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Êè¿â ìàº íàéñîö³àëüí³øèé 
áþäæåò
Ïîïðè áàãàòîì³ëüÿðäí³ âèëó÷åííÿ êîøò³â äî äåðæàâíîãî áþäæåòó, 
â ñòîëèö³ çáåðåãëè âñ³ ñîö³àëüí³ äîïëàòè

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Майже місяць тривала опіт а праця бю-
джетної омісії та всіх фра цій Київради над
основним фінансовим до ментом столиці.
Врах вавши всі пропозиції, видат и цьо оріч-
но о бюджет збільшили на 2,6 млрд рн,
за алом же він становив 18 млрд
163 млн рн. У бюджеті міста збережено м -
ніципальні надбав и пенсіонерам, доплати
вчителям та меди ам. І це попри ба атоміль-
ярдні вил чення оштів із місь о о бюджет
на ористь державно о. Врахов ючи соціаль-
ний хара тер до мента в мовах е ономіч-
ної ризи, бюджет онсолідовано підтримали
92 деп тати.

Äî ïîðÿäêó äåííîãî ï’ÿòíè÷íî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè áóëî
âíåñåíî ïðèáëèçíî ñîòíþ ïèòàíü. Îäíàê “íàéãàðÿ÷³-
øèìè” áóëè ïðîåêò áþäæåòó Êèºâà íà 2009 ð³ê, à òà-

êîæ ð³÷íà ïðîãðàìà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.
“Öå íàéâàæëèâ³ø³ ïèòàííÿ, àäæå ö³ äîêóìåíòè º âëàñ-
íå ô³íàíñîâîþ êîíñòèòóö³ºþ, çà ÿêîþ ì³ñòî æèòèìå
óâåñü ð³ê”, — ñêàçàâ ïåðåä ïî÷àòêîì çàñ³äàííÿ ñåêðå-
òàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé. Â³í âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ,
ùî äåïóòàòè êîíñîë³äîâàíî ïðîãîëîñóþòü çà áþäæåò,
îñê³ëüêè ùîäåííî ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â íàä äîêóìåí-
òîì ïðàöþâàëà áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ ðàçîì ³ç óñ³ìà ôðàê-
ö³ÿìè. “Ï³ñëÿ òàêî¿ êîëîñàëüíî¿ ðîáîòè, êîëè âðàõóâà-
ëè âñ³ ïðîïîçèö³¿ âñ³õ áåç âèíÿòêó ôðàêö³é, ÿêùî õòîñü
çíàéäå “íàäóìàí³” ïðè÷èíè íå ãîëîñóâàòè, öå áóäå ïðî-
âîêàö³ºþ”, — çàçíà÷èâ Îëåñü Äîâãèé.

Ïðîåêò öüîãîð³÷íîãî áþäæåòó ñïðàâä³ àêòèâíî äî-
ïðàöüîâóâàëè. Ñàìå ÷åðåç öå é ïåðåíîñèëè “áþäæåò-
íó” ñåñ³þ. Íàä äîêóìåíòîì, ïåðåáóâàþ÷è íà ë³êàðíÿ-
íîìó, ïðàöþâàâ ³ ì³ñüêèé ãîëîâà. ßê ðîçïîâ³â ãîëîâà
áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè Ðîìàí ßðîøåíêî, ï³ä ÷àñ
ñï³ëüíî¿ ðîáîòè â³ä óñ³õ ôðàêö³é íàä³éøëî çàãàëîì 263
ïðîïîçèö³¿. ¯õ âðàõóâàííÿ ïåðåäáà÷àëî çá³ëüøåííÿ îá-
ñÿãó âèäàòê³â íà 6 ìëðä ãðí. Ïðîòå â ê³íöåâîìó âàð³-
àíò³ ç óñ³õ ïðîïîçèö³é 114 âðàõóâàëè ïîâí³ñòþ, 75 —
÷àñòêîâî, ðåøòó íå âðàõóâàëè âçàãàë³ ÿê íåðåàëüí³ òà
ïîïóë³ñòñüê³. Îäíàê âèäàòêîâó ÷àñòèíó áþäæåòó âñå æ
áóëî çá³ëüøåíî íà 2,5 ìëðä ãðí.

Ñåðåä âèäàòêîâèõ ñòàòåé öüîãî ðîêó íà îñâ³òó çàêëà-

äåíî 370 ìëí ãðí. Íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ çá³ëüøåíî ô³-
íàíñóâàííÿ äî 2 ìëðä 61 ìëí ãðí. Ñîö³àëüíèé çàõèñò
îòðèìàº 2 ìëðä 105 ìëí. Âèäàòêè íà æèòëîâî-êîìó-
íàëüíå ãîñïîäàðñòâî ïåðåäáà÷åíî â ðîçì³ð³ 1 ìëðä 198
ìëí ãðí, ó òîìó ÷èñë³ äîòàö³ÿ ï³äïðèºìñòâàì æèòëîâî-
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà — 551,5 ìëí ãðí, êîøòè íà
ïîãàøåííÿ ð³çíèö³ ó òàðèôàõ — 472 ìëí ãðí. Íà êóëü-
òóðó ì³ñòî âèä³ëèòü 216 ìëí ãðí, íà ô³çêóëüòóðó ³
ñïîðò — 52 ìëí. Íà áóä³âíèöòâî ïåðåäáà÷åíî îáñÿã ô³-
íàíñóâàííÿ 2 ìëðä 41 ìëí ãðí, ³ç íèõ 367 ìëí ãðí ñïðÿ-
ìóþòü íà áóä³âíèöòâî ìåòðîïîë³òåíó, 105 ìëí ãðí —
íà áóä³âíèöòâî çàêëàä³â îñâ³òè, à íà áóä³âíèöòâî æèò-
ëà äëÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ — 29 ìëí ãðí. Äëÿ
êîìïåíñàö³é ï³ëüãîâîãî ïðî¿çäó â ãðîìàäñüêîìó òðàíñ-
ïîðò³ ïåðåäáà÷åíî 120 ìëí ãðí. Ìàéæå 190 ìëí ãðí çà-
ïëàíîâàíî âèòðàòèòè íà ðåêîíñòðóêö³þ òà áóä³âíèöòâî
àâòîøëÿõ³â. Ïðîòå ãîëîâíèì ó áþäæåò³ ñòàëî çáåðåæåí-
íÿ âñ³õ äîïëàò. “Áþäæåò ñïðàâä³ ñêëàäíèé. Âëàñíå, öå
çàëèøêè ï³ñëÿ íåñïðàâåäëèâèõ âèëó÷åíü Êàáì³íó. Ìàé-
æå âñ³ êîøòè, ùî çàëèøàþòüñÿ, ìè ñïðÿìóâàëè íà ñî-
ö³àëüí³ âèïëàòè. Â³äòàê, ïåíñ³îíåðè ìàòèìóòü ìóí³öè-
ïàëüí³ äîïëàòè, à äëÿ â÷èòåë³â òà ë³êàð³â íàäáàâêè çáå-
ðåæåíî íà òîìó ñàìîìó ð³âí³”, — çàçíà÷èâ ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè.
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Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî
âçÿâ ó÷àñòü 
ó ïîêëàäàíí³ êâ³ò³â 
äî ïàì’ÿòíèêà Òàðàñó
Øåâ÷åíêó

Ó ïîíåä³ëîê Óêðà¿íà â³äçíà÷àëà 195-òó
ð³÷íèöþ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Âåëèêîãî Êîá-
çàðÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ç ö³º¿ íàãîäè êåð³â-
íèöòâî äåðæàâè òà âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî âçÿëè
ó÷àñòü ó öåðåìîí³¿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî
ïàì’ÿòíèêà ïîåòó. Îï³ñëÿ â ãîëîâí³é îïåð³
Óêðà¿íè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè âðó÷èâ ï’ÿòüîì
ìèòöÿì Íàö³îíàëüíó ïðåì³þ ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà. Ñåðåä ïåðåìîæö³â — õóäîæíèê,
àêòðèñà, ïîåò, ïóáë³öèñò ³ ìàéñòåð íàðîä-
íîãî ìàëÿðñòâà. Íà öåðåìîí³ÿõ áóëè ïðè-
ñóòí³ òàêîæ ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Âîëîäè-
ìèð Ëèòâèí, ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî, â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ²âàí Âàñþíèê,
ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³-
ðà Óëüÿí÷åíêî ³, çâ³ñíî, ëàóðåàòè öüîãîð³÷-
íî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Äî ñëî-
âà, ñüîãîäí³ â ïðèì³ùåíí³ âåòåðàíñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó â³äáóäåòüñÿ
óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ âèñòàâêè êðàùèõ ë³òå-
ðàòóðíèõ òà îáðàçîòâîð÷èõ ðîá³ò — ïåðå-
ìîæö³â êîíêóðñó, ïðèñâÿ÷åíîãî 195-é ð³÷-
íèö³ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. Â
¿¿ ðàìêàõ áóäå ïðåäñòàâëåíî ïåðøå (ïðè-
æèòòºâå) âèäàííÿ "Êîáçàðÿ". Ä³ÿòèìå âè-
ñòàâêà äî 30 êâ³òíÿ

5 çàñòóïíèê³â 
ãîëîâè ÊÌÄÀ 
çâ³ëüíåíî ç ïîñàä

Ó ï’ÿòíèöþ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî ï³äïèñàâ óêàç, ÿêèì ñêàñóâàâ íèç-
êó ðîçïîðÿäæåíü ñòîëè÷íîãî ìåðà Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ïðî ïðèçíà÷åííÿ ê³ëüêîõ
ñâî¿õ çàñòóïíèê³â. Â³äòàê ïîñàä ïîçáóëèñÿ 
Ä. Áàññ, Â. Æóðàâñüêèé, Á. Ñòè÷èíñüêèé, 
Â. Ãîëîâà÷ òà Î. Ëóöüêèé. Çà ñëîâàìè êåð³â-
íèêà Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Áà-
ëîãè, ãëàâó äåðæàâè îáóðèâ òîé ôàêò, ùî
ì³ñüêèé ãîëîâà ïðèçíà÷àâ çàñòóïíèê³â óñó-
ïåðå÷ çàêîíîäàâñòâó, áåç íàëåæíîãî îá´ðóí-
òóâàííÿ ïîòðåáè öèõ ïðèçíà÷åíü, êåðóþ÷èñü
âèíÿòêîâî ñâî¿ìè îñîáèñòèìè ñèìïàò³ÿìè.
Òàêîæ â³í çàçíà÷èâ, ùî ãîëîâà ÊÌÄÀ ìî-
æå çàïðîïîíóâàòè íà ðîçãëÿä Ïðåçèäåíòà
ñâîº áà÷åííÿ òîãî, ÿê îïòèì³çóâàòè êåð³âíó
ëàíêó ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ó òîìó ÷èñ-
ë³ é çðîáèòè êàäðîâ³ ïðîïîçèö³¿. Äî ñëîâà,
íàðàç³ â Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî çàëèøèëî-
ñÿ 7 çàñòóïíèê³â

Ó ñòîëèö³
êóðñóâàòèìóòü 
øê³ëüí³ àâòîáóñè

Öüîãî ðîêó 5 ì³ñüêèõ àâòîáóñ³â ïðàöþâà-
òèìóòü íà ñïåö³àëüíèõ ìàðøðóòàõ äëÿ ïåðå-
âåçåííÿ øêîëÿð³â. Ó ï’ÿòíèöþ íà çàñ³äàíí³
ñåñ³¿ Êè¿âðàäè áóëî çàòâåðäæåíî ïðîãðàìó
"Øê³ëüíèé àâòîáóñ" íà 2009—2012 ðîêè. Äå-
ïóòàòè ïåðåêîíàí³, ùî âîíà çàáåçïå÷èòü ðå-
ãóëÿðíå òà áåçïå÷íå ïåðåâåçåííÿ øêîëÿð³â
â³ä äîì³âîê äî ì³ñöü íàâ÷àííÿ. Çà ïðîãðà-
ìîþ, ñòîëè÷íà äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ðàçîì ³ç
ðàéîííèìè äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿìè òà ÄÀ² ðîç-
ðîáèòü ñïåö³àë³çîâàí³ òðàíñïîðòí³ ìàðøðó-
òè äëÿ ïåðåâåçåííÿ øêîëÿð³â. Ñâîºþ ÷åðãîþ
"Êè¿âïàñòðàíñ" ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè ö³
ìàðøðóòè àâòîáóñàìè. ßê åêñïåðèìåíò ó íè-
í³øíüîìó ðîö³ øê³ëüí³ àâòîáóñè ïî÷íóòü
êóðñóâàòè ó Äåñíÿíñüêîìó òà Îáîëîíñüêîìó
ðàéîíàõ. Çã³äíî ç äîêóìåíòàìè, ê³ëüê³ñòü ä³-
òåé, ùî ïåðåáóâàþòü çà ìåæåþ ï³øîõ³äíî¿
äîñòóïíîñò³, òàì íàéá³ëüøà. Äëÿ ðåàë³çàö³¿
öüîãîð³÷íîãî åêñïåðèìåíòó ïîòð³áíî ìàéæå
500 òèñ. ãðí. Çàãàëüíà æ âàðò³ñòü ïðîãðàìè
"Øê³ëüíèé àâòîáóñ" ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 
5 ìëí ãðí. Äî ñëîâà, íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³, â
çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì éîãî ìåæ, óñòàíîâ-
ëåíî, ùî 870 ó÷í³â ñåðåäí³õ çàãàëüíîîñâ³ò-
í³õ øê³ë òà 338 ó÷í³â ó øêîëàõ-³íòåðíàòàõ òà
äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ ïåðåáóâàþòü çà ìåæåþ ï³-
øîõ³äíî¿ äîñòóïíîñò³

Êè¿â ìàº íàéñîö³àëüí³øèé
áþäæåò

Íèí³ ó 23 ë³êóâàëüíèõ çàêëàäàõ ñòîëè-
ö³ ïðàöþþòü êàïëè÷êè. Óñ³ âîíè, îêð³ì
÷îòèðüîõ, ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿ ìå-
äè÷íèõ óñòàíîâ. Ùå 19 íåâåëè÷êèõ õðà-
ì³â îáëàøòîâàí³ áåçïîñåðåäíüî â ïðèì³-
ùåííÿõ ë³êàðåíü. Ùîïðàâäà, ò³ëüêè ø³ñòü
ç íèõ ìàþòü óñ³ â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè ³
â÷àñíî ñïëà÷óþòü îðåíäíó ïëàòó, à ÷îòè-
ðè — óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ. ²íø³ êóëüòî-
â³ ñïîðóäè íå ïðåäñòàâèëè æîäíèõ äîêó-
ìåíò³â ñòîñîâíî ðîçì³ùåííÿ. Ïðî öå ìè-
íóëîãî òèæíÿ éøëîñÿ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ
êîì³ñ³¿ ïî ðîçãëÿäó ïèòàíü ñòîñîâíî âè-
êîðèñòàííÿ òà îðåíäè ìàéíà ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ Êèºâà. Íà íàðàäó çàïðîñèëè
óñ³õ íàñòîÿòåë³â õðàì³â, ïðåäñòàâíèê³â ðå-

ë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é òà ãðîìàä, ðîçòàøî-
âàíèõ íà òåðèòîð³¿ ë³êàðåíü.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, ð³÷ ó ò³ì, ùî
äëÿ êîìåðö³éíèõ óñòàíîâ îðåíäíà ïëàòà
ìàº ï³äâèùèòèñÿ. "Öå ó æîäíîìó ðàç³ íå
ñòîñóºòüñÿ õðàì³â ³ êàïëè÷îê, ðîçòàøîâà-
íèõ íà òåðèòîð³¿ ë³êàðíÿíèõ çàêëàä³â, äå
âîíà çàëèøàºòüñÿ ì³í³ìàëüíîþ, â ìåæàõ
óòðèìàííÿ, — ïîâ³äîìèëà âîíà. — Ìè äîá-
ðå ðîçóì³ºìî, ùî òàê³ çàêëàäè ïîòð³áí³
îñîáëèâî ó ñòàö³îíàðíèõ ìåäè÷íèõ çàêëà-
äàõ, äå ïðîõîäÿòü ë³êóâàííÿ òÿæêî àáî íå-
âèë³êîâíî õâîð³ ïàö³ºíòè, ÿêèì âêðàé íå-
îáõ³äíà ìîðàëüíà òà äóõîâíà ï³äòðèìêà".

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çàçíà÷èëà, ùî íàðà-
ç³ ïîòð³áíî ç'ÿñóâàòè óñ³ ïèòàííÿ îðåíäè.

Òîáòî, âñ³ ë³êàðíÿí³ ³ ðåë³ã³éí³ çàêëàäè
ïîâèíí³ ìàòè íà ðóêàõ ïîòð³áí³ äîêóìåí-
òè, äå áóëî á çàçíà÷åíî, ÿê³ ïëîù³ ³ íà
ÿêèõ ï³äñòàâàõ çíàõîäÿòüñÿ. Íàïðèêëàä,
íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ë³êàðí³ íå-
ùîäàâíî çâåëè õðàì, ÿêèé ³ äîñ³ äîêó-
ìåíòàëüíî íå âïîðÿäêîâàíî. Òå ñàìå ñòî-
ñóºòüñÿ êóëüòîâî¿ ñïîðóäè íà âóëèö³ Âåð-
õîâèíí³é â ïðèì³ùåíí³ îíêîë³êàðí³.
Ç'ÿñóâàòè æ â³äíîñèíè ñòîðîíè ìîæóòü
çàâäÿêè ñïðîùåí³é ñèñòåì³ îôîðìëåííÿ
ïàïåð³â. "ßêùî º ïðîïîçèö³¿ ùîäî îáëàø-
òóâàííÿ êàïëè÷îê íà òåðèòîð³ÿõ ë³êàðåíü,
ïîòð³áíî îôîðìèòè çâåðíåííÿ,— äîäàëà
ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà. — Íàñàìïåðåä òàê³ îá'-
ºêòè ìàþòü áóòè â òóáåðêóëüîçíèõ, îíêî-
ëîã³÷íèõ ñòàö³îíàðàõ". Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ
áóëî âèð³øåíî, ùî öèìè ïèòàííÿìè ïå-
ðåéìàòèìåòüñÿ ñïåö³àëüíà ðîáî÷à ãðóïà.

ßê ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" ñåêðåòàð Êè-
¿âñüêî¿ ìåòðîïîë³¿ ÓÏÖ áëàãî÷èííèõ õðà-
ì³â Êèºâà, ïðîòî³ºðåé Â³òàë³é Êîñîâñüêèé,
âïåðøå çà îñòàíí³ ðîêè âäàëîñÿ ç³áðàòè
íàñòîÿòåë³â óñ³õ ë³êàðíÿíèõ õðàì³â ñòîëè-
ö³. "Ñüîãîäí³ íàì âäàëîñÿ âèð³øèòè, ùî-
ïðàâäà ïîêè ùî ëèøå òåîðåòè÷íî, ïðîá-
ëåìè, ÿê³ íàêîïè÷èëèñÿ ç ÷àñó ñòâîðåííÿ
õðàì³â, — çàÿâèâ â³í. — Ñïîä³âàþñÿ, ùî
çàâäÿêè ñï³âïðàö³ ì³æ öåðêâîþ ³ âëàäîþ
íàì âäàñòüñÿ çíàéòè ïîðîçóì³ííÿ ó âèð³-
øåíí³ ïèòàíü ñîö³àëüíèõ ³ äóõîâíèõ"

Ó ïàö³ºíò³â ë³êàðåíü 
áóäå äóõîâíà ï³äòðèìêà
Ì³ñüêà âëàäà çàïðîïîíóâàëà çâîäèòè á³ëüøå êàïëè÷îê 
ó ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Мин ло о тижня мерії відб лася нарада представни ів релі ійних
ор анізацій і ромад, цер ви і аплич и я их розташовані на тери-
торіях медичних за ладів міста. З'яс валося, що із 23 льтових
спор д лише незначна частина має до ментацію на розміщення.
Попри це, столична влада пообіцяла не підвищ вати для та их за-
ладів орендн плат , а лише я найшвидше оформити належним
чином потрібні дозволи. О рім цьо о, д ховенств порадили поб -
д вати більше апличо , насамперед в т бер льозних і он оло іч-
них стаціонарах.

За інчення. Почато на 1-й стор.

Îäíàê, ïîïðè âåñü öåé ïîçèòèâ, ïî÷à-
òîê ðîçãëÿäó ïðîåêòó áþäæåòó îïòèì³ç-
ìîì íå ïåðåïîâíþâàâ. Ôðàêö³ÿ ÁÞÒ ïî-
øèðèëà çàÿâó ç âèìîãàìè, õî÷à ¿õ ìîæíà
áóëî îçâó÷èòè ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â ïðà-
ö³ íàä áþäæåòîì. Ó çàÿâ³, çîêðåìà, éøëî-
ñÿ ïðî òå, ùî "ì³ñòî ìàº çàêëàñòè êîøòè
íà ô³íàíñóâàííÿ ïî÷àòêó ðîá³ò ç³ ñïîðó-
äæåííÿ ìåòðî íà Òðîºùèíó. Ãîä³ ñîòíÿì
òèñÿ÷ êèÿí ãîäèíàìè ïðîñòîþâàòè ó
ïðîáêàõ..." ³ òàêå ³íøå. ×îìó ïðî ïîòðå-
áó öèõ êîøò³â ÁÞÒ íå ðîçïîâ³â ñâî¿é øå-
ôèí³ Þë³¿ Òèìîøåíêî, ÿêà çàáðàëà ó Êè-
ºâà 7,4 ìëðä ãðí, íå çðîçóì³ëî. Ïðîòè
ïðîåêòó áþäæåòó âèñòóïèâ ³ Áëîê Êëè÷-
êà, ïðîòå äåïóòàòè ö³º¿ ôðàêö³¿ áóëè ëà-
êîí³÷í³øèìè ³ íàçâàëè áþäæåò "äóòèì" ³
"êðèçîâèì". Áóëè ïðîïîçèö³¿ ãîëîñóâàòè
çà áþäæåò ïîñòàòåéíî. Ï³ñëÿ á³ëüø í³æ
äâîõ ãîäèí æâàâîãî îáãîâîðåííÿ âðåøò³
ðîçïî÷àëè ãîëîñóâàòè. Ïðîåêò áþäæåòó
ï³äòðèìàëè 92 ³ç 118 ïðèñóòí³õ ó çàë³ äå-
ïóòàò³â. Òðîõè çãîäîì îäíèì äåïóòàòîì
ìåíøå ï³äòðèìàëè ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà íà 2009 ð³ê.

Â³äòàê, ñòîëèöÿ ä³ñòàëà íàéñîö³àëüí³-
øèé ó êðà¿í³, çà ñëîâàìè Îëåñÿ Äîâãîãî,
áþäæåò. Â³í ìàº áóòè áåçäåô³öèòíèì ³ç
îáñÿãîì ³ âèäàòê³â, ³ íàäõîäæåíü ó ðîç-
ì³ð³ 18 ìëðä 163 ìëí ãðí. "Öå ïåðåìîãà
çäîðîâîãî ãëóçäó íàä ïîë³òèêàíñòâîì òà
ïîðîæíüîþ áàëàêàíèíîþ. Áþäæåò òà
ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó ï³äòðèìàëà àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü äå-
ïóòàò³â Êè¿âðàäè. ² òàêå êîíñîë³äîâàíå
ãîëîñóâàííÿ º ïîêàçîâèì äëÿ Óêðà¿íè.
Öå ñâ³ä÷èòü, ùî áþäæåò âðàõóâàâ óñ³ çà-
óâàæåííÿ. Â³í º çáàëàíñîâàíèì, ñîö³àëü-
íèì òà óõâàëåíèé â³äïîâ³äíî äî óñ³õ íîðì
ðåãëàìåíòó òà çàêîíîäàâñòâà",— ñêàçàâ
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè. Ç óõâàëåííÿì áþäæå-
òó Îëåñü Äîâãèé ïðèâ³òàâ ìåøêàíö³â ì³ñ-
òà. "Êèÿíè ìîæóòü ïèøàòèñÿ. Àäæå Êè-
¿â — ºäèíå ì³ñòî ó äåðæàâ³, ÿêå, ïîïðè
ì³ëüÿðäí³ âèëó÷åííÿ â òàê³ ñêðóòí³ ÷àñè,
âñå æ çóì³ëî çàõèñòèòè âñ³ ñîö³àëüí³ âè-
äàòêè",— ï³äñóìóâàâ Äîâãèé

І ор СВАЧІЙ, "Хрещати "

Сер ій МЕЛЬНИК, деп тат фра ції БЮТ:
—Ми дома алися я найшвидшо о проведення бюджетної сесії, адже місто не може

в р чном режимі жити вже три місяці. Не фінанс вали б дівництво важливих об’є тів
тощо. Та , бюджет є не най ращим, але ми вирішили, що він потрібен. До слова, йо о
підтримали всі без винят фра ції, адже Бло Клич а теж олос вав за прийняття бю-
джет до роз ляд . Позиція нашої фра ції поля ала в том , щоб б ло відновлено до-
плати працівни ам бюджетної сфери. І це відображено бюджеті. Чи доцільно спрямо-
в вати ошти в час ризи на соціальні виплати, чи на підтрим підприємств? Я певен,
що я раз під час ризи не можна залишити иян без соціальної підтрим и. Звісно, по-
трібна і підтрим а бізнес . М сить б ти баланс. І в цьом бюджеті та ий баланс є.

Оле сій ОМЕЛЬЯНЕНКО, олова деп татсь ої фра ції "Партії ре іонів":
— Наша фра ція брала найа тивніш часть роботі над бюджетом. Ми відстоюва-

ли збереження надбаво до зарплат лі арям, вчителям і домо лися цьо о. 450 млн рн
знайдено, тож працівни и бюджетної сфери мож ть поч ватися спо ійно. Та , бюджет
не можна назвати дос оналим. Хотілося б більше оштів на розвито соціальної інфра-
стр т ри міста, на б дівництво дитсад ів тощо. Але ми роз міємо нинішні непрості
е ономічні реалії. Том вирішили підтримати бюджет.
Треба с ас вати та ож і те, що Кабмін та Верховна Рада вчинили з Києвом просто

немилосердно, вил чивши до держбюджет майже 8 млрд рн. Із цієї сит ації треба
я ось виходити. Деп тат нашої фра ції Василь Горбаль подав прое т про внесення змін
до державно о бюджет , щоб це вил чення б ло зменшено на 4 млрд рн.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Бюджет Києва на 2009 рі — в добр п ть
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Óñï³øíèìè íå 
íàðîäæóþòüñÿ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé 
ãîëîâà âèäàâ êíèæêó 
ïðî òå, ÿê ñòàòè
ì³ëüéîíåðîì

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Завтра відб деться презента-
ція ниж и Леоніда Черновець-
о о "Я стати мільйонером". У
ній с онцентровано життєвий
досвід спішно о політи а і
бізнесмена. За зроз мілими і
чіт ими порадами від ад ється
оловна с ладова зад м авто-
ра: поділитися життєвою філо-
софією. Мільярдер особливо
застері ає від спо си ле о о,
беззмістовно о спіх . Частин
лав присвячено питанням мо-
ралі, я а єдина справді ефе -
тивно форм є поведін люди-
ни. Вже незабаром видання
з’явиться продаж . Та ож
завтра ниж и з авто рафом
автора розі р ватим ть в ефірі
радіо "Київ".

Çàâòðà â³äáóäåòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ
êíèæêè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî “ßê
ñòàòè ì³ëüéîíåðîì”. Ñåêðåò óñï³õó
ì³ñòèòüñÿ âæå ó íàçâ³. Áî àäðåñîâàíà
âîíà ëþäÿì, äëÿ ÿêèõ íå ³ñíóº ïèòàí-
íÿ, ÷è ìîæóòü âîíè ñòàòè ì³ëüéîíå-
ðàìè.

Êíèæêà äîäàº âïåâíåíîñò³ øóêà÷àì
îñîáèñòîãî äîñòàòêó. Îäíàê ì³ëüÿðäåð
îñîáëèâî çàñòåð³ãàº â³ä ñïîêóñè ëåã-
êîãî, áåççì³ñòîâíîãî óñï³õó. ×àñòèíó
ãëàâ ïðèñâÿ÷åíî ïèòàííÿì ìîðàë³, ÿêà
ºäèíà ñïðàâä³ åôåêòèâíî ôîðìóº ïî-
âåä³íêó ëþäèíè. Ïðè÷îìó ïîðàäè àâ-
òîðà íå ðîçá³ãàþòüñÿ ç éîãî â÷èíêà-
ìè. “ß í³êîëè í³ â³ä êîãî íå ÷óâ, ùîá
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé êîãîñü “êèíóâ”.
Íå çíàþ âèïàäêó, êîëè á â³í â÷èíèâ
íå÷åñíî. Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷ — äóæå
ïðèíöèïîâèé. Ñâîãî ÷àñó, êîëè ÿ áóâ
ãîëîâîþ Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿, à Ëåîí³ä ×åðíîâåö-
êèé — áàíê³ðîì, ÿ ïîïðîñèâ ó íüîãî
êðåäèò. Öå áóëè äèê³ ÷àñè, íå õî÷åòü-
ñÿ íàâ³òü çãàäóâàòè ïðî íèõ, ³ ÿ â òå-
ëåôîíí³é ðîçìîâ³ ñêàçàâ éîìó: “ßêùî
â³ðèø, äàé êðåäèò”. Òîä³ â³í ïðè¿õàâ
äî ìåíå ó Â³ííèöþ, ä³ñòàâ ãàìàíåöü ³
ñêàçàâ: “ß òåáå ïîâàæàþ ³ â³ðþ òîá³,
òîæ ãîòîâèé äàòè ãðîø³. Àëå äðóæáà
äðóæáîþ, à á³çíåñ á³çíåñîì”. Öþ ³ñ-
òîð³þ ÿ ðîçïîâ³äàþ âñ³ì, êîëè éäåòü-
ñÿ ïðî äåøåâ³ êðåäèòè, àäæå îñîáèñ-
òî äîïîìîãòè ìîæíà, à äëÿ êðåäèòó
ïîòð³áí³ ãàðàíò³¿ ³ ï³äñòàâè. Öå áóëî
äëÿ ìåíå äîáðèì óðîêîì”,— ïðèãàäóº
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Àíàòîë³é
Ìàòâ³ºíêî. Áåç ñóìí³âó, ÷èìàëî êî-
ðèñíèõ óðîê³â ìàòèìå ÷èòà÷, ÿêèé
â³çüìå äî ðóê êíèæêó “ßê ñòàòè ì³ëü-
éîíåðîì”. Çà çðîçóì³ëèìè ³ ÷³òêèìè
ïîðàäàìè â³äãàäóºòüñÿ ãîëîâíà ñêëà-
äîâà çàäóìó àâòîðà: ïîä³ëèòèñÿ æèò-
òºâîþ ô³ëîñîô³ºþ. Ïðè÷îìó öþ ô³-
ëîñîô³þ ñôîðìóëüîâàíî íå â ìåíòîð-
ñüêèé ñïîñ³á, à ÿê ïîðàäó óíèêíóòè
çàéâèõ ³ íåïîòð³áíèõ ïðîáëåì. “Á³ç-
íåñìåíè — öå ëþäè, ùî êèäàþòü âè-
êëèê ïåðåâàæíî ñàì³ ñîá³”,— ïèøå
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

Âèäàííÿ “ßê ñòàòè ì³ëüéîíåðîì”
óæå íåçàáàðîì ç’ÿâèòüñÿ ó ïðîäàæó.
Ïðîòå â ñëóõà÷³â ðàä³î “Êè¿â” º øàíñ
îòðèìàòè éîãî áåçïëàòíî. Òà ùå é ç
àâòîãðàôîì àâòîðà. Ðîç³ãðàø â³äáó-
äåòüñÿ çàâòðà ï³ä ÷àñ â³êòîðèíè, ùî
òðàíñëþâàòèìå ðàä³î “Êè¿â” ó ïðÿìî-
ìó åô³ð³. ¯¿ ïåðåìîæö³ òàêîæ ìàþòü
øàíñ âèãðàòè ³ äèñê ³ç çàïèñîì ï³ñåíü
ó âèêîíàíí³ ìåðà
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Ïå÷åðñüê ïîïîâíèòüñÿ
îô³ñàìè
Ó ñó÷àñí³é øåñòèïîâåðõ³âö³ íà âóëèö³ Ïàíàñà Ìèðíîãî, 22
ðîçòàøóþòü êàôå, ï³äçåìíèé ïàðê³íã, êîíôåðåíö-çàë
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Містоб дівна рада по о-
дила онцепцію б дів-
ництва офісної б дівлі
на в лиці Панаса Мир-
но о в Печерсь ом
районі столиці. Замість
занедбаної триповерхів-
и т т з'явиться с часна
шестиповерхів а з одно-
рівневим підземним
пар ін ом, розрахова-
ним на 36 авто. Значн
частин приміщень пе-
редбачено для офісів.
О рім цьо о, в б дівлі
б де афе, онференц-
зал, тераси. На подаль-
ших стадіях архіте то-
рам запропон вали де-
що вдос оналити архі-
те т р спор ди. Наразі
замовни ва ається по-
відомити, с іль и
обійдеться б дівництво.

Çàì³ñòü íàï³âçðóéíîâàíî¿ íå-
æèòëîâî¿ òðèïîâåðõ³âêè, ðîçòà-
øîâàíî¿ íà âóëèö³ Ïàíàñà
Ìèðíîãî, 22 â Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³ íåçàáàðîì çâå-
äóòü ñó÷àñíó îô³ñíó áóä³âëþ.
Ïðî öå ñòàëî â³äîìî â ÷åòâåð
ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿
ðàäè. Ôàõ³âö³ îäíîñòàéíî ñõâà-
ëèëè ïî÷àòêîâó ñòàä³þ ïðîåê-
òó. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ðàí³øå ñïî-
ðóäó âèêîðèñòîâóâàëè ÿê äîïî-
ì³æíó äëÿ âèðîáíè÷èõ ïîòðåá.
Íàðàç³ æ áóä³âëÿ ïåðåáóâàº â
àâàð³éíîìó ñòàí³. Òàì çíàéøëè
ïðèòóëîê áîìæ³ òà íàðêîìàíè.
Çà ñëîâàìè àðõ³òåêòîðà ïðîåê-
òó Â³òàë³ÿ Ìàêåäîíà, òðèïîâåð-
õ³âêà íàëåæèòü ÒÎÂ “Äí³ïðî-
ïëàçà”. “Âëàñíèêè âæå ä³ñòàëè
çãîäó Êè¿âðàäè íà îôîðìëåííÿ
îðåíäè òà áóä³âíèöòâî îô³-
ñó”,— ðîçïîâ³â çîä÷èé. Â³í äî-
äàâ, ùî ïîðó÷ ðîçòàøîâàíà
øêîëà ³ ã³ìíàç³ÿ ³ìåí³ Øåâ÷åí-

êà òà ê³ëüêà æèòëîâèõ ï’ÿòè- ³
äåâ’ÿòèïîâåðõ³âîê. “Ó ìàéáóò-
íüîìó öå áóäå øåñòèïîâåðõ³â-
êà, â ÿê³é ïðàöþâàòèìå 83 ôà-
õ³âöÿ. Ó íèæí³é ÷àñòèí³ çâåäóòü
îäíîð³âíåâèé ï³äçåìíèé ïàð-
ê³íã, ðîçðàõîâàíèé íà 36 àâò³-
âîê. Îêð³ì öüîãî, ó äâîð³ ïå-
ðåäáà÷åíî ùå é ãîñòüîâó ñòîÿí-
êó äëÿ ï’ÿòè ìàøèí,— çàçíà÷èâ
â³í.— Äëÿ çà¿çäó ñïåöàâòî —
ïîæåæíèõ, øâèäêî¿ äîïîìîãè
ïðîêëàäóòü ñïåö³àëüíó äîð³æ-
êó”. Àðõ³òåêòîð ðîçïîâ³â, ùî íà
ïåðøîìó ïîâåðñ³ ïîáóäóþòü
âõ³äíèé áëîê, òåõí³÷í³ ïðèì³-
ùåííÿ, ë³ôòè. Íà äðóãîìó ïî-
âåðñ³ — êàôå øâèäêîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ íà 20 ì³ñöü, ãîñïî-
äàð÷³ ê³ìíàòè. Òðåò³é òà ï’ÿòèé

ïîâåðõè â³äâåäåíî ï³ä àäì³í³ñ-
òðàòèâí³ ïðèì³ùåííÿ. À îñü
âåðõí³é ð³âåíü ñïîðóäè áóäå áà-
ãàòîôóíêö³îíàëüíèì — ç êîí-
ôåðåíö-çàëîþ íà 100 îñ³á òà òå-
ðàñàìè. Íà äóìêó ôàõ³âö³â,
îô³ñíà øåñòèïîâåðõ³âêà äîáðå
âïèøåòüñÿ â ì³ñöåâó àðõ³òåêòó-
ðó, íå ïåðåâèùóâàòèìå ïîâåð-
õîâ³ñòþ ñóñ³äí³ áóä³âë³, â³äòàê
íå çàêðèâàòèìå äëÿ íèõ äîñòóï
ñâ³òëà. Ùîäî ñòèë³ñòèêè, òî
ðîçðîáíèêè ïðîïîíóþòü çðî-
áèòè ôàñàä ñêëÿíèì.

Àðõ³òåêòîð Â³êòîð Ñóäîðã³í
çàóâàæèâ, ùî çàïðîïîíîâàíèé
ïðîåêò çàñëóãîâóº ñõâàëåííÿ ³
ï³äòðèìêè. “Ðîáîòó âèêîíàíî
ç äîòðèìàííÿì óñ³õ âèìîã,—
çàçíà÷èâ â³í.— Óæå íà íà-

ñòóïíèõ ñòàä³ÿõ àâòîðè ìàþòü
ïîäáàòè ïðî íåçíà÷íå óäîñêî-
íàëåííÿ àðõ³òåêòóðíîãî ñòè-
ëþ”.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ïðåäñòàâíèê çàìîâíèêà áóä³â-
íèöòâà Ñåìåí Çåëüã³÷, óñ³ îô³ñ-
í³ ïðèì³ùåííÿ ïåðåäáà÷åíî
äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá ÒÎÂ
“Äí³ïðîïëàçà”, òîìó â îðåíäó
çäàâàòè íå áóäóòü. “ßê ò³ëüêè
ïðîåêò ïðîéäå âñ³ ñòàä³¿ óçãî-
äæåííÿ, îäðàçó æ ðîçïî÷íåìî
áóä³âíèöòâî,— çàçíà÷èâ â³í.—
Ðåàëüíî çâåñòè øåñòèïîâåðõ³â-
êó ìîæíà çà ð³ê-äâà, âñå çàëå-
æàòèìå â³ä ô³íàíñóâàííÿ. Îä-
íàê ó ñê³ëüêè îá³éäåòüñÿ áóä³â-
íèöòâî, íàðàç³ â³äïîâ³ñòè âàæ-
êî”

Çîîïàðê ðàéîííîãî
ìàñøòàáó
Çîîìàéäàí÷èê íà Îäåñüêîìó ðèíêó óñï³øíî ôóíêö³îíóº
²ðèíà ÊÎÍÄÐÀÒÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У мин лі вихідні на Одесь ом
рин за ініціативи мерії б ло
від рито перший Києві зоомай-
данчи . Я з’яс вав "Хрещати ",
нововведення прижилося і рад є
меш анців Терем ів. У планах
мерії — від рити ще приблизно
сто та их майданчи ів.

Ó ìèíóë³ âèõ³äí³ íà Îäåñüêîìó ðèíêó
çà ³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ áóëî â³äêðèòî ïåðøèé ó Êèºâ³ çîî-
ìàéäàí÷èê. Ùîñü íà çðàçîê ïòàøèíîãî
ðèíêó. ×åðåç òèæäåíü “Õðåùàòèê” âèð³-
øèâ ïåðåâ³ðèòè, ÷è ïðèæèëîñÿ òàêå íî-

âîâåäåííÿ íà Òåðåìêàõ. Ïîïðè ïðîõîëîä-
íó ïîãîäó òà äîù òóò áóëî âåëåëþäíî.
Á³ëüø³ñòü ïðèéøëà ïðîñòî ç ö³êàâîñò³,
ïîäèâèòèñÿ íà òâàðèí. “Ëþäè ç çàäîâî-
ëåííÿì ïðèõîäÿòü, ùîá ïîäèâèòèñÿ íà
ìàéäàí÷èê. Íàâ³òü ÿêùî í³÷îãî íå êóïó-
þòü, òî ïðèâîäÿòü ä³òåé ïîäèâèòèñÿ íà
òâàðèíîê, ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç æèâèì ñâ³-
òîì. Òà é ïðîäàæ õîðîøèé”,— ðîçïîâ³-
äàº äèðåêòîð ðèíêó Òåòÿíà Ìåæåí³íà. Íå
îá³éøëîñÿ é áåç ñþðïðèçó ÷è ñâîºð³äíî¿
ï³àð-àêö³¿: íà ìàéäàí÷èêó âñ³ îõî÷³ ìîã-
ëè ïîáà÷èòè òà ïîãîäóâàòè ñïðàâæíüîãî
êîíÿ.

Àëå íà öüîìó ó÷àñòü ì³ñöåâîãî íàñå-
ëåííÿ â æèòò³ çîîìàéäàí÷èêà íå çàê³í-
÷óâàëàñÿ. Òàê, ìåøêàíêà ðàéîíó Îêñàíà
ïðèíåñëà íà ïðîäàæ öóöåíÿ òîé-òåð’ºðà.
Çà ñëîâàìè æ³íêè, âîíà äóæå çàäîâîëå-

íà, ùî ïîáëèçó áóäèíêó â³äêðèëè òàêèé
çîîìàéäàí÷èê, àäæå â ³íøîìó âèïàäêó ¿é
äîâåëîñÿ á ¿õàòè ïðîäàâàòè ñîáàêó àæ íà
Êóðåí³âêó, à öå íå äóæå çðó÷íî. Ö³íó çà
÷îòèðèëàïîãî äðóãà æ³íêà çàõîò³ëà ïî-
ì³ðíó, òèñÿ÷ó ãðèâåíü, ìàþ÷è âñ³ äîêó-
ìåíòè òà ùåïëåííÿ. Íà Êóðåí³âö³ àáî ç
ðîçïë³äíèêà öóöåíÿ ö³º¿ ïîðîäè îá³éäåòü-
ñÿ ÿê ì³í³ìóì ó 800 äîëàð³â.

Çàãàëîì æèòåë³ ðàéîíó çàäîâîëåí³ ç òà-
êî¿ ³í³ö³àòèâè êè¿âñüêî¿ âëàäè. Çãîäîì òóò
òàêîæ ïëàíóþòü ïðîäàâàòè òâàðèí ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ: ñâèíåé,
êóðåé, ðèáó. Àëå íàðàç³ ìåøêàíö³ ìîãëè
êóïóâàòè ëèøå æèâèõ êóðåé, ÿêèõ, ÿê íå
äèâíî, ðîçêóïîâóâàëè äîñèòü øâèäêî. Âæå
ó áåðåçí³-êâ³òí³ öüîãî ðîêó â ñòîëèö³ ïëà-
íóþòü â³äêðèòè ïðèáëèçíî ñòî òàêèõ ìàé-
äàí÷èê³â

На місці напівзр йнованої аварійної б дівлі на в лиці Панаса Мирно о, 22 незабаром звед ть с часн офісн
шестиповерхів
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Êîæíà êðàïëèíà ìàº çíà÷åííÿ
Ó Êèºâ³ óðî÷èñòî â³äêðèëè ïåðøå â³äíîâëåíå äæåðåëî
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

6 березня Києві відб -
лося рочисте від риття
першо о відновлено о
природно о джерела в
рам ах міжнародно о е о-
ло ічно о прое т "Кожна
раплина має значення".
Джерело віднайдено в Го-
лосіївсь ом районі Києва
на в лиці Кайсарова. Во-
но має важлив історичн
цінність, адже живить під-
земний басейн річ и Ли-
бідь. Се ретар Київради
Олесь Дов ий пере она-
ний, що а ція, я а відб -
лася в столиці, стане
взірцем співпраці міжна-
родної ор анізації, місь ої
влади та соціально відпо-
відально о бізнес .

Ïðîåêò “Êîæíà êðàïëèíà ìàº
çíà÷åííÿ” º ðåçóëüòàòîì ñï³ëüíèõ
çóñèëü êîìïàí³¿ “Êîêà-Êîëà Óêðà-
¿íà”, Ïðîãðàìè ðîçâèòêó ÎÎÍ â
Óêðà¿í³ òà Êè¿âñüêî¿ ìåð³¿. Éîãî
ìåòà — ñïðèÿòè âèõîâàííþ â³äïî-
â³äàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî âîäè øëÿ-
õîì çàïðîâàäæåííÿ ð³çíèõ ïðîãðàì
òà ³í³ö³àòèâ. Ïðîåêò ðîçðàõîâàíèé
íà 5 ðîê³â ³ áóâ ðîçïî÷àòèé ó 2007
ðîö³ ç ï³ëîòíèõ ïðîåêò³â ó Òóðå÷-
÷èí³, Õîðâàò³¿, Ðóìóí³¿, Êàçàõñòà-

í³ òà ùå ø³ñòüîõ êðà¿íàõ, ùî ìå-
æóþòü ³ç ×îðíèì ìîðåì.

Ìåòîþ óêðà¿íñüêîãî ïðîåêòó º
â³äíîâèòè òà çàõèñòèòè ïðèðîäí³
äæåðåëà, à òàêîæ ñòâîðèòè äîâêî-
ëà íèõ çîíè â³äïî÷èíêó, àêòèâíî
çàëó÷àþ÷è ì³ñöåâ³ ãðîìàäè. 28 ñ³÷-
íÿ 2009 ðîêó îðãàí³çàòîðè ïðîåê-
òó ðîçïî÷àëè çàãàëüíîóêðà¿íñüêèé
êîíêóðñ, ìåòà ÿêîãî çàëó÷èòè ì³ñ-

öåâ³ ãðîìàäè äî ïîøóêó ïðèðîäíèõ
äæåðåë, ÿê³ ïîòðåáóþòü â³äíîâëåí-
íÿ òà çàõèñòó. Çà ðåçóëüòàòàìè êîí-
êóðñó, ïðîòÿãîì 2009 ðîêó áóäå â³-
ä³áðàíî 10 äæåðåë íà âñ³é òåðèòî-
ð³¿ Óêðà¿íè, â³äíîâëåííÿ ÿêèõ ïðî-
ô³íàíñóþòü ÏÐÎÎÍ òà êîìïàí³ÿ
“Êîêà-Êîëà Óêðà¿íà”.

Ïåðøå äæåðåëî, ÿêå ïîòðåáóâà-
ëî íåãàéíî¿ äîïîìîãè â³ä ãðîìàäè

òà â³äïîâ³äàëî êðèòåð³ÿì êîíêóð-
ñó, â³äíàéäåíî â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ Êèºâà íà âóëèö³ Êàéñàðî-
âà. Öå äæåðåëî ìàº âàæëèâó ³ñòî-
ðè÷íó ö³íí³ñòü, àäæå âîíî æèâèòü
ï³äçåìíèé áàñåéí ñëàâíîçâ³ñíî¿
ð³÷êè Ëèá³äü. Íà óðî÷èñòîìó â³ä-
êðèòò³ â³äíîâëåíîãî äæåðåëà â ñòî-
ëèö³ ï³äïèñàíî òðèñòîðîíí³é Ìå-
ìîðàíäóì ì³æ êîìïàí³ºþ “Êîêà-

Êîëà Óêðà¿íà”, ÏÐÎÎÍ â Óêðà¿í³
òà ÊÌÄÀ.

ßê çàçíà÷èâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåñü Äîâãèé: “Ïðîåêò “Êîæíà
êðàïëèíà ìàº çíà÷åííÿ” — öå áåç
ïåðåá³ëüøåííÿ óí³êàëüíèé ³ âñå-
îõîïíèé ïðîåêò. Â³í ìàº ñòîñóíîê
äî íàøî¿ ³ñòîð³¿, áî äæåðåëî, ÿêî-
ìó ìè äàºìî äðóãå æèòòÿ, æèâèòü
íàøó ³ñòîðè÷íó ð³÷êó — Ëèá³äü, à
îòæå, íàøó ³ñòîðè÷íó ïàì’ÿòü. Öåé
ïðîåêò áåçïîñåðåäíüî ñòîñóºòüñÿ
åêîëîã³¿, íàøîãî ç âàìè ìàéáóòíüî-
ãî. Íàøèì ä³òÿì ìè ìàºìî çàáåç-
ïå÷èòè ÷èñòó âîäó, ÿê çàïîðóêó
çäîðîâ’ÿ. Â³í çìóøóº çàìèñëèòèñÿ
íàä ìîæëèâèìè åêîëîã³÷íèìè ðè-
çèêàìè òà íàøîþ ñïðîìîæí³ñòþ ³
áàæàííÿì äîêëàäàòè âñ³õ çóñèëü äî
¿õíüîãî íåãàéíîãî óñóíåííÿ. Çðåø-
òîþ öåé ïðîåêò — âç³ðåöü ñï³âïðà-
ö³ íà ð³âí³ ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çà-
ö³¿, ì³ñüêî¿ âëàäè (ì³ñüêî¿ ãðîìàäè)
òà ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíîãî á³ç-
íåñó. Òîìó ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî ðå-
àë³çàö³ÿ òàêîãî ïðîåêòó ìàº ñòàòè
ïðèêëàäîì äëÿ ³íøèõ ì³ñöåâèõ
ãðîìàä, äëÿ ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â
á³çíåñó òà îðãàí³â âëàäè, îñê³ëüêè
â³í äåìîíñòðóº ðåçóëüòàòèâí³ñòü
ñï³ëüíèõ çóñèëü, óâàãó äî ïðèðîäè
³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ìàéáóòíº”.

Íà â³äêðèòòÿ äæåðåëà, ùî â³äáó-
ëîñÿ 6 áåðåçíÿ, çàâ³òàëè íàéìîëîä-
ø³ ïðåäñòàâíèêè Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó, ÿê³ àêòèâíî äîëó÷àþòüñÿ
äî ðîçâ’ÿçàííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîá-
ëåì. Íàéêðàùèì äîêàçîì ¿õíüî¿
íåáàéäóæîñò³ º íàóêîâ³ ðîáîòè òà
àêòèâíà ó÷àñòü â åêîëîã³÷íèõ ãðî-
ìàäñüêèõ àêö³ÿõ

Àêö³îíåðíèé êîìåðö³éíèé áàíê
“Êè¿â” ñòàº âñå ïîïóëÿðí³øèì ñå-
ðåä ì³òèíãóâàëüíèê³â. Ó÷îðà ï³ä
ñò³íàìè â³ää³ëåííÿ áàíêó â Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ç³áðàëèñÿ íå-
âäîâîëåí³ ïðàö³âíèêè ñ³ëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà. Àãðàð³¿ “òðàäèö³é-
íî” âèìàãàëè ïîâåðíóòè ¿õí³ êîø-
òè. Ïðîòå íàéá³ëüøîþ ïëÿìîþ â
ðåïóòàö³¿ áàíêó âñå æ çàëèøàºòü-
ñÿ êîíôë³êò ³ç êîìóíàëüíèêàìè,
ÿêèé íàðàç³ òàê ³ íå âëàäíàëè.

Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ìåøêàíö³ ñòî-
ëèö³ îïëà÷óâàëè êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè, êîðèñòóþ÷èñü ïîñëóãàìè
áàíêó “Êè¿â”. Ïðîòå îñòàíí³é
ñïðÿìîâóâàâ êîìóíàëüí³ ïëàòåæ³
íà ïîãàøåííÿ âëàñíèõ êðåäèòîð-
ñüêèõ çîáîâ’ÿçàíü, à íå íà ðàõóíîê
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ãî-
ëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþ-

âàëüíèé öåíòð” (Ã²ÎÖ). Â ðåçóëü-
òàò³ òàêèõ ìàõ³íàö³é ñòîëè÷í³ êî-
ìóíàëüí³ ñëóæáè íå îäåðæàëè 3,6
ìëí ãðí çà íàäàí³ ïîñëóãè. Òàêèì
÷èíîì, ìàéæå 14 òèñÿ÷ êè¿âñüêèõ
êâàðòèð îïèíèëèñÿ ï³ä çàãðîçîþ
â³äêëþ÷åííÿ â³ä êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã. “Ó áàãàòüîõ áàíê³â áóëè ïðîá-
ëåìè, àëå æîäåí äî òàêîãî íå âäàâ-
ñÿ”, — ïðîêîìåíòóâàâ ñèòóàö³þ
âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà
Ã²ÎÖ Ñòàí³ñëàâ Êàïëóíåíêî. Â³í
òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ëèøå ïîëî-
âèíà â³ää³ëåíü áàíêó “Êè¿â” âäà-
ëàñÿ äî íåçàêîííèõ ä³é ³ç êîìó-
íàëüíèìè ïëàòåæàìè íàñåëåííÿ.
Ðåøòà ïðàöþº â íîðìàëüíîìó ðå-
æèì³. ×îìó â³ää³ëåííÿ íà Ïîäîë³,
â Îáîëîíñüêîìó, Õàðê³âñüêîìó,
Øåâ÷åíê³âñüêîìó òà Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîíàõ âèð³øèëè âèêî-

ðèñòàòè êîøòè êèÿí äëÿ ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ñâî¿õ ïðîáëåì — íàðàç³ çà-
ëèøàºòüñÿ çàãàäêîþ.

Äëÿ ç’ÿñóâàííÿ âñ³õ íåçðîçóì³-
ëèõ àñïåêò³â êîíôë³êòíî¿ ñèòó-
àö³¿ äîëó÷èëàñÿ ïðîêóðàòóðà Êè-
ºâà. 2 áåðåçíÿ âîíà âíåñëà ïðè-
ïèñ, ÿêèì çîáîâ’ÿçàëà ÀÊÁ “Êè-
¿â” ïåðåðàõóâàòè êîøòè ïëàòíè-
ê³â êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â íà ðà-
õóíîê Ã²ÎÖ. Ñòîëè÷íà ìåð³ÿ,
ñâîºþ ÷åðãîþ, çâåðíóëàñÿ äî êè-
ÿí ³ç ïðîõàííÿì íå êîðèñòóâàòè-
ñÿ ïîñëóãàìè ÀÊÁ “Êè¿â” äëÿ
îïëàòè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

Ïîïðè âèìîãè ïðîêóðàòóðè, êå-
ð³âíèöòâî áàíêó íå ïîñï³øàº ñïðÿ-
ìîâóâàòè êîøòè íà ðàõóíîê Öåí-
òðó. Òàì ïîÿñíþþòü öå òèì, ùî ç
9 ëþòîãî áàíêîì êåðóº òèì÷àñîâà
àäì³í³ñòðàö³ÿ, êîòðà ôîðìàëüíî í³-
ÿê íå ïîâ’ÿçàíà ç ä³ÿìè ïîïåðåä-
íüîãî êåð³âíèöòâà áàíêó. Âîäíî÷àñ
þðèäè÷íèé äåïàðòàìåíò áàíêó
ñòâåðäæóº, ùî ïðèïèñ ñòîëè÷íî¿
ïðîêóðàòóðè í³áèòî çìóøóº ÀÊÁ
“Êè¿â” ïîðóøèòè ï³âð³÷íèé ìîðà-
òîð³é íà çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäè-
òîð³â. Ïðîòå íà÷àëüíèê þðèäè÷-
íîãî äåïàðòàìåíòó Ìèêîëà Çàäâ³ð-
íþê òàê ³ íå ïîÿñíèâ, ÿê â³ä öüî-
ãî çàëåæèòü ïåðåðàõóâàííÿ âíåñå-
íèõ êèÿíàìè êîìóíàëüíèõ ïëàòå-
æ³â òóäè, êóäè íàëåæèòü.

Çà ñëîâàìè ïàíà Êàïëóíåíêà,
ïðåäñòàâíèêè ÀÊÁ “Êè¿â” ïîâ³äî-
ìèëè, ùî ïåðåðàõîâàí³ êîøòè çà
êîìóíàëüí³ ïëàòåæ³ “çàâèñëè â
öåíòðàëüíîìó â³ää³ëåíí³ áàíêó”.
Â³í ïîÿñíèâ, ùî íèí³, íà ïðîõàí-
íÿ ïðîêóðàòóðè, âîíè äîïîâíþþòü

ñïðàâó ïîòð³áíèìè äîêóìåíòàìè.
“² Ã²ÎÖ, ³ ì³ñüêà âëàäà çðîáèòü
óñå ìîæëèâå, àáè ðîçâ’ÿçàòè öåé
êîíôë³êò íà êîðèñòü êèÿí”, — çà-
ïåâíèâ ïàí Êàïëóíåíêî.

Ùîäî êîìóíàëüíèê³â, òî ïîêè
ùî âîíè ïðîäîâæóþòü ïîñòà÷àòè
ñâ³òëî òà âîäó â äîì³âêè ìåøêàí-
ö³â ñòîëèö³, àëå ãàðàíòóâàòè öüî-
ãî íàäàë³ íå ìîæóòü. “Ïðî öå ãî-

âîðèòè çàðàíî, — ïîâ³äîìèëà ãî-
ëîâà ïðåñ-ñëóæáè “Êè¿âåíåðãî”
²âàííà Ìàéñòðåíêî. — Ïðèíàé-
ìí³ íèí³ ìè íå ìîæåìî ñòâåð-
äæóâàòè, ùî ó íàñ ïðîâàë ³ç ïëà-
òåæ³â. Õî÷à, çã³äíî ç Çàêîíîì
“Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó”, ìè
ìàºìî ïðàâî â³äêëþ÷èòè ñïîæè-
âà÷à çà íåñïëàòó áåç ç’ÿñóâàííÿ
ïðè÷èíè”

Се ретар Київради Олесь Дов ий підтримав а цію особистою частю

Через фінансові махінації АКБ "Київ" столичні ом нальни и недоотримали
3,6 млн рн за вже надані посл и

Áàíê “Êè¿â” ìîæå çàëèøèòè êèÿí
áåç ñâ³òëà ³ âîäè
Êîìóíàëüíèìè ïëàòåæàìè ãîðîäÿí 
òàì ëàòàëè ô³íàíñîâ³ ä³ðêè
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ,
Þð³é ÐÓÄÍÈÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

А ціонерний омерційний бан “Київ” нехт є вимо ами
місь ої про рат ри: перерах вати ошти платни ів о-
м нальних посл на рах но КП “Головний інформа-
ційно-обчислювальний центр”. Та им чином він випро-
бов є терпіння постачальни ів води, тепла і світла, я і
наразі залишилися без перерахованих споживачами
оштів. Ними бан латав свої фінансові дір и. В ре-
з льтаті без ом нальних посл мож ть опинитися
майже 14 тисяч иївсь их вартир. Від свавілля бан
“Київ” страждають не лише платни и ом нальних
платежів. Учора пі ет вати цю с андальн станов
прийшли а рарії, вима аючи повернення їхніх оштів.

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”



ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Ãðîø³
ëþáëÿòü
òèøó

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

В я ій валюті найви ідніше
наразі тримати свої
заощадження?

— Íèí³ ç âàëþò, õî÷ ÿê öå äèâíî, âñå ùå
çàëèøàþòüñÿ ñòàá³ëüíèìè àìåðèêàíñüêèé
äîëàð òà ºâðî. Öå, â ïåðøó ÷åðãó, ñòîñóº-
òüñÿ òèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü äîëàðîâ³ êðå-
äèòè. Çâè÷àéíî, ÿêùî ó âàñ íåìàº äîëàðî-
âèõ êðåäèò³â ÷è çîáîâ'ÿçàíü â ºâðî, òî âñå
îäíî íåìàº ï³äñòàâ òðèìàòè ãðîø³ â âàëþ-
ò³, îñê³ëüêè âè æèâåòå â Óêðà¿í³, îäåðæó-
ºòå çàðïëàòè òà âèòðà÷àºòå ãðîø³ â Óêðà-
¿í³ é âèêîðèñòàííÿ ãðèâí³ º íîðìàëüíèì
ïðîöåñîì. ßêùî íà ìèíóëîìó òèæí³ äîëàð
ïîòð³áíî áóëî ïðîäàâàòè, òî íàðàç³ íàñòàâ
÷àñ, êîëè äîëàð âñå-òàêè íàéêðàùå êóïó-
âàòè òà çàëèøàòè äëÿ ñåáå ïåâíèé íàä³é-
íèé çàïàñ âàëþòè. Îñê³ëüêè, çã³äíî ç
îñòàíí³ìè äàíèìè ùîäî ïðîãíîç³â äèíà-
ì³êè ÂÂÏ â Óêðà¿í³ â öüîìó ðîö³, ãðèâíÿ
ïðîäîâæóâàòèìå ïàäàòè. Óðÿä æå íàðàç³ íå
ïîêàçàâ, ùî éîìó ìîæóòü äîâ³ðÿòè ³íâåñ-
òîðè, à öå íàéãîëîâí³øà ïðè÷èíà êîëèâàíü
êóðñó äîëàðà. Äîëàð ïî÷íå ïàäàòè ïî â³ä-
íîøåííþ äî ãðèâí³ ò³ëüêè òîä³, êîëè ïî-
ò³ê äîëàð³â ó êðà¿íó áóäå á³ëüøèì, í³æ â³ä-
ò³ê.

Íèí³ â³äò³ê äîëàð³â ïåðåâàæàº ¿õíº íàä-
õîäæåííÿ â Óêðà¿íó, îñê³ëüêè ³íâåñòîðè
éäóòü ³ç óêðà¿íñüêîãî ðèíêó, à òàêîæ ³ â³ò-
÷èçíÿí³ ðåçèäåíòè, ïåðåâîäÿ÷è ñâî¿ êîøòè
â äîëàðè. Öå ñòâîðþº äîäàòêîâèé òèñê íà
êóðñ ãðèâí³: ïîïèò íà äîëàð çá³ëüøóºòüñÿ —
³ òîìó êóðñ ãðèâí³ ïàäàº.

Íàðàç³, íà æàëü, óðÿä íå äåìîíñòðóº, ùî
ïîò³ê ó äîëàðàõ áóäå á³ëüøèì, í³æ ó ãðèâ-
íÿõ. Òîìó, çâè÷àéíî, íàéêðàùå çàïàñòèñÿ
ÿêèìîñü îáñÿãîì âàëþòè òà âè÷³êóâàòè. Â
ºâðîâàëþòó òàêîæ âàðòî âêëàäàòè êîøòè,
âðàõîâóþ÷è ð³çíå êîëèâàííÿ êóðñó äîëàðà òà
ºâðî. Àäæå ºâðî ñòàá³ëüí³øà âàëþòà íèí³,
ÿêà íå ïîêàçóº çíà÷íî¿ äèíàì³êè êîëèâàííÿ
êóðñó â òîé ÷è ³íøèé á³ê.

Ìîÿ ïîðàäà: çáåð³ãàéòå çàîùàäæåííÿ â âà-
ëþò³ ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ïðèáëèçíî 50/50. Òîá-
òî 50 â³äñîòê³â êîøò³â — ó äîëàðàõ, à 50 â³ä-
ñîòê³â — â ºâðî.

À âò³ì, âðàõîâóþ÷è íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü
óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òèêè, òàêèé ïîä³ë ïîðòôåëÿ
³íâåñòèö³é ó âàëþòó ïîòð³áíî ââàæàòè óìîâ-
íèì. ßêùî âàì ñòàíå â³äîìî, ùî Ì³æíàðîä-
íèé âàëþòíèé ôîíä íàäàâ Óêðà¿í³ êðåäèò,
äîëàðè òðåáà òåðì³íîâî ïðîäàâàòè, îñê³ëüêè
òîä³ â³í ïî÷íå äåøåâøàòè.

Ïðî òå, ÿêèì ÷èíîì ç íàéìåíøèìè ðèçè-
êàìè ïîäîëàòè íàñë³äêè êðèçè òà âáåðåãòè
ñâî¿ çàîùàäæåííÿ â³ä ³íôëÿö³¿ òà ÿê ïîâî-
äèòèñÿ â ö³é ñèòóàö³¿, ÷èòàéòå ó íàøèõ íà-
ñòóïíèõ òðàäèö³éíèõ êîëîíêàõ
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Ôîíäîâèé ðèíîê 
âæå í³ùî íå ñòðèìóº
Ïðîòÿãîì òèæíÿ ³íäåêñ ÏÔÒÑ 
çìåíøèâñÿ ìàéæå íà ï’ÿòü â³äñîòê³â

Гривня по аз є з би
Ìèíóëîãî òèæíÿ íàö³îíàëüíà âàëþòà

çì³öíèëà ñâî¿ ïîçèö³¿, çîêðåìà ùîäî äî-
ëàðà íà ì³æáàíêó. Öå ñòàëîñÿ ï³ä ä³ºþ
ìîíåòàðíèõ ìåõàí³çì³â Íàöáàíêó (â òî-
ìó ÷èñë³ é ÷åðåç âèõîäè íà ì³æáàíê³â-
ñüêèé âàëþòíèé ðèíîê ³ç ïðîïîçèö³-
ÿìè.— "Õðåùàòèê"). Òàê, ÿêùî â ïîíåä³-
ëîê, 2 áåðåçíÿ, äîëàð íà ì³æáàíêó êóïó-
âàëè ïî 8,45 ãðí/$ 1, à ïðîäàâàëè ïî 8,55
ãðí/$ 1, òî âæå ìèíóëî¿ ï'ÿòíèö³ êóðñ
àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè çàêð³ïèâñÿ íà ð³â-
í³ 8-8,5 ãðí/$ 1.

Ñòàá³ë³çàö³ÿ ïàðè ãðèâíÿ/äîëàð âïëè-
íóëà òàêîæ íà êîëèâàííÿ êóðñó ãðèâí³
ùîäî ºâðîâàëþòè. Ìàêñèìàëüíèì â³í áóâ
íà ì³æáàíêó â ïîíåä³ëîê, 2 áåðåçíÿ,—
10,65-10,75 ãðí/ªâðî. Îäíàê óæå äî ï'ÿò-
íèö³ ºâðî ïîäåøåâøàëî äî 10,16-10,67
ãðí/ªâðî.

À âò³ì, ñèòóàö³ÿ íà ì³æáàíêó ìèíóëî-
ãî òèæíÿ íå äóæå ïîçíà÷èëàñÿ íà ãîò³â-
êîâîìó âàëþòíîìó ðèíêó. Òàì êóðñ ãðèâ-
í³ çì³öí³â íå òàê ïîì³òíî, ÿê íà ì³æáàí-
êó. Ìàêñèìàëüíå çíà÷åííÿ çàô³êñîâàíî
òàêîæ 2 áåðåçíÿ — 8,43-8,84 ãðí/$ 1. Îä-
íàê óæå â ï'ÿòíèöþ, 6 áåðåçíÿ, ãðèâíÿ
ïîäîðîæ÷àëà äî 8,38-8,65 ãðí/$ 1.

Çíåö³íåííÿ ãðèâí³ íà ãîò³âêîâîìó ðèí-
êó íå îìèíóëî é ãîò³âêîâîãî êóðñó íàö³î-
íàëüíî¿ âàëþòè ùîäî ºâðî. Òàê, ïàðà ºâ-
ðî/ãðèâíÿ çà ï³äñóìêàìè òîðã³â ó ïîíå-
ä³ëîê áóëà íà ð³âí³ 10,59-11,29 ãðí/ªâðî.
Àëå âæå ó ï'ÿòíèöþ êóðñ ãðèâí³ ùîäî ºâ-
ðîâàëþòè çàêð³ïèâñÿ íà ïîçíà÷ö³ 10,55-
11,06 ãðí/ªâðî.

Öüîãî òèæíÿ ãðèâíÿ íà ãîò³âêîâîìó
ðèíêó ïðîäîâæóº çì³öíþâàòè ïîçèö³¿. Ó
ïîíåä³ëîê, 9 áåðåçíÿ, â ì³ñüêèõ îáì³ííè-
êàõ êóðñ ñòàíîâèâ 8,35-8,61 ãðí/$ 1. Ó÷î-
ðà â³í íà 15:00 ïî Êèºâó çàëèøàâñÿ ìàé-
æå íåçì³ííèì. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ºâðî, òî
â÷îðà êóðñ âñòàíîâèâñÿ íà ïîçíà÷ö³
10,57-11,10.

Òîðãè íà ì³æáàíêó â÷îðà íà 12:00 — çà
äîëàð â³ääàâàëè 8,345-8,435 ãðí, çà ºâ-
ðî — 10,58-10,70 ãðí.

Íà äóìêó àíàë³òèê³â ðèíêó, íàðàç³ ãðèâ-
íÿ çì³öíþºòüñÿ ï³ä òèñêîì ÍÁÓ òà çàâäÿ-
êè ïîë³ïøåííþ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïîêàç-
íèê³â (ïðîô³öèò òîðãîâåëüíîãî áàëàíñó ç
ïî÷àòêó ðîêó.— "Õðåùàòèê"). Òîìó ñàìå
òåïåð íàéêðàùèé ÷àñ äëÿ êóï³âë³ âàëþòè,
àäæå äî ë³òà âîíà ìîæå çíîâó ïîäîðîæ÷à-
òè. Òàê, ÷åðåç ïîã³ðøåííÿ ìàêðîåêîíî-
ì³÷íèõ ïîêàçíèê³â äîëàð çíîâó ìîæå êîø-
òóâàòè äî 10 ãðí. Îäíàê, ³ìîâ³ðíî, ùî âæå
âîñåíè êóðñ ïîâåðíåòüñÿ äî 8 ãðí/$ 1.

ßê ïîâ³äîìèâ "Õðåùàòèêó" ô³íàíñîâèé
åêñïåðò Åð³ê Íàéìàí, ùîá íå áóëî çíà÷-
íèõ êîëèâàíü íà âàëþòíîìó ðèíêó ìàº
çì³íèòèñÿ ñàì ìåõàí³çì ðåô³íàíñóâàííÿ
ÍÁÓ óêðà¿íñüêèõ áàíê³â, êîøòè ñë³ä âè-
äàâàòè íå ó ãðèâí³, ÿêó ô³íóñòàíîâè âìèòü
êîíâåðòóþòü ó äîëàð ÷è â ºâðî, à îäðàçó
â ³íîçåìí³é âàëþò³. Åêñïåðò çàçíà÷àº, ùî
ïðîáëåì äîäàº òàêîæ ïîâåä³íêà íàñåëåí-
íÿ. "Âëàñíå, â íàñåëåííÿ ïðîòåñò âèêëè-
êàº ïîë³òèêà ó ôîðìàò³ Ëåáåäÿ, Ðàêà òà
Ùóêè, ÿêó ïðîâîäÿòü â Óêðà¿í³ â ñôåð³ ðå-
ãóëþâàííÿ ìîíåòàðíèõ â³äíîñèí. Íàé-
ïðîñò³øà ñòðàòåã³ÿ â öüîìó ðàç³ — ï³òè ç
áàíêó",— ñêàçàâ ïàí Íàéìàí.

Ñüîãîäí³ íåçðîçóì³ëî, ÿêó ïîë³òèêó
ïðîâîäèòèìå ÍÁÓ, òîìó íåìîæëèâî
ïðîãíîçóâàòè êóðñ. Ó 2006, 2007 òà 2008

ðîêàõ â Óêðà¿í³ äóæå ñòð³ìêî çðîñòàâ äå-
ô³öèò òîâàðíîãî áàëàíñó. Çà ïåðøèé
êâàðòàë 2008 ðîêó äåô³öèò ñòàíîâèâ $ 4
ìëðä. Òàêà æ ñóìà áóëà é çà âåñü 2006 ð³ê.
"Ç îãëÿäó íà òå, ùî Óêðà¿íà íå ìîæå âæè-
òè íåòàðèôí³ îáìåæåííÿ ³ìïîðòó, îñê³ëü-
êè âæå íàëåæèòü äî ÑÎÒ, òà çì³íèòè òà-
ðèô, íàéä³ºâ³øîþ ôîðìîþ çàõèñòó ëè-
øèëàñÿ ñàìå äåâàëüâàö³ÿ íàö³îíàëüíî¿ âà-
ëþòè. Ó íàñ æå íàâïàêè — ó òðàâí³ òà
÷åðâí³ 2008 ðîêó ãðèâíþ áåçï³äñòàâíî
çì³öíþâàëè. Ñàìå òîìó âàðòî î÷³êóâàòè,
ùî íàðåøò³ ÍÁÓ òà óðÿä âèðîáèòü ðåàëü-
í³ ìåõàí³çìè ñòàá³ë³çàö³¿ ïîòî÷íî¿ ñèòó-
àö³¿, à òàêîæ òèõ ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþ-
òüñÿ â Óêðà¿í³. Òîä³ é ìîæíà áóäå ãîâî-
ðèòè ïðî ïðîãíîçè", — çàçíà÷èâ "Õðåùà-
òèêó" ðàäíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ "Ïðèâàò-
áàíêó" Â³êòîð Ëèñèöüêèé.

К рс золота визначають
спе ляції

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî òèæíÿ çîëîòî íå-
î÷³êóâàíî ïîäåøåâøàëî. ßêùî â ïîíåä³-
ëîê öåé áëàãîðîäíèé ìåòàë êîøòóâàâ
7266,88 ãðí/1 óíö³ÿ, òî âæå ó ï'ÿòíèöþ
ö³íà ñòàíîâèëà 7032,02 ãðí/1 óíö³ÿ. Òà-

êèé ñòðèáîê êóðñó àíàë³òèêè ïîÿñíþþòü
ïåðåîð³ºíòàö³ºþ ñïîæèâ÷îãî ïîïèòó ÷å-
ðåç íåñòàá³ëüí³ñòü îñíîâíèõ âàëþò íà ô³-
íàíñîâèõ ðèíêàõ. ²íâåñòîðè ïî÷àëè íà-
ðîùóâàòè îáñÿãè êóï³âë³ çîëîòà, àáè âáå-
ðåãòè òà ïðèìíîæèòè ñâî¿ ³íâåñòèö³¿. Ñà-
ìå ï³äâèùåííÿ ïîïèòó é çóìîâèëî øòó÷-
íå ïîäåøåâøàííÿ çîëîòà íà ðèíêó êîø-
òîâíèõ ìåòàë³â. À âò³ì, íåâäîâç³ î÷³êóº-
òüñÿ ÷åðãîâèé ñòðèáîê ö³í íà íüîãî.

Фондовом рин
допоможе лише диво

Åêîíîì³÷íà êðèçà ïðîäîâæóº íåãàòèâíî
âïëèâàòè íà ôîíäîâèé ðèíîê êðà¿íè. Òàê,
³íäåêñ ÏÔÒÑ ïðîòÿãîì ìèíóëîãî òèæíÿ
çìåíøèâñÿ ìàéæå íà 5 %. Ìàêñèìàëüíå
éîãî çíà÷åííÿ çàô³êñîâàíî â ïîíåä³ëîê, 
2 áåðåçíÿ,— 205,51 ïóíêòà. À âæå çà ï³ä-
ñóìêàìè òîðã³â ìèíóëî¿ ï'ÿòíèö³ ³íäåêñ
ÏÔÒÑ ïîäîëàâ ïñèõîëîã³÷íèé áàð'ºð, çà-
êð³ïèâøèñÿ íà ïîçíà÷ö³ 199,12 ïóíêòà.

Ó÷îðà æ íà 13:30 ³íäåêñ ÏÔÒÑ çð³ñ íà
0,07 %, äî 199,25 ïóíêòà. Òîðãè â³äáóëè-
ñÿ ò³ëüêè ïî òðüîõ åì³íåíòàõ, áóëî óêëà-
äåíî ëèøå â³ñ³ì óãîä ìåíøå, í³æ íà 
300 òèñ. ãðí.

Àíàë³òèêè ïðèïóñêàþòü, ùî äíà ïðî-
ñ³äàííÿ ðèíêó ùå íå âèäíî, òîìó íàðàç³
óêëàäàþòü ëèøå òàê çâàí³ òåõí³÷í³ óãîäè,
ñïðÿìîâàí³ íà øòó÷íå çíèæåííÿ ö³íè
(âèã³äíå àêö³îíåðàì, ÿê³ ìîæóòü ñêóïî-
âóâàòè ñâî¿ æ àêö³¿ çà áåçö³íü äëÿ ï³äâè-
ùåííÿ ñâîãî âïëèâó â ìàéáóòíüîìó.—
"Õðåùàòèê"). Êð³ì òîãî, ïàä³ííÿ ³íäåêñó
ñâ³ä÷èòü ïðî ñòàí â³ò÷èçíÿíèõ êîìïàí³é.
Âîíè æ, çà ñëîâàìè îêðåìèõ àíàë³òèê³â,
âæå ïåðåáóâàþòü íà ìåæ³, òîæ ìîæëèâî,
ùî ¿õ àáî áóäå îãîëîøåíî íåïëàòîñïðî-
ìîæíèìè, àáî ¿õ ïîãëèíóòü ïîòóæí³ø³
ô³íàíñîâ³ ãðóïè

Інвестори не хоч ть п вати дешеві вітчизняні підприємства через їхню інвестиційн
непривабливість
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Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ, ²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Протя ом мин ло о тижня сит ація на фінансових рин ах раїни де-
що стабіліз валася. За словами е спертів, оловним чинни ом, що
визначив перебі подій, стала стабілізація рс ривні. А втім, це
жодним чином не позначилося на фондовом рин . Та , протя ом
мин ло о тижня інде с ПФТС знов знизився, подолавши познач
199,12 п н та. З почат ж поточно о тижня валюта продовжила
дешевшати щодо ривні. Том , на д м о ремих аналіти ів, наразі
най ращий час п вати валют , адже невдовзі ривня може знов
знецінитися.



66 ББІІЗЗННЕЕСС Хрещатик  11 березня 2009

НН ОО ВВ ИИ НН ИИ

²íôëÿö³ÿ íå ñòî¿òü 
íà ì³ñö³

Â Óêðà¿í³ â ëþòîìó äî ñ³÷íÿ 2009 ðîêó çà-
ô³êñîâàíî ³íôëÿö³þ íà ð³âí³ 1,5 %, â ëþòî-
ìó ö. ð. äî ëþòîãî 2008 ðîêó ³íôëÿö³ÿ ñòà-
íîâèëà 20,9 %. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿºòüñÿ íà
ñàéò³ Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ñòàòèñòèêè Óêðà-
¿íè. Òàê, çà äàíèìè Äåðæêîìñòàòó, ç ïî÷àò-
êó ïîòî÷íîãî ðîêó (çà ñ³÷åíü-ëþòèé 2009 ðî-
êó äî ãðóäíÿ 2008 ðîêó) çðîñòàííÿ ñïîæèâ-
÷èõ ö³í ñòàíîâèëî 4,4 %. ²íäåêñ ñïîæèâ÷èõ
ö³í çà ñ³÷åíü-ëþòèé 2009 ðîêó, ïîð³âíÿíî ç
â³äïîâ³äíèì ïåð³îäîì 2008 ðîêó, çá³ëüøèâ-
ñÿ íà 21,6 %. ßê ïîâ³äîìëÿº Äåðæêîìñòàò,
ö³íè íà õàð÷îâ³ ïðîäóêòè òà áåçàëêîãîëüí³
íàïî¿ â ëþòîìó 2009 ðîêó äî ëþòîãî 2008 ðî-
êó çðîñëè íà 20,1% (ó ñ³÷í³-ëþòîìó äî ñ³÷-
íÿ-ëþòîãî 2008 ðîêó çðîñëè íà 21,6 %). Çîê-
ðåìà íà õàð÷îâ³ ïðîäóêòè — íà 19,5 % (çðîñ-
ëè íà 21,2 %), õë³á ³ õë³áîïðîäóêòè — íà
22,8 % (23,6 %), ìàêàðîíí³ âèðîáè — íà
22,3 %, êîíäèòåðñüê³ âèðîáè ç áîðîøíà —
21,3 %, ì’ÿñî ³ ì’ÿñîïðîäóêòè — íà 29,4 %
(31,3 %), ðèáó ³ ðèáîïðîäóêòè — íà 36,2 %
(34,8 %), ìîëîêî, ñèð òà ÿéöÿ — íà 8,2 %
(9,7%), çîêðåìà íà ìîëîêî — íà 13,3 %,
ñèð — íà 8 %. Ðàçîì ç òèì, ö³íè íà ÿéöÿ
çíèçèëèñÿ íà 0,6 %. Íà ìàñëî òà æèðè çðîñ-
ëè íà 17,3 % (19 %), çîêðåìà íà ìàñëî âåðø-
êîâå çðîñëè íà 22 %, íà îë³þ ñîíÿøíèêî-
âó çíèçèëèñÿ íà 15,1 %. Íà ³íø³ õàð÷îâ³ òâà-
ðèíí³ æèðè çðîñëè íà 82%. Ö³íè íà ôðóê-
òè â ëþòîìó öüîãî ðîêó äî ëþòîãî 2008 ðî-
êó çðîñëè íà 29,5 % (ó ñ³÷í³-ëþòîìó äî ñ³÷-
íÿ-ëþòîãî 2008 ðîêó çðîñëè íà 36 %). Íà
îâî÷³, âêëþ÷àþ÷è êàðòîïëþ, ö³íè çíèçèëè-
ñÿ íà 14,5% (ó ñ³÷í³-ëþòîìó äî ñ³÷íÿ-ëþòî-
ãî 2008 ðîêó — çíèçèëèñÿ íà 11,6 %). Çîê-
ðåìà íà êàðòîïëþ — íà 5,7%. Íà öóêîð çðîñ-
ëè íà 12,4 % (10,3 %), êîíäèòåðñüê³ âèðîáè
öóêðèñò³ — íà 22,4 % (22 %), áåçàëêîãîëü-
í³ íàïî¿ — 31 % (28,3 %)

Ïðîãíîçè ñïàäó ÂÂÏ 
ïåðåãëÿíóòî

Ì³æíàðîäíå ðåéòèíãîâå àãåíòñòâî Stan-
dard & Poor’s ÷åêàº ïàä³ííÿ ÂÂÏ Óêðà¿íè
â 2009 ðîö³ íà ð³âí³ 12 %. Ïðî öå çàÿâèâ
ïðîâ³äíèé àíàë³òèê ç ñóâåðåííèõ êðåäèòíèõ
ðåéòèíã³â ó Ðîñ³¿, Êàçàõñòàí³ é Óêðà¿í³ ðåé-
òèíãîâîãî àãåíòñòâà S&P Ôðåíê Ã³ëë, ïî-
â³äîìëÿº àãåíòñòâî ÓÍ²ÀÍ. Öå íàéïåñè-
ì³ñòè÷í³øèé ïðîãíîç â³äíîñíî åêîíîì³êè
Óêðà¿íè. Çîêðåìà Ì³æíàðîäíèé âàëþòíèé
ôîíä äîïóñêàâ ïàä³ííÿ ÂÂÏ íà ð³âí³ 
8—10 %. Â òîé æå ÷àñ, çà ïðîãíîçîì 
Standard & Poor’s, çðîñòàííÿ ÂÂÏ Óêðà¿íè
âæå â 2010 ðîö³ ñêëàäå 4,5 %. “Ìè áà÷èìî
ïîòåíö³àë äîñòàòíüî øâèäêîãî â³äíîâëåí-
íÿ åêîíîì³êè íàñòóïíîãî ðîêó”,— ñêàçàâ
Ã³ëë. Â³í â³äçíà÷èâ, ùî “ïîñëàáëåííÿ êóð-
ñó ãðèâí³ ï³äâèùóº ðèçèê äåôîëò³â áàíê³â
³ êîðïîðàö³é”, â òîé æå ÷àñ “â äîâãîñòðî-
êîâ³é ïåðñïåêòèâ³ öå äîïîìîæå åêîíîì³ö³
ñòàòè á³ëüø êîíêóðåíòîñïðîìîæíîþ”.
“Óêðà¿íà ñòèêàºòüñÿ ç ïîòðÿñ³ííÿìè, ÿê³
çàâäàëè á çáèòê³â áóäü-ÿê³é åêîíîì³ö³. Ö³-
íè íà õ³ì³÷íó ïðîäóêö³þ ³ ñòàëü ð³çêî âïà-
ëè çà îñòàíí³é ÷àñ, ïðè öüîìó ö³íè íà ³ì-
ïîðòí³ òîâàðè ðîñòóòü”,— çàçíà÷àþòü àíà-
ë³òèêè Standard & Poor’s

Áàíêè ï³øëè 
íà ïîñòóïêè 
àãðàð³ÿì

Ì³í³ñòåðñòâî àãðàðíî¿ ïîë³òèêè çàÿâëÿº
ïðî ïðîëîíãàö³þ êîìåðö³éíèìè áàíêàìè
ñ³ëüãîñïâèðîáíèêàì 1,7 ìëðä. ãðèâåíü êðå-
äèò³â. Ïðî öå ãîâîðèòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³
ïðåñ-ñëóæáè Ì³íàãðîïîë³òèêè. Ñòàíîì íà
ïî÷àòîê áåðåçíÿ àãðàð³ÿì âæå ïðîëîíãîâàíî
1,7 ìëðä. ãðèâåíü êðåäèò³â, à òàêîæ íàäàíî
ç ïî÷àòêó ðîêó 500 ìëí. ãðèâåíü íîâèõ êðå-
äèò³â. Êð³ì òîãî, çà äîìîâëåíîñòÿìè Êàáì³-
íó ç áàíêàìè î÷³êóºòüñÿ, ùî àãðàð³¿ îòðèìà-
þòü íîâèõ êðåäèòíèõ ðåñóðñ³â ó ìåæàõ 
5 ìëðä. ãðèâåíü

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Îëåêñàíäð ÑÓÃÎÍßÊÎ: “Óñ³ áàíêè
çíàõîäÿòüñÿ ïðèáëèçíî 
â îäíàêîâèõ óìîâàõ”
Ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ óêðà¿íñüêèõ áàíê³â (ÀÓÁ) 
ïðî ñèòóàö³þ â áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³ êðà¿íè
Не вщ хають пристрасті дов о-
ла введення тимчасових адмі-
ністрацій в низ бан ів. Пані а
та невизначеність в ладни ів
цих бан ів пере ин лася і на
лієнтів інших бан ів. Відті
оштів із бан івсь о о се тор
наразі триває. У разі, я що це
продовж ватиметься й надалі,
риза лі відності в бан івсь ом
се торі може призвести до ще
ірших наслід ів. О ремі е спер-
ти про ноз ють низ орпора-
тивних дефолтів же в цьом
році. Я розвиватиметься сит -
ація в бан івсь ій системі нада-
лі, "Хрещати " розповів прези-
дент АУБ Оле сандр С оня о.

— Ùî á âè ïîðàäèëè ðîáèòè êë³ºíòàì
òèõ áàíê³â, â ÿêèõ íàðàç³ ïðàöþº òèì÷àñî-
âà àäì³í³ñòðàö³ÿ ÍÁÓ?

— Íå òðåáà õâèëþâàòèñÿ, àäæå öå íå
äîïîìîæå. Íà ï³âðîêó òèì÷àñîâî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â áàíêó çàáîðîíÿºòüñÿ âèäà÷à
êîøò³â íå ëèøå ç³ ñòðîêîâèõ äåïîçèò³â,
à é ç ïîòî÷íèõ ðàõóíê³â. Òðåáà ïðèéíÿ-
òè öå ÿê ôàêò ³ çàñïîêî¿òèñÿ. Áåçóìîâíî,
öå íå ñòîñóºòüñÿ âèïàäê³â, êîëè êîøòè
ïîòð³áí³ â åêñòðåíîìó ðåæèì³. Çàâæäè º
âèíÿòêè ç ïðàâèë ³, ùîá çàáðàòè ñâî¿ äå-
ïîçèòè, íàïðèêëàä, äëÿ îïåðàö³¿, òåðì³-
íîâîãî ðåìîíòó, ëþäè ìàþòü ä³ÿòè ³ ÷å-
ðåç ñóä, ³ ÷åðåç Íàöáàíê. Óñ³ì çí³ìàòè
êîøòè íå òðåáà, àäæå öå çíåêðîâèòü âñþ
íàøó áàíê³âñüêó ñèñòåìó. Òàê, ëèøå â
ìèíóëîìó ðîö³ íàñåëåííÿ çàáðàëî ç áàí-
ê³â 71 ìëðä ãðí, ó ñ³÷í³ öÿ ñóìà ñòàíîâè-
ëà 21 ìëðä ãðí.

— Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ âèéøëî òàê, ùî ò³,
õòî òðèìàâ çàîùàäæåííÿ â ãðèâí³, çíà÷íî
ïðîãðàëè?

— Ö³ ëþäè ïîâ³ðèëè ÍÁÓ òà âëàä³, ÿê³,
íà æàëü, íå âèïðàâäàëè ¿õíüî¿ äîâ³ðè.

— Íàöáàíê õîò³â çàáîðîíèòè âèäà÷ó âà-
ëþòíèõ êðåäèò³â, öå ïèòàííÿ áóëî ïðîëî-
á³éîâàíå áàíêàìè, ³ Àñîö³àö³ÿ óêðà¿íñüêèõ
áàíê³â î÷îëèëà öåé ïðîöåñ. Ôàêòè÷íî íè-
í³ ìè ïîæèíàºìî âðîæàé â³ä òèõ ä³é?

— Òàê, ñïðàâä³, ç 2006 ðîêó ÍÁÓ äîñèòü
÷àñòî òà ïðîôåñ³éíî ïåðåäáà÷àâ íåãàòèâ-
í³ íàñë³äêè äåøåâîãî âàëþòíîãî êðåäè-
òóâàííÿ, ÿêå òåïåð ìàº ì³ñöå â Óêðà¿í³.
Íà æàëü, ÍÁÓ íå çì³ã âñòîÿòè â áîðîòü-
á³ ç ëîá³ñòàìè, ñåðåä ÿêèõ òîä³ âèñòóïàâ
³ ÿ. Ïðè÷èíîþ êðèçè â Óêðà¿í³ º àêòèâ-
íèé îá³ã äâîõ âàëþò, îäíà ç ÿêèõ ñòàëà
ð³çêî äåô³öèòíîþ.

— Ìàéæå ùîòèæíÿ ëþäè, ÿê³ ìàþòü âà-
ëþòí³ êðåäèòè, ïðèõîäÿòü ï³ä ñò³íè ÍÁÓ
òà âèìàãàþòü ðîçâ’ÿçàòè íàãàëüí³ ïðîáëå-
ìè. Îäíà ç ¿õí³õ âèìîã ïîëÿãàº â òîìó, ùîá
ðîçïîä³ëèòè ðèçèêè ì³æ ïîçè÷àëüíèêîì,
áàíêîì òà äåðæàâîþ. ßê âè ââàæàºòå, ÷è
ãîòîâ³ áàíêè â òàêèé ñïîñ³á ðîçâ’ÿçóâàòè öþ
ïðîáëåìó?

— Íàñïðàâä³ áàíêè ñüîãîäí³ íåñóòü
íàéá³ëüø³ çáèòêè ç óñ³õ ñóá’ºêò³â ó ÷àñ-
òèí³ êóðñîâèõ âòðàò. Äåðæàâà ëèøå ãîâî-
ðèòü, ùî õî÷å çàõèñòèòè ïîçè÷àëüíèê³â,
à í³ÿêèõ ðåàëüíèõ ä³é íå ðîáèòü. Íîð-
ìàëüíèìè ä³ÿìè Êàáì³íó â öüîìó âèïàä-
êó áóâ áè âèêóï êâàðòèð ó ïîçè÷àëüíè-
ê³â, ÿê³ íå ìîæóòü çà íèõ çàïëàòèòè. Áàí-
êè îòðèìàëè á ñâî¿ ãðîø³ òà çìîãëè á âè-
æèòè.

— Âèõîäèòü, ùî ó âèãðàø³ çàëèøèëèñÿ
âèíÿòêîâî áàíêè ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì.

— Íå äóìàþ, ùî öå òàê. Àäæå éäåòüñÿ
ïðî êðèçó íå óêðà¿íñüêó, à ñâ³òîâó. ª âè-
ïàäêè áàíêðóòñòâà áàíê³â ó Í³ìå÷÷èí³,
ßïîí³¿, ÑØÀ, òîä³ ÿê â Óêðà¿í³ áàíê³â-
ñüêèõ áàíêðóò³â, íà ùàñòÿ, íåìàº. Âàðòî
ãîâîðèòè ïðî òå, ùî º äî÷³ðí³ áàíêè, ÿê³
ìàþòü ñâî¿ ïðîáëåìè ³ íå çíàþòü ÿê íè-
í³ ä³ÿòè ÷åðåç íåâèçíà÷åí³ñòü åêîíîì³÷-
íî¿ ñèòóàö³¿ â ªâðîï³. Áàíêè ç ³íîçåìíèì
êàï³òàëîì çàëåæàòü íå ëèøå â³ä ïîë³òè-
êè (òàêîæ ñâîº¿ ëîêàëüíî¿), à é â³ä ñòàíó
ìàòåðèíñüêîãî áàíêó. Ç ö³º¿ òî÷êè çîðó
ìîæíà ââàæàòè, ùî âñ³ áàíêè çíàõîäÿòü-
ñÿ ïðèáëèçíî â îäíàêîâèõ óìîâàõ.

— ßê ìàþòü ðåãóëþâàòè ïèòàííÿ ðåô³-
íàíñóâàííÿ áàíê³â, àäæå íà âñ³õ ãðîøåé
ÍÁÓ íå âèñòà÷èòü?

— Òåìà º äóæå ñêëàäíîþ. Íàöáàíê
óïåðøå çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ îïèíèâñÿ â
ñèòóàö³¿, êîëè ïîòð³áíî âèäàâàòè òàêó âå-
ëèêó ñóìó êîøò³â íà ðåô³íàíñóâàííÿ íà
çíà÷íèé òåðì³í. Óïåðøå óêðà¿íñüê³ áàí-
êè ç³øòîâõóþòüñÿ ç òàêèìè çíà÷íèìè
ïðîáëåìàìè ë³êâ³äíîñò³. Âàðòî çâåðíóòè
îäíàêîâó óâàãó ÿê íà áàíêè ïåðøî¿, òàê
³ íà áàíêè äðóãî¿ òà òðåòüî¿ ãðóï. Íà-
ñïðàâä³, äëÿ îñòàíí³õ äîñòàòíüî áóäå ëè-
øå 10 —15 â³äñîòê³â â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè
ðåô³íàíñóâàííÿ, ÿêîþ êåðóº ÍÁÓ.

— Ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ùî êðèçà íàéá³ëü-
øå òîðêíóëàñÿ âåëèêèõ áàíê³â? ×è áóäóòü
¿õ íàö³îíàë³çîâóâàòè?

— Íå âàðòî êàçàòè, ùî ñàìå âîíè îïè-
íèëèñÿ â íàéã³ðøèõ óìîâàõ, àëå íàö³îíà-
ë³çîâóâàòèìóòü ò³ áàíêè, ÿê³ âèÿâèëèñÿ
äåêàï³òàë³çîâàíèìè, ÿê³ ìàþòü ïðîáëåìè
íå ëèøå ç ë³êâ³äí³ñòþ, à é ïëàòîñïðî-
ìîæí³ñòþ. Äæåðåëàìè äîêàï³òàë³çàö³¿ öèõ
áàíê³â º êîøòè âëàñíèê³â, ÿê³ ìîæóòü â³ä-
íîâèòè ïëàòîñïðîìîæí³ñòü áàíêó, êîø-
òè ³íâåñòîð³â, ÿê³ ìîæóòü çàéòè â áàíê,
äåðæàâí³ êîøòè ó âèïàäêó íàö³îíàë³çàö³¿.

Òàêîæ êðàéí³ì âèïàäêîì ìîæå ñòàòè áàí-
êðóòñòâî.

— ßê, íà âàøó äóìêó, íàäàë³ ðîçâèâàòè-
ìåòüñÿ ñèòóàö³ÿ â áàíê³âñüê³é ñôåð³?

— Õîò³â áè ñêàçàòè ïðî ðîçâèòîê áàí-
ê³âñüêî¿ ñèñòåìè. Íàéá³ëüøèì âîðîãîì
ìîæå ñòàòè ñèñòåìíà êðèçà. Çíàþ, ùî
ñòàí áàíê³âñüêî¿ ñôåðè çíà÷íî çàëåæèòü
â³ä òîãî, ÷è â³äíîâëþâàòèìåòüñÿ óêðà¿í-
ñüêà åêîíîì³êà, ÷è ïî÷íåòüñÿ çíîâó ¿¿
êðåäèòóâàííÿ. Ñüîãîäí³ ³ñòîðè÷íà â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà òå, ùî áóäå ç êðà¿íîþ, ëå-
æèòü íà Ïðåçèäåíòîâ³, òîìó ëèøå êîí-
öåíòðàö³ÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâíîâà-
æåíü çà âèâåäåííÿ Óêðà¿íè ç êðèçè äî-
çâîëèòü ïîáîðîòè òðóäíîù³. Áåçâ³äïîâ³-
äàëüíà òÿãàíèíà ì³æ ã³ëêàìè âëàäè ïðè-
çâåäå äî äóæå ñóìíèõ íàñë³äê³â äëÿ áàí-
ê³âñüêî¿ ñèñòåìè, åêîíîì³êè, ìåäèöèíè,
îñâ³òè òà êóëüòóðè.

— ßêèì ÷èíîì ðîçâèâàòèìóòüñÿ ïîä³¿ ó
ðàç³, êîëè ïðåäñòàâíèêè êåð³âíèöòâà êðà-
¿íè ïî÷íóòü ä³ÿòè îäíîñòàéíî?

— Ñèòóàö³ÿ óòîï³÷íà, àëå ÿêùî ç’ÿâèòü-
ñÿ òàêèé â³äïîâ³äàëüíèé ïîë³òèê, ÿêèé
çìîæå öå çðîáèòè, òî âæå ÷åðåç ð³ê ìè
ìàòèìåìî ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò. Â ïðî-
òèëåæíîìó âèïàäêó ÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â
â êðà¿í³ áóäå õàîñ. Äæåðåëî ïðîáëåì ñüî-
ãîäí³ â Óêðà¿í³ â òîìó, ùî ÿêîñü òðåáà
âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïåðåñïîæèâàííÿ òà
íåäîâèðîáíèöòâà. Òîìó âèõîäîì º ïðî-
òåêö³îí³çì òà ñòðóêòóðí³ çì³íè â ñôåð³
ïåðåáóäîâè ãàëóçåé. Øàíñ ìàºìî âåëè-
êèé, òðåáà ëèøå çàëèøàòèñÿ ÷åñíèìè ó
âèçíà÷åíí³ ïðè÷èí êðèçè òà âèðîáëåíí³
øëÿõ³â âèõîäó ç íå¿. Ìîÿ îñîáèñòà ïîçè-
ö³ÿ â öüîìó ïèòàíí³ — îá³çíàíèé îïòè-
ì³çì

Під от вала Ірина ДЕМКО,
спеціально для “Хрещати а”
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про надання земельної ділянки № 40 
Дарницькій районній у місті Києві 

раді для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

загальноосвітньої школи з басейном 
у 8"ому мікрорайоні 

житлового масиву Позняки 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 284/284 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 40 Äàð-
íèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ç áàñåéíîì 
ó 8-îìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïî-
çíÿêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³
Êèºâ³ ðàä³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ 40 ïëîùåþ 3,24 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ç áàñåé-
íîì ó 8-îìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìà-

ñèâó Ïîçíÿêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàä³:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ 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-

Про розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 04.04.2006 № 07/4"74вих 
на пункт 5 рішення Київської міської ради 

від 15.07.2004 № 419"5/1829 
“Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 313/313 від 18 вересня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 04.04.2006 № 07/4�
74вих на пункт 5 рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 419�5/1829 “Про надання і вилучення
земельних ділянок та припинення права користування землею”, вважає неможливим його задоволення
на нижченаведених підставах.

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

Пунктом 5 рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 419�5/1829 “Про надання і вилучення зе�
мельних ділянок та припинення права користування землею” затверджено проект відведення земельної
ділянки Державному управлінню справами для будівництва житлового будинку з вбудовано�прибудовани�
ми приміщеннями соціальної інфраструктури на вул. Богдана Хмельницького, 72�74 у Шевченківському
районі м. Києва.

Проект відведення земельної ділянки відповідно до частини шостої статті 123 Земельного кодексу Укра�
їни погоджено з органом із земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно�епідеміологічним органа�
ми, органами архітектури та культурної спадщини.

На підставі пункту 5 рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 419�5/1829 між Київською місь�
кою радою та Державним управлінням справами укладено договір оренди земельної ділянки площею 
0,28 га терміном на 5 років для будівництва житлового будинку з вбудовано�прибудованими приміщення�
ми соціальної інфраструктури на вул. Богдана Хмельницького, 72�74 у Шевченківському районі м. Києва.
Цей договір зареєстровано у книзі записів державної реєстрації договорів 09.11.2004 № 91�6�00365.

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

Відповідно до законодавства України у Київської міської ради відсутні правові підстави для припинення Дер�
жавному управлінню справами права користування земельною ділянкою та розірвання договору оренди зе�
мельної ділянки площею 0,28 га на вул. Богдана Хмельницького, 72�74 в Шевченківському районі м. Києва.

Відповідно до вимог протесту протест заступника прокурора міста Києва зупиняє дію опротестовувано�
го акта. З цією вимогою Київська міська рада не може погодитись, оскільки опротестовуване рішення ви�
конано у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 93, 123, 141 Земельного кодексу України, статтями
31, 32 Закону України “Про оренду землі”, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 04.04.2006 ¹ 07/4-
74âèõ íà ïóíêò 5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004 ¹ 419-5/1829 “Ïðî
íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-

âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó
çàêîíîì ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 26.06.2008 № 07/2"133вих08

на рішення Київської міської ради 
від 02.03.2006 № 106/3197 

“Про передачу комунальному підприємству
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

“Київське інвестиційне агентство” земельної
ділянки для будівництва житлових будинків 

з об’єктами соціально"культурного 
призначення та підземним паркінгом 

на вул. Лайоша Гавро, 17"в 
у Оболонському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 315/315 від 18 вересня 2008 року

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 26.06.2008 № 07/2�133вих08 на рішення
Київської міської ради від 02.03.2006 № 106/3197 “Про передачу комунальному підприємству виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне агент�
ство” земельної ділянки для будівництва житлових будинків з об’єктами соціально�культурного призна�
чення та підземним паркінгом на вул. Лайоша Гавро, 17�в у Оболонському районі м. Києва”, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàäîâîëüíèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 26.06.2008
¹ 07/2-133âèõ08 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02.03.2006 ¹ 106/3197
“Ïðî ïåðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíò-
ñòâî” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà
æèòëîâèõ áóäèíê³â ç îá’ºêòàìè ñîö³àëü-
íî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì
ïàðê³íãîì íà âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 17-â ó
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Ñêàñóâàòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 02.03.2006 ¹ 106/3197 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëî-
âèõ áóäèíê³â ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëü-
òóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 17-â ó Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 15.02.2006 ¹ 19-1296 òà â³ä
16.10.2006 ¹ 09-8658, äî÷³ðíüîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 25.04.2005 ¹ 872,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
21.09.2005 ¹ 6239 òà â³ä 20.09.2006
¹ 5689, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
09.06.2006 ¹ 071/07-7-10/1785, â³ä
03.07.2006 ¹ 071/04-4-19/1926 òà â³ä
21.09.2006 ¹ 071/04-4-19/3023, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
27.09.2007 ¹ 05-08/7059, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 11.05.2007 ¹ 3231 òà â³ä 04.04.2006
¹ 1902, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè,
ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 18.07.2005 ¹ 001-09/4011.

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

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 05.04.2006
¹ 57) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó 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 ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.7. Äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà ïåðåðàõó-
âàòè ì³ñòó êîøòè ÷åðåç Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é ÿê êîì-
ïåíñàö³þ âèòðàò çà ³íæåíåðíó ï³äãîòîâ-
êó òà ã³äðîíàìèâ òåðèòîð³¿.

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
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Про передачу громадянину 
Жданову Євгену Олександровичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Літинському, 12 у Дніпровському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 210/210 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´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó êâàðòàë³, îáìå-
æåíîìó âóëèöÿìè Ìàðãàíåöüêîþ, Ë³òèí-
ñüêîþ òà Àëìà-Àòèíñüêîþ ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå: òåðè-
òîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³âíèì
îá´ðóíòóâàííÿì, âèëó÷èòè ³ç òåðèòîð³¿ ë³ñ³â
òà ë³ñîïàðê³â ³ ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëü-
íèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿
æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî çåì-
ëåêîðèñòóâàííÿõ ñòàíîì íà 01.01.2003
(òàáëèöÿ 15) çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³äïîâ³äíî
äî ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ, çàòâåð-
äæåíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Ïåðåâåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ 28 âèä³ëó 40
Äí³ïðîâñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç
êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãî-
äà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
29.12.2006 ¹ 148-2012 òà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006 ¹ 669).

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Æäàíîâó ªâãåíó Îëåêñàíäðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ë³òèíñüêîìó, 12 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè, ãðîìàäÿíèíó Æäàíîâó ªâ-
ãåíó Îëåêñàíäðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ë³òèíñüêîìó, 12 ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Æäàíîâó ªâãåíó Îëåê-
ñàíäðîâè÷ó:

7.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

7.2. 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.

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

7.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.09.2007 ¹ 19-10905, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 23.11.2007
¹ 9695, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 06.12.2007 ¹ 05-08/9724, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 23.08.2007
¹ 2643, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºä-
íàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòà-
ö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåí-
áóä” â³ä 29.12.2006 ¹ 148-2012, êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêî-
âå ãîñïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006 ¹ 669, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
14.01.2008 ¹ 05-2623.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà âèð³øèòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. 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.

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

8. 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.

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 Коноваленко 
Надії Анатоліївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Літинському, 28 у Дніпровському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 211/211 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´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿

äîêóìåíòàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó êâàðòàë³, îáìå-
æåíîìó âóëèöÿìè Ìàðãàíåöüêîþ, Ë³òèí-
ñüêîþ òà Àëìà-Àòèíñüêîþ ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
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: òå-
ðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³â-
íèì îá´ðóíòóâàííÿì, âèëó÷èòè ³ç òåðèòî-
ð³¿ ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â ³ ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî çåì-
ëåêîðèñòóâàííÿõ ñòàíîì íà 01.01.2003
(òàáëèöÿ 15) çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³äïîâ³äíî
äî ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ, çàòâåð-
äæåíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Ïåðåâåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ 28 âèä³ëó 40
Äí³ïðîâñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç
êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãî-
äà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
29.12.2006 ¹ 148-2021 òà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006 ¹ 678).

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êîíîâàëåíêî Íàä³¿ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ë³òèíñüêîìó, 28 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîíîâàëåíêî
Íàä³¿ Àíàòîë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ë³òèíñüêîìó, 28 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíö³ Êîíîâàëåíêî Íàä³¿ Àíà-
òîë³¿âí³:

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

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.09.2007 ¹ 19-10904, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 23.11.2007
¹ 9699, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 06.12.2007 ¹ 05-08/9720, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 27.08.2007
¹ 2654, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºä-
íàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòà-
ö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåí-
áóä” â³ä 29.12.2006 ¹ 148-2021, êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêî-
âå ãîñïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006 ¹ 678, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
14.01.2008 ¹ 05-2643.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà âèð³øèòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿’) ³ç êëî-
ïîòàííÿì 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.

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

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

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 громадянину Телезі 
Вадиму Юрійовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Літинському, 1 у Дніпровському районі

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 217/217 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 îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó êâàðòàë³, îáìå-
æåíîìó âóëèöÿìè Ìàðãàíåöüêîþ, Ë³òèí-
ñüêîþ òà Àëìà-Àòèíñüêîþ ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
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: òå-
ðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³â-
íèì îáãðóíòóâàííÿì, âèëó÷èòè ³ç òåðèòî-
ð³¿ ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â ³ ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-

äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî çåì-
ëåêîðèñòóâàííÿõ ñòàíîì íà 01.01.2003
(òàáëèöÿ 15) çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³äïîâ³äíî
äî ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ, çàòâåð-
äæåíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Ïåðåâåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ 28 âèä³ëó 40
Äí³ïðîâñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç
êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãî-
äà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
29.12.2006 ¹ 148-2009 òà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006 ¹ 666).
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5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-

äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Òåëåç³ Âàäèìó Þð³éîâè÷ó äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ë³òèíñüêîìó, 1 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Òåëåç³ Âàäè-
ìó Þð³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ë³òèíñüêîìó, 1 ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Òåëåç³ Âàäèìó Þð³éî-
âè÷ó:

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

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.09.2007 ¹ 19-10898, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 23.11.2007
¹ 9691, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 06.12.2007 ¹ 05-08/9615, äî-

÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 23.08.2007
¹ 2641, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºä-
íàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòà-
ö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåí-
áóä” â³ä 29.12.2006 ¹ 148-2009, êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêî-
âå ãîñïîäàðñòâî” â³ä 26.11.2006 ¹ 666, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
14.01.2008 ¹ 05-2632.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà âèð³øèòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. 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.

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

8. 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.

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 громадянину 
Чабану Василю Вікторовичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Літинському, 3 у Дніпровському районі

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 219/219 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 îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó êâàðòàë³, îáìå-
æåíîìó âóëèöÿìè Ìàðãàíåöüêîþ, Ë³òèí-
ñüêîþ òà Àëìà-Àòèíñüêîþ ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
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: òå-
ðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³â-
íèì îáãðóíòóâàííÿì, âèëó÷èòè ³ç òåðèòî-
ð³¿ ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â ³ ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî çåì-
ëåêîðèñòóâàííÿõ ñòàíîì íà 01.01.2003
(òàáëèöÿ 15) çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³äïîâ³äíî
äî ì³ñòîáóä³âíîãî îáãðóíòóâàííÿ, çàòâåð-
äæåíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Ïåðåâåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ 28 âèä³ëó 40
Äí³ïðîâñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç
êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãî-
äà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
29.12.2006 ¹ 148-2008 òà êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006 ¹ 665).

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó ×àáàíó Âàñèëþ Â³êòîðîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ë³òèíñüêîìó, 3 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ×àáàíó Âàñè-
ëþ Â³êòîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ë³òèíñüêîìó, 3 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó ×àáàíó Âàñèëþ Â³êòî-
ðîâè÷ó:

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

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.09.2007 ¹ 19-10897, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 23.11.2007
¹ 9685, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè

íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 06.12.2007 ¹ 05-08/9605, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 23.08.2007
¹ 2639, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºä-
íàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòà-
ö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåí-
áóä” â³ä 29.12.2006 ¹ 148-2008, êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêî-
âå ãîñïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006 ¹ 665, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
14.01.2008 ¹ 05-2639.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà âèð³øèòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. 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.

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

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

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 відмову у продажу науково"виробничому
підприємству “ВІДОС” земельної ділянки 

на вул. Стеценка, 9 у Шевченківському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 142/142 від 28 серпня 2008 року

У зв’язку з листом науково�виробничого підприємства “ВІДОС” від 01.11.2005 № 155�05 Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè íàóêîâî-âèðîáíè÷îìó ï³äïðèºìñòâó
“Â²ÄÎÑ” íà âóë. Ñòåöåíêà, 9 ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîâåðíóòè íàóêîâî-âèðîáíè÷îìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Â²ÄÎÑ” êîøòè çà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó íà âóë. Ñòåöåíêà, 9 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ñïëà÷åí³ â³äïî-

â³äíî äî óãîäè ¹ 154 â³ä 23.06.2003, ó ñó-
ì³ 7 203,79 ãðí (ñ³ì òèñÿ÷ äâ³ñò³ òðè ãðèâ-
í³ 79 êîï³éîê).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання Дарницькій районній 
у місті Києві раді земельної ділянки № 36 

для будівництва житлового будинку 
(для забезпечення соціальним житлом 
черговиків квартобліку) з вбудовано"

прибудованими приміщеннями соціально"
побутового призначення, підземним 
паркінгом та дитячого садка у 4"ому 

мікрорайоні житлового масиву Позняки 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 169/169 від 28 серпня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 36
Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³
äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó (äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíèì æèòëîì ÷åðãî-
âèê³â êâàðòîáë³êó) ç âáóäîâàíî-ïðèáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ïîáóòî-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ, ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì
òà äèòÿ÷îãî ñàäêà ó 4-îìó ì³êðîðàéîí³
æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³
Êèºâ³ ðàä³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ 36 ïëîùåþ 2,22 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó (äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíèì æèòëîì ÷åðãî-
âèê³â êâàðòîáë³êó) ç âáóäîâàíî-ïðèáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ïîáóòî-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ, ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì
òà äèòÿ÷îãî ñàäêà ó 4-îìó ì³êðîðàéîí³
æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì³ñò³ Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàä³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà çä³éñíþâàòè
ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³â-
íèöòâà áåç ïðàâà ïåðåäà÷³ öèõ ôóíêö³é ³í-
øèì ñïîñîáîì.

3.2. 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 êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.08.2006 ¹ 19-7252, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 11.10.2006 ¹ 071/04-4-
19/3199, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
06.04.2006 ¹ 812, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè â³ä 09.11.2007 ¹ 05-2148.

3.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про проведення конкурсу 
на кращий проект

меморіального комплексу пам’яті 
журналіста Георгія Гонгадзе

Розпорядження № 137 від 7 лютого 2009 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 № 2137 “Про затвердження Поряд�
ку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів”, з метою вшанування пам’яті журналіста Георгія
Гонгадзе:

1. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà êðàùèé ïðî-
åêò ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó ïàì’ÿò³ æóð-
íàë³ñòà Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå.

2. Ïîãîäèòè ïðîãðàìó òà óìîâè êîíêóð-
ñó çã³äíî ç äîäàòêîì.

3. Îðãàí³çàö³þ êîíêóðñó ïîêëàñòè íà Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿).

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-

äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) óòâîðèòè æóð³ òà ïðèçíà÷è-
òè â³äïîâ³äàëüíîãî ñåêðåòàðÿ êîíêóðñó.

5. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ
òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç ñïîðóäæåííÿ ìåìî-
ð³àëüíîãî êîìïëåêñó ïàì’ÿò³ æóðíàë³ñòà
Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî “Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþ-
âàëüíèõ ðîá³ò”.

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñî-

Про створення робочої групи 
з питань діяльності таксі у м. Києві

Розпорядження № 167 від 12 лютого 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільний транспорт”
та з метою підвищення якості транспортного обслуговування населення та гостей міста Києва в сфері по�
слуг таксі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç ïèòàíü âè-
â÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ òàêñ³ ó ì. Êèºâ³ òà çà-
òâåðäèòè ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä, ùî äîäàº-
òüñÿ.

2. Ðîáî÷³é ãðóï³ äî 20.02.2009 ðîçðîáè-
òè òà íàäàòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëî-
â³ ïëàí çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè
“Ìóí³öèïàëüíå òàêñ³ ó ì. Êèºâ³”.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ×åðâîíåíêà ª. À.

Голова Л. Черновець ий

áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-

ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

æèòëîâîãî áóäèíêó ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáå-
ð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ
àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îä-
íå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè ó
öüîìó áóäèíêó.

3.6. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâîãî áó-
äèíêó.

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

3.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öüîìó æèòëîâî-
ìó áóäèíêó (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 38 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

3.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà

ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî
æèòëîâîãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè
ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êè-
ºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðî-
âîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 39 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Гелевері Володимиру Олександровичу 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Марганецькій, 36 у Дніпровському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 179/179 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´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó êâàðòàë³, îáìå-
æåíîìó âóëèöÿìè Ìàðãàíåöüêîþ, Ë³òèí-
ñüêîþ òà Àëìà-Àòèíñüêîþ ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
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: òå-
ðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³â-
íèì îá´ðóíòóâàííÿì, âèëó÷èòè ³ç òåðèòî-
ð³¿ ë³ñ³â òà ë³ñîïàðê³â ³ ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî çåì-
ëåêîðèñòóâàííÿõ ñòàíîì íà 01.01.2003
(òàáëèöÿ 15) çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³äïîâ³äíî
äî ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ, çàòâåð-
äæåíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Ïåðåâåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü
ïëîùåþ 0,10 ãà ó êâàðòàë³ 28 âèä³ëó 40
Äí³ïðîâñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç
êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãî-
äà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
29.12.2006 ¹ 148-2026 òà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006 ¹ 683).

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ãåëåâåð³ Âîëîäèìèðó Îëåêñàíäðî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìàðãàíåöüê³é, 36 ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãåëåâåð³ Âî-
ëîäèìèðó Îëåêñàíäðîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìàðãàíåöüê³é, 36
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿
çàáóäîâè.

7. Ãðîìàäÿíèíó Ãåëåâåð³ Âîëîäèìèðó
Îëåêñàíäðîâè÷ó:

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

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.09.2007 ¹ 19-10895, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
23.11.2007 ¹ 9704, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 06.12.2007 ¹ 05-
08/9611, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
23.08.2007 ¹ 2630, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëü-
íîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè-
¿âçåëåíáóä” â³ä 29.12.2006 ¹ 148-2026, êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Äàðíèöüêå ë³-
ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî” â³ä 26.12.2006
¹ 683, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 14.01.2008 ¹ 05-2637. 

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ë³-
ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà âèð³øèòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. 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.

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

8. 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.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Â³òàë³é ÌÀËÀÕÎÂ: “Øåêñï³ð ãðàâ, 
íå ì³íÿþ÷è äåêîðàö³é”
Інформаційні повідомлен-
ня сьо одні присвячені
тяж ій е ономічній сит -
ації, в я ій опинилася
У раїна. Політи и, е оно-
місти озв ч ють власні
сценарії розвит сит -
ації. Я правило, один пе-
симістичніший за інший.
Схоже, “люди від політи-
и” не в змозі запропон -
вати дієві рішення виход
з сит ації. Тож “Хреща-
ти ” вирішив запитати
“людин від мистецтва”,
народно о артиста У ра-
їни, ла реата премії імені
Тараса Шевчен а, х дож-
ньо о ерівни а а адеміч-
но о “Театр на Подолі”
Віталія Малахова.

— Âè — îäèí ³ç àâòîðèòåòíèõ
òåàòðàëüíèõ ä³ÿ÷³â íàøî¿ êðà¿íè.
Ãëÿäà÷³â, êîòð³ ïåðåãëÿíóëè âàø³
ñïåêòàêë³, ì³ëüéîíè, ÿê, íà âàøó
äóìêó, êðèçà ïîçíà÷àºòüñÿ íà ñòà-
í³ óêðà¿íñüêîãî òåàòðó?

— Ñèòóàö³ÿ òàêà — âñ³ âèãîëî-
øóþòü: êðèçà, êðèçà, êðèçà, à
òîëêîì í³õòî íå çíàº, ùî ï³ä öèì
ìàþòü íà óâàç³, ïðî ÿêó êðèçó
éäåòüñÿ.

— Ìàáóòü, ïðî ô³íàíñîâó...
— Öå òåæ çàïèòàííÿ íåïðîñòå.

ß íå ìîæó ñêàçàòè, ùî ³ äî êðè-
çè òåàòðè æèëè äóæå øèðîêî. Â
óñÿêîìó ðàç³, íàø òåàòð ùåäðî
í³êîëè íå ô³íàíñóâàëè. Íàâ³òü
ä³ñòàâøè çâàííÿ àêàäåì³÷íîãî,
ìè çàëèøèëèñÿ áåç â³äïîâ³äíèõ
íàäáàâîê — íà íàøå “ùàñòÿ” â
òîé ìîìåíò çàê³í÷èëàñÿ ä³ÿ â³ä-
ïîâ³äíîãî ïîëîæåííÿ.

— À êîøòè íà íîâ³ ïîñòàíîâêè?
— ß çàâæäè ïîâòîðþþ: ç òîãî

ìîìåíòó, êîëè ìè âñòóïèëè ó ôà-
çó ðîçâèíåíîãî àáî íåäîðîçâèíå-
íîãî êàï³òàë³çìó, äî öüîãî (äî
â³äñóòíîñò³ äåðæàâíîãî ô³íàíñó-
âàííÿ) ïîòð³áíî áóëî áóòè ãîòî-
âèì. Òîìó äëÿ ìåíå ³ äëÿ íàøî-
ãî êîëåêòèâó öå íå áóëî íåñïîä³-
âàíêîþ. Ïîíÿòòÿ — äåðæàâà ïî-
âèííà — öå ïîñòðàäÿíñüêèé
àíàõðîí³çì. Íàñïðàâä³ äåðæàâà
í³÷îãî íå ïîâèííà. Ó âñüîìó ñâ³-
ò³ äåðæàâà ô³íàíñóº çàçâè÷àé äâà-
òðè òåàòðè. Íàö³îíàëüíèé, íà-
ïðèêëàä, àáî Êîðîë³âñüêèé. À
ðåøòà òåàòð³â îòðèìóþòü ãðîø³
â³ä ïðîåêò³â. Âëàäà âèä³ëÿº ãðàí-
òè íà ïîñòàíîâêè, ùî âïëèâàþòü
íà ³äåîëîã³þ, — ïðî âåëèêèõ
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ïðî ³ñòîðè÷í³
ïîä³¿. ²íø³ ñïåêòàêë³ ñòàâòå ñàì³
é çàðîáëÿéòå íà íèõ ãðîø³. Ìè
äî ö³º¿ ñèòóàö³¿ áóëè ãîòîâ³. Ïðî-
äîâæóâàòèìåìî ïðàöþâàòè, øó-
êàòèìåìî âàð³àíòè. Çðåøòîþ,
Øåêñï³ð ãðàâ, íå ì³íÿþ÷è äåêî-
ðàö³é, ³ ÿêîñü òàêè ãðàâ. Âèíîñè-
òèìåìî íàïèñ: “Ë³ñ ïîáëèçó çàì-
êó”, Ãàìëåò ³ Îôåë³ÿ âèõîäèòè-
ìóòü ó òðåíóâàëüíèõ êîñòþìàõ.
Öå ïîãàíèé òåàòð, êîëè ãëÿäà÷
çàõîïëþºòüñÿ êîñòþìàìè ³ ðåêâ³-
çèòîì, à íå ãðîþ àêòîð³â. Ó òåàò-
ð³ Ôðàíêà çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â áó-
ëà ³ñòîð³ÿ, êîëè ðîçêðèâàëàñÿ çà-
â³ñà ³ ëóíàëè îïëåñêè. ß ââàæàþ,

ùî äëÿ íîðìàëüíîãî ðåæèñåðà öå
ãàíüáà. Âè ìîæåòå ñîá³ óÿâèòè —
â³äêðèâàºòüñÿ çàâ³ñà ³ îäðàçó âñå
çðîçóì³ëî — ³ äðàìàòóðã³þ, ³ ³äåþ
ñïåêòàêëþ. Ìîæíà çàêðèâàòè çà-
â³ñó ³ ðîçõîäèòèñÿ. Ç ïðèâîäó
êðèçè ìîæó ñêàçàòè îäíå — âè-
æèâàòèìóòü íàéêðàù³.

— Íåùîäàâíî çóñòð³â ó ïðåñ³
äóìêó, ùî çðîñòàííÿ äîëàðà ïîçè-
òèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ íà íàö³îíàëü-
íîìó êíèãîâèäàíí³ — ³ìïîðòíà
ïðîäóêö³ÿ äîðîæ÷àº ³ âòðà÷àº êîí-
êóðåíòîñïðîìîæí³ñòü. ×è ìîæíà
öþ ñèòóàö³þ ïðîåêòóâàòè íà òå-
àòð, àäæå îñíîâíèì êîíêóðåíòîì
òóò çàâæäè áóëè ³ ðàí³øå íåäåøå-
â³ ðîñ³éñüê³ àíòðåïðèçè?

— Ïðîåêòóâàòè ìîæíà, îäíàê
öå íå çîâñ³ì ïðàâèëüíî. Öèì íå
ìîæíà ïèøàòèñÿ. Íå ìîæíà ïè-
øàòèñÿ òèì, ùî òåïåð êóïóâàòè-
ìóòü íàø³ êíèæêè àáî äèâèòè-
ìóòüñÿ íàø³ ñïåêòàêë³ òîìó, ùî
âîíè äåøåâø³. Ïîòð³áíî, ùîá ³
÷èòà÷, ³ ãëÿäà÷ âèáèðàâ íàñ òîìó,
ùî ìè êðàù³. À àíòðåïðèçà — õàé
âîíà áóäå. Ó Æîâòíåâèé ïàëàö
ïåð³îäè÷íî ïðèâîçÿòü â³äîìèõ
àêòîð³â. Îäèí ³ç íèõ, íàïðèêëàä,
÷èòàº ç àðêóøà òåêñò Âîëàíäà. ²
ÿ äóæå öüîìó ðàäèé, òîìó ùî ïî-
ò³ì ëþäè ïðèõîäÿòü äî íàñ ó òå-
àòð ³ çàõîïëþþòüñÿ âæå ñàìèì
ôàêòîì òîãî, ùî íà ñöåí³ ùå é
ãðàþòü. Õàé ïðèâîçÿòü. Àäæå ãëÿ-
äà÷ íå äóðåíü, â³í ðîçáåðåòüñÿ,
ùî äî ÷îãî.

Äóìàþ, ùî êðèçà ìàº ñâ³é ïî-
çèòèâ ó òîìó, ùî çíèùèòü ïåâíó
ê³ëüê³ñòü “íàõë³áíèê³â”. Îñòàí-

í³ì ÷àñîì áàãàòî ùî çíàõîäèëî
ïîäâ³éíó, ïîòð³éíó ö³íó ÷åðåç
ä³â÷àòîê, òèõ, ùî ïîäàâàëè ÷àé,
ñï³÷ðàéòåð³â, ³ì³äæìåéêåð³â ³ ³í-
øèõ. Äëÿ òîãî, ùîá ïåðåãîâîðè-
òè ç äèðåêòîðîì ÿêî¿-íåáóäü ô³ð-
ìè ïðî ñïîíñîðñòâî, òè ïîâèíåí
áóâ ïðîéòè âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü
ïîñåðåäíèê³â, ÿê³ âèð³øóâàëè ïè-
òàííÿ “äîñòóïó äî ò³ëà”. Íèí³ ¿õ
óñ³õ çâ³ëüíÿòü, ³ ïðîöåñ ïîëåã-
øèòüñÿ. ß äóìàþ, ùî âñå ïî÷íå
ïîñòóïîâî çíàõîäèòè ñâîþ ö³íó ³
ñâîþ âàðò³ñòü. ×è âàæêî öå? Äó-
æå âàæêî! Òèì ïà÷å, ùî ³íêîëè
ï³ä ãðåá³íêó ïîòðàïëÿþòü ³ ã³äí³.
Àëå â ö³ëîìó — ñèñòåìà ïîçáó-
âàºòüñÿ òèõ, êîãî ïîòð³áíî áóëî
ïîçáóòèñÿ. Öå âàæêèé ³ õâîðîá-
ëèâèé î÷èñíèé ïðîöåñ.

Ìåíå, â³äâåðòî êàæó÷è, á³ëüøå
áåíòåæèòü ìåòóøíÿ íà âèùèõ
ð³âíÿõ âëàäè. Íèí³ áóëî á äîáðå
çàñïîêî¿òèñÿ, îêðåñëèòè ðåàëüí³
ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó é ïî÷èíà-
òè ïîñòóïîâî âò³ëþâàòè ¿õ ó æèò-
òÿ. Òîìó ùî ïëàíóâàòè ðîçâèòîê
êóëüòóðè ï³ñëÿ òîãî, êîëè öå âñå
çàê³í÷èòüñÿ, áåç´ëóçäî — áóäå
ï³çíî. Íå ìîæíà çàñòèãàòè íà
ì³ñö³, òðåáà ä³ÿòè, òðåáà ïðàöþ-
âàòè íà ìàéáóòíº.

— Ó âàñ º êîíêðåòí³ ³äå¿?
— Òàê, ÿê êàçàëè â Îäåñ³, “¿õ

º ó ìåíå”. Íèí³ ÿ ïðàöþþ íàä
ðåàë³çàö³ºþ ñâîãî äàâíüîãî ïðî-
åêòó. Â³í ïîëÿãàº â òîìó, ùîá
çàïðîøóâàòè ³íîçåìíèõ ðåæèñå-
ð³â äëÿ ïîñòàíîâîê çà ï’ºñàìè
çàðóá³æíèõ àâòîð³â ó âèêîíàíí³
óêðà¿íñüêèõ àêòîð³â. Óæå äàâíî
íåìàº íîâî¿ òåàòðàëüíî¿ ³äå¿. Òà-

êèõ, ÿê³ áóëè â Ñòàí³ñëàâñüêîãî,
Ìåéºðõîëüäà, Áðåõòà. Íà ìîþ
äóìêó, âîíà íàðîäèòüñÿ ëèøå íà
ïåðåòèí³ ð³çíèõ òåàòðàëüíèõ
êóëüòóð. À äëÿ öüîãî ïîòð³áíå
ñï³ëêóâàííÿ íå íà ð³âí³ ãàñòðî-
ëåé, êîëè íàì ïîêàçóþòü ÷óäî-
âèé òåàòð, êîëè ìè ìîæåìî éî-
ãî îö³íþâàòè ëèøå íà ð³âí³ îáî-
ëîíêè. À îñü ÿêáè â³äîì³ ðåæè-
ñåðè, õóäîæíèêè, êîìïîçèòîðè
ùîñü ó íàñ ñòàâèëè, áóëà á çîâ-
ñ³ì ³íøà ð³÷. Öå êîðèñíî. ßê êî-
ðèñíî, íàïðèêëàä, ñèìôîí³÷íî-
ìó îðêåñòðó ÷àñ â³ä ÷àñó ïîïðà-
öþâàòè ç ³íøèì äèðèãåíòîì. Ç
éîãî íåçâè÷íîþ ìàíåðîþ, ÿêà
çàãîñòðþº ïîãëÿä ìóçèêàíò³â,
çìóøóº ¿õ ïîãëÿíóòè íà çâè÷í³
òâîðè ïî-³íøîìó.

² ùå îäèí âàæëèâèé ìîìåíò.
Ùîá ïðèâåçòè â Óêðà¿íó, íàïðè-
êëàä, òåàòð Ñòóðóà, ïîòð³áíî áà-
ãàòî ãðîøåé — òèñÿ÷ äâ³ñò³ äîëà-
ð³â, ùîá ïîñòàâèëè â íàñ òðè
ñïåêòàêë³. ² ïîáà÷àòü ¿õ òèñÿ÷³ òðè
ãëÿäà÷³â. ßêùî æ çàïðîñèòè ñþ-
äè Ñòóðóà, ùîá çðîáèâ âèñòàâó,
öå ³ äåøåâøå îá³éäåòüñÿ ó ê³ëüêà
ðàç³â, ³ ãëÿäà÷³â áóäå çíà÷íî á³ëü-
øå. Òàêèé äîñâ³ä óæå º, àëå öå
ïîîäèíîê³ âèïàäêè. À õîò³ëîñÿ á
ðóõàòèñÿ â öüîìó íàïðÿìêó ö³ëå-
ñïðÿìîâàíî.

— Âè ïëàíóºòå ðåàë³çóâàòè öåé
ïðîåêò ó ñâîºìó òåàòð³?

— Ìè íå çîâñ³ì ãîòîâ³, äëÿ
öüîãî ïîòð³áíèé â³ëüíèé ìàéäàí-
÷èê, ïðèñòîñîâàíèé äëÿ òàêèõ
åêñïåðèìåíò³â. Íèí³ ðàçîì ³ç ãî-
ëîâîþ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ ªâãåíîì Ðîìàíåíêîì

âèâ÷àºìî ìîæëèâîñò³ ñòâîðåííÿ
òàêîãî ñöåí³÷íîãî ìàéäàí÷èêà â
³ñòîðè÷íîìó ñåðö³ ì³ñòà.

— ßê ò³ñíî Òåàòð íà Ïîäîë³
ñï³âïðàöþº ç ïîä³ëüñüêîþ âëàäîþ?

— Ìåí³ äóæå ³ìïîíóº ìîëî-
ä³ñòü Ðîìàíåíêà. Öå îçíà÷àº, ùî
â éîãî äóø³ íå âñå ùå ïåðåãîð³-
ëî, ³ â³í äóìàº íå ïðî òå, ÿê áè
äîæèòè äî ïåíñ³¿, à õî÷å ùîñü ðî-
áèòè, çì³íèòè, ñòâîðþâàòè. Íå
çàâæäè âñå â³äáóâàºòüñÿ ãëàäåíü-
êî. Òà ÿ ââàæàþ, ùî áóäü-ÿêà ä³ÿ,
ðóõ çíà÷íî êðàù³ çà ñïîê³é, çà-
ñò³é, ÿê³ º ñèíîí³ìàìè ñìåðò³. À
ïîìèëêè... Íå ïîìèëÿºòüñÿ òîé,
õòî í³÷îãî íå ðîáèòü. Íåâäîâî-
ëåí³ æ çàâæäè áóäóòü. ß ïåðåêî-
íàíèé, ùî íèí³ çà ï³äòðèìêè Ïî-
ä³ëüñüêî¿ ðàéàäì³í³ñòðàö³¿ ìîæíà
ïî÷àòè äóæå ìàñøòàáíèé ïðîåêò.
ß íå ãîâîðþ ïðî ñâ³òîâèé ìàñø-
òàá, àëå õî÷à á äëÿ ªâðîïè â³ä-
êðèòè Êè¿â, Óêðà¿íó, à äëÿ óêðà-
¿íö³â — íîâ³ ãðàí³ ºâðîïåéñüêî¿
êóëüòóðè.

Òèì ïà÷å, ùî êóëüòóðí³ òðàäè-
ö³¿ â Ïîäîëó äóæå äàâí³. Çàóâàæ-
òå, â³äñîòê³â äåâ’ÿíîñòî ìèòö³â
æèâóòü íà Ïîäîë³, à ðåøòà ïðî öå
ìð³º. Êóëüòóðà — îäèí ³ç íåáàãà-
òüîõ ôåíîìåí³â, ÿê³ îá’ºäíóþòü
íàðîäè. Çà âñ³õ íàøèõ ãàçîâèõ òà
³íøèõ êîíôë³êò³â ç ò³ºþ æ òàêè
Ðîñ³ºþ íà ð³âí³ ìèñòåöòâà æîä-
íèõ ïðîáëåì íåìàº. Ó çâ’ÿçêó ç
öèì ó íàñ âèíèê ïðîåêò, ùî âæå
ä³ñòàâ ï³äòðèìêó ÞÍÅÑÊÎ, ç
ðîáî÷îþ íàçâîþ “Êè¿â — òåðè-
òîð³ÿ ñâ³òó”. Ñóòü ó òîìó, ùîá ç³-
áðàòè òóò àêòîð³â ç êðà¿í, ùî êîí-
ôë³êòóþòü, — ÑØÀ òà ²ðàêó,
Ãðóç³¿ òà Àáõàç³¿, Ñåðá³¿, Êîñîâà,
³ ïîñòàâèòè, ñêàæ³ìî, “Ë³ñîâó
ï³ñíþ” Ëåñ³ Óêðà¿íêè.

ß äóìàþ, ùî Êè¿â äëÿ öüîãî
äóæå â³äïîâ³äíå ì³ñòî, à Ïîä³ë
äóæå â³äïîâ³äíèé ðàéîí. Áàãàòî
ìî¿õ äðóç³â êàæóòü: Ìîñêâà —
ì³ñòî äëÿ á³çíåñó, à Êè¿â — ì³ñ-
òî äëÿ æèòòÿ. Òðàäèö³¿, åíåðãå-
òèêà âóëèöü, åíåðãåòèêà âçà-
ºìèí. Òîé æå Ðîìàíåíêî, ÿêèé,
äî ñëîâà, ï³äòðèìóº áàãàòî íà-
øèõ ïðîåêò³â, íàðîäèâñÿ ³ âèð³ñ
íà Ïîäîë³. Öå íà÷åáòî í³÷îãî íå
îçíà÷àº, àëå öå îçíà÷àº äóæå áà-
ãàòî, êîëè ìè ãîâîðèìî ïðî òà-
êå ì³ñöå. Ñïðîáóéòå çíàéòè õî÷
îäíîãî óêðà¿íñüêîãî ³ñòîðè÷íî-
ãî ä³ÿ÷à, ÷èÿ íîãà í³êîëè íå ñòó-
ïàëà Ïîäîëîì, — Êèé, Îëüãà,
Âîëîäèìèð, ßðîñëàâ, Ñàãàéäà÷-
íèé, Ìîãèëà, Ñêîâîðîäà, Êóï-
ð³í, Áóëãàêîâ. Ðîçóì³ºòå, ïðî ùî
ÿ êàæó? Òîìó ÿ óïåâíåíèé, ùî
öÿ çåìëÿ ÿêíàéë³ïøå ï³äõîäèòü
äëÿ òàêèõ ïðîåêò³â. Çàìîê Ð³÷àð-
äà, Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, Ãîñ-
òèííèé äâ³ð — â æîäíîìó ðàéî-
í³ Êèºâà íåìàº òàêèõ ïîòåíö³é-
íî ïîòóæíèõ ìàéäàí÷èê³â äëÿ
ïðîâåäåííÿ àêö³é, ïðî ÿê³ ìè ç
âàìè ãîâîðèëè.

² ïîâåðòàþ÷èñü íà ïî÷àòîê íà-
øî¿ ðîçìîâè, õî÷ó ñêàçàòè, ùî ï³ä
÷àñ êðèçè ïîòð³áíî ìåíøå ãîâî-
ðèòè ïðî íå¿, à á³ëüøå ïðàöþâà-
òè. Òîä³ âîíà ³ çàê³í÷èòüñÿ øâèä-
øå ³ ìèíå íåïîì³òí³øå. ßê ñêà-
çàâ îäèí ³ç ïåðñîíàæ³â ÿêîãîñü
àìåðèêàíñüêîãî áîéîâèêà, “ó ìå-
íå íåìàº ÷àñó ñò³êàòè êðîâ’þ”

Розмовляв
Єв ен АЛЬОШИН,

“Хрещати ”

Õóäîæí³é êåð³âíèê àêàäåì³÷íîãî Òåàòðó íà Ïîäîë³ ïåðåêîíàíèé, 
ùî åêîíîì³÷íà êðèçà íå ñòàíå íà çàâàä³ ñïðàâæíüîìó ìèñòåöòâó
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Îëåêñàíäð ÑÎËÎÂÉÎÂ: “Íàñ çàâàëèëè 
ö³ëîþ ëàâèíîþ çàÿâîê”
Àë³ñà ËÎÆÊ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Член е спертної омісії премії
PinchukArtCentre Оле сандр Со-
ловйов поділився з "Хрещати-
ом" підс м ами о олошення но-
мінантів на вр чення за альнона-
ціональної на ороди в ал зі с -
часно о мистецтва.

— ßê îö³íþºòå ðåçóëüòàòè îãîëîøåííÿ
ïðåì³¿ PinchukArtCentre? ×è çàäîâîëåí³ âè
îáðàíîþ êîíöåïö³ºþ êîíêóðñó?

— Êîíöåïö³ÿ ïðîñòà. Ïðàâèëüí³øå, öå
íàâ³òü íå ñò³ëüêè êîíöåïö³ÿ, ñê³ëüêè ìå-
òà — ñòèìóëþâàòè ìîëîäèé àðò-ðóõ, ìî-
òèâóâàòè éîãî, çàëèøàþ÷èñü ïðè öüîìó
ñàìå ïðåì³ºþ. Òîáòî, ìè ïîâèíí³ áóëè â³ä-
çíà÷èòè ïåâí³ äîñÿãíåííÿ, âèä³ëèòè òå, ùî
çàñëóãîâóº íà óâàãó é îö³íêó, ³ âèçíà÷èòè,
÷è ìàº òå àáî ³íøå ÿâèùå ÿêóñü ïåðñïåê-
òèâó. Çðîçóì³ëî, ùî âàæêî âèíàéòè âåëî-
ñèïåä, àäæå àíàëîã³÷í³ ïðåì³¿ ³ñíóþòü íà
ñâ³òîâ³é àðò-ñöåí³, îòæå, ìè ïîâèíí³ áóëè
âèáðàòè ñâîþ ñïåöèô³êó. PinchukArtCen-
tre îðãàí³çîâóº ïðåì³þ ñàìå äëÿ ìîëîäèõ
³ ñàìå äëÿ óêðà¿íñüêèõ õóäîæíèê³â. Íå-
çâè÷íèì áóëî é òå, ùî ðîáîòè íà êîíêóðñ
ìè ïðèéìàëè â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. Õî-
÷à òàêà ïðàêòèêà â ñâ³ò³ òåæ óæå ³ñíóº. Çà-
âäÿêè ö³é ìåòîäèö³ ÷ëåíè åêñïåðòíî¿ êî-
ì³ñ³¿ — Ï³òåð Äîðîøåíêî, Åêõàðä Øíàé-
äåð ³ ÿ, — ìàëè çìîãó íå ïðîñòî ïîäèâè-
òèñÿ ÿêèéñü â³çóàëüíèé ìàòåð³àë, à âíèê-
íóòè â íüîãî, âðàõîâóþ÷è âñ³ íþàíñè êîí-
òåêñòó.

— ×è áàãàòî áóëî ö³êàâèõ çàÿâîê?
— Êîëè êîíêóðñ ùîéíî îãîëîñèëè, íàì

ñòàâèëè çàïèòàííÿ, ñê³ëüêè çàÿâîê ìè î÷³-

êóºìî. Òîä³ ïåðåäáà÷àëè îð³ºíòîâíó ïëàí-
êó â 300 çàÿâîê. ß âèñëîâëþâàâ ïîáîþâàí-
íÿ, ùî öå ìîæå íàáóòè õàðàêòåðó â³ðóñó ³
íàïëèâ çàÿâîê ìîæå áóòè äóæå âåëèêèì.
Ð³÷ ó òîìó, ùî ó ìîëîäèõ óêðà¿íñüêèõ õó-
äîæíèê³â äàâíî íå áóëî ïðèâîäó ïðîÿâè-
òè ñâîþ àêòèâí³ñòü. Äåìîêðàòèçì ³ â³ðòó-
àëüí³ñòü àïë³êàö³éíî¿ ôîðìè ïðèçâåëè äî
òîãî, ùî íàñ çàâàëèëè ö³ëîþ ëàâèíîþ çà-
ïèò³â íà ó÷àñòü. Ó ïåðø³ äí³ ï³ñëÿ îãîëî-
øåííÿ êîíêóðñó ìè ðàõóâàëè çàÿâêè: ñïî-
÷àòêó ¿õ áóëî 100, ïîò³ì 200, íåçàáàðîì
300 — öþ ïëàíêó ìè äóæå øâèäêî ïîäî-
ëàëè, ³ ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî îñòàòî÷íà ê³ëü-
ê³ñòü ïåðåâèùèòü ¿¿ çíà÷íî. Òàê âîíî ³ âè-
éøëî. Çðåøòîþ áóëî ïîäàíî ïîíàä 1100
çàÿâîê. ²ç íèõ ïðèáëèçíî 50 — êîëåêòèâ-

íèõ. Ãðóï â³ä÷óòíî ïîá³ëüøàëî — ç ö³êà-
âèìè íàçâàìè ³ õîðîøèì òâîð÷èì ð³âíåì.
Äëÿ ìåíå öå ñòàëî íàâ³òü íå â³äêðèòòÿì —
îäêðîâåííÿì.

— Ðîçêàæ³òü òðîõè ïðî ó÷àñíèê³â: çâ³äêè
âîíè, ÷è áàãàòî ñåðåä íèõ ìîëîäèõ?

— Ãåîãðàô³ÿ àïë³êàíò³â îõîïëþâàëà, çâè-
÷àéíî, öåíòðàëüíèé ðåã³îí,— Êè¿â ³ îêî-
ëèö³,— à òàêîæ Õàðê³â, Ëüâ³â, Îäåñó, äå º
ïðîô³ëüíà øêîëà ³ òâîð÷å ñåðåäîâèùå; ó
ìåíø³é ì³ð³ ³íø³ ì³ñòà. Áóëî ïðåäñòàâëå-
íî âñ³ ðåã³îíè. ßêùî êàçàòè ïðî â³ê, òî òóò
êîëèâàííÿ òåæ âåëèê³, àëå ñåðåäí³é â³ê —
26—27 ðîê³â. Íàéö³êàâ³øèì ó÷àñíèêàì —
ïðèáëèçíî 30. ßêùî ãîâîðèòè ïðî ñï³ââ³ä-
íîøåííÿ âèä³â ³ æàíð³â, òî í³êóäè òóò íå

ïîä³òèñÿ, çíîâó ïåðåâàæàâ æèâîïèñ — öà-
ðèöÿ íàøèõ õóäîæí³õ ïîë³â. Ôîòîãðàô³é,
ãðàô³êè áóëî çíà÷íî ìåíøå ³ çîâñ³ì ìàëî
³íñòàëÿö³é. Áóëè òàêîæ ³ â³äåîðîáîòè, àëå
íå òàê áàãàòî, ÿê ÿ ðîçðàõîâóâàâ.

— ßê â³äáèðàëè ó÷àñíèê³â? ßê â³äáóâàòè-
ìåòüñÿ ïîäàëüøà ïðåçåíòàö³ÿ ðîá³ò ô³íàë³ñ-
ò³â?

— Êîæåí åêñïåðò ñïî÷àòêó äèâèâñÿ ðî-
áîòè ñàì, à ïîò³ì áóëî ñï³ëüíå îáãîâîðåí-
íÿ. Â ðåçóëüòàò³ ìè äîñÿãëè êîíñåíñóñó.
Ñóïåðå÷îê íå áóëî. ß ç òèñÿ÷³ ç ãàêîì çà-
ÿâîê âèáðàâ ïóë ³ç çàïàñîì — 35 àâòîð³â
³ç îáìîâêàìè ç ïåðñïåêòèâîþ äèñêóñ³¿. Âè-
éøëî òàê, ùî â óñ³õ ÷ëåí³â åêñïåðòíî¿ êî-
ì³ñ³¿ ñï³âïàëî 16 ³ìåí. Êîëè ìè ïðîàíàë³-
çóâàëè õàðàêòåð ïðåäñòàâëåíèõ ðîá³ò ³ ð³-
âåíü ¿õí³õ àâòîð³â, òî çðîçóì³ëè, ùî ïîòð³á-
íà ñåðéîçíà ðîáîòà ç ï³äãîòîâêè âèñòàâêè
íîì³íàíò³â, à ¿õí³é ñïèñîê ïîòð³áíî ðîç-
øèðèòè ç 12 äî 20. Òîìó áóëî óõâàëåíî
ïðàâèëüíå ð³øåííÿ: ïåðåíåñòè âèñòàâêó
ô³íàë³ñò³â íà îñ³íü. Öå âæå áóäå íå ïðîñ-
òî îãëÿä íîì³íàíò³â: ¿õí³ ðîáîòè ïîêàæóòü
ó çàãàëüíîìó êîíòåêñò³ ñó÷àñíîãî óêðà¿í-
ñüêîãî ìèñòåöòâà, ïðåäñòàâëåíîãî â êî-
ëåêö³¿ PinchukArtCentre. Àëå òóò âñå îäíî
º ñâîÿ ñïåöèô³êà, àäæå öå ùå é çìàãàííÿ,
â ÿêîìó ì³æíàðîäíå æóð³ îáåðå ëàóðåàò³â:
òèõ, õòî â³çüìå ãîëîâíó ïðåì³þ, äâ³ äðó-
ãèõ, ïðèç ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é. Äî âèñòàâ-
êè ìè ïðàöþâàòèìåìî ç êîæíèì õóäîæ-
íèêîì ³íäèâ³äóàëüíî, ãîòóâàòèìåìî éîãî.
Åêñïîçèö³þ ô³íàë³ñò³â áóäå ðîçì³ùåíî íà
÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³, â êðàùèõ çàëàõ öåí-
òðó. Êð³ì òèõ ðîá³ò, ÿê³ ìè â³ä³áðàëè äëÿ
øîðò-ë³ñòà, íîì³íàíòè íàäàäóòü ³ íîâ³ ðî-
áîòè. Òîáòî, íèí³øíüî¿ îñåí³ â íàøîìó
öåíòð³ ìîæíà áóäå ñïîñòåð³ãàòè âñå íàé-
ñâ³æ³øå ³ íàéö³êàâ³øå â ìîëîäîìó óêðà¿í-
ñüêîìó ìèñòåöòâ³

Òâàðèíí³ ïðèñòðàñò³
Ç 12 áåðåçíÿ íà åêðàíàõ ãîëë³âóäñüêèé õ³ò “Ìàðë³ ³ ÿ” — ïðî íåñëóõíÿíîãî 
ñîáàêó ³ òîíêîù³ ñ³ìåéíèõ â³äíîñèí
Îëåã ÏÓ×ÊÎ
Òîï 10, 
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

"Ìàðë³ ³ ÿ" — öå îäíî÷àñíî ³
êîìåä³ÿ ïðî òå, ÿê ïóñòîòëèâèé
ïåñ-ëàáðàäîð äîøêóëÿº ãîñïîäà-
ðÿì, ³ äðàìà ïðî â³äíîñèíè ñàìèõ
ãîñïîäàð³â, ÿê³ îáëàøòîâóþòü ñâîº
ñ³ìåéíå æèòòÿ. ßêùî òàê³ íåäàâ-
í³ ê³íîïðåì'ºðè ïðî áðàò³â íàøèõ
ìåíøèõ, ÿê "Âîëüò" ³ "Ãîòåëü äëÿ
ñîáàê", áóëè ðîçðàõîâàí³ íà ä³òåé,
òî íîâèé ô³ëüì â ïåðøó ÷åðãó àä-
ðåñîâàíèé ï³äë³òêàì ³ äîðîñëèì.
Îñîáëèâî òèì, õòî íå ç ÷óòîê çíàº
ïðî êëîï³ò ³ ðàäîù³ âèõîâàííÿ äî-
ìàøíüî¿ òâàðèíè. Òàêèõ â ÑØÀ
çíàéøëîñÿ íåìàëî: âèéøîâøè â
àìåðèêàíñüêèé ïðîêàò íà êàòî-
ëèöüêå Ð³çäâî, "Ìàðë³ ³ ÿ" çóì³â
çàéíÿòè ïåðøå ì³ñöå çà êàñîâèìè
çáîðàìè ïðîòÿãîì ñâÿòêîâèõ äí³â.
Ãëÿäà÷ éøîâ ç ñåàíñ³â ÿâíî çàäî-
âîëåíèì — â ³íòåðíåò³ ïîâíî çà-
õîïëåíèõ â³äãóê³â ïðî òå, ÿê òî÷-
íî ³ çâîðóøëèâî ô³ëüì îïèñóº
òðóäíîù³ ³ ïåðåæèâàííÿ âëàñíè-
êà ñîáàêè.

Àëå ê³íî íå ò³ëüêè ïðî öå. Â
öåíòð³ îïîâ³äàííÿ — ìîëîäà ñ³ì'ÿ
æóðíàë³ñò³â ç Ï³âäåííî¿ Ôëîðè-
äè, ÿêà âèð³øèëà äî ïîÿâè ä³òåé
ïîòðåíóâàòè áàòüê³âñüê³ íàâèêè,
óçÿâøè â áóäèíîê ìàëåíüêîãî
ëàáðàäîðà. Àëå ó ïåñèêà, íàçâà-
íîãî íà ÷åñòü Áîáà Ìàðë³, âèÿâ-
ëÿºòüñÿ ñêàæåíèé òåìïåðàìåíò,
ïàòîëîã³÷íà òÿãà äî áåçëàäó ³ ïîâ-
íå íåïðèéíÿòòÿ áóäü-ÿêîãî äðå-

ñèðóâàííÿ. Ïðîòå, ðàçîì ç "íàé-
ã³ðøèì ñîáàêîþ â ñâ³ò³" ïàðà ïå-
ðåæèâàº áåçë³÷ ñ³ìåéíèõ ñâÿò ³
áóäí³â — íàðîäæåííÿ òðüîõ ä³-
òåé, íåñóì³ñí³ñòü ðîáîòè ç ìàòå-
ðèíñòâîì, ïåðå¿çä, áîÿçíü ñòàðîñ-
ò³, ïîáóò, ÿêèé âèñíàæóº ³ òàê äà-
ë³. Àëå, ùî á íå â³äáóâàëîñÿ ç ãå-
ðîÿìè, íåâãîìîííèé Ìàðë³ çàâ-
æäè ïîðÿä — íåñàìîâèòî ãàâêàº
íà ãðîçó çà â³êíîì àáî ãðèçå ìåá-
ë³, çáèâàº ç í³ã àáî íàïðîøóºòü-
ñÿ íà ëàñêó. Êîëè ó ô³íàë³ ô³ëü-
ìó Ìàðë³ äîâîäèòüñÿ ïðèñïàòè
÷åðåç õâîðîáó øëóíêó, ñëüîçó íå
ïóñòèòü ò³ëüêè íàé÷åðñòâ³øèé:
ÿêèìè á ïîãàíèìè íå áóëè çâè÷-
êè ïñà, â³í, áåçóìîâíî, ïîâíî-
ïðàâíèé ÷ëåí ñ³ìåéñòâà, ³, ïî ñó-
ò³, ãîëîâíèé ãåðîé â ö³é ³ñòîð³¿.

Ó ô³ëüì³ ïåðåâàæàº ñåíòèìåí-
òàëüíèé òîí, ³ öå çàêîíîì³ðíî: â
îñíîâó ñöåíàð³þ ïîêëàäåíèé
ïðîíèêëèâèé ìåìóàð-áåñòñåëåð
Äæîíà Ãðîãåíà, àìåðèêàíñüêîãî
æóðíàë³ñòà ³ ïóáë³öèñòà, ÿêèé
íàäçâè÷àéíî äóøåâíî îïèñàâ
ñâîº ñï³ëüíå æèòòÿ ç äîìàøí³ì
óëþáëåíöåì. Çà åêðàí³çàö³þ êíè-
ãè óçÿâñÿ Äåâ³ä Ôðåíêåë, ÷èé
"Äèÿâîë íîñèòü Prada" ñòàâ îä-
íèì ç ãîëîâíèõ óñï³õ³â 2006 ðî-
êó. Àëå íàéá³ëüøà ïðèìàíêà öüî-
ãî ô³ëüìó — öå àêòîðè, çàä³ÿí³ â
ãîëîâíèõ ðîëÿõ: Äæåíí³ôåð Åí³ñ-
òîí ³ Îóåí Ó¿ëñîí. Ç³ðêà ñåð³àëó
"Äðóç³" íå çí³ìàëàñÿ â ê³íî âæå
ìàéæå òðè ðîêè, ³ ãëÿäà÷³ âñòèã-
ëè íåàáèÿê çà íåþ ñêó÷èòè. Ç
Ó¿ëñîíîì ³ñòîð³ÿ ³íøà — "Ìàðë³

³ ÿ" ñòàâ äëÿ àêòîðà ïåðøèì ô³ëü-
ìîì, â ÿêîìó â³í çíÿâñÿ ï³ñëÿ
ñïðîáè ñàìîãóáñòâà äâà ðîêè òî-
ìó. Íàðî÷èòî áëàãîïîëó÷íà ðîëü
òóò çíàìåíóº îñòàòî÷íå îäóæàí-
íÿ ï³ñëÿ äåïðåñ³¿.

Ðàçîì âîíè ðîç³ãðóþòü ê³íî —
çàòÿãíóòå, ïîâíå ÷åðãîâèõ æàð-

ò³â ³ ñèòóàö³é, çà æàíðîì áëèæ-
÷å äî æèòòºâî¿ äðàìè, àí³æ äî
êîìåä³¿. Ñêåïòè÷íî íàëàøòîâà-
íèé ãëÿäà÷ íàïåâíî çâåðíå óâà-
ãó ³ íà òå, ùî ðÿäîâèé êîëóì-
í³ñò íàâðÿä ÷è ìîæå ñîá³ äîçâî-
ëèòè óòðèìóâàòè âåëèêó ñ³ì'þ â
òàêîìó ðîçê³øíîìó áóäèíêó, à

éîãî äðóæèíà — âèãëÿäàòè òàê
áëèñêó÷å ï³ñëÿ òðüîõ ïîëîã³â. Òà
âñå æ ïðèãîäè Ìàðë³ êóìåäí³, à
Ó¿ëñîí ³ Åí³ñòîí — ÷óäîâà àê-
òîðñüêà ïàðà. Ö³ëêîì äîñòàòíüî
äëÿ ô³ëüìó, âèáðàíîãî äëÿ âåñ-
íÿíîãî ðîìàíòè÷íîãî ïîáà÷åí-
íÿ

Уїлсон і Еністон — ч дова а торсь а пара
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Óêðà¿íñüêà “ç³ðêà” ã³ìíàñòèêè
Àë³íà Êîç³÷ ïðèíîñèòü íàãîðîäè
Óçáåêèñòàíó
Íà “Êóáêó Ñòåëëè Çàõàðîâî¿” â³ò÷èçíÿí³ ñïîðòñìåíè ïîñ³ëè äðóãå ì³ñöå
Ìàð³ÿ ÑÅÌÅÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

7—8 березня столичном Пала-
ці спорт відб вся восьмий за
лі ом міжнародний т рнір із
спортивної імнасти и "К бо
Стелли Захарової". У зма аннях
взяли часть понад п'ятдесят
спортсменів з У раїни, Росії, Бі-
лор сі, Ізраїлю, Іспанії, Італії,
У орщини, Узбе истан та Шве-
ції. У раїнсь і спортсмени на
т рнірі здоб ли шість на ород
(три золоті, дві срібні та одн
бронзов ) і посіли др е оманд-
не місце.

Öüîãîð³÷ íà ì³æíàðîäíîìó òóðí³ð³ ç³
ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòèêè “Êóáîê Ñòåëëè
Çàõàðîâî¿”, ùî ó âèõ³äí³ â³äáóâñÿ ó êè-
¿âñüêîìó Ïàëàö³ ñïîðòó, íå áóëî ð³âíèõ
á³ëîðóñüêèì ñïîðòñìåíàì. Íàø³ ï³âí³÷-
í³ ñóñ³äè çàâîþâàëè ÷îòèðè çîëîò³, ÷î-
òèðè ñð³áí³ ³ ï’ÿòü áðîíçîâèõ ìåäàëåé ³
ïîñ³ëè ïåðøå çàãàëüíîêîìàíäíå ì³ñöå.
Óêðà¿íö³ ô³í³øóâàëè äðóãèìè. Òàê, äâ³

çîëîò³ ³ îäíó ñð³áíó íàãîðîäó çäîáóëà
Ìàðèíà Êîñòþ÷åíêî. Ìàðèíà áóëà êðà-

ùîþ â îïîðíîìó ñòðèáêó òà ó âïðàâàõ íà
áðóñàõ. Ñð³áíà íàãîðîäà ä³ñòàëàñÿ ¿é ó
áàãàòîáîðñòâ³. Ùå îäíà ìåäàëü íàéâè-
ùîãî ãàòóíêó â àêòèâ³ Âàëåð³ÿ Äóðìà-
íåíêà ó âïðàâàõ íà ê³ëüöÿõ. Äðóãó ñð³á-
íó ìåäàëü âèáîðîâ Îëåêñ³é Êîëòàêîâ, à
ùå îäíà áðîíçîâà íàãîðîäà ä³ñòàëàñÿ Àí-
äð³þ Ñåíè÷ê³íó. Çá³ðíà Óçáåêèñòàíó ïî-
ñ³ëà òðåòº çàãàëüíîêîìàíäíå ì³ñöå.

Íå îá³éøëîñÿ íà òóðí³ð³ é áåç íåñïî-
ä³âàíîê. Çîêðåìà, Àë³íà Êîç³÷, ÿêà ó
ñêëàä³ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè áóëà ó÷àñíèöåþ
äâîõ îñòàíí³õ Îë³ìï³àä òà º àáñîëþòíîþ
÷åìï³îíêîþ ªâðîïè-2004, íåîäíîðàçî-
âîþ ïðèçåðêîþ ÷åìï³îíàò³â ñâ³òó ³ êîí-
òèíåíòó, Âñåñâ³òíüî¿ óí³âåðñ³àäè, âèñòó-
ïàëà ó ñêëàä³ çá³ðíî¿... Óçáåêèñòàíó. Çà
ñëîâàìè Êîç³÷, âîíà âèð³øèëà çì³íèòè
ãðîìàäÿíñòâî, áî ³ñíóº ê³ëüêà îá’ºêòèâ-
íèõ ôàêòîð³â: “Ïðî öå çàïèòóþòü ìåíå
íèí³ äóæå ÷àñòî. Öå áóâ ì³é ïåðøèé
ñòàðò çà öþ êðà¿íó. Ùî ìîæó ñêàçàòè?
Ïî-ïåðøå, ìåí³ çàõîò³ëîñÿ ùîñü çì³íè-
òè. Ïî-äðóãå, çá³ðíó Óçáåêèñòàíó î÷î-
ëþº ìîÿ íàéêðàùà ïîäðóãà, îë³ìï³éñüêà
÷åìï³îíêà ³ ó÷àñíèöÿ ÷îòèðüîõ ³ãîð
Îêñàíà ×óñîâ³ò³íà. Âîíà ³ çàïðîïîíóâà-
ëà ìåí³ âèñòóïàòè çà ¿¿ êîìàíäó. ß ïîãî-
äèëàñÿ. Ïëþñ íàðàç³ â Óêðà¿íñüê³é ôå-
äåðàö³¿ ã³ìíàñòèêè íàçð³ëè ãîñòð³ ïðîá-

ëåìè ç ô³íàíñóâàííÿì. Íåìàº íàâ³òü ãðî-
øåé íà ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ.
Â Óçáåêèñòàí³ æ ñèòóàö³ÿ çíà÷íî êðàùà.
Íå çíàþ, ÿê òàì â ³íøèõ âèäàõ ñïîðòó,
àëå íà ã³ìíàñòèêó ô³íàíñóâàííÿ º. ² äî-
âîë³ ñîë³äíå”.

Óò³ì, íàâ³òü âèñòóïàþ÷è ï³ä ñòÿãîì
Óçáåêèñòàíó, Àë³íà Êîç³÷ íå âòðàòèëà
ñâî¿õ ïðèõèëüíèê³â â Óêðà¿í³. Ï³ä ÷àñ ¿¿
âèñòóï³â ó Ïàëàö³ ñïîðòó þí³ øàíóâàëü-
íèö³ ï³äòðèìóâàëè ñâîãî êóìèðà ïëàêà-
òîì ³ç íàäïèñîì “ÀË²ÍÀ — THE BEST!”.
Àë³íà íå ï³äâåëà, çäîáóâøè çîëîòó ìå-
äàëü ó ñâî¿õ óëþáëåíèõ â³ëüíèõ âïðàâàõ
òà ñð³áíó íàãîðîäó íà áðóñàõ

Ñòîëè÷íèé “Àðñåíàë” çáèðàºòüñÿ
ãðàòè íà Ñóìùèí³
Êè¿âñüêå “Äèíàìî” çá³ëüøóº â³äðèâ â³ä êîíêóðåíò³â
Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Останній 19-й т р чемпіо-
нат У раїни з ф тбол
виявився д же вдалим
для обох иївсь их л -
бів, я і здоб ли перемо и
і додали до с арбнич и
по три п н ти. Зазначи-
мо, що с перни и в сто-
личних оманд б ли не-
прості — "Динамо" прий-
мало полтавсь "Вор-
с л ", я а на той час по-
сідала третє місце в т р-
нірній таблиці, а "Арсе-
нал" рав на виїзді з "Зо-
рею" — оле тивом, я ий
оловний тренер " аноні-
рів" Оле сандр Заваров
рідном місті ще ні раз
не " лав на лопат и".

Íàéêðàùà àòàêà ïðîòè íàéêðà-
ùîãî çàõèñòó ÷åìï³îíàòó — ñàìå
òàêèì áóâ ëåéòìîòèâ ïîºäèíêó
ì³æ “Äèíàìî” òà “Âîðñêëîþ”,
ÿêèé â³äáóâñÿ íà ñòîëè÷íîìó ñòà-
ä³îí³ “Äèíàìî” ³ìåí³ Âàëåð³ÿ Ëî-
áàíîâñüêîãî. Äî çâ³òíîãî òóðó íà
ðàõóíêó êè¿âñüêîãî êëóáó áóëî 44
çàáèòèõ ì’ÿ÷³, à ó ïîëòàâ÷àí ó ïà-
ñèâ³ ëèøå 10 ïðîïóùåíèõ. Íà
æàëü, äëÿ âáîë³âàëüíèê³â, ÿê³ î÷³-
êóâàëè áîðîòüáó â³ä ïåðøî¿ äî
îñòàííüî¿ õâèëèíè çóñòð³÷³, “Äè-
íàìî” ïðîñòî ðîçòðîùèëî “Âîð-
ñêëó”, çàáèâøè ó âîðîòà ÷îòèðè
ì’ÿ÷³ ³ ïðîïóñòèâøè ëèøå îäèí.
Â³äçíà÷èìî ãðó êðàùîãî ãðàâöÿ

êîìàíäè Þð³ÿ Ñüîì³íà Îëåêñàí-
äðà Àë³ºâà. Ï³âçàõèñíèê “Äèíà-
ìî” çðîáèâ äóáëü, àñèñòóâàâ Ì³-
ëîøó Í³íêîâè÷ó, êð³ì öüîãî, ñà-
ìå ï³ñëÿ óäàðó Àë³ºâà ì’ÿ÷ ó âî-
ðîòà “Âîðñêëè” äîáèâ Àðòåì
Êðàâåöü. Çà ñëîâàìè Àë³ºâà, öþ
ïåðåìîãó â³í ïðèñâÿòèâ ñâî¿é
äðóæèí³, ÿêà íåçàáàðîì ìàº íà-
ðîäèòè äèòèíó.

Îòæå, òåïåð ó “Äèíàìî” àáñî-
ëþòíî êðàù³ ïîêàçíèêè —
íàéá³ëüøå íàáðàíèõ î÷îê, ïåðå-
ìîæíèõ ìàò÷³â, çàáèòèõ ì’ÿ÷³â ³
íàéìåíøå ïðîïóùåíèõ. Âðàõîâó-
þ÷è 11 î÷îê ôîðè íàä ãîëîâíèì
ïåðåñë³äóâà÷åì, õàðê³âñüêèì
“Ìåòàë³ñòîì”, ç ÿêèì êèÿíè çàâ-
òðà íà ð³äí³é àðåí³ ïðîâåäóòü
ïåðøèé ïîºäèíîê 1/8 ô³íàëó

Êóáêà ÓªÔÀ, òåìï êîìàíäà íà-
áðàëà ÷åìï³îíñüêèé. Òåïåð çàëè-
øàºòüñÿ äîâåñòè äîáðå ðîçïî÷à-
òó ñïðàâó äî ëîã³÷íîãî çàâåðøåí-
íÿ, â ÷îìó, ÿêùî â³äâåðòî, ìàëî
õòî ñóìí³âàºòüñÿ.

Ïåðåä ñòàðòîì äðóãî¿ ÷àñòèíè
ñåçîíó “Õðåùàòèê” ðîáèâ ïðîã-
íîç íà âèñòóï ó ÷åìï³îíàò³ êè¿â-
ñüêîãî “Àðñåíàëó”, ó ÿêîìó çà-
óâàæèâ: ÿêùî “êàíîí³ðàì”
âäàñòüñÿ çàÿâèòè íîâèõ âèêîíàâ-
ö³â, á³ëüø³ñòü ³ç ÿêèõ ùå âîñåíè
ìèíóëîãî ðîêó ïðåäñòàâëÿëè
äí³ïðîïåòðîâñüêèé “Äí³ïðî”, òî
ñòîëè÷íèé êëóá ìîæå ïîáîðîòè-
ñÿ çà ì³ñöå ó ñåðåäèí³ òóðí³ðíî¿
òàáëèö³ ïåðøîñò³. Ñóäÿ÷è ç óñüî-
ãî, íàø³ ïðîãíîçè çáóâàþòüñÿ —
ï³äîï³÷í³ Îëåêñàíäðà Çàâàðîâà

çäîáóëè äðóãó ì³í³ìàëüíó ïåðå-
ìîãó ïîñï³ëü ³ ï³äíÿëèñÿ íà äå-
ñÿòå ì³ñöå ó òóðí³ðí³é òàáëèö³. Ó
çâ³òíîìó òóð³ êèÿíè çàâäÿêè òî÷-
íîìó óäàðó Ìàç³ëó ïåðåìîãëè íà
âè¿çä³ “Çîðþ” ç Ëóãàíñüêà — ð³ä-
íîãî äëÿ Çàâàðîâà ì³ñòà, ùî âäà-
ëîñÿ éîìó âïåðøå çà ÷àñ ðîáîòè
ç “Àðñåíàëîì”.

“Êàíîí³ðè” ïðîäîâæóþòü ò³-
øèòè ñâî¿õ âáîë³âàëüíèê³â âäà-
ëèìè ðåçóëüòàòàìè, àëå ÷è çìî-
æóòü ïðèõèëüíèêè êîìàíäè ïî-
áà÷èòè ¿¿ ãðó íà âëàñí³ î÷³, ùå
ïèòàííÿ. Îëåêñàíäð Çàâàðîâ íà
ï³ñëÿìàò÷åâ³é ïðåñ-êîíôåðåíö³¿
çàÿâèâ, ùî äîìàøí³ ïîºäèíêè
íàäàë³ êîìàíäà ïðîâîäèòèìå â
Îõòèðö³, ó Ñóìñüê³é îáëàñò³. ×è

ïðàâäà öå, ìè ä³çíàºìîñÿ âæå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, àëå íå õîò³-
ëîñÿ á, ùîá Êè¿â âòðà÷àâ òàêó ñà-
ìîáóòíþ êîìàíäó, ÿêèì º “Àðñå-
íàë”...

Ó íàñòóïíîìó 20-ìó òóð³ ÷åì-
ï³îíàòó “Äèíàìî” 15 áåðåçíÿ ç³-
ãðàº â Çàïîð³ææ³ ç ì³ñöåâèì
“Ìåòàëóðãîì”, à “Àðñåíàë” äíåì
ðàí³øå ïðèéìàòèìå ñ³ìôåðî-
ïîëüñüêó “Òàâð³þ”. Â ³íøèõ ïà-
ðàõ çóñòð³÷àþòüñÿ: 13 áåðåçíÿ —
“Âîðñêëà” — ÔÊ “Ëüâ³â”; 14 áå-
ðåçíÿ — “Ìåòàëóðã” Ä — “Çî-
ðÿ”, “×îðíîìîðåöü” — ÔÊ
“Õàðê³â”, “Êàðïàòè — “Êðèâ-
áàñ”, “Äí³ïðî” — “²ëë³÷³âåöü”;
15 áåðåçíÿ — “Ìåòàë³ñò” —
“Øàõòàð”

Стелла Захарова народилася 12 липня
1963 ро в Одесі. Олімпійсь а чемпіон-
а 1980 ро зі спортивної імнасти и. Аб-
солютна чемпіон а світ . 12-разова чем-
піон а СРСР. Володар а К б а світ . За-
інчила Київсь ий національний ніверси-
тет фізичної льт ри і спорт . Чолові —
відомий мин лом ф тболіст иївсь о-
о “Динамо” Ві тор Хл с. Синові Оле —
25, донці Христині — 9 ро ів.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

У раїнсь а імнаст а Марина Костючен о
на "К б Стелли Захарової-2009" здоб ла
дві золоті й одн срібн на ороди
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Оле сандр ЗАВАРОВ, олов-
ний тренер иївсь о о “Арсена-
л ”:
— Я д маю, сьо одні б в бійців-

сь ий ф тбол, але ращі я ості ні
равці “Арсенал ”, ні равці “Зорі”
не по азали. По одні мови не до-
зволили це зробити. Я не поставив
технічних равців, я і вед ть р ,
ос іль и треба б ло більше боро-
тися, а не розі р вати м’яч. Коман-
да вийшла з хорошим настроєм.
Вирішили майже всі наші питан-

ня, і тепер “Арсенал” виходитиме
на новий рівень. За півро ми на-
раємо с лад і потім ставитимемо
інші, значно серйозніші завдання.
Нам пощастило більше — поми-

лився воротар, але треба б ло й
опинитися в потрібном місці, я
це зробив Мазіл .
Я вперше ви рав Л ансь

“Зорі” я тренер і том радий за
свою оманд , а вболівальни ам
нашо о нинішньо о с перни а ра-
дж не т рб ватися: всі перемо и
в оманди ще поперед .
У найближчі дні ми зберемося з
ерівни ами і вирішимо все остаточ-
но з ареною для проведення домаш-
ніх поєдин ів, я хочемо мати на
дов остро овій основі. Добре, що
дозволили тепер рати в У раїні до-
машні з стрічі. Після то о, я розпо-
чали ре онстр цію НСК “Олімпій-
сь о о” Києві, ми всі матчі прово-
димо на виїзді. Я мож с азати, що
збираємося рати в Охтирці, де про-
водитимемо матчі до червня. У сто-
лиці ніхто не вор шиться, постійні по-
літичні дебати.Ми їм не заважатиме-
мо, відійдемо в бі , набиратимемо
оч и на С мщині, а вже потім розбе-
ремося з цією непростою сит ацією.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Партнери по оманді вітають півзахисни а иївсь о о "Динамо" Оле сандра
Алієва (правор ч) з ч дово проведеним поєдин ом проти полтавсь ої
"Ворс ли"
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4 од. 39 хв. — фаза повно о Місяця. Сьо одні ні-
чо о перспе тивно о розпочинати не варто. Це
день осмічної “порожнечі”. Присвятіть йо о під-
биттю підс м ів мин ло о, наведіть лад д м ах,
поч ттях, розплатіться з бор ами. Спо сам, що
підстері атим ть на ожном році, виставте за-
хисні психоло ічні бар’єри. Пост йте д шею та ті-
лом, не робіть зла, творіть добро, дотрим ючись
християнсь их заповідей. Енер ія не ативних емо-
цій призведе до самор йнації.

ОВНИ патим ться в симпатіях др зів. Їхня любов зцілить ваш д -
ш , проб дить висо і бла ородні поч ття. Зате тр дова вахта пере-
твориться на ярмо. Не б нт йте, с млінно працюйте, оле и та шеф
оцінять.
ТЕЛЬЦІ, райте та не за равайтеся. Події дня по ли ані в азати на

“мін си” вашої а торсь ої діяльності. Відтепер маєте зроз міти, що по-
п лярності омедійним фарсом не дося ти.
БЛИЗНЯТА, поприбирайте на робочом місці, причеп ріть рідні до-

мів и — бажання щось попрати, почистити та віддраїти є підсвідомою
потребою навести лад д шевном храмі.
РАКИ, вчіться своїх с перни ів, переймайте їхній досвід, не пова-

жаючи он рентів, перемо и не дося нете. Цьо о ро доля посилає
вам пра матичних омпаньйонів. Ваше завдання — мітливо їх “роз р-
лити”.
ЛЕВИ, зробіть пра тичний подар но особам, я им треба віддячити

за посл . Нині ви здатні їм до одити.
ДІВИ ризи ють продемонстр вати по ані нахили і з аньбитися, я що

і нор ватим ть реа цію оточення. Ввім ніть вн трішній інди атор і важ-
но стежте — до вподоби ваша поведін а чи спричиняє роздрат вання.
У ТЕРЕЗІВ день віддачі армічних бор ів. Нама айтеся с блім вати

весь емоційний апітал, на ромаджений мин ло о місяця. Налашт йте-
ся на мирн нот і по айтеся, аби очистити зала ован совість від рі-
ховно о непотреб . Тоді й боляч и зни н ть.
СКОРПІОНИ, пришпорте оня. Дов ола витає наснажливий братер-

сь ий д х, тож маєте шанс трансформ вати стос н и з близь ими в но-
ве р сло.
СТРІЛЬЦІ, змініть себе — і тоді зміниться нав олишній світ. Я що по-

трапили в не аразди, це си нал небес, що на вн трішньом плані ви
занедбали себе, д ховно-відродж вальні процеси за альм валися.
КОЗОРОГИ, в дис сіях ви здатні причавити залізом ар ментів б дь-

я о о роз ма та зм сити танцювати під свою д д . Облиште. Кож-
на людина має право на власн точ зор , я варто поважати, а о-
ловне — зроз міти.
ВОДОЛІЇ, збит и і приб т и нині житим ть разом на вашом по-

двір’ї. Тож втративши — не жал йте, а знайшовши — не радійте.
РИБИ, не йдіть на повід сво о “Я”, при оломш ючи соці м чер о-

вими фо сами. Принцип “розділяй і володарюй” до добра не призве-
де, а спрово є розбрат

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Списо претендентів на здоб ття мистець ої премії “Київ”
2009 рі

У ал зі літерат ри — мистець а премія “Київ” ім. Єв ена
Пл жни а

Крим Анатолій Іса ович — член Національної спіл и письменни ів
У раїни, прозаї , драмат р , засл жений діяч мистецтв У раїни — за
ниж прози “Стіна плач ”. Подання видавництва “Ярославів Вал”.
Качан Анатолій Леонтійович — член Національної спіл и письмен-

ни ів У раїни, поет, засл жений працівни льт ри У раїни, відмінни
освіти У раїни, ла реат премій імені Лесі У раїн и, Ми оли Тр блаїні,
Ві тора Близнеця, Бориса Нечерди та Міжнародно о освітньо о фонд
ім. Ярослава М дро о — за поетичн збір “Хвиля хвилю до аняє”.

Подання Київсь ої місь ої дитячої бібліоте и
Паламарч Галина Оле сандрівна — член Національної спіл и

письменни ів У раїни, поетеса — за поетичн збір “Танцюй”. Подан-
ня творчо о об’єднання поетів Київсь ої ор анізації Національної спіл и

письменни ів У раїни.

У ал зі іномистецтва —
мистець а премія “Київ” ім. Івана Ми олайч а

За на ово-пізнавальний відеофільм “Четверта хвиля” (фільм пер-
ший, 2008, 78/00//).

Творча р па с ладі:

Ж а І оря Теодоровича — автора сценарію,
Марчен а Валентина Віталійовича — члена Національної спіл и

інемато рафістів У раїни, засл жено о діяча мистецтв У раїни, автора,
сценарію,

Мельни ової Ві торії Геннадіївни — інорежисера та
Мельничен а Валентина Зінов’євича — інооператора

Подання Національної інемати и У раїни.

За відеофільм “Реальний майстер- лас” (2008, 54/00//)
Творча р па с ладі:

Чепели О сани Ві торівни — члена Національної спіл и інемато-
рафістів У раїни, призера фестивалів “Від рита ніч”, ла реата премії

Ф лбрайта (США) та ArtsLink Award (США), автора сценарію і інорежи-
сера, Гончарен а Ми оли Ми олайовича — інооператора та

Кожина І оря Анатолійовича — х дожни а
Подання Національної інемати и У раїни.

Газета "Хрещати " рам-
ах прое т "Київсь ий
пантеон" продовж є п б-
лі вати історії про лю-
дей, чиє життя та чи
іна ше б ло пов’язане з
Києвом. На черзі розпо-
відь про письменни а Ми-
ол Семеновича Лєс ова

Ìèêîëà Ëºñêîâ íàðîäèâñÿ 16
ëþòîãî 1831 ðîêó â ñåë³ Ãîðîõîâî
Îðëîâñüêî¿ ãóáåðí³¿.

Éîãî íàçèâàëè íàéá³ëüø íàö³î-
íàëüíèì ç ïèñüìåííèê³â Ðîñ³¿,
ïðîòå â éîãî äóõîâíîìó ôîðìóâàí-
í³ âàãîìó ðîëü â³ä³ãðàëà óêðà¿íñüêà
êóëüòóðà, ÿêà ñòàëà áëèçüêîþ çà â³-
ñ³ì ðîê³â êè¿âñüêîãî æèòòÿ.

Áàòüêî Ëºñêîâà, Ñåìåí Äìèò-
ðîâè÷, ïðàöþâàâ ÷èíîâíèêîì
êðèì³íàëüíî¿ ïàëàòè, çàñëóæèâ ðî-
äîâå äâîðÿíñòâî, õî÷à ïîõîäèâ ç
äóõîâíîãî ñòàíó. Äèòÿ÷³ ðîêè Ìè-
êîëè Ëºñêîâà ìèíóëè â Îðëîâ³ òà
â áàòüê³âñüêèõ ìàºòêàõ â Îðëîâ-
ñüê³é ãóáåðí³¿.

Ñìåðòü áàòüêà ³ ðîçîðåííÿ ñ³ì’¿
ïðèâåëè 18-ð³÷íîãî þíàêà äî Êè-
ºâà, ï³ä îï³êó äÿäüêà, ïðîôåñîðà
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Îñåëèâ-
ñÿ Ëºñêîâ íà Ìàë³é Æèòîìèðñüê³é
³ ï³øîâ íà ñëóæáó “ïîì³÷íèêîì
ñòîëîíà÷àëüíèêà ç ðåêðóòñüêîãî
ñòîëó ðåâ³çñüêîãî â³ää³ëåííÿ” (ñüî-
ãîäí³ ìè ñêàçàëè á: ó â³éñüêêîìàò).
Öå áóëà íåïðîñòà, à â ïåð³îäè ðåê-
ðóòñüêèõ íàáîð³â âèñíàæëèâà ðî-
áîòà. Çàòå ïðèíîñèëà áåçë³÷ æèò-
òºâèõ ñïîñòåðåæåíü. Ïðàöþâàâ â³í
ñïðàâíî, òîæ ï³ä ÷àñ Êðèìñüêî¿
â³éíè áóâ óæå ñòîëîíà÷àëüíèêîì.

Ó äâàäöÿòü äâà ðîêè Ëºñêîâ îä-
ðóæèâñÿ. Éîãî îáðàíèöåþ ñòàëà
Îëüãà Ñìèðíîâà, äî÷êà êè¿âñüêî-
ãî áàãàò³ÿ. Õî÷à â ¿õíüîìó øëþá³
íàðîäèëèñÿ ñèí (ðàíî ïîìåð) òà
äîíüêà, ñîþç âèÿâèâñÿ çîâñ³ì íå-
âäàëèì, ãîëîâíèì ÷èíîì ÷åðåç ïî-
ãàíèé õàðàêòåð íàðå÷åíî¿, ÷îãî
ìîëîäèé ÷îëîâ³ê ñïî÷àòêó íå ïî-
ì³òèâ. Çãîäîì ïèñüìåííèê ³ç ïðè-
êð³ñòþ çàçíà÷àâ: “Õîðîø³ ñïîñòå-
ð³ãà÷³ ñòâåðäæóþòü: íàâðÿä ÷è â
÷îìóñü ³íøîìó ëþäñüêà ëåãêîâàæ-
í³ñòü ÷àñò³øå âèÿâëÿºòüñÿ òàêîþ
ñòðàõ³òëèâîþ ì³ðîþ, ÿê ó ïîäðóæ-
í³õ ñîþçàõ. Êàæóòü, ùî íàéðîçóì-
í³ø³ ëþäè ÷îáîòè ñîá³ êóïóþòü ç
á³ëüøîþ óâàãîþ, àí³æ îáèðàþòü
ïîäðóãó æèòòÿ”.

Ìîæëèâî, Ëºñêîâ ïðîæèâ áè â
Êèºâ³ äîâøå, ÿêáè íå áàæàííÿ
âòåêòè ñâ³ò çà î÷³ â³ä íåñòåðïíî¿
âäà÷³ éîãî ñóïóòíèö³...

Ï³ñëÿ 1861 ðîêó Ìèêîëà Ñåìå-
íîâè÷ áóâàâ ó Êèºâ³ ëèøå íà¿çäà-
ìè, ïðîâ³äóâàâ ð³äíþ, çîêðåìà ³
áðàòà Îëåêñ³ÿ, âèäíîãî ìóí³öè-
ïàëüíîãî ä³ÿ÷à, ùî êåðóâàâ ì³ñü-
êîþ ë³êàðíåþ. À ï³ä ÷àñ îäíîãî ç
êè¿âñüêèõ â³çèò³â Ëºñêîâ, ïðîãó-
ëþþ÷èñü Ïîäîëîì, ïîçíàéîìèâñÿ
ç ïðèâàáëèâîþ æ³íêîþ. Âîíà òåæ
áóëà ôîðìàëüíî “ïîâ’ÿçàíà øëþá-
íèìè óçàìè”, àëå ôàêòè÷íî ðîç³-
ðâàëà íàáðèäë³ ïîäðóæí³ ñòîñóí-
êè. Êàòåðèíà Áóáíîâà, óêðà¿íñüêà
êðàñóíÿ, ÿêèéñü ÷àñ æèëà ç Ëºñ-
êîâèì ó Ïåòåðáóðç³ â öèâ³ëüíîìó
øëþá³, ó íèõ íàðîäèâñÿ ñèí Àí-
äð³é, ùî ïîò³ì íàïèñàâ äåòàëüíó
á³îãðàô³þ áàòüêà.

Íàéâ³äîì³øà ç êè¿âñüêèõ êíè-
æîê Ëºñêîâà — “Ïå÷åðñüê³ àíòè-
êè”. Òóò âèÿâèëàñÿ ëþáîâ Ëºñêî-
âà äî ïîò³øíèõ ñþæåò³â, ç ÿêèõ
â³í ñòâîðþâàâ êóìåäí³ àíåêäîòè
àáî ðîìàíòè÷í³ ì³ôè.

×îãî ò³ëüêè âàðòèé ïîðòðåò ïå-
÷åðñüêîãî ñòàðîæèëà Êåñàðÿ Áåð-
ë³íñüêîãî — íàï³âçëèäåííîãî â³ä-
ñòàâíîãî ïîëêîâíèêà, â ÿêîìó âñ³
ïå÷åðÿíè áà÷èëè âñåñèëüíîãî ãå-
ðîÿ, ïåðåä ÿêèì òðåìò³ëè íàâ³òü
íà÷àëüíèêè! Àáî æ ðîçïîâ³äü ïðî
äèÿêîíà âáîãî¿ öåðêâè Êîò³íå ç

éîãî â³ðòóîçíèì óì³ííÿì “âèòðó-
øóâàòè” ïåðåõîæèõ áîãîìîëüö³â.
Àáî ³ñòîð³ÿ ïåðøî¿ ì³ñüêî¿ ãàçå-
òè “Êè¿âñüêèé òåëåãðàô”, äå ïðè-
ïóñêàëèñÿ íåáà÷åíèõ äðóêàðñüêèõ
ïîìèëîê íà êøòàëò “êèÿíè ïåðå-
âàæíî âñ³ îíàí³ñòè, — ÷èòàé:
“îïòèì³ñòè”.

À âò³ì, é ³íø³ “êè¿âñüê³ òåêñòè”
Ëºñêîâà ì³ñòÿòü äóæå ö³êàâ³ ïî-
äðîáèö³ — â³ä õàðàêòåðíî¿ çîâí³ø-
íîñò³ äîáðîäóøíîãî ³ ñêðîìíîãî
ãóáåðíàòîðà Ôóíäóêëåÿ, ùî ìó-
÷èòüñÿ â³ä ëèøàþ, äî âèëó÷åíî¿ ç
àðõ³âó ³ñòîð³¿ ÿêîãîñü ³ºðîäèÿêîíà
Âèäóáèöüêî¿ îáèòåë³. Ó íüîãî â êå-
ë³¿ çàñòàëè íàï³âðîçäÿãíåíó ïèø-
íîò³ëó æ³íî÷êó, àëå ³ºðîäèÿêîí çà-
ÿâèâ, ùî âèêîðèñòîâóâàâ ¿¿ ò³ëüêè
äëÿ â³äâåðíåííÿ ÷èñëåííèõ êëî-
ï³â, ÿê³ çäîëàëè éîãî æèòëî...

Íà çãàäêó ïðî Ìèêîëó Ëºñêî-
âà êèÿíè âñòàíîâèëè ìåìîð³àëü-
íó äîøêó íà Ìàë³é Æèòîìèð-
ñüê³é, àëå çîâñ³ì íå íà òîìó áó-
äèíêó, äå â³í ìåøêàâ. Çàòå âóëè-
öÿ, íàçâàíà ³ì’ÿì Ëºñêîâà íà Ïå-
÷åðñüêó, òàì, äå ïîòð³áíî: àäæå
öå òà ñàìà Âåëèêà âóëèöÿ Øè-
ÿíîâñüêà, íå ðàç çãàäàíà â “Ïå-
÷åðñüêèõ àíòèêàõ” ÿê àðåíà óñ³-
ëÿêèõ íåéìîâ³ðíèõ ³ñòîð³é

Ìèêîëà Ëºñêîâ 
³ êè¿âñüêà òåìà

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

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 11 áåðåçíÿ
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Правління�За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“Імперіал�Тоба��о�Прода�шн�У�раїна”

повідомляє,�що�чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів

відб�д�ться�29��вітня�2009�ро���за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�35

Почато��зборів�о�10.00

Порядо��денний:

1. Річний�звіт�Правління

2.Звіт�Ревізійної��омісії

3. Затвердження� балансово�о� звіт�� та� прийняття� рішення� щодо

розподіл��приб�т��.

Реєстрація�а�ціонерів�29��вітня�2009�ро���з�9.00�до�9.45.

Для� �часті� в� зборах� при� собі� необхідно�мати� паспорт� або� інший

до��мент,�що�посвідч�є�особ��а�ціонера.

Правління�AT�“Імперіал�Тоба��о�Прода�шн�У�раїна”

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

підприємства�(тис.��рн)

Наймен�вання�по�азни�а

період

звітний�

2008

попередній

2007

Усьо�о�а�тивів 910554 605117

Основні�засоби 382783 306645

Нерозподілений�приб�то� 246378 255485

Стат�тний��апітал 72405 72405

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 24134997 24134997

ПОВІДОМЛЕННЯ

про�с�ли�ання�чер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів

Відповідно�до�рішення�Правління� (Прото�ол�№�9�від�02.03.2009�р.)

Від�рите�а�ціонерне�товариство�“Бан��Р�с�ий�Стандарт”,��од�ЄДРПОУ

34186061,�зареєстроване�Шевчен�івсь�ою�районною���місті�Києві

державною�адміністрацією�06.08.2008�р.�(далі�—�“Бан�”),�повідомляє

про�проведення�чер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан��,�я�і�відб�д�ться

28��вітня�2009�ро���о�9.00�(за�Мос�овсь�им�часом),�за�адресою:�Російсь�а

Федерація,�105187,�м.�Мос�ва,�в�л.�Т�аць�а,�б�д.�36.�Почато��реєстрації

а�ціонерів�та�їх�представни�ів�о�8.30�(за�Мос�овсь�им�часом).

Порядо��денний:

1. Про�обрання�Голови�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан��;

2. Про�обрання�Се�ретаря�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан��;

3. Про� затвердження� звітів� та� виснов�ів� Ревізійної� �омісії� Бан��� до� звітів� та

баланс��Бан���за�2008�рі�;

4. Про� затвердження� звіт�� незалежно�о� а�дитора� ТОВ� “А�диторсь�а�фірма�

“А�тив-А�дит”;

5. Про�затвердження�рез�льтатів�діяльності�Бан���за�2008�рі�;

6. Про�затвердження�поряд���розподіл��приб�т���Бан��;

7. Про�звільнення�від�ви�онання�обов’яз�ів�Члена�На�лядової�Ради�Бан��;

8. Про�призначення�Члена�На�лядової�Ради�Бан��;

9. Про�затвердження�с�лад��На�лядової�Ради�Бан��;

10. Про�звільнення�від�ви�онання�обов’яз�ів�Члена�Ревізійної��омісії�Бан��;

11. Про�призначення�Члена�Ревізійної��омісії�Бан��;

12. Про�затвердження�с�лад��Ревізійної��омісії�Бан��.

Для� �часті� в� чер�ових� За�альних� зборах� а�ціонерів� Бан��� при� собі

необхідно�мати�наст�пні�до��менти:

А�ціонерам-фізичним�особам�—�паспорт�або�інший�до��мент,�що�посвідч�є

особ�.

Представни�ам� а�ціонерів-фізичних� осіб�—�паспорт� або� інший� до��мент,

що�посвідч�є�особ��та�довіреність,�посвідчена�нотаріально.

Представни�ам�а�ціонерів-юридичних�осіб�—�паспорт�або�інший�до��мент,

що�посвідч�є�особ��представни�а;�довіреність,�підписана��ерівни�ом�та�засвідчена

печат�ою�юридичної�особи.

З�матеріалами� та� до��ментами,� пов’язаними� з� поряд�ом�денним� чер�ових

За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан��,�а�ціонери�мож�ть�ознайомитися�в�ВАТ�“Бан�

Р�с�ий�Стандарт”�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Половець�а,�3/42,�починаючи�з�10 �вітня

2009�ро��.

Правління�ВАТ�“Бан��Р�с�ий�Стандарт”

За�рите�а�ціонерне�товариство�страхова��омпанія�“Велес”,

�од�ЄДРПОУ�30217808�(далі�—�Товариство)�

повідомляє�про�проведення�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться

26 �вітня�2009�ро���об�11.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Введенсь�а,�29/58,�оф.�99

Реєстрація��часни�ів�зборів�з�10.00�до�10.45���день�та�за�місцем�проведення�зборів.�

Для��часті���зборах�необхідно�мати�до��мент,�що�посвідч�є�особ�,�а�для�представни�ів�а�ціонерів

ще й дор�чення,�оформлене���відповідності�до�чинно�о�за�онодавства.�

З�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним�зборів,�можна�ознайомитися���б�х�алтерії�товариства.

Телефон�для�довідо�:�8048�7346086

ПОРЯДОК�ДЕННИЙ

1. Звіт�правління�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Товариства�за�2008�рі�.

2. Звіт�та�висново��Ревізійної��омісії�по�звіт��та�баланс��Товариства�за�2008�рі�.

3. Затвердження�річних�рез�льтатів�діяльності�Товариства�за�2008�рі�,�затвердження�звіт��і�виснов���Ревізійної��омісії,�поряд���розподіл��приб�т��

за�2008�рі�.

4. Прийняття�рішення�про�змін��с�лад��а�ціонерів.

5. Внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��Товариства�шляхом�ви�ладення�йо�о���новій�реда�ції.

6. Переобрання�(від�ли�ання�та�призначення)�членів�спостережної�ради,�ревізійної��омісії�та�правління�Товариства.

7. Про� передач�� ведення� реєстр�� власни�ів� іменних� цінних� паперів� Товариства.� Затвердження� �мов� до�овор�� на� ведення� реєстр�� власни�ів

іменних�цінних�паперів�Товариства.

8. Прийняття�рішення�про�збільшення�Стат�тно�о��апітал��ЗАТ�СК�“ВЕЛЕС”�шляхом�додат�ової�емісії�а�цій.

9. Про�розміщення�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово.

10. Обрання� ор�ан�,� �повноважено�о� здійснювати� дії�щодо� забезпечення� розміщення� а�цій� додат�ово�о� вип�с��� та� повідомлення� а�ціонерів

Товариства.

З�ідно�ст.�40�За�он��У�раїни�“Про��осподарсь�і�товариства”�повідомляємо�та�ож�наст�пн��інформацію:

А)� Товариство�має� на�меті� збільшити� стат�тний� �апітал� Товариства� для� ви�онання� стат�тних� цілей� та� підвищення�фінансової� стабільності

Товариства.�

Спосіб�збільшення�стат�тно�о��апітал��Товариства�—�збільшення�стат�тно�о��апітал��здійснюється�за�рах�но��додат�ових�внес�ів���разі

за�рито�о�(приватно�о)�розміщення�а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості.

Мінімальний�розмір�збільшення�стат�тно�о��апітал��Товариства�—�7�840�000,�00��рн.�

Б)�Прое�т�змін�до�стат�т��Товариства,�пов’язаних�зі�збільшення�стат�тно�о��апітал�:

“п�н�ти�4.1�та�4.1.1�стат�т��Товариства�ви�ласти���наст�пній�реда�ції:

4.1�Стат�тний��апітал�Товариства�становить�15�000�000,�00�(п’ятнадцять�мільйонів)��ривень,�що�по���рс��НБУ�на�дат��підписання

прото�ол��№�1�від�04.03.2009�р.�с�ладає�е�вівалент�1�544�234,60�євро,�із�розрах�н��:�1�євро�=�9,71355��ривень.

4.1.1�Стат�тний��апітал�Товариства�розподілений�на�150�000� (сто�п’ятдесят� тисяч)�шт���простих� іменних�а�цій,�номінальною

вартістю�100,00�(сто)��ривень��ожна.

Долі�а�ціонерів���стат�тном��(с�ладеном�)��апіталі�Товариства�розподіляються�та�им�чином:

Ком�нальне�підприємство�“Генеральна�дире�ція�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�обсл�!ов�вання� іноземних�представництв”�—�110�000

(сто�десять�тисяч)��ривень�або�0,73�%�Стат�тно�о��апітал�,�що�с�ладає�1�100�простих�іменних�а�цій�або�0,73��олосів�на�За�альних

зборах;

Фізична�особа�Ж��овсь�ий�Анатолій�Ві�торович�—�6�967�600�(шість�мільйонів�дев’ятсот�шістдесят�сім�тисяч�шістсот)��ривень�або

46,45�%�Стат�тно�о��апітал�,�що�с�ладає�69�676�простих�іменних�а�цій�або�46,45��олосів�на�За�альних�зборах;

Фізична�особа�Кара�ш�Надія�Петрівна�—�7�922�400�(сім�мільйонів�дев’ятсот�двадцять�дві�тисячі�чотириста)��ривень�або�52,82�%

Стат�тно�о��апітал�,�що�с�ладає�79�224�простих�іменних�а�цій�або�52,82��олосів�на�За�альних�зборах;

В)�Додат�ово�вип�с�аються�78�400�шт���простих�іменних�а�цій�до��ментарної�форми�вип�с���існ�ючої�номінальної�вартості�100�(сто)��ривень

�ожна�на�за�альн��с�м��—�7�840�000,�00��рн.

Г)�Номінальна�вартість�а�цій�Товариства�не�змінюється�—�100�(сто)��ривень.

Д)�Права�а�ціонерів�при�додат�овом��вип�с���а�цій:�всі�а�ціонери�мають�рівне�переважне�право�на�придбання�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово.

Е)�Підпис�а�на�а�ції�не�проводиться.�Дата�почат��� і� за�інчення�розміщення�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово,�встановлюється�За�альними

зборами�а�ціонерів.

Є)�Збит�и�а�ціонерів,�пов’язані�із�збільшенням�Стат�тно�о�фонд��Товариства,�не�передбачаються.

Інформація�до�п.�3�поряд���денно�о:

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

Шановні�а�ціонери

ЗАКРИТОГО�АКЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИСТВА

“ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ�ІНСТИТУТ�“КИЇВАГРОПРОЕКТ”!

Правління� повідомляє� про� проведення� чер�ових� зборів� а�ціонерів,

я�і відб�д�ться� 27� �вітня� 2009� р.� о� 10.00� за� адресою:� 03186,� м.� Київ,

в�л. Авіа�онстр��тора�Антонова,�5.�

Порядо��денний:

1.�Перспе�тиви�розвит���товариства�в�2009�р.

Реєстрація��часни�ів�з�9.00�до�10.00�за�місцем�проведення�за�альних�зборів.

Для�реєстрації�запасни�ам�за�альних�зборів�необхідно�мати:�а�ціонерам�—�паспорт,

представни�ам�—�паспорт� і� довіреність� на� право� �часті� �� зборах,� оформлен�

відповідно�до�вимо��чинно�о�за�онодавства.�

Правління

� Посвідчення� лі�відатора� на

ЧАЕС,� �ате�орія� 2, серія� А,

№ 514909� на� ім’я� Бронєвсь�ої

Любові� Геннадіївни� вважати

недійсним.

� Посвідчення� особи, я�а� по-

страждала� внаслідо�� чорно-

бильсь�ої� �атастрофи,� �ате-

�орія 1, серія� А, № 081977� на

ім’я�Гар�авої�Галини�Дмитрівни

вважати�недійсним.

Наймен�вання�по�азни�а
Період

2007�рі� 2008�рі�

Усьо�о�а�тивів 10094 9458

Основні�засоби 18 20

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 8858 9129

Запаси 3 2

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 848 128

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 304 124

Нерозподілений�приб�то� 1456 1601

Власний��апітал 9116 9261

Стат�тний��апітал 7160 7160

Дов�остро�ові�зобов’язання� - -

Поточні�зобов’язання� 703 36

Чистий�приб�то��(збито�) 1456 1594

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 71600 71600

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) 4 4

Правління�Товариства
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 462
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Ірина ШИНКАРУК, співач а,
засл жена артист а У раїни:
Гарний настрій, щоб очі сяяли

від радості! Жінці вза алі пас є б -
ти за оханою, а оли вона за оха-
на, вона не може по ано ви ляда-
ти! Нещодавно я пила ба ато
нових остюмів. Взим б ло спо-
ійно, тихо, мало роботи, а почи-
наючи з 20 березня, ми
вир шаємо в т р по У раїні. Пер-
ші 15 онцертів відб д ться в Рів-
ном та Рівненсь ій області. Це
б де арна на ода по азати новий
ардероб!

Леонід ГОПАНЧУК, х дожни :
Я вза алі весняний чолові : на-

родився навесні, найбільше люб-
лю весн , я і артини малювати на
та тем . Щодо жіно хотілося б,
щоб цієї пори вони ходили і цвіли!
Жінці насправді пас є весняний
настрій. Навесні небо расиве,

життя відродж ється і б яє після
зими. З’являється ле ість, і жод-
ні парф ми чи оштовності не при-
расять жін , я що її настрій не
весняний. Потрібно, аби вона
пройшла мимо — а ти відч в за-
пах весни! Том не в доро их ре-
чах справа, а в настрої жін и!

Айна ГАССЕ, дизайнер:
Хороший настрій і вн трішня ха-

ризма, позитивні емоції та во онь
в очах. Добре підібраний одя , не
обов’яз ово яс равих і різноманіт-
них відтін ів. Головне, щоб він б в
армонійним, створюючи непо-
вторний стиль і образ. Існ є іль-
а напрямів, я і б д ть а т альни-
ми цієї весни. Одним із та их є т а-
нини із зображенням примітивних
малюн ів — та их, я і малює ди-
тина. Це прості, ненав’язливі фор-
ми, я і водночас піднімають на-
стрій!

Íàâåñí³ æ³íö³ 
ïàñóº...

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, народний деп тат:
— Я б хотів, щоб моя дитина обрала для себе спорт

і манітарний напрямо . Сам професіонально займав-
ся спортом, зо рема метанням молота, і знаю, що
спорт, по-перше, вихов є хара тер, по-др е, за ар-
тов є. Професіональний спорт дає травми, але ліпше
вже лі ватися від них, аніж тинятися підворіттями і
"сісти на ол ". Я хоч , щоб син став юристом і вод-
ночас м зи ою займався. В дитинстві я та ож вивчав
м зи , і це принесло мені реальн ористь. Адже важ-
ливо, щоб людина б ла всебічно розвиненою!

І ор КОНДРАТЮК, телевед чий:
— У мене троє дітей, старший же працює, серед-

ній син, я ом 12 ро ів, займається з чотирьох ро ів
тенісом, а найменша донь а (їй чотири з половиною)
пішла до то о ж тренера з теніс . Вона мріє ще й про

танці та м зи , а середній син же два тижні, я о-
ворить про стріт-денс, на зразо хіп-хоп . Мовляв, йо-
о др зі-одно ласни и займаються цим. Одна , на моє
пере онання, рт все залежить від оле тив . То-
м не та важливо, чим займатися, я із им ти це ро-
битимеш.

Тарас ПРОХАСЬКО, письменни :
— Мої діти займаються тим, чим хоч ть, і те, що во-

ни роблять, мені д же подобається! Один захоплює-
ться архіте т рою і б д є діючі моделі ораблів, інший
любить фото рафію і монт є різноманітні слайд-філь-
ми. Вони знайшли свої заняття без рт ів, і я їхній ви-
бір схвалюю. Єдине, на чом б наполя ав, це спортив-
ні трен вання. На них часто бра є час , я що займає-
шся самостійно, а оли є прив’яз а до спортивної ш о-
ли, просто м сиш!

Äî ÿêîãî ãóðòêà 
âè á â³ääàëè ñâîþ äèòèíó?

Ì³í³-þáêè 
íå â ìîä³
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ïîñì³øêà — 42%
2. Íîâà çà÷³ñêà — 17%
3. Ïðèêðàñè — 17%
4. Ãàðíèé ÷îëîâ³ê — 15%
5. Ì³í³-þáêà — 8%

Òàíö³ ïëþñ ñï³âè
Ó Êèºâ³ âñüîìå â³äáóâñÿ êîíêóðñ ñó÷àñíîãî
òàíöþ “Danñe +” ³ âäðóãå — îá’ºäíàíèé ³ç íèì
êîíêóðñ âîêàëüíîãî ìèñòåöòâà “Êè¿âñüêà ìóçà”
Ëåñÿ ÄÎÍ
"Õðåùàòèê"

Те, що відб валося
мин лої с боти в
столичном палаці
льт ри "Більшо-

ви ", можна назва-
ти он рсом он-
рсі. Річ тім, що

танцювальні зма-
ання, відомі під
назвою "Danсe +",
цьо о ро вперше
відб лися в один
час із он рсом
во ально о мис-
тецтва "Київсь а
м за". Вийшов
справжній мис-
тець ий фестиваль
і ч довий подар -
но часни ам та
остям заход до
свята весни.

Îñê³ëüêè ç äâîõ êîí-
êóðñ³â "Danñe +" ñòàð-
øèé, ïî÷í³ìî ç íüîãî.
Â³í ïðîâîäèòüñÿ ç 2003
ðîêó. Ùîð³÷íî öåé òóð-
í³ð çáèðàº íàéêðàùèõ
òàíöþðèñò³â Êèºâà, îá-
ëàñò³ òà ³íøèõ óêðà¿í-
ñüêèõ ì³ñò. Ïðåñòèæó
çàõîäó íàäàº òîé ôàêò,
ùî ñåðåä ÷ëåí³â æóð³ —
ïðîâ³äí³ ìàéñòðè òàí-
öþ: Ãðèãîð³é ×àïê³ñ,
Âëàä ßìà, Îëåêñ³é
Áóñüêî, Òåòÿíà Îñòðî-
âåðõ, Àëëà Ðóá³íà òà ³í-
ø³. Îêð³ì òîãî, ùî ö³
ëþäè âèñòóïàþòü ó ðî-
ë³ ñóää³â, ùå é â ðàìêàõ
êîíêóðñó ïðîâîäÿòü
ìàéñòåð-êëàñè, äîñòóï-
í³ äëÿ âñ³õ îõî÷èõ. Ïðî-
ãðàìè ó÷àñíèê³â íà âè-
á³ð: õ³ï-õîï, äèñêî, òåõ-
íî, ôàíê³, øîó-äåíñ,
ñó÷àñíèé ñïîðòèâíèé

òàíåöü-øîó, belly dance.
Óñå öå ìîæíà òàíöþâà-
òè ñîëî, â äóåò³, ãðóïà-
ìè. Ó çìàãàííÿõ ìîæóòü
áðàòè ó÷àñòü ÿê çîâñ³ì
ìàëåíüê³ ä³òè â³êîì â³ä
5 ðîê³â, òàê ³ äîðîñë³.
Öüîãî ðîêó ïåðåìîæöÿ-
ìè ç õîðåîãðàô³¿ â íîì³-
íàö³¿ "Øîó-äåíñ. Ìî-
ëîäü" (ñîëüíèé âèñòóï)
ñòàëà ó÷åíèöÿ Øêîëè
òàíöþ Äàð³¿ Áåðíàä-
ñüêî¿ "Äåíñ+" Îëåíà
Ïåðåïåëèöÿ. Â íîì³íà-
ö³¿ "Øîó-äåíñ. Ìîëîäü"
(ãðóïà) — ñòóä³ÿ òàíöþ
"Ôîðñàæ".

Âîêàëüíèé êîíêóðñ
"Êè¿âñüêà ìóçà", ÿê óæå
çàçíà÷àëè, ïðîâîäèòüñÿ

âäðóãå ³ öüîãîð³÷ óïåð-
øå ïðèºäíàâñÿ äî òàí-
öþâàëüíîãî. Â³í ö³êà-
âèé, ïåðåäîâñ³ì, ñâî¿ìè
íîì³íàö³ÿìè. Êð³ì ìî-
ëîäèõ ÷è äîñâ³ä÷åíèõ
ìàéñòð³â åñòðàäíî¿, íà-
ðîäíî¿ ï³ñí³, òóò òàêîæ
ö³íóþòü êîìïîçèòîð³â,
êîòð³ ïðàöþþòü ó æàí-
ð³ àâòîðñüêî¿ ï³ñí³. Çà-
ö³êàâëåí³ òóò ³ ïàðîäèñ-
òàìè, ùîïðàâäà, â öüî-
ìó ðîö³ çàÿâîê íà íîì³-
íàö³þ "Øîó ïàðîä³é"
÷îìóñü íå íàä³éøëî, ÿê
³ íà íîì³íàö³þ "Íàðîä-
íèé ñï³â". Òîæ ñåðåä ïå-
ðåìîæö³â "Êè¿âñüêî¿
ìóçè-2009" — Äàð³ÿ
Ëàêòî³íîâà (åñòðàäíèé

ñï³â) ³ Øìàã³ Òàã³àøâ³-
ë³, êîòðèé ïèøå àâòîð-
ñüê³ ï³ñí³.

Îêð³ì äèïëîì³â òà
ïðèç³â, ãîëîâíîþ íàãî-
ðîäîþ ïåðåìîæö³â ÿê
òàíöþâàëüíîãî, òàê ³
âîêàëüíîãî êîíêóðñ³â º
òå, ùî âîíè ìàòèìóòü
çìîãó âèñòóïèòè íà
Ì³æíàðîäíîìó ìèñ-
òåöüêîìó ôåñòèâàë³
"ArtÂåñíà". Öüîãî ðîêó
â³í â³äáóäåòüñÿ ç 22 äî
26 êâ³òíÿ íà ñöåí³
Îïåðíî¿ ñòóä³¿ Êè¿â-
ñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿ é,
îêð³ì Óêðà¿íè, â íüîìó
â³çüìóòü ó÷àñòü á³ëüø
í³æ äåñÿòü ó÷àñíèê³â ³ç
³íøèõ êðà¿í
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Навесні жінці 
пасує:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ó ï³âí³÷íèõ ðàéîíàõ äîù. Â³òåð  ï³âí³÷íèé,

ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+7°Ñ, âíî-
÷³ —1...+2°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +10°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +6...+8°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +7...+9°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +5...+7°Ñ, âíî÷³ —1..+1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+5°Ñ, âíî÷³ —1..+1°Ñ

Мистець ий он рс "Danсe +" щорічно збирає най ращих танцівни ів Києва, області
та інших раїнсь их міст
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