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Â³ä ñë³â — äî ñïðàâ
Ñòîëèöÿ ïî÷àëà ðåàë³çàö³þ âëàñíî¿ àíòèêðèçîâî¿ ïðîãðàìè

Ïîð³âíÿíî ³ç çàñ³äàííÿì ìèíóëîãî òèæ-
íÿ ó÷îðà äåïóòàòè Êè¿âðàäè âèð³øèëè
ïðèøâèäøèòè ðîáîòó. Öå äîïîìîãëî ¿ì
ïðèéíÿòè âàæëèâ³ äëÿ ì³ñòà ð³øåííÿ. Ïðî-
åêòè äåòàëüíî ðîçãëÿíóëè â êîì³ñ³ÿõ ³ îá-
ãîâîðèëè íà ïîãîäæóâàëüí³é ðàä³, òîæ ó ñå-
ñ³éí³é çàë³ çàëèøàëîñÿ ò³ëüêè ï³äòðèìàòè
äîêóìåíòè, íàòèñíóâøè íà â³äïîâ³äí³
êíîïêè.

Îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ïðîåêò³â ð³-
øåíü ñòàëî ïîë³ïøåííÿ ñòàíó çàêëàä³â
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñòà. ßê ³ ïîâ³äîìëÿâ

“Õðåùàòèê”, ë³êàðí³ çâ³ëüíèëè â³ä ñïëàòè
30 % çàãàëüíî¿ ñóìè íàäõîäæåíü â³ä îðåí-
äè íåðóõîìîãî ìàéíà.

“Âè áà÷èòå, ùî ñòîëèöÿ íå ïðîñòî çàÿâ-
ëÿº ïðî ÿê³ñü àíòèêðèçîâ³ ïðîãðàìè, à ðî-
áèòü. Ñüîãîäí³øíº ð³øåííÿ — öå êîíêðåò-
íèé àíòèêðèçîâèé çàõ³ä ó ãàëóç³ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ. Òà îðåíäíà ïëàòà, ÿêà çàëèøàòè-
ìåòüñÿ â ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ, äàñòü ¿ì çìîãó
â ö³é òÿæê³é ñèòóàö³¿ ñòâîðèòè ñïåöôîíäè
òà ìàòè ðåçåðâí³ êîøòè. Öå æèâ³ ãðîø³, áî
îðåíäàð³ ïëàòÿòü â÷àñíî, ³ ¿õ ìîæíà áóäå îä-

ðàçó ïóñêàòè íà ïèòàííÿ æèòòºçàáåçïå÷åí-
íÿ — çàêóïîâóâàòè ë³êè, õàð÷³, íå äîïóñêà-
òè â³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà”,— ñêàçàëà ãîëîâà
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ òà ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî Àëëà Øëàïàê. “Öå, çâè-
÷àéíî, íå âðÿòóº ñèòóàö³¿, àëå õî÷ òðîõè â
÷àñè êðèçè çìîæå ¿¿ ñòàá³ë³çóâàòè”,— äîäàº
êîëåãà ïàí³ Øëàïàê ïî ñåñ³éí³é çàë³ ãîëî-
âà ôðàêö³¿ ÃÀÊ Îëåêñàíäð Ïàáàò.

Ùå îäíèì àíòèêðèçîâèì ð³øåííÿì, ÿêå
ïðèéíÿëè äåïóòàòè, ñòàâ ïîðÿòóíîê äèòÿ-
÷î-þíàöüêèõ øê³ë îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó.
¯ì ïåðåäáà÷èëè ô³íàíñóâàííÿ. Íàãàäàºìî,
ùî ó÷í³ äåÿêèõ çàêëàä³â — þí³ õîêå¿ñòè,
ÿê³ çàéìàþòüñÿ íà ñòàä³îí³ “Êðèæèíêà”,
ïîçàâ÷îðà ïðèõîäèëè ç ï³êåòîì ï³ä ñò³íè
ÊÌÄÀ. “ßêùî ìè íå äîïîìîæåìî òåïåð,
íàñòóïíîãî ðîêó 22 ³ç òàêèõ çàêëàä³â ìî-
æóòü ïðîñòî ïðèïèíèòè ³ñíóâàííÿ”,— á³ä-
êàâñÿ ó ñåñ³éí³é çàë³ íà÷àëüíèê Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, äå-
ïóòàò â³ä ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî Ñåðã³é Áåðåçåíêî. Ð³øåííÿ ï³ä-
òðèìàëè á³ëüøå ÿê ñîòíåþ ãîëîñ³â.

Âîäíî÷àñ ïðîáëåìè ç íàïîâíåííÿì ì³ñü-
êîãî áþäæåòó âèíèêëè ó áëîö³ çåìåëüíèõ

ïèòàíü. ²ç 23 ïðîåêò³â, ï³äãîòîâëåíèõ íà
ïðîäàæ, 13 çíÿëè ç ïîðÿäêó äåííîãî. Ùå
äâà ïåðåíåñëè ó ðîçãëÿä³ — ç íàäàííÿ çå-
ìåëüíèõ íàä³ë³â. Çàñòåðåæåííÿ ùîäî çðè-
âó âèêîíàííÿ áþäæåòó âèñëîâèâ ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé.

“Ïðîøó âàñ äîáðå äóìàòè ïåðåä òèì, ÿê
çí³ìàòè ïèòàííÿ, áî ëèøå, ïðèì³ðîì, â³ä
ïðîäàæó ä³ëÿíêè ï³äïðèºìñòâó “Àëüòåðíà-
òèâà Ïëþñ” (ìàéæå 2 ãà íà ïðîñïåêò³ Àêà-
äåì³êà Ãëóøêîâà, 5.— “Õðåùàòèê”) ì³ñòî
ìîãëî îòðèìàòè 27 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü”,—
çàóâàæèâ â³í. Ïîáîþâàííÿ çà áþäæåò ï³ç-
í³øå âèñëîâèâ “Õðåùàòèêó” é ãîëîâà çå-
ìåëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè Îëåêñ³é ªâëàõ.
“Çâ³ñíî, òàê³ ä³¿ ñòàâëÿòü âèêîíàííÿ ãîëîâ-
íîãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòà ñòîëèö³ ï³ä çà-
ãðîçó, îñîáëèâî â ö³ òÿæê³ ÷àñè. Á³ëüøå òî-
ãî, öå íåçðîçóì³ëî, îñê³ëüêè âñ³ ïèòàííÿ
îïðàöüîâóâàëè çàâ÷àñíî, ðîçãëÿäàëè â óñ³õ
ïîòð³áíèõ êîì³ñ³ÿõ”, — ñêàçàâ ïàí ªâëàõ.
Ãîëîâà çåìåëüíî¿ êîì³ñ³¿ ñïîä³âàºòüñÿ, ùî
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çãàäàí³ çàóâàæåííÿ áó-
äå çíÿòî. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðîåêòè ð³øåíü
ìàþòü ïîâåðíóòè äî ïîðÿäêó äåííîãî, îñ-
ê³ëüêè çåìåëüí³ ïèòàííÿ â³ä³ãðàþòü âàãîìó
ðîëü ó ïðîöåñ³ áþäæåòîóòâîðåííÿ
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Голова фра ції Бло Леоніда Черновець о о Денис Комарниць ий запевнив представни а фра ції БЮТ Юрія Дмитр а, що вихід столиці з ризи стане при ладом для інших раїнсь их міст

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учорашня сесія Київради дала старт анти ризовій про рамі столиці.
Деп тати звільнили медичні за лади від сплати майже третини ош-
тів за оренд до місь о о бюджет , чим рят вали їх від елементар-
них від лючень світла. Подбали та ож і про спортивні ш оли олімпій-
сь о о резерв , я і опинилися на межі за риття. Їм передбачили фі-
нанс вання. Тим часом не вдалося, я план вали, наповнити місь ий
бюджет надходженнями від реалізації землі. Через не з одженість
між фра ціями до 15 прое тів рішень, що стос валися продаж , зня-
ли з поряд денно о.
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Íà çóñòð³÷³ ç ì³ñüêèìè ãîëîâàìè á³ëüø í³æ
40 íàéá³ëüøèõ ì³ñò Óêðà¿íè ìåð Êèºâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé çàêëèêàâ ïðèä³ëÿòè ñåðéîç-
í³øó óâàãó ðîáîò³ ìóí³öèïàëüíèõ ÇÌ². “Ó íàñ
ïðàöþþòü ì³ñüê³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ é
âîíè íàéïîòóæí³ø³ ó ì³ñò³”,— çàçíà÷èâ ìåð.
Çà éîãî ñëîâàìè, çàâäÿêè öüîìó êèÿíè çíàþòü
ïðî êîæíèé êðîê, êîæíó ä³þ âëàäè, âîäíî÷àñ
îêðåìèì ÷èíîâíèêàì âêàçóþòü, äå âîíè “îñòó-
ïèëèñÿ”. Ñòîëè÷íèé ìåð ââàæàº, ùî ðåã³î-
íàëüí³ ìàñ-ìåä³à ìîãëè á çëàãîäæåí³øå ïðà-
öþâàòè ³ ñï³ëüíî ïîêàçóâàòè äåðæàâí³é âåðõ³â-
ö³ ïðîáëåìè ãðîìàäÿí ó ð³çíèõ êóòî÷êàõ êðà-
¿íè ³ çìóøóâàòè ÷èíîâíèöüêó âåðõ³âêó ö³ ïðîá-
ëåìè ðîçâ’ÿçóâàòè, à íå çàéìàòèñÿ ïîïóë³çìîì
íà çàãàëüíîíàö³îíàëüíèõ êàíàëàõ

Àíîíñ
У с бот та неділю, 13—14 р дня, в Міжна-

родном вистав овом центрі, що на Бровар-
сь ом проспе ті, 15, Кіноло ічна спіл а У ра-
їни разом із Федерацією мисливсь о о соба-
івництва У раїни та Центральним л бом влас-
ни ів німець ої вівчар и проведе дві Міжнарод-
ні вистав и. “Київсь а Р сь-2008” та “Кришта-
левий К бо У раїни-2008” відб ватим ться під
патронатом мера столиці Леоніда Черновець-
о о. Крім то о, іноло и по аж ть та ож і па-
рад чемпіонів. Захід розпочнеться о 10 ран в
павільйоні № 3. Дітей до 10-ти ро ів проп с а-
тим ть безплатно.

Æèòëî äëÿ ïîñòðàæäàëèõ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в столичній
держадміністрації и-
янам — часни ам лі -
відації наслід ів аварії
на Чорнобильсь ій
АЕС — вр чали ордери
на вартири. Усьо о 29
сімей одержали оселі,
з них 27 від МНС У ра-
їни, а 2 — від столичної
влади. До інця ниніш-
ньо о ро за рах но
місь о о бюджет для
чорнобильців придба-
ють ще 30 вартир. Чи-
мало лі відаторів від-
значили рамотами і
подя ами Міністерства
праці та соціально о
захист і Київсь о о
місь о о олови.

Ó÷îðà äî Êîëîííî¿ çàëè ìå-
ð³¿ çàïðîñèëè òèõ, õòî â 1986-ìó
áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü â ë³êâ³äàö³¿
àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ.
Ê³ëüêà ðîê³â òîìó Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè âèð³øåíî ùî-
ðîêó íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ âøàíî-
âóâàòè ëþäåé, ÿê³, ðèçèêóþ÷è
âëàñíèì æèòòÿì, ðÿòóâàëè â³ä
íàñë³äê³â òåõíîãåííî¿ êàòàñòðî-
ôè ³íøèõ. ×èìàëî ÷îðíîáèëü-
ö³â óæå ï³øëè ç æèòòÿ, òîìó çà-
ì³ñòü íèõ ó÷îðà ïðèéøëè ð³äí³
òà áëèçüê³. Òàê, ÷îëîâ³ê Îëåíè
Ìåëåõîâî¿ ïîìåð ÷îòèðè ðîêè
òîìó. À ñâîãî ÷àñó â³í îïèíèâ-
ñÿ â ñàìîìó ïåêë³, ïîáëèçó ðå-
àêòîðà, äå ïðàöþâàâ àâòîêðà-
í³âíèêîì. Íàðåøò³ æ³íêà îòðè-
ìàëà äîâãîî÷³êóâàíèé îðäåð íà

êâàðòèðó. “Íà çàãàëüí³é ÷åðç³
ïðîñòîÿëà 27 ðîê³â, ç íèõ íà
÷îðíîáèëüñüê³é — 15,— âòèðà-
þ÷è ñëüîçè ïðîìîâèëà ïàí³
Ìåëåõîâà. — Äî öüîãî áàãàòî
ðîê³â óñ³ºþ ñ³ì’ºþ þòèëèñÿ â
“ãîñòèíö³”. Íà æàëü, ÷îëîâ³ê íå
äîæèâ äî öüîãî äíÿ”.

Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà Óêðà¿íè
ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòó-
àö³é òà ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñå-
ëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ êàòàñòðîôè Âîëîäèìèðà
Øàíäðè, ïîíàä äâà äåñÿòèð³÷-
÷ÿ òîìó “ìèðíèé” àòîì áàãà-
òüîì ñï³ââ³ò÷èçíèêàì ïðèí³ñ
á³ëü, âòðàòè. “Äåðæàâà íàìàãàº-
òüñÿ íå ëèøå íà ïàïåð³, à é íà
ä³ë³ òóðáóâàòèñÿ ïðî ë³êâ³äàòî-
ð³â, — çàçíà÷èâ â³í. — Ïðèºì-

íî ïîâ³äîìèòè, ùî âïåðøå çà
îñòàíí³ ðîêè íàì âäàëîñÿ ïðî-
ô³íàíñóâàòè ³ ïðèäáàòè äëÿ íèõ
ó ñòîëèö³ 27 êâàðòèð. Íà ÷åðç³
ùå ïåðåáóâàº ïîíàä 7 òèñÿ÷
÷îðíîáèëüö³â, ç ÿêèõ ìàéæå 2
òèñÿ÷³ — ç âàäàìè çäîðîâ’ÿ”. Çà
ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöü-
êî¿, ñâîãî ÷àñó ïîíàä 54 òèñÿ-
÷³ êèÿí áðàëè ó÷àñòü â ë³êâ³äà-
ö³¿ àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ. “Ìè ðîçâ’ÿ-
çóºìî ïðîáëåìè ïîñòðàæäàëèõ.
Çà îñòàíí³ òðè ðîêè ô³íàíñó-
âàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ö³º¿
êàòåãîð³¿ ëþäåé çðîñëî âäâ³÷³ ³
íèí³øíüîãî ðîêó ñòàíîâèòü
ìàéæå 200 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü”,
— ïîâ³äîìèëà âîíà. Õî÷à ñâ³-
òîâà åêîíîì³÷íà êðèçà âíåñëà

êîðåêòèâè â ðîáîòó áóä³âåëüíî¿
ãàëóç³, ñòîëè÷íà âëàäà çàáåçïå-
÷óº ë³êâ³äàòîð³â æèòëîì.
“Îêð³ì 27 êâàðòèð, ÿê³ íàäàëî
ÌÍÑ Óêðà¿íè, ùå äâ³ ÷îðíî-
áèëüö³ îòðèìàëè çà ðàõóíîê
ñòîëè÷íîãî áþäæåòó, — çàçíà-
÷èëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà. — À äî
ê³íöÿ 2008-ãî, çàâäÿêè ì³ñüêèì
ïðîãðàìàì, äëÿ íèõ çàïëàíîâà-
íî âèä³ëèòè ùå 30 îñåëü”.

Çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ïðàö³ òà
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Ëåîí³ä
Ñàâ÷åíêî äîäàâ, ùî ó ñòîëèö³
ìåøêàº ïîíàä 93 òèñ. îñ³á, ÿê³
ï³äïàäàþòü ï³ä êàòåãîð³þ ïî-
ñòðàæäàëèõ â³ä íàñë³äê³â êàòàñ-
òðîôè íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ.
Öå íàéá³ëüøå ñåðåä óñ³õ ðåã³î-
í³â Óêðà¿íè

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
çàêëèêàâ ðîçâèâàòè 
ìóí³öèïàëüí³ ÇÌ²

Ë³êâ³äàòîðè íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ îòðèìàëè êâàðòèðè

Учора з ініціативи деп тата
Оле сандра Клюса Київрада за-
боронила реалізацію з 1 січня
2009 ро на території міста
прод тів дитячо о харч вання,
я і містять енетично модифі о-
вані ор анізми. За відповідне рі-
шення про олос вали 115 деп -
татів.

— Ç âàøî¿ ïîäà÷³ Êè¿âðàäà óõâàëèëà ð³-
øåííÿ “Ïðî îêðåì³ çàõîäè ùîäî ðåàë³çà-
ö³¿ ãåííîìîäèô³êîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ â ñòîëè-
ö³”. Ïðî ùî éäåòüñÿ?

— Äîêóìåíòîì ïåðåäáà÷åíî çàáîðîíó
ïðîäàæó ïðîäóêò³â äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ,
ÿê³ ì³ñòÿòü ãåííîìîäèô³êîâàí³ îðãàí³ç-
ìè. Îêð³ì öüîãî, çàêëàäè òîðã³âë³ ìàþòü
ðåàë³çîâóâàòè ³íø³ òàê³ ïðîäóêòè íà îêðå-
ìèõ ïðèëàâêàõ, îáëàäíàíèõ ñòåíäàìè ç
³íôîðìàö³ºþ ïðî òîâàð. Ïðè÷îìó íå ìà-
ëåíüêèìè áóêâàìè, à íà 15 â³äñîòê³â â³ä
ïëîù³ ïðèëàâêà. Öå ïîòð³áíî äëÿ òîãî,
ùîá ïîêóïö³ çíàëè, ùî áåðóòü ³ ðîáèëè
ñâ³äîìèé âèá³ð. Äî òîãî æ ìè çàáîðîíè-
ëè ðåàë³çàö³þ ïðîäóêò³â, ÿê³ íå ïðîéøëè
â³äïîâ³äíî¿ ïåðåâ³ðêè, íà ÿêèõ íå âêàçà-
íî íàçâè âèðîáíèêà, íåìàº ë³öåíç³¿... Äî
ñëîâà, â Êèºâ³ ðîçòàøîâàíà ñïåö³àëüíà
ëàáîðàòîð³ÿ, ÿêèõ â Óêðà¿í³ âñüîãî äâ³,
äå ìîæíà çðîáèòè âñ³ ïîòð³áí³ àíàë³çè.

— Ñê³ëüêè ÷àñó ìàòèìóòü ìàãàçèíè, ùîá
ï³äãîòóâàòèñÿ òà ïåðåôîðìàòóâàòè ïðèëàâ-
êè.

— Ð³øåííÿ âñòóïàº â ñèëó ç ïåðøîãî ñ³÷-
íÿ 2009-ãî. Ìè áóäåìî ðîáèòè âñå, ùîá
ìàêñèìàëüíî ïðèñêîðèòè ïðîöåñ. Íàñàì-
ïåðåä ïðîñèòè ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî øâèäøå çàâ³çóâàòè äîêóìåíò òà ïî÷èíà-
òè çóñòð³÷àòèñÿ ç êåð³âíèêàìè íàéá³ëüøèõ
òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ.

— À ÿê êàðàòèìóòü ò³ çàêëàäè òîðã³âë³, ÿê³
íå âèêîíóâàòèìóòü ð³øåííÿ Êè¿âðàäè?

— Ïåðåêîíàíèé, ùî ç âëàäîþ í³õòî íå

çàõî÷å ñâàðèòèñÿ. ² ïðåäñòàâíèêè òèõ æå
òîðãîâåëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ òàêîæ êèÿíè ³
ÿêèì íåáàéäóæå âëàñíå æ çäîðîâ’ÿ òà æè-
òåë³â ì³ñòà. ² ÿêùî âîíè õî÷óòü, ùîá îñòàí-
í³ é íàäàë³ êóïóâàëè â íèõ ïðîäóêòè, òî
çìóøåí³ áóäóòü âèêîíóâàòè íàø³ ðåêîìåí-
äàö³¿, ïðîïîçèö³¿ é ð³øåííÿ. ßêùî æ âîíè
öüîãî íå äîòðèìóâàòèìóòüñÿ, òîä³ çíàéäåìî
é àäì³í³ñòðàòèâí³ çàñîáè âïëèâó íà íèõ. Ëà-
áîðàòîð³ÿ ðåòåëüí³øå ïåðåâ³ðÿòèìå, ÿêó ïðî-
äóêö³þ âîíè ðåàë³çîâóþòü ³ íàñê³ëüêè âîíè
äîòðèìóþòüñÿ òåðì³í³â çáåð³ãàííÿ ïðîäóê-
ò³â. Òîáòî, º ÷èìàëî çàñîá³â ïðèìóñèòè âëàñ-
íèê³â âèêîíóâàòè ð³øåííÿ Êè¿âðàäè.

— Íà ÿê³ ïðîäóêòè íàñàìïåðåä çâåðòàòè-
ìóòü óâàãó, ñêàæ³ìî, íà äèòÿ÷³?

— Äèòÿ÷³ ç ãåííîìîäèô³êîâàíèìè äîì³ø-
êàìè âçàãàë³ çàáîðîíÿòèìåìî. À íà âñ³ ³í-
ø³ ìè âñòàíîâèìî íîðìàòèâè, ÿê ³ ïîâèí-
íî âèð³øóâàòèñÿ öå ïèòàííÿ. Ìè çâåðíå-
ìîñÿ òàêîæ äî Êàáì³íó, ùîá â³í ùå é çà-
êîíîäàâ÷î ï³äêð³ïèâ íàø³ ïðîïîçèö³¿. Âñå-
òàêè íå ìîæå áóòè ñòàí çäîðîâ’ÿ çàêîíî-
äàâ÷î íå çàõèùåíèé ³ íå âðåãóëüîâàíèé. Öå
íîíñåíñ. “Ó âñüîìó ñâ³ò³ öå ïèòàííÿ âæå
äàâíî âèð³øåíî. Ëþäè ìàþòü ïðàâî êóïó-
âàòè òàêó ïðîäóêö³þ. Àëå âîíè ìàþòü ïðà-
âî çíàòè, ùî ñàìå âîíè ïðèäáàëè. ² ìè íà-
äàºìî ¿ì öå ïðàâî — ïðàâî âèáîðó”

Розмовляла
Натал а МАКОГОН,

“Хрещати ”

Îëåêñàíäð ÊËÞÑ: “Äèòÿ÷å 
õàð÷óâàííÿ ç ÃÌÎ çíèêíå
ç³ ñòîëè÷íèõ ïðèëàâê³â”

Двадцять дев’ять вартир отримали вчора від влади столичні лі відатори аварії на Чорнобильсь ій АЕС та їхні
сім’ї — дехто на житло че ав майже тридцять ро ів
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Ñüîãîäí³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ, ùî ââàæàº íåïðèïóñ-
òèìèì âèêîðèñòîâóâàòè ïîë³òè÷íèé ïîïóë³çì
ó òàê³é âàæëèâ³é ñôåð³, ÿê ôîðìóâàííÿ òà ðå-
ãóëþâàííÿ òàðèô³â, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà
ÊÌÄÀ.

“Ïîäàííÿ, ùî íàä³éøëî â³ä ì³í³ñòðà ô³-
íàíñ³â Óêðà¿íè äî Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³-
òåòó ùîäî ïîðóøåííÿ ñïðàâè ïðîòè ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿,
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ “Êè¿âñüêèé ìåòðî-
ïîë³òåí” ³ “Êè¿âïàñòðàíñ”, ðîçö³íþþòü ÿê
ïðèêëàä ðÿäîâîãî ïîë³òè÷íîãî ïîïóë³çìó”,—
çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà çàçíà÷èâ, ùî Ì³-
í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â íå âèä³ëÿº í³ êîï³éêè íà
çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíî¿ òà áåçïå÷íî¿ ðî-
áîòè êè¿âñüêîãî òðàíñïîðòó. “Æîäåí ì³í³ñòð
íèí³øíüîãî Êàáì³íó æîäíîãî ðàçó íå ïîö³-
êàâèâñÿ, ÿêèì æå ÷èíîì ³ íà ÿê³ êîøòè ôóíê-
ö³îíóº òðàíñïîðòíà ãàëóçü ñòîëèö³. Í³õòî ç
êèÿí í³êîëè íå áà÷èâ ì³í³ñòð³â àáî ¿õí³õ çà-
ñòóïíèê³â ó Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³òåí³ àáî â
òðîëåéáóñ³. Âîíè ¿çäÿòü çà ðàõóíîê ïëàòíèê³â
ïîäàòê³â ó ÷îðíèõ 600-õ ìåðñåäåñàõ.

Òîìó áóðõëèâà ä³ÿëüí³ñòü ³ç áîêó Ì³íô³-
íó — öå çâè÷àéíà ñïðîáà ñàìîï³àðó. Àäæå ç
Äåðæàâíîãî áþäæåòó Êè¿â íå îòðèìóº àí³ êî-
ï³éêè íà çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíèõ ³ áåçïå÷-
íèõ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü”,— çàçíà÷èâ
ìåð Êèºâà.

“Íàéäåøåâøå çàéìàòèñÿ ïîë³òè÷íèìè çà-
ÿâàìè, àëå íàéäîðîæ÷å âîíè îáõîäÿòüñÿ ïðîñ-
òèì ëþäÿì. Ñòîëè÷íà âëàäà íå äîïóñòèëà
òðàíñïîðòíîãî êîëàïñó íà òë³ ³íôëÿö³¿ òà ïî-
äîðîæ÷àííÿ â ê³ëüêà ðàç³â âñ³õ ìàòåð³àë³â äëÿ
ðåìîíòó òðàíñïîðòó — àæ äî øïàëè äëÿ ìåò-
ðîïîë³òåíó. Ïîïðè öå, Êè¿â ñèëàìè ì³ñüêîãî
áþäæåòó ïîñò³éíî îíîâëþâàâ êîìóíàëüíèé
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò, òîìó ùî êèÿíè ã³ä-
í³ òîãî, ùîá ¿çäèòè íà êîìôîðòíîìó é áåç-
ïå÷íîìó òðàíñïîðò³, ÿêèé â³äïîâ³äàº íàéêðà-
ùèì ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì.

Ìàëî òîãî, çíà÷íî ðîçøèðåíî ïåðåë³ê êà-
òåãîð³é ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà áåç-
ïëàòíèé ïðî¿çä. Òåïåð ìàéæå 700 òèñÿ÷ êèÿí
ìîæóòü ¿çäèòè â ìåòðîïîë³òåí³ òà íàçåìíîìó
òðàíñïîðò³ áåçïëàòíî. ² âñå öå çðîáëåíî íå çà-
âäÿêè, à âñóïåðå÷ áåçä³ÿëüíîñò³ òà áåçâ³äïî-
â³äàëüíîñò³ Êàáì³íó â öüîìó ïèòàíí³”,— çà-
ÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ëåîí³ä 
×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ:
“Óñ³ çàÿâè
ÀÌÊÓ — 
öå ïîïóë³çì”
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Áîðîòüáó ç òóáåðêóëüîçîì 
ïîñèëÿòü ó 60 ðàç³â
Ùîá çóïèíèòè õâîðîáó, ì³ñüêà âëàäà âèä³ëèòü 40 ìëí ãðí
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Аби столичні за лади, де
лі ють хворих на т бер-
льоз, вивести з "пово-

єнно о" стан , місь а вла-
да виділить наст пно о
ро 40 млн рн. Це пра -
тично в 60 разів більше,
ніж за мин ло о ерівниц-
тва містом. Про це вчора
розповіла перший заст п-
ни олови КМДА Ірена
Кільчиць а. Нині в та их
лі арнях жахливі мови,
низь а ефе тивність лі -
вання та висо ий ризи
зараження персонал . Че-
рез рі сит ація має ар-
динально змінитися. На
т бер льоз хворіють 19
тис. меш анців столиці.

Óêðà¿íà º îäíèì ³ç ºâðîïåéñüêèõ
ë³äåð³â çà ð³âíåì çàõâîðþâàíîñò³ òà
òåìïàìè ïîøèðåííÿ òóáåðêóëüîçó.
Â Êèºâ³ ö³ äàí³ ïðàêòè÷íî âäâ³÷³
ìåíø³, í³æ çàãàëîì ó êðà¿í³, ïðî-
òå åôåêòèâí³ñòü ë³êóâàííÿ íåäóãè
ùå íèæ÷à, í³æ ó ðåã³îíàõ. Ïðî öå
â÷îðà éøëîñÿ íà íàðàä³ â ÊÌÄÀ.

“Ïðîáëåìîþ òóáåðêóëüîçó â
Êèºâ³ í³õòî íå ö³êàâèâñÿ ïîïå-
ðåäí³ 30 ðîê³â. Ñïåö³àë³çîâàí³ ìå-
äè÷í³ çàêëàäè ñüîãîäí³ ó æàõëè-
âîìó ñòàí³”,— êîíñòàòóâàëà ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Ñüîãîäí³ â ì³ñ-
ò³ º òðè òóáåðêóëüîçí³ ë³êàðí³ òà
îäèí äèñïàíñåð ³ç òðüîìà ðàéîí-

íèìè â³ää³ëåííÿìè. Íà ¿õ ô³íàí-
ñóâàííÿ ó 2004 ðîö³ áóëî âèä³ëå-
íî 650 òèñ. ãðí, ó 2006 — 1 ìëí
243 òèñ. ãðí ³ öüîãî ðîêó âæå
ïðàêòè÷íî 10 ìëí ãðí. “Ìè ìó-
ñèìî ðåàí³ìóâàòè ö³ çàêëàäè, àáè
êèÿíè îäåðæóâàëè íàëåæíó ìå-
äè÷íó äîïîìîãó. Ç ö³ºþ ìåòîþ íà
íàñòóïíèé ð³ê ìè ñïðÿìóºìî íà

ö³ ö³ë³ âæå 40 ìëí ãðí”,— çàÿâè-
ëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà.

Òàêå âëèâàííÿ êîøò³â çìîæå
íàáëèçèòè ñïåö³àë³çîâàí³ ë³êàð-
í³ ì³ñòà äî ñó÷àñíèõ óìîâ. Ïîêè
ùî ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêèõ ïåðåáó-
âàþòü ïàö³ºíòè, íàãàäóþòü ïîâî-
ºíí³ ðîêè. “Òÿæêî çðîçóì³òè, ÿê
òàì âèæèâàþòü õâîð³ ³ ïðàöþþòü
ìåäèêè”,— ñêàçàâ íîâîïðèçíà-
÷åíèé ãîëîâíèé ïîçàøòàòíèé
ñïåö³àë³ñò ôòèç³àòð Êèºâà, ïðî-
ôåñîð Âàñèëü Ïåòðåíêî. Ôàõ³â-
ö³ âñå ÷àñò³øå â³äìîâëÿþòüñÿ éòè
ïðàöþâàòè â òóáäèñïàíñåðè. Çà
ñëîâàìè ãîëîâè ïðîôñï³ëêè ìå-
äè÷íèõ ïðàö³âíèê³â Ëàðèñè Êà-
ìàðîâñüêî¿, äåô³öèò êàäð³â ìàº
ïðèáëèçíî òàêèé âèãëÿä: áðàêóº
100 ë³êàð³â, 200 ìåäñåñòåð òà 300
ñàí³òàðîê.

“Ëþäè íå õî÷óòü ³òè ïðàöþâà-
òè, ïîïðè ïðåì³àëüí³”,— ñêàð-
æèòüñÿ ïàí³ Êàìàðîâñüêà. Âîíà
äîäàº, ùî ÷åðåç ïîãàí³ óìîâè
ðîáîòè º âèñîêèé ðèçèê çàðà-
æåííÿ ïåðñîíàëó. Çà ï’ÿòü
îñòàíí³õ ðîê³â òóáåðêóëüîçîì çà-
õâîð³ëî 1120 ñòîëè÷íèõ ìåäèê³â.
Ùîïðàâäà íèí³ äî ðîáîòè-òàêè
ñòàþòü ìîëîä³ ë³êàð³. ̄ õ çà öå çà-
áåçïå÷óþòü æèòëîì. “Óïåðøå â
³ñòîð³¿ ì³ñòî âèä³ëèëî 180 êâàð-
òèð äëÿ ïðàö³âíèê³â ìåäè÷íî¿
ãàëóç³. Íàñòóïíîãî ðîêó 10 îñåëü
ìè âèä³ëèìî ñàìå äëÿ ôòèç³àò-

ð³â”,— ïîîá³öÿëà ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà.

Ñüîãîäí³ â Êèºâ³ òóáåðêóëüî-
çîì õâîð³º ìàéæå 19 òèñ. ìåø-
êàíö³â. Çà ñëîâàìè Âàñèëÿ Ïåò-
ðåíêà, ïîíàä 60 % ç íèõ öå ëþ-
äè ïåíñ³éíîãî â³êó, íåïðàöþþ÷³
òà îñîáè áåç ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ.
Òèì íå ìåíøå, ñåðåä íåäóæèõ
îïèíÿþòüñÿ ñòóäåíòè, á³çíåñìå-
íè, ÷èíîâíèêè. Îñòàíí³ì ÷àñîì
âèíèêëî ùå îäíå ëèõî — òóáåð-
êóëüîç “îá’ºäíóºòüñÿ” ç
Â²Ë/ÑÍ²Äîì. Äåñÿòü â³äñîòê³â
³ç òèõ, ó êîãî âïåðøå âèÿâèëè
òóáåðêóëüîç, º òàêîæ íîñ³ÿìè
Â²Ë-³íôåêö³¿. Îáèäâ³ ö³ õâîðî-
áè øâèäêî çíåñèëþþòü ³ìóí³òåò
ëþäèíè, ÷åðåç ùî ï³äâèùóºòü-
ñÿ éìîâ³ðí³ñòü ëåòàëüíîãî ê³í-
öÿ. Ùîäíÿ ó ñòîëèö³ ï’ÿòåðî
îñ³á çàðàæàþòüñÿ òóáåðêóëüî-
çîì, à îäíà ëþäèíà ïîìèðàº.

Êóðñ ë³êóâàííÿ îäíîãî äîðîñ-
ëîãî õâîðîãî òðèâàº 3—6 ì³ñÿö³â.
ßêùî ïàö³ºíòîì º äèòèíà, ë³êó-
âàííÿ ìîæå òðèâàòè ³ ð³ê-ï³âòî-
ðà. Îáõîäèòüñÿ âîíî â³ä 100 òèñ.
ãðí äî 0,5 ìëí ãðí. Ïåðåáóâàííÿ
îäíîãî õâîðîãî íà ñòàö³îíàð³ îá-
õîäèòüñÿ ó 30—40 ãðí ùîäíÿ. ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà çàïåâíÿº, ùî âæå
÷åðåç ð³ê òóáë³êàðí³ Êèºâà çàáåç-
ïå÷àòü ã³äíèìè óìîâàìè òà íî-
âèì îáëàäíàííÿì, àáè ë³êóâàííÿ
ìàëî êðàùèé åôåêò

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîòóðáóâàâñÿ
ïðî ñàìîòí³õ ïåíñ³îíåð³â
Â³í â³ääàñòü âëàñí³ ãðîø³, àáè ï³äòðèìàòè ë³òí³õ êèÿí

Äëÿ ñàìîòí³õ ïåíñ³îíåð³â
ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº â³äêðèòè
äåðæàâí³ áóäèíêè äëÿ ë³òí³õ ëþ-
äåé ó êîæíîìó ðàéîí³. “Öå äó-
æå âàæëèâî, íàðàç³ íåìàº æîä-
íîãî òàêîãî áóäèíêó,— çàÿâèâ
ó÷îðà ãîëîâà ÊÌÄÀ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé,— ëþäè, ÿê³ ïå-
ðåõîäÿòü çà ÿêèéñü â³ê (íåîáî-
â’ÿçêîâî ïåíñ³éíèé), âòðà÷àþòü
³íòåðåñ äî ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, à
ñóñï³ëüñòâî äî íèõ. Òàê³ ëþäè
çàëèøàþòüñÿ ñàìîòí³ìè, à áó-
äèíîê äëÿ ë³òí³õ ëþäåé äàñòü

íîâèé ³ìïóëüñ äëÿ æèòòÿ”. Â÷î-
ðà ïàí ×åðíîâåöüêèé òà éîãî
ïåðøà çàñòóïíèöÿ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà â³äâ³äàëè ñõîæèé íà çà-
ïëàíîâàí³ “Áóäèíîê ìèëîñåðäÿ
òà çäîðîâ’ÿ”, ùî ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³. Íàðàç³ â³í òàêèé
îäèí ó ñòîëèö³ òà óí³êàëüíèé ó
âñåóêðà¿íñüêîìó ìàøòàá³.

“Áóäèíîê ìèëîñåðäÿ òà çäî-
ðîâ’ÿ” âæå ôóíêö³îíóº 17 ðî-
ê³â. Ó íüîìó ï³êëóþòüñÿ ïðî ñà-
ìîòí³õ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ïåí-
ñ³îíåð³â òà ³íâàë³ä³â ðàéîíó,
ÿêèõ íàë³÷óºòüñÿ 1560 îñ³á. Ñòî
ç íèõ ùîäíÿ ïðèõîäÿòü ïî ãàðÿ-
÷³ îá³äè. Êîøòè íà öå ïåðåäáà-
÷åíî ïðîãðàìîþ “Òóðáîòà”. Áó-
äèíîê ô³íàíñóº ñòîëè÷íà âëà-
äà. Öüîãî ðîêó äëÿ çàêëàäó ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó áóëî âèä³ëå-
íî 532 òèñ. ãðí. Äèðåêòîð çà-
êëàäó Ë³ä³ÿ Íåìòèíîâà ðîçïîâ³-
ëà, ùî çàêëàä ðåãóëÿðíî îòðè-
ìóº ³ ñïîíñîðñüêó äîïîìîãó.
Çíàõîäÿòüñÿ á³çíåñìåíè, ÿêèì
íåáàéäóæà äîëÿ ñòàðåíüêèõ.

Àäæå îñòàíí³ òóò ìîæóòü íå
ëèøå ïîîá³äàòè, à é ïîäèâèòè-
ñÿ ô³ëüì, ïî÷èòàòè êíèæêó â
á³áë³îòåö³ ÷è â³äâ³äàòè âèñòàâêó
ìàéñòð³â íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³. ª
é çàë ë³êóâàëüíî¿ ô³çêóëüòóðè òà
ìàñàæíèé êàá³íåò.

Îðãàí³çîâóþòü äëÿ ñòàðåíüêèõ
³ ñâÿòà. Íàïðèêëàä, ó îñòàíí³é
äåíü ì³ñÿöÿ âëàøòîâóþòü “Äåíü
³ìåíèííèêà”. Äëÿ òèõ, õòî íà-
ðîäèâñÿ íèí³øíüîãî ì³ñÿöÿ, ãî-
òóþòü ïîäàðóíêè òà êîíöåðòíó
ïðîãðàìó. Ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà÷³â
“Áóäèíêó ìèëîñåðäÿ òà çäî-
ðîâ’ÿ” âåñü ÷àñ çðîñòàº. Àäæå

â³í äëÿ áàãàòüîõ ïåíñ³îíåð³â
ñòàâ äðóãîþ äîì³âêîþ.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé çàÿâèâ, ùî òàêèõ çà-
êëàä³â ïîòð³áíî á³ëüøå â ñòîëè-
ö³. “Âè äëÿ ìåíå ãîëîâí³ ëþ-
äè,— çâåðíóâñÿ äî ë³òí³õ ëþäåé
ìåð.— ß âàñ äóæå ëþáëþ ³ ï³ê-

ëóâàòèìóñÿ ïðî âàñ, öå íå ëèøå
ì³é îáîâ’ÿçîê, à é ïîêëèê äó-
ø³”. Òàêîæ â³í ïîîá³öÿâ, ùî äî
ê³íöÿ ðîêó áóäå ïðîâåäåíî âñ³
âèïëàòè ïåíñ³îíåðàì òà ³íâàë³-
äàì, ïîïðè òå, ùî ³íø³ ïëàòåæ³
çóïèíèëè. “ß íåçàáàðîì îäåðæó
â³ä ìèíóëî¿ ä³ÿëüíîñò³ 150 ì³ëü-

éîí³â ãðèâåíü, ³ç íèõ 100 ì³ëü-
éîí³â áóäå íàïðàâëåíî íà ñîö³-
àëüí³ âèïëàòè”,— çàÿâèâ ïàí
×åðíîâåöüêèé. Êð³ì òîãî, â³í
ïîîá³öÿâ â³äâ³äóâà÷àì áóäèíêó,
ùî ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ¿ì áåçïëàò-
íî âñòàíîâëÿòü ãàçîâ³ ë³÷èëüíè-
êè

Перший заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а з оптимізмом дивиться на
розв'язання проблем лі вання т бер льоз в столиці-- лише за остані два
ро и фінанс вання потрібних про рам збільшили майже вдесятеро

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора олова КМДА Лео-
нід Черновець ий разом зі
своєю першою заст пни-
цею Іреною Кільчиць ою
відвідали "Б дино мило-
сердя та здоров’я", що
Печерсь ом районі сто-
лиці. Та ий за лад — єди-
ний столиці. Т т самотні
пенсіонери та інваліди
харч ються, займаються
фіз льт рою, відзначають
свята та просто відпочи-
вають. Під час з стрічі
місь ий олова бажав від-
від вачам б дин міцно о
здоров’я та пообіцяв зі
сво о особисто о доход
виділити 100 млн рн на
по ращення життя літніх
иян.

Під час відвідин «Б дин милосердя та здоров’я» Печерсь о о район столиці мер Леонід Черновець ий пообіцяв,
що т рбота про самотніх пенсіонерів та інвалідів завше б де місь ої влади на першом місці

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À



44 ММІІССТТОО Хрещатик  12 грудня 2008

Áðþññåëü íàâ÷èòü 
Êè¿â ïðèøâèäøóâàòè òðàìâà¿
Ñòîëèö³ îáì³íÿþòüñÿ äîñâ³äîì ó ñôåðàõ òðàíñïîðòó ³ ñàìîâðÿäóâàííÿ

“Ìàêñèìàëüíèé äîáðîáóò” 
³ç ïåðåäì³ñòÿ
Íîâèé âèðîáíèê ë³ê³â êîìïàí³ÿ “Ìàêñ-Âåëë” çáèâàòèìå ö³íó íà ë³êàðñüê³ çàñîáè

Ñüîãîäí³ óêðà¿íñüê³ æóðíàë³ñ-
òè íà çàïðîøåííÿ êåð³âíèöòâà
êîìïàí³¿ “Ìàêñ-Âåëë” ïåðåâ³ðÿòü
íàéá³ëüøèé íà ïîñòðàäÿíñüêîìó
ïðîñòîð³ êîìïëåêñ ³ç âèðîáíèö-
òâà, êîíòðîëþ ÿêîñò³ é ðîçðîáêè
íîâèõ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, ðîçòà-
øîâàíèé ó ïåðåäì³ñò³ ñòîëèö³. Ó
ãðóäí³ íà áîðèñï³ëüñüêîìó ï³ä-
ïðèºìñòâ³ êîìïàí³¿, ïîâíà íàçâà
ÿêî¿ óêðà¿íñüêîþ îçíà÷àº “ìàê-
ñèìàëüíèé äîáðîáóò”, ðîçïî÷àëè
ìàñîâå âèðîáíèöòâî ë³ê³â. Êåð³â-
íèöòâî äî÷³ðíüî¿ óêðà¿íñüêî¿
êîìïàí³¿ “Ìàêñ-Âåëë” îá³öÿº,
ùî çàâîéîâóâàòèìå ïîñòðàäÿí-
ñüêèé ðèíîê ë³êàðñüêèõ ïðåïà-
ðàò³â ñóìë³ííîþ ñîö³àëüíîþ ïî-
âåä³íêîþ, æîðñòêèì äîòðèìàí-
íÿì óñ³õ ñòàíäàðò³â âèðîáíèöòâà
³ êîíòðîëþ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿. Òà,
ùî º íå ìåíø âàæëèâèì â óìî-
âàõ êðèçè, íèçüêîþ ö³íîþ. Ó
êîìïàí³¿ â³äçíà÷àþòü, ùî ö³íà íà
ë³êàðñüê³ ïðåïàðàòè “Ìàêñ-Âåëë”
áóäå çíà÷íî íèæ÷îþ çà àíàëîã³÷-

í³ ïðåïàðàòè ³íøèõ êîìïàí³é óæå
÷åðåç òå, ùî ¿õ ïðîäóêóâàòèìóòü
íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, à íå ââîçè-
òèìóòü ç-çà êîðäîíó.

“Ìàñîâå âèðîáíèöòâî ïåðøî¿
ïðîäóêö³¿ ñòàëî ìîæëèâèì ï³ñëÿ
îòðèìàííÿ ë³öåíç³¿ íà âèðîáíèö-
òâî ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, âèäàíî¿
äåðæàâíîþ ñëóæáîþ ë³êàðñüêèõ
çàñîá³â ³ òîâàð³â ìåäè÷íîãî ïðè-
çíà÷åííÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè”,— ïîâ³-
äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð Íàóêîâî-âèðîáíè÷îãî
îíêîëîã³÷íîãî òà êàðä³îëîã³÷íîãî
öåíòðó “Ìàêñ-Âåëë” Àíäð³é Ðî-
çóìíèé. Íàðàç³ éäåòüñÿ ïðî âè-
ðîáíèöòâî òàê çâàíèõ õîíäîïðî-
òåêòîð³â — ä³ºòè÷íèõ äîáàâîê. Îä-
íàê ó ïëàíàõ íàóêîâî-âèðîáíè÷î-
ãî öåíòðó ïåðåâ³ðêà, îòðèìàííÿ
äîçâîëó íà âèðîáíèöòâî ³ ìàñîâå
âèãîòîâëåííÿ 13 ë³êàðñüêèõ çàñî-
á³â äëÿ çö³ëåííÿ çëîÿê³ñíèõ ïóõ-
ëèí òà ïîçáàâëåííÿ õâîðîá ñåðöÿ.

“Îñê³ëüêè êîìïàí³ÿ ñïîâ³äóº
ïðèíöèïè ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³-

äàëüíîñò³, ÷àñòèíó ë³êàðñüêèõ çà-
ñîá³â ï³ä íàçâîþ êîìïàí³¿ ïîøè-
ðþâàòèìóòü ó ë³êóâàëüíèõ çàêëà-
äàõ ñòîëèö³ áåçïëàòíî. Öå ïåðåä-
áà÷åíî ïðîãðàìîþ ïàðòíåðñòâà ³
áëàãîä³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç çàêëàäà-
ìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ”,— ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó” íàóêîâèé ïàðò-
íåð êîìïàí³¿, ïðîôåñîð ìåäèöè-
íè Ëåîí³ä Ãðå÷àíèé.

Íèí³ ó âèðîáíè÷èõ êîìïëåê-
ñàõ, ëàáîðàòîð³ÿõ ³ç êîíòðîëþ
ÿêîñò³ òà â íàóêîâèõ ï³äðîçä³ëàõ

êîìïàí³¿ ó Áîðèñïîë³ ïðàöþº
ïîíàä 400 êðàùèõ ôàõ³âö³â ôàð-
ìàöåâò³â Êèºâà òà îáëàñò³. Âå-
ëèêèé îáñÿã ³íîçåìíî¿ ³íâåñòè-
ö³¿ — 100 ì³ëüéîí³â äîëàð³â —
äîçâîëèâ ö³ëêîì â³äìîâèòèñÿ â³ä
çàñòàð³ëîãî ³ íååôåêòèâíîãî îá-
ëàäíàííÿ ³ çàêóïèòè äëÿ Áîðèñ-
ïîëÿ ò³ëüêè íàéñó÷àñí³øå. Ö³êà-
âî, ùî íà ñàéò³ êîìïàí³¿ çàâæäè
ìîæíà ä³çíàòèñÿ ïðî äåíü íàðî-
äæåííÿ íå ëèøå êîæíîãî ïðà-
ö³âíèêà êîìïàí³¿, à é êîæíîãî ç

28-ìè âèõîâàíö³â äèòÿ÷îãî áó-
äèíêó “Áåðåãèíÿ”, ÿêèìè âæå
òðèâàëèé ÷àñ îï³êóþòüñÿ ïðàö³â-
íèêè áîðèñï³ëüñüêî¿ ô³ë³¿ êîì-
ïàí³¿

Çàäëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ñòîëè÷íèõ ïðîáëåì ó
ñôåðàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, îõîðîíè
äîâê³ëëÿ òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà-
ëó÷àòèìóòü ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ³ çíàííÿ
áåëüã³éö³â. Êè¿âñüêà âëàäà ìàº íàì³ð â³ä-
â³äàòè êðà¿íó, ùîá ïîáà÷èòè é îö³íèòè,
íàñê³ëüêè åôåêòèâíîþ òà ä³ºâîþ º ðîáî-
òà óðÿäó Áðþññåëüñüêîãî ñòîëè÷íîãî ðåã³î-
íó. Ïðî öå äîìîâèëèñü â ñåðåäó ï³ä ÷àñ
ï³äñóìêîâî¿ çóñòð³÷³ ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà áåëü-
ã³éñüêèìè äåëåãàòàìè.

“Ìè ïîâí³ñòþ â³äêðèò³ äëÿ çàëàãîäæåí-
íÿ áàãàòüîõ ïðîáëåì,— çàçíà÷èëà àòàøå
â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â Íàòàë³ Ñòå-
ôàíîâè÷,— àëå îáðàëè êîíêðåòí³ òåìè,
ùîá äåòàëüíî ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè â
ïåâíèõ ãàëóçÿõ”. “Äîñâ³ä, ÿêèé ìè îáãî-
âîðèëè, äóæå ï³äõîäèòü äëÿ Êèºâà,— äî-
ïîâíèâ ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ Êè¿âðàäè Îëåã Êà÷êàí.

Ïðèì³ðîì, ùîäî ïðîáëåì ó ñôåð³ îõî-
ðîíè äîâê³ëëÿ áåëüã³éñüê³ ãîñò³ íàãîëîñè-
ëè, ùî Êè¿â ìîæå ðîçðàõîâóâàòè íà åêî-

ëîã³÷íèé áþäæåò ªâðîïè, ÿêùî ï³äãîòóº
â³äïîâ³äíèé á³çíåñ-ïëàí. Òàêîæ ãîñò³ çà-
çíà÷èëè, ùî ìîæóòü ïîä³ëèòèñÿ äîñâ³äîì
ç ïåðåðîáëåííÿ îðãàí³÷íèõ â³äõîä³â. Ïðè-
ì³ðîì, ùîäî õ³ì³÷íèõ äæåðåë åíåðã³¿ (áà-
òàðåéîê) äåëåãàòè ðîçïîâ³ëè, ùî â íèõ ä³º
ïðèíöèï: õòî á³ëüøå çàáðóäíþº, òîé á³ëü-
øå ³ ïëàòèòü. Ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ïðîäàþòü
áàòàðåéêè, çîáîâ’ÿçàí³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
òåðì³íó ïðèäàòíîñò³ ïðîäóêö³¿ ¿¿ ïåðåðî-
áèòè. Áåëüã³éñüêèé êîîðäèíàòîð ç ïèòàíü
îõîðîíè äîâê³ëëÿ Æàí-Ï’ºð ßíññåíñ íà-
ãîëîñèâ, ùî òàêèé ìåòîä ïðàêòèêóº âñÿ
ªâðîïà. Òàêîæ ñòîðîíè îáãîâîðèëè ïè-
òàííÿ ùîäî î÷èùåííÿ âîäè òà çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê.

²ç çàäîâîëåííÿì ðîçêàæóòü áåëüã³éö³ êè-
ÿíàì ïðî ìåòîäè ïðèøâèäøåííÿ ðóõó
òðàìâà¿â. Çàêîðäîííèé êîîðäèíàòîð ç ïè-
òàíü êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó Ïàòð³ê Áàë-
ò³íêñ ðîçïîâ³â, ùî éîãî êðà¿íà ãîòîâà ïî-
ä³ëèòèñÿ äîñâ³äîì âðåãóëþâàííÿ òðàíñ-
ïîðòíèõ ïèòàíü äî ªâðî-2012.

Íà ñüîãîäí³ â óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³ ³ñíóº

áàãàòî ïðîáëåì ³ ó ñôåð³ ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ îá-
ãîâîðþâàëè ó÷àñòü ãðîìàäè â ôîðìóâàíí³
áþäæåòó ³ éîãî êîíòðîëþ, äåëåãóâàííÿ
ïîâíîâàæåíü âëàäè îðãàíàì ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ íàñåëåííÿ. Êè¿âñüêó âëàäó çàö³êàâè-

ëî, ÿê Áðþññåëü ñï³âïðàöþº ç ³íøèìè ðå-
ã³îíàìè. Íàðàç³ êè¿âñüê³ åêñïåðòè î÷³êó-
þòü â³äïîâ³ä³ â³ä áåëüã³éñüêèõ êîëåã íà
ñâî¿ çàïèòàííÿ. À òàêîæ ñïîä³âàþòüñÿ â³ä-
â³äàòè Áðþñåëü òà ñàìèì îö³íèòè, ÿê ïðà-
öþþòü çàïðîïîíîâàí³ ïðîåêòè

Іноземна деле ація б ла захваті від символів раїнсь ої столиці

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Одним із перших ро ів столичної влади після подолання фінансової
ризи стане візит до Брюсселя. У раїнсь а деле ація перейматиме
досвід бель ійців та их сферах, я ромадсь ий транспорт, охорона
дов ілля та місцеве самовряд вання. Саме ці питання об оворювали
сторони під час візит до Києва представни ів ряд Ре іон Брюс-
сель — Столиця, я ий завершився серед . У од про співпрацю
підписано ще 1997 ро . Проте саме тепер иївсь а влада заці ави-
лася досвідом європейців для поліпшення життя иян.
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²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні раїнсь і ж рналісти на запрошення ерів-
ництва омпанії "Ма с-Велл" перевірять найбільший на
пострадянсь ом просторі омпле с із виробництва,
онтролю я ості й розроб и нових лі арсь их засобів,
розташований передмісті столиці. Менеджмент ом-
панії має намір ви ористати 100-мільйонн інвестицію,
аби виробляти дешеві лі и і с ласти он ренцію іно-
земним омпаніям.

Генеральний дире тор На ово-виробничо о он оло ічно о та ардіоло ічно о
центр «Ма с-Велл» Андрій Роз мний на олосив, що омпанія діє винят ово в
рам ах за он

Амери ансь омпанію “Ма с-
Велл” очолює вчений Канатжан
Алібе ов. Йо о вважають найві-
домішим світі фахівцем із пи-
тань захист від біоло ічної зброї.
Народився Канатжан Алібе ов
1950 ро в Казахстані. У 1975-
м за інчив фа льтет медично-
о інстит т в Томсь за фахом
“Інфе ційні захворювання і епіде-
міоло ія” і прийшов на робот в
Головне правління “Біопрепа-
рат” при Раді Міністрів тодішньо-
о СРСР. Ця ор анізація займа-
лася питаннями створення ба -
теріоло ічної зброї і способами
захист від неї. З 1988 до 1992
ро пан Алібе ов б в першим за-
ст пни ом начальни а “Біопрепа-
рат ”, мав війсь ове звання пол-
овни а Радянсь ої армії. А в
1992-м емі р вав до США, де
йо о в до ментах записали я
Кен Алібе . Там він став профе-
сором і ерівни ом Національно-
о центр біоло ічної безпе и
США при ніверситеті Джорджа
Мейсона, написав іль а нижо .
У 1994-м Кон рес США на оро-
див йо о медаллю Бер лі “За ви-
датний внесо справ бороть-
би за мир”.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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НН ОО ВВ ИИ НН ИИ

ÀÌÊÓ ÷åêàº ðåàêö³¿ 
Íàöáàíêó

Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè
(ÀÌÊÓ) ÷åêàº íà ðåàêö³þ Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó íà çâåðíåííÿ Êîì³òåòó ùîäî çàõîä³â
³ç çàòâåðäæåííÿ ïðèíöèï³â äîáðîñîâ³ñíî¿
êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó áàíê³âñüêèõ ïîñëóã.
Ïðî öå â÷îðà çàÿâèâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
ÀÌÊÓ Îëåêñàíäð Ìåëüíè÷åíêî. “Âè çàïè-
òàºòå, à ÷îìó ìè ñàì³ íå âòðóòèìîñÿ â öåé
ñåêòîð? Ìè âèõîäèìî ç òîãî, ùî òàì, äå º
òàêèé íàö³îíàëüíèé ñòðàòåã ³ ðåãóëÿòîð —
Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè, ÿêèé íåñå
ïîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òå, ùî òàì â³ä-
áóâàºòüñÿ, íà öèõ òîâàðíèõ ðèíêàõ. Ìè
ââàæàºìî, ùî çà òàêèõ óìîâ ÍÁÓ ïîâèíåí
â³äðåàãóâàòè øëÿõîì âíåñåííÿ â³äïîâ³äíî-
ãî ïðåäñòàâëåííÿ â Àíòèìîíîïîëüíèé êî-
ì³òåò. Ìè ÷åêàºìî íà òàêó ðåàêö³þ”,— ñêà-
çàâ Îëåêñàíäð Ìåëüíè÷åíêî. Ðàí³øå Àí-
òèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè ïèñüìî-
âî çâåðíóâñÿ äî ãîëîâè Íàöáàíêó òà çà-
ÿâèâ ïðî ãîòîâí³ñòü ñï³âïðàöþâàòè ç ðåãó-
ëÿòîðîì ó ðàìêàõ âïðîâàäæåííÿ ïðèíöè-
ï³â äîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó
áàíê³âñüêèõ ïîñëóã. Ó ðàç³, ÿêùî ÍÁÓ âíå-
ñå â³äïîâ³äíå ïðåäñòàâëåííÿ äî ÀÌÊÓ. Îä-
íàê, çà ñëîâàìè åêñïåðò³â, ³í³ö³àòèâè äâîõ
³íñòèòóö³é í³ äî ÷îãî íå ïðèçâåäóòü. Àäæå
âîíè íå âèã³äí³ áàíêàì. Îñòàíí³ æ ìàþòü
äîñòàòíüî ïîòóæíå ëîá³ â ïàðëàìåíò³, ÷å-
ðåç ùî áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ ÀÌÊÓ â áàí-
ê³âñüêèé ñåêòîð áóäå ïðèçóïèíåíî

Êóðñ 5,05 — íåðåàëüíèé 
ï³ä ÷àñ âèïëàòè êðåäèò³â

Ó÷îðà ðàäíèê ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Ñåðã³é
Òèã³ïêî çàÿâèâ, ùî áàíêè íå ïîãîäÿòüñÿ íà
âèïëàòó âàëþòíèõ êðåäèò³â çà êóðñîì 
5,05 ãðí/$1. “Ïîòð³áíî ÷³òêî ñêàçàòè: êî-
ëè õòî-íåáóäü êàæå, ùî îáì³íÿþòü êóðñ çà
ñòàðèì êóðñîì, ÿ äóìàþ, ùî öüîãî íå áó-
äå, òîìó ùî òóò ïîòð³áíî ñïî÷àòêó äîìî-
âèòèñÿ âñ³ì ó÷àñíèêàì ðèíêó — ëþäÿì,
êîòð³ áðàëè êðåäèòè, êîìåðö³éíèì áàíêàì
³ âëàä³ â óîñîáëåíí³ óðÿäó, àáî Íàö³îíàëü-
íîìó áàíêó: õòî áåðå íà ñåáå ö³ êðåäèòí³
ðèçèêè”,— ñêàçàâ Ñåðã³é Òèã³ïêî. Â³í òà-
êîæ çàçíà÷èâ, ùî â ðàç³, ÿêùî êðåäèòí³
ðèçèêè áóëî á ïîä³ëåíî ì³æ òðüîìà ó÷àñ-
íèêàìè — ïëàòíèêàìè êðåäèò³â, áàíêàìè
òà âëàäîþ ïðè ñòàá³ëüíîìó êóðñ³ 6,1—
6,3 ãðí/$1, òî öå ñòèìóëþâàëî á ñòàá³ëüíó
âèïëàòó êîøò³â çà êðåäèòíèìè óãîäàìè
ãðîìàäÿíàìè áåç ñóòòºâîãî íàâàíòàæåííÿ
äëÿ íèõ. “ß âïåâíåíèé, ùî â íàñ º âñ³ ï³ä-
ñòàâè ïîñèëþâàòè ãðèâíþ”,— ñêàçàâ Ñåð-
ã³é Òèã³ïêî. Íà éîãî äóìêó, äëÿ ï³äòðè-
ìàííÿ ñòàá³ëüíîãî êóðñó ãðèâí³ óðÿäîì òà
ïàðëàìåíòîì ïîòð³áíî ðîçøèðþâàòè âíóò-
ð³øí³é ðèíîê òà ïîïèò, îñê³ëüêè Óêðà¿íà
íàðàç³ º åêñïîðòíî-çàëåæíîþ êðà¿íîþ.
“Íàñòàíå ÷àñ, êîëè ïîòð³áíî áóäå ïîâåð-
òàòèñÿ äî óêð³ïëåííÿ ãðèâí³. ßêùî ìè íè-
í³ äîìîâèìîñÿ, ùî áåðåìî ö³ ðèçèêè òà
éäåìî íà ðåñòðóêòóðèçàö³þ, íàñòàíå ÷àñ,
êîëè ìè áóäåìî ïîë³ïøóâàòè ñèòóàö³þ äëÿ
òèõ ëþäåé, ÿê³ áðàëè êðåäèòè â âàëþò³”,—
çàÿâèâ ïàí Òèã³ïêî. Ðàí³øå Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî çàÿâèëà, ùî óðÿä ìàº íàì³ð ðîçðî-
áèòè çàêîíîïðîåêò, ùî âðåãóëþº â³äíîñè-
íè ì³æ áàíêàìè òà ãðîìàäÿíàìè, ÿê³ âçÿ-
ëè êðåäèòè â âàëþò³

²íäåêñ ÏÔÒÑ 
â³äâîéîâóº âòðà÷åíå

Ó÷îðà ïîçèòèâíèé íàñòð³é íà ñâ³òîâèõ ô³-
íàíñîâèõ ðèíêàõ ï³äòðèìàëè é â³ò÷èçíÿí³
ãðàâö³. Çîêðåìà, á³ëüø³ñòü àêö³é, çà ÿêèìè
áóëî çä³éñíåíî óãîäè â ñèñòåì³ íà ïî÷àòêó
òîðã³â, çðîñëè â ö³í³. Âèðîñëè àêö³¿ òàêèõ
ï³äïðèºìñòâ: ÂÀÒ “Ìîòîð Ñ³÷” (+2,47 %),
ÂÀÒ “Óêðòåëåêîì” (+1,96 %), ÂÀÒ “Ñòàõà-
íîâñüêèé âàãîíîáóä³âíèé çàâîä” (+22,02 %).
Ïî Õàðöèçüêîìó òðóáíîìó çàâîäó (ÏÔÒÑ:
HRTR) çíîâó â³äáóëàñÿ óãîäà íà çíà÷íó ñó-
ìó â 646 ìëí ãðí, ùî âæå íå äèâóº ðèíîê.

Çíèçèëèñÿ â ö³í³ àêö³¿ ÂÀÒ “Ìåòàëóðã³é-
íîãî êîìá³íàòó “Àçîâñòàëü” (-1,11 %). Îä-
íàê ñòàíîì íà 17:00, 11.12.2008 ³íäåêñ ÏÔÒÑ
çíèçèâñÿ íà 0,22 % òà çàêð³ïèâñÿ íà 275,10
ïóíêòàõ

Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”
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Ðèíîê çîâí³øíüî¿ 
ðåêëàìè ãîòóºòüñÿ äî
âèïðîáóâàííÿ òàðèôàìè
Íàñòóïíîãî ðîêó áþäæåò Êèºâà îäåðæèòü â³ä ðåêëàìè 
ìàéæå 160 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хре-
щати ", наст пно о
ро бюджет Києва от-
римає на 20—30 %
більше оштів від зов-
нішньої ре лами. Це
стало можливим після
збільшення тарифів на
зовнішню ре лам в
середині листопада. На
черзі збільшення опла-
ти за ре лам в метро-
політені. Та попри за-
яви о ремих часни ів
рин , що тарифи,
мовляв, дарять по
ре ламном бізнес і
зменьшаться надхо-
дження від ре лами до
місь о о бюджет , ри-
за і нові тарифи не
вдарять по рентабель-
ності рин . А за про -
нозами е спертів, об-
ся рин зовнішньої
ре лами може зменши-
тися на 20—30 %, од-
на через оптимізацію
на відрах ваннях до
бюджет це нія им чи-
ном не позначиться.

Не все нове —
по ане

Óæå ïîíàä ì³ñÿöü ó ñòîëèö³
ä³þòü íîâ³ òàðèôè íà çîâí³ø-
íþ ðåêëàìó, ÿê³ ââåëà ì³ñüêà
âëàäà. Íàãàäàºìî, ùî çã³äíî ç
â³äïîâ³äíèì ðîçïîðÿäæåííÿì
ì³ñüêîãî ãîëîâè, âàðò³ñòü îðåí-
äè êîìóíàëüíîãî ìàéíà ï³ä
íàéïîøèðåí³øèìè ðåêëàìíè-
ìè íîñ³ÿìè (á³ã-áîðäè, ñ³ò³-ëàé-
òè, áðåíäìàóåðè) ï³äâèùèëè â
ñåðåäíüîìó íà 25—30 %. ßêùî
ðàí³øå ïëàòà çà ùèò ïëîùåþ 
3 íà 6 ìåòð³â ñòàíîâèëà 
33 ãðí/1 ì êâ., òî çã³äíî ç íî-
âèìè òàðèôàìè âîíà ñòàíîâèòü
íàðàç³ 41 ãðí/1 êâ. ì. Ðåêëàì-
í³ ùèòè íà ôàñàäàõ áóä³âåëü ïî-
äîðîæ÷àëè ç 59 äî 74 ãðí/1 êâ.
ì, íà ìîñòàõ — ç 59 äî 74 ãðí/
1 êâ. ì, ëàéòïîñòåðàõ — ç 35 äî
44 ãðí/1 êâ. ì.

Äåùî â á³ëüø³é ì³ð³ çðîñëè
îðåíäí³ ñòàâêè íà ðåêëàìó
îêðåìèõ íîñ³¿â. Çîêðåìà, ÿêùî
ðàí³øå ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâî¿
êîíñòðóêö³¿ êîøòóâàëî, â çàëåæ-
íîñò³ â³ä ¿¿ ïëîù³, 12—94 ãðè-
âåíü, òî çã³äíî ç íîâèìè òàðè-
ôàìè ñòàâêè çðîñëè äî 40— 240
ãðèâåíü (150—230 %). Ç 47 äî
100 ãðèâåíü (íà 113 %) ïîäî-
ðîæ÷àëà îðåíäà âèâ³ñêè, ç 59 äî
120 ãðèâåíü (á³ëüø, í³æ íà 100
%) ïîäîðîæ÷àëà ðåêëàìà íà
ñïåö³àëüíèõ òàáëî ç á³ãó÷èì
ðÿäêîì. Äî 200—400 ãðèâåíü
(íà 70 %) çðîñëà âàðò³ñòü âèêî-
ðèñòàííÿ äëÿ ðåêëàìè òîðãî-
âåëüíèõ ïàâ³ëüéîí³â òà ê³îñê³â.
Ðåêëàìà íà âóëèö³ (óðíè, ëàâ-
êè, òàêñîôîíè òà ³í.) ïîäîðîæ-

÷àëà á³ëüø, í³æ ó ñ³ì ðàç³â òà
íàðàç³ êîøòóº 100 ãðèâåíü/øòó-
êó. Íà ñò³ëüêè æ ïîäîðîæ÷àëè
³ ðåêëàìí³ ôëàãè, ïàðàñîëüêè òà
íàìåòè (äî 100—200 ãðí/øòó-
êó), à òàêîæ êëóìáè — äî 
200 ãðí/1 êâ. ì.

Ре лама
поповнить
місь ий бюджет

Îäíèì ³ç àðãóìåíò³â ï³äâè-
ùåííÿ ö³í íà îðåíäó ðåêëàì-
íèõ ïëîù ó Êè¿âì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ íàçèâàþòü íå
áàæàííÿ ìîíîïîë³çóâàòè ðè-
íîê, ÿê çàêèäàþòü ì³ñüê³é
âëàä³ ¿¿ îïîíåíòè, à çá³ëüøè-
òè ð³âåíü íàäõîäæåíü äî ñòî-
ëè÷íîãî áþäæåòó. Àäæå äà-
íèé ñåãìåíò ðåêëàìíîãî ðèí-
êó âæå äàâíî íå â³äïîâ³äàº
ðèíêîâèì ðåàë³ÿì, à òàðèôè
âæå äàâíî áóëè çàíèæåíèìè.
Â³ä öüîãî ïîòåíö³àë ðèíêó
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè áóâ â³ä-
âåðòî íåäîîö³íåíèé. Ç îäíî-
ãî áîêó, ñòàð³ òàðèôè äîçâî-
ëÿëè ó÷àñíèêàì ðèíêó ïðà-
öþâàòè ç ðåíòàáåëüí³ñòþ íå
ìåíøå 30 %, à ç ³íøîãî —
áþäæåò ñòîëèö³ â³ä öüîãî íå-
äîîòðèìóâàâ çíà÷í³ êîøòè.

Òîìó ï³ñëÿ ï³äâèùåííÿ òà-
ðèô³â, âæå â íèí³øíüîìó ðî-
ö³ äîõîäè â³ä çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè ñòàíîâèòèìóòü ìàéæå
120 ìëí ãðí. À íàñòóïíîãî ðî-
êó öåé ïîêàçíèê, çà ðîçðàõóí-
êàìè ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü
ÊÌÄÀ, çðîñòå íà 20—30 %,
òîáòî, íà 24—36 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü. Îòæå, ëèøå â³ä ðåê-
ëàìè íà çîâí³øí³õ íîñ³ÿõ ì³ñ-
òó âäàñòüñÿ íàñòóïíîãî ðîêó
îòðèìàòè ìàéæå 160 ìëí ãðí

(â ìèíóëîìó ðîö³ áþäæåò îò-
ðèìàâ â³ä ðåêëàìè ëèøå 
90 ìëí ãðí. — “Õðåùàòèê”). ²
öå áåç óðàõóâàíü ðåêëàìè â
ìåòðîïîë³òåí³, ðîçö³íêè íà
ÿêó ïëàíóþòü çíîâó ï³äâèùè-
òè âæå ç 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó.
Íàðàç³ æ ó Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè ïðîâî-
äÿòü â³äïîâ³äí³ ðîçðàõóíêè òà
åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâóþòü
íîâ³ òàðèôè íà ðåêëàìó â ìåò-
ðîïîë³òåí³.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþä-
ìèëà Äåíèñþê, ïðîãíîçè
îêðåìèõ ïðåäñòàâíèê³â ðåê-
ëàìíîãî á³çíåñó ïðî çíèæåí-
íÿ íàäõîäæåíü äî ì³ñüêîãî
áþäæåòó ÷åðåç çðîñòàííÿ òà-
ðèô³â íà ðåêëàìó, íå ñïðàâ-
äÿòüñÿ. “Íàðàõóâàííÿ, íàâïà-
êè, ïîïîâíþâàòèìóòü áþäæåò
íàøîãî ì³ñòà. Áþäæåò íàøî-
ãî ì³ñòà — öå ïåðø çà âñå, äëÿ
ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ ³ óìîâ ³ñíó-
âàííÿ á³çíåñó, ÿêèé ïîòðåáóº
äîäàòêîâî¿ äîïîìîãè, ³ ìåø-
êàíö³â íàøîãî ì³ñòà”,— íàãî-
ëîñèëà âîíà. Çà ¿¿ ñëîâàìè
ì³ñüêà âëàäà ïåðåäáà÷èëà òà-
êîæ ñïðàâåäëèâ³ òàðèôè ³ íà
òðàíñïîðò³ çà ïðèêëàäîì áàãà-
òüîõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í. “Òà-
ðèôè çìåíøóþòüñÿ íà ðîçì³-
ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîð-
ò³, òåæ â çàëåæíîñò³ â³ä: ìàðø-
ðóòó, äå ðîçì³ùóþòü ðåêëàìó
íà òðîëåéáóñ³ ÷è àâòîáóñ³, ìåò-
ðî. Îäíà ñòàâêà ðåêëàìè çà 
1 êâ. ì  ïëîù³, ÿêà ðîçòàøî-
âàíà íà Õðåùàòèêó, é ³íøà,
ÿêà çíàõîäèòüñÿ íà Îñîêîðêàõ
÷è Õàðê³âñüêîìó ìàñèâ³. Öå
âñå çàëåæèòü â³ä êîåô³ö³ºíòó ³
öå º ïðàâèëüíî, ÿê ó âñüîìó
ñâ³ò³ ðîáëÿòü”,— ñêàçàëà “Õðå-
ùàòèêó” ïàí³ Äåíèñþê.

Криза
переформат є
рино

Ó ñâîþ ÷åðãó êåð³âíèê Àñî-
ö³àö³¿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè
Óêðà¿íè Àðòåì Á³äåíêî ïîâ³-
äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ÷å-
ðåç åêîíîì³÷íó êðèçó îáñÿãè
íàäõîäæåíü â³ä ðåêëàìè íå
ëèøå íå çá³ëüøàòüñÿ, à çìåíü-
øàòüñÿ. “Ìåí³ çðîçóì³ë³ ìî-
òèâè ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â
ï³äâèùåíí³ òàðèô³â, âîíè, ìà-
áóòü, ïðàâèëüí³ òà ùèð³. Îä-
íàê ïåðåä òàêèìè ð³øåííÿìè,
à öå äóæå ñèëüíî âäàðèòü ïî
ðèíêó, ïîòð³áíî õî÷à á òðîõè
àíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ. Ï³äâè-
ùåííÿ òàðèô³â â 4-5 ðàç³â (ç
ðîçðàõóíêîì óñ³õ êîåô³ö³ºí-
ò³â) îäíîçíà÷íî âèâåäå ÷àñòè-
íó ãðàâö³â ³ç öüîãî ðèíêó òà
äîçâîëèòü êðóïíèì êîìïàí³ÿì
çàáðàòè ùå á³ëüø³ øìàòêè ³
ñòàòè òàêèì ÷èíîì ìîíîïî-
ë³ñòàìè”,— íàãîëîñèâ â³í.

Ç òàêîþ äóìêîþ íå ïîãî-
äæóºòüñÿ ãîëîâà êîîðäèíàö³é-
íî¿ ðàäè “Ñï³ëêè ï³äïðèºìö³â
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè” Áîãäàí
Äóáîâèê. Çà éîãî ñëîâàìè,
ñêîðî÷åííÿ íàäõîäæåíü â³ä
ðåêëàìè äî ì³ñüêîãî êîøòî-
ðèñó íå áóäå. ßê â³í ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó”, òàðèôè íà
òåíäåíö³¿ ðèíêó îñîáëèâî íå
âïëèíóòü, îñê³ëüêè âèçíà÷àëü-
íèì ôàêòîðîì ðîçâèòêó ðèí-
êó íàðàç³ º íàñë³äêè ñâ³òîâî¿
ô³íàíñîâ¿ êðèçè. “ßêùî îá-
ñÿã ïðîäàæó ðåêëàìè îêðåìèõ
êîìïàí³é âïàäå íà 60 %, âî-
íè ï³äóòü ³ç ðèíêó. Íàñàìïå-
ðåä öå ìîæå ñòîñóâàòèñÿ ìà-
ëèõ òà ñåðåäí³õ ðåêëàìíèõ
êîìïàí³é, äëÿ ÿêèõ ðåêëàìà
íå º ïðîô³ëüíèì á³çíåñîì òà
ÿê³ äëÿ çàëó÷åííÿ êë³ºíò³â
íàâìèñíî çíèæóþòü ö³íè, ÷èì
äåìï³íãóþòü ðîáîòó ³íøèõ
ãðàâö³â íà ðèíêó”,— ñêàçàâ
Áîãäàí Äóáîâèê. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ÷åðåç êðèçó â³äáóäåòüñÿ
ïåâíèé ïåðåðîçïîä³ë ðèíêó òà
ç’ÿâèòüñÿ ñïåö³àë³çàö³ÿ îêðå-
ìèõ êîìïàí³é, ÿê³ çàéìóòü
ïåâí³ í³ø³ íà ðèíêó (îäí³ çàé-
ìàòèìóòüñÿ âèíÿòêîâî á³ã-
áîðäàìè, ³íø³ — ñ³ò³-ëàéòàìè
òà ³í. — “Õðåùàòèê”). Çà ïðîã-
íîçàìè Áîãäàíà Äóáîâèêà, íà-
ñòóïíîãî ðîêó îáñÿã ðèíêó ÷å-
ðåç êðèçó ìîæå çìåíøèòèñÿ
íà 20—30 %, â ïîð³âíÿíí³ ç
ïîêàçíèêàìè 2008-ãî. Íàé-
ñêëàäí³øèìè ì³ñÿöÿìè åêñ-
ïåðò íàçèâàº ïåðø³ òðè ì³ñÿ-
ö³ 2009 ðîêó, êîëè íà ðèíêó
î÷³êóºòüñÿ çíà÷íå çíèæåííÿ
ïðîäàæó ðåêëàìè. Â íèí³ø-
íüîìó ðîö³ åêïåðòè î÷³êóþòü,
ùî îáñÿã ðèíêó çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè Êèºâà ñòàíîâèòèìå $
230 ìëí. Â 2007 ðîö³ îáñÿã
ñòàíîâèâ ìàéæå $ 190 ìëí, ó
2006-ìó — $120 ìëí, à â 2005-
ìó — ïðèáëèçíî $ 80 ìëí. Çà
ñëîâàìè åêñïåðò³â, êðèçà äå-
ùî óïîâ³ëüíèòü ðîçâèòîê ðèí-
êó â íàñòóïíîìó ðîö³. Ï³ñëÿ
÷îãî äèíàì³êà ïîíîâèòüñÿ òà
çà ê³ëüêà ðîê³â çìîæå çð³âíÿ-
òèñÿ ç îáñÿãàìè ðèíê³â çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè áàãàòüîõ ñòî-
ëèöü ªâðîïè òà ñâ³òó

Наст пно о ро доходи від зовнішньої ре лами мож ть додат ово
поповнити бюджет міста на 70 мільйонів ривень
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Ìèí³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â ïîã³ðøèëî ñâî¿ ïîïå-
ðåäí³ ïðîãíîçè ùîäî ð³âíÿ ³íôëÿö³¿ íà 2009 ð³ê
ó ïîð³âíÿíí³ ç³ ñâî¿ìè ðîçðàõóíêàìè, çðîáëå-
íèìè â æîâòí³. Ïðî öå â÷îðà çàÿâèâ ì³í³ñòð
ô³íàíñ³â Â³êòîð Ïèíçåíèê. Îäíàê â³í â³äìî-
âèâñÿ îïðèëþäíþâàòè íîâ³ äàí³ ùîäî ð³âíÿ
³íôëÿö³¿ â íàñòóïíîìó ðîö³, çàçíà÷èâøè, ùî
ö³ ïîêàçíèêè ìàéæå í³÷èì íå â³äð³çíÿþòüñÿ
â³ä ïðîãíîç³â Ì³æíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó
(17 %). Ðàí³øå, â æîâòí³ ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè ïðî-
åêòó Äåðæàâíîãî áþäæåòó íà 2009 ð³ê Êàá³íåò
Ì³í³ñòð³â çàêëàâ ïîêàçíèê ñïîæèâ÷î¿ ³íôëÿö³¿
íà ð³âí³ 9,5 % ð³÷íèõ. Òàêîæ ó ïðîåêò³ Äåðæ-
áþäæåòó-2009 óðÿäîâö³ çàêëàäàëè âñ³ ðîçðàõóí-
êè òà ðîáèëè îá÷èñëåííÿ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ
ïîêàçíèê³â çà êóðñîì 7 — 7,5 ãðí/$1. Öå ñëó-
ãóâàëî ñèãíàëîì äëÿ ô³íàíñèñò³â òà á³çíåñó, ùî
çà óìîâè “ïëàâàþ÷îãî” êóðñó ãðèâí³, ÷îãî â³ä
Óêðà¿íè âèìàãàâ ÌÂÔ ï³ä ÷àñ íàäàííÿ êðåäè-
òó, ãðèâíÿ íå ñèëüíî â³äõèëÿòèìåòüñÿ â³ä êóð-
ñó, çàêëàäåíîãî â Äåðæáþäæåò. Ðàçîì ³ç òèì,
çà ñëîâàìè Â³êòîðà Ïèíçåíèêà, íàðàç³ “â êðà-
¿í³ íåìàº âåëèêèõ ðèçèê³â ³íôëÿö³¿”. Âò³ì, çà
ñëîâàìè îêðåìèõ åêñïåðò³â, íåáàæàííÿ óðÿäó
îïðèëþäíþâàòè Äåðæáþäæåò-2009 òà âèíîñè-
òè éîãî íà ðîçãëÿä ïàðëàìåíòó ìîæå çàñâ³ä÷ó-
âàòè, ùî â ïåðøîìó êâàðòàë³ 2009 ðîêó êîø-
òè Äåðæáþäæåòó ðîçïîä³ëÿòèìóòü ó ðó÷íîìó
ðåæèì³ çà íåïðîãíîçîâàíîãî êóðñó äîëàðà

Ïðîãíîçè ùîäî ãðèâí³ 
íåâò³øí³

Êóðñ ãðèâí³ óòðèìàºòüñÿ íà ð³âí³ 7,5 ãðí/$
äî ê³íöÿ 2008 ðîêó. Îäíàê ó 2009 ðîö³ âîíà ìî-
æå äåâàëüâóâàòè äî 8 — 8,5 ãðí/$. Òàê ââàæàº
çàñòóïíèê äèðåêòîðà Ì³æíàðîäíîãî ôîíäó
Áëåéçåðà Îëåã Óñòåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, îñ-
íîâíèìè ôàêòîðàìè çíèæåííÿ êóðñó ãðèâí³
ñòàëè ïîòðåáà äëÿ â³ò÷èçíÿíèõ êîìïàí³é ðîç-
ðàõîâóâàòèñÿ âàëþòîþ çà çîâí³øí³ ïîçèêè, äå-
ô³öèò òîðãîâåëüíîãî áàëàíñó ³ ïîïèò ç áîêó íà-
ñåëåííÿ. Ó òîé æå ÷àñ Îëåã Óñòåíêî â³äçíà÷èâ,
ùî äåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³ ïîñëóæèëà ñïðèÿòëèâèì
ôàêòîðîì äëÿ åêîíîì³êè êðà¿íè, îñê³ëüêè ïî-
òð³áíî áóëî óñóíóòè äèñáàëàíñ ì³æ åêñïîðòîì
é ³ìïîðòîì. “Óêðà¿íà íå ìîæå äîçâîëèòè ñîá³
ìàòè òàêèé äåô³öèò ïëàò³æíîãî áàëàíñó, ùî â
2009 ðîö³ ì³ã áè ñêëàñòè ïðèáëèçíî 30 ì³ëüÿð-
ä³â äîëàð³â”,— â³äçíà÷èâ â³í. Ïðè öüîìó çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà Ì³æíàðîäíîãî ôîíäó Áëåé-
çåðà çàÿâèâ, ùî íèí³ öåé ïîêàçíèê ïåðåãëÿäà-
þòü ó á³ê çìåíøåííÿ. Íà äóìêó åêñïåðòà, òåî-
ðåòè÷íî âèõ³ä ³ç ö³º¿ ñèòóàö³¿ — ó æîðñòêîñò³
ìîíåòàðíî¿ ïîë³òèêè Íàöáàíêó, ï³äâèùåíí³
äèñêîíòíî¿ ñòàâêè ÍÁÓ äî ð³âíÿ ³íôëÿö³¿ 
(24 %). Ó òîé æå ÷àñ, íà éîãî äóìêó, òàêèé êðîê
ìîæå “çàäàâèòè” ðåàëüíèé ñåêòîð åêîíîì³êè.
Îëåã Óñòåíêî çàçíà÷èâ, ùî ò³ëüêè ïðàâèëüíà
ïîë³òèêà Íàöáàíêó ðàçîì ³ç Ì³í³ñòåðñòâîì ô³-
íàíñ³â çìîæå ñòàá³ë³çóâàòè êóðñ ãðèâí³

Ìåòàëóðãè ãàñÿòü ïå÷³
Ìåòàëóðã³éí³ ï³äïðèºìñòâà Óêðà¿íè â ñ³÷í³

2009 ðîêó, ÿê î÷³êóþòü, çíèçÿòü âèïëàâêó ñòà-
ë³ íà 45,4 % â ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïå-
ð³îäîì 2008 ðîêó — äî 1,990 ìëí òîíí. Ïðî
öå â÷îðà çàÿâèëè ïðåäñòàâíèêè âèðîáíè÷îãî
îáÒºäíàííÿ “Ìåòàëóðãïðîì”. Çà ¿õí³ìè ñëî-
âàìè, ó ñ³÷í³ íàñòóïíîãî ðîêó îñíîâí³ îáñÿãè
âèïëàâêè ñòàë³ äîâåäóòü íà “ÄÌÊ ³ìåí³ Äçåð-
æèíñüêîãî” — 363 òèñ. òîíí, “ÌÌÊ ³ìåí³ ²ë-
ë³÷à” — 301 òèñ. òîíí, Arcelor Mittal Êðèâèé
Ð³ã — 281 òèñ. òîíí, “Àçîâñòàëü” — 218 òèñ.
òîíí, “ªíàê³¿âñüêèé ìåòçàâîä (ªÌÇ)” — 194
òèñ. òîíí ³ “Çàïîð³æñòàëü” — 181 òèñ. òîíí.
Êð³ì òîãî, “Äîíåöüêèé åëåêòðîìåòàëóðã³éíèé
çàâîä” (ÄÅÌÇ), ÿê î÷³êóþòü, ó ñ³÷í³ 2009 ðî-
êó âèïëàâèòü 84 òèñ. òîíí ñòàë³, “ÄÌÇ ³ìåí³
Ïåòðîâñüêîãî” — 60 òèñ. òîíí, “Äí³ïðîñïåö-
ñòàëü” ³ ÄÌÇ — ïî 20 òèñ. òîíí, “²íòåðïàéï
Íèæíüîäí³ïðîâñüêèé òðóáîïðîêàòíèé çà-
âîä” — 38 òèñ. òîíí. Ó ñ³÷í³ 2009-ãî, î÷³êó-
þòü, ìåòàëóðã³éí³ ï³äïðèºìñòâà Óêðà¿íè âèïëà-
âëÿòü 1,641 ìëí. òîíí ÷àâóíó. Äëÿ äîñÿãíåí-
íÿ öèõ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà ñòàë³ áóäå ïîòð³á-
íî 290 òèñ. òîíí ìåòàëîáðóõòó. Ïðè öüîìó çà-
ëèøêè ìåòàëîáðóõòó íà ìåòï³äïðèºìñòâàõ ñòà-
íîì íà 1 ãðóäíÿ íèí³øíüîãî ðîêó ñòàíîâèëè
243 òèñ. òîíí. Îäíàê ñïàä âèðîáíèöòâà ìåòà-
ëóðã³éíî¿ ãàëóç³ ñïðè÷èíèòü ïîã³ðøåííÿ ìàê-
ðîåêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, àäæå åêñïîðò ìå-
òàëó (ÿê îñíîâíå äæåðåëî ïðèáóòê³â ìåòàëóð-
ã³â) ñòàíîâèòü 30 % ÂÂÏ êðà¿íè

Ï³äãîòóâàâ Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Óêðà¿íà ³ìïîðòóâàëà
êðèçó

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Останніх 4 ро и У раїна
живе не відповідно до
своїх стат ів. Не ативне
зовнішньотор овельне
сальдо весь цей час
стабільно збільш вало-
ся.
І я що в попередні ро-
и не ативний фінансо-
вий по азни пере ри-
вали валютні надхо-
дження від раїнсь их
заробітчан та привати-
зація державно о май-
на, то в мовах світової
ризи далі на це роз-
рахов вати не варто.

Äíÿìè Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè îïðèëþäíèâ ñïèñîê
³ç ïîíàä 100 ï³äïðèºìñòâ, ÿê³
ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿ â
2009 ðîö³. Çîêðåìà, ïëàíó-
þòü ïðîäàæ 67,79 % àêö³é
“Óêðòåëåêîìó”. “Ï³ä ÷àñ
ïðèâàòèçàö³¿ â óìîâàõ êðèçè
ïîâèíí³ áóòè âðàõîâàí³ äâ³
äîäàòêîâèõ óìîâè. Ïåðøå —
âàðò³ñòü ïîâèííà áóòè âèçíà-
÷åíà â äîëàðàõ, äðóãå — ì³-
í³ìàëüíà âñòàíîâëåíà ö³íà
ïîâèííà áóòè íå ìåíøå 1,5
ì³ëüÿðäà äîëàð³â”,— ââàæàº
ì³í³ñòð òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó
Éîñèï Â³íñüêèé. Ïàí Â³í-
ñüêèé ðîçðàõîâóº íà ïîêóï-
êó “Óêðòåëåêîìó” “ñåðéîç-
íîþ ºâðîïåéñüêîþ êîìïà-
í³ºþ”. Õî÷à ùå íà ïî÷àòêó
ðîêó çàñòóïíèê ãîëîâè Ôîí-
äó äåðæìàéíà Îëåêñàíäð
Ïîò³ìêîâ ïîâ³äîìëÿâ, ùî
67,79 % “Óêðòåëåêîìó” ìî-
æóòü êîøòóâàòè ïðèáëèçíî
2,5 — 3 ìëðä. äîë. Ïðîäàæ
îñòàííüîãî êðóïíîãî äåðæàâ-
íîãî àêòèâó âêðàé íåçðó÷íèé
äëÿ öüîãî ÷àñ, ùî îáóìîâëå-

íî âåëè÷åçíèì äåô³öèòîì
âàëþòè â äåðæàâ³.

Äîáðå â³äîìèé âèðàç “ñ³ì-
’ÿ — ì³êðîëàíöþæîê ñó-
ñï³ëüñòâà” ÿêíàéêðàùå äîïî-
ìàãàº çðîçóì³òè, ÷îìó âåëè-
êà óêðà¿íñüêà ñ³ì’ÿ äîêîòè-
ëàñÿ äî êðèçîâî¿ ïð³ðâè.
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ê³ëüêîõ
ñòîë³òü ãîñïîäàðñòâî Óêðà¿íè
íå áóëî íàòóðàëüíèì. Òîæ
çíà÷íèé îáñÿã òîâàð³â ³ ïî-
ñëóã äîâîäèëîñÿ çàêóïîâóâà-
òè çà êîðäîíîì. À ùîá ìàòè
çìîãó ùîñü êóïèòè, çâ³ñíî,
ïîòð³áíî ùîñü ïðîäàòè. Òîæ,
ÿêùî ïðîàíàë³çóâàòè äèíà-
ì³êó åêñïîðòó — ³ìïîðòó íà-
øî¿ äåðæàâè, ìîæíà ïîáà÷è-
òè, ùî ç 2000 äî 2004 ðîêó
ïîçèòèâíå ñàëüäî çîâí³øíüî¿
òîðã³âë³ çðîñëî ç 600 ì³ëüéî-

í³â äîëàð³â äî 3,4 ì³ëüÿðäà
äîëàð³â. Òîáòî, òîðãóþ÷è ç
³íøèìè êðà¿íàìè, äåðæàâà
îäåðæóâàëà âàëþòó. Àëå âæå
ç 2005 ðîêó çîâí³øíüîòîðãî-
âåëüíå ñàëüäî ñòàº ñòàá³ëüíî
â³ä’ºìíèì. Çà ïðîãíîçîâàíè-
ìè ïîêàçíèêàìè Êàáì³íó, çà
ï³äñóìêàìè 2008 ðîêó öåé
ïîêàçíèê ñòàíîâèòèìå 17,7
ìëðä. äîëàð³â. Ó íàñòóïíîìó
ðîö³, çà ïðîãíîçàìè óðÿäó,
³ìïîðò ïåðåâèùèòü åêñïîðò
íà 25,3 ìëðä äîëàð³â (ÌÂÔ
âçàãàë³ ãîâîðèòü ïðî öèôðó ó
30 ìëðä. äîëàð³â). Íåîçáðî-
ºíèì îêîì âèäíî, ùî êðà¿íà
îñòàíí³ì ÷àñîì æèâå íå â³ä-
ïîâ³äíî äî ñâî¿õ ñòàòê³â. 
² öÿ òåíäåíö³ÿ ëèøå ïîãëèá-
ëþºòüñÿ.

Îäíèì ³ç îñíîâíèõ ÷èííè-

ê³â, ùî êîìïåíñóâàâ äåô³öèò
âàëþòè â Óêðà¿í³ ó ïîïåðåä-
í³ òðè ðîêè, áóëè êîøòè
óêðà¿íñüêèõ çàðîá³ò÷àí. Çã³ä-
íî ç äîïîâ³ääþ Ì³æíàðîäíî-
ãî ôîíäó ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî ðîçâèòêó, ó 2007 ðîö³
óêðà¿íñüê³ ãàñòàðáàéòåðè ïå-
ðåêàçàëè íà áàòüê³âùèíó 8—
9 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â. Òàêî¿
ê³ëüêîñò³ êîøò³â áóëî äîñòàò-
íüî, ùîá çðîáèòè çîâí³ø-
íüîòîðãîâåëüíèé áàëàíñ
Óêðà¿íè õî÷à á íóëüîâèì.
Ïðîòå â çâ’ÿçêó ç³ ñâ³òîâîþ
êðèçîþ ³ çðîñòàííÿì áåçðî-
á³òòÿ, êðà¿íè, ÿê³ ðàí³øå ç
ðàä³ñòþ ïðèéìàëè òðóäîâèõ
ì³ãðàíò³â, òåïåð çàêðèâàþòü
äëÿ íèõ ñâî¿ ðèíêè ïðàö³.
Çîêðåìà, çà ³íôîðìàö³ºþ
“Õðåùàòèêà”, â ³íîçåìíèõ
êîíñóëüñòâàõ êðà¿í, ïðèâàá-
ëèâèõ äëÿ óêðà¿íñüêèõ òðó-
äàð³â, âèõ³äöÿì ³ç Çàõ³äíî¿
Óêðà¿íè íèí³ ïðàêòè÷íî íå-
ìîæëèâî îòðèìàòè â³çó. Çà-
ðîá³ò÷àíè, á³ëüø³ñòü ³ç ÿêèõ
çíàõîäèëèñÿ çà êîðäîíîì íå-
ëåãàëüíî, ïî÷àëè ïîâåðòàòè-
ñÿ â Óêðà¿íó. Åêñïåðòè ïðîã-
íîçóþòü, ùî öå ÿâèùå íàáó-
äå ìàñîâîãî õàðàêòåðó áëèæ-
÷å äî ð³çäâÿíèõ ñâÿò. Àëå íà
â³äì³íó â³ä ïîïåðåäí³õ ðîê³â,
ó 2009-ìó çíà÷íà ÷àñòèíà
óêðà¿íñüêèõ ãàñòàðáàéòåð³â
ìîæå çàëèøèòèñÿ âäîìà.

Õî÷à çíàéòè ðîáîòó òóò,
íàâ³òü çà õîðîøî¿ êâàë³ô³êà-
ö³¿, ¿ì òàêîæ áóäå íåïðîñòî.
Àäæå îäíà ç îñíîâíèõ ãàëó-
çåé, ó ÿê³é çàä³ÿí³ óêðà¿íñüê³
ðîá³òíèêè çà êîðäîíîì, —
áóä³âíèöòâî. À âîíî â íàø³é
êðà¿í³ â íàñòóïíîìó ðîö³ ìî-
æå ñêîðîòèòèñÿ àæ íà 50 %.
Íàïðèêëàä, ó Êèºâ³ íà ñòî-
ëè÷íîìó âîêçàë³ âæå òåïåð
ìîæíà ïîáà÷èòè þðáè ³íîãî-
ðîäí³õ, ùî ïðîïîíóþòü ñâî¿
ðîáî÷³ ðóêè. Òîæ áàãàò³ ðî-
äè÷³-çàðîá³ò÷àíè, ÿê³ ðàí³øå
áóëè äëÿ Óêðà¿íè ðÿò³âíîþ
ïàëè÷êîþ, òåïåð ìîæóòü ïå-
ðåòâîðèòèñÿ íà í³êîìó íåïî-
òð³áíèõ á³äíèõ ðîäè÷³â

Ïëàòîñïðîìîæí³ñòü êðà¿íè ï³äðèâàº íåãàòèâíå òîðã³âåëüíå
ñàëüäî 

Ì³íô³í ïîã³ðøèâ ïðîãíîç
ùîäî ³íôëÿö³¿

Вим шений продаж "У ртеле ом " не поліпш є настрою міністр транcпорт та зв’яз Йосип Вінсь ом

Ð³ê Åêñïîðò 
(ìëðä. äîë.)

²ìïîðò 
(ìëðä. äîë.)

Ñàëüäî 
(ìëðä. äîë.)

2000 13 12,4 + 0,6

2001 14,95 14,29 + 0,66

2002 16,1 15,1 + 1

2003 20,68 20,34 + 0,34

2004 29,48 26,07 + 3,41

2005 31,14 32,48 -1,34

2006 34,68 39,9 - 5,22

2007 44,45 54,04 - 9,59

2008* 88,45 106,16 - 17,71

2009* 108 133,3 - 25,3

Äæåðåëî: Äåðæêîìñòàò, ïðîãíîçí³ ïîêàçíèêè Êàáì³íó

Äîâ³äêà "Õðåùàòèêà": Çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèé áàëàíñ Óêðà¿íè
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Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
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хрещатик

Про передачу в безоплатне користування
(позичку) мобільних лабораторій 

та радіометричних приладів Управлінню
ветеринарної медицини в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 10/4482 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статей 827836 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України,
пункту 31 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядуван
ня в Україні", враховуючи звернення Головного управління з питань торгівлі та побуту (лист від 28.08.07
№ 041/122224) та витяг з протоколу № 36 засідання постійної комісії Київради з питань власності від
20.08.07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

². Ïåðåäàòè ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàí-
íÿ (ïîçè÷êó) Óïðàâë³ííþ âåòåðèíàðíî¿
ìåäèöèíè â ì³ñò³ Êèºâ³ ìîá³ëüí³ ïåðåñóâ-
í³ ëàáîðàòîð³¿ òà ðàä³îìåòðè÷í³ ïðèëàäè,
ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà çà-
êð³ïëåí³ çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ç ïè-
òàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çã³äíî ç
ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç
ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) óêëàñòè ç
Óïðàâë³ííÿì âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè â
ì³ñò³ Êèºâ³ äîãîâ³ð ïîçè÷êè, ïîïåðåäíüî
ïîãîäèâøè éîãî ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà
ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
âëàñíîñò³.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ðàçîì ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³-
øåííÿ çä³éñíèòè ïåðåäà÷ó ìàéíà çã³äíî ç
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 52/4524 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç
äîäàòêîì.

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèê³â â³ä-

ïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà îäåð-
æàòè ÀÏÇ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêî-
ãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) òà äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðî-
ëþ.

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

(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà".

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü
óòî÷íåí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ ó
íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).

4. Ó çâ'ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí òà òåõ-
í³÷íèìè ïîìèëêàìè âíåñòè òàê³ çì³íè òà
äîïîâíåííÿ:

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.11.2004 ¹ 700-1/2110
"Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä"
ó ñòî ñüîì³é ïîçèö³¿:

— ï'ÿòó ãðàôó äîïîâíèòè ñëîâàìè "Ãíà-
òåíêî Ñåðã³é Äìèòðîâè÷";

— ñüîìó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-
ö³¿: "1/2 â³ä 0,1

1/2 â³ä 0,1";
— âîñüìó ãðàôó äîïîâíèòè ñëîâàìè "ïå-

ðåäàºòüñÿ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü".
4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2003 ¹ 222/1096
"Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ

áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä"
ó ñ³ìäåñÿò øîñò³é ïîçèö³¿:

— ó ï'ÿò³é ãðàô³ ñëîâà "Ðèìàðåíêî Óëÿ-
íà Êóçüì³âíà" âèêëþ÷èòè;

— ñüîìó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-
ö³¿:" 1/2 â³ä 0,06

1/2 â³ä 0,06".
4.3. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.11.2004 ¹ 700-1/2110
"Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä"
ó ø³ñòäåñÿò âîñüì³é ïîçèö³¿:

— ó ï'ÿò³é ãðàô³ ñëîâà "Îëüãà Îëåêñ³¿â-
íà" çàì³íèòè ñëîâàìè "Ëþäìèëà ªâãåí³¿â-
íà";

— ó øîñò³é ãðàô³ öèôðó òà áóêâó "2-à"
çàì³íèòè öèôðàìè òà áóêâîþ "2-2-à".

4.4. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2003 ¹ 222/1096
"Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä" ó ñ³ìäåñÿò ï'ÿò³é ïîçèö³¿:

— ó ï'ÿò³é ãðàô³ ñëîâà "²âàí Îïàíàñî-
âè÷" çàì³íèòè ñëîâàìè "Êàòåðèíà ²âàí³â-
íà".

4.5. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.12.2003 ¹ 324/1199
"Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä" ñòî ñ³ìäåñÿò øîñòó ïîçèö³þ âèçíàòè
òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

4.6. Ó ð³øåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 08.11.2001 ¹ 84/1518 "Ïðî ïåðåäà÷ó ó
ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ãðî-
ìàäÿíàì äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü òà îôîðìëåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè"
ïóíêò 15 âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èí-
í³ñòü.

4.7. Ïðèïèíèòè ãðîìàäÿíèíó ×îðíîñòà-
íó ²âàíó Ôåäîñ³éîâè÷ó ïðàâî ïîñò³éíîãî
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëî-
ùåþ 0,1000 ãà, íàäàíîþ â³äïîâ³äíî äî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 06.02.98 ¹ 221 "Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ
æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
òà âåäåííÿ îñîáèñòîãî ï³äñîáíîãî ãîñïî-
äàðñòâà", ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïî-
ñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïî-
ñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 14.01.99
¹ 62-3-00008 (ëèñò-çãîäà â³ä 07.02.2007
¹ 402).

4.8. Ãðîìàäÿíèíó ×îðíîñòàíó ²âàíó Ôå-
äîñ³éîâè÷ó ïîâåðíóòè äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
14.01.99 ¹ 62-3-00008 äî Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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 Програму соціально — економічного 
та культурного розвитку м. Києва 

на 2008 рік

Рішення Київської міської ради № 2/4474 від 17 січня 2008 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра
їні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êè-
ºâà íà 2008 ð³ê çã³äíî ç äîäàòêîì 1.

2. Ç ìåòîþ ô³íàíñóâàííÿ îá'ºêò³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà
2008 ð³ê, â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ öèõ îá'ºêò³â äî-
ðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çà
ïîãîäæåííÿì ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó âíîñèòè çì³íè òà äî-
ïîâíåííÿ äî çàçíà÷åíî¿ Ïðîãðàìè â ìåæàõ
çàãàëüíèõ àñèãíóâàíü ñïåö³àëüíîãî ôîíäó
ì³ñüêîãî áþäæåòó ïî ãîëîâíèõ ðîçïîðÿä-
íèêàõ êîøò³â.

3. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ºâîãî êîíòðîëþ çà
âèêîðèñòàííÿì áþäæåòíèõ êîøò³â âñòà-
íîâèòè, ùî âêëþ÷åííÿ îá'ºêò³â ó Ïðîãðà-
ìó êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü çà ðàõóíîê çàðå-
çåðâîâàíèõ àñèãíóâàíü çä³éñíþºòüñÿ ðîç-
ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) çà ïîãîäæåííÿì ç ïîñò³éíîþ êî-
ì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ï³ñëÿ âè-
êîíàííÿ ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêîì êîø-
ò³â óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïðè çàòâåðäæåíí³
Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2008
ð³ê.

Âèêîíàííÿ ðîá³ò òà ¿õ ô³íàíñóâàííÿ çà
ðàõóíîê çàðåçåðâîâàíèõ àñèãíóâàíü áåç
âêëþ÷åííÿ â Ïðîãðàìó êàï³òàëüíèõ âêëà-
äåíü çàáîðîíÿºòüñÿ.

4. Çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî äîäàòêà 2 äî
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.03 ¹ 271/431
"Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè),
ÿê³ áóëè âíåñåíí³ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 4
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 530/587
"Ïðî Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà 
íà 2007 ð³ê" ââàæàòè òàêèìè, ùî ïðîäîâ-
æóþòü ñâîþ ä³þ.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè
îôîðìëåíí³ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â íà âè-
êîíàííÿ ïðîåêòíèõ ðîá³ò òà íà áóä³âíèö-
òâî æèòëîâèõ áóäèíê³â ïåðåäáà÷àòè çä³éñ-
íåííÿ ðîçðàõóíê³â ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ-
÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ øêî-
ëè, îá'ºêòè îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òîùî) òà ùî-
äî ¿õ ðîçì³ùåííÿ ³ áóä³âíèöòâà îäíî÷àñíî
³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâèõ áóäèíê³â.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
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Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) îôîðìëÿòè ïðàâîóñòàíîâ÷³ äî-
êóìåíòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà îá'ºêòè íå-
ðóõîìîãî ìàéíà âèêëþ÷íî çà íàÿâíîñò³
äîâ³äêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè
òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïðî âèêîíàííÿ óìîâ ùîäî ïàéîâî¿
ó÷àñò³ ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà
³ ïðî êîìïåíñàö³þ çà ï³äãîòîâêó òåðèòî-
ð³¿, â òîìó ÷èñë³ ã³äðîíàìèâ, ÿêùî òàêà
êîìïåíñàö³ÿ ïåðåäáà÷åíà óìîâàìè íàäàí-
íÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿):

7.1. Âèäà÷à îðäåðà íà òèì÷àñîâå ïîðó-
øåííÿ áëàãîóñòðîþ òà éîãî â³äíîâëåííÿ
çàáóäîâíèêó çàáîðîíÿºòüñÿ áåç íàÿâíîñò³
óêëàäåíîãî äîãîâîðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ì³æ ³í-
âåñòîðîì (çàáóäîâíèêîì) òà Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é àáî
äîâ³äêè ïðî ñïëàòó ïàéîâèõ âíåñê³â íà
ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà ì. Êèºâà, à
òàêîæ äîãîâîðó ïðî êîìïåíñàö³þ çà ï³ä-
ãîòîâêó òåðèòîð³¿ (äîâ³äêè ïðî êîìïåíñà-
ö³þ çà ï³äãîòîâêó òåðèòîð³¿), â òîìó ÷èñë³
ã³äðîíàìèâ, ÿêùî òàêà êîìïåíñàö³ÿ ïå-
ðåäáà÷åíà óìîâàìè íàäàííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê.

7.2. Â³äêëèêàòè îðäåð íà òèì÷àñîâå ïî-
ðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ òà éîãî â³äíîâëåí-
íÿ, çà ïèñüìîâèì çâåðíåííÿì Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é, ó ðà-
ç³ âèíèêíåííÿ ó ³íâåñòîðà (çàáóäîâíèêà)
çàáîðãîâàíîñò³ ïî ñïëàò³ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ äî
¿¿ ïîãàøåííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³.

7.3. Ïðèéìàòè ó÷àñòü ó ðîáî÷èõ òà äåð-
æàâíèõ êîì³ñ³ÿõ ïî ïðèéìàííþ â åêñïëó-

àòàö³þ çàê³í÷åíèõ áóä³âíèöòâîì îá'ºêò³â.
8. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):
8.1. Äîðó÷èòè ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåð-

æàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì:
— ó ñâî¿õ ðîçïîðÿäæåííÿõ íà ïåðåïëà-

íóâàííÿ òà ïåðåïðîô³ëþâàííÿ îá'ºêò³â âè-
ðîáíè÷îãî òà íåâèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åí-
íÿ, ùî ñïðè÷èíÿº çì³íè ôóíêö³îíàëüíî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ öèõ îá'ºêò³â, ïåðåäáà÷àòè
óìîâè ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ ïàéîâèõ âíåñ-
ê³â íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà çà
íîðìàòèâàìè, çàòâåðäæåíèìè öèì ð³øåí-
íÿì.

8.2. Çàáîðîíèòè ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ïðèéìàòè â
åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòè áåç íàÿâíîñò³ äîâ³-
äîê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ïðî ñïëàòó ïàéîâèõ âíåñê³â íà ñòâî-
ðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà ³ ïðî êîìïåí-
ñàö³þ çà ï³äãîòîâêó òåðèòîð³¿, â òîìó ÷èñ-
ë³ ã³äðîíàìèâ, ÿêùî òàêà êîìïåíñàö³ÿ ïå-
ðåäáà÷åíà óìîâàìè íàäàííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê.

8.3. Ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³
àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

9. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè ùîêâàðòàëüíî ïîäàííÿ Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ïèñüìîâîãî çâ³òó ïðî õ³ä
âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà
2008 ð³ê.

10. 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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про безоплатну передачу майна комунальної
власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 22/4494 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини другої статті 11 Закону України "Про
столицю України — містогерой Київ", частини п'ятої статті 6, частини п'ятої статті 16, пункту 30 частини
першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", врахо
вуючи звернення Головного управління культури і мистецтв виконавчого органу Київради (Київської місь
кої державної адміністрації) від 28.03.07 № 01907/1009, розпорядження Голосіївської районної у місті
Києві ради від 17.09.07 № 76 "Про прийняття до комунальної власності територіальної громади Голосіїв
ського району м. Києва майна", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Ãîëîñ³-
¿âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà ìàéíî, ùî
íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çàêð³ï-
ëåíå íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

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

Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ³ç Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ïåðåäà÷ó ìàéíà, çàçíà÷åíî-
ãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення Служби безпеки України 
від передачі 5% відрахувань загальної площі 

у житловому будинку на вул. Харківське шосе,
152 (секція А, корпус 1) у Дарницькому районі

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 9/4481 від 24 січня 2008 року

Відповідно до пункту 5 статті 22 Закону України "Про столицю України — містогерой Київ", пункту 41
рішення Київради від 18.12.03 № 267/1142 "Про бюджет міста Києва на 2004 рік", пункту 53 рішення Ки
ївради від 24.04.03 № 411/571 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права корис
тування землею", враховуючи звернення Служби безпеки України від 14.11.07 № 19/21810 та протокол
засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку № 1 від 15.01.08,
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè Ñëóæáó áåçïåêè Óêðà¿íè
â³ä ïåðåäà÷³ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 5% â³äðàõó-
âàíü çàãàëüíî¿ ïëîù³ ó æèòëîâîìó áóäèí-
êó íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 152 (ñåêö³ÿ À,
êîðïóñ 1) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà â ÷àñòèí³ ïëîù, ïîáóäîâàíèõ çà ðà-
õóíîê ö³ëüîâèõ äåðæàâíèõ êàï³òàëüíèõ
âêëàäåíü.

2. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
14.06.07 ¹ 756/1417 "Ïðî âèêîðèñòàííÿ
5% â³äðàõóâàíü çàãàëüíî¿ ïëîù³ ó æèòëî-
âîìó áóäèíêó íà âóë. Õàðê³âñüêå øîñå, 152
(ñåêö³ÿ À, êîðïóñ 1) ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà" ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî
÷èíí³ñòü.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 08.11.07 № 1164/3997 "Про надання згоди

на продовження Фондом державного майна
України строку завершення будівництва —

Київського молочного комбінату № 4 
на вул. Дегтяренка в Оболонському районі 

м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 24/4496 від 24 січня 2008 року

У зв'язку з технічною помилкою Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 08.11.07
¹ 1164/3997 "Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðî-
äîâæåííÿ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè ñòðîêó çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà —
Êè¿âñüêîãî ìîëî÷íîãî êîìá³íàòó ¹ 4 íà
âóë. Äåãòÿðåíêà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà" òàê³ çì³íè, à ñàìå: ïóíêò 2 ð³øåí-
íÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

"2. Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
óêëàñòè ç â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðè-
ñòâîì "Çàâîä äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ "Ñàëþñ"
äîäàòêîâó óãîäó ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó
çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà îá'ºêòà íåçàâåð-

øåíîãî áóä³âíèöòâà — Êè¿âñüêîãî ìîëî÷-
íîãî êîìá³íàòó ¹ 4 íà âóë. Äåãòÿðåíêà â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà áåç çáåðå-
æåííÿ ïðîô³ëþ ä³ÿëüíîñò³. Äîäàòêîâîþ
óãîäîþ ïåðåäáà÷èòè, ÿê íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñ-
òèíîþ, ãðàô³ê âèêîíàííÿ áóä³âåëüíî-ìîí-
òàæíèõ ðîá³ò ³ çä³éñíþâàòè êîíòðîëü âè-
êîíàííÿ êîæíîãî åòàïó, â³äïîâ³äàëüí³ñòü
ïîêëàñòè íà â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðè-
ñòâî "Çàâîä äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ "Ñàëþñ".

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про міську програму сприяння в забезпеченні
діяльності судів загальної юрисдикції та інших

судових органів у місті Києві на 2008—2010
роки "Столичним судам — європейський

рівень"

Рішення Київської міської ради № 8/4480 від 24 січня 2008 року

Відповідно до Законів України "Про судоустрій України", "Про статус суддів України", пункту 22 части
ни першої статті 26 "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — містогерой Київ"
та згідно з Указами Президента України від 18 лютого 2002 року № 143/2002 "Про заходи щодо дальшо
го зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян" та від 29 серпня 2002 року № 780/2002 "Про
Державну судову адміністрацію України", а також на виконання Розпорядження Президента України від 27
липня 1996 року № 208/96рп "Про забезпечення судів приміщеннями", з метою сприяння у проведенні
судової реформи в Україні Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ì³ñüêó ïðîãðàìó ñïðèÿí-
íÿ â çàáåçïå÷åíí³ ä³ÿëüíîñò³ ñóä³â çàãàëü-
íî¿ þðèñäèêö³¿ òà ³íøèõ ñóäîâèõ îðãàí³â
ó ì. Êèºâ³ íà 2008—2010 ðîêè "Ñòîëè÷íèì
ñóäàì — ºâðîïåéñüêèé ð³âåíü" çã³äíî ç äî-
äàòêîì.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè ôîðìóâàíí³ áþ-
äæåò³â íà 2008—2010 ðîêè âðàõîâóâàòè ô³-
íàíñóâàííÿ Ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñïðèÿííÿ â
çàáåçïå÷åíí³ ä³ÿëüíîñò³ ñóä³â çàãàëüíî¿

þðèñäèêö³¿ òà ³íøèõ ñóäîâèõ îðãàí³â ó ì.
Êèºâ³ íà 2008—2010 ðîêè â ìåæàõ ô³íàí-
ñîâèõ ìîæëèâîñòåé áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ïðàâîïîðÿäêó, ðåãëàìåí-
òó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè òà ïîñò³éíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продовження термінів дії договорів
оренди, надання дозволів на укладання

договорів суборенди та встановлення
пільгових орендних ставок

Рішення Київської міської ради № 21/4493 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про міс
цеве самоврядування в Україні", статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального май
на", рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна те
риторіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування май
ном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади
міста Києва", а також враховуючи протоколи постійної комісії Київської міської ради з питань власності від
20.11.07 № 44 та від 03.12.07 № 45, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðîäîâæèòè òåðì³íè ä³¿ äîãîâîð³â
îðåíäè, íàäàòè äîçâîëè íà óêëàäàííÿ äî-
ãîâîð³â ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëü-

ãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê çã³äíî ç äîäàòêà-
ìè 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíî-
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âàì, îðãàí³çàö³ÿì, ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë
íà ïðîäîâæåííÿ äîãîâîð³â îðåíäè, âè-
çíà÷åíèõ â äîäàòêàõ äî öüîãî ð³øåííÿ,
â òåðì³í äî äâîõ ì³ñÿö³â ïðîäîâæèòè òåð-
ì³íè ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

3. Äîãîâîðè îðåíäè áóäèíê³â àáî ïðè-
ì³ùåíü îá'ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ùî
º ïàì'ÿòêàìè, êð³ì ³ñòîòíèõ óìîâ, âèçíà-
÷åíèõ ó äîäàòêàõ äî öüîãî ð³øåííÿ, ìà-
þòü ì³ñòèòè äîäàòêîâ³ óìîâè, âèçíà÷åí³
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè, ìèñ-
òåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

4. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.10.05 ¹ 265/3726 "Ïðî ïåðåäà÷ó â êî-
ðèñòóâàííÿ íà óìîâàõ îðåíäè íåæèëèõ
ïðèì³ùåíü, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äî-
ãîâîð³â îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³ùåíü, íà-
äàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
ñòàâîê îïëàòè òà ïðî çì³íè îðåíäíèõ ñòà-
âîê" (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè
Êè¿âðàäè â³ä 29.11.05 ¹ 551/3012, â³ä
08.12.05 ¹ 567/3028, â³ä 02.02.06
¹ 23/3114, â³ä 02.02.06 ¹ 23-1/3114, â³ä
16.03.06 ¹ 213/3304, â³ä 16.03.06
¹ 214/3305, â³ä 13.07.06 ¹ 47/47, â³ä
21.12.06 ¹ 525/582, â³ä 21.12.06
¹ 526/583-1, â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133) òà-
ê³ çì³íè:

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 11 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "äî ïî÷àòêó ðåêîí-
ñòðóêö³¿, àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³".

5. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.10.05 ¹ 265-1/3726 "Ïðî ïåðåäà÷ó â êî-
ðèñòóâàííÿ íà óìîâàõ îðåíäè íåæèëèõ
ïðèì³ùåíü, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äî-
ãîâîð³â îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³ùåíü, íà-
äàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
ñòàâîê îïëàòè òà ïðî çì³íè îðåíäíèõ ñòà-
âîê" (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè
Êè¿âðàäè â³ä 29.11.05 ¹ 551/3012, â³ä
02.02.06 ¹ 23/3114, â³ä 02.02.06 ¹ 23-
1/3114, â³ä 16.03.06 ¹ 214/3305, â³ä
14.06.06 ¹ 16/16, â³ä 13.07.06 ¹ 47/47, â³ä
21.12.06 ¹ 526/583-1) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 27 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Ïðèâàòíå ï³äïðèºì-
ñòâî "Àðêîä" Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàò-
íà Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóí-
êîâà";

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 27 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Êàôå ç ðåàë³çàö³ºþ ãî-
ð³ë÷àíèõ âèðîá³â 1 ïîâåðõ — 44.60 êîñìå-
òè÷í³ ñàëîíè — àíòðåñîëü — 42.20 Ïëî-
ùà, êâ. ì — 86.80";

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 27 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "20% 4%".

6. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
02.02.06 ¹ 23/3114 "Ïðî ïåðåäà÷ó â êîðèñ-
òóâàííÿ íà óìîâàõ áåçîïëàòíîãî êîðèñòó-
âàííÿ òà íà óìîâàõ îðåíäè íåæèëèõ ïðè-
ì³ùåíü, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâî-
ð³â îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³ùåíü, íàäàííÿ
äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ ñòàâîê
îïëàòè òà ïðî çì³íè îðåíäíèõ ñòàâîê" (³ç
çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè
â³ä 16.03.06 ¹ 213/3304, â³ä 16.03.06
¹ 214/3305, â³ä 16.03.06 ¹ 242/3333, â³ä
13.07.06 ¹ 47/47, â³ä 28.09.06 ¹ 34/91, â³ä
21.12.06 ¹ 525/582, â³ä 21.12.06
¹ 526/583-1, â³ä 28.12.06 ¹ 548/605, â³ä
15.03.07 ¹ 272/933, â³ä 12.07.07
¹ 1151/1812) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 26 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Òîâàðèñòâî ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Òðàíñ-ìåä³à" Ôîð-
ìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³íàíñó-
âàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà";

— ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 26 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Äîðî-
ãîæè÷³", á/í Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí, ï³ä-
çåìíà ñòàíö³ÿ Ïëîùà, êâ. ì —15062.00";

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 26 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Ñêëàä Ïëîùà, êâ. ì —
10.30";

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 26 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "8%".

7. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
31.10.06 ¹ 138/195 "Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà â îðåí-
äó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â
îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâëåí-
íÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ còàâîê" (³ç çì³íà-
ìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
21.12.06 ¹ 525/582, â³ä 15.03.07 ¹ 272/933,
â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133, â³ä 14.06.07
¹ 789/1450, â³ä 26.04.07 ¹ 934/1595, â³ä
12.07.07 ¹ 1151/1812) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 6 äîäàòêà 2 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "2 ðîêè 364 äí³".

8. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä

21.12.06 ¹ 525/582 "Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâî-
ð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâ-
ëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê" (³ç çì³-
íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
28.12.06 ¹ 548/605, â³ä 15.03.07 ¹ 272/933,
â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133, â³ä 14.06.07
¹ 789/1450, â³ä 12.07.07 ¹ 1151/1812, â³ä
12.07.07 ¹ 1151-1/1812, â³ä 26.07.07
¹ 35/1869, â³ä 22.08.07 ¹ 148/1982 ) òàê³
çì³íè:

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 33 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "2 ðîêè 364 äí³";

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 24 äîäàòêà 5 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Áàíêîìàòè 1 ïîâåðõ
Ïëîùà, êâ. ì — 1.50".

9. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
21.12.06 ¹ 526/583-1 "Ïðî ïåðåäà÷ó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâî-
ð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâ-
ëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê" (³ç çì³-
íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
28.12.06 ¹ 548/605, â³ä 15.03.07 ¹ 272/933,
â³ä 15.03.07 ¹ 272-1/933, â³ä 26.04.07
¹ 472/1133, â³ä 14.06.07 ¹ 789/1450, â³ä
26.06.07 ¹ 934/1595, â³ä 12.07.07
¹ 1151/1812, â³ä 12.07.07 ¹ 1151-1/1812,
â³ä 12.07.07 ¹ 1165/1826, â³ä 12.07.07
¹ 1169/1830, â³ä 26.07.07 ¹ 35/1869) òà-
ê³ çì³íè:

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 7 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "2 ðîêè 364 äí³";

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 135 äîäàòêà 2 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "2 ðîêè 364 äí³";

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 137 äîäàòêà 2 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "2 ðîêè 364 äí³";

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 139 äîäàòêà 2 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "2 ðîêè 364 äí³";

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 229 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ï³äâàë — 50.00 í/ï³ä-
âàë — 155.60 2 ïîâåðõ — 17.50 ì³ñöÿ çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ — 25.10 Ïëîùà,
êâ. ì — 248.20";

— ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 1 äîäàòêà 5 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Ïåðåäì³ñòíà ñëîá³ä-
êà, ¹ 1 Ê.1 ë³ò. ß Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí,
ÍÁê — 2-ïîâåðõîâèé, áóä³âëÿ êîíòîðè
Ïëîùà, êâ. ì — 489.50";

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 1 äîäàòêà 5 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Ïîáóòîâ³ ïîñëóãè
í/áóäèíîê Ïëîùà, êâ. ì — 489.50".

10. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
28.12.06 ¹ 548/605 "Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâî-
ð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâ-
ëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê" (³ç çì³-
íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
15.03.07 ¹ 272/933, â³ä 26.04.07
¹ 472/1133, â³ä 14.06.07 ¹ 789/1450, â³ä
26.06.07 ¹ 934/1595, â³ä

12.07.07 ¹ 1151-1/1812) òàê³ çì³íè:
— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 48 äîäàòêà 4 âèêëàñ-

òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "25%".
11. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä

15.03.07 ¹ 272-1/933 "Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè,
âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê"
(³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿â-
ðàäè â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133, â³ä 26.06.07
¹ 934/1595, â³ä 12.07.07 ¹ 1151/1812, â³ä
26.07.07 ¹ 35/1869) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 31 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çà-
ö³¿ 3 ïîâåðõ Ïëîùà, êâ. ì — 121.00";

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 31 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "4%".

12. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
15.03.07 ¹ 272/933 "Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåð-
ì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâî-
ë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè,
âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê"
(³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿â-
ðàäè â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133, â³ä 26.06.07
¹ 934/1595, â³ä 12.07.07 ¹ 1151/1812, â³ä
12.07.07 ¹ 1165/1826, â³ä 26.07.07
¹ 35/1869) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 15 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Êîìóíàëüí³ ï³äïðè-
ºìñòâà (³íø³) 2, 3, 4, 5 ïîâåðõè, ï³äâàë
Ïëîùà, êâ. ì — 1739.65".

13. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
26.04.07 ¹ 472/1133 "Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè
òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòà-
âîê" (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 26.07.07 ¹ 35/1869) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 22 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Êîìóíàëüíå ï³äïðè-

ºìñòâî "Øê³ëüíå õàð÷óâàííÿ" Ôîðìà âëàñ-
íîñò³ — ðàéîííà êîìóíàëüíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — çì³øàíà";

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 22 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Êîìóíàëüí³ ï³äïðè-
ºìñòâà, ÿê³ ÷àñòêîâî ô³íàíñóþòüñÿ ç áþ-
äæåòó ì³ñòà àáî ðàéîíó 1, 2 ïîâåðõè, í/ï³ä-
âàë, ï³äâàë Ïëîùà, êâ. ì — 1256.20";

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 22 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "â ìåæàõ âèòðàò íà óò-
ðèìàííÿ";

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 44 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Êîìóíàëüí³ ï³äïðè-
ºìñòâà (³íø³) 1, 2 ïîâåðõè — 808.70 ï³ä-
âàë — 73.30 Ïëîùà, êâ. ì —882.00";

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 44 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "6%".

14. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
14.06.07 ¹ 789/1450 "Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè òà íàäàííÿ
äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåí-
äè" òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 2 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Ï³äïðèºìñòâà òîðã³â-
ë³, ÿê³ îáñëóãîâóþòü ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ íà-
ñåëåííÿ â ÷àñòèí³ ïëîù, çàéíÿòèõ ç ö³ºþ
ìåòîþ ï³äâàë — 30.00 1 ïîâåðõ — 198.80
Ïëîùà, êâ. ì —228.80";

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 2 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "3% (àëå íå ìåíøå âè-
òðàò íà óòðèìàííÿ)".

15. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
12.07.07 ¹ 1151/1812 "Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè
òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòà-
âîê" (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 26.07.07 ¹ 35/1869) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 6 äîäàòêà 3 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: "Ï³äïðèºìñòâà òîðã³âë³,
ÿê³ îáñëóãîâóþòü ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ íàñå-
ëåííÿ â ÷àñòèí³ ïëîù, çàéíÿòèõ ç ö³ºþ ìå-
òîþ 1 ïîâåðõ Ïëîùà, êâ. ì- 196.00";

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 6 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "3% (àëå íå ìåíøå âè-
òðàò íà óòðèìàííÿ)".

16. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
22.08.07 ¹ 148/1982 "Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè
òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòà-
âîê" òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 1.1 äîäàòêà 6 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "6% (ïîãîäèííî)".

17. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
25.10.07 ¹ 1085/3918 "Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè
òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòà-
âîê" òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 20 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "Âèäàâíèöòâà òà ðåäàê-
ö³¿ ë³òåðàòóðè, æóðíàë³â ³ ãàçåò, ùî äðó-
êóþòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ 4 ïîâåðõ Ïëî-
ùà, êâ. ì — 77.00";

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 20 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "3% (àëå íå ìåíøå âè-
òðàò íà óòðèìàííÿ)".

18. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
06.12.07 ¹ 1384/4217 "Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè
òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòà-
âîê" òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 11 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: "2 ðîêè 364 äí³".

19. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü:

— ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 26.09.02
¹ 42/202 "Ïðî äîçâ³ë íà çíåñåííÿ íåæèò-
ëîâèõ áóäèíê³â ¹ 35 ë³ò. À íà âóëèö³ Ëüâà
Òîëñòîãî òà ¹ 43 ë³ò. Á íà âóëèö³ Îëåñÿ
Ãîí÷àðà";

— ïîçèö³þ 4 äîäàòêà 1à äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 30.06.05 ¹ 464/3040 "Ïðî ïåðå-
äà÷ó â êîðèñòóâàííÿ íà óìîâàõ îðåíäè íå-
æèëèõ ïðèì³ùåíü, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â
ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³ùåíü,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãî-
âèõ ñòàâîê îïëàòè òà ïðî çì³íè îðåíäíèõ
ñòàâîê" (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿ-
ìè Êè¿âðàäè â³ä 30.08.05 ¹ 15/3479, â³ä
06.10.05 ¹ 36/3500, â³ä 29.11.05
¹ 551/3012, â³ä 02.02.06 ¹ 23/3114, â³ä
02.02.06 ¹ 23-1/3114, â³ä 16.03.06
¹ 213/3304, â³ä 16.03.06 ¹ 214/3305, â³ä
13.07.06 ¹ 47/47, â³ä 21.12.06 ¹ 525/582);

— ïîçèö³þ 94 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 21.12.06 ¹ 525/582 "Ïðî ïåðå-
äà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà â îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿

äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà
âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê"
(³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿â-
ðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 548/605, â³ä 15.03.07
¹ 272/933, â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133, â³ä
14.06.07 ¹ 789/1450, â³ä 12.07.07
¹ 1151/1812, â³ä 12.07.07 ¹ 1151-1/1812,
â³ä 26.07.07 ¹ 35/1869);

— ïîçèö³þ 222 äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 21.12.06 ¹ 526/583-1"Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà â îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â
ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà
âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê"
(³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿â-
ðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 548/605, â³ä 15.03.07
¹ 272/933, â³ä 15.03.07 ¹ 272-1/933, â³ä
26.04.07 ¹ 472/1133, â³ä 14.06.07
¹ 789/1450, â³ä 26.06.07 ¹ 934/1595, â³ä
12.07.07 ¹ 1151/1812, â³ä 12.07.07 ¹ 1151-
1/1812, â³ä 12.07.07 ¹ 1165/1826, â³ä
12.07.07 ¹ 1169/1830, â³ä 26.07.07
¹ 35/1869);

— ïîçèö³þ 1 äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 15.03.07 ¹ 272-1/933 "Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè, âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíä-
íèõ ñòàâîê" (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåí-
íÿìè Êè¿âðàäè â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133, â³ä
26.06.07 ¹ 934/1595, â³ä 12.07.07
¹ 1151/1812, â³ä 26.07.07 ¹ 35/1869);

— ïîçèö³þ 3.1 äîäàòêà 6 äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133 "Ïðî
ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåí-
äè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãî-
âîð³â ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãî-
âèõ îðåíäíèõ ñòàâîê" (³ç çì³íàìè, âíåñå-
íèìè ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 26.04.07
¹ 35/1869);

— àáçàö 4 ïóíêòó 9 òåêñòîâî¿ ÷àñòèíè
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 01.10.07 ¹ 406/3240
"Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â
îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ
äîãîâîð³â ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëü-
ãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê";

— ïîçèö³þ 6 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 01.10.07 ¹ 406/3240 "Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
îðåíäíèõ ñòàâîê";

— ïîçèö³þ 17 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 25.10.07 ¹ 1085/3918 "Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
îðåíäíèõ ñòàâîê";

— ïîçèö³þ 8 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 06.12.07 ¹ 1384/4217 "Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
îðåíäíèõ ñòàâîê";

— ïîçèö³þ 9 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 06.12.07 ¹ 1384/4217 "Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
îðåíäíèõ ñòàâîê";

— ïîçèö³þ 29 äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 06.12.07 ¹ 1384/4217 "Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
îðåíäíèõ ñòàâîê";

— ïîçèö³þ 4 äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 06.12.07 ¹ 1384/4217 "Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
îðåíäíèõ ñòàâîê";

— àáçàö 10 ïóíêòó 16 òåêñòîâî¿ ÷àñòè-
íè ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 06.12.07
¹ 1384/4217 "Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â
ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà
óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè òà âñòà-
íîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê";

— ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 13.12.07
¹ 1420/4253 "Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íå-
æèëèõ ïðèì³ùåíü áóäèíêó ¹ 21 ë³ò. À íà
ïðîñï. Ïåðåìîãè Äåðæàâíîìó óïðàâë³ííþ
ñïðàâàìè".

20. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ

ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ
3 грудня 2008 року о 19.00 в колонному залі Київської міської державної адміністрації відD
булись громадські слухання щодо обговорення розпорядження Київської міської державD
ної адміністрації "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних
квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху", на

яких були прийняті наступні рішення:

1. Âðàõîâóþ÷è åêîíîì³÷íèé ñòàí ï³ä-
ïðèºìñòâ òðàíñïîðòó òà ç ìåòîþ ñòâîðåí-
íÿ óìîâ äëÿ ¿õ ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó
ï³äòðèìàòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêèì âñòàíîâëåí³ òà-
ðèôè íà ïîñëóãè ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â
ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³, ùî
ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ö³-
íîâî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòü âèñâ³ò-
ëåííÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ïîðòàë³ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè ³íôîðìàö³þ ùîäî îá-
´ðóíòîâàíîñò³ âèòðàò êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ òðàíñïîðòó, âêëþ÷åíèõ äî òàðèô³â
íà ïîñëóãè ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) äåòàëüíî îïðàöþâàòè ìàòåð³-
àëè, íàäàí³ ïðåäñòàâíèêàìè Âñåóêðà¿í-
ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Êîàë³ö³ÿ
ó÷àñíèê³â ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿" ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.

3. ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" òà ÊÏ "Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí" âæèòè çàõîä³â ùîäî ïîêðà-
ùåííÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ êè-
ÿí, îñîáëèâî â ÷àñòèí³ äîòðèìàííÿ âñòà-
íîâëåíèõ ãðàô³ê³â ðóõó.

4. Ç ìåòîþ çìåíøåííÿ âèïàäê³â ïîøêî-
äæåííÿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â ÊÏ "Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí" ïðîâåñòè ðîç’ÿñíþâàëüíó
ðîáîòó ñåðåä íàñåëåííÿ ùîäî óìîâ çáåð³-
ãàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â,
âèãîòîâëåíèõ íà îñíîâ³ ïëàñòèêîâèõ ìàã-
í³òíèõ êàðòîê.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âæèòè çàõî-
ä³â ïî ñïðîùåííþ ïðîöåäóðè îòðèìàí-
íÿ ï³ëüãîâèõ ïðî¿çíèõ êâèòê³â îêðåìèì
êàòåãîð³ÿì, ïåðåäáà÷åíèõ ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.10.2008 
¹ 377/377, òà äîâåñòè çàçíà÷åíó ³íôîð-
ìàö³þ äî êèÿí.

Начальни В. Ястр бинсь ий

Про надання дозволу товариству 
з обмеженою відповідальністю "Манхеттен"

на демонтаж майна, яке належить 
до комунальної власності територіальної

громади міста Києва та перебуває на балансі
КП "ШляховоDексплуатаційне управління
Голосіївського району" та комунального

підприємства "Київавтошляхміст"
комунальної корпорації "Київавтодор"

Рішення Київської міської ради № 23/4495 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час
тини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи рішення Київ
ради від 18.03.04 № 132/1342 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Манхеттен" зе
мельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування продовольчого ринку "Деміївський" на
вул. Ізюмській, 1 у Голосіївському районі м. Києва", договір оренди земельної ділянки від 16.11.04, зго
ду КП ШЕУ Голосіївського району м. Києва (лист від 24.04.07 № 306), лист КП "Київавтошляхміст" кому
нальної корпорації "Київавтодор" від 13.04.07 № 38/237 та лист ТОВ "Манхеттен" від 12.03.07 № 14/03,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ìàíõåòòåí", ï³ñëÿ
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, çà
âëàñíèé ðàõóíîê äåìîíòóâàòè ìàéíî, ÿêå
íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåáó-
âàº íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
"Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ Ãî-
ëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó" òà êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà "Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò" êîìóíàëü-
íî¿ êîðïîðàö³¿ "Êè¿âàâòîäîð", çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî 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 åêñïåðòíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ ìàé-
íà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Ìàíõåòòåí":

3.1. Êîìïåíñóâàòè çàëèøêîâó âàðò³ñòü
ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-
øåííÿ, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

"Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ Ãî-
ëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó" òà êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó "Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò" êîìóíàëü-
íî¿ êîðïîðàö³¿ "Êè¿âàâòîäîð".

3.2. Ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ âàðòîñò³ ìàéíà,
âèçíà÷åíî¿ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 öüîãî
ð³øåííÿ, íàä çàëèøêîâîþ âàðò³ñòþ ìàé-
íà ð³çíèöþ ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñ-
òà Êèºâà.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Øëÿ-
õîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó", êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó "Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò" êîìóíàëüíî¿ êîð-
ïîðàö³¿ "Êè¿âàâòîäîð" ñïèñàòè ç áàëàíñó
ìàéíî, çàçíà÷åíå ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ òîâàðèñòâîì ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ.

5. 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 товариству з обмеженою
відповідальністю "МедінвестDконсалтинг"

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування будівлі медичного центру

на просп. Космонавта Комарова, 3 
у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 63/4535 від 24 січня 2998 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію
із землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ìåä³íâåñò-êîíñàëòèíã",
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³-
øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,20 ãà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ ìåäè÷-
íîãî öåíòðó íà ïðîñï. Êîñìîíàâòà Êîìà-
ðîâà, 3 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, îôîðìëå-
íèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 06.10.2005 ¹ 69/3533 "Ïðî
îôîðìëåííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é
ë³êàðí³ ¹ 6 ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ë³êàðí³ íà
ïðîñï. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, 3 ó Ñîëî-
ì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà", ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àê-
òîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä 21.02.2006 ¹ 06-9-
00060 (ëèñò-çãîäà â³ä 02.11.2007 ¹ 1380),
ó çâ'ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà
íåæèòëîâó áóä³âëþ (ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä-
÷åííÿ ÁÒ² â³ä 30.07.2007 ¹ 027359).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Ìåä³íâåñò-êîíñàëòèíã":

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

2.2. 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 êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

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

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

3. Ïðèïèíèòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷-
í³é ë³êàðí³ ¹ 6 ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñ-
òèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, îôîðìëåíî¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 06.10.2005 ¹ 69/3533 "Ïðî îôîðì-
ëåííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³
¹ 6 ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ë³êàðí³ íà ïðîñï. Êîñ-
ìîíàâòà Êîìàðîâà, 3 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà", ïëîùåþ 0,20 ãà, ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì
àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä 21.02.2006 ¹ 06-
9-00060 (ëèñò-çãîäà â³ä 02.11.2007 ¹ 1380).

4. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³
¹ 6 çàìîâèòè ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíå-
ñåííÿ çì³í äî äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî
ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ â³ä 21.02.2006 ¹ 06-9-00060 â³ä-
ïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-

âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Яценку Сергію
Леонідовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Горького, 28Dа 
у Деснянському районі м. Києва
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó ßöåíêó Ñåðã³þ Ëåîí³äîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ãîðüêîãî, 28-à ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ßöåíêó Ñåð-
ã³þ Ëåîí³äîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ãîðüêîãî, 28-à ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó ßöåíêó Ñåðã³þ Ëåîí³-
äîâè÷ó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í 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, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 16.06.2006 ¹ 19-4957, ÂÀÒ
"Êè¿âïðîåêò" â³ä 16.03.2006 ¹ 596, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 27.06.2006 ¹ 3845, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 17.07.2006 ¹ 06-6-
25/3507, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
17.04.2006 ¹ 071/04-4-19/1276.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ñåðã³é ÏªÍÊ²Í: “Øêîäóþ ïðî îäíå —
ùî íåìàº ä³òåé”
Â³äâåðò³ ç³çíàííÿ åïàòàæíîãî ñï³âàêà

— Ñåðã³þ, âè âåëèêèé øàíóâàëü-
íèê çàõ³äíî¿ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè. À
ÿê âè ñòàâèòåñÿ äî ðîñ³éñüêîãî
øîó-á³çíåñó?

— Â³í íåäîñêîíàëèé ³ äóæå
æîðñòîêèé. Äóæå ÷àñòî àðòèñòè
çàçäðÿòü óñï³õàì îäíå îäíîãî.
Íàïðèêëàä, íåùîäàâíî ÿ çàñï³âàâ
äóåòîì ³ç â³äîìîþ àíãë³éñüêîþ
ñï³âà÷êîþ Ñàðîþ Áðàéòìàí. ² âè-
ð³øèâ ðîçïîâ³ñòè ïðî öþ âàæëè-
âó äëÿ ìåíå ïîä³þ îäíîìó àðòèñ-
òîâ³, òåæ äóæå ïîïóëÿðíîìó. Àëå
îñîáëèâî¿ ðàäîñò³ â éîãî î÷àõ ÿ
òàê ³ íå ïîáà÷èâ. Ðàä³òè çà ³íøèõ
ó øîó-á³çíåñ³ íå çàâåäåíî.

— À ÿê ó âàñ ñêëàäàþòüñÿ ñòî-
ñóíêè ç ïðÿìèìè êîíêóðåíòàìè íà
åñòðàä³ — Ô³ë³ïïîì Ê³ðêîðîâèì ³
Ìèêîëîþ Áàñêîâèì?

— ß àáñîëþòíî íîðìàëüíî äî
íèõ ñòàâëþñÿ, àëå ñóïåðíèêàìè
íå ââàæàþ, âñå-òàêè â íàñ ð³çíà
ïóáë³êà. Äðóæèòè òåæ íå äðóæè-
ìî, ³ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ îáìåæó-
ºìîñÿ â³òàííÿì. Ç Ô³ë³ïïîì, ÿ
á ñêàçàâ, ó íàñ ñòîñóíêè ïðîõî-
ëîäí³. Ò³ëüêè ðàç áóâ ó íüîãî â
ãîñòÿõ, â³ñ³ì ðîê³â òîìó, êîëè
Ê³ðêîðîâ áóâ îäðóæåíèé íà Ïó-
ãà÷îâ³é. ß ¿õàâ ïîâç ¿õí³é áóäè-
íîê, ïðèãàäàâ, ùî â Àëëè áóâ
äåíü íàðîäæåííÿ, òîæ êóïèâ
êâ³òè ³ çàéøîâ äî íå¿. Äóæå ïî-
âàæàþ Àëëó Áîðèñ³âíó, îñîáëè-
âî ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ ¿¿ ñòàð³ ï³ñ-
í³, äâ³ ç ÿêèõ íàâ³òü ñï³âàâ ñàì.
Àëå, ïîáà÷èâøè ìåíå, âîíà îñî-
áëèâî íå çðàä³ëà, à äèâëÿ÷èñü íà
íå¿, ³ Ô³ë³ïï çì³íèâñÿ íà îáëè÷-
÷³. Ùî ñòîñóºòüñÿ Êîë³ Áàñêîâà,
òî çíàþ, ùî êîëè â³í ïî÷èíàâ
ñâîþ òâîð÷ó êàð’ºðó, õîäèâ íà
âñ³ ìî¿ êîíöåðòè. Àëå ïîò³ì, ÿê
ñòàâ â³äîìèì, ïåðåñòàâ. Â³í çà-
ñï³âàâ “Ïàì’ÿò³ Êàðóçî”. Öÿ
ï³ñíÿ ñòàëà ïîïóëÿðíîþ ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ÿ âèêîíàâ ¿¿ 1991 ðîêó.
Òîä³ â ìåíå íå áóëî ãðîøåé, ùîá
çíÿòè êë³ï. À Áàñêîâ çíÿâ, îñ-
ê³ëüêè â íüîãî áóâ ìîãóòí³é ïî-
êðîâèòåëü â îñîá³ òåñòÿ, ïàíà
Øï³ãåëÿ.

— À âàì òâîð÷³ñòü Áàñêîâà ³ Ê³ð-
êîðîâà ïîäîáàºòüñÿ?

— Âîíè õîðîø³ àðòèñòè, òà íà-
â³ùî ìåí³ ïðî íèõ ãîâîðèòè?
Ïðî Áàñêîâà é Ê³ðêîðîâà ³ áåç
ìåíå âñ³ ãîâîðÿòü òà ïèøóòü.
Çäàºòüñÿ, âîíè âæå ³ ãëÿäà÷àì
íàìóëÿëè î÷³. Ñêëàäàºòüñÿ âðà-
æåííÿ, ùî íàø³ òåëåêàíàëè çðî-
áèëè ñïèñîê ç ³ìåíàìè ïåâíèõ
àðòèñò³â, êóäè çîêðåìà âõîäÿòü ³
Áàñêîâ ç Ê³ðêîðîâèì. Ñï³âàòè
äîçâîëåíî ò³ëüêè ¿ì. Îñü âîíè é
á³ãàþòü ç êàíàëó íà êàíàë. Àäæå,

îêð³ì íèõ, º ³íø³ àðòèñòè ç âå-
ëèêî¿ ë³òåðè, ÿêèõ íå çàñëóæåíî
çàáóëè. Ïðîáëåìà â òîìó, ùî
íàø øîó-á³çíåñ ³äå íå çàõ³äíèì
øëÿõîì ðîçâèòêó, äå ö³íóþòü òà-
ëàíò, îðèã³íàëüí³ñòü. Íàø øîó-
á³çíåñ çàñòðÿã ó ðàäÿíñüêèõ ÷à-
ñàõ. Çàâæäè äåñü íàãîð³ áóëà ëþ-
äèíà ç ïåâíèì ñìàêîì, ÿêà é âè-
ð³øóâàëà, êîãî äîïóñêàòè äî åô³-
ðó, à êîãî í³. Â³äòîä³ íå çì³íè-
ëîñÿ í³÷îãî. Ïðèïóñòèìî, êîìóñü
äî âïîäîáè ãðóïà “Óìà Òóðìàí”,
àëå íå ïîäîáàºòüñÿ Ñåðã³é Ïºí-
ê³í ³ Íàòàøà Êîðîëüîâà. Òîæ ¿õ
íå çàïðîøóâàòèìóòü í³ íà íîâî-
ð³÷í³ âîãíèêè, í³ íà ³íø³ êîí-
öåðòè. Õ³áà öå íîðìàëüíî? ×îìó
íå ëþáëÿòü ìåíå — ìåí³ íå çðî-
çóì³ëî. Íó, íå ïîäîáàþñü ÿ ÿêî-
ìóñü äÿäüêîâ³ íàãîð³! Êîëèñü äó-
æå îáðàæàâñÿ, òåïåð æå í³ õîëîä-
íî, í³ æàðêî. À â øîó “Ñóïåð-
ñòàð-2008” ìàþ îäíó ìåòó — çà-
ñï³âàòè äëÿ ìî¿õ øàíóâàëüíèê³â,
êîòð³ òàê ñàìî ïðîäîâæóþòü õî-
äèòè íà ìî¿ êîíöåðòè é ïèøóòü
ìåí³ äîáð³ òåïë³ ëèñòè.

— Ñåðã³þ, âè äèïëîìîâàíèé ñï³-
âàê?

— ß çàê³í÷èâ ìóçè÷íå ó÷èëè-
ùå ³ìåí³ Ãíåñèíèõ. Àëå âñòóïèâ
ò³ëüêè ç îäèíàäöÿòîãî ðàçó! Îä-
íàê íå òîìó, ùî ÿ áåçäàðíèé àð-
òèñò ³ íå áðàâ ïîòð³áíèõ íîò. ª
ê³ëüêà ïðè÷èí òîãî. Ïî-ïåðøå,
öå äóæå ïðèñòîéíèé íàâ÷àëüíèé
çàêëàä, êîíêóðñ — 430 îñ³á íà
ì³ñöå! Ïî-äðóãå, Ðîñ³ÿ — êðà¿íà
êîðóïö³îíåð³â. Ìåí³ çàïðîïîíó-
âàëè, ùîá äàâ õàáàð, òà ÿ â³äìî-
âèâñÿ. Õ³áà ÿ áåçäàðíèé? ², ïî-
òðåòº, õî÷à é ïðè¿õàâ äî Ìîñêâè
á³äíèì ïðîâ³íö³àëîì, ÿ âæå òî-
ä³ áóâ ÿñêðàâèì, ñàìîáóòí³ì, ³
íåçâè÷àéíèì àðòèñòîì, âèõîâà-
íèì ó çàõ³äíîìó ñòèë³. Çâ³ñíî,
âñ³õ öå øîêóâàëî. Ãîëîâîþ êî-
ì³ñ³¿ òîä³ áóâ ñï³âàê Îëåêñàíäð
Ãðàäñüêèé. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ÿ
éîãî ï³äêîëîâ, íàãàäàâøè ïðî
ñâ³é âñòóï. À â³í ìåí³ ñêàçàâ:
“Ñåðã³þ, íå âñå ÿ ì³ã âèð³øèòè.
Ïðîñòî ëþäåé êîìóí³ñòè÷íîãî
ñïðÿìóâàííÿ äðàòóâàâ îáðàç çà-
õ³äíîãî àðòèñòà”. Óæå ïîò³ì, êî-
ëè ÿ ïî÷àâ âèñòóïàòè íà ïðåñ-
òèæíèõ ìàéäàí÷èêàõ Ìîñêâè,
ìåíå çìóøåí³ áóëè ïðèéíÿòè äî
Ãíåñèíêè. Âèñòóïàâ ó åë³òíèõ
ì³ñöÿõ, äå çáèðàâñÿ ìîñêîâ-
ñüêèé áîìîíä: òðàêòèð “Çàìîñ-
êâîðå÷üå” ³ ðåñòîðàí ãîòåëþ
“Êîñìîñ”. Ïåäàãîãàì äóæå íå
ïîäîáàëîñÿ, ùî ÿ ïðàöþâàâ òàì
áåç îñâ³òè, òîä³ ÿê ¿õí³ âèïóñê-
íèêè ïðî òàê³ ñöåíè ò³ëüêè ìð³-
ÿëè.

— ßê ïî÷èíàëè ñàìîñò³éíå æèò-
òÿ â Ìîñêâ³ — äîëàëè òðóäíîù³,
ÿê ³ âñ³ ïðîâ³íö³àëè?

— Âèíàéìàòè êâàðòèðó áóëî
äîðîãî, òîæ, àáè ìàòè ïðîïèñ-
êó â Ìîñêâ³ é æèòëîïëîùó, ÿ
âëàøòóâàâñÿ ïðàöþâàòè äâ³ðíè-
êîì. Âðàíö³ — ç ì³òëîþ â ðóêàõ,
âå÷îðàìè — ç ì³êðîôîíîì ó ôå-
øåíåáåëüíèõ ðåñòîðàíàõ, â ÿêèõ
ïî÷èíàâ òîä³ âèñòóïàòè. Ó òîìó
æ äâîð³, äå ÿ ì³â, ìåí³ äàëè
êâàðòèðêó, ùîïðàâäà, â ï³äâàë³.
ß çðîáèâ òàì íåâåëè÷êèé ðå-
ìîíò, ïðèòÿã çâ³äê³ëÿñü ñòàð³
äèâàíè ³ íàâ³òü ñïîðóäèâ ùîñü
ñõîæå íà áàð ³ç áàðíîé ñò³éêîþ.
Çà ãðàìîòíîãî îñâ³òëåííÿ ñêëà-
äàëîñÿ âðàæåííÿ, í³áè â ìåíå
âñå äîðîãî ³ âèøóêàíî, òà êîëè
âìèêàëè ÿñêðàâå ñâ³òëî, âñå ìà-
ëî æàõëèâèé âèãëÿä. Ó öåé ï³ä-
âàë çàëþáêè ïðè¿æäæàëè ìî¿
çíàéîì³, çîêðåìà Íàäÿ Áàáê³íà
³ Í³ê³òà Ìèõàëêîâ ç³ ñâî¿ì áðà-
òîì Àíäð³ºì. Äî ñëîâà, Ìèõàë-
êîâ òîä³ çíÿâ ô³ëüì “Àííà. Â³ä
6 äî 18”, äå â³äãóêíóâñÿ ïðî ìå-
íå äóæå íåâò³øíî. Òàì â³í ïî-
êàçàâ òÿæê³ ÷àñè, êîëè â íàø³é
êðà¿í³ íàâ³òü íå çàâæäè áóëî, ùî
¿ñòè. “É êîëè âñÿ êðà¿íà á³äó-
âàëà òà íå çíàëà, äå çíàéòè øìà-
òîê õë³áà, Ñåðã³é Ïºíê³í ÿê áóð-
æóé âëàøòîâóâàâ âå÷³ðêè”,—
òàê â³í ñêàçàâ ïðî ìåíå. À ìè â
òîìó ï³äâàëü÷èêó ñëóõàëè íîâ³
ïëàñòèíêè, êîòð³ ä³ñòàòè áóëî
íåðåàëüíî! Ùå ÿ ìàâ ìàãí³òî-
ôîí, ÿïîíñüêèé äâîêàñåòíèê,
òàê³ áóëè ò³ëüêè â ä³òåé äèïëî-
ìàò³â. ß äóæå äîâãî íà íüîãî
ñêëàäàâ ãðîø³, ³ âñå-òàêè çóì³â

ä³ñòàòè. Äîïîìîãëè äðóç³, ÿêèõ
ó ìåíå íà òîé ÷àñ áóëî áàãàòî.

— Êàæóòü, âè áóëè çíàéîì³ ç
Â³êòîðîì Öîºì?

— Òàê, ìè ç íèì ïîçíàéî-
ìèëèñü íà çá³ðíîìó êîíöåðò³ â
Õàðêîâ³. Â³êòîð áóâ ïðèãîëî-
ìøëèâîþ ëþäèíîþ, äóæå õîðî-
øîþ, ³íòåë³ãåíòíîþ, âèõîâàíîþ.
Çàâæäè õîäèâ ó ÷îðíîìó îäÿç³,
àëå íàñïðàâä³ áóâ äóæå ñâ³òëèì.
Ïàì’ÿòàþ âåëèêó ãðèìåðêó, äå,
îêð³ì íàñ, áóëî ùå áàãàòî àðòèñ-
ò³â. ß ìàâ âèõîäèòè íà ñöåíó, à
òóò ç ï³äæàêà â³ä³ðâàâñÿ ´óäçèê!
Öîé ï³ä³éøîâ ³ ñêàçàâ: “Äàâàéòå
ÿ âàì ïðèøèþ”. Óâå÷åð³ ï³ñëÿ
êîíöåðòó ìè ï³øëè â ðåñòîðàí.
Â³êòîð áóâ ç³ ñâîºþ äðóæèíîþ.
Ìè ÷óäîâî ïðîâåëè ÷àñ. Ïîò³ì
ê³ëüêà ðàç³â çóñòð³÷àëèñÿ â Ï³òå-
ð³, â³í ïðè¿æäæàâ íà ìî¿ êîíöåð-
òè, à ÿ íà éîãî. ß äóæå ïîâàæàâ
éîãî òâîð÷³ñòü.

— Çâ³äêè ó âàñ ìàíåðà òàê ÿñ-
êðàâî îäÿãàòèñÿ?

— Ìàáóòü, íà ìåíå âïëèíóëè
ñï³âàêè Ìàéêë Äæåêñîí ³ Åëòîí
Äæîí. Àëå ÿ á íå ñêàçàâ, ùî îäÿ-
ãàþñÿ îñîáëèâî ÿñêðàâî. Ìîÿ
ñëàáê³ñòü — äîðîãèé ãîäèííèê ³
ÿñêðàâ³ êàìåí³.

— Âàñ íå îáðàæàþòü ÷óòêè, ùî
âè ëþäèíà íåòðàäèö³éíî¿ îð³ºíòà-
ö³¿?

— ß äî öüîãî äàâíî çâèê. ßê íà
ìåíå, ñüîãîäí³ òàê³ çâèíóâà÷åííÿ
íåàêòóàëüí³. Íèí³ ç’ÿâèëîñÿ áàãà-
òî àðòèñò³â, êîòðèõ, ÿêùî ñóäèòè ç
åïàòàæíîìó îäÿãó, òåæ ìîæíà çà-

ðàõóâàòè äî ëþäåé íåòðàäèö³éíî¿
îð³ºíòàö³¿. Â³çüì³òü õî÷à á Âºðêó
Ñåðäþ÷êó! Òåïåð öå ñòàëî íîðìàëü-
íèì, à â ìèíóëîìó ââàæàëè: ÿêùî
òè ÿñêðàâèé ³ â òåáå ñåðåæêà ó âó-
ñ³, îòæå, òè ãåé! Äî ñëîâà, íà Çàõî-
ä³ ãå¿ — ö³ëêîì çâè÷íå ÿâèùå, ³
òâîÿ îð³ºíòàö³ÿ í³êîãî íå õâèëþº.

— Ñåðã³þ, à ÷îìó âè ðîçëó÷èëè-
ñÿ ç äðóæèíîþ?

— Òàê ñêëàëîñÿ. ß íå äîìàø-
íÿ ëþäèíà — â ìåíå ïîñò³éíî
ãàñòðîë³, êîíöåðòè. À ¿é ïîòð³á-
í³ áóëè ñ³ì’ÿ, çàòèøîê, ä³òè. Òå-
ïåð âîíà æèâå â Ëîíäîí³. ß ðà-
äèé, ùî ìè çáåðåãëè äîáð³ ñòî-
ñóíêè. Òà ÿêùî ÿ ³ øêîäóþ ïðî
ùîñü, òî ò³ëüêè ïðî îäíå — ùî
â ìåíå íåìàº ä³òåé.

— À ùî ó âàñ íèí³ ç îñîáèñòèì
æèòòÿì?

— Çâ³ñíî, õîò³ëîñÿ á çóñòð³òè
êîãîñü, õòî á ðîçä³ëèâ ç³ ìíîþ
ìîº æèòòÿ. Äóìàþ, öå ïîâèííà
áóòè òåæ òâîð÷à ëþäèíà. Ìåí³
äóæå ïîäîáàþòüñÿ âçàºìèíè ªâ-
ãåí³ÿ Ïåòðîñÿíà ³ Îëåíè Ñòåïà-
íåíêî — âîíè çàéìàþòüñÿ ñï³ëü-
íîþ ñïðàâîþ, ³ òîìó êðàùå ðî-
çóì³þòü îäíå îäíîãî. Àáî âçÿòè
Àíæåë³êó Âàðóì ³ Ëüîíþ Àãóò³íà:
âîíà, êð³ì òîãî, ùî âèñòóïàº ç
÷îëîâ³êîì, ùå é ÷óäîâî âåäå ãîñ-
ïîäàðñòâî, ñòâîðþº â äîì³ òåïëî
³ çàòèøîê... Ìîæëèâî, é ìåí³ ïî-
ùàñòèòü, ³ ÿ çóñòð³íó ñâîþ äðóãó
ïîëîâèíêó. À ïîêè ùî ìîº îñî-
áèñòå æèòòÿ — öå ñöåíà

Олена СОКОЛОВА, “7+7я”,
спеціально для “Хрещати а”

Зір а Сер ія Пєн іна зійшла на радянсь ій естраді ще
в дале і вісімдесяті ро и мин ло о сторіччя. Во альні
й зовнішні дані артиста виявилися до то о нестандарт-
ними для тих часів, що ба ато хто йо о сприймав я
іноземно о співа а. Можливо, саме це й зі рало злий
жарт з перспе тивним артистом. Йом довелося про-
дряп ватися різь терни до зіро — до тих, о о офі-
ційно визнавала радянсь а рити а. Талант Сер ія Пєн-
іна оцінили люди, що знаються на справжній м зиці.
Вони й стали йо о відданими шан вальни ами. Саме
для них Сер ій Пєн ін продовж є співати і нині, оли
йо о персон пра тично "вирізали" з сіх теле аналів.
А світсь их т сово він і сам ні оли не любив. Та
Сер ій Пєн ін залишився наодинці з м зи ою, без я ої
не являє сво о життя. До то о ж Сер ій ще й відверта
людина, я а не боїться азати правд і не тримає а-
меня за паз хою.
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Ïðèêðàøåí³
ÿëèíêè 
³ ð³ê 
íàä³éíîñò³
Ñâ³òëàíà ÁÅÐÇ²ÍÀ, 
äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íåçàáàðîì Íî-
âèé ð³ê, âåñåëå çà-
ãàëüíå ñâÿòî âåëè-
êèõ ³ ìàëåíüêèõ
â³äâ³äóâà÷³â çîî-
ïàðêó. Äëÿ íàøèõ
áåçìîâíèõ ï³ä-
îï³÷íèõ — öå òåæ
ñâÿòî. Ïàì’ÿòàºòå:
“Ó ë³ñ³ íàðîäèëàñÿ
ÿëèíî÷êà...” Òàì ³
çàé÷èê ñ³ðåíüêèé ³
ñåðäèòèé âîâê
ñâÿòêóþòü ó ë³ñ³
Íîâèé ð³ê. Íå ñåê-
ðåò, ïðîòå, ùî ñîò-
í³ äåðåâ ùîðîêó ïîòðàïëÿþòü ï³ä ñîêèðó áðà-
êîíüºðà. Äîñ³ ó ïîðóøíèê³â çàêîíó, êîòðèõ
çëîâèëè, çðóáàí³ ÿëèíêè êîíô³ñêîâóâàëè ³
âèêèäàëè. Öüîãî ðîêó òàê³ äåðåâà ïåðåäàäóòü
íàì äî çîîïàðêó, ùîá ìè âèêîðèñòîâóâàëè
¿õ äëÿ ïîòðåá òâàðèí. Ìè æ, ç³ ñâîãî áîêó,
âèð³øèëè âñå-òàêè âèêîðèñòîâóâàòè ö³ äåðå-
âà çà ïðèçíà÷åííÿì. “² îñü âîíà, îøàòíà, íà
ñâÿòî äî íàñ ïðèéøëà, ³ áàãàòî-áàãàòî ðàäî-
ù³â ä³òêàì ïðèíåñëà”. Îäíàê çðîáèòè ÿëèí-
êè ãàðíèìè äëÿ çàãàëüíî¿ ðàäîñò³ ä³òåé, äî-
ðîñëèõ ³ çâ³ð³â ìóñÿòü ñàì³ ä³òè — íàø³ êè-
¿âñüê³ øêîëÿð³.

Óò³ì, ïî ïîðÿäêó. Ç 15 ãðóäíÿ ïî 8 ñ³÷íÿ
â Êè¿âñüêîìó çîîïàðêó òðèâàòèìå êîíêóðñ
“Ïðèêðàñü ÿëèíêó”. À öå îçíà÷àº, äîðîã³ ä³-
òè, ùî ÿëèíêè ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàþòü âàøî¿
òóðáîòè. Ì³ñöå âàøî¿ çóñòð³÷³ íåçì³ííå —
öåíòðàëüíà àëåÿ Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó, ùî-
äíÿ ç 9.00 äî 16.00. Çìàéñòðóºòå ñâî¿ìè ðó-
êàìè íîâîð³÷í³ ÿëèíêîâ³ ïðèêðàñè, ïðèõîäü-
òå ³ç êëàñîì äî çîîïàðêó ³ ïðèêðàøàéòå îä-
íó ç ÿëèíîê íà öåíòðàëüí³é àëå¿. Âèêîðèñ-
òîâóéòå âòîðèíí³ ìàòåð³àëè — íåïîòð³áíèé
ïàï³ð, áðóñî÷êè, ã³ëî÷êè, êëàïòèêè òêàíèíè
òà ³íøèé â³äïîâ³äíèé ìàòåð³àë. Öå ìîæóòü
áóòè îð³ãàì³, ìàêðàìå, ³íø³ âèäè ðóêîä³ë-
ëÿ — âñå, ùî çàâãîäíî, àáè ç âèãàäêîþ, äó-
øåþ ³ ôàíòàç³ºþ.

×åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êîíêóð-
ñó, 16 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó, â çîîïàðêó â³äáóäåòü-
ñÿ óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ïåðå-
ìîæö³â: êîìàíäè ³ êëàñè, ùî ïðèêðàñèëè
ÿëèíêè êðàùå ³ îðèãèíàëüí³øå ³íøèõ, áóäóòü
â³äçíà÷åí³ äèïëîìàìè é ïîäàðóíêàìè.

Íå âèïàäêîâî ñòàðîäàâíÿ êèòàéñüêà òðà-
äèö³ÿ íàçèâàòè ðîêè íà ÷åñòü òâàðèí ïðè-
æèëàñÿ ³ â íàøèõ êðàÿõ. Àäæå ó çâ³ð³â ñâ³é,
îñîáëèâèé õàðàêòåð, ³ îñîáëèâîñò³ ðîêó, ùî
íàñòàº, òàê ÷è ³íàêøå â öåé õàðàêòåð âïè-
ñóþòüñÿ — ïåðåâ³ðåíî òèñÿ÷îë³òòÿìè.

Íàñòàº 2009 ð³ê, äðóãèé ð³ê 12-ð³÷íîãî
öèêëó çà ñõ³äíèì êàëåíäàðåì. ² öåé ð³ê, ð³ê
Áèêà (êîðîâè). ×èì æå â³í ïðèì³òíèé ³ â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ? Çã³äíî ç ëåãåíäîþ, Áè-
êà âèáðàëè äðóãèì çà éîãî ÷óéí³ñòü, íåñê³í-
÷åííó äîáðîòó ³ ïðàöüîâèò³ñòü. Â³í ìîâ÷àç-
íèé, ñòðèìàíèé, ïîâ³ëüíèé, òî÷íèé ³ ìåòî-
äè÷íèé. Ö³ îçíàêè ïðèõîâóþòü îðèã³íàëü-
íèé ñêëàä ðîçóìó. Áèê (êîðîâà, â³ë) — øâèä-
øå êîíñåðâàòèâíèé çíàê, â³í íå òåðïèòü íî-
âîââåäåíü, ÿê³ òóðáóþòü éîãî ñïîê³éíèé äóõ.
Ùå Áèêà õàðàêòåðèçóº òóðáîòà ïðî ñ³ì’þ.
Ñ³ì’ÿ Áèêà ïðîöâ³òàº, ³ â³í º ¿¿ ìîãóòíüîþ
îïîðîþ. Òàêèì ÷èíîì, º íàä³ÿ, ùî ð³ê, êîò-
ðèé íàñòàº, áóäå íàä³éíèì ³ ñòàá³ëüíèì, ÷î-
ãî âñ³ì íàì òàê õî÷åòüñÿ.

² â çîîïàðêó ìè ï³äãîòóâàëèñÿ äî çóñòð³÷³
ðîêó Áèêà — ç 25 ãðóäíÿ ïî 7 ñ³÷íÿ ùîäíÿ
ç 14.00 äî 15.00 á³ëÿ âîëüºð³â ³ç çóáðàìè, á³-
çîíàìè, ÿêàìè é ³íøèìè ðîãàòèìè âèõîâàí-
öÿìè, íàø³ â³äâ³äóâà÷³ ïîáà÷àòü âèäîâèùå
âåñåëå ³ ñèìâîë³÷íå. Æèâèé Ä³ä Ìîðîç (ñï³â-
ðîá³òíèê çîîïàðêó â êîñòþì³) ïðèãîùàòèìå
ðîãàòèõ ñèìâîë³â Íîâîãî ðîêó ñâÿòêîâèìè
ÿáëóêàìè.

Ç ðîêîì, ùî íàñòàº, âàñ — ùàñòÿ, ìèðó,
äîáðà

ªâãåí³é ÊÓÐÌÀÍ: “Íèí³ òàêèé
äèâíèé ÷àñ, ùî ðåæèñåðè 
³ àêòîðè áîÿòüñÿ ïîêàçóâàòè
ñâî¿ êðàñèâ³ ïî÷óòòÿ”

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Спе та лі театрально о режисе-
ра Єв енія К рмана йд ть ре-
перт арах не лише столичних
театрів, а й на сценах Івано-
Фран івсь а, Одеси і Донець а.
Після за інчення режисерсь о о
фа льтет Київсь о о театраль-
но о інстит т (тепер ніверси-
тет ) імені Івана Карпен а-Каро-
о, К рман працював столич-
ном ТЮГі, потім Київсь ом
Молодом театрі. Потім перей-
шов на “вольні хліба”, здійсню-
ючи постанов и на запрошення
театрів сієї У раїни. Ми з стрі-
лися з К рманом перед прем’є-
рою йо о спе та лю “Непороз -
міння” за п’єсою Альбера Камю,
я а відб деться 13, 14 р дня.

— ×îìó âèð³øèëè ñòàâèòè Êàìþ?
— Ìåí³ çàïðîïîíóâàëè öþ ï’ºñó â òå-

àòð³ “Â³ëüíà ñöåíà”, äî öüîãî ÿ ïðî íå¿
íå çíàâ. Ó í³é àâòîð çàïèòóº, ÷è âàðòå
æèòòÿ òèõ çóñèëü, ùî ïðèêëàäàº ëþäè-
íà, ùîá éîãî ïðîæèòè. Çâè÷àéíî æ, öå
çàïèòàííÿ ïëàâíî ïåðåò³êàº â ðîçìîâó
ïðî ùàñòÿ. Ñèòóàö³ÿ â ï’ºñ³ Êàìþ äó-
æå ñòðàøíà. ª ìàìà ³ äîíüêà, âîíè ìà-
þòü ãîòåëü. Ùîá øâèäøå íàçáèðàòè
ãðîøåé ³ âè¿õàòè ïîäàë³, âîíè âáèâàþòü
ïîñòîÿëüö³â ³ çàáèðàþòü ó íèõ ö³ ãðî-
ø³. Îäíîãî ðàçó äî ãîòåëþ ïîñåëÿºòüñÿ
¿õí³é ñèí ³ áðàò, ùî âè¿õàâ 20 ðîê³â òî-
ìó. Â³í íå ïðèçíàºòüñÿ ¿ì, õòî â³í,—
õî÷å çðîáèòè ñþðïðèç. Àëå íå âñòèãàº,
îñê³ëüêè âîíè éîãî âáèâàþòü. À ï³ñëÿ
âæå ç’ÿñîâóºòüñÿ, õòî æ â³í áóâ íàñïðàâ-
ä³. Æ³íêè ïî÷èíàþòü óáèâàòè îäíà îä-
íó... îäíà âèð³øóº ïîê³í÷èòè æèòòÿ ñà-
ìîãóáñòâîì.

— Óñ³ ö³ âáèâñòâà âè ïîêàçóºòå òàê, ùî
ãëÿäà÷³ õîâàþòüñÿ ï³ä ñèä³ííÿ?

— Ùîá ïîäèâèòèñÿ, ÿê ñïðèéìàþòü
ãëÿäà÷³ òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ íà ñöåí³, ìè
ïðîâåëè ê³ëüêà â³äêðèòèõ ðåïåòèö³é, à
òàêîæ äâà ïåðåäïðåì’ºðí³ ïîêàçè. Â³ä
ïåðøèõ ãëÿäà÷³â ìåí³ ïðèºìíî áóëî ïî-
÷óòè, ùî öåé âàæêèé ìàòåð³àë “âõîäèòü”
äîñòàòíüî ëåãêî ³ íå çàëèøàº ÿêîãîñü
êîøìàðíîãî â³ä÷óòòÿ. Ì³çàíñöåíè ñïåê-
òàêëþ ïîñòàâëåíî ï³äêðåñëåíî òåàòðàëü-
íî, ÿ àêöåíòóâàâ óâàãó íà òîìó, ùî öå
àêò, òåàòð ³ç âëàñòèâîþ éîìó óìîâí³ñòþ.
Õóäîæíèê Àíäð³é Ðîìàí÷åíêî, ç ÿêèì
³ç ÷àñ³â ìîº¿ ñëóæáè â Ìîëîäîìó òåàòð³
ó íàñ ñêëàâñÿ òàêèé ñîá³ òàíäåì (âñ³
ïðîãðàìí³ òâîðè ðîáèìî ç íèì óäâîõ),
ï³ä ÷àñ îôîðìëåííÿ “Íåïîðîçóì³ííÿ”
âèêîðèñòîâóâàâ áàãàòî êóëüòóðíèõ öè-
òàò — öå éîãî òàêà ïîñòìîäåðí³ñòñüêà
ðîáîòà. Ãîëîâíà ãåðî¿íÿ, Ìàðòà, íåìîâ
ç³éøëà ç êàðòèíè Ë³îòàðà “Øîêîëàäíè-
öÿ”. Îñê³ëüêè Í³öøå “íî÷óâàâ” ó ö³é
ï’ºñ³ Êàìþ ç³ ñâîºþ äóìêîþ, ùî Áîã
ìåðòâèé, ó íàñ íà ñöåí³ áþñò Âîëüòåðà,
ïåðøîãî, õòî ç öèì Áîãîì áîðîâñÿ. Âñå
öå äî òîãî, ùî íèí³øíÿ äóõîâíà êðèçà,
êîòðó ïåðåæèâàº âñÿ çàõ³äíà öèâ³ë³çà-
ö³ÿ, öå ðåçóëüòàò ñâ³òîãëÿäíî¿ êðèçè, êî-
ëè àíòðîïîöåíòðè÷íèé õàðàêòåð ºâðî-
ïåéñüêî¿ êóëüòóðè ³ ô³ëîñîô³¿ íåïîì³ò-
íî äëÿ âñ³õ ñòàâ åãîöåíòðè÷íèì. Íà ð³â-
í³ ñ³ì’¿, ñóñï³ëüñòâà ³ òàê äàë³. Âñ³ ïåð-
ñîíàæ³ áà÷àòü ëèøå òå, ùî ïîòð³áíî áà-
÷èòè ¿ì. Ãåðî¿ îäíàêîâî çàéíÿò³ ñîáîþ.
Ó âñ³õ ñâîÿ ìåòà â æèòò³, êîæåí äî ê³í-

öÿ íàìàãàºòüñÿ ¿¿ âò³ëèòè. À êîëè ³íòå-
ðåñè çá³ãàþòüñÿ, âèõîäèòü òàêà îñü ñè-
òóàö³ÿ.

— Àêòîðè òåàòðó âèêîíóâàëè âñå, ùî âè
â³ä íèõ âèìàãàëè?

— Òåàòð “Â³ëüíà ñöåíà” Äìèòðà Áîãî-
ìàçîâà ç òèõ êîëåêòèâ³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ
ïîøóêîì ÷îãîñü íîâîãî â ìèñòåöòâ³, íå
ñòîÿòü íà ì³ñö³. Ó Êèºâ³ õ³áà ùî Âëàä
Òðî¿öüêèé ó ñâîºìó öåíòð³ “ÄÀÕ” çàé-
ìàºòüñÿ òàêèì. Ö³êàâî, ùî äëÿ öüîãî òå-
àòðó ìîÿ ïîñòàíîâêà íå õàðàêòåðíà. Âî-
íè á³ëüøå çâèêëè äî ïðÿìî¿ ìåòàôîðè,
äî ÿñêðàâèõ çîâí³øí³õ ïðîÿâ³â. Ìåí³ õî-
÷åòüñÿ ïîâåðòàòèñÿ íàçàä äî ïñèõîëîã³ç-
ìó, äî ïðÿìî¿ ðîçìîâè ïðî ëþäèíó ç ëþ-
äèíîþ. Ó ñïåêòàêë³ çàä³ÿí³ Ñâ³òëàíà
Øòàíüêî, Êàòåðèíà Êà÷àí, Âîëîäèìèð
Êàí³âåöü, Îëåêñàíäð Êîìàðåíêî, ßíà
Ñîáîëåâñüêà.

— Âè áàãàòî ñòàâèòå â ïðîâ³íö³¿, íå õî-
÷åòå çàëèøèòèñÿ â Êèºâ³ é ïðàöþâàòè òóò?

— Êè¿â — öå íå ì³ñòî, à ñóö³ëüíà àâ-
òîìîá³ëüíà ïðîáêà, â ÿê³é óñ³ ãóäóòü ³ êó-
äèñü ïîñï³øàþòü. Ùîäî ñïåêòàêë³â, òóò
íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ çäèâóâàííÿ. ×óºø, ùî
ñòàâèòüñÿ ñïåêòàêëü, ³ òè âæå “çíàºø”,
ùî öå áóäå. Àäæå ñïåêòàêëü ìîæå “ñòà-
òèñÿ”, ñòàòè õóäîæí³ì ÿâèùåì ³ íà äåñÿ-

òîìó ïîêàç³, ³ íà ñ³ìíàäöÿòîìó. Àëå â Êè-
ºâ³ â³í íå âñòèãàº öüîãî çðîáèòè. Òîìó ùî
äîêè ïðåì’ºðà, âñ³ ïðî íüîãî ãîâîðÿòü.
Ïðèá³ãëè, ïîäèâèëèñÿ, êëåéìî ïîâ³ñèëè
³ ïîá³ãëè äàë³. À öå ìèñòåöòâî, âîíî, íàâ-
ïàêè, âèìàãàº, ùîá íèì çàéìàëèñÿ ïî-
òèõåíüêó. Òóò íåìàº ñï³ëêóâàííÿ, í³õòî
îäèí ç îäíèì íå ðîçìîâëÿº, âñ³ ïðîñòî
á³æàòü. Õî÷åòüñÿ çëàìàòè öþ ñèòóàö³þ.
Âîíà â³ä óáîãîñò³ äóø³. Íèí³ òàêèé äèâ-
íèé ÷àñ, ùî ðåæèñåðè ³ àêòîðè áîÿòüñÿ
ïîêàçóâàòè ñâî¿ êðàñèâ³ ïî÷óòòÿ, òîìó ùî
âîíè â³äêðèþòüñÿ â öèõ ïî÷óòòÿõ, à ¿ì òó-
äè ïëþíóòü.

— Ùî ìîæå âðÿòóâàòè öþ ñèòóàö³þ?
— ×èì á³ëüøå áóäå òàêèõ ìàëåíüêèõ

òåàòð³â, ÿê “Â³ëüíà ñöåíà”, òèì áóäå
êðàùå. Âîíè ìîæóòü ïîâåðíóòè âñå äî
íîðìàëüíîãî ðóñëà. Ðîçäóìè ïðî æèò-
òÿ — ãîëîâíå, ùî äàº òåàòð. Ìèñòåöòâî
íå âèì³ðþþòü ñàíòèìåòðàìè, ê³ëîãðà-
ìàìè, â íüîìó íåìàº âèðàçíîãî ðåçóëü-
òàòó. Éîãî ðåçóëüòàò ó òîìó, ùî ãëÿäà÷,
ïîâåðíóâøèñü äîäîìó ï³ñëÿ ñïåêòàêëþ,
ðîçóì³º, ùî ñïåêòàêëü éîãî íå â³äïóñ-
êàº, à âðàíö³ â³í ïðî íüîãî çãàäóº. ßê-
ùî ëþäèíà ïîäèâèëàñÿ ñïåêòàêëü ³ çàé-
âèé ðàç ïîäçâîíèëà ìàì³, âñå — ìåòè
äîñÿãíóòî. Îñü öå ðåçóëüòàò, à éîãî íå
ïîìàöàºø

Ïðåì’ºðà ñïåêòàêëþ “Íåïîðîçóì³ííÿ” â òåàòð³ “Â³ëüíà ñöåíà”

Ô
îò
î 

Ì
àê
ñè
ì
à 
Á²
Ë
Î
Ó
Ñ
Î
ÂÀ

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”



Хрещатик  12 грудня 2008 РРІІЗЗННЕЕ 1133

ОВНИ
Вифаворит шефа,щоєзолотим озирем

нинішньо оро .Одна зловживатицимізме-
тоювивищитисянадіншиминеможна.Обста-
нов а на роботі напр жена. Найменший про-
олвобов’яз ахсприймається оле амившти-
и. Не підводьте оле тив, с млінно працюй-
те,я щодесьприп стилисяпомило ,нафаль-
шивили, рити сприймітьбезобраз,цезна
то о, що треба надол жити про алини в про-
фесійнихзнаннях,абиви он ватиробот я іс-
но і в термін, визначений роботодавцями. Ро-
манти ам слід б д вати стос н и з обранця-
минапідґр нті спільнихд ховних інтересів і не
маритисе с альноюпристрастю,бовонапід-
ст пно штовхає на шлях ре рес особистості.

ТЕЛЬЦІ
Доляпродовж євипробов вативаснасер-

дечн відданість оханом .Прос а анняв реч-
заб дьте.Е спериментизрозва амининіне

мин ть безслідно, залишайтеся однолюбами.
Ая щопоч ваєтесянезовсімщасливими,бра
романти и можна ч дово омпенс вати щи-
рою взаємною др жбою. Союз , що тримає-
тьсянацементібратерсь ихпоч ттів,нічо оне
за рож є.Пі л йтесяпрородин ,створітьвід-
ч ття свята в домі, за що вас рідні ще більше
цін ватим ть та любитим ть. На роботі не па-
сітьзадніх.Кар’єрнийдемаршнабираєтемпів,
заповітнийолімпнеміраж,ареальність.Впев-
нено р хайтеся до мети! Шеф вам нині д же
симпатиз є, тіль и не люйте на прово аційні
інтри и.

БЛИЗНЯТА
Гот ється база співпраці на майб тній рі .

За лючайте ділові оди, підпис йте онтра -
ти. З им тя н ти тр дове ярмо — д же важ-
ливо. Одна доведеться з оловою пірн ти в
домашні лопоти. Доброб т родини залежить
від вашо о ор анізаційно о хист . Заохоч йте
домочадцівдороботивласнимпри ладом,ра-
зом здолаєте всі не аразди, розв’яжете мас
на опичених поб тових проблем. Зі шлюбни-
ми с п тни ами настав час пере орн ти нов
сторін в стос н ах. Поставте хрест на не а-
тивном мин лом , не підживлюйтейо о с м-
ними спо адами та розчар ваннями.Що зав-
давалопри рощів, аневнеб ття,поперед ли-
ше майб тнє, осяяне взаємним оханням, де
хара тер обранця роз вітне най ращими ри-
сами,перетворюючисьна ідеально одр ата
порадни а.

РАКИ
Не варто ні о о рити вати, нині смітин а
ч жом оці здається олодою. Налашт йте-

сянафілософсь хвилю,пле айтевсобібла-
ородний д х, вірте висо е, пре расне. Тоді
бачитимете висо о та дале о. Перспе тиви
постан ть,я надолоні.Збережетедоро оцін-
ніенер орес рси,матиметеспо ійнінерви,по-
ліпшиться здоров’я —і дача не забариться.
Майтена вазі, ниніреальністьщедранасюр-
призи лише альтр їстам.

ЛЕВИ
Увасперіодпоп лярності, творчо отасер-

дечно о роз віт . Розважайтеся, насолодж й-
теся життям, перевтільтеся в доброзичливо о
мецената і не жалійте щедрих реверансів для
тих, хто стоїть нижче за матеріальним стат -
сом. Іна ше за вас це зробить доля, вил чив-
шинадлиш иприм сово.Пра нітьоточитисе-
белюдьминеординарними, з висо имироз -
мовимиздібностями.Тамхолостя из стрін ть
своюполовин ,азаміжнітаодр женіроз ри-
ють в собі за онсервовані таланти, про я і на-
віть до цьо о час не підозрювали, і союз, що
переживав риз , знов вос ресне, подар -
вавши медовий місяць.

ДІВИ
Прибор айтеавторитаризм.Він,я розб р-

ханий Вез вій, що розриває вас із середини і
може спричинити лихі е стремальні сит ації.
Перед сім найдіть точ и пороз міння з домо-
чадцями, любов та райливість, поч ття мо-
р —ось лючдозла оди.Всевишнійдаєвам
цьо о ро пот жний бла одатний потенціал
сприйматижиттянея тяж лям , а я весе-
лий водевіль-мас арад, де ожен може відч -

ти себе щасливим. На роботі та а підтрим а
д жедоречна.Мобільнов лючайтесявтр до-
вийпроцес, ви он йтезавданнянависо ій ін-
теле т альнійноті,вд сівимо на ово опро-
рес .

ТЕРЕЗИ
Вим дра, інтеле т ально під ована особа.

Спіл ватися здатні на б дь-я тем , але са-
ме т т і причаївся орінь зла. Дорожіть при-
ятельсь имистос н ами, одна для повноцін-
но ощастявособистом життіспільнихпо ля-
дів та інтересів замало. Ваш альянс має три-
матися на взаємній сердечній пристрасті, це
длявас армічнийприписцьо оро і ви она-
тийо отребанеодмінно.Тіль иб лоббажан-
ня, а бо иня охання допоможе.

СКОРПІОНИ
Васпорад ютьфінансовінадходження,роз-

ба атієте. Одна смітити рошима не треба.
Претенд ючинадр жнювідданість,тр сіть а-
манцем,роз ривайтесерцелюдямобережно,
боризи єтестатижертвоюлицарства.Недр -
и в лисячих ш рах ви ористають вас мер-
антильних інтересах.Поб товатехні а вашій
оселі має відповідати нормам останніх на о-
вихтехноло ій.Аджебідолашнасистематично
бере на себе ваш термоядерний емоційний
заряд і пере орає. Чи не та ?...

СТРІЛЬЦІ
По ляди оточення при ті до вашої персо-

ни,щозобов’яз єб тинай ращими,самостій-
ними, бла ородними, дос оналими всьом ,
стати взірцем для слаб их д хом, нероб, хит-
р нів.Професійнасфераперетворитьсянаміс-
це борні за авторитет. Саме т т до вас присі-
ватиметься ерівництво,роз лядаючипідмі -

рос опом ожен про ол чи недолі . Аби ни -
н ти не араздів, чиніть за правилом: сім разів
відміряй—одинвідріж.Хвалитися,навчати ін-
ших роз м — то ра з во нем. Облиште де-
філюватинап бліці.Лишещиреспіл ванняз
людьми висо оінтеле т альними, я і вам рід-
ні,по ажеістиннийшляхрозвит , інавітьпер-
ший з стрічний може подар вати форт нний
шанс.

КОЗОРОГИ
Я що робочий офіс здаватиметься не на-

снажливою оазою для творчості, а тюрмою,
відчай не впадайте, це тимчасово. Ви автори-
тетна впливова соці мі особистість, стим л
працювати є. Тр діться в поті чола, заробляй-
те роші.На опиченізапасинес ладайте,в ла-
дайте по п и, фінанс йте рідних, допома-
айте бідним. І неодмінно розплатіться з бор-
ами. За оханим зневірятися ероях сво о
серцянеслід,наданом життєвом етапі (про-
тя омро ) ідеалвашо озахопленняноситьха-
ра теристи раціональної, працелюбної осо-
би,щомаєпрацюватия вілтаб ти орисним.
А та ий приземлений власниць ий підхід мо-
же відля ати мило о, зроз міли?..

ВОДОЛІЇ
Дов ола вас німб чарівності. Представни и

протилежної статі чи не божеволіють від спа-
лахівпристрасті.Самечасзадатисвійтонсто-
с н ам і вити з обранця вірьов и, вихов вати
та ліпити під себе і опинитися на сьомом не-
бі від щастя. Але... я що вашими помислами
ер ватим тьневисо іч ттєвіпориви,ахолод-
ний пра тичний розрах но , справи епсь і.
Отримаєтеанало ічноюмонетою,затіявши р
в ота та миш .

РИБИ
Дійсністьповернетьсядоваснеприбраним

бо ом. Усвідомте,воюючиз даваниминедр -
ами — воюєте з собою. Нині ви зійшли на
ар’єрний пі , де потрібно триматися б дь-
я оюціною.Можливості сприятливі, реп тація
вашависо а.Аос іль ипрацюватизент зіаз-
момваснепривчати,дороботизавжди,я до
танців, тож перетворюйте сл жбові стіни на
арен творчої самореалізації, тодіфаховийав-
торитетб денапохитним і нія і адрові с оро-
чення, реор анізації, “підсидж вання” он -
рентів вам не за рож є.

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 12 ïî 18 ãðóäíÿ)

Ìèñòåöüê³ ïîä³¿ 
â ì³ñò³
àáî äå ç êîðèñòþ äëÿ äóø³ ïðîâåñòè ó¿ê-åíä
Вр чення премії Малевича
Премію ініційовано Польсь им ін-

стит том до 130-річчя з дня наро-
дження х дожни а Казимира Мале-
вича. Це перша арт-премія в ал зі
с часно о мистецтва в У раїні. До
трій и фіналістів війшли Іван База ,
Алевтина Кахидзе і Лада На онечна.
Найпотенційно спішний х дожни ,
на д м е спертно о жюрі, стане
щасливим володарем ґрант на с -
м $ 5 000 і дістане резиденцію в
центрі с часно о мистецтва — За-
мо Уяздовсь их Варшаві.
Центр С часно о Мистецтва

при НАУКМА
12 р дня

Презентація альбом рт
“Б мбо с”
Гр па існ є лише чотири ро и,

проте має шалений спіх не тіль и
в Києві, а й Мос ві. Се рет т т ди-
вовижном поєднанні м’я о о во а-
л Андрія Хливню а, мелодійної ри
а стичної ітари і різних DJсь их
замороче . На хвилі спіх “Б м-
бо с” вип стила третій альбом під

нехитрою назвою “III”. І хоча платів-
вже можна пити і посл хати, на-

живо “Б мбо с” не лише зв чить
раще, а й просто-та и рве на час-
тини своєю енер ети ою.
Центр К льт ри і Мистецтв НАУ
12 р дня

Сет DJ Pierre
Київсь і лабери нарешті мали

змо посл хати ле ендарно о
творця стилю эйсид — DJ Pierre.
Один із родоначальни ів эйсид-ха-
са вперше вист пає в столиці на
запрошення раїнсь о о незалеж-
но о лейбла CTS Records. Колись,
дале ом 1986 році, Pierre ви р -

тив власном стилі Acid р ч и
епохально о синтезатора ТБ 303 і
створив знаменитий Acid Trax. І до-
сі м зи а в цьом стилі не сходить
із танцполів сьо о світ . Для вист -
п в Києві DJ Pierre під от вав спе-
ціальний Afro Acid сет із добірно о
Techno, Tech-House і Minimal зви-
чайно ж із олоритом Acid. На пер-
шій вечірці з серії “CTSound” о рім
DJ Pierre віді рають резиденти CTS

Records — Sergio Mega, DJ Der-
Bastler, Ekspert (Live), Actifish,
Aquabeat і резиденти Cinema
club — DJ Yoshi. Tina Valen, Loyva.
Кл б “Синема”
12 р дня, 23.00

Вист п dj Андрія Паніна
Один із найпоп лярніших ді-дже-

їв Мос ви відвід є У раїн з завид-
ною ре лярністю — хоча б раз на
рі . І ожно о раз збирає аншла и.
В арсеналі не ласно о за онодавця
моди на л бн м зи стилі с час-
ної танцювальної м зи и на б дь-
я ий сма і ращі хіти всіх часів і на-
родів. Недаремно він ставав ра-
щим ді-джеєм за версією мос ов-
сь ої “Афіші” і Night Life Awards. По-
за с мнівом, м зи а і харизма ді-
джея Паніна подар є прихильни ам
л бної м зи и море позитив і
драйв .
Кл б “Heaven”
13 р дня, 22.00

Під от вала
Марія БЄЛЯЄВА, “Хрещати ”

Êàííè â Êèºâ³
Ç 12 äî 14 ãðóäíÿ â ê³íîòåàòð³ “Êè¿â” ïîêàæóòü
ø³ñòü ô³ëüì³â ç Êàííñüêîãî ôåñòèâàëþ

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

Я що ви ні оли не б ли
на фестивалі в Каннах, то
тепер Канни самі завіта-
ють до вас. Різдвяний по-
дар но ви ляді триден-
но о марафон франц зь-
их стрічо - часни ів
Каннсь о о фестивалю-
2008 зробив иянам
Франц зь ий льт рний
центр і Посольство Фран-
ції в У раїні. У про рамі
шість фільмів: "Подорож
до Піренеїв", "Дорослі",
"Версаль", "Кабінети Гос-
пода", "Ельдорадо" і во-
лодар Золотої пальмової
іл и 2008 ро — "Клас".

“Â³êåíä ó Êàííàõ” — öå Ôðàí-
ö³ÿ ó êâàäðàò³, ø³ñòü ôðàíöóçüêèõ
ñòð³÷îê ³ç ôðàíöóçüêîãî ôåñòèâà-
ëþ. Öå äîðå÷íå ñâÿòêóâàííÿ íà

÷åñòü âèãðàøó ïåðøî¿ çà äâàäöÿòü
îäèí ð³ê Çîëîòî¿ ïàëüìîâî¿ ã³ëêè
ôðàíöóçüêèì ô³ëüìîì “Êëàñ”,
ÿêèé âèñòóïàº íà “Â³êåíä³ â Êàí-
íàõ” ñâîºð³äíèì õåäëàéíåðîì (ïî-
êàæóòü îñòàíí³ì). Àáñîëþòíî íå-
â³äîìèé (ïðèíàéìí³ äîòåïåð) ó íàñ
ðåæèñåð Ëîðàí Êàíòå åêðàí³çóâàâ
àâòîá³îãðàô³÷íó ïðîçó Ôðàíñóà Áå-
´îäî ïðî íåëåãêå ïðîòèñòîÿííÿ ó÷-
í³â ³ â÷èòåëÿ ó øêîë³. Àâòîð êíèæ-
êè, ùî äèâíî, ãðàº ñàìîãî ñåáå. Â
÷àñ, êîëè íàñèëüñòâî ñåðåä ò³íåé-
äæåð³â ó Ôðàíö³¿, ïîìíîæåíå íà
êðèòè÷íå ïåðåïîâíåííÿ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â, âèéøëî íà ï³êîâ³ ïî-
êàçíèêè, ê³íî âèÿâèëîñÿ ÿê í³êî-
ëè çëîáîäåííèì. ßê ³ ðåøòó êàð-
òèí “Â³êåíäó â Êàííàõ”, “Êëàñ”
ïîêàæóòü ëèøå ðàç, àëå, ñóäÿ÷è ç
óñüîãî, â³í ç’ÿâèòüñÿ â îáìåæåíî-
ìó ïðîêàò³ ï³çí³øå, òîæ çàñìó÷ó-
âàòèñÿ, ùî íå ä³ñòàëîñÿ êâèòêà, íå
âàðòî. Â ³íøèõ ñòð³÷êàõ, çà âèíÿò-
êîì “Âåðñàëÿ”, ô³ãóðóº ëåãøèé,
íàâ³òü êîìåä³éí³øèé òîí.

“Ïîäîðîæ äî Ï³ðåíå¿â” ðîçïî-
â³ñòü ïðî ïîäðóæíþ ïàðó àêòîð³â,
ÿêà âèð³øèëà âò³êòè â³ä ñëàâè â
ñåëî,— ç íàéíåñïîä³âàí³øèìè íà-

ñë³äêàìè. “Åëüäîðàäî” — åêñöåí-
òðè÷íå road movie, äå âîëåþ ºõèä-
íî¿ äîë³ ç³øòîâõóþòüñÿ ëîáàìè
ïðîäàâåöü ìàøèí ³ êâàðòèðíèé
çëîä³é áåç êîï³éêè â êèøåí³.
Ñòð³÷êà “Äîðîñë³” â³äïðàâèòü
ãëÿäà÷à íà êóðîðò ðàçîì ³ç çàíó-
äîþ-á³áë³îòåêàðåì ³ éîãî äîíü-
êîþ-ï³äë³òêîì, ùîá çóñòð³òè êî-
õàííÿ çà íàéíåïåðåäáà÷óâàí³øèõ,
ÿê äëÿ êîíñåðâàòîð³â, îáñòàâèí.
Íàðåøò³, “Êàá³íåòè Ãîñïîäà” íà-
ãàäàº ïðî êîíöåïò ñåêñóàëüíî¿
ñâîáîäè ³ ðîçêóòîñò³. À ÿê æå áåç
öüîãî — ôðàíöóçè æ âñå-òàêè

Роз лад
“Подорож до Піренеїв” — п’ят-

ниця, 12.12, 21:00;
“Дорослі” — с бота, 13.12,

18:00;
“Версаль” — с бота, 13.12,

20:00;
“Кабінети Господа” — неділя,

14.12, 16:00;
“Ельдорадо” — неділя, 14.12,

18:15;
“Клас” — неділя, 14.12, 20:00.
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Äâà â îäíîìó
²ñòîð³ÿ ïðî ï³äë³òêà Àíäð³ÿ, ÿêèé æèâå ç îíêîçàõâîðþâàííÿì òà ãåïàòèòîì Â
Попри хвороб , він вст -
пив до інстит т і тепер,
я і всі ст денти, от єть-
ся до зимової сесії.

Â³äâåðòî êàæó÷è, öÿ çóñòð³÷
ìîãëà á ³ íå â³äáóòèñÿ, òîìó ùî
17-ð³÷íèé Àíäð³é Äðîçä íàâ³äð³ç
â³äìîâèâñÿ áà÷èòèñÿ ç³ ìíîþ. Çà-
òå ïîãîäèëàñÿ éîãî ìàìà, áî ãðî-
ø³ ¿õí³é ñ³ì’¿ âêðàé ïîòð³áí³.
Îëüãà ²ëë³âíà êàæå, ùî ¿¿ ñèí
â÷èíèâ òàê çîâñ³ì íå ç³ çëîñò³,
Àíäð³é — äóæå ÷óéíèé ³ äîáðèé
õëîïåöü. Ïðîñòî, ÿê ³ âñ³ ä³òè,
áî¿òüñÿ çàïèòàíü ïðî ñâîþ õâî-
ðîáó. À âîíà æèâå â íüîìó âæå
òðè ðîêè.

Êîðîòøå êàæó÷è, ìè âñå-òàêè
çóñòð³ëèñÿ. Óñå áóëî ÿêîñü íå òàê,
ÿê ìàº áóòè. Ìè ç ìàìîþ Àíäð³ÿ
íå âäàâàëè äîáðèõ çíàéîìèõ, íå
ïèëè êàâè, à äåñü ³ç ãîäèíó ïðîñ-
òî ñèä³ëè ³ ðîçìîâëÿëè íàäâîð³
ï³ä ïàðàñîëüêîþ.

— Ó ìîãî ñèíà çì³øàíî-êë³òèí-
íèé ë³ìôîãðàíóëåìàòîç òðåòüîãî
ñòóïåíÿ,— ìàìà íàçèâàº ä³àãíîç
õëîïöÿ.

Ñêëàäíî âèìîâèòè — ëåãøå ïî-
êàçàòè. Îëüãà ²ëë³âíà òàê ³ ðîáèòü:
çîáðàæóº ðóêàìè ÷èìàëó ñôåðó.
“Ó í³é ì³æ ëåãåíÿìè ³ ñåðöåì —
âåëèêà ïóõëèíà. Âîíà — ÿê êðàï-
ëèíà ðòóò³, ä³ëèòüñÿ íà ìàëåíüê³
÷àñòî÷êè, ³ âîíè ïîøèðþþòüñÿ
óñ³ì îðãàí³çìîì ìîãî ñèíà. À õ³-
ì³îòåðàï³ÿ äîïîìàãàº ç³áðàòè ¿õ
çíîâó äîêóïè”,— ïîÿñíþº Îëüãà
²ëë³âíà.

— À ùî Àíäð³é çíàº ïðî ñâîþ
õâîðîáó? — îáåðåæíî çàïèòóþ ÿ.

— Â³í çíàº ñâ³é ä³àãíîç ³ ùî îí-
êîëîã³ÿ — öå ñåðéîçíî òà íåáåçïå÷-
íî. Àíäð³é ðîçóì³º: éîìó òðåáà ë³-
êóâàòèñÿ ³ áåðåãòè ñåáå,— òàê ñàìî
îáåðåæíà â³äïîâ³äü ìàìè. Çàéâîãî
ñëîâà í³õòî ç íàñ íå ïðîìîâëÿº.

À ë³êóâàâñÿ Àíäð³é òàì, äå é óñ³
îíêîõâîð³ ä³òè,— â “Îõìàòäèò³”.
Ç ìàìîþ ïðîæèëè òàì äåâ’ÿòü ì³-

ñÿö³â. “Äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â ó ÷îòèðüîõ
ñò³íàõ”,— ïðèãàäóº Îëüãà ²ëë³âíà.
Â ë³êàðí³ Àíäð³ºâ³ ðîáèëè õ³ì³î-
òåðàï³þ çà äîðîñëèìè ïðèïèñà-
ìè. Ï³ñëÿ íå¿ çàâæäè çëå ³ çàâæäè
âñ³ ëèñ³þòü. Ï³äë³òîê òåæ ïîëè-
ñ³â — éîãî ãàðíîãî ÷îðíÿâîãî âî-
ëîññÿ çîâñ³ì íå ñòàëî. Áóâàëî é
òàê, ùî Àíäð³é íå ðîçìîâëÿâ ïî
ê³ëüêà äí³â, ìîâ÷êè ëåæà÷è â ë³æ-
êó, â³äâåðíóâøèñü äî ñò³íè.

— Çàãàëîì Àíäð³é äóæå òîâà-
ðèñüêèé. Òàì ó ë³êàðí³ â³í ñï³ë-
êóâàâñÿ ç óñ³ìà áåç âèíÿòêó ä³òü-
ìè. Ïîçíàéîìèâñÿ ç ³íøîþ îí-
êîõâîðîþ — Îêñàíîþ, ñòàðøîþ
çà íüîãî. Ãîòóâàâ äëÿ íå¿ ãîðîõî-
âèé ñóï. Òà âîíà ïîìåðëà. Â³ä ïî-
áà÷åíîãî â òèõ ñò³íàõ ìè ç ³íøè-
ìè ìàìàìè çà÷èíÿëèñÿ ³, îá³é-
íÿâøèñÿ, ãîëîñèëè. ²íàêøå íå
ìîæíà áóëî.

Àíäð³é ïåð³îäè÷íî ïðîõîäèòü
îáñòåæåííÿ â Í³ìå÷÷èí³, äå éî-
ìó ðîáèëè îïðîì³íåííÿ. Òàì, êà-
æå ìàìà, º äóæå áàãàòî ñêðèíüîê
äëÿ äîáðî÷èííîñò³, ñàìå ¿õ íàì ³
áðàêóº. Àíäð³é çàâæäè êèäàº òó-
äè ÿêóñü êîï³é÷èíó.

— ² ñê³ëüêè æ êîøòóâàëî âñå ë³-
êóâàííÿ? — ïðî ãðîø³ ìè çàãîâî-
ðèëè âèïàäêîâî.

— Ïðî âèòðà÷åí³ òèñÿ÷³ ÿ íàâ³òü
íå õî÷ó ïðèãàäóâàòè. Çíàþ ò³ëü-
êè, ùî íàì äîïîìàãàâ óâåñü ñâ³ò,
³ íà ïîäàëüøå îáñòåæåííÿ òà ë³-
êóâàííÿ íàì çíàäîáèòüñÿ ùå áà-
ãàòî òèñÿ÷, àäæå â Àíäð³ÿ ùå ³ ãå-
ïàòèò Â âèÿâèëè,— ðîçïîâ³äàº
æ³íêà.

ß çíàþ ïðî ïðåïàðàò “Ïåãà-
ñèñ”, îäèí óêîë ÿêîãî êîøòóº
ìàéæå 2000 ãðèâåíü. Çíàþ, ùî
äëÿ ðîäèíè Äðîçä³â öå áàãàòî. À
íàñòóïíà ïî¿çäêà äî Í³ìå÷÷èíè
êîøòóâàòèìå äî 10 000 ãðèâåíü, ³
ç’ÿâèòèñÿ òóäè òðåáà îáîâ’ÿçêî-
âî. Ùîá õâîðîáà íå ðåöèäèâóâà-
ëà, ¿çäèòè ùå ìàþòü ì³í³ìóì ï’ÿòü
ðîê³â.

— Àíäð³é ãîâîðèòü ïðî ìàéáóò-
íº?

— Ïîñò³éíî. Â³í áàãàòî ìð³º.
Â³í õî÷å çàðîáëÿòè ãðîø³, àáè ïî-
áóäóâàòè íà íèõ ùå îäèí êîðïóñ
“Îõìàòäèòó” ³ òàì äîïîìàãàòè ë³-
êóâàòè ä³òåé.
ВАТ КБ “Хрещати ”, МФО

300670, од ЄДРПОУ 2279315980,
р/р 26204000118305

Під от вала Олеся ШПИЛЬОВА,
“Хрещати ”

Ôàãîò, ìóçèêàíò
³ ãåïàòèò Ñ
²ñòîð³ÿ, äå íåìàº ñë³ç, àëå º âåëèêå áàæàííÿ 
âèæèòè é äàë³ ðîáèòè óëþáëåíó ñïðàâó

Äëÿ ïî÷àòêó ê³ëüêà ïðîñòèõ ñë³â
ïðî Îëåêñ³ÿ ªìåëüÿíîâà: 29-ð³÷-
íèé õóäîðëÿâèé ÷îëîâ³ê ç äîâãóâà-
òèì âîëîññÿì, íà âèãëÿä òèïîâèé
ìóçèêàíò, ôàãîòèñò, ñîë³ñò Íàö³î-
íàëüíîãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó
Óêðà¿íè, ùîäíÿ ãðàº, ëþáèòü ñåáå
â ìóçèö³, âåëèêèõ òâîð÷èõ ïëàí³â
íå ìàº.

Ùîá ÿ íå çàáëóêàëà ñåðåä áó-
äèíê³â, Îëåêñ³é çóñòð³â ìåíå íà âó-
ëèö³. Ìîâ÷êè ìè ï³äíÿëèñÿ ñõîäà-
ìè íà òðåò³é ïîâåðõ ³ çàéøëè äî
ìàëåíüêî¿ îäíîê³ìíàòíî¿ êâàðòè-
ðè, äå ñòîÿòü “ñò³íêà”, äâà äèâàíè
³ òåëåâ³çîð, òà îäíàê â³ä÷óâàºòüñÿ
çàòèøîê.

— Öå âàø³ áàòüêè? — çàïèòóþ,
äèâëÿ÷èñü íà ÷îðíî-á³ëå ôîòî ìî-
ëîäèõ ÷îëîâ³êà é æ³íêè.

— Í³, öå áàòüêè äðóãà.
— Îí ÿê.
Âèÿâëÿºòüñÿ, Îëåêñ³é óæå ð³ê

æèâå ó êâàðòèð³ òîâàðèøà, áî ìà-
òè âëàñíå ïîìåøêàííÿ — íàäòî
äîðîãî äëÿ íüîãî. Òóò ìóçèêàíò
ìàº ïðàâî õ³áà ùî íà îñîáèñò³ ðå-
÷³ òà íà ôàãîò. ² òîé íå âëàñíèé, à
îðêåñòðîâèé. Îëåêñ³é ðîçïîâ³â ïðî
ñâîº äèòèíñòâî â ìàëåíüêîìó ñå-
ëèù³ Íîâîìîñêîâñüêó, ïðî îáìå-
æåí³ ìîæëèâîñò³ ïðîâ³íö³¿, ïðî äå-
ô³öèò âèêëàäà÷³â ó ìóçè÷íèõ øêî-
ëàõ òà ïðî ñâîãî, âæå ïîê³éíîãî,
áàòüêà-áàÿí³ñòà.

— Óñå ïî÷èíàëîñÿ ç áàÿíà. ß

ïðîñòî íàòèñêàâ íà êëàâ³ø³, áî ìå-
í³ áóëî ö³êàâî. Òîä³ òàòî çðîçóì³â,
ùî ìî¿ äîâã³ ïàëüö³ äëÿ áàÿíà íå
ï³äõîäÿòü,— óñì³õàºòüñÿ Îëåêñ³é.—
Äàë³ áóëè ôëåéòà, êëàðíåò, ³ ò³ëü-
êè ïîò³ì ôàãîò òà óëþáëåíèé âè-
êëàäà÷.

À ùå Îëåêñ³é ïîêàçàâ ìåí³, ÿê
äèõàþòü ìóçèêàíòè. Ùèðî êàæó-
÷è, ðîçìîâà ïðî ãåïàòèò Ñ, ÿêèé
âèÿâèëè â íüîãî ó áåðåçí³ öüîãî
ðîêó, äîâãî íå ñêëàäàëàñÿ.

— Ðîçêàæ³òü ïðî õâîðîáó,— âè-
ð³øèëà çàïèòàòè áåç öåðåìîí³é.

Òàê ñàìî ïðîñòî, ÿê ³ ïðî âñå
³íøå, àëå âæå áåç îñîáëèâîãî áà-
æàííÿ, Îëåêñ³é ðîçïîâ³â ³ ïðî ãå-
ïàòèò Ñ.

— Ó ìîãî áàòüêà âèÿâèëè ðàê
øëóíêà, ³ éîìó áóëà ïîòð³áíà äî-
íîðñüêà êðîâ. Ñàìå òàê ó ìåíå
çíàéøëè ãåïàòèò. Ë³êàð³ çàñïîêî-
¿ëè, ìîâëÿâ, õâîðîáà íå çàäàâíåíà,
¿é â³ä 2 äî 5 ðîê³â. Êàæóòü, ùî
ìîæíà îäóæàòè. Äèâíî, ÿ æèâ ³ç
ãåïàòèòîì ñò³ëüêè ðîê³â ³ íå â³ä÷ó-
âàâ éîãî. Íå äàðìà öþ íåäóãó íà-
çèâàþòü “ëàã³äíîþ” ñìåðòþ.

Òåïåð³øí³ ô³íàíñîâ³ âèòðàòè ìó-
çèêàíòà ìåäèêè âæå äàâíî ï³äðà-
õóâàëè çà íüîãî — áëèçüêî 8000
ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ áåç æîäíî¿ àëü-
òåðíàòèâè. Îëåêñ³é êàæå, ùî ãðî-
øèìà äîïîìàãàþòü óñ³ì îðêåñ-
òðîì, à ï³ä ÷àñ âèñòóï³â äàþòü éî-
ìó á³ëüøå ÷àñó íà ïåðåïî÷èíîê,

áåðó÷è íà ñåáå ïàðò³¿ õâîðîãî ìó-
çèêàíòà. Íèí³ ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî óêî-
ëó Îëåêñ³é áåðå â³äãóë íà îäèí
äåíü, áî ç ë³æêà ï³äâåñòèñÿ â³í
ïðîñòî íå â çìîç³ — òàê ä³º ïðå-
ïàðàò “Ïåãàñèñ”. Ìóçèêàíò ïî÷àâ
ïðîïóñêàòè ãàñòðîë³, à éîãî ôàãîò
ñòàâ ìîâ÷àòè ÷àñò³øå, í³æ çàçâè-
÷àé.

ß ïðîøó çàãðàòè ìåí³, é Îëåê-
ñ³é íàãðàº ÿêèéñü ë³ðè÷íèé ìîòèâ.

— À òåïåð ÿ ïîêàæó âàì ì³é äåð-
æàâíèé ³ñïèò ó êîíñåðâàòîð³¿. ß
âèêîíóþ “Óãîðñüêó ôàíòàç³þ” Âå-
áåðà,— ìóçèêàíò ñòàâèòü äèñê ³
âìèêàº òåëåâ³çîð. Öå áóëà ñïðàâä³
“Óãîðñüêà ôàíòàç³ÿ”, àëå ó âèêî-
íàíí³ çîâñ³ì “³íøîãî” Îëåêñ³ÿ —
ïîâí³øîãî, ðîæåâîùîêîãî, ç ïèø-
íîþ ÷óïðèíîþ, çäîðîâ³øîãî.

— Âè òàê çì³íèëèñÿ, à íå ìèíó-
ëî ³ òðüîõ ðîê³â.

— Òàê. Äèâ³òüñÿ, îñü çàëèøêè
ìîãî âîëîññÿ,— Îëåêñ³é ïîêàçóº
ìåí³ ñâî¿ çàëèñèíè é ð³äê³ ïàñìà.
Öå çíîâó ä³ÿ “Ïåãàñèñà”.
Я що ви не байд жі до лиха

цієї людини й можете допомо -
ти, зателефон йте до Головно-
о правління соціально о за-
хист населення за номером
497-56-44 і дізнайтеся, я саме
можна надати допомо

Під от вала Олеся ШПИЛЬОВА,
“Хрещати ”
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Святошинсь�ийрайоннийс�дм.Києва

ви�ли�ає� відповідача� Тронь�Оле�сандра�Ва-

сильовича,�останнє�відоме�місце�проживання

і�реєстрації:�м.�Київ,�в�л.�Героїв�Космос�,�15,

�в.�2,�в�с�дове�засідання�на�24��р�дня�2008�р.

на� 14.15,� призначене� в� приміщенні�Свято-

шинсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за�адре-

сою:�м.� Київ,�Жилянсь�а,� 142,� по� цивільній

справі� за� позовом� Тронь�Юлії� Сер�іївни� до

Тронь�Оле�сандра�Васильовича�про�розірван-

ня�шлюб�.�В�разі�неяв�и�відповідача�в�с�дове

засідання�сл�хання�справи�б�де�відб�ватись

��йо�о�відс�тність.�

С�ддя�Морозова�М.�О.

В�зв’яз���з�ре�онстр��цією�б�дівлі��ондиціон�вання�під�офісно-�осподарсь�о-технічні�приміщення�та�автономн�

�отельню�за�адресою:�м.�Київ,�б�льв.�Шевчен�а,�38/40-а,�повідомляємо,�що�з�ідно�з�рез�льтатами�на��ово-

е�оло�ічної� е�спертизи� та� випроб�ваннями� обладнання,� �онцентрація� забр�днюючих� ви�идів� в� атмосфер�

об’є�та�б�дівництва�знаходиться�нижче�доп�стимих�нормативів,�не�впливає�на�е�оло�ічний�стан�та�природне

середовище�мі�рорайон�.

Печерсь�ий районний с�д м. Києва

повідомляє�Чапаєв��Ас�ольд�,�Ф�рманов��Ро-

нальд�,�Іванов��Іван�,�Петров��Петр�,�Копій�а

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

Інформ”�про�с�дове�засідання���справі�за�по-

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

ділової�реп�тації�та�відш�од�вання�моральної

ш�оди�о�17.00�22.12.2008�р.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,

�аб.13.

С�ддя�Вол�ова�С. Я.

Святошинсь�ийрайоннийс�дм.Києвави�ли-

�ає�відповідача�Р�фанова�Дениса�Оле�овича,�останнє

відоме�місце�проживання�і�реєстрації:�м.�Київ,�пр-т Ле-

ся�К�рбаса,�1-б,��в.�264,�в�с�дове�засідання�на�23 �р�д-

ня�2008�р.�на�15.30,�призначене�в�приміщенні�Свято-

шинсь�о�о� районно�о� с�д��м.� Києва� за� адресою:

м. Київ,�Жилянсь�а,�142,�по�цивільній�справі�за�позо-

вом�представни�а�Р�фанової�Ганни�Володимирівни�—

Таль�о�В’ячеслава�Валентиновича�до�Р�фанова�Дени-

са�Оле�овича�про�визнання�особи�та�ою,�що�втрати-

ла�право�на��орист�вання�жилим�приміщенням.�В�разі

неяв�и�відповідача�в�с�дове�засідання�сл�хання�спра-

ви�б�де�відб�ватись���йо�о�відс�тність.�

С�ддя�Морозова�М.�О.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає� відповідачів� Бріцин�� Любов

Іванівн��та�Бріцин��Юлію�Ві�торівн�,�я�і

проживають�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ва-

силь�івсь�а,�47,��орп.�3,��в.�62�в�с�дове

засідання�на�16.12.2008�ро���о�12.30�за

позовом�Бріцина�В.�Д.�про�визнання�осо-

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

ня�житловим�приміщенням,� я�е�відб�-

деться�в�приміщенні�с�д�:�м. Київ,�в�л.

Потєхіна,�14-А�в��абінеті�№�2.

Яв�а�відповідачів�є�обов’яз�овою!

С�ддя�Антонова�Н.�В.

Святошинсь�ий районний с�д

м. Києвави�ли�ає�Побойно�о�Оле�сан-

дра�Сер�ійовича�в�с�дове�засідання�на

25.12.2008�ро���на�11.00���справі�за�по-

зовом�Ляшен�о�Л.�І.�до�Побойно�о О.�С.

про�відш�од�вання�ш�оди,�я�е�відб�деть-

ся�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�03148,

м.�Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�27-А,�під��олов�-

ванням�с�дді�Оздоби�М.�О.

С�ддя�М.�О.�Оздоба

Сич� Ярослав� Ві�торович� ви�ли-

�ається�в�с�дове�засідання�по�роз�ля-

д�� цивільної� справи� за� позовом

ЗАТ “ПриватБан�”�до�Сич�Я.В.�про�стя-

�нення�забор�ованості�на�22.12.2008

ро���на�09.30���Деснянсь�ий�районний

с�д� м.� Києва� (м. Київ,� пр-т� Мая-

�овсь�о�о,�5-В,��аб.�9).

С�ддя�О.�В.�Мальчен�о

Тор�овий� дім� “Серж-Київ”� по-

відомляє� про� те,�що� 15� листопада

2008�ро���б�ло�втрачено�Дозвіл�на

працевлашт�вання�№�30835��рома-

дян�и�Респ�блі�и�Білор�сь�Лістрато-

вої� Світлани� Сер�іївни,� виданий

29.08.2008� ро���Державним� цент-

ром�зайнятості�Міністерства�праці�та

соціальної� політи�и� У�раїни� за

реєстровим�№�055736.

Дире�торТОВ“ТД“Серж-Київ”

С.С.Лістратова

Гнатю�а�Юрія�Володимировича,�місце

реєстрації� я�о�о:�б�льв.�Вернадсь�о�о,

16,� �в. 41,� ви�ли�ається� до� Свято-

шинсь�о орайонно ос�д�м.Києва

(м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�142,��аб.�14)�на

24��р�дня�2008�р.�о�15.20�я��відповідача

по�справі�за�позовом�Ште�ель�Н.М.�до

Гнатю�а�Ю.В.�У�разі�неяв�и�відповідача

до�с�д��справ��б�де�вирішено�на�підставі

наявних���ній�до�азів.

С�ддя�Наборозня��М.�І.

Деснянсь�ий� районний� с�д

м. Києва� (пр-т�Мая�овсь�о�о, 5-в)

ви�ли�ає� в� с�дове� засідання

22.12.2008�р.�о�14.00, �аб.�11, від-

повідача�Поп�ова�Андрія�Юрійови-

ча�по�справі�за�позовом�ЗАТ�“При-

ват�Бан�”�до�Поп�ова�А.�Ю.�про�стя-

�нення�забор�ованості.�

С�ддя�А.М.�Андрієн�о

О олошення�он��рс�наспільн��часть

�заб�довіземельноїділян�и
Замовни��он��рс�:Сл�жба�безпе�и�У�раїни.

Поштоваадреса:01034,�м.�Київ,�в�л.�Володимирсь�а,�33.�Предмет

�он��рс�:��часть���спільній�заб�дові�земельної�ділян�и�по�в�л.�Боричів

Ті�,�4-а���Подільсь�ом��районі�м.�Києва.

Відповідальний за проведення �он��рс�:Швид�ий�Оле�сандр

Ві�торович,�тел.�(044)�390-16-89.

До��часті����он��рсі�запрош�ються�юридичні�особи�(резиденти�або�не-

резиденти),�я�і�підтвердили�намір�взяти��часть���процед�рі�та�подали�чи

подають��он��рсн��пропозицію.

Кон��рсн�до��ментаціюможнаотриматизаадресою:м.�Київ,

в�л.�Воровсь�о�о,�11.

Вартість�он��рсноїдо��ментації—�33��рн.

До��он��рс��доп�с�аються�пропозиції,�сформ�льовані�відповідно�до�ви-

мо���он��рсної�до��ментації.

Кінцевийтермінподання�он��рснихпропозицій:до�12.00�12 січня

2009�р.

Кон��рсніпропозиціїприймаютьсящоденнодо�інцево отермін�

з9.00до18.00заадресою:м.�Київ,�Воровсь�о�о,�11.

Місцетадатароз�риття�он��рснихпропозицій:м.�Київ,�в�л.�Іри-

нинсь�а,�6,�о�15.00�12�січня�2009�р.

Зароз’ясненнямистосовно�он��рсноїдо��ментаціїзвертати-

ся � письмовійформі за адресою: 01034,�м.� Київ,� в�л.� Золото-

ворітсь�а,�5.

ВІДКРИТЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО“ЕРДЕБАНК”
(КодЄДРПОУ34817907)

повідомляє,щоЗа альнізбориа�ціонеріввідб�д�ться

26січня2009ро��о12.00заадресою:04070,містоКиїв,

в�лицяП.Са айдачно о/І орівсь�а,б�дино�10/5,літераА.
Порядо�денний:

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

ням�рез�льтатів�розміщення.

2. Про�переобрання�члена�Ревізійної��омісії�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“ЕРДЕ�БАНК”.

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

на�ознайомитись�щодня�з�09.00�до�18.00,��рім�вихідних,�свят�ових�та�неробочих�днів�за�адре-

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

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�26�січня�2009�ро���з�10.00�до�11.45�за�місцем�про-

ведення�зборів.�Для�реєстрації�при�собі�необхідно�мати�паспорт�(�повноваженим�особам�—�па-

спорт�та�дор�чення�на��часть���Зборах).�А�ціонери�мають�право�вносити�свої�пропозиції�до�за-

пропоновано�о�поряд���денно�о�За�альних�зборів�а�ціонерів,�надавши�письмов��заяв��за�адре-

сою:�Київсь�а�область,�с.�Петропавлівсь�а�Борща�ів�а,�в�л.�Кришталева,�3�не�пізніше�ніж�за�30 днів

до�дати�проведення�За�альних�зборів�а�ціонерів.

ГоловаПравлінняВАТ“ЕРДЕБАНК”А. А.Петрієв

До�ва иа�ціонерівВАТ“Кредитпромбан�”

ПравлінняВАТ“Кредитпромбан�”відповіднодоп�н�тів10.20і

10.22 Стат�т� бан�� повідомляє про с�ли�ання позачер ових

за альнихзборіва�ціонеріввід�рито оа�ціонерно отовариства

“Кредитпромбан�”. Збори відб�д�ться 30 січня 2009 ро�� �

приміщенні бан�� за адресою: б�львар Др�жби народів, 38,

м. Київ,01014,У�раїна.

Почато��зборів�о�12.00,�реєстрація�а�ціонерів�(представни�ів�а�ціонерів)

—�з�11.00�до�11.45�за��иївсь�им�часом.

Порядо�денний:

1.�Про�внесення�змін�до�с�лад��Спостережної�Ради�від�рито�о�а�ціонерно�о�то-

вариства�“Кредитпромбан�”.

Відповідно�до�п�н�т��10.16�Стат�т��ВАТ�“Кредитпромбан�”�б�дь-я�ий�з�а�ціонерів

має�право�внести�свої�пропозиції�до�поряд���денно�о�зборів�не�пізніше�ніж�за�30

днів�до�їх�с�ли�ання.

Для�реєстрації�а�ціонерам�необхідно�мати�до��мент,�що�засвідч�є�особ�,�пред-

ставни�ам�а�ціонерів�—�належним�чином�оформлен��довіреність�та�до��мент,�що

засвідч�є�особ�.

Ознайомитися�з�до��ментами,�що�пов’язані�з�поряд�ом�денним�За�альних�зборів

а�ціонерів,�та�внести�свої�пропозиції�до�поряд���денно�о�можна�за�адресою�про-

ведення�зборів.

Довід�изателефонами:490-27-77,�490-27-79,�490-27-64.

ПравлінняВАТ“Кредитпромбан�”

Гр.� Г�лідов�Дмитро�Ві�торович,� останнє�відоме�місце�проживання:�м.�Київ,� пров�л.

Замісь�ий,�16/20,�п/б,�вам�необхідно�22.01.2009�ро���о�14.00�з’явитись�до�Дарниць�о-

 орайонно ос�д�м.Києвапо�в�л.�Севастопольсь�а,�14,��аб.�26,�для��часті�в�с�до-

вом�� засіданні� в� я�ості� відповідача� по� цивільній� справі� за� позовом� Г�лідової�Марини

Юріївни�про�розірвання�шлюб�,�для�роз�ляд��справи�по�с�ті.

Наслід�ами�неяв�и�б�де�роз�ляд�справи�без�прис�тності�відповідача.

Г�лідов�Дмитро�Ві�торович���випад���неяв�и�зобов’язаний�повідомити�с�д�про�при-

чини�неяв�и.

С�ддя�М�зич�о�С. Г.

Голосїівсь�ийрайоннийс�дм.Києвави�ли�ає�в�я�ості�відповідачів:�Гол�бовсь�о�о�Ана-

толія�Валерійовича,�Бобр�й�а�Оле�сія�Ми�олайовича,�Головне��правління�земельних�рес�рсів�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(КМДА),�а�та�ож�третю�особ��приватно�о�нотарі�са�Київсь�о-

�о�місь�о�о�нотаріально�о�о�р����Володічева�Оле�а�І�оровича�по�цивільній�справі�за�позовом�Мац-

��ли�Е. В.�про�визнання�недійсним�довіреності,�до�овор����півлі-продаж��земельної�ділян�и,�дер-

жавно�о�а�та�на�земельн��ділян���та�визнання�права�власності�на�земельн��ділян��.

С�дове�засідання�призначено�на�27.01.2009�ро���об�11.30�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�П.�Потєхіна,

14-а,��аб.�20.

Прош��забезпечити�ваш��яв���або�вашо�о�представни�а,�або�направити�на�адрес��с�д��свої

письмові� пояснення� по� с�ті� позовних� вимо�.� В� разі� неяв�и� справа� б�де� роз�лян�та� �� ваш�

відс�тність.

С�ддя�Горбань�Н. І.

Шевчен�івсь�ийрайоннийс�дм.Києваповторно�ви�ли�ає���с�дове�засідання�в

я�ості�відповідача�по�справі�за�позовом�ВАТ�“Райффайзен�Бан��Аваль”�до�К�р�іна�Оле�-

сандра�Сер�ійовича� про� стя�нення� забор�ованості,� останнє� відоме�місце� проживання

відповідача�—�К�р�іна�Оле�сандра�Сер�ійовича:�м.�Київ,�в�л.�Го�олівсь�а,�29,��в.�38,�роз-

�ляд� справи� призначено� на� 11.30� 22� �р�дня� 2008� ро��� в� приміщенні�Шевчен�івсь�о�о

районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б,��.�55.

В�разі�неяв�и�відповідача�К�р�іна�Оле�сандра�Сер�ійовича�в�с�дове�засідання�справ�

б�де�роз�лян�то���йо�о�відс�тність�за�наявними���справі�до�азами.�Крім�то�о,�с�д�роз’яс-

нює�відповідач��йо�о�обов’язо��повідомити�с�д�про�причини�неяв�и�в�с�дове�засідання.

С�ддя�Б. І.�Г�ль�о

ОГОЛОШЕННЯПРОВИКЛИКвідповідачататретьоїособи

дос�д�впоряд��ч.9ст.74ЦПКУ�раїни

ЛемішВалеріяВалерійовича,м.Київ,03148,в�л.ГнатаЮри,16,�в.48

ЛемішАнтоніниАнатоліївни,м.Київ,04050,в�л.Мельни�ова,75,�в.19

Апеляційнийс�дм.Києвави�ли�ає���с�дове�засідання�Леміш�Валерія�Валерійови-

ча�я��відповідача�та�Леміш�Антонін��Анатоліївн��я��третю�особ����справі�за�позовом�Федь-

�о�(Ковальової)�О�сани�Ві�торівни,�Ковальової�Ганни�Ми�олаївни�до�Леміша�Валерія�Ва-

лерійовича,�3-тя�особа:�Леміш�Антоніна�Анатоліївна,�про�встановлення�поряд����орист�-

вання�жилим� приміщенням,� я��� від�ладено� до� 24� �р�дня� 2008� ро��� до� 10.00.� Роз�ляд

справи�відб�деться�за�адресою:�м.�Київ,�пл.�Солом’янсь�а,�2-а,�с�ддя�Лапчевсь�а�О. Ф.

Ви�зобов’язані�повідомити�про�причини�неяв�и.

С�ддя�Лапчевсь�а�О. Ф.

Втрачене свідоцтво на право власності на �вартир�,

серія САА № 952713, що розташована за адресою: м. Київ,

в�л. Хар�івсь�е шосе, 56, �в. 338 на ім’я Хода�івсь�ої Віти

Ми�олаївни,вважатинедійсним.

Зазмістре�ламнихо олошеньвідповідаєре�ламодавець.Ре�ламадр���єтьсямовоюори інал�
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 3308
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Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ,
народний деп тат:
— Я хотів би мати арантію від

Президента, прем’єр-міністра і о-
лови Верховної Ради про те, що
У раїна пройде через риз з най-
меншими втратами. Я би вони,
дар йте на слові, розписалися за
це ров’ю,— це б в би мені най-
ращий новорічний подар но !

Анна БАБЕНКО, дизайнер:
— Я ий саме подар но ?Ще на-

віть і не замислювалася. Мені б -
ло б ці аво в новом році знайти
ці авий об’є т, ос іль и я працюю
і я дизайнер інтер’єр . Хотілося б
тілити в життя щось нове і незви-
чайне для творчих людей, щоб
менше доводилося іти на омпро-
міс із замовни ами. А ще — знай-
ти під ялин ою ці ав подорож до

раїни, де ще не б ла, щоб поба-
чити її, відч ти, зроблю це із вели-
им задоволенням. Цьо о бажаю й
іншим! Д же с мно, що нас дове-
ли до та о о стан , оли на Новий
рі м симо бажати за інчення по-
літичної ризи. До Ново о ро ці
проблеми не повинні мати жодно-
о стос н . На це свято хочеться,
щоб побажання б ли лиш про за-
альнолюдсь е — здоров’я, охан-
ня, щастя та інше!

Петро РОМАНЧУК, х дожни :
— Від риття вистав и! Я план ю

її на наст пний рі і подавав заяв-
на часть он рсі Фонд Пін-

ч а. Хотілося б виставити роботи
в йо о алереї. А ще — хоча б не-
вели ої стабільності в державі, і
щоб охання не оминало. А все ін-
ше стандартне: здоров’я, щастя...

ß á íàéá³ëüøå õîò³â
çíàéòè ï³ä ÿëèíêîþ:

Юрій ЗБІТНЄВ, олова партії “Нова сила”:
— Я б нізащо не проп стив зма ання на рапірах між

Ющен ом і Тимошен о. А до ф тбол я абсолютно спо-
ійно ставлюся: мені ближчі політичні матчі!

І ор ШЕВЧЕНКО, засновни Фор м молодих
лідерів У раїни:
— Фінал Євро-2012 між У раїною і Францією! Це,

звісно, моя мрія. Я за алом ф тбол люблю, але не за-
тятий фанат, ін оли расивий ф тбол дивлюся. Зо ре-
ма, матчі “Динамо”, чемпіонати світ чи Європи, К -
бо чемпіонів. А на ф тбольних матчах на стадіоні б -
ваю нечасто. Я що ж оворити про матчі й зма ання
політичном онте сті, то я не люблю зрад: оли до-
мовляються про одне, а роблять інше. На та ом мат-
чі я б не хотів поб вати!

Леонід ГОПАНЧУК, х дожни :
— Я ф тбол нині люблю не та , я раніше, оли “Ди-

намо” б в “Динамо”, “Шахтар” — “Шахтарем”. Сьо о-
дні ф тбол — річ омерційна, том ці авлять мене біль-
ше особистості равців. Наразі немає жодно о матч ,
я ий би я нізащо не проп стив. Коли “Динамо” рало
з “Барселоною” — це б в перформанс, мистець е дій-
ство, я е ціл ом захоплювало. А тепер майже немає
різниці, хто ви рав, а хто про рав!

Володимир ЦИБУЛЬКО, письменни :
—Ужодном разі не проп стив биматч за бо УЄФА

“Шахтаря” і “Динамо”. Тіль и три л би вийшли весня-
ний т рнір б а УЄФА—“Шахтар”, “Динамо” і “Металіст”.
Тобто одночасно боротим ться три раїнсь их л би —
це прецедент, серйозна подія вітчизняном ф тболі.

ßêèé ôóòáîëüíèé ìàò÷ 
âè á í³çàùî íå ïðîïóñòèëè?

Êèÿíè øóêàòèìóòü
ï³ä ÿëèíêîþ ê³íåöü
åêîíîì³÷íî¿ êðèçè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ê³íåöü åêîíîì³÷íî¿ êðèçè — 28 %
2. Ãðîø³ — 22 %
3. Ëþáîâ — 19 %
4. Íîâó ðîáîòó — 13 %
5. Ê³íåöü ïîë³òè÷íî¿ êðèçè — 13 %
6. ß ó êàçêè íå â³ðþ — 4 %

“Ïî÷åñíèé çàë³çíè÷íèê” 
óæå ð³ê “ðóëþº” “Äèíàìî”
Êè¿âñüêèé êëóá ï³ä êåð³âíèöòâîì Þð³ÿ Ñüîì³íà
ïðîáèâñÿ äî 1/16 ô³íàëó Êóáêà ÓªÔÀ

Ïîÿâó Þð³ÿ Ñüîì³íà, çàñëóæå-
íîãî òðåíåðà Ðîñ³¿ ³ Òàäæèêèñòà-
íó, íà ÷îë³ êè¿âñüêîãî “Äèíàìî”
áàãàòî õòî ñïðèéíÿâ ÿê ñïðàâæ-
íþ ñåíñàö³þ. Äâ³÷³ âîëîäàð â³ä-
çíàêè “Ïî÷åñíèé çàë³çíè÷íèê”,
êîòðó Þð³é Ïàâëîâè÷, à ñåðåä
óáîë³âàëüíèê³â Ïàëè÷, îòðèìóâàâ
çà ðîáîòó ç ìîñêîâñüêèì “Ëîêî-
ìîòèâîì”. Öåé êîëåêòèâ ó 2002

òà 2004 ðîêàõ ïðèâ³â äî çâàííÿ
÷åìï³îí³â Ðîñ³¿. Ñüîì³í º ðå-
êîðäñìåíîì êðà¿íè — òðåíåðîì,
ÿêèé íàéäîâøå ïðàöþâàâ ç îä-
íèì êëóáîì. Ó 2005 ðîö³ Þð³é
Ñüîì³í ïðàöþâàâ ç³ çá³ðíîþ Ðî-
ñ³¿, àëå ãîëîâíîãî çàâäàííÿ — ïî-
òðàïèòè íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó â Í³-
ìå÷÷èí³ — êîìàíäà ï³ä éîãî êå-
ð³âíèöòâîì íå âèêîíàëà.

Äàë³ ó Ñüîì³íà áóëà ðîáîòà ç
ìîñêîâñüêèì “Äèíàìî”, ïîò³ì ïî-
ñàäà ïðåçèäåíòà “Ëîêîìîòèâà”, ç
ÿêî¿ ï³øîâ âîñåíè. ² íàðåøò³ 8
ãðóäíÿ 2007 ðîêó éîãî ïðèçíà÷å-
íî íà ïîñàäó íàñòàâíèêà êè¿âñüêî-
ãî “Äèíàìî”.

Âèâåñòè “Äèíàìî” â ÷åìï³îíè
Óêðà¿íè Ñüîì³í íå çì³ã, îñê³ëüêè
â³äñòàâàííÿ â³ä äîíåöüêîãî “Øàõ-
òàðÿ” áóëî äóæå çíà÷íèì, àëå ñêî-
ðîòèòè éîãî âäàëîñÿ äî ì³í³ìóìó.
Íèí³øíüîãî ñåçîíó ðåçóëüòàòè êè-
ÿí çíà÷íî ïîë³ïøèëèñÿ, õî÷à ñòî-
ëè÷íèé êëóá ³ íå ïðîäîâæèòü áî-
ðîòüáè â Ë³ç³ ÷åìï³îí³â. Âîíè ë³-
äèðóþòü ó ïåðøîñò³, à òàêîæ âè-
éøëè â ï³âô³íàë Êóáêà Óêðà¿íè ³
1/16 Êóáêà ÓªÔÀ. Öå ñòàëî â³äî-
ìî ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìèíóëî¿ ñåðåäè
“Äèíàìî” âäîìà ïåðåìîãëî ç ðà-
õóíêîì 1:0 òóðåöüêèé “Ôåíåðáàõ-
÷å”. Ï³ñëÿ ãðè Þð³é Ñüîì³í ïî-
äÿêóâàâ ñâî¿ì ï³äîï³÷íèì çà ñàìî-
â³ääàí³ñòü íà ôóòáîëüíîìó ïîë³ é
çà òå, ùî êîìàíäà çàê³í÷èëà ñåçîí
íà äîáð³é íîò³
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Я б найбільше хотів
знайти під ялинкою:
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-

ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+6°Ñ, âíî÷³
0...+3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +9°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +6...+8°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè 0...+2°Ñ, âíî÷³ —1...—3°Ñ; ó
çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +7...+9°Ñ, âíî÷³ —1...+1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-
ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+3°Ñ, âíî÷³ 0...+2°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Головний тренер иївсь о о "Динамо" Юрій Сьомін завжди віддається рі сповна

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київсь е "Динамо" провело останній поєдино р пово-
о т рнір Лі и чемпіонів, я ом вдома завдя и точ-
ном дар Єрьомен а з рах н ом 1:0 перемо ло т -
рець ий л б "Фенербахче". Без мовно, оловним
творцем виход столично о л б до 1/16 К б а УЄФА
є оловний тренер оманди Юрій Сьомін. Йо о прихід
"Динамо" ви ли ав неоднозначн реа цію я серед фа-
хівців, та і серед болівальни ів, але Палич, я нази-
вають Сьоміна, своєю роботою на чолі одно о з фла -
манів раїнсь о о ф тбол довів, що є професіоналом
з вели ої літери.


