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Êâàðòèðíà ÷åðãà 
ñêîðîòèëàñÿ
Çà ñïðèÿííÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè ùå ñòî ñ³ìåé êèÿí âèð³øèëè æèòëîâå ïèòàííÿ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

У понеділо перший заст пни олови КМДА
Ірена Кільчиць а вр чала ордери на варти-
ри. Відта свої житлові мови поліпшили 100
иївсь их сімей. Дея і з них переб вають на
вартирном облі понад 30 ро ів. Серед
майб тніх новоселів ба атодітні сім’ї, часни-
и Вели ої Вітчизняної війни, бойових дій на
території інших держав, лі відатори аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, чер ови и різних піль о-
вих ате орій. Влада міста запевнила, що
попри с ладн е ономічн сит ацію, соціаль-
не житло щомісяця одерж ватим ть 100 и-
ян-чер ови ів.

Êâàðòèðíà ÷åðãà â ñòîëèö³ ñêîðîòèëàñÿ íà ñòî îñ³á. Ó
ïîíåä³ëîê ó Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ äîâãîî÷³êóâàí³ îðäåðè

îòðèìàëè ñòî ùàñëèâ÷èê³â. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ñåðåä íèõ º
é òàê³, ÿê³ î÷³êóþòü íà æèòëî ùå ç 1973 ðîêó. ×èìàëî
ëþäåé íà òîé ÷àñ ââàæàëèñÿ "ìîëîäèìè ñïåö³àë³ñòàìè",
à íèí³ ¿õí³é â³ê âæå íàáëèæóºòüñÿ äî ïåíñ³éíîãî. Ñåðåä
íèõ ðîäèíè Îëåêñàíäðà Êîðæà, Òåòÿíè Êîðá, áàãàòîä³ò-
íà ñ³ì’ÿ Îëåêñàíäðè Äåì÷óê. Ó áàãàòüîõ çà öåé ÷àñ óæå
âèðîñëè ä³òè, íàðîäèëèñÿ îíóêè.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíè
Ê³ëü÷èöüêî¿, ñòîëè÷íà âëàäà ïðîäîâæóº íàäàâàòè êâàðòè-
ðè ñ³ì’ÿì êèÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ
òà ÷åêàþòü íà îñåë³ ùå ç ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. "Ñüîãîäí³ ìð³ÿ
100 ñòîëè÷íèõ ðîäèí íàðåøò³ çä³éñíèëàñÿ",— çàçíà÷èëà
ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íàðàç³ îðäåðè îäåðæàëè 7
áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé, 14 ñ³ìåé ³íâàë³ä³â òà ó÷àñíèê³â áîéî-
âèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ êðà¿í, 7 ðîäèí, ó ÿêèõ º õâîð³
íà òóáåðêóëüîç, 11 ñ³ìåé ó÷àñíèê³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè, 5 ñ³ìåé ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é
ÀÅÑ, 4 ñ³ì’¿ îô³öåð³â, çâ³ëüíåíèõ ó çàïàñ, 8 ñ³ìåé ìîëî-
äèõ ñïåö³àë³ñò³â òà 23 ñ³ì’¿ ÷åðãîâèê³â ð³çíèõ ï³ëüãîâèõ êà-
òåãîð³é, 22 ñ³ì’¿ êèÿí, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó çàãàëüí³é ÷åðç³.

ßíà Ïðîíèê îòðèìàëà òðèê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ó ¿¿ ñ³ì’¿

íåùîäàâíî íàðîäèëàñÿ òð³éíÿ. Ïîêè ùî ìîëîäå ïîäðóæ-
æÿ ìåøêàº ðàçîì ³ç áàòüêàìè, äå, îêð³ì íèõ, ó äâîê³ì-
íàòí³é êâàðòèð³ ùå 8 îñ³á. Äî öüîãî æèëè â ùå ã³ðøèõ
óìîâàõ. Íàðàç³ ìîëîäÿòà ùàñëèâ³, áî òåïåð ì³ñöÿ âèñòà-
÷èòü äëÿ âñ³õ.

Ñåðåä òèõ, õòî îòðèìàâ îðäåðè íà æèòëî, ÷èìàëî ó÷àñ-
íèê³â áîéîâèõ ä³é â Àôãàí³ñòàí³. Çîêðåìà, ²âàí Áîòóíîâ,
ïîëêîâíèê Ëåîí³ä Êîëåñíèê, Ãåðîé Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
Âàëåð³é Ãð³í÷àê. Ïàí Ãð³í÷àê ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó", ùî
äî öüîãî ìàâ äâîê³ìíàòíó êâàðòèðó, àëå êîëè äâà ðîêè
òîìó â ñ³ì’¿ íàðîäèëàñÿ äðóãà äèòèíà, ñòàâ íà ÷åðãó ç ïî-
ë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ. "Äî öüîãî ó íàñ â êâàðòèð³ ÷àñ-
òî âèíèêàëè "ïðîáêè",— ðîçïîâ³â â³í. — Îñîáëèâî òîä³,
êîëè ÿ çí³ìàâ ïðîòåçè ³ ïåðåñ³äàâ íà ³íâàë³äíèé â³çîê, à
ì³é ìîëîäøèé ñèí êîðèñòóâàâñÿ õîäóíêàìè".

Âðó÷èâøè îðäåðè, ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïîâ³äîìèëà, ùî
ïîïðè ñêëàäíó åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ, ì³ñüêà âëàäà ïðî-
äîâæóâàòèìå íàäàâàòè êèÿíàì ñîö³àëüíå æèòëî. "Öå áó-
ëè ïåðø³ ñòî ñ³ìåé, ÿê³ âèð³øèëè êâàðòèðíå ïèòàííÿ â
2009 ðîö³,— çàçíà÷èëà âîíà. — Íàäàë³ ùîì³ñÿöÿ ìè ïëà-
íóºìî íàäàâàòè òàêó ñàìó ê³ëüê³ñòü îñåëü"
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Ñòîëè÷íà âëàäà çàïëàíóâàëà ðåêîíñòðó-
þâàòè âñ³ ìåäè÷í³ óñòàíîâè Êèºâà. Òàê,
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìàþòü ðîçïî÷àòè ðå-
ìîíò ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàð-
í³ ¹ 16, ùî â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ðîáîòè òðèâàòèìóòü
òðè ç ïîëîâèíîþ ðîêè. Îêð³ì öüîãî, ðå-
êîíñòðóþâàòèìóòü ø³ñòü êîðïóñ³â ë³êàðí³,
ïðèì³ùåííÿ äëÿ äåç³íôåêö³¿ òà òåõí³÷í³
ñëóæáè çàãàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Òàêîæ ïå-
ðåäáà÷åíî ïîáóäîâó àâòîñòîÿíêè ïëîùåþ
52 êâ. ì. Äî ñëîâà, Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷-
íà ë³êàðíÿ ¹ 16 ðîçðàõîâàíà íà 186 ë³æ-
êî-ì³ñöü òà 614 îñ³á ïåðñîíàëó

Êèÿíè îòðèìóâàòèìóòü 
çàðïëàòíþ â÷àñíî

Ñòîëè÷íà âëàäà ïîñò³éíî êîíòðîëþº ïî-
ðÿäîê âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè êèÿíàì òà
ïîãàøåííÿ ç íå¿ áîðã³â. Ïðîòÿãîì 2008 ðî-
êó îáñòåæåíî ìàéæå òèñÿ÷ó ì³ñüêèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é. Çà ðåçóëüòàòàìè ïå-
ðåâ³ðîê, ÷èìàëî êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ
ä³ñòàëè ðåêîìåíäàö³¿ òà çàóâàæåííÿ ùîäî
óñóíåííÿ ð³çíèõ ïîðóøåíü. Ñâîºþ ÷åðãîþ,
îðãàíè ïðîêóðàòóðè ì³ñòà îòðèìàëè ïîíàä
200 ìàòåð³àë³â äëÿ âæèòòÿ â³äïîâ³äíèõ çà-
õîä³â. Äëÿ ìîí³òîðèíãó ñòàíó âèïëàòè çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè òà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíî-
ñò³ ñòâîðåíî ñïåö³àëüíó ðîáî÷ó ãðóïó. Íà
çàñ³äàííÿõ ¿¿ ÷ëåíè çàñëóõîâóþòü çâ³òè êå-
ð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ òà ðàéîííèõ äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é. Çà ðåçóëüòàòàìè òàêèõ
çàñ³äàíü ðîáî÷à ãðóïà ïðèéìàº íàëåæí³ ð³-
øåííÿ òà âæèâàº çàõîä³â äëÿ ïðèñêîðåííÿ
ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿
ïëàòè â ì³ñò³. Çã³äíî ç äàíèìè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè, ïîð³âíÿíî ç îñòàí-
í³ì ì³ñÿöåì ìèíóëîãî ðîêó çàãàëüíà ñóìà
çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³ä-
ïðèºìñòâàõ ñòîëèö³ çìåíøèëàñÿ íà 15,6 %
àáî ìàéæå íà 13 ìëí ãðí

Ñòóäåíòè îáðàëè íàéêðàùèé
ÂÍÇ ñòîëèö³

Çà ðåçóëüòàòàìè ðåéòèíãó “Íàéá³ëüø ñòó-
äåíòñüêèé ÂÍÇ Êèºâà”, ïåðøå ì³ñöå íå
ä³ñòàëîñÿ æîäíîìó ç óí³âåðñèòåò³â. Äëÿ
öüîãî òðåáà áóëî ³ç ìîæëèâèõ 33 áàë³â íà-
áðàòè 25. Ñåðåä êðèòåð³¿â îö³íþâàííÿ âè-
ä³ëèëè òðè: åôåêòèâí³ñòü ñòóäåíòñüêèõ ðàä,
äîòðèìàííÿ áàçîâèõ ïðàâ ñòóäåíòà òà íå-
çàëåæí³ñòü ñòóäåíòñüêèõ ÇÌ². Ó ðàìêàõ
ïðîåêòó îáñòåæèëè 41 óí³âåðñèòåò III — IV
ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè
íà îñíîâ³ îïèòóâàííÿ âèïàäêîâî âèáðàíèõ
ñòóäåíò³â ñòîëè÷íèõ óí³âåðñèòåò³â. Ðåñïîí-
äåíò³â ïðîñèëè çàïîâíèòè â ²íòåðíåò³ àí-
êåòè ïðî ¿õí³ ÂÍÇ. Çáèðàëè äàí³ ìàéæå òðè
ì³ñÿö³. Îáðîáèëè 934 àíêåòè. Äî ñëîâà,
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñè-
òåò ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, ºäèíèé ìóí³-
öèïàëüíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ó
ñòîëèö³, â öüîìó ðåéòèíãó çàéìàº 15-òå
ì³ñöå. À â òîï-10 ÂÍÇ ç åôåêòèâíîñò³ ñòó-
äåíòñüêîãî ñàìîóïðàâë³ííÿ ïîñ³â 8-ìå ì³ñ-
öå

Âõ³ä íà ñòîëè÷í³ êëàäîâèùà
ñòàâ ïëàòíèì

Ñòîëè÷íèé ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì
çàéòè íà êëàäîâèùå ìîæíà áóäå ëèøå ï³ñ-
ëÿ ñïëàòè ïåâíî¿ ñóìè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé. Ñê³ëüêè êîøòóâàòèìå âõ³ä íà òåðè-
òîð³þ öâèíòàð³â, íàðàç³ òî÷íî íåâ³äîìî.
Âñòàíîâëþâàòèìóòü ö³íè äèôåðåíö³éîâà-
íî. “Ð³çí³ êëàäîâèùà — ð³çíà ïëàòà”,—
ñêàçàâ ïàí Æóðàâñüêèé. Òàê³ çàõîäè ñïðÿ-
ìîâàí³ íà íàïîâíåííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
28.01.09р. з 20.00 до 6.00 29.01.09 р. ви о-

н ватим ть роботи з лі відації ямо на Півден-
ном мостовом переході. Ремонт ватим ть без
за риття р х транспорт , але з част овим об-
меженням на одн см .

Прес-сл жба КК”Київавтодор”

Ñòîðîíí³ì âõ³ä 
çàáîðîíåíî
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Дев’ятеро чнів 10-а
лас природничо о лі-
цею № 145 про ляли
вчора ро . Це зафі с -
вала система моніто-
рин , я з вересня
мин ло о ро почали
впровадж вати в сіх
ш олах Києва. Завдя и
їй до навчальних за ла-
дів не змож ть потрап-
ляти сторонні, а аме-
ри спостереження фі -
с ватим ть с тич и
ш олярів. Уся інформа-
ція про відвід вання та
спішність незабаром
стане дост пною для
бать ів. Я працює но-
ва система, вчора пе-
ревірив заст пни оло-
ви КМДА Віталій
Ж равсь ий.

Æèòòÿ, àáî òî÷í³øå øê³ëü-
íà éîãî ÷àñòèíà, ó÷í³â Êè¿â-
ñüêîãî íàóêîâî-ïðèðîäíè÷îãî
ë³öåþ ¹ 145 íàãàäóâàòèìå
ïðîãðàìó “Çà ñêëîì”. Â³äíå-
äàâíà ïðàêòè÷íî çà êîæíèì
¿õí³ì êðîêîì ó ìåæàõ íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó ñòåæàòü â³äåîêà-
ìåðè. Òà é ïîòðàïèòè äî øêî-
ëè ìîæíà ëèøå ÷åðåç ïðî-
ïóñêíèé ïóíêò, ìàþ÷è ñïåö³-
àëüíó ìàãí³òíó ïåðåïóñòêó.
Ó÷îðà òàêó âðó÷èëè çàñòóïíè-
êîâ³ ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³þ
Æóðàâñüêîìó. Â³í âëàñíå ³
ïðè¿õàâ ïîäèâèòèñÿ, ÿê âò³ëþ-
þòü ðîçðîáëåíó çà ³í³ö³àòèâîþ
ìåðà ïðîãðàìó ²íôîðìàö³éíî-
àíàë³òè÷íîãî ìîí³òîðèíãó çà-
êëàä³â ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè.

Îäíå ç îñíîâíèõ çàâäàíü
íîâî¿ ñèñòåìè — áåçïåêà ó÷-
í³â. Êàìåðè “îãëÿäàþòü” òå-
ðèòîð³þ äîâêîëà øêîëè, êî-
ðèäîðè ³ “ïðîáëåìí³ çàêóòêè”.
Çà ñëîâàìè êåð³âíèöòâà çàêëà-

äó, öå äîïîìîæå ïðîñòåæèòè,
àáè äî øêîëè íå ïîòðàïëÿëè
ñòîðîíí³, à òàêîæ, ùîá í³ íà
âóëèö³, í³ â ïðèì³ùåíí³ íå
òðàïëÿëîñÿ ñóòè÷îê ì³æ ó÷íÿ-
ìè. Âò³ì, ïðîïóñêíèé ïóíêò
âèêîíóº ùå îäíó ôóíêö³þ —
ô³êñóº ÷àñ ïðîõîäó ³ âèõîäó
ó÷íÿ, ³, çâ³ñíî, òå, ÷è ç’ÿâëÿâ-
ñÿ â³í óçàãàë³. Âñ³ ö³ äàí³ íàä-
õîäÿòü äî “äèñïåò÷åðñüêîãî
öåíòðó” â äèðåêòîðñüê³é. Çà
ê³ëüêà ñåêóíä êëàñíèé êåð³â-
íèê ìîæå ç’ÿñóâàòè, õòî ç ó÷-
í³â ³ ÿêå çàíÿòòÿ âèð³øèâ ïðî-
ãóëÿòè. Íàïðèêëàä, êîëè ñèñ-
òåìó ïîêàçóâàëè Â³òàë³þ Æó-
ðàâñüêîìó, áóëî çàô³êñîâàíî,
ùî íà çàíÿòò³ â³äñóòí³ äåâ’ÿ-
òåðî ó÷í³â 10-à êëàñó. Ñèñòå-
ìà ïîêàçàëà, êîãî ñàìå íåìàº
çà ïàðòàìè ³ îäðàçó âèäàëà
ïîâí³ êîíòàêòè ¿õí³õ áàòüê³â.
Äî ñëîâà, äëÿ îñòàíí³õ íîâî-
âåäåííÿ ìàº òåæ íåàáèÿêó êî-
ðèñòü, àäæå, êð³ì ³íôîðìàö³¿
ïðî â³äâ³äóâàííÿ, â áàçó äàíèõ

ñò³êàòèìåòüñÿ àáñîëþòíî âñÿ
³íôîðìàö³ÿ ïðî ¿õí³õ ä³òåé: ðå-
çóëüòàòè òåñòóâàíü, çàãàëüíà
óñï³øí³ñòü, çàîõî÷åííÿ ÷è
íàâïàêè çàóâàæåííÿ âèêëàäà-
÷³â. Ðîçðîáíèêè êàæóòü, ùî
íåçàáàðîì áàòüêè çìîæóòü ó
áóäü-ÿêèé ìîìåíò òà ç áóäü-
ÿêî¿ òî÷êè ïëàíåòè îòðèìàòè
³íôîðìàö³þ ïðî ñâî¿õ ä³òåé
÷åðåç ²íòåðíåò. Äëÿ öüîãî çà
íåâåëèêó ïëàòíþ ìîæíà áóäå
ïðèäáàòè ³íäèâ³äóàëüíèé ïà-
ðîëü äîñòóïó äî øê³ëüíî¿ ñèñ-
òåìè. Ïîïåðåäíÿ âàðò³ñòü òà-
êî¿ ïîñëóãè ñòàíîâèòèìå 30
ãðí íà ì³ñÿöü. Òîæ íåçàáàðîì
ó áàòüê³â â³äïàäå ïîòðåáà ðîç-
ïèòóâàòè, ùî òàì ³ ÿê ó øêî-
ë³.

“Öå àáñîëþòíî íîâ³òíÿ ñèñ-
òåìà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷-
íîãî ìîí³òîðèíãó, âïðîâà-
äæåííÿ ÿêî¿ ìè ðîçïî÷àëè ó
âåðåñí³ ìèíóëîãî ðîêó”,—
ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Íàðàç³ ó÷àñíèêàìè ïðîåêòó
ñòàëè âæå 305 øê³ë ó øåñòè
ðàéîíàõ ì³ñòà. Êîìïëåêñíó
ï³äñèñòåìó áåçïåêè ïîêè ùî
îáëàäíàëè ó øåñòè çàêëàäàõ.
Íà öå âèòðàòèëè 1 ìëí 400
òèñÿ÷ ãðí. “Çãîäîì ìè ïëà-
íóºìî ñèñòåìîþ áåçïåêè
îõîïèòè âñ³ øêîëè, îñîáëè-
âî ò³, äå íåïîäàë³ê ãðàëüí³ òà
³íø³ ðîçâàæàëüí³ çàêëàäè. Íà
öå ïîòð³áíî ùå 11 ìëí ãðí”,
— ðîçïîâ³â Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé.

Êîëè ñèñòåìà áóäå âñå-
îõîïíà, öå äàñòü ùå îäèí ïî-
çèòèâ. “Ìè ìàòèìåìî àáñî-
ëþòíî ïîâíó ³íôîðìàö³þ
ïðî ó÷í³â óñ³õ øê³ë, ïðî âè-
êëàäà÷³â, ïðî óñï³øí³ñòü, ðå-
çóëüòàòè îë³ìï³àä. Àíàë³ç ³í-
ôîðìàö³¿ ïîêàæå, ÿê³ çàêëà-
äè ïðàöþþòü êðàùå, à ÿê³
òðåáà “ï³äòÿãíóòè”, — ñêàçà-
ëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà íàóêè
Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷

Ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñòîëèö³ âïðîâàäæóþòü 
ìîí³òîðèíãîâó ñèñòåìó

Лілія ГРИНЕВИЧ,
начальни Головно о
правління освіти та на и
про нов систем безпе и

— Ж рналістам розповіли, що
амери спостереження встанов-
лено “проблемних за т ах”.
Роз ажіть, що за проблеми
трапляються цих за т ах и-
ївсь их ш іл?
— Я б не назвала їх проблемни-

ми, а, можливо, потенційно о ри-
зи , я ось та . Справа в том , що
оле тив навчально о за лад не
може постійно стежити за всією те-
риторію ш оли. Чер овим на поверхах не видно, що відб вається
т пи ових оридорах. Це не значить, що там проблемне місце.

Напри лад, навіть найменша бій а може не потрапити до поля зо-
р відповідальних осіб. Нова система дає змо стежити, аби ш о-
лярі не рили десь на в лиці, не робили нічо о зайво о, а б ли
повністю зал чені до навчально о і виховно о процес . Тепер бать-
и мож ть б ти повністю спо ійні, що до и їхні діти ш олі, з ни-
ми все аразд.

— Тобто систем встановлюють не том , що иївсь і ш о-
лярі надто а ресивні? Адже б ла “хвиля”, оли чні ш іл би-
ли одне одно о та ще й знімали відео на мобільні телефо-
ни.
— Ні, абсолютно. С ажімо, цьом ліцеї зібрано, можна с аза-

ти, еліт . Ці діти переможці ба атьох олімпіад, для них оловне —
опан вати я омо а більше знань та самореаліз ватися. Камери
встановлено не том , що т т повно забія . Але ш ільний ві — до-
волі с ладний період форм вання особистості. Діти підпадають
під вплив оточення і не завжди позитивне, щодня бачать насиль-
ство з е ранів телебачення, том прояви а ресії б вають. Сит -
ація в ш олах різна. Власне через це ми поставили завдання,
щоб системи безпе и з’явилися ожном навчальном за ладі
Києва.

— У абінеті, де відб валося тест вання, я не побачив а-
мер спостереження. Система безпе и не фі с ватиме спи-
с вання?
— По-перше, вихованці цьо о ліцею не мають потреби в спис -

ванні. По-др е, процес тест вання онтролюють ви ладачі. Про-
те варто відзначити і сам систем омп’ютерних тестів — вони роз-
роблені та , що завдання щораз різні і жодні “за отов и” не до-
помож ть. Але оловне те, що наші чні вважають та е тест вання
об’є тивним і проходять йо о без жодно о страх .

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Віталій Ж равсь ий вист пає за діало між вчителями, чнями та бать ами навіть з допомо ою Інтернет

Ì³ñüêà âëàäà â³äðåìîíòóº
ìåäè÷í³ çàêëàäè
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Âàëåð³é ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ: “Ìè áóäåìî áîðîòèñÿ
çà çáåðåæåííÿ äëÿ îñâ³òÿí
ìóí³öèïàëüíî¿ íàäáàâêè”
Ãîëîâà Êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè òà íàóêè çàïåâíÿº, ùî í³õòî 
íå çàëèøèòüñÿ áåç çàðïëàòè
Кожна сфера діяльності
столиці в тій чи іншій мі-
рі на сьо одні відч ває
риз . Деп тати ламають
олови в пош ах спосо-
бів наповнення бюджет ,
а працівни и ожної ал -
зі звертаються з прохан-
нями саме їм забезпечи-
ти належне фінанс вання
на цей рі . Про те, на-
с іль и відч тним стане
с ладне становище ра-
їни для освітян та що ро-
бити, аби вбере ти я ість
освіти на належном рів-
ні, "Хрещати " розповів
олова постійної омісії
Київради з питань освіти
та на и.

— ßê³ çàâäàííÿ êîì³ñ³ÿ ââàæàº
ïð³îðèòåòíèìè íà ñüîãîäí³?

— Í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ìîæíà
äîïóñòèòè, ùîá çóïèíèâñÿ ðîç-
âèòîê ãàëóç³ òà âòðàòó ïðîôåñ³é-
íèõ êàäð³â. Àäæå âðàõîâóþ÷è ð³-
âåíü çàðïëàòè, ÿêèé òàì ³ñíóº,
íàì áóäå âàæêî çáåðåãòè êâàë³-
ô³êîâàíèõ ïåäàãîã³â òà âèõîâà-
òåë³â. Òîìó áóäåìî áîðîòèñÿ õî÷
áè çà òå, ùîá çáåðåãòè äëÿ íèõ
20 â³äñîòêîâó ìóí³öèïàëüíó íàä-
áàâêó, ÿêó âîíè îòðèìóâàëè ïðî-
òÿãîì 10 ðîê³â. Íàðàç³ ¿¿ çíÿëè,
òîìó ïåäàãîãè ñüîãîäí³ íà ìåæ³
âèæèâàííÿ.

— Ó÷èòåë³ ñêàðæàòüñÿ íà äâîì³-
ñÿ÷íó çàòðèìêó çàðïëàòè. ×è â³äî-
ìî, êîëè âîíè îäåðæàòü çàðîáëåí³
ãðîø³?

— Òàê, ô³íàíñîâå óïðàâë³ííÿ
ïîâ³äîìèëî, ùî âîíè îòðèìàëè
ïîçèêó. Òîìó âæå öèìè äíÿìè
ïåäàãîãè ìàòèìóòü çàðïëàòó çà
ãðóäåíü òà àâàíñ çà ñ³÷åíü.

— Íèí³ éäå ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ
áþäæåòó íà 2009 ð³ê, ÿê³ âàø³ ñïî-
ä³âàííÿ?

— ß õî÷ó ïðîâåñòè íàðàäó ç
÷ëåíàìè êîì³ñ³¿ áþäæåòó çà ó÷àñ-
òþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
òà íàóêè òà íàøîþ êîì³ñ³ºþ ç
òèì, ùîá ðåàëüíî çàïëàíóâàòè íà
îñâ³òó ñò³ëüêè, ùîá âîíà ÿêîñü
ìîãëà öþ êðèçó ïåðåæèòè. ß âæå
íå êàæó ïðî ñóòòºâèé ÿêèéñü ðîç-
âèòîê. Ó íàñ ïðèáëèçíî 1,5 äå-

ñÿòêà øê³ë, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â àâà-
ð³éíîìó ñòàí³. Òàì ìàéæå 40 ðî-
ê³â íå ïðîâîäèëè ðåìîíòí³ ðîáî-
òè. Ìè ðîçðîáèëè õîðîøó ïðî-
ãðàìó êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. Òà
íèí³ ÿ ðîçóì³þ, ùî íàì íå
âäàñòüñÿ ¿¿ ðåàë³çóâàòè. Òðåáà çðî-
áèòè õî÷à á òàê, ùîá íå êàë³÷è-
ëèñÿ ä³òè. Öå, â ïåðøó ÷åðãó, çà-
áåçïå÷åííÿ îñâ³òëåííÿ, ïàðò, õàð-
÷óâàííÿ òà îïàëåííÿ.

— Ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ â³ä
åëåêòðîåíåðã³¿ â³äêëþ÷åíî 9 øê³ë.
Ïðîêîìåíòóéòå öþ ñèòóàö³þ.

— ß äóìàþ, ùî âîíè â òàêèé
ñïîñ³á íàìàãàþòüñÿ òèñíóòè íà ìå-
ðà, ùîá â³í øâèäøå ïîãàñèâ ¿ì
áîðãè çà åëåêòðîåíåðã³þ. ß âïåâ-
íåíèé, ùî ì³ñòî çàâæäè çàïëàòèòü
çà çàêëàäè îñâ³òè. À ç³ ñâîãî áîêó
ÿ íàïðàâëþ â³äïîâ³äí³ çàïèòè.

— ßêà ñèòóàö³ÿ ç ïðèâàòíèìè çà-
êëàäàìè îñâ³òè?

— Íàðàç³ âîíè äîñèòü ÷àñòî äî
íàñ çâåðòàþòüñÿ ³ç ïðîõàííÿì
çìåíøèòè äëÿ íèõ ïëàòíþ çà
îðåíäó ìàéíà, çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
òà ïðèì³ùåíü. Äîñèòü ñêëàäíó
ñèòóàö³þ ïðîñòåæóºìî îñîáëèâî
³ç äèòÿ÷èìè ñàäî÷êàìè. ̄ õ ãîñòðî
íå âèñòà÷àº. Òîìó ëþäè, îñîáëè-
âî ó ñïàëüíèõ ðàéîíàõ, çìóøåí³
çâåðòàòèñÿ äî ïðèâàòíèõ äèòñàä-
ê³â. Ìè íàìàãàòèìåìîñÿ éòè ¿ì
íàçóñòð³÷, ùîá íå ïåðåêëàäàòè ö³
ï³äâèùåí³ ö³íè íà áàòüê³â

Розмовляла Тетяна КОТИК,
"Хрещати "
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Àðõ³ñòðàòèã Ìèõà¿ë íàáóäå 
îô³ö³éíîãî âèãëÿäó
Ó ñòîëèö³ ãîòóþòü ïðîåêòè âëàñíîãî ãåðáà ³ ïðàïîðà
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

З ідно з рішенням Київсь ої місь-
ої державної адміністрації, вирі-
шено розробити і затвердити
прое ти прапора і ерба Києва. З
цією метою створено робоч р -
п з представни ів стр т рних
підрозділів та фахівців з історії
мистецтвознавства і еральди и.
За рез льтатами роботи р па
має під от вати до сесії прое т
рішення Київсь ої місь ої ради
про затвердження зображення
ерба і прапора.

Ïîïðè òå, ùî Êè¿â ìàº ³ âèêîðèñòîâóº
âëàñí³ ãåðá ³ ïðàïîð, ¿õí³é ãðàô³÷íèé âè-
ãëÿä Êè¿âðàäîþ íå óõâàëåíèé. Òîìó ìåð³ÿ
âèð³øèëà ÷³òêî ïðîìàëþâàòè âñ³ åëåìåí-
òè ³ ïàðàìåòðè öèõ ñèìâîë³â ñòîëèö³, àáè
íå áóëî ð³çíî÷èòàííÿ. Âæå â³äîìî, ùî çà-
ïðîïîíîâàí³ ãðóïîþ çîáðàæåííÿ íå â³äð³ç-
íÿòèìóòüñÿ ³ñòîòíî â³ä òèõ, äî ÿêèõ çâèê-
ëè êèÿíè. Íàãàäàºìî, ùî ùå ó áåðåçí³
2002 ðîêó Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà ñòàòóò òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Êèºâà, ÿêèé ïåðåä-
áà÷àº íàÿâí³ñòü ó Êèºâà ñâîº¿ ñèìâîë³êè —
ãåðáà, ïðàïîðà ³ ã³ìíó. Ó ñòàòóò³ çàçíà÷å-
íî, ùî îñíîâîþ ãåðáà Êèºâà º çîáðàæåí-
íÿ àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà, à ïðàïîð — îáðîá-

ëåíå çîëîòîþ ñìóãîþ ç áàõðîìîþ áëàêèò-
íå ïîëîòíèùå ³ç àðõàíãåëîì Ìèõà¿ëîì ó
öåíòð³. Âîäíî÷àñ ñòàòóò íå çàòâåðäèâ ãðà-
ô³÷íå çîáðàæåííÿ ïðàïîðà ³ ãåðáà. Íè-
í³øíÿ âëàäà âèð³øèëà íàâåñòè ëàä ó öüî-
ìó ïèòàíí³. Ãåðá, ÿêèé ìàº ñõâàëèòè Êè-
¿âðàäà, äàëåêî íå ïåðøèé îô³ö³éíèé ãå-
ðàëüäè÷íèé çíàê äàâíüîãî ì³ñòà. Ïåðøèì

ñèìâîëîì Êèºâà áóâ ëóê ç³ ñòð³ëîþ, ÿêèé
íàòÿãóâàëè äâ³ ðóêè, ùî âèñóíóëèñÿ ³ç
õìàð. ²ñíóâàâ â³í çà ÷àñ³â ìàãäåáóðçüêîãî
ïðàâà, ïî÷èíàþ÷è ç XV ñòîë³òòÿ, ³ âèêî-
ðèñòîâóâàëè éîãî àæ äî XVII. Ç 1630 ðî-
êó â öåíòð³ ùèòà ïî÷àëè çîáðàæàòè ñàìî-
ñòð³ë, ÿêèé òðèìàº îäíà ðóêà. Êèÿíè áå-
ðåãëè ãåðá, ³ âñ³ ñïðîáè Ïîëüù³ çàïðîâà-

äèòè êàòîëèöüêó ñèìâîë³êó çàê³í÷óâàëèñÿ
íåâäà÷åþ. Ëóê-ñàìîñòð³ë ô³ãóðóâàâ íà äðó-
ö³ ì³ñüêèõ îðãàí³â ñàìîâðÿäóâàííÿ, äî òî-
ãî æ íèì ÿê “çíàêîì ÿêîñò³” ìàðê³ðóâàëè
íàéêðàù³ âèðîáè ì³ñöåâèõ ðåì³ñíèê³â.
1782 ðîêó çà ñèìâîë³êó Êèºâà âçÿëàñÿ Ãå-
ðàëüäìåéñòåðñüêà êîíòîðà Ðîñ³éñüêî¿ ³ì-
ïåð³¿, êîòðà ðîçðîáëÿëà ãåðáè äëÿ ïîëê³â,
ùî äèñëîêóâàëèñÿ â ð³çíèõ òî÷êàõ Ðîñ³¿.
Îñíîâîþ äëÿ íîâîãî ãåðáà ñòàâ çåìåëüíèé
çíàê ³ç àðõàíãåëîì Ìèõà¿ëîì, ÿêèé âèêî-
ðèñòîâóâàëà Êè¿âñüêà ãóáåðíñüêà êàíöå-
ëÿð³ÿ. Ïðîòå ùå ìàéæå ï’ÿòü ðîê³â ì³ñüêà
ãðîìàäà ³ãíîðóâàëà “âèñîêó âêàç³âêó”, ïðî-
äîâæóþ÷è ñòàâèòè ïå÷àòêó ³ç çîáðàæåí-
íÿì ëóêà. Ê³ëüêà ðàç³â çîáðàæåííÿ ñâÿòî-
ãî çì³íþâàëè, ³ äîæèâ â³í äî 1919 ðîêó.
Ãåðá Êèºâà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â áóëî ðîçðîá-
ëåíî ³ çàòâåðäæåíî 1969 ðîêó. Êð³ì êâ³òó-
÷î¿ êàøòàíîâî¿ ã³ëêè ³ ðàäÿíñüêî¿ ñèìâî-
ë³êè, âèêîðèñòàëè é ìîòèâè ïåðøèõ êè¿â-
ñüêèõ ãåðá³â — ëóê ³ ñòð³ëó.

Íåçàáàðîì ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè ìîæå ç’ÿ-
âèòèñÿ ³ âëàñíèé ã³ìí. Ó æîâòí³ 2008 ðî-
êó Êè¿âðàäà ïðîäîâæèëà çìàãàííÿ íà íà-
ïèñàííÿ ã³ìíó äî 15 ëþòîãî, àäæå êîí-
êóðñíà êîì³ñ³ÿ äâ³÷³ íå çìîãëà îáðàòè ïå-
ðåìîæöÿ. Ñòàòè ãîëîâíîþ ï³ñíåþ ì³ñòà
ìàº øàíñ âåðñ³ÿ â³äîìî¿ êîìïîçèö³¿ “ßê
òåáå íå ëþáèòè, Êèºâå ì³é”. Àëå ùîá âàëüñ
ñòàâ ìàðøåì, éîãî äîâåäåòüñÿ ïåðå³íàê-
øèòè, òîáòî ïðèñêîðèòè ðèòì ³ äîäàòè
ïîìïåçíèõ íîòîê. Õî÷à ìîæå ñòàòèñÿ, ùî
âèãðàº êîíêóðñ ÿêàñü íîâà ï³ñíÿ

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 6 рн. 48 оп.

на 3 місяця — 19 рн. 26 оп.

на 6 місяців — 37 рн. 22 оп.

на 12 місяців —73 рн. 49 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 24 рн. 76 оп.

на 3 місяця — 73 рн. 83 оп.

на 6 місяців — 146 рн. 36 оп.

на 12 місяців — 291 рн. 77 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІК

2209461308
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Ñâ³òëàíà ÁÅÐÇ²ÍÀ: “Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ìè çàâåçåìî àôðèêàíñüêèõ ëåâ³â”

— ßê³ ïðîáëåìè íèí³ ïåðåæèâàº
çîîïàðê?

— Ó çîîïàðêó áàãàòî ïðîáëåì ³
á³ëüø³ñòü ç íèõ íå ïîâ’ÿçàíî ç
åêîíîì³÷íîþ êðèçîþ, íàãðîìà-
äæóâàëèñÿ ö³ ïðîáëåìè äåñÿòè-
ð³÷÷ÿìè, ³ íàì ¿õ ïîòð³áíî ðîçâ’ÿ-
çàòè çà êîðîòêèé òåðì³í. Éäåòü-
ñÿ, â ïåðøó ÷åðãó, ïðî íàø³ 16
äîâãîáóä³â, º ïðîáëåìà ç êàäðàìè,
õî÷à ìè ö³ ïðîáëåìè âæå ïî÷àëè
ðîçâ’ÿçóâàòè, àëå ñòâîðþâàòè
êîìàíäó ³ âèðîùóâàòè ôàõ³âö³â
äëÿ òàêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÿê çîî-
ïàðê — öå òåæ ñïðàâà íå îäíîãî
äíÿ ³ íå îäíîãî íàâ³òü ðîêó. Áåç-
óìîâíî, º ô³íàíñîâ³ ïðîáëåìè,
ÿê³ âçàºìîïîâ’ÿçàí³ ç ïðîáëåìà-
ìè ãëîáàëüí³øèìè. Àëå ìè íà-
ìàãàºìîñÿ ¿õ ðîçâ’ÿçóâàòè, â³ä-
êðèâàþ÷è äëÿ ñåáå íîâ³ íàïðÿì-
êè ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³: íîâ³ ïîñëó-
ãè, ïðîãðàìè, çîîìàãàçèíè ³ òàêå
³íøå.

— ßê òâàðèíè ïåðåæèâàþòü
çèìó?

— Æîäí³ åêîíîì³÷í³ é ïîë³òè÷-
í³ ïðîáëåìè íå ïîâèíí³ âïëèâà-

òè íà ñòàí íàøèõ ï³äîï³÷íèõ. ²
âåñü êîëåêòèâ çîîïàðêó, íàø³
ïàðòíåðè, îï³êóíè ïðèêëàäàþòü
äî öüîãî ìàêñèìóì çóñèëü. Çèìî-
âà êîëåêö³ÿ ïî-ñâîºìó óí³êàëüíà.
Á³ëüø³ñòü òâàðèí âè ìîæåòå ïî-
áà÷èòè â ïðåêðàñí³é ôîðì³ ñàìå
âçèìêó, îñê³ëüêè âë³òêó ó íèõ
ëèíüêà ³ ñëàáêà àêòèâí³ñòü — ñïå-
êîòíî. Öüîãî ðîêó äëÿ â³äâ³äóâà-
÷³â â³äêðèòèé ïàâ³ëüéîí “Ïòàõè”,
â ÿêîìó âè ìîæåòå îçíàéîìèòèñÿ
ç íàøîþ óí³êàëüíîþ êîëåêö³ºþ.

Òàêîæ â³äêðèò³ ïàâ³ëüéîíè “Îñ-
òð³â çâ³ð³â”, “Ïóñòåëÿ”, “Æèðà-
ôè”, åêñïîçèö³ÿ “Êîïèòíèé ðÿä”.

— ×è ïëàíóºòå ïîïîâíåííÿ çîî-
ïàðêó ÿêèìè-íåáóäü âèäàìè òâà-
ðèí? ßêèìè?

— Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìè çàâå-
çåìî àôðèêàíñüêèõ ëåâ³â, íàâåñ-
í³ â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü ïîòðàïèòè
íà “Ôåðìó êðîêîäèë³â” ³ öå ùå
íå âñå... Àëå ïðîöåñ çàâåçåííÿ
òâàðèí äóæå ñêëàäíèé: îôîðì-

ëåííÿ äîçâîë³â, ïèòàííÿ òðàíñ-
ïîðòóâàííÿ é ñóïðîâîäó. Òîìó
êîëè ìè çàâîçèòèìåìî íîâèõ òâà-
ðèí, ìè ³íôîðìóâàòèìåìî çà
ôàêòîì.

— ßê òðèâàº ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðà-
ìè îï³êè íàä òâàðèíàìè? ×è âñ³
òâàðèíè âæå çíàéøëè ñâî¿õ îï³êó-
í³â?

— Ïðîãðàìà äèíàì³÷íî ðîçâè-
âàºòüñÿ. Ó 2008 ðîö³ 16 îðãàí³çà-
ö³é âèáðàëè ñîá³ ï³äîï³÷íèõ òâà-
ðèí. Öüîãî ðîêó ï³ä îï³êó ïî÷à-
ëè áðàòè çâ³ð³â ³ ô³çè÷í³ îñîáè.
Òâàðèí, ÿ äóìàþ, âèñòà÷èòü íà
âñ³õ îõî÷èõ, îñê³ëüêè íàøà êî-
ëåêö³ÿ íàë³÷óº 6000 ð³äê³ñíèõ ³
çíèêàþ÷èõ âèä³â.

— Âè áóëè â êë³òö³ â òèãðà?
— Áóâàþ ðåãóëÿðíî. ² íå ëèøå

â òèãðà. Çàâäÿêè íàø³é óí³êàëü-
í³é ïðîãðàì³ “Â³ï-ñòàæåð” ³ âè
ìîæåòå òàêîæ ïîáóâàòè. Òåëåôî-
íóºòå 332-84-08.

— À ÷è âàæêî áóòè æ³íêîþ-êå-
ð³âíèêîì? Òèãðè âàñ ñëóõàþòüñÿ?
ßê êîëåêòèâ ïîñòàâèâñÿ äî âàøî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ?

— ß íå çíàþ, ÷è âàæêî áóòè
÷îëîâ³êîì-êåð³âíèêîì, ³ ÿêà ð³ç-
íèöÿ ì³æ ÷îëîâ³êîì-êåð³âíèêîì
³ æ³íêîþ. Áóòè êåð³âíèêîì — öå,
ïåðø çà âñå, âåëèêà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü. À â çîîïàðêó — öå ïîäâ³é-
íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, îñê³ëüêè òè
â³äïîâ³äàºø ³ çà êîëåêòèâ, ³ çà
ï³äîï³÷íèõ êîëåêòèâà — òâàðèí.
Àëå öå äóæå ö³êàâà ðîáîòà, â ÿêó
âæå çàëó÷åíî á³ëüø³ñòü ìî¿õ

çíàéîìèõ, áëèçüêèõ. Ïî ñóò³, öå
ñïîñ³á æèòòÿ.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ïðèçíà÷åííÿ,
ïðèðîäíà ðåàêö³ÿ áóëà — íàñòî-
ðîæåí³ñòü. Àëå ïðîòÿãîì ðîêó ³
êîëåêòèâ ïîçíàéîìèâñÿ ç³ ìíîþ,
³ ÿ ç êîëåêòèâîì.

— Õîäèëè ÷óòêè... ùî çîîïàðê
ïåðåíåñóòü çà ìåæ³ ì³ñòà. Öå ïðàâ-
äà?

— Í³, íåïðàâäà. ² ï³äòâåðäæåí-
íÿì öüîìó º óõâàëåíà Êè¿âðàäîþ
22 ñ³÷íÿ êîìïëåêñíà Ïðîãðàìà
ðîçâèòêó Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó äî
2011 ðîêó. 

— À ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà âæå áóëà â
çîîïàðêó ç³ ñâî¿ìè ä³òêàìè? Ùî
á³ëüøå ¿ì ñïîäîáàëîñÿ?

— ²ðåíà Ðåîíîëüä³âíà â ñåçîí³
2008 ðîêó áóëà äîñèòü ÷àñòèì ãîñ-
òåì ðàçîì ³ç Ìîí³êîþ â íàøîìó
çîîïàðêó ³, íàñê³ëüêè ìåí³ â³äî-
ìî, ¿ì äóæå òàì ïîäîáàëîñÿ.

— À ñê³ëüêè ìàëþê³â-òâàðèíîê
íàðîäèëîñÿ â çîîïàðêó ï³ä ÷àñ âà-
øîãî ãîñïîäàðþâàííÿ? ßê âîíè ñå-
áå ïî÷óâàþòü?

— Öüîãî ðîêó íàðîäæóâàí³ñòü
â çîîïàðêó çá³ëüøèëàñÿ â 6, à äëÿ
äåÿêèõ âèä³â — ó 8 ðàç³â. Óñå ïî-
òîìñòâî íàì âäàëîñÿ çáåðåãòè íà-
â³òü ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè áóëè
ïðîáëåìè ç áàòüêàìè. Ó íàñ íà
ðó÷íîìó âèãîäîâóâàíí³ â 2008-ìó
çíàõîäèâñÿ ³ ³íä³éñüêèé äèêî-
áðàç, ³ àìóðñüêèé òèãð, ïàâ³àí
àíóá³ñ...
Під от вав В’ячеслав ЧЕЧИЛО,

“Хрещати ”

Ïåíñ³îíåðè ì³íÿþòü êâàðòèðè 
íà ïàíñ³îíàò
Ñàìîòí³ ñòàðåíüê³ Ïåòåðáóðãà
ñòâîðþþòü ñ³ì’¿ òà ïî÷èíàþòü
íîâå æèòòÿ

Äîêè ìîëîäèé òà çäîðîâèé, äó-
ìàòè ïðî ñòàð³ñòü íå õî÷åòüñÿ,
âîíà çäàºòüñÿ äóæå äàëåêîþ òà
íåðåàëüíîþ. ßê ïîêàçóº ñòàòèñ-
òèêà, ç êîæíèì ðîêîì ñàìîòí³õ
ëþäåé ë³òíüîãî â³êó â ñâ³ò³ ñòàº
âñå á³ëüøå. Íàïðèêëàä, ó òèõ æå
Øòàòàõ çà îñòàíí³ 10 ðîê³â öèô-
ðè çá³ëüøèëèñÿ âòðè÷³. Îäíàê
ÿêùî çàîêåàíñüê³ óðÿäè âæå äàâ-
íî ðîçâ’ÿçàëè ïðîáëåìó ïîâíî-
ö³ííî¿ çàáåçïå÷åíî¿ ñòàðîñò³, òî
ïîñòðàäÿíñüê³ êðà¿íè ò³ëüêè äî
íå¿ ïðèñòóïàþòü. Ó ãîíèòâ³ çà
ï’ÿòèð³÷êàìè, âèêîíàííÿì ïëà-
í³â ö³íóâàëè ëèøå çäîðîâèõ ãðî-

ìàäÿí. Êîëèøí³ “óäàðíèêè”
ïðàö³, ÿê³ ÷àñòî çàðàäè êðà¿íè çà-
ëèøàëèñÿ áåç ñ³ìåé òà ä³òåé,
çðåøòîþ çàëèøèëèñÿ é áåç óâà-
ãè âëàäè êðà¿íè, íà ÿêó ïðàöþ-
âàëè. Òèñÿ÷³ ëþäåé ñüîãîäí³ äî-
æèâàþòü îñòàíí³ äí³ ñàìîòí³ìè,
õâîð³þ÷è, ÷àñîì íå ìàþòü ìîæ-
ëèâîñò³ âèéòè ç êâàðòèðè, ñïóñ-
òèòèñÿ ñõîäàìè äî íàéáëèæ÷î¿
êðàìíèö³.

Ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó ñàìîòíüî¿
ñòàðîñò³ ìàëè áè ãåð³àòðè÷í³
ïàíñ³îíàòè. Îäíàê çà ïåðåáóäî-
âîþ òà ðîçïàäîì Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó ïðî çàêëàäè çàáóëè. Õî-

÷à ñàìå òàì ÷àñòî ñàìîòí³ ëþäè
çíàõîäÿòü ñîá³ íå ëèøå äîìàø-
í³é çàòèøîê òà íîâèõ äðóç³â, à é
ñòâîðþþòü ñ³ì’¿. Â³äðîäèòè ðî-
äèííèé çàòèøîê ó çàêëàäàõ âçÿ-
ëèñÿ ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³. Òàì
âëàäà ì³ñòà ê³ëüêà ðîê³â òîìó çà-
ïðîâàäèëà ñâîþ ïðîãðàìó ðîç-
âèòêó ïàíñ³îíàò³â. Äëÿ ñòàðåíü-
êèõ áóäóþòü ñïåö³àëüí³ ñó÷àñí³
êîðïóñè. Êîæåí îòðèìóº òàì íå-
âåëèêó îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó ç
óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Íàòîì³ñòü
ì³ñòó ïðîäàº âëàñíó êâàðòèðó.
Íà ð³çíèöþ âàðòîñò³ ñàìîòí³õ
ëþäåé óòðèìóþòü ó ïàíñ³îíàò³ äî

ê³íöÿ æèòòÿ. Ñâî¿ ïåíñ³¿ ðîñ³é-
ñüê³ ñòàðåíüê³, íà â³äì³íó â³ä
óêðà¿íñüêèõ, íå â³ääàþòü ïàíñ³î-
íàòó, à âèòðà÷àþòü íà âëàñí³ ïî-
òðåáè.

Ïîïðè òå, ùî ó á³ëüøîñò³ ëþ-
äåé òàêè ³ñíóº ïñèõîëîã³÷íèé
áàð’ºð — çì³íèòè ñâîº æèòëî íà
ïàíñ³îíàò, ò³, õòî öå çðîáèâ,—
ùàñëèâ³. ßê, íàïðèêëàä, ïî-
äðóææÿ Íîâîñåëîâèõ, îáîì óæå
äàëåêî çà 60. Íà îêîëèö³ Ïåòåð-
áóðãà ÷îëîâ³ê òà æ³íêà îêðåìî
ïðîæèëè âñå æèòòÿ. “×àñîì ïå-
ðåñ³êàëèñÿ íà âóëèö³, â³òàëèñÿ
òà é óñå”,— ïðèãàäóº Ïåòðî Íî-

âîñåëîâ. Íà ñõèë³ ë³ò, çà ñòàíîì
çäîðîâ’ÿ, ïîäàëèñÿ æèòè äî ïàí-
ñ³îíàòó. Òàì ïåíñ³îíåðè íå ëè-
øå ïîòîâàðèøóâàëè, à é âèð³-
øèëè îäðóæèòèñÿ, ÷èì çäèâóâà-
ëè äèðåêö³þ çàêëàäó. Íà âåñ³ë-
ëÿ ç³áðàâñÿ âåñü ïàíñ³îíàò. “Ìî-
ëîäÿòà” ñòâåðäæóþòü, ùî ó ïàí-
ñ³îíàò³ æèòòÿ íà÷å ïî÷àëîñÿ
ñïî÷àòêó. Ïåðñîíàë ñòàâèòüñÿ äî
íèõ ÿê äî ð³äíèõ áàòüê³â. Ðåãó-
ëÿðíî ïðèõîäèòü ë³êàð, ïîñò³é-
íî ÷åðãóº ìåäñåñòðà. Âîíè êà-
æóòü, ùî ó ñâî¿õ êâàðòèðàõ òà-
êîãî äîãëÿäó í³êîëè íå ìàëè á ³
êîõàííÿ â÷åðãîâå îá³éøëî á ¿õ

Îêñàíà ÐÓÄÍß
“Õðåùàòèê”

Не че аючи " ращих часів" чи за інчення ризи, сто-
лична влада зайнялася однією з найнаболіліших проб-
лем міста та й раїни — поліпшенням життя самотніх
старень их иян. Та их столиці, я виявилося, понад
50 тисяч жителів. Кожен п’ятий залишився на старість
без дітей та родинної опі и. Зробити життя самотніх
иян святом пообіцяв мер Леонід Черновець ий. Днями
він відвідав еріатричний пансіонат під Києвом та по-
спіл вався з йо о меш анцями, запевнивши, що за-
лад незабаром працюватиме за за ордонним зраз ом.
Люди житим ть не я пансіонаті, а я рідних домів-
ах. "Хрещати " поці авився, я працюють та і за лади
за ордоном, насамперед найближчій до нас Росії.

Генеральний дире тор Ки-
ївсь о о зоопар під час
інтернет- онференції на
сайті "Хрещати а" запев-
нила, що вона б ла в
літці в ти ра та розпові-
ла, я их нових тварин
можна б де побачити в
Києві вже найближчим ча-
сом.

На пенсії життя тіль и починається
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Ñóêóïíèé äåðæàâíèé (ïðÿìèé) ³ ãàðàíòî-
âàíèé äåðæàâîþ áîðã Óêðà¿íè çð³ñ ó ëèñòî-
ïàä³-ãðóäí³ 2008 ðîêó íà $ 7506 ìëðä àáî
45,2 %, äî $ 24121 ìëðä. Ïðî öå ïîâ³äîì-
ëÿºòüñÿ íà âåá-ñàéò³ Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â
Óêðà¿íè. Çàãàëîì çà 2008 ð³ê çàãàëüíèé
äåðæáîðã ó äîëàðîâîìó åêâ³âàëåíò³ çá³ëü-
øèâñÿ íà 37,3 % àáî íà $ 6548 ìëðä. Çà äà-
íèìè Ì³íô³íó, â ãðóäí³ ñóêóïíèé äåðæáîðã
çð³ñ íà $ 2032 ìëðä, à â ëèñòîïàä³ — íà 
$ 5474 ìëðä. Ó ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ ñó-
êóïíèé äåðæáîðã çá³ëüøèâñÿ 2008 ðîêó â
2,1 ðàçó, àáî íà 96989 ìëðä ãðí, äî 185734
ìëðä ãðí: ó ëèñòîïàä³-ãðóäí³ — íà 94,1 %,
àáî íà 90024 ìëðä ãðí. Ó ïîâ³äîìëåíí³ Ì³í-
ô³íó òàêîæ âêàçàíî, ùî äåðæàâíèé (ïðÿ-
ìèé) áîðã ó ëèñòîïàä³-ãðóäí³ çð³ñ íà $ 2916
ìëðä àáî íà 21,5 %, äî $ 16475 ìëðä: ó ãðóä-
í³ — íà $ 1853 ìëðä, òîä³ ÿê ó ëèñòîïàä³ —
íà $ 1063 ìëðä. Çàãàëîì çà ìèíóëèé ð³ê äåð-
æàâíèé (ïðÿìèé) áîðã çð³ñ íà 16,7 %, àáî
íà $ 2357 ìëðä. Äåðæàâíèé (ïðÿìèé) âíóò-
ð³øí³é äåðæáîðã ó ëèñòîïàä³-ãðóäí³ çá³ëü-
øèâñÿ íà 72,9 % àáî íà $ 2236 ìëðä, äî 
$ 5303 ìëðä: ó ãðóäí³ — íà $ 1128 ìëðä, ó
ëèñòîïàä³ — íà $ 1108 ìëðä. Çà 2008 ð³ê â³í
çð³ñ íà 50,4 % àáî íà $ 1777 ìëðä 

Äåðæàâíèé 
áþäæåò ó ñ³÷í³ 
íå âèêîíóºòüñÿ

Íàäõîäæåííÿ äî çàãàëüíîãî ôîíäó äåð-
æàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ñòàíîì íà 26
ñ³÷íÿ ñòàíîâèëè 4,23 ìëðä ãðí àáî 44,5 %
ïëàíó íà ñ³÷åíü. Òàê³ äàí³ ó÷îðà ïîâ³äîìè-
ëî Äåðæêàçíà÷åéñòâî. Çã³äíî ç íèìè, Äåð-
æàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìîá³ë³çóâà-
ëà 2,99 ìëðä ãðí àáî 46,8 % ïëàíó,
Äåðæìèòñëóæáà — 1,95 ìëðä ãðí àáî 42,7
% ïëàíó. Äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæáþä-
æåòó íà öþ æ äàòó çàðàõîâàíî 0,67 ìëðä
ãðí, çàçíà÷åíî â ïîâ³äîìëåíí³. Çã³äíî ç äà-
íèìè Äåðæêàçíà÷åéñòâà, òèì÷àñîâèé ïîì³-
ñÿ÷íèé ïëàí äîõîä³â äåðæáþäæåòó 2009 ðî-
êó ïåðåäáà÷àº íàäõîäæåííÿ äî çàãàëüíîãî
ôîíäó â ñ³÷í³ 9,51 ìëðä ãðí, ó ëþòîìó —
12,21 ìëðä ãðí òà â áåðåçí³ — 14,47 ìëðä
ãðí, òîä³ ÿê ó àíàëîã³÷í³ ì³ñÿö³ 2008 ðîêó
ôàêòè÷í³ íàäõîäæåííÿ ñòàíîâèëè â³äïîâ³ä-
íî 11,21 ìëðä ãðí, 14,17 ìëðä ãðí ³ 12,12
ìëðä ãðí. Äåðæêàçíà÷åéñòâî òàêîæ ïîâ³-
äîìëÿº, ùî ïî÷àòêîâå ñàëüäî ªäèíîãî êàç-
íà÷åéñüêîãî ðàõóíêó (ªÊÐ) íà 26 ñ³÷íÿ ïî-
òî÷íîãî ðîêó ñòàíîâèëî 6,89 ìëðä ãðí ïî-
ð³âíÿíî ç 10,45 ìëðä ãðí íà àíàëîã³÷íó äà-
òó 2008-ãî ³ 10,81 ìëðä ãðí ó 2007 ðîö³

Ïîäîðîæ÷àííÿ
ãàçó 
äëÿ íàñåëåííÿ
â³äêëàäåíî

Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàííÿ åëåê-
òðîåíåðãåòèêè íà çàñ³äàíí³, ùî ìàº â³äáó-
òèñÿ çàâòðà, íå ïëàíóº ïåðåãëÿäàòè ö³íè
íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ. Ïðî öå â÷îðà çàÿâèâ
íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³-
ñòþ ³ ì³æíàðîäíî¿ êîîðäèíàö³¿ ²âàí Ñëî-
áîäÿíþê. Ó ãðóäí³ 2008 ðîêó ÍÊÐÅ ïåðå-
äàëà Êàáì³íó ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïåðåãëÿäó
ö³í íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ ç 1 ëþòîãî ³ ç 
1 òðàâíÿ 2009 ðîêó. Êîì³ñ³ÿ çîêðåìà ïðî-
ïîíóâàëà ðîçä³ëèòè ñïîæèâà÷³â íà äâ³ ãðó-
ïè: ò³, ùî âèêîðèñòîâóþòü ãàç äëÿ ïðèãî-
òóâàííÿ ¿æ³ (ïåðøà ãðóïà), ³ òàê çâàí³ êîì-
ïëåêñí³ ñïîæèâà÷³, ÿêèì ïðèðîäíèé ãàç
ïîòð³áåí òàêîæ äëÿ îïàëåííÿ (äðóãà ãðóïà).
Íà ïåðøîìó åòàï³ âàðò³ñòü ãàçó äëÿ ïåðøî¿
ãðóïè ïðîïîíóâàëè ï³äâèùèòè íà 25 % —
äî 618,75 ãðí çà 1 òèñ. êóá. ì, äëÿ äðóãî¿
ãðóïè (êîìïëåêñí³) âñòàíîâèòè íà ð³âí³
872,78 ãðí çà 1 òèñ. êóá. ì (íà ð³âí³ ö³íè,
âèçíà÷åíî¿ äëÿ ï³äïðèºìñòâ ÒÊÅ)

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”
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Áîðãè êðà¿íè 
ùå á³ëüøå çðîñëè

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Збільшення а цизів на пальне
на 50 євро за тонн напри інці
мин ло о ро і неповернення
рядом ПДВ нафтовим омпані-
ям спрово вали січневе здо-
рожчання бензин в У раїні. Хо-
ча рядовці й пере он вали, що
підвищення державно о збор
мають по рити нафтові омпа-
нії — на пра тиці переплач вати
доводиться водіям. За мови
зростання світових цін на нафт
в лютом , ціни на бензин ще
зрост ть. Проте розбаланс ван-
ня світово о нафтово о рин в
наст пних місяцях може об мо-
вити я підвищення, та і падін-
ня нинішніх цін на пальне в на-
шій державі.

Ö³íà íàôòîâîãî “êîøèêà” îðãàí³çà-
ö³¿ êðà¿í — åêñïîðòåð³â íàôòè (ÎÏÅÊ)
íà ïî÷àòêó íèí³øíüîãî òèæíÿ ïåðåâè-
ùèëà 42 äîëàðè çà îäèí áàðåëü íàôòè.
Òàêèì ÷èíîì, ñòàíîì íà 26 ñ³÷íÿ öüîãî
ðîêó “êîøèê” ÎÏÅÊ ïîäîðîæ÷àâ íà
1,62 äîëàðà, à éîãî ö³íà îô³ö³éíî ñòà-
íîâèëà 42,53 äîëàðà çà îäèí áàðåëü
“÷îðíîãî çîëîòà”. Öå º íàéâèùèì ïî-
êàçíèêîì ³ç 16 ñ³÷íÿ ³ ìàéæå íà 10 äî-
ëàð³â á³ëüøå â ïîð³âíÿíí³ ç ö³íîþ â
ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó.

Ïàðàëåëüíî ç ïîæâàâëåííÿì ñâ³òîâî-
ãî íàôòîâîãî ðèíêó â Óêðà¿í³ çðîñëà ö³-
íà ïàëüíîãî íà àâòîçàïðàâíèõ ñòàíö³-

ÿõ. Óðÿäîâö³ íàçèâàþòü çäîðîæ÷àííÿ
íàôòè âèð³øàëüíèì ÷èííèêîì ó ï³äâè-
ùåíí³ ö³íè íà áåíçèí. Ïðîòå, íà ïåðå-
êîíàííÿ åêñïåðò³â, ö³ äâà ÿâèùà ì³æ
ñîáîþ ïðÿìîãî çâ’ÿçêó íå ìàþòü. “Ö³-
íà ïàëüíîãî çì³íþºòüñÿ íå ðàí³øå, í³æ
çà òðè òèæí³ ï³ñëÿ ï³äâèùåííÿ ö³í íà
íàôòó”, — çàóâàæèâ “Õðåùàòèêó” äè-
ðåêòîð åíåðãåòè÷íèõ ïðîãðàì Öåíòðó
Ðàçóìêîâà Âîëîäèìèð Ñàïðèê³í. Íàòî-
ì³ñòü, íà ïåðåêîíàííÿ åêñïåðòà, îñíîâ-
íîþ ïðè÷èíîþ çäîðîæ÷àííÿ áåíçèíó â
Óêðà¿í³ ï³ñëÿ ð³çäâÿíèõ ñâÿò º íåñòà-
á³ëüí³ñòü êóðñó äîëàðà. Àäæå éîãî âàð-
ò³ñòü ó ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ çì³íþº-
òüñÿ ê³ëüêà ðàç³â íà äåíü.

À öå ñïðèÿº òîìó, ùî íàôòîâ³ êîì-
ïàí³¿ çàêëàäàþòü ó ö³íó áåíçèíó çá³ëü-
øåíó ìàðæó. Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³-
òåò Óêðà¿íè âæå îãîëîñèâ ïðî íàì³ð
ðîçñë³äóâàòè àäåêâàòí³ñòü ï³äâèùåííÿ
ö³í íà áåíçèí ó ñ³÷í³ ³ íå ïðèïóñêàº
ìîæëèâîñò³ íàêëàäåííÿ øòðàôíèõ
ñàíêö³é íà ïðîâ³äí³ íàôòîâ³ êîìïàí³¿.
“Íà íàôòîâîìó ðèíêó, îêð³ì óñüîãî ³í-
øîãî, íèí³ ìàñîâî ïîøèðèëàñÿ ïðàêòè-
êà íåïîâåðíåííÿ äåðæàâîþ ñîòåíü ì³ëü-
éîí³â ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. Çà òà-
êèõ îáñòàâèí íàôòîâ³ êîìïàí³¿ çìóøå-
í³ ïåðåíîñèòè öåé íåãàòèâ íà ö³íó ïàëü-
íîãî”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” ïðåçè-
äåíò Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî åíåðãå-
òè÷íîãî êëóáó “Q-club” Îëåêñàíäð Òî-
ä³é÷óê.

Îäíàê âèð³øàëüíèì ôàêòîðîì ñàìå
ñ³÷íåâîãî çäîðîæ÷àííÿ ö³í íà áåíçèí
ñòàëî çá³ëüøåííÿ çà ³í³ö³àòèâè óðÿäó
íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó àêöèç³â íà
ïàëüíå ç 60 äî 110 ºâðî çà 1000 ê³ëî-
ãðàì. “ßêùî ï³äðàõóâàòè âïëèâîâ³ñòü
öüîãî ôàêòîðó, à òàêîæ àâòîìàòè÷íå íà-
ðàõóâàííÿ ÏÄÂ íà äîäàòêîâ³ 50 ºâðî, òî
âèõîäèòü, ùî ñ³÷íåâå çá³ëüøåííÿ â³äáó-

ëîñÿ àäåêâàòíî öüîìó ïðîöåñó. Êîëè
óðÿäîâö³ ãîâîðèëè, ùî çá³ëüøåííÿ àê-
öèçíîãî çáîðó íå òîðêíåòüñÿ ö³í íà
áåíçèí — âîíè â³äâåðòî ëóêàâèëè. Àäæå
äîáðå â³äîìî, ùî íà ïðàêòèö³ àêöèç-
íèé çá³ð — öå ïîäàòîê ñàìå íà ñïîæè-
âà÷à. Òîæ âðåøò³ ó íàñ áåíçèí ³ ïîäî-
ðîæ÷àâ íà 50 êîï³éîê”,— ïîÿñíèâ
“Õðåùàòèêó” äèðåêòîð êîíñàëòèíãîâî¿
êîìïàí³¿ UPECO Ñåðã³é Êóþí. Òîæ íà-
ñïðàâä³, çá³ëüøèâøè àêöèçè, óðÿä ïðîñ-
òî ïëàíóº îòðèìàòè äîäàòêîâ³ êîøòè
äëÿ ëàòàííÿ ä³ðîê ó áþäæåò³-2009 ðîêó.

Îäíàê óæå ó ëþòîìó ö³íà íà áåíçèí
çíîâó çðîñòå. Òåïåð óæå íå çà ðàõóíîê
çá³ëüøåííÿ àêöèçíîãî çáîðó. “Âðàõîâó-
þ÷è çàòðèìêó âïëèâó ö³íè íàôòè íà ö³-
íó áåíçèíó, ìîæíà ïðîãíîçóâàòè, ùî â
íàñòóïíîìó ì³ñÿö³ ö³íà áåíçèíó çðîñòå
ùå íà äâà — òðè â³äñîòêè”,— ïåðåêî-
íàíèé ïàí Ñàïðèê³í. À îò ïðîãíîçóâà-
òè òî÷íî ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ñèòóàö³¿
ç ö³íîþ ïàëüíîãî â Óêðà¿í³ í³ îäèí ³ç
åêñïåðò³â íå áåðåòüñÿ. Àäæå äîñ³ ïðî-
ïîçèö³ÿ íàôòè íà ñâ³òîâîìó ðèíêó çíà÷-
íî ïåðåâèùóº ïîïèò. À çàêîðäîíí³ åêñ-
ïåðòè ïðîãíîçóþòü, ùî ó ïîäàëüøîìó
ðîçðèâ ì³æ ïîïèòîì ³ ïðîïîçèö³ºþ
çá³ëüøóâàòèìåòüñÿ. Òîìó òåîðåòè÷íî
ìîæëèâî, ùî íàâåñí³ ö³íà íà âèñîêî-
îêòàíîâ³ ìàðêè ïàëüíîãî ìîæå òðîõè
çíèçèòèñÿ. Íàòîì³ñòü, çà ïåðåêîíàííÿì
óêðà¿íñüêèõ åêñïåðò³â, ó ïåð³îä âåñíÿ-
íî-ïîëüîâèõ ðîá³ò ìîæóòü çá³ëüøèòèñÿ
ö³íè íà íèçüêîîêòàíîâ³ âèäè ïàëüíîãî.
“Âæå íå çà ãîðàìè ïî÷àòîê âåñíÿíèõ
ðîá³ò ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ Óêðà-
¿íè. Äëÿ íàøî¿ äåðæàâè öå îçíà÷àº
çá³ëüøåííÿ ïîïèòó íà äèçåëüíå ïàëüíå
³ íèçüêîîêòàíîâèé áåíçèí. Òîìó öåé
ôàêòîð, ìîæëèâî, âïëèíå íà çá³ëüøåí-
íÿ ö³í íà ö³ âèäè ïàëüíîãî”,— ïðèïóñ-
êàº ïàí Òîä³é÷óê

Ö³íè íà áåíçèí 
â Óêðà¿í³ çðîñëè 
³ çðîñòàòèìóòü íàäàë³
Ïðè÷èíîþ öüîãî ñòàëî ï³äâèùåííÿ àêöèçíîãî çáîðó 
íà ïàëüíå òà çðîñòàííÿ ñâ³òîâèõ ö³í íà íàôòó

За про нозами е спертів, бензин Києві й надалі дорожчатиме
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ªÁÐÐ ïîã³ðøèâ
ìàêðîåêîíîì³÷í³ ïðîãíîçè
Óêðà¿íè

ªÁÐÐ ïîã³ðøèâ ïðîãíîç ÂÂÏ Óêðà¿íè â
2009 ðîö³ íà ø³ñòü â³äñîòêîâèõ ïóíêò³â —
äî 5%. Çàãàëîì ªÁÐÐ ïåðåãëÿíóâ ó á³ê
çìåíøåííÿ ñâ³é ïðîãíîç ðîçâèòêó åêîíî-
ì³êè ó 30 êðà¿íàõ éîãî ïðèñóòíîñò³ ÷åðåç
øâèäø³, í³æ î÷³êóâàëîñÿ, òåìïè çíèæåí-
íÿ ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³ â ðåã³îí³ òà ñïàäó
åêîíîì³êè â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ. Çà äàíè-
ìè áàíêó, çðîñòàííÿ ÂÂÏ òàì, äå áàíê ïðà-
öþº, ñòàíîâèòèìå â 2009 ðîö³ 0,1 %. Öåé
ïîêàçíèê ïðîãíîçóâàëè íà ð³âí³ 2,5 %. Íà-
ãàäàºìî, Ñâ³òîâèé áàíê òàêîæ ïîã³ðøèâ
ïðîãíîç ðåàëüíîãî ÂÂÏ Óêðà¿íè íà 2009
ð³ê ³ç 4,5 % çðîñòàííÿ äî çíèæåííÿ 4 %.
Ðàí³øå ó çâ’ÿçêó ç íåãàòèâíèìè î÷³êóâàí-
íÿìè â³ä åêîíîì³÷íî¿ äèíàì³êè Óêðà¿íè
íèçêà ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â ïðèïóñêàëè,
ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì Óêðà¿íó ìîæå î÷³-
êóâàòè äåôîëò ÿê êîðïîðàòèâíèé (÷åðåç íå-
ïëàòîñïðîìîæí³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ êîìïàí³é
òà áàíê³â), òàê ³ ñóâåðåííèé (÷åðåç í³áèòî
çàãðîçëèâ³ ðîçì³ðè çîâí³øíüîãî áîðãó). Îä-
íàê â³ò÷èçíÿí³ åêîíîì³ñòè ñïðîñòóâàëè òà-
ê³ çàÿâè ³ íàãîëîñèëè: ¿õ çðîáëåíî íàøâèä-
êîðó÷ òà áåç íàëåæíî¿ îö³íêè ñèòóàö³¿

²ïîòå÷íèé ðèíîê 
ïîïîâíèâñÿ ùå îäí³ºþ
ïðîïîçèö³ºþ

²ïîòå÷í³ êðåäèòè íà êóï³âëþ æèòëà íà
ïåðâèííîìó ðèíêó ïîïîâíèëèñÿ ùå îäí³ºþ
ïðîïîçèö³ºþ. Òåïåð òàêèé ïðîäóêò ïðîïî-
íóþòü äâà áàíêè, ïîâ³äîìëÿº “Ïðîñòîáàíê
Êîíñàëòèíã”. Çà äàíèìè êîìïàí³¿, çà îñòàí-
í³õ äâà ì³ñÿö³ (ç 24 ëèñòîïàäà ìèíóëîãî ðî-
êó) ³ïîòåêó ïðîïîíóâàâ ëèøå îäèí áàíê.
Íàðàç³ æ ò³ëüêè äâ³ ô³íóñòàíîâè ³ç 50 ë³äå-
ð³â íà ðèíêó êðåäèòóâàííÿ ïðîïîíóþòü ïî-
çèêè ó ãðèâí³ íà ïåðâèííîìó ðèíêó æèò-
ëà: "Êè¿âñüêà Ðóñü" ³ "Êðåäèòïðîìáàíê". Òóò
äîâîë³ âèã³äí³ óìîâè íà ð³çí³ òåðì³íè â³ä
ï’ÿòè ðîê³â, àëå ò³ëüêè äëÿ íåðóõîìîñò³
êîíêðåòíîãî çàáóäîâíèêà. "Êè¿âñüêà Ðóñü"
äàº êðåäèò äëÿ ïîìåøêàííÿ ó æèòëîâîìó
êîìïëåêñ³ "Îëüæèí ãðàä" ç ïî÷àòêîâèì
âíåñêîì â³ä 20 % ³ ñòàâêàìè â³ä 17,05 % ð³÷-
íèõ, "Êðåäèòïðîìáàíê" êðåäèòóº çà ïðî-
ãðàìîþ ç Äåðæàâíîþ ³ïîòå÷íîþ óñòàíîâîþ
â æèòëîâîìó êîìïëåêñ³ "Áðåñò-Ëèòîâñüêèé"
ç àâàíñîì 25 %, ï³ä ñòàâêè â³ä 15,07 % ð³÷-
íèõ. Íà ïåðøèé ïîãëÿä, çàÿâèëè â "Ïðîñ-
òîáàíê Êîíñàëòèíã", ïîÿâà ïîçèê íà ïåð-
âèííîìó ðèíêó íåðóõîìîñò³ — îçíàêà ïî-
çèòèâíèõ çì³í. Îäíàê åêñïåðòè ââàæàþòü,
ùî òàêà ñèòóàö³ÿ íå íåñå í³÷îãî äîáðîãî,
àäæå òàêèì ÷èíîì áàíêè ìîæóòü ëèøå íà-
ìàãàòèñÿ âðÿòóâàòè àô³ë³éîâàíèõ ç íèìè
çàáóäîâíèê³â, ùîá íå äàòè ¿ì îñòàòî÷íî çó-
ïèíèòèñÿ

Óêðàâòîäîð 
îòðèìàº êðåäèò

Credit Suisse International íàäàñòü Óêðàâ-
òîäîðó êðåäèò ï³ä äåðæàâí³ ãàðàíò³¿ íà ñó-
ìó $ 465 ìëí ï³ä ñòàâêó 6 ì³ñÿö³â. Libor +
8 ïðîöåíòíèõ ïóíêò³â. Òàêó ïðîïîçèö³þ
Óêðàâòîäîðó ³ Ì³íô³íó ñõâàëèâ óðÿä. Ñóêóï-
íà âàðò³ñòü êîì³ñ³éíèõ çà óãîäîþ íå ïîâèí-
íà ïåðåâèùóâàòè 3,5 % îñíîâíî¿ ñóìè êðå-
äèòó. Òåðì³í íàäàííÿ êðåäèòó â äîêóìåíò³
íå âêàçàíî. ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ, äåðæáþäæåò
2009 ðîêó ïåðåäáà÷àº âèä³ëåííÿ äåðæãàðàí-
ò³é çà çîáîâ’ÿçàííÿìè Óêðàâòîäîðó ³ç çàïî-
çè÷åíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç îïëàòîþ ââåäåíèõ ³í-
âåñòîðàìè ó ä³þ îá’ºêò³â ³ çà äîãîâîðàìè
êîíöåñ³¿. Êð³ì òîãî, äåðæãàðàíò³¿ ìîæíà íà-
äàâàòè çà çîáîâ’ÿçàííÿìè íà áóä³âíèöòâî
ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó, âèêîíàííÿ ³íâåñòè-
ö³éíèõ ïðîåêò³â òà çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè äî
"ªâðî-2012". Çàãàëüíà ñóìà ¿õ ó äåðæáþäæå-
ò³ 2009 ðîêó îáìåæåíà 37 ìëðä ãðí. Òîð³ê
Óêðàâòîäîð îïèíèâñÿ ïåðåä çàãðîçîþ äå-
ôîëòó, îñê³ëüêè â óìîâè çàëó÷åííÿ ¿ì êðå-
äèò³â ï³ä äåðæàâí³ ãàðàíò³¿ áóëî âïèñàíî
ïóíêò ïðî ìîæëèâ³ñòü ïðåä’ÿâëåííÿ ¿õ äëÿ
äîñòðîêîâîãî ïîãàøåííÿ ó ðàç³ çíèæåííÿ
ì³æíàðîäíèõ êðåäèòíèõ ðåéòèíã³â Óêðà¿íè
íà äâ³ ñõîäèíêè

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для "Хрещати а"

Ãîð³ë÷àíèé ðèíîê
ïðèãàëüìîâóº òåìïè çðîñòàííÿ
Ó 2009 ðîö³ âèðîáíèöòâî çðîñòå ëèøå íà 3 â³äñîòêè
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Я стало відомо "Хрещати ", в
нинішньом році через риз та
перенасичення рин в орілча-
ній ал зі відб деться спад.
О рім наслід ів світової е оно-
мічної ризи та рецесії в У раїні,
сит ацію на орілчаном рин ,
на д м йо о часни ів, с-
ладнили о ремі за они, хва-
лені парламентом та підписані
Президентом. Та им чином, за
мов заборони ре лами та ре -
лювання цін на орілчані виро-
би, о ремі часни и рин ви а-
д ють власні піар-ходи для при-
вернення ва и ромадсь ості та
споживачів.

Зростання рин б де,
проте незначне

Ó÷îðà íàéá³ëüø³ ãðàâö³ íà àëêîãîëüíî-
ìó ðèíêó êðà¿íè çàÿâèëè, ùî ÷åðåç çà-
ãàëüíó äèíàì³êó ðîçâèòêó ãîð³ë÷àíî¿ ãà-
ëóç³ òà ÷åðåç íàñë³äêè ñâ³òîâî¿ ô³íàíñî-
âî¿ êðèçè â íèí³øíüîìó ðîö³ â äàíîìó
ñåãìåíò³ á³çíåñó â³äáóäåòüñÿ ñïàä. Çîêðå-
ìà, ÿê ïîâ³äîìèâ "Õðåùàòèêó" ìàðêå-
òèíã-äèðåêòîð êîìïàí³¿ "Ñîþç-Â³êòàí"
Âàñèëü Ïðîô³ð, äèíàì³êó äî ñïàäó âèî-
êðåñëèëè âæå îñòàíí³ìè ðîêàìè òà î÷³-
êóâàëè îñíîâí³ ãðàâö³ ðèíêó. "Íå ñåêðåò,
ùî ãîð³ë÷àíèé ðèíîê íàñè÷åíèé ³ äîñòàò-
íüî êîíñîë³äîâàíèé. Ó ìàéáóòíüîìó ìè
âæå íàâðÿä ÷è ïîáà÷èìî íîâèõ ãðàâö³â òà
ñòð³ìê³ òåìïè çðîñòàííÿ âèðîáíèöòâà.
Ïðî öå ñâ³ä÷àòü öèôðè ç îáñÿã³â âèðîá-
íèöòâà ãîð³ëêè â ö³ëîìó íà ðèíêó, à ñà-
ìå: 2006 ð³ê — +10 â³äñîòê³â, 2007 — +8
â³äñîòê³â, 2008 — +5 â³äñîòê³â",— çàçíà-
÷èâ Âàñèëü Ïðîô³ð.

Òàê, ó ìèíóëîìó ðîö³ ïàðëàìåíò óõâà-
ëèâ çàêîí ïðî çàáîðîíó ç 1 ñ³÷íÿ ðåêëà-
ìè àëêîãîëþ íà çîâí³øí³õ íîñ³ÿõ, à òà-
êîæ çàáîðîíèâ ïîøèðþâàòè â òåëåïåðå-
äà÷àõ çâóêîâó ³íôîðìàö³þ ðåêëàìíîãî õà-
ðàêòåðó ïðî ñïîíñîðà-âèðîáíèêà ãîð³ë-
÷àíî¿ ïðîäóêö³¿, íàçâó ãîð³ë÷àíîãî áðåí-
äó àáî òîðãîâåëüíó ìàðêó. Öå, çà ñëîâà-
ìè àíàë³òèê³â ðèíêó, íå ìîæå íå ïîçíà-
÷èòèñÿ íà äèíàì³ö³ ïðîäàæ³â òà ìîæå
ñïðè÷èíèòè ïåðåôîðìàòóâàííÿ ñïîæèâ-
÷èõ ïåðåâàã ì³æ ð³çíèìè áðåíäàìè. Äî
òîãî æ îáñÿãè ïðîäàæó ãîð³ëêè â êðà¿í³
íàðàç³ çìåíüøóþòüñÿ ÷åðåç çá³ëüøåííÿ
÷àñòêè ïðîäàæó ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî-
¿â, ó òîé ÷àñ ÿê ì³öí³ íàïî¿ âæèâàº ùî-
ðîêó âñå ìåíøå é ìåíøå ñïîæèâà÷³â.
Óò³ì, çà ñëîâàìè Âàñèëÿ Ïðîô³ðà, çà
ñïðèÿòëèâèõ îáñòàâèí ðèíîê ó íèí³ø-
íüîìó ðîö³ ìîæå çðîñòè íà 3 — 4 % ó ãðî-
øîâîìó âèì³ð³.

Рино вст пає в стадію
псевдопрово ацій

Äíÿìè æ äîâêîëà ðåêëàìè àëêîãîëÿ íà
çîâí³øí³õ íîñ³ÿõ ðîçãîð³âñÿ ïåðøèé ó
öüîìó ðîö³ ãó÷íèé ñêàíäàë. Òàê, çàñòóï-
íèê ãîëîâè ïàðëàìåíòó Ìèêîëà Òîìåíêî
çâåðíóâñÿ äî êåð³âíèê³â Äåðæàâíîãî êî-
ì³òåòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåõí³÷íîãî ðåãó-
ëþâàííÿ òà ñïîæèâ÷î¿ ïîë³òèêè ç âèìî-
ãîþ ðîç³áðàòèñÿ â çàêîííîñò³ ðåêëàìè
òîðãîâåëüíî¿ ìàðêè "Ì³ññ Ñîáºñêè", ï³ä
ÿêîþ âèïóñêàþòü ãîð³ëêó "Ñîáºñêè". "Çâà-
æàþ÷è íà çàáîðîíó ç 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè àëêîãîëüíèõ íàïî¿â
òà â³äïîâ³äíèõ òîðãîâåëüíèõ ìàðîê, òàê³
ä³¿ º íåçàêîííèìè ³ âèìàãàþòü â³äïîâ³ä-
íîãî ðåàãóâàííÿ ç áîêó êîíòðîëþþ÷èõ îð-
ãàí³â",— ââàæàº Ìèêîëà Òîìåíêî.

Ñâîºþ ÷åðãîþ àíàë³òèêè ãîð³ë÷àíîãî
ðèíêó íàãîëîøóþòü, ùî çà óìîâ çàáîðî-
íè ðåêëàìè, ãîð³ë÷àí³ êîìïàí³¿ àêòèâíî
çàñòîñîâóâàòèìóòü é âëàñí³ ìàðêåòèíãî-

â³ òà ï³àð-õîäè, àáè é íàäàë³ ðåêëàìóâà-
òè ñâî¿ áðåíäè, íå ïîðóøóþ÷è çàêîí.

Çîêðåìà, ðàí³øå ðîçãîð³âñÿ ãó÷íèé
ñêàíäàë ì³æ âèðîáíèêàìè ãîð³ëêè
"Õë³áíèé äàð" ³ "Õîðòèöÿ". Òàê, âèðîá-
íèêè ãîð³ëêè "Õë³áíèé äàð" (ãðóïà êîì-
ïàí³é Áîÿäåðà. — "Õðåùàòèê") çâèíóâà-
òèëè â íåäîáðîñîâ³ñí³é êîíêóðåíö³¿
êîìïàí³¿, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç ³ì’ÿì âëàñíè-
êà ÒÌ "Õîðòèöÿ" ªâãåí³ºì ×åðíÿêîì.
Êîíôë³êò ðîçãîð³âñÿ äîâêîëà íàì³ð³â
êîìïàí³é ïàíà ×åðíÿêà çàïóñòèòè âè-
ðîáíèöòâà íîâîãî áðåíäó — "Õë³áîäàð",
ùî, íà äóìêó ¿õí³õ êîíêóðåíò³â, ñòàëî á
êëîíóâàííÿì óæå íàÿâíîãî íà ðèíêó
áðåíäó "Õë³áíîãî äàðó". Íå îñòàííþ
ðîëü ó öüîìó êîíôë³êò³ ç³ãðàëè é íèçêà

ÇÌ². Çîêðåìà, â ãàçåò³ "Êîìåðñàíòú" àê-
òèâíî ðåêëàìóâàëè ðàí³øå îäèí ³ç íà-
ö³îíàëüíèõ áðåíä³â, òà ðàçîì ³ç òèì íå-
ãàòèâíî çîáðàæóâàëè éîãî êîíêóðåíò³â
íà ðèíêó.

Îäíàê, íà äóìêó îêðåìèõ åêñïåðò³â
ðèíêó, íå áåç òîãî, ùî ïî ñóò³ öåé êîí-
ôë³êò áóëî ³í³ö³éîâàíî çà äîìîâëåí³ñòþ
äâîõ êîíêóðåíò³â ³ç çàãàëüíèì áþäæåòîì
öèõ ï³àð-àêö³é òà ºäèíèì íàïðÿìêîì —
ïðèâåðíóòè óâàãó ãðîìàäñüêîñò³ òà ïî-
òåíö³éíèõ ñïîæèâà÷³â çà ì³í³ìàëüíèõ âè-
òðàò (çîêðåìà, ðåêëàìà 1/2 ïîëîñè â òî-
ìó ñàìîìó "Êîìåðñàíò³" íàðàç³ êîøòóº
ëèøå 39 òèñ. ãðí. — "Õðåùàòèê"). Òîìó
íåâäîâç³, ìîæëèâî, àíàëîã³÷í³ ï³àð-àêö³¿
âèíèêàòèìóòü ç íîâîþ ñèëîþ

На д м аналіти ів рин , через подорожчання орілчаної прод ції рино може част ово
перейти в тінь
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу у безоплатне 
користування (позичку) релігійній громаді

Української Православної Церкви 
парафії Пресвятої Трійці 

у Солом’янському районі 
міста Києва нежитлової будівлі № 4 

на вулиці Докучаєвській, 
яка належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 89/89 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 793, 827836 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу Укра
їни, Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації’”, пункту 30 частини першої статті 26, час
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи Указ Президен
та України від 21.03.02 № 279/2002 “Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних на
слідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав цер
ков і релігійних організацій” та звернення релігійної громади Української Православної Церкви парафії
Пресвятої Трійці у Солом’янському районі міста Києва (лист від 10.07.08 № 1019), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ
(ïîçè÷êó) ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ Óêðà¿íñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ïàðàô³¿ Ïðåñâÿòî¿
Òð³éö³ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êè-
ºâà íåæèòëîâó áóä³âëþ ¹ 4 íà âóëèö³ Äî-
êó÷àºâñüê³é çàãàëüíîþ ïëîùåþ 91,99 êâ. ì,
ÿêà íàëåæèòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà
Êèºâà òà çíàõîäèòüñÿ íà áàëàíñ³ Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåð-
òèçè.

2. Âèçíà÷èòè ïîçè÷êîäàâöåì Êè¿âñüêå
ì³ñüêå áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè.

3. Ïîçè÷êîäàâöþ ³ ïîçè÷àëüíèêó â ì³-
ñÿ÷íèé òåðì³í óêëàñòè äîãîâ³ð ïîçè÷êè,
ïîïåðåäíüî ïîãîäèâøè éîãî ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êè-
ºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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 звільнення Київського національного 
торговельно7економічного університету 

від сплати пайової участі (внеску) у створенні
соціальної та інженерно7транспортної 

інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 68/68 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за
будовників) у створенні соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 31.10.06 № 122/179, від 28.12.06
№ 530/587), враховуючи звернення Київського національного торговельноекономічного університету від
28.02.08 № 395/46, протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціальноеконо
мічного розвитку від 29.07.08 № 3, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé
òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò â³ä
ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåí-
í³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â ñóì³ 982,36 òèñ.
ãðí. ó çâ’ÿçêó ³ç ðåêîíñòðóêö³ºþ íàâ÷àëü-
íî-ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó íà âóë. Ê³îòî,
19 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî

ïðîâîäèòüñÿ çà êîøòè äåðæàâíîãî áþäæå-
òó.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про часткове звільнення 
Управління Державної охорони України 

(замовника) 
і КП “Житомирбудзамовник” 

(інвестора) 
від сплати пайової участі (внеску) у створенні

соціальної та інженерно7транспортної 
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 69/69 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за
будовників) у створенні соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 31.10.06 № 122/179, від 28.12.06
№ 530/587), враховуючи звернення Управління Державної охорони України від 21.01.08 № 9/22, прото
кол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку від 29.07.08
№ 3, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ îõî-
ðîíè Óêðà¿íè (çàìîâíèêà) ³ ÊÏ “Æèòî-
ìèðáóäçàìîâíèê” (³íâåñòîðà) â³ä ñïëàòè
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³-
àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â ñóì³ 1 425,05 òèñ.
ãðí, ³íäåêñó ³íôëÿö³¿ òà ïåí³, ùî íàðàõî-
âàí³ íà áþäæåòí³ êîøòè, ó çâ’ÿçêó ç áóä³â-
íèöòâîì æèòëîâîãî êîìïëåêñó íà âóë.
Ùåðáàêîâà,52 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà â ÷àñòèí³ ïëîù, ùî çä³éñíþºòü-
ñÿ çà ðàõóíîê âèäàòê³â ³ç Äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення гр. Караульної К. О. 
від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної 
та інженерно7транспортної інфраструктури 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 71/71 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за
будовників) у створенні соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі
шенням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04
№ 14/1223, від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 31.10.06 № 122/179, від 28.12.06
№ 530/587), враховуючи звернення гр. Караульної К. О. від 27.11.07, протокол засідання постійної ко
місії Київради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку від 29.07.08 № 3, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. Êàðàóëüíó Êàòåðèíó
Îëåêñàíäð³âíó â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³
(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
ì. Êèºâà â ñóì³ 8,79 òèñ. ãðí. ó çâ’ÿçêó ç
áóä³âíèöòâîì ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî
áóäèíêó (çàãàëüíà ïëîùà áóäèíêó 61,80

êâ. ì) ë³ò. “Ê” íà âóë. Çàëåæí³é, 14-á ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу на передачу 
в заставу майна територіальної громади міста
Києва комунальному підприємству “Київський

метрополітен”

Рішення Київської міської ради № 74/74 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 572 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс
цеве самоврядування в Україні”, статей 4, 11 Закону України “Про заставу”, з метою отримання банків
ського кредиту на поповнення обігових коштів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïåðåäà÷ó â çàñòà-
âó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè-
¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”, çàêð³ïëåíîãî çà
íèì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ,
çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ, äëÿ
îòðèìàííÿ êðåäèòó â ñóì³ 70,0 ìëí. ãðí.
íà ïîïîâíåííÿ îá³ãîâèõ êîøò³â.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí” óìîâè, íà ÿêèõ ïå-
ðåäàºòüñÿ â çàñòàâó ìàéíî çã³äíî ç ïóíê-
òîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, ïîãîäèòè ç ïîñò³é-
íîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæå-
òó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
òà ç âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âðàäè (Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðà-
ö³ºþ).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³, ïîñò³éíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ïîñò³é-
íó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîð-
òó òà çâ’ÿçêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради
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Про внесення змін до рішення Київради 
від 14.06.06 № 17/17 

“Про організаційні заходи 
щодо передачі 

в заставу майна територіальної 
громади міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 76/76 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з ме
тою створення сприятливих умов для забезпечення діяльності комунального підприємства “Київський мет
рополітен” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
14.06.06 ¹ 17/17 “Ïðî îðãàí³çàö³éí³ çà-
õîäè ùîäî ïåðåäà÷³ â çàñòàâó ìàéíà òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà” òàê³ çì³-
íè:

— ó ïóíêò³ 5 ð³øåííÿ ñëîâà “â³äñîòê³â
çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì” çàì³íèòè ñëî-
âàìè “â³äñîòê³â òà ³íøèõ ïëàòåæ³â, ïåðåä-

áà÷åíèõ êðåäèòíèì äîãîâîðîì”.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження Схеми розвитку 
електричних мереж 35 кВ 

і вище м. Києва 
на період до 2020 року 
(І етап — до 2010 року)

Рішення Київської міської ради № 80/80 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 10, 13 Закону України “Про планування та забудову територій”, пункту 25 части
ни першої статті 26 і статті 68 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України
“Про електроенергетику”, “Про архітектурну діяльність”, рішення Київської міської ради “Про затверджен
ня Програми розроблення містобудівної документації з планування територій в м. Києві на період 2004
2006 року” від 15.04.04 № 158/1368, а також з метою розвитку електричних мереж та створення умов для
підвищення надійності енергопостачання м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ñõåìó ðîçâèòêó åëåê-
òðè÷íèõ ìåðåæ 35 êÂ ³ âèùå ì. Êèºâà íà
ïåð³îä äî 2020 ðîêó (ïåðøèé åòàï — äî
2010 ðîêó) â³äïîâ³äíî äî Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì. Êèºâà òà òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ
ïîêàçíèê³â, ùî äîäàþòüñÿ, ÿê îñíîâó äëÿ
âèçíà÷åííÿ ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ îá’ºê-
ò³â ³ ìåðåæ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, ïîäàëü-
øîãî ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü
ùîäî ðîçì³ùåííÿ öèõ îá’ºêò³â.

2. Ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãà-
í³çàö³ÿì íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíî-
ñò³, ÿê³ áóäóòü âèçíà÷åí³ çàìîâíèêàìè
áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â ³
ìåðåæ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, çä³éñíþâàòè
çàõîäè ùîäî âèð³øåííÿ ïèòàíü çåìëå-
êîðèñòóâàííÿ òà äîòðèìàííÿ ðåæèìó ¿õ
åêñïëóàòàö³¿ â³äïîâ³äíî äî Ñõåìè ðîç-
âèòêó åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 35 êÂ ³ âèùå
ì. Êèºâà íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó (²
åòàï — äî 2010 ðîêó).

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çàáåçïå÷èòè ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ðîçì³ùåííÿ îá’-
ºêò³â ³ ìåðåæ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ òà â³ä-
îáðàæåííÿ ¿õ ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ ó ÷åð-
ãîâîìó êàäàñòðîâîìó ïëàí³-âèòÿãó ç áà-
çè äàíèõ Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñ-
òðó çã³äíî ³ç äàíèìè ì³ñòîáóä³âíîãî êà-
äàñòðó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ïðèé-
íÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ðîçðîáèòè òà ïîäà-
òè íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
ðàä³ Ïðîãðàìó ðîçðîáëåííÿ äåòàëüíèõ
ïëàí³â òåðèòîð³é óñ³õ ðàéîí³â ì³ñòà äëÿ
âèçíà÷åííÿ çàìîâíèê³â, îáñÿã³â òà òåð-
ì³í³â çàáóäîâè òà ïåðñïåêòèâíèõ åëåê-
òðè÷íèõ íàâàíòàæåíü.

5. ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî”, êåðóþ÷èñü ðîç-
ðîáëåíèìè äåòàëüíèìè ïëàíàìè òåðèòî-

ð³é àáî Ãåíåðàëüíèì ïëàíîì ì. Êèºâà,
ç ìåòîþ óòî÷íåííÿ îáñÿã³â ðîá³ò ç ðîç-
âèòêó åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ñêîðèãóâàòè
ðîçðîáëåíó Ñõåìó ðîçâèòêó åëåêòðè÷íèõ
ìåðåæ 35 êÂ ³ âèùå ì. Êèºâà íà ïåð³îä
äî 2020 ðîêó (² åòàï — äî 2010 ðîêó).

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ñï³ëüíî ç Äåðæàâíèì ï³äïðèºì-
ñòâîì “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà”, ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ Ñõåìè
ðîçâèòêó åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 35 êÂ ³ âè-
ùå ì. Êèºâà íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó (²
åòàï — äî 2010 ðîêó), ç ìåòîþ ïðèñêî-
ðåííÿ ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà íî-
âèõ äæåðåë çàáåçïå÷èòè ó 3-ì³ñÿ÷íèé
òåðì³í ïîãîäæåííÿ òà çàêð³ïëåííÿ (ðå-
çåðâóâàííÿ) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ ï³äñòàíö³é 110 êÂ òà ³íæåíåð-
íèõ êîðèäîð³â äëÿ ïðîêëàäàííÿ ë³í³é
åëåêòðîïåðåäà÷³.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà,
åíåðãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ñï³ëüíî ç ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” ó 3-ì³ñÿ÷-
íèé òåðì³í ï³äãîòóâàòè Ïðîãðàìó ðîç-
âèòêó åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 35 êÂ ³ âèùå
ì. Êèºâà íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó (ïåð-
øèé åòàï — äî 2010 ðîêó) òà íàäàòè ¿¿
íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

8. Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåí-
íÿ âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì. Êèºâà ³ç îáîâ’ÿçêîâîþ çàáîðîíîþ íå-
ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ öèõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè òà ïîñò³éíó
êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-
åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про безоплатну передачу 
у власність територіальній громаді с. Буки

Сквирського району Київської області 
матеріалів та обладнання 

Великого фонтану

Рішення Київської міської ради № 86/86 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 317, 319 та 327 Цивільного кодексу України, частин п’ятої та шостої статті 60 За
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення виконавчого комітету Буків
ської сільської ради Сквирського району Київської області (лист від 08.11.07 № 174) та згоду відкритого
акціонерного товариства “Акціонерна компанія “Київводоканал”” (лист від 16.10.07 № 2317/37), Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè áåçîïëàòíî ó âëàñí³ñòü òå-
ðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ñ. Áóêè Ñêâèðñüêî-
ãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ äåìîíòîâàí³
â ðåçóëüòàò³ ðåêîíñòðóêö³¿ Ìàéäàíó Íåçà-
ëåæíîñò³ ìàòåð³àëè òà îáëàäíàííÿ Âåëè-
êîãî ôîíòàíó, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà ³ ïåðåáóâàþòü íà â³äïîâ³äàëüíî-
ìó çáåð³ãàíí³ ó â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâ³ “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿â-
âîäîêàíàë””, äëÿ âñòàíîâëåííÿ éîãî íà
òåðèòîð³¿ àðõ³òåêòóðíî-ëàíäøàôòíîãî êîì-
ïëåêñó “Öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè” çã³äíî ç
ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) òà â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿â-

âîäîêàíàë”” çàáåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ïåðåäà÷ó ìàòåð³àë³â òà îáëàäíàí-
íÿ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ,
òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ñ. Áóêè Ñêâèðñüêî-
ãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

3. Ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 29.11.07
¹ 1315/4148 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàòåð³àë³â òà
îáëàäíàííÿ Âåëèêîãî ôîíòàíó ó áåçîïëàò-
íå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó) òåðèòîð³àëüí³é
ãðîìàä³ ñ. Áóêè” ââàæàòè òàêèì, ùî âòðà-
òèëî ÷èíí³ñòü.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про збільшення вартості основних засобів 
та нематеріальних активів 

комунальної власності за рахунок витрат 
на виконання додаткових робіт

Рішення Київської міської ради № 87/87 від 28 серпня 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 — містогерой Київ”, на виконан
ня рішення Київради від 24.02.00 № 30/751 “Про реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструк
ції та розвитку “Проекту енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва”, у
зв’язку з виконанням за рахунок коштів міського бюджету додаткових робіт та враховуючи звернення ко
мунального підприємства “Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громад
ських будівлях м. Києва” від 30.11.07 № 410, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çá³ëüøèòè âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³
âñòàíîâëåí³ â áóä³âëÿõ çàêëàä³â òà óñòàíîâ
áþäæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà â ïðîöåñ³ ðåàë³çà-
ö³¿ ïðîåêòó “Åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì³ñòà
Êèºâà” ³ ïåðåäàí³ ó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëü-
íèõ ãðîìàä ðàéîí³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ð³øåí-
íÿìè Êè¿âðàäè â³ä 12.02.04 ¹ 24/1233 (äî-
äàòîê 1), â³ä 27.05.04 ¹ 264/1474 (äîäàòîê
1), â³ä 31.03.05 ¹ 212/2787 (äîäàòîê 1),
â³ä 30.06.05 ¹ 465/3041 (äîäàòîê 1), â³ä
16.03.06 ¹ 209/3300 (äîäàòîê 1), íà âàð-
ò³ñòü ïðîâåäåíèõ ðîá³ò çã³äíî ç äîäàòêîì
1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çá³ëüøèòè âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³
âñòàíîâëåí³ â áóä³âëÿõ çàêëàä³â òà óñòàíîâ
áþäæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà â ïðîöåñ³ ðåàë³çà-
ö³¿ ïðîåêòó “Åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì³ñòà
Êèºâà” ³ ïåðåäàí³ â îïåðàòèâíå óïðàâë³í-
íÿ óñòàíîâàì, ï³äïîðÿäêîâàíèì Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 31.03.05
¹ 212/2787 (äîäàòîê 1) òà â³ä 16.03.06
¹ 209/3300 (äîäàòîê 2), íà âàðò³ñòü ïðî-
âåäåíèõ ðîá³ò çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

3. Çá³ëüøèòè âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³
âñòàíîâëåí³ â áóä³âëÿõ çàêëàä³â òà óñòàíîâ
áþäæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà â ïðîöåñ³ ðåàë³çà-
ö³¿ ïðîåêòó “Åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì³ñòà
Êèºâà” ³ ïåðåäàí³ â îïåðàòèâíå óïðàâë³í-
íÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì óñòàíîâàì,
ï³äïîðÿäêîâàíèì Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿), ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
12.02.04 ¹ 24/1233 (äîäàòîê 1), â³ä 27.05.04
¹ 264/1474 (äîäàòîê 1), â³ä 31.03.05
¹ 212/2787 (äîäàòîê 1), â³ä 30.06.05
¹ 465/3041 (äîäàòîê 2), â³ä 16.03.06
¹ 209/3300 (äîäàòîê 3), íà âàðò³ñòü ïðî-
âåäåíèõ ðîá³ò çã³äíî ç äîäàòêîì 3 äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

4. Çá³ëüøèòè âàðò³ñòü íåìàòåð³àëüíèõ àê-
òèâ³â, ïåðåäàíèõ ó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëü-
íèõ ãðîìàä ðàéîí³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ð³øåí-
íÿì Êè¿âðàäè â³ä 27.05.04 ¹ 264/1474 (äî-
äàòîê 5), íà âàðò³ñòü ïðîâåäåíèõ ðîá³ò çã³ä-
íî ç äîäàòêîì 4 äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Çá³ëüøèòè âàðò³ñòü íåìàòåð³àëüíèõ àê-
òèâ³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
ÿê³ âñòàíîâëåí³ â áóä³âëÿõ çàêëàä³â òà óñ-
òàíîâ áþäæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà â ïðîöåñ³ ðå-
àë³çàö³¿ ïðîåêòó “Åíåðãîçáåðåæåííÿ â àä-
ì³í³ñòðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì³ñ-
òà Êèºâà” ³ ïåðåäàí³ â îïåðàòèâíå óïðàâ-
ë³ííÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì óñòàíî-
âàì, ï³äïîðÿäêîâàíèì Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çà-
áåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
12.02.04 ¹ 24/1233 (äîäàòîê 5), â³ä 27.05.04
¹ 264/1474 (äîäàòîê 5), íà âàðò³ñòü ïðî-
âåäåíèõ ðîá³ò çã³äíî ç äîäàòêîì 5 äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

6. Çá³ëüøèòè âàðò³ñòü íåìàòåð³àëüíèõ àê-
òèâ³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
ÿê³ âñòàíîâëåí³ â áóä³âëÿõ çàêëàä³â òà óñ-
òàíîâ áþäæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà â ïðîöåñ³ ðå-
àë³çàö³¿ ïðîåêòó “Åíåðãîçáåðåæåííÿ â àä-
ì³í³ñòðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì³ñ-
òà Êèºâà” ³ ïåðåäàí³ â îïåðàòèâíå óïðàâ-
ë³ííÿ Àêàäåì³¿ ìóí³öèïàëüíîãî óïðàâë³í-
íÿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 12.02.04
¹ 24/1233 (äîäàòîê 5), íà âàðò³ñòü ïðîâå-
äåíèõ ðîá³ò çã³äíî ç äîäàòêîì 6 äî öüîãî
ð³øåííÿ.
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7. Çá³ëüøèòè âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³
âñòàíîâëåí³ â áóä³âëÿõ çàêëàä³â òà óñòàíîâ
áþäæåòíî¿ ñôåðè ì³ñòà â ïðîöåñ³ ðåàë³çà-
ö³¿ ïðîåêòó “Åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì³ñòà
Êèºâà” ³ ïåðåäàí³ â îïåðàòèâíå óïðàâë³í-
íÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì óñòàíîâàì,
ï³äïîðÿäêîâàíèì Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
16.03.06 ¹ 209/3300 (äîäàòîê 8), íà âàð-
ò³ñòü ïðîâåäåíèõ ðîá³ò çã³äíî ç äîäàòêîì
7 äî öüîãî ð³øåííÿ.

8. 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-
òèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì. Êèºâà”
çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðå-
äà÷ó ïîë³ïøåíü îñíîâíèõ çàñîá³â òà íåìà-
òåð³àëüíèõ àêòèâ³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ
1-7 öüîãî ð³øåííÿ.

9. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 8 öüîãî ð³-
øåííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãðó-

ïà âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðå-
æåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà ãðîìàäñüêèõ
áóä³âëÿõ ì. Êèºâà” ñïèñàòè ç³ ñâîãî áàëàí-
ñó âèòðàòè íà âèêîíàííÿ äîäàòêîâèõ ðî-
á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1-7 öüîãî ð³øåí-
íÿ.

10. Ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäàì, ë³êó-
âàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì óñòàíîâàì, ï³äïî-
ðÿäêîâàíèì Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿), òà óñòàíîâàì, ï³äïîðÿäêîâàíèì Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) çá³ëüøèòè âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñî-
á³â òà íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â íà ñóìó âè-
òðàò íà âèêîíàííÿ äîäàòêîâèõ ðîá³ò çã³ä-
íî ç äîäàòêàìè 1-7 äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про передачу нежилих приміщень (МСК) 
загальною площею 23,1 кв. м 

у будинку на просп. Маяковського, 15, літ. “А”

Рішення Київської міської ради № 90/90 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місце
ве самоврядування в Україні”, звернення орендаря — товариства з обмеженою відповідальністю “Інкор”
щодо приватизації нежилих приміщень, а саме: місць спільного користування, які в процесі приватизації
основних приміщень залишились неприватизованими, та враховуючи принципову згоду балансоутриму
вача — КП “Київжитлоспецексплуатація”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðî-
âåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà — íå-
æèëèõ ïðèì³ùåíü (ÌÑÊ) çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 23,1 êâ. ì ó áóäèíêó íà ïðîñï. Ìà-
ÿêîâñüêîãî, 15, ë³ò. “À”.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “²íêîð” êîøòè çà íåæèë³ ïðèì³ùåí-
íÿ (ÌÑÊ), çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-
øåííÿ, ïåðåðàõóâàòè äî ì³ñüêîãî áþäæå-
òó.

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåäàòè ó
âëàñí³ñòü òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “²íêîð” íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ,
çàçíà÷åí³ â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
æèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”, ï³ñëÿ âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ñïèñàòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ç áàëàíñó íåæèë³
ïðèì³ùåííÿ (ÌÑÊ) çàãàëüíîþ ïëîùåþ
23,1 êâ. ì ó áóäèíêó íà ïðîñï. Ìàÿêîâ-
ñüêîãî, 15, ë³ò “À”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про питання оренди об’єктів права 
комунальної власності територіальної 

громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 93/93 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май
на”, статті 76 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України”, рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження По
рядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної пла
ти за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна те
риторіальної громади міста Києва”, пункту 47 рішення Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міс
та Києва на 2008 рік”, а також враховуючи протоколи постійної комісії Київської міської ради з питань влас
ності від 18.01.08 № 49, від 23.01.08 № 51, від 12.02.08 № 52, від 19.02.08 № 53, від 04.03.08 № 54,
від 18.03.08 № 55, від 04.04.08 № 56, від 09.07.08 № 2, від 19.05.08 № 57, від 16.07.08 № 3, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè àáî â³äìîâèòè óêëàñòè (ïå-
ðåóêëàñòè) äîãîâîðè îðåíäè (ñóáîðåíäè),
âñòàíîâèòè ï³ëüãîâ³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî
ç äîäàòêàìè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 äî öüîãî ð³-
øåííÿ.

2. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì (óñòàíîâàì),
çà ÿêèìè çàêð³ïëåíå ìàéíî íà ïðàâ³ ãîñ-
ïîäàðñüêîãî â³äàííÿ (îïåðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ), â òåðì³í äî äâîõ ì³ñÿö³â óêëàñòè
(ïåðåóêëàñòè) äîãîâîðè îðåíäè (ñóáîðåí-
äè) ç ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè,
çàçíà÷åíèìè ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ òà
ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë, â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

3. Äîãîâîðè îðåíäè áóäèíê³â àáî ïðè-
ì³ùåíü îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ùî
º ïàì’ÿòêàìè, êð³ì ³ñòîòíèõ óìîâ, âèçíà-
÷åíèõ ó äîäàòêàõ äî öüîãî ð³øåííÿ, ìàþòü
ì³ñòèòè äîäàòêîâ³ óìîâè, âèçíà÷åí³ Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿).

4. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåíü Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü îðåíäè îá’ºêò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì 8 äî öüîãî ð³øåí-
íÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Київради 
від 01.11.07 № 1105/3938 

“Про передачу будівель національних 
закладів культури з комунальної власності 

територіальної громади м. Києва у державну
власність”

Рішення Київської міської ради № 97/97 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про передачу
об’єктів права державної та комунальної власності”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98
№ 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, враховуючи лист Головного
управління культури і мистецтв від 29.05.08 № 01907/2153, з метою уточнення площ та адрес будівель
національних закладів культури Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè çì³íè ó äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 01.11.07 ¹ 1105/3938 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó áóä³âåëü íàö³îíàëüíèõ çàêëàä³â
êóëüòóðè ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ó äåðæàâíó
âëàñí³ñòü”, âèêëàâøè éîãî â ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ äî öüîãî ð³øåííÿ.
Київсь ий місь ий олова

Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київради від 01.11.07

№ 1108/3941 “Про безоплатну передачу 
майна комунальної власності територіальної

громади міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 98/98 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини другої статті 11 Закону України “Про
столицю України — містогерой Київ”, частини п’ятої статті 6, частини п’ятої статті 16, пункту 30 частини
першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, врахо
вуючи звернення Головного управління культури і мистецтв виконавчого органу Київської міської ради (Ки
ївської міської державної адміністрації) від 26.03.08 № 01907/1249, рішення Деснянської районної у міс
ті Києві ради від 12.02.08 № 16 “Про внесення змін до рішення № 19 VI сесії Деснянської районної у м.
Києві ради п’ятого скликання від 26.06.07 “Про прийняття до комунальної власності територіальної гро
мади Деснянського району м. Києва майна, що знаходиться на балансі Головного управління культури і
мистецтв”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 01.11.07 ¹ 1108/3941 “Ïðî áåçîïëàòíó ïåðåäà÷ó ìàé-
íà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà” òàê³ çì³íè òà äîïîâíåí-
íÿ:

1. Ó äîäàòêó 1 äî ð³øåííÿ ïîçèö³þ 48 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

2. Äîäàòîê 1 äî ð³øåííÿ äîïîâíèòè ïîçèö³ºþ 49 òàêîãî çì³ñòó:

3. Ó äîäàòêó 1 äî ð³øåííÿ ïîçèö³þ “ÂÑÜÎÃÎ” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

48. Монітор шт. 2 2950,00 2208,00 742,00

49. Мі рофон шт. 3 4185,00 3138,00 1047,00

ВСЬОГО 394 239312,00 130139,00 109173,00

Про майно громадських 
приймалень депутатів 
Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 100/100 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до частини четвертої статті 16 та частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве са
моврядування в Україні”, статті 327 Цивільного кодексу України та пункту 7 Положення про громадську прий
мальню депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 22.02.07 № 172/833, Ки
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ìàéíî ãðîìàäñüêèõ ïðèéìàëåíü äå-
ïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿêå çíàõî-
äèòüñÿ íà áàëàíñ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é,
íà ÿê³ ðîçïîðÿäæåííÿì çàñòóïíèêà ì³ñü-
êîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè áóëî
ïîêëàäåíî ôóíêö³¿ ãðîìàäñüêèõ ïðèéìà-
ëåíü äåïóòàò³â Êè¿âðàäè, ó çâ’ÿçêó ³ç çà-

ê³í÷åííÿì ïîâíîâàæåíü äåïóòàò³â Êè¿âðà-
äè V ñêëèêàííÿ ïîâåðíóòè äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ïî
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âèêîíàííþ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.
3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ä³ÿ öüîãî ð³øåí-

íÿ ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íà ìàéíî, ÿêå áóëî
ïðèäáàíî â òåðì³í ïîâíîâàæåííÿ äåïóòà-
ò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V ñêëèêàííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî

ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Î. Äîâãîãî.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про передачу нежилих 
будинків комунальної власності 

у власність інвесторам
Рішення Київської міської ради № 105/105 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до частини першої пункту 30 статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місце
ве самоврядування в Україні”, статті 329 Цивільного кодексу України та враховуючи звернення інвесторів,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ³íâåñòîðàì ó âëàñí³ñòü äëÿ
âèêîíàííÿ íèìè ñâî¿õ ³íâåñòèö³éíèõ çî-
áîâ’ÿçàíü íåæèë³ áóäèíêè êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êè-
ºâà, çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåí-
íÿ, çà óìîâè êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³ öèõ áó-
äèíê³â, ÿêà âèçíà÷åíà çâ³òîì ïðî îö³íêó
âàðòîñò³.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:

2.1. Ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè ðèí-
êîâî¿ âàðòîñò³ íåæèëèõ áóäèíê³â, çàçíà÷å-
íèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ï³äïèñàòè àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà-
÷³ ó âëàñí³ñòü ³íâåñòîðàì íåæèëèõ áóäèí-
ê³â, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåí-
íÿ, ï³ñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ³íâåñòîðàìè êîø-
ò³â äî ì³ñüêîãî áþäæåòó çà çàçíà÷åí³ íå-
æèë³ áóäèíêè.

3. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 2.2 öüîãî ð³-
øåííÿ, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè-
¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” ñïèñàòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ç áàëàíñó íåæèë³ áó-
äèíêè, çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³-
øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåñòè îñòàòî÷í³ ðîçðàõóí-
êè ç ³íâåñòîðàìè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про зміну цільового призначення земельної
ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю “УКРКОНТРАКТ” 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування багатоповерхового 

житлового будинку з приміщеннями 
соціально7громадського призначення 

та підземним паркінгом 
на вул. Степана Руданського, 97а 

у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 157/157 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 20 Земельного кодексу України, Порядку зміни цільового призначення земель, які
перебувають у власності громадян або юридичних осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11.04.2002 № 502, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÓÊÐÊÎÍÒÐÀÊÒ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîïîâåð-
õîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïðèì³ùåí-
íÿìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà-
÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà 
âóë. Ñòåïàíà Ðóäàíñüêîãî, 9-à ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,38 ãà íà
âóë. Ñòåïàíà Ðóäàíñüêîãî, 9-à ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà íà-
ëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÓÊÐÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ” íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â êóï³âë³-
ïðîäàæó â³ä 15.08.2005 ¹ 1008, ¹ 1011,
¹ 1014, ¹ 1017, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêó
ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèìè àêòàìè íà ïðà-
âî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä
31.10.2005 ¹ 01-8-00086, ¹ 01-8-00087,
¹ 01-8-00088, ¹ 01-8-00089, òà äîçâî-
ëèòè âèêîðèñòàííÿ çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîïîâåðõîâîãî æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ç ïðèì³ùåííÿìè ñîö³-
àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³ä-
çåìíèì ïàðê³íãîì.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÓÊÐÊÎÍÒÐÀÊÒ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 08.02.2008 ¹ 09-1501,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 23.11.2007
¹ 071/04-4-19/6549, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
14.02.2008 ¹ 05-08/452, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 12.12.2007 ¹ 9502, ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
08.11.2007 ¹ 9257, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 14.04.2008
¹ 05-3027.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àê-

òè îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
02.11.2005 ¹ 249, ¹ 250, ¹ 255, ¹ 256)
òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âè-
ð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé ïðî¿çä òà ïðî-
õ³ä äî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â òà
â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ,
ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæå-
íåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ
â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.7. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
áóäèíêó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é
çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàð-
òèðè â öüîìó áóäèíêó.

3.8. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà
áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
æèòëîâîãî áóäèíêó.

3.9. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çàãàëüíî¿ ïëî-
ù³ êâàðòèð (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) â
öüîìó æèòëîâîìó áóäèíêó íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 38 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

3.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-

ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî
ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ æèòëîâî¿
ïëîù³ öüîãî æèòëîâîãî áóäèíêó, âèõîäÿ-
÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðó-
äæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì
êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àð-
õ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 
1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëà-
òà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 39 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.01.2008
¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2008 ð³ê”.

3.11. Ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåðæàâí³ àêòè íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä
31.10.2005 ¹ 01-8-00086, ¹ 01-8-00087,
¹ 01-8-00088, ¹ 01-8-00089.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Зоні Ользі Миколаївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у 57ому пров. Лермонтова, 9 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 224/224 від 28 серпня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåò-
ð³â áóä³âíèöòâà ñàäèáíèõ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåðìîíòîâà òà íà
ïåðñïåêòèâíèõ âóëèöÿõ, çîêðåìà ó 4-îìó
ïðîâóëêó Ëåðìîíòîâà, 5-îìó ïðîâóëêó
Ëåðìîíòîâà, 6-îìó ïðîâóëêó Ëåðìîíòî-
âà (ñ. Áîðòíè÷³) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, òà âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî
ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 28.03.2006
¹ 370/1804, à ñàìå: ïåðåâåñòè òåðèòîð³þ
â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çàçíà÷åíèì ì³ñòî-
áóä³âíèì îáãðóíòóâàííÿì, ïëîùåþ
áëèçüêî 13,0 ãà äî ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿ çà-
áóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Çîí³ Îëüç³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 5-îìó ïðîâ. Ëåðìîíòîâà, 9 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Çîí³ Îëüç³ Ìè-
êîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ó 5-îìó ïðîâ. Ëåðìîíòîâà, 9 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíö³ Çîí³ Îëüç³ Ìèêîëà¿âí³:
4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ

³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

4.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

4.5. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ç ³í-
æåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñ-
òó ¿¿ â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïî-
âåíåâèìè âîäàìè òà ïîãîäèòè ¿õ ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.01.2008 ¹ 09-654 òà â³ä
12.07.2007 ¹ 19-6940, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 26.04.2007
¹ 1339, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàí-
ö³¿ â³ä 05.11.2007 ¹ 9064, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 02.11.2007 ¹ 071/04-4-22/6232,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 31.01.2008 ¹ 05-2723.

4.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Хрещатик  28 січня 2009 ДДООККУУММЕЕННТТ 1111
Про відміну рішення Київради 

від 23.12.04 № 885/2295 
“Про передачу нежилих будинків на вулиці

Льва Толстого, 31, літ. А, Б у Голосіївському
районі м. Києва у власність товариства 

з обмеженою відповідальністю 
“Архітектура Люкс”

Рішення Київської міської ради № 91/91 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та вра
ховуючи, що товариство з обмеженою відповідальністю “Архітектура Люкс” не виконало зобов’язання що
до проведення реконструкції за власні кошти будинку на вул. Річній, 4 у Шевченківському районі м. Києва
під навчальний заклад для розміщення Київського державного музичного училища ім. P. M. Глієра, Київ
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 23.12.04 ¹ 885/2295 “Ïðî ïåðåäà-
÷ó íåæèëèõ áóäèíê³â íà âóëèö³ Ëüâà Òîë-
ñòîãî, 31, ë³ò. À, Á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà ó âëàñí³ñòü òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àðõ³òåêòóðà Ëþêñ”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення доповнень 
до рішення Київради від 17.01.08 № 3/4475

“Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
Рішення Київської міської ради № 72/72 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра
їні”, частини третьої статті 12 Закону України “Про плату за землю”, враховуючи звернення Київського
об’єднання Спілки Самаритян України від 17.07.08 № 60, протокол засідання постійної комісії Київради з
питань бюджету та соціальноекономічного розвитку від 05.08.08. № 4, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîïîâíèòè ïóíêò 4 ïåðåë³êó ï³äïðè-
ºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, ÿêèì íàäàþòüñÿ ï³ëü-
ãè ïî ñïëàò³ çåìåëüíîãî ïîäàòêó íà 2008
ð³ê, äîäàòîê 13 äî ð³øåííÿ, íîâèì ï³ä-
ïóíêòîì:

“Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò
Óêðà¿íè “Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòè-
òóò” â ÷àñòèí³ ïëîù, ùî îðåíäóº Êè¿âñüêå

îá’ºäíàííÿ Ñï³ëêè Ñàìàðèòÿí Óêðà¿íè”.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження Міської програми 
реконструкції систем протипожежного 

та техногенного захисту висотних будинків 
та будинків підвищеної поверховості 

міста Києва “Безпечне житло” на 2009 рік
Рішення Київської міської ради № 78/78 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра
їні”, Закону України “Про столицю України — містогерой Київ” та на виконання постанови Кабінету Мініс
трів України від 01.07.02 № 870 “Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки до 2010
року” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ì³ñüêó ïðîãðàìó ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ñèñòåì ïðîòèïîæåæíîãî òà òåõíî-
ãåííîãî çàõèñòó âèñîòíèõ áóäèíê³â òà áó-
äèíê³â ï³äâèùåíî¿ ïîâåðõîâîñò³ ì³ñòà Êè-
ºâà “Áåçïå÷íå æèòëî” íà 2009 ð³ê çã³äíî
ç äîäàòêàìè 1,2.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ òà çàìîâ-
íèêà âèêîíàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ
Ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ ðåêîíñòðóêö³¿ ñèñòåì
ïðîòèïîæåæíîãî òà òåõíîãåííîãî çàõèñòó

âèñîòíèõ áóäèíê³â òà áóäèíê³â ï³äâèùåíî¿
ïîâåðõîâîñò³ ì³ñòà Êèºâà “Áåçïå÷íå æèò-
ëî” íà 2009 ð³ê.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîì-
ïëåêñó ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про передачу майна, розташованого 
на вулиці Лагерній, 28, яке належить 

до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, у власність 

ЗАТ “РАДІАНТ”
Рішення Київської міської ради № 102/102 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рішення Ки
ївради від 24.05.07 № 610/1271 “Про передачу закритому акціонерному товариству “Радіант” земель
ної ділянки для будівництва житловоофісного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщен
нями торговоофісного призначення, торговим центром та підземним паркінгом на вул. Танковій, 1 у Шев
ченківському районі м. Києва”, лист закритого акціонерного товариства “РАДІАНТ” від 11.02.08 № 22,
згоду комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району (лист від
11.02.08 № 151) та керуючись договором № 159/06П про реалізацію інвестиційного проекту, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çà âàðò³ñòþ, âèçíà-
÷åíîþ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 öüîãî ð³-
øåííÿ.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ðàéîíó ñïèñàòè ç áàëàíñó ìàéíî, çàçíà-
÷åíå ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ âè-
êîíàííÿ òîâàðèñòâîì ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про передачу акціонерному товариству 
холдинговій компанії “Київміськбуд” 

земельної ділянки для будівництва житлових
будинків та об’єктів соціально7побутового
призначення, комплексного благоустрою 

території для суспільних потреб 
у 27му мікрорайоні житлового масиву 

Позняки у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 149/149 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó
çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïå-
ðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òè-
ïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìî-
ãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
5,79 ãà íà âóë. Çäîëáóí³âñüê³é ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ “Êè¿â-
ì³ñüêáóä” äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â òà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîþ òåðè-
òîð³¿ äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá ó 2-ìó ì³êðî-
ðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó õîë-
äèíãîâ³é êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 17,83 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà
æèòëîâèõ áóäèíê³â òà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî-
ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, êîìïëåêñíîãî
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïî-
òðåá ó 2-ìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó
Ïîçíÿêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó
çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà æèò-
ëîâ³ áóäèíêè, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³ òà ñïî-
ðóäè (äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó æèòëîâîãî
áóäèíêó â³ä 23.05.2006 ¹ 2036, ¹ 2038,
¹ 2041, ¹ 2042, ¹ 2044, ¹ 2045, ð³øåí-
íÿ Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó â³ä
06.09.2006 ¹ 2-3554/2006) çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

4. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é
êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 08.07.2005 ¹ 19-5467, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 06.12.2005 ¹ 2892, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 20.01.2005
¹ 370 òà â³ä 06.11.2007 ¹ 9208, Äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 21.12.2004 ¹ 10-10-
12/8059, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 18.12.2006 ¹ 06-6-25/4807, â³ä
28.08.2007 ¹ 05-08/5116 òà â³ä 03.11.2007
¹ 05-07/9549, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëü-
òóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 28.04.2005 ¹ 001-09/2391, Êè¿â-
ñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî
áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä 20.01.2007
¹ 148-88, Äí³ïðîâñüêîãî áàñåéíîâîãî
óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â â³ä 01.12.2005 
¹ ²Ä/8-1230, Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êè-
ºâ³ ðàäè â³ä 14.04.2005 ¹ 490, äåðæàâíîãî
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ïëåñî” â³ä
26.04.2005 ¹ 514, àêö³îíåðíî¿ åíåðãîïîñ-
òà÷àëüíî¿ êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî” â³ä
01.03.2005 ¹ Ä11-23/39888/60219, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
22.11.2007 ¹ 05-2238.

4.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â
íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííÿ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

4.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòå-
æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 16.11.2004
¹ 203) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé ïðî¿çä òà ïðîõ³ä
äî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â òà â³ëüíèé
äîñòóï äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³
ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

4.7. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-
äèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáå-
ð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâ-
òîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îäíå
ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè â öèõ
áóäèíêàõ.

4.8. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íàñå-
ëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ÷³
äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè,
îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³ ïåðåäáà-
÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî îäíî÷àñ-
íî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâèõ áóäèíê³â.

4.9. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð
(êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) â öèõ æèòëîâèõ
áóäèíêàõ íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 38 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475
“Ïðî áþäæåò ì. Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

4.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìîìåí-
òó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëî-
âî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âèòðàò ç áó-
ä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿
âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿
Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèö-
òâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì
íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëà-
òà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 39 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

4.11. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ
ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâóâà-
òè áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä
(êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³-
í³éíèõ) â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 61 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-
íÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé
141,143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü ÇÀÒ “ÐÀÄ²ÀÍÒ”,
ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ,
ìàéíî, ðîçòàøîâàíå ïî âóë. Ëàãåðí³é, 28, ÿêå
íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåáóâàº íà
áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðî-
âåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ ìàé-
íà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÐÀÄ²ÀÍÒ” êîìïåíñóâàòè âàðò³ñòü ìàéíà,
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Äèòÿ÷å 
ÍÀÒÎ
Áîðèñ ÁÀÕÒªªÂ
cïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Âñòóï äî ÍÀÒÎ —
íàøà íàö³îíàëüíà äè-
òÿ÷à ³ãðàøêà. “Õî-î-î-
î÷ó äî ÍÀÒÎ!” — âî-
ëàº Óêðà¿íà. “Ñïî÷àò-
êó âèêîíàéòå äîìàøíº
çàâäàííÿ”,— â³äïîâ³-
äàþòü íàì ³ç Áðþññå-
ëÿ. “Õî-î-î÷ó!” — íå
âãàìîâóºìîñÿ ìè.
Áðþññåëüñüê³ âèõîâà-
òåë³ ìàþòü-òàêè òåð-
ï³ííÿ. “Ãàðàçä, çðîá³òü
íàéâàæëèâ³øå ç-ïîì³æ
çàâäàíü äî ãðóäíÿ é
ïîêàæ³òü íàì. ßêùî
âïîðàºòåñÿ — íàäàìî
âàì ÏÄ× â îáõ³ä çâè÷-
íî¿ ïðîöåäóðè”,— ñêàçàëè âîíè íà ïî÷àòêó ðîêó íà
ñàì³ò³ â Áóõàðåñò³. “Õî-î-÷ó!” — ò³ëüêè é áóëî ÷óòè ç
Êèºâà. Òåïåð îñü ó Áðþññåë³ ì³í³ñòðè çàêîðäîííèõ
ñïðàâ äåðæàâ-÷ëåí³â ÍÀÒÎ óõâàëèëè ð³øåííÿ ñòî-
ñîâíî ïîñèëåííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ íàäàííÿ íàø³é
êðà¿í³ äîïîìîãè, âêëþ÷íî ç ðîçðîáêîþ ð³÷íèõ ïðî-
ãðàì. Ó ïåðåêëàä³ ç âèõîâàòåëüñüêîãî æàðãîíó öå çâó-
÷èòü òàê: “Ãàðàçä, äàâàé óæå ÿ ñàì çðîáëþ òâî¿ óðî-
êè”. À ùî æ âäÿ÷í³ ó÷í³? “Õî-î-÷ó! — çàõîäÿòüñÿ âî-
íè ó ïëà÷³ é ùîñèëè òóïàþòü í³æêîþ.— Ïîãàí³ âè
òàì, ó Áðþññåë³! Íå ðîçóì³ºòå çàãàäêîâî¿ äèòÿ... óêðà-
¿íñüêî¿ äóø³!”.

À òèì ÷àñîì â óêðà¿íñüê³é àðì³¿ ïðîöâ³òàþòü íå-
ñòàòóòí³ ñòîñóíêè. À îô³öåðè ñòàâëÿòüñÿ äî ñîëäàò³â,
ìîâ äî âëàñíîãî ìàéíà — òàê, ÿê, íà ¿õíº ïåðåêîíàí-
íÿ, ïîðÿäíèé ïîì³ùèê ìàº ñòàâèòèñÿ äî êð³ïàê³â. À
õî÷ êóäè ãëÿíü, ñêð³çü êîðóïö³ÿ. ßêèé ñòîñóíîê ìàº
âîíà äî ïðîáëåìè ÍÀÒÎ? Áåçïîñåðåäí³é. Êîëè á
Óêðà¿íà âñòóïèëà äî ö³º¿ îðãàí³çàö³¿, ¿¿ ïðåäñòàâíèêè
ïðàöþâàëè á ó âñ³õ öåíòðàëüíèõ îðãàíàõ Àëüÿíñó. Îò
ÿê âè ãàäàºòå: ÷è ìîæóòü íàòîâö³ áóòè âïåâíåíèìè,
ùî ò³ ïðåäñòàâíèêè Óêðà¿íè ïî¿õàëè íà ðîáîòó äî
Áðþññåëÿ òîìó, ùî ïðîéøëè íàëåæíèé ôàõîâèé â³ä-
á³ð, à íå òîìó, ùî äàëè õàáàðà? ² íå òîìó, ùî º ÷è-
¿ìèñü ñèíàìè, ïëåì³ííèêàìè, çÿòÿìè, îäíîñåëüöÿìè
òîùî? ² ùå: ÷è ìîæóòü ò³ ñàì³ íàòîâö³ áóòè âïåâíå-
íèìè, ùî îòðèìàí³ ó Áðþññåë³ ïîñàäè óêðà¿íö³ ðîç-
ö³íþâàòèìóòü ÿê â³äïîâ³äàëüíó, ïðåñòèæíó ðîáîòó, à
íå ÿê âëàñíèé á³çíåñ, âëàñí³ òîðãîâåëüí³ òî÷êè? Ùî
¿ì, ïðîñò³øå êàæó÷è, ìîæíà áóäå äîâ³ðèòè êîíô³äåí-
ö³éíó ³íôîðìàö³þ? Ñüîãîäí³øí³ ðåàë³¿ íå âñåëÿþòü
óïåâíåíîñò³ â ÷åñíîòàõ óêðà¿íñüêèõ ÷èíîâíèê³â, çîê-
ðåìà é â³éñüêîâèõ. ßêùî æ òàê, òî ÷è íå ìàþòü íà-
òîâö³ ö³ëêîì ðåàëüíèõ ï³äñòàâ îñòåð³ãàòèñÿ, ùî â ðà-
ç³ âñòóïó Óêðà¿íè äî ÍÀÒÎ íå â íàñ ó ÿêèéñü ÷àð³â-
íèé, í³êèì äîñ³ íå ïîÿñíåíèé ñïîñ³á â³çüìå òà é çíèê-
íå êîðóïö³ÿ, à íàâïàêè, Óêðà¿íà ñòàíå ðîçñàäíèêîì
ö³º¿ çàðàçè?

Óæå é íåçðó÷íî íàãàäóâàòè ðîçïîðÿäîê äíÿ ó â³é-
ñüêîâèõ ÷àñòèíàõ, ïðèíàéìí³ âåëèêèõ, ðîçòàøîâàíèõ
íå ó âåëèêèõ ì³ñòàõ, ÿêèé ³ñíóº ùå ç ðàäÿíñüêèõ ÷à-
ñ³â. Îòæå: ï³äéîì — çàïðàâëåííÿ ïîñòåë³ — øèêóâàí-
íÿ — â³äâ³äèíè òóàëåòó çà òèïîì “ñîðòèð” — çàðÿä-
êà... ×àñó íà ìèòòÿ ðóê ï³ñëÿ òóàëåòó íå ïåðåäáà÷å-
íî. Ìèòòÿ ðóê ïåðåä ñí³äàíêîì, îá³äîì òà âå÷åðåþ â
áàãàòüîõ ÷àñòèíàõ òàê ñàìî íå ïðàêòèêóºòüñÿ. ² ç
îöèì — ó ªâðîïó?

À òåïåð ïîãëÿíüìî íà àã³òàö³þ íà êîðèñòü ÍÀÒÎ,
ùî áåçïåðåðâíî ëóíàº íà ðàä³î òà òåëåáà÷åíí³. ×î-
ìóñü âîíà çìóøóº çãàäóâàòè íå òàê ïðî ïåðåâàãè ÷ëåí-
ñòâà ó ÍÀÒÎ, ÿê ïðî “îñâîºííÿ âèä³ëåíèõ êîøò³â”.
Àí³ ïðî òâîð÷èé, íåñòàíäàðòíèé ï³äõ³ä, àí³ ïðî íî-
âó ³íôîðìàö³þ, àí³ ïðî ïåðåêîíëèâ³ñòü òàì íå éäåòü-
ñÿ. Íàòîì³ñòü ïðèâåðòàº óâàãó îò ùî: íàø³ ïðèõèëü-
íèêè ºâðî³íòåãðàö³¿ ìîæóòü ñê³ëüêè çàâãîäíî ðîçïî-
â³äàòè, ùî Óêðà¿íà — öåíòð ªâðîïè, ëåäü íå êîëèñ-
êà ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿, àæ ðàïòîì ó íèõ ïðîõîï-
ëþºòüñÿ: “Ó ªâðîï³ — îí ÿê! À â íàñ — îò ÿê”. “ªâ-
ðîïà — òî âîíè, íå ìè”,— ï³äêàçóº ¿ì ¿õíÿ ï³äñâ³äî-
ì³ñòü. Õàé òàê, àëå êîëè ïàòÿêàííÿ ïðî ºâðîïåéñüê³
ïðàãíåííÿ Óêðà¿íè ïîºäíóþòüñÿ ç êïèíàìè ç ïðèâî-
äó “çàðåãëàìåíòîâàíîãî, íàäòî ïðàêòè÷íîãî çàõ³äíî-
ãî ìåíòàë³òåòó”, íîðìàëüíà ëîã³êà â³äìîâëÿºòüñÿ öå
ñïðèéìàòè.

Ñêëàäàºòüñÿ äåäàë³ ñò³éê³øå âðàæåííÿ, ùî áàãà-
òüîì ïðèõèëüíèêàì ÍÀÒÎ ñàìå ïî ñîá³ ÍÀÒÎ íå äó-
æå é ïîòð³áíå. Òî÷í³øå ïîòð³áíå, àëå ëèøå ÿê ³í-
ñòàíö³ÿ, ùî âèäàñòü äîâ³äêó ç ï³äïèñîì òà ïå÷àòêîþ
ïðî íàëåæí³ñòü Óêðà¿íè äî ªâðîïè. Íó, îò ÿê ÆÅÊ,
ùî âèäàº äîâ³äêè ïðî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ. Íàäòî áà-
ãàòî õòî óÿâëÿº ñîá³ âñòóï äî ÍÀÒÎ ÿê ñïîñ³á ñòàòè
ºâðîïåéöÿìè, íå äîêëàâøè äî òîãî æîäíîãî çóñèë-
ëÿ. Òî÷í³øå íå ñòàòè ºâðîïåéöÿìè, àëå íàçèâàòèñÿ
íèìè

Îëåêñàíäð ÏÎÆÀÐÈÖÜÊÈÉ:

“Êðèçà — 
öå íå êàðà Áîæà”
Ãîëîâà êëóáó “1000 ì³ëüéîíåð³â” ïåðåêîíàíèé, 
ùî ÷åñíèé á³çíåñ çàâæäè íàéïðèáóòêîâ³øèé

— ßê áóëî ñòâîðåíî êëóá?
— Éîãî ñòâîðèëè ïîíàä

äâà ðîêè òîìó. Ï³ä ÷àñ îäíî-
ãî ïîñòó ïàñòîð Ñàíäåé ïî-
áà÷èâ âèä³ííÿ: íà÷åáòî Ãîñ-
ïîäü ñêàçàâ éîìó, ùîá ñòâî-
ðèâ òàêèé êëóá. Ïðè öüîìó
ïàñòîð ÷³òêî ïîáà÷èâ öèôðó
1000. Ïîñòàìè ìè íàçèâàºìî
ñï³ëüí³ âè¿çäè äâ³÷³ íà ð³ê çà
ì³ñòî, àáè óñàì³òíèòèñÿ ó
ñâîºìó êîë³ é ïðèñâÿòèòè 10
äí³â ëèøå ìîëèòâ³ òà íà-
â÷àííþ. Ïîò³ì îäèí ³ç íà-
øèõ áðàò³â ³ç Àìåðèêè ðîç-
ïîâ³â, ùî òàêîæ áà÷èâ âè-
ä³ííÿ: áóö³ìòî ²ñóñ ñêàçàâ
íå÷èñòîìó, ùî òîé éîãî çî-
ëîòî ³ ñð³áëî âèêîðèñòàâ, àáè
ï³äêîðèòè íàðîä, ³ âåë³â éî-
ìó â³ääàòè âñå çîëîòî ³ ñð³á-
ëî â ðóêè ëþäó Áîæîãî. Âî-
íè éîãî âèêîðèñòîâóâàòè-
ìóòü, ùîá ïðèíîñèòè âîëþ.
Öå áóëî ïðèáëèçíî ó ëþòî-
ìó 2006 ðîêó. Òîä³ é ñòâîðå-
íî êëóá “1000 ì³ëüéîíåð³â”.
×ëåíàìè éîãî º ëèøå â³ðó-
þ÷³, õðèñòèÿíè. ß âñòóïèâ
äî êëóáó íà ñàìîìó ïî÷àòêó,
³ äåñü çà ï³âðîêó íà çáîðàõ
ìåíå îáðàëè ãîëîâîþ éîãî
ïðàâë³ííÿ. Ìåíå ó öåðêâ³
âæå äîáðå çíàëè. Çíàëè, ùî
ÿ ìàâ á³çíåñ. Òîä³ öå áóëà íå-
ðóõîì³ñòü.

— ßêà ìåòà êëóáó?
— Øóêàºìî ëþäåé, çäàò-

íèõ çàéìàòèñÿ á³çíåñîì, íà-
â÷àºìî, çíàéîìèìî ç á³çíåñ-
ìåíàìè-ïðàêòèêàìè ç-ïîì³æ
÷ëåí³â êëóáó. ² òîä³ òîé á³ç-
íåñìåí, êîòðèé ðåêîìåíäó-

âàâ íîâà÷êà, äîïîìàãàº éî-
ìó çàïî÷àòêóâàòè âëàñíó
ñïðàâó. ªäèíà âèìîãà äî
îõî÷èõ ñòàòè ÷ëåíàìè êëó-
áó — äàòè õàðàêòåðèñòèêó â³ä
äóõ³âíèêà, ùî öÿ ëþäèíà

â³äâ³äóº áîãîñëóæ³ííÿ, ìî-
ëèòüñÿ. Îäèí ³ç íîâà÷ê³â ñòàâ
÷ëåíîì êëóáó, ïîäàâøè õà-
ðàêòåðèñòèêó â³ä ïðàâîñëàâ-
íîãî ñâÿùåíèêà.

— ßêà ñòðóêòóðà êëóáó?
— Íàø êëóá ïðåäñòàâëå-

íèé â óñ³õ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè,
àëå öå íå ñàìîñò³éí³ ô³ë³¿, à
îñåðåäêè. ª êîì³òåò ó÷èòå-
ë³â, ÿê³ âèêëàäàþòü îñíîâè

âåäåííÿ á³çíåñó íîâà÷êàì,
êîì³òåòè çà ³íøèìè íàïðÿì-
êàìè ðîáîòè. Ïðèì³ðîì, êî-
ì³òåòè ³ç ðîçâèòêó á³çíåñó, ç
ë³êâ³äíèõ ïðîåêò³â, ô³íàíñî-
âèé êîì³òåò. Ãîëîâí³ ïèòàí-
íÿ êëóáó âèð³øóþòü çàãàëü-
í³ çáîðè.

— ßê âàñ áàãàòî? ×îãî âæå
âäàëîñÿ äîñÿãòè?

— Çà ïåðøèé ð³ê äî êëó-
áó âñòóïèëè 180 õðèñòèÿí,
íèí³ ïîíàä 500 ÷ëåí³â. Ïå-
ðåðåºñòðàö³þ ïðîâîäÿòü
ùîðîêó. Äóæå áàãàòî ëþäåé
çàïî÷àòêóâàëè âëàñíèé á³ç-
íåñ, êîëè ñòàëè ÷ëåíàìè
êëóáó. Ìàºìî áàãàòèé ³í-
ôîðìàö³éíèé ìàñèâ. Äî
îñòàííüîãî ÷àñó íîâà÷êè
îáèðàëè ïåðåâàæíî íåðóõî-
ì³ñòü, à íèí³ ïåðñïåêòèâí³-
ø³ ³íø³ íàïðÿìêè. ª ïðè-
êëàäè óñï³øíîãî á³çíåñó ç
âèðîáíèöòâà ïðîäóêò³â õàð-
÷óâàííÿ, ñ³ëüñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà. Ó äåÿêèõ ñåëàõ íà-
ø³ îäíîêëóáíèêè ñòâîðèëè
ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ äîïîìà-

ãàþòü ðîçâèâàòèñÿ ñåëó. Òà-
ê³ ïðèêëàäè º ó Òåðíîï³ëü-
ñüê³é ³ Êè¿âñüê³é îáëàñòÿõ.
Íàéàêòèâí³ø³ îñåðåäêè â
Äí³ïðîïåòðîâñüê³é, Îäå-
ñüê³é, Êè¿âñüê³é, ²âàíî-
Ôðàíê³âñüê³é òà äåÿêèõ ³í-
øèõ îáëàñòÿõ.

— ßê ÷ëåíè êëóáó ðåàãóþòü
íà ñüîãîäí³øí³ åêîíîì³÷í³
ïðîáëåìè?

— Íàñòð³é ³ ñàìîïî÷óòòÿ
÷ëåí³â íàøîãî êëóáó õîðîø³,
ÿê çàâæäè, àäæå ìè ç Áîãîì.
Õî÷à é ñâ³äîì³ òîãî, ùî öÿ
ô³íàíñîâà êðèçà òîðêíóëàñÿ
³ íàñ òàêîæ. Äåÿê³ âèäè á³ç-
íåñó íèí³ çóïèíèëèñÿ, ³ íà-

ø³ îäíîêëóáíèêè çìóøåí³
â³äêðèâàòè ³íø³.

— Ïîâíà íàçâà êëóáó “1000
ì³ëüéîíåð³â”, à ÷è º ì³ëüéî-
íåðè ó êëóá³?

— ª, õî÷ ³ íåáàãàòî. Á³ëü-
ø³ñòü îäíîêëóáíèê³â ïî÷è-
íàëè ç íóëÿ àáî ìàëè ì³í³-
ìàëüí³ îáñÿãè ³ ïðèáóòêè. ª
òàê³, ùî íå ìàëè íå ëèøå
ãðîøåé, à é ïðèòóëêó. Êî-
ëèøí³ áåçïðèòóëüí³ ïðèõî-
äèëè äî ðåã³îíàëüíèõ îñå-
ðåäê³â, íàâ÷àëèñÿ, çàñíîâó-
âàëè âëàñíèé á³çíåñ, äîñÿãà-
ëè ïåâíîãî ð³âíÿ é ñòàâàëè

÷ëåíàìè êëóáó. Òàêèõ äîñèòü
áàãàòî.

— ßê êëóá âèêîíóº äóõîâí³
ôóíêö³¿?

— Ëþäè ìîæóòü çàðîáëÿòè
ãðîø³ ð³çíèìè ñïîñîáàìè.
Ìè æ íàâ÷àºìî ëþäåé çà-
ðîáëÿòè ÷åñíî, ñïëà÷óâàòè
ïîäàòêè ³ äåìîíñòðóºìî, ùî
÷åñíèé á³çíåñ ïðèáóòêîâ³-
øèé. ²íâåñòîðè, íàïðèêëàä,
âîë³þòü ìàòè ñïðàâó ç âëàñ-
íèêàìè ïðîçîðîãî á³çíåñó.
Òàêîæ ó êëóá³ äîïîìàãàºìî
³íâåñòîðàì, êîòð³ øóêàþòü
÷åñíèõ á³çíåñìåí³â. Ïåðå-
âàæíî äî íàñ çâåðòàþòüñÿ ³í-
âåñòîðè ç á³çíåñîâèõ ê³ë íà-
øèõ áðàò³â ç ³íøèõ êðà¿í,
àëå äâåð³ íå çà÷èíåí³ í³ äëÿ
êîãî.

— Íèí³øíÿ êðèçà — öå êà-
ðà Áîæà?

— ß öå ³íàêøå íàçèâàþ.
Òå, ùî êî¿òüñÿ ñüîãîäí³ â
Óêðà¿í³ é â óñüîìó ñâ³ò³, º íà-
ñë³äêîì òîãî, ùî ìèðñüêà
ñèñòåìà äàëà ïåâíèé çá³é.
Ïðè÷èíà áàíàëüíà: íåìîæ-
ëèâî âåñü ÷àñ æèòè â áîðã.
Äëÿ íàñ, â³ðóþ÷èõ, êðèçà
öÿ — íàãîäà äëÿ î÷èùåííÿ.
Âîíà íàãàäóº, ùî ñë³ä ïðè-
â’ÿçóâàòèñÿ íå äî ãðîøåé, à
äî Áîãà. Áàãàòñòâî äàíå ëþ-
äÿì, ùîá âîíè çà éîãî äîïî-
ìîãîþ ñëóæèëè ëþäÿì ³ Áî-
ãîâ³
Розмовляв Іван РИБАЛКО,

“Хрещати ”

До л б "1000 міль-
йонерів" приходять
не ті, хто вже став
мільйонером, а ті,
хто розпочинає біз-
нес з чисто о ар -
ша, хоче вести йо о
зла оді з принци-

пами порядності,
прозорості й за оно-
сл хняності. Це ті
люди, я і вед ть біз-
нес чесно, їм мож ть
довіряти іноземні ін-
вестори та бізнесме-
ни. Голова л б
Оле сандр Пожа-
риць ий розповів,
чом риза не за-
ш одила діяльності
вір ючих бізнесменів.

“Íàñòð³é ³ ñàìîïî÷óòòÿ ÷ëåí³â íàøîãî 
êëóáó õîðîø³, ÿê çàâæäè, àäæå ìè ç Áîãîì”

“Á³ëüø³ñòü îäíîêëóáíèê³â ïî÷èíàëè ç íóëÿ 
àáî ìàëè ì³í³ìàëüí³ îáñÿãè ³ ïðèáóòêè”

“Äëÿ íàñ, â³ðóþ÷èõ, 
êðèçà öÿ — íàãîäà 
äëÿ î÷èùåííÿ”
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З а трисою Марією К ли овою
ми з стрілися під час зйомо
продовження поп лярно о фільм
"Дояр а з Хацапетів и". В Маші
там оловна роль. А триса зізна-
лася: хоч поп лярність і прийшла
до неї завдя и серіалам "Дві до-
лі", "Сестри по рові", "замили-
тися" вона не боїться. Паралель-
но з "Хацапетів ою" Марія зня-
лася в серйозній артині "Своя
правда". Невдовзі на телее рани
вийшов фільм "Спадо ", де наша
ероїня працювала з Родіоном
Нахапетовим, Альбертом Філозо-
вим, Оле сандром Бал євим,
Оле сандром Домо аровим.

— Ëþäèíà ÿ äîâîë³ öèí³÷íà, òîìó íå ðîç-
âàæàòèìó âàñ áàéêàìè, ìîâëÿâ, ç äèòèíñòâà
áà÷èëà ñåáå ò³ëüêè àêòðèñîþ ³ á³ëüøå í³-
êèì. Ðîçïîâ³ì óñå ÷åñíî. Áàòüêè ñåðéîçíî
ïîáîþâàëèñÿ, ùî ¿õíÿ äî÷êà çìàëêó ïî÷-
íå ñíîâèãàòè ïî ï³äâàëàõ, ïîòðàïèòü äî
ïîãàíî¿ êîìïàí³¿ ³ îáîâ’ÿçêîâî âëèïíå â
êðèì³íàëüíó ³ñòîð³þ. Ó ò³ ðîêè ð³âåíü çëî-
÷èííîñò³ â êðà¿í³ ñÿãíóâ àïîãåþ. Òîìó, â³ä
ãð³õà ïîäàë³, â 10 ðîê³â ìåíå â³äâåëè â äè-
òÿ÷ó òåàòðàëüíó ñòóä³þ. Òàì ïîñòàâèëè ãî-
ëîñ ³ íàâ÷èëè ïðàâèëüíî õîäèòè. Ïåðøà
ðîëü — Áàáà-ßãà â äèòèíñòâ³. Àëå âñòóïà-
òè ÿ âèð³øèëà çîâñ³ì íå â òåàòðàëüíèé, à
â ÌÄÓ, íà þðèäè÷íèé. Äî ìàéáóòíüî¿ ïðî-
ôåñ³¿ ãîòóâàëàñÿ â³äïîâ³äàëüíî — ê³ëüêà
ðîê³â ñòàðàííî â³äâ³äóâàëà ï³äãîòîâ÷³ êóð-
ñè. Òà ùî áëèæ÷å ï³äõîäèâ òåðì³í âñòóï-
íèõ ³ñïèò³â, òî âñå á³ëüøå ÿ ïåðåêîíóâà-
ëàñÿ â ïîìèëêîâîñò³ âèáîðó, áî íå ìîÿ öå
ñïðàâà, îé, íå ìîÿ... Íóäíî âêðàé, äî òî-
ãî æ íåö³êàâî. Òîä³ é ïðèãàäàëà ÿ ïðî ñâîº
àêòîðñòâî, âèð³øèëà ðèçèêíóòè. Ùîïðàâ-
äà, îäðàçó æ ñïðàöþâàëà ãîðäèíÿ — ÿêùî
íå âñòóïëþ, í³ çà ùî í³êîìó íå ç³çíàþñÿ,
ùî òóäè ïîòêíóëàñÿ. Îäíàê Ôîðòóíà óñì³õ-
íóëàñÿ, ³ ÿ ç ïåðøîãî ðàçó âñòóïèëà äî Òå-
àòðàëüíîãî ó÷èëèùà ³ìåí³ Ùóê³íà. Ïðèãà-
äóþ, ÿê ãîðäî îãîëîñèëà ïðî öå áàòüêàì.
Âîíè, äî ñëîâà, ïîñòàâèëèñÿ ç ðîçóì³ííÿì:
“Íó ùî æ, õî÷ ³ òåàòðàëüíèé, òà âñå æ òà-
êè âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä”.

— Âàø³ áàòüêè ìàþòü ñòîñóíîê äî ìèñòåö-
òâà?

— Æîäíîãî. Ìàìà ³ òàòî — ³íæåíåðè, òî-
ìó âîíè é ãàäêè íå ìàëè, ùî ¿õíÿ äîíüêà
ïîâ’ÿæå ñâîþ äîëþ ç òåàòðîì.

— Çí³ìàòèñÿ âè ïî÷àëè ùå ñòóäåíòêîþ?
— Òàê. Õî÷à ñàìå òîä³, â 1998 ðîö³, ê³-

íî â êðà¿í³ îñòàòî÷íî ïîìåðëî. Íàø íà-
ñòàâíèê — ðåêòîð Ùóê³íñüêîãî ó÷èëèùà
Âîëîäèìèð Àáðàìîâè÷ Åòóø — ùèðî ìå-
í³ ñèìïàòèçóâàâ. ß ïîäîáàëàñÿ éîìó ÿê
àðòèñòêà. Çà â³äì³ííå íàâ÷àííÿ ìåí³ äà-
ëè ñïåö³àëüíèé äèïëîì ³ ºëüöèíñüêó ñòè-
ïåíä³þ. Àëå ïðîëóíàâ äåôîëò, ³ ñòóäåíò-
ö³ Êóëèêîâ³é íå òå ùî ºëüöèíñüêó — âçà-
ãàë³ í³ÿêî¿ ñòèïåíä³¿ æîäíîãî ðàçó íå âè-
ïëàòèëè. Êîëè ïðî öå ä³çíàâñÿ Åòóø, òî
ñïî÷àòêó òóðáóâàâñÿ, àëå ïîò³ì øâèäêî
âèïðàâèâ ñèòóàö³þ — ïðèçíà÷èâ Ìàð³¿
Êóëèêîâ³é ñòèïåíä³þ ³ìåí³ ñåáå, Âîëîäè-
ìèðà Åòóøà, â ðîçì³ð³ 250 ðóáë³â.

Æàðòè æàðòàìè, àëå êîëè ìè â÷èëèñÿ
íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³, éîìó çàïðîïîíóâà-
ëè çíÿòèñÿ â ê³íî (íà æàëü, íå ïàì’ÿòàþ
íàçâè). Åòóø ïîãîäèâñÿ, îäíàê çà îäí³º¿
îáîâ’ÿçêîâî¿ óìîâè: ùîá ó öþ ðîáîòó
âçÿëè éîãî ñòóäåíò³â. Îòàê ïî áëàòó ÿ
âïåðøå ïîòðàïèëà â ê³íåìàòîãðàô. Öå
áóâ âåëè÷åçíèé óñï³õ, îñê³ëüêè ô³ëüì³â
òîä³ í³õòî íå çí³ìàâ.

— Çäàºòüñÿ, íà çéîìêàõ ñåð³àëó “Äâ³ äîë³”
âè ïîçíàéîìèëèñÿ ç³ ñâî¿ì ìàéáóòí³ì ÷îëîâ³-
êîì — àêòîðîì Äåíèñîì Ìàòðîñîâèì?

— Òàê, ïðè÷îìó ïîä³¿ ðîçâèâàëèñÿ òàê
ñàìî ñòð³ìêî, ÿê ³ â ê³íî. Í³ æ³íî÷î¿ ³íòó-
¿ö³¿, í³ ïåðåä÷óòòÿ, í³ âíóòð³øíüîãî ãîëî-
ñó — í³÷îãî ì³ñòè÷íîãî, ùî çàçâè÷àé ï³ä-
êàçóº æ³íö³: “Ïðèäèâèñÿ, öå òâ³é ñóäæå-
íèé”, — ó ìåíå íå áóëî. Ó ïåðøèé çí³ìàëü-
íèé äåíü Äåíèñ çàïðîïîíóâàâ ï³äâåçòè ìå-
íå íà ìàøèí³ äîäîìó. Àëå ôàêò, ùî íå
“êëå¿â”, îñê³ëüêè â àâò³âö³ áóëî ùå ê³ëüêà
ëþäåé. Éîìó îäðàçó íå ñïîäîáàëîñÿ, ùî ÿ
êóðþ, ÿê ïàðîâîç, ïî÷àâ ÷èòàòè ëåêö³¿ ïðî
øêîäó í³êîòèíó. Äî ñëîâà, â³í ñòîâ³äñîò-
êîâî ìàâ ðàö³þ, òîìó ùî ñìàëèëà ÿ ïî äâ³
ïà÷êè íà äåíü. Çà ÿêèéñü ÷àñ ï³ä ìàòðî-
ñîâñêèì âïëèâîì ÿ ç³ øê³äëèâîþ çâè÷êîþ
çàâ’ÿçàëà.

— Âè ç Äåíèñîì äîâãî õàðàêòåðàìè ïðèòè-
ðàëèñÿ?

— Í³, òèæäåíü. (Ñì³ºòüñÿ.) Ìè ç íèì
ÿêîñü äóæå øâèäêî ïî÷àëè æèòè ðàçîì. Õî-
÷à õàðàêòåðè ïðèòèðàëèñÿ ê³ëüêà ðîê³â. ß
ëèøå ð³ê òîìó çðîçóì³ëà, ùî òàêå ñ³ìåéíèé
êîìïðîì³ñ, íàâ÷èëàñÿ éòè ÷îëîâ³êîâ³ íà ïî-
ñòóïêè, à ãîëîâíå, â³ä÷óëà, ùî ïîê³ðëèâ³ñòü,
âèÿâëÿºòüñÿ, ìîæå ïðèíîñèòè çàäîâîëåííÿ.
Äî öüîãî â íàñ ³ç Ìàòðîñê³íèì áóâ ñóö³ëü-
íèé “ìàõà÷”. ß ëþäèíà äîâîë³ ñêëàäíà,
ñõèëüíà äî äåïðåñ³é, ìàþ ïîâíèé íàá³ð
îãèäíèõ ðèñ. Äî òîãî æ Ëåâ çà çíàêîì çîä³-
àêó, à öå ãîâîðèòü áàãàòî ïðî ùî.

— À Äåíèñ çà ãîðîñêîïîì õòî?
— Ñòð³ëåöü. Òåæ íå ïîäàðóíîê. Áóâàëî,

ìè îäíå íà îäíîìó äîáðÿ÷å â³äðèâàëèñÿ.
Àëå ïîâ³ðòå, òàêà åìîö³éíà ðîçðÿäêà íàì
áóëà ïîòð³áíà ³ éøëà ëèøå íà êîðèñòü. Íè-
í³ ÿ äóæå ïðàãíó ì³íÿòèñÿ â êðàùèé á³ê.
Çâ³ñíî, áàãàòî ùî õîò³ëîñÿ á ïîâåðíóòè, âè-
ïðàâèòè, çàáóòè. Íà æàëü... Òðàïëÿëîñÿ, ÿ ³
äðóç³â êðèâäèëà, òà íàé÷àñò³øå ðîáèëà áî-
ëÿ÷å íàéáëèæ÷èì ëþäÿì. Îñü ãîâîðþ ïðî
öå, à ñàìà äóìàþ: “ßê ñîðîìíî!”. Ñëàâà Áî-
ãó, íàðåøò³ ìè ç Äåíèñîì ïîäîðîñë³øàëè,
çàñïîêî¿ëèñÿ. Â³äòåïåð ñòàâèìî ïåðåä ñîáîþ
àáñîëþòíî ³íø³, çåìí³, ö³ë³ — äèòèíó íà-
ðîäèòè, ä³ì ïîáóäóâàòè. Êîëè òè óäâîõ ç
÷îëîâ³êîì â îäí³é çàïðÿæö³ òÿãíåø òàêèé
â³ç ïðîáëåì, çâåðòàòè óâàãó íà äð³áíèö³ íå-
ìàº í³ ÷àñó, í³ áàæàííÿ. Ðàí³øå çà÷³ïàëî
êîæíå íåäáàëî êèíóòå ñëîâî, êîæåí ïîãëÿä.
Ìè ç íèì âîãíÿí³ çíàêè, îáîº äóæå åìî-
ö³éí³. Òà ùå é àðòèñòè. Îäíå ñëîâî, íå-
ïðîñòèé âàð³àíò.

— ßê Äåíèñ âàì îñâ³ä÷óâàâñÿ?
— Òàê öå íå â³í — ÿ ñàìà éîìó îñâ³ä÷è-

ëàñÿ! (Ñì³ºòüñÿ.) Ìè äîâîë³ äîâãî ïðîæèëè
â öèâ³ëüíîìó øëþá³, à ÿ âñå ÷åêàëà, êîëè
Äåíèñ çàïðîïîíóº îôîðìèòè ñòîñóíêè.
Ìîãëà, çâ³ñíî, ïðîæèòè ³ áåç øòàìïó â ïàñ-
ïîðò³, ïðîòå, ÿê ³ áóäü-ÿêà íîðìàëüíà æ³í-
êà, ìð³ÿëà ïðî ñòàá³ëüí³ñòü, ïðî ì³öíó 
ñ³ì’þ. Òà íà æàëü, í³õòî íå ïîñï³øàâ âåñòè
ìåíå ï³ä â³íåöü. ßêîñü ãóëÿëè ìè â ïàðêó,
³ ÿ íå âèòðèìàëà. Æàðòîìà ñòàëà íà îäíå
êîë³íî, ïðîòÿãëà ðóêó ³ ùî ìàëà ñèëè çà-

êðè÷àëà: “Ìàòðîñê³í, îäðóæóéñÿ ç³ ìíîþ!”.
Äåíèñ îñòîâï³â, àëå øâèäêî óçÿâ ñåáå â ðó-
êè: “Í³-³, Ìàøêî, öå íåïðàâèëüíî. Òàê íå
îñâ³ä÷óþòüñÿ”. Ìåí³ íå çàëèøàëîñÿ í³÷îãî
³íøîãî, ÿê çíîâó ÷åêàòè, êîëè â³í äîçð³º.

À âåñ³ëëÿ âèéøëî ñïîíòàííî. Ðàíî-âðàí-
ö³ äðóç³ óçÿëè íàñ çà ðóêè-íîãè, âïèõíóëè
â ìàøèíó ³ â³äâåçëè â ÇÀÃÑ. Ùîïðàâäà, ïå-
ðåä òèì óæå Äåíèñ ñòàâ íà êîë³íî: “Ìàøó-
íþ, âèõîäü çà ìåíå!”.

— Ìàòðîñîâ — ÷îëîâ³ê âèäíèé. ßê âè âè-
ð³øóºòå ïèòàííÿ ç íàâ’ÿçëèâèìè øàíóâàëü-
íèöÿìè?

— Î-î, â öüîìó ïëàí³ º òðóäíîù³. Äî äè-
âàêóâàòèõ ïàííî÷îê ÿ ñòàâëþñÿ ç³ ñï³â÷óò-
òÿì, ÿê äî õâîðèõ. Òà çíà÷íî ÷àñò³øå íàäî-
êó÷àþòü îñîáè âêðàé çóõâàë³ é áåçöåðåìîí-
í³. Íàéö³êàâ³øå, ùî òåëåôîíóþòü âîíè íå
éîìó — ìåí³. ² äîïîâ³äàþòü: “À âè çíàºòå,
ùî ï³ä ÷àñ ãàñòðîëåé â Í³ìå÷÷èí³ â³í âàì
çðàäæóâàâ?”. Ö³êàâëþñÿ: “Íàâ³ùî, âëàñíå,
âè ìåí³ öå ïîâ³äîìëÿºòå?”. Òóò æå âèÿâëÿº-
òüñÿ íåáà÷åíå áëàãîðîäñòâî ³ æ³íî÷à ñîë³-
äàðí³ñòü: “Íå õî÷ó, ùîá îá âàñ íîãè âèòè-
ðàëè. ßêùî õî÷åòå, ìîæó âèñëàòè ìàòåð³-
àëè, ôîòîãðàô³¿, ùî äîâîäÿòü ôàêò çðàäè”.
ßê òóò íå ïîñëàòè çà â³äîìîþ àäðåñîþ?

Ó òàê³ áðóäí³ íàêëåïè îäíîçíà÷íî â³ðè-
òè í³êîìó íå ìîæíà. Àäæå íåãàòèâó îäíàê
íå ïåðåâ³ðèø, îòîæ íå âàðòî ³ â ãîëîâó áðà-
òè. Äî òàêèõ ïîâ³äîìëåíü ÿ ÷îëîâ³êà íå ðåâ-
íóþ, öå ñì³øíî. À îñü êîëè â³ä÷óâàþ, ùî
íå òàê ùîñü... Äî òîãî æ ó êàðòèíàõ â íüî-
ãî øèêàðí³ ïàðòíåðêè: Â³êà Òîëñòîãàíîâà,
Îëåíà Áàáåíêî... Íó ÿê äî òàêèõ êðàñóíü òà
ðîçóìíèöü íå ðåâíóâàòè?

— Õòî ó âàø³é ñ³ì’¿ âèð³øóº ô³íàíñîâ³ ïè-
òàííÿ?

— Îäíîçíà÷íî — ÷îëîâ³ê. Îñê³ëüêè ÿ
ñòîâ³äñîòêîâèé ìàðíîòðàò, çà äîáó ëåãêî
ìîæó ñïóñòèòè âñå, ïðè÷îìó íà âñ³ëÿê³
äóðíèö³. Äåíèñ ñòàðàºòüñÿ âñ³ âèòðàòè ìàê-
ñèìàëüíî êîíòðîëþâàòè: “Ñê³ëüêè, êà-
æåø, ó òåáå áóëî çí³ìàëüíèõ äí³â? Àãà, ÿñ-
íåíüêî”. ß â³ääàþ Ìàòðîñê³íó âñ³ ãîíîðà-
ðè. Â³í ³íêîëè â³ä ï³äðàõóíê³â äîáðÿ÷å
âòîìëþºòüñÿ, ç³çíàºòüñÿ, ùî, íàïåâíî, â
÷îìóñü ïîìèëèâñÿ, ïðîïîíóº ìåí³ âñå ïå-
ðåðàõóâàòè. Òà ÿ ³ç öüîãî ïðèâîäó íå ïà-
ðþñÿ. Öå éîãî ³ñòîð³ÿ, îñü õàé ñàì êàëü-
êóëþº, ñê³ëüêè äóø³ çàâãîäíî.

Çàòå ÿ ðîçïîðÿäæàþñÿ êóï³âëåþ ïîäà-
ðóíê³â äëÿ äðóç³â, ðîäè÷³â. Ìåí³ âèä³-
ëÿºòüñÿ åííà ñóìà, ³ ÿ â³äðèâàþñÿ çà ïîâ-
íîþ ïðîãðàìîþ. Ó ö³ ñïðàâè Äåíèñ í³-
êîëè íå âíèêàº.

— À Ìàòðîñîâó íàäõîäÿòü ïðîïîçèö³¿ çí³-
ìàòèñÿ?

— Çâ³ñíî. Íèí³ â³í çí³ìàºòüñÿ ó ïðîäîâ-
æåíí³ “Êàðìåë³òè”, äî òîãî æ áàãàòî ãàñ-
òðîëþº ç àíòðåïðèçàìè. Æèòòÿ æ ìèíàº,
ìîæíà, çâè÷àéíî, ñèä³òè ñêëàâøè ðóêè ³
ñòîë³òòÿìè ÷åêàòè ãåí³àëüíèõ ðîëåé. Óïåâ-
íåíà: îäèí àêòîð ç ì³ëüéîíà äî÷åêàºòüñÿ
çàïðîøåííÿ ç Ãîëë³âóäà. Òà îñîáèñòî ÿ íå
õî÷ó çàëèøèòèñÿ çà áîðòîì. Àêòîðñüêà ïðî-
ôåñ³ÿ äóæå îáøèðíà. ß äàâíî íå æèâó àì-
á³ö³ÿìè. Ó 20 ðîê³â ÿ, ÿê ³ âñ³, ìð³ÿëà ïðî
íåðåàëüíå. Àëå äî 30 ðîê³â ïðèéíÿëà àáñî-
ëþòíî ³íø³ æèòòºâ³ ö³ííîñò³. Ãîëîâíå, ùîá
áëèçüê³ òà ð³äí³ áóëè çäîðîâ³ òà ùîá ó 
ñ³ì’¿ ïàíóâàëè ëþáîâ, ñïîê³é, óïåâíåí³ñòü
â çàâòðàøíüîìó äí³. Òîìó ÿêùî ïðî ìåíå
õòîñü ïîá³æíî ³ ñêàæå: “Âîíà — ïîãàíà àð-
òèñòêà, òîìó ùî â ïîâíîìåòðàæíèõ ô³ëüìàõ
íå çí³ìàºòüñÿ”, — ïîâ³ðòå, ìåí³ ãëèáîêî
áàéäóæå. Çàòå êîëè ââå÷åð³ çàòåëåôîíóº ìà-
ìà ³ ñêàæå: “Ìè ó÷îðà ÷åðãîâó ñåð³þ ç òâîºþ
ó÷àñòþ äèâèëèñÿ. ² çíàºø, ïëàêàëè”, — îö³
ñëîâà áàãàòî âàæàòü!

Всеволод ЦИМБАЛ, “7+7я”,
спеціально для “Хрещати а”

Ìàð³ÿ ÊÓËÈÊÎÂÀ: “Îäèí àêòîð 
ç ì³ëüéîíà äî÷åêàºòüñÿ 
çàïðîøåííÿ ç Ãîëë³âóäà”
Ðîñ³éñüêà àêòðèñà çàïåâíÿº, ùî äàâíî íå æèâå àìá³ö³ÿìè
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Îëåêñàíäð ÁÐÈÃÈÍÅÖÜ: “Ìè óêðà¿íö³ íå òîä³,
êîëè ¿ìî ñàëî, à òîä³, êîëè ãîâîðèìî 
³ äóìàºìî ïî-óêðà¿íñüêè”
Голова постійної омісії Київради
з питань льт ри та т ризм
Оле сандр Бри инець під час ін-
тернет- онференції на сайті азе-
ти "Хрещати " запевнив, що
столиці обов’яз ово з’явиться
м зей с часно о мистецтва та
пообіцяв здив вати своїми нови-
ми ни ами.

— ßê âàì êðèçà â Óêðà¿í³? Ùî ïëàíóºòå
ðîáèòè, àáè ¿¿ ïåðåæèòè?

— Ìåíå âæå çâ³ëüíèëè ç îäí³º¿ ðîáîòè,
äå ÿ ïðàöþâàâ çà ñóì³ñíèöòâîì (íàãàäàþ,
äåïóòàòè Êè¿âðàäè çàðïëàò íå îòðèìóþòü,
à ïðàöþþòü, ÿê ³ âñ³ ³íø³ ëþäè), òîæ äî-
âîäèòüñÿ íå ñîëîäêî. ßê ³ âñ³, ìåíøå âèòðà-
÷àþ é á³ëüøå ïðàöþþ çà ìåíø³ ãðîø³.

— Ùî áóäå ï³ä ÷àñ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè ç
óêðà¿íñüêîþ åñòðàäîþ?

— Ó 1998 ðîö³ ï³ä ÷àñ êðèçè óêðà¿íñüêó
åñòðàäó ïîâí³ñòþ âèò³ñíèëè ç óêðà¿íñüêî-
ãî ðèíêó ðîñ³ÿíè, ÿê³ ïî÷àëè ïðàöþâàòè
íà íàø³é çåìë³ çà çíà÷íî ìåíø³ ãðîø³.
Ñïîä³âàþñÿ, íàø³ ìóçèêàíòè öüîãî ðàçó
íå ïîâòîðÿòü ïîìèëêó ³ â÷àñíî çðåàãóþòü,
çìåíøèâøè ãîíîðàðè òà çàòÿãíóâøè ïàñ-
êè, ÿê ³ âñ³ ìè.

— Êîëè â Êèºâ³ íàðåøò³ ç'ÿâèòüñÿ ìóçåé
ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà?

— ß íå ìîæó ñêàçàòè êîëè, àëå îáîâ’ÿç-
êîâî ç’ÿâèòüñÿ, áî â³í óêðàé ïîòð³áåí.
Çðàçêè ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà âæå íèí³ ìîæ-
íà ïîáà÷èòè ó Â³êòîðà Ï³í÷óêà. Íåâäîâç³
ùîñü áóäå â ìèñòåöüêîìó àðñåíàë³, àëå
ÿâèùå ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà
³ñíóº, à îòæå, ðàíî ÷è ï³çíî áóäå ³ ìóçåé,
âàðòèé éîãî.

— ßêà ê³ëüê³ñòü òóðèñò³â ïëàíóºòüñÿ íà
÷åìï³îíàò ç ôóòáîëó ªâðî-2012?

— Çàçâè÷àé çà ð³ê Êè¿â â³äâ³äóº äî äâîõ
ì³ëüéîí³â òóðèñò³â (äî ñëîâà, êèÿíè âè¿æä-
æàþòü çà êîðäîí, ÿê òóðèñòè, äåñü òðè ì³ëü-
éîíè ðàç³â, òîáòî Êè¿â åêñïîðòóº òóðèçì).

Ï³ä ÷àñ ªâðî-2012, ùî òðèâàòèìå äâà òèæ-
í³, ùîäíÿ Êè¿â ïðèéìàòèìå ÷âåðòü ì³ëüéî-
íà. Îòæå, çà öåé ÷àñ ó íàñ ìîæå ïîáóâàòè
ìàéæå ÷îòèðè ì³ëüéîíè òóðèñò³â. Îòîæ ìîæ-
íà ïåðåäáà÷èòè, ÿêó ðåâîëþö³þ íàëåæèòü
³í³ö³þâàòè â òóðèñòè÷í³é ãàëóç³ ñòîëèö³. À
êîøò³â íà öå áðàêóº. ª çàãðîçà, ùî Êè¿â íà-
â³òü ïåðåñòàíå áóòè ÷ëåíîì Ì³æíàðîäíî¿ òó-
ðèñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿, áî ãðîøåé íà ÷ëåí-
ñüêèé âíåñîê ó áþäæåò³ ïîêè ùî íåìàº.

— ×è ïèøåòå ÿêóñü êíèãó?
— Ïðàöþþ íàä ê³ëüêîìà òâîðàìè. Öå "7

÷óäåñ Êèºâà", äå ìîâà íå ò³ëüêè ïðî Êè¿â,
à é ïðî ìåíå. Êð³ì òîãî, ïèøó äîñèòü
æîðñòêèé ðîìàí, áëèçüêèé çà äóõîì äî òèõ,
ùî ïèñàâ 15 ðîê³â òîìó, à òàêîæ ïîâ³ñò³ ïðî
äèòèíñòâî ê³ëüêîõ â³äîìèõ óêðà¿íö³â.

— ßêó ïðî÷èòàëè îñòàííþ êíèãó?
— Äóæå ëþáëþ Ìóðàêàì³, îñòàííüîþ

ïðî÷èòàâ "Dance". Íàìàãàþñÿ ïåðå÷èòàòè
áàãàòî ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ³
çðîçóì³òè, ÷è ³ñíóº âîíà ÿê ÿâèùå. Ñèì-
ïàòèçóþ "Øàõàì äëÿ äåá³ë³â" Ìèõàéëà
Áðèíèõà. ª ùå ö³êàâ³ êíèæêè, àëå àíàë³-
òè÷íî äîïîâ³äàòè íà öþ òåìó áóäó ãîòî-
âèé õ³áà ùî çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â.

— Äîñèòü äîâãî íå ìîæó çíàéòè ÿê³ñí³ äè-
òÿ÷³ ï³ñí³ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. ×îìó?

— Íà æàëü, öå ïðàâäà. Äèòÿ÷èõ óêðà¿í-
ñüêèõ ï³ñåíü, êîòð³ á çà ðîçêðóòêîþ òà
ÿê³ñòþ äîð³âíþâàëè ðàäÿíñüêèì ðîñ³é-
ñüêîìîâíèì áåá³-õ³òàì, íåìàº. ² ñòâîðèòè
¿õ — îäíå ³ç íàäçàâäàíü äëÿ óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâè, âëàñíå, ÿê ³ ïîòóæíå óêðà¿íñüêå

òà ïðîóêðà¿íñüêå ê³íî, íîâó óêðà¿íñüêó ë³-
òåðàòóðó òà íîâó óêðà¿íñüêó ìóçèêó. Íå
áóäå öüîãî — íå áóäå ñïðàâæíüî¿ íåçàëåæ-
íî¿ Óêðà¿íè, àäæå ìè óêðà¿íö³ íå òîä³, êî-
ëè ¿ìî ñàëî, à òîä³, êîëè ãîâîðèìî ³ äóìà-
ºìî ïî-óêðà¿íñüêè. Ñï³âàºìî óêðà¿íñüêîþ,
îñâ³ä÷óºìîñÿ â êîõàíí³ óêðà¿íñüêîþ ³,
âìèðàþ÷è, ìîëèìîñÿ óêðà¿íñüêîþ.

— ßê ïðîäþñåð ³ ëþäèíà, êîòðà äàâíî çàé-
ìàºòüñÿ øîó-á³çíåñîì, âè íå ìîæåòå íå ñêà-
çàòè ïðî òåïåð³øí³é øîó-á³çíåñ. Îòîæ, ùî
çì³íèëîñÿ çà îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â, íà âàøó
äóìêó?

— Ê³ëüêà ðîê³â òîìó íà ìîº ïðîõàííÿ â
Êèºâ³, Ìîñêâ³ é Ðèç³ ïðîâåëè îïèòóâàí-
íÿ, ùîá âèÿâèòè 10 íàéïîïóëÿðí³øèõ ïîï-
ç³ðîê. Òàê îñü, ó Ìîñêâ³ ï’ÿòü ³ç íèõ "âè-
íèêëè" çà îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â. Ó Ðèç³ ñâ³-
æèìè âèÿâèëèñÿ òðè ç³ðêè, à â Óêðà¿í³ —
âñ³ äåñÿòü òîï-àðòèñò³â âèéøëè íà ñöåíó
äî 2000 ðîêó. Òîáòî ùå â ò³ ÷àñè, êîëè ³ñ-
íóâàëà "Òåðèòîð³ÿ À". Ç òîãî ÷àñó ç’ÿâèëî-
ñÿ ÷èìàëî ñï³âàê³â, àëå í³õòî ç íèõ íå ïî-
òðàïèâ ó ãîëîâíèé òîï. Öå ³ º ïîêàçíèê
ä³ÿëüíîñò³ íèí³øíüîãî øîó-á³çíåñó. Ò³, õòî
ñüîãîäí³ ïðèõîäèòü,— íåïîãàí³ àðòèñòè.
Âîíè ñï³âàþòü íåïîãàí³ õ³òè. Àëå é äîñ³ ç
ï’ºäåñòàëó íå ìîæóòü âèáèòè ÂÂ, "Îêåàí
Åëüçè", "Ñêðÿá³íà", ÒÍÌÊ, "Òàðòàê", ²ðè-
íó Á³ëèê, Íàòàëþ Ìîãèëåâñüêó, Àí³ Ëî-
ðàê, Âºðêó Ñºðäþ÷êó, Â³à Ãðó, Â³êòîðà
Ïàâë³êà òà ³íøèõ. ×è ìîæíà òàêó ðîáîòó
íàçâàòè ïðîäóêòèâíîþ? Íàâðÿä ÷è.

— ×îìó òàê ìàëî ìîëîä³æíèõ òåëåâ³ç³é-
íèõ ïðîãðàì? Öå íå âèã³äíî òåëåâ³ç³éíèêàì
÷è íå ö³êàâî ìîëîä³?

— Íèí³ íà òåëåáà÷åíí³ âçàãàë³ ìàëî
óêðà¿íñüêèõ ïðîåêò³â áóäü-ÿêèõ, áî óêðà-
¿íñüêå òåëåáà÷åííÿ ïåðåæèâàº ñèñòåìíó
êðèçó â óñüîìó, êð³ì ïîë³òè÷íèõ ïðîåêò³â.
Ïîë³òèêè çàì³ùàþòü ³ àêòîð³â, ³ äîìîãîñ-
ïîäàðîê, ³ ãåðî¿â æàõëèâèõ ³ñòîð³é, êîì³ê-
ñ³â òà ïðèãîä. ªäèíå, çà ùî ¿ì ìîæíà ïðî-
áà÷èòè,— âîíè ñàì³ çà öå é ïëàòÿòü

Під от вав В’ячеслав ЧЕЧИЛО,
"Хрещати "

Ô³ë³ïï Ê³ðêîðîâ ñòàâ câÿòèì
Ðîñ³éñüêà ïîï-ç³ðêà ç³ãðàº ðîëü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà 
ó ô³ëüì³ “Êîõàííÿ ó âåëèêîìó ì³ñò³”

Ç ïîïóëÿðíèì àìåðèêàíñüêèì
ô³ëüìîì "Ñåêñ ó âåëèêîìó ì³ñò³"
ñòð³÷êó ïîâ’ÿçóº íå ëèøå íàçâà,
à é ì³ñöå ä³¿ — çéîìêè â³äáóâà-
ëèñÿ ó Íüþ-Éîðêó. Òà é ñöåíà-
ð³é ñòâîðåíî ó äóñ³ àìåðèêàí-
ñüêèõ êîìåä³é. Ñþæåò íå õèòðèé:
òðîº õëîïö³â, ùî ïîëþáëÿþòü
ðîçâàæàòèñÿ ç ä³â÷àòàìè, âèïàä-
êîâî ïîòðàïëÿþòü ï³ä çàêëÿòòÿ:
÷îëîâ³÷à ñèëà ïîâåðíåòüñÿ äî íèõ
ëèøå ó ñïðàâæíüîìó êîõàíí³. Âè-
íóâàòåöü õàëåïè — ñâÿòèé Âàëåí-
òèí (Ô³ë³ïï Ê³ðêîðîâ).

Îáðàç ñâÿòîãî ó ñòð³÷ö³ äàëå-
êèé â³ä çâè÷íîãî óÿâëåííÿ: ïî-
øàðïàíà êóðòêà, ïëåòåíà øàïêà,
ìàòðîñêà ³ çàëèøêè êðèë. Äî ñëî-
âà, ñï³âàê ïîòðàïèâ äî ô³ëüìó ö³-
ëåñïðÿìîâàíî. Éîãî âðàçèëà ðå-

æèñåðñüêà ðîáîòà Ìàðþñà Âàéñ-
áåðãà ó ñòð³÷ö³ "Ã³òëåð êàïóò!", ÿêó
Ê³ðêîðîâ ïåðåãëÿíóâ ³ç Ìèêîëîþ
Áàñêîâèì òà Àí³ Ëîðàê. Ìàþ÷è
äîñâ³ä çéîìîê ó ìþçèêëàõ, â³í
ïðîáèâñÿ íà ïðîáè ó íîâ³é ðîáî-
ò³ Âàéñáåðãà. Ñïî÷àòêó, ùîïðàâ-
äà, ïðîâàëèâ ¿õ, îñê³ëüêè éîãî áà-
÷åííÿ ðîë³ ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ³
ðåæèñåðà òðîõè íå çá³ãàëèñÿ. Àëå
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ïåðåêî-
íàâ Ìàðþñà, ùî Ô³ë³ïï — íàé-
êðàùèé Âàëåíòèí.

Åêñ-â³àãðà Â³ðà Áðåæíºâà ç³ãðà-
ëà çðàäæåíó òà ìóäðó æ³íêó, äî
ÿêî¿ âðåøò³-ðåøò ïîâåðíóâñÿ ÷î-
ëîâ³ê-ãóëüâ³ñà. "Ðîëü, íà÷åáòî,
ñïèñàíà ç ìåíå, — ç³çíàëàñÿ Áðåæ-
íºâà. — Òîæ íà çí³ìàëüíîìó ìàé-
äàí÷èêó ÿ ïî÷óâàëà ñåáå ïðèðîä-

íî, áóëà ñîáîþ". Âîëîäèìèð Çå-
ëåíñüêèé â³äòâîðèâ îáðàç 25-ð³÷-
íîãî ñòîìàòîëîãà ²ãîðÿ, ùî äîäà-
âàâ ô³ëüìó êîì³÷íèõ ìîìåíò³â.

Íîâîñïå÷åíèì àêòîðàì äîâå-
ëîñÿ çàðàäè ñòð³÷êè ï³òè íà æåðò-
âè: Ô³ë³ïï Ê³ðêîðîâ íà öåé ÷àñ
â³äìîâèâñÿ â³ä êîíöåðò³â, à Â³ðà
Áðåæíºâà ïîºäíóâàëà çéîìêè ç
ó÷àñòþ ó òåëåïðîåêò³ "Ëüîäîâè-
êîâèé ïåð³îä".

Ó "Êîõàíí³ ó âåëèêîìó ì³ñò³"
çàä³ÿí³ é ïðîôåñ³éí³ àêòîðè:
Îëåêñ³é ×àäîâ ("9 ðîòà", "Ñïåêà",
"Í³÷íèé äîçîð"), Ñâ³òëàíà Õîä-
÷åíêîâà ("Ðåàëüíèé òàòî") òà Â³ë-
ëå Õààïàñàëî ("Îñîáëèâîñò³ íà-
ö³îíàëüíîãî ïîëþâàííÿ", "Òðè
ìóøêåòåðè").

Áþäæåò ô³ëüìó âèéøîâ íåâå-
ëèêèì — ÷îòèðè ì³ëüéîíè äîëà-
ð³â, òîáòî âäâ³÷³ ìåíøå, í³æ, íà-
ïðèêëàä, "Íàéêðàùèé ô³ëüì". Òà
ïðîäþñåð Ãåîðã³é Ìàëêîâ ñïîä³-
âàºòüñÿ, ùî íàñè÷åííÿ êîõàííÿì
³ æàðòàìè ïðèíåñå ñòð³÷ö³ õîðî-
ø³ êàñîâ³ çáîðè. Ïðåì’ºðó ðîìàí-
òè÷íî¿ êîìåä³¿ çàïëàíîâàíî íà 5
áåðåçíÿ — ÿêðàç íàïåðåäîäí³ æ³-
íî÷îãî ñâÿòà. À äî äíÿ ñâÿòîãî
Âàëåíòèíà âèéäå äâà êë³ïè-ñà-

óíäòðåêè äî ô³ëüìó: îäíîéìåí-
íèé "Êîõàííÿ ó âåëèêîìó ì³ñò³"
Â³ðè Áðåæíºâî¿ òà "Ïðîñòî ïîäà-

ðóé" Ô³ë³ïïà Ê³ðêîðîâà, äå çí³-
ìóòüñÿ Àí³ Ëîðàê, Àíàñòàñ³ÿ
Ñòîöüêà ³ Æàñì³í
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У реальном житті Філіпп Кір оров не д же схожий на свято о
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

У Києві репрезент вали раїнсь о-російсь стріч
"Кохання вели ом місті". Режисер омедії про по-
ш и справжніх поч ттів Марюс Вайсбер , а сценарис-
ти — "Ст дія вартал-95". У повнометражном іно де-
бют вали зір и шо -бізнес — Філіпп Кір оров, Воло-
димир Зеленсь ий та Віра Брежнєва.
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Ñòàä³îí íà äâîõ
“Àðñåíàë” òà “Äèíàìî” ìîæóòü ñï³ëüíî çáóäóâàòè
â ñòîëèö³ íîâó ôóòáîëüíó àðåíó

Ñòîëè÷íèé “Àðñåíàë” íàðåø-
ò³ äîáðàâñÿ äî ì³ñöÿ ïåðøîãî çà-
êîðäîííîãî çáîðó, à ñàìå òóðåöü-
êî¿ Àíòàë³¿. Íàãàäàºìî, ùî çà äå-
ÿêèìè îá’ºêòèâíèìè ïðè÷èíàìè
“êàíîí³ðè” áóëè âèìóøåí³ òðåíó-
âàòèñÿ ó ìàíåæ³ ôóòáîëüíî¿ áàçè
ñåëèùà Ùàñëèâå ³ äî Òóðå÷÷èíè
âèëåò³ëè ëèøå 24 ñ³÷íÿ, ïðè÷îìó
íà áîðòó îäíîãî ë³òàêà ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè êðèâîð³çüêîãî
“Êðèâáàñó”. Â ïåðø³ äí³ ôóòáî-
ë³ñòè “Àðñåíàëó” çàéìàëèñÿ òðå-
íóâàííÿìè, à ïîò³ì ïðîâåëè íà
çáîðàõ äâà êîíòðîëüí³ ïîºäèíêè.
Ñïî÷àòêó ï³äîï³÷í³ Îëåêñàíäðà
Çàâàðîâà ïîñòóïèëèñÿ, âæå â
êîìïåíñîâàíèé àðá³òðîì ÷àñ,
ïîëüñüê³é “Àðö³” ç ðàõóíêîì 2:3
(ó ñêëàä³ êèÿí äâ³÷³ â³äçíà÷èâñÿ
Ìàç³ëó), à ïîò³ì ðîç³éøëèñÿ ìè-
ðîì ç ïîëòàâñüêîþ “Âîðñêëîþ”,
ÿêà íàðàç³ â íîâîñòâîðåí³é
Ïðåì’ºð-ë³ç³ çàéìàº ÷åòâåðòå ì³ñ-
öå — 0:0.

Ñòàðòîâèé ñêëàä “Àðñåíàëó” ó
öèõ çóñòð³÷àõ áóâ îäíàêîâèì: Äå-
îíàñ, Êóçíºöîâ, Ìàòþõ³í, Øåð-
øóí, Õîìèí, Ðàñïîïîâ, Á³äíåí-
êî, Çàêàðëþêà, Ëèñåíêî, Æîçå-
ìàð, Ìàç³ëó. Íà çàì³íó âèõîäèëè
Ï³âíåíêî, Áîãäàíîâ ³ Ìåïîð³ÿ.

Òèì ÷àñîì ïðåçèäåíò êè¿âñüêî-
ãî “Äèíàìî” ²ãîð Ñóðê³ñ çðîáèâ
ö³êàâó çàÿâó. Â³í ñêàçàâ, ùî ñâî-
ãî ÷àñó ðàçîì ³ç ïîïåðåäí³ì âëàñ-
íèêîì “Àðñåíàëó” Âàäèìîì Ðà-
á³íîâè÷åì çáèðàâñÿ çáóäóâàòè
ñòàä³îí ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè, àëå é
íèí³ ïðèïóñêàº, ùî çðîáèòü öå ç
íèí³øí³ì ïðåçèäåíòîì “êàíîí³-
ð³â” Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì.

— ßêùî “Àðñåíàë” çàõî÷å ñïî-
ðóäæóâàòè ç íàìè ñòàä³îí, ÿ íå áó-
äó ïðîòè. Áóäå òàêîæ íåïîãàíî äëÿ
ì³ñòà, êîëè çâåäóòü íîâó àðåíó âè-
íÿòêîâî êîøòîì Ëåîí³äà Ìèõàé-
ëîâè÷à ×åðíîâåöüêîãî. Ñïîä³âà-
þñÿ, ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé” ÷åðåç
ïåâíèé áóäå ãîòîâèé, ³ ìè çìîæå-

ìî îðåíäóâàòè éîãî äëÿ ìàò÷³â Ë³-
ãè ÷åìï³îí³â. À äàë³ ïîäèâèìîñÿ,
ìîæëèâî, â³çüìåìîñÿ çà áóä³âíèö-
òâî âëàñíîãî ñòàä³îíó”,— ïîä³ëèâ-
ñÿ ïëàíàìè ²ãîð Ñóðê³ñ.

Êîíòðîëüí³ ïîºäèíêè íà òðå-
íóâàëüíèõ çáîðàõ íå çð³âíÿòè ç
îô³ö³éíèìè çóñòð³÷àìè, àëå, ïî-
ãîäüòåñÿ, ³ â íèõ í³õòî íå õî÷å
ïîñòóïàòèñÿ, òèì ïà÷å, ç ðîç-
ãðîìíèì ðàõóíêîì. Ñàìå òàêå
ëèõî ñòàëîñÿ ç êè¿âñüêèì “Äèíà-
ìî” ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ïîëüñüêîþ
“Ëåã³ºþ”, ÿêà ïåðåìîãëà êîìàí-
äó Þð³ÿ Ñüîì³íà ç ðàõóíêîì 4:0.

Çàãàëîì, ÿêùî ïðîàíàë³çóâàòè
ä³¿ äèíàì³âö³â ó ïåðøîìó òàéì³ é
íà ïî÷àòêó äðóãîãî, ìàëî ùî ãî-
âîðèëî ïðî òàêèé îñòàòî÷íèé ðà-
õóíîê äâîáîþ ç “Ëåã³ºþ”. Ó êîæ-
í³é ç äâîõ 45-õâèëèíîê íà ïîëå
âèõîäèëè äâà çîâñ³ì ð³çíèõ ñêëà-
äè. Ïåðøèé ³ç íèõ ìàéæå ïîâí³-
ñòþ ïåðåãðàâ ñóïåðíèêà, àëå íå
âèêîðèñòàâ íèçêó íàãîä â³äçíà-
÷èòèñÿ. Íàòîì³ñòü ïîëÿêè ñâî¿ì,
ëåäü ÷è íå ºäèíèì, øàíñîì ñêî-
ðèñòàëèñÿ íà ñòî â³äñîòê³â — ×è-
íèÿêà ç êàðíîãî ìàéäàí÷èêà â³ä-
ïðàâèâ ì’ÿ÷ ïîâç Øîâêîâñüêîãî.

Äðóãó ïîëîâèíó çóñòð³÷³ êèÿíè
ðîçïî÷àëè àêòèâí³øå, àëå äîñèòü
øâèäêî ïðîïóñòèëè äðóãèé ãîë —
Âåíòóðà òî÷íî ïðîáèâ ãîëîâîþ
ï³ñëÿ ïîäà÷³ êóòîâîãî. Îñòàòî÷íî
“äîáèâ” “Äèíàìî” òîé æå ×èíè-
ÿêà, ïîñëàâøè ìåòð³â ³ç ñ³ìíàä-
öÿòè ì’ÿ÷ ó äàëüí³é êóò. Ó êèÿí
áóëî ùå ï³âãîäèíè, ùîá âèïðà-
âèòè ñèòóàö³þ, àëå ñòàëîñÿ íàâ-
ïàêè — Ðÿäîâè÷ ñêîðèñòàâñÿ
øâèäêîþ êîíòðàòàêîþ ³ çàñìó-
òèâ Áîãóøà.

Ñêëàä “Äèíàìî” ó çóñòð³÷³ ç
“Ëåã³ºþ”: 1-é òàéì — Øîâêîâ-
ñüêèé, Åëü-Êàääóð³, Ìèõàëèê,
Ä³àêàòå, Áåòàî, Âóêîºâè÷, Ã³îàíå,
Êðàâ÷åíêî, ªðåìåíêî, Ì³ëåâ-
ñüêèé, Áàíãóðà; 2-é òàéì: Áîãóø,
Íåñìà÷íèé, Ñàáë³÷, Þññóô, Äî-
ï³ëêà, Êîððåà, Øàöüêèõ, ×åðíàò,
Ãóñºâ, Êðàâåöü, ßðìîëåíêî.

Íàãàäàºìî, ùî íà òðåíóâàëü-
íîìó çáîð³ â Ìàðáåëü¿ “Äèíàìî”
ïðîâåëî òðè êîíòðîëüíèõ ïî-
ºäèíêè. Îêð³ì ïîðàçêè â³ä “Ëå-
ã³¿” — 0:4, ÿêà ñòàëà íàéá³ëüøîþ
çà ÷àñ ðîáîòè ó êîìàíä³ Þð³ÿ
Ñüîì³íà, ë³äåð ÷åìï³îíàòó Óêðà-
¿íè ³ ó÷àñíèê ìàéáóòí³õ áàòàë³é

ç ³ñïàíñüêîþ “Âàëåíñ³ºþ” ó ðàì-
êàõ 1/16 ô³íàëó Êóáêà ÓªÔÀ ç³-
ãðàâ óí³÷èþ ç êëóáîì íèæ÷î¿ í³-
ìåöüêî¿ ë³ãè “Óíòåðõàõ³íã” — 3:3
(Áàíãóðà — 2, Ì³ëåâñüêèé) ³ ïå-
ðåìîãëè íîðâåçüêèé “Â³ê³íã” —
2:0 (Ì³ëåâñüêèé, Øàöüêèõ).

Ï³ñëÿ ïåðøîãî çáîðó “Äèíàìî”
ïîâåðíóëîñÿ äîäîìó áåç ê³ëüêîõ
ëåã³îíåð³â, ÿêèì Þð³é Ñüîì³í
äîçâîëèâ çë³òàòè íà Áàòüê³âùè-
íó. Âæå ç 3 ëþòîãî êîìàíäà ïî-
âåðíåòüñÿ äî Ìàðáåëü¿, äå ³ ïðî-
äîâæèòü ï³äãîòîâêó äî äðóãî¿ ïî-
ëîâèíè ñåçîíó, ÿêèé îá³öÿº áóòè
äëÿ êè¿âñüêîãî êëóáó ö³êàâèì ³
íàïðóæåíèì

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий л б "Арсенал", я ий нині трен ється т -
рець ій Анталії, першом онтрольном поєдин по-
ст пився польсь ом л б "Ар а" — 2:3, а потім ро-
зійшовся н льовою нічиєю з полтавсь ою "Ворс лою".
Інший столичний л б, "Динамо", провів останній он-
трольний поєдино на першом трен вальном зборі в
іспансь ій Марбельї, в я ом підопічні Юрія Сьоміна
досить несподівано пост пилися польсь ій "Ле ії" з ра-
х н ом 0:4. Тим часом стало відомо про можливий
альянс між осподарями "Динамо" і "Арсенал " Гри о-
рієм С р ісом і Леонідом Черновець им стосовно б -
дівництва в столиці нової арени.
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Форвард "Динамо" Артем Мілевсь ий Марбельї відзначився забитими
м’ячами, а ось засм тити "Ле ію" та і не змі

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ДВП “ Б дремсервіс” HAH У раїни
здає в оренд на он рсних засадах офісні приміщення по в л. Ломоносова, 8-б,

площею 50,2 м2; 57,8 м2; 71,0 м2; 76,0 м2 (3 ім.); 124,0 м2 (5 ім.)
та с ладсь і приміщення по в л. Заболотно о, 150, пл. 57,5 м2.

Дата та час проведення он рс 15.02.2009 р. в 14.00 за адресою: в л. Ломоносова, 8-б.
Інформація за тел. 258-10-29.

Заява про е оло ічні наслід и б дівництва
житлових б дин ів з об’є тами соціальної сфери
та підземним пар ін ом між ПТУ № 28, дитячим

б дин ом “Малят о” та пров. Рожевим
Подільсь ом р-ні.

Прое т б дівництва двох двосе ційних 19—20 поверхових житлових
б дин ів з об’є тами соціальної сфери та підземним пар ін ом між
ПТУ № 28, дитячим б дин ом “Малят о” та пров. Рожевим
Подільсь ом р-ні м. Києва розроблений та по оджений повній
відповідності з рішенням Містоб дівної ради Головно о правління
містоб д вання, архіте т ри та дизайн місь о о середовища. При
прое т ванні заб дови дотрим вались всі вимо и чинних б дівельних
норм і правил прое т вання, я і відносяться до омпетенції ор анів
державно о онтролю.
За альна площа ділян и с ладає 1,78 а.
Забр днення атмосфери ви идами при е спл атації отелень,

дворівнево о підземно о пар ін та остьових автостояно в зоні
вплив прое товано о об’є та не перевищ ватим ть по азни ів
ранично доп стимих онцентрацій 0,1 ГДК для населених місць.
Витрати води та с иди аналізацію від осподарсь о-поб тових

потреб прийняті за нормами з ідно технічних мов.
Вплив на еоло ічне середовище та р нти — в межах діючих

нормативів.
Безпе а для життєдіяльності населення за рівнями хімічних та

ш мово о впливів арант ється.
В процесі реалізації прое т б дівництва і подальшої е спл атації

об’є т повинні здійснюватись та про ноз ватись стан оточ ючо о
середовища:
- під час б дівництва — сл жбою або ор анізацією, я а здійснює
технічний на ляд за я істю робіт;

- при е спл атації — сл жбою, я а здійснює обсл ов вання об’є т ,
на ляд за роботою обладнання.

Зазначений об’є т не належить до “Перелі видів діяльності
об’є тів, що становить підвищен е оло ічн небезпе ” Постанова
Кабінет Міністрів У раїни № 554 від 27.07.95р.
Прое том передбачається озеленення та бла о стрій території:

обладнання двор малими архіте т рними формами; облашт вання
дитячо о, спортивно о, осподарсь о о та інших майданчи ів.
При проведенні осподарсь ої діяльності замовни зобов’яз ється

здійснювати е спл атацію об’є т відповідності з діючими
стандартами, нормами та правилами в ал зі охорони нав олишньо о
середовища і техні и безпе и.
Замовни , енпідрядни та інвестор:
Холдин ова омпанія “Київмісь б д” (тел. 228-54-22)
Генпрое т вальни :
AT “Київпрое т” ДП “Інстит т “Київжитлопрое т” (тел. 234-42-48).

Втрачений диплом Полтавсь о о державно о педа о ічно о інстит т імені В.Г. Королен а за спеціаль-

ністю ви ладач російсь ої мови та літерат ри на ім’я Вятчаніної Тетяни Ми олаївни вважати недійсним.
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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:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
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
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Василіса ФРОЛОВА, телеве-
д ча:
— Я б ла в Норве ії. Поїхала т -

ди просто відпочивати, а з най-
більших вражень — атання на па-
ромі на фйордах!

Ірина ШИНКАРУК, засл жена
артист а У раїни:
— Я поверн лася з Кременця,

їздила Почаїв. Мала вист п Рів-
ном і вирішила, до и спо ійніше,
зробити ачо і заїхати до Почає-
ва. На Різдво їздила до дід ся й
баб сі, слава Бо , вони ще живі,
бать ів провід вала. Я правило,
на Новий рі артисти працюють, а
після Ново о ро вільніші. Цьо о-

річ перед новорічними святами я
поб вала в США, Лос-Анджелесі,
навіть всти ла по патися в о е-
ані. А наст пної зими хотілося б
поб вати в Сан-Діє о.

Сер ій ФОМЕНКО (ФОМА), лі-
дер рт “Мандри”:
— Я їждж досить різноманітни-

ми маршр тами і нама аюся їх не
повторювати. Я не фанат різних
зимових видів спорт , не прихиль-
ни мейнстрім : атання на лижах.
Катаюся переважно на сан ах. А
цієї зими б в Канаді і щойно по-
верн вся з Берліна, том майже мі-
сяць не б в в У раїні. До родичів
не їздив — їх мене д же мало.

Ö³º¿ çèìè âäàëîñÿ
â³äïî÷èòè:

Бо дан ЖОЛДАК, письменни :
—Останнім часом я рід о б ваю в цир , вже виріс.

Але ви б дете здивовані, що слова “цир ” і “цер ва” —
одно ореневі. Святилище олись б ло зроблене олом,
цер ва наслід вала архіте т р цих місць, в я их волхви
по аз вали ч деса, дресированих звірів, фо си, ма ію.
У дитинстві я ходив цир , я ий знаходився на перети-
ні Са са ансь ої та Червоноармійсь ої. Це особливе міс-
це, том що оли цир за рили, там стали р тити іно,
а потім знайшов прихисто “У рдіафільм”, де працюва-
ла моя мама. І я приходив, обожнюючи бродити по и-
н том цир . А люблені номери — фо си! У мене б -
ло дві ниж и, здається. “Фо си на цир овій сцені” і “Та-
ємниця фо сів”, і хоча ба ато з фо сів я знав я роб-
лять, але мені подобалася майстерність, з я ою фахівці
їх ви он ють. Мені хотілося стати ма ом — і цир б в
можливістю для здійснення цієї мрії.

Єв ен ФІЛІНДАШ, дире тор Центр соціальної
аналіти и “Лівий по ляд”:
—Мені цир за алом подобається, але востаннє я б в

ньом досить давно. Нині підростає син, і оли він до-
ся не ві , в я ом почне свідомлювати с ть вистав, схо-
димо подивитися. Мені подобається більшість цир ових
номерів, я і професійно зроблені: вони різноманітні, важ-
о виділити я ийсь один. У дитинстві хіба що більше по-
добалися номери з тваринами, а тепер повітряні а ро-
бати — захоплююче видовище. А професійно зроблені
номери всі приваблюють.

Сер ій ЄРМАКОВ, дизайнер:
—Я вчора б в цир ! Наші артисти цир “Кобзов”

Дмитро і Олеся ви рали “Золото о ло на” в Монте-Кар-
ло на одном з найпрестижніших цир ових фестивалів!
Я вже давно др ж з цим цир ом, приїжджаю на їхні ви-
ст пи. Люблю номери імнастів, ло нів, звірят. І навіть
збирався робити своє шо , присвячене Арле іно, навіть
остюми б ли отові, оли довідався, що Гальяно провів
“від тюр” в цир . І після то о свою ідею довелося від-
ласти, а то б назвали пла іатом. Гадаю, на наст пний
фестиваль Монте-Карло вМона ошитим остюми для
наших часни ів.

Ùî âàì ïîäîáàºòüñÿ â öèðêó?

Êèÿíè çèìîþ 
í³êóäè íå ¿äóòü
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Í³êóäè íå ïî¿äó — 46 %
2. Äî ðîäè÷³â ó ñåëî — 22 %
3. Ó Êàðïàòè — 20 %
4. Äî Òóðå÷÷èíè — 7 %
5. Äî Ñëîâà÷÷èíè — 4 %
6. Äî ªãèïòó — 2 %

Íàø³ ëþäè â Ìîíòå-Êàðëî
Óêðà¿íñüê³ ìàéñòðè öèðêó îòðèìàëè ïðåñòèæíó 
ì³æíàðîäíó íàãîðîäó ç ðóê ïðèíöåñè Ìîíàêî
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Уперше в цьом тисячо-
літті та вдр е за всю іс-
торію У раїна отримала
золот на ород найпрес-
тижнішо о в світі фести-
валю цир ово о мистец-
тва в Монте-Карло "Золо-
тий ло н". Її прис дили
артистам цир "Кобзов",
повітряним імнастам
Дмитр Гри оров і Олесі
Ш льзі за номер "Flight of
passion" ("Політ пристрас-
ті"). Востаннє цю на оро-
д для нашої держави за-
войов вав 1999 році е -
вілібрист Анатолій Залев-
сь ий.

Íîìåð Äìèòðà Ãðèãîðîâà òà
Îëåñ³ Øóëüãè âäàëîñÿ ïîáà÷èòè ó
â³äåîçàïèñ³ íà íàñòóïíèé äåíü ï³ñ-
ëÿ ¿¿ ïðèëüîòó äî Êèºâà. Öå áóëî
çàõîïëþþ÷å âèäîâèùå, ÷àñîì çà
íàøèõ ïîâ³òðÿíèõ ã³ìíàñò³â áóëî
ïðîñòî ñòðàøíî, àëå âîíè äîâåëè,
ùî º ìàéñòðàìè íàéâèùîãî ́ àòóí-
êó. Ò³ æ, õòî áóâ ïðèñóòí³é ó òîé
âå÷³ð ó öèðêó-øàï³òî Ìîíòå-Êàð-
ëî, à öå ñâ³òîâà åë³òà, ãîëë³âóäñüê³
ç³ðêè, ïðåäñòàâíèêè êîðîë³âñüêèõ
áóäèíê³â, ÿê³ ç’¿æäæàþòüñÿ íà òèæ-
äåíü äî Ìîíàêî, ùîá íàñîëîäèòè-
ñÿ áåçäîãàííèì âèêîíàííÿì íîìå-
ð³â, àïëîäóâàëè Äìèòðó ³ Îëåñ³
ñòîÿ÷è!

Óí³êàëüí³ñòü öèðêîâîãî øîó
“Ïîë³ò ïðèñòðàñò³” óêðà¿íñüêèõ
ïðåäñòàâíèê³â öèðêîâîãî ìèñòåö-
òâà, â ïåðøó ÷åðãó, ó éîãî òåõí³÷-
í³é îñîáëèâîñò³. Âñ³ ñâî¿ ñêëàäí³ ³
åôåêòí³ òðþêè âîíè âèêîíóþòü áåç
ñòðàõóâàëüíîãî òðîñó (ëîíæ³). Íàé-
åôåêòí³øèì ìîæíà ñì³ëèâî ââà-
æàòè “Ïîäâ³éíèé çóáíèê”, ï³ä ÷àñ
ÿêîãî Äìèòðî ï³äí³ìàº Îëåñþ íà
âèñîòó 18 ìåòð³â ï³ä êóïîë öèðêó...
çóáàìè. Öåé òðþê º àâòîðñüêèì ³
ïîâòîðèòè éîãî íàâðÿä ÷è çìîæå
õòîñü ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ. Íå ìåíø

óí³êàëüíèìè º é ³íø³ ñêëàäîâ³ íî-
ìåðó, õîðåîãðàôîì ÿêîãî º âîëîäàð
ïðåì³¿ “Emmy Awords-2002” Äåðá³
Áðàóí, à àâòîðîì ìóçèêè çíàìåíè-
òèé Ïîëü Áåññîí.

Ïðàöþâàòè íàä ñâî¿ì íîìåðîì
Ãðèãîðîâ òà Øóëüãà ïî÷àëè ùå â
2003 ðîö³ ³ îñü íàðåøò³ äî íèõ
ïðèéøîâ øàëåíèé óñï³õ. Â³äçíà-
÷èìî, ùî öüîãî äóåòó ìîãëî á ³ íå
áóòè — ó 1996 ðîö³ Äìèòðî âïàâ ó
Êè¿âñüêîìó äåðæàâíîìó öèðêó ç
13-ìåòðîâî¿ âèñîòè, äâà ðîêè ë³êó-
âàâñÿ, àëå çíàéøîâ ó ñîá³ ñèëè ³
ìóæí³ñòü ïîâåðíóòèñÿ íà àðåíó
öèðêó.

Âåëèêó äîïîìîãó â çàâîþâàíí³
“Çîëîòîãî êëîóíà”, ÿêèé â³ä Óêðà-
¿íè â 1999-ìó îòðèìàâ ò³ëüêè åêâ³-
ë³áðèñò Àíàòîë³é Çàëåâñüêèé, íà-
øîìó äóåòó íàäàëà äðóæèíà Äìèò-

ðà — Àëëà, ÿêà äîâîäèòüñÿ ð³äíîþ
ñåñòðîþ Îëåñ³. Âîíà, ÿê ñêàçàâ Ãðè-
ãîðîâ, º “íàøèìè åëåêòðè÷íèìè
êðèëàìè”, òîáòî êåðóº çà ïóëüòîì
ï³äéîìîì ³ îïóñêàííÿì ã³ìíàñò³â.

“Íàðàç³ ìîÿ ìð³ÿ ïî¿õàòè ÿêíàé-
øâèäøå äî ð³äíîãî Ëóãàíñüêà ³ ïî-
áà÷èòè ìàò³ð òà ð³äíîãî 4-ð³÷íîãî
ñèíà Ìèêèòó”,— êàæå Äìèòðî. “À
ÿ çáèðàþñÿ íà ÷àñ çàëèøèòè íàø
äóåò, â³ääàâøè ïðàâî ó÷àñò³ ó íî-
ìåð³ Àëë³, ÿêà âèñòóïàëà òàêîæ ó
ã³ìíàñòèö³, ³ íàðîäèòè ìàëþêà”,—
âñì³õàºòüñÿ ïîêè ùî íåçàì³æíÿ
Îëåñÿ, ÿêó, äî ñëîâà, çà ¿¿ âðîäó
ïîñò³éíî íàçèâàëè ó Ìîíòå-Êàðëî
ïðèíöåñîþ. Ö³êàâî, ÿê íà öå ðå-
àãóâàëà ñïðàâæíÿ ïðèíöåñà Ìîíà-
êî Ñòåôàí³ÿ, ç ðóê ÿêî¿ íàø³ öèð-
êîâ³ ã³ìíàñòè ³ îòðèìàëè “Çîëîòî-
ãî êëîóíà”...
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Цієї зими 
я їду відпочивати:

6

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù. Â³òåð ï³âäåííî-

ñõ³äíèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+4°Ñ,
âíî÷³ 0...+3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +11°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +2...+4°Ñ, âíî÷³
0...+2°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +1...+3°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+3°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Щасливі Дмитро Гри оров та Олеся Ш ль а з оловним призом фестивалю
цир ово о мистецтва Монте-Карло «Золотий ло н»
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