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Äðóãèé øàíñ — 
çíîâ Ëèòâèíó àâàíñ
Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàêëèêàâ íîâó êîàë³ö³þ 
íåãàéíî ñòàòè äî ðîáîòè

Óòâîðåííÿ íîâî¿ á³ëüøîñò³ ó ñò³íàõ
ïàðëàìåíòó ñòàëî äåìîíñòðàö³ºþ ãîòîâ-
íîñò³ Þë³¿ Òèìîøåíêî éòè íà êîìïðî-
ì³ñè çàðàäè çáåðåæåííÿ ïðåì’ºðñüêîãî
êð³ñëà. Çà îáðàííÿ Âîëîäèìèðà Ëèòâè-
íà, îêð³ì ÁÞÒ ³ Áëîêó Ëèòâèíà, ïðîãî-

ëîñóâàëè 40 äåïóòàò³â â³ä ÍÓ — ÍÑ òà
27 êîìóí³ñò³â. Ñàìå ó÷àñòü ïðèõèëüíè-
ê³â ³äåé Ëåí³íà â ãîëîñóâàíí³ äàëà çìî-
ãó çðîáèòè þðèäè÷íî ëåã³òèìíó ìåí-
ø³ñòü ïàðëàìåíòàð³¿â ñïðîìîæíîþ á³ëü-
ø³ñòþ.

Ðîç÷àðóâàííÿ ó÷îðàøí³é äåíü ïðèí³ñ
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ÿêà âäðóãå çà îñòàíí³õ òðè
ì³ñÿö³ âòðàòèëà øàíñ óâ³éòè äî âëàäè, òà
ïðèõèëüíèêàì äîñòðîêîâèõ âèáîð³â. Îä-
íàê, çì³öíèâøèñÿ, óêðà¿íñüêà âëàäà òà-
êîæ ïîñòàëà ïåðåä íèçêîþ âèêëèê³â. Ãî-
ëîâíèé ³ç íèõ — åêîíîì³÷íà êðèçà. “ßê
ïîêàçóº äîñâ³ä, ó íàñ ïîë³òèêà çàçâè÷àé
äîì³íóº íàä çäîðîâèì ́ ëóçäîì, òîìó ìîæ-
íà íèí³ êàçàòè ïðî ùå îäèí øàíñ äëÿ
óêðà¿íñüêîãî ïàðëàìåíòàðèçìó, àëå íå
á³ëüøå”,— ââàæàº ïîë³òîëîã Êîñòü Áîí-
äàðåíêî.

Êîíêðåòíî¿ ðîáîòè â³ä íîâî¿ á³ëüøîñò³
÷åêàþòü ³ íà ì³ñöÿõ. “Êðà¿íà âòîìèëàñÿ
â³ä áåçä³ÿëüíîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.
Âæå òðèâàëèé ÷àñ íå ïðèéìàþòü æèòòºâî
âàæëèâèõ çàêîí³â. Ñïîä³âàþñÿ, ç ôîðìó-
âàííÿì êîàë³ö³¿ òà îáðàííÿì ñï³êåðà ïî÷-
íåòüñÿ íîðìàëüíà é êîíñòðóêòèâíà ðîáî-

òà çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè”,— çàÿâèâ ó÷îðà
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Â³í ïåðåêîíàíèé, ùî ïåðøî÷åð-
ãîâèì çàâäàííÿì ìàº ñòàòè ðîáîòà íàä ãî-
ëîâíèì ô³íàíñîâèì äîêóìåíòîì êðà¿íè.
“Íàðîäí³ äåïóòàòè ïîâèíí³ â³äêëàñòè âñå
ïîë³òè÷íå ìàðíîñë³â’ÿ òà çîñåðåäèòèñÿ íà
óõâàëåíí³ áþäæåòó-2009. Íà öå ÷åêàº âñÿ
Óêðà¿íà”,— íàãîëîñèâ ìåð Êèºâà.

Â³í çàçíà÷èâ, ùî äóæå âàæëèâîþ ïðîá-
ëåìîþ º ³ çàêîíîäàâ÷à íåâðåãóëüîâàí³ñòü
â³äíîñèí, ³ ô³íàíñóâàííÿ â æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³é ñôåð³, à òàêîæ ïèòàííÿ òàðèôíî¿
ïîë³òèêè òà áðàê ðåàëüíèõ ðåôîðì ó ñôå-
ð³ ÆÊÃ. “Ïðîâåñòè ö³ ðåôîðìè íåìîæëè-
âî áåç ñï³ëüíî¿ ðîáîòè âñ³õ ³íñòèòóò³â âëà-
äè ³ áþäæåòíî¿ ï³äòðèìêè íà äåðæàâíîìó
ð³âí³. Âåðõîâíà Ðàäà ïîâèííà íàðåøò³ ïî-
÷àòè ïðàöþâàòè íà êîðèñòü ëþäåé”,— çà-
óâàæèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
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Володимир Литвин вдр е став спі ером. До ньо о це вдалося Оле сандр Мороз та Іван Плющ
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Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Верховній Раді б ло створено нов владн оаліцію. До неї
війшли БЮТ, НУ — НС та Бло Литвина. Нова онфі рація більшості
стала можливою після то о, я Володимира Литвина б ло обрано о-
ловою парламент . Перший ви ли , на я ий має ідно відповісти "но-
ва-стара" влада,— подолання е ономічної ризи в раїні. Саме оло-
с вання за невід ладні е ономічні за онопрое ти по аже справжню
сил чи безсилля більшості. В цьом пере онані політоло и. Про те,
що потрібно зосередитися саме на е ономіці, новоствореній оаліції
чора на адав і Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець ий.
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Ñüîãîäí³ çàâåðøóºòüñÿ â³çèò äî Êèºâà
äåëåãàö³¿ ç³ ñòîëèö³ Áåëüã³¿ — Áðþññåëÿ.
Äâà äí³ ÷åòâåðî ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ³íî-
çåìíîãî ì³ñòà ðàçîì ³ç óêðà¿íñüêèìè êîëå-
ãàìè ãîòóâàëè äî ï³äïèñàííÿ íèçêó óãîä
ì³æ ÊÌÄÀ òà óðÿäîì ðåã³îíó Áðþññåëü-
Ñòîëèöÿ. Ñï³âïðàöÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ó ñôå-
ðàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, îõîðîíè äî-
âê³ëëÿ òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ïëà-
íóþòü òàêîæ îáì³í åêñïåðòàìè, ÿê³ ñïå-
ö³àë³çóþòüñÿ íà ïèòàííÿõ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó äëÿ ïîð³âíÿííÿ äîñâ³äó, íàáó-
òîãî îáîìà êðà¿íàìè ó ñôåð³ ñó÷àñíèõ ôîðì
óïðàâë³ííÿ ³ ìåíåäæìåíòó. Ì³æ Áðþññå-
ëåì òà Êèºâîì áóäå ï³äïèñàíî é Îñîáëè-
âó óãîäó ïðî îáì³í äîñâ³äîì ó ñôåð³ ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Çîêðåìà, éòèìåòü-
ñÿ ïðî ôîðìóâàííÿ íîâèõ íàö³îíàëüíî-óð-
áàí³ñòè÷íèõ ñòàíäàðò³â â³äïîâ³äíî äî âè-
ìîã ñó÷àñíî¿ ãëîáàë³çàö³¿, ñêëàäàííÿ íà-
óêîâî¿ êîíöåïö³¿ ñòîëè÷íèõ ðåã³îí³â, âïðî-
âàäæåííÿ ³íâåñòèö³éíî-³ííîâàö³éíèõ òåõ-
íîëîã³é ³ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîç-
âèòêó ì³ñò. Ñï³âïðàöþ ì³æ Êèºâîì òà
Áðþññåëåì ïëàíóþòü òàêîæ ó ñôåð³ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà: ðàö³îíàëü-
íîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. Ç
ìåòîþ çìåíøåííÿ ùîð³÷íèõ âèêèä³â øê³ä-
ëèâèõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðó ïëàíóþòü ðîç-
ðîáèòè êîíöåïö³þ òà âïðîâàäèòè ïðåâåí-
òèâí³ çàõîäè ïðîòè ïîã³ðøåííÿ åêîëîã³÷-
íî¿ ñèòóàö³¿ â ì³ñòàõ

Ñåðåä ïàðêóâàëüíèê³â 
çâ³ëüíÿþòü
êîðóïö³îíåð³â

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âòðàíñ-
ïàðêñåðâ³ñ” ïî÷àëî àêòèâíî ïåðåâ³ðÿòè
ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â: ïàðêóâàëüíèê³â òà “åâà-
êóàòîð³â”. ßê âèÿâèëîñÿ, ïðîâîäèòè òàêó
ïåðåâ³ðêó ðîçïî÷àëè ÷åðåç ÷èñëåíí³ ñêàð-
ãè êèÿí. Çîêðåìà, âîä³¿ íàð³êàþòü íà êî-
ðóïö³þ. “Ó ñåðåäíüîìó çà äîáó íà òåëåôîí
“ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿” íàäõîäèòü äî 20 äçâ³íê³â ç³
ñêàðãàìè, çà òèæäåíü ¿õ íàá³ãàº äî 100. Òà-
êîæ ïîñêàðæèòèñÿ ìîæíà ö³ëîäîáîâî äî
Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì çà òåëåôî-
íîì 0-51. “Êîæåí âèïàäîê áóäå äåòàëüíî
âèâ÷åíî, à âèííèõ — ïîêàðàíî”,— çàóâà-
æèëà äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà Îëåíà Ïîë³-
ùóê. Âîíà äîäàëà, ùî ðåçóëüòàòîì ïåðåâ³-
ðîê ñòàëî çâ³ëüíåííÿ 34 ïðàö³âíèê³â, ùå 33
ïîêàðàëè äîãàíàìè òà ïîçáàâëåííÿì ïðå-
ì³¿. Â³äíåäàâíà “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” òà-
êîæ ïî÷àâ çàïðîøóâàòè íà ðîáîòó ïàðêó-
âàëüíèê³â æ³íîê. Öå ïîÿñíþþòü òèì, ùî
ïðåäñòàâíèö³ ñëàáêî¿ ñòàò³ â³äïîâ³äàëüí³ø³,
êóëüòóðí³, ââ³÷ëèâ³ òà ö³íóþòü ñâîº ì³ñöå
ðîáîòè, òîìó ìåíø ñõèëüí³ äî çëîâæèâàíü.
Íàðàç³ íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðàöþº 3 æ³íêè

Äîðîãè 
îáëàäíàþòü 
ºâðîáàð’ºðàìè

Âñòàíîâèòè íà äîðîãàõ òà âóëèöÿõ ñòî-
ëèö³ ìîäåðí³çîâàí³ ðîçïîä³ëü÷³ çàõèñí³
áàð’ºðí³ îãîðîæ³ ðîçïîðÿäèâñÿ ìåð Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, íà-
ñòóïíîãî ðîêó òàê³ áàð’ºðè ç’ÿâëÿòüñÿ íà
Íàáåðåæíîìó øîñå, âóëèöÿõ Î. Òåë³ãè,
Áðàòèñëàâñüê³é ³ ×åðâîíîçîðÿíîìó ïðîñ-
ïåêò³. Äî 2012-ãî ¿õ âñòàíîâëÿòü íà Ãîñòî-
ìåëüñüêîìó øîñå, ïðîñïåêòàõ Àêàäåì³êà
Ïàëëàä³íà, Áàæàíà òà Áðîâàðñüêîìó. “Ðîç-
ì³òÿòü” äîðîãó òàêîæ íà Äí³ïðîâñüêîìó
óçâîç³ òà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè

Àíîíñ
У п’ятницю на сайті азети “Хрещати ” від-

б деться інтернет- онференція з народним де-
п татом У раїни, се ретарем Комітет з питань
правової політи и, членом правління ВМГО “Со-
юз молоді ре іонів У раїни” Оленою Л аш. З -
стріч розпочнеться об 11-й одині. Свої запи-
тання до остя ви та ож можете поставити, по-
передньо завітавши за веб-адресою:
http://kreschatic. kiev. ua/chat/.

Îñòàííº êîìóíàëüíå 
ïîïåðåäæåííÿ

ДАІ поповнить бюджет
Ùå äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó äî

ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³ íàä³éäóòü äîäàòêîâ³
êîøòè. Ó÷îðà áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿â-
ðàäè ñõâàëèëà ïðîåêò çì³í äî îñíîâíî-
ãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòà 2008 ðîêó,
ÿê³ âðàõóþòü íàäõîäæåííÿ â³ä øòðàô³â
ÄÀ². “Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ÷èõ çì³í
ùîäî áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, ïî÷à-
ëè ä³ÿòè íîâ³ øòðàôè. ×àñòèíà öèõ ãðî-
øåé íàä³éäå äî ì³ñüêîãî áþäæåòó, ³ ìè
ìàºìî â³äîáðàçèòè ö³ íàäõîäæåííÿ”,—
ïîÿñíèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ ô³íàíñ³â Â³êòîð Ïàäàëêà. Äî ì³ñ-
öåâèõ áþäæåò³â ïåðåðàõîâóâàòèìóòü 50
â³äñîòê³â â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè øòðàô³â.
Ïðè÷îìó âàæëèâî, äå çàðåºñòðîâàíèé
ïîðóøíèê, àäæå àäì³í³ñòðàòèâí³ øòðà-
ôè ñïëà÷óþòü çà ì³ñöåì “ïðîïèñêè”.
Íàãàäàºìî, øòðàôè çà ïîðóøåííÿ ïðà-
âèë äîðîæíüîãî ðóõó ç 17 ëèñòîïàäà
çðîñëè ìàéæå óäåñÿòåðî. Ëèøå çà ïåð-
øèé äåíü ÄÀ² “íàçáèðàëà” ¿õ íà ïîíàä
1 ìëí ãðí, õî÷à ³íñïåêòîðè â ïåðåâàæ-
í³é á³ëüøîñò³ íàìàãàëèñÿ îá³éòèñÿ ðîç-
’ÿñíþâàëüíîþ ðîáîòîþ ³ ïîïåðåäæåí-
íÿìè. Ïðîãíîçóâàòè, ñê³ëüêè äîäàòêî-

âèõ ãðîøåé íàä³éäå çà íîâîþ ñòàòòåþ äî
ñòîëè÷íîãî áþäæåòó, ôàõ³âö³ öüîãî
óïðàâë³ííÿ íå áåðóòüñÿ. Êàæóòü, ùî âñå
çàëåæàòèìå â³ä äèñöèïë³íîâàíîñò³ ñòî-
ëè÷íèõ âîä³¿â.

Ком нальни ам
дозволять підзаробити

Îáì³ðêîâóâàëè ÷ëåíè áþäæåòíî¿ êî-
ì³ñ³¿, ÷è ìîæíà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-
ñòâàì çàðîáëÿòè á³ëüøå. Ä³þ÷³ íîðìè
ïåðåäáà÷àþòü, ùî ñóá’ºêòè, ÿêèõ ïðàê-
òè÷íî ñòîâ³äñîòêîâî ô³íàíñóþòü ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó, íå ìîæóòü ìàòè ð³âåíü
ðåíòàáåëüíîñò³ âèùèé â³ä 10 â³äñîòê³â.
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ô³íàíñ³â ïðîïîíóº
ï³äâèùèòè äîçâîëåíèé ð³âåíü ðåíòà-
áåëüíîñò³, ÿêùî ï³äïðèºìñòâî çàðîáëÿº
íå çà ðàõóíîê ì³ñòà, à âèêîíóþ÷è äî-
äàòêîâ³ ðîáîòè çà îêðåìèìè äîãîâîðà-
ìè. Á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â ñõèëüí³ ðîçö³-
íþâàòè äîäàòêîâ³ ðîáîòè êîìóíàëüíè-
ê³â ÿê íàìàãàííÿ ÿêîñü ïðîòðèìàòèñÿ 
â óìîâàõ êðèçè

Êè¿â îáì³íÿºòüñÿ 
äîñâ³äîì 
³ç Áðþññåëåì

Øòðàôíèé áþäæåò
Ïîëîâèíó ñóìè â³ä àäì³íïîêàðàíü ÄÀ² â³ääàñòü ì³ñòó

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора бюджетна омісія внесла зміни до основно о фінансово о
до мента нинішньо о ро , врахов ючи надходження додат ових
оштів. Половина від штрафів столичних пор шни ів правил дорож-
ньо о р х "перепаде" міст . Дис т вали деп тати та ож про те,
чи мож ть ом нальні підприємства, я і фінанс ють з місь о о бю-
джет , мати висо і приб т и.

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Мери більш ніж соро а міст
У раїни вима атим ть від Кабмі-
н та Верховної Ради вжити не-
від ладних заходів, аби ни н -
ти повно о рах сфери житло-
во- ом нально о осподарства.
Попередні пропозиції вони ви-
словили на вчорашній нараді
мерів, я а відб лася КМДА на
запрошення Леоніда Черновець-
о о. Серед вимо — хвалення
Житлово о оде с , затвер-
дження процед ри визначення
тарифів, за ладення оштів на
вирішення е стрених випад ів
сфері ЖКГ. Місь і олови заяви-
ли, що не доп стять ом наль-
но о олапс і отові всіма си-
лами відстоювати інтереси своїх
ромад.

Ó÷îðà â ÊÌÄÀ â³äáóëàñÿ íàðàäà ì³ñü-
êèõ ãîë³â. Íà çàïðîøåííÿ Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî ïðè¿õàëî ìàéæå 40 éîãî êî-
ëåã ³ç ð³çíèõ ì³ñò Óêðà¿íè. “Öÿ çóñòð³÷ àá-
ñîëþòíà íåïîë³òè÷íà. Ìè ç³áðàëèñÿ, àáè
îáãîâîðèòè äîâîë³ íåïðîñòó ñèòóàö³þ â
ÆÊÃ ³ òå, ÿê â óìîâàõ óðÿäîâî¿ êðèçè
íàì âèêîíóâàòè çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä âè-
áîðöÿìè”,— ñêàçàâ ìåð Êèºâà. Â³í çà-
çíà÷èâ, ùî ïîïðè ïðîáëåìè, ñòîëèöÿ
âïåâíåíî ðóõàºòüñÿ âïåðåä.

“Ó öüîìó ðîö³ ìè çá³ëüøèëè áþäæåò
ì³ñòà âï’ÿòåðî, â íàñòóïíîìó â³í ñÿãíå
ïðèáëèçíî 10 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â”,— äîäàâ
â³í. Çà éîãî ñëîâàìè, ëèøå åâàêóàö³ÿ àâ-
òîìîá³ë³â “íåõîðîøèõ” âîä³¿â äàº ùîäíÿ
ìàéæå ì³ëüéîí ãðèâåíü. Êð³ì åêîíîì³÷-
íèõ êðîê³â, ïàí ×åðíîâåöüêèé çàêëèêàâ
áîðîòèñÿ òàêîæ ç ïðîñòèòóö³ºþ, íåçàêîí-
íèì ãðàëüíèì á³çíåñîì òà ³íøèìè íåãà-
òèâíèìè ÿâèùàìè, ùî ëèøå øêîäÿòü
ìåøêàíöÿì. “Àëå º ïèòàííÿ, ÿê³ íå ìîæ-
íà âèð³øèòè íà ì³ñöåâîìó ð³âí³. Ïîòð³á-
í³ ïåâí³ çàêîíè, à ¿õ í³õòî íå õî÷å. Ìè
ðàçîì ìàºìî äîìàãàòèñÿ ¿õíüîãî óõâàëåí-
íÿ. ² çàðàäè öüîãî ÿ ãîòîâèé ðàçîì ³ç 500
òèñÿ÷àìè êèÿí âèõîäèòè ³ âèìàãàòè â³ä
òèõ, õòî ìàº öå ðîáèòè, ïðàöþâàòè íà êî-

ðèñòü íàðîäó”,— ïîîá³öÿâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé.

Ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïåðøî÷åðãîâèõ ïî-
òð³áíèõ çàõîä³â, àáè ÆÊÃ íå ñï³òêàâ êî-
ëàïñ, îçâó÷èâ ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè, ùî
ì³ñÿöü âèâ÷àëà ö³ ïèòàííÿ, äåïóòàò Êè-
¿âðàäè Þð³é Áîíäàð. “Ïåðø çà âñå ïî-
òð³áíî óõâàëèòè Æèòëîâèé êîäåêñ. Ïðî
öþ ïîòðåáó ãîâîðÿòü óæå 12 ðîê³â”,— çà-
çíà÷èâ â³í. ²íøå âàæëèâå ïèòàííÿ — ïå-
ðåãëÿä òàðèô³â íà ïîñëóãè ÆÊÃ.

Çà ñëîâàìè Þð³ÿ Áîíäàðÿ, íàéá³ëüøà
ñêëàäîâà òàðèôó — âàðò³ñòü åíåðãîíîñ³¿â,
ÿêà çðîñòàº ìàéæå ùîì³ñÿöÿ, à ùîá çì³-
íèòè òàðèô, ïîòð³áíî äî ï³âðîêó. Â³äòàê
ïðîïîíóþòü, ùîá â ðàç³ çäîðîæ÷àííÿ
åíåðãîíîñ³¿â á³ëüø í³æ íà 3 —10 % òàðè-
ôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè çì³íþâàëèñÿ
àâòîìàòè÷íî. Çàòâåðäæóâàòè îñòàíí³ ìàº
íîâîñòâîðåíà íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ ÆÊÃ.

Ðîçðîáíèêè ïðîïîíóþòü òàêîæ ïîëåã-
øèòè ïðîöåäóðó ñòâîðåííÿ Îá’ºäíàííÿ
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèí-
ê³â. Ïðîñÿòü íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ïå-
ðåäáà÷èòè ìåõàí³çì ñòÿãíåííÿ áîðã³â ³ç

íåïëàòíèê³â çà ñïîæèò³ êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè. Êàæóòü, ùî òðåáà ââåñòè øòðàôè
òà ïåíþ çà ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòåæ³â.

Ó÷àñíèêè íàðàäè ïðîñÿòü òàêîæ ó äåð-
æàâíîìó áþäæåò³ çàêëàñòè êîøòè íà âè-
ð³øåííÿ åêñòðåíèõ ñèòóàö³é â ÆÊÃ ³ íà
ïîãàøåííÿ çáèòê³â êîìóíàëüíèê³â. Ïå-
ðåë³ê öèõ òà ³íøèõ ïðîïîçèö³é íàðàç³ ðî-
áî÷èé. Ç ê³íöåâèì âàð³àíòîì ïðîïîçèö³é
âîíè çâåðíóòüñÿ äî Ïðåçèäåíòà, Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè òà Êàáì³íó.

Î÷³ëüíèêè ì³ñò ãîòîâ³ äî àêòèâíî¿
ñï³ëüíî¿ ïðàö³. “ß âäÿ÷íèé Ëåîí³äó ×åð-
íîâåöüêîìó, ùî â³í íàìàãàºòüñÿ ùîñü
çì³íèòè. ß ïðàöþþ ç 1994 ðîêó ³ öå âïåð-
øå, êîëè ì³ñüêèõ ãîë³â íå çì³ã ç³áðàòè
Ïðåçèäåíò, íå âèñëóõàâ Êàáì³í. ßêùî
ìè íå çãóðòóºìîñÿ, öå áóäå ïîâíà äåìî-
ðàë³çàö³ÿ. Æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàð-
ñòâî ðîçâàëèòüñÿ, à â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà öå
“ïîêëàäóòü” íà íàñ. Òîìó ìè çîáîâ’ÿçà-
í³ âèìàãàòè çì³í, â³äñòîþâàòè ³íòåðåñè
íàøèõ ãðîìàä, ³íàêøå íàì íåìà ÷îãî ðî-
áèòè íà íàøèõ ïîñàäàõ”,— çàïåâíèâ ìåð
Ôàñòîâà Âîëîäèìèð Òèìîô³ºâ

Ì³ñüê³ ãîëîâè íà ÷îë³ ç Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì 
íå äîïóñòÿòü ðîçâàëó ÆÊÃ óðÿäîì

Столичний олова Леонід Черновець ий зар чився підтрим ою мерів більше 40 міст У раїни
подоланні ризи в сфері ЖКГ
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Àíàòîë³é ÃÎËÓÁ×ÅÍÊÎ:

“Ïîòð³áíî ïðèçóïèíèòè 
ïîïóë³ñòñüê³ ð³øåííÿ”
Серед найефе тивніших
шляхів подолання е оно-
мічної ризи ерівництво
столичної адміністрації
вбачає в наповненні місь-
о о бюджет з додат о-
вих джерел. Віднедавна в
столиці створено спеці-
альний штаб, я ий перей-
мається розв’язанням цієї
проблеми, опрацьов є
місь анти ризов про-
рам . У мерії запевня-
ють, що попри тр днощі,
в Києві не збираються за-
морож вати б дівництво
соціальних об’є тів, на-
самперед Подільсь о-
Вос ресенсь о о мостово-
о переход та метропо-
літен . Про це "Хрещати-
" розповів перший за-

ст пни олови КМДА
Анатолій Гол бчен о.

— Àíàòîë³þ Êîñòÿíòèíîâè÷ó,
÷åðåç âïëèâ ñâ³òîâî¿ åêîíîì³÷íî¿
êðèçè íà Óêðà¿íó, ÿê³ çàõîäè çáè-
ðàþòüñÿ çàïðîâàäèòè â ñòîëèö³ âæå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì?

— Äëÿ íàñ íàéãîëîâí³øèìè àí-
òèêðèçîâèìè çàõîäàìè º ïîøóê
äîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü äî áþ-
äæåòó. Â³ä öüîãî íàïðÿìó çàëå-
æèòü äîáðîáóò êèÿí. Îòæå, áóäå
éîãî âèêîíàííÿ — áóäóòü ïåâí³
ïëàíêè äëÿ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ
æèòòÿ ëþäåé. Ìîæíà ãîâîðèòè
ïðî ùî çàâãîäíî: ïðî íàéá³ëüø³
äîñÿãíåííÿ, ÿê³ íàâ³òü í³õòî íå
î÷³êóâàâ. Àëå ÿêùî â³ä öèõ äîñÿã-
íåíü ïåðåñ³÷íîìó êèÿíèíîâ³ íå
ñòàëî æèòè ëåãøå, òîáòî, â³í íå
îòðèìàâ á³ëüøó çàðïëàòó, ó íüî-
ãî íå çðîñëà ê³ëüê³ñòü ð³çíîìà-
í³òíèõ ïîñëóã, íå ç’ÿâèëèñÿ ìîæ-
ëèâîñò³ æèòè â êðàùîìó ïîìåø-
êàíí³, òî äëÿ íüîãî êðèçà ³ñíóâà-
òèìå çàâæäè. Íàâ³òü, êîëè ¿¿ íå
áóäå. À ìè òèì ÷àñîì çâ³òóâàòè-
ìåìî ïðî äîñÿãíåííÿ. Ïåðåêîíà-
íèé, ùî ìåøêàíö³ ñòîëèö³ íå â³ä-
÷óþòü êðèçè, êîëè ïåðåðàõîâàíå
ìíîþ íå ïîë³ïøóâàòèìåòüñÿ äëÿ
íèõ ùîäíÿ ÷è ùîì³ñÿöÿ. Ïëàí-
êó äëÿ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ
óìîâ äàº ñàìå áþäæåò, òîìó ñà-
ìå â³ä íüîãî ³ çàëåæèòü, íàñê³ëü-
êè ìè â³ä÷óâàòèìåìî â ñåáå ñâ³-
òîâó êðèçó. Àáî êðèçó, ÿêó ñòâî-
ðèëè â äåðæàâ³.

— ßê³, íà âàøó äóìêó, ìîæëèâ³
äæåðåëà ïîïîâíåííÿ áþäæåòó?

— ×åðåç ñâ³òîâó êðèçó íàø³
äæåðåëà íàäòî îáìåæåí³. Òîìó
íàì ïîòð³áíî çíàéòè íàñàìïåðåä
äîäàòêîâ³ âëèâàííÿ. Öå ìîæå áó-
òè ñòâîðåííÿ òàêèõ óìîâ, çà ÿêèõ
ëþäè ³ç çàäîâîëåííÿì ñïëà÷óâà-
ëè á çà äîäàòêîâ³ ïîñëóãè. Ó íèõ
çàâæäè ìàº áóòè âèá³ð. Íàïðè-
êëàä, ó òîìó æ ÌÂÑ, ÿêùî ðîá-
ëÿòü ïàñïîðò çà ãîäèíó — áåðóòü
îäíó îïëàòó, çà ê³ëüêà äí³â — âæå
³íøó, äåùî ìåíøó. À ïðîòÿãîì
ì³ñÿöÿ âèìàãàþòü òðåòþ ñóìó,
çîâñ³ì ì³çåðíó, ïåðåäáà÷åíó çà-
êîíîì. Òå ñàìå ìàº áóòè ³ â íàñ.
Çà îïåðàòèâí³ñòü ïîòð³áíî ïëàòè-
òè á³ëüøå, àëå íå â êàðìàí òîìó,
õòî îôîðìëÿº ÿê³ñü äîçâîëè, à
÷åðåç êàñó â áþäæåò ì³ñòà. ÆÅÊè
ó íàñ íå ñïðàâëÿþòüñÿ ç ðîáî-

òîþ, òîìó ÿêåñü ³íøå êîìóíàëü-
íå ï³äïðèºìñòâî íàäàñòü ¿ì ÿê³ñ-
í³ ïîñëóãè, àëå âæå çà ³íøèì òà-
ðèôîì. Àëå öå ñòîñóºòüñÿ ô³çè÷-
íèõ îñ³á, ç ÿêèõ áàãàòî íå â³çü-
ìåø. À îñü ùîäî êîìåðö³éíèõ
ñòðóêòóð, íàïðèêëàä, ðåêëàìè, òî
òóò ³íøà ñïðàâà. ¯¿ ðîçì³ùóþòü
ñêð³çü — ³ íà äàõàõ, ³ íà ñò³íàõ,
ïðè÷îìó áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³. Îòðèìàí³ â³ä ðåêëàìè
êîøòè ï³äóòü íà êîðèñòü ëþäåé,
íàâ³òü íà òîé æå áóäèíîê, íà
ÿêîìó ¿¿ ðîçì³ùåíî. Çàâäÿêè äî-
äàòêîâèì íàäõîäæåííÿì ìè
óòåïëèìî ïðèì³ùåííÿ, ïðèâåäå-
ìî éîãî â íîðìàëüíèé âèãëÿä,
â³äðåìîíòóºìî ï³ä’¿çäè. Îäèí òà-
êèé ðåêëàìíèé ùèò ïîâí³ñòþ
îáñëóãîâóâàòèìå áóäèíîê. Íàçâó
ùå îäíó ìóäð³ñòü — íå âàæëèâî,
ñê³ëüêè òè çàðîáëÿºø, âàæëèâî
÷è óì³ºø òè öå âèòðà÷àòè. Òóò
éäåòüñÿ ïðî åêîíîì³þ, ïðî òàê
çâàí³ âèòðàòè, ÿê³ ëåæàòü â ïëî-
ùèí³ âòðàò. Íàïðèêëàä, ìè ïå-
ðåäáà÷àºìî, ùî ó íàñ 20 â³äñîò-
ê³â âîäè âòðà÷àºòüñÿ áåçîïëàòíî.
×è öå íîðìàëüíî, êîëè ç êîæíî-
ãî ë³òðà 200 ãðàì³â âîäè ñïèñó-
þòü? Òà ñàìà ñõåìà ïî òåïëó.
Îòàêèì ìîæå áóòè íàø âêëàä. Ç
îäíîãî áîêó ïðÿìèé, çàâäÿêè

çðîñòàííþ äîõîä³â, à ç ³íøîãî
áîêó — îïîñåðåäêîâàíèé, çàâäÿ-
êè åêîíîì³¿ âèòðàò. Òîìó ìåð
Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äó-
æå ñåðéîçíî ï³äõîäèòü äî ïèòàí-
íÿ. Òîáòî, íàñàìïåðåä, ìàþòü áó-
òè óì³ííÿ âèòðà÷àòè é óì³ííÿ çà-
ðîáëÿòè. Âñå öå ïîòð³áíî äëÿ
çá³ëüøåííÿ áþäæåòó, ÿêèé êîí-
òðîëþº Êè¿âðàäà ³ êîæåí êè-
ÿíèí.

— ×åðåç ñêëàäíó åêîíîì³÷íó ñè-
òóàö³þ ÷è íå äîâåäåòüñÿ îáìåæè-
òè ô³íàíñóâàííÿ âàæëèâèõ îá’ºê-
ò³â ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè? Ñêà-
æ³ìî, áóä³âíèöòâî òîãî æ Ïîä³ëü-
ñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî
ïåðåõîäó, ïðîêëàäàííÿ ìåòðî â íà-
ïðÿìêó Òåðåìê³â ÷è ñïîðóäæåííÿ
ñîö³àëüíîãî æèòëà?

— Çâè÷àéíî, ìîæíà âñå öå îá-
ìåæèòè. Ñüîãîäí³ íà çàñ³äàíí³
Êàáì³íó ïîÿñíþâàòèìó, ÷îìó ìè
íå âèêîíóºìî ïðîãðàìó ðîçâèò-
êó áóä³âíèöòâà ìåòðîïîë³òåíó. ²
íàñ áóäóòü çîáîâ’ÿçóâàòè áóäü-
ùî âèêîíàòè ïðîãðàìó. Îñîáèñ-
òî ÿ ââàæàþ, ùî öå âæå îñòàí-
í³é êðîê, êîëè äîâåäåòüñÿ îáìå-
æèòè ÷è çàìîðîçèòè ô³íàíñóâàí-
íÿ áóä³âíèöòâà ìîñòó ³ ìåòðîïî-
ë³òåíó.

— À ùîäî áóä³âíèöòâà â òàêèõ
ñêëàäíèõ ô³íàíñîâèõ óìîâàõ îá’ºê-
ò³â äî ªâðî-2012?

— Òóò ³íøà ñïðàâà. Âñ³ âîíè ïå-
ðåäáà÷åí³ ïðîãðàìîþ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â. Äóìàþ, ó Âåðõîâí³é Ðà-
ä³ óõâàëÿòü çàêîí, ÿêèé ³ ñòàíå ãî-
ëîâíèì äîêóìåíòîì, çà ÿêèì âè-
ä³ëÿòèìóòü êîøòè. Õ³áà ìè ìîæå-
ìî ç³ðâàòè ïðîâåäåííÿ ôóòáîëü-
íîãî ªâðî ÷åìï³îíàòó? Íàñ íå
çðîçóì³º ªâðîïà ³ ñâ³ò.

— Íå òàê äàâíî ìåð Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ñêàçàâ, ùî íàñïðàâä³
åêîíîì³êà Óêðà¿íè íå íàñò³ëüêè ³í-
òåãðîâàíà â ñâ³òîâó åêîíîì³êó, ùîá
íà íå¿ òàê âïëèâàëà öÿ ãëîáàëüíà
ô³íàíñîâà êðèçà. Òîáòî, òå, ùî ó
íàñ â³äáóâàºòüñÿ, öå çîâñ³ì íå ïðè-
÷èíà ô³íàíñîâî¿ êðèçè. ßê âè ââà-
æàºòå, ÷è º ì³æ öèì ÿêèéñü çâ’ÿ-
çîê?

— Çâ’ÿçîê, áåçóìîâíî, º, àëå â³í
íå íàñò³ëüêè ïðÿìèé. Àáè â³í áóâ
òàêèì, òî ÿ âàñ çàïåâíÿþ, ùî ó
íàñ áè íå óõâàëèëè ð³øåííÿ ùî-
äî çàìîðîæóâàííÿ âêëàä³â ³ çàáî-
ðîíè ô³çè÷íèì îñîáàì ïîâåðòàòè
¿õ. Äå, â ÿê³é ùå äåðæàâ³, òàêå ð³-
øåííÿ óõâàëþâàëè êîëè-íåáóäü?
Ñêàæó, ùî º ïåâí³ ïðèíöèïè, ÿê³
ïîâèíí³ áóòè â ïåðåë³êó òèõ çàõî-

ä³â, ÿê³ óõâàëþþòü ç ìåòîþ âèõî-
äó ç ñèòóàö³¿ â ÿê³é ìè îïèíèëè-
ñÿ. ß íå áóäó íàçèâàòè öå ñâ³òî-
âîþ êðèçîþ. ß á öå íàçâàâ êðè-
çîþ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü íàøèõ
âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á. Ìàºòüñÿ
íà óâàç³ íàñàìïåðåä âèêîíàâ÷î¿
ã³ëêè âëàäè.

Ìè ³ìïîðòóâàëè ïðèáëèçíî íà
30—40 â³äñîòê³â á³ëüøå òîãî, çà
ùî ïîòð³áíî çàïëàòèòè â äîëàðàõ,
í³æ ïðîäàºìî òîãî, çà ùî íàì ïëà-
òÿòü ö³ äîëàðè. Òîáòî, ìè ³ìïîð-
òóâàëè á³ëüøå, à ðîçðàõóâàòèñÿ
íàì í³÷èì, áî äîëàð³â íå çàðîáè-
ëè, í³÷îãî íå ïðîäàëè. Öå íàçè-
âàºòüñÿ äóæå ïðîñòî — òîðãîâèé
áàëàíñ. Òîìó íàì ïîòð³áíî íàñàì-
ïåðåä çð³âíÿòè òîðãîâèé áàëàíñ.
Ïîðàõóâàòè íå òå, ùî íàì ïîòð³á-
íî êóïèòè, à òå, ùî ìè ìîæåìî
ïðîäàòè. À âæå ïîò³ì ïîðàõóâàòè
³ êóïèòè òå, áåç ÷îãî íå îá³éäåìî-
ñÿ. Öå íàçèâàºòüñÿ “êðèòè÷íèé
³ìïîðò”. Ïðè öüîìó ìåíå çâè÷àé-
íî êðèòèêóâàòèìóòü óñ³ ðèíî÷íè-
êè, àäæå ìè âñòóïèëè â ÑÎÒ. Òî-
ìó ñàìå òóäè ïîòð³áíî ¿õàòè ³ äî-
ìîâëÿòèñÿ, ùî ÷åðåç ñêëàäíó ñè-
òóàö³þ ìè íà ïåâíèé ÷àñ, íàïðè-
êëàä, íà ð³ê, ââîäèìî â ñåáå êðè-
òè÷íèé ³ìïîðò. ² òîä³ âæå áàíàíè
íå êóïóâàòèìåìî, à ãàç, íàôòó, áî
öüîãî íàì íàéá³ëüøå íå âèñòà÷àº.

Ââàæàþ, ùî â öåé ÷àñ ïîòð³á-
íî ïðèçóïèíèòè ïîïóë³ñòñüê³ ð³-
øåííÿ ç âèïëàò ð³çíîãî ðîäó äî-
õîä³â. Öå äóæå áîëþ÷å, àëå ïî-
òð³áíî. ² ìîæíà ïîêè ùî çà÷åêà-
òè ç âèïëàòîþ òèñÿ÷³ ãðèâåíü ïî
âêëàäàì. Àáî õî÷à á âèð³øèòè ïè-
òàííÿ, ùîá áîðãè ç æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã ïîãàñèòè çà ðà-
õóíîê öèõ ãðîøåé. ª äóæå áàãà-
òî òàêèõ ïðîïîçèö³é, âîíè æîðñò-
ê³, íå ïîïóë³ñòñüê³, ïðîòèð³÷àòü
ëåãêîìó ³ì³äæó íà êîðîòêèé òåð-
ì³í. Âîíè ðîçðàõîâàí³ íà ïîâàãó
çà ðàõóíîê ïîë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿,
âèõîäó ç êðèçè ³ ïîêðàùåííÿ
æèòòÿ ëþäåé.

— ×è áóäå ñòâîðåíî ì³ñüêó àí-
òèêðèçîâó ïðîãðàìó?

— Òàê, ñàìå íàä öèì ìè íèí³
ÿêðàç ³ ïðàöþºìî. Çàâäÿêè àíòè-
êðèçîâîìó øòàáó ðîçãëÿäàòèìåìî
ïîòî÷í³ ïèòàííÿ. À Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé çàéìàºòüñÿ ïåðñïåêòèâíèìè
ïëàíàìè ç íàïîâíåííÿ áþäæåòó.
Â³í íàäàº öüîìó âåëèêå çíà÷åííÿ.
Ìàéæå ùîäíÿ ïðîâîäèòü íàðàäè
ó áëîêàõ îêðåìî. Âñ³ì äàº çàâäàí-
íÿ, à ìè íàä öèì ïðàöþºìî.

— ×è ìîæåòå ñïðîãíîçóâàòè ñè-
òóàö³þ, ñê³ëüêè ùå òðèâàòèìå ó
äåðæàâ³ é ñâ³ò³ òàêà ô³íàíñîâà íå-
ñòàá³ëüí³ñòü?

— ßê ìîæíà ùîñü ñïðîãíîçóâà-
òè â òàê³é ñèòóàö³¿, êîëè â íàñ
Âåðõîâíà Ðàäà íå ïðàöþº, óðÿä
âåñü ÷àñ ó ñòâîðåíí³ êîàë³ö³¿, à íå
â ãîñïîäàðñüêèõ ïèòàííÿõ. Ïîë³-
òè÷í³ ñèëè â çàâîþâàíí³ øâèäêî-
ãî ³ ëåãêîãî ïîïóë³çìó. Áî âñ³ ðî-
çóì³þòü, ùî äåðæàâîþ çàéìàòèñÿ
âàæêî, ³ öÿ ñïðàâà íåâäÿ÷íà. Òî-
ìó íåþ çàéìàþòüñÿ ò³, õòî ëþáèòü
ñâîþ ðîáîòó. Îñîáèñòî ÿ ðîáëþ
öå, õî÷à é çíàþ, ùî áóäó áèòèé,
ÿêùî íå çà îäíå, òàê çà äðóãå ÷è
òðåòº. Ëþäåé îö³íþþòü çà ñïðà-
âàìè âæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ùîñü êîí-
êðåòíî çðîáëåíî

Розмовляв Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”
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Ö³íè íà âñ³ âèäè ïàëüíîãî â ðîçäð³áíî-
ìó ñåãìåíò³ óêðà¿íñüêîãî ðèíêó çà ïåð³îä
ç 2 äî 9 ãðóäíÿ çíèçèëèñÿ íà 10—12 êîï³-
éîê íà ë³òð³. Òàê³ äàí³ â÷îðà îïðèëþäíè-
ëà êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ UPECO. Çà ¿¿
äàíèìè, ö³íà áåíçèíó ìàðêè À-76/80 çà öåé
ïåð³îä çíèçèëàñÿ íà 2,8 % (íà 12 êîï.) —
äî 4,12 ãðí/ë, áåíçèíó À-92 — íà 2,2 % (íà
10 êîï.), äî 4,43 ãðí/ë, áåíçèíó À-95 — íà
2,1 % (íà 10 êîï.), äî 4,63 ãðí/ë, äèçåëü-
íîãî ïàëüíîãî — íà 2,1 % (íà 11 êîï.), äî
5,13 ãðí/ë. Ïðè öüîìó ñåðåäíÿ ö³íà ó âå-
ëèêîîïòîâîìó ñåãìåíò³ ðèíêó: áåíçèíó À-
76/80 çíèçèëàñÿ íà 5,6 % (íà 222 ãðí) —
äî 3759 ãðí çà òîííó, À-92 — íà 8,8 % (íà
411 ãðí), äî 4248 ãðí çà òîííó, À-95 — íà
7,3 % (íà 346 ãðí), äî 4380 ãðí çà òîííó.
Ö³íà íà äèçåëüíå ïàëüíå çá³ëüøèëàñÿ íà
7,5 % (íà 386 ãðí), äî 4760 ãðí/ë

Ì³ñüê³ 
ïîäàòê³âö³ 
çá³ëüøóþòü
â³äðàõóâàííÿ

Ó ñ³÷í³ — ëèñòîïàä³ 2008 ðîêó ïîäàòêè,
çáîðè, ³íø³ îáîâ’ÿçêîâ³ ïëàòåæ³, ùî êîí-
òðîëþº ÄÏÀ ó Êèºâ³, íàä³éøëè äî Çâåäå-
íîãî áþäæåòó Óêðà¿íè. Ïëàòíèêè ïîäàò-
ê³â ñòîëèö³ ñïëàòèëè 47 ì³ëüÿðä³â 548 ì³ëü-
éîí³â 702 òèñÿ÷³ ãðèâåíü ïîäàòê³â ³ çáîð³â,
ùî íà 35,1 % ïåðåâèùóº â³äïîâ³äíèé ïî-
êàçíèê ìèíóëîãî ðîêó. Áþäæåò äîäàòêîâî
îäåðæàâ 12 ì³ëüÿðä³â 358 ì³ëüéîí³â 773 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü. Äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó
Óêðà¿íè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ñïëà÷åíî 36
ì³ëüÿðä³â 356 ì³ëüéîí³â 974 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Ïðèð³ñò äî ïîêàçíèê³â ìèíóëîãî ðîêó ñòà-
íîâèòü 33,0 %, àáî 9 ì³ëüÿðä³â 23 ì³ëüéî-
íè 931 òèñÿ÷ó ãðèâåíü. Ó ðîçð³ç³ îñíîâíèõ
ïîäàòê³â çðîñòàííÿ äîñÿãíóòî çàâäÿêè: ïî-
äàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ — íà 33,4
% (áþäæåò äîäàòêîâî îòðèìàâ 3 ì³ëüÿðäè
18 ì³ëüéîí³â 182 òèñÿ÷³ ãðèâåíü), ïîäàòêó
íà äîäàíó âàðò³ñòü ³ç âèðîáëåíèõ â Óêðà-
¿í³ òîâàð³â — íà 35,5 % (+ 4 ì³ëüÿðäè 701
ì³ëüéîí 477 òèñÿ÷ ãðèâåíü), àêöèçíîìó
çáîðó ç âèðîáëåíèõ â Óêðà¿í³ òîâàð³â — íà
34,2% (+ 319 ì³ëüéîí³â 482 òèñÿ÷³ ãðèâåíü).
Äî áþäæåòó Êèºâà â ñ³÷í³ — ëèñòîïàä³ 2008
ðîêó ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ñïëà÷åíî 11
ì³ëüÿðä³â 191 ì³ëüéîí 727 òèñÿ÷ ãðèâåíü,
çáîð³â òà îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, ùî íà 
42,4 %, àáî íà 3 ì³ëüÿðäè 334 ì³ëüéîíè
840 òèñÿ÷ ãðèâåíü á³ëüøå, í³æ çà â³äïî-
â³äíèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó

ÍÁÓ âèéäå
íà ì³æáàíê

Ñüîãîäí³ Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè
ïðîäàâàòèìå äîëàðè íà ì³æáàíê³âñüêîìó
âàëþòíîìó ðèíêó íà àóêö³îí³. Ïðî öå
éäåòüñÿ ó ïîøèðåíîìó â÷îðà ëèñò³ ÍÁÓ
¹ 13-117/5750-17404 â³ä 9 ãðóäíÿ, íà ÿêèé
ïîñèëàþòüñÿ ó÷àñíèêè ðèíêó. ßê âêàçóº-
òüñÿ ó íüîìó, áàíêè, ÿê³ ïëàíóþòü âçÿòè
ó÷àñòü ñüîãîäí³ â àóêö³îí³, áóëè çîáîâ’ÿçà-
í³ äî 18.30 9 ãðóäíÿ ïåðåðàõóâàòè 100 %
êîøò³â ó ãðèâíÿõ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçðà-
õóíê³â ùîäî êóï³âë³ ³íâàëþòè ó ÍÁÓ. Ñüî-
ãîäí³ æ äî 14.00 áàíêè çîáîâ’ÿçàí³ ïîäàòè
â ÍÁÓ çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìíîãî êîì-
ïëåêñó “Ñèñòåìà ï³äòâåðäæåííÿ óãîä íà
ì³æáàíêó” çàÿâêè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³. Ó
òîé æå ÷àñ, áàæàíèé êóðñ êóï³âë³ ³íâàëþ-
òè áàíê ïîâèíåí âêàçóâàòè ç òî÷í³ñòþ äî
äâîõ çíàê³â ï³ñëÿ êîìè. Ì³í³ìàëüíà ñóìà
çàÿâêè — $ 1 ìëí

Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”
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Áåíçèí 
äåøåâøàº

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

З почат нинішньо о ро порт-
фель проблемних редитів ра-
їнсь их бан ів, за даними Націо-
нально о бан У раїни, зріс
майже на 50 % і становив 2 %
від редитних портфелів. Тобто,
майже 12 млрд рн. Одна , за
словами е спертів, за альна с -
ма редитних неповернень же
ся н ла 30 млрд рн. Утім, це
лише офіційна статисти а, ос-
іль и бан и мож ть прихов ва-
ти реальні обся и забор овано-
сті лієнтів. Через риз забор-
ованість найближчим часом
зросте ще в межах 10 %. Своєю
чер ою представни и бюро ре-
дитних історій зазначають, що
сит ацію вдасться в ам вати
і забор ованість лієнтів бан ів
із часом падатиме.

Проблемні редити
зростають

Çà äàíèìè ÍÁÓ, ç ïî÷àòêó ðîêó äî 2 %
çðîñëè ïðîáëåìí³ êðåäèòè â³ò÷èçíÿíèõ
áàíê³â — ç 6,3 äî 12 ìëðä ãðí. Íàéñòð³ì-
ê³øå çðîñëà ïðîáëåìíà çàáîðãîâàíîñò³ â
ñåêòîð³ ñïîæèâ÷îãî êðåäèòóâàííÿ. À öå,
ôàêòè÷íî, îçíà÷àº, ùî ê³ëüê³ñòü ãðîìà-
äÿí, ÿê³ íå ïîâåðòàþòü ïîçè÷åí³ â áàí-
êàõ êîøòè, çðîñòàº.

Îáòÿæèëè æèòòÿ áàíêàì ³ íàñë³äêè
ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè, ÷åðåç ùî
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü êèÿí âòðàòèëà ðîáîòó ³
âæå íå çìîæå ïîãàñèòè ïîçè÷åí³ êîø-
òè. Öå ñâîºþ ÷åðãîþ âäàðèòü ïî áàíê³â-
ñüê³é ñòàá³ëüíîñò³, àäæå êðèòè÷íèé ð³-
âåíü çàáîðãîâàíîñò³ íå ìîæå ïåðåâèùó-
âàòè 30 % ïîðòôåëÿ áàíêó.

Çà ñëîâàìè åêñïåðò³â, çàãàëüíà ïðîá-
ëåìíà çàáîðãîâàí³ñòü ãðîìàäÿí ñòàíî-
âèòü äî 20 % êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ óêðà-
¿íñüêèõ áàíê³â. À ëèøå çà îñòàíí³ ì³ñÿ-
ö³ âîíà çðîñëà íà 10 %. ², çà îêðåìèìè
ï³äðàõóíêàìè, âæå ñòàíîâèòü ïîíàä 
20 ìëðä ãðí. À îñê³ëüêè ÷àñòêà Êèºâà
ñòàíîâèòü íå ìåíøå 50 % â³ä óñüîãî çà-
ãàëüíîãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ êðà¿íè,
òî êèÿíè âæå çàáîðãóâàëè áàíêàì â³ä 
6 äî 10 ìëðä ãðí.

Îäíàê, çà ³íôîðìàö³ºþ äæåðåë, ùî
íàáëèæåí³ äî áàíê³âñüêèõ ê³ë, ðåàëüíèé
ð³âåíü ïðîáëåìíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ñòà-
íîâèòü íå á³ëüøå 10 % â³ä áàíê³âñüêî-
ãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ. Õî÷à, çà ¿õí³-
ìè ñëîâàìè, íàðàç³ é ñïðàâä³ ïðîáëåì-
íà çàáîðãîâàí³ñòü ëèøå çðîñòàº.

Öå îïîñåðåäêîâàíî ï³äòâåðäèëè é åêñ-
ïåðòè ì³æíàðîäíîãî ðåéòèíãîâîãî
àãåíòñòâà Standart&Poor’s, ÿê³ îïðèëþä-
íèëè ðåçóëüòàòè íåùîäàâíüîãî äîñë³-
äæåííÿ, ùî ô³íàíñîâèé ñåêòîð Óêðà¿íè
çíàõîäèòüñÿ íà îñòàííüîìó ì³ñö³ ñåðåä
êðà¿í ªâðîïè òà ÑÍÄ, ÿê³ ðîçâèâàþòü-
ñÿ, çà ÿê³ñòþ êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ. Çà
¿õí³ìè ðîçðàõóíêàìè, ïîêàçíèê ïîòåí-
ö³éíî ïðîáëåìíèõ àêòèâ³â â³ò÷èçíÿíèõ
áàíê³â ñòàíîâèòü 75 %.

Уряд паніці
Îäíàê, ïîïðè “îïòèì³ñòè÷í³” ïîêàç-

íèêè çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä áàíêàìè, ïðî
ùî îô³ö³éíî ïîâ³äîìëÿº ÍÁÓ, óðÿäîâ-
ö³â íå íà æàðò òóðáóº ñèòóàö³ÿ äîâêîëà
ïðîáëåìíèõ êðåäèò³â. Çîêðåìà â÷îðà

Ì³í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â ïîøèðèëî çàÿâó
ïðî óêëàäàííÿ Ìåìîðàíäóìó ì³æ Ì³í-
ô³íîì, ÍÁÓ òà êîìåðö³éíèìè áàíêàìè
ïðî ñï³ëüí³ óçãîäæåí³ ä³¿ ùîäî âðåãóëþ-
âàííÿ ñèòóàö³¿ ç ïðîáëåìíèìè êðåäèòà-
ìè ÿê ô³çè÷íèõ, òàê ³ þðèäè÷íèõ îñ³á.

Òàê, óðÿäîâö³ ïðîïîíóþòü íàäàííÿ
ìîæëèâîñò³ ïîçè÷àëüíèêó ïîãàøàòè “âà-
ëþòíèé” êðåäèò çà îô³ö³éíèì êóðñîì
ÍÁÓ, âñòàíîâëåíèì íà ìîìåíò îäåðæàí-
íÿ ïîçèêè. Òàêîæ óðÿäîâö³ ïðîïîíóþòü
â³äñòðî÷êó ñïëàòè çà âàëþòíèìè êðåäè-
òàìè òà çíèæåííÿ ¿õí³õ ñòàâîê ó ðàç³,
ÿêùî ïîçè÷àëüíèê äîñòðîêîâî ïîãàñèòü
÷àñòèíó êðåäèòó.

Óò³ì, òàê³ ³í³ö³àòèâè çàëèøàòüñÿ âñå
îäíî íà ïàïåð³. Àäæå, ïî-ïåðøå, Ì³í-
ô³í ïðîïèñóº ìîæëèâ³ñòü òàêèõ çì³í çà
çãîäè ÿê ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé áåðå êðå-
äèò, òàê ³ áàíêó. Îñòàííüîìó íåâèã³äí³
òàê³ óìîâè. ² áîðîòèñÿ ç ïðîáëåìíîþ
çàáîðãîâàí³ñòþ áàíêè íå çáèðàþòüñÿ,
àäæå ó ðåàëüíèõ ñòàâêàõ çà ñïîæèâ÷è-
ìè êðåäèòàìè (÷àñîì âîíè ñÿãàþòü ³ 
80 %) âæå çàêëàäåí³ âñ³ ðèçèêè â³ä íå-
ïîâåðíåíü. Òîìó äîáðîñîâ³ñí³ êë³ºíòè
áàíê³â, ùî ñïëà÷óþòü ÷åñíî çà ñâîþ ïî-
çèêó, îïëà÷óþòü òàêîæ áàíêó ãðîø³, ÿê³
çàáîðãóâàëè íå÷åñí³ êë³ºíòè.

À ïî-äðóãå, Ìåìîðàíäóì íîñèòèìå
ëèøå äåêëàðàòèâíèé õàðàêòåð, áî éîãî
íîðìè íå âèêîíóâàòèìóòü áàíêè. Äî òî-
ãî æ ëèøå ÷àñòèíà áàíê³â ï³äå íà éîãî
ï³äïèñàííÿ — îêðåì³ áàíêè ç ïåðøî¿ òà
äðóãî¿ äåñÿòêè çà îáñÿãîì êàï³òàëó,
ââàæàþòü ñàì³ áàíê³ðè.

По ана історія иян
Ïðîáëåìó ç çàáîðãîâàí³ñòþ ãðîìàäÿí

ïåðåä áàíêàìè ìîæóòü ðîçâ’ÿçàòè, ââà-
æàþòü ïðåäñòàâíèêè áþðî êðåäèòíèõ ³ñ-
òîð³é, ÿê³ ñï³âïðàöþþòü ³ç áàíêàìè òà
â³äñòåæóþòü ïëàòîñïðîìîæí³ñòü íàñå-
ëåííÿ. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” äè-
ðåêòîð ³ç ðîçâèòêó á³çíåñó Ì³æíàðîä-
íîãî áþðî êðåäèòíèõ ³ñòîð³é Îëåã Êàëü-
÷åíêî, ÷åðåç íàñë³äêè ñâ³òîâî¿ ô³íàíñî-
â¿ êðèçè äëÿ Óêðà¿íè áàíêè âñå ÷àñò³øå
çâåðòàòèìóòüñÿ äî òàêèõ ñòðóêòóð äëÿ
â³äñ³þâàííÿ íåïëàòîñïðîìîæíèõ êë³ºí-
ò³â. “Ìîæëèâî, íà ïåâíîìó åòàï³ ðîçâèò-
êó ô³íàíñîâîãî ðèíêó, ñêàæ³ìî, â ìè-
íóë³ ðîêè, êîëè çðîñòàííÿ òåìï³â êðå-
äèòóâàííÿ áóëî äóæå âåëèêèì, áàíêè çà
ïåâíèõ îáñòàâèí áóëè á³ëüøå îð³ºíòî-
âàí³ íà íàðîùóâàííÿ îáñÿã³â êðåäèòó-
âàííÿ òà çàâîþâàííÿ ÷àñòêè íà ðèíêó ³

íå ïðèä³ëÿëè íàëåæíî¿ óâàãè ðîáîò³ 
ç áþðî êðåäèòíèõ ³ñòîð³é, àëå îñòàíí³ì
÷àñîì ñèòóàö³ÿ ñóòòºâî çì³íèëàñÿ”,—
ñêàçàâ â³í. Çà ñëîâàìè Îëåãà Êàëü÷åí-
êà, â óìîâàõ ïîñèëåííÿ æîðñòêîñò³ äî-
ñòóïó äî êðåäèò³â, ï³äâèùåííÿ â³äñîò-
êîâèõ ñòàâîê, îáìåæåííÿ êðåäèòíèõ ðå-
ñóðñ³â ÿê òàêèõ ïëàòîñïðîìîæí³ñòü ïî-
çè÷àëüíèêà, éîãî ô³íàíñîâà äèñöèïë³-
íà ìàþòü ïåðøî÷åðãîâå çíà÷åííÿ äëÿ
áàíê³â, ³ ä³çíàòèñÿ ïðî öå ìîæíà, çâåð-
íóâøèñü ó áþðî êðåäèòíèõ ³ñòîð³é ³ îò-
ðèìàâøè â³äïîâ³äíó êðåäèòíó ³ñòîð³þ
ïîòåíö³éíîãî ïîçè÷àëüíèêà. Òîìó, íà
äóìêó åêñïåðòà, ê³ëüê³ñòü ïðîáëåìíèõ
êðåäèò³â áóäå ëèøå çíèæóâàòèñÿ.

Áàíê³ðè ñâîºþ ÷åðãîþ íàãîëîøóþòü,
ùî ñïîæèâ÷³ êðåäèòè äëÿ ãðîìàäÿí ìî-
æóòü ñòàòè äåøåâøèìè òà äîñòóïí³øè-
ìè, ÿêùî ó íèõ ç’ÿâèòüñÿ êóëüòóðà ñïî-
æèâà÷à: âîíè ïîâèíí³ ðåàëüíî îö³íþâà-
òè ñâî¿ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ òà íå ïî-
òðàïëÿòè â çàáîðãîâàí³ñòü.

Õî÷à, çà ñëîâàìè äèðåêòîðà êîíñàë-
òèíîâãî àãåíñòâà “Finanse Consult³ng”
Ñåðã³ÿ Âëàñåíêà, áàíêè ñàì³ ðîçñòàâëÿ-
ëè ïàñòêè äëÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â: 0 % êðå-
äèòè, ð³çíîìàí³òí³ àêö³¿ òà ïðîïîçèö³¿.
“Âò³ì, ïðèõîâàí³ â³äñîòêè ³ áèëè ïî ãà-
ìàíöÿõ ñïîæèâà÷³â”, — ïîâ³äîìèâ 
Ñåðã³é Âëàñåíêî.

Òîìó íà ïîñèëåíó ðîáîòó áþðî êðå-
äèòíèõ ³ñòîð³é ðèíîê ìîæå â³äðåàãóâà-
òè àäåêâàòíî: íàïðèêëàä, ó ÑØÀ ³ñíó-
þòü êîìïàí³¿, ÿê³ ïðîäàþòü ñâî¿ì êë³-
ºíòàì “ïîçèòèâí³” êðåäèòí³ ³ñòîð³¿. Ç
÷àñîì òàê³ êîìïàí³¿ ç’ÿâëÿòüñÿ ³ â Óêðà-
¿í³. Îñê³ëüêè â Êèºâ³ âæå áóâ ïðåöå-
äåíò, êîëè ï³ñëÿ ìàñîâî¿ ïîÿâè êîëåê-
òîðñüêèõ êîìïàí³é ç’ÿâèëèñÿ ³ àíòèêî-
ëåêòîðñüê³ êîìïàí³¿, ÿê³ äîïîìàãàþòü
ãðîìàäÿíàì íå ïîâåðòàòè êîøòè çà 
êðåäèòàìè.

Íàðàç³ æ åêñïåðòè òà þðèñòè ðàäÿòü
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìàþòü áàíê³âñüêó çà-
áîðãîâàí³ñòü òà íå ìîæóòü ñïëà÷óâàòè
çà óìîâàìè êðåäèòíèõ óãîä, çâåðòàòèñÿ
äî áàíêó ç ïðîõàííÿì ïðî â³äñòðî÷êó
ïëàòåæ³â. À ÿêùî îñòàíí³é ï³ñëÿ öüîãî
íàðàõîâóâàòèìå ïåíþ, ñë³ä çâåðòàòèñÿ
äî ñóäó. Òàêèì ÷èíîì ìîæíà óíèêíóòè
êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ÿêå êèÿíè âçÿëè â
êðåäèò òà ÿêå çã³äíî ç êðåäèòíèì äîãî-
âîðì áàíê ìîæå ïðîäàòè. À îñê³ëüêè íà-
ðàç³ êâàðòèðè òà àâòîìîá³ë³ ïîäåøåâøà-
ëè, áàíêè éòèìóòü íà ïåâí³ ïîñòóïêè
äëÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â òà íàäàâàòèìóòü ¿ì
ïðàâî â³äñòðî÷êè, ââàæàþòü þðèñòè

Ре лама дост пних редитів спричинила зростання споживчої забор ованості в Києві

Êèÿíè çàáîðãóâàëè 
áàíêàì ìàéæå 
10 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü
Óò³ì, ê³ëüê³ñòü ïðîáëåìíèõ êðåäèò³â 
çðîñòå ùå íà 10 â³äñîòê³â
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Ö³íè íà âñ³ âèäè ïàëüíîãî â ðîçäð³áíî-
ìó ñåãìåíò³ óêðà¿íñüêîãî ðèíêó çà ïåð³îä
ç 2 äî 9 ãðóäíÿ çíèçèëèñÿ íà 10—12 êîï³-
éîê íà ë³òð³. Òàê³ äàí³ â÷îðà îïðèëþäíè-
ëà êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ UPECO. Çà ¿¿
äàíèìè, ö³íà áåíçèíó ìàðêè À-76/80 çà öåé
ïåð³îä çíèçèëàñÿ íà 2,8 % (íà 12 êîï.) —
äî 4,12 ãðí/ë, áåíçèíó À-92 — íà 2,2 % (íà
10 êîï.), äî 4,43 ãðí/ë, áåíçèíó À-95 — íà
2,1 % (íà 10 êîï.), äî 4,63 ãðí/ë, äèçåëü-
íîãî ïàëüíîãî — íà 2,1 % (íà 11 êîï.), äî
5,13 ãðí/ë. Ïðè öüîìó ñåðåäíÿ ö³íà ó âå-
ëèêîîïòîâîìó ñåãìåíò³ ðèíêó: áåíçèíó À-
76/80 çíèçèëàñÿ íà 5,6 % (íà 222 ãðí) —
äî 3759 ãðí çà òîííó, À-92 — íà 8,8 % (íà
411 ãðí), äî 4248 ãðí çà òîííó, À-95 — íà
7,3 % (íà 346 ãðí), äî 4380 ãðí çà òîííó.
Ö³íà íà äèçåëüíå ïàëüíå çá³ëüøèëàñÿ íà
7,5 % (íà 386 ãðí), äî 4760 ãðí/ë

Ì³ñüê³ 
ïîäàòê³âö³ 
çá³ëüøóþòü
â³äðàõóâàííÿ

Ó ñ³÷í³ — ëèñòîïàä³ 2008 ðîêó ïîäàòêè,
çáîðè, ³íø³ îáîâ’ÿçêîâ³ ïëàòåæ³, ùî êîí-
òðîëþº ÄÏÀ ó Êèºâ³, íàä³éøëè äî Çâåäå-
íîãî áþäæåòó Óêðà¿íè. Ïëàòíèêè ïîäàò-
ê³â ñòîëèö³ ñïëàòèëè 47 ì³ëüÿðä³â 548 ì³ëü-
éîí³â 702 òèñÿ÷³ ãðèâåíü ïîäàòê³â ³ çáîð³â,
ùî íà 35,1 % ïåðåâèùóº â³äïîâ³äíèé ïî-
êàçíèê ìèíóëîãî ðîêó. Áþäæåò äîäàòêîâî
îäåðæàâ 12 ì³ëüÿðä³â 358 ì³ëüéîí³â 773 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü. Äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó
Óêðà¿íè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ñïëà÷åíî 36
ì³ëüÿðä³â 356 ì³ëüéîí³â 974 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Ïðèð³ñò äî ïîêàçíèê³â ìèíóëîãî ðîêó ñòà-
íîâèòü 33,0 %, àáî 9 ì³ëüÿðä³â 23 ì³ëüéî-
íè 931 òèñÿ÷ó ãðèâåíü. Ó ðîçð³ç³ îñíîâíèõ
ïîäàòê³â çðîñòàííÿ äîñÿãíóòî çàâäÿêè: ïî-
äàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ — íà 33,4
% (áþäæåò äîäàòêîâî îòðèìàâ 3 ì³ëüÿðäè
18 ì³ëüéîí³â 182 òèñÿ÷³ ãðèâåíü), ïîäàòêó
íà äîäàíó âàðò³ñòü ³ç âèðîáëåíèõ â Óêðà-
¿í³ òîâàð³â — íà 35,5 % (+ 4 ì³ëüÿðäè 701
ì³ëüéîí 477 òèñÿ÷ ãðèâåíü), àêöèçíîìó
çáîðó ç âèðîáëåíèõ â Óêðà¿í³ òîâàð³â — íà
34,2% (+ 319 ì³ëüéîí³â 482 òèñÿ÷³ ãðèâåíü).
Äî áþäæåòó Êèºâà â ñ³÷í³ — ëèñòîïàä³ 2008
ðîêó ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ñïëà÷åíî 11
ì³ëüÿðä³â 191 ì³ëüéîí 727 òèñÿ÷ ãðèâåíü,
çáîð³â òà îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, ùî íà 
42,4 %, àáî íà 3 ì³ëüÿðäè 334 ì³ëüéîíè
840 òèñÿ÷ ãðèâåíü á³ëüøå, í³æ çà â³äïî-
â³äíèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó

ÍÁÓ âèéäå
íà ì³æáàíê

Ñüîãîäí³ Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè
ïðîäàâàòèìå äîëàðè íà ì³æáàíê³âñüêîìó
âàëþòíîìó ðèíêó íà àóêö³îí³. Ïðî öå
éäåòüñÿ ó ïîøèðåíîìó â÷îðà ëèñò³ ÍÁÓ
¹ 13-117/5750-17404 â³ä 9 ãðóäíÿ, íà ÿêèé
ïîñèëàþòüñÿ ó÷àñíèêè ðèíêó. ßê âêàçóº-
òüñÿ ó íüîìó, áàíêè, ÿê³ ïëàíóþòü âçÿòè
ó÷àñòü ñüîãîäí³ â àóêö³îí³, áóëè çîáîâ’ÿçà-
í³ äî 18.30 9 ãðóäíÿ ïåðåðàõóâàòè 100 %
êîøò³â ó ãðèâíÿõ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçðà-
õóíê³â ùîäî êóï³âë³ ³íâàëþòè ó ÍÁÓ. Ñüî-
ãîäí³ æ äî 14.00 áàíêè çîáîâ’ÿçàí³ ïîäàòè
â ÍÁÓ çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìíîãî êîì-
ïëåêñó “Ñèñòåìà ï³äòâåðäæåííÿ óãîä íà
ì³æáàíêó” çàÿâêè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³. Ó
òîé æå ÷àñ, áàæàíèé êóðñ êóï³âë³ ³íâàëþ-
òè áàíê ïîâèíåí âêàçóâàòè ç òî÷í³ñòþ äî
äâîõ çíàê³â ï³ñëÿ êîìè. Ì³í³ìàëüíà ñóìà
çàÿâêè — $ 1 ìëí

Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”
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Áåíçèí 
äåøåâøàº

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

З почат нинішньо о ро порт-
фель проблемних редитів ра-
їнсь их бан ів, за даними Націо-
нально о бан У раїни, зріс
майже на 50 % і становив 2 %
від редитних портфелів. Тобто,
майже 12 млрд рн. Одна , за
словами е спертів, за альна с -
ма редитних неповернень же
ся н ла 30 млрд рн. Утім, це
лише офіційна статисти а, ос-
іль и бан и мож ть прихов ва-
ти реальні обся и забор овано-
сті лієнтів. Через риз забор-
ованість найближчим часом
зросте ще в межах 10 %. Своєю
чер ою представни и бюро ре-
дитних історій зазначають, що
сит ацію вдасться в ам вати
і забор ованість лієнтів бан ів
із часом падатиме.

Проблемні редити
зростають

Çà äàíèìè ÍÁÓ, ç ïî÷àòêó ðîêó äî 2 %
çðîñëè ïðîáëåìí³ êðåäèòè â³ò÷èçíÿíèõ
áàíê³â — ç 6,3 äî 12 ìëðä ãðí. Íàéñòð³ì-
ê³øå çðîñëà ïðîáëåìíà çàáîðãîâàíîñò³ â
ñåêòîð³ ñïîæèâ÷îãî êðåäèòóâàííÿ. À öå,
ôàêòè÷íî, îçíà÷àº, ùî ê³ëüê³ñòü ãðîìà-
äÿí, ÿê³ íå ïîâåðòàþòü ïîçè÷åí³ â áàí-
êàõ êîøòè, çðîñòàº.

Îáòÿæèëè æèòòÿ áàíêàì ³ íàñë³äêè
ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè, ÷åðåç ùî
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü êèÿí âòðàòèëà ðîáîòó ³
âæå íå çìîæå ïîãàñèòè ïîçè÷åí³ êîø-
òè. Öå ñâîºþ ÷åðãîþ âäàðèòü ïî áàíê³â-
ñüê³é ñòàá³ëüíîñò³, àäæå êðèòè÷íèé ð³-
âåíü çàáîðãîâàíîñò³ íå ìîæå ïåðåâèùó-
âàòè 30 % ïîðòôåëÿ áàíêó.

Çà ñëîâàìè åêñïåðò³â, çàãàëüíà ïðîá-
ëåìíà çàáîðãîâàí³ñòü ãðîìàäÿí ñòàíî-
âèòü äî 20 % êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ óêðà-
¿íñüêèõ áàíê³â. À ëèøå çà îñòàíí³ ì³ñÿ-
ö³ âîíà çðîñëà íà 10 %. ², çà îêðåìèìè
ï³äðàõóíêàìè, âæå ñòàíîâèòü ïîíàä 
20 ìëðä ãðí. À îñê³ëüêè ÷àñòêà Êèºâà
ñòàíîâèòü íå ìåíøå 50 % â³ä óñüîãî çà-
ãàëüíîãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ êðà¿íè,
òî êèÿíè âæå çàáîðãóâàëè áàíêàì â³ä 
6 äî 10 ìëðä ãðí.

Îäíàê, çà ³íôîðìàö³ºþ äæåðåë, ùî
íàáëèæåí³ äî áàíê³âñüêèõ ê³ë, ðåàëüíèé
ð³âåíü ïðîáëåìíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ñòà-
íîâèòü íå á³ëüøå 10 % â³ä áàíê³âñüêî-
ãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ. Õî÷à, çà ¿õí³-
ìè ñëîâàìè, íàðàç³ é ñïðàâä³ ïðîáëåì-
íà çàáîðãîâàí³ñòü ëèøå çðîñòàº.

Öå îïîñåðåäêîâàíî ï³äòâåðäèëè é åêñ-
ïåðòè ì³æíàðîäíîãî ðåéòèíãîâîãî
àãåíòñòâà Standart&Poor’s, ÿê³ îïðèëþä-
íèëè ðåçóëüòàòè íåùîäàâíüîãî äîñë³-
äæåííÿ, ùî ô³íàíñîâèé ñåêòîð Óêðà¿íè
çíàõîäèòüñÿ íà îñòàííüîìó ì³ñö³ ñåðåä
êðà¿í ªâðîïè òà ÑÍÄ, ÿê³ ðîçâèâàþòü-
ñÿ, çà ÿê³ñòþ êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ. Çà
¿õí³ìè ðîçðàõóíêàìè, ïîêàçíèê ïîòåí-
ö³éíî ïðîáëåìíèõ àêòèâ³â â³ò÷èçíÿíèõ
áàíê³â ñòàíîâèòü 75 %.

Уряд паніці
Îäíàê, ïîïðè “îïòèì³ñòè÷í³” ïîêàç-

íèêè çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä áàíêàìè, ïðî
ùî îô³ö³éíî ïîâ³äîìëÿº ÍÁÓ, óðÿäîâ-
ö³â íå íà æàðò òóðáóº ñèòóàö³ÿ äîâêîëà
ïðîáëåìíèõ êðåäèò³â. Çîêðåìà â÷îðà

Ì³í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â ïîøèðèëî çàÿâó
ïðî óêëàäàííÿ Ìåìîðàíäóìó ì³æ Ì³í-
ô³íîì, ÍÁÓ òà êîìåðö³éíèìè áàíêàìè
ïðî ñï³ëüí³ óçãîäæåí³ ä³¿ ùîäî âðåãóëþ-
âàííÿ ñèòóàö³¿ ç ïðîáëåìíèìè êðåäèòà-
ìè ÿê ô³çè÷íèõ, òàê ³ þðèäè÷íèõ îñ³á.

Òàê, óðÿäîâö³ ïðîïîíóþòü íàäàííÿ
ìîæëèâîñò³ ïîçè÷àëüíèêó ïîãàøàòè “âà-
ëþòíèé” êðåäèò çà îô³ö³éíèì êóðñîì
ÍÁÓ, âñòàíîâëåíèì íà ìîìåíò îäåðæàí-
íÿ ïîçèêè. Òàêîæ óðÿäîâö³ ïðîïîíóþòü
â³äñòðî÷êó ñïëàòè çà âàëþòíèìè êðåäè-
òàìè òà çíèæåííÿ ¿õí³õ ñòàâîê ó ðàç³,
ÿêùî ïîçè÷àëüíèê äîñòðîêîâî ïîãàñèòü
÷àñòèíó êðåäèòó.

Óò³ì, òàê³ ³í³ö³àòèâè çàëèøàòüñÿ âñå
îäíî íà ïàïåð³. Àäæå, ïî-ïåðøå, Ì³í-
ô³í ïðîïèñóº ìîæëèâ³ñòü òàêèõ çì³í çà
çãîäè ÿê ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé áåðå êðå-
äèò, òàê ³ áàíêó. Îñòàííüîìó íåâèã³äí³
òàê³ óìîâè. ² áîðîòèñÿ ç ïðîáëåìíîþ
çàáîðãîâàí³ñòþ áàíêè íå çáèðàþòüñÿ,
àäæå ó ðåàëüíèõ ñòàâêàõ çà ñïîæèâ÷è-
ìè êðåäèòàìè (÷àñîì âîíè ñÿãàþòü ³ 
80 %) âæå çàêëàäåí³ âñ³ ðèçèêè â³ä íå-
ïîâåðíåíü. Òîìó äîáðîñîâ³ñí³ êë³ºíòè
áàíê³â, ùî ñïëà÷óþòü ÷åñíî çà ñâîþ ïî-
çèêó, îïëà÷óþòü òàêîæ áàíêó ãðîø³, ÿê³
çàáîðãóâàëè íå÷åñí³ êë³ºíòè.

À ïî-äðóãå, Ìåìîðàíäóì íîñèòèìå
ëèøå äåêëàðàòèâíèé õàðàêòåð, áî éîãî
íîðìè íå âèêîíóâàòèìóòü áàíêè. Äî òî-
ãî æ ëèøå ÷àñòèíà áàíê³â ï³äå íà éîãî
ï³äïèñàííÿ — îêðåì³ áàíêè ç ïåðøî¿ òà
äðóãî¿ äåñÿòêè çà îáñÿãîì êàï³òàëó,
ââàæàþòü ñàì³ áàíê³ðè.

По ана історія иян
Ïðîáëåìó ç çàáîðãîâàí³ñòþ ãðîìàäÿí

ïåðåä áàíêàìè ìîæóòü ðîçâ’ÿçàòè, ââà-
æàþòü ïðåäñòàâíèêè áþðî êðåäèòíèõ ³ñ-
òîð³é, ÿê³ ñï³âïðàöþþòü ³ç áàíêàìè òà
â³äñòåæóþòü ïëàòîñïðîìîæí³ñòü íàñå-
ëåííÿ. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” äè-
ðåêòîð ³ç ðîçâèòêó á³çíåñó Ì³æíàðîä-
íîãî áþðî êðåäèòíèõ ³ñòîð³é Îëåã Êàëü-
÷åíêî, ÷åðåç íàñë³äêè ñâ³òîâî¿ ô³íàíñî-
â¿ êðèçè äëÿ Óêðà¿íè áàíêè âñå ÷àñò³øå
çâåðòàòèìóòüñÿ äî òàêèõ ñòðóêòóð äëÿ
â³äñ³þâàííÿ íåïëàòîñïðîìîæíèõ êë³ºí-
ò³â. “Ìîæëèâî, íà ïåâíîìó åòàï³ ðîçâèò-
êó ô³íàíñîâîãî ðèíêó, ñêàæ³ìî, â ìè-
íóë³ ðîêè, êîëè çðîñòàííÿ òåìï³â êðå-
äèòóâàííÿ áóëî äóæå âåëèêèì, áàíêè çà
ïåâíèõ îáñòàâèí áóëè á³ëüøå îð³ºíòî-
âàí³ íà íàðîùóâàííÿ îáñÿã³â êðåäèòó-
âàííÿ òà çàâîþâàííÿ ÷àñòêè íà ðèíêó ³

íå ïðèä³ëÿëè íàëåæíî¿ óâàãè ðîáîò³ 
ç áþðî êðåäèòíèõ ³ñòîð³é, àëå îñòàíí³ì
÷àñîì ñèòóàö³ÿ ñóòòºâî çì³íèëàñÿ”,—
ñêàçàâ â³í. Çà ñëîâàìè Îëåãà Êàëü÷åí-
êà, â óìîâàõ ïîñèëåííÿ æîðñòêîñò³ äî-
ñòóïó äî êðåäèò³â, ï³äâèùåííÿ â³äñîò-
êîâèõ ñòàâîê, îáìåæåííÿ êðåäèòíèõ ðå-
ñóðñ³â ÿê òàêèõ ïëàòîñïðîìîæí³ñòü ïî-
çè÷àëüíèêà, éîãî ô³íàíñîâà äèñöèïë³-
íà ìàþòü ïåðøî÷åðãîâå çíà÷åííÿ äëÿ
áàíê³â, ³ ä³çíàòèñÿ ïðî öå ìîæíà, çâåð-
íóâøèñü ó áþðî êðåäèòíèõ ³ñòîð³é ³ îò-
ðèìàâøè â³äïîâ³äíó êðåäèòíó ³ñòîð³þ
ïîòåíö³éíîãî ïîçè÷àëüíèêà. Òîìó, íà
äóìêó åêñïåðòà, ê³ëüê³ñòü ïðîáëåìíèõ
êðåäèò³â áóäå ëèøå çíèæóâàòèñÿ.

Áàíê³ðè ñâîºþ ÷åðãîþ íàãîëîøóþòü,
ùî ñïîæèâ÷³ êðåäèòè äëÿ ãðîìàäÿí ìî-
æóòü ñòàòè äåøåâøèìè òà äîñòóïí³øè-
ìè, ÿêùî ó íèõ ç’ÿâèòüñÿ êóëüòóðà ñïî-
æèâà÷à: âîíè ïîâèíí³ ðåàëüíî îö³íþâà-
òè ñâî¿ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ òà íå ïî-
òðàïëÿòè â çàáîðãîâàí³ñòü.

Õî÷à, çà ñëîâàìè äèðåêòîðà êîíñàë-
òèíîâãî àãåíñòâà “Finanse Consult³ng”
Ñåðã³ÿ Âëàñåíêà, áàíêè ñàì³ ðîçñòàâëÿ-
ëè ïàñòêè äëÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â: 0 % êðå-
äèòè, ð³çíîìàí³òí³ àêö³¿ òà ïðîïîçèö³¿.
“Âò³ì, ïðèõîâàí³ â³äñîòêè ³ áèëè ïî ãà-
ìàíöÿõ ñïîæèâà÷³â”, — ïîâ³äîìèâ 
Ñåðã³é Âëàñåíêî.

Òîìó íà ïîñèëåíó ðîáîòó áþðî êðå-
äèòíèõ ³ñòîð³é ðèíîê ìîæå â³äðåàãóâà-
òè àäåêâàòíî: íàïðèêëàä, ó ÑØÀ ³ñíó-
þòü êîìïàí³¿, ÿê³ ïðîäàþòü ñâî¿ì êë³-
ºíòàì “ïîçèòèâí³” êðåäèòí³ ³ñòîð³¿. Ç
÷àñîì òàê³ êîìïàí³¿ ç’ÿâëÿòüñÿ ³ â Óêðà-
¿í³. Îñê³ëüêè â Êèºâ³ âæå áóâ ïðåöå-
äåíò, êîëè ï³ñëÿ ìàñîâî¿ ïîÿâè êîëåê-
òîðñüêèõ êîìïàí³é ç’ÿâèëèñÿ ³ àíòèêî-
ëåêòîðñüê³ êîìïàí³¿, ÿê³ äîïîìàãàþòü
ãðîìàäÿíàì íå ïîâåðòàòè êîøòè çà 
êðåäèòàìè.

Íàðàç³ æ åêñïåðòè òà þðèñòè ðàäÿòü
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìàþòü áàíê³âñüêó çà-
áîðãîâàí³ñòü òà íå ìîæóòü ñïëà÷óâàòè
çà óìîâàìè êðåäèòíèõ óãîä, çâåðòàòèñÿ
äî áàíêó ç ïðîõàííÿì ïðî â³äñòðî÷êó
ïëàòåæ³â. À ÿêùî îñòàíí³é ï³ñëÿ öüîãî
íàðàõîâóâàòèìå ïåíþ, ñë³ä çâåðòàòèñÿ
äî ñóäó. Òàêèì ÷èíîì ìîæíà óíèêíóòè
êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ÿêå êèÿíè âçÿëè â
êðåäèò òà ÿêå çã³äíî ç êðåäèòíèì äîãî-
âîðì áàíê ìîæå ïðîäàòè. À îñê³ëüêè íà-
ðàç³ êâàðòèðè òà àâòîìîá³ë³ ïîäåøåâøà-
ëè, áàíêè éòèìóòü íà ïåâí³ ïîñòóïêè
äëÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â òà íàäàâàòèìóòü ¿ì
ïðàâî â³äñòðî÷êè, ââàæàþòü þðèñòè

Ре лама дост пних редитів спричинила зростання споживчої забор ованості в Києві

Êèÿíè çàáîðãóâàëè 
áàíêàì ìàéæå 
10 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü
Óò³ì, ê³ëüê³ñòü ïðîáëåìíèõ êðåäèò³â 
çðîñòå ùå íà 10 â³äñîòê³â
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Îë³ãàðõ³÷í³ ÇÌ² — ê³íåöü çàáàâêàì
Êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà”

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
êåð³âíèê ä³ëîâîãî áëîêó Êè¿âñüêîãî Ìåä³à Õîëäèíãó:
— ×èì êåðóþòüñÿ ëþäè, êîëè ïî÷èíàþòü ô³íàíñóâàòè

ÇÌ²?

Âàäèì ÊÎËÅÑÍ²×ÅÍÊÎ
íàðîäíèé äåïóòàò, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â:
— Òðåáà ïîâåðíóòèñÿ äî äæåðåë. Ïîòð³áíî âèçíà÷èòè,

ùî òàêå ÇÌ², ³ òîä³ ìè çðîçóì³ºìî, õòî ³ ÿêèé ñåíñ âêëà-
äàº â ä³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç ô³íàíñóâàííÿì ³ ñòâîðåííÿì òèõ ÷è
³íøèõ ìåä³à, ó òîìó ÷èñë³ é “êèøåíüêîâèõ” ÇÌ².

Ñüîãîäí³ 99 â³äñîòê³â ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é º åêîíîì³÷íè-
ìè ïðîåêòàìè, á³çíåñ-ïðîåêòàìè, àëå â ïåðñïåêòèâ³ ñòà-
íóòü ïîë³òè÷íèìè ïàðò³ÿìè â ³äåîëîã³÷íîìó ïëàí³.

Ëþäè, ó ÿêèõ áàãàòî ãðîøåé, îë³ãàðõè, ââàæàþòü, ùî ó
êîæíîãî ç íèõ ïîâèíåí áóòè ïåâíèé äæåíòëüìåíñüêèé íà-
á³ð. Âîíè äóìàþòü: ó ìåíå º “êèøåíüêîâà” ïàðò³ÿ, “êè-
øåíüêîâà” ãàçåòà, ùå êðàùå, ÿêùî áóäå “êèøåíüêîâå”
òåëåáà÷åííÿ.

Çà âåëèêèì ðàõóíêîì, ëþäè, ÿê³ ïî÷èíàþòü öèì çàé-
ìàòèñÿ, íå ìàþòü àí³ íàéìåíøîãî óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî
òàêå ãàçåòà, òåëåáà÷åííÿ, ïðàâèëà ðîáîòè â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿. Êîëè âîíè ñòèêàþòüñÿ ç öèì, òî ïî÷èíà-
þòü ðîçóì³òè, ùî öå íå äëÿ íèõ ³ âîíè íå çìîæóòü öå ðå-
àë³çóâàòè.

Íèí³ îë³ãàðõè âæå ïåðåñòàþòü “ãðàòè” ç “êèøåíüêîâè-
ìè” ÇÌ², òîìó ùî öå íåâèã³äíî, íåïðîäóêòèâíî ³ íåïåð-
ñïåêòèâíî, áî íàâ³òü öå äóæå òÿæêî ðîçêðó÷óâàòè.

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É:
— Áàãàò³ ëþäè ðîçâàæàþòüñÿ ³ç ÇÌ², ÷è âîíè ðîçãëÿ-

äàþòü ¿õ ÿê ñåðéîçíèé ³íñòðóìåíò âïëèâó íà ãðîìàäñüêó
äóìêó?

Þð³é ØÅËßÆÅÍÊÎ
æóðíàë³ñò:
— ÇÌ² äëÿ îë³ãàðõ³â — íå ðîçâàãà, öå ñïðàâà. Îë³ãàð-

õîâ³ Îëåêñàíäðó Òðåòüÿêîâó íàëåæèòü ÷àñòèíà õîëäèíãó
“Ãëàâðåä-ìåä³à”. Çà äîïîìîãîþ öüîãî õîëäèíãó â³í ôîð-
ìóº ãðîìàäñüêó äóìêó. Äî öüîãî õîëäèíãà âõîäÿòü ÓÍ²ÀÍ,
òåëåêàíàë “Ñ²Ò²”, ãàçåòà “Â³ñò³ â Óêðà¿í³”, ñàéò “Ãëàâ-
ðåä”, “Òåëåêðèòèêà”. Çà äîïîìîãîþ “Òåëåêðèòèêè”
Òðåòüÿêîâ ìàº ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà äóìêè æóðíàë³ñ-
ò³â íå ëèøå ñâîãî õîëäèíãà, à é æóðíàë³ñò³â ³íøèõ ÇÌ².
Òàê ñàìî é ïîñëóãà ÓÍ²ÀÍ-àíîíñ: ùîñü äî ùîäåííî¿
ðîçñèëêè ìîæå ïîòðàïèòè, à ùîñü í³. ÇÌ² îë³ãàðõà Âî-
ëîäèìèðà Êîñòåð³íà á³ëüøå ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà PR-ïðî-
åêòàõ. Ñòâîðþþòü ïàðò³þ, ìàðã³íàëüíó ïàðò³þ, âîíà ïî-
ñò³éíî çàéìàºòüñÿ PR, ³ òàêèì ÷èíîì â ñóñï³ëüñòâî çàêè-
äàþòü ïåâíó äóìêó. Êîñòåð³íó íàëåæèòü “ÒÎÍ²Ñ”, “Ãà-
çåòà 24”, ñàéò “Ðóïîð”, âñå öå îá’ºäíóºòüñÿ â õîëäèíã
“Ìåä³à-ä³ì”.

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É:
— Íà ùî íèí³ á³ëüøå îð³ºíòóþòüñÿ çàìîæí³ ëþäè ï³ä

÷àñ âèáîðó ³íñòðóìåíò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ñâîº¿ ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè? Íà ñòâîðåííÿ íîâèõ, âëàñíèõ ïðîåêò³â
÷è íà ñï³âïðàöþ ç ìîãóòí³ìè íåçàëåæíèìè ÇÌ², ùî â³ä-
áóëèñÿ?

Âàäèì ÊÎËÅÑÍ²×ÅÍÊÎ:
— Êð³ì ô³íàíñîâèõ âïëèâ³â, óñï³õ ÇÌ² çàëåæèòü â³ä

ïðîôåñ³îíàë³çìó.
ÇÌ², ÿê³ ïðîäþñóþòü “äæèíñó”, ñèñòåìíó “çàêàçóõó” —

âîíè íåö³êàâ³, ¿õ íàâ³òü áåçïëàòíî íå ÷èòàþòü. Òîìó òà-
ê³ ÇÌ² â³äïàäàòèìóòü. Ìè ìîæåìî ñê³ëüêè çàâãîäíî ãî-
âîðèòè ïðî ñâîáîäó ñëîâà, ñâîáîäó ïðåñè, àëå â áóäü-ÿêî-
ìó âèïàäêó ³íòåðåñ ñï³âçàñíîâíèêà àáî ãîñïîäàðÿ. ²íøå

ïèòàííÿ: íàñê³ëüêè êîðåêòíî “ãîñïîäàð³” âòðó÷àþòüñÿ â
ðîáîòó ñâî¿õ ìåä³à, ÷è ïðàöþþòü âîíè íà ïåðñïåêòèâó,
÷è äëÿ íèõ âàæëèâèé ëèøå ñüîãîäí³øí³é äåíü?

ß âïåâíåíèé, ùî íåçàáàðîì óêðà¿íñüê³ îë³ãàðõè ³ ìå-
ä³à ïåðåõâîð³þòü õâîðîáîþ “ïîñò³éíîãî çàìîâëåííÿ” ³
ïðàãíóòèìóòü äî íåçàëåæíîñò³ é îá’ºêòèâíîñò³, íàñê³ëü-
êè öå áóäå çàòðåáóâàíî â ñóñï³ëüñòâ³.

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É:
— Ùîá áóòè ö³êàâèì äëÿ íåçàëåæíèõ ÇÌ², îë³ãàðõàì

òåæ ïîòð³áíî çì³íèòèñÿ. Îäíà ñïðàâà, êîëè ïðî òåáå ïè-
øóòü âëàñí³ ãàçåòè, ÿê³ ïðî òåáå ãîâîðÿòü ò³ëüêè õîðîøå,
³ àáñîëþòíî ³íøå, êîëè òîáîþ çàö³êàâèëèñÿ íåçàëåæí³
æóðíàë³ñòè, òîìó ùî òè ïóáë³÷íà îñîáà. Ó íîâèõ óìîâàõ
îë³ãàðõàì ïîòð³áíî çâèêàòè äî íîðìàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî
êðèòèêè. Ó ªâðîï³, íàïðèêëàä, äàâíî íå ââàæàºòüñÿ ïðèñ-
òîéíèì äåìîíñòðóâàòè çàéâå áàãàòñòâî. À â íàøèõ ëþäåé
â³äáóâñÿ öåé ïåðåëîìíèé ìîìåíò ó ñâ³äîìîñò³, ÷è íàãðà-
ëèñÿ íàø³ áàãà÷³ â ö³ ñòàòóñí³ ðå÷³?

Âàäèì ÊÎËÅÑÍ²×ÅÍÊÎ:
— Çàáåçïå÷åí³ ëþäè çðîñòàþòü, ³ íàäáàãàò³¿ òåæ çì³íè-

ëèñÿ â öüîìó â³äíîøåíí³. ß íå â³äêðèþ ñåêðåòà, ÿêùî
ñêàæó, ùî ÷àñòèíà íàøèõ îë³ãàðõ³â íàñò³ëüêè ïðîñóíóëà-
ñÿ, ùî âîíè ñàì³ íà ñåáå çàìîâëÿþòü “äæèíñó”, êàðèêà-
òóðè, ñêàíäàëüí³ ìàòåð³àëè, áåðóòü ó÷àñòü ó ñàòèðè÷íèõ
ïðîåêòàõ. Òîìó ùî öå ñïîñ³á public relation, íîâà ôîðìà,
ºâðîïåéñüêà.

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É:
— Ñê³ëüêè îë³ãàðõ³â ïðèéøëè äî òîãî, ùî íåõàé ïðî

íèõ ïîãàíî íàïèøå ïîïóëÿðíà ñàìîñò³éíà ãàçåòà, í³æ ïî-
ñò³éíî äîáðå ¿õí³ âëàñí³?

Þð³é ØÅËßÆÅÍÊÎ:
— Öå ïèòàííÿ êóëüòóðè. ßêùî âè íàéìàºòå æóðíàë³ñ-

òà, ùî á â³í ïèñàâ äîáðå ïðî âàñ, òî öå âèéäå íå ãàçåòà,
à ÿêåñü ëèçîáëþäî. À ÿêùî âè ïëàòèòå çà ïðîôåñ³îíàë³çì,
òî æóðíàë³ñò ïîðÿä ³ç âàøèì ³íòåðâ’þ ïîñòàâèòü ìàòåð³-
àë ³ç ïðîòèëåæíîþ òî÷êîþ çîðó âàøîãî êîíêóðåíòà, â³ä
÷îãî âàø³ ³äå¿ ò³ëüêè âèãðàþòü.

Îë³ãàðõàì ÇÌ² ïîòð³áí³ äëÿ ðåêëàìè. Àäæå îë³ãàðõè
ïåðø çà âñå á³çíåñìåíè, à ÷åðåç ÇÌ² âîíè ðåêëàìóþòü êóï-
ëåíèõ ïîë³òèê³â àáî åêñïåðò³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà ãðîìàä-
ñüêó äóìêó. Îë³ãàðõ ëîá³þº çíèæåííÿ ïîäàòê³â äëÿ ñåáå ³
¿õ ï³äâèùåííÿ äëÿ êîíêóðåíò³â. Òîìó îë³ãàðõ áåç ÇÌ² —
âñå îäíî, ùî í³ìèé áàçàðíèé òîðãîâåöü. Â³í íå çìîæå ïðî-
äàòè ñò³ëüêè, ñê³ëüêè éîãî äçâ³íêîãîëîñèé ñóñ³ä.

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É:
— Ñê³ëüêè çàëèøèëîñÿ æóðíàë³ñò³â, ÿê³ ïðèõîäÿòü äî

îë³ãàðõ³â ³ç ïðîïîçèö³ºþ çàïóñòèòè ìåä³à-ïðîåêò, ÿêèé
ðåêëàìóâàòèìå îë³ãàðõà? ² íàñê³ëüêè ÷åñí³ æóðíàë³ñòè,
ÿê³ îá³öÿþòü áàãàò³ÿì çîëîò³ ãîðè ïðèáóòê³â â³ä ÇÌ²?

Âàäèì ÊÎËÅÑÍ²×ÅÍÊÎ:
— Ó á³çíåñ³ ïèòàííÿ ÷åñíîñò³ — öå äåùî ³íøà êàòåãî-

ð³ÿ. Òÿæêî ñêàçàòè, ùî æóðíàë³ñò ÷èíèòü íåïðàâèëüíî,
âòþõóþ÷è íåðåíòàáåëüíèé ïðîåêò. Áåç âåëè÷åçíèõ êàï³-
òàëîâêëàäåíü çðîáèòè ïóáë³÷íó ãàçåòó — íåðåàëüíî. Àëå
íå ôàêò, ùî âîíà ñòàíå ö³êàâîþ, àäæå ìåä³à-ïðîñò³ð ó íàñ
óæå ïîä³ëåíî.

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É:
— À ñàì³ æóðíàë³ñòè âïëèâàþòü íà îë³ãàðõ³â? ×è â³ä-

áóâàþòüñÿ çâîðîòí³ ïðîöåñè, êîëè îë³ãàðõè ñòàþòü æåðò-
âàìè æóðíàë³ñò³â, ÿê³ ïðèõîäÿòü äî íèõ ç ³äåÿìè ñòâîðåí-
íÿ ìåä³à-ïðîåêò³â?

Âàäèì ÊÎËÅÑÍ²×ÅÍÊÎ:
— Áàãàò³¿ ïî÷èíàþòü ðîçóìí³øàòè. Ñüîãîäí³ æóðíàë³ñ-

òè — îá’ºêòè ìàí³ïóëÿö³¿, í³ÿê íå îë³ãàðõè. Ìàëî òîãî,
íå âñ³ æóðíàë³ñòè ìîæóòü çàïðîïîíóâàòè ÿê³ñíèé ìåä³à-
ïðîåêò. Óñ³ ìè çíàºìî, ùî òàêå ôóòáîë. 99 â³äñîòê³â õî-
ðîøèõ ãðàâö³â íå ìîæóòü ñòàòè õîðîøèìè òðåíåðàìè. Òàê
³ 99 â³äñîòê³â æóðíàë³ñò³â íå çìîæóòü ñòàòè êåð³âíèêàìè
ïðîåêò³â. Æóðíàë³ñò íå çìîæå êåðóâàòè ãàçåòîþ. Îäíà
ñïðàâà ïèñàòè, ³íøà — êåðóâàòè.

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É:
— Â óìîâàõ êðèçè ÷è ðîçâèâàòèìóòüñÿ “êèøåíüêîâ³

ÇÌ²”, àäæå á³ëüø³ñòü îë³ãàðõ³â ðîçóì³þòü, ùî êðàùå âêëà-
äàòè ãðîø³ â ïðàâèëüíó ³íôîðìàö³éíó ïîë³òèêó ùîäî íå-
çàëåæíèõ ÇÌ²?

Þð³é ØÅËßÆÅÍÊÎ:
— Ó áàãàòüîõ ìåä³à-ïðîåêòàõ íèí³ â³äáóâàþòüñÿ ñêîðî-

÷åííÿ ñàìå â çâ’ÿçêó ç êðèçîþ. Ïðîôñï³ëêà æóðíàë³ñò³â
ïî÷èíàº âåñòè áîðîòüáó çà òå, ùîá æóðíàë³ñòàì õî÷à á
ï³ä ÷àñ çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè çàïëàòèëè ã³äí³ ãðîø³.

Òå, ùî íàðàç³ ñêîðî÷óþòü ïðîåêòè ³ áþäæåòè ÇÌ² —
öå îçíà÷àº, ùî áàãàòî íàøèõ ÇÌ² îð³ºíòîâàíî íà PR. Äëÿ
ìåä³à, ÿê³ ñòàâëÿòü äëÿ ñåáå çàâäàííÿ áóòè ÇÌ², à íå ÷è-
¿ìîñü ðóïîðîì — äëÿ íèõ ïîâèíåí íàñòàòè çîðÿíèé ÷àñ.
×îìó? Òîìó ùî êðèçà — öå ÷àñ, êîëè ëþäè ïåðåñòàþòü
äîâ³ðÿòè îäèí îäíîìó. Ïåðåñòàþòü äîâ³ðÿòè â³ä íåçíàí-
íÿ, â³ä áðàêó ³íôîðìàö³¿. Òîìó äëÿ îá’ºêòèâíèõ ÇÌ² êðè-
çà — âåëèêèé øàíñ âèéòè â ë³äåðè ðèíêó. Áàãàòî åêñïåð-
ò³â êàæóòü, ùî íèí³ ³äåàëüíèé ÷àñ äëÿ ñòàðò-àï³â, òîìó
ùî ³ìïåð³¿ ðóéíóþòüñÿ, à ïðîâ³íö³ÿ ä³ñòàº ìîæëèâ³ñòü
ñòàòè çàðîäêîì íîâî¿ ³ìïåð³¿.

Äóæå âàæëèâî ðîçóì³òè ð³çíèöþ ì³æ æóðíàë³ñòîì, ï³-
àðíèêîì ³ ìåä³à-ìåíåäæåðîì. Æóðíàë³ñò — öå ëþäèíà,
ÿêà ä³çíàºòüñÿ ïðàâäó ³ äîíîñèòü ¿¿. Ï³àðíèê — ëþäèíà,
ÿêà ä³çíàºòüñÿ ùîñü ó øåôà ³ ïîäàº öþ ³íôîðìàö³þ â ïî-
òð³áíîìó êëþ÷³. À ìåä³à-ìåíåäæåð — òîé, õòî âèáóäîâóº
ñèñòåìó ÇÌ².

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É:
— ×è ñòàíóòü 2009—2010 ðîêè ïåðåëîìíèìè ó ðîçâèò-

êó ÇÌ² â Óêðà¿í³?

Þð³é ØÅËßÆÅÍÊÎ:
— Ïðèðîäíèé â³äá³ð â³äáóâàòèìåòüñÿ íå çà ïîêàçíèêàìè

ìîëîäîñò³, ïðîãðåñèâí³ñòþ, à çà íåâèáàãëèâîñòþ é ïðîôå-
ñ³îíàëüíîþ óòèë³òàðí³ñòþ. Ââàæàþ, ùî â ÇÌ², â³ä ÿêèõ â³ä-
ìîâëÿòüñÿ îë³ãàðõè, áóäå âèõ³ä ñòàâèòè âñþ ðåêëàìó áåç ðîç-
áîðó. Ïîïèò íà öå çàâæäè áóäå, õî÷à á â³ä àôåðèñò³â, êîò-
ð³ îá³öÿòèìóòü 1000 â³äñîòê³â ïðèáóòêó. Òàê³ ëþäè áóäóòü
ãîòîâ³ çàïëàòèòè ãðîø³ çà ñâîþ ðåêëàìó. ßê öå áóëî â 90-õ.

ª îäíà âåëèêà ð³çíèöÿ ì³æ ñó÷àñíîþ ñèòóàö³ºþ ³ òèì,
ùî áóëî â 90-õ. Ó 90-ò³ ëàìàëàñÿ îäíà âåëè÷åçíà ³ëþç³ÿ —
ùî ìè æèâåìî â ðîçâèíåíîìó ñîö³àë³çì³. Íàðîäæóâàëà-
ñÿ íîâà ³äåÿ, ùî ìè æèâåìî â íåçàëåæí³é Óêðà¿í³. Ñüî-
ãîäí³ öüîãî íåìàº. ²ëþç³ÿ Ìàéäàíó, íåçàëåæíîñò³ ïîìåð-
ëà ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ ³íàâãóðàö³¿ Þùåíêà. Ñüîãîäí³
òàê ñàìî ïîìðå ³äåÿ áàãàòüîõ ëþäåé “îòðèìàòè õàëÿâó”,
öå äóæå ïîçèòèâíî äëÿ ñóñï³ëüñòâà. Òîìó ùî íàö³ÿ ñèëü-
íà ëþäüìè ïðàöåëþáíèìè. Òàê ñàìî ³ â ÇÌ². Ñüîãîäí³
áàãàòî æóðíàë³ñò³â, ìåíåäæåð³â, ï³àðíèê³â, ÿê³ ãîòîâ³ ñóì-
ë³ííî âèêîíóâàòè ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ, íå çàìîâíèêîâ³ äî-
âîäèòè, ùî â³í êðàùèé, à ïåðåêîíóâàòè ëþäåé, ùî éîãî
çàìîâíèê — êðàùèé, öå ïðî ï³àðíèê³â.

Çà êðèçè âèæèâóòü ëþäè, ÿê³ ãîòîâ³ ïðàöþâàòè. Öå áó-
äå ìîëîäü ³ ïðîôåñ³îíàëè, ñòàíîâëåííÿ ÿêèõ â³äáóëîñÿ â
òèõ æå 90-õ. Ïðîôåñ³îíàëè, ÿê³ çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â íå
çìîãëè äîñÿãòè âèñîò
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хрещатик

Про безплатний проїзд 
у м. Києві працівників міліції, 

податкової міліції та Служби безпеки України

Рішення Київської міської ради № 642/642 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 25 частини першої статті 11 та частини першої статті 16 Закону України “Про мі�
ліцію”, частини першої статті 19 та пункту 15 частини першої статті 25 Закону України “Про Службу без�
пеки України”, статті 22 Закону України “Про Державну податкову службу в Україні” та відповідно до стат�
ті 26 та пункту 2 частини першої статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з ме�
тою забезпечення в місті Києві належного рівня законності та правопорядку, додержання прав і свобод
громадян, зважаючи на звернення правоохоронних органів щодо забезпечення реалізації права на без�
платний проїзд їх працівників для виконання покладених на них обов’язків, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âñòàíîâèòè, ùî ïåðåäáà÷åíå çàêîíîì
ïðàâî íà áåçïëàòíèé ïðî¿çä âñ³ìà âèäàìè
êîìóíàëüíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ (êð³ì òàêñ³ òà
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî ïðàöþþòü â ðå-
æèì³ ìàðøðóòíîãî òàêñ³) ì. Êèºâà äëÿ âè-
êîíàííÿ ïîêëàäåíèõ â³äïîâ³äíèõ îáîâ’ÿç-
ê³â ðåàë³çóºòüñÿ ïðàö³âíèêàìè ì³ë³ö³¿, ïî-
äàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ òà Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà-
¿íè çà ïðåä’ÿâëåííÿì ñëóæáîâîãî ïîñâ³ä-
÷åííÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Âæèòè íåîáõ³äíèõ îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâèõ çàõîä³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³-
çàö³¿ ïðàâà íà áåçïëàòíèé ïðî¿çä ó ì. Êè-
ºâ³ âñ³ìà âèäàìè êîìóíàëüíîãî ïàñàæèð-
ñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ (êð³ì òàêñ³ òà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî
ïðàöþþòü â ðåæèì³ ìàðøðóòíîãî òàêñ³)
ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿, ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ òà

Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè äëÿ âèêîíàííÿ
ïîêëàäåíèõ íà íèõ îáîâ’ÿçê³â ó 2008 òà
2009 ðîêàõ.

2.2. Ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ó
ì. Êèºâ³, Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè
áåçïåêè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é
îáëàñò³, Óïðàâë³ííÿì ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿
Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â 
ì. Êèºâ³ ðîçðîáèòè ïðîãðàìó çàïîá³ãàííÿ
òà áîðîòüáè ç ïðàâîïîðóøåííÿìè, ïîñè-
ëåííÿ çàêîííîñò³ íà òðàíñïîðò³, çàáåçïå-
÷åííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü ïðàâîïîðÿäêó, ðåãëàìåíòó òà
äåïóòàòñüêî¿ åòèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про перейменування вулиці
у Шевченківському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 644/644 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, рішення Київради від 29.04.04 № 206/1416 “Про порядок найменування об’єк�
тів міського підпорядкування, вшанування пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків
у місті Києві”, Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Ìàíó¿ëüñüêî-
ãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà
íà âóëèöþ Ïëàòîíà Ìàéáîðîäè.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Õðåùàòèê”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ, ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â,
òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè ³ ïîñò³éíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà òó-
ðèçìó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про найменування вулиць
нового мікрорайону у Голосіївському районі

Рішення Київської міської ради № 645/645 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 41 частини 1 статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, рішення Київської міської ради від 29.04.04 р № 206/1416 “Про порядок найменуван�
ня об’єктів міського підпорядкування, вшанування пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ят�
них знаків у місті Києві”, враховуючи звернення учасників споживчого товариства — колективу індивіду�
альних забудовників “Жуляни”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàéìåíóâàòè âóëèö³ íîâîãî ì³êðî-
ðàéîíó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà:

— âóë. Óñï³øíà (ïðîåêòíà íàçâà — 
âóë. Â³ëüÿìñà 1);

— âóë. Ùàñëèâà (ïðîåêòíà íàçâà — 
âóë. Â³ëüÿìñà 2);

— âóë. Òâîð÷à (ïðîåêòíà íàçâà — 
âóë. Ìîñêîâñüêà 1).

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
âæèòè â³äïîâ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó
1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ð³øåííÿ ï³äëÿãàº îïðèëþäíåííþ
øëÿõîì éîãî îïóáë³êóâàííÿ â ãàçåò³ “Õðå-
ùàòèê”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ, ì³æíàðîä-
íèõ çâ’ÿçê³â òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà

ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëü-
òóðè òà òóðèçìó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва на пункт 403 додатка 2, пункти 41,
51, 52 додатка 6 до рішення Київської міської

ради від 27.12.01 № 208/1642 
“Про формування комунальної власності 

територіальних громад районів міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 655/655 від 27 листопада 2008 року

Київська міська рада розглянула вимоги, викладені в протесті заступника прокурора міста Києва від
14.03.08 № 07/2�62 вих�08 на пункт 403 додатка 2, пункти 41, 51, 52 додатка 6 до рішення Київської місь�
кої ради від 27.12.01 № 208/1642 “Про формування комунальної власності територіальних громад райо�
нів міста Києва”, і вважає неможливим їх задоволення з нижченаведених підстав.

Рішення Київської міської ради від 27 грудня 2001 року № 208/1642 “Про формування комунальної влас�
ності територіальних громад районів міста Києва” прийняте відповідно до рішень Київської міської ради
від 06.09.01 № 3/1437 “Про районні у м. Києві ради”, від 08.11.01 № 71/1505 “Про хід адміністративно�
територіальної реформи у м. Києві” та з метою забезпечення формування комунальної власності районів
міста Києва.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.91 № 311 “Про розмежування державно�
го майна між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно�територіаль�
них одиниць (комунальною власністю)” житловий фонд м. Києва разом з вбудованими та прибудованими
приміщеннями, який враховується на балансі житлових організацій, був віднесений до комунальної влас�
ності.

Прийнятим на виконання цієї постанови Кабінету Міністрів України рішенням виконавчого комітету Ки�
ївської міської ради народних депутатів від 13.01.92 № 26 житлові будинки, вбудовані та прибудовані не�
житлові приміщення віднесені до комунальної власності відповідних районів м. Києва. Таким чином, ви�
щезазначені нежитлові приміщення враховувались у комунальній власності Мінського та Московського
районів (нині це Оболонський та Голосіївський райони).

При проведенні адміністративно�територіальної реформи у 2001 році ліквідаційними комісіями 14 райо�
нів м. Києва станом на 01.10.01 була проведена інвентаризація всього майна, що належало до комуналь�
ної власності територіальних громад районів. Інвентаризаційними комісіями Мінського та Московського
районів було підтверджено належність до районної комунальної власності вбудованих нежитлових примі�
щень на вул. Прирічній, 5, просп. Героїв Сталінграда, 44а, 44б та житлового будинку з вбудованими не�
житловими приміщеннями на вул. Горького, 90/92.

Враховуючи, що в даному випадку правонаступником майна Мінського району став Оболонський район,
вбудовані нежитлові приміщення на вул. Прирічній, 5, просп. Героїв Сталінграда, 44а, 44б рішенням Ки�
ївради від 27.12.01 № 208/1642 були віднесені до комунальної власності територіальної громади Оболон�
ського району. Відповідно житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями Московського
району на вул. Горького, 90/92 був віднесений до комунальної власності територіальної громади Голосі�
ївського району.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 14.03.08 ¹ 07/2-62
âèõ-08 íà ïóíêò 403 äîäàòêà 2, ïóíêòè 41,
51, 52 äîäàòêà 6 äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.12.01 ¹ 208/1642 “Ïðî ôîðìóâàííÿ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðî-
ìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó íåãàéíî ïîâ³äîìèòè çà-
ñòóïíèêà ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Гордієнко Ользі Вік<
торівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на

вул. Академіка Вільямса, 6<є у Голосіївському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 238/238 від 28 серпня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ãîðä³ºíêî Îëüç³ Â³êòîð³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, 6-º ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãîðä³ºíêî Îëüç³
Â³êòîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, 6-º ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ. 

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãîðä³ºíêî Îëüç³ Â³êòîð³âí³:
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3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó âèêîðèñòîâóâàòè
â³äïîâ³äíî äî äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿
â ìåæàõ âóëèöü Ìîñêîâñüêî¿, Òðóòåíêà,
Ëîìîíîñîâà, Êîíºâà, Êàñ³ÿíà, ßêóáîâ-
ñüêîãî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

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

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

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

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-

äîâèùà â³ä 19.10.2007 ¹ 19-11818 òà â³ä
25.12.2007 ¹ 09-15481, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 29.10.2007 ¹ 8895,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 16.06.2007
¹ 071/04-4-22/2883, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 07.09.2006
¹ 2030.

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

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договорів оренди земельних
ділянок товариству з обмеженою 

відповідальністю “ІНТЕРН” для реконструкції
нежитлового будинку під готельний комплекс

з розширенням та прибудовою, 
його подальших експлуатації 

та обслуговування 
на вул. Богдана Хмельницького, 53 

і для будівництва, експлуатації 
та обслуговування готельного комплексу 

на вул. Богдана Хмельницького, 53<а 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 57/4529 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення товариства з
обмеженою відповідальністю “ІНТЕРН” від 27.02.2007 № 35, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 15 ðîê³â ç 14.04.2006 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,2408 ãà íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,
53 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä
07.02.2004 ¹ 91-6-00221 (³ç çì³íàìè â³ä
13.04.2006 ¹ 91-6-00553), óêëàäåíèé ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²ÍÒÅÐÍ”
íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 10.07.2003 ¹ 651/811 “Ïðî ïåðåäà-
÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “²ÍÒÅÐÍ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó ï³ä ãî-
òåëüíèé êîìïëåêñ ç ðîçøèðåííÿì òà ïðè-
áóäîâîþ, éîãî ïîäàëüøî¿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Áîãäàíà Õìåëü-
íèöüêîãî, 53 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà”.

2. Ïîíîâèòè íà 15 ðîê³â ç 16.08.2007 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ

0,1093 ãà íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,
53-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
â³ä 15.08.2006 ¹ 91-6-00571, óêëàäåíèé
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðè-
ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²Í-
ÒÅÐÍ” íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.03.2006 ¹ 339/3430
“Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²ÍÒÅÐÍ” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó íà âóë.
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 53-à ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

3. Âñòàíîâèòè ð³÷íó îðåíäó ïëàòó çà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè ó ðîçì³ð³ 4 (÷îòèðüîõ) â³ä-
ñîòê³â â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “²ÍÒÅÐÍ” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåð-
íóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-

Про затвердження Статуту Олександрівської
клінічної лікарні м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1522/4355 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статті 88 Цивільного кодексу України, статті 57 Господарського кодексу України, пункту
30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішен�
ня Київради від 25.10.07 № 1076/3909 “Про Олександрівську клінічну лікарню м. Києва” та з метою при�
ведення установчих документів Олександрівської клінічної лікарні м. Києва у відповідність до вимог чин�
ного законодавства України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ñòàòóò Îëåêñàíäð³âñüêî¿
êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàò-
êîì.

2. Îëåêñàíäð³âñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ 
ì. Êèºâà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó çä³éñíèòè äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
Ñòàòóòó, çàòâåðäæåíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî
ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Дотаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîð³â îðåí-
äè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 27.02.2004 ¹ 91-
6-00221 òà â³ä 15.08.2006 ¹ 91-6-00571.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Клименко Наталії Василівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Пржевальського, 14<д 

у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 46/4518 від 24 січня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êëèìåíêî Íàòàë³¿ Âàñèë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ïðæåâàëüñüêîãî, 14-ä ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êëèìåíêî Íà-
òàë³¿ Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ïðæåâàëüñüêîãî, 14-ä ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ. 

3. Ãðîìàäÿíö³ Êëèìåíêî Íàòàë³¿ Âàñè-
ë³âí³:

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

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

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.09.2005 ¹ 19-7954, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 01.03.2005 ¹ 06-6-
25/6740, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 23.01.2006 ¹ 346,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 03.05.2007 ¹ 03-0376.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Ляхутіній Катерині Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва на вул. Садовій,

53, діл. 49 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 50/4252 від 24 січня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èí-
í³ñòü, ïîçèö³þ 1 äîäàòêà ¹ 10 äî ð³øåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 03.05.88
¹ 432 “Îá îòâîäå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì è îðãàíèçà-
öèÿì äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ” ÿê òà-
êó, ùî íå áóëà âèêîíàíà ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî òåðèòîð³¿ íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, çà-
òâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804 ùîäî â³ä-
íåñåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,09
ãà íà âóë. Ñàäîâ³é, 53, ä³ë. 49 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äî òåðèòîð³¿ çåìåëü
çàïàñó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà-
÷åííÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ëÿõóò³í³é Êàòåðèí³ ²âàí³âí³ äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ñàäîâ³é, 53, ä³ë. 49 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ëÿõóò³í³é Êàòå-

ðèí³ ²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ñàäîâ³é, 53, ä³ë. 49 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

5. Ãðîìàäÿíö³ Ëÿõóò³í³é Êàòåðèí³ ²âàí³â-
í³:

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

5.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 11.11.2004 ¹ 19-10803, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 07.10.2004 ¹ 071/04-4-
19/3489, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 25.08.2004 ¹ 6324,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 06.01.2006 ¹ 03-79/544.

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

6. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,

ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення Центрального
спеціалізованого будівельного управління

(госпрозрахункового) Міністерства оборони
України від передачі 5% відрахувань загальної

площі у житловому будинку 
на вул. Бориспільській, 26 В у Дарницькому

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 6/4478 від 24 січня 2008 року

Відповідно до пункту 5 статті 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", пункту 41
рішення Київради від 18.12.03 № 267/1142 "Про бюджет міста Києва на 2004 рік", враховуючи звернен�
ня Головного управління житлового забезпечення від 28.10.07 № 1/921, протокол засідання постійної ко�
місії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку № 31 від 02.12.07, а також те, що
фінансування будівництва житлового будинку здійснювалось за рахунок коштів державного бюджету Укра�
їни для військовослужбовців Міністерства оборони України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè Öåíòðàëüíå ñïåö³àë³çîâàíå
áóä³âåëüíå óïðàâë³ííÿ (ãîñïðîçðàõóíêîâå)
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä ïåðåäà÷³
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) 5% â³äðàõóâàíü çàãàëüíî¿ ïëîù³ ó
æèòëîâîìó áóäèíêó íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é,
26 Â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â ÷àñ-

òèí³ ïëîù, ïîáóäîâàíèõ çà ðàõóíîê ö³ëüî-
âèõ äåðæàâíèõ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 14.06.06 № 14/14 
"Про затвердження Регламенту 

Київської міської ради"

Рішення Київської міської ради № 7/4479 від 24 січня 2008 року

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", пункту 3.3 статті 3 Регламенту Київради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî Ðåãëàìåíòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè
â³ä 14.06.06 ¹ 14/14 (³ç çì³íàìè ³ äîïîâ-
íåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðà-
äè â³ä 31.10.06 ¹ 115/172, â³ä 28.12.06
¹ 533/590, â³ä 14.06.07 ¹ 743/1404, â³ä
14.06.07 ¹ 744/1405) òàê³ çì³íè:

1. Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 29.6 ñòàòò³ 29
Ðåãëàìåíòó Êè¿âðàäè âèêëàñòè â íîâ³é ðå-
äàêö³¿:

"Ïðîòîêîë, ñòåíîãðàìà ïëåíàðíîãî çàñ³-
äàííÿ Êè¿âðàäè, ïî³ìåíí³ ðåçóëüòàòè ãî-
ëîñóâàííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ íà îô³ö³éíîìó
ñàéò³ Êè¿âðàäè íå ï³çí³øå, í³æ ÷åðåç 14
äí³â ï³ñëÿ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè".

2. Àáçàö òðåò³é ïóíêòó 29.6 ñòàòò³ 29 Ðåã-
ëàìåíòó Êè¿âðàäè âèêëþ÷èòè.

3. Ïóíêò 30.4 ñòàòò³ 30 Ðåãëàìåíòó Êè-
¿âðàäè âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿: "Ó äâî-
ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ï³ñëÿ çàêðèòòÿ ÷åðãîâî¿
ñåñ³¿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè îòðèìóþòü ï³äãî-
òîâëåí³ ñåêðåòàð³àòîì Êè¿âðàäè çá³ðêè ð³-

øåíü Êè¿âðàäè â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³,
ÿê³ áóëè ïðèéíÿò³ çà ïåð³îä ðîáîòè ñåñ³¿
Êè¿âðàäè".

4. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿) âñòàíîâèòè ïåðåä áóä³âëåþ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (âóë. Õðåùàòèê, 36) òåðì³íà-
ëè äëÿ ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿ çà ðåçóëüòà-
òàìè ðîáîòè ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü ñåñ³é Êè-
¿âðàäè, à ñàìå: ïðîåêòè ð³øåíü, ÿê³ ïðîïî-
íóþòüñÿ äî ðîçãëÿäó íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàí-
í³, ð³øåííÿ, ÿê³ áóëè ïðèéíÿò³, ³ ðåçóëüòà-
òè ãîëîñóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïî³ìåíí³.

5. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ òåðì³íàë³â çàáåçïå÷è-
òè âèñâ³òëåííÿ ðîáîòè ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü
ñåñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Äîâãîãî Î. Ñ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Турчиній Тетяні Михайлівні у приватну

власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 
на вул. Вчительській, 14<а 

у Солом'янському районі м. Києва.

Рішення Київської міської ради № 44/4516 від 24 січня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Òóð÷èí³é Òåòÿí³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Â÷èòåëüñüê³é, 14-à ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Òóð÷èí³é Òåòÿ-
í³ Ìèõàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Â÷èòåëüñüê³é, 14-à ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Òóð÷èí³é Òåòÿí³ Ìèõàé-
ë³âí³:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
"Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
ì. Êèºâà".

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.07.2004 ¹ 19-6954, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 30.03.2005 ¹ 06-6-
25/122, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 11.10.2004 ¹ 7392,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 05.04.2007 ¹ 03-16/526-Â.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про знесення господарської споруди 
на вул. Б. Хмельницького, 37 Б літ. О, 

яка належить до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 13/4485 від 24 січня 2008 року

Відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", врахо�
вуючи рішення Київської міської ради від 07.07.05 № 609/3185 "Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю "Торговий дім Міжнародної спілки українських підприємців" земельних ділянок для бу�
дівництва житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями, приміщеннями соціальної сфери
та підземним паркінгом на вул. Пирогова та Б. Хмельницького, 2/37 літ. "Б" у Шевченківському районі 
м. Києва", звернення ТОВ "Торговий дім Міжнародної спілки українських підприємців" (листи від 05.04.07
№ 05�04/1 та від 2104.07 № 25�04/2) та згоду Головного управління охорони здоров'я та медичного за�
безпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 18.04.07
№ 039�1694/11), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Òîðãîâèé ä³ì Ì³æ-
íàðîäíî¿ ñï³ëêè óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìö³â"
íà çíåñåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ñïîðóäè çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 33,4 êâ. ì íà âóë. Á. Õìåëü-
íèöüêîãî, 37 Á ë³ò. Î, ÿêà íàëåæèòü äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì. Êèºâà òà ï³äïàäàº ï³ä ïëÿìó ðå-
êîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷î¿ çàáóäîâè ³ ïîäàëü-
øîãî áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç
âáóäîâàíèìè îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè,
ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè òà ï³ä-
çåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ïèðîãîâà/
Á. Õìåëüíèöüêîãî, 2/37 ë³ò. "Á" ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðî-
âåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ ãîñ-
ïîäàðñüêî¿ ñïîðóäè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Òîðãîâèé ä³ì Ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëêè
óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìö³â" ïåðåðàõóâàòè
êîøòè ÿê êîìïåíñàö³þ âàðòîñò³ ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ñïîðóäè íà âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî,
37 Á ë³ò. Î, âèçíà÷åíî¿ íåçàëåæíîþ îö³í-
êîþ, äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу нежилих приміщень (МСК)
загальною площею 28,4 кв. м в будинку 

на просп. Оболонському, 14 літ. "Б"

Рішення Київської міської ради № 12/4484 від 24 січня 2008 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", враховуючи звернення орендаря приватного підприємства "Елітна стоматоло�
гія" (лист від 20.04.07 № 10) щодо приватизації нежилих приміщень, а саме: місць спільного користуван�
ня, які в процесі приватизації основних приміщень залишились неприватизованими, та принципову згоду
балансоутримувача — КП "Київжитлоспецексплуатація" (лист від 20.04.07 № 155/1/13�2481), Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðî-
âåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà — íå-
æèëèõ ïðèì³ùåíü (ÌÑÊ) çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 28,4 êâ. ì â áóäèíêó íà ïðîñï. Îáî-
ëîíñüêîìó, 14 ë³ò. "Á".

2. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó "Åë³òíà
ñòîìàòîëîã³ÿ" êîøòè çà íåæèë³ ïðèì³-
ùåííÿ (ÌÑÊ), çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ïåðåðàõóâàòè äî ì³ñüêîãî
áþäæåòó.

3. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³-
øåííÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåäàòè ó
âëàñí³ñòü ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó "Åë³ò-
íà ñòîìàòîëîã³ÿ" íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ, çà-
çíà÷åí³ â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Êè¿â-
æèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" ï³ñëÿ âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ñïèñàòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ç áàëàíñó íåæèë³ ïðè-
ì³ùåííÿ (ÌÑÊ) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 28,4
êâ. ì â áóäèíêó íà ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó,
14 ë³ò. "Á".

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Про встановлення пам'ятника 
журналісту Георгію Гонгадзе 
і журналістам, які загинули 
за нез'ясованих обставин

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1019 від 24 липня 2008 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основи містобудування",
враховуючи розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.10.2006 № 1456 "Про прове�
дення конкурсу на кращий проект пам'ятника журналісту Георгію Гонгадзе і журналістам, які загинули за
нез'ясованих обставин", з метою вшанування та увічнення пам'яті журналіста Георгія Гонгадзе та журна�
лістів, які загинули за нез'ясованих обставин:

1. Âñòàíîâèòè ó ñêâåð³ íà âóë. ×åðâîíî-
àðì³éñüê³é, 115-121 ó ì. Êèºâ³ ïàì'ÿòíèê
æóðíàë³ñòó Ãåîðã³þ Ãîíãàäçå òà æóðíàë³ñ-
òàì, ÿê³ çàãèíóëè çà íåç'ÿñîâàíèõ îáñòà-
âèí, òà çä³éñíèòè áëàãîóñòð³é ïðèëåãëî¿
äî ïàì'ÿòíèêà òåðèòîð³¿ â³äïîâ³äíî äî ðîç-
ðîáëåíî¿, ïîãîäæåíî¿ òà çàòâåðäæåíî¿ â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2. Çàìîâíèêó — êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó "Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâ-
ëþâàëüíèõ ðîá³ò":

2.1. Ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà ïàì'ÿòíèêà
æóðíàë³ñòó Ãåîðã³þ Ãîíãàäçå òà æóðíàë³ñ-
òàì, ùî çàãèíóëè çà íåç'ÿñîâàíèõ îáñòà-
âèí, òà çä³éñíåííÿ áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëî¿
äî ïàì'ÿòíèêà òåðèòîð³¿ âèêîíàòè ó òåðì³í
äî 22 ñåðïíÿ 2008 ðîêó.

2.2. Â³äïîâ³äíî äî Òèì÷àñîâîãî ïîëî-
æåííÿ ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïî-
ñëóã çà äåðæàâí³ êîøòè, çàòâåðäæåíîãî ïî-
ñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
28.03.08 ðîêó ¹ 274, âèçíà÷èòè ï³äðÿäíó
áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-
á³ò ç áóä³âíèöòâà ïàì'ÿòíèêà æóðíàë³ñòó
Ãåîðã³þ Ãîíãàäçå òà æóðíàë³ñòàì, ùî çà-
ãèíóëè çà íåç'ÿñîâàíèõ îáñòàâèí, òà áëà-
ãîóñòðîþ ïðèëåãëî¿ äî ïàì'ÿòíèêà òåðè-
òîð³¿.

2.3. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) äîçâ³ë (îðäåð) íà òèì÷àñîâå ïîðóøåí-
íÿ áëàãîóñòðîþ â çâ'ÿçêó ç âèêîíàííÿì
ðîá³ò.

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³í-
íþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ô³íàíñóâàí-
íÿ ðîá³ò â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê, çàòâåðäæå-
íî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.01.08 ¹ 2/4474 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâ-
íåííÿìè).

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

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

Ви он ючий обов’яз и олови
Д. Басс

Про внесення змін до розпорядження
Виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

від 23.06.2008 № 877

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1038 від 25 липня 2008 року

Відповідно до вимог підпункту 7 пункту а) статті 30 Закону України " Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", пункту 2 статі 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ" та статті 15 Закону Укра�
їни "Про благоустрій населених пунктів" та з метою належного благоустрою річок, озер, ставків та інших
водних об'єктів та створення біля них зон відпочинку:

1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) â³ä 23.06.2008 ¹ 877 "Ïðî áëàãîóñòð³é
ð³÷îê, îçåð, ñòàâê³â òà ³íøèõ âîäíèõ îá'-
ºêò³â", à. ñàìå:

1.1. Àáçàö 1 ïóíêòó 6 ðîçïîðÿäæåííÿ âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Ïðîâåäåííÿ êîí-
êóðñ³â ùîäî çàëó÷åííÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ òà îðãàí³çàö³é äî âèêîíàííÿ çàõîä³â ç
áëàãîóñòðîþ âîäíèõ îá'ºêò³â òà ïðèëåãëèõ
äî íèõ òåðèòîð³é äîðó÷èòè ïîñò³éíî ä³-
þ÷³é êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿, ÿêó ñòâîðåíî ðîç-
ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 22.10.2007
¹ 1403.

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

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

Ви он ючий обов’яз и олови
Д. Басс

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 30.07.2007 № 978

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1060 від 30 липня 2008 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України “Про
житлово�комунальні послуги", Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ", Закону

1. Âíåñòè çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.07.2007 ¹ 978 “Ïðî
âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè" (ç³
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè):

1.1. Ïóíêò³ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè ó
íàñòóïí³é ðåäàêö³¿: “1. Âñòàíîâèòè òàðè-
ôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âî-
äè âèðîáíèêàì òà âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã
êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñ-
íåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì òà ïî-
ãîäèòè íà öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà-
÷åí³ ïîñëóãè ï³äïðèºìñòâàì — âèðîáíè-
êàì êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, â òîìó
÷èñë³ ÀÊ "Êè¿âåíåðãî" (â ÷àñòèí³ òåïëî-
âèõ ïóíêò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áàëàí-
ñ³, òà â çîí³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÀÊ "Êè¿âå-
íåðãî") ³ ÇÀÒ "Åíåðãîãåíåðóþ÷à êîìïà-
í³ÿ "Äàðòåïëîöåíòðàëü" — íà òåïëîâèõ
ïóíêòàõ ÀÊ "Êè¿âåíåðãî" â çîí³ òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ ÇÀÒ "Åíåðãîãåíåðóãî÷à êîì-
ïàí³ÿ "Äàðòåïëîöåíòðàëü", ³ âèêîíàâöÿì
öèõ ïîñëóã ³íøèõ ôîðì âëàñíîñò³ (äî-
äàþòüñÿ)".

1.2. Òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì òà âèêîíàâöÿì
öèõ ïîñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³
äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì,
çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
30.07.2007 ¹ 978 ( ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåí-
íÿìè â³ä 28.08.2007 ¹ 1110), äîïîâíèòè
ïîçèö³ºþ 8 íàñòóïíîãî çì³ñòó:

“8. Öåíòðàë³çîâàíå îïà-
ëåííÿ â îïàëþâàëüíèé ñå-
çîí äëÿ íàðàõóâàíü ï³ëüã òà
ñóáñèä³é (ïðè ïðîâåäåíí³
ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì
çà ïîêàçàííÿìè áóäèíêî-
âèõ òà êâàðòèðíèõ çàñîá³â
îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿) òà
âèñòàâëåííÿ ïëàòåæ³â âè-
êîíàâöÿì ïîñëóã â îïàëþ-
âàëüíèé ñåçîí (ïðè â³äñóò-
íîñò³ áóäèíêîâèõ çàñîá³â
îáë³êó) ç ïîäàëüøîþ îïëà-
òîþ íàñåëåííÿì ïðîòÿãîì
ðîêó:

— ÿêùî áóäèíêîâèé çà-
ñ³á îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿
íàëåæèòü áàëàíñîóòðèìó-
âà÷ó ÖÒÏ; 

— ÿêùî áóäèíêîâèé çà-
ñ³á îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿
íå íàëåæèòü áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷ó ÖÒÏ àáî â³äñóòí³é.

2. 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.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

України “Про теплопостачання", Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, пос�
тачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвер�
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955, Правил надання послуг з цен�
тралізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених поста�
новою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, рішення Київської міської ради від 28.09.2006
№ 102/159 “Про соціальний захист населення міста Києва в умовах запровадження економічно об�
ґрунтованих тарифів на житлово�комунальні послуги", рішення Київської міської ради від 08.02.2007
№ 58/719 “Про тарифи на житлово�комунальні послуги", з метою визначення виробника комуналь�
ної послуги з централізованого постачання гарячої води, що застосовуватиме тарифи на цю послугу,
і реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1êâ. ì îïà-
ëþâàíî¿ ïëî-
ù³ â ì³ñÿöü

3,20

3,18"

Про деякі питання 
реформування управління 
житловим господарством

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1348 від 30 вересня 2008 року

Відповідно до Конституції України, законів України "Про столицю України — місто�герой Київ", "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", "Про житлово�комунальні послуги", "Про Загальнодержавну програму ре�
формування і розвитку житлово�комунального господарства на 2004 — 2010 роки" та рішення Київської
міської ради від 10.07.2003 № 592/752 "Про затвердження Комплексної програми реформування та роз�
витку житлового господарства міста Києва на 2003 — 2005 роки та на період до 2010 року", з метою по�
ліпшення якості житлово�комунальних послуг, підвищення ефективності утримання житлового фонду м.
Києва та удосконалення структури управління житловим господарством, для прискорення виконання про�
грам облаштування під'їздів, ремонту ліфтів, реконструкції систем протипожежного захисту багатоповер�
хівок, будівництва та ремонту водопровідних і каналізаційних мереж, асфальтування прибудинкових тери�
торій та міжквартальних проїздів, дбаючи про забезпечення прав людини та гідних умов її життя:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â òåðì³í äî
15.10.2008 ïðîàíàë³çóâàòè âèêîíàííÿ ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.12.2001 ¹ 208/1642 "Ïðî ôîðìóâàííÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðî-
ìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà" â ÷àñòèí³ óïðàâ-
ë³ííÿ îá'ºêòàìè æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðî-
ìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà òà âíåñòè â³äïî-
â³äí³ ïðîïîçèö³¿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) â òåðì³í äî 01.11.2008 íàäàòè äî
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðåôîðìóâàííÿ
óïðàâë³ííÿ æèòëîâèì ãîñïîäàðñòâîì ì³ñ-
òà.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè òà ïîäàòè ïðî-
åêò ïðîãðàìè ðåìîíòó æèòëîâîãî ôîíäó
ì. Êèºâà íà 2009—2012 ðîêè äî ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî
êîìïëåêñó äëÿ çàòâåðäæåííÿ íà ñåñ³¿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî âèñâ³òëåí-
íÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëóá÷åíêà À. Ê.

Голова Л. Черновець ий



Ìàòè-ãåðî¿íÿ
Â óêðà¿íñüêèé ïðîêàò âèéøîâ íîâèé ô³ëüì Êë³íòà ²ñòâóäà ç Àíæåë³íîþ Äæîë³ 
â ãîëîâí³é ðîë³

Ó çàõ³äíîºâðîïåéñüêîìó ôîëüê-
ëîð³ ñëîâî changeling îçíà÷àº —
äèòèíà, ï³äêèíóòà òðîëÿìè, åëü-
ôàìè, ôåÿìè àáî ³íøèìè êàçêî-
âèìè ³ñòîòàìè çàì³ñòü âèêðàäåíî-
ãî ëþäñüêîãî ìàëÿòè. Àëå öå ùå
é àíãëîìîâíà íàçâà ô³ëüìó ðåæè-
ñåðà Êë³íòà ²ñòâóäà “Ï³äì³íà”, äå
íåìàº âèãàäàíèõ ³ñòîò, çàòå º â³ä-
òâîðåííÿ ñïðàâæí³õ ïîä³é â³ñ³ìäå-
ñÿòèð³÷íî¿ äàâíèíè.

Ó Ëîñ-Àíäæåëåñ³ 20-õ ðîê³â
ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ â ìàòåð³-îäè-
íà÷êè ïðÿìî ç áóäèíêó çíèêàº
äèòèíà. ² æ³íêà, çâ³ñíî, çâåð-
òàºòüñÿ â ïîë³ö³þ ³ç çàÿâîþ.
Ï³ñëÿ ì³ñÿö³â ìàðíèõ ïîøóê³â
çíàõîäèòüñÿ õëîï÷èê, ÿêèé çà-
ÿâëÿº, ùî â³í — ¿¿ çíèêëèé ñèí,
³ õî÷à ìàòè îäðàçó â³ä÷óâàº
áðåõíþ, ¿¿ âìîâëÿþòü óçÿòè çíà-
õ³äêó äîäîìó “íà ïðîáó”. Â³ä-

ìîâà ìàòåð³ ïðèéíÿòè äèòèíó
íàëàøòîâóº ì³ñöåâó ïîë³ö³þ íà
ðàäèêàëüí³ çàõîäè, ³ ãîëîâíó ãå-
ðî¿íþ ñåëÿòü ó ïàëàòó ïñèõ³àò-
ðè÷íî¿ ë³êàðí³, ùîá âîíà, íà-
ðåøò³, âòèõîìèðèëàñÿ. Òèì ÷à-
ñîì ñë³äè ¿¿ ðåàëüíîãî ñèíà âå-
äóòü ó ñòðàøíó ³ñòîð³þ ñåð³éíèõ
óáèâñòâ.

Ì³æ ãàñíó÷îþ íàä³ºþ, êîðóì-
ïîâàíèìè íàñêð³çü ñèëàìè ïî-
ðÿäêó ³ ëèøå ê³ëüêîìà íåáàéäó-

æèìè ïðèõèëüíèêàìè çíàéòè
ïðàâäó æ³íö³ äîâåäåòüñÿ òåðï³òè
³ çàÿâëÿòè ïðî ñåáå âñå ãîëîñí³-
øå. Öå çîâñ³ì íå ôîëüêëîð, à
ñêðóïóëüîçíà åêðàí³çàö³ÿ ãàçåò-
íèõ ïåðåäîâèöü, ñóäîâèõ ñòåíî-
ãðàì ³ õðîí³ê ñìóòíèõ ÷àñ³â ïå-
ðåòâîðåííÿ Ì³ñòà Àíãåë³â íà ñó-
÷àñíèé ìåãàïîë³ñ, ÿêèì ìè çíà-
ºìî éîãî òåïåð. Àäæå çîâñ³ì íå-
îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî áóòè
Äæåéìñîì Åëëðîºì, ùîá ðîçïî-

â³äàòè ïðî ñåêðåòè Ëîñ-Àíäæå-
ëåñà.

Ãîëîâíó ðîëü ó ô³ëüì³ âèêîíà-
ëà Àíäæåë³íà Äæîë³ — íèí³, íà-
ïåâíî, íàéâ³äîì³øà æ³íêà íà çåì-
ë³. Õî÷à äå á âîíà ç’ÿâëÿëàñÿ, òè-
ñÿ÷³ ôîòîàïàðàò³â îñâ³òëþþòü ¿é
äîðîãó. Õî÷à á ñê³ëüêîõ ä³òåé óñè-
íîâëþâàëà àáî íàðîäæóâàëà —
ïðî ¿¿ íàùàäê³â íå âòîìëþþòüñÿ
ïèñàòè ÇÌ² ³ íå ïåðåñòàþòü îá-
ãîâîðþâàòè ïðîñò³ ñìåðòí³. Ó ìå-

ä³à³ñòåð³¿ ëåãêî çàáóòè, ùî Äæî-
ë³ ùå é ïåðøîêëàñíà àêòðèñà: ç
Îñêàðîì ó ñâîºìó àêòèâ³, ã³äíè-
ìè ³ òîòîæíèìè òàëàíòàìè ÿê ó
ñåðéîçíîìó, òàê ³ â ðîçâàæàëüíî-
ìó ê³íî, à òàêîæ çäàòí³ñòþ ëèøå
³ì’ÿì ó òèòðàõ, ÿê ìàãí³òîì, ïðè-
òÿãóâàòè ãëÿäà÷à. Íà ùàñòÿ, ïðî
âñ³ àñïåêòè ñâîãî æèòòÿ âîíà ãî-
âîðèòü ç îäíàêîâèì îïòèì³çìîì.

“ßêáè âè íå çíàëè, ùî âñå,
çîáðàæåíå ó ô³ëüì³, ñòàëîñÿ íà-
ñïðàâä³, òî “Ï³äì³íà” âèäàëàñÿ á
íàéñì³õîâèíí³øîþ ñòð³÷êîþ. Àëå
ìåí³ ñïî÷àòêó íàä³ñëàëè ñöåíà-
ð³é ç³ ñòîð³íêàìè ñòàðèõ íîìåð³â
LA Times, êîï³éîâàíèõ íà êñå-
ðîêñ³, é âîíè óâåñü ÷àñ, ïîêè ÿ
÷èòàëà, ïîñò³éíî íàãàäóâàëè ìå-
í³, ùî âñå öå — ðåàëüí³ ôàêòè.

ß áóëà òàêà ðàäà çàê³í÷èòè ðî-
áîòó íàä ö³ºþ êàðòèíîþ. Ìîãëà
îá³äàòè ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè íà çí³-
ìàëüíîìó ìàéäàí÷èêó, ³ ðàä³ëà,
ùî âîíè ç³ ìíîþ, â áåçïåö³. ß
çàâàã³òí³ëà ï³ä ÷àñ ðîáîòè íàä
“Ï³äì³íîþ”, òîìó äèòÿ÷å ïèòàí-
íÿ çàâæäè áóëî ïð³îðèòåòíèì.
Ñþæåò ô³ëüìó ïîâ’ÿçàíèé ³ç äè-
òèíîþ ³ ïîñò³éíèìè äóìêàìè ïðî
íå¿, ³ òîìó ÿ ñòàëà ùå óâàæí³øîþ
äî ä³òåé. Ùîðàçó, êîëè ÿ ïðîìîâ-
ëÿëà ñëîâî “ñèí” íà çí³ìàëüíî-
ìó ìàéäàí÷èêó, êëóáîê ï³äñòóïàâ
äî ãîðëà”,— êàæå àêòðèñà ³ óòî÷-
íþº: çàâæäè õîò³ëà ïðàöþâàòè ç
²ñòâóäîì íå òîìó, ùî äóæå ëþ-
áèòü éîãî ô³ëüìè, à òîìó, ùî â³í
çàâæäè çäàâàâñÿ ¿é äóæå ö³êàâîþ
ëþäèíîþ. “Â³í æîðñòêèé ³ ñèëü-
íèé, ³ â íüîãî ÷óäîâà çí³ìàëüíà
ãðóïà. Öå ñïðàâåäëèâèé ³ âïåâíå-
íèé ë³äåð. ², çâ³ñíî, ïðåêðàñíèé
ðåæèñåð.

Êë³íò â³äîìèé òèì, ùî çí³ìàº
îäíèì àáî äâîìà äóáëÿìè. ² öÿ
íåãëàñíà óñòàíîâêà íà ì³í³ìóì
çìóøóº îäðàçó âèêëàäàòèñÿ ñïîâ-
íà. Äî òîãî æ òàê çáåð³ãàºòüñÿ ñâ³-
æèé ïîãëÿä — àêòîðè ëþáëÿòü
çàáàãàòî ðîçäóìóâàòè íàä ñöå-
íîþ, àíàë³çóâàòè ¿¿ çàâçÿòî. Òà ç
Êë³íòîì öå íå ïðîõîäèòü”,— ðîç-
ïîâ³äàº Àíæåë³íà Äæîë³

Îëåã ÏÓ×ÊÎ, “ÒÎÏ-10”,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

В раїнсь ий про ат ви-
йшла артина режисера
Клінта Іств да "Підміна",
де оловн роль зі рала
Анжеліна Джолі. "Підмі-
на" — с то а адемічна іс-
торія від Іств да-автора.
Фільм про мам , я а ш -
ає дитин вс переч під-
ст пам правоохоронних
ор анів, поставлено за ре-
альними подіями. Він д -
же стилізований, але май-
стерно, під ретро довоєн-
ної епохи, том приверн в
сам оролев лянцевих
передовиць Анджелін
Джолі драматичною рол-
лю. Про стріч та її твор-
ців і вирішив по оворити
"Хрещати ".

Êë³íò ²ÑÒÂÓÄ: “Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ òå, ÷èì ÿ çàéìàþñÿ”
ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

— Роль Крістіни Коллінз ідеально підхо-
дить для Анжеліни Джолі — образ матері-
левиці, що бореться за своє дитя. А чим
історія “Підміни” зачепила вас? Я а час-
тина б ла найважливішою?
— Та все насправді. Ось жін а, я а працюва-

ла с первізором телефонній омпанії,— на-

певно, це не най ірша робота, я що більшість
с первізорів б ли чолові ами. Крістіна мала
все. Вона щосили нама алася влашт вати свою
ар’єр , але потім зни син, і це ради ально змі-
нило її життя. Їй доводиться на я ийсь час за-
ин ти вза алі всі справи і присвятити всю се-
бе пош ам. Поліція ж поводиться рай див-
но: спочат спис є все на алюцинації, а по-
тім, оли знаходить дитин , ствердж є, що во-
на: її син. Нес світньої іронії в цій історії ба а-
то, але оловна поля ає в том , що матір зм -
сили взяти хлопчи а додом “на проб ”, щоб
сама пере оналася, що це її дитина. Жін а б -
ла в та ом відчаї і та хотіла поверн ти сина,
що по одилася. Але невдовзі остаточно зроз -
міла, що дитина не її, в чом і б ла пере она-
на спочат . Матір за ин ли до психіатричної
лі арні, де з нею творили просто божевільні ре-
чі, без б дь-я о о захист за он на її боці. Ней-
мовірно!

— Нас іль и важливим б в аспе т реаль-
ності історії, хай і давно заб тий с андал,
але з ніверсальним зверненням?
— Іноді, я аж ть, правда безґл здіша за ви-

ад . Всі ці люди існ вали. Коли я знімав “Під-
мін ”, іноді сідав на режисерсь лав і мене
ніби осявало: чорт, ця людина справді пережи-
вала та е. Мене неймовірно вразив діало ше-
фа поліції стрічці, йо о надр вали в азе-
тах. Уявіть — шеф поліції оворить про своє ба-
жання, щоб злочинців прибрали з в лиць не
живими, а мертвими. Сьо одні та е с ажи— всі
б д ть шоці, чи не та ? А тоді то б ла філо-
софія поряд . Не знаю, я це сприймала ро-

мадсь ість тоді. Можливо, д мали, що це
жорст ий хлопець, напевно, він захищає. Але,
на жаль, це б ло не та .

— Нас іль и б ло с ладно відтворити
он ретн епох двадцятих ро ів мин ло-
о століття для “Підміни”?
— Б ло не та же й с ладно, хоча витра-

тили чимало час , ос іль и мали знайти вар-
тали з б дин ами саме двадцятих. Де отрі
райони дожили до наших днів, с ажемо та ,
зовсім с ромном бранні. Але ми запропо-

н вали їхнім меш анцям в обмін на можли-
вість там знімати ремонт або фарб вання б -
дин ів, тож, д маю, ористь б ла обопільною.
І, звісно, відтворювали раєвиди Лос-Андже-
леса то о час . Сьо одні в місті д же ба ато
висото , а в двадцяті, о рім City Hall Building,
спор ди б ли не та ими вже й вели ими, я
за нинішніми стандартами. При ад ю, оли я
сюди вперше приїхав п’ятдесятих ро ах і пі-
шов до оледж , то за важив про себе, що
ввись Лос-Анджелес особливо не тя ся; на-
певно, тоді все ще б ло майже та , я в епо-
х “Підміни”. Тепер се ради ально змінило-
ся. Довелося вдатися до омп’ютерної рафі-
и і де орацій.

— Нині, свої 78 ро ів, ви а тивніші, ніж
б дь оли: раєте, режисир єте, продю-
с єте, навіть пишете м зи для фільмів.
Звід и та а енер ія?
— Не знаю. Просто лишаюся в добрій фор-

мі. У мене спо ійний хара тер, і мені подоба-
ється те, чим я займаюся.
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Îðèã³íàëüíèé ñâ³ò äåâ’ÿòîãî ìèñòåöòâà
Вистав а омі сів і мальованих історій "9 світ", отра відб лася вихідні в столичній алереї "Лавра" і про я писав "Хрещати ", стала по-
мітною подією в льт рном житті міста. "Лавра" ви ли ала інтерес до омі сів і в простих иян, і в ж рналістів. Про мальовані історії і їхніх
творців "Хрещати " розмовляв із оловним реда тором ж рнал "К 9" Оле сієм Оліним та х дожни ом Джоном Говом — ілюстратором філь-
м "Володар перснів".

Îëåêñ³é ÎË²Í: “Ãîëîâíå, ùîá óñå áóëî
íàìàëüîâàíî ñâîºþ ðóêîþ”
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð æóðíàëó “Ê 9” — ïðî ïåðñïåêòèâè êîì³êñ³â â Óêðà¿í³

— Îëåêñ³þ, ñê³ëüêè ðîê³â âèõîäèòü æóð-
íàë ³ ÿê³ àêòèâíîñò³ ðåàë³çîâàíî çà ÷àñ éî-
ãî ³ñíóâàííÿ?

— Æóðíàë ìàëüîâàíèõ ³ñòîð³é "K 9" ³ñ-
íóº ç âåðåñíÿ 2003 ðîêó. Äî öüîãî áóâ ùå
ñêëàäíèé ð³ê ï³äãîòîâêè éîãî äî âèõîäó.
Çíàéòè, ç³áðàòè âñ³õ õóäîæíèê³â áóëî äóæå
íåïðîñòî. Áàãàòî õòî íå â³ðèâ, ùî æóðíàë
ïðî³ñíóº á³ëüøå í³æ äâà íîìåðè. ×åðåç öå
ÿ ä³ñòàâ îäðàçó áàãàòî ïåñèì³ñòè÷íèõ â³ä-
ìîâ â ó÷àñò³ é ï³äòðèìö³ éîãî. Ïîøóêè ³ñ-
òîòíî ãàëüìóâàëî òå, ùî äåâ’ÿòå ìèñòåöòâî
(ñòâîðåííÿ ìàëüîâàíèõ ³ñòîð³é) ïåðåáóâà-
ëî ³ ïåðåáóâàº â æàëþã³äíîìó ñòàí³. Ìåí-
òàë³òåò ïëþñ ïîÿâà, íàñàìïåðåä, íà ðèíêó
àìåðèêàíñüêèõ êîì³êñ³â â³äáèëè â áàãàòüîõ
îõîòó äî ¿õíüîãî ÷èòàííÿ, à ïðèùåïèëè ëè-
øå òåðì³í "êîì³êñ", ÿêèé àñîö³þºòüñÿ ç Áåò-
ìåíîì ³ Cóïåðìåíîì, ùî ðîçäàº ñòóñàíè
ñâî¿ì âîðîãàì, àáî æ ïî÷àòêîì 90-õ ³ç Ì³ê-
ê³ Ìàóñàìè ³ Äîíàëüä Äàêàìè. Òà ïîïðè âñå
öå æóðíàë ðîñòå ³ ðîçâèâàºòüñÿ. Ó 2005 ðî-
ö³ "Ê 9" çàñíóâàâ â Óêðà¿í³ I Ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü ìàëüîâàíèõ ³ñòîð³é "9 ñâ³ò", ÿêèé
ùîðîêó çáèðàº ïðîôåñ³éíèõ ³ õóäîæíèê³â-
ïî÷àòê³âö³â, äîðîñëèõ, ä³òåé ³ ï³äë³òê³â, ëþ-
áèòåë³â æàíðó êîì³êñ³â ³ ìàëüîâàíèõ ³ñòî-
ð³é, à òàêîæ ïðîñòî îõî÷èõ â³äâ³äàòè öþ
íåòðèâ³àëüíó ìîëîä³æíó ïîä³þ ³ â³äêðèòè
äëÿ ñåáå îðèã³íàëüíèé æàíð òàê çâàíîãî
äåâ’ÿòîãî ìèñòåöòâà. Öüîãîð³÷ 5-7 ãðóäíÿ â
ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ "Ëàâðà" II Ì³æíàðîäíà âè-
ñòàâêà "9 ñâ³ò".

— ×è º ñåðåä õóäîæíèê³â êîì³êñ³â ñâî¿
òðåíäîâ³ íàïðÿìêè, ùî çì³íþþòüñÿ ç ÷àñîì,
³ âçàãàë³, ùî ìàº íàéá³ëüøèé ïîïèò ó ö³é
ñôåð³?

— Óñå éäå â³ä òðüîõ øê³ë: àìåðèêàíñüêî¿,
ºâðîïåéñüêî¿ ³ ÿïîíñüêî¿. Çâè÷àéíî, íèí³
íå ïîð³âíÿòè òå, ùî ðîáèëè íà ïî÷àòêó
äåâ’ÿíîñòèõ. Çì³íþºòüñÿ âñå. Ç ïðèõîäîì
³ ðîçïîâñþäæåííÿì ÏÊ ñòâîðåííÿ ìàëüî-

âàíèõ ³ñòîð³é äóæå óäîñêîíàëèëîñÿ. Ìà-
ëþíîê ñòàâ íàñè÷åí³øèì çà êîëüîðîì ³ äè-
íàì³÷í³øèì. Ãðàô³êà, çâ³ñíî, òåæ ñòàº ³í-
øîþ. Âîíà äåäàë³ á³ëüøå ³ á³ëüøå ã³áðèä-
íà — ÿêùî ðàí³øå íàìàãàëèñÿ çóïèíèòè
âõ³ä ìàíãà íà ôðàíöóçüêèé ðèíîê, òî íè-
í³ ã³áðèäíà ðîáîòà — çì³øàíèé ñòèëü ìàí-
ãà ç ºâðîïåéñüêîþ ìàëüîâàíîþ ³ñòîð³ºþ —
éäå íà óðà. Ãîëîâíå, ùîá óñå áóëî ñîêî-
âèòî ³ íàìàëüîâàíî ñâîºþ ðóêîþ. Îñê³ëü-
êè ïðîáëåìà â òîìó, ùî õóäîæíèê³â-ïî÷àò-
ê³âö³â ñêëàäíî ðîçð³çíèòè ÷åðåç ìàñîâå
íàòõíåííÿ ñâî¿ìè êóìèðàìè. À ÿêùî â³í
ùå é ÿïîíåöü, òîä³ âçàãàë³ ïðîáëåìà, áî
óñþäè âåëèê³ î÷³ é îáëè÷÷ÿ ñõîæ³.

— ×è íàñïðàâä³ íàéêðàù³ õóäîæíèêè íà
Çàõîä³ ìîæóòü äîçâîëèòè ñîá³ ñïðàâæíº
"æèòòÿ ì³ëüéîíåð³â" — çàðîá³òêè äàþòü ¿ì
çìîãó ïî÷óâàòèñÿ á³ëüøå í³æ óïåâíåíî ô³-
íàíñîâî?

— Ñóäÿ÷è ç òîãî, ùî íàéêàñîâ³øèìè
ñòàþòü ô³ëüìè, çíÿò³ çà êîì³êñàìè, òî
òàê. ² ö³ ãðîø³ äàþòü çìîãó íå ò³ëüêè ïî-
÷óâàòèñÿ âïåâíåíî, à é ðîçâèâàòèñÿ òà
ï³äòðèìóâàòè áàãàòî ìîëîäèõ òàëàíò³â.
Àìåðèêà, ÿê ³ ðàí³øå, òóò ë³äèðóº. Ñï³â-
ïðîäþñåðàìè ñòð³÷îê ñòàþòü òâîðö³ êî-
ì³êñ³â. Íàâ³òü âèñòóïèâøè ñöåíàðèñòîì
é îòðèìàâøè îäèí â³äñîòîê áàãàòîì³ëü-
éîííîãî çáîðó ïî ð³çíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó,

õóäîæíèêîâ³ áóäå á³ëüøå í³æ äîñòàòíüî.
Ô³ëüìè çà êîì³êñàìè ìîæíà íàçâàòè îä-
íèì ³ç íàéá³ëüøèõ ïðèáóòê³â, ùî éäå â³ä
ñòâîðåíîãî õóäîæíèêîì ïåðñîíàæà, ÿêèé
ïðîéøîâ ñòàä³¿ ïóáë³êàö³¿ â³ä ìàëîãî íà-
êëàäó äî áåñòñåëåðà, à ïîò³ì ñòâîðåííÿ
³ãðàøîê, ôóòáîëîê, êîìï’þòåðíèõ ³ãîð,
ìóëüòô³ëüì³â ³ çðåøòîþ ê³íîñòð³÷êè.

— ßê³ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ðèíêó ìàëüî-
âàíèõ ³ñòîð³é ³ êîì³êñ³â íà íàéáëèæ÷³ ê³ëü-
êà ðîê³â âè áà÷èòå äëÿ Óêðà¿íè òà ÿêó ðîëü
â³äâîäèòå ñîá³ â éîãî ðîçâèòêó?

— Â³ä ÷àñó ñòâîðåííÿ æóðíàëó "Ê 9" äàâ-
íî âèíîøóâàëàñÿ ³äåÿ, ÿê ñïðîñòèòè øëÿõ
õóäîæíèêà äî âèäàâöÿ ³ íàâïàêè. Çàãàëü-
íèìè çóñèëëÿìè 2007 ðîêó â Óêðà¿í³ áóëî
ñòâîðåíî ïåðøó àãåíö³þ, ùî ïðåäñòàâëÿº
àâòîðñüê³ ïðàâà ñâ³òîâèõ âèäàâíèöòâ ìà-
ëüîâàíèõ ³ñòîð³é, êîì³êñ³â, ìàíãà "9 World
Agency".

Äëÿ â³ò÷èçíÿíèõ âèäàâíèöòâ â³äêðèâñÿ
äîñòóï äî âåëè÷åçíîãî ïëàñòà íàéêðàùèõ
ñâ³òîâèõ õóäîæí³õ ðîá³ò ó ãàëóç³ ìàëüîâà-
íèõ ³ñòîð³é. Âîäíî÷àñ óêðà¿íñüê³ õóäîæ-
íèêè ä³ñòàëè çìîãó çàÿâèòè ïðî ñåáå âñüî-
ìó ñâ³òîâ³ â ì³ðó ñâî¿õ óì³íü ³ òàëàíòó. Êî-
ëè õóäîæíèê ïðèõîäèòü ó çãàäàíó àãåíö³þ,
òèì ñàìèì â³í çàñòåð³ãàº ñåáå â³ä íåäî-
áðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿ ç áîêó çàõ³äíèõ
êîìïàí³é, ùî ïðîïîíóþòü â³ò÷èçíÿíèì àâ-
òîðàì ñâ³äîìî çàíèæåíó ö³íó çà ¿õíþ ðî-
áîòó.

Ãîâîðÿ÷è ïðî âèäàííÿ âëàñíîãî ïðîäóê-
òó, ìîæó ñêàçàòè, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
â Óêðà¿í³ íà áàç³ âèäàâíèöòâà "Äåâ’ÿòèé
ñâ³ò" âèéäóòü ïåðø³ ïîâíîö³íí³ àëüáîìè
ìàëüîâàíèõ ³ñòîð³é ÿê çàõ³äíèõ, òàê ³ â³ò-
÷èçíÿíèõ àâòîð³â — ïðåäñòàâíèê³â øêîëè
ºâðîïåéñüêîãî ìàëþíêà

Розмовляла Аліса ЛОЖКІНА, "ТОП-10",
спеціально для "Хрещати а"

Äæîí ÃÎÂ: “Áàãàòî ìàëüîâàíèõ 
³ñòîð³é íåìîæëèâî àäàïòóâàòè 
äî åêðàí³çàö³¿”
²ëþñòðàòîð ô³ëüìó “Âîëîäàð ïåðñí³â” 
Äæîí Ãîâ ïðî ³íäóñòð³þ ìàëüîâàíèõ ³ñòîð³é
³ ïðî ñåáå

— ×îìó âè ïðèñâÿòèëè ñåáå ñàìå ñòâîðåííþ
àí³ìîâàíèõ ³ñòîð³é?

— ß çàâæäè õîò³â çàéìàòèñÿ îáðàçîòâîð÷èì
ìèñòåöòâîì, ùîá çàðîáëÿòè íà æèòòÿ. Çâåðíåí-
íÿ äî ³ëþñòðàö³¿ ÿê ïðîôåñ³¿ ÿ ââàæàþ ëîã³÷íèì
ó öüîìó êîíòåêñò³.

— ßê³ ðèñè, íà âàøó äóìêó, ïîòð³áí³ äëÿ ñòâî-
ðåííÿ êîì³êñ³â ³ ìàëüîâàíèõ ³ñòîð³é?

— Äóæå ñêëàäíî â³äïîâ³ñòè íà öå çàïèòàííÿ,
àäæå â êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó öå áóâàº ïî-
ð³çíîìó. Ãàäàþ, ïåðåäóñ³ì õóäîæíèêîâ³ ïîòð³-
áåí ³íòåðåñ ³ ðîçóì³ííÿ ñàìî¿ ñóò³ êîì³êñà. Îñî-
áëèâî, ÿêùî â³í õî÷å ïðîíèêíóòè âãëèá, çà ïî-
âåðõíþ ðå÷åé ³ çðîçóì³òè, ùî íàñïðàâä³ â³í õî-
÷å íàìàëþâàòè.

Â ³ëþñòðàö³¿ çàêëàäåíî çíà÷íî ñåðéîçí³øèé
ïîòåíö³àë, í³æ ïðîñòî ñòâîðåííÿ â³çóàëüíî¿ ³í-
òåðïðåòàö³¿ òåêñòó àáî çàäàíî¿ òåìè. Íà ìîþ
äóìêó, äóæå âàæëèâèì åëåìåíòîì ìîæå ñòàòè òå,

ùî àáñîëþòíî íåîáîâ’ÿçêîâå, ùî áåçïîñåðåäíüî
âèäíî íà êàðòèíö³.

— ßê³ ìàëüîâàí³ ³ñòîð³¿ âëàñíîãî àâòîðñòâà âàì
õîò³ëîñÿ á åêðàí³çóâàòè?

— Óñ³! Çâ³ñíî æ, æàðòóþ. Íàñïðàâä³ ÿ ³ ñàì
íå çíàþ, àäæå áàãàòî êíèæîê, îñîáëèâî ìàëüî-
âàí³ ³ñòîð³¿, âçàãàë³ íåìîæëèâî àäàïòóâàòè äî
åêðàí³çàö³¿.

— Íàä ÿêèì ïðîåêòîì ïðàöþºòå íèí³?
— Çàê³í÷óþ êíèæêîâèé ïðîåêò "Âòðà÷åí³ ñâ³-

òè" — ³ñòîðè÷íà êíèãà äëÿ þíàöòâà. ß âæå çà-
ê³í÷èâ ïèñàòè òåêñòè ³ íàìàëþâàâ ãîëîâí³ ñþ-
æåòè. Ëèøèëèñÿ çàâåðøàëüí³ ÷îðíî-á³ë³ ³ëþñ-
òðàö³¿. Ñïîä³âàþñÿ, ìîÿ êíèæêà ïîáà÷èòü ñâ³ò
ó 2009 ðîö³

Розмовляла Аліса ЛОЖКІНА, "ТОП-10",
спеціально для "Хрещати а"
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Ñòðóíè çàðîêî÷óòü
Ôåñòèâàëü ã³òàðíî¿ ìóçèêè â Êèºâ³

Öåíòðàëüíà ã³òàðíà ïîä³ÿ
ñòîëèö³, ñõîæå, ñì³ëèâî íà-
áèðàº îáåðò³â òà ðîçðîñòàº-
òüñÿ. Ïðèíàéìí³ ïîð³âíÿíî
ç ìèíóëîð³÷íèì òðèäåííèì
ôåñòèâàëåì (à â éîãî ðàì-
êàõ ðàç íà äâà ðîêè îðãàí³-
çîâóþòü òàêîæ ã³òàðíèé êîí-
êóðñ, ÿêèì ³ â³äçíà÷èâñÿ
2007 ð³ê) íèí³øí³é çá³ëü-
øèâñÿ ó ÷àñ³ — òðèâàòèìå
÷îòèðè äí³. Öå é çðîçóì³ëî,
àäæå ïðîãðàìà íàñè÷åíà.
Àêö³ÿ âêëþ÷àº ñîëüí³ âå÷³ð-
í³ êîíöåðòè òðüîõ çàïðîøå-
íèõ ã³òàðèñò³â: Åðíåñòî Òà-
ìàéî (ÑØÀ), Õîñå Ìàíóåëÿ
Äàïåíè (²ñïàí³ÿ) ³ Ëîðåíöî
Ì³êåë³ (²òàë³ÿ), ùî â³äáó-
äóòüñÿ íà ñöåí³ Êîëîííîãî
çàëó; äåíí³ (ïî÷àòîê î 16.00,

Ìàëèé çàë) âèñòóïè òîð³ø-
í³õ ëàóðåàò³â êîíêóðñó, ðî-
ñ³ÿíèíà Þð³ÿ Àëåøíèêîâà,
îäåñèòà Êèðèëà Áîðèñîâà ³
äîíå÷÷àíèíà Àíäð³ÿ Àéçåí-
áåðãà. Êð³ì òîãî, â ðàìêàõ
ôåñòèâàëþ çàïëàíîâàíî
ìàéñòåð-êëàñè — ¿õ ïðîâå-
äóòü ïî÷åñí³ ³íîçåìí³ ãîñò³.
Íàâ³òü Àíäð³é Îñòàïåíêî íå
äîçâîëèâ ñîá³ ðîçêîø³ âëàñ-
íîãî ñîëüíîãî êîíöåðòó, à
ñêðîìíî ä³ëèòèìå âå÷³ð ç ³ñ-
ïàíöåì Äàïåíîþ ³ àìåðè-
êàíöåì Òàìàéî ï³ä ÷àñ êîí-
öåðòó-çàêðèòòÿ ôåñòèâàëþ
çà ó÷àñòþ Àêàäåì³÷íîãî
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó Íà-
ö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿ Óêðà-
¿íè, ÿêèì ïðîäèðèãóº ²ãîð
Ïàëê³í.

Ïðîãðàìà ñîëüíèõ âèñòó-
ï³â, ãîëîâíèì ÷èíîì, òðàäè-
ö³éíà, ñêëàäåíà ³ç òâîð³â êîì-
ïîçèòîð³â, â³äîìèõ ïåðåäóñ³ì
ÿê “ã³òàðí³” êîìïîçèòîðè:
Ñîðà, Âàéñà, Ëàóðî, Òàíñìà-
íà, Ïîíñå, Ìîðåíî-Òîððîáà,
Êàíîí³ãîñà, Ðîäð³ãî, Êîøê³-
íà òà ³íøèõ. Îñîáëèâèé ³í-
òåðåñ ïðèâåðòàº êîíöåðòíà
ïðîãðàìà ³ñïàíöÿ Õîñå Ìà-
íóåëÿ Äàïåíà. Â ¿¿ îñíîâ³ —
öèêë ë³ðè÷íèõ çàìàëüîâîê ³ñ-
ïàíñüêîãî ïîåòà Õóàíà Ðàìî-
íà Õ³ìåíñà “Ïëàòåðî ³ ÿ” â
³íòåðïðåòàö³¿ äâîõ êîìïîçè-
òîð³â: Êàñòåëüíóîâî-Òåäåñüêî
³ Ñàíç äå ëà Ìàñà. Öå îäíîé-
ìåíí³ ñþ¿òè (îáèäâ³ ç ñåìè
÷àñòèí), äå éäåòüñÿ ïðî îñëè-
êà íà ³ì’ÿ Ïëàòåðî, ÿêèé ïðî-
òÿãîì ðîêó º ÷è íå ºäèíèì
ñï³âðîçìîâíèêîì òà äðóãîì
ñâîºìó ïîõìóðîìó ãîñïîäà-
ðþ. Îñü ÿê îïèñóº âóõàòîãî
ïåðñîíàæà ïîåò: “Ïëàòåðî
ìàëåíüêèé, âîëîõàòèé, ì’ÿ-
êèé — òàêèé ì’ÿêèé íà âè-
ãëÿä, í³áè âåñü ³ç âàòè, áåç
ºäèíî¿ ê³ñòî÷êè. Ò³ëüêè î÷³ â
íüîãî êðèøòàëåâî òâåðä³, ÿê
äâà àãàòîâ³ ñêàðàáå¿. Â³í ïåñ-
òóí ³ í³æèòüñÿ, ÿê äèòÿ, ÿê
ä³â÷èíêà, àëå ì³öíèé ò³ëîì,
ìîâ êàì’ÿíèé”. Õ³áà íå ö³êà-
âî, ÿê ñâîºþ ÷åðãîþ ïðåäñòà-
âèòü òîãî ñàìîãî îñëèêà Äà-
ïåíà?

Ô³ëîñîô ïî-êè¿âñüêè
Ìèêîëà Áåðäÿºâ — íàéâ³äîì³øèé ñòîëè÷íèé ìèñëèòåëü
Газета "Хрещати " рам ах про-
е т "Київсь ий пантеон" продов-
ж є п блі вати матеріали про
історію міста і людей, отрі в
різний час творили задля слави
та ордості раїнсь ої столиці.
Ця розповідь присвячена знаме-
нитом філософ Ми олі Бердя-
єв .

Ô³ëîñîô Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷ Áåðäÿ-
ºâ çàâæäè â³äâîäèâ îñîáëèâó ðîëü âðàæåí-
íÿì ñâîãî êè¿âñüêîãî, ïåðøîãî ³ îñîáëèâî
âàæëèâîãî äëÿ íüîãî ïåð³îäó æèòòÿ, é í³-
êîëè íå çàáóâàâ, ùî Êè¿â — éîãî áàòüê³â-
ùèíà.

Ìèêîëà Áåðäÿºâ íàðîäèâñÿ 6 áåðåçíÿ
1874 ðîêó â Êèºâ³. Òàê ñòàëîñÿ (íàñàìïå-
ðåä ÷åðåç áðàê âëàñíå á³îãðàô³÷íèõ ðîçâ³-
äîê ïðî êè¿âñüê³ ðîêè æèòòÿ Áåðäÿºâà), ùî
äèòèíñòâî ³ þí³ñòü ô³ëîñîôà ìè äîñ³ ìîæå-
ìî óÿâèòè ñîá³ ëèøå î÷èìà ñàìîãî Ìèêî-
ëè Îëåêñàíäðîâè÷à, ñàìå òàê, ÿê â³í çîáðà-
æóº ¿õ ó ñâî¿é íàïðî÷óä ö³êàâ³é ô³ëîñîô-
ñüê³é àâòîá³îãðàô³¿ “Ñàìîï³çíàííÿ”. Îòæå,
íàäàìî ñëîâî âåëèêîìó â÷åíîìó:

“Çà ñâî¿ì ïîõîäæåííÿì ÿ íàëåæó äî ñâ³-
òó àðèñòîêðàòè÷íîãî. Öå, éìîâ³ðíî, íàêëà-
ëî â³äáèòîê íà ìîþ äóøåâíó ôîðìàö³þ. Ç
áàòüêîâîãî áîêó ÿ ïîõîäèâ ³ç â³éñüêîâî¿
ñ³ì’¿. Óñ³ ìî¿ ïðåäêè áóëè ãåíåðàëàìè ³ ãå-
îðã³¿âñüêèìè êàâàëåðàìè, ä³ä Ì. ². Áåðäÿ-
ºâ áóâ îòàìàíîì â³éñüêà Äîíñüêîãî. Ïðà-
ä³ä ãåíåðàë-àíøåô Ì. Ì. Áåðäÿºâ áóâ íî-
âîðîñ³éñüêèì ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì. Áàòü-
êî áóâ êàâàëåðãàðäñüêèì îô³öåðîì, àëå ðà-
íî âèéøîâ ó â³äñòàâêó, îñåëèâñÿ ó ñâîºìó
ìàºòêó â Îáóõîâ³, íà áåðåç³ Äí³ïðà, áóâ
ñâîãî ÷àñó ïðîâ³äíèêîì äâîðÿíñòâà, ïîò³ì
ïðîòÿãîì 25 ðîê³â áóâ ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ
Çåìåëüíîãî áàíêó Ï³âäåííî-çàõ³äíîãî

êðàþ”. Áàáóñÿ Ìèêîëè Îëåêñàíäðîâè÷à
“æèëà ó âëàñíîìó áóäèíêó ³ç ñàäîì ó âåðõ-
í³é ñòàðîâèíí³é ÷àñòèí³ Êèºâà, ÿêà íàçè-
âàëàñÿ Ïå÷åðñüê. Àòìîñôåðà Ïå÷åðñüêà áó-
ëà îñîáëèâîþ, öå ñóì³ø ÷åðíåöòâà ³ âî¿í-
ñòâà... Íà âóëèöÿõ ïîñò³éíî çóñòð³÷àëèñÿ
÷åíö³. Òàì áóëà Àñêîëüäîâà ìîãèëà, êëà-
äîâèùå íà ãîð³ íàä Äí³ïðîì, äå ïîõîâàíà
áàáóñÿ òà ³íø³ ìî¿ ïðåäêè. Âîäíî÷àñ Ïå-
÷åðñüê áóâ â³éñüêîâîþ ôîðòåöåþ, òàì áó-
ëî áàãàòî â³éñüêîâèõ. Äî Ïå÷åðñüêà ïðè-
ëÿãàëè Ëèïêè, òåæ ó âåðõí³é ÷àñòèí³ Êè-
ºâà. Öå äâîðÿíñüêî-àðèñòîêðàòè÷íà ³ ÷è-
íîâíèöüêà ÷àñòèíà ì³ñòà, ùî ñêëàäàëàñÿ ç
îñîáíÿê³â ³ç ñàäàìè. Òàì çàâæäè æèëè ìî¿
áàòüêè, áóäèíîê ïðîäàëè, êîëè ÿ áóâ ùå
õëîï÷èêîì. Íàø ñàä ìåæóâàâ ç âåëè÷åçíèì

ñàäîì äîêòîðà Ìåðèíãà, ùî çàéìàâ ñåðöå-
âèíó Êèºâà”.

Çãàäóþ÷è äèòèíñòâî, Áåðäÿºâ ê³ëüêà ðà-
ç³â ³ç ïî÷óòòÿì âäÿ÷íîñò³ ïèøå ïðî çíàìå-
íèòèé ñâîãî ÷àñó êíèæêîâèé ìàãàçèí Îã-
ëîáë³íà íà Õðåùàòèêó: “Ìàéæå ùîäíÿ ÿ
õîäèâ òóäè äèâèòèñÿ íîâ³ êíèãè. Ëþáîâ äî
êíèãàðåíü ó ìåíå çáåðåãëàñÿ ³ äîíèí³”. Â³í
ç³çíàºòüñÿ, ùî íåçàáóòí³é ñë³ä ó éîãî ïàì-
’ÿò³ ëèøèëè ò³ ñàì³ Ëèïêè (“ñâ³ò äåùî ³í-
øèé, àí³æ Ïå÷åðñüê, ñâ³ò äâîðÿíñüêèé ³ ÷è-
íîâíèöüêèé, ÿêîãî á³ëüøå òîðêíóëàñÿ ñó-
÷àñíà öèâ³ë³çàö³ÿ, ñâ³ò, ñõèëüíèé äî âåñå-
ëîù³â, ÿêèõ Ïå÷åðñüê íå ïðèïóñêàâ”).

Ñïî÷àòêó ìàéáóòí³é ô³ëîñîô íàâ÷àâñÿ ó

Êè¿âñüêîìó êàäåòñüêîìó êîðïóñ³. Ïîò³ì
âñòóïèâ äî óí³âåðñèòåòó Ñâÿòîãî Âîëîäèìè-
ðà. Àëå ÷åðåç 3 ðîêè éîãî âèêëþ÷èëè é çà-
ñëàëè äî Âîëîãäè çà ó÷àñòü ó ñîö³àë-äåìî-
êðàòè÷íîìó ðóñ³. Ó 1920 ðîö³ Áåðäÿºâ ñòàâ
ïðîôåñîðîì Ìîñêîâñüêîãî óí³âåðñèòåòó, à
â 1922-ìó ç³ 160 íàéá³ëüøèìè â÷åíèìè Ðî-
ñ³¿ áóâ âèñëàíèé ³ç êðà¿íè. Ñïî÷àòêó æèâ ó
Í³ìå÷÷èí³, ïîò³ì ó Ôðàíö³¿. Ï³ä ÷àñ â³éíè
ï³äòðèìóâàâ ôðàíöóçüêèé ðóõ Îïîðó. Ó 1946
ðîö³ Áåðäÿºâó ïîâåðíóëè ðàäÿíñüêå ãðîìà-
äÿíñòâî. Àëå â Ðîñ³þ â³í íå ïîâåðíóâñÿ,
ä³çíàâøèñü, ùî ðåïðåñ³¿ ïîíîâèëèñÿ. Ïî-
ìåð 23 áåðåçíÿ 1948 ðîêó çà ïèñüìîâèì ñòî-
ëîì, ïðàöþþ÷è íàä ÷åðãîâîþ êíèæêîþ

Хосе Ман ель Дапена, почесний ість та часни фестивалю, Київ від риє для себе вперше

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

З 11 до 14 р дня в залах Національної філар-
монії У раїни відб деться ювілейний V Міжна-
родний фестиваль ітарної м зи и "Київ-2008".
Головних часни ів, най ращих ітаристів с -
часності, цьо о раз рівно стіль и, с іль и
стр н ласичної ітари — сім. Троє представ-
лятим ть У раїн , серед них і Андрій Остапен-
о, отрий є не лише одним із провідних віт-
чизняних ітаристів, а й автором прое т , та по
одном м зи ант вист плять з Іспанії, Італії,
США та Росії.
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Ñòîëè÷í³ áàñêåòáîëüí³ êëóáè 
çàëèøèëèñÿ ïðè ñâî¿õ

Ïåðåä ãðîþ ç ÁÊ “Êè¿â” ãðàâ-
öÿì “Õ³ì³êà” ïðåäñòàâèëè íîâî-
ãî íàñòàâíèêà, àëå íå ãîëîâíîãî
òðåíåðà, à âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿç-
ê³â — Âëàäàíà Æèâêîâè÷à. À â÷î-
ðà, 9 ãðóäíÿ, áàñêåòáîë³ñòè þæ-
íåíñüêîãî êëóáó îòðèìàëè ïîâíî-
ö³ííîãî êåðìàíè÷à — â³äîìîãî â
áàñêåòáîëüíîìó ñâ³ò³ ôàõ³âöÿ Îë³-
âåðà Ïîïîâè÷à. Ùîäî ïîïåðåä-
íüîãî ãîëîâíîãî òðåíåðà Äìèòðà
Áàçèëåâñüêîãî, òî â³í çàëèøàºòü-
ñÿ â ñòðóêòóð³ êëóáó ³ îá³éìàòèìå
ïîñàäó çàñòóïíèêà òðåíåðà ç³
ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè.

Êèÿíè ïðè¿õàëè äî Þæíîãî â
çíà÷íî ïîñëàáëåíîìó ñêëàä³ ÷åðåç
â³äñóòí³ñòü òðàâìîâàíèõ ë³äåð³â 
ÁÊ “Êè¿â” Ðàéòà òà Ñêåéëçà, àëå öå
íå çàâàäèëî ¿ì ïîâåðíóòèñÿ äîäî-
ìó ç ïåðåìîãîþ. Ùîïðàâäà, äëÿ
öüîãî äîâåëîñÿ äîêëàñòè ìàêñèìóì
çóñèëü. Îäíàê ³ãðîâ³ ÿêîñò³, ÿê³ ïðî-
ÿâèëè Ïåíí, Áàéðàìîâè÷ ³ Ñòàíî-
ºâè÷, çâåëè íàí³âåöü óñ³ çóñèëëÿ
áàñêåòáîë³ñò³â “Õ³ì³êà”. Â ðåçóëü-
òàò³ ñòîëè÷íèé êëóá ïåðåì³ã ç ðà-
õóíêîì — 82:77 (25:19, 24:20, 14:17,
19:21). Íàéðåçóëüòàòèâí³øèìè ó
ñêëàä³ “Õ³ì³êà” ñòàëè Äæåêñîí òà

Êîëü÷åíêî — ïî 14 î÷îê. Ó êèÿí
íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ïóíêò³â íàáðàâ
Áàéðàìîâè÷ — 20. Ï³ñëÿ äåñÿòè
ïðîâåäåíèõ ïîºäèíê³â ÁÊ “Êè¿â”
ïðîäîâæóº î÷îëþâàòè òóðí³ðíó òàá-
ëèöþ, ïðîãðàâøè ëèøå îäèí ïî-
ºäèíîê, âèïåðåäæàþ÷è íà îäíó ïå-
ðåìîãó ìàð³óïîëüñüêèé “Àçîâìàø”.

Âè¿çíå òóðíå çà ìàðøðóòîì
Äí³ïðîïåòðîâñüê — Çàïîð³ææÿ êè-
¿âñüêèé “Áóä³âåëüíèê” çàê³í÷èâ ç
ï’ÿòäåñÿòèâ³äñîòêîâèì ïîêàçíè-
êîì íàáðàíèõ î÷îê. Íà îñòàíí³é
õâèëèí³ ïîºäèíêó ç “Äí³ïðîì” çó-
ñèëëÿìè Äå Ãðîòà ñòîëè÷íèé êëóá
ñêîðîòèâ â³äñòàâàííÿ â³ä ñóïåðíè-
êà äî ÷îòèðüîõ î÷îê, âèáðàâ òàê-
òèêó ôîë³â, àëå ïåðåìîãó â öåé
äåíü äí³ïðîïåòðîâö³ íå â³ääàëè.
“Äí³ïðî” ñâÿòêóâàâ â³êòîð³þ ç ðà-
õóíêîì — 81:75 (18:16, 22:17, 20:19,
21:23). Íàéá³ëüøå î÷îê äëÿ ïåðå-
ìîãè çäîáóâ Ëàçàðå — 21, â ñêëà-
ä³ “Áóä³âåëüíèêà” íàéðåçóëüòàòèâ-
í³øèì âèÿâèâñÿ Äå Ãðîò (19).

Ó ãð³ ç çàïîð³çüêèì “Ôåððî-
ÇÍÒÓ” âèð³øàëüíèì âèÿâèâñÿ ïî-
÷àòîê òðåòüî¿ äåñÿòèõâèëèíêè, êî-
ëè íàéêðàùå ïðîÿâèëè ñåáå íà
ìàéäàí÷èêó ëèòîâñüê³ ëåã³îíåðè
Äåë³í³íêàéò³ñ òà ×óê³íàñ, ùî äî-
çâîëèëî “Áóä³âåëüíèêó” âèðâàòèñü
ó ðàõóíêó âïåðåä. Â îñòàííüîìó ïå-
ð³îä³ çàïîð³æö³ òðè÷³ ñêîðî÷óâàëè

â³äñòàâàííÿ äî äâîõ î÷îê, àëå äî-
ñÿãòè á³ëüøîãî ¿ì íå âäàëîñÿ ÷åðåç
çàéâå õâèëþâàííÿ é ÷èñëåíí³ ïî-
ìèëêè. Íàéíåâï³çíàíí³øèì ó ö³é
çóñòð³÷³ áóâ óëþáëåíåöü ì³ñöåâèõ
âáîë³âàëüíèê³â, àìåðèêàíåöü Ôîí-
òåíåò. Â ðåçóëüòàò³ “Áóä³âåëüíèê”
ïåðåì³ã — 76:68 (17:18, 14:15, 24:18,
21:17). Íàéðåçóëüòàòèâí³øèì ãðàâ-

öåì ó ñêëàä³ êè¿âñüêîãî êëóáó ñòàâ
Äåë³í³íêàéò³ñ — 21 ïóíêò, ó ãîñïî-
äàð³â ìàéäàí÷èêà Êîíäðóñåâè÷ —
18. “Áóä³âåëüíèê” ïðîäîâæóº â òóð-
í³ðí³é òàáëèö³ ïåðøîãî â ³ñòîð³¿
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íñüêî¿ áàñêåò-
áîëüíî¿ ë³ãè ïîñ³äàòè øîñòå ì³ñöå
ñåðåä äåñÿòè ó÷àñíèê³â, íàáðàâøè
ó 18 ïîºäèíêàõ 29 î÷îê

ÁÊ “Êè¿â” ïåðåì³ã ó Þæíîìó áåç äâîõ ë³äåð³â
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У двох чоловічих раїнсь их бас етбольних лі ах від-
б лися чер ові поєдин и, після я их столичні бас ет-
больні л би залишилися на місцях, я і й посідали. В
С перлізі БК "Київ" свят вав перемо на виїзді над
южненсь им "Хімі ом" — 82:77 і в пре расном на-
строї поїхав до Німеччини, де на ньо о вчора очі вав
поєдино р пово о т рнір EuroChallenge з фран -
ф ртсь им л бом "С айлайнерс". Столичний "Б ді-
вельни " провів дві з стрічі в рам ах У раїнсь ої
бас етбольної лі и, в я их спочат пост пився дніпро-
петровсь ом "Дніпр " — 75:81, а потім Запоріжжі
перемі місцевий "Ферро-ЗНТУ" — 76:68.

З силь Оле сандра Кольчен а (правор ч) южненсь ом "Хімі " для
перемо и над БК "Київ" виявилося замало

Ìàð³ÿ ÑÅÌÅÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні о 21:45 на ста-
діоні "Динамо" імені Ва-
лерія Лобановсь о о ф т-
болісти иївсь о о "Дина-
мо" зі рають за лючний
матч р пово о етап Лі и
чемпіонів проти т рець о-
о "Фенербахче". Це б де
та ож останній офіційний
матч підопічних Юрія Сьо-
міна цьо о сезон . Після
з стрічі ф тболісти й тре-
нери до 10 січня під ть
відп ст . Киян сьо о-
днішньом поєдин , для
виход в 1/16 фінал К б-
а УЄФА, влаштов є я
перемо а, та і нічия. А
ось підопічним Л їса Ара-
онеса потрібно лише пе-
рема ати. На адаємо,
перший матч між цими
омандами, що відб вся
жовтні Стамб лі, завер-
шився н льовою нічиєю.

Îáèäâ³ êîìàíäè âòðàòèëè øàí-
ñè ïîçìàãàòèñÿ çà âèõ³ä äî íàñòóï-
íîãî ðàóíäó Ë³ãè ÷åìï³îí³â â ïî-

ïåðåäíüîìó òóð³. Òîä³ êèÿíè íà
âè¿çä³ ïîñòóïèëèñü “Àðñåíàëó” 0:1,
à “Ôåíåðáàõ÷å” âäîìà ïðîãðàëî
“Ïîðòó” — 1:2. Òîìó ó çâ³òíîìó

ïîºäèíêó áîðîòüáà ï³äå çà òðåòº
ì³ñöå ó ãðóï³, ÿêå äàñòü çìîãó íà-
âåñí³ ç³ãðàòè â 1/16 ô³íàëó Êóáêà
ÓªÔÀ. Äèíàì³âö³â ó ñüîãî-
äí³øíüîìó ïîºäèíêó âëàøòóº íà-
â³òü í³÷èÿ. À îñü òóðêè ãðàòèìóòü
ëèøå íà ïåðåìîãó. Äî ñëîâà, â
îñòàííüîìó ìàò÷³ íàö³îíàëüíîãî
÷åìï³îíàòó “Ôåíåðáàõ÷å”, çàâäÿ-
êè ãîëó Åìðå Áåëåçîãëó, â ãîñòÿõ
ïåðåì³ã “Äåí³çë³ñïîð” 1:0 é íàðà-
ç³ â òóðí³ðí³é òàáëèö³ ïîñ³äàº ÷åò-
âåðòå ì³ñöå, â³äñòàþ÷è â³ä ë³äåðà,
“Ãàëàòàñàðàÿ”, íà ï’ÿòü ïóíêò³â. 

Ó ñâîºìó ÷åìï³îíàò³ ï³äîï³÷í³ 
Ëó¿ñà Àðàãîíåñà íå ïðîãðàþòü, â³ä 
5 æîâòíÿ çäîáóëè ø³ñòü ïåðåìîã òà
ùå äâ³÷³ ç³ãðàëè âí³÷èþ. Ùîïðàâ-
äà, íèí³øíº ì³ñöå â òàáëèö³ íå äó-
æå âëàøòîâóº âáîë³âàëüíèê³â, ÿê³
çâèêëè çàâæäè áà÷èòè ñâî¿õ óëþá-
ëåíö³â íà âåðõíüîìó ùàáåë³.

Ó äèíàì³âö³â ïðîòè “Ôåíåðáàõ-
÷å” ÷åðåç òðàâìó íå ç³ãðàº ìàðîê-
êàíåöü Áàäð Åëü-Êàääóð³, à òàêîæ
Îëåêñàíäð Àë³ºâ, ÿêîãî áóëî âèëó-
÷åíî ó ìàò÷³ ïîïåðåäíüîãî òóðó Ë³-
ãè ïðîòè “Àðñåíàëó”. Ñïî÷àòêó â

Êàääóð³ áóëè ïðîáëåìè ç ðåáðàìè,
ÿê³ â³í òðàâìóâàâ ùå â ñåðåäèí³ ñå-
çîíó. À ê³ëüêà äí³â òîìó, ï³ä ÷àñ
òðåíóâàííÿ, çàáèâ êîë³íî. Îáñòå-
æåííÿ ïîêàçàëî, ùî çâ’ÿçêè ö³ë³,
ïðîòå á³ëü íå âùóõàº, ùî íå äàº
çìîãè Áàäðó òðåíóâàòèñÿ ³ ãîòóâà-
òèñÿ äî ïîºäèíêó ç “Ôåíåðáàõ÷å”.

“Ìåí³ äóæå ïðèêðî, — êàæå
Åëü-Êàääóð³. — Çíàþ, ùî òðåíåð
íà ìåíå ðîçðàõîâóâàâ, òà ³ ÿ õîò³â
äîïîìîãòè êîìàíä³ âèéòè â Êóáîê
ÓªÔÀ ³ ó õîðîøîìó íàñòðî¿ ï³òè
ó â³äïóñòêó. Òåïåð äîâåäåòüñÿ ïå-
ðåæèâàòè çà êîìàíäó, ñèäÿ÷è íà
òðèáóí³. Ìè çàñëóæèëè òðåòº ì³ñ-
öå â ãðóï³ é ìàºìî öå äîâåñòè â
ìàò÷³ ç “Ôåíåðáàõ÷å”.

Òèì ÷àñîì ìàò÷ “Äèíàìî” —
“Ôåíåðáàõ÷å” â³äáóäåòüñÿ íå â
íàéêðàùèõ êë³ìàòè÷íèõ óìîâàõ.
“Ïîñòàðàëàñÿ” íåáåñíà êàíöåëÿ-
ð³ÿ, ùî ï³ñëÿ òèæíåâî¿ òåïëî¿ ïî-
ãîäè ïðèíåñëà äî ñòîëèö³ Óêðà¿íè
ìîêðèé ñí³ã, â³òåð òà îæåëåäèöþ.
Çì³í íà êðàùå íà ñüîãîäí³øí³é âå-
÷³ð ñèíîïòèêè íå ïðîãíîçóþòü. À
âò³ì, çàâäÿêè ñòàðàííÿì ïðàö³âíè-
ê³â ñòàä³îíó, ïîëå áóäå ïðèáðàíå
â³ä ñí³ãó, é ãðàâö³ çìîæóòü ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè ÿê³ñíèé ôóòáîë

Ó õîëîäíîìó Êèºâ³ òóðê³â 
î÷³êóº ãàðÿ÷èé ïðèéîì
Ñüîãîäí³øí³ì ìàò÷åì ïðîòè “Ôåíåðáàõ÷å” êèÿíè çàâåðøóþòü öüîãîð³÷íèé ñåçîí

Станіслав БОГУШ, ол іпер
иївсь о о “Динамо”:

— Упевнений, що проти “Фе-
нербахче” всі вийд ть я на остан-
ній бій. Відст пати ні ди. Не
пройшли до плей-офф Лі и чем-
піонів, але до весняно о етап
К б а УЄФА потрапляти треба. У
“Фенербахче” за рози слід че а-
ти від о о зав одно. “Вистрели-
ти” може й Емре Белезо л , Да-
ніель Гюїса та інші равці.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Боротьби в поєдин "Динамо" — "Фенербахче" б де не менше, ніж стамб льсь ом матчі
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Про ноз “Хрещати а”: “Динамо” — “Фенербахче” — 1:1

Т рець ий л б цьом поєдин влаштов є тіль и перемо а, том
йо о равці зроблять се можливе, щоб відправити ворота иян хоч
один м’яч. Врахов ючи не д же впевнен р “Динамо” в захисті, це ціл-
ом імовірно. Але навіть за відс тності “ реативни а” Алієва свій ол під-
опічні Юрія Сьоміна, певно, заб’ють, тим паче, що нічия дасть їм змо
вийти в 1/16 фінал К б а УЄФА.
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Ëþêñ ïîºäíàâ äâîõ
äèçàéíåð³â

Íà âèñòàâö³ ðîçêîø³ Luxury
Òemptation, ùî â³äáóëàñÿ ó âèñòàâ-
êîâîìó öåíòð³ Acco International
ìèíóëîãî òèæíÿ, çíàéøëîñÿ ì³ñ-
öå ³ äëÿ ìîäíèõ ïîêàç³â. Öüîãîð³÷
ó÷àñòü ó çàõîä³ âçÿëè äâà äóæå ð³ç-
í³, îäíàê çíàí³ äèçàéíåðè — Ä³àíà
Äîðîæê³íà òà Âåðîí³êà Æàíâ³.

Ïåðøà ïðåäñòàâèëà êîëåêö³þ
“Çèìîâà ðîçê³ø”. Ô³øêîþ ñòàëà
ïîÿâà íà ïîä³óì³ ëèøå íåïðîôå-
ñ³éíèõ ìîäåëåé — ïðîäåìîíñòðó-
âàòè âáðàííÿ Ä³àíà çàïðîñèëà â³-

äîì³ îáëè÷÷ÿ ïîë³òèêè òà øîó-á³ç-
íåñó — Âëàäó Ëèòîâ÷åíêî, Ìàðè-
íó Ê³íàõ, Îëåêñàíäðó Êóæåëü. Ó
êîëåêö³¿ íå îá³éøëîñÿ áåç óëþá-
ëåíèõ äèçàéíåðîì êîðñåò³â òà çè-
ìîâèõ ìàòåð³àë³â — øê³ðè é õóò-
ðà. Âïåðøå Ä³àíà Äîðîæê³íà ñòâî-
ðèëà îäÿã äëÿ ä³òåé. Äëÿ ìàëå÷³, çà
ïðèêëàäîì äîðîñëèõ, ïîøèëà òåï-
ëå òà êðàñèâå âáðàííÿ. Õóòðî íîð-
êè, ñîáîëÿ, ëèñèö³, ïåñöÿ äèçàé-
íåð ñêîìá³íóâàëà ç îâ÷èíîþ é
òîíêèì ìåðåæèâîì. Îáëè÷÷ÿì äè-

òÿ÷î¿ ë³í³¿ â³ä Äîðîæê³íî¿ ñòàëà ïå-
ðåìîæíèöÿ óêðà¿íñüêîãî äèòÿ÷îãî
ªâðîáà÷åííÿ Â³êòîð³ÿ Ïåòðèê. Ñå-
ðåä ³íøèõ þíèõ ìîäåëåé äåô³ëþ-
âàëè ñèí ²ðèíè Á³ëèê Ãë³á, äî÷êà
äèçàéíåðêè Äàøà, áëèçíÿòà Ïåò-
ðà Ïîðîøåíêà Æåíÿ ³ Ñàøà.

Çîâñ³ì ³íøó êîëåêö³þ “Ï’ÿòèé
åëåìåíò” ïîêàçàëà Âåðîí³êà Æàíâ³.
Êèÿíè ïîáà÷èëè ¿¿ óïåðøå — äî öüî-
ãî ñóêí³ äåìîíñòðóâàëè â ðàìêàõ Ðî-
ñ³éñüêîãî òèæíÿ ìîäè. Íàñàìïåðåä
âðàçèëè ôàðáè. Âáðàííÿ ìåðåõò³ëî
âñ³ìà áàðâàìè âåñåëêè — ðîæåâèé,
÷åðâîíèé, çåëåíèé, ô³îëåòîâèé, æîâ-
òèé. Äåÿê³ ìîäåë³ Âåðîí³êà îäÿãëà ó
ô³ðìîâ³ ìåòàëåâ³ êîëü÷óãè — âîíè
îçäîáëþâàëè ÿê ñóêí³, òàê ³ áðþ÷í³
âàð³àíòè êîñòþì³â. Îñíîâí³ òêàíè-
íè, âèêîðèñòàí³ ó êîëåêö³¿, äèçàéíåð
çàìîâëÿëà â ²òàë³¿ — öå àòëàñ, øè-
ôîí, áàðõàò, òðèêîòàæ. Çàâåðøèëè
ïîêàç ëåòþ÷³ äîâã³ æ³íî÷³ ñóêí³ êëà-
ñè÷íèõ êîëüîð³â — ÷îðíîãî, êîðè÷-
íåâîãî òà á³ëîãî

Шановні а ціонери ( часни и) ВАТ КБ “Надра”!
ВАТ КБ “Надра” запрош є вас взяти часть в роботі позачер ових За альних зборів

а ціонерів ( часни ів), що відб д ться 24 січня 2009 ро о 15.00 за адресою: м. Київ,
в л. Артема, 15. Реєстрація а ціонерів ( часни ів) з 14.00 до 14.45.

Порядо денний:
1. Зміни с ладі Спостережної Ради ВАТ КБ “Надра”.

Для часті зборах а ціонерам ( часни ам) необхідно мати із собою паспорт, представни ам а ціонерів
( часни ів) — дор чення, оформлене відповідно до вимо чинно о за онодавства У раїни, та паспорт.
З до ментами, пов’язаними з поряд ом денним зборів, можна ознайомитись за місцем розташ вання ВАТ

КБ “Надра”: м. Київ, в л. Артема, 15, в поряд , передбаченом чинним за онодавством У раїни.
Тел. для довідо (044) 206-18-82.

З пова ою, Правління ВАТ КБ “Надра”

Печерсь ий районний с д м. Києва ви -
ли ає Тарана І оря Федоровича, я ий прожи-
ває за адресою: м. Київ, в л. Де абристів, 5,
в. 168, в с дове засідання, я е призначено
на 24 р дня 2008р. на 15.30 за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 32.

Одночасно повідомляю, що опію позовної
заяви з додат ами можна отримати в
приміщенні с д за вищев азаною адресою.

У разі вашої неяв и справа б де роз ляда-
тись за вашої відс тності.

С ддя М.К. Гримич

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви -
ли ає я відповідачів Одинцов Ганн Василівн ,
Позніхарен о Ма сима В’ячеславовича по
цивільній справі№ 2-3453/08 за позовомОдин-
цова Єв енія Ми олайовича про с нення пе-
реш од в орист ванні вартирою, в с дове
засідання на 23 р дня 2008 ро на 14.00.

Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є,
аб. 19, с ддя Поліщ Н.В. В разі неяв и, спра-
в б де роз лян то за вашої відс тності.

С ддя Н.В. Поліщ

Голосіївсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Манзо Гомеса Оле сандра в я ості
відповідача в с дове засідання по цивільній
справі за позовом Мамрен о Т.В. до Ман-
зо Г.О. про розірвання шлюб , що відб деть-
ся в приміщенні с д за адресою: 03127,
м. Київ, в л. Пол овни а Потєхіна, 14-а, аб. 1.
— 23.12.2008 р. о 12.00.

В разі вашої неяв и на в азане с дове
засідання, с д роз лядатиме справ без ва-
шої часті.

С ддя Іванен о Ю.Г.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК до с д
в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни

я ості відповідача Волинсь ої Майї Борисівни
04060, м. Київ, в л. Кравчен о, 23, в. 88

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання справі № 2-574-
1/08 за позовом від рито о а ціонерно о товариства “Ват тінсь е АТП-2362” до Товариства з
обмеженою відповідальністю “Ба ато ал зева фірма “Респ блі ансь е правління механізації
шляхово о б дівництва”, Волинсь ої Майї Борисівни, треті особи: Київсь е місь е бюро технічної
інвентаризації та реєстрації права власності на об’є ти нер хомо о майна, приватний нотарі с
Матвєєв Оле Анатолійович, розпорядни майном Товариства з обмеженою відповідальністю “Ба-
ато ал зева фірма “Респ блі ансь е правління механізації шляхово о б дівництва” — Ла тін
Ві тор Михайлович про визнання правочин недійсним та витреб вання майна з ч жо о неза-
онно о володіння, я е призначено на 16 р дня 2008 ро ю, на 11.00 і відб деться за адресою:
м. Київ, в л. Гайцана, 4, аб. 304, с ддя Вов С.В.

Ви зобов’язані повідомити с д про причини неяв и.
Роз’яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або неповідомлення

с д про причини неяв и, справ б де роз лян то за вашої відс тності на підставі наявних даних.
С ддя С.В. Вов

Ре іональне відділення Фонд державно о
майна У раїни по м. Києв повідомляє

про приватизацію шляхом ви п об’є та
р пи А ом нальної власності:

- нежилі приміщення за альною площею 214,3 в. м, розташовані
за адресою: м. Київ, в л. Петра Са айдачно о, 27, літ. Б, привати-
зовані юридичною особою за 2 337 648,00 рн, в том числі ПДВ
389 608,00 рн.

Три б Василь Павлович, 1962 ро народження, зареєстровано о за адресою: м. Київ,
в л. Зодчих, б д. 50-Б, рт., ви ли ається до Святошинсь о о районно о с д м. Києва
я відповідач цивільній справі № 2-2454-1/08 за позовом дочірньо о підприємства по
е спл атації та ремонт житлово о фонд та об’є тів соціально-поб тово о призначення
“ЕКОС” А ціонерно о товариства Холдін ової омпанії “Київмісь б д” про визнання осо-
би та ою, що втратила право орист вання житловим приміщенням.

С дове засідання відб деться 17 р дня 2008 р. о 15.30 в приміщенні с д за адре-
сою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, аб. 18. У разі неяв и та неповідомлення с д про при-
чини неяв и с дове засідання відповідача справ б де вирішено на підставі наявних
ній даних чи до азів.

С ддя Ул’яновсь а О.В.

Іванов Оле сандр І орович ви ли ається в с дове засідання для роз -
ляд цивільної справи за позовом ВАТ “У ртеле ом” до Іванова О.І.
про стя нення забор ованності за посл и еле трозв’яз на 9.30 17 р д-
ня 2008 ро в Святошинсь ом районном с ді м. Києва (м. Київ,
в л. Я. Коласа, 27-а, зал с дових засідань № 2, абінет № 3).
С ддя В.А. Твердохліб

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: Самойли Оле -
сандра Ми олайовича (проживає за адресою: м. Київ, в л. Німансь а, 10, в. 21)
по цивільній справі № 2-3061/08 за позовом АБ “Київсь а Р сь” до Самойли Оле -
сандра Ми олайовича про стя нення забор ованості, в с дове засідання, я е відб -
деться 17 р дня 2008 ро о 10.00, за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а,
аб. 36, під олов ванням с дді Умнової О.В.
З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим

про день, час, та місце роз ляд справи і в разі неяв и до с д справа може б ти
роз лян та за йо о відс тності.

С ддя Умнова О.В.

О лошення про ви ли до с д
Громадянин Коржанівсь ом Вадим Леонідович , останнє відоме місце проживання: м. Київ,

в л. Дра оманова, 12, в. 91 необхідно 16.12.2008 ро з’явитись о 15.00 до Дарниць о о район-
но о с д м. Києва: м. Київ, в л. Севастопольсь а, 7/13, аб. 10, для часті с довом засіданні
по цивільній справі за позовом Коржанівсь ої Ірини Ми олаївни про розірвання шлюб , визна-
чення місця проживання дитини, розмір аліментів, визначення часто спільном майні подр ж-
жя та поділ спільно о майна подр жжя.

Наслід ами неяв и б де проведення з’яс вання обставин справі на підставі до азів, про по-
дання я их б ло заявлено під час попередньо о с дово о засідання.

С ддя Щасна Т.В.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Петровсь о о
Єв енія Володимировича, я ий зареєстрований за адресою: м. Київ, в л. Ж ова, 37,
в. 66, в с дове засідання, я е призначено на 22.12.2008 ро на 14.30, для роз ляд спра-
ви за позовом Шей о Зінаїди Ма симівни до Петровсь о о Єв енія Володимировича про
виселення. Яв а до с д обов’яз ова, при собі мати паспорт. Адреса с д : м. Київ, пр. Ма-
я овсь о о, 5-В, аб. 32.

С ддя О.В. Гре ль

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Товариства з об-
меженою відповідальністю “БОР Гр п”, місце реєстрації: м. Київ, в л. Семаш а, 16,
в. 73 в с дове засідання на 23.12.2008 р. на 13.45 справі за позовом Маянсь ої
Лідії Петрівни до ТОВ “БОР Гр п” про розірвання до овор підряд .

Адреса с д : м. Київ, в л. П. Потєхіна, 14-А, аб. 24.
С ддя В.А. Неж ра

По аз вати свою vip- оле цію Діана Дорож іна запросила зіро ,
одн з моделей демонстр вала Влада Литовчен о

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У вихідні відб лася др а Міжнародна вистав а роз оші
Luxury Тemptation. Між онцертами оперних зіро та пре-
зентаціями омпаній- часниць е спозиції б ли по ази
двох оле цій від раїнсь их дизайнерів. Діана Дорож і-
на запросила на поді м своїх лієнтів та др зів, а Веро-
ні а Жанві продемонстр вала яс раве вбрання, що вже
поб вало на Російсь ом тижні моди.

Ä³àíà Äîðîæê³íà òà Âåðîí³êà Æàíâ³ ïðåäñòàâèëè êîëåêö³¿
íà Luxury Temptation
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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
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Костянтин СТОГНІЙ, телеве-
д чий:
— Я збираюся вселитися но-

вий б дино наст пно о ро , то-
м очі вання пов’язані з цією по-
дією. Щодо політичних ідей, хоті-
лося б, аби вибори відб лися на
мажоритарній основі. Щодо по о-
ди — щоб літо б ло літом, а зима
зимою, адже, за про нозами, по-
ода б де по аною. Та ож хотіло-
ся б, аби в У раїні, я і нині, зі схо-
д їздили відпочивати За арпат-
тя, зо рема, на лижі, а із За арпат-
тя — на море, Крим, попри те,
я ою мовою розмовляють. Це все,
що мене т рб є новом році.

Надія ДЗЯК, дизайнер:
— У новом році хотілося б по-

бажати здоров’я своїм близь им і
малом синоч , а та ож хотілося
б розвит сво о бренд . Здоро-
в’я близь их на першом місці, а
щодо професійної сфери, наст п-
но о ро ми збираємося від ри-
вати шо -р м Дніпропетровсь .
Том , звісно, хочеться, щоб речі
п вали, щоб вони подобалися.

А відпочино по и що не план -
ємо — б демо працювати!

Семен ГОРОВ, ліпмей ер:
— У новом році я їд до Амери-
и навчатися і працювати, займа-
тися продюс ванням іно. Я зали-
шатим ся майже рі , том не знаю,
що саме очі є мене, але д же ці-
аво. Че аю нових знайомств і о-
товий до всьо о ращо о!

Ó íîâîìó ðîö³ 
ÿ õîò³â áè...

Оле ТЯГНИБОК, олова ВО “Свобода”:
— Та их є доволі ба ато. Звичайно, треба підтрим -

вати раїнсь естрад . Щодо моїх подобань, то я
сл хаю Саш а Положинсь о о і йо о рт “Тарта ”, “Ко-
м вниз”. Підтрим ю всіх талановитих ви онавців! І не
поділяю, попса це чи ні: ч ю перші а орди, слова, і я -
що вони до сма , сл хаю.

Павло ЗІБРОВ, народний артист У раїни:
— Молодь, особливо обдарована, я а перема ає на
он рсах, без допомо и нічо о не зробить. Пісня, фо-
но рама, вірші, м зи а, ефіри — це все доро о ош-
т є. Я не сл хаю тепер молодіжних радіостанцій, але
на олош ю, що ви онавці й во алісти — різні речі! Ме-
не ці авлять во алісти, я і мають онсерваторсь ос-
віт . Мають б ти не просто р хи, а торсь а майстер-
ність, ритмі а, хара терні для ви онавців, а насампе-
ред естрадний во ал!

Олена ОСАДЧА, х дожни :
— Сма и змінюються. Тепер мені подобаються піс-

ні зі змістом, я і допома ають замислитися над жит-
тям, йо о с тністю. Та , дея і омпозиції рт “С ай”,
“О еан Ельзи” та інших навіть невідомих мені авторів,
але отрі ви он ють хороші пісні. Хочеться, щоб та их
ви онавців поп ляриз вали. Головне, щоб пісня і її сло-
ва йшли від серця, щоб співали від серця, а не прос-
то олос із ортані л нав.

Єв еній ДЕРЕВ’ЯНКО, с льптор:
— Останнім часом мені подобається неба ато спів-

а ів. Вибір ово сл хаю пісні рт “Тарта ”, “Тано на
майдані Кон о”, в них іль а омпозицій — просто роз-
ішні, справжні перлини. “Брати Гадю іни” однознач-
но подобаються, їхня остання пісня — шедевр! Я не
знаю, нас іль и вони молоді, та оловне, що вони на-
ші. Для пісні важливо, щоб вона б ла хоча б чимось
наповнена, не писалася заради м зи и, ліп , фото-
рафій, а б ла м зичним твором! Кліп — др орядне,
це об орт а ц ер и. А ц ер а має б ти смачною! Ни-
ні часто дивляться на об орт , а потрібно, щоб і зміст
б в відповідним.

ßêèõ óêðà¿íñüêèõ ñï³âàê³â
âàðòî “ïðîñóâàòè”?

Êèÿíè ÷åêàþòü
ãðîøåé
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

Óëþáëåíåöü 
êè¿âñüêèõ êðàñóíü
Ñï³âàê Àëåêñ Ëóíà âèñòóïèâ ó Êîëîíí³é çàë³
ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

У понеділо Колонній
залі столичної мерії відб -
лася презентація дебют-
но о альбом співа а
Але са Л ни. Артист ба-
чить себе між ласи ою
та поп-м зи ою, а том
співає лише під с провід
ласично о ор естр . А
ще мріє про часть "Єв-
робаченні".

Îäèí ³ç ïåðñïåêòèâíèõ êàíäè-
äàò³â íà ó÷àñòü â³ä Óêðà¿íè ó íà-
ñòóïíîìó “ªâðîáà÷åíí³” Àëåêñ
Ëóíà øîêóâàâ êè¿âñüêó ïóáë³êó íå
ëèøå ÷óäîâèì ñï³âîì, à é òèì
ôàêòîì, ùî âëàøòóâàâ ïðåçåíòà-
ö³þ ñâîãî ïåðøîãî àëüáîìó “Ñâ³ò-
ëî ì³ñÿöÿ” ³ íîâèé êë³ï “Ðóêè äî
íåáåñ” íå áóäü-äå, à ó ãîëîâí³é
çàë³ êè¿âñüêî¿ ìåð³¿. Òàì, äå çàçâè-
÷àé â³äáóâàþòüñÿ óðî÷èñò³ òà îñî-
áëèâî âàæëèâ³ çàñ³äàííÿ ³ çáîðè
ì³ñüêî¿ âëàäè é ãðîìàäÿí. Òåìà
“ªâðîáà÷åííÿ” òà íàì³ðè ùîäî
íàñòóïíèõ òâîð÷èõ ïîäâèã³â ñòà-
ëà ãîëîâíèì ïèòàííÿì ïðåñ-êîí-
ôåðåíö³¿, ÿêó ïðîâ³â ñï³âàê ó ãî-
ëîâí³é çàë³ ñòîëè÷íîãî ð³âíÿ.

ßê ïîâ³äîìèëà ï³àð-ñëóæáà ìî-
ëîäîãî âèêîíàâöÿ, “ñàìå çàâäÿêè
óí³êàëüíîñò³ òàëàíòó Îëåêñ³ÿ ³ òî-
ìó êóëüòóðíîìó ð³âíþ, ÿêèé íå-
ñå éîãî òâîð÷³ñòü, Êè¿âñüêà ì³ñü-
êà àäì³í³ñòðàö³ÿ íàäàëà éîìó äëÿ
ïðåçåíòàö³¿ Êîëîííó çàëó ìåð³¿”.
Îñîáëèâ³ñòü íåàáèÿêîãî òàëàíòó
ìîëîäîãî ñï³âàêà, éîãî óí³êàëü-
íèé ãîëîñ — ñîïðàíî, ìàéæå íåé-
ìîâ³ðíå äëÿ ÷îëîâ³ê³â éîãî â³êó.
Çà âèçíà÷åííÿì îäíîãî ç ó÷àñíè-
ê³â êîíêóðñó “ªâðîáà÷åííÿ” Ðî-
ìàíà Êàë³íà, îðèã³íàëüíèé âîêàë
Îëåêñ³ÿ, íàïåâíî, çíàéäå â³äãóê
íàâ³òü íà êîíêóðñ³ “ªâðîáà÷åí-

íÿ”, äå çàãàëîì ðåçóëüòàòè êîí-
òèíåíòàëüíîãî ãîëîñóâàííÿ íå-
ïðîãíîçîâàí³.

Ñåðåä çàïðîøåíèõ îñ³á áóëè
ïðèñóòí³ óêðà¿íñüê³ òà ðîñ³éñüê³
ñåëåáð³ò³ñ, ïîë³òèêè, ïðåäñòàâíè-
êè óêðà¿íñüêîãî øîó-á³çíåñó: çîê-
ðåìà, Âîëîäèìèð Ìî¿ñåºíêî, Âà-
ë³ä Àðôóø, âåäó÷à Ìàðèñÿ Ãîðî-
áåöü. Àíòóðàæ Êîëîííî¿ çàëè
ïðèïóñêàâ ïàôîñ ³ øèê, ùî çàáåç-
ïå÷èëà ê³ëüê³ñòü åë³òè òà â³äïîâ³ä-
íèé ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä.

Óñï³õ ìîëîäîãî ñï³âàêà, êîò-
ðèé, çà éîãî âëàñíèì âèçíà÷åí-
íÿì, íàðàç³ áà÷èòü ñåáå “ì³æ êëà-
ñèêîþ òà ïîï-ìóçèêîþ” ³ ñï³âàº
ëèøå ï³ä ñóïðîâ³ä êëàñè÷íîãî îð-
êåñòðó, ñâ³ä÷èòü ïðî ïîòàºìíå áà-
æàííÿ ñòîëè÷íî¿ ïóáë³êè â³äâî-
ë³êòèñÿ â³ä òðàäèö³éíî¿ “ïîïñè”,
ùî çàïîëîíèëà íàéá³ëüø³ çàëè
ñòîëèö³. ×åðåç òå ïðåçåíòàö³ÿ âè-
ñîêîãî ìèñòåöòâà ó ³íø³é çàë³
íàâðÿä ÷è â³äáóëàñÿ á òàê îðãà-
í³÷íî
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У новому році
я хотів би:

 

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ïîäåêóäè íåâåëèêèé äîù. Â³òåð  ï³âäåííèé,

ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1…+5°Ñ, âíî÷³
0…+3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +8°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè —1...+1°Ñ, âíî÷³ —1…+1°Ñ; ó
çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-
çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+3°Ñ, âíî÷³ —2…—4°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Тя н тися до зіро співа ові ле ше із Колонної зали столичної мерії
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1. Ïîêðàùèòè ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå — 37 %
2. Óòðèìàòèñÿ íà ðîáîò³ — 30 %
3. Çóñòð³òèñÿ ç ö³êàâèìè ëþäüìè — 14 %
4. Çä³éñíèòè îäíå ç³ ñâî¿õ áàæàíü — 11 %
5. Äîïîìîãòè ñâî¿ì áëèæí³ì — 8 %


