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“Íà ìåæ³ ìîæëèâîãî”
Êè¿âðàäà ïî÷àëà ðîçãëÿäàòè ïðîåêò áþäæåòó ³ ïðîãðàìó ðîçâèòêó ì³ñòà

“Çóïèí³òü êîðóïö³þ! Êèÿíè òåðì³íîâî
ïîòðåáóþòü áþäæåòó! Çáåðåæ³òü ñîö³àëü-
í³ íàäáàâêè!” Ç òàêèìè ãàñëàìè òèñÿ÷³
æèòåë³â ñòîëèö³ âèéøëè ó÷îðà ï³ä ñò³íè

Êè¿âðàäè. Âîíè âèìàãàëè â äåïóòàò³â
ïðèïèíèòè öüêóâàííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè òà
ðîçïî÷àòè êîíñòðóêòèâíó ðîáîòó íà ðîç-
âèòîê ì³ñòà. Äî ì³òèíãó ïðèºäíàëèñÿ

â÷èòåë³, ìåäèêè, ïðàö³âíèêè òðàíñïîðò-
íî¿ ãàëóç³. ×åðåç íåïðèéíÿòèé áþäæåò ó
íèõ ïî÷àëèñÿ çàòðèìêè ³ç âèïëàòîþ çàð-
ïëàòè.

Ïðèºäíàâñÿ äî ì³òèíãóâàëüíèê³â ³
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Â³í çàêëèêàâ êèÿí íå ðîçõîäèòèñÿ, àæ
ïîêè Êè¿âðàäà íàëàãîäèòü ðîáîòó ³ íå
óõâàëèòü îñíîâíîãî ô³íàíñîâîãî äîêó-
ìåíòà. ²äåþ ëþäè çóñòð³ëè ãó÷íèìè
îïëåñêàìè. Ï³çí³øå, â³äðèâàþ÷èñü â³ä
ðîáîòè â ñåñ³éí³é çàë³, äåïóòàòè âèõîäè-
ëè äî êèÿí, ùîá ïî³íôîðìóâàòè ïðî ïå-
ðåá³ã ïîä³é.

“Ñüîãîäí³ ìè ïîñòàâèìî íà ãîëîñóâàí-
íÿ ïðèéíÿòòÿ çâåðíåííÿ äî óðÿäó ç âè-
ìîãîþ ïåðåãëÿíóòè áþäæåò ³ ïîâåðíóòè
ãðîø³ êèÿíàì. Ñóìà âèëó÷åííÿ öüîãîð³÷
ñòàíîâèòü 7,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü, ùîá âè
ðîçóì³ëè: ç êèøåí³ êîæíîãî ç íàñ äåð-
æàâà çàáðàëà ïî 3000 ãðèâåíü.

За інчення на 2-й стор.
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Тисячі иян під стінами Київради вима али в деп татів припинити бала ан сесійній залі та розпочати онстр тивн робот
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Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На чорашній позачер овій сесії Київради деп тати прийняли до роз ляд прое т бюджет столиці на
2009 рі . Йо о онсолідовано підтримали бло и Леоніда Черновець о о, Литвина та Клич а. До мент
про олос вали в па еті зі зверненням до Кабмін та Верховної Ради двічі зменшити вил чення зі сто-
личної с арбниці до державної. Та ож б ло прийнято до роз ляд про рам соціально-е ономічно о роз-
вит столиці. Внесення оре тив до обох до ментів та об оворення їх фра ціях триватиме наст пні
два тижні, після чо о план ється остаточне хвалення. Варто додати, що працювати в сесійній залі деп -
татам довелося в напр женом режимі. Кіль а разів се ретар Київради Олесь Дов ий о олош вав перер-
ви. В л арах план вали прово ації, а надворі за олос ванням стежив ба атотисячний мітин . Понад
три одини ияни вима али з пинити ор пцію, збере ти соціальні надбав и та нала одити онстр тивн
робот в Київраді.
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Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
äåç³íôîðìóâàëè

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïîïðîñèâ âèáà÷åííÿ ó çàñëóæåíîãî ë³êàðÿ
Óêðà¿íè Êàòåðèíè Àìîñîâî¿. “Íà ãðîìàä-
ñüêèõ ñëóõàííÿõ 16 ëþòîãî ìåí³ íàäàëè íå-
ïåðåâ³ðåíó ³íôîðìàö³þ ïðî Êàòåðèíó Ìèêî-
ëà¿âíó Àìîñîâó,— ïîÿñíèâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé,— ñüîãîäí³ ÿ ñïðîñòîâóþ âñå, ùî
áóëî ñêàçàíî íà àäðåñó Êàòåðèíè Àìîñîâî¿,
òà ùèðî ïðîøó âèáà÷åííÿ”. Ìåð ïîîá³öÿâ
ðîç³áðàòèñÿ ç âèííèìè â äåç³íôîðìóâàíí³.
“ß ïðîâåäó âñ³ çàõîäè, ùîá òàêà ñèòóàö³ÿ í³-
êîëè íå ïîâòîðèëàñÿ, à êîæåí ñëóæáîâåöü
ðàç ³ íàçàâæäè çàïàì’ÿòàâ, ùî ïåðø í³æ íà-
äàòè ìåí³ ³íôîðìàö³þ, ¿¿ ïîòð³áíî äîáðå ïå-
ðåâ³ðèòè é àðãóìåíòóâàòè”,— ïîïåðåäèâ
ì³ñüêèé ãîëîâà

Êèÿíàì ïðîïîíóâàòèìóòü
ïëàâàþ÷³ äà÷³

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ãîñïêîìîáñëó-
ãîâóâàííÿ” âçÿëîñÿ çà â³äðîäæåííÿ ïîáóäî-
âè ñàìîõ³äíèõ ïëàâàþ÷èõ äà÷, ïðè÷àë³â òà
áóäèíê³â íà âîä³. Öå çá³ëüøèòü íàäõîäæåí-
íÿ äî ì³ñüêîãî áþäæåòó. Íàðàç³ ï³äïðèºì-
ñòâî çàê³í÷óº ñïîðóäæóâàòè çðàçêè ïðîäóê-
ö³¿. Ïàðàëåëüíî òðèâàº ï³äãîòîâêà äî âèïðî-
áóâàíü. Âèðîáíèöòâî îð³ºíòóâàòèìåòüñÿ íà
ìàëîñåð³éíèé âèïóñê íåäîðîãèõ ïðîåêò³â äëÿ
ìàñîâîãî ñïîæèâà÷à ³ç ñåðåäí³ì ð³âíåì äî-
õîäó. Êð³ì òîãî, ï³äïðèºìñòâî ïðîïîíóº êè-
ÿíàì âèðîáè ç ìåòàëó òà äåðåâèíè: â³ä ñì³ò-
òºâèõ êîíòåéíåð³â, äåêîðàòèâíèõ ìåòàëåâèõ
îãîðîæ äëÿ ïîòðåá ì³ñòà äî ³íäèâ³äóàëüíèõ
çàìîâëåíü ãðîìàäÿí. Äî ñëîâà, çà ðàäÿíñüêèõ
÷àñ³â âèðîáíè÷à ä³ëüíèöÿ “Ãîñïêîìîáñëóãî-
âóâàííÿ” ³ñíóâàëà ÿê Êè¿âñüêà ðåìîíòíî-
åêñïëóàòàö³éíà áàçà ìàëîì³ðíîãî ôëîòó ³ ìà-
ñîâî âèïóñêàëà çãàäàíó ïðîäóêö³þ

Òàðèôàìè çàéìåòüñÿ 
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî

Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîðó÷èâ ïåð-
øîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³þ
Ãîëóá÷åíêó âïîðÿäêóâàòè òàðèôíó ïîë³òè-
êó ç óðàõóâàííÿì ³íòåðåñ³â êèÿí. “Â³ä ñüî-
ãîäí³ ïîë³òèêà ó ñôåð³ âñòàíîâëåííÿ òàðè-
ô³â íà ïîñëóãè ÆÊÃ º ãîëîâíèì ïð³îðèòå-
òîì ó ðîáîò³ ìîãî ïåðøîãî çàñòóïíèêà, ³ çà
ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ðîáîòè â³í íåñå îñîáèñòó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä³ ìíîþ ÿê ìåðîì ì³ñ-
òà”,— íàãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. “Äëÿ
ìåíå íàéâàæëèâ³øå, àáè ï³ä ÷àñ ôîðìóâàí-
íÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ òàðèô³â âðàõîâó-
âàëè ñêëàäíó åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³
òà ³íòåðåñè ëþäåé, îñîáëèâî òèõ, õòî ñüîãî-
äí³ îïèíèâñÿ ó äóæå ñêðóòíèõ óìîâàõ. ß
âïåâíåíèé, ùî Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî âïî-
ðàºòüñÿ ³ç öèì çàâäàííÿì”,— äîäàâ ì³ñüêèé
ãîëîâà

Ó âèõ³äí³ ñòîëèöÿ 
ÿðìàðêóâàòèìå

Ó ï’ÿòíèöþ òà ñóáîòó Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ïðîâåäå ÷îòèðè
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàðêè. Êèÿíàì òà
ãîñòÿì ì³ñòà çàïðîïîíóþòü øèðîêèé àñîð-
òèìåíò ïðîäóêò³â â³ä ì’ÿñíèõ äî ôðóêò³â. 20
ëþòîãî ÿðìàðîê â³äáóäåòüñÿ ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ðèçüê³é, 1. Íàñòóï-
íîãî äíÿ ìîæíà áóäå íåäîðîãî ñêóïèòèñÿ â
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñïåêò³ Ãëóøêî-
âà, 36, ó Äàðíèöüêîìó — íà ïðîñïåêò³ Ãðè-
ãîðåíêà, à â Îáîëîíñüêîìó — íà ïðîñïåêò³
Îáîëîíñüêîìó, 23—43. Äî ñëîâà, ó ïåðøî-
ìó ï³âð³÷÷³ 2009 ðîêó ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñòè
ùå 85 ÿðìàðê³â

Àíîíñ
Сьо одні об 11:00 на сайті азети “Хреща-

ти ” відб деться інтернет- онференція з оло-
вою Подільсь ої районної ради Єв еном Рома-
нен ом, а о 13:00 — з дире тором КП “Голов-
ний інформаційно-обчислювальний центр
КМДА” Станіславом Капл нен ом. Поставити
свої запитання остям можна за адресою
http://kreschatic.kiev.ua/chat

“Íà ìåæ³ ìîæëèâîãî”

За інчення.
Почато на 1-й стор.

ß â³ðþ, ùî ìè çìîæåìî ïîâåðíóòè íà-
ø³ ãðîø³”,— ñêàçàëà ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî Àëëà Øëà-
ïàê. “Çà äâà ðîêè ìè çá³ëüøèëè áþäæåò
ó 5 ðàç³â, à òåïåð ó íàñ éîãî õî÷óòü ïðîñ-
òî çàáðàòè. Êîøòàìè êèÿí äåðæàâà õî÷å
ïîçàëàòóâàòè ñâî¿ “ä³ðêè”,— ïðîäîâæèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ.

Òèì ÷àñîì ó ñåñ³éí³é çàë³ ðîçïî÷èíà-
ëîñÿ çàñ³äàííÿ, òðàäèö³éíî ç áðèô³íãó
ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Îëåñÿ Äîâãîãî. Òå-
çè, ùî ïàðàëåëüíî çâó÷àëè íà ì³òèíãó, â³í
çíà÷íî äîïîâíèâ. Çà éîãî ñëîâàìè, çâà-
æàþ÷è íà âèìîãè êèÿí, ÿê³ ïðîëóíàëè
â³ä ïðåäñòàâíèê³â ìàëîãî á³çíåñó ìèíó-
ëîãî çàñ³äàííÿ, ð³øåííÿ “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì” äåïó-
òàòè ñêàñóþòü, à Êè¿âðàäà çíîâó ïåðåòâî-
ðèòüñÿ íà “ãîñïîäàðñüêèé îðãàí”.

Îäíàê íàëàãîäèòè êîíñòðóêòèâ íà ïî-

÷àòêó çàñ³äàííÿ òà âíåñòè â³äïîâ³äí³ ïðî-
åêòè äîêóìåíò³â í³ÿê íå âäàâàëîñÿ. Çàñ³-
äàííÿ çíîâó ìàëî íå ïåðåòâîðèëîñÿ íà
ïîë³òè÷íèé áàëàãàí. Àáè ïðèïèíèòè ïóñ-
òîñë³âí³ çàÿâè, ïàí Äîâãèé çðîáèâ ïåðå-
ðâó òà çàïðîñèâ ïðåäñòàâíèê³â ôðàêö³é íà
ïîãîäæóâàëüíó ðàäó. Ï³âãîäèíí³ ïåðåìî-
âèíè ïðåäñòàâíèê³â ôðàêö³é â³äáóëèñÿ
âäàëî, àäæå ðîáîòà çàëàãîäèëàñÿ ³ äåïó-
òàòè çðåøòîþ ïî÷àëè ðîçãëÿä ãîëîâíîãî
ïèòàííÿ äíÿ — ñòîëè÷íîãî áþäæåòó.

Çâ³ò ïðåäñòàâèëè ãîëîâà ô³íàíñîâîãî
óïðàâë³ííÿ Â³êòîð Ïàäàëêà òà ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.
“Öüîãîð³÷íèé áþäæåò (íàãàäàºìî, â³í
ñòàíîâèòü 15,6 ìëðä ãðí.— “Õðåùàòèê”)
çáàëàíñîâàíî íà ìåæ³ ìîæëèâîãî. Ìè
çðîáèëè âñå, àáè çáåðåãòè âñ³ çàðïëàòè òà
ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè. Îäíàê ó ïîâíîìó îá-
ñÿç³ öå çðîáèòè ñêëàäíî. Òàê, íà íàäáàâ-
êè áþäæåòíèêàì çàì³ñòü âðàõîâàíèõ íà-
ìè 130 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ìè çàïëàíóâà-
ëè 215 ì³ëüéîí³â, îäíàê ³ öå äàñòü çìîãó

ïëàòèòè ìàêñèìóì 12 â³äñîòê³â, à íå 20,
ÿê áóëî ìèíóëîãî ðîêó”,— ñêàçàâ ïàí
Ïàäàëêà. Â³ä äîäàâ, ùî â ì³ñò³ áóäå çáå-
ðåæåíî ïðàêòè÷íî âñ³ ïðîãðàìè, îäíàê
¿õ ô³íàíñóâàííÿ ñêîðîòèòüñÿ. Öå ï³äòâåð-
äèâ ³ ïàí Áàññ, âîäíî÷àñ äîäàâøè, ùî
ðîáîòè ç îñíîâíèõ ïðîåêò³â ì³ñüêî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè íå ïðèïèíÿòüñÿ.

Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ äåñÿòê³â óòî÷íþâàëüíèõ
çàïèòàíü îáèäâà äîêóìåíòè äåïóòàòè ï³ä-
òðèìàëè. Ö³êàâî, ùî á³ëüø³ñòü çà ïðîåêò
óòâîðèëàñÿ ç ïðåäñòàâíèê³â áëîê³â Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî, Â³òàë³ÿ Êëè÷êà òà
Ëèòâèíà. Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ³ ÁÞÒ óòðèìà-
ëèñÿ â³ä ãîëîñóâàííÿ.

Íà çàñ³äàííÿõ ôðàêö³é äåïóòàòè äî-
îïðàöþþòü “ô³íàíñîâó êîíñòèòóö³þ”
ñòîëèö³ òà âíåñóòü êîðåêòèâè. Îñòàòî÷-
íèé âàð³àíò äîêóìåíòà, çà ÿêèì Êè¿â æè-
òèìå âåñü ð³ê, ïëàíóþòü óõâàëèòè çà äâà
òèæí³

Марина ГУБЕНКО,
“Хрещати ”

Áðåõóíè áåç êîðäîí³â

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Â³ä ñàìîãî ðàíêó â ÇÌ² ïî÷àëà ç’ÿâëÿ-
òèñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ ê³ëüêîõ
ãîëîâíèõ ë³êàð³â ñòîëè÷íèõ ë³êàðåíü. Í³-
áèòî ÷åðåç â³äìîâó âèâåñòè ëþäåé íà ì³-
òèíã ï³äòðèìêè ìåðà Êèºâà ï³ä áóä³âëåþ
ÊÌÄÀ. Íå îìèíóëè íàãîäè ðîçäìóõàòè
ñêàíäàë ³ äåÿê³ íàðîäí³ îáðàíö³. Òàê, äå-
ïóòàò Êè¿âðàäè â³ä ÁÞÒ Àíäð³é Ïàâëîâ-
ñüêèé, ïîñèëàþ÷èñü íà äàí³ ïðîôñï³ëîê
ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, çàÿâèâ ïðî çâ³ëü-
íåííÿ ÷îòèðüîõ ãîëîâíèõ ë³êàð³â.

Àáè ïåðåâ³ðèòè ïðàâäèâ³ñòü ö³º¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ìè çâåðíóëèñÿ áåçïîñåðåäíüî äî

êåð³âíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
Êèºâà Ëþäìèëè Êà÷óðîâî¿. Âîíà çàïåâ-
íèëà: âñ³ çâ³ëüíåí³ êåð³âíèêè ìåäè÷íèõ
çàêëàä³â ï³øëè ç ïîñàä óæå äàâíî ³ çà
âëàñíèì áàæàííÿì, êð³ì òîãî, âñ³ ïðàöå-
âëàøòîâàí³.

Ùîá ö³ëêîì ïåðåêîíàòèñÿ ó ïðàâäè-
âîñò³ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿, ìè çâåðíóëèñÿ ïî
ïîÿñíåííÿ áåçïîñåðåäíüî äî ìåäè÷íèõ
çàêëàä³â, ïðî ÿê³ éøëîñÿ â çàÿâ³ äåïóòà-
òà. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ãîëîâíèé ë³êàð
Ñòàíö³¿ øâèäêî¿ äîïîìîãè Àíàòîë³é
Âåðíèãîðà âæå ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â ïå-
ðåáóâàº ó â³äðÿäæåíí³ â Ïîëüù³. Çà ñëî-
âàìè éîãî ñåêðåòàðÿ, íà ðîáî÷îìó ì³ñ-

ö³ â³í ìàº ç’ÿâèòèñÿ ç ïîíåä³ëêà. Ùî
ñòîñóºòüñÿ ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 17 Ìèêîëè
Äüîì³íà, òî éîãî çâ³ëüíåíî ç ïîñàäè ùå
3 ñ³÷íÿ íèí³øíüîãî ðîêó çà âëàñíèì áà-
æàííÿì. Íèí³ ë³êàð ïðàöþº ó öüîìó æ
çàêëàä³ õ³ðóðãîì ó â³ää³ëåíí³ òîðàêàëü-
íî¿ õ³ðóðã³¿. Ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ÊÌÊË
¹ 6 Ìèõàéëà Öàðåíêà òðè ì³ñÿö³ òîìó
ï³äâèùèëè ïî ñëóæá³ é ïåðåâåëè íà ðî-
áîòó äî òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá-
’ºäíàííÿ. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïåðøîãî ïîëî-
ãîâîãî áóäèíêó, òî éîãî ãîëîâíèé ë³êàð
óæå òðèâàëèé ÷àñ ïðàöþº íà êàôåäð³
öüîãî æ çàêëàäó.

Îòæå, âèõîäèòü, ùî ³ ïðåñà, ³ äåïóòàò
ðîçïîâñþäæóâàëè íåïðàâäèâó ³íôîðìà-
ö³þ. ßêùî ç àêóëàìè ïåðà âñå çðîçóì³-
ëî — âîíè íåâäàëî â³äïðàöþâàëè ÷èºñü
çàìîâëåííÿ, òî äåïóòàòîâ³ ìàëî á áóòè
ñîðîìíî. Âäàþ÷èñü äî òàêèõ êðîê³â, ñïå-
êóëþþ÷è íåïåðåâ³ðåíèìè ôàêòàìè òà
ãðàþ÷è íà íàéòîíøèõ ëþäñüêèõ ïî÷óò-
òÿõ, â³í ïåðåñòóïèâ ìåæó åëåìåíòàðíèõ
ìîðàëüíèõ íîðì

Учора в низці ЗМІ з’явилася інформація про звільнення іль ох о-
ловних лі арів столичних лі арень. Пі антності події додав той
фа т, що зроблено це б ло нібито через відмов вивести співробіт-
ни ів на мітин -підтрим мера столиці. До розповсюдження пліто
а тивно дол чилися і дея і деп тати Київради. Проте, я з’яс вав
"Хрещати ", за чними ви риттями немає і слова правди.

²íôîðìàö³ÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ ê³ëüêîõ ãîëîâíèõ ë³êàð³â 
ñòîëè÷íèõ ë³êàðåíü âèÿâèëàñÿ çâè÷àéíîþ “êà÷êîþ”

Деп татам довелося дов о мір вати, я правильно розподілити "пошматований" рядом столичний бюджет

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À

Êè¿âðàäà ïî÷àëà ðîçãëÿäàòè ïðîåêò áþäæåòó 
³ ïðîãðàìó ðîçâèòêó ì³ñòà
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Ñòàä³îí Øåâ÷åíêà ÷è ñîáà÷èé 
ïîë³ãîí
Ñòóäåíòàì óí³âåðñèòåòó òåõíîëîã³é 
òà äèçàéíó í³äå òðåíóâàòèñÿ

— Ïàíå Îëåæå, ñêð³çü ÷óòè ïðî
êðèçó, ñòðàéêóþòü âîä³¿, ïåêàð³, âñ³.
Óí³âåðñèòåò öå ëèõî çà÷åïèëî?

— Òàê, íàì òåæ íèí³ íåëåãêî, à
â íàéáëèæ÷³ ì³ñÿö³ áóäå ùå òÿæ-
÷å. Ñêîðî÷óºòüñÿ ô³íàíñóâàííÿ
ð³çíèõ ïðîãðàì, ³ öå ëèøå ïî÷àòîê.
Âæå â³ä ñüîãîäí³ ÿ ïî÷èíàþ åêî-
íîìèòè ³ ãîòóþ äî öüîãî êîëåêòèâ.
ßêùî ðàí³øå áóëà â³äíîñíà ñòà-
á³ëüí³ñòü, á³ëüø-ìåíø ñòàá³ëüíå
ô³íàíñóâàííÿ, òî é ïðàöþâàëè
ñïîê³éíî. Íèí³ ìè ìóñèìî ðåàãó-
âàòè íà íîâ³ îáñòàâèíè.

— Ñòàá³ëüíå ô³íàíñóâàííÿ? Äåð-
æàâà äàâàëà âàì ïîòð³áí³ äëÿ ðîáî-
òè êîøòè?

— ßêùî ÿ ñêàæó, ùî çà âñ³ ðî-
êè íåçàëåæíîñò³ â êàï³òàëüíå áó-
ä³âíèöòâî, â íàâ÷àëüíî-ìàòåð³àëü-
íó áàçó íå âêëàäåíî æîäíî¿ êîï³é-
êè äåðæàâíèõ êîøò³â, ïî-ìîºìó,
öå â³äïîâ³äü íà âàøå çàïèòàííÿ.
Âèïëà÷óâàëè ò³ëüêè çàðïëàòè òà
ñòèïåíä³¿.

— Òåïåð ³ç öèì ïðîáëåìè?
— Ïîêè ùî ìè çí³ìàºìî íàä-

áàâêè. Ñïîä³âàþñÿ, öèì îáìå-

æèòüñÿ. Àëå ìàþ÷è âåëèêèé äî-
ñâ³ä, ïåðåæèâøè íå îäíó êðèçó,
ìîæó ñêàçàòè, ùî ÷åêàòè ñë³ä 
óñüîãî. Ìîæå òðàïèòèñÿ, ùî é âçà-
ãàë³ ì³ñÿöÿìè íå áóäå çàðïëàòè,
ÿê öå áóëî ó 90-õ.

— Ùî âè ðîáèòå, àáè âñå áóëî íå
íàéã³ðøå?

— Äëÿ êîëåêòèâó óí³âåðñèòåòó
ãîëîâíå — öå íàø³ ñòóäåíòè. Ñüî-
ãîäí³ áàãàòî êîíòðàêòíèê³â çâåð-
íóëîñÿ ç ïðîõàííÿì ïðî ïîì³ñÿ÷-
íó îïëàòó çà íàâ÷àííÿ, à íå çà âåñü
òåðì³í. Ìè çãîäí³ íà öå. Êð³ì òî-
ãî, ìè ïåðåîð³ºíòîâóºìîñÿ. Áàãà-
òî ëþäåé çâ³ëüíèëèñÿ ç áàíê³â-
ñüêèõ, ³íøèõ óñòàíîâ ³ øóêàþòü
ðîáîòó. Âîíè ìóñÿòü çì³íèòè ïðî-
ôåñ³þ, à äëÿ öüîãî ïîòð³áíà ï³äãî-
òîâêà. Ìè ïðîïîíóºìî ¿ì êîðîò-
êîòåðì³íîâ³ êóðñè. Íàø êîëåäæ
ïðè óí³âåðñèòåò³ ïðîïîíóº êóðñè ç
ðîá³òíè÷èõ ïðîôåñ³é. Îòîæ øóêà-
ºìî íîâ³ ìîæëèâîñò³ çàðîáèòè, ïðè
öüîìó íå õî÷åìî ñóòòºâî ï³äâèùó-
âàòè îïëàòó çà íàâ÷àííÿ, àëå íèí³
ëþäÿì ³ áåç òîãî âàæêî. Îäíàê õî-
÷ó çàóâàæèòè, ùî êðèçà — öå íå
ñìåðòåëüíî. Òàê, öå òÿæêî, àëå ïå-

ðåæèòè ìîæíà. ª íàâ³òü ïîçèòèâ-
íèé ìîìåíò — ìè î÷èñòèìîñÿ.
Ëþäè, ÿê³ õîò³ëè ò³ëüêè çàðîáèòè
³ ÿêèì íåö³êàâà äîëÿ óí³âåðñèòåòó
òà ñòóäåíò³â, â³ä íàñ ï³äóòü.

— À ï³ñëÿ ïðèõîäó â óí³âåðñèòåò
÷è âèä³ëèëè äëÿ ñåáå ñòðàòåã³÷í³ çàâ-
äàííÿ? Âäàëîñÿ âèêîíàòè ¿õ?

— Êîëè ÿ î÷îëèâ óí³âåðñèòåò,
ìè ðîçðîáèëè ï’ÿòü ïðîãðàì: êàä-
ðè, íàóêà, ï³äðó÷íèêè, ì³æíàðîä-
í³ çâ’ÿçêè òà ô³íàíñè. Öå òå, ç ÷èì
áóëè ïðîáëåìè. Ïî êîæí³é ³ç öèõ
ïðîãðàì ïðîâåäåíî êîëîñàëüíó ðî-
áîòó. Íèí³ ùîðîêó â íàñ çàõèùà-
þòü 5—8 äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³é,
3—4 êàíäèäàòñüê³. ² öå ìîëîä³ ëþ-
äè, ïåðñïåêòèâè óí³âåðñèòåòó. Òîæ
ç íàóêè ìè ïîñ³äàºìî ïåðøå ì³ñ-
öå ñåðåä òåõíîëîã³÷íèõ âóç³â ³ ÷åò-
âåðòå ñåðåä óñ³õ âèø³â Ì³í³ñòåð-
ñòâà îñâ³òè. Â ³íøîìó òåæ º óñï³-
õè. Ãîëîâíå òå, ùî íàø³ âèïóñê-
íèêè ìàþòü ïîïèò íà ðèíêó ïðà-
ö³. Íàâ³òü åêîíîì³ñòè, õî÷à º áåç-
ë³÷ ñóòî åêîíîì³÷íèõ çàêëàä³â, êî-
ðèñòóþòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ, áî íà-
ø³ âèïóñêíèêè ïðàêòèêè, à íå
ïðîñòî òåîðåòèêè.

— Íàì â³äîìî, ùî âàø³ ñòóäåíòè
ìàþòü çíà÷í³ äîñÿãíåííÿ ùå é ó
ñïîðò³. Âàøà ôóòáîëüíà êîìàíäà —

ë³äåð ñåðåä óí³âåðñèòåòñüêèõ êî-
ìàíä.

— Òàê, ³ ÿ äóæå ïèøàþñÿ íàøè-
ìè ñòóäåíòàìè. Çíàºòå, çäîðîâ’ÿ —
öå ãîëîâíå äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè.
Ìè íå õî÷åìî, ùîá íàø³ âèõîâàí-
ö³ ñèä³ëè ëèøå çà êíèæêàìè, 
êîìï’þòåðîì ÷è ç ïëÿøêîþ ïèâà.
Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çàéìàòèñÿ ñïîð-
òîì, ìè ïðàãíåìî ñòâîðèòè íàé-
êðàù³ óìîâè.

— Îäíàê ó öèõ ïðàãíåííÿõ âè ç³-
òêíóëèñÿ ç ïðîáëåìîþ. Âàì íå äà-
þòü çáóäóâàòè ñòàä³îí?

— ß âæå êàçàâ, ùî äåðæàâà â áó-
ä³âíèöòâî òà ðåìîíòè ðîêàìè íå
âêëàäàëà ãðîøåé. Ñòàä³îí íàøîãî
óí³âåðñèòåòó ïîñòóïîâî ïåðåòâî-
ðèâñÿ íà ìàéäàí÷èê äëÿ âèãóëó ñî-
áàê. Òàì íåìîæëèâî ïðîâîäèòè í³
òðåíóâàííÿ, í³ òèì á³ëüøå çìàãàí-
íÿ. Äîâîäèòüñÿ îðåíäóâàòè ñïîð-
òèâí³ ìàéäàí÷èêè, àáè íàø³ ñòó-
äåíòè ìàëè çìîãó ïîãðàòè ó ôóò-
áîë. ×åðåç öå ùå 2005 ðîêó ìè ðîç-
ïî÷àëè ïîøóê ³íâåñòîðà, ÿêèé áè
îáëàøòóâàâ íàì ñó÷àñíèé ñòàä³îí.

— ßê âè éîãî çíàéøëè?
— Ö³ëêîì â³äêðèòî. Ðîçì³ñòèëè

îãîëîøåííÿ ó ãàçåò³ “Óðÿäîâèé
êóð’ºð”. Íàä³éøëî 7—8 ïðîïîçè-
ö³é. Ìè îáðàëè íàéâèã³äí³øó äëÿ
íàñ. Â³äïîâ³äíî äî óãîäè ³íâåñòîð
íàäàº 5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà áó-
ä³âíèöòâî ñòàä³îíó, à ùå 12 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü íà ðîçâèòîê ìàòåð³-
àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè óí³âåðñèòåòó.
Ïîð³âíÿéòå, ÿêùî íà êàï³òàëüí³
ðåìîíòè âèä³ëÿþòü 120 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü, òî çà 12 ì³ëüéîí³â ìè òóò
ëÿëüêó çðîáèìî ç íàøîãî óí³âåð-
ñèòåòó!

— Ó ÷îìó æ òîä³ ïðîáëåìà?
— Ïðîáëåìè íåìàº, ïðîñòî íà

çåìëþ óí³âåðñèòåòó ïåâí³ îñîáè
íàêèíóëè îêîì. Ð³÷ ó òîìó, ùî íà
òåðèòîð³¿ ìàéæå â äâà ãåêòàðè ñàì
ñòàä³îí çàéìàº 0,8 ãà. Â³äïîâ³äíî
äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó êîì-
ïàí³ÿ áóäóº òàêèé ñàìèé íà 0,8 ãà
ñòàä³îí, ò³ëüêè ðîçâåðòàº éîãî, à
íà ðåøò³ áóäå áóäèíîê òà ïàðê³íã
íà 450 ìàøèíîì³ñöü.

— ² ÷åðåç öå áóä³âíèöòâî âèíèê
êîíôë³êò?

— Êîíôë³êòó íàñïðàâä³ íåìàº.
ª íåâåëè÷êà êóïêà ëþäåé, îñ³á ³ç
äåñÿòåðî, ÷åòâåðî ç ÿêèõ — ÷ëåíè
ñ³ì’¿ êîëèøíüîãî íàðäåïà Ãóäèìè.
Íó ³ ùå ê³ëüêà ïðîïëà÷åíèõ êðè-
êóí³â. ×îìó ÿ êàæó ïðî ãðîø³, áî
¿õí³ àêö³¿ º äîâîë³ äîðîãèìè. Íà-
ïðèêëàä, íà òåðèòîð³þ óí³âåðñèòå-

òó çà¿õàëè ì³êñåðè ³ âèëèëè òàì áå-
òîí. Ìîëîäèêè â ìàñêàõ ïîëàìà-
ëè îãîðîæó. Ñò³íè óí³âåðñèòåòó îá-
ëèâàëè ôàðáîþ. Çðîçóì³ëî, ùî
ðîáëÿòü öå íå çà êîøòè ê³ëüêîõ áà-
áóñü-àêòèâ³ñòîê. Çà íèìè ñòîÿòü
ëþäè, çàö³êàâëåí³ â ïå÷åðñüê³é
çåìë³.

— À âè íå ïðîáóâàëè ïðîâåñòè çà-
ãàëüí³ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ?

— Ìè ïðîâåëè ñëóõàííÿ òðè÷³, é
çàâæäè ì³ñöåâå íàñåëåííÿ íàñ ï³ä-
òðèìóâàëî. Ãîëîâíèé “àðãóìåíò”
ïðîòåñòóâàëüíèê³â, ùî íà÷åáòî íà
“ñòàä³îí³ ³ìåí³ Àíäð³ÿ Øåâ÷åíêà”
çàéìàþòüñÿ òèñÿ÷³ ïå÷åðÿí, à ðåê-
òîð-çëî÷èíåöü õî÷å éîãî çðóéíó-
âàòè. Ìè æ íàâïàêè õî÷åìî çðîáè-
òè ñó÷àñíèé ñòàä³îí, çàì³ñòü ðîçðó-
õè. ² ò³, õòî ñïðàâä³ õî÷å çàéìàòè-
ñÿ ñïîðòîì, çìîæóòü êîðèñòóâàòè-
ñÿ ñòàä³îíîì â ïîçà íàâ÷àëüíèé
÷àñ. Àäæå óí³âåðñèòåòñüêèé ñòàä³-
îí ó ïåðøó ÷åðãó äëÿ ñòóäåíò³â.

— Òîáòî ëþäè òåæ çìîæóòü ïðè-
õîäèòè íà íîâ³ ìàéäàí÷èêè?

— Çâ³ñíî, àëå ùîá ïîçàéìàòèñÿ
ñïîðòîì, à íå âèãóëþâàòè ñîáàê ÷è
ç äèòÿ÷èìè â³çêàìè. Àäæå ñòàä³îí
áóäå ç³ ñïåö³àëüíèì øòó÷íèì ïî-
êðèòòÿì äëÿ òðåíóâàíü ó áóäü-ÿêó
ïîãîäó.

— ×è çâåðòàëèñÿ äî ïðàâîîõîðîí-
íèõ îðãàí³â ùîäî íàïàä³â íà óí³âåð-
ñèòåò?

— Çâè÷àéíî, àëå ðåàêö³ÿ ñòîëè÷-
íî¿ ì³ë³ö³¿ ôàíòàñòè÷íà — ñêëàäó
çëî÷èíó íå âèÿâëåíî. Öå ïðè òî-
ìó, ùî íà òåðèòîð³¿ óí³âåðñèòåòó
ïîáèòî äâîõ ïðîðåêòîð³â. Àëå ìè
÷åðåç ñóä ïðèìóñèìî â³äøêîäóâà-
òè íàì óñ³ çáèòêè. À ïîêè ùî
öüêóþòü ëèøå íàñ. Ãóäèìà íà
áëàíêàõ íàðîäíîãî äåïóòàòà ðîç-
ñèëàº ñêð³çü çâåðíåííÿ, ³ â íàñ
ïðîâåäåíî âæå ñîòíþ ð³çíîìàí³ò-
íèõ ïåðåâ³ðîê.

— Ì³ñüêà âëàäà íàðàç³ äóæå
óâàæíî ï³äõîäèòü äî ï³êåò³â ïðîòè
áóä³âíèöòâ. Àäæå ç îäíîãî áîêó, áà-
áóñ³ ïðîòåñòóþòü, à ç ³íøîãî, ¿õí³
ä³òè òà âíóêè ïðîñÿòü äîñòóïíîãî
æèòëà. Íèí³ â Êè¿âðàä³ ïðàöþº ðî-
áî÷à ãðóïà, ùî âèâ÷àº âàøå ïèòàí-
íÿ. ×è ñïîä³âàºòåñÿ íà ¿õíþ ï³ä-
òðèìêó?

— ß ñïîä³âàþñÿ ò³ëüêè íà çàêîí,
àäæå ä³ºìî âèíÿòêîâî â éîãî ðàì-
êàõ. Ìè ïåðåäàëè äåïóòàòàì Êè¿â-
ðàäè âñ³ äîêóìåíòè, ïëþñ þðèäè÷-
íèé âèñíîâîê, ùî æîäíîãî ïîðó-
øåííÿ ç íàøîãî áîêó íåìàº

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Встановлення прижиттєвих пам’ятни ів — річ не д же
поширена, а називаня вели их об’є тів ім’ям живої лю-
дини тим паче. Одна про стадіон імені видатно о
раїнсь о о ф тболіста Андрія Шевчен а ч ли всі. Хо-

ча ніхто та ий не б д вав, про ньо о сво о час ба ато
оворили ЗМІ. Виявилося, що це ст дентсь ий стаді-
он при Київсь ом національном ніверситеті техноло-
ій та дизайн . Ба ато ро ів ним ніхто не займався, а
місцеві меш анці облюб вали стадіон для ви л со-
ба . У 2005 році ре тор ніверситет Оле Вол ов
знайшов інвестора, я ий по одився поб д вати новий
стадіон із с часним шт чним по риттям. Натомість по-
р ч омпанія мала поб д вати житловий б дино . Утім,
місцеві меш анці “стали на захист” старо о стадіон .
Крім їхніх нападів, на ніверситет хлин ла злива пере-
віро . Ст денти вже рі том мо ли одержати нові май-
данчи и для трен вань. Але, я виявилося, не лише
е ономічна риза з пиняє б дівництво. Що ще заважає
нормально працювати ніверситет техноло ій та ди-
зайн , “Хрещати ” розповів йо о ре тор Оле Вол ов.
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Åì³ëü ÊÐÓÏÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Тиждень том , 13 люто о,
б ло вчинено напад на
Сер ія Солдатен а, на-
чальни а правління не-
профільних доходів Київ-
сь о о метрополітен . Йо-
о побили п’ятеро невідо-
мих. Причом зловмисни-
и не вима али рошей та
вза алі все робили мовч-
и, що свідчить про за-
мовний хара тер напад .
"Хрещати " же розпові-
дав читачам про цю по-
дію і обіцяв поінформ ва-
ти про перебі розслід -
вання римінальної спра-
ви. Одна міліція чом сь
не лише її досі не пор -
шила, а й не хоче омен-
т вати власн бездіяль-
ність.

Óïðàâë³ííÿ, ÿêèì êåðóº ïàí
Ñîëäàòåíêî, çàéìàºòüñÿ îðåí-
äîþ ïëîù ìåòðîïîë³òåíó, òîð-
ã³âëåþ ç ëîòê³â íà ñòàíö³ÿõ, òå-
ëåêîìóí³êàö³ÿìè, à òàêîæ ðîç-
ì³ùåííÿì ðåêëàìè. Ñàìå â öüî-
ìó ñåêòîð³ íåïðîô³ëüíèõ ïðè-
áóòê³â ìåòðîïîë³òåíó, çà ñëîâà-
ìè êåð³âíèêà, ñêîíöåíòðîâàíî
íàéá³ëüø³ êîøòè.

Ó æîâòí³ ìèíóëîãî ðîêó ð³øåí-
íÿì ñòîëè÷íî¿ âëàäè áóëî ï³äâè-
ùåíî ö³íè íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëà-
ìè â êîìóíàëüíîìó òðàíñïîðò³,
çîêðåìà é ï³äçåìíîìó. Òàðèôè,
ÿê³ íå çì³íþâàëèñü â³ä 2000 ðî-
êó, òåðì³íîâî ïîòðåáóâàëè ïåðå-

ãëÿäó, îñê³ëüêè íå â³äïîâ³äàëè
ðåàëüíèì óìîâàì ðèíêó, ³, ç îã-
ëÿäó íà “ñì³øí³” ðîçì³ðè, äàâà-
ëè çìîãó ðåêëàìíèì àãåíòñòâàì
îòðèìóâàòè íàäïðèáóòêè. Òîä³ ö³-
íè íà ðåêëàìó â ìåòðî ï³äâèùè-
ëè â ñåðåäíüîìó íà 20—30 â³ä-

ñîòê³â, à íàñòóïíèé åòàï ïîäî-
ðîæ÷àííÿ çàïëàíóâàëè íà íèí³ø-
í³é ð³ê.

Ó êîìïàí³ÿõ, ùî ðîçì³ùóþòü
ðåêëàìó â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîð-
ò³, ö³ ä³¿ ì³ñüêî¿ âëàäè âèêëèêàëè
ñïðàâæí³é øîê — ç ðóê ïëèâëè ÷è-

ìàë³, äî òîãî æ ëåãê³ ãðîø³. Òå, ùî
÷àñòêà ïðèáóòê³â ìàëà â³äòåïåð íà-
ïîâíþâàòè ì³ñüêèé áþäæåò ³ çàäî-
âîëüíÿòè ðåàëüí³ ïîòðåáè êèÿí,
õâèëþâàëî ¿õ çíà÷íî ìåíøå, í³æ
âëàñíå çáàãà÷åííÿ. Îäíèì ç àêòèâ-
íèõ ³í³ö³àòîð³â ï³äâèùåííÿ òàðè-
ô³â áóâ ñàìå Ñåðã³é Ñîëäàòåíêî,
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ íåïðîô³ëü-
íèõ äîõîä³â ìåòðîïîë³òåíó. Ïðè÷î-
ìó ïàí Ñîëäàòåíêî âèñòóïàâ çà
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â óäâ³÷³ é ïðî-
äîâæóº íà öüîìó íàïîëÿãàòè, äî-
ìàãàþ÷èñü ïîäàëüøîãî ïåðåãëÿäó
çàíèçüêèõ ö³í. Îòæå, ðåêëàìí³ ô³ð-
ìè ìàëè ñåðéîçíèé ìîòèâ. Òà é
êåð³âíèê ï³äðîçä³ëó ìåòðîïîë³òåíó
ââàæàº, ùî çà íàïàäîì ìîæóòü
ñòîÿòè ñàìå ðåêëàìí³ àãåíòñòâà.
Õòî ç íèõ ïåðåñòóïèâ çàêîí, ³ ìà-
ëè ç’ÿñóâàòè ïðàâîîõîðîíö³.

Ó ñóáîòó, 14 ëþòîãî, ïàí Ñîë-
äàòåíêî ïîäàâ çàÿâó ïðî íàïàä äî
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéâ³ää³ëó
ÌÂÑ. Óò³ì, íà ñüîãîäí³ êðèì³-
íàëüíî¿ ñïðàâè ùå íå ïîðóøåíî.
Ó÷îðà æóðíàë³ñòè ñïðîáóâàëè
çâ’ÿçàòèñÿ ç Ïåòðîì Ì³ðîøíè÷åí-
êîì, êåð³âíèêîì Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ì³ë³ö³¿, îäíàê ïàí íà-
÷àëüíèê óñ³ëÿêî óõèëÿºòüñÿ â³ä
ñï³ëêóâàííÿ ç ãàçåòîþ. Òàê ñàìî
ïîâîäèòüñÿ ³ Âîëîäèìèð Ïîë³ùóê,
íà÷àëüíèê öåíòðó çâÿçê³â ³ç ãðî-
ìàäñüê³ñòþ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè ó
Êèºâ³. Òîæ ÷è ïîðóøàòü ñïðàâó
âçàãàë³, ÷è, ìîæå, ñòîëè÷íà ì³ë³-
ö³ÿ ñïðîáóº ñïóñòèòè íà ãàëüìà
ïîáèòòÿ êåð³âíèêà â³ää³ëó ìåòðî,
ïèòàííÿ çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

При цер ві "Посольство Боже"
діє ні альний спортивний л б —
"Лідер", де майб тніх чемпіонів
світ трен ють Сер ій Пархомен о
та Оле Петр . Обидва знайшли
своє справжнє по ли ання після
то о, я пройшли випроб вання
спо сою не лише славою, а й
ріхом.

Êëóáîì “Ë³äåð” êåðóº Ñåðã³é Ïàðõîìåí-
êî, êîòðèé îäíèì ³ç ïåðøèõ ïðîñëàâèâ
Óêðà¿íó íà ì³æíàðîäí³é ñïîðòèâí³é àðå-
í³, ñòàâøè ÷åìï³îíîì ªâðîïè ç ê³êáîê-
ñèíãó. Ä³ñòàâøè òðàâìó, â³í ïîòðàïèâ ó
íàðêîòè÷íå ïåêëî. Àëå ñïîðòñìåí çàâäÿ-
êè â³ð³ çì³ã ðîçïî÷àòè íîâå æèòòÿ. À òå-
ïåð äîïîìàãàº ³íøèì ïîçáóòèñÿ øê³äëè-
âèõ çâè÷îê.

“Ìè äîïîìàãàºìî ìîëîäèì ëþäÿì
î÷èñòèòèñÿ â³ä íàðêîòè÷íî¿ çàëåæíîñò³.
Äîëó÷àºìî ¿õ äî êîíêðåòíèõ ñïðàâ, âëàø-
òîâóºìî íà ðîáîòó, äîïîìàãàºìî ñàìî-
ñòâåðäèòèñÿ. Äàºìî ¿ì ãîëîâíå — ñïðÿ-
ìóâàííÿ. Êîëè áà÷èìî, ùî õëîïåöü çì³ö-
íèâñÿ, òðåíóºòüñÿ, ãîòîâèé çðîñòàòè, ìî-
æå ðåàëüíî äîïîìàãàòè, ìè éîãî ï³äòðè-
ìóºìî. Íà òðåíóâàííÿ äî íàñ çàãàëîì

ïðèõîäèòü äî ñòà îñ³á. Íà êîæíîìó çà-
íÿòò³ ïðèáëèçíî 20 â³äâ³äóâà÷³â. Ò³, õòî
ïðàöþþòü ³ ìàþòü ãðîø³, ñïëà÷óþòü çà
òðåíóâàííÿ, à ä³òè ç ³íòåðíàò³â, ÿê³ ïðè-
õîäÿòü ùîñóáîòè, í³÷îãî íå ïëàòÿòü.

Ïëàíè â Ñåðã³ÿ ãðàíä³îçí³. “Êð³ì ê³ê-
áîêñèíãó, â íàøîìó êëóá³ º òàêîæ ñåê-
ö³ÿ áîêñó. Ì³é íàïàðíèê òðåíóº áîêñå-
ð³â. Ìè ïðàãíåìî âèéòè íà ïðîôåñ³éíèé
ð³âåíü áîêñåðñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³, âèâåñ-
òè íàøèõ ó÷í³â íà ì³æíàðîäíèé ðèíã.
Ìð³ºìî âèõîâàòè ùîíàéìåíøå ï’ÿòü
îë³ìï³éñüêèõ ÷åìï³îí³â ³ç áîêñó é ê³ê-
áîêñèíãó òà ï’ÿòü ÷åìï³îí³â ñâ³òó ñåðåä
ïðîôåñ³îíàë³â. Õî÷à íàñïðàâä³ ãîëîâíèì
çàâäàííÿì ââàæàþ îçäîðîâëåííÿ ñóñï³ëü-
ñòâà, ³ ìè ðåàëüíî öå ðîáèìî”,— ðîçïî-
â³â â³í “Õðåùàòèêó”.

Ùîðîêó êëóá ïðîâîäèòü 3—4 òóðí³ðè ç
íàéñèëüí³øèìè êëóáàìè Óêðà¿íè. Ä³ÿëü-
í³ñòü êëóáó âñ³ ø³ñòü ðîê³â ³ñíóâàííÿ íà
áëàãîä³éíèõ çàñàäàõ ô³íàíñîâî çàáåçïå÷óº
ïàðàô³ÿíèí öåðêâè á³çíåñìåí Ãë³á Ñï³âà-
êîâ, êîòðèé âîëîä³º êîìïàí³ºþ, ùî òîð-
ãóº îçäîðîâ÷èì îáëàäíàííÿì. “Äî òîãî,
ÿê ïðèéøîâ ó öåðêâó, ÿ, ÷åñíî êàæó÷è, íå
â³ä÷óâàâ ñåíñó æèòòÿ, íå áóëî æîäíîãî áà-
æàííÿ. Òåïåð ðåàëüíî áà÷ó, ÷îãî ÿ ïîâè-
íåí äîñÿãòè. ² ìåí³ ö³êàâî. ß ùîäíÿ æè-
âó òèì, ùî ÷îãîñü äîñÿãàþ. Ìîæó îäíî-
çíà÷íî ñêàçàòè: ìîº æèòòÿ äî ê³íöÿ ìî¿õ
äí³â íå âòðàòèòü ñåíñó ³ ñìàêó”,— ðîçïî-
â³â íàì ÷åìï³îí ªâðîïè Ñåðã³é Ïàðõî-
ìåíêî

Ñïîðò, ùî äàðóº
æèòòÿ
Ø³ñòü ðîê³â ïðè öåðêâ³ “Ïîñîëüñòâî 
Áîæå” ä³º ñïîðòèâíèé êëóá “Ë³äåð”,
ÿêèé äàâ äîðîãó â æèòòÿ áàãàòüîì 
áåçïðèòóëüíèì ï³äë³òêàì

Ïðèõîâàíà ðåêëàìà
Ì³ë³ö³ÿ íå ïîñï³øàº ðîçñë³äóâàòè íàïàä íà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ íåïðîô³ëüíèõ 
äîõîä³â Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó Ñåðã³ÿ Ñîëäàòåíêà

Рино ре лами заці авив римінал, але не ці авить міліцію
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“Óêðòåëåêîì” 
çðîáèëè çáèòêîâèì

×èñòèé çáèòîê ÂÀÒ “Óêðòåëåêîì” çà ðå-
çóëüòàòàìè 2008 ðîêó ñòàíîâèâ 1 ìëðä
525,5 ìëí ãðí, òîä³ ÿê 2007 ð³ê êîìïàí³ÿ çà-
ê³í÷èëà ³ç ÷èñòèì ïðèáóòêîì 267,2 ìëí ãðí.
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíî-
ñò³ ï³äïðèºìñòâà, îïðèëþäíåí³é ó÷îðà. ×èñ-
òèé äîõ³ä “Óêðòåëåêîìó” â³ä ðåàë³çàö³¿ òîâà-
ð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã ó ìèíóëîìó ðîö³ ñêîðî-
òèâñÿ íà 2,4 % — äî 6 ìëðä 646,3 ìëí ãðí,
âàëîâèé ïðèáóòîê — íà 40,6 %, äî
948,7 ìëí ãðí. Ç óðàõóâàííÿì ðàí³øå îïðè-
ëþäíåíèõ äàíèõ çà äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â 2008 ðî-
êó, â ÷åòâåðòîìó êâàðòàë³ “Óêðòåëåêîì”
çá³ëüøèâ ÷èñòèé äîõ³ä íà 1,9 % ó ïîð³âíÿí-
í³ ç ÷åòâåðòèì êâàðòàëîì 2007 ðîêó — äî 1
ìëðä 770,4 ìëí ãðí. Ïðè öüîìó êîìïàí³ÿ îò-
ðèìàëà ÷èñòèé çáèòîê 1 ìëðä 212,37 ìëí ãðí,
ùî á³ëüøå, í³æ ó 323 ðàçè ïåðåâèùóº çáè-
òîê çà æîâòåíü—ãðóäåíü 2007 ðîêó. Âàëîâèé
ïðèáóòîê îïåðàòîðà â ÷åòâåðòîìó êâàðòàë³
ñêîðîòèâñÿ íà 18,1 % — äî 255,1 ìëí ãðí 

Ï²Á çí³ìàº 
ìîðàòîð³é 
äëÿ êðåäèòîð³â

Òèì÷àñîâèé àäì³í³ñòðàòîð “Ïðîì³íâåñò-
áàíêó” (Ï²Á) ñüîãîäí³ ñêàñîâóº ìîðàòîð³é
íà çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â áàíêó. Ïðî
öå â÷îðà çàÿâèâ òèì÷àñîâèé àäì³í³ñòðàòîð
Ï²Áó Âîëîäèìèð Êðîòþê. “Ó çâ’ÿçêó ç òèì,
ùî ñèòóàö³ÿ â áàíêó íîðìàë³çóâàëàñÿ ³ º äî-
ñòàòíüî ðåñóðñ³â äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³,
òèì÷àñîâèé àäì³í³ñòðàòîð óõâàëèâ ð³øåííÿ
ïðî äîñòðîêîâå ðîçáëîêóâàííÿ êîøò³â êë³-
ºíò³â áàíêó, ÿê³ ïîòðàïèëè ï³ä ä³þ ìîðàòî-
ð³þ. Çà éîãî ñëîâàìè, â³ä ñüîãîäí³ âñ³ þðè-
äè÷í³ é ô³çè÷í³ îñîáè, ðàõóíêè ÿêèõ áóëè çà-
áëîêîâàí³, ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè çàñîáè
“íà ñâ³é ðîçñóä”. Â³í çàçíà÷èâ, ùî öå ñòî-
ñóºòüñÿ ÿê ðàõóíê³â â ³íîçåìí³é âàëþò³, òàê
³ â íàö³îíàëüí³é. Ðàí³øå Ôîíä äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè îòðèìàâ ëèñòà ÇÀÒ “ÀÊ
“Ïðîì³íâåñòáàíê” â³ä 20 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó
ïðî â³äíîâëåííÿ ïðîâåäåííÿ áàíêîì ðîçðà-
õóíêîâèõ îïåðàö³é ïî ï³äïðèºìñòâàì äåð-
æàâíîãî ñåêòîðó. 7 æîâòíÿ ÍÁÓ ââ³â òèì÷à-
ñîâó àäì³í³ñòðàö³þ â “Ïðîì³íâåñòáàíê”.
Òèì÷àñîâèì àäì³í³ñòðàòîðîì áóëî ïðèçíà÷å-
íî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÍÁÓ Âîëîäèìèðà Êðî-
òþêà. Ïðè÷èíîþ ïîã³ðøåííÿ ô³íàíñîâîãî
ñòàíó Ï²Áà ñòàâ äîñòðîêîâèé â³äãóê âêëàä³â
íàñåëåííÿ, ùî âèêëèêàëî óñêëàäíåííÿ ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ ïëàòåæ³â 

Ïàðëàìåíò 
çàáîðîíèâ 
âèñåëÿòè ³ïîòå÷íèõ 
áîðæíèê³â

Ó÷îðà Âåðõîâíà Ðàäà óõâàëèëà â ïåðøîìó
÷èòàíí³ çàêîíîïðîåêò “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè” ç ìå-
òîþ ïîäîëàííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ô³íàí-
ñîâî¿ êðèçè. Çà â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ïðîãîëî-
ñóâàëî 237 äåïóòàò³â ³ç 440 çàðåºñòðîâàíèõ ó
çàë³. Çàêîíîïðîåêòîì, çîêðåìà, ïðîïîíóºòü-
ñÿ: íàäàòè ïðàâî êîìåðö³éíèì áàíêàì çà ïî-
ãîäæåííÿì ³ç ïîçè÷àëüíèêîì ó òåðì³í äî
31 ãðóäíÿ 2009 ðîêó ïðîâîäèòè ðåñòðóêòóðè-
çàö³þ çàáîðãîâàíîñò³ çà ³ïîòå÷íèìè êðåäè-
òàìè ïîçè÷àëüíèê³â — ô³çè÷íèõ îñ³á íà
ïðèäáàííÿ æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ áåç çíè-
æåííÿ ô³íàíñîâîãî êëàñó ïîçè÷àëüíèêà, à
òàêîæ çàáîðîíèòè ñàìîâ³ëüíî â³äñåëÿòè ³ïî-
òå÷íèõ áîðæíèê³â. Íàïåðåäîäí³ â Ì³í³ñòåð-
ñòâ³ þñòèö³¿ âèñëîâèëè äóìêó, ùî çã³äíî ç
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, ³ïîòå÷íå æèòëî ó
êðåäèòíèõ áîðæíèê³â çìîæóòü âèëó÷àòè ò³ëü-
êè çà óêëàäåíèìè ï³ñëÿ 14 ñ³÷íÿ äîãîâîðà-
ìè. Ðàí³øå â³äîìñòâî çàÿâèëî, ùî áàíêè ìà-
þòü ïîâíå ïðàâî âèëó÷àòè ó êë³ºíò³â çàñòàâ-
í³ êâàðòèðè ïðè íåâèêîíàíí³ óìîâ ³ïîòå÷-
íîãî äîãîâîðó 

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”
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Åêîíîì³êà âñòóïèëà 
â ñòàä³þ ðåöåñ³¿
Îäíàê óðÿä òà ïàðëàìåíò íå ïîñï³øàþòü ïåðåãëÿäàòè 
ìàêðîåêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хре-
щати ", реальний
спад ВВП в нинішньо-
м році може станови-
ти майже 20 % ВВП.
Попри заяви прем’єр-
міністра про стабіліза-
цію сит ації в е ономі-
ці раїни та переви о-
нання по азни ів Дер-
жавно о бюджет -2009
з почат ро , ма ро-
е ономічна динамі а
продовж є по ірш ва-
тися. А спад вироб-
ництва вже за о реми-
ми по азни ами побив
історичні ре орди.
Е сперти прип с ають,
я що та а сит ація
триватиме і надалі,
через розбалансова-
ність державно о бю-
джет , раїн мож ть
о олосити бан р том.

Темпи падіння
б’ють ре орди

Çà äàíèìè ìàêðîåêîíîì³÷-
íîãî àíàë³çó, ùî º â ðîçïîðÿ-
äæåíí³ “Õðåùàòèêà”, ÿêèé
ïðîâåëè åêîíîì³ñòè ÍÁÓ, â
êðà¿í³ íàðàç³ â³äáóâàºòüñÿ âè-
áóõîâà äå³íäóñòð³àë³çàö³ÿ:
øîñòèé ì³ñÿöü ïîñï³ëü (ç
ñåðïíÿ) â ïðîìèñëîâîñò³ ëàí-
öþãîâà äèíàì³êà º â³ä’ºìíîþ.
Ïîêàçíèê ñïàäó äî ïîïåðåä-
íüîãî ì³ñÿöÿ (16,1 %) áóâ ã³ð-
øèì ëèøå ó ñ³÷í³ 1994 ðîêó
(18,6 %). “Òåõí³÷íà ðåöåñ³ÿ â
ö³é ãàëóç³ òðàíñôîðìóâàëàñÿ ó
ôîðìàëüíî âèçíàíó, îñê³ëüêè
âîíà òðèâàº âæå äâà êâàðòàëè
(ê³íåöü III êâàðòàëó 2008 ðî-
êó — ïî÷àòîê I êâàðòàëó 2009
ðîêó)”,— éäåòüñÿ â ìàêðîåêî-
íîì³÷íîìó àíàë³ç³ Íàöáàíêó.

Îòæå, íàðàç³ â êðà¿í³ çàô³ê-
ñîâàíî ïîâíîö³ííó ðåöåñ³þ
âæå â äâîõ ãàëóçÿõ: ïðîìèñëî-
âîñò³ (-34,1 % äî ñ³÷íÿ 2008 ðî-
êó) ³ â áóä³âíèöòâ³ (-57,6 %).
Îñòàííÿ ãàëóçü ïåðåáóâàº â ðå-
öåñ³¿ âæå ð³ê (ó ñ³÷í³ 2008 ðî-
êó ïàä³ííÿ ñòàíîâèëî — 5,3 %).
Òàêèì ÷èíîì åêîíîì³÷íà êðè-
çà âæå çíà÷íî âïëèíóëà íà ð³-
âåíü ÂÂÏ, àäæå ðàçîì ïðîìèñ-
ëîâ³ñòü òà áóä³âíèöòâî ñòàíî-
âëÿòü ìàéæå 30 % ÂÂÏ êðà¿íè.
²íø³ æ ãàëóç³, ÿê³ ñêëàäàþòü 70
% ÂÂÏ íàðàç³ ïåðåáóâàþòü ó
ïåðåäêðèçîâîìó ñòàí³,— ââà-
æàþòü ôàõ³âö³ ÍÁÓ.

“Ñ³÷íåâå ïàä³ííÿ îáñÿã³â
ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà º
íàéãëèáøèì çà âñ³ ðîêè íåçà-
ëåæíîñò³. Ó ñ³÷í³ 1994 ðîêó
âîíî ñòàíîâèëî 32,7 %. Íî-
âèé ³ñòîðè÷íèé ìàêñèìóì ñ³÷-
íåâîãî ïðîìèñëîâîãî ñïàäó
ñòàíîâèòü — 34,1 %. Öåé ïî-
êàçíèê íåìàº ïðåöåäåíòó ³ â
óñ³é ï³ñëÿâîºíí³é ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè”,— ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó” êåð³âíèê ãðóïè ðàä-
íèê³â ãîëîâè ÍÁÓ Âàëåð³é
Ëèòâèöüêèé.

Îñòàíí³é àêöåíòóº óâàãó íà
òîìó, ùî íàéá³ëüøå ïàä³ííÿì
âèðîáíèöòâà ñòàëîñÿ ñàìå â
³íâåñòèö³éíîóòâîðþþ÷èõ ãà-
ëóçÿõ (ìàøèíîáóäóâàííÿ — 
(-58,3 %) òà áóä³âåëüíèõ ìàòå-
ð³àë³â — (-53,4 %). “Öå îçíà-
÷àº, ùî øâèäøå çà âñå â
îñòàíí³ ì³ñÿö³ ìèíóëîãî ðîêó
³íâåñòèö³¿ â îñíîâíèé êàï³òàë
âïåðøå çà áàãàòî ðîê³â óâ³é-
øëè ó â³ä’ºìíó çîíó ðóõó”,—
çàçíà÷èâ Âàëåð³é Ëèòâèöüêèé.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ãàëóç³ åêîíî-
ì³êè, ùî çîð³ºíòîâàí³ íà ê³í-
öåâîãî ñïîæèâà÷à òà ÿê³ áàãà-
òî ðîê³â ïîñï³ëü áóëè ë³äåðà-
ìè çðîñòàííÿ, íàðàç³ óâ³éøëè
â ï’ÿò³ðêó àóòñàéäåð³â: äåðå-
âîîáðîáíà — (-46,4 %), ëåã-
êà — (-38,4 %), õàð÷îâà ïðî-
ìèñëîâ³ñòü — (-22,5 %). “Íàø
ïðîì³æíèé âèñíîâîê ïîëÿãàº
â òîìó, ùî ñïàä ïðîìèñëîâî-
ãî âèðîáíèöòâà º îáâàëüíèì ³
òîòàëüíèì, áåçïðåöåäåíòíèì
çà ãëèáèíîþ. Â³í ïîºäíóºòü-
ñÿ ç â³äíîâëåííÿì âèðîáíè÷î¿
³íôëÿö³¿. Ìàºìî îçíàêè ñòàã-
ôëÿö³éíîãî ñèíäðîìó”,— ñêà-
çàâ åêñïåðò.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïðèïó-
ùåííÿ Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³-
êè ïðî òå, ùî “äíî” ïàä³ííÿ
íàìàöàíå ó ëèñòîïàä³—ãðóäí³,
íå ï³äòâåðäèëîñÿ. Ïðîìèñëî-
â³ñòü ùå íå íàáëèçèëàñÿ äî ùå
íèæ÷îãî ð³âíÿ ïàä³ííÿ, ï³ñëÿ
ÿêîãî ìîæíà î÷³êóâàòè íà ¿¿
ï³äéîì. Îòæå, ïðèïóñêàþòü,
ùî ñïàä ÂÂÏ çà ï³äñóìêàìè
ðîêó ìîæå ñòàíîâèòè ïðè-
áëèçíî 20 %.

Уряд не вапиться
з анти ризовими
заходами

Òîæ â³ðîã³äí³ñòü çàê³í÷èòè
ð³ê õî÷à á ç ëåãêèì ïîçèòè-
âîì (óðÿäîâèé ïðîãíîç +0,4 %

çðîñòàííÿ ÂÂÏ. — “Õðåùà-
òèê”), º ëèøå òåîðèòè÷íîþ.
Ïðîãíîç ìîæå ïîêðàùèòèñÿ
çà ð³çêîãî ïîë³ïøåííÿ çîâ-
í³øí³õ óìîâ. Ïîêè ùî âñ³
îö³íêè ñâ³òîâèõ åêñïîðòåð³â òà
åêîíîì³ñò³â º ïåñèì³ñòè÷íè-
ìè ùîäî ïîë³ïøåííÿ é ñòàá³-
ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ íà çîâí³øí³õ
ðèíêàõ òà åêîíîì³êàõ ðîçâè-
íóòèõ êðà¿í.

Ðàçîì ³ç òèì, çà ñëîâàìè
íèçêè â³ò÷èçíÿíèõ åêñïåðò³â,
òèñê íà óêðà¿íñüêó åêîíîì³êó
çäåá³ëüøîãî ñïðè÷èíþº, ïî-
ïåðøå, íåðàö³îíàëüíèé øëÿõ
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó (â³ä-
ñóòí³ñòü ñòðàòåã³¿ åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó, â³äñóòí³ñòü åíåð-
ãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é, çî-
ð³ºíòîâàí³ñòü ñèñòåìîóòâîðþ-
þ÷èõ ãàëóçåé ó ðóêàõ îêðåìèõ
ïðîìèñëîâèõ ãðóï, åêñïîðò-
íîîð³ºíòîâàíà åêîíîì³êà. —
“Õðåùàòèê”), à ïî-äðóãå, íå-
îïåðàòèâíå ðåàãóâàííÿ óðÿäó
òà ïàðëàìåíòó íà âèêëèêè.
Ïîñò³éí³ ÷âàðè ó Âåðõîâí³é
Ðàä³ òà ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ
Êàáì³íîì ³ Ïðåçèäåíòîì ùå
á³ëüøå çàãîñòðþþòü ñèòóàö³þ.

Çà ñëîâàìè Âàëåð³ÿ Ëèò-
âèöüêîãî, ñèòóàö³þ ìîæå âè-
ïðàâèòè ïåðåãëÿä áþäæåòó ³
ïåðåõ³ä äî éîãî êàñîâîãî âè-
êîíàííÿ, îíîâëåííÿ àíòè-
êðèçîâîãî ïàêåòó çàêîí³â òà
ïîñòàíîâ, âèçíàííÿ îñíîâ-
íèì ïð³îðèòåòîì — ö³íîâó
ñòàá³ë³çàö³þ. Òàêîæ åêñïåðò
ðàäèòü ìîæíîâëàäöÿì: çóïè-
íèòè òèñê íà íåçàëåæí³ñòü
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, ïðè-
ñêîðåííÿ ðåêàï³òàë³çàö³¿ áàí-
ê³â, íåàãðåñèâíó çì³íó â³äñîò-
êîâèõ ñòàâîê òà óíèêíåííÿ
íàäì³ðíî¿ âîëîòèëüíîñò³ îá-
ì³ííîãî êóðñó.

Îòæå, ÿê çàÿâèâ “Õðåùàòè-
êó” äèðåêòîð åêîíîì³÷íèõ
ïðîãðàì Öåíòðó ³ìåí³ Î. Ðî-
çóìêîâà Âàñèëü Þð÷èøèí,

ïåðåãëÿä ïðîãíîçó ùîäî ñóâå-
ðåííîãî ðåéòèíãó Óêðà¿íè òà
ïåðåãëÿä ðåéòèíã³â íèçêè
óêðà¿íñüêèõ áàíê³â ç áîêó
ì³æíàðîäíèõ ðåéòèíãîâèõ
àãåíòñòâ íàáëèæåíèé äî
îá’ºêòèâíîñò³. “Â ñèòóàö³¿, ùî
ñêëàëàñÿ, ñåðéîçíèõ ïðîáëåì
åêîíîì³êà ùå íå ìàòèìå ê³ëü-
êà ì³ñÿö³â, äîêè íå áóäå âè-
÷åðïàíî çàïàñ³â ì³öíîñò³, ùî
çàëèøèëèñÿ ç ìèíóëîãî ðîêó
³ ñèòóàö³ÿ íå áóäå êðèòè÷íîþ.
Îäíàê íåâäîâç³ ö³ äæåðåëà áó-
äóòü âè÷åðïàí³”,— íàãîëîñèâ
â³í. Ï³ñëÿ ÷îãî, çà éîãî ñëî-
âàìè, ó ðàç³ áåçä³ÿëüíîñò³ îð-
ãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà çà
â³äñóòíîñò³ êîøò³â, òèñê íà
Äåðæàâíèé áþäæåò áóäå âå-
ëè÷åçíèì ³ âèêîíàòè éîãî áó-
äå íåðåàëüíî. Â ðåçóëüòàò³ ÷î-
ãî, ïðèïóñêàþòü, äåðæàâà ìî-
æå ñòàòè íåïëàòîñïðîìîæíîþ
(ã³ïåð³íôëÿö³ÿ, ïîâåðíåííÿ
áàðòåð³â â ðîçðàõóíêè, ïåðåõ³ä
á³çíåñó â “ò³íü”, êåðóâàííÿ
åêîíîì³êîþ àäì³í³ñòðàòèâíè-
ìè ìåõàí³çìàìè. — “Õðåùà-
òèê”).

Çà ïðîãíîçàìè ì³æíàðîäíèõ
åêñïåðò³â ùîäî ìîæëèâî¿ íå-
ïëàòîñïðîìîæíîñò³ êðà¿íè,
âèñëîâèëà “Õðåùàòèêó” ³ áàí-
ê³âñüêèé àíàë³òèê Íàòàë³ÿ Áî-
ãóòà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, äî äóìêè
ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â ñë³ä
äîñëóõàòèñÿ ç îãëÿäó íà ¿õí³é
àâòîðèòåò òà äîñâ³ä. “Ì³æíà-
ðîäí³ ðåéòèíãè, ÿê³ ïðèñâîþ-
þòü êðà¿íàì, êîìïàí³ÿì òà
áàíêàì òàê³ âåëèê³ àãåíòñòâà
ÿê Standard & Poor’s, Moody’s
³ Fitch, âèçíàþòü ³íâåñòîðè
âñüîãî ñâ³òó, îñê³ëüêè ó êîæ-
íîãî ç öèõ àãåíòñòâ õîðîøà
ðåïóòàö³ÿ òà âåëèêèé äîñâ³ä.
Òîìó íàâðÿä ÷è ìîæíà ãîâî-
ðèòè ïðî òå, ùî âîíè ïîíè-
çèëè ðåéòèíã Óêðà¿íè òà áàí-
ê³â íåîá´ðóíòîâàíî”,— ñêàçà-
ëà âîíà 
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Е ономічна риза та помил и ряд мож ть призвести до з божіння та злиднів більшості ромадян
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Ó÷îðà êóðñ ïðîäàæó áàíêàìè ãîò³âêîâîãî
äîëàðà â Óêðà¿í³ äî 12.00 ÷åòâåðãà çð³ñ äî 
8,65 ãðí/$ 1, êóï³âë³ — äî 8,50 ãðí/$ 1. Ïðè
öüîìó ùå âðàíö³ îïåðàö³¿ ïðîâîäèëèñÿ çà êóð-
ñîì, áëèçüêèì äî 8,50 ãðí/$ 1 ³ 8,30 ãðí/$ 1
â³äïîâ³äíî. Ïðîòÿãîì íèí³øíüîãî òèæíÿ êóðñ
ãðèâí³ ïðèñêîðèâ çíèæåííÿ: çà ï³äñóìêàìè
òîðã³â íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó
â ñåðåäó, 18 ëþòîãî, ðèíêîâ³ êîòèðóâàííÿ âè-
éøëè íà ð³âåíü 8,20—8,30 ãðí/$ 1, ó â³âòî-
ðîê — 8,00—8,20 ãðí/$ 1. Êð³ì òîãî, äèëåðè
áàíê³â ïîâ’ÿçóþòü ïîñëàáëåííÿ êóðñó ãðèâí³
íà ì³æáàíêó ³ç íåâèçíà÷åí³ñòþ â³äíîñèí Óêðà-
¿íè ç ÌÂÔ, çíèæåííÿì ì³æíàðîäíèõ ðåéòèí-
ã³â êðà¿íè ³ àäì³í³ñòðàòèâíèìè îáìåæåííÿìè
ÍÁÓ. Íàãàäàºìî, íàïåðåäîäí³ òîðãè íà ì³æ-
áàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó çàâåðøèëèñÿ
â ä³àïàçîí³ 8,31—8,35 ãðí/$1. À çà ï³äñóìêà-
ìè ó÷îðàøí³õ òîðã³â êóðñ ãðèâíÿ/äîëàð íà
ì³æáàíêó ñòàíîâèâ 8,46—8,49 ãðí/$ 1

Ö³íè íà íàôòó 
ïàäàþòü

Ö³íè ñâ³òîâîãî ðèíêó íà íàôòó çà ï³äñóì-
êàìè òîðã³â ó ñåðåäó íà ïðîâ³äíèõ íàôòîâèõ
á³ðæàõ çíèçèëèñÿ. Îô³ö³éí³ ö³íè íàôòîâèõ
ô’þ÷åðñ³â íàéáëèæ÷îãî ì³ñÿöÿ ïîñòà÷àííÿ
ñòàíîâèëè: ó Ëîíäîí³ íà InterContinental Ex-
change Futures — IPE Brent Crude — 39,55
(-1,48) äîëàðà çà áàðåëü — ó Íüþ-Éîðêó íà
New York Mercantile Exchange — Light, Sweet
Crude Oil — 34,62 (-0,31) äîëàðà çà áàðåëü.
Çíèæåííÿ íàôòîâèõ êîòèðóâàíü áóëî â³ä-
çíà÷åíî íà òë³ ðóõó ö³í íà ïðîâ³äíèõ ñâ³òî-
âèõ á³ðæàõ. Íàãàäàºìî, çà ï³äñóìêàìè òîð-
ã³â, 18 ëþòîãî 2009 ðîêó çàãàëüíîºâðîïåé-
ñüêèé ³íäåêñ FTSEEurofirst çíèçèâñÿ íà 2,07
ïóíêòà (-0,27 %) ³ ñòàíîâèâ 763,36 ïóíêòà.
Ó ÑØÀ ³íäåêñ DJIA ï³äâèùèâñÿ íà 3,03
ïóíêòà (+0,04 %) ³ ñòàíîâèâ 7555,63 ïóíê-
òà, ³íäåêñ NASDAQ çíèçèâñÿ íà 2,69 ïóíê-
òà (-0,18 %) ³ ñòàíîâèâ 1467,97 ïóíêòà. ßê
âêàçàíî ó äîïîâ³ä³ Àìåðèêàíñüêîãî ³íñòèòó-
òó íàôòè (American Petroleum Institute, API),
îïóáë³êîâàíîìó â ñåðåäó ââå÷åð³, êîìåðö³é-
í³ çàïàñè ñèðî¿ íàôòè â ÑØÀ çðîñëè çà ïå-
ð³îä ç 7 äî 13 ëþòîãî öüîãî ðîêó íà 
1,576 ìëí áàðåë³â. Îäíî÷àñíî çàïàñè âàæ-
êèõ äèñòèëÿò³â çíèçèëèñÿ íà 875 òèñ. áàðå-
ë³â. Çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ äîïîâ³ä³ API, çà
ñòàíîì íà 13 ëþòîãî 2009 ðîêó çàïàñè íàô-
òîâèõ åíåðãîíîñ³¿â ó ÑØÀ õàðàêòåðèçóâà-
ëèñÿ òàêèìè òèæíåâèìè çì³íàìè: — ñèðà
íàôòà — çàïàñè çðîñëè íà 1,576 ìëí áàðå-
ë³â ³ ñòàíîâèëè 345,827 ìëí áàðåë³â; — áåí-
çèí — çàïàñè çðîñëè íà 1,645 ìëí áàðåë³â ³
ñòàíîâèëè 216,356 ìëí áàðåë³â; — âàæêèõ
äèñòèëÿò³â (òîïêîâèé ìàçóò ³ äèçåëüíå ïàëü-
íå) — çàïàñè çíèçèëèñÿ íà 875 òèñ. áàðåë³â
³ ñòàíîâèëè 140,847 ìëí áàðåë³â. ²ìïîðò ñè-
ðî¿ íàôòè çíèçèâñÿ íà 683 òèñ. áàðåë³â

Àõìåòîâ ³íâåñòóº 
â åíåðãîçáåðåæåííÿ

Äîíåöüêà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íà êîìïà-
í³ÿ (ÄÏÅÊ), âõîäèòü äî õîëäèíãó ÑÊÌ,
ÿêèé íàëåæèòü Ðèíàòó Àõìåòîâó, ïðîäîâ-
æóþ÷è ñï³âïðàöþ ç ÷åñüêîþ ìàøèíîáóä³â-
íîþ êîìïàí³ºþ Ostroj, çàêóïèëà øàõòíîãî
îáëàäíàííÿ íà ñóìó 20 ìëí ºâðî. Ïðî öå
ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà êîìïàí³¿. Òàì çà-
çíà÷àºòüñÿ, ùî åíåðãåòè÷íèé õîëäèíã ó
ðàìêàõ ïðîãðàìè ç ìîäåðí³çàö³¿ ã³ðíè÷î-
øàõòíîãî îáëàäíàííÿ ïðèäáàâ äâà ìåõàí³-
çîâàíèõ êîìïëåêñè Ostroj-70/125 äëÿ øàõò
“Ïàâëîãðàäñüêà” ³ “Òåðíîâñüêà”, ùî âõî-
äÿòü ó ÂÀÒ “Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ”. Àíàëîã³÷-
íå îáëàäíàííÿ âæå âèêîðèñòîâóþòü íà
øàõòàõ ÂÀÒ “Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ” (“Äí³ï-
ðîâñüêà” ³ “Ñòåïîâà”). Ó ïîâ³äîìëåíí³ çà-
çíà÷åíî, ùî â ñ³÷í³ 2009 ðîêó òàêîæ áóëî
óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî ïðèäáàííÿ ìåõàí³÷-
íîãî êîìïëåêñó Ostroj-07/16 äëÿ øàõòè
“Êîìñîìîëåöü Äîíáàñó” íà ñóìó ïîíàä 
15 ìëí ºâðî. Íîâ³ êîìïëåêñè â ÂÀÒ “Ïàâ-
ëîãðàäâóã³ëëÿ” ïëàíóþòü çàïóñòèòè â åêñ-
ïëóàòàö³þ â æîâòí³ 2009 ðîêó

Ï³äãîòóâàâ 
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ, 

ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íàö³îíàëüíà âàëþòà
âòðà÷àº ó âàç³
²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

З почат люто о зростання
рс амери ансь ої валюти в

У раїні становило 4,1 %. Серед-
ній рс півлі становив
821,03 рн/$ 100, відповідно
рс продаж —

835,9 рн/$ 100. Протя ом пер-
шо о робочо о тижня місяця
рс демонстр вав тенденцію

зростання, далі б в тиждень
від ат , рс впав на 4 %,
сьо одні ж зміцнення долара
триває.

І знов в ор
Êóðñ êóï³âë³ àìåðèêàíñüêîãî äîëàðà

2 ëþòîãî, â ïîíåä³ëîê, ñòàíîâèâ 
809,59 ãðí/$ 100. Ìàêñèìàëüíå éîãî
çðîñòàííÿ â³äáóëîñÿ â ÷åòâåð, 5 ëþòî-
ãî. Ó â³äíîñíîìó âèì³ð³ ïîêàçíèê ñòà-
íîâèâ 0,6 %. 6 ëþòîãî êóðñ áóâ ñòàá³ëü-
íèì, éîãî çíà÷åííÿ ñòàíîâèëî 
823,35 ãðí/$ 100.

9 ëþòîãî ïî÷àâñÿ òèæäåíü çì³öíåííÿ
ãðèâí³. Êóðñ ñòàíîâèâ 823,26 ãðí/$ 100.
Çìåíøåííÿ íàñòóïíîãî äíÿ ñòàíîâèëî
0,001 %. Ïàä³ííÿ äîëàðà òðèâàëî çîâ-
ñ³ì íåäîâãî. Íåçíà÷íå éîãî çá³ëüøåí-
íÿ áóëî çàô³êñîâàíî 12 ëþòîãî, â ÷åò-
âåð. Ó ï’ÿòíèöþ òðèíàäöÿòîãî çà 100
äîëàð³â äàâàëè 814,92 ãðèâí³, ùî ñòàëî
íàéìåíøèì êóðñîì êóï³âë³ çà âåñü ì³-
ñÿöü ëþòèé.

Ó ïîíåä³ëîê, 16 ëþòîãî, âàðò³ñòü ñòà
äîëàð³â ñòàíîâèëà 816,08 ãðèâåíü. Çá³ëü-
øåííÿ íàñòóïíîãî äíÿ ñòàíîâèëî 0,03 %,
â ñåðåäó öåé ïîêàçíèê áóâ 1,4 %. Çðîñ-
òàííÿ êóðñó â ÷åòâåð, 19 ëþòîãî, ñòàíî-
âèëî 1,5 %, â³äïîâ³äíî êóðñ âòðèìàâñÿ
íà ð³âí³ 843,15 ãðí/$ 100.

Êîðåëÿö³éí³ çâ’ÿçêè ïðîñòåæóâàëèñÿ
ç êóðñîì ïðîäàæó äîëàðà. 2 ëþòîãî, ó
â³âòîðîê, öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèâ 
830,93 ãðí/$ 100. 5 ëþòîãî, éîãî çðîñ-
òàííÿ áóëî íà ð³âí³ 0,05 %, à ç ïîíå-
ä³ëêà, 9 ëþòîãî, ïî÷àëîñÿ ïîñëàáëåííÿ
âàëþòè, ÿêå òðèâàëî äî 16 ëþòîãî.

9 ëþòîãî êóðñ ïðîäàæó äîëàðà ñòàíî-
âèâ 838,11 ãðí/$ 100, à â ï’ÿòíèöþ, 
13 ëþòîãî, â³í äîêîòèâñÿ äî 
8,2734 ãðí/$ 100. Ïåðåãîíè íà ãîò³âêî-
âîìó ðèíêó 16 ëþòîãî ðîçïî÷àëèñÿ ç
ïîçíà÷êè 827,71 ãðí/$ 100. 18 òà 19 ëþ-
òîãî â³äíîñíå çðîñòàííÿ ñòàíîâèëî 
1,71 % òà 1,72 %. 19 ëþòîãî, â ÷åòâåð,
êóðñ ñòàíîâèâ 859,74 ãðí/$ 100.

Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà Öåíòðó àíòè-
êðèçîâèõ äîñë³äæåíü ßðîñëàâà Æàë³ëî,
ïðè÷èíàìè ïîäîðîæ÷àííÿ êóðñó àìå-
ðèêàíñüêî¿ âàëþòè º çá³ëüøåííÿ ïîïè-
òó íà íå¿ â çâ’ÿçêó ç ïîòðåáîþ “Íàôòî-
ãàçó” ïðîïëà÷óâàòè êîøòè çà ãàç. “Ïðè
öüîìó ñïðîáè ÍÁÓ ÿêîñü çàäîâîëüíè-
òè öåé ïîïèò âèÿâèëèñÿ ÿâíî íåâäàëè-
ìè”, — çàçíà÷èâ åêñïåðò. Ìîæëèâèì
÷èííèêîì ïîäàëüøîãî çðîñòàííÿ êóðñó
ìîæå ñòàòè íåñòàá³ëüí³ñòü ñèòóàö³¿ â
åêîíîì³ö³, ïðî ÿêó éäåòüñÿ ïðàêòè÷íî
â êîæíîìó âèñòóï³ åêñïåðòà. Òàêîæ íà-
ãð³âàº ñèòóàö³þ é áàæàííÿ ïðîäàâö³â
ðîç³ãð³òè ðèíîê òà çàðîáèòè íà ñïåêó-
ëÿòèâíèõ îïåðàö³ÿõ. Çà ñèòóàö³¿ íåâè-
çíà÷åíîñò³ òà â³äñóòíîñò³ íàëåæíîãî ðå-
ãóëþâàííÿ êóðñîóòâîðåííÿ, öå ïðèçâî-
äèòü äî ïîã³ðøåííÿ î÷³êóâàíü ñóá’ºêò³â
âàëþòíîãî ðèíêó.

Е сперти про ноз ють
Åêîíîì³ñò Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó ïåð-

ñïåêòèâíèõ äîñë³äæåíü Îëåêñàíäð Æî-
ëóäü ñêàçàâ, ùî íèí³ â Óêðà¿í³ íîðìàëü-
íå êóðñîóòâîðåííÿ. Åêñïåðò çàçíà÷èâ, ùî
íå âàðòî î÷³êóâàòè ñóòòºâèõ çì³í, ìîæ-
ëèâ³ íåçíà÷í³ êîëèâàííÿ. Êóðñ àìåðè-
êàíñüêîãî äîëàðà íàâðÿä ÷è âèéäå çà ìå-
æ³ 7,7—8,5 ãðí/$ 1. Îñíîâíèìè ôàêòîðà-
ìè, ÿê³ âèçíà÷àòèìóòü êóðñ, áóäóòü ðèí-
êîâ³, íîðìàëüíà çì³íà îáñÿã³â ïîïèòó òà
ïðîïîçèö³¿ íà âàëþòó.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê
ãîëîâè ÍÁÓ Îëåêñàíäð Ñàâ÷åíêî, ïîòî-
êè âàëþòè â Óêðà¿íó âæå á³ëüø³, í³æ âè-
òîêè ç Óêðà¿íè, àëå êóðñ çàëåæèòü ñàìå
â³ä äîâ³ðè. ßêùî íàøå íàñåëåííÿ ïî÷íå
äîâ³ðÿòè Öåíòðàëüíîìó áàíêó, óðÿäó, êî-
ìåðö³éíèì áàíêàì, êóðñ ñòàá³ë³çóºòüñÿ.
“Ëþäè ìàþòü çíàòè, ùî º òàê³ ïðàâèëà
ãðè íà öåé ð³ê ³ âîíè áóäóòü âèêîíóâà-
òèñÿ. Öüîãî äîñòàòíüî äëÿ ëþäåé, ùîá
âîíè çíîâó ïîâ³ðèëè â áàíê³âñüêó ñèñòå-
ìó”, — ñêàçàâ â³í.

Îëåêñàíäð Ñàâ÷åíêî äàâ òàê³ ïðîãíî-
çè ùîäî ñèòóàö³¿ ç êóðñîóòâîðåííÿì: “ß
äóìàþ, ùî íàïðèê³íö³ ë³òà â àìåðèêàí-
ñüê³é ô³íàíñîâ³é ñèñòåì³ áóäå äîñÿãíó-
òî ñòàòóñ êâî. Òîáòî âñ³, õòî áàíêðóò³â,
çáàíêðóòóþòü, áàëàíñè ô³íàíñîâèõ îð-
ãàí³çàö³é áóäå ïðèâåäåíî â ïîðÿäîê,
àìåðèêàíñüêèé äîëàð ï³äå ç Àìåðèêè íà
ïåðèôåð³þ, ïåðø çà âñå íà ðèíêè, ÿê³
ðîçâèâàþòüñÿ: Ðîñ³¿, Óêðà¿íè, Ïîëüù³.
² ïî÷íåòüñÿ ïàä³ííÿ äîëàðà, çá³ëüøåí-
íÿ êóðñó âàëþò ãðèâí³ é ³íøèõ âàëþò
ðèíê³â, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Òîä³ ëþäè ìî-
æóòü âòðàòèòè äóæå áàãàòî íà çíåö³íåí-
í³ äîëàðà”.

Êåð³âíèê ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî-
ãî öåíòðó êîìïàí³¿ Forex Club Ìèêîëà
²â÷åíêî, çàçíà÷èâ, ùî ãîò³âêîâèé êóðñ
àìåðèêàíñüêîãî äîëàðà ñüîãîäí³ êðó-
òèòüñÿ íàâêîëî 8 ãðí/$ 1. Ñèëüíèõ êî-
ëèâàíü íà ðèíêó íàðàç³ íåìàº, à ç åêî-
íîì³÷íî¿ òî÷êè çîðó ðåàëüíà ö³íà äîëà-
ðà ñüîãîäí³ 8 ãðèâåíü.

Äî ê³íöÿ ëþòîãî, ïðîãíîçóº Ìèêîëà
²â÷åíêî, äîëàð õîäèòèìå â îá³ãó çà êóð-
ñîì 7,8—8,3 ãðí/$ 1 íà ì³æáàíê³âñüêîìó
ðèíêó. Êóðñ âèçíà÷àòèìåòüñÿ òèì, ÿê ðå-
àëüíî âèêîíóâàòèìóòü Äåðæàâíèé áþ-
äæåò íà 2009 ð³ê ð³øåííÿì ÍÁÓ ùîäî
äîäàòêîâî¿ åì³ñ³¿ ãðèâí³. “ßêùî ð³øåííÿ
óõâàëÿòü ïîçèòèâíå, òî º éìîâ³ðí³ñòü òî-
ãî, ùî äî îñåí³ íèí³øíüîãî ðîêó êóðñ
äîëàðà ñòàíîâèòèìå 9 ãðèâåíü çà 1 äîëàð.
Çàãàëîì äî ë³òà 2009 ðîêó â åêîíîì³ö³ çà-
ëèøàºòüñÿ äóæå áàãàòî ðèçèê³â, ÿê³ ìî-
æóòü ðîçêðóòèòè êóðñ”, — ñêàçàâ åêñïåðò.

Ó Íàö³îíàëüíîìó ³íñòèòóò³ ñòðàòåã³÷-
íèõ äîñë³äæåíü ðîç’ÿñíþþòü, ùî ïðîãíîç
ùîäî êóðñó äîëàðà ãîëîâíèì ÷èíîì âè-
çíà÷àºòüñÿ ä³ÿìè ÍÁÓ íà ðèíêó ³íòåð-
âåíö³é, à òàêîæ çàçíà÷àþòü, ùî äëÿ òî-
ãî, ùîá íå çáóðþâàòè ñèòóàö³þ íà ðèí-
êó âåëèêèì ïîêóïöÿì äîëàðà, çîêðåìà
“Íàôòîãàçó”, âàðòî ïðàöþâàòè íàïðÿìó
ç Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè, óêëà-
äàþ÷è áåçïîñåðåäí³ óãîäè

Через по либлення ризи триває зниження національної валюти

Íàòîì³ñòü äîëàð ïðîäîâæóº çì³öíþâàòèñÿ

Ãîò³âêîâèé äîëàð 
ð³çêî ïîäîðîæ÷àâ
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ßêùî íàøå íàñåëåííÿ ïî÷íå
äîâ³ðÿòè Öåíòðàëüíîìó áàí-
êó, óðÿäó, êîìåðö³éíèì áàí-
êàì, êóðñ ñòàá³ë³çóºòüñÿ

Çàãàëîì äî ë³òà 2009 ðîêó â
åêîíîì³ö³ çàëèøàºòüñÿ äóæå
áàãàòî ðèçèê³â, ÿê³ ìîæóòü
ðîçêðóòèòè êóðñ



Випуск №140 (573)
п’ятниця, 20 лютого
2009 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про відмову у продажу 
земельної ділянки 

та поновлення договору оренди 
цієї земельної ділянки 

від 30.03.2006 № 91�6�00542 
товариству з обмеженою відповідальністю

“ГЕВЕЯ” на вул. Кудрявській, 45 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 140/140 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, у зв’язку з негативним висновком Держав�
ної служби з питань національної культурної спадщини від 16.04.2007 № 22�913/35 та враховуючи лист
товариства з обмеженою відповідальністю “ГЕВЕЯ” від 29.12.2006 № 16/07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1 Â³äìîâèòè ó ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÃÅÂÅß” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Êóäðÿâñüê³é, 45 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîâåðíóòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “ÃÅÂÅß” êîøòè çà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó íà âóë. Êóäðÿâñüê³é, 45 ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ñïëà÷åí³ â³ä-
ïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 294 â³ä 09.08.2004, ó
ñóì³ 469 362,30 ãðí (÷îòèðèñòà ø³ñòäåñÿò
äåâ’ÿòü òèñÿ÷ òðèñòà ø³ñòäåñÿò äâ³ ãðèâí³
30 êîï³éîê).

3. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â ç 31.03.2007 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
Êóäðÿâñüê³é, 45 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà â³ä 30.03.2006 ¹ 91-6-00542,
óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ
òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÃÅÂÅß” íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06.10.2005
¹ 119/3583 “Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÃÅÂÅß” äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó íà âóë. Êóäðÿâñüê³é, 45
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÃÅÂÅß” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåð-
íóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.03.2006 ¹ 91-
6-00542.

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 відмову у продажу 
товариству з обмеженою відповідальністю

“Фаворит�Поліс” земельних ділянок 
на вул. Зодчих, 44 

у Святошинському районі м. Києва 
та внесення змін 

до рішення Київської міської ради від
23.12.2004 № 913/2323 

“Про передачу земельних ділянок 
товариству з обмеженою відповідальністю

“Фаворит�Поліс” для будівництва, 
експлуатації та обслуговування ринку 
продовольчих та промислових товарів 

на вул. Зодчих, 44 
у Святошинському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 143/143 від 28 серпня 2008 року

У зв’язку з реконструкцією транспортної розв’язки (лист дочірнього підприємства “Інститут генераль�
ного плану міста Києва” ВАТ “КИЇВПРОЕКТ” від 27.03.2006 № 720) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,1269 ãà òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôà-
âîðèò-Ïîë³ñ” íà âóë. Çîä÷èõ, 44 ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîâåðíóòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ “Ôàâîðèò-Ïîë³ñ” àâàíñ çà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè íà âóë. Çîä÷èõ, 44 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ñïëà÷åíèé
â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 69 â³ä 18.08.2005,
ó ñóì³ 113 502,89 (ñòî òðèíàäöÿòü òèñÿ÷
ï’ÿòñîò äâ³ ãðèâí³ 89 êîï³éîê).

3. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.12.2004 ¹ 913/2323
“Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-

ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôà-
âîðèò-Ïîë³ñ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðèíêó ïðîäîâîëü÷èõ
òà ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â íà âóë. Çîä÷èõ, 44
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, âè-
êëàâøè ïóíêò 2 â òàê³é ðåäàêö³¿:

“Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôàâîðèò-Ïîë³ñ”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â
îðåíäó çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 0,22 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ ðèíêó ïðîäîâîëü÷èõ òà
ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â íà âóë. Çîä÷èõ, 44 ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê çåìåëü ì³ñüêî¿ çàáóäîâè, â òîìó ÷èñ-
ë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0,11 ãà òà ä³-
ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,02 ãà — â äîâãîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â;

— ä³ëÿíêó ¹ 3 ïëîùåþ 0,01 ãà, ä³ëÿí-

êó ¹ 4 ïëîùåþ 0,04 ãà, ä³ëÿíêó ¹ 5 ïëî-
ùåþ 0,03 ãà, ä³ëÿíêó ¹ 6 ïëîùåþ 0,01
ãà — â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðî-
ê³â.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ôàâîðèò-Ïîë³ñ” ó ì³ñÿ÷íèé òåð-
ì³í çâåðíóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîð³â
îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 27.09.2005
¹ 75-6-00232 òà ¹ 75-6-00233.

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 товариству 
з обмеженою відповідальністю

“ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР�3” 
земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
офісного центру з наземним паркінгом 

на вул. Лінійній, 17 (літ. В, літ. Д) 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 155/155 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-3” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíîãî öåíòðó
íà âóë. Ë³í³éí³é, 17 (ë³ò. Â, ë³ò. Ä) ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÅÔ ÀÉ ÅÌ ÎÔ²Ñ
ÖÅÍÒÐ-3”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó
íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,65
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ îô³ñíîãî öåíòðó íà âóë. Ë³í³é-
í³é, 17 (ë³ò. Â, ë³ò. Ä) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

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

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

3.2. Â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü 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. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 12.07.2007 ¹ 19-6945 òà â³ä
27.08.2007 ¹ 09-8804, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” â³ä 14.04.2007 ¹ 1199, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
06.06.2007 ¹ 05-08/3551, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.07.2007 ¹ 5868,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 31.05.2007
¹ 071/04-4-22/2627, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
30.05.2007 ¹ 3827, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç
ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 30.07.2007 ¹ 22-1915/35, ²íñòèòó-
òó àðõåîëîã³¿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê
Óêðà¿íè â³ä 01.08.2007 ¹ 67-4à-125/01, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
25.10.2007 ¹ 05-2076.

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

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

3.7. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 22.03.2007
¹ 79) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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
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Про поновлення комунальному підприємству 
з питань будівництва житлових будинків 

“Житлоінвестбуд�УКБ” 
договорів оренди земельних 

ділянок № 25 та № 27 (перша черга), 
№ 26 та № 27 (друга черга будівництва), 
№ 26 та № 27 (третя черга будівництва) 

для будівництва блоків побутового 
обслуговування та підземної автостоянки 

у 3�ому мікрорайоні житлового масиву 
Позняки у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 170/170 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення комунально�
го підприємства з питань будівництва житлових будинків “Житлоінвестбуд�УКБ” від 23.11.2007 № 114/9958,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè:
— íà 16 ì³ñÿö³â ç 04.02.2008 äîãîâ³ð

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,8758
ãà â³ä 03.02.2006 ¹ 63-6-00331, óêëàäåíèé
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà êîìó-
íàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïèòàíü áóä³â-
íèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³íâåñò-
áóä-ÓÊÁ” íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.10.2005 ¹ 304/3765
“Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-
äèíê³â “Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê ¹ 25 òà ¹ 27 (1-øà ÷åðãà) äëÿ
áóä³âíèöòâà áëîêó ïîáóòîâîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ òà ï³äçåìíî¿ àâòîñòîÿíêè ó 3-îìó
ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”;

— íà 14 ì³ñÿö³â ç 01.04.2008 äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,6395
ãà â³ä 17.10.2007 ¹ 63-6-00451, óêëàäåíèé
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà êîìó-
íàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïèòàíü áóä³âíèö-
òâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³íâåñòáóä-
ÓÊÁ” íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 14.06.2007 ¹ 849/1510 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïè-
òàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â —
“Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê-
¹ 26 òà ¹ 27 (äðóãà ÷åðãà áóä³âíèöòâà) äëÿ
áóä³âíèöòâà áëîêó ïîáóòîâîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ òà ï³äçåìíî¿ àâòîñòîÿíêè ó 3-îìó
ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, òà äîãîâ³ð

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,4124
ãà â³ä 17.10.2007 ¹ 63-6-00452, óêëàäåíèé
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà êîìó-
íàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïèòàíü áóä³âíèö-
òâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³íâåñòáóä-
ÓÊÁ” íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 14.06.2007 ¹ 846/1507 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïè-
òàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèò-
ëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ¹ 26
òà ¹ 27 (òðåòÿ ÷åðãà áóä³âíèöòâà) äëÿ áó-
ä³âíèöòâà áëîêó ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàí-
íÿ òà ï³äçåìíî¿ àâòîñòîÿíêè ó 3-îìó ì³ê-
ðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî-
³íâåñòáóä-ÓÊÁ” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåð-
íóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãà-
í³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâî-
ð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 03.02.2006
¹ 63-6-00331, â³ä 17.10.2007 ¹ 63-6-00451
òà â³ä 17.10.2007 ¹ 63-6-00452.

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 розгляд протесту 
заступника прокурора міста Києва 

від 23.06.2008 № 07/1�129/1
вих�08 на пункт 39 рішення Київської 

міської ради від 23.10.2003 № 122/995 
“Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 144/144 від 28 серпня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 23.06.2008 № 07/1�
129/1 вих�08 на пункт 39 рішення Київської міської ради від 23.10.2003 № 122/995 “Про надання і вилу�
чення земельних ділянок та припинення права користування землею” вважає неможливим його задово�
лення на нижченаведених підставах.

Пунктом 39 рішення Київської міської ради від 23.10.2003 № 122/995 “Про надання і вилучення земель�
них ділянок та припинення права користування землею” затверджено проект відведення земельної ділян�
ки та надано Національному технічному університету України “Київський політехнічний інститут” цю ділян�
ку загальною площею 1,10 га в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового комплексу на вул. Дашавській, 25 у Солом’янському районі м. Києва за рахунок земель місь�
кої забудови.

Пункт 39 рішення Київської міської ради від 23.10.2003 № 122/995 “Про надання і вилучення земель�
них ділянок та припинення права користування землею” прийнятий в порядку, встановленому законодав�
ством України, за рузультатами 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.

Опротестовуване рішення не порушує вимог статті 17 Закону України “Про основи містобудування” та
статей 12, 13 Закону України “Про планування і забудову територій”, зокрема щодо відсутності розроб�
леного детального плану території та плану земельно�господарського устрою з огляду на таке.

Відповідно до статті 3 Земельного кодексу України спеціальним законом у сфері регулювання земель�
них відносин, зокрема щодо регулювання процедури набуття права користування землею, є Земельний
кодекс України.

Норми Закону України “Про основи містобудування” та Закону України “Про планування і забудову те�
риторій” не регулюють відносин у сфері набуття права користування земельними ділянками, а лише вка�
зують на необхідність взяття за основу містобудівної документації при вирішенні питань вибору, вилучен�
ня (викупу), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, якщо така документа�
ція розроблена. Однак нормами законодавства України та спеціальним законом у сфері регулювання зе�
мельних відносин не заборонено відведення земельної ділянки у разі відсутності розробленої та затвер�
дженої у встановленому порядку містобудівної документації.

Не можна погодитись з позицією, викладеною в протесті заступника прокурора міста Києва, щодо не�
обхідності застосування пункту 10.4 ДЕН 360�92 та пунктів 4.2, 6.1 ДСП N 173�96 при передачі земельної
ділянки в користування, оскільки ці правовідносини врегульовані нормами Земельного кодексу України та
Законом України “Про оренду землі”.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи пункт 39 рішення від 23.10.2003 № 122/995 “Про на�
дання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею”, діяла на підставі, в ме�
жах 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:

Про передачу громадянину 
Бєляніну Юрію Олександровичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Гаврилюка, 44 

у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 178/178 від 28 серпня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 23.06.2008 ¹ 07/1-
129/1 âèõ-08 íà ïóíêò 39 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003 ¹ 122/995
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿ-
äó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Áºëÿí³íó Þð³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ãàâðèëþêà, 44 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Áºëÿí³íó
Þð³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ãàâðèëþêà, 44 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Áºëÿí³íó Þð³þ Îëåê-
ñàíäðîâè÷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 çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòà-
ö³¿ 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 27.03.2003 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 08.06.2004 ¹ 19-4955, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 05.11.2004 ¹ 08-8-
20/6602, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 22.09.2005 ¹ 03-16/1058-â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відмову у продажу 
суб’єкту підприємницької діяльності — 

фізичній особі Матюніну Сергію Анатолійовичу 
земельної ділянки 

на вул. Милославській, 31�35 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 141/141 від 28 серпня 2008 року

У зв’язку з висновком постійної комісії Київради з питань земельних відносин № К�6783 Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó ïðîäàæó ñóá’ºêòó ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é
îñîá³ Ìàòþí³íó Ñåðã³þ Àíàòîë³éîâè÷ó
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ìèëîñëàñüê³é,
31—35 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ïîâåðíóòè ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Ìàòþ-
í³íó Ñåðã³þ Àíàòîë³éîâè÷ó êîøòè çà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ìèëîñëàâñüê³é,

31-35 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,
ñïëà÷åí³ â³äïîâ³äíî äî ðàõóíêà ¹ 33 â³ä
26.02.2001, ó ñóì³ 40 781,64 ãðí (ñîðîê
òèñÿ÷ ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò îäíà ãðèâíÿ 64
êîï³éêè).

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
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Про відмову у продажу 

товариству з обмеженою відповідальністю
“Фенол ЛТД” земельної ділянки 

на вул. Видубицькій, 1 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 138/138 від 28 серпня 2008 року

У зв’язку з негативними висновками відкритого акціонерного товариства “Київпроект” від 02.08.2005
№ 1672 та Печерської районної у місті Києві державної адміністрації від 31.08.2005 № 4768/3, врахову�
ючи лист товариства з обмеженою відповідальністю “Фенол ЛТД” від 08.11.2005 № 5/05, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Ôåíîë ËÒÄ” íà âóë. Âèäóáèöüê³é, 1 
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîâåðíóòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Ôåíîë ËÒÄ” êîøòè çà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Âèäóáèöüê³é, 1 ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ñïëà÷åí³

â³äïîâ³äíî äî ðàõóíêà ¹ 09 â³ä 01.02.2001,
ó ñóì³ 96 176,74 ãðí (äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü òè-
ñÿ÷ ñòî ñ³ìäåñÿò ø³ñòü ãðèâåíü 74 êîï³é-
êè).

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 поновлення Головному управлінню 
житлового забезпечення виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

договору оренди земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку 

з підземним паркінгом на просп. Науки, 65
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 171/171 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення Головного
управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 27.02.2008 № 044/114/2274/2, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 22 ì³ñÿö³ ç 13.03.2008
äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,5897 ãà â³ä 12.09.2005 ¹ 79-6-00350,
óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ
òà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2005
¹ 602/3178 “Ïðî ïåðåäà÷ó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
æèòëîâîãî áóäèíêó ç ï³äçåìíèì ïàðê³í-
ãîì íà ïðîñï. Íàóêè, 65 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç êëî-
ïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåí-
íþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 12.09.2005 ¹ 79-6-00350.

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 поновлення Головному управлінню 
житлового забезпечення виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

договору оренди земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку 

з підземним паркінгом та відновлення 
дитячого і спортивного майданчиків 

на вул. Новодарницькій, 30�32 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 172/172 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення Головного
управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 10.07.2007 № 044/114/5616, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 3 ðîêè ç 22.09.2007 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,3 ãà â³ä 24.03.2005 ¹ 63-6-00230, óêëà-
äåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.11.2004 ¹ 795/2205
“Ïðî ïåðåäà÷ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà â³äíîâëåííÿ
äèòÿ÷îãî ³ ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èê³â íà
âóë. Íîâîäàðíèöüê³é, 30-32 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò
ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 21.03.2005 ¹ 63-6-
00230.

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 земельних ділянок 
громадянам, членам споживчого 

товариства — колективу індивідуальних 
забудовників “Метролог” для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд
на вул. Метрологічній 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 319/319 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів
України від 26.05.2004 № 677 “Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо від�
ведення земельних ділянок” та враховуючи звернення споживчого товариства — колективу індивідуальних
забудовників “Метролог”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì, ÷ëåíàì ñïîæèâ-
÷îãî òîâàðèñòâà — êîëåêòèâó ³íäèâ³äóàëü-
íèõ çàáóäîâíèê³â “Ìåòðîëîã”, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Ìåòðîëîã³÷í³é ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ 1,70 ãà çà
ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 20.10.97 ¹ 1668
“Ïðî íàäàííÿ Íàö³îíàëüí³é àêàäåì³¿ íàóê
Óêðà¿íè òà ñïîæèâ÷îìó òîâàðèñòâó — êî-
ëåêòèâó ³íäèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â “Ìåò-
ðîëîã” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ æèòëîâîãî
òà êóëüòóðíî-ïîáóòîâîãî áóä³âíèöòâà íà
âóë. Ìåòðîëîã³÷í³é ó Ìîñêîâñüêîìó ðàéî-
í³”, ç³ çì³íàìè, âèêëàäåíèìè â ïóíêò³ 1 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 576/633, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïî-
ñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 03.04.98
¹ 79-4-00014, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó
âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Ïðèïèíèòè ñïîæèâ÷îìó òîâàðèñòâó —
êîëåêòèâó ³íäèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â
“Ìåòðîëîã” ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
1,70 ãà (ëèñò-çãîäà ¹ 11 â³ä 07.08.2007).

5. Ñïîæèâ÷îìó òîâàðèñòâó — êîëåêòè-
âó ³íäèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â “Ìåòðî-
ëîã” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çâåðíóòèñÿ
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âíåñåííþ çì³í äî äåðæàâíîãî àêòà íà ïðà-
âî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
03.04.98 ¹ 79-4-00014.

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

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю

торгово�закупівельному підприємству “ЛОТА”
для будівництва, обслуговування 

та експлуатації культурно�адміністративних
будівель на вул. Великій Васильківській, 55 

у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 269/269 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó
îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Âåëèê³é
Âàñèëüê³âñüê³é, 55 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ó ðîçì³ð³ 3 357 548,00 ãðí (òðè ì³ëüéîíè
òðèñòà ï’ÿòäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ ï’ÿòñîò ñîðîê â³-
ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðò-
íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê îö³íþâà÷à
ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
17.06.2008).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ òîðãîâî-çàêóï³âåëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “ËÎÒÀ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,1657 ãà çà 3 357 548,00 ãðí (òðè ì³ëü-
éîíè òðèñòà ï’ÿòäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ ï’ÿòñîò ñî-
ðîê â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèö-
òâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ êóëüòóð-
íî-àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü íà âóë. Âåëè-
ê³é Âàñèëüê³âñüê³é, 55 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâà-
ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ òîð-
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Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель 
і споруд у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 317/317 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ãîâî-çàêóï³âåëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “ËÎÒÀ”
çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâ-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 28.08.2003 ¹ 82-
6-00110, òà çàëèøèòè â îðåíä³ òîâàðèñòâà ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ òîðãîâî-çàêó-
ï³âåëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “ËÎÒÀ” çåìåëüí³
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1890 ãà òà 0,0330 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ êóëüòóðíî-àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ òîðãîâî-çà-
êóï³âåëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “ËÎÒÀ” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é,
55 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç
äîäàòêîì).

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

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæíå-
âèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1657 ãà íà âóë.
Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é, 55 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ òîðãîâî-çà-

êóï³âåëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “ËÎÒÀ” â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðà-
âî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ òîðãîâî-çàêóï³âåëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“ËÎÒÀ”:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äîãî-
â³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äåðæàâíîãî àêòà íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó çâåð-
íóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðî-
á³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³
çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
28.08.2003 ¹ 82-6-00110. 

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿ-
ìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ
ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöå-
â³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àêò³â íà
ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíî-
ìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à ïèòàí-
íÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî÷àòêó áó-
ä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-

ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, ùî:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-
÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü óòî÷-
íåí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ ó íàòóð³
(íà ì³ñöåâîñò³).

4. Ïîçèö³þ 15 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.06.2004 ¹ 326-
1/1536 “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä” âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним
можна в секретаріаті Київради

Про поновлення Головному управлінню 
житлового забезпечення виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
договору оренди земельної ділянки № 45,

№ 46, № 48 для будівництва житлових 
будинків (для забезпечення соціальним жит�

лом черговиків квартобліку) 
з паркінгами у 14�ому мікрорайоні житлового

масиву Троєщина 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 174/174 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення Головного
управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 10.07.2007 № 044/114/5615, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 16 ì³ñÿö³â ç 13.03.2008
äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 45,
¹ 46, ¹ 48 ïëîùåþ 1,1346 ãà â³ä
12.09.2005 ¹ 62-6-00262, óêëàäåíèé ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 07.07.2005 ¹ 560/3136 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
¹ 45, ¹ 46, ¹ 48 äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â (äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëü-
íèì æèòëîì ÷åðãîâèê³â êâàðòîáë³êó) ç ïàð-
ê³íãàìè ó 14-îìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî
ìàñèâó “Òðîºùèíà” ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà).

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíó-
òèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ

ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò
ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.09.2005 ¹ 62-6-
00262.

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 відкритому 
акціонерному товариству 

“Завод Укркабель” 
земельних ділянок для реконструкції, 

будівництва та експлуатації торговельного,
розважального та офісного центру 

на просп. Московському, 15�а 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 289/289 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — òîð-
ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî òà îô³ñíîãî öåí-
òðó íà Ìîñêîâñüêîìó ïðîñïåêò³, 15-à â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
òåðèòîð³þ íà Ìîñêîâñüêîìó ïðîñïåêò³,
15-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âè-
ëó÷èòè ³ç òåðèòîð³¿ ïðîìèñëîâî¿ çîíè òà
ïåðåâåñòè äî òåðèòîð³¿ ãðîìàäñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Çàâîä
Óêðêàáåëü” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âíèö-
òâà òà åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâåëüíîãî, ðîçâà-
æàëüíîãî òà îô³ñíîãî öåíòðó íà ïðîñï.
Ìîñêîâñüêîìó, 15-à â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Çàâîä Óêðêàáåëü”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, äëÿ
ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòà-
ö³¿ òîðãîâåëüíîãî, ðîçâàæàëüíîãî òà îô³ñ-
íîãî öåíòðó çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 10,83 ãà íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêî-
ìó, 15-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà, â òîìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 10,67 ãà — â
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çà ðà-
õóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 25.09.2003 ¹ 31-2/905 “Ïðî íàäàííÿ
³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïè-
íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” (³ç
çì³íàìè â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.07.2007 ¹ 46/1880),
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äî-
ãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
30.11.2004 ¹ 78-6-00236;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,16 ãà (â ìå-
æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é) — â êîðîòêîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 5 ðîê³â çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

5. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Çàâîä Óêðêàáåëü”:

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

5.2. 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 âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

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

5.4. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè â³äïîâ³äíî äî âè-
ìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

5.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 07.12.2007 ¹ 19-14452, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 17.01.2008
¹ 323, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 13.12.2007 ¹ 05-08/9393.

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

5.8. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
òîðãîâåëüíîãî, ðîçâàæàëüíîãî òà îô³ñíî-
ãî öåíòðó ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâ-
òîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿ-
íîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³ä-
íî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

6. Ïðèïèíèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Çàâîä Óêðêàáåëü” ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ïëîùåþ 10,67 ãà íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó,
15-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â³ä-
âåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.09.2003 ¹ 31-2/905
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ
çåìëåþ” (³ç çì³íàìè â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.07.2007
¹ 46/1880), ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 30.11.2004 ¹ 78-6-00236.

7. Ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿
òîðãîâåëüíîãî, ðîçâàæàëüíîãî òà îô³ñíî-
ãî öåíòðó ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
30.11.2004 ¹ 78-6-00236, óêëàäåíèé ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà â³äêðèòèì
àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì “Çàâîä Óêðêà-
áåëü”.

8. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
25.09.2003 ¹ 31-2/905 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

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

10. 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
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Ñòàòè íà íîãè áóäü ùî
Âíàñë³äîê àâàð³¿ Àíäð³é Êàëèòà ïîëàìàâ ãðóäíèé â³ää³ë õðåáòà
Ëþäìèëà ÊÎËÁ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Двадцятип’ятирічний Ан-
дрій лежить лі арні № 4
на Солом’янці. Аби з -
стрітися з юна ом, я пі-
шла саме т ди. Трохи за-
че авши з мамою хлопця
Валентиною Андріївною
за інчення лі арсь о о
обход , я зайшла до па-
лати.

— Ùî ñêàçàâ ë³êàð? — çàïè-
òóþ.

— Æèòèìó äîâãî ³ ùàñëèâî,—
óñì³õíåíî â³äïîâ³â Àíäð³é.

Ç Àíäð³ºì ó ïàëàò³ — ùå ÷îòè-
ðè ïàö³ºíòè ç³ ñï³íàëüíèìè òðàâ-
ìàìè, ÿê ó íüîãî. Ùîäíÿ á³ëÿ
þíàêà ÷åðãóþòü áàòüêè. Ñàìî-
ñò³éíî Àíäð³é íå ðóõàºòüñÿ, ïå-
ðåñóâàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ³íâà-
ë³äíîãî â³çêà, ÿêèé, â³äâåðòî êà-
æó÷è, éîìó — ìîëîäîìó ³ ñèëü-
íîìó äóõîì — “íå ëè÷èòü”. Õëî-
ïåöü ñàì óñå äîáðå ðîçóì³º. Êà-
æå: ïðîâåñòè æèòòÿ íà “òàáóðåò-
ö³ ç êîë³ùàòàìè” àæ í³ÿê íå çáè-
ðàºòüñÿ. Äî òîãî æ ãàÿòè ÷àñ òóò,
ó ë³êàðíÿí³é ïàëàò³, íå âõîäèòü äî
éîãî ïëàí³â.

Â³ä Àíäð³ÿ ïðî ñòðàøíó àâà-
ð³þ, ó ÿêó â³í ïîòðàïèâ, ÿ ä³ç-
íàëàñÿ íåáàãàòî. Õëîïåöü êàæå,
ùî ïðî íå¿ òîä³, 2007-ãî, ïèñà-
ëè â ãàçåòàõ. À ùå þíàê íàçâàâ
äåíü, êîëè öå ñòàëîñÿ,— ñüîìî-
ãî ëèïíÿ 2007 ðîêó. Îòæå, òðè
ñ³ìêè. Ùå äâ³ — ó íîìåð³ àâò³â-
êè. Ðàçîì ï’ÿòü. ßêùî â³ðèòè â
íóìåðîëîã³þ, ùàñëèâèé äåíü. Ó

öå, âëàñíå, ³ Àíäð³é â³ðèâ, à òå-
ïåð óæå íå â³ðèòü. Òîìó äàòà çà-
ïëàíîâàíî¿ (õî÷à çðåøòîþ ³ ñêà-
ñîâàíî¿) îïåðàö³¿ — ï’ÿòíèöÿ,
òðèíàäöÿòîãî — íå çàñìóòèëà
þíàêà ³ âèêëèêàëà ò³ëüêè óñì³ø-
êó. Òîä³, ñüîìîãî ÷èñëà ñüîìî-
ãî ì³ñÿöÿ, âíàñë³äîê àâàð³¿ âîä³é
òà ùå ê³ëüêà ïàñàæèð³â çàãèíó-
ëè. Àíäð³é âèæèâ ³ âðÿòóâàâ
æèòòÿ ä³â÷èí³, íàêðèâøè ¿¿ ñâî-
¿ì ò³ëîì. Õëîïåöü ïîëàìàâ ãðóä-
íèé â³ää³ë õðåáòà. Òîä³ éîìó îä-
ðàçó çðîáèëè îïåðàö³þ, à çà ì³-
ñÿöü — ùå îäíó: ïîñòàâèëè âñå-
ðåäèíó ñïåö³àëüíó ìåòàëåâó

êîíñòðóêö³þ äëÿ ï³äòðèìóâàííÿ
õðåáòà.

Ï³ñëÿ äðóãî¿ îïåðàö³¿ õëîïåöü
ñòàâ íà íîãè ³ ìàéæå ïî÷àâ õî-
äèòè.

“Ìè ðàä³ëè, ãàäàëè, ê³íåöü
ñòðàæäàííÿì. Òà ïîò³ì — çíîâó
á³äà. Àáñöåñ ó ä³ëÿíö³ øâ³â. ßê
íàì ïîÿñíèëè, öå ñòàëîñÿ ÷åðåç
íèòêè: âçÿëè íå ò³, ùî òðåáà,— íå
áåç õâèëþâàííÿ ðîçïîâ³äàº Âà-
ëåíòèíà Àíäð³¿âíà.— Ñèíîâ³ çðî-
áèëè òðåòþ îïåðàö³þ ³ âèäàëèëè
200 ãðàì³â ãíîþ. À ìåòàë óñåðå-
äèí³ ïî÷àâ â³äòîðãàòèñÿ”.

Óâåñü öåé ÷àñ Àíäð³é ïðîâ³â

óäîìà, çà ñëîâàìè ìàìè, äî íüî-
ãî ïðèõîäèâ ëèøå ðåàá³ë³òîëîã.
Òà öüîãî áóëî äóæå ìàëî, ùîá
çíîâó õîäèòè. Íàâ³òü äî ë³êàðí³
íà Ñîëîì’ÿíñüê³é, äå ïðàöþº
ºäèíå íà óâåñü Êè¿â ðåàá³ë³òàö³é-
íå â³ää³ëåííÿ, ïîòðàïèòè íå ìîæ-
íà áóëî. “Íàì êàçàëè: ìàºìî ëè-
øå 20 ì³ñöü, óñ³ äî íàñ õî÷óòü, òî-
ìó ÷åðãè âåëè÷åíí³,— ðîçïîâ³äàº
Âàëåíòèíà Àíäð³¿âíà.— Íà ùàñ-
òÿ, êè¿âñüêà âëàäà ïîï³êëóâàëàñÿ
ïðî ìîãî ñèíà. Òîìó ñèí òóò.
²íàêøå ñèíà âæå íå áóëî á ñåðåä
æèâèõ”.

Ñàì Àíäð³é ïðî âñå, ùî áóëî,

çãàäóº ëèøå óðèâêàìè. Êàæå,
÷àñòî áîëèòü ñïèíà, à çíåáîëèòè
íåìîæëèâî. Ðîçïîâ³â ïðî ä³þ
ìîðô³þ, ïðî ðåàí³ìàö³þ, äå îïè-
íèâñÿ, ïðî òå, ÿê äàòè ìåäïåðñî-
íàëó çíàòè, ùî àïàðàò øòó÷íî¿
âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â âèéøîâ ç ëà-
äó (à ¿õ çà ÷àñ Àíäð³ºâîãî ë³êóâàí-
íÿ ïîëàìàëîñÿ òðè), ïðî òå, ÿê
âèêóðèâ ñèãàðåòó, êîëè ëåãåí³ áó-
ëè ðîç³ðâàí³. “Òàêå âðàæåííÿ, íà-
÷å êîâòàºø ñêëî”,— ä³ëèòüñÿ
þíàê.

Òåïåð õëîïöåâ³ òåðì³íîâî ïî-
òð³áíà îïåðàö³ÿ ç âèäàëåííÿ îò³-
º¿ ìåòàëåâî¿ êîíñòðóêö³¿, äîâêî-
ëà ÿêî¿ âæå óòâîðèëèñÿ ãí³éí³ ì³-
õóðö³. Â æîäíîìó ðàç³ íå ìîæíà
äîïóñòèòè, ùîá âîíè ïðîðâàëè.
Òîä³, çà ñëîâàìè ë³êàð³â, íå âðÿ-
òóâàòè æèòòÿ. Òîìó äëÿ ðîäèíè
Àíäð³ÿ Êàëèòè íèí³ íàéñòðàøí³-
ø³ äí³.

“Ïðîîïåðóþòü Àíäð³ÿ, ñêîð³-
øå çà âñå, ó ï’ÿòíèöþ. Ãðîøåé
ìè ïîçè÷èëè, áî ñâî¿õ óæå ïðîñ-
òî íå âèñòà÷àº. Óñå, ùî ìîãëè,
ïîïðîäàâàëè äëÿ ë³êóâàííÿ ñè-
íà”,— ðîçïîâ³äàº ìàìà.

Ïðîòå íàéñêëàäí³øå ó ö³é ñè-
òóàö³¿ — ðåàá³ë³òàö³ÿ çà êîðäî-
íîì, íà ÿêó ïîòð³áíî 30 000 äî-
ëàð³â. Çà êîðäîíîì, áî â Àíäð³ÿ
äóæå ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ.

— Íå ñòðàøíî, ùî áóäå äàë³?
— À ÷îãî âæå áîÿòèñÿ? Òåïåð

îäóæóâàòè òðåáà, à òî ÿêîñü çîâ-
ñ³ì íåâèã³äíî — õâîð³òè

ßêùî âè íåáàéäóæ³ äî ãîðÿ ö³º¿
ñ³ì’¿ òà õî÷åòå äîïîìîãòè, çàòå-
ëåôîíóéòå äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
çà òåëåôîíîì 497-56-44 ³ ä³çíàé-
òåñÿ, ÿê ìîæíà öå çðîáèòè.

Ïåðåìîãòè ó íåð³âí³é áîðîòüá³
Ìàéæå ï’ÿòü ðîê³â ìàëåíüêà Í³êà òà ¿¿ ìàìà ïîíåâ³ðÿþòüñÿ ïî ë³êàðÿõ
²ðèíà ÊÎÍÄÐÀÒÞÊ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Малень а Ні а, я і її
сестрич а-близнюч а,
народилася абсолют-
но здоровою. Проте
вже за іль а місяців
дівчин спіт ало ли-
хо — діа ност вали
атрезію ан са. Відтоді
мин ло майже п’ять
ро ів, Ні а та її мама
провели час без і-
нечних походах до лі-
арів.

Íà æàëü, ïîïðè ë³êóâàí-
íÿ ñòàí ìàëåíüêî¿ ïàö³ºíò-
êè ïîã³ðøóâàâñÿ. Ë³êàð³ ïî-
ñò³éíî âèÿâëÿëè â äèòèíè
íîâ³ é íîâ³ õâîðîáè. Ä³â-
÷èíêà ïîòðåáóâàëà äîðîãî-
ãî åíäîñêîï³÷íîãî ë³êóâàí-
íÿ, ùî ìàëî â³äáóâàòèñÿ ó
òðè åòàïè. Äî îñòàííüîãî
ïàí³ Â³êòîð³ÿ, ìàìà Í³êè,
ïîêëàäàëàñÿ íà â³ò÷èçíÿíó
ìåäèöèíó ³ ñïîä³âàëàñÿ, ùî
âñå öå ìîæíà áóäå çðîáèòè
â Óêðà¿í³. Òà êîëè ë³êàð³
â³äïðàâèëè ¿õ íå íà îïåðà-
ö³þ, à äîäîìó — ë³êóâàòè-
ñÿ ùå íà ð³ê, ïðèçíà÷èâøè
êóïó ìåäèêàìåíò³â, æ³íêà
ïî÷àëà øóêàòè ³íøèõ øëÿ-

õ³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè.
×åðåç çíàéîìèõ ó Ðîñ³¿
æ³íö³ âäàëîñÿ äîìîâèòèñÿ
ïðî îïåðàö³þ òàì, ³ òîð³ê ó
ëèñòîïàä³ Í³êà ïðîéøëà
ïåðøèé åòàï åíäîñêîï³÷-
íîãî ë³êóâàííÿ. Êîøòóâà-
ëî öå 18 òèñÿ÷ ðóáë³â, ùî
äîð³âíþº ïðèáëèçíî 3,5
òèñÿ÷³ ãðèâåíü. “Çíàºòå,
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè ïîâåðíó-
ëèñÿ ç Ðîñ³¿, ìåí³ çàòåëå-
ôîíóâàëè ³ ç íàøîãî “Îõ-
ìàòäèòó”, ìîâëÿâ, ÷îãî æ
âè íå çâåðíóëèñÿ äî íàñ,
ìè á âàì òåæ òàêó ñàìó
îïåðàö³þ çðîáèëè ³ ¿õàòè
í³êóäè íå äîâåëîñÿ á. Ï³ñ-
ëÿ òàêèõ ñë³â àæ ðóêè îïó-
ñêàþòüñÿ. ß æ îáá³ãàëà âñ³
ìåäè÷í³ çàêëàäè, ùî ñïå-
ö³àë³çóþòüñÿ íà ö³é ïðîá-
ëåì³, áëàãàëà ïðî äîïîìî-
ãó. ² â “Îõìàäèò³”, çâ³ñíî,
áóëà. Òà â åíäîñêîï³÷í³é
òåðàï³¿ ìåí³ ïîñò³éíî â³ä-
ìîâëÿëè, â³äñèëàëè äîäîìó
ë³êóâàòèñÿ. Ïðîòå ÿ ðîçó-
ì³ëà, ùî çâîë³êàòè äàë³ íå
ìîæíà, ³, ÿê âèÿâèëîñÿ, ìà-
ëà ðàö³þ”,— îáóðþºòüñÿ
ïàí³ Â³êòîð³ÿ.

À âò³ì, ïðîéäåíî ëèøå
ïåðøèé åòàï áîðîòüáè ç
íåäóãîþ. Óæå â òðàâí³ ä³â-
÷èíö³ òðåáà ðîáèòè ïîâòîð-
íó åíäîñêîï³þ, à ïîò³ì —
ùå îäíó, ï³ñëÿ ÷îãî ìàº áó-
òè äóæå ñêëàäíà îïåðàö³ÿ.
Ãðîøåé ó ïàí³ Â³êòîð³¿ íà

ö³ ïðîöåäóðè íåìàº, àäæå
âîíà ñàìà âèõîâóº òðüîõ ä³-
òåé. Ïðàöþâàòè æ³íêà òà-
êîæ íå ìîæå ï³òè, àäæå ìà-
ëåíüêà Í³êà ïîòðåáóº ïî-
ñò³éíîãî äîãëÿäó. Êîæí³
òðè ãîäèíè äèòèí³ ñòàëÿòü
êàòåòåð, áî, êð³ì óñüîãî ³í-
øîãî, â ä³â÷èíêè ïîðóøå-
íà ôóíêö³ÿ íèðîê. Äîïî-
ìîãè ÷åêàòè íåìàº çâ³äêè,
òà é íà äåðæàâíó äîïîìîãó
â ðîçì³ð³ 544 ãðèâí³ íå ïðî-
æèâåø.

“ß æ ëèøå õî÷ó, ùîá ó
ìîº¿ äèòèíè áóëî íîðìàëü-
íå ïîâíîö³ííå æèòòÿ, òàêå
ñàìå, ÿê ³ â ¿¿ ñåñòåð”,— êà-
æå ïàí³ Â³êòîð³ÿ â òîé ÷àñ,
ÿê ìàëåíüêà Í³êà ç åíòóç³-
àçìîì íàìàãàºòüñÿ ïîêëàñ-
òè ùå çàâåëèêîãî äëÿ íå¿
êîòà ìåí³ íà ðóêè.— Öå äó-
æå ðóõëèâà äèòèíà, ëþáèòü
ãðàòèñÿ. Îñü íåùîäàâíî
ï³äñòðèãëà ñîá³ é ñåñòðè÷-
ö³ ÷óá÷èê, òî ÿ ìàëî íå
çîìë³ëà. Ìîæå, ïåðóêàðåì
áóäå,— äîäàº, óñì³õàþ÷èñü,
ìàìà

Äîïîìîæ³òü Â³êòîð³¿ Óëÿ-
íèöüê³é ç³áðàòè êîøòè íà ë³-
êóâàííÿ äîíüêè

ÂÀÒ ÊÁ “Õðåùàòèê”
ÌÔÎ 300670
Êîä ªÄÐÏÎÓ 19364259
Ðàõóíîê

¹ 26206000119733
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Äîáðèé êè¿âñüêèé ãóáåðíàòîð 
²ëàð³îí Âàñèëü÷èêîâ
Газета "Хрещати " рам-
ах прое т "Київсь ий
пантеон" продовж є п б-
лі ації про видатних иян.
Наст пна розповідь про
Іларіона Васильчи ова,
я ий 1852-1862 ро ах
обіймав посад иївсь о о
бернатора.

Âàñèëü÷èêîâè ïîõîäèëè ³ç ñòà-
ðîäàâíüîãî ðîäó. Ïðåäîê ¿õí³é
²íäð³ñ (ó ñâÿòîìó õðåùåíí³ Ëåîí-
ò³é) ³ç òðüîõòèñÿ÷íîþ äðóæèíîþ
âè¿õàâ ó 1353 ðîö³ ç “öåñàðñüêî¿
çåìë³” (Í³ìå÷÷èíè) äî ×åðí³ãî-
âà. Ð³ä îáðóñ³â. Â³ä ïîòîìê³â
Ëåîíò³ÿ ïîõîäÿòü íà Ðóñ³ Òîëñò³,
Äóðíîâî, Âàñèëü÷èêîâè. Ç Êè-
ºâîì ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ³ì’ÿ îäíîãî
ç Âàñèëü÷èêîâèõ — ²ëàð³îíà, ñè-
íà êíÿçÿ ²ëàð³îíà Âàñèëüîâè÷à,
ÿêèé çà ÷àñ³â ³ìïåðàòîðà Ìèêî-
ëè I áóâ ãîëîâîþ äåðæàâíî¿ ðàäè
³ êîì³òåòó ì³í³ñòð³â.

Â³ä ñåðïíÿ 1852 ðîêó äî ëèñòî-
ïàäà 1862-ãî, òîáòî ìàéæå äåñÿòü
ðîê³â, ²ëàð³îí ²ëàð³îíîâè÷ Âà-
ñèëü÷èêîâ îá³éìàâ ïîñàäó Êè¿â-
ñüêîãî, Âîëèíñüêîãî ³ Ïîä³ëü-
ñüêîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà.
Êíÿçü óâ³éøîâ â ³ñòîð³þ ì³ñòà ç
ïð³çâèñüêîì “äîáðèé õëîï÷èê”.

ßêîñü íà ïî÷àòêó êè¿âñüêî¿
ñëóæáè, êîëè ùå íå âñ³ ãîðîäÿ-
íè çíàëè éîãî â îáëè÷÷ÿ, Âàñèëü-
÷èêîâ çóñòð³â íà âóëèö³ ã³ìíàçèñ-
òà â ðîçñòåáíåíîìó ìóíäèð³. “×î-

ìó âè ðîçñòåáíåí³? — çàïèòàâ
²ëàð³îí ²ëàð³îíîâè÷, íàìàãà-
þ÷èñü áóòè ñòðîãèì.— ßêùî çó-
ñòð³íå âàñ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð, ³ç
âàñ ñóâîðî ñïèòàþòü”.— “Òà í³,—

â³äïîâ³â ã³ìíàçèñò, çàñò³áà-
þ÷èñü,— íàø êíÿçü äóæå äîáðèé
³, íàïåâíî, ïðîáà÷èòü!”

²ëàð³îí ²ëàð³îíîâ³÷ áóâ äóæå
ïîðÿäíîþ ëþäèíîþ. ² íà ïîñàä³

Êîñòðîìñüêîãî ãóáåðíàòîðà, ³
ï³çí³øå, â êð³ñë³ ãóáåðíàòîðà Âî-
ëèí³, é, çâ³ñíî, â Êèºâ³ — í³äå
Âàñèëü÷èêîâ íå ìàâ ïîãàíèõ â³ä-
ãóê³â. “Â³í áóâ âåëèêîãî çðîñòó,
³ç çîâí³øí³ñòþ íàñò³ëüêè ïðåä-
ñòàâíèöüêîþ, íàñê³ëüêè é ñèì-
ïàòè÷íîþ,— ïèñàâ ïðî Âàñèëü-
÷èêîâà Ìèêîëà Ëºñêîâ.— Íàé-
âèðàçí³øîþ ðèñîþ áóëà äîáðîòà.
Îáëè÷÷ÿ çáåð³ãàëî òèõèé ñïîê³é
äîáðîçè÷ëèâîñò³ é áóëî íåçâî-
ðóøíèì íàâ³òü òîä³, êîëè éîãî
ùîñü ðîç÷óëþâàëî, àëå â öèõ âè-
ïàäêàõ ùîñü ïî÷èíàëî ï³äí³ìàòè
âãîðó ³ â³äêîïèëþâàòè âåðõíþ ãó-
áó òà âóñà. Öå ùîñü ³ íàçèâàëîñÿ
“äîáðèì õëîï÷èêîì”, ÿêèé í³áè
ç’ÿâëÿâñÿ äî ïîñëóã êíÿçÿ, ùîá
íå îáòÿæèòè ïîòð³áíèìè ï³ä ÷àñ
ðàçìîâè ðóõàìè”.

Çà ïðàâë³ííÿ Âàñèëü÷èêîâà áó-
ëî ðîçïî÷àòî çâåäåííÿ ñîáîðó
Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà, îñâÿ÷åíî
ïåðøèé êàï³òàëüíèé êàì’ÿíèé
êðàñåíü-ì³ñò ÷åðåç Äí³ïðî, íà-
çâàíèé Ìèêîëà¿âñüêèì ëàíöþãî-
âèì ìîñòîì. ²ëàð³îíó Âàñèëü÷è-
êîâó Êè¿â çîáîâ’ÿçàíèé ³ ïîÿâîþ
Àíàòîì³÷íîãî òåàòðó. Öåé äîïî-
ì³æíèé ìåäè÷íèé íàâ÷àëüíèé çà-
êëàä áóâ íàéêðàùèì íà êîíòè-
íåíò³, òóò ñòàæóâàëèñÿ ë³êàð³ ç
óñ³º¿ ªâðîïè. Âàñèëü÷èêîâ íàïî-
ë³ã íà ñïîðóäæåíí³ áóä³âë³ ì³ñü-
êîãî òåàòðó, ùî, íà æàëü, çãîð³-
ëà 1896 ðîêó. Íà ¿¿ ì³ñö³ íà ïî-
÷àòêó ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ ïîáóäó-
âàëè ïðèì³ùåííÿ íèí³øíüî¿ êè-
¿âñüêî¿ îïåðè.

Îëåêñàíäð II 1859 ðîêó “Çà çà-
ñëóãè ïåðåä Â³ò÷èçíîþ” ïîäàðó-
âàâ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðó êè¿âñüê³
õóòîðè Ñåíüê³âùèíó ³ Õìåë³âùè-
íó. Òàê íà êàðò³ ì³ñòà ç’ÿâèâñÿ
õóò³ð Âàñèëü÷èêè. Ï³ñëÿ ñìåðò³
âëàñíèêà éîãî äðóæèíà Êàòåðè-
íà Îëåêñ³¿âíà ïåðåä â³ä’¿çäîì äî
ï³âí³÷íî¿ ñòîëèö³ ïîäàðóâàëà ö³
çåìë³ ìîíàñòèðþ Ñâÿòîòðî¿öüêî-
ìó (²îíèíñüêîìó), îñê³ëüêè áóëà
äóõîâíîþ äî÷êîþ çíàìåíèòîãî
íàñòîÿòåëÿ îáèòåë³. Òåïåð ó ö³é
ì³ñöåâîñò³ ïàðê “Íèâêè”.

3 òðàâíÿ 1862 ðîêó ïîäðóææÿ
â³äñâÿòêóâàëî ñð³áíå âåñ³ëëÿ: òè-
õî, áåç ïîìïè ³ ïî-äîìàøíüîìó.
À 12 ëèñòîïàäà 1862 ðîêó ó 57 ðî-
ê³â ²ëàð³îí ²ëàð³îíîâ³÷ ïîìåð. Ó
íàðîä³ êàçàëè, ùî ðàïòîâà ³ ïåðåä-
÷àñíà êîí÷èíà ñòàëà íàñë³äêîì
ñèëüíèõ ïåðåæèâàíü ãåíåðàë-ãó-
áåðíàòîðà, îáìîâëåíîãî íåçàäîâ-
ãî äî òîãî. Îô³ö³éíî æ ðîçïîâñþ-
äèëè ³íôîðìàö³þ, í³áèòî ²ëàð³îí
²ëàð³îíîâè÷ ïîìåð, òÿæêî çàõâî-
ð³âøè íà “ãðóäíó æàáó” ï³ñëÿ òî-
ãî, ÿê õîëîäíî¿ æîâòíåâî¿ ïîãîäè
ïðàöþâàâ íà ñâî¿é äà÷³ ó Ñâÿòî-
øèí³ (íèí³ ïðîñïåêò Ïåðåìîãè).

Ïîõîâàëè êíÿçÿ ç âåëèêèìè
ïî÷åñòÿìè â Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é
ëàâð³, á³ëÿ Áëèæí³õ ïå÷åð. ×åðåç
ñ³ì ðîê³â ïîìåðëà ³ éîãî äðóæè-
íà. Ïðàõ ¿¿, çã³äíî ³ç çàïîâ³òîì,
ïåðåâåçëè ç Ïåòåðáóðãà ³ ïîõîâà-
ëè ïîðó÷ ³ç ÷îëîâ³êîì.

²ì’ÿì ²ëàð³îíà ²ëàð³îíîâè÷à
âäÿ÷í³ êèÿíè ÿêèéñü ÷àñ íàçèâà-
ëè íèí³øíþ Ïðîð³çíó âóëèöþ
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²âàí ÑÒÎËßÐ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Від побачено о на афіші
онцерт Rainbow прізви-
ща ле ендарно о ітарис-
та Річі Бле мора йо н ло
серце не в одно о сто-
лично о меломана. Утім,
радість виявилася завчас-
ною: в У раїн дітище
льтово о ітариста при-

їде без сво о засновни а.
Річі замінить йо о син,
продовж вач ви онав-
сь их традицій бать а,
35-річний Юр ен Бле -
мор. У рам ах світово о
т рне під назвою Over the
Rainbow, о рім Києва, з
раїнсь их міст рт від-

відає Одес , Хар ів і
Дніпропетровсь .

24 ëþòîãî â ñòîëè÷íîìó Ïàëà-
ö³ ñïîðòó âèñòóïèòü ëåãåíäà âàæ-
êîãî ðîêó ñ³ìäåñÿòèõ, â³ñ³ìäåñÿ-
òèõ ðîê³â — ãðóïà Rainbow. ²ñòî-
ð³ÿ êîëåêòèâó ïî÷àëàñÿ â ñåðåäè-
í³ ñ³ìäåñÿòèõ. Ùå â ñêëàä³ íå
ìåíø ëåãåíäàðíèõ Deep Purple
Ð³÷³ Áëåêìîð çáèðàº ñâ³é âëàñ-
íèé ïðîåêò ç ìóçèêàíòàìè àìå-
ðèêàíñüêîãî ãóðòó Ålf ³ çàïèñóº
ïåðøèé àëüáîì Rainbow. Îñòà-
òî÷íî ïîðâàâøè ñòîñóíêè ç “òåì-
íî-ïóðïóðîâèìè”, ã³òàðèñò ñêîí-
öåíòðîâóºòüñÿ íà ñâî¿é íîâ³é ãðó-
ï³, ÿêà íàïðèê³íö³ ñ³ìäåñÿòèõ
ñòàëà çàêîíîäàâèöåþ ìîäè íà
âàæêèé ðîê. Ï³çí³øå, ùîïðàâäà,
çàäëÿ çàâîþâàííÿ çàîêåàíñüêî¿
ïóáë³êè Rainbow ïî÷èíàþòü ãðà-
òè êîìåðö³éí³øèé ðîê, ïðèéíÿò-
íèé ó ÑØÀ. Àëå ëþáîâ äî â³ðòó-
îçíî¿ ãðè íà ã³òàð³ Áëåêìîðà îä-
íàê íå â³äâåðíóëà â³ä ãðóïè
ñïðàâæí³õ ðîêåð³â.

Çà âñþ ³ñòîð³þ Rainbow â ãóð-
ò³ çì³íèëîñÿ 12 ñêëàä³â ìóçèêàí-
ò³â. Íà êè¿âñüê³é ñöåí³ øàíó-

âàëüíèêè çìîæóòü ïîáà÷èòè ³
ïî÷óòè âîêàë³ñòà Äæî Ë³íí
Òüîðíåðà ³ áàðàáàíùèêà Áîáá³
Ðîíä³íåëë³, ÿê³ ïðàöþâàëè ç ãðó-
ïîþ íàä àëüáîìàìè Difficult To
Cure (1981), Straight Between The
Eyes (1982) ³ Bent Out Of Shape
(1983). Òàêîæ äî Êèºâà çàâ³òàþòü
êëàâ³øíèê Òîí³ Êåðåé (éîãî
ìîæíà ïî÷óòè â àëüáîìàõ 1976 ³
1977 ðîê³â) ³ áàñèñò ¥ðå´ Ñì³ò,
êîòðèé áðàâ ó÷àñòü ó çàïèñ³
îñòàííüîãî äèñêó Stranger In Us
All â 1995 ðîö³ òà ðàçîì ç ãóðòîì
¿çäèâ â îñòàííº ñâ³òîâå òóðíå
1997-ãî ðîêó.

“Êðîõà ñûí ïðèøåë ê îòöó” —
ïðèáëèçíî òàê ìîæíà ïî÷àòè ³ñ-
òîð³þ â³äðîäæåííÿ ëåãåíäàðíî¿
ãðóïè. Þðãåí Áëåêìîð ç³çíàºòü-
ñÿ, ùî ñïðàâä³ ïåðåä òèì, ÿê ïî-
ãîäèòèñÿ çàì³íèòè áàòüêà íà ñöå-
í³ íà ÷èñëåíí³ âìîâëÿííÿ çóáàñ-
òèõ àêóë øîó-á³çíåñó, äîâãî ðà-
äèâñÿ ç íèì. “Ó öüîìó ïðîåêò³ ÿ
íå õî÷ó âëàçèòè â øêóðó Ð³÷³
Áëåêìîðà àáî õîâàòèñÿ çà éîãî
ñïèíó. ß ðîáëþ öå äëÿ ì³ëüéîí³â
ôàí³â, ó ÿêèõ çàâæäè áóëà ìð³ÿ
çíîâó ïîáà÷èòè Rainbow íàæè-
âî”, — êàæå â³í ó ñâîºìó çâåð-
íåíí³ äî øàíóâàëüíèê³â ãðóïè.

Ð³÷³ Áëåêìîð íà ñüîãîäí³ îñòà-
òî÷íî â³äìîâèâñÿ â³ä ³äå¿ ïîâåð-
íåííÿ ó ðîê-ìóçèêó. Â³í ïîâí³-
ñòþ ïîðèíóâ ó âèêîíàííÿ ìóçè-
êè åïîõè Â³äðîäæåííÿ ç³ ñâîºþ
÷åòâåðòîþ äðóæèíîþ, àìåðèêàí-
ñüêîþ ñï³âà÷êîþ Êåíä³ñ Íàéò.

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó óêðà¿íñüê³
øàíóâàëüíèêè ã³òàðèñòà ìàëè
çìîãó â³äâ³äàòè êîíöåðò éîãî
îñòàííüî¿ ãðóïè Blackmore’s
Night, ³ á³ëüø³ñòü ðîêåð³â ðîç-
÷àðóâàëèñü ó íîâîìó çàõîïëåí-
í³ êóìèðà. ×è íå ñòàíåòüñÿ òàê
³ ç Rainbow áåç Ð³÷³ Áëåêìîðà,
ïîêàæå ò³ëüêè êîíöåðò. À âò³ì,
ñóäÿ÷è ç ïåðåë³êó êîìïîçèö³é,
çàÿâëåíèõ äëÿ âèêîíàííÿ ï³ä
÷àñ êè¿âñüêîãî âèñòóïó, ôàíè
ïî÷óþòü ëèøå ñòàð³ äîáð³ õ³òè
ñâî¿õ êóìèð³â. Òîæ îõîïëåí³
íîñòàëüã³ºþ ìåëîìàíè íàâðÿä
÷è ïîøêîäóþòü, ùî â³äâ³äàëè
êîíöåðò

ОВНИ
Випромінюють чарівність і врод ,ма -

нітомпритя аючипротилежн стать. Гай-
н вши в романтичне полювання, може-
те бити іль а “зайців”, що в рай ле о-
важно, адже нині потрібна не іль ість, а
я ість. Б дьтерозс дливимивзахоплен-
нях. Ваше завдання— зав’язати стос н-
и з людиною, я а стане д ховним др -
ом і оханцем одночасно. Я що обра-
нець не дотя є до цієї “план и”, раще
розл читися. Приділіть ва здоров’ю,
тримайте себе на дієті. Вчіться розслаб-
лятися, входитивмедитативно-молитов-
ний стан, вірити хороше.

ТЕЛЬЦІ
Вашс спільнийрейтин стрім озрос-

те. Всім серцем болівайте за інтереси
оле тив .Цимвипримнож єтебалиав-
торитет насвою ористь.Стос н из о-
ле ами, ерівництвом поліпшаться, за-
лавшиф ндаментдля ар’єрно о зрос-
тання. Сміливо позб вайтеся омпле -
сів, ордині, власниць их інстин тів— то
альмо природних талантів. Пі профе-
сійно о злет цьо о ро (наст пний —
через 5 ро ів) че ає на всіх працелюб-
нихТельців, отовихреаліз ватиба атий
світ своїх фантазій.

БЛИЗНЮКИ
Тримайте міцніше в р ах професій-

не ермо, а паралельно роз рібайте сі-
мейні “завали”. Настає ардинальний
ар’єрний поворот. Можливі зміни е-
рівництва, сл жбові ротації. Я щозайме-
теся справою за творчим по ли анням,
б дьте напо отові, що потрібно б де за-
ла одж вати сл жбові проблеми — зо-
пал шт рмом їх не розв’язати. Терпля-
че “винош йте” бажане, вичі йте мо-
мент і чіт о бийте в ціль, апелюючи до
найтонших стр н шефа, ставши ніжни-
ми, по ірними, ла ідними. В офісі непе-
редбач вана атмосфера, але саме т т
те місце, ди сті аються стр м и щас-
ливихшансів. В особистом житті—ша-
лений злет знайомств. Давні др зі рап-
том відвідають вас.

РАКИ
Налашт йтеся на ліричний лад. Серце

зас м вало за ч довою аз ою, що нази-
вають оханням.Б дьтезалюбленівробо-
т ,шефа, оле , рідних, не замислюючись
за що (б меран не прим сить себе дов-
о че ати). Ви он йте дор чені завдання
не я -неб дь, а з натхненням. Ваша си-
ла—в спішнихспільнихдіях,діловихпро-
е тах, бізнесі, депотрібнопост патися, ді-
литися, а не тя ти овдр на себе. Віддай-
те ермовладипартнерам.Перевтілюйте-
ся, вос ресайте з попел е оїзм . Б дь-я і
стресовісит ації,розчар вання,матеріаль-
ні збит и— на бла о, бо по ли ані вивес-
ти вас із застою, змінити ставлення до за-
питів людей, обмежити апетити. Пра ніть
до об’є тивної самооцін и, тоді форт на з
радістю роз риє вам свої обійми!

ЛЕВИ
Мають хороші шанси дося ти спіх в

сімейном бізнесі, що зміцнить матері-
альн баз йшлюбні стос н и.Головне—
охати одне одно о, не сваритися через
роші. Нині ви шия, що обертає оловою
бла овірно о, підштовх йте йо о м дро і
розс дливо вперед. Більше подорож й-
те! Зміна вражень— пре расний стим л
для підняття життєво о тон с .

ДІВИ
Настав час додати свіжої динамі и

шлюбним відч ттям, вдихн ти во онь
життя в тліюче в ілля стос н ів. Стань-
те милосердними, ніжними і ла ідними.
Тон ореа йтенащонайменш змін на-
строю, йдіть за обранцем, я нит а за
ол ою, і не ревн йте йо о. Революцій-
нийпоривнехайнедрат є ваше онсер-
вативне “Я”, та треба долі, під оріться.
Нафінансовом небосхилі розпо одить-
ся. З рошима проблем не б де. На та-
о оневтомно опрацівни апотрібномо-
литися працедавцям і рідним.

ТЕРЕЗИ
Розважальний марафон розпалі. На

сяйво вашої харизми протилежна стать
злітається, я метели и на світло, спо -
шаючи ле оважними інтри ами. Та, ма-
б ть, пора при альм вати і зайнятися
профіла ти ою здоров’я. Романтизм —
це, безперечно, ч довий цілитель, але
йо онепотрібнорозбазарювати, а спря-
мов вати в шлюбне р сло, для зміцнен-
ня союз . Допома айте одне одном на
сл жбі, по осподарств . Разом відпочи-
вайте на дозвіллі, тоді спільне б ття при-
несе бажані плоди, і збої фізіоло ічних
ритмах ор анізм збаланс ються.

СКОРПІОНИ
Нас ваєтьсялюбовний тайф н! І цене

ілюзія. При от йтеся з радістю вп стити
в серце мо тній поті піднесених поч т-
тів і не смійте йо о відф тболювати —
про ніваєте долю. Особисте життя нині
на першом плані. Зможете створити
(абореставр ватистарий)шлюбнийаль-
янс на основі охання і взаємороз мін-
ня — добре, а по аних захоплень —
остері айтеся. На роботі можна спочити
на лаврах, працюйте з ент зіазмом, ви-
он ючи все на висо ом я існом рівні.

СТРІЛЬЦІ
Мин ле вима ає е с рс в давні часи

для виправлення доп щених помило .
Щобзробити ро вперед,потрібнопопо-
рпатисявпам’яті подій,щоповторювали-
ся, трансформ вати їх.Сімейнихпроблем
це стос ється перш за все. Дис сії зада-
ють динамічний інтеле т альний тон с,
в лючають лобальнемислення.Пізнавай-
те таємниці Всесвіт через езотері , фі-
лософію, психоло ію, технічні на и. Вам
дано обійняти неосяжне і стати м дріши-
ми!Длятих,хтопроб с вав ар’єрі,вар-
то зви н ти до на аняїв шефа. Зміна міс-
ця роботи по и що без л зде заняття.

КОЗОРОГИ
Я свідчитьБіблія, на ромадж йтеба-

атство не на Землі (воно тлінне), а на
Небі. Ваш пріоритет — д ховні цінності.
Саме т т р а Всевишньо о веде пра-
вильним шляхом, а за вміст аманця —
нет рб йтеся.Слід йтевисо им ідеалам,
розвивайте др жні стос н и, ш айте
споріднені д ші. У рідном домі б де ра-
дісно і затишно. Т т пан є любов і взає-
мороз міння. Насолодж йтеся особис-
тим щастям, воно триватиме до липня,
наснажившижиттєвийа м лятор.Ні о-
оне рити йте, ненаставляйтенашлях
істини. Розвивайте в собі я ості психо-
ло а, тон істьсприйняттяоточення.Вмін-
ня вчаснос азатиабопромовчати—ось
оловний озир!

ВОДОЛІЇ
Бажання б ти на білом оні попере-

д всіх нес перечитьпланамТворця. Та
тримати! Одна , щоб не залишитися на
самоті в своїх пра неннях, вам не мож-
на відриватися від оле тив . Вам обо-
в’яз ово потрібна допомо а партнерів
(ділових,шлюбних) дляпереможно офі-
ніш . Тоді від риються емоційні джере-
ла, їхня сила олосальна. З др зями фі-
нансові авантюрипротипо азані. Креди-
тів не беріть, бор не давайте. Два ро-
и (з вересня 2007- о до жовтня 2009-
о) долявипробов єсвятепоняттядр ж-
ба ористолюбством.

РИБИ
Гасло тижня — “Хай живе оновлен-

ня!”. Ви на порозі нових починів. Про-
щайтеся з мин лим і старт йте! На осо-
бистом і сл жбовом теренах назріли
зміни.Майб тнєзвесел овимиперспе -
тивами, беріть на озброєння хороший
досвід і сміливор хайтесяназ стріч спі-
х ! Самооцін а має б ти об’є тивною.
Головне ладнати з партнерами по робо-
ті. Удос оналюйте себе, поважайте ч жі
вимо и, інтереси — і д х онфронтації
розтане, я ранішній т ман!

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 20 ïî 27 ëþòîãî)

Íîñòàëüã³ÿ ³ íå
ò³ëüêè
Ó Êèºâ³ âïåðøå âèñòóïèòü áðèòàíñüêèé 
ðîê-ãóðò Rainbow

В т рне Over the Rainbow замість лідера рт ітариста Річі Бле мора поїхав йо о син Юр ен

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ
1. Ор анізатор он рс :
1.1. Наймен вання: Ком нальне підприємство “Київжитлоспеце спл атація”.
1.2. Юридична адреса: У раїна, 01034, м. Київ, в л. Володимирсь а, 51-А.

2. Інформація про он рс:
2.1. Предмет он рс : надання телефонних посл зв’яз абонентам

(а діоте ст-посл и).
2.2. Місце ви онання робіт: м. Київ, 01034, в л. Володимирсь а, 51-А.
2.3. Стро ви онання робіт: 2009 рі .

3. Процед ра визначення ви онавця: он рс.

4. Отримання он рсної до ментації:
4.1. Місце: м. Київ, 01034, в л. Володимирсь а, 51-А.
4.2. Спосіб: особисто або поштою.

5. Плата за часть он рсі: не вима ається.

6. Умови подання он рсних пропозицій:
6.1. Місце: м. Київ, 01034, м. Київ, в л. Володимирсь а, 51-А.
6.2. Спосіб: особисто або поштою.
6.3. Кінцевий стро : 27.02.2009 ро до 10.30.

7. Роз риття он рсних пропозицій:
7.1. Місце: м. Київ, 01034, м. Київ, в л. Володимирсь а, 51-А.
7.2. Дата: 27.02.2009 ро .
7.3. Час: 11.30.

8. Додат ова інформація:
Телефон для довідо : 8 (044) 234-23-24.
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До�відома�а	ціонерів

АКЦІОНЕРНОГО�БАНКУ�“БРОКБІЗНЕСБАНК”

Спостережна�Рада�бан	 �повідомляє,�що�чер&ові�За&альні�збори�а	ціонерів

АБ “БРОКБІЗНЕСБАНК”�відб д ться�10�	вітня�(п’ятниця)�2009�ро	 �о�12.00

за адресою:�м.�Київ,�просп.�Перемо&и,�41�(зал�засідань�бан	 ).

Спостережна�Рада�бан���до�Поряд	 �денно&о�Зборів�а�ціонерів�в�лючила�наст�пні�питання:

1. Про�рез�льтати�діяльності�Правління�бан���за�2008�рі��та�основні�напрями�роботи�в�2009�році�та�наст�пних�ро�ах.

2. Про�річний�фінансовий�звіт�бан���за�2008�рі�.

3. Про�виснов�и�Ревізійної��омісії�бан���та�а�диторсь�ий�звіт.�

4. Про�приб�то��бан���та�йо"о�розподіл.

5. Про�збільшення�розмір��стат�тно"о��апітал��бан���шляхом�збільшення��іль�ості�а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості

за�рах�но��додат�ових�внес�ів.�

6. Про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�бан���вісімнадцято"о�вип�с��.�

7. Про�Прото�ол�рішення�про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�АБ�“БРОКБІЗНЕСБАНК”�вісімнадцято"о�вип�с��.

8. Про��повноважений�ор"ан�бан���та�вповноважених�осіб�по�розміщенню�а�цій�бан��.�

9. Про�Стат�т�бан���(нова�реда�ція).

Додат�ово�до�п.�2�Поряд���денно"о�За"альних�зборів�а�ціонерів�бан���надається�інформація�про�основні�по�азни�и

фінансово-"осподарсь�ої�діяльності�бан���за�2008�рі�.

Основні�по	азни	и�фінансово-&осподарсь	ої�діяльності

АБ�“БРОКБІЗНЕСБАНК”�за�2008�рі	�(тис.�&рн)

На�ви�онання�вимо"�ст.�40�За�он��У�раїни�“Про�"осподарсь�і�товариства”,�Спостережна�Рада�бан���надає�інформацію

до�питань�5—9�Поряд���денно"о:�

Мотиви�збільшення�розмір��стат�тно"о��апітал��бан��:�подальший�розвито��та�нарощ�вання�а�тивів�бан��,�збільшення

розмір��стат�тно"о��апітал��бан��.�

Спосіб�збільшення�розмір��стат�тно"о��апітал�:�збільшення��іль�ості�а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості�за�рах�но�

додат�ових�внес�ів�шляхом�за�рито"о�(приватно"о)�розміщення�а�цій�бан��.

Мінімальний� розмір� збільшення� стат�тно"о� �апітал�:� 600� 000� 436� (шістсот�мільйонів� чотириста� тридцять�шість)

"ривень.

П�н�т�8.1.�Стат�т��бан���передбачається�ви�ласти�в�наст�пній�реда�ції:

“Стат�тний��апітал�бан���сформовано�в�с�мі�2�464�800�436�(два�мільярди�чотириста�шістдесят�чотири�мільйони

вісімсот�тисяч�чотириста�тридцять�шість)�"ривень.�Стат�тний��апітал�поділений�на�237�915�100�(двісті�тридцять�сім

мільйонів�дев’ятсот�п’ятнадцять�тисяч�сто)�простих�іменних�а�цій,�номінальною�вартістю�10,36�"рн�(десять�"ривень

36��опійо�)��ожна�а�ція.”

Дані�про��іль�ість�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово,�та�їх�за"альн��вартість:�57�915�100�(п’ятдесят�сім�мільйонів

дев’ятсот�п’ятнадцять�тисяч�сто)�простих� іменних�а�цій�бан��,�номінальною�вартістю�однієї�а�ції�10,36�"рн�(десять

"ривень�36��опійо�),�на�за"альн��с�м��вип�с���600�000�436�(шістсот�мільйонів�чотириста�тридцять�шість)�"ривень.

Відомості�про�нов��номінальн��вартість�а�цій:�номінальна�вартість�а�цій�бан���не�змінюється.

Права�а�ціонерів�при�додат�овом��вип�с���а�цій:�реалізація�а�ціонерами�сво"о�переважно"о�права�на�придбання

а�цій,�що�пропон�ються�до�розміщення,�проходить���два�етапи.�Протя"ом�стро���першо"о�етап��реаліз�ється�переважне

право�а�ціонерів�на�придбання�а�цій,�що�передбачені�до�розміщення,�в��іль�ості,�пропорційній�їхній�частці�в�стат�тном�

�апіталі�бан���на�дат��почат���проведення�першо"о�етап�.�Протя"ом�стро���др�"о"о�етап��реаліз�ється�право�а�ціонерів

на�придбання�а�цій�в��іль�ості,�що�перевищ�є��іль�ість�а�цій,�на�я���а�ціонер�реаліз�вав�своє�переважне�право.

Дата�почат���і�за�інчення�підпис�и�на�а�ції,�що�додат�ово�вип�с�аються:�заяви�від�а�ціонерів�на�придбання�а�цій

приймаються�з�5�травня�2009�ро���по�22�травня�2009�ро���(в�лючно).�

Перший�етап:�з�5�травня�2009�ро���по�20�травня�2009�ро���(в�лючно).�

Др�"ий�етап:�з�21�травня�2009�ро���по�22�травня�2009�ро���(в�лючно).�

Порядо�� відш�од�вання� власни�ам� а�цій� збит�ів,� пов’язаних� із� змінами� стат�тно"о� �апітал�:� збит�ів� а�ціонерів,

пов’язаних�із�зміною�стат�тно"о��апітал��бан��,�не�передбачається.

Реєстрація�а�ціонерів�відб�деться�з�11.00�до�12.00�в�день�с�ли�ання�Зборів�за�місцем�їх�проведення.�Для�реєстрації

а�ціонери�повинні�мати�до��мент,�що�посвідч�є�особ��а�ціонера,�представни�и�а�ціонера�—�довіреність�на�право

�часті���За"альних�зборах,�оформлен��з"ідно�з�чинним�за�онодавством,�та�до��мент,�що�посвідч�є�особ��представни�а

а�ціонера.

Довід	и�за�тел.:�246-66-53,�246-64-95.

Спостережна�Рада�АБ�“БРОКБІЗНЕСБАНК”

За	рите�а	ціонерне�товариство�

«Страхова�	омпанія�«УНІКА�

Життя»�(надалі�–�«Товариство»)�

Повідомляє,�що�8�	вітня�2009�ро	 ,�об�11.00,�за�адресою:

01034,�м. Київ,�в л.�Рейтарсь	а,�37�відб д ться�позачер&ові

за&альні�збори�а	ціонерів

Порядо	�денний

1. Про�збільшення�розмір��стат�тно"о��апітал��Товариства.�

2. Про� за�рите� (приватне)� розміщення� а�цій� Товариства� та� затвердження� прото�ол�

рішення�про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�Товариства;�

3. Про� затвердження� перелі��� інших� інвесторів,� серед� я�их� передбачено� розміщення

а�цій�Товариства,�щодо�я�их�прийнято�рішення�про�розміщення.�

4. Про�визначення��повноважено"о�ор"ан��Товариства�щодо�(і)�затвердження�рез�льтатів

реалізації�а�ціонерами�сво"о�переважно"о�права�на�придбання�а�цій,�що�пропон�ються

до�розміщення;�(іі)�прийняття�рішення�про�достро�ове�за�інчення�за�рито"о�(приватно"о)

розміщення� а�цій� Товариства� (�� разі,� я�що� запланований� обся"� б�де� розміщено

достро�ово);�(ііі)�затвердження�рез�льтатів�за�рито"о�(приватно"о)�розміщення�а�цій

Товариства� та� звіт�� про� рез�льтати� за�рито"о� (приватно"о)� розміщення� а�цій

Товариства.�

5. Про�визначення�вповноваженої�особи��повноважено"о�ор"ан��Товариства.�

6. Затвердження�вн�трішніх�положень�Товариства.�

7. Визначення�став�и�інвестиційно"о�доход�,�за�я�ою�розрахов�ватиметься�розмір�бон�сів

на��ористь�страх�вальни�ів�за�2008�рі�.

Інформація�з&ідно�зі�статтею�40�За	он �У	раїни�

«Про�&осподарсь	і�товариства»:�

Мотиви,� спосіб� та� мінімальний� розмір� збільшення� стат тно&о� 	апітал :

збільшення� розмір�� стат�тно"о� �апітал�� здійснюється� з�метою� зал�чення� �оштів� для

розвит���Товариства.�Мінімальний�розмір�збільшення�стат�тно"о��апітал��становить�20

250�000�(двадцять�мільйонів�двісті�п’ятдесят�тисяч)�"ривень,�що�в�е�віваленті�становить

2�250�000�(два�мільйони�двісті�п’ятдесят�тисяч)�ЄВРО.�

Прое	т� змін� до� Стат т � Товариства,� пов’язаних� зі� збільшенням� стат тно&о

	апітал :�

- «4.1.�Стат�тний� �апітал� Товариства� становить� 47� 423� 912� (соро�� сім�мільйонів

чотириста�двадцять�три�тисячі�дев’ятсот�дванадцять)�"ривень»;�

- «частина�1�статті�4.2.�Стат�тний��апітал�Товариства�поділено�на�189�695�648�(сто

вісімдесят�дев’ять�мільйонів�шістсот�дев’яносто�п’ять�тисяч�шістсот�соро��вісім)�простих

іменних�а�цій�номінальною�вартістю�25�(двадцять�п’ять)��опійо���ожна».�

Дані�про�	іль	ість�а	цій,�що�вип с	аютсья�додат	ово,�та�їх�за&альн �вартість:

вип�с�аються�прості� іменні�а�ції�в��іль�ості�81�000�000�(вісімдесят�один�мільйон)�шт��

за"альною�номінальною�вартістю�20�250�000�(двадцять�мільйонів�двісті�п’ятдесят�тисяч)

"ривень.�Форма�вип�с���а�цій�Товариства�–�бездо��ментарна.�

Відомості�про�номінальн �вартість�а	цій:�вип�с�аються�а�ції�номінальною�вартістю

25�(двадцять�п’ять)��опійо���ожна.�

Права� а	ціонерів� при� додат	овом � вип с	 � а	цій:� а�ціонери�мають� право� на

придбання� а�цій,�що� вип�с�аються� додат�ово,� �� �іль�ості,� пропорційній� їх� частці� �

стат�тном���апіталі�Товариства�на�дат��проведення�першо"о�етап��розміщення�а�цій.�

Дата� почат	 � і� за	інчення� підпис	и� на� а	ції� Товариства,� що� додат	ово

вип с	аються:�визначаються�за"альними�зборами�а�ціонерів�Товариства.�

Порядо	� відш	од вання� власни	ам� а	цій� збит	ів,� пов’язаних� зі� змінами

стат тно&о� 	апітал �Товариства:� збит�ів,�пов’язаних�зі� змінами�стат�тно"о��апітал�

Товариства,�не�передбачається.�

Реєстрація� �часни�ів� –� з� 10.00� до� 10.45� 8� �вітня� 2009� ро��� за�місцем� проведення

зборів.�Для� реєстрації� а�ціонерам� необхідно� пред’явити� паспорт,� а� представни�ам

а�ціонерів�–�додат�ово�потрібно�надати�довіреність,�оформлен��з"ідно�з�вимо"ами�чинно"о

за�онодавства�У�раїни.�

А�ціонери�Товариства�мож�ть�ознайомитися�із�до��ментами,�що�стос�ються�поряд��

денно"о,�за�адресою:�01034,�м. Київ,�в�л.�Рейтарсь�а,�37,�з�10.00�до�16.30���робочі�дні.�

А�ціонери� Товариства� �повноважені� пропон�вати� в�лючення� додат�ових� питань� до

поряд���денно"о�не�пізніше,�ніж�за�30�днів�до�дати�проведення�За"альних�зборів�а�ціонерів

шляхом�надіслання�письмової�заяви�на�адрес��Правління�Товариства�за�адресою�01034,

м. Київ,�в�л.�Рейтарсь�а,�37.�

Телефон�для�довідо	�+38�(044)�230-99-30�

Правління�Товариства

ЗАКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО

“СТРАХОВА�КОМПАНІЯ�“КРЕДО-КЛАСИК”

Повідомляє�про�с	ли	ання�позачер&ових�За&альних

зборів�а	ціонерів,�я	і�відб д ться�8�	вітня�2009�ро	 

за адресою:�м. Київ,�в л.�Рейтарсь	а,�37.

Почато��Зборів�об�11.00.�Реєстрація��часни�ів�Зборів�відб�ватиметься

за�місцем�проведення�Зборів�з�9.30�до�10.00���день�проведення�Зборів.

Для�реєстрації�необхідно�мати�при�собі:�до��мент,�що�посвідч�є�особ�

а�ціонера�чи�йо"о�представни�а;�належним�чином�оформлен��довіреність

на�право��часті���зборах�(для�представни�ів�а�ціонерів).

Порядо	�денний

За&альних�Зборів�А	ціонерів

ЗАТ�“СК�“КРЕДО-КЛАСИК”

1.Затвердження�вн�трішніх�Положень�Товариства.

2.Внесення� змін� до� Стат�т�� Товариства,� що� пов’язані� з� назвою

Товариства.

3.Внесення� змін� до�Стат�т�� Товариства,�що� пов’язані� зі� зміною� в

розподілі�а�цій�між�а�ціонерами�Товариства.

4.Затвердження�змін,�пов’язаних�із�Стр��т�рою�Товариства.

А�ціонери�ЗАТ�“СК�“КРЕДО-КЛАСИК”�б�ли�ознайомлені�з�до��ментами,

пов’язаними� з� поряд�ом� денним,� відповідно� до� вимо"� чинно"о

за�онодавства�та�Стат�т��ЗАТ�“СК�“КРЕДО-КЛАСИК”.

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

У	раїни�по�м.�Києв �повідомляє�про�в	лючення

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

&р пи�А,�що�підля&ають�приватизації�шляхом�ви	 п :

- нежиле�приміщення�площею�38,5��в.�м,�розташоване

за адресою:�м.�Київ,�Львівсь�а�площа,�8,�літ.�Б4.

Дніпровсь	а�районна� �м.�Києві�рада�
повідомляє,�що�5�березня�2009�ро	 �о�10.00�за�адресою:�

б-р Праці,�1/1�(зала�засідань)�відб деться�пленарне�засідання

XX�сесії�Дніпровсь	ої�районної� �м.�Києві�ради�V�с	ли	ання.

На�роз&ляд�сесії�виносяться�питання:

- про�звіт�"олови�Дніпровсь�ої�районної���м.�Києві�ради�за�2008�рі�;

- про�затвердження�звіт��про�ви�онання�бюджет��Дніпровсь�о"о�район��м.�Києва

за�2008�рі�;

- про�бюджет�Дніпровсь�о"о�район��м.�Києва�на�2009�рі�

та�інші.

А�редитація�представни�ів�ЗМІ�до�4�березня�2009�р.�за�тел.:�575-30-94.

Від	рите�а	ціонерне�товариство�

“А	ціонерна�	омпанія�“КИЇВВОДОКАНАЛ”

повідомляє�про�доповнення�поряд	 �денно&о�чер&ових�за&альних�зборів�а	ціонерів,�

я	і відб д ться�6�березня�2009�ро	 �за�адресою:�м.�Київ,�в л.�Лейпцизь	а,�1-а�

(приміщення�а	тової�зали�ВАТ�“АК�“Київводо	анал”,�почато	�зборів�о�14.00),�наст пними�питаннями:

4. Затвердження�фінансової�звітності�Товариства�за�2008�рі��та�поряд���розподіл��приб�т���(по�риття�збит�ів)�за�2008�рі�.

5. Від�ли�ання�та�обрання�Голови�та�членів�На"лядової�ради�Товариства.

Основні�по	азни	и�фінансово-&осподарсь	ої�діяльності�(тис.�&рн)

Заст пни	�&енерально&о�дире	тора�з�	орпоративно&о� правління�С.П.�Аврамен	о

Наймен вання�по	азни	а Період

Звітний Попередній

Усьо"о�а�тивів 2�579�557 2�431�199

Основні�засоби 1�182�301�395 1�226�152

Дов"остро�ові�фінансові�інвестиції 395 —

Запаси 23�265 22�813

С�марна�дебіторсь�а�забор"ованість 574�366 407�149

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 7�798 9�696

Нерозподілений�приб�то� 801 39�144

Власний��апітал 1�316�280 1�433�765

Стат�тний��апітал 175�489 175�489

Дов"остро�ові�зобов’язання 3�838 4�855

Поточні�зобов’язання 693�396 444�524

Чистий�приб�то��(збито�) -�62�857 -�8�809

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 701�957�600 701�957�600

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя"ом�період��(шт.) 0 0

За"альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій�протя"ом�період� 0 0

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 6324 6�340

Наймен вання�по	азни	а

період�

звітний�

2008�рі	

попередній�

2007�рі	

А�тиви 14�204�031 11�978�942

Кошти�в�Національном��бан���У�раїни,�"отів�ові��ошти�бан��� 547�634 388�279

Кошти�в�інших�бан�ах 1�316�006 2�919�876

Кредити�та�забор"ованість��лієнтів 10�664�120 7�017�151

Зобов’язання 11�889�755 9�684�005

Власний��апітал� 2�314�276 2�294�937

Стат�тний��апітал� 1�864�800 1�800�000

Нерозподілений�приб�то��мин�лих�ро�ів 45�078 45�078

Чистий�приб�то��(збито�)� 67�787 70�008

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.)� 180�000�000 72�589�042

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя"ом�період��(шт.)� - -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб)� 3�464 2�963

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



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

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”   
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Сер ій КУЗЬМЕНКО, народ-
ний деп тат 5 с ли ання:
—Для мене я людини, я а в Ра-

дянсь ій армії проходила стро о-
в сл жб , 23 люто о — це, без-
перечно, свято. Це і свято всіх чо-
лові ів моєї родини та др зів, я і
воювали під час Вітчизняної війни.
Старших же немає в живих: вони
за ин ли на фронті чи після війни.
У 2-ом с ли анні я, до слова, б в
Комітеті з питань національної

безпе и й оборони. Я відзначаю
три війсь ових свята: 23 люто о,
9 травня і в серпні — День стра-
те ічної авіації. Вони для мене зав-
жди є і залишаться святами. А осо-
бливість свят вання в том , що
наливаю “норм ”, бер шмат сала,

чорний хліб, часни чи циб лю,
ставлю на стіл, з ад ючи війсь о-
вих.

Оль а СУМСЬКА, народна ар-
тист а У раїни:
— Святом вважаю, звичайно,

але вдома не свят ємо. Та вихо-
дить, що в армії ніхто не сл жив,
том зран вітаю чолові а поці-
л н ом — символічно. День Ва-
лентина свят ємо, с оро б де
8 березня, том атмосфера ро-
манти и завжди з нами. 23 люто-
о — день народження Президен-
та, том б демо вітати. Колись із
днем Радянсь ої армії вітали одно-
ласни ів, тепер же менше ажі-
отаж , але відч ття свята є!

23 ëþòîãî — 
öå ñâÿòî...

Оле сандр ГОЛУБ, народний деп тат:
— Грав “Ка здорово, что все мы здесь се одня

собрались”, переважно пісні в лиці — “В наш авань
заходили орабли” і не стіль и пісні ДДТ, я “Маши-
ны времени”. Я та і не навчився добре рати (маю
на вазі професійно, а не іль а а ордів). Навчання
на ітарі ле о не дається, це досить наполе лива
праця, а щоб добре навчитися, потрібен час і тер-
піння.

Юрій ЖУРАВЕЛЬ, лідер рт “Ot Vinta”:
— Усе починалося з Юрія Антонова: брат навчив ме-

не іль ох а ордів на ітарі, а потім я рав “блатні” піс-
ні на три а орди Ві тора Цоя, ДДТ, “Браво”. Найбіль-
ше подобалися пісні “Браво” — “Н вот и все”, “Ты, с
высоты”, “Вася — стиля а из Мос вы “ та інші. Трохи
рав Елвіса Преслі, Rolling Stones. Сьо одні м зи а для
мене — це робота, я наш рт щодня нама ається
робити все раще. Це адреналін, я ий ми віддаємо на

онцертах, отрим ючи заряд від п блі и. І водночас —
зміст життя. С іль и існ є рт, ми не робили ро ів
бі попси, не зрадж вали своєм формат і стилю. Ми
раємо те, що нам подобається!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ, телевед чий, х дож-
ній ерівни “Ст дії Квартал-95”:
— Я ось мів, але вже ро ів сто я не рав. Любив

ви он вати Beatles, зо рема “Let it be”. А тепер не мо-
ж рати — я пиш .

Оле ПІНЧУК, х дожни :
— В юності, оли мені б ло ро ів сімнадцять — ві-

сімнадцять, я а тивно рав на ітарі. Вліт ми збира-
лися з др зями. Дівчата, мої ровесниці, сл хали нас.
Та ми знайомилися... Після то о вже ро ів 16 ітар в
р и не брав. Пісні рали переважно дворові — зна-
менит “М р ”, “Машин времени”, “Тріо Мареничів”.
А любленою б ла “Поворот”.

Ùî âè â þíîñò³ ãðàëè íà ã³òàð³?

23 ëþòîãî — 
÷îëîâ³÷å ñâÿòî
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. ×îëîâ³ê³â — 40 %
2. Â³éñüêîâèõ — 30 %
3. Ïîìñòà çà 8 áåðåçíÿ — 10 %
4. Öå íå ñâÿòî âçàãàë³ — 8 %
5. Ïðèâ³ä âèïèòè — 7 %
6. Ïðèâ³ä çíàéòè ÷îëîâ³êà — 4 %

Íå ÷àð³âíèê, 
à ëèøå â÷èòüñÿ
18-ð³÷íèé ã³òàðèñò Ìàðêî Òîï÷³é â³ä³ãðàâ ñîëüíèé
êîíöåðò íà ñöåí³ Íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Мар о Топчій, попри свій
юний ві , нещодавно дав
перший сольний онцерт
на центральній м зичній
сцені Києва. Та хлопець
"відпрацював" один зі
спеціальних призів від
Міжнародно о он рс і-
таристів, на я ом два
ро и том дістав перш
премію.

Ìàðêî Òîï÷³é — êèÿíèí. Ó
Êèºâ³ ïî÷èíàâ íàâ÷àòèñÿ ãð³ íà
ã³òàð³. Îäíàê, çàê³í÷èâøè ìóçè÷-
íó øêîëó ³ âèçíà÷èâøèñü ³ç ïð³î-
ðèòåòàìè ìóçè÷íî¿ êàð’ºðè, âñòó-
ïèâ íå äî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà, ÿê
çàçâè÷àé, à îäðàçó äî âóçó. Äî òî-
ãî æ, íå äî êè¿âñüêîãî, à õàðê³â-
ñüêîãî. Íèí³ â³í íàéìîëîäøèé
ñåðåä ñòóäåíò³â-äðóãîêóðñíèê³â
Õàðê³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ìèñòåöòâ ³ìåí³ ²âàíà Êîò-
ëÿðåâñüêîãî. Çà ñëîâàìè ñàìîãî
Ìàðêà, â³í îáèðàâ íå ì³ñòî ³ íå
íàâ÷àëüíèé çàêëàä. Â³í îáèðàâ
ïåäàãîãà. À ñàìå â Õàðêîâ³, â çãà-
äàíîìó óí³âåðñèòåò³, âèêëàäàº
îäèí ³ç íàéêðàùèõ â Óêðà¿í³ â÷è-
òåë³â ã³òàðíîãî ìèñòåöòâà Âîëî-
äèìèð Äîöåíêî. Òîæ íà êîíêóð-
ñ³ ã³òàðèñò³â, ùî â³äáóâñÿ äâà ðî-
êè òîìó â éîãî ð³äíîìó ì³ñò³, â³í
ïðåäñòàâëÿâ íå Êè¿â, à Õàðê³â.

Îäíàê ìóçèêàíò íå ïåðåáðàâñÿ
ó ïåðøó óêðà¿íñüêó ñòîëèöþ, îñ-
ê³ëüêè ö³ëåñïðÿìîâàíî îáðàâ çà-
î÷íó ôîðìó íàâ÷àííÿ. Òîìó éî-
ãî êè¿âñüê³ â÷èòåë³ ìîæóòü íå
ïðîñòî ò³øèòèñÿ óñï³õàìè ñâîãî
óëþáëåíöÿ (Ìàðêà â³äçíà÷èëè
ïðèçîâèìè ì³ñöÿìè âæå á³ëüøå
äåñÿòêà ïðåñòèæíèõ ìóçè÷íèõ
êîíêóðñ³â), à é çóñòð³÷àòèñÿ ç íèì
íà ñöåí³ Êîëîííîãî çàëó Íàö³î-
íàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿.

Ìàëî òîãî, ùî ìîëîäèé ìóçè-
êàíò ìóæíüî âèòðèìàâ äâ³ ãîäè-

íè âëàñíîãî ìîíîëîãó íà ñöåí³,
òà ùå é êîíöåðòíà ïðîãðàìà íå ç
ëåãêèõ. ×îãî âàðò³, ñêàæ³ìî, â³ð-
òóîçí³ âàð³àö³¿ íà òåìó Ïàãàí³í³
Òàððåãè ÷è “Äèÿâîëüñüêå êàïðè-
÷³î” Êàñòåëüíóîâî-Òàäåñêè. Ïðî-
òå Ìàðêó âñ³ ò³ ô³ðìîâ³ ã³òàðí³
ïðèéîìè íå ñòðàøí³. ßêùî é
òðàïëÿëîñÿ, ùî ñòðóíè “âèñëèçà-
ëè” ç-ï³ä ïàëüö³â, õëîïåöü íå ãó-
áèâñÿ, à âïåâíåíî ïðîäîâæóâàâ
äàë³.

Íå äèâíî, ùî çàë ó áóäåíü, ó
â³âòîðîê, êîëè âèñòóïàâ Ìàðêî
Òîï÷³é, áóâ ìàéæå ïîâíèé: íå
êîæåí ã³òàðèñò âì³º çàâîëîä³òè
ïóáë³êîþ òàê, àáè éîãî âèñòóï
çàïàì’ÿòàâñÿ òàêèì äèâíèì â³ä-
÷óòòÿì — öå êîëè ã³òàðà â ðóêàõ 
18-ð³÷íîãî þíàêà çâó÷èòü òî ÿê
ëþòíÿ, òî ÿê àðôà, òî ÿê áàëà-
ëàéêà, à òî é íàãàäóº òåíä³òí³
ìåëîä³¿ ÷àð³âíî¿ ìóçè÷íî¿ øêà-
òóëêè
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó öåíòðàëüí³é òà çàõ³äíèõ

òåðèòîð³ÿõ ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü —1...+4°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó
äî +8°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ; íà ñõîä³ êðà-
¿íè +2...+4°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
—1...—3°Ñ, âíî÷³ —6...—8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïå-
ðàòóðà âäåíü —1...—3°Ñ, âíî÷³ —3...—5°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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З 10-річно о ві Мар о Топчій з ітарою не розл чається


