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Êðèæàíå îçäîðîâëåííÿ
Ðàçîì ³ç ìåðîì êèÿíè â³äñâÿòêóâàëè Âîäîõðåùå â Äí³ïð³

Ó÷îðà â Ã³äðîïàðêó ç³áðàëîñÿ ÷èìàëî
ëþäåé. Âîíè çàïîâíèëè Âåíåö³éñüêèé
ì³ñò, òèñíÿâà áóëà ³ íà ï³äõîä³ äî êàïëè-
ö³ Õðåùåííÿ Ãîñïîäíüîãî. Ñàìå òàì òðà-
äèö³éíî â³äçíà÷àëè ñâÿòî Âîäîõðåùà. Ïî-
÷àòîê îáðÿäó îñâÿ÷åííÿ âîäè ïëàíóâàëè
íà 13 ãîäèíó. Ñåðåä ïîâàæíèõ çàïðîøå-
íèõ î÷³êóâàëè ³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³ê-
òîðà Þùåíêà, ÷åðåç ùî â Ã³äðîïàðêó ³
âëàñíå á³ëÿ êàïëèö³ áóëî ïîñèëåíî îõî-
ðîíó.

Äîêè êèÿíè ïðèëàøòîâóâàëèñÿ á³ëÿ ì³-
ë³öåéñüêîãî êîðäîíó äîâêîëà êàïëèö³, àí-
ñàìáëü “Ðîêñîëÿí³ÿ” ðîçâàæàâ ¿õ ð³çäâÿ-
íèìè äçâîíàìè òà ï³ñíÿìè. Ìåøêàíö³ ñòî-
ëèö³ àêòèâíî ï³äñï³âóâàëè “Áîã ïðåäâ³÷-
íèé íàðîäèâñÿ” ³ “Äàé âàì, Áîæå, âñå, ùî
ãîæå”. Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ðàä³ñíèõ êîëÿäîê-
ùåäð³âîê ó ñóïðîâîä³ ñâÿùåíèê³â äî êàï-
ëèö³ ïðèéøîâ Ïàòð³àðõ Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿
Ðóñè-Óêðà¿íè Ô³ëàðåò. Ñàìå â³í ³ îñâÿ÷ó-
âàâ âîäó. Âëàäèêà çà÷èòàâ ³ç ªâàíãåë³ÿ â³ä

Ìàðêà ³ñòîð³þ õðåùåííÿ 30-ð³÷íîãî ²ñó-
ñà. Äî ñëîâà, çîáðàæåííÿ ö³º¿ ïîä³¿ âèñèòü
íàä ãîëîâíèì âõîäîì äî êàïëèö³. Ïàòð³-
àðõ Ô³ëàðåò îñâÿòèâ âîäó, çàíóðèâøè õðåñò
ó âåëèêó ñð³áíó ÷àøó.

Òàêèé ñàìèé îáðÿä ê³ëüêîìà õâèëèíà-
ìè çãîäîì áóëî çä³éñíåíî ïîðó÷ íà Äí³ï-
ð³. Á³ëÿ áåðåãà âèð³çàëè íåâåëè÷êèé “áà-
ñåéí”. Ó íüîìó ç³ ñïåö³àëüíîãî ïîìîñòó ³
ïîñâÿòèâ ð³÷êó Ïàòð³àðõ. Âîäà ï³ñëÿ öüî-
ãî ñòàëà ö³ëþùîþ, ³ â í³é íàâ³òü íå áóëî
õîëîäíî. Ïðèíàéìí³ òàê ñòâåðäæóþòü ëþ-
äè, ÿê³ îäðàçó êèíóëèñÿ ï³ðíàòè.

Ñåðåä íèõ áóâ ³ çàñòóïíèê ãîëîâè Ñåð-
ã³é Ðóäèê. “ß âïåðøå êóïàþñÿ ó êðèæàí³é
âîä³, àëå ìóøó ñêàçàòè, ùî çîâñ³ì íå õî-
ëîäíî”,— çàïåâíÿâ, ñòîÿ÷è íà ìîðîç³, îãî-
ëåíèé ïàí Ðóäèê. Â³í ïåâåí, ùî òàêà êó-
ï³ëü íà Âîäîõðåùå íå ñïðîâîêóº çàñòóäè,
à íàâïàêè, óêð³ïèòü çäîðîâ’ÿ ³ ñïîâíèòü
ñèëàìè íà âåñü ð³ê. Êàæå, ùî â³äòåïåð
ïðèõîäèòèìå ñþäè ùîðîêó ÿê â³ðóþ÷à ëþ-
äèíà. Ïàí Ðóäèê ïîâ³äîìèâ, ùî Ïðåçèäåíò

Â³êòîð Þùåíêî òà ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé óæå âñòèãëè ïîêóïàòèñÿ â
îäí³é ç âîäîéì Ïóù³-Âîäèö³. Ï³çí³øå ìåð
ùå ðàç ï³ðíóâ ðàçîì ³ç êèÿíàìè.

“Ñâÿòêóâàííÿ Âîäîõðåùà — äóæå äàâíÿ
³ âàæëèâà òðàäèö³ÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ó
öåé äåíü âîäà ñïðàâä³ ñòàº ö³ëþùîþ ³ äæå-
ðåëîì çäîðîâ’ÿ òà äîâãîë³òòÿ”,— âïåâíå-
íèé ì³ñüêèé ãîëîâà. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
êàæå, ùî äî êóïàííÿ ó êðèæàíîìó áàñåé-
í³ ãîòîâèé, àäæå ùîäíÿ îáëèâàºòüñÿ õî-
ëîäíîþ âîäîþ, ÷åðåç ùî ìàº ÷óäîâó ô³-
çè÷íó ôîðìó. Òàêîãî ñàìîãî ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ ìåð ïîáàæàâ óñ³ì êèÿíàì.

Ïðèéøëè òàêîæ ³ ïîì³÷íèêè ïàíà ×åð-
íîâåöüêîãî. Íà÷àëüíèê ìîëîä³æíîãî
óïðàâë³ííÿ Ñåðã³é Áåðåçåíêî êàæå, ùî
çàâæäè â³äçíà÷àº ñâÿòî Âîäîõðåùåííÿ.
“Öå òðåòº, çàâåðøàëüíå ñâÿòî ð³çäâÿíîãî
öèêëó. ßê ³ ³íø³, ìè ñâÿòêóºìî éîãî â ðî-
äèííîìó êîë³.

За інчення на 2-й стор.

1

Різдвяні свята завершилися для ба атьох иян панням освяченій дніпровсь ій воді

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Сотні меш анців столиці вчора пірнали рижан вод Дніпра Гід-
ропар . Своє здоров’я та им чином ріпив та ож і місь ий олова
Леонід Черновець ий. Мер певнений, що на Водохреще вода стає
цілющою та дар є дов оліття. З вірою в це ияни не лише палися,
а й набирали собі свяченої води додом . Каж ть, допома ає від сіх
хвороб. Перед цим вод біля аплиці Хрещення Господньо о освятив
патріарх Філарет.
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Ïîäàòîê íà ðîçê³ø 
îáãîâîðÿòü 
óñ³ì ì³ñòîì

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ òà ì³ñöåâèé ðåôå-
ðåíäóì ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ïîäàòêó íà
ðîçê³ø íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³äáóäåòüñÿ ó
ñòîëèö³. Ïðî öå çàÿâèâ ñòîëè÷íèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. “Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ ââàæàþ çà ïî-
òð³áíå ââåäåííÿ â Êèºâ³ ö³ëüîâîãî ñîö³àëü-
íîãî âíåñêó íà ïðåäìåòè ðîçêîø³. Íå º òà-
ºìíèöåþ, ùî â ñòîëèö³ æèâå áåçë³÷ áàãà-
òèõ ëþäåé, ÿê³ âîëîä³þòü ê³ëüêîìà êâàðòè-
ðàìè, øèêàðíèìè àâòîìîá³ëÿìè òà ÿõòà-
ìè. Äî ì³ëüéîíåð³â íàëåæèòü ³ á³ëüø³ñòü
íàðîäíèõ äåïóòàò³â, ì³í³ñòð³â òà ³íøèõ âè-
ùèõ ÷èíîâíèê³â. Óñ³ âîíè ìåøêàþòü ó Êè-
ºâ³. Òàêèì ÷èíîì, áóäå ö³ëêîì ñïðàâåäëè-
âî, ÿêùî âîíè äîïîìàãàòèìóòü êèÿíàì, ÿê³
íå ìàþòü òàêèõ âåëè÷åçíèõ äîõîä³â ³ íå º
âëàñíèêàìè ïðåäìåò³â ðîçêîø³”,— ñêàçàâ
ì³ñüêèé ãîëîâà. Â³í çàïåâíèâ, ùî ïîäàòîê
í³ â ÿêîìó ðàç³ íå òîðêíåòüñÿ ïðîñòèõ êè-
ÿí. Çáîðè íà ðîçê³ø ìàþòü ñòàòè îäíèì ³ç
ïóíêò³â àíòèêðèçîâî¿ ïðîãðàìè ñòîëèö³.
Çàðîáëåí³ êîøòè ñïðÿìîâóâàòèìóòü íà ïî-
ë³ïøåííÿ æèòòÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ãîðî-
äÿí

Äåíèñ Áàññ ïîîá³äàº 
ç ï³äïðèºìöÿìè

Çàïî÷àòêîâàíó ìåðîì Ëåîí³äîì ×åðíî-
âåöüêèì òðàäèö³þ áëàãîä³éíèõ îá³ä³â ³ç ï³ä-
ïðèºìöÿìè íåçàáàðîì ïðîäîâæèòü Äåíèñ
Áàññ. Éîãî òðàïåçà ïðèçíà÷åíà íà 30 ñ³÷íÿ.

Íà çóñòð³÷³ çà îá³äí³ì ñòîëîì ó ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ éòèìåòüñÿ íå ëè-
øå ïðî éìîâ³ðí³ øëÿõè çàëó÷åííÿ á³çíåñó
äî ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì Êèºâà, à é îáãîâî-
ðþâàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü ïîòð³áíî¿ äîïîìî-
ãè â³ò÷èçíÿíèì á³çíåñìåíàì ç áîêó ì³ñöå-
âî¿ âëàäè. Ó÷àñòü ó òðàïåç³ êîøòóâàòèìå
ïðèáëèçíî 11 òèñÿ÷ äîëàð³â. Íà ïåðåêîíàí-
íÿ ìåðà, âèçíà÷åíèé ôîðìàò âçàºìèí — ä³º-
âèé ñïîñ³á çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ â ñòîëèö³.
Ç ÷àñîì ïðàêòèêà ìîæå ñòàòè ïðèêëàäîì ³
äëÿ ³íøèõ ì³ñò, ââàæàº Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé. Íàãàäàºìî, ùî áëàãîä³éí³ çóñòð³÷³ âæå
â³äáóëèñÿ çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè
Îëåñÿ Äîâãîãî, ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, âèêîíóâà-
÷à îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäðà Ëóöüêîãî òà ñàìîãî ñòîëè÷íî-
ãî ìåðà. Âñ³ çàëó÷åí³ êîøòè ñïðÿìóþòü íà
ðåàë³çàö³þ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì, íà ïîë³ï-
øåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ

Â Óïðàâë³íí³ 
òðàíñïîðòó çì³íèâñÿ 
íà÷àëüíèê

Êàäðîâ³ ïðèçíà÷åííÿ â³äáóëèñÿ â Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ òðàíñïîðòó ñòîëèö³. Â³äíå-
äàâíà éîãî î÷îëèâ Ñòàí³ñëàâ Ãâîçä³êîâ. Íà-
ðàç³ íîâèé êåð³âíèê âèâ÷àº ñèòóàö³þ òà ïå-
ðåéìàº ôóíêö³¿. Êîëèøí³é íà÷àëüíèê öüîãî
â³äîìñòâà â³ä ñïðàâ íå â³ä³éäå. Éîãî ïðèçíà-
÷èëè ïåðøèì çàñòóïíèêèì ïàíà Ãâîçä³êîâà.
²íòåðâ’þ ç íîâîïðèçíà÷åíèì íà÷àëüíèêîì
“Õðåùàòèê” îïóáë³êóº â íàéáëèæ÷èõ íîìå-
ðàõ

Â³ä âîä³¿â-ïîðóøíèê³â Êè¿â
îòðèìàº 150 ìëí ãðí

Çà äâà ì³ñÿö³ ï³ñëÿ ââåäåííÿ íîâèõ øòðà-
ô³â çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó
äî ñòîëè÷íîãî áþäæåòó íàä³éøëî 5 ìëí ãðí.
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Çà éîãî ñëîâàìè, ç
òàêèìè òåìïàìè çà ð³ê ì³ñòî îòðèìóâàòèìå
150 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü â³ä “ì³ñöåâèõ øóìà-
õåð³â”. “×àñòèíó öèõ íàäõîäæåíü íàì äîâî-
äèòüñÿ â³ääàâàòè äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó,
àëå ãðîøåé, ùî çàëèøàòüñÿ â ðîçïîðÿäæåí-
í³ ì³ñòà, âèñòà÷èòü íà ðåìîíò òà áóä³âíèö-
òâî äîð³ã, ìîñò³â òà òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê,
íàïðèêëàä, Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³”,— âïåâíå-
íèé ïàí Áàññ. Çà éîãî ñëîâàìè, ç ÷àñó ââå-
äåííÿ íîâî¿ ñèñòåìè øòðàô³â ê³ëüê³ñòü ïî-
ðóøåíü íà êè¿âñüêèõ äîðîãàõ çìåíøèëàñÿ íà
40 %. Âäâ³÷³ ìåíøå ñòàëî é çàãèáëèõ ó
ÄÒÏ

Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³
îáëåäåí³â
Íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ ñòîëèö³ ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
â³äêðèâ êîâçàíêó

Íà ãîëîâí³é ïëîù³ ñòîëèö³ ñòàëî ùå
ãàì³ðí³øå òà âåëåëþäí³øå. Ç âèõ³äíèõ
Ìàéäàí ñòàâ ùå é óëþáëåíèì ì³ñöåì
ïðèõèëüíèê³â ëüîäîâèõ ðîçâàã. Ó ñóáîòó
òàì â³äêðèâ êîâçàíêó ìåð Êèºâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.

“Òàê³ êîâçàíêè òðàäèö³éíî îáëàøòîâó-
þòü íà ãîëîâíèõ ïëîùàõ ñâ³òîâèõ ñòî-
ëèöü, çîêðåìà Ïàðèæà, Ðèìà, Ìîñêâè,
Ëîíäîíà, Àìñòåðäàìà. Ñüîãîäí³ ïîïðè
åêîíîì³÷íó êðèçó ÿ âèêîíóþ ñâîþ îá³-
öÿíêó, ³ ìè â³äêðèâàºìî êîâçàíêó â Êè-
ºâ³, ó ñàìîìó éîãî ñåðö³ — íà ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³. Âîíà í³÷èì íå ïîñòóïàºòüñÿ

ºâðîïåéñüêèì, íàâ³òü êðàùà”,— çàïåâ-
íèâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

² ñïðàâä³ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â òóò ñòâîðèëè
àòìîñôåðó íåâåëè÷êîãî óêðà¿íñüêîãî ì³ñ-
òå÷êà. Ó çâåäåíèõ äåðåâ’ÿíèõ áóäèíî÷êàõ
ïðàöþº ïåðåîäÿãàëüíÿ, ê³îñêè, êàñè, á³î-
òóàëåòè. Íà âõîä³ ãîñòåé çóñòð³÷àþòü ëüî-
äîâ³ ô³ãóðè ãîãîë³âñüêèõ ïåðñîíàæ³â.

Ïðàöþâàòèìå êîâçàíêà äî 15 áåðåçíÿ.
Óñ³ îõî÷³ ìàþòü çìîãó ïîêàòàòèñÿ ç âîñü-
ìî¿ ðàíêó äî ïåðøî¿ íî÷³. Çà 45-õâèëèí-
íèé ñåàíñ òðåáà çàïëàòèòè â³ä 25 äî 45
ãðèâåíü çàëåæíî â³ä ÷àñó äîáè òà äíÿ
òèæíÿ. Ó âàðò³ñòü âõîäèòü ïðîêàò êîâçà-

í³â. Êâèòîê äëÿ ä³òåé äî 12 ðîê³â êîøòóº
20 ãðèâåíü.

Òèì ÷àñîì ç ³í³ö³àòèâè ñòîëè÷íîãî ìå-
ðà ñèðîòè, âèõîâàíö³ øê³ë-³íòåðíàò³â òà
ä³òè ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé êàòàòè-
ìóòüñÿ áåçïëàòíî.

Êîâçàíêà á³ëÿ ìîíóìåíòà Íåçàëåæíîñò³
çàéìàº ïëîùó 540 ì êâ. Íà ¿¿ âñòàíîâëåí-
íÿ âèòðàòèëè 650 òèñ. ãðí. Îäíî÷àñíî ïå-
ðåáóâàòè íà ëüîäó ìîæóòü 80 â³äâ³äóâà÷³â.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ êîâçàíêè, çà ê³ëüêà äí³â ðîáîòè íà
êðèç³ ïîáóâàëè á³ëüøå ÿê 1000 ëþäåé.
Àæ³îòàæåì ïðàö³âíèêè íå çäèâîâàí³. Êà-
æóòü, ùî ì³ñöå ðîçâàãè òà ïîì³ðí³ ö³íè
íå ìîæóòü íå ïðèâàáëþâàòè ³ ïðîôåñ³î-
íàë³â, ³ ëþáèòåë³â.

Íàãàäàºìî, ëüîäîâèìè ðîçâàãàìè æè-
òåë³â òà ãîñòåé ì³ñòà ñòîëèöÿ ðàäóº íå
âïåðøå. Òðàäèö³þ çàïî÷àòêóâàëè òîð³ê.
Òîä³ êîâçàíêó â³äêðèëè íà Ñîô³éñüê³é
ïëîù³. Âîíà áóëà äåùî á³ëüøîþ çà ïëî-
ùåþ òà áåçïëàòíîþ. Ïîêàòàòèñÿ íà ëüäó
â öåíòð³ ñâîãî ì³ñòà ìîæóòü òàêîæ
ëüâ³â’ÿíè òà õàðê³â’ÿíè

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Льодов овзан на майдані Незалежності від рив с бот мер
Києва Леонід Черновець ий. По ататися там на овзанах можна б -
де до середини березня. Обладнання працюватиме навіть при тем-
перат рі 15°С вище н ля. За іль а днів роботи на лід вийшли же
більше я 1000 людей. Цьо орічна овзан а — це продовження тра-
диції, я започат вали торі на Софійсь ій площі.

Столичний олова Леонід Черновець ий разом із се ретарем Київради Олесем Дов им запевнили, що від рита овзан а центрі міста
працюватиме раще за та і ж європейсь і

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Äëÿ ìåíå öåé äåíü îñîáëèâèé ùå é òî-
ìó, ùî 19 ñ³÷íÿ — äåíü íàðîäæåííÿ ìîãî
ñèíà”,— ïîä³ëèâñÿ ïàí Áåðåçåíêî. ×åðåç
íàðàäó “ìîëîä³æíèé” íà÷àëüíèê, ïðàâäà,
íå âñòèã ïîêóïàòèñÿ â Äí³ïð³, à ëèøå âìèâ
íåþ îáëè÷÷ÿ. “Äî ê³íöÿ äíÿ ÿ îáîâ’ÿçêî-
âî âñòèãíó ï³ðíóòè â îñâÿ÷åíó âîäó. Ðàäæó
ìîëîäèì êèÿíàì òàêîæ öå çðîáèòè ÷è áî-
äàé óìèòèñÿ. Öå òî÷íî çì³öíèòü ¿õíº çäî-
ðîâ’ÿ”,— ïåðåêîíóº Ñåðã³é Áåðåçåíêî.

Íàï³âñâÿòêóâàâ ó Ã³äðîïàðêó ³ íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Â³ê-
òîð Êóíö. “ß òóò ³ íà ñâÿò³, é âîäíî÷àñ íà
ðîáîò³. Ñòåæèìî, àáè âñå áóëî ÷èñòî, â ïî-
ðÿäêó ³ ëèøå ñïðèÿëî ñâÿòêîâîìó íàñòðîþ
êèÿí”,— ðîçïîâ³â ïàí Êóíö. Ïåðø í³æ
êèÿíè ïðèéøëè ó ñâÿ÷åí³é âîä³ î÷èñòèòè
äóøó é ò³ëî, êîìóíàëüí³ ïðàö³âíèêè äâà
äí³ ðîç÷èùàëè ì³ñöå á³ëÿ êàïëèö³ é áåðåã.
“Äîñèòü äîáðå ñïðàöþâàëè âñ³ ñëóæáè. Íà-

ïîãîòîâ³ íàâ³òü àêâàëàíã³ñòè”,— ïîõâàëèâ
ðîáîòó Â³êòîð Êóíö.

Ëþäÿì ³ ñïðàâä³ ñïîäîáàëàñÿ îðãàí³çà-
ö³ÿ ñâÿòà. Çåëåíèìè äîð³æêàìè “øòó÷íî¿
òðàâè” äî êðèæàíîãî áàñåéíó ïðÿìóâàëè
ö³ë³ êîìàíäè îõî÷èõ óêð³ïèòèñÿ ó “éîðäàí-
ñüê³é” âîä³. Çàíóðþâàëè íàâ³òü ê³ëüêàð³÷-
íèõ ìàëþê³â. Òèì ÷àñîì ìåíø ñì³ëèâ³ íà-
áèðàëè îñâÿ÷åíó âîäó ç³ ñïåö³àëüíî ïðè-
âåçåíèõ öèñòåðí. Öþ âîäó ëþäè çáåð³ãà-
þòü óïðîäîâæ ðîêó, âïåâíåí³ ó ¿¿ ö³ëþùèõ
âëàñòèâîñòÿõ.

“Âîíà ñïðàâä³ ö³ëþùà. Êîëè â ìåíå ãî-
ëîâà çàáîëèòü, âèï’þ òðîøêè — á³ëü ³ ìè-
íàº. ² ðîäè÷àì äàþ, ÿêùî òðåáà”,— ðîç-
ïîâ³ëà êèÿíêà Ëþäìèëà Ìèõàéëè÷åíêî.

Îäíàê íå ëèøå ó Ã³äðîïàðêó êèÿíè ï³ð-
íàëè ó êðèæàíó õðåùåíñüêó âîäó. Ñïðàâæ-
í³ óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè Âîäîõðåùà â³äáó-
ëèñÿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. Ï³ñëÿ Ñëóæ-
áè Áîæî¿ òà îñâÿ÷åííÿ âîäè ìàñîâ³ êóïàí-
íÿ â îïîëîíö³ î÷îëèâ ãîëîâà ðàéîíó Ñåð-
ã³é Ñàäîâèé.

“Öåé äåíü ñïðàâä³ âèçíà÷íèé, àäæå íàø
Ñïàñèòåëü áóâ îõðåùåíèé ó Éîðäàí³. Ìè
òðàäèö³éíî â³äçíà÷àºìî öå ñâÿòî â ðàéîí³
óñ³ ðàçîì. ß ïåâåí, ùî ÷åðåç âîäó ëþäè îò-
ðèìóþòü íå ëèøå çäîðîâ’ÿ, à é áëàãîñëî-
âåííÿ íà âñ³ äîáð³ â÷èíêè”,— çàçíà÷èâ
ïàí Ñàäîâèé. Ñâÿòêóâàííÿ ñóïðîâîäæóâà-
ëè ñï³âè öåðêîâíîãî õîðó òà âîêàëüíîãî
àíñàìáëþ “Äîáðîòà”. Óñ³ îõî÷³ ìîãëè ïî-
ïàðèòèñÿ â ñàóí³. Ãîñòåé òàêîæ ÷àñòóâàëè
ïëîâîì òà øàøëèêàìè.

Óïåðøå â ³ñòîð³¿ Êèºâà Ïðåäñòîÿòåëü
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ìèòðî-
ïîëèò Âîëîäèìèð îñâÿòèâ âîäè Äí³ïðà íà
Îáîëîíñüê³é íàáåðåæí³é. Ì³ñöåâ³ æèòåë³
òðàäèö³éíî âëàøòîâóþòü òàì âîäîõðåùåí-
ñüê³ êóïàííÿ. Îïîëîíêó äëÿ çàíóðþâàííÿ
âèð³çóþòü ó ôîðì³ õðåñòà. Öüîãî ðîêó á³-
ëÿ íå¿ âñòàíîâèëè òðèìåòðîâó ëüîäîâó
ñêóëüïòóðó õðåñòèòåëÿ Ðóñ³ — ñâÿòîãî êíÿ-
çÿ Âîëîäèìèðà

І ор СВАЧІЙ,
“Хрещати ”

Êðèæàíå îçäîðîâëåííÿ
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Щойно одр жених иян, я і
прийшли по ласти віти до
пам’ятни а Геор ію Гон адзе,
с бот з стрічав мер Леонід

Черновець ий. Та місь ий оло-
ва започат вав нов традицію —
з стрічі з молодятами, про я
оворив під час від риття поста-
мент . Та і рочистості столич-
ний олова план є влаштов вати
щотижня. За бажання створюва-
ти нові сім’ї наречені отрим ва-
тим ть від місь о о олови пода-
р н и. Першій парі пан Черно-
вець ий навіть надав свій авто-
мобіль в я ості весільно о
ортеж .

Â³äíèí³ â ñ³ìåéíå æèòòÿ ñòîëè÷íèõ ìî-
ëîäÿò ïðîâîäæàòèìå ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé. Âëàøòîâóâàòè “óðî÷èñ-
òîñò³” äëÿ ïîäðóæí³õ ïàð â³í ïî÷àâ ö³º¿
ñóáîòè ³ ïëàíóº ðîáèòè öå ùîòèæíÿ.

“ß áóäó çóñòð³÷àòèñÿ ç ìîëîäÿòàìè á³ëÿ
ïàì’ÿòíèêà Ãåîðã³þ Ãîíãàäçå. Äëÿ âñ³õ, õòî
çàõî÷å îäðóæèòèñÿ á³ëÿ öüîãî ïàì’ÿòíèêà,
ÿ ïðèãîòóþ ïîäàðóíêè. Öå áóäóòü ìàéæå

ðîäèíí³ çóñòð³÷³. ß ãîòîâèé ðîáèòè âñå,
àáè ìîëîä³ êèÿíè îäðóæóâàëèñÿ ³ íàðî-
äæóâàëè ïðåêðàñíèõ, çäîðîâèõ ä³òåé”, —
ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ïåðøèì ìîëîäÿòàì ìåð âðó÷èâ ö³íí³
ïîäàðóíêè, çîêðåìà, ôîòîêàìåðó, êâ³òè.
Ìàëî òîãî, ñòîëè÷íèé ãîëîâà íàäàâ ¿ì ñâ³é
íåùîäàâíî ïðèäáàíèé “Ðîëñ-ðîéñ” ó
ÿêîñò³ âåñ³ëüíîãî êîðòåæó.

Íà çóñòð³÷³ ìåð ïåðåéíÿâñÿ ñâÿòêîâî-
ëþáîâíîþ àòìîñôåðîþ òà ïðèãàäàâ âëàñ-
íå âåñ³ëëÿ, ÿêå â³äáóëîñÿ â Òá³ë³ñ³. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, öå áóëà ïðåêðàñíà öåðåìîí³ÿ
â ñîíÿ÷í³é ñòîëèö³ Ãðóç³¿. “Òîä³ ÿ ùå áóâ
çâè÷àéíèì ñë³ä÷èì, íå ìàâ ïðàêòè÷íî í³-
÷îãî, îêð³ì âåëèêîãî êîõàííÿ äî ìîº¿ äðó-
æèíè. Öå êîõàííÿ ÿ íåñó ÷åðåç óñå ñâîº
æèòòÿ, ÷îãî òàêîæ áàæàþ ñòîëè÷íèì ìî-
ëîäÿòàì”, — çàïåâíèâ ïàí ×åðíîâåöüêèé.

Äî ñëîâà, â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà Ãåîðã³þ
Ãîíãàäçå òà æóðíàë³ñòàì, ÿê³ çàãèíóëè çà
ñâîáîäó ñëîâà, â³äáóëîñÿ 22 ãðóäíÿ 2008
ðîêó. Ìîíóìåíò âñòàíîâèëè çà ³í³ö³àòèâè
òà ñïðèÿííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè. Â³í ðîçòà-
øîâàíèé ó ñêâåð³ á³ëÿ ìóçåþ Ìàð³¿ Çàíü-
êîâåöüêî¿. Ñàìå íà óðî÷èñò³é öåðåìîí³¿
â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé âèñëîâèâ áàæàííÿ çàïðîâàäèòè òðàäè-
ö³þ çóñòð³÷åé ó öüîìó ì³ñö³ ç ìîëîäèìè
ïàðàìè. Äî ñëîâà, îäðóæåíü ó ñòîëèö³ çà
ìèíóëèé ð³ê áóëî çàðåºñòðîâàíî 20 òèñÿ÷
446, à ðîçëó÷åíü — óäâ³÷³ ìåíøå, ïîâ³äî-
ìèëè ó Äåðæêîìñòàò³

Âåñ³ëëÿ ïî-êè¿âñüêè
Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàïðîâàäèâ íîâó òðàäèö³þ

Кохати одне одно о все життя, я він власн др жин , побажав столичним молодятам біля
пам’ятни а Геор ію Гон адзе мер Леонід Черновець ий

“Â³÷íèé Êè¿â” Ôðàíêà
Ìåéñëåðà

Ðîáîòè Ôðàíêà Ìåéñëåðà â³-
äîì³ â áàãàòüîõ êóòî÷êàõ ñâ³òó.
Ñêóëüïòóðè ìàéñòðà ïðèêðàøà-
þòü ñòîëèö³ ÑØÀ, Àíãë³¿, Ôðàí-
ö³¿, ²çðà¿ëþ, Êàíàäè, Ïîëüù³.
Ó÷îðà îäíå ç éîãî òâîð³íü óðî-
÷èñòî â³äêðèëè íà Äí³ïðîâñüêî-
ìó óçâîç³ ó Êèºâ³. Áðîíçîâó ÷î-
òèðèìåòðîâó êîìïîçèö³þ, ÿêà
óîñîáëþº îáðàç êîëèñêè ëþä-
ñòâà, äóõ óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³,
âèãîòîâëåíî ó âèãëÿä³ êóë³, ÿêà
îáåðòàºòüñÿ íà áðîíçîâîìó ïîñ-
òàìåíò³. Íàâêîëî — ðåëüºôè
íàéâ³äîì³øèõ ñîáîð³â òà öåðêîâ
Êèºâà, à íàä íèìè âèòàº ãîëóá —
â³÷íèé ñèìâîë äîáðà ³ ìèðó.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïàí
Ìåéñëåð, ³äåÿ ñêóëüïòóðè âè-
íèêëà â íüîãî òà ñòîëè÷íîãî àð-
õ³òåêòîðà Ñåðã³ÿ Áàáóøê³íà ùå
ó 2003 ðîö³. “×èìàëî ÷àñó ìè âè-
òðàòèëè íà ðîçðîáëåííÿ åñê³ç³â,
ïîíàä ð³ê âèãîòîâëÿëè ñàìó êîì-
ïîçèö³þ, — ïîâ³äîìèâ â³í. — Çà-

äîâîëåíèé, ùî ³äåþ âäàëîñÿ âò³-
ëèòè â æèòòÿ”. Çà ñëîâàìè ïàíà
Ìåéñëåðà, öå ïåðøà éîãî ðîáî-
òà, âñòàíîâëåíà â Êèºâ³, àëå,
ñïîä³âàºòüñÿ, ùî íå îñòàííÿ. Îä-
íó ç³ ñêóëüïòóð íåùîäàâíî âñòà-
íîâèëè â Õàðêîâ³.

Ñâîãî ÷àñó Ôðàíê Ìåéñëåð çà-
ê³í÷èâ ó Ëîíäîí³ àðõ³òåêòóðíèé
³íñòèòóò, àëå òîä³ ñêóëüïòóðà áó-
ëà äëÿ íüîãî ëèøå õîá³. Ç ÷àñîì
çàõîïëåííÿ ñòàëî ñåíñîì æèòòÿ,
ãîëîâíèì íàïðÿìêîì ä³ÿëüíîñò³.

Àðõ³òåêòîð Ñåðã³é Áàáóøê³í
ùèðî çàäîâîëåíèé òèì, ùî éî-
ìó ïîùàñòèëî ïðàöþâàòè ðàçîì
ç òàêèì â³äîìèì ìàéñòðîì, ÷è¿
ðîáîòè ïðèêðàøàþòü Ëîíäîí,
Ïàðèæ, Âàøèíãòîí, Òåëü-Àâ³â,
Áåðë³í, Âàðøàâó. “Ê³ëüêà ðîê³â
òîìó Ôðàíê Ìåéñëåð âèð³øèâ,
ùî ìàº ùîñü çðîáèòè ³ äëÿ íà-
øîãî ì³ñòà, — ðîçïîâ³â ïàí Áà-
áóøê³í. Çà éîãî ñëîâàìè, çàìîâ-
íèêîì êè¿âñüêî¿ êîìïîçèö³¿ º

ñòîëè÷íà ô³ðìà “Ë³ðà-2000”.
Âàðò³ñòü ñêóëüïòóðè ôàõ³âö³ îö³-
íèëè ìàéæå â 300 òèñÿ÷ äîëàð³â.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
ÊÌÄÀ Ñâ³òëàíà Çîð³íà ðîçïîâ³-
ëà, ùî äëÿ ì³ñòà âåëèêà ÷åñòü
ìàòè â ñåáå ðîáîòó âèäàòíîãî
ñêóëüïòîðà ñó÷àñíîñò³. “Îñîáëè-
âî ïðèºìíî öå óñâ³äîìëþâàòè â
íàø íåñïîê³éíèé, ô³íàíñîâî íå-
ñòàá³ëüíèé ÷àñ, — çàçíà÷èëà ïà-
í³ Çîð³íà. — Êîìïîçèö³þ âèãî-
òîâëåíî êîøòîì ëèøå ñïîíñî-
ð³â. Ñòîëè÷íà âëàäà äîïîìîãëà
³ç â³äâåäåííÿì çåìë³ ï³ä ñêóëüï-
òóðó òà ïðèñêîðèëà îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿”. Ñâ³ò-
ëàíà Çîð³íà ïîðàä³ëà, ùî â³ä-
êðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà çá³ãëîñÿ ç³
ñâÿòîì Âîäîõðåùà, ÿêå º çàâåð-
øóâàëüíèì ó íîâîð³÷íî-ð³çäâÿ-
íîìó öèêë³

Від рите а ціонерне товариство
“А ціонерна омпанія “Київводо анал”

повідомляє про проведення чер ових за альних зборів
а ціонерів, я і відб д ться 6 березня 2009 ро за адресою:

м. Київ, в л. Лейпцизь а, 1-а (приміщення а тової зали
ВАТ “АК “Київводо анал”).
Почато зборів о 14.00.

Порядо денний:
1.Звіт Правління про підс м и осподарсь ої діяльності Товариства за
2008 рі та визначення основних напрям ів діяльності Товариства на
2009 рі .

2.Звіт На лядової ради Товариства за 2008 рі .

3. Звіт та виснов и Ревізійної омісії Товариства за 2008 рі .

Реєстрація часни ів з 12.00 до 13.45 за місцем проведення за альних
зборів а ціонерів. Для реєстрації при собі необхідно мати: а ціонерам —
паспорт, для представни ів а ціонерів — паспорт та належним чином
оформлен довіреність.

Правління Товариства.

Телефон для довідо : (044) 280-27-92.

С льптор Фран Мейслер (правор ч поперед ) та столичний архіте тор Сер ій Баб ш ін (позад ) від рили "Вічний
Київ" на Дніпровсь ом звозі

Íà ñõèëàõ Äí³ïðà 
âñòàíîâèëè ñêóëüïòóðó, 
ùî ñèìâîë³çóº äóõ 
óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на Дніпровсь ом звозі, неподалі місь о о Па-
лац піонерів та ш олярів, рочисто від рили с льп-
т рн омпозицію "Вічний Київ". Це бронзова ля,
нав оло я ої розташовані найвідоміші цер ви та собо-
ри столиці. Автор роботи — відомий світі майстер
Фран Мейслер — та им чином зобразив Київ я місце
д ховності й мир . Вартість омпозиції оцінюють май-
же в 300 тисяч доларів. Кошти на реалізацію зад м
виділили спонсори, а місто вирішило питання із зем-
левідведенням та прис оренням дозвільної
до ментації.
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Ñåðéîçíî ïðî ñåðéîçíå
Äìèòðî Äæàíã³ðîâ íàïîëåãëèâî øóêàº ³ñòèíó
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

З почат ро в про рамі
"Вечірня ава з Дмитром
Джан іровим" на ТРК "Ки-
їв" раїнсь і політи и і
е сперти один за одним
давали свідчення щодо
причин, перебі і наслід-
ів ризи. Вед чий напо-
ле ливо ш ав оптиміс-
тичне зерно для своїх
лядачів.

Óæå ïåðøèé öüîãî ðîêó â³äâ³-
äóâà÷ “òåëåêàôå” Îëåñü Äîí³é,
÷ëåí äåïóòàòñüêî¿ ãðóïè “Íàðîä-
íà ñàìîîáîðîíà” Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè, çàÿâèâ, ùî ãîâîðèòè
ïðî óêðà¿íñüêó ïîë³òèêó — öå
îçíà÷àº ãîâîðèòè ïðî ñóìíå. Ïî-

ïåðåäí³é ð³ê áóâ àæ í³ÿê íå ïî-
çèòèâíèì. “Ïîì³òíî, ùî êðà¿íà
çàéøëà ó ãëóõèé êóò ó ñâîºìó ðîç-
âèòêó”,— âèçíàâ íàðîäíèé äåïó-
òàò

Çà ñëîâàìè Îëåñÿ Äîí³ÿ, ÷åðåç
íåäîñêîíàë³ñòü óêðà¿íñüêî¿ ïîë³-
òè÷íî¿ åë³òè ³ íåãîòîâí³ñòü ñó-
ñï³ëüñòâà æèòè çà äåìîêðàòè÷íè-
ìè ñòàíäàðòàìè êðà¿íà íå ñïðî-
ìîãëàñÿ îäíèì ñòðèáêîì ïåðå-
ñòðèáíóòè äî Çàõ³äíî¿ ªâðîïè ³
íèí³ çáèëàñÿ íà ìàí³âö³.

Îïòèì³ñòè÷íèé àêöåíò ïðîëó-
íàâ â³ä Îëåêñàíäðà Óäîäà, ãîëî-
âè Äåðæàâíîãî êîì³òåòó àðõ³â³â
Óêðà¿íè, ÿêèé ðîçïîâ³â, ùî â
Óêðà¿í³ çáåð³ãàþòüñÿ ïîíàä 50
ì³ëüÿðä³â àðêóø³â ñâ³ä÷åíü ³ñòî-
ð³¿. Òîæ çàëèøàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü
ïîâåðíóòèñÿ äî ìîìåíòó, êîëè
êðà¿íà çáèëàñÿ ç³ øëÿõó. Ïðèíàé-
ìí³ òåîðåòè÷íà.

Âàñèëü Êîñòåöüêèé, ãîëîâà íà-

ö³îíàëüíî¿ åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü çàõèñòó ñóñï³ëüíî¿ ìîðà-
ë³, ðîçïîâ³â çà êàâîþ ïðî òàêèé
ôåíîìåí ÿê ñóñï³ëüíà ìîðàëü,
÷åðåç çàíåïàä ÿêî¿ ïàäàëè äóæå
âåëèê³ äåðæàâè. Òàê³, íàïðèêëàä,
ÿê Ðèìñüêà ³ìïåð³ÿ ÷è êîëèøí³é
Ðàäÿíñüêèé Ñîþç.

Âàäèì Ñàõàðîâ, çàâ³äóâà÷ êà-
ôåäðè åêîíîì³êè òà ì³æíàðîäíî-
ãî ï³äïðèºìíèöòâà, ôàõ³âåöü ³ç
ïèòàíü òðóäîâî¿ ì³ãðàö³¿, çàóâà-
æèâ çà êàâîþ, ùî ó áóäü-ÿê³é
äåðæàâ³ º ïåâíà ê³ëüê³ñòü òàêèõ
ðîáî÷èõ ì³ñöü ³ òàêèõ ñïåö³àëü-
íîñòåé, ÿê³ íåîõî÷å îáèðàþòü
ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³, òîìó íà ïîâåð-
íåííÿ âñ³õ çàðîá³ò÷àí äî Óêðà-
¿íè íå ñë³ä ñïîä³âàòèñÿ íàâ³òü çà
îáñòàâèí êðèçè.

²íøèé ñï³âðîçìîâíèê íàðîä-
íèé äåïóòàò Àíàòîë³é Ìàòâ³ºíêî
â³ä “ÍÓ-ÍÑ” ðîçïîâ³â Äìèòðó
Äæàíã³ðîâó, ùî çíà÷íîþ ì³ðîþ

Óêðà¿íà ñòðàæäàº ÷åðåç êðèçó òî-
ìó, ùî íå ìàº äåöåíòðàë³çîâàíî¿
âëàäè. Íà éîãî äóìêó, êîæíà ðå-
âîëþö³ÿ âèð³øóº ïèòàííÿ âëàäè
³ âëàñíîñò³, òîìó â åïîõó “ðåâî-
ëþö³éíèõ çì³í” íàéá³ëüøå
ñòðàæäàº ñàìå âëàäà, ÿêà ÷åðåç
öå íå ìîæå çàáåçïå÷èòè íîðìàëü-
í³ óìîâè äëÿ çáåðåæåííÿ âëàñíî-
ñò³. ² íàñàìåðåä öåíòðàë³çîâàíà
âëàäà íå ìîæå ÷³òêî ðîçìåæóâà-
òè ³ çàáåçïå÷èòè ïðàâà ÷èñëåí-
íèõ âëàñíèê³â.

ªâãåí Êîïàòüêî, ñîö³îëîã ñî-
ö³îëîã³÷íî¿ êîìïàí³¿ R&B Group,
ïðåäñòàâèâ çà êàâîþ ðåçóëüòàòè
îñòàíí³õ îïèòóâàíü: ïîíàä 85 â³ä-
ñîòê³â ãðîìàäÿí âèñëîâèëèñÿ çà
íåãàéíå â³äíîâëåííÿ äîáðîñóñ³ä-
ñüêèõ â³äíîñèí ³ç Ðîñ³ºþ. Çàãà-
ëîì äîñë³äíèê êîíñòàòóâàâ òî-
òàëüíó êðèçó äîâ³ðè äî íèí³ø-
íüî¿ âëàäè.

Ñåðã³é ªðîõ³í, ðåêòîð íàö³î-

íàëüíî¿ àêàäåì³¿ óïðàâë³ííÿ, ïî-
ãîäèâñÿ ç ïðèïóùåííÿì Äìèòðà
Äæàíã³ðîâà, ùî íèí³øíÿ êðèçà
ñòàâèòü îñòàòî÷íó êðàïêó íà òèõ
âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòÿõ, ÿê³ ä³ñ-
òàëèñÿ óêðà¿íöÿì â³ä êîëèøíüî-
ãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Ïðîòå ðà-
ä³òè íåìàº ÷îìó. Çà ñëîâàìè ôà-
õ³âöÿ, Óêðà¿íà âæå ïîçáóëàñÿ
ñâîº¿ ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ³ íà-
óêîì³ñòêèõ âèðîáíèöòâ.

Îëåêñàíäð Áóõàëîâ, ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ “ÔÎÌ-
Óêðà¿íà”, ïîâ³äîìèâ çà êàâîþ,
ùî, çã³äíî ç îñòàíí³ìè îïèòóâàí-
íÿìè, ë³äåðîì ãðîìàäñüêî¿ äóì-
êè íèí³ º Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, íà äðó-
ãîìó ì³ñö³ — Áëîê Þë³¿ Òèìî-
øåíêî, ðåéòèíã ÿêîãî âïàâ íèæ-
÷å 16 %, íà òðåòüîìó — êîìóí³ñ-
òè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè. “Òîáòî, çà
âåëèêèì ðàõóíêîì — í³÷îãî íî-
âîãî”,— êîíñòàòóâàâ àâòîðèòåò-
íèé ñîö³îëîã

Çàõèñò â³ä ÷èíîâíèê³â
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàñòóïèâñÿ çà êèÿí ó ïðÿìîìó åô³ð³
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

У фо сі ва и останньої переда-
чі "Час мера", я а виходить що-
п’ятниці на ТРК "Київ", знов б -
ли традиційні проблеми столич-
них меш анців та найа т альніші
теми життя раїни. З в ст Леоні-
да Черновецьо о прол нало іль-
а сенсаційних заяв щодо азо-
во о питання. Мер та ож повідо-
мив про зниження тарифів на
проїзд ом нальном транспор-
ті. Чимал частин передачі місь-
ий олова присвятив і сит ації,
що с ладається столичній ме-
дичній ал зі. Він пообіцяв за-
хистити ородян від тих ерівни-
ів медичних за ладів, я і не бо-
рються з поборами та зловжива-
ють сл жбовим становищем.

Крадіж и аз
не припиняться

Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ó ïðÿìîìó åô³ð³ ç
âåäó÷èì ïåðåäà÷³ “×àñ ìåðà” Ðóñëàíîì
Ïîë³ùóêîì Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñïðîñ-
òóâàâ ïðèïóùåííÿ ïðî òåõí³÷í³ ïðè÷èíè
ãàçîâèõ íåãàðàçä³â ³ ñóïåðå÷îê ì³æ ñóñ³ä-
í³ìè êðà¿íàìè.

“Íå ³ñíóº æîäíî¿ òåõí³÷íî¿ ïðè÷èíè,
ùîá íå ïîñòà÷àòè ãàçó äî Çàõ³äíî¿ ªâðî-
ïè ³, çâ³ñíî, äî ìîº¿ Áàòüê³âùèíè — Óêðà-
¿íè. ª ëèøå äâ³ âàæëèâ³ ïðè÷èíè. Öå ïî-
ë³òèêà ³ ïèòàííÿ, õòî ãîëîâí³øèé, òà õà-
áàð³. Êîæíà êðà¿íà çîêðåìà ³, íà æàëü, ìîÿ
Óêðà¿íà áåðóòü ó÷àñòü ó öüîìó ïîãðàáóí-
êó íàðîä³â áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü”,— çàçíà-
÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà ³ äîäàâ, ùî “öå áåçñî-
â³ñíî ³ áåçâ³äïîâ³äàëüíî”.

“Óñ³ áåç âèíÿòêó óðÿäè ñïåö³àë³çóâàëè-
ñÿ çîêðåìà ³ íà êðàä³æêàõ ãàçó. Öå íàé-
ïðîñò³øèé á³çíåñ — íà êðîâ³. ß íå ïðàã-
íó çâèíóâàòèòè â öüîìó àí³ ßíóêîâè÷à,
àí³ ñüîãîäí³øíüîãî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà —
ñïðàâà çíà÷íî ïðîñò³øà. Êðàäóòü íèæ÷³ çà
ïîñàäîþ ÷èíîâíèêè, ³ êðàäóòü áåçñîâ³ñíî.
Öå âèìàãàº ðîçñë³äóâàííÿ, àëå çà íèí³ø-
íüîãî ñòàíó âëàäè â Óêðà¿í³ æîäí³ ðîçñë³-
äóâàííÿ í³ äî ÷îãî íå ïðèçâåäóòü, òîìó ùî
àáñîëþòíî âñ³ îäèí ç îäíèì ïîâ’ÿçàí³”,—
ðîçïîâ³â Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ó ïðÿìîìó
åô³ð³. Íà éîãî äóìêó, ò³ëüêè ³ñòîð³ÿ ìîæå
ðîçñóäèòè, ÷è ïðàâèëüíî ÷èíèâ Ïðåçè-

äåíò, êîëè óõâàëþâàâ îñòàíí³ì ÷àñîì äó-
æå ñåðéîçí³ ð³øåííÿ.

Пост п а заради
иян
Ì³öíèì ãîð³øêîì äëÿ ì³ñüêî¿ âëàäè íè-

í³ ñòàëî ïèòàííÿ ïðî êîìóíàëüíèé òðàíñ-
ïîðò. Çà ñëîâàìè ìåðà, ñòîëè÷íà âëàäà ðà-
çîì ç Àíòèìîíîïîëüíèì êîì³òåòîì çìåí-
øèëà ö³íè íà ïðî¿çä ó êîìóíàëüíîìó
òðàíñïîðò³.

“Äî ìåíå ïðèéøîâ ãîëîâà Àíòèìîíî-
ïîëüíîãî êîì³òåòó ùå òîð³ê, ³ ìè äîìîâè-
ëèñÿ, ùî ïî÷èíàºìî ñï³âïðàöþ. Ïðîòå
ñï³âïðàö³ í³ÿêî¿ íå âèéøëî, áóëè ñóòî êî-
ìóí³ñòè÷í³ åìîö³¿ ç éîãî áîêó, àäæå æîä-
íîãî îá´ðóíòóâàííÿ íåìàº äëÿ çíèæåííÿ
òàðèô³â. Àëå ÿ ï³øîâ éîìó íàçóñòð³÷, áî
â³í ïåðåõðåñòèâñÿ ³ ïîÿñíèâ, ùî, ÿê ³ ÿ,
ìîëèòüñÿ çà íàðîä Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè ÿ
îá³öÿâ âèáîðöÿì, òî ÿ öå çðîáëþ, õî÷à ï³ä-
ñòàâè íåìàº æîäíî¿”,— ðîçïîâ³â ïàí ×åð-
íîâåöüêèé. Â³í òàêîæ íàãàäàâ, ùî íèí³

500 òèñÿ÷ êèÿí ïðàêòè÷íî áåçïëàòíî êî-
ðèñòóþòüñÿ ìåòðî.

Ìåð âèçíàâ, ùî çà öèõ îáñòàâèí “Êè-
¿âïàñòðàíñ”, ÿêèé â³äàº íàçåìíèì êîìó-
íàëüíèì òðàíñïîðòîì, çàçíàâàòèìå çáèò-
ê³â ³ ìîæå ä³éòè äî ö³ëêîâèòîãî ô³íàíñî-
âîãî êðàõó: “Ãàäàþ, ÿ ïðèïóñòèâñÿ “ñëà-
áèíêè” é íàäàë³ íà æîäí³ ïîñòóïêè áåç
îá´ðóíòóâàííÿ íå ï³äó”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé, ïîîá³öÿâøè, ùî âèõ³ä ïî-
ïðè âñå áóäå çíàéäåíî.

“Çðåøòîþ ÿ í³ ïðî ùî íå æàëêóþ, áî ÿ
çðîáèâ öå çàðàäè êèÿí”,— çàçíà÷èâ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

Операція
“чисті р и”

ßê çàâæäè, Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðîäå-
ìîíñòðóâàâ, ùî ó ôîêóñ³ éîãî óâàãè ïåðå-
áóâàþòü ïðîñò³ ëþäè, íàñàìïåðåä ò³, õòî ïî-
òðåáóº äîïîìîãè. Ìåð äåòàëüíî çóïèíèâñÿ
íà ñòàí³ ì³ñüêî¿ “áåçïëàòíî¿” ìåäèöèíè, ÿêà,
çà éîãî ñëîâàìè, çàíåïàäàº, òîìó ùî çìó-

øåíà ³ñíóâàòè ïàðàëåëüíî ç ìåðåæåþ ïëàò-
íîãî ë³êóâàííÿ, êîòðà áóðõëèâî ðîçâèâàºòü-
ñÿ. Ì³ñüêèé ãîëîâà âèêîðèñòîâóº ç ö³ºþ ìå-
òîþ ñâîþ ñëóæáó äîïîìîãè êèÿíàì. “ß ìàþ
11 òèñÿ÷ äçâ³íê³â íà äåíü. 30 â³äñîòê³â ³ç
íèõ — öå ñêàðãè íà ïîáîðè â ìåäè÷íèõ çà-
êëàäàõ. Âîíè çäàþòü ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó
áóäü-êîìó, íåçàáàðîì êàçèíî òàì ç’ÿâëÿòü-
ñÿ. ß ïîïåðåäèâ êåð³âíèê³â ë³êàðåíü, ùî ïå-
ðåäàâàòèìó êîæíó ñïðàâó äëÿ êàðíîãî ïå-
ðåñë³äóâàííÿ çà êîæíèì ôàêòîì çäèðíèö-
òâà. Äî 2010 ðîêó ÿ âèêîð³íþ êîðóïö³þ ó ìå-
äè÷íèõ çàêëàäàõ Êèºâà. Ìè îãîëîøóâàòèìå-
ìî êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè êîæíîãî
çâ³ëüíåíîãî çà ïîáîðè ìåäè÷íîãî ïðàö³âíè-
êà”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ó ïðÿ-
ìîìó åô³ð³, ïðîäåìîíñòðóâàâøè, ùî êèÿíè
íå áóäóòü çàðó÷íèêàìè çàêîíîäàâö³â, ÿê³ íå
ñïðîìîæí³ çàïîá³ãòè ðîçäâîºííþ ³íòåðåñ³â
ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â.

Òàêîæ ìåð ðîçïîâ³â, ùî âðàíö³ ùîäíÿ
ïðîá³ãàº 5 ê³ëîìåòð³â ³ ïðîâîäèòü 5 õâè-
ëèí ï³ä õîëîäíèì äóøåì, à òîìó ìàº íà-
ì³ð îï³êóâàòèñÿ êèÿíàìè ùå äîâãî

Уже традиційно мер поспіл вався з иянами і після передачі
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Óêðà¿íö³ 
ïëàòèòèìóòü çà ãàç 
ïî-ºâðîïåéñüêè

Ó÷îðà â³çèò äî Ìîñêâè ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà
Óêðà¿íè Þë³¿ Òèìîøåíêî çàê³í÷èâñÿ ï³ä-
ïèñàííÿì äîâãîñòðîêîâèõ óãîä ì³æ Ðîñ³ºþ
òà Óêðà¿íîþ ùîäî ïîñòà÷àííÿ òà òðàíçèòó
ðîñ³éñüêîãî ãàçó. Òàê, ï³ñëÿ äîâãîòðèâàëèõ
ïåðåìîâèí ì³æ î÷³ëüíèêàìè äâîõ äåðæàâ
áóëî ï³äïèñàíî 10-ð³÷í³ êîíòðàêòè íà ïîñ-
òà÷àííÿ ãàçó ñïîæèâà÷àì Óêðà¿íè ³ òðàí-
çèò ðîñ³éñüêîãî ãàçó ÷åðåç óêðà¿íñüêó òåðè-
òîð³þ ì³æ ÍÀÊ “Íàôòîãàç” òà ÂÀÒ “Ãàç-
ïðîì”. Äîêóìåíòè áóëî ï³äïèñàíî â Áóäèí-
êó óðÿäó ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ “Ãàçïðîìó”
Îëåêñ³ºì Ì³ëëåðîì ³ ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ
ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà¿íè” â ïðèñóòíîñò³
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð³â äâîõ êðà¿í. ßê çàÿâèâ
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ðîñ³¿ Âîëîäèìèð Ïóò³í, òå-
ïåð ïîñåðåäíèê³â ó òîðã³âë³ ðîñ³éñüêèì ãà-
çîì ³ç Óêðà¿íîþ íå áóäå. “Âèä³ëþ ãîëîâíå:
ó òîðã³âë³ ïðèðîäíèì ãàçîì Ðîñ³ÿ é Óêðà-
¿íà ïåðåõîäÿòü íà ðèíêîâó ºâðîïåéñüêó
ôîðìóëó âèðàõóâàííÿ ö³íè âæå ç 1 ñ³÷íÿ
2009 ðîêó. Êð³ì òîãî, ç³ ñõåì ðîçðàõóíê³â
çà ïîñòàâëåíèé ãàç ö³ëêîì óñóíåíî ð³çíîãî
ðîäó ïîñåðåäíèöüê³ ñòðóêòóðè”,— ñêàçàâ
ïàí Ïóò³í

Õîëäèíã KP Media çàêðèâ 
ãàçåòó “15 õâèëèí”

Áåçïëàòíà ùîäåííà ãàçåòà “15 õâèëèí”,
ùî âõîäèòü äî õîëäèíãó ÊÐ Media, â³äó÷î-
ðà ïðèïèíèëà ñâîº ³ñíóâàííÿ. “Çàêðèòòÿ ãà-
çåòè ñòàëî ðåçóëüòàòîì ñïàäó íà ðèíêó ðåê-
ëàìè ³ çíåö³íåííÿ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè ïðî-
òÿãîì ê³ëüêîõ îñòàíí³õ ì³ñÿö³â”,— çàÿâèâ
âèäàâåöü Äæåä Ñàíäåí, ïîâ³äîìëÿº ñàéò õîë-
äèíãó KP Media korrespondent. net. Ïîïðè
òðàäèö³éíî âèñîê³ ðåéòèíãè ³ øèðîêó ïîïó-
ëÿðí³ñòü ãàçåòè ñåðåä ÷èòà÷³â, êîìïàí³ÿ áó-
ëà çìóøåíà ï³òè íà öåé íåïðîñòèé êðîê, àð-
ãóìåíòóþòü ñâîº ð³øåííÿ ïðåäñòàâíèêè KP
Media. Íàãàäàºìî, áåçïëàòíà ãàçåòà “15 õâè-
ëèí” ó ùîäåííîìó ôîðìàò³ ïî÷àëà âèõîäè-
òè â Êèºâ³ ç 15 ÷åðâíÿ 2006 ðîêó. Ó 2007 ðî-
ö³ ãàçåòà âèéøëà ùå â ï’ÿòè óêðà¿íñüêèõ
ì³ñòàõ — Äîíåöüêó, Îäåñ³, Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêó, Õàðêîâ³ òà Ëüâîâ³. Ï³ñëÿ âèõîäó ó
Ëüâîâ³ ñï³ëüíèé ùîäåííèé íàêëàä ãàçåòè
äîñÿã 240 000 ïðèì³ðíèê³â. Ðàí³øå, ç 10
ãðóäíÿ 2008 ðîêó KP Media îãîëîñèëà ïðî
çàêðèòòÿ ïðîåêò³â “Ïàí³” ³ “Âîíà”, óêðà-
¿íîìîâíèõ æ³íî÷èõ æóðíàë³â. Ó ñåðïí³ 2008
ðîêó âèäàâåöü KP Media Äæåä Ñàíäåí âè-
ð³øèâ çàêðèòè óêðà¿íñüêèé ùîòèæíåâèé
æóðíàë “Íîâèíàð”

²íôëÿö³ÿ â 2008 ðîö³ 
ïîäîëàëà 22 â³äñîòêîâèé 
áàð’ºð

²íôëÿö³ÿ â 2008 ðîö³ ñòàíîâèëà 22,3 %.
Òàê³ äàí³ îïðèëþäíèâ Äåðæàâíèé êîì³òåò
ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, ³íôëÿ-
ö³ÿ â ãðóäí³ 2008-ãî âèÿâèëàñÿ âèùîþ, í³æ
ó ëèñòîïàä³ (1,5 %), ïðîòå òàêîþ ñàìîþ, ÿê
ó ãðóäí³ 2007 ðîêó. Îñòàííüîþ îáñòàâèíîþ
ïîÿñíþþòü òîé ôàêò, ùî ð³÷íà ³íôëÿö³ÿ
ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ (³íôëÿö³ÿ çà 2008 ð³ê) íå
çì³íèëàñÿ â ïîð³âíÿíí³ ç ëèñòîïàäîâèìè
ïîêàçíèêàìè — 22,3 %. Ó 2007 ðîö³ ³íôëÿ-
ö³ÿ ñòàíîâèëà 16,6 %, à çðîñòàííÿ ñïîæèâ-
÷èõ ö³í âîñòàííº áóëî çàô³êñîâàíî â 
2000-ìó — íà 25,8 %. ßêùî íà ïî÷àòêó 2008-
ãî îñíîâíèì ³íôëÿö³éíèì ÷èííèêîì â
Óêðà¿í³ áóëî ïîäîðîæ÷àííÿ ïðîäóêò³â õàð-
÷óâàííÿ, òî â îñòàíí³ ì³ñÿö³ ðîêó ñèòóàö³ÿ
çì³íèëàñÿ. Ãîëîâíèìè ïðè÷èíàìè ³íôëÿ-
ö³éíîãî çðîñòàííÿ ñòàëè ³ñòîòíå ï³äâèùåí-
íÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè (íà 7,5 %) ³ ïîäîðîæ÷àííÿ ³ìïîðòíèõ òî-
âàð³â óíàñë³äîê äåâàëüâàö³¿ ãðèâí³. Îñòàíí³
çðîñëè â ö³í³ ç 1,1 % äî 25 %. Ö³íè âèðîá-
íèê³â ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ ïðîäîâæóâàëè çíè-
æóâàòèñÿ, ÿê ³ òðè ì³ñÿö³ ïîñï³ëü (ç âåðåñ-
íÿ). ²íäåêñ ö³í âèðîáíèê³â â ãðóäí³ —
99,6 %, à çà âåñü 2008 ð³ê — 123,0 %. Ó 2007
ðîö³ ö³íè âèðîáíèê³â ï³äâèùèëèñÿ òðîõè
á³ëüøå — íà 23,3%

Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”
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Ðèíîê íåðóõîìîñò³ 
ïîâåðíóâñÿ â 2005 ð³ê
Îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó â Êèºâ³ ìîæíà êóïèòè 
âæå çà 40 òèñÿ÷ äîëàð³â
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

За останні іль а місяців ціни на
вторинном рин житла вже
впали в межах 30—40 %. А іль-
ість од значно с оротилася.
Столичні рієлтери онстат ють,
що рино нер хомості Києва
майже "стоїть", через що про-
давці вартир ладні ст пати
наразі десят и тисяч доларів,
тоді я ще вліт 2007 ро
власни и житла зниж вали ма -
сим м $ 2 тис. під час тор .
Наразі ж е сперти визнають, що
о ремі ромадяни вичі ють ще
більшо о зниження цін, аби за
бросовими цінами с пити я -
найбільше житла, щоб з часом
йо о спішно перепродати.

Вторинний рино житла
просів на 40 відсот ів

Ç ëèñòîïàäà ö³íè íà âòîðèííîìó ðèí-
êó æèòëà âïàëè ìàéæå íà ïîëîâèíó ³ íà-
ðàç³ ïðîäîâæóþòü ïîòðîõó çíèæóâàòèñÿ.
Òàê, çà äàíèìè ñòîëè÷íèõ àãåíòñòâ íåðó-
õîìîñò³, ðåàëüíå ïðîñ³äàííÿ âòîðèííîãî
ðèíêó ñòàíîâèòü ó ñåðåäíüîìó 1 % íà
òèæäåíü. Âíàñë³äîê ÷îãî ö³íè â îêðåìèõ
ñåãìåíòàõ óæå ñÿãíóëè ð³âíÿ 2004/2005
ðîê³â. “Ö³íà ïðîïîçèö³¿ âïàëà íà
30—40 %, óò³ì ïðîäàâö³ óñòóïàþòü íàâ³òü
³ 50 % ï³ä ÷àñ òîðãó. Îäíàê ê³ëüê³ñòü óãîä
çíèçèëàñÿ â ðàçè â ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëî-
ð³÷íèìè ïîêàçíèêàìè”,— ñêàçàâ “Õðå-
ùàòèêó” äèðåêòîð ÀÍ “Óêðà¿íñüêèé ä³ì”
Ðóñëàí Áåçóãëèé. Íå êðàùà ñèòóàö³ÿ
ñêëàëàñÿ íà ïåðâèííîìó ðèíêó æèòëà —
áóä³âåëüí³ êîìïàí³¿ íå ìîæóòü ñèëüíî
çíèæóâàòè ö³íè, òîìó ïðîïîíóþòü ñâî¿ì
êë³ºíòàì ïðèâàáëèâ³ óìîâè êóï³âë³ êâàð-
òèð ó íîâîáóäîâàõ â ðàìêàõ ð³çíîìàí³ò-
íèõ àêö³é òà ìàðêåòèíãîâèõ õîä³â. “Ùî-
äî âòîðèííîãî ðèíêó, òî íàðàç³ ö³íà ïðî-
ïîçèö³¿ ùå íå ïîäîëàëà ïñèõîëîã³÷íèé
áàð’ºð ó 50 òèñÿ÷ äîëàð³â”,— íàãîëîñèâ
Ðóñëàí Áåçóãëèé. Äóìêó àíàë³òèêà ï³ä-
òâåðäæóþòü ³ ðîçðàõóíêè ð³ºëòåðñüêî¿
êîìïàí³¿ “Êàíçàñ”, çã³äíî ç ÿêèìè ñåðåä-
íÿ âàðò³ñòü 1 êâ. ìåòðà æèòëà íà âòîðèí-
íîìó ðèíêó ñòàíîâèòü íàðàç³ ïðèáëèçíî
$ 2285. Òîä³ ö³íà îäíîê³ìíàòíî¿ õðóùîâ-
êè ïëîùåþ 30 êâ. ì ñòàíîâèòü $ 68550.

Óò³ì, íå áàæàþ÷è çíèæóâàòè ö³íó ïðî-
äàæó ùå á³ëüøå, âëàñíèêè êâàðòèð âèìó-
øåí³ â³äìîâëÿòè ïîêóïöÿì ³ âè÷³êóâàòè íà
âèã³äíó äëÿ ñåáå ïðîïîçèö³þ. ßê ïîâ³äî-
ìèëè “Õðåùàòèêó” â êîíñàëòèíãîâ³é êîì-
ïàí³¿ SV Development, íàðàç³ º êîëî îñ³á,
ÿê³ ìîæóòü ïðèäáàòè æèòëî çà íèçüêèìè
ö³íàìè äëÿ ïîäàëüøîãî ïåðåïðîäàæó. Îä-
íàê âîíè î÷³êóþòü ùå á³ëüøîãî ïðîñ³äàí-
íÿ ðèíêó òà øóêàþòü âèã³äí³ é ïåðñïåê-
òèâí³ ïðîïîçèö³¿. Çà ñëîâàìè àíàë³òèê³â
êîìïàí³¿, ö³íà ïðîïîçèö³¿ âñå-òàêè ùå ìî-
æå çíèçèòèñÿ â îêðåìèõ âèïàäêàõ â³ä 5 äî
10 %, àäæå â ñòîëèö³ ïðîïîíóþòü ïîêóï-
öÿì çàñòàð³ëèé æèòëîâèé ôîíä, ÿêèé ðå-
àëüíî íàâ³òü íå â³äïîâ³äàº ò³é ö³í³, ÿêó çà
íüîãî ïðîïîíóþòü (êâàðòèðè â õðóùîâêàõ
òà ïàíåëüíèõ áóäèíêàõ, çâåäåíèõ ùå â 
70-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ. — “Õðåùà-
òèê”). Òîìó àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî â
îêðåìèõ âèïàäêàõ ñïåêóëÿíòè ìîæóòü âè-
ãðàòè íà ïåðåïðîäàæ³ êâàðòèð, êîëè ðè-
íîê æèòëà îæèâå. Îäíàê äâà íàéá³ëüø³
ðèçèêè ñòðèìóþòü ìàñîâó êóï³âëþ êâàð-
òèð çà ÷èííèìè ö³íàìè: ïî-ïåðøå, º ðè-
çèêè òîãî, ùî êðèçà íåðóõîìîñò³ òðèâà-
òèìå â êðà¿í³ â³ä òðüîõ äî ï’ÿòè ðîê³â (çà
àíàëîã³ºþ ç òàêèìè êðèçàìè â áàãàòüîõ
êðà¿íàõ ñâ³òó. — “Õðåùàòèê”), à ïî-äðó-
ãå, íåìàº ãàðàíò³é, ùî ö³íè ï³ñëÿ êðèçè
çðîñòóòü áîäàé íà 15—25 %. Òîìó ³íâåñ-

òóâàííÿ â íåðóõîì³ñòü, äî òîãî æ çàñòàð³-
ëó, º ðèçèêîâàíèì,— ïåðåêîíóþòü ð³ºë-
òåðè òà íåçàëåæí³ åêñïåðòè.

Ó çíà÷í³é ì³ð³ ñèòóàö³þ íà ðèíêó ïî-
ã³ðøóº ³ êîëèâàííÿ êóðñó âàëþò. Àäæå âñ³
ðîçðàõóíêè ïðîâîäÿòü â óìîâíèõ îäèíè-
öÿõ — äîëàðàõ. Òîìó, ÷èì íèæ÷å ãðèâíÿ
äåâàëüâóº, òèì á³ëüøå ö³íà çíîâó çíèæó-
âàòèìåòüñÿ,— ââàæàþòü àíàë³òèêè.

Âíàñë³äîê çàñòîþ íà ðèíêó íåðóõîìî-
ñò³ âëàñíèêè îêðåìèõ êâàðòèð âèìóøåí³
çâåðòàòèñÿ äî âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ àãåíòñòâ
íåðóõîìîñò³. Òàê, âëàñíèöÿ êâàðòèðè íà
âóëèö³ Îëåíè Òåë³ãè âæå òðè ì³ñÿö³ ïî-
ñï³ëü íàìàãàºòüñÿ ¿¿ ïðîäàòè. Îäíàê áåç-
ðåçóëüòàòíî. Îãîëîøåííÿ ùîäî ïðîäàæó
ðîçì³ùåí³ íà áàãàòüîõ ïîðòàëàõ ³ç íåðó-
õîìîñò³ òà ïîñò³éíî äðóêóþòüñÿ ó ãàçåò³
“Aviso”. Âò³ì, íàðàç³ í³õòî íå çãîëîñèâñÿ
íà ¿¿ êóï³âëþ, íàâ³òü ç òîðãîì â $ 20 òèñ.

Най ращий час
для вартиронаймачів

Íàñë³äêè ô³íàíñîâî¿ êðèçè, çíåö³íåí-
íÿ ãðèâí³, ìàñîâèé â³äò³ê çàðîá³ò÷àí ç³
ñòîëèö³ ïðèçâåëè äî ñêîðî÷åííÿ ïîïèòó
íà ðèíêó îðåíäè æèòëà òà ñïðè÷èíèëè
çíà÷íå çíèæåííÿ ö³í. Íà ñèòóàö³þ òàêîæ
âïëèíóâ ³ òîé ôàêòîð, ùî âëàñíèêè êâàð-
òèð, ÿê³ àáî íå ìîæóòü ¿õ ïðîäàòè, àáî
íå õî÷óòü ïðîäàâàòè çà “ïðîñ³âøèìè” ö³-
íàìè, íàìàãàþòüñÿ çäàòè ¿õ â îðåíäó. Òà-
êèì ÷èíîì ëèøå çà ìèíóëèé ð³ê ïðîïî-
çèö³ÿ çðîñëà â÷åòâåðî (ç 6 òèñ. ïðîïîçè-
ö³é íà ïî÷àòêó 2008 ðîêó äî 17 òèñ. íà

ê³íåöü 2008 ðîêó. — “Õðåùàòèê”). Îäíàê
ëèøå 5 % ³ç çàïðîïîíîâàíèõ êâàðòèð áó-
ëî çäàíî êâàðòèðîâèíàéìà÷àì. À â³äòàê,
âíàñë³äîê ïåðåíàñè÷åííÿ ðèíêó ïðîïî-
çèö³ÿìè ñòàâêè ïðèðîäíî ïî÷àëè çíèæó-
âàòèñÿ â ìåæàõ 20 %. Çâè÷àéíî, ô³íàí-
ñîâà êðèçà ñïðè÷èíèëà çíèæåííÿ ö³í.
Îòæå, íà ê³íåöü 2008 ðîêó îðåíäà 1-ê³ì-
íàòíî¿ êâàðòèðè íà îêîëèöÿõ ì³ñòà âïà-
ëà ç $ 600 äî $ 300. Ïðè öüîìó á³ëüø³ñòü
àãåíòñòâ íåðóõîìîñò³ ëàäí³ áóëè ïîòîð-
ãóâàòèñÿ, ÷åðåç ùî óãîäè ç îðåíäè óêëà-
äàëè ³ ïî $ 270. Â³äïîâ³äíî çíèçèëèñÿ ö³-
íè ³ íà êâàðòèðè â öåíòð³ ì³ñòà. Òàêèì
÷èíîì, ÿêùî ìèíóëîð³÷íî¿ çèìè ìîæíà
áóëî çà $ 500 çíÿòè îäíîê³ìíàòíó êâàð-
òèðó â õðóùîâö³ íà îêîëèö³, òî íàðàç³ çà
òàêó ö³íó ïðîïîíóþòü 2-ê³ìíàòí³ êâàð-
òèðè â öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà (Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó, Ïå÷åðñüêîìó òà Ïîä³ëü-
ñüêîìó).

Îäíàê ö³íè ïðîäîâæàòü çíèæóâàòèñÿ.
Çîêðåìà, çà ñëîâàìè äèðåêòîðà êîìïàí³¿
SV Development Ñåðã³ÿ Ñòåïåíêà, àðåíä-
í³ ñòàâêè ïðîäîâæàòü çíèæóâàòèñÿ ³ íà-
äàë³ äî $ 250 çà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. “Çà
ìî¿ìè ïðîãíîçàìè, îäèí—äâà ðîêè ö³íè
íà îðåíäó áóäóòü ò³ëüêè çíèæóâàòèñÿ ì³-
í³ìóì íà 40 â³äñîòê³â. Ç ÷àñîì, êîëè êðà-
¿íà âèéäå ç êðèçè, îñîáëèâî áàíê³âñüêà
ñèñòåìà, çá³ëüøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ
ì³ñöü, îðåíäí³ ñòàâêè ïî÷íóòü çðîñòàòè,
â òîìó ÷èñë³ é íà êîìåðö³éíó íåðóõî-
ì³ñòü. Í³ äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ùî ö³ îðåíä-
í³ ñòàâêè âæå âïàëè íà 10—40 â³äñîòê³â.
² íàðàç³ öÿ òåíäåíö³ÿ íàáèðàº îáåðò³â”,—
ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” Ñåðã³é Ñòåïåíêî

За даними столичних порталів із нер хомості, наразі ціни на вторинном рин вже
зрівнялися з цінами, я і б ли на рин в 2005 році. Та , мінімальна ціна 1 в. метр на
“вторинці” на 1.01.2005 становила $ 834 (Дарниць ий район), а ма симальн цін на
1.01.2005 б ло зафі совано в Печерсь ом районі — $1678/1 в. м. Одна же на
31.12.2005 ро ціни помітно зросли. Зо рема, на інець ро мінімальн цін за 1 в. м
б ло зафі совано в Деснянсь ом районі і вона становила вже $1259/1 в. м. У той час
я ма симальна ціна становила — $2904/1 в. м (Печерсь ий район). Станом же на
19.01.2009 середня вартість 1 в. м на вторинном рин становила $ 2336/1 в. м. Утім,
це лише статистичні дані, я і, я правило, завищені через приналежність порталів із не-
р хомості рієлтерсь им омпаніям та висо вартість житла в центрі міста. Насправді, в
о ремих випад ах ціна 1 в. м є нижчою за 2 тис. доларів. (За даними порталів Kan-
zas.ua, SV Development, Aviso.co.ua).

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

За словами е спертів, Київ повернеться до перед ризових цін на житло не раніше,
ніж за п'ять ро ів
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Ó÷îðà î 13:00 íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ
ñòîëèö³ ïðîéøîâ ìàðø ïðîòåñòó àâòîìîá³-
ë³ñò³â. Ïðèáëèçíî 30 àâòîìîá³ë³â ç³áðàëè-
ñÿ íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ ³ ðóøèëè âóëè-
öåþ Ãðóøåâñüêîãî äî áóä³âë³ Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â, Âåðõîâíî¿ Ðàäè, Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó. Ï³ä ÷àñ ñâîãî ðóõó àâòîìîá³ë³ñòè
âêëþ÷èëè àâàð³éíó ñèãíàë³çàö³þ ³ çâóêîâ³
ñèãíàëè. Çà ñëîâàìè ó÷àñíèê³â, ãîëîâíîþ
ìåòîþ àêö³¿ ïðîòåñòó º âèñëîâëåííÿ íåâäî-
âîëåííÿ ïîë³òèêîþ áàíê³â ùîäî ï³äâèùåí-
íÿ êðåäèòíèõ ñòàâîê. Çîêðåìà âîíè âèñòó-
ïèëè ïðîòè ï³äâèùåííÿ ñòàâîê íà àâòîìî-
á³ë³, ÿê³ ïðèäáàíî â êðåäèò. Âîäíî÷àñ ïå-
ðåä ïî÷àòêîì ìàðøó äåÿê³ âîä³¿ îòðèìàëè
â³ä ñï³âðîá³òíèê³â ÄÀ² ïðîòîêîëè ïðî ïî-
ðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó ³ áóäóòü
çìóøåí³ ñïëàòèòè øòðàôè, àäæå ñâî¿ìè ä³-
ÿìè âîíè óñêëàäíèëè ðóõ íà ªâðîïåéñüê³é
ïëîù³. Âò³ì, òàê³ çàõîäè ³íñïåêòîð³â íå
âïëèíóëè íà íàñòðî¿ îáóðåíèõ ïîçè÷àëüíè-
ê³â. Îñòàíí³ âèñëîâëþþòü ãîòîâí³ñòü ïî-
âòîðþâàòè òàê³ àêö³¿ é íàäàë³.

Óêðà¿íö³ 
íå äîâ³ðÿþòü
ô³íóñòàíîâàì

67,6 % óêðà¿íö³â íå äîâ³ðÿþòü áàíêàì.
Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè ñîö³îëîã³÷íîãî
îïèòóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî ôîíäîì “Äåìî-
êðàòè÷í³ ³í³ö³àòèâè” òà ô³ðìîþ “Þêðåé-
í³àí ñîö³îëîäæ³ ñåðâ³ñ”, ÿê³ â÷îðà îïðè-
ëþäíèëè ¿õí³ ïðåäñòàâíèêè. Çîêðåìà, 
35,4 % îïèòàíèõ çîâñ³ì íå äîâ³ðÿþòü áàí-
êàì, 32,2 % ïåðåâàæíî íå äîâ³ðÿþòü. Ïå-
ðåâàæíî äîâ³ðÿþòü áàíêàì 16 % óêðà¿íö³â,
1,1 % îïèòàíèõ ïîâí³ñòþ äîâ³ðÿþòü áàí-
êàì. 15,3 % íå çìîãëè â³äïîâ³ñòè íà ïîñòàâ-
ëåíå çàïèòàííÿ. Îïèòóâàííÿ áóëî ïðîâå-
äåíî 17—28 ãðóäíÿ, îïèòàíî 2012 ðåñïîí-
äåíò³â, ïîõèáêà âèá³ðêè íå ïåðåâèùóº 
2,2 %. Íàãàäàºìî, ùî, çà äàíèìè Àñîö³àö³¿
óêðà¿íñüêèõ áàíê³â òà ÍÁÓ, á³ëüø³ñòü 
êðåäèòíèõ òà äåïîçèòíèõ ïîðòôåëåé â³ò-
÷èçíÿíèõ áàíê³â çîð³ºíòîâàíî â ñòîëèö³, 
ÿêà ïðèíîñèòü áàíêàì ìàéæå 50 % ïðè-
áóòêó

Ïîïðè êðèçó
ïðèáóòêè
áàíê³â 
ðîñòóòü

Çà äàíèìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà-
¿íè ñóìàðíèé ïðèáóòîê óêðà¿íñüêèõ áàíê³â
â 2008 ðîö³ ñêëàâ 9,7 ìëðä ãðí, ùî â 1,4
ðàçó á³ëüøå, í³æ â 2007 ðîö³ (7,1 ìëðä ãðí).
Òàê³ äàí³ îïðèëþäíèâ ÍÁÓ íà ñâîºìó îô³-
ö³éíîìó ñàéò³. Çà äàíèìè ðåãóëÿòîðà, äî-
õîäè áàíê³â ñòàíîâèëè 88,4 ìëðä ãðí (àáî
73,3 % â³ä çàãàëüíèõ äîõîä³â), êîì³ñ³éí³ äî-
õîäè — 19,6 ìëðä ãðí (16,2 %). Ñâîºþ ÷åð-
ãîþ, âèòðàòè áàíê³â ñòàíîâèëè 110,9 ìëðä
ãðí, ó òîìó ÷èñë³ â³äñîòêîâ³ âèòðàòè — 
50,8 ìëðä ãðí (àáî 45,8 % â³ä çàãàëüíèõ
âèòðàò), êîì³ñ³éí³ âèòðàòè — 2,2 ìëðä ãðí
(2 %). Ïðè öüîìó Íàöáàíê â³äìîâèâñÿ â³ä
ïðàêòèêè íàäàííÿ ðîçãîðíóòî¿ ³íôîðìàö³¿
ïðî ñòðóêòóðó äîõîä³â ³ âèòðàò áàíê³â, 
ÿê öå êðèòèêóâàëè ðàí³øå

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Ïàâåë ÊÐÀÏ²Â²Í: “Íà ñüîãîäí³
ÿ ââàæàþ, ùî êóï³âëÿ
áóäü-ÿêèõ àêòèâ³â 
º íåðîçóìíîþ”

Нестабільність на світових фі-
нансових рин ах та е ономічна
риза в У раїні посилюють пані-
серед населення і ставлять

перед иянами низ а т альних
питань: що б де з рсом дола-
ра завтра, ди найви ідніше
наразі в ладати ошти, я ни -
н ти проблем з оле торсь ими
омпаніями, оотрі наразі а тив-
но стали займатися "проблем-
ними редитами". Відповіді на
ці запитання спроб вав дати е-
рівни одно о зі столичних бан-
ів.

— ßê³ ïðîãíîçè ùîäî êóðñó äîëàðà, ùî
ç íèì â³äáóâàòèìåòüñÿ, íàïðèêëàä, ïðîòÿ-
ãîì ï³âðîêó?

— Âàæêî ñêàçàòè, ùî â³äáóâàòèìåòüñÿ
ç äîëàðîì ó íàéáëèæ÷èõ äâà ì³ñÿö³, à îñü
ïðî ïåðñïåêòèâó íà ï³âðîêó ãîâîðèòè ëåã-
øå. Òîìó ùî íà ñüîãîäí³ êóðñ äîëàðà
ôîðìóºòüñÿ àæ í³ÿê íå ìàêðîåêîíîì³÷-
íèìè ³ íå ô³íàíñîâèìè ïîêàçíèêàìè, à
ëèøå î÷³êóâàííÿì ³ ïàí³êîþ, êîòð³ íèí³
º ÿê íà ãîò³âêîâîìó, òàê ³ íà áåçãîò³âêî-
âîìó ðèíêàõ. Òîìó ÿ âñå æ òàêè î÷³êóþ,
ùî ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷èõ äâîõ ì³ñÿö³â
ïðèñòðàñò³ âùóõíóòü, ³ ìè ïîâåðíåìîñÿ äî
íèæ÷îãî êóðñó — íàâðÿä ÷è ìåíøå, ÿê 7
ãðèâåíü çà äîëàð, íàé³ìîâ³ðí³øå 7—7,5
íàïðèê³íö³ âåñíè, ìîæëèâî, ³ â ñåðåäèí³
âåñíè, ç öèì ìè óâ³éäåìî â ë³òî. ß ïðè-
ïóñêàþ, ùî íà ïî÷àòêó îñåí³ êóðñ ìîæå
çðîñòè äî 8—9 ãðèâåíü çà äîëàð. Ùî áó-
äå ï³ñëÿ âåðåñíÿ, ìåí³ äóæå âàæêî ñïðîñ-
òóâàòè.

— ßêîãî òåìïó ðîñòó ³íôëÿö³¿ ìîæíà î÷³-
êóâàòè, çîêðåìà â íàéáëèæ÷èõ ï³âðîêó?

— ²íôëÿö³þ äóæå ñèëüíî ñòðèìóâàòè-
ìå ð³çêå çíèæåííÿ ³ìïîðòó ÷åðåç çðîñòàí-
íÿ êóðñó âàëþòè é ð³çêå ñêîðî÷åííÿ äî-
õîä³â íàñåëåííÿ. Íà ìîþ äóìêó, ³íôëÿ-
ö³ÿ çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ íå ïåðåâèùèòü 
12—14 â³äñîòê³â, çàóâàæó, íå ð³÷íèõ, à ñà-
ìå çà ï³âð³÷÷ÿ. Íà íàñòóïíèé ð³ê ìè âèé-
äåìî äåñü íà 22—25 â³äñîòêè ð³÷íèõ çäå-
øåâëåííÿ ãðèâí³. Çíàþ, ùî áàãàòî àíà-
ë³òèê³â ïðîãíîçóþòü 14—16 â³äñîòê³â çà
ð³ê, òà âñå-òàêè, ÿê íà ìåíå, öå äåùî çà-
íèæåíèé ïîêàçíèê. Ìîæå, é 25 â³äñîò-
ê³â çàáàãàòî, àëå 21—23 â³äñîòêè 
î÷³êóºìî çà ð³ê.

— Ç îãëÿäó íà åêîíîì³÷íó íåñòàá³ëüí³ñòü
êóäè íàðàç³ íàéâèã³äí³øå âêëàäàòè êîøòè
ãðîìàäÿíàì?

— Ãîâîðèòè íà ì³ñÿöü íàïåðåä — íèí³
öå âàæêî íàçâàòè ïðîãíîçóâàííÿì. Ââà-
æàþ, ùî êóïóâàòè áóäü-ÿê³ àêòèâè íèí³
íåðîçóìíî. Òèì ïà÷å â òîé ïåð³îä, êîò-
ðèé âè íàçâàëè. ß á íàâ³òü òð³øêè ðîç-
øèðèâ — ïîâåä³íêà â ñ³÷í³, ëþòîìó, áå-
ðåçí³ òà êâ³òí³ áóäå ïðèáëèçíî îäíàêî-
âîþ. ßê ë³ïøå òðèìàòè ãðîø³? Íàéêðà-
ùå ãðîø³ òðèìàòè â ãðîøàõ. Îïòèìàëü-
íî, çâ³ñíî, ùîá âîíè ïðèíîñèëè ïðèáó-
òîê, àëå çàëèøàëèñÿ òàêèìè æ ë³êâ³äíè-
ìè. Â óìîâàõ â³äñóòíîñò³ ïîïèòó-ïðîïî-
çèö³¿ íà ôîíäîâîìó ðèíêó, öå àáî ãðîø³
â ãîò³âêîâ³é ôîðì³ â ñåéô³, àáî æ â äå-
ïîçèòè â áàíêó. Äåïîçèòè êîðîòêîñòðî-
êîâ³, äî ï³âðîêó. Â ÿê³é âàëþò³ îáèðàòè?
Öå çàëåæèòü â³ä òîãî, â ÿê³é âàëþò³ íè-
í³øí³ çàîùàäæåííÿ. ßêùî ñüîãîäí³ öå
³íîçåìíà âàëþòà, òî, ìîæëèâî, âàðòî ïî-
ì³íÿòè íà íàö³îíàëüíó çà êóðñîì ïðè-

áëèçíî 9 ãðèâåíü çà äîëàð. Òîáòî çà êóð-
ñîì, ÿêèé, çà îö³íêàìè áàãàòüîõ ñïåö³à-
ë³ñò³â, çàâèùåíèé. ²íîçåìíó âàëþòó ââà-
æàþòü ïåðåîö³íåíîþ, â³äïîâ³äíî, ìîæ-
ëèâå óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî ïåðåõ³ä íà
íàö³îíàëüíó âàëþòó ³ ðîçì³ùåííÿ äåïî-
çèò³â çà âèùèìè ñòàâêàìè, òèì ïà÷å, ùî
ñòàâêè çà äåïîçèòàìè îñòàíí³ì ÷àñîì ³ñ-
òîòíî ï³äâèùèëèñÿ. ßêùî æ ãðîø³ íàðà-
ç³ â íàö³îíàëüí³é âàëþò³, òî òóò ÿ íå ðå-
êîìåíäóâàâ áè ïåðåâîäèòè ¿õ ó áóäü-ÿêó
ç ³íîçåìíèõ. ßê ïðî íåâåëèêó åêçîòèêó
ìîæíà ïîãîâîðèòè ïðî âõîäæåííÿ â êî-
ðîòê³ îáë³ãàö³¿, öå ñòîñóºòüñÿ òèõ, õòî äó-
æå õî÷å íà ôîíäîâîìó ðèíêó ïîïðàöþ-
âàòè. ̄ ì ìîæíà ïîðàäèòè íå âõîäèòè â ïà-
éîâ³ ïàïåðè ³ ïðàöþâàòè ëèøå ç áîðãî-
âèìè, êîðîòêîñòðîêîâèìè. Àëå íèí³ íà
ðèíêó íåáàãàòî íèçüêîðèçèêîâèõ ³íñòðó-
ìåíò³â: ÿê ïðàâèëî, öå îáë³ãàö³¿ áàíê³â;
ñòàâêè çà íèìè, êóïîíè, íèæ÷³, í³æ ïðî-
ïîçèö³¿ çà äåïîçèòàìè. Òîìó äåïîçèòè äî
ï³âðîêó çàëèøàþòüñÿ, íà ìîþ äóìêó,
íàéïðèâàáëèâ³øèìè äëÿ çáåðåæåííÿ é
ïðèìíîæåííÿ ãðîøåé.

— Íàñê³ëüêè â³äïîâ³äàº óêðà¿íñüêîìó çà-
êîíîäàâñòâó ä³ÿëüí³ñòü êîëåêòîð³â, àäæå â
çàêîíîäàâñòâ³ ¿¿ í³ÿê íå âèçíà÷åíî? ×è çà-
êîííî öå âçàãàë³?

— Çàêîííèì íå ìîæå áóòè âèä á³çíå-
ñó. Çàêîííèìè àáî íåçàêîííèìè ìîæóòü

áóòè ìåòîäè. Êîëåêòîðñüêó ä³ÿëüí³ñòü
ñïðàâä³ ïðÿìî íå ïðîïèñàíî â çàêîíî-
äàâñòâ³. Òà ÿêùî ìè ãîâîðèìî ïðî îñ-
íîâíèé ³íñòðóìåíò êîëåêòîð³â, òî öå ðî-
áîòà àäâîêàòñüêèõ êîìïàí³é, ðîáîòà â
þðèäè÷í³é ïëîùèí³. É òî îäèí ç ï³äâè-
ä³â êîëåêòèíãó. Òîìó ìîæíà ñêàçàòè, ùî
âëàñíå òåðì³í “êîëåêòîðñüêèé á³çíåñ” ³
íå ïðîïèñàíèé, àëå ò³ ìåòîäè, ÿêèìè ä³-
þòü êîëåêòîðè, äîâîë³ äîáðå ïðîïèñàí³.
Öå é ³íñòèòóò ïðåäñòàâíèöòâà îäí³º¿ îñî-
áè çà ³íøó, ³ ïåðåäà÷à ïðàâ íà âèð³øåí-
íÿ ïèòàíü ó ïðàâîâ³é ïëîùèí³. Òîìó ÿ íå
äóìàþ, ùî ñüîãîäí³ ïèòàííÿ îêðåìîãî
ïðîïèñàííÿ â áóäü-ÿêîìó çàêîí³ ïðàâèë
êîëåêòèíãó ÷è çàêîíîäàâ÷îãî âèçíà÷åí-
íÿ òàêîãî âèäó á³çíåñó º äóæå àêòóàëüíèì.
Ïðàâîâå ïîëå ïîâí³ñòþ äîçâîëÿº ³ñíóâà-
òè êîëåêòîðñüêèì àãåíö³ÿì. À ÿêùî ãî-
âîðèòè ïðî ¿õíþ åôåêòèâí³ñòü ³ çì³íó
ïðàâîâîãî ïîëÿ ç òî÷êè çîðó ä³ºâ³øîãî
çáèðàííÿ áîðã³â, òî, áåçóìîâíî, íàä öèì
ïîòð³áíî ïðàöþâàòè. Îäíàê öå òðåáà ïðî-
ïèñóâàòè íå ëèøå ï³ä êîëåêòîð³â, à é ï³ä
óñ³õ êðåäèòîð³â, êîðòð³ º íà ðèíêó, ó â³ä-
íîñèíàõ ÿê ãîñïîäàðñüêèõ ñóá’ºêò³â, òàê
³ ì³æ áàíêîì òà ïîçè÷àëüíèêîì, à òàêîæ
ì³æ êîëåêòîðîì òà ïîçè÷àëüíèêîì

Розмовляли
Тетяна ЯКОВЛЄВА,

Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”

Ì³ñòÿíè 
ðîçïî÷àëè
ñòðàéêóâàòè
ïðîòè 
áàíê³â

Çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó “Êîíòðàêò” ðîçïîâ³â
ïðî òåíäåíö³¿ ô³íàíñîâîãî ñåêòîðó
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про затвердження тарифів на теплову
енергію, встановлення та погодження тарифів

на комунальні послуги з централізованого
опалення і постачання холодної та гарячої

води, водовідведення для окремих суб'єктів
господарювання

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 33 від 16 січня 2009 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", “Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про теплопостачання" та "Про житлово�комунальні послуги", Указу Президента України від
03.10.2008 № 905/2008 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня 2008
року “Про хід виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року “Про
заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України" та си�
туації на ринку природного газу" та стан переговорів щодо умов імпорту російського природного газу для
українських споживачів", Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теп�
лової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постано�
вою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955, Порядку формування тарифів на послуги з центра�
лізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12.07.2006 № 959, та з метою упорядкування тарифів на теплову енергію, комунальні послуги та реалі�
зації власних (самоврядних) повноважень:

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

2. Çàòâåðäèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåð-
ã³þ, ùî âèðîáëÿºòüñÿ ÀÊ "Êè¿âåíåðãî" òà
ÇÀÒ "ÅÊ "Äàðòåïëîöåíòðàëü", äëÿ â³äïóñ-
êó îêðåìèì ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ çà
Ïåðåë³êîì (äîäàþòüñÿ).

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì òà âè-
êîíàâöÿì öèõ ïîñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè
âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç
îêðåìèìè ñóá'ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ çà
Ïåðåë³êîì ³ ïîãîäèòè íà öüîìó ð³âí³ òà-
ðèôè íà çàçíà÷åí³ ïîñëóãè ï³äïðèºì-
ñòâàì — âèðîáíèêàì êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àí-
íÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, â òîìó ÷èñë³ ÀÊ "Êè-
¿âåíåðãî" (â ÷àñòèí³ òåïëîâèõ ïóíêò³â, ùî
çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áàëàíñ³ òà â çîí³ òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ ÀÊ "Êè¿âåíåðãî") ³ ÇÀÒ "ÅÊ
"Äàðòåïëîöåíòðàëü" — íà òåïëîâèõ ïóíê-
òàõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ÀÊ "Êè-
¿âåíåðãî" òà â çîí³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ÇÀÒ
"ÅÊ "Äàðòåïëîöåíòðàëü", ³ âèêîíàâöÿì
öèõ ïîñëóã ³íøèõ ôîðì âëàñíîñò³ (äîäàþ-
òüñÿ).

4. Ïîãîäèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-

ëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ ³
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ âèðîáëÿþòüñÿ ÂÀÒ "ÀÊ
"Êè¿ââîäîêàíàë", äëÿ â³äïóñêó îêðåìèì
ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ çà Ïåðåë³êîì
(äîäàþòüñÿ).

5. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

— â³ä 27.11.2008 ¹ 1663 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âñòà-
íîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåí-
íÿ ³ ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè,
âîäîâ³äâåäåííÿ äëÿ îêðåìèõ ñóá'ºêò³â ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ";

— â³ä 30.12.2008 ¹ 1792 “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ( Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27.11.2008
¹ 1663".

6. 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.

7. 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 16.01.2009 № 33

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється АК "Київенерго" 

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

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

без ПДВ з ПДВ

1. АК "Київенер о" 1467,35 1760,82

2. ЗАТ "ЕК "Дартеплоцентраль" 1467,35 1760,82

Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 16 січня 2009 року № 33

Перелік
окремих суб'єктів господарювання — споживачів теплової енергії,

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

1. Êàçèíî òà ³íø³ çàêëàäè ãðàëüíîãî á³çíåñó.
2. Ðîçâàæàëüí³, í³÷í³ êëóáè, ñòðèï-êëóáè, ñòðèï-áàðè.
Ç. Áàðè ó ðîçâàæàëüíèõ òà í³÷íèõ çàêëàäàõ.
4. Îô³ñè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é.
5. Á³ðæ³ (êð³ì ôîíäîâèõ), ëîìáàðäè, áðîêåðñüê³, ìàêëåðñüê³, äèëåðñüê³, ð³ºëòåðñüê³

êîíòîðè (àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³).
6. Òîðãîâåëüí³ îá'ºêòè ç ïðîäàæó þâåë³ðíèõ âèðîá³â, âèðîá³â ç äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â

òà äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, àíòèêâàð³àòó, çáðî¿.
7. Ïóíêòè îáì³íó âàëþòè òà ïðîäàæó ëîòåðåéíèõ á³ëåò³â.
8. Ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü.
9. Îïåðàòîðè òåëåêîìóí³êàö³é, ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè ç ìîá³ëüíîãî çâ'ÿçêó (êð³ì ðîç-

ïîâñþäæóâà÷³â êàðòîê).
Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№
п/п

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

1. Централізоване опалення при наявності
б дин ових засобів облі теплової енер ії, я а
ви ористов ється на опалення:
- о ремі с б’є ти осподарювання
за Перелі ом 1 Г ал 1878,61*

2. Централізоване опалення при відс тності
б дин ових засобів облі теплової енер ії, я а
ви ористов ється на опалення:
- о ремі с б’є ти осподарювання за Перелі ом 1 в. м опалюваної площі

на місяць в опалювальний
період

46,03

3. Централізоване постачання арячої води при
наявності приміщенні засобів облі арячої
води:
- для о ремих с б’є тів осподарювання
за Перелі ом 1 б. м 127,34

№
п/п Споживачі

Холодна вода Водовідведення

Тариф, рн за 1 б. м
води

Тариф, рн за 1 б. м
сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

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

20,10 24,12 11,97 14,36

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 16.01.2009 № 33

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання

гарячої води виробникам та виконавцям цих послуг комунальної форми
власності для здійснення розрахунків з окремими суб'єктами

господарювання за Переліком

*Òàðèô çàñòîñîâóºòüñÿ äî 01.02.2009 âè-
ðîáíèêàìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè, ÀÊ "Êè¿âåíåðãî" (â ÷àñòèí³ òåïëîâèõ
ïóíêò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áàëàíñ³) ³ 
ÇAT "ÅÊ "Äàðòåïëîöåíòðàëü" ïðè âèñòàâ-
ëåíí³ ïëàòåæ³â îêðåìèì ñóá'ºêòàì ãîñïîäà-
ðþâàííÿ çà Ïåðåë³êîì çà òåïëîâó åíåðã³þ,
âèêîðèñòàíó äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êî-

ìóíàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-
ëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Ïðèì³òêà: Ðîçðàõóíêè çà ïîñëóãè ç âî-
äîâ³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäÿòüñÿ çà
òàðèôàìè, âñòàíîâëåíèìè íà 1 êóá. ì ñòî-
ê³â äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè ñïîæèâà÷³â.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Погоджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 16.01.2009 № 33

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води 
та водовідведення холодної і гарячої води, які виробляються ВАТ "АК

"Київводоканал" для відпуску суб'єктам господарювання за Переліком

Ïðèì³òêà: Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìà-
ºòüñÿ ð³âíîþ çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 26.06.07 № 1012/1673 

"Про надання Головному управлінню
комунального господарства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) земельної
ділянки для будівництва, експлуатації 

та обслуговування сміттєпереробного заводу
з термічним знешкодженням залишкової
частини ТПВ біля ТЕЦ?6 у Деснянському

районі м. Києва"

Рішення Київської міської ради N 72/4544 від 31 січня 2008 року

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю — місто�герой
Київ", "Про місцеві державні адміністрації", "Про відходи", до Положення про проведення інвестиційного
конкурсу та укладання інвестиційних договорів на залучення інвесторів до фінансування будівництва, ре�
конструкції станцій метрополітену, автошляхів, площ та інших об'єктів житлової та соціальної інфраструк�
тури міста, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.12.03 № 2442, Тимчасового порядку
набуття права на землю на конкурсних засадах в м. Києві, затвердженого розпорядженням Київської місь�
кої державної адміністрації від 19.07.05 № 810/3385, та з метою забезпечення належного рівня санітар�
ного та екологічного стану м. Києва, а також приведення у відповідність рішення Київської міської ради від
26.07.07 № 1012/1673 "Про надання Головному управлінню комунального господарства виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування сміттєпереробного заводу з термічним знешкодженням залишкової час�
тини ТПВ біля ТЕЦ�6 у Деснянському районі м. Києва" до рішення Київської міської ради від 12.07.07
№ 1044/1705 "Про затвердження умов та порядку проведення конкурсу на визначення інвестора по будів�
ництву ТЕЦ на відновленому паливі в м. Києві", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 26.07.07 ¹ 1012/1673 "Ïðî íàäàí-
íÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ñì³òòºïåðåðîáíîãî çàâîäó ç òåð-
ì³÷íèì çíåøêîäæåííÿì çàëèøêîâî¿ ÷àñ-
òèíè ÒÏÂ á³ëÿ ÒÅÖ-6 ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà" òàê³ çì³íè; ñëîâà "ñì³ò-
òºïåðåðîáíîãî çàâîäó ç òåðì³÷íèì çíåø-
êîäæåííÿì çàëèøêîâî¿ ÷àñòèíè ÒÏÂ á³-
ëÿ ÒÅÖ-6 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà" çàì³íèòè ñëîâàìè "ÒÅÖ íà â³äíîâëå-
íîìó ïàëèâ³ â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà" â óñüîìó òåêñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про направлення депутатських запитів
Київському міському голові та посадовим

особам виконавчого органу Київради

Рішення Київської міської ради № 88/4560 від 13 березня 2008 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад", частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíå-
ñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè
13.03.08, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â
ì³ñöåâèõ ðàä", â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî ÿêùî
çàïèò ç îá'ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìîæå áóòè
ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè¿âðàäîþ
ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ'ÿçàíà ïèñü-
ìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿âðàä³ òà äåïó-
òàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çàïèò, ³ çàïðî-
ïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé íå ïîâèíåí
ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ îäåð-
æàííÿ çàïèòó. 

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю "САННІ

ХОЛДІНГ" для будівництва, експлуатації 
та обслуговування готельно?офісного

комплексу з вбудовано?прибудованими
приміщеннями торговельного призначення 

та громадського харчування 
на просп. Перемоги, 5?6 у Шевченківському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 82/4554 від 31 січня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 "Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві" Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Ïå-
ðåìîãè, 5-6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 8 709 282,00 ãðí (â³ñ³ì ì³ëü-
éîí³â ñ³ìñîò äåâ'ÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ â³ñ³ìäå-
ñÿò äâ³ ãðèâí³ 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñ-
ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê îö³-
íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 12.11.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ "ÑÀÍÍ² ÕÎËÄ²ÍÃ" çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,5363 ãà çà 8 709 282,00
ãðí (â³ñ³ì ì³ëüéîí³â ñ³ìñîò äåâ'ÿòü òèñÿ÷
äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò äâ³ ãðèâí³ 00 êîï³éîê) äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ ãîòåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâà-
íî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òîðãî-
âåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ãðîìàäñüêîãî õàð-
÷óâàííÿ íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 5-6 ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â
îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ "ÑÀÍÍ² ÕÎËÄ²ÍÃ" çã³äíî ç äî-
ãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñ-
òðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 28.09.2007 ¹ 91-6-00711.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÑÀÍÍ²
ÕÎËÄ²ÍÃ" çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï.

Ïåðåìîãè, 5-6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,5363 ãà íà
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 5-6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÑÀÍ-
Í² ÕÎËÄ²ÍÃ" â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "ÑÀÍÍ² ÕÎËÄ²ÍÃ":

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення доповнень до рішення Київради
від 24.05.07 № 728/1389

Рішення Київської міської ради № 89/4561 від 13 березня 2008 року

Відповідно до рішення Київради від 19.12.06 № 283/340 "Про створення дитячих лікувально�профілак�
тичних закладів у Подільському районі міста Києва", рішення Київради від 22.08.07 № 141/1975 "Про ство�
рення лікувально�профілактичного закладу Поліклініки № 4 для дорослих Святошинського району м. Ки�
єва" та з метою удосконалення діяльності установ охорони здоров'я, які входять на правах учасників до
складу територіальних медичних об'єднань м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîïîâíèòè äîäàòêè 2, 5 äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 24.05.07 ¹ 728/1389 "Ïðî
ñòâîðåííÿ Òåðèòîð³àëüíèõ ìåäè÷íèõ îá'-
ºäíàíü ì. Êèºâà" ïîçèö³ºþ 26 òàêîãî çì³ñ-
òó: "26. Ïîë³êë³í³êà ¹ 4 äëÿ äîðîñëèõ Ñâÿ-
òîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".

2. Äîïîâíèòè äîäàòêè 3, 6 äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 24.05.07 ¹ 728/1389 "Ïðî
ñòâîðåííÿ Òåðèòîð³àëüíèõ ìåäè÷íèõ îá'-
ºäíàíü ì. Êèºâà" ïîçèö³ÿìè 44, 45, 46 òà-
êîãî çì³ñòó:

"44. Äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà ¹ 2 Ïîä³ëüñüêî-
ãî ðàéîíó ì. Êèºâà"; "45. Äèòÿ÷à ïîë³êë³-
í³êà ¹ 3 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà";
"46. Äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà ¹ 4 Ïîä³ëüñüêî-
ãî ðàéîíó ì. Êèºâà";

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження 
міської комплексної програми 

"Репродуктивне здоров'я населення 
міста Києва на 2008—2015 роки"

Рішення Київської міської ради № 90/4562 від 13 березня 2008 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.06 № 1849 "Про затвердження Держав�
ної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року, з метою покращення репродуктив�
ного здоров'я населення міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñüêó êîìïëåêñíó ïðîãðà-
ìó "Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2008—2015 ðîêè" çã³äíî ç äî-
äàòêîì.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ çàõîä³â, ïåðåäáà÷å-
íèõ ì³ñüêîþ êîìïëåêñíîþ ïðîãðàìîþ "Ðå-
ïðîäóêòèâíå çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êè-
ºâà íà 2008—2015 ðîêè".

3. Âèçíà÷èòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè çäîðîâ'ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³-
äàëüíèì çà ðåàë³çàö³þ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
"Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà
Êèºâà íà 2008—2015 ðîêè".

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäî-
ðîâ'ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Ïðè ôîðìóâàíí³ áþäæåòíîãî çàïè-
òó íà 2008 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè ïåðåäáà-
÷àòè âèäàòêè íà ðåàë³çàö³þ ì³ñüêî¿ êîì-
ïëåêñíî¿ ïðîãðàìè "Ðåïðîäóêòèâíå çäî-
ðîâ'ÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà íà 2008—2015
ðîêè".

4.2. Çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿
êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè "Ðåïðîäóêòèâíå
çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà íà 2008-
2015 ðîêè" â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó âè-
äàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ â áþäæåò³ ì³ñòà Êè-
ºâà íà â³äïîâ³äí³ ðîêè ïî ãàëóç³ "Îõîðîíà
çäîðîâ'ÿ".

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про передачу в оренду майна комунальної
власності територіальної громади 

міста Києва

Рішення Київської міської ради № 92/4564 від 13 березня 2008 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального май�
на", статті 18 Закону України "Про охорону культурної спадщини", рішення Київської міської ради від
28.09.06 № 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в орен�
ду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва,
Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó çã³äíî ç äîäàò-
êîì.

2. Ïóíêò 1 öüîãî ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èí-
íîñò³ ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ.

3. Ïîãîäèòè íàäàííÿ â îðåíäó ìàéíà,
çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ³ç
öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó
ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

4. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü,
ïîçèö³þ 8 ðîçä³ëó "Ïå÷åðñüêèé ðàéîí" äî-
äàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 24.06.04 ¹ 322/1532 "Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ïåðåë³êó íåæèëèõ áóäèíê³â êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ðåêîíñòðóêö³¿ àáî
ðåñòàâðàö³¿ çà çàëó÷åí³ êîøòè".

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 01.10.07
¹ 948/3781 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ óìîâ êîí-
êóðñó ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ðåñòàâ-
ðàö³¿ Áàøòè ¹ 4 Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðè-
êî-àðõ³òåêòóðíîãî ìóçåþ "Êè¿âñüêà ôîð-
òåöÿ" íà âóëèö³ Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2 ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà" (³ç çì³-

íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.11.07
¹ 1262/4095).

6. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 20.12.07 ¹ 1450/4283 "Ïðî íàäàííÿ
çãîäè íà ïåðåäà÷ó äî äåðæàâíî¿ ñôåðè
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî çàêëàäó — "²ñ-
òîðèêî-àðõ³òåêòóðíà ïàì’ÿòêà-ìóçåé "Êè-
¿âñüêà ôîðòåöÿ", à ñàìå: ïóíêò 1 ð³øåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

"1. Íàäàòè çãîäó íà ïåðåäà÷ó äî ñôåðè
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî çà-
êëàäó — "²ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíà ïàì’ÿòêà-
ìóçåé "Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ", êð³ì Áàøòè
¹ 4 íà âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2 (ë³ò. À,
Á) ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ïëî-
ùåþ 3588,0 êâ. ì".

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 17.01.08 № 3/4475 "Про бюджет міста

Києва на 2008 рік" 
Рішення Київської міської ради № 4/4 від 10 червня 2008 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 06.06.08 № 808 "Про схвалення проекту рішення Київради "Про внесення змін
до рішення Київради від 17.01.08 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік", з метою забезпечен�
ня безперебійного газопостачання міста Києва та у зв'язку із підвищенням ціни на газ, вирішенням інших
невідкладних питань Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
17.01.08 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êè-
ºâà íà 2008 ð³ê" òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1 öèôðè
"20 535 374,5", "2 682 981,0" çàì³íèòè öèô-
ðàìè "20 543 328,3", "2 690 934,8".

1.2. Ó ï³äïóíêò³ 1.1.5 ïóíêòó 1 öèôðè
"1 642,9" çàì³íèòè öèôðàìè "1 888,4".

1.3. Ó ï³äïóíêò³ 1.2 ïóíêòó 1 öèôðè
"13 920 892,9" çàì³íèòè öèôðàìè
"13 928 846,7".

1.4. Ó ïóíêò³ 2 öèôðè "20 934 674,5",
"13 910 192,9" çàì³íèòè öèôðàìè
"20 942 628,3", "13 918 146,7".

1.5. Ó ï³äïóíêò³ 4.6.1 ïóíêòó 4 öèôðè
"176 500,0" çàì³íèòè öèôðàìè '20 597,0".

1.6. Äîïîâíèòè ïóíêò 1 ð³øåííÿ íîâè-
ìè ï³äïóíêòàìè 1.1.15, 1.1.16:

"1.1.15. Íà ô³íàíñóâàííÿ ó 2008 ðîö³
Ïðîãðàì-ïåðåìîæö³â Âñåóêðà¿íñüêîãî
êîíêóðñó ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ðîçâèòêó
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 2007 ðîêó —
500,0 òèñ. ãðí.

1.1.16. Íà ïðîâåäåííÿ âèáîð³â äåïóòàò³â
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè
Êðèì, ì³ñöåâèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèù-
íèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â — 7 208,3 òèñ. ãðí".

1.7. Äîïîâíèòè ïóíêò 4 ð³øåííÿ íîâèì
ï³äïóíêòîì 4.5.4:

"4.5.4. Íà ô³íàíñóâàííÿ ó 2008 ðîö³ Ïðî-
ãðàì-ïåðåìîæö³â Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóð-
ñó ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ 2007 ðîêó — 500,0 òèñ. ãðí."

1.8. Ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èí-
í³ñòü, ï³äïóíêò 4.6.2 ïóíêòó 4.

2. Óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ³ç ñòàòóñîì
òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî ïåðåâ³ðêè îá´ðóíòîâà-
íîñò³ ðîçðàõóíê³â çà ñïîæèò³ òåïëîåíåðãî-
íîñ³¿, ÿê³ âñòàíîâëåí³ öèì ð³øåííÿì.

3. Ðîáî÷³é ãðóï³, óòâîðåí³é â³äïîâ³äíî
äî ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ïîäàòè çâ³ò
ïðî ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ðîáîòè íà íàéáëèæ-
÷îìó ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè.

4. Âèêëàñòè â íîâèõ ðåäàêö³ÿõ äîäàòêè
1, 2, 3, 4, ùî äîäàþòüñÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу Київській міській
клінічній психоневрологічній лікарні № 1 

на знесення та списання тераси між
корпусами № 11 та № 12 

на вул. Фрунзе, 103?А

Рішення Київської міської ради № 36/36 від 17 липня 2008 року

Відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішен�
ня Київської міської ради від 19.07.05 № 816/3391 "Про затвердження Порядку списання основних засо�
бів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Ки�

єва" (із змінами, внесеними згідно з рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721), враховуючи звернен�
ня Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні № 1 (листи від 08.06.07 № 1�01/546 та від 21.06.07
№ 1�01/584) та технічний висновок закритого акціонерного товариства "Науково�виробниче підприємство
"Медінжсервіс", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³-
í³÷í³é ïñèõîíåâðîëîã³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 1 íà
çíåñåííÿ òåðàñè ì³æ êîðïóñàìè ¹ 11 òà
¹ 12 íà âóë. Ôðóíçå, 103-À ïåðâ³ñíîþ
âàðò³ñòþ 35958,00 ãðí, çíîøåí³ñòü 100%,
ÿêà íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çà-
êð³ïëåíà çà ë³êàðíåþ íà ïðàâ³ îïåðàòèâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ.

2. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ïñèõîíå-
âðîëîã³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 1 çä³éñíèòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ñïèñàííÿ òåðàñè, ÿêà
çàçíà÷åíà ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü âëàñíîñò³

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зарахування до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

закінченого будівництвом об'єкта
Рішення Київської міської ради № 29/29 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статей б, 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26,
частин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у зв'язку із закін�
ченням будівництва об'єкта Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çà-
ê³í÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá'ºêò "Áóä³âíèö-
òâî ãàçîïðîâîäó ñåðåäíüîãî òèñêó Ä=426,
630 ìì" íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Òðîºùèíà,
23-é ì³êðîðàéîí, ïî âóëèöÿõ Ì. Öâºòà-
ºâî¿, Åëåêòðîòåõí³÷í³é äî âóëèö³ Ïóõ³â-
ñüêî¿ (àêò äåðæàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³-
ñ³¿, çàòâåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì Äåñ-
íÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29.12.2007 ¹ 1920) çã³ä-
íî ç ïåðåë³êîì ìàéíà, çàçíà÷åíèì ó äî-
äàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåäàòè ó âîëîä³í-
íÿ òà êîðèñòóâàííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âãàç" äëÿ ïîäàëüøî-
ãî óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ìàéíî çã³ä-
íî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ íà óìîâàõ,
âèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíèì äîãîâîðîì.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу комунальному
підприємству “Київжитлоспецексплуатація"

на списання транспортних засобів, 
які належать до комунальної власності

територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 38/38 від 17 липня 2008 року

Відповідно до частини сьомої статті 75, частини дев'ятої статті 78 Господарського кодексу України, час�
тини п'ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ра�
ди від 19.07.05 № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підпри�
ємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва" (із змінами, вне�
сеними згідно з рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721) та враховуючи звернення КП “Київжитлос�
пецексплуатація" (лист від 18.12.07 № 155/1/19�7047), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" íà
ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³
çàêð³ïëåí³ çà íèì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêî-
ãî â³äàííÿ òà íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà, çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
æèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ":

2.1. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòí³ äåòàë³, âóç-
ëè, àãðåãàòè ðîç³áðàíèõ òà äåìîíòîâàíèõ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äëÿ ðåìîíòó ³íøèõ

òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, íåïðèäàòí³ äåòàë³
òà ìàòåð³àëè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïîðÿäêó ðåàë³çóâàòè íà ìåòàëî-
áðóõò.

2.2. Çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ñïèñàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, çã³äíî
ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу в безоплатне користування
(позичку) снігонавантажувача КО?206
Володимиро?Волинській міській раді

Рішення Київської міської ради № 40/40 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статей 319, 327, 827, 829 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодек�
су України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні", враховуючи клопотання виконавчого комітету Володимиро�Волинської міської ра�
ди (лист від 26.09.07 № 1�16/1165), згоду комунальної корпорації “Київавтодор" (лист від 08.11.07 № 10�
04�1/2773), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â áåçîïëàòíå êîðèñòóâàí-
íÿ (ïîçè÷êó) ñí³ãîíàâàíòàæóâà÷ ÊÎ-206
(äåðæ. ¹ 00290ÊÑ, 1990 ðîêó âèïóñêó,

äâèãóí ¹ 609358), ÿêèé íàëåæèòü äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì. Êèºâà òà ïåðåáóâàº íà áàëàíñ³
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êîìóíàëüíîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà ÊÀÒÏ-273904 êîìóíàëüíî¿
êîðïîðàö³¿ "Êè¿âàâòîäîð" Âîëîäèìèðî-
Âîëèíñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, òåðì³íîì íà 5
ðîê³â.

2. Äîðó÷èòè êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿
“Êè¿âàâòîäîð" óêëàñòè ç Âîëîäèìèðî-Âî-
ëèíñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ äîãîâ³ð ïîçè÷-
êè çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ òà
ïîãîäèòè éîãî ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíî-

äàâñòâîì ïîðÿäêó ç Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу 
Київському міському Палацу ветеранів 

на продаж майна, 
яке належить до комунальної власності

територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 33/33 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статті 319 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої
статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київської міської
ради від 08.02.07 № 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міс�
та Києва на 2007—2010 роки", відповідно до якого нежитловий будинок на вул. Артема, 55, літ. "В" у Шев�
ченківському районі м. Києва підлягає приватизації шляхом викупу товариством з обмеженою відповідаль�
ністю "Інтерблок Плюс", та враховуючи звернення Київського міського Палацу ветеранів (лист від 18.01.08
№ 11) та товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерблок Плюс" (лист від 17.01.08 № 10/2), Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
Ïàëàöó âåòåðàí³â íà ïðîäàæ òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "²íòåð-
áëîê Ïëþñ" ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàò-
êó äî öüîãî ð³øåííÿ, ÿêå çàêð³ïëåíå íà
ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà Êè¿â-
ñüêèì ì³ñüêèì Ïàëàöîì âåòåðàí³â, çà
âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ ï³ä ÷àñ éîãî íåçà-
ëåæíî¿ îö³íêè.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ íåçà-
ëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêò³â ïðîäàæó.

3. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó Ïàëàöó âåòåðàí³â:
3.1. Çä³éñíèòè ïðîäàæ ìàéíà, çàçíà÷å-

íîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.
3.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó ìàé-

íà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ,
íàïðàâèòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3.3. Ñïèñàòè ç áàëàíñó ìàéíî, çàçíà÷å-
íå ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1
òà 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про надання дозволу 
Головному управлінню 

з питань надзвичайних ситуацій 
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

на продаж гелікоптера КА?26, який належить 
до комунальної власності територіальної

громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 35/35 від 17 липня 2008 року

Відповідно до частин другої та шостої статті 75, частини дев'ятої статті 78 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", рішення Київради від 19.07.05 № 816/3391 "Про затвердження Порядку списання основ�
них засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади
міста Києва" (із змінами, внесеними рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721), Положення (стандар�
ту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
27.04.00 № 92, та враховуючи клопотання Головного управління з питань надзвичайних ситуацій виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 28.03.07 № 047/332), Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ïðîäàæ íà
êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ ãåë³êîïòåðó ÊÀ-26,
(äåðæàâíèé òà ðåºñòðàö³éíèé íîìåð UR-
19495, ð³ê âèïóñêó 1974, íàë³òàâ 8725 ãî-
äèí, áàëàíñîâà âàðò³ñòü 233000,00 ãðí), ùî
íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çàêð³ï-
ëåíèé íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ
çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿).

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿
îö³íêè âàðòîñò³ ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-

õîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çä³éñíèòè ïðîäàæ ìàéíà, çàçíà÷å-
íîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, çà âàðò³ñ-
òþ, âèçíà÷åíîþ åêñïåðòíèì øëÿõîì.

3.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó ìàé-
íà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ,
ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3.3. Ñïèñàòè ç áàëàíñó ãåë³êîïòåð ÊÀ-
26 (äåðæàâíèé òà ðåºñòðàö³éíèé íîìåð
UR-19495) ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïîðÿäêó ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3.1
öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу комунальному
підприємству "Житній ринок" на продаж

автомобіля, який належить до комунальної
власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 32/32 від 17 липня 2008 року

Відповідно до частини другої статті 75, частини дев'ятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк�
ту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", враховуючи звернення комунального підприємства "Житній ринок" (лист від 11.12.07 № 250),
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó "Æèòí³é ðèíîê" íà ïðîäàæ íà êîí-
êóðåíòíèõ çàñàäàõ àâòîìîá³ëÿ ÂÀÇ-2121,
(äåðæàâíèé íîìåð 37-36 Ê²À, íîìåð êó-
çîâà 0953496, íîìåð äâèãóíà 2455814, ð³ê
âèïóñêó 1992, ïðîá³ã 153314 êì, ïåðâ³ñ-
íîþ âàðò³ñòþ 13856,94 ãðí, çàëèøêîâîþ
âàðò³ñòþ 1424,03 ãðí), ÿêèé íàëåæèòü äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çàêð³ïëåíèé íà ïðà-
â³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì
ï³äïðèºìñòâîì.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Âèçíà÷èòè ïîðÿäîê ïðîäàæó òðàíñ-
ïîðòíîãî çàñîáó, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Æèòí³é
ðèíîê":

3.1. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñ-
ïîðòíîãî çàñîáó, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1
öüîãî ð³øåííÿ, íàïðàâèòè äî áþäæåòó ì³ñ-
òà Êèºâà.

3.2. Ñïèñàòè ç áàëàíñó òðàíñïîðòíèé çà-
ñ³á, çàçíà÷åíèé ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ,
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³ñëÿ âèêîíàí-
íÿ ïóíêò³â 2 òà 3.1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 29.04.04 № 206/1416 "Про порядок

найменування об'єктів міського
підпорядкування, вшанування пам'яті
видатних діячів і подій, встановлення

пам'ятних знаків у місті Києві"

Рішення Київської міської ради № 13/13 від 17 липня 2008 року

З метою приведення у відповідність рішення Київської міської ради від 29.04.2004 № 206/1416 "Про
порядок найменування об'єктів міського підпорядкування, вшанування пам'яті видатних діячів і подій, вста�
новлення пам'ятних знаків у місті Києві" до рішення Київської міської ради від 01.07.08 № 9/9 "Про пере�
лік та склад постійних комісій Київради" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
29.04.2004 ¹ 206/1416 "Ïðî ïîðÿäîê íàé-
ìåíóâàííÿ îá'ºêò³â ì³ñüêîãî ï³äïîðÿäêó-
âàííÿ, âøàíóâàííÿ ïàì'ÿò³ âèäàòíèõ ä³-
ÿ÷³â ³ ïîä³é, âñòàíîâëåííÿ ïàì'ÿòíèõ çíà-
ê³â ó ì³ñò³ Êèºâ³" òàê³ çì³íè:

— ó òåêñò³ ð³øåííÿ òà ó äîäàòêó äî íüî-
ãî ñëîâà "ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ³íôîð-
ìàö³éíî¿ ïîë³òèêè" çàì³íèòè ñëîâàìè "ïî-
ñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ, ì³æíà-
ðîäíèõ çâ'ÿçê³â òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òè-
êè" ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,

ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 19.12.06 ¹ 276/333
"Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 29.04.04 ¹ 206/1416 "Ïðî ïîðÿäîê íàé-
ìåíóâàííÿ îá'ºêò³â ì³ñüêîãî ï³äïîðÿäêó-
âàííÿ, âøàíóâàííÿ ïàì'ÿò³ âèäàòíèõ ä³-
ÿ÷³â ³ ïîä³é, âñòàíîâëåííÿ ïàì'ÿòíèõ çíà-
ê³â ó ì³ñò³ Êèºâ³".

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ, ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿçê³â òà
³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про утворення тимчасової 
контрольної комісії Київради 

щодо перевірки обґрунтованості розрахунків
за спожиті теплоенергоносії

Рішення Київської міської ради № 18/18 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статті 48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 рішення Київ�
ради від 10.06.08 № 4/4 "Про внесення змін до рішення Київради від 17.01.08 № 3/4475 "Про бюджет
міста Києва на 2008 рік" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Óòâîðèòè òèì÷àñîâó êîíòðîëüíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âðàäè ùîäî ïåðåâ³ðêè îá´ðóíòî-
âàíîñò³ ðîçðàõóíê³â çà ñïîæèò³ òåïëîåíåð-
ãîíîñ³¿ ó ñêëàä³:

— Áîíäàð Þð³é ²âàíîâè÷ — ãîëîâà òèì-
÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ (äåïóòàòñüêà
ôðàêö³ÿ "Ãðîìàäñüêèé àêòèâ Êèºâà");

— Áàðàíîâ-Ìîõîðò Ñåðã³é Ìèêîëàéî-
âè÷ (äåïóòàòñüêà ôðàêö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â);

— Êëþñ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ (äåïó-
òàòñüêà ôðàêö³ÿ "Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷êà");

— Ïåòüêóí Îëåã Äìèòðîâè÷ (äåïóòàò-
ñüêà ôðàêö³ÿ "Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî");

— Ñ³äîðîâ Àíäð³é Â³êòîðîâè÷ (äåïóòàò-
ñüêà ôðàêö³ÿ "Áëîê Ëèòâèíà");

— Êîìàðíèöüêèé Äåíèñ Ñåðã³éîâè÷
(äåïóòàòñüêà ôðàêö³ÿ "Áëîê Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî");

— ßðîøåíêî Ðîìàí Âàëåð³éîâè÷ (äå-
ïóòàò Êè¿âðàäè).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Î. Äîâãîãî.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Хрещатик  20 січня 2009 ДДООККУУММЕЕННТТ 1111
Про надання згоди суб'єктам господарювання
на продаж на конкурентних засадах основних

засобів, які належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 34/34 від 17 липня 2008 року

Відповідно до частини другої статті 75 і частини дев'ятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк�
ту 30 частини першої статті 26 і частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" та враховуючи клопотання комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпров�
ського району КО "Київзеленбуд", інспекції державного технічного нагляду виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунального підприємства "Головний інформа�
ційно�обчислювальний центр Київської міської державної адміністрації", Головного управління з питань над�
звичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
відкритого акціонерного товариства "АК "Київводоканал", міського декоративного розсадника "Теремки"
КО "Київзеленбуд", комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Деснянського району
КО "Київзеленбуд", комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району КО
"Київзеленбуд", комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни), відкритого акціо�
нерного товариства "Київспецтранс", комунального підприємства "Святошинське лісопаркове господар�
ство" КО "Київзеленбуд", комунальної корпорації "Київавтодор" та комунального підприємства "Київський
метрополітен" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çãîäó êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ÊÎ "Êè¿âçåëåíáóä",
³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî òåõí³÷íîãî íàãëÿäó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿), êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Ãî-
ëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé
öåíòð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿", Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), â³äêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó "ÀÊ "Êè¿ââîäî-
êàíàë", ì³ñüêîìó äåêîðàòèâíîìó ðîçñàä-
íèêó "Òåðåìêè" ÊÎ "Êè¿âçåëåíáóä", êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ÊÎ
"Êè¿âçåëåíáóä", êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ÊÎ "Êè¿âçåëåíáóä",
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Ì³æíàðîä-
íèé àåðîïîðò "Êè¿â" (Æóëÿíè), â³äêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó "Êè¿âñïåö-
òðàíñ", êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Ñâÿ-
òîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî" ÊÎ

"Êè¿âçåëåíáóä", êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿
"Êè¿âàâòîäîð" òà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" íà ïðîäàæ
íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ îñíîâíèõ çàñî-
á³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà
çàêð³ïëåí³ çà ï³äïðèºìñòâàìè íà ïðàâ³ ãîñ-
ïîäàðñüêîãî â³äàííÿ, çã³äíî ç äîäàòêàìè 1
òà 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) âèçíà÷èòè ïîðÿäîê ïðîäàæó
ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó ìàéíà,
çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, âè-
êîðèñòàòè â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíèõ ô³-
íàíñîâèõ ïëàí³â.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про створення тимчасової 
контрольної комісії по розгляду колективних

звернень громадян по перевірці рішень
Київради щодо надання земельних ділянок

юридичним та фізичним особам під забудову
та фактів порушення забудовниками чинного

законодавства

Рішення Київської міської ради № 21/21 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статей 26, 48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктів 16.9, 16.10,
16.11 статті 16 Регламенту Київської міської ради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè ç ÷èñëà äåïóòàò³â òèì÷àñî-
âó êîíòðîëüíó êîì³ñ³þ ïî ðîçãëÿäó êîëåê-
òèâíèõ çâåðíåíü ãðîìàäÿí ïî ïåðåâ³ðö³ ð³-
øåíü Êè¿âðàäè ùîäî íàäàííÿ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê þðèäè÷íèì òà ô³çè÷íèì îñîáàì
ï³ä çàáóäîâó òà ôàêò³â ïîðóøåííÿ çàáó-
äîâíèêàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà (äàë³ —
êîì³ñ³ÿ) ó ñêëàä³:

Äìèòðóê Þð³é Ïàâëîâè÷ — ãîëîâà êî-
ì³ñ³¿, äåïóòàòñüêà ôðàêö³ÿ "Áëîê Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî";

Áàëåíêî ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷ — ÷ëåí êî-
ì³ñ³¿, äåïóòàòñüêà ôðàêö³ÿ "Ãðîìàäñüêèé
àêòèâ Êèºâà";

Ãîëèöÿ Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷ — ÷ëåí
êîì³ñ³¿, äåïóòàòñüêà ôðàêö³ÿ "Áëîê Ëèò-
âèíà";

Ìèðãîðîäñüêèé Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷ —
÷ëåí êîì³ñ³¿, äåïóòàòñüêà ôðàêö³ÿ "Áëîê
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà";

Îìåëüÿíåíêî Îëåêñ³é Àíàòîë³éîâè÷ —
÷ëåí êîì³ñ³¿, äåïóòàòñüêà ôðàêö³ÿ "Ïàðò³ÿ
ðåã³îí³â";

Øëàïàê Àëëà Âàñèë³âíà — ÷ëåí êîì³ñ³¿,
äåïóòàòñüêà ôðàêö³ÿ "Áëîê Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî".

2. Çîáîâ'ÿçàòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì òà çîâí³øí³ì äè-
çàéíîì, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, Óïðàâë³ííÿ äåðæàâ-
íîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ,
²íñïåêö³þ äåðæàâíîãî òåõí³÷íîãî íàãëÿäó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîíí³
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ íàäàâà-
òè âñ³ íåîáõ³äí³ äëÿ ðîáîòè êîì³ñ³¿ äîêó-
ìåíòè òà âèñíîâêè.

3. Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå, êàäðîâå, ³í-
ôîðìàö³éíå òà îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åí-
íÿ ðîáîòè êîì³ñ³¿ ïîêëàñòè íà â³ää³ë çà-
áåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é
Êè¿âðàäè.

4. Çâ³ò êîì³ñ³¿ çàñëóõàòè íà ïëåíàðíîìó
çàñ³äàíí³ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè íå ï³çí³øå òðèì³-
ñÿ÷íîãî òåðì³íó ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³-
øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу в безоплатне користування 
(позичку) проектних робіт

Рішення Київської міської ради № 41/41 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статей 827�836 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України,
пункту 31 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні", враховуючи звернення управління охорони навколишнього природного середовища вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрація) (лист від 22.02.07
№ 071/09�9�29/761), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ
(ïîçè÷êó) Ñâÿòîøèíñüê³é ðàéîíí³é ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîåêò çà
òåìîþ "Ðîçðîáêà ïðîåêòó ïðèáåðåæíî-çà-
õèñíèõ ñìóã âîäíèõ îá'ºêò³â ì³ñòà Êèºâà
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³" íà ñóìó 8333,00
ãðí áåç ÏÄÂ.

2. Ïåðåäàòè ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ
(ïîçè÷êó) Ñîëîì'ÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîåêò çà
òåìîþ "Ðîçðîáêà ïðîåêòó ïðèáåðåæíî-çà-
õèñíèõ ñìóã âîäíèõ îá'ºêò³â ì³ñòà Êèºâà
ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³" íà ñóìó 8333,00
ãðí áåç ÏÄÂ.

3. Ïåðåäàòè ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ
(ïîçè÷êó) Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîåêò çà
òåìîþ "Ðîçðîáêà ïðîåêòó ïðèáåðåæíî-çà-
õèñíèõ ñìóã âîäíèõ îá'ºêò³â ì³ñòà Êèºâà
â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³" íà ñóìó
8333,00 ãðí áåç ÏÄÂ.

4. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
êð³ïèòè çà Äåðæàâíèì êîìóíàëüíèì ï³ä-
ïðèºìñòâîì "Ïëåñî" íà ïðàâ³ ãîñïîäàð-
ñüêîãî â³äàííÿ ïðîåêòè, çàçíà÷åí³ â ïóíê-
ò³ 1, ïóíêò³ 2, ïóíêò³ 3 öüîãî ð³øåííÿ, íà
ñóìó 24999,00 ãðí áåç ÏÄÂ.

5. Äîðó÷èòè óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) óêëàñòè ç Ñâÿòîøèíñüêîþ, Ñîëîì'ÿí-
ñüêîþ òà Øåâ÷åíê³âñüêîþ ðàéîííèìè ó
ì. Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè äî-
ãîâ³ð ïîçè÷êè, ïîïåðåäíüî ïîãîäèâøè
éîãî ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ç ïî-
ñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
âëàñíîñò³.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç óïðàâë³í-
íÿì îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 5
öüîãî ð³øåííÿ çä³éñíèòè ïåðåäà÷ó ïðîåêò-
íèõ ðîá³ò çã³äíî ç ïóíêòîì 1, ïóíêòîì 2
òà ïóíêòîì 3 öüîãî ð³øåííÿ â óñòàíîâëå-
íîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зарахування до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

обладнання дитячого майданчика

Рішення Київської міської ради № 30/30 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статей 6, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні" та враховуючи клопотання депутата Київської міської ради V скликання Казакова Д.
Ю. (листи від 21.01.2008 № 29/279�781/2�11�1, № 29/279�781/2�11�2, № 29/279�781/2�11�3), Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà îá-
ëàäíàííÿ äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà âàðò³ñòþ
â³ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò ÷îòè-
ðè ãðèâí³ 82 êîï. (â ò. ÷. ÏÄÂ 3127,47 ãðí),
ÿêå âñòàíîâëåíî ïî âóë. Êîáçàðñüê³é â
ïàðêîâ³é çîí³ óðî÷èùà "Êèíü-Ãðóñòü", òà
ïðèäáàíå ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ "Íàø
Ä³ì — Ïå÷åðñüê".

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàêð³ïèòè çà êîìó-
íàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà ìàéíî, çàçíà÷åíå ó ïóíêò³ 1 öüîãî
ð³øåííÿ, íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ
çã³äíî ç äîäàòêîì.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 26.09.02 № 10/170 "Про органи

самоорганізації населення в м. Києві"

Рішення Київської міської ради № 12/12 від 17 липня 2008 року

З метою приведення у відповідність рішення Київради від 26.09.02 № 10/170 "Про органи самооргані�
зації населення в м. Києві" до рішення Київради від 01.07.08 № 9/9 "Про перелік та склад постійних ко�
місій Київради" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
26.09.02 ¹ 10/170 "Ïðî îðãàíè ñàìîîðãà-
í³çàö³¿ íàñåëåííÿ â ì. Êèºâ³" òàê³ çì³íè:

— ó òåêñò³ ð³øåííÿ òà ó äîäàòêàõ äî íüî-
ãî ñëîâà "ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïî-
ë³òèêè" çàì³íèòè ñëîâàìè "ïîñò³éíà êîì³-
ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ, ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿç-
ê³â òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè" ó â³äïî-
â³äíèõ â³äì³íêàõ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,

ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 538/595
"Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 26.09.02 ¹ 10/170 "Ïðî îðãàíè ñàìî-
îðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ â ì. Êèºâ³".

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ, ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿçê³â òà
³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Àäàì ÑÅÍÄËÅÐ: “Ìåí³ õîò³ëîñÿ 
çðîáèòè ê³íî, çà ÿêå ìåíå á îá³éìàëè”
Àêòîð ïðî çéîìêè ó ô³ëüì³ “Êàçêè íà í³÷”

— Ùî âàñ ïðèâàáèëî äî “Êàçîê
íà í³÷”?

— Ïî-ïåðøå, ñöåíàð³é, íàïè-
ñàíèé Ìåòò Ëîïåñ. ß ïðî÷èòàâ
éîãî, ³ ìåí³ äóæå ñïîäîáàëîñÿ.
Íàïåâíî, ñöåíà, ùî çàïàì’ÿòî-
âóºòüñÿ îäðàçó,— äîù ³ç ð³çíî-
áàðâíèõ æóéîê. Öå æ òàê âåñå-
ëî! ² ÿ âæå çíàâ, ùî ðåæèñåðîì
âèñòóïèòü Àäàì Øåíêìàí, à îò-
æå, ó ñòð³÷êè áóäå äóæå ñâîºð³ä-
íèé ñòèëü — öå òåæ áóëî ñîë³ä-
íîþ ìîòèâàö³ºþ. Çðåøòîþ ìå-
í³ õîò³ëîñÿ çíÿòè ô³ëüì, ÿêèé
çìîãëè á ïîäèâèòèñÿ ä³òè. Äó-
æå ÷àñòî âîíè îäíàê äèâëÿòüñÿ
ìî¿ êàðòèíè, õî÷à ³ íå ìàëè á,
à ïîò³ì ¿õí³ ìàòóñ³ êðè÷àòü íà
ìåíå, ùî ÿ ï³äøòîâõíóâ ï³äðîñ-
òàþ÷å ïîêîë³ííÿ ïèñàòè íà ñò³-
íàõ ³ ðîáèòè ³íø³ æàõëèâ³ ðå÷³.
Îòîæ õîò³ëîñÿ çðîáèòè ê³íî, çà
ÿêå ìåíå á áàòüêè íå øïåòèëè,
à îá³éìàëè. Ãàäàþ, ó “Êàçêàõ íà
í³÷” öå âäàëîñÿ. Òåïåð ó ìåíå
ñàìîãî º ä³òè, ³ ñ³ìåéíèé
ô³ëüì — òå, ùî òðåáà.

— Âàø ïåðñîíàæ ðîçïîâ³äàº ä³-
òÿì-ïëåì³ííèêàì ùîíàéð³çíîìà-

í³òí³ø³ êàçêè, â ÿêèõ âàì äîâî-
äèòüñÿ ô³ãóðóâàòè â äîâîë³ êóìåä-
íèõ îáðàçàõ. ßêèé ³ç íèõ ïðèí³ñ
íàéá³ëüøå çàäîâîëåííÿ?

— ß ìàâ ÷óäîâèé âèãëÿä ó
êîâáîéñüêîìó êàïåëþñ³, òîæ
ñöåíà íà Äèêîìó Çàõîä³ áóëà äó-
æå ö³êàâîþ. Ùå, ÿê íà ìåíå, ÿ
áóâ ôàíòàñòè÷íèì ó øê³ðÿíèõ
øòàíÿõ ó êîñìîñ³. Êîñòþì ãëà-
ä³àòîðà òåæ ïðåêðàñíèé. Ó áóäü-
ÿêîìó ðàç³, íà ìîþ äóìêó, âñå
âäàëîëîñÿ äîáðå, ñóäÿ÷è ç ðåàê-
ö³¿ ðåæèñåðà ³ êîëåã ïî çí³ìàëü-
íîìó ìàéäàí÷èêó, ùî âèãóêóâà-
ëè “Î, Áîæå!”, êîëè ÿ âñå öå íà-
äÿãàâ. Íàñïðàâä³ íà çí³ìàëüíî-
ìó ìàéäàí÷èêó áóëî äàëåêî íå
áåçõìàðíî, îñê³ëüêè ï³ä ÷àñ çéî-
ìîê ÿ òðàâìóâàâ ùèêîëîòêó, òîæ
äâà ì³ñÿö³ äîâîäèëîñÿ ïåðåñè-
ëþâàòè á³ëü. Òà í³÷îãî, âèéøëî
í³áè.

— À âè ðîçïîâ³äàºòå ÿê³ñü êàçêè
íà í³÷ óäîìà?

— Òàê, ñâî¿é äâîð³÷í³é äîíüö³
Ñåéä³. Âèõîäèòü, ÷åñíî êàæó÷è,
íå äóæå óñï³øíî. Êàçêà ìàº çà-
êîëèñóâàòè äèòèíó, à â ìåíå âñå

íàâïàêè — äîíüêà äóæå çàõîï-
ëþºòüñÿ, ïðèõîäèòü äðóæèíà ³,
ÿê ïðàâèëî, âèñòàâëÿº ìåíå ç
ê³ìíàòè. Ðîçïîâ³äàþ ïðèáëèçíî
òàê, ÿê ì³é ãåðîé ó ô³ëüì³: ìè
îáèðàºìî ïðåäìåò ³ â³ä íüîãî
â³äøòîâõóºìîñÿ. Ñåéä³ çàçâè÷àé
îáèðàº ùîñü ³ç ¿æ³. Íàïðèêëàä,
âàôëþ. ² ÿ ïî÷èíàþ: “Æèëà-áó-
ëà ã³ãàíòñüêà âàôëÿ...” Ïîò³ì
äîíüêà âèãóêóº: “Ìëèíåöü”, ³
äîâîäèòüñÿ ïðîäîâæóâàòè: “... ³
çóñòð³ëà âîíà êîâäðó ³ç ìëèíö³â”.
² òàê äàë³.

— Âè áóëè âåëèêèì øàíóâàëü-
íèêîì ô³ëüì³â Ä³ñíåÿ â äèòèíñòâ³?

— Î, òàê! Ùîíåä³ë³ ìè âñ³ºþ
ñ³ì’ºþ äèâèëèñÿ ÿêèéñü äèòÿ÷èé
ô³ëüì ³ç Êóðòîì Ðàññåëîì â ãî-
ëîâí³é ðîë³. Ìàëî òîãî, êîëè ÿ
ñòàâ àêòîðîì, òî õîò³â áóòè íîâèì
Êóðòîì Ðàññåëîì!

— Ðîçêàæ³òü ïðî âàøîãî ïåðñî-
íàæà ó ô³ëüì³ Ñê³òåðà Áðîíñîíà.

— Öåé õëîïåöü áàãàòî òðóäèòü-
ñÿ. Ãîòåëü, äå â³í ïðàöþº, íàëå-
æàâ éîãî áàòüêîâ³, êîòðîìó íå äó-
æå òàëàíèëî â ï³äïðèºìíèöòâ³, ³
â³í çìóøåíèé áóâ ïðîäàòè ñâ³é á³ç-
íåñ. Çàòå áàòüêî äîìîâèâñÿ ç íî-
âèì âëàñíèêîì ãîòåëþ, ùî â ïåâ-
íèé ÷àñ Ñê³òåð óïðàâëÿòèìå íèì.
² ì³é ïåðñîíàæ ïðàöþº, ÿê ïðî-
êëÿòèé, ùîá öå íàðåøò³ ñòàëîñÿ,
àëå, ÿê íà çëî, êîìóñü ³íøîìó ùàñ-
òèòü á³ëüøå.

— Âàø³ êðèòåð³¿ â³äáîðó ô³ëüì³â
äëÿ ñåáå çì³íèëèñÿ â³äòîä³, ÿê ñòà-
ëè áàòüêîì?

— Êîëè ÿ çí³ìàâ “Êàçêè íà
í³÷”, òî áóâ ñïîê³éíèé — ïðè-
õîäèâ äîäîìó óâå÷åð³, îá³éìàâ
ä³òîê ³ ïî÷óâàâñÿ âç³ðöåâîþ ëþ-
äèíîþ. Íèí³ æ ïðàöþþ íàä
ñòð³÷êîþ “Ñì³øí³ ëþäè” Äæàä-

äà Àïàòîâà, ³ â³ä÷óòòÿ ÷àñîì ïî-
ãàí³, äèâèòèñÿ â î÷³ ä³òÿì íå
ìîæó. Àëå, ç ³íøîãî áîêó, ðîçó-
ì³ºòå, ðîáèòè ò³ëüêè ñ³ìåéí³
êàðòèíè ÿ íå ìîæó, ÿ æ êîìå-

ä³àíò — ïîâèíåí áóòè ãíó÷-
êèì

Під от вав Оле ПУЧКО,
“TOП 10”, спеціально

для “Хрещати а”

Ñêëàäíî áóòè õîðîøèì
Ç 15 ñ³÷íÿ ó ïðîêàò³ ñóìíà äðàìà ïðî ñïîêóòó “Ñ³ì äóø”

Öå âèñíàæëèâèé ô³ëüì, ñêëàä-
íèé, ïðî òÿãàð ïðîâèíè, ùî çìó-
øóº ëþäèíó òâîðèòè äîáðî, æåð-
òâóþ÷è âëàñíèì ðîçóìîì, ò³ëîì
(áóêâàëüíî ìîâà ïðî ëþäñüê³ îð-
ãàíè) ³ çðåøòîþ æèòòÿì.

Çà çàãàëüíîþ àòìîñôåðîþ ³
îêðåìèì ñöåíàðíèì åëåìåíòîì
“Ñ³ì äóø” ñï³âçâó÷í³ ç “21 ãðà-
ìîì” Àëåõàíäðî Ãîíñàëåñà ²íü-
ÿð³òòó — îá³äâ³ ñòð³÷êè ïðîíè-
çëèâ³, ç ïåðåãëÿäó âèõîäèø ïðè-
ãí³÷åíèì ³ ïðèãîëîìøåíèì. ßê
äðàìà ïðî êðàéí³é, àáñóðäíèé
ñòóï³íü ëþäÿíîñò³ “Ñ³ì äóø”

òîðêàºòüñÿ ³ ðåë³ã³éíèõ àñïåêò³â,
³ íåéìîâ³ðíî¿ ðîìàíòè÷íî¿ ë³í³¿,
³ íàâ³òü êîíöåïòó ïðàâåäíîãî ñà-
ìîãóáñòâà (ÿêùî òàê ìîæíà íà-
çâàòè äîáðîâ³ëüíó ñìåðòü çàðàäè
áëàãà ³íøèõ).

Àëå ùî äîáðå, ðîçìîòóþ÷è
ãðàíä³îçíèé ñþæåòíèé ìàõîâèê,
ô³ëüì “Ñ³ì äóø” íå çíåâàæàº
çäîðîâîãî ´ëóçäó ³ íå âèïðîáîâóº
òåðï³ííÿ àóäèòîð³¿: âíóòð³øíÿ ëî-
ã³êà êàðòèíè ïðî õëîïöÿ, ùî â÷è-
íèâ ïîãàíî ³ íàìàãàºòüñÿ çðîáè-
òè äîáðå çíà÷íî á³ëüøå, ñïðèé-
ìàºòüñÿ áåç îïîðó, à òåìï îïîâ³-

ä³ â³äïîâ³äàº ¿¿ äðàìàòè÷íîìó íà-
ïðóæåííþ. ² ñêàðæèòèñÿ íà ïà-

òåòè÷íó ñåíòèìåíòàëüí³ñòü í³ÿê
íå õî÷åòüñÿ — äå òàì, ÿêùî ê³íî

çà÷³ïàº çà æèâå òàê ñèëüíî ³ òàê
áàãàòî

Амери ансь ий омі Адам Сендлер останнім часом ві-
дійшов від сімейно о іно доволі дале о — при адайте
стріч и "Ча і Ларрі: пожежне весілля" і "Не жарт йте
із Зоханом" з їхнім специфічним мором. Тим неспо-
діванішою є поява а тора в "Каз ах на ніч", омедії
Walt Disney Pictures для б дь-я о о ві , я а вийшла
про ат 1 січня. У фільмі йо о ерой-невдаха зі с еп-
тичним світо лядом і безперспе тивною ар’єрою роз-
повідає своїм племінни ам аз и, я і оживають, ври-
ваються реальність і призводять до найнесподівані-
ших і омічних наслід ів. Сендлер певнений, що те-
пер йо о нарешті похвалять різні бать и, але пропис -
ватися в іно без ві ових обмежень назавжди все ж
та и не має намір .

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

Нова стріч а за частю амери анця Вілла Сміта, ма-
б ть, дещо здив є тих, хто зви бачити а тора в бло -
бастерах на шталт "Хен о а" або "Я — ле енда". У
серйозних фільмах він знімається все-та и значно рід-
ше, ніж розважальном іно. Та , досі в йо о резюме
випадали із низ и бойови ів, омедій і фантасти и дві
стро і за тоном артини: "Алі" Майла Манна та "В о-
нитві за щастям" Габріеля М ччино — за обидві він но-
мінований на премію Ос ар. Ось і за стріч "Сім
д ш", знят знов М ччино, Сміта та ож мала відзна-
чити Амери ансь а іноа адемія — т т він ва омо і
ревно рає збирача подат ів, змінюючи життя семи
незнайомцям.
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Òðè â îäíîìó
Ó PinchukArtCentre îäíî÷àñíî â³äêðèëîñÿ 
ê³ëüêà ö³êàâèõ ïðîåêò³â

Ïðî òå, ùî â “Ï³í÷óêÀðòÖåí-
òð³” ãîòóþòü âåëèêèé ðîñ³éñüêèé
ïðîåêò, ÿêèé êóðèðóº Îëåêñàíäð
Ñîëîâéîâ, áóëî â³äîìî äàâíî. Òà
é â³äêðèòòÿ éîãî ïðîãðåñèâíà ãðî-
ìàäñüê³ñòü ÷åêàëà ùå ç ñåðåäèíè
îñåí³. “21 ÐÎÑ²ß” — ãðóïîâèé
ïðîåêò ñó÷àñíèõ ðîñ³éñüêèõ õóäîæ-
íèê³â, ñåðåä ÿêèõ Âîëîäèìèð Äó-
áîññàðñüêèé, Îëåêñàíäð Âèíîãðà-
äîâ, Ãðóïà “ÀÅÑ+Ô”, Ñåìåí Ôàé-
áèñîâè÷, ãðóïà “Ñèí³ íîñè”, Êîñ-
òÿíòèí Çâåçäî÷îòîâ, Ïàâëî Ïåï-
ïåðøòåéí, Ìîíðî, Â³êòîð Àë³ìï³-
ºâ ³ áàãàòî ³íøèõ. ßê ìîâèòüñÿ, âñå
“ò³ æ íà Ìàíåæ³”, àëå äëÿ êè¿â-
ñüêîãî ãëÿäà÷à, ÿêèé íå áà÷èâ íå
òå ùî, “Ðóññêîå áåäíîå” Ìàðàòà
Ãåëüìàíà â Ïåðì³, à âçàãàë³ õî÷
ÿêèé-íåáóäü ìàñøòàáíèé ïîêàç
ñó÷àñíîãî ðîñ³éñüêîãî Àðòó, öÿ ïî-
ä³ÿ îá³öÿº áóòè âåëüìè êîðèñíîþ
³ ñïàñåííîþ. Äîñâ³ä ñóñ³äíüî¿ äåð-
æàâè, äå, íà â³äì³íó â³ä íàñ, êîí-

òåìïîðàð³-àðò ñòàâ íåâ³ä’ºìíîþ
÷àñòèíîþ äåðæàâíîãî îô³ö³îçó, à
ìóçå¿ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà ñêîðî
áóäóâàòèìóòüñÿ íàâ³òü ó çàáóòèõ
áîãîì óðàëüñüêèõ ñåëàõ — äëÿ
Óêðà¿íè ùå é âåëüìè ïîâ÷àëüíèé.
Â³í ïîêàçóº, ùî òðàäèö³éí³ ö³ííî-
ñò³, â òîìó ÷èñë³ é ãîðåçâ³ñíó äó-
õîâí³ñòü, ìîæíà ö³ëêîì óñï³øíî
ïîºäíóâàòè ç ï³äòðèìêîþ àêòóàëü-
íîãî àðòó. ² õî÷à òàêà ïðàêòèêà áà-
ãàòà íà ñòâîðåííÿ íîâîãî “äåðæàâ-
íîãî” — êèøåíüêîâîãî, àíåì³÷íî-
ãî ³ íåïðîòåñòíîãî ìèñòåöòâà, âî-
íà âñå æ òàêè æèòòºçäàòí³øà, í³æ
îð³ºíòàö³ÿ íàøî¿ äåðæàâíî¿ ìàøè-
íè âèíÿòêîâî íà “òðèï³ëüñüê³”
ö³ííîñò³ é ðóñòèêàëüíó åñòåòèêó.

Êóðàòîð âèñòàâêè Îëåêñàíäð
Ñîëîâéîâ ïðåäñòàâèâ îñîáëèâîñò³
“íîâîãî ðîñ³éñüêîãî îáðàçó” (çâó-
÷èòü îáíàä³éëèâî) ³ “êîìïîíåíò³â
éîãî ³äåíòè÷íîñò³”. Íà âèñòàâö³
ïðåäñòàâëåí³ ðîáîòè 21-ãî ðîñ³é-

ñüêîãî ñó÷àñíîãî õóäîæíèêà —
ïðè÷îìó ãåîãðàô³ÿ ïðåçåíòàö³¿
ïðèºìíî äèâóº. Îêð³ì çâè÷íèõ
ìîñêâè÷³â, òóò ³ ï³òåðñüê³, ñàìàð-
ñüê³, íîâãîðîäñüê³, íîâîñèá³ðñüê³
õóäîæíèêè, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè
³íøèõ ðåã³îí³â Ðîñ³¿. Äîðå÷íî çà-
óâàæèòè, ïîïðè òå, ùî êóðàòîð
ïðåäñòàâëÿº òâîð÷³ñòü âèíÿòêîâî
æèòåë³â äåðæàâè ðîñ³éñüêî¿, “íî-
âèé ðîñ³éñüêèé îáðàç” ñüîãîäí³ íå-
ìîæëèâî óÿâèòè áåç õóäîæíèê³â,
ùî ïîä³ëÿþòü äîëþ àâàíãàðäèñò³â
ïî÷àòêó ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ,— ó íàñ ¿õ
ââàæàþòü óêðà¿íñüêèìè, à ðîñ³ÿíè
¿õ çíàþòü ÿê àðò-ä³ÿ÷³â ñóòî ðîñ³é-
ñüêèõ. Æàííà Êàäèðîâà ³ Ìàêñèì
Ìàìñèêîâ, Îëåêñàíäð Ãíèëèöü-
êèé ³ ²ëëÿ ×è÷êàí, íå êàæó÷è âæå
ïðî Ñåðã³ÿ Áðàòêîâà é ³íøèõ —
çàâäÿêè ä³ÿëüíîñò³ ìîñêîâñüêèõ ãà-
ëåðåé Ãåëüìàíà ³ Ð³äæèíà âîíè ïî-
ñ³äàþòü ì³öí³ ïîçèö³¿ â ðîñ³éñüêî-
ìó àðò-³ñòåáë³øìåíò³. ² òàê áóäå
äîòè, äîêè âåëèê³ â³ò÷èçíÿí³ ãðàâ-
ö³ íå óñâ³äîìëÿòü, ùî óêðà¿íñüêå
ñó÷àñíå ìèñòåöòâî ïîòð³áíî ï³ä-
òðèìóâàòè çñåðåäèíè, à íå ÷åêàòè,
äîêè âîíî ïðè¿äå äî íàñ â³ä ñóñ³-
ä³â ó ÷åðãîâ³é ïîðö³¿ “íîâîãî ðî-
ñ³éñüêîãî îáðàçó”.

Ùî æ äî ðåøòè ïðîåêò³â, ùî
ñòàðòóþòü 17 ñ³÷íÿ â “Ï³í÷óêÀðò-
Öåíòð³”, òî öå êóðàòîðñüêèé ïðî-
åêò Ïåòðà Äîðîøåíêà — ïåðñî-
íàëüíà âèñòàâêà áðèòàíñüêî¿ õó-
äîæíèö³ Ñåì Òåéëîð-Âóä (Sam
Taylor-Wood), à òàêîæ âèñòàâêà â
Project Room ðîá³ò ìîëîäîãî ÿïîí-
ñüêîãî ôîòîãðàôà Êåéòà Ñ³ã³óðà
(Keita Sugiura), ó÷àñíèêà âèñòàâ-
êè-ÿðìàðêó GEISAI, ÿêó ùîð³÷íî
â Òîê³î ïðîâîäèòü Òàêàøè Ìóðà-
êàì³.

×îìóñü Ïåòðó Äîðîøåíêó ïðè-
ºìíî äóìàòè, ùî â³í âëàøòîâóº
ïåðøèé ïîêàç ðîá³ò Ñåì Òåéëîð-
Âóä íà òåðèòîð³¿ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè,
õî÷à, ÿê â³äîìî, Ìîñêâà öþ 
41-ð³÷íó ç³ðêó áðèòàíñüêîãî àðòó,
íîì³íîâàíó â ê³íö³ 90-õ íà ïðåñ-
òèæíó ïðåì³þ Òåðíåðà, áà÷èëà
ùå â 2005-ìó. Ñåì Òåéëîð-Âóä —
õóäîæíèöÿ ïîêîë³ííÿ Young
British Artists, ç ÿêîãî, äî ñëîâà,
ïîõîäèòü ³ îáîæíþâàíèé Ï³í÷ó-
êîì “åíôàí òåðèáëü” ñâ³òîâîãî
àðòó Äåì³åí Õåðñò. Äî ñëîâà, ç
Óêðà¿íîþ, à îñîáëèâî ç Ï³òåðîì
Äîðîøåíêà, Òåéëîð-Âóä ç íåäàâ-
íüîãî ÷àñó ïîâ’ÿçóº ùå é ó÷àñòü
ó Âåíåö³àíñüêîìó á³ºíàëå 2007
ðîêó â óêðà¿íñüêîìó ïàâ³ëüéîí³,
êóðàòîðîì ÿêîãî â³ä ³ìåí³ “Ï³í-
÷óêÀðòÖåíòðó” áóâ ïðèçíà÷åíèé
Äîðîøåíêî. Òîä³, ïàì’ÿòàºòüñÿ,

ðîáîòè Òåéëîð-Âóä, îñîáëèâî ¿õ-
íÿ â³ä³ðâàí³ñòü â³ä çàÿâëåíîãî êó-
ðàòîðîì óêðà¿íñüêîãî êîíòåêñòó,
âèêëèêàëè ïîäèâ íàâ³òü ó ïðåñ-
òèæíîãî áðèòàíñüêîãî âèäàííÿ
“The Times”. Ôîòî- ³ â³äåîðîáî-
òè Ñåì Òåéëîð-Âóä, ïðåäñòàâëå-
í³ â “Ï³í÷óêÀðòÖåíòð³”, ãëèáî-
êèìè íå íàçâåø. Çàòå âîíè ö³ë-
êîì â³äïîâ³äàþòü ïëàíö³, âçÿò³é
“Ï³í÷óêÀðòÖåíòðîì”,— âèñòàâ-
ëÿòè ìîäíèõ “ãàñòðîëåð³â”, ó ðî-
áîòàõ êîæíîãî ç ÿêèõ íåâ³ä’ºì-
íèì êîìïîíåíòîì ³ ïîêàçíèêîì
“ïðåñòèæíîñò³” º ö³ííèê. Ñåì
Òåéëîð-Âóä — ÷åðãîâà äîçà àðò-
ãëàìóðó â³ä “Ï³í÷óêÀðòÖåíòðó”,
³ çà â³äñóòíîñò³ àëüòåðíàòèâ, ìîæ-
íà ñêàçàòè,— íàéïîì³òí³øà àðò-
ïîä³ÿ ïî÷àòêó ïðèéäåøíüîãî ñå-
çîíó. Âèñòàâêè ïðàöþþòü äî 1 áå-
ðåçíÿ. Âõ³ä â³ëüíèé

Õèáí³ñòü øëÿõó
Ïðåì’ºðà âèñòàâè “Íåïîðîçóì³ííÿ” â òåàòð³
“Â³ëüíà ñöåíà”

Êè¿âñüêèé òåàòð “Â³ëüíà ñöåíà”
âæå äàâíî çàæèâ ñëàâè êîëåêòèâó,
ñõèëüíîãî äî åêñïåðèìåíòó. Ïðè-
÷îìó öå ñòîñóºòüñÿ ³ íîâàòîðñüêèõ
ï³äõîä³â äî òðàäèö³éíî¿ äðàìàòóð-
ã³¿, ³ íåñòàíäàðòíîãî âèáîðó ë³òå-
ðàòóðíî¿ îñíîâè äëÿ âèñòàâ. Ó ðå-
ïåðòóàð³ æîäíîãî êè¿âñüêîãî òåàò-
ðó âè íå çíàéäåòå ñïåêòàêë³â çà
ï’ºñàìè âèçíàíèõ íà çàõîä³, àëå
íåâ³äîìèõ ó íàñ ôðàíöóçà Áåðíà-
ðà-Ìàð³ Êîëüòåñà àáî ñó÷àñíîãî
í³ìåöüêîãî äðàìàòóðãà Ðîëàíäà
Øèììåëüïôåíí³ãà (íåàáèÿêèé
ïîïèò ìàþòü ó ãëÿäà÷³â ñöåí³÷í³
âò³ëåííÿ ¿õí³õ ï’ºñ “Ðîáåðòî Çóê-
êî” ³ “Æ³íêà ç ìèíóëîãî”). Äðàì
ïèñüìåííèêà-åêçèñòåíö³àë³ñòà
Àëüáåðà Êàìþ íà ñòîëè÷íèõ ñöå-
íàõ òåæ íå ïîáà÷èø.

“Íåïîðîçóì³ííÿ” — íàéìåíø
â³äîìèé, ðàçîì ç ðîìàíîì “Ñòî-
ðîíí³é” ³ ô³ëîñîôñüêèì åñå “Ì³ô
ïðî Ñ³ç³ôà”, ³ç òâîð³â òðèëîã³¿, íàä
ÿêîþ Êàìþ ïðàöþâàâ ï³ä ÷àñ Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ñþæåò äðàìè

òàêèé: ìàìà ç äîíüêîþ, ùî ìåø-
êàþòü ó ÷åñüê³é ïðîâ³íö³¿, òðèìà-
þòü ãîòåëü. Ïðàãíó÷è ÿêíàéøâèä-
øå ïîêèíóòè íåíàâèñíå ì³ñòå÷êî,
æ³íêè âáèâàþòü ñâî¿õ ïîñòîÿëü-
ö³â, îáêðàäàþòü ¿õ ³ ñêëàäàþòü ãðî-
ø³ íà ïåðå¿çä äî îäí³º¿ ç ñîíÿ÷íèõ
êðà¿í íà áåðåç³ ìîðÿ. ßêîñü äî ãî-
òåëþ ³íêîãí³òî ïîñåëèâñÿ ¿õí³é
ñèí òà áðàò, ÿêèé äâàäöÿòü ðîê³â
òîìó ïîêèíóâ ð³äíþ ³ òåïåð ïî-
âåðíóâñÿ. Òà â³äêðèòè ïðàâäó þíàê
íå âñòèãàº: ð³äí³ âáèâàþòü éîãî ³
ëèøå çãîäîì, çíàéøîâøè ïàñïîðò
ìåðöÿ, ðîçóì³þòü, ùî ñêî¿ëè, ³ ïî
÷åðç³ íàêëàäàþòü íà ñåáå ðóêè.

Ðåæèñåð ªâãåí Êóðìàí ï³ä³é-
øîâ äî òâîðó Êàìþ äîâîë³ ³ëþñ-
òðàòèâíî, ÷³òêî ïåðåêëàâøè ñöå-
í³÷íîþ ìîâîþ ë³òåðàòóðíó ïåðøî-
îñíîâó. Á³ëüøå óâàãè ïîñòàíîâíèê
ïðèä³ëèâ ðîáîò³ ç àêòîðàìè. Ìà-
ìà ó âèêîíàíí³ Ñâ³òëàíè Øòàíü-
êî — çíåâ³ðåíà ³ âòîìëåíà æèòòÿì
æ³íêà, ÿêà äîáðå ðîçóì³º õèáí³ñòü
îáðàíîãî øëÿõó òà ÷åðåç áðàê ñèë

íå ìîæå í³ çì³íþâàòè ùîñü, í³
ïðîòèñòîÿòè äîíüö³, êîòðà ç íàò-
õíåííÿì ðîáèòü ÷îðíó ñïðàâó,
ùîá ÿêîìîãà ñêîð³øå çä³éñíèòè
ñâîþ ìð³þ. Ó öåíòð³ âèñòàâè —
Ìàðòà (Êàòåðèíà Êà÷àí), ³äåàëü-
íî êðàñèâà ä³â÷èíà, êîòðà çíèùóº
ëþäåé áåç ùîíàéìåíøî¿ æîðñòî-
êîñò³. Ä³â÷èíà òðó¿òü æåðòâ, áî,
ïåðåéìàþ÷èñü ëèøå âëàñíèìè
ïðîáëåìàìè, ïðîñòî íå â³äð³çíÿº
äîáðà â³ä çëà.

Ä³ÿ âèñòàâè ðîçãîðòàºòüñÿ â ïî-
ðîæí³é ê³ìíàò³ ãîòåëþ, äå ³ðæàâî-
ãî êîëüîðó ñò³íè çàëÿïàí³ êðîâ’þ.
Õóäîæíèê Àíäð³é Ðîìàí÷åíêî â
îôîðìëåíí³ âèêîðèñòàâ áàãàòî
êóëüòóðíèõ öèòàò: ãîëîâíà ãåðî¿íÿ
Ìàðòà â á³ëîñí³æíèõ ÷åï÷èêó é
ôàðòóñ³ íåìîâ ç³éøëà ç ïîëîòíà
õóäîæíèêà Ë³îòàðà “Øîêîëàäíè-
öÿ”. Îñê³ëüêè ãîëîâíîþ òåìîþ
âèñòàâè º çíåâ³ðà â æèòò³ é ïèòàí-
íÿ â³ðè â Áîãà, éìîâ³ðíîñò³ ïîêà-
ðàííÿ çà âáèâñòâà, â êóòêó ñöåíè
ñòî¿òü ïîãðóääÿ Âîëüòåðà, îäíîãî
ç ïåðøèõ ô³ëîñîô³â, ÿê³ ñòàâèëè
ï³ä ñóìí³â ³ñíóâàííÿ âèùèõ ñèë.
Óñ³ ö³ “àòðèáóòè” çàõ³äíî¿ öèâ³ë³-
çàö³¿ çíàäîáèëèñÿ òóò, àáè â ³ñòî-
ð³¿ ïàä³ííÿ äâîõ æ³íîê ãëÿäà÷³
çìîãëè ðîçãëåä³òè êðàõ óñ³º¿ ºâðî-
ïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿, äóõîâíî¿ êðè-
çè, ÿêó ïåðåæèâàº çàõ³äíèé ñâ³ò,
îñíîâîþ êîòðîãî º ëþäñüêèé åãî-
öåíòðèçì ³ êóëüò ãðîøåé. Ñóäÿ÷è
³ç çàäóìëèâîãî âèðàçó îáëè÷ ãëÿ-
äà÷³â, ¿õ ïåðåêîíàëè ó õèáíîñò³ òà-
êîãî øëÿõó

Àë³ñà ËÎÆÊ²ÍÀ
ÒÎÏ 10, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Після новорічних свят "Пінч АртЦентрі" спостері-
ається неб валий спалах а тивності. Я що зазвичай
Центр рад є иян новими прое тами достатньо рід-
о — в середньом раз на два—три місяці — то 17 січ-
ня сталося неч ване: "Пінч а" одночасно від рилося
одраз три ці авих прое ти. Залишається здо ад вати-
ся про причин та о о збі — ло ічніше, здавалося,
б ло б розмеж вати всі ці події, створивши тим самим
три додат ових інформприводи. Проте, маб ть, в епо-
х е ономічної ризи в Арт-Центрі вирішили заощадити
на шампансь ом , об’єднавши три різнопланові ви-
став и в одн феєричн подію традиційно о для "Пін-
ч а" "не раїнсь о о" розмах .

2
)

Вистав а фото- і відеоробіт Сем Тейлор-В д — чер ова доза арт- лам р
від “Пінч АртЦентр ”, я а, за відс тності альтернативи, претенд є
на найпомітніш арт-подію почат ново о сезон

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У столичном театрі "Вільна сцена" запрошений до по-
станов и режисер Єв ен К рман представив на с д
лядачів свою робот за однойменною п’єсою фран-
ц зь о о драмат р а Альбера Камю "Непороз міння".
Історія, змальована п’єсі, що належить до "театр
абс рд " і жанр я ої можна визначити я "драма ідей",
прочитанні театр наб ла рис мелодраматизм , але

від то о не стала менш моторошною.
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“Àðñåíàëó” ïðèäáàëè 
ñâ³òëå ìàéáóòíº
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Новим власни ом столич-
но о ф тбольно о л б
"Арсенал" став олова Ки-
ївсь ої місь ої державної
адміністрації Леонід Чер-
новець ий. Попередній
власни " анонірів" Ва-
дим Рабинович продав
л б за символічн одн
ривню. За словами Лео-
ніда Черновець о о, на
"Арсенал" очі є вели а
переб дова і він щиро ві-
рить світле майб тнє
сво о ново о дітища.

×óòêè ïðî òå, ùî â ñòîëè÷íî-
ìó “Àðñåíàë³” çì³íèòüñÿ âëàñíèê
ç’ÿâèëèñÿ ùå â ê³íö³ 2008 ðîêó,
à ñòàëè ä³éñí³ñòþ ìèíóëîãî òèæ-
íÿ. Íàçèâàëè ê³ëüêà â³äîìèõ ó
á³çíåñêîëàõ ïð³çâèù, àëå äîñèòü
íåñïîä³âàíî âèÿâèëîñÿ, ùî íî-
âèì âëàñíèêîì “Àðñåíàëó” ñòàâ
ñòîëè÷íèé ìåð Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Ùîïðàâäà, á³ëüø çà âñå,
÷åðåç ñâîþ çàéíÿò³ñòü â³í îá³éìà-
òèìå ïîñàäó ïî÷åñíîãî ïðåçèäåí-
òà êëóáó, à îáîâ’ÿçêè ïðåçèäåíòà
ëÿæóòü íà ïëå÷³ éîãî ñèíà, 
30-ð³÷íîãî Ñòåïàíà.

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ïðîâ³â áðèô³íã, íà
ÿêîìó ðîçïîâ³â ïðî íàéáëèæ÷³
ïëàíè ³ ïðî ìàéáóòíº êè¿âñüêî-
ãî “Àðñåíàëó”. Çà ñëîâàìè ì³ñü-
êîãî ãîëîâè, êëóá í³ â ÿêîìó ðà-
ç³ íå áóäå ô³íàíñóâàòèñÿ ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó, à ³ñíóâàòèìå çà éî-
ãî âëàñí³ êîøòè é äîïîìîãó
ñïîíñîð³â, ÿêèõ, ñïîä³âàºòüñÿ, ó
íîâîãî “Àðñåíàëó” áóäå ÷èìàëî.
“Ñâîãî ÷àñó ì³ñòî çìóøåíå áóëî
ïðîäàòè “Àðñåíàë”, òîìó ùî òàì
â³äìèâàëè áðóäí³ ãðîø³. Êëóá êó-
ïóâàâ äîðîãèõ ãðàâö³â, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè íàñïðàâä³ êîï³éêè, à âñ³
áþäæåòí³ ãðîø³ çàëèøàëèñÿ â êè-
øåíÿõ òèõ, õòî ¿õ ïðîäàâàâ”, —
çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðîáëåì
“Àðñåíàëó” º â³äñóòí³ñòü âëàñíî-
ãî ñòàä³îíó ³ òðåíóâàëüíî¿ áàçè.
Ïàí ×åðíîâåöüêèé ïîîá³öÿâ, ùî
ïðîáëåì ³ç öèì íå áóäå, àëå çåì-
ëþ ï³ä áóä³âíèöòâî â³í íå çáèðà-

ºòüñÿ áðàòè ó Êèºâà áåçïëàòíî, à
êóïóâàòèìå ¿¿ íà àóêö³îí³ çà ðèí-
êîâèìè ö³íàìè.

Ãîëîâíèì òðåíåðîì “êàíîí³-
ð³â” çàëèøàºòüñÿ Îëåêñàíäð Çà-
âàðîâ, ÿêîìó Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé äîâ³ðÿº íà ñòî â³äñîòê³â ³ äî-
ïîìàãàòèìå â ïëàí³ êîìïëåêòàö³¿
êîìàíäè. “Çâ³ñíî, ó íàñ áóäóòü
ïðèäáàííÿ âèñîêîêëàñíèõ ôóò-
áîë³ñò³â, àëå ìè íå çáèðàºìîñÿ
çàáóâàòè ³ ïðî ìàéáóòíº. Áóäåìî
áðàòè õëîï÷àê³â ç âóëèö³ ³ âîíè
áåçïëàòíî ñòàíóòü “íîâèìè Ïå-
ëå”. À îñü ä³òè áàãàò³¿â çà çàíÿò-
òÿ â äèòÿ÷î-þíàöüê³é ôóòáîëü-
í³é øêîë³ “Àðñåíàë” ïëàòèòè-
ìóòü ç âëàñíî¿ êèøåí³”, — ñêà-
çàâ ñòîëè÷íèé ãðàäîíà÷àëüíèê.

Ùîäî íàçâè êîìàíäè, òî âî-
íà, ìîæëèâî, íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì çì³íèòüñÿ. Îäíèì ³ç íàé-
êðàùèõ âàð³àíò³â íàçèâàþòü ÔÊ
“Êè¿â”. Äî òîãî æ õîäÿòü ÷óòêè,
ùî “Àðñåíàë” ìîæå îá’ºäíàòè-
ñÿ ùå ç îäíèì ñòîëè÷íèì êëó-
áîì — “Îáîëîíü”. Öå äàñòü

ìîæëèâ³ñòü ïåâíèé ÷àñ ïðîâî-
äèòè ìàò÷³ Ïðåì’ºð-ë³ãè íà ñòà-
ä³îí³ “ïèâîâàð³â”, ÿêèé ìàéæå

ãîòîâèé äî ïðèéîìó ïîºäèíê³â
òàêîãî ð³âíÿ.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàçíà-

÷èâ, ùî â ïåðåãîâîðàõ ïðî êóï³â-
ëþ “Àðñåíàëó” áåðå ó÷àñòü ùå
îäíà äóæå â³äîìà ³ çàìîæíà îñî-
áà, àëå â³í ìàº íàì³ðè ïðèäáàòè
âñ³ ñòî â³äñîòê³â àêö³é êëóáó. Õòî
ñàìå öåé “òàºìíè÷èé íåçíà-
éîìåöü” ñòîëè÷íèé ìåð íå ñêà-
çàâ, àëå, çà òèìè æ ÷óòêàìè, öå,
ìîæëèâî, âëàñíèê “Äí³ïðà” ²ãîð
Êîëîìîéñüêèé. Ùîïðàâäà, òóò
âèíèêàº ïèòàííÿ ïðî ïðàâîì³ð-
í³ñòü òàêèõ ä³é — çà íîðìàìè Ô²-
ÔÀ â òóðí³ð³ íå ìàº ïðàâî áðàòè
ó÷àñòü äâà êëóáè, ÿê³ íàëåæàòü
îäíîìó ãîñïîäàðþ.

“Çâ³ñíî, ñïî÷àòêó íàì áóäå
òÿæêî, àëå ÿ â³ðþ â ñâ³òëå ìàé-
áóòíº “Àðñåíàëó”. Ñïîä³âàþñÿ,
ùî â öüîìó íàì äîïîìîæóòü ³
âáîë³âàëüíèêè, àðì³ÿ ÿêèõ ìàº
îáîâ’ÿçêîâî íàáàãàòî çá³ëüøèòè-
ñÿ. Öå äîçâîëèòü íàçèâàòè “Àð-
ñåíàë” ñïðàâæíüîþ êè¿âñüêîþ
êîìàíäîþ”, — ðåçþìóâàâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.

Òèì ÷àñîì, “Àðñåíàë” ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì Îëåêñàíäðà Çàâàðîâà
ðîçïî÷àâ ï³äãîòîâêó äî äðóãî¿
÷àñòèíè ñåçîíó. Ãîâîðèòè êîí-
êðåòíî ïðî çì³íè â ñêëàä³ ïîêè
ùî íå âàðòî, àëå çàçíà÷èìî, ùî
ç êîìàíäîþ òðåíóºòüñÿ âåëèêà
ãðóïà ãðàâö³â äí³ïðîïåòðîâñüêî-
ãî “Äí³ïðà”. Âè¿çä íà ïåðøèé
òðåíóâàëüíèé çá³ð äî Òóðå÷÷èíè
ïîêè ùî â³äêëàäåíî, òîìó ôóò-
áîë³ñòè “Àðñåíàëó” çàéìàþòüñÿ
â ìàíåæ³ ñåëèùà Ùàñëèâå

Кіль ість болівальни ів столично о "Арсенал " незабаром збільшиться

Державне підприємство НДІ мі роприладів НАН У раїни
здає в оренд на он рсних засадах наст пні приміщення:

В таблиці в азано стартов вартість приміщення до почат он рс , без врах вання ом нальних та інших
платежів.
Пропозиції часни ів он рс надаються в запечатаних онвертах з печат ою часни а он рс та з написом “на

он рс”до 12.00 11 люто о 2009 р. за адресою: м. Київ, в л. Північно-Сирець а, 3, приймальня.
Кон рс відб деться 12 люто о 2009 ро о 10.00 в абінеті заст пни а дире тора за адресою: м. Київ, в л.

Північно-Сирець а, 3.
Довід и про мови проведення он рс та перелі необхідних для он рс до ментів можна отримати з 9.00

до 12.00 за адресою: м. Київ, в л. Північно-Сирець а, 3, за телефоном 8-(044) 495-71-79.

№ з/п Хара теристи а
приміщення Адреса приміщення Площа

приміщення
Можлива мета
ви ористання

Стартова ціна,
рн/м2 місяць
(без ПДВ)

1 ЛВК, І поверх
Приміщення вісі 20-23 в л. Північно-Сирець а, 3 90,0 Офісні приміщення 41,68

2 ЛВК, І поверх,
приміщення вісі 24-27 в л. Північно-Сирець а, 3 260,0 Виробниче

приміщення 41,68

3 ЛВК, II поверх,
приміщення вісі 24-26 в л. Північно-Сирець а, 3 221,08 Офісні приміщення 41,68

4 Поб товий орп с 1-й
поверх, приміщення в л. Північно-Сирець а, 3 25,0 С ладсь е

приміщення 33,34

5 Поб товий орп с 2-й
поверх — Приміщення в л. Північно-Сирець а, 3 200,0 Офісні 41,68

6 Техноло ічний
майданчи в л. Північно-Сирець а, 3 1500,0 Стоян а для

автомобілів 16,74

7 АЛК Підвальне
приміщення вісі 1-10 в л. Північно-Сирець а, 3 425,0 С ладсь е

приміщення 33,23

8 АЛК, 1-й поверх
Приміщення вісі 2-3,5 в л. Північно-Сирець а, 3 43,0 Виробниче

приміщення 44,58

9 АЛК IV поверх —
Приміщення вісі 5-7,5 в л. Північно-Сирець а, 3 93,433 Офісні приміщення 66,14

10 АЛК IV поверх —
Приміщення вісі 6,5-7,5 в л. Північно-Сирець а, 3 24,0 Офісні приміщення 66,14

11 АЛК V поверх,
Приміщення вісі 7-8 в л. Північно-Сирець а, 3 13,6 Офісні приміщення 66,14

12 АЛК VI поверх
приміщення вісі 7-8 в л. Північно-Сирець а, 3 22,0 Офісні приміщення 66,14

13 АЛК VII поверх
Приміщення вісі 5,5-6,0 в л. Північно-Сирець а, 3 11,4 Офісні приміщення 66,14

14 АЛК VII поверх
Приміщення вісі 6-7 в л. Північно-Сирець а, 3 24,0 Офісні приміщення 66,14

15 АЛК VII поверх
Приміщення вісі 4-5 в л. Північно-Сирець а, 3 28,0 Офісні приміщення 66,14

16 АЛК VII поверх
Приміщення вісі 6-8 в л. Північно-Сирець а, 3 60,0 Офісні приміщення 66,14

17 АЛК VII поверх
Приміщення вісі 8-8,5 в л. Північно-Сирець а, 3 18,5 Офісні приміщення 66,14

18 АЛК VII поверх
Приміщення вісі 8,5-9 в л. Північно-Сирець а, 3 18,5 Офісні приміщення 66,14

19 АЛК VII поверх
Приміщення вісі 5-6 в л. Північно-Сирець а, 3 30,0 Офісні приміщення 66,14
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Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé êóïèâ êëóá ó Âàäèìà Ðàáèíîâè÷à çà îäíó ãðèâíþ

Днем народження ф тбольно о л б “Арсенал” можна вважати
18 р дня 2001 ро . Ініціатором появи л б став мер Києва Оле сандр
Омельчен о, ідею я о о підтримали деп тати місь ої ради. У стат тно-
м фонді внесо розмірі вісімдесяти відсот ів належав територіальній
ромаді Києва. З др о о ола одинадцято о чемпіонат У раїни ви-
щій лізі “Арсенал” став правонаст пни ом иївсь о о ФК ЦСКА.
Після то о, я 2007 році місто відмовилося від фінанс вання л б ,

майже весь па ет а цій “Арсенал ” (97 %) ви пив відомий бізнесмен
Вадим Рабинович. Особливих спіхів за цей час оманда не дося ла,
за інчивши останній чемпіонат на шостом місці. В нинішній першості
иївсь ий л б посідає лише дванадцяте місце з шістнадцяти часни-
ів. А ось своїми епатажними заявами і діями щодо збільшення іль о-
сті вболівальни ів, пан Рабинович запам’ятається надов о. При ад -
ються, в перш чер , ч т и про придбання знаменито о бразильця Ка-
ф , безплатні зернята і печиво на стадіоні, дис оте и для молоді з пи-
вом “Арсенал” столичном Палаці спорт . Особливо це не допомо -
ло: вели ою поп лярністю “ аноніри” в місті, м’я о аж чи, не орист -
валися, тим паче не маючи постійно о місця проведення поєдин ів. Мрія
пана Рабиновича — б дівництво власної л бної арени — виявилася не-
здійсненною. Не дивно, що він вирішив відмовитися від фінанс вання
“безприт льної оманди”, передавши ер вання “Арсеналом” Леонід
Черновець ом . Зазначимо, що Вадим Рабинович збирається балот -
ватися на посад президента Прем’єр-лі и, я ий не має права б ти
власни ом л б елітно о дивізіон раїнсь о о ф тбол .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

12.01.2008�р.��хвалою�О�р�жно�о

адміністративно�о� с�д��м.� Києва

(надалі� С�д)� б�ло� пор�шено� прова-

дження���справі�за�№9/80�за�позовом

Бориспільсь�ої� ОДПІ� до� ДВКФ

“У�рнафто'азпостач”�(01001,�м.�Київ,

в�л.� Басейна,� 1/2,� �од� ЄДРПОУ

03483861)�про�стя'нення�забор'ова-

ності.

Ухвалою� с�д�� від� 03.11.2008� р.

від�ладено�роз'ляд�справи�№�9/80�на

22.01.2009�р.�на�16.10,�я�е�відб�деть-

ся� в� приміщенні� с�д�� за� адресою:

01025,�м.�Київ,�в�л.�Десятинна,�б.�4/6,

с�ддя�Кротю��О.В.,�зал�с/з�№10.

Ф�ндація�“ЄВРОПЕЙСЬКИЙ�КИЇВ”
(�онта�тний�телефон:�8�(067)�702-41-15)

Повідомляє�про�проведення��ромадсь�о�о�об�оворення�прое�т��місто-

б�дівної� до��ментації� об’є�та� б�дівництва� на� проспе�ті� Перемо�и,� 15-А

� Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

Участь���'ромадсь�ом��об'оворенні�мають�право�брати�особи,�я�і�зазначені�в�статті�30-4�За-

�он��У�раїни�“Про�план�вання�і�заб�дов��територій”.

Замовни��б�дівництва:�ТОВ�“АНІСА”.

Прое�тна�ор�анізація:�ТОВ�“Граф”.

Із�положеннями�прое�т��містоб�дівної�до��ментації,���том��числі�'рафічними�матеріалами,�що

відображають�зміст�зазначеної�до��ментації�з�прое�тними�рішеннями,�можливо�детально�ознайо-

митися,�попередньо�домовившись�про�час�та�місце�по��онта�тном��телефон�:�8(067)702-41-15.

Учасни�и�'ромадсь�о'о�об'оворення�мають�право�обрати�для�себе�один�або�де�іль�а�варіантів

подання�(надіслання)�до�Ф�ндації�“ЄВРОПЕЙСЬКИЙ�КИЇВ”�своїх�письмових�пропозицій�(за�ва-

жень)�щодо�прое�т��містоб�дівної�до��ментації:

� подати�свій�особистий�Реєстраційний�лист�під�час�прийняття�безпосередньої��часті�в�'ро-

мадсь�их�сл�ханнях�з�об'оворення�прое�т��містоб�дівної�до��ментації;

� надіслати�свій�особистий�Реєстраційний�лист�фа�сом:�419-05-81�та�(або)�еле�тронною�по-

штою:�e-mail:�eurokiev@ipnet.kiev.ua;

� надіслати�свій�особистий�Реєстраційний�лист�звичайною�поштою:�04212,�м.�Київ,�в�л.�Бо'а-

тирсь�а,�2,�офіс�54.

Кінцевий�термін�для�подання�(надіслання)�письмових�пропозицій�(за�важень)�вста-

новлений:�до�15�березня�2009�ро��.

Ф�ндація�“ЄВРОПЕЙСЬКИЙ�КИЇВ”�поштою�надсилає�особисті�Реєстраційні�листи��часни�ам

'ромадсь�о'о�об'оворення�прое�т��містоб�дівної�до��ментації.

Громадсь�і�сл�хання�з�об'оворення�прое�т��містоб�дівної�до��ментації�призначені�на�15�бе-

резня�2009�ро���з�10.00�ран���в�а�товом��залі�Дитячої�м�зичної�ш�оли�№�5�ім.�Л.М.�Рев�ць�о-

'о�(03055,�м.�Київ,�в�л.�Борща'івсь�а,�14,�тел.�236-19-10).

Порядо��денний:

1. Обрання�се�ретаріат��'ромадсь�их�сл�хань.

2. Вст�пне�слово�'олов�ючо'о.

3. Ви�ладення� основних� положень� містоб�дівної� до��ментації,� я�а� підля'ає� об'оворенню,� та

проблемних�питань,�що�засл�'ов�ють�на��ва'��'ромадсь�ості.

4. Відповіді�представни�ів�замовни�а�(інвестора)�б�дівництва�та�прое�тної�ор'анізації�на�запи-

тання�представни�ів�'ромадсь�ості.

5. Висловлення�'ромадсь�істю�своєї�д�м�и�про�положення�містоб�дівної�до��ментації,�я�а�підля-

'ає�об'оворенню.

6. Обрання�членів�по'одж�вальної��омісії.

7. Підбиття�підс�м�ів�'ромадсь�их�сл�хань,��інцеве�слово�'олов�ючо'о.

Реєстрація��часни�ів�'ромадсь�их�сл�хань�проводиться�з�10.00�до�11.00.

Всім��часни�ам�при�собі�необхідно�мати�паспорт�'ромадянина�У�раїни.

Уповноваженим�представни�ам�фізичних�осіб,��рім�паспорта�'ромадянина�У�раїни,�додат�о-

во�необхідно�мати�відповідне�дор�чення,�оформлене�з'ідно�з�чинним�за�онодавством�У�раїни.

Уповноваженим�представни�ам�юридичних�осіб,��рім�паспорта�'ромадянина�У�раїни,�додат-

�ово�необхідно�мати�відповідний�лист-дор�чення�юридичної�особи,�оформлене�з'ідно�з�чинним

за�онодавством�У�раїни.

З�26�пo�31�січня�2009�ро���б�д�ть�проводитись�випроб�вання

теплових�мереж�зони�теплово�о�постачання�ЗАТ�“ЕК�“ДАРтепло-

централь”�Дніпровсь�о�о�та�Дарниць�о�о�районів�на�щільність�ме-

тодом�введення�барвни�а�(фл�оресцеїн�).

При�виявленні����ранах�'арячо'о�водопостачання�води�перлам�трово-зелено'о

�ольор��просимо�не�ви�ористов�вати�її�для�при'от�вання�їжі,�прання�тощо�та�не-

'айно�повідомити�про�це�за�телефонами:

Головний�щит��правління�ЗАТ�“ЕК�“ДАРтеплоцентраль”,�цілодобово�291-08-44.

Інформаційно-довід�ова�сл�жба�АК�“Київенер$о”�для�всіх�районів,�цілодобово�0-88.

Диспетчер��сво$о�ЖРЕО,�ЖЕК.

Адміністрація�ЗАТ�“ЕК�“ДАРтеплоцентраль”

Кредитна�спіл�а�“Славяне”
ІПН33444817,�зареєстрована�09.06.2005�ро���Дніпровсь�ою�районною���місті�Києві

адміністрацією,�№�запис��в�Державном��реєстрі�1�067�107�0005�003373

повідомляє�про�проведення�чер�ових�за�альних�зборів�членів

�редитної�спіл�и,�що�відб�д�ться�6�березня�2009�ро���о�13.00

за�адресою:�м. Київ,�в�л.�Братиславсь�а,�52,�офіс�304.

Реєстрація�членів�спіл�и�та�їх�представни�ів�з�12.00�

за�місцем�проведення�зборів.

Порядо��денний:

1. Затвердження� звіт�� спостережної� ради� за� рез�льтатами� діяльності

� 2008 році.

2. Затвердження� звіт�� правління� про� рез�льтати� фінансово-'осподарсь�ої

діяльності���2008�році.

3. Затвердження� звіт�� �редитно'о� �омітет�� за� рез�льтатами� діяльності

� 2008 році.

4. Затвердження� звіт�� ревізійної� �омісії� за� рез�льтатами� діяльності

� 2008 році.

5. Ознайомлення�членів�КС�з�а�диторсь�им�виснов�ом�за�2008�рі�.

6. Затвердження� річно'о� звіт�� про� рез�льтати� діяльності� КС� “Славяне”� за

2008 рі�.

7. Зміна�розмір��обов’яз�ово'о�пайово'о�внес��.

8. Прийняття�рішення�про�порядо��розподіл��доход��та�по�риття�збит�ів.

9. Обрання�та�від�ли�ання�членів�спостережної�ради�та�ревізійної��омісії.

10. Затвердження�положення�про�спостережн��рад�.

11. Затвердження�положення�про�ревізійн���омісію.

12. Затвердження�положення�про��редитний��омітет.

13. Затвердження�положення�про�правління.

14. Визначення�а�дитора�на�2009�рі�.

15. Інше.

Для��часті�в�зборах�необхідно�мати�при�собі:�членам��редитної�спіл�и�—

паспорт,�представни�ам�членів�КС�—�паспорт�та�оформлен��з'ідно�чинно'о

за�онодавства�довіреність.

Телефон�для�довідо�:�599-51-22.

ПОВІДОМЛЕННЯ
6�березня�2009�ро���о�10.00�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Срібно�ільсь�а,�6�д.�2-А,�оф.�81

відб�д�ться�за�альні�збори�а�ціонерів�А�ціонерно�о�товариства�за�рито�о

тип��Інформаційно�о�а�ентства�“Е�спресінформ”,�

�од�за�ЄДРПОУ�14339009.

Порядо��денний:�

1. Надання�з'оди�на�продаж�а�ціонерами�Товариства�належних�їм�а�цій�Товариства.�

2. Затвердження�ново'о�с�лад��Дире�ції�Товариства.

3. Від�ли�ання�та�обрання�Ревізійної��омісії�Товариства.

4. Внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��Товариства.

Реєстрація�а�ціонерів�та�їх�представни�ів�проводитиметься�6�березня�2009�ро���о�9.00.

Печат���Спеціально�о�

Констр��торсь�о-технічно�о�бюро�(СКТБ)

Інстит�т���еофізи�и�

ім.�С. І.�С�бботіна�НАН�У�раїни�

вважати�недійсною.

Дире�ція�“Видавництво�“Мар�а�У�раїни”�У�раїнсь�о-

�о� державно�о� підприємства� поштово�о� зв’яз��

“У�рпошта”�змінила�назв��на�Дире�ція�розроблення�зна�ів

поштової� оплати� У�раїнсь�о'о� державно'о� підприємства

поштово'о�зв’яз���“У�рпошта”�з�05.12.2008�р.

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о�май-

на�У�раїни�по�м.�Києв��повідомляє�про�підс�м-

�и� приватизації� шляхом� ви��п�� об’є�та� �р.� А

�ом�нальної�власності:

- нежилі�приміщення�за'альною�площею�524,2��в.�м,�розташо-

вані�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Бо'атирсь�а,�12,�літ.�А,�прива-

тизовані�юридичною�особою�за�2664012,0�'рн,�в�том��числі�ПДВ

444002,0�'рн.

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о�май-

на�У�раїни�по�м.�Києв��повідомляє�про�в�лю-

чення� об’є�та� до� перелі��� об’є�тів� державної

власності��р�пи�А,�що�підля�ають�приватизації

шляхом�ви��п�:

- нежилі�приміщення�за'альною�площею�222,2��в.�м,�на�першо-

м�� поверсі� житлово'о� б�дин��,� розташовано'о� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Симирен�а,�2/19,�літ.�А.

Святошинсь�ий� районний� с�д� міста� Києва� ви�ли�ає� відповідачів� Швець� Ми�ол�� Ана-

толійовича,�Швець�Оле�сандра�Анатолійовича�в�с�дове�засідання�на�29�січня�2009�ро���на�15.00

по�справі�за�позовом�Швець�Марії�Павлівни�до�Швець�Ми�оли�Анатолійовича,�Швець�Оле�сан-

дра�Анатолійовича.�Засідання�відб�деться�в�приміщенні�Святошинсь�о'о�райс�д��м.�Києва�за

адресою:�м.�Київ,�в�л. Жилянсь�а,�142,�зал�№�4.�С�ддя�Маз�р�І.В.

Головне��правління�житлово�о��осподарства

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС

- на�заміщення�ва�антних�посад�державних�сл�жбовців�VI��ате'орії,�'оловних�та

провідно'о�спеціалістів;�

- а�та�ож�ва�антних�посад�державних�сл�жбовців�V��ате'орії,�начальни�ів�відділів;�

вимо�и:�вища�освіта�відповідно'о�професійно'о�спрям�вання�(ма'істр,�спеціаліст),

стаж�роботи�за�фахом�на�державній�сл�жбі�не�менше�3-х�ро�ів,�'ромадянство�У�-

раїни,�дос�онале�володіння�державною�мовою.

Заяви�приймаються�протя'ом�місяця�з�дня�оп�блі��вання�за�адресою:�01601,

м. Київ-601,�в�л.�Б.�Хмельниць�о'о,�3,�тел.�(044)�278-50-09.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно�до�п�н�т��2�статті�2�За�он��У�раїни�від�18�березня�2004�ро-

���№1625-IV� “Про�порядо��обрання�на�посад��та�звільнення�з�посади

професійно'о�с�дді�Верховною�Радою�У�раїни”�Територіальне��правління

державної�с�дової�адміністрації�в�місті�Києві�повідомляє�про�під'отов��

матеріалів�щодо�обрання�Фіна'єєва�Валерія�Оле�сандровича�на�посади

с�дді�Печерсь�о'о�районно'о�с�д��міста�Києва�безстро�ово.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате'орія�2, серія�А, № 358805

на�ім’я�Гайдамачен�о�Надії�Іванівни�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате'орія�2, серія�А, № 358869

на�ім’я�Назарен�а�Ми�оли�Павловича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате'орія�2, серія�А, № 228122

на�ім’я�Кисіля�Михайла�Федоровича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�особи, я�а�постраждала�внаслідо��чорнобильсь�ої

�атастрофи,��ате'орія�1, серія�А, № 416859,�та�в�лад���№164611

на�ім’я�К�цен�о�Лідії�Гри'орівни�вважати�недійсними.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате'орія�3, серія�А, № 128927

на�ім’я�Філіппова�Ми�оли�Івановича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате'орія�2, серія�А, № 162458

на�ім’я�Ш��ри�В’ячеслава�Петровича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате'орія�2, серія�А, № 364745

на�ім’я�Л�'ово'о�Івана�Михайловича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате'орія�2, серія�А, № 377531

на�ім’я�Бендери�Володимира�Станіславовича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате'орія�2, серія�А, № 354751

на�ім’я�Ярово'о�Тим�ра�Оле'овича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�особи, я�а�постраждала�внаслідо��чорнобильсь�ої

�атастрофи,��ате'орія�1, серія�А, № 129212,�та�в�лад���№�129555

на�ім’я�Слизева�Анатолія�Васильовича�вважати�недійсними.

� Посвідчення� потерпіло'о� від� чорнобильсь�ої� �атастрофи,

�ате'орія� 3, серія� Б, № 563505� на� ім’я� Лот�'и� Оле�сандра

Васильовича�вважати�недійсним.

21�люто'о�2009�ро��

о 12.00�за�адресою:

м. Київ,�в�л.�Метро-

ло'ічна,�2-А,�

відб�д�ться�збори�

засновни�ів�

ТОВ “Ма�азин�“Медо�”.

Дарниць�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�повідомляє,�що�сл�хання�справ�за

позовом�Шияна�Єв'ена�Васильовича�до

Степчен�а� Віталія� Оле�сійовича� про

стя'нення� с�ми� бор'�� відб�деться

27.01.2009� ро��� о� 14.30� в� приміщенні

Дарниць�о'о�районно'о�с�д��м.�Києва

за� адресою:� м.� Київ,� в�л.� Заслонова,

18,��аб.�145.

С�ддя�C.M.�С�хомлінов

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає� Сміян� Наталію� Петрівн�� я�

відповідача�по�цивільній�справі�№�2-657/09

за� позовом� Сміян� Ми�оли� Ми�олайовича

до� Сміян� Наталії� Петрівни,� третя� особа:

Оболонсь�а�районна�в�м.�Києві�державна

адміністрація,�про�визнання�особи�та�ою,

що� втратила� право� �орист�вання� жилим

приміщенням�в�с�дове�засідання,�я�е�відб�-

деться�2�люто'о�2009�ро���о�10.00.

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

2-є,��аб.�22,�с�ддя�Пшон�а�P.M.

В�разі�неяв�и�справа�б�де�роз'лян�та�за

відс�тності�нез’явившихся�осіб.

С�ддя�Р.М.�Пшон�а

Гр.� Мстоян� Валерій� Михайлович,� останнє

відоме�місце�проживання:�м.�Київ,�в�л.�Міш�'и,

9,��в.�95,�вам�необхідно�25.02.2009�ро���о 9.30

з’явитись� до�Дарниць�о�о� районно�о� с�д�

м. Києва�по�в�л.�Севастопольсь�а,�14,��аб.�26,

для��часті�в�с�довом��засіданні�в�я�ості�відповіда-

ча�по�цивільній�справі�за�позовом�Бондар�Андрія

Гнатовича�про�зняття�з�реєстраційно'о�облі��,

для�роз'ляд��справи�по�с�ті.

Наслід�ами�неяв�и�б�де�роз'ляд�справи�без

прис�тності�відповідач�и.

Мстоян�Валерій�Михайлович���випад���неяв-

�и� зобов’язаний� повідомити� с�д� про� причини

неяв�и.

С�ддя�М�зич�о�С.Г.

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

повідомляє�Терещ���Алін��Оле�сіївн�,�я�а�про-

живає� за� адресою:� м.� Київ,� в�л.� Хорольсь�а,

8/4,� �в.� 116,� що� 28� січня� 2009� ро��� о� 14.00

Дніпровсь�им�районним�с�дом�м.�Києва�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в�л.�Сер'ієн�а,�3,��аб.�42,�б�-

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

С��ратовсь�о'о�О.М.,�Терещ���О.М.�до�Тере-

щ���А.О.,�3-я�особа:�КПпоУЖГ�Дніпровсь�о'о

район��м.�Києва,�ВГІРФО�Дніпровсь�о'о�райо-

н�� м.� Києва� про� визнання� особи� та�ою,� що

втратила�право��орист�вання�жилим�приміщен-

ням.

Терещ���Аліна�Оле�сіївна�ви�ли�ається�в�с�-

дове�засідання�в�я�ості�відповідача.

У�випад���неяв�и�в�с�дове�засідання�спра-

ва�б�де�роз'лян�та���її�відс�тність.

С�ддя�A.M.�Стриже�с

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

ви�ли�ає� Гере'а� Дмитра� Петровича� в� я�ості

відповідача� в� с�дове� засідання� по� цивільній

справі�за�позовом�Гере'а�О.Ю.�до�Гере'а�Д.П.

про� розірвання� шлюб�,� що� відб�деться� в

приміщенні�с�д��за�адресою:�03127,�м.�Київ,

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

02.02.2009�р.�о�14.30.

В� разі� вашої� неяв�и� на� в�азане� с�дове

засідання�с�д�роз'лядатиме�справ��без�вашої

�часті.

С�ддя�Іванен�о�Ю.Г.

Голосіївсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає� відповідача� Ход�н

С.І.,�місце�реєстрації�м.�Київ,�в�л.�Горь-

�о'о,�110�,��в.�40�в�с�дове�засідання�на

27.01.2008�р.�на�13.45���справі�за�позо-

вом� Ход�н� Л.В.� до� Ход�н� С.І.� про

розірвання�шлюб�.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�П.�Потєхіна,

14-А,��аб.�24.

С�ддя�В.А.�Неж�ра

Втрачений�диплом,�серія�НВ

№�798496�Київсь�о'о�медично-

'о�інстит�т�,�виданий�26�черв-

ня�1987�ро��,�за�спеціальністю

лі��вальна�справа�на�ім’я�Пет-

р�ніна�Димитрія�Геор'ійовича,

вважати�недійсним.

ДП�СКТБ�ІПБ�АЕС�НАН�У�раїни�

о�олош�є��он��рс�на�передач��в�оренд��приміщень:

Подання�пропозиції�до�08.02.2009�р.�Додат�ова�інформація�за�тел.:�525-51-40.

Мета�ви�ористання Площа�приміщення Стартова�ціна�за�1��в.�м,�з�ПДВ

Виробництво 545,6 47,84

С�лад 616,6 38,28

Офіс 68,9 76,61
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 104
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Віталій ЗАБЛОЦЬКИЙ, народ-
ний деп тат У раїни V с ли ан-
ня:
— Кло ном! Після цієї ролі в ди-

тячом сад , здається, я з неї і не
виходж ! І я професор, і оли б в
народним деп татом. Адже це здат-
ність поставитися з мором до се-
бе та інших. Сьо однішня риза
особливо по аз є, що до життя не
можна ставитися занадто серйозно.
А Дідом Морозом ще не б в — по-
и що не дозрів. Я он и з’являть-
ся — б д (маю дорослих дітей), а
по и що шліф ю цю майстерність!

DJ LIGHT, діджей:
— Я б в мавпоч ою з хвостом!

На фото рафії я тримаю свій хвос-

ти р ах і сидж біля Діда Мо-
роза — весь та ий расивий! Ді-
дом Морозом я ні оли не б в, ді-
дом по и що та ож ні, а Моро-
зом — та , ін оли “морозився”...

Ірина ЦІЛИК, письменниця:
— На Новий рі дитячом са-

доч я б ла “Ірин ою-рябин ою”,
мала червон спідницю з наши-
тою оробиною. У першом ласі
б ла метели ом: до синьо о -
пальни а бать и причепили ри-
ла з артон і намалювали мені
в са. А потім б ла Білосніж ою —
на спідниці мене б ли нашиті 7
паперових номів, і оли я йшла,
здавалося, ніби номи біжать по-
р ч зі мною!

Íà Íîâèé ð³ê 
ÿ áóâ...

Володимир БИСТРЯКОВ, омпозитор:
— Я почав патися взим через нещасливе охан-

ня! І та им чином фа тично вилі вав свій ревматизм.
Пірн в би в ополон заради дітей — не лише своїх,
б дь-я их! До слова, я щойно з пання — ще мо ра
олова! Колись я часто ходив патися взим , а на Во-
дохреще, я пере онаний, особлива вода. Вона певним
чином стр т рована, несе нов інформацію. Про це
ба ато нині оворять, і я вірю в те, що вода є джере-
лом життя, вона лі є. Я правило, я люблю патися
сам, але сьо одні та ий день. Священи и проводили
сл жб , оли ми палися в Дніпрі. Ще рі том вода
видавалася холодною, а цьо о ро — теплою, навіть
не знаю чом , це від вн трішньо о стан залежить!

Ві торія ЛІСНИЧА, заст пни дире тора та член
Вченої ради Національно о інстит т серцево-с -
динної хір р ії ім. М. М. Амосова:
— Заради то о, щоб раїна б ла щасливою! Це пра -

нення є стим лом, аби б ло бла опол ччя людей, для
я их хочеться щастя і хорошої долі! До за артов ван-

ня я д же позитивно ставлюся. Сьо одні ми палися
з Іваном Івановичем Крілем, Оле сандром Оле сійо-
вичем Іванч ом Дніпрі. Все б ло по обряд , свяще-
ни святив вод — це б ло я фізичне, та і д ховне
за арт вання! Здавалося, що Господь зяв під Бож
бла одать раїнців і вони стали добрішими!

Оле ПІНЧУК, х дожни :
— Заради здоров’я! Я прихильни пання взим :

на Водохреще пався мин ло о ро , і цьо о ро та-
ож план ю. Починаючи з 4 рс інстит т , я систем-
но паюся в Дніпрі, зимових озерах на Вино радарі,
Оболоні. І навіть приймаю холодн ванн та холодний
д ш. У ст дентсь і часи частина моїх др зів займали-
ся по системі Іванова, я а передбачає не лише пан-
ня, а й олод вання. Відч вався оле тивістсь ий д х,
але я прихильни індивід ально о підход . Сво о час
з Вино радаря їздив на Оболонь зран , щоб залізти
в ополон . Позавчора ж пався в Женевсь ом озе-
рі, вода я о о прозора, я морі, і холоднюча! Наразі
от юся йти на Дніпро.

Çàðàäè ÷îãî âè ï³ðíóëè á 
â îïîëîíêó?

Êèÿíè ó äèòèíñòâ³
áóëè ñí³æèíêàìè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Ñí³æèíêîþ — 37 %
2. Îëîâ’ÿíèì ñîëäàòèêîì — 17 %
3. ×åðâîíîþ øàïî÷êîþ — 13 %
4. Ñí³ãóðî÷êîþ — 13 %
5. Ä³äîì Ìîðîçîì — 12 %
6. Çàé÷èêîì — 8 %

Óêðà¿íñüêà 
ë³òåðàòóðà íå òîíå
Ïîåòè ³ ïðîçà¿êè ï³ðíàëè â îïîëîíêó
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в столичном Гідро-
пар , о рім офіційно о
свят вання Водохреща за
частю висо опосадовців,
відб лося й альтернативне
відзначення свята. Свою
ополон для пання про-
р бали иївсь і поети і
прозаї и.

Àêö³ÿ “Ïèñüìåííèêè â îïî-
ëîíö³” â³äáóâàºòüñÿ ï’ÿòèé ð³ê
ïîñï³ëü. Öüîãî ðàçó äî éîðäàí-
ñüêî¿ îïîëîíêè â Ã³äðîïàðêó íà-
âïðîòè êîð÷ìè “Î÷åðåòÿíèé ê³ò”
ñêåðîâóâàëè îõî÷èõ â³äîì³ ó ë³-
òåðàòóðíèõ êîëàõ áðàòè Â³òàë³é
òà Äìèòðî Êàïðàíîâè. Âîíè çà-
êëèêàëè ïðèñóòí³õ ñì³ëèâ³øå
ðîçäÿãàòèñÿ ³ çàõîäèòè ó âîäó.
Ïåðøèì çâàæèâñÿ ïèñüìåííèê
Ñåðã³é Ïàíòþê. Âèéøîâøè ç âî-
äè ³ îáòèðàþ÷è ò³ëî ðóøíèêîì,
â³í ç³çíàâñÿ, ùî õîëîäó íå â³ä÷ó-
âàº, íàâïàêè, ò³ëîì ðîçëèâàºòü-
ñÿ òåïëî. Ïàíòþê ºäèíèé â³äìî-
âèâñÿ â³ä êîíüÿêó ï³ñëÿ êóïàííÿ,
çàÿâèâøè, ùî â íüîãî íèí³ áåç-
àëêîãîëüíèé ïåð³îä. Óñ³ ïèñü-
ìåííèêè êóïàëèñÿ ãîëÿêà, òîìó
Â³òàë³é Êàïðàíîâ ïðîñèâ ôîòî-
ãðàôóâàòè “ìîäåëåé” ò³ëüêè ç ¿õ-
íüî¿ çãîäè. Çàíóðèòèñÿ ãîëèì íå
ïîñîðîìèâñÿ ³ ïîåò Äìèòðî Ëà-
çóòê³í, ùî ö³ëêîì çàêîíîì³ðíî,
àäæå ö³º¿ îñåí³ éîãî ðàçîì ³ç Ëå-
ñåì Ïîäåðâ’ÿíñüêèì ³ Þð³ºì
Âèííè÷óêîì ó ðåçóëüòàò³ ãîëîñó-
âàííÿ íà Ëüâ³âñüêîìó ôîðóì³
êíèãîâèäàâö³â áóëî âèçíàíî
ñåêñ-ñèìâîëàìè ñó÷àñíî¿ óêðà¿í-
ñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Ï³ñëÿ êóïàííÿ
ïîåò ç³çíàâñÿ: ùå çðàíêó éîìó áó-
ëî ñòðàøíî äóìàòè, ùî äîâåäåòü-
ñÿ ï³ðíàòè â êðèæàíó âîäó, àäæå
öå éîãî ïåðøèé äîñâ³ä êóïàííÿ
âçèìêó. Ïîøêîäóâàëè ïðèñóòí³
ëèø ïðî òå, ùî ïðåäñòàâíèöü
ñëàáêî¿ ñòàò³, çîêðåìà é ïèñüìåí-
íèöü, êîòð³ ñòàëè ïåðåìîæíèöÿ-

ìè ãîëîñóâàííÿ íà ôîðóì³, â
îïîëîíö³ íå ïîáà÷èëè. Ñåêñ-
ñèìâîë ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òå-
ðàòóðè ²ðåíà Êàðïà, çà ñëîâàìè
îðãàí³çàòîð³â, íèí³ ïåðåáóâàº ó

Ñåðåäí³é Àç³¿, Ìàð³ÿ Ìàò³îñ ³ Ëà-
ðèñà Äåíèñåíêî, ÿê³ óâ³éøëè äî
òð³éêè ë³äåð³â êîíêóðñó, çàïðî-
øåííÿ âçÿòè ó÷àñòü â àêö³¿ ïðî-
³ãíîðóâàëè 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1

2

3 4 5

На Новий рік я був...
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ì³ñöÿìè ìîêðèé ñí³ã. Â³-

òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
0...—2°Ñ, âíî÷³ —3...—5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +5°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +2..+4°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè 0...+2°Ñ, âíî-
÷³ —2...-4°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè 0...+2°Ñ, âíî÷³ —7...—9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèêèé ñí³ã. Â³òåð ï³â-
äåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³
—2...—4°Ñ
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Зан ритися олим в ополон не посоромився і поет Дмитро Лаз т ін, я о о
цьо о ро б ло визнано се с-символом с часної раїнсь ої літерат ри


