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Ó Â³êòîðà Ïèëèïèøèíà äîáðå 
ç êîðóïö³ºþ
Ó÷îðà öå ñòàëî ïðè÷èíîþ òîãî, ùî ìåøêàíö³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
âèìàãàëè â³äñòàâêè êåð³âíèêà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора до тисячі иян на в лиці Бо дана
Хмельниць о о пі ет вали Шевчен івсь
районн державн адміністрацію під аслами
"Геть ор пцію!" і "Геть Ві тора Пилипиши-
на!". Переважно це меш анці район та
представни и мало о бізнес , об рені діями
місцевої влади. Серед них і ба ато прибічни-
ів Бло Леоніда Черновець о о. Протест -
вальни и об рені бездіяльністю чиновни ів і
вима ають відправити відстав ерівни а
район , я ий не справляється зі своїми обо-
в’яз ами.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí ÷èìàëèé çà ïëîùåþ — çàéìàº
2,7 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â çåìë³ ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ñòîëèö³.
Òóò íàéâèù³ ö³íè íà êâàðòèðè, íà ïàðêóâàííÿ ³ íàâ³òü íà
çâè÷àéí³ òîâàðè ó êðàìíèöÿõ. Êåðóº ðàéîíîì óñï³øíèé

á³çíåñìåí Â³êòîð Ïèëèïèøèí, ÿêîãî çë³ ÿçèêè íàçèâà-
þòü ëàòèôóíäèñòîì, ùî ïðèáðàâ äî ðóê ïðàêòè÷íî âñ³
Íèâêè — îäèí ç íàéá³ëüøèõ ³ íàéäîðîæ÷èõ ì³êðîðàéî-
í³â. Íàòîì³ñòü íà ð³âí³ æèòòÿ ìåøêàíö³â ðàéîíó åë³òíèé
ñòàòóñ ¿õíüîãî êåð³âíèêà íå ïîçíà÷àºòüñÿ. Êîëè “Õðåùà-
òèê” ïî÷àâ ç’ÿñîâóâàòè, ÷îìó ï³êåòóþòü ñàìå Øåâ÷åíê³â-
ñüêó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³þ, ìè ïî÷óëè ö³êàâó ³íôîðìà-
ö³þ â Ñall-öåíòð³. Çà éîãî äàíèìè, ñàìå öåé ðàéîí ë³äè-
ðóº çà ê³ëüê³ñòþ ñêàðã íà ðîáîòó ðàéîííî¿ âëàäè. Ç ïî-
÷àòêó ðîêó íà òåëåôîííèé íîìåð 1551 íàä³éøëî ìàéæå
òðèñòà ñêàðã íà ì³ñöåâèõ áþðîêðàò³â ç ïðîõàííÿìè íå-
ãàéíî âòðóòèòèñÿ ³ ïîêàðàòè âèííèõ.

Íàâ³òü òèì, õòî õî÷å ïðàöþâàòè ³ íàïîâíþâàòè ñòîëè÷-
íèé áþäæåò, ó ðàéîí³ íå ðàä³. Ì³ñöåâèé ï³äïðèºìåöü
Àíàòîë³é Êîðçóí, ÿêèé âçÿâ ó÷àñòü ó ï³êåò³, ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó”, ùî âæå äàâíî íå ÷åêàº äîïîìîãè â³ä ðàéîí-
íî¿ âëàäè. “Òàêå âðàæåííÿ, ùî ñêîðî äî ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ âõ³ä áóäå ëèøå çà ïàðòêâèòêàìè. Í³ÿêî¿ äîïîìîãè,
ïîñò³éíå ãàëüìóâàííÿ ç áóäü-ÿêîãî ïðèâîäó, íàâ³òü ÿêùî
éäåòüñÿ ïðî äîâ³äêó. ² öå òîä³, êîëè â Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ò³ëüêè ïðèáóòêîâèõ ïîäàòê³â çáèðàþòü ïîíàä òðè
ì³ëüÿðäè ãðèâåíü íà ð³ê, à âñ³õ — äî 10 ì³ëüÿðä³â!” — íà-

ð³êàº ï³äïðèºìåöü. Òîð³ê ó íüîãî áóëî ê³ëüêà ïðèâàòíèõ
íåâåëè÷êèõ ï³äïðèºìñòâ íà Òàòàðö³ òà Íèâêàõ, àëå â ëèñ-
òîïàä³ â³í âèð³øèâ ¿õ ïîçàêðèâàòè, áî ñï³âïðàöþâàòè ç
ì³ñöåâîþ âëàäîþ íåìîæëèâî. 

Âîäíî÷àñ á³çíåñ ñàìîãî ïàíà Ïèëèïèøèíà òà éîãî ëþ-
äåé íà òèõ ñàìèõ Íèâêàõ ïðîöâ³òàº. Çà äàíèìè ïðåñè, ÷è-
íîâíèê º âëàñíèêîì êîìïëåêñó “Åêñïîïëàçà”, ï³äïðèºì-
ñòâà “Óêðôëîðà”, òîðãîâèõ ìàðîê “Äîáðà êàâà” òà “×àé
“Àñêîëüä”. Îêð³ì òîãî, éîìó íàëåæèòü ÷èìàëî ³íøèõ îá-
’ºêò³â òà ï³äïðèºìñòâ íà òåðèòîð³¿ Êèºâà. Ïàí Ïèëèïè-
øèí òîð³ê çàðàäè ñâîº¿ ïîñàäè íàâ³òü â³äìîâèâñÿ â³ä äå-
ïóòàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³. Íåùîäàâíî íà
àóêö³îí³, ÿêèé îðãàí³çóâàëà ìåð³ÿ, éîãî îäíîïàðò³éö³ ïðè-
äáàëè äëÿ ñâîãî “ë³äåðà” ïðåäñòàâíèöüêó “×àéêó”. À âò³ì,
ïîêè Â³êòîð Ïèëèïèøèí òà éîãî êîìàíäà ëàäíàþòü âëàñ-
í³ ñïðàâè, ó ìåøêàíö³â ðàéîíó òåðïåöü ïî÷èíàº óðèâà-
òèñÿ. ßê ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòèêó” ìàí³ôåñòàíòè, âîíè ñïî-
ä³âàþòüñÿ, ùî àêö³ÿ ïðîòåñòó äàñòü ñâî¿ ïëîäè, òîæ ïàí
Ïèëèïèøèí á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿòèìå ðàéîíó. Òà ÿêùî
ñèòóàö³ÿ íå ïîë³ïøèòüñÿ, ï³êåòè ï³ä áóä³âëåþ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ç âèìîãàìè â³äñòàâêè ãîðå-êåð³âíèêà îá³öÿþòü ïîâòî-
ðèòè
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Ó ÷åòâåð, 19 ëþòîãî, äåïóòàòè Êè¿âðàäè
ïëàíóþòü ïðîâåñòè ïîçà÷åðãîâå çàñ³äàííÿ.
²íôîðìàö³þ ïðî ïëàíè êîìàíäè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ç³áðàòè ñåñ³þ ï³äòâåðäèâ
äåïóòàò ôðàêö³¿ Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà Âà-
ëåð³é Êàðïóíöîâ, çàçíà÷èâøè, ùî ïîðÿ-
äîê äåííèé íàðàç³ ùå íåâ³äîìèé. Â³í ïðè-
ïóñòèâ ó÷àñòü Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà â ñå-
ñ³¿ ó ðàç³ äîòðèìàííÿ ðåãëàìåíòó ñåêðåòà-
ðåì Êè¿âðàäè Îëåñåì Äîâãèì. Ïðè öüîìó
äåïóòàò ââàæàº, ùî ôîðñóâàòè ïîä³¿ é ðîç-
ãëÿäàòè ïðîåêò ì³ñüêîãî áþäæåòó íà 2009
ð³ê íà ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ íåìàº ïîòðåáè.
Çàñòóïíèê ãîëîâè ôðàêö³¿ Áëîêó Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî â Êè¿âðàä³ Þð³é Äìèòðóê ââà-
æàº, ùî ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâî¿
ñåñ³¿ º ðîçãëÿä ïèòàíü, ÿê³ íå ðîçãëÿíóëè
íà çàñ³äàíí³ 12 ëþòîãî. Âîäíî÷àñ, çà ñëî-
âàìè êåð³âíèêà ïðåñ-ñëóæáè ôðàêö³¿ Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â ó Êè¿âðàä³ Êîñòÿíòèíà Òðèôî-
íåíêà, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â âèñòóïàº ïðîòè ïðî-
âåäåííÿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿, ÷åðãîâó æ çà-
ïëàíîâàíî íà 26 ëþòîãî

Îñâ³òí³ì çàêëàäàì 
çàãðîæóº â³äêëþ÷åííÿ 
âîäè òà åíåðã³¿

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè ³ íàóêè, ïîïåðåäæåííÿ ïðî ïðèïè-
íåííÿ âîäîïîñòà÷àííÿ îòðèìàâ Ì³æíàðîä-
íèé öåíòð äèòÿ÷î-þíàöüêîãî òóðèçìó, à
â³äêëþ÷åííÿì åíåðã³¿ ïîãðîæóþòü Ïàëàöó
ä³òåé òà þíàöòâà òà Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Áîðèñà
Ãð³í÷åíêà. Íà÷àëüíèê çãàäàíîãî ñòîëè÷íî-
ãî â³äîìñòâà Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷ çàïåâíèëà, ùî
ïîñòàíîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çàáî-
ðîíÿº â³äêëþ÷àòè çàêëàäè ìåäèöèíè òà îñ-
â³òè â³ä åíåðãî- òà âîäîïîñòà÷àííÿ ó çâ’ÿç-
êó ç çàáîðãîâàí³ñòþ. Êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü îñâ³òè âèð³øèëà íàä³ñëàòè ï³äïðè-
ºìñòâàì-ìîíîïîë³ñòàì ëèñòè ç ïîïåðå-
äæåííÿì. Ó ðàç³ ³ãíîðóâàííÿ äîêóìåíò³â
áóäå ïîäàíî çâåðíåííÿ äî ïðîêóðàòóðè

²íñòèòóòó íåéðîõ³ðóðã³¿ 
äîïîìîæå 
“Äîáðîáóò ³ ªäí³ñòü”

Ó ïîíåä³ëîê ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïîáóâàâ ó äè-
òÿ÷îìó â³ää³ëåíí³ ²íñòèòóòó íåéðîõ³ðóðã³¿
³ìåí³ àêàäåì³êà À. Ï. Ðîìîäàíîâà ÀÌÍ
Óêðà¿íè. Òàì â³í â³äâ³äàâ ä³â÷èíêó, ÿêó
ïðîîïåðóâàëè ôàõ³âö³ ³íñòèòóòó çà êîøòè,
ç³áðàí³ áëàãîä³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ “Ãðîìàä-
ñüêà àñîö³àö³ÿ “Äîáðîáóò ³ ªäí³ñòü”, ïî-
÷åñíèì ïðåçèäåíòîì ÿêî¿ º ïàí Ãîëóá÷åí-
êî. “Äî íàøî¿ îðãàí³çàö³¿ çâåðíóëàñÿ ìåø-
êàíêà ñåëà Íîâ³ Îïà÷è÷³ Ìàêàð³âñüêîãî
ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ç ïðîõàííÿì äî-
ïîìîãòè ç ô³íàíñóâàííÿì îïåðàö³¿ ¿¿ äîíü-
êè. Ìè îäðàçó æ ðîçïî÷àëè çá³ð êîøò³â, ³
ä³â÷èíêó îïåðàòèâíî çãîëîñèëèñÿ ïðîîïå-
ðóâàòè ôàõ³âö³ ²íñòèòóòó íåéðîõ³ðóðã³¿ ³ìå-
í³ àêàäåì³êà À. Ðîìîäàíîâà. Ñüîãîäí³ ìè
ïåðåñâ³ä÷èëèñü, ùî ìàëåíüêà ïàö³ºíòêà
ïî÷óâàºòüñÿ äîáðå ³ øâèäêî îäóæóº”, —
ñêàçàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè.
Çà éîãî ñëîâàìè, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çà-
ïëàíîâàíî ïðîâåñòè áëàãîä³éí³ àêö³¿ â óñ³õ
ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. À â áåðåçí³ áóäå âëàø-
òîâàíî âåëèêó àêö³þ íà Õðåùàòèêó çà
ó÷àñòþ ä³ÿ÷³â êóëüòóðè òà íàóêè äëÿ 
çáîðó ïîæåðòâ ä³òÿì, ùî ïîòðåáóþòü 
äîïîìîãè

Øêîëàì ïðèñâîÿòü 
³ìåíà âèäàòíèõ 
óêðà¿íñüêèõ ä³ÿ÷³â

Ïîíàä 20 ñòîëè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â íîñèòèìóòü ³ìåíà ïîåò³â, ïèñüìåííè-
ê³â, êíÿç³â, õóäîæíèê³â. Ç ìåòîþ âøàíóâàí-
íÿ âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â Óêðà¿íè êîì³ñ³ÿ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè ³ íàóêè â ïîíåä³ëîê
óõâàëèëà â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ð³øåííÿ. Çã³ä-
íî ç íèì, ó Êèºâ³ ñåðåä ³íøèõ ç’ÿâëÿòüñÿ
øêîëè ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà, ¥åîð´³ÿ ¥îí-
´àäçå, ²âàíà Ìàçåïè òà Âàñèëÿ Ñòóñà

Ñòîï êîðóïö³ÿ, 
õàáàðíèöòâî — ñòîï

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Протя ом двох останніх днів
Колонній залі КМДА відб лися
ромадсь і сл хання з представ-
ни ами різних сфер життєдіяль-
ності міста — лі арями, вчите-
лями, же івцями, фахівцями
Бюро технічної інвентаризації
(БТІ). Тем для об оворення об-
рали досить а т альн — хабар-
ництво та інші ор пційні схеми,
я і з стрічаються в повся ден-
ном житті. Завдя и інтера тив-
ном опит ванню з’яс валося,
що в становах чиновни и і
сл жбовці вима ають за надання
посл додат ові ошти, що за-
боронено за оном. Том столич-
на влада ре оменд є меш ан-
цям не платити рошей б дь-
я ом разі — прим сово
чи добровільно.

За оперативність
платитимемо
більше

Ì³ñüêå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçà-
ö³¿ ÷è íå ºäèíå ì³ñöå, êóäè õî÷ ðàç ó
æèòò³ äîâîäèëîñÿ çâåðòàòèñÿ âñ³ì êè-
ÿíàì. Çàçâè÷àé íà êë³ºíò³â î÷³êóþòü âå-
ëè÷åçí³ ÷åðãè, à â³äòàê äàðåìíî âòðà÷å-
íèé ÷àñ, çíåðâîâàí³ñòü ³ âòîìà. Òîìó
äåõòî âäàºòüñÿ äî “ïðèñêîðåíîãî” âàð³-
àíòó. Òîáòî äîìîâëÿºòüñÿ ç ÷èíîâíè-
êîì, ï³äñóíóâøè éîìó õàáàðÿ. Çà ðå-

çóëüòàòàìè ³íòåðàêòèâíîãî îïèòóâàííÿ,
ïîíàä 80 â³äñîòê³â êèÿí ³äóòü íà òàêó
ñõåìó â ñòîëè÷íîìó ÁÒ².

“Ìè çáèðàºìîñÿ çðîáèòè ìàëåíüêó
ðåâîëþö³þ ó ö³é âàæëèâ³é îðãàí³çàö³¿,—
çàÿâèâ íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.— Íà-
ïðèêëàä, îäíó é òó ñàìó äîâ³äêó ìîæ-
íà îòðèìàòè ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ õâèëèí ³
ê³ëüêîõ äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî çðîáèòè
îïëàòó çàëåæíîþ â³ä îïåðàòèâíîñò³.
Òîáòî ÷èì øâèäøå, òèì äîðîæ÷å”.

Ìåð äîäàâ, ùî ÁÒ² ñòàíå â³äêðèòîþ
îðãàí³çàö³ºþ, ³ â³ä ¿¿ ðîáîòè çàëåæàòè-
ìå íàñòð³é êèÿí. “ßêùî ïîòð³áíî, ÿ âè-
ä³ëþ äëÿ ÁÒ² íàéêðàùèé îñîáíÿê ó ì³ñ-
ò³, íàâ³òü Øîêîëàäíèé áóäèíî÷îê, íà
ÿêèé óñ³ ïðåòåíäóþòü”, — çàïåâíèâ ïàí
×åðíîâåöüêèé. Â³í äîäàâ, ùî äî îáãî-
âîðåííÿ äîäàòêîâèõ ïðîïîçèö³é ìîæóòü
ïðèºäíàòèñÿ óñ³ êèÿíè, êîðèñòóþ÷èñü
ñall-öåíòðîì.

Найбільше хабарни ів
виявили
в ЖЕКах

Ñëþñàð³, ñàíòåõí³êè, åëåêòðèêè äî-
ñèòü ÷àñò³ ãîñò³ â íàøèõ îñåëÿõ, îñîáëè-
âî ÿêùî öå ñòàðåíüêà õðóùîâêà. Çà çà-
ì³íó êðàíà ÷è â³äðåìîíòîâàíå îáëàä-
íàííÿ á³ëüø³ñòü ³ç íèõ íàòÿêîì ÷è íà-
ïðÿìó âèìàãàº “äîäàòêîâî¿” îïëàòè
ïðàö³. Öå ï³äòâåðäèëî ³íòåðàêòèâíå
îïèòóâàííÿ ñåðåä êèÿí. Ê³ëüê³ñòü ãîðî-
äÿí, ÿê³ “â³ääÿ÷óâàëè” êîìóíàëüíèêó,
ïåðåâèùèëà ïîçíà÷êó ó 85 â³äñîòê³â.

Ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ³ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè ÆÅÊ³â ìåð Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé çà÷èòàâ äåñÿòêè êîíêðåòíèõ
ñêàðã íà ðîáîòó êåð³âíèê³â, ñëþñàð³â.

Éøëîñÿ ïðî âèïàäêè, êîëè âîíè âèìà-
ãàëè ãðîøåé íå ò³ëüêè çà âèêîíàíó ðî-
áîòó, à é çà ÿêóñü äîâ³äêó. Êåð³âíèêè
çãàäàíèõ óñòàíîâ óñ³ ñêàðãè íàìàãàëè-
ñÿ ñïðîñòóâàòè.

“Õî÷ áè õòîñü ³ç âàñ îäèí ñêàçàâ ïðàâ-
äó. Çàãàëîì ÿ ðîáîòîþ ÆÅÊ³â íåçàäî-
âîëåíèé,— ðåçþìóâàâ ìåð. — Ïîïðè öå
ïðèºìíî, ùî äåÿê³ êîìóíàëüí³ ÆÅÊè
âæå ïî÷èíàþòü âèõîäèòè ç³ ñêðóòíîãî
ñòàíîâèùà ³ ïî÷èíàþòü ñàìîñò³éíî çà-
ðîáëÿòè ãðîø³”.

Бла одійні внес и
стан ть
добровільними

Çíà÷íî ë³ïøà, îïòèì³ñòè÷í³øà ñèòó-
àö³ÿ ç êîðóïö³ºþ ó ñòîëè÷íèõ îñâ³òÿí.
Ëèøå òðåòèíà êèÿí, çà ðåçóëüòàòàìè
îïèòóâàííÿ, ï³äòâåðäèëà, ùî äàâàëà
ãðîø³ â÷èòåëÿì. Òà é òî çäåá³ëüøîãî íà
ðåìîíò øê³ë, êëàñ³â, çàêóï³âëþ îáëàä-
íàííÿ. Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ç’ÿñóâàëî-
ñÿ, ùî çáèðàëè òàê çâàí³ áëàãîä³éí³
âíåñêè íå ïåäàãîãè, à áàòüê³âñüê³ êîì³-
òåòè ÷è ôîíäè. Ïðîáëåìà òóò ëèøå â òî-
ìó, ùî ³íêîëè ðîáèëè öå ïðèìóñîâî.
Á³ëüø³ñòü êåð³âíèê³â äèòÿ÷èõ ñàäê³â ³
øê³ë çàïåâíÿëè, ùî áåç öèõ âíåñê³â íå
âèæèëè á, áî ô³íàíñóâàííÿ äëÿ îñâ³òÿí
íå çàâæäè âèñòà÷àëî. “ß ðîáèòèìó âñå
ìîæëèâå, ùîá ó 2009 ðîö³ êèÿíè íå äà-
âàëè æîäíîãî õàáàðà, — çàÿâèâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. — Ùîäî îñâ³òí³õ çàêëà-
ä³â, òî áóäåìî ç’ÿñîâóâàòè òà êîíòðîëþ-
âàòè, íà ÿê³ ö³ë³ âèòðà÷àþòü ç³áðàí³
êîøòè, ÷è çà ïðèçíà÷åííÿì, ÷è éäóòü
âîíè íåâ³äîìî êóäè. À âñÿ áëàãîä³éí³ñòü
ìàº áóòè ëèøå â ìåæàõ çàêîíó ³ âèíÿò-
êîâî äîáðîâ³ëüíîþ”
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Êè¿âðàäà ïðîâåäå 
ïîçà÷åðãîâó ñåñ³þ

Столичний олова Леонід Черновець ий запевнив, що нечисті на р люди не працюватим ть важливих для иян становах

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çóïèíèòü 
“ãðîø³ â êîíâåðòàõ”
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Ó Ìîãèëÿíö³ âøàíóâàëè 
Éîâàíà Ðà¿÷à
Íà ÷åñòü âèäàòíîãî ñåðáñüêîãî íàóêîâöÿ â³äêðèëè ìåìîð³àëüíó äîøêó
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

На фасаді одно о з ор-
п сів Національно о ні-
верситет "Києво-Мо и-
лянсь а а адемія" по-
неділо рочисто від ри-
ли меморіальн дош на
честь сербсь о о на ов-
ця і бо ослова Йована
Раїча. Вшан вання йо о
пам’яті — спільний про-
е т одно о з найвідомі-
ших вітчизняних навчаль-
них за ладів та Посоль-
ства Респ блі и Сербія
за сприяння столичної
влади. З одом в нівер-
ситеті план ють реаліз -
вати прое т з вічнення
найвидатніших мо и-
лянців.

Ó ïîíåä³ëîê ñåðáñüêèé íàðîä
â³äçíà÷èâ ñâîº íàö³îíàëüíå ñâÿ-
òî — Äåíü íåçàëåæíîñò³. Ñèìâî-
ë³÷íî, ùî ñàìå öüîãî äíÿ íà îä-
íîìó ç íàâ÷àëüíèõ êîðïóñ³â Íà-
ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Êè-
ºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ” óðî-
÷èñòî â³äêðèëè ìåìîð³àëüíó äîø-
êó íà ÷åñòü Éîâàíà Ðà¿÷à. Â³äî-
ìèé ñåðáñüêèé ³ñòîðèê, äîñë³ä-
íèê, àðõ³ìàíäðèò ó 1756 ðîö³ çà-
ê³í÷èâ óñëàâëåíèé êè¿âñüêèé çà-
êëàä. Çäîáóâøè áëèñêó÷ó îñâ³òó,
Éîâàí Ðà¿÷ ïîâåðíóâñÿ íà áàòü-
ê³âùèíó, â Ñðåìñüêèé-Êàðëî-

âåöü, äå çàñíóâàâ áîãîñëîâñüêó
øêîëó ³ òàì âèêëàäàâ. Â 1772 ðî-
ö³ ïðèéíÿâ ïîñòðèã ³ íåâäîâç³
ñòàâ àðõ³ìàíäðèòîì Êîâ³ëüñüêî-
ãî ìîíàñòèðÿ. Ïðî âàãîìå çíà-
÷åííÿ òâîð÷îãî ñïàäêó Ðà¿÷à ñâ³ä-
÷èòü òîé ôàêò, ùî äî ñåðåäèíè
XIX ñòîð³÷÷ÿ éîãî íàóêîâ³ ïðàö³
áðàëè çà îñíîâó ìàéæå âñ³ ñåðá-
ñüê³ ìîíîãðàô³¿ ç ³ñòîð³¿.

Â óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³ ìåìî-
ð³àëüíî¿ äîøêè âçÿëè ó÷àñòü Íàä-
çâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïî-
ñîë Ðåñïóáë³êè Ñåðá³ÿ â Óêðà¿í³
Ãîðàí Àëåêñè÷, äåðæàâíèé ñåê-
ðåòàð Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Ñåð-
á³¿ Íàä³öà Ìàìåðîâà, ïðåçèäåíò
Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿
Ñåðã³é Êâ³ò.

Ïàí³ Ìàìåðîâà âèñëîâèëà ðà-

ä³ñòü, ùî â³äíèí³ â Êèºâ³ áóäå
ïàì’ÿòíèé çíàê ïðî ¿õíüîãî ñëà-
âåòíîãî çåìëÿêà. “Éîâàí Ðà¿÷ ÷è-
ìàëî çðîáèâ äëÿ ïàòð³îòè÷íîãî
ñòàíîâëåííÿ ñåðá³â, ó ôîðìóâàí-
í³ ¿õíüî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìî-
ñò³”,— çàçíà÷èëà âîíà.

Ãîðàí Àëåêñè÷ çàóâàæèâ, ùî
äîâîë³ ñèìâîë³÷íèì º â³äêðèò-
òÿ ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè íåïîäà-

ë³ê ñåðáñüêîãî ïîñîëüñòâà.
“Éîâàí Ðà¿÷ çðîáèâ âàãîìèé
âíåñîê ó â³äíîñèíè ì³æ íàøè-
ìè íàðîäàìè,— ñêàçàâ ñåðá-
ñüêèé ã³ñòü.— Íàâ÷àííÿ â Óêðà-
¿í³ äîïîìîãëî éîìó ñòàòè âèäàò-
íèì â÷åíèì ºâðîïåéñüêîãî ð³â-
íÿ. Éîãî ÷àñòî íàçèâàëè ñåðá-
ñüêèì Çëàòîóñòîì. Îð³ºíòó-
þ÷èñü íà Ìîãèëÿíñüêó àêàäå-
ì³þ, â³í â³äêðèâ øêîëó áîãî-
ñëîâ’ÿ â Ñåðá³¿”. Ïàí Àëåêñè÷
ïîäÿêóâàâ Êè¿âñüê³é ì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ çà âñåá³÷íó äîïî-
ìîãó òà îïåðàòèâíó ðåàë³çàö³þ
çàäóìó, ðîçóì³ííÿ ³ ï³äòðèìêó.

Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Êâ³òà, ö³ºþ
àêö³ºþ â óí³âåðñèòåò³ ðîçïî÷èíà-
þòü âåëèêèé ïðîåêò ç óâ³÷íåííÿ
ïàì’ÿò³ âèäàòíèõ ìîãèëÿíö³â.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ ÊÌÄÀ Ñâ³òëàíè Çîð³íî¿,
³äåÿ âøàíóâàòè âèäàòíîãî íà-
óêîâöÿ âèíèêëà â ñåðáñüêî¿ ñòî-
ðîíè. “Êåð³âíèöòâî Ìîãèëÿíêè
ï³äòðèìàëî çàäóì ³ âèä³ëèëî ì³ñ-
öå äëÿ ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè,—
ïîÿñíèëà ïàí³ Çîð³íà.— Ñòîëè÷-
íà âëàäà âèêîíàëà ðîëü ïîñåðåä-
íèêà. Àäæå çðîáèëà âñå, àáè ïðè-
ñêîðèòè îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿
äîêóìåíòàö³¿”. Âîíà äîäàëà, ùî
àâòîðîì ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè º
â³äîìèé óêðà¿íñüêèé ñêóëüïòîð
Ìèêîëà Ðàïàé.

Óêðà¿íñüêèé ïîåò Áîðèñ Îë³é-
íèê, ÿêîãî òàêîæ çàïðîñèëè íà
óðî÷èñòîñò³, ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”:
“Ðà¿÷ â³ääàâ íàì ÷åñòü, êîëè îá-
ðàâ Ìîãèëÿíêó äëÿ íàâ÷àííÿ, ÿêà
íà òîé ÷àñ áóëà íàéïîâàæí³øîþ
àêàäåì³ºþ ó ªâðîï³”

Öåíòðàëüíèé
ãàñòðîíîì 
çà 3 ì³ëüéîíè

Ó÷îðà â³äáóâñÿ äðóãèé â³äêðè-
òèé àóêö³îí, ÿêèé îðãàí³çîâàíî
ì³ñüêîþ âëàäîþ. Ïðåäìåòîì òîð-
ã³â öüîãî ðàçó, ÿê ³ ïëàíóâàëîñÿ,
ñòàëè ïðèì³ùåííÿ ó ôàñàäí³é
÷àñòèí³ Áåññàðàáñüêîãî ðèíêó.
Çàãàëüíó ïëîùó “ëîòó” 601,5 êâ. ì
çäàëè â îðåíäó íà ï’ÿòü ðîê³â.
Ïðè öüîìó âèñóíóëè ñóòòºâó âè-
ìîãó — òóò ìàº áóòè ñòâîðåíî
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí ³ç â³äíîñ-
íî íåäîðîãèì òîâàðîì.

“Ìè âèð³øèëè ïîâåðíóòè êè-
ÿíàì Öåíòðàëüíèé ãàñòðîíîì,
ÿêèé ïðèâàòèçóâàëà êîëèøíÿ
âëàäà”,— ïîÿñíèëà çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Êèÿíè, ùî ñïîñòåð³ãàëè çà àóê-
ö³îíîì, çãàäóâàëè, ùî â ïðèì³-
ùåííÿõ ðèíêó êîëèñü áóâ ìàãà-
çèí “Êîîïåðàòîð”, äå ïðîäàâàëè
ÿê³ñíó ³ ñìà÷íó, õî÷ ³ íå òàêó äå-
øåâó, êîâáàñó. Ïîòåíö³éíèõ
âëàñíèê³â òîðãîâåëüíèõ ïëîù îä-
ðàçó ïîïåðåäèëè — â àñîðòèìåí-
ò³ ïðîäòîâàð³â ìóñèòü áóòè ùî-
íàéìåíøå 20 âèä³â ñîö³àëüíî¿
ïðîäóêö³¿ ç íàö³íêîþ íå á³ëüøå
5—10 â³äñîòê³â â³ä ñîá³âàðòîñò³.

Ñòàðòîâà ö³íà ÷àñòèíè Áåññà-
ðàáêè ñòàíîâèëà 800 òèñ. ãðí. Àëå
öå ãðîø³ ëèøå çà ïðàâî îðåíäó-
âàòè ïðèì³ùåííÿ. Çà ñàìó æ
îðåíäó äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè ùîì³-

ñÿ÷íî. Òàê îïëàòà 1 êâ. ì ïðèì³-
ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ñòàíî-
âèòèìå 100 ãðí íà ì³ñÿöü, à ï³ä-
âàëüíîãî — 50 ãðí. Ï³ä ãàñòðîíîì
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ â³äâåäóòü â
îðåíäó 323,6 êâ. ì, ó ï³äâàë³ —
277, 9 êâ. ì. Ãðîø³ â³ä àóêö³îíó
³ â³ä ïîäàëüøî¿ îðåíäè, çà ñëîâà-
ìè ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, ñïðÿìó-
þòü íà ñîö³àëüí³ ïîòðåáè êèÿí.

Äëÿ ó÷àñò³ â àêö³îí³ çàðåºñòðó-
âàëîñÿ 11 îõî÷èõ. Òà íàéàêòèâí³-
øèìè áóëè òðîº. Òîðãè ïî÷àëèñÿ

ç 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ïîò³ì ïî÷àò-
êîâà âàðò³ñòü çá³ëüøèëàñÿ ó ê³ëü-
êà ðàç³â. Çðåøòîþ ó÷àñíèê ï³ä íî-
ìåðîì 3 çàïðîïîíóâàâ ñóìó â òðè
ì³ëüéîíè. Öå é ñòàëî îñòàòî÷íîþ
ïðîïîçèö³ºþ. “Íà òàêó ñóìó ìè é
íå î÷³êóâàëè”,— â³äâåðòî ç³çíà-
ëàñÿ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Ïåðåìîæöåì àóêö³îíó ñòàâ
ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ “Á³ëëà-
Óêðà¿íà” — â³äîìî¿ ìåðåæ³ ñó-
ïåðìàðêåò³â. Çà éîãî ñëîâàìè,
ìàþ÷è âåëè÷åçíèé äîñâ³ä, à òà-

êîæ íàëàãîäæåí³ ïàðòíåðñüê³
çâ’ÿçêè ç ïîñòà÷àëüíèêàìè, “Á³ë-
ëà” ñòâîðèòü íà Áåññàðàáö³ çðó÷-
íèé ìàãàçèí. Íîâèé âëàñíèê
ñïîä³âàºòüñÿ, ùî çàêëàä êîðèñòó-
âàòèìåòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ, àäæå
íà Õðåùàòèêó ïðàêòè÷íî â³äñóò-
í³ ïðîäîâîëü÷³ ìàãàçèíè. Íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì êîìïàí³ÿ ðîçïî÷-
íå ðåìîíò îðåíäîâàíèõ ïðèì³-
ùåíü, à óðî÷èñòî â³äêðèòè íîâèé
Öåíòðàëüíèé ãàñòðîíîì ïëàíó-
þòü ó ÷åðâí³ — ëèïí³

Ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí 
íà Áåññàðàáñüêîìó ðèíêó 
îðåíäóâàòèìå “Á³ëëà-Óêðà¿íà”

Першими три б ети до меморіальної дош и відомо о мо илянця Йована Раїча по лали представни и відомств йо о
бать івщини Сербії та начальни ГУ льт ри і мистецтв КМДА Світлана Зоріна

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Незабаром приміщенні Бессарабсь о о рин запра-
цює новий астроном. На вчорашньом а ціоні право
оренд вати 600 в. м площі фасадній частині рин
ви рала омпанія "Білла-У раїна". Перемо а в тор ах
обійшлася мережі с пермар етів 3 млн рн. Компанія
обіцяє иянам зр чний продовольчий ма азин. Соці-
альна прод ція в ньом ошт ватиме не дорожче, ніж
на 5—10 % від собівартості.

А ціон на право оренди частини Бессарабсь о о рин в центрі столиці для створення прод тово о ма азин
пройшов свят овом настрої
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Åì³ëü ÊÐÓÏÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої п’ятниці б ло
вчинено напад на Сер ія
Солдатен а, начальни а
правління непрофільних
доходів Київсь о о метро-
політен . Саме з йо о іні-
ціативи б ло позбавлено
надприб т ів фірм-посе-
редни ів, я і розміщ ють
ре лам в столичном
метрополітені. Кошти, що
раніше наповнювали и-
шені діл ів, пішли до
місь о о бюджет . Воче-
видь, це ом сь не спо-
добалося. Ком саме,
має з’яс вати міліція. Але
там чом сь не поспіша-
ють із розслід ванням.

Ó ï’ÿòíèöþ, ïðèáëèçíî î
18.30, êîëè íà÷àëüíèê óïðàâë³í-
íÿ íåïðîô³ëüíèõ äîõîä³â Êè¿â-
ñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó Ñåðã³é
Ñîëäàòåíêî ïîâåðòàâñÿ äîäîìó,
â ì³êðîðàéîí³ Íèâêè íà íüîãî
íàêèíóëèñÿ ççàäó ï’ÿòåðî ÷îëî-
â³ê³â ³ ïî÷àëè áèòè. ßê ðîçïî-

â³â “Õðåùàòèêó” ïîñòðàæäàëèé,
âîíè í³÷îãî íå âèìàãàëè ³ âçà-
ãàë³ âñå ðîáèëè ìîâ÷êè. Ïàí
Ñîëäàòåíêî íàìàãàâñÿ ÷èíèòè
ñïðîòèâ, àëå ñèëè âèÿâèëèñÿ
íåð³âíèìè. Òîìó íàïàäíèêè
çàâäàëè ïîñòðàæäàëîìó ò³ëåñíèõ
óøêîäæåíü, ï³ñëÿ ÷îãî, çíîâó æ
òàêè ìîâ÷êè, ðîçá³ãëèñÿ.

Õàðàêòåð íàïàäó ñâ³ä÷èòü íå-
äâîçíà÷íî, ùî éäåòüñÿ íå ïðî
ïîãðàáóâàííÿ ÷è ïîáóòîâó ñó-
òè÷êó. Òàê ÷èíÿòü, êîëè õî÷óòü
ïîìñòèòèñÿ àáî æ çàëÿêàòè. Êî-
ìó æ çàâàæàº Ñåðã³é Ñîëäàòå-
íêî? Íàãàäàºìî, óïðàâë³ííÿ,
ÿêèì â³í êåðóº, â³äàº îðåíäîþ
ïëîù ìåòðîïîë³òåíó, òîðã³âëåþ

ç ëîòê³â, òåëåêîìóí³êàö³ÿìè, à
òàêîæ — ðîçì³ùåííÿì ðåêëàìè.
Ñàìå â öüîìó ñåêòîð³ íåïðî-
ô³ëüíèõ ïðèáóòê³â ìåòðîïîë³-
òåíó, çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Ñîëäà-
òåíêà, ñêîíöåíòðîâàíî íàéá³ëü-
ø³ êîøòè.

16 æîâòíÿ îô³ö³éíî íàáðàëè
÷èííîñò³ íîâ³ òàðèôè íà ðîçì³-
ùåííÿ ðåêëàìè â ñòîëè÷íîìó
ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. Íà-
ñàìïåðåä ³øëîñÿ ïðî ìåòðîïî-
ë³òåí. Ïîòðåáà â ï³äâèùåíí³ òà-
ðèô³â âèíèêëà ùå òîð³ê óë³òêó,
êîëè ìåð³ÿ ïî÷àëà äåòàëüíî âè-
â÷àòè ðîçö³íêè íà ðåêëàìó â ìåò-
ðîïîë³òåí³ òà íàçåìíîìó òðàíñ-
ïîðò³. Òàðèôè, ÿêèõ íå çì³íþâà-
ëè â³ä 2000 ðîêó, íå â³äïîâ³äàëè
ðåàëüíèì óìîâàì ðèíêó, àëå äà-
âàëè çìîãó ðåêëàìíèì àãåíò-
ñòâàì îòðèìóâàòè íàäïðèáóòêè.
Òîä³ ðåêëàìà â ìåòðî â ñåðåäíüî-
ìó ïîäîðîæ÷àëà íà 20 — 30 â³ä-
ñîòê³â, à íîâèé åòàï ï³äâèùåííÿ
òàðèô³â çàïëàíóâàëè íà íèí³ø-
í³é ð³ê.

Ó êîìïàí³ÿõ, ùî çä³éñíþþòü
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ó ãðîìàä-
ñüêîìó òðàíñïîðò³, ö³ ä³¿ ì³ñüêî¿
âëàäè âèêëèêàëè ñïðàâæí³é
øîê — ç ðóê ïëèâëè ÷èìàë³ òà
ëåãê³ ãðîø³. Òå, ùî ÷àñòêà ¿õí³õ
ïðèáóòê³â ìàëà â³äòåïåð íàïîâ-
íþâàòè ì³ñüê³é áþäæåò ³ ñïðÿìî-
âóâàòèñÿ íà çàäîâîëåííÿ ðåàëü-

íèõ ïîòðåá êèÿí, õâèëþâàëî ¿õ
çíà÷íî ìåíøå, àí³æ âëàñíå çáà-
ãà÷åííÿ. Îäíèì ç àêòèâíèõ ³í³-
ö³àòîð³â ï³äâèùåííÿ òàðèô³â áóâ
ñàìå Ñåðã³é Ñîëäàòåíêî, íà÷àëü-
íèê óïðàâë³ííÿ íåïðîô³ëüíèõ
äîõîä³â ìåòðîïîë³òåíó. Ïðè÷îìó
ïàí Ñîëäàòåíêî âèñòóïàâ çà ï³ä-
âèùåííÿ òàðèô³â óäâ³÷³ é ïðî-
äîâæóº íà öüîìó íàïîëÿãàòè, äî-
ìàãàºòüñÿ ïîäàëüøîãî ïåðåãëÿäó
çàíèçüêèõ ö³í. Òîæ ðåêëàìí³
àãåíòñòâà ìàëè âàãîìèé ìîòèâ
ïîìñòèòèñÿ. Ó êîãî ñàìå ç êåð³â-
íèê³â ñòîëè÷íîãî ðåêëàìíîãî
á³çíåñó íåìàº áàæàííÿ ä³ëèòèñÿ
ïðèáóòêàìè ç êèÿíàìè, ìàº ç’ÿ-
ñóâàòè ì³ë³ö³ÿ. Ïðîòå, ÿê ä³çíàâ-
ñÿ “Õðåùàòèê”, ïîïðè çàÿâó ïî-
òåðï³ëîãî, êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè
äîñ³ íå ïîðóøåíî

Ðåêëàìîþ â ìåòðî çàö³êàâèâñÿ
êðèì³íàë
Â÷èíåíî íàïàä íà êåð³âíèêà, ÿêèé ñïðîáóâàâ çàáðàòè ò³íüîâ³ ïðèáóòêè 
ó ô³ðì-ïîñåðåäíèê³â
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Більшість приб т ів від ре лами в метро досі отрим вав не бюджет,
а фірми-посередни и

Після підвищення тарифів на
ре лам в метрополітені надхо-
дження до місь о о бюджет за
цією статтею зросли на 37 відсот-
ів. І це на тлі за ально о змен-
шення обся ів ре лами зв’яз
з е ономічною ризою. За алом
за мин лий рі з рах ванням пе-
ріод до подорожчання і після при-
б т и в цій ал зі становили 100
млн рн. З них до місь ої с арб-
ниці надійшло лише 11 млн рн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Ôîíäîâèé ðèíîê 
ïðîäîâæóº “ïðîñ³äàòè”
Ïîïðè íåçíà÷íå çðîñòàííÿ ³íäåêñó ÏÔÒÑ íà ìèíóëîìó òèæí³, 
êàï³òàë³çàö³ÿ óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é ïàäàº
Òåòÿíà ÄÈßÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Криза продовж є тисн ти
на фондовий рино ра-
їни. У раїнсь ий фондо-
вий інде с ПФТС на мин -
лом тижні продемон-
стр вав позитивний при-
ріст 2%. Одна після
відстав и міністра фінан-
сів рино “просів” же на
понад 8%. Триває йо о
“просідання” і на ниніш-
ньом тижні. Напередо-
дні, за підс м ами тор ів,
інде с ПФТС знизився на
0,41% до 254,94 п н та.

Îêð³ì äåùî ïîçèòèâíî¿ äèíà-
ì³êè íà ôîíäîâîìó ðèíêó òà
çðîñòàííÿì ÏÔÒÑ íà 2% ïðî-
òÿãîì òîðã³â íà ìèíóëîìó òèæ-
í³, àíàë³òèêè çàô³êñóâàëè çíè-
æåííÿ ³íòåíñèâíîñò³ òîðã³â. 
Âîíè áóëè âäâ³÷³ íèæ÷³ çà ò³, ùî
ïðîâîäèëè íà ïî÷àòêó ëþòîãî.
ßêùî ïîçàìèíóëîãî òèæíÿ îá-
ñÿã òîðã³â áóâ íà ð³âí³ 
13 ìëí ãðí, òî ç 9 äî 13 ëþòî-
ãî â³í ñòàíîâèâ ëèøå 8,7 ìëí
ãðí. Àëå ³íäåêñíèé êîøèê
ÏÔÒÑ ïîêàçàâ ïîçèòèâíó äè-
íàì³êó. Çð³ñ íà 5,23 ïóíêòà, ùî
ó â³äñîòêàõ ñÿãàº 2,09. Íàðàç³
â³í äîñÿã 254,94 ³íäåêñíèõ
ïóíêò³â. Àëå âñå îäíî ïîêè ùî
³íäåêñó íå âäàëîñÿ â³ä³ãðàòè ïà-
ä³ííÿ äâîòèæíåâî¿ äàâíîñò³. Òî-
ä³ â³í “ïðîñ³â” àæ íà 8,68%.
Àíàë³òèêè ïîâ’ÿçóþòü òàêå ïà-
ä³ííÿ ç â³äñòàâêîþ ì³í³ñòðà ô³-
íàíñ³â Â³êòîðà Ïèíçåíèêà.

Ìèíóëîãî òèæíÿ òîðãóâàëè â
îñíîâíîìó ö³ííèìè ïàïåðàìè
äðóãîãî åøåëîíó. “Áëàêèòí³

ô³øêè” íå êîðèñòóâàëèñÿ ïîïè-
òîì. Çà òèæäåíü çàãàëüíèé ïî-
ïèò íà êóï³âëþ àêö³é ÏÔÒÑ
çìåíøèâñÿ íà 1 ìëí ãðí ³ ñòà-
íîâèâ — 46,12 ìëí ãðí 
(2,43%), à ïðîïîçèö³ÿ íà ïðî-
äàæ çðîñëà íà 1,11%(äî 74,49
ìëí ãðí). Ë³äåðàìè òîðã³â ñòà-
ëè ÂÀÒ “Çàõ³äåíåðãî”, ÂÀÒ
“Àçîâñòàëü” òà ÂÀÒ “Àë÷åâ-
ñüêèé ìåòàëóðã³éíèé êîìá³íàò”.

Ïîïèò íà êîðïîðàòèâí³ îáë³-
ãàö³¿ òàêîæ çíèçèâñÿ íà îäèí
ì³ëüéîí ãðèâåíü — äî 237,40
ìëí ãðí (0,36%), à ïðîïîçèö³ÿ
íà ïðîäàæ ñòàíîâèëà 138,31 ìëí
ãðí (0,82%).

Ë³äåðàìè òèæíÿ ñåðåä êîðïî-

ðàòèâíèõ áîðãîâèõ ïàïåð³â ñòàëè
îáë³ãàö³¿ êîìïàí³é “Ðàéôôàéçåí
áàíê Àâàëü”(ñåð³ÿ Å), “Ðàéç” (ñå-
ð³ÿ À) òà “Åâðîïåéñüêèé ñòðàõî-
âèé àëüÿíñ” (ñåð³ÿ À).

Ñàìå êîðïîðàòèâí³ îáë³ãàö³¿
áóëè ë³äåðàìè òîðã³âë³ íà ðèíêó
ìèíóëîãî òèæíÿ. ̄ õí³é îáñÿã ñòà-
íîâèâ 63,06% â çàãàëüí³é ñòðóê-
òóð³ òîðã³â ÏÔÒÑ. Íà äðóãîìó
ì³ñö³ — òîðã³âëÿ àêö³ÿìè. ¯õíÿ
÷àñòêà â òîðãàõ — 23,45%. Íà
òðåòüîìó ì³ñö³ — äåðæàâí³ ö³íí³
ïàïåðè. ̄ õíÿ ÷àñòêà — 6,11%. Íà
÷åòâåðòîìó ì³ñö³ — ñåðòèô³êàòè
³íâåñòèö³éíèõ êîìïàí³é. ¯õíÿ
÷àñòêà ñòàíîâèòü 2,55% â³ä îáî-
ðîòó ÏÔÒÑ çà ìèíóëèé òèæäåíü.

Êóï³âëþ ÷è ïðîäàæ ìóí³öè-
ïàëüíèõ ïàïåð³â óæå íå çä³éñ-
íþþòü òðè òèæí³ ïîñï³ëü.

Ñåðåä àêö³é “ãîëóáèõ ô³øîê”,
ë³äåðàìè çðîñòàííÿ ðèíêîâî¿ ö³-
íè íà êóï³âëþ ñòàëè — ÃÌÊ —
ÂÀÒ “ªíàê³ºâñüêèé ìåòàëóðã³é-
íèé çàâîä”, ÂÀÒ “Íèæíüîäí³ï-
ðîâñüêèé òðóáîïðîêàòíèé êîì-
á³íàò” òà ÂÀÒ “Àë÷åâñüêèé ìå-
òàëóðã³éíèé êîìá³íàò”. Òàê, ö³-
íè íà êóï³âëþ ÂÀÒ “ªíàê³ºâ-
ñüêèé ìåòàëóðã³éíèé çàâîä”
çðîñëè íà 12,62%. Ç ê³íöÿ òèæ-
íÿ â³äáóëîñÿ 12 óãîä íà ñóìó
0,54 ìëí ãðí. Ö³íà íà êóï³âëþ
ÂÀÒ “Íèæíüîäí³ïðîâñüêèé òðó-
áîïðîêàòíèé êîìá³íàò” çðîñëà

íà 11,7%, à ö³íà íà ïðîäàæ
çðîñëà àæ íà 99,29%. Â³äáóëèñÿ
4 óãîäè. Îáñÿã óãîä — 138,28
òèñ. ãðí. Ö³íà íà êóï³âëþ ÂÀÒ
“Àë÷åâñüêèé ìåòàëóðã³éíèé
êîìá³íàò” çðîñëà íà 9,17%, à íà
ïðîäàæ — íà 1,54%. Â³äáóëîñÿ
çàãàëîì 20 óãîä íà çàãàëüíó ñó-
ìó 753,57 òèñ. ãðí.

Àóòñàéäåðàìè ìèíóëîãî òèæ-
íÿ ñòàëè ö³íí³ ïàïåðè ÂÀÒ
“Êîíöåðí Ñòèðîë”. Íàéêðàù³
êîòèðóâàííÿ íà àêö³¿ íà 
êóï³âëþ âïàëè íà 15%, à íà
ïðîäàæ çðîñëè íà 2,55%. Ñïðåä 
ì³æ êîòèðóâàííÿìè ñòàíîâèâ
44,12%. Â³äáóëèñÿ 3 óãîäè íà
140 òèñ. ãðí.

Ìèíóëèé òèæäåíü äëÿ
³íäåêñó ÏÔÒÑ çàê³í÷èâñÿ ïî-
çèòèâíèì ñàëüäî, ïîïðè òå, ùî
Ì³æíàðîäíå ðåéòèíãîâå àãåíò-
ñòâî Fitch çíèçèëî ñóâåðåííèé
ðåéòèíã Óêðà¿íè ç Â+ äî Â,
ÿêèé º íåãàòèâíèì. À 16 ëþòî-
ãî Fitch çíèçèëî ðåéòèíãè íàé-
á³ëüøèõ óêðà¿íñüêèõ “ãîëóáèõ
ô³øîê”, à ñàìå: ÍÀÊ “Íàôòî-
ãàç Óêðà¿íè” ç Â äî Â— (Â ì³-
íóñ), DTEK Holdings Limited
çíèçèëè ðåéòèíã ç Â+ äî Â.
ÂÀÒ “Êîíöåðí Ñòèðîë” òàêîæ
çíèçèâ ñâ³é ðåéòèíã ³ç Â äî Â—
(Â ì³íóñ). Ïîäàëüøå ïàä³ííÿ
ðåéòèíã³â êîìïàí³é çàëåæàòè-
ìå â³ä ñóâåðåííîãî ðåéòèíãó
Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëÿþòü ðåéòèí-
ãîâ³ àãåíòñòâà. Åêñïåðòè ïðîã-
íîçóþòü, ùî óêðà¿íñüêîìó óðÿ-
äó ïîòð³áíî øóêàòè êîíñåíñóñ
ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè
ÌÂÔ. ßêùî öüîãî íå áóäå äî-
ñÿãíóòî, òî ìîæëèâå íàâ³òü ðî-
ç³ðâàííÿ äîìîâëåíîñòåé ì³æ
ÌÂÔ òà Óêðà¿íîþ. Òàêîæ íå-
ãàòèâíî âïëèíóëî íà ðåéòèíã
Óêðà¿íè íàìàãàííÿ óðÿäó îòðè-
ìàòè ô³íàíñîâó äîïîìîãó â³ä
³íøèõ äåðæàâ

Óñë³ä çà ïîã³ðøåííÿìè ðåéòèí-
ã³â ùîäî Óêðà¿íè, ÿê³ íàïåðåäî-
äí³ îïðèëþäíèëî àãåíòñòâî Fitch
ratings, îêðåì³ åêîíîì³ñòè ñïðîã-
íîçóâàëè Óêðà¿í³ äåôîëò óæå çà
ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Çîêðåìà, ÿê ïåðå-
äàº ÓÍ²ÀÍ ç ïîñèëàííÿì íà ³í-
òåðíåò-âèäàííÿ Euobserver, êðà¿íà
îïèíèëàñÿ íà ìåæ³ äåôîëòó. Çà

ñëîâàìè àíàë³òèêà Commerzbank
Óëüð³õà Ëåéòìàííà, â³ðîã³äí³ñòü
ñóâåðåííîãî äåôîëòó îö³íþþòü ó
90 â³äñîòê³â. “Öå ìîæå ñòàòèñÿ â
íàéáëèæ÷³ äâà êâàðòàëè”, — ñêà-
çàâ â³í âèäàííþ. Ó çãàäàí³é ñòàò-
ò³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ïðîìèñëîâå
âèðîáíèöòâî â Óêðà¿í³ ñêîðîòèëî-
ñÿ íà 26%, ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì

ðîêîì, ãðèâíÿ âòðàòèëà ìàéæå
òðåòèíó ñâîº¿ âàðòîñò³ â³äíîñíî
äîëàðà, à Ì³æíàðîäíèé âàëþòíèé
ôîíä ìàº ñóìí³âè ùîäî íàäàííÿ
íîâèõ òðàíø³â ñòàá³ë³çàö³éíîãî
êðåäèòó.

Êð³ì òîãî, îêðåì³ àíàë³òèêè
ââàæàþòü, ùî äåôîëò ìîæå ñòà-
òèñÿ â êðà¿í³ ÷åðåç çàãîñòðåííÿ
ïîë³òè÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ
ã³ëêàìè âëàäè. “Îäíà ñòîðîíà
ìîæå ñïðîâîêóâàòè òàêèé âèä ñó-
âåðåííîãî äåôîëòó äëÿ îòðèìàí-
íÿ ïîë³òè÷íèõ äèâ³äåíä³â”, — çà-
ÿâèâ âèäàííþ åêñïåðò áàíêó HS-
BC Îëåêñàíäð Ìîðîçîâ.

Íàðàç³ æ óêðà¿íñüê³ åêîíîì³ñ-
òè íå äóæå â³ðÿòü ó òàêèé ðîçâè-
òîê ïîä³é òà ââàæàþòü, ùî êðè-
çà êðèçîþ, à Óêðà¿íà çìîæå îãîâ-
òàòèñÿ â³ä óñêëàäíåíü. ßê ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð åêî-
íîì³÷íèõ ïðîãðàì Öåíòðó åêîíî-
ì³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü

³ìåí³ Ðàçóìêîâà Âàñèëü Þð÷è-
øèí, ïîïðè ñïàä âèðîáíèöòâà òà
ïîã³ðøåííÿ ìàêðîåêîíîì³÷íîãî
êë³ìàòó â êðà¿í³, ïî-ïåðøå, º
ê³ëüêàì³ñÿ÷íèé çàïàñ ì³öíîñò³
óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè ùå ç ìè-
íóëîãî ðîêó, à ïî-äðóãå, íå áåç
òîãî, ùî ñèòóàö³ÿ ñòàá³ë³çóºòüñÿ
ç ï³äâèùåííÿì ä³ëîâî¿ àêòèâíî-
ñò³, ïî÷èíàþ÷è ç áåðåçíÿ. “Íàðà-
ç³ âñå çàëåæèòü â³ä ä³é óðÿäó,
ÿêèé ìàº øóêàòè øëÿõè ùîäî
îïòèì³çàö³¿ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³”, — ñêàçàâ â³í.

Äèðåêòîð Öåíòðó åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó Îëåêñàíäð Ïàñõà-
âåð ââàæàº ìàëîéìîâ³ðíèì, ùî
Óêðà¿íà îãîëîñèëà á ïðî ñóâå-
ðåííèé äåôîëò. “ßêùî ãîâîðè-
òè ïðî çàãðîçëèâèé çîâí³øí³é
áîðã Óêðà¿íè, òî ñë³ä ðîçä³ëÿòè
òðè âèäè áîðãó: âëàñíå, ñàì áîðã
äåðæàâè Óêðà¿íà, ÿêèé ñòàíî-
âèòü $ 14 ìëðä (ïðèáëèçíî 10 %

â³ä çàãàëüíîãî áîðãó. — “Õðåùà-
òèê”) ³ º äîâãîñòðîêîâèì: òà âè-
ïëàòè â³äáóäóòüñÿ â 2010 ðîö³.
Òàêîæ çîâí³øí³é áîðã ñêëàäàº-
òüñÿ ç áîðã³â óêðà¿íñüêèõ áàí-
ê³â, çäåá³ëüøîãî äî÷³ðí³õ ³íî-
çåìíèõ ìàòåðèíñüêèõ ñòðóêòóð,
à òàêîæ áîðãè êîðïîðàö³é”, —
çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” Îëåê-
ñàíäð Ïàñõàâåð. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, íàâ³òü ÿêùî ïðîãíîçè ùîäî
äåôîëòó ìîæóòü áóòè ïðàâäèâè-
ìè, òî ¿õ çðîáëåíî ïåðåä÷àñíî,
â òîìó ÷èñë³ é íåäðóæí³ìè äî
Óêðà¿íè äæåðåëàìè. Öå òàêîæ
ïðèïóñêàþòü é åêñïåðòè Ì³æ-
íàðîäíîãî öåíòðó ïåðñïåêòèâ-
íèõ äîñë³äæåíü, ÿê³ íàãîëîøó-
þòü, ùî ðîçäìóõóâàííÿ ñèòóàö³¿
ïðî ñóâåðåííèé äåôîëò Óêðà¿íè
ìîæå ñòàòè äîäàòêîâèì àðãóìåí-
òîì òîãî æ òàêè ÌÂÔ, àáè â³ä-
òåðì³íóâàòè íàäàííÿ Óêðà¿í³
÷åðãîâîãî òðàíøó êðåäèòó

²íîçåìí³ åêîíîì³ñòè 
ñïðîãíîçóâàëè Óêðà¿í³ äåôîëò
Óò³ì, â³ò÷èçíÿí³ åêñïåðòè íå äîâ³ðÿþòü òàêèì ïðîãíîçàì
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора о ремі західні е сперти спро ноз вали У раїні
по іршення е ономічної сит ації, в рез льтаті чо о ра-
їн очі є с веренний дефолт же за іль а місяців.
Своєю чер ою Державний омітет статисти и зафі с -
вав зниження виробництва в січні нинішньо о ро ,
та им чином підтвердж ючи не ативні про нози е оно-
містів. Утім, на д м о ремих вітчизняних е спертів,
сит ація може по іршитися, одна , можливо, раїні
вдасться ни н ти дефолт .

“Просідання” фондово о рин продовж є зниж вати апіталізацію раїнсь их омпаній



— Íàðàç³ Íàöáàíê ââîäèòü
òèì÷àñîâ³ àäì³í³ñòðàö³¿ â áàí-
êàõ. ßêèì æå ÷èíîì ä³ÿòè ¿õ-
í³ì âêëàäíèêàì?

— Âàðòî çâåðòàòèñÿ äî öüî-
ãî áàíêó ³ ÷åêàòè â³äïîâ³ä³ â³ä
òèì÷àñîâîãî àäì³í³ñòðàòîðà.
Â³í íà âñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ áàíêó
íàêëàäàº ìîðàòîð³é, àëå öå íå
îçíà÷àº, ùî éîãî áóäå çíÿòî
äîñòðîêîâî. Òðåáà ñïîä³âàòè-
ñÿ, ùî çà äîïîìîãîþ òèì÷àñî-
âî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïëàòîñïðî-
ìîæí³ñòü áàíêó ïîíîâèòüñÿ.

— ×è ìîæëèâî ïîâåðíóòè
âêëàä ³ç òàêîãî “ïðîáëåìíîãî”
áàíêó?

— Òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ
ââîäÿòü, ùîá çíàéòè âèõ³ä ³ç
ñèòóàö³¿. ßê ïðàâèëî, Íàö³î-
íàëüíèé áàíê ï³äòðèìóº ë³ê-
â³äí³ñòü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåð-
øî÷åðãîâèõ ïëàòåæ³â öüîãî
áàíêó ³ øóêàº ñòðàòåã³÷íîãî
³íâåñòîðà. Òðåáà ñïîä³âàòèñÿ,
ùî á³ëüø³ñòü òàêèõ áàíê³â
ïðîòÿãîì äâîõ-òðüîõ ì³ñÿö³â
â³ääàäóòü ãðîø³ âêëàäíèêàì.
ßêùî áàíê áóäå ë³êâ³äîâàíî,
ëþäè îòðèìàþòü ñâî¿ êîøòè
÷åðåç Ôîíä ãàðàíòóâàííÿ
âêëàä³â ó ðîçì³ð³ äî ñòà ï’ÿò-
äåñÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Ùî ðîáèòè, ÿêùî â áàíêó
íåìàº òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
à äåïîçèò³â àáî íå ïîâåðòàþòü,
àáî ñòâîðþþòü ìàñó ïåðåøêîä,
âèäàþòü ãðîø³ ÷àñòêàìè?

— Öå ïîâ’ÿçàíî ç òÿæêîþ
ñèòóàö³ºþ íà ì³æáàíê³âñüêî-
ìó ðèíêó, äå º äåô³öèò ãðèâ-
í³. Ñïîä³âàþñÿ, Íàöáàíê áóäå
çäàòíèé íàïîâíèòè íàøó áàí-
ê³âñüêó ñèñòåìó ë³êâ³äíèìè
ãðîøèìà, ³ ëèøå ïîãàí³ ô³íóñ-
òàíîâè ïðîäîâæóâàòèìóòü òà-
êó ïðàêòèêó. Ùå ìîæíà ³í-
ôîðìóâàòè Íàö³îíàëüíèé
áàíê ïðî òàê³ âèïàäêè ÷è çâåð-
òàòèñÿ äî ñóäó, â ïðèìóñîâî-
ìó ïîðÿäêó âèìàãàòè ïîâåð-
íåííÿ äåïîçèò³â. Ó Íàö³îíàëü-
íîìó áàíêó àíàë³çóþòü òàê³
çâåðíåííÿ. Êîëè ¿õ áàãàòî, íà-
ïðàâëÿºìî ïåðåâ³ðêó, ³ ÿêùî
áà÷èìî, ùî òàì íå ïðîáëåìè
ç ë³êâ³äí³ñòþ, à ñèñòåìí³ íåãà-
ðàçäè ç íåÿê³ñíèìè àêòèâàìè
÷è ïðîñòî ìåíåäæåðè íå çäàò-
í³ êåðóâàòè ë³êâ³äí³ñòþ áàíêó,
ìîæå áóòè ââåäåíà òèì÷àñîâà
àäì³í³ñòðàö³ÿ.

— ßê â³äîìî, Íàö³îíàëüíèé
áàíê ñâîºþ ïîñòàíîâîþ ðåêî-
ìåíäóâàâ áàíêàì ðåñòðóêòóðè-
çóâàòè áîðãîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ

òèõ, õòî áðàâ ó íèõ êðåäèò. Íà
âàøó äóìêó, ÷è âèêîíóâàòèìóòü
öþ ïîñòàíîâó êîìåðö³éí³ áàí-
êè, à ÿêùî í³, òî êóäè çâåðòà-
òèñÿ êë³ºíòàì?

— Çâè÷àéíî, öå íà ðîçñóä ³
áàíêó, ³ êë³ºíòà. Òîáòî áàíê
ìîæå ïðîëîíãóâàòè êðåäèò íà
îäèí-äâà ðîêè ³ íå çàðàõîâó-
âàòè äîäàòêîâ³ ðåçåðâè íà âè-
òðàòè, íå ïîã³ðøóþ÷è êëàñ
ïîðòôåëþ. Öå äîïîìàãàòèìå
åôåêòèâíî çàñòîñîâóâàòè ñõå-
ìè ðåñòðóêòóðèçàö³¿, òà ãîëîâ-
íèì ÷èíîì òðåáà äîñÿãòè
çì³öíåííÿ êóðñó ãðèâí³ ùîäî
äîëàðà, é òîä³ ñïðàâè â ïîçè-
÷àëüíèêà çíà÷íî ïîë³ïøàòüñÿ.

— ×è ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ, ùî
êóðñ ãðèâí³ äåùî ñòàá³ë³çóºòüñÿ
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì?

— Ñïîä³âàòèñÿ ïîòð³áíî, ÿê
³ âèìàãàòè â³ä óðÿäó òà Íàö-
áàíêó òàêèõ ä³é, ÿê³ á ñïðèÿëè
çì³öíåííþ êóðñó ãðèâí³. Öå
îçíà÷àº, ùî Íàöáàíê ìàº ïðî-
âîäèòè òâåðäó ìîíåòàðíó ïî-
ë³òèêó, óðÿä — ÷³òêó áþäæåò-
íó ïîë³òèêó. Òîáòî óíèêàòè
çàéâèõ äåô³öèò³â, çáàëàíñîâó-
âàòè áþäæåò, ï³äòðèìóâàòè
óêðà¿íñüêèé åêñïîðò, îáìåæó-
âàòè êîðåêòíèìè ìåòîäàìè ³ì-
ïîðò ³ ÿêíàéøâèäøå ðîçïî÷à-
òè ðåñòðóêòóðèçàö³þ áàíê³â,
òîáòî íàïîâíþâàòè íàøó áàí-
ê³âñüêó ñèñòåìó õàé ³ äåðæàâ-
íèì, àëå êàï³òàëîì.

— Íåùîäàâíî Íàö³îíàëüíèé
áàíê ïåðåâ³ðèâ ñ³ìíàäöÿòü íàé-
á³ëüøèõ áàíê³â. Ùî âèÿâèëà
ïåðåâ³ðêà?

— Ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè äî-
âîë³ îáíàä³éëèâ³, áóëè çäèâî-
âàí³ ÿê ì³æíàðîäí³ åêñïåðòè,
òàê ³ àóäèòîðè. ßê³ñòü àêòèâ³â
óêðà¿íñüêèõ áàíê³â, òîáòî ¿õí³õ
êðåäèò³â, ³íâåñòèö³é, âèñîêà.
Äîäàòêîâèé êàï³òàë ïîòð³áåí,
àëå éäåòüñÿ ïðî äåñÿòü, äâà-
äöÿòü, òðèäöÿòü â³äñîòê³â òîãî
êàï³òàëó, ÿêèé òðåáà íàðîñòè-
òè. Ç êîæíèì ³ç öèõ áàíê³â
óêëàäåíî óãîäè ùîäî çá³ëü-
øåííÿ êàï³òàëó. Âñ³ ³íîçåìí³
áàíêè ðîáèòèìóòü öå çà ðàõó-
íîê ìàòåðèíñüêèõ ñòðóêòóð. ²
ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî â Óêðà-
¿íó çàéäå ùîíàéìåíøå ì³ëü-
ÿðä äîëàð³â ÷åðåç òàê³ îïåðà-
ö³¿. Äåðæàâà òåæ ìàº êîøòè íà
çá³ëüøåííÿ êàï³òàëó óêðà¿í-
ñüêèõ áàíê³â. Íèí³ ðîçïî÷àòî
êîìïàí³þ ç ïåðåâ³ðêè äðóãî¿
ãðóïè áàíê³â, ïîïåðåäí³ ðå-
çóëüòàòè òàêîæ îáíàä³éëèâ³.

— Ùî öå îçíà÷àº?
— Ó äåðæàâ³ º äîñòàòíüî ðå-

ñóðñ³â. Ïðè÷îìó ¿õí³é ðîçì³ð
óçãîäæåíî ç Ì³æíàðîäíèì âà-
ëþòíèì ôîíäîì äëÿ ðåêàï³òà-
ë³çàö³¿ é íàâ³òü çá³ëüøåííÿ êà-
ï³òàëó äåÿêèõ áàíê³â. Öå äàñòü
çìîãó íå ò³ëüêè â³äíîâèòè ïëà-
òîñïðîìîæí³ñòü áàíê³â — íà-
ñåëåííÿ äîâ³ðÿòèìå á³ëüøå,
áàíêè ïî÷íóòü êðåäèòóâàòè.
Ñïîä³âàþñÿ, êîëè ïðîãðàìó
ðåêàï³òàë³çàö³¿ çàê³í÷àòü, áóäå
çíÿòî îáìåæåííÿ íà äîñòðî-
êîâå ïðèïèíåííÿ äåïîçèòíèõ
äîãîâîð³â.

— Äî ñëîâà, âè ñêàçàëè ïðî
ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â, ÿê çà-
ãàëîì âîíè îö³íþþòü ñèòóàö³þ
â íàø³é áàíê³âñüê³é ñèñòåì³?

— Ãîëîâíà ïðîáëåìà — ë³ê-
â³äí³ñòü ³ äóæå âåëèêå áàæàí-
íÿ êîìåðö³éíèõ áàíê³â ï³òè íà
âàëþòíèé ðèíîê. Ãîëîâíå çàâ-
äàííÿ Íàöáàíêó — çðîáèòè
âñå, ùîá ïåðåêðèòè êàíàëè
ñïåêóëÿòèâíîãî òèñêó áàíê³â-
ñüêîãî êàï³òàëó, çîêðåìà é íà
ãðèâíþ. Öå äîñÿãàºòüñÿ øëÿ-
õîì æîðñòê³øî¿ âàëþòíî¿ ïî-
çèö³¿, òîáòî çäàòíîñò³ áàíêó çà
âëàñí³ êîøòè êóïóâàòè âàëþ-
òó. ßê ïðàâèëî, ¿¿ êóïóþòü íå
ò³ëüêè íà ïîòð³áí³ îïåðàö³¿,
ñêàæ³ìî, âèïëàòè âàëþòíèõ
êðåäèò³â, à é íà ñïåêóëÿòèâí³:
ïðèäáàâ ñüîãîäí³ äåøåâøå,
çàâòðà ïðîäàâ äîðîæ÷å. Öå
òðåáà îáìåæèòè. ² òàêó ðîáî-
òó âæå ðîçïî÷àòî. Íà ìîþ
äóìêó, íèí³ àäåêâàòí³ ä³¿ Íà-
ö³îíàëüíîãî áàíêó ³ óðÿäó ìî-
æóòü äîêîð³ííî çì³íèòè ñèòó-
àö³þ, àäæå â Óêðà¿íó âæå íàä-
õîäèòü âàëþòè á³ëüøå, çíà÷íî
á³ëüøå, í³æ, ïðèì³ðîì, íàø³
ï³äïðèºìñòâà ³ áàíêè ïðîäà-
þòü ¿¿ íà ðèíêó. Òîìó º òèñê
íà ãðèâíþ. Íàö³îíàëüíèé
áàíê çìóøåíèé ïðîäàâàòè âà-
ëþòó, õî÷à íàñïðàâä³ ¿¿ óæå íà-
â³òü çàáàãàòî. Òîìó, ÿêùî á³ç-

íåñ íå äîñëóõàòèìåòüñÿ ðàö³î-
íàëüíèõ ïîðàä, òî Íàöáàíê
ìîæå çâåðíóòèñÿ äî óðÿäó äëÿ
çàïðîâàäæåííÿ ï’ÿòäåñÿòèâ³ä-
ñîòêîâîãî îáîâ’ÿçêîâîãî ïðî-
äàæó âàëþòíîãî âèòîðãó.

— Öåé êðîê, íà âàøó äóìêó,
çäàòíèé âïëèíóòè íà êóðñ ãðèâ-
í³?

— Çâ³ñíî, õî÷à öå ³ íå ðèí-
êîâèé êðîê, àëå ìè çìóøåí³
òàê ðîáèòè. Ïðîòÿãîì îñòàí-
í³õ òðüîõ ðîê³â áóëî âñå íàâ-
ïàêè. ² òàêèé êóðñ, òàêà äå-
âàëüâàö³ÿ ãðèâí³ ïðèçâåëà äî
òîãî, ùî ³ìïîðò á³ëüøå íå ïî-
òð³áåí, ïðîäàòè ïðîäóêö³þ çà
òàêèìè âèñîêèìè âíóòð³øí³-
ìè ö³íàìè âæå íåìîæëèâî.
Òîìó ³ìïîðò ð³çêî ñêîðî÷óº-
òüñÿ, çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè ââ³ç-
íå íàâàíòàæåííÿ íà òàê³ ñòðà-
òåã³÷í³ òîâàðè, ÿê íàôòà, ãàç.

— ×è äîïîìàãàº Íàöáàíê
ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìó çàáîðãî-
âàíîñò³ áàíêàì, ÷è âïëèâàº íà
öþ ñèòóàö³þ?

— Öå íàçèâàºòüñÿ ðåñòðóê-
òóðèçàö³ÿ, ùî, âëàñíå, º çàâ-
äàííÿì íå Íàö³îíàëüíîãî áàí-
êó, à óðÿäó. Íàöáàíê — ðåãó-
ëÿòîð. Ñüîãîäí³ Êàáì³í ðàçîì
ç åêñïåðòàìè Ì³æíàðîäíîãî
âàëþòíîãî ôîíäó, Ñâ³òîâîãî
áàíêó ðîçãëÿäàº ìîæëèâ³ñòü
ñòâîðåííÿ òàêèõ äåðæàâíèõ
êîðïîðàö³é, ÿê³ âèêóïîâóâàòè-
ìóòü ïðîáëåìí³ àêòèâè â áàí-
ê³â ÷è ¿õ ñàì³ òà çà âèðó÷åí³
ãðîø³ ðîçðàõîâóâàòèìóòüñÿ çà
äåïîçèòàìè íàñåëåííÿ. Òàêèì
øëÿõîì ï³øëî áàãàòî êðà¿í:
Ñïîëó÷åí³ Øòàòè, ªâðîïà.
Àëüòåðíàòèâíà òî÷êà çîðó —
ï³äòðèìàííÿ ñèëüíèõ áàíê³â,
êîòðèì ÿê íàâàíòàæåííÿ íàâ³-
øóâàòèìóòü ñëàáø³, ùîá áðà-
ëè ¿õ “íà áóêñèð” ³ ðîçðàõîâó-
âàëèñÿ ç ïëàòíèêàìè

Під от вала Ірина ДЕМКО,
спеціально для “Хрещати а”
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²íâåñòèö³¿ â Óêðà¿íó 
ñêîðî÷óþòüñÿ

×èñòèé â³äò³ê ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòè-
ö³é (Ï²²) ç Óêðà¿íè â æîâòí³ — ãðóäí³ 2008
ñòàíîâèâ $ 1,8 ìëðä. Òîä³ ÿê ó òðåòüîìó êâàð-
òàë³ ïðèð³ñò ñòàíîâèâ $ 1,17 ìëðä, ó äðóãî-
ìó — $ 3553 ìëðä ³ â ïåðøîìó — $ 3,3 ìëðä,
ïîâ³äîìëÿº Äåðæêîìñòàò. Çà éîãî äàíèìè, â
ö³ëîìó çà ï³äñóìêàìè 2008 ðîêó ïðèð³ñò ñó-
êóïíîãî îáñÿãó ³íîçåìíîãî êàï³òàëó â åêî-
íîì³ö³ êðà¿íè, ç óðàõóâàííÿì éîãî ïåðåîö³í-
êè, âòðàò, êóðñîâî¿ ð³çíèö³ (ì³íóñ $ 3,9 ìëðä)
çà 2008 ð³ê ñòàíîâèâ $ 6,1 ìëðä, ùî íà 22,1 %
íèæ÷å ð³âíÿ ïîïåðåäíüîãî ðîêó. ßê ïîâ³-
äîìëÿº Äåðæêîìñòàò, ó 2008 ðîö³ â åêîíî-
ì³êó Óêðà¿íè ³íîçåìí³ ³íâåñòîðè âêëàëè $
10,9 ìëðä ïðÿìèõ ³íâåñòèö³é, ùî íà 25,3 %
á³ëüøå íàäõîäæåíü ó 2007 ðîö³. Ïðè öüîìó
ç êðà¿í ªÑ íàä³éøëî $ 8,7 ìëðä (80,3 % çà-
ãàëüíîãî îáñÿãó), ç êðà¿í ÑÍÄ — $ 0,9 ìëðä
(8,6 %). Îäíî÷àñíî â 2008 ðîö³ íåðåçèäåíòè
âèëó÷èëè êàï³òàë íà ñóìó $ 0,8 ìëðä, ùî íà
28,3 % ìåíøå, í³æ ðîêîì ðàí³øå. Çàãàëüíèé
îáñÿã ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é, âðàõî-
âóþ÷è ïîçèêîâèé êàï³òàë, íà 1 ñ³÷íÿ 2008 ðî-
êó ñòàíîâèâ $ 4,09 ìëðä ó ïîð³âíÿíí³ ç $
4,3 ìëðä íà 1 æîâòíÿ

ÂÂÏ ó ñ³÷í³ çíîâó 
ñêîðîòèâñÿ

Ïàä³ííÿ âàëîâîãî âíóòð³øíüîãî ïðîäóê-
òó (ÂÂÏ) â Óêðà¿í³ â ñ³÷í³ 2009 ðîêó ñòàíî-
âèëî ìàéæå 20 % ïî â³äíîøåííþ äî ñ³÷íÿ
2008 ðîêó. Ïðî öå ç ïîñèëàííÿì íà êåð³â-
íèêà ãðóïè ðàäíèê³â ãîëîâè Íàö³îíàëüíî-
ãî áàíêó Óêðà¿íè Âàëåð³ÿ Ëèòâèöüêîãî ïî-
â³äîìëÿº “²íòåðôàêñ-Óêðà¿íà”. “Çà ìî¿ìè
ðîçðàõóíêàìè, ïàä³ííÿ ÂÂÏ ó ñ³÷í³ — ïðè-
áëèçíî 20 â³äñîòê³â. Öå ³ñòîðè÷íèé ìàêñè-
ìóì. Ñòàðò äóæå ïîãàíèé”,— ñêàçàâ â³í
àãåíòñòâó 17 ëþòîãî. Ðàí³øå Äåðæàâíèé êî-
ì³òåò ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè âèð³øèâ íå ïóá-
ë³êóâàòè äàíèõ ïðî äèíàì³êó ÂÂÏ êðà¿íè çà
ï³äñóìêàìè ñ³÷íÿ: ó çâ‘ÿçêó ç ïåðåõîäîì íà
ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè öåé ïîêàçíèê ³ç íè-
í³øíüîãî ðîêó îïðèëþäíþâàòèìóòü ðàç íà
êâàðòàë. Ðàçîì ³ç òèì, çáåðåæåíî ùîì³ñÿ÷-
íó ïîäà÷ó ³íôîðìàö³¿ ïðî ðîáîòó îêðåìèõ
ñåêòîð³â åêîíîì³êè: ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, ïðîìèñëîâîñò³, áóä³âíèöòâà, òðàíñ-
ïîðòó. Çðîñòàííÿ ÂÂÏ Óêðà¿íè â 2008 ðî-
ö³ ïî â³äíîøåííþ äî 2007 ðîêó ñïîâ³ëüíè-
ëîñÿ äî 2,1 % ç 7,6 % ðîêîì ðàí³øå, ïðè
öüîìó â ãðóäí³ ïî â³äíîøåííþ äî â³äïîâ³ä-
íîãî ì³ñÿöÿ 2007 ðîêó ñïàä ñòàíîâèâ 9,9 %,
ó ëèñòîïàä³ — 14,4 %. Ó 2009 ðîö³ óðÿä î÷³-
êóº óïîâ³ëüíåííÿ çðîñòàííÿ óêðà¿íñüêî¿
åêîíîì³êè äî 0,4 %, òîä³ ÿê á³ëüø³ñòü åêñ-
ïåðò³â ïðîãíîçóº ñïàä îð³ºíòîâíî íà 5 % ³
á³ëüøå

Âèðîáíèöòâî 
ïðîäîâæóº 
çóïèíÿòèñÿ

Â Óêðà¿í³ ñïàä ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà
â ñ³÷í³ 2009 ðîêó, ïîð³âíÿíî ç ñ³÷íåì 2008
ðîêó, ñòàíîâèòü 34,1 %. Ó ñ³÷í³ 2008 ðîêó
ïðîòè ãðóäíÿ 2008 ðîêó çàô³êñîâàíî ñïàä íà
ð³âí³ 16,1 %. Òàê³ äàí³ â÷îðà îïðèëþäíèâ
Äåðæàâíèé êîì³òåò ñòàòèñòèêè. Çà äàíèìè
Äåðæêîìñòàòó, ñïàä îáñÿã³â ïðîìâèðîáíèö-
òâà â ñ³÷í³ 2009 ðîêó ïðîòè ñ³÷íÿ 2008 ðîêó
çà ãàëóçÿìè ñòàíîâèòü: âèäîáóâíà ïðîìèñëî-
â³ñòü — 21,4 % (ó ñ³÷í³ äî ãðóäíÿ 2008 ðî-
êó — 7,4 %), âèäîáóòîê êîðèñíèõ êîïàëèí,
îêð³ì ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ,— 39,2 % (äî
ãðóäíÿ — 6 %), âèäîáóòîê ïàëèâíî-åíåðãå-
òè÷íèõ êîðèñíèõ êîïàëèí — 8,6 % (äî ãðóä-
íÿ — 8 %). Â îáðîáí³é ïðîìèñëîâîñò³ çíè-
æåííÿ âèðîáíèöòâà â ñ³÷í³ 2009 ðîêó ïðîòè
ñ³÷íÿ 2008 ðîêó ñòàíîâèòü 41,6 % (ïðîòè
ãðóäíÿ — 22,4 %), çîêðåìà ó âèðîáíèöòâ³
õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â, íàïî¿â ³ òþòþíîâèõ âè-
ðîá³â çàô³êñîâàíî çìåíøåííÿ — íà ð³âí³
14,3 % (ïðîòè ãðóäíÿ — 22,5 %)

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Îëåêñàíäð ÑÀÂ×ÅÍÊÎ: “Á³ëüø³ñòü 
áàíê³â, äå ââåäåíî òèì÷àñîâó
àäì³í³ñòðàö³þ, ïðîòÿãîì
äâîõ-òðüîõ ì³ñÿö³â â³ääàäóòü
ãðîø³ âêëàäíèêàì”
Çàñòóïíèê ãîëîâè Íàöáàíêó Óêðà¿íè ïðî ñèòóàö³þ 
â áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³
Мин ло о тижня пані населення підсилили заяви
представни ів НБУ про введення в низці вітчизня-
них бан ів тимчасової адміністрації. Цьо о тижня
в ладни и дізналися, що міжнародна а енція Fitch
знизила рейтин ще дев’яти бан ів, я і входять до
р пи найбільших. Я им чином розвиватим ться
події в цьом се торі та що робити пересічним
в ладни ам раїнсь их бан ів, "Хрещати " роз-
повів заст пни олови НБУ Оле сандр Савчен о.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянину 
Массу Борису Яковичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Глазунова, 13$а у Печерському районі

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 236/236 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 ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ìàññó Áîðèñó ßêîâè÷ó äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ãëàçóíîâà, 13-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìàññó Áîðè-
ñó ßêîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,03 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ãëàçóíîâà, 13-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ìàññó Áîðèñó ßêîâè÷ó:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿

³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 05.10.2007 ¹ 19-11202, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 12.11.2007 ¹ 05-08/7169, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 20.11.2007 ¹ 22-2890/35, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
04.12.2007 ¹ 05-2349.

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 
Гудим Наталі Миколаївні 

у приватну власність земельної ділянки для
будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Радистів, 87 у Деснянському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 235/235 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121, пункту “а” статті 141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ “Áóä³â-
íèöòâî ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áóäèí-
êó òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ñåëèù³ Áèê³âíÿ íà âóë. Ðàäèñò³â, 87 Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî

ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Ïðèïèíèòè Ðàä³îñòàíö³¿ ¹ 1 Ì³í³ñ-
òåðñòâà çâ’ÿçêó ÓÐÑÐ ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íàäàíîþ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïó-

òàò³â â³ä 25.04.51 ¹ 22 (äåðæàâíèé àêò
íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
21.02.63), òà çàðàõóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó, ùî íàäàâàëàñü â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³-
øåííÿ, äî ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ (ëèñòè-çãîäè
â³ä 07.10.99 ¹ 153/004 òà â³ä 12.04.2002
¹ 713/3-08).

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ãóäèì Íàòàë³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ðàäèñò³â, 87 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãóäèì Íàòàë³
Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 6
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ðàäèñò³â, 87 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíö³ Ãóäèì Íàòàë³ Ìèêîëà¿â-
í³:

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

6.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 30.11.2007 ¹ 19-14078, ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 18.12.2007 ¹ 4018, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 27.12.2007
¹ 10846, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
01.02.2008 ¹ 071/04-4-22/497, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
20.02.2008 ¹ 05-2823.

6.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

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

6.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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

6.7. 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 ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

7. 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.

8. 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 затвердження 
Міської програми розвитку 

Київського зоологічного парку 
на 2009—2013 роки

Рішення Київської міської ради № 20/1075 від 22 січня 2009 року

Відповідно до частини першої пункту д статті 15 та частини другої статті 61 Закону України “Про охоро#
ну навколишнього природного середовища”, пункту 8 частини першої статті 8; частин першої та другої стат#
ті 35 Закону України “Про природно#заповідний фонд”, статті 15 Закону України “Про тваринний світ”,
пункту 5 частини другої статті 28 Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, врахо#
вуючи загальнодержавне природоохоронне та культурне значення Київського зоологічного парку, з метою
визначення стратегії його подальшого розвитку Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ì³ñüêó ïðîãðàìó ðîçâèò-
êó Êè¿âñüêîãî çîîëîã³÷íîãî ïàðêó íà
2009—2013 ðîêè çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ çàõîä³â, ïåðåäáà÷å-
íèõ Ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó Êè¿â-
ñüêîãî çîîëîã³÷íîãî ïàðêó íà 2009—2013
ðîêè.

3. Âèçíà÷èòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) â³äïîâ³äàëüíèì çà âèêîíàííÿ Ì³ñü-
êî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó Êè¿âñüêîãî çîîëî-
ã³÷íîãî ïàðêó íà 2009—2013 ðîêè.

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

4.1. Ïðè ôîðìóâàíí³ áþäæåòíîãî çàïè-
òó íà 2009 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè ïåðåäáà-

÷àòè âèäàòêè íà ðåàë³çàö³þ Ì³ñüêî¿ ïðî-
ãðàìè ðîçâèòêó Êè¿âñüêîãî çîîëîã³÷íîãî
ïàðêó íà 2009—2013 ðîêè.

4.2. Çàáåçïå÷óâàòè ðåàë³çàö³þ Ì³ñüêî¿
ïðîãðàìè ðîçâèòêó Êè¿âñüêîãî çîîëîã³÷-
íîãî ïàðêó íà 2009—2013 ðîêè â ìåæàõ
çàãàëüíîãî îáñÿãó âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ
â áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äí³ ðîêè
ïî ãàëóç³ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті

Київради
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Про питання оренди об’єктів 
права комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 861/861 від 18 грудня 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”, пункту 19 розділу V Наказу Фонду державного майна України від 13.10.04 № 2149
“Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна”, а також врахову#
ючи протокол постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 21.11.08 № 13, Київська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè àáî â³äìîâèòè óêëàñòè (ïå-
ðåóêëàñòè) äîãîâîðè îðåíäè (ñóáîðåíäè)
çã³äíî ç ïåðåë³êàìè, çàçíà÷åíèìè ó äîäàò-
êàõ 1, 2, 3, 4, 5, 6 äî öüîãî ð³øåííÿ.

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,
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¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îðåíäè îá’ºêò³â ïðà-
âà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïåðåë³êîì,
çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó 7 äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âè-
êîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті

Київради

Про передачу громадянину 
Ктітору Олександру Петровичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Радистів, 83 у Деснянському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 233/233 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121, пункту “а” статті 141 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ “Áóä³â-
íèöòâî ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áóäèí-
êó òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ñåëèù³ Áèê³âíÿ íà âóë. Ðàäèñò³â, 83 Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Ïðèïèíèòè Ðàä³îñòàíö³¿ ¹ 1 Ì³í³ñ-
òåðñòâà çâ’ÿçêó ÓÐÑÐ ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íàäàíîþ â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
25.04.51 ¹ 22 (äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 21.02.63), òà çà-
ðàõóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ùî íàäàâàëàñü
â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, äî ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ (ëèñòè-çãîäè â³ä 07.10.99
¹ 153/004 òà â³ä 12.04.2002 ¹ 713/3-08).

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Êò³òîðó Îëåêñàíäðó Ïåòðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ðàäèñò³â, 83 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êò³òîðó Îëåê-
ñàíäðó Ïåòðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ðàäèñò³â, 83 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíèíó Êò³òîðó Îëåêñàíäðó
Ïåòðîâè÷ó:

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

6.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 30.11.2007 ¹ 19-14075, ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 18.12.2007 ¹ 4050, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 27.12.2007
¹ 10850, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
01.02.2008 ¹ 071/04-4-22/498, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
20.02.2008 ¹ 05-2821.

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

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

6.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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

6.7. 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 ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

7. 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.

8. 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 громадянину 
Петренку Володимиру Максимовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Радистів, 85 у Деснянському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 234/234 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121, пункту “а” статті 141 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ “Áóä³â-
íèöòâî ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áóäèí-
êó òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ñåëèù³ Áèê³âíÿ íà âóë. Ðàäèñò³â, 85 Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Ïðèïèíèòè Ðàä³îñòàíö³¿ ¹ 1 Ì³í³ñ-
òåðñòâà çâ’ÿçêó ÓÐÑÐ ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íàäàíîþ â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
25.04.51 ¹ 22 (äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 21.02.63), òà çà-
ðàõóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ùî íàäàâàëàñü
â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, äî ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ (ëèñòè-çãîäè â³ä 07.10.99
¹ 153/004, â³ä 12.04.2002 ¹ 713/3-08).

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ïåòðåíêó Âîëîäèìèðó Ìàêñèìîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ðàäèñò³â, 85 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïåòðåíêó Âî-
ëîäèìèðó Ìàêñèìîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ðàäèñò³â, 85 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíèíó Ïåòðåíêó Âîëîäèìèðó
Ìàêñèìîâè÷ó:

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

6.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 30.11.2007 ¹ 19-14076, ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 18.12.2007 ¹ 4017, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 27.12.2007
¹ 10845, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
01.02.2008 ¹ 071/04-4-22/501, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
20.02.2008 ¹ 05-2822.

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

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

6.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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

6.7. 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 ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

7. 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.

8. 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 надання земельної ділянки № 33, 
№ 35 Дарницькій районній у місті Києві раді

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування загальноосвітньої школи 

з басейном у 4$ому мікрорайоні 
житлового масиву Позняки у Дарницькому

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 173/173 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 92, 123 Зе#
мельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 33,

¹ 35 Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàä³ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
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ñëóãîâóâàííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ç
áàñåéíîì ó 4-îìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî
ìàñèâó Ïîçíÿêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³
Êèºâ³ ðàä³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ 33, ¹ 35 ïëîùåþ 1,76
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ç áà-
ñåéíîì ó 4-îìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìà-
ñèâó Ïîçíÿêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàä³:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 14.02.2006 ¹ 19-1233 òà â³ä
16.10.2006 ¹ 09-8659, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” â³ä 25.04.2005 N 877, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 19.09.2006
¹ 5650 òà â³ä 21.09.2005 ¹ 6240, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 03.07.2006 ¹ 071/04-4-
19/1927, â³ä 21.09.2006 ¹ 071/04-4-19/3024
òà â³ä 09.06.2006 ¹ 071/07-7-10/1786, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-

íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 02.08.2007 ¹ 05-08/4823, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 14.07.2005
¹ 001-09/3866, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 16.08.2006
¹ 4174.

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

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 09.12.2005
¹ 159à) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³ä-
íîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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

3.7. Äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà ïåðåðàõó-
âàòè ì³ñòó êîøòè ÷åðåç Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é ÿê êîìïåíñà-
ö³þ âèòðàò çà ³íæåíåðíó ï³äãîòîâêó òà ã³ä-
ðîíàìèâ òåðèòîð³¿.

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

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 громадянину 
Войціцькому Віктору Пилиповичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Радистів, 81 

у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 232/232 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121, пункту “а” статті 141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

². Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ “Áóä³â-
íèöòâî ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áóäèí-
êó òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ñåëèù³ Áèê³âíÿ íà âóë. Ðàäèñò³â, 81 Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Ïðèïèíèòè Ðàä³îñòàíö³¿ ¹ 1 Ì³í³ñ-
òåðñòâà çâ’ÿçêó ÓÐÑÐ ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íàäàíîþ â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
25.04.51 ¹ 22 (äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 21.02.63), òà çà-
ðàõóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ùî íàäàâàëàñü
â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, äî ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ (ëèñòè-çãîäè â³ä 07.10.99
¹ 153/004, â³ä 12.04.2002 ¹ 713/3-08).

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Âîéö³öüêîìó Â³êòîðó Ïèëèïîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ðàäèñò³â, 81 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Âîéö³öüêîìó
Â³êòîðó Ïèëèïîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ðàäèñò³â, 81 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ. 

6. Ãðîìàäÿíèíó Âîéö³öüêîìó Â³êòîðó
Ïèëèïîâè÷ó:

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

6.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 30.11.2007 ¹ 19-14077, ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 18.12.2007 ¹ 4019, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 27.12.2007
¹ 10847, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
01.02.2008 ¹ 071/04-4-22/500, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
20.02.2008 ¹ 05-2824.

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

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

6.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

6.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-

ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

6.7. 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 ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

7. 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.

8. 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 відміну рішення Київської міської ради 
від 06.10.2005 № 68/3532 

“Про передачу Інституту педагогіки 
Академії педагогічних наук України 

земельної ділянки для будівництва житлового
будинку з вбудованими офісними 

приміщеннями та підземним паркінгом 
у пров. Костя Гордієнка, 6 у Печерському

районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 111/111 від 28 серпня 2008 року

Зважаючи на чисельні скарги громадян та беручи до уваги витяг з протоколу спільного засідання по#
стійної комісії Київради з питань земельних відносин та постійної комісії Київради з питань містобудуван#
ня та архітектури від 14.08.2007 № 29/281#843к, керуючись законами України “Про місцеве самовряду#
вання в Україні”, “Про столицю України — місто#герой Київ”, статтями 9, 144 Земельного кодексу Укра#
їни, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 06.10.2005 ¹ 68/3532 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ²íñòèòóòó ïåäàãîã³êè Àêàäåì³¿ ïå-
äàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç
âáóäîâàíèìè îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì ó ïðîâ. Êîñòÿ Ãîð-
ä³ºíêà, 6 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”.

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

2.1. Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Âèùîãî
ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 06.03.2008
ïî ñïðàâ³ ¹ 3/218 çíÿòè ç ðåºñòðàö³¿ äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
11.10.2006 ¹ 82-6-00383.

2.2. Ïðî³íôîðìóâàòè ²íñòèòóò ïåäàãîã³-

êè Àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè ïðî
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

3. Äîðó÷èòè â³äïîâ³äíèì ñëóæáàì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðèâåñòè çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïðîâ. Êîñòÿ Ãîðä³ºíêà, 6
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â íàëåæ-
íèé ñòàí, ïðèäàòíèé äëÿ ïîäàëüøîãî âè-
êîðèñòàííÿ, çà íåîáõ³äíîñò³ çä³éñíèòè çà-
õîäè ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîã³ðøåííþ òåõ-
í³÷íîãî ñòàíó ñóñ³äí³õ áóäèíê³â.

4. 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 розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 03.03.2008 № 08/1$263вих 

на рішення Київської міської ради 
від 18.11.2004 № 821/2231 

“Про передачу закритому акціонерному 
товариству “Український центр 

обслуговування пасажирів на залізничному
транспорті України” земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування 
адміністративно$господарських будівель 

та готелю “Експрес” 
на бульв. Тараса Шевченка, 38/40, 38/40$а 

у Шевченківському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 147/147 від 28 серпня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 03.03.2008 № 08/1#
263вих на рішення Київської міської ради від 18.11.2004 № 821/2231 “Про передачу закритому акціонер#
ному товариству “Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України” зе#
мельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно#господарських будівель та готелю “Екс#
прес” на бульв. Тараса Шевченка, 38/40, 38/40#а у Шевченківському районі м. Києва” вважає неможли#
вим його задоволення на нижченаведених підставах.

Відповідно до статті 93 Земельного кодексу України право оренди земельної ділянки — це засноване на
договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для про#
вадження підприємницької та іншої діяльності.

Рішенням Київської міської ради від 18.11.2004 № 821/2231 “Про передачу закритому акціонерному
товариству “Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України” земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно#господарських будівель та готелю “Експрес”
на бульв. Тараса Шевченка, 38/40, 38/40#а у Шевченківському районі м. Києва” закритому акціонерному
товариству “Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України” передано
в довгострокову оренду на термін дії договору оренди цілісного майнового комплексу до 19.09.2011 зе#
мельну ділянку площею 0,36 га для експлуатації та обслуговування адміністративно#господарських буді#
вель та готелю “Експрес” на бульв. Тараса Шевченка, 38/40, 38/40#а у Шевченківському районі м. Києва
за рахунок частини земель, відведених відповідно до пункту 8 рішення Київської міської ради від 22.04.99
№ 211/312 “Про надання та вилучення земельних ділянок” та право користування якими посвідчується
державним актом на право постійного користування землею від 31.08.99 № 88#4#00021, у зв’язку з пе#
редачею цілісного майнового комплексу (акт приймання#передачі від 19.09.2001).
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На підставі рішення Київської міської ради від 18.11.2004 № 821/2231 “Про передачу закритому акціо#
нерному товариству “Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно#господарських будівель та готелю
“Експрес” на бульв. Тараса Шевченка, 38/40, 38/40#а у Шевченківському районі м. Києва” між Київською
міською радою та закритим акціонерним товариством “Український центр обслуговування пасажирів на
залізничному транспорті України” укладено договір оренди земельної ділянки терміном до 19.09.2011.
Цей договір зареєстровано у книзі записів державної реєстрації договорів 08.08.2005 № 91#6#00475.

Припинення права користування земельною ділянкою здійснюється на підставах, передбачених стат#
тею 141 Земельного кодексу України, а розірвання договору оренди земельної ділянки — на підставах, пе#
редбачених статтями 31, 32 Закону України “Про оренду землі”.

Відповідно до законодавства України у Київської міської ради відсутні правові підстави для припинення
закритому акціонерному товариству “Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транс#
порті України” права користування земельною ділянкою та розірвання договору оренди земельної ділян#
ки.

Не відповідає дійсності висновок заступника прокурора міста Києва щодо відсутності у Київської місь#
кої ради повноважень орендодавця земельної ділянки з огляду на таке.

Відповідно до пункту “а” статті 9 Земельного кодексу України до повноважень Київської міської ради у
галузі земельних відносин належить розпорядження землями територіальної громади міста.

Відповідно до пункту 12 розділу X Земельного кодексу України в редакції на момент прийняття опротес#
товуваного рішення до розмежування земель державної і комунальної власності повноваження щодо роз#
порядження землями в межах населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, здійсню#
ють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів — відповідні органи виконав#
чої влади.

Отже, саме Київська міська рада уповноважена бути орендодавцем земельної ділянки на бульв. Тара#
са Шевченка, 38/40, 38/40#а у Шевченківському районі м. Києва.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 18.11.2004 № 821/2231 “Про передачу за#
критому акціонерному товариству “Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транс#
порті України” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно#господарських бу#
дівель та готелю “Експрес” на бульв. Тараса Шевченка, 38/40, 38/40#а у Шевченківському районі м. Ки#
єва”, діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України та законами
України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 9, 93, 141 та пунктом 12 перехідних положень Зе#
мельного кодексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 03.03.2008 ¹ 08/1-
263âèõ íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 18.11.2004 ¹ 821/2231 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Óêðà¿íñüêèé öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ïàñà-
æèð³â íà çàë³çíè÷íîìó òðàíñïîðò³ Óêðà-
¿íè” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü òà ãîòåëþ “Åêñïðåñ” íà

áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 38/40, 38/40-à ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відмову у продажу товариству 
з обмеженою відповідальністю “ДНІПРО” 

земельної ділянки на вул. Курській, 3$а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 139/139 від 28 серпня 2008 року

На підставі витягу з протоколу спільного засідання постійних комісій з питань земельних відносин і з пи#
тань містобудування та архітектури Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÄÍ²ÏÐÎ” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Êóðñüê³é, 3-à ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîâåðíóòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ, â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÄÍ²ÏÐÎ” êîøòè çà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Êóðñüê³é, 3-à ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ñïëà÷åí³

â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 188 â³ä 08.10.2003,
ó ñóì³ 29 855,63 ãðí (äâàäöÿòü äåâ’ÿòü òè-
ñÿ÷ â³ñ³ìñîò ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòü ãðèâåíü 63 êî-
ï³éêè).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР” 

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

офісного центру з паркінгом 
на вул. Володимиро$Либідській, 25 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 154/154 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÅÔ ÀÉ ÅÌ
ÎÔ²Ñ ÖÅÍÒÐ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíîãî öåíòðó ç
ïàðê³íãîì íà âóë. Âîëîäèìèðî-Ëèá³äñüê³é,
25 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÅÔ ÀÉ ÅÌ ÎÔ²Ñ
ÖÅÍÒÐ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó
íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,19 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ îô³ñíîãî öåíòðó ç ïàðê³í-
ãîì íà âóë. Âîëîäèìèðî-Ëèá³äñüê³é, 25 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó
ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà áóäèíîê
(äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 05.05.2006,
àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 12.05.2006), â
òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,16 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè
íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 18.07.83 ¹ 1154
“Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â òèì-
÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ Êè¿âñüêîìó îáëàñíî-
ìó îá’ºäíàííþ àâòîáóñíèõ ñòàíö³é ï³ä ïå-
ðåáàçóâàííÿ àâòîñòàíö³¿ “Âîëîäèìèðñüêèé
ðèíîê” (ëèñò-çãîäà â³ä 07.03.2007 ¹ 294-
01/1307)”;

— ïëîùåþ 0,03 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÅÔ ÀÉ ÅÌ ÎÔ²Ñ ÖÅÍÒÐ”:

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 12.12.2007 ¹ 19-14679 òà â³ä
22.02.2007 ¹ 09-2326, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 11.10.2007 ¹ 8400, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 22.11.2007 ¹ 05-08/7718, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 18.10.2007 ¹ 071/04/419/5974,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿

ñïàäùèíè â³ä 27.12.2007 ¹ 10054, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 25.12.2007 ¹ 22-3287/35,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿â-
ïðîåêò” â³ä 17.11.2006 ¹ 2705, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
08.04.2008 ¹ 05-3010, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä
22.04.2008 ¹ 04-03-5/534.

3.4. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

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

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â â³ä 18.07.83 ¹ 1154 “Ïðî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â òèì÷àñîâå êî-
ðèñòóâàííÿ Êè¿âñüêîìó îáëàñíîìó îá’-
ºäíàííþ àâòîáóñíèõ ñòàíö³é ï³ä ïåðåáà-
çóâàííÿ àâòîñòàíö³¿ “Âîëîäèìèðñüêèé
ðèíîê”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту 
заступника прокурора міста Києва 

від 03.03.2008 № 08/1$262вих 
на рішення Київської міської ради 

від 26.06.2007 № 1005/1666 
“Про передачу товариству з обмеженою 

відповідальністю “Шпіль” земельної 
ділянки для будівництва та реконструкції 

житлового будинку 
у пров. Платонівському, 1$г в Солом’янському

районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 148/148 від 28 серпня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 03.03.2008 № 08/1#
262вих на рішення Київської міської ради від 26.06.2007 № 1005/1666 “Про передачу товариству з обме#
женою відповідальністю “Шпіль” земельної ділянки для будівництва та реконструкції житлового будинку у
пров. Платонівському, 1#г в Солом’янському районі м. Києва” вважає неможливим його задоволення на
нижченаведених підставах.

Рішенням Київської міської ради від 26.06.2007 № 1005/1666 “Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Шпіль” земельної ділянки для будівництва та реконструкції житлового будинку у пров.
Платонівському, 1#г в Солом’янському районі м. Києва” затверджено проект відведення та передано то#
вариству з обмеженою відповідальністю “Шпіль” у короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку
площею 0,34 га для будівництва та реконструкції житлового будинку у пров. Платонівському, 1#г у Соло#
м’янському районі м. Києва у зв’язку з переходом права власності на будівлі (договір від 27.07.2006
№ 5869, акт приймання#передачі від 28.07.2006) за рахунок земель, відведених відповідно до рішення
виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 03.05.88 № 432 “Про відвід земель#
них ділянок підприємствам, установам і організаціям для будівництва об’єктів, відведені управлінню Пів#
денно#західної залізниці під будівництво споруд резервного водопостачання та трансформаторної під#
станції”.

Рішення Київської міської ради від 26.06.2007 № 1005/1666 “Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Шпіль” земельної ділянки для будівництва та реконструкції житлового будинку у пров.
Платонівському, 1#г у Солом’янському районі м. Києва” прийняте в порядку, встановленому законодав#
ством України, за результатами розгляду проекту відведення земельної ділянки, який відповідно до час#
тини шостої статті 123 Земельного кодексу України погоджено з органом із земельних ресурсів, природо#
охоронним і санітарно#епідеміологічним органами, органами архітектури та культурної спадщини та от#
римав висновок державної землевпорядної експертизи.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 26.06.2007 № 1005/1666 “Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю “Шпіль” земельної ділянки для будівництва та реконструкції жит#
лового будинку у пров. Платонівському, 1#г в Солом’янському районі м. Києва” діяла на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 123 та пунктом 12 перехідних положень Земельного
кодексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 03.03.2008 ¹ 08/1-
262âèõ íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 26.06.2007 ¹ 1005/1666 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Øï³ëü” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó ó ïðîâ. Ïëàòîí³âñüêîìó, 1-ã â Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ßêùî õâîðîáà îáðàëà âàñ
Ïîðàäè ë³êàðÿ äîïîìîæóòü âàì çàõèñòèòè îðãàí³çì ï³ä ÷àñ åï³äåì³¿
Àíòîí³íà Ë²ÂÀÍÄÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Статисти а свідчить: рип
і ГРВІ становлять майже
90 % інфе ційних хвороб,
що офіційно зареєстрова-
но в У раїні. Тож імовір-
ність підхопити нед —
д же висо а. Та способів
боротьби існ є достатньо.

Íàéïåðøå, â³ä÷óâøè íåçäóæàí-
íÿ, ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñÿ ïî-
ñò³ëüíîãî ðåæèìó. Æîäíó ³íôåê-
ö³þ íå ìîæíà ïåðåíîñèòè íà íî-
ãàõ, îñê³ëüêè öå â äåñÿòêè ðàç³â
çá³ëüøóº “øàíñè” ðîçâèòêó óñ-
êëàäíåíü. Îðãàí³çì áîðåòüñÿ ç ³í-
ôåêö³ºþ, òîìó âàæëèâî ñòâîðèòè
éîìó äëÿ öüîãî êîìôîðòí³ óìî-
âè, àáè â³í íå âèòðà÷àâ åíåðã³þ
íà ô³çè÷íó àêòèâí³ñòü.

Ïî-äðóãå, òðåáà âèêëèêàòè ë³-
êàðÿ. Â³í òî÷íî âñòàíîâèòü, íà
ùî ñàìå âè çàõâîð³ëè, é óíåìîæ-
ëèâèòü ñåðéîçí³ø³ ä³àãíîçè. Êð³ì
òîãî, ëèøå ë³êàð ìîæå âèçíà÷è-
òè, íà ÿêèõ çáóäíèê³â õâîðîáè
ïîòð³áíî âïëèâàòè ë³êàðñüêèìè
ïðåïàðàòàìè — íà â³ðóñè ÷è íà
áàêòåð³àëüíó ³íôåêö³þ, ÷åðåç ÿêó
óñêëàäíèëàñü õâîðîáà. Àäæå áàê-
òåð³é ÷è â³ðóñ³â ïîçáàâëÿþòüñÿ
ïî-ð³çíîìó.

Ïèéòå áàãàòî ð³äèíè. ¯¿ ðåêî-
ìåíäóþòü âèïèâàòè íå ìåíøå
äâîõ ë³òð³â íà äîáó. Íàéêðàùå
âæèâàòè òåïë³ êèñëóâàò³ íàïî¿ —
êîìïîòè, ñîêè, ìîðñè, ÷àé ç ëè-
ìîíîì, â³äâàð øèïøèíè. Âåëè-
êà ê³ëüê³ñòü ð³äèíè çìåíøèòü ³í-
òîêñèêàö³þ — ïðîäóêòè æèòòºä³-
ÿëüíîñò³ â³ðóñ³â, ùî âèêëèêàþòü
ñëàáê³ñòü, á³ëü ó ì’ÿçàõ ³ ãîëîâ-
íèé á³ëü, âèâîäÿòüñÿ ç ð³äèíîþ
÷åðåç íèðêè. Ð³äèíà òàêîæ äîïî-
ìàãàº ðîçð³äèòè ìîêðîòèííÿ ³
êîìïåíñóâàòè âòðàòó âîäè. ßêùî,
çíèæóþ÷è òåìïåðàòóðó, âè ï’ºòå
÷àé ç ìàëèíîþ (à öå íàéêðàùèé
íàòóðàëüíèé æàðîçíèæóþ÷èé çà-
ñ³á), òî é ³íøèõ íàïî¿â ïîâèííî
áóòè â äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³, îñ-
ê³ëüêè ìàëèíà ïðîâîêóº ñèëüíå
ïîòîâèä³ëåííÿ, ³ âàæëèâî íå äî-
ïóñòèòè çíåâîäíåííÿ îðãàí³çìó.
Ï³ä ÷àñ êàøëþ äîáðå äîïîìàãàº
òåïëå ìîëîêî ç ëóæíîþ ì³íåðàëü-
íîþ âîäîþ áåç ãàçó, à òàêîæ ìî-
ëîêî ó ïîºäíàíí³ ç øàâë³ºþ ÷è
ìàñëîì êàêàî.

Ñòåæòå çà òåìïåðàòóðîþ. ßêùî
âîíà íå ï³äí³ìàºòüñÿ âèùå 38,5°Ñ
³ âè íîðìàëüíî ¿¿ ïåðåíîñèòå,
ïðèéìàòè æàðîçíèæóþ÷³ ïðåïà-
ðàòè íå ðåêîìåíäóþòü. Òåìïåðà-
òóðà ïåðåøêîäæàº ðîçìíîæåííþ
â³ðóñ³â. ßêùî íåñâîº÷àñíî çáè-
òè òåìïåðàòóðó, õâîðîáà ìîæå çà-
òÿãíóòèñü. Ï³äâèùóºòüñÿ ³ ðèçèê
óñêëàäíåíü. Ó âèïàäêó, ÿêùî æà-
ðîçíèæóþ÷³ ïðåïàðàòè íå äîïî-
ìàãàþòü àáî ïðèéîì òàêèõ ë³ê³â
ïðîòèïîêàçàíèé, çàñòîñîâóþòü
ô³çè÷í³ ìåòîäè çíèæåííÿ òåìïå-
ðàòóðè — õîëîäí³ êîìïðåñè íà
ãîëîâó ³ íà ì³ñöÿ, äå çíàõîäÿòü-
ñÿ âåëèê³ ñóäèíè (ì³ñöÿ çãèíó
êîë³í, ë³êò³â, øèÿ, ïàõ), à òàêîæ
ðîçòèðàííÿ ò³ëà ñëàáêèì ðîç÷è-
íîì îöòó ÷è ñïèðòó.

Ïåðåìîãòè â³ðóñ äîïîìîæóòü
ïðîòèâ³ðóñí³ ïðåïàðàòè. Îñîáëè-
âî àêòóàëüíèìè âîíè º â ïåðø³
òðè äîáè õâîðîáè. Öå ìîæóòü áó-
òè àôëóá³í, àðá³äîë, àì³çîí, ãî-
ìåîïàòè÷í³ ë³êè. Ìîæíà âèêî-
ðèñòîâóâàòè ³ íàòóðàëüí³ çàñîáè.

Ïðîòå â æîäíîìó ðàç³ íå ðåêî-
ìåíäóºòüñÿ âæèâàòè àíòèá³îòèêè
áåç ïðèçíà÷åííÿ ë³êàðÿ. ¯õ ïðè-
çíà÷àþòü ëèøå â òîìó âèïàäêó,
ÿêùî äî â³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ ïðè-
ºäíàëàñÿ áàêòåð³àëüíà.

Ùîá âèë³êóâàòè íåæèòü, îáè-
ðàéòå êðàïë³ íà îë³éí³é îñíî-
â³ — âîíè íå ïåðåñóøóþòü í³ñ ³
ïîëåãøóþòü äèõàííÿ. ²íêîëè
âêðàé ïîòð³áí³ àíòèã³ñòàì³íí³
ïðåïàðàòè, àáè çíÿòè íàáðÿê â
ä³ëÿíö³ íîñîâèõ ïàçóõ. Ïðåêðàñ-
íî çàðåêîìåíäóâàëà ñåáå ³ òàêà
ïðîãðàìà: ñïî÷àòêó ïðîìèâàºìî
í³ñ â³äâàðîì çâ³ðîáîþ, ïîò³ì
âèêîðèñòîâóºìî îë³éí³ êðàïë³,
à íà í³÷ íàíîñèìî íà ä³ëÿíêó
íîñîâèõ ³ ëîáíèõ ïàçóõ ç³ãð³âà-
þ÷ó ìàçü (ñ³ðíèêîâó ãîë³âêó
áàëüçàìó “Ç³ðî÷êà” çì³øóºìî ç
0,5 ÷àéíî¿ ëîæêè âåðøêîâîãî
ìàñëà).

ßêùî íåñòåðïíî áîëèòü â ãîð-
ë³, òî äîïîìàãàþòü ïîëîñêàííÿ.
Äëÿ öüîãî ìîæíà âèêîðèñòîâóâà-
òè â³äâàðè ðîìàøêè, íàã³äîê,

øàâë³¿. Ïðåêðàñíî ä³þòü ïîëîñ-
êàííÿ ãîðëà ïî ÷åðç³: ñïî÷àòêó ç
äîäàâàííÿì ñîë³, ïîò³ì ñîäè ³,
íàñàìê³íåöü, ðîç÷èíîì, äî ÿêî-
ãî äîäàéòå ê³ëüêà êðàïåëü õëîðî-
ô³ë³ïòó ÷è îë³¿ åâêàë³ïòà.

Îãîëîñ³òü êàøëþ á³é. Ìîêðî-
òèííÿ, ùî ç³áðàëîñÿ â äèõàëüíèõ
øëÿõàõ, òðåáà ðîçð³äæóâàòè ³ âè-
âîäèòè ç îðãàí³çìó. ×èì á³ëüøå
âèï’ºòå ð³äèíè, òèì ëåãøå ïåðå-
ìîæåòå êàøåëü ³ íåæèòü. ßêùî
òåìïåðàòóðà íå äóæå âèñîêà, êî-
ðèñíèìè áóäóòü ïàðîâ³ ³íãàëÿö³¿
ç íàñòîÿíîê ðîìàøêè, íàã³äîê,
øàâë³¿.

Грип не пройде!
Ãðèï ñåðåä ïîøèðåíèõ äèòÿ-

÷èõ õâîðîá ïîñ³äàº äðóãå ì³ñöå
ï³ñëÿ ÃÐÂ². Ïðîòå íàñë³äêè íå-
äóãè áóâàþòü çíà÷íî ñåðéîçí³øè-
ìè, í³æ ï³ñëÿ çâè÷àéíî¿ çàñòóäè.

Â³ðóñè ãðèïó ïåðåäàþòüñÿ ç
íàéäð³áí³øèìè ÷àñòî÷êàìè ñëè-
íè ÷åðåç ïîâ³òðÿ â³ä õâîðî¿ ëþ-
äèíè äî çäîðîâî¿. ×åðåç ñêóï÷åí-
íÿ ëþäåé ó òðàíñïîðò³ é ãðîìàä-
ñüêèõ ì³ñöÿõ ï³ä ÷àñ åï³äåì³¿ îä-
íî÷àñíî çàðàæàþòüñÿ â³ä 15 äî 
60 % íàñåëåííÿ. Íàéíåçàõèùåí³-
øèìè â òàê³é ñèòóàö³¿ º ä³òè ³ ëþ-
äè ë³òíüîãî â³êó. Òîæ ïîòð³áíî
çðîáèòè âñå ìîæëèâå, àáè íå äî-
ïóñòèòè “âîðîãà” íà ñâîþ òåðè-
òîð³þ.

Оборона напо отові
Àáè çíèçèòè êîíöåíòðàö³þ â³-

ðóñ³â ó ïîâ³òð³, ïîòð³áíî ÷àñò³øå
ïðîâ³òðþâàòè ïðèì³ùåííÿ. Îä-
íàê íå âàðòî ïåðåòâîðþâàòè ê³ì-
íàòó íà ìîðîçèëüíó êàìåðó — 10
õâèëèí ö³ëêîì äîñòàòíüî, ùîá
íàïîâíèòè ê³ìíàòó êèñíåì. ²í-
ôåêö³ÿ äîñèòü ëåãêî ïåðåäàºòüñÿ
÷åðåç áðóäí³ ðóêè. Ï³ä ÷àñ ðóêî-
ñòèñêàííÿ, ÷åðåç äâåðí³ ðó÷êè,
ïîðó÷í³ ó òðàíñïîðò³ â³ðóñ ïî-
òðàïëÿº íà ðóêè çäîðîâèõ ëþäåé.
À ïîò³ì ìàíäðóº äî íîñà, î÷åé,
ðîòà. Òîìó ÷àñò³øå ìèéòå ðóêè ç
ìèëîì. Ðåòåëüíå âîëîãå ïðèáè-
ðàííÿ äîïîìîæå ïîçáóòèñÿ â³ðó-
ñ³â, ùî îñ³ëè ðàçîì ³ç ïèëîì íà
ï³äëîãó, ìåáë³, ñò³íè, ³ãðàøêè. Íà
ïåð³îä åï³äåì³¿ íàìàãàéòåñÿ äî-
òðèìóâàòèñÿ äîìàøíüîãî ðåæè-

ìó — çâåñòè äî ì³í³ìóìó â³äâ³-
äàííÿ ê³íîòåàòð³â, ìàãàçèí³â, íå
õîäèòè â ãîñò³.

Захищаємо
ор анізм

Äèòÿ÷èé îðãàí³çì ñòàº ñïðàâæ-
íüîþ ì³øåííþ äëÿ ãðèïîçíî¿ ³í-
ôåêö³¿. Íå ñåêðåò, ùî ñàìå â
øêîëàõ, äèòñàäêàõ ãðèï ëþòóº
íàéá³ëüøå. Öüîìó ñïðèÿþòü âå-
ëèêå ñêóï÷åííÿ ä³òåé ó çàêðèòèõ
ïðèì³ùåííÿõ ³ îñëàáëåíèé äèòÿ-
÷èé ³ìóí³òåò. Òîæ çì³öíþâàòè
þíèé îðãàí³çì óêðàé âàæëèâî.
Ïî-ïåðøå, â ðàö³îí³ äèòèíè ïî-
âèííî áóòè áàãàòî ñâ³æèõ îâî÷³â
³ ôðóêò³â. Àñêîðá³íîâà êèñëîòà —
ïåðøèé çàñ³á, êîòðèé ñïðèÿº ï³ä-
âèùåííþ îï³ðíîñò³ îðãàí³çìó.
Íàéá³ëüøå â³òàì³íó Ñ â öèòðóñî-
âèõ, ê³â³, à òàêîæ ó êâàøåí³é êà-
ïóñò³. Ñàëàò ³ç ñâ³æî¿ êàïóñòè ç
ñîíÿøíèêîâîþ îë³ºþ — ñêàðá-
íè÷êà â³òàì³í³â ³ ïîòð³áíèõ ì³ê-
ðîåëåìåíò³â. Ïîïîâíèòü äåô³öèò
àñêîðá³íêè ñêëÿíêà â³äâàðó ç
øèïøèíè àáî ÷àéíà ëîæêà ñèðî-
ïó. Íå âàðòî çàáóâàòè òàêîæ ïðî
ïðîô³ëàêòè÷í³ ë³êàðñüê³ çàñîáè.
Ñêàæ³ìî, ïîïîâíþâàòè äåô³öèò
â³òàì³í³â ìîæíà çà äîïîìîãîþ
ïîë³â³òàì³ííèõ ïðåïàðàò³â. Òóò
ñë³ä âðàõîâóâàòè â³ê äèòèíè ³
óâàæíî âèâ÷àòè ³íñòðóêö³þ, àáè
íå ïåðåâèùèòè ðåêîìåíäîâàíó
äîçó. Ñòèìóëþâàòè ³ìóí³òåò íàé-
êðàùå íàòóðàëüíèìè çàñîáàìè,
òàêèìè ÿê åêñòðàêò åõ³íàöå¿, åëå-
óòåðîêîêà, íàñòîÿíêà àðàë³¿
ìàíü÷æóðñüêî¿ (1—2 êðàïë³ íà
ð³ê æèòòÿ äâ³÷³ íà äåíü). Òàê³ ïðå-
ïàðàòè çì³öíþþòü ³ òîí³çóþòü îð-
ãàí³çì. Ñòàíóòü ó íàãîä³ ³ ïðîòè-
â³ðóñí³ ïðåïàðàòè. Ñêàæ³ìî,
îêñîë³íîâà ìàçü. Öå íàä³éíèé ³
áåçïå÷íèé ïðîô³ëàêòè÷íèé çàñ³á.
Îêñîë³í çóïèíÿº ðîçìíîæåííÿ
â³ðóñó ãðèïó ãðóïè À, áëîêóº ïî-
ïàäàííÿ ³íôåêö³¿ â îðãàí³çì, ë³ê-
â³äîâóº ì³ñöåâå çàïàëåííÿ. Òîæ
âàðòî íàáðàòèñÿ òåðï³ííÿ, ³ ùî-
ðàíêó ïåðåä âèõîäîì íà âóëèöþ
çìàùóâàòè íîñèê äèòèíè ìàççþ.
Áàæàíî ðîáèòè öþ ïðîöåäóðó ³
ââå÷åð³. Òîä³ éìîâ³ðí³ñòü òîãî,
ùî ãðèï óðàçèòü äèòèíó, ð³çêî
çìåíøèòüñÿ

Особливо а т альними в наших широтах є вір сні ін-
фе ції, що прово ють рип. Щоро взим тисячі лю-
дей с аржаться на висо температ р , ломот в с -
лобах, біль орлі, потерпають від тяж их с ладнень.
Чи є сьо одні столиця осеред ом епідемії? По и що
спеціалісти заспо оюють і епідемію про ноз вати не
поспішають, ар мент ючи все цифрами.
— Справді, нині спостері ається зростання захво-

рюваності,— розповідає Алла Миронен о, провідний
на овий співробітни Центр рип , Інстит т епіде-
міоло ії та інфе ційних хвороб імені Л. В. Громашев-
сь о о.— Найінтенсивніше цей процес проті ає се-
ред ш олярів — 20,5 відсот а. Адже діти протя ом
тривало о час переб вають за ритих приміщеннях,
а один хворий може заразити третин лас . Проте
реальна захворюваність дале а від епідеміоло ічно о
поро а. Епідпорі становить 110 хворих на 10 тисяч
населення. Сьо одні маємо 66 нед жих на 100 тисяч.
Для введення арантин по и що немає підстав. Ми
постійно відстеж ємо, с іль и є хворих на рип, тож
діятимемо залежно від сит ації, я а с ладеться про-
тя ом тижня. За цей час захворюваність або зросте,
або з пиниться.
Хара терними озна ами нед и є висо а темпера-

т ра — до 40°С, біль р дях і с лобах, слаб ість, с -

хий ашель. Найефе тивніший захист проти рип —
ва цинація. Щоро с лад ва цини оновлюють залеж-
но від то о, я ий саме штам очі ють на певній тери-
торії. Звісно, добре б ло б пройти цю процед р й
безпечити себе від неприємностей ще в листопаді-
р дні. Хоча не пізно це зробити й тепер, щоправда,
ймовірність надійно о захист б де нижчою, ос іль и
найстій іший ім нітет виявиться напри інці “сезон ”.
Грип має не лише тяж ий перебі . Нед особливо

небезпечний і підст пний через с ладнення, я і не-
рід о прово є. Том фахівці радять: захворіли — за-
лиштеся вдома і ви личте лі аря. Крім то о, ожна
людина та ий період повинна підвищ вати опірність
ор анізм — їсти цитр сові, вашен ап ст , циб лю,
часни . У разі з’яви перших симптомів хвороби ви ли-
ати лі аря і не займатися самолі ванням. Бо в ож-
ном о ремом випад треба стежити за симптома-
ми і перебі ом хвороби. С ажімо, на рип не діють ан-
тибіоти и. Д же важливо, аби вір с не спричинив ба -
теріальн інфе цію. Температ р збивати теж потріб-
но правильно, ос іль и вона з бно діє на сам вір с.
І надзвичайно важливо, щоб лі ар брав до ва и хро-
нічні нед и пацієнта — я що в людини хворі серце
чи нир и, потрібно приймати препарати для їх під-
трим и.

Ãðèï. Íåñêîðåíà ñòîëèöÿ
Ê³ëüê³ñòü â³ðóñ³â íà ïëàíåò³ Çåìëÿ çíà÷íî á³ëüøå, í³æ ëþäåé
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У разі з’яви перших симптомів хвороби ви ли айте лі аря і не займайтеся самолі ванням
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— Ñóäÿ÷è ç íåùîäàâí³õ ïðîãðàì
Íàö³îíàëüíîãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñ-
òðó, ùî çà ôîðìîþ òÿæ³þòü äî öèê-
ë³â, âèêîíàííÿ óñ³õ áàõ³âñüêèõ ïðè-
ñòðàñòåé íå âèïàäêîâå.

— ß äàâíî õîò³â ç³ãðàòè öþ
ìóçèêó. Ïåðøèé äîñâ³ä âèêî-
íàííÿ áàõ³âñüêî¿ äóõîâíî¿ ìó-
çèêè áóâ ó ìåíå 1992 ðîêó:
“Ñòðàñò³ ïî ²îàííó” òà Âèñîêà
ìåñà. Çà ê³ëüêà ðîê³â ï³ä ÷àñ
ãàñòðîëåé ó Ðèì³ â ìóçè÷íîìó
ìàãàçèí³ Âàòèêàíó, ïðÿìî íà
ïëîù³ Ñâÿòîãî Ïåòðà, ÿ íàòðà-
ïèâ íà CD ç óñ³ìà ÷îòèðìà ïðè-
ñòðàñòÿìè Áàõà, ùî ³ ñëóãóâàëî
âíóòð³øí³ì ïîøòîâõîì äî ³äå¿
âèêîíàííÿ öèêëó. À ñàìà ðåàë³-

çàö³ÿ, äàñòü Áîã, â³äáóäåòüñÿ
ò³ëüêè òåïåð, ÷åðåç ø³ñòü ðîê³â.

— ßê âè ï³äõîäèòå äî ïèòàííÿ ïðî
àâòåíòè÷íå âèêîíàííÿ ñòàðîâèííèõ
ïàðòèòóð?

— Ìè âñ³ âèõîâàí³ íà ðîìàíòè÷-
íîìó, “âèðàçíîìó” ñòèë³ ³íòåðïðå-
òàö³¿ Áàõà, ùî àêòóàëüíî ³ ñüîãî-
äí³. Àëå ó ñâ³ò³ òàêîæ ³ñíóº áàãàòî
êîëåêòèâ³â, ùî äîòðèìóþòü òàê
çâàíî¿ àâòåíòè÷íî¿ ìàíåðè, ãðàþ÷è
ð³âíèì çâóêîì áåç â³áðàö³¿, à ãî-
ëîâíå — íà ñòàðîâèííèõ áàðî÷íèõ
ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ. Ó íàñ ¿õ
íåìàº (íàïðèêëàä, ïàðò³þ â³îëà òà
ãàìáà âèêîíóº ñó÷àñíà â³îëîí-
÷åëü), ÿê ³ øêîëè ãðè â ö³é ìàíå-

ð³. Çðåøòîþ, íåìàº æ ãàðàíò³¿, ùî
â ÕV²—XVII ñòîð³÷÷ÿõ öå âèêîíó-
âàëè ñàìå òàê, à íå ³íàêøå. Òîìó
íàøå çàâäàííÿ — ïðåäñòàâèòè ö³
òåêñòè òàê, ÿê ìè ¿õ ðîçóì³ºìî ³
â³ä÷óâàºìî ñüîãîäí³. Öüîãî ðàçó
ñïðîáóºìî çíàéòè “çîëîòó ñåðåäè-
íó”, òîáòî ñòðîãî, àëå ç òåïëîì.

— ×è íå ñóìí³âàºòåñÿ â àâòîðñòâ³
Áàõà ùîäî “Ëóêè” ³ çà ÷èºþ ðåäàê-
ö³ºþ ãðàºòå “Ìàðêà”?

— Ìè çàìîâèëè îðèã³íàëüíèé
òåêñò “Ìàðêà”, òîáòî áàõ³âñüêèé
óðòåêñò, ùî âêëþ÷àº àð³¿ ³ õîðî-
â³ ôðàãìåíòè áåç ðå÷èòàòèâ³â.
Òîìó â íàø³é, “êè¿âñüê³é” âåð-
ñ³¿ ðîëü ªâàíãåë³ñòà âèêîíàº àê-
òîð, äåêëàìóþ÷è ñòðîôè ç³ Ñâÿ-
òîãî Ïèñüìà.

— Ó ñâ³ò³ º òàêà ïðàêòèêà?
— Íå çíàþ. À ñòîñîâíî “Ëó-

êè”, òî ÿ äîâ³ðÿþ ïàðòèòóð³, äå
íàïèñàíî: Éîãàíí Ñåáàñòüÿí Áàõ

“Ïðèñòðàñò³ ïî Ëóö³”. Óñå ³í-
øå — ñïðàâà ìóçè÷íèõ êðèòè-
ê³â, âèçíàâàòè äîñòîâ³ðí³ñòü àâ-
òîðñòâà ÷è í³.

— Ó ïðîåêò³ â³çüìóòü ó÷àñòü àæ
òðè õîðè, îðêåñòð, ñîë³ñòè, ùî,
íàïåâíî, ïîòðåáóº çíà÷íèõ ô³íàí-
ñîâèõ ðåñóðñ³â.

— Ñëàâà Áîãó, ÿêðàç çíà÷íèõ
ô³íàíñîâèõ âèòðàò ïðîåêò íå ïî-
òðåáóâàâ. Âåëè÷åçíå ñïàñèá³ Íà-
ö³îíàëüí³é õîðîâ³é êàïåë³ “Äóì-
êà”, àíñàìáëþ ³ìåí³ Áîðèñà Ëÿ-
òîøèíñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî áó-
äèíêó îðãàííî¿ òà êàìåðíî¿ ìó-
çèêè, äèòÿ÷îìó õîðó Íàö³îíàëü-
íî¿ ðàä³îêîìïàí³¿, à òàêîæ ñî-
ë³ñòàì çà ïðàêòè÷íî áåçêîðèñ-
ëèâó çãîäó çàñï³âàòè Âåëèêó 
Ìóçèêó.

— Êóïþðè â òåêñòàõ áóäóòü?
— Òàê, íåçíà÷í³. Àëå ò³ëüêè â

“Ìàòâ³¿”, îñê³ëüêè ïóáë³ö³ áóäå
âàæêî ñëóõàòè òðèãîäèííèé òâ³ð
ç îäíèì àíòðàêòîì.

— Íà ÿêèé ñóñï³ëüíèé ðåçîíàíñ
ðîçðàõîâóºòå?

— Íå äóìàâ íàä òèì. Ç íàøî-
ãî áîêó öå íå âèêëèê, à ñïðîáà
âèêîíàâñüêîãî ïîêëîí³ííÿ ãåí³-
ºâ³ Áàõà. Ìè ãðàºìî íàñàìïåðåä
äëÿ ñàìèõ ñåáå, à òàêîæ äëÿ ëþ-
áèòåë³â ìóçèêè. À îö³íêà òàê ÷è
³íàêøå ñóá’ºêòèâíà. ªäèíå, ùî
¿¿ íå âèìàãàº, — ìóçèêà Áàõà 

Âîëîäèìèð Ñ²ÐÅÍÊÎ: “Ìè âñ³ âèõîâàí³ íà 
ðîìàíòè÷íîìó, “âèðàçíîìó” ñòèë³ 
³íòåðïðåòàö³¿ Áàõà, ùî àêòóàëüíî ³ ñüîãîäí³”

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Мин ло о понеділ а в Ки-
ївсь ій а адемічній май-
стерні театрально о мис-
тецтва "С зір’я" відб лася
прем’єра вистави "Про-
фесіонал" за п’єсою од-
но о з найвідоміших с -
часних сербсь их драма-
т р ів Д шана Ковачеви-
ча. Попри те, що вистава
постановці сербсь о о

драмат р а Божидара
Дж ровича не ви ли ала
одностайно о захоплення
прем’єрної п блі и, ре-

жисер своєю співпрацею
з иївсь им театром, схо-
же, задоволений.

“Ïðîôåñ³îíàë” — ì³æíàðîä-
íèé ïðîåêò, ðåàë³çîâàíèé çà
ñïðèÿííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Êèºâà òà Ïî-
ñîëüñòâà Ðåñïóáë³êè Ñåðá³¿ â
Óêðà¿í³. Ïîñîë Ñåðá³¿ Ãîðàí
Àëåêñè÷ çàçíà÷èâ, ùî âèñòàâà —
ïîäàðóíîê Áºëãðàäà Êèºâó. Ïðî
ñâîþ â³äêðèò³ñòü äî ñï³âïðàö³ ãî-
âîðèëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
Ñâ³òëàíà Çîð³íà. Âîíà ââàæàº, ùî
íîâå, ïðèâíåñåíå ç ³íøèõ êóëü-
òóð, ëèøå çáàãà÷óâàòèìå êóëüòóð-
íèé ïðîñò³ð Êèºâà òà Óêðà¿íè.

À âò³ì, äëÿ Óêðà¿íè òâîð÷³ñòü
ñåðáñüêîãî äðàìàòóðãà ³ ñöåíà-
ðèñòà Äóøàíà Êîâà÷åâè÷à íå º
íîâèíêîþ. 2002 ðîêó ï’ºñó “Ïðî-

ôåñ³îíàë” ï³ñëÿ ïåðåêëàäó ¿¿ ñï³â-
ðîá³òíèêàìè Ëüâ³âñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà Àëëè
Òàòàðåíêî ³ Ìàð³¿ Âàñèëèøèí
ïîñòàâèëè íà ìàë³é ñöåí³ Ëüâ³â-
ñüêîãî òåàòðó Ìàð³¿ Çàíüêîâåöü-
êî¿. Çãîäîì, 2006 ðîêó, äðàìà
óâ³éøëà äî çá³ðêè “Ñó÷àñíà äðà-
ìàòóðã³ÿ: íîâ³òíÿ ñåðáñüêà ï’º-
ñà”, ÿêó âèäàâ ñòîëè÷íèé Öåíòð
òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ìåí³ Ëå-
ñÿ Êóðáàñà. Øàíóâàëüíèêè ê³íî
çíàþòü Äóøàíà Êîâà÷åâè÷à çà

ô³ëüìîì óëþáëåíöÿ óêðà¿íñüêèõ
ê³íîìàí³â Åì³ðà Êóñòóð³öè: ñàìå
àäàïòîâàíèé âàð³àíò ðàííüî¿ ï’º-
ñè Êîâà÷åâè÷à “Âåñíà â ñ³÷í³”
ñëóãóâàâ ñöåíàð³ºì ô³ëüìó “Àí-
äå´ðàóíä”.

Ùîäî ñàìî¿ âèñòàâè, òî ñâîº
ãîëîâíå çàâäàííÿ ðåæèñåð Áîæè-
äàð Äæóðîâè÷, î÷åâèäíî, áà÷èâ ó
òîìó, ùîá äîíåñòè âñ³ íþàíñè êî-
ë³ç³é ñþæåòó äðàìàòóðã³¿. Òîìó
ñåðáñüêèé ðåæèñåð çîñåðåäèâ óâà-
ãó íà ðîáîò³ ç àêòîðàìè, àäæå ñà-

ìå â äîâãîìó ä³àëîç³ äâîõ ãîëîâ-
íèõ ãåðî¿â ðîçêðèâàþòüñÿ çàãàä-
êè ñòîñóíê³â ðåäàêòîðà îäíîãî
êíèæêîâîãî âèäàâíèöòâà Òåîäî-
ðà Êðàÿ (Þðêî ßöåíêî) ³ ïîë³ñ-
ìåíà ó â³äñòàâö³ Ëóêè Ëàáàíà (Âî-
ëîäèìèð Ïøåíè÷íèé). Îñòàíí³é
â³ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â “â³â ñïðàâó”
Òåîäîðà Êðàÿ, ñòåæèâ çà êîæíèì
êðîêîì öüîãî “íåáëàãîíàä³éíî-
ãî”, ç òî÷êè çîðó ïàðò³éíî¿ ³äåî-
ëîã³¿, ïèñüìåííèêà. Âîëîäèìèð
Ïøåíè÷íèé ó ðîë³ Ëóêè ñòâîðèâ

îáðàç òàêîãî ñîá³ ô³ëîñîôà-ïîë³-
öåéñüêîãî, ÿêèé çâèê çàìèñëþâà-
òèñÿ íàä æèòòÿì ³ âì³º ðîáèòè
âèñíîâêè. Ùîïðàâäà, ³íøèõ ðèñ
ñâîãî ãåðîÿ, îêð³ì ö³ëåñïðÿìîâà-
íîñò³ òà ñò³éêîñò³ ïåðåêîíàíü, àê-
òîð ÷îìóñü íå ïîêàçàâ, â³ä ÷îãî
âèäàâàâñÿ îäíîìàí³òíèì. Ëóêà
ïðèéøîâ äî Êðàÿ, ùîá â³äêðèòè
î÷³ íà éîãî ìèíóëå: òîé ó âèð³
ñâîãî áóðõëèâîãî ïèñüìåííèöü-
êîãî æèòòÿ ãóáèâ íàéäîðîæ÷å,
âòðà÷àâ íàéáëèæ÷èõ, òÿãíóâñÿ äî
ôàëüø³, êîëè ñïðàâæíº çàëèøà-
ëîñÿ íåïîì³÷åíèì. Ïîë³ñìåí äî
òîãî ïåðåéíÿâñÿ äîëåþ Êðàÿ, ùî
çáèðàâ óñ³ éîãî äîïîâ³ä³, ïðîãî-
ëîøåí³ â ð³çí³ ðîêè, ³íø³ òâîðè,
ÿê³ òîé ïðîñòî ãóáèâ. Òåïåð óñ³ ò³
òåêñòè ëåæàòü íà ñòîë³ ðåäàêòîðà
³ ñâ³ä÷àòü ïðî áåçòóðáîòíå, âëàñ-
íå, ïîðîæíº æèòòÿ ïèñüìåííèêà.
Þðêîâ³ ßöåíêîâ³ â ðîë³ Êðàÿ ëè-
øå çð³äêà âäàºòüñÿ ïåðåäàòè çì³-
íè åìîö³éíîãî ñòàíó ñâîãî ãåðîÿ,
çäåá³ëüøîãî â³í ïðîñòî çðèâàºòü-
ñÿ íà êðèê. À øêîäà, àäæå çì³íè
íàñïðàâä³ çíà÷í³: äî ê³íöÿ ³ñòîð³¿
â³í ïîñòóïîâî ïî÷èíàº ðîçóì³òè
íèö³ñòü ñâîãî ³ñíóâàííÿ. Òóò ³ âè-
ïëèâàº òåìà ïðîôåñ³îíàë³çìó,
³ëþñòðàòèâíî ùîäî ï’ºñè ïîäàíà
ðåæèñåðîì: ÿêùî Ëóêà ñâîþ ðî-
áîòó âèêîíóâàâ á³ëüø í³æ áåçäî-
ãàííî, òî ³ êàð’ºðà, ³ æèòòÿ Êðàÿ
âèÿâëÿþòüñÿ ïîð³âíÿíî ç öèì
ïðîñòî í³ê÷åìíèìè.

Ïåâíî, ç êîæíèì íîâèì ïîêà-
çîì âèñòàâè àêòîðè âñå ãëèáøå
çàíóðþâàòèìóòüñÿ ó ñóòü ïåðå-
æèâàíü ñâî¿õ ãåðî¿â. Ñåðéîçíà ³
ïî-ñïðàâæíüîìó ô³ëîñîôñüêà
äðàìàòóðã³ÿ Êîâà÷åâè÷à ïðîñò³ð
äëÿ òîãî äàº

Герой Юр а Яцен а Край пост пово починає роз міти, що в онитві за нес ттєвим він не помічав, я втрачав
най оловніше
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Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ 
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на сцені столичної філармонії розпочинається
ци л онцертів, де протя ом двох місяців прозв чать
сі чотири Страсті Баха: по Матвію, Мар , Л ці та
Іоанн . Подібно о прое т останніми десятиліттями в
У раїні не б ло і б ти не мо ло. Річ не тіль и в ідеоло-
ічній ценз рі, що прямо або побічно впливала в ра-
дянсь і часи на долі творів релі ійно о хара тер . У
вітчизняних бібліоте ах нот “Мар а” і “Л и” немає.
Можливість дістати ці те сти з’явилася тіль и тепер,
чом посприяв Гете-Інстит т Києві. Про це і ба ато
що інше розповів один з ініціаторів прое т , х дожній
ерівни і оловний дири ент Національно о симфоніч-
но о ор естр У раїни Володимир Сірен о.

Ñåðáñüêà äðàìàòóðã³ÿ íà êè¿âñüê³é ñöåí³
Ñòîëè÷í³ øàíóâàëüíèêè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ïîáà÷èëè ïðåì’ºðó âèñòàâè
“Ïðîôåñ³îíàë” ó ìàéñòåðí³ “Ñóç³ð’ÿ”
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Ìîäà â ñòèë³ óêðà¿íñüêèõ
íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é

Çâè÷àéí³ ä³â÷àòà, à çîâñ³ì
íå õóäîðëÿâ³ ìîäåë³, äåìîí-
ñòðóâàëè îäÿã íà òåìó íà-
ö³îíàëüíî¿ åòí³êè òà äàâíüî¿
ì³ôîëîã³¿. Ïîêàç ñòàâ ñâîº-
ð³äíèì çàêðèòòÿì âèñòàâêè
êîñòþì³â ñòóäåíò³â Êè¿â-
ñüêîãî äåðæàâíîãî ³íñòèòó-
òó äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíî-
ãî ìèñòåöòâà òà äèçàéíó
³ìåí³ Ì. Áîé÷óêà, ùî â³äáó-
âàëàñÿ â ìóçå¿ ç 16 ñ³÷íÿ.
“²äåÿ òåàòðàë³çîâàíîãî ïî-
êàçó âèíèêëà, êîëè ÿ ïîáà-
÷èëà åêñïîçèö³þ êîñòþì³â

ó ìóçå¿,— ðîçïîâ³ëà “Õðå-
ùàòèêó” ðåæèñåð-ïîñòàíîâ-
íèê Àííà Çàêëåöüêà. — Ó
ö³é ì³í³-âèñòàâ³ ÿ çìîãëà
ðîçâåðíóòèñÿ íà ïîâíó: âè-
êîðèñòàòè äåêîðàö³¿, ìóçè-
êó, ìàòåð³àëè ïðî îáðÿäîâ³
òðàäèö³¿ çèìîâîãî öèêëó”.

Ïîêàç ðîçä³ëèëè íà òðè
÷àñòèíè. Ñïî÷àòêó ïîêàçà-
ëè ä³âî÷³ âå÷îðíèö³: ìîäåë³
âèõîäèëè â îäÿç³, ùî íàãà-
äóâàâ íàö³îíàëüí³ êîñòþìè.
Äàë³ â³äáóâàëîñÿ âîðîæ³ííÿ
³ ç’ÿâëÿëèñÿ áîæåñòâà ÿçè÷-

íèöüêîãî ïàíòåîíó: ßðèëî,
Ëàäà, Âåëåñ, Äàæáîã. Êîñ-
òþìè áîã³â áóëè ùåäðî
ïðèêðàøåí³ âèøèâêîþ, àï-
ë³êàö³ºþ ³ ñèìâîë³çóâàëè
îñíîâí³ ¿õí³ õàðàêòåðèñòè-
êè. Â îñòàíí³é ÷àñòèí³, ùî
óîñîáëþâàëà çèìîâèé ñîí,
ä³â÷àòà äåô³ëþâàëè â ÿñêðà-
âîìó âáðàíí³, ùî êîëüîðà-
ìè íàãàäóâàëî òâîð÷³ñòü
óêðà¿íñüêî¿ õóäîæíèö³ Ìà-
ð³¿ Ïðèéìà÷åíêî. “²äåÿ ïî-
êàçó â òîìó, ùîá ãëÿäà÷³
ñòàëè ñâ³äêàìè ìàã³÷íèõ îá-
ðÿä³â çèìîâîãî òðàäèö³éíî-
ãî öèêëó”,— çàçíà÷èëà Àí-
íà Çàêëåöüêà, ÿêà ³ ñàìà áó-
ëà ìîäåëëþ íà ïîêàç³. Ì³ñ-
òåð³ÿ ñóïðîâîäæóâàëàñÿ âè-
ñòóïîì àíñàìáëþ “Çåðíÿò-
êî” (Àííà Çàêëåöüêà â ìè-
íóëîìó ó÷àñíèöÿ öüîãî êî-
ëåêòèâó). Óñüîãî ãëÿäà÷àì
áóëî ïîêàçàíî 24 ñòèë³çî-
âàíèõ âáðàííÿ òàëàíîâèòèõ
ñòóäåíò³â.

Îðãàí³çàòîðàìè ïîêàçó-

çàêðèòòÿ âèñòàâêè ñòàëè
òàêîæ âèêëàäà÷³ äåðæàâíî-
ãî ³íñòèòóòó äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà —
õóäîæíèö³ Íàòàëÿ òà Ãàëè-
íà Çàáàøòè. “Ôàêòè÷íî ìè
ïðåäñòàâèëè êóðñîâ³ òà
äèïëîìí³ ðîáîòè íàøèõ
ñòóäåíò³â, ùî ñïåö³àë³çó-
þòüñÿ íà ñöåí³÷íèõ òà êîí-
öåðòíèõ êîñòþìàõ,— ðîç-
ïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” Íàòà-
ëÿ Çàáàøòà. — Íåâè÷åðï-
íîþ òåìîþ á³ëüøî¿ ÷àñòè-
íè êîëåêö³¿ ñòàâ äàâí³é
óêðà¿íñüêèé ïàíòåîí áîã³â.
Ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ñóºòè òà
ãëîáàë³çàö³éíèõ ïðîöåñ³â
ìè ÷àñòî çàáóâàºìî ïðî
ñâîþ ñóòü. À òàê³ àêö³¿ íà-
âåðòàþòü ìîëîäü äî ³ñòî-
ðè÷íèõ âèòîê³â”. Íàäàë³
êîñòþìè — ñâîºð³äí³ âèò-
âîðè ìèñòåöòâà — çáåð³ãà-
òèìóòü â ³íñòèòóò³ äåêîðà-
òèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñ-
òåöòâà òà, ìîæëèâî, ùå ïî-
êàçóâàòèìóòü ïóáë³ö³

Ïàâëî ÃÓÄ²ÌÎÂ: “Íàïîëåîí³âñüê³ ïëàíè 
íà ñâîºìó ð³âí³ ÿ ðåàë³çîâóþ âæå äàâíî”

— Âè º êóðàòîðîì “ß ãàëåðå¿”. Äëÿ âàñ
öå ïîñàäà ÷è çàõîïëåííÿ?

— Àðò-öåíòð “ß ãàëåðåÿ” — öå ìîº íàé-
á³ëüøå çàõîïëåííÿ. ß âåëèêèé øàíóâàëü-
íèê ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà ³ âæå 7 ðîê³â çàé-
ìàþñÿ êóðàòîðñòâîì òàêèõ ïðîåêò³â.

Ìóçèêà é â³çóàëüíå ìèñòåöòâî — öå íå-
â³ä’ºìí³ ñêëàäîâ³ ìîãî æèòòÿ.

— ×è º ÿêà ìåòîäèêà çàõèñòó â³ä ïëàã³àòó
â ñó÷àñíîìó øîó-á³çíåñ³?

— Ïëàã³àò — öå íàéìåíøå, â³ä ÷îãî
ñòðàæäàþòü íàø³ âèêîíàâö³. Øâèäøå, ïî-
ðóøåííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ, íå ñàíêö³îíî-
âàíå êîï³þâàííÿ ÷åðåç ³íòåðíåò ³ ìîá³ëü-
í³ òåëåôîíè. Âàæëèâî çàóâàæèòè, ùî öå
ïðîáëåìà íå ëîêàëüíî óêðà¿íñüêà, à âñå-
ñâ³òíÿ. Ïðàêòè÷íî âñ³ ðåêîðäèíãîâ³ êîì-
ïàí³¿ é âèêîíàâö³ øóêàþòü àëüòåðíàòèâí³
øëÿõè çàðîá³òêó ç ³íòåðíåò-ïðîäàæ³â ¿õí³õ
òâîð³â. Ïîêè ùî ºäèíî¿ ñõåìè íåìàº.

— ßê âè îö³íþºòå ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ
âèêîíàâö³â?

— Â Óêðà¿í³ çàâæäè áóëà ñèòóàö³ÿ, ÿêà
â³äð³çíÿëàñÿ â³ä ìîñêîâñüêîãî øîó-á³çíå-
ñó, ³ öå ìåíå äóæå ò³øèëî. Áàãàòî æèâî¿
ìóçèêè, áàãàòî ðîê-âèêîíàâö³â. Íà æàëü,
çà îñòàíí³ äâà ðîêè çð³ñ “øëàê”, ÿêèé
òèñíå íà íàø³ âóõà ³ íà âóõà íàøèõ ä³òåé,
ÿê³ ôîðìóþòüñÿ, ñëóõàþ÷è öå. ß äóìàþ,
ùî åêîíîì³÷íà êðèçà òðîõè ðîçñòàâèòü
âñå íà ñâî¿ ì³ñöÿ ³ â ìàñîâ³é êóëüòóð³
Óêðà¿íè.

— ßêó ïðåñó ÷èòàºòå? Ùî ãîëîâíå äëÿ
âàñ â ³íôîðìàö³¿?

— Â ³íôîðìàö³¿ ãîëîâíå, ñêàæ³ìî òàê,
ïðî÷èòàòè ïðî êóëüòóðí³ ïîä³¿, íå çàãëèá-
ëþþ÷èñü ó ïë³òêè, åêîíîì³÷íó àíàë³òèêó
òà ïîë³òè÷í³ áàòàë³¿. Ïðàãíó îòðèìóâàòè
ëèøå ïîòð³áíå. Ð³äêî êîðèñòóþñÿ äðóêî-
âàíèìè âèäàííÿìè, òîìó ùî ñïåö³àë³çîâà-
íèõ íà êóëüòóðíó òåìàòèêó ìàëî. Àëå ç çà-
äîâîëåííÿì ïðîäèâëþñÿ àíîíñîâ³ æóðíà-
ëè — “Òîï 10”, “Àô³øà”, “Òàéìàóò”. Äèâ-
ëþñÿ ³ ÷èòàþ ïðî âèñòàâêè ³ êîíöåðòè.

— ßêó êàçêó ëþáèëè â äèòèíñòâ³? ×îìó?
— Íå êàçêè. ß äóæå ëþáèâ Ìàÿêîâñüêî-

ãî “Ì³ñòåð³þ Áóô”. Îáîæíþâàâ éîãî ìà-
ëþíêè ³ ÿê â³í ïèñàâ. Ç ðàííüîãî äèòèí-
ñòâà áàãàòî ìàëþâàâ, ïðè òîìó íàäèõàâñÿ
â á³ëüøîñò³ ñó÷àñíèì ìèñòåöòâîì. Ïåðøà
ìîÿ âèñòàâêà êóá³ñòè÷íîãî ïîðòðåòó áóëà
â 5 ðîê³â. Îðãàí³çóâàâ ¿¿ ì³é ä³ä. Ç öüîãî
ìîìåíòó ââàæàþ ñåáå òâîð÷îþ ëþäèíîþ.
Â ö³ëîìó ëþáèâ êíèæêè ç ³ëþñòðàö³ÿìè,
ìóëüòèïë³êàö³¿, ëÿëüêîâèé òåàòð.

— Êîëè ïëàíóºòå âèõ³ä íîâîãî àëüáîìó?
— Íîâèé àëüáîì ìàº âæå íàçâó — öå

“Ïîë³åñòåð”. Â³í ïðèñâÿ÷åíèé çàãàäêîâ³é
ãðóï³, ÿêà íîñèëà öþ íàçâó. ßêîñü îäíîãî

ðàçó ìåí³ ïîäàðóâàëè çâè÷àéíó áîëâàíêó,
íà ÿê³é áóëî çàïèñàíî 12 ï³ñåíü ³ ïðàêòè÷-
íî ì³ñÿöü ÿ íå âèéìàâ ¿¿ ç³ ñâîãî CD-ïðî-
ãðàâà÷à. Ïîò³ì ìè ñòàëè ôàíàò³òè âñ³ºþ
ãðóïîþ ³, ïðàöþþ÷è íàä êîíöåïö³ºþ, íàä
ï³ñíÿìè äëÿ íîâîãî àëüáîìó, ìè âèð³øè-
ëè çðîáèòè 5 êàâåð³â “Ïîë³åñòåð”, ïåðå-
êëàâøè ¿õ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ç íåçðîçó-
ì³ëî¿ àíãë³éñüêî¿ é äîïèñàòè íàøèìè ï³ñ-
íÿìè, ÿê³ á íåïîãàíî äîïîâíþâàëè ö³ òå-
ìè. Ïåðøà ï³ñíÿ, ÿêà íàçèâàºòüñÿ “Êîì-
ï’þòåðè”, ç’ÿâèëàñÿ íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî
ðîêó. ¯¿ ìîæíà ïî÷óòè íà ðîê-ðàä³îñòàí-
ö³ÿõ Óêðà¿íè ³ Ðîñ³¿ àáî íà ñàéò³ gudimov-
music.com

— ×è º êðèòåð³¿ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà?
ßêèé ñòèëü àáî íàïðÿìîê ñó÷àñíîãî àðòó
âàì íàéáëèæ÷èé?

— ß ìîæó îõàðàêòåðèçóâàòè ñó÷àñíå
ìèñòåöòâî ÿê ñòèëü æèòòÿ, à íå íàïðÿì-
êè ó ìèñòåöòâ³. Öå — ðîçêóò³ñòü, ñïðèé-
íÿòòÿ âñüîãî íîâîãî, íåçàïåðå÷åííÿ åìî-
ö³éíîãî ñòàðîãî. Öå íåñê³í÷åííå çì³øó-
âàííÿ, äå îñíîâíèì ñòðèæíåì º ³äåÿ, äóì-
êà, ÿêà îá’ºäíàº ïðîåêò, äîïîìîæå éîãî
çðîçóì³òè ³ âèêëèêàòè ò³ ìàêñèìàëüí³ åìî-
ö³¿, ÿê³ ìîæëèâî. Ùîäî ä³ÿëüíîñò³ “ß Ãà-
ëåðå¿”, ¿¿ ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê ³í-
òåëåêòóàëüí³ íàïðÿìêè ñó÷àñíîãî ìèñòåö-
òâà ç îñîáëèâèì â³äíîøåííÿì äî óêðà¿í-
ñüêèõ ñó÷àñíèõ àâòîð³â, ÿê³ ïðàöþþòü íà
ïàïåð³, ôîòîãðàô³â ³ ìîëîä³, ÿêà íàâ³òü
ìàº ñïåö³àëüíèé ïðîåêò äëÿ ñâîº¿ ïðîìî-
ö³¿ (â³í íàçèâàºòüñÿ “Äåìîíñòðàö³ÿ”). Ó
íàñòóïíîìó ñåçîí³ ó íàñ áóäå äâà íîâîââå-
äåííÿ: ïî-ïåðøå, ïðîåêò, ÿêèé ïîêàçóº
ñó÷àñíå ì³ñüêå íà¿âíå ìèñòåöòâî. Â³í íà-
çèâàòèìåòüñÿ “Íîâèé íà¿â”. Ïîêàçóâàòè-
ìåìî ê³ëüêà ïðîåêò³â ìîëîäèõ õóäîæíè-
ê³â, ì³é êóðàòîðñüêèé ïðîåêò “Òþí³íã” ³
âèñòàâêè òàêèõ ìàéñòð³â, ÿê Ïàâëî Ìàêîâ,
Îëåã Ò³ñòîë, Ìàðèíà Ñêóãàðºâà òà ³íø³.

— Õòî âàø óëþáëåíèé ïèñüìåííèê?
— Ôð³äëÿíä, òîìó ùî â³í äóæå íà ìåíå

ñõîæèé çîâí³øíüî. Â ìåíå çàì³ñòü íüîãî

áðàëè àâòîãðàôè, à ó íüîãî — çàì³ñòü
ìåíå.

— ×è çàéìàºòåñÿ áëàãîä³éí³ñòþ?
— Òàê. Ó ìåíå º áëàãîä³éíèé ôîíä, ÿêèé

íàçèâàºòüñÿ “Ñåðöå, íå ñïè”, ùî çàêëèêàº
äî íåáàéäóæîñò³. Íàéâ³äîì³øèé åòàï — öå
àêö³ÿ, êîëè ìè çáèðàëè êîøòè íà ïðèäáàí-
íÿ àïàðàòóðè é ðåìîíò ó äèòÿ÷îìó â³ää³-
ëåíí³ ðåàí³ìàö³¿ ²íñòèòóòó êàðä³îõ³ðóðã³¿
³ìåí³ Ìèêîëè Àìîñîâà. Ïîñò³éíî áåðåìî
ó÷àñòü ó áëàãîä³éíèõ àóêö³îíàõ ³ ñï³âïðà-
öþºìî ç â³äîìèìè óêðà¿íñüêèìè õóäîæíè-
êàìè, ÿê³ ï³äòðèìóþòü íàø³ ³í³ö³àòèâè.

— Ùî ïîòð³áíî çðîáèòè, àáè ñòàòè íà-
ðîäíèì àðòèñòîì Óêðà¿íè?

— Í³êîëè íå çàäàâàâ ñîá³ òàêîãî çàïè-
òàííÿ. À êîìó öå âàæëèâî? Â ðîçìîâ³ ç
Òàðàñîì Ïåòðèíåíêîì ÿ çàïèòàâ: “Ùî äàº
çâàííÿ íàðîäíîãî àðòèñòà?”. Â³í â³äïîâ³â:
“Â³äîì÷à ë³êàðíÿ ³ ì³ñöå íà öâèíòàð³”. Íå-
áàãàòèé âèá³ð.

— Ó ÷îìó äëÿ âàñ ñåíñ æèòòÿ?
— ß íå ìîæó â³äïîâ³ñòè íà òàêå øèðî-

êå çàïèòàííÿ. Àëå ìîæó ñêàçàòè, ùî ìîº
áàæàííÿ ³ ìîÿ ìð³ÿ — çðîáèòè Óêðà¿íó
êóëüòóðíîþ êðà¿íîþ â íàéøèðøîìó ðîçó-
ì³íí³ öüîãî ñëîâà. Çðîáèòè ñèñòåìó — ìó-
çå¿, êóëüòóðí³ öåíòðè. Äàòè ìîæëèâ³ñòü â³ä-
÷óòè ïîòðåáó â îñíîâíèõ íàøèõ êóëüòóð-
íèõ ãóðó, ùîá âîíè ïåðåäàëè âñþ ³íôîð-
ìàö³þ äàë³. Âàæëèâèé ìîìåíò — òàê³ íà-
ïîëåîí³âñüê³ ïëàíè íà ñâîºìó ð³âí³ (õîë-
äèíã “Ãóä³ìîâ àðò-ïðîåêò”) ÿ ðåàë³çîâóþ
âæå äàâíî. Õîò³â ïîïðîñèòè ó ìåðà ïðè-
ì³ùåííÿ äëÿ Ìóçåþ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà
Êèºâà, ÿê ó Ïàðèæ³ — Ïàëå äå Òîê³éî.
Õîðîøà ³í³ö³àòèâà. Ìàþ íàä³þ, ùî éîìó
ïåðåêàæóòü. Ñàìå òåïåð ÷àñ öå ðîáèòè.

— Õòî çàéìàºòüñÿ âàøèì ³ì³äæåì?
— Æèòòÿ

Під от вала Олеся НАЙДЮК,
“Хрещати ”

Костюми бо ів б ли щедро при рашені вишив ою, аплі ацією
і символіз вали основні їхні хара теристи и

Ìóçèêàíò, ñîë³ñò ãðóïè “Ãóä³ìîâ”, êîëåêö³îíåð, êóðàòîð “ß Ãàëåðå¿” â³äïîâ³â 
íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â “Õðåùàòèêà” â ðåæèì³ ³íòåðíåò-êîíôåðåíö³¿

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин лої п’ятниці в М зеї раїнсь о о народ-
но-де оративно о мистецтва відб вся театра-
лізований модельний по аз "Свято йде!".
Cт денти фахово о вищо о навчально о за-
лад для демонстрації вбрання, присвячено-
о традиційній раїнсь ій льт рі, розі рали
ціле дійство — з обрядами ворожіння,
співами, танцями.

Ó ãàëåðå¿ “Ëàâðà” âëàøòóâàëè òåàòðàë³çîâàíèé ïîêàç
îäÿãó íà òåìó åòí³êè òà äàâíüî¿ ì³ôîëîã³¿
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Äìèòðî ªÊÈÌÎÂ: “Ñïîðòèâí³ îá’ºêòè
ì³ñòà ïîâèíí³ ïðèíîñèòè 
ïðèáóòîê äî ñòîëè÷íîãî áþäæåòó”
Çàñíîâíèê ãðóïè êîìïàí³é “Sport Life” ðîçïîâ³â, ÿê çðîáèòè ñïîðò â Êèºâ³ 
íå ëèøå ñóñï³ëüíî êîðèñíèì, à é ïðèáóòêîâèì
В У раїні пан є д м а, що про
розвито спорт має т рб ватися
винят ово влада. І це не дивно,
адже за радянсь их часів саме
та і б ло. Я перебороти цей
стереотип і чи можливо спортив-
н інд стрію Києва перетворити
з витратної на приб т ов , ми
розпитали засновни а р пи
омпаній “Sport Life” Дмитра
Є имова.

— Ñïîðò ìîæå äàâàòè ïðèáóòîê?
— ßê á³çíåñìåí ìîæó ñêàçàòè, ùî ñïîðò

ïîâèíåí äàâàòè ïðèáóòîê. Ñàìå òîä³ ³íâåñ-
òîðè âêëàäàòèìóòü êîøòè íå â òîðãîâ³ öåí-
òðè, à â ñïîðòèâí³ ñïîðóäè.

— ßê öå â³äáóâàºòüñÿ ó âàø³é êîìïàí³¿?
— ß ïåðåéíÿâ áàçîâó ìîäåëü áàãàòîïðî-

ô³ëüíèõ ñïîðòèâíèõ êëóá³â, ÿêà ïîøèðå-
íà â ÑØÀ. Ãîëîâíîþ â³äì³íí³ñòþ ö³º¿ ìî-
äåë³ º ÷³òêå âèçíà÷åííÿ êë³ºíòà, à òàêîæ
çàäîâîëåííÿ éîãî ïîòðåá çà ðàõóíîê äîäàò-
êîâèõ ïîñëóã. Ó Êèºâ³ öèì í³õòî ñåðéîç-
íî íå çàéìàâñÿ. À ïîòðåáà â õîðîøîìó ñà-
ìîïî÷óòò³ º îäí³ºþ ç áàçîâèõ ïîòðåá ëþ-
äèíè. Ñàìå òîìó ìè é âèð³øèëè ñòâîðè-
òè ïåðøó ìåðåæó “êëóá³â ñïîðòèâíîãî ñòè-
ëþ æèòòÿ”. Àêöåíò çðîáèëè íà ñòâîðåíí³
óìîâ äëÿ îçäîðîâëåííÿ, â³ä÷óòòÿ êîìôîð-

òó é çàäîâîëåííÿ. ² ãîëîâíå, çàáåçïå÷èòè
ô³íàíñîâó ìîæëèâ³ñòü ìàòè ö³ ïîñëóãè äëÿ
á³ëüøîñò³. Íà ñüîãîäí³ ö³íè íà ñïîðòèâ-
íî-îçäîðîâ÷³ ïîñëóãè â ì³ñò³ ó íàñ íàé-
íèæ÷³.

— ßêùî ïîð³âíþâàòè ðîçâèòîê ñïîðòèâíî¿
ãàëóç³ Êèºâà ç ì³ñòàìè ÑØÀ òà ªâðîïè, âè,
ÿê åêñïåðò, ÿê³ âèñíîâêè ìîæåòå çðîáèòè?

— Öå àáñîëþòíî ïðîòèëåæí³ ï³äõîäè äî
ñàìî¿ ïðîáëåìè. Ó Êèºâ³, ÿê ³ â ³íøèõ ì³ñ-
òàõ êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ñïîðò
ðîçö³íþâàëè ÿê äîòàö³éíó ñôåðó. Â çâ’ÿç-
êó ç öèì, â óìîâàõ äåô³öèòó ô³íàíñ³â,
ñïîðò ÿê òàêèé íå ìîæå ôóíêö³îíóâàòè. Äî
òîãî æ é óïðàâë³íö³, ÿê³ íå ìèñëÿòü ñåáå
çà ìåæàìè ö³º¿ ñèñòåìè, íå çäàòí³ çàáåç-
ïå÷èòè õî÷à á “íóëüîâå” ³ñíóâàííÿ ñïîð-
òèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà ïðîãðàì.

Â ªâðîï³ òà ÑØÀ ñïîðò çàäîâãî äî ô³-
íàíñîâî¿ êðèçè ô³íàíñóâàâñÿ ïðèâàòíèì
á³çíåñîì. ßê ðåçóëüòàò — ³ ñïîðòñìåíàì
êðàùå, ³ äåðæàâ³ ëåãøå. Çâ³ñíî, äåðæàâà ãà-
ðàíòóº ³íâåñòîðàì ï³äòðèìêó â îðãàí³çàö³é-
í³é òà þðèäè÷í³é ñôåð³, íàäàº ïîäàòêîâ³
ï³ëüãè, îñîáëèâ³ óìîâè îðåíäè.

— ßê³ ïîðàäè ìîæåòå äàòè äëÿ ðîçâèòêó
ñïîðòó â ñòîëèö³?

— Ïî-ïåðøå, ïîòð³áíî çì³íèòè ñàì
ïðèíöèï ôóíêö³îíóâàííÿ ñïîðòèâíî¿ ãà-
ëóç³. Çàïîçè÷èòè ñèñòåìó ñàìîçàáåçïå÷åí-
íÿ, ÿêà åôåêòèâíî ïðàöþº â ªâðîï³. Çà-
ïðîñèòè ïðèâàòíîãî ³íâåñòîðà, ñòâîðèòè
äëÿ íüîãî ïðèâàáëèâ³ óìîâè.

Ïî-äðóãå, òðåáà â³äíîâëþâàòè ³ñíóþ÷ó
ñïîðòèâíó ³íôðàñòðóêòóðó ì³ñòà. Äëÿ öüî-
ãî ïîòð³áíî ñï³ëüíî ÿê öåíòðàëüí³é, òàê ³
ì³ñöåâ³é âëàä³ ñ³äàòè çà ñò³ë ³ç ïðèâàòíèì

³íâåñòîðîì ³ çíàõîäèòè øëÿõè ñï³âðîá³ò-
íèöòâà òà ôîðìè âçàºìîâèã³äíî¿ ñï³âïðàö³.

Ïðèéíÿòíîþ, íàïðèêëàä, º ôîðìà, êî-
ëè ñïîðòèâíà êîìåðö³éíà ñòðóêòóðà áåðå
íà ñåáå ðåìîíò ñïîðóäè, ïîñòà÷àº ïîòð³á-
íå îáëàäíàííÿ ³ ðîçïîä³ëÿº ÷àñ ðîáîòè
êëóáó íà êîìåðö³éíèé ³ íåêîìåðö³éíèé.
Îá³äí³é ÷àñ — êîëè ä³òè éäóòü ç³ øêîëè —
ñòàº íåêîìåðö³éíèì ³ éîãî â³ääàþòü áåç-
ïëàòíèì äèòÿ÷èì òà þíàöüêèì ñåêö³ÿì, à
ðàíêîâèé òà âå÷³ðí³é — êë³ºíòàì íà êî-
ìåðö³éí³é îñíîâ³.

— Âè íàìàãàëèñÿ çàä³ÿòè òàêó ïðàêòèêó â
ñòîëèö³?

— Ìè ðîçðîáèëè Ïðîãðàìó “Ñîö³àëüí³
³í³ö³àòèâè “Sport Life”, ÷åðåç ÿêó ³ íàìà-
ãàºìîñÿ äîïîìîãòè ïðèâàòíîìó ³íâåñòîðó
âêëàäàòè êîøòè â ñïîðòèâí³ îá’ºêòè ÿê
Êèºâà, òàê ³ ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè. Ö³ îá’ºê-
òè ìîæóòü áóòè ÿê ïðèâàòíèìè, òàê ³ êî-
ìóíàëüíèìè. Ñàìå òîìó ìè çàïðîøóºìî äî
ñï³âïðàö³ âñ³õ êåð³âíèê³â ñïîðòèâíèõ êëó-
á³â òà ïðåäñòàâíèê³â ìóí³öèïàëüíî¿ âëàäè.
Íåâèïàäêîâî ãàñëîì ö³º¿ ïðîãðàìè º “²í-
âåñòèö³¿ â ìàñîâèé ñïîðò — öå ³íâåñòèö³¿
â çäîðîâ’ÿ ñóñï³ëüñòâà”.

Äàâàéòå çóñòð³÷àòèñÿ, çíàõîäèòè ôîðìè
ñï³âïðàö³, ðîáèòè Êè¿â ñïðàâä³ çäîðîâèì
òà ñïîðòèâíèì ì³ñòîì

Розмовляла Галина ПЕТРЕНКО
“Хрещати ”

Íà ñòàðò³ äâîá³é “Äèíàìî” —
“Âàëåíñ³ÿ”
Ìàò÷ Êóáêà ÓªÔÀ â³äáóäåòüñÿ ñüîãîäí³ é ðîçïî÷íåòüñÿ î 19-é ãîäèí³
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Прихильни и иївсь о о
"Динамо" цієї миті че али
з 10 р дня 2008 ро .
Саме тоді їхні любленці
провели останній офіцій-
ний поєдино , в я ом
вдома, рам ах р пово-
о т рнір Лі и чемпіонів,
з мінімальним рах н ом
перемо ли т рець ий
"Фенербахче" і здоб ли
п тів в 1/16 фінал К б-
а УЄФА. Сьо одні,
18 люто о, о 19-й одині
за иївсь им часом, на
стадіоні "Динамо" імені
Валерія Лобановсь о о
підопічні Юрія Сьоміна
провед ть перш з стріч
на цій стадії зма ань про-
ти авторитетної іспансь ої
"Валенсії".

Ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî äðóãî¿
÷àñòèíè ñåçîíó, ÿêèé ðîçïî÷-
íåòüñÿ ñüîãîäí³, 18 ëþòîãî, äî-
ìàøí³ì ïîºäèíêîì 1/16 ô³íàëó
Êóáêà ÓªÔÀ ñòîëè÷íå “Äèíàìî”
ïðîâåëî äâà çáîðè â ³ñïàíñüê³é
Ìàðáåëü¿. Îêð³ì âëàñíå òðåíó-
âàëüíèõ çàíÿòü, ï³äîï³÷í³ Þð³ÿ
Ñüîì³íà ç³ãðàëè ñ³ì êîíòðîëüíèõ
ïîºäèíê³â. Ó íèõ êèÿíè çäîáóëè
òðè ïåðåìîãè. Äâà ïîºäèíêè çà-

âåðøèëè âí³÷èþ, çàçíàëè îäí³º¿
ïîðàçêè, à ãðà ç ìîñêîâñüêèì
“Äèíàìî” áóëà çóïèíåíà íà 
67-é õâèëèí³ çà ðàõóíêó — 1:1.

Çà ñëîâàìè Þð³ÿ Ñüîì³íà, â³í
ïîçèòèâíî îö³íèâ áè äðóãèé ³ñ-
ïàíñüêèé çá³ð, ÿêáè îá³éøëîñÿ
áåç òðàâì. “ßêùî ãîâîðèòè çàãà-
ëîì, òî ï³äãîòîâêà äî äðóãî¿ ïî-
ëîâèíè ñåçîíó ïðîéøëà íåïîãà-
íî. Âñ³ õëîïö³ ñóìë³ííî ïðàöþ-
âàëè, í³êîãî íå òðåáà áóëî ï³äãà-
íÿòè, îñê³ëüêè âñ³ â äóìêàõ òðè-
ìàëè ìàò÷³ Êóáêà ÓªÔÀ ïðîòè
“Âàëåíñ³¿”,— çàçíà÷èâ íàñòàâíèê
êè¿âñüêîãî êëóáó.

Ìèíóëî¿ íåä³ë³, âíî÷³, “Äèíà-
ìî” ïîâåðíóëîñÿ äî Êèºâà, àëå íà
â³äïî÷èíîê ôóòáîë³ñòè ìàëè âñüî-
ãî ê³ëüêà ãîäèí. Óæå îï³âäí³
êîìàíäà â ïîâíîìó ñêëàä³ ç³áðà-
ëàñÿ íà áàç³ â Êîí÷³-Çàñï³. Ôóòáî-
ë³ñòè ïðîâåëè â³äíîâí³ ïðîöåäóðè,
à âæå ç ïîíåä³ëêà äèíàì³âö³ òðå-
íóâàëèñÿ ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³,
ðîçïî÷àâøè ï³äãîòîâêó áåçïîñå-
ðåäíüî äî äâîáîþ ç “Âàëåíñ³ºþ”.

Ó ãð³ ç ³ñïàíñüêèì êëóáîì íà
ñòî â³äñîòê³â “Äèíàìî” íå çìî-
æóòü äîïîìîãòè çàõèñíèê Ïàïå
Ä³àêàòå, ÿêèé ïðÿìî ç³ çáîð³â ïî-
ïðÿìóâàâ äî Áåëüã³¿, äå çíàìåíè-

òèé ë³êàð Ìàðò³íñ ìàº çðîáèòè éî-
ìó îïåðàö³þ, äèñêâàë³ô³êîâàíèé
ï³âçàõèñíèê Îëåêñàíäð Àë³ºâ, à
òàêîæ íåçàÿâëåíèé íà öþ ñòàä³þ
Êóáêà ÓªÔÀ ãðàâåöü îáîðîíè
Ìàëõàç Àñàò³àí³. Ï³ä âåëèêèì ïè-
òàííÿì ó÷àñòü ó ïîºäèíêó ïðîòè
“Âàëåíñ³¿” ³ ãâ³íåéñüêîãî íàïàä-
íèêà ²ñìàåëÿ Áàíãóðà, ÿêèé ÷åðåç
ïîøêîäæåííÿ íå áðàâ ó÷àñòü â
îñòàíí³õ êîíòðîëüíèõ ïîºäèíêàõ.
Íàïåâíî, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íå
äåáþòóº â “Äèíàìî” íàéäîðîæ-
÷èé ôóòáîë³ñò â ³ñòîð³¿ êëóáó, áðà-
çèëüñüêèé õàâáåê Ã³ëüºðìå — äî
êîìàíäè â³í ïðèáóâ ³ç íàäðèâîì
ïåðåäíüî¿ ïîâåðõí³ ñòåãíà, òîìó
âïðîäîâæ âñ³õ çáîð³â òðåíóâàâñÿ
çà ³íäèâ³äóàëüíîþ ïðîãðàìîþ.

Äåëåãàö³ÿ ³ñïàíñüêî¿ “Âàëåí-
ñ³¿”, âèëåò³âøè î 9-é ãîäèí³ çà
ì³ñöåâèì ÷àñîì, â÷îðà, ïðèáëèç-
íî î 14-é ãîäèí³ çà êè¿âñüêèì ÷à-
ñîì, ïðèçåìëèëàñÿ â àåðîïîðòó
“Áîðèñï³ëü”. Ãîëîâíèé òðåíåð
êëóáó Óíà³ Åìåð³ âçÿâ íà áîðò ë³-
òàêà äâàäöÿòü äâîõ ãðàâö³â, íà
ÿêèõ ³ ðîçðàõîâóº â çóñòð³÷³ ç
“Äèíàìî”: âîðîòàð³ — Ñåçàð
Ñàí÷åñ, Ãóà¿òà; çàõèñíèêè — Ì³-
ãåëü, Êóððî Òîððåñ, Ðàóëü Àëü-
á³îëü, Ìàð÷åíà, Äåëü Îðíî, Êàð-
ëåòî, Áîðåòò³; ï³âçàõèñíèêè —
Äàâ³ä Àëüáåëüäà, Óãó Â³àíà, Õî-
àê³í, Ìàíóåëü Ôåðíàíäåø, Áàðà-
õà, Ìàäóðî, Ïàáëî, Ìàòà, Àíãó-
ëî, Â³êåíòå; íàïàäíèêè — Äàâ³ä
Â³ëüÿ, Äàâ³ä Ñèëüâà, Ìîðüºíòåñ.
Ó öüîìó ñïèñêó â³äñóòí³ áðàçèëü-
ö³ Ðåíàí ³ Åäó, ÿê³ íå çìîãëè ïðè-
ëåò³òè äî Êèºâà ÷åðåç òðàâìè.

²ñïàíñüêà äåëåãàö³ÿ ïîñåëèëà-
ñÿ â îäíîìó ç íàéïðåñòèæí³øèõ
ãîòåë³â ñòîëèö³ Óêðà¿íè “Õàÿòò”.
Ó÷îðà, î 19-é ãîäèí³, ãîëîâíèé
òðåíåð “Âàëåíñ³¿” Óíà³ Åìåð³ ïî-
ñï³ëêóâàâñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè
ìàñ-ìåä³à, à ïîò³ì íà ñòàä³îí³
“Äèíàìî” ³ìåí³ Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâ-
ñüêîãî â³äáóëîñÿ òðåíóâàííÿ
êîìàíäè, ÿêå áóëî â³äêðèòèì ëè-
øå ïåðø³ 15 õâèëèí.

Ó ÷åìï³îíàò³ ²ñïàí³¿ “Âàëåíñ³ÿ”
ïîñ³äàº ÷åòâåðòå ì³ñöå, íàáðàâøè
ó 23-õ ïðîâåäåíèõ ïîºäèíêàõ 38
î÷îê. Ó îñòàííüîìó òóð³ ñóïåð-
íèê “Äèíàìî” íà âëàñíîìó ïîë³
ç³ãðàâ âí³÷èþ ç “Ìàëàãîþ” — 1:1,
à ºäèíèé ãîë ó ñêëàä³ êîìàíäè
Óíà³ Åìåð³ íà ðàõóíêó Äàâ³äà Â³-
ëü¿. Çàçíà÷èìî, ùî íàðàç³ ó “Âà-
ëåíñ³¿” âåëèê³ ô³íàíñîâ³ òðóäíî-
ù³, ÿê³, ïîêè ùî áåçðåçóëüòàòíî,
íàìàãàºòüñÿ âèð³øèòè ïðåçèäåíò
êëóáó Â³êåíòå Ñîð³àíî.

Ïîºäèíîê “Äèíàìî” — “Âà-
ëåíñ³ÿ”, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ñüîãî-
äí³, 18 ëþòîãî, íà ñòàä³îí³ “Äè-
íàìî” ³ìåí³ Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâ-
ñüêîãî ³ ðîçïî÷íåòüñÿ î 19-é ãî-
äèí³, îáñëóãîâóâàòèìå Ñåðæ
Ãþìüºíí³ ç Áåëüã³¿. Çóñòð³÷³ ì³æ-
íàðîäíîãî ð³âíÿ 36-ð³÷íèé ðåôå-
ð³ ñóäèòü ³ç 2003 ðîêó, à â ãðóäí³
2008-ãî óâ³éøîâ äî òîï-ãðóïè ºâ-
ðîïåéñüêèõ àðá³òð³â.

Óñ³ êâèòêè íà ïåðøó ãðó 1/16
ô³íàëó Êóáêà ÓªÔÀ â³ä 30 äî 200
ãðèâåíü áóëî ïðîäàíî ùå ìèíó-
ëîãî ïîíåä³ëêà, òîìó ï³äòðèìêó
êèÿíàì çàáåçïå÷åíî äóæå ³ äóæå
ñîë³äíó

Головної небезпе и захисни ам иївсь о о "Динамо" потрібно очі вати від
зір и "Валенсії" та збірної Іспанії — нападни а Давіда Вільї (на передньом
плані)
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

За рите а ціонерне товариство
«Телерадіо омпанія «Інтервідео-Київ»

повідомляє про с ли ання За альних зборів а ціонерів,
я і відб д ться 7 вітня 2009 ро о 15.00 за адресою:

01054, У раїна, м. Київ, в л. Дмитрівсь а, 30.

Порядо денний:
1. Про затвердження звітів і виснов ів Ревізійної омісії за 2008 рі .
2. Про затвердження річних рез льтатів діяльності Товариства за 2008 рі .
3. Затвердження звіт і баланс за 2008 рі .
4. Визначення основних напрям ів діяльності Товариства на 2009 рі .
5. Затвердження ошторис і план осподарсь ої діяльності Товариства на 2009 рі .
6. Прийняття рішення про ладення правочинів на с м , що перевищ є в азан

стат ті Товариства.
7. Про затвердження раніше ладених од.

Реєстрація а ціонерів б де проводитися в день проведення За альних зборів
а ціонерів з 14.30 до 14.50.

Учасни за альних зборів а ціонерів необхідно мати при собі:
• до мент, що посвідч є особ ;
• для представни ів а ціонерів — дор чення на право часті зборах,

оформлене відповідності до чинно о за онодавства.

За довід ами та ознайомленням з матеріалами стосовно питань поряд
денно о звертатися за адресою: 01054, У раїна, м. Київ, в л. Дмитрівсь а, 30,
тел. 490-67-65.

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 18 ëþòîãî

День ма ічний, сприяє від риттю таємних знань, дар є можливість відч ти себе проро ами, яс-
новидцями, телепатами, проб дж ючи природні обдар вання та либинн м дрість. Але за мови
вн трішньої незаплямованості. Очищайтеся від фізичних, астральних, ментальних шла ів. Пост й-
те. Не засміч йте себе не ативними емоціями та д м ами, вони мож ть матеріаліз ватися в я о-
ось “монстра”. Отриман інформацію слід важно аналіз вати, вона є зна овою. На здоров’я впли-
ватиме д ховний стан. Я що ви задоволені життєвими спіхами, роз мієте сенс б ття, свою місію
на цій землі, вір в підтрим Всевишньо о — тоді поч ватиметеся добре і нія і боляч и вам не
за рож ють. Спіл йтеся з м дрими людьми та однод мцями, читайте філософсь та релі ійн
літерат р , моліться. Б дь-я а ви онана робота має стати вінцем дос оналості.

ОВНАМ відведено роль поборни а ривди. Я що вас розпирає від поч ття несправедливості, драт є ч же
л авство, брехня, фальш — сміливо зривайте мас и — вас за це поважатим ть.

ТЕЛЬЦІ, хочете аби вас шан вали, пестили, любили — тоді пришпильте язи а та не вдавайтеся до сло-
весної розп сти, прово ючи роздрат вання.

БЛИЗНЮКИ на роботі та вдома переб ватим ть, немов між молотом і овадлом. Прибор айте а ресивні
спалахи, не сприймайте в шти и висловлювання оточення, а візьміть себе в р и і спо ійно мотайте на в с
все, що поч єте. Іна ше партнерсь ої ідилії не дося ти, а треба!

РАКИ, і не д майте дезертир вати від по ладених на вас обов’яз ів, бо дис редит єте сл жбовий імідж і
завдасте ш оди оле тивним справам. Недр и че ають, я пошити вас д рні й за найменшо о про ол
зроблять це.

ЛЕВИ, з роботою проблем не б де. Влаштов йте особисте життя, віддавшись любовній стихії. Нині вам
дано відч ти на собі всю сил цьо о блаженно о висо о о поч ття... Одна не с піться на щирі поч ття, ва-
. Гроші довірте обранцю, бо він є вашим стерновим.

ДІВИ, щоб родинний обов’язо не здавався зашмор ом на шиї, вми айте осподарсь винахідливість, то-
ді поб тові лопоти вирішите швид о та ле о, без сваро та стресів.

ТЕРЕЗАМ не варто сидіти на місці. Зміна обстанов и в рай потрібна, то найліпший тоні для д ші, на о-
да ці аво поспіл ватися, знайти соратни ів по д х , обмінятися ідеями та досвідом. З родичами, оле ами
не онфлі т йте, а перевтільтеся в роль омедійно о режисера, що створює свят ов піднесен атмосфер .
Витончений мор — ваш най ращий помічни !

СКОРПІОНИ, не впадайте в депресію. Ви схильні необ’є тивно оцінювати свої можливості на тлі шансів,
я і дають вам обставини... Це стос ється насамперед охання та др жби.

СТРІЛЬЦІ, бережіть реп тацію й не наеле тризов йте атмосфер вдома й на роботі. Поч ття власної ід-
ності вище принизливо о зведення рах н ів із ривдни ами. З босом треба б ти шов овими. Т т ви безсилі
(до травня триває іспит долі) взяти сит ацію під онтроль на власн ористь. Зміна зопал місця роботи до
добра не доведе, там наст пите на ті самі раблі.

КОЗОРОГИ, осмічні ритми дня схиляють вас до безрез льтатних дій, тож від жертовної самовіддачі о-
ристі не че айте. Це на перший по ляд. Насправді за риєте давні армічні бор и.

ВОДОЛІЇ, маятни романтичної пристрасті ся не пі . Залишайтеся на цій динамічній хвилі — ви оролева
бал !

РИБИ, ваша амбітність, я сіль в оці ерівництва. Том не висов йтеся, б дьте тихими, саме тоді залиши-
теся під рилом посадової опі и. Кон ренти не діжд ться, я побороти вас

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

Прізвище, ім'я
та по бать ові

День та час
особисто о прийом

ромадян
за адресою

День та час
проведення прямих

(" арячих")
телефонних ліній

за тел.

Сторожен о B. C. І та III середа
щомісяця
15.00-18.00

в л. Хмельниць о о, 3
аб. № 409

І середа
місяця

17.00-18.00
т. 235-87-21

Р ль М. В. Щовівтор а
15.00-18.00

в л. Хмельниць о о, 3
аб. № 410

II вівторо
місяця

17.00-18.00
т. 246-37-20

Похвальоний Ю. Ф. Щочетвер а
15.00-18.00

в л. Хмельниць о о, 3
аб. № 311.

III четвер
місяця

17.00-18.00
т. 279-71-39

Голеня О. О. Щоп'ятниці
10.00-13.00

в л. Хмельниць о о, 3
аб. №310

IV п'ятниця
місяця

10.00-11.00
т. 235-92-39

Ãðàô³ê
ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí òà ïðÿìèõ (“ãàðÿ÷èõ”)
òåëåôîííèõ ë³í³é êåð³âíèöòâîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî

ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà 2009 ð.
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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
Çàìîâëåííÿ 297
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Світлана СОРОКІНА, дизай-
нер:
— Я в ості ходж рід о, хіба що

на іменини до найближчих роди-
чів і др зів. Я п блічн людин ме-
не часто запрош ють на різнома-
нітні події, а в основном в ості
приходять до мене в салон на в -
лицю Спась . Я люблю при оща-
ти остей чимось смачнень им,
різноманітними чаями, авою. А
нині хоч здив вати остей м с-
атним вином власно о при от -
вання. Це з мо о дачно о вино ра-
д , я ий я власнор ч віджимала. У
мене є подр а — фото раф, я а
живе неподалі від мене на Подо-
лі. Том я чаcом до неї заходж ,
вона при ощає франц зь им ви-
ном. Ми об оворюємо питання по
роботі, пере лядаємо фото, і ро-
бота плавно переті ає в жарти, об-
оворення проблем, мор. Осо-

бливо нині, неле ій сит ації, -
мор є хорошою підтрим ою!

І ор ШЕВЧЕНКО, засновни
Фор м молодих лідерів У ра-
їни:
— Я люблю ходити в ості й про-

водити вільний час зі своїми бать-
ами. З мамою я бач ся щодня,
ос іль и ми працюємо разом, але
родиною всі разом ми збираємо-
ся іль а разів на місяць с бот
чи неділю. У сімейном олі я д -
же добре відпочиваю і отрим ю від
спіл вання мас задоволення. У
мене д же хороші бать и. О рім
то о, люблю др зів. Їх запрош ю
до себе додом , де ми збираємо-
ся раз чи два на місяць на інтеле -
т альні вечір и, щоб поспіл вати-
ся про життя, на філософсь і чи
с спільні теми, с ажімо, про сенс
життя тощо.

ß ëþáëþ õîäèòè â ãîñò³...

Василь БЕНДАС (а тор “Шо дов оноси ів”):
— Я нічом не див юся, я проти винаходів, я і ш о-

дять людям — бомби, нар оти и, щоб вони не вбива-
ли людей. Я за винаходи, я і приносять ористь: не-
хай це б д ть лі и від СНІД чи дитячих хвороб, свої
джерела одержання еле троенер ії чи тепла, щоб не
залежати від то о, чи заплатив хтось, чи ні. Аби люди-
на мо ла прожити самостійно в теплі, з арячою во-
дою. Можливо, це б де й альтернативна їжа. Одним
словом, щоб ці винаходи підтрим вали людин .

І ор МОЛЯР, телевед чий:
— Мене найбільше див ють антибіоти и, що не лі-
ють хвороб , лі и, що не рят ють від рип . Я нара-

зі в рай здивований, третій день п’ю і нічо о не допо-
ма ає. А я що серйозно, то найдивовижніший винахід
людства, на мою д м ,— це роші, через я і відб ва-

ється те, що сьо одні відб вається. Це і засіб, і роз-
іш, і зброя. А з технічних речей мене див є наш те-
лес опічний ран, я ий пили для “Автопар ” напе-
редодні ризи. Він дає сна и робити ч дові зйом и на
безґра нді нашої засніженої раїни.

Артем ЧЕХ, письменни :
— Насправді, я рід о оли див юся різним технічним

шт ам. А те, чом я див юся, завжди має пояснення.
Хоча мені завжди дивно, оли я сідаю в літа і запи-
т ю себе: “Я та а вели а махіна може летіти?” Я не
знаю всіх її технічних особливостей, том й ці аво. У
омп’ютері, навпа и, все зроз міло. Я б здив вався,
я би я ийсь японець ви адав чіп, за допомо ою я о о
можна б ло б літати. А в майб тньом , чесно, я б з ве-
ли ою радістю хотів, щоб винайшли пі л , я ида-
єш в рот, бац — і ти ситий. Оце б ло б р то!

ßêèé âèíàõ³ä âàñ íàéá³ëüøå äèâóº?

Êèÿíè 
äóæå ëþáëÿòü
ñâî¿õ òåù
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Êèÿíèí ñïðîåêòóâàâ 
òåõíîëîã³þ âèðîáíèöòâà 
àâ³àäâèãóí³â íîâîãî 
ïîêîë³ííÿ
Ïðîôåñîð ÍÀÓ Ïåòðî Ïàâëåíêî îäåðæàâ 
Äåðæàâíó ïðåì³þ çà ðîçðîáêó, íà ÿêó âèòðàòèâ
ï’ÿòü ðîê³â
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На овці Національно о
авіаційно о ніверситет
під ерівництвом профе-
сора Петра Павлен а роз-
робили прое т виробниц-
тва авіадви на ново о
по оління. Та е обладнан-
ня відповідає рівню про-
відних світових лідерів
авіаб д вання. Завдя и
цій техноло ії раїнсь і
авіадви ни с лад ть он-
ренцію світовим вироб-

ни ам авіапром . Змен-
шено час виробництва,
підвищено я ість та ди-
зайн, зменшено собівар-
тість виробництва авіа-
дви нів.

Íàóêîâå æèòòÿ ïðîôåñîð Ïàâ-
ëåíêî ðîçïî÷àâ ³ç ×åðí³ã³âñüêî¿
ô³ë³¿ “ÊÏ²”, ÿêó çàê³í÷èâ ó 1978
ðîö³ ç â³äçíàêîþ, çà ñïåö³àëüí³-
ñòþ ñïåö³àë³ñò òåõíîëîã³¿ ìàøè-
íîáóäóâàííÿ. Îäðàçó ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ ïðàöþâàâ íà çàêðèòî-
ìó ×åðí³ã³âñüêîìó ðàä³îïðèëàä-
íîìó çàâîä³, äå ïðîåêòóâàâ ñåê-
ðåòíó àïàðàòóðó äëÿ êîñì³÷íèõ
äîñë³äæåíü. Ï³ä ÷àñ ñëóæáè â àð-
ì³¿ Ïåòðî Ïàâëåíêî, ÿê êîìàí-
äèð â³ää³ëåííÿ îá÷èñëþâà÷³â,
ä³ñòàâ â³äçíàêó â³ä êîìàíäèðà
äèâ³ç³¿.

Ï³ñëÿ àðì³¿ â³í ïîâåðíóâñÿ äî
³íñòèòóòó âèêëàäàòè. Çàõèñòèâ
êàíäèäàòñüêó òà äîêòîðñüêó äè-
ñåðòàö³¿, îäíî÷àñíî êåðóâàâ ïðî-
åêòíèì êîëåêòèâîì. Ó 2000 ðîö³
Ïåòðî Ïàâëåíêî ñòâîðèâ ²íæå-

íåðíèé öåíòð “Ñîë³ä” â ²íñòèòó-
ò³ ³íôîðìàö³éíî-ä³àãíîñòè÷íèõ
ñèñòåì Íàö³îíàëüíîãî àâ³àö³éíî-
ãî óí³âåðñèòåòó.

Îñòàííÿ ðîçðîáêà ïðîôåñîðà òà
éîãî êîëåã, íà ÿêó âîíè âèòðàòè-
ëè ï’ÿòü ðîê³â — òåõíîëîã³ÿ âè-
ðîáíèöòâà àâ³àö³éíèõ äâèãóí³â
íîâîãî ïîêîë³ííÿ. Âîíà â³äïîâ³-
äàº ð³âíþ ïðîâ³äíèõ ñâ³òîâèõ ë³-
äåð³â àâ³àáóäóâàííÿ, çîêðåìà, Air-
Bus òà Áî¿íã. Çàâäÿêè ö³é òåõíî-
ëîã³¿ óêðà¿íñüê³ àâ³àäâèãóíè ñêëà-
äóòü êîíêóðåíö³þ ñâ³òîâèì âè-

ðîáíèêàì àâ³àïðîìó. “Äîñâ³ä
ïðîìèñëîâî ðîçâèíóòèõ êðà¿í ñâ³-
òó îäíîçíà÷íî äîâîäèòü, ùî ðîç-
ðîáëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñ-
íèõ òåõíîëîã³é, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü
³íôîðìàö³éíó ï³äòðèìêó âñ³õ
ïðîöåñ³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ
ïðèçâîäèòü äî âåëèêèõ äîñÿãíåíü
íàâ³òü ó ÷àñ êðèçè”,— íàãîëîøóº
íàóêîâåöü.

Ðîçðîáêè âæå ïåðåäàíî íà ÂÀÒ
“Ìîòîð ñ³÷” ³ ðàçîì ³ç êîëåêòè-
âîì ðîçðîáíèê³â ðîçïî÷àòî ¿õíº
âèêîðèñòîâóâàííÿ
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù ç ìîêðèì ñí³-

ãîì. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïå-
ðàòóðà âäåíü 0...+3°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+9°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ; íà ñõîä³ êðà-
¿íè 0...+2°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿ-
ìè —3...—5°Ñ, âíî÷³ —9...-11°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—2°Ñ, âíî÷³ —3...—5°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

1. Äî òåù³ íà ìëèíö³ — 28 %
2. Äî ä³òåé ç ïðîäóêòàìè — 23 %
3. Äî äðóç³â íà ïëÿøêó — 21 %
4. Äî êîëåã ïîãîâîðèòè ïðî ðîáîòó — 14 %
5. Äî ðîäè÷³â ïîçè÷èòè ãðîøåé — 9 %
6. Äî ñóñ³ä³â ç³ ñêàðãàìè — 6 %

Робот Петра Павлен а вшановано Державною премією У раїни
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