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Ñòîëè÷íèé áþäæåò 
áóäå êðàùèì çà äåðæàâíèé
Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðàöþâàâ íàä äîêóìåíòîì 
íàâ³òü ï³ä ÷àñ õâîðîáè

²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

Уже сьо одні сесія Київради може хвалити
столичний бюджет на 2009 рі . Сподівання на
це чора висловив місь ий олова Леонід
Черновець ий. Мер запросив ж рналістів до
себе додом в Конч -Засп . Звідти, переб -
ваючи на лі арняном , він стежив за сит аці-
єю в місті та працював над бюджетом. Голов-
ний фінансовий до мент, за словами мера,
б де соціальним зі збереженням доплат пен-
сіонерам, чителям та меди ам. Після розмо-
ви про серйозні речі ж рналісти разом ш а-
ли в б дин ота Яш . Але той залишив за-
лопотано о хазяїна і пішов весняний за л.

Ó÷îðà æóðíàë³ñòè ìàëè íàãîäó ïîáóâàòè âäîìà ó ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Ï³ä ÷àñ õâîðîáè ìåð
âèð³øèâ âñå æ òàêè çóñòð³òèñÿ ç ïðåñîþ, àáè çàïåâíèòè,
ùî ñèòóàö³ÿ â ñòîëèö³, çîêðåìà áþäæåòíèé ïðîöåñ, ï³ä
éîãî ÷³òêèì êîíòðîëåì.

"Íåçâàæàþ÷è íà çàïàëåííÿ ëåãåíü ÿ òðèìàþ ðóêó íà
ïóëüñ³ âñüîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó ì³ñò³, àáñîëþòíî ïðî âñå
çíàþ. Ïîïðè õâîðîáó ÿ íàïðóæåíî ïðàöþþ íàä áþäæå-
òîì",— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Â³í äîäàâ, ùî öüî-
ãîð³÷íèé áþäæåò ì³ñòà, íåçâàæàþ÷è íà çíà÷í³ âèëó÷åí-
íÿ äî äåðæàâíî¿ ñêàðáíèö³, âñå æ òàêè çàëèøèòüñÿ ñîö³-
àëüíèì. "Áóäå çáåðåæåíî ìóí³öèïàëüí³ äîïëàòè ïåíñ³î-
íåðàì, íàäáàâêè ë³êàðÿì òà â÷èòåëÿì",— çàïåâíèâ ìåð.
Çà éîãî ñëîâàìè, êè¿âñüêèé áþäæåò çðîáëåíî äëÿ ëþäåé,
à íå äëÿ ÷èíîâíèê³â òà ïîë³òèê³â.

Íà äóìêó ìåðà, ãîëîâíèé ô³íàíñîâèé äîêóìåíò ì³ñòà
ìîæóòü ïðèéíÿòè âæå íà ñüîãîäí³øí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè.
"Ñïîä³âàþñÿ, ùî âñ³ ñâ³äîì³ äåïóòàòè ï³äòðèìóþòü áþ-
äæåò",— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Â³í ïîÿñíèâ: çà-
òðèìêà ç óõâàëåííÿì ïîâ’ÿçàíà ç³ ñêëàäíîþ ðîáîòîþ. "Íà
â³äì³íó â³ä äåðæàâíîãî, ãðàá³æíèöüêîãî ùîäî Êèºâà, áþ-
äæåòó, çà ÿêèé äåïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè ãîëîñóâàëè ³ç çà-
ïëþùåíèìè î÷èìè òà ç ïîðóøåííÿì óñ³õ ïðîöåäóð, áþ-
äæåò Êèºâà áóäå ïðèéíÿòî â ÷³òê³é â³äïîâ³äíîñò³ äî ðåã-
ëàìåíòó",— çàçíà÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà. Íà éîãî äóìêó, öå
õîðîøèé ïðèêëàä äëÿ êðà¿íè, ÿê ñåðéîçíî ïðàöþâàòè íàä
ãîëîâíèì ô³íàíñîâèì äîêóìåíòîì.

Ïðîêîìåíòóâàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ³ íàðàäó â Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà ç ïðèâîäó ñèòóàö³¿ ó

ñòîëèö³. "ß âðàæåíèé òèì, ùî Ïðåçèäåíò ÿê ãàðàíò
Êîíñòèòóö³¿, ãàðàíò ïðàâ óñ³õ óêðà¿íö³â ïîä³ëÿº ìîþ ïî-
çèö³þ, ùî ç êè¿âñüêîãî áþäæåòó ïî-ãðàá³æíèöüêè âè-
ëó÷åíî 8 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. Ñïîä³âàþñÿ, â³í çðîáèòü óñå
ìîæëèâå, àáè ö³ ãðîø³ ïîâåðíóëè ïðîñòèì ëþäÿì",—
ñêàçàâ ìåð. Â³äìîâó ïàðëàìåíòó ðîçä³ëèòè ôóíêö³¿ ³
ïîâíîâàæåííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè òà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
íàçâàâ "ïåðåìîãîþ çäîðîâîãî ´ëóçäó íàä ïîë³òèêàí-
ñòâîì".

Ï³ñëÿ ðîçìîâè íà ñåðéîçí³ òåìè ìåð ï³ä íàãëÿäîì ë³-
êàð³â âëàøòóâàâ äëÿ æóðíàë³ñò³â íåâåëèêó åêñêóðñ³þ âëàñ-
íîþ îñåëåþ. Ïîêàçàëè ïðåñ³ é "ãîëîâíó" ê³ìíàòó — ñïàëü-
íþ. Ñàìå òàì, ÿê ç'ÿñóâàëîñÿ, ìåð ïðàöþº äî ï³çíüî¿ íî-
÷³. Íà òóìáî÷ö³ ïîðó÷ ³ç ë³æêîì — ³êîíà Õðèñòà òà Á³á-
ë³ÿ. Ùå äàë³ ðîáî÷èé ñò³ë. Íà íüîìó, ñõîæå, ³ êèï³ëà ðî-
áîòà íàä áþäæåòîì-2009. Òàì æå, íà ñòîë³, ëåæàëà ôîòî-
ãðàô³ÿ ëåãåíäàðíîãî óëþáëåíöÿ ìåðà — ðóäîãî êîòà ßø³.
Ñàì ê³ò, çà ñëîâàìè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ï³øîâ ó çà-
ãóë. "Ñàì³ ðîçóì³ºòå — âåñíà",— ñì³ÿâñÿ ìåð.

Äðóæíþ ðîçìîâó ìåðà ç æóðíàë³ñòàìè ïåðåðâàëè ë³êà-
ð³, ÿê³ ïîðàäèëè ïîêè ùî îáìåæèòè ñï³ëêóâàííÿ. Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ïîîá³öÿâ çàñìó÷åíèì æóðíàë³ñòàì, ùî ò³ëü-
êè-íî âèäóæàº, ïðîâåäå ðîçøèðåíó ïðåñ-êîíôåðåíö³þ
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Навіть із запаленням ле енів дома столичний олова Леонід Черновець ий і на день не припиняв роботи
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Доро і мої жін и!

Щиро вітаю вас із ч довим свя-
том весни — Міжнародним жіночим
днем 8 Березня!

Ви — найдорожче, що є в житті
чолові ів. Ви не заб ваєте ділитися
своїм теплом, надихаючи нас на
подви и, творчість та робот . Щи-
ро бажаю вам вічної молодості,
радості й раси.

Нехай пре расні поч ття напов-
нюють ваші серця, хай доля щедро
обдаров є теплом і любов’ю, а д -
ш зі рівають ніжність і ва а рід-
них та близь их.

Зі святом!

Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ñòîëè÷íà “øâèäêà” íà õîäó
²íôîðìàö³ÿ ïðî òå, í³áè ìàøèíè “øâèäêî¿

äîïîìîãè” â Êèºâ³ íå ìàþòü áåíçèíó ³ ÷åðåç
öå íå âè¿çäÿòü íà âèêëèêè, — àáñîëþòíà íå-
ïðàâäà. Ïðî öå íà áðèô³íãó çàÿâèâ ãîëîâíèé
ë³êàð ñòàíö³¿ “Øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè”
ñòîëèö³ Àíàòîë³é Âåðøèãîðà. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, ñëóæáà ïðàöþº â ïîâíîìó îáñÿç³. Âäåíü
÷åðãóþòü 97 áðèãàä, óíî÷³ — 155. Ïðàêòè÷íî
îäíî÷àñíî “øâèäêà” ñïðîìîæíà íàäàòè äî-
ïîìîãó äëÿ 300 îñ³á. “Íåäîñòà÷³ áåíçèíó â
íàñ íå áóëî. Íå çíàþ, çâ³äêè ïðåñà âçÿëà òà-
êå. Ç íàìè í³õòî ïðî öå íå ñï³ëêóâàâñÿ”,—
ñêàçàâ ïàí Âåðøèãîðà. “Õî÷ó çàñïîêî¿òè êè-
ÿí — “øâèäêà” ïðàöþº íîðìàëüíî ³ âè¿çäèòü
çà âèêëèêàìè”,— äîäàëà ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Âîäíî÷àñ
ïðàö³âíèêè ñëóæáè çàêëèêàþòü êèÿí áóòè
ñåðéîçíèìè ³ íå ðîáèòè õèáíèõ âèêëèê³â.
“Øâèäêó” âàðòî âèêëèêàòè â åêñòðåíèõ âè-
ïàäêàõ, êîëè ïîòð³áíà íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà.
Ó ðàç³ íåçíà÷íèõ ñèìïòîì³â ðåêîìåíäóþòü
â³äâ³äàòè ïîë³êë³í³êó äëÿ îáñòåæåííÿ â ë³êà-
ð³â âóçüêîãî ïðîô³ëþ. “Çà êîðäîíîì çà íåâìî-
òèâîâàí³ âèêëèêè “øâèäêî¿” âñòàíîâëåíî
øòðàôè”,— çàóâàæèâ ïàí Âåðøèãîðà

Íå÷åñíèõ ñóää³â êàðàþòü
Óæå â÷åòâåðòå Âèù³é ðàä³ þñòèö³¿ ðåêî-

ìåíäîâàíî çâ³ëüíèòè ç ïîñàäè ñóääþ Ìàêà-
ð³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ Øàòêîâ-
ñüêîãî Ñ. Â. Îñòàííº òàêå ð³øåííÿ óõâàëè-
ëà êâàë³ô³êàö³éíà êîì³ñ³ÿ ñóää³â çàãàëüíèõ
ñóä³â Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî îêðóãó 25 ëþ-
òîãî ÷åðåç ïîðóøåííÿ, äîïóùåí³ ïàíîì Øàò-
êîâñüêèì ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ áàãàòüîõ çåìåëü-
íèõ ïèòàíü. Çàãàëîì êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿíóëà 7
äèñöèïë³íàðíèõ ñïðàâ ùîäî ñóää³â Êèºâà òà
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Ðåçóëüòàòè ¿õ ðîçãëÿäó ïî-
êàçàëè, ùî òðîº ç íèõ äîïóñòèëè ïîðóøåí-
íÿ ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíî-
äàâñòâà. Ïåðåâàæíî öå ñòîñóºòüñÿ ñïðàâ ïðî
çåìåëüí³ ñïîðè. Öèõ ñóää³â ïðèòÿãíóòî äî
äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³: îãîëîøåíî
¿ì äîãàíè. Ñåìåðî îñ³á îòðèìàëè êâàë³ô³êà-
ö³éí³ ðåêîìåíäàö³¿ êîì³ñ³¿ äëÿ ïðèçíà÷åííÿ
¿õ íà ïîñàäó ñóää³ âïåðøå ó ñóäàõ Êèºâà, à
òàêîæ Êè¿âñüêî¿ òà ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñòåé

Æ³íî÷èé äåíü 
ó âëàñíîìó äîì³
Êâàðòèðè äî ñâÿòà â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè îòðèìàëè ìåäèêè
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора десять родин меди ів
одержали ордери на вартири,
а працівни и т бдиспансерів —
сл жбове житло. Та і щедрі по-
дар н и до свята 8 Березня
вр чила перший заст пни оло-
ви КМДА Ірена Кільчиць а. Дій-
ство відб валося в Національно-
м а адемічном театрі росій-
сь ої драми імені Лесі У раїн и,
де працівни ам медичної ал зі
подар вали свят ов вистав .
Тоді ж Центрі ділово о і ль-
т рно о співробітництва "У раїн-
сь ий дім" місь а влада влашт -
вала свят овий вечір для иїв-
сь их жіно . Атмосфер ніжності
й раси забезпечили приблизно
500 запрошених представниць
пре расної статі столиці. Для
них подар вали дефіле, монови-
став та вист пи засл жених ар-
тистів У раїни та Польщі. У рам-
ах про рами свят ових заходів
передбачено ще чимало заходів
із на оди свят вання Міжна-
родно о жіночо о дня.

Â³òàòè æ³íîê ³ç 8 Áåðåçíÿ â ñòîëèö³ ðîç-
ïî÷àëè âæå â÷îðà. Ó Íàö³îíàëüíîìó àêà-
äåì³÷íîìó òåàòð³ ðîñ³éñüêî¿ äðàìè ³ìåí³
Ëåñ³ Óêðà¿íêè ìåäè÷íèì ïðàö³âíèöÿì
ïîäàðóâàëè ñâÿòêîâó âèñòàâó. Ï³ñëÿ ¿¿ çà-
âåðøåííÿ çàñòóïíèöÿ ìåðà ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà âðó÷èëà ¿ì 10 îðäåð³â íà êâàðòè-
ðè, à ïðàö³âíèêàì òóáäèñïàíñåð³â —
ñëóæáîâå æèòëî. Ì³ñüêà âëàäà çðîáèëà
âæå äîáðîþ òðàäèö³ºþ âëàøòîâóâàòè äëÿ
æ³íîê ñòîëèö³ ñâÿòî 8 Áåðåçíÿ. Ùîð³÷íî
Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â,
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ ïðîâîäèòü ðÿä
çàõîä³â ³ç ö³º¿ íàãîäè.

Àòìîñôåðà ñâÿòà âèðóâàëà â ÷åòâåð ³ â
Óêðà¿íñüêîìó äîì³. Òàì â³òàëè ç Ì³æíà-

ðîäíèì æ³íî÷èì äíåì ìàéæå 500 ïðåä-
ñòàâíèöü ïðåêðàñíî¿ ñòàò³. Ñåðåä íèõ áó-
ëè æ³íêè — Ãåðî¿ Óêðà¿íè, Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó, Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïðàö³, êàâàëåðè
îðäåíà Êíÿãèí³ Îëüãè, ïî÷åñí³ ãðîìàäÿí-
êè Êèºâà, àêòèâ³ñòêè ãðîìàäñüêîãî ðóõó
òà êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâ ³ óñòàíîâ ì³ñ-
òà. Ñâÿòêîâèé âå÷³ð ðîçïî÷àâñÿ ñëîâàìè
ç ïðèâ³òàííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî. Äî ïîáàæàíü ïðèºäíàëè-
ñÿ íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê,
³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ òà ãî-
ëîâà Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè æ³íîê ²ðèíà Ãî-
ëóáºâà. Îï³ñëÿ ñòàðòóâàëà ðîçâàæàëüíà
÷àñòèíà âå÷îðà. Êð³ì íàðîäíèõ òà çàñëó-
æåíèõ àðòèñò³â Óêðà¿íè òà Ïîëüù³, ãàð-
íèé íàñòð³é ïóáë³ö³ äàðóâàëè ñòóäåíòè ²í-
ñòèòóòó ï³äãîòîâêè êàäð³â ïðîìèñëîâîñò³,
ÿê³ ï³äãîòóâàëè âðàæàþ÷å äåô³ëå. Ðåæè-
ñåð ²ðèíà Âîëèöüêà âëàøòóâàëà äëÿ ãëÿ-

äà÷³â ìîíîâèñòàâó “Á³ë³ ìîòèë³, ïëåòåí³
ëàíöþãè” çà òâîðàìè Âàñèëÿ Ñòåôàíèêà.

Îêð³ì ó÷îðàøí³õ ñâÿòêîâèõ âå÷îð³â ó òå-
àòð³ òà Óêðà¿íñüêîìó äîì³, 19 áåðåçíÿ êå-
ð³âíèöòâî ÊÌÄÀ çàïëàíóâàëî çóñòð³÷ ³ç
æ³íî÷èì àêòèâîì ì³ñòà. Âîíà â³äáóäåòüñÿ
ó ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî áóäèí-
êó â÷èòåëÿ. Ó÷àñíèêè çóñòð³÷³ ïîêëàäóòü
êâ³òè äî ïàì’ÿòíèê³â Òàðàñó Øåâ÷åíêó òà
Ìèõàéëó Ãðóøåâñüêîìó. Òàêîæ ïðåçåíòó-
âàòèìóòü êíèæêó ïðî æ³íî÷èé ðóõ.

Äî ñëîâà, ñòîëè÷íèõ æ³íîê â³òàòèìóòü
òàêîæ ó ðàéîííèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-
ö³ÿõ òà öåíòðàõ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà æ³íîê,
çàêëàäàõ îñâ³òè, á³áë³îòåêàõ, ïðèì³ùåííÿõ
äèòÿ÷èõ òà þíàöüêèõ êëóá³â. À ñüîãîäí³ â
Íàâ÷àëüíîìó òåàòð³ Êè¿âñüêî¿ ìóí³öèïàëü-
íî¿ óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ òàíöþ ³ìåí³ Ñåð-
æà Ëèôàðÿ ñâî¿ òàíöþâàëüí³ íîìåðè ïî-
äàðóþòü æ³íêàì âèõîâàíö³ àêàäåì³¿

Áþäæåòí³ ñâÿòà
Êè¿âðàäà ìàº óõâàëèòè îñíîâíèé ô³íàíñîâèé äîêóìåíò 
íàïåðåäîäí³ âèõ³äíèõ

Ñüîãîäí³ ó Êè¿âðàä³ áóäå íå ïî-âåñíÿ-
íîìó ãàðÿ÷å. Äåïóòàòè ãîëîñóâàòèìóòü
ì³ñüêèé áþäæåò-2009 òà ïðîãðàìó ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî é êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó. Äî ðîçãëÿäó äîêóìåíò ïðèéíÿëè
ùå 19 ëþòîãî, à ç ïîïðàâêàìè çáèðàëè-
ñÿ çàòâåðäèòè âæå çà òèæäåíü. Îäíàê
âíåñåííÿ çì³í çàòÿãíóëîñÿ. Ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé òîä³ ïîÿñíèâ,
ùî íåïîñï³õ â óõâàëåíí³ áþäæåòó äîçâî-
ëèòü ìàêñèìàëüíî âðàõóâàòè ïîáàæàííÿ

âñ³õ äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é, ïðîô³ëüíèõ
êîì³ñ³é òà ïðîôñï³ëêîâèõ îðãàí³çàö³é.

Òàê, íàïðèêëàä, âäàëîñÿ äîñÿãòè äî-
ìîâëåíîñòåé ç³ ñòîëè÷íèìè ïðîôñï³ëêà-
ìè. Çà ñëîâàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ îðãà-
í³çàö³¿ ïðîôñï³ëîê Ìèêîëè Âåðåñà, ñòî-
ëè÷íà âëàäà çáåðåãëà ó ïðîåêò³ áþäæå-
òó âñ³ ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿ íà ð³âí³ íå íèæ-
÷îìó, àí³æ ó ìèíóëîìó ðîö³. “Éäåòüñÿ
ïðî çàðîá³òíó ïëàòó, íàäáàâêè ìåäèêàì
³ ïåäàãîãàì, îçäîðîâëåííÿ ä³òåé ïðàö³â-

íèê³â ï³äïðèºìñòâ”,— ñêàçàâ ïàí Âå-
ðåñ.

Îäíàê íàäòî äîâãî äîìîâëÿòèñÿ ³ äî-
óçãîäæóâàòè ñòàòò³ ñòîëè÷í³é âëàä³ íå äî-
çâîëèâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî. Íà çóñòð³÷³ â ñåðåäó â³í ïî-
ïðîñèâ íåãàéíî óõâàëèòè ì³ñüêèé áþ-
äæåò. Ñâîºþ ÷åðãîþ ì³ñüêà âëàäà ñïîä³-
âàëàñÿ íà ïåðåãëÿä äåðæàâíîãî áþäæåòó
òà çìåíøåííÿ âèëó÷åíü ³ç êèøåíü êèÿí,
ÿê³ õî÷å çðîáèòè óðÿä. “ß ìàþ íàä³þ, ùî
îäíèì ³ç îñíîâíèõ ðåçóëüòàò³â íàðàäè
ñòàíå ïåðåãëÿä Äåðæàâíîãî áþäæåòó íà
2009 ð³ê ³, â³äïîâ³äíî, ïåðåãëÿä íåñïðà-
âåäëèâèõ âèëó÷åíü ³ç áþäæåòó ñòîëè-
ö³”,— ñêàçàâ ïàí Äîâãèé.

Íàãàäàºìî, ùî íèí³øíüîãî ðîêó ñòî-
ëè÷íèé áþäæåò ñÿãàº 15,6 ì³ëüÿðäà ãðè-
âåíü. Ó òîé æå ÷àñ ìàéæå ïîëîâèíó ç íèõ
ñòàíîâëÿòü âèëó÷åííÿ äî äåðæàâíî¿
ñêàðáíèö³. Çà ñëîâàìè ãîëîâè ô³íàíñî-
âîãî óïðàâë³ííÿ Â³êòîðà Ïàäàëêè, ì³ñü-
êîþ âëàäîþ áóëî çðîáëåíî âñå, àáè âáå-
ðåãòè ñîö³àëüíå ñïðÿìóâàííÿ ñòîëè÷íî-
ãî áþäæåòó òà çàáåçïå÷èòè êèÿíàì â÷àñ-
íó âèïëàòó çàðîá³òíèõ ïëàò òà íàäáàâîê

Щедрі подар н и жін ам столиці до свята 8 Березня вр чила перший заст пни олови КМДА
Ірена Кільчиць а

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

До свята весни жителі столиці дістан ть най ращий подар но —
бюджет Києва на 2009 рі . До мент мають затвердити сьо одні на
позачер овій сесії Київради. Голос ватим ть та ож і про рам соці-
ально-е ономічно о розвит . Призначенню засідання перед вали
об оворення прое т фра ціях, в омісіях Київради та з ромад-
сь ими ор анізаціями і профспіл ами. Прис орити процес затвер-
дження бюджет на з стрічі з представни ами місь ої влади се-
ред попросив і Президент У раїни Ві тор Ющен о.
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×îòèðè ³ç øåñòè
Óêðà¿íñüê³ ì³ñòà çìàãàþòüñÿ çà ïðàâî ïðèéìàòè ªâðî-2012
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Матчі чемпіонат Європи з ф т-
бол 2012 ро я Польщі, та
і в У раїні відб д ться чоти-
рьох містах. Де саме, стане ві-
домо в травні нинішньо о ро .
Наразі ж право приймати в себе
зма ання виборюють шість віт-
чизняних міст — Київ, Донець ,
Дніпропетровсь , Львів, Хар ів,
Одеса. У ожном триває напр -
жена робота. Зо рема, Львові
розпочали спор дження с час-
но о стадіон на 33 400 місць.
Незабаром мають взятися і за
ре онстр цію летовища. У До-
нець тим часом апітально ре-
монт ють ртожит и для про-
живання вболівальни ів. А ось
одесити пропон ють остям Єв-
рочемпіонат оселитися на ом-
фортабельних с днах. Хар ів'яни
ж основн ва надають спор-
тивним об'є там — б дівництв
ф тбольно о вартал . У столиці
ж завершили перш чер ре-
онстр ції НСК "Олімпійсь ий".
З цієї на оди б ло "зам ровано"
символічн апс л з посланням
до нащад ів.

“Лембер ” вміщ ватиме
33 400 вболівальни ів

Íà îêîëèö³ Ëüâîâà, íà âóëèö³ Ñòðèé-
ñüêà—Ê³ëüöåâà òðèâàº ñïîðóäæåííÿ íîâî-
ãî ñóïåðñó÷àñíîãî ñòàä³îíó, ÿêèé âì³ùó-
âàòèìå 33 400 ãëÿäà÷³â. Íèí³ òóò âèñî÷³º
ç äåñÿòîê ïîòóæíèõ áàøòîâèõ êðàí³â. Ç
ïîòåïë³ííÿì ðîáîòè íà îá’ºêò³ ïîæâàâ³-
øàþòü. Ïîïåðåäíÿ íàçâà ñïîðòèâíî¿ àðå-
íè “Ëåìáåðã”. Îêð³ì çðó÷íèõ ³íäèâ³äóàëü-
íèõ ñò³ëüö³â íà ñòàä³îí³ ïåðåäáà÷åíî 300
ì³ñöü ó VIP-çîí³ òà 150 ì³ñöü — ó çîí³
ñêàéáîêñ³â. Ñïîðòèâíèé îá’ºêò ìàòèìå òðè
ïîâåðõè, ç ÿêèõ íèæí³é â³äâåäóòü ï³ä ï³ä-
çåìíèé ïàðê³íã. Îêð³ì öüîãî, ïðîåêòîì,
ðîçðîáëåíèì “Êîíñòðóêòîðñüêèì áþðî
Àëüáåðòà Â³ììåðà”, çàïëàíîâàíî çâåñòè
êîíôåðåíö-çàëè, ãàëåðå¿ òà ðåñòîðàíè, ìå-
ä³à-öåíòð.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ìåð Ëüâîâà
Àíäð³é Ñàäîâèé, âàðò³ñòü ðîá³ò îö³íþþòü
ó 670 ìëí ãðí. Çäàòè îá’ºêò â åêñïëóàòà-
ö³þ ìàþòü ó ëèñòîïàä³ 2010-ãî. “Íèí³ áó-
ä³âåëüíèêè çàâåðøóþòü íà ñòàä³îí³ ôóí-
äàìåíòí³ ðîáîòè,— ïîâ³äîìèâ â³í. —
Îêð³ì öüîãî, ìè ïðèä³ëÿºìî óâàãó é ³í-
øèì îá’ºêòàì ªâðî-2012. Çîêðåìà, ó íàñ
º ÷³òêå ðîçóì³ííÿ ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ ëå-
òîâèùà, áóä³âíèöòâà ãîòåë³â. Òîáòî, ìè
ïðàöþºìî çëàãîäæåíî, â³äïîâ³äíî äî ãðà-
ô³ê³â, ïîãîäæåíèõ ³ç ÓªÔÀ”. Ïàí Ñàäî-
âèé äîäàâ, ùî íàðàç³ ïðîáëåì ³ç ô³íàíñó-
âàííÿì íåìàº. “Óðÿä áåðå íà ñåáå îíîâ-
ëåííÿ àåðîïîðòó òà áóä³âíèöòâî â³äïîâ³ä-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, à ì³ñòî ô³íàíñóâàòè-
ìå ñïîðóäæåííÿ ñòàä³îíó,— ñêàçàâ ìåð
Ëüâîâà. — Çàçíà÷ó, ùî ëèøå íà áóä³âíèö-
òâî íîâî¿ çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè ïîòð³á-
íî 980 ìëí ãðí òà ùå 80 ìëí êîøòóâàòè-
ìå ñó÷àñíèé òåðì³íàë”.

Донець і ртожит и
ре онстр юють
для євровболівальни ів

Ðåìîíò òà ðåêîíñòðóêö³þ ãóðòîæèòê³â
ì³ñöåâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ðîçïî÷àëè ó
Äîíåöüêó. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî â íèõ ìåø-
êàòèìå ÷àñòèíà âáîë³âàëüíèê³â, ÿê³ ïðè¿äóòü
íà ìàò÷³ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó. Çà
ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè Äîíåöüêî¿ îáë-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåíè Ïåòðÿºâî¿, âæå âè-
çíà÷åíî 4 îá’ºêòè, ÿê³ ðåêîíñòðóþþòü íàé-

áëèæ÷èì ÷àñîì. Çîêðåìà, öå ãóðòîæèòîê
Äîíáàñüêî¿ äåðæàâíî¿ àêàäåì³¿ áóä³âíèö-
òâà òà àðõ³òåêòóðè, Äîíåöüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó åêîíîì³êè ³ òîð-
ã³âë³ ³ìåí³ Òóãàí-Áàðàíîâñüêîãî, Äîíåöü-
êîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ Äî-
íåöüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó óïðàâ-
ë³ííÿ. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò íà îá’ºêòàõ
âèä³ëèëè 7,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Êð³ì òî-
ãî, òðèâàº êàï³òàëüíèé ðåìîíò ó ãóðòî-
æèòêó Äîíåöüêîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà,
ÿêèé íàëåæèòü äî îáëàñíî¿ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³.

“Ô³íàíñóâàííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çì³øà-
íå — çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â ³ äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó,— çàçíà÷èëà Îëåíà Ïåòðÿ-
ºâà. — Çàïëàíîâàíî âæå ó 2009-ìó çàâåð-
øèòè îíîâëåííÿ ãóðòîæèòêó Äîíáàñüêî¿
äåðæàâíî¿ àêàäåì³¿ áóä³âíèöòâà òà àðõ³-
òåêòóðè. Çàãàëîì, ÿêùî êîøòè íàäõîäè-
òèìóòü ñòàá³ëüíî, ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿
ãóðòîæèòê³â ïîâí³ñòþ çàâåðøàòü äî 2012
ðîêó”.

У Хар ові зводять
ф тбольний вартал
“Металіст-Сіті”

Øâèäêèìè òåìïàìè òðèâàº ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ ñòàä³îíó “Ìåòàë³ñò” ó Õàðêîâ³, ÿêèé
ñòàíå òðåò³ì çà ðîçì³ðàìè â äåðæàâ³ —
42 òèñ. ì³ñöü. Ïðè öüîìó áóä³âíèöòâî òðè-
âàº áåç çàêðèòòÿ ñïîðòèâíî¿ àðåíè, ïî ñåê-
òîðàõ. Òîáòî, ïàðàëåëüíî íà ïîë³ ãðàâö³
“Ìåòàë³ñòà” ïðîâîäÿòü ìàò÷³, ó òîìó ÷èñ-
ë³ é òàêîãî ð³âíÿ, ÿê ðîç³ãðàø Êóáêà
ÓªÔÀ. Çàãàëîì, ó ñòîëèö³ Ñëîáîæàíùè-
íè çâîäÿòü ôóòáîëüíèé êâàðòàë “Ìåòàë³ñò-
Ñ³ò³”, äå, îêð³ì ñòàä³îíó, áóäå ïåðøà â
Óêðà¿í³ Äèòÿ÷à àêàäåì³ÿ ÔÊ “Ìåòàë³ñò”,
ãîòåëüí³ òà òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüí³ êîì-
ïëåêñè. Ñòàá³ëüíå é ïîâíå ô³íàíñóâàííÿ
âæå äàº ðåçóëüòàò — îíîâëåíó àðåíó ïëà-
íóþòü â³äêðèòè â ãðóäí³ íèí³øíüîãî ðîêó,
íà ø³ñòü ì³ñÿö³â ðàí³øå â³ä çàïëàíîâàíî-
ãî òåðì³íó. Îêð³ì öüîãî, àêòèâíî áóäóþòü
óñå, ùî õî÷à á ÿêîñü ñòîñóºòüñÿ ÷åìï³îíà-
òó,— àåðîïîðò, çàë³çíè÷íèé ³ àâòîâîêçàëè,
ì³ñüê³ äîðîãè, çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

УЄФА проінспе т вав
Дніпропетровсь

Ó ëþòîìó ïðåäñòàâíèöüêà äåëåãàö³ÿ ³í-
ñïåêòîð³â íà ÷îë³ ç ãåíåðàëüíèì ñåêðåòà-
ðåì ÓªÔÀ Äåâ³äîì Òåéëîðîì ïîáóâàëà â
Äí³ïðîïåòðîâñüêó, äå îçíàéîìèëàñÿ ç áó-
ä³âíèöòâîì ³ ðåêîíñòðóêö³ºþ îá’ºêò³â, çà-
ä³ÿíèõ ï³ä ªâðî-2012. Ïîïðè ÷óòêè, ùî ó
ì³ñòà çàê³í÷óþòüñÿ êîøòè äëÿ ô³íàíñóâàí-
íÿ çàõîä³â, ïàí Òåéëîð çàäîâîëåíèé ï³ä-
ãîòîâêîþ Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Çîêðåìà, ôà-
õ³âö³ ÓªÔÀ â³äçíà÷èëè çëàãîäæåíó ðîáî-
òó âëàäè ì³ñòà òà ðåã³îíó ç ï³äãîòîâêè äî
ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíèõ ³ãîð ôóòáîëüíîãî
÷åìï³îíàòó. Çà ñëîâàìè ãåíñåêà, â³í íå
ñóìí³âàºòüñÿ â òîìó, ùî Äí³ïðîïåòðîâñüê
áóäå ñåðåä ÷îòèðüîõ óêðà¿íñüêèõ ì³ñò, ÿê³
ïðèéìàòèìóòü ªâðî-2012. Ðàçîì ³ç â³öå-
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì ²âàíîì Âàñþíèêîì,
ïðåçèäåíòîì Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè
Ãðèãîð³ºì Ñóðê³ñîì ïàí Òåéëîð ç ãðóïîþ
³íñïåêòîð³â â³äâ³äàëè àåðîïîðò, ðîçâàæàëü-
íèé êîìïëåêñ íà áåðåç³ Äí³ïðà, íà ì³ñö³
ÿêîãî ïëàíóþòü çâåñòè ï’ÿòèç³ðêîâèé ãî-
òåëü íà 540 íîìåð³â. Îêð³ì öüîãî, ïåðåâ³-
ðÿëüíèêè îãëÿíóëè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó
Ôåñòèâàëüíèé ïðè÷àë, äå áóäå ôàí-çîíà
äëÿ âáîë³âàëüíèê³â, òà ïîáóâàëè íà Öåí-
òðàëüíîìó çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³ ì³ñòà. Òóò
â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ìàéáóòíüî¿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ öüîãî îá’ºêòà.

Одесити пропон ють
лайнери замість отелів

Ðîçê³øí³ òóðèñòè÷í³ ñóäíà ìîæóòü ïðèé-
íÿòè âáîë³âàëüíèê³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó â Îäåñ³.
“Âëàäà ì³ñòà ðîçãëÿäàº çîêðåìà ³ òàêèé âà-
ð³àíò,— çàÿâèâ ì³ñöåâèé êåð³âíèê â³ää³ëó
ç ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012 Âîëîäèìèð
×åðâÿêîâ. — Óæå òðèâàþòü ïåðåãîâîðè ç
äåñÿòêàìè òóðèñòè÷íèõ îïåðàòîð³â, âëàñ-
íèêàìè ìàéæå 50 ñóäåí ð³çíîãî êëàñó, ÿê³
ìîæóòü ñòàòè àëüòåðíàòèâîþ äëÿ ãîòåëü-
íèõ ïðîåêò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ï³ä çàãðîçîþ
ó çâ’ÿçêó ç ô³íàíñîâîþ êðèçîþ. Ó áóäü-
ÿêîìó âèïàäêó, öå ìîæóòü áóòè äîäàòêîâ³

ãîòåëüí³ íîìåðè äëÿ âáîë³âàëüíèê³â, ùî
ïðè¿õàëè íà ªâðî-2012”. Íàðàç³ òðèâàþòü
ïåðåìîâèíè ç âëàñíèêàìè ï’ÿòèïàëóáíî-
ãî òóðèñòè÷íîãî ëàéíåðà “Êîðîëåâà Â³ê-
òîð³ÿ”, êàþòè ÿêîãî ðîçðàõîâàí³ íà äâ³ òè-
ñÿ÷³ ì³ñöü. Îäåñüêèé ïîðò çìîæå ïðèéíÿ-
òè îäíî÷àñíî äâà ñóäíà àíàëîã³÷íîãî êëà-
ñó, äðóãèé òðîõè ìåíøå — íà òèñÿ÷ó ì³ñöü.
Âàðò³ñòü ïðîæèâàííÿ íà òàêîìó êðó¿çíî-
ìó ëàéíåð³ â ñåðåäíüîìó íå ïåðåâèùóâà-
òèìå âàðòîñò³ íîìåðà â ï’ÿòèç³ðêîâîìó ãî-
òåë³ â Óêðà¿í³. Íàãàäàºìî, ùî ïîä³áíà ³äåÿ
áóëà ³ â îðãàí³çàòîð³â ªâðî-2012 â Äîíåöü-
êó. Ò³ëüêè éøëîñÿ ïðî ñóäíà ìåíøî¿ òî-
íàæíîñò³, ÿê³ çìîãëè á ïðîéòè ïî ì³ëêî-
âîäíîìó Àçîâñüêîìó ìîðþ ³ âñòàòè á³ëÿ
ïðè÷àëó ì³ñòà Ìàð³óïîëÿ.

На НСК “Олімпійсь ий”
за лали апс л
для нащад ів

Ó ñòîëèö³ òðèâàº ðåêîíñòðóêö³ÿ ãîëîâ-
íî¿ ñïîðòèâíî¿ àðåíè. Íåùîäàâíî áóä³-
âåëüíèêè çàâåðøèëè ïåðøó ÷åðãó ³ çâåëè
ôóíäàìåíò äëÿ ïåðøîãî ÿðóñó òðèáóí. Ç
ö³º¿ íàãîäè íà òåðèòîð³¿ ÍÑÊ “Îë³ìï³é-
ñüêèé” áóëî îô³ö³éíî çàêëàäåíî ñèìâî-
ë³÷íó êàïñóëó äëÿ íàùàäê³â. ¯¿ çàáåòîíó-
âàëè â îñòàííþ 448 ïàëþ ôóíäàìåíòó. Ì³-
í³ñòð ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó
Þð³é Ïàâëåíêî ñàìîòóæêè êîïàâ öüîãî
äíÿ ÿìó äëÿ ïîñëàííÿ. Â³í ñïîä³âàºòüñÿ,
ùî ÷åðåç ñîòíþ ðîê³â ëèñòà ïðî÷èòàþòü
íàùàäêè. Çàãàëîì æå ÷èíîâíèêè çàïåâíÿ-
þòü, ùî âñ³ ðîáîòè íà îá’ºêò³ òðèâàþòü çà
ïëàíîì. ßê ³ ïåðåäáà÷àëîñÿ ðàí³øå, ñòà-
ä³îí ìàþòü çâåñòè äî ãðóäíÿ 2010 ðîêó, à
óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ãîëîâíî¿ ñïîðòèâíî¿
àðåíè â³äáóäåòüñÿ ó 2011-ìó. Ñòàä³îí ðîç-
ðàõîâàíî íà 70 òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â, ÿêèõ ðîç-
ì³ñòÿòü íà äâîõ ÿðóñàõ. Äëÿ VIP-ïåðñîí
çáóäóþòü ïîíàä 20 ëîæ. Îêð³ì öüîãî, íà
“Îë³ìï³éñüêîìó” ç’ÿâëÿòüñÿ êàâ’ÿðí³, ìà-
ãàçèíè òà ê³íîòåàòð

Для під отов и статті б ло ви ористано
матеріали інформаційних а ентств УНІАН,

УКРІНФОРМ, ТЕРИКОН
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Ó áîðîòüá³ çà æèòòÿ
Ðîäèíà Íàçàðà íå ìàº çìîãè 
ç³áðàòè ïîòð³áíó ñóìó ãðîøåé
íà îïåðàö³þ ç ïåðåñàäêè 
ê³ñòêîâîãî ìîçêó
²ðèíà ÊÎÍÄÐÀÒÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Õâîðîáà äî Íàçàðà ï³äêðàëà-
ñÿ íåïîì³òíî. Ó ëèñòîïàä³ 2007
ðîêó ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ ïëà-
íîâî¿ ìåäêîì³ñ³¿ ë³êàð³ íàïðàâè-
ëè õëîïöÿ äî îíêîëîã³÷íî¿ êë³-
í³êè íà âóëèö³ Ëîìîíîñîâà. “Ó
÷åðâí³ Íàçàð ïðîõîäèâ îáñòå-
æåííÿ ïåðåä òèì ÿê âñòóïàâ äî
êîëåäæó, ³ âñå áóëî íîðìàëüíî.
Â³í âçàãàë³ ð³ñ çäîðîâîþ äèòè-
íîþ, ïðîôåñ³éíî çàéìàâñÿ ñïîð-
òîì. Òîìó íàïðàâëåííÿ íà äî-
äàòêîâå îáñòåæåííÿ â îíêîëî-
ã³÷íó êë³í³êó øîêóâàëî íàñ”, —
ðîçïîâ³äàº ìàòè Íàçàðà, Ñòåôà-
í³ÿ. Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ á³îõ³ì³¿
õëîïöþ ïîñòàâèëè ä³àãíîç ò³ìî-
ìà òà ïðèçíà÷èëè õ³ì³îòåðàï³þ.
Ï³ñëÿ ïåðøîãî áëîêó ïóõëèíà
çìåíøèëàñÿ ìàéæå íà ïîëîâè-
íó. Àëå âæå ï³ñëÿ ïîâòîðíî¿
êîìï’þòåðíî¿ òîìîãðàô³¿ ë³êàð³
ïî÷àëè ñóìí³âàòèñÿ ó ïðàâèëü-
íîñò³ âñòàíîâëåíîãî ä³àãíîçó ³
ïðèïóñòèëè, ùî â õëîïöÿ ë³ì-
ôîìà, é ïîðàäèëè ïðîéòè äî-
äàòêîâå ã³ñòîëîã³÷íå äîñë³äæåí-
íÿ. Äîêè ñ³ì’ÿ ÷åêàëà íà ðåçóëü-
òàò, Íàçàðó ïðîâåëè ùå îäèí
áëîê òåðàï³¿, ï³ñëÿ ÿêîãî ïóõ-
ëèíà âçàãàë³ ìàéæå çíèêëà. Òà
â êðîâ³ âèÿâèëè áëàñòè ³ ïîðà-

äèëè çâåðíóòèñÿ äî ãåìàòîëîãà.
Â ²íñòèòóò³ ãåìàòîëîã³¿, ùî â
Îõìàòäèò³, ñ³ì’þ ïåðåíàïðàâè-
ëè â ïðèâàòíó êë³í³êó íà âóëè-
ö³ Âåðõîâèíí³é. ² òàì ï³ñëÿ ïî-
âòîðíèõ äîñë³äæåíü âèÿâèëîñÿ,
ùî ò³ìîìè, â³ä ÿêî¿ ë³êóâàëè
Íàçàðà âåñü öåé ÷àñ, ³ áëèçüêî
íåìàº, à òóò ë³ìôîáëàñòíèé ë³ì-
ôîç. Ç òîãî ÷àñó ³ äî ñåðåäèíè
ëþòîãî öüîãî ðîêó Íàçàð ïðî-
ëåæàâ â Îõìàòäèò³. Ó õëîïöÿ
ïî÷àëèñÿ óñêëàäíåííÿ — öèðîç
ïå÷³íêè, äî ÿêîãî ïðèºäíàëèñÿ
ñòàô³ëîêîêè, ï³øëî óøêîäæåí-
íÿ ãðèáêàìè îáîõ íèðîê òà äâî-
ñòîðîíí³é ïëåâðèò. Õëîïöþ
òåðì³íîâî ïðèïèíèëè ñåàíñè õ³-
ì³îòåðàï³¿ òà çðîáèëè îïåðàö³þ.
Îäíàê öå áóâ ëèøå ïî÷àòîê äîâ-
ãî¿ áîðîòüáè çà æèòòÿ. “Ï³ñëÿ
îïåðàö³¿ æèòòºâ³ ïîêàçíèêè ñè-
íà áóëè äóæå íèçüêèìè. Â³í ö³-
ëèõ òðè äí³ ïðîâ³â íà àïàðàò³
øòó÷íîãî äèõàííÿ. Òà ç Áîæîþ
äîïîìîãîþ âñå âèð³øèëîñÿ. Ë³-
êàð, êîòðà îï³êóâàëàñÿ íàìè,
äîêëàëà âñ³ çóñèëëÿ òà çíàííÿ,
ùîá âèòÿãíóòè Íàçàðà ç òîãî
ñâ³òó”, — ðîçïîâ³äàº ìàòè Íà-
çàðà Ñòåôàí³ÿ. Òóò ñ³ì’þ ñï³ò-
êàëî íîâå ëèõî, õëîïöåâ³ ïî-
òð³áí³ áóëè äîðîã³ ïðîòèâ³ðóñí³
ïðåïàðàòè, îäèí ôëàêîí ÿêèõ
êîøòóâàâ 750 ãðèâåíü, à íà äåíü

ïîòð³áíî áóëî äâ³ àìïóëè. Çãî-
äîì õëîïöåâ³ â³äíîâèëè õ³ì³î-
òåðàï³þ, ïðèçíà÷èëè 12 ïðîöå-
äóð ïðîìåíåâî¿ òåðàï³¿ òà ïî÷à-
ëè ë³êóâàííÿ. Àëå â Íàçàðà ïî-
÷àëàñÿ ³íòîêñèêàö³ÿ, àäæå óø-
êîäæåíà ïå÷³íêà âæå â³äìîâëÿ-
ëàñÿ öå âñå ñïðèéìàòè. Òîä³ é
ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî ïåðåñàäêó
ê³ñòêîâîãî ìîçêó. Ð³äíà ñåñòðà
Íàçàðà íå ï³ä³éøëà ÿê äîíîð, à
îñê³ëüêè â Óêðà¿í³ äîñ³ íå ³ñíóº
áàçè äîíîð³â ê³ñòêîâîãî ìîçêó,
òî îïåðàö³þ ïîòð³áíî ïðîâîäè-
òè çà êîðäîíîì, äå º òàêà áàçà.

Ó Á³ëîðóñ³ òàêà îïåðàö³ÿ îá³é-
äåòüñÿ â 150 òèñÿ÷ äîëàð³â, ó Í³-
ìå÷÷èí³ — â 250—270 òèñÿ÷ ºâ-
ðî, ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ — â 130
òèñÿ÷ äîëàð³â. Òàêèõ êîøò³â ó
ñ³ì’¿ íåìàº. Ìàòåð³ äîâåëîñÿ
çâ³ëüíèòèñÿ ç ðîáîòè, àäæå ñòàí
Íàçàðà ïîòðåáóâàâ ïîñò³éíîãî
ïåðåáóâàííÿ á³ëÿ íüîãî. Íèí³
Íàçàð çíàõîäèòüñÿ âäîìà, âïåð-
øå çà ï³âòîðà ðîêè. Íàðåøò³
çàéìàºòüñÿ óëþáëåíèìè ñïðàâà-
ìè: ñëóõàº ìóçèêó, ÷èòàº êíèæ-
êè, äèâèòüñÿ ô³ëüìè òà ìð³º
çíîâó ïîâåðíóòèñÿ äî çàíÿòü

ñïîðòîì, ÿê³ òàê áåçæàëüíî îá³-
ðâàëà õâîðîáà
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Îïåðóâàòè ïîòð³áíî íåãàéíî
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ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

²ñòîð³ÿ õâîðîáè Ìèêîëè ðîçïî÷àëàñÿ
äâà ðîêè òîìó. Òîä³ ó õëîï÷èêà ç’ÿâèëè-
ñÿ íàáðÿêè ï³ä î÷èìà, íà ÿê³ áàòüêè íå
çâåðíóëè îñîáëèâî¿ óâàãè: ìàëî ùî ìîæå
âèêëèêàòè òàêó ðåàêö³þ. Ïðîòå, êîëè ë³-
âå îêî äèòèíè ïî÷àëî âèðÿ÷óâàòèñÿ, áàòü-
êè íåãàéíî çâåðíóëèñÿ äî ðàéîííî¿ ïî-
ë³êë³í³êè. Ç öüîãî ³ ðîçïî÷àëîñÿ äâîð³÷-
íå õîä³ííÿ ïî ë³êàðíÿõ òà ë³êàðÿõ. Ó ïî-
ë³êë³í³ö³ í³ÿê íå ìîãëè âèçíà÷èòè, ñòî-
ñóºòüñÿ öå çàõâîðþâàííÿ íåâðîëîã³¿ ÷è
ïîâ’ÿçàíå ç ÿêèìèñü î÷íèìè ïðîáëåìàìè.
Áàòüê³â ðàçîì ³ç äèòèíîþ íàïðàâèëè äî
ÊÌÊË “Öåíòðó ì³êðîõ³ðóðã³¿ îêà”, äå ä³à-
ãíîñòóâàëè ë³ìôîìó òà ðåêîìåíäóâàëè
çðîáèòè îïåðàö³þ. Àëå â ²íñòèòóò³ Ô³ëà-
òîâà â Îäåñ³ â îïåðàö³¿ ¿ì â³äìîâèëè, àð-
ãóìåíòóþ÷è öå òèì, ùî ë³ìôîìà ç’ºäíà-
ëàñÿ ç ê³ñòîþ, ùî ðîáèòü õ³ðóðã³÷íå âòðó-
÷àííÿ íåìîæëèâèì. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ äî
Êèºâà ó “Öåíòð³ ì³êðîõ³ðóðã³¿ îêà” ¿ì ïî-
ðàäèëè õîðîøîãî õ³ðóðãà, ÿêà ïîãîäèëà-
ñÿ ïðîâåñòè îïåðàö³þ áåç äîäàòêîâèõ àíà-
ë³ç³â. “Ó íàñ íàâ³òü íå áóëî ïðè÷èí ñóì-
í³âàòèñÿ, àäæå ïîðàäèëè íàì öüîãî ë³êà-
ðÿ íàø³ çíàéîì³. Îïåðàö³ÿ ïðîéøëà ÷ó-
äîâî, òà é ë³êàð íàñ çàïåâíèëà, ùî óòâî-
ðåííÿ çà ë³âèì îêîì — íå ðàê. Çà ê³ëüêà
äí³â íàñ âèïèñàëè, ïåðåä öèì çðîáèâøè
ã³ñòîãðàìó. Ç öüîãî ìîìåíòó ³ ðîçïî÷àëè-
ñÿ ïðîáëåìè. Á³ëüøå ì³ñÿöÿ öÿ ë³êàð çà-
ïåâíÿëà íàñ, ùî ëàáîðàòîð³ÿ òèì÷àñîâî
íå âèäàº àíàë³çè, òîìó ìè íå ìîæåìî îò-
ðèìàòè ðåçóëüòàòó. Äîâåëîñÿ ¿õàòè ñàì³é.
Ïðîòå â ëàáîðàòîð³¿ ñêàçàëè, ùî âîíè íà-
â³òü íå îäåðæóâàëè òàêîãî ìàòåð³àëó íà
åêñïåðòèçó”, — ðîçïîâ³äàº ìàìà Òåòÿíà
Ìèêîëà¿âíà. Öå áóâ ëèøå ïî÷àòîê. Äè-
òèí³ òà ¿¿ áàòüêàì äîâåëîñÿ ïåðåæèòè ùå
áàãàòî íåãàðàçä³â. Íà ñüîãîäí³ õëîï÷èêó

çðîáèëè âæå ÷îòèðè îïåðàö³¿, ïðîòå ï³ñ-
ëÿ êîæíî¿ ç íèõ ïóõëèíà çíîâó äàâàëà ïðî
ñåáå çíàòè. Ï³ñëÿ òðåòüî¿ áàòüê³â íàâ³òü
ïîâ³äîìèëè, ùî âîíà çíèêëà. Ïðîòå, ÿê
ïîêàçàëà ÷åðãîâà ìàãí³òíî-ðåçîíàíñíà òî-
ìîãðàô³ÿ (ÌÐÒ), ïóõëèíà íå ëèøå í³êó-
äè íå ïîä³ëàñÿ, à íàâïàêè — çá³ëüøèëà-
ñÿ. Â³ä ïîâòîðíî¿ îïåðàö³¿ áàòüêè â³äìî-
âèëèñÿ, àäæå ùå íå ìèíóëî é ï³âðîêó â³ä
äàòè ïðîâåäåííÿ îñòàííüî¿. À êîëè íà øè¿

ó Êîë³ ïî÷àëà ðîñòè ãóëÿ, ÿêà çá³ëüøèëà-
ñÿ ï³ñëÿ òîãî, êîëè õëîï÷èêà âäàðèëè íà
äèòÿ÷îìó ìàéäàí÷èêó, â ²íñòèòóò³ íåéðî-
õ³ðóðã³¿ çíîâó çðîáèëè îïåðàö³þ, ï³ä ÷àñ
ÿêî¿ éîìó âèäàëèëè ÷àñòèíó ñêðîíåâî¿
ê³ñòêè òà ïîâí³ñòþ ò³ì’ÿíó. Ïðîòå ï³ñëÿ
ïîâòîðíî¿ ÌÐÒ ë³êàð çàÿâèâ, ùî â îðãà-
í³çì³ äèòèíè çíîâó ðîçïî÷àëèñÿ çàïàëü-
í³ ïðîöåñè, ³ íàâðÿä ÷è âîíà âèæèâå âçà-
ãàë³. Ï³ñëÿ òàêèõ çàÿâ áàòüêè õëîï÷èêà

âèð³øèëè ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ â ñïåö³à-
ë³ñò³â ó Ìîñêâ³. Òóäè ïåðåäàëè âñ³ â³äïî-
â³äí³ äîêóìåíòè òà àíàë³çè õëîï÷èêà, à ó
â³äïîâ³äü ïî÷óëè, ùî îïåðóâàòè ïîòð³áíî
íåãàéíî. Àäæå ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â õëîï-
÷èêó íàâ³òü íå ñïðîìîãëèñÿ çðîáèòè óëü-
òðàçâóêîâå äîñë³äæåííÿ ïå÷³íêè, ÿêà íà-
ñàìïåðåä ñòðàæäàº â³ä ïîñò³éíèõ õ³ì³îòå-
ðàï³é. Òà é ä³àãíîç, ÿêèé ïîñòàâèëè ó Ðî-
ñ³¿, â³äð³çíÿâñÿ â³ä â³ò÷èçíÿíîãî — ñàð-
êîìà Þ¿íãà. À ùå ïîðàäèëè çðîáèòè äî-
äàòêîâ³ àíàë³çè, ïðîéòè êóðñ õ³ì³îòåðàï³¿
³ ëèøå òîä³ ¿õàòè íà äîäàòêîâå îáñòåæåí-
íÿ äî Ìîñêâè. Òåïåð áàòüêè çáèðàþòü
êîøòè íà îïåðàö³þ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ õëîï÷è-
êó âèäàëÿòü ùå îäíó çàðàæåíó ðàêîì ê³ñò-
êó òà ïåðåñàäÿòü ê³ñòêîâèé ìîçîê. Êîø-
òóº öå íåäåøåâî. Ó ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî
ðîêó ö³íà òàêî¿ îïåðàö³¿ ñòàíîâèëà â³ñ³ì
òèñÿ÷ äîëàð³â, ïðîòå íèí³ âàðò³ñòü çðîñ-
ëà, íà ñê³ëüêè — ïîêè ùî íåâ³äîìî. Êð³ì
òîãî, ê³ëüêà äí³â òîìó Òåòÿí³ Ìèêîëà¿â-
í³ ïîâ³äîìèëè, ùî ë³êè, ÿê³ ïîòð³áí³ ñè-
íó, çàê³í÷óþòüñÿ ³ äîâåäåòüñÿ êóïóâàòè ¿õ
ñàìîñò³éíî. Òàêå ë³êóâàííÿ îá³éäåòüñÿ
ñ³ì’¿ â ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ ãðèâåíü íà äåíü.
Ïðàöþº â ðîäèí³ ëèøå áàòüêî, àäæå ìà-
òè Êîë³ ïîñò³éíî ïåðåáóâàº á³ëÿ ñèíà. Äâà
ðîêè ïîñò³éíîãî ë³êóâàííÿ, ÷îòèðè îïå-
ðàö³¿ òà õ³ì³îòåðàï³¿ âè÷åðïàëè ñòàòêè 
ñ³ì’¿, òîìó áàòüêè Ìèêîëêè çâåðòàþòüñÿ
ïî ô³íàíñîâó äîïîìîãó äëÿ ïîòð³áíîãî ë³-
êóâàííÿ â Ìîñêâ³

Допоможіть Ми олі та йо о бать ам
зібрати ошти на лі вання в Мос ві:
Бан отрим вач: ПриватБан
МФО: 305299
Розрах н овий рах но :

26291691389416
ОКПО: 2917218103
Отрим вач: Шоломиць а Тетяна
Ми олаївна
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Íå âèòðà÷àéòå
÷àñ íà ïîøóêè
äåøåâîãî 
äîëàðà!

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò,
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"
finance@kreschatic. kiev. ua

Чи подавати заяв
на часть в валютном
а ціоні?

Cîãîäí³ ìè ïîãîâîðèìî ïðî òàê çâàíèé
ï³ëüãîâèé âàëþòíèé àóêö³îí ÍÁÓ äëÿ ïî-
ãàøåííÿ âàëþòíèõ êðåäèò³â ïîçè÷àëüíèêà-
ìè çà ï³ëüãîâèì êóðñîì. ß ââàæàþ, ùî êë³-
ºíòàì áàíê³â íå âàðòî î÷³êóâàòè ÿêèõîñü
ïîñëàáëåíü â³ä áàíê³â, íå î÷³êóâàòè íå ñë³ä,
à îñîáëèâî ðàä³òè ç öüîãî ïðèâîäó íå òðå-
áà, ùî âàëþòà äëÿ íèõ ïðîäàâàòèìåòüñÿ äå-
øåâøå, í³æ ðèíêîâèé êóðñ. Ïî-ïåðøå, ñõå-
ìà ïðîäàæó âàëþòè íà àóêö³îí³ çà êóðñîì
7,8 ãðí/$1, à ïîò³ì éîãî ïåðåïðîäàæ êë³ºí-
òàì áàíê³â çà òèì ñàìèì êóðñîì ì³ñòèòü
â³äñóòí³ñòü åëåìåíòàðíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ëîã³-
êè: à íà ÷îìó çàðîáëÿòèìå áàíê? Ïî-äðó-
ãå, íå òðåáà âò³øàòè ñåáå ³ëþç³ÿìè, ùî áàí-
êè íå çàðîáëÿòèìóòü êîøòè íà öèõ îïåðà-
ö³ÿõ. Íàé³ìîâ³ðí³øå áóäóòü ââåäåí³ äîäàò-
êîâ³ êîì³ñ³¿ ïî ðàõóíêàõ, à òàêîæ áóäóòü
ââåäåí³ êîì³ñ³¿ ç îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â
òîùî. Â ðåçóëüòàò³ äëÿ ïîçè÷àëüíèê³â ñóìà
"ï³ëüãîâî¿" âàëþòè, ïðèäáàíî¿ áàíêîì íà
àóêö³îí³ îá÷èñëþâàòèìåòüñÿ çà êóðñîì 8,4
ãðí/$1, òîáòî çà òèì æå êîìåðö³éíèì êóð-
ñîì, çà ÿêèì âàëþòà ïðîäàºòüñÿ â îáì³í-
íèõ ïóíêòàõ ñòîëèö³. Â ³íøîìó ðàç³ áàíêó
íåâèã³äíî ïðîäàâàòè ïîçè÷àëüíèêàì âàëþ-
òó çà êóðñîì ÍÁÓ.

Á³ëüøå òîãî, ñòâîðåííÿ ê³ëüêîõ âàëþòíèõ
êóðñ³â ó êðà¿í³ çóìîâëþº âèíèêíåííÿ ðèçè-
ê³â äëÿ ¿¿ åêîíîì³êè ³ â³äêðèâàº øèðîê³ äâå-
ð³ äëÿ êîðóïö³¿. Òîìó, íàé³ìîâ³ðí³øå, àóê-
ö³îíè â íåäàëåêîìó ìàéáóòíüîìó çíèêíóòü,
à Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ì³ã áè áîðî-
òèñÿ çà çíèæåííÿ êóðñó ãðèâí³ åëåìåíòàðíè-
ìè àäì³í³ñòðàòèâíèìè âàæåëÿìè ³ ïîâíîâà-
æåííÿìè, ÿê³ ó íüîãî º òà ÿê³ ïðîïèñàí³ â
çàêîí³ ïðî ÍÁÓ. À íå äîïóñêàòè òàê³ êîëè-
âàííÿ ãðèâí³, ÿê³ ñòàâëÿòü ÷èñëåííèõ âàëþò-
íèõ ïîçè÷àëüíèê³â ó íàø³é êðà¿í³ â ñêëàäíå
ñòàíîâèùå.

Òîìó ÿ ðàäæó ïîçè÷àëüíèêàì íå âèòðà÷à-
òè ñâ³é ÷àñ íà îôîðìëåííÿ äîäàòêîâèõ ðà-
õóíê³â, àäæå ïî ãðîøàõ òà âòðàò³ ÷àñó öå â³ä-
ïîâ³äàòèìå ò³é æå ñõåì³, ÿêáè âè êóïóâàëè á
âàëþòó â îáì³ííèõ ïóíêòàõ çà íàÿâíèì íà
ðèíêó êîìåðö³éíèì êóðñîì. Êðàùå âèòðà-
÷àéòå ñâ³é ÷àñ íà ïîøóê äîäàòêîâèõ äæåðåë
äîõîä³â, à íå çàéìàéòåñÿ áåçðåçóëüòàòíèìè
îôîðìëåííÿìè çàÿâîê íà êóï³âëþ "äåøåâî¿
âàëþòè", â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî ðàõóíêó ó áàí-
êó òîùî
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Áåíçèí óæå êîøòóº 
ìàéæå 6 ãðèâåíü çà ë³òð
Óò³ì, çà ïðîãíîçàìè åêñïåðò³â, ïàëüíå ìîæå çðîñòè ó ö³í³ 
ùå íà 10—20 â³äñîòê³â

Слаб а ривня вдарила
по нафтотрейдерам

Íàðàç³ â ñòîëèö³ ë³òð áåíçèíó ìàðêè
À-95 êîøòóº âæå 5,75 ãðèâí³. Öå íà 0,1
ãðí á³ëüøå, í³æ òèæäåíü òîìó. À ç ïî÷àò-
êó ðîêó ñåðåäíÿ ö³íà íàéïîïóëÿðí³øî¿
ìàðêè áåíçèíó âæå çðîñëà íà 15 %, ç 4,95
ãðí/1ë ñòàíîì íà 1.01.2009. Ïðîäîâæó-
þòü çðîñòàòè é ö³íè íà ³íø³ ìàðêè ïàëü-
íîãî. Òàê, ó ïîð³âíÿíí³ ç ö³íàìè ñ³÷íÿ,
áåíçèí ìàðêè À-76 ïîäîðîæ÷àâ ìàéæå íà
0,8 ãðí/1ë (ç 4,45 ñòàíîì íà 1.01.09 äî
5,24 ñòàíîì íà 5.03.09.), áåíçèí ìàðêè
À-92 ï³äñêî÷èâ ó ö³í³ íà 0,8 ãðí ó ïîð³â-
íÿíí³ ç ö³íîþ íà ïî÷àòêó ðîêó, é íèí³
íà ñòîëè÷íèõ ÀÇÑ â³í êîøòóº 5,55 ãðí/1ë.
Íå îìèíóëî çðîñòàííÿ ö³í ³ äèçåëüíå
ïàëüíå. Òàê ç ïî÷àòêó ðîêó ÄÏ âæå ïî-
äîðîæ÷àëî íà 0,3 ãðí/1ë ³ íàðàç³ êîøòóº
5,75 ãðí/1ë.

Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí çðîñòàííÿ
ö³í íà íàôòîïðîäóêòè åêñïåðòè íàçèâà-
þòü äåâàëüâàö³þ ãðèâí³. Àäæå íà ñâ³òî-
âèõ òîðãîâåëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ íàôòî-
ïðîäóêòè äåøåâøàþòü. "Ïðîòÿãîì ðîêó
ö³íè íà íàôòó â ñâ³ò³ çìåíøóâàëèñÿ, îä-
íàê â Óêðà¿í³ ìè ìàºìî òàêó îñîáëèâ³ñòü,
ÿê ñòàá³ëüí³ñòü íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè. Íà-
ñê³ëüêè öå çðîñòàííÿ º àäåêâàòíèì, ìàº
âñòàíîâèòè Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò.
Îäíàê í³ÿêî¿ çìîâè íàôòîòðåéäåð³â íà
ðèíêó íåìàº",— ñêàçàâ "Õðåùàòèêó" äè-
ðåêòîð åíåðãåòè÷íèõ ïðîãðàì Öåíòðó
³ìåí³ Ðàçóìêîâà Âîëîäèìèð Ñàïðèê³í.
Çà éîãî ñëîâàìè, ö³íè íà áåíçèí, ìîæ-
ëèâî, çðîñòàòèìóòü ³ íàäàë³ â çâ'ÿçêó ç
çíåö³íåííÿì ãðèâí³ (ç ë³òà ìèíóëîãî ðî-
êó ãðèâíÿ çíåö³íèëàñÿ âæå ìàéæå íà 80
%.— "Õðåùàòèê"). Îñê³ëüêè â óñ³õ êîí-

òðàêòàõ ³ç ïîñòà÷àííÿ íàôòè íà âíóòð³ø-
í³é ðèíîê ö³íó íà íàôòîïðîäóêòè íîì³-
íîâàíî â äîëàðàõ, ïîñëàáëåííÿ ãðèâí³
íåìèíó÷å ïîçíà÷àºòüñÿ ³ íà ê³íöåâèõ
ðîçäð³áíèõ ö³íàõ. "Êð³ì òîãî, íàðàç³ âè-
íèêàþòü òðóäíîù³ ó íàôòîòðåéäåð³â çà
â³äñóòíîñò³ áàíê³âñüêèõ êðåäèò³â",— ñêà-
çàâ Âîëîäèìèð Ñàïðèê³í. Óò³ì, íà éîãî
ïåðåêîíàííÿ, íàðàç³ íå ìîæíà âäàâàòè-
ñÿ äî ïðîãíîç³â, ÿêîþ áóäå ö³íà íà ïàëü-
íå â êîðîòêîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³, àäæå
ö³íîóòâîðåííÿ âèçíà÷àòèìóòü ê³ëüêîìà
÷èííèêàìè.

Çà ñëîâàìè ñïåö³àëüíî Óïîâíîâàæå-
íîãî ç ïèòàíü ºâðàç³éñüêîãî íàôòîòðàíñ-
ïîðòíîãî êîðèäîðó Îëåêñàíäðà Òîä³é-
÷óêà, ð³çêîãî çðîñòàííÿ ö³í íà ïàëüíå
íàâåñí³ öüîãî ðîêó íå î÷³êóþòü. "Êðèçà
áóäå àêòèâíî âïëèâàòè íà êóï³âåëüíó
ñïðîìîæí³ñòü ñïîæèâà÷³â, ³ ÷åðåç êðè-
çîâèé ð³ê òðàäèö³éíîãî çðîñòàííÿ ö³í íà
ïàëüíå ó âåñíÿíî-ë³òí³é ïåð³îä íå î÷³-
êóºòüñÿ, òîæ äèíàì³êà ö³í íà ðèíêó áó-
äå íàáëèæåíîþ äî ñòàá³ëüíîñò³",— ñêà-
çàâ â³í "Õðåùàòèêó". Ðàçîì ³ç òèì, çà
ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Òîä³é÷óêà, îäí³ºþ
ç íàéàêòóàëüí³øèõ ïðîáëåì íàôòî-
òðåéäåð³â íàðàç³ º â³äñóòí³ñòü êðåäèòó-
âàííÿ, òîä³ ÿê óñ³ ïîñòàâêè íàôòîïðî-
äóêò³â íà âíóòð³øí³é ðèíîê â³äáóâàþòü-
ñÿ çà êðåäèòíèìè ñõåìàìè. "Áåíòåæèòü
³íøå, ÷îìó â Óêðà¿í³ ö³íè íà áåíçèí âæå
ºâðîïåéñüê³, à ÿê³ñòü ïàëüíîãî çàëèøàº-
òüñÿ âêðàé íèçüêîþ?" — îáóðþºòüñÿ
Îëåêñàíäð Òîä³é÷óê.

Íà äóìêó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà êîìïà-
í³¿ "Ïåòðîëåóì ìîí³òîð" Ïàâëà Ä³äåíêà,
íå áåç òîãî, ùî çà ï³äñóìêàìè ðîêó áåí-
çèí ó ñòîëèö³ ìîæå ïîäîðîæ÷àòè ùå íà
10—20 %, àäæå íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðî-

êó ïàðëàìåíò óõâàëèâ çàêîí ïðî ï³äâè-
ùåííÿ àêöèçó íà áåíçèí. À ç 1 áåðåçíÿ
2009 ðîêó Ðîñ³ÿ ï³äâèùèëà íà 15 % ìè-
òî íà íàôòó.

Îäíàê, íà äóìêó âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿç-
ê³â ãîëîâè Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó
Óêðà¿íè Îëåêñàíäðà Ìåëüíè÷åíêà, íà-
ðàç³ ðîçäð³áí³ ö³íè íà ïàëüíå çàâèùåíî
â ìåæàõ 0,4—1 ãðí/1 ë. Íàðàç³ ÀÌÊÓ
ïðîâîäèòü ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÇÀÒ
"Ëóêîéë-Óêðà¿íà", ÇÀÒ "Ë³íèê" òà ÇÀÒ
"Óêðòàòíàôòà", àëå ãàðàíò³é øâèäêîãî
ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè íåìàº. Òîæ ö³-
íè íà ïàëüíå, ÿê³ ì³í³ìóì, çàëèøàòèìóòü-
ñÿ íà òàêîìó ð³âí³.

Київ створить мереж
ом нальних АЗС
ßê ïîâ³äîìëÿâ "Õðåùàòèê" ðàí³øå

(äèâ. ¹ 14 â³ä 12.02.2009), ì³ñüêà âëàäà
³í³ö³þâàëà ñòâîðåííÿ ìóí³öèïàëüíèõ àâ-
òîçàïðàâíèõ ñòàíö³é íà áàç³ êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ. ² íàðàç³ â³äáóâàºòüñÿ âñÿ
â³äïîâ³äíà ï³äãîòîâ÷à ðîáîòà äëÿ òîãî,
ùîá äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó âæå ìîæ-
íà áóëî ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ ïåðø³ êî-
ìóíàëüí³ ÀÇÑ. ßê ïîâ³äîìèëà "Õðåùàòè-
êó" çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ëþäìèëà Äåíèñþê,
íàðàç³ òðèâàþòü ïåðåãîâîðè òà óêëàäà-
þòü äîãîâîðè ïðî ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çàéìàòèìóòüñÿ áåçïî-
ñåðåäíüî ÀÇÑ. "Ìè ðîçóì³ºìî, ùî áþ-
äæåò ì³ñòà ïîòð³áíî íàïîâíþâàòè êîø-
òàìè, ³ îäíî÷àñíî â³äïðàöüîâóâàëè ³äåþ
çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é á³çíåñó äî ñòâîðåí-
íÿ ñï³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ íà áàç³ êîìó-
íàëüíèõ. Àäæå áàãàòî ç íèõ º çáèòêîâè-
ìè ³ ¿õ ïîòð³áíî ðåàí³ìóâàòè, àáè âîíè
ïðàöþâàëè íà äîáðîáóò êèÿí",— çàçíà-
÷èëà Ëþäìèëà Äåíèñþê. Îòæå, âèõîäÿ-
÷è íà ðîçäð³áíèé ðèíîê ñòîëèö³, ì³ñüêà
âëàäà çìîæå çäåøåâèòè ïàëüíå äëÿ ê³í-
öåâèõ ñïîæèâà÷³â
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Ємність рин нафтопрод тів У раїни
становить приблизно $ 3 млрд роздріб-
них цінах на рі . Країна споживає при-
близно 16 млн тонн нафтопрод тів на
рі : по 5 млн тонн бензин та дизельно-
о пально о, а та ож 6 млн тонн маз т .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

За мин лий тиждень найпоп лярніша мар а бензин А-95 в сто-
лиці подорожчала на 10 опійо . З почат ро середні ціни на
бензин цієї мар и вже зросли на 15 %. Утім, за про нозами е с-
пертів, пальне може здорожчати ще на 20—30 % же найближ-
чим часом. На традиційне сезонне підняття вартості пально о, на
динамі цін може вплин ти чер ове підняття а циз на нафто-
прод ти, ініційоване рядом. В Антимонопольном омітеті
У раїни (АМКУ) вважають, що бензин має ошт вати на 1 ривню
дешевше, через що проти о ремих равців рин розпочато роз-
слід вання.

З почат ро середня ціна найпоп лярнішої мар и бензин вже зросла на 15 %
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Â³äò³ê êîøò³â 
ç áàíê³â òðèâàº

Áàíê³âñüê³ âêëàäè íàñåëåííÿ ó âàëþò³
(äîëàðîâèé åêâ³âàëåíò) çìåíøèëèñÿ ïðî-
òÿãîì ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ íà $ 811,2 ìëí ³ íà
27 ëþòîãî 2009 ðîêó ñòàíîâèëè $ 12 ìëðä
233,4 ìëí. Ïðî öå éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³,
îïðèëþäíåíîìó â÷îðà íà ñàéò³ Íàö³îíàëü-
íîãî áàíêó. Çà éîãî äàíèìè, îáñÿã îïåðà-
ö³é íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó
Óêðà¿íè (êóï³âëÿ ³ ïðîäàæ ó äîëàðîâîìó åê-
â³âàëåíò³) ó ëþòîìó ñòàíîâèâ $ 12 ìëðä
981,7 ìëí. Ñàëüäî ³íòåðâåíö³é ÍÁÓ íà âà-
ëþòíîìó ðèíêó áóëî ì³íóñ $ 1 ìëðä 729,6
ìëí (äîëàðîâèé åêâ³âàëåíò). Îáñÿã îïåðà-
ö³é íà ãîò³âêîâîìó ðèíêó Óêðà¿íè (êóï³â-
ëÿ ³ ïðîäàæ ³íîçåìíèõ âàëþò çà ãðèâíþ â
äîëàðîâîìó åêâ³âàëåíò³) çà ï³äñóìêàìè ëþ-
òîãî ñòàíîâèâ $ 2 ìëðä 932,6 ìëí, ó íàñå-
ëåííÿ ïðèäáàíî $ 754 ìëí, ïðîäàíî — $ 2
ìëðä 178,6 ìëí. Â³äò³ê êîøò³â ³ç áàíê³â-
ñüêîãî ñåêòîðó ç ïî÷àòêó êðèçè âæå ñÿãíóâ
86 ìëðä ãðí

Âàëþòí³ 
çàïàñè ÍÁÓ 
ñêîðî÷óþòüñÿ

Ó ëþòîìó çîëîòîâàëþòí³ ðåçåðâè Íàö³î-
íàëüíîãî áàíêó, çà îïåðàòèâíèìè äàíèìè,
çìåíøèëèñÿ íà 8,2 % àáî íà $ 2 361,69 ìëí
³ íà 28 ëþòîãî ñòàíîâèëè $ 26 458,74 ìëí
ïîâ³äîìëÿº ÍÁÓ. Â ëþòîìó ñàëüäî ³íòåð-
âåíö³é ÍÁÓ íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíî-
ìó ðèíêó áóëî íåãàòèâíèì — $ 1 ìëðä 729,6
ìëí. Ç ïî÷àòêó 2009 ðîêó ( ñ³÷åíü — ëþ-
òèé) çîëîòîâàëþòí³ ðåçåðâè ÍÁÓ çìåíøè-
ëèñÿ íà 16,1 % àáî íà $ 5 ìëðä 084,59 ìëí,
ç $ 31 ìëðä 543,33 ìëí. Ó ñ³÷í³ çîëîòîâà-
ëþòí³ ðåçåðâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó çìåí-
øèëèñÿ íà 8,2 % àáî íà $ 2 ìëðä 722,77
ìëí ³ íà 31 ñ³÷íÿ äîð³âíþâàëè $ 28 ìëðä
820,43 ìëí. Ó 2008 ðîö³ çîëîòîâàëþòí³ ðå-
çåðâè ÍÁÓ çìåíøèëèñÿ íà 2,8 % àáî íà $
918,79 ìëí, ç $32 ìëðä 462,12 ìëí. Ó 2007
ðîö³ çîëîòîâàëþòí³ ðåçåðâè ÍÁÓ çðîñëè íà
45,9 % àáî íà $ 10 ìëðä 205,72 ìëí, ç $ 22
ìëðä 256,4 ìëí, ó 2006-ìó — çá³ëüøèëèñÿ
íà 14,8 % àáî íà $ 2 ìëðä 861,64 ìëí, ç $
19 ìëðä 394,76 ìëí

Ðàäà çìåíøèëà 
òðàíñïîðòíèé
çá³ð

Ó÷îðà Âåðõîâíà Ðàäà çìåíøèëà ïîäàòîê
äëÿ âëàñíèê³â ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â ç îáñÿ-
ãîì äâèãóíà ïîíàä 2,5 òèñ. êóá. ñì ï³ä ÷àñ
¿õíüî¿ ðåºñòðàö³¿, ïåðåðåºñòðàö³¿ é òåõí³÷íî-
ãî îãëÿäó âòðè÷³: ç 75—120 äî 25—40 ãðí çà
100 êóá. ñì. Çà óõâàëåííÿ â³äïîâ³äíîãî çà-
êîíîïðîåêòó ¹ 3030-1 ïðîãîëîñóâàëè 390
äåïóòàò³â  (ïîòð³áíî —226). Êð³ì òîãî, Ðà-
äà çíèçèëà ñòàâêè ïîäàòêó ³ç âëàñíèê³â ëåã-
êîâèõ àâòîìîá³ë³â ç îáñÿãîì äâèãóíà ïîíàä
2,5 òèñ. êóá. ñì ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ ¿õíüî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ â Óêðà¿í³ âòðè÷³: ç 75-135 äî 25-45 ãðí
çà 100 êóá. ñì. Òàêîæ äåïóòàòè âèçíà÷èëè,
ùî ³ç âëàñíèê³â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³
îñíàùåí³ îáëàäíàííÿì äëÿ âèêîðèñòàííÿ
ÿê ïàëüíîãî ñêðàïëåíîãî ãàçó, à òàêîæ ³í-
øèõ âèä³â àëüòåðíàòèâíîãî ïàëèâà, òðàíñ-
ïîðòíèé çá³ð ñòÿãóºòüñÿ ç êîåô³ö³ºíòîì 0,5.
Íèí³øí³ ñòàâêè òðàíñïîðòíîãî çáîðó ââå-
äåíî â ä³þ 10 ñ³÷íÿ Çàêîíîì ¹ 797-VI “Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîí³â ç ïèòàíü
àêöèçíîãî çáîðó”. Öèì äîêóìåíòîì ïîäà-
òîê ³ç âëàñíèê³â ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â ç îá-
ñÿãîì äâèãóíà á³ëüøå ÿê 2,5 òèñ. êóá. ñì ï³ä
÷àñ ïåðøî¿ ¿õíüî¿ ðåºñòðàö³¿ â Óêðà¿í³ áóëî
ï³äâèùåíî âòðè÷³: ç 25—45 äî 75—135 ãðí
çà 100 êóá. ñì, ³ âòðè÷³: ç 25—40 äî 75—120
ãðí çà 100 êóá. ñì ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿, ïåðå-
ðåºñòðàö³¿ é òåõîãëÿäó

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Íàòàë³ÿ ÁÎÃÓÒÀ: “Ïåðøî÷åðãîâèì
çàâäàííÿì íà ïîòî÷íèé ð³ê 
º â³äíîâëåííÿ êðåäèòóâàííÿ
åêîíîì³êè, ìàëîãî 
òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó”
Åêîíîì³÷íèé åêñïåðò ïðî äèíàì³êó ô³íàíñîâîãî ðèíêó êðà¿íè
Напри інці мин ло о ро ба ато
е спертів про ноз вали пожвав-
лення редитно о рин раїни
та вихід е ономі и з ризи. Од-
на є про нози, що дно е оно-
мічно о спад лише поперед , а
пі ів ризи може б ти іль а.
Та им чином на швид е поліп-
шення сит ації очі вати най-
ближчим часом не слід. Я на-
далі розвиватиметься сит ація
на фінансових рин ах раїни,
"Хрещати " розповіла незалеж-
ний е ономічний аналіти Ната-
лія Бо та.

— ßê³ òåíäåíö³¿ íàðàç³ íà âàëþòíîìó
ðèíêó êðà¿íè òà ÿêèé ðåàëüíèé êóðñ äîëà-
ðà íà íüîìó?

— Îñòàíí³ êîëèâàííÿ êóðñó ìîæíà ïî-
ÿñíèòè òàêèìè ÷èííèêàìè. Ïî-ïåðøå,
íàäõîäæåííÿ åêñïîðòíèõ êîøò³â çá³ëü-
øèëèñÿ, àëå åêñïîðòåðè ïðèòðèìóþòü
ñâîþ âàëþòíó âèðó÷êó, òîìó ìîæíà ñêà-
çàòè, ùî ðèíîê ó ëþòîìó ïåðåáóâàâ â
óìîâàõ äåô³öèòó âàëþòè. Ç ³íøîãî áîêó,
¿õíÿ ñòðàòåã³ÿ ïîñèëþºòüñÿ î÷³êóâàííÿìè
ùîäî ïîäàëüøî¿ äåâàëüâàö³¿ ãðèâí³ òà áà-
æàííÿì ïðîäàòè äîëàð çà âèùèì êóðñîì.
Íàéá³ëüøå çðîñòàííÿ éîãî êóðñó íàïðè-
ê³íö³ ëþòîãî ñòàëîñÿ ñàìå ÷åðåç ïàí³÷íó
çíåâ³ðó íàñåëåííÿ òà á³çíåñó, ùî îäèí
äîëàð ìîæå êîøòóâàòè 8 ãðèâåíü. Íèí³
âàëþòè íà ðèíêó á³ëüøå, í³æ ó ëþòîìó,
òîìó ãðèâíÿ ïîñòóïîâî çì³öíþºòüñÿ.

— ²ç ÷èì ïîâ’ÿçàíèé â³äêàò êóðñó íà ðèí-
êó?

— Íàñàìïåðåä öå áóëî ïîâ’ÿçàíî ³ç âà-
ëþòíèìè ³íòåðâåíö³ÿìè ÍÁÓ òà éîãî íà-
ìàãàííÿìè ÿêèìîñü ÷èíîì àäì³í³ñòðà-
òèâíî âïëèíóòè íà ðèíîê, ùîá ñòàá³ë³-
çóâàòè êóðñ. Ðåàëüíèõ ïðè÷èí äëÿ êóðñó
10 ãðí/$ 1 íåìàº, òàê ñàìî ÿê ³ íåìàº
ï³äêð³ïëåííÿ ñë³â áàíê³ð³â ïðî ðåàëüíèé
êóðñ äîëàðà 4 ãðí/$ 1.

— ßêà äèíàì³êà íà äåïîçèòíîìó ðèíêó
ñüîãîäí³?

— Çà äàíèìè Àñîö³àö³¿ óêðà¿íñüêèõ
áàíê³â, ó ñ³÷í³ 2009 ðîêó íà ðèíêó ïðî-
äîâæèâñÿ â³äò³ê äåïîçèò³â ÿê ô³çè÷íèõ,
òàê ³ þðèäè÷íèõ îñ³á. Êîíêðåòíà öèô-
ðà — 21 ìëðä ãðí. Äî òîãî æ ³íâåñòèö³é
êðà¿íà ïðîòÿãîì ÷åòâåðòîãî êâàðòàëó 2008
ðîêó âòðàòèëà ïðèáëèçíî $ 2 ìëðä.

— Ùî â³äáóâàºòüñÿ íà êðåäèòíîìó ðèí-
êó êðà¿íè òà êîëè ðîçïî÷íåòüñÿ î÷³êóâàíå
éîãî ïîæâàâëåííÿ?

— Áàíêè ìàþòü äåô³öèò ðåñóðñ³â. Âî-
íè íå ìîæóòü âèõîäèòè íà ðèíîê ñâ³òî-
âèé, áî ³íâåñòîðè íå çàö³êàâëåí³ ó íà-
äàíí³ äåøåâèõ ïîçèê. Â óìîâàõ íåñòà-
á³ëüíî¿ âàëþòè, åêîíîì³êè, òîòàëüíî¿ íå-
äîâ³ðè íàñåëåííÿ òà êîìïàí³é äî áàíê³â
íå íàäõîäÿòü äåïîçèòè, â³äïîâ³äíî íå-
ìîæëèâèì º ³ êðåäèòóâàííÿ. Íà ïåðâèí-
íîìó ðèíêó ³ïîòåêè ëèøèëîñÿ ê³ëüêà
áàíê³â, ñåðåä ÿêèõ “Ïðèâàòáàíê”, “Êðå-
äèòïðîìáàíê”, “Êè¿âñüêà Ðóñü”. Âîíè
îñòàíí³ìè ðîêàìè âêëàëè çíà÷í³ êîøòè,
â³äêðèâøè êðåäèòí³ ë³í³¿ çàáóäîâíèêàì.
Îòæå, ¿ì òðåáà ï³äòðèìàòè çàáóäîâíèê³â,
ñïðèÿòè ïðîäàæó ¿õí³õ êâàðòèð.

— Ðîçêàæ³òü ïðî ñèòóàö³þ ç àâòîêðåäè-
òóâàííÿì?

— Éîãî ïðèïèíèëè ìàéæå âñ³ ãðàâö³

ðèíêó. ßêùî öåé ñåãìåíò ³ â³äíîâèòü ðî-
áîòó äî ê³íöÿ ðîêó, òî íà ðèíêó áóäå ùî-
íàéá³ëüøå ï’ÿòü áàíê³â, à êðåäèòíèé äîãî-
â³ð óêëàäàòèìóòü â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåí-
ò³ íå á³ëüøå, í³æ íà 5 ðîê³â. À âàðò³ñòü òà-
êèõ êðåäèò³â ñòàíîâèòèìå 25—28 % ð³÷íèõ.

— ßêà äèíàì³êà ðèíêó ñïîæèâ÷îãî êðå-
äèòóâàííÿ?

— Íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó áóëî ãîò³â-
êîâå ñïîæèâ÷å êðåäèòóâàííÿ, êðåäèòó-
âàííÿ íà êóï³âëþ â ìàãàçèíàõ, à òàêîæ
êðåäèòí³ êàðòêè. Öüîãîð³÷ ìàéæå âñ³
ãðàâö³ ðèíêó ïðèïèíèëè àêòèâí³ñòü ó
öüîìó ñåãìåíò³. Â ìàãàçèíàõ ïîáóòîâî¿
òåõí³êè ìîæíà ïîáà÷èòè ëèøå òðè ñòî-
ëèêè — “Äåëüòà áàíêó”, “Àëüôà áàíêó”
³ “Ïðèâàòáàíêó”. Òàêà ñèòóàö³ÿ ïîâ’ÿçà-
íà ç òèì, ùî íà ðèíêó ç’ÿâèëîñÿ áàãàòî
íîâèõ âåëèêèõ ðèçèê³â, êë³ºíòè íå ïî-
âåðòàþòü êîøòè. Êðåäèòí³ êàðòêè ñüîãî-
äí³ âèäàþòü ï’ÿòü áàíê³â, õî÷à òîð³ê íà
ðèíêó áåç ïðîáëåì ¿õ ïðàöþâàëî ïîíàä
15. Òàêîæ áàíêè íèí³ ðîáëÿòü äóæå
æîðñòêèìè óìîâè îòðèìàííÿ êðåäèòíèõ
êàðòîê, ñïîæèâ÷èõ êðåäèò³â. Óæå íåìàº
ïîçèê ³ç íóëüîâèì âíåñêîì, òàê ÿê ³ áåç
äîâ³äêè ïðî äîõîäè. Ñüîãîäí³ âñå öå ñòà-
ëî óìîâîþ çìåíøåííÿ ðèçèê³â. Êð³ì òî-
ãî, âïëèâàº íà ð³øåííÿ áàíêó ôàêò âà-
øî¿ ïîïåðåäíüî¿ ñï³âïðàö³ ç áàíêîì.

— ×è ìîæíà î÷³êóâàòè çíèæåííÿ ñòàâîê
çà êðåäèòàìè?

— Ñòàâêè íà êðåäèòè çíèæóâàòèìóòü-
ñÿ òîä³, êîëè çìåíøóâàòèìóòüñÿ òåìïè
³íôëÿö³¿. Öüîãîð³÷ òàêî¿ ñèòóàö³¿ íå î÷³-
êóºìî.

— Êîëè ñòàá³ë³çóºòüñÿ ñèòóàö³ÿ íà ô³-
íàíñîâîìó ðèíêó êðà¿íè, â³äíîâèòüñÿ ë³ê-
â³äí³ñòü áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè?

— Êðèçà ë³êâ³äíîñò³ íå ìîæå çíèêíó-
òè ïðîòÿãîì îäíîãî äíÿ, ì³ñÿöÿ. Ñí³ãî-
âà ãðóäà íàêî÷óâàëàñÿ ö³ëèé ð³ê, ñóòòºâå
ïîã³ðøåííÿ ë³êâ³äíîñò³ ñòàëîñÿ ï³ñëÿ äå-

âàëüâàö³¿ âîñåíè òà ïàí³êè êë³ºíò³â
“Ïðîì³íâåñòáàíêó” ³ ìàñîâîãî â³äòîêó äå-
ïîçèò³â ç áàíê³â. Ñüîãîäí³ áàãàòî ëþäåé
ïåðåñòàëè äîâ³ðÿòè óðÿäîâ³, Ïðåçèäåíòó,
áàíêàì, êîìïàí³ÿì. Ùîá çíîâó â³äíîâè-
òè öþ äîâ³ðó, ìàþòü ñòàòèñÿ äóæå çíà÷-
í³ çì³íè, ïîâèííà ñòàá³ë³çóâàòèñÿ íàö³î-
íàëüíà âàëþòà. Ïîçèòèâíî íà ðèíîê
âïëèíóëà á íàö³îíàë³çàö³ÿ óðÿäîì ïåâ-
íèõ áàíê³â. Îñîáëèâî òèõ, ÿê³ îïèíèëè-
ñÿ ó ñêðóòíîìó ñòàíîâèù³. Êð³ì òîãî,
âàðòî ïðàöþâàòè ³ íàä çá³ëüøåííÿì äè-
íàì³êè ÂÂÏ, ðîçâèòêó âíóòð³øíüîãî âè-
ðîáíèöòâà. Ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì íà
ïîòî÷íèé ð³ê º â³äíîâëåííÿ êðåäèòóâàí-
íÿ åêîíîì³êè, ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³ç-
íåñó. Ïîñòóïîâå ïîæâàâëåííÿ ñïîæèâ÷î-
ãî êðåäèòóâàííÿ î÷³êóºòüñÿ ó 2010 ðîö³.

— ßêà âàëþòà ñüîãîäí³ º íàéîïòèìàëü-
í³øîþ äëÿ çàîùàäæåíü?

— ²íôëÿö³éí³ ïðîöåñè â êðà¿í³ íå ñòè-
ìóëþþòü äî çáåð³ãàííÿ êîøò³â ó íàö³î-
íàëüí³é âàëþò³, òîìó íåñïðàâåäëèâî çà-
êëèêàòè äî àêóìóëþâàííÿ âñ³õ ñâî¿õ êîø-
ò³â ó ãðèâí³. Ñõèëÿþñÿ äî òîãî, ùî âàð-
òî äèâåðñèô³êîâóâàòè ñâî¿ ðèçèêè òà çáå-
ð³ãàòè ãðîø³ ³ â äîëàðàõ, ³ â ºâðî, ³ â ãðèâ-
í³.

— Â àêö³¿ ÿêèõ áàíê³â âàðòî ñüîãîäí³ ³í-
âåñòóâàòè?

— Áàíê³âñüêà ñèñòåìà íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì íå äåìîíñòðóâàòèìå ð³âí³â äîõ³äíî-
ñò³ 2006 òà 2007 ðîê³â, àäæå ñèòóàö³ÿ äó-
æå çì³íèëàñÿ. Âàðòî ðåòåëüíî àíàë³çóâà-
òè ðîáîòó êîæíîãî îêðåìîãî áàíêó íà
ïðåäìåò íàä³éíîñò³, ïðîçîðîñò³, â³äêðè-
òîñò³, â÷àñíîñò³ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, õà-
ðàêòåðó çãàäóâàíü ó ïðåñ³. Ïîòð³áíî òà-
êîæ âðàõóâàòè òîé ôàêò, ùî íàéâèùà
ñòàâêà çà äåïîçèòàìè íå º ïîêàçíèêîì
ô³íàíñîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³ óñòàíîâè

Розмовляла Ірина ДЕМКО,
спеціально для “Хрещати а”
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянину 
Чітаху Дмитру В’ячеславовичу 

у приватну власність 
земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, 

господарських будівель 
і споруд на вул. Марганецькій, 30
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 191/191 від 28 серпня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó êâàðòàë³,
îáìåæåíîìó âóëèöÿìè Ìàðãàíåöüêîþ,
Ë³òèíñüêîþ òà Àëìà-Àòèíñüêîþ ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
à ñàìå: òåðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ
ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ïåðåâåñ-
òè ç òåðèòîð³¿ ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â äî òå-
ðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-
êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âè-
êëþ÷èâøè ç ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî
çåìëåêîðèñòóâàííÿõ ñòàíîì íà
01.01.2003 (òàáëèöÿ 15) çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó â³äïîâ³äíî äî ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóí-
òóâàííÿ, çàòâåðäæåíîãî ïóíêòîì 1 öüî-
ãî ð³øåííÿ.

4. Ïåðåâåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 0,10 ãà â êâàðòàë³ 28 âèä³ëó 40
Äí³ïðîâñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêîãî ë³ñîïàðêî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà” äî çåìåëü çàïàñó æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, âèëó÷èâ-
øè ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó
(ëèñò-çãîäà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî
îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè-
¿âçåëåíáóä” â³ä 29.12.2006 ¹ 148-2000 òà
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå
ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006
¹ 657).

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó ×³òàõó Äìèòðó Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Ìàðãàíåöüê³é, 30 ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ×³òàõó Äìèò-
ðó Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìàðãàíåöüê³é, 30
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó ×³òàõó Äìèòðó Âÿ÷å-
ñëàâîâè÷ó:

7.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã

ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
7.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-

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

7.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

7.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 28.09.2007 ¹ 19-10910, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
23.11.2007 ¹ 9689, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
06.12.2007 ¹ 05-08/9604, äî÷³ðíüîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 23.08.2007 ¹ 2635,
Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çå-
ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
29.12.2006 ¹ 148-2000, êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006 ¹ 657, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 14.01.2008 ¹ 05-2618.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â
ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ
ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Стригун Лідії Андріївні 
у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Карла Маркса, 74г 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 223/223 від 28 серпня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ñòðèãóí Ë³ä³¿ Àíäð³¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Êàðëà Ìàðêñà, 7-ã ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñòðèãóí Ë³ä³¿
Àíäð³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Êàðëà Ìàðêñà, 7-ã ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñòðèãóí Ë³ä³¿ Àíäð³¿âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-

äîâèùà â³ä 06.10.2006 ¹ 19-8358, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 14.05.2007
¹ 3280, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
26.04.2007 ¹ 071/04-4-22/2071, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
12.06.2007 ¹ 03-0690.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Леонтюку Василю Васильовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Демидівській, 454г 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 222/222 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ëåîíòþêó Âàñèëþ Âàñèëüîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Äåìèä³âñüê³é, 45-ã ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëåîíòþêó Âà-

ñèëþ Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Äåìèä³âñüê³é, 45-ã ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.
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Про надання дозволу 
Центральному парку культури 

та відпочинку на знесення 
та списання танцювального майданчика
“Юність” на Володимирському узвозі, 3

Рішення Київської міської ради № 256/256 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до частини сьомої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської
ради від 19.07.05 № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підпри�
ємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва”, Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 27.04.00 № 92, враховуючи листи Центрального парку культури і відпочинку від 25.12.07 № 136
та Головного управління культури і мистецтв виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 10.01.08 № 021�07/147, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Öåíòðàëüíîìó ïàðêó
êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó íà çíåñåííÿ òà ñïè-
ñàííÿ òàíöþâàëüíîãî ìàéäàí÷èêà
“Þí³ñòü” (âõ³äíà ãðóïà òà ñöåíà ç äîïîì³æ-
íèìè ê³ìíàòàìè) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 300
êâ. ì, 1955 ðîêó ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ,
íà Âîëîäèìèðñüêîìó óçâîç³, 2, ÿêèé íàëå-
æèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà çàêð³ïëåíèé çà
Öåíòðàëüíèì ïàðêîì êóëüòóðè ³ â³äïî÷èí-
êó íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

2. Öåíòðàëüíîìó ïàðêó êóëüòóðè ³ â³ä-
ïî÷èíêó çä³éñíèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó ñïèñàííÿ òàíöþâàëüíîãî ìàéäàí-
÷èêà “Þí³ñòü” ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 1
öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Мельниченко Оксані Олександрівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Бродівській, 98 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 226/226 від 28 серпня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ìåëüíè÷åíêî Îêñàí³ Îëåêñàíäð³â-
í³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 98 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìåëüíè÷åíêî
Îêñàí³ Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó Ç öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 98 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìåëüíè÷åíêî Îêñàí³
Îëåêñàíäð³âí³:

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

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

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

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 13.11.2007 ¹ 09-13124, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 28.12.2006
¹ 7984, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 30.10.2007
¹ 071/04-4-22/6274, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 05.12.2007 ¹ 05-2359.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

3. Ãðîìàäÿíèíó Ëåîíòþêó Âàñèëþ Âà-
ñèëüîâè÷ó:

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

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

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 27.07.2007 ¹ 19-7598 òà â³ä

28.01.2008 ¹ 09-1029, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 05.11.2007 ¹ 9070, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 02.11.2007 ¹ 071/04-4-
22/6242, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 29.02.2008 ¹ 05-2856.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Черновій Тетяні Олексіївні 

земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Боровій, 35 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 225/225 від 28 серпня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ ×åðíîâ³é Òåòÿí³ Îëåêñ³¿âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Áîðîâ³é, 35 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ×åðíîâ³é Òå-
òÿí³ Îëåêñ³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Áîðîâ³é, 35 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ ×åðíîâ³é Òåòÿí³ Îëåêñ³¿â-
í³:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî 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, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíóâàòè âèìîãè çàáóäîâè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.5. Âèêîíàòè óìîâè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àð-
õ³òåêòóðè â³ä 20.02.2002 ¹ 19-1438, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 03.08.2004 ¹ 08-8-
20/2356, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî
ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 28.05.2004 ¹ 3750, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 25.10.2004
¹ 001-09/5291, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 05.04.2007 ¹ 03-
344/530.

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

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Про внесення змін 
до рішення Київради 

від 29.05.03 № 504/664 
“Про передачу в управління 

Державній податковій адміністрації 
у місті Києві нежилих будинків 

та нежилих приміщень”

Рішення Київської міської ради № 249/249 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Державної податкової адміністрації у м. Києві від
22.02.08 № 598/10/01�007, з метою уточнення установи, якій передається в управління приміщення, 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 29.05.03
¹ 504/664 “Ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ
Äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ íåæèëèõ áóäèíê³â òà íåæèëèõ
ïðèì³ùåíü” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè,
âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
18.03.04 ¹ 93/1003 òà â³ä 12.07.07
¹ 1155/1816) òàê³ çì³íè:

— ó ãðàô³ “Óñòàíîâà, ÿê³é ïåðåäàºòüñÿ â

óïðàâë³ííÿ” ðîçä³ëó “Ïðèì³ùåííÿ” ïóíê-
òó 2 äîäàòêà äî ð³øåííÿ ñëîâà “ÄÏÀ ó ì.
Êèºâ³” çàì³íèòè ñëîâàìè “Ñïåö³àë³çîâàíà
Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ ó ì. Êèºâ³
ïî ðîáîò³ ç âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïîäàò-
ê³â”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-

ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè
³ ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.7. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-

çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу 
театрально4видовищному 

закладу культури 
“Київський академічний театр оперети” 

на продаж легкового автомобіля 
марки ВАЗ 2107, 

який належить 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 251/251 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до частини другої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк�
ту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та враховуючи звернення театрально�видовищного закладу культури “Київський академічний те�
атр оперети” від 20.03.08 № 01�03�178, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë òåàòðàëüíî-âèäîâèùíî-
ìó çàêëàäó êóëüòóðè “Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷-
íèé òåàòð îïåðåòè” íà ïðîäàæ íà êîíêó-
ðåíòíèõ çàñàäàõ ëåãêîâîãî àâòîìîá³ëÿ ìàð-
êè ÂÀÇ 2107 ñºäàí-Â, ð³ê âèïóñêó 1992,
äåðæàâíèé íîìåð 03671ÊÀ, íîìåð êóçîâà
XTA210700NO718243, ïåðâ³ñíà áàëàíñîâà
âàðò³ñòü 24349,20 ãðí, çíîñ 34%, ÿêèé íà-
ëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çàêð³ïëåíèé
çà òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäîì êóëü-
òóðè “Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðå-
òè” íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

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

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

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

3. Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîìó çàêëàäó
êóëüòóðè “Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð
îïåðåòè”:

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
відкритому акціонерному 

товариству тресту “Київміськбуд41”
імені М. П. Загороднього 

земельної ділянки 
для реставрації предмету охорони 
з реабілітацією та пристосуванням 

під адміністративний будинок, 
прибудови дворової частини 

та надбудови мансардного поверху 
у пров. Несторівському, 8, літ. А 

у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 275/275 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðèòîìó àêö³î-
íåðíîìó òîâàðèñòâó òðåñòó “Êè¿âì³ñüêáóä-1”
³ìåí³ Ì. Ï. Çàãîðîäíüîãî äëÿ ðåñòàâðàö³¿ ïðåä-
ìåòó îõîðîíè ç ðåàá³ë³òàö³ºþ òà ïðèñòîñóâàí-
íÿì ï³ä àäì³í³ñòðàòèâíèé áóäèíîê, ïðèáóäî-
âè äâîðîâî¿ ÷àñòèíè òà íàäáóäîâè ìàíñàðä-
íîãî ïîâåðõó ó ïðîâ. Íåñòîð³âñüêîìó, 8,
ë³ò. À ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó òðåñòó “Êè¿âì³ñüêáóä-1” ³ìå-
í³ Ì. Ï. Çàãîðîäíüîãî, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ ðåñòàâðàö³¿
ïðåäìåòó îõîðîíè ç ðåàá³ë³òàö³ºþ òà ïðè-
ñòîñóâàííÿì ï³ä àäì³í³ñòðàòèâíèé áóäè-
íîê, ïðèáóäîâè äâîðîâî¿ ÷àñòèíè òà íà-
äáóäîâè ìàíñàðäíîãî ïîâåðõó ó ïðîâ.
Íåñòîð³âñüêîìó, 8, ë³ò. À ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâèé áóäèíîê (äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 10.09.2003).

3. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó òðåñòó “Êè¿âì³ñüêáóä-1” ³ìåí³ 
Ì. Ï. Çàãîðîäíüîãî:

Про передачу громадянину 
Ліпченку Віктору Анатолійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Милославському, 49

у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 348/348 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ë³ï÷åíêó Â³êòîðó Àíàòîë³éîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 49 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ë³ï÷åíêó Â³ê-
òîðó Àíàòîë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 49 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ë³ï÷åíêó Â³êòîðó Àíà-
òîë³éîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 18.12.2007 ¹ 19-15001, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 24.12.2007
¹ 10749, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
28.12.2007 ¹ 071/04-4-22/7538, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 07.11.2007 ¹ 3421,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 08.01.2008 ¹ 05-2585.

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

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

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

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè
³ ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Зайченко Оксані Владиславівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Милославському, 41 

у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 350/350 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Çàé÷åíêî Îêñàí³ Âëàäèñëàâ³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 41 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Çàé÷åíêî Îêñà-
í³ Âëàäèñëàâ³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 41 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Çàé÷åíêî Îêñàí³ Âëàäè-
ñëàâ³âí³:

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

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

íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 18.12.2007 ¹ 19-14998, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 25.12.2007
¹ 10753, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
28.12.2007 ¹ 071/04-4-22/7536, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 07.11.2007 ¹ 3417,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 08.01.2008 ¹ 05-2593.

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

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.
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3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïå-
ðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 07.06.2006 ¹ 70-Ï) òà ³íø³ ïèòàííÿ
ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 26.06.2007 ¹ 19-6334 òà â³ä
27.08.2007 ¹ 09-8790, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 02.02.2007 ¹ 650, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 03.04.2007 ¹ 06-6-25/1492, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 21.03.2007 ¹ 1724, Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 03.08.2007
¹ 22-1975/35, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà
“²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êè-

ºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 18.01.2007
¹ 61 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 17.09.2007 ¹ 05-1393.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèö-
òâà ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòî-
òðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê)
³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî
äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó 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

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

— â³ä 30.01.2009 ¹ 95 “Ïðî ïîãîäæåí-
íÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³
âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè
äëÿ íàñåëåííÿ”;

— â³ä 30.01.2009 ¹ 96 “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âñòàíîâëåí-
íÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñ-
òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ íàñåëåííÿ”;

— â³ä 30.01.2009 ¹ 97 “Ïðî âñòàíîâëåí-
íÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óò-
ðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèí-
êîâèõ òåðèòîð³é”.

2. Ïîíîâèòè ó ä³¿, ç 01.02.2009:
— ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28.08.2007
¹ 1127 “Ïðî ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-
òà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õî-
ëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè” (³ç çì³íàìè ³ äî-
ïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) â³ä 29.12.2007 ¹ 1795), â ÷àñòèí³ òà-
ðèô³â äëÿ ñïîæèâà÷³â I ãðóïè;

— ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.05.2007
¹ 643 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â íà òåï-

ëîâó åíåðã³þ” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè,
âíåñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
23.10.2008 ¹ 1460, â³ä 02.10.2008 ¹ 1372);

— ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.07.2007
¹ 978 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ
òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñå-
íèìè ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

— ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.05.2007
¹ 641 “Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ ðîçì³ð³â òàðè-
ô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â òà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà âíåñåííÿ çì³í
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 19.05.2000 ¹ 748”.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

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

— â³ä 05.02.2009 ¹ 127 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ òà
âñòàíîâëåííÿ, ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ-
÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â”;

— â³ä 05.02.2009 ¹ 128 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ òà
âñòàíîâëåííÿ, ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ-
÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ”;

— â³ä 16.01.2009 ¹ 33 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ,
âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ-
÷î¿ âîäè, âîäîâ³äâåäåííÿ äëÿ îêðåìèõ
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ”;

2. Ïîíîâèòè ó ä³¿, ç 10.02.2009:
— ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 31.01.2007
¹ 86 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â íà òåï-
ëîâó åíåðã³þ òà âñòàíîâëåííÿ, ïîãîäæåí-
íÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãà-

ðÿ÷î¿ âîäè äëÿ â³äïóñêó áþäæåòíèì óñ-
òàíîâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì, ³íøèì ñïîæèâà-
÷àì” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíå-
ñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18.06.2007
¹ 715);

— ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
28.08.2007 ¹ 1127 “Ïðî ïîãîäæåííÿ òà-
ðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³
âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âî-
äè” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñå-
íèìè ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
29.12.2007 ¹ 1795), â ÷àñòèí³ òàðèô³â
äëÿ ñïîæèâà÷³â II òà III ãðóï.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíè-
ê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáî-
â’ÿçê³â.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про визнання такими, 
що втратили чинність, 

окремих розпоряджень
виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної
адміністрації)

Розпорядження № 229 від 27 лютого 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про теплопостачання”, “Про питну воду та питне водо�
постачання”, враховуючи домовленість з профспілковими та іншими громадськими організаціями міста,
та з метою започаткування діалогу по узгодженню тарифів на житлово�комунальні послуги, а також забез�
печення життєдіяльності міста та реалізації власних (самоврядних) повноважень:

Про визнання такими, 
що втратили чинність, 

окремих розпоряджень
виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної

адміністрації)

Розпорядження 230 від 02 березня 2009 року

На виконання статті 21 Закону України “Про прокуратуру”, приймаючи до уваги Указ Президента Укра�
їни від 09.02.2009 № 76/2009 “Про скасування рішень голови Київської міської державної адміністрації”,
відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�ге�
рой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про теплопостачання”, “Про питну воду та питне водо�
постачання”, зважаючи на протест Прокуратури міста Києва від 09.02.2009 № 07/1�36вих�09 на розпо�
рядження Київської міської державної адміністрації від 05.02.2009 № 127 та 128, та реалізації власних (са�
моврядних) повноважень:

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 06.12.2007 № 1391/4224 
“Про передачу громадянці 

Труш Олені Михайлівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у 44му пров. Лермонтова, 10 

у Дарницькому районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 300/300 від 18 вересня 2008 року

У зв’язку з технічною помилкою та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 2 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06.12.2007
¹ 1391/4224 “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ ó
ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó 4-ìó ïðîâ. Ëåðìîíòîâà, 10 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, à ñàìå:

— ó ïóíêò³ 2 öèôðè “0,08” çàì³íèòè
öèôðàìè “0,10”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ìèêîëà ÐÎÃÓÖÜÊÈÉ:“Âòðàòèòè ëþäÿí³ñòü — 
öå íàáàãàòî ã³ðøå, í³æ çàãóáèòè ãðîø³”
Äî Ãàëèöüêî¿ ë³ãè ìåöåíàò³â ïîòðàïëÿþòü äîáðîä³¿ ò³ëüêè ç ïðîçîðèì á³çíåñîì

— Ïàíå Ìèêîëî, ÿê ëþäèíà
ñòàº ìåöåíàòîì?

— Öå ïîòð³áíî éòè, ÿê êàæóòü,
â³ä ñåðöÿ ëþäèíè, ÿêà õî÷å äî-
ïîìàãàòè, ³ ðîçóì³º, ùî öÿ äîïî-
ìîãà êîìóñü óêðàé ïîòð³áíà.
Îäèí ³ç ïðîåêò³â, ÿêèé ìè çðî-
áèëè, íàçèâàºòüñÿ “Ô³ëîñîô³ÿ
ñåðöÿ”, â ÿêîìó ðîçïîâ³äàºìî ïðî
ãàëèöüêèõ ìåöåíàò³â, ÿêèõ ùå íå
çíàº ãðîìàäñüê³ñòü. ß ââàæàþ, ùî
êîæíà óñï³øíà ëþäèíà ìàº çàé-
ìàòèñÿ ìåöåíàòñòâîì. ª íåïèñà-
íå ïðàâèëî: “ßêùî òè ñòàâ
óñï³øíîþ ëþäèíîþ ³ ìàºø ìîæ-
ëèâ³ñòü — äîïîìîæè ³íøîìó, çà
ùî Ãîñïîäü Áîã â³ääàñòü òîá³ ñòî-
ðèöåþ”.

— ßêèì áóâ âàø êðèòåð³é óñï³-
õó, êîëè çðîçóì³ëè, ùî º óñï³øíèì
á³çíåñìåíîì?

— Õîò³â áè ñêàçàòè ñëîâàìè
Ìàðèíè Öâºòàºâî¿: “Óñïåõ — ýòî
óñïåòü”. Òàê ³ äëÿ ìåíå. Ãîëîâ-

íå — á³ëüøå âñòèãíóòè, à ñàìå:
ïîáóâàòè â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³-
òó, âñòèãíóòè âèõîâàòè ñâî¿õ ä³-
òåé, ðåàë³çóâàòè ïëàíè â á³çíåñ³,
çðîáèòè ÿêíàéá³ëüøå äîáðèõ
ñïðàâ. Íå ïàì’ÿòàþ, õòî ñêàçàâ
äóæå õîðîø³ ñëîâà: “Ïîñï³øàéòå
ðîáèòè äîáðî”, âîíè ³ º ñåíñîì
ìîãî æèòòÿ. ß íàìàãàþñÿ íå îã-
ëÿäàòèñÿ, à éòè ò³ëüêè âïåðåä.
Ñàìå öå ³ ïðèíîñèòü ìåí³ óñï³õ.

— Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî
îäèí ³ç âàøèõ íàéãîëîâí³øèõ ìå-
öåíàòñüêèõ ïðîåêò³â — “Ô³ëîñî-
ô³ÿ ñåðöÿ”.

— Éîãî çðîáèëà íàøà Ãàëèöü-
êà ë³ãà ìåöåíàò³â, ùîá ëþäè çíà-
ëè ïðî òèõ äîáðîä³¿â, ÿê³, íàïðè-
êëàä, çðîáèëè ðåêîíñòðóêö³þ òå-
àòðó àáî ìóçåþ, ïîáóäóâàëè ïàì’-
ÿòíèê òîùî. Ìè ðîçïîâ³äàºìî
ïðî áàãàòüîõ ìåöåíàò³â, ïðè÷î-
ìó, ÿê êîð³ííèé ìåøêàíåöü
Ëüâîâà, äóæå áàãàòî ÷îãî íîâîãî

ä³çíàâñÿ ç öüîãî ïðîåêòó, ÿêèé
âèõîäèòü íà íàøîìó ëüâ³âñüêîìó
òåëåáà÷åíí³.

Äî ñëîâà, çíàºòå çâ³äêè ï³øëî
ñëîâî ìåöåíàò? Â³ä ïð³çâèùà Ãàÿ
Þë³ÿ Ìåöåíàòà. Â³í äîïîìàãàâ
ëåãåíäàðíîìó Ãîìåðó ³, ÿêáè íå
Ìåöåíàò, ìîæëèâî, íå ³ñíóâàëî á
çíàìåíèòèõ “²ë³àäè” ³ “Îä³ññå¿”.

— Ùî ìîæå ñòàòè ê³íöåâèì ïðî-
äóêòîì äîáðèõ ñïðàâ, ÿê³ ðîáèòü
Ãàëèöüêà ë³ãà ìåöåíàò³â?

— Íàïåâíî, öå áóäå êíèæêà, â
ÿê³é ìè ðîçïîâ³ìî ïðî âñ³õ ìå-
öåíàò³â íàøî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ ùî ñà-
ìå âîíè çðîáèëè. Ìîæëèâî, âñòà-
íîâèìî òàáëè÷êè íà òèõ áóä³âëÿõ
÷è ïàì’ÿòíèêàõ, ÿê³ îòðèìàëè äî-

ïîìîãó â â³äíîâëåíí³ àáî áóëè
çáóäîâàí³.

— ßê áóëî ñòâîðåíî âàøó îðãà-
í³çàö³þ ³ ÷è º êðèòåð³é, ùîá ñòàòè
¿¿ ÷ëåíîì?

— Îäðàçó â³äïîâ³ì íà äðóãó
÷àñòèíó âàøîãî çàïèòàííÿ. Äî
íàñ ìîæóòü ïîòðàïèòè ò³ëüêè ò³
ëþäè, ÿê³ ìàþòü ÷åñíèé ³ ïðî-
çîðèé á³çíåñ. Â ö³ëîìó, ³äåÿ
ñòâîðåííÿ Ãàëèöüêî¿ ë³ãè ìåöå-
íàò³â, ÿêó áóëî îô³ö³éíî çàðåºñ-
òðîâàíî ó Ëüâîâ³ 19 ñåðïíÿ ìè-
íóëîãî ðîêó, ó ìåíå âèíèêëà äó-
æå äàâíî. Ðåàë³çóâàòè ¿¿ äóæå
øâèäêî íå âèéøëî, àëå ìåí³
âäàëîñÿ ç³áðàòè çíàéîìèõ ëüâ³â-
ñüêèõ á³çíåñìåí³â çà ô³ë³æàíêîþ
êàâè ³ ä³ñòàòè â³ä íèõ ïîâíó ï³ä-
òðèìêó.

— Ô³íàíñîâà êðèçà, ìàáóòü,
âïëèíóëà é íà ä³ÿëüí³ñòü Ãàëèöü-
êî¿ ë³ãè ìåöåíàò³â?

— Çâ³ñíî, ïàä³ííÿ âèðîáíèö-
òâà ³ ñêîðî÷åííÿ ïðèáóòê³â ïî-
çíà÷àòüñÿ ³ íà ìåöåíàòñòâ³. ß
íèí³ äóìàþ íàä òèì, ÷è çìîæó
ïîòÿãíóòè ê³ëüêà ñâî¿õ ïðîåêò³â.
Àëå ââàæàþ, ùî âòðàòèòè ëþ-
äÿí³ñòü — öå ã³ðøå, í³æ çàãóáè-
òè ãðîø³, òîìó, õî÷ ³ â ìåíøèõ
ðîçì³ðàõ, íàøà áëàãîä³éíà îðãà-
í³çàö³ÿ ïðîäîâæóâàòèìå íàäàâà-
òè äîïîìîãó ëþäÿì íàïåðåê³ð
êðèç³

Під от вав Юрій БОБРУЄНКО,
“Хрещати ”

Âîëîäèìèð ÑÀËÜÄÎ:“Ì³ñüêà ãðîìàäà 
íå ìàº á³ëüøîñò³ ó Õåðñîíñüê³é ðàä³”
Ì³ñüêèé ãîëîâà Õåðñîíà ïåðåêîíàíèé, ùî íàøå æèòòÿ ïåðåâàíòàæåíå 
ïîë³òè÷íèìè ïîä³ÿìè
Київсь ий Медіа Холдин ,
я енеральний інформа-
ційний партнер про рами
"Людина ро ", представ-
ляє Володимира Сальдо,
місь о о олов Херсона,
ла реата про рами но-
мінації "Місь ий олова-
2008". Пан Сальдо обра-
ний херсонцями на поса-
д мера двічі поспіль.

— ×è âàæêî áóòè ì³ñüêèì ãîëî-
âîþ ïðîâ³íö³éíîãî ì³ñòà?

— Ì³ñüêèì ãîëîâîþ íå ïðîñòî
ïðàöþâàòè áóäü-äå â Óêðà¿í³ òà,
ìàáóòü, ³ ó ñâ³ò³, áî öå äóæå âåëè-
êèé îáñÿã â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ äóæå
âåëèêèé îáñÿã ðîáîòè. Âñ³ çíà-
þòü, ùî íåìàº òàêîãî íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó, äå íàâ÷àþòü íà ïîñà-
äó ãîëîâè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè, íàâ³òü ñåëèùíî¿. Ùîá ñòàòè
ì³ñüêèì ãîëîâîþ ïîòð³áåí âåëè-
êèé äîñâ³ä íà áóäü-ÿê³é ³íø³é ïî-
ñàä³. Çâ³ñíî ìîæíà ñòàòè ãîëîâîþ
³ áåç òàêîãî äîñâ³äó, àëå ïðàöþ-
âàòè áóäå ùå ñêëàäí³øå. À ùîá
ìàòè íåîáõ³äíèé äîñâ³ä, òðåáà
ïðàöþâàòè áåçïîñåðåäíüî â óñ³õ
ñôåðàõ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.
Àëå ãîëîâíå, ùî îáîâ’ÿçêîâî ïî-
âèíåí ìàòè çà ïëå÷èìà áóäü-ÿêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà — öå íàâè÷êè ðî-
áîòè ç ëþäüìè, áî ñàìå ñï³ëêó-
âàííÿ äàº ÷³òêå ðîçóì³ííÿ, ùî ñà-

ìå ñë³ä ðîáèòè íà òàê³é ïîñàä³ ó
êîæíîìó íàïðÿìêó ³ ÿê öå âñå ìàº
áóòè çâ’ÿçàíå äîêóïè, ùîá ì³ñòî
æèëî ³ ðîçâèâàëîñÿ.

— Ì³ñüêèé ãîëîâà îäíî÷àñíî º
÷èíîâíèêîì, ãîñïîäàðíèêîì ³ ïî-
ë³òèêîì? Â ÿêèõ ïðîïîðö³ÿõ âè º
÷èíîâíèêîì, ãîñïîäàðíèêîì òà ïî-
ë³òèêîì?

— Ñïåðøó ñêàæó, ÿê âîíî ìà-
ëî á áóòè. Íàéá³ëüøå ÷àñó ñë³ä
áóëî á âèòðà÷àòè íà ãîñïîäàðñüê³
êëîïîòè, òîìó ùî ì³ñòî íàâ³òü
ñêëàäí³øå ãîñïîäàðñòâî, í³æ âå-
ëèêå ï³äïðèºìñòâî. Âîíî íàñè-
÷åíå ð³çíèìè êîìóí³êàö³ÿìè. Âå-
ëèêèé òðóäîâèé êîëåêòèâ.

Íà äðóãîìó ì³ñö³ ìàëè á áóòè
êëîïîòè ç ïàïåðàìè, òîìó ùî ¿õ

äîâîäèòüñÿ ï³äïèñóâàòè áàãàòî.
Áóäü-ÿêà ëþäèíà çàâæäè øîêî-
âàíà ò³ºþ ê³ëüê³ñòþ äîêóìåíò³â,
ç ÿêèìè äîâîäèòüñÿ ìàòè ñïðà-
âó ì³ñüêîìó ãîëîâ³. ¯õ òðåáà áó-
ëî á ñêîðîòèòè âäâ³÷³, ÿêùî íå
âòðè÷³.

Ïîë³òè÷íà ñêëàäîâà, ÿê íà ìåíå,
ìàëà á áóòè íà òðåòüîìó ì³ñö³.

Íàñïðàâä³ âñå íàâïàêè. Íàé-
á³ëüøå ÷àñó ³ çóñèëü çàáèðàº ïî-
ë³òè÷íà ñêëàäîâà. Îñîáëèâî ïðî-
òÿãîì îñòàíí³õ ê³ëüêîõ ðîê³â.
Ïðè÷èíà â òîìó, ùî íàøå æèò-
òÿ ïåðåçàâàíòàæåíå ïîë³òè÷íèìè
ïîä³ÿìè. Ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, áëîêè
ñâî¿ìè ä³ÿìè çàáèðàþòü íà ñåáå
äóæå áàãàòî óâàãè. Íà äðóãîìó
ì³ñö³ çà âèòðàòàìè ÷àñó º ðîáîòà
ç äîêóìåíòàìè.

² ëèøå íà òðåòüîìó ì³ñö³ —
âëàñíå ãîñïîäàðñüêà ðîáîòà. Òîá-
òî íàéíåîáõ³äí³øà — ãîñïîäàð-
ñüêà — ðîáîòà ñòðàæäàº ñàìå ÷å-
ðåç ñêëàäîâ³.

Ãàäàþ, ñë³ä çì³íþâàòè ïð³îðè-
òåòè. Íàéïåðøèì êëîïîòîì ì³ñü-
êîãî ãîëîâè ìàº áóòè ì³ñüêå ãîñ-
ïîäàðñòâî ³ ëþäèíà, ÿêà êîðèñ-
òóºòüñÿ öèì ãîñïîäàðñòâîì ³ ïî-
òðåáóº íîðìàëüíèõ óìîâ æèòòÿ.

— Òà îñê³ëüêè âñå íàâïàêè, òî
ÿê ó âàñ âèãëÿäàº òðèêóòíèê — ãî-
ëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ì³ñü-
êèé ãîëîâà, ì³ñüêà ³ îáëàñíà ðàäè?
ßêèé êóò ó âàñ íàéãîñòð³øèé, ÿê
âè ³ñíóºòå ó öüîìó ïðîñòîð³?

— Íà÷åáòî ì³ñüêèé ãîëîâà ìàâ
áè áóòè â öåíòð³ ö³º¿ êîíñòðóê-
ö³¿, áî â³í ºäèíèé îáèðàºòüñÿ
âñ³ºþ ãðîìàäîþ. Ì³ñüêà ³ îáëàñ-
íà ðàäè îáèðàþòüñÿ òåæ òåðèòî-
ð³àëüíèìè ãðîìàäàìè çà ñïèñêà-
ìè ³ ëþäåé òàì íå âèäíî. Íàòî-
ì³ñòü ñàìå ì³ñüêèì ãîëîâîþ, îä-
ðàçó ï³ñëÿ éîãî îáðàííÿ íàìà-
ãàþòüñÿ êåðóâàòè âñ³. Ñòðàæäàº
ãðîìàäà ì³ñòà, òîìó ùî îáðàíèé
íåþ ãîëîâà çìóøåíèé çàáàãàòî
óâàãè ïðèä³ëÿòè ñòîñóíêàì ç ³í-
øèìè êóòàìè ö³º¿ êîíñòðóêö³¿,
íàñàìïåðåä, äåïóòàòàìè. Çà ïàð-
ò³éíèìè ñïèñêàìè äî ì³ñüêî¿ ðà-
äè ìîæå ïðîéòè áóäü-õòî, íàâ³òü
ëþäèíà ç ³íøîãî ì³ñòà, ùî º ïî-
ðóøåííÿì âèìîã ªâðîïåéñüêî¿
õàðò³¿ ñàìîâðÿäóâàííÿ. ß çìóøå-
íèé áóäóâàòè ñòîñóíêè ç äåïóòà-
òàìè, áî â íèõ º â³äïîâ³äí³ ïîâ-
íîâàæåííÿ.

— Ïîë³òè÷íà ñèëà, ÿêà âàñ ï³ä-
òðèìóâàëà íà âèáîðàõ, ìàº á³ëü-
ø³ñòü ó ì³ñüê³é ðàä³ Õåðñîíà?

— Ãîëîâíà ïîë³òè÷íà ñèëà, ÿêà
ï³äòðèìóâàëà ìåíå íà âèáîðàõ, öå
ì³ñüêà ãðîìàäà. Àëå, ïîïðè öå,
çà ìíîþ íåìàº á³ëüøîñò³ ó ì³ñü-
ê³é ðàä³. Öå ïàðàäîêñ ïðîïîðö³é-
íèõ âèáîð³â — ó Õåðñîíñüê³é ðà-
ä³ æîäíà ïîë³òè÷íà ñèëà íå ìàº
ñâîº¿ á³ëüøîñò³

Під от вав Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”

"Хрещати " продовж є знайомити читачів із претен-
дентами на перемо в Національній а ції "Людина ро-
-2008", рочиста церемонія я ої відб деться 21 бе-

резня столичном Палаці мистецтв "У раїна". У номі-
нації "Меценат ро " одним із претендентів на пере-
мо є Ми ола Ро ць ий — президент бла одійної ор-
анізації Галиць а лі а меценатів. Йо о он ренти —
Альфред Пра с, енеральний продюсер прое т "Авст-
рія — У раїна без ордонів" та Володимир Філіпов, за-
сновни бла одійно о Фонд мистецтв Володимира Фі-
ліпова.
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Íà ÿïîíñüêèé ìîòèâ
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Мин лої середи в Націо-
нальном палаці "У раїна"
давала онцерт японсь а
піаніст а Кей о Матс ї.
Попри те, що вечорі,
о рім неї, взяли часть
п’ятеро хороших м зи ан-
тів, до я их потім приєд-
нався ще і джазовий ор-
естр, розвор шити й за-
палити п блі своїми ім-
провізаціями артистам
та і не вдалося.

Çàâäÿêè ìàéæå ùîð³÷íèì êè-
¿âñüêèì ãàñòðîëÿì Êåéêî Ìàò-
ñó¿ ó íàñ ïîëþáèëè ³, ñõîæå, çà-
ïàì’ÿòàëèñÿ é àáñîëþòíî ºâðî-
ïåéñüê³ ìåëîä³¿ (ïðèíàéìí³
ñõ³äíî¿ òåìàòèêè â êîìïîçèö³ÿõ
Ìàòñó¿ â ì³ðó). Ïðî öå ñâ³ä÷èâ
ïîâíèé çàë ó ñòîëè÷íîìó ïàëà-
ö³ “Óêðà¿íà” ï³ä ÷àñ ¿¿ ÷åðãîâî-
ãî âèñòóïó, à òàêîæ òå, ùî êîì-
ïàêò-äèñêè àðòèñòêè, êîòð³ òóò
æå é ïðîäàâàëè ïî 120 ãðèâåíü,
ðîçêóïîâóâàëè, ùîïðàâäà, áåç
÷åðãè.

Êîíöåðò ðîçïî÷àâñÿ íà ï³âãî-
äèíè ï³çí³øå. Ïðîòå éîãî ïåðøà
÷àñòèíà íå êîìïåíñóâàëà çãàÿíî-
ãî íà ÷åêàííÿ ÷àñó. Äîâãîæäàíèé
âèõ³ä ç³ðêè ³ òàê çâàíå ïåðøå â³ä-
ä³ëåííÿ êîíöåðòó ñêèäàëîñÿ ðàä-
øå íà ðåïåòèö³þ ÷è êîðîòåíüêó
ïðåëþä³þ äî äðóãîãî â³ää³ëåííÿ:
ïðîçâó÷àëî ÿêèõîñü òðè-÷îòèðè
êîìïîçèö³¿ ³ îãîëîñèëè äåñÿòè-
õâèëèííèé (à íàñïðàâä³ äâàäöÿ-
òèõâèëèííèé) àíòðàêò. Ö³ëêîì
ìîæëèâî, ùî öå áóëà âèìóøåíà
ïåðåðâà, ïîâ’ÿçàíà ç òåõí³÷íèìè
ïèòàííÿìè. Àäæå â³ä÷óâàëîñÿ: ç³
çâóêîì íå âñå ãàðàçä, íàñàìïåðåä

ó òåõí³÷íîìó ïëàí³: ïàðò³ÿ ôîð-
òåï³àíî ãóáèëàñÿ, óäàðí³ (ïåðêó-
ñ³îí³ñò Ñò³â Ðåéä ³ áàðàáàíùèê
×àä Ðàéò) çíèêàëè â ãëèáèí³ çà-
ëó, äî áàñèñòà Åð³êà Áåéíñà, ÿê,
çðåøòîþ, ³ äî ã³òàðèñòà Êåéòà
Ìàòñóíî, äîâîäèëîñÿ ïðèñëóõà-
òèñÿ. Íàéë³ïøå, ìàáóòü, â àí-
ñàìáë³ áóëî ÷óòè ñàêñîôîí (Äæå-
ê³ Äæîéíåð).

À âò³ì, äðóãà ÷àñòèíà êîíöåð-
òó íå íàäòî ïîë³ïøèëàñÿ. Ñêëà-
äàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî ì³æ àðòèñ-
òàìè ³ ïóáë³êîþ º ÿêèéñü íåâè-
äèìèé áàð’ºð. ² òîãî, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ íà ñöåí³, àóäèòîð³ÿ íå
ìîæå ñïîâíà â³ä÷óòè, ÿê ³ ñòàòè
ïîâíîö³ííèì ñï³âó÷àñíèêîì
ïðîöåñó. ªäèíå, ùî çàëèøàëî-
ñÿ, — áóòè ïàñèâíèì ñïîñòåð³-

ãà÷åì. Êåéêî Ìàòñó¿ ç ïðèòà-
ìàííîþ ¿é åêñïðåñèâíîþ ìàíå-
ðîþ ãðè ÷åðãóâàëà êëàâ³øí³ òà
ðîÿëü, â³ä÷àéäóøíî â óí³ñîí
çâó÷àëè ñêðèïêè äæàçîâîãî îð-
êåñòðó “Ëèá³äü”, êîòðèì äèðè-
ãóâàâ Ãðèãîð³é Ïîñòîé, ÷àñ â³ä
÷àñó ïóáë³êà çðèâàëàñü íà ìëÿ-
â³ àïëîäèñìåíòè — òî ÿê ðåàê-
ö³ÿ íà çíàéîì³ ìåëîä³¿, òî ó â³ä-

ïîâ³äü ðîçê³øíîìó òåìíîøê³ðî-
ìó ñàêñîôîí³ñòîâ³, êîëè òîé
ãðàâ ñîëî. À çà ÿêèéñü ÷àñ óñå
îá³ðâàëîñÿ òàê ñàìî íåñïîä³âà-
íî, ÿê íà ïî÷àòêó âå÷îðà. Êîí-
öåðò âèÿâèâñÿ äî òîãî êîðîòêèì
³ â ïåâíîìó ñåíñ³ äèâíèì, ùî
ïóáë³êà, íà æàëü, íàâ³òü íå
âñòèãëà â³ä÷óòè, ÿêèé æå â³í áóâ
íà ñìàê

Ó Êèºâ³ âèñòóïèëà Êåéêî Ìàòñó¿

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

З 12 по 20 березня Київ, а рім
ньо о, ще десять раїнсь их
міст — Львів, Одеса, Дніпропет-
ровсь , Хар ів, Севастополь,
Сімферополь, Запоріжжя, Л -
ансь , Донець , Рівне — о п -
ють франц зь і льт рні цінно-
сті. Фран омовні іностріч и, те-
атральні спе та лі, м зи а, літе-
рат ра і навіть на а б д ть
представлені в рам ах Тижня
фран офонії.

Öüîãîð³÷íèé Òèæäåíü ôðàíêîôîí³¿ â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä òîð³øíüîãî ïåðåäóñ³ì ïî-
ì³òíèì ðîçøèðåííÿì êóëüòóðíèõ ñôåð, ÿê³
áóäóòü ïðåäñòàâëåí³, à òàêîæ ãåîãðàô³÷-
íîþ åêñïàíñ³ºþ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè (îäè-
íàäöÿòü óêðà¿íñüêèõ ì³ñò çàì³ñòü òîð³÷íèõ
äåâ’ÿòè).

Îòîæ âñå ïî ïîðÿäêó. Ç 13 ïî 18 áåðåç-
íÿ â ñòîëè÷íîìó ê³íîòåàòð³ “Êè¿â” ïîêà-
æóòü ø³ñòü ô³ëüì³â ñó÷àñíèõ ôðàíöóçüêèõ
òà ôðàíêîìîâíèõ êàíàäñüêèõ ³ áåëüã³é-
ñüêèõ ê³íåìàòîãðàô³ñò³â: êîìåä³¿ “Êàðà-
ìåëü” ³ “Ìàñêàðàä”, ïðèãîäíèöüêó ñòð³÷-
êó “×åðâîíå íà õðåñò³”, äðàìó “Ìîð³ñ Ð³-
øàð”, òðèëåð “Âåëèêà ñïîêóñà” òà ïñèõî-
ëîã³÷íèé äåòåêòèâ “Ïîðÿäíèé êîìåðñàíò”.
Ï³êàíòíà äåòàëü: ïåðåä ïîêàçîì ô³ëüì³â
îá³öÿþòü äåãóñòàö³þ ïîï-êîðíó, âò³ì, ÿê
âèÿâèëîñü, íå êàíàäñüêîãî (ÿê íàïèñàíî

â ïðîãðàì³). Íàö³îíàëüí³ ïî÷óòòÿ çàäî-
âîëüíÿòèìóòüñÿ â ³íøèé ñïîñ³á — ÷åðåç
äåãóñòàö³þ êàíàäñüêîãî ïèâà.

Òåàòðàëüíó ñôåðó ïðåäñòàâëÿòèìóòü
áåëüã³éñüêà àêòðèñà Í³êîëü Äþìåç ç ìî-
íîñïåêòàêëåì “Âóëèöÿ êâ³òêàð³â”, äå íå-
çðèìî ïðèñóòí³é Ò³íî Ðîññ³ íà ïîâíó
ãó÷í³ñòü ñï³âàòèìå: “ß ëþáëþ òåáå, ëþá-
ëþ òåáå, ëþáëþ!..” (16 áåðåçíÿ â Õàðêî-
â³, à 18-ãî ³ 20-ãî â Êèºâ³) ³ øâåéöàð-
ñüêèé ëÿëüêîâèé òåàòð “Les Bamboches”

ç âèñòàâîþ “Ñí³ã” (17 áåðåçíÿ ó ñòîëè-
ö³, 19-ãî ó Ëüâîâ³).

Òèì, êîìó áëèæ÷à êóëüòóðà êîì³êñ³â, ìî-
æóòü â³äâ³äàòè àâòîðñüêó âèñòàâêó “Âñÿ ñè-
ëà â øòðóìïôàõ” (øòðóìïôè — öå ãíîìè
â ñèí³õ øàïî÷êàõ) â³äîìîãî áåëüã³éñüêîãî
õóäîæíèêà Ïåéî (åêñïîçèö³ÿ òðèâàòèìå ç
16 ïî 20 áåðåçíÿ â ïîñîëüñòâ³ Áåëüã³¿).

Ñâ³ò ìóçèêè ñêîíöåíòðóºòüñÿ íà âå÷îð³
“15 ðîê³â êîõàííÿ” — ð³âíî ñò³ëüêè âèäàò-
íèé ìàéñòåð ôðàíöóçüêîãî øàíñîíó, ïî-

åò, áàðä, àêòîð, ðåæèñåð Æàê Áðåëü ïðî-
áóâ íà ñöåí³. Ñüîãîäí³ éîìó âèïîâíèëîñÿ
á 80. Òåïåð éîãî ñë³äàìè ³äå ôðàíöóæåí-
êà Ìóðîí. ßê çàïåâíÿº ôðàíöóçüêà ïðå-
ñà, âîíà ñõîæà íà íüîãî ñâîºþ íåçãðàáíîþ
ëþáîâ’þ é òèì, ùî âì³º ñï³âàòè òàê, í³áè
öå â³äáóâàºòüñÿ âïåðøå àáî âîñòàííº. 20
áåðåçíÿ íà ñöåí³ ñòîëè÷íî¿ ô³ëàðìîí³¿ Ìó-
ðîí â äóåò³ ç ï³àí³ñòîì Òåðð³ Òðàêîì âè-
êîíàº íàéâ³äîì³ø³ ï³ñí³ Áðåëÿ, â òîìó ÷èñ-
ë³ “Ïîõìóðå òàíãî” ³ “Àìñòåðäàì”.

Ë³òåðàòóðà ïðåäñòàâëåíà ùîíàéìåíøå â
íåîðäèíàðíèé ñïîñ³á. Âè çíàºòå, äå ðîç-
òàøîâàí³ Êîìîðñüê³ îñòðîâè? Öå äåñü ì³æ
Ìàäàãàñêàðîì òà ï³âí³÷íèì Ìîçàìá³êîì.
Êîëèñü öÿ òåðèòîð³ÿ áóëà ôðàíöóçüêîþ
êîëîí³ºþ. Òàì íàðîäèâñÿ òàêèé ñîá³ Ñà-
ë³ì Àòþá, ÿêèé çãîäîì ñòàâ â³äîìèì ïèñü-
ìåííèêîì-êàçêàðåì, äî òîãî æ ñâîºþ
òâîð÷³ñòþ â³í âèð³øèâ ïðîñëàâèòè íå ð³ä-
íó àðàáñüêó, à ñàìå ôðàíöóçüêó ìîâó. 17
òà 18 áåðåçíÿ â³í ïðî âñå ðîçïîâ³ñòü ñàì.

Íàðåøò³, â³ä íàóêîâî¿ ãàëóç³ âèñòóïèòü
ë³íãâ³ñò, ïðîôåñîð Ïðàêòè÷íî¿ øêîëè âè-
ùèõ ñòóä³é ó “Êîëëåæ äå Ôðàíñ” Êëîä
Àæåæ. Â³í, ìîæíà ñêàçàòè, ï³äâåäå ðèñêó
òîìó, ùî â³äáóâàòèìåòüñÿ óïðîäîâæ Òèæ-
íÿ ôðàíêîôîí³¿ â Óêðà¿í³, îñê³ëüêè ðîç-
ì³ðêîâóâàòèìå íàä òèì, íàñê³ëüêè àäåê-
âàòíà ïðîïàãàíäà ôðàíöóçüêî¿ ìîâè ó ð³ç-
íèõ êóòî÷êàõ ñâ³òó. Çóñòð³÷ ç ïðîôåñîðîì
â³äáóäåòüñÿ 20 áåðåçíÿ â Íàö³îíàëüíîìó
óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà.

² íàéãîëîâí³øå. Òèæäåíü ôðàíêîôîí³¿
â³äáóäåòüñÿ çà ï³äòðèìêè ëåãåíäàðíîãî
ôóòáîë³ñòà, òðåíåðà Îëåêñàíäðà Çàâàðîâà.
Òîæ êóëüòóðà ³ ñïîðò — ðàçîì

Ãîâîðèìî ôðàíöóçüêîþ
Ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ ôåñòèâàëü ôðàíöóçüêî¿ êóëüòóðè “Òèæäåíü ôðàíêîôîí³¿”
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Франц зь ої мови за тиждень не вивчить ніхто, але ознайомитися із франц зь ою льт рою
за цей час можна
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Б ло відч ття, що між артист ою і п блі ою є я ийсь невидимий бар’єр
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Ñâÿòî ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòèêè 
çíîâó ïðèéìàº Êè¿â
“Êóáîê Ñòåëëè Çàõàðîâî¿” â³äáóäåòüñÿ ó âîñüìèé ðàç

Ñòåëëà Çàõàðîâà íà çóñòð³÷³ ç
ïðåäñòàâíèêàìè ìàñ-ìåä³à íàãà-
äàëà, ùî ïåðøèé òóðí³ð áóëî
ïðîâåäåíî â 2002 ðîö³ ç ìåòîþ
ïðèùåïèòè ëþáîâ äî ñïîðòèâíî¿
ã³ìíàñòèêè ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà
¿¿ ìåæàìè. "²íòåðåñ äî òóðí³ðó
çðîñòàº ç êîæíèì ðîêîì, ³ ïî-
ïðè âñ³ ïðîáëåìè, ÿê³ ó íàñ âè-
íèêëè ó öåé íåëåãêèé ÷àñ, âïåâ-
íåíà, ïðîâåäåìî éîãî íà âèñî-
êîìó ì³æíàðîäíîìó ð³âí³. Çà-
çíà÷ó, ùî ö³ çìàãàííÿ â³äáóâàþ-
òüñÿ íå äëÿ îäí³º¿ îñîáè, òîáòî
äëÿ ìåíå, à äëÿ âñ³õ, êîìó íå
áàéäóæèé öåé âèä ñïîðòó",—
ñêàçàëà îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà.

Ó ðàìêàõ "Êóáêà Ñòåëëè Çà-
õàðîâî¿" ÷îëîâ³êè ³ æ³íêè çà
ïðîãðàìîþ çìàãàòèìóòüñÿ â áà-
ãàòîáîðñòâ³, êîìàíäíèõ çìàãàí-
íÿõ ³ çìàãàííÿõ ç îêðåìèõ âèä³â
áàãàòîáîðñòâà çà ïðàâèëàìè
FIG.

Ñòåëëà Çàõàðîâà çàçíà÷èëà,
ùî â íàñòóïíîìó ðîö³ òóðí³ð
çì³íèòü ñâ³é ôîðìàò. Íà íüîãî,
çà ïðèêëàäîì "Êóáêà Àìåðèêè"
â ×èêàãî, íà ÿêîìó íàøà óñëàâ-
ëåíà ã³ìíàñòêà ïîáóâàëà, çàïðî-
ñÿòü ò³ëüêè íàéñèëüí³øèõ
ñïîðòñìåí³â.

Îêð³ì, âëàñíå, çìàãàíü,  ïðè-
ñóòí³õ î÷³êóº âåëèêà øîó-ïðî-

ãðàìà çà ó÷àñòþ ç³ðîê óêðà¿í-
ñüêî¿ åñòðàäè, à 7 áåðåçíÿ íà

óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³, ÿêå ðîç-
ïî÷íåòüñÿ î 17-é ãîäèí³, þí³ äà-

ðóâàííÿ Þë³ÿ Ëîòîöüêà ³ ãðóïà
"Îñò³í" ïðåçåíòóþòü ã³ìí "Êóá-
êà Ñòåëëè Çàõàðîâî¿".

Íå çàáóäóòü ³ ïðî íàøèõ ìàé-
áóòí³õ "ç³ðî÷îê", êîæíà ç ÿêèõ
ìð³º ïîòðàïèòè äî çá³ðíî¿ Óêðà-
¿íè ³ ïðåäñòàâëÿòè ¿¿ íà ì³æíà-
ðîäí³é àðåí³. Â öüîìó ðîö³ ãîñ-
òÿìè òóðí³ðó ñòàíóòü ä³òè ç Êè-
¿âñüêî¿ òà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñ-
òåé, ÿê³ ïðè¿äóòü äî ñòîëèö³ íà
ñïåö³àëüíî âèä³ëåíèõ àâòîáóñàõ.

Çâ³ñíî, íå îá³éäåòüñÿ íà òóð-
í³ð³ é áåç íàãîðîäæåííÿ ã³ìíàñ-
ò³â ö³ííèìè ïðèçàìè, ÿê³ ç³é-
äóòü íà ï'ºäåñòàë ïîøàíè. Öüî-
ãî ðàçó öå áóäå òðèäöÿòü ø³ñòü
þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ÿê³ íà çàìîâ-
ëåííÿ âèãîòîâëåíî íà çíàìåíè-
òîìó êè¿âñüêîìó çàâîä³.

Íàñàìê³íåöü íàãàäàºìî, ùî
ïåðåìîæöÿìè "Êóáêà Ñòåëëè
Çàõàðîâî¿" â 2008 ðîö³ ó êîìàíä-
í³é ïåðøîñò³ é áàãàòîáîðñòâ³
ñòàëè: ó æ³íîê — êîìàíäà Óêðà-
¿íè òà Îëåíà Çìåòó (Ðîñ³ÿ), ó ÷î-
ëîâ³ê³â — êîìàíäà Á³ëîðóñ³ òà
Ðóñëàí Ïàíòåëåéìîíîâ (Âåëè-
êîáðèòàí³ÿ)

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Найближчо о ї -енд , 7 та 8 березня, столичном
Палаці спорт відб деться восьмий за лі ом професій-
ний міжнародний т рнір зі спортивної імнасти и на
"К бо олімпійсь ої чемпіон и Стелли Захарової". Очі-
ють, що в зма аннях, вхід на я і, за традицією, б де

вільним, візьм ть часть представни и ба атьох відо-
мих імнастичном світі раїн.

Зма ання чолові ів на ільцях на "К б Стелли Захарової" завжди ви ли али
вели ий інтерес шан вальни ів спортивної імнасти и

Ó ïåðøîìó ïðîòèñòîÿíí³ “äâîõ 
ñòîëèöü” ïåðåìîãëè êèÿíè
“Äèíàìî” ³ “Ìåòàë³ñò” ç³ãðàþòü ùå äâ³÷³ â Êóáêó ÓªÔÀ
Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Лідери чемпіонат У раїни з ф т-
бол иївсь е "Динамо" і хар ів-
сь ий "Металіст" останніми з
сіх оманд провели поєдино
18- о т р . Кращими виявилися
підопічні Юрія Сьоміна, я і, за-
вдя и точним дарам Тараса Ми-
хали а і Артема Кравця, пере-
мо ли з рах н ом — 2:0. Наразі,
відрив "Динамо" від "Металіста",
я ий по и що йде др им, збіль-
шився до дев'яти очо .

Ñïèòàéòå â áóäü-ÿêîãî òðåíåðà àáî ãðàâ-
öÿ, ÷è íå âàæêî ¿ì ïðîâîäèòè ì³æ ñîáîþ
òðè çóñòð³÷³ ïîñï³ëü çà êîðîòêèé ÷àñ, ³ îò-
ðèìàºòå â³äïîâ³äü — ìîæëèâî, íå âàæêî,
àëå íåïðèºìíî. Ñàìå â òàêó ñèòóàö³þ ïî-
òðàïèëè ë³äåðè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè é ó÷àñ-
íèêè ìàéáóòí³õ áàòàë³é 1/8 ô³íàëó Êóáêà
ÓªÔÀ — êè¿âñüêå "Äèíàìî" ³ õàðê³âñüêèé
"Ìåòàë³ñò". Ïîçàâ÷îðà, 4 ëþòîãî, âîíè ó
Õàðêîâ³ ïîì³ðÿëèñÿ ñèëàìè íà âíóòð³øí³é
àðåí³, à âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, à ñàìå: 12
òà 19 ëþòîãî ç³éäóòüñÿ ó äâîáîÿõ íà ºâðî-
ïåéñüêîìó ð³âí³. ßê áè òàì íå áóëî, àëå
ôóòáîë³ñòàì íå äî äóìîê ïðî ïðèíàäè êà-

ëåíäàðÿ — ¿ì ïîòð³áíî âèõîäèòè íà ïîëå
³ áîðîòèñÿ çà ïåðåìîãó â êîæíîìó ç öèõ
òðüîõ àêò³â ïðîòèñòîÿííÿ íèí³øíüî¿ ³ êî-
ëèøíüî¿ ñòîëèöü äåðæàâè. Ïåðøèé ³ç íèõ
çàëèøèâñÿ çà êèÿíàìè, ÿê³ ïåðåìîãëè íà
ïîë³ ñóïåðíèêà, àëå â ïðåäñòàâíèê³â Ñëî-
áîæàíùèíè º ÷àñ äëÿ òîãî, ùîá çðîáèòè
ðîáîòó íàä ïîìèëêàìè ³ ïîáîðîòèñÿ ç "äè-
íàì³âöÿìè" çà âèõ³ä ó 1/8 ô³íàëó Êóáêà
ÓªÔÀ.

Ç ÷àñó îñòàíí³õ ïðîòèñòîÿíü "Äèíàìî" ³
"Øàõòàðÿ" íå äîâîäèëîñÿ áà÷èòè òàêèé ³í-
òåðåñ äî ìàò÷ó íà âíóòð³øí³é àðåí³ ÿê öå
áóëî ï³ä ÷àñ ìàò÷ó ì³æ êèÿíàìè ³ õàðê³â'-
ÿíàìè. Âñ³ ì³ñöÿ ó ñòîëè÷íèõ ñïîðòèâíèõ
áàðàõ çàçäàëåã³äü çàáðîíþâàëè ïðèõèëü-
íèêè "Äèíàìî". Áàãàòî ¿õ ïî¿õàëî ³ äî Õàð-
êîâà, ùîá ï³äòðèìàòè ñâîþ óëþáëåíó
êîìàíäó. Âñüîãî íà òðèáóíàõ ñòàä³îíó ç³-
áðàëàñÿ âåëèêà àóäèòîð³ÿ — ïðèáëèçíî 
26 òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â. Çâ³ñíî, âáîë³âàëüíèê³â
êîìàíäè Ìèðîíà Ìàðêåâè÷à áóëî íàáàãà-
òî á³ëüøå, à ò³, õòî õî÷ ðàç áà÷èâ íà âëàñ-
í³ î÷³, çíàþòü, ÿê âîíè âì³þòü ï³äòðèìó-
âàòè "Ìåòàë³ñòà". Àëå ïîðàäóâàòè ïîçèòèâ-
íèì ðåçóëüòàòîì ñâî¿õ ïðèõèëüíèê³â, ôóò-
áîë³ñòè õàðê³âñüêîãî êëóáó òàê ³ íå çìîã-
ëè, íà öå º ê³ëüêà ñåðéîçíèõ ïðè÷èí.

Ïî-ïåðøå, ÿêùî íå áðàòè äî óâàãè ä³¿
ôóòáîë³ñò³â "Ìåòàë³ñòà" ï³ñëÿ äðóãîãî ïðî-
ïóùåíîãî ãîëó, êîëè ¿ì í³÷îãî áóëî âòðà-
÷àòè, êèÿíè êðàùå òðèìàëè ì'ÿ÷ ³ ä³ÿëè

ãîñòð³øå. Ïî-äðóãå, íà ãðó ãîñïîäàð³â ïî-
ëÿ íåãàòèâíî âïëèíóâ øâèäêèé ãîë Òàðà-
ñà Ìèõàëèêà. Òåïåð ìîæíà ñê³ëüêè çàâ-
ãîäíî ñïåðå÷àòèñÿ, ÷è ïåðåòêíóâ "ñìóãàñ-
òèé" ë³í³þ âîð³ò, ÷è í³, àëå àðá³òðàì, îñî-
áëèâî ïîì³÷íèêó ãîëîâíîãî, áóëî âèäí³øå.
Ïî-òðåòº, âñ³ êàðòè "Ìåòàë³ñòó" ñïëóòàëî
ö³ëêîì ñïðàâåäëèâå âèëó÷åííÿ Ïàïà Ãó-
éº — Àðòåì Êðàâåöü óò³êàâ â³ä çàõèñíèêà
íà ïîáà÷åííÿ ç ãîëê³ïåðîì Îëåêñàíäðîì
Ãîðÿ¿íîâèì, ³ òîé â³äâåðòî çàâàëèâ éîãî íà
ãàçîí. ×îãî íå äàâ ñåíåãàëåöü çðîáèòè
Êðàâöþ â öüîìó åï³çîä³, â³í ñòâîðèâ íà 
68-é õâèëèí³, âò³êøè â³ä Ì³ëàíà Îáðàäî-
âè÷à. Ôîðâàðä "Äèíàìî" âèòðèìàâ ãðîñ-
ìåéñòåðñüêó ïàóçó ³ ñïîê³éíî ïðîáèâ ïîâç
Ãîðÿ¿íîâà. Ãðàòè êîìàíäàì çàëèøàëîñÿ
òðîõè á³ëüøå, í³æ äâàäöÿòü õâèëèí, àëå
â³ä³ãðàòè ó "Äèíàìî" äâà ì'ÿ÷³, òà ùå é
çíàõîäÿ÷èñü ó ê³ëüê³ñí³é ìåíøîñò³, ïî-
ãîäüòåñÿ, ç îáëàñò³ ôàíòàñòèêè.

"Äèíàìî" ïåðåìîãëî ³ òåïåð âèïåðåäæàº
"Ìåòàë³ñòà" âæå íà äåâ'ÿòü î÷îê. Õî÷à
êîìàíäàì çàëèøèëîñÿ ïðîâåñòè ùå äâà-

íàäöÿòü òóð³â, íå äóìàºìî, ùî ñòîëè÷íèé
êëóá â³ääàñòü êîìóñü ÷åìï³îíñüêèé òè-
òóë. À îò "Ìåòàë³ñòó", ùîá óòðèìàòèñÿ íà
äðóãîìó ì³ñö³, òðåáà áóäå äóæå ñèëüíî
ïîñòàðàòèñÿ. Íàðàç³ ëèøå íà îäèí ïóíêò
â³ä õàðê³â'ÿí â³äñòàº ïîëòàâñüêà "Âîð-
ñêëà", çà ÿêîþ íà â³äñòàí³ äâîõ î÷îê éäóòü
äâà äîíåöüê³ êëóáè —"Ìåòàëóðã" òà "Øàõ-
òàð". Âñ³ ö³ òðè êîìàíäè, áåçóìîâíî, íà-
ëàøòîâàí³ ïîáîðîòèñÿ íå ëèøå çà ì³ñöÿ
íà ï’ºäåñòàë³ ïîøàíè, à é çà ïðàâî âè-
ñòóïèòè ó â³äá³ðêîâîìó ðàóíä³ Ë³ãè ÷åì-
ï³îí³â.

Ó íàñòóïíîìó, 19-ìó òóð³, "Äèíàìî" 
8 áåðåçíÿ ïðèéìàòèìå ïîëòàâñüêó "Âîð-
ñêëó", à ³íøèé ñòîëè÷íèé êëóá "Àðñå-
íàë" ó öåé æå äåíü, ó Ëóãàíñüêó, çóñòð³-
íåòüñÿ ç ì³ñöåâîþ "Çîðåþ". ²íø³ ïàðè
óòâîðèëè: 6 áåðåçíÿ — "Òàâð³ÿ" — "Ìå-
òàëóðã" Ç; 7 áåðåçíÿ — ÔÊ "Õàðê³â" —
"Ìåòàëóðã" Ä, "Øàõòàð" — "Äí³ïðî",
"Êðèâáàñ" — "×îðíîìîðåöü", "²ëë³÷³-
âåöü" — "Êàðïàòè"; 8 áåðåçíÿ — ÔÊ
"Ëüâ³â" — "Ìåòàë³ñò"
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За іль а се нд до цьо о момент м`яч опинився за лінією воріт "Металіста", і "Динамо" повело в
рах н
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Юрій СЬОМІН, оловний тренер иївсь о о "Динамо":
— Перший матч весняно о чемпіонат , без с мнів , вийшов для нас д же напр женим

і нервовим, бо рали рівні оманди. На почат поєдин під час стандартних положень
спіх б в на нашом боці, а після забито о м'яча стало ле ше, ос іль и "Металіст " по-
трібно б ло віді раватися. С перни роз рився. У нас з'явилося більше вільних зон і прос-
тор , й Артем Кравець пробив ол.
У наших ф тболістів непо ана фізична під отов а. Я вдячний хлопцям за їхню самовід-

даність і добре ви онан робот .

Мирон МАРКЕВИЧ, оловний тренер "Металіста":
— У нас б ли проблеми зі с ладом: не мі взяти часть матчі Олейни , захворів

Девіч, том ми рали майже без нападни ів. Це і вплин ло на рез льтат ри, ос іль-
и один Жажа, на жаль, нічо о не змі зробити. Саме від цьо о все лихо.
Одна ра б ла рівною, "Динамо" ви ористов вало свої шанси, я навіть с азав би на-

півмоменти. Але нічо о, боротьба в чемпіонаті ще поперед .

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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ОВНИ
У зв’яз з дефіцитом життєвих сил, варто правиль-

но ор аніз вати працю і відпочино , підтрим вати в ар-
монії фізичне й психічне здоров’я, а тивіз ючи д шев-
ний самоаналіз. Хоча тр довий фронт вима ає невтом-
но о ент зіазм на тлі дис омфортно о сл жбово о мі -
ро лімат , перевтомлюватися небезпечно. Ампліт да дій
“працюю— відпочиваю” повинна б ти чіт о нала одже-
ною. Зміцнюйте др жні стос н и. Ви чарівні, товари-
сь і — знайти д ховно о др а можете ле о. Справжня
др жба, поб дована не на пра матизмі й ви оді, а на єд-
ності ідеоло ічних по лядів, висо их інтересах— ось о-
лис аособисто ощастя.ДляОвнів,щомріють прошлюб
із розрах н , порада: женіть ці л аві д м и еть! Зро-
з мійте: др жба для вас нині — це і є вища іпостась лю-
бові!

ТЕЛЬЦІ
У стос н ах із оханим ви підходите до тієї межі, о-

ли потрібно задати новий імп льс відч ттям, об’єднав-
ши за альні інтереси в ім’я об’єднання союз . Дайте
шанс обранцеві проявити себе з ращо о бо , не об-
різаючи йом рила до матичними моралями. У вас по-
винна б ти спільна мета. Кро йте до неї спільно, обмі-
нюючись досвідом, допома аючи і спираючись одне на
одно о. І пам’ятайте про ар’єр . Цьо о ро настав зо-
ряний час професійних дося нень, де Творець під от -
вав вам мас приємних сюрпризів. Не промор айте с-
піх, а впевненою ходою р хайтеся в ор сл жбовими
сходами!

БЛИЗНЯТА
Нав оло наеле тризована атмосфера, що заважає

хвалювати правильні рішення, визначитися з ар’єр-
ними пріоритетами. Сімейні й поб тові проблеми а-
менем висять на шиї. Шлюбні стос н и зас ор зли,
дома т а, особисте життя зайшло в безвихідь, ви-
ма аючи ардинально о пере ляд . Одна не занепа-
дайте д хом, спішний вихід завжди є: натис айте на
професійні важелі. Т т потрібний творчий підхід, мис-
тецтво психоло а і швид а реа ція на непередбач ва-
ні на ази ерівництва. Саме в робочом офісі знайде-
те взаємороз міння й підтрим , т т ваша “точ а збір-

и”, де можна “збаланс вати” себе завдя и доброзич-
ливим др зям- оле ам, відвести д ш , пофлірт вати,
продемонстр вати таланти. Від вас сі че ають ори і-
нальних м дрих порад. Ви можете наставити на шлях
істини!

РАКИ
Повинні пере лян ти і допрацювати власн філософію

б ття, зроз міти справжній сенс своєї місії на цій Землі:
навіщо і заради о о ви живете, навчаєтеся, стражда-
єте, працюєте?.. Я о о ідеал пра нете? Помір вати
над власними вчин ами (праведними, ріховними) і зро-
бити виснов и, щоб стати м дрішими, прозорливіши-
ми. Зроз мійте, людина — дитя Боже і жодна волосин-
а не впаде з йо о олови без дозвол Зверх . А ос іль-
и цьо о ро запро рамований процес д ховної транс-
формації особи, б дь-я і стресові ата лізми по ли ані
спалити все, що вичерпало себе, позбавити вас балас-
т відпрацьовано о мин ло о, арми.

ЛЕВИ
Маєте шанси зійти з обранцем на олімп божествен-

но о Кохання, але чи зможете там триматися, “зафі -
с ватися” в блаженном танці підмелодіюНебесної ар-
монії?.. На жаль, се швид оплинно минає. Ніщо не сто-
їть намісці, плюс вашнепри аянийе оїзм, завищені пре-
тензії мож ть отр їти піднесен чистот взаємних ба-
жань. Порада проста: вчасно (з осмічною швид істю)
свідомлюйте по ані звич и, ви орінюйте їх, не від ла-
даючи на потім, тоді щастя в парі з принцом серця не
перетвориться на міраж.

ДІВИ
Стос н и з нав олишнім світом ся н ть льмінації й

зависн ть на піці безвиході. Не пані йте, милосердна
осподиня “Реальність” роз риває свої арти, орієнт ючи
вас перспе тивном напрям . Вписатися в її ра рс
можна, позбавившись по аних звичо , завищених пре-
тензій, до матизм , адже ці омпле си — альмо роз-
вит . Тримайтеся ділової оманди. Дайтешанс партне-
рам творчо реаліз ватися, не ревн йте їх до свободи,
адже в либині д ші вам та імпон є їхня неординарність
революціонера. Чи не та ?.. Сл жбові реор анізації з -
стріньте з радістю. Вифахівецьширо о о профілю, ро-

єте в но з про ресом іможете продемонстр вати ви-
щий пілотаж майстерності, пере онавши шефа в своїй
незамінності.

ТЕРЕЗИ
Прояв др жньої відданості нині поля ає в самовідда-

ній сл жбі на бла о товаришів, оле по роботі. Допо-
ма айте, підтрим йте морально і матеріально тих, хто
волею долі опинився поряд і просить про допомо .
Ува а і т рбота, пошана до людей, отрі залежні від вас,
повинні б ти на першом плані. Зрада заради ви оди—
спо са від л аво о і б де по арана долею. У шлюбі
період повернення до мин ло о (до середини вітня),
розставляйте а центи, ви орінюйте помил и, зміцнюй-
те союз любов’ю і др жбою. Небесні ан ели до ваших
посл .

СКОРПІОНИ
Шефвамсимпатиз є.Заволодітийо осерцем,штовх-

н ти в обійми пристрасті б де не с ладно, а ось щодо
матеріальних привілеїв, з властивимвамраціоналізмом,
планів не б д йте. Роман з розрах н приречений на
провал. Розважайтеся, айф йте, насолодж йтеся жит-
тям, див йте оханих приємними сюрпризами. Нині ви
“детонатор” піднесених стос н ів, та тримати! На зло
с перни ам, що пра н ть вставити палиці в олеса. На-
ївні! Адже он ренція вас тіль и за арт є і зробить силь-
нішими. На рідне во нище моліться, і заряджайте бла-
одаттю.

СТРІЛЬЦІ
Я що заб ти про робот , б ти поряд із вами — рай-

сь а насолода, де пан є ніжність, тепло, затишо , зача-
ров ючи щирою набожністю. До матичні ланцю и ар’-
єрних проблем не дають відч ти радість б ття, на жаль,
позб тися їх нія не можна — потрібно заробляти ро-
ші. Невбла анна доля сп с не дає, продовж є випро-
бов вати вас на відповідність професійном і посадово-
м стат с , посилаючижорст е ерівництво.Щонаймен-
ші про оли араються. Про поблаж и, я не старайтеся,
заб дьте! Втім, для зняття стрес дозволяється знайти
романтичн відд шин , творче заняття, хобі, пірн ти в
інтернет, почитати езотери , поспіл ватися з неорди-
нарними людьми.

КОЗОРОГИ
Не варто ні о о навчати, рити вати, читати мораль,

від то ословесно онап ття віє заземленим онсерватиз-
мом. Нині ВНЗ — саме життя, воно дбайливо дає ро и
(де ви сам собі чень і вчитель), щоб виховати з вас ви-
тончено опсихоло а, навчитиваспідбирати лючдолюд-
сь ихд ш, ле ознайомитися, спіл ватися, всебічнопіз-
навати за они б ття. Станьте щедрими і бла очестиви-
ми, поставивши д ховні цінності на п’єдестал. Тепер для
вас світі пан ють не матеріальні, а д ховні за они. Лі-
чильни мер антильності від лючіть!

ВОДОЛІЇ
Засівайте р нт індивід альності вищою жертовністю

імилосердям, тоді тамроз вітнед ховнийсад, сприяючи
поліпшенню стос н ів із ерівництвом, блис чом до-
ся ненню спіх в професійном , особистом житті. Та-
ємним недр ам не мстіться. Ви орінюйте з себе роз-
печеним залізом заздрість, р йнівні нахили. Нехай ч же
ба атство (інвестиції) вас не ці авлять, це небезпечна і
заборонена зона. Гроші — ябл о розбрат . Правило:
“всіх, хто мені винен, я пробачаю”, повинно стати свя-
тою домінантою. Тоді за риєте армічні “ редити” (мо-
ральні, матеріальні) і зможете з ле істю йти наз стріч
своєм щастю. Цьо о ро ви осподар своєї долі! Б дь-
я і добрі вчин и на за ли серцябла ословенні Творцем!

РИБИ
Героїчна схильність до нестандартних вчин ів —

правильне передч ття майб тньо о. Це рез льтат
трансляції осмосом через ваш особ мо тніх
енер етичних пото ів в ім’я про рес с спільства.
На жаль, запалюючи, надихаючи тих, хто вас ото-
ч є, нама аючись спрям вати їх на еволюційний
шлях, натрапляєте на приземленість і онсерва-
тизм. Пробити цю стін неможливо. Вас сприйма-
ють я навіжен людин , висміюючи. Тримайтеся і
не здайтесь. Конфронтація з давніми др зями три-
ває. А ось з ерівництвом се с ладеться ч дово,
шеф прихильний до вас, працюйте з творчим ент -
зіазмом і ба атійте! З рошима проблем не б де.

Астроло Любов ШЕХМАТОВА

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (7—13 áåðåçíÿ)

ФФООТТООФФААККТТ

Ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ 
ðàéðàäè ªâãåí Ðîìàíåíêî 
ïðèâ³òàâ æ³íîê ðàéîíó 
ç³ ñâÿòîì

Ó÷îðà â àêòîâ³é çàë³ Ïî-
ä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ãîëîâà ðàéðàäè ªâ-
ãåí Ðîìàíåíêî ïðèâ³òàâ
óñ³õ æ³íîê ðàéîíó ç³ ñâÿòîì
8 Áåðåçíÿ.
Â³í ïîáàæàâ ¿ì çäîðîâ’ÿ, ñ³-
ìåéíîãî òåïëà òà æèòòºâî¿
íàñíàãè, à ùå âèñëîâèâ íà-
ä³þ, ùî ò³ ô³íàíñîâ³ òðóä-
íîù³, ÿê³ ñï³òêàëè Óêðà¿íó,
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì óñå æ
òàêè âäàñòüñÿ ïîäîëàòè ³ íå
â îñòàííþ ÷åðãó çàâäÿêè
æ³íî÷îìó òåðï³ííþ é çàâçÿ-
òîñò³. “Àäæå âè, äîðîã³ æ³í-
êè, íå ëèøå áåðåãèí³ ñ³ìåé-
íîãî âîãíèùà, íà âàøèõ
òåíä³òíèõ ïëå÷àõ òðèìàþòü-
ñÿ íå ò³ëüêè ñ³ì’¿, à é äîá-
ðîáóò äåðæàâè”,— íàãîëî-
ñèâ ªâãåí Ðîìàíåíêî.
Ï³ä ÷àñ ñâÿòà çà âàãîìèé
âíåñîê ó ñòâîðåíí³ ìàòåð³-
àëüíèõ òà äóõîâíèõ ö³ííîñ-
òåé, äîñÿãíåííÿ âèñîêî¿
ìàéñòåðíîñò³ ó ïðîôåñ³éí³é
ä³ÿëüíîñò³ íàéóñï³øí³øèõ
æ³íîê Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó
â³äçíà÷åíî Ïîäÿêàìè Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè,
Ïîäÿêàìè ãîëîâè Ïîä³ëü-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êè-

ºâ³ ðàäè òà “Çíàêàìè ïîøàíè” Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéðàäè — íàéâèùîþ â³äçíàêîþ Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó. Ï³ñëÿ íàãîðîäæåííÿ óñ³ ïðèñóòí³ çìîãëè íàñîëîäèòèñÿ ñâÿòêîâèì êîíöåðòîì

Ïåðøà ëàñò³âêà
Âèéøîâ äåáþòíèé äèñê ï³ñåíü 
ó âèêîíàíí³ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
Òåòÿíà ÊÓÖÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Четверто о березня вийшов
м зичний дис пісень ви о-
нанні мера Києва Леоніда
Черновець о о. Альбом вип с-
тила омпанія "Містерія зв -
". Е с люзивний дистриб’ю-

тор дис омпанія MOON
Records від чора почала роз-
повсюдж вати йо о тор о-
вельних мережах.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, ÿê ³ îá³-
öÿâ, ó ïåðø³ äí³ âåñíè âèïóñòèâ ñâ³é
äåáþòíèé àëüáîì ï³ñåíü, ÿêèé ï³äñó-
ìóâàâ éîãî çàõîïëåííÿ ñï³âîì. Äèñê
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî “Â³ä ìåðà, ç
ëþáîâ’þ” êîøòóº â³ä 25 äî 30 ãðèâåíü
çàëåæíî â³ä íàö³íêè òîðãîâåëüíî¿
òî÷êè. Íà îáêëàäèíö³ — ôîòîãðàô³ÿ
×åðíîâåöüêîãî, à òàêîæ íàïèñ: “ßê-
ùî âè õî÷åòå äîïîìîãòè çíåäîëåíèì
ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó ³ ä³òÿì ïîäçâî-
í³òü ïî òåëåôîíó: 1551 àáî 
8 (044) 391-7373”.

Ï³ñåííèé ðåïåðòóàð Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî ñêëàäàºòüñÿ ïåðåâàæíî ç
õ³ò³â 1980-õ — “Âñå ïðîéäåò” Ìèõàé-
ëà Áîÿðñüêîãî, “Äîæäè” ²ãîðÿ Êîðíå-
ëþêà, “Íå ñûïü ìíå ñîëü íà ðàíó”
Â’ÿ÷åñëàâà Äîáðèí³íà, “Ñîëî” Ìè-
õàéëà Øóôóòèíñüêîãî, “Äîëåòàé” Êà-
ò³ Ëåëü, “Ãóáû òâîè àëûå” Òà¿ñ³¿ Ïî-
âàë³é, “Ñâå÷è” Ñòàñà Ìèõàéëîâà ³
“Ëþáèìàÿ ìîÿ” Â’ÿ÷åñëàâà Áèêîâà.
¯õ ì³ñüêèé ãîëîâà âèêîíóâàâ ïóáë³÷-

íî ï³ä ÷àñ ì³òèíã³â íà éîãî ï³äòðèì-
êó, âèñòóï³â íà òåëåáà÷åíí³, ïðåñ-êîí-
ôåðåíö³ÿõ. Çàïèñàíî ³ äâ³ íàðîäí³ ï³ñ-
í³ ó âèêîíàíí³ Ëåîí³äà Ìèõàéëîâè-
÷à — “Ýõ, äîðîãè” ³ “Ïàðà ãíåäûõ”.

Âèõ³ä äèñêó ñòàâ ìîæëèâèì ï³ñëÿ
çàëàãîäæåííÿ ö³íîâèõ ïèòàíü ùîäî
àâòîðñüêèõ ïðàâ ³ç àâòîðàìè òà âèêî-
íàâöÿìè öèõ õ³ò³â. ßê ïîâ³äîìëÿº
êîìïàí³ÿ MOON Records, àëüáîì ãî-
òóâàëè ê³ëüêà ì³ñÿö³â: áàãàòî ÷àñó âè-
òðà÷åíî íà ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â. Íà
äóìêó ïðîäþñåðà Äìèòðà Êë³ìàøåí-
êà, “ó Ëåîí³äà Ìèõàéëîâè÷à º ñëóõ,
íîòè â³í ÷èñòî áåðå”. Â³í çàçíà÷èâ,
ùî íèí³ ñï³âàþòü óñ³, õòî õî÷å, àëå â
êè¿âñüêîãî ìåðà ñèëüíà õàðèçìà, òî-
ìó ç ðàä³ñòþ ñòàâ éîãî ïðîäþñåðîì.
Ïðî ñâîº áàæàííÿ ïðîäþñóâàòè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî çàÿâèâ ³ óêðà¿í-
ñüêèé ìóçèêàíò Êóçüìà Ñêðÿá³í. Â³í
ñêàçàâ, ùî “õîò³â áè ñòàòè ïðîäþñå-
ðîì ×åðíîâåöüêîãî ³ ïî¿õàòè ç íèì íà
ãàñòðîë³ êðà¿íîþ”.

Äî ñâîãî ðåïåðòóàðó ìåð, çà éîãî
ñëîâàìè, áåðå ëèøå “äóæå äóøåâí³”
ï³ñí³. Íå ðàç ïåðåä ïóáë³êîþ â³í âè-
êîíóâàâ ï³ñí³ Âîëîäèìèðà Âèñîöüêî-
ãî. Ïðî ñâî¿ ìóçè÷í³ çä³áíîñò³ Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé êàæå: “ß ñï³âàþ
ï³ñí³ íå ã³ðøå, à êðàùå, í³æ âèêî-
íàâö³. ªäèíå, ùî ÿ íå ìîæó,— çð³â-
íÿòèñÿ ç Âèñîöüêèì. ß ñï³âàþ ï³ñí³
äóæå ãàðíî, àëå... çâ³ñíî, öå âåëèêà
ëþäèíà. Çäàºòüñÿ, öå íå â³í ñï³âàâ, à
ñàì Ãîñïîäü Áîã”,— çàóâàæóº ì³ñü-
êèé ãîëîâà.

Ñòîëè÷íèé ìåð ââàæàº ñåáå òâîð-
÷îþ ëþäèíîþ, îêð³ì çàõîïëåííÿ ñï³-
âîì, çàéìàâñÿ ôîòîãðàô³ºþ
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Потрібні	��зовні	роботи.	Ціна	12500	
ривень.	

Телефон�для�довідо��234-27-35.

ДО�ВІДОМА�АКЦІОНЕРІВ

ВІДКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО�

“СТРАХОВА�КОМПАНІЯ�“АРКАДА-ГАРАНТ”

повідомляє�про�проведення�чер�ових�За�альних�Зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�23��вітня�2009�ро���об�11.00

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Оль�инсь�а,�3,�

офісна�частина,�офіс�42.

Реєстрація��часни�ів�зборів�з�10.00

Порядо��денний:

1. Звіт	 Голови	Правління	 про	фінансово-
осподарсь��	 діяльність

за 2008	рі�.

2. Звіт	та	виснов�и	ревізійної	�омісії	за	2008	рі�.

3. Затвердження	річно
о	звіт�	та	баланс�	за	2008	рі�.

4. Розподіл	приб�т��	за	2008	рі�.

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

6. Від�ли�ання	та	обрання	членів	Ревізійної	�омісії	Товариства.

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

Товариства�за�2008�рі��(тис.��рн)

Наймен�вання�по�азни�а
період

звітний попередній

Усьо
о	а�тивів 26812 21437,1

Основні	засоби 96 111

Дов
остро�ові	фінансові	інвестиції 4016 3611,1

Поточні	(інші)	фінансові	інвестиції 21837 16253,1

Запаси 10 6,6

С�марна	дебіторсь�а	забор
ованість 67 120,2

Грошові	�ошти	та	їх	е�віваленти 786 1335,1

Нерозподілений	приб�то�	 3360	 2143,1

Власний	�апітал	 9431	 7339

Стат�тний	�апітал 12000 7000

Дов
остро�ові	зобов’язання

Поточні	зобов’язання

Чистий	поиб�то� 3360 2143,1

Середньорічна	�іль�ість	а�цій	(шт.) 48000000 28000000

Кіль�ість	власних	а�цій,	

ви��плених	протя
ом	період�	(шт.)
- -

За
альна	с�ма	�оштів,	витрачених	на	ви��п	власних

а�цій	протя
ом	період�
- -

Чисельність	працівни�ів	на	�інець	період�	(осіб) 13 13

Фізи�о-техноло�ічний�інстит�т�металів�

та�сплавів�НАН�У�раїни

здає�в�оренд��на��он��рсній�основі�офісні

приміщення�площею�177,65��в.�м,�розташовані

за адресою:�А�адеммістеч�о,�б-р�Вернадсь�о�о,�34/1.�

Кон��рс	відб�деться	25	березня	2009 р.	о	10.00.	

За	довід�ами	звертатися	за	тел.	424-35-15.

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни

по�м.�Києв��повідомляє�про�підс�м�и�приватизації

об’є�та�малої�приватизації�(�р�па�А):

�ом�нальної�власності:

—нежилі	 приміщення	 за
альною	 площею	39,6	 �в.	м	 (за	 адресою:

м. Київ,	б�льв.	Кольцова,	13,	літера	А),	приватизовані	юридичною

особою	за	230	460,00	
рн	в	том�	числі	ПДВ	—	38	410,00	
рн.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно	до	п�н�т�	2	статті	2	За�он�	У�раїни	від	18	березня	2004	ро��	№1625-IV

“Про	порядо�	обрання	на	посад�	та	звільнення	з	посади	професійно
о	с�дді	Верховною

Радою	У�раїни”	Територіальне	�правління	державної	с�дової	адміністрації	в	місті	Києві

повідомляє	про	під
отов��	матеріалів	щодо	обрання	безстро�ово	на	посади	с�ддів:

Подільсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

-�Васильчен�а�Олеа�Васильовича;

Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва:

-�Прит�ли�Наталії�Гриорівни.

Територіальне��правління�державної�с�дової

адміністрації�в�місті�Києві

повідомляє,�що� Національна�юридична� а�адемія� У�раїни� імені� Ярослава�М�дро�о� з

15 �вітня�по�5�серпня�2009�ро���здійснює�прийом�до��ментів�на�денн��форм��навчання

на�фа��льтет�під�отов�и�професійних�с�ддів�на�2009—2010�навчальний�рі�.

Основні�вимо
и�до��андидатів:

- ві�	не	менше	25	ро�ів;

- �валіфі�ація	спеціаліста	за	спеціальністю	“Правознавство”;

- стаж	роботи	в	
ал�зі	права	не	менше	трьох	ро�ів	після	за�інчення	ВНЗ;

- володіння	державною	мовою.

Прийом	до��ментів	 здійснюється	 до	15� червня� 2009� ро��� Територіальним	 �правлінням

державної	с�дової	адміністрації	в	місті	Києві	за	адресою:	пров.	Геор
іївсь�ий,	7.

Додат�ов�	інформацію	можна	отримати	за	тел.	(044)	279-01-27.

Втрачен�	печат��	Дочірньо
о

підприємства	“ЧЕХОФАРМА”,

ідентифі�аційний	�од	24937088,

місцезнаходження:	03146,

м. Київ,	Деснянсь�ий	район,

в�л.	Драйзера,	4,

вважати недійсною.

Втрачений	ст�дентсь�ий	�вито�

Київсь�о
о	Національно
о

�ніверситет�	театр�, �іно

і телебачення	ім. Карпен�а-

Каро
о, серія	КВ	№ 05963875

на	ім’я	Конда�ової

Марії Володимирівни	

вважати	недійсним.

1. Начальни�� Головно�о� �правління�рит�альних�посл��

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

державної�адміністрації)

Основні�обов’яз�и:

- реалізов�є	 державн�	 політи��	 �	 сфері	 надання	 рит�альних

посл�
	в	м.	Києві;

- бере	 �часть	 �	 розробці	 пропозицій	 прое�тів	 про
рами

е�ономічно
о	 і	соціально
о	розвит��	міста	в	частині	надання

населенню	рит�альних	посл�
,	�	розвит��	підприємств	і	об’є�тів

сфери	 рит�ально
о	 обсл�
ов�вання;	 розробці	 цільових,

спрямованих	на	підвищення	рівня	рит�ально
о	обсл�
ов�вання

про
рам.

2. Заст�пни�� начальни�а� Головно�о� �правління

рит�альних� посл��� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої

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

Основні�обов’яз�и:

- 
от�є	 пропозиції	щодо	 �омпле�сно
о	 розвит��	 підприємств

рит�ально
о	обсл�
ов�вання,	�оордин�є	їх	робот�	та	здійснює

ор
анізацію	рит�ально
о	обсл�
ов�вання	в	м.	Києві;

- здійснює	 �онтроль	 за	 станом	 е�спл�атації	 �ладовищ,

�рематорію,	інших	об’є�тів	рит�ально
о	обсл�
ов�вання;

- здійснює	 �онтроль	 за	 ор
анізацією	 та	 я�істю	 рит�ально
о

обсл�
ов�вання	 населення	 підприємствами,	 �становами	 та

ор
анізаціями.

Основні� �валіфі�аційні� вимои� при� прийнятті� �андидатів� на

робот�:

- вища	 освіта	 відповідно
о	 професійно
о	 спрям�вання	 за

освітньо-�валіфі�аційним	рівнем	ма
істра,	спеціаліста;

- стаж	роботи	за	фахом	�	державній	сл�жбі	на	�ерівних	посадах

не	менше	3	ро�ів	або	стаж	роботи	за	фахом	на	�ерівних	посадах

в	інших	сферах	е�ономі�и	не	менше	4	ро�ів,	або	стаж	роботи

на	посаді	
оловно
о	спеціаліста	не	менше	7	ро�ів;

- післядипломна	освіта	�	сфері	�правління:	ма
істр	державно
о

�правління;

- вільне	�орист�вання	ПК;

- аналітичні	здібності,	висо�а	працездатність	та	відданість	роботі;

- �ом�ні�абельність,	чесність	та	порядність.

Конта�тний	телефон	254-16-91.

До��менти	 на	 �часть	 �	 �он��рсі	 подаються	 до	 �правління

�адрової	роботи	і	на
ород	апарат�	ви�онавчо
о	ор
ан�	Київради

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	протя
ом	30	днів	з	дня

п�блі�ації	о
олошення	в	
азеті,	за	адресою:	01044,	м.	Київ,	в�л.

Хрещати�,	36,	�аб.	1109-а.

Я�що	 ви	 бажаєте	 взяти	 �часть	 �	 �он��рсі	 на	 заміщення

ва�антних	посад,	можна	надіслати	інформацію	з	власними	даними

за	встановленою	формою,	розміщеною	на	офіційном�	веб-порталі

Київсь�ої	 місь�ої	 влади	www.kmv.gov.ua	 на	 еле�тронн�	 адрес�

kuts@kma.gov.ua,	позначивши	�	темі	листа	своє	прізвище.

Для	 �часті	 �	 зборах	 при	 собі	мати	 до��мент,	що	 посвідч�є	 особ�

а�ціонера,	представни�а	а�ціонерів	—	дор�чення,	оформлене	з
ідно	з

чинним	за�онодавством.	

Довід�и�за�телефонами:�(044)�277-72-21,�277-72-22.хрещатик

Передплатні�ціни

на�місяць�—� 6��рн.�48��оп.

на�3�місяця�— 19��рн.�26��оп.

на�6�місяців�— 37��рн.�22��оп.

на�12�місяців�— 73��рн.�49��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ПН,�ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)

З�достав�ою��азети���поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 24��рн.�76��оп.

на�3�місяця�— 73��рн.�83��оп.

на�6�місяців�— 146��рн.�36��оп.

на�12�місяців�— 291��рн.�77��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІК

2209461308

У�КАТАЛОЗІ�ПЕРЕДПЛАТНИХ�ВИДАНЬ�УКРАЇНИ�НА 2009�РІК�СТОР.�23



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”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 409
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Наталя БУЧИНСЬКА, народна
артист а У раїни:
— Я д же люблю Печерсь . Він

мені особливо близь ий, підходить
йо о а ра. Це і Києво-Печерсь а
лавра, і сад, я ом в травні віт-
не б зо , — ботсад та приєм-
но проводити час із сім’єю, відпо-
чивати. А за алом весна в Києві —
це щось особливе! Нарешті з’яви-
лося сонце після та ої сірої зими.
Одраз автоматично піднявся й
настрій. Та ож навесні люблю Ас-
ольдов мо ил і поряд ре о- а-
толиць цер в , ди я ін оли
приходж .

Олена ОСАДЧА, х дожни :
— Київ навесні — справжнє ди-

во. Мій люблений точо Ки-
єва — Поділ, Андріївсь ий звіз.

Навесні він проб дж ється, вир є
юрмами т ристів і за оханими па-
рами. Поділ збері ає я сь таєм-
ницю. Містичний Андріївсь ий
звіз асоціюється з Б л а овим,
він — ніби двері потойбічний
світ.

Валентина ХОМАЙКО, теле-
вед ча:
— Напевне, місце неподалі Ан-

дріївсь о о звоз , біля Десятин-
ної цер ви. Там поряд історичний
м зей, видно схили Дніпра — це
д же позитивна ео рафічна зона.
В Києві вона, маб ть, одна із най-
расивіших. Навесні й Андріївсь ий
звіз стає чистішим та свіжішим. А
втім, я жив за містом, том для
мене й навесні, й літ най ра-
щою територією є ліс!

Íàâåñí³ â Êèºâ³ 
íàéêðàñèâ³øèé:

Гри орій ГЕРМАН, телевед чий:
— До жіно ставлюся по-різном , залежно від то-

о, я вони поводяться на доро ах. Т т немає приві-
леїв: я поважаю тих, хто дотрим ється правил дорож-
ньо о р х , їздить добре і ввічливо, і не люблю тих,
хто вважає, ніби цими правилами можна нехт вати.
А та і є я серед жіно , та і серед чолові ів. З жін-
ами часто трапляються ціл ом дивовижні речі. Я о-
ворить мій др Андрій Домансь ий, перефразов -
ючи відом цитат : “Годинами можна спостері ати за
трьома речами: я орить во онь, я тече вода і я пар-
ється жін а!

Ві тор АНІСІМОВ, дизайнер:
— Особисто я ставлюся спо ійно. Ос іль и ми ви-

знаємо, що чолові і жін а — це різні істоти, том й ав-
томобілі вони водять по-різном . Шовіністично налаш-
товані чолові и називають жін за ермом мавпою з

ранатою, а феміністично налаштовані жін и аж ть,
що чолові и вирод и, мовляв, б демо їздити та , я за-
хочемо. Але є правила дорожньо о р х . Я що їх до-
трим ються — добре, я що ні — по ано. А ці аві ви-
пад и на доро ах заб ваються через дві хвилини. Мож-
на ніватися, але я спо ійно ставлюся до тих, хто по-
р ш є правила дорожньо о р х . Ні оли не знаєш, мож-
ливо, щось трапилося в людини і вона поспішає про-
їхати на червоне світло. За важ , в нас низь а льт -
ра цілом і на доро ах зо рема.

Лесь ПОДЕРВ’ЯНСЬКИЙ, письменни :
— Для мене немає жодної проблеми, жін и — та і

ж люди я і ми, чолові и. Том о ремо о ставлення до
чолові ів чи жіно не маю, і ті й інші водять і по ано, і
добре. Нероз мних вистачає серед обох статей, все
від індивід альності залежить. А щодо пар вання, моя
др жина ч дово пар ється!

ßê âè ñòàâèòåñü äî æ³íîê çà êåðìîì?

Êèÿíè ìèëóþòüñÿ
Äí³ïðîì
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Óêðà¿íêè ìð³þòü ïîäîëàòè
àôðèêàíñüêó ïóñòåëþ 
íà âàíòàæ³âö³
Íàø åê³ïàæ âèñòóïàòèìå
ó ïðåñòèæíîìó 
ðàë³-ðåéä³ â Ìàðîêêî
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Уперше в історії раїнсь ий жіночий е і-
паж візьме часть щорічном жіночом
ралі-рейді Rallye Aicha des Gazelles,
я ий відб деться з 14 до 28 березня в
Маро о. У од про часть цих зма ан-
нях підписали торі напри інці р дня
холдин ова омпанія "АвтоКрАЗ" та На-
ціональна автомобільна лі а "Золоте
ермо". Шт рм ватим ть афри ансь
п стелю на вантажівці сміливі иян и
Ганна С хобр с і Юлія Зав ородня.

Rallye Aicha des Gazelles — ºäèíå ó ñâ³ò³ æ³íî÷å
çìàãàííÿ íà àâòîìîá³ëÿõ, ìîòîöèêëàõ ³ âàíòàæ³âêàõ.
Ïðîâîäÿòü éîãî ç 1990 ðîêó ï³ä ïàòðîíàòîì êîðî-
ëÿ Ìàðîêêî Ìîõàììåäà VI. Ðàë³-ðåéä, ÿêèé îðãà-
í³çóâàëà âñåñâ³òíüî â³äîìà Äîì³í³ê Ñåðà, íàçèâàþòü
“æ³íî÷èé Äàêàð”. Öå äóæå ³ äóæå ñêëàäí³ ïåðåãî-
íè — çà 14 äí³â ó÷àñíèö³ ïîâèíí³ ïîäîëàòè 2 500 êì
áåçäîð³ææÿ ³ ï³ùàíèõ äþí ïóñòåëåþ Ñàõàðà â Ìà-
ðîêêî.

Íà â³äì³íó â³ä “÷îëîâ³÷îãî Äàêàðà”, ó÷àñíèö³ ìà-
ðîêêàíñüêèõ çìàãàíü îð³ºíòóþòüñÿ ò³ëüêè çà äîïîìî-
ãîþ êîìïàñà ³ òîïîãðàô³÷íî¿ êàðòè, îñê³ëüêè âèêîðèñ-
òàííÿ ñèñòåì ñóïóòíèêîâî¿ íàâ³ãàö³¿, òåõí³÷íà äîïî-
ìîãà êàòåãîðè÷íî çàáîðîíåí³. Çàïîðóêà óñï³õó — óì³í-
íÿ êåðóâàòè àâòîìîá³ëåì â óìîâàõ ïîâíîãî áåçäîð³æ-
æÿ, òîìó øâèäê³ñòü òóò íå ãîëîâíå. Ïåðåìîæöåì êîæ-
íîãî åòàïó ñòàº òîé, õòî ïðî¿äå ìåíøå ê³ëîìåòð³â ³ ä³ñ-
òàíåòüñÿ äî êîíòðîëüíî¿ òî÷êè áåç øòðàôíèõ î÷îê.

²äåÿ ïðåäñòàâèòè íà öèõ ïðåñòèæíèõ ïåðåãîíàõ
óêðà¿íñüêèé åê³ïàæ âèíèêëà ó âåðåñí³ 2008 ðîêó íà
æ³íî÷îìó àâòîìîá³ëüíîìó ç³áðàíí³ “Àâòîåìàíñ³ïå”.
Ó ãðóäí³ õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ “ÀâòîÊðÀÇ” òà Íà-
ö³îíàëüíà àâòîìîá³ëüíà ë³ãà “Çîëîòå Êåðìî” ï³äïè-
ñàëè äîãîâ³ð ïðî ñï³ëüíó ó÷àñòü íàøî¿ êîìàíäè â
ìàðîêêàíñüêîìó ðàë³-ðåéä³ íà ñïîðòèâí³é âàíòà-
æ³âö³ ÊÐÀÇ-5233ÂÅ-Î86-Ä10. Äàë³ áóëî çàòâåðäæå-
íî ïëàí ï³äãîòîâêè ìàøèíè ³ êîìàíäè, çîêðåìà äó-
åòó ñïîðòñìåíîê — ï³ëîòà ³ øòóðìàíà.

Ïåðøîþ îáðàëè äâàäöÿòèäâîð³÷íó êèÿíêó Ãàííó
Ñóõîáðóñ, ÿêà íàâ÷àºòüñÿ íà òðåòüîìó êóðñ³ Êè¿â-
ñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà çà ôàõîì “Ìåíåäæåð ì³æíàðîäíîãî òó-
ðèçìó”. Çà ñëîâàìè Ãàííè, ñâî¿ ïåðø³ 100 ìåòð³â
âîíà ïðî¿õàëà íà áàòüêîâîìó àâòîìîá³ë³ ùå â ÷åò-
âåðòîìó êëàñ³, à ç 10-ãî âæå ¿çäèëà ñàìîñò³éíî.

ÊÐÀÇ — öå âæå äåñÿòèé àâòîìîá³ëü, êîòðèé ä³â÷è-
íà ï³äêîðèëà.

Âèá³ð ïàðòíåðø³ Ñóõîáðóñ ó åê³ïàæ³ âèÿâèâñÿ äî-
âîë³ îðèã³íàëüíèì — äâàäöÿòü â³ñ³ì ñòóäåíòîê Íà-
ö³îíàëüíîãî àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó, ÿê³ ãîòîâ³ âè-
ñòóïèòè íà ðàë³ â Ìàðîêêî ó ðîë³ øòóðìàíà, çàïîâ-
íèëè àíêåòè. ̄ õ îáðîáèëî ñïåö³àëüíå æóð³, ÿêå ³ îá-
ðàëî ïåðåìîæíèöþ — 25-ð³÷íó Þë³þ Çàâãîðîäíþ.
Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî ìàëà âåëèêå áàæàííÿ ïîòðàïè-
òè äî êîìàíäè ³ íå áîÿëàñü êîíêóðåíö³¿. Ïðàâà íà
âîä³ííÿ àâòîìîá³ëÿ Þëÿ îòðèìàëà, êîëè íàâ÷àëàñü
ó øêîë³, òîæ íàâè÷îê íå âòðàòèëà.

Ïîêè ùî ä³â÷àòà çâèêàþòü îäíà äî îäíî¿, ³, çà ¿õ
ñëîâàìè, ç êîæíèì äíåì äóæ÷àº âçàºìîðîçóì³ííÿ.
Ùîäî ïëàí³â íà Rallye Aicha des Gazelles, òî íàø
åê³ïàæ íàìàãàòèìåòüñÿ ã³äíî ïðåäñòàâèòè Óêðà¿íó
íà öèõ ïðåñòèæíèõ çìàãàííÿõ. “Ìè íîâà÷êè, àëå
îïòèì³çìó íå âòðà÷àºìî. ßê êàæóòü, âîâêà áî-
ÿòèñü — â ë³ñ íå õîäèòè”,— êàæå, óñì³õàþ÷èñü, Àíÿ.

Äî ôðàíöóçüêîãî Ìàðñåëÿ, äå 14 áåðåçíÿ â³äáó-
äåòüñÿ â³äêðèòòÿ çìàãàíü, íàø åê³ïàæ âèðóøèòü äå-
ñÿòîãî ëþòîãî. Äàë³ âñ³ àâòîìîá³ë³ çàâàíòàæàòü íà
ïàðîì ³ ïåðåïðàâëÿòü äî Ìàðîêêî, äå ç 14 äî 28 ëþ-
òîãî ³ â³äáóäóòüñÿ ïðåñòèæí³ Rallye Aicha des
Gazelles
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Навесні в  Києві
 найкрасивіший:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù. Â³òåð ï³âäåííèé,

ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—9 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+6°Ñ, âíî÷³
+1...—2°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +13°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +8...+10°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè —1...+1°Ñ, âíî-
÷³ —5...—7°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +2...+4°Ñ, âíî÷³
+2..+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù ç ìîêðèì ñí³ãîì. Â³òåð ñõ³ä-
íèé, 5—9 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³ —1..+1°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

1. Äí³ïðî — 24 %
2. Ïàðêè òà ñêâåðè — 23 %
3. Áîòàí³÷íèé ñàä — 20 %
4. Õðåùàòèê — 20 %
5. Æ³íêè — 13 %

Майб тні часниці жіночо о ралі-рейд
Rallye Aicha des Gazelles Юлія Зав ородня (лівор ч) та
Ганна С хобр с знають я осідлати сво о залізно о оня
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