
хрещатик
№223 (3439) вівторок, 16 грудня 2008 року київська муніципальна газета

Êèÿíè âèãðàëè 
“õîëîäíó â³éíó”
Ï³ä òèñêîì êèÿí óðÿä Þë³¿ Òèìîøåíêî â³äíîâèâ ãàçîïîñòà÷àííÿ ñòîëèö³
Ìåøêàíö³ ³íøèõ ì³ñò äîñ³ ìåðçíóòü

²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

Понад дві одини чора під стінами Кабмін
тривав п’ятитисячний мітин иян. Меш анці
столиці вима али відстав и ряд , а насам-
перед прем’єр-міністра Юлії Тимошен о за
злочинне від лючення тепла. На адаємо, в
п’ятницю тепло та аряча вода зни ли по-
ловині б дин ів міста. Через знижен подач
аз сталася аварія в азорозподільній систе-
мі, відта тисячах осель не працювали та-
ож азові плити. Місь а влада розцінює ви-
падо я політичн помст лідер и БЮТ за
про раш на виборах. Самі ж змерзлі та о-
лодні ияни аж ть, що більше не дозволять
ратися ними в та і інтри и.

Êèÿíè íå òåðï³òèìóòü âèáðèê³â óðÿäó. Ó÷îðà ï³ä ñò³-
íàìè Êàáì³íó ç³áðàëèñÿ ïîíàä 5 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³, àáè âèñëîâèòè ñâîº îáóðåííÿ ç ïðèâîäó â³äêëþ÷åí-
íÿ ñòîëèö³ â³ä òåïëà.

"Òðåáà çíÿòè Þë³þ Òèìîøåíêî, ùîá íå ââàæàëà ñåáå
ãàçîâîþ êîðîëåâîþ, ÿêà ìîæå âèìèêàòè ãàç ëþäÿì, êî-
ëè çàìàíåòüñÿ!" — âèìàãàëà 71-ð³÷íà êèÿíêà Îëüãà Îð-
æåõ³âñüêà. Æ³íêà êàæå, ùî ç ïåíñ³ºþ 680 ãðí òà íèí³ø-
í³ìè ö³íàìè íà õàð÷³ ïåíñ³îíåðàì ³ òàê äîâîäèòüñÿ ñó-
òóæíî, à òóò ùå é áåç òåïëà çàëèøèëè. "Ìàëî òîãî, ùî
ó õîëîä³ ñèä³ëè, òà é íàâ³òü ¿ñòè íå ìîãëè ïðèãîòóâàòè",—
ñêàðæèòüñÿ ïåíñ³îíåðêà. "Öå æ Êàáì³í êåðóº ãàçîâîþ
êîìïàí³ºþ, ÿêà â³äêëþ÷èëà ì³ñòî â³ä òåïëà òà ãàðÿ÷î¿
âîäè, òî çâ³äêè ï³øëà âêàç³âêà? À íàø³ ä³òè â³ä õîëîäó
âï³ñþâàëèñÿ! Òåïåð ãðîø³ íà ë³êè øóêàé äå õî÷åø, áî
âîíè â ïîë³òèêó ãðàþòüñÿ!" — ñêàðæèòüñÿ ïîðÿä Âàëåí-
òèíà Ãàçÿðàíñ. Ïðîòè "ãàçîâîãî" øàíòàæó âèñòóïàº ³ 21-
ð³÷íèé Àðòåì Êóï÷åíêî. "ß ïðèéøîâ ï³äòðèìàòè ìåðà.
Çàâäÿêè éîãî ðîáîò³ Êè¿â õî÷ ÿêîñü òðèìàºòüñÿ íà ôîí³

ðåã³îí³â. À îò ÷åðåç ïîë³òèêó óðÿäó ÿ, ÿê ³ òèñÿ÷³ ìî¿õ
ðîâåñíèê³â, çàëèøèâñÿ ñüîãîäí³ áåç ðîáîòè",— ðîçïîâ³â
â³í. Ñõîæ³ äóìêè âèñëîâëþâàëè é ðåøòà îáóðåíèõ êèÿí.
Ï³äòðèìàòè ¿õ ïðè¿õàâ ³ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Â³í íàñàìïåðåä ïîäÿêóâàâ êèÿíàì çà ð³øó÷³ñòü.
Çà ñëîâàìè ìåðà, âèéøîâøè ï³ä Êàáì³í, æèòåë³ ñòîëè-
ö³ çàÿâèëè ïðî ñâîº ïðàâî íà ã³äíå ñòàâëåííÿ äî íèõ. "Êè-
ÿíè â³äñòîÿëè ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ",— çàçíà÷èâ Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé.

Íàãàäàºìî, â ï’ÿòíèöþ, 12 ãðóäíÿ, áåç òåïëà òà ãàðÿ-
÷î¿ âîäè çàëèøèëàñÿ ìàéæå ïîëîâèíà ì³ñòà. "Íàôòîãàç
Óêðà¿íà" îáìåæèâ ïîñòà÷àííÿ ãàçó äëÿ "Êè¿âåíåðãî", ÷å-
ðåç ùî îñíîâí³ ïîòóãè ïåðåéøëè íà êðèòè÷íî íèçüêèé
ðåæèì ðîáîòè. Áåç òåïëà çàëèøèëàñÿ òåðèòîð³ÿ, ÿêó îá³-
ãð³âàþòü ÒÅÖ-5 òà ÒÅÖ-6. À öå ïîíàä 5 òèñÿ÷ áóäèíê³â,
ìåäè÷í³ òà äèòÿ÷³ óñòàíîâè. Íèçüêèé òèñê ïîäà÷³ ãàçó
ñïðè÷èíèâ àâàð³¿ ãàçîðîçïîä³ëüíî¿ ñèñòåìè, ÷åðåç ùî ó
òèñÿ÷àõ êâàðòèð çíèêëî òàêîæ ³ ãàçîïîñòà÷àííÿ.

За інчення на 2-й стор.
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Ãîëîâíå óïðàâë³íÿ æèòëîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ ÊÌÄÀ çàïðîïîíóâàëî äîïîìîãó çà-
áóäîâíèêàì. Â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â, îñòàí-
í³ ñüîãîäí³ ìîæóòü ïðîäàâàòè êâàðòèðè ëè-
øå íà îñíîâ³ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, òîá-
òî äî òîãî, ÿê áóäèíîê ââåäåíî â ä³þ. Ïðî-
òå â çâ’ÿçêó ç ô³íàíñîâîþ êðèçîþ ç’ÿâèëî-
ñÿ ÷èìàëî âèïàäê³â, êîëè áóäèíîê óæå ãî-
òîâèé, à êâàðòèð ó íüîìó âèêóïëåíî òðî-
õè á³ëüøå ïîëîâèíè. “¯ì çàëèøàºòüñÿ àáî
íå ââîäèòè îá’ºêò â åêñïëóàòàö³þ ³ òÿãòè
÷àñ, àáî æ âèíèêàº êëîï³ò ³ç ïðîäàæåì”,—
ïîÿñíèâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Ìèõàéëî
Ãîëèöÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, óïðàâë³ííÿ ñüî-
ãîäí³ ðåàë³çîâóº æèòëî, ÿêå ïåðåäàº ì³ñòó
êîæåí çàáóäîâíèê, òîìó ì³ã áè äîïîìîãòè
ç ïðîäàæåì. Ïàí Ãîëèöÿ çàïåâíÿº, ùî äî-
äàòêîâèõ ðåñóðñ³â öå íå ïîòðåáóº, çàòå ïðè-
ñêîðèòü ïðîöåñ çäà÷³ êâàðòèð. Äîçâ³ë íà
òàêó ä³ÿëüí³ñòü ìàº äàòè áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ
Êè¿âðàäè

Êèÿí óáåðåæóòü 
â³ä ãðèïó

Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïðîâåäå
ï³äãîòîâêó ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çà-
êëàä³â ñòîëèö³ äî ðîáîòè â óìîâàõ åï³äåì³¿
ãðèïó. Òàêå äîðó÷åííÿ äàâ ìåð Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé. Íàñàìïåðåä ìåäèêè ïîòóðáóþ-
òüñÿ ïðî äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ë³æîê ó
ìåäçàêëàäàõ äëÿ õâîðèõ. Ëþäÿì, ÿê³ ìåø-
êàþòü ó áóäèíêàõ äëÿ îñ³á ïîõèëîãî â³êó,
òà ä³òÿì ç³ øê³ë-³íòåðíàò³â, ñèðîòàì, à òà-
êîæ ìàëî çàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ
çðîáëÿòü ùåïëåííÿ. Âàêöèíóâàòè ïëàíó-
þòü 5 òèñÿ÷ 197 îñ³á. Âîäíî÷àñ ì³ñüêà ñà-
í³åï³äåìñòàíö³ÿ ïðîâîäèòèìå ïîñò³éíèé
ìîí³òîðèíã òåìï³â ïîøèðåííÿ çàõâîðþâà-
íîñò³, à ï³ä ÷àñ óñêëàäíåííÿ êëîïîòàòè-
ìåòüñÿ ïðî ïðèïèíåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó â øêîëàõ ì³ñòà. Ïîñèëÿòü âåòåðèíàð-
íèé êîíòðîëü çà ïòàõîãîñïîäàðñòâîì òà
Êè¿âñüêèì çîîëîã³÷íèì ïàðêîì. Ïëàíóþòü
ïðîâåñòè ïðîô³ëàêòè÷í³ ùåïëåííÿ ïðàö³â-
íèêàì çîîëîã³÷íîãî ïàðêó òà ñòîëè÷íî¿
ïòàõîôàáðèêè

Ìåäèêè òà ïåäàãîãè 
â³äâ³äàþòü 
êóðñè öèâ³ëüíî¿ 
äîïîìîãè

Ïðîâåñòè íàâ÷àííÿ ùîäî ïîâîäæåííÿ ó
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ ïðàö³âíèêàì îñ-
â³òíüî¿ òà ìåäè÷íî¿ ãàëóçåé ðîçïîðÿäèâñÿ
ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Êóðñè ðîçïî÷-
íóòüñÿ ç ñ³÷íÿ íàñòóïíîãî ðîêó òà òðèâà-
òèìóòü äî âåðåñíÿ. Êð³ì çãàäàíèõ êàòåãî-
ð³é ðîá³òíèê³â, ¿õ â³äâ³äóâàòèìóòü ïîæåæ-
íèêè òà ïðàâîîîõîðîíö³. Ôàõ³âö³ âèðîáëÿ-
òèìóòü óì³ííÿ ä³ÿòè ï³ä ÷àñ ïîæåæ ó á³ëüø
í³æ ï³âòîðè òèñÿ÷³ â÷èòåë³â òà êëàñíèõ êå-
ð³âíèê³â ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, 245
êåð³âíèê³â äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â, îçäîðîâ÷èõ
òàáîð³â òà 27 çàâ³äóþ÷èõ ó÷áîâî-êîíñóëü-
òàö³éíèõ ïóíêò³â. Óñüîãî êóðñè â³äâ³äàþòü
ìàéæå 5 òèñÿ÷ ëþäåé

Ñâÿòèé Ìèêîëàé 
ðîçïî÷íå ìàíäð³âêó 
Êèºâîì

Ó ñåðåäó, 17 ãðóäíÿ, â Òðàïåçíîìó õðàì³
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè äëÿ ä³òåé âëàøòó-
þòü ñâÿòî. Àêö³þ îðãàí³çóº ïðàâîñëàâíèé
áëàãîä³éíèé ôîíä Ñâÿòîãî êíÿçÿ Âîëîäè-
ìèðà ðàçîì ³ç ïðàâîñëàâíèì ôîíäîì Ìèò-
ðîïîë³¿. Ä³éñòâî “Ïîäàðóé äèòèí³ ñâÿòî”,
ïðèñâÿ÷åíå Äíþ ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, ðîçïî÷-
íåòüñÿ î 18 ãîäèí³. Òàêå ñâÿòî â³äáóâàòè-
ìåòüñÿ é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ â ïðèì³-
ùåíí³ ì³ñöåâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Íà ä³éñòâî
çàïðîñèëè îï³êóí³â, ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé,
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ìà-
ëå÷³ ïîäàðóþòü ñîëîäîù³, ì’ÿê³ ³ãðàøêè òà
ïðîäóêòîâ³ íàáîðè, íàãîðîäæóâàòèìóòü é
â³äçíàêàìè ðàéîííîãî ãîëîâè Ñåðã³ÿ Ñàäî-
âîãî. Ó ðàìêàõ ñâÿòà â³äáóäåòüñÿ êîíöåðò
òà öèðêîâî-òåàòðàëüíà ïðîãðàìà

Íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³
çíèêíóòü çàòîðè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У п’ятницю столичний
олова Леонід Черно-
вець ий ознайомився з
перебі ом б дівництва
розв’яз и на Мос ов-
сь ій площі. Наразі т т
же почали монт вати
металеві онстр ції
пролітної спор ди
дворівневої еста ади.
За інчити роботи пла-
н ють літ наст пно о
ро , а до інця 2009-
о повністю мають ре-
онстр ювати і сам
площ . Тоді нова ма іс-
траль зможе проп с а-
ти до 12 тисяч автіво
на один . Із за альної
вартості ошторис в
329 млн рн на об’є ті
освоєно майже
200 млн рн.

Ðîáîòà íà Ìîñêîâñüê³é ïëî-
ù³ çíà÷íî àêòèâ³çóâàëàñÿ, êîëè
òóò çíåñëè áóä³âëþ ÓÁÎÇ. Ñà-
ìå íà ¿¿ ì³ñö³ íèí³ ìîíòóþòü
ìåòàëåâ³ êîíñòðóêö³¿ ïðîë³òíî¿
ñïîðóäè ìàéáóòíüî¿ åñòàêàäè.
Á³ëüøó ÷àñòèíó çàïëàíîâàíîãî,
ìîíòàæ óñ³õ åëåìåíò³â áóä³âåëü-
íèêè ìàþòü çàâåðøèòè äî ê³í-
öÿ 2008-ãî.

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ñòîëè÷íèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
îñîáèñòî îçíàéîìèâñÿ ç òèì,
ÿê òðèâàþòü ðîáîòè íà îäíîìó
³ç íàéïåðåâàíòàæåí³øèõ îá’ºê-
ò³â ó ñòîëèö³.

“Åñòàêàäà íà Ìîñêîâñüê³é
ïëîù³ — äîâîë³ ñêëàäíà ³íæå-
íåðíà ñïîðóäà, ÿêà ñòàíå ÷àñ-
òèíîþ äâîð³âíåâî¿ òðàíñïîðò-
íî¿ ðîçâ’ÿçêè. Ïîïðè åêîíîì³÷-
í³ òðóäíîù³ Êè¿â ïðîäîâæóº
çâîäèòè çàïëàíîâàí³ îá’ºêòè.
Âîäíî÷àñ ó öüîìó ðàéîí³ òðè-

âàº áóä³âíèöòâî íîâèõ ñòàíö³é
ìåòðîïîë³òåíó, ÿê³ ðîçâàíòà-
æàòü ïîíàä 210-òèñÿ÷íèé æèò-
ëîâèé ìàñèâ Òåðåìêè”,— çà-
óâàæèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ìåð äîäàâ, ùî âæå íàñòóï-
íîãî ðîêó áóä³âåëüíèêè ìàþòü
çäàòè â åêñïëóàòàö³þ ³ ðåêîí-
ñòðóéîâàíó Ìîñêîâñüêó ïëîùó,
³ òðè íîâ³ ñòàíö³¿ ï³äçåìêè.

Äî ê³íöÿ ãðóäíÿ îïîðè íà ä³-
ëÿíö³ ì³æ íåùîäàâíî çíåñåíîþ
áóä³âëåþ ÓÁÎÇ òà ïàðàëåëüíî
àâòîâîêçàëó íàêðèþòü 350 òîí-
íàìè ìåòàëó, ÿêèé äî Êèºâà
ïðèâîçÿòü ç ðîñ³éñüêîãî Êóðãà-
íà. Íèí³ íàä äðóãèì ð³âíåì äî-
ðîãè ïðàöþþòü äâ³ áðèãàäè —
áóä³âåëüíèêè ³ ìîíòàæíèêè.
Íåâäîâç³ äî íèõ ïðèºäíàþòüñÿ
çâàðþâàëüíèêè. Äâîð³âíåâà ìà-
ã³ñòðàëü çìîæå ïðîïóñêàòè äî
12 òèñÿ÷ àâòîìîá³ë³â çà ãîäèíó.

“ßê ³ ïëàíóâàëè, íèí³øíüî-
ãî ðîêó ìè îñâî¿ìî âñ³ ïåðåä-
áà÷åí³ íà 2008-é êîøòè ³ âæå
íàñòóïíîãî ðîêó çìîæåìî çà-
ê³í÷èòè ðîáîòè íà Ìîñêîâ-
ñüê³é ïëîù³,— çàïåâíèâ ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð êîìóíàëüíî¿
êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð” Ãå-
îðã³é Ãë³íñüêèé. — Ñòîñîâíî
ìåòðîïîë³òåíó, ÿêèé ïðîêëàäà-
þòü ïîðó÷, òî â íàñ ïðîáëåì ³ç
“ñóì³æíèêàìè” íå âèíèêàº”.
Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ áóä³-
âåëüíèêè âæå íàêðèëè äîðîæ-
íº ïîêðèòòÿ íàä “Äåì³¿â-
ñüêîþ”.

Ïàí Ãë³íñüêèé çàïåâíèâ, ùî
Ìîñêîâñüêà ïëîùà ïîñòóïîâî
ðîçâàíòàæóºòüñÿ, òîæ âåëè÷åç-
í³ çàòîðè, ÿê³ áóëè òóò ðàí³øå,
çíèêíóòü. ßêùî âñå éòèìå çà
ãðàô³êîì, íàñàìïåðåä öå ñòî-
ñóºòüñÿ ô³íàíñóâàííÿ, òî âæå

âë³òêó åñòàêàäà íà Ìîñêîâñüê³é
ïëîù³ çàïðàöþº. ²ç çàãàëüíî¿
âàðòîñò³ êîøòîðèñó â 329 ìëí
ãðí íà ðåêîíñòðóêö³þ Ìîñêîâ-
ñüêî¿ ïëîù³ âæå îñâîºíî ìàé-
æå 200 ìëí ãðí.

“Íà ñüîãîäí³ ðîáîòè âèêîíà-
íî íà 70 â³äñîòê³â,— ïî³íôîð-
ìóâàâ ïàí Ãë³íñüêèé.— Ïðî-
êëàäåíî âñ³ ñàíòåõí³÷í³ ìåðåæ³,
âñòàíîâëåíî 95 â³äñîòê³â îïîð
åñòàêàäè, çàê³í÷åíî ï³äçåìíèé
ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä ÷åðåç ïðîñ-
ïåêò Íàóêè, îçäîáëåíî ï³äçåì-
íèé ïåðåõ³ä ÷åðåç ×åðâîíîçî-
ðÿíèé ïðîñïåêò òà ïîáóäîâàíî
ï³øîõ³äíèé ì³ñò”.

Çà ñëîâàìè Ãåîðã³ÿ Ãë³íñüêî-
ãî, íàðàç³ âñòàíîâëþþòü ë³ôòè
äëÿ ëþäåé ç îáìåæåíèìè ô³-
çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. Ùî-
äíÿ íà îá’ºêò³ ó òðè çì³íè ïðà-
öþþòü ïîíàä 100 ðîá³òíèê³â

Íîâà ðîçâ’ÿçêà ãîòîâà íà 70 â³äñîòê³â

ÊÌÄÀ ìîæå 
ïðèñêîðèòè 
çäà÷ó æèòëà â ì³ñò³

За інчення.
Почато на 1-й стор.

“Òå, ùî òðàïèëîñÿ, — ñïðàâæíÿ õîëîä-
íà â³éíà, ÿêà ìîæå ïåðåðîñòè ó â³éíó ãî-
ëîäíó. Öå âèíÿòêîâî ïîë³òè÷íà â³éíà ç ìå-
òîþ ïîìñòèòèñÿ çà äâ³÷³ ïðîãðàí³ âèáîðè
ó Êèºâ³”, — çàÿâèâ ó÷îðà ñåêðåòàð Êè¿â-
ðàäè Îëåñü Äîâãèé. “Þë³ÿ Òèìîøåíêî,
ÿêà áàëîòóâàëàñÿ äî Êè¿âðàäè, ³ äîñ³ íå ìî-
æå âèáà÷èòè êèÿíàì ïîðàçêè ñâîº¿ ïîë³òè÷-
íî¿ ñèëè. Íàòîì³ñòü ïðåì’ºðêà ç ëåãê³ñòþ
çàáóëà ïðî ñâî¿ îá³öÿíêè,— äîäàº ñï³âãî-
ëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî Àëëà Øëàïàê. “Éøëîñÿ ïðî òå, ùî â
Óêðà¿í³ äëÿ íàñåëåííÿ äîñòàòíüî ãàçó âëàñ-
íîãî âèäîáóòêó ³ â³í áóäå çà ïðèéíÿòíîþ
ö³íîþ? Òî äå æ öåé ãàç äëÿ ëþäåé? ×è öå
ïðîñòî çâè÷íèé ïîïóë³çì?” — ðèòîðè÷íî
ïîÿñíþº âîíà. Çà ñëîâàìè ïàí³ Øëàïàê,
÷åðåç íåïðîôåñ³îíàë³çì óðÿäó ùå é äîñ³
íåâ³äîìî, çà ÿêîþ ö³íîþ êóïóâàòèìóòü
óêðà¿íö³ ãàç íàñòóïíîãî ðîêó.

ßê ñòàëî â³äîìî, çà íèí³øí³ìè òàðèôà-
ìè êèÿíè â÷àñíî ñïëà÷óþòü çà ñïîæèò³ êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè. Ð³âåíü ðîçðàõóíê³â ñòà-
íîâèòü 102 %. Âîäíî÷àñ ó “Íàôòîãàç³ Óêðà-

¿íè” êàæóòü ïðî áîðã “Êè¿âåíåðãî” çà ïà-
ëèâî ó 380 ìëí ãðí. Îäíàê âèíè êèÿí ó
öüîìó íåìàº. Áîðãè âèíèêàþòü ÷åðåç çáèò-
êîâ³ òàðèôè, ÿê³ ÿêðàç ñâîãî ÷àñó âñòàíî-
âèëè íå áåç ïîïóë³çìó ÁÞÒó. Ì³ñüêà âëà-
äà ïåð³îäè÷íî çìóøåíà âèïëà÷óâàòè åíåð-
ãîâèðîáíèêàì êîëîñàëüí³ êîìïåíñàö³¿ çà
ð³çíèöþ ó òàðèôàõ. Íåçíà÷íà çàòðèìêà —
íå ï³äñòàâà, ùîá êèÿíè ìåðçëè.

Òàêîãî âèñíîâêó ä³éøëè çîêðåìà ³ ïðåä-
ñòàâíèêè Ôåì³äè. Îäðàçó æ ó ï’ÿòíèöþ
Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Êèºâà çàáîðîíèâ “Ãà-
çó Óêðà¿íè” ³ “Óêðòðàíñãàçó”, à òàêîæ êîì-
ïàí³ÿì “Êè¿âîáëãàç” ³ “Êè¿âãàç” îáìåæó-
âàòè ãàçîïîñòà÷àííÿ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³-
çàö³é, ÿê³ âèðîáëÿþòü òåïëî äëÿ íàñåëåí-
íÿ Êèºâà.

Çàãàëîì íà ñüîãîäí³ çàáîðãîâàí³ñòü òåï-
ëîâèðîáíèê³â óñ³º¿ êðà¿íè çà áëàêèòíå ïà-
ëèâî ñÿãàº ìàéæå ï³âòîðà ì³ëüÿðäà ãðè-
âåíü. Áîðãè ìàþòü 90 â³äñîòê³â åíåðãîï³ä-
ïðèºìñòâ. Ïîíàä 12 ìëí âèíí³ ó Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêó. Ó Çàïîð³ææ³ çàáîðãóâàëè 86
ìëí. Äîíå÷÷àíè æ ìàþòü ïîãàñèòè 149,6
ìëí ãðí. Ïðîòå îáìåæåííÿ ãàçîïîñòà÷àí-
íÿ òàì ïîêè ùî ñèìâîë³÷í³. Áîë³ñí³øà ñè-

òóàö³ÿ ñòàëàñÿ 11—12 ãðóäíÿ ó Ëüâîâ³, äå
÷åðåç ïðèïèíåííÿ ïîäà÷³ ãàçó áåç òåïëà çà-
ëèøèâñÿ ö³ëèé ðàéîí. Ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëüâîâà Àíäð³é Ñàäîâèé íàçâàâ òàê³ ä³¿
“Ëüâ³âãàçó” íåçàêîííèìè. Ñüîãîäí³ ôàê-
òîì â³äêëþ÷åííÿ òåïëà çàéìàþòüñÿ ïðàâî-
îõîðîíí³ îðãàíè. Òèì ÷àñîì, ïîïðè òàê³
òåíäåíö³¿, íàéá³ëüøèé óäàð “Ãàç Óêðà¿íè”
çðîáèâ ïî ñòîëèö³.

Ì³ñüêà âëàäà ðîçö³íþº öå ÿê ïðîâîêàö³þ
³ ñïðîáó çàøêîäèòè ³ì³äæó ìåðà Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî, áî ñàìå éîãî, íå çâàæàþ÷è
í³ íà ÿê³ äèñêðåäèòàö³¿, íàéá³ëüøå ï³äòðè-
ìóþòü êèÿíè. Ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ðîçêóñè-
ëè ïîïóë³çì ÁÞÒó ³ íå çáèðàþòüñÿ çàáóâà-
òè: “õîëîäíèé óðîê” íå ìèíóâ ìàðíî. “Ï³ä
÷àñ ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿, êîëè Þëüêà íå
ñèä³ëà â Êàáì³í³, à íà Ìàéäàí³, ÿ íîñèëà
òóäè ãàðÿ÷èé ÷àé, àáè ëþäè ìîãëè ç³ãð³òè-
ñÿ. À ñüîãîäí³ ÷åðåç ³íòðèãàíñòâî óðÿäó ÿ
ñèä³ëà ó õîëîäí³é îñåë³. Îöå òàêà äÿêà, ÿê
ïëþâîê ó äóøó! Òàêå íå ïðîáà÷àþòü!”,—
çàïåâíèëà 63-ð³÷íà ó÷àñíèöÿ ó÷îðàøíüîãî
ï³êåòó Ñâ³òëàíà ßðåì÷óê.

І ор СВАЧІЙ,
“Хрещати ”

Êèÿíè âèãðàëè 
“õîëîäíó â³éíó”
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“Ìè éøëè äî öüîãî òðè ðîêè.
Íà æàëü, ïîñò³éí³ âèáîðè, íàâ’ÿ-
çàí³ ìåí³ Þë³ºþ Òèìîøåíêî, ïî-
çáàâëÿëè ìåíå ìîæëèâîñò³ ðåàãó-
âàòè íà òàê³ ðå÷³. Ïåðåêîíàíèé,
ùî â ò³íüîâ³é ñôåð³ íèí³ ïåðåáó-
âàº ïðèáëèçíî 25 ìëðä ãðí. À öå
ùå îäèí áþäæåò Êèºâà”,— çà-
ÿâèâ ó÷îðà ñòîëè÷íèé ìåð Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé. Â³í ïðîâ³â íà-
ðàäó ç êåð³âíèêàìè êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà. Ñòîëè÷íèé
ãðàäîíà÷àëüíèê ïîâ³äîìèâ, ùî
íàëàøòîâàíèé ð³øó÷å.

“Íå ñåêðåò, ùî ñüîãîäí³ á³ëü-
ø³ñòü ï³äïðèºìñòâ ó ì³ñò³ çáèòêî-
â³ ³ ô³íàíñóþòüñÿ âèíÿòêîâî ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó,— ïîâ³äîìèâ
ìåð. — À â³í, ÿê â³äîìî, íå áåç-

ðîçì³ðíèé. Ùîäî ïðîáëåì ç åêî-
íîì³÷íîþ êðèçîþ: ìè íå äîîò-
ðèìàëè 3 ì³ëüÿðäè äîëàð³â ³ òî-
ìó äåÿê³ ïðîãðàìè ïðèçóïèíÿ-
þòü. Ùîäî âèïëàò çàðîá³òíî¿
ïëàòè: íà äåÿêèõ ï³äïðèºìñòâàõ
âïåðøå çà âñþ ³ñòîð³þ ì³ñòà ïðà-
ö³âíèêàì íå âèïëà÷óþòü ñâîº÷àñ-
íî ãðîø³. Òîìó ÿê ìåð Êèºâà ÿ
ñòóðáîâàíèé òàêèì ÿâèùåì ³ âè-
ìàãàþ éîãî íåãàéíî çóïèíèòè”.

Íà äóìêó ñòîëè÷íîãî ãðàäîíà-
÷àëüíèêà, ³ñíóº ÷èìàëî êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ âçàãàë³

íå ïîòð³áí³. Ïîïðè öå, äåÿê³ íàâ-
ïàêè ñòâîðþâàòèìóòü. “ß íå çáè-
ðàþñÿ çâ³ëüíÿòè æîäíó ëþäèíó,
àäæå ó âàñ º äîñâ³ä,— çâåðíóâñÿ
äî ïðèñóòí³õ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé. — Âñ³ ïåðåéäóòü íà íîâ³ ï³ä-
ïðèºìñòâà, çàëèøàòüñÿ ç ðîáîòîþ
³ ç³ ùå á³ëüøîþ çàðïëàòíåþ”.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðåäñòà-
âèâ ïðèñóòí³ì ñâîãî ñèíà Ñòåïà-
íà ×åðíîâåöüêîãî, ÿêèé â³äó÷î-
ðà ïî÷àâ ïðàöþâàòè ðàäíèêîì
ìåðà òà êîîðäèíóâàòèìå ïèòàííÿ
òåíäåð³â.

Îêðåìî ìåð çóïèíèâñÿ íà êî-
ðóïö³éí³é òåì³. “Éäåòüñÿ ïðî äå-
ñÿòêè ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü, øàõðàé-
ñüê³ òåíäåðè, ÿê³ ìàþòü ì³ñöå àáî
ç íåçíàííÿ àáî ÷åðåç çìîâó”,—
çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Äíÿìè â³í çáèðàºòüñÿ ñòâîðèòè
òåíäåðíèé êîì³òåò ç³ ñâî¿õ
çàñòóïíèê³â, êóäè íàäõîäèòèìå
³íôîðìàö³ÿ. 

Äî òàêèõ êðîê³â ìåð çìóùåíèé
âäàòèñÿ, îñê³ëüêè íå âèêîíóþòü
éîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî òåí-
äåð³â. 

Ñëîâà ìåðà ï³äòâåðäèâ ³ íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîí-
òðîëþ ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ.  Çà
éîãî ñëîâàìè, çà 11 ì³ñÿö³â âäà-
ëîñÿ âèÿâèòè ìàéæå 140 ï³äïðè-
ºìñòâ, ÿê³ “ïî-òèõîìó” ïðîâåëè
ïîíàä 150 òîðã³â. Çà ñêîºííÿ òà-
êîãî âæå ïîðóøèëè 4 êàðí³
ñïðàâè òà âèÿâèëè çëîâæèâàíü
íà 224 ìëí ãðí. Çàãàëîì ó
ÊÌÄÀ ó 2008 ðîö³ ïðîâåëè òåí-
äåð³â íà ñóìó 3-4 ì³ëüÿðäè ãðè-
âåíü

Â²Ë-³íô³êîâàí³ ìàìè çìîæóòü 
íàðîäæóâàòè çäîðîâèõ íåìîâëÿò
Ñòâîðåííÿ ïîòð³áíèõ óìîâ îá³éøëîñÿ ìàéæå ó ì³ëüéîí ãðèâåíü
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Оновлене а шерсь е ін-
фе ційне відділення для
ВІЛ-інфі ованих мам за-
працювало вчора Київ-
сь ом місь ом центрі
репрод тивної та пери-
натальної медицини. Йо о
від рили заст пниця мера
Ірена Кільчиць а та
засновниця фонд "Анти-
снід" Олена Франч .
Всьо о на ремонт палат
та санітарних бло ів б ло
направлено майже
920 тис. рн.

Çà 6 ðîê³â â Óêðà¿í³ ê³ëüê³ñòü
Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ä³òåé çìåíøè-
ëàñÿ ó ÷îòèðè ðàçè. Çíèçèòè ðè-
çèê ïåðåäà÷³ â³ðóñó â³ä ìàòåð³ äî
äèòèíè âäàëîñÿ çàâäÿêè ïðîâå-
äåííþ ë³êóâàííÿ Â²Ë-ïîçèòèâ-
íèõ âàã³òíèõ. Äîòðèìóþ÷èñü äå-
ÿêèõ ïðàâèë, âîíè ìîæóòü ó á³ëü-
øîñò³ âèïàäê³â íàðîäèòè çäîðî-
âå íåìîâëÿ.  Ùîá ¿õ çàáåçïå÷è-
òè, ó ñòîëèö³ ïðîâåëè ìàñøòàá-
íó ðåêîíñòðóêö³þ àêóøåðñüêîãî
³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ äëÿ Â²Ë-
ïîçèòèâíèõ ìàì ó ì³ñüêîìó öåí-
òð³ ðåïðîäóêòèâíî¿ òà ïåðèíà-
òàëüíî¿ ìåäèöèíè.

Ó÷îðà îíîâëåíå â³ää³ëåííÿ
ïðåäñòàâèëè çàñíîâíèöÿ ôîíäó
“Àíòèñí³ä” Îëåíà Ôðàí÷óê òà
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Òàì
â³äðåìîíòóâàëè ÷îòèðè ïàëàòè

äëÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ (ïàðòíåð-
ñüêèõ) ïîëîã³â, ÷îòèðè ïàëàòè
äî- ³ ï³ñëÿïîëîãîâîãî ïåðåáó-
âàííÿ, äåâ’ÿòü ñàí³òàðíèõ áëî-
ê³â ³ êîðèäîð — çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 535 êâ. ì. Ðåêîíñòðóêö³ÿ

ñòàëà ìîæëèâîþ çàâäÿêè êîø-
òàì, ç³áðàíèì ôîíäîì “Àíòè-
ñí³ä”. Âñüîãî íà ö³ ðîáîòè ï³-
øëî ìàéæå 920 òèñ. ãðí. “Ìè
âïåâíåí³: ÷èì êðàù³ óìîâè, â
ÿêèõ ç’ÿâëÿºòüñÿ íåìîâëÿ íà

ñâ³ò, òèì âèùå éìîâ³ðí³ñòü òî-
ãî, ùî âîíî íàðîäèòüñÿ çäîðî-
âèì”,— íàãîëîñèëà ïàí³ Ôðàí-
÷óê. Òàêîæ âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî
â íîâèõ ïàëàòàõ ìàìà ìîæå ïå-
ðåáóâàòè ðàçîì ³ç íîâîíàðîäæå-
íèì ³ç ïåðøèõ ãîäèí éîãî æèò-
òÿ. Öå, ñâîºþ ÷åðãîþ, çá³ëüøóº
éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî ìàëþê íå
çàëèøèòüñÿ áåç ìàòåðèíñüêî¿
îï³êè.

“Ìè ïðèä³ëÿºìî áàãàòî óâàãè
â ïåðøó ÷åðãó ïðîáëåìíèì ìå-
äè÷íèì çàêëàäàì”,— äîäàëà ïà-
í³ Ê³ëü÷èöüêà. Íàãàäàºìî, Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ðåïðîäóê-
òèâíî¿ òà ïåðèíàòàëüíî¿ ìåäèöè-
íè ì³ñüêà âëàäà ñòâîðèëà íà áà-
ç³ ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 4. Êð³ì
òîãî, ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áóëî âè-
ä³ëåíî 4 ìëí ãðí íà ðåìîíò ³í-
øèõ ïðèì³ùåíü òà çàâåçåíî íîâå
îáëàäíàííÿ. 

“Çàâäÿêè òîìó, ùî öåíòð â³ä-
ðåìîíòóâàëè, áåçïåðå÷íî, ïîë³ï-
øèëàñÿ ÿê³ñòü ë³êóâàííÿ íàøèõ
ïàö³ºíòîê, ÿê³ çàâæäè ïîòðåáó-
þòü îñîáëèâî¿ ë³êàðñüêî¿ óâà-
ãè”,— ï³äñóìóâàâ äèðåêòîð öåí-
òðó Â’ÿ÷åñëàâ Êàì³íñüêèé. Íà-
ñòóïíèì êðîêîì áóäå âäîñêîíà-
ëåííÿ ä³àãíîñòèêè ä³òåé, íàðî-
äæåíèõ Â²Ë-³íô³êîâàíèìè æ³í-
êàìè. Çàâäÿêè öüîìó âèçíà÷èòè
ñòàòóñ íåìîâëÿòè âäàñòüñÿ âæå
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ. Íàðàç³ äëÿ
çä³éñíåííÿ òàêî¿ ïðîöåäóðè äî-
âîäèòüñÿ ÷åêàòè 18 ì³ñÿö³â

У відремонтованих палатах столично о а шерсь о о інфе ційно о відділення для ВІЛ-інфі ованих мам породіллям
дозволять проводити перші одини з малю ом після народження

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ñòåïàí ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ: “Ìè ïðèìóñèìî êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà 
çàîùàäæóâàòè êîøòè äëÿ áþäæåòó”

Ìåð âèâåäå ç ò³í³ 
ùå îäèí ñòîëè÷íèé áþäæåò
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в мерії столичний
олова Леонід Черновець-
ий провів нарад з ерів-
ни ами підприємств, ста-
нов та ор анізацій ом -
нальної власності столиці.
Йшлося про посилення
вн трішньо о фінансово о
онтролю та дотримання
вимо розпорядженнь
КМДА. За словами мера,
нарада стала продовжен-
ням теми боротьби з о-
р пцією на ом нальних
підприємствах міста.

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À

— З чо о почнете робот на но-
вій посаді?
— Я б д ратором Головно о
правління вн трішньо о фінансово о
онтролю і а дит , я е підпоряд ова-
не місь ом олові. Головне завдан-
ня — це онтроль за всіма тендерами.
Адже лише мин ло о ро в столиці
відб лося понад 4 тисячі тендерів,
приблизно на 4,5 млн рн. Усьо о ж
підписано три розпорядження мера,
я і, на жаль, сьо одні вза алі не ви о-
н ють ом нальні підприємства. Том
моїм завданням є прим сити їх ви о-
н вати ці розпорядження, я і є для них
за оном. Та им чином вдасться за-
ощадити ошти для бюджет , с оро-
тити витрати і збільшити приб т и.
Тобто, омерційний підхід до справи.

— Я им чином прим ш ватиме-
те підприємства ви он вати роз-
порядження?
— Все д же просто. Б демо теле-

фон вати, розмовляти, відправляти
листи. А я що це не допоможе, то за-
стосов ватимемо жорст і заходи. На-
віть звільнення. Але пере онаний, що
підприємства мають ви он вати все
це самі, адже це їхні посадові обо-
в’яз и. Розпорядження мера повин-
ні ви он вати, я і за они, постанови
Кабмін .

— С іль и оштів від проведен-
ня тендерів попередньо план -
ється с ер вати до місь о о бю-
джет ?
— Не мож с азати точно. Але іс-

н є статисти а за мин лий рі . Тоді
відб лося іль а тисяч тендерів.
Впевнений, що є проблеми. Йдеться
про сотні мільйонів ривень, я і пі-
д ть на ористь иян.

— Чи відома наразі цифра,
с іль и столичних підприємств
серед тих, хто пор ш вав мови
проведення тендерів?
— Ми знаємо та і підприємства.

Вже пор ш валося питання щодо од-
но о з них — ДКП “Плесо”. У Голов-
ном правлінні вн трішньо о фінан-
сово о онтролю та а дит вже ви-
значено 140—150 та их пор шни ів.
Хоча точніше б ло б с азати не по-
р шни ів, а тих, хто не ви он є роз-
порядження мера.
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Ñòåïàí ×åðíîâåöüêèé ïîêëàäå êðàé ìàõ³íàö³ÿì ç òåíäåðàìè ó ñòîëèö³
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Íåäèòÿ÷³ ãîéäàëêè äëÿ äîðîñëèõ
Çà êàâîþ Äìèòðà Äæàíã³ðîâà åêñïåðòè íå ïðèõîâóþòü ïðàâäè
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
"Õðåùàòèê"

Протя ом тижня в про ра-
мі "Вечірня ава з Дмит-
ром Джан іровим", що
транслюють на ТРК "Ки-
їв", е сперти, політоло и,
соціоло и, політи и і чи-
новни и не змо ли ни -
н ти острих запитань.
Головними традиційно
стали політи а й е ономі-
а.

Ïàðàä ö³êàâèõ ñï³âðîçìîâíèê³â
ïðîãðàìè "Âå÷³ðíÿ êàâà ç Äìèò-
ðîì Äæàíã³ðîâèì" ìèíóëîãî òèæ-
íÿ ðîçïî÷àâ ïîë³òèê Àíàòîë³é
Ìàòâ³ºíêî, íàðîäíèé äåïóòàò
Óêðà¿íè, ÷ëåí ïàðëàìåíòñüêîãî
êîì³òåòó ç ïèòàíü äåðæàâíîãî áó-
ä³âíèöòâà òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ. Â³í ðîçïîâ³â, ùî â äåð-
æàâ³ íåìàº äåöåíòðàë³çîâàíî¿
âëàäè ³ ê³ëüêà ñîòåíü ÷èíîâíèê³â
"ì³ñöåâèõ óðÿä³â" ³ç 15,5 òèñÿ÷³
ñ³ëüñüêèõ ñåëèùíèõ ³ ì³ñüêèõ ðàä
ëèøå ÷åêàþòü íà ðåàëüíó âëàäó
íà ì³ñöÿõ, àëå íàñïðàâä³ ¿¿ íå ìà-
þòü. Êîìóíàëüíà ³ äåðæàâíà
âëàñí³ñòü, çîêðåìà ³ íà çåìëþ òà
ìàéíî, íàñïðàâä³ íå ðîçä³ëåí³,
òîìó ì³ñöåâ³ ãðîìàäè íå ìîæóòü
åôåêòèâíî âèêîíóâàòè ñâî¿ ôóíê-
ö³¿. Òà íàéðåçîíàíñí³ø³ ñëîâà ïî-
ë³òèêà áóëè â éîãî ïðîïîçèö³¿ çà-
ïðîâàäèòè ïîäàòîê íà ìàéíî —
íà ñïîðóäè ³ áóä³âë³. Íàðÿä ÷è öÿ
³äåÿ äàñòü ñïîê³éíî çàñíóòè íàé-
â³äîì³øèì êè¿âñüêèì çàáóäîâíè-
êàì.

Íàñòóïíèé ã³ñòü ñòóä³¿ — Êîñ-
òÿíòèí Áîíäàðåíêî, äèðåêòîð
Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ïðîáëåì
óïðàâë³ííÿ ³ìåí³ Ãîðøåí³íà íà-
ãîëîñèâ, ùî êîìá³íàö³ÿ ç³ çì³íîþ
ãîëîâè ïàðëàìåíòó íå âèâîäèòü

êðà¿íó ç êðèçè, ëèøå äàº ìîæëè-
â³ñòü ÿêèìîñü ÷èíîì âíåñòè íà
ðîçãëÿä äî ïàðëàìåíòó áþäæåò
Óêðà¿íè, ðîçãëÿíóòè äåÿê³ àíòè-
êðèçîâ³ çàêîíè. Çà ñëîâàìè ïîë³-
òîëîãà, ñòð³ìêî çðîñòàº ê³ëüê³ñòü
ëþäåé, ÿê³ â ïàí³ö³ çàìèñëþþòü-
ñÿ, ÷è íå êóïóâàòè ¿ì ñ³ëü ³ ñ³ð-
íèêè, ÿê ïåðåä â³éíîþ. Äìèòðî
Äæàíã³ðîâ, ñâîºþ ÷åðãîþ, ðîç-
ñòàâèâ äåë³êàòíî êðàïêè íàä "³",
áî â÷àñíî âèñëîâèâ ïðèïóùåí-
íÿ, ùî éäåòüñÿ ïðî ñó÷àñíèõ
óêðà¿íö³â, êîòð³ ùîíàéìåíøå
òðè÷³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â
ìóñèëè çì³íþâàòè çâè÷íèé ñïî-
ñ³á æèòòÿ ³, â³äïîâ³äíî, ³ºðàðõ³þ
æèòòºâèõ ö³ííîñòåé.

ªâãåí Êîïàòüêî, ñîö³îëîã
êîìïàí³¿ ñîö³îëîã³÷íî¿ êîìïàí³¿
R&B Group, ÿêèé çàâ³òàâ íà êà-
âó íàñòóïíîãî äíÿ, ñëîâà ñâîãî
êîëåãè ïîë³òîëîãà íå ñïðîñòóâàâ.
Çã³äíî ç äàíèìè, îäåðæàíèìè
êîìïàí³ºþ ó ëèñòîïàä³, ð³âåíü

ñòðèâîæåíîñò³ ëþäåé äóæå âèñî-
êèé. Çà éîãî ñëîâàìè, ÿêùî ó
öåíòð³ Óêðà¿íè íàéá³ëüøå áîÿòü-
ñÿ çàíåïàäó ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, òî íà ñõîä³ ³ ï³âäí³ — çó-
ïèíêè âèðîáíèöòâ. Ö³êàâî, ùî
ïîçáóòèñÿ çâè÷íîãî ñïîñîáó
æèòòÿ áîÿòüñÿ ëèøå 10 â³äñîòê³â
îïèòàíèõ, ùî íàñïðàâä³ ö³ëêîì
íåáàãàòî.

Ìèõàéëî Êóõàð, åêîíîì³÷íèé
åêñïåðò, ãîëîâíèé ðåäàêòîð æóð-
íàëó "Ìûñëü", çàÿâèâ, ùî ïðîòÿ-
ãîì îñòàíí³õ 3—4 ðîê³â ðåñóðñîì
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿íè
áóëè ³íîçåìí³ çàïîçè÷åííÿ —
êðåäèòè, à íå ðåàëüíèé ñåêòîð
âèðîáíèöòâà. Çà éîãî ñëîâàìè,
äîñòàòíüî âèñîêî êîòèðóâàòè-
ìóòüñÿ íà ðèíêó àêö³¿ ³ àêòèâè
òàê çâàíèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ âè-
ðîáíèöòâ, íàïðèêëàä, çâ’ÿçêó ÷è
òðàíñïîðòó: "Óêðà¿íö³ íå â³äìîâ-
ëÿòüñÿ â³ä ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó çà
áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, õî÷à ðîçìîâ-

ëÿòèìóòü ìåíøå". Çà ñïîñòåðå-
æåííÿìè Ìèõàéëà Êóõàðà, íà ïî-
÷àòêó êðèçè âñ³ óêðà¿íö³ ìîãëè
îáì³íÿòè ñâî¿ âàëþòí³ çàîùàä-
æåííÿ çà êóðñîì 5,1 ãðí/$ "àæ äî
îñòàííüî¿ ïîäåðòî¿ áàíêíîòè, ³
óêðà¿íñüêà áàíê³âñüêà ñèñòåìà
çäàòíà áóëà â³äêóïèòè ö³ ãðîø³".
Àëå, íà æàëü, öüîãî íå ñòàëîñÿ.
Â ðåàëüíîìó æèòò³ ³ñíóº òàê çâà-
íà ãîéäàëêà: ñïåðøó çäàþòü 20
â³äñîòê³â çàîùàäæåíü, ïîò³ì ãîé-
äàëêà ïîâåðòàº ó çâîðîòí³é á³ê.
Î÷åâèäíî, ùî Íàöáàíêó íà ïî-
÷àòêó êðèçè íå âàðòî áóëî
îñòåð³ãàòèñÿ áóäü-ÿêîãî îáñÿãó
³íòåðâåíö³é, òîìó ùî âîíè ïî-
âåðíóëèñÿ á äî íüîãî. Àëå áóëî
äîïóùåíî ïîäâ³éíî¿ ïîìèëêè, áî
Íàöáàíê ðîçäàâàâ ãðîø³ ç äâîõ
ðóê: îäíî÷àñíî ðîçäàâàâ ñòàá³ë³-
çàö³éí³ êðåäèòè â ãðèâí³ é çä³éñ-
íþâàâ âàëþòí³ ³íòåðâåíö³¿. Ñòà-
á³ë³çàö³éí³ êðåäèòè â ãðèâí³ ï³-
øëè íà âèêóï âàëþòè

Êè¿â, áëîêàäà, ïî÷àòîê...
Ñï³ëêóâàííÿ â ïðÿìîìó åô³ð³ ïðèçâåëî äî ïåðåìîãè êèÿí ó áîðîòüá³ çà òåïëî
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
"Õðåùàòèê"

Лейтмотивом останньої передачі
"Час мера" стало від лючення
тепла й арячої води столиці.
Київсь ий місь ий олова ви о-
ристав спіл вання з иянами на
їхню ористь, прим сивши від-
ст пити виборчих реваншистів із
ряд .

Надзвичайна сит ація:
мер відповів на за иди
прем’єра

Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ, ÷îìó çìåí-
øèëîñÿ ïîñòà÷àííÿ òåïëà êèÿíàì, Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ðîçïîâ³â ó ïðÿìîìó åô³ð³
ÒÐÊ "Êè¿â", ùî ãàçîïîñòà÷àëüíèêè íåçà-
êîííî çìåíøèëè ïîäà÷ó ãàçó äî êîòåëåíü.

"Êèÿíè äóæå àêóðàòíî ñïëà÷óþòü çà ãàç,
³ æîäíèõ ïðè÷èí äëÿ â³äêëþ÷åííÿ ãàçó íå
áóëî. Ïåðåä³ ìíîþ ëåæèòü ð³øåííÿ Ãîñ-
ïîäàðñüêîãî ñóäó Êèºâà (ïðî íåäîïóñòè-
ì³ñòü â³äêëþ÷åííÿ). Éîãî âèíåñëè ñóâîðî
ó â³äïîâ³äíîñò³ ç çàêîíîì, âîíî ïðîãîëî-
øåíî ³ìåíåì äåðæàâè Óêðà¿íà. Öå äóæå
âàæëèâî â³äçíà÷èòè, áî íåâèêîíàííÿ öüî-
ãî ð³øåííÿ îçíà÷àº, ùî äåðæàâà Óêðà¿íà
íà ìàïàõ ñâ³òó òàê ³ íå ç’ÿâèëàñÿ. Ïðîòå,
äóìàþ, íå âñå âòðà÷åíî. Íèí³ ìè òàì óæå
ñòî¿ìî ç ì³ë³ö³ºþ, ñóäîâèìè âèêîíàâöÿ-
ìè. Çà íåâèêîíàííÿ ð³øåíü ñóäó ïåðåäáà-
÷åíî æîðñòê³ çàõîäè ïîêàðàííÿ êðèì³íàëü-
íî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó. Ñïîä³âàþñÿ, ùî
í³õòî ç òèõ, ùî ìàþòü ïîâíîâàæåííÿ
"Íàôòîãàçó", íà õî÷å îïèíèòèñÿ ó â’ÿçíè-
ö³",— ðîçïîâ³â ìåð.

Â³í íàãîëîñèâ, ùî â³äêëþ÷åííÿ ãàçó —
öå ïîë³òè÷íå ð³øåííÿ. Âîíî ñïðè÷èíåíå
òèì, ùî âèáîðè ìåðà ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
ïðàãíå áà÷èòè â ïîñò³éíîìó ðåæèì³. "Íå
çíàþ, ÷è âîíà ì³òèòü íà ìîº ì³ñöå, áî ç³
ñêðèïîì éäóòü ñïðàâè ç êîàë³ö³ºþ, ÷è âî-
íà ïðàãíå ïîñòàâèòè íà öå ì³ñöå ïàíà Òóð-
÷èíîâà? Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³, äóìàþ, öå áó-
äå ÷åðãîâà íåâäàëà ñïðîáà. Ãàç ³ òåïëî ó
ïîìåøêàííÿõ áóäóòü",— çàïåâíèâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. "Ñüîãîäí³ Þë³ÿ Âîëîäè-
ìèð³âíà âèñòóïèëà ç ãí³âíîþ çàÿâîþ, ùî
ÿ ïîãàíèé ³ ùî ãðîø³ êèÿí âèò³êàþòü ³ç
áþäæåòó â íåâ³äîìîìó íàïðÿìêó. Õî÷ó â³ä-
ïîâ³äàëüíî çàÿâèòè, ùî íà ìåíå öå í³ÿê
íå ñõîæå, ÿ ºäèíèé â Óêðà¿í³ äåêëàðóþ âñ³
ñâî¿ äîõîäè. Ìàëî òîãî, ÷àñòèíó êîøò³â,
ÿê³ ÿ îäåðæàâ â³ä ìèíóëîð³÷íî¿ ñâîº¿ ä³-
ÿëüíîñò³, äíÿìè ñïëà÷ó çà ñîö³àëüíó äîïî-
ìîãó âñ³ì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº. Öå 500 òèñÿ÷

êèÿí — ïåðåâàæíî áàáóñ³, ä³äóñ³, êîòðèõ
ÿ ùèðî ëþáëþ. Äî Íîâîãî ðîêó âè îòðè-
ìàºòå ñâî¿ ãðîø³ â ïîâíîìó îáñÿç³ çà ðà-
õóíîê ìî¿õ ãðîøåé.

Кияни потерпають,
прем’єр тішиться

"Ùîäî çàÿâè Þë³¿ Âîëîäèìèð³âíè, ùî
âîíà ñàìà ïîòåðïàº áåç âîäè, á³äîëàøíà,
³ áåç ãàçó, ÿ ìóøó çàçíà÷èòè, ùî áóäèíîê,
â ÿêîìó âîíà æèâå, "ïîäàðóâàâ ¿é ¿¿ äðóã".
Â³í êîøòóº 20 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Âîäó äî
òàêèõ áóäèíê³â ïîñòà÷àþòü öåíòðàë³çîâà-
íî ç äæåðåë. Ïî-äðóãå, ñâåðäëîâèíà, ÿêà
ó Þë³¿ Âîëîäèìèð³âíè, ñÿãàº íà ãëèáèíó
ìàëî íå ê³ëîìåòð ï³ä çåìëþ. Âîíà âèíÿò-
êîâî ÷èñòà, êîøòóº ì³ëüéîí äîëàð³â ³ êà-
÷àº âîäó ëèøå äëÿ íå¿",— ðîçïîâ³â ó ï’ÿò-
íèöþ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ó ïðîãðàì³
"×àñ ìåðà".

"ß ñîá³ ì³ðêóþ: ìîæå, 500 òèñÿ÷àì êè-
ÿí ïîñòàâèòè êîëîíêè, ùîá âîíè íå çàëå-
æàëè â³ä Þë³¿ Âîëîäèìèð³âíè?" — ì³ðêó-
âàâ ó ï’ÿòíèöþ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ó
ïðÿìîìó åô³ð³.

У дитсад а б де раще
приміщення

Óâàãó êèÿí ïðèâåðíóëà çàÿâà Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ïðî òå, ùî ð³øåííÿ ïåðå-
äàòè íà áàëàíñ ì³ñòà ïðèì³ùåííÿ äèòñàä-
êà íà âóëèö³ Àñêîëüä³â ïðîâóëîê, ÿêå êî-
ëèñü áóëî ðåçèäåíö³ºþ ãåíåðàë-ãóáåðíàòî-
ðà, íå îçíà÷àº ïðèïèíåííÿ íàëåæíîãî ô³-
íàíñóâàííÿ äîøê³ëüíîãî çàêëàäó. Òàêó çà-
ÿâó ìåð çðîáèâ ó ï’ÿòíèöþ â ïåðåäà÷³ "×àñ
ìåðà". Çà ñëîâàìè ìåðà, "ëèøå Âîëîäèìèð
²ëë³÷ Ëåí³í ì³ã äîäóìàòèñÿ ïîñåëÿòè ä³òåé
ó ïàëàöè, ³ öå äóæå äîáðå", àëå êè¿âñüêèé
ãîëîâà ïðîïîíóº ùå ë³ïø³ óìîâè.

"Ñüîãîäí³ òåõíîëîã³ÿ äîçâîëÿº ç öåãëè ³
ìåòàëó ñòâîðþâàòè íàáàãàòî êðàù³ ïðèì³-
ùåííÿ, é ìè òàêå äàìî äëÿ âàøîãî äèò-
ñàäêà",— äîäàâ òàêîæ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé, â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ ãëÿäà÷³â
ïðî äîëþ äèòñàäêà íà Ïå÷åðñüêó.

Кияни подбають
про братів менших

Òàêîæ ó ïðîãðàì³ "×àñ ìåðà", ÿêó
òðàíñëþâàëè â ïðÿìîìó åô³ð³ òåëåêàíà-
ëó "Êè¿â", ìåð çàïèòàâ êèÿíêó, ÿêà ïî-
ñêàðæèëàñÿ íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü áåçïðè-
òóëüíèõ ñîáàê íà âóëèö³: "×è íàâàæèòå-
ñÿ âè òðèìàòè áåçïðèòóëüíó ñîáàêó â ñå-
áå âäîìà, ÿêùî ìè âàì äîïëà÷óâàòèìå-
ìî?" Â³í çàïåâíèâ, ùî ãîâîðèòü ñåðéîç-
íî: "Íà ñòîë³ ó ìåíå ëåæèòü ïðîåêò â³ä-
ïîâ³äíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî òàê³ äî-
ïëàòè êèÿíàì"

Мер Києва Леонід Черновець ий запевнив ородян, що місто не залишиться без тепла
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Ïàðëàìåíò çàáîðîíèâ áàíêàì 
ñàìîâ³ëüíî ï³äâèùóâàòè ñòàâêè
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої п’ятниці парламент за-
боронив бан ам підвищ вати в
односторонньом поряд став и
на редити. Втім, даний за оно-
прое т не поширюється на вже
ладені редитні до овори. На

д м часни ів рин , даний за-
онопрое т особливо на редит-
ний рино не вплине. А е сперти
в свою чер не ви лючають, що
Президент не підпише хвалений
Верховною Радою за он через
протистояння з новоствореною
оаліцією.

Â óõâàëåíîìó Âåðõîâíîþ Ðàäîþ çàêîíî-
ïðîåêò³ ¹ 3343 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í â äåÿê³
çàêîíîäàâ÷³ àêòè (ùîäî çàáîðîíè áàíêàì
çì³íþâàòè óìîâè äîãîâîð³â áàíê³âñüêîãî
âêëàäó òà êðåäèòíîãî äîãîâîðó â îäíîñòî-
ðîííüîìó ïîðÿäêó), íàðîäí³ äåïóòàòè çàáî-
ðîíèëè â³ò÷èçíÿíèì áàíêàì ñàìîâ³ëüíî çì³-
íþâàòè â³äñîòêîâ³ ñòàâêè ïðîòÿãîì óñüîãî
òåðì³íó ä³¿ óêëàäåíèõ äîãîâîð³â. “Áàíêàì çà-
áîðîíÿºòüñÿ â îäíîñòðîðîííüîìó ïîðÿäêó
çì³íþâàòè óìîâè óêëàäåíèõ ³ç êë³ºíòàìè äî-
ãîâîð³â, çîêðåìà çá³ëüøóâàòè ðîçì³ð â³äñîò-
êîâî¿ ñòàâêè ïî êðåäèòíèì äîãîâîðàì àáî
çìåíøóâàòè éîãî ïî äåïîçèòíèì äîãîâîðàì
(îêð³ì âêëàäó äî âèìîãè), çà âèíÿòêîì âè-
ïàäê³â, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì”,— çàçíà÷àº-
òüñÿ â óõâàëåíîìó ïàðëàìåíòàð³ÿìè çàêîíî-
ïðîåêò³. Óõâàë³ öüîãî çàêîíîïðîåêòó ïåðåäó-
âàëà ñòóðáîâàí³ñòü íàðäåï³â ìàñîâèì ï³äâè-
ùåííÿì ñòàâîê íà êðåäèòè. Äåïóòàòè âèð³-
øèëè çàõèñòèòè êë³ºíò³â áàíê³â, ÿê³, ÷àñîì
íå çíàþ÷è, ï³äïèñóþòü äîãîâîðè, â ÿêèõ çà-
êð³ïëåí³ íîðìè, ùî ïåðåäáà÷àþòü ï³äâèùåí-
íÿ â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó êðåäèòíèõ
ñòàâîê òà çíèæåííÿ äåïîçèòíèõ ñòàâîê. 

Óò³ì, íå ïîãîäæóþòüñÿ ç òàêîþ ³í³ö³àòè-
âîþ íàðäåï³â â Àñîö³àö³¿ óêðà¿íñüêèõ áàí-
ê³â (ÀÓÁ), äå ââàæàþòü, ùî óõâàëåííÿ öüî-
ãî çàêîíîïðîåêòó çíèçèòü ë³êâ³äí³ñòü áàíê³â
òà ùå á³ëüøå ïîã³ðøèòü ñèòóàö³þ â áàíê³â-
ñüêîìó ñåêòîð³. “Àñîö³àö³ÿ çâåðíóëàñÿ äî

êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü ô³íàíñ³â
òà áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îáãðóíòóâàííÿì
íåäîö³ëüíîñò³ óõâàëåííÿ çàêîíó”,— ïîâ³äî-
ìèëè “Õðåùàòèêó” â ÀÓÁ. Âò³ì, çâåðíåííÿ
ïðåäñòàâíèê³â áàíê³âñüêîãî ñåêòîðó íàðäå-
ïè íå âðàõóâàëè.

Çà äàíèìè ÀÓÁ, ÿêùî öåé çàêîí ï³äïè-
øå Ïðåçèäåíò ³ â³í íàáåðå ÷èííîñò³, áàíêè
ìîæóòü çàçíàòè çáèòê³â ³ç äîâãîñòðîêîâèõ
êðåäèò³â, îñê³ëüêè îíîâëåííÿ ðåñóðñíî¿ áà-

çè ç ï³äâèùåííÿì ¿¿ âàðòîñò³ â³äáóâàºòüñÿ â
ê³ëüêà ðàç³â øâèäøå, àí³æ îíîâëåííÿ êðå-
äèòíîãî ïîðòôåëÿ. Ïðè öüîìó çàáîðîíà íà
ïåðåãëÿä áàíêàìè êðåäèòíèõ ñòàâîê ñòàâèòü
ï³ä çàãðîçó ¿õíþ ïëàòîñïðîìîæí³ñòü, ïî-
ñêàðæèëèñÿ “Õðåùàòèêó” â ÀÓÁ³.

Â ñâîþ ÷åðãó áàíê³ðè ïðîïîíóþòü ïàðëà-
ìåíòàð³ÿì, çàì³ñòü çàáîðîíè ï³äâèùóâàòè
êðåäèòí³ ñòàâêè, äëÿ çàõèñòó ³íòåðåñ³â ïî-
çè÷àëüíèê³â çàïðîâàäèòè ìåõàí³çì êîìïåí-

ñàö³¿ ï³äâèùåíèõ ñòàâîê ³ç äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó.

Îäíàê öÿ ³äåÿ íå çíàéøëà ï³äòðèìêè ñå-
ðåä íàðîäíèõ äåïóòàò³â, ÿê³ íàðàç³ é òàê ñòóð-
áîâàí³ íåâèêîíàííÿì ñòàòåé áþäæåòó íà
2008 ð³ê òà óñêëàäíåííÿì âèêîíàííÿ áþ-
äæåòó-2009, ÿêèé íåâäîâç³ óðÿä ïîäàñòü íà
ðîçãëÿä äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Àäæå ñòàíîì íà
ëèñòîïàä êðåäèòíèé ïîðòôåëü óêðà¿íñüêèõ
áàíê³â ñòàíîâèâ ïðèáëèçíî 100 ìëðä ãðí.
Òîæ, ÿêùî ïåðåêëàñòè ï³äâèùåí³ 5 % íà
ãðèâíåâ³ êðåäèòè, áþäæåò ìîæå äîäàòêîâî
îáòÿæèòèñÿ îð³ºíòîâíî íà 5 ìëðä ãðí. 

Ç ³íøîãî æ áîêó, çà ñëîâàìè åêñïåðò³â,
óõâàëåíèé ïàðëàìåíòîì çàêîíîïðîåêò ñóïå-
ðå÷èòü ðàí³øå óõâàëåí³é ïîñòàíîâ³ ÍÁÓ, ÿêà
ðåêîìåíäóâàëà áàíêàì ïåðåãëÿäàòè ñòàâêè.
“Çàáîðîíÿòè àáî äîçâîëÿòè ï³äâèùóâàòè àáî
ïîíèæóâàòè ñòàâêè ïî êðåäèòàì òà äåïîçè-
òàì ìàº ðåãóëÿòîð áàíê³âñüêîãî ñåêòîðà —
Íàöáàíê, à íå ïàðëàìåíò, àäæå ì³æ óõâàëå-
íèì çàêîíîïðîåêòîì ùîäî çàáîðîíè ï³äâè-
ùóâàòè êðåäèòí³ ñòàâêè òà ïîñòàíîâîþ ÍÁÓ,
ÿêà ðåêîìåíäóâàëà áàíêàì ïåðåãëÿäàòè ð³-
âåíü ñòàâîê îäíîîñ³áíî, º þðèäè÷íà íåóçãî-
äæåí³ñòü òà ïðîòèð³÷÷ÿ”,— ï³äêðåñëèëà
“Õðåùàòèêó” åêñïåðò ²íñòèòóòó åêîíîì³÷íèõ
äîñë³äæåíü òà ïîë³òè÷íèõ êîíñóëüòàö³é Àë-
ëà Êîáèëÿíñüêà.

Ç íåþ ïîãîäæóþòüñÿ é åêñïåðòè Öåíòðó
³ìåí³ Ðàçóìêîâà, ÿê³ ââàæàþòü, ùî çà íè-
í³øíüîãî ïîë³òè÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ
Ïðåçèäåíòîì, ïàðëàìåíòñüêîþ êîàë³ö³ºþ
òà þðèäè÷íèìè íåóçãîäæåííÿìè â ÷èííèõ
íîðìàòèâíèõ àêòàõ íà çàêîíîïðîåêò
¹ 3343 Ïðåçèäåíò ìîæå íàêëàñòè âåòî.
Êð³ì òîãî, çà ñëîâàìè åêñïåðò³â, Ïðåçèäåíò
ìîæå çàéíÿòè ïîçèö³þ ïðåäñòàâíèê³â áàí-
ê³âñüêîãî ñåêòîðà, ÿê³ ïåðåêîíàþòü ãëàâó
äåðæàâè, ùî ÷åðåç óõâàëó öüîãî çàêîíó
áàíê³âñüêèé ñåêòîð ìîæå çíîâó îïèíèòè-
ñÿ â ñêðóòíîìó ñòàíîâèù³, à îêðåì³ áàíêè
ìîæóòü ñòàòè íåïëàòîñïðîìîæíèìè. Ó âè-
ïàäêó, ÿêùî Ïðåçèäåíò íàêëàäå âåòî, ï³ä
÷àñ ïîâòîðíîãî ðîçãëÿäó ïàðëàìåíòîì çà-
áîðîíè ï³äâèùóâàòè ñòàâêè çà öåé çàêîí
íàâðÿä÷è ïðîãîëîñóþòü 300 äåïóòàò³â ÷å-
ðåç ïîçèö³þ îêðåìèõ ÷ëåí³â ôðàêö³¿ ÍÓ-
ÍÑ òà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ïåðåêîíàí³ åêñïåð-
òè. Òàêèì ÷èíîì, äîëÿ çàêîíó ³ äîëÿ ïî-
çè÷àëüíèê³â íàðàç³ ùå íåâèçíà÷åíà

Бан іри бояться втратити надприб т и за рах но "плаваючих" редитних ставо

²í³ö³éîâàíèé Êàá³íåòîì Ì³í³ñ-
òð³â òà ïðèéíÿòèé 31 æîâòíÿ àí-
òèêðèçîâèé çàêîí ìîæå ïðèçâåñ-
òè äî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â â àã-
ðàðíîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè òà çó-
ìîâèòü ùå á³ëüøó êðèçó â ãàëó-
ç³, àí³æ íèí³. Òàêó äóìêó âèñëî-
âèëè “Õðåùàòèêó” ó÷îðà ïðåä-
ñòàâíèêè àãðàðíîãî ñåêòîðó,
ó÷àñíèêè ðèíêó òà îïîçèö³éí³ äå-
ïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

Çîêðåìà íàéá³ëüøó ñòóðáîâà-

í³ñòü ó â³ò÷èçíÿíèõ àãðàð³¿â âè-
êëèêàëî ñêàñóâàííÿ â ïóíêò³ 4.1
öüîãî çàêîíó ºäèíîãî ìåõàí³çìó
äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè âèðîáíèê³â
ìîëîêà — ï³ëüãè ç ÏÄÂ. ßêùî
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿòè ðîê³â
ïåðåðîáíèê ìîëîêà ïåðåäàâàâ îò-
ðèìàíèé ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ÏÄÂ
ó âèãëÿä³ ö³ëüîâî¿ äîòàö³¿ âèðîá-
íèêó, òî òåïåð â³í ìàº ñïëàòèòè
éîãî â áþäæåò. Ðîçì³ð äîòàö³¿ ñòà-
íîâèâ ïðèáëèçíî 17 % ö³íè çàêó-

ï³âë³, ùî äàâàëî çìîãó çâ³ëüíèòè
â³ä ñïëàòè ÏÄÂ ìàéæå 2 ì³ëüéî-
íè ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, ÿê³
âèðîáëÿþòü 70 % ìîëîêà. Ïîäàò-
êîâèé òÿãàð á³ëüøå, ÿê 1 ìëðä
ãðí, çà ñëîâàìè åêñïåðò³â, áóäå
ïîêëàäåíî íà âèðîáíèê³â, ïåðå-
ðîáíèê³â òà ñïîæèâà÷³â. ×åðåç öå
ìîëîêî ïîäîðîæ÷àº â ìåæàõ 20 %
óæå ç âåñíè 2009 ðîêó.

Òàêèì ÷èíîì ÷åðåç ñêàñóâàííÿ
ö³º¿ ï³ëüãè (ïëàíóþòü óæå ³ç 1 ñ³÷-
íÿ 2009 ðîêó. — “Õðåùàòèê”) çà-
êóï³âåëüí³ ö³íè íà ìîëîêî çíè-
çÿòüñÿ â äîìîãîñïîäàðñòâ-âèðîá-
íèê³â íà 12—14 %. Öå ñâîºþ ÷åð-
ãîþ ïðèçâåäå äî ñêîðî÷åííÿ
ê³ëüêîñò³ ïîñòà÷àëüíèê³â ìîëîêà
ïåðåðîáíèêàì — óòðèìóâàòè
ñ³ëüãîñïîäàðñòâà ñòàíå ùå íåðåí-
òåáåëüí³øå. Òàêîæ çà ñëîâàìè
åêñïåðò³â, öå çá³ëüøèòü ÷àñòêó ò³-
íüîâîãî ïðîäàæó ìîëîêà òà ê³ëü-
ê³ñòü ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿, âèðîá-
ëåíî¿ ç äîì³øîê òà ïîðîøê³â. ßê
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íñüêî¿ àãðàðíî¿ êîí-
ôåäåðàö³¿ Ëåîí³ä Êîçà÷åíêî, ÿê-
ùî íîðìè íàáóäóòü ÷èííîñò³, íà-

ñòóïíîãî ðîêó â³ò÷èçíÿí³ àãðàð³¿
îïèíÿòüñÿ íà ìåæ³ ³ñíóâàííÿ.
“Íóëüîâà â³äñîòêîâà ñòàâêà
ÏÄÂ — ë³áåðàëüíèé òà ïðîçîðèé
ìåõàí³çì, ÿêèé ñêàñîâóþòü, à çà-
ì³ñòü öüîãî í³÷îãî íå ïðîïîíóþòü
äëÿ ï³äòðèìàííÿ ñ³ëüãîñïâèðîá-
íèêà. Òàêèì ÷èíîì óæå íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì çìåíøèòüñÿ ïî-
ãîë³â’ÿ íà 1/3, ÷åðåç ùî àãðàð-
íèé ñåêòîð â³äíîâèòüñÿ ëèøå ÷å-
ðåç òðè ðîêè”,— ïîñêàðæèâñÿ
Ëåîí³ä Êîçà÷åíêî.

Äóìêó åêñïåðòà ï³äòðèìàâ ³ ãî-
ëîâà êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç
àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà çåìåëüíèõ
â³äíîñèí íàðîäíèé äåïóòàò â³ä
ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Ìèêîëà
Ïðèñÿæíþê. Çà éîãî ñëîâàìè,
îäíèì ç àâòîð³â àíòèêðèçîâîãî
çàêîíó áóâ íàðîäíèé äåïóòàò
Ñåðã³é Òåðüîõ³í, à äå “äåïóòàò
Òåðüîõ³í, òàì ÷åêàé á³äè”. “Òà-
êèì ÷èíîì íà äîãîäó ÑÎÒ ïðè-
íåñëè ³íòåðåñè â³ò÷èçíÿíîãî
ñ³ëüãîñïâèðîáíèêà, ÷åðåç ùî ç
ïðèëàâê³â ìàãàçèí³â ìîæóòü
çíèêíóòè ìîëî÷í³ ïðîäóêòè”,—
ñêàçàâ ðåã³îíàë “Õðåùàòèêó”. Çà

ñëîâàìè íàðäåïà, ÷åðåç òå, ùî
íåìàº ïðîäóìàíî¿ äåðæàâíî¿ ïî-
ë³òèêè ï³äòðèìêè ñ³ëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, íåùîäàâíî Óêðà¿íà
âòðàòèëà ïåðñïåêòèâíèé ðèíîê
çáóòó ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ â Ðîñ³¿,
à â ñàìèõ “ìîëîêà íåìàº”. “Âî-
íè ñâ³äîìî íå ðîçóì³þòü â óðÿ-
ä³, ÿêî¿ øêîäè çàâäàñòü öåé àí-
òèêðèçîâèé çàêîí ñ³ëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâó: ÿ íå êàæó ïðî çîâ-
í³øí³ ðèíêè — âîíè íà ðîêè
âòðà÷åí³, â³ò÷èçíÿíå ñ³ëüñüêå
ãîñïîäàðñòâî ìîæå ïîâí³ñòþ çà-
íåïàñòè”,— îáóðèâñÿ Ìèêîëà
Ïðèñÿæíþê. Çà éîãî ñëîâàìè,
íàñòóïíîãî ðîêó óðÿä ïëàíóº ùå
á³ëüøå “óð³çàòè” ï³äòðèìêó àã-
ðàðíîãî ñåêòîðà òà ïîçáàâèòè
ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî 6 ìëðä ãðí
äîòàö³é ç äåðæàâíîãî áþäæåòó.
Ñèòóàö³ÿ íàðàç³ ïîãëèáëþºòüñÿ
ùå é òèì, ùî íå ðîçðîáëåíî
êîìïëåêñíî¿ àãðàðíî¿ ïîë³òèêè
äåðæàâè. Òîìó âæå ï³ä ÷àñ äðó-
ãîãî ÷èòàííÿ àíòèêðèçîâãî ïà-
êåòó îêðåì³ ôðàêö³¿ íàïîëÿãàòè-
ìóòü ùîíàéìåíøå íà çáåðåæåí-
í³ íèí³øí³õ ï³ëüã

Àãðàð³¿ ïîòðàïèëè â íåìèë³ñòü
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора представни и а рарно о се тора е ономі и роз-
рити вали поданий рядом анти ризовий за онопро-
е т, я ий с ас вав піль и для виробни ів моло а. За
словами а раріїв, це не лише завдасть їм збит ів на
с м понад 1 млрд рн, а й призведе до зни ненення
моло а з прилав ів ма азинів. Своєю чер ою це при-
зведе до появи онтрафа тної прод ції та збільшення
порош ових замінни ів нат рально о моло а. Це, на
д м е спертів та опозиційних деп татів, ще більше
посилить риз в ал зі, я а триватиме щонайменше
три ро и.

Ñêàñóâàííÿ ï³ëüã ñ³ëüãîñïâèðîáíèêàì çàëèøèòü Êè¿â áåç ìîëîêà

Îäíàê Ïðåçèäåíò ìîæå íàêëàñòè âåòî íà çàêîí
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Ãðèâíÿ óïîâ³ëüíèëà ïàä³ííÿ
Óò³ì, íà äóìêó åêñïåðò³â, íåâäîâç³ êóðñ ãðèâí³ ñòàíîâèòèìå 9 ãðí/1$

Долар заспо оїться?
Ïåð³îä ç 8 äî 15 ãðóäíÿ âèÿâèâñÿ çíà÷-

íî ñïîê³éí³øèì ïîð³âíÿíî ³ç ïîïåðåäí³ì.
Çðîñòàííÿ êóðñó äîëàðà çà òèæäåíü ñòàíî-
âèëî ëèøå 1,54 %, ùî â àáñîëþòíîìó âè-
ì³ð³ ñòàíîâèëî 11,33 ãðí. Ó ïîíåä³ëîê, 8
ãðóäíÿ, êóðñ àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè ñòà-
íîâèâ 735,98 ãðí. Ñåðåäí³é êóðñ çà òèæ-
äåíü âòðèìàâñÿ íà ð³âí³ 743,717 ãðí/100 $.
Ìàêñèìàëüíèé êóðñ áóëî çàô³êñîâàíî â
ï’ÿòíèöþ, 12 ãðóäíÿ, â³í ñòàíîâèâ
748,68 ãðí/100 $.

Â³äçíà÷èìî, ùî òåíäåíö³ÿ çðîñòàííÿ
ïðîòÿãîì òèæíÿ áóëà ñò³éêîþ. Ó â³âòîðîê,
9 ãðóäíÿ, äîëàð çð³ñ íà 3,91 ãðí àáî íà
0,53 %. Íàñòóïíîãî äíÿ, â ñåðåäó éîãî êóðñ
ñòàíîâèâ 743,01 ãðí/100 $. Çðîñòàííÿ ïî-
ð³âíÿíî ç ð³âíåì ïîïåðåäíüîãî äíÿ ñòàíî-
âèëî 0,42 % àáî 3, 21 ãðí. Ó ÷åòâåð çà 100
äîëàð³â ñë³ä áóëî â³ääàòè íà 4,42 ãðí àáî
íà 0,59 % á³ëüøå, í³æ ó ñåðåäó. Òèæäåíü
çàê³í÷èâñÿ êóðñîì íà ð³âí³ 748,68
ãðí/100 $, ùî â³äïîâ³äàº çðîñòàííþ íà
0,17 % àáî íà 1,25 ãðí ïîð³âíÿíî ç ð³âíåì
÷åòâåðãà, 11 ãðóäíÿ.

Êîñòÿíòèí Ðóáöîâ, íà÷àëüíèê â³ää³ëó
ì³æáàíê³âñüêîãî äèë³íãó “ÀâòîÇÀÇáàíêó”
ïðîãíîçóº, ùî öüîãî òèæíÿ êóðñ äîëàðà
ñòàíîâèòèìå 8 ãðí/$. Îëåêñàíäð Æîëóäü,
åêîíîì³ñò Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó ïåðñïåê-
òèâíèõ äîñë³äæåíü çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”,
ùî ïåâíå ï³äíÿòòÿ êîòèðóâàíü äîëàðà ïî-
â’ÿçàíå ³ç òèì, ùî íàïðèê³íö³ ðîêó ³ìïîð-
òåðè ïîâèíí³ çàêðèâàòè ñâî¿ êîíòðàêòè,
çä³éñíþâàòè àâàíñîâ³ ïëàòåæ³ çà òîâàðè,
ÿê³ âîíè îäåðæóâàòèìóòü íàñòóïíîãî ðî-
êó. Àëå åêñïåðò çàçíà÷àº, ùî öåé ôàêòîð
íå áóäå ïîñò³éíî òèñíóòè íà êóðñ. Çðåø-
òîþ, êîëè ³ìïîðòåðè çàäîâîëüíÿòü ïîòðå-
áè, ö³íà àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè ñòàíîâèòè-
ìå 7,5 ãðí/1$. Õî÷à íà êóðñ çíà÷íî ìîæå
âïëèíóòè é òå, ç ÿêèì îáñÿãîì âàëþòíèõ
³íòåðâåíö³é âèéäå íà ðèíîê Íàö³îíàëü-
íèé áàíê Óêðà¿íè. Îëåã Ï³êàðñüêèé, äè-
ðåêòîð “Ê²ÍÒÎ”, ïðîêîìåíòóâàâ äëÿ
“Õðåùàòèêà”, ùî íàéñóòòºâ³øèì ôàêòî-
ðîì, ÿêèé âèçíà÷àº êóðñ äîëàðà â êðà¿í³,
º ïîë³òèêà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè.

Îëåã Íåïëÿõ, êåðóþ÷èé àêòèâàìè êîì-
ïàí³¿ Astrum Investment Management, çà-
ïåâíèâ “Õðåùàòèê”, ùî õî÷à êîðîòêîñòðî-
êîâ³ êîëèâàííÿ ìîæóòü ñóïðîâîäæóâàòèñÿ
ñòðèáêàìè äîëàðà äî êóðñó 9 ãðí çà äîëàð,
àëå äîâãîñòðîêîâèé ð³âíîâàæíèé êóðñ As-
trum Investment Management îö³íþº íà
ð³âí³ 7,5 ãðí| $. Âèõîäÿ÷è ç íèí³øíüî¿ ñè-
òóàö³¿, ïîäàëüøå çðîñòàííÿ äîëàðà, ïðè-
íàéìí³ ïðîòÿãîì äðóãî¿ äåêàäè ãðóäíÿ,
éìîâ³ðíå. Ïðîòå âæå íèí³ â³ä÷óâàºòüñÿ äå-
ô³öèò ãðèâí³, ÿêèé ìîæå ñïðèÿòè ïîâåð-
íåííþ êóðñó äî ïîçíà÷êè 7,5 ó äîâãîñòðî-
êîâ³ø³é ïåðñïåêòèâ³, í³æ îäèí òèæäåíü.

Äåíèñ Ìàöóºâ, äèðåêòîð â³ää³ëó òîðãî-
âèõ îïåðàö³é ²Ê Dragon Capital, òåæ ââà-
æàº, ùî ïðîòÿãîì íàñòóïíîãî òèæíÿ äî-
ëàð ñëàáøàòèìå â çâ’ÿçêó ç³ çìåíøåííÿì
äîâ³ðè äî àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè. “Ãîëîâ-
íèì ÷èíîì ðåâàëüâàö³ÿ áóäå çàáåçïå÷åíà
ñëàáê³ñòþ àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè, ÿêà âñå
á³ëüøå ïðîÿâëÿºòüñÿ ï³ñëÿ âèáîð³â, à òà-
êîæ âíàñë³äîê îãîëîøåííÿ íåçàäîâ³ëüíèõ
ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ïðîâ³äíèõ ïðîìèñ-
ëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ÑØÀ, õâèë³ áàíêðóòñòâ

òà çíà÷íîãî ð³âíÿ áåçðîá³òòÿ â êðà¿í³”,—
çàçíà÷èâ àíàë³òèê.

Євро зростає
впевненіше

Êóðñ ºâðî ç 8 äî 15 ãðóäíÿ çð³ñ íà 6,95 %
àáî íà 64,7927 ãðí. Ó ïîíåä³ëîê, 15 ãðóä-
íÿ, çà ñîòíþ ºâðî ñë³ä áóëî â³ääàòè ìàé-
æå òèñÿ÷ó ãðèâåíü, ÿêùî òî÷í³øå:
996,9115 ãðèâåíü. Öåé êóðñ çðîñòàâ ïðîòÿ-
ãîì óñüîãî ïåð³îäó, ùî àíàë³çóºòüñÿ. Ìàê-
ñèìàëüíå çðîñòàííÿ áóëî çàô³êñîâàíî â
ï’ÿòíèöþ, 12 ãðóäíÿ. Âîíî ñòàíîâèëî
2,41% àáî 23,32 ãðí. Ñåðåäí³é êóðñ ºâðî
âòðèìàâñÿ íà ð³âí³ 964,89915 ãðí/100 ºâ-
ðî. Ì³í³ìàëüíå òèæíåâå çíà÷åííÿ ïðèïà-
äàëî íà ïîíåä³ëîê, 8 ãðóäíÿ. Âîíî ñòàíî-
âèëî 932,1187 ãðí/100 ºâðî.

Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ “Õðåùàòè-
êà” ùîäî ôàêòîð³â, ÿê³ âèçíà÷àþòü êóðñ
ºâðî â Óêðà¿í³, Îëåã Íåïëÿõ, êåðóþ÷èé
àêòèâàìè êîìïàí³¿ Astrum Investment Man-
agement, çàçíà÷àâ, ùî óêðà¿íñüêà åêîíî-
ì³êà º òðàäèö³éíî îð³ºíòîâàíîþ íà äîëàð,
³ òîìó ºâðî, õî÷à éîãî ðîëü ïîñò³éíî çá³ëü-
øóºòüñÿ, ïîêè ùå çàëèøàºòüñÿ íå íà ïå-
ðåäîâèõ ïîçèö³ÿõ íà âàëþòíîìó ðèíêó.

Êóðñ ºâðî âèçíà÷àºòüñÿ ÿê êðîñ-êóðñ ºâ-
ðî/äîëàð — äîëàð/ãðèâíÿ. Åêñïåðò â³äçíà-
÷èâ: “Êîëèâàííÿ êóðñó ºâðî íà ì³æáàíêó
çàëåæàòü â³ä äâîõ ôàêòîð³â: 1) êóðñó ºâ-
ðî/äîëàð íà ñâ³òîâîìó âàëþòíîìó ðèíêó;
2) êóðñó äîëàð/ãðèâíÿ íà íàö³îíàëüíîìó
âàëþòíîìó ðèíêó”.

Àíàë³çóþ÷è êðîñ-êóðñ, åêñïåðòè çàçíà-
÷àþòü, ùî ºâðî îñòàíí³ì ÷àñîì çðîñòàº
øâèäøå, àäæå äîëàð ñóòòºâî çíèçèâñÿ ïðî-
òè ºâðî íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó. Êóðñ ºâ-
ðî/äîëàð ó ïîíåä³ëîê, 15 ãðóäíÿ, ñòàíîâèâ
1,33, ó òîé ÷àñ, ÿê ùå íà ïî÷àòêó òèæíÿ,
8 ãðóäíÿ, â³í áóâ íà ð³âí³ 1,27 äîëàð³â çà
ºâðî.

Ïðî íåçàáåçïå÷åí³ñòü çðîñòàííÿ àìåðè-
êàíñüêî¿ âàëþòè êàæå ³ Êîñòÿíòèí Ðóá-
öîâ ³ç “ÀâòîÇÀÇáàíêó”.

Çðåøòîþ, åêñïåðòè ñõîäÿòüñÿ â òîìó, ùî
ïîäàëüøèé ðóõ âàëþòíî¿ ïàðè äîëàð òà ºâ-
ðî ïåðåäáà÷èòè íà äîâãîñòðîêîâó ïåðñïåê-
òèâó òÿæêî, àäæå äèíàì³êà òà âåêòîð çà-
ëåæàòü â³ä äóæå áàãàòüîõ çì³ííèõ.

Долар про рав-та и
російсь ій валюті

Ñåðåäí³é êóðñ çðîñòàííÿ ðîñ³éñüêîãî
ðóáëÿ ïîð³âíÿíî ³ç çðîñòàííÿì äîëàðà áóâ

âèùèì. Ïîêàçíèê ñòàíîâèâ 2,58 % àáî
0,067 ãðí çà 10 ðîñ³éñüêèõ ðóáë³â. Ìàêñè-
ìàëüíå çðîñòàííÿ ïðèïàëî íà ÷åòâåð, 11
ãðóäíÿ, ³ ñòàíîâèëî 1,09 % àáî 0,029 ãðí.
Â³äïîâ³äíî ì³í³ìàëüíèé êóðñ ïðèïàâ íà
ïîíåä³ëîê, 8 ãðóäíÿ. Ó â³âòîðîê, íàñòóï-
íîãî äíÿ âàðò³ñòü 10 ðîñ³éñüêèõ ðóáë³â
çðîñëà ³ ñòàíîâèëà 2,642 ãðí. Â ñåðåäó êóðñ
ñòàíîâèâ 2,653. Àáñîëþòíå çðîñòàííÿ ïî-
ð³âíÿíî ³ç ïîïåðåäí³ì äíåì — 0,0112 ãðí
àáî 0,042 %. Íàñòóïíîãî äíÿ, â ÷åòâåð,
êóðñ ñòàíîâèâ 2,682 ãðí/10 ðóá. Â ï’ÿòíè-
öþ â³äáóëîñÿ íåçíà÷íå çíèæåííÿ êóðñó äî
2,681 ãðí/10 ðóá.

Ó ïîíåä³ëîê, 15 ãðóäíÿ, êóðñ ñòàíîâèâ
2,687 ãðí/10 ðóá. Ïîð³âíÿíî ç ð³âíåì ï’ÿò-
íèö³ â³í çð³ñ íà 0,26 % àáî íà 0,007 ãðí.

ßê ââàæàº Îëåã Íåïëÿõ, ðîñ³éñüêèé
ðóáëü íèí³ ìàº ñóòòºâî ñèëüí³øèé âèãëÿä,
í³æ ãðèâíÿ, òîìó éîãî êóðñ ïðîòè ãðèâí³
îñòàíí³ì ÷àñîì òàêîæ çðîñòàâ — çà ì³ñÿöü
êîòèðóâàííÿ ðóáëÿ çðîñëè ç 0,22 ãðèâåíü
çà ðóáëü äî 0,28. Ïðîòå îòîòîæíþâàòè äè-
íàì³êó äîëàðà òà ðóáëÿ íå âàðòî — çðîñ-
òàííÿ öèõ âàëþò ñïðè÷èíåíî çîâñ³ì ð³ç-
íèìè ôàêòîðàìè. Ì³öíèé ðóáëü êîøòóâàâ
ðîñ³éñüêèì çîëîòîâàëþòíèì ðåçåðâàì 18
ìëðä äîëàð³â ëèøå çà ïîïåðåäí³é òèæäåíü,
ïðè öüîìó ðóáëü âñå îäíî äåâàëüâóâàâ ïðî-
òè äîëàðà íà 2,5 % çà ì³ñÿöü. Ïðè öüîìó
ðîñ³éñüêà âàëþòà çáåð³ãàº ñóòòºâèé ïîòåí-
ö³àë äëÿ ïîäàëüøîãî çíèæåííÿ.

Âîäíî÷àñ Îëåêñàíäð Æîëóäü ³ç Ì³æíà-
ðîäíîãî öåíòðó ïåðñïåêòèâíèõ äîñë³-
äæåíü, ïðîãíîçóþ÷è êóðñ ðîñ³éñüêîãî ðóá-
ëÿ íà 2009 ð³ê, âêàçóº, ùî âèêîíàòè çàâ-
äàííÿ ñòàá³ë³çàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ ãðîøîâî¿
îäèíèö³ äëÿ Ðîñ³¿ áóäå äîñèòü ñêëàäíî, õî-
÷à âîíà é ìàº çíà÷í³ çîëîòîâàëþòí³ ðåçåð-
âè íà ñòàá³ë³çàö³éíèé ôîíä. Çíà÷íîþ ì³-
ðîþ êóðñ çàëåæàòèìå â³ä áàæàííÿ âëàäè
âòðèìàòè ñèëüíèé êóðñ òà â³ä ö³íè ðîñ³é-
ñüêîãî åêñïîðòó íà ñâ³òîâîìó ðèíêó. “Íà-
ðàç³ âàëþòíèé êîøèê, ÿêèé âèçíà÷àº ðî-
ñ³éñüêèé ðóáëü, äåùî ïîñëàáèâñÿ, ñï³ââ³ä-
íîøåííÿ äîëàðà òà ºâðî ôàêòè÷íî ïðî-
ïîðö³éí³”,— çàçíà÷èâ åêñïåðò.

Äåíèñ Ìàöóºâ ³ç ³íâåñòèö³éíî¿ êîìïà-
í³¿ Dragon Capital âèçíà÷àº íåïîãàíó äè-
íàì³êó ðîñ³éñüêîãî ðóáëÿ. “Àëå º ïðîãíî-
çè ç áîêó ó÷àñíèê³â ðèíêó, ùî ìîæëèâà äå-
âàëüâàö³ÿ ðóáëÿ íà ïî÷àòêó 2009 ðîêó”,—
ïîâ³äîìèâ åêñïåðò “Õðåùàòèêó”.

Обся и та став и
на міжбан

Çà ³íôîðìàö³ºþ áàíê³â, íà ì³æáàíê³â-
ñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó â ïîíåä³ëîê, ïåð-
øîãî ãðóäíÿ, ïðîäàëè 245,6 ìëí äîëàð³â
ÑØÀ ³íîçåìíî¿ âàëþòè, 80,5 % ³ç ö³º¿ ñó-
ìè ïðèïàäàëî íà äîëàð. Ó â³âòîðîê îáñÿ-
ãè ïðîäàæó äåùî çìåíøèëèñÿ, ìåíøå âè-
êîðèñòîâóâàâñÿ ³ äîëàð ó öèõ îïåðàö³ÿõ,
áóëî ïðîäàíî $ 238,2 ìëí, 76,78 %, àáî $
182,9 ìëí ³ç íèõ ñòàíîâèâ äîëàð. Ñèòóàö³ÿ
â³äíîâèëàñÿ â ñåðåäó, 10 ãðóäíÿ, êîëè çà-
ãàëüíèé îáñÿã âàëþòíèõ îïåðàö³é ñòàíî-
âèâ $ 311,5 ìëí, ³ç ÿêèõ äîëàðîâèõ áóëî $
254,4 ìëí, àáî 81,7 %. Ö³ ïîêàçíèêè º äå-
ùî ìåíøèìè ïîð³âíÿíî ³ç ïîïåðåäí³ì
òèæíåì, àëå âîíè âñå ùå â ìåæàõ ñåðåä-
í³õ, õàðàêòåðíèõ äëÿ ì³æáàíê³âñüêîãî ðèí-
êó êðà¿íè. Àëå ïîð³âíÿíî ç ð³âíåì ïîïå-
ðåäíüîãî ðîêó ìîæíà ïîì³òèòè çíà÷íå
çìåíøåííÿ îáñÿã³â îïåðàö³é íà ì³æáàíê³â-
ñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó.

Çàãàëîì æå, ç âîñüìîãî äî ï’ÿòíàäöÿòî-
ãî ãðóäíÿ íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó
ðèíêó ñïîñòåð³ãàëè äîñèòü ñòàá³ëüíó ñèòó-
àö³þ. Òåìïè çðîñòàííÿ âàëþòíèõ êóðñ³â ïî-
ð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì ïåð³îäîì áóëè íåâè-
ñîêèìè. Òàê, êóðñ ºâðî çð³ñ íà 6,95 %, ðî-
ñ³éñüêèé ðóáëü — íà 2,58 %, äîëàð — ëè-
øå íà 1,54 %. Çà êðîñ-êóðñîì ºâðî çíà÷íî
âèãðàº â äîëàðà. Îáñÿãè îïåðàö³é íà âà-
ëþòíîìó ðèíêó íåâèñîê³. Åêñïåðòè ïðîã-
íîçóþòü çðîñòàííÿ äëÿ äîëàðà òà ñòàá³ëü-
í³ñòü äëÿ ºâðî.

Ó÷îðà òîðãè íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþò-
íîìó ðèíêó çàâåðøèëèñÿ â ä³àïàçîí³
8,25—8,33 ãðí/äîë. Òîðãè ïî ºâðî  çàâåðøè-
ëèñÿ â ä³àïàçîí³ 11,1870—11,3055 ãðí/ºâðî

²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Період з 8 до 15 р дня виявився
значно спо ійнішим порівняно із
попереднім. Зростання рс до-
лара за тиждень становило лише
1,54 %, що в абсолютном вимірі
становило 11,33 рн. У понеді-
ло , 8 р дня, рс амери ансь ої
валюти становив 735,98 рн. Се-
редній рс за тиждень втримав-
ся на рівні 743,717 рн/100 $.
Ма симальний рс б ло зафі со-
вано в п’ятницю, 12 р дня, він
становив 748,68 рн/100 $.

Попри не ативні про нози о ремих е спертів, до Ново о ро ривня може знов ріпитися
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
Про встановлення та погодження тарифів 

на послуги з вивезення побутових відходів
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1723 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про відходи”, Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, Зако�
ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006
№ 1010 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”, на�
казу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.03.2000 № 54 “Про
затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів” та рі�
шення Київської міської ради II сесії VI скликання “Про встановлення граничних рівнів рентабельності на
послуги із вивезення побутових відходів” з метою недопущення збитковості суб’єктів господарювання, які
надають послуги з вивезення побутових відходів внаслідок зміни економічних умов, які відбулися протя�
гом строку дії тарифів, що призвели до підвищення витрат, пов’язаних з вивезенням, знешкодженням по�
бутових відходів та реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Âñòàíîâèòè òà ïîãîäèòè òàðèôè íà
ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â,
ùî íàäàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè, òà ââåñòè
¿õ â ä³þ ç 01.01.2009 (äîäàþòüñÿ).

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29.12.2007
¹ 1796 “Ïðî ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà ïî-
ñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â” ç
01.01.2009.

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

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

Голова Л. Черновець ий

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

від 11 грудня 2008 № 1723

Тарифи 
на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються 

підприємствами

№
п/п

Підприємства Тариф, рн і оп. за 1 б. м

Житлові ор анізації
сіх форм власності

Фізичні
особи, що
проживають
приватном
се торі

Бюджетні
ор анізації

Інші споживачі

без ПДВ з ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

I. Вивезення поб тових відходів

1 КП
"Автотранс-
портне
підприємство"
Шевчен івсь ої
районної м.
Києві ради

14,87 17,84 17,84 15,15 18,18 15,86 19,03

№
п/п

Підприємства Тариф, рн і оп. за 1 б. м

Житлові ор анізації
сіх форм власності

Фізичні
особи, що
проживають
приватном
се торі

Бюджетні
ор анізації

Інші споживачі

без ПДВ з ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

I. Вивезення поб тових відходів

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 11 грудня 2008 № 1723

Тарифи 
на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються 

підприємствами

1 ЗАТ
"Спец ом нтехні а"

16,87 20,25 20,25 17,19 20,63 18,00 21,60

2 ТОВ "Фірма
"Володар-Роз"

15,68 18,82 18,82 15,98 19,17 16,72 20,07

3 ТОВ "Селті " 15,36 18,43 18,43 15,65 18,78 16,39 19,67

4 ДП "Фірма
Альтфатер-Київ"

15,29 18,35 18,35 15,58 18,70 16,31 19,57

5 ТОВ "Грін о-Київ" 20,30 24,36 24,36 20,68 24,82 21,65 25,98

6 ВАТ
"Київспецтранс"

23,15 27,78 27,78 23,59 28,31 24,70 29,64

7 ТОВ "Крамар-
Рісай лін "

14,83 17,80 17,80 15,11 18,13 15,81 18,98

8 ТОВ "Е осервіс
р п"

14,45 17,34 17,34 14,72 17,67 15,41 18,49

9 ТОВ "Утілсервіс" 11,34 13,61 13,61 11,56 13,87 12,10 14,52

10 ТОВ "Компанія
"Ні олсан"

15,24 18,29 18,29 15,53 18,63 16,25 19,50

11 Філіал "Завод
"Енер ія"

Київенер о"

9,98 11,97 11,97 10,17 12,20 10,64 12,77

II. Вивезення вели о абаритних відходів

ВАТ
"Київспецтранс"

21,60 25,92 25,92 22,01 26,41 23,04 27,65

ІІІ. Захоронення на полі онах ВАТ "Київспецтранс"

твердих поб тових
відходів

9,73 11,68 11,68 9,92 11,90 10,38 12,46

вели о абаритних
відходів

4,13 4,95 4,95 4,21 5,05 4,40 5,28

б дівельних відходів за цінами домовленості

Тариф, рн і оп. за 1 тонн

IV. Знеш одження на філіалі "Завод "Енер ія" Київенер о"

твердих поб тових
відходів

83,80 100,56 83,80 100,56 83,80 100,56

Тариф, рн і оп. за 1 б. м з ПДВ
V. Вивезення рід их нечистот

Споживачі Залежно від відстані перевезення до місця знеш одження

до 5 м до 10
м

до 15
м

до 20
м

за ожний м понад 20 м

жилі б дин и
приватної форми

власності

14,82 22,86 30,62 38,48 1,58

бюджетні станови 15,10 23,29 31,20 39,20 1,61

інші споживачі 15,80 24,38 32,66 41,04 1,68

VI. Знеш одження рід их нечистот

Споживачі незалежно від відстані перевезення до місця знеш одження

жилі б дин и
приватної форми

власності

6,72

бюджетні станови 9,10

інші споживачі 9,52

Про затвердження акта державної 
приймальної комісії про прийняття 

в експлуатацію закінченого будівництвом 
об’єкта “Реконструкція та технічне 

переоснащення полігону твердих побутових
відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району

Київської області”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1310 від 23 вересня 2008 року
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок прийняття в експлуатацію закінчено�
го будівництвом об’єкта” від 22.09.2004 № 1243 та на виконання розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 24.04.2007 № 475 “Про призначення державної приймальної комісії для прийнят�
тя в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта “Реконструкція та технічне переоснащення полігону
твердих побутових відходів № 5 ВАТ “Київспецтранс” (із змінами і доповненнями, внесеними розпоряджен�
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.05.2008
№ 711) та враховуючи позитивне рішення державної приймальної комісії:

1. Çàòâåðäèòè àêò äåðæàâíî¿ ïðèéìàëü-
íî¿ êîì³ñ³¿, ñòâîðåíî¿ çã³äíî ç ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 24.04.2007 ¹ 475 “Ïðî ïðè-
çíà÷åííÿ äåðæàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿
äëÿ ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷åíî-
ãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà “Ðåêîíñòðóêö³ÿ
òà òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ïîë³ãîíó òâåð-

äèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ¹ 5 ÂÀÒ “Êè¿â-
ñïåöòðàíñ” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè,
âíåñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
22.05.2008 ð. ¹ 711), ïî ïðèéíÿòòþ â åêñ-
ïëóàòàö³þ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì
îá’ºêòà “Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà òåõí³÷íå ïåðå-

îñíàùåííÿ ïîë³ãîíó òâåðäèõ ïîáóòîâèõ
â³äõîä³â ¹ 5 â ñ. Ï³äã³ðö³ Îáóõ³âñüêîãî
ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³”, ùî äîäàºòüñÿ.

2. ÂAT “Êè¿âñïåöòðàíñ” çàòâåðäæåíèé
àêò äåðæàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ çàðåºñ-
òðóâàòè â Äåðæàâí³é àðõ³òåêòóðíî-áóä³-
âåëüí³é ³íñïåêö³¿ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ òà
íàäàòè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè òà ïî-
äàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âñ³
íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè äëÿ çàðàõóâàííÿ îá’ºê-

òà, çàçíà÷åíîãî ó ï. 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

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

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

Голова Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Чепурній Людмилі Михайлівні у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у 2+му пров. Крилова, 14 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 28/4500 від 24 січня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ ×åïóðí³é Ëþäìèë³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 2-ìó ïðîâ. Êðèëîâà, 14 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ×åïóðí³é Ëþä-
ìèë³ Ìèõàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 2-ìó ïðîâ. Êðèëîâà, 14 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ ×åïóðí³é Ëþäìèë³ Ìè-
õàéë³âí³:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

3.4. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,
ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 14.02.2005 ¹ 19-1088, ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 16.07.2004 ¹ 1518, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì.
Êèºâà â³ä 02.08.2004 ¹ 5633, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 10.08.2004 ¹ 071/04-4-
19/2613, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 12.01.2007 ¹ 03-79/20-Â.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Казімко Лідії Василівні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Карла
Маркса, 54+а у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 26/4498 від 24 січня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êàç³ìêî Ë³ä³¿ Âàñèë³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Êàðëà Ìàðêñà, 54-à ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êàç³ìêî Ë³ä³¿ Âà-
ñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó
ä³ëÿíêó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Êàðëà Ìàðêñà, 54-à ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ 0,07 ãà

çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êàç³ìêî Ë³ä³¿ Âàñèë³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî 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 13.12.2006 ¹ 19-10714, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 13.07.2006 ¹ 071/04-4-
19/2209, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàí-
ö³¿ â³ä 19.08.2006 ¹ 5049.

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

3.7. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу комунальному підприємству 
з утримання та експлуатації житлового фонду

спеціального призначення 
“СПЕЦЖИТЛОФОНД” земельної ділянки 

для реконструкції гуртожитку під житловий 
будинок з влаштуванням надбудови 

у пров. Керамічному, 7 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 56/4528 від 24 січня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî
ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ “ÑÏÅÖ-
ÆÈÒËÎÔÎÍÄ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 2 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 0,20 ãà äëÿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ãóðòîæèòêó ï³ä æèòëîâèé áóäèíîê ç
âëàøòóâàííÿì íàäáóäîâè ó ïðîâ. Êåðàì³÷-
íîìó, 7 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
ó çâ’ÿçêó ³ç ïåðåäà÷åþ ãóðòîæèòêó ó ïîâ-
íå ãîñïîäàðñüêå â³äàííÿ ï³äïðèºìñòâà
(ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12.03.2002 ¹ 473
“Ïðî ïðèéíÿòòÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ãóðòîæèòêó ïî ïðîâ. Êåðàì³÷íîìó, 7”, àêò
ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 01.04.2002), â òî-
ìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,18 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â
òðóäÿùèõ â³ä 23.12.56 ¹ 1960 “Ïðî çà-
êð³ïëåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàâîäó “×åð-
âîíèé ãóìîâèê” ï³ä æèòëîâå áóä³âíèöòâî”;

— ïëîùåþ 0,02 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â
òðóäÿùèõ â³ä 27.02.68 ¹ 281 “Ïðî â³äâîä
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàâîäó “×åðâîíèé ãóìî-
âèê” ï³ä æèòëîâå áóä³âíèöòâî”.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðè-

ìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ “ÑÏÅÖÆÈÒ-
ËÎÔÎÍÄ’’:

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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
28.08.2007 ¹ 05-1159, Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 15.01.2007 ¹ 523-2600 òà â ðîçïîðÿ-
äæåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 02.03.2006 ¹ 352 “Ïðî ðåêîí-
ñòðóêö³þ ãóðòîæèòêó ó ïðîâ. Êåðàì³÷íî-
ìó, 7”.

2.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëü-
êîñò³, íå ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà
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êîæí³ äâ³ êâàðòèðè ó öüîìó æèòëîâîìó áó-
äèíêó.

2.6. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿ âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, òî-
ùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³â-
íèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèò-
ëîâîãî áóäèíêó.

2.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öüîìó æèòëîâî-
ìó áóäèíêó (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

2.8. Ïåðåäàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 10 % çàãàëüíî¿
ïëîù³ êâàðòèð ó öüîìó æèòëîâîìó áóäèí-
êó (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 34 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

2.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-

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

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

3. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Василенко Олені Луківні у приватну власність

земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва 

на вул. Академіка Кащенка, 22 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 39/4511 від 24 січня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Âàñèëåíêî Îëåí³ Ëóê³âí³ äëÿ âåäåí-
íÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà 
âóë. Àêàäåì³êà Êàùåíêà, 22 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Âàñèëåíêî Îëå-
í³ Ëóê³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,025 ãà äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà 
âóë. Àêàäåì³êà Êàùåíêà, 22 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Âàñèëåíêî Îëåí³ Ëóê³â-
í³:

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

3.2. 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.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.04.2006 ¹ 19-3236, óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 20.04.2006 ¹ 071/04-4-
19/1410, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 21.03.2007 ¹ 03-344/350-Â.

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

4. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü,
ïîçèö³þ 1 äîäàòêà äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
17.05.96 ¹ 769 “Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ ãðîìàäÿí çåìåëüíèìè ä³ëÿí-
êàìè ó ì. Êèºâ³”.

5. 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.

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 затвердження Правил приймання 
поверхневого стоку у київську 

міську дощову каналізацію
Рішення Київської міської ради № 67/4539 від 24 січня 2008 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України “Про охорону
навколишнього природного середовища”, на виконання Національної програми оздоровлення басейну
Дніпра, з метою поліпшення стану міської дощової каналізації, упорядкування відведення поверхневого
стоку із земель загального користування на території м. Києва з дотриманням водоохоронного законодав�
ства, акумулювання коштів за послуги по прийманню, транспортуванню та очистці поверхневого стоку з
подальшим цільовим використання їх на утримання мереж дощової каналізації у належному технічному ста�
ні, розширення даної мережі, будівництво нових очисних споруд поверхневого стоку та реконструкцію іс�
нуючих Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïðàâèëà ïðèéìàííÿ ïî-
âåðõíåâîãî ñòîêó ó êè¿âñüêó ì³ñüêó äîùî-
âó êàíàë³çàö³þ, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
23.12.04 ¹ 881/2291 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïîðÿäêó ïðèéìàííÿ äîùîâèõ ³ ñí³ãîâèõ
ñò³÷íèõ âîä ó âîäí³ îá’ºêòè ì. Êèºâà”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про доручення виборців депутатам 
Київської міської ради V скликання

Рішення Київської міської ради № 64/4536 від 24 січня 2008 року

Відповідно до статті 17 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” від 12.01.07 та рішення Ки�
ївради від 14.06.07 № 906/1567 “Про порядок роботи з дорученнями виборців депутатам Київради V скли�
кання” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ äîðó÷åíü âèáîðö³â
äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V ñêëè-
êàííÿ, âèêîíàííÿ ÿêèõ íàëåæèòü äî â³-
äàííÿ Êè¿âðàäè òà ¿¿ îðãàí³â, çã³äíî ç äî-
äàòêîì 1.

2. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ ðàäàì çàáåçïå-
÷èòè ðåàë³çàö³þ äîðó÷åíü âèáîðö³â, âèêî-
íàííÿ ÿêèõ íàëåæèòü äî â³äàííÿ â³äïîâ³ä-
íèõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä òà ¿õ îðãàí³â,
çã³äíî ç äîäàòêîì 2.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) â
ìåæàõ ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé âíîñèòè
ïðîïîçèö³¿ íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ùî-
äî âêëþ÷åííÿ äî ð³÷íèõ Ïðîãðàì ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó
ì. Êèºâà îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà, ïåðåäáà÷å-
íèõ äîðó÷åííÿìè âèáîðö³â, çã³äíî ç äî-
äàòêîì 3, ³ âèä³ëåííÿ àñèãíóâàíü íà ¿õ ðå-
àë³çàö³þ çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â,
ïåðåäáà÷åíèõ áþäæåòîì ì. Êèºâà íà â³ä-
ïîâ³äíèé ïåð³îä.

4. Äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî-
âåñòè äî â³äîìà âèáîðö³â ïåðåë³ê äîðó÷åíü
âèáîðö³â, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè âèêîíàí³ Êè-
¿âðàäîþ òà ¿¿ îðãàíàìè â³äïîâ³äíî äî ÷àñ-
òèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
ñòàòóñ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä” (äîäàòîê 4).

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿),
ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ ðàäàì ³íôîðìóâàòè
Êè¿âðàäó ïðî õ³ä âèêîíàííÿ äîðó÷åíü âè-
áîðö³â äâà ðàçè íà ð³ê (îäíî÷àñíî ç ï³ä-
ñóìêàìè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó 
ì. Êèºâà çà â³äïîâ³äíèé ð³ê).

6. 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

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті

Київради 

Про передачу земельної ділянки громадській
організації “Товариство “Лемківщина” 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування світового центру 

лемківської культури з житлом та офісними
приміщеннями на вул. Макарівській 

(вул. Пугачова) у Шевченківському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1534/4367 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 124, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó
çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïå-
ðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), ÷àñòèíó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ¹ 20 ïëîùåþ 0,05 ãà íà ñõè-
ëàõ Âðóáåë³âñüêîãî óçâîçó ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà ñâ³òîâîãî öåíòðó ëåìê³âñüêî¿ êóëü-
òóðè ç æèòëîì òà îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿ-
ìè íà âóë. Ìàêàð³âñüê³é (Ïóãà÷îâà) ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå: òå-
ðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³â-
íèì îáãðóíòóâàííÿì, ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì ç òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ çàáóäîâè òà çåëåíèõ íàñàäæåíü äî
òåðèòîð³¿ ç áàãàòîïîâåðõîâîþ æèòëîâîþ òà
ãðîìàäñüêîþ çàáóäîâîþ.

4. Ïðèïèíèòè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíî-
ìó îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè-
¿âçåëåíáóä” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,90 ãà, â³äâå-
äåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â
òðóäÿùèõ â³ä 15.10.63 ¹ 1603 “Ïðî ïðî-
åêòóâàííÿ ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó íà
òåðèòîð³¿ ë³êâ³äîâàíîãî Ñòàðîºâðåéñüêîãî
³ Êàðà¿ìñüêîãî êëàäîâèù” (ëèñò-çãîäà â³ä

24.12.2007 ¹ 1481/1), òà â³äíåñòè ¿¿ äî çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ ³ ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè.

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàä-
ñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Òîâàðèñòâî “Ëåìê³âùè-
íà” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ñâ³òîâîãî öåíòðó ëåìê³âñüêî¿
êóëüòóðè ç æèòëîì òà îô³ñíèìè ïðèì³-
ùåííÿìè íà âóë. Ìàêàð³âñüê³é (âóë. Ïó-
ãà÷îâà) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Òî-
âàðèñòâî “Ëåìê³âùèíà”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 25 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,90 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñâ³òîâîãî
öåíòðó ëåìê³âñüêî¿ êóëüòóðè ç æèòëîì òà
îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà âóë. Ìàêà-
ð³âñüê³é (âóë. Ïóãà÷îâà) ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 15.10.63
¹ 1603 “Ïðî ïðîåêòóâàííÿ ïàðêó êóëüòó-
ðè ³ â³äïî÷èíêó íà òåðèòîð³¿ ë³êâ³äîâàíî-
ãî Ñòàðîºâðåéñüêîãî ³ Êàðà¿ìñüêîãî êëà-
äîâèù”.

7. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ “Òîâàðèñòâî
“Ëåìê³âùèíà”:

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

7.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.
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7.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7.4. 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”.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âàðòîñò³ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïåðåäíüîãî îáñòå-
æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 08.09.2005)
òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 30.12.2005 ¹ 19-11542, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 09.08.2007 ¹ 6291, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
27.07.2007 ¹ 05-08/5211, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
12.12.2005 ¹ 1241, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç
ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 18.07.2007, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 27.12.2007 ¹ 05-
2524 òà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ñïå-
ö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³ä-
çåìíèõ ðîá³ò” â³ä 19.10.2006 ¹ 8/1-1479.

8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) 7 % çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð
ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì ñëóæáîâîãî
æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³-
àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè

ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êè-
ºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðî-
âîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

11. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëà ïåðåä-
áà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòî-
òðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê)
ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îäíå ìàøèíî-
ì³ñöå íà êîæíó êâàðòèðó ó öèõ æèòëîâèõ
áóäèíêàõ.

12. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â îô³ñ-
íîãî òà òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíî-
ì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëü-
íèõ íîðì.

13. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âè-
ìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè.

14. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè ðåºñòðàö³þ äîãîâî-
ðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, óêëàäåíîãî
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ãðîìàä-
ñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ “Òîâàðèñòâî “Ëåìê³â-
ùèíà”, ï³ñëÿ âèð³øåííÿ ãðîìàäñüêîþ îð-
ãàí³çàö³ºþ “Òîâàðèñòâî “Ëåìê³âùèíà” âñ³õ
ïèòàíü ìàéíîâèõ â³äíîñèí â óñòàíîâëåíî-
ìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

15. 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 приватній сервісно+комерційній
фірмі “ТРАНССПОРТ” земельних ділянок 

для будівництва житлово+офісних будинків 
з приміщеннями соціально+побутового, 

культурного, спортивно+оздоровчого 
призначення та підземною і наземною 

стоянками на просп. Науки, 58 
у Голосіївському районі м. Києва
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ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, â³äâåäåíîþ â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 11.10.55 ¹ 1302 “Ïðî â³äâîä çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ï³äñîáíîìó ãîñïîäàðñòâó
“Êîð÷åâàòå” ï³ä æèòëîáóä³âíèöòâî”, òà çà-
ðàõóâàòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ ³
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïðèâàò-
í³é ñåðâ³ñíî-êîìåðö³éí³é ô³ðì³ “ÒÐÀÍÑ-
ÑÏÎÐÒ” äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâî-îô³ñ-
íèõ áóäèíê³â ç ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-
ïîáóòîâîãî, êóëüòóðíîãî, ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíîþ ³ íà-
çåìíîþ ñòîÿíêàìè íà ïðîñï. Íàóêè, 58 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ïðèâàòí³é ñåðâ³ñíî-êîìåð-
ö³éí³é ô³ðì³ “ÒÐÀÍÑÑÏÎÐÒ”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâ-
ãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,92 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâî-îô³ñíèõ áóäèíê³â ç
ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî,
êóëüòóðíîãî, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî ïðè-
çíà÷åííÿ òà ï³äçåìíîþ ³ íàçåìíîþ ñòîÿí-
êàìè íà ïðîñï. Íàóêè, 58 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
0,18 ãà, çîêðåìà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè — ïëî-

ùåþ 0,15 ãà òà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ,—
ïëîùåþ 0,03 ãà;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,29 ãà — çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ;

— ä³ëÿíêó ¹ 3 ïëîùåþ 0,30 ãà — çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ;

— ä³ëÿíêó ¹ 4 ïëîùåþ 0,15 ãà — çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Ïðèâàòí³é ñåðâ³ñíî-êîìåðö³éí³é ô³ð-
ì³ “ÒÐÀÍÑÑÏÎÐÒ”:

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

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

4.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïåðåä-
íüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
05.09.2007 ¹ 24) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíî-
âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

4.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 19.10.2007 ¹ 19-11822 òà â³ä
19.11.2007 ¹ 09-13306, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 29.10.2007 ¹ 8914,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 28.09.2007
¹ 071/04-4-22/5139, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 26.11.2007
¹ 05-08/6992, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 20.09.2007
¹ 7266, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
08.11.2007 ¹ 22-2810/35, äî÷³ðíüîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä
31.08.2007 ¹ 2718, Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿
ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
12.09.2007 ¹ 535-884 òà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 28.11.2007
¹ 05-2264.

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

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

4.7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêî-
ñò³, íå ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà
êîæí³ äâ³ êâàðòèðè ó öèõ æèòëîâî-îô³ñ-
íèõ áóäèíêàõ.

4.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % æèòëîâî¿ ïëîù³
êâàðòèð ó öèõ æèòëîâî-îô³ñíèõ áóäèíêàõ
(êð³ì ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

4.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
æèòëîâî-îô³ñíèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç
îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ
æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òå-
òîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè
äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â
ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

4.10. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òî-
ùî) òà ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ ³ áóä³â-
íèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèò-
ëîâî-îô³ñíèõ áóäèíê³â.

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
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ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,54 ãà ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñòèëü
Áþðî” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòî-
ìîá³ëüíîãî ñàëîíó íà ïåðåòèí³ âóë. Ãåðî-
¿â Êîñìîñó òà ïðîñï. 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñòèëü Áþðî”, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,54 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìîá³ëüíîãî ñà-
ëîíó íà ïåðåòèí³ âóë. Ãåðî¿â Êîñìîñó òà
ïðîñï. 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ñòèëü Áþðî”:

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

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
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.

4.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 26.02.2003
¹ 27) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 05.02.2003 ¹ 18-259, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 27.03.2003
¹ 1916, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
13.08.2003 ¹ 08-8-20/3509, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 14.07.2003 ¹ 3932.

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

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

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

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
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Âëàä ßÌÀ: “Ïðàãíó ä³ñòàâàòè â³ä æèòòÿ
íàñîëîäó ³ ðàä³òè êîæíîìó äíþ”
Óñï³øíèé òàíöþðèñò, ÷ëåí æóð³ øîó “Òàíöþþòü âñ³” — ïðî òàíö³ é ïðî ñåáå

— Âè ìàðíîâ³ðíà ëþäèíà? ×è â³-
ðèòå â ïðèêìåòè?

— Øâèäøå í³, àí³æ òàê. ß ââà-
æàþ, ùî çáóâàþòüñÿ ëèøå ò³ ïðè-
êìåòè, â ÿê³ ìè â³ðèìî. ßêùî º
ïðèêìåòè, â ÿê³ íå õî÷åòüñÿ â³ðè-
òè, òî âîíè íå çáóäóòüñÿ.

— Âè ìîæåòå éòè ïðîòè àâòîðè-
òåò³â?

— ßêùî öå ïèòàííÿ, â ÿêîìó ÿ
äîáðå ðîçáèðàþñÿ, ³ ÿêùî ÿ àá-
ñîëþòíî âïåâíåíèé ó ñâî¿é ïðà-
âîò³ — áåçóìîâíî, òàê. Ïèòàííÿ
ò³ëüêè â òîìó, íàñê³ëüêè íàïî-
ëåãëèâî ÿ éîãî â³äñòîþâàòèìó.
ßêùî ëþäèíà çäàòíà ïðèñëóõà-
òèñÿ äî ÷óæî¿ äóìêè, ÿêùî º
øàíñè, ùî ÿ çìîæó éîãî ïåðåêî-
íàòè — áåçïåðå÷íî, ÿ öå ðîáèòè-
ìó. Àëå êîëè ÿ áà÷ó, ùî äî ëþ-
äèíè â³ä ïî÷àòêó äîñòóêàòèñÿ íå-
ìîæëèâî ³ âîíà âñå îäíî çàëè-
øèòüñÿ ïðè ñâîºìó, òî ÿ íå âè-
òðà÷àòèìó ñâîþ åíåðã³þ ³ ñèëè
çàéâèé ðàç.

— Âàø³ áàòüêè — ïåäàãîãè.
Áàòüêî — çàâ³äóâà÷ ðàéîííèì â³ä-
ä³ëîì îñâ³òè. Ìàáóòü, âàì áóëî
ëåãêî â÷èòèñÿ?

— Í³, íàâïàêè, â³ä ìåíå âèìà-
ãàëè á³ëüøå, í³æ â³ä ³íøèõ. Òå,
ùî ìî¿ áàòüêè â÷èòåë³, ðîáèëî
âèìîãè ò³ëüêè âèùèìè.

— Ùî òàêå "ç³ðêîâà õâîðîáà" ³
÷è õâîð³ëè âè ö³ºþ íåäóãîþ?

— "Ç³ðêîâà õâîðîáà" — öå êî-
ëè ëþäèíà ââàæàº ñåáå êðàùèì,
âàæëèâ³øèì ³ çíà÷èì³øèì â³ä ³í-
øèõ. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ëþäè, ÿê³
õâîð³þòü íà öþ õâîðîáó, í³êîëè
íå ïðèçíàþòüñÿ â öüîìó. ß ñïî-
ä³âàþñÿ, í³êîëè íå õâîð³â ³ íå çà-
õâîð³þ.

— Âàø áðàò Äìèòðî — ñóääÿ.
Âè — ÷ëåí æóðè "Òàíöþþòü âñ³".
Â³ä÷óòòÿ ñïðàâåäëèâîñò³ — öå ñ³-
ìåéíå ÷è íàáóòå ç äîñâ³äîì?

— Äóìàþ, ùî â³ä÷óòòÿ ñïðàâåä-
ëèâîñò³ é ÷åñíîñò³ öå ó íàñ ñ³-
ìåéíå. Ì³é áàòüêî íå âì³º áðå-
õàòè, öå ÿ íåîäíîðàçîâî ÷óâ â³ä

ìàìè. Ùîäî ìîãî áðàòà, òî â³í
íàäçâè÷àéíî ïðèíöèïîâèé ó ñâî-
¿é ðîáîò³ ³ í³ íà ÿê³ ïîñòóïêè, ïî-
áëàæêè àáî äîìîâëåíîñò³ íå ï³ä-
äàâàâñÿ.

— Íàâ³òü íà âàø³?
— ßêáè ñïðàâà ñòîñóâàëàñÿ ñó-

äîâîãî ðîçãëÿäó, äóìàþ, íàâ³òü
ìî¿ äîìîâëåíîñò³ íå ïîä³ÿëè á.
Íàâ³òü ÿêùî á ³øëîñÿ ïðî ìåíå.

— Âè ç áðàòîì ïðàöþºòå â ð³ç-
íèõ ñôåðàõ. ×è íå ñêëàäíî âàì
ñï³ëêóâàòèñÿ îäèí ç îäíèì?

— Í³, âñå íîðìàëüíî. Õ³áà ùî
â äèòèíñòâ³ ìè çàâæäè áèëèñÿ.
Àëå ç ÷àñîì ÿ çðîçóì³â, ùî ëþá-
ëþ, ö³íóþ ³ ðîçóì³þ éîãî. ² íè-
í³ àáñîëþòíî í³ÿêèõ ïåðåøêîä.
Â³í çàâæäè â ìåíå â³ðèâ, à ÿ â³-
ðèâ â éîãî óñï³õ ³ ïîâàæàâ éîãî
çà òå, ÷îãî â³í äîñÿã.

— Äå âè çáèðàºòåñÿ çóñòð³÷àòè
Íîâèé ð³ê? Â³äïî÷èâàòèìåòå ÷è
ïðàöþâàòèìåòå?

— Â³äñîòê³â íà äåâ’ÿíîñòî ÿ
âïåâíåíèé, ùî ïðàöþâàòèìó. Àëå
öå ìåíå àí³ñê³ëüêè íå çàñìó÷óº.
ß âæå çâèê, çâèêñÿ ç³ ñâî¿ì ðèò-
ìîì ðîáîòè.

— Àëå ïîò³ì âè âñå-òàêè ñâÿòêó-
ºòå ïðèõ³ä Íîâîãî ðîêó àáî îäðà-
çó çàíóðþºòåñÿ â Ð³çäâî?

— Çâè÷àéíî æ, ñâÿòêóþ! ß îáî-
â’ÿçêîâî íàçäîãàíÿþ ñâî¿õ äðóç³â,
äå á âîíè íå ñâÿòêóâàëè.

— Ðåöåïò óñï³õó â³ä Âëàäèñëàâà
ßìè öå...

— Ó çàïèòàíí³ âæå çàêëàäåíî
òå, ùî ÿ óñï³øíà ëþäèíà, çà ùî
âàì äÿêóþ. Àëå ðåöåïò ÿ íàâðÿä
÷è çìîæó âàì äàòè. Öå øâèäøå
áóäå ðåêîìåíäàö³ÿ. Çàéìàòèñÿ
ëèøå òèì, ùî âàì äî äóø³, òèì,
ùî âè â³ä÷óâàºòå, ïðî ùî âè çíà-
ºòå — "öå ìîº". Ïîïðè òå, âèõî-
äèòü ó âàñ îäðàçó ÷è çäàºòüñÿ,
ùî í³÷îãî íå âèéäå. Àëå âñå îä-
íî — ïîòð³áíî çàéìàòèñÿ ñâîºþ
ñïðàâîþ.

— ßê âè ïðîâîäèòå â³ëüíèé ÷àñ?
— Îñòàíí³ì ÷àñîì ó ìåíå

âêðàé ìàëî â³ëüíîãî ÷àñó. Â÷î-
ðà ÿ ïîâåðíóâñÿ ç òàíöþâàëüíî-
ãî çàëó äîäîìó á³ëÿ äðóãî¿ ãîäè-
íè íî÷³. ² ìåí³ í³÷îãî íå ñïàëî
íà äóìêó, îêð³ì ÿê ëÿãòè ñïàòè.
À âçàãàë³, êîëè òðàïëÿþòüñÿ âè-
õ³äí³, òî ëþáëþ âè¿õàòè êóäèñü
çà ì³ñòî, íà øàøëèêè. À â ³äå-
àëüíîìó âèïàäêó — öå, çâè÷àé-

íî æ, ñîíöå ³ ìîðå. Ñüîãîäí³ öå
á³ëüøå, í³æ ìð³ÿ, ñàìå ñüîãîäí³.

— Âè ïîïóëÿðí³. ×è ïðîïîíóâà-
ëè âàì çí³ìàòèñÿ â ðåêëàì³ àáî áó-
òè îáëè÷÷ÿì ÿêî¿-íåáóäü ô³ðìè?

— Îäíîðàçîâ³, íåâåëèê³ ïðîïî-
çèö³¿ íàäõîäÿòü ðåãóëÿðíî. Àëå íà
æàëü, àáî ö³ ïðîïîçèö³¿ ìåíå íå
âëàøòîâóâàëè, àáî ìè íå çíàõî-
äèëè ñï³ëüíî¿ ìîâè. Äåÿê³ óãîäè
çðèâàëèñÿ â îñòàííþ ìèòü. Àëå ÿ
íå òóðáóþñÿ, òîìó ùî òàê³ íåâäà-
÷³ îçíà÷àþòü ëèøå òå, ùî áóäóòü
ö³êàâ³ø³ ïðîïîçèö³¿.

— Ìàºòå øê³äëèâ³ çâè÷êè?
— Ìîæëèâî, êóð³ííÿ êàëüÿíó.

Õî÷à ìåí³ öå ïîäîáàºòüñÿ, àëå ÿ
ðîçóì³þ, ùî öå íå ìåíø íåáåç-
ïå÷íî, í³æ ñèãàðåòè. Òîìó ïðàã-
íó êóðèòè êàëüÿí ð³äêî.

— Ïðî âàñ ñêëàâñÿ ³ì³äæ æèòòº-
ðàä³ñíî¿ ëþäèíè. Âàñ äóæå ñêëàäíî
óÿâèòè ðîçñåðäæåíèì àáî ïîõìóðèì.
Ó ÷îìó ñåêðåò, ÿê âàì öå âäàºòüñÿ?

— Ïðàãíó ä³ñòàâàòè â³ä æèòòÿ
íàñîëîäó ³ ðàä³òè êîæíîìó äíþ.
Òîìó ùî æèâåìî ìè îäèí ðàç, ³
ÿê íå êðóòè — æèòòÿ âñå îäíî
ïðåêðàñíå. Ó êîæíîãî òðàïëÿþ-
òüñÿ ÿê³ñü íåïðèºìíîñò³, àëå â ö³-
ëîìó, ÿ ââàæàþ, âñå ÷óäîâî.

— Ùî âàñ ìîæå çàñìóòèòè?
— Íåïðîôåñ³îíàë³çì, íåóöòâî,

ãðóá³ñòü, ïàí³áðàòñòâî — îñü öå
íåïðèºìíî ó ñòîñóíêàõ ³ç ëþäüìè.

— Âè ëåãêî â³äõîäèòå ï³ñëÿ ÿêè-
õîñü íåïðèºìíèõ ïîä³é?

— Òàê. ßêùî ÿ íà êîãîñü îáðà-
æàþñü, òî êàæó ñàì ñîá³, ùî íå-
ìàº ÷àñó îáðàæàòèñÿ, ïîòð³áíî
øâèäøå ìèðèòèñÿ, æèòè äàë³ ³
äèâèòèñÿ íà ðå÷³ ïîçèòèâí³øå.

— Ó âàñ º ëþäè, íà ÿêèõ âè ð³â-
íÿºòåñÿ, íà êîãî õîò³ëè á áóòè ñõî-
æèì?

— Í³. Ñõîæèì í³. ß ïðàãíó â³ä
ð³çíèõ ëþäåé íàáèðàòèñÿ ð³çíî-
ãî ïîçèòèâíîãî äîñâ³äó, ïåðåéìà-
òè îêðåì³ ðèñè âäà÷³ ³ ïðîñòî
æèòòºâîãî äîñâ³äó, àí³æ ñë³ïî êî-
ï³þâàòè ÷è¿ñü ä³¿, óçÿâøè ³íøó
ëþäèíó çà çðàçîê.

— Íà ùî âàì ïðèºìíî âèòðà÷à-
òè ãðîø³?

— ß ëþáëþ ñìà÷íî ïî¿ñòè. Íà
öå ìåí³, ÿê ïðàâèëî, íå æàëêî
âèòðà÷àòè. ², çâè÷àéíî, ÿ ëþáëþ
ïîäîðîæóâàòè.

— Ó âàñ º óëþáëåíà êóõíÿ?
Ìîæëèâî, ³òàë³éñüêà ÷è òàéñüêà?
Àáî ÿêàñü óëþáëåíà ñòðàâà?

— ß õîò³â áóëî íàçâàòè ÿïîí-
ñüêó êóõíþ, àëå äíÿìè îòðó¿âñÿ
ñâ³æîþ ðèáîþ, òîìó íå ðèçèêíó
ãîâîðèòè ïðî íå¿. Íàïåâíî, öå
âñå-òàêè ìàìèí³ ïåëüìåí³. Ñàìå
ìàìèí³. Òîìó ùî ÿ êóøòóâàâ áà-
ãàòî ïåëüìåí³â ó ð³çíèõ ì³ñòàõ ³
êðà¿íàõ, ó ð³çíèõ ðåñòîðàíàõ, ³ â
äóæå ïðåñòèæíèõ, ³ ïðîñòî â õî-
ðîøèõ. Àëå òàêèõ ïåëüìåí³â, ÿê³
ãîòóº ìàìà, íåìàº í³äå.

— Âàøà íàéäîðîæ÷à ïîêóïêà
öå...

— Íàïåâíî, öå ìîÿ êâàðòèðà

Розмовляв
Тарас ФРОЛОВ, "7+7я",

спеціально для "Хрещати а"

"Ëþäè, ÿê³ õâîð³þòü íà
"ç³ðêîâó õâîðîáó", í³êî-
ëè íå ïðèçíàþòüñÿ â
öüîìó. ß ñïîä³âàþñÿ,
í³êîëè íå õâîð³â ³ íå çà-
õâîð³þ"

"Òàêèõ ïåëüìåí³â, ÿê³
ãîòóº ìàìà, íåìàº í³-
äå"

"Â³ä÷óòòÿ ñïðàâåäëè-
âîñò³ é ÷åñíîñò³ — öå
ó íàñ ñ³ìåéíå"

У інці 2006 ро , після за інчення першо о сезон
"Танці з зір ами", іль ість тих, хто пристрасно хотів
навчитися танцювати, різ о зросла. Тисячі людей
попрям вали в танц ласи, незважаючи на свій ві ,
стать, омпле цію і оординацію р хів. І я би в раїні
тоді відб лася танцювальна революція, то її лідером і
символом, поза с мнівом, став би Влад Яма. Танцю-
вальна революція не відб лася, але для Влада Ями
знайшлося місце в серцях ба атьох раїнців і ра-
їно . Він єдиний професійний танцюрист, я ий не зни
із телее ран і з п блічно о життя після за інчення
прое т . Спочат б в астрольний т р із Наталією Мо-
илевсь ою, потім робота в шо "Па", часті теле-
шо . Влад Яма не зрадив професії і продовж є танцю-
вальн ар’єр . Але це, проте, зовсім не заважає йом
б ти п блічною людиною і частим остем на сторін ах
світсь ої хроні и. Нині Влад Яма — спішний танцю-
рист, член ж рі шо "Танцюють всі", я е виходить на
теле аналі “СТБ”. В одном з інтерв’ю Влад поділився
своїми планами на майб тній рі — він збирається від-
рити свою власн танцювальн ш ол .
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Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора на сцені столично о Театр
юно о лядача відб вся Все ра-
їнсь ий он рс дитячо о одя в
підтрим творчості молодих ди-
зайнерів "Ритми ново о ві ". На
час заход , я ий тривав рам ах
молодіжно о ст дентсь о о фес-
тивалю "Здоров’я, стиль, мода",
сцена ТЮГ перетворилася на
справжній професіональний
поді м.

Äåô³ëþâàëè öüîãî âå÷îðà âèõîâàíö³ äè-
òÿ÷èõ ñòóä³é “Êàð³í” ³ “Ñòèëü òà ìîäà”, à
â ïåðåðâàõ ì³æ ïîêàçàìè ñâîþ ìàéñòåð-
í³ñòü ó òàíö³ ïðåäñòàâëÿëè ó÷í³ õîðåîãðà-
ô³÷íî¿ ã³ìíàç³¿ “Êèÿíî÷êà”, à òàêîæ ôîëüê-
ëîðíèé âîêàëüíî-õîðåîãðàô³÷íèé àíñàìáëü
“Çåðíÿòêî”. Þí³ ìîäåë³ ïðåäñòàâëÿëè ïåð-
ø³ êîëåêö³¿ ìîëîäèõ äèçàéíåð³â ³ç ð³çíèõ
êóòî÷ê³â Óêðà¿íè, ñòóäåíò³â ñïåö³àë³çîâà-
íèõ êîëåäæ³â, òåõí³êóì³â, ÂÓÇ³â.

Íà ïî÷àòêó âå÷îðà âåäó÷èé Þð³é Ãîð-
áóíîâ çâåðíóâ óâàãó ïðèñóòí³õ, ùî îñî-

áëèâ³ñòþ “Ðèòì³â íîâîãî â³êó” º òå, ùî
âïåðøå â³äáóâàºòüñÿ ñàìîñò³éíèé êîíêóðñ
äèòÿ÷îãî îäÿãó, â ÿêîìó ä³òè íå ëèøå áå-
ðóòü ó÷àñòü, à é îö³íþþòü éîãî â ñêëàä³
æóð³. À îñíîâíå æóð³ êîíêóðñó, ÿêå î÷î-
ëèëà êóðàòîð ïðîåêòó Ìàðèíà Ê³íàõ, ñêëà-
äàëîñÿ ³ç â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â
Ä³àíè Äîðîæê³íî¿, Îëåêñàíäðà Ãàï÷óêà,
Îëåêñ³ÿ Çàëåâñüêîãî. Îñòàíí³é, îêð³ì ñóä-
ä³âñòâà, âçÿâ íà ñåáå îáîâ’ÿçêè ðåæèñåðà
ä³éñòâà. Ïðîãðàìó ïîñòàâèëè çà ìîòèâàìè
êàçêè “Ëóñêóí÷èê”, òîæ þí³ ìîäåë³ ïîêà-
çóâàëè âáðàííÿ ï³ä íîâîð³÷íîþ ÿëèíêîþ.

Çà òåìàòèêîþ ³ ïðèçíà÷åííÿì êîëåêö³¿
ìîäåëüºð³â-ïî÷àòê³âö³â áóëî îá’ºäíàíî â ÷î-
òèðè íîì³íàö³¿: “Pret-a-porte”, “Fantasy”,
“Ôîëüê” ³ “Ç³ðêà ìàñêàðàäó”. Ìîäåëüºðè
ïðåäñòàâèëè ñâîº áà÷åííÿ ñó÷àñíîãî íàðîä-
íîãî êîñòþìà, îäÿã íà ùîäåíü, à òàêîæ
âáðàííÿ äëÿ îñîáëèâèõ âèïàäê³â. Ãîëîâíèé
ïðèç ó íîì³íàö³¿ “Pret-a-porte” æóð³ ïðèñó-
äèëî Òàìàð³ Ìîíàñòèðñüê³é çà êîëåêö³þ
îäÿãó äëÿ þíèõ ëåä³ “Ïàðèæ, ÿ òåáå ëþá-
ëþ”. Ñòóäåíòêà Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó òåõ-
íîëîã³¿ é äèçàéíó çäîáóëà òàêîæ ïåðøó ïðå-
ì³þ â íîì³íàö³¿ “Ôîëüê” çà êîëåêö³þ “Øè-
âîðîò íàâèâîðîò”. Àííà Ñåéñÿí, ñòóäåíòêà
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Äðàãîìàíî-
âà, çäîáóëà ïåðåìîãó â íîì³íàö³¿ “Fantasy”

Ìîäíå äèòèíñòâî
Â³äáóâñÿ êîíêóðñ äèòÿ÷îãî îäÿãó â³ä ìîëîäèõ äèçàéíåð³â

Триденний "Ві енд Кан-
нах", ор анізований Фран-
ц зь им льт рним цен-
тром, став найрезонансні-
шою подією р дня
сфері фестивально о не-
омерційно о іно. Дире -
тор Франц зь о о ль-
т рно о центр в У раїні
Матьє Арден розповів про
тр днощі переїзд , намір
зробити иянам подар -
но , інтерес, що не змен-
ш ється, до мови охан-
ня, філософії і льт ри, а
та ож майб тню ши арн
" аз на Дніпрі", я , о-
ли все с ладеться, ми по-
бачимо наст пно о ро .

— Íàñàìïåðåä Ôðàíöóçüêèé
êóëüòóðíèé öåíòð ïåðå¿çäèòü. Ç
÷èì öå ïîâ’ÿçàíî ³ ÷è çíàìåíóº ñî-
áîþ ÿê³ñü çì³íè?

— Ïåðå¿çäèìî, ïî-ïåðøå, òîìó,
ùî çàê³í÷óºòüñÿ êîíòðàêò íà îðåí-
äó, ïî-äðóãå, â öüîìó ïðèì³ùåíí³
äóæå ò³ñíî. Ùå íàâåñí³ íèí³øíüî-
ãî ðîêó ïî÷àëè øóêàòè íîâå ì³ñ-
öå, äå áóëî á á³ëüøå ïðîñòîðó ³
êóäè á ìîæíà áóëî âì³ñòèòè âñþ
íàøó àóäèòîð³þ. Ìè, ÿê âè çíà-
ºòå, âèêëàäàºìî ôðàíöóçüêó ìîâó,
³ òèõ, õòî ¿¿ âèâ÷àº, áàãàòî. Äîñ³ íà-
ø³ ñòóäåíòè çàéìàëèñÿ íå ò³ëüêè
ó Ôðàíöóçüêîìó êóëüòóðíîìó öåí-
òð³ (òóò ó íàñ íàñïðàâä³ ëèøå äâà
íàâ÷àëüíèõ çàëè), à é ùå ó òðüîõ
ð³çíèõ ì³ñöÿõ Êèºâà. Öå, çâ³ñíî,
íåçðó÷íî. Òîìó ïîøóêè áóëè àê-
òèâíèìè ³ êîï³òêèìè, àëå çà äîïî-
ìîãîþ êè¿âñüêî¿ ìåð³¿ ìè òàêè
çíàéøëè íîâå ïðèì³ùåííÿ.

— ßê âèíèêëà ³äåÿ “Â³êåíäó â
Êàííàõ”?

— Áóëî ê³ëüêà ïåðåäóìîâ äëÿ
ïðîâåäåííÿ öüîãî çàõîäó. Ïî-

ïåðøå, íàì â³äîìî, ùî óêðà¿íö³
äóæå ö³êàâëÿòüñÿ ôðàíöóçüêèì
ê³íî. Ùîðàçó, êîëè ìè îðãàí³çî-
âóºìî ùîñü ó ê³íîòåàòðàõ “Êè¿â”
àáî “Óêðà¿íà” ÷è äåñü â ³íøîìó
ì³ñö³, çàë ïîâíèé. Öå îçíà÷àº,
ùî íàø³ ñòð³÷êè ëþáëÿòü. Òîìó
ìè íàìàãààºìîñÿ ÿêîìîãà ÷àñò³-
øå ¿õ ïîêàçóâàòè. Âè çíàºòå, çâè-
÷àéíî, ùî ó Ôðàíö³¿ ùîðîêó ó
òðàâí³ â³äáóâàºòüñÿ Êàííñüêèé
ê³íîôåñòèâàëü. Öüîãîð³÷, ÿê ³
çàâæäè, òóò äåìîíñòðóâàëè äóæå
õîðîø³ ô³ëüìè, ñåðåä ÿêèõ áóëè
³ ôðàíöóçüê³. Òîæ ìè âèð³øèëè,
ùî áóäå äîáðå çðîáèòè êèÿíàì
ñâîºð³äíèé ð³çäâÿíèé ïîäàðóíîê
³ îðãàí³çóâàòè “Â³êåíä ó Êàííàõ”,

äå á âîíè ïîáà÷èëè ôðàíöóçüêå
ê³íî, ùî ïðåäñòàâëÿëè â Êàííàõ.
Ñïîä³âàºìîñÿ, çà ìåöåíàòñüêî¿
ï³äòðèìêè â³í ñòàíå ùîð³÷íèì.

— Òðóäíîù³ ç “Â³êåíäîì ó Êàí-
íàõ” áóëè?

— Çàâæäè º òðóäíîù³. Ïîòð³á-
íî áóëî çíàéòè êîï³¿ ô³ëüì³â, äî-
ìîâèòèñÿ ç ¿õí³ìè äèñòðèá’þòî-
ðàìè ³ íå çàáóòè ïîòîðãóâàòèñÿ.
Íà ùàñòÿ, ó Ôðàíöóçüêîìó êóëü-
òóðíîìó öåíòð³ º ïðîáèâí³ ëþäè,
çàâäÿêè ÷è¿ì ñòàðàííÿì óñå ñòà-
ëî ìîæëèâèì.

— Ó ÷àñòèí³ ê³íî Ôðàíö³ÿ ³ öüî-
ãîð³÷, ³ çàâæäè ÷óäîâî ïðåäñòàâëå-

íà â Óêðà¿í³. À âè ìîãëè á ðîçïî-
â³ñòè, ÿê³ çíà÷óù³ ïîä³¿ â ³íøèõ ãà-
ëóçÿõ êóëüòóðè ïðåäñòàâëÿëè
Ôðàíö³þ â íàø³é êðà¿í³ îñòàíí³ì
÷àñîì?

— Áóëî áàãàòî ð³çíèõ çàõîä³â.
Ó äåñÿòüîõ âåëèêèõ óêðà¿íñüêèõ
ì³ñòàõ â³äáóâñÿ ôåñòèâàëü “Ôðàí-
öóçüêà âåñíà”, é íåîäì³ííî â³í
ïðîäîâæèòüñÿ íàñòóïíîãî ðîêó.
ßêùî âñå ñêëàäåòüñÿ ³ ìåð Êèºâà
äàñòü äîáðî, òî ìàº áóòè ïðîñòî
øèêàðíå â³äêðèòòÿ â Ã³äðîïàðêó.

— Øèêàðí³øå, í³æ øîó âîãíþ
íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³?

— Íå õî÷ó ïîð³âíþâàòè, ÿêùî
÷åñíî. Àëå òî÷íî áóäå ñõîæå íà
êàçêó — êàçêó íà Äí³ïð³. Ùå çà-
óâàæó, ùî ïðåäñòàâëÿºìî íå ò³ëü-
êè ê³íî, à é ë³òåðàòóðó, òåàòð,
êëàñè÷íó ìóçèêó ³ ìèñòåöòâî òàí-
öþ. Ê³ëüêà ôðàíöóçüêèõ ïèñü-
ìåííèê³â íåùîäàâíî ïðè¿çäèëè
äî Êèºâà, ïîáóâàëè ³ â ³íøèõ ì³ñ-
òàõ Óêðà¿íè. Â “Ìîëîäîìó òåàò-
ð³” ìè ïîêàçàëè ñó÷àñíèé ñïåê-
òàêëü ó ñòèë³ õ³ï-õîï, ðàí³øå ìè
ïîêàçàëè Óêðà¿í³ ï’ºñó “Âåñíà”.
Â íàñ äóæå äîáð³ çâ’ÿçêè ç Íàö³î-
íàëüíèì áóäèíêîì îðãàííî¿ ³ êà-
ìåðíî¿ ìóçèêè Óêðà¿íè, òàì ÷àñ-
òî âëàøòîâóºìî êîíöåðòè. Íåçà-
áàðîì òóò âèñòóïèòü ö³êàâèé
îïåðíèé ñï³âàê — âèêîíóâàòèìå
êàíòàòè.

— Êîãî á âè ïðèâåçëè äî íàñ,
ÿêáè ìàëè áåçìåæíó ñèëó ³ ìîæ-
ëèâîñò³?

— ¯õ ñò³ëüêè! Ó ñôåð³ êëàñè÷-
íî¿ ìóçèêè öå áóëà á ïåðåäóñ³ì
Íàòàë³ Äåññå — îïåðíà ñï³âà÷êà,
ÿêà íåùîäàâíî âèñòóïàëà â Íüþ-
Éîðêó ³ Ëîñ-Àíäæåëåñ³. Ñï³âàº
ãåí³àëüíî. Àëå öå äëÿ íàñ ïîêè
ùî äóæå äîðîãî. ª ùå àêòðèñà
Êàòð³í Äåíüîâ, êîòðó ó âàñ ëþá-
ëÿòü, ³ áàãàòî õòî íàìàãàºòüñÿ ¿¿
çàïðîñèòè. Çíîâó æ òàêè —
ñêëàäíî ³ íåäåøåâî. Áóëî á ïðîñ-
òî ÷óäîâî, ÿêáè ôðàíöóçüêèé

äðàìàòóðã ïîñòàâèâ ï’ºñó óêðà¿í-
ñüêîþ ìîâîþ ³ ç óêðà¿íñüêèìè
àêòîðàìè. ×èìàëî õîò³ëîñÿ á
çä³éñíèòè, àëå, ñàì³ ðîçóì³ºòå,
ãðîøåé áðàêóº, òîìó çàâæäè øó-
êàºìî ñïîíñîð³â ³ ñïîä³âàºìîñÿ
íà ïîäàëüøó ï³äòðèìêó ìåð³¿.

— ßêùî àíãë³éñüêà — öå ìîâà
á³çíåñó, òî ôðàíöóçüêà, î÷åâèä-
íî,— ìîâà êîõàííÿ. Çá³ëüøóºòüñÿ
ê³ëüê³ñòü óêðà¿íö³â, ùî ïðèõîäÿòü
äî âàñ âèâ÷àòè ìîâó?

— Ìîæå, öå áóäå íåñêðîìíî,
àëå ÿ ïèøàþñÿ íàøèìè ðåçóëü-
òàòàìè. ß ïðàöþþ òóò óæå äâà ðî-
êè, ³ ñòóäåíò³â äåäàë³ á³ëüøå. Ó
íàñ 3300 ñòóäåíò³â — öå áàãàòî.
Âèìóøåíèé êîíñòàòóâàòè, ùî ç
íåçðîçóì³ëèõ çîâñ³ì ïðè÷èí
ôðàíöóçüêó ìîâó â øêîëàõ âè-
â÷àþòü óñå ð³äøå, ìîâëÿâ, ñêëàä-
íà ìîâà ³ íå äóæå é ïîòð³áíà.
Ïðîòå çãîäîì ó ìîëîäèõ âèïóñê-
íèê³â ïðîêèäàºòüñÿ ³íòåðåñ äî
ìîâè — íå ò³ëüêè òîìó, ùî öå
ìîâà êîõàííÿ, à ùå é êóëüòóðè òà
ô³ëîñîô³¿. Òîæ ïðèõîäÿòü äî íàñ.

— Ùî º ïðîáëåìîþ ó âàø³é ðî-
áîò³, à ùî — ãåíåðàòîðîì çàäîâî-
ëåííÿ?

— Áàãàòî ð³çíèõ ïðîáëåì, îðãà-
í³çàö³éíèõ ³ ïîòî÷íèõ, àëå âîíè
º â áóäü-ÿêîìó Ôðàíöóçüêîìó
öåíòð³, à òàêèõ äî 160 ïî âñüîìó
ñâ³òó. Â íàñ íå á³ëüøå ïðîáëåì,
àí³æ, ñêàæ³ìî, â Àíãë³¿ àáî Àìå-
ðèö³. Çàòå çàäîâîëåííÿ òåæ áàãà-
òî — äîâîë³ íàñè÷åíà ïðîãðàìà,
àëå ðàäóþòü íàñàìïåðåä ëþäè,
ÿê³ â³äâåðòî êàæóòü: ¿ì ïîäîáà-
ºòüñÿ òå, ùî ìè ðîáèìî, âèñëî-
âëþþòü âäÿ÷í³ñòü. Òàêà ùèð³ñòü,
íàïåâíî, â³äì³ííà ðèñà óêðà¿í-
ö³â. Äëÿ ìåíå, ³ ÿê äëÿ äèðåêòî-
ðà, ³ ÿê äëÿ ëþäèíè, êðàùîãî ðå-
çóëüòàòó íå óÿâèòè

Розмовляв Оле ПУЧКО,
“ТОП-10”,

спеціально для “Хрещати а”

Головний приз номінації «Pret-a-porte» ж рі прис дило Тамарі Монастирсь ій за оле цію одя
для юних леді «Париж, я тебе люблю»

Ìàòüº ÀÐÄÅÍ: “Ðàäóþòü 
íàñàìïåðåä ëþäè”
Äèðåêòîð Ôðàíöóçüêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðó ïðî ôåñòèâàëü “Â³êåíä ó Êàííàõ”
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Ñòàëüíèé Êóëàê 
áåç ïðîáëåì çðóøèâ Ñêåëþ
Âîëîäèìèð Êëè÷êî çàõèñòèâ òðè ÷åìï³îíñüê³ òèòóëè

Çà ê³ëüêà äí³â äî áîþ Õàñèì
Ðàõìàí ðîáèâ ãó÷í³ çàÿâè ïðî òå,
ùî ç³òðå Êëè÷êà â ïîðîøîê ÷è
çðîáèòü ç íüîãî êîòëåòó ïî-êè¿â-
ñüêè. Êðàùå, ñóäÿ÷è ç ðîçâèòêó
ïîä³é ó ïîºäèíêó, â³í öüîãî á íå
ðîáèâ, áî Âîëîäèìèð âèñòàâèâ
êîëèøíüîãî ÷åìï³îíà ñâ³òó íà
ïîñì³õîâèñüêî...

Ãîâîðèòè ìîæíà ñê³ëüêè çàâãî-
äíî ³ ùî çàâãîäíî, àëå âæå íà çâà-
æóâàíí³ ç âèãëÿäó îáëè÷÷ÿ Ðàõ-
ìàíà áóëî âèäíî — â³í áî¿òüñÿ
Âîëîäèìèðà Êëè÷êà. Òàêà æ äóì-
êà çàêðàëàñÿ é ï³ä ÷àñ âèõîäó áîê-
ñåð³â íà ðèíã. ßêùî óêðà¿íñüêèé
áîêñåð âèéøîâ íà á³é ï³ä îïëåñêè

âáîë³âàëüíèê³â äóæå ñïîê³éíèì,
òî íà îáëè÷÷³ àìåðèêàíöÿ áóëà
òðèâîãà çà ê³íöåâèé ðåçóëüòàò,
ÿêèé, ÿê áàãàòî õòî ³ î÷³êóâàâ, âè-
ÿâèâñÿ äëÿ íüîãî ïëà÷åâíèì.

Ðàõìàíà íàçèâàþòü áîêñåðîì-
ïàí÷åðîì, òîáòî òèì, êîòðèé ìî-

æå âèð³øèòè ðåçóëüòàò áóäü-ÿêî-
ãî ïîºäèíêó îäíèì óäàðîì. Çðî-
áèòè öå â ïîºäèíêó ç Âîëîäèìè-
ðîì Êëè÷êîì àìåðèêàíöþ áóëî
ïðîñòî íåìîæëèâî, òàê ÿê íàø
ñï³ââ³ò÷èçíèê âèÿâèâñÿ íà äâ³, à òî
é íà òðè ãîëîâè ñèëüí³øèì çà ñâî-

ãî ñóïåðíèêà. Íà ïðîòÿç³ âñ³õ ñå-
ìè ðàóíä³â, à ñàìå ñò³ëüêè òðèâàâ
á³é, Âîëîäèìèð Êëè÷êî, ÿêèé äó-
æå àêòèâíî ðóõàâñÿ íà ðèíãó, îá-
ñòð³ëþâàâ Õàñèìà Ðàõìàíà óäàðà-
ìè ç ð³çíèõ äèñòàíö³é ³ íå äèâíî,
ùî ó øîñò³é òðèõâèëèíö³ àìåðè-

êàíåöü îïèíèâñÿ íà íàñòèë³. Ðå-
ôåð³ ïî÷àâ â³äðàõîâóâàòè íîêäà-
óí, àëå Ñêåëÿ, ÿê íàçèâàþòü Ðàõ-
ìàíà, çì³ã ï³äâåñòèñÿ ³ ïðîäîâæè-
òè á³é. Ðåøòó ðàóíäó Ðàõìàí âè-
òðèìóâàâ á³ëÿ êàíàò³â âàæê³ ïðÿ-
ì³ ³ áîêîâ³ ñåð³¿ óêðà¿íöÿ. Îäíîãî
ðàçó éîãî âðÿòóâàëè êàíàòè ³
êë³í÷, àëå äîòðèìàòèñÿ äî ê³íöÿ
ðàóíäó Õàñèì çì³ã.

Ðîçâ’ÿçêà ïîºäèíêó íàñòàëà â
ñüîìîìó ðàóíä³. Ñòàëüíèé Êóëàê
íå ñòàâ â³äêëàäàòè ñïðàâó â äîâ-
ãèé ÿùèê, ïðîâ³â ïðÿìó äâ³éêó ³
ñåð³þ áîêîâèõ, ï³ñëÿ ÷îãî ðåôåð³
çóïèíèâ á³é ³ çàðàõóâàâ Õàñèìó
Ðàõìàíó òåõí³÷íèé íîêäàóí.

Âîëîäèìèð Êëè÷êî â³äñòîÿâ òè-
òóëè ÷åìï³îíà ñâ³òó çà âåðñ³ÿìè
WBO, IBF òà IBO. Íàñòóïíèé ñó-
ïåðíèê Êëè÷êà-ìîëîäøîãî âè-
çíà÷èòüñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, àëå
íàéö³êàâ³øå, ùî îäíèì ³ç íèõ ìî-
æå ñòàòè åïàòàæíèé áðèòàíåöü
Äåâ³ä Õåé, ÿêèé ï³ñëÿ áîþ Âîëî-
äèìèðà ç Ðàõìàíîì ïîñêàíäàëèâ
³ç Â³òàë³ºì Êëè÷êîì. Íà ïðåñ-
êîíôåðåíö³¿ Êëè÷êî-ñòàðøèé ó
æîðñòê³é ôîðì³ ïîêðèòèêóâàâ Õåÿ
çà êîëàæ â îäíîìó ç àíãë³éñüêèõ
òàáëî¿ä³â, â ÿêîìó áðèòàíåöü òðè-
ìàº â³äð³çàíó ãîëîâó Êëè÷êà-ìî-
ëîäøîãî, âèÿâèâ âåëè÷åçíå áà-
æàííÿ ïîáèòè éîãî íà ðèíç³, àëå
íå ïðîòè, ÿêùî öå çðîáèòü éîãî
áðàò Âîëîäèìèð. Ï³ñëÿ çàê³í÷åí-
íÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ Â³òàë³é ï³-
ä³éøîâ äî Äåâ³äà ³ íàòÿãíóâ íà î÷³
Õåÿ éîãî êîâáîéñüêó øëÿïó. Äà-
ë³ áîêñåðè ïðîäîâæèëè “ñï³ëêó-
âàííÿ” íà ï³äâèùåíèõ òîíàõ â
îòî÷åíí³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ îõî-
ðîíö³â

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У раїнсь ий с перваж о-
ва ови Володимир Клич-
о мин лої с боти в ні-
мець ом місті Ман еймі
сьомом ра нді но а т -

вав амери анця Хасима
Рахмана і захистив три
чемпіонсь і тит ли — за
версіями WBO, IBF та IBO.
Наст пний с перни Клич-
а-молодшо о визначить-
ся найближчим часом,
але найці авіше, що од-
ним із них може стати
епатажний британець Де-
від Хей, я ий після бою
Володимира з Рахманом
пос андалив із Віталієм
Клич ом.

Хасим Рахман опиняється на настилі рин після одно о з мо тніх дарів Володимира Клич а

Ó ñòîëèö³ ä³òè áåçïëàòíî 
ãðàòèìóòü ó òåí³ñ
Òåí³ñí³ êîðòè íà òåðèòîð³¿ ñïîðòêîìïëåêñó 
“Ëüîäîâèé ñòàä³îí” â³äêðèâàëè ç³ðêè ñïîðòó

Òåí³ñí³ êîðòè ñòîëè÷íîãî
ñïîðòêîìïëåêñó “Ëüîäîâèé ñòàä³-
îí” ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 15-òè ðî-
ê³â çíàõîäèëèñÿ ó ïîâíîìó çàíå-
ïàä³, ³ íå ìîãëè ïðàêòè÷íî âèêî-
íóâàòè ñâî¿õ ôóíêö³é. Ðåêîí-
ñòðóêö³þ îá’ºêòó çä³éñíèëè íà
êîøòè, âèä³ëåí³ Ì³í³ñòåðñòâîì ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó
Óêðà¿íè. Òåïåð áàçà â³äïîâ³äàº
íàéâèùèì ñâ³òîâèì ñòàíäàðòàì:
12 êîðò³â ³ç ïîêðèòòÿì “øòó÷íà
òðàâà”, âèðîáíèöòâà Áåëüã³¿, ùî

ìàº ñåðòèô³êàò ÿêîñò³, ÿêèé äî-
çâîëÿº ïðîâîäèòè ì³æíàðîäí³ çìà-
ãàííÿ. Äî ñêëàäó êîìïëåêñó óâ³é-
äóòü íå ëèøå êîðòè, à é ñó÷àñí³
ðîçäÿãàëüí³, ìàñàæíèé êàá³íåò,
ñàóíà, à òàêîæ ñïîðòèâíå êàôå.

Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà Óêðà¿íè ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó
Þð³ÿ Ïàâëåíêà, òåí³ñí³ êîðòè
â³äíîâëåíî äëÿ òîãî, àáè øêîëÿ-
ð³ íàâêîëèøí³õ ì³êðîðàéîí³â
ìîãëè çàéìàòèñÿ ñïîðòîì. “Íà
æàëü, ñüîãîäí³ ëèøå 30 â³äñîòê³â

íàøèõ ãðîìàäÿí ìàþòü ìîæëè-
â³ñòü çàäîâîëüíèòè ñâî¿ ñïîðòèâ-
í³ ïîòðåáè. ß çàïåâíÿþ, ùî äëÿ
âèõîâàíö³â ñïîðòèâíèõ øê³ë òà
ãóðòê³â ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ
êîðòàìè áóäå ìàêñèìàëüíî íèçü-
êîþ. Äëÿ áàãàòèõ ëþäåé áóäå â³ä-
âåäåíî í³÷í³ ãîäèíè ³ ïëàòèòè-
ìóòü âîíè çà ìàêñèìàëüíèìè
ðîçö³íêàìè”,— íàãîëîñèâ ïàí
Ïàâëåíêî.

Ïðåçèäåíò ôåäåðàö³¿ òåí³ñó Ðî-
ñ³¿ Øàì³ëü Òàðïèùåâ â³äçíà÷èâ,
ùî äëÿ âåëèêèõ ì³ñò çàâæäè àê-
òóàëüíîþ º ïðîáëåìà íåñòà÷³ òå-
í³ñíèõ êîðò³â. Öå íàñàìïåðåä á’º
ïî äèòÿ÷îìó òåí³ñó: “Ìè âñ³ âè-
õ³äö³ ç ðàäÿíñüêîãî òåí³ñó. Íåìàº
ðîñ³éñüêîãî é óêðà¿íñüêîãî òåí³-
ñó. Â³í ïðîñòî ùå íå ì³ã âèçð³òè.
Âñ³ êðàù³ òðåíåðè ïðîéøëè íà-
øó ñï³ëüíó øêîëó. ² ìîÿ îñîáèñ-
òà äóìêà, ùî â íàñ êðàù³ òðåíå-
ðè â ñâ³ò³. ̄ ì ëèøå ïîòð³áíî ñòâî-
ðèòè óìîâè äëÿ ðîáîòè. Óêðà¿í-
ñüê³ òåí³ñèñòè º òîìó ïðèêëàäîì.
Óñï³õè Îëåíè òà Êàòåðèíè Áîí-
äàðåíêî, à òàêîæ Ñåðã³ÿ Ñòàõîâ-
ñüêîãî çìóñèëè çàãîâîðèòè ïðî

Óêðà¿íó ÿê ïðî òåí³ñíó äåðæàâó.
Âò³ì, ñüîãîäí³ ïîòð³áíî ðîçóì³òè,
ùî ñïîðòèâíèé îá’ºêò òàêîãî ð³â-
íÿ áåç äîïîìîãè äåðæàâè íå ìî-
æå îáõîäèòèñÿ”.

Ï³äòðèìóº ïàíà Òàðïèùåâà é
êîëèøí³é ë³äåð â³ò÷èçÿíîãî òå-

í³ñó Àíäð³é Ìºäâåäºâ: “Â³äêðèò-
òÿ êîðò³â — öå ïîêàçíèê òîãî, ùî
äåðæàâà â öåé ñêðóòíèé ÷àñ ïî-
âåðíóëàñÿ îáëè÷÷ÿì äî ñïîðòó.
Çà öå ÿ õî÷ó ïîäÿêóâàòè âñ³ì, õòî
áðàâ ó÷àñòü â óõâàëåíí³ öüîãî ð³-
øåííÿ òà éîãî ðåàë³çàö³¿”

Ìàð³ÿ ÑÅÌÅÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої с боти на території спортивно о л б "Льо-
довий стадіон" відб лося від риття тенісних ортів. Ці-
авин а події поля ає в том , що займатися любле-
ним видом спорт всі охочі столичні дітлахи б д ть
безплатно. В офіційном від ритті ортів часть взяли
зір и вітчизняно о теніс Андрій Мєдведєв, Дмитро
Поля ов, Катерина Бондарен о, міністр У раїни спра-
вах сім’ї, молоді та спорт Юрій Павлен о, а та ож
vip- ість із Роcії — президент федерації теніс Росії
Шаміль Тарпищев.

Корти спорт омпле с “Льодовий стадіон” отові прийняти всіх бажаючих
займатися тенісом
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Ñâÿòî ÷åìï³îí³â
Öèìè âèõ³äíèìè Êè¿â ïðèéìàâ àæ äâ³ Ì³æíàðîäí³ âèñòàâêè ñîáàê: “Êè¿âñüêà Ðóñü” 
òà “Êðèøòàëåâèé êóáîê Óêðà¿íè”
²ðèíà ÊÎÍÄÐÀÒÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Ì³æíàðîäíèé âèñòàâêîâèé
öåíòð íà Áðîâàðñüêîìó ïðîñïåê-
ò³ óì³ñòèâ äî òðüîõ òèñÿ÷ ó÷àñ-
íèê³â äâîõ Ì³æíàðîäíèõ âèñòà-
âîê ñîáàê: "Êè¿âñüêà Ðóñü" òà
"Êðèøòàëåâèé êóáîê", ïðèáóëè
òàêîæ 24 âñåñâ³òíüî â³äîìèõ åêñ-
ïåðòè òà áåçë³÷ â³ò÷èçíÿíèõ ³ çà-
ðóá³æíèõ ãîñòåé. Îðãàí³çàòîðàìè
ä³éñòâà âèñòóïèëè Ê³íîëîã³÷íèé
ñîþç Óêðà¿íè ðàçîì ç Ôåäåðà-
ö³ºþ ìèñëèâñüêîãî ñîáàê³âíèö-
òâà Óêðà¿íè òà Öåíòðàëüíèì êëó-
áîì í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè Óêðà¿íè.

Ñïî÷àòêó íåîá³çíàíîìó ãëÿäà-
÷åâ³ áóëî ëåãêî ðîçãóáèòèñÿ ñåðåä
óñüîãî òîãî ãàâêîò³ííÿ òà âåëèêî¿
ê³ëüêîñò³ ìàéäàí÷èê³â. Íà êîæ-
íîìó ç íèõ ïðîâîäèëè îãëÿäè
íàéêðàùèõ ïðåäñòàâíèê³â ïîðî-
äè. Ó çàë³ ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè
³ âåëè÷åçíèõ ñåðåäíüîàç³éñüêèõ
â³â÷àðîê, ³ ãðàéëèâèõ ëàáðàäîð³â,
³ ì³í³àòþðíèõ ÷³õóàõóà ç áëèñêó-
÷èìè îøèéíèêàìè, êîòðèõ õà-
çÿéêè ïîñò³éíî òðèìàëè íà ðó-
êàõ. Ïðîòå ãîñò³ äîâãî íå çàòðè-
ìóâàëèñÿ á³ëÿ ÿêî¿ñü îäí³º¿ ïîðî-

äè ³ ïîñï³øàëè äî íàéá³ëüøîãî
ìàéäàí÷èêà â ê³íåöü ïàâ³ëüéîíó.
Òàì â³äáóâàâñÿ Ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü ç îá³ä³ºíñ (ñëóõíÿ-
í³ñòü), ÿêèé îðãàí³çóâàâ äðåñèðó-
âàëüíèé öåíòð "Äèíàñò³ÿ" ç Îäå-
ñè. ×îòèðèëàï³ äðóç³ ïîêàçóâàëè
ïóáë³ö³ òà ñâî¿ì ãîñïîäàðÿì, ùî
âîíè ìîæóòü ³ âì³þòü ðîçóì³òè é
âèêîíóâàòè ð³çíîìàí³òí³ êîìàí-
äè, ï³äêîðÿòèñÿ ëåäü ïîì³òíîìó
ïîðóõó ðóêè. Îäíèì ç íàéóëþá-
ëåí³øèõ êîíêóðñ³â ãëÿäà÷³â íà
öüîìó ôåñòèâàë³ áóëî çìàãàííÿ,
êîëè ñîáàêà ìóñèëà ç ï’ÿòè áðóñ-
ê³â âèáðàòè òîé, ÿêèé äî òîãî
òðèìàâ ãîñïîäàð.

Ùîá çìàãàííÿ áóëè ö³êàâèìè ³
äëÿ ä³òåé, îðãàí³çàòîðè âëàøòóâà-
ëè êîíêóðñè, ñêàæ³ìî, íà êðà-
ùèé êîñòþì äëÿ ñîáàê "Ãëàìóð-
Äîã" ÷è íà íàéêðàùèé äèòÿ÷èé
ìàëþíîê. Íàñàìê³íåöü â³äáóëî-
ñÿ ãðàíä³îçíå ê³íîëîã³÷íå øîó
"Ïàðàä ÷åìï³îí³â", äå áóëî ïðåä-
ñòàâëåíî íàéêðàùèõ ñîáàê Óêðà-
¿íè òà ç-çà êîðäîíó 163 ïîð³ä. Çà
ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â âèñòàâîê,
÷àñòèíó êîøò³â òðàäèö³éíî ïåðå-
äàäóòü îäíîìó ç³ ñòîëè÷íèõ äèò-
áóäèíê³â Чотирилапі др зі всіх розмірів виборювали звання най ращо о

Ðåéíãîëüä Ãë³ºð — æèòòÿ ÿê ìóçèêà
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
"Õðåùàòèê"

Газета "Хрещати " рам-
ах прое т "Київсь ий
пантеон" продовж є п б-
лі вати історії, присвяче-
ні видатним иянам. На
черзі розповідь про ом-
позитора, педа о а, ре -
тора Київсь ої онсерва-
торії Рейн ольда Глієра

Çàâäÿêè Êè¿âñüêîìó äåðæàâíî-
ìó âèùîìó ìóçè÷íîìó ó÷èëèùó
(íèí³ — ³íñòèòóòó) ³ìåí³
Ðåéíãîëüäà Ìîðèöîâè÷à Ãë³ºðà
ïð³çâèùå öüîãî âèäàòíîãî êîì-
ïîçèòîðà ³ ïåäàãîãà ñò³éêî óâ³é-
øëî äî ñâ³äîìîñò³ êèÿí. "Ãë³ºðà"
(òàê ñêîðî÷åíî íàçèâàþòü òóò öåé
íàâ÷àëüíèé çàêëàä) — äëÿ êîãîñü
àñîö³þºòüñÿ ³ç âèùèì ìóçè÷íèì
ïðîôåñ³îíàë³çìîì, ïåðåâàæíî
àêàäåì³÷íîãî íàïðÿìêó, à äëÿ êî-
ãîñü º ñâîºð³äíèì åï³òåòîì ïåâ-
íîãî ïðîøàðêó ì³ñöåâî¿ ³íòåë³-
ãåíö³¿.

Ðåéíãîëüä — òðåòÿ äèòèíà â
ñ³ì’¿ Ãë³ºð³â, ÷èé ðîçãàëóæåíèé
ð³ä êîð³ííÿì ñÿãàº â ãëèáîêó äàâ-
íèíó. ²ì’ÿ "Ãë³ºð" çóñòð³÷àºòüñÿ â
³ñòîð³¿ êóëüòóðè ×åõ³¿, Ôðàíö³¿ (ó
Âåðõí³é Ñàâîé¿ ðîçòàøîâàíå ïëà-
òî Ãë³ºð), Í³ìå÷÷èíè, Ïîëüù³.
Ðåéíãîëüä íàðîäèâñÿ 11 ñ³÷íÿ
1875 ðîêó â Êèºâ³. Éîãî áàòüêî ³
ä³ä ðåìîíòóâàëè, âèãîòîâëÿëè òà
íàñòðîþâàëè äóõîâ³ ìóçè÷í³ ³íñò-
ðóìåíòè. Ìàëè âëàñíó ìàéñòåð-
íþ. ßêùî â³ðèòè ðîçâ³äêàì Ìè-
õàéëà Êàëüíèöüêîãî, áàòüêî ìàé-
áóòíüîãî êîìïîçèòîðà — ñàêñîí-
ñüêèé ï³ääàíèé Ìîðèö-Ýðíåñò
Ãë³ºð êóïèâ ä³ëÿíêó çåìë³ íà Áåñ-
ñàðàáö³ íà âóëèö³ Áàñåéí³é, 6 ³
ïîáóäóâàâ äåðåâ’ÿíèé áóäèíî÷îê
ç ìåçîí³íîì ³ ïðèáóäîâîþ äëÿ
³íñòðóìåíòàëüíî¿ ìàéñòåðí³. Ó
öüîìó îñîáíÿêó ìèíàëè äèòÿ÷³
ðîêè ìàéáóòíüîãî êîìïîçèòîðà, à
òàêîæ éîãî ñåñòðè ³ äâîõ áðàò³â.
À âò³ì, ì³ñÿ÷íèé äîõ³ä ÷èñëåííî¿
ñ³ì’¿ Ãë³ºð³â áóâ íåâåëèêèì. Äî
òîãî æ áàòüêî ïèÿ÷èâ, ðîáîòè âè-

êîíóâàâ íåâ÷àñíî. Êîëè â³í ïî-
ìåð, çíàìåíèòà "ìóçè÷íà ôàáðè-
êà Ãë³ºð³â" çàíåïàëà.

Çíàíü, ÿê³ çäîáóâ Ðåéíãîëüä
ó êè¿âñüêîìó ìóçè÷íîìó ó÷èëè-
ù³ (â³í íàâ÷àâñÿ ïî êëàñó
ñêðèïêè) äëÿ ñïðàãëî¿ äîñêîíà-
ëîñò³ Ãîëüäè÷êà (òàê í³æíî íà-
çèâàëà éîãî ìàòè) âèÿâèëîñÿ çà-
ìàëî: â 1894-ìó äåâ’ÿòíàäöÿòè-
ð³÷íèé Ãë³ºð óñóïåðå÷ ðîäè÷àì
ñàìîñò³éíî óõâàëþº ð³øåííÿ
âñòóïàòè äî Ìîñêîâñüêî¿ êîí-
ñåðâàòîð³¿. Òîãî æ ðîêó Ðåéí-
ãîëüäà çàðàõóâàëè ³ â³í ïåðå¿õàâ
äî Ìîñêâè.

"Í³õòî â ìåíå í³êîëè òàê áàãà-
òî íå ïðàöþâàâ ó êëàñ³, ÿê Ãë³-
ºð",— ïèñàâ Ñåðã³é Òàíººâ Àíòî-
íó Àðåíñüêîìó (â ïåðøîãî Ãë³ºð
çàéìàâñÿ ç ïîë³ôîí³¿, ó äðóãîãî —
ç ãàðìîí³¿; êîìïîçèö³þ âèâ÷àâ ó
Ìèõàéëà ²ïïîë³òîâà-²âàíîâà).
Ìîëîäèé êèÿíèí âèÿâëÿâ íàä-
çâè÷àéíó ïðàöåçäàòí³ñòü, ùî äà-
ëåêî âèõîäèëà çà ðàìêè âèìîã
íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè: íåâòîìíî
âèâ÷àâ òâîðè çàõ³äíèõ êëàñèê³â ³
ðîñ³éñüêèõ êîìïîçèòîð³â-ñó÷àñ-
íèê³â, ìóçè÷íèé ôîëüêëîð ð³ç-
íèõ íàö³îíàëüíîñòåé (éîãî ö³êà-
âèëà êàâêàçüêà, óçáåöüêà, ìîíãî-

ëî-áóðÿòñüêà, àçåðáàéäæàíñüêà,
óêðà¿íñüêà, ðîñ³éñüêà ï³ñåíí³
êóëüòóðè). Íà òîé ÷àñ â³í óæå ìàº
äîñâ³ä ñòâîðåííÿ âëàñíèõ ðîá³ò.
Àëå ïóáë³÷íå âèçíàííÿ ÿê êîìïî-
çèòîðà ïðèéøëî ï³ñëÿ âèêîíàí-
íÿ ó Ìîñêâ³ éîãî Îêòåòó, à ïî-
ò³ì — Ïåðøî¿ ñèìôîí³¿. ², îñî-
áëèâî, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ íàéïðåñ-
òèæí³øî¿ ìóçè÷íî¿ ïðåì³¿ äîðå-
âîëþö³éíî¿ Ðîñ³¿ — ïðåì³¿ ³ìåí³
Ìèõàéëà Ãë³íêè (çà Ïåðøèé
ñòðóííèé ñåêñòåò), ÿêó çàïî÷àò-
êóâàëî çíàìåíèòå ìóçè÷íå âèäàâ-
íèöòâî Ì. Áºëÿºâà.

Çàê³í÷èâøè ³ç çîëîòîþ ìåäàë-
ëþ Ìîñêîâñüêó êîíñåðâàòîð³þ,
Ãë³ºð çàëèøàºòüñÿ âèêëàäàòè.
Íåçàáàðîì, ó 1913 ðîö³, éîãî çà-
ïðîñèëè ïðîôåñîðîì êëàñó êîì-
ïîçèö³¿ â êîíñåðâàòîð³þ, ùî â³ä-
êðèëàñÿ â Êèºâ³, à ÷åðåç ð³ê
Ðåéíãîëüä Ãë³ºð ñòàº ¿¿ ðåêòîðîì.
Âèáîðè â³äáóëèñÿ â 1914-ìó. Áó-
ëî âèñóíóòî äâ³ êàíäèäàòóðè:
ïðîôåñîðà Ïóõàëüñüêîãî, ùî áà-
ãàòî ðîê³â î÷îëþâàâ ìóçè÷íå ó÷è-
ëèùå, ³ âæå â³äîìîãî êîìïîçèòî-
ðà Ãë³ºðà. Á³ëüø³ñòü ïðèñóòí³õ
â³ääàëè ãîëîñè Ïóõàëüñüêîìó.
Àëå ïðîôåñîð ïîïðîñèâ ó÷åíó ðà-
äó ïðîâåñòè ïîâòîðíå ãîëîñóâàí-
íÿ, ùîá îáðàòè... Ãë³ºðà, îñê³ëü-
êè "Ðåéíãîëüä íå ò³ëüêè ÷óäîâèé
ìóçèêàíò, à é ïðåêðàñíèé îðãà-
í³çàòîð". Ó÷åíà ðàäà íå íàâàæè-
ëàñÿ â³äìîâèòè ïîâàæàíîìó ïåäà-
ãîãîâ³, ³ äèðåêòîðîì êîíñåðâàòî-
ð³¿ ñòàâ Ãë³ºð.

Çà ñ³ì ðîê³â ïåðåáóâàííÿ â
Êèºâ³ éîìó âäàëîñÿ ïîì³òíî àê-
òèâ³çóâàòè êîíöåðòíå æèòòÿ ì³ñ-
òà: â³í îðãàí³çîâóâàâ òóò ãàñòðî-
ë³ áàãàòüîõ â³äîìèõ ìóçèêàíò³â
(Ñåðã³ÿ Êóñåâèöüêîãî, ßø³ Õåé-
ôåöà, Ñåðã³ÿ Ðàõìàí³íîâà, Ñåð-
ã³ÿ Ïðîêîôüºâà, Îëåêñàíäðà
Ãðå÷àí³íîâà), áðàâ ó÷àñòü ó êîí-
öåðòàõ Ðîñ³éñüêîãî ìóçè÷íîãî
òîâàðèñòâà, êåðóâàâ òâîð÷èì
ïðîöåñîì â Îïåðí³é ñòóä³¿ êîí-
ñåðâàòîð³¿ (ó öåé ïåð³îä áóëî ïî-
ñòàâëåíî "Áîðèñ Ãîäóíîâ" Ìó-
ñîðãñüêîãî, "Âåñ³ëëÿ Ô³ãàðî"
Ðîññ³í³, "Îðåñòåÿ" Òàíººâà òà ³í-
ø³). Ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì çàé-

ìàëèñÿ Áîðèñ Ëÿòîøèíñüêèé ³
Ëåâêî Ðåâóöêèé.

Ó ðîêè ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè,
ùîá çáåðåãòè êîíñåðâàòîð³þ,
Ðåéíãîëüäó Ìîðèöåâè÷ó äîâåëî-
ñÿ áîðîòèñÿ ³ç âëàäîþ, ÿêà ò³ëü-
êè áóëà â Êèºâ³. Ñòóäåíò³â ñèëîþ
çàáèðàëè äî àðì³¿, â³äáèðàëè ó
âèêëàäà÷³â æèòëî... Ãë³ºð ïîñò³é-
íî çâåðòàâñÿ äî ÷èíîâíèê³â ç
ïðîõàííÿì çâ³ëüíèòè â³ä ñîëäàò-
÷èíè ³ ïðèìóñîâèõ ðîá³ò ñòóäåí-
ò³â, ïîâåðíóòè æèòëî âèêëàäà÷àì.
², ùî äèâíî, éîãî ïðîõàííÿ çà-
äîâîëüíÿëè! Ãë³ºð íàâ³òü äîì³ã-
ñÿ, ùîá ñòóäåíòè ³ âèêëàäà÷³ îò-
ðèìóâàëè ïðîäîâîëü÷³ ïàéêè.

Ó 1920 Ãë³ºð çíîâ ïåðå¿çäèòü äî
Ìîñêâè, äå ïðîòÿãîì 20 ðîê³â âå-
äå êëàñ êîìïîçèö³¿ â êîíñåðâàòî-
ð³¿. Ñåðåä éîãî ó÷í³â — Îëåêñàíäð
Äàâèäåíêî, Ëåâ Êí³ïïåð, Àðàì
Õà÷àòóðÿí, Îëåêñàíäð Ìîñîëîâ
òà áàãàòî ³íøèõ. Íå âèïàäêîâî
÷åðåç áàãàòî ðîê³â ï³ñëÿ çàíÿòü ³ç
Ãë³ºðîì Ñåðã³é Ïðîêîôüºâ íàïè-
øå: "ßêîñü òàê âèõîäèòü, ùî êî-
ãî ç êîìïîçèòîð³â íå çàïèòàºø,
â³í âèÿâëÿºòüñÿ ó÷íåì Ãë³ºðà —
àáî ïðÿìèì, àáî âíó÷àòèì".

Äî ³ñòîð³¿ ðàäÿíñüêî¿ ìóçèêè
Ãë³ºð óâ³éøîâ íàñàìïåðåä ÿê òâî-
ðåöü ïåðøîãî ðàäÿíñüêîãî áàëå-
òó — "×åðâîíèé ìàê". Ñòèìóëîì
ñëóãóâàâ îãîëîøåíèé ó 1925 ðîö³
äèðåêö³ºþ Âåëèêîãî òåàòðó êîí-
êóðñ, à ïðèâîäîì — çàì³òêà â ãà-
çåò³ "Ïðàâäà" ïðî òå, ùî â îäíî-
ìó ç ïîðò³â Êèòàþ çàòðèìàíî âàí-
òàæíèé ïàðîïëàâ "Ëåí³í" ç ãóìà-
í³òàðíîþ äîïîìîãîþ äëÿ êèòàé-
ñüêèõ òîâàðèø³â. Ïîä³¿ êèòàé-
ñüêî¿ ðåâîëþö³¿ â 1911—1913 ðî-
êàõ, ùî ïåðåãóêóþòüñÿ ç àíàëîã³÷-
íèìè ïîä³ÿìè â Ðîñ³¿, âèçíà÷èëè
òåìàòè÷íèé ñòðèæåíü òâîðó.

Ãë³ºð ó  ìóçèö³ ãàðìîí³éíèé.
"Ïåðåäàâàòè ñâî¿ ïîõìóð³ íàñòðî¿
â ìóçèö³ ââàæàþ çëî÷èíîì",— êà-
çàâ êîìïîçèòîð.

Ïîìåð Ðåéíãîëüä Ãë³ºð 
23 ÷åðâíÿ 1956 â Ìîñêâ³ ìàéæå
÷åðåç ì³ñÿöü ï³ñëÿ ñâîãî îñòàí-
íüîãî êîíöåðòó â Óêðà¿í³, â Îäå-
ñ³. Ïîõîâàíèé íà Íîâîä³âè÷îìó
êëàäîâèù³
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

 , ,   ,  

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

У�раїни� по� м.� Києв�� повідомляє� про� підс�м�и

приватизації� шляхом� ви��п�� об’є�тів� �ом�нальної

власності��р�пи�А:

- нежилі�приміщення�за�альною�площею�150,0��в.�м�за�адресою:�м. Київ,

в�л.�Довнар-Запольсь�о�о,�5,�літ.�А.�Приватизовані�юридичною�особою

за�1�140�648,00��рн,�в�том��числі�ПДВ�190�108,00��рн;

- нежилі�приміщення�за�альною�площею�139,5��в.�м�за�адресою:�м. Київ,

в�л.� Ярославів�Вал,� 8,� літ.� Б.�Приватизовані�юридичною�особою� за

1 683�120,00��рн,�в�том��числі�ПДВ�280�520,00��рн.

Дарниць�ий�районний� с�д�м.� Києва� ви�ли�ає�відповідачів:�Асадов��Ларис�

Борисівн�,�Клімова�Віталія�Гри�оровича,�Коса��Оле�сандра�Анатолійовича,�К�зьмен�о

Анн��Сер�іївн��по�цивільній�справі�за�позовом�ЗАТ�“У�раїнсь�ий�мобільний�зв’язо�”

до�Асадової�Лариси�Борисівни,�Клімова�Віталія� Гри�оровича,�Коса��Оле�сандра

Анатолійовича,�К�зьмен�о�Анни�Сер�іївни�про�стя�нення�с�ми�бор���з�ідно�з�до�овором

про�надання�посл���мобільно�о�зв’яз���в�с�дове�засідання,�я�е�відб�деться�26��р�дня

2008�ро��� о� 10.00� за� адресою:�м.�Київ,� в�л.�Севастопольсь�а,� 7/13,� �аб.� 10,� під

�олов�ванням�с�дді�Щасної�Т. В.�В�разі� їх�неяв�и�в�с�дове�засідання�справ��б�де

роз�лян�то���їх�відс�тність,�відповідно�до�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�представни�а�Товариства�з�обмеженою�відповідальністю

“Одісея-Т�р”� та�Казанцев��Оль���Степанівн�� в� я�ості� відповідачів� в� с�дове� засідання�по�цивільній� справі�

№�2-2424/08�за�позовом�Фед�ліна�Ореста�Степановича,�Сер�ієн�а�Сер�ія�Васильовича,�Гл�ща�а�Володимира

Ми�олайовича,�Поп�ова�Ві�тора�Михайловича,�Іванової�Алли�Оле�сандрівни,�Дробишевої�Ірини�Оле�сандрівни,

Левиць�о�о�Валерія�Ми�олайовича,�То�арен�о�Надії�Ми�итівни,�Хавчен�а�Тараса�Михайловича�до�Казанцевої

Оль�и�Степанівни,�КП�“Печерсь�житло”,�КМДА,�Печерсь�ої�районної�в�м.�Києві�державної�адміністрації,�Управління

державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��онтролю�в�м.�Києві,�ТОВ�“Одісея-Т�р”�про�встановлення�пор�шено�о

права,� визнання�недійсним� інвестиційно�о� �онтра�т�,� дозвол�� на� ви�онання�б�дівельних�робіт� і� част�ово

неза�онним�розпорядження�КМДА,�я�е�відб�деться�22.01.2009�ро���об�11.00�в�приміщенні�Печерсь�о�о�районно�о

с�д��м.�Києва�за�адресою:�01001,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�№�34.

Водночас�повідомляємо,�що���випад���вашої�неяв�и�в�с�дове�засідання�та�неповідомлення�с�д�про�причини

неяв�и�справа�б�де�роз�лян�та���ваш��відс�тність�на�підставі�наявних�в�ній�матеріалів.

С�ддя�Оніщ���М. І.

Несін�Оле��Оле�сійович,� місце

реєстрації�я�о�о:�проспе�т�50-річчя

Жовтня,�9,��в.�106�в�м.�Києві,�ви�-

ли�ається� до� Святошинсь�о�о

районно�о�с�д��м.�Києва�(м.�Київ,

в�л.�Жилянсь�а,�142,��аб.�14)�на�24

�р�дня�2008�р.�о�10.50�я��відповідач

по� справі�За�рито�о� а�ціонерно�о

товариства�“У�раїнсь�ої�транспорт-

ної�страхової��омпанії”�до�ньо�о�про

відш�од�вання�ш�оди�в�поряд���ре-

�рес�.�У�разі�неяв�и�до�с�д��справ�

б�де�вирішено�на�підставі�наявних

��ній�до�азів.

С�ддя�Наборозня��М. І.

ДП�“Київсь�ий�облавтодор”�в�процед�рі

лі�відації�пропон�є�до�продаж��бор�ові�зо-

бов’язання� ДП� “Енер�орино�”� �� с�мі

17,9 мільйона� �ривень.� Продаж� здійс-

нюється�за�ціною�1,8�мільйона��ривень.

Особам,�я�і�бажають�придбати�чи�отри-

мати�інформацію,�пропон�ємо�звертатися

за� телефоном:� 8(050)358-44-44,� фа�с

(044)464-00-95.

Заяв�а� по� придбанню� бор�ових� зо-

бов’язань���довільній�формі�подається

фа�сом�на�номер�(044)464-00-95.�В�разі

надходження�двох�і�більше�заяво��відб�-

деться�а��ціон�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Бо-

�атирсь�а,�б.�6/1,�оф.�174�через�7�днів

після�п�блі�ації.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�відповідача�—�Діди�а�Ві�тора�Павло-

вича,�місце� проживання:�С�мсь�а� обл.,� Ро-

менсь�ий� р-н,� с.� Хмелів,� в�л.� Вовна,� 3,� за-

реєстровано�о�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Пав-

лен�а,�69,�для��часті�в�цивільній�справі�за�по-

зовом�Лисен�о�Н.І.,� Лисен�а�П.В.� до�Діди�а

В.П.,� треті� особи:�Можаровсь�а�С.І.,�ВГІРФО

Святошинсь�о�о�РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві,

про�визнання�особи�та�ою,�що�втратила�пра-

во��орист�вання�житловим�приміщенням.

С�дове� засідання� відб�деться� 26.12.2008

ро��� о� 12.00� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.�Жи-

лянсь�а,�142,��аб.�22.�С�ддя�Ш�м�Л. М.

У� разі� неяв�и� відповідача�Діди�а�Ві�тора

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

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

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

С�ддя�Л. М.�Ш�м

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повторно�ви�ли�ає�в�с�дове�засідання�в�я�ості

відповідача�ТОВ�“Компанія�А�роінтер�Холдін�”,

що� знаходиться� за� адресою:� м.� Київ,� в�л.

Освіти,� 4,� по� справі� за� позовом�Балашової

Світлани� Гри�орівни� про� відш�од�вання�мо-

ральної�ш�оди.

Роз�ляд�справи�призначено�на�14.00�5�лю-

то�о�2009�ро���в�приміщенні�Шевчен�івсь�о�о

районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м. Київ,

в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-б,��аб.�30.

В�разі�неяв�и�відповідача�ТОВ�“Компанія�А�-

роінтер�Холдін�”�в�с�дове�засідання справа�б�-

де�роз�лядатися���йо�о�відс�тність�за�наявни-

ми���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�Н. П.�Б�жа�

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

повідомляє,�що�21.01.2009�ро���о�10.00�роз�-

лядатиметься�цивільна�справа�за�позовом�М�р-

зи�С.С.� до�Філімонен�о�С.П.� про� розірвання

до�овор��довічно�о��тримання.

Філімонен�о�Світлана�Павлівна,� останнє

місце�знаходження:�м.�Київ,�в�л.�Бойчен�а,�15,

�в.� 53,� ви�ли�ається� в� с�дове� засідання� я�

відповідач.

В�разі�її�неяв�и�справ��б�де�роз�лян�то�за

її� відс�тності� на� підставі� наявних�матеріалів

справи.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Кошиця,�5,�зал�с�-

дових�засідань�№�1.

С�ддя�Федорова�Г. Г.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає

Гостро�о�Петра�Дмитровича� (03150,�м.� Київ,� в�л.

Анрі�Барбюса,�5,��в.�3)���с�дове�засідання���справі

№2-1309-1/08� за� позовом�Борисен�а� Ростислава

Юрійовича,�Борисен�о�Марії�Оле�сандрівни�до�Гос-

тро�о�Петра�Дмитровича�про�стя�нення�матеріаль-

ної�та�моральної�ш�оди,�завданої�злочином,�я�е�при-

значено�на�12�січня�2008�ро���о�10.00�і�відб�деться

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Гайцана,�4,��аб. 304,�с�д-

дя�Вов��С.В.

Ви�зобов’язані�повідомити�с�д�про�причини�не-

яв�и.

Роз’яснюємо,�що���разі�неяв�и�в�с�дове�засідан-

ня� без� поважних� причин� або� неповідомлення� с�д

про�причини�неяв�и�справ��б�де�роз�лян�то���ваш�

відс�тність�на�підставі�наявних�даних.

С�ддя�С. В.�Вов�

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

(м. Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�24)�повідом-

ляє,� що� справа� за� позовом� Цив�н� Анни

Дмитрівни�до�Ців�н�Ми�оли�Петровича,�третя

особа�Печерсь�е� відділення�РУ� ГУ�МВС�У�-

раїни,�про�визнання�особи�та�ою,�що�втрати-

ла�право�на��орист�вання�житловим�приміщен-

ням,�призначена�до�роз�ляд��на�24.12.2008�р.

о�9.30.

В�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�відповіда-

ча�Ців�н�Ми�оли�Петровича,�я�ий�зареєстро-

ваний:�м.� Київ,� в�л.�Дра�омирова,� 8,� �в.� 53,

справа� б�де� роз�лян�та� �� йо�о� відс�тність,

відповідно�до�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Остапч���Т. В.

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�22.12.2008�ро���о�9.00�за�по-

зовом�Бріцина В. Д.� про� визнання� особи

та�ою,�що� втратила� право� �орист�вання

житловим�приміщенням,�я�е�відб�деться�в

приміщенні�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Потєхіна,�14-

А,�в��абінеті�№�2.

Яв�а�відповідача�є�обов’яз�овою!

С�ддя�Антонова�Н. В.

Відповідно�до�п.�2�ст.�2�За�он�

У�раїни�“Про�обрання�на�посад��та

звільнення�з�посади�професійно�о

с�дді�Верховною�Радою�У�раїни”

повідомляємо�про�під�отов��

матеріалів�щодо�обрання�

Ізмайлової�Тетяни�Леонідівни�

безстро�ово�с�ддею�Київсь�о�о�

апеляційно�о�адміністративно�о�с�д�.

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�я��відповідача�Татарч��а�Оле�а�І�о-

ровича�по�цивільній�справі�№2-5684/08�за

позовом�Гнилен�о�Оле�сандра�Лаврентійо-

вича�про�стя�нення�с�ми�в�с�дове�засідан-

ня�на�24��р�дня�2008�ро���на�9.40.

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

2-є,��аб.�19,�с�ддя�Поліщ���Н.В.�В�разі�не-

яв�и� справ�� б�де� роз�лян�то� �� ваш�

відс�тність.

С�ддя�Н. В.�Поліщ��

В� о�олошенні�Апеляційно�о� с�д�

м. Києва� доп�щено� помил��� (�азета

“Хрещати�”�№222 (3438)�від�12��р�дня

2008�ро��).�Слід�читати:�“��справі�за

позовом�Федь�о�(Ковальової)�О�са-

ни�Віталіївни”�далі�за�те�стом.

� Посвідчення��ромадянина,�я�ий�по-

страждав�від�Чорнобильсь�ої��ата-

строфи,� �ате�орія� 3, серія� Б,

№ 565520,�на�ім’я�Мороза�Оле�сан-

дра� Ві�торовича� вважати� не-

дійсним.

� Посвідчення�особи,�я�а�постраждала

внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастро-

фи, �ате�орія� 1, серія� А, № 431078,

та� в�лад���№�164697� на� ім’я� Каш-

парівсь�о�о� Петра� Ми�олайовича

вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��а-

те�орія�2, серія�А, № 373456,�на�ім’я

Плав�о�Анатолія�Гри�оровича�вважа-

ти�недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на�ЧАЕС,

�ате�орія� 2, серія� А, № 512389,� на

ім’я�Невхорошева�Ми�оли�Петрови-

ча�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��а-

те�орія�2, серія�А, № 352843,�на�ім’я

Клішта�Сер�ія�Ми�олайовича�вважа-

ти�недійсним.

Відповідно�до�п�н�т��2�статті�2�За�о-

н�� У�раїни� від� 18� березня� 2004� ро��

№1625-IV�“Про�порядо��обрання�на�по-

сад�� та� звільнення� з� посади� про-

фесійно�о�с�дді�Верховною�Радою�У�-

раїни”�Київсь�ий�апеляційний��оспо-

дарсь�ий�с�д�У�раїни�повідомляє�про

під�отов���матеріалів�щодо�обрання�на

посади�с�ддів�Київсь�о�о�апеляційно�о

�осподарсь�о�о�с�д��безстро�ово

Євсі�ова�Оле�сія�Оле�сандровича;

Іванен�о�Яни�Леонідівни.

Голова�А. М.�Пінч��

Київсь�а�місь�а�рада�повідом-

ляє,�що�свідоцтво�про�реєстрацію

вип�с��� облі�ацій� вн�трішньої

місцевої�пози�и�від�30�січня�2004

ро���за�№�1/1-1-2004,�видане�Дер-

жавною��омісією�з�цінних�паперів

та�фондово�о� рин��,� �� зв’яз��� з

втратою�вважати�та�им,�що�втра-

тило�чинність.
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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”   
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Çàìîâëåííÿ 3343
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Павло ЗІБРОВ, народний ар-
тист У раїни:
—Шт чною! У нас є та а, зали-

шилася після зйомо ліп “Ново-
річна ніч” і вже в нашій родині 8 ро-
ів. Ми підвіш ємо подар ноч и,
я і дов о й н дно доводиться роз-
мот вати. Це може б ти обр ч а,
100 ривень чи щось інше.

Олена ОСАДЧА, х дожни :
— Хочеться із живою з стрічати

Новий рі , але дерев ш ода! У и-
тайсь ій міфоло ії дерево символі-
з вало драбин в небо. Том жива
ялин а, звісно, раще, та доведеть-
ся ставити шт чн . У дитинстві,
при ад ю, б ла справжня ялин а,
я ми при рашали ц ер ами, ве-
ли ими баб синими лями, в я их
віддзер алювалася вся імната,
сюрпризами і навіть і раш ами,
зробленими власнор ч. Я ий рі —
та а й і раш а, цьо о ро би а по-
чепимо. У нашій родині є традиція:
ожен має повісити і раш , при-
чом хто с іль и всти не!

Єв ен ДЕРЕВ’ЯНКО, с льп-
тор:
— У бать ів ми ставимо жив

ялин , а з др жиною — шт чн .
З бать ами, я і меш ають Києві,
нас традиційно та с лалося,

мамі не подобалися шт чні ялин-
и, хоча бажано й охороняти при-
род . А в нашій родині свідомі-
ший підхід, ми роз міємо, що
шт чне зелене деревце нічо о не
змінює. Часто в бать ів на ялин-
ці висять подар ноч и — невели-
і оробоч и, роші і, звісно ж, і -
раш и та лі.

Оле ТЯГНИБОК, олова ВО
“Свобода”:
— Ви знаєте, традиціях на-

шої родини — ставити не ялин
на Новий рі , а дід х. Сніп пше-
ниці, переплетений, перемежо-
ваний різно ольоровими стріч а-
ми. Він є символом достат ,
бла опол ччя. Том ялин и не
ставимо: оли є дід х, ялин и не
треба!

ßëèíêà ìàº áóòè...

DJ LIGHT, діджей:
— На мій по ляд, наш час найс часнішим мистец-

твом є здатність залишатися порядною і чесною люди-
ною. У сьо однішній неле ій сит ації всі нама аються
рвати щось, одна важливо залишатися справжньою
Людиною. Я що ж оворити про види мистецтва, я біль-
ше маю справ з м зи ою. Стилів і м зичних напрям-
ів нині д же ба ато. Для мене найважливіше, щоб во-
на б ла я існою: б дь то ласи а, жива м зи а, барди,
ро , дис о... Я ість завжди засл ов є на ва й пова-
. Все, на моє пере онання, повинно мати змістове на-

повнення. Том я маю знати і про життя м зи анта, я и-
ми позиціями він живе. Адже м зи а — це дири ент
стр н людсь ої д ші, вона має б ти перевіреною.

Юрій ВАРИВОДА, дизайнер:
— Це запитання, звісно, філософсь е. В сьом : ди-

зайні інтер’єр , одязі, живописі, архіте т рі відч тний
новий підхід. У дизайні одя з’являються нові т ани-
ни, розрізи, стр т ри, різноманітні омбінації. При-

с тні нестандартні форми. Я б с азав, що в цілом с -
часне мистецтво пронизане стилем хайте і водночас
е ле ти ою — с мішшю різноманітних стилів із дода-
ванням авторсь о о бачення, власно о підход . Щодо
мистецтва спіл вання, сьо одні не стіль и важливо, в
що ти одя н тий, с іль и я ий ти я людина. Люди ста-
ли, маб ть, роз мнішими, цін ючи спіл вання. Людей
нині сприймають за рівнем їхньо о розвит , 99,9 від-
сот ів дивляться на с ть людини, а не на зовнішні фа -
тори — я не с мно б ло б мені я дизайнер про це
азати. Я що олись з стрічали по одя , а проводжа-
ли по роз м , то сьо одні наполовин — всі бачать, чи
людина інтеле т ал, чи просто модни , я ий натя на
себе модні речі.

Дмитро ВИДРІН, народний деп тат V с ли ан-
ня:
— В раїнсь ій політиці найс часнішими є ле і жан-

ри: ле і смисли і ле і стос н и, ле і жін и і надле -
і чолові и. Сама політи а стала “ле ою”!

ßêå ìèñòåöòâî º íàéñó÷àñí³øèì?

Êèÿíè ëþáëÿòü
ñïðàâæíþ ÿëèíêó
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1.Ñïðàâæíÿ ÿëèíêà — 37 %
2. Ñîñíà — 32 %
3. Ìåí³ ³ ã³ëî÷êè âèñòà÷èòü — 15 %
4. ß îáõîäæóñÿ áåç ÿëèíêè — 10 %
5. Øòó÷íà — 7 %

Çäîáóòè ïðåì³þ 
çà î÷³ ÷îëîâ³êà
Êèÿíêà Àëåâòèíà Êàõ³äçå îòðèìàëà ïðåì³þ Ìàëåâè÷à

Ïðåì³þ ³í³ö³þâàâ Ïîëüñüêèé
³íñòèòóò ç íàãîäè 130-ð³÷÷ÿ ç äíÿ
íàðîäæåííÿ Êàçèìèðà Ìàëåâè-
÷à — óêðà¿íñüêîãî ìèòöÿ ïîëü-
ñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêèé íàðî-
äèâñÿ â Êèºâ³. Öüîãî ðîêó ïðå-
ì³þ âðó÷àëè âïåðøå, ³ àäðåñîâà-
íà âîíà ìèòöÿì äî 40 ðîê³â, ÿê³
íàðîäèëèñÿ â Óêðà¿í³.

Àëåâòèíà Êàõ³äçå íàðîäèëàñÿ â
Êèºâ³ òà çàê³í÷èëà Àêàäåì³þ îá-

ðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà òà àðõ³-
òåêòóðè. Ùå ñòóäåíòêîþ âîíà
ñòàëà ïåðåìîæöåì II Óêðà¿íñüêî-
ãî êîíêóðñó ìîëîäèõ êóðàòîð³â òà
õóäîæíèê³â. Öå äàëî çìîãó Àëåâ-
òèí³ çðîáèòè ïåðøó ïåðñîíàëüíó
âèñòàâêó â Öåíòð³ ñó÷àñíîãî ìèñ-
òåöòâà ï³ä íàçâîþ “Çàïðîøåííÿ
äî Àâñòðàë³¿, àáî Ìóçåé îäí³º¿ ³ñ-
òîð³¿”. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Àêàäå-
ì³¿ íàâ÷àëàñÿ ó Í³äåðëàíäàõ â

àêàäåì³¿ ßíà Âàí Åéêà íà â³ää³-
ëåíí³ â³çóàëüíîãî ìèñòåöòâà. Çà
îñòàíí³õ ï’ÿòü ðîê³â ó Àëåâòèíè
Êàõ³äçå â³äáóëàñÿ íèçêà ïåðñî-
íàëüíèõ âèñòàâîê. ¯¿ ðîáîòè ïî-
êàçóâàëè â Êèºâ³ â Öåíòð³ ñó÷àñ-
íîãî ìèñòåöòâà ïðè ÍàÓÊÌÀ òà
“ß-ãàëåðå¿”, à òàêîæ ó Í³äåðëàí-
äàõ. ßê ñó÷àñíèé ìèòåöü Àëåâòè-
íà Êàõ³äçå ïîëþáëÿº ñóì³ø ð³ç-
íèõ âèä³â ìèñòåöòâà, â³äåîðîáî-
òè òà ³íñòàëÿö³¿. Íàéðåïðåçåíòà-
áåëüí³øîþ º ¿¿ ðîáîòà: “Î÷³ ìî-
ãî ÷îëîâ³êà, ÿê ó Æàííè Ñàìàð³”,
êîëè Àëåâòèíà ïîñòàâèëà ïîðó÷
â³äîìó ðåïðîäóêö³þ Îãþñòà Ðå-
íóàðà “Æàííà Ñàìàð³” òà ôîòî-
ãðàô³þ ñâîãî ÷îëîâ³êà. Ç 2004 ðî-
êó Àëåâòèíà Êàõ³äçå íàäàº ïåðå-
âàãó ìàëþíêó. Çîêðåìà âîíà ìà-
ëþº ðå÷³, ÿê³ íå ìîæå ïðèäáàòè,
ðàçîì ³ç ö³íîþ. Íàïðèêëàä, ñó-
ìî÷êó Louis Vuitton. Ñåð³ÿ öèõ
ìàëþíê³â òàê ³ íàçèâàºòüñÿ —
“Íàéêîìåðö³éí³øèé ïðîåêò”
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Ялинка має бути:
 

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ÿñíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â.Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé,

ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+3°Ñ, âíî÷³
0...—3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +3°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè —1...+1°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè —3...—5°Ñ, âíî÷³ —7...—9°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +3...+5°Ñ, âíî÷³ —4...—6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³â-
äåííî-ñõ³äíèé 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —4...—6°Ñ, âíî÷³
—4...—6°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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У своїй роботі «Очі мо о чолові а, я Жанни Самарі» Алевтина Кахідзе поставила пор ч відом репрод цію О юста
Рен ара «Жанна Самарі» та фото рафію сво о чолові а

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п’ятницю стало відомо ім’я переможця Все раїн-
сь ої премії імені Казимира Малевича, я вр чають
молодим митцям за внесо с часне мистецтво. Її
здоб ла иян а Алевтина Кахідзе, за плечима я ої вже
іль а персональних виставо та стаж вання за ордо-
ном. Завдя и перемозі х дожниця здоб ла ранти на
подальш реалізацію своїх творчих ідей, а та ож рези-
денцію польсь ом центрі с часно о мистецтва "Уяз-
довсь ий замо ".


