, ÿê ¿ì ïèñàòè. Öå ïåðåæèòîê ðàäÿí-
ñüêèé ÷àñ³â, êîëè ÷èíîâíèê ââàæàâ ñâî¿ì
ïðàâîì ïîâ÷àòè ëþäåé ïåðà. Öå íå ìàº í³-
÷îãî ñï³ëüíîãî ç äåìîêðàòè÷íèìè òðàäè-
ö³ÿìè ïðåñè ³ ç ïîíÿòòÿì ñâîáîäè ñëîâà.
Î÷åâèäíî, ùî öå õâîðîáà, ÿêà ïåðåäàºòü-
ñÿ, ÿêîþ ³íô³êîâàíî óêðà¿íñüêå ÷èíîâíèö-
òâî. Äóìàþ, óêðà¿íñüê³é ïðåñ³ äîâåäåòüñÿ
ùå äîâãî ïåðåæèâàòè îòàê³ ðå÷³”,— ïîñó-
ìóâàâ â³í ïðî äîëþ ïðåñè
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Â³äáóäåòüñÿ îáãîâîðåííÿ
03 ãðóäíÿ 2008 ðîêó î 19.00 ó êîëîíí³é

çàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, 2-
é ïîâåðõ, â³äáóäåòüñÿ îáãîâîðåííÿ ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ “Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà-
ðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàðòî-
ñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèð-
ñüêîìó òðàíñïîðò³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè-
÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó”.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà íîìåðîì:
051

Ïðîòå 700 òèñÿ÷ êèÿí ¿çäèòèìóòü áåçïëàòíî

Êè¿âðàäà âèð³øèëà íå çóïèíÿòè
ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Начальни метрополітен Петро Мірошни ов та енеральний дире тор "Київпастранс " Ми ола Ламб ць ий чора раділи за иян — завдя и рішенню
Київради ще 150 тисяч малозабезпечених орист ватим ться ом нальним транспортом безплатно

Я відомо, напад
на ом нальн

прес б в рівно рі
том і за інчився
тим, що а тивісти
боротьби з ж рна-
лістами зни ли

з політичної арени
Києва.

З адаємо їхні
імена. Оле сандр Про німа Іван Салій Сер ій Зімін Зорян Ш іря

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Âîðîãè ãàçåò “Õðåùàòèê” 
³ “Âå÷³ðí³é Êè¿â”
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Êèÿíè âîþþòü ç ïàðêàíàìè,
äîêè âëàäà îá³öÿº íå çàáóäîâóâàòè Ñîâñüê³ ñòàâêè

Або став и,
або смітни и

Çã³äíî ç ÷èííèì Ãåíåðàëüíèì
ïëàíîì ðîçâèòêó Êèºâà äî 2020
ðîêó, òåðèòîð³þ Ñîâñüêèõ ñòàâ-
ê³â áóëî â³äíåñåíî äî çîíè çåëå-
íèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ. Íà òàêèõ òåðèòîð³ÿõ ³
íàáåðåæíèõ çîêðåìà, â³äïîâ³äíî
äî áóä³âåëüíèõ íîðìàòèâ³â, íå
äîïóñêàºòüñÿ çâåäåííÿ áóä³âåëü
òà ñïîðóä. Îêð³ì îá’ºêò³â äëÿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà äîçâ³ëëÿ íàñå-
ëåííÿ.

Íà Ñîâñüêèõ æå ì³ñöåâ³ ìîãëè
ñîá³ äîçâîëèòè õ³áà ùî ïðîãóëÿí-
êè ö³ºþ òåðèòîð³ºþ. Òàì îñîáëè-
âî íå ïîðèáàëèø, îñê³ëüêè ñòàâ-
êè çàáðóäíåí³ ³ çàðîñëè îñîêîþ.
Âëàñíå, ÷åðåç öå é ðèáè ïðàêòè÷-
íî íåìàº. Òà íàéá³ëüøîþ ïðîá-
ëåìîþ âîäîéì ñòàëî òå, ùî áå-
ðåãè ïåðåòâîðèëè íà ñòèõ³éí³ çâà-
ëèùà ñì³òòÿ. Î÷åâèäö³ ñòâåðäæó-
þòü, ùî ñþäè ïðÿìî ìàøèíàìè
çàâîçèëè áóä³âåëüí³ â³äõîäè. Îä-
íàê ïðîòè çàñì³÷åíü òåðèòîð³¿ í³-
õòî ç ìåøêàíö³â ïðîòåñò³â íå
âëàøòîâóâàâ. Õî÷à, çâ³ñíî, ñì³ò-
òÿ öå íå òàêå ñòðàøíå ëèõî, ÿê
çàáóäîâà. Ïðîòå âèÿâèëîñÿ, ùî
ÿêðàç çàñì³÷åííÿ ³ ïåðåòâîðåííÿ
ñòàâê³â íà áîëîòÿí³ êàëþæ³ çìó-
ñèëî ðàéîííó âëàäó ³ ì³ñüêó ï³òè
íà òàêèé êðîê — äîçâîëèòè áó-
ä³âíèöòâî.

“Ó ì³ñò³ ÷èìàëî âîäîéì, ÿê³ ÷å-
ðåç áåçãîñïîäàðí³ñòü ÷è íåäáàëå
ñòàâëåííÿ ñàìèõ ìåøêàíö³â ïå-
ðåáóâàþòü ó ïëà÷åâíîìó ñòàí³.
Íèí³ ñòàâêè ³ îçåðà çàìóëåí³, çà-
âàëåí³ áóä³âåëüíèìè â³äõîäàìè,
¿õ ïîòð³áíî íåãàéíî ðÿòóâàòè. Àëå
ùîá íàâåñòè ëàä, ïîòð³áíî ÷èìà-
ëî êîøò³â. Ó äàíîìó âèïàäêó çà-

ëó÷åííÿ ³íâåñòîðà ñòàëî âèõîäîì.
Â³í ñòâîðèòü óìîâè äëÿ öèâ³ë³çî-
âàíîãî â³äïî÷èíêó êèÿí”,— ðîç-
ïîâ³â íà÷àëüíèê ÃÓ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì Â³êòîð Êóíö.

Êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòî-
ðà äëÿ áóä³âíèöòâà òîðãîâåëüíî-
ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó íà
×åðâîíîçîðÿíîìó ïðîñïåêò³, 113
(òåðèòîð³ÿ ñòàâê³â) ïðîâåëè ùå ó
2005-ìó. Ïåðåìîæöåì ñòàëî ÒÎÂ
“Ãîñïîäàðíèê”. ßê ðîçïîâ³â íà-
÷àëüíèê ÃÓ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà Âàñèëü Ïðèñÿæíþê,
ó ëèïí³ 2007 ðîêó ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè òîâàðèñòâó ïåðåäàëè â
îðåíäó çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 19,32 ãà äëÿ îáëàøòóâàííÿ
ðåêðåàö³éíî¿ çîíè â ïîºäíàíí³
âîäîéìèùà ç áóä³âíèöòâîì òîð-
ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîì-
ïëåêñó.

“Ïðè öüîìó ðåêîìåíäóâàëè âè-
êîíàòè áëàãîóñòð³é òà î÷èñòêó
ñòàâê³â, ïåðåäáà÷èòè çáåðåæåííÿ
òà â³äòâîðåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü, âèêîðèñòàòè ï³ä çàáóäîâó
íå á³ëüøå ÷âåðò³ âèä³ëåíî¿ òåðè-
òîð³¿”,— ðîç’ÿñíèâ ïàí Ïðèñÿæ-
íþê. Â³í çàçíà÷èâ, ùî áóä³âíèö-
òâî ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó æîä-
íèì íîðìàì çàêîíîäàâñòâà íå ñó-
ïåðå÷èòü.

Ïðåäñòàâíèê ÒÎÂ “Ãîñïîäàð-
íèê” Îëåêñ³é Øóëüãàí ðîçïîâ³â,
ùî íà áåðåç³ ïëàíóºòüñÿ ñïîðó-
äæåííÿ ñàìå çàêëàäó äëÿ äîçâ³ë-
ëÿ ìåøêàíö³â. “Âñ³ ÷óòêè ïðî
æèòëîâèé áóäèíîê — öå íåïðàâ-
äà. Ìè æ íå ìîæåìî â³ä³éòè â³ä
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ”,— ïîÿñ-
íèâ â³í. Çà ñëîâàìè ïàíà Øóëü-
ãàíà, “Ãîñïîäàðíèê” çîáîâ’ÿçà-
íèé ÷èñòèòè ñòàâêè òà ðîçâèâà-
òè ³íôðàñòðóêòóðó ïàðêó. “Ðîç-

ðîáëÿºìî ïðîåêò äåíäðîïàðêó: äå
ÿê³ äåðåâà çàëèøèòè, äå ùå ïî-
ñàäèòè, äå çðîáèòè ì³ñòî÷êè, äî-
ð³æêè òîùî”,— ñêàçàâ ïðåäñòàâ-
íèê êîìïàí³¿.

Мовчання —
не золото

Îäíàê ÷îìóñü ïðî òàê³ äîáð³
íàì³ðè çàáóäîâíèêà í³÷îãî íå
çíàëè ìåøêàíö³. Ïðåäñòàâíèêè
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Çáåðå-
æåìî ñòàðèé Êè¿â”, ÿêà ïèëüíî
ñòåæèòü çà íå÷åñíèìè çàáóäîâ-
íèêàìè, çàïåâíÿþòü, ùî í³õòî ç
ìåøêàíö³â íà ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàííÿõ íå áóâ. Êàæóòü, ùî áóëè
ÿê³ñü òàì ñôàëüøîâàí³ ñëóõàííÿ
çà ó÷àñòþ àæ 12 îñ³á. Ïðåäñòàâ-
íèê çàáóäîâíèêà òàêèé ôàêò çà-
ïåðå÷óº, àëå âèçíàº, ùî ëþäåé
³íôîðìóâàëè íå íàäòî àêòèâíî.
“Íàðàç³ ìè ïîñòàâèëè ñîá³ çà ìå-
òó ðîçïîâ³ñòè ëþäÿì, ùî ïëàíó-
ºìî ðîáèòè. Âæå ïîñï³ëêóâàëè-

ñÿ ç ìàéæå 1,5 òèñÿ÷³ ì³ñöåâèõ
ìåøêàíö³â, ç³áðàëè ¿õí³ äóìêè ³
ï³äïèñè. Âñòàíîâèìî áóäêó, äå
êîæåí îõî÷èé çìîæå ïîäèâèòè-
ñÿ âñ³ ìàòåð³àëè ç ïðîåêòó. Çãî-
äîì çàïðàöþº ñàéò, äå áóäå íàé-
ïîâí³øà ³íôîðìàö³ÿ òà ¿¿ çìîæå
ïðîäèâèòèñÿ êîæåí êèÿíèí”,—
ðîçïîâ³â ïàí Øóëüãàí. Íà çàïè-
òàííÿ, ÷è ïîãîäèëàñÿ á êîìïà-
í³ÿ íà ïîâòîðí³ ãðîìàäñüê³ ñëó-
õàííÿ, â³äïîâ³â, ùî òàê. “Ìè
éäåìî äî òîãî, àáè ñàì³ ìåøêàí-
ö³ ðîçóì³ëè ïîçèòèâ, ÿêèé ìàòè-
ìóòü, ³ ñïîä³âàºìîñÿ íà ¿õíþ ï³ä-
òðèìêó”,— çàçíà÷èâ Îëåêñ³é
Øóëüãàí.

Постраждалий
пар ан

Íàðàç³ æ ìåøêàíö³ çàì³ñòü
ï³äòðèìêè ÷èíÿòü ñïðîòèâ.
Ìîæëèâî, ùèðå ñï³ëêóâàííÿ
ùîñü çì³íèòü, àëå ïîêè ùî çíå-
ñåíèé ïàðêàí ñâ³ä÷èòü ïðî ð³-

øó÷³ñòü êèÿí. Íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì Â³êòîð Êóíö êà-
æå, ùî îãîðîæó âñòàíîâèëè çîâ-
ñ³ì íå äëÿ ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà.
“Ìè âèäàëè ¿ì îðäåð íå äëÿ ïî-
÷àòêó áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, à äëÿ
ïðèâåäåííÿ ö³º¿ òåðèòîð³¿ â íà-
ëåæíèé ñàí³òàðíèé ñòàí”,— ðîç-
ïîâ³â ÷èíîâíèê. Öþ ³íôîðìà-
ö³þ ï³äòâåðäèëè ³ â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ ì³ñòîáóäóâàííÿ, çà-
çíà÷èâøè, ùî ïîêè ùî ó íèõ íå
ðîçãëÿäàëè ïðîåêòíó äîêóìåí-
òàö³þ ç áóä³âíèöòâà ðîçâàæàëü-
íîãî êîìïëåêñó, à áåç öüîãî áó-
äóâàòè í³õòî íå ìîæå. ÒÎÂ
“Ãîñïîäàðíèê” ùå íå áóäóº, àëå
ç íüîãî âæå âèìàãàþòü ïðèáèðà-
òè îðåíäîâàíó òåðèòîð³þ. Àëå
ïîêè ùî íà Ñîâñüêèõ ñòàâêàõ
í³ÿêèõ ðîá³ò âèð³øèëè íå ïðî-
âîäèòè. Âîäíî÷àñ ïàí Øóëüãàí
ïîâ³äîìèâ, ùî ïîáóäóâàòè öåíòð
³ îáëàøòóâàòè ðåêðåàö³éíó çîíó
õîò³ëè äî ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíà-
òó ªâðî-2012

Àòàêà íà õóäîæíèê³â
Æóðíàë³ñòè ðÿòóþòü ãàëåðåþ “Ëàâðà” â³ä ðåéäåð³â

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” äè-
ðåêòîð ãàëåðå¿ “Ëàâðà” À¿äà
Äæàíã³ðîâà, ó ñåðåäó íà òåðèòî-
ð³þ çàêðèòîãî äëÿ ñòîðîíí³õ îñ³á
ïîäâ³ð’ÿ ãàëåðå¿ “Ëàâðà” ïðî-
íèêëè íåâ³äîì³ îñîáè. Ï³ñëÿ òî-
ãî, ÿê ¿õ âèÿâèëà îõîðîíà ãàëå-
ðå¿, “ãîñò³” ïîâ³äîìèëè, ùî âî-

íè — ïðåäñòàâíèêè ÒÎÂ “ÅË²Ò-
Ñåðâ³ñ”, ÿêå, çà ¿õí³ìè ñëîâàìè,
“º õàçÿ¿íîì ö³º¿ çåìë³”. Íàãàäà-
ºìî, ùî ÒÎÂ “ÅË²Ò-Ñåðâ³ñ”
âõîäèòü äî ñêëàäó ãðóïè êîìïà-
í³é “XXI ñòîë³òòÿ”. Ãîëîâà ðàäè
äèðåêòîð³â ö³º¿ ãðóïè — â³äîìèé
êè¿âñüêèé çàáóäîâíèê Ëåâ Ïàð-

öõàëàäçå. Ï’ÿòü ðîê³â òîìó
“îìåëü÷åíê³âñüêèé” ñêëàä
ì³ñüêðàäè ñïðàâä³ äàâàâ äîçâ³ë
“ÅË²Ò-Ñåðâ³ñó” íà çàáóäîâó â
ðàéîí³ ãàëåðå¿ “Ëàâðà”, ³ ïåðåä-
áà÷àëîñÿ ö³ëêîâèòå çíèùåííÿ
ö³º¿ ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè. Ä³ñ-
òàòè çàáóäîâíèêàì “ïîòð³áíå”
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè íà òîé ÷àñ áó-
ëî íå äóæå òÿæêî. Àäæå ó 2003
ðîö³ ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè
ÊÌÄÀ îá³éìàâ ÷ëåí ðàäè äèðåê-
òîð³â êîìïàí³¿ “XXI ñòîë³òòÿ”
Àíäð³é Ìèðãîðîäñüêèé.

Àëå çíåñåííÿ “Ëàâðè” òîä³ íå
ñòàëîñÿ çàâäÿêè ïðîòåñòàì ìèñ-
òåöüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ñòîëèö³.
Êð³ì òîãî, â³ä³ãðàëî ðîëü åëå-
ìåíòàðíå íåõëþéñòâî ÒÎÂ
“ÅË²Ò-Ñåðâ³ñ” ó ñòàâëåíí³ äî
“ñâîº¿” ä³ëÿíêè çåìë³. Â³ä âåðåñ-
íÿ 2003 ðîêó âîíî òàê ³ íå óâ³-

éøëî â ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿.
Ì³æ òèì, çã³äíî ç ÷èííèì çàêî-
íîäàâñòâîì, ÿêùî ïðîòÿãîì ï’ÿ-
òè ðîê³â âëàñíèê öüîãî íå çðî-
áèòü, â³í âòðà÷àº ïðàâî íà ä³ëÿí-
êó çåìë³. Òîáòî íèí³ êîìàíäà ïà-
íà Ïàðöõàëàäçå âæå íå ìàº æîä-
íèõ ïðàâ íà çåìëþ êè¿âñüêî¿ ãðî-
ìàäè. Àëå öå íå çàâàäèëî ¿ì ó
ñåðåäó çàÿâèòè íà òåðèòîð³þ ãà-
ëåðå¿.

“Âå÷³ðêà”, ì³æ òèì, âñòàíîâè-
ëà, ùî äëÿ òàêîãî ïîñï³õó â ïàíà
Ïàðöõàëàäçå ³ñíóþòü é ³íø³ ïðè-
÷èíè. À ñàìå ô³íàíñîâ³ ïðîáëå-
ìè. Íåùîäàâíî ãðóïà êîìïàí³é
“ÕÕI ñòîë³òòÿ” ðîçïîâñþäèëà çà-
ÿâó ïðî ìîæëèâ³ñòü íåâèêîíàí-
íÿ ñâî¿õ ô³íàíñîâèõ çîáîâ’ÿçàíü
ó 2008 ðîö³. Àáè çíàéòè ãðîø³ íà
çä³éñíåííÿ ïðîåêò³â, êîìïàí³ÿ
âæå ïðîäàëà ñâ³é ëîã³ñòè÷íèé á³ç-
íåñ ³ á³çíåñ-öåíòð ó Õàðêîâ³.
Êîìïàí³ÿ ñêîðî÷óº ïåðñîíàë íà

30 % ³ âæèâàº äîäàòêîâèõ çàõî-
ä³â ùîäî ïîäàëüøîãî ñêîðî÷åí-
íÿ âèòðàò. Ìàáóòü, òîìó òàì “çãà-
äàëè” ïðî “Ëàâðó” òà âèð³øèëè
ïîë³ïøèòè ñòàí âëàñíèõ ñïðàâ çà
ðàõóíîê êîìóíàëüíîãî ìàéíà.

Ó ñåðåäó ââå÷åð³ ãàëåðåþ “Ëàâ-
ðà” áóëî çíåñòðóìëåíî. ̄ ¿ ïðàö³â-
íèêè ïî÷àëè ãîòóâàòèñÿ äî ðåé-
äåðñüêîãî íàïàäó. Ïðîòå çàâäÿêè
ïóáë³êàö³¿ ó “Âå÷³ðö³” ñïðàâà íà-
áóëà ðîçãîëîñó ³ çàáóäîâíèê íå
ðèçèêíóâ âäàâàòèñÿ äî ñèëîâèõ
àêö³é. Àëå òåïåð ï³ä âîãîíü ïî-
òðàïèëè êîìóíàëüí³ ÇÌ². Â÷îðà
ïðåäñòàâíèêè á³çíåñìåíà îáðè-
âàëè òåëåôîíè ì³ñüêèõ ãàçåò
“Õðåùàòèê” òà “Âå÷³ðí³é Êè¿â”
³ç âèìîãîþ ïðèïèíèòè ïîøèðåí-
íÿ “íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿”. Àëå
ïóáë³êàö³ÿ ó “Âå÷³ðö³” òàêè äî-
ñÿãëà ñâîº¿ ìåòè. Ïðèíàéìí³ â÷î-
ðà ó ãàëåðå¿ “Ëàâðà” âæå óâ³ìêíó-
ëè ñâ³òëî

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Совсь им став ам Голосіївсь ом районі нічо о не
за рож є. У цьом запевняють я представни и місь ої
влади, та і омпанія-заб довни , я а план є звести
на березі водойми тор овельно-розважальний центр.
Місцеві меш анці про та і наміри ніби нічо о не підо-
зрювали і серйозно переля алися, оли на місці звич-
ної для них про лян и в інці вересня несподівано ви-
росла о орожа. Трохи помір вавши, а може, й без
розд мів, люди знесли пар ан, застос вавши, рім
міцних р , ще й бензопил . Втім, з’яс валося, що
страх цей ґр нт ється лише на незнанні. Людям не
розповіли, хто і для чо о встановлював пар ан.
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Меш анці Голосіївсь о о район ріш че протест ють проти б дь-я о о б дівництва на території Совсь их став ів

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Цієї середи представни и омпанії ТОВ "ЕЛІТ-Сервіс",
що входить до р пи омпаній "ХХІ століття", я і
близь і до иївсь о о заб довни а Лева Парцхаладзе,
нама алися ввірватися до столичної алереї "Лавра".
Ця сит ація стала надбанням ромадсь ості завдя и
п блі ації "Вечірньом Києві". Швидше за все, саме
це зм сило рейдерів відмовитися від своїх намірів.
Захоплення м ніципальної алереї не сталося, але те-
пер від претензій бізнесмена доводиться "відбивати-
ся" ом нальним ЗМІ.
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²ðåíà Ê²ËÜ×ÈÖÜÊÀ: “Íîâèé ð³ê 
çà áàãàòîð³÷íîþ òðàäèö³ºþ 
çóñòð³÷àòèìó â Êèºâ³”
Учора заст пни олови
КМДА Ірена Кільчиць а
поспіл валася із читача-
ми “Хрещати а” на сайті
видання. Я розповіла па-
ні Кільчиць а, вона пра -
не, аби в Києві б ло я -
найбільше “б рж їв” і за-
значила, що не омпле -
с є щодо враження, я е
справляє на інших. А ще
соратниця мера зізнала-
ся, що вже давно нічо о
не че ає від Діда Мороза.

— Ùî ìîãëè á ðîçïîâ³ñòè ïðî
ñâ³é õàðàêòåð òðüîìà ñëîâàìè?

— Òðüîìà ñëîâàìè ì³é õàðàêòåð
îïèñàòè íåìîæëèâî, àëå ê³ëüêà
ðèñ ÿ íàçâàòè ìîæó: ÿ 100 â³äñîò-
êîâî ñïðàâåäëèâà, 200 â³äñîòê³â íå
áàéäóæà, ³ 300 â³äñîòê³â çàïàëüíà,
àëå øâèäêî â³äõîäæó.

— ßê ÷àñòî ñï³ëêóºòåñÿ ç ïðîñòè-
ìè ëþäüìè?

— ß äóæå ÷àñòî ñï³ëêóþñÿ ç
ïðîñòèìè ëþäüìè, àäæå ç öèì ïî-
â’ÿçàíà ìîÿ ðîáîòà. ¯æäæó ïî ë³-
êàðíÿõ, çóñòð³÷àþñÿ ç ñîö³àëüíî
íåçàõèùåíèìè, ³ ó ìåíå íåìàº ÷à-
ñó ðîçì³ðêîâóâàòè ïðî ¿õíº ñòàâ-
ëåííÿ äî ìåíå. Íàìàãàþñü åôåê-
òèâíî âèêîíóâàòè ñâîþ ðîáîòó:
âèÿâëÿòè ïðîáëåìè òà ðîçâ’ÿçóâà-
òè ¿õ — ó ìåíå äóæå âåëèêèé â³ä-
ñîòîê ïîçèòèâíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåì ïðîñòèõ ëþäåé.

— Ñêàæ³òü, à âè âæå ñïëàòèëè
êâàðòïëàòó ³ çà ÿêèìè òàðèôàìè?
Ñåáå âè â³äíîñèòå äî òèõ, êîãî íà-
çèâàºòå áóðæóÿìè?

— ß ñïëà÷óþ êâàðòïëàòó â÷àñíî.
Öèì çàéìàþòüñÿ ìî¿ ïîì³÷íèêè.
Áåçóìîâíî, ÿ ñåáå â³äíîøó äî áóð-
æó¿â ³ íå áà÷ó â öüîìó í³÷îãî ïî-
ãàíîãî. Áóðæó¿ ñòâîðþþòü ðîáî÷³
ì³ñöÿ, ñïëà÷óþòü ï³äâèùåí³ ïî-
äàòêè ³ ðîáëÿòü ùå áàãàòî êîðèñ-
íèõ ðå÷åé. ßêáè áóëî á³ëüøå áóð-
æó¿â, òî êîøòè, ÿê³ ñüîãîäí³ ñïðÿ-
ìîâóþòü íà ñîö³àëüí³ ïîòðåáè,
éøëè á íà ³íø³ — íå ìåíø êîðèñ-
í³ ðå÷³.

— Íà âàøó àäðåñó ÷àñòî ëóíàº
âåëüìè æîðñòêà êðèòèêà. Íàñê³ëü-
êè ëåãêî âè ¿¿ ñïðèéìàºòå?

— ß â³äêðèòà äî êðèòèêè. ²íîä³
ìåí³ áóâàº ïðèêðî, àëå ÿ çàâæäè
çíàõîäæó ìîæëèâîñò³ ïîñòàâèòèñÿ
äî ïðîáëåìè ç ãóìîðîì. Îäíàê ó
êîæíîìó âèïàäêó ÿ àíàë³çóþ êðè-
òèêó, ÿêà ëóíàº íà ìîþ àäðåñó,
ïîïðè òå, ïîêàçóþ ÿ öå ïóáë³÷íî
÷è í³.

— ßêà ó âàñ îô³ö³éíà çàðïëàòà?
— Ìîÿ îô³ö³éíà çàðïëàòà — öå

ïðèáëèçíî 15 òèñ. ãðèâåíü, àëå âñ³
ãðîø³ ÿ ïåðåðàõîâóþ íà êîíòðåò-
í³ ïîòðåáè êîíêðåòíèõ ëþäåé. Íà-
ïðèêëàä, óñ³ ñâî¿ äåêðåòí³ (öå ìàé-
æå 60 òèñ. ãðèâåíü) ÿ ïåðåðàõóâà-
ëà íà ïðèäáàííÿ ïîòð³áíèõ ðå÷åé
òðüîì êîíêðåòíèì ñ³ì’ÿì, ùî ïî-
ñòðàæäàëè â ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é
îáëàñò³.

— ×îìó âè ñï³ëêóºòåñÿ ðîñ³é-
ñüêîþ ìîâîþ, à íå ð³äíîþ óêðà¿í-
ñüêîþ?

— Ïî-ïåðøå, ÿ ââàæàþ äëÿ ñå-
áå ð³äíîþ ÿê ðîñ³éñüêó, òàê ³ óêðà-
¿íñüêó ìîâè. Ñï³ëêóþñÿ ÿ òàêîæ —

ÿê ðîñ³éñüêîþ, òàê ³ óêðà¿íñüêîþ
çàëåæíî â³ä òîãî, ÿêîþ ìîâîþ äî
ìåíå çâåðòàþòüñÿ.

— Íàñê³ëüêè ñèëüíî çì³íèëîñÿ
âàøå æèòòÿ ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ äðó-
ãî¿ äèòèíè?

— Ç îäíîãî áîêó, íå çì³íèëîñÿ
âçàãàë³, ç ³íøîãî — ÿ í³ÿê íå ìî-
æó çðîçóì³òè, ïðî ùî éäåòüñÿ, êî-
ëè çàïèòóþòü, ÿê ä³òè. ß âåñü ÷àñ
äóìàþ, ùî ïðî Ìîí³êó ãîâîðÿòü ó
ìíîæèí³, àëå íà äðóã³é ñåêóíä³
çãàäóþ, ùî ó ìåíå ùå é ñèí º.

— Õòî áóäå õðåùåíèì áàòüêîì
âàøîãî ñèíà?

— Îõðåñòèòè Ìàðêà ÿ ïëàíóþ â
ëþòîìó îäíî÷àñíî ç³ ñâÿòêóâàí-
íÿì 2-ð³÷÷ÿ äî÷êè Ìîí³êè. À éî-
ãî õðåùåíèìè áàòüêàìè áóäóòü
Îëüãà Áîãîìîëåöü ³ Ñòåïàí ×åð-
íîâåöüêèé.

— ×è ïëàíóºòå âè íàðîäæåííÿ
òðåòüî¿ äèòèíè?

— Ó ìåíå âåëèê³ ïëàíè íà áàãà-
òî-áàãàòî äåñÿòèð³÷. ßêùî ÷åñíî, â
íèõ º íàðîäæåííÿ íå ëèøå 3-¿, à é
4-¿ äèòèíè. Îäíàê íà íàéáëèæ÷èõ
òðè ðîêè ÿ òî÷íî áåðó òàéì-àóò.

— Ñê³ëüêè â ñåðåäíüîìó ãîäèí íà
äåíü âè ïðîâîäèòå ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè?

— Îáîâ’ÿçêîâî ãîäèíó çðàíêó ³
ì³í³ìóì ãîäèíó ââå÷åð³, à îñê³ëü-
êè ì³é ñèí ó ³íøîìó ãðàô³êó, í³æ
äîíüêà Ìîí³êà, òî ÿ ìîæó ç íèì
ãðàòèñÿ ³ âíî÷³, êîëè â³í ðîáèòü
ïåðåðâó ì³æ ¿æåþ òà ñíîì.

— Ç ÿêèì ÷îëîâ³êîì âè áà÷èòå ñå-
áå ïîðÿä? ßêèìè ÿêîñòÿìè â³í ïî-
âèíåí âîëîä³òè?

— Ââàæàþ, ùî äëÿ ÷îëîâ³êà íà
ñüîãîäí³ âàæëèâî ìàòè òðè ÿêîñ-
ò³: ðîçóì, áëàãîðîäñòâî òà âì³ííÿ
çàðîáëÿòè ãðîø³. Ñàìå ç òàêèì ÷î-
ëîâ³êîì ÿ é ñï³ëêóþñÿ.

— ßê ÷àñòî âè ¿çäèòå çà êåðìîì?
×è ââàæàºòå çà êðàùå ¿çäèòè ç âî-
ä³ºì?

— ß äîáðå âîäæó ìàøèíó âæå
ìàéæå 20 ðîê³â. Ó âèõ³äí³ òà ó â³ëü-
íèé ÷àñ ââàæàþ çà êðàùå ¿çäèòè
çà êåðìîì ñàìà, à â áóäí³ äí³ ÷å-
ðåç çàòîðè òà îáìåæåíèé ÷àñ ââà-
æàþ çà êðàùå ¿çäèòè ç âîä³ºì.

— ×è çàõîïëþºòåñÿ ñïîðòîì? ßê-
ùî òàê, òî ÿêèì?

— ß äîñèòü-òàêè ñïîðòèâíà. Ó
øê³ëüí³ ðîêè çàéìàëàñÿ ëåãêîþ àò-
ëåòèêîþ, ôåõòóâàííÿì. À íèí³ ðå-
ãóëÿðíî â³äâ³äóþ òðåíàæåðíèé çàë
³ âæå ìàéæå 15 ðîê³â ùîðîêó êà-
òàþñÿ íà ã³ðñüêèõ ëèæàõ, ïðè÷îìó
àæ äî ÷îðíèõ òðàñ. Ï³ñëÿ 2-ð³÷íî¿
ïåðåðâè ó çâ’ÿçêó ç âàã³òí³ñòþ ³ ïî-
ëîãàìè ñïîä³âàþñÿ öüîãî ðîêó â³ä-
íîâèòè ñâîþ çâè÷êó.

— ×è ïî÷óâàºòåñÿ âè ç³ðêîþ?
— ß ñåáå òàê íå â³ä÷óâàþ, ïîâî-

äæóñÿ ïðèðîäíî. Õî÷à ââàæàþ, ùî
³ç ÇÌ² â ìåíå âçàºìíà ñèìïàò³ÿ.

— Äå âè êóïóºòå îäÿã? ×è êóïó-
ºòå éîãî ó Êèºâ³?

— Îäÿã ÿ êóïóþ ÿê â Êèºâ³, òàê
³ çà êîðäîíîì. Ïîïðè òå, ùî â Êè-
ºâ³ âæå ç’ÿâèëîñÿ áàãàòî áðåíäî-
âèõ áóòèê³â ³ ö³íîâà ïîë³òèêà íà-
áëèæåíà äî ºâðîïåéñüêî¿, âñå æ çà
êîðäîíîì ÿ ìàþ á³ëüøå ÷àñó öèì
çàéìàòèñÿ.

— ßê³ ÇÌ² âè ÷èòàºòå ³ äèâèòå-
ñÿ? Äå îòðèìóºòå ³íôîðìàö³þ? ×è
äèâèòåñÿ ñåð³àëè?

— Ñåð³àëè ÿ íå äèâëþñÿ. Ïåð-
øèé ³ îñòàíí³é ñåð³àë, ÿêèé ÿ äè-
âèëàñÿ â³ä ïî÷àòêó äî ê³íöÿ — öå
áóëà “Ðàáèíÿ ²çàóðà”. Äèâëþñÿ
íîâèíè íà âñ³õ ðåéòèíãîâèõ êàíà-
ëàõ, àëå, ÿêùî ÷åñíî, á³ëüøå çà ³í-
ø³ ëþáëþ “Íîâèé êàíàë”, ìîæå,
òîìó, ùî â³í ìîëîä³æíî ñïðÿìî-
âàíèé, à ÿ õî÷ó â³ä÷óâàòè ñåáå ìî-
ëîäîþ. Àëå öå æàðò! À âñþ ä³ëîâó
òà ïîë³òè÷íó äîá³ðêó ìåí³ ãîòóþòü
ìî¿ ïîì³÷íèêè.

— ßêó öåðêâó âè â³äâ³äóºòå? ² ÿê
÷àñòî?

— ß â³äâ³äóþ ð³çí³ öåðêâè: äî÷-
êó Ìîí³êó õðåñòèëà â ïðàâîñëàâ-
í³é ²ëë³íñüê³é íà Ïîäîë³. Ñâÿòó
âîäó áåðó ó Ââåäåíñüêîìó ìîíàñ-
òèð³, ÿêèé çíàõîäèòèñÿ ïîðÿä ³ç
ìî¿ì áóäèíêîì, ³íîä³ â³äâ³äóþ
ïðîïîâ³ä³ â õàðèçìàòè÷í³é öåðêâ³,
ùî â Áóäèíêó õóäîæíèêà, à ³íîä³
îáãîâîðþþ ïèòàííÿ â³ðè ç ³óäå-
ÿìè àáî áàïòèñòàìè. Àäæå Áîã —
ºäèíèé.

— Êóäè ââàæàºòå çà êðàùå ¿çäè-
òè â³äïî÷èâàòè?

— ß äóæå êîíñåðâàòèâíà ïëþñ
ëþáëþ öèâ³ë³çàö³þ. Òîìó éäåòüñÿ
ò³ëüêè ïðî ªâðîïó.

— Ñêàæ³òü, ²ðåíî, êîëè íàì ÷å-
êàòè êðàùîãî æèòòÿ? Íàì, ïðîñ-
òèì ëþäÿì? Ìè ëþáèìî ñâîº ì³ñ-
òî, àëå âîíî ïåðåòâîðþºòüñÿ íà
ñêëÿíó êë³òêó. Äå íàì ãóëÿòè ç âíó-
êàìè é ä³òüìè?

— Ìåíå öå òàêîæ òóðáóº, ³ ìå-
í³ øêîäà, ùî ê³ëüê³ñòü çåëåíèõ çîí
çìåíøóºòüñÿ, à ñüîãîäí³øí³é ðà-
íîê ÿ çíîâó ïî÷àëà ³ç çàõèñòó ïàð-
êó ³ìåí³ Áîãîìîëüöÿ â³ä çàáóäîâè.

— ßêèì ÷èíîì, íà âàøó äóìêó,
ñë³ä ðåôîðìóâàòè ñèñòåìó ìåäèöè-
íè, ùîá âîíà ñòàëà ðåíòàáåëüí³-
øîþ?

— Äîêè ìè íå âèçíàºìî, ùî â
Óêðà¿í³ íåìàº áåçïëàòíî¿ ìåäèöè-
íè — í³÷îãî ïîçèòèâíîãî ìè íå
çìîæåìî çðîáèòè. Äëÿ öüîãî ÿ íè-
í³ ïðàöþþ ç êîìàíäîþ îäíîäóìö³â.

— ßê âè ââàæàºòå, ÷è ïîòð³áíî
ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ ïðî îáîâ’ÿçêî-
âå ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ â Êèºâ³?

— Ïèòàííÿ ïðî îáîâ’ÿçêîâå ìå-
äè÷íå ñòðàõóâàííÿ íå ëèøå â Êè-
ºâ³, à é óñ³é Óêðà¿í³ ïîòð³áíî ï³ä-
í³ìàòè. Ó ñòîëèö³ ìè âæå öèì çàé-
ìàºìîñÿ ³, ÿ äóìàþ, ùî ç ÷åðâíÿ
2009 ðîêó öþ ñèñòåìó áóäå çàïðî-
âàäæåíî.

— Ùî áóäå ç Êè¿âñüêèì çîîïàð-
êîì? Éîãî ïåðåíåñóòü ï³ä Êè¿â?

— Êè¿âñüêèé çîîïàðê í³õòî í³-
êóäè ïåðåíîñèòè íå çáèðàâñÿ. Öå
ÿêàñü çóìèñíà íåäîñòîâ³ðíà ³í-
ôîðìàö³ÿ â ïðåñ³. Íàâïàêè Êè¿â-
ñüêèé çîîïàðê ïîïîâíþº ñâîþ êî-
ëåêö³þ òâàðèí, çàïðîñèâ ôàõ³âö³â
³ç ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ çîîïàð-
ê³â. ×åðåç ê³ëüêà ðîê³â Êè¿âñüêèé
çîîïàðê áóäå îäíèì ³ç íàéêðàùèõ
çîîïàðê³â ó ªâðîï³.

— ²ðåíî Ðåîíîëüä³âíî! Ìåíå äó-
æå õâèëþº ïðîáëåìà áåçïðèòóëüíèõ
òâàðèí. Ñêàæ³òü, ÿê³ êðîêè çðîáè-
òå ó ðîçâ’ÿçàíí³ ö³º¿ ïðîáëåìè íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì?

— Ç áåçïðèòóëüíèìè òâàðèíà-
ìè ó íàñ áàãàòî çàòâåðäæåíèõ ïëà-
í³â. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ô³íàíñó-
âàííÿ, øêîäà, ùî íà íàéáëèæ÷èé
÷àñ ÷åðåç ïðîáëåìó ç ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîþ êðèçîþ ö³ ïëàíè
ïðèéäåòüñÿ â³äêëàñòè ì³í³ìóì íà
ï³âðîêó.

— Âè äîñèòü òàêè íåîðäèíàðíà
îñîáà, ³ öå âåëèêèé ïîçèòèâ. À çà-
ïèòàííÿ ó ìåíå òàêå: ÷è ïîäîáàºòü-
ñÿ âàì, ÿê âèñëîâëþº ñâî¿ äóìêè
×åðíîâåöüêèé?

— ß íåîðäèíàðíà îñîáà — öå
ôàêò. Àëå ïðîïîíóþ íàì ç âàìè
îáãîâîðèòè, ÿê âèñëîâëþº ñâî¿
äóìêè ×åðíîâåöüêèé ï³ñëÿ òîãî,
ÿê ìè ðàçîì çðîáèìî õî÷ ñîòó
÷àñòêó òîãî, ùî çðîáèâ â³í.

— Ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà! Äå âè çáèðà-
ºòåñÿ ñâÿòêóâàòè Íîâèé ð³ê? ßêèõ
ïîäàðóíê³â ÷åêàºòå â³ä Ä³äà Ìîðî-
çà?

— Â³ä Ä³äà Ìîðîçà ÿ âæå äàâíî
í³÷îãî íå ÷åêàþ, à Íîâèé ð³ê çà
áàãàòîð³÷íîþ òðàäèö³ºþ çóñòð³÷à-
òèìó â Êèºâ³, âäîìà ç³ ñâî¿ìè ð³ä-
íèìè. ²íøà ñïðàâà, ùî ï³ñëÿ Íî-
âîãî ðîêó ÿ íà äåñÿòü äí³â â³äëå-
÷ó êàòàòèñÿ íà ëèæàõ ³ íåîäì³ííî
ç³ ñâî¿ìè äâîìà ä³òüìè

Під от вала
Юлія КОМАРОВА,
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Ï³äïðèºìö³ 
îá’ºäíàþòüñÿ ïðîòè 
Íàö³îíàëüíîãî 
áàíêó Óêðà¿íè

Â Óêðà¿í³ óæå â ãðóäí³ ñòâîðÿòü Àñîö³àö³þ
âàëþòîîáì³ííèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïðè÷èíîþ
òàêîãî êðîêó åêñïåðòè íàçèâàþòü ïîòðåáó
ïðîòèñòîÿòè ð³øåííÿì Íàö³îíàëüíîãî áàí-
êó Óêðà¿íè (ÍÁÓ) çàêðèòè äî ïî÷àòêó 2009
ðîêó îáì³íí³ ïóíêòè, ùî ïðàöþþòü íà ï³ä-
ñòàâ³ àãåíòñüêèõ óãîä. ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà
ïðîôåñîð Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêî-
íîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ñòóäèí-
ñüêèé, íèí³ â Êèºâ³ ïðàöþþòü 614 âàëþ-
òîîáì³ííèõ ïóíêò³â, 369 ³ç ÿêèõ º àãåíò-
ñüêèìè. Ùîäåííèé îá³ã êîøò³â ó êè¿âñüêèõ
“îáì³ííèêàõ” ñòàíîâèòü $ 6,2 ìëí, 3,1 ìëí
ºâðî òà 61,4 ìëí ðóáë³â. “ßêùî ñêàñóþòü
ä³ÿëüí³ñòü àãåíòñüêèõ ïóíêò³â îáì³íó âà-
ëþò... òî ò³íüîâèé ðèíîê ó Êèºâ³ çá³ëüøèòü-
ñÿ íà 7—8 â³äñîòê³â”,— çàçíà÷èâ â³í. Çà-
êðèòòÿ ïóíêò³â óñêëàäíèòü îáì³í âàëþòè,
îñê³ëüêè îñíîâíà ÷àñòèíà áàíê³â ðîçòàøî-
âàíà â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, ³ ó â³ä-
äàëåíèõ ðàéîíàõ ãðîø³ ïîì³íÿòè áóäå ïðàê-
òè÷íî íåìîæëèâî. “Îáì³í âàëþò äèñòàíö³-
þºòüñÿ â³ä ñïîæèâà÷à, ³ ìîíîïîë³çóºòüñÿ
âàëþòíèé ðèíîê çàãàëîì”,— ðåçþìóâàâ ïàí
Ñòóäèíñüêèé

Äîëàð íà ì³æáàíêó 
ïîäîðîæ÷àâ 
äî 7,5 ãðèâí³

Ó÷îðà òîðãè íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþò-
íîìó ðèíêó çàê³í÷èëèñÿ â ä³àïàçîí³ 7,2—7,5
ãðí çà äîëàð. ßê íàãîëîøóþòü ó÷àñíèêè
ðèíêó, Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè íå âè-
õîäèâ ó÷îðà íà ì³æáàíê³âñüêèé ðèíîê ³ç
ïðîïîçèö³ºþ êóï³âë³ òà ïðîäàæó âàëþòè.
Âîäíî÷àñ òîðãè ïî ºâðî çàê³í÷èëèñÿ ñüîãî-
äí³ â ä³àïàçîí³ 9,3—9,8 ãðí/ºâðî. Íàãàäàºìî,
íàïåðåäîäí³ òîðãè íà ì³æáàíê³âñüêîìó âà-
ëþòíîìó ðèíêó çàâåðøèëèñÿ â ä³àïàçîí³
6,9—7 ãðí/$. Âîäíî÷àñ íà 27 ëèñòîïàäà 2008
ðîêó Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ð³çêî çíè-
çèâ êóðñ ãðèâí³ ñòîñîâíî äîëàðà ÑØÀ äî
6,74 ãðí çà îäèíèöþ àìåðèêàíñüêî¿ âàëþ-
òè. Íàðàç³ æ êóïèòè âàëþòó â “îáì³ííè-
êàõ” äóæå ñêëàäíî. ÍÁÓ ïëàíóº äîçâîëè-
òè óêðà¿íöÿì ïëàòèòè â³äñîòêè ïî âàëþò-
íèõ êðåäèòàõ ó ãðèâíÿõ. Êð³ì òîãî, ÍÁÓ
ïîðàäèâ ãðîìàäÿíàì ìàñîâî íå ñêóïîâóâà-
òè âàëþòè, îñê³ëüêè êóðñ äîëàðà íåçàáà-
ðîì óïàäå. Îäíàê ñåðåä íàñåëåííÿ äîì³íóº
ïàí³êà, ùî çìóøóº ëþäåé ìàñîâî ñêóïî-
âóâàòè äîëàðè íà ÷îðíîìó ðèíêó

ÌÂÔ íå ïðîòè 
çì³öíåííÿ ãðèâí³

Ì³æíàðîäíèé âàëþòíèé ôîíä íå çàïåðå-
÷óº ïðîòè ñïðÿìóâàííÿ âèä³ëåíîãî Óêðà-
¿í³ êðåäèòó stand by íà ï³äòðèìêó êóðñó
ãðèâí³. ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà ïîñò³éíèé
ïðåäñòàâíèê ÌÂÔ â Óêðà¿í³ Áàëàæ Õîðâàò,
“âîíè (óêðà¿íñüêà ñòîðîíà.— “Õðåùàòèê”),
êîëè õî÷óòü, ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ö³
êîøòè ³ äëÿ ï³äòðèìêè êóðñó ãðèâí³”. Áà-
ëàæ Õîðâàò íàãîëîñèâ, ùî ÌÂÔ âèñóâàº
ëèøå âèìîãè äî Óêðà¿íè ùîäî äîòðèìàí-
íÿ íèçêè êðèòåð³¿â, ñåðåä ÿêèõ â³í íàçâàâ
ï³äòðèìàííÿ çîëîòîâàëþòíèõ ðåçåðâ³â ÍÁÓ
íà ð³âí³, íå íèæ÷îìó, ùî éîãî ñòîðîíè
îáóìîâèëè. Ðàí³øå ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî
êîìïàí³ÿ ÍÀÊ “Íàôòîãàç” âèêîðèñòàº ÷àñ-
òèíó êðåäèòó Ì³æíàðîäíîãî âàëþòíîãî
ôîíäó äëÿ ïîãàøåííÿ ñâîº¿ çàáîðãîâàíî-
ñò³ çà ãàç. Íàãàäàºìî, Ì³æíàðîäíèé âàëþò-
íèé ôîíä 6 ëèñòîïàäà ïðèéíÿâ ð³øåííÿ
ïðî íàäàííÿ Óêðà¿í³ äâîð³÷íîãî êðåäèòó
stand by íà ñóìó $ 16,43 ìëðä. Â³äñîòêîâà
ñòàâêà ïî êðåäèòó ñòàíîâèòü 3,75 %, ïåð-
øèé òðàíø — $ 4,5 ìëðä. Òåðì³í ïîãàøåí-
íÿ êðåäèòó — 5 ðîê³â. Êîøòè ïðèçíà÷åí³
äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ ó ô³íàíñîâ³é ñèñ-
òåì³ Óêðà¿íè

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”
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Íàö³îíàëüíèé áàíê
Óêðà¿íè äàâ áàíêàì
ãðèâíþ äëÿ êðåäèò³â

Нацбан
послаблює тис

Óæå ç 5 ãðóäíÿ íèí³øíüîãî
ðîêó âñòóïèòü â ñèëó ïîñòàíî-
âà ÍÁÓ â³ä 26.10.2008 ðîêó,
çã³äíî ç ÿêîþ ðåãóëÿòîð ââî-
äèòü íóëüîâó ñòàâêó ðåçåðâó-
âàííÿ ç çàëó÷åíèõ êîøò³â ó íà-
ö³îíàëüí³é âàëþò³ (ðàí³øå ñòàâ-
êà ðåçåðâóâàííÿ â ãðèâíÿõ äî
âèìîãè ñòàíîâèëà 1 %, à ñòàâ-
êà ñðî÷íèõ âêëàä³â ó ãðèâíÿõ
ñòàíîâèëà 0,5 %. — “Õðåùà-
òèê”). Êð³ì òîãî, Íàöáàíê òà-
êîæ çíèçèâ ³ ñòàâêè ðåçåðâó-
âàííÿ â âàëþò³ ç 4 % ³ 5 % äî

3 % ³ 4 % â³äïîâ³äíî. Çà ñëîâà-
ìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³í-
íÿ ÍÁÓ Âîëîäèìèðà Øàïîâà-
ëîâà, äàíèé êðîê ðåãóëÿòîðà
äîäàòêîâî çìîæå çá³ëüøèòè îá-
ñÿã ë³êâ³äíîñò³ áàíê³âñüêî¿ ñèñ-
òåìè äî 5 ìëðä ãðí. “Ìè ñêà-
ñóâàëè îáîâ’ÿçêîâå ðåçåðâóâàí-
íÿ â íàö³îíàëüí³é âàëþò³, ³ âî-
íî áóäå íóëüîâèì, òà ñêîðîòè-
ëè ðåçåðâóâàííÿ â ³íîçåìí³é âà-
ëþò³. Òàêèì ÷èíîì ìè ñêàñî-
âóºìî ñâîþ ïîñòàíîâó ïðî â³ä-
íîñíå ïîêðèòòÿ îáîâ’ÿçêîâèõ
ðåçåðâ³â çàëèøêàìè êàñ”,— íà-
ãîëîñèâ â³í. Çà éîãî ñëîâàìè,
òåïåð áàíê³âñüê³ ðåçåðâè íå

îáîâ’ÿçêîâî áóäå ïîâí³ñòþ ïî-
êðèâàòè ãîò³âêîþ, ùî ïîñëà-
áèòü òèñê íà âàëþòíèé ðèíîê.

Îäíàê ó÷àñíèêè ðèíêó ìåíø
ñòðèìàí³ â ñâî¿õ ïðîãíîçàõ ùî-
äî çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â ë³êâ³ä-
íîñò³ â³ò÷èçíÿíèõ áàíê³â òà ïî-
ë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿ ç êðåäèòàìè
ï³ñëÿ çìåíøåííÿ ñòàâîê ðåãó-
ëÿòîðîì. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëîâè
ïðàâë³ííÿ áàíêó “Ô³íàíñè òà
êðåäèò” Ñåðã³é Áîðèñîâ, ñïðàâ-
ä³, ââåäåííÿ 0 % ñòàâêè ðåçåð-
âóâàííÿ â ãðèâíÿõ òà çìåíøåí-
íÿ â äîëàðàõ ïîë³ïøèòü ñèòó-
àö³þ ç ë³êâ³äí³ñòþ. “Îäíàê öå
â³äáóäåòüñÿ ëèøå â ñ³÷í³ 2009
ðîêó, îñê³ëüêè ùå â ãðóäí³ áàí-
êè, õî÷ óæå ³ ïðàöþâàòèìóòü çà
íîâèìè ïðàâèëàìè, âèìîãè
ÍÁÓ ùîäî ì³í³ìàëüíîãî ðåçåð-
âóâàííÿ ôîðìóþòüñÿ íà ïîêàç-
íèêàõ 90 â³äñîòê³â ðåçåðâ³â,
îäåðæàíèõ çà ìèíóëèé ì³ñÿöü,
à â ëèñòîïàä³ ñòàâêè áóëè ï³ä-
âèùåíèìè”,— ñêàçàâ â³í. Çà
éîãî ñëîâàìè, çàãàëîì ââåäåí-
íÿ 0 % îáë³êîâî¿ ñòàâêè ïîë³ï-
øèòü ñèòóàö³þ â ñèñòåì³ áàí-
ê³âñüêî¿ ë³êâ³äíîñò³, çá³ëüøèâ-
øè ¿¿ ïðèáëèçíî íà 3 ìëðä ãðí.
“Íà ñèòóàö³þ ç³ çá³ëüøåííÿì
îáñÿã³â êðåäèò³â äàíå ð³øåííÿ
ñóòòºâî íå âïëèíå, àäæå íàðà-
ç³ äóæå ìàëî áàíê³â çàéìàþòü-
ñÿ êðåäèòóâàííÿì, à äàíå ð³-
øåííÿ ðàäøå íàïðàâëåíå íà
ïîë³ïøåííÿ çàãàëüíî¿ ñèòóàö³¿
â ñèñòåì³ áàíê³âñüêî¿ ë³êâ³äíî-

ñò³”,— çàçíà÷èâ Ñåðã³é Áîðè-
ñîâ.

“Îäíî÷àñíî ç³ ñêàñóâàííÿì
ñòàâêè ç ðåçåðâóâàííÿ Íàö³î-
íàëüíèé áàíê ñêàñóâàâ ïîêðèò-
òÿ îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçåðâ³â çà-
ëèøêàìè ãðèâí³ ç êàñ, ùî
ïðàêòè÷íî íå âïëèíå íà ñòàí
ë³êâ³äíîñò³ áàíê³âñüêî¿ ñèñòå-
ìè”,— ìåíø îïòèì³ñòè÷íî îö³-
íèâ ïîñòàíîâó ÍÁÓ çàñòóïíèê
äèðåêòîðà ÀÊÁ “Ôîðóì” Îëåê-
ñàíäð Äîáðîâîëüñüêèé. ßêèé
òàêîæ ïîãîäèâñÿ ç³ ñâî¿ì êîëå-
ãîþ â òîìó, ùî ñèòóàö³ÿ ç êðå-
äèòóâàííÿì íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
íå çì³íèòüñÿ, àäæå âèçíà÷àëü-
íèì ó öüîìó ïëàí³ º ñèòóàö³ÿ ç
âèñîêèìè â³äñîòêîâèìè ñòàâ-
êàìè íà ãðîøîâîìó ðèíêó.

Ñâîºþ ÷åðãîþ, çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ïðàâë³ííÿ ÁÌ Áàíêó Òà-
ðàñ Êèÿê íàãîëîñèâ “Õðåùàòè-
êó”, ùî íîâ³ ïðàâèëà ðåçåðâó-
âàííÿ ïðèçâåäóòü äî çäîðîæ-
÷àííÿ áåçãîò³âêîâèõ ðåñóðñ³â.
“Ìè íå î÷³êóºìî ïîë³ïøåííÿ
ñèòóàö³¿ ç ë³êâ³äí³ñòþ íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì. Ìàëî òîãî, ÿêùî
ðàí³øå â ñóìó ðåçåðâóâàííÿ äî-
çâîëåíî áóëî âêëþ÷àòè ãðèâíå-
â³ çàëèøêè â êàñ³, òî íîâ³ ïðà-
âèëà âèìàãàþòü ðåçåðâóâàííÿ
âèíÿòêîâî áåçãîò³âêîâèìè ãðî-
øèìà, ùî ñïðè÷èíèòü çá³ëü-
øåííÿ âàðòîñò³ áåçãîò³âêîâèõ
ðåñóðñ³â”,— ñêàçàâ â³í. Íà äóì-
êó Òàðàñà Êèÿêà, ïîâåðíåííÿ
äî íîðìàëüíîãî ðåæèìó êðåäè-
òóâàííÿ áóäå çàëåæàòè â³ä áà-
ãàòüîõ ôàêòîð³â, ³ â ïåðøó ÷åð-
ãó â³ä òîãî, ÿê øâèäêî ïîíîâ-
ëÿòü ë³êâ³äí³ñòü áàíê³âñüêî¿
ñèñòåìè. Âò³ì, â³äáóäåòüñÿ öå
íå ðàí³øå, àí³æ ÷åðåç ð³ê,—
ââàæàº áàíê³ð.

Валюти більше
не б де

Îäíàê åêñïåðòè êîìïàí³¿ As-
trum Investment Management
ïåñèì³ñòè÷í³ø³ â ñâî¿õ ïðîãíî-
çàõ ùîäî îíîâëåííÿ ë³êâ³äíî-
ñò³ áàíê³âñüêîãî ñåêòîðó. “Ë³ê-
â³äí³ñòü áàíê³â çàëèøàºòüñÿ
êðèòè÷íî íèçüêîþ, ÷åðåç öå
ÍÁÓ âèð³øèâ ïîñëàáèòè âèìî-
ãè äî îáñÿã³â ðåçåðâóâàííÿ, ÿê³
ôîðìóþòü áàíêè. Çã³äíî ç ïî-
ñòàíîâîþ, ñêàñîâàíî îáîâ’ÿç-
êîâå ðåçåðâóâàííÿ ïî ãðèâíå-
âèõ äåïîçèòàõ ³ ïîòî÷íèõ ðà-
õóíêàõ, ó òîé ÷àñ, ÿê íîðìà ðå-
çåðâóâàííÿ çà ðàõóíêàìè â ³íî-
çåìí³é âàëþò³ çìåíøèëàñÿ ç 4
% äî 3 %. Ï³ä ÷àñ ðîçðàõóíêó
ðåçåðâ³â íå âðàõîâóâàòèìóòü çà-
ëèøêè â êàñàõ áàíê³â, ùî çìó-
ñèòü ¿õ çá³ëüøóâàòè ñóìó ðåçåð-
âó êîøò³â íà êîðåñïîíäåíò-
ñüêîìó ðàõóíêó ÍÁÓ”,— çàçíà-
÷åíî â ïîâ³äîìëåíí³ êîìïàí³¿.
Òàêèì ÷èíîì, íà äóìêó åêñïåð-
ò³â, òàê³ ä³¿ ðåãóëÿòîðà ñïðè÷è-
íÿòü ïîñëàáëåííÿ ïîïèòó íà
âàëþòó ëèøå â êîðîòêîñòðîêî-
â³é ïåðñïåêòèâ³. Àëå ï³äâèùèòü
ðèçèêè íåïëàòîñïðîìîæíîñò³
áàíê³â. ×åðåç öå äåô³öèò òà ïî-
ïèò íà âàëþòó íå çìåíøèòüñÿ,
ùî, îêð³ì ï³äâèùåííÿ ë³êâ³ä-
íîñò³, ïåðåñë³äóº ðåãóëÿòîð. À
îñê³ëüêè ïîïèò íà âàëþòó íå
çìåíøóâàòèìåòüñÿ, öå ìàòèìå
äîäàòêîâ³ ïåðåäóìîâè äëÿ ïî-
äàëüøîãî çíåö³íåííÿ ãðèâí³

Óò³ì, áàíê³ðè êðåäèòóâàòè íå õî÷óòü
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Національний бан У раїни дозволив бан ам не
форм вати резерви по зал ченим до вимо и ош-
там ривнях. Ар мент ючи хвалення та о о рі-
шення, представни и НБУ на олош ють, що воно
з мовить зростання бан івсь ої лі відності на 5
млрд рн та поліпшить сит ацію з редитами. Од-
на , за словами часни ів рин , наслід и від
зменшення ставо б д ть відч тні лише в наст п-
ном році та на збільшення обся ів редит вання
воно нія им чином не вплине. Змін на редитно-
м рин че ати слід не менше ро , зазначають
вони. На д м ж е спертів, та і дії ре лятора
мож ть та ож послабити попит на валют , одна
це може призвести до неплатоспроможності ба а-
тьох бан ів.

У НБУ пере онані, що нові став и послаблять тис на валютний рино
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ÄÀ² çàáåçïå÷àòü ñòðàõîâ³ 
êîìïàí³¿ ïðèáóòêàìè
Òàìàðà ÄÀÂÈÄÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Тепер в У раїні штрафи
за пор шення правил до-
рожньо о р х справді ля-
ають своїми розмірами.
Проте самих столичних
водіїв т рб ють не та
штрафи, я розширення
повноважень інспе торів
ДАІ та можливе зростання
вартості страхових полі-
сів, я і стали обов’яз о-
вими — страхові омпанії
нарешті домо лися сво о.
Та попри їхні сподівання,
інспе тори ДАІ відмов-
ляються безпричинно пе-
ревіряти наявність полі-
сів, а підвищити цін на
них не дає держава. Тож
страхові омпанії не очі-
ють надприб т ів від

та званих автоцивіло .

Боч а мед
19 âåðåñíÿ Âåðõîâíà Ðàäà

óõâàëèëà ó äðóãîìó ÷èòàíí³ Çà-
êîí “Ïðî âíåñåííÿ çì³í ó äåÿê³
çàêîíîäàâ÷³ àêòè Óêðà¿íè ùîäî
âäîñêîíàëåííÿ ðåãóëþâàííÿ â³ä-
íîñèí ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ áåç-
ïåêè äîðîæíüîãî ðóõó”, â³äïî-
â³äíî äî ÿêîãî â³ä 17 ëèñòîïàäà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó çá³ëü-
øåíî â 10, 20, à ïîäåêóäè ³ â 60
ðàç³â. Çà äàíèìè ÌÂÑ, ëèøå çà
ïåðøèõ 5 äí³â ÷èííîñò³ íîâîãî
çàêîíó äà³øíèêè íàçáèðàëè
øòðàô³â íà ÷èìàëó ñóìó — 
10, 368 ìëí ãðí çàïëàòèëè çà ñâî¿
ïðàâîïîðóøåííÿ óêðà¿íñüê³ âî-
ä³¿. Çà öåé ñàìèé ïåð³îä íà óêðà-
¿íñüêèõ äîðîãàõ âèÿâëåíî ïîíàä
55 òèñÿ÷ ïðàâîïîðóøåíü, ç ÿêèõ
36 òèñÿ÷ º ãðóáèìè. 2553 âîä³¿
ïåðåáóâàëè çà êåðìîì ó íåòâåðå-
çîìó ñòàí³, ç íèõ 101 êåðìóâàâ
àâòîìîá³ëåì ïðåñòèæíî¿ ìàðêè.

Ùî æ äî ñàìèõ ïðàâèë, òî
íàéá³ëüøå ëþäÿì äîøêóëÿòè-
ìóòü øòðàôè çà ïîðóøåííÿ ïðà-
âèë, ÿêèõ â Óêðà¿í³ íå äîòðèìóº
ìàéæå í³õòî. Òàê, çà âèêîðèñ-
òàííÿ ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ï³ä
÷àñ ðóõó äîâåäåòüñÿ âèêëàñòè
425—510 ãðí. Íåâ³äïîâ³äí³ñòü
òåõí³÷íîãî ñòàíó àâò³âêè âèìî-
ãàì ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó
êîøòóâàòèìå 340—425 ãðí (ðàí³-
øå çà öå òðåáà áóëî ïëàòèëè
8,5—34 ãðí). Çàçâè÷àé íà ì³ñö³
áåç ïðîâåäåííÿ ñïåö³àë³çîâàíî-
ãî òåõîãëÿäó ïðàö³âíèê ÄÀ² ìî-
æå âèÿâèòè íàé÷àñò³øå ïðîáëå-
ìè â ðîáîò³ çîâí³øí³õ ñâ³òëîâèõ
ïðèëàä³â ÷è “ðó÷íî¿” ãàëüì³âíî¿
ñèñòåìè. Îñê³ëüêè çàì³íà ëàìï
ó ôàðàõ êîøòóº áëèçüêî 100—
150 ãðí, à ðåìîíò “ðó÷íèêà” íå
á³ëüøå ÿê 200 ãðí, çðîáèòè öå
òåïåð äåøåâøå, àí³æ ñïëàòèòè
øòðàô. Äîðîæ÷å îá³éäåòüñÿ é
íåçàðåºñòðîâàíèé òþí³íã àâòî-
ìîá³ëÿ — â³ä 340 äî 425 ãðí.

Íàéñóâîð³ø³ ïîêàðàííÿ ââåäå-
íî çà ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³,
ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïðî¿çäó ï³øî-
õ³äíèõ ïåðåõîä³â, âè¿çä íà ñìóãó
çóñòð³÷íîãî ðóõó, êåðóâàííÿ
òðàíñïîðòíèì çàñîáîì ó íåòâåðå-
çîìó ñòàí³ — ìîæóòü êîøòóâàòè
â³ä 250 äî 1000 ãðí, à òî é á³ëü-
øå, ÿêùî ïðèçâåëè äî ÄÒÏ. Òà

é çàáðàòè âîä³éñüê³ ïðàâà ó âëàñ-
íèêà òåïåð çíà÷íî ëåãøå íàâ³òü
äî âèíåñåííÿ ñóäîì â³äïîâ³äíî-
ãî ð³øåííÿ. Ùîïðàâäà, ëèøå íà
3 ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó âèëó÷åííÿ.

Áóëî á àíòèãóìàííî íå ïîãî-
äèòèñÿ ³ç çàïðîâàäæåííÿì çì³í
íà äîðîãàõ, àäæå, çà äàíèìè ñòà-
òèñòèêè, êîæí³ 12 õâèëèí â
Óêðà¿í³ â³äáóâàºòüñÿ ÄÒÏ, â
ÿêèõ êîæí³ 1,5 ãîäèíè ãèíå ëþ-
äèíà. Â ñåðåäíüîìó ïðîòÿãîì
äîáè íà àâòîøëÿõàõ ïîìèðàº 20
ëþäåé, ïîíàä 150 îñ³á ä³ñòàþòü
òðàâìè ð³çíîãî ñòóïåíÿ òÿæêî-
ñò³, 30 ³ç íèõ ñòàþòü ³íâàë³äàìè.
Ð³çêå ï³äâèùåííÿ ðîçì³ðó øòðà-
ô³â äî ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ, áåç-
óìîâíî, çìåíøèòü öþ ñóìíó
ñòàòèñòèêó, îäíàê áîðîòèñÿ ïî-
òð³áíî íå ò³ëüêè ç íàñë³äêàìè, à
é ç ïðè÷èíàìè.

Лож а дьо тю
Âåëèê³ ñóìè øòðàô³â ëÿêàþòü

íåáàãàòüîõ ó÷àñíèê³â ðóõó. Ô³-
íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ âîä³¿â ëåê-
ñóñ³â, áóìåð³â, òîéîò ³ õàìåð³â
äàþòü ¿ì çìîãó ïîðóøóâàòè ïðà-
âèëà õî÷ ³ ùîäíÿ. Äî òîãî æ íå
âàðòî çàáóâàòè, ùî ÷èìàëî ÄÒÏ
ñòàþòüñÿ íå ç âèíè âîä³ÿ, à ÷å-
ðåç ñòàí äîð³ã ç óñ³ìà âèáî¿íà-
ìè é òð³ùèíàìè. Õòî äáàº ïðî
¿õ ðåìîíò, à íå ïðîñòî ëàòàííÿ
ä³ð? Ñêëàäíî çíàéòè âîä³¿â, ÿê³
â³ðÿòü, ùî á³ëüø³ ñóìè øòðàô³â
ïîë³ïøàòü ÿê³ñòü äîð³ã. Ï³ä ïè-
òàííÿì ³ ðîçì³ùåííÿ çíàê³â ó
ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñöÿõ — íåð³äêî
¿õ íå âèäíî ç-çà áóäèíê³â òà êó-
ù³â, ÿêùî ³ âçàãàë³ º.

Êð³ì òîãî, “ä³ðÿâèì” çàëè-
øèâñÿ ñàì ìåõàí³çì ñòÿãíåííÿ
øòðàô³â. Íàïðèêëàä, çà íîâèì
çàêîíîäàâñòâîì, ï³äïðèºìñòâà,
ùî º âëàñíèêàìè òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â, ó ðàç³ ïîðóøåííÿ ¿õí³-

ìè ïðàö³âíèêàìè ïðàâèë äîðîæ-
íüîãî ðóõó ñïëà÷óþòü øòðàô.
Ñïëà÷óº éîãî ³ âîä³é. Ïîäâ³éíå
îïîäàòêóâàííÿ, çâ³ñíî æ, íà ðó-
êó äåðæàâ³, àëå º ÿê ì³í³ìóì íå-
çàêîííèì.

Ùå îäíà ëîæêà äüîãòþ — îáî-
â’ÿçêîâ³ñòü ñòðàõóâàííÿ. Ñàìà
êîíöåïö³ÿ çîáîâ’ÿçàòè âîä³¿â
ñòðàõóâàòè ñâîþ öèâ³ëüíó â³äïî-
â³äàëüí³ñòü, áåçóìîâíî, ïîòð³á-
íà, îäíàê öå ùå îäíà ìîæëè-
â³ñòü òèñêó íà âîä³¿â. Òàê, íà â³ä-
ì³íó â³ä ðîçâèíåíèõ êðà¿í, äå
âðåãóëþâàííÿ ÄÒÏ ìîæëèâå áåç
ó÷àñò³ ÄÀ² çà óìîâè, ùî ïîøêî-
äæåíå ëèøå “çàë³çî”, â Óêðà¿í³
öå ìîæëèâî ëèøå òåîðåòè÷íî,
ïðàêòè÷íî ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ âè-
ìàãàþòü ïðîòîêîë ÄÀ² ïðî
îôîðìëåííÿ àâàð³¿. Îñê³ëüêè
â³äòåïåð çà áóäü-ÿêå, íàâ³òü íå-
çíà÷íå ïîðóøåííÿ ìîæóòü ïî-
êàðàòè âèëó÷åííÿì ïðàâ ÷è àä-
ì³íàðåøòîì, âèêëèêàòè ïðàö³â-
íèê³â ÄÀ² â äåÿêèõ âèïàäêàõ, çà
ñëîâàìè âîä³¿â, íåáåçïå÷íî.

“Ïîøêðÿáàâ á³ê ³íø³é ìàøè-
í³ íà ñòîÿíö³, ÷åðåç íåïîãîäó íå
çì³ã ïðàâèëüíî ïðèïàðêóâàòèñÿ.
Âëàñíèê ³íøîãî àâòî áóâ çãîä-
íèé íà âðåãóëþâàííÿ êîíôë³ê-
òó áåç ó÷àñò³ ÄÀ², — êàæå âîä³é
Äìèòðî Êëèìåíêî. — Îäíàê
ïðàö³âíèê ñòîÿíêè âèêëèêàâ
äà³øíèêà, ÿêèé áóâ ó ïîãàíîìó
íàñòðî¿, îøòðàôóâàâ íàñ îáîõ
òàê, ùî êðàùå á ìè ðîç³áðàëè-
ñÿ ì³æ ñîáîþ ñàì³”. Êð³ì òîãî,
çà ñëîâàìè ïàíà Êëèìåíêà, âî-
ä³¿ ïîáîþþòüñÿ, ùî â³äñóòí³ñòü
ïîë³ñà íà ëîáîâîìó ñêë³ ìîæå
ñòàòè ïðè÷èíîþ çóïèíêè àâòî-
ìîá³ëÿ, “à äàë³ äà³øíèê óæå
çíàéäå, äî ÷îãî ïðèñê³ïàòèñÿ”.

Ó ÄÀ² òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íå
ñïðîñòîâóþòü, àëå é íå çàïåðå-
÷óþòü. Òàê, ó çàêîí³ çàçíà÷åíî,
ùî ïðåäñòàâíèê ÄÀ² ìîæå “ïå-

ðåâ³ðèòè íàÿâí³ñòü ïîë³ñà â
îêðåìèõ âèïàäêàõ”. Ïðîòå ä³-
çíàòèñÿ, ùî òî çà îêðåì³ âèïàä-
êè, íàì òàê ³ íå âäàëîñÿ. Îäí³
³íñïåêòîðè ñòâåðäæóþòü: íåìàº
íàêëåéêè — âæå ïðèâ³ä çóïèíè-
òè àâòî. Àëå ó ïðåñ-ñëóæá³ ÄÀ²
ïåðåêîíóþòü, ùî äî òàêî¿ ïðàê-
òèêè íå âäàþòüñÿ — ïåðåâ³ðÿ-
þòü íàÿâí³ñòü ïîë³ñà ëèøå â òèõ
ñàìèõ “îêðåìèõ âèïàäêàõ”, êî-
ëè âëàñíèê àâòî ïîðóøèâ ³íø³
ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó. Íàãà-
äàºìî, øòðàô çà â³äñóòí³ñòü ïî-
ë³ñà íåìàëèé — 340—850 ãðí.

Ïîáîþþòüñÿ âîä³¿ ³ ïåðñïåê-
òèâè ïîäîðîæ÷àííÿ àâòîöèâ³ë-
êè, àäæå òåïåð ¿¿ áóäóòü çìóøå-
í³ êóïóâàòè âñ³ âîä³¿, òîìó ï³ä-
âèùèòè íà íå¿ ö³íó ìîæíà ëåã-
êî — îäíàê êóïóâàòèìóòü.
“Êîìïàí³¿ çóõâàëî êîðèñòóþòü-
ñÿ ñâîºþ ïåðåâàãîþ. Õòî çàâàæà-
òèìå ¿ì çìîâèòèñÿ?” — äîäàº
ïàí Êëèìåíêî.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ë³ííÿ ðåêëàìè ñòðàõîâî¿ êîìïà-
í³¿ ÀÑÊÀ Äìèòðà Êàë³øåâñüêî-
ãî, íà çàâàä³ òàêèõ ö³íîâèõ ìà-
íåâð³â ñòî¿òü çàêîí. “Ö³íè âè-
çíà÷àþòü Êàáì³í òà ìîòîðíî-
òðàíñïîðòíå áþðî. Æîäíà ñòðà-
õîâà êîìïàí³ÿ íå ìîæå âñòàíî-
âèòè ÿêóñü ñâîþ çàõìàðíó ö³íó,
îñê³ëüêè ìåõàí³çì ¿¿ îá÷èñëåí-
íÿ ñóâîðî ðåãóëþºòüñÿ,— çàïåâ-
íÿº ïàí Êàë³øåâñüêèé.— Íèí³
ïîë³ñ îáîâ’ÿçêîâîãî ñòðàõóâàííÿ
êîøòóº â ñåðåäíüîìó 250 ãðè-
âåíü”. Çà éîãî ñëîâàìè, äîñ³ ïå-
ðåâ³ðèòè íàÿâí³ñòü ïîë³ñà ìîãëè
ëèøå ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ òåõ-
í³÷íîãî îãëÿäó, òà é øòðàô áóâ
ïðîñòî ñì³øíèì — 8,5 ãðèâí³.
Òîìó âîä³¿ ëåãêî îìèíàëè ñòðà-
õóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ — àáî
êóïóâàëè ïîë³ñ íà 15 äí³â, àáî
ïðîñòî ñïëà÷óþ÷è øòðàô.

Äìèòðî Êàë³øåâñüêèé äîäàº:

ÿêùî âîä³é íå ìîæå äîçâîëèòè
êóïèòè ñîá³ ïîë³ñ, â³í âçàãàë³ íå
ìàº ïðàâà âè¿æäæàòè íà äîðîãó.
“Êàæóòü, ùî öå ÷åðãîâà ñïðîáà
çàë³çòè â êèøåíþ àâòîâëàñíèêà.
Êîëè ÿ òàêå ÷óþ, õî÷åòüñÿ ñïè-
òàòè: ÿêùî ëþäèíà âè¿æäæàº, íå
ìàþ÷è 250 ãðèâåíü íà ñòðàõó-
âàííÿ, çàâòðà âîíà íå ìàòèìå
ãðîøåé íà çèìîâó ãóìó, ï³ñëÿ-
çàâòðà íå ïðîéäå òåõîãëÿäó, à
ïîò³ì íå çàïðàâèòü ìàøèíó
ÿê³ñíèì ïàëüíèì ÷è íå çàì³íèòü
ãàëüì³âíó ñèñòåìó,— ì³ðêóº
â³í.— Öå âæå ïîòåíö³éíèé çëî-
ä³é ³ âáèâöÿ. Ìåí³ ÿê ï³øîõîäî-
â³ áàéäóæå, º ó íüîãî ãðîø³
îïëà÷óâàòè ìåí³ ë³êóâàííÿ ÷è
íåìàº. Ñàìå äëÿ óíèêíåííÿ òà-
êèõ ñèòóàö³é, êîëè çäîðîâ’ÿ òà
æèòòÿ ïîòåðï³ëèõ çàëåæèòü â³ä
íàÿâíîñò³ ãðîøåé ó âèííîãî, é
ñòâîðåíî òàêèé çàêîí”.

Íåçàäîâîëåí³ âîä³¿ ³ çá³ëüøåí-
íÿì ïîâíîâàæåíü ïðàö³âíèê³â
ÄÀ². Òàê, ³íñïåêòîðè ä³ñòàëè
ïðàâî íà âëàñíèé ðîçñóä âèçíà-
÷àòè ì³ðó âèíè âîä³ÿ (à îòæå, é
ðîçì³ð øòðàôó) òà ïðèéìàòè ð³-
øåííÿ ïðî âèëó÷åííÿ ïðàâ áåç
ïîñòàíîâè ñóäó áåçïîñåðåäíüî
íà ì³ñöÿõ. Ó òå, ùî ³íñïåêòîðè
çà òàêèõ óìîâ â³äìîâëÿòüñÿ â³ä
çëîâæèâàíü, ïîâ³ðèòè òÿæêî: íó,
íå ìîæå óêðà¿íåöü, îòðèìóþ÷è
íà ì³ñÿöü 1500—2000 ãðí çàð-
ïëàòí³, óòðèìàòèñÿ â³ä ñòÿãíåí-
íÿ ê³ëüêîõ øòðàô³â íà êîðèñòü
ñâîº¿ êèøåí³. Ö³êàâî, ÿêùî îô³-
ö³éíî ÄÀ² íàçáèðàëî 10 ìëí
ãðí, ñê³ëüêè îïèíèëîñÿ â ãàìàí-
öÿõ ³íñïåêòîð³â? Ó ÄÀ² âèïðàâ-
äîâóþòüñÿ äîâîë³ ïðîñòî, ìîâ-
ëÿâ, çá³ëüøèëè é êîíòðîëü çà ³í-
ñïåêòîðàìè — âñòàíîâëþþòü êà-
ìåðè ñïîñòåðåæåííÿ, äèêòîôî-
íè òà âëàøòîâóþòü ðåéäè. Îäíàê
ó òå, ùî ñâî¿ ñâî¿õ æå òîïèòè-
ìóòü, ÷îìóñü íå â³ðèòüñÿ
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Нові правила й водіїв береж ть, й інспе торів на од ють

Òà âîíè îäíàê íåçàäîâîëåí³
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЦІНОВОЇ 
ПОЛІТИКИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу
щодо тарифів на розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста

Спільний наказ № 78/1�ц від 29 жовтня 2008 року

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 листопада 2008 року за № 31/797

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ” та з метою приведення нормативно�правових актів у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЄМО:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, ñï³ëüíèé íàêàç Êîì³òåòó òðàíñïîðòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27.01.2000 ¹ 5/1-ö “Ïðî çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà”, çàðåºñòðîâàíèé â Êè-
¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 10.02.2000 çà ¹ 10/202.

2. Íà÷àëüíèêó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîâåñòè öåé ñï³ëüíèé íàêàç äî â³äî-
ìà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âïàñòðàíñ”, êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ñï³ëüíîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Ñï³ëüíèé íàêàç âèñâ³òëèòè â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Начальни Головно о правління транспорт ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
І. Шпильовий

Начальни Головно о правління з питань цінової політи и ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
В. Ястр бинсь ий

ПОГОДЖЕНО
Голова Представництва Державно о Комітет У раїни з питань ре ляторної політи и та підприємництва в м. Києві

В. Апостолов

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “МЕРКУРІЙ” 

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування автопаркінгу 

з автомийкою та офісними приміщеннями 
для готелю з рестораном на вул. Хрещатик,

14 у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1611/4444 від 27 грудня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÌÅÐÊÓÐ²É” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîïàðê³íãó ç
àâòîìèéêîþ òà îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿ-
ìè äëÿ ãîòåëþ ç ðåñòîðàíîì íà âóë. Õðå-
ùàòèê, 14 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÌÅÐÊÓÐ²É”, çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ,
ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,19 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ àâòîïàðê³íãó ç àâòîìèéêîþ òà îô³ñ-
íèìè ïðèì³ùåííÿìè äëÿ ãîòåëþ ç ðåñ-
òîðàíîì íà âóë. Õðåùàòèê, 14 ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïå-
ðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå
ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõî-
ìîãî ìàéíà â³ä 11.11.2002 ¹ 1209, àêò

ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ íåæèòëîâèõ ïðèì³-
ùåíü â³ä 30.11.2002 á/í, ð³øåííÿ Ãîëî-
ñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä
24.03.2003) çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÌÅÐÊÓÐ²É”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ 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.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 07.09.2007 ¹ 19-9438, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
05.12.2007 ¹ 10112, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä

16.11.2007 ¹ 05-08/9023 òà Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 21.09.2007 ¹ 22-
2366/35.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про погодження тарифів на комунальні 
послуги з централізованого постачання

холодної води і водовідведення холодної 
та гарячої води для бюджетних установ

та інших споживачів

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 27 листопада 2008 року № 1661

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про питну воду та питне водопостачання”, Указу Пре�
зидента України від 03.10.2008 № 905/2008 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 26 вересня 2008 року “Про хід виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1
лютого 2008 року “Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії “Наф�
тогаз України” та ситуації на ринку природного газу” та стан переговорів щодо умов імпорту російського
природного газу для українських споживачів”, Порядку формування тарифів на послуги з централізовано�
го водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006
№ 959, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідве�
дення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово�комунального
господарства від 27.06.2008 № 190, з метою запровадження тарифів та реалізації власних (самоврядних)
повноважень:

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 27 листопада 2008 року № 1661

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води

і  водовідведення холодної  та гарячої води  виконавцям цих послуг
комунальної форми власності для здійснення розрахунків з

бюджетними установами  та іншими споживачами

№
з/п Споживачі

Холодна вода Водовідведення

Тариф рн за 1 б. м води Тариф рн за 1 б. м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні станови 2,12 2,64 1,80 2,24

2. Інші споживачі 10,02 12,02 9,21 11,05

№
з/п Споживачі

Холодна вода Водовідведення

Тариф рн за 1 б. м води Тариф рн за 1 б. м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні станови 2,12 2,54 1,80 2,16

2. Інші споживачі 9,63 11,56 8,86 10,63

Ïðèì³òêè: 
1. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â çàñòîñîâóþòüñÿ  òàêîæ ³ ïðè

ðîçðàõóíêàõ ³ç ñïîæèâà÷àìè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
2. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ (ïîçèö³ÿ 1) çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ

ç îêðåìèìè ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, çàçíà÷åíèìè ó äîäàòêó 1.
3. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòüñÿ

ð³âíîþ çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Заст пни олови -
ерівни апарат Б.Стичинсь ий

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ)

1. Ïîãîäèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ âèðîáëÿþòüñÿ ÂÀÒ “ÀÊ
“Êè¿ââîäîêàíàë”, äëÿ â³äïóñêó áþäæåò-
íèì óñòàíîâàì òà ³íøèì ñïîæèâà÷àì, òà
ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.12.2008 (äîäàþòüñÿ).

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà
ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã êî-
ìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåí-
íÿ ðîçðàõóíê³â ç áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè
òà ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè ³ ïîãîäèòè íà
öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà÷åí³ ïîñëóãè
âèêîíàâöÿì óñ³õ ³íøèõ ôîðì âëàñíîñò³ òà
ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.12.2008 (äîäàþòüñÿ).

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç
ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîñò³éíî
ïðîâîäèòè ìåòîäè÷íî-ðîç’ÿñíþâàëüíó ðî-
áîòó ç âèðîáíèêàìè, âèêîíàâöÿìè òà ñïî-
æèâà÷àìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ñòîñîâíî
ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ.

4. Âçÿòè äî óâàãè, ùî:
— òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè,
ÿê³ âèðîáëÿþòüñÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêà-
íàë”, çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ çà
ñïîæèò³ ïîñëóãè ç óñ³ìà îðãàí³çàö³ÿìè, óñ-
òàíîâàìè òà ñóá’ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ òà ³íøèìè þðèäè÷íèìè îñîáà-
ìè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ ç íèìè äîãî-
âîð³â;

— òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ íàäàþòüñÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè-
¿ââîäîêàíàë”, çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðà-
õóíêàõ çà ñïîæèò³ ïîñëóãè ç óñ³ìà îðãàí³-
çàö³ÿìè, óñòàíîâàìè òà ñóá’ºêòàìè ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íøèìè þðèäè÷-
íèìè îñîáàìè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ ç
íèìè äîãîâîð³â.

5. Ðîçðàõóíêè çà õîëîäíó âîäó, ùî âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåí-
íÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, òà â³äïîâ³ä-
íèé îáñÿã ñòîê³â, ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðèôà-
ìè, ùî âñòàíîâëåí³ íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîä-
íî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ äëÿ â³äïîâ³ä-
íèõ ãðóï ñïîæèâà÷³â.

6. Ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àí-
íÿ õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ, âè-
êîðèñòàí³ ñïîæèâà÷àìè â ðàç³ ¿õ ï³äêëþ-
÷åííÿ äî âîäîïðîâ³äíèõ àáî êàíàë³çàö³é-
íèõ ìåðåæ îñíîâíîãî ñïîæèâà÷à, â³äíåñå-
íîãî äî á³ëüø âèñîêî¿ ãðóïè îïëàòè, ñïëà-
÷óþòüñÿ çà òàðèôàìè ãðóïè, äî ÿêî¿ íàëå-

æàòü, ò³ëüêè â òîìó ðàç³, ÿêùî îñíîâíèé
ñïîæèâà÷ íàäàâ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêà-
íàë” â³äïîâ³äí³ äàí³.

7. ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” òà ³íøèì áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷àì òåïëîâèõ ïóíêò³â óêëàñòè
ç ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” äîãîâîðè íà
ïðèäáàííÿ õîëîäíî¿ âîäè, ùî âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ äëÿ ñòâîðåííÿ ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, â òåð-
ì³í äî 01.02.2009.

8. ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” çàâåðøè-
òè îáëàäíàííÿ âñ³õ öåíòðàëüíèõ ³ ³íäèâ³-
äóàëüíèõ òåïëîâèõ ïóíêò³â çàñîáàìè îáë³-
êó õîëîäíî¿ âîäè, ÿê³ îáë³êîâóþòü õîëîä-
íó âîäó, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà âèðîá-
ëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âî-
äè, òà çä³éñíþâàòè íàðàõóâàííÿ âèêëþ÷-
íî çà ¿õ ïîêàçíèêàìè.

9. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.10.2008 ¹ 1487
“Ïðî ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ âîäè, âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà
ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ³í-
øèõ ñïîæèâà÷³â”.

10. Âèçíàòè, ùî ç íàáóòòÿì ÷èííîñò³ òà-
ðèô³â, ïîãîäæåíèõ òà âñòàíîâëåíèõ öèì
ðîçïîðÿäæåííÿì, âòðà÷àþòü ÷èíí³ñòü:

— ïîçèö³¿ 2 òà 3 Òàðèô³â íà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿
òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ âèðîáëÿþòüñÿ ÂÀÒ
“ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, ïîãîäæåíèõ ðîçïî-
ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28.08.2007 ¹ 1127 “Ïðî
ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîä-
íî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè”;

— äðóãà òà òðåòÿ ãðóïè Ïåðåë³êó ñïîæè-
âà÷³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, ïîãî-
äæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28.08.2007
¹ 1127 “Ïðî ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ
õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè”.

11. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

12. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Місь ий олова Л. Черновець ий

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 27 листопада 2008 року № 1661

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води

і  водовідведення холодної  та гарячої води, які виробляються 
ВАТ "АК "Київводоканал" для відпуску бюджетним установам 

та іншим споживачам

Ïðèì³òêè: 
1. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â çàñòîñîâóþòüñÿ  òàêîæ ³ ïðè

ðîçðàõóíêàõ  ³ç ñïîæèâà÷àìè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
2. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ (ïîçèö³ÿ 1) çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ

ç îêðåìèìè ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, çàçíà÷åíèìè  ó  äîäàòêó 1.
3. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòüñÿ

ð³âíîþ çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б.Стичинсь ий

Додаток 1 
до Тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води 

і водовідведення холодної та гарячої води, які виробляються 
ВАТ "АК "Київводоканал"

Перелік
окремих підприємств, установ та організацій, 

до яких застосовуються тарифи на послуги 
з централізованого постачання холодної води і водовідведення

холодної та гарячої води (позиція 1), 
які виробляються ВАТ "АК "Київводоканал"

1. Áóäèíêè òâîð÷îñò³, òâîð÷³ ñï³ëêè, ¿õ
ï³äðîçä³ëè ³ ì³ñöåâ³ îðãàí³çàö³¿ ïðè
óìîâ³, ÿêùî âîíè íå çàéìàþòüñÿ
êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

2. Ìîëî÷íî-ðîçäàòî÷í³ ïóíêòè äèòÿ-
÷îãî õàð÷óâàííÿ, ìîëî÷íà ôàáðèêà-êóõ-

íÿ äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ ¹1, ìîëî÷íà
êóõíÿ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ïðè äèòÿ÷³é
ë³êàðí³ ¹ 9, ìîëî÷íà êóõíÿ Äí³ïðîâ-
ñüêîãî ðàéîíó ïðè Öåíòðàëüí³é ðàéîí-
í³é ïîë³êë³í³ö³ ¹1.

3. Äîøê³ëüí³ óñòàíîâè òà ñåðåäí³ íàâ-
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№ з/п Назва посл и Одиниця вимір Тариф за одиницю
вимір , рн (з ПДВ)

1. Централізоване опалення при наявності
б дин ових засобів облі теплової енер ії, я а
ви ористов ється на опалення:
- бюджетних станов
- інших споживачів

1 Г ал
1 Г ал

351,24
748,89

÷àëüí³ çàêëàäè (äèòÿ÷³ ñàäêè, øêîëè âñ³õ
òèï³â, ë³öå¿, ã³ìíàç³¿, øêîëè-³íòåðíàòè,
äèòÿ÷³ áóäèíêè), ïîçàøê³ëüí³ çàêëàäè îñ-
â³òè (äèòÿ÷³ òåõí³÷í³ ñòàíö³¿, òóðèñòè÷í³
ñòàíö³¿, ñòàíö³¿ þíèõ íàòóðàë³ñò³â, áó-
äèíêè äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, ï³äë³òêîâ³ êëó-
áè, äèòÿ÷³ îçäîðîâ÷³ òàáîðè òîùî) óñ³õ
ôîðì âëàñíîñò³.

4. Á³áë³îòåêè, ìóçå¿, çàïîâ³äíèêè, áó-
äèíêè êóëüòóðè, êëóáè, íàóêîâî-ìåòî-
äè÷í³ öåíòðè, çîîïàðê, øêîëè åñòåòè÷-
íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé.

5. Äåðæàâíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
"Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ "Êè¿â".

6. Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ "Ìàÿê".

7. Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ "Îçäîðîâ÷èé òàá³ð "Ë³äåð".

8. Ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ íàäàþòü ðèòóàëü-
í³ ïîñëóãè.

9. Ãðîìàäñüê³ áëàãîä³éí³ ôîíäè òà çàê-
ëàäè, ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç äîãëÿäó çà
õâîðèìè ³ ë³òí³ìè ãðîìàäÿíàìè, ä³òüìè
òà ³íâàë³äàìè. 

10. Óêðà¿íñüêèé êîíãðåñ ³íâàë³ä³â òà
¿ì ïîä³áí³.

11. Ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ
"Âîäíèê", ïàëàö ï³äâîäíîãî ñïîðòó
"Øêîëà ïëàâàííÿ òà çäîðîâ'ÿ".

12. ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë", ì³ñüê³ òà
ðàéîíí³ êîìóíàëüí³ øëÿõîâî-åêñïëóàòà-

ö³éí³ ï³äïðèºìñòâà, êîìóíàëüíå àâòî-
òðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî "ÊÀÒÏ-
273901", ÂÀÒ "Êè¿âñïåöòðàíñ", ï³äïðè-
ºìñòâà ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çåëåíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà ( êð³ì ðåìîíòíèõ óïðàâ-
ë³íü ÊÎ "Êè¿âçåëåíáóä"), ïàðêè êóëüòó-
ðè òà â³äïî÷èíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñ-
ò³ ì³ñòà.

13. Ï³äïðèºìñòâà (îá'ºäíàííÿ) ³ îðãà-
í³çàö³¿ Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ ³
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ãëóõèõ.

14. Öåíòð ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, ñï³ë-
êà âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó òà ³íø³ âåòå-
ðàíñüê³ îðãàí³çàö³¿.

15. Óêðà¿íñüêà Åêîëîã³÷íà Àñîö³àö³ÿ
"Çåëåíèé ñâ³ò".

16. Õë³áîçàâîäè.
17. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Íàóêîâî-

äîñë³äíèé âèðîáíè÷èé àãðîêîìá³íàò
"Ïóùà-Âîäèöÿ".

18. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Äî÷³ðíº
ï³äïðèºìñòâî çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òî-
âàðèñòâà ë³êóâàëüíî-îçäîðîâ÷èõ çàêëà-
ä³â ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè "Óêðïðîôîçäî-
ðîâíèöÿ" "Êè¿âñüêà ì³ñüêà êóðîðòíà
áàëüíåîë³êàðíÿ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè".

19. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Ãîëîâ-
íèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé
öåíòð".

20. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Âîäíî-
³íôîðìàö³éíèé öåíòð".

Про затвердження тарифів 
на теплову енергію, встановлення 

та погодження тарифів на комунальні послуги
з централізованого опалення 

і постачання гарячої води 
для бюджетних установ та інших споживачів

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 27 листопада 2008 року № 1662

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України —
місто�герой Київ", "Про теплопостачання" та "Про житлово�комунальні послуги", Указу Президента
України від 03.10.2008 № 905/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 26 вересня 2008 року "Про хід виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 1 лютого 2008 року "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної ком�
панії "Нафтогаз України" та ситуації на ринку природного газу" та стан переговорів щодо умов імпор�
ту російського природного газу для українських споживачів", Порядку формування тарифів на вироб�
ництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і пос�
тачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2006 № 955,
постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2008 № 785 "Про зат�
вердження тарифів на виробництво теплової енергії "АЕК "Київенерго", від 24.07.2008 № 857 "Про
затвердження тарифів на виробництво теплової енергії ЗАТ "ЕК "Дартеплоцентраль" та з метою реа�
лізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Çàòâåðäèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåð-
ã³þ, ùî âèðîáëÿºòüñÿ ÀÅÊ "Êè¿âåíåðãî"
òà ÇÀÒ "ÅÊ "Äàðòåïëîöåíòðàëü", äëÿ â³ä-
ïóñêó áþäæåòíèì óñòàíîâàì òà ³íøèì
ñïîæèâà÷àì ³ ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.12.2008
(äîäàþòüñÿ).

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì
öèõ ïîñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñ-
ò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç áþäæåò-
íèìè óñòàíîâàìè òà ³íøèìè ñïîæèâà÷à-
ìè ³ ïîãîäèòè íà öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà
çàçíà÷åí³ ïîñëóãè ï³äïðèºìñòâàì — âè-
ðîáíèêàì óñ³õ ³íøèõ ôîðì âëàñíîñò³, â
òîìó ÷èñë³ ÀÅÊ"Êè¿âåíåðãî" (â ÷àñòèí³
òåïëîâèõ ïóíêò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿
áàëàíñ³ òà â çîí³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÀÅÊ
"Êè¿âåíåðãî") ³ ÇÀÒ "ÅÊ"Äàðòåïëîöåí-
òðàëü" — íà òåïëîâèõ ïóíêòàõ, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ÀÅÊ "Êè¿âåíåðãî" â
çîí³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÇÀÒ "ÅÊ "Äàðòåï-
ëîöåíòðàëü" òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç
01.12.2008 (äîäàþòüñÿ). 

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì
öèõ ïîñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñ-
ò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç áþäæåò-
íèìè óñòàíîâàìè òà ³íøèìè ñïîæèâà÷à-
ìè ³ ïîãîäèòè íà öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà
çàçíà÷åí³ ïîñëóãè âèêîíàâöÿì óñ³õ ³í-
øèõ ôîðì âëàñíîñò³ òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç
01.12.2008 (äîäàþòüñÿ). 

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

30.10.2008 ¹1489 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ òà-
ðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âñòàíîâëåí-
íÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ
³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ áþäæåò-
íèõ óñòàíîâ òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â".

5. Âèçíàòè, ùî ç íàáóòòÿì ÷èííîñò³
òàðèô³â, çàòâåðäæåíèõ, âñòàíîâëåíèõ
(ïîãîäæåíèõ) öèì ðîçïîðÿäæåííÿì,
âòðà÷àþòü ÷èíí³ñòü:

- ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 31.01.2007 
¹ 86 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â íà òåï-
ëîâó åíåðã³þ òà âñòàíîâëåííÿ, ïîãîä-
æåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àí-
íÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ â³äïóñêó áþäæåò-
íèì óñòàíîâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì, ³íøèì
ñïîæèâà÷àì";

- ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
18.06.2007 ¹ 715 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà-
ðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ
áþäæåòíèõ óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é";

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî
âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Місь ий олова Л. Черновець ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 27 листопада 2008 року № 1662

Тарифи
на теплову енергію,   що виробляється  АЕК "Київенерго" 

та ЗАТ "ЕК"Дартеплоцентраль", для відпуску бюджетним установам 
та іншим споживачам 

№
з/п Назва підприємства Бюджетні станови Інші споживачі

рн за 1 Г ал
без ПДВ)

рн за 1 Г ал
(з ПДВ)

рн за 1 Г ал
(без ПДВ)

рн за 1 Г ал
(з ПДВ)

1. АЕК "Київенер о" 251,04 301,25 535,23 642,28

2. ЗАТ "ЕК "Дартеплоцентраль" 251,04 301,25 535,23 642,28

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 27 листопада 2008 року № 1662

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання

гарячої води виробникам цих послуг комунальної форми власності 
для здійснення розрахунків з бюджетними установами та іншими

споживачами

* Òàðèô çàñòîñîâóºòüñÿ äî 01.02.2009 âèðîáíèêàìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÀÅÊ "Êè¿âåíåðãî" (â ÷àñòèí³
òåïëîâèõ ïóíêò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áàëàíñ³) ³ ÇÀÒ "ÅÊ"Äàðòåïëîöåíòðàëü" ïðè
âèñòàâëåíí³ ïëàòåæ³â áþäæåòíèì óñòàíîâàì òà ³íøèì ñïîæèâà÷àì çà òåïëîâó åíåðã³þ,
âèêîðèñòàíó äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Ïðèì³òêè:
1. Ðîçðàõóíêè çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðèôàìè,

âñòàíîâëåíèìè íà 1 êóá. ì ñòîê³â äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè ñïîæèâà÷³â.
2. Òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç:
- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;
- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ; 
- âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà

ïðèçíà÷åííÿì.
3. Òàðèôè íà ãàðÿ÷ó âîäó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè îïëàò³ ôàêòè÷íî ñïîæèòèõ ïîñëóã ïðè

ðîçðàõóíêàõ ç:
- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;
- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ
áóä³âëÿõ; 
- âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà

ïðèçíà÷åííÿì.
Заст пни олови —

ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№
з/п

Назва посл и Одиниця вимір Тариф за одиницю
вимір , рн
(з ПДВ)

1. Централізоване опалення при наявності

б дин ових засобів облі теплової енер ії, я а

ви ористов ється на опалення:

- бюджетних станов

- інших споживачів

1 Г ал

1 Г ал

337,74*

720,08*

2. Централізоване опалення при відс тності

б дин ових засобів облі теплової енер ії, я а

ви ористов ється на опалення:

- бюджетних станов

- інших споживачів

1 в. м опалюваної площі

на місяць в опалювальний

період

1 в. м опалюваної площі

на місяць в опалювальний

період

8,27

17,64

3. Централізоване постачання арячої води при

наявності приміщенні засобів облі арячої

води для:

- бюджетних станов

- інших споживачів

1 б. м

1 б. м

21,10

51,12

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 27 листопада 2008 року № 1662

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання

гарячої води  виконавцям цих послуг комунальної форми власності 
для здійснення розрахунків з  бюджетними установами та іншими

споживачами
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Ïðèì³òêè:
1. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿

âîäè âðàõîâàí³ âèòðàòè âèêîíàâö³â ïîñëóã â ðîçì³ð³ 4 â³äñîòê³â, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç
íàðàõóâàííÿì, çáîðîì òà îáë³êîì ïëàòåæ³â, ñïîæèâà÷³â öèõ ïîñëóã.

2. Ðîçðàõóíêè çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðèôàìè,
âñòàíîâëåíèìè íà 1 êóá. ì ñòîê³â äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè ñïîæèâà÷³â.

3. Òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç:
- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;
- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ; 
- âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðè-

çíà÷åííÿì.
4. Òàðèôè íà ãàðÿ÷ó âîäó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè îïëàò³ ôàêòè÷íî ñïîæèòèõ ïîñëóã ïðè

ðîçðàõóíêàõ ç:
- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;
- îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ; 
- âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðè-

çíà÷åííÿì.
Заст пни олови —

ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№ з/п Назва посл и Одиниця вимір Тариф за одиницю
вимір , рн (з ПДВ)

2. Централізоване опалення при відс тності
б дин ових засобів облі теплової енер ії, я а
ви ористов ється на опалення:
- бюджетних станов

- інших споживачів

1 в. м опалювальної
площі на місяць в

опалювальний період
1 в. м опалювальної
площі на місяць в

опалювальний період

8,61

18,35

3. Централізоване постачання арячої води при
наявності приміщенні засобів облі арячої
води для:
- бюджетних станов
- інших споживачів

1 б. м
1 б. м

21,94
53,17

Про затвердження тарифів 
на теплову енергію, 

встановлення та погодження  
тарифів на комунальні послуги 
з централізованого опалення 

і постачання 
холодної та гарячої води, водовідведення 

для окремих суб'єктів господарювання

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 27 листопада 2008 року № 1663

Дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, зменшення непродук�
тивних втрат енергоресурсів та питної води, сприяння їх раціональному використанню та відповід�
но до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�ге�
рой Київ", "Про теплопостачання" та "Про житлово�комунальні послуги", Указу Президента Украї�
ни від 03.10.2008 №905/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26
вересня 2008 року "Про хід виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1
лютого 2008 року "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної ком�
панії "Нафтогаз України" та ситуації на ринку природного газу" та стан переговорів щодо умов ім�
порту російського природного газу для українських споживачів", Порядку формування тарифів на
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опален�
ня і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006
№955, Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідве�
дення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 №959, постанов На�
ціональної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2008 № 785 "Про затверджен�
ня тарифів на виробництво теплової енергії "АЕК "Київенерго", від 24.07.2008 № 857 "Про затвер�
дження тарифів на виробництво теплової енергії ЗАТ "ЕК "Дартеплоцентраль" та з метою реаліза�
ції власних (самоврядних) повноважень:

1. Çàòâåðäèòè Ïåðåë³ê îêðåìèõ ñóá'ºê-
ò³â ãîñïîäàðþâàííÿ — ñïîæèâà÷³â òåïëî-
âî¿ åíåðã³¿, ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-
ëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ ³ ãàðÿ÷î¿
âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåð-
ã³þ, ùî âèðîáëÿºòüñÿ ÀÅÊ "Êè¿âåíåðãî"
òà ÇÀÒ " ÅÊ "Äàðòåïëîöåíòðàëü", äëÿ â³ä-
ïóñêó îêðåìèì ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàí-
íÿ çà Ïåðåë³êîì ³ ââåñòè ¿õ â ä³þ ç
01.12.2008 (äîäàþòüñÿ). 

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì òà
âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã êîìóíàëüíî¿
ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðà-
õóíê³â ç îêðåìèìè ñóá'ºêòàìè ãîñïîäà-
ðþâàííÿ çà Ïåðåë³êîì ³ ïîãîäèòè íà öüî-
ìó ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà÷åí³ ïîñëóãè
ï³äïðèºìñòâàì-âèðîáíèêàì êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ
òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, â òîìó ÷èñ-
ë³ ÀÅÊ "Êè¿âåíåðãî" (â ÷àñòèí³ òåïëîâèõ
ïóíêò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áàëàíñ³ òà
â çîí³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÀÅÊ "Êè¿âåíåð-
ãî") ³ ÇÀÒ "ÅÊ "Äàðòåïëîöåíòðàëü" — íà
òåïëîâèõ ïóíêòàõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áà-
ëàíñ³ ÀÅÊ "Êè¿âåíåðãî" òà â çîí³ òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ ÇÀÒ "ÅÊ "Äàðòåïëîöåí-
òðàëü", ³ âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã ³íøèõ
ôîðì âëàñíîñò³ òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç
01.12.2008 (äîäàþòüñÿ). 

4. Ïîãîäèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîä-
íî¿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ âèðîáëÿþòüñÿ ÂÀÒ
"ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë", äëÿ â³äïóñêó îêðå-
ìèì ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ çà Ïåðå-
ë³êîì ³ ââåñòè ¿õ â ä³þ ç 01.12.2008 (äî-
äàþòüñÿ).

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
30.10.2008 ¹1488 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ òà-
ðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âñòàíîâëåííÿ
òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³
ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, âî-
äîâ³äâåäåííÿ äëÿ îêðåìèõ áþäæåòíèõ óñ-
òàíîâ òà ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ".

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿç-
ê³â.

Місь ий олова Л. Черновець ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 27 листопада 2008 року № 1663

Перелік
окремих суб'єктів господарювання — споживачів теплової енергії, 

послуг з централізованого опалення та постачання холодної і гарячої
води та водовідведення

1. Êàçèíî òà ³íø³ çàêëàäè ãðàëüíîãî á³ç-
íåñó.

2. Ðîçâàæàëüí³, í³÷í³ êëóáè, ñòðèï-êëó-
áè, ñòðèï-áàðè.

3. Áàðè ó ðîçâàæàëüíèõ òà í³÷íèõ çàê-
ëàäàõ.

4. Îô³ñè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é.
5. Á³ðæ³, ëîìáàðäè, áðîêåðñüê³, ìàêëåð-

ñüê³, äèëåðñüê³, ð³åëòåðñüê³ êîíòîðè (àãåíò-
ñòâà íåðóõîìîñò³).

6. Òîðãîâåëüí³ îá'ºêòè ç ïðîäàæó þâå-
ë³ðíèõ âèðîá³â, âèðîá³â ç äîðîãîö³ííèõ
ìåòàë³â òà äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, àíòèê-

âàð³àòó, çáðî¿.
7. Ïóíêòè îáì³íó âàëþòè òà ïðîäàæó ëî-

òåðåéíèõ á³ëåò³â.
8. Òðè-, ÷îòèðè- òà ï'ÿòèç³ðêîâ³ ãîòåë³.
9. Àâòîñàëîíè.
10. Ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³é-

ñíþþòü îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü.
11. Îïåðàòîðè òåëåêîìóí³êàö³é, ÿê³ íà-

äàþòü ïîñëóãè ç ìîá³ëüíîãî çâ'ÿçêó (êð³ì
ðîçïîâñþäæóâà÷³â êàðòîê).

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 27 листопада 2008 року № 1663

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється АЕК "Київенерго" 

та ЗАТ "ЕК "Дартеплоцентраль", для відпуску окремим суб'єктам
господарювання за Переліком

№ з/п Назва підприємства Тариф за 1 Г ал, рн

без ПДВ з ПДВ

1. АЕК "Київенер о" 1630,39 1956,47

2. ЗАТ "ЕК "Дартеплоцентраль" 1630,39 1956,47

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 27 листопада 2008 року № 1663

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого опалення

і  постачання гарячої води виробникам та виконавцям цих послуг
комунальної форми власності для здійснення розрахунків з окремими

суб'єктами господарювання за Переліком

* Òàðèô çàñòîñîâóºòüñÿ äî 01.02.2009 âèðîáíèêàìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÀÅÊ "Êè¿âåíåðãî" (â ÷àñòèí³
òåïëîâèõ ïóíêò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áàëàíñ³) ³ ÇÀÒ "ÅÊ "Äàðòåïëîöåíòðàëü" ïðè
âèñòàâëåíí³ ïëàòåæ³â îêðåìèì ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ çà Ïåðåë³êîì çà òåïëîâó
åíåðã³þ, âèêîðèñòàíó äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Ïðèì³òêà: Ðîçðàõóíêè çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäÿòüñÿ çà
òàðèôàìè, âñòàíîâëåíèìè íà 1 êóá. ì ñòîê³â äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè ñïîæèâà÷³â.

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

№ з/п Назва посл и Одиниця вимір Тариф за одиницю
вимір , рн (з ПДВ)

1.

Централізоване опалення при наявності
б дин ових засобів облі теплової енер ії, я а
ви ористов ється на опалення:
- о ремі с б'є ти осподарювання за Перелі ом

1 Г ал 2087,34*

2.

Централізоване опалення при відс тності
б дин ових засобів облі теплової енер ії, я а
ви ористов ється на опалення:
- о ремі с б'є ти осподарювання за Перелі ом

1 в. м опалюваної
площі на місяць в

опалювальний період
51,14

3.

Централізоване постачання арячої води при
наявності приміщенні засобів облі арячої води:
- для о ремих с б'є тів осподарювання за
Перелі ом

1 б. м 141,49

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 27 листопада 2008 року № 1663

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води

та водовідведення холодної  і гарячої води, які виробляються 
ВАТ "АК "Київводоканал" для відпуску суб'єктам господарювання 

за Переліком

№ з/п Споживачі Холодна вода Водовідведення

Тариф, рн за 1 б. м води Тариф, рн за 1 б. м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. О ремі с б'є ти
осподарювання за
Перелі ом

22,33 26,80 13,30 15,96

Ïðèì³òêà:
Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòüñÿ ð³âíîþ

çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.
Заст пни олови — ерівни апарат

Б. Стичинсь ий



ВВ ІІ ДД АА ВВ ТТ ОО РР АА

Çàãèáåëü 
ªâðîïè íå 
ïåðåäáà÷àºòüñÿ

Áîðèñ ÁÀÕÒªªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ªâðîïó çàñåëÿþòü ³ìì³ãðàíòè ç Àôðèêè òà
Áëèçüêîãî Ñõîäó! Ìèíå äåñÿòèð³÷÷ÿ-äðóãå é
âîíè äîì³íóâàòèìóòü! ªâðîïà ïåðåòâîðèòü-
ñÿ íà ³ñëàìñüêèé õàë³ôàò! Â³ä ºâðîïåéñüêî¿
öèâ³ë³çàö³¿ í³÷îãî íå çàëèøèòüñÿ! Òàê³ àïî-
êàë³ïòè÷í³ ïðîãíîçè, á³ëüøå ñõîæ³ íà ïðî-
ðîöòâà, ñòàëè äóæå ìîäíèìè, çîêðåìà, é ùî-
äî Óêðà¿íè.

Íàñïðàâä³ íå âñå òàê ñóìíî. Ïðîòÿãîì
ñâîº¿ ³ñòîð³¿ ºâðîïåéñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ íåîäíî-
ðàçîâî ïîñòàâàëà ïåðåä âèêëèêàìè, ùî, ÿê
çäàâàëîñÿ, ïðîâ³ùóâàëè êàòàñòðîôó. Àëå ùî-
ðàçó âîíà äåìîíñòðóâàëà íåçíèùåííó çäàò-
í³ñòü äî ñàìîâ³äòâîðåííÿ. Òàê ñòàíåòüñÿ é
öüîãî ðàçó — ³ äëÿ öüîãî º âñ³ ï³äñòàâè.

Îãëÿäà÷³, ùî ïðîäóêóþòü ïåñèì³ñòè÷í³
ïðîãíîçè, ñâ³äîìî àáî í³, ðîáëÿòü öå íå çîâ-
ñ³ì ÷åñíî. Æîíãëþþ÷è ïîíÿòòÿìè “ìóñóëü-
ìàíè”, “³ñëàìñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ” òà “³ñëàì-
ñüêèé ðàäèêàë³çì”, âîíè ïîâñÿê÷àñ ï³äì³-
íþþòü ¿õ. Âåëè÷åçíà ÷àñòèíà ºâðîïåéñüêèõ
ìóñóëüìàí — öå òóðêè, ëþäè, ÿêèõ çäåá³ëü-
øîãî íå â³äð³çíèòè çà ñïîñîáîì æèòòÿ â³ä êî-
ð³ííèõ í³ìö³â ÷è ãîëëàíäö³â. À ùå º, íàïðè-
êëàä, àôãàíö³ — çäåá³ëüøîãî ³íòåë³ãåíö³ÿ òà
êâàë³ô³êîâàí³ ðîá³òíèêè, ÿê³ âò³êàëè ñïî÷àò-
êó â³ä ðàäÿíñüêèõ “³íòåðíàö³îíàë³ñò³â”, à ïî-
ò³ì â³ä òàë³á³â — àæ äîêè ðîçá³ãëèñÿ ãåòü óñ³.
×è ñòàíóòü ò³, õòî âò³êàâ â³ä ³ñëàìñüêèõ ðà-
äèêàë³â, ïîêèíóâøè âñå íàæèòå ïðîòÿãîì ö³-
ëîãî æèòòÿ, áîðîòèñÿ çà ³ñëàì³çàö³þ ªâðî-
ïè? Íàïåâíå æ, í³. À º æ ùå é ÷èìàëî àðà-
á³â, äàëåêèõ â³ä åêñòðåì³çìó!

Ðîñ³éñüê³ “ãåîñòðàòåãè” ïîð³âíþþòü çàñå-
ëåííÿ ªâðîïè ìóñóëüìàíàìè ç çàñåëåííÿì
ðîñ³éñüêîãî Äàëåêîãî Ñõîäó êèòàéöÿìè. Íà-
ñïðàâä³ öå çîâñ³ì ð³çí³ ïðîöåñè. Äàëåêèé
Ñõ³ä äëÿ êèòàéö³â — ëèøå òåðèòîð³ÿ, ÿêó Ðî-
ñ³ÿ òàê ³ íå ñïðîìîãëàñÿ äî ïóòòÿ îñâî¿òè. ªâ-
ðîïà æ ïðèâàáëþº ³ìì³ãðàíò³â çîâñ³ì íå ÿê
òåðèòîð³ÿ, à ñàìå ÿê öèâ³ë³çàö³ÿ ç âèñîêèìè
íå ëèøå ìàòåð³àëüíèìè, à é êóëüòóðíèìè
ñòàíäàðòàìè. Òîæ, çâ³ñíî, àðàáñüê³ êâàðòàëè
ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò ñòàíîâëÿòü ïðîáëåìó.
Ñüîãîäí³. Àëå ò³ëüêè-íî ñòàíå ïîì³òíèì ïðî-
öåñ ïåðåòâîðåííÿ ªâðîïè íà ïîäîáó “õàë³-
ôàòà”, ÿê îäíîãî ÷óäîâîãî ðàíêó ³ìì³ãðàí-
òè ÷è ¿õí³ ä³òè ïîñòàâëÿòü ïèòàííÿ ðóáà: äëÿ
÷îãî ìè ñþäè ¿õàëè? Ùîá òóò áóëî òå ñàìå,
ÿê ³ òàì, çâ³äêè ìè âòåêëè? Â³äîìî: íàéðà-
äèêàëüí³ø³ íàö³îíàë³ñòè, ÿê ïðàâèëî,— ëþ-
äè ³íîåòí³÷íîãî ïîõîäæåííÿ. Îòàê áóäå é
òóò: íàéçàïåêë³øèìè áîðöÿìè ïðîòè ³ñëàì³-
çàö³¿ ªâðîïè ñòàíóòü ä³òè íèí³øí³õ ³ìì³ã-
ðàíò³â.

Âîíè íå ³íòåãðóþòü äî ºâðîïåéñüêèõ ñó-
ñï³ëüñòâ? ²íòåãðóþòüñÿ — ò³ëüêè öåé ïðîöåñ
íå áóâàº øâèäêèì.

Ò³ ñàì³ “ãåîñòðàòåãè” ïåðåêîíóþòü: çà øà-
ð³àòîì, ä³òè ìóñóëüìàíèíà òà õðèñòèÿíêè º
ìóñóëüìàíàìè. Îò ò³ëüêè äóæå ñóìí³âíî, ùî
àðàá-³ìì³ãðàíò, îäðóæèâøèñü ³ç í³ìêåíåþ,
âèõîâóâàòèìå ä³òåé â ³ñëàìñüêîìó ðàäèêàë³ç-
ì³. Ïðèêëàä, Áàðàê Õóñåéí Îáàìà, ÷è¿ é
áàòüêî, é â³ò÷èì áóëè ìóñóëüìàíàìè. Òóò,
äî ñëîâà, ïîñòàº ³íøà çàãðîçà: ÿêùî Áóø äëÿ
³ñëàìñüêèõ åêñòðåì³ñò³â áóâ ïðîñòî âîðîãîì,
òî Îáàìó âîíè ââàæàþòü ùå é â³ðîâ³äñòóï-
íèêîì.

Ó ïðèâàòí³é ðîçìîâ³ ç îäíèì ïîë³òîëîãîì
äîâåëîñÿ ïî÷óòè ùå é òàêèé àðãóìåíò: â
Óêðà¿í³ ³ìì³ãðàíòè ïðèñòîñîâóþòüñÿ äî ðî-
ñ³éñüêî¿, à íå óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà êóëüòóðè.
Àëå ÷èÿ â òîìó ïðîâèíà — ¿õíÿ ÷è âñå-òàêè
íàøà? Ìîæå, âîíè ïðîñòî ñïðèéìàþòü òå,
ùî áà÷àòü òà ÷óþòü â³ä íàñ?
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Îëåêñàíäð ÄÀÍÈËÞÊ: “Ì³ñüêà
âëàäà íå çàïëþùóâàòèìå
î÷åé íà òèñê ùîäî 
ï³äïðèºìö³â”
Êåð³âíèê Âñåóêðà¿íñüêîãî öåíòðó ñïðèÿííÿ ï³äïðèºìíèöüê³é 
ä³ÿëüíîñò³ çàõèùàº ï³äïðèºìö³â â³ä íåçàêîííèõ ä³é ÷èíîâíèê³â
Все раїнсь ий центр сприяння
підприємниць ій діяльності вже
три ро и співпрацює з місь ої
владою. Зо рема, реаліз є про-
е т Головно о правління з пи-
тань ре ляторної політи и та
підприємництва КМДА “Сл жба
дере лювання підприємниць ої
діяльності”. Мета роботи цієї
сл жби — захистити підприємців
від неза онних дій з бо дер-
жавних стр т р. Про те, з я и-
ми тр днощами сти ається біз-
нес столиці та на я допомо-

він може розрахов вати,
“Хрещати ” по оворив із ерів-
ни ом Центр Оле сандром Да-
нилю ом.

— Íàñê³ëüêè òÿæêî íèí³ áóòè ï³äïðè-
ºìöåì?

— Òðîõè ëåãøå, àí³æ öå áóëî ðàí³øå.
Âñ³ ìè ïàì’ÿòàºìî, ùî äî 2005 ðîêó, äî
îáðàííÿ Ïðåçèäåíòîì Â³êòîðà Þùåí-
êà, á³çíåñó áóëî äîâîë³ òÿæêî. Íàðàç³
æ ï³äïðèºìöÿì ñòâîðåíî ë³áåðàëüí³ø³
óìîâè — ìåíø æîðñòê³ ðåãóëÿòîðíà ïî-
ë³òèêà ³ âòðó÷àííÿ ó ä³ÿëüí³ñòü á³çíåñó
ç áîêó âëàäè. Àëå, íà æàëü, îñòàíí³ì
÷àñîì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîñòóïîâå ïîã³ð-
øåííÿ ñèòóàö³¿. Ìîæëèâî, öå ïîâ’ÿçà-
íî ç íàìàãàííÿì óðÿäó áóäü-ÿêîþ ö³-
íîþ íàïîâíèòè äåðæàâíèé áþäæåò.
Óæå º äàí³, ùî â³äíîâëþºòüñÿ ïðàêòè-
êà ñïëàòè ïîäàòê³â íà ê³ëüêà ì³ñÿö³â
íàïåðåä. Çîêðåìà, òàêèé ñèãíàë íàä³é-
øîâ ³ç ×åðí³âö³â. Ìàñîâ³ñòü ³ ê³ëüê³ñòü
çâåðíåíü ïî Óêðà¿í³ âæå äàº çìîãó
ñòâåðäæóâàòè, ùî çàãàëîì ïî Óêðà¿í³
òèñê íà ï³äïðèºìö³â ïîñèëþºòüñÿ.
Ïðè÷îìó ñàìå íà òîé á³çíåñ, ÿêèé ìè
çâèêëè íàçèâàòè ñåðåäí³ì àáî íåîë³-
ãàðõ³÷íèì.

— À ÿêà ñèòóàö³ÿ ó ñòîëèö³?
— Ó Êèºâ³ ñòàí ñïðàâ, áåççàïåðå÷íî,

êðàùèé. ² ìîæíà ãîâîðèòè ïðî â³äñóò-
í³ñòü íà ñüîãîäí³ ÿêèõîñü ñóòòºâèõ íå-
ãàòèâíèõ çì³í. Íà ìîþ äóìêó, öå ïå-
ðåäóñ³ì ïîâ’ÿçàíî ç ïîçèö³ºþ ì³ñüêî¿
âëàäè. À òàêîæ ³ç òèì, ùî º òàêà ñëóæ-
áà, ÿê íàøà, êîòðà º â³äîìîþ íà ð³âí³
ô³ñêàëüíèõ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.
Òàì óæå çíàþòü, ùî ì³ñüêà âëàäà íå
çàïëþùóâàòèìå î÷åé íà òèñê ùîäî ï³ä-
ïðèºìö³â. Òèì á³ëüøå, ùî ïðî êðè÷ó-
ù³ ôàêòè ïîðóøåííÿ ïðàâ ï³äïðèºìö³â
ó Êèºâ³ ìè äîïîâ³äàºìî êåð³âíèêîâ³ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåãóëÿ-
òîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà
ÊÌÄÀ Ìèêîë³ Ïîâîðîçíèêó.

— ×èì âàø Öåíòð ìîæå ðåàëüíî äîïî-
ìîãòè ï³äïðèºìöÿì ñòîëèö³?

— Ó íàñ ïðàöþº òåëåôîííà êîíñóëü-
òàö³éíà ë³í³ÿ, ùî º áåçïëàòíîþ äëÿ êè-
¿âñüêèõ ï³äïðèºìö³â, ç ïèòàíü íåçàêîí-
íîãî âòðó÷àííÿ ó ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü. Êî-
ëè ïðåäñòàâíèê áóäü-ÿêîãî äåðæàâíîãî
àáî ìóí³öèïàëüíîãî îðãàíó âòðó÷àºòü-
ñÿ ó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìöÿ, òî îñòàíí³é
ìîæå çâåðíóòèñÿ äî íàñ ïî êîíñóëüòà-
ö³þ. Ä³çíàòèñÿ, íàñê³ëüêè çàêîíí³ ä³¿
ïîñàäîâöÿ òà ÿê³ ïîâíîâàæåííÿ ö³º¿
îñîáè, ÷è ìàº âîíà ïðàâî ðîáèòè òå, ùî
õî÷å. Ìè òàêîæ ìîæåìî ï³äêàçàòè, ùî
ðîáèòè, êîëè ä³¿ ïðåäñòàâíèêà âëàäè ñó-
ïåðå÷àòü ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó.

— Ç ÿêèìè ïðîáëåìàìè çâåðòàþòüñÿ
íàé÷àñò³øå?

— Á³ëüø³ñòü çâåðíåíü íèí³ íàäõîäèòü
â³ä ïðåäñòàâíèê³â ìàëîãî á³çíåñó. Âîíè
íàé÷àñò³øå ïîòåðïàþòü â³ä ñâàâ³ëëÿ ÷è-
íîâíèê³â. Ïðè÷îìó äåñü òðåòèíà òàêèõ
âèïàäê³â º äîâîë³ àíåêäîòè÷íèìè — öå
ñèòóàö³¿, êîëè äî ï³äïðèºìö³â ïðîñòî
ïðèõîäÿòü ñàìîçâàíö³, ÿê³ âèäàþòü ñå-
áå çà ñï³âðîá³òíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ
àáî êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â. Áóâàº ³ òàê,
ùî ñï³âðîá³òíèêè ïåâíèõ äåðæàâíèõ
ñòðóêòóð ïðîñòî õî÷óòü “ï³äçàðîáèòè” ³
íàìàãàþòüñÿ çä³éñíþâàòè ÿê³ñü ïåðåâ³ð-
êè áåç â³äîìà ñâîãî êåð³âíèöòâà “ó â³ëü-
íèé ÷àñ”. Çâ³ñíî æ, º ³ ñåðéîçí³ø³ ïðîá-
ëåìè. Íàïðèêëàä, êîëè ïðåäñòàâíèêè
ô³ñêàëüíèõ àáî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â
íàìàãàþòüñÿ ïåðåâ³ðÿòè ô³íàíñîâî-ãîñ-
ïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ íå
ìàþ÷è íà öå äîñòàòíüî ïîâíîâàæåíü.
Çîêðåìà, âñ³ çâèêëè äî òîãî, ùî º
Óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ ç ïèòàíü áîðîòüáè ç
åêîíîì³÷íîþ çëî÷èíí³ñòþ. Àëå ìàëî
õòî çíàº, ùî éîãî ñï³âðîá³òíèêè ìî-
æóòü ³íñïåêòóâàòè ï³äïðèºìñòâî ëèøå â
ðàìêàõ, âèçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíî-ïðî-
öåñóàëüíèì êîäåêñîì. Òîáòî, ÿêùî â³ä-
áóâàºòüñÿ ðîçñë³äóâàííÿ ÿêîãîñü êîí-
êðåòíîãî çëî÷èíó ³ ïîðóøåíî êðèì³-
íàëüíó ñïðàâó.

— ×è íàäõîäÿòü ñêàðãè íà çëîâæèâàí-
íÿ ç áîêó ì³ñüêî¿ âëàäè?

— Çäåá³ëüøîãî í³. Õ³áà ùî ³íêîëè âè-
íèêàþòü íåïîðîçóì³ííÿ íà ð³âí³ âèêî-
íàâö³â, ïðîòå âîíè, çàçâè÷àé, îïåðàòèâ-
íî çàëàãîäæóþòüñÿ.

— À ÿê ï³äïðèºìö³ ñïðèéíÿëè îñòàíí³
³í³ö³àòèâè ì³ñüêî¿ âëàäè ùîäî çíåñåííÿ
íåçàêîííèõ ÌÀÔ³â? Áóëè ñêàðãè?

— Ùîäî ÌÀÔ³â áóëî áàãàòî çâåðíåíü
íàâåñí³. Ìîæëèâî, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäâè-
áîðíèì ïåð³îäîì. Íèí³ òàêèõ ñêàðã ìàé-
æå íåìàº. Ïðîòå ëèøå ê³ëüêà ç òèõ çâåð-
íåíü, ÿê³ ìè îòðèìàëè, ñïðàâä³ ìàëè ï³ä
ñîáîþ ïåâí³ îá’ºêòèâí³ ï³äñòàâè. Â á³ëü-
øîñò³ âèïàäê³â éäåòüñÿ ïðî àáñîëþòíî
íåçàêîííî âñòàíîâëåí³ ìàë³ àðõ³òåêòóð-
í³ ôîðìè. ¯õí³ âëàñíèêè öå ðîçóì³þòü,
òîìó ñêàðæèòèñÿ íå ïîñï³øàþòü.

— Äîïîìîãó îòðèìóþòü óñ³, õòî äî âàñ
çâåðòàºòüñÿ?

— Çäåá³ëüøîãî òàê. Ïðîòå áóâàþòü
âèïàäêè, êîëè ìè â³äìîâëÿºìî. Íàïðè-
êëàä, ÿêùî íà òèñê ç áîêó âëàäè ñêàð-
æèòüñÿ ï³äïðèºìåöü, ùî âèðîáëÿº àáî
ðåàë³çóº íåÿê³ñíó, íåáåçïå÷íó äëÿ çäî-
ðîâ’ÿ ëþäåé ïðîäóêö³þ. Ïåðåêîíàíèé,
á³çíåñ ìàº áóòè ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëü-
íèì. Òàêîìó á³çíåñó ì³ñòî çàâæäè ãî-
òîâå äîïîìàãàòè

Розмовляв
В’ячеслав ЧЕЧИЛО,

“Хрещати ”
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Ãàííà ÂÅÑÅËÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

І сто, і двісті, й тисяч
ро ів том люди на до-
звіллі розважалися майже
та само, я і нині: п ст -
вали, роз аз вали ане -
доти й б вальщини, жар-
т вали одне над одним.
Прізвища тих ви адни ів-
жартівни ів ін оли міфо-
ло із валися (я сталося
зі славетним бароном
Мюнх а зеном). А то й
заб валися зовсім, наче й
не б ло веселих посиде-
ньо із без інечними ве-
селими оповід ами.

Óêðà¿íñüêèé äâîðÿíèí Ãðèãî-
ð³é Ôåäîðîâè÷ Êâ³òêà áóâ äóøåþ
íå îäí³º¿ ãàì³ðíî¿ êîìïàí³¿, ùî
çáèðàëàñÿ ðîê³â äâ³ñò³ òîìó â
Õàðêîâ³ é ïîáëèçó íüîãî. Éîãî
³ì’ÿ äëÿ íàùàäê³â çáåðåãëîñÿ.
Àëå íå òîìó, ùî öåé âåñåëèé ÷î-
ëîâ³ê, òàíöþðèñò ³ ìóçèêàíò, àâ-
òîð ÷èñëåííèõ åï³ãðàì òà ãóìî-
ðèñòè÷íèõ â³ðø³â ïîòðàïèâ õî÷
ó ÿêèéñü ïåðåë³ê ïðîôåñ³îíàëü-
íèõ îïîâ³äà÷³â àíåêäîò³â. Â³í âî-
ëîä³â óí³êàëüíîþ çäàòí³ñòþ íà-
äàâàòè àíåêäîòàì ë³òåðàòóðíî¿
ôîðìè.

Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî (ÿê óêðà-
¿íö³ çâèêëè íàçèâàòè ñâîãî ïåð-
øîãî ïðîôåñ³îíàëüíîãî ãóìîðèñ-
òà) ³ ó âåëèêó ë³òåðàòóðó ââ³éøîâ
çàâäÿêè àíåêäîòàì. Íà ïî÷àòêó
ñâîº¿ ïèñüìåííèöüêî¿ êàð’ºðè â³í
íàäðóêóâàâ ó õàðê³âñüêèõ æóðíà-
ëàõ ôåéëåòîíè ï³ä íàçâîþ “Ëèñ-
òè Ô³ëàëåÿ Ïîâ³íóõ³íà”, à â ìîñ-
êîâñüêîìó ÷àñîïèñ³ “Âåñòíèê Åâ-

ðîïû” — “Ìàëîðîññèéñêèå àíåê-
äîòû” ³ç âëàñíèìè êîìåíòàðÿìè.

Çðåøòîþ, ðîçãîðíóòèìè àíåê-
äîòàìè áóëè ³ á³ëüø³ñòü éîãî
ï’ºñ — íàéðåïåðòóàðí³øèõ êîìå-
ä³é ñåðåäèíè ïîçàìèíóëîãî ñòî-
ð³÷÷ÿ. Ñþæåòîì äëÿ éîãî ïåðøî¿
êîìåä³¿ “Ïðèåçæèé èç ñòîëèöû,
èëè Ñóìàòîõà â óåçäíîì ãîðîäå”
(1827), ÿêà ó æèòò³ ñàìîãî Êâ³ò-
êè â³ä³ãðàëà ö³ëêîì ôàòàëüíó
ðîëü, ñòàëà àíåêäîòè÷íà îïîâ³ä-

êà ïðî àâàíòþðèñòà-ïñåâäîðåâ³-
çîðà. Îïóáë³êîâàíèé ÷åðåç ê³ëü-
êà ðîê³â ï³ñëÿ ç’ÿâè íà ñöåí³ “Ðå-
â³çîðà” Ì. Ãîãîëÿ, “Ïðèåçæèé...”
äàâ ï³äñòàâè çâèíóâàòèòè Êâ³òêó
â ïëàã³àò³. Îòîæ, íà ïðîïîçèö³¿
äðóç³â âèâåñòè íà ê³í éîãî ãîðîä-
íè÷îãî Òðóñ³ëê³íà òà ïðè¿æäæî-
ãî Ïóñòîëîáîâà àâòîð â³äïîâ³äàâ:
“Íå âñå æå áóäóò çíàòü, ÷òî êî-
ìåäèÿ íàïèñàíà ïðåæäå “Ðåâè-
çîðà””. Îò ³ ç’ÿâèëàñÿ “Ïðèåç-

æèé...” íà êè¿âñüê³é ñöåí³ ëèøå
÷åðåç ñòî ç ãàêîì ðîê³â ï³ñëÿ íà-
ïèñàííÿ — â ïîºäíàíí³, íà÷å ñ³-
àìñüêèé áëèçíþê, ³ç ãîãîë³â-
ñüêèì “Ðåâ³çîðîì” (âèñòàâà ïî-
ñòàâëåíà ðåæèñåðîì-àâàíãàðäèñ-
òîì ²ãîðåì Òåðåíòüºâèì).

ßê äîá³ðêó ãîñòðèõ äðàæëèâèõ
àíåêäîò³â ñïðèéíÿëè ñó÷àñíèêè ³
íàéñêàíäàëüí³øèé òâ³ð Êâ³òêè-
Îñíîâ’ÿíåíêà, êîìåä³þ “Äâîðÿí-
ñêèå âûáîðû”. Ñàì áàãàòîð³÷íèé
ïðåäâîäèòåëü äâîðÿíñòâà é ñîâ³ñ-
íèé ñóääÿ Êâ³òêà äîâîë³ äîáðå
çíàâ óñ³ êðóò³éñòâà òîãî÷àñíî¿ âè-
áîð÷î¿ êàìïàí³¿, äå çäîáóâàííÿ
âëàäè òàêèìè êîëîðèòíèìè îñî-
áèñòîñòÿìè ³ç êðàñíîìîâíèìè
ïð³çâèùàìè, ÿê Ñòàðîïëóòîâ, Êî-
æåäðàëîâ, Âèæèìàëîâ, çä³éñíþ-
âàëè çà äîïîìîãîþ ï³äêóïó, øàí-
òàæó òà îáìàíó. Ùèðî â³ðÿ÷è ó
ïðîñâ³òèòåëüñüêèé ïðîãðåñ, íà¿â-
íèé Êâ³òêà ñïîä³âàâñÿ, ùî, ïîáà-
÷èâøè òàê³ áåç÷èíñòâà íà ñöåí³,
ñóñï³ëüñòâî êðèòè÷í³øå ñòàâèòè-
ìåòüñÿ äî ñåáå. Çðîçóì³ëî, ùî çà
ñâ³é âèêðèâàëüíèé ïàôîñ àâòîð
çäîáóâ ëèøå ã³ðêó ï³ãóëêó. “Äâî-
ðÿíñêèå âûáîðû” öåíçóðà çàáî-
ðîíèëà, à ìîíàðõ³÷íî íàëàøòî-
âàíîãî Êâ³òêó âëàäà çâèíóâàòèëà
ó ðåâîëþö³éíèõ íàñòðîÿõ.

²ùå ê³ëüêà ðàç³â ïîãðàâøè ³ç
âëàäîþ â ï³ääàâêè (òðîõè ïåðå-
ðîáèâøè “Äâîðÿíñêèå âûáîðû”
³ íàïèñàâøè ëîÿëüí³øó êîìåä³þ
“Äâîðÿíñêèå âûáîðû, ÷àñòü âòî-
ðàÿ èëè Âûáîð èñïðàâíèêà”, äå
âïåðøå ç’ÿâëÿºòüñÿ ñëàâíîçâ³ñ-
íèé êðóò³é Øåëüìåíêî), áåç-
æàëüíèé ïàìôëåòèñò Êâ³òêà ïå-
ðåòâîðèâñÿ íà ïîì³ðêîâàíîãî
îïîâ³äà÷à àíåêäîò³â ³ç ïðîâ³íö³é-
íîãî æèòòÿ. Ïîïóëÿðí³ ³ â Õ²Õ,
ÕÕ, ÕÕ² ñòîë³òòÿõ êîìåä³¿, âîäå-
â³ë³, êîì³÷í³ îïåðè “Øåëüìåí-
êî — âîëîñòíîé ïèñàðü”, “Øåëü-

ìåíêî-äåíùèê”, “Ñâàòàííÿ íà
Ãîí÷àð³âö³”, “Áîé-æ³íêà” öåíçó-
ðó íå ëÿêàëè. À äî ðåïåðòóàðó ¿õ
áðàëè ÿê îáèäâà ³ìïåðàòîðñüêèõ
òåàòðè Ìîñêâè ³ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, òàê ³ ïðàêòè÷íî êîæíà
óêðà¿íñüêà òðóïà.

Íåçä³éñíåí³ ìð³¿ ïðî ïîñòàíî-
âêó ñâîº¿ ïðîâ³íö³éíî¿ êîìåä³¿
“ßñíîâèäÿùÿÿ”, ãåðî¿íÿ ÿêî¿,
ïðîâ³íö³éíà øàõðàéêà-îáëóäíè-
öÿ, îáìàíþº âèñîêîïîâàæíå òî-
âàðèñòâî, — äëÿ Êâ³òêè êîìïåí-
ñóâàëèñÿ ÷èñëåííèìè âäàëèìè ³
íåâäàëèìè ñöåí³÷íèìè àíåêäîòà-
ìè ïðî Øåëüìåíêà ³ äóðíóâàòî-
ãî Ñòåöüêà. Â³äòàê ïîñìåðòíà
ñëàâà ö³º¿ ì³ñòè÷íî íàëàøòîâà-
íî¿ ëþäèíè, ÿêà ï³ñëÿ ÷óäåñíîãî
çö³ëåííÿ â äèòèíñòâ³ â³ä ñë³ïîòè
ùèðî â³ðèëà ó ñèëó ñâÿòèõ, çëåã-
êîâàæèëà äî ð³âíÿ àâòîðà ê³ëü-
êîõ âåñåëåíüêèõ âîäåâ³ë³â òà ñóì-
íèõ ñåíòèìåíòàëüíèõ ïîâ³ñòåé.

Íàðàç³, ìàáóòü, óñå çíà÷íî
ñêëàäí³øå, í³æ çàçâè÷àé âèêëàäà-
þòü ó õðåñòîìàò³éíèõ êíèæêàõ:
æèòòÿ ëþäèíè — öå ³ ïðîìèñåë
Áîæèé, ³ àíåêäîò ³ç âåñåëèì àáî
ñóìíèì ê³íöåì. Ìîâ ó ñóìíîìó
àíåêäîò³, íàãëî ³ áåçãëóçäî ãèíå
í³æíà ðîçóìíèöÿ Ìàðóñÿ, ³ ìîâ
ó áåçæóðíîìó — ä³ñòàº ãàðáóçà
Ñòåöüêî. Ïðèð³âíþþ÷è ëþäñüêó
äîëþ äî âäàëî ÷è íå âäàëî ç³ãðà-
íî¿ ðîë³ íà ñöåí³ æèòòÿ, Êâ³òêà
ãëóçëèâî, ÿê äîâãèé ³ç æàðò³âëè-
âèìè ïîäðîáèöÿìè àíåêäîò, íà-
ïèñàâ ³ñòîð³þ õàðê³âñüêîãî òåàò-
ðó, ÿêó íèí³ ñïðèéìàþòü òàêîæ
ö³ëêîì ñåðéîçíî. “...Âñå — êîìå-
äèÿ çäåøíåé æèçíè. Õîðîøî
åùå, åæåëè óñïååøü ðîëü çàêîí-
÷èòü, à ñëó÷èòñÿ è òî, ÷òî ìàøè-
íû îñëàáíóò, çàíàâåñ ñïóñòèòñÿ,
è íà ñàìîì ëó÷øåì ìåñòå ðîëü
ïåðåðâóò — òîãäà õóäî”.

Ñóìíî é ³ðîí³÷íî

Ìþíõãàóçåí óêðà¿íñüêîãî òåàòðó
Çàâòðà Ãðèãîð³þ Êâ³òö³-Îñíîâ’ÿíåíêó âèïîâíèëîñÿ á 230 ðîê³â

Òàíãî 
íà ñàìîò³

Ïðî ðîìàí àìåðèêàíñüêîãî
ïðîçà¿êà Ðîáåðòà Åëë³ “Îñòàííº
òàíãî â Ïàðèæ³” çàãîâîðèëè ï³ñ-
ëÿ âèõîäó îäíîéìåííîãî ô³ëüìó
Áåðíàðäî Áåðòîëó÷÷³ 1972 ðîêó ç
Ìàðëîíîì Áðàíäî ³ Ìàð³ºþ
Øíàéäåð. Ñòîñóíêè ÷îëîâ³êà ³
æ³íêè, ÿê³ ðåãóëÿðíî çóñòð³÷àþ-
òüñÿ ³ â³ääàþòüñÿ ïðèñòðàñò³ â íà-
ï³âïîðîæí³é êâàðòèð³, âèð³øóþ÷è
íå çíàòè í³÷îãî ³ç æèòòÿ îäíå ïðî
îäíîãî, ó ô³ëüì³ ôðàíöóçüêîãî ðå-
æèñåðà ñïîíóêàëè äî ðîçäóì³â ïðî
ïðèðîäó ëþäñüêèõ ïî÷óòò³â. Ç’ÿ-

ñîâóâàëîñÿ, ùî, âëàñíå, ìè ëþ-
áèìî â ëþäèí³: ¿¿ ñóòü, ÿêó ïðàã-
íóëè â³äêðèòè îäíå â îäíîìó çà-
êîõàí³, ÷è ÿê³ñü ³íø³ ðå÷³ (ñîö³-
àëüíà óñï³øí³ñòü, ïîõîäæåííÿ,
áàãàòñòâî). Ãåðî¿íÿ Ìàð³¿ Øíàé-
äåð, äîâåäåíà äî â³ä÷àþ íåâèçíà-
÷åí³ñòþ, óáèëà ñâîãî çàãàäêîâîãî
êîõàíöÿ ñàìå òîìó, ùî íå áà÷èëà
ïåðñïåêòèâè ó ñòîñóíêàõ, ÿê³ òðè-
ìàþòüñÿ ëèøå íà îãîëåíîìó ïî-
÷óòò³ é ïðèñòðàñò³.

Ìàëà ñöåíà “Ñóç³ð’ÿ” îñâ³òëåíà
äåñÿòêîì ñâ³÷îê. Ìóçèêó âìèêà-

þòü ëèøå ê³ëüêà ðàç³â, òîæ í³ùî
íå â³äâåðòàº óâàãè ãëÿäà÷à â³ä àê-
òîð³â. Âèêîíàâö³ ðîëåé íå êîðèñ-
òóþòüñÿ æîäíèì äîïîì³æíèì
ïðèñòîñóâàííÿì ³ ïîêëàäàþòüñÿ
ëèøå íà âëàñíèé àêòîðñüêèé òà-
ëàíò. Òà é ñþæåò íå ñëóãóº ¿ì îïî-
ðîþ, àäæå â³í íàäòî ðîçìèòèé,
ïîáóäîâàíèé íà ô³ëîñîôñüêèõ
ä³àëîãàõ, ùî ïåðåáèâàþòüñÿ ñöå-
íàìè ³íòèìíî¿ áëèçüêîñò³, ÿê³, çà-
óâàæó, àêòîðè ãðàþòü ï³äêðåñëåíî
òåàòðàëüíî. Á³ëüøó ÷àñòèíó âè-
ñòàâè âîíè ïðîâîäÿòü íà ï³äëîç³
(ë³æêî ¿ì çàì³íþº ðîçñòåëåíà
êîâäðà), çà ÷èì ìîæóòü ñòåæèòè
ëèøå ãëÿäà÷³ â ïåðøîìó ðÿäó,

ðåøò³ äîâîäèòüñÿ çàäîâîëüíÿòèñÿ
ëèø ïî÷óòèì.

Õî÷ ÿê öå äèâíî, ñòîñóíêè ì³æ
êîõàíöÿìè ïîêàçàí³ äîñèòü ñõåìà-
òè÷íî ³ â³ä òîãî â³äõîäÿòü íà äðó-
ãèé ïëàí. Âëàñíå, íà ñöåí³ êîæåí
ç àêòîð³â ÷èòàº ìîíîëîã, çãàäóþ÷è
ïîä³¿ ñâîãî æèòòÿ. Æàííà (Òåòÿíà
Ç³ë³íñüêà), äèâëÿ÷èñü ó çàë, ðîç-
ïîâ³äàº ïðî ñâî¿ ñòîñóíêè ç îô³ö³é-
íèì áîé-ôðåíäîì, ÿê³ ðîçâèâàþ-
òüñÿ ïàðàëåëüíî ç ³ñòîð³ºþ, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ íà î÷àõ ó ãëÿäà÷³â. Ïîë
(Àíäð³é Ìîñòðåíêî) ïðèãàäóº òðà-
ã³÷íó ñìåðòü ñâîº¿ äðóæèíè, êîòðà
íå òàê äàâíî íàêëàëà íà ñåáå ðó-
êè. Ìîëîä³ àêòîðè ãðàþòü ³ç ïîâ-

íîþ ñàìîâ³ääà÷åþ: â³í — ðîç÷àðî-
âàíîãî æèòòÿì ÷îëîâ³êà, âîíà —
ìîëîäó ä³â÷èíó, ãîòîâó éòè íà
æåðòâè â ³ì’ÿ êîõàííÿ. Ïðîòå âè-
áóäóâàòè òîíêó ë³í³þ âçàºìèí âè-
êîíàâöÿì âäàºòüñÿ íå çàâæäè. Òî-
ä³ âîíè ïåðåõîäÿòü íà êðèê, à â
ñöåí³ íàéá³ëüøîãî åìîö³éíîãî íà-
ïðóæåííÿ ãåðîé Àíäð³ÿ Ìîñòðåí-
êà á’º ñâîþ êîõàíó. Òà é ô³íàë âè-
ñòàâè, êîëè æ³íêà â ³ñòåðèö³ óáè-
âàº Ïîëà, ìàº äîâîë³ âèïàäêîâèé
âèãëÿä, à íå ëîã³÷íèé. Ðîêîâîãî
òàíöþ êîõàíö³ òàê ³ íå âèêîíàëè.
Ïåâíî, âîíè òàê ³ íå ñòàëè ïàðîþ,
íå çðîçóì³ëè îäíå îäíîãî. Àáî åãî-
¿ñòè÷íî íå çàõîò³ëè çðîçóì³òè.

Ó “Ñóç³ð’¿” ïîñòàâèëè 
“Îñòàííº òàíãî â Ïàðèæ³”
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На малій сцені Майстерні театрально о мистецтва "С -
зір’я" в серед зі рали прем’єр . Вистав "Останнє
тан о в Парижі" поставила дебютант а Наталія Грабов-
сь а. Вже самим вибором доволі с ладно о літерат р-
но о матеріал , а та ож обраними для втілення своїх
ідей засобами режисер за нала себе л хий т. Ви-
явилися і небездо анне володіння азами професії та
відс тність досвід . Останнє лише іноді допома ає мо-
лодим постановни ам ни ати я за альноприйнятих,
та і особистих штампів, я их дебютанти ще не всти -
ли нажити, і створити ори інальн вистав . А втім, яс-
равих дебютів на столичній сцені не б ло вже давно.

Героїня Тетяни Зілінсь ої нама ається збере ти во онь охання, але поч ття тане, я віс палаючої свіч и
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“Áðàçèëüñüêèé ïîêåð” 
íà äîíåöüêîìó “Îë³ìï³éñüêîìó”
Íàâåñí³ “Øàõòàð” ïðîäîâæèòü áîðîòüáó ó Êóáêó ÓªÔÀ
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Донець ий "Шахтар"
поєдин п’ято о т р
р пово о т рнір Лі и
чемпіонів блис чом
стилі вдома перемі
швейцарсь ий "Базель" із
рах н ом — 5:0. Ця пере-
мо а дозволила ірни ам
заздале ідь забезпечити
п тів до К б а УЄФА. У
поєдин л бів, я і ра-
тим ть 1/8 фінал Лі и
чемпіонів, іспансь а "Бар-
селона" на виїзді роз ро-
мила порт альсь ий
"Спортін " — 5:2.

Â³ä ðåçóëüòàòó öüîãî ïîºäèíêó
áàãàòî â ÷îìó çàëåæàëî âèð³øåí-
íÿ ãîñòðîãî ïèòàííÿ — “Øàõòàð”
÷è “Áàçåëü” íàâåñí³ ãðàòèìå ó
Êóáêó ÓªÔÀ. Øàíñè ã³ðíèê³â
áóëè çíà÷íî âèùèìè, òàê ÿê âî-
íè ãðàëè âäîìà, ìàëè ïåðåä ñó-
ïåðíèêîì ïåðåä çâ³òíèì ïîºäèí-
êîì ïåðåâàãó â òðè ïóíêòè ³, äî
òîãî æ, ïåðåìîãëè øâåéöàðñüêèé
êëóá ó éîãî ð³äíèõ ñò³íàõ.

Íà ïåðåäìàò÷åâ³é ïðåñ-êîíôå-
ðåíö³¿ ãîëîâíèé òðåíåð “Øàõòà-
ðÿ” Ì³ð÷à Ëó÷åñêó áóâ ñòóðáîâà-
íèé òèì, ùî ó ãð³ ç “Áàçåëåì” íå
çìîæóòü ç³ãðàòè òðàâìîâàíèé
×èãðèíñüêèé ³ äèñêâàë³ô³êîâà-
íèé Áðàíäàî, àëå ðàä³â ìàéæå
ïîâíîìó îäóæàííÿ Ôåðíàíä³íüéî
³ Ñðíè. ßê âèÿâèëîñÿ ï³çí³øå, ö³
ãðàâö³ âèéøëè íà ïîëå ç ïåðøèõ
õâèëèí ³ â³ä³ãðàëè çíà÷íó ðîëü ó
ðîçãðîì³ øâåéöàðñüêîãî êëóáó,
çðîáèâøè ïî ãîëüîâ³é ïåðåäà÷³.

Íàñòàâíèê “Áàçåëÿ” Êð³ñò³àí
Ãðîññ ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè ìàñ-ìåä³à çà äåíü äî
ìàò÷ó ïîîá³öÿâ, ùî éîãî êîìàí-
äà ïî¿äå äîäîìó ç ïåðåìîãîþ, àð-
ãóìåíòóþ÷è ñâîþ âïåâíåí³ñòü
â³äñóòí³ñòþ ó ñêëàä³ ã³ðíèê³â
ê³ëüêîõ îñíîâíèõ ãðàâö³â ³ çíà÷-
íèì ïîë³ïøåííÿì ãðè ñâî¿õ ï³ä-
îï³÷íèõ â îñòàíí³é ÷àñ. Çíàâ áè
çàçäàëåã³äü ïàí Ãðîññ, ÷èì ñê³í-
÷èòüñÿ äëÿ éîãî êîìàíäè çóñòð³÷
³ç ÷èííèì ÷åìï³îíîì Óêðà¿íè,
òî, äóìàºòüñÿ, îáîâ’ÿçêîâî á óçÿâ
ñâî¿ ñëîâà íàçàä.

Çà â³äñóòíîñò³ òðàâìîâàíîãî ×èã-
ðèíñüêîãî éîãî ì³ñöå â îñíîâ³ çàé-
íÿâ ²ùåíêî, à ùîäî íàïàäó, òî òóò
Ëó÷åñêó âèð³øèâ ç³ãðàòè ç îäíèì
ôîðâàðäîì Ëó³ñîì Àäð³àíó, ïðè
öüîìó íàñèòèâøè ë³í³þ ï³âçàõèñ-
òó. À îñü Ãðîññ íå ïîáîÿâñÿ âèñòà-

âèòè íà âè¿çíèé ïîºäèíîê îäðàçó
äâîõ íàïàäíèê³â — Äåðä³éîêà ³
Åäóàðäó, àëå îñòàíí³é ãðàâ áëèæ÷å
äî ñåðåäèíè ïîëÿ, íàìàãàþ÷èñü ï³ä
÷àñ àòàê ïîñò³éíî çì³ùóâàòèñÿ äî
âîð³ò ãîñïîäàð³â ïîëÿ.

ßêèì ÷èíîì “Áàçåëü” çáèðàâñÿ
âèãðàâàòè ïîºäèíîê íà äîíåöüêî-
ìó ÐÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”, òàê ³ çà-
ëèøèëîñÿ âåëèêèì ïèòàííÿì.
Îñîáëèâî âîíî ñòàëî ðèòîðè÷íèì
ï³ñëÿ äðóãîãî ïðîïóùåíîãî øâåé-
öàðñüêèì êëóáîì ãîëó, ï³ñëÿ ÿêî-
ãî çàõèñò ãîñòåé â³äâåðòî ðîçñè-
ïàâñÿ. Ðîçãðîì ï³äîï³÷íèõ Ãðîññà
íà 32-é õâèëèí³ ðîçïî÷àâ Æàäñîí,
ÿêèé ³ç ë³í³¿ øòðàôíîãî ìàéäàí÷è-
êà ïîêëàâ ì’ÿ÷ òî÷í³ñ³íüêî â ë³âèé
â³ä ãîëê³ïåðà “Áàçåëÿ” Êîñòàíñî
êóò. Ïîäâî¿â ðàõóíîê íà 50-é õâè-
ëèí³ Â³ëë³àí ï³ñëÿ áëèñêó÷îãî
ñîëüíîãî ïðîõîäó ³ òàêîãî æ óäàðó
ç ìåæ øòðàôíî¿ ãîñòåé. Äàë³ íà-
ñòàâ ÷àñ çðîáèòè õåò-òðèê Æàäñî-
íó, ÿêèé, ñïî÷àòêó íà 65-é õâèëè-
í³, ï³ñëÿ ïåðåäà÷³ Ñðíè ç ïðàâîãî
ôëàíãó âðàçèâ ç ê³ëüêîõ ìåòð³â ïî-
ðîæí³ âîðîòà “Áàçåëÿ”, à çîâñ³ì

ñêîðî ïðîáèâ ï³ä ïîïåðå÷èíó ï³ñ-
ëÿ ïàñó Ôåðíàíä³íüéî. ßê áà÷èòå,
ïåðø³ ÷îòèðè ãîëè ó ñêëàä³ “Øàõ-
òàðÿ” çàáèëè áðàçèëüñüê³ ôóòáî-
ë³ñòè, çðîáèâøè ãîëüîâèé ïîêåð.
Êðàïêó ó ö³é ôåºðè÷í³é çóñòð³÷³
ïîñòàâèâ óêðà¿íñüêèé ôîðâàðä Ñå-
ëåçíüîâ, äëÿ ÿêîãî ì’ÿ÷ ó âîðîòà
äðóæèíè Ãðîññà, çàáèòèé íà 75-é
õâèëèí³ ï³ñëÿ âèõîäó â³÷-íà-â³÷ ç
Êîñòàíñî, ñòàâ äåáþòíèì ó Ë³ç³
÷åìï³îí³â.

“Øàõòàð” çà òóð äî çàê³í÷åííÿ
ãðóïîâîãî òóðí³ðó Ë³ãè ÷åìï³îí³â
çàáðîíþâàâ ñîá³ ïóò³âêó äî Êóáêà
ÓªÔÀ, à îñü ìð³¿ ïðî äåáþòíèé
âèõ³ä ó 1/8 ô³íàëó íàéïðåñòèæí³-
øîãî òóðí³ðó êëóá³â Ñòàðîãî Ñâ³òó
äîâåäåòüñÿ â³äêëàñòè äî êðàùèõ ÷à-
ñ³â. Ó öüîìó ñåçîí³ ç ãðóïè C òóäè
ïîòðàïèëè ³ñïàíñüêà “Áàðñåëîíà”
³ ïîðòóãàëüñüêèé “Ñïîðò³íã”. Ó
ìàò÷³ ì³æ ñîáîþ ó Ë³ññàáîí³ êàòà-
ëîíö³ â³äïðàâèëè ó âîðîòà ñóïåð-
íèêà ï’ÿòü ì’ÿ÷³â, ïðîïóñòèâøè ó
ñâî¿ äâà, ³ öèì ñàìèì ãàðàíòóâàëè
ñîá³ ïåðøå ì³ñöå ó ãðóïîâîìó òóð-
í³ð³

Мірча ЛУЧЕСКУ, оловний тренер донець о о “Шахтаря”:
— На вчорашній прес- онференції оворили: я що равці ви онають на-

станов , я ми дамо їм перед матчем, то вони ви рають. У цьом плані
хотів би подя вати всім ф тболістам за те, що вони б ли важні та с он-
центровані. Винято — останні десять хвилин, оли оманда вже розсла-
билася. А в іншом діяли д же добре — всю р від почат до інця.
Хотів би відзначити хорош динамі в ата ючих діях моїх підопічних.

Вони орист валися тим, про що ми оворили,— рали низом і це б -
ло с ладно для с перни а. Часто змінювали напрямо ата и, чим зав-
давали тр днощів висо им і пот жним равцям “Базеля”. Знали, я на
цьом “важ ом ” полі ори вати темп ри, не рали, я роботи. Роз -
міли, оли прис орюватися і прис орювати р , і відч вали, оли мож-
на б ло рати повільно. Най оловніше, хлопці рамотно реаліз вали ті
моменти, я і створювали швейцарці.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

У Т О Ч Н Е Н Н Я Д О І Н Ф О Р М А Ц І Ї
від 21 листопада 2008 р.

про продаж на від ритих біржових тор ах транспортних
засобів, я і належать до ом нальної власності Територіальної

ромади міста Києва.
На біржові тор и виставляються наст пні транспортні засоби

(об'є ти продаж ):

№
Поз.

Назва
транспорт-

но о
засоб

Об'єм
дви -
на,
літри

Рі
вип с /
пробі

Держав-
ний

номер

Кіль-
ість,
шт.

Почат ова
вартість

продаж , рн
(з рах ванням

ПДВ)

1.
ГАЗ-14,
Чай а

5,6
1979 р./

192 105 м
АА 8229

АА
1 100 000,00

2.
ГАЗ-1402,
Чай а

5,6
1985 р./
82 160 м

АА 8230
АА

1 90 000,00

3.
Бьюі Пар
Авеню

3,8
1991 р./

425 135 м
АА 8260

АА
1 35 000,00

4.
Тойота
Ленд
Кр зер

4,7
1998 р./

566 012 м
АА 8333

АА
1 29 325,00

5.
Крайслер
300 С

3,5
2005 р./

201 966 м
АА 8094

АА
1 133 126,00

6.
Тойота
Камрі

2,4
2007 р./
36 226 м

АА 8019
АА

1 115 644,00

7.
Мерседес
Бенц,
МL-320

3,2
1998 р./
46 383 м

219-12
КА

1 29 190,00

8.
Тойота
Камрі

3,5
2007 р./

131 797 м
АА 8004

АА
1 144 376,00

9.
Тойота
Камрі

2,4
2007 р./

132 659 м
АА 8006

АА
1 115 363,00

ВСЬОГО на за альн с м : 792 024,00

УМОВИ ПРОДАЖУ :

1. Переможець від ритих біржових тор ів (Учасни від ритих
біржових тор ів, я ий в ході тор ів одержав право на придбання
Об'є та) зобов'язаний сплатити біржов цін об'є та продаж протя ом
5 (п'яти) бан івсь их днів з дня підписання до овор півлі-продаж
(біржово о онтра т ). Переоформлення права власності на придбаний
об'є т здійснюється за рах но по пця.
2. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб - рошові ошти.
3. Від риті біржові тор и б де проведено Товарною біржею

"КМФБ" 28 листопада 2008 р. за адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
36, перед б дин ом Київсь ої місь ої державної адміністрації.
Почато о 13-00 од.
4. Реєстрація часни ів від ритих біржових тор ів б де

здійснюватись з 10-00 по 12-50 за місцем проведення від ритих
біржових тор ів.
5. Для часті від ритих біржових тор ах необхідно надати наст пні

до менти:
— для часни ів від ритих біржових тор ів фізичних осіб до мент,

що посвідч є фізичн особ (паспорт) та довід про присвоєння
ідентифі аційно о од ;
— для часни ів від ритих біржових тор ів юридичних осіб до мент,

що посвідч є фізичн особ - представни а юридичної особи
(паспорт); до мент, що посвідч є повноваження представни а
юридичної особи; нотаріально завірені опії становчих до ментів,
свідоцтва про державн реєстрацію, довід и з ЄДРПОУ та довід и про
взяття на облі платни а подат ів (форма №4-ОПП); завірені
юридичною особою прото ол та на аз про призначення ерівни а;
печат .
6. Реєстраційний внесо не сплач ється.
7. Гарантійний внесо не сплач ється.
8. Ознайомитися з об'є тами продаж можна за місцем

знаходження, а саме за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 36, перед
б дин ом Київсь ої місь ої державної адміністрації.
9. Одержати додат ов інформацію можна на Товарній біржі

"КМФБ", тел. 200-09-70, а та ож в Ком нальном підприємстві
"Автотранспортне підприємство Київсь ої місь ої ради", тел. 278-
65-58.

Дире тор
Товарної біржі "КМФБ"

Ільчен о С. М.

Автора хет-три — бразильця Жадсона (зліва) вітає йо о співвітчизни
Вілліан, я ий та ож відзначився феєричном поєдин з "Базелем"

Ô
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Àðòåì³é Âåäåëü —
òðàãåä³ÿ òàëàíòó
Газета “Хрещати ”
рам ах прое т

“Київсь ий пантеон” про-
довж є др вати історії
про видатних иян. Наразі
до ва и читачів те ст,
присвячений м зи антові
Артемію Веделю

Òåòÿíà ÑÒÀÐÎÑÒÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íàðîäèâñÿ Àðòåì³é Âåäåëü íà-
âåñí³, 13 (29) êâ³òíÿ 1767 ðîêó, â
Êèºâ³, â ñ³ì’¿ êè¿âñüêîãî ì³ùàíè-
íà Ëóê’ÿíà Âëàñîâè÷à ³ Îëåíè
Ãðèãîð³âíè Âåäåëüñüêèõ. Æèëà
ñ³ì’ ÿ íà Ïîäîë³, ñàäèáà ç ãîðîäîì
³ ñàäîì ñòîÿëà íà ðîç³ ñó÷àñíèõ âó-
ëèöü Áðàòñüêî¿ òà Àíäð³¿âñüêî¿.

Îäèíàäöÿòü ðîê³â Àðòåì³é Âå-
äåëü íàâ÷àâñÿ â Êèºâî-Ìîãèëÿí-
ñüê³é àêàäåì³¿, ³ç 1776-ãî äî ë³òà
1787-ãî. Ïðîéøîâ êóðñ äî êëàñó
ô³ëîñîô³¿ âêëþ÷íî, äå çäîáóâ
´ðóíòîâíó ãóìàí³òàðíó ³ ìóçè÷íó
îñâ³òó. Çà êðàñèâèé ãîëîñ éîãî ðà-
íî ïðèéíÿëè â àêàäåì³÷íèé õîð,
òàì ñòàâ ñîë³ñòîì, ñêðèïàëåì. Ó
ñòàðøèõ êëàñàõ ñàì äèðèãóâàâ ñòó-
äåíòñüêèì õîðîì ³ îðêåñòðîì. Çà
õîðîøó ãðó íà ñêðèïö³ òîâàðèø³
ïðîçâàëè éîãî Âåäåëåì (òàê íàçè-
âàâñÿ îäèí ç âèä³â ñòàðîâèííîãî
ñòðóííîãî ³íñòðóìåíòà — ïîïåðåä-
íèêà ñó÷àñíî¿ ñêðèïêè).

Ó 1788 ðîö³ ðàçîì ³ç òðüîìà ìà-
ëîë³òí³ìè ñï³âàêàìè ìèòðîïîëèò
Ãàëèöüêèé, ïðîòåêòîð Êèºâî-Ìî-
ãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿ Ñàìó¿ë Ìèñ-
ëèâñüêèé â³äïðàâèâ Âåäåëÿ äî
Ìîñêâè. Äî 1790 ðîêó êåðóâàâ êà-
ïåëàìè ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà Ìîñ-
êâè Ïåòðà ªðîïê³íà, à ï³ñëÿ éîãî
â³äñòàâêè — Îëåêñàíäðà Ïðîçî-
ðîâñüêîãî. Òàëàíò ÷óäîâîãî òåíî-
ðà ³ êàïåëüìåéñòåðà Âåäåëÿ âèçíà-
âàëè ³ âèñîêî îö³íþâàëè â ìóçè÷-
íèõ êîëàõ.

1792 ðîêó íà ïðîõàííÿ Âåäåëÿ
éîãî çâ³ëüíÿþòü ó ÷èí³ êàíöåëÿ-
ðèñòà ñåíàòó. Â³í ïîâåðíóâñÿ äî
Êèºâà ³ æèâ ó áàòüê³âñüêîìó áó-
äèíêó. Çãîäîì çíîâó ïî÷èíàº êå-
ðóâàòè õîðîì Êèºâî-Ìîãèëÿí-
ñüêî¿ àêàäåì³¿. Äóæå øâèäêî â³í
ñòàâ íàéêðàùèì ó ì³ñò³. Öåé ïå-
ð³îä ó æèòò³ Àðòåì³ÿ Âåäåëÿ ñòàâ
ðîçêâ³òîì éîãî êîìïîçèòîðñüêîãî
òàëàíòó. Ïðîòÿãîì 1793—1995 ðî-
ê³â â³í íàïèñàâ ø³ñòü êîíöåðò³â.

Ãåíåðàë Ëåâàí³äîâ âèñîêî ö³íó-
âàâ òàëàíò âèäàòíîãî ìóçèêàíòà é
óñ³ëÿêî ñïðèÿâ éîãî ìóçè÷í³é ä³-
ÿëüíîñò³. Ó áåðåçí³ 1796-ãî Ëåâà-
í³äîâà ïðèçíà÷èëè ãåíåðàë-ãóáåð-
íàòîðîì Õàðê³âñüêîãî íàì³ñíèö-
òâà. Äî Õàðêîâà ïåðå¿õàâ ³ êîìïî-
çèòîð, óçÿâøè ç ñîáîþ íàéêðàùèõ
ñï³âàê³â òà ìóçèêàíò³â.

×åðåç ð³ê êîìïîçèòîð ïåðåõî-
äèòü ïðàöþâàòè ó â³äîìñòâî Îëåê-
ñàíäðà Òåïëîâà, ãóáåðíàòîðà íîâî-
ñòâîðåíî¿ Ñëîá³äñüêî-Óêðà¿íñüêî¿
ãóáåðí³¿. Àðòåì³é Âåäåëü ïðîäîâ-
æèâ ìóçè÷íó ä³ÿëüí³ñòü: êåðóâàâ
ãóáåðíñüêîþ êàïåëîþ, áóâ êàïåëü-
ìåéñòåðîì âîêàëüíîãî êëàñó â Êà-
çåííîìó ó÷èëèù³ ïðè Õàðê³âñüêî-
ìó êîëåã³óì³, éîãî ó÷í³ çàéìàëè
ïåðø³ ì³ñöÿ â ïðèäâîðí³é êàïåë³
Ïåòåðáóðãà, ìèòðîïîëè÷èõ õîðàõ
Ìîñêâè ³ Ïåòåðáóðãà.

Íàïðèê³íö³ ë³òà 1798 ðîêó Àð-
òåì³é Âåäåëü ïîâåðòàºòüñÿ äî Êè-
ºâà. Çíàéòè ðîáîòó, ÿêà â³äïîâ³äà-
ëà á éîãî ð³âíþ, áóëî äóæå ñêëàä-
íî. Âåëèê³ õîðè ³ñíóâàëè ò³ëüêè
ïðè ìîíàñòèðÿõ ³ öåðêâàõ. Ðîçïî-
ðÿäæàëèñÿ íèìè äóõîâí³ âëàäèêè.
Î÷îëèòè áóäü-ÿêèé ³ç íèõ ïåðå-
øêîäæàâ â³éñüêîâèé ÷èí, íàïåâ-
íî, òîìó â³í çà ïîðàäîþ îäíîãî ³ç
âëàäèê âñòóïèâ ïîñëóøíèêîì ó

Êèºâî-Ïå÷åðñüêó ëàâðó. Îäíàê
íåíàäîâãî, áî ââàæàâ, ùî “Áîã íå
â öåðêâ³, à â ñåðö³”. Â³í çàëèøèâ
ìîíàñòèð.

Ó òðàâí³ 1799 ðîêó ó÷åíü ðèòî-
ðèêè àêàäåì³¿ ×àïñüêèé â îäí³é ç
ó÷èòåëüñüêèõ ê³ìíàò çíàéøîâ
êíèãó ïðî ñâÿòèõ óãîäíèê³â
“Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó îòöåâ³ íà-
øîìó Íèëîâ³”, íà ÷èñòèõ àðêóøàõ
ÿêî¿ áóëî íàïèñàíî “áàãàòî í³ñå-
í³òíèöü” ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó,
ïðî òå, ùî Ïàâëî I óáèâ ñâîþ ìà-
ò³ð Êàòåðèíó II, à ñàìîãî Ïàâëà
òåæ áóäå âáèòî. Êðàìîëüíó êíèæ-
êó â³äíåñëè ìèòðîïîëèòîâ³. Òîé
äîïîâ³â êè¿âñüêîìó ãóáåðíàòîðî-
â³. Íà ï³äñòàâ³ ëèøå ñõîæîñò³ ïî-
÷åðê³â Âåäåëÿ çàï³äîçðèëè. Ç âëàñ-
íî¿ ³í³ö³àòèâè ìèòðîïîëèò ²ºðî-
ôåé Ìàëèöüêèé ïîñëàâ ñâî¿õ ñëó-
æèòåë³â, ùîá çààðåøòóâàëè Âåäå-
ëÿ. Ê³ëüêà ÷åíö³â çóñòð³ëè êîìïî-
çèòîðà íà Ïîäîë³ é ïðèâåëè â Ïå-
÷åðñüêó ëàâðó. Ìàëèöüêèé îãîëî-
ñèâ Âåäåëÿ áîæåâ³ëüíèì ³ 25 òðàâ-
íÿ éîãî ïåðåäàëè êîìåíäàíòîâ³
ì³ñòà Ô. Â³ãåëþ ï³ä àðåøò. Òàê âè-
íèêëà ñïðàâà ¹ 12 “Ïðî êàï³òà-
íà áîæåâ³ëüíîãî Âåäåëÿ”. Îñê³ëü-
êè â Êèºâ³ í³õòî íå áóâ óïîâíîâà-
æåíèé âèð³øóâàòè ïîë³òè÷í³ ïè-
òàííÿ, ñïðàâó â³äïðàâèëè äî Ïå-
òåðáóðãà. Ó Ïåòåðáóðç³ ñïðàâó
âëàäíàëè äóæå øâèäêî. Ïðèéøëî
ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä ãåíåðàëüíîãî
ïðîêóðîðà Ïåòåðáóðãà: öàð “ïîâå-
ëåòü ñîèçâîëèë: áóäå îí Âåäåëü
âûçäîðîâåë, âçÿòü åãî îò îòöà, îòî-
ñëàòü â äîì ñóìàñøåäøèõ â Êèåâå
è äåðæàòü áåç âûïóñêó”. Çãîäîì
êè¿âñüêèé ãóáåðíàòîð Ï. Ñàëòè-
êîâ äîïîâ³â, ùî êàï³òàí Âåäåëü “â
äîì ñóìàñøåäøèõ äëÿ ñîäåðæàíèÿ
áåç âûïóñêó îòäàí”.

“Áóäèíîê áîæåâ³ëüíèõ” ðîçòà-
øîâóâàâñÿ íà Ïîäîë³ íà ïåðåõðåñ-
ò³ ñó÷àñíèõ âóëèöü Êîñòÿíòèí³â-
ñüêî¿ (6/8) ³ Õîðèâà. Òóò ó ÷àñè
Àðòåì³ÿ Âåäåëÿ òðèìàëè ðàçîì
óñ³õ, êîãî íàëåæàëî âòèõîìèðè-

òè — ï’ÿíèöü, õóë³ãàí³â ³ ïñèõ³÷-
íî õâîðèõ. Ò³ñí³ ïàëàòè íàãàäóâà-
ëè òþðåìí³ êàìåðè. Ãàì³âíèõ ñî-
ðî÷îê ùå íå âèíàéøëè — áóéíèõ
ïðîñòî çâ’ÿçóâàëè. Íà ¿æó ùîäíÿ
âèòðà÷àëè 5 êîï³éîê — òðåòèíó çà-
ðîá³òêó ìàëÿðà. Àðòåì³é Âåäåëü
ãðîø³, êîòð³ éîìó ïåðåäàâàëè, ðîç-
äàâàâ òèì, õòî æèâ ³ç íèì ó áîæå-
â³ëüí³, àáî ñîëäàòàì ç îõîðîíè.

Ó 1803 ðîö³ “ãàì³âíèé áóäèíîê”
íà Ïîäîë³ ë³êâ³äóâàëè. Ñïîðóäà çà-
æèëà ñåðåä êèÿí òàêî¿ ïîãàíî¿ ñëà-
âè, ùî ¿¿ â³ñ³ì ðîê³â íå ìîãëè ïðî-
äàòè. Ïàö³ºíò³â ïåðåâåëè â íîâî-
ñòâîðåíó áîãàä³ëüíþ íà òåðèòîð³¿
êîëèøíüîãî Êèðèë³âñüêîãî ìîíàñ-
òèðÿ íà Êóðåí³âö³. Òàì óïåðøå
ðîçä³ëèëè õóë³ãàí³â ³ äóøåâíî õâî-
ðèõ. Äëÿ îñòàíí³õ ñòâîðèëè ñïåö³-
àëüíå â³ää³ëåííÿ íà 25 îñ³á. À âò³ì,
ç ïàëàòè ¿õ íå âèïóñêàëè, áóëà
ñòðàøåííà äóõîòà. Õî÷à â³äâ³äóâà-
÷àì òóäè äîçâîëÿëè çàõîäèòè.

Äåâ’ÿòü ðîê³â â³äìó÷èâñÿ Àðòå-
ì³é Âåäåëü ó “ãàì³âíîìó áóäèíêó”.
Â³äîìèé ñï³âàê ³ êîìïîçèòîð Ïåò-
ðî Òóð÷àí³íîâ ïèñàâ, ùî ïîìåð
Àðòåì³é Âåäåëü ó áàòüê³âñüêîìó
äîì³, êóäè ïåðå¿õàâ çà ê³ëüêà äí³â
äî ñìåðò³, â ñàäó ï³ä ÷àñ ìîëèòâè.
Ïîõîðîí áóâ âåëåëþäíèì ³ óðî-
÷èñòèì. Âåñü Êè¿â ïðèéøîâ ïðî-
ùàòèñÿ. Òðóíó ç ïîê³éíèêîì äëÿ
â³äñï³âóâàííÿ íåñëè äî Êèºâî-
Áðàòñüêîãî ìîíàñòèðÿ ñòóäåíòè ³
ïðîôåñîðè Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿
àêàäåì³¿. Ïîõîâàëè Âåäåëÿ íà Ùå-
êàâèöüêîìó êëàäîâèù³. Íèí³ âîíî
ïîâí³ñòþ çíèùåíå, ³ äå áóëà ìîãè-
ëà Àðòåì³ÿ Âåäåëÿ, íåâ³äîìî.

Òðàã³÷íà äîëÿ Àðòåì³ÿ Âåäåëÿ
âïëèíóëà íà ïîäàëüøó äîëþ éî-
ãî òâîð³â — ¿õ ó ÕIÕ ñòîð³÷÷³ íå
âèêîíóâàëè â õðàìàõ. Äî íàøèõ
äí³â çáåðåãëèñÿ 80 ìóçè÷íèõ òâî-
ð³â. Ñåðåä íèõ 31 õîðîâèé êîí-
öåðò, 6 òð³î, ñåðåä ÿêèõ “Ïîêà-
ÿíèÿ îòâåðçè ìè äâåðè”, 2 ë³òóð-
ã³¿ ²îàííà Çëàòîóñòà, Âñåíîøíà ³
1 ñâ³òñüêèé êàíò
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ОВНИ
Кризова см а,що посприяла вн трішньом

перетворенню,позад .Приходьтедотями,адап-

тов йтеся. Нині перед вами роз риваєтьсяши-

ро ийдіапазонможливостей,діловихальтерна-

тив, лише все обміз йте з висоти перспе тив,

дивітьсянечерезмі рос опраціоналізм ,боза-

р знетевдеталях,аширо оідале о,тодіо рес-

литься й інцевий рез льтат. У людях ш айте

не ви од , а ці автеся д ховним змістом, тоді

привабите до себе справжніх др зів, я і по-

сприяють вашій еволюції. На сл жбі все йде, я

по масл , делі атно вийте із шефа вірьов и (він

вамсимпатиз є,цін є), і впевненор хайтесядо

ар’єрних вершин. Потенційно о бар’єращене

перетн ли, пі злет заверш ється в січні.

ТЕЛЬЦІ
Не встрявайте в с переч и з малознайоми-

милюдьми,ненав’яз йтесвоїхпере онань.Че-

рез острот відч ттів та стресової напр и ви

сприймаєтесвіт онтрастнихтонах.Розмежо-

в йте все на чорне та біле. Це р йнівний дар

пооб’є тивностіможепризвестидопадінняав-

торитет , з вашимид м ами та ідеями ніхто не

рах ватиметься...Зосередьтесянапрофесійній

діяльності. Т т дляроз віт творчо о енія ство-

реніплідні мови,авсл жбовом офісі васзав-

жди знайд ться висо і по ровителі, я і опі ва-

тим ться і візьм ть під своє рило. Для тих, хто

за ермом, слід б ти особливо обережними!

БЛИЗНЯТА
На вас звалиться ба ато лопотів. Реор а-

нізації на сл жбі принес ть чимало проблем,

мин ле тримає в своїх обіймах, одна про рес

невбла анно личевпереддо ар’єрно оолім-

п . Не баріться ( он ренти не дрімають!), а

терміново реор аніз йтеся, аби вийти з за-

стою. Обстанов а в робочом офісі том по-

сприяє. Я що зволі атимете — опинитеся за

соціальним бортом, поповнивши лави безро-

бітних.Примирітьсяз омпаньйонами, спіхді-

лової співпраці залежить від вашої чесності,

порядності, бла ородства, пова идо їхніх інте-

ресів. І на десерт: втішає той фа т, що вітер в

ишенях більше не лятиме, ба атьомповер-

н ть бор и (та ще й з дивідендами), невипла-

чен зарплатню.Творецьцьо оро т рботли-

во обері ає вас від злиднів.

РАКИ
Заре оменд йте себеневтомнимтр дівни-

ом на роботі. Саме в сл жбовом офісі роз-

ортатим ться події доленосно о хара тер . І

вони, безс мнівно, на бла о майб тньо о. Я -

що сили тан ть, я віс , зрадж є здоров’я —

то зна , що потрібно сприймати всі с ладнощі

по-філософсь и, свідомити, що все йде за

приписомВсевишньо о: чом б ти — то о не

омин ти. Прибор айте ди таторсь ий д х. За-

лежність від обставин,фінанс вання спонсорів

не перетворить вас на по ірно о раба, а при-

щепить риси армонійно о ділово о партнера.

Тожможете з ле істю віддати віж и правління

омпаньйонам, щедро поділитися здоб т ами

і тоді спільний бізнес стрім о піде в ор !

ЛЕВИ
Райд жна ідилія з оханими, що дар вала

радість іо риленість,можезатьмаритисянепо-

роз міннями.Поставтесясерйознодо рити и,

претензійобранця, отро ое оїстичнопривати-

з вали — він не ваша власність. Дайте йом

свобод , тоді все поліпшиться. Ваше щастя в

парі з оханими: мітливими, творчими, ори і-

нальними, тож не давіть на бідолашних деспо-

тизмом, а дайте можливість самореаліз вати-

ся — б дете лише ви раші. На сл жбовом

небосхилі сяє сонце дачі. До роботи — я до

танців.Шеф сефі с є, том завзято тр діться

та заробляйте бали на ористь ар’єри.

ДІВИ
Во оньамбіційно очестолюбства,щопалає

всередині, ш аючи виход , може несподівано

вирватисясаменаділовом фронті,запаливши

онфлі тиз омпаньйонами.Дійтиспільної точ-

и зор б де тяж о, але вам неодмінно треба

пост питися, знайти пороз міння. В цьом ро-

ці на теренахспівпраці витаєд хреор анізацій-

но о про рес . Він по ли аний вивести із он-

сервативно о застою, том оли разом з оле-

ами ви не впишетеся в йо о “нормативи” —

спіх спільних здоб т ів ризи єте п стити під

іс, завдавшиш оди ар’єрі.

ТЕРЕЗИ
У роз віті життєвих сил та творчої насна и.

Поставте свій олосальний інтеле т альний по-

тенціал на сл жбовий онвеєр—потіштешефа

ібон си ар’єрні заробите,одночаснорозізлив-

ши нищівною рити оюнедр ів,що ховаються

вовечихш рах... Утім, ценепривіддлявідчаю.

Цьо о ро вамсліджити— раючись, режисе-

р вати сценарії на свій лад, б ти артистом, що

створюєлюдямсвятоб ття,вселяєоптимізм.На

родин моліться, та облаштов йте затишне сі-

мейне ніздо.

СКОРПІОНИ
Із вас сили б’ють пот жним фонтаном, і я -

щонесинтез єте ент зіазм творчість, а спря-

м єте на розва и, пор шите всі моральні при-

писи і пристанете до розп тно о бере а. На-

слід и невтішні: це сп стошений аманець, іс-

тери и, сцени ревнощів. Пі л йтеся про роди-

н , домашній доброб т. Товариш йте із с сіда-

ми, оле ами,частішезмінюйтеобстанов .За-

в’язані онта тинавіть ізмалознайомимилюдь-

ми, принес ть вам ба аті плоди, зроблять вас

поп лярними.Напрофесійнійнивінезаци люй-

теся. Т т ви дося ли дос оналості на даном

етапі життя, а тепер набирайтеся досвід хоро-

шо о сім’янина та винахідливо о осподаря.

СТРІЛЬЦІ
У вас дві Гол офи: дім та робота. Ноша тяж-

а,алеосилити її треба.Насл жбіпотрібноста-

тичинероботом,абивпоратисязнавантажен-

нями.Б дьтеор анізованими,відповідальними,

“шн р йте” перед шефом (тіль и та !), вдома

ніжними, ч йними, винахідливими, аби задо-

вольнитивимо ита апризидомочадців, я их

сім п’ятниць на тиждень. Втішає те, що роші

те тим ть до ваших ишень (не дармові, а за-

роблені), а з ними всі проблеми можна швид-

о розв’язати. Не с піться, Творець дор чив

цьо о ро вам роль щедро о фінансиста!

КОЗОРОГИ
Потреба в нових хвилюючих враженнях,

зміна обстанов и може ошт вати вам здо-

ров’я.Життєвийтон снизь ий і тринь атиле -

оважно сили не можна. Тихіше їдеш — далі

б деш.Тримайтеязи азаз бами.Нині виар-

хіварі с різних таємниць, вам довіряють со-

ровенне, тож не розбов йте се рети (на-

сампередфінансові), остері айтеся інтри , за-

лісних змов, не пліт йте. Особисте життя

(я своє та і ч же) має б ти під зам ом. Я -

що зад мали змінити сердечн долю на ра-

ще —дерзайте.Бла одатні силиВсесвіт цьо-

о ро (а він заверш ється, тож поспішайте!)

до ваших посл . І ян оли охання теж!

ВОДОЛІЇ
Нині доля випробов ватиме броню др ж-

ніх стос н ів на міцність матеріальними бла-

ами. Прибор айте е о, вистояти в спо сли-

вих двобоях потрібно! Товсті ч жі аманці не-

хай вас не ці авлять, а власними надбаннями

розпоряджайтеся зі щедрістю, не збан р т -

єте.Більшевіддасте, більшедістанетевзамін.

Кожен ваш вчино цьо о ро фі с ється, не-

мов під “л пою”. Станьте взірцем, продемон-

стр йтесебезнай ращо обо , тоді підтрим-

а ділових (шлюбних) партнерів вам аранто-

вана.Длявос ресінняподр жньо осоюз ,що

дихає на ладан, це в рай а т ально.

РИБИ
Вам доведеться оживляти стос н ами

“бать и — діти”, перейматися професійним

стат сом, дбати про ар’єрний імідж, демон-

стр ючи перед ерівництвом ба атство при-

родних обдар вань, діловий досвід, міння

оперативно ви он вати дор чені завдання.

Ори інальні імпровізації, щомають наметі б -

типоперед всіх, здив ватисвіт е страва ант-

ністю — цем стан , на я ом можна спіт н -

тися й полетіти в прірв . Не е сперимент й-

те, бо раєтеся з во нем, адже в ваших р ах

долі ба атьохлюдей, тожризи ватинимиза-

ради самоствердження е о протипо азано.

Нама айтеся не роз олош вати таємні зад -

ми. Кро йте в но з вимо ливою діловою

омандою, тримайтесяприятелів, я і пройшли

випроб вання на порядність і відданість, вони

цьо о ро — бла одатне джерело пра тич-

ної допомо и і моральної підтрим и

Астроло

Любов ШЕХМАТОВА

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 28 ëèñòîïàäà ïî 4 ãðóäíÿ)
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Здається�в�оренд��приміщення

№

з/п

Повна

хара�теристи�а

приміщення

Адреса

приміщення

Площа

приміщення,

�в.�м

Необхідність

ремонт�,

примірний�обся�

�апітальних

в�ладень

Можлива�мета

ви�ористання

приміщення

орендарем

Мінімальна�став�а

орендної�плати�за�1��в.�м

за�постановою�КМУ�від

27.12.06�р.�№1846

Обов’яз�ові��мови

�он��рс�

1. Нежиле�підвальне

приміщення�це�ляне,

о�ремий�вхід

в�л. С. Перовсь�ої,

6/11

197,10 невідремонтоване с�лад 55,08 �омпенсація��оштів

за�оцін��

приміщення;�

за�об’яв��в��азеті

2. Нежиле�приміщення

це�ляне,�о�ремий

вхід,�дві�вели�і�зали,

санв�зол,�1�поверх

в�л. С. Перовсь�ої,

6/11

447,20 невідремонтоване ресторан 156,07 �омпенсація��оштів:

за�оцін��

приміщення;�

за�об’яв��в��азеті

Фізи�о-

техноло�ічний

інстит�т�металів

та сплавів�

НАН�У�раїни

здає�в�оренд�

на �он��рсній�основі

приміщення�офісні

та виробничі,�не�омпа�тно

розташовані,�за�адресою:

А�адеммістеч�о,�

б-р�Вернадсь�о�о,�34/1,�

тел.�для�довідо�:

424-00-55,�424-01-37.�

Кон��рс�відб�деться�

���р�дні.

Дніпровсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� повідомляє,� що� 17.12.2008� ро��� о� 14.00

роз�лядатиметься�цивільна�справа�за�первісним�позовом�На�мен�о�Г.М.�до�Тяп�о�Г.М.,�Тяп�о

П.Г.,� Грасії�Д.Т.�про�визнання�права�власності,� визнання�до�овор��дар�вання�недійсним;� і� за

з�стрічним�позовом�Грація�Д.Т.�до�На�мен�о�Г.М.,�Тяп�а�П.Г.,�Тяп�о�Г.М.,�Ка�ов�и�П.К.,�треті

особи:�Гайдама�а�О.М.,�Пала��та�Л.О.�про�визнання�права�власності�та�до�овор����півлі-продаж�

недійсним.

За�первісним�позовом�ви�ли�аються:

На�мен�о� Галина�Ми�олаївна,� останнє�місцезнаходження:� Київсь�а� обл.,� м.� Бровари,� в�л.

Київсь�а,�111,�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я��позивач.

Тяп�о�Павло�Гри�орович,�останнє�відоме�місцезнаходження:�м.�Київ,�в�л.�Малиш�а,�19,��в.

116,�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я��відповідач.

Тяп�о�Галина�Мар�івна,�останнє�місцезнаходження:�Київсь�а�обл.,�м.�Бровари,�в�л.�Київсь�а,

111,�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я��відповідач.

Грасія�Діас� Тетяна,� останнє�місцезнаходження:�м.� Зіпа�іра,� пров.� 20-14а-117,� Кол�мбія,

ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я��відповідач.

Приватний�нотарі�с�Гайдама�а�Олена�Ми�олаївна,�останнє�місцезнаходження:�м.�Київ,�в�л.

Б�дівельни�ів,�36,��в.�2,�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я��третя�особа.

За�з�стрічним�позовом�ви�ли�аються:

На�мен�о� Галина�Ми�олаївна,� останнє�місцезнаходження:� Київсь�а� обл.,� м.� Бровари,� в�л.

Київсь�а,�111,�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я��відповідач.

Тяп�о�Павло�Гри�орович,�останнє�відоме�місцезнаходження:�м.�Київ,�в�л.�Малиш�а,�19,��в.

116,�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я��відповідач.

Тяп�о�Галина�Мар�івна,�останнє�місцезнаходження:�Київсь�а�обл.,�м.�Бровари,�в�л.�Київсь�а,

111,�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я��відповідач.

Ка�ов�а�Павлина�Костянтинівна,�останнє�місцезнаходження:�м.�Київ,�в�л.�Милославсь�а,�3-а,

�в.�126,�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я��відповідач.

Грасія�Діас� Тетяна,� останнє�місцезнаходження:�м.� Зіпа�іра,� пров.� 20-14а-117,� Кол�мбія,

ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я��позивач.

Приватний�нотарі�с�Гайдама�а�Олена�Ми�олаївна,�останнє�місцезнаходження:�м.�Київ,�в�л.

Б�дівельни�ів,�36,��в.�2,�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я��третя�особа.

Приватний� нотарі�с�Пала��та�Л.О.,� останнє�місцезнаходження:�м.� Київ,� в�л.� Кибальчича,�

12-а,�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я��третя�особа.

Дячен�о�Сер�ій�Васильович,� останнє�місцезнаходження:�м.� Київ,� в�л.� І.� К�дрі,� 18,� �в.� 6,

ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я��представни��Тяп�о�Галини�Мар�івни.

В�разі�їх�неяв�и�справ��б�де�роз�лян�то�за�їх�відс�тності�на�підставі�наявних�матеріалів�справи.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Кошиця,�5,�зал�с�дових�засідань�№�1.

С�ддя�Федорова�Г. Г.

Святошинсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� (Київ,� Я��ба� Коласа,� 27-а,� с�ддя

Бабич�Н. Д.)� повідомляє,�що� 10.12.08� р.� о� 10.30� б�де� роз�лядатися� справа� за

позовом�ВАТ�“Райффайзен�Бан��Аваль”�до�Мор��нова�Роланда�Володимировича,

Мор��нової�Олени�Борисівни�про�стя�нення�забор�ованості�за��редитним�до�овором.

Мор��нов�Роланд�Володимирович�та�Мор��нова�Олена�Борисівна,�я�і�меш�ають:

м.� Київ,� в�л.� Генерала� На�мова,� 19,� �в.� 286,� ви�ли�аються� до� с�д�� в� я�ості

відповідачів,���разі�неяв�и�справа�б�де�роз�лян�та�за�їх�відс�тності�з�постановленням

по�справі�заочно�о�рішення.

С�ддя�Бабич�Н. Д.

Деснянсь�ий� районний� с�д

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

Пилипен�а� Ми�ит�� Оле�сандровича,

я�ий� зареєстрований� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Ш.�Алейхема,�6,� �в.�58,�в

с�дове� засідання,� я�е� призначено� на

10.12.2008�ро���на�14.30,�для�роз�ляд�

справи� за� позовом� Балибердіна

Володимира� Івановича� до�Пилипен�а

Ми�ити�Оле�сандровича�про�визнання

особи� та�ою,� що� втратила� право

�орист�вання� житлом.� Яв�а� до� с�д�

обов’яз�ова,� при� собі�мати� паспорт.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�пр.�Мая�овсь�о�о,

5-В,��аб.�32.

С�ддя�О. В.�Гре��ль

Оболонсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�я��відповідача

по�цивільній�справі�№2-4341/08�за

позовом� ТОВ� КБ� “АРМА”� до

Ма�аревич�Наталії� Іллівні,� Коб�о

Оле�а�Володимировича� про� стя�-

нення� забор�ованості� в� с�дове

засідання�на�16��р�дня�2008�ро��

о�10.00.�Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.

Тимошен�а,� 2-є,� �аб. 19,� с�ддя

Поліщ���Н. В.�В�разі�неяв�и�справ�

б�де�роз�лян�то���ваш��відс�тність.

С�ддя�Н. В.�Поліщ��

Деснянсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє,�що� 3� �р�дня� 2008� ро��� о� 15.00

б�де�роз�лядатися�цивільна�справа�за�позовом

Ми�олаєн�о�Людмили�Сер�іївни� до�Р�дниць-

�о�о�Оле�сандра�Валентиновича� про� захист

прав� споживачів.� В� с�дове� засідання� ви�ли-

�ається� відповідач� Р�дниць�ий� Оле�сандр

Валентинович.� В� разі� неяв�и� справ�� б�де

роз�лян�то� �� ваш�� відс�тність.� Адреса� с�д�:

м. Київ,�пр-т�Мая�овсь�о�о,�5-В,��аб.�№�25.

С�ддя�Я. В.�Головачов

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�ТОВ� “�ТЕЛЕОС”�в� я�ості� відповідача�по

цивільній�справі�№�2-5269/2008�ро���за�позовом

Деш�о�Володимира�Васильовича�до�ТОВ�“ТЕЛЕОС”

про�розірвання�до�овор��про�надання�юридичних

посл���та�про�повернення��оштів�за�до�овором��

с�дове�засідання�на�12.12.2008�ро���о�10.00.

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

�аб.�18.

Наслід�и�неяв�и�в�с�дове�засідання�особи,�я�а

бере��часть���справі,�передбачені�ст.�ст.�169,�170

ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Л. В.�Шевчен�о

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Левч��а�Володимира

Геннадійовича, я�ий� проживає� за

адресою:�м.� Київ, в�л. Володимирсь�а,

б�д.� 71, �в.� 47, в� я�ості� відповідача� в

с�дове�засідання�по�справі�за�позовом

ВАТ�НАСК�“Оранта” до�Левч��а�В. Г.�про

відш�од�вання� моральної� ш�оди, що

відб�деться� 9.12.2008�ро��� о� 13.45� в

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

м. Київ,� в�л.� Пол�овни�а� Потєхіна,

б�д. 14-А, �аб.�№4.

В�разі�йо�о�неяв�и�на�в�азан��дат� с�д

роз�лядатиме�справ��без�йо�о��часті.

С�ддя�А.�Нова�

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�Ешшафі�Омара,�я�ий

проживає�за�адресою:�м.�Київ,�пр.�40-

річчя�Жовтня,�б�д.�89,��в.�100,�в�я�ості

відповідача�в�с�дове�засідання�по�справі

за� позовом� Петри�� В. В.� до� Ешшафі

Омар� про� позбавлення� бать�івсь�их

прав,�що�відб�деться�11.12.2008�ро���о

12.00� в� приміщенні� с�д�� за� адресою:

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

хіна,�б�д.�14-а,��аб.�№4.

В� разі� йо�о� неяв�и� на� в�азан�� дат�

с�д� роз�лядатиме� справ�� без� йо�о

�часті.

С�ддя�А.�Нова�

Солом’янсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

ви�ли�ає���с�дове�засідання,�я�е�призначене�на

1.12.2008�р.�о�10.30�(м.�Київ,�в�л.�П.�Ш�това,�1,

�аб.� №� 4),� відповідача:� Гіт�ляр� Анатолія

Геор�ійовича,�що�меш�ає:�м.�Київ,�б-р�І.�Лепсе,

13,� �в.� 55,� �� цивільній� справі� за� позовом

Захарова� В.� К.,� К�шнір��� М.� С.� про� від-

ш�од�вання�ш�оди,�заподіяної�внаслідо��ДТП.

В�разі�неяв�и�справа�б�де�сл�хатись���ваш�

відс�тність�за�наявними�в�справі�матеріалами.

С�ддя�Ю.�Мя��оход

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�

енер�ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�21.11.2008�№�1315�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни����р�дні�2008�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1��р�дня�2008�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

З�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

З

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт�,��оп./�Вт�од
43,58 8,72 52,30 58,46 11,69 70,15

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот�жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он�

У�раїни� “Про� еле�троенер�ети��”� від� 23.06.2005

№2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн./�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�24.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�17.00

з�21.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�17.00�до�21.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”

Пропозиції�надсилати�в�письмовом��ви�ляді�на�адрес�:

03057,�м.�Київ,�в�л. С. Перовсь�ої,�6/11,�ДПГК�“Феофанія”�НАН�У�раїни

* Останній�день�подачі�заяв�19.12.2008�ро��

* Приміщення�за�адресою:�в�л. С. Перовсь�ої,�6/11�—��он��рс�відб�деться�22��р�дня�2008�ро���о�10.00�за�адресою�в�л. С. Перовсь�ої,�6/11

Конта�ти:�тел.:�8(044)459-64-04

Дире�тор�ДПГК�“Феофанія”�НАН�У�раїни�Фомін�Ю. С.

Л�цен�о� Дмитро� Ед�ардович,� місце

реєстрації�я�о�о:�в�л.�Жол�дєва,�8-А,��в.�340�в

м.� Києві,� ви�ли�ається� до�Святошинсь�о�о

районно�о� с�д�� м.� Києва� (м.� Київ,� в�л.

Жилянсь�а,�142,��аб.�14)�на�8��р�дня�2008�р.

о� 15.50� я�� відповідач� по� справі� за� позовом

К�брінсь�ої� Клавдії� На�мівни� до� ньо�о� про

відш�од�вання�ш�оди,� пов’язаної� з� залиттям

�вартири.�У�разі�неяв�и�до�с�д��справ��б�де

вирішено�на�підставі�наявних���ній�до�азів.

С�ддя�Наборозня��М. І.
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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 3116
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Остап СМУК, заст пни ди-
ре тора Київсь о о молодіжно-
о центр праці:
— За останньою!Щоб на очі вчи-

телям не потрапляти!

Ві тор ПАВЛІК, засл жений
артист У раїни:
— У ш олі я найбільше любив

сидіти за першою чи др ою пар-
тою. Ос іль и мені ле о давали-
ся я точні, та і манітарні на и,
то ховатися подалі, аби б ло ле -
ше списати, не мало сенс . Тим

більше, що вчителі, знаючи це,
навмисне більш ва приділяли
тим, хто сидів я найдалі.

Анастасія КАСИЛОВА, теле-
вед ча, а триса:
— Перш парт не любила точ-

но! А сиділа в середньом ряд ,
за др ою чи третьою партою,
завжди лівор ч. Я добре начала-
ся, але на ро ах часто б ло н д-
но. А з центр лас всіх можна
б ло бачити, онтролювати і все
знати!

Ó øêîë³ ÿ ëþáèâ ñèä³òè çà...

Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, народний деп тат:
— З останніх театрі Фран а я дивився вистав

Юрія Рибчинсь о о “Едіт Піаф. Життя редит” —
симпатична річ, і др а п’єса про Льва Толсто о. Ці
речі із задоволенням подивився б др е, ос іль и
вони настіль и інтеле т альні, що за один раз їх не
завжди прочитаєш. Потрібно вдивлятися і с ан вати
знов .

Оле сандр ГОЛУБ, народний деп тат:
— У мене є іль а люблених вистав. Я що брати

ле і жанри — це “Хан ма” театр Вахтан ова. Д же
сподобалися “Три товариші” мос овсь о о театр “Со-
временни ”, а та ож спе та ль театр російсь ої дра-
ми імені Лесі У раїн и “Дерева помирають стоячи”. Це
ті вистави, я і я подивився б др е.

Ірина КУЛЬБАБА, телевед ча:
— Я д же люблю оперет ! “Кармен”, “Сільва”, “Ле-

тюча миша”... Це ті постанов и, я і з задоволенням
пере лян ла б ще раз. Мені подобається цитата із “Ле-
тючої миші”: “Жін а я від рита ни а. Прочитаєш її —
і все стає зроз міло”. А підс м оловний ерой по-
милився, не впізнавши власн др жин ! С часні виста-
ви молодих театрів із імпровізаціями мені не д же до
д ші. Я більше люблю ласи , щоб б ла он ретна
постанов а, остюми... А ін оли хочеться вийти на сце-
н поряд із а торами і танцювати!

Людмила КИСЛЕНКО, дизайнер:
— Я б хотіла подивитися балет, а саме “Л с нчи ”.

Усе до Ново о ро наближається, а він саме новоріч-
ний!

ßêó òåàòðàëüíó âèñòàâó 
âè õîò³ëè á ïîäèâèòèñÿ çíîâó?

Ó øêîë³ êèÿíè
ëþáëÿòü ñèä³òè
âñåðåäèí³ êëàñó
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Âñåðåäèí³ êëàñó — 33 %
2. Îñòàííüîþ ïàðòîþ — 25 %
3. 1 ïàðòîþ — 17 %
4. Ó øêîë³ íå ñèä³ëîñÿ — 16%
5. Ç ìî¿ì ìàéáóòí³ì ÷îëîâ³êîì (äðóæèíîþ) — 9 %

² ìåðòâèì, ³ æèâèì,
³ íåíàðîäæåíèì
Ñâîþ íîâó âèñòàâó “Ëåí³í love, Ñòàë³í love” 
êèÿíèí Àíäð³é Æîëäàê ïðèñâÿòèâ 
75-ì ðîêîâèíàì Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³

Ó÷îðà íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â
Êèºâ³ ðåæèñåð Àíäð³é Æîëäàê
ðîçïîâ³â ïðî ïðåì’ºðó âèñòàâè
“Ëåí³í love, Ñòàë³í love”. ¯¿ ïî-
ñòàâëåíî çà ìîòèâàìè ðîìàíó Âà-
ñèëÿ Áàðêè “Æîâòèé êíÿçü”. Ñà-
ìå ç-ï³ä ïåðà öüîãî ïèñüìåííè-
êà, ÿêîìó â 30-ò³ áóëî 8 ðîê³â ³
ÿêèé âèæèâ ï³ä ÷àñ ãåíîöèäó
óêðà¿íö³â, óïåðøå ³ ç’ÿâèëîñÿ
ñëîâî “Ãîëîäîìîð”.

Çà ñëîâàìè ìèòöÿ, âèñòàâà “Ëå-
í³í love, Ñòàë³í love” ñòàíå ïåð-
øèì â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî òåàòðó
çâåðíåííÿì äî íàéòðàã³÷í³øèõ ñòî-
ð³íîê íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿. Äëÿ âò³-
ëåííÿ ñâî¿õ çàäóì³â ðåæèñåð ç³áðàâ
³íòåðíàö³îíàëüíó êîìàíäó. Ó ¿¿
ñêëàä³, îêð³ì Àíäð³ÿ Æîëäàêà òà
àðòèñò³â ×åðêàñüêîãî îáëàñíîãî
ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó, áîë-
ãàðñüêà õóäîæíèöÿ Ò³íà Ä³ìîâà òà
ðîñ³éñüêèé êîìïîçèòîð Âîëîäè-

ìèð Êëèêîâ. ßê ïîâ³äîìèâ Àíäð³é
Æîëäàê, ó ö³é âèñòàâ³ ãëÿäà÷³ çìî-
æóòü â³ä÷óòè òó òðàãåä³þ, ÿêó ïå-
ðåæèëè íàø³ áàòüêè òà ä³äè.

“Êîæåí ÷åñíèé õóäîæíèê, ÿê-
ùî â³í íàðîäèâñÿ â Óêðà¿í³, ìàº
çàõèùàòè çà äîïîìîãîþ ìèñòåö-
òâà ñâ³é íàðîä, ç ÿêèì ìàº ºäè-
íèé ãåíîêîä. Çíàìåíèòèé Ñò³âåí
Ñï³ëáåðã, êîëè ä³çíàâñÿ ïðî çíè-
ùåííÿ ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â, äè-
âóâàâñÿ: ÷îìó â Óêðà¿í³ æîäåí ðå-
æèñåð íå çì³ã çà äîïîìîãîþ ìèñ-
òåöòâà ðîçïîâ³ñòè ïðî öþ òðàãå-
ä³þ ñâ³òîâ³”,— äèâóâàâñÿ ðåæè-
ñåð. Íà äóìêó ìèòöÿ, âèñòàâà
“Ëåí³í love, Ñòàë³í love” íå º ìà-
ñîâèì ïðîäóêòîì ³ æîäíèì ÷è-
íîì íå íàãàäóâàòèìå ïîë³òè÷íó
âèñòàâó, ïàìôëåò ÷è êîíöåðò.

Òâîð÷³ñòü Àíäð³ÿ Æîëäàêà íàçè-
âàþòü íåñê³í÷åííèì ëÿïàñîì ñó-
ñï³ëüíîìó ñìàêó. Àëå, ÿê ïîïåðå-
äèâ ðåæèñåð, äèâóâàòè òà åïàòó-
âàòè ó “Ëåí³í love, Ñòàë³í love”
â³í íå áóäå. “Ó ö³é âèñòàâ³ ÿ ñàì
ñåáå äèâóþ ðåàë³çìîì. Ïîñòàíî-
âêà çîâñ³ì íå â ìîºìó ñòèë³. Öå
ñåðéîçíà òà ÷åñíà ðîçïîâ³äü ïðî
òå, ÿê çíèùóâàëè óêðà¿íö³â. Âè-
ñòàâà ìîæå ñïîäîáàòèñÿ àáî í³.
Àëå âîíà ÷åñíà. Æîðñòêà, ïðîíè-
çëèâà, àëå ÷åñíà”, — êîíñòàòóâàâ
Àíäð³é Æîëäàê. 29 ëèñòîïàäà
ïðåì’ºðíèé ïîêàç “Ëåí³í love,
Ñòàë³í love” â³äáóäåòüñÿ íà ñöå-
í³ Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè Óêðà¿íè.
Òîãî æ äíÿ ¿¿ òðàíñëþâàòèìóòü ó
ïðÿìîìó åô³ð³ Ïåðøîãî íàö³î-
íàëüíîãî êàíàëó
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У школі я любив
сидіти за:

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

òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +2...+4°Ñ, âíî÷³ —1...—3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +5°Ñ;
íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +3...+5°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè
+1...+3°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ,
âíî÷³ —1...—3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â.
Â³òåð ï³âäåííèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+2...+4°Ñ, âíî÷³ —1..—3°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора режисер Андрій
Жолда розповів про
прем’єр своєї вистави
"Ленін love, Сталін love",
я а присвячена темі Голо-
домор . До цієї постано-
в и епатажний иянин,
я ий тепер живе і працює
в Німеччині, йшов16 ро-
ів. Для прое т режисе-
р , я ий достоєний пре-
мії ЮНЕСКО, вдалося зі-
брати інтернаціональн
оманд . 29 листопада
"Ленін love, Сталін love"
презент ватим ть Націо-
нальній опері У раїни і
транслюватим ть в пря-
мом ефірі на Першом
національном аналі.

Андрій Жолда отовий до серйозної та чесної розповіді про те, я знищ вали
раїнців


