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Êè¿â ïîãàñèòü óñ³ áîðãè
Ì³ñòî çàëó÷èòü 1,2 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü êðåäèòó

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Київ зможе отримати ви ідн пози , щоб
повністю розрах ватися з енер ети ами. Бор-
ів за тепло та аряч вод , а та ож від різ-
ниці тарифах на опичилося 1,2 млрд рн.
Кредит за підтрим и ряд та Нацбан на
два ро и надасть один із державних бан ів
під прийнятні відсот и 12—16 річних. Під за-
став місто запропон вало низ адміністра-
тивних приміщень. Для оформлення редит
НБУ вима ає дозвол Київради. Учора деп та-
ти 92 олосами рішення підтримали.

Ó÷îðàøíº ïîçà÷åðãîâå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè ñòàëî ðå-
çóëüòàòîì êîíñóëüòàö³é óñ³õ ôðàêö³é. Äåïóòàòè âèð³øè-
ëè â³äðåàãóâàòè íà âèìîãó Ïðåçèäåíòà òà Êàá³íåòó Ì³-

í³ñòð³â Óêðà¿íè ïîêðàùèòè ðîçðàõóíêè çà ãàç. “Éäåòüñÿ
ïðî çàëó÷åííÿ êðåäèòó äëÿ íàëåæíîãî ðîçðàõóíêó ç “Êè-
¿âåíåðãî”, ïîãàøåííÿ ð³çíèö³ ó òàðèôàõ òà íàêîïè÷åíî-
ãî áîðãó”,— ïîÿñíèâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé.

Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, ÿêùî Êè¿â òà ³íø³ ðåã³îíè ðîç-
ðàõîâóâàòèìóòüñÿ çà áëàêèòíå ïàëèâî â÷àñíî òà â ïîâíî-
ìó îáñÿç³, Óêðà¿íà á³ëüøå íå îïèíèòüñÿ ó íåçðó÷í³é ñè-
òóàö³¿ ï³ä ÷àñ ïåðåìîâèí ç ³íîçåìíèìè ïàðòíåðàìè, ìà-
þ÷è ì³ëüÿðäí³ áîðãè. “Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü ïîêðàùèòè
ðîçðàõóíêè íà äåðæàâíîìó ð³âí³ òà çáåðåæå ³ì³äæ Óêðà-
¿íè ÿê íàä³éíîãî ïàðòíåðà. À ãîëîâíå, ùî ïîãàøåííÿ
áîðã³â ñòàíå ãàðàíò³ºþ òîãî, ùî êèÿíè çàâæäè áóäóòü ç
òåïëîì òà ãàðÿ÷îþ âîäîþ”,— çàçíà÷èâ ïàí Äîâãèé.

Ïîòð³áíà ñóìà êðåäèòó ñòàíîâèòü 1,2 ìëðä ãðí. Éîãî
õî÷óòü îòðèìàòè â îäíîìó ç äåðæàâíèõ áàíê³â êðà¿íè.
Âèã³äí³ñòü óìîâ ç³ ñâîãî áîêó çàáåçïå÷èòü äåðæàâà. Äî-
ìîâëåíîñòåé äîñÿãíóòî ç Êàáì³íîì òà Íàöáàíêîì. Îñòàí-
í³é çä³éñíèòü ðåô³íàíñóâàííÿ îáðàíî¿ ô³íóñòàíîâè, ùîá
òà ìîãëà íàäàòè òàêèé âåëèêèé êðåäèò. Òàêîæ ÍÁÓ âñòà-
íîâèòü ñòàâêó 10—16 %. Ñàì áàíê ìîæå äîäàòè ùå 

2—2,5 %. Ïîâåðòàòèìóòü ïîçèêó â 2010—2011 ðîêàõ. Â
óðÿäó äëÿ ïîãàøåííÿ ïîçèêè ïîïðîñÿòü äîäàòêîâèõ êîø-
ò³â. Ïðî öå ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

Äëÿ îäåðæàííÿ êðåäèòó ì³ñòî çàêëàäå ìàéíî. Çà ñëî-
âàìè Îëåñÿ Äîâãîãî, â ïåðåë³êó ïåðåâàæíî àäì³í³ñòðà-
òèâí³ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ íèí³ íå äàþòü íàäõîäæåíü äî áþ-
äæåòó. Ó ñïèñêó 257 îá’ºêò³â, ñåðåä íèõ áóä³âë³ ì³í³ñ-
òåðñòâ òà â³äîìñòâ, ì³ë³ö³¿, Ñëóæáè áåçïåêè, ìåäè÷í³ çà-
êëàäè, òåàòðè. Öåé ïåðåë³ê âèêëèêàâ çàíåïîêîºííÿ â
îêðåìèõ äåïóòàò³â. “Óñ³ì çðîçóì³ëî, ùî öå íåäåøåâ³ ïðè-
ì³ùåííÿ. Í³õòî ³ í³êîëè ¿õ íå çàáåðå. Çàñòàâà ìàéíà —
ëèøå ãàðàíò³ÿ. Öå íå ïðîäàæ. Ìè ïîâí³ñòþ ïîãàñèìî
êðåäèòè, âñ³ çàêëàäè º ³ áóäóòü ó âëàñíîñò³ ì³ñòà”,— íà-
ãîëîñèâ ïàí Ãîëóá÷åíêî. Äî ñëîâà, âñ³ ïóíêòè ìàéíà ï³ä
çàñòàâó îêðåìî ùå óçãîäæóâàòèìóòü ³ç Íàöáàíêîì. Çà-
êëàä ìàéíà âèçíà÷àòèìóòü çà êîåô³ö³ºíòîì îäèí äî îä-
íîãî. Ïîïåðåäí³ äîìîâëåíîñò³ º ç áàíêîì “Õðåùàòèêîì”.
Ï³ñëÿ òðèâàëî¿ äèñêóñ³¿ 92 äåïóòàòè ï³äòðèìàëè ð³øåí-
íÿ ïðî çàëó÷åííÿ êðåäèòó
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По ашення понад мільярдно о бор — арантія то о, що ияни б д ть з теплом та арячою водою
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Êèÿíè íà ³íâàë³äíèõ â³çêàõ
çìîæóòü òâîð÷î ðîçâèâàòèñÿ

Íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
äåïóòàòè âèð³øèëè äîïîìîãòè òâîð÷³é ìî-
ëîä³ ç ô³çè÷íèìè âàäàìè. Íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì âîíè ðàçîì ³ç êîì³ñ³ºþ îñâ³òè â³äâ³-
äàþòü Êëóá ñîö³àëüíîãî àäàïòóâàííÿ ä³òåé
òà ìîëîä³, ùî º ³íâàë³äàìè, “Æóðàâëèê”. Íà
çàñ³äàíí³ çàñëóõàëè çâåðíåííÿ ïðàö³âíèê³â
öüîãî çàêëàäó ç ïðîõàííÿì ñòâîðèòè öåíòð
òâîð÷îñò³ ³íâàë³ä³â. Çà ñëîâàìè âèõîâàòåëÿ,
äî êëóáó çâåðòàºòüñÿ äóæå áàãàòî ìîëîäèõ
êèÿí, ÿê³ õî÷óòü çàéìàòèñÿ òàíöÿìè íà â³ç-
êàõ. Ïðîòå ÷åðåç áðàê ì³ñöü âîíè íå ìî-
æóòü ïðèéíÿòè âñ³õ îõî÷èõ. ×ëåíè êîì³ñ³¿
ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèëèñÿ äî ïðàö³âíèê³â
êëóáó, çàóâàæèâøè, ùî ó ñòâîðåíí³ öåíòðó
òâîð÷îñò³ äëÿ ³íâàë³ä³â ñïðàâä³ º ïîòðåáà.
“Òàê³ ä³òè çàñëóãîâóþòü íà óâàãó,— ñêàçà-
ëà ãîëîâà êîì³ñ³¿ Àëëà Øëàïàê.— Ó íàøî-
ìó æèòò³ çàìàëî êðàñè, à ö³ ä³òè õî÷óòü êðà-
ñó ïîäàðóâàòè”

Íàðäåï Òàðàñ ×îðíîâ³ë 
ñóäèòèìåòüñÿ 
³ç ïàðêóâàëüíèêàìè

Ñüîãîäí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéñóä³ ì. Êèºâà
áóäå ñëóõàòèñÿ àäì³í³ñòðàòèâíà ñïðàâà çà ïî-
çîâîì ×îðíîâîëà Òàðàñà Âÿ÷åñëàâîâè÷à äî
ÊÌÄÀ, ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”, Êè¿âðà-
äè, ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ ïðî
âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàííÿ
ïóíêò³â 8.1-8.8 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè â³ä 26.09.02 ¹ 47/207 “Ïðî âñòàíîâëåí-
íÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿, ïàðêóâàí-
íÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, òèø³ â ãðîìàäñüêèõ
ì³ñöÿõ, òîðã³âë³ íà ðèíêàõ ó ì. Êèºâ³” ç³ çì³-
íàìè òà äîïîâíåííÿìè ùîäî çàñòîñóâàííÿ
ïðèìóñîâîãî ïåðåì³ùåííÿ òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â, âîä³¿ ÿêèõ ïîðóøèëè ïðàâèëà çóïèí-
êè ³ ñòîÿíêè; çîáîâ’ÿçàííÿ ÊÏ “Êè¿âòðàíñ-
ïàðêñåðâ³ñ” ïîâåðíóòè êîøòè ó ðîçì³ð³ 410
ãðí., ÿê³ áóëè ñïëà÷åí³ çà ïðèìóñîâå ïåðå-
ì³ùåííÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó; ñîë³äàðíå
â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ øêîäè â ñóì³ 2
ãðí. ç â³äïîâ³äà÷³â, à ñàìå: 1 ãðí. ç ÊÌÄÀ òà
1 ãðí. ç ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”.

Êè¿âñüêà 
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ 
ïðîäàñòü ùå ø³ñòü 
“òîéîò”

Ñüîãîäí³ î 16:00 ó Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ â³ä-
áóäóòüñÿ â³äêðèò³ á³ðæîâ³ òîðãè ç ïðîäàæó
àâò³âîê ÷èíîâíèê³â àäì³í³ñòðàö³¿. Íà àóê-
ö³îí³ áóäå âèñòàâëåíî ø³ñòü òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â ìàðêè Toyota Camry 2007-ãî òà 2004
ðîê³â âèïóñêó. Ñòàðòîâà âàðò³ñòü ìàøèí êî-
ëèâàºòüñÿ â³ä 115 352 äî 144 376 ãðí çàëåæ-
íî â³ä ðîçì³ðó äâèãóíà òà ðîêó âèïóñêó. Òà-
êîæ ïëàíóþòü ïðîäàòè àâòîìîá³ë³ ìàðêè
Chrysler 300C 2005 ðîêó âèïóñêó çà ñòàðòî-
âîþ ö³íîþ 133 126 ãðí. Çàãàëüíà ïî÷àòêîâà
âàðò³ñòü óñ³õ ìàøèí ñòàíîâèòü 1 ìëí 16 òèñ.
ãðí. Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â â³äêðèòèõ á³ðæî-
âèõ òîðã³â — ç 15:00 äî 15:50 çà ì³ñöåì ïðî-
âåäåííÿ. Äî ïî÷àòêó òîðã³â ïåðåìîæåöü ìàº
ñïëàòèòè á³ðæîâó ö³íó îá’ºêòà â ï’ÿòèäåí-
íèé òåðì³í ³ç äíÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êó-
ï³âë³-ïðîäàæó. Ïåðåîôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà ìàøèíó çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê
ïîêóïöÿ

Ó ñóáîòó ñòîëèöÿ 
ÿðìàðêóâàòèìå

Ö³º¿ ñóáîòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
òîðã³âë³ òà ïîáóòó ïðîâåäå ï’ÿòü ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèõ ÿðìàðê³â. Êèÿíàì òà ãîñòÿì ì³ñ-
òà çàïðîïîíóþòü øèðîêèé àñîðòèìåíò ïðî-
äóêò³â — â³ä ì’ÿñíèõ äî ôðóêò³â. ßðìàðêè
â³äáóäóòüñÿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóë.
Ñàáóðîâà (â³ä ïð-òó Ìàÿêîâñüêîãî äî âóë.
Áàëüçàêà), ó Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóë. Àí-
äð³ÿ Ìàëèøêà, â Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïðîñ-
ïåêò³ Ïðàâäè, 5-11, ó Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà
âóë. Ñèìèðåíêà, 5, ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà
âóë. Òàòàðñüê³é, 32. Íà ÿðìàðêàõ ìîæíà áó-
äå ïðèäáàòè ïðîäóêö³þ çà ö³íàìè íà 10—15
â³äñîòê³â íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ. Äî ñëîâà,
ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ ïëàíóþòü ïðîâåñòè ùå 
66 ÿðìàðê³â

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà 
ïîäÿêóâàëà ñèëüíèì æ³íêàì
Ðàçîì ç ¿õíüîþ îðãàí³çàö³ºþ ì³ñòî îï³êóºòüñÿ ìàòåðÿìè 
òà ñèðîòàìè

Áóäèíîê ó÷èòåëÿ â÷îðà ç³-
áðàâ ïîâíó çàëó êðàñèâèõ ³
ñèëüíèõ êèÿíîê òà ïðåäñòàâ-
íèöü ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè.
Íà V ç’¿çä³ Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè
æ³íîê Óêðà¿íè áóëè ïðèñóòí³
äåïóòàòè, ìåäèêè, æóðíàë³ñ-
òè, ïåäàãîãè, þðèñòè, êåð³â-
íèêè ï³äïðèºìñòâ. ×âåðòü çà-
ïðîøåíèõ ìàþòü îðäåí êíÿ-
ãèí³ Îëüãè ² ñòóïåíÿ.

Æ³íêè îáãîâîðèëè äîñÿã-
íåííÿ Ðàäè çà 10 ðîê³â ³ñíó-
âàííÿ òà ïëàíè íà ìàéáóòíº.
Ñåðåä ïî÷åñíèõ ãîñòåé ç’¿çäó

áóëà ïåðøèé çàñòóïíèê ì³ñü-
êîãî ãîëîâè ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.
“Ì³ñòî ïîñò³éíî ñï³âïðàöþº ç
Ðàäîþ æ³íîê,— çàçíà÷èëà âî-
íà.— Áàãàòî àêö³é ïðîâåäåíî ç
³í³ö³àòèâè òà äîïîìîãè ñàìå
ñòîëè÷íî¿ âëàäè”. Ñï³ëüíèìè
ñèëàìè çàïî÷àòêîâàíî òà ïðî-
âåäåíî äåñÿòêè çàõîä³â ³ àêö³é

çàäëÿ ï³äòðèìêè ìàòåð³â, ä³-
òåé-ñèð³ò, ³íâàë³ä³â. Ïàí³ Ê³ëü-
÷èöüêà âèñòóïèëà ç â³òàëüíèì
ñëîâîì â³ä ìåðà Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî. “Â³òàþ âàñ, äîðî-
ã³ æ³íêè — ó÷àñíèö³ ç’¿çäó, ç
äåñÿòîþ ð³÷íèöåþ Íàö³îíàëü-
íî¿ ðàäè æ³íîê Óêðà¿íè. Ùè-
ðî äÿêóþ çà ïë³äíó ïðàöþ òà

àêòèâíó ãðîìàäÿíñüêó ïîçè-
ö³þ,— éäåòüñÿ ó ïîçäîðîâëåí-
í³ ì³ñüêîãî ãîëîâè,— ñàìå çà-
âäÿêè âàøèì ³í³ö³àòèâàì ó íà-
øîìó ì³ñò³ ñòàëî òðàäèö³éíèì
â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ìàòåð³, ñâÿòà
Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ äëÿ ä³òåé-
ñèð³ò, à òàêîæ çðîáëåíî ÷èìà-
ëî äîáðèõ ñïðàâ”

“Åíåðã³¿” áðàêóº ñì³òòÿ

Ùîäíÿ 120—130 àâò³âîê äîïðàâëÿþòü
íà ñì³òòºñïàëþâàëüíèé çàâîä “Åíåðã³ÿ”
äëÿ çíèùåííÿ äî 550 òîíí â³äõîä³â. Õî-
÷à ðåàëüíî ï³äïðèºìñòâî ó çìîç³ óòèë³çó-
âàòè â ï³âòîðà ðàçó á³ëüøå. Îêð³ì âëàñ-
íèõ ñì³òòºâîç³â, íåïîòð³á ïðèâîçÿòü ñþ-
äè ùå 12 êîìïàí³é-ïåðåâ³çíèê³â. Òîð³ê
íà ï³äïðèºìñòâ³ áóëî çíèùåíî 232 òèñÿ÷³
òîíí â³äõîä³â, ùî ñòàíîâèòü ÷åòâåðòó ÷àñ-
òèíó âñüîãî ñòîëè÷íîãî ñì³òòÿ. Çàëèøêè
òåðì³÷íî¿ ïåðåðîáêè, à öå ïåðåâàæíî
øëàêî-ïîï³ëüíà ñóì³ø, çàõîðîíþþòü íà
ïîë³ãîí³. ²íøó ÷àñòèíó — áðóõò — “ïà-
êóþòü” ó áðèêåòè ³ çäàþòü äî “Âòîð÷îð-
ìåòó”. “Ðàí³øå îòðèìàíèõ çà öå êîøò³â
ñïîâíà âèñòà÷àëî íà îïëàòó àâàíñó ïðà-
ö³âíèêàì,— ðîçïîâ³â ó÷îðà “Õðåùàòèêó”
äèðåêòîð ñì³òòºñïàëþâàëüíîãî çàâîäó
“Åíåðã³ÿ” ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” Ñåðã³é Êðè-
êóí.— Ò³ëüêè òîð³ê áóëî ðåàë³çîâàíî 875,6
òîíí ìåòàëó, ÿêèé â³äïðàâëÿëè íà ìåòà-
ëóðã³éí³ ï³äïðèºìñòâà Óêðà¿íè”.

×àñòèíó âèðîáëåíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿,
çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Êðèêóíà, âèêîðèñòî-
âóþòü äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá, à çàëèøîê ó
âèãëÿä³ ïàðè òà ãàðÿ÷î¿ âîäè â³ääàþòü

ñïîæèâà÷àì, ñåðåä ÿêèõ º âèù³ òà ñåðåä-
í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. Äèðåêòîð çàâîäó
ðîçïîâ³â, ùî ïîïðè òðóäíîù³ ç óòèë³çà-
ö³ºþ òà ïåðåðîáêîþ â³äõîä³â, ñòîëè÷íå
ï³äïðèºìñòâî çàâàíòàæåíå ëèøå íà òðå-
òèíó.

“Íàì ìàëî ïðèâîçÿòü ñì³òòÿ. Á³ëüø³ñòü
êîìïàí³é ââàæàþòü çà êðàùå óòèë³çóâà-
òè íåïîòð³á íà ïîë³ãîíàõ, à íå äîïðàâëÿ-
òè íàì,— çàçíà÷èâ Ñåðã³é Êðèêóí.—
Àäæå ïåðåðîáêà ñì³òòÿ íà ïîë³ãîí³ êîø-
òóº 70 ãðí çà òîííó, à íà “Åíåðã³¿” — 100
ãðí 56 êîï. Ïîïðè öå, íà çàâîä³ âæå ç ê³í-
öÿ áåðåçíÿ çìóøåí³ íà 20 % ï³äâèùèòè
òàðèôè íà óòèë³çàö³þ â³äõîä³â. Ùå â ñ³÷-
í³ ðåíòàáåëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâè-
ëà 9 %, à íàðàç³ ¿¿ íåìàº. Êåð³âíèê “Åíåð-
ã³¿” ââàæàº, ùî âèõ³ä ç³ ñêðóòè º. Íà éî-
ãî äóìêó, íàñàìïåðåä ïîòð³áíî ðàçîì ³ç
ì³ñüêîþ äåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ ïåðåãëÿíó-
òè ñõåìó ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà, çîêðåìà
ï³äêîðèãóâàòè òàðèôè.

“Àäæå ìè âèêîðèñòîâóºìî ùîäíÿ ÷è-
ìàëî ïðèðîäíîãî ãàçó (ùîðîêó äî 15,6
ìëí ìåòð³â êóá³÷íèõ), âîäè, ÿê³ ïîäîðîæ-
÷àëè”,— ïîÿñíþº ïàí Êðèêóí. Çàãàëîì

æå ï³äïðèºìñòâî ìàþòü íàì³ð ðåêîíñòðó-
þâàòè. Íà öå ïîòð³áíî ùîíàéìåíøå
200—250 ìëí ãðí. Òîä³ “Åíåðã³ÿ” çìîæå
âèðîáëÿòè íå ò³ëüêè òåïëîâó, à é åëåê-
òðè÷íó åíåðã³þ, êîòðî¿ âèñòà÷èëî á äëÿ
ïîòðåá òàêîãî æèòëîâîãî ì³êðîðàéîíó, ÿê
Îñîêîðêè. Íà ï³äïðèºìñòâ³ ñòâåðäæóþòü,
ùî âèêèäè íå øê³äëèâ³ äëÿ äîâê³ëëÿ, öå
íåîäíîðàçîâî ï³äòâåðäæóâàëè é åêîëîãè.

Êîìïàí³ÿ “Ãð³íêî” òðèâàëèé ÷àñ ñï³â-
ïðàöþâàëà ç “Åíåðã³ºþ”, àëå â³äìîâèëà-
ñÿ â³ä ïîñëóã. “Íàñ âëàøòîâóâàâ çðó÷íèé
ìàéäàí÷èê ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ Êè-
ºâà,— çàçíà÷èëà êåð³âíèê ç óïðàâë³ííÿ
ïðîåêòàìè ³ ïðîãðàìàìè “Ãð³íêî” Àííà
Òàðàíöîâà.— Àëå ÷åðåç äîðîã³ òàðèôè íà
óòèë³çàö³þ çìóøåí³ øóêàòè ³íøîãî êîì-
ïàíüéîíà. Çíèùåííÿ òîííè íåïîòðåáó íà
ïîë³ãîí³ îáõîäèòüñÿ íàì íà 40 ãðí äå-
øåâøå. Ùîïðàâäà, ÷åðåç çàáîðãîâàí³ñòü
ïåðåä íàìè çà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ ìè é ñà-
ì³ âèíí³ “Åíåðã³¿”. Àëå ñâ³é áîðã ìè ë³ê-
â³äóºìî”.

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñàí³òàðíîãî î÷è-
ùåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà Îëåêñàíäð Ëåë³÷åíêî
ïåðåêîíàíèé, ùî çà ê³ëüêà ðîê³â á³ëü-
ø³ñòü ïîë³ãîí³â ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ÿê³
îáñëóãîâóþòü ñòîëèöþ, âè÷åðïàþòü ñâ³é
ðåñóðñ, òîæ çàõîðîíþâàòè ñì³òòÿ áóäå
í³äå. Äî òîãî æ, ïðîòè òàêîãî âàð³àíòó
óòèë³çàö³¿ âèñòóïàþòü åêîëîãè â óñüîìó
ñâ³ò³. “Òîìó ìè, ÿê ³ âñÿ ªâðîïà, ïåðåé-
äåìî äî ñïàëþâàííÿ íåïîòðåáó,— çàïåâ-
íèâ Îëåêñàíäð Ëåë³÷åíêî.— ² òîä³ ì³ñ-
òó âæå äóæå áðàêóâàòèìå íå ò³ëüêè ïî-
òóæíîñòåé “Åíåðã³¿”, à é íîâèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, ÿê³ ìàþòü çâåñòè â ñòîëèö³ äî 2012
ðîêó”

Ï³äïðèºìñòâî çìóøåíå ïðàöþâàòè íà òðåòèíó ïîòóæíîñò³
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Уже напри інці березня на сміттєспалювальном заводі "Енер ія"
збираються на 20 % підвищити тарифи на тилізацію непотреб .
Хоча наразі підприємство працює майже на половин пот жності,
бо більшості омпаніям дешевше вивозити відходи на полі они да-
ле о за межі міста. Одна на "Енер ії" пере лян ть розцін и, бо
зм шені споживати чимало природно о аз і води, я і нині ошт -
ють недешево. Попри це, заводчани з оптимізмом дивляться в
майб тнє.

Перший заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а впевнена, що разом з Національною радою жіно У раїни
міст вдасться реаліз вати ба ато ініціатив

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора відб вся V з’їзд
Національної ради жі-
но У раїни. Йо о при-
рочили десятій річни-
ці ор анізації. За ро и
своєї діяльності жін и-
деле ати поб вали на
ба атьох різних міжна-
родних заходах, взяли
часть парламент-
сь их та ромадсь их
сл ханнях. Почесною
остею з’їзд стала
перший заст пни ме-
ра Ірена Кільчиць а.
Тривалий час вона я
представни місь ої
влади тісно співпра-
цює із жіночою радою
міста.
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Íàðîäíîìó äåïóòàòîâ³ 
â³ä ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â 
Âàñèëþ ÃÎÐÁÀËÞ 
âèïîâíèëîñÿ 38 ðîê³â

Зі святом йо о вітає народний деп тат від
фра ції НУ—НС Анатолій МАТВІЄНКО:

— Василь Михайлович — д же ініціативна людина, я ій не байд жі ін-
тереси ромади Києва. Він має власн точ зор , досвід і пішов полі-
ти , щоб реаліз вати себе та свої наміри. Пан Горбаль стрім о набирає
впливовості, тож хоч побажати йом добра, здоров’я, віри й спіх в за-
хисті національних та ромадсь их інтересів. Нехай це і надалі залишає-
ться оловним мотивом йо о дій!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Þð³é ÁÎÍÄÀÐ: “Ìåøêàíö³
ñàì³ âèð³øóâàòèìóòü, ÿê
êîìôîðòí³øå æèòè ³ õòî ¿ì
íàäàâàòèìå ÿê³ñí³ 
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè”
Голова постійної омісії Київра-
ди з питань житлово- ом наль-
но о осподарства та паливно-
енер етично о омпле с роз-
повів, я влада стим люватиме
створення об'єднань співвлас-
ни ів ба ато вартирних б дин-
ів.

— Íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè ï³äãîòîâàíî ïðî-
åêò ð³øåííÿ ïðî ðîçâèòîê ó ì³ñò³ îá’ºäíàíü
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â
(ÎÑÁÁ). Ç áþäæåòó ¿ì ïëàíóþòü âèä³ëÿòè
êîøòè íà îôîðìëåííÿ äîêóìåíòàö³¿. Êîëè
áóäå ïðèéíÿòî äîêóìåíò?

— Â³í áóâ ó ïîðÿäêó äåííîìó áþäæåò-
íî¿ ñåñ³¿. Îäíàê, ÿê ïàì’ÿòàºòå, ï³ñëÿ òðè-
âàëîãî îáãîâîðåííÿ ãîëîâíîãî ô³íàíñîâî-
ãî äîêóìåíòà òà ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³ áóëî îãîëî-
øåíî ïåðåðâó, òîæ ìè öüîãî ïóíêòó íå
âñòèãëè ðîçãëÿíóòè. Îñê³ëüêè ïèòàííÿ
íàäçâè÷àéíî âàæëèâå, ãàäàþ, éîãî áóäå
âèíåñåíî íà ñåñ³þ âæå 26 áåðåçíÿ.

— ßê ñàìå ïðîïîíóþòü çàîõî÷óâàòè ñà-
ìîîðãàí³çàö³þ ìåøêàíö³â?

— Ùîá ñòèìóëþâàòè ñòâîðåííÿ ³ ðîçâè-
òîê òàêèõ îá’ºäíàíü, áóëî çàïðîïîíîâàíî
äëÿ êîæíîãî áóäèíêó, äå ñòâîðþºòüñÿ
ÎÑÁÁ, âèä³ëÿòè 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ùîá ó
ïåð³îä ôîðìóâàííÿ òà çàïóñêó ðîáîòè ö³º¿
îðãàí³çàö³¿ áóëè êîøòè äëÿ ïðèäáàííÿ

ìåáë³â, îðãòåõí³êè, ðåºñòðàö³¿. Ëþäè òà-
êîæ ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü ïåðøèé ÷àñ
ïëàòèòè êåð³âíèêîâ³ ÎÑÁÁ òà ãîëîâíîìó
áóõãàëòåðó. Êîøòè çíàäîáëÿòüñÿ é äëÿ
îôîðìëåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä îá’ºä-
íàííÿ. Íà íàøó äóìêó, ñàìå ö³ çàõîäè äà-
äóòü çìîãó íàäàòè ï³ëüãîâ³ óìîâè äëÿ çà-
ñíóâàííÿ öèõ îðãàí³çàö³é, ùîá ìåøêàíö³
Êèºâà áðàëè óïðàâë³ííÿ âëàñíèì æèòòÿì
ó ñâî¿ ðóêè.

— À ñê³ëüêè îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áà-
ãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â ó ì³ñò³ ä³º íà ñüî-
ãîäí³?

— Óæå á³ëüøå ÿê òèñÿ÷à.

— Íàñê³ëüêè âîíè åôåêòèâí³?
— Òàêà ôîðìà ãîñïîäàðþâàííÿ âçàãà-

ë³ åôåêòèâíà, àäæå ìåøêàíö³ ñàì³ âèð³-
øóþòü, ÿê ¿ì ïðàöþâàòè, ÿê æèòè, ÿê
óïðàâëÿòè ñâî¿ì æèòëîì. Ìàéæå í³ÿêèõ
êîøò³â íà óòðèìàííÿ öüîãî æèòëà ì³ñòî
íå âèòðà÷àº. Ìè åêîíîìèìî áþäæåòí³
êîøòè, ïî-ïåðøå. Ïî-äðóãå, ìåøêàíö³
ñàì³ âèð³øóþòü ïèòàííÿ òàðèôíî¿ ïîë³-
òèêè íà ïîñëóãè, ðåìîíòó, ðåêîíñòðóê-
ö³¿, íàéìó äîäàòêîâèõ ïðàö³âíèê³â, çîê-
ðåìà êîíñüºðæ³â ÷è îõîðîíö³â. Ñàì³ çà-
áåçïå÷óþòü ñîá³ êîìôîðòíå æèòòÿ ³ îáè-
ðàþòü îðãàí³çàö³¿, ùî íàäàþòü ïîñëóãè
íà íàëåæíîìó ð³âí³.

— ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ÿêîñü ðîçïîâ³ëà, ùî
â ¿õíüîìó áóäèíêó òåæ âèÿâèëîñÿ ÎÑÁÁ
÷è îðãàí³çàö³ÿ ³íøî¿ ôîðìè ñàìîóïðàâë³í-
íÿ, “âåðõ³âêà” ï³äâèùèëà òàðèôè, çäàëà â
îðåíäó ïðèì³ùåííÿ, àëå â ìåøêàíö³â í³-
õòî í³ ïðî ùî íå çàïèòóâàâ. Òàêå áóâàº?

— Íó, öå ïèòàííÿ ïîâèíí³ âèð³øèòè
ñàì³ ÷ëåíè òàêîãî îá’ºäíàííÿ. ßêùî ëþ-
äè íå çàäîâîëåí³ éîãî ðîáîòîþ, âîíè ìî-
æóòü ñêëèêàòè çàãàëüí³ çáîðè ³ ïðèéíÿ-
òè ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ êåð³âíèêà,
ïåðåîáðàííÿ ïðàâë³ííÿ, ïåðåãëÿä òàðè-
ô³â. Òîáòî âñå â ðóêàõ ìåøêàíö³â.

— Çà ³äåºþ âëàäó çä³éñíþº íàðîä, àëå
÷àñòî ðåàë³¿ çîâñ³ì ³íø³. Ðîçêàæ³òü, áóäü
ëàñêà, ÿê³ ìîæóòü áóòè çëîâæèâàííÿ â ðà-
ç³ ôóíêö³îíóâàííÿ ÎÑÁÁ?

— Íà æàëü, çëîâæèâàííÿ òóò ñïðàâä³
áóâàþòü, ÿê ³ â áóäü-ÿê³é ãàëóç³ ç³ çíà÷-
íîþ ÷àñòêîþ “ëþäñüêîãî ÷èííèêà”. À
ç’ÿñîâóâàòè ïîðóøåííÿ — êîìïåòåíö³ÿ
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.

— Íàñê³ëüêè ïîæâàâèòüñÿ ïðîöåñ ñòâî-
ðåííÿ îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàð-
òèðíèõ áóäèíê³â ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ
ïðî éîãî ñòèìóëþâàííÿ?

— ×ëåíè íàøî¿ êîì³ñ³¿ ââàæàþòü, ùî
ìåòîä³â ñòèìóëþâàííÿ ñòâîðåííÿ òàêèõ
îá’ºäíàíü ïîâèííî áóòè áàãàòî. Ö³ ñòðóê-
òóðè º îïîðîþ äëÿ ðåôîðìóâàííÿ æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. Òàê³
ïðîîáðàçè ïðàöþþòü ó Ðîñ³¿, Ïðèáàëòè-
ö³, Ïîëüù³, êðà¿íàõ ªÑ. Ó íèõ òîâàðè-
ñòâà ñï³ââëàñíèê³â æèòëà. Íàø³ ÎÑÁÁ
äóæå ñõîæ³ íà íèõ. Òàê îñü ó ªâðîï³ ñòè-
ìóë³â äóæå áàãàòî. Öå ³ çâ³ëüíåííÿ â³ä
ñïëàòè îêðåìèõ ïîäàòê³â, öå ³ ïåâíèé
òåðì³í ï³ëüã. ß ââàæàþ, ùî öå ïðîãðå-
ñèâíà ôîðìà óïðàâë³ííÿ, ÿêà äàñòü çìî-
ãó ðåàëüíî ï³äâèùèòè ð³âåíü ïîñëóã äëÿ
êèÿí. ßê àêòèâíî ¿õ ñòâîðþâàòèìóòü, çà-
ëåæàòèìå ñàìå â³ä ï³äòðèìêè ç áîêó âëà-
äè

Розмовляв
І ор СВАЧІЙ,
“Хрещати ”

Ç áîðæíèêàìè 
ðîçáåðóòüñÿ â ñóäàõ
Êè¿âðàäà ïëàíóº ñïðîñòèòè ïðîöåäóðó 
ñòÿãíåííÿ êîøò³â

Êèÿíàì äîáðå çàïàì’ÿòàëèñÿ
çèìîâ³ îáìåæåííÿ â ïîñòà÷àíí³
ãàçó ÷åðåç çíà÷íó çàáîðãîâàí³ñòü.
Âîíà âèíèêàº íå ëèøå òîìó, ùî
íèçüê³ òàðèôè, à é çíà÷íîþ ì³ðîþ
÷åðåç òå, ùî áàãàòî õòî íå ñïëà-
÷óº çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ñïî-
æèâàþ÷è ¿õ íà äåñÿòêè òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Äîïëà÷óâàòè äîâîäèòüñÿ ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó, òîáòî ç ïîäàò-
ê³â êèÿí, àáî æ îáìåæóâàòè ïî-
äà÷ó ãàçó ³ òåïëà äëÿ âñüîãî íàñå-
ëåííÿ. Îäíàê íåçàáàðîì òàê³é áåç-
êàðíîñò³ áóäå ïîêëàäåíî êðàé. Äå-
ïóòàòè Êè¿âðàäè ì³ðêóþòü íàä
òèì, ÿê ïîëåãøèòè ïðîöåäóðó
ïðèòÿãíåííÿ áîðæíèê³â äî ñóäó.

Ñïðîùåííÿ ¿¿ àáñîëþòíî íå-
õèòðå. Âàðòî ëèøå ñêàñóâàòè
ñïëàòó äåðæàâíîãî ìèòà ïîçèâà-

÷åì ó ðàç³ çâåðíåííÿ äî ñóäó. Íè-
í³, àáè çâåðíóòèñÿ äî ñóäó, ÆÅÊ
ìóñèòü ñïëàòèòè óìîâíî 100 ãðí
ìèòà. Öþ ñóìó äîâîäèëîñÿ á áðà-
òè ç îá³ãîâèõ êîøò³â, ³ áåç òîãî
ì³çåðíèõ. Íå ìàþ÷è çìîãè ñïëà-
òèòè äåðæìèòî, êîìóíàëüíèêè íå
ñóäèëèñÿ ç³ çë³ñíèìè íåïëàòíè-
êàìè. Áîðãè íàãðîìàäæóâàëèñÿ
ðîêàìè, à ïîò³ì ¿õ ïðîñòî ñïèñó-
âàëè. ßêùî æ Êè¿âðàäà ïðèéìå
â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ, ÆÅÊè çìî-
æóòü çâåðòàòèñÿ äî ñóäó. “Öå íå
îçíà÷àº, ùî ñïëàòó ìèòà ñêàñó-
þòü âçàãàë³. Éîãî ï³ñëÿ âèðîêó
ñóäó ñòÿãíóòü ç âèíóâàòöÿ”,— ïî-
ÿñíèâ ãîëîâà êîì³ñ³¿ ÆÊÃ Þð³é
Áîíäàð. Òàêèì ÷èíîì äîäàòêîâ³
êëîïîòè ïåðåêëàäóòü íà áîðæíè-
ê³â.

Ïîïðè ïîçèòèâí³ñòü òàêîãî íî-
âîââåäåííÿ, íàä ïðîåêòîì ð³øåí-
íÿ ïðàöþâàòèìóòü þðèñòè, à ùå
éîãî îáãîâîðÿòü ³ç ïðåäñòàâíèêàìè
ðàéîííî¿ âëàäè. ßê ïîÿñíèëà çà-
ñòóïíèê Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî
óïðàâë³ííÿ Í³íà Êðàñíîñòóï, íè-
í³ êîøòè ç äåðæìèòà ñïðÿìîâóþòü
äî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, òîìó ç ðàéî-
íàìè âàðòî ïîðàäèòèñÿ. Àëå ÿêùî
êîìóíàëüíèêàì íå äàòè çìîãè
çâåðòàòèñÿ äî ñóäó, í³ÿêîãî ìèòà
í³õòî íå ñïëàòèòü. ßêùî æ ïðîöå-
äóðó ñïðîñòèòè, öåé çá³ð ï³ñëÿ ê³ëü-
êîõ ì³ñÿö³â ñóäîâîãî ðîçãëÿäó çà-
ïëàòÿòü áîðæíèêè. Êð³ì òîãî, ¿õ
çìóñÿòü ðîçðàõóâàòèñÿ çà ïëàò³æ-
êàìè. Ç îãëÿäó íà ö³ ïëþñè ðàéî-
íè øâèäøå çà âñå ï³äòðèìàþòü ³í³-
ö³àòèâó Êè¿âðàäè. Äîîïðàöþâàòè
äåïóòàòè õî÷óòü ³ ïåðåë³ê òèõ óñòà-
íîâ, ÿêèõ ìîæíà áóäå çâ³ëüíèòè â³ä
ñïëàòè ìèòà. Êîëè ãîòîâå ð³øåííÿ
íàáåðå ÷èíííîñò³, Þð³é Áîíäàð
ïðîãíîçóº ëàâèíó ñóäîâèõ ïîçîâ³â
ïðîòè çë³ñíèõ íåïëàòíèê³â.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” äè-
ðåêòîð Ãîëîâíîãî ³íôîðìàö³éíî-
îá÷èñëþâàëüíîãî öåíòðó Ñòàí³-
ñëàâ Êàïëóíåíêî, íèí³ çàãàëüíèé
áîðã êèÿí çà ñïîæèò³ êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè ñòàíîâèòü 379 ìëí ãðí.
Öÿ ñóìà, ãîëîâíèì ÷èíîì, ïðè-
ïàäàº íà 6 òèñÿ÷ çàòÿòèõ áîðæíè-
ê³â. Çà ñëîâàìè ïàíà Êàïëóíåí-
êà, öÿ öèôðà âæå òðèâàëèé ÷àñ íå
çìåíøóºòüñÿ

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Злісні неплатни и за ом нальні посл и незабаром
мож ть опинитися на лаві підс дних. Дотепер позива-
тися з ними підприємствам бра вало оштів на спла-
т державно о мита. Деп тати Київради пропон ють
звільнити надавачів посл від ньо о, аби ЖЕКи без
ва ань зверталися до правос ддя. Мито ж після виро-

с д заплатять самі боржни и. Я що відповідне рі-
шення прийм ть, неплатни ів очі є лавина позовів.
Перелі станов, я их звільнять від сплати подат ,
наразі з одж ють. Прое т рішення та ож мають під-
тримати райони.

Êèðèëî ÊÀÑÀÒÊ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сл жба справах дітей
Київсь ої місь держад-
міністрації взяла під
онтроль сит ацію щодо
всіх вартир, власни а-
ми або єдиними зареєс-
трованими меш анцями
я их є діти-сироти. На-
разі столиці понад сто
та их помеш ань. Іноді
вони стають предметом
ва и шахраїв. Проте
а тивність місь ої влади
дає свої плоди. Торі не
зареєстровано жодно о
випад неза онно о
продаж вартир сиріт
або дітей, позбавлених
бать івсь о о пі л ван-
ня.

Ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé
ÊÌÄÀ ïðîàíàë³çóâàëà ñòàí âè-
êîðèñòàííÿ êâàðòèð, ºäèíèìè
âëàñíèêàìè ÿêèõ àáî çàðåºñ-
òðîâàíèìè â íèõ º ñèðîòè ÷è
ä³òè, ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêîãî
ï³êëóâàííÿ. Òàêèõ ïîìåøêàíü
ó Êèºâ³ 139. Óñ³ ¿õ âçÿòî ï³ä
îñîáëèâèé êîíòðîëü. Òðèâàº
ðîáîòà ùîäî çàõèñòó çàêîííèõ
ïðàâ ä³òåé íà æèòëî. Ïðî öå
ï³ä ÷àñ ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ

êîëåã³¿ ñòîëè÷íî¿ ì³ñüêäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ ïîâ³äîìèâ íà÷àëü-
íèê Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé
Ìèêîëà Êóëåáà.

“Ñòâîðåíèé òîð³ê Ðåºñòð
æèòëà ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïî-
çáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëó-
âàííÿ, çàñâ³ä÷èâ, ùî ëèøå 640
ä³òåé çàçíà÷åíî¿ êàòåãîð³¿ ìà-
þòü ó âëàñíîñò³ êâàðòèðó àáî ¿¿
÷àñòèíó, ùî ñòàíîâèòü 23 â³ä-
ñîòêè çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ òàêèõ
ä³òåé,— ðîçïîâ³â Ìèêîëà Êó-
ëåáà.— Âîäíî÷àñ 756 ä³òåé çà-
ðåºñòðîâàí³ â íåïðèâàòèçîâà-
íèõ ïîìåøêàííÿõ, ùî äàº ¿ì
ïðàâî â ìàéáóòíüîìó ñòàòè
âëàñíèêàìè öüîãî æèòëà. 569
íåïîâíîë³òí³õ ìàþòü ðåºñòðà-
ö³þ ó ïðèâàòèçîâàíèõ êâàðòè-
ðàõ, àëå áåç ïðàâà íàáóòòÿ âëàñ-
íîñò³”.

“Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé ïî-
ñò³éíî êîíòðîëþþòü ïèòàííÿ
çàõèñòó æèòëîâèõ ³ ìàéíîâèõ
ïðàâ òèõ, õòî ëèøèâñÿ áåç áàòü-
ê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ,— çàçíà-
÷èâ ïàí Êóëåáà.— Ëèøå ïðîòÿ-
ãîì 2008 ðîêó âèÿâëåíî 10 âè-
ïàäê³â ïîðóøåííÿ ïðàâà òàêèõ
ä³òåé íà æèòëî. Çà öèìè ôàê-
òàìè ïîäàíî 13 ïîçîâ³â äî ñó-
äó, 4 ñïðàâè — ó ïðîêóðàòóð³.
Çà ðåçóëüòàòàìè âòðó÷àííÿ ó 9
âèïàäêàõ â³äíîâëåíî ïðàâî íà
æèòëî. Âèïàäê³â íåçàêîííîãî
ïðîäàæó ïîìåøêàííÿ ä³òåé-ñè-
ð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòü-
ê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ó 2008
ðîö³ íå áóëî”

Íåäèòÿ÷èé êëîï³ò
Ì³ñòî ïðîñòåæèòü, àáè ñèðîòè 
íå ëèøèëèñÿ áåç æèòëà
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Êðèçà — 
íå ïîðÿòóíîê
Áîðèñ ÁÀÕÒªªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Óñåñâ³ò-
íÿ åêîíî-
ì³÷íà êðè-
çà ñïðàâè-
ëà íà ïî-
ñòðàäÿí-
ñ ü ê è õ
ïðîñòîðàõ
âåëüìè íå-
ñ ïî ä ³ â à -
íèé ïñè-
õ î ë î ã ³ ÷ -
íèé åôåêò.
² í ò å ð -
íåò — ³ ðî-
ñ³éñüêèé, ³
íàø — ïå-
ðåïîâíå-
íèé îïòè-
ì³ñòè÷íè-
ìè, ëåäü íå ïåðåìîæíèìè î÷³êóâàííÿìè:
ìîâëÿâ, íàéá³ëüøèõ âòðàò â³ä êðèçè çàçíà-
þòü êðà¿íè, ùî ¿õ óìîâíî îá’ºäíóþòü ï³ä ïî-
íÿòòÿì “Çàõ³ä”. Óïàäå, ìîâëÿâ, äîëàð, óïà-
äå ºâðî, ðîçâàëèòüñÿ ªâðîñîþç, ³ ë³äåðàìè
ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè â³äòàê ñòàíóòü Êèòàé, Ðî-
ñ³ÿ òà ³íø³ êðà¿íè, ùî íèí³ íå ÿâëÿþòüñÿ ë³-
äåðàìè. Íàçèâàþòü ²íä³þ, Áðàçèë³þ òà äåÿê³
³íø³; îá’ºäíóº ¿õ çîêðåìà òå, ùî âîíè íå
ðîçòàøîâàí³ àí³ ó ªâðîï³, àí³ ó Ï³âí³÷í³é
Àìåðèö³. Òà é Óêðà¿í³ â³ä òîãî ùîñü ïåðå-
ïàäå. Òîæ ñèä³ìî òèõî é ñïîê³éíî òà ÷åêàé-
ìî íà òð³óìôàëüíó õîäó êðèçè: ¿¿ ïåðåìîãà
áóäå íàøîþ ïåðåìîãîþ.

Ö³êàâî (à ìîæå, íàâ³òü ñì³øíî) îñü ùî: â
÷èñëåííèõ ³íòåðíåò³âñüêèõ ôîðóìàõ áàãàòî
äîïèñóâà÷³â ïðîñëàâëÿþòü Êèòàé ìàëî íå ÿê
“ºäèíó íàä³þ âñüîãî ïðîãðåñèâíîãî ëþäñòâà
íà ïîçáàâëåííÿ â³ä äèêòàòó ÑØÀ”, à â ³í-
øèõ òåìàõ íà ÷îìó ñâ³ò ñòî¿òü ëàþòü êèòàé-
ñüê³ òîâàðè. Âåëè÷ — îêðåìî, ÿê³ñòü òîâà-
ð³â — îêðåìî. ßêáè ö³ ëþäè ñïðîáóâàëè ëî-
ã³÷íî çâ’ÿçàòè îáèäâ³ ñâî¿ òåçè, îïòèì³çìó ¿ì
ïîìåíøàëî á.

Ñïðàâä³, ÷îìó îäí³ êðà¿íè áàãàò³, à ³íø³ —
á³äí³, îäí³ — ðîçâèíåí³, à ³íø³ — “ò³, ùî ðîç-
âèâàþòüñÿ”? ª ó ñâ³òîâ³é åêîíîì³ö³ òàêèé
ïîêàçíèê — ÷àñòêà ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ â åêñ-
ïîðò³ êðà¿íè. Òàê îñü: ùî á³ëüøà âîíà, òî
ðîçâèíåí³øà êðà¿íà. Ìîæíà äîâãî ðîçì³ð-
êîâóâàòè ïðî ïðè÷èíè òà ³ñòîðè÷í³ ïåðåä-
óìîâè, àëå ôàêò çàëèøàºòüñÿ ôàêòîì: ñòàíîì
íà ñüîãîäí³ ðîçâèíåí³ êðà¿íè ïðîäàþòü ìà-
øèíè òà îáëàäíàííÿ, ìîäíèé ãîòîâèé îäÿã,
âèñîêîÿê³ñí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òîùî, ñå-
ðåäíüîðîçâèíåí³ — íàï³âôàáðèêàòè, âóçëè
òà äåòàë³, ñëàáîðîçâèíåí³ — ñèðîâèíó.

², íà ïðåâåëèêèé æàëü, Óêðà¿íà íàëåæèòü
äî äðóãî¿ êàòåãîð³¿, ÿêùî íå äî òðåòüî¿. ßê,
äî ñëîâà, é Ðîñ³ÿ. Ñïîä³âàííÿ íà òå, ùî çà-
õ³äí³ êðà¿íè çàçíàþòü óíàñë³äîê êðèçè ïîâ-
íîãî çàíåïàäó ³ Ðîñ³ÿ àâòîìàòè÷íî âèéäå ó
ñâ³òîâ³ åêîíîì³÷í³ ë³äåðè, º í³÷èì ³íøèì,
ÿê ñïîä³âàííÿì: ï³ñëÿ êðèçè ñâ³ò êóïóâàòè-
ìå íå çàíåïàäíèöüê³ “Âîëüâî”, “Ïîðøå” é
“Òîéîòè”, à ìàøèíè Âîëçüêîãî àâòîìîá³ëü-
íîãî çàâîäó. Íó, àáî Çàïîð³çüêîãî.

Ç ÿêîãî äèâà â³í ñòàíå öå ðîáèòè, “òåîð³ÿ
÷åêàííÿ” íå ïîÿñíþº. Àëå óÿâ³ìî, çàíåïàâ-
òàêè Çàõ³ä, çàíåïàëè êðà¿íè — âèðîáíèêè
ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿. Õòî é íà ÿêîãî á³ñà ñòàíå
òîä³ êóïóâàòè óêðà¿íñüêèé ñòàëåâèé ïðîêàò?
Êîìó é íàâ³ùî çíàäîáèòüñÿ íàðîùóâàòè ñïî-
æèâàííÿ ðîñ³éñüêèõ íàôòè ³ ãàçó? Ñïàä åêî-
íîì³êè ïðîãðåñèâíèõ äåðæàâ ³ç íåìèíó÷³ñ-
òþ ïîòÿãíå çà ñîáîþ êðà¿íè, ùî ñïåö³àë³çóþ-
òüñÿ íà âèðîáíèöòâ³ íàï³âôàáðèêàò³â òà ñè-
ðîâèíè. Àí³ ïðî ÿêå ¿õíº ñâ³òîâå ë³äåðñòâî
íå áóäå ³ ìîâè. Êðà¿íè, ùî ñïåö³àë³çóþòüñÿ
íà ñèðîâèí³, ìîæóòü ñòàòè ñâ³òîâèìè ë³äå-
ðàìè çà îäí³º¿-ºäèíî¿ óìîâè — ÿêùî çàçíàº
ðåãðåñó ëþäñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ â ö³ëîìó, ÿêùî
âîíà ïîâåðíåòüñÿ äî ñòàíó ê³íöÿ Õ²Õ ñòîð³÷-
÷ÿ, à òî é á³ëüø ðàíí³õ åïîõ. Íàâðÿä ÷è â
òàêîìó ðàç³ ñâ³òîâå ë³äåðñòâî íèí³øí³õ ñåðåä-
íÿ÷ê³â îçíà÷àòèìå ïîë³ïøåííÿ æèòòºâèõ
ñòàíäàðò³â ¿õíüîãî íàñåëåííÿ.

Êðèçà ìîæå âèâåñòè ó ñâ³òîâ³ åêîíîì³÷í³
ë³äåðè íîâ³ êðà¿íè. Àëå çà îäí³º¿ óìîâè: êî-
ëè âîíè ñêîðèñòàþòüñÿ íåþ, ùîá “ïåðåçà-
ïóñòèòè” âëàñíó åêîíîì³êó, ìîäåðí³çóâàòè
¿¿. ßêùî æ ñèä³òè íà ïå÷³ é ÷åêàòè, í³÷îãî
äîáðîãî ç òîãî íå âèéäå

Êè¿â ïîòðåáóº åêîëîã³÷íîãî áàëàíñó
Äâ³ òðåòèíè âîäè â ì³ñò³ íå â³äïîâ³äàþòü ñòàíäàðòàì

Òå, ùî âîäà ç-ï³ä êðàíà íå ïðèäàòíà
äëÿ ïèòòÿ, äëÿ êèÿí óæå íå íîâèíà, îñî-
áëèâî äëÿ æèòåë³â öåíòðàëüíèõ ðàéîí³â
òà ìàñèâó Îáîëîíü. Îäíàê ðîçìàõ ïðîá-
ëåìè íàâðÿä ÷è âñ³ óñâ³äîìëþþòü. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ ñòîëè÷íî¿ ÑÅÑ, íà ñüîãîäí³
69 â³äñîòê³â âîäè ñïîæèâàòè íå ìîæíà.
Ïðè÷èíè äîâîë³ áàíàëüí³ — çàñòàð³ë³ ñèñ-
òåìè âîäîïîñòà÷àííÿ òà íåäîñòàòí³ñòü ô³-
íàíñóâàííÿ íà ðåìîíòè.

“Âîäîãîíè ïîòð³áíî íåãàéíî ðåêîí-
ñòðóþâàòè, á³ëüø³ñòü áóäèíêîâèõ ìåðåæ
íå ì³íÿëè ç ÷àñó âñòàíîâëåííÿ, òîáòî
çâåäåííÿ æèòëà. Îñîáëèâî êðèòè÷íà ñè-
òóàö³ÿ ó öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà”,—
ðîçïîâ³äàº çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó ã³ã³ºí³÷íèõ
ïðîáëåì åêîëîã³¿ ÑÅÑ Ñåðã³é Òèìîøåí-
êî. Çà éîãî ñëîâàìè, ùå îäí³ºþ êðèòè÷-
íîþ ïðîáëåìîþ º òå, ùî äëÿ ïèòòÿ Êè-
¿â âèêîðèñòîâóº âîäó ç ïîâåðõíåâèõ äæå-
ðåë. Îêð³ì òàêèõ ïðèðîäíèõ ÿâèù, ÿê
âåñíÿí³ ïîâåí³, ¿¿ ÿê³ñòü çíà÷íî ïîã³ð-

øóºòüñÿ íåñàíêö³îíîâàíèìè âèêèäàìè â
ð³÷êè ç ð³çíèõ ï³äïðèºìñòâ. Çíàéòè, ïðî-
êîíòðîëþâàòè é ïîêàðàòè óñ³õ âèííèõ
ì³ñüêà ñàíåï³äåìñòàíö³ÿ ô³çè÷íî íå
ñïðîìîæíà. Òàê, ð³÷êà Ëèá³äü óæå ïðàê-
òè÷íî ïåðåòâîðèëàñÿ íà â³äêðèòèé êî-
ëåêòîð.

×åðåç áðàê êîøò³â íà çàêóï³âëþ ðåàãåí-
ò³â íåìàº çìîãè é êîíòðîëþâàòè ÿê³ñòü
âîäè. Äî òîãî æ ¿¿ ïàðàìåòðè íå ì³íÿëè-
ñÿ ùå ç ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. “Ãîëîâíå çàâ-
äàííÿ ôàõ³âö³â — âáåðåãòè ì³ñòî â³ä åï³-
äåì³¿, ÿêà ìîæå ïîøèðèòèñÿ ÷åðåç âîäó.
Ïåðåâ³ðÿòè æ ¿¿ íà âì³ñò ïåâíèõ äîì³øîê
÷è ìåòàë³â âîíè ïðîñòî íå ìàþòü çìî-
ãè”,— êàæå ïàí Òèìîøåíêî. Ç áàêòåð³-
ÿìè áîðþòüñÿ ùå “ä³ä³âñüêèì” ñïîñî-
áîì — õëîðóâàííÿì. Âèêîðèñòîâóâàòè
àëüòåðíàòèâí³ ìåòîäè, çà ñëîâàìè ôàõ³â-
ö³â, ñêëàäíî ÷åðåç öåíòðàë³çîâàíó ñèñòå-
ìó âîäîãîíó. Òîìó îçîíóâàííÿ ïðîâîäÿòü
çäåá³ëüøîãî â áàñåéíàõ.

×èñòó âîäó ìîæíà áóëî á áðàòè ó áþ-
âåòàõ, àëå, âèÿâëÿºòüñÿ, ³ òàì ïðîáëåìè —
çàñò³é. Îñê³ëüêè äî àðòåç³àíñüêèõ êîì-
ïëåêñ³â êèÿíè ïðèõîäÿòü íåðåãóëÿðíî,
âîäà ñòàº êàëàìóòíîþ, ó í³é çá³ëüøóºòü-
ñÿ âì³ñò çàë³çà. Òîìó áþâåòè ïîñò³éíî ïî-
òð³áíî çàêðèâàòè íà ïðîô³ëàêòèêó. Â òà-
ê³é ñèòóàö³¿ äåäàë³ á³ëüøå êèÿíè çàìîâ-
ëÿþòü áóòèëüîâàíó ïðîäóêö³þ íå ëèøå â
îô³ñè, à é äîäîìó. Îäíàê ãàðíà óïàêîâ-
êà ³ ñëîãàíè òóò ÿêîñò³ íå ãàðàíòóþòü.
“Çäåá³ëüøîãî ¿¿ íàáèðàþòü ç-ï³ä òîãî æ
êðàíà, à ïîò³ì î÷èùóþòü”,— ïîÿñíþº
ïðåäñòàâíèê ÑÅÑ. Ïàí Òèìîøåíêî ðà-
äèòü êóïóâàòè ëèøå ïðîäóêö³þ ïîòóæíèõ
âèðîáíèê³â, ìîâëÿâ, âîíè ñïðàâä³ ñòå-
æàòü çà ÿê³ñòþ.

Ïðîáëåìà âîäè ãîñòðî ïîñòàº ó ñòîëè-
ö³ ÷åðåç ïåðåíàñåëåí³ñòü ì³ñòà. Îäíàê º
âîíà é ïî âñ³é Óêðà¿í³. “ßêà âîäà â ð³÷-
êàõ, òàêà é ó íàñ óäîìà,— êàæå äèðåêòîð
íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó Âîäîãîñïî-
äàðñüêî-åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì Àíàòîë³é
ßöèê.— Íà ñüîãîäí³ öå òðåò³é-ï’ÿòèé
êëàñ. ßê ï³äâèùèòè ÿê³ñòü äî ïåðøîãî —
íàéãîëîâí³øå ïèòàííÿ”.

Ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó ìîæíà äâîìà øëÿ-
õàìè — íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ïî÷àòè ïðî-
ãðàìó â³äíîâëåííÿ ïðèðîäíî¿ ð³âíîâàãè â
ð³÷êàõ àáî æ çàïî÷àòêóâàòè ìàñîâå õ³ì³÷-
íå î÷èùåííÿ. Åêîëîãè çàñòåð³ãàþòü â³ä
ëåãøîãî äðóãîãî ñïîñîáó, îñê³ëüêè öå ìî-
æå ïðèçâåñòè äî íàðîäæåííÿ “òåõíîãåíî-
âàíîãî óêðà¿íöÿ”

Ìåøêàíö³ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó óæå
õîäÿòü äî Êè¿âðàäè, ÿê íà ðîáîòó. Òàê ïî-
æàðòóâàâ íà îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ çåìåëü-
íî¿ êîì³ñ³¿ ¿¿ ãîëîâà Îëåêñ³é ªâëàõ. Ó ïî-
íåä³ëîê ñîëîì’ÿíö³ âêîòðå ïðèõîäèëè â³ä-
ñòîþâàòè ñâ³é ëàíäøàôòíèé ïàðê. Ç äåñÿò-
êà ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî äâà ñòîñóâàëè-
ñÿ çàáóäîâè â ¿õíüîìó ðàéîí³.

Ïåðøå áîëþ÷å ïèòàííÿ — çâåäåííÿ áà-
ãàòîïîâåðõ³âêè ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà
âóëèö³ Ñîëîì’ÿíñüê³é, 17-à. Ó 2005 ðîö³ ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,39 ãà òàì ó êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó ïåðåäàëè “Êè¿âðåêîíñòðóêö³¿”.
Îäíàê, â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî Ãåíïëàíó
Êèºâà, öÿ ä³ëÿíêà º çåëåíîþ çîíîþ. Ìåø-
êàíö³ íàïîëÿãàþòü: çàáóäîâíèê ³ êîëèøíÿ
âëàäà ïîðóøèëè çàêîíîäàâñòâî ³ ãðóáî ïðî-
³´íîðóâàëè äóìêó ìåøêàíö³â. Âîíè ñòâåð-
äæóþòü, ùî ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ áóëî
ñôàëüñèô³êîâàíî.

“Ñëóõàííÿ ïðîâåëè ó ë³êàðí³ ïîðÿä, à
“ãðîìàäó” ïðåäñòàâëÿëè 160 ìåäïðàö³âíè-
ê³â. Ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ ä³çíàëèñÿ ïðî çáî-
ðè âèïàäêîâî. Íàñ ïðèéøëî ÷îëîâ³ê 30.
Ìè çíÿëè öåé ôàðñ íà â³äåî ³ ìàºìî âñ³
äîêóìåíòàëüí³ äîêàçè ïîðóøåíü”,— ðîç-
ïîâ³ëà ïðåäñòàâíèê ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè
ìåøêàíö³â. Ñîëîì’ÿíö³ êàæóòü, ùî íà ïî-
÷àòêó áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà ä³ëÿíö³ â³ä ïå-

ðåâàíòàæåííÿ âàæêîþ òåõí³êîþ ³ íåíàëåæ-
íèõ óêð³ïëþâàëüíèõ ðîá³ò ñòàâñÿ çñóâ, ùî
çàô³êñîâàíî ïðîòîêîëîì. Ëþäè ïðîñÿòü çà-
áîðîíèòè áóä³âíèöòâî ³ â³äíîâèòè çåëåíó
çîíó, ïîêè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò âèêîíàíî íå-
áàãàòî.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ïðàâë³ííÿ
“Êè¿âðåêîíñòðóêö³¿” Ñåðã³é Êó÷åð ðîçïî-
â³â, ùî íà ñüîãîäí³ çðîáëåíî ï³äï³ðíó ñò³í-
êó ³ ïîñòàâëåíî ïëèòó ïåðøîãî ïîâåðõó.
²íâåñòîðè âæå ïðèäáàëè 30 êâàðòèð. Âîä-
íî÷àñ ïàí Êó÷åð ðîçïîâ³â, ùî â êîìïàí³¿
çì³íèëîñÿ êåð³âíèöòâî, ³ íîâå ïðàâë³ííÿ
íå âñòèãëî âèâ÷èòè äóìêè ãðîìàäÿí ñòî-
ñîâíî êîæíîãî îá’ºêòà. Òîæ ïðÿìî íà çà-
ñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ çàáóäîâíèê ³ ìåøêàíö³ äî-
ìîâèëèñü îáãîâîðèòè, ÷è äîö³ëüíî çâîäè-
òè âèñîòêó íà Ñîëîì’ÿíñüê³é, 17-à.

²íøà ãàðÿ÷à òî÷êà — íà âóëèö³ Ìåõàí³-
çàòîð³â. Ó 2004 ðîö³ òàì áóëî â³äâåäåíî ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 1,65 ãà äëÿ ÒÎÂ “²íòåðëåêñ”
ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó òåðì³íîì íà 15 ðî-
ê³â. Ïðèçíà÷åííÿ — áóä³âíèöòâî, åêñïëó-
àòàö³ÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àòðàêö³îí³â, ì³ñöü

â³äïî÷èíêó ³ òîðãîâåëüíèõ ïàâ³ëüéîí³â.
Ìåøêàíö³ áîÿòüñÿ, àáè âñÿ öÿ “³íôðà-
ñòðóêòóðà” íå çíèùèëà çåëåíî¿ çîíè. Îä-
íàê, ÿê ïîâ³äîìèëà ïðåäñòàâíèöÿ çàáóäîâ-
íèêà, çà ï’ÿòü ðîê³â íå ðîçðîáëåíî íàâ³òü
ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Ãîëîâà çåìåëüíî¿
êîì³ñ³¿ Îëåêñ³é ªâëàõ ââàæàº, ùî çàðàíî
ïðîòåñòóâàòè, àäæå íåâ³äîìî ïðîòè ÷îãî.
Âîäíî÷àñ â³í äîðó÷èâ óïðàâë³ííÿì åêîëî-
ã³¿ òà ì³ñòîáóäóâàííÿ ðîçðîáèòè ñâî¿ ðåêî-
ìåíäàö³¿ ùîäî ìàéáóòíüîãî ïðîåêòó.

Íàãàäàºìî, çåìåëüíà êîì³ñ³ÿ íåùîäàâ-
íî ðîçãëÿäàëà òàêîæ ñêàðãó ìåøêàíö³â
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ïðîòè áóä³âíèö-
òâà íà âóëèö³ Ñîëîì’ÿíñüê³é, 15-à. Ó 2004
ðîö³ ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó òàì îòðèìàëî
ÒÎÂ “Ïàíîðàìà-ÑÂ”. Ìåøêàíö³ êàæóòü,
ùî ³ öå òîâàðèñòâî íå çàâäàëî ñîá³ êëî-
ïîòó ïîðàäèòèñÿ ç íèìè. ² ïîêè íàñå-
ëåííÿ “õîäèëî øóêàòè ïðàâäè”, áàãàòî-
ïîâåðõ³âêà âèðîñëà. Íèí³ òàì ïðîâîäÿòü
âíóòð³øí³ îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, à â
ëèïí³ áóäèíîê ïëàíóþòü çäàòè â åêñïëó-
àòàö³þ

Ïîñåðåä çåëåí³ âèðîñëè
“âèñîòêè”
Êè¿â âòðà÷àº Ñîëîì’ÿíñüêèé ëàíäøàôòíèé ïàðê
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Фінансова риза приз пинила
б дівництво, одна неза онне —
ні. По и меш анці Солом’ян-
сь о о район протест ють про-
ти заб дови їхньо о ландшафт-
но о пар , ба атоповерхів и в
цій зеленій зоні невпинно рос-
т ть. Люди розповідають, що
2003—2005 ро ах на території
пар олишня влада виділила з
десято діляно під заб дов .
Під час останньо о засідання
земельної омісії Київради и-
яни просили с ас вати одраз
дві заб дови.

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Проблемою номер один столиці може стати не риза та безробіт-
тя, а питна вода. Понад дві третини її запасів місті непридатні до
споживання. Та і дані оприлюднила Київсь а санепідемстанція. Спе-
ціалісти пос аржилися на застарілі системи водо он , бра оштів на
ремонтні роботи та придбання реа ентів для очищення. Не врят є
иян і б тильована вода. Більшість виробни ів лише трохи очищ ють
т ж та и рідин з-під рана і самі відповідають за я ість.

По и ияни “ходять ш ати правди”, заб довни и, і нор ючи д м меш анців,
починають б дівництво
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ÍÁÓ 
ðÿòóº 
“ïðîáëåìí³”
áàíêè

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

—Що означає для пересіч-
них в ладни ів введення
тимчасової адміністрації
Нацбан в омерційні
бан и?

— Äëÿ ïåðåñ³÷íèõ ñïîæèâà÷³â ââåäåííÿ
òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó, ïî-ïåðøå, îçíà÷àº, ùî ïðîòÿãîì
ï³âðîêó âîíè íå çìîæóòü îòèìàòè ñâî¿ êîø-
òè ç äåïîçèò³â. Íàâ³òü, ÿêùî çàê³í÷èâñÿ
òåðì³í äåïîçèòíîãî äîãîâîðó. Öå íàéíå-
ïðèºìí³øå â ö³é ñèòóàö³¿. ßêó ìåòó ïåðå-
ñë³äóº Íàöáàíê, êîëè ââîäèòü òèì÷àñîâó
àäì³í³ñòðàö³þ? ÍÁÓ íå õî÷å, ùîá áàíêè
çáàíêðóòóâàëè â áóäü-ÿêîìó ðàç³. Çàçâè÷àé
òèì÷àñîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ óíåìîæëèâëþº òà-
ê³ îïåðàö³¿ áàíê³â, ÿê³ çá³ëüøóþòü ¿õíþ âè-
òðàòíó ÷àñòèíó. Íàìàãàþòüñÿ ìàêñèìàëü-
íî ¿¿ ñêîðîòèòè ³ çá³ëüøèòè äîõ³äí³ñòü áàí-
ê³â. ßê ïðàâèëî, çàìîðîæóþòü óñ³ äîâãî-
ñòðîêîâ³ ïëàíè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ çá³ëüøåííÿì
ê³ëüêîñò³ áàíê³âñüêèõ â³ää³ëåíü, ïåðñïåê-
òèâè ùîäî ðîçøèðåííÿ ìåðåæ, çìåíøóþòü
âèòðàòè íà àäì³í³ñòðàòèâíó ÷àñòèíó, ñêî-
ðî÷óþòü ïåðñîíàë. Òîáòî çàâäàííÿ òèì÷à-
ñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — ìàêñèìàëüíî çá³ëü-
øèòè ïëàòîñïðîìîæí³ñòü áàíêó. Òîìó ïðî
äåïîçèòè íå âàðòî îñîáëèâî ïåðåéìàòèñÿ.
Àëå ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî ââåäåííÿ òèì-
÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³é â êîìåðö³éíèõ áàí-
êàõ íå îçíà÷àº, ùî ìîæíà ïåðåñòàòè ïëà-
òèòè çà êðåäèòíèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè, îñ-
ê³ëüêè âîíè â áóäü-ÿêîìó ðàç³ çàëèøàþòü-
ñÿ â ñèë³. Íàâ³òü ÿêùî òàêèé ïðîáëåìíèé
áàíê áóäå ïåðåïðîäàíî ³íø³é ô³íóñòàíîâ³.
Çâ³ñíî, ÿêùî âè íå âèêîíóâàòèìåòå ñâî¿õ
äîãîâ³ðíèõ çîáîâ’ÿçàíü ïî ïîçèö³, âàì íà-
ðàõîâóâàòèìóòü ïåíþ.

²íøîþ ìåòîþ ââåäåííÿ òèì÷àñîâî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ º ïîøóê ãðîøåé íà ïîòðåáè áàí-
êó: àáî äëÿ éîãî ïðîäàæó ³íøèì ô³íàíàí-
ñîâèì óñòàíîâàì (ñòðàòåã³÷íèì ³íâåñòîðàì),
ÿê öå áóëî ç “Ïðîì³íâåñòáàíêîì”, àáî æ
Íàö³îíàëüíèé áàíê çä³éñíèòü ðåêàï³òàë³çà-
ö³þ îêðåìîãî ïðîáëåìíîãî áàíêó, çîêðåìà
³ êîøòîì äåðæàâíîãî áþäæåòó. Ââåäåííÿ
òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãðóáî êàæó÷è,
îçíà÷àº, ùî áàíê íå òîíå, îäíàê òàì àêòèâ-
íî ïðàöþþòü ôàõ³âö³ äëÿ éîãî ïîðÿòóíêó,
Íàö³îíàëüíèé áàíê ïðîñòî íå äîâ³ðÿº àêö³î-
íåðàì àáî ÷ëåíàì ïðàâë³ííÿ öèõ ô³íóñòàíîâ.
Àäæå áàíêðóòñòâî íàâ³òü íåâåëèêîãî áàíêó
ìîæå ñïðè÷èíèòè ëàíöþãîâó ðåàêö³þ ïî
âñ³é áàíê³âñüê³é ñèñòåì³ Óêðà¿íè
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Òèì÷àñîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îêóïîâóº áàíêè
Òà ÷è íàäîâãî âèñòà÷èòü ðåçåðâ³â ÍÁÓ äëÿ öüîãî?
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хрещати ",
незабаром іль ість бан ів, в я і
може б ти введена тимчасова
адміністрація, може збільшити-
ся до 16. Водночас о ремі рав-
ці рин , щоб не збан р тіти,
наразі нама аються продати
онтрольні па ети а цій не тіль-
и державі, а й стабільнішим
фін становам раїни. Проте
ни н ти бан р тства низці бан-
ів все ж та и не вдасться, вва-
жать е сперти. А втім, пані ва-
ти населенню та виводити ош-
ти з бан івсь о о се тор вони
не радять — нині най ращий час
інвест вати в депозити.

Справа р самих
потопаючих

Íàö³îíàëüíèé áàíê ïðîäîâæóº ââîäè-
òè òèì÷àñîâ³ àäì³í³ñòðàö³¿ â ïðîáëåìí³
áàíêè êðà¿íè. Öüîãî òèæíÿ äî áàíê³â, ó
ÿêèõ âæå ïðàöþþòü àäì³í³ñòðàòîðè â³ä
ðåãóëÿòîðà, äîäàëèñÿ ùå äâà áàíêè —
“Ðîäîâ³ä Áàíê” òà “Á³ã Åíåðã³ÿ”. Êð³ì
òîãî, ðîçãîðòàºòüñÿ ñêàíäàë äîâêîëà í³-
áèòî ââåäåííÿ êóðàòîðà â³ä Íàöáàíêó ³ â
îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ áàíê³â êðà¿íè — “Ô³-
íàíñè òà êðåäèò”.

À âò³ì, ó ñàìîìó áàíêó òàêó ³íôîðìà-
ö³þ íàçâàëè ïîñï³øíîþ òà ïîðàäèëè ãðî-
ìàäñüêîñò³ äî÷åêàòèñÿ ð³øåííÿ çáîð³â àê-
ö³îíåð³â, ùî ìàþòü â³äáóòèñÿ íàñòóïíî-
ãî òèæíÿ. Çâåðòàþòü óâàãó íà òå, ùî íà
öèõ çáîðàõ àêö³îíåðè áàíêó âèð³øóâàòè-
ìóòü ïèòàííÿ âõîäæåííÿ äåðæàâè â àê-
ö³îíåðíèé êàï³òàë “Ô³íàíñè òà êðåäèò”.
“Äàë³, ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ïîçèòèâíîãî ð³-
øåííÿ, ìàº â³äáóòèñÿ ê³ëüêà òåõíîëîã³÷-
íèõ ïðîöåäóð, ï³ñëÿ ÿêèõ ó áàíê áóäå ââå-
äåíî êóðàòîðà â³ä ÍÁÓ. Õî÷ó íàãîëîñè-
òè, ùî ñüîãîäí³ áàíê ïðàöþº ñòàá³ëüíî,
â³í íå ìàº çàòðèìîê ³ç ïëàòåæ³â, âèïëà-
òè äåïîçèò³â ³ â³äñîòê³â, ôîðìàëüíîãî
ïðèâîäó äëÿ çàïðîâàäæåííÿ êóðàòîðñòâà
ÍÁÓ íåìàº”,— çàÿâèëè “Õðåùàòèêó” â
ïðåñ-ñëóæá³ áàíêó. Ïðî áåçï³äñòàâí³ñòü
òàêèõ ÷óòîê ó÷îðà ñêàçàëè ³ â ÍÁÓ,
ñïðîñòîâóþ÷è ïîïåðåäíþ çàÿâó îäíîãî ç
ïðåäñòàâíèê³â Íàöáàíêó, ÿêèé “ïðèïóñ-
òèâñÿ ïîìèëêè”, ãîâîðÿ÷è ïðî ââåäåííÿ
êóðàòîðà ó “Ô³íàíñè òà êðåäèò”. Îäíàê
äèìó áåç âîãíþ, çâ³ñíî, íå áóâàº.

Ç ³íøîãî áîêó, ÿê ñòàëî â³äîìî “Õðå-
ùàòèêó”, â îêðåìèõ áàíêàõ çà ó÷àñò³
òèì÷àñîâèõ àäì³í³ñòðàö³é âæå âäàëîñÿ â
ïåâíèõ ìåæàõ ïîêðàùèòè ñèòóàö³þ. “Çà-
âäÿêè êðîêàì, äî ÿêèõ âäàëàñÿ òèì÷àñî-
âà àäì³í³ñòðàö³ÿ äëÿ ïîë³ïøåííÿ ô³íàí-
ñîâîãî ñòàíó áàíêó “Íàäðà”, ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ ñòàá³ëüíà òåíäåíö³ÿ çðîñòàííÿ
éîãî ë³êâ³äíîñò³. Çîêðåìà ñóìà çàëèøêó
â êàñ³ áàíêó çà ïåð³îä ç 11.02.2009 (äà-
òè ââåäåííÿ â áàíê òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿.— “Õðåùàòèê”) äî 18.03.2009 çðîñ-
ëà ìàéæå íà 47 â³äñîòê³â, ñóìà çàëèøêó
íà êîðåñïîíäåíòñüêîìó ðàõóíêó ÍÁÓ —
ìàéæå íà 43 â³äñîòêè. Çàãàëüíà ñóìà âè-
ñîêîë³êâ³äíèõ àêòèâ³â çà öåé ÷àñ çá³ëü-
øèëàñü ìàéæå íà 70 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü,
ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” ó ïðåñ-ñëóæá³
áàíêó “Íàäðà”. Çà öåé ÷àñ, çà îô³ö³éíîþ
³íôîðìàö³ºþ, âèòðàòè áàíêó çìåíøèëè-
ñÿ íà 15 % òà ïîâåðíóòî ïðèáëèçíî 300
ìëí ãðí ïðîáëåìíèõ êðåäèò³â ïîçè÷àëü-
íèêàìè.

Âò³ì, ï³äõîäè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè
ùîäî ðåêàï³òàë³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ áàíê³â
ðîçêðèòèêóâàâ åêñ-ì³í³ñòð Â³êòîð Ïèí-
çåíèê. Íà éîãî äóìêó, äåðæàâà íàðàç³ ìó-
ñèëà á íàñàìïåðåä ðîçïî÷èíàòè ïðîöåäó-
ðó áàíêðóòñòâà áàíê³â, ÿê³ íå º ñèñòåìî-
óòâîðþâàëüíèìè, òà íàïðàâëÿòè ðåçåðâè
ÍÁÓ íà ïîòðåáè ³íøèõ êðåäèòíî-ô³íàí-

ñîâèõ óñòàíîâ ³ äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ åêîíîì³÷-
íî¿ ñèòóàö³¿. “Êîøòè, ÿê³ óðÿä âèòðàòèòü
íà ðåêàï³òàë³çàö³þ, ìàþòü ³òè íà ï³äòðèì-
êó, íà ïîðÿòóíîê áàíê³â, à íå àêö³îíåð³â,
ó ìàéáóòíüîìó â ðàç³ ïðîäàæó ïàêåòó àê-
ö³é, ùî íàëåæàòü äåðæàâ³, êîëè êðà¿íà
âèéäå ç êðèçè, ö³ êîøòè ìàþòü ïîâåðíó-
òèñÿ â ðîçì³ðàõ ùå á³ëüøèõ, í³æ áóëî âè-
òðà÷åíî íà ðåêàï³òàë³çàö³þ”,— çàÿâèâ
Â³êòîð Ïèíçåíèê.

Держава вже не довіряє
проблемним бан ам

Ðàçîì ³ç ââåäåííÿì òèì÷àñîâî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ òà êóðàòîð³â äåðæàâà ïåðåêðè-
âàº íèçö³ áàíê³â ³ ô³íàíñîâ³ íàäõîäæåí-
íÿ. Òàê, Ïåíñ³éíèé ôîíä óæå ïðèïèíèâ
ñï³âïðàöþ ç äåâ’ÿòüìà ô³íóñòàíîâàìè ç
ïî÷àòêó öüîãî ì³ñÿöÿ. ßê ñòàëî â³äîìî
“Õðåùàòèêó”, äî öüîãî ñïèñêó íåâäîâç³
ìàþòü ïðèºäíàòèñÿ ùå ï’ÿòü áàíê³â. Íà-
ðàç³ æ âèïëàòó ïåíñ³é ïðèçóïèíåíî ÷å-
ðåç “Êè¿â”, “Òðàíñáàíê”, “Óêðãàçáàíê”,
“Íàäðà”, “Óêðïðîìáàíê”, “Áàíê ðåã³î-
íàëüíîãî ðîçâèòêó”, “ªâðîïåéñüêèé” òà
“Ðîäîâ³ä áàíê”.

Êð³ì òîãî, Íàöáàíê íå çíèæóº îáë³êî-
âî¿ ñòàâêè äëÿ óêðà¿íñüêèõ áàíê³â, ÿê öå
ìàñîâî â³äáóâàºòüñÿ ìàéæå â óñ³õ êðà¿íàõ
ñâ³òó: çäåøåâëþþòü êðåäèòè äëÿ êîìåðö³é-
íèõ áàíê³â, ÿê³ âîíè îòðèìóþòü ÷åðåç öåí-
òðîáàíêè öèõ êðà¿í. Â Óêðà¿í³ æ òàê³ äåð-
æàâí³ êðåäèòè ÷è íåíàéäîðîæ÷³ ó ñâ³ò³.

Âîäíî÷àñ, çà ñëîâàìè áàíê³âñüêîãî àíà-
ë³òèêà Ñåðã³ÿ Âëàñåíêà, íàðàç³ äåðæàâ³
ñë³ä ïðîçîðî âèçíà÷èòèñÿ, ÿêèì áàíêàì
äîïîìàãàòè ðåô³íàíñóâàííÿì òà ðåêàï³-
òàë³çàö³ºþ. “Àäæå íå áåç òîãî, ùî ïðîá-

ëåìí³ áàíêè ìîæóòü øòó÷íî ïîã³ðøóâà-
òè ñâî¿ ïîêàçíèêè äëÿ îòðèìàííÿ êîø-
ò³â, ÿê³ âîíè çãîäîì âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
ñïåêóëÿö³é, çîêðåìà é íà âàëþòíîìó ðèí-
êó”,— ñêàçàâ â³í “Õðåùàòèêó”.

Час по линань настав
ßê ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê” ðàí³øå,

îäíèì ç âàð³àíò³â âèõîäó áàíê³â ç êðèçè
ìîæóòü ñòàòè ïîãëèíàííÿ, ïðî ùî îñòàí-
í³ì ÷àñîì âñå ÷àñò³øå ãîâîðÿòü àíàë³òè-
êè. Íàðàç³ æ íàñòàâ ÷àñ çáóâàòèñÿ òàêèì
ïðîãíîçàì. Çîêðåìà ïîçàâ÷îðà äèðåêòîð
Äåïàðòàìåíòó ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³
áàíê³â ÍÁÓ Êîñòÿíòèí Ðàºâñüêèé çàÿâèâ,
ùî áàíê “Íàö³îíàëüíèé êðåäèò” ìîæå
ïðèºäíàòèñÿ äî “Ïðîì³íâåñòáàíêó”, ç
ÿêîãî öüîãî òèæíÿ âèâåäåíî òèì÷àñîâó
àäì³í³ñòðàö³þ. Òàêîæ â³í çàçíà÷èâ, ùî
íèí³ ãîòóþòü â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè. “Íî-
â³ àêö³îíåðè “Ïðîì³íâåñòáàíêó” âèð³øó-
þòü öå ïèòàííÿ”,— ñêàçàâ ïàí Ðàºâñüêèé.
Àêö³îíåðè “Íàö³îíàëüíîãî êðåäèòó” íà
çáîðàõ 18 ëèñòîïàäà ïðèéíÿëè ð³øåííÿ
ïðèºäíàòè éîãî äî “Ïðîì³íâåñòáàíêó”.

Òàêèì ÷èíîì îá’ºäíàííÿ áàíê³â — íà-
ðàç³ ºäèíà ìîæëèâ³ñòü äëÿ îêðåìèõ ãðàâ-
ö³â çàëèøèòèñÿ íà ðèíêó, ðîç÷èíèâøè-
ñÿ ó ñòðóêòóðàõ, ÿê³ íàðàç³ íå ìàþòü çíà÷-
íèõ ô³íàíñîâèõ ïðîáëåì. À òàêèõ áàíê³â
÷èìàëî, îñê³ëüêè ðàí³øå Íàöáàíê îïðè-
ëþäíèâ äàí³, ùî ç ïî÷àòêó ðîêó áàíêè
çá³ëüøèëè ñâî¿ ïðèáóòêè á³ëüøå, í³æ íà
80 % ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì
2008 ðîêó. Òîáòî, íåçâàæàþ÷è íà êðèçó,
áàíêàì âñå-òàêè âäàºòüñÿ çàðîáëÿòè ÷è-
ìàë³ êîøòè (çàãàëüíèé îáñÿã ïðèáóòê³â ó
ñ³÷í³ — ëþòîìó ñòàíîâèâ ìàéæå 26 ìëðä
ãðí.— “Õðåùàòèê”)

Нещодавно вітчизняні бан івсь і аналіти и за підтрим и одно о з ділових видань сто-
лиці оприлюднили мовний рейтин надійності бан ів. За рез льтатами дослідження е с-
перти дійшли виснов , що з двадцяти найнадійніших бан ів раїни шістнадцять повні-
стю або част ово належать іноземним а ціонерам, два під онтрольні державі та два бан-
и виявилися “нат ральними” раїнсь ими приватними бан ами. Аналіти и не стали ро-
бити рейтин за радацією: більш надійний/менш надійний, а розподілили двадцять
бан ів на р пи. В мовном рейтин надійності до першої р пи війшли одраз сім
бан ів, серед я их і два державних: “РайффайзенБан Аваль”, “Сведбан ”, “СітіБан
У раїна”, “У рСиббан ”, “Сбербан Росии”, “Ощадбан ” та “У ре сімбан ”.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Дедалі більше в ладни ів зм ш ють очі вати на "розмороження" депозитів через введення
в бан ах адміністрацій НБУ
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Àíäð³é ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ: “Ïðåäñòàâíèêè ÑÎÒ
çàÿâèëè, ùî ï³äâèùåííÿ ìèòíèõ
ñòàâîê íà ïåð³îä äî ï³âðîêó 
â³äïîâ³äàº ¿õí³ì âèìîãàì”
Åêîíîì³ñò ³íâåñòèö³éíî¿ êîìïàí³¿ Concorde Capital ïðî ìàêðîåêîíîì³÷íó 
ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³
Через затя вання пере-
мовин про отримання
У раїною чер ово о тран-
ш редит від МВФ, по-
зитивні тенденції в ма ро-
е ономіці, я і спостері а-
лися з почат цьо о ро
мож ть знівелюватися.
Та им чином вже невдов-
зі ривня знов може зне-
цінитися, а е ономічна
риза — по либитися.
Я им чином розвивати-
меться сит ація в е оно-
міці раїни, "Хрещати "
поці авився в е ономіста
однієї з провідних інвес-
тиційних омпаній раїни.

— ßê âïëèíå íà ìàêðîåêîíîì³÷-
í³ ïîêàçíèêè ââåäåííÿ íîâèõ ³ì-
ïîðòíèõ ñòàâîê?

— ßêùî áðàòè äî óâàãè âíóò-
ð³øí³ ïîêàçíèêè, òî ÷åðåç ñòðè-
ìóâàííÿ ³ìïîðòó öå ìàòèìå ïîçè-
òèâíèé âïëèâ íà óêðà¿íñüêó ïðî-
ìèñëîâ³ñòü, îñîáëèâî ïî ãðóïàì
íåêðèòè÷íîãî ³ìïîðòó. Ó âèïàäêó
çðîñòàííÿ ö³í òà ñêîðî÷åííÿ ³ì-

ïîðòó óêðà¿íñüêèì âèðîáíèêàì
ä³ñòàíåòüñÿ êîíêóðåíòíà ïåðåâàãà.
Òóò âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ïîçèòèâ-
íèé âïëèâ â äàíîìó âèïàäêó ñòî-
ñóºòüñÿ á³ëüøå êîðîòêîñòðîêîâî-
ãî ïåð³îäó, à â äîâãîñòðîêîâîìó
ìàòèìåìî ïðîòèëåæíó ñèòóàö³þ.
Òå, ùî äåðæàâà íàäàº çàíàäòî âå-

ëèê³ ïðåôåðåíö³¿ óêðà¿íñüêèì ï³ä-
ïðèºìöÿì, ëèøå íåãàòèâíî âïëè-
íå íà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü.

— Â òàêîìó âèïàäêó, ÷è ïîãðî-
æóº çìåíøåííÿ ïîñòàâîê ³ìïîðò-
íèõ òîâàð³â äåô³öèòîì òîâàð³â íà
âíóòð³øíüîìó ðèíêó?

— Òàê. Óêðà¿íñüê³ ³ìïîðòåðè
÷àñòî â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä çàêóïêè
òîâàð³â, çà ÿê³ ñïîæèâà÷³ íå ãî-
òîâ³ ïëàòèòè âèùó ö³íó.

— Òîìó âæå çàðàç ìîæíà ñïîñ-
òåð³ãàòè, ùî â ìàãàçèíàõ çìåíøè-
ëàñÿ ê³ëüê³ñòü òîâàð³â, äî ÿêèõ ìè
çâèêëè?

— Òàê, àëå öå ñïðè÷èíåíå íå
âïëèâîì çàêîíó, à âïëèâîì çðîñ-
òàííÿ êóðñó äîëàðà. Ñêëàëàñÿ òà-
êà ñèòóàö³ÿ, ùî ïîïèò íà äåÿê³
òîâàðè âïàâ, òîìó ¿õ ïåðåñòàëè
âçàãàë³ çàâîçèòè.

— ßê³ ñàíêö³¿ ç áîêó ÑÎÒ ìî-
æóòü çàñòîñóâàòè äî Óêðà¿íè ó
çâ’ÿçêó ç ââåäåííÿì ï³äâèùåíèõ
ìèòíèõ ñòàâîê íà ³ìïîðò?

— Çà ñëîâàìè Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, ç ïèòàíü ï³äâèùåííÿ
ñòàâîê äîñÿãíóòî ïîâíèõ äîìî-
âëåíîñòåé ³ç ÑÎÒ. Ïðåäñòàâíèêè
ÑÎÒ çàÿâèëè, ùî ï³äâèùåííÿ
ìèòíèõ ñòàâîê íà çàçíà÷åíèé ó
çàêîí³ ïåð³îä (ï³âðîêó) â³äïîâ³-
äàº ¿õí³ì âèìîãàì.

— ×è áóäóòü çá³ëüøåí³ íàäõî-
äæåííÿ â ñòàá³ë³çàö³éíèé ôîíä ï³ñ-
ëÿ çá³ëüøåííÿ ³ìïîðòíèõ ñòàâîê?

— Ìîæëèâî, ùî í³, îñê³ëüêè
çá³ëüøåííÿ ö³íè ìàòèìå ðåçóëü-
òàòîì çìåíøåííÿ îá’ºì³â ³ìïîð-
òó. Ïðåäñòàâíèêè Ìèòíî¿ ñëóæ-
áè çàÿâèëè, ùî íîâ³ ñòàâêè ìî-
æóòü íàâ³òü çìåíøèòè ïîäàòêîâ³
íàäõîäæåííÿ.

— ßê çá³ëüøåííÿ ö³í íà ³ìïîðò
âïëèíå íà ³íôëÿö³þ?

— Âïëèâ áóäå íåçíà÷íèì, íå
íàñò³ëüêè çíà÷íèì ÿê ï³äâèùåí-
íÿ êóðñó äîëàðà.

— ×è ìîæëèâå çðîñòàííÿ ïîñòà-
âîê ôàëüñèô³êîâàíîãî òîâàðó òà
“ñ³ðîãî ³ìïîðòó” â Óêðà¿íó ÷åðåç
êîëèâàííÿ êóðñ³â âàëþò òà ÷åðåç
äîäàòêîâèé òÿãàð íà ³ìïîðòåð³â ó
âèãëÿä³ ìèòíèõ ñòàâîê?

— Çâè÷àéíî, ñèòóàö³ÿ ìîæëè-
âà ³ öå âæå çàðàç â³äáóâàºòüñÿ.
Ðîçì³ðè íàðàç³ ñêëàäíî îö³íèòè.
Çà óìîâ ï³äâèùåííÿ ñòàâîê ïîñ-
òà÷àëüíèêè ïðîäóêö³¿ áóäóòü øó-
êàòè ÿê³ñü øëÿõè îá³éòè çàêîí
çàäëÿ çáåðåæåííÿ ðåíòàáåëüíîñò³
á³çíåñó

Під от вала
Ірина ДЕМКО,

спеціально для “Хрещати а”

²ç ïðîáëåìíèõ áàíê³â ìîæíà 
çàáðàòè ñâî¿ äåïîçèòè
Îäíàê, çà íåîô³ö³éíèìè äàíèìè, êîì³ñ³éíèé çá³ð çà òàê³ ïîñëóãè ñÿãàòèìå 
òðèäöÿòè â³äñîòê³â
²íãà ËÅÂ×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хрещати ", по-
зичальни ам, що втратили надію
отримати свої в лади з бан ів, де
введено тимчасов адміністрацію,
прийшли на допомо тіньові схе-
ми, ініційовані власне самими фі-
н становами. Наразі ні посеред-
ни и, ні співробітни и бан ів, в
я их за рішенням НБУ введено
тимчасов адміністрацію, не за-
переч ють спішно о існ вання
та их схем, оли за 10—35 % с -
ми можна отримати бажаний де-
позит.

Íà ñüîãîäí³ â äåñÿòüîõ áàíêàõ Óêðà¿íè
çàïðîâàäæåíî òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ —
öå “Óêðïðîìáàíê”, “Îäåñà”, ÀÊÁ “Òðàíñ-
áàíê”, “Íàäðà”, “Ðîäîâ³äÁàíê”, “Á³ã
Åíåðã³ÿ”, “Êè¿â”, “Íàö³îíàëüíèé êðåäèò”,
“Ïðè÷îðíîìîð’ÿ” òà “Çàõ³ä³íêîìáàíê”.

Âêëàäíèêè òà é ñàì³ ó÷àñíèêè ðèíêó âè-
çíàþòü, ùî íàéñêëàäí³øà ñèòóàö³ÿ íàðàç³
ñàìå â áàíêó “Íàäðà”. Îáìåæåííÿ íà
çíÿòòÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â çà ð³çíèìè ðà-
õóíêàìè, â³äñóòí³ñòü ãðîøåé ó áàíêîìà-
òàõ — çâ³ñíî, öèì “Íàäðà” â³ä ³íøèõ ô³-
íóñòàíîâ îñîáëèâî íå âèð³çíÿºòüñÿ.

Ïðîòå, ÿêùî âðàõîâóâàòè, ùî íà éîãî ðà-
õóíêàõ ñòàíîì íà 1 ëþòîãî áóëî 8869,431

ìëí ãðí äåïîçèòíèõ êîøò³â ô³çè÷íèõ îñ³á —
äëÿ ïîð³âíÿííÿ — öå á³ëüøå â 1,2 ðàçà, í³æ
â “Óêðïðîìáàíêó” òà ó 18 ðàç³â, í³æ ó
“Òðàíñáàíêó” — òî ñèòóàö³ÿ äëÿ ÷èñëåííèõ
âêëàäíèê³â áàíêó “Íàäðà” ñïðàâä³ âèäàºòü-
ñÿ êðèòè÷íîþ.

Íåçâàæàþ÷è íà öå, ñàìå òóò äëÿ íàé-
â³ä÷àéäóøí³øèõ º íàä³ÿ îòðèìàòè ñâî¿
êîøòè ³, çâ³ñíî æ, ñâîÿ ö³íà çà òàêó “îïå-
ðàö³þ”. Êîëèøí³é áàíê³âñüêèé ïðàö³â-
íèê, à íèí³ ïðèâàòíèé á³çíåñìåí, ùî çà
÷àñ ñâîº¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çóì³â
çàâåñòè “êîðèñíèõ äðóç³â”, ïðîïîíóº òà-
ê³ áàíê³âñüê³ ïîñëóãè çà 10—25 % íà
çíÿòòÿ êîøò³â ³ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóí-
êó ³ 25—35 % — ç äåïîçèòíîãî. “Âèäà÷à
ãðîøåé ìîæëèâà çà òèæäåíü-äâà. Ðîçðà-
õóíîê “çà äîïîìîãó” ïî ôàêòó îòðèìàí-
íÿ êîøò³â. Ñòîâ³äñîòêîâî¿ ãàðàíò³¿, ùî-
ïðàâäà, íåìàº. Àëå çíàéîì³ ³ â ÍÁÓ, ³ â
àäì³í³ñòðàö³¿ áàíêó “Íàäðà” âåëüìè íà-
ä³éí³ òà âïëèâîâ³”,— ïîÿñíèâ “Õðåùà-
òèêó” íà óìîâàõ àíîí³ìíîñò³ ñóòü òàêî¿
ñõåìè ªâãåí.

ßêà æ ÷àñòêà ³ç öèõ 10—35 % ³ êîìó ç
áàíê³âñüêèõ ñëóæáîâö³â íàëåæèòü, â³í íå
óòî÷íþº. Êàæå, ùî º ïðîñòî çâ’ÿçê³âöåì,
òà é òî “ïî äðóæá³”. Îäíàê ñï³âðîá³òíèêè
ñàìîãî áàíêó “Íàäðà” ó ïðèâàòí³é ðîçìî-
â³ ³ñíóâàííÿ çìàëüîâàíî¿ ñõåìè íå çàïåðå-
÷óþòü, êàæóòü, ùî ÷óëè ïðî òàê³ óãîäè, ³
íå ðàç. “Çâè÷àéíî, âñå ïðîõîäèòü ÷åðåç
âèùå êåð³âíèöòâî. Àäæå òåïåð íà âñ³ âè-
äà÷³ ïîòð³áíà éîãî çãîäà”,— çàçíà÷èâ
“Õðåùàòèêó” ñï³âðîá³òíèê ãîëîâíîãî îô³-
ñó áàíêó “Íàäðà” Àíäð³é.

Ïðîòå òèì÷àñîâèé àäì³í³ñòðàòîð “Íà-
äðà” Âàëåíòèíà Æóêîâñüêà íå ðàäèòü íà-
ñåëåííþ â³ðèòè é îð³ºíòóâàòèñÿ íà òàê³
ïðîïîçèö³¿, òèì ñàìèì çàïåðå÷óþ÷è ³ñ-
íóâàííÿ ¿õ. “Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî äîáðå
ðîç³áðàòèñÿ, ÷è âàðòî äîâ³ðÿòè òàêèì

ñòðóêòóðàì ³ ñõåìàì. “Íàäðà Áàíê” íå
ïëàíóº éòè ç ðèíêó, à îñü ³ç ïîñåðåäíè-
êàìè ìîæå ñòàòèñÿ ùî çàâãîäíî. Äî òî-
ãî æ íåìàº æîäíî¿ ãàðàíò³¿, ùî òàê³ êîì-
ïàí³¿ âñå æ òàêè ïîâåðíóòü âàø äåïîçèò,
òîä³ ÿê óñ³ áàíê³âñüê³ âêëàäè çàõèùåí³
Ôîíäîì ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â”,— çàñòå-
ð³ãàº ïàí³ Æóêîâñüêà.

Â ³íøèõ ô³íóñòàíîâàõ ÷óòîê ïðî áàíê
“Íàäðà” íå êîìåíòóþòü, ïîñèëàþ÷èñü íà
òå, ùî îô³ö³éíî òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íåìàº.
Îáìåæóþòüñÿ ëèøå êîìåíòàðÿìè ùîäî
ìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ äåïîçèò³â çà óìî-
âè òèì÷àñîâîãî ïðàâë³ííÿ. “Ââåäåííÿ
òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â áàíê ñóïðîâî-
äæóºòüñÿ âñòàíîâëåííÿì ìîðàòîð³þ íà âñ³
âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿. Ïðîòå öå íå îçíà÷àº
âòðàòó âàøèõ çàîùàäæåíü. Ãàðíèé ïðè-
êëàä — “Ïðîì³íâåñòáàíê”. Àëå íàñïðàâ-
ä³ ðåàëüíî îäåðæàòè äåïîçèòè â áàíêó ç
òèì÷àñîâîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ ìîæíà ëèøå
ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ìîðàòîð³þ”,— çàÿâèâ
“Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó
ðîçðîáëåííÿ ðîçäð³áíèõ ïðîäóêò³â “VAB
Áàíêó” Àíòîí Øàïåðåíêîâ.

Îòîæ âèá³ð, çâ³ñíî æ, çàëèøàºòüñÿ çà
âêëàäíèêîì. Íå ïîòð³áíî î÷³êóâàòè íà
îô³ö³éíå âèçíàííÿ êîðóïö³éíîñò³ òàêèõ
ñõåì, îñîáëèâî â ïåð³îä êðèçîâî¿ ñèòóàö³¿
äëÿ âàøîãî áàíêó. ßêùî âè â³ðèòå â ñèëó
³ ÷åñí³ñòü ñâî¿õ ïîñåðåäíèê³â, ìîæåòå ëåã-
êî ä³ëèòèñÿ ç íèìè ñâî¿ìè êîøòàìè (êî-
ëè äóæå ïðèòèñëî). Àáî æ ïðîñòî äî÷åêà-
òèñÿ ñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ ³ ñïîê³éíî îòðè-
ìàòè ñâî¿ ãðîø³ çà ï³âðîêó, çàçíà÷àþòü
áàíê³âñüê³ àíàë³òèêè

Попри мораторій на зняття депозитів,
в ладни ам пропон ють забрати свої
заощадження за чималі омісійні
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

1. Ñòâîðèòè ìåðåæó ìóí³öèïàëüíîãî ëåã-
êîâîãî òàêñ³ ó ì. Êèºâ³ íà áàç³ ìàéíà êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.

2. Âèçíà÷èòè îïåðàòîðîì ³íôîðìàö³é-
íî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ìåðåæ³ ìóí³-
öèïàëüíîãî òàêñ³ êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî "Êè¿âïàñòðàíñ".

3. ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ":
3.1. Íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ çàëó÷èòè ïå-

ðåâ³çíèê³â, ùî â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì, ïå-
ðåäáà÷åíèì ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ
íàäàííÿ ïîñëóã ç ïåðåâåçåíü íà ëåãêîâî-
ìó òàêñ³ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíèõ
ïåðåâåçåíü.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ôóíêö³îíóâàííÿ öåí-
òðàë³çîâàíî¿ äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè (ÖÄÑ)
äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ìåðåæ³ ìóí³öèïàëü-
íîãî òàêñ³.

3.3. Çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü òåõí³÷íîãî
òà ñàí³òàðíîãî ñòàíó àâòîìîá³ë³â òàêñ³ òà
ìåäè÷íîãî îãëÿäó âîä³¿â òàêñ³.

3.4. Ðîçðîáèòè òà ïðèâåñòè ó â³äïîâ³ä-

í³ñòü äî ºäèíîãî ñòàíäàðòó çîâí³øí³é âè-
ãëÿä òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âîä³¿â òàêñ³.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ñï³ëüíî ç ðàéîííèìè äåðæàâíèìè
àäì³í³ñòðàö³ÿìè âèçíà÷èòè ì³ñöÿ çóïè-
íîê ³ ñòîÿíîê íà âóëè÷íî-øëÿõîâ³é ìå-
ðåæ³ ì³ñòà, ðîçðîáèòè âèìîãè äî ¿õ îáëàä-
íàííÿ òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Øîâêóíà ². Â.

Голова Л. Черновець ий

Про створення мережі муніципального
легкового таксі у м. Києві 

Розпорядження № 152/1 від 12 лютого 2009 року

З метою покращення якості послуг пасажирських перевезень у місті Києві відповідно до Закону Укра�
їни "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про автомобільний транспорт":

Про запровадження системи стимулювання 
та супроводу селективного (роздільного)

збору твердих побутових відходів 
в м. Києві

Розпорядження № 183 від 18 лютого 2009 року

Відповідно до Закону України "Про відходи", Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з ме�
тою забезпечення ефективного управління твердими побутовими відходами в м. Києві та враховуючи на�
гальну потребу повторного використання відходів, що можуть бути кваліфіковані як вторинна сировина:

1. Ñòâîðèòè ì³ñüêó êîì³ñ³þ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ
çàïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ñòèìóëþâàííÿ òà
ñóïðîâîäó ñåëåêòèâíîãî (ðîçä³ëüíîãî) çáî-
ðó òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â â ì. Êèºâ³
òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê çàõîä³â ùîäî çà-
ïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ñòèìóëþâàííÿ òà ñó-
ïðîâîäó ñåëåêòèâíîãî (ðîçä³ëüíîãî) çáîðó
òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç âèêîíàííÿ ïå-
ðåë³êó çàõîä³â ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ñèñòå-
ìè ñòèìóëþâàííÿ òà ñóïðîâîäó ñåëåêòèâ-
íîãî (ðîçä³ëüíîãî) çáîðó òâåðäèõ ïîáóòî-
âèõ â³äõîä³â çä³éñíþâàòè çà ðàõóíîê êîø-
ò³â Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ôîíäó îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.

4. Óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âêëþ÷èòè äî
ïðîåêòó ïåðåë³êó ïðèðîäîîõîðîííèõ çà-
õîä³â ó ì. Êèºâ³ íà 2009 ð³ê çàõîäè ³ç çà-
ïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ñåëåêòèâíîãî (ðîç-
ä³ëüíîãî) çáîðó òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõî-
ä³â.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëóá÷åíêà À. Ê.

Голова Л. Черновець ий

Про дозвіл на виконання робіт із реконструкції
захисних дамб мулових полів № 1, 2

Бортницької станції аерації у Бориспільському
районі Київської області
Розпорядження № 238 від 4 березня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколишнього
природного середовища", Правил користування системами централізованого комунального водопоста�
чання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань жит�
лово�комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Укра�
їни 07.10.2008 за № 936/1562, враховуючи рішення Київської міської ради "Про затвердження Програми
ремонту, реконструкції та розвитку каналізаційного господарства м. Києва на період 2006—2010 рр" від
12.07.2007 № 1042/1703, рішення виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів трудящих від
08.10.1965 № 556 "Про відведення земельних ділянок управлінню водоканалізації м. Києва під будівниц�
тво мулових полів, мулопроводу від очисних споруд Бортницької зрошувальної системи та під'їзного ав�
томобільного шляху" та від 05.08.1970 № 552 "Про відведення земельної ділянки виконкому Київської місь�
кої Ради депутатів трудящих під будівництво мулових полів в Бориспільському районі":

1. Äîçâîëèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó "Ïåðåñóâíà ìåõàí³çîâàíà êî-
ëîíà ¹ 43" (äàë³ — ÂÀÒ "Ïåðåñóâíà ìå-
õàí³çîâàíà êîëîíà ¹ 43") çà çàìîâëåííÿì
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà), çã³ä-
íî ç ðîçðîáëåíîþ òà çàòâåðäæåíîþ â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, â òåðì³í ç
20.03.2009 äî 30.12.2009 âèêîíàòè ðîáîòè
³ç ðåêîíñòðóêö³¿ çàõèñíèõ äàìá ìóëîâèõ
ïîë³â ¹ 1, 2 Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿
ó Áîðèñï³ëüñüêîìó ðàéîí³ Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³.

2. ÂÀÒ "Ïåðåñóâíà ìåõàí³çîâàíà êîëîíà
¹ 43":

2.1. Îäåðæàòè â ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àð-
õ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

2.2. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâè-
ëàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïî-
ðóäàõ òà íàäçåìíîìó ³íæåíåðíîìó îáëàä-
íàííþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíèìè ð³øåí-
íÿì âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.02.80 ¹ 125.

2.3. Ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò äîòðèìóâàòèñü
íîðì ³ ïðàâèë áåçïåêè ó áóä³âíèöòâ³.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåç-

àâàð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ïîêëàñòè íà äè-
ðåêòîðà ÂÀÒ "Ïåðåñóâíà ìåõàí³çîâàíà êî-
ëîíà ¹ 43" Ñòåïàíå÷êà Âîëîäèìèðà Îëåê-
ñàíäðîâè÷à.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ çàõèñíèõ äàìá
ìóëîâèõ ïîë³â ¹ 1,2 Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿
àåðàö³¿ öå ìàéíî çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì. Êèºâà.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõóâàííÿ äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì. Êèºâà âèòðàò íà ðåêîíñòðóêö³þ
çàõèñíèõ äàìá ìóëîâèõ ïîë³â, çàçíà÷åíèõ
ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

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

Про відпустку Київського міського голови

Розпорядження № 143 від 10 березня 2009 року

У зв'язку з виробничою необхідністю призупинив 10 березня 2009 року щорічну відпустку та приступив
до виконання своїх обов'язків.

Голова Л. Черновець ий

Про придбання спеціалізованих 
автомобілів%евакуаторів
Розпорядження № 1215 від 4 вересня 2008 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання Указу Президента
від 20.11.2007 № 1121/2007 "Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху", рішен�
ня Київської міської ради від 26.09.2002 № 47/207 "Про встановлення правил благоустрою території, пар�
кування транспортних засобів, тиші в громадських місцях, торгівлі на ринках у м. Києві", з метою наве�
дення належного порядку на вулично�шляховій мережі міста:

1. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ" çä³éñíèòè çàêóï³âëþ 30
ñïåö³àë³çîâàíèõ àâòîìîá³ë³â-åâàêóàòîð³â íà
óìîâàõ òåíäåðà.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

2.1. Ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî
ô³íàíñóâàííÿ çàêóï³âë³ àâòîìîá³ë³â-åâàêó-
àòîð³â çà ðàõóíîê ïåðåðîçïîä³ëó êîøò³â, â
ìåæàõ çàãàëüíèõ àñèãíóâàíü, ïî ãîëîâíî-

ìó ðîçïîðÿäíèêó áþäæåòíèõ êîøò³â — Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó, ïåðåäáà-
÷åíèõ Ïðîãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà
2008 ð³ê.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ ó çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññà Ä. ß.

Голова Л. Черновець ий
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Про реорганізацію управління охорони
навколишнього природного середовища
виконавчого органу Київради (Київської

міської державної адміністрації) в Головне
управління екології та охорони природних

ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 53/1108 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до статей 104, 106, 108 Цивільного кодексу України, статті 10 Закону України “Про столи�
цю України — місто�герой Київ", пункту 6 частини першої статті 26, статті 54 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðåîðãàí³çóâàòè óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) øëÿõîì
ïåðåòâîðåííÿ â Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêî-
ëîã³¿ òà îõîðîíè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà îõî-
ðîíè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) º ïðàâîíàñòóïíèêîì
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè ùîäî ðåîðãàí³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà îõîðîíè
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

3.2. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèð³øèòè
ïèòàííÿ ô³íàíñîâîãî òà ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîëîã³¿ òà îõîðîíè ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çà-
êð³ïëåííÿ çà íèì ìàéíà.

3.3. Ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³
àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç öèì ð³øåííÿì.

4. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ çàòâåð-
äèòè øòàòíó ÷èñåëüí³ñòü Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà îõîðîíè ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó
ê³ëüêîñò³ 30 îäèíèöü.

5. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 24 òðàâíÿ 2007 ðîêó
¹ 721/1382 “Ïðî ä³ÿëüí³ñòü âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)"
(³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè) òàê³ çì³-
íè:

— ïóíêò 37 ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêëþ÷è-
òè;

— äîïîâíèòè ñòðóêòóðó âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîçèö³ºþ
òàêîãî çì³ñòó:

“Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà îõîðî-
íè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â”.

6. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 26.12.02 ¹ 221/381
“Ïðî ñòâîðåííÿ óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) òà çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî íüî-
ãî".

7. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â
ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянину 
Венгеру Євгену Федоровичу 

у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель

і споруд у пров. Лисогірському, 23 
у Голосіївському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 355/355 від 18 вересня 2008 року

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

Про передачу громадянину 
Голубєву Анатолію Сергійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Пожарського в с. Троєщина 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 344/344 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ãîëóáºâó Àíàòîë³þ Ñåðã³éîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïîæàðñüêîãî â 
ñ. Òðîºùèíà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãîëóáºâó Àíà-
òîë³þ Ñåðã³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïîæàðñüêîãî â 
ñ. Òðîºùèíà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãîëóáºâó Àíàòîë³þ Ñåð-
ã³éîâè÷ó:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 31.08.2007 ¹ 19-8990, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 30.10.2007
¹ 3335, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 10.12.2007 ¹ 9457, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
10.01.2008 ¹ 05-08/30, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 18.02.2008
¹ 05-2805.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Сергеєвій Юлії Миколаївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Пожарського в с. Троєщина 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 346/346 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Ñåðãåºâ³é Þë³¿ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ïîæàðñüêîãî â ñ. Òðîºùè-
íà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñåðãåºâ³é
Þë³¿ Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïî-
æàðñüêîãî â ñ. Òðîºùèíà ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ

çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñåðãåºâ³é Þë³¿ Ìèêîëà-
¿âí³:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
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 äîêóìåí-
òà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³
ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 31.08.2007 ¹ 19-8992, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
30.10.2007 ¹ 3336, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-

åï³äñòàíö³¿, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 10.12.2007
¹ 9458, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 10.01.2008 ¹ 05-08/29, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
18.02.2008 ¹ 05-2804.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Âåíãåðó ªâãåíó Ôåäîðîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 23 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Âåíãåðó ªâãå-
íó Ôåäîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 23 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çà-
ïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Ãðîìàäÿíèíó Âåíãåðó ªâãåíó Ôåäî-
ðîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.11.2006 ¹ 19-9927, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 03.03.2007
¹ 1405, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 16.05.2007 ¹ 05-08/4987,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 01.09.2005
¹ 071/04-4-19/3284-2, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè
ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 24.04.2007 ¹ 22-1015/9, Ãîëîñ³¿â-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 06.03.2007 ¹ 523-532 òà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â.

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

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

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Мачуліну Володимиру Федоровичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у пров. Лисогірському, 25 
у Голосіївському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 356/356 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ìà÷óë³íó Âîëîäèìèðó Ôåäîðîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 25 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìà÷óë³íó Âî-
ëîäèìèðó Ôåäîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 25 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ìà÷óë³íó Âîëîäèìèðó
Ôåäîðîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.11.2006 ¹ 19-9930, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 03.03.2007
¹ 1402, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 16.05.2007 ¹ 05-08/4993,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 01.09.2005
¹ 071/04-4-19/3284-9, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè
ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 24.04.2007 ¹ 22-1018/9, Ãîëîñ³¿â-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 06.03.2007 ¹ 523-521 òà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â.

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

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

3.5. Ïèòàííÿ 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”.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Реутовій Олені Георгіївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Лисогірському, 40 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 358/358 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ðåóòîâ³é Îëåí³ Ãåîðã³¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 40 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðåóòîâ³é Îëåí³
Ãåîðã³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 40 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ðåóòîâ³é Îëåí³ Ãåîðã³¿â-
í³:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.11.2006 ¹ 19-9922, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 03.03.2007
¹ 1411, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 16.05.2007 ¹ 05-08/4984, Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 24.04.2007 ¹ 22-
1030/9, Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 06.03.2007
¹ 523-527 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî

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

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

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Гусєву Дмитру Михайловичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Лисогірському, 42 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 359/359 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ãóñºâó Äìèòðó Ìèõàéëîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 42 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãóñºâó Äìèò-
ðó Ìèõàéëîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 42 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãóñºâó Äìèòðó Ìèõàé-
ëîâè÷ó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà

ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 21.11.2006 ¹ 19-9923, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
03.03.2007 ¹ 1406, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 16.05.2007
¹ 05-08/4983, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
01.09.2005 ¹ 071/04-4-19/3284-3, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 24.04.2007 ¹ 22-
1029/9 òà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³

ВИРІШИЛА:
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Про передачу громадянину 
Лашкевичу Георгію Вячеславовичу 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у пров. Лисогірському, 38 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 361/361 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ëàøêåâè÷ó Ãåîðã³þ Âÿ÷åñëàâîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 38 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëàøêåâè÷ó Ãå-
îðã³þ Âÿ÷åñëàâîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 38 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè. 

3. Ãðîìàäÿíèíó Ëàøêåâè÷ó Ãåîðã³þ Âÿ-
÷åñëàâîâè÷ó:

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

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

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431

“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 21.11.2006 ¹ 19-9919, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
03.03.2007 ¹ 1412, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 16.05.2007
¹ 05-08/4982, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
01.09.2005 ¹ 071/04-4-19/3284-10, Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 24.04.2007 ¹ 22-
1026/9 òà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 06.03.2007
¹ 523-526.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Савченко Тетяні Станіславівні 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
на вул. Миколи Юнкерова, 19%б
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 368/368 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó ë³êóâàëüíî-îçäîðîâ÷èõ çàêëà-
ä³â ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè “Óêðïðîôîçäî-
ðîâíèöÿ” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,10 ãà, â³äâå-
äåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â
òðóäÿùèõ â³ä 29.10.63 ¹ 1621 “Ïðî çà-
êð³ïëåííÿ çà Êè¿âñüêîþ òåðèòîð³àëüíîþ
Ðàäîþ ïî Óïðàâë³ííþ êóðîðòàìè ïðîô-
ñï³ëîê çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä ³ñíóþ÷èé áó-
äèíîê â³äïî÷èíêó ³ äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî
ñïàëüíîãî êîðïóñó”, òà çàðàõóâàòè ¿¿ äî çå-

ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè (ëèñò-çãîäà â³ä 22.09.2004 ¹ 05-
39/1675 òà â³ä 09.11.2005 ¹ 01-12/2104).

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
ïåðåâåñòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ìèêî-
ëè Þíêåðîâà, 19-á äî çåìåëü çàïàñó æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ ðîçòàøóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ñàâ÷åíêî Òåòÿí³ Ñòàí³ñëàâ³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà, 19-á â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñàâ÷åíêî Òåòÿ-
í³ Ñòàí³ñëàâ³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà, 19-á â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

6. Ãðîìàäÿíö³ Ñàâ÷åíêî Òåòÿí³ Ñòàí³-
ñëàâ³âí³:

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

6.2. 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.

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïåðåä-
íüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
26.06.2007 ¹ 135) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíî-
âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 22.10.2007 ¹ 19-11927, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
10.12.2007 ¹ 10218, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” â³ä 10.11.2006 ¹ 2657, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 07.12.2007 ¹ 071/04-4-

22/6925, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 19.04.2007
¹ 2422, Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî íàóêî-
âî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ïðîåêòóâàííÿ
ì³ñò “Ä³ïðîì³ñòî” â³ä 12.12.2007 ¹ 5-
1987, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³î-
íàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
29.11.2007 ¹ 22-2998/9, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 03.03.2008
¹ 05-2859.

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

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Фоміній Ларисі Тадеєвні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у пров. Лисогірському, 21 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 360/360 від 18 вересня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ôîì³í³é Ëàðèñ³ Òàäåºâí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 21 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2.Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ôîì³í³é Ëàðèñ³
Òàäåºâí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 21 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ôîì³í³é Ëàðèñ³ Òàäåºâí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.11.2006 ¹ 19-9920, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 03.03.2007
¹ 1403, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 16.05.2007 ¹ 05-08/4986, Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 24.04.2007 ¹ 22-
1016/9, Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 06.03.2007
¹ 523-531 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

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

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

3.5. Ïèòàííÿ 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”.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
06.03.2007 ¹ 523-525.

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

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà

çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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“Ñâ³æà êðîâ” òà åêñïåðèìåíòè 
ç ÷îëîâ³êàìè
Òèæäåíü ìîäè çàâåðøèëè íîâà÷êè òà ÷îëîâ³÷³ êîëåêö³¿
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

17 березня в Києві добі інця XXIV У раїн-
сь ий тиждень моди prеt-a-porter. Останніми
свої оле ції по аз вали новач и, а та ож
мар и, я і спеціаліз ються на чоловічом
одязі,— Anna Sosnovska та WAWA. Молоді ди-
зайнери нама алися завоювати п блі сво-
їми дороб ами, а чоловічим брендам це
справді вдалося завдя и нестандартном
підход .

Çàçâè÷àé â³ä äèçàéíåð³â-ïî÷àòê³âö³â, ÿê³ ïîêàçóþòü ñâî¿
ì³í³-êîëåêö³¿ íà Óêðà¿íñüêîìó òèæí³ ìîäè â ïðîåêòàõ
“Íîâ³ ³ìåíà” òà Fresh Fashion, î÷³êóþòü ÷îãîñü ÿñêðàâî-
ãî òà îðèã³íàëüíîãî. Òàê, ï³ñëÿ óñï³øíîãî äåáþòó íà “Íî-
âèõ ³ìåíàõ” ñâ³ò óêðà¿íñüêî¿ ìîäè ïðèéíÿâ äî ñâî¿õ ëàâ
Àíäðå Òàíà òà Ë³ë³þ Ë³òêîâñüêó. Öüîãîð³÷ ó÷àñíèêè ïðî-
åêò³â çðîáèëè ÷àñîì ö³ë³ñí³, ÷àñîì êîìåðö³éí³ êîëåêö³¿,
ÿê³, îäíà÷å, íå âðàçèëè ãëÿäà÷³â.

Ç íîâà÷ê³â âàðòî íàçâàòè Ñâ³òëàíó Ñàâîðîíó, ùî ïðè-
ñâÿòèëà êîëåêö³þ Êîïåíãàãåíó. Â öüîìó ì³ñò³ ä³â÷àòà íî-
ñÿòü ñóêí³ â ñòèë³ “ïðèíöåñà” êîëüîðó ìîðñüêî¿ õâèë³ ç
ìîäíèìè êëàò÷àìè, êàïåëþõàìè-äçâ³íî÷êàìè òà ñòüîáà-
íèìè ïëàùàìè. Âèïóñêíèöÿ Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó äåêî-
ðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà Îëüãà Êó÷èíñüêà ïðåä-
ñòàâèëà êîëåêö³þ “Ñï³ðàëü æèòòÿ” — äîâîë³ ïðîñò³ é ëà-
êîí³÷í³ ìîäåë³ ó ñìóæêó òà ãîðîõ. Âèïóñêíèöÿ Ëàáîðà-
òîð³¿ ìîäè Â’ÿ÷åñëàâà Çàéöåâà Þë³ÿ Ïëàòàííà íàäèõàëà-
ñÿ ãîòè÷íîþ àðõ³òåêòóðîþ — çâ³äñè ãîñòð³ êóòè ïëå÷åé òà
÷³òê³ ôîðìè ìîäåëåé, ùî íàãàäóþòü ãîòè÷í³ ñîáîðè. Íå-
ïðàâèëüí³ ãåîìåòðè÷í³ ôîðìè, ðå÷³-òðàíñôîðìåðè òà ÿñ-
êðàâ³ ñòðîêàò³ òêàíèíè ñòàëè äîì³íàíòîþ Êðàâ÷åíêî Ä³-
íè òà Ñïàñîâà Àíäð³ÿ äëÿ Ikra ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Òàí-
äåì Îêñàíè òà Ñâ³òëàíè Ìàë³í³íèõ ïîêàçàâ ÷îëîâ³÷ó êî-
ëåêö³þ íà òåìó êî÷îâèõ ïëåìåí, îá³ãðàâøè òåìó ëàò³â ó
íàïë³÷íèêàõ òà ñòüîáàíèõ ìàòåð³àëàõ.

Ó ïðîåêò³ Fresh Fashion, ùî ïðåäñòàâëÿº äèçàéíåð³â, ÿê³
âæå äîñÿãëè ïåâíèõ óñï³õ³â ó ñâ³ò³ ìîäè, öüîãî ðîêó äå-
áþòóâàëè ÷îòèðè ó÷àñíèêè. Â³äêðèâàëà ïîêàç ²ðèíà Êðà-
ñèëüíèêîâà ç êîëåêö³ºþ Sin, ñòâîðåíîþ, çà ¿¿ ñëîâàìè, äëÿ
“çîëîòî¿” ìîëîä³. Öå ñóêí³ ç ïàëüòîâî¿ òêàíèíè ç ã³ïåð-
òðîôîâàíèì îá’ºìíèì íèçîì äëÿ ä³â÷àò òà âáðàííÿ ç àê-
öåíòîâàíèìè ïëå÷èìà äëÿ ÷îëîâ³ê³â. Äèçàéíåð Òåòÿíà
Àíäðåé÷åíêî âçÿëàñÿ çà ïåð³îä çàñòîþ Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó, çàïî÷àòêóâàâøè ë³í³þ äëÿ ÷îëîâ³ê³â Falling Empire.
Öå êóðòêè-øèíåë³ òà ïàëüòà ç àðì³éñüêèìè ïàñêàìè ³ ïî-
ãîíàìè, à òàêîæ ð³çíîêîëüîðîâ³ áðþêè-äóäî÷êè òà ÷åð-
âîí³ ñîðî÷êè. Íà óêðà¿íñüêîìó ïîä³óì³ äåáþòóâàëè ³ äâ³
ãîñò³. Ïåðøà — ðóìóíñüêà äèçàéíåðêà Àíäðå Ò³íêó —
çðîáèëà àêöåíò íà êâ³òêîâîìó äåêîð³ (¿¿ êâ³òêîþ ñòàâ ìàê)
òà äðàï³ðîâàíèõ êèøåíÿõ, à ÿê îñíîâí³ ìîäåë³ çàïðîïî-
íóâàëà ïàëüòà-êîêîíè, òðèêîòàæí³ êîìá³íåçîíè òà ñóêí³-
áàëîíè â ÷îðíîìó, á³ëîìó ³ ÷åðâîíîìó êîëüîðàõ. Íàøà
ñï³ââ³ò÷èçíèöÿ Íàòàëÿ Äîëåíêî, ùî íèí³ ïðàöþº â Ëîí-
äîí³ (Nataliya Dolenko London), ïîêàçàëà ïðîçîð³ øèôî-
íîâ³ ñóêí³, ñï³äíèö³, áëóçè, ç³áðàí³ ççàäó â ñêëàäêè ³ âî-
ëàíè. ×îëîâ³÷î¿ ìîäè ïîìåíøàëî — öüîãîð³÷ ¿¿ ïîêàçó-
âàëè ëèøå äâ³ ìàðêè — Anna Sosnovska òà WAWA. Îáèä-
â³ êîëåêö³¿ ïðåäñòàâèëè ÷îëîâ³ê³â ó íåçâè÷íèõ îáðàçàõ.
Òàê, Àííà Ñîñíîâñüêà ïîñò³éíî íàìàãàºòüñÿ çì³íèòè êîí-
ñåðâàòèâí³ óÿâëåííÿ ïðî ÷îëîâ³÷èé îäÿã. Ó êîëåêö³¿ îñ³íü-
çèìà âîíà âäàëàñÿ äî ïîì’ÿêøåííÿ ôîðìè ïëå÷åé, çàïðî-
ïîíóâàëà ñîðî÷êè ç êîì³ðöÿìè-ñò³éêàìè òà õóòðÿíèìè
ãîðæåòêàìè, êàðäèãàíè ç ïîÿñàìè òà ñòðîã³ êîñòþìè îô³ñ-
íîãî òèïó. Õîëîäí³ñòü ÷îëîâ³÷îìó îáðàçó äîäàëè ³ êîëüî-

ðè — ñ³ðèé, ÷îðíèé, êîðè÷íåâèé. Äèçàéíåð WAWA Â³ê-
òîð Àí³ñ³ìîâ ³ç ãóìîðîì îá³ãðàâ ï³îíåðñüêó òåìàòèêó ³ íà-
äÿãíóâ íà ÷îëîâ³ê³â ñï³äíèö³ (äåòàëüí³øå ïðî êîëåêö³þ
÷èòàéòå â “Õðåùàòèêó” â³ä 19 áåðåçíÿ).

Ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó êîëåêö³é óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â ìîæ-
íà ïðîãíîçóâàòè, ùî áóäå àêòóàëüíèì ó â³ò÷èçíÿí³é ìî-
ä³ íàñòóïíîãî ñåçîíó. Îòæå, ãîëîâíèì êîëüîðîì çàëè-
øàºòüñÿ ÷îðíèé, à òàêîæ òåìí³ â³äò³íêè ñèíüîãî, çåëåíî-
ãî, êîðè÷íåâîãî. ßñêðàâîñò³ áîÿòèñÿ òåæ íå òðåáà — æîâ-
òèé, ÷åðâîíèé, ïîìàðàí÷åâèé ìîæóòü ï³äíåñòè íàñò³é ó
õîëîäíó ïîðó. Îá’ºì — ó âèãëÿä³ ñêóëüïòóðíèõ ïàëüò,
ïèøíèõ ñï³äíèöü ³ â³ëüíèõ áëóç — áåçóìîâíî musthave
íà îñ³íü òà çèìó. Ã³äíå ì³ñöå ó ãàðäåðîá³ ìàòèìóòü òåïë³
òà ì’ÿê³ ðå÷³ ç îêñàìèòó ÷è âåëþðó. Çâ³ñíî, ìîäà âòðà÷àº
ñåíñ, ÿêùî äèçàéíåðñüêèõ ðå÷åé í³õòî íå íîñèòü. Îñü òî-
ìó é áàíåðè òèæíÿ ìîäè ïîâñÿê÷àñ íàãàäóâàëè: “Ãåíå-
ðàëüíèé ïàðòíåð óêðà¿íñüêî¿ ìîäè — öå òè”

Виправлення. У номері “Хрещати а” від 18 люто о слід чи-
тати: модний б дино RITO (замість PITO) та Ксенія Марчен-
о для X’U (замість XTU).

Ôåøí-áëîãè ñòàþòü ïîøèðåíèìè ó ñâ³ò³

ßê ³íòåðíåò âïëèâàº íà ìîäó
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні інтернет є не лише за-
собом спіл вання, лист вання
чи пош інформації. Часто він
стає і зброєю вплив , зо рема й
на с часн мод . Я і існ ють
фешн-бло и і для чо о вони по-
трібні, розповів ість із Лондона
Іван Роді .

Ó ðàìêàõ Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìîäè
îêðåìèé ñåì³íàð, ïðèñâÿ÷åíèé âïëèâó ³í-
òåðíåòó íà ìîäó, ïðîâîäèâ ôåøí-áëîãåð
²âàí Ðîä³ê. Äî Óêðà¿íè éîãî çàïðîñèëà àâ-
òîð òà âåäó÷à ïðîãðàìè “Òèæäåíü ìîäè”
Äàð’ÿ Øàïîâàëîâà. ²âàí Ðîä³ê óæå äâà ðî-
êè âåäå áëîã Facehunter, äå ðîçì³ùóº ôî-
òîãðàô³¿ ñòèëüíèõ ëþäåé ç óñüîãî ñâ³òó.

Áëîãè — öå ùîñü íà êøòàëò ùîäåííè-
ê³â ó ìåðåæ³, äå ìîæíà çàëèøèòè ñâî¿
çàïèñè, ôîòîãðàô³¿, â³äåî. Àëå íà â³äì³íó
â³ä çâè÷àéíèõ ùîäåííèê³â, áëîãè º ïóá-
ë³÷íèìè, ¿õ ìîæíà ÷èòàòè ç áóäü-ÿêî¿ òî÷-
êè Çåìë³ (äå º ³íòåðíåò) ³ ïèñàòè ñâî¿ êî-
ìåíòàð³. Áëîãè ñòàþòü äåäàë³ ïîïóëÿðí³-

øèìè, àäæå ¿õ âåäóòü çâè÷àéí³ ëþäè, òà-
ê³ æ, ÿê ³ ñàì³ ÷èòà÷³. ²âàí Ðîä³ê ðîçïî-
â³â, ùî ³ñíóþòü ñïåö³àë³çîâàí³ íà ìîä³
áëîãè. Óìîâíî ¿õ ìîæíà ïîä³ëèòè íà ê³ëü-
êà âèä³â. Ó áëîãàõ street fashion (âóëè÷íà
ìîäà) âèêëàäàþòü ôîòîãðàô³¿ ö³êàâî âäÿã-
íåíèõ ïåðåõîæèõ, à party fashion (ìîäà âå-
÷³ðîê) — ãîñòåé ð³çíîìàí³òíèõ âå÷³ðîê.
Äåõòî ôîòîãðàôóº ó ð³çíèõ îáðàçàõ ëèøå
ñåáå (self portrait — àâòîïîðòðåò) àáî æ
çíàìåíèòîñòåé (celebrities). Òèì, õòî õî÷å
ïîäèâèòèñÿ íàéïîïóëÿðí³ø³ áëîãè, ²âàí
Ðîä³ê ïîðåêîìåíäóâàâ Style Bubble,
Garance Dore, Moderniteter, Cafe Mode,
Jak&Jil Blog, ôåøí-áëîã íà Sartorialist.
Ñàéò streetpeeper º ñâîºð³äíèì ã³äîì-ïó-
ò³âíèêîì âóëè÷íî¿ ìîäè ð³çíèõ êðà¿í —
ôîòîãðàô³¿ òàì ðîçì³ùóþòüñÿ çà ì³ñòàìè,
äå ¿õ çðîáëåíî. À íà lookbook.nu, êóäè ôî-
òîãðàô³¿ âèêëàäàþòü ð³çí³ êîðèñòóâà÷³, ëþ-
äè â îäÿç³ ìîäíèõ áðåíä³â. Îñòàíí³ì ÷à-
ñîì äóæå ïîïóëÿðí³ ñîö³àëüí³ ìåðåæ³, òàê
çâàí³ twitter. ¯õ ìîæíà íàçâàòè “ñâ³òîâè-
ìè ì³çêàìè”, áî ïèøóòü òóäè îäðàçó áà-
ãàòî ëþäåé, ðîçì³ùóþòü ³íôîðìàö³þ ³ ôî-
òîãðàô³¿ çâ³äóñ³ëü. Íèìè êîðèñòóþòüñÿ íà-
â³òü ðåäàêòîðè ìîäíèõ æóðíàë³â. Çà äîïî-
ìîãîþ twitter ìîæíà çíàéòè îäíîäóìö³â.

Äîñòàòíüî ââåñòè â ïîøóê ðå÷³, ÿê³ òåáå
ö³êàâëÿòü, ³ ïîáà÷èòè ëþäåé, êîòð³ äóìà-
þòü ïðî òå ñàìå, ùî é òè.

ßê æå âñ³ ö³ áëîãè, âëàñíå, âïëèâàþòü
íà ìîäó, ³ ÷è ñåðéîçíå öå çàíÿòòÿ? Òàê,
óïåâíåíèé ²âàí Ðîä³ê. Ïî-ïåðøå, áëîãè
ñïðàâä³ ïåðåãëÿäàþòü äóæå áàãàòî ëþäåé.
Ìîäí³ áðåíäè íàìàãàþòüñÿ ñï³âïðàöþâà-
òè ç áëîãåðàìè, íàâ³òü çàïðîøóþòü ¿õ íà
ïîêàçè. Ïðî òå, ùî áëîãè ïîïóëÿðí³ ñå-
ðåä ìîäíèê³â, ñâ³ä÷èòü ³ òîé ôàêò, ùî ïî-
âàæí³ âèäàííÿ Time òà New-York Times
òàêîæ ìàþòü ôåøí-áëîãè. À â³äâ³äóâà÷àì
òàêà ð³çíîìàí³òí³ñòü ³ ê³ëüê³ñòü äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü âèáîðó ³ ïðîïîíóº ñâ³æèé ïîãëÿä
íà òå, ÿê îäÿãàòèñÿ. Àäæå òîä³ ìîäó äèê-
òóþòü íå ëèøå êîëåêö³¿ áóäèíê³â ìîäè ÷è
ìîäí³ æóðíàëè, à ³ çâè÷àéí³ ëþäè íà âó-
ëèöÿõ, ùî ìàþòü âëàñíèé ñòèëü òà ãàðíèé
ñìàê.

Íàéö³êàâ³øà âóëè÷íà ìîäà, íà äóìêó
²âàíà Ðîä³êà, ó Øâåö³¿ (ó ö³é êðà¿í³ íàé-
á³ëüøå ³ áëîã³â). À îñü óêðà¿íñüê³ ä³â÷àòà
âèð³çíÿþòüñÿ ñåêñóàëüíèì îäÿãîì, ââàæàº
áëîãåð. Ï³ä ÷àñ Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìîäè
â³í ôîòîãðàôóâàâ ëþäåé íà âóëèöÿõ. Ùî
ç öüîãî âèéøëî, äèâ³òüñÿ íà áëîç³ Face-
hunter

Щодня Іван Роді проводить по шість один
в інтернеті, пере лядаючі фешн-бло и
та ви ладаючи власні фото рафії

Чоловіче вбрання від Анни Сосновсь ої називають одя ом
майб тньо о

Д же прозорою вийшла оле ція від Наталі Долен о з Лондона
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Äîêè íå ïî÷àâñÿ äæàç
Â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³éíà ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà V²²² äæàçîâîìó 
ôåñòèâàëþ “ªäí³ñòü”

Ñåðéîçíèé íåçì³ííèé êåð³âíèê ïðîåê-
òó Ñåðã³é Ãðàáàð, ³ðîí³÷íèé Îëåêñ³é Êî-
ãàí, êîíöåïòóàëüíèé Ëåîí³ä Ãîëü-
øòåéí — àâòîð ïåðåäà÷³ “35 õâèëèí äæà-
çó” — ³ ìóçèêàíò-äèïëîìàò Æàí-Ï’ºð
Ôðüîë³ — òàêå âèøóêàíå òîâàðèñòâî ç³-
áðàëîñÿ ìèíóëî¿ ñåðåäè ó ïðåñ-öåíòð³ ³í-
ôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà “²íòåðôàêñ-
Óêðà¿íà”, àáè ïðåäñòàâèòè ÷åðãîâèé,
âîñüìèé, äæàçîâèé ôåñòèâàëü “ªäí³ñòü”.
Íàâ³òü êîëè ö³ ëþäè ïðîñòî ãîâîðÿòü ïðî
äæàç, ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî äæàç —
íàéñåðéîçí³øà ð³÷ ó ñâ³ò³. Ïðèíàéìí³ äëÿ
íèõ ñàìèõ öå äåñü òàê ³ º. “Êîëè ÿ çàÿâèâ,
ùî õî÷ó ïðîâîäèòè ôåñòèâàëü, ìåí³ ñêà-
çàëè, ùî ÿ íåíîðìàëüíèé,— ðîçïîâ³äàº
Ãðàáàð.— Õàé òàê. Íåõàé â³ä òîãî í³÷îãî
íå îòðèìóþ, îêð³ì ìîðîêè. Àëå ÿ ìàþ
â³ä÷óòòÿ, ùî ðîáëþ ïîòð³áíó ñïðàâó, ³ ìå-
í³ òîãî äîñèòü”.

“Ìîÿ ìàìà õâèëþºòüñÿ çà ìåíå,— êàæå
ðåôåðåíò ç ïèòàíü êóëüòóðè â Ïîñîëüñòâ³
Í³ìå÷÷èíè Æàí-Ï’ºð Ôðüîë³, ÿêèé, êð³ì
òîãî, ùå é äèâîâèæíèé äæàçîâèé ã³òàðèñò
(â³í âèñòóïàòèìå íà öüîãîð³÷íîìó ôåñòè-
âàë³ ç áåíäîì Ïåòåðà Õåðáîëçõàéìåðà).—
Âîíà êàæå, ùî ìåí³ ñë³ä çîñåðåäèòèñü íà
÷îìóñü îäíîìó, çîêðåìà àêöåíòóâàòè óâà-
ãó íà ñ³ì’¿, àëå ÿ ëþáëþ äæàç, äëÿ ìåíå ç
íèí³øíüîþ ñïåöèô³êîþ ðîáîòè öå ïåâíà
â³ääóøèíà”.

“ªäí³ñòü” — ôåñòèâàëü íåâåëèêèé (ïî-
ïåðåäí³ ðàçè ìàðàôîí òðèâàâ äâà-òðè äí³,
à öüîãî ðîêó â³í áóäå îäíîäåííèì). Àëå

ð³÷ íå â ò³ì. Öå íàéñòàá³ëüí³øèé ³ íàé-
äèñöèïë³íîâàí³øèé ç óñ³õ â³ò÷èçíÿíèõ
äæàçîâèõ ôåñòèâàë³â (ïîïðè òå, ùî äèñ-
öèïë³íà â äæàç³ — áîëþ÷å ì³ñöå). Öåé
ôåñò, ÿê ãîäèííèê, â³äáóâàºòüñÿ ùîðîêó
â îäèí ³ òîé ñàìèé ÷àñ — ó áåðåçí³, â îä-
íîìó é òîìó æ çàë³ — â Êè¿âñüêîìó òåàò-
ð³ îïåðåòè (îäíîãî ðàçó, ïðàâäà, ïðîâî-
äèëè â Áóäèíêó îô³öåð³â). Çàñëóãà â òî-
ìó ïåðåäóñ³ì Ãðàáàðà. À âò³ì, áåç ñâî¿õ
äðóç³â-ìóçèêàíò³â éîìó íàâðÿä ÷è âäàëî-
ñÿ á çðîáèòè áàãàòî. Îñîáèñòèìè åêñïåð-
òàìè ôåñòèâàëþ â³í íàçèâàº íàñàìïåðåä
Îëåêñ³ÿ Êîãàíà ³ Ëåîí³äà Ãîëüøòåéíà.
Õòî, ÿê íå âîíè, ðîçêàæå ïðî äæàç óñå?
Çàâäÿêè ¿ì, ¿õíüîìó ñìàêó, ³íòó¿ö³¿ ÷åðåç
“ªäí³ñòü” ïðîéøëè íå ëèøå òàê³ âèçíà-
í³ ìàéñòðè äæàçó, ÿê Äàâèä Ãîëîùîê³í,
Åíâåð ²çìàéëîâ, Ìèõàéëî Öèãàíîâ, Ìàðê
Òîêàð, à é ìîëîä³ ìóçèêàíòè, êîòð³, âëàñ-
íå, çâ³äñè ïî÷àëè ñâ³é øëÿõ íà âåëèêó
ñöåíó.

Ïèòàííÿ ïðî ï³äòðèìêó ç áîêó äåðæà-
âè, ÿêå ïðîçâó÷àëî íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿,
îðãàí³çàòîðè ôåñòèâàëþ, ñõîæå, ñïðèéìà-
þòü ÿê àíåêäîò. Àíåêäîòîì Êîãàí íà íüî-
ãî é â³äïîâ³â: ñêàçàâ, ÿêùî äåðæàâà âèä³-
ëèòü íà äæàç áîäàé 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü, â³í
îá³öÿº ïîãîëèòèñÿ ³ ïðîéòèñÿ â ñàòèíîâèõ
òðóñàõ Õðåùàòèêîì.

Öüîãî ðîêó íà ôåñòèâàë³ âèñòóïèòü çîê-
ðåìà çíàìåíèòèé Êàñòóê³ñ Âàéã³í³ñ ³ç
êâàðòåòîì (Ëèòâà, Ô³íëÿíä³ÿ), ³íòåðíàö³î-
íàëüíèé áåíä Europen Jazz Academy ï³ä

êåð³âíèöòâîì Ïåòåðà Õåðáîëçõàéìåðà,
òð³î Â’ÿ÷åñëàâà Ãîðñüêîãî, ï³àí³ñòêà Äà-
ðà Íîâðîäñüêà, ëåãåíäàðíèé Âîëîäèìèð
Ñîëÿíèê. Éîãî, äî cëîâà, âñ³ ÷åêàëè íà

ïî÷àòêó ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ÿê ïî÷åñíîãî
ãîñòÿ. Â³í æå ïðèéøîâ ï³ä ê³íåöü. ² íå êà-
æ³òü, ùî äèñöèïë³íà òà äæàç — ïîíÿòòÿ
ñóì³ñí³

Ïðîñòî ïðî ãîëîâíå
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У Києві триває тиждень
"Фран офонії", рам ах
я о о же представили
про рам с часних фран-
омовних фільмів, а та ож
від рили іль а виставо
артин і фото рафій. У вів-
торо в столичном Б дин-

вчених розпочався по-
аз театральної про рами
"Фран офонії". Дві свої ви-
стави представив ляль о-
вий театр зі Швейцарії Les
Bamboches ("Бамбош").
Я що перш постанов
змо ли зроз міти навіть ті,
хто не знає франц зь ої,
то др а сприйняттю не
піддавалася.

Çðàíêó, ó â³âòîðîê, êîëåêòèâ
ïîêàçàâ äèòÿ÷ó âèñòàâó, à âå÷³ð-
í³é ñïåêòàêëü áóâ ðîçðàõîâàíèé
íà ñòàðøó àóäèòîð³þ. Â îáîõ ïî-
ñòàíîâêàõ àêòîðè íå õîâàþòüñÿ çà
øèðìîþ, à âîäÿòü ëÿëüîê, ñõè-
ëèâøèñÿ íàä ñöåí³÷íèì ìàéäàí-
÷èêîì. Äëÿ äèòÿ÷î¿ âèñòàâè “Çà-
¿òå õî÷å áóäèíîê”, ó ÿê³é ³äåòüñÿ
ïðî ïðèãîäè ìàëåíüêîãî ìèøå-
íÿòè, òàêèì ìàéäàí÷èêîì ñòàº
âåëèêèé ïåíüîê ó ë³ñ³. ²ñòîð³ÿ ïî-

÷èíàºòüñÿ ç òîãî, ùî Çà¿òå âèðó-
øàº â ïîøóêàõ äîì³âêè äëÿ ñåáå.
Ìèøåíÿ îïèíÿºòüñÿ â ë³ñ³, äå
çíàéîìèòüñÿ ç ¿æà÷êîì, á³ëêîþ,
áîáðîì. Êîæåí ³ç íîâèõ äðóç³â
äîïîìàãàº ìèøåíÿò³ ïîáóäóâàòè

áóäèíî÷îê, àëå æîäåí ç íèõ íå
âèòðèìóº â³òðó ³ õîëîäó, ÷åðåç ùî
çâ³ðÿòêî çìóøåíå ï³òè ç ë³ñó. Çãî-
äîì Çà¿òå îñåëÿºòüñÿ â äîì³âö³
ëþäåé.

Â îñíîâ³ âå÷³ðíüî¿ âèñòàâè

“Ñí³ã” — ô³ëîñîôñüêèé ðîìàí
ôðàíöóçñüêîãî ïèñüìåííèêà
Ìàêñàíñà Ôåðì³íà. Öå ïðèò÷à
ïðî ÿïîíñüêîãî ïîåòà Þêî, ÿêèé
øóêàº ñâ³é øëÿõ ó æèòò³. Âèñòà-
âó çðîçóì³ëè ëèøå ôðàíêîìîâí³

ãëÿäà÷³, àäæå àêòðèñà ðîçïîâ³äà-
ëà ³ñòîð³þ ìàíäð³â ãîëîâíîãî ãå-
ðîÿ, ³ëþñòðóþ÷è ñâî¿ ñëîâà ïåðå-
ì³ùåííÿì íåâåëè÷êèõ ëÿëüîê ³
çì³íîþ äåêîðàö³é. Çà ñþæåòîì
õëîïåöü çàõîïëþºòüñÿ æàíðîì
ÿïîíñüêî¿ ë³òåðàòóðè õîêó ³ ¿äå
âäîñêîíàëþâàòè ñâîº ìèñòåöòâî
äî â÷èòåëÿ Ñîñåê³. Òîé ðîçïîâ³-
äàº, ùî ñïðàâæíº ìèñòåöòâî
ìîæíà îñÿãíóòè ò³ëüêè ÷åðåç ëþ-
áîâ äî æ³íêè. Òàê ñòàëîñÿ ç ìî-
ëîäèì Ñîñåê³, êîëè òîé ïîêîõàâ
òåíä³òíó ôðàíöóçüêó öèðêà÷êó,
ùî õîäèëà ïî êàíàòó. Â îäíîìó
ç íàéñâ³òë³øèõ åï³çîä³â âèñòàâè
íà ïðîòÿãíóòîìó ÷åðåç óñþ ñöå-
íó êàíàò³ ç’ÿâëÿºòüñÿ ô³ãóðêà,
ÿêà, âèõîïëåíà ç òåìðÿâè ïðîìå-
íåì ñâ³òëà, çä³éñíþº ñâ³é îñòàí-
í³é ïðîõ³ä íàä ïð³ðâîþ. Ï³äâî-
äèòü íå áåçäîãàííà ìàéñòåðí³ñòü
öèðêà÷êè, à íàøâèäêóðó÷ ïðè-
â’ÿçàíèé äî ñêåë³ êàíàò, ùî â
îñòàííþ ìèòü îáðèâàºòüñÿ. Ïðî-
òå ïàì’ÿòü ïðî æ³íêó ³ êîõàííÿ
íàäèõàº Ñîñåê³ íà òâîð÷³ñòü, ïðî
ùî â³í ³ ðîçïîâ³äàº ó÷íåâ³. Õëî-
ïåöü ïîâåðòàºòüñÿ äîäîìó ³ çíà-
õîäèòü ñâîº êîõàííÿ.

Íåçâàæàþ÷è íà ìîâíèé áàð’ºð,
ãîëîâíå, ùî íåñóòü âèñòàâè òåàò-
ðó Les Bamboches, çðîçóì³ëî: ïðî
ñêëàäí³ ðå÷³ ìîæíà ãîâîðèòè
ïðîñòîþ ìîâîþ ëÿëüêîâîãî òåàò-
ðó. Øêîäà, ó íàñ â³í íåñïðàâåä-
ëèâî àñîö³þºòüñÿ ëèøå ç ðîçâà-
ãîþ äëÿ ä³òåé

Завдя и "Єдності" поч ємо імпровізації ле ендарно о піаніста Володимира Соляни а

А тори швейцарсь о о театр Les Bamboches під час вистави не ховаються за ширмою, а водять ляльо ,
схилившися над ними
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Ìàíäð³âíèé ëÿëüêîâèé òåàòð ó Êèºâ³

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

У с бот , 21 березня, в Київсь ом театрі оперети восьме відб -
деться джазовий фестиваль "Єдність". А перед тим на прес- онфе-
ренції, присвяченій цьом заход , оворили про джаз, державні ош-
ти, точніше, бра їх.
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Ñòàí³ñëàâ ÌÎÉÑÅªÂ: “Ðåæèñåð — îäíà
ç íàéíåáåçïå÷í³øèõ ïðîôåñ³é”
Ñâ³é 50-ð³÷íèé þâ³ëåé ñâÿòêóº õóäîæí³é êåð³âíèê Ìîëîäîãî òåàòðó
Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Завтра х дожньом ерівни ові
Київсь о о а адемічно о Моло-
до о театр Станіслав Мойсе-
єв виповнюється 50 ро ів. У
театрі він працює з 1996 ро ,
за цей час всти зробити чима-
ло яс равих і водночас м дрих
вистав — "Дон Ж ан", "Рех ві-
лійзор", "Мос овіада", "Четвер-
та сестра". Напередодні юві-
лею в е с люзивном інтерв’ю
"Хрещати " Станіслав Анатолі-
йович зізнався, що мріє рад -
вати лядачів новими вистава-
ми, а та ож пра не спроб вати
себе в іно.

— ßê ñâÿòêóâàòèìåòå þâ³ëåé?
— Äî êðóãëî¿ äàòè ÿ ñòàâëþñÿ ñïîê³é-

íî. Âñ³ ö³ þâ³ëåéí³ çàõîäè â íàø³é êðà-
¿í³ ìåíå çàâæäè äèâóþòü, ñâÿòà ïðèâàò-
íîãî õàðàêòåðó ïî÷èíàþòü ïåðåòâîðþâà-
òè íà íàö³îíàëüí³, çàãàëüíîíàðîäí³. ß
öüîãî íå ðîçóì³þ. Âë³òêó ìè ç Áîãäàíîì
Ñòóïêîþ áóëè íà îäíîìó ôåñòèâàë³ â
¥äàíñüêó, ïîñëóõàëè êîíöåðò îðêåñòðó
ï³ä êåð³âíèöòâîì âèäàòíîãî ïîëüñüêîãî
äèðèãåíòà ³ êîìïîçèòîðà, ÿêîìó òîãî äíÿ
âèïîâíèëîñÿ 75 ðîê³â. Â³í â³äïðàöþâàâ
ïðîãðàìó, âèêîíàâ ñâ³é íîâèé òâ³ð — ³
öå áóâ éîãî þâ³ëåé. Òîìó ÿ äóìàþ, ùî â
òåàòð³ ìè ïðîâåäåìî òàêó ñîá³ äðóæíþ
âå÷³ðêó, çðîáèìî ïîïóð³ ìîíîëîã³â ³ç ìî-
¿õ âèñòàâ. Öå íàçèâàòèìåòüñÿ “Ìîíîëîã
³ç òåàòðó”, ïîò³ì áóäå íåâåëèêèé ôóð-
øåò. Âëàñíå, ÿ õîò³â äî ñâîãî þâ³ëåþ ï³ä-
ãîòóâàòè ïðåì’ºðó “Âåíåö³àíñüêîãî êóï-
öÿ” Øåêñï³ðà, ïîêàçàòè ¿¿ äëÿ äðóç³â, êî-
ëåã ³ ïîö³íîâóâà÷³â òåàòðó. Òàêå ñâÿòêó-
âàííÿ áóëî á äëÿ ìåíå íàéêðàùèì. Íà
æàëü, ÷åðåç ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³ ìè íå
çìîãëè öüîãî çðîáèòè.

— Ó ÷îìó ïåðåâàãà ðåæèñåðñüêî¿ ïðî-
ôåñ³¿?

— Áîþñÿ, ùî íàñïðàâä³ ïåðåâàã ìàëî.
Àëå, áåçóìîâíî, öå äóæå ö³êàâà ³ ñêëàä-
íà ïðîôåñ³ÿ. Íåìàº ñåíñó ãîâîðèòè ïðî
ïåðåâàãè ìàòåð³àëüí³, ñîö³àëüí³. Äî ñëî-
âà, çà äàíèìè ÞÍÅÑÊÎ, ïðîôåñ³ÿ ðå-
æèñåðà — îäíà ç íàéíåáåçïå÷í³øèõ äëÿ
æèòòÿ ëþäèíè. Ï³ñëÿ ëüîò÷èê³â-âèïðî-
áîâóâà÷³â. Âîíà ñï³â³ñíóº ³ç ñèëüíèì
íåðâîâèì íàïðóæåííÿì. Ïðîòå êîëè òè
çàéìàºøñÿ óëþáëåíîþ ñïðàâîþ, êîëè
âîíà òåáå ö³êàâèòü áàãàòî ðîê³â ïîñï³ëü,
òî ðåæèñóðà — äóæå õîðîøå çàíÿòòÿ.

— Âàøà ïðîôåñ³ÿ âïëèíóëà íà âàñ ÿê
ëþäèíó?

— Ïðîôåñ³ÿ ðåæèñåðà íå ìîæå íå
âïëèâàòè, àäæå êîæåí ðàç òè, ïðàöþþ÷è
ç íîâèì òåêñòîì, ç íîâèì àâòîðîì, â³ä-
êðèâàºø äëÿ ñåáå íîâèé ñâ³ò. Â³í ïî÷è-
íàº íà òåáå âïëèâàòè. Öå ðîçøèðåííÿ
îáð³¿â, óÿâëåííÿ ïðî ñâ³òîáóäîâó. Òà é ó
ñï³ëêóâàíí³ ç ëþäüìè ÿ ïåâíîþ ì³ðîþ
ðåæèñåð. Ðàí³øå ÿ, ñêàæ³ìî, ¿õàâ ó ïî¿ç-
ä³ ³, ùå íå ïîçíàéîìèâøèñÿ ³ç ñóñ³äàìè
ïî êóïå, íàìàãàâñÿ âèçíà÷èòè, ÷èì çàé-
ìàþòüñÿ â æèòò³, õòî âîíè. Ñïîñòåðå-
æåííÿ çà æèòòÿì, ñï³ëêóâàííÿ äàº äóæå
áàãàòî ïîòð³áíî¿ ³íôîðìàö³¿.

— ×îìó ï³øëè â ðåæèñóðó?
— Ïî-ïåðøå, ÿ ç òåàòðàëüíî¿ ðîäèíè,

òîæ ìð³ÿâ ïðî àêòîðñüêó êàð’ºðó. Àëå ñà-
ìå áàòüêè ìåíå â³äìîâëÿëè, àäæå ñàì³
ïðîæèëè ñêëàäíå æèòòÿ. Ìàìà é òàòî áó-
ëè äîâîë³ óñï³øíèìè àêòîðàìè, àëå ïðà-
öþâàëè â ïðîâ³íö³éíèõ òåàòðàõ çà ìà-
ëåíüêó çàðïëàòó, áóëî áàãàòî ïåðå¿çä³â,
ãàñòðîëåé. Öå ïîçíà÷àºòüñÿ íà ñòîñóí-
êàõ ó ðîäèí³, ðîáîòà çàáèðàº óâåñü â³ëü-
íèé ÷àñ. Âñòóïàþ÷è äóæå ìîëîäîþ ëþ-
äèíîþ äî òåàòðàëüíîãî ³íñòèòóòó íà ðå-

æèñåðñüêèé ôàêóëüòåò, äî ê³íöÿ íå çíàâ,
ùî òî çà ôàõ. Äóæå âèñîêà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü ÷åðåç âèñòàâó ãîâîðèòè ëþäÿì ïðî
äóæå âàæëèâ³ ðå÷³.

— Âè ïðàöþºòå íàä “Âåíåö³àíñüêèì êóï-
öåì” Øåêñï³ðà. Ñàìå éîãî õîò³ëè ïðåçåí-
òóâàòè äî þâ³ëåþ?

— Òàê. Öþ âèñòàâó ìàëî ïðîô³íàíñó-
âàòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ Êèºâà. Âðàõîâóþ÷è ñüîãîäí³øí³
êðèçîâ³ îáñòàâèíè, ãðîøåé íå ïåðåðàõó-
âàëè, à âèñòàâà äîâîë³ ñêëàäíà çà çàäó-
ìîì, çà ³äåºþ äåêîðàö³é, òà é çàòðàòíà.
Ñàì òåàòð íå âïîðàºòüñÿ ç òàêèì ïðîåê-
òîì. Öüîãîð³÷ íåìàº ô³íàíñóâàííÿ âçà-
ãàë³. Öå äàí³ ïîïåðåäí³, íåîô³ö³éí³, àëå,
äóìàþ, í³÷îãî íå çì³íèòüñÿ. Òîìó ÿ ñåð-
éîçíî ïåðåãëÿäàòèìó ïëàíè òåàòðó ³ âëàñ-

í³ çàäóìè. Íà âåðåñåíü ìåíå çàïðîñèëè
äî Óãîðùèíè — òàì ñòàâèòèìó “Îäðó-
æåííÿ” Ãîãîëÿ. À êîëè ïîâåðíóñÿ, ñïî-
ä³âàþñÿ, çìîæó ïðîäîâæèòè ðîáîòó íàä
“Âåíåö³àíñüêèì êóïöåì”.

— ßêèì ùå ïëàíàì çàâàäèëà ðåàë³çóâà-
òèñÿ êðèçà?

— Âîñåíè öüîãî ðîêó ìè õîò³ëè îðãà-
í³çóâàòè ôåñòèâàëü, â îñíîâ³ ÿêîãî áóëà
á ñó÷àñíà äðàìàòóðã³ÿ êðà¿í Öåíòðàëü-
íî¿ ³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. Ìè âæå ïðîäóìà-
ëè êîíöåïö³þ ³ îêðåñëèëè êîëî ó÷àñíè-
ê³â. Ôåñòèâàëü ìàâ òðèâàòè ï’ÿòü äí³â íà
áàç³ Ìîëîäîãî òåàòðó. Ïëàíóâàëè ïîêà-
çàòè äåñÿòü âèñòàâ. Öå, ÿê íà ìåíå, äó-
æå âàæëèâî, àäæå ç³ ñâ³òîâèõ ôåñòèâàë³â
ñó÷àñíî¿ äðàìàòóðã³¿ îäèí â³äáóâàºòüñÿ ó
Ìîñêâ³, à ³íøèé — Áîííñüêå á³ºíàëå —

â Í³ìå÷÷èí³. Òîæ ó íàñ º âåëè÷åçíèé íå-
çàïîâíåíèé ïðîñò³ð ì³æ Áîííîì ³ Ìîñ-
êâîþ. ² íà÷àëüíèê ñòîëè÷íîãî óïðàâë³í-
íÿ êóëüòóðè Ñâ³òëàíà Çîð³íà, ³ ì³í³ñòð
êóëüòóðè Âàñèëü Âîâêóí çàö³êàâèëèñÿ
íàøîþ ïðîïîçèö³ºþ, îá³öÿëè ô³íàíñîâó
ï³äòðèìêó, óæå áóëî çàêëàäåíî ïåâí³
êîøòè.

— ßê åêîíîì³÷í³ íåãàðàçäè âïëèíóëè íà
ê³ëüê³ñòü ãëÿäà÷³â ó çàë³?

— Õî÷ ÿê öå ïàðàäîêñàëüíî çâó÷èòü,
ïîïèò íà òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî â ïåð³îä
åêîíîì³÷íèõ íåãàðàçä³â çð³ñ. Ìàáóòü, öå
ìîæíà ïîÿñíèòè ð³çíèìè ïðè÷èíàìè,
çîêðåìà é ïåðåíàñè÷åííÿì ³íôîðìàö³é-
íîãî ïðîñòîðó ïîë³òè÷íîþ ñêëàäîâîþ,
ïðîáëåìàìè, à òàêîæ íèçüêîÿê³ñíîþ ñå-
ð³àëüíîþ ïðîäóêö³ºþ. Óñå öå ëþäÿì íà-
áðèäàº. Â òåàòð³ ïî÷èíàþòü øóêàòè ùîñü
³íøå, ãëèáøå, ìóäð³øå ³ æèâ³øå.

— Àêòîðè âàøîãî òåàòðó çí³ìàþòüñÿ â
ê³íî, â ñåð³àëàõ. À âè í³êîëè íå ìàëè áà-
æàííÿ çíÿòè ô³ëüì?

— Õîò³â ³ òåïåð õî÷ó. Îäíàê òåàòð òà-
êà äèâíà ð³÷, ùî â³ä³ðâàòèñÿ â³ä íüîãî äó-
æå ñêëàäíî. Îñîáëèâî â íàøèõ óìîâàõ,
êåð³âíèêîâ³ çàëèøàòè òåàòð íàäîâãî íå
òðåáà. Âñ³ âíóòð³øí³ çâ’ÿçêè øâèäêî ïî-
÷èíàþòü ðóéíóâàòèñÿ, ³ öå ïðèçâîäèòü
äî íåáàæàíèõ íàñë³äê³â. Àëå ³äå¿ òàê³ áó-
ëè. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ïèñüìåííèê Þð³é
Àíäðóõîâè÷ â³ääàâ ìåí³ ïðàâî íà åêðà-
í³çàö³þ ñâîãî ðîìàíó “12 îáðó÷³â”. Ìè
çóñòð³÷àëèñÿ, áóëî ñòâîðåíî ñèíîïñèñ,
ïðîöåñ ðîçïî÷àâñÿ. Äàë³ æ óñå çàãàëüìó-
âàëîñÿ, áî çàö³êàâëåí³ñòü ó ïðîäþñóâàí-
í³ íåêîìåðö³éíèõ ïðîåêò³â äóæå íèçüêà,
à áåç ïðîäþñóâàííÿ çà òàê³ ïðîåêòè áðà-
òèñÿ äóæå ñêëàäíî.

— À â êîìåðö³éíèõ ê³íîïðîåêòàõ âè
ïðèíöèïîâî íå õî÷åòå áðàòè ó÷àñò³?

— Ìåí³ öå íå ö³êàâî. Ë³ïøå ðîáèòè
ùîñü äîòè÷í³øå äî ìèñòåöüêîãî ïðîöå-
ñó. À âò³ì, ìî¿ àêòîðè ïðàöþþòü ³ òóò, ³
òàì. Òàê íå áóâàº, ùîá çàéíÿò³ñòü ó ê³-
íî àáî íà òåëåáà÷åíí³ íå çàâàæàëà ðîáî-
ò³ â òåàòð³. Îäíàê ñòàâëþñÿ äî öüîãî ç ðî-
çóì³ííÿì. Âîíè ïîâèíí³ çí³ìàòèñÿ, ÿê-
ùî õî÷óòü. ²íøà ð³÷ — ¿õí³é îñîáèñòèé
âèá³ð: ùî òè ðîáèø ³ äëÿ ÷îãî. Íà æàëü,
â íàøèõ óìîâàõ öå çàðîáëÿííÿ ãðîøåé,
à íå ðåàë³çàö³ÿ ÿêèõîñü ïðîôåñ³éíèõ àì-
á³ö³é.

— Âè ñàì³ äèâèòåñü òåëåâ³çîð?
— Òàê, íîâèíè, ³íôîðìàö³éí³ ïðîãðà-

ìè òà ê³íî. Ìîÿ äðóæèíà — àêòðèñà Ìî-
ëîäîãî òåàòðó Ðèììà Çþá³íà — äèâèòü-
ñÿ á³ëüøå, òîìó ùî áàãàòî çí³ìàºòüñÿ â
ê³íî ³ ñåð³àëàõ, ¿é ö³êàâî ïîáà÷èòè ðî-
áîòó êîëåã. Ì³é ìîëîäøèé ñèí, ÿêîìó
äåñÿòü ðîê³â, äèâèòüñÿ ìóëüòèêè ³ ïðî-
ñâ³òíèöüê³ ïðîãðàìè. Â íàñ º æîðñòê³
ïðàâèëà éîãî ïðèñóòíîñò³ á³ëÿ òåëåâ³çî-
ðà, çà êîìï’þòåðîì.

— À ùî âàø ñèí äóìàº ïðî òåàòð, ïðî
àêòîðñòâî?

— Ó íüîãî àáñîëþòíî ³íøå ñòàâëåííÿ
äî âñüîãî, í³æ ó ìåíå ÷è éîãî ìàìè. Â³í
çíÿâñÿ ó äâîõ ÷è â òðüîõ ñåð³àëàõ, îçâó-
÷óâàâ ê³ëüêà äèòÿ÷èõ ô³ëüì³â. Êîëè çðî-
çóì³â, ùî çà öå éîìó ïëàòÿòü ÷èìàë³ ãðî-
ø³, ïî÷àâ ñòàâèòèñÿ äî öüîãî ÿê äî çà-
ðîá³òêó, í³ÿê íå ïîâ’ÿçóþ÷è ñâîþ ðîáî-
òó ç ìàéáóòíüîþ ïðîôåñ³ºþ.

— Äëÿ ñâîãî â³êó âè ïîâí³ñòþ ðåàë³çó-
âàëèñÿ ó ïðîôåñ³¿?

— Í³, ÿ çàâæäè ââàæàâ: ÿêùî òè çàé-
ìàºøñÿ ìèñòåöòâîì, òî íå ìîæåø áóòè
çàñïîêîºíîþ ëþäèíîþ. Ìàþ÷è ÿê³ñü çäî-
áóòêè, íå ìîæíà äóìàòè, ùî âæå âñå çðî-
áèâ ³ âñå êëàñíî. Âèäàòíèé ÿïîíñüêèé
ðåæèñåð Àê³ðà Êóðîñàâà íà ñâîºìó 80-
ð³÷÷³ ñêàçàâ, ÿê íà ìåíå, ãåí³àëüíó ôðà-
çó: “ß ïðîäîâæóâàòèìó çí³ìàòè ê³íî ç íà-
ä³ºþ íà òå, ùî ÿ êîëèñü íàâ÷óñÿ ðîáèòè
öå ïðàâèëüíî”. Äëÿ ìåíå öå àêñ³îìà
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Çàâäàííÿ-ìàêñèìóì — ïåðåìîãà
Îë³ìï³éñüêèé ÷åìï³îí Âàñèëü Ëîìà÷åíêî 
â íîâîìó ñåçîí³ ñïðîáóº ï³äòâåðäèòè çâàííÿ 
îäíîãî ç íàéêðàùèõ áîêñåð³â ñâ³òó

Василь Ломачен о
про шлях на Олімп

— ß ïî÷èíàâ, ÿê ³ âñ³ ³íø³
õëîïö³: ó ñåêö³þ áîêñó ìåíå ïðè-
â³â òàòî, ñàìå â³í ïîêàçàâ ìåí³,
ùî º òàêèé âèä ñïîðòó, ³ íàâ÷èâ
óñüîãî, ùî âì³â ñàì. Â³í ñêåðó-
âàâ ì³é âèá³ð, à â ³íøîìó ÿ ³øîâ
òðàäèö³éíèì øëÿõîì. Ïî÷àâ óñ-
â³äîìëþâàòè, ùî áîêñ — öå âèä
ñïîðòó, ÿêèì õî÷ó çàéìàòèñÿ, ðî-
ê³â ó äåñÿòü-îäèíàäöÿòü, êîëè ïî-
÷àëèñÿ ñåðéîçí³ çìàãàííÿ, òóðí³-
ðè. Â³ä ³íøèõ õëîïö³â ìåíå â³ä-
ð³çíÿëî ëèøå òå, ùî ÿ íå ïðîãðà-
âàâ. Ì³é øëÿõ äî âèçíàííÿ áóâ
òåðíèñòèì, áàãàòî â ÷îìó ñîá³
â³äìîâëÿâ.

... поп лярність
— Ìåí³, ÿêùî â³äâåðòî, í³êî-

ëè íå ïîäîáàëîñÿ îïèíÿòèñÿ â
öåíòð³ ïîä³é. Çàòèøí³øå ïðîñòî
ïîñòîÿòè çáîêó: âè ìåíå íå ÷³-
ïàéòå, ³ ÿ âàñ íå áóäó. Òàêèé
çìàëêó, ³ öå, íà ìîþ äóìêó, áåç-
ïîñåðåäíüî çàëåæèòü â³ä âèõî-
âàííÿ. Áàòüêî çàâæäè êàçàâ:
“Ñêðîìí³ñòü ïðèêðàøàº ëþäè-
íó”. Ñàìå òàê ÿ ïðàãíó ïîâîäè-

òèñÿ â æèòò³. Õî÷à ³íêîëè áóâàº
òÿæêî ñòðèìàòèñÿ, ùîá êîìóñü
íå íàãðóá³ÿíèòè ³ ïîÿñíèòè ùîñü
ì’ÿêøå, àáè ëþäèíà íå îáðàçè-
ëàñÿ. Æóðíàë³ñòè íàâïåðåá³é ïè-
òàþòü ïðî çîðÿíó õâîðîáó. ß æ
âòîìèâñÿ ïîâòîðþâàòè: â ìåíå ¿¿
íåìàº.

... майб тнє
— ßê ³ êîæåí ñïîðòñìåí, ìð³þ

ç³áðàòè âñ³ ÷åìï³îíñüê³ ïîÿñè
ñâîº¿ êàòåãîð³¿. Êð³ì òîãî, ñïîä³-
âàþñÿ, ùî âäàñòüñÿ ðåàë³çóâàòè-
ñÿ â ê³ëüêîõ âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ.
Àäæå ìåí³ ëèøå 20 ðîê³â, ³ ç ÷à-
ñîì ÿ ìàþ äîäàòè ó çðîñò³ òà âà-
ç³ é ïåðåéòè â ³íøèé ðîçðÿä.
Çâ³ñíî, é òàì ñòàâèòèìó ïåðåä ñî-
áîþ çàâäàííÿ-ìàêñèìóì. Íèí³
ãîëîâíîþ ìåòîþ äëÿ ìåíå º íà-
ñòóïíèé ëþáèòåëüñüêèé ÷åìï³î-
íàò ñâ³òó. Íà ïîïåðåäíüîìó ÿ áóâ
äðóãèì, òåïåð æå õî÷ó ñòàòè ïå-
ðåìîæöåì. Ìàþ äëÿ öüîãî îñî-
áëèâèé ñòèìóë, àäæå â Óêðà¿íè
ùå í³êîëè íå áóëî ÷åìï³îí³â ñâ³-
òó. ß ìàþ ÷óäîâó íàãîäó öå âè-
ïðàâèòè: õî÷ó íå ò³ëüêè ñòàòè
ïåðøèì ó íàñ, à é íàéìîëîäøèì
÷åìï³îíîì ñâ³òó. Öåé òóðí³ð íå

ìåíø âàæëèâèé äëÿ ìåíå, í³æ
Îë³ìï³àäà.

... професіональний
бо с

— Íóäíèé â³í ÿêèéñü ñòàâ
îñòàíí³ì ÷àñîì, ðàí³øå áóëî âå-
ñåë³øå. Ïðè÷îìó â ëåãê³é âàç³
òâîðèòüñÿ òå ñàìå, ùî é ó ñóïåð-
âàãîâèê³â. Ïàì’ÿòàþ, â äèòèí-
ñòâ³ ÿ äèâèâñÿ áî¿ ïðîôåñ³îíàë³â
ç àçàðòîì. Ìî¿ì ïåðøèì ³äîëîì
áóâ Ìàéê Òàéñîí, à ïîò³ì ÿ “ïå-
ðåêëþ÷èâñÿ” íà Ðîÿ Äæîíñà.
Éîãî ïðèêëàäè ³ ïåðåìîãè ïî-
ñò³éíî ï³äøòîâõóâàëè ìåíå âïå-
ðåä.

... сво о бать а
— Â³í ñóâîðèé, àëå ñïðàâåä-

ëèâèé. Êîëè ìåí³ íå õîò³ëîñÿ
â÷èòèñÿ, áàòüêî ìåíå çà öå õèò-
ðîìóäðî êàðàâ. Ïðîñòî êàæó÷è,
øàíòàæóâàâ. Áîêñ áóâ äëÿ ìåíå
âñ³ì, ³ â³í çíàéøîâ “êëþ÷èê”
äî ìîº¿ ë³í³. Çàáîðîíÿâ õîäèòè
íà òðåíóâàííÿ, ÿêùî ïðèíîñèâ
ïîãàí³ îö³íêè. Äîâåëîñÿ ï³äòÿ-
ãóâàòè íàâ÷àííÿ. Çàê³í÷èëîñÿ
òèì, ùî ó øêîë³ ÿ â÷èâñÿ áåç
“òð³éîê”. À àëãåáðó íàâ³òü ùè-
ðî ïîëþáèâ. Ó íàø³é ñåêö³¿ áîê-
ñó º ïðàâèëî: çà çàï³çíåííÿ íà
òðåíóâàííÿ ïîòð³áíî 20 ðàç³â
â³äæàòèñÿ â³ä ï³äëîãè. Âò³ì, öå
ïðàâèëî íå ïîøèðþºòüñÿ íà
ìàéñòð³â ñïîðòó. Òàê îñü, óæå
ï³ñëÿ ÷åìï³îíàòó ñâ³òó ÿ çàï³ç-
íèâñÿ â çàë íà äâ³ õâèëèíè, ³
áàòüêî çìóñèâ ìåíå â³äæèìàòè-
ñÿ, ÿê ïî÷àòê³âöÿ. ² öå ïðàâèëü-
íî. Äèñöèïë³íà ìàº áóòè íà
ïåðøîìó ì³ñö³

Â’ÿ÷åñëàâ ÊÓÖÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Цими вихідними Кривом Розі визначаться чемпіони
У раїни з бо с серед любителів. Найбільш заці ав-
леність вболівальни ів ви ли ають бої за частю
олімпійсь о о чемпіона Пе іна Василя Ломачен а. Ва-
силь, я о о, до слова, торі визнано най ращим
спортсменом У раїни та найтехнічнішим бо сером
Олімпійсь их і ор, цьо оріч знов спроб є втримати
висо мар — лідера вітчизняно о бо с .

Àíàòîë³é ËÎÌÀ×ÅÍÊÎ: 
“ Ãîëîâíå çàâäàííÿ ó Âàñèëÿ — 
çîëîòà ìåäàëü ÷åìï³îíàòó ñâ³òó”
Òðåíåð òà áàòüêî îë³ìï³éñüêîãî ÷åìï³îíà ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïðî ñüîãîäåííÿ
òà ìàéáóòíº ñâîãî ñèíà

— Àíàòîë³þ Ìèêîëàéîâè÷ó, ÿê
ñêëàäàþòüñÿ ïîºäèíêè äëÿ Âàñè-
ëÿ Ëîìà÷åíêà íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà-
¿íè, ùî öèìè äíÿìè ïðîõîäèòü ó
Êðèâîìó Ðîç³?

— Ïî÷íó ç òîãî, ùî ó öüîãî-
ð³÷íîìó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè
ó÷àñòü áåðóòü 180 ñïîðòñìåí³â.
Ñåðåä íèõ ³ ë³äåðè â³ò÷èçíÿíîãî
áîêñó — Âàñèëü Ëîìà÷åíêî, Ãå-
îðã³é ×èãàºâ, Îëåêñàíäð Óñèê,
²âàí Ñåíàé, Äåíèñ Ïîÿöèêà.
Ïåðø³ñòü îðãàí³çîâàíà íà äóæå
âèñîêîìó ð³âí³, ïðè¿õàëè íàé-
ñèëüí³ø³ ñïîðòñìåíè. Ñàìå òóò
ìàº âèçíà÷èòèñü ñêëàä íàö³î-
íàëüíî¿ çá³ðíî¿. Ó ïåðøèé äåíü
çìàãàíü Âàñèëü çóñòð³âñÿ ç îäåñè-
òîì Þð³ºì Øåâ÷åíêî. Îñîáëè-
âèõ ïðîáëåì ó ïîºäèíêó â íüîãî
íå áóëî. Â òðåòüîìó ðàóíä³ çà ÿâ-
íî¿ ïåðåâàãè ðåôåð³ ïðèñóäèëè
éîìó ïåðåìîãó. Ó äðóãîìó ïî-
ºäèíêó ïðîòè çàïîð³æöÿ ²ëë³ Æó-
ðàâëÿ ì³é ñèí òàêîæ áóâ íà ãî-
ëîâó ñèëüí³øèì. Ö³êàâî, ùî â
öèõ ïîºäèíêàõ Âàñèëü áîêñóâàâ
îäíîþ ïðàâîþ ðóêîþ. Ñüîãîäí³ ó
ï³âô³íàë³ â³í çóñòð³íåòüñÿ ç Â³ê-

òîðîì Ìàêàðèöüêèì ç Õàðêîâà.
²íøó ï³âô³íàëüíó ïàðó ñêëàäóòü
Ìàêñèì Òðåòÿê (Â³ííèöÿ) —
Îëåã Ìàëèíîâñüêèé (Êè¿â). Ïå-
ðåìîæö³ öèõ áî¿â çóñòð³íóòüñÿ ó
ô³íàë³, ùî â³äáóäåòüñÿ â íåä³ëþ.

— Äîñâ³ä÷åíèé Ìàêñèì Òðå-
òÿê — öå ãîëîâíèé êîíêóðåíò Âà-
ñèëÿ â éîãî âàç³?

— ß òàê íå äóìàþ. Áîêñóâàòè
íå ïðîñòî ç áóäü-ÿêèì áîêñåðîì,
àäæå êîæåí ìð³º âèãðàòè â îë³ì-
ï³éñüêîãî ÷åìï³îíà.

— Äî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè Âà-
ñèëü ï³ä³éøîâ â îïòèìàëüí³é ôîð-
ì³?

— ßê âè, íàïåâíî, çíàºòå, Âà-
ñèëÿ ïîíàä äâà ðîêè òóðáóâàëà
òðàâìà ðóêè. Àëå ñèí íå çâèê
ñêàðæèòèñÿ, òåðï³â. Ç òðàâìîâà-
íîþ ðóêîþ â³í âèãðàâ “ñð³áëî”
÷åìï³îíàòó ñâ³òó, ÷åìï³îíàò ªâ-
ðîïè òà Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ó ãðóä-
í³ ìèíóëîãî ðîêó ñèí ïî¿õàâ íà
êîíñóëüòàö³þ â îäíó ç êë³í³ê Í³-
ìå÷÷èíè. Àëå ç íåâ³äîìèõ ïðè-
÷èí í³ìåöüê³ ë³êàð³ â³äìîâèëè â

îïåðàö³¿. Äîáðå, ùî íàñ ï³äòðè-
ìàâ ïðåçèäåíò êëóáó “Êðèâáàñ-
áîêñ”, çà ÿêèé âèñòóïàº Âàñèëü.
Âëàäèñëàâ Á³íäåð äîìîâèâñÿ ç
óñ³õ ïèòàíü îïåðàö³¿ â ²çðà¿ë³,
îïëàòèâ ïåðåë³ò òà ïðîæèâàííÿ.
Íåâ³äîìî, çàëèøèâñÿ á ñèí â

ñïîðò³ âçàãàë³, ÿêáè íå çðîáèëè
â÷àñíî îïåðàö³þ. Íèí³øí³é ÷åì-
ï³îíàò — öå ïåðø³ çìàãàííÿ äëÿ
Âàñèëÿ ï³ñëÿ îïåðàö³¿ òà êóðñó
ðåàá³ë³òàö³¿, òîìó ïðîîïåðîâàíó
ðóêó íàìàãàºìîñü íå íàâàíòàæó-
âàòè, áåðåæåìî.

— ßê³ âçàãàë³ ïëàíè íà öåé ñå-
çîí? Íà ÿêèõ çìàãàííÿõ âèñòóïà-
òèìå Âàñèëü?

— Ïëàíè îäí³ — ïåðåìàãàòè. À
ãîëîâí³ öüîãîð³÷í³ ñòàðòè Âàñè-
ëÿ — öå ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè òà
÷åìï³îíàò ñâ³òó, ùî â³äáóäåòüñÿ ó
ñåðïí³ â ²òàë³¿. Â³í äóæå ìð³º ïðî
çâàííÿ ÷åìï³îíà ñâ³òó. Áóäå íå-
ëåãêî, íà Àïåíí³íàõ çáåðóòüñÿ âñ³
ïðîâ³äí³ áîêñåðè.

— Ïðî ïåðåõ³ä íà ïðîôåñ³îíàëü-
íèé ðèíã Âàñèëü ùå íå äóìàº?

— Òà äàâàéòå ïðî öå ïîãîâîðè-
ìî òð³øêè ï³çí³øå. Íà ñüîãîäí³
ãîëîâíå çàâäàííÿ ó Âàñèëÿ — çî-
ëîòà ìåäàëü ÷åìï³îíàòó ñâ³òó.

— À â ÿêèõ ñòîñóíêàõ âè ïåðå-
áóâàºòå ç áðàòàìè Êëè÷êî?

Ó íîðìàëüíèõ. Óò³ì íå ñï³ëêó-
ºìîñü, áî âîíè íå â³äâ³äóþòü çìà-
ãàííÿ áîêñåð³â-ëþáèòåë³â. Áðàòè
ï³äíÿëèñü âæå äîñèòü âèñîêî

Розмовляв
В’ячеслав КУЦЕНКО,

спеціально для “Хрещати а”

Василь Ломачен о, засл жений майстер спорт з бо с (ва ова ате-
орія — до 57 ). Народився 17 люто о 1988 ро в Біл ороді-Дністров-
сь ом (Одесь а область). Олімпійсь ий чемпіон 2008 ро , чемпіон Єв-
ропи 2008- о, срібний призер чемпіонат світ 2007 ро , чемпіон сві-
т серед юніорів 2006 ро , ба аторазовий чемпіон У раїни. Володар
К б а Вала Бар ера (я найтехнічніший бо сер Олімпіади). Перші тре-
нери — Анатолій Ломачен о, Йосип Кац. Ст дент Південно раїнсь о о
державно о педа о ічно о ніверситет імені Ушинсь о о (IV рс).
Зріст — 169 см, ва а — 57 . Захоплення — автомобілі, хо ей. Не-

одр жений.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

На дося нених спіхах Василь Ломачен о з пинятися не збирається
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Цієї п’ятниці о 18.00,
неділю — 14.00 (14.30)

Анонс 15-ї про рами

Òåìà: 
“Æ³íêè â á³çíåñ³”
Цієї п’ятниці темою чер ової

про рами ци л "Вдала ар’єра"
стане роль жін и в бізнесі і на ро-
боті держстр т рі. Не се рет,
що б ти бізнес-в мен, особливо
сьо одні, не стіль и престижно,

с іль и природно. Одна при цьо-
м дале о не всі знають, чо о на-
справді ошт є жінці та ий стат с.
Чи можливо вміло поєднати

стрім ар’єр з особистим жит-
тям "без жертв", с ласти ідн он-
ренцію представни ам проти-

лежної статі в бізнесі або на держ-
сл жбі? Звісно! Але лише за мо-
ви систематичної роботи над со-
бою і винят ової впевненості сво-
їх силах, пере онана Ірена Кіль-
чиць а.

Цієї п’ятниці о 18.00 про рамі
"Вдала ар’єра" на теле аналі "Ки-
їв" дивіться е с люзивне інтерв’ю
першо о заст пни а Київсь о о
місь о о олови і однієї з найепа-
тажніших жіно — не лише столиці,
а й сієї раїни: про робот і сім’ю,
про принципи і можливості с часної
бізнес-в мен, про тр дов ар’єр
й особисті дося нення, а та ож —
поради молодим та амбіційним, я і
пра н ть ідно о майб тньо о.
Серед інших остей про рами —

Президент Національно о ніверси-
тет "Києво-Мо илянсь а а адемія"
Сер ій Квіт, начальни відділ пер-
сонал ТД "Ні о" Андрій Злотні ов,
HR-е сперт Галина Морозова та
фахівці одно о з найбільшихфітнес-
центрів Києві — "А варі м ".

Юлія БУРМАКА,
спеціально для “Хрещати а”

"ВДАЛА КАР’ЄРА" — ци л телевізійних щотижневих про рам,
що роз ривають сі спе три проблем, пов’язаних із план ванням
спішної ар’єри в мовах фінансової ризи. Я що ви молоді та
амбіційні, пра нете дося ти вершин своєї професії і зб д вати
спішне майб тнє, тоді цей прое т саме для вас. Започат ований
Київсь им м ніципальним теле аналом "Київ" за сприяння КМДА,
він має на меті приверн ти ва молоді до необхідності правиль-
но о вибор своєї майб тньої професії, а та ож роз рити всі ета-
пи становлення особистості на шлях до спіх .

Íàïåðåäîäí³ óðî÷èñòîñòåé
В арсеналі ор анізаторів за альнонаціо-

нальної про рами "Людина ро " завжди

є чимало приємних сюрпризів та ці авих

розробо .

² öüîãî ðàçó íàïåðåäîäí³ öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåí-
íÿ ïåðåìîæö³â "Ëþäèíà ðîêó-2008" îðãàí³çàòîðè
çàïðîñèëè â ðåñòîðàí "Äí³ïðî" ëàóðåàò³â âñ³õ íîì³-

íàö³é íà óðî÷èñòèé ïðèéîì ç íàãîäè âèõîäó ¿õ ó
ñâîºð³äíèé íîì³íàö³éíèé ô³íàë.

Áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ìîæíà ñêàçàòè, ùî íà ö³é çó-
ñòð³÷³ áóâ ïðèñóòí³é öâ³ò íàö³¿. Òîìó, ìàáóòü, òà-
êèì ö³êàâèì, áàãàòèì íà âðàæåííÿ âèÿâèâñÿ öåé
ñâ³òñüêèé ðàóò, äîáðîçè÷ëèâî¿ àòìîñôåðè ÿêîãî
àí³òðîõè íå çàòüìàðèëà ³íòðèãà, ùî âèòàëà â ïîâ³ò-
ð³: õòî æ ³ç ïðèñóòí³õ 21 áåðåçíÿ, â äåíü öåðåìîí³¿
íàãîðîäæåííÿ, ñòàíå âîëîäàðåì òèòóëó íàö³îíàëü-
íîãî ïðåñòèæó "Ëþäèíà ðîêó-2008"

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

Уточнення до ІНФОРМАЦІЇ про продаж на від ритих біржових тор ах транспортних
засобів, я і належать до ом нальної власності Територіальної ромади міста Києва

від 17 березня 2009 ро .
В таблиці № п/п 3. читати та им чином:

№
п/п

Назва транспортно о
засоб

Гар.
№

Об’єм
дви на, літри

Рі вип с /пробі Державний
номер

Кіль ість,
шт.

Вартість з ідно
е сп. оцін и, рн

(з рах ванням ПДВ)

3. TOYOTA CAMRY 669 3,0 2004 p./ 333 947 м АА 8014 АА 1 143 910,00

Кредитна спіл а “Моя С арбниця”
(ідентифі аційний од 25943180)

повідомляє про с ли ання за альних зборів членів спіл и, я і відб д ться
20 вітня 2009 ро об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. Народна, 29.

Порядо денний:
1. Звіт Правління за звітний період.
2. Звіт Кредитно о омітет за звітний період.
3. Про ви онання членами КС зобов’язань по редитним до оворам та сплаті обов’яз ових пайових

внес ів.
4. Різне.
Для часті за альних зборах необхідно мати до мент, що посвідч є особ , або довіреність на

право часті зборах.

М ачівсь ий місь районний с д
За арпатсь ої області ви ли ає Че-
ан Мар’ян Іванівн в с дове засідан-
ня призначене на 15.00 30 березня
2009 ро , я е відб деться в
приміщенні М ачівсь о о місь район-
но о с д (м. М ачево, в л. К. Бе-
ляєва, 8/1) я відповідачів цивільній
справі за позовом Романа Василя Фе-
ренцовича до М ачівсь о о місь ви-
он ом , За арпатсь ої облдерж-
адміністрації, Че ан Івана Михайлови-
ча, Че ан Мар’яни Іванівни, Че ан
Оле сандра Івановича про с нення
переш од орист ванні майном.

С ддя О.В. Фази ош

Відділ державної ви онавчої
сл жби Святошинсь о о

районно о правління юстиції
місті Києві

повідомляє, що описане майно боржни а
С т и Ми оли Михайловича з ви онання
ви онавчо о листа № 2-231-1 видано о
23.02.2007 ро Святошинсь им районним
с дом м. Києва, а саме: 1/8 частина вартири
№ 30 б дин № 14-А по в л. Симирен а
м. Києві оцінене е спертом (оцінювачем)

Антоновим В.О. 23.02.2009 ро . З ідно
виснов про вартість дано о майна вартість
об’є та оцін и с ладає 8805 рн 00 оп.

Старший державний ви онавець ВДВС
Святошинсь о о РУЮ м. Києві

О.М. Коц
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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  
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Оле ПІНЧУК, с льптор, х дожни :
— Я б написав артин Демієна Хьорста! Ви, напев-

не, знаєте, що в “Пінч Арт Центрі” виставляли йо о
м х, олови формаліні, шо ючі артини, намальова-
ні з е с рементів слонів тощо. Ці роботи ошт ють сот-
ні тисяч доларів, і в “Пінч Арт Центр” стояла чер а,
щоб подивитися на них. Том я б зробив портрет цьо-
о х дожни а тих техні ах, я і він ви ористов вав.
Політи ів я не малював би. А ось щодо с льпт ри, то
із задоволенням виліпив би ще один портрет Го оля —
до 200-річчя від дня йо о народження. Але не в тра-
диційном стилі, а в стилі Пінч а. Це б ло б орисно
і зна ово.

Бо дан ЖОЛДАК, письменни :
— Я б намалював епічне полотно, панорам Кам’я-

ної мо или на Мелітопольщині. На поверхні аменів
збере лися давні ієро ліфи, і неподалі цьо о місця не-

забаром від риється м зей. Написав би і почепив пор-
трет Міхновсь о о — основоположни а раїнсь о о
націоналізм . Про ньо о мало з ад ють тепер. А ари-
ат р намалював би з Юлії Тимошен о — вона д же
арна жін а, і ця велич та раса потреб є свідомлен-
ня через ари ат р .

Павло ГУДІМОВ, ратор арт-центр “Я Гале-
рея”, часни рт “Г дімов”:
— Я д маю, нині д же ба ато ари ат р, зо рема на

телебаченні, а ось портретів обмежена іль ість. Хо-
роша вистав а відб вається в У раїнсь ом домі — про
відомих раїнців. Мені хотілося б зробити їх збірний
образ в одном портреті. Щоб завісити б дівлю ЦУМ
та ими портретами, а всі хай би їздили і дивилися. Це
б ло б р то! А ще я пропон вав би ЦУМ, не зміню-
ючи вивіс и, реформ вати в Центральний раїнсь ий
м зей. Та ий портрет там би б в доречним!

Ç êîãî á âè íàìàëþâàëè
êàðòèíó?

Àíàòîë³é Ëîìîâñüêèé
çîáðàçèâ ²ðåíó 
Ê³ëü÷èöüêó â îáðàç³
Ìàäîííè
Äåñÿòèé ð³ê â³í íàâ÷àº õóäîæíèê³â 
â óí³âåðñèòåò³ “Óêðà¿íà”

Àíàòîë³é Ëîìîâñüêèé
çàâ³äóº êàôåäðîþ äè-
çàéíó â Ì³æíàðîäíîìó
óí³âåðñèòåò³ ðîçâèòêó
ëþäèíè “Óêðà¿íà”
ïðàêòè÷íî ç ÷àñó çàñíó-
âàííÿ íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó. Çà äåñÿòü ðîê³â
ðîáîòè âèïóñòèâ ÷èìà-
ëî ïðîôåñ³éíèõ õóäîæ-
íèê³â, îôîðìëþâà÷³â,
ÿê³ ïîïðè ô³íàíñîâ³
òðóäíîù³ âñå æ òàêè
ïðàöþþòü çà ôàõîì.
Ñàì æå ïàí Ëîìîâ-
ñüêèé º õóäîæíèêîì ó
÷åòâåðòîìó ïîêîë³íí³. Ç
ïåíçëÿìè ïðàöþþòü éî-
ãî äðóæèíà òà ñèí.

Íàâ÷àâñÿ Àíàòîë³é
Ëîìîâñüêèé ó Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêîìó õóäîæíüî-
ìó ó÷èëèù³ òà ñòîëè÷-
í³é àêàäåì³¿ îáðàçîòâîð-
÷îãî ìèñòåöòâà. “²ç ñà-
ìîãî äèòèíñòâà í³êèì
³íøèì ñåáå íå óÿâëÿâ,—
ðîçïîâ³äàº Àíàòîë³é Ëî-

ìîâñüêèé.— Ìàëþâàòè
ïî÷àâ ó çîâñ³ì þíîìó
â³ö³”. ² æîäíîãî ðàçó íå
ïîøêîäóâàâ, ùî ï³øîâ
ïðàöþâàòè â óí³âåðñèòåò
“Óêðà¿íà”, áî ìàéæå íà
ïîðîæíüîìó ì³ñö³ âäà-
ëîñÿ ñòâîðèòè êàôåäðó,
ÿêà íèí³ ïðîöâ³òàº.

“Íàøèõ âèïóñêíèê³â
ïîâàæàþòü, íà ¿õíþ ðî-
áîòó º ïîïèò,— êàæå
ïàí Ëîìîâñüêèé.— Íè-
í³ æ íà íàø³é êàôåäð³
íàâ÷àºòüñÿ ïîíàä 300
ñòóäåíò³â”.

Êàðòèíè âèêëàäà÷à
Ëîìîâñüêîãî º âëàñí³ñ-
òþ áàãàòüîõ ìóçå¿â
Óêðà¿íè, çîêðåìà Ñåâàñ-
òîïîëüñüêîãî. Àëå ãî-
ëîâíîþ ïðàöåþ, äîñÿã-
íåííÿì ó æèòò³ õóäîæ-
íèê ââàæàº ä³àðàìó, ùî
ïðèêðàøàº ñòîëè÷íèé
Ìóçå¿ ïðèðîäè. “Íàä
íåþ ³ ïðàöþâàòè äîâå-
ëîñÿ çíà÷íî äîâøå, í³æ

íàä ³íøèìè òâîðàìè,—
ðîçïîâ³â ìàéñòåð.—
Îñòàííüîþ ðîáîòîþ º
ïîðòðåò ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðå-
íè Ê³ëü÷èöüêî¿ â îáðà-
ç³ Ìàäîííè, ÿêà òðèìàº
íà ðóêàõ ñâîãî ñèíà
Ìàðêà”.

Çà ñâîº æèòòÿ ïàí Ëî-
ìîâñüêèé íå âëàøòóâàâ
æîäíî¿ ïåðñîíàëüíî¿

âèñòàâêè. “Ââàæàþ, ùî
âñ³ êàðòèíè õóäîæíèêà
— ÿê ä³òè, ðîçêèäàí³ ïî
âñüîìó ñâ³òó, ³ ç³áðàòè ¿õ
íåìîæëèâî”,— çàçíà÷èâ
â³í. Äî ñëîâà, íèí³ ó
Ïðåçèäåíòà íà ðîçãëÿä³
ïîäàííÿ Ñï³ëêè õóäîæ-
íèê³â ùîäî ïðèñâîºííÿ
Àíàòîë³þ Ëîìîâñüêîìó
çâàííÿ çàñëóæåíîãî õó-
äîæíèêà Óêðà¿íè

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù.

Â³òåð ï³âí³÷íèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+5°Ñ,
âíî÷³ 0...+1°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +8°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +7...+9°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +1...+3°Ñ, âíî÷³ 0...+2°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —1...+1°Ñ, âíî÷³ 0...— 2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Äîù ç ìîêðèì ñí³ãîì. Â³òåð ï³âí³÷íèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+3°Ñ, âíî÷³ —1...+1°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Завід вач афедри фа льтет дизайн в ніверситеті
"У раїна" Анатолій Ломовсь ий відточ є майстерність
своїх ст дентів на ожном занятті

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Роботи митця Анатолія Ломовсь о о є в
збірнях ба атьох м зеїв У раїни, зо рема
в Севастопольсь ом , Київсь ом приро-
дознавчом . Вже десять ро ів він заві-
д є афедрою дизайн в ніверситеті
"У раїна". За цей час під от вав чимало
фахівців. Часто і сам бере в р и пенз-
ля, захоплюється пейзажами, портрета-
ми. Серед останніх робіт — портрет Іре-
ни Кільчиць ої в образі Мадонни, я а
тримає на р ах сво о сина Мар а.
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ОВНИ
Я щонароботі тяж о і незатишно, на-

чальство пресин є, праця перетвори-
лася на атор , по ірливо несіть цей
хрест і не нарі айте на долю. Головне—
вмітирозслаблятися, правильночер ва-
ти працю з відпочин ом, ладити з оле-
ами і бере ти здоров’я.

ТЕЛЬЦІ
Про потаємне не оворіть, обері айте

вн трішній світ від пося ань на особист
свобод . Кар’єрне сходження набирає
швид ості, не поспішайте. Ваша профе-
сійна привабливість — неординарність,
винахідливість.Поводьтесячесно,бла о-
родно, неб дьтепідлаб зою. Серцеоб-
ранця від рите для поч ттів, вписатися в
йо о ідеал с ладно, але ви повинні заре-
оменд вати себе із щонай ращо о бо-
.

БЛИЗНЯТА
У передч тті приємних змін ви р ха-

єтеся наз стріч подр жньом щастю.
Розмови на д ховні теми зміцнять союз,
обранець роз риє най ращі риси, а ви
обдар єте йо о роз мінням. На роботі
нерозслабляйтеся, потрібнадисципліна
та ор анізованість, на ход вловлюйте
настрій шефа і ви он йте завдання на
висо ом професійном рівні. Домочад-
ців не ат йте ди таторсь ими фо са-
ми.

РАКИ
Настають ардинальні змінинапрофе-

сійній ниві, можлива зміна ерівництва,
вб дь-я ом разі незалежні відвассл ж-
бові перт рбації вплин ть на подальш
ар’єр . Нині на вас по ладається висо-
а відповідальність за долі людей, вчіть-
ся адапт ватися, б дьтемилосердними,
працюйте на віддач .

ЛЕВИ
Ви підійшли до тієї межі, оли потріб-

но вдос оналити особист філософію
життя, змінити по ляди ба ато на що,
змінити ідеали, світосприйняття.Вампо-
трібне нове д ховно-про ресивне ото-
чення (ділове і сердечне), насамперед
армонійна половин а. Боріться і ви орі-
нюйте синдром раціоналіста!

ДІВИ
Реальність ставить вас перед вибо-

ром: або ви вперто стоїте на своєм , то-
ді с оч єтеся за соціальний “борт”, або
йдетеназад і трансформ єтеся середи-
ні під тис ом обставин і переходите на
спішний життєвий вито . А ос іль и ви
майстер на всі р и, нія оюроботоювас
не заля аєш і отові з ент зіазмом тр -
дитися за двох, присл хайтеся до вн т-
рішньо о олос , ладаючи ділов о-
д .

ТЕРЕЗИ
Настав час вийти із застою, підбадьо-

ритися і відновити шлюбні взаємини,
вдихн вши в них свіжий во онь життя. А
розпилюватися, ш ати романтичних
при од на стороні — на ірше. Я що м -
чать хронічні нед и, лі и недопомож ть,

бо це плоди залізно о пра матизм ,
пра тично о розрах н заради власної
ви оди.

СКОРПІОНИ
Стежте за здоров’ям, щонайменше

незд жання— дзвіночо із небес, що ви
відхилилися від д ховно о ве тора роз-
вит .Певно, випомил овоспрямов ва-
ли творчий ент зіазм ар’єрне р сло,
але перед вами інше завдання: потріб-
но подбати про особисте життя, ство-
рювати сімейний затишо , пі л ватися
про домочадців.

СТРІЛЬЦІ
Налашт йте серцев лір на роман-

тичнийлад, віддавайтесярозва ам, я их
та бра вало. Ви режисер і равець на
арені життя, де немає місця відчаю, пе-
симізм , а пан єсвятолюбовно о і твор-
чо онатхнення. Адже хтонес м є, а ве-
селитьсявідд ші, тойнесесвітло і немо-
жеб типоваленийзі сл жбово оп’єдес-
тал !

КОЗОРОГИ
Фо сдіяльності зміщ єтьсявдомаш-

ні пенати, т т вам треба продемонстр -
вати осподарсь мітливість і ор аніза-
торсь завзятість. Виріш йте питання з
нер хомістю, затівайте ремонт, міняйте
меблі, рідні залюб ипідтримаютьвасмо-
рально, матеріально, фізично. З роши-
ма проблем не б де, цей рі матеріаль-
но рожайний, тіль и не від ладайте в
с арбнич , а в ладайте зароблене в
добрі справи.

ВОДОЛІЇ
Несидіть намісці, р хайтеся, знайом-

теся з ці авими людьми, оновлюйте о-
ло спіл вання, запалюйте ініціативними
ідеямиділовихсоратни ів.Випершопро-
хідець-аван ардист на роботі й апітан
нашлюбном с дні. Зцілитед ш відоб-
раз прощенням, а місце, що звільнило-
ся, наповнитьсямилосердям і доброзич-
ливістю до всьо о живо о. Сповід йте
принцип: чимба аті, тимраді, непретен-
д йте на ч же. Просять — допоможіть.
Що більше вима атимете (цьо о ро )
від інших, то сильніше вони озлоблюва-
тим ться.

РИБИ
Ви сповнені сил та енер ії, ров п ль-

с є в жилах, вима аючи не айної само-
реалізації. Я що дістанете хороші ділові
пропозиції, обирайте не роші, робіть
став на творчі замовлення.Вашд хов-
нийроз віт—наниві винахідництва, там,
де палає пристрасть творення. Войов-
ничих он рентів тримайте на дистан-
ції, вони одержимі приземленими мер-
антильними інтересами, для них ви ди-
ва -фантазер, мішень для побиття і на-
смішо .Але, нажаль, позб тисядожовт-
няцьо оярманія неможна.Чом ? Се -
рет простий: ви прое т єте в оточення
приховані не ативні риси, тож повинні їх
відпрацювати. Співісн йте в “перестріл-
ах”, пам’ятаючи,щособа а ав ає, а а-
раван іде.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (21—27 áåðåçíÿ)


