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Ïî¿äåìî ïî-íîâîìó
Ó ï³äçåìö³ ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ çðó÷í³ â³ò÷èçíÿí³ ïîòÿãè ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà

Â³äêðèò³ ðîòè òà çàõîïëåí³ âèãóêè — ç
òàêîþ ðåàêö³ºþ çóñòð³÷àëè â÷îðà ïàñàæè-
ðè Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðî ïðè-
áóòòÿ íîâîãî ïî¿çäà. Íà ìàðøðóò éîãî çà-
ïóñòèëè ïðèáëèçíî î äðóã³é ãîäèí³ äíÿ.
Õî÷à â³ò÷èçíÿí³ âàãîíè é âèãîòîâëåí³ íà
ÂÀÒ “Êðþê³âñüêèé âàãîíîáóä³âíèé çà-
âîä”, ïîòÿã ñõîæèé íà ñâî¿õ ÿïîíñüêèõ 
íàäøâèäê³ñíèõ ïîáðàòèì³â. ² íå ëèøå äè-
çàéíîì òà ïðàêòè÷íî ñêëÿíèì êîðïóñîì.

“Öå, ìîæíà ñêàçàòè, ïî¿çä ìàéáóòíüîãî
³ íå ëèøå çîâí³, àëå é ñâîºþ “íà÷èíêîþ”.

Ðîáîòó ïî¿çäà êîíòðîëþº êîìï’þòåðíà
ñèñòåìà. Éîãî îñíàùåíî ñèñòåìàìè êîí-
äèö³þâàííÿ, çâóêî³çîëÿö³¿, â³äåîñïîñòåðå-
æåííÿ”, — ðîçïîâ³â ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿
ïîòÿãà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ. Çà éîãî ñëîâàìè, ðîçðîáêà
ïåðøîãî â³ò÷èçíÿíîãî ïî¿çäà ìåòðî áóëà
ïðîô³íàíñîâàíà ç áþäæåòó Êèºâà.

“Éîãî âèãîòîâëåííÿ îá³éøëîñÿ âäâ³÷³
äåøåâøå, í³æ ïî¿çäè ðîñ³éñüêîãî âèðîá-
íèöòâà, õî÷à ò³ ðîáëÿòü ùå çà òåõíîëîã³-
ÿìè 30-ð³÷íî¿ äàâíèíè”, — äîäàâ ïàí Áàññ.

Çà ñòàðèìè ö³íàìè ïîòÿã îá³éøîâñÿ Êè-
ºâó ó 20,9 ìëí ãðí.

Ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿ “ïî¿çä ìàéáóòíüîãî”
çàïðàöþâàâ ó íîðìàëüíîìó ðåæèì³. Äî
öüîãî éîãî ìàéæå äâà ðîêè òåñòóâàëè ³
âäîñêîíàëþâàëè. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà
ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” Ïåòðà Ì³-
ðîøíèêîâà, ó 2009 ðîö³ ïëàíóþòü ïðèäáà-
òè ùå 100 íîâèõ âàãîí³â ÷åðåç ë³çèíãîâ³
ñõåìè. Öå êð³ì òèõ 40 âàãîí³â, ÿê³ ïëàíó-
þòü ïðèäáàòè çà êîøòè êðåäèòó ªÁÐÐ. Íî-
âèé ñêëàä êóïóâàòèìóòü ÷åðåç òåíäåðè, îä-
íàê â³ò÷èçíÿíèé âèðîáíèê ìàº íàéâèù³
øàíñè íà ïåðåìîãó.

“Ìè ðîçïî÷àëè ñåð³éíå âèðîáíèöòâî ³
ãîòîâ³ íà ð³ê íàäàòè 50 íîâèõ âàãîí³â”, —
ðîçïîâ³â ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êðþê³â-
ñüêèé âàãîíîáóä³âíèé çàâîä” ªâãåí Õâî-
ðîñò. Çà éîãî ñëîâàìè, âàðò³ñòü óêðà¿í-
ñüêèõ ³ ðîñ³éñüêèõ âàãîí³â ïðàêòè÷íî îä-
íàêîâà. Ïðîòå â³ò÷èçíÿí³, îêð³ì îñíàùåí-
íÿ êîíäèö³îíåðàìè òà ³íøèìè “íàâîðîòà-
ìè”, íåçàáàðîì ñòàíóòü ùå é åíåðãîçáåð³-
ãàþ÷èìè. Ïî¿çäè ïëàíóþòü îáëàäíàòè ñèñ-
òåìàìè çì³ííîãî ñòðóìó, ùî äîçâîëèòü
åêîíîìèòè 30 % åëåêòðîåíåðã³¿.

Îäíàê ïàñàæèð³â ï³äçåìêè ö³êàâèòü íå

ñò³ëüêè åíåðãîçáåð³ãàííÿ, ÿê êîìôîðò. Ò³,
õòî âæå âñòèãëè ïðî¿õàòèñÿ ó íîâîìó ïî-
¿çä³, âèñëîâëþþòü çàäîâîëåííÿ. “ßêùî
÷åñíî, òî íàâ³òü íå â³ðèòüñÿ, ùî öå çðîá-
ëåíî â Óêðà¿í³. Òóò íàâ³òü ñòîÿòè çðó÷í³-
øå, ñêð³çü º ïîðó÷í³. ² õî÷à ëþäåé äîñòàò-
íüî, ÿêîñü ïðîñòîð³øå”, — ïîä³ëèëàñÿ âðà-
æåííÿìè ïàñàæèðêà Ëàðèñà Êà÷óð.

Ó êîæíîìó âàãîí³, îêð³ì 36 ³íäèâ³äóàëü-
íèõ êð³ñåë, íà 15 % á³ëüøå, í³æ ó çâè÷àé-
íèõ âàãîíàõ ñòîÿ÷èõ ì³ñöü. Çàãàëîì æå
íîâèé ïî¿çä âì³ùóº íà 200 îñ³á á³ëüøå,
í³æ ñòàð³. Ñèñòåìè êîíäèö³þâàííÿ òà âà-
êóóìí³ ñêëîïàêåòè çàáåçïå÷óþòü ó âàãîíàõ
ñòàëó òåìïåðàòóðó, à òàêîæ ìàêñèìàëüíó
øóìî³çîëÿö³þ. Ïàñàæèðè ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè
ìîæóòü ñïîê³éíî ñï³ëêóâàòèñÿ, íå ï³äâè-
ùóþ÷è ãîëîñó. Íå çàáóëè ðîçðîáíèêè ³
ïðî ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. Ó âà-
ãîí³ º ì³ñöÿ, äå ç äîïîìîãîþ ðåìí³â ìîæ-
íà çàêð³ïèòè ³íâàë³äí³ â³çêè. Íà åêñòðåí³
âèïàäêè íîâèé ïîòÿã îáëàäíàíèé ñó÷àñ-
íîþ ïðîòèïîæåæíîþ ñèñòåìîþ, äëÿ àâà-
ð³éíîãî âèõîäó á³ëÿ äâåðåé ñïðàöüîâóº
ñâîºð³äíèé òðàï. Äâåð³ âàãîí³â òåæ îñó÷àñ-
íåíî ³ â³ä÷èíÿþòüñÿ íàçîâí³, ÿê ó ºâðî-
ïåéñüêèõ àíàëîãàõ
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“Õðåùàòèê”

Перший раїнсь ий потя з’явився вчора столичній підземці. Йо о
зап стили на Сирець о-Печерсь ій лінії. За техноло ічними по азни-
ами ва они значно переверш ють своїх російсь их "побратимів", за-
певняють розробни и. У раїнсь ий потя має с часний дизайн, зр чні
місця для пасажирів, системи ондиціювання та зв оізоляції. Та й
вміщ є на 200 пасажирів більше, ніж старі анало и. За словами пер-
шо о заст пни а олови КМДА Дениса Басса, цьо о ро місто
придбає 100 нових ва онів метро і вели а ймовірність то о,
що більшість із них б д ть вітчизняними.
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Êè¿âñüê³ ïå÷åðè 
áóäóòü çáåðåæåí³

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çî-
áîâ’ÿçàâ ñòâîðèòè êîì³ñ³þ äëÿ îðãàí³çàö³¿ îá-
ñòåæåíü ñòîëè÷íèõ ïå÷åð òà âæèòòÿ ïîòð³á-
íèõ çàõîä³â ùîäî ¿õ çáåðåæåííÿ. Âîíà ïðî-
âîäèòèìå ï³äãîòîâ÷ó ðîáîòó äëÿ ñêëàäàííÿ
ïåðåë³êó ï³äçåìíèõ ñïîðóä (ïå÷åð) ì³ñòà òà
¿õ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ. Äî äîñë³äæåíü çàëó÷à-
òèìóòü åêñïåðò³â ³ ôàõ³âö³â. Çà ðåçóëüòàòàìè
îáñòåæåííÿ êè¿âñüêèõ ïå÷åð ïëàíóþòü ðîç-
ðîáèòè çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïåðøî÷åð-
ãîâèõ çàõèñíèõ ðîá³ò. Íàðàç³ äî ñêëàäó êî-
ì³ñ³¿ âõîäÿòü: çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òà-
ë³é Æóðàâñüêèé òà íà÷àëüíèê ÃÓ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Ðóñëàí Êóõàðåíêî.
Êð³ì òîãî, äî ðîáîòè çàëó÷èëè ïðåäñòàâíè-
ê³â Äåðæñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè, ÂÀÒ “Ñïåö³àë³çîâàíå
óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò”,
Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
çàïîâ³äíèêà, Ìóçåþ ³ñòîð³¿ Êèºâà, ²íñòèòó-
òó àðõåîëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè òà ÃÓ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè

Øêîëÿð³â çàõèñòÿòü 
â³ä ³ãðîìàí³¿

Çàïîá³ãòè ðîçâèòêó çàëåæíîñò³ â³ä àçàðòíèõ
³ãîð òà ³íòåðíåò-çàëåæíîñò³ ñåðåä ñòîëè÷íèõ
ä³òåé ìàº íàì³ð Êè¿âðàäà. Ï³äãîòîâëåíèé
ïðîåêò ð³øåííÿ ïëàíóþòü ïðîãîëîñóâàòè íà
çàñ³äàíí³ ñåñ³¿ ó ÷åòâåð. Äîêóìåíò ïåðåäáà-
÷àº, ùî âëàñíèêè çàêëàä³â ïîâèíí³ íå äîïóñ-
êàòè äî ³ãîð ä³òåé ç âîñüìî¿ ðàíêó äî 14.00
òà ï³ñëÿ 21.00. Ïëàíóþòü òàêîæ æîðñòêî êîí-
òðîëþâàòè, àáè øêîëÿð³ ó êëóáàõ íå ìàëè
çìîãè â³äâ³äóâàòè ñàéòè ïîðíîãðàô³÷íîãî
çì³ñòó àáî òàê³, ùî ïðîïàãóþòü íàñèëüñòâî.
Ïîñò³éí³ ïåðåâ³ðêè òàêîæ êîíòðîëþâàòè-
ìóòü, àáè ó òàêèõ çàêëàäàõ ä³òÿì íå ïðîäà-
âàëè àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà öèãàðîê

Ó öåíòð³ ì³ñòà 
äîáóäóþòü êîëåêòîð

Äî ê³íöÿ 2012 ðîêó ó öåíòð³ ñòîëèö³ ïîáó-
äóþòü ä³ëÿíêó êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà.
Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çã³äíî ç äîêó-
ìåíòîì, ÂÀÒ “Êè¿ââîäîêàíàë” äîðó÷åíî âè-
êîíàòè ïåðøèé åòàï áóä³âíèöòâà äî 31 ãðóä-
íÿ 2012 ðîêó. Ä³ëÿíêà ðîá³ò ïðîëÿæå â³ä
Ìîñòèöüêîãî äî Ãîëîâíîãî ì³ñüêîãî êîëåê-
òîðà ó Ïîä³ëüñüêîìó òà Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîíàõ ì³ñòà. Ó çîí³ áóä³âíèöòâà ÷àñòêîâî
çàä³þòü ïðî¿æäæó ÷àñòèíó. Ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ ðîá³ò áëàãîóñòð³é ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ òà
ïîêðèòòÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè â³äíîâëÿòü. Çâå-
äåííÿ êîëåêòîðà çàïëàíóâàëè â ðàìêàõ âè-
êîíàííÿ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³

Ç’ÿâèòüñÿ âóëèöÿ 
Ìàð³¿ Ïðèéìà÷åíêî

Áóëüâàð Ëèõà÷îâà, ùî ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì³ñòà, õî÷óòü ïåðåéìåíóâàòè íà ÷åñòü
Ìàð³¿ Ïðèéìà÷åíêî. Çà òàêèé ïðîåêò ð³øåí-
íÿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè ïëàíóþòü ïðîãîëîñó-
âàòè ó ÷åòâåð. Äîêóìåíò ï³äãîòóâàëè òà îá-
ãîâîðèëè â ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ 100-ð³÷÷ÿ ç
äíÿ íàðîäæåííÿ õóäîæíèö³ òà ïðîâåäåííÿ ¿¿
Ðîêó â Óêðà¿í³. Íàãàäàºìî, ùî Ìàð³ÿ Ïðèé-
ìà÷åíêî íàðîäèëàñÿ ïåðøîãî ñ³÷íÿ 1909 ðî-
êó ó ñåë³ Áîëîòí³ íà Êè¿âùèí³, äå é ìåøêà-
ëà âñå ñâîº æèòòÿ. Õóäîæíüîìó ðåìåñëó íå
â÷èëàñÿ. Ìàëþâàëà “â³ä ñåðöÿ”, ïðè÷îìó
÷èì ïðèéäåòüñÿ. Íàðàç³ æ ¿¿ ðîáîòè íà ñâ³-
òîâîìó ð³âí³ âèçíàí³ øåäåâðàìè íàðîäíîãî
ïðèì³òèâ³çìó

Êèÿí îáåð³ãàòèìóòü 
â³ä çëî÷èíö³â

Ó çâ’ÿçêó ç ô³íàíñîâîþ êðèçîþ òà çá³ëü-
øåííÿì ê³ëüêîñò³ áåçðîá³òíèõ ïîñèëèòè çà-
õîäè ùîäî ïîë³ïøåííÿ êðèì³íîãåííî¿ ñèòó-
àö³¿ ïëàíóþòü óñ³ â³äïîâ³äí³ ñëóæáè ì³ñòà.
Íà âóëèöÿõ âñòàíîâëþâàòèìóòü äîäàòêîâ³ â³-
äåîêàìåðè, çà ïîòðåáè ïðàâîîõîðîíö³ îõîðî-
íÿòèìóòü ëèñòîíîø, ÿê³ äîïðàâëÿþòü ïåíñ³¿,
ðåãóëÿðíî ïî ì³ñòó ïî÷íóòü çä³éñíþâàòè äî-
äàòêîâ³ ðåéäè ³ îáñòåæåííÿ ï³ä’¿çä³â òà áó-
äèíê³â

— Я а нині сит ація з орендою в ме-
дичних за ладах міста?
— Під час перевір и з’яс валося, що з

приміщень ом нальної власності, розташо-
ваних 189 медичних за ладах, в оренді ни-
ні майже 100 тисяч вадратних метрів пло-
щі. Став и не д же задовільні. Напри лад,
там, де має б ти 30 доларів за один вад-
ратний метр, вони значно менші. А поде -
ди, с ажімо, в полі лініці на в лиці Володи-
мирсь ій, орендарі сплач ють за один вад-
ратний метр лише по 60—80 центів. Зроз -
міло, що й ці незначні ошти дись ід ть.
Але ми хочемо привести по азни и до нор-
мальної рин ової ціни. Щоб сі орендарі
лали до овір оренди, а для них б ло роз-

роблено “єдине ві но”. Наразі ж із 815 од
500 орендарів немає на р ах до ментів.

— С іль и медичні за лади отрим -
ють від оренди своїх приміщень, і
нас іль и зросте ця с ма в майб тньо-
м ?

— Нині с ма надходжень становить май-
же 25 мільйонів ривень, а з одом вона зрос-
те щонайменше до 100 мільйонів ривень.

— Що ви можете с азати стосовно
оплати медичних посл ?
— В У раїні та а плата є понад десять ро-
ів, але всі вдають, що в нас медицина без-
платна. Мин ло о тижня, оли ми ще не за-
провадж вали нових тарифів, але почали ре-
тельніше перевіряти надходження — від
оренди, бла одійних внес ів та платних по-
сл полі ліні ах міста, — з’яс валося, що
лише за один день надходження становлять
470 тисяч ривень. Раніше ці ошти переб -
вали в “тіні” медицини. Та им чином щоро-

бюджет столиці можна поповнювати на
ба атомільйонні с ми, я і працюватим ть на-
самперед на иян.

— Я поліпшиться після цьо о я ість
обсл ов вання, та чи зросте заробіт-
на платня лі арів?

— Зарплати в меди ів же з березня
зрост ть. Пере онана, що поліпшиться і
я ість надання посл , іль ість я их та-
ож збільшиться.

— Чи не стане на переш оді запро-
вадженню та их планів світова е о-
номічна риза?
— Я би не риза, то державні ошти

роз радали б і надалі. А та наразі непо-
аний час, щоб вивести з тіні всі неле-
альні роші. У місті є та і ом нальні під-
приємства, тіньовий приб то я их щомі-
сяця становить 15 мільйонів ривень. Мо-
жете явити?

— Коли в повном форматі запра-
цює нововведення?
— За місяць. З базовими тарифами вже

тепер можна ознайомитися на сайті Го-
ловно о правління охорони здоров’я та
медично о забезпечення.

Ìåäèöèíó âèâåäóòü ³ç ò³í³
Îô³ö³éíî-ïëàòí³ ïîñëóãè çáàãàòÿòü ñòîëè÷íèé áþäæåò 
íà ì³ëüéîíè ãðèâåíü
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора місь ий олова Леонід
Черновець ий взяв часть он-
ференції, на я запросили о-
ловних лі арів та орендарів ме-
дичних за ладів столиці. Йшлося
про робот ал зі в період е о-
номічної ризи. Зо рема, об о-
ворювали питання щодо поряд
виплат за оренд приміщень ме-
дичних за ладів омерційними
стр т рами, про надання плат-
них медичних посл та фінанс -
вання за ладів охорони здо-
ров’я. Розроблені фахівцями ба-
зові тарифи протя ом місяця ви-
вчатим ть та адапт ватим ть
себе всі столичні медичні за ла-
ди. Передбачають, що та им чи-
ном з "тіні" вдасться вивести та
спрям вати до бюджет ба ато-
мільйонні надходження.

ßê ïðàöþâàòè ñòîëè÷íèì çàêëàäàì îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ â óìîâàõ ñâ³òîâî¿ åêîíîì³÷-
íî¿ êðèçè, äå â³äíàéòè äîäàòêîâ³ äæåðåëà
ô³íàíñóâàííÿ,— ïðî öå éøëîñÿ â÷îðà ï³ä
÷àñ êîíôåðåíö³¿ êåð³âíèöòâà ì³ñòà ç ìå-
äèêàìè òà îðåíäàðÿìè. Ç ìåðîì Ëåîí³äîì

×åðíîâåöüêèì îáãîâîðþâàëè òàêîæ ïè-
òàííÿ ô³íàíñóâàííÿ ë³êàðåíü òà íàäàííÿ
íèìè ïëàòíèõ ïîñëóã. ßê ðîçïîâ³ëà “Õðå-
ùàòèêó” íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ Ëþäìèëà Êà÷óðîâà, ìåòà êîíôå-
ðåíö³¿ — âêîòðå äîâåñòè, ùî ìåäè÷íà ãà-
ëóçü ñòîëèö³ ïîâèííà áóëà ïðàöþâàòè çà
ïëàòíèìè ïîñëóãàìè ùå ç 1996 ðîêó.

“Í³÷îãî íîâîãî ìè íàðàç³ íå ïðèäóìà-
ëè, áî º ëèøå âèêîíàâöÿìè ðîçïîðÿäæåí-
íÿ Êàáì³íó ¹¹ 11/38 ³ 989,— çàçíà÷èëà
âîíà.— Òàì ÷³òêî çàçíà÷åíî, ÿê³ ïîñëóãè
º ìåäè÷íèìè, à ÿê³ í³”. Çà ñëîâàìè ïàí³
Êà÷óðîâî¿, êîæåí çàêëàä ìàº ðîçðàõóâàòè
âëàñí³ òàðèôè, çã³äíî ç ïåðåë³êîì ºäèíî¿
áàçè òàðèô³â. Ðîáî÷îþ ãðóïîþ, äî ÿêî¿
ââ³éøëè ãåíåðàëüí³ äèðåêòîðè òåðèòîð³-
àëüíèõ ìåäè÷íèõ îá’ºäíàíü òà ãîëîâí³ ë³-
êàð³, ðîçðîáëåíî ïðåéñêóðàíò íà ìåäè÷í³
ïîñëóãè òà íåìåäè÷í³. “Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ
êîæåí ³ç çàêëàä³â ðîçðîáèòü ñâî¿ òàðèôè
ç âðàõóâàííÿì ðåíòàáåëüíîñò³, ÿêó ìè
çá³ëüøèìî íà òðåòèíó”,— ïîâ³äîìèëà
Ëþäìèëà Êà÷óðîâà.

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñïåö³àëüíîãî ôîíäó
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Àíàòîë³é Ëó-
êàøåâñüêèé ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî,
íà æàëü, õî÷à é ³ñíóº â³äïîâ³äíà ïîñòàíî-
âà Êàáì³íó, é äîñ³ íà äåðæàâíîìó ð³âí³ öå
ïèòàííÿ íå âèð³øåíî. “Òîìó Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ ïðî³í³ö³þâàëî öå ïèòàí-

íÿ, ùîá íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, âðàõîâóþ÷è
Çàêîí “Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ”,
ðîçðîáèòè òèì÷àñîâèé ïîðÿäîê,— ïîÿñ-
íèâ ïàí Ëóêàøåâñüêèé.— Â³ä ó÷îðà âñ³
ñòîëè÷í³ ìåäè÷í³ çàêëàäè îòðèìàëè áàçî-
â³ òàðèôè íà îïëàòó ìåäïîñëóã. ¯õ óñüîãî
ïîíàä 1000”. Çà éîãî ñëîâàìè, êåð³âíèêè
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ìàþòü ïðîòÿãîì ì³ñÿ-
öÿ àäàïòóâàòè ðîçðîáëåí³ òàðèôè äî ñâî-
¿õ óìîâ.

Ïåðåäóñ³ì ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ïëàòíè-
ìè ñòàíóòü óñ³ ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåííÿ,
ðåíòãåíîëîã³÷í³, ô³ç³îòåðàï³ÿ, ôóíêö³î-
íàëüíà ä³àãíîñòèêà, áåçïëàòíèìè — äè-
òÿ÷å ë³êóâàííÿ, òåðàïåâòè÷íå. Íàïðè-
êëàä, ÿêùî ëþäèíà áåç íàïðàâëåííÿ ë³-
êàðÿ õî÷å ïðîéòè îáñòåæåííÿ, ¿é ìàþòü
íàäàòè âñ³ ïîñëóãè, àëå çà â³äïîâ³äíó ñó-
ìó. Îêðåìî éäåòüñÿ ïðî íàäàííÿ ïëàòíèõ
ïîñëóã ³íîãîðîäí³ì òà ³íîçåìíèì ìåø-
êàíöÿì. Ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ íàñåëåííÿ,
ÿêèõ ó ñòîëèö³ ïîíàä 617 òèñÿ÷, îáñëó-
ãîâóâàòèìóòü é íàäàë³ áåçïëàòíî”. Â³í
äîäàâ, ùî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ìîæóòü áóòè
âíåñåí³ çì³íè, äîïîâíåííÿ, çàóâàæåííÿ
äî ðîçðîáëåíèõ áàçîâèõ òàðèô³â. Ó âñ³õ
ïîë³êë³í³êàõ ç’ÿâèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå,
ñê³ëüêè ïëàòèòè, çà ùî ïëàòèòè. Íàäàë³
îòðèìàíà çà íàäàííÿ ïëàòíèõ ìåäè÷íèõ
ïîñëóã ñóìà îäðàçó æ ç’ÿâëÿºòüñÿ ó áàç³
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. Òîáòî êîæ-
íó îòðèìàíó êîï³éêó êîíòðîëþâàòè-
ìóòü

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

²ðåíà Ê²ËÜ×ÈÖÜÊÀ: “Çàðïëàòè â ìåäèê³â
çðîñòóòü ç áåðåçíÿ ”

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ íà òåìó ââåäåííÿ
ó ñòîëèö³ ö³ëüîâîãî çáîðó íà ïðåäìåòè
ðîçêîø³ â³äáóëèñÿ â÷îðà â ìåð³¿ çà ó÷àñ-
òþ ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî. Âçÿòè ó÷àñòü ó äèñêóñ³¿ ç³áðàëîñÿ
ê³ëüêà ñîòåíü êèÿí, à òàêîæ äåïóòàòè Êè-
¿âðàäè, ç³ðêè øîó-á³çíåñó òà ï³äïðèºìö³.
“Ó ñòîëèö³ ïðîæèâàº ÷èìàëî ëþäåé, ñòàò-
êè ÿêèõ ïåðåâèùóþòü ì³ëüéîíè äîëàð³â.
Âîíè ìàþòü ë³òàêè, ãåë³êîïòåðè, äîðîã³
àâòî òà ÿõòè. Òîìó íàðàç³ âîíè ìàòèìóòü
íåïîãàíó íàãîäó äîïîìîãòè ïðîñòèì êè-
ÿíàì, îñîáëèâî ó íàø ñêðóòíèé ÷àñ”,—
âèñëîâèâñÿ ïàí ×åðíîâåöüêèé. Ïîòîìó
ì³ñüêèé ãîëîâà çàïðîïîíóâàâ íàêëàäàòè
çá³ð íà ðå÷³, äîðîæ÷³ çà 100 òèñÿ÷ äîëà-
ð³â. Çàïðîâàäèòè íîðìó, çà éîãî ñëîâàìè,
ïîòð³áíî ëèøå ï³ñëÿ ì³ñöåâîãî ðåôåðåí-
äóìó, ó÷àñòü ó ÿêîìó çìîæóòü âçÿòè âñ³ êè-
ÿíè. “Îñîáèñòî ÿ ³ ìîÿ êîìàíäà, ²ðåíà
Ðåîíîëüä³âíà, ÿêó âè òóò áà÷èòå, Ëþäìè-
ëà Äåíèñþê — ëþäè íåá³äí³ é óæå ñüî-
ãîäí³ ãîòîâ³ ñïëàòèòè ïîäàòêè íà âñ³ íà-
ø³ ñòàòêè”,— çàïåâíèâ ì³ñüêèé ãîëîâà.
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Àíòèêðèçîâà òîðã³âëÿ
Ïðîäóêòè äëÿ êèÿí ïëàíóþòü çäåøåâèòè

Ó Êèºâ³ ìîæå ïîá³ëüøàòè êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Òðè òà-
êèõ, øâèäøå çà âñå, â³äêðèþòü ó
ñôåð³ òîðã³âë³. Ïðî öå â÷îðà
éøëîñÿ íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.
Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Øîâêóí
ïîâ³äîìèâ, ùî òàê³ ïëàíè ïåðåä-
áà÷åíî ðîçïîðÿäæåííÿì ìåðà.
“Ì³ñüêèé ãîëîâà ï³äïèñàâ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïðî äåÿê³ çàõîäè
çìåíøåííÿ âïëèâó êðèçîâèõ
ÿâèù íà çàáåçïå÷åííÿ êèÿí ïðî-
äîâîëü÷èìè òîâàðàìè. Ñåðåä çà-
õîä³â çîêðåìà ïåðåäáà÷àþòü
ñòâîðåííÿ òðüîõ ñïåö³àë³çîâàíèõ
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ”,—
ðîçïîâ³â ïàí Øîâêóí.

Ïåðøå ï³äïðèºìñòâî íàçèâà-
òèìåòüñÿ “Äîìàøí³é ìàãàçèí”.
Ñóòü éîãî ðîáîòè â òîìó, àáè
ñòâîðèòè ìåðåæó ìàãàçèí³â ó âñ³õ
ì³êðîðàéîíàõ ó ìåæàõ ï³øîõ³ä-
íî¿ äîñòóïíîñò³ äî áóäü-ÿêîãî
áóäèíêó. Â³äòàê òàêèé ïðîäî-
âîëü÷èé ìàãàçèí ìàº áóòè íå äà-
ë³, í³æ 300—400 ìåòð³â â³ä êîæ-
íîãî áóäèíêó. Ïðîòå ãîëîâíà

îñîáëèâ³ñòü, ùî òîðãóâàòèìóòü
òàì ïðîäóêòàìè áåçïîñåðåäíüî
â³ä âèðîáíèêà, áåç æîäíèõ ïîñå-
ðåäíèê³â ³ â³äïîâ³äíî¿ íàö³íêè.
²ãîð Øîâêóí êàæå, ùî òàê³ ìà-
ãàçèíè áóäóòü ïàâ³ëüéîíàìè, ÿê³
îáëàøòóþòü íà â³ëüíèõ ìàéäàí-
÷èêàõ. Äîäàòêîâèõ ïðèì³ùåíü
íîâîââåäåííÿ íå ïîòðåáóº. Ïàí
Øîâêóí òàêîæ äîäàâ, ùî äëÿ
îêðåìèõ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é êè-
ÿí ìîæíà áóäå çàêèíóòè “ïðî-
äóêòîâ³” ãðîø³ íà ñîö³àëüíó
êàðòêó êèÿíèíà. Îòæå, ï³ëüãî-
âèêè çìîæóòü êóïóâàòè õàð÷³ ó
ïàâ³ëüéîíàõ “Äîìàøíüîãî ìàãà-
çèíó”, íàâ³òü íå ìàþ÷è ãîò³âêè.

Äðóãà êîìóíàëüíà ñòðóêòóðà
ìàòèìå íàçâó “Êè¿âñüê³ ðèíêè”
³, çðîçóì³ëî, çàéìàòèìåòüñÿ áà-
çàðàìè ì³ñòà. Íà ñüîãîäí³ êîìó-
íàëüíèìè º ëèøå òðè ç 124 ä³-
þ÷èõ ðèíê³â. Öå “Æèòí³é”, “Âî-
ëîäèìèðñüêèé” òà “Áåññàðàá-
ñüêèé”. Ðåøòà — ïðèâàòí³. Ïðî-
òå â ì³ñò³ ä³º ïîíàä ñîòíþ ñòè-
õ³éíèõ, íåñàíêö³îíîâàíèõ ðèí-
ê³â. Ñàìå ¿õ ³ âïîðÿäêîâóâàòèìå
íîâå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî.
Òàì îðãàí³çóþòü öèâ³ë³çîâàí³

òîðãîâåëüí³ ì³ñöÿ, ðîáîòó ñàí³-
òàðíèõ ñëóæá òîùî. Â³äòàê áþ-
äæåò ì³ñòà îòðèìàº äîäàòêîâ³
íàäõîäæåííÿ, à êèÿíè ìàòèìóòü
ãàðàíò³þ, ùî ïðèäáàí³ íà òàêèõ
ðèíêàõ ïðîäóêòè íå øêîäÿòü
çäîðîâ’þ.

Òðåòº êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî “Ïðîäðåñóðñ” ìàº ñòâîðþ-
âàòè ïðîäîâîëü÷³ çàïàñè äëÿ ñòî-
ëèö³. Öå ãàðàíòóâàòèìå íîðìàëü-
íå çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòàìè
äèòñàäê³â, øê³ë, ë³êàðåíü. Âîä-
íî÷àñ ÊÏ “Ïðîäðåñóðñ” çìîæå
“âèêèäàòè” òîâàðè íà ðèíêè,

àáè íå äîïóñêàòè ð³çêèõ ñòðèá-
ê³â ö³í. Öå äîäàòêîâèé âàæ³ëü
ì³ñüê³é âëàä³, ÿêèé äîïîìîæå
âãàìîâóâàòè ñïåêóëÿíò³â.

×ëåíè áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ ï³ä-
òðèìóþòü ³äåþ çàáåçïå÷åííÿ
ìåøêàíö³â ì³ñòà ïðîäóêòàìè,
îäíàê ¿õ, ÿê çàâæäè, çàö³êàâèëè
êîíêðåòí³ öèôðè.

“Î÷åâèäíî, ùî ò³ æ ïðîäî-
âîëü÷³ çàïàñè çàêóïîâóâàòèìóòü
çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â.
Ìè ïîâèíí³ áà÷èòè, ÿê³ ñóìè
ïîòð³áí³, ³ ÿê³ ðåñóðñè ïîòð³áí³
âëàñíå äëÿ ñòâîðåííÿ öèõ ï³ä-

ïðèºìñòâ”,— çàçíà÷èâ ãîëîâà
êîì³ñ³¿ Ðîìàí ßðîøåíêî. ²ãîð
Øîâêóí çàïåâíÿº, ùî íà ñòâî-
ðåííÿ òðüîõ ÊÏ ç áþäæåòó íå
òðåáà äîäàòêîâèõ âèòðàò, à äëÿ
¿õíüîãî ðîçì³ùåííÿ ìîæíà âè-
êîðèñòàòè ïðèì³ùåííÿ íèí³ ä³-
þ÷èõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ.
Â³í òàêîæ çàïåâíÿº, ùî òðè íî-
â³ êîìóíàëüí³ ñòðóêòóðè áóäóòü
ïðèáóòêîâèìè. Îäíàê ô³íàíñè-
ñòè Êè¿âðàäè ÷åêàòèìóòü íà ÷³ò-
ê³ø³ ðîçðàõóíêè. À ïîêè ùî
óõâàëèëè ëèøå ñòâîðåííÿ ÊÏ
“Êè¿âñüê³ ðèíêè”

Àëëà ØËÀÏÀÊ:

“Íå ìîæíà äîïóñòèòè, àáè êðèçîâ³ 
ÿâèùà, ÿê³ ñïîñòåð³ãàºìî â åêîíîì³ö³
Óêðà¿íè, ïîçíà÷èëèñÿ íà êèÿíàõ”
Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó 
â³ðèòü, ùî äåïóòàòàì âäàñòüñÿ çàõèñòèòè æèòåë³â ì³ñòà â³ä êðèçè
Головним завданням місь ої
влади на сьо одні є форм вання
та під отов а бюджет на ниніш-
ній рі . Про те, я і заходи є
пріоритетними цьо оріч для
сфери здоров’я та соціально о
забезпечення, "Хрещати " роз-
повіла олова постійної омісії
Київради з питань охорони здо-
ров’я та соціально о захист Ал-
ла Шлапа .

— Ðîçïî÷àâñÿ 2009 ð³ê, ÿê³ ïåðøî÷åðãî-
â³ çàâäàííÿ ñòàâèòü êîì³ñ³ÿ?

— Ï³äãîòîâêà áþäæåòó — öå äëÿ íàñ íà-
ðàç³ ïð³îðèòåò. ² ãîëîâíå, ùîá íå çìåí-
øèëèñÿ ò³ âèäàòêè ïî çàõèùåíèì ñòàò-
òÿì, ÿê³ ïåðåäáà÷àëè â ìèíóëîìó ðîö³.
Íå ìîæíà í³ â ÿêîìó ðàç³ äîïóñòèòè, ùîá
êðèçîâ³ ÿâèùà, ÿê³ ñïîñòåð³ãàºìî â åêî-
íîì³ö³ Óêðà¿íè, ïîçíà÷èëèñÿ íà êèÿíàõ.
Íà äàíèé ÷àñ çàâäàííÿ — ï³äãîòóâàòèñÿ
äî ªâðî-2012. Öå òå, ùî ñòîñóºòüñÿ ïðî-
ãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Ìè ïîâèíí³ áóäü-ùî ïðîäîâæóâàòè ðå-
êîíñòðóêö³þ òèõ îá’ºêò³â îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ, ÿê³ ïîòðåáóþòü öüîãî äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ ÷åìï³îíàòó. Íó ³ çâè÷àéíî, íàøèì çàâ-
äàííÿì çàëèøàºòüñÿ çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñ-
íèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã ³ âïðîâàäæåííÿ íî-
â³òí³õ òåõíîëîã³é. À ùîäî ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó, òî ìè íàìàãàòèìåìîñÿ çáåðåãòè ò³
ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè, ÿê³ áóëè ðåàë³çîâàí³
â 2008 ðîö³. Öå ³ àäðåñíà ìàòåð³àëüíà ï³ä-
òðèìêà ïåíñ³îíåð³â, ³ ðîçâèòîê òåðèòîð³-
àëüíèõ öåíòð³â òà áóäèíê³â ïðèñòàð³ëèõ.
Çâè÷àéíî, ñåðåä ïð³îðèòåò³â — çáåðåæåí-
íÿ ìóí³öèïàëüíèõ íàäáàâîê ÿê ñîö³àëü-
íèì, òàê ³ ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì, ïðè-
íàéìí³ íà ð³âí³ 2008 ðîêó — öå 20 %.

— Çðîñëè ö³íè íà ìåäèêàìåíòè, ñòîëè÷-
íà âëàäà ìîæå ÿêîñü çì³íèòè öþ ñèòóàö³þ?

— Íà ïðåâåëèêèé æàëü, íà ö³íè ìè í³-
ÿê íå ìîæåìî âïëèâàòè. Àäæå êîíòðîëü
çà íèìè òà ¿õíº âñòàíîâëåííÿ çä³éñíþº
Êàáì³í ³ â³äïîâ³äí³ ï³äðîçä³ëè â Ì³í³ñ-
òåðñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ïðîòå òðåáà
ñêàçàòè, ùî â êîìóíàëüíèõ àïòåêàõ, íà
â³äì³íó â³ä ³íøèõ, ïîâí³ñòþ çáåðåæåíî

ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿, òà é ðîçö³íêè çíà÷íî
íèæ÷³.

— ×è âèêîíóâàòèìåòüñÿ çà óìîâ êðèçè
ì³ñüêà êîìïëåêñíà ïðîãðàìà “Òóðáîòà”?

— Îäíîçíà÷íî ä³ÿòèìå, ³ ìè çðîáèìî
âñå, ùîá í³ â ÿêîìó ðàç³ ¿¿ ô³íàíñóâàííÿ
íå ïåðåãëÿäàëè â á³ê çìåíøåííÿ, à çáå-
ðåãëè íà ð³âí³ 2008 ðîêó.

— ×îãî î÷³êóâàòè ä³òÿì-ñèðîòàì òà 
ñ³ì’ÿì, ùî áåðóòü äèòèíó íà âèõîâàííÿ?

— Ìè íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ðîçãëÿ-
äàòèìåìî ïðîãðàìó ïðî îï³êó ³ óñèíîâ-
ëåííÿ. Òàì áóäå ïåðåäáà÷åíî ô³íàíñîâó
ï³äòðèìêó ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Íàðàç³ âñ³
äåðæàâí³ ïðîãðàìè ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè
ä³òåé-ñèð³ò òà ñ³ìåé, ÿê³ óñèíîâëþþòü ä³-
òåé, ïîâí³ñòþ ïðèïèíåíî. Àëå ÿ äóìàþ,
ùî â Êèºâ³ íàì âäàñòüñÿ çáåðåãòè öþ ïðî-
ãðàìó. Òó ÷àñòèíó íàâàíòàæåííÿ, ÿêó áðàâ
íà ñåáå ì³ñüêèé áþäæåò, ìè ïðîäîâæóâà-
òèìåìî âèêîíóâàòè â 2009 ðîö³

Розмовляла Тетяна КОТИК,
“Хрещати ”

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Три нових ом нальних підприємства мож ть з’явитися
столиці найближчим часом. У сфер тор івлі місь а

влада план є зап стити КП "Домашній ма азин", КП
"Місь і рин и" та КП "Продрес рс". В мовах ризи ці
стр т ри мають дбати про те, аби прод ти харч ван-
ня б ли для иян дост пні я за вартістю, та і за від-
станню до б дин ожно о споживача. На бюджетній
омісії Київради вчора об оворили ці три підприєм-
ства, проте схвалили по и що лише створення КП "Ки-
ївсь і рин и". Щодо двох інших че ають он ретніших
розрах н ів.

Три мережі ом нальних базарчи ів з продаж прод тів за заниженими цінами для иян на період ризи план є
створити Київрада
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Ãàçîâèé ïðîâàë óðÿäó çàãðîæóº
äîáðîáóòó ì³ñòÿí
Íåçàáàðîì êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ êèÿí ìîæóòü çðîñòè âäâ³÷³
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора е сперти енер е-
тично о рин раїни не-
ативно оцінили підписан-
ня онтра тів між "Нафто-
азом" та "Газпромом",
я е відб лося напередо-
дні. За їхніми словами,
раїна, о рім політично о
про раш в " азовій вій-
ні", втратила всі шанси
стати а тивним равцем
на азовом рин Євро-
пи. А запропоноване Ро-
сією нове ціно творення
на аз для раїнсь их
споживачів фа тично мо-
же обвалити національн
е ономі . Весь же е оно-
мічний тя ар, на д м
е спертів, через незроз -
міл поведін ряд ля-
же на ор ани місцево о
самовряд вання, я е б де
зм шене пере ладати ви-
со і ціни на аз на пере-
січних споживачів.

Çà ñëîâàìè á³ëüøîñò³ åêñïåðò³â
åíåðãåòè÷íîãî ðèíêó êðà¿íè, ï³ä-
ïèñàííÿ íîâèõ ãàçîâèõ êîí-
òðàêò³â ì³æ ÍÀÊ “Íàôòîãàç” òà
ÂÀÒ “Ãàçïðîì”, ùî â³äáóëîñÿ
ìèíóëîãî ïîíåä³ëêà â Ìîñêâ³, íå
ìàº æîäíèõ ïîçèòèâíèõ ïîçèö³é.
ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïðå-
çèäåíò Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî
åíåðãåòè÷íîãî êëóáó Îëåêñàíäð
Òîä³é÷óê, íîâ³ óêëàäåí³ êîíòðàê-
òè òà íîâà ö³íà ãàçó äëÿ Óêðà¿íè
($450/1 òèñ. êóá. ì) ïîñèëÿòü íà-
ñë³äêè ô³íàíñîâî¿ êðèçè, ÿê³ íà-
ðàç³ ïåðåæèâàº Óêðà¿íà, òà çà-

øêîäèòü ÿê ïåðåñ³÷íèì ãðîìàäÿ-
íàì, òàê ³ êîìïàí³ÿì, çàëåæíèì
â³ä ãàçó. “Áåçïåðå÷íî, íîâà ö³íà
íå îìèíå ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí òà
ïðîìèñëîâ³ êîìïàí³¿, ùî çà óìîâ
êðèçè óñêëàäíèòü ¿õ ïëàòîñïðî-
ìîæí³ñòü òà çàâäàñòü çíà÷íî¿
øêîäè. Óêðà¿íà òàêèì ÷èíîì ñòà-
ëà çàðó÷íèöåþ âëàñíî¿ íåäàëåêî-
ãëÿäíîñò³ — äåøåâà ö³íà íà ãàç
â³äêëàëà â á³ê åíåðãîçáåð³ãàþ÷³
òåõíîëîã³¿, çàîùàäæåííÿ êîøò³â
íà ðàö³îíàëüíîìó âèêîðèñòàíí³
åíåðãîðåñóðñ³â”,— íàãîëîñèâ ïàí
Òîä³é÷óê. ×åðåç öå ãàçîâà êðèçà

òà ï³äíÿòòÿ ö³íè íà ãàç ìîæå çà-
ãîñòðèòè åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ òà
ùå á³ëüøå ïîñèëèòè ñïàä ìàêðî-
åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, çîêðå-
ìà â òèõ ãàëóçÿõ, ÿê³ íàéá³ëüøå
÷óòëèâ³ äî ö³íè íà ãàç: ìåòàëóð-
ã³ÿ, õ³ì³÷íà ïðîìèñëîâ³ñòü, æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî.

Öå òàêîæ âèçíàº ³ ñòàðøèé
åêîíîì³ñò ì³æíàðîäíîãî öåíòðó
ïåðñïåêòèâíèõ äîñë³äæåíü ²ëü-
äàð Ãàç³çóë³í, ÿêèé çàçíà÷èâ
“Õðåùàòèêó”, ùî ïðèâ’ÿçêà äî
äåøåâîãî ãàçó ïðèçâåäå äî óäàðó
ïî íèçö³ íàéá³ëüøèõ ³ ñòðàòåã³÷-

íèõ êîìïàí³é êðà¿íè. “Ï³äâè-
ùåííÿ ö³íè íà ãàç ó ïåðøó ÷åð-
ãó âäàðèòü ïî ïðîìèñëîâèì ï³ä-
ïðèºìñòâàì, íå îìèíå çðîñòàí-
íÿ âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïëàòå-
æ³â ó çâ’ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì ö³íè
íà ãàç ³ äëÿ íàñåëåííÿ”, — ï³ä-
êðåñëèâ â³í. Îäíàê, íà äóìêó
åêñïåðòà, âíàñë³äîê ïåðåõîäó äî
ïðîçîðèõ ôîðìóë ôîðìóâàííÿ
ö³í íà ãàç (â òîìó ÷èñë³ ¿¿ ïðè-
â’ÿçêà äî ö³í íà íàôòó. — “Õðå-
ùàòèê”) ö³íà ìîæå áóòè é ìåí-
øîþ çà $450/1 òèñ. êóá. ì.

Îäíàê åêñïåðò óïóñòèâ òîé ìî-

ìåíò, ùî íàðàç³ ñêà÷îê ö³íè â³ä-
áóâàºòüñÿ ð³çêî, ùî òàêîæ ïîã³ð-
øóº æèòòÿ ïåðåñ³÷íèì ãðîìàäÿ-
íàì, é åêîíîì³÷íà êðèçà â êðà-
¿í³: óðÿä íàâðÿä ÷è çìîæå êîì-
ïåíñóâàòè âèñîê³ ö³íè íà ãàç äëÿ
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ç äåðæáþäæå-
òó. Â íèí³øíüîìó ðîö³ òàê³ ñòàò-
ò³ íå ïåðåäáà÷åí³ â êîøòîðèñ³
êðà¿íè. À íàñòóïíîãî ðîêó ÷åðåç
êðèçó â åêîíîì³ö³ òà ðåöåñ³þ
êîøòè íà êîìïåíñàö³þ íàâðÿä
÷è çíàéäóòüñÿ. Òàêèì ÷èíîì ö³-
íà $450/1 òèñ. êóá. ì ãàçó ìîæå
ïðèçâåñòè äî çðîñòàííÿ òàðèô³â
íà ïîñëóãè ÆÊÃ âäâ³÷³. ßêùî íà-
ðàç³ ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íà ñòîëè÷-
íà ðîäèíà ñïëà÷óº ïðèáëèçíî
100 ãðí çà ïîáóòîâèé ãàç òà ãà-
ðÿ÷ó âîäó, ìîæëèâî, ùî âæå ç 
1 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó êèÿíè ïëàòè-
òèìóòü óæå ìàéæå 200 ãðí.

Êð³ì åêîíîì³÷íèõ âòðàò Óêðà-
¿íè â çâ’ÿçêó ç íîâîþ ö³íîþ, êå-
ð³âíèêè êðà¿íè íå çìîãëè äîìî-
âèòèñÿ ç Ðîñ³ºþ ïðî âçàºìîâè-
ã³äíèé ðîçïîä³ë îïòîâîãî ãàçîâî-
ãî ðèíêó ªâðîïè. Òàê, íà äóìêó
ïðåçèäåíòà Öåíòðó ñîö³àëüíèõ
äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ” Àíäð³ÿ ªð-
ìîëàºâà, Óêðà¿íà “âòðàòèëà øàíñ
³ ïðàâî âåñòè ïåðåãîâîðè ç Ðî-
ñ³ºþ ÿê ñòðàòåã³÷íèé ïàðòíåð”.
Â³í ââàæàº, ùî ðåàëüí³ íàñë³äêè
íèí³øí³õ óãîä “³ öèõ ö³í ìè ìà-
òèìåìî ó äðóãîìó-òðåòüîìó êâàð-
òàë³” öüîãî ðîêó. Ïàí ªðìîëàºâ
ââàæàº, ùî çá³ëüøåííÿ ö³íè íà
ãàç — â³ä÷óòíèé óäàð ïî âñ³õ âè-
ðîáíèêàõ òà “í³æ ó ñïèíó, çîê-
ðåìà, ì³ñöåâ³é âëàä³, ÿêà ïåðåé-
äå íà íîâ³ òàðèôí³ ðîçðàõóíêè ³
áóäå çìóøåíà âèìèâàòè îñòàíí³
êîøòè, ÿê³ ùå íàãðîìàäæóâàëè-
ñÿ â ì³ñöåâèõ áþäæåòàõ”. Åêñ-
ïåðò çàçíà÷èâ, ùî íå ìîæíà íà-
â³òü ³ ãîâîðèòè ïðî ïåðåìîãó
óêðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè íà ïåðåãî-
âîðàõ, ïîïðè îô³ö³éí³ çàÿâè óðÿ-
äîâö³â òà îêðåìèõ åêîíîì³ñò³â

Çà äàíèìè Äåðæàâíîãî êîì³òåòó
ñòàòèñòèêè, ð³ñò ðåàëüíîãî ÂÂÏ äî
ïîêàçíèê³â 2007-ãî ñòàíîâèâ ëèøå
2,1 %. Ó òîé ÷àñ, ÿê ðîêîì ðàí³øå
ð³ñò ÂÂÏ ñòàíîâèâ 7,6 %. Íà ïî-
÷àòêó 2008 ðîêó óðÿä ñïðîãíîçóâàâ
ð³ñò âíóòð³øíüîãî âàëîâîãî ïðî-
äóêòó íà ð³âí³ 6,8 %. Ó íèí³øíüî-
ìó æ ðîö³ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â î÷³-
êóº óïîâ³ëüíåííÿ çðîñòàííÿ óêðà-
¿íñüêî¿ åêîíîì³êè äî 0,4 %.

Ðåàëüíèé âíóòð³øí³é âàëîâèé
ïðîäóêò Óêðà¿íè äî ê³íöÿ 1999

ðîêó îïóñòèâñÿ äî ð³âíÿ 40,8 %
ïîêàçíèêà 1990 ðîêó (òîä³ ùå
Óêðà¿íñüêà ÐÑÐ âõîäèëà äî òîï-
10 íàéïîòóæí³øèõ ³íäóñòð³àëüíèõ
êðà¿í ñâ³òó. — “Õðåùàòèê”). Â íà-
ñòóïí³ ðîêè åêîíîì³êà êðà¿íè
ðîñëà ç ñåðåäí³ì òåìïîì — 7,5 %
íà ð³ê (íàéêðàùèì áóâ 2004-é ³ç
ïîêàçíèêîì 12,1 %, à íàéã³ð-
øèì — 2005 ç ïîêàçíèêîì ëèøå
2,7 %.— “Õðåùàòèê”).

Íàéá³ëüøå æ ð³÷íå ïðîñ³äàííÿ
ÂÂÏ â³äáóëîñÿ â ëèñòîïàä³ ìèíó-

ëîãî ðîêó, êîëè ñïàä åêîíîì³êè
ñòàíîâèâ ìàéæå 15 % ïî â³äíî-
øåííþ äî ëèñòîïàäà 2007 ðîêó.
Öå ïðèçâåëî äî óïîâ³ëüíåííÿ
ðîñòó ÂÂÏ çà ï³äñóìêàìè 11 ì³-
ñÿö³â äî 3,6 % ç 5,8 % çà ï³äñóì-
êàìè ñ³÷íÿ-æîâòíÿ 2008 ðîêó.

Ïðîðàõóíêè óðÿäó òà íàñë³äêè
ñâ³òîâî¿ êðèçè âäàðèëè ïî óêðà-
¿íñüêîìó âèðîáíèöòâó. Îñòàííº
çàô³êñóâàëî áåçïðåöåäåíòíèé çà
12 ðîê³â ñïàä — íà 3,1 %. Íàé-
ã³ðøèìè äëÿ â³ò÷èçíÿíèõ âèðîá-
íèê³â âèäàëèñÿ îñòàíí³ äâà ì³ñÿ-
ö³ ðîêó, êîëè ñïàäè âèðîáíèöòâà
ïåðåâèùèëè 25 %.

Îòæå, çà ñëîâàìè åêñïåðò³â,
Óêðà¿íà óâ³éøëà â íàéàêòèâí³øó
ôàçó åêîíîì³÷íî¿ ðåöåñ³¿ çà âñ³
÷àñè ¿¿ íåçàëåæíîñò³. ßê ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó” àíàë³òèê êîí-
ñàëòèíãîâî¿ êîìïàí³¿ “Óêðà¿íñüêà
³íâåñòèö³éíà ãðóïà” Ñåðã³é Âëà-
ñåíêî, ïðîñ³äàííÿ åêîíîì³êè òà-
êîæ áóëî ñïðè÷èíåíå ³ ïîñò³éíèì
ïîë³òè÷íèì ïðîòèñòîÿííÿì òà ðó-
äèìåíòàðíèì ïîñòðàäÿíñüêèì
åêîíîì³÷íèì óêëàäîì â êðà¿í³.

“Åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ çà ðîêè
íåçàëåæíîñò³ â³äáóâàëîñÿ â îñíîâ-
íîìó çà ðàõóíîê ñèðîâèííî-åêñ-
ïîðòíèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³
(ìåòàëóðã³ÿ, õ³ìïðîì), ó òîé ÷àñ,
ÿê ³íø³ ãàëóç³ åêîíîì³êè çàíåïà-
äàëè, àáî ïåðåõîäèëè â ðóêè ìî-
íîïîë³ñò³â. Òàêèì ÷èíîì, ïåðå-
õ³ä â³ä ïëàíîâî¿ ðàäÿíñüêî¿ åêî-
íîì³êè äî êîíêóðåíòíîãî ðèíêó
çàçíàâ â Óêðà¿í³ ö³ëêîâèòî¿ ïî-
ðàçêè”,— ñêàçàâ ïàí Âëàñåíêî.
Íà éîãî äóìêó, ïðîâèíà â öüîìó
ëåæèòü íà âñ³õ ïîë³òè÷íèõ ñèëàõ,
ÿê³ çíàõîäèëèñÿ ó âëàä³ ç 1991 ðî-
êó òà î÷îëþâàëè êëþ÷îâ³ ïîñòè â
îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè. “Çàì³ñòü
òîãî, ùîá ðîçáóäîâóâàòè çàñàäè
íîâèõ åêîíîì³÷íèõ ðèíêîâèõ ðå-
àë³é, ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâ³ ãðó-
ïè ïîñèëè áîðîòüáó ì³æ ñîáîþ çà
ñôåðè âïëèâ³â ó íàéðåíòàáåëüí³-
øèõ ãàëóçÿõ åêîíîì³êè, â òîé ÷àñ
ÿê ³íø³ ïîñòðàäÿíñüê³ êðà¿íè
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè äóæå øâèäêî ïå-
ðåîð³ºíòóâàëèñÿ íà íîâèé ëàä ³
íàðàç³ ç ìåíøèìè ðåñóðñàìè òà
ìîæëèâîñòÿìè âèïåðåäæàþòü

Óêðà¿íó çà âñ³ìà ïîêàçíèêàìè”,
— îáóðþºòüñÿ åêñïåðò.

Íà äóìêó æ àíàë³òèê³â Öåíòðó
³ìåí³ Ðàçóìêîâà, ïîïðè ïîçèòèâ-
í³ ìàêðîåêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè â
Äåðæáþäæåò³-2009 (çîêðåìà ð³ñò
ÂÂÏ íà ð³âí³ 0,4 %. — “Õðåùà-
òèê”), ðåàëüíå ïðîñ³äàííÿ åêîíî-
ì³êè ñÿãíå â³ä 3 äî 5 %. ² òàêèì
÷èíîì íà ê³íåöü 2009 ðîêó ÂÂÏ
ìîæå ñòàíîâèòè ì³íóñ 4 %. Öå â
ñâîþ ÷åðãó íåãàòèâíî ïîçíà÷èòü-
ñÿ íà ñîö³àëüíèõ çîáîâ’ÿçàííÿõ
äåðæàâè (âèïëàòè ïåíñ³é, ñòèïåí-
ä³é, äîòàö³é òà ³í. — “Õðåùàòèê”).
À çà ïåâíèõ óìîâ åêñïåðòè ïðè-
ïóñêàþòü òàêîæ ³ ïîâòîðåííÿ “àð-
ãåíòèíñüêîãî” ñöåíàð³þ ³ â Óêðà-
¿í³. À çàêëàäàííÿ “õîðîøèõ” ìàê-
ðîåêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â â
äåðæáþäæåò³ ç ïîë³òè÷íèõ ì³ðêó-
âàíü (â íèí³øíüîìó ðîö³ â³äáó-
äóòüñÿ âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè. — “Õðåùàòèê”) ëèøå çàøêî-
äèòü îá’ºêòèâí³é îö³íö³ åêîíî-
ì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ äëÿ îïåðà-
òèâíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ âñ³õ ïðîáëåì
ãàëóçåé åêîíîì³êè

Êàáì³í ï³øîâ íà ñâ³äîì³ 
ìàêðîåêîíîì³÷í³ ïîìèëêè
Ðåàëüíèé ñïàä ÂÂÏ ó 2009 ðîö³ ñòàíîâèòèìå 5 â³äñîòê³â
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

За підс м ами мин ло о ро , ріст вн трішньо о
валово о прод т по відношенню до 2007 ро стано-
вив лише 2,1 %. У той час, я ряд план вав ріст ВВП
2008 році на рівні 6,8 %. Пра н чи поліпшити основ-

ні ма ропо азни и в Держбюджеті в 2009 році, ряд
спро ноз вав ріст ВВП на рівні 0,4 %. Утім, е сперти
мають інш д м : відб деться спад ВВП до мін с
4 %. За їхніми про нозами, сподіватися на вихід
із ризи в нинішньом році не слід.

Через провал ряд в азових перемовинах із Росією на споживачів невдовзі очі ватиме вдвічі дорожчий аз
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Ç ïî÷àòêó ðîêó ³íäåêñ ÏÔÒÑ óæå
âïàâ íà ï’ÿòü â³äñîòê³â
Ïðî ðåàëüíó äîõ³äí³ñòü ãîâîðèòè çàðàíî
²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Інде с ПФТС станом на
19 січня поточно о ро
становив 288,95 п н та.
Тор и на рин відб ва-
лися із восьмо о січня,
але їхня динамі а зали-
шала бажати ращо о.
Стартовим значенням о-
ловно о фондово о інде -
с в раїні б в по азни
301,91 п н та. Наразі це
найвище значення ПФТС
протя ом період , що
аналіз ється.

Невтішна статисти а
падіння

Íàéá³ëüøå çíèæåííÿ ³íäåêñó
ïðèïàëî íà 9 ñ³÷íÿ, òîä³ áóëî
âòðà÷åíî 8,12 ïóíêòà àáî 
2,69 %, ñàì ³íäåêñ çàêð³ïèâñÿ
íà ð³âí³ 295,17 ïóíêòà. Â ïîíå-
ä³ëîê, 12 ñ³÷íÿ, ³íäåêñ çð³ñ íà
0,47 %, àáî íà 1,38 ïóíêòà, ³ ñòà-
íîâèâ 295,17 ïóíêòà. Äî ï’ÿò-
íèö³, 16 ñ³÷íÿ, äèíàì³êà ÏÔÒÑ
áóëà ñïàäíîþ. Ó ïîíåä³ëîê
ÏÔÒÑ çá³ëüøèâñÿ íà 0,31 ïóíê-
òà, àáî íà 0,11 %, ïîð³âíÿíî ç
ð³âíåì ï’ÿòíèö³. Òàêèì ÷èíîì,
³íäåêñ ñòàíîâèâ 288,95 ïóíêòà.

Çàãàëîì çà ïåð³îä ç 8 ïî 19
ñ³÷íÿ ³íäåêñ çìåíøèâñÿ íà 12,96
ïóíêòà, ïðàêòè÷íî íà 5 %. Éî-
ãî ñåðåäíº çíà÷åííÿ ñòàíîâèëî
293,12875 ïóíêòà. Ì³í³ìàëüíå
çíà÷åííÿ ÏÔÒÑ çàô³êñîâàíî 16
ñ³÷íÿ — 288,64 ïóíêòà.

Ñïåö³àë³ñòè êîìïàí³¿ Dragon
Capital çàçíà÷àþòü, ùî ñüîãîäí³
³íäåêñ ÏÔÒÑ òà óâåñü ôîíäî-
âèé ðèíîê êðà¿íè ïåðåæèâàº
íàéá³ëüø³ òåìïè ïàä³ííÿ çà âñþ

³ñòîð³þ ñâîãî ñòàíîâëåííÿ òà
ðîçâèòêó. Òàê, çà ìèíóëèé ð³ê
îáñÿãè ðèíêó â äîëàðîâîìó åê-

â³âàëåíò³ çìåíøèëèñÿ íà 85 %.
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ ìîæíà âçÿòè
ëèøå ñêëàäíèé 2001 ð³ê, êîëè

âòðàòè ñÿãàëè ìàéæå 65 %. Âîä-
íî÷àñ, çà îïòèì³ñòè÷íèì ïðîã-
íîçîì äèðåêòîðà ÂÀÒ “Ê²ÍÒÎ,
Ëòä” Îëåãà Ï³êàðñüêîãî, çðîñ-
òàííÿ ÏÔÒÑ äî ð³âíÿ 300—400
ïóíêò³â âàðòî î÷³êóâàòè ëèøå â
äðóã³é ïîëîâèí³ 2009 ðîêó.

Зам нене оло
Ãîëîâíèìè ÷èííèêàìè òàêî-

ãî çíà÷íîãî çìåíøåííÿ ³íäåêñó
ÏÔÒÑ ñüîãîäí³ íàçèâàþòü ïî-
ã³ðøåííÿ çàãàëüíî¿ ìàêðîåêîíî-
ì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³, ðåêàï³-
òàë³çàö³þ äåÿêèõ çàõ³äíèõ áàí-
ê³â, ïàä³ííÿ ö³í íà ïðîäóêö³þ
óêðà¿íñüêî¿ ìåòàëóðã³¿. Òàêîæ
åêñïåðòè çàçíà÷àþòü, ùî îñî-
áëèâ³ñòþ â³ò÷èçíÿíîãî ôîíäî-
âîãî ðèíêó º ïðèñóòí³ñòü áàí-
ê³â, âîíè æ íèí³ òåæ ïåðåæèâà-
þòü íå íàéêðàù³ ÷àñè.

“Ñüîãîäí³ âàæêî ïîæâàâèòè
ðèíîê, äîêè íà íüîãî íå ïîâåð-
íóòüñÿ íåðåçèäåíòè, õî÷à á ÿêî-
þñü ì³ðîþ ÿê ïîêóïö³. À ïîêè
ùî ³íîçåìö³ ïðîäàþòü, óêðà¿íö³
êóïóþòü — òåíäåíö³ÿ îñòàíí³õ
ðîê³â. Òàêà ñèòóàö³ÿ ìîæå çáå-
ð³ãàòèñÿ íà ôîíäîâîìó ðèíêó
ëèøå äåÿêèé ÷àñ. Çðåøòîþ çà-
ê³í÷óþòüñÿ àáî ó íàñ àêö³¿, àáî
â íèõ ãðîø³”,— çàçíà÷èâ ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð ³íâåñòèö³éíî¿
êîìïàí³¿ Dragon Capital Äìèòðî
Òàðàáàê³í.

Інфрастр т рні
перспе тиви

Àíàë³òèêè ôîíäîâîãî ðèíêó
Óêðà¿íè çàçíà÷àþòü, ùî ñüîãî-
äí³ ð³çêî ñêîðî÷óºòüñÿ ê³ëüê³ñòü
ãðàâö³â íà ðèíêó. Ç íüîãî âæå
ï³øëè á³ëüøå ÿê ïîëîâèíà ³í-
âåñòèö³éíèõ ôîíä³â. Óìîâè ðî-
áîòè âèÿâèëèñÿ ñêëàäíèìè, îñ-

ê³ëüêè äëÿ íèõ çàêîíîäàâ÷î çà-
áîðîíåíî ñïåêóëÿö³þ òà ³íø³ ð³-
øåííÿ, ùî ìîæóòü äîçâîëèòè
ñîá³ áðîêåðñüê³ êîìïàí³¿ ç îãëÿ-
äó íà êðèçó. “Õî÷à, ç ³íøîãî áî-
êó, öå â³äêðèâàº á³ëüø³ ìîæëè-
âîñò³ êîìïàí³ÿì, ÿêèì òàêè
âäàñòüñÿ âòðèìàòèñÿ íà ðèíêó,
òà òèì, êîòð³ ðèçèêíóòü óâ³éòè
íà íüîãî”,— êîìåíòóþòü ñèòó-
àö³þ äëÿ “Õðåùàòèêà” ó ô³íàí-
ñîâî-³íâåñòèö³éí³é ãðóï³ “Àâðî-
ðà Êàï³òàë”.

Çà ñëîâàìè Äìèòðà Òàðàáàê³-
íà, ñêîð³øå çà âñå äîâåäåòüñÿ
â³äêëàñòè äî 2010 ðîêó ïðîåêò
ðîçâèòêó çàïóñêó íà ôîíäîâèé
ðèíîê ïåíñ³éíèõ ôîíä³â ÿê ïîâ-
íîö³ííèõ ãðàâö³â. Òàê³ çàõîäè â³ä
ñàìîãî ïî÷àòêó çàïëàíóâàëè íà
ëèïåíü 2009-ãî. Åêñïåðò êàæå,
ùî öüîãîð³÷ áóäå çàïóùåíî ðè-
íîê çàÿâîê, àëå íàâðÿä ÷è öüî-
ãî âèñòà÷èòü, ùîá äîñòàòíüîþ
ì³ðîþ ïîæâàâèòè âåñü ðèíîê.

Криза дохідності
Ñüîãîäí³, çà ïðîãíîçàìè ãðàâ-

ö³â ðèíêó, ìàêñèìàëüíèé ïîêàç-
íèê äîõ³äíîñò³ íà ôîíäîâîìó
ðèíêó, íà ÿêèé ìîæíà ðîçðàõî-
âóâàòè ïðîòÿãîì 2009 ðîêó, ñòà-
íîâèòü 10—15 %. ßêùî ãîâîðè-
òè ïðî àêö³¿ êîìïàí³é ìåòàëóð-
ã³éíîãî ñåêòîðó, â ðàç³ õî÷à á íå-
âåëèêèõ îçíàê òîãî, ùî êîìïàí³¿
âèõîäÿòü íà ö³íó, íà êîòð³é ìîæ-
íà çàðîáëÿòè ãðîø³, º øàíñè ìà-
òè ïðèâàáëèâèé ³íâåñòèö³éíèé
ïîðòôåëü. Ïåâíó ïåðñïåêòèâó ìà-
þòü òàêîæ âêëàäåííÿ â îáë³ãàö³¿,
àëå öå òåæ âæå çîâñ³ì ³íø³ ïîêàç-
íèêè ïîð³âíÿíî ç ìîæëèâîñòÿìè
ïîïåðåäí³õ ïåð³îä³â. Ðåàëüíó äî-
õ³äí³ñòü ³íâåñòèö³éí³ ôîíäè çìî-
æóòü ïðîïîíóâàòè äåñü ÷åðåç ï³â-
ðîêó, à íèí³ öå ñïðàâä³ äóæå
ñêëàäíî

Ì³æáàíê³âñüêèé ðèíîê â óìîâàõ
äåô³öèòó ãðèâí³
Äîëàð ïîäåøåâøàâ íà 5 â³äñîòê³â

Долар на міжбан
падає

4 ñ³÷íÿ ö³íà êóï³âë³ äîëàðà ñòà-
íîâèëà 791 ãðí/$100. Íàñòóïíî-
ãî äíÿ ñîòíÿ çåëåíèõ êîøòóâàëà
äåøåâøå íà 31 ãðèâíþ àáî íà
3,92 %. Íàñòóïí³ äâà ðîáî÷³ äí³
õàðàêòåðèçóâàëèñÿ çðîñòàííÿì.
Òàê, ó â³âòîðîê, 6 ñ³÷íÿ, ö³íà êó-
ï³âë³ äîëàðà çá³ëüøèëàñÿ íà 
6,15 %, â ñåðåäó — íà 7,34 %. 9
ñ³÷íÿ êóðñ êóï³âë³ çìåíøèâñÿ íà
1,94 %, òîä³ ÿê ïðîòÿãîì íàñòóï-
íèõ òðüîõ äí³â â³í äåìîíñòðóâàâ
çðîñòàííÿ â ñåðåäíüîìó ïî îäíî-
ìó â³äñîòêó íà äåíü. 14, 15 òà 16
ñ³÷íÿ êóðñ äîëàðà âòðà÷àâ ñâîþ

ñèëó. Íàéá³ëüø çíà÷íå ïàä³ííÿ
â³äáóëîñÿ â ï’ÿòíèöþ, 16 ñ³÷íÿ.
Çíèæåííÿ êóðñó ïîð³âíÿíî ³ç ïî-
ïåðåäí³ì äíåì ñòàíîâèëî ïðàê-
òè÷íî 5 %. 17 ñ³÷íÿ 100 äîëàð³â
êóïóâàëè çà 820 ãðèâåíü.

Ó ïîíåä³ëîê, 19 ñ³÷íÿ, êóðñ êó-
ï³âë³ äîëàðà äåùî çìåíøèâñÿ.
Çðåøòîþ, ó â³âòîðîê êóðñ ñòàíî-
âèâ 805 ãðí/$100. Íà ðèíêó
FOREX-ñâ³ò ñòàíîì íà 20 ñ³÷íÿ
êóðñ àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè äëÿ
êóï³âë³ ñòàíîâèâ 815,16 ãðí/$100,
ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ìè ïåð³î-
äàìè â³äáóâàºòüñÿ éîãî çðîñòàí-
íÿ. Íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó
FOREX 19 ñ³÷íÿ êóðñ êóï³âë³ äî-
ëàðà ñòàíîâèâ 803,93 ãðí/$100,

ïðîäàæó — 823,86 ãðí/$100, â³ä-
ïîâ³äíî ìàðæà — 19,93 ãðèâí³.

Íàðàç³, ñüîãîäí³øí³ òåíäåíö³¿ º
âèã³äí³øèìè äëÿ òèõ, â êîãî º ïî-
òðåáà êóïèòè äîëàð. Êóðñ ïðîäà-
æó 4 ñ³÷íÿ ñòàíîâèâ 850 ãðí/$100,
äî 9 ñ³÷íÿ òðèâàëî éîãî çðîñòàí-
íÿ. Òàê, 8 ñ³÷íÿ êóðñ ï³äñêî÷èâ íà
5,15 % ³ ñòàíîâèâ 895 ãðí/$100. 10
ñ³÷íÿ â³äáóëîñÿ íåçíà÷íå çìåí-
øåííÿ êóðñó àìåðèêàíñüêî¿ âà-
ëþòè äëÿ ïðîäàæó. Íîâèé ðîáî-
÷èé òèæäåíü ó ïîíåä³ëîê, 12 ñ³÷-
íÿ, ðîçïî÷àâñÿ íà ð³âí³ 909,79
ãðí/$100. 13 ñ³÷íÿ êóðñ âïàâ äî
ð³âíÿ 888 ãðí/$100. Çà ï³äñóìêà-
ìè òèæíÿ â ï’ÿòíèöþ ñîòíþ äî-
ëàð³â ìîæíà áóëî êóïèòè çà êóð-
ñîì 860 ãðí/$100.

Ó ïîíåä³ëîê, 19 ñ³÷íÿ, êóðñ
ïðîäàæó äîëàðà çìåíøèâñÿ ïî-
ð³âíÿíî ³ç ð³âíåì 17 ñ³÷íÿ ³ ñòà-
íîâèâ 832 ãðí/$100. 20 ñ³÷íÿ â
áàíêàõ Êèºâà 100 äîëàð³â êîøòó-
âàëè âæå 830 ãðèâåíü.

Åêñïåðòè ðèíêó ñüîãîäí³ íàãî-
ëîøóþòü íà àáñîëþòíî ñïåêóëÿ-
òèâíîìó õàðàêòåð³ ôîðìóâàííÿ
êóðñó äîëàðà, ÿêèé ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â íà ðèí-

êó íå ïîâ’ÿçàíèé ³ç ðåàëüíîþ åêî-
íîì³÷íîþ ñèòóàö³ºþ. Îëåã Íå-
ïëÿõ, êåðóþ÷èé àêòèâàìè Astrum
Investment Management, êîìåíòó-
þ÷è íèí³øíþ ñèòóàö³þ çíèæåí-
íÿ êóðñó äîëàðà âêàçóº, ùî öå ïî-
â’ÿçàíî ³ç äåô³öèòîì ãðèâí³.

Дефіцит долара
тисне на рино

Êåð³âíèê ³íâåñòèö³éíîãî â³ää³-
ëó ÊÓÀ “Áîíóì Ãðóï” Îëåêñàíäð
Ñïàñè÷åíêî ââàæàº, ùî äèíàì³-
êà ïîâ’ÿçàíà ç çàãàëüíîþ òåíäåí-
ö³ºþ â³äïëèâó ³íîçåìíî¿ âàëþòè
³ç Óêðà¿íè, ñïðîâîêîâàíà çàãàëü-
íîþ ô³íàíñîâîþ êðèçîþ â ñâ³ò³
òà áàæàííÿì ïîøóêó íàä³éíèõ
ñïðÿìóâàíü êîøò³â. “Ïðîäàþ÷è
íàö³îíàëüíó âàëþòó, ëþäè íàìà-
ãàþòüñÿ çáàëàíñóâàòè êîøèê ³íî-
çåìíèõ âàëþò”,— çàçíà÷àº åêñ-
ïåðò.

Îáñÿãè îïåðàö³é íà ì³æáàí-
ê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó âêà-
çóþòü, ùî ïîïèò íà äîëàð äîñ³
äîñèòü âèñîêèé. Òàê, ïðàêòè÷íî
âñ³ îïåðàö³¿ çä³éñíþþòü ó äîëà-

ðàõ. 9 ñ³÷íÿ îáñÿãè îïåðàö³é â
àìåðèêàíñüê³é âàëþò³ ñòàíîâè-
ëè 250,6 ìëí äîëàð³â ÑØÀ, ùî
ñòàíîâèëî 90,24 % âñüîãî îáñÿ-
ãó îïåðàö³é ó òîé äåíü. Âîäíî-
÷àñ ì³í³ìàëüíà â³äíîñíà ê³ëü-
ê³ñòü äîëàð³â íà ðèíêó ïðèïàäà-
ëà íà 12 ñ³÷íÿ. Òîä³ â îá³ãó áóëî
183 ìëí äîëàð³â ÑØÀ àáî 73 %
â³ä çàãàëüíîãî îá³ãó íà ðèíêó
ïðîòÿãîì óñüîãî äíÿ. Çàãàëîì
íàïðèê³íö³ ïåð³îäó, ùî àíàë³çóº-
òüñÿ, â³ä÷óâàëîñÿ ïîæâàâëåííÿ
îïåðàö³é íà ì³æáàíêó. Òàê, ÿê-
ùî 5 ñ³÷íÿ îáñÿãè ïðîäàæó ñòà-
íîâèëè 146,2 ìëí äîëàð³â ÑØÀ,
òî 16 ñ³÷íÿ âîíè âæå áóëè íà ð³â-
í³ 260,5 ìëí äîëàð³â ÑØÀ. Âàð-
òî çàçíà÷èòè, ùî çàãàëüíà äèíà-
ì³êà íàãàäóº îáñÿãè ñ³÷íÿ 2008
ðîêó.

Òàêèì ÷èíîì, êóðñ àìåðèêàí-
ñüêîãî äîëàðà â Óêðà¿í³ äåùî çíè-
çèâñÿ, ç ïî÷àòêó ðîêó âàëþòà
âòðàòèëà 5 % ñâîº¿ ö³íè. Äèíàì³-
êà ºâðî íà ì³æáàíê³âñüêîìó ðèí-
êó â Óêðà¿í³ çà öåé ïåð³îä áóëà
äîñèòü ñòàá³ëüíîþ. Ìàêñèìàëüíå
çðîñòàííÿ êóðñó ñòàíîâèëî 2 %,
çàãàëüíà òåíäåíö³ÿ òåæ ñïàäíà

²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Офіційний рс долара, я ий протя ом 1-20 січня вста-
новив Національний бан У раїни, становив
770 рн/$100. Водночас бан ах Києва доларом тор-
вали за дещо іншими цінами. Середня йо о ціна ста-

новила 832,914 рн/$100, зростання рс становило
1,7 %. Середня ціна продаж становила
869,393 рн/$100, зменшення становило 2,35 %.
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Êðàù³ ç êðàùèõ
Öüîãî ðîêó íàéâèù³ â³äçíàêè ïðîãðàìè “Ëþäèíà ðîêó” âðó÷àòèìóòü ó ïðÿìîìó
åô³ð³ ÒÐÊ “Êè¿â”

“Äëÿ ïðîãðàìè, ÿêà çàðîäèëàñÿ íà ï’ÿòî-
ìó ðîö³ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, äóæå âàæ-
ëèâèì º îá’ºêòèâíå ³ ãàðìîí³éíå ïîºäíàí-
íÿ áàçîâèõ ïðèíöèï³â, çàêëàäåíèõ ñïî÷àò-
êó, íåïîðóøíèõ òðàäèö³é ³ç íîâ³òí³ìè êî-
ìóí³êàö³éíèìè, ³íôîðìàö³éíèìè ³ âèäî-
âèùíèìè òåõíîëîã³ÿìè. ² òàêèé ðîçóìíèé
³ äåë³êàòíèé áàëàíñ º îäí³ºþ ç ³ñòîòíèõ

ñêëàäîâèõ óñï³øíîãî ðîçâèòêó ïðîåêòó çà-
ãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ìàñøòàáó, éîãî äîâ-
ãîë³òòÿ ³ ñïðèéíÿòíîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³”,—
ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó” ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð ïðîãðàìè “Ëþäèíà ðîêó” Àðêàä³é
Ðàéöèí.

Îäíèì ³ç îñòàíí³õ íîó-õàó º óãîäà ãåíå-
ðàëüíî¿ äèðåêö³¿ ïðîãðàìè ³ç çàñîáàìè ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ Êè¿âñüêîãî Ìåä³à Õîë-
äèíãó. Âîíè ó ñòàòóñ³ “Ãåíåðàëüíèé ³í-
ôîðìàö³éíèé ïàðòíåð” ó ïåð³îä ç 15 ñ³÷-
íÿ ïî 21 áåðåçíÿ 2009 ðîêó âèñâ³òëþâàòè-
ìóòü ï³äãîòîâêó äî ïðîâåäåííÿ ³, âëàñíå,
ñàìó óðî÷èñòó öåðåìîí³þ âðó÷åííÿ Ïðå-
ì³¿ “Ëþäèíà ðîêó — 2008”.

Êð³ì òîãî, ³íôîðìàö³éíó ï³äòðèìêó çàõî-
äó “Ëþäèíà ðîêó” ÿê ïàðòíåð ÊÌÕ íàäàñòü
³ í³ìåöüêî-óêðà¿íñüêèé âèäàâíè÷èé ä³ì
“7ïëþñ7ìåä³à” (æóðíàë “ÒÎÏ 10” ³ æóðíàë
“7+7ÿ”). ÊÌÕ âæå âäðóãå º ïàðòíåðîì ïðî-
ãðàìè “Ëþäèíà ðîêó”. Ñòîðîíè âèñîêî îö³-
íèëè óñï³øíó ñï³âïðàöþ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåí-
íÿ çàõîäó ìèíóëîãî ðîêó.

Àðêàä³é Ðàéöèí ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿ ï³ä-
ïèñàííÿ ìåìîðàíäóìó çîêðåìà ðîçïîâ³â,
ùî óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ âðó÷åííÿ Ïðåì³¿
“Ëþäèíà ðîêó — 2008” óïåðøå çà áàãàòî
ðîê³â, ç 1999 ðîêó, â³äáóäåòüñÿ â ïðÿìîìó
åô³ð³. Ïðàâî íà ïðÿìó òðàíñëÿö³þ öåðå-
ìîí³¿ ä³ñòàâ ÒÐÊ “Êè¿â”.

Â åêñïåðòíîìó âèçíà÷åíí³ ïðåòåíäåíò³â
íà çäîáóòòÿ ëàóðåàòñüêèõ çâàíü çàãàëüíî-
íàö³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè “Ëþäèíà ðîêó —
2008” áåðóòü ó÷àñòü ïîíàä 800 åêñïåðò³â.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ïðîãðàìè, êîí-
öåïö³ÿ ïðîãðàìè, ùî çàïî÷àòêîâàíà ùå â
1996-ìó, íå çì³íèëàñÿ. Íàéá³ëüøå ïðåòåí-
äåíò³â âèçíà÷åíî â íîì³íàö³¿ “Ìèòåöü ðî-
êó”. Ñåðåä íèõ, çîêðåìà, òåàòðàëüíèé ðå-
æèñåð Àíäð³é Æîëäàê-Òîá³ëåâè÷, ëàóðåàò
Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ Òàðà-
ñà Øåâ÷åíêà, ïèñüìåííèöÿ Ìàð³ÿ Ìàò³-
îñ, îïåðíà ñï³âà÷êà ªâãåí³ÿ Ì³ðîøí³÷åí-
êî, ðåêòîð Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³-
âåðñèòåòó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Ìèõàéëî
Ïîïëàâñüêèé, îïåðíà ñï³âà÷êà Ìàð³ÿ Ñòå-
ôþê.

Êð³ì òîãî, åêñïåðòàìè áóëî íàçâàíî
áàãàòî ñïîðòñìåí³â, ÿê³ ìîãëè á ïðåòåí-
äóâàòè íà çâàííÿ ëàóðåàòà â íîì³íàö³¿
“Ñïîðòñìåí ðîêó”. Àðêàä³é Ðàéöèí â³ä-
çíà÷èâ, ùî ñåðåä âàãîìèõ ïðåòåíäåíò³â
ó ö³é íîì³íàö³¿ º îë³ìï³éñüê³ ÷åìï³îíè
2008 ðîêó — Ãàííà Áåçñîíîâà, Íàòàë³ÿ
Äîáðèíñüêà, Âàñèëü Ëîìà÷åíêî, ²ííà
Îñèïåíêî-Ðîäîìñüêà, Îëåêñàíäð Ïåòð³â,
Â³êòîð Ðóáàí.

Âåëèêîþ º êîíêóðåíö³ÿ òàêîæ ó íîì³-
íàö³¿ “Àãðàð³é ðîêó”. Âñüîãî åêñïåðòè íà-
çâàëè 45 ïð³çâèù. Ó íîì³íàö³¿ “Ï³äïðè-
ºìåöü ðîêó” ïðåäñòàâëåíî ï³äïðèºìö³â,
ÿê³ ïðîòÿãîì 2008 ðîêó ìàëè âàãîì³ çäî-
áóòêè â ï³äïðèºìíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³. Âñüî-
ãî ïðåòåíäåíòàìè íà çâàííÿ ëàóðåàò³â â
ö³é íîì³íàö³¿ íàçâàíî 53 ïð³çâèùà ï³äïðè-
ºìö³â.

Çà ñëîâàìè Àðêàä³ÿ Ðàéöèíà, íèí³øíÿ,
òðèíàäöÿòà çàãàëüíîíàö³îíàëüíà ïðîãðà-
ìà “Ëþäèíà ðîêó — 2008” ìàòèìå ÷èìà-
ëî íîó-õàó ³ ïðèºìíèõ ñþðïðèç³â òà â³ä-
÷óòíèõ çì³í

66 ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВОО Хрещатик  21 січня 2009

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Генеральна дире ція за ально-
національної про рами "Людина
ро " підбила остаточні підс м-
и е спертно о опит вання для
визначення ращих представни-
ів раїнсь ої еліти, я і за свої
професійні дося нення в мин -
лом році стали ла реатами
тринадцятої за альнонаціональ-
ної про рами "Людина ро —
2008" 17 професійних номіна-
ціях про рами. Урочиста цере-
монія на ородження володарів
престижно о тит л "Людина ро-
" за традицією відб деться в

Національном палаці мистецтв
"У раїна" і, я завжди, перетво-
рить йо о протя ом іль ох о-
дин на епіцентр політично о,
льт рно о і інтеле т ально о

життя раїни. Церемонія на о-
родження ла реатів транслюва-
тим ть прямом ефірі ТРК
"Київ".

Ïî÷èòàòè â íîâîìó ðîö³
Îëåêñàíäð ÊÐÀÑÎÂÈÖÜÊÈÉ, 
âèäàâåöü, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Öüîãîð³÷, ÿê í³êîëè ìîäíèì áó-
äå ðåëàêñ ³ç êíèæêîþ íà äèâàí³ ï³ä
òåïëèì ïëåäîì. Õòîñü íå ïî¿äå â³ä-
ïî÷èâàòè çà êîðäîí, õòîñü öüîãî
í³êîëè ³ íå ðîáèâ óçèìêó, õòîñü ïå-
ðåæèâàº êðèçó âæå, õòîñü äóìàº
ïðî íå¿ ÿê ïðî ùîñü äàëåêå ³ íå-
ìèíó÷å. Ðîñ³éñüê³ âèäàâö³ ïàì’ÿ-
òàþòü, ÿê äóæå çð³ñ ïîïèò íà êíèæ-
êè 1998 ðîêó ï³ñëÿ ñóìíîçâ³ñíîãî
äåôîëòó, îãîëîøåíîãî óðÿäîì Ðî-
ñ³¿. Êíèãè íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ òî-
âàð³â ìàéæå íå ïîäîðîæ÷àëè, à áà-
ãàòî ÷èòà÷³â, ùî çáèðàëè ãðîø³ íà
ïðèäáàííÿ êâàðòèðè ÷è ìàøèíè,
ïîâåðíóëèñÿ äî òðàäèö³éíèõ äóõîâ-
íèõ ö³ííîñòåé. Ùîñü ïîä³áíå, òå-
ïåð ó íàø³é êðà¿í³, î÷³êóºòüñÿ íè-
í³øíüîãî ðîêó. Îòæå, ùî âàðòî
ïðî÷èòàòè â 2009-ìó íàñàìïåðåä.

Êëàñèêà. Áåçïåðå÷íî, ÿê ³ â óñ³
ñêëàäí³ ïåð³îäè, ñàìå ïîâåðíåííÿ
äî êëàñèêè — ïîçèö³ÿ á³ëüøîñò³
÷èòà÷³â. Õî÷ó ¿ì íàãàäàòè ïåðåä-
óñ³ì ïðî Äîñòîºâñüêîãî, Ãîãîëÿ ³
Ñàëòèêîâà-Ùåäð³íà. Íàçâè ¿õí³õ
òâîð³â çâó÷àòü çàâæäè àêòóàëüíî. Â
íîâîð³÷íîìó ìåíþ: “Á³ñè” òà “Çëî-
÷èí ³ êàðà”, “Â³é” òà â³÷íî æèâ³
“Ìåðòâ³ äóø³” ³, çâ³ñíî æ, “²ñòîð³ÿ
îäíîãî ì³ñòà”.

Ì³ñüê³ ðîìàíè ³íîçåìíèõ ïèñü-
ìåííèê³â. Çàì³ñòü òóðèçìó — ë³òå-
ðàòóðí³ ïîðòðåòè ì³ñò. ß á çâåðíóâ
óâàãó íà ñó÷àñíîãî ³ñïàíñüêîãî ïðî-
çà¿êà Àðòóðî Ïåðåñà-Ðåâåðòå. Â
êîæíîìó éîãî ðîìàí³, îêð³ì çàõîï-
ëèâîãî ñþæåòó, º ïîðòðåò îäíîãî ç
³ñïàíñüêèõ ì³ñò. Ìåí³ áóëî ëåãêî

îð³ºíòóâàòèñÿ íà âóëèöÿõ Ñåâ³ëü¿
ï³ñëÿ “Øê³ðà äëÿ áàðàáàíà, àáî Ñå-
â³ëüñüêå ïðè÷àñòÿ”, Êàä³ñà — ï³ñ-
ëÿ “Òàºìíèé ìåðèä³àí”, Áàðñåëî-
íè — ï³ñëÿ “Ôëàìàíäñüêà äîøêà”.

Ìàëüêîëüì Áðåäáåð³ ó “Ïðîôå-
ñîð³ Êðèì³íàë³” ïðîâ³â ÷óäîâ³ åêñ-
êóðñ³¿ Áðþññåëåì, Â³äíåì, Ì³ëà-
íîì, ó ðîìàí³ “Â Åðì³òàæ” —
Ñòîêãîëüìîì, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì
³ Ïàðèæåì.

Ëîíäîí ïîøóêàéòå â ðîìàí³
Äæóë³àíà Áàðíñà “Àíãë³ÿ, Àíãë³ÿ”,
à Ðèì — ó “Ðèìñüêèõ ïðèìàðàõ”
Ëó¿äæ³ Ìàëåðáà.

Ñ³ìåéí³ ñàãè. ß á ïîðåêîìåíäó-
âàâ ÷óäîâèé ðîìàí Áîðèñà Âàñèëüº-
âà “Áèëèö³ é íåáèëèö³”, “Ñàãó ïðî
Ôîðñàéò³â” Äæîíà Ãîëñóîðñ³ òà
“Â³÷íèé ïîêëèê” Àíàòîë³ÿ ²âàíîâà.

Ïðèãîäè òà ³ñòîð³ÿ. Áàãàòî ðàç³â
ïåðå÷èòóâàâ íà äîçâ³ëë³ ï’ÿòü ðî-
ìàí³â “Ïðîêëÿòèõ êîðîë³â” Ìîð³-
ñà Äðþîíà. Ãàäàþ, íåñêëàäíî áóäå
çíàéòè â äîìàøí³é á³áë³îòåö³ àáî
ó äðóç³â îäèí ç ðîìàí³â Îëåêñàí-
äðà Äþìà ³ Æþëÿ Âåðíà, ïðî÷èòà-
í³ â äèòèíñòâ³ ÷è ç ÿêèõîñü ïðè-
÷èí ùå íåâ³äîì³.

Êîæåí ³ç öèõ ïèñüìåííèê³â çà-
ëèøèâ âåëè÷åçíó ñïàäùèíó, ³, íà-
ïåâíî, íå ò³ëüêè òîìó, ùî äðóêó-
âàâ ñâî¿ ðîìàíè â ïîïóëÿðíèõ ãà-
çåòàõ òîãî ÷àñó ç ïðîäîâæåííÿì ³
îòðèìóâàâ ãîíîðàðè ïðîïîðö³éíî
ê³ëüêîñò³ ðÿäê³â.

Ï³ñëÿ íîâîð³÷íèõ êàí³êóë, ïî÷è-
òàâøè êëàñèê³â, ñïîä³âàþñÿ, ìè
çðîçóì³ºìî: êðèçè íå â³÷í³ é ùî
íèæ÷å ïàä³ííÿ, òî âèùèé çë³ò ï³ñ-
ëÿ íüîãî, ïîâåðíåìîñÿ äî çâè÷íî-
ãî æèòòÿ ³ íîâèíîê ñó÷àñíî¿ ë³òå-
ðàòóðè

Керівни и про рами "Людина ро " отові о олосити імена ла ретатів 2008 ро
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Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про затвердження Положення "Про порядок
формування, виконання та здійснення

контролю за адресними загальноміськими
заходами "Твій дім, твоє подвір'я"

Рішення Київської міської ради № 1455/4288 від 20 грудня 2008 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про статус де�
путатів місцевих рад", Закону України "Про столицю — місто�герой Київ", Регламенту Київської міської ра�
ди та з метою забезпечення раціонального використання коштів міського бюджету Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ "Ïðî ïîðÿäîê
ôîðìóâàííÿ, âèêîíàííÿ òà çä³éñíåííÿ
êîíòðîëþ çà àäðåñíèìè çàãàëüíîì³ñüêè-
ìè çàõîäàìè "Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð'ÿ" çã³ä-
íî ç äîäàòêîì.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) äî-
âåñòè ð³øåííÿ äî â³äîìà âèêîíàâ÷èõ îð-
ãàí³â ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä (ðàéîí-
íèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-
ö³é).

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) òà
âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) çàáåçïå÷èòè âèêîíàí-
íÿ Ïîëîæåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
çä³éñíþâàòè ô³íàíñóâàííÿ àäðåñíèõ çà-
ãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â "Òâ³é ä³ì, òâîº ïîä-
â³ð'ÿ" âèêëþ÷íî íà ï³äñòàâ³ ïðèéíÿòîãî
Ïîëîæåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
"Õðåùàòèê".

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó òà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Î. Äîâãîãî.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порушення перед Головою Верховної
Ради України клопотання про нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України

Машовця Павла Леонтійовича
Рішення Київської міської ради № 14/14 від 17 липня 2008 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвер�
дженого постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216�IV "Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України "Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëî-
âîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàãîðîä-
æåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè Ìàøîâöÿ Ïàâëà Ëåîíò³éîâè-
÷à — ãîëîâè Âñåóêðà¿íñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³í-
âàë³ä³â â³éíè òà Çáðîéíèõ ñèë çà âàãîìèé
âíåñîê ó ðîçâèòîê âåòåðàíñüêîãî ðóõó, ïàò-
ð³îòè÷íå âèõîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêî-
ë³ííÿ, áàãàòîð³÷íó àêòèâíó ãðîìàäñüêó ä³-
ÿëüí³ñòü.

2. Óïðàâë³ííþ êàäðîâî¿ ðîáîòè ³ íàãî-
ðîä àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè â³äïîâ³äíå êëî-

ïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðà-
ìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ìàøîâöÿ
Ïàâëà Ëåîíò³éîâè÷à — ãîëîâè Âñåóêðà¿í-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â â³éíè òà Çáðîé-
íèõ ñèë òà íàïðàâèòè éîãî Ãîëîâ³ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

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 розміщення на праві оренди редакції
дитячого журналу "Соняшник" у будинку

№ 51, літ. А на вул. Хмельницького Богдана 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 43/43 від 17 липня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ðîçì³ñòèòè íà ïðàâ³ îðåíäè ðåäàêö³þ
äèòÿ÷îãî æóðíàëó "Ñîíÿøíèê" ó ïðèì³-
ùåííÿõ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 158,90 êâ. ì ó
áóäèíêó ¹ 51, ë³ò. À íà âóë. Õìåëüíèöü-
êîãî Áîãäàíà.

2. Äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" óêëàñ-
òè òåðì³íîì íà 1 ð³ê äîãîâ³ð îðåíäè íå-
æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü íàï³âï³äâàëó, ì³ñöü
ñï³ëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òà ïåðøîãî ïî-
âåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 158,90 êâ. ì ó
áóäèíêó ¹ 51, ë³ò. À íà âóë. Õìåëüíèöü-
êîãî Áîãäàíà ç ðåäàêö³ºþ äèòÿ÷îãî æóð-
íàëó "Ñîíÿøíèê" äëÿ ðîçì³ùåííÿ âèäàâ-

íèöòâà òà ðåäàêö³¿ æóðíàëó, ùî äðóêóºòü-
ñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, òà âñòàíîâèòè
îðåíäíó ñòàâêó 3 % â³ä âàðòîñò³ îðåíäîâà-
íîãî ìàéíà, âèçíà÷åíî¿ åêñïåðòíèì øëÿ-
õîì.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà
íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðà-
ö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зарахування до комунальної власності
територіальної громади м. Києва закінченого

будівництвом об'єкта комунального
призначення

Рішення Київської міської ради № 22/22 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", у зв'язку із закінченням будівництва об'єкта комунального призначення — "Капіталь�
ний ремонт вул. Чорновола" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà îá'-
ºêò êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ — "Êàï³-
òàëüíèé ðåìîíò âóë. ×îðíîâîëà" (àêò äåð-
æàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿, çàòâåðäæå-

íèé ðîçïîðÿäæåííÿì Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 04.02.08 ¹ 75), çã³äíî ç ïåðåë³-
êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó 1 äî öüîãî ð³-
øåííÿ.

2. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³ä-
àííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
"Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî
ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿ-
õ³â òà ñïîðóä íà íèõ" Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó çàê³í÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá’ºêò êî-
ìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ çã³äíî ç ïåðåë³-

êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó 2 äî öüîãî ð³-
øåííÿ.

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 зарахування до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

закінчених будівництвом об'єктів
комунального призначення —"Реконструкція 

з добудовою до загальноосвітньої школи № 23
на вул. Путивльській, 35, с. Биківня 
у Деснянському районі міста Києва"

Рішення Київської міської ради № 27/27 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статей 6, 327, 331, 398 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу
України, пункту 31 частини першої статті 26, частини другої, п'ятої, статті 60 Закону України "Про місце�
ве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Деснянської районної у місті Києві ради від 11.10.07
№ 5, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çàê³í-
÷åí³ áóä³âíèöòâîì îá'ºêòè êîìóíàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ — "Ðåêîíñòðóêö³ÿ ç äîáóäî-
âîþ äî çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 23 íà
âóë. Ïóòèâëüñüê³é, 35, ñ. Áèê³âíÿ ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà" (àêò äåð-
æàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî ïðèéíÿò-
òÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèö-
òâîì îá'ºêòà â³ä 30.01.07 ¹ 045, çàòâåðäæå-
íèé ðîçïîðÿäæåííÿì Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
16.01.07 ¹ 28) çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ àêö³îíåðí³é
åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿ "Êè¿âåíåðãî"

îá'ºêòè êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ çã³äíî
ç äîäàòêàìè 2, 3 öüîãî ð³øåííÿ, íà óìî-
âàõ, âèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíèìè óãîäàìè.

2.2. Ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ â³äêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó "Àêö³îíåðíà
êîìïàí³ÿ "Êè¿ââîäîêàíàë" îá'ºêòè êîìó-
íàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, çã³äíî ç äîäàòêîì
4 äî öüîãî ð³øåííÿ, íà óìîâàõ, âèçíà÷å-
íèõ â³äïîâ³äíèìè óãîäàìè.

2.3. Çàêð³ïèòè çà êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì "Êè¿âì³ñüêñâ³òëî" íà ïðàâ³ ãîñïî-
äàðñüêîãî â³äàííÿ îá'ºêòè êîìóíàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ, çã³äíî ç äîäàòêîì 5 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
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Про оголошення об'єктів природноC
заповідного фонду пам'ятками природи

місцевого значення у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 19/19 від 17 липня 2008 року

Відповідно до пункту і) статті 15 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища",
статей 27�28, статей 51�53 Закону України "Про природно�заповідний фонд України", розглянувши кло�
потання Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві (лист від
26.09.05 № 08�8�15/689), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Îãîëîñèòè ïðèðîäí³ îá'ºêòè ïàì'ÿò-
êàìè ïðèðîäè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ çã³äíî
ç äîäàòêîì.

2. Äåðæàâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè îõîðîíó çàçíà÷åíèõ ó
äîäàòêó îá'ºêò³â ¿õ âëàñíèêàìè òà êîðèñ-
òóâà÷àìè ç îôîðìëåííÿì îõîðîííèõ çî-
áîâ'ÿçàíü ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðåæèìó îõî-
ðîíè òà çáåðåæåííÿ öèõ îá'ºêò³â.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äíî äî
ñòàòò³ 27 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ïðèðîäíî-

çàïîâ³äíèé ôîíä Óêðà¿íè" îãîëîøåííÿ çà-
çíà÷åíèõ îá'ºêò³â ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî
ôîíäó ïàì'ÿòêàìè ïðèðîäè ì³ñöåâîãî çíà-
÷åííÿ ïðîâîäèòüñÿ áåç âèëó÷åííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ó ¿õ âëàñíèê³â àáî êîðèñòóâà-
÷³â.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зарахування до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

закінченого будівництвом об'єкта
комунального призначення

Рішення Київської міської ради № 23/23 від17 липня 2008 року

Відповідно до статті 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" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà îá'ºê-
òè êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ó çâ'ÿçêó ³ç
çàê³í÷åííÿì çàì³íè àñôàëüòîáåòîííîãî
ïîêðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóë. Õðåùàòèê
(êàï³òàëüíèé ðåìîíò) (àêò äåðæàâíî¿
ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿, çàòâåðäæåíèé ðîçïî-
ðÿäæåííÿì Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
04.02.2008 ¹ 74), çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çà-
çíà÷åíèì ó äîäàòêó 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî
â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâà-
ìè îá'ºêòè êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ
çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó
2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про зарахування до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

закінченого будівництвом об'єкта
комунального призначення —"Реконструкція

вулиці Боженка на ділянці від вулиці
Димитрова до вулиці П. Любченка, вулиці

Байкової на ділянці від вулиці Боженка 
до вулиці М. Грінченка у Голосіївському районі 

м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 26/26 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статей 6, 327, 331, 398 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу
України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çàê³í-
÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá'ºêò êîìóíàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ —"Ðåêîíñòðóêö³ÿ âóëèö³ Áî-
æåíêà íà ä³ëÿíö³ â³ä âóëèö³ Äèìèòðîâà äî
âóëèö³ Ï. Ëþá÷åíêà, âóëèö³ Áàéêîâî¿ íà
ä³ëÿíö³ â³ä âóëèö³ Áîæåíêà äî âóëèö³ Ìè-
êîëè Ãð³í÷åíêà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà" (àêò äåðæàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êî-
ì³ñ³¿, çàòâåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì Ãî-
ëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 30.12.06 ¹ 1605 ) çã³ä-
íî ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó 1 äî
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî
â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâà-

ìè îá'ºêòè êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ
çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó
2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ â³äêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó "Àêö³îíåðíà êîì-
ïàí³ÿ "Êè¿ââîäîêàíàë" äëÿ ïîäàëüøîãî óò-
ðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòè êîìóíàëü-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çà-
çíà÷åíèì ó äîäàòêó 3 äî öüîãî ð³øåííÿ, íà
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíèìè óãîäàìè.

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 зарахування до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

закінченого будівництвом об'єкта
комунального призначення — "Реконструкція

вул. Еспланадної та вул. Саксаганського 
на дільниці від вул. Еспланадної 

до вул. Червоноармійської"

Рішення Київської міської ради № 24/24 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статті 6, 327, 331, 398 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу
України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çàê³í÷å-
íèé áóä³âíèöòâîì îá'ºêò êîìóíàëüíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ —"Ðåêîíñòðóêö³ÿ âóë. Åñïëàíàä-
íî¿ òà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî íà ä³ëüíèö³ â³ä
âóë. Åñïëàíàäíî¿ äî âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêî¿"
(àêò äåðæàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿, çàòâåð-
äæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
13.07.06 ¹ 873), çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çàçíà-
÷åíèì ó äîäàòêó 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî
â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâà-
ìè îá'ºêòè êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ
çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó
2 äî 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 зарахування до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

закінченого будівництвом об'єкта
комунального призначення —"Реконструкція

Кловського узвозу та вул. Мечникова 
з розширенням проїзної частини 
та демонтажем трамвайної колії 

по вул. Мечникова"

Рішення Київської міської ради № 25/25 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статей 6, 327, 331, 398 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу
України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çàê³í-
÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá'ºêò êîìóíàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ —"Ðåêîíñòðóêö³ÿ Êëîâñüêî-
ãî óçâîçó òà âóë. Ìå÷íèêîâà ç ðîçøèðåí-
íÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè òà äåìîíòàæåì òðàì-
âàéíî¿ êîë³¿ ïî âóë. Ìå÷íèêîâà" (àêò äåð-
æàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿, çàòâåðäæåíèé
ðîçïîðÿäæåííÿì Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
24.09.07 ¹ 1082) çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çà-
çíà÷åíèì ó äîäàòêó 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî
â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâà-
ìè îá'ºêòè êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ
çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó
2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

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 зарахування до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

зовнішньобудинкових інженерних мереж,
споруд та обладнання

Рішення Київської міської ради № 28/28 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про
передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та у зв'язку з тим, що при передачі житло�
вих будиків до комунальної власності територіальної громади міста Києва зовнішньобудинкові інженерні
мережі, споруди та обладнання не були враховані, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
çîâí³øíüîáóäèíêîâ³ ³íæåíåðí³ ìåðåæ³,
ñïîðóäè òà îáëàäíàííÿ ³ ïåðåäàòè ó âî-
ëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ â³äêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó "Êè¿âãàç" çã³äíî ç
ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó äî öüî-
ãî ð³øåííÿ, íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãî-
äîþ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-

ì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè ïðèéíÿòòÿ-ïåðåäà-
÷ó çîâí³øíüîáóäèíêîâèõ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ, ñïîðóä òà îáëàäíàííÿ, çàçíà÷åíèõ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

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

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим 

особам виконавчого органу Київради

Рішення Київської міської ради № 11/11 від 17 липня 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 01.07.08 № 8/8, 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
17.07.08, 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 äåïóòà-
ò³â ì³ñöåâèõ ðàä", â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî ÿê-
ùî çàïèò ç îá'ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìîæå áó-
òè 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

òèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì. Êèºâà"
çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðå-
äà÷ó îñíîâíèõ çàñîá³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-
òàõ 1, 2 öüîãî ð³øåííÿ, òåðèòîð³àëüíèì
ãðîìàäàì ðàéîí³â ó ì³ñò³ Êèºâ³, çàêëàäàì
òà óñòàíîâàì áþäæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà.

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 відміну рішення Київської міської ради 
від 24.06.2004 № 339C8/1549 "Про надання 

і вилучення земельних ділянок та припинення
права користування землею"

Рішення Київської міської ради № 46/46 від 17 липня 2008 року

Враховуючи протокол громадських слухань, лист Дніпровської районної у місті Києві ради від 06.07.2007
№ 261/1�17�Р, численні скарги ЖБК "Керамік" та керуючись законами України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", "Про столицю України — місто�герой Київ", Земельним кодексом України та статтею 188
Господарського кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 24.06.2004 ¹ 339-8/1549 "Ïðî íà-
äàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ".

2. Çàïðîïîíóâàòè äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºì-
ñòâó "Áóä³âåëüíî-³íâåñòèö³éíà ãðóïà 1" íà-
äàòè çãîäó íà ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 02.11.2004 ¹ 66-6-
00200.

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

3.1. Ïðî³íôîðìóâàòè äî÷³ðíº ï³äïðèºì-
ñòâî "Áóä³âåëüíî-³íâåñòèö³éíà ãðóïà 1" ïðî
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ðàç³ â³äìîâè â³ä ðîç³ðâàííÿ äîãî-
âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî ó ðàç³,
ÿêùî â³äïîâ³äü íå íàä³éäå ó âñòàíîâëåíèé
çàêîíîäàâñòâîì òåðì³í, çàáåçïå÷èòè ï³äãî-
òîâêó òà ïîäàííÿ ïîçîâó ïðî ðîç³ðâàííÿ

äîãîâîðó îðåíäè çåìë³ äî Ãîñïîäàðñüêîãî
ñóäó ì³ñòà Êèºâà.

4. Âíåñòè çì³íè äî "Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-
êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà",
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381,
âêëþ÷èâøè äî ñêâåð³â, ÿê³ âèçíà÷åí³ ó
òàáëèö³ 2, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,8
ãà íà ïåðåòèí³ âóë. Áåðåçíÿê³âñüêî¿ òà
ïðîñï. Ïàâëà Òè÷èíè ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó "Êè¿âïàñòðàíñ" íà ñïèñàííÿ øëÿ-
õîì ë³êâ³äàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
îñíîâíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Êè¿â-
ïàñòðàíñ" âèêîðèñòàòè ïðèäàòí³ äåòàë³,
âóçëè, àãðåãàòè ðîç³áðàíèõ òà äåìîíòî-
âàíèõ îñíîâíèõ çàñîá³â äëÿ ðåìîíòó ³í-

øèõ îñíîâíèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ äå-
òàë³ òà ìàòåð³àëè ó âñòàíîâëåíîìó çàêî-
íîäàâñòâîì ïîðÿäêó çäàòè íà ìåòàëî-
áðóõò.

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 земельних ділянок комунальному
підприємству "Дирекція будівництва шляховоC

транспортних споруд м. Києва" для дачного
будівництва з метою перенесення

Русанівських та Воскресенських садів з траси
будівництва Подільського мостового переходу

в урочищі Горбачиха у Дніпровському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 47/47 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу комунальному
підприємству "Київпастранс" на списання

основних засобів, які належать 
до комунальної власності територіальної

громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 37/37 від 17 липня 2008 року

Відповідно до пункту 7 статті 75 і пункту 9 статті 78 Господарського кодексу України, частини п'ятої стат�
ті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київради від 19.07.05 № 816/3391
“Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва", Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
7 “Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, врахову�
ючи клопотання комунального підприємства "Київпастранс" та висновки державної автомобільної інспек�
ції ГУ МВС України про незадовільний технічний стан транспортних засобів, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá'ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — ïåðå-
íåñåííÿ äà÷íèõ (ñàäîâèõ) ä³ëÿíîê ç òðàñè
Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó â óðî÷è-
ù³ Ãîðáà÷èõà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ç òåðèòî-
ð³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì
ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ êîëåêòèâíèõ
ñàä³â òà äà÷, ðîçì³ùåííÿ äîð³ã òà äîðîæ-
íèõ ðîçâ'ÿçîê ³ äîðó÷èòè äî÷³ðíüîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó "²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà" ÂÀÒ "Êè¿âïðîåêò" âíåñòè â³ä-
ïîâ³äí³ çì³íè äî ãðàô³÷íî¿ òà òåêñòîâî¿
÷àñòèí Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà òà
ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè
íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó.

3. Âíåñòè çì³íè äî "Ïðîãðàìè ðîçâèòêó
çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà", çàòâåðäæå-
íèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïå-
ðåë³êó ïàðê³â â³äïî÷èíêó (òàáëèöÿ 2) çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 31,72 ãà â ïàðêó
â³äïî÷èíêó â óðî÷èù³ Ãîðáà÷èõà ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî, ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äå-
ïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 20.09.66 ¹ 1369 "Ïðî
â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè óêðà¿íñüê³é Ðåñ-

ïóáë³êàíñüê³é Ðàä³ ïî Óïðàâë³ííþ êóðîð-
òàìè ïðîôñï³ëîê ï³ä áóä³âíèöòâî ïðîô³-
ëàêòîð³þ êóðîðòíî¿ ïîë³êë³í³êè òà âîäî-
ãðÿçåë³êàðí³ â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³" ÿê òà-
êå, ùî íå áóëî âèêîíàíå â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó, òà çàðàõóâàòè çàçíà÷åíó çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó äî çåìåëü çàïàñó ðåêðåàö³éíî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ.

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Äèðåêö³ÿ áóä³â-
íèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ì.
Êèºâà" äëÿ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà ç ìåòîþ
ïåðåíåñåííÿ Ðóñàí³âñüêèõ òà Âîñêðåñåí-
ñüêèõ ñàä³â ç òðàñè áóä³âíèöòâà Ïîä³ëü-
ñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó â óðî÷èù³ Ãîð-
áà÷èõà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Íàäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
"Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñ-
ïîðòíèõ ñïîðóä ì. Êèºâà", çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³é-
íå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 31,72 ãà äëÿ äà÷íîãî áóä³â-
íèöòâà ç ìåòîþ ïåðåíåñåííÿ Ðóñàí³âñüêèõ
òà Âîñêðåñåíñüêèõ ñàä³â ç òðàñè áóä³âíèö-
òâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó â
óðî÷èù³ Ãîðáà÷èõà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó ðåê-
ðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ (ïëîùåþ 26,94 ãà)
òà ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
òà êîðèñòóâàííÿ (ïëîùåþ 4,78 ãà), â òîìó
÷èñë³:

— ïëîùåþ 22,35 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 1) — äëÿ
äà÷íîãî áóä³âíèöòâà;

— çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4,77 ãà (ä³ëÿíêà
¹ 2 ïëîùåþ 2,40 ãà òà ä³ëÿíêà ¹ Ç ïëî-
ùåþ 2,37 ãà) — äëÿ áóä³âíèöòâà ï³ä'¿çíî¿
àâòîäîðîãè;

1. Ïåðåäàòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéîí³â
ó ì³ñò³ Êèºâ³ îñíîâí³ çàñîáè êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà, ÿê³ âñòàíîâëåí³ â áóä³âëÿõ çàêëà-
ä³â òà óñòàíîâ áþäæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà â
ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó "Ñèñòåìà äèñ-
òàíö³éíîãî êîíòðîëþ òà êîìåðö³éíîãî îá-
ë³êó åíåðãîñïîæèâàííÿ áóä³âåëü, çàä³ÿíèõ
â ïðîåêò³ "Åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì³ñòà
Êèºâà", çã³äíî ç äîäàòêîì 1.

2. Ïåðåäàòè â îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ ë³-
êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì óñòàíîâàì, ï³ä-
ïîðÿäêîâàíèì Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõî-
ðîíè çäîðîâ'ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) îñíîâí³ çàñîáè êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
ÿê³ âñòàíîâëåí³ â áóä³âëÿõ çàêëàä³â òà óñ-
òàíîâ áþäæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà â ïðîöåñ³ ðå-
àë³çàö³¿ ïðîåêòó "Ñèñòåìà äèñòàíö³éíîãî
êîíòðîëþ òà êîìåðö³éíîãî îáë³êó åíåðãî-
ñïîæèâàííÿ áóä³âåëü, çàä³ÿíèõ â ïðîåêò³
"Åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³
ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì³ñòà Êèºâà", çã³äíî
ç äîäàòêîì 2.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç êîìóíàëü-
íèì ï³äïðèºìñòâîì "Ãðóïà âïðîâàäæåííÿ
ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñòðà-

Про передачу основних засобів 
до комунальної власності районних у місті

Києві рад та в оперативне управління
закладам та установам бюджетної сфери

міста для реалізації проекту
"Енергозбереження в адміністративних 

і громадських будівлях міста Києва"

Рішення Київської міської ради № 44/44 від 17 липня 2008 року

Відповідно до частин другої, п'ятої, восьмої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", частини другої статті 11 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ" та врахову�
ючи звернення комунального підприємства "Група впровадження проекту з енергозбереження в адмініс�
тративних і громадських будівлях м. Києва" від 08.11.07 № 365, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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— ïëîùåþ 4,60 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 4) — äëÿ
áóä³âíèöòâà çàõèñíî¿ äàìáè ³ äðåíàæíîãî
êàíàëó.

7. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Äèðåê-
ö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ
ñïîðóä ì. Êèºâà":

7.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 89, 96
Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

7.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîç-
ì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

7.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 10.01.2006 ¹ 1)
òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 "Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 30.12.2005 ¹ 19-11452, ãîëîâ-

íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 12.01.2006 ¹ 62, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 30.08.2007 ¹ 05-
08/5782, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
10.01.2006 ¹ 071/04-4-19/5899, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 15.01.2007 ¹ 135, Êè¿âñüêîãî
êîìóíàëüíîãî îá'ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³â-
íèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
ì³ñòà "Êè¿âçåëåíáóä" â³ä 30.12.2005 ¹ 148-
2251, äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà "Ïëåñî" â³ä 30.12.2005 ¹ 1661, Äí³ï-
ðîâñüêîãî áàñåéíîâîãî óïðàâë³ííÿ âîäíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 10.07.2006 ¹ ²Ä/8-815, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
04.08.2007 ¹ 05-1281.

7.7. Çàáåçïå÷èòè íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà
ï³ä'¿çä äî çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñï³ëüíîãî âè-
êîðèñòàííÿ ïåðâèííîþ îðãàí³çàö³ºþ Âñå-
óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Ô³ç-
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíå òîâàðèñòâî "Óêðà-
¿íà" — Öåíòðàëüíîþ øêîëîþ âèùî¿ ñïîð-
òèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³, Öåíòðàëüíèì ñïîð-
òèâíèì òîâàðèñòâîì "Óêðà¿íà", áàçîþ â³ä-
ïî÷èíêó "Äîâáè÷êà".

8. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-
ìè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 24.06.04 № 322/1532 "Про затвердження

переліку нежилих будинків комунальної
власності територіальної громади міста
Києва, які підлягають реконструкції або

реставрації за залучені кошти"
Рішення Київської міської ради № 104/104 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення
виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 13.02.90 № 149 "Про повернення іс�
торичних назв, найменування та перейменування площ і вулиць в м. Києві, а також впорядкування нуме�
рації окремих будинків", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 24.06.04
¹ 322/1532 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó áó-
äèíê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ðå-
êîíñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâðàö³¿ çà çàëó÷åí³ êîø-
òè" (ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè-
¿âðàäè â³ä 15.07.04 ¹ 401/1811, â³ä 21.10.04
¹ 571/1981, â³ä 26.05.05 ¹ 421/2997, â³ä
17.11.05 ¹ 389/2850, â³ä 02.02.06 ¹ 20/3111,
â³ä 16.03.06 ¹ 202/3293, â³ä 28.09.06
¹ 28/85, â³ä 21.12.06 ¹ 526/583, â³ä 25.01.07
¹ 22/683, â³ä 15.03.07 ¹ 266/927, â³ä

14.06.07 ¹ 775/1436, â³ä 26.07.07 ¹ 31/1865,
â³ä 01.10.07 ¹ 417/3251, â³ä 29.11.07
¹ 1314/4147) òàê³ çì³íè:

— ó ïîçèö³¿ 48 ðîçä³ëó "Øåâ÷åíê³âñüêèé
ðàéîí" äîäàòêà äî ð³øåííÿ ñëîâà òà öèô-
ðè "âóë. Ñòð³ëåöüêà/ïðîâ. Ñòð³ëåöüêèé,
9/11, ë³ò. À" çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðà-
ìè "âóë. Ñòð³ëåöüêà/ïðîâ. Ãåîðã³¿âñüêèé,
9/11, ë³ò. À".

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продовження терміну дії рішень Київської
міської ради про передачу в оренду

земельних ділянок, по яких не укладено
договорів оренди

Рішення Київської міської ради № 45/45 від 17 липня 2008 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою наповнення міського
бюджету та виконання рішень Київради про передачу земельних ділянок в оренду Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðîäîâæèòè äî 31.10.2008 ðîêó òåð-
ì³í ä³¿ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, ïî ÿêèõ íå óêëàäåíî äîãîâîð³â îðåí-
äè òà ÿê³ âòðàòèëè ÷èíí³ñòü çã³äíî ç Ðåã-
ëàìåíòîì ðîçãëÿäó ïèòàíü ùîäî íàáóò-
òÿ òà ðåàë³çàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåì-
ëåþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèì ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004
¹ 457/1867.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

íè â³ä 22.08.2007 ¹ 22-2103/35, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà "²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà" ÂÀÒ "Êè¿âïðîåêò" â³ä
13.03.2007 ¹ 742, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 16.11.2007 ¹ 05-
2225, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â ó ì. Êèºâ³ â³ä 26.12.2007 ¹ 04-03-
5/1 126.

4. Ïðèïèíèòè äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó
çàâîäó "Àðñåíàë" ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñ-
òèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,08 ãà,
íàäàíî¿ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 10.09.2000
¹ 571-ÌÃ òà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 14.03.2002 ¹ 303/1737 (ëèñò-çãî-
äà â³ä 17.10.2007 ¹ 35-17/226).

5. Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó çàâîäó "Àð-
ñåíàë" çâåðíóòèñü â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ç êëîïîòàííÿì äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-

íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âíåñåííþ çì³í äî äåðæàâíîãî àêòà íà ïðà-
âî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
05.08.2005 ¹ 82-4-00061.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю "КІНГФІШЕР" земельної

ділянки для експлуатації та обслуговування
нежитлового будинку на вул. Московській, 8

(корпус 22, літ. Г) у Печерському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 167/167 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"Ê²ÍÃÔ²ØÅÐ" äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó íà 
âóë. Ìîñêîâñüê³é, 8 (êîðïóñ 22, ë³ò. Ã) ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ê²ÍÃÔ²ØÅÐ", çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî áóäèí-
êó íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 8 (êîðïóñ 22, 
ë³ò. Ã) ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, íàäàíèõ äî÷³ð-
íüîìó ï³äïðèºìñòâó çàâîäó "Àðñåíàë" â ïî-
ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä
10.09.2000 ¹ 571-ÌÃ òà ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14.03.2002
¹ 303/1737.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Ê²ÍÃÔ²ØÅÐ":

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåí-
íþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.08.2007 ¹ 19-8195 òà â³ä
29.08.2007 ¹ 09-8933, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 03.08.2007 ¹ 6114, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 23.08.2007 ¹ 05-08/5417, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 13.08.2007 ¹ 6014, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè
ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

(Постійно діюча конкурсна комісія 
по підготовці, організації і проведенню

конкурсу по продажу квартир)
Результати конкурсів з продажу квартир

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.12.08 затверджені резуль�
тати конкурсів з продажу квартир, переможцями яких визнано:

1. Ïî ïðîäàæó êâ. ¹ 379 ïî Õàðê³âñüêîìó øîñå, 152 — ÒÎÂ "Ðèáàðîí".
2. Ïî ïðîäàæó êâ. ¹ 23 ïî âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüê³é, 22 — Áåíäþã Ëþäìèëó Âàñè-

ë³âíó.
3. Ïî ïðîäàæó êâ. ¹ 140 ïî âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüê³é, 22 — ²ãíàòüºâà Ðóñëàíà Âî-

ëîäèìèðîâè÷à.

Про відбірну комісію з направлення дітейC
інвалідів, дітейCсиріт та дітей 

з малозабезпечених сімей до Відкритого
міжнародного університету розвитку людини

"Україна"

Рішення Київської міської ради № 20/20 від 17 липня 2008 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", рі�
шення Київради від 16.12.2005 № 603/3064 "Про затвердження міської комплексної програми "Турбота"
на 2006 — 2010 роки", враховуючи звернення Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Укра�
їна" від 07.09.07 № 98 щодо навчання студентів за рахунок коштів програми "Турбота" на 2006 — 2010 ро�
ки, з метою впорядкування направлення дітей�інвалідів, дітей�сиріт та дітей з малозабезпечених сімей до
Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿):

1.1. Óòâîðèòè â³äá³ðíó êîì³ñ³þ ç íàïðàâ-
ëåííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé
ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé äî Â³äêðèòîãî
ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó ðîçâèòêó ëþ-
äèíè "Óêðà¿íà" òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä íà
ïåð³îä äî 31.12.2008.

2. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 08.07.99
¹ 368/469 "Ïðî â³äá³ðíó êîì³ñ³þ ç íà-
ïðàâëåííÿ ³íâàë³ä³â äî óí³âåðñèòåòó “Óêðà-

¿íà", ïóíêò 3 ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
30.11.2000 ¹ 109/1086 "Ïðî êîìïåíñàö³þ
çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà îïëàòè íàâ÷àííÿ
ó Â³äêðèòîìó ì³æíàðîäíîìó óí³âåðñèòåò³
ðîçâèòêó ëþäèíè "Óêðà¿íà" ñòóäåíò³â ç
îñîáëèâî âàæêèìè ìàòåð³àëüíèìè óìîâà-
ìè æèòòÿ".

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
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проведення особистого прийому громадян та прямих ("гарячих") телефонних ліній
керівництвом Київської міської державної адміністрації на І квартал 2009 року

Прізвище, ім'я та по бать ові День та час особисто о
прийом ромадян
за адресою: м. Київ,

в л. Хрещати , 36, .102

День та час
особисто о виїзно о

прийом

Місце проведення
особисто о виїзно о прийом

День та час проведення
прямих (" арячих")
телефонних ліній
за тел. 279-40-59

Черновець ий Леонід Михайлович 3 вівторо 17.00-19.00 - - -

Дов ий Олесь Станіславович 2 четвер 11.00-12.00 - - 4 четвер 16.00-17.00

Гол бчен о Анатолій Костянтинович
(питання палива, енер ети и

та енер озбереження; надзвичайних сит ацій;
житлово о та ом нально о осподарств; тримання

житлово о фонд )

1 вівторо 12.00-14.00
3 вівторо 12.00-13.00

- - 1 вівторо 10.00-11.00

Басс Денис Я ович
(питання е ономі и та інвестицій; бюджет ; взаємодії

з засобами масової інформації та зв'яз ів з
ромадсь істю; зв'яз та інформатизації;

містоб д вання та архіте т ри; ре лювання
містоб дівної діяльності; охорони нав олишньо о

природно о середовища; транспорт ; ре лами; надання
рит альних посл )

2, 4 четвер 10.00-11.00 1, 3 четвер
12.00-13.00

Голосіївсь а районна м. Києві
державна адміністрація

4 четвер 11.00-12.00

Кільчиць а Ірена Реонольдівна
(питання охорони здоров'я та медично о

забезпечення; соціально о захист населення
та захист населення від наслід ів аварії на ЧАЕС;

роботи ветерансь их та жіночих ор анізацій; праці та
зайнятості)

(питання поб тово о і тор овельно о обсл ов вання;
питання надання соціально о житла, питання

ом нальної власності)

3 вівторо 15.00-16.00

4 вівторо 15.00-16.00

1, 2 вівторо
15.00-16.00

Подільсь а районна м. Києві
державна адміністрація

3 четвер 14.00-15.00

Червонен о Єв ен Альфредович 4 вівторо 11.00-13.00 - - 4 середа 11.00-12.00

Голиця Михайло Ми олайович
(питання б дівництва житла; забезпечення населення

житловою площею; робота БТІ)

2 середа 16.00-17.00
4 середа 09.00-10.00

1 середа 16.00-17.00
1 вівторо 16.00.17.00

Шевчен івсь а районна м. Києві
державна адміністрація

3 середа 16.00-17.00

Головач Володимир Володимирович
(питання бла о строю міста; вн трішньо о

фінансово о онтролю; забезпечення за онності та
правопоряд )

1 середа 15.00-16.00
4 середа 15.00-16.00

2, 3 середа 16.00-17.00 Дніпровсь а районна м. Києві
державна адміністрація

4 середа 14.00-15.00

Денисю Людмила Всеволодівна
(питання ре ляторної політи и та підприємництва)

1, 3 четвер 15.00-16.00 1, 3 п'ятниця
15.00-16.00

Солом'янсь а районна м. Києві
державна адміністрація

2 п'ятниця 15.00-16.00

Ж равсь ий Віталій Станіславович
(питання освіти та на и; льт ри та мистецтв;
фіз льт ри та спорт ; молодіжної політи и та
соціально о забезпечення молоді; опі и та

забезпечення прав неповнолітніх; охорони льт рної
спадщини)

1, 3 четвер 11.00-12.00 2, 4 четвер
16.00-17.00

Дарниць а районна м. Києві
державна адміністрація

1 середа 10.00-11.00

Л ць ий Оле сандр Юхимович
(питання ви ористання та охорони земельних

рес рсів)

1, 3 вівторо 14.00-15.00 2, 4 п'ятниця
17.00-18.00

Печерсь а районна м. Києві
державна адміністрація

1 понеділо 14.00-15.00

Падал а Ві тор Михайлович
(питання фінансів; пенсійно о забезпечення; цінової

політи и)

1, 3 п'ятниця 10.00-11.00 2, 4 п'ятниця
11.30-12.30

Святошинсь а районна м. Києві
державна адміністрація

1 п'ятниця 11.00-12.00

Р ди Сер ій Ярославович
(питання вн трішньої політи и та с спільно-політичної

сит ації в столиці; взаємодії з релі ійними
ор анізаціями, справ національностей та мі рації)

3 понеділо 10.00-11.00
4 понеділо 12.00-13.00

1, 2 понеділо
12.00-13.00

Деснянсь а районна м. Києві
державна адміністрація

4 понеділо 11.00-12.00

Сівець Ві тор Ми олайович
(питання промисловості, на ово-технічної та

інноваційної політи и; державно о технічно о на ляд ;
охорони праці; захист прав споживачів)

1, 3 п'ятниця 12.00-13.00 2 понеділо 11.00-12.00
4 понеділо 10.00-11.00

Оболонсь а районна м. Києві
державна адміністрація

2 понеділо 10.00-11.00

Стичинсь ий Броніслав Станіславович
(питання до ментально о забезпечення, роботи зі

зверненнями ромадян, діяльності архівів)

2 четвер 17.00-18.00
1, 4 середа 16.00-17.00
3 середа 17.00-18.00

- - 2 четвер 16.00-17.00

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

від 29.10.2008 № 1480

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1688 від 5 грудня 2008 року

Відповідно до Закону України "Про товарну біржу", постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2007
№ 803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності" та з метою надходження до�

Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29.10.2008 ¹ 1480 "Ïðî
ïðîâåäåííÿ ïåðøîãî àóêö³îíó ç ïðîäàæó
åë³òíèõ àâòîìîá³ë³â, ÿêèìè
êîðèñòóâàëèñÿ âèñîêîïîñàäîâ³ îñîáè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè", à ñàìå: — ó

íàçâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà "ïåðøîãî
àóêö³îíó" çàì³íèòè ñëîâàìè "ïåðøèõ
á³ðæîâèõ òîðã³â" òà ïî òåêñòó
ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà "àóêö³îí" çàì³íèòè
ñëîâàìè "á³ðæîâ³ òîðãè" ó â³äïîâ³äíèõ
â³äì³íêàõ.

Голова Л. Черновець ий

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
даткових коштів до бюджету м. Києва від продажу на конкурсних засадах майна, яке належить до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва та закріплене на праві господарського відання за
комунальним підприємством "Автотранспортне підприємство Київської міської ради":
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Ôàíòîìíèé á³ëü
Ñüîãîäí³ â ãàëåðå¿ “Ëàâðà” â³äêðèâàºòüñÿ 
âèñòàâêà äåêîðàö³é Ñåðã³ÿ ßêóòîâè÷à äî ô³ëüìó
“Ìîëèòâà çà ãåòüìàíà Ìàçåïó”

“Çîðÿíèì ÷àñîì” ßêóòîâè÷à ïî-
âèííà áóëà ñòàòè éîãî ó÷àñòü ó ìå-
ãàïðîåêò³ Þð³ÿ ²ëüºíêà “Ìîëèò-
âà çà ãåòüìàíà Ìàçåïó”. Ðåæèñåð
çàìîâèâ ßêóòîâè÷ó íåéìîâ³ðíó
ê³ëüê³ñòü æèâîïèñíèõ îá’ºêò³â äëÿ
ñòâîðåííÿ ôîíó ôàíòàñìàãîðè÷-
íèõ ïîä³é ô³ëüìó. Â ðåçóëüòàò³ õó-
äîæíèê, ÿê ÷àñòî òðàïëÿºòüñÿ, âè-
ÿâèâñÿ æåðòâîþ ðåæèñåðñüêîãî ³
ïðîäþñåðñüêîãî ñâàâ³ëëÿ. ×åñíî
íàïèñàí³ ßêóòîâè÷åì ê³ëîìåòðè
æèâîïèñó âèÿâèëèñÿ ïðàêòè÷íî
íåâèäèìèìè ÷àñòêîâî ÷åðåç â³ä-
ñóòí³ñòü âèðàçíîãî ðåæèñåðñüêîãî
çàäóìó, ÷àñòêîâî ÷åðåç íèçüêó òåõ-
í³÷íó ÿê³ñòü ô³ëüìó. À ãîëîâíå —
â ðåçóëüòàò³ íàâ³æåíîãî ð³øåííÿ
âëàñíèêà ïðàâ íà ô³ëüì, êîòðèé
îãîëîñèâ, áóö³ìòî Óêðà¿íà íå äî-

ðîñëà äî “Ìîëèòâè çà ãåòüìàíà
Ìàçåïó”, ³ ôàêòè÷íî ïîêëàâ ô³ëüì
íà ïîëèöþ, ïðàâäà, íå äåðæàâíó,
à ñâîþ, âëàñíó. Ìîíóìåíòàëüí³
òâîð³ííÿ ßêóòîâè÷à, çäàâàëîñÿ á,
ï³øëè â íåáóòòÿ ðàçîì ³ç ô³ëüìîì,
ùî ¿õ ñòâîðèâ. Àëå ï³ñëÿ ê³ëüêîõ
ðîê³â âèÿâèëîñÿ, ùî äåÿê³ ç ÷èñ-
ëåííèõ äåêîðàö³é âèæèëè ³ çáåð³-
ãàþòüñÿ â Êèºâî-Ìîãèëÿíñüê³é
àêàäåì³¿. Íèí³, êîëè ô³ëüì “Ìî-
ëèòâà çà ãåòüìàíà Ìàçåïó” ñòàâ
ñèìâîëîì óêðà¿íñüêîãî êóëüòóð-
íîãî çàíåïàäó, ö³ ðîáîòè íàáóëè
íå ëèøå äèâîâèæíî¿ àêòóàëüíîñò³,
à é, óñóïåðå÷ ïîõîäæåííþ, ñòàòóñó
àâòîíîìíèõ âèòâîð³â ìèñòåöòâà.

Íà âèñòàâö³ “Ôàíòîìíèé á³ëü”
ìîæíà ïîáà÷èòè ðîáîòè ßêóòîâè-
÷à ç “Ìîëèòâè çà ãåòüìàíà Ìàçå-

ïó”, ùî íàéá³ëüø â³äïîâ³äàþòü
ñüîãîäí³øíüîìó äóõó ÷àñó. Çîáðà-
æåííÿ ðîçòåðçàíèõ, ÷åòâåðòîâà-
íèõ, ïîñàäæåíèõ íà ê³ë àáî âçàãà-
ë³ ïåðåòâîðåíèõ íà ëþäñüêå ì³ñè-
âî ô³ãóð, ùî äåìîíñòðóþòü ó “Ëàâ-
ð³”, ñïî÷àòêó íå ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ
áåçïîñåðåäíüîãî ïåðåãëÿäó â ãàëå-
ðå¿, à ïîâèíí³ áóëè ç’ÿâèòèñÿ
øâèäêîïëèííîìó ïîãëÿäó ê³íî-
ãëÿäà÷à. Ïåðåíåñåííÿ öèõ îá’ºê-
ò³â ó ïðîñò³ð âèñòàâêè äîçâîëÿº
ïîáà÷èòè â íèõ ùîñü á³ëüøå, í³æ
çë³ñíó òóãó çà ³ñòîðè÷íèìè ïðè-
ìàðàìè, ÿêîþ íèí³øí³é îô³ö³îç
ãëóøèòü óêðà¿íö³â. Ïðèäèâèâøèñü
óâàæí³øå äî ìàêàáðè÷íèõ ô³ãóð
óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿, âàæêî íå âè-
ÿâèòè â öèõ ðîáîòàõ ßêóòîâè÷à
ñêëàäíó ³ íåîäíîçíà÷íó ðåôëåê-
ñ³þ íàä ñìóòíèì ôåíîìåíîì “³ñ-
òîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³” — ðåôëåêñ³þ,
ùî ãåòü â³äñóòíÿ ó ô³ëüì³ ²ëüºíêà.
Öÿ ïàì’ÿòü, õî÷ ³ áóëà íàñèëü-
íèöüêèì ÷èíîì àìïóòîâàíà, ïðî-
äîâæóº áîë³òè, ÿê áîëèòü ê³íö³â-
êà, ÿêî¿ íåìàº.

Âèñòàâêà, ùî çà äèâíèì çá³ãîì
îáñòàâèí â³äáóâàºòüñÿ íà âóëèö³
²âàíà Ìàçåïè â ñòà ìåòðàõ â³ä ìî-
íóìåíòà Ãîëîäîìîðó, âêàçóº íà
ïàòîëîã³þ àêòóàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñèòóàö³¿ 

Êàòàëîíñüêèé òðèêóòíèê
Ç 22 ñ³÷íÿ ó ïðîêàò³ íîâà êîìåä³ÿ Âóä³ Àëëåíà “Â³ê³ Êð³ñò³íà Áàðñåëîíà”
Îëåã ÏÓ×ÊÎ 
ÒÎÏ 10, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Âóä³ Àëëåí çíÿâ ñâ³é ÷åòâåð-
òèé ô³ëüì ïîñï³ëü çà ìåæàìè
ÑØÀ. Â êàðòèí³ “Â³ê³ Êð³ñò³íà
Áàðñåëîíà” â³í âèðóøàº äî ñòî-
ëèö³ Êàòàëîí³¿, äå çàõîïëþºòü-
ñÿ òâîð÷³ñòþ âåëèêîãî àðõ³òåê-
òîðà Àíòîí³î Ãàóä³ òà ³íøèìè
âèçíà÷íèìè ïàì’ÿòêàìè, ë³ðè÷-
íîþ ìóçèêîþ ó ñòèë³ ôëàìåíêî
³ ñåêñ-ñèìâîëàìè ³ñïàíñüêî¿

ôàáðèêè ìð³é. Öå êîìåä³ÿ ïðî
ñåêñ ³ óïåðåäæåííÿ ùîäî íüîãî.
Ó í³é ïðîòèñòàâëÿþòüñÿ êîíñåð-
âàòèçì òà ³ìïóëüñèâí³ñòü, ñåð-
éîçí³ñòü ³ êàðèêàòóðí³ñòü.

Êð³ñò³íà — òâîð÷à îñîáà â ïî-
øóêó, ðîçêóòà é ö³êàâà ó ñòî-
ñóíêàõ ³ç ïðîòèëåæíîþ ñòàòòþ.
Â³ê³ — ñåðéîçíà, çàðó÷åíà ä³â-
÷èíà, êîòðà çíàº íàïåâíî, ÷îãî
âîíà õî÷å â³ä æèòòÿ ³ â³ä êîõàí-
íÿ. Ïðîâîäÿ÷è ë³òî â Áàðñåëî-
í³, òàê³ ð³çí³, òà âñå æ òàêè ïî-
äðóãè, âîíè çíàéîìëÿòüñÿ ç ÷à-

ð³âíèì, õî÷ ³ á³ëüø í³æ áåçïàð-
äîííèì õóäîæíèêîì, ÿêèé
ñâîºþ ÷åðãîþ çàïðîøóº ¿õ â³ä-
ïî÷èòè ó çàòèøíîìó ì³ñòå÷êó
Îâ³ºäî. Çóñòð³÷ ³ç íèì äëÿ þíèõ
ïàí³ ñòàº ïî÷àòêîì ñïðàâæíüî¿
êàðóñåë³ ³íòðèã — êîæíà ïî ÷åð-
ç³ ïåðåìîæåíà øàðìîì æàãó÷î-
ãî ÷îëîâ³êà. Íà äîäàòîê äî âñüî-
ãî â ¿õí³é òðèêóòíèê âïèñóºòü-
ñÿ êîëèøíÿ äðóæèíà ³ñïàíöÿ,
âèáóõîíåáåçïå÷íèé òåìïåðà-
ìåíò ÿêî¿ çíîñèòü óñþ äî îñòàí-
êó ðîìàíòèêó â êþâåò ôàðñó.

Îòî âæå ñïðàâä³ çàïàëüíå,
ñì³øíå ³ ÿñêðàâå ê³íî — òàêîãî
ñòóïåíÿ àâòîðñüêî¿ óïåâíåíîñò³
çà Àëëåíîì äàâíî íå ïîì³÷àëè
(öå, äî ñëîâà, ùå é îäèí ç éî-
ãî íàéë³êâ³äí³øèõ ô³ëüì³â ï³ç-
íüîãî ïåð³îäó ê³íîêàð’ºðè). Îñü
Õàâ’ºð Áàðäåì ó ðîë³ íàâ³æåíî-
ãî, õòèâîãî ñàìöÿ ãëóìèòüñÿ íàä
âëàñíèì îáðàçîì “íîâîãî Àíòî-
í³î Áàíäåðàñà”. Îñü Ïåíåëîïà
Êðóñ, ç³ãðàâøè ç àïëîìáîì
ê³ëüêà ãó÷íèõ ³ñòåðèê, ö³ëóº â

ãóáè Ñêàðëåòò Éîõàíññîí, ÷èÿ
ãåðî¿íÿ øàëåíî êðàñèâà, àëå
ñâîºþ ÷åðãîþ âèêëèêàº ñò³éêó
àíòèïàò³þ. Îñü ê³ëüêà ïðåêó-
ìåäíèõ ñèòóàòèâíèõ åï³çîä³â,
ÿê³ ì³ã ïðèäóìàòè ò³ëüêè àâòîð
“Åí³ Õîëë” ³ “Ìàíõåòòåíà”.

Òèì ÷àñîì êð³çü ñì³õ âèðàçíî
âèäíî ñåðéîçí³ äóìêè ïðî ôàê-
òóðó ñòîñóíê³â, à Âóä³ Àëëåí ÿê
âåëèêèé çíàâåöü ó íèõ äóìàº (³
çìóøóº çàìèñëèòèñÿ) ïðàâèëü-
íî é ïåðåêîíëèâî

Де орації з фільм “Молитва за етьмана Мазеп ” наб ли стат с автономних
витворів мистецтва

Îëåêñ³é ÐÀÄÈÍÑÜÊÈÉ
ÒÎÏ 10, ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На всій творчості спад ово о х дожни а Сер ія Я то-
вича лежить др зал чення до вели о о і жахливо о
раїнсь о о поетично о іно. Ще малень им хлопчи-
ом він брав часть зйом ах льтових "Тіней заб -
тих пред ів", після чо о неодноразово з’являвся на
численних знімальних майданчи ах — то в епізодичній
ролі, то я х дожни -постановни .
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Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè
ÒÎÏ 10 ãîëîâíèõ ìîäíèõ ïîä³é ìèíóëîãî ðîêó
Ëþáîâ ÊÍÎÐÎÇÎÊ 
“Òèæäåíü ìîäè 
ç Äàð’ºþ Øàïîâàëîâîþ”, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

1. Союз ро
Comme des Garсons
для H&M

Ìàñ-ìàðêåò òà ³íòåëåêòóàëüíà ìîäà â
2008 ðîö³ ñòàëè ðàçîì. Ãîëîâíèé ÿïîí-
ñüêèé àâàí´àðäíèé áðåíä Comme des
Garñons ñòâîðèâ êîëåêö³þ äëÿ øâåäñüêî-
ãî ã³ãàíòà H&M. Öå íå ïåðøèé ñï³ëüíèé
ïðîåêò êîíöåðíó ç â³äîìèìè äèçàéíåðàìè:
äëÿ H&M ñâîãî ÷àñó ïðàöþâàëè Ñòåëà
Ìàêêàðòí³, Êàðë Ëàãåðôåëüä, Viktor&Rolf
³ Ðîáåðòî Êàâàëë³. Óí³êàëüí³ñòü ñîþçó ìè-
íóëîãî ðîêó â òîìó, ùî äèçàéíåð ìàðêè
Comme des Garñons Ðå¿ Êàâàêóáî íà â³ä-
ì³íó â³ä âêàçàíèõ êîëåã ñòâîðþº ðàô³íî-
âàíó ³íòåëåêòóàëüíó ìîäó, â ïðèíöèï³ íå
ðîçðàõîâàíó íà øèðîê³ ñïîæèâ÷³ ïðîøàð-
êè. Ùî ëèøå ðîáèòü ðå÷³ ç êîëåêö³¿
Comme des Garñons äëÿ H&M ùå áàæàí³-
øèìè.

2. Втрата ро
Смерть Іва
Сен-Лорана

“Îäÿã ïîâèíåí ï³äêîðÿòèñÿ îñîá³ æ³í-
êè, à íå íàâïàêè” — öå ñëîâà ²âà Ñåí-
Ëîðàíà, ãåí³ÿ ³ õóäîæíèêà ìîäè, ÿêèé
óë³òêó çàëèøèâ íàñ. Éîãî òâîð÷èé øëÿõ
³ âíåñîê ó ðîçâèòîê ìîäè XX ñòîð³÷÷ÿ
óí³êàëüí³. Þíàê, ùî âèãðàâ ó 17 ðîê³â
êîíêóðñ åñê³ç³â ç³ ñâîºþ êîêòåéëüíîþ
ñóêíåþ, áóâ îäðàçó æ ïîì³÷åíèé Êð³ñò³-
àíîì Ä³îðîì ³ ñòàâ ñïàäêîºìöåì ìàéñ-
òðà. Â 1962 ðîö³ ²â Ñåí-Ëîðàí çàñíóâàâ
âëàñíèé Áóäèíîê ìîäè, ï³ä ìàðêîþ ÿêî-
ãî ³ ñòâîðèâ çíàìåíèò³ ñóêí³-òðàïåö³¿ (ç
ïðèíòàìè, íàâ³ÿíèìè ïîëîòíàìè Ìîí-
äð³àíà), æàêåòè-ñàôàð³, áðþ÷í³ êîñòþìè
ç àêöåíòîâàíèì ïëå÷åì ³, çâ³ñíî æ, ïî-
äàðóâàâ íàì íåïåðåâåðøåíèé æ³íî÷èé
ñìîê³íã.

3. Оновлення ро
Нові дизайнери
мар и Gianfranco Ferre

²òàë³éñüê³ äèçàéíåðè Òîìàññî Àêâ³ëàíî
³ Ðîáåðòî Ð³ìîíä³ ó âåðåñí³ 2008 ðîêó
ïðåäñòàâèëè ñâîþ ïåðøó êîëåêö³þ äëÿ
Áóäèíêó Gianfranco Ferre. Äåáþòó ç íå-
òåðï³ííÿì ÷åêàâ óâåñü fashion-áîìîíä.
Î÷³êóâàííÿ âèÿâèëèñÿ íå ìàðíèìè — êî-
ëåêö³ÿ çàñëóæèëà îâàö³¿ ñêóïî¿ íà ïîõâà-
ëó ìîäíî¿ åë³òè. Âëàñíà ìàðêà äèçàéíå-
ð³â ï³ä íàçâîþ 6267 âèíèêëà 2005 ðîêó é
ïðî³ñíóâàëà òðè ðîêè. Ó âåðåñí³, êîëè
³ìåíà äèçàéíåð³â ñòàë³ â³äîì³ ìîäíèì ôà-
õ³âöÿì, íàçâó áðåíäó áóëî çì³íåíî íà
Aquilano. Rimondi. Òåïåð fashion-êðèòè-
êè Vogue ðàäÿòü Òîìàññî Àêâ³ëàíî ³ Ðî-
áåðòî Ð³ìîíä³ ðåòåëüí³øå ïðàöþâàòè íàä
³ìåííèìè êîëåêö³ÿìè ³ âèðîáëÿòè âï³çíà-
âàíèé ñòèëü. Àëå íå çàáóâàòè ³ ïðî Áóäè-
íîê Ferre.

4. Подія ро
Світові
fashion- рити и
на Ukrainian Fashion Week

Îäí³ºþ ç óìîâ ôóíêö³îíóâàííÿ ñïðàâæ-
íüîãî òèæíÿ ìîäè º ïðèñóòí³ñòü àâòîðè-
òåòíèõ ðåäàêòîð³â ìîäíèõ âèäàíü. Áåç íèõ
çàõ³ä — ùî çàâãîäíî, àëå ò³ëüêè íå 
fashion week! Ö³º¿ îñåí³ â Óêðà¿íó íà çà-
ïðîøåííÿ ïðîãðàìè “Òèæäåíü ìîäè ç
Äàð’ºþ Øàïîâàëîâîþ” âïåðøå ïðè¿õàëà
fashion-ðåäàêòîð áðèòàíñüêîãî âèäàííÿ
The Daily Telegraph Õ³ëàð³ Àëåêñàíäð, ÿêà
âõîäèòü äî òð³éêè íàéâïëèâîâ³øèõ êðè-
òèê³â ñâ³òó ìîäè, à òàêîæ fashion-ðåäàêòîð
³íòåðíåò-âèäàííÿ Fashion Wire Daily Ãîäô-
ð³ Ä³í³. Ó Êèºâ³ âîíè ïèñàëè çàì³òêè ïðî
êîæåí äåíü ïîä³¿, à ïî éîãî çàê³í÷åíí³ —
ïðî ìîäó â Óêðà¿í³ çàãàëîì.

5. Прорив ро
Гарет П’ю

Ùå íåäàâíî öåé äèçàéíåð ïîêàçóâàâ ñâî¿
êîëåêö³¿ ó Ëîíäîí³, à òåïåð çàâäÿêè òà-
ëàíòó é âåç³ííþ â³í ï³äêîðþº Ïàðèæ. Ãà-
ðåò Ï’þ îòðèìàâ íàéá³ëüøó ñóìó â ³ñòîð³¿
fashion-ïðåì³¿ ANDAM ($ 150 òèñÿ÷), ³ âæå
ó âåðåñí³ íà éîãî ïàðèçüêå øîó ÷åêàëè âñ³
ãîëîâí³ ìîäí³ êðèòèêè ñâ³òó. Òåïåð âîíè
îäíîñòàéí³ â òîìó, ùî ñüîãîäí³ ³ì’ÿ Ãàðå-
òà Ï’þ íàéãó÷í³øå ñåðåä íîâèõ äèçàéíå-
ð³â. Â³í ìîëîäèé, çóõâàëèé, àâàí´àðäíèé ³
áàãàòî îá³öÿº.

6. Видання ро
“Harper’s Bazaar У раїна”

Ïîÿâà íîâîãî æóðíàëó íà ðèíêó ñâ³ä-
÷èòü ïðî éîãî ðîçâèòîê. À òå, ùî öå çíà-
êîâå ìîäíå âèäàííÿ, ñâ³ä÷èòü ùå ³ ïðî
çðîñòàííÿ ³íòåðåñó äî ìîäè â êðà¿í³. Har-
per’s Bazaar ìàº 140-ð³÷íó ³ñòîð³þ, àóäè-
òîð³ÿ ÿêîãî íàë³÷óº ïîíàä òðè ì³ëüéîíè
÷èòà÷³â ó 30 êðà¿íàõ. Òåïåð éîãî ðåäàêö³ÿ
ç’ÿâèëàñÿ ³ â Óêðà¿í³. ²ñòîð³¿ áðåíä³â, íî-
âèíè ïðî îñòàíí³ fashion-øîó, îãëÿäè
òðåíä³â, ³íòåðâ’þ, ñòàòò³ ïðî ñòèëü, òåàòð,
ìóçèêó ³ ìèñòåöòâî — âñå öå øóêàéòå íà
ñòîð³íêàõ “Harper’s Bazaar Óêðà¿íà”.

7. Ювілей ро
Жодно о дня без свята

Ñïðàâæíÿ ôðàíöóæåíêà ³ êîðîëåâà òðè-
êîòàæó Ñîíÿ Ð³êåëü ñâÿòêóº 40-ð³÷÷ÿ ñâî-
ãî ìîäíîãî áóäèíêó. Àíàëîã³÷íó äàòó â³ä-
çíà÷àº ³ ñèìâîë àìåðèêàíñüêî¿ ìîäè áðåíä
Calvin Klein. Ïî 20 ðîê³â òðóäÿòüñÿ íà ìîä-
íîìó òåðåí³ àìåðèêàíêà Äîííà Êàðàí ³ òà-
ºìíè÷èé ãîëëàíäñüêèé äèçàéíåð Ìàðò³í
Ìàðäæåëà, êîòðèé í³êîëè ³ í³ â ÿê³é ôîð-
ì³ íå ñï³ëêóºòüñÿ ç ïðåñîþ. Íàéñêðîìí³-
øèé þâ³ëåé — ó ìîëîäîãî ãîëëàíäñüêîãî
äóåòó Viktor & Rolf: 15 ðîê³â òâîð÷î¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Ñåðåä äîâãîæèòåë³â — ôðàíöóçüêà
ìàðêà Cacharel, ÿêà â³äçíà÷àº 50-ð³÷÷÷ÿ. À
ðåêîðäñìåíîì ñòàâ Áóäèíîê ìîäè Salvatore
Ferragamo: âèñòàâêîþ “Ñòàíîâëåííÿ ëå-
ãåíäè” ³òàë³éö³ òîð³ê â³äñâÿòêóâàëè 80 ðî-
ê³â áðåíäó.

8. Успіх ро

Ма азинний б м
Києві

Ó 2008 ðîö³ â Êèºâ³ â³äêðèëàñÿ íåáó-
âàëà ê³ëüê³ñòü ìàãàçèí³â. Ò³ëüêè ìåðåæà

Helen Marlen Group ³í³ö³þâàëà çàïóñê
÷îòèðüîõ íîâèõ áóòèê³â. Ñåðåä íèõ ìî-
íîáðåíä Dsquared2, Helen Marlen Acces-
sories, ÷îëîâ³÷èé ìóëüòèáðåíä “Ïàñàæ
15”, äå, îêð³ì ³íøîãî, âïåðøå â Êèºâ³
ìîæíà ïðèäáàòè êîñòþìè â³ä Òîìà Ôîð-
äà, ³ ìîíîáðåíä ìàðêè êàøåì³ðó Loro Pi-
ana. Òîð³ê ó Êèºâ³, ÿê ³ â óñ³õ ïðèñòîé-
íèõ ñâ³òîâèõ ñòîëèöÿõ, â³äêðèâñÿ íàðåø-
ò³ áóòèê Chanel. Ó ãîòåë³ “Âîçäâèæåí-
ñüêèé” ïðàöþº áóòèê Chambre ç îäÿãîì
â³ä Ãàðåòà Ï’þ ³ Ð³êà Îóºíñà. Â êîíöåïò-
ñòîð³ Atelier 1 ìîæíà çíàéòè îäÿã Comme
de Garcons, Peachoo Krejberg, Ë³ë³¿ Ïóñ-
òîâ³ò ³ Âîëîäèìèðà Ïîäîëÿíà. Çàì³ñòü
Armani Collezioni â³äêðèâñÿ áóòèê Gior-

gio Armani. ×îëîâ³÷à ìîäà çáàãàòèëàñÿ
ìîíîáðåíäîì Kiton. Çì³íèâ ëîêàö³þ òà
çíà÷íî ðîçøèðèâ àñîðòèìåíò ³ êè¿âñüêèé
áóòèê Hugo Boss.

9. Жаль ро
Останній по аз
Валентіно

“ß âèõîäæó ç ãðè, àëå â í³é ùå çàëèøàþ-
òüñÿ ³íø³”,— ñêàçàâ 75-ð³÷íèé ³òàë³ºöü Âà-
ëåíò³íî Ãàðàâàí³. Â³í ï³øîâ ³ç ìîäè íà ïî-
÷àòêó 2008-ãî, ïðîïðàöþâàâøè äèçàéíå-
ðîì îäÿãó 45 ðîê³â. Ïðè öüîìó êîëåãè Ãà-
ðàâàí³ â îäèí ãîëîñ ñòâåðäæóâàëè: Âàëåí-
ò³íî ì³ã áè ïîïðàöþâàòè ùå ÿêèéñü ÷àñ.
“Â³í ó ÷óäîâ³é ôîðì³”,— êàçàâ Êàðë Ëà-
ãåðôåëüä. Êåí Äîóí³íã, fashion-äèðåêòîð
àìåðèêàíñüêîãî óí³âåðìàãó Neiman Mar-
cus, ³ç æàëåì êîíñòàòóâàâ, ùî ïîòåíö³àë
³òàë³éöÿ äàëåêî íå âè÷åðïàíèé. Ñâ³ò ìî-
äè çàâæäè ïàì’ÿòàòèìå çíàìåíèò³ ÷åðâîí³
ñóêí³ â³ä Valentino, à òàêîæ çàïàìîðî÷ëè-
âî åëå´àíòíå âáðàííÿ, ùî ïîëîíèëî íåìà-
ëî ñåðäåöü íà ÷åðâîíèõ äîð³æêàõ.

10. Несподіван а ро
Новий остюм
і нова дівчина Бонда

Êîëè âè ïðèãàäóºòå ô³ëüìè ïðî Äæåéì-
ñà Áîíäà, òî çàçâè÷àé äóìàºòå íå ïðî ñþ-
æåò, à, çâ³ñíî æ, ïðî ñòèëü. Êîæåí ïóíêò
ñöåíàð³þ ñòàº êóëüòîâèì. Éîãî ìàøèíè,
ãîäèííèê, òå, ÿê ³ äå â³í æèâå, ùî ï’º,
ÿêèõ ä³â÷àò ëþáèòü — óñå öå ïðåäìåò äëÿ
íàñë³äóâàííÿ. Òîð³ê íà Áîíäà ÷åêàëè ñåð-
éîçí³ çì³íè. ²òàë³éñüêèõ êðàâö³â ³ç Brioni,
ùî îäÿãàëè Áîíäà ç ÷àñ³â “Çîëîòîãî îêà”
(1995) ³ àæ äî “Êàçèíî Ðîÿëü”, çì³íèâ
ñó÷àñí³øèé Òîì Ôîðä. Êð³ì òîãî, “ä³â-
÷èíîþ Áîíäà” âïåðøå ñòàëà óêðà¿íêà.
Ï³ñëÿ ïðåì’ºðè còð³÷êè Îëüãà Êóðèëåí-
êî ñòàëà ÷è íå íàö³îíàëüíîþ ãåðî¿íåþ, à
âò³ì, íå ò³ëüêè íàö³îíàëüíîþ. Ïðî íå¿
íàïèñàëè íà ñàéò³ Vogue â ðóáðèö³ “²êî-
íà êðàñè”

У раїн а Оль а К рилен о стала чи не національною ероїнею
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Ñòîëèöÿ íå ïîáà÷èòü êðàùèõ
ôð³ñòàéë³ñò³â ñâ³òó
Äâà ìàñøòàáíèõ çìàãàííÿ ç çèìîâèõ âèä³â ñïîðòó ñêàñîâàíî ÷åðåç ô³íàíñîâó êðèçó

Ô³íàíñîâà êðèçà áîëÿ÷å âäàðè-
ëà ïî âñüîìó, ïî÷èíàþ÷è â³ä íà-
øèõ ³ç âàìè êèøåíü ³ çàê³í÷óþ÷è
åêîíîì³êîþ. Íå îìèíóëà âîíà ³
ñïîðò — çàêðèâàþòü áàãàòî êëó-
á³â, ñïîðòñìåíè çíàõîäÿòüñÿ íà
ðîçäîð³ææ³, ñêàñîâóþòü âåëèêó
ê³ëüê³ñòü çìàãàíü. Çíàìåíèòà
ôðàçà — “êîëè ô³íàíñè ñï³âàþòü
ðîìàíñè” — òîðêíóëàñÿ é îðãà-
í³çàö³¿ ñïîðòèâíèõ, ì³æíàðîäíèõ
çìàãàíü â Óêðà¿í³. ×åðåç ïîã³ð-
øåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â
êðà¿í³ âèêîíàâ÷èì êîì³òåòîì Ôå-
äåðàö³¿ ëèæíèõ âèä³â ñïîðòó
Óêðà¿íè áóëî óõâàëåíî ð³øåííÿ
ùîäî ñêàñóâàííÿ ïðîâåäåííÿ åòà-

ïó Êóáêà ªâðîïè ç³ ñíîóáîðäèí-
ãó (á³ã-åéð) 7 ëþòîãî òà ô³íàëü-
íîãî åòàïó Êóáêà ñâ³òó ç ôð³ñòàé-
ëó (àêðîáàòèêà) 21 ëþòîãî 2009
ðîêó.

Ïðàâî ïðèéíÿòè çàâåðøàëüíèé
åòàï Êóáêà ñâ³òó ç ëèæíî¿ àêðî-
áàòèêè Êè¿â ä³ñòàâ ó òðàâí³ 2008
ðîêó íà êîíãðåñ³ Ì³æíàðîäíî¿
ôåäåðàö³¿ ëèæíîãî ñïîðòó (FIS) â

Êåéïòàóí³. Ðàí³øå â íàø³é êðà-
¿í³ íå ïðîâîäèëè òóðí³ðè òàêîãî
ð³âíÿ ç çèìîâèõ âèä³â ñïîðòó. Ó
ñòîëèö³, íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëü-
íîãî âèñòàâêîâîãî öåíòðó “Åêñ-
ïîöåíòð Óêðà¿íè”, ïëàíóâàëè
çâåñòè ñïåö³àëüíèé òðàìïë³í,
ÿêèé ï³ñëÿ çìàãàíü ñíîóáîðäèñ-
ò³â çáèðàëèñÿ ïåðåïðîô³ëþâàòè
äëÿ âèñòóïó ôð³ñòàéë³ñò³â.

Çà ñëîâàìè â³öå-ïðåçèäåíòà
Ôåäåðàö³¿ ëèæíèõ âèä³â ñïîðòó
Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà Ìàëåæèêà,
Êè¿â áóâ ìàéæå ïîâí³ñòþ ãîòîâèé
äî îðãàí³çàö³¿ çìàãàíü òàêîãî âè-
ñîêîãî ð³âíÿ. Ãîëîâíîþ ïðè÷è-
íîþ â³äìîâè ïðèéíÿòè ãîñòåé ³ç
áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó ñòàëà â³äñóò-
í³ñòü ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè, â
ïåðøó ÷åðãó, â³ä ñïîíñîð³â, ÿê³
â³äìîâèëèñÿ â³ä äîïîìîãè. “Ìè
ùå 26 ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó çðî-
çóì³ëè, ùî íå çìîæåìî ïðîâåñòè
òàê³ ìàñøòàáí³ çìàãàííÿ â Êèºâ³.
Äåðæàâà ïîâèííà áóëà óçÿòè íà
ñåáå òðèäöÿòü â³äñîòê³â âèòðàò,
íà ïëå÷³ ñïîíñîð³â ëÿãàëî ñ³ìäå-
ñÿò, àëå îñòàíí³ íàì ïîâ³äîìèëè,
ùî íå ãîòîâ³ âèêîíàòè ñâî¿ çî-
áîâ’ÿçàííÿ. Â àâðàëüíîìó ïîðÿä-
êó ìè íàìàãàëèñÿ âèïðàâèòè ñè-
òóàö³þ, àëå âñ³ íàø³ ñïðîáè áó-
ëè ìàðíèìè”,— ç³òõàº Âîëîäè-
ìèð Ìàëåæèê.

Ðîçì³ñòèòè ñïîðòñìåí³â ³ ¿õ-
í³õ òðåíåð³â, íàãîäóâàòè ¿õ, îð-
ãàí³çóâàòè êóëüòóðíó ïðîãðàìó
äëÿ óêðà¿íñüêî¿, ïðèéìàþ÷î¿,

ñòîðîíè áóëà ïðîáëåìà, ÿêó,
çíàþ÷è íàøó ùèðó ãîñòèíí³ñòü,
ìîæíà áóëî ðîçâ’ÿçàòè. ²íøà
ð³÷ — áóä³âíèöòâî òðàìïë³íà,
ÿêå âèëèëîñÿ á ó ÷èìàë³ êîøòè.
“Ìàñøòàáí³ çìàãàííÿ ç ôð³ñòàé-
ëó ³ ñíîóáîðäèíãó ïðèïóñêàþòü
áóä³âíèöòâî ñïåö³àëüíî¿ êîí-
ñòðóêö³¿. Ìèíóëîãî ðîêó çâåäåí-
íÿ òðàìïë³íà äëÿ Êóáêà ªâðîïè
ç³ ñíîóáîðäèíãó (á³ã-åéð) îá³-
éøëîñÿ íàì ó 500 òèñÿ÷ äîëàð³â.
Ïîãîäüòåñÿ, íà íèí³øí³é, äóæå
íåïðîñòèé ÷àñ, öå ÷èìàëà ñó-
ìà”,— êîíñòàòóº â³öå-ïðåçèäåíò
Ôåäåðàö³¿ ëèæíèõ âèä³â ñïîðòó
Óêðà¿íè.

Îäíàê Âîëîäèìèð Ìàëåæèê çà-
çíà÷èâ, ùî êåð³âíèöòâî Ì³æíà-
ðîäíî¿ ôåäåðàö³¿ ëèæíîãî ñïîð-
òó ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèëîñÿ äî
âèìóøåíî¿ â³äìîâè óêðà¿íñüêî¿
ñòîëèö³ â³ä ïðîâåäåííÿ çìàãàíü,
ÿê³ ïåðåíåñåíî äî Íîðâåã³¿. “ß
âïåâíåíèé, ùî öÿ ñèòóàö³ÿ íå
âïëèíå íàäàë³ íà ñï³âïðàöþ
ÔËÑÓ ³ FIS. Îô³ö³éíèé êàëåíäàð
çìàãàíü íà íàéáëèæ÷³ òðè ðîêè
âæå çàòâåðäæåíî. Êè¿â ô³ãóðóº â
íüîìó ÿê ì³ñöå ïðîâåäåííÿ åòà-
ïó Êóáêà ñâ³òó ç ëèæíî¿ àêðîáà-
òèêè. Äóìàþ, äî òîãî ÷àñó â ñâ³-
òîâ³é åêîíîì³ö³, ó òîìó ÷èñë³ é
óêðà¿íñüê³é, íàñòàíå ñòàá³ëüí³ñòü,
³ òàêîãî ïðèêðîãî âèïàäêó, ÿêèé
ñòàâñÿ ó íèí³øíüîìó ðîö³, ç íà-
ìè íå ñòàíåòüñÿ”,— ðåçþìóâàâ
Âîëîäèìèð Ìàëåæèê

Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Столичні прихильни и зи-
мових видів спорт з не-
терпінням очі вали люто-
о місяця 2009 ро . Са-
ме тоді в Києві мали від-
б тися два с перзма ан-
ня: 7 люто о етап К б а
Європи зі сно бордин
(бі -ейр) та 21 люто о фі-
нальний етап К б а світ
з фрістайл (а робати а).
На жаль, ці зма ання не
відб д ться через фінан-
сов риз .

“Áóä³âåëüíèê” âñòàíîâëþº 
íîâ³ ðåêîðäè
ÁÊ “Êè¿â” ïðîäîâæóº áîðîòüáó íà òðüîõ ôðîíòàõ

Ñâ³é ïåðøèé ó íîâîìó
ðîö³ ïîºäèíîê ÁÊ “Êè¿â”
ïðîâîäèâ ó Ñâÿòèé âå÷³ð, 6
ñ³÷íÿ, ó Òàëë³íí³ ïðîòè
ì³ñöåâîãî “Êàëåâà”. Íà
æàëü, ïîðàäóâàòè ñâî¿õ
ïðèõèëüíèê³â ïåðåä Ð³çä-
âîì “áåêè” íå çìîãëè, ïî-
ñòóïèâøèñü åñòîíñüêîìó
êëóáó ç ðàõóíêîì 76:82, ïå-
ðåí³ñøè ïèòàííÿ ïðî âè-
õ³ä ó íàñòóïíèé ðàóíä íà
äîìàøí³é ïîºäèíîê ³ç í³-
ìåöüêèì “Ñêàéëàéíåð-
ñîì”.

Ïî÷àòîê ðîêó äëÿ ï³ä-
îï³÷íèõ Ñàø³ Îáðàäîâ³÷à
âèÿâèâñÿ íåâäàëèì. Ó íà-
ñòóïíîìó ïîºäèíêó “âîâ-
êè” çíîâó ïîñòóïèëèñÿ —
öüîãî ðàçó ó Ìàð³óïîë³ ì³ñ-
öåâîìó “Àçîâìàøó”. Äîëÿ
ïîºäèíêó ì³æ ´ðàíäàìè

â³ò÷èçíÿíîãî áàñêåòáîëó
âèð³øàëàñÿ íà îñòàíí³õ ñå-
êóíäàõ çóñòð³÷³. Ï³ñëÿ òîãî,
ÿê Ðîëàíäà ßðóò³ñ ðåàë³çó-
âàâ îáèäâà øòðàôíèõ êèä-
êà ³ âèâ³â ãîñïîäàð³â âïå-
ðåä — 77:75, â îñòàíí³é àòà-
ö³ Ñêóí³ Ïåíí íå çì³ã ðå-
àë³çóâàòè òðèî÷êîâèé êè-
äîê.

Óñþ çë³ñòü çà îñòàíí³ äâ³
ïîðàçêè áàñêåòáîë³ñòè ÁÊ
“Êè¿â” âèïëåñíóëè íà í³-
ìåöüêîìó “Ñêàéëàéíåðñ³”,
ÿêèé áóêâàëüíî ðîçòðîùè-
ëè ç ðàõóíêîì 78:46. Öÿ
ïåðåìîãà äîçâîëèëà êè-
ÿíàì ïîñ³ñòè ó ãðóï³ äðóãå
ì³ñöå ³ ïðîäîâæèòè áî-
ðîòüáó â äðóãîìó åòàï³ ªâ-
ðî÷åëåíäæà. Ñóïåðíèêàìè
ñòîëè÷íîãî êëóáó â íüîìó
áóäóòü í³ìåöüêèé “Îëü-

äåíáóðã”, òóðåöüêèé “Ãà-
ëàòàñàðàé” òà ³òàë³éñüêèé
“Â³ðòóñ”.

Ïðîäîâæèëè ëîñêîòàòè
íåðâè ñâî¿ì ïðèõèëüíè-
êàì ï³äîï³÷í³ Ñàø³ Îáðà-
äîâ³÷à é ó îñòàííüîìó ïî-
ºäèíêó Ñóïåðë³ãè â Ñó-
ìàõ. Ãðàâåöü “Ñóìèõ³ì-
ïðîìà” Êîð³ Ñàíò³ çà
òðèíàäöÿòü ñåêóíä äî ñè-
ðåíè âèâ³â ãîñïîäàð³â
âïåðåä íà äâà ïóíêòè, àëå
çà äâ³ (!) ñåêóíäè äî çà-
âåðøåííÿ çóñòð³÷³ Êëåé
Òàíêåð âèêîíàâ âäàëèé
äàëüí³é êèäîê ³ ïðèí³ñ
êèÿíàì ïåðåìîãó — 61:60!

Òàêèì ÷èíîì, ó 2009 ðî-
ö³ ÁÊ “Êè¿â” çàçíàâ ó ÷î-
òèðüîõ ïîºäèíêàõ äâ³ ïå-
ðåìîãè ³ äâ³ ïîðàçêè. Ö³
ðåçóëüòàòè, ÿê³ â ö³ëîìó
íàäòî óñï³øíèìè íå íà-
çâåø, äîçâîëèëè ñòîëè÷-
íîìó êëóáó ïðîäîâæèòè
áîðîòüáó íà ºâðîïåéñüê³é
àðåí³, à òàêîæ ³ç â³äðèâîì
ó îäíó ïåðåìîãó â³ä “Àçîâ-
ìàøà” ë³äèðóâàòè â óêðà-
¿íñüê³é Ñóïåðë³ç³. Çàçíà-
÷èìî, ùî “áåêè”, ïåðåì³ã-
øè çà ï³äñóìêàìè äâîõ çó-
ñòð³÷åé ÁÊ “Äîíåöüê”,
ïðîäîâæóþòü áîðîòüáó ³ â
Êóáêó Óêðà¿íè, “Ô³íàë
÷îòèðüîõ” ÿêîãî â³äáóäåòü-
ñÿ ç 13 äî 15 ëþòîãî ó ñòî-

ëè÷íîìó ñïîðòêîìïëåêñ³
“Ìåðèä³àí”.

À îñü ³íøèé êè¿âñüêèé
êëóá, íà ÿêîãî íå òèñíå òÿ-
ãàð ³ãîð íà ì³æíàðîäí³é
àðåí³, ïðî ÿêó â³í ïîêè ùî
ò³ëüêè ìð³º, íàáðàâ ó ÷åì-
ï³îíàò³ Óêðà¿íñüêî¿ áàñêåò-
áîëüíî¿ ë³ãè êðåéñåðñüêî¿
øâèäêîñò³, çäîáóâøè òðè
ïåðåìîãè ïîñï³ëü. Ñïî÷àò-
êó ï³äîï³÷í³ ëèòîâñüêîãî
ôàõ³âöÿ Ð³ìàñà Ãð³ãàñà
âäîìà ïåðåìîãëè äí³ïðî-
äçåðæèíñüêèé “Äí³ïðî-
Àçîò” — 110:75, ïîò³ì ó
îâåðòàéì³ äîòèñíóëè íà âè-
¿çä³ ÌÁÊ “Îäåñó” — 101:96
³, íàðåøò³, çàâåðøèëè ñâîþ
âèãðàøíó ñåð³þ âïåâíåíîþ
ïåðåìîãîþ ó Ñ³ìôåðîïîë³
íàä ì³ñöåâèìè “Ãðèôîíà-
ìè” — 99:77. Çàçíà÷èìî,
ùî â ãð³ ç “Äí³ïðî-Àçîòîì”
áàñêåòáîë³ñòè “Áóä³âåëüíè-
êà” âñòàíîâèëè äâà ðåêîð-
äè Ë³ãè. Âîíè çä³éñíèëè 17
òðèî÷êîâèõ êèäê³â (äî òî-
ãî öåé ïîêàçíèê äîð³âíþ-
âàâ 16 âëó÷íèì êèäêàì ÷å-
ðåç ïåðèìåòð, ³ éîãî ñï³â-
àâòîðàìè áóëè áàñêåòáîë³ñ-
òè “Êðèâáàñáàñêåò-Ëþêñó”
ó äîìàøíüîìó ïðîòèñòîÿí-
í³ ç ÁÊ “Îäåñîþ”, à òàêîæ
îíîâèëè ³ ðåêîðä çàãàëüíî¿
ê³ëüêîñò³ âëó÷àíü ³ç ãðè —
òåïåð â³í äîð³âíþº 44 òî÷-

íèì êèäêàì. Ðàí³øå òóò
ïåðø³ñòü óòðèìóâàëè áàñ-
êåòáîë³ñòè ç Ï³âäåííî¿
Ïàëüì³ðè, ÿê³ ó äîìàøíüî-
ìó ìàò÷³ âðàçèëè ê³ëüöå
“Ãîâåðëè” 43 ðàçè.

Íàðàç³ ó òóðí³ðí³é òàá-
ëèö³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿í-

ñüêî¿ áàñêåòáîëüíî¿ ë³ãè
“Áóä³âåëüíèê” çíàõîäèòüñÿ
íà ÷åòâåðòîìó ì³ñö³. Ó äâà-
äöÿòè øåñòè ïðîâåäåíèõ
ïîºäèíêàõ êèÿíè íàáðàëè
65 î÷îê, â³äñòàþ÷è â³ä ë³-
äåðà “Êðèâáàñáàñêåò-
Ëþêñó” íà ñ³ì ïóíêò³â

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Новий 2009 рі столичні бас етбольні л -
би — БК "Київ" та "Б дівельни " — розпочали
з розв’язання різних ло альних завдань. Я -
що "вов и" мали зосередити ва на по-
єдин ах на вн трішній і на міжнародній аре-
нах, то "б дівельни и" робили все можливе,
щоб піднятися в ор по щаблях т рнірної
таблиці чемпіонат новоствореної У раїнсь ої
бас етбольної лі и.

Бас етболісти "Б дівельни а" роз ромили "Дніпро-Азот",
поставивши с перни а "на оліна"
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На жаль, ар оломних стриб ів ви онанні зір и раїнсь о о фрістайл
Станіслава Кравч а ияни і ості столиці не побачать
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Шановні��ияни!

З�метою�підвищення�я�ості�обсл��ов�вання�АК�“Київенер�о”���січні-

лютом�� 2009� ро��� надасть� розрах�н�ові� �ниж�и� поб�товим

споживачам� еле�тричної� енер�ії,� я�і� отрим�вали� рах�н�и

безпосередньо�від�Київенер�о.�

Книж�а�містить�12��витанцій�для�оплати�спожитої�еле�троенер�ії

протя�ом� ро��.� Для� проведення� оплати� споживач�� необхідно

щомісяця�станом�на�1�число�знімати�по�азання�лічильни�а,�вносити

їх� до� �витанції� та� повідомлення,� зазначати�місяць� та� рі�,� за� я�ий

проводиться�оплата,�та���разі�наявності�піль�и�—�її�величин��(%)�та

ліміт����Вт�,�а�та�ож�розрахован��до�сплати�за�відповідними�тарифами

с�м�.

Звертаємо� �ва��,� що� при� заповненні� розрах�н�ової� �ниж�и

необхідно�вносити�ідентичні�дані�до��витанції�та�повідомлення.�

Оплата�за�спожит��еле�тричн��енер�ію�має�б�ти�проведена�до�10

числа�місяця,�наст�пно�о�за�розрах�н�овим.�

Після� за�інчення� термін�� дії� �ниж�и� споживач�� необхідно

зверн�тися� до� відповідно�о� районно�о� сервісно�о� відділення� для

звіряння�розрах�н�ів�та�отримання�нової�розрах�н�ової��ниж�и,�що

дасть�змо����ни�н�ти�непороз�мінь�щодо�правильності�розрах�н�ів

та�наявності�забор�ованості.

Для� споживачів,� я�і� отрим�ють� єдиний� рах�но�� �ом�нальних

платежів,�форма�розрах�н���за�еле�троенер�ію�не�змінюється.

Сподіваємося�на�співпрацю!

Конс�льтації� можна� отримати� за� телефонами� інформаційно-

довід�ової�сл�жби�0-88�або�201-5879.

З�пова�ою,� АК�“Київенер�о”

Гороскоп киянина на 21 січня
День� вдалий� для� всіх,� хто� перейматиметься� висо�им,� світлим,� вічним,� а

земні�справи�поставить�на�др��ий�план.�Бла�ородна�с�ть�єства�а�тивіз�ється,

том�� можна� розрахов�вати� на� по�ровительство� навіть� затятих� е�оїстів.

Апелюйте� до� їхніх� шляхетних� стр�н� д�ші,� й� ваші� бажання� реаліз�ються.

Розширюйте� філософсь�ий� �р��озір,� читайте� Святе� Письмо,� опанов�йте

д�ховн�� літерат�р�,� �дос�оналюйтесь� я�� творча� особистість.� Обов’яз�ово

моліться.� Тоді� зможете� ося�н�ти� вн�трішнім� зором� дале�і� перспе�тиви� та

вийти�з�застою.

ОВНИ ��фаворі� ��висо�их�посадовців.�В�офісі� завжди�знайдете�м�др��порад�� та

др�жню� підтрим��,� �оловне,� не� хапатися� за� те,� що� вам� не� під� сил�,� аби� не

перевтомитися.�Є��оло�обов’яз�ів�—�с�млінно�їх�ви�он�йте�й�не�виходьте�з�ініціативами.�

ТЕЛЬЦІ,�я�що�не�щастить����оханні�—�пощастить��� �рошах.�Завзято�працюйте,� і

ваш��аманець�відч�тно�потовстішає.

БЛИЗНЯТА,�події�дня�нес�ть��армічн��мотивацію.�Небезпе�а�поля�ає�в�заци�ленні

на� мин�лом�,�що� цвяхом� в’їлося� в� д�ші.� Озираючись� �� неприємні� спо�ади,� ви

ре�рес�єте,�хоча�в�партнері�можна�від�рити�чимало�хороших�рис,�я�і�вам�імпон�ють,

і�дося�ти��армонії.�

РАКИ,�менше�чіпляйтеся�та��рити��йте�близь�их�за�недолі�и,�бо��олод����власном�

оці� не� бачите.�Налашт�йтеся� на� д�ховн�� хвилю,� тоді� на� сл�жбі� все� йтиме� добре� і

здоров’я�поліпшиться.�На�шлюбних�обранців�моліться!

ЛЕВИ,� хочете� злетіти� на� вершин�� інтимно�о� блаженства,� в�лючіть� механізм

самовіддачі�і��айф�йте�з��оханими!

ДІВИ,�схильність�пресин��вати�рідних�потрібно�ви�орінювати.�Спрям�йте�сили�на

олтар� сімейно�о� процвітання.� Вам� це� вдасться� завдя�и� ори�інальності� та

винахідливості.�Сл�жба�задля�добра�інших�подар�є�щасливі�шанси�на�майб�тнє.

ТЕРЕЗИ,�романтичний�феєрвер����розпалі.�Пильн�йте,�аби�вас�не�запелен��вали,

бо�таємні�“ліві”�за��ли�мож�ть�вилізти�бо�ом.�Освідч�йтеся�в��оханні,�слова�впад�ть

на�бла�одатне�підґр�нтя,�а�тивіз�вавши�сердечн��ча�р�.�

СКОРПІОНИ,�ви��аз�ар�свята!�Умилостивляйте�незадоволених��оханих,�не�жаліючи

нічо�о:� �рошей,� любовних� пестощів,� д�шевної� лас�и,� роз�мових� здібностей�—� все

повернеться�сторицею.�Особисте�щастя�нині�має�б�ти�на�першом��плані.

СТРІЛЬЦІ,� принцип� “розділяй� і� володарюй”� —� ризи�овий.� Не� на�личте� �нів

�ерівництва.�Насправді�то�волає�вн�трішній�спротив,�небажання�йти�на��омпроміс.

Не� воюйте,� а� навчіться� поважати� с�перни�ів,� тоді� настане�мир� і� плідній� співпраці

нічо�о�не�за�рож�ватиме.

КОЗОРОГИ,�не�робіть�ні�ом���апостей.�Ви�здатні�полонити�симпатіями,�за�охати�в

себе�б�дь-�о�о,�тож�ловіть�момент,�бо�бла�одатні�сили�Небес�до�ваших�посл��!�

ВОДОЛІЇ,�я�що���вас��амінь�помсти�за�паз�хою,�майте�на��вазі:�це��альм�ватимете

щаслив��долю.�Йдіть�пліч-о-пліч�з��оханими,�я�і�мають�стати�відданими�шляхетними

др�зями.

РИБИ,�ймовірно,�шлюбне�ярмо�д�шитиме�вас.�Одна��с�ин�ти�йо�о�нині�Творцем

не�передбачено.�Терпіть,�бо�то��армічний�іспит,�я�ий�потрібно��спішно�пройти.�Вас

�охають�—� і� це� �оловне,� а� відд�шин�� знайдете� на� роботі,� де� триває� �спішна

професійна�самореалізація��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�

AT�“Медінвестпрое�т”�
повідомляє�про�с�ли�ання�за�альних�зборів�а�ціонерів,�

я�і�відб�д�ться�17�березня�2009�ро���о�15.00�за

адресою:�м. Київ,�в�л.�Мечни�ова,�3.

Порядо��денний:

1.Звіт�ви�онавчо�о�дире�тора�про�фінансово-�осподарсь���діяльність�AT

за�2008�рі�.

2.Звіт�Ревізійної��омісії�AT.

3. Затвердження�розподіл��та�ви�ористання�приб�т���за�рез�льтатами

діяльності�AT���2008�році.

4.Затвердження�планів�діяльності�AT�на�2009�рі�.

Почато��реєстрації��часни�ів�зборів�17�березня�о�10.00.

Для�реєстрації��часни�ам�потрібно�мати�до��мент,�що�посвідч�є�особ�,

представни�ам� а�ціонерів�—�довіреність,� оформлен�� з�ідно� з� чинним

за�онодавством.

Дире�ція

9.02.09�р.�

КП�“Дире�ція�з��правління�та�обсл��ов�вання�

житлово�о�фонд��Голосіївсь�о�о�район�”�

проводить��он��рс�спеціалізованих�підприємств��сіх�форм�власності�по�наданню�посл��

по�вивезенню�та�знеш�одженню�поб�тових�(�рім�то�сичних�та�особливо�небезпечних)�та

вели�о�абаритних�відходів�з�територій�житлових�б�дин�ів�Голосіївсь�о�о�район�.

Пропозиції�про��часть����он��рсі�надсилати�за�адресою:�

пр.�40-річчя�Жовтня,�17-б�з�приміт�ою�“Кон��рс”.

Довід�и�за�телефонами:�525-73-87,�525-02-80.

Повідомляємо,�що��хвалою�О�р�жно�о�адміністративно�о�с�д��міста�Києва

від� 16.12.2008 р.� від�рито� провадження� в� адміністративній� справі�№�6/103� за

позовом�ВАТ�“МФС”�до�Державної��омісії�з�цінних�паперів�та�фондово�о�рин���про

визнання� неза�онним�рішення�Державної� �омісії� з� цінних� паперів� та�фондово�о

рин���від�17.10.2006�р.�№�1000�“Про�затвердження�Положення�про�порядо��ведення

реєстрів�власни�ів�іменних�цінних�паперів”�в�частині.

Попередній� с�довий� роз�ляд� справи� призначено� на� 29.01.2009� р.� о� 10.30� �

приміщенні�О�р�жно�о�адміністративно�о�с�д��міста�Києва�(м.�Київ,�в�л.�Десятинна,

4/6,�зал�с�дово�о�засідання�№�8).

� Посвідчення�особи, я�а� по-

страждала� внаслідо�� чорно-

бильсь�ої� �атастрофи,� �ате-

�орія�1, серія�А, № 129212,�та

в�лад��� №� 129555� на� ім’я

См�сь�Анатолія�Васильовича

вважати�недійсними.

Інформація�про�передач��нер�хомо�о�майна�Інстит�том�ор�анічної�хімії�НАН�У�раїни�в�оренд�
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Разом: 148,83

Пропозиції�надсилати�в�письмовом��ви�ляді�на�адрес�:�02094,�м.�Київ,�в�л.�М�рмансь�а,�5,�Інстит�т�ор�анічної�хімії�НАН�У�раїни.�

Останній�день�подачі�пропозицій�9�люто�о�2009�р.�

Кон��рс�відб�деться�10 люто�о�2009�р.�о�10.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�М�рмансь�а,�5,��імната�№�148.

№

з/п

Повна�хара�теристи�а

приміщення

Адреса�

приміщення

Площа

приміщення,�

�в.�м

Необхідність

ремонт�

Можлива�мета

ви�ористання

приміщення

орендарем

Мінімальна�став�а

орендної�плати�за�1��в.�м

з�ідно�з�постановою�KM�

від�27.12.06�№1846�(�рн.)

Обов’яз�ові��мови��он��рс�

1�
Нежиле�приміщення,�з/б,

одноповерхове,�авто�лавна

м.�Київ,�

в�л.�М�рмансь�а,�5
20,46 Не�відремонтоване Хімічні�лабораторії 47,88

Компенсація��оштів:�за�оцін��

приміщення,�за�об’яв��в��азеті,

обов’яз�ове�страх�вання�

2

Ве�етаційний�б�диночо�,�нежиле

приб�доване�приміщення,

одноповерхове,�нес�чий��ар�ас

металевий,�стіни�—�профлист�з

�теплювачем

м.�Київ,�

в�л.�М�рмансь�а,�5
128,37

Поточний�ремонт

при�необхідності

Хімічні�лабораторії,

с�ладсь�е

приміщення

60,78

Компенсація��оштів:�за�оцін��

приміщення,�за�об’яв��в��азеті,

обов’яз�ове�страх�вання�
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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 105
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Андрій КУРКОВ, письменни :
— Най ращі види взим — з

Пейзажної алеї на Поділ та рочи-
ще Кож м’я и. Я люблю про лю-
ватися алеєю (неподалі від неї
працюю, три хвилини піш и), їзди-
ти П щ -Водицю, на Тр ханів ос-
трів... Ці місця дають енер ію
взим та натхнення, приємно ви-
йти на ор і дивитися на Оболонь,
Троєщин , Поділ, річ , дахи но-
воб дов районі Кож м’я ів — це
д же расиво!

Анна БАБЕНКО, дизайнер:
— У мене та виходить, що всі

про лян и відб ваються не в Ки-
єві, а за містом. І хоча я народи-
лася неподалі від Хрещати а, не

мож назвати йо о своїм любле-
ним місцем. У дитинстві ми люби-
ли бі ати Володимирсь ом пар-

і ірці — це най расивіша міс-
цина, старовинна, древня частина
Києва, я а взим пре расна!

Лариса КЛЮШКІНА, х дож-
ни :
— Най раща зима — за містом.

Протасів яр — ч дове місце, там
зима справжня. Ми перед Новим
ро ом виїжджали за місто, і оли
Києві б ла ожеледиця, за 10 і-

лометрів від міста б ла справжня
зима! Ми ніби в інший світ потра-
пили! Та ож мені д же подобаєть-
ся Андріївсь а ір а в б дь-я
пор ро і Маріїнсь ий палац.

Íàéêðàùå âçèìêó...

Оле сандр ГОЛУБ, народний деп тат:
— У мене мама д же добре рала на ітарі. У ш олі
старших ласах я нама ався навчитися, про равав де-

я і пісні. А нині бажання є рати, але немає двох ре-
чей — талант і час , це оловні пересторо и. А та за-
люб и освоїв би ітар і фортепіано!

Анжелі а АНДРІЄВСЬКА, засл жена артист а
У раїни:
— Усі мої мрії щодо м зи и — здійснені! Я професій-

ний м зи ант і співач а. Почат ов м зичн освіт здоб -
ла по ласах фортепіано і банд ри. За інчила ст дію при
апелі банд ристів, де отримала червоний диплом по
лас во ал і банд ра. І більше рати на жодних м зич-
них інстр ментах не хочеться — я маю свою професію,
я ій повністю віддаюся. А щоб займатися чимось іншим,

потрібен час, я ий я присвяч ю роботі й доньці. Моє жит-
тя д же а тивне і професія моя перед сім — співач а.

Юрій ВАРИВОДА, дизайнер:
— У дитинстві я мріяв і рав на піаніно, я і ба ато

хто з моїх ровесни ів. Мені це подобалося до першо-
о іспит ! Грав і на баяні, а ордеоні. В дитинстві нас
б в во ально-інстр ментальний ор естр, в я ом хтось
рав на с рипці, хтось на баяні, барабанах... А мені чо-
м сь дали та дощеч (досі не знаю я називаєть-
ся), я для прання, з палич ою. Нею я десь пів одини-
один мав рати, і зв и л нали: р-р-р, р-р-р... А мрію
навчитися рати на с рипці — це найм зи альніший і
найд шевніший інстр мент, особливо для творчої лю-
дини. Ні оли не проб вав на ній рати, ос іль и не б -
ло та о о рт а, але мрія і досі сильна!

Íà ÿêîìó ìóçè÷íîìó ³íñòðóìåíò³
âè õîò³ëè á íàâ÷èòèñÿ ãðàòè?

Êèÿíè éäóòü 
íà Ïðîòàñ³â ÿð
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Íà Ïðîòàñîâîìó ÿðó — 23 %
2. Íà Õðåùàòèêó — 21 %
3. Ó Ã³äðîïàðêó — 17 %
4. Â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ë³ñ³ — 15 %
5. Íà Ë³âîìó áåðåç³ — 13 %
6. Ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó — 11 %

²ìåíèíè — íà ïóáë³êó
Àêîðäåîí³ñò ²ãîð Çàâàäñüêèé ó äâàíàäöÿòå 
â³äñâÿòêóâàâ ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ íà ñöåí³
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

У столично о а ор-
деоніста І оря За-
вадсь о о є хоро-
ша традиція: ож-
но о ро в день
сво о народження,
20 січня, він влаш-
тов є онцерт
Києві. Вчорашній
день, оли йом
виповнилося 42
ро и, винят ом не
став — іменинни
вист пив на сцені
Київсь о о м ніци-
пально о а адеміч-
но о театр опери
та балет для ді-
тей і юнацтва.

Ïðî ²ãîðÿ Çàâàäñüêî-
ãî â ïîðó çí³ìàòè ô³ëü-
ìè, ïèñàòè áåñòñåëå-
ðè òà ðîçïîâ³äàòè íà 
êóðñàõ ³ì³äæìåéêåð³â.
Â³í — ïðèêëàä òàëàíó,
ãàðìîí³éíî ïîºäíàíîãî
ç òàëàíòîì, ïðîôåñ³îíà-
ë³çìîì, ïðàöåëþáí³ñòþ
³ íåçãàñàþ÷èì îïòèì³ç-
ìîì. Ç íèì ïîñò³éíî
â³äáóâàºòüñÿ ùîñü ôàí-
òàñòè÷íå, í³áè çà ÿêè-
ìîñü ïðîäóìàíèì ñöå-
íàð³ºì. Ñïåðøó â³í, ÿê
òà Ïîïåëþøêà, âðàç ïå-
ðåòâîðèâñÿ ç í³êîìó íå-
â³äîìîãî ìóçèêàíòà ï³ä-
çåìíîãî ïåðåõîäó íà òå-
ëåâ³ç³éíó ç³ðêó. Ïîò³ì
ñòàâ âîëîäàðåì îäí³º¿ ç
íàéïðåñòèæí³øèõ ìó-
çè÷íèõ ïðåì³é ñâ³òó,
“Çîëîòî¿ ë³ðè”. Â³í ïî-
òðàïèâ äî Êíèãè ðåêîð-
ä³â Ã³ííåññà (Çàâàä-
ñüêèé áóâ ñåðåä 664
àêîðäåîí³ñò³â ³ç 5 êðà¿í
ñâ³òó, ÿê³ îäíî÷àñíî âè-
êîíóâàëè ïîïóð³ íà ïî-
ïóëÿðí³ àìåðèêàíñüê³
ìåëîä³¿ ð³âíî 29 õâèëèí

³ 30 ñåêóíä). Ï³ñëÿ éî-
ãî êîíöåðò³â, íà ÿêèõ
ìàéæå çàâæäè àíøëàã,
ïðèõèëüíèêè ³ ïðèõèëü-
íèö³ íàäèõàþòüñÿ íà
ñêëàäàííÿ â³ðø³â, çâ³ñ-
íî, ïðî íüîãî, Çàâàä-
ñüêîãî, òà éîãî ìóçèêó

(ùîñü ïîä³áíå ìîæ-
íà ïðèãàäàòè õ³áà ùî 
ç òâîð÷î¿ á³îãðàô³¿
“Á³òëç”). Ñêèäàºòüñÿ íà
òå, ùî âàðòî éîìó ëèøå
ïðî ùîñü ïîìð³ÿòè, ÿê
öå çáóâàºòüñÿ. Ì³æ ³í-
øèì, ìð³º ²ãîð Çàâàä-

ñüêèé ïðî â³äêðèòòÿ 
ó Êèºâ³ âëàñíî¿ øêî-
ëè àêîðäåîí³ñò³â. Ùî æ,
ñóäÿ÷è ç óñüîãî, ìîæíà
íå ñóìí³âàòèñÿ, ùî 
íåâäîâç³ é öå éîãî 
áàæàííÿ íåîäì³ííî 
çä³éñíèòüñÿ
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Найкраще взимку:

6

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèêèé ñí³ã. Â³òåð ï³â-

äåííî-ñõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+4°Ñ,
âíî÷³ —1...+1°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +7°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +5...+7°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +2...+4°Ñ, âíî÷³
0...+2°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +1...+3°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Íåâåëèêèé ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³ä-
íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³ —1...—3°Ñ
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І ор Завадсь ий міє мріяти прод тивно, я і рати на а ордеоні

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА


