
хрещатик
№55 (3501) вівторок, 28 квітня 2009 року київська муніципальна газета

23 óäàðè äçâîí³â
Ñòîëèöÿ âøàíóâàëà ïàì’ÿòü æåðòâ ×îðíîáèëÿ

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

У день 23-ї річниці тра едії на Чорнобиль-
сь ій АЕС традиційно до меморіально о р-
ан "Героям Чорнобиля" віти по лали е-
рівни и держави. Та ож там відсл жили мо-
лебень по за иблих. У столиці про відзначен-
ня цієї дати подбали заздале ідь. 25 сімей
чорнобильців отримали ордери на вартири
ще в четвер. Цьо оріч, незважаючи на риз ,
місто план є виділити для них вісімдесят по-
меш ань.

Äâàäöÿòü òðè ðàçè ëóíàëè óäàðè äçâîí³â ×îðíîáèëÿ ó
íåä³ëþ, ñèìâîë³çóþ÷è ð³÷íèöþ äíÿ êàòàñòðîôè íà ×ÀÅÑ.
Îñíîâí³ çàõîäè òðàäèö³éíî â³äáóëèñÿ ó ñòîëèö³. Äî ìå-
ìîð³àëüíîãî êóðãàíó “Ãåðîÿì ×îðíîáèëÿ” ïîêëàäàëè êâ³-
òè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî, ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Þë³ÿ Òèìîøåíêî, Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Âîëîäèìèð Ëèò-
âèí. Òàêîæ òàì â³äñëóæèëè ìîëåáåíü ïî æåðòâàõ àâàð³¿.

Ñòîëè÷íó âëàäó ï³ä ÷àñ çàõîä³â ïðåäñòàâëÿâ âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Çà éî-
ãî ó÷àñòþ ó ï’ÿòíèöþ á³ëÿ ïàì’ÿòíîãî çíàêà ë³êâ³äàòîðàì
àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ â³äáóâñÿ ì³-
òèíã-ðåêâ³ºì.

“Óæå 23 ðîêè ïîñï³ëü ìè çãàäóºìî íàéá³ëüøó òåõíî-
ãåííó òà åêîëîã³÷íó êàòàñòðîôó ñó÷àñíîñò³, ÿêà çì³íè-
ëà åêîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå òà ñâ³òîãëÿä óñüîãî ñâ³òó. ²
ñüîãîäí³ ìè çíîâó ç³áðàëèñÿ, ùîá âøàíóâàòè íàö³î-
íàëüíèõ ãåðî³â, ÿê³ çáåðåãëè òèñÿ÷³ æèòò³â ñâî¿õ ñï³â-
â³ò÷èçíèê³â”,— ñêàçàâ ïàí Ãîëóá÷åíêî. Â³í ââàæàº, ùî
æîäíîþ ï³ëüãîþ ÷è ìàòåð³àëüíîþ äîïîìîãîþ íå ìîæ-
íà âèë³êóâàòè ò³ ô³çè÷í³ é äóøåâí³ ðàíè, ÿê³ ç’ÿâèëèñü
ó ëþäåé ï³ñëÿ ö³º¿ æàõëèâî¿ òðàãåä³¿. Îäíàê ÷èíîâíèê
ÿê ïðåäñòàâíèê âëàäè ïîîá³öÿâ ðîáèòè âñå ìîæëèâå,
àáè ïîë³ïøèòè óìîâè æèòòÿ ÷îðíîáèëüö³â.

Ñëîâà íå áóëè ïîðîæí³ìè. Â ÷åòâåð ó ìåð³¿ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà âðó÷èëà 25
îðäåð³â íà êâàðòèðè ïîñòðàæäàëèì â³ä àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ.
Òðèíàäöÿòü ³ç íèõ íàäàëà ñòîëè÷íà âëàäà, ðåøòó — Ì³-
í³ñòåðñòâî ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà
âèñòóïèëà ç³ çâåðíåííÿì â³ä ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà

×åðíîâåöüêîãî: “Â ö³ ñêîðáîòí³ äí³ ìè âøàíîâóºìî
óñ³õ òèõ, õòî ìóæíüî çóñòð³â âèêëèê äîë³ òà ö³íîþ âëàñ-
íîãî æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ ðÿòóâàâ Óêðà¿íó. Â³÷íà ïàì’ÿòü
òèì, êîãî íåìàº ç íàìè. Êè¿âñüêà âëàäà áàæàº âàì çäî-
ðîâ’ÿ ³ äîáðîáóòó, à òàêîæ âàøèì ñ³ì’ÿì”.

Çà ñëîâàìè ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, öüîãî ðîêó, íåçâàæàþ÷è
íà êðèçó, êè¿âñüêà âëàäà âèøóêóº äîäàòêîâ³ ìîæëèâîñò³,
ùîá çàáåçïå÷èòè æèòëîì ÷îðíîáèëüö³â. Ïðîòÿãîì ê³ëü-
êîõ íàñòóïíèõ ì³ñÿö³â ë³êâ³äàòîðè òà ³íâàë³äè ×îðíîáè-
ëÿ îòðèìàþòü ùå 15 êâàðòèð çà ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ 60
íà 40. ßê ³ ùîðîêó, ì³ñòî ïëàíóº âèä³ëèòè öüîãîð³÷ ¿ì 80
ïîìåøêàíü.

Êð³ì òîãî, äëÿ ë³ïøîãî çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿí ë³êàìè
êè¿âñüêà âëàäà óêëàëà óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ ç ãðîìàäñüêè-
ìè îðãàí³çàö³ÿìè, ùî îï³êóþòüñÿ ïðîáëåìàìè ÷îðíîáèëü-
ö³â. Öüîãî ðîêó âèäàòêè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà ï³ëüãîâå
ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïîñòðàæäàëèõ çá³ëüøåíî íà 200
òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Äî ñëîâà, á³ëüø ÿê 90 òèñÿ÷ êèÿí ñüîãîäí³ ìàþòü ñòà-
òóñ ë³êâ³äàòîð³â òà ïîòåðï³ëèõ â³ä ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñ-
òðîôè. Ùîá óïîðÿäêóâàòè íàäàííÿ ð³çíèõ âèä³â äîïîìî-
ãè, ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº ñòâîðèòè çàãàëüíèé ðåºñòð
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Керівни и держави поставили свіч и пам’яті жертвам Чорнобильсь ої атастрофи
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Òàðèôè çðîñòàòèìóòü 
ïîåòàïíî

Ç 1 ÷åðâíÿ ó Êèºâ³ áóäå ï³äâèùåíî òàðèôè
íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Çà ñëîâàìè âèêîíó-
âà÷à îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãî-
ëóá÷åíêà, â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ç’ÿâèòü-
ñÿ âæå íåçàáàðîì. Íàãàäàºìî, íà îñòàíí³é ñå-
ñ³¿ Êè¿âðàäà çíÿëà ìîðàòîð³é ³ äîçâîëèëà äî-
âåäåííÿ òàðèô³â äî ð³âíÿ åêîíîì³÷íî îá´ðóí-
òîâàíèõ. ßê çàçíà÷èâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî,
ïîäîðîæ÷àííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã â³äáóâà-
òèìåòüñÿ “óïîâ³ëüíåíî, ïîåòàïíî, ç îäíî÷àñ-
íèì çàáåçïå÷åííÿì ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-
ñåëåííÿ. Àëå âîíî áóäå äóæå ïîì³ðêîâàíèì,
ì’ÿêèì, ó ê³ëüêà åòàï³â: òðè àáî ÷îòèðè — ³
îáîâ’ÿçêîâî áóäå âèä³ëåíî îñîáëèâ³ ïóíêòè ç
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó”,— çàïåâíèâ ïàí Ãîëóá-
÷åíêî. Ðîçïîðÿäæåííÿ ìàº ç’ÿâèòèñÿ äî 1
òðàâíÿ, íàáóäå ÷èííîñò³ ç 1 ÷åðâíÿ, à ïëàò³æ-
êè ç íîâèìè ö³íàìè íàä³éäóòü äî êèÿí ï³ñëÿ
1 ëèïíÿ. Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ñêàçàâ, ùî
ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ êèÿí áóäóòü çàõèùåí³. Ð³ç-
í³ êàòåãîð³¿ ñïîæèâà÷³â ìàòèìóòü ð³çí³ êîåô³-
ö³ºíòè çðîñòàííÿ òàðèô³â

Ìàéäàí ñâÿòêóâàòèìå 
áåç íàìåò³â

Ç ãîëîâíî¿ ïëîù³ Êèºâà, ìàéäàíà Íåçàëåæ-
íîñò³, íàðåøò³ ïðèáåðóòü íàìåòè “íåçãîä-
íèõ”. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ ïîë³-
òèêè çâåðíóëîñÿ äî îðãàí³çàòîð³â àêö³¿ ïðî-
òåñòó ç ïðîõàííÿì çâ³ëüíèòè ïëîùó íà ÷àñ
ñâÿòêóâàíü ïðîòÿãîì 1—9 òðàâíÿ. “Ìè ïî-
ñï³ëêóâàëèñÿ ç íèìè — ³ âîíè ïîãîäèëèñÿ
çãîðíóòè íàìåòîâå ì³ñòå÷êî”,— ðîçïîâ³â íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Â³êòîð Ãîí-
÷àðóê. 1 òðàâíÿ ó Êèºâ³ â³äáóäóòüñÿ ìàñîâ³ àê-
ö³¿ ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ñîë³äàðíîñò³
òðóäÿùèõ. 9 Òðàâíÿ â³äáóäåòüñÿ çàãàëüíîì³ñü-
êå ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ïåðåìîãè. Ç ö³º¿ íàãîäè
íà Õðåùàòèêó ïðîéäå ìàðø âåòåðàí³â òà â³é-
ñüêîâèõ îðêåñòð³â. Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
ââàæàþòü, ùî äîö³ëüí³øå çâ³ëüíèòè Ìàéäàí
äëÿ ñâÿòêóâàíü. Íèí³ íà ïëîù³ íàìåòîâå ì³ñ-
òå÷êî ðîçãîðíóëà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
“Íàðîä”. Îñòàíí³ì ÷àñîì ùîðàç á³ëüøå êè-
ÿí ñêàðæàòüñÿ íà ðîçãóë ó öåíòð³ ñòîëèö³ ïî-
ë³òè÷íèõ ìàðã³íàë³â. Ì³ñÿöü òîìó íà ìàéäà-
í³ Íåçàëåæíîñò³ â³äáóëèñÿ ñóòè÷êè

Ïðîáíå âáîë³âàííÿ
Ó Êèºâ³ â³äêðèëè ïåðøó ôàí-çîíó
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Біля ар и Др жби наро-
дів мин лої с боти за-
працювала перша
столиці фан-зона. "Те-
риторію вболівальни-
ів" від рив заст пни
олови КМДА Єв ен
Червонен о. Протя ом
місяця на іль аметро-
вом е рані транслюва-
тим ть спортивні події,
зо рема, фінал К б а
УЄФА. Повболівати там
можна б де і за раїн-
сь часницю Євроба-
чення. До Євро-2012
Києві план ють облаш-
т вати три офіційні
фан-зони, я і розміс-
тять 20 тис. фанатів
ф тбол .

Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî ôóò-
áîëüíîãî ÷åìï³îíàòó ªâðî-
2012 ó ñòîëèö³ àêòèâíî ïðà-
öþþòü íå ëèøå íàä ñòàä³î-
íîì, à âæå ïî÷àëè îáëàøòî-
âóâàòè ôàí-çîíè. Ïåðøó â³ä-
êðèëè ìèíóëî¿ ñóáîòè á³ëÿ
àðêè Äðóæáè íàðîä³â. Íà-
âïðîòè àìô³òåàòðó âñòàíîâè-
ëè âåëèêèé 4 íà 6 ìåòð³â åê-
ðàí, à ñàì àìô³òåàòð âëàñíå ³
ñòàíå ëàâàìè äëÿ âáîë³âàëü-
íèê³â. Â³ä “äîâê³ëëÿ” ôàí-çî-
íó â³äìåæîâàíî îãîðîæåþ.
Íà âõîä³ ñòîÿòü òàê çâàí³ ñòþ-
àðäè, õî÷à âõ³ä áåçïëàòíèé.
Ïåðñîíàë ñòåæèòèìå, àáè
âáîë³âàëüíèêè ïðîõîäèëè áåç
àëêîãîëþ òà ïîâîäèëèñÿ
àäåêâàòíî. Íà ÷àñ òðàíñëÿö³é
çàõîä³â çà ïîðÿäêîì ñòåæèòè-
ìóòü á³ëüø í³æ 50 ñòþàðä³â.

Ïåðøà ñòîëè÷íà ôàí-çîíà
ä³ñòàëà íàçâó “Òåðèòîð³ÿ âáî-
ë³âàëüíèê³â”. Âîíà º “ïðîá-
íîþ” ³ ïðàöþâàòèìå ì³ñÿöü
³ç 10-¿ ðàíêó äî 22-¿ âå÷îðà
àáî äî ê³íöÿ ñïîðòèâíî¿ ïî-

ä³¿. Çà öåé ÷àñ âáîë³âàëüíèêè
âñòèãíóòü ïîäèâèòèñÿ ï³âô³-
íàë òà ô³íàë Êóáêà ÓªÔÀ 30
êâ³òíÿ, 7 òà 20 òðàâíÿ. Íàé-
á³ëüøèé “íàêàë” ïðèñòðàñòåé
î÷³êóþòü ï³ä ÷àñ ìàò÷ó “Äè-
íàìî” — “Øàõòàð”. Äåìîí-
ñòðóâàòèìóòü ó “Òåðèòîð³¿
âáîë³âàëüíèê³â” ô³íàë ªâðî-
áà÷åííÿ. Êð³ì òîãî, íà åêðà-
í³ áóäå áîêñ, áàñêåòáîë òà ³í-
ø³ âèäè ñïîðòó ó ðåæèì³ íîí-
ñòîï. Äî “âèäàòíèõ” ôóòáîëü-
íèõ òðàíñëÿö³é íà ñöåí³ âè-
ñòóïàòèìóòü ìîëîä³æí³ ãóðòè,
à âáîë³âàëüíèê³â ÷åêàþòü ì’ÿ-
÷³ òà ôóòáîëêè, ï³äïèñàí³ ¿õ-
í³ìè êóìèðàìè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
ªâãåí ×åðâîíåíêî íà â³ä-
êðèòò³ ôàí-çîíè íàãîëîñèâ
íà âàæëèâîñò³ òàêèõ ì³ñöü. Çà
éîãî ñëîâàìè, îõî÷èõ ïîòðà-
ïèòè íà ìàò÷³ áóäå çíà÷íî
á³ëüøå, í³æ ì³ñöü íà ñòàä³î-
íàõ, â³äòàê á³ëüø³ñòü ôàí³â
çáèðàòèìóòüñÿ ÿêðàç á³ëÿ òà-
êèõ âåëèêèõ åêðàí³â ï³ä â³ä-
êðèòèì íåáîì. Áàãàòî ôàí-
çîí áóëî îáëàøòîâàíî ï³ä ÷àñ
ªâðî-2008 â Àâñòð³¿ òà Øâåé-
öàð³¿. Íà òàêèõ ìàéäàí÷èêàõ
òàì ç³áðàëîñÿ â 16 ðàç³â á³ëü-
øå ëþäó, í³æ íà ñòàä³îíàõ.
Äî ñëîâà, òîä³ âõ³ä äî òàêèõ
ôàí-çîí áóâ ïëàòíèì. Êð³ì

òîãî, âáîë³âàëüíèêàì ïðîäà-
âàëè íàïî¿, ¿æó, à ùå çàáåç-
ïå÷èëè âåëèêó ê³ëüê³ñòü á³î-
òóàëåò³â. Ó Êèºâ³ äî ªâðî-
2012 ïëàíóþòü îáëàøòóâàòè
òðè îô³ö³éí³ ôàí-çîíè: íà
ñïîðòèâíîìó êîìïëåêñ³
“×àéêà”, íà òåðèòîð³¿ Íàö³î-
íàëüíîãî âèñòàâêîâîãî öåí-
òðó “Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè” òà
ó ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â. Çà
ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè, ó
íèõ ìîæíà áóäå ðîçì³ñòèòè
äî 20 òèñÿ÷ óáîë³âàëüíèê³â.
Îðãàí³çàòîðè êàæóòü, ùî
ôàí-çîíè â³äïîâ³äàòèìóòü
óñ³ì íîðìàì áåçïåêè òà ñàí³-
òàðíîãî ñòàíó

Ãàçîâà àòàêà
Ó÷îðà ïîñòà÷àëüíèêè ãàçó çàëèøèëè áåç òåïëà ³ ãàðÿ÷î¿
âîäè òèñÿ÷ó áóäèíê³â òà ï³âñîòí³ äèòñàäê³â

Àáè ðîçâ’ÿçàòè ñâî¿ ô³íàíñîâ³ ïðîáëå-
ìè, ïîñòà÷àëüíèêè ãàçó â Êèºâ³ ôàêòè÷-
íî âäàëèñÿ äî øàíòàæó. Æåðòâàìè ä³é
ìîíîïîë³ñòà ÂÀÒ “Êè¿âãàç” ñòàëè ä³òè.
Òàê, ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿ ïîâí³-
ñòþ ïðèïèíèëè ïîñòà÷àííÿ ãàçó íà
ðàéîííó êîòåëüíþ “Íèâêè” òà ÑÒ-2, ÿê³
îáñëóãîâóº ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” ÷åðåç áîðã
îñòàííüîãî ïåðåä ÄÊ “Ãàç Óêðà¿íè”. Îñ-
ê³ëüêè ïîäà÷ó ãàçó äî êîòåëåíü ïðèïèíå-
íî, îáëàäíàííÿ àâòîìàòè÷íî â³äêëþ÷àº

êîòëè äëÿ ï³ä³ãð³âó ãàðÿ÷î¿ âîäè. Áåç ãà-
çó êîòåëüíÿ “Íèâêè” ëèøèëàñÿ î 10.20,
âíàñë³äîê ÷îãî ïðèïèíèëîñÿ ãàðÿ÷å âî-
äîïîñòà÷àííÿ â Ïîä³ëüñüêîìó, Ñâÿòî-
øèíñüêîìó, Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ.
Çàãàëîì öå 372 ñïîæèâà÷³, ç ÿêèõ 302 —
æèòëîâ³ áóäèíêè, 5 ë³êàðåíü, 19 äèòñàä-
ê³â, 13 ñåðåäí³õ øê³ë òà 33 â³äîìñòâà. ÑÒ-
2 íå ìàëî ãàçó ç 10.33, òîæ áåç ãàðÿ÷î¿ âî-
äè ëèøèëèñÿ Ïîä³ëüñüêèé òà Îáîëîí-
ñüêèé ðàéîíè. ×åðåç ÑÒ-2 ãàðÿ÷ó âîäó

îòðèìóâàëè ìàéæå äåâ’ÿòñîò îá’ºêò³â. Ç
íèõ — 580 æèòëîâ³ áóäèíêè, 29 — ë³êàð-
íÿí³ çàêëàäè, 31 äèòñàäîê, 27 øê³ë òà 231
â³äîìñòâî. Ñîö³àëüí³ æ îá’ºêòè, îêð³ì ãà-
ðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ, ùå é îá³ãð³âàëè
(õî÷à îïàëþâàëüíèé ñåçîí çàê³í÷èâñÿ, ö³
çàêëàäè ïîâèíí³ ìàòè òåïëî äîòè, äîêè
¿õí³ êåð³âíèêè íå çâåðíóòüñÿ ³ç çàÿâîþ
ïðî ïðèïèíåííÿ îïàëåííÿ).

Êîìåðö³éíèé äèðåêòîð ÀÊ “Êè¿âåíå-
ðãî” Ñåðã³é ×åõ ïîÿñíèâ æóðíàë³ñòàì,
ùî áîðã “Êè¿âåíåðãî” ïåðåä ãàçîïîñòà-
÷àëüíèêàìè íàðàç³ ñòàíîâèòü 487 ìëí ãðí.
Âîäíî÷àñ ì³ñòî âèííå êîìïàí³¿ ùå á³ëü-
øó ñóìó. Òîìó â³í ïðèïóñêàº, ùî ãàçî-
ïîñòà÷àëüí³ îðãàí³çàö³¿ âäàäóòüñÿ äî îá-
ìåæåííÿ ãàçó, ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Ïðîòå ñòîëè÷íà âëàäà ïîãðîç ìîíîïî-
ë³ñòà íå áî¿òüñÿ. “Ì³ñüêà âëàäà íå äîçâî-
ëèòü, ùîá æèòåë³ áóëè áåç ãàðÿ÷î¿ âîäè,
òèì ïà÷å ä³òè”,— çàïåâíèâ “Õðåùàòèê”
âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ì³ñüêîãî ãîëîâè
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Â³í ïîîá³öÿâ, ùî
ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ ïîíîâëÿòü, ³ êè-
ÿíè íå â³ä÷óâàòèìóòü íåçðó÷íîñòåé

Перш столичн фан-зон під ар ою Др жби народів болівальни и випроб ють 30 вітня —
під час трансляції фінал К б а УЄФА

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

50 дитсад ів, 34 медичні за лади та майже тисяча б дин ів без
арячої води — та і рез льтати самодіяльності столично о моно-
поліста — постачальни а аз . Представни и ВАТ "Київ аз" при-
пинили подавати аз на районн отельню "Нив и" та СТ-2. Свої
дії монополіст пояснює забор ованістю АК "Київенер о" перед ДК
"Газ У раїни" за паливо. На сьо одні бор перед азопостачаль-
ни ами становить майже 500 млн рн. Місь а влада запевняє,
що здатна вплин ти на сит ацію. Кияни не залишаться без аря-
чої води.
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Київсь амісь а рада та Київсь амісь а дер-
жавна адміністрація висловлюють либо е
співч ття рід им і близь им, а та ож числен-
нимшан вальни ам висо о о оперно о мис-
тецтва з привод тяж ої втрати — смерті

Єв енії Семенівни
Мірошничен о,

Героя У раїни, народної артист и У раїни, ла-
реатаДержавної премії СРСР, ла реатаДер-
жавної премії УPCР, професора Національної
м зичної а адемії У раїни.
Єв еніяМірошничен о внесла неоціненний

в лад до с арбниці раїнсь о о пісенно о
мистецтва. Неперевершена творчість вели ої
артист и та неповторні образи, створені на
провідних сценах світ , назавжди залишать-
ся на сторін ах історії національної льт ри
та наших серцях.
Висо а майстерність Єв енії Мірошничен-
о, її вели ий педа о ічний талант знайшли
своє продовження творчості цілої плеяди
молодих митців, визнаних різних точ ах
світ . Світла пам’ять вели ій артистці.

Головне правління льт ри і мистецтв

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

висловлює либо е співч ття рідним

і близь им з привод тяж ої втрати —

смерті

Єв енії Семенівни
Мірошничен о —

Героя У раїни, народної артист и

У раїни, ла реата Державної премії

СРСР, ла реата Державної премії УРСР,

професора Національної м зичної

а адемії У раїни.



Íåñàìîòíÿ
ñòàð³ñòü
Á³ëüøå ïîëîâèíè
êèÿí íå õî÷óòü
äîæèâàòè íà ñàìîò³

²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

Щораз більше иян літньо о
ві висловлюють бажання
с ористатися про рамою
"Кращий дім". До Сall-центр
зверн лося понад 350 осіб із
проханням поселити їх пан-
сіонати. У власних домів ах їх
ні ом до лядати, ні з им по-
спіл ватися. Старень і с ар-
жаться на байд же ставлення
рідних або й зн щання з їх-
ньо о бо . У Києві це лихо
спіт ало майже 50 тисяч пен-
сіонерів. До їхніх посл місто
наразі пропон є вісім пансіо-
натів.

Çàïðîâàäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
"Êðàùèé ä³ì" ñòàëî äóæå â÷àñíèì —
ùîðàç á³ëüøå ëþäåé ïðîñÿòü ïîñåëèòè
¿õ ó ñïåö³àë³çîâàíèõ ïàíñ³îíàòàõ äëÿ
ë³òí³õ ëþäåé. Íèí³ ñàìîòí³ì ñòàðåíü-
êèì êèÿíàì äîïîìàãàþòü ïðèáëèçíî
11 òèñÿ÷ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â. Ë³ò-
í³ì ëþäÿì, ÿê³ ïåðåâàæíî õâîð³þòü ³ íå
ìîæóòü îá³éòèñÿ áåç ñòîðîííüî¿ äîïî-
ìîãè, äîãëÿä ïîòð³áåí ïðàêòè÷íî ö³ëî-
äîáîâî. Ó ïàíñ³îíàòàõ ¿õ çàáåçïå÷åíî
÷îòèðèðàçîâèì õàð÷óâàííÿì, ìåäè÷-
íîþ äîïîìîãîþ ³ ãîëîâíå, ìàáóòü, ñï³ë-
êóâàííÿì ³ç îäíîë³òêàìè, çàì³ñòü õî-
ëîäíî¿ ñàìîòíîñò³.

Ó ì³ñüêîìó Ñall-öåíòð³ (15-51) êà-
æóòü, ùî ç ïî÷àòêó ðîêó äî íèõ çâåð-
íóëîñÿ á³ëüø í³æ 350 êèíÿ ³ç ïðîõàí-
íÿì ïîñåëèòè ¿õ ó ãåð³àòðè÷í³ ïàíñ³î-
íàòè. "Çäåá³ëüøîãî öå ñàìîòí³ ëþäè,
ïåíñ³îíåðè, òÿæêîõâîð³. Ãîëîâíîþ
ïðè÷èíîþ ïîòðàïèòè äî ïàíñ³îíàòó âî-
íè íàçèâàþòü ñàìîòí³ñòü, â³äñóòí³ñòü
ñï³ëêóâàííÿ, áàéäóæå ñòàâëåííÿ ð³ä-
íèõ àáî çíóùàííÿ ç áîêó áëèçüêèõ, íå-
áëàãîïîëó÷í³ ä³òè òîùî",— ðîçïîâ³ëà
êåð³âíèê ñëóæáè Íàòàë³ÿ Äàíüêî.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Òåòÿíè
Êîñòþðåíêî, íèí³ â ì³ñò³ º â³ñ³ì ïàíñ³î-
íàò³â, òðè ç íèõ çàãàëüíîãî òèïó, ðåøòà
ïðîïîíóþòü ñïåö³àë³çîâàíèé äîãëÿä. Àáè
ïîòðàïèòè äî ïàíñ³îíàòó, òðåáà ç³áðàòè
âñ³ ïîòð³áí³ äîêóìåíòè. ßêùî â îõî÷èõ
îñåëèòèñÿ â òàê³ çàêëàäè º ïðàöåçäàòí³
ä³òè, âîíè ìîæóòü ïðîïëàòèòè ïåðåáó-
âàííÿ áàòüê³â ó ïàíñ³îíàò³. Âàðò³ñòü —
ïðèáëèçíî 3 òèñÿ÷³ ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà êàæå, ùî â áóäü-ÿêî-
ìó âèïàäêó ë³òí³ ëþäè ìàþòü îäåðæà-
òè äîïîìîãó ³ ï³äòðèìêó ÿê ç áîêó âëà-
äè, òàê ³ ñóñï³ëüñòâà. "Íàì ïîòð³áíî
çì³íèòè ñâîº ñòàâëåííÿ ÿê äî ñàìîòí³õ
ëþäåé ë³òíüîãî â³êó, òàê ³ äî ïðîöåäó-
ðè îôîðìëåííÿ ³ ïîñåëåííÿ ¿õ ó áóäèí-
êè-³íòåðíàòè. Í³õòî íå äóìàº, ùî ðî-
äè÷³, õàé ³ ïðàöåçäàòíîãî â³êó, ÿê³ ïî-
âèíí³ ñïëà÷óâàòè çà ïåðåáóâàííÿ â ïàí-
ñ³îíàò³, íàñïðàâä³ ìîæóòü âåñòè àñîö³-
àëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ, âæèâàòè ñïèðò-
íå, íàðêîòèêè, çíóùàòèñÿ ç áàòüê³â.
Àäæå ìè íå çíàºìî ¿õí³õ ïðîáëåì. Ïðî
öå òðåáà ãîâîðèòè ³ ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîá-
ëåìó",— çàçíà÷èëà ï³ä ÷àñ îñòàíí³õ ãðî-
ìàäñüêèõ ñëóõàíü ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Ï³ä ÷àñ ñëóõàíü áóëî ïðîâåäåíî îïè-
òóâàííÿ êèÿí ùîäî òîãî, ÿê áè âîíè
õîò³ëè ïðîâåñòè ñâîþ ñòàð³ñòü?

Ïîíàä 55 % ³ç 3,5 òèñÿ÷³ ðåñïîíäåí-
ò³â â³äïîâ³ëè, ùî õîò³ëè á ïðîæèòè ñòà-
ð³ñòü ó ïàíñ³îíàò³. 40 % ãîòîâ³ ï³êëó-
âàòèñÿ ïðî ñåáå ñàìîñò³éíî ó ñåáå âäî-
ìà. 5 % ìàëè ³íø³ ïðîïîçèö³¿.

Íà ñüîãîäí³ ó Êèºâ³ ïðîæèâàº 700
òèñÿ÷ ïåíñ³îíåð³â. 50 òèñÿ÷ ³ç íèõ ñà-
ìîòí³ é ïîòðåáóþòü ñòîðîííüî¿ äîïî-
ìîãè
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Ðåêâ³ºì çà ìð³ºþ Äåì³åíà
Õåðñòà

Õåðñòà ö³êàâèòü ïåðåäóñ³ì
ñïðèéíÿòòÿ òà ðåàêö³ÿ "ëþäåé ç
âóëèö³". Âñ³ éîãî ðîáîòè îïåðó-
þòü ïîíÿòòÿìè, ç ÿêèìè ìè
ìàºìî ñïðàâó â ïîáóò³, òà âîä-
íî÷àñ îáåðåæíî âèïðîáîâóþòü
íà ì³öí³ñòü óïåðåäæåííÿ, ÿê³
çàëèøàþòüñÿ â ìèñëåíí³ ïåðå-
ñ³÷íî¿ ëþäèíè. Äëÿ öüîãî â³í
ïîñëóãîâóºòüñÿ ïîñòóëàòàìè
êîíöåïòóàëüíîãî ìèñòåöòâà
("³äåÿ — öå ìåõàí³çì, ÿêèé òâî-
ðèòü ìèñòåöòâî", "óì³ííÿ íå ìàº
çíà÷åííÿ", "æèâîïèñó âàðòî
óíèêàòè", "ñóñï³ëüñòâî çì³íþº-
òüñÿ ÷åðåç øîê òà ñóïåðå÷íî-
ñò³"), àëå ê³íöåâà ìåòà â íüîãî
ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæíà. Îñü ³
êëþ÷ äî ðîçóì³ííÿ ìèñòåöòâà
Õåðñòà: íàñïðàâä³ â³í — âîðîã
âëàñíèõ êóìèð³â, òîìó ùî éîãî
ö³êàâèòü êðàñà òà ïðåêðàñíå.

Ïåðåñë³äóþ÷è òàêó ïðîòèëåæ-
íó ìåòó — ñòàðó äîáðó "êðàñó"
òà êîìåðö³éíèé óñï³õ, — Õåðñò
ìîæå ñîá³ äîçâîëèòè ïðîäóêóâà-
òè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïîñåðåäí³õ
âèðîá³â, àëå ïðè öüîìó öèòóâà-
òè ñâî¿õ êóìèð³â ³ âèêîðèñòîâó-
âàòè ¿õí³é ïðèêëàä ÿê ïîÿñíåí-
íÿ ñâîº¿ âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Éî-
ãî ðîáîòè ñïîâíåí³ ³ëþç³é, äå-
êîðàòèâíîñò³ òà ìàëüîâíè÷îñò³,
àëå íàòÿêàþòü íà ñòðàõ, â³äðàçó
òà ñìåðòü ïîä³áíî äî òîãî, ÿê
ðåêëàìà íàòÿêàº íà áàæàííÿ.
Ìè áà÷èìî åñòåòè÷íèé ï³äõ³ä

ðåêëàìíèêà, ÿêèé ïîºäíóº ïðî-
òèëåæíîñò³, ùîá âèêëèêàòè ö³-
êàâèé øîêóþ÷èé åôåêò.

Ñèëà ðîá³ò Õåðñòà âèÿâëÿºòü-
ñÿ â áóêâàëüíîñò³ ¿õ ïðî÷èòàí-
íÿ. Õóäîæíèê áåðå íàéî÷åâèä-
í³øèé ñèìâîë ³ îïåðóº íèì.
"Ñìåðòü" — öå òóøà òâàðèíè.
"Ïðåêðàñíå" — öå ìåòåëèê. ßê-
ùî ïîòð³áíî ðîçêðèòè òåìó íàð-
êîòèê³â, ó õ³ä ³äóòü çîáðàæåííÿ
òàáëåòîê. Öÿ áóêâàëüí³ñòü òåæ
ïðåêðàñíà. Ô³ëîñîôè Êàíò ³
Àäîðíî ïîâ’ÿçóâàëè êðàñó òà
ïðåêðàñíå ç îñòàòî÷í³ñòþ ³ ñòðà-
õîì. Ó ïîºäíàíí³ ç öèìè äâîìà
ïîíÿòòÿìè ïðåêðàñíå íàáóâàº
ñåðéîçíîñò³ (òîáòî ñõâàëþºòüñÿ
àðò-ñï³ëüíîòîþ). Í³õòî ³íøèé
íå ïîºäíóº ¿õ òàê ïðîñòî ³ òàê
áóêâàëüíî. Çàçâè÷àé îïóäàëà
òâàðèí íàãàäóþòü ì’ÿê³ ³ãðàø-
êè. Ó Õåðñòà âîíè ìàþòü âè-
ãëÿä ñïðàâæí³õ àðò-îá’ºêò³â.

Íàéïîòóæí³øèìè â ñåíñ³ òðà-
ã³çìó òà êîì³çìó âèäàþòüñÿ ò³
ðîáîòè õóäîæíèêà, â ÿêèõ ïåðå-
äàíî éîãî âëàñíèé äîñâ³ä, îñî-
áèñò³ ïåðåæèâàííÿ òà åìîö³¿.

Ñåðåä íàéñèëüí³øèõ ðîá³ò —
"Íàáóòà íåçäàòí³ñòü äî âòå÷³,
î÷èùåíà" ("The Acquired Inabil-
ity to Escape, Purified"). Öå "àê-
âàð³óì", ïîä³ëåíèé ñêëÿíîþ ïå-
ðåãîðîäêîþ íà äâ³ ÷àñòèíè. Îä-
íà ÷àñòèíà ïîðîæíÿ, à â ³íø³é
ðîçòàøîâàíî á³ëå êð³ñëî, á³ëèé

ñò³ë, á³ëà ïà÷êà öèãàðîê, á³ëà
ïîï³ëüíè÷êà òà á³ëà çàïàëüíè÷-
êà. Ó ïåðåãîðîäö³ çðîáëåíî äîâ-
ãèé ïðÿìîêóòíèé îòâ³ð íà ð³â-
í³ î÷åé. ²íñòàëÿö³ÿ ïðîéìàº
ñâî¿ì çîáðàæåííÿì â³äìîâè â³ä
çàëåæíîñò³, áîëþ æèòòÿ áåç
íàðêîòèêó, ùî ñòâîðþº ñâ³ò,
ïîçáàâëåíèé ïîâ³òðÿ. Òóò ³ á³ëü
³ñíóâàííÿ, ³ áàæàííÿ âòåêòè â
áåçïåêó, â êðàñó, â ñìåðòü.

Ìàáóòü, íàéâäàë³øèé íàïðÿ-
ìîê ó òâîð÷îñò³ Õåðñòà — äåêî-
ðàòèâí³ñòü. Òðèïòèõ "Áðàìè äî
Öàðñòâà Íåáåñíîãî" ("Doorways
to the Kingdom of Heaven") íàëå-
æèòü äî íàéêðàùèõ éîãî ðîá³ò.
Ö³ ïàííî àñîö³þþòüñÿ ç â³òðàæà-
ìè ÷è òî ç³ ñâ³òèëüíèêàìè "Ò³ôà-
í³". Çàõîïëþþ÷èé êàëåéäîñêîï ³ç
êðèëåöü ìåòåëèê³â çàïàìîðî÷óº
òà ã³ïíîòèçóº ñâîºþ â³çóàëüíîþ
íàâàëüí³ñòþ, óïîðÿäêîâàíîþ çà
äîïîìîãîþ ñèìåòð³¿. Âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü äîðîãèõ åêçîòè÷íèõ ìåòå-
ëèê³â, âèêîðèñòàíèõ ó êàðòèí³,
ðîáëÿòü ¿¿ íàäçâè÷àéíîþ.

Óò³ì, îäíà êàðòèíà âèä³ëÿºòü-
ñÿ ç-ïîì³æ ³íøèõ. "Á³ë³ òðîÿíäè
òà ìåòåëèêè" ("White Roses and

Butterflies") ñòâîðåíî çà òàêèì ñà-
ìèì ïðèíöèïîì, ÿê ³ ðåøòà ñå-
ð³¿. Íà ïîëîòíî íàíåñåíî ïðÿì³
ë³í³¿ òà â³äáèòêè ó ôîðì³ ìåòå-
ëèê³â. Öþ òåõí³êó ç ëåãê³ñòþ
îïàíóº íàâ³òü ìàëà äèòèíà. Âëàñ-
íå, îäèí ³ç ãîëîâíèõ ïðèíöèï³â
êîíöåïòóàëüíîãî ìèñòåöòâà é
ïîëÿãàº â òîìó, ùî áóäü-õòî, íà-
â³òü ëþäèíà áåç ìàéñòåðíîñò³ òà
ïîïåðåäíüî¿ ï³äãîòîâêè, ïîâè-
íåí ìàòè çìîãó â³äòâîðèòè ðîáî-
òó ñàìîñò³éíî. Ïðîìîâèñòèì º
ñàì ñþæåò. Öÿ ðîáîòà êðàùà çà
³íø³, ³ âîíà áëèæ÷à äî ñïðàâæ-
íüî¿, âðîäæåíî¿ òâîð÷î¿ ìàíåðè
õóäîæíèêà. Êàðòèíà øîêóº
ñâî¿ì ì³ùàíñòâîì, ë³ðè÷í³ñòþ
òà ïîçèòèâîì. ² õî÷ íàòõíåííÿì
ïîñëóãóâàëà ³äåÿ Ôðåíñ³ñà Áå-
êîíà, â³äîìîãî ñâî¿ìè êàðòèíà-
ìè, ñïîâíåíèìè æàõó, àëå
Õåðñò çà ñâîºþ ñóòòþ — ïðîòè-
ëåæíèé éîìó ÿê õóäîæíèê. Â³í
òÿæ³º äî âèâ³ðåíîãî, ïðèºìíî-
ãî äëÿ îêà òà çàñïîê³éëèâîãî
ìèñòåöòâà. Ñàìå òîìó éîãî ðî-
áîòè òàê äîáðå ïðîäàþòüñÿ —
óñåðåäèí³ â³í òàêèé ñàìèé, ÿê
³ éîãî êîëåêö³îíåðè

Ó ï’ÿòíèöþ ïàðê Â³äðàäíèé
íà ê³ëüêà ãîäèí ñòàâ ì³æíàðîä-
íèì. Çðàíêó òóò ç³áðàëèñÿ äâà-
äöÿòü ø³ñòü äðóæèí Íàäçâè÷àé-
íèõ òà Ïîâíîâàæíèõ ïîñë³â â
Óêðà¿í³. Æ³íêè ç ð³çíèõ êîíòè-
íåíò³â ñâ³òó âèÿâèëè áàæàííÿ
çàëèøèòè ñâ³é ñë³ä ïðî ïåðåáó-
âàííÿ ó íàø³é êðà¿í³. ¯õíþ
"ìð³þ" çä³éñíèëà Ãåíåðàëüíà
äèðåêö³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íî-
çåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ ÊÌÄÀ.

"ß äàâíî õîò³ëà ïîñàäèòè äå-
ðåâî íà óêðà¿íñüê³é çåìë³",— çà-
çíà÷èëà ãîëîâà Êëóáó äðóæèí
ïîñë³â, äðóæèíà ïîñëà Àëæèð-
ñüêî¿ Íàðîäíî¿ Äåìîêðàòè÷íî¿
Ðåñïóáë³êè Õàä³æà Áàôäàëü. Íà-

çâàòè âèñàäæåíèé ðÿä äåðåâ âè-
ð³øèëè Àëåºþ áðàòåðñòâà. "Êî-
ðåí³ äåðåâ, ÿê³ òóò ðîñòèìóòü, ç
÷àñîì ïåðåïëåòóòüñÿ, ùî ñèì-
âîë³÷íî îçíà÷àòèìå áðàòåðñòâî
íàøèõ êðà¿í, à ç íèì ³ ìèð, çëà-
ãîäó òà âçàºìîäîïîìîãó",— ïî-
ÿñíèëà ïàí³ Áàôäàëü.

Óñì³õàþ÷èñü òà ïîçóþ÷è ïå-
ðåä ñâî¿ìè òà íàøèìè ôîòî- òà
â³äåîêàìåðàìè, äðóæèíè ïîñë³â
øâèäêî âïîðàëèñÿ ³ç çàâäàííÿì.
"Ñàäæàòè äåðåâà — öå òàê ïðè-
ºìíî",— ñêàçàëà Àíòîí³íà Àáó-
ä³àá. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ó Ñèð³¿, çâ³ä-
êè âîíà ðîäîì, óñ³ ëþäè ö³íóþòü
³ ëþáëÿòü çåìëþ òà çàëþáêè íà
í³é ïðàöþþòü. Ñâîºþ ÷åðãîþ,

äðóæèíà ïîñëà ²ñïàí³¿ Æóë³ Áóð-
æóà ðîçïîâ³ëà, ùî òàì º ñóòòºâà
ïðîáëåìà, ïîâ’ÿçàíà ³ç çàáåçïå-
÷åííÿì âîäîþ. "Òîìó äëÿ íàñ
Óêðà¿íà — öå äóæå êðàñèâà, çå-
ëåíà êðà¿íà",— çàçíà÷èëà âîíà.

Ïðîòå íå ò³ëüêè âèñàäæåí³ äå-
ðåâà çàëèøèëè íà çãàäêó æ³íêè.
Ï³ä îäíèì ³ç íèõ íèí³ ëåæèòü
ïîñëàííÿ ìèðó, ëþáîâ³ òà çëà-
ãîäè. Éîãî óðî÷èñòî çàêîïàëà
ãîëîâà Êëóáó äðóæèí ïîñë³â

Äðóæèíè ïîñë³â ïîñàäèëè 
30 äåðåâ ó ñòîëè÷íîìó ïàðêó

Ó Êèºâ³ ç’ÿâèëàñÿ Àëåÿ 
áðàòåðñòâà

Ìàéêë ÌÅÐÔ²
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

24- о вітня столиці під назвою "Ре вієм" від ри-
лася безпрецедентна за своїм масштабом вистав а
робіт най спішнішо о митця сьо одення. На верніса-
жі в "Пінч АртЦентрі" я випад ово опинився пор ч
із Деміеном Херстом, оли той, ви лядаючи ві но,
спостері ав за тим, що відб вається надворі. Він
б в захваті від натовп та радісно омент вав той
фа т, що люди за лядають із в лиці.
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Деміен Херст привіз до Києва свою “За блен вівцю”
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

До весняної толо и в столиці дол чилися іноземці.
Залишити свій слід про переб вання в У раїні з о-
лосилися др жини Надзвичайних та Повноважних
послів. Майже тридцять жіно із різних раїн світ
п’ятницю садили дерева пар Відрадном . Виса-
джені здовж стеж и тридцять ленів назвали Але-
єю братерства. Захід при рочили до Всесвітньо о
дня Землі, я ий відзначають 22 вітня.

Ор д вати лопатами др жинам послів сподобалося — садити дерева
в столиці вони план ють ре лярно
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Êðåäèò ÌÂÔ âãàìóâàâ ïðèñòðàñò³
íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ
Ö³íí³ ïàïåðè âæå ïî÷èíàþòü ïðèíîñèòè ïðèáóòêè ¿õ âëàñíèêàì
²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî òèæíÿ (ç 21 ïî 24
êâ³òíÿ) êóðñ êóï³âë³ àìåðèêàíñüêîãî äîëà-
ðà â Óêðà¿í³ âïåâíåíî çðîñòàâ. Òàê, ÿêùî
21 êâ³òíÿ, ó â³âòîðîê, â³í ñòàíîâèâ 
805 UAH/100 USD, òî íàñòóïíîãî äíÿ êóðñ
çð³ñ óæå íà 0,1 %. Ó ï’ÿòíèöþ æ êóðñ çà-
ô³êñóâàëè íà ð³âí³ 808 UAH/100 USD.
Çðåøòîþ, çàãàëüíå çðîñòàííÿ çà òèæäåíü
áóëî 0,4 %.

Êóðñ ïðîäàæó àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè íà
ãîò³âêîâîìó óêðà¿íñüêîìó ðèíêó òåæ çðîñ-
òàâ, ïðàâäà äåùî ìåíøèìè òåìïàìè, ïî-
ð³âíÿíî ç êóðñîì êóï³âë³. Òàê, ó â³âòîðîê,
21 êâ³òíÿ, â³í ñòàíîâèâ 807 UAH/100 USD,
íàïðèê³íö³ òèæíÿ àáñîëþòíå çðîñòàííÿ
ñòàíîâèëî 3 ãðèâí³ â ðîçðàõóíêó íà 100
äîëàð³â, à â³äíîñíå — 0,3 %.

Ïîä³¿ íà ðèíêó äàþòü çìîãó ñòâåðäæó-
âàòè, ùî ïàí³÷í³ íàñòðî¿ íàñåëåííÿ îñòà-
òî÷íî âãàìóâàëèñÿ íà ôîí³ ïîçèòèâíèõ íî-
âèí ïðî ñòàí óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè òà
ïðîãíîçè ïðî ¿¿ çðîñòàííÿ íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì. Êð³ì òîãî, ñòàá³ëüí³ñòü êóðñó ãðèâí³
íà ì³æáàíêó íà ìèíóëîìó òèæí³ âèçíà÷è-
ëî ð³øåííÿ ÌÂÔ ïðîäîâæèòè ñï³âïðàöþ
ç Óêðà¿íîþ òà íàäàòè ¿é äðóãèé òà òðåò³é
òðàíø³ êðåäèòó. 

Â³äïîâ³äíî äî êóðñó ºâðî â Óêðà¿í³ ìà-
ëî ì³ñöå íåçíà÷íå éîãî çðîñòàííÿ. Òàê, ó
ñåðåäó, 22 êâ³òíÿ, êóðñ êóï³âë³ íà ì³æáàí-
êó ñòàíîâèâ 1040 UAH/100 EUR, òîä³ ÿê
ó ï’ÿòíèöþ â³í ï³äâèùèâñÿ íà 1 % ³ ñòà-
íîâèâ 1050 UAH/100 EUR. Êóðñ ïðîäàæó
çð³ñ ³ç ïîçíà÷êè 1045 UAH/100 EUR ó â³â-

òîðîê äî 1050 UAH/100 EUR ó ï’ÿòíèöþ.
×åðåç ïðèâ’ÿçêó ¿¿ äî àìåðèêàíñüêîãî

äîëàðà, îñîáëèâèõ çì³í íà ðèíêó ºâðî
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íå î÷³êóºòüñÿ. Ñòàá³-
ë³çàö³ÿ òà íàâ³òü çíèæåííÿ êóðñó ºâðî
òàêîæ ìîæëèâ³ ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ ì³æ
Óêðà¿íîþ òà ªÑ óãîäè ïðî çîíó â³ëüíî¿
òîðã³âë³. Á³ëüøå òîãî, åêñïåðòè ñòâåð-

äæóþòü, ùî çíà÷íèõ êîëèâàíü ãîò³âêîâî-
ãî êóðñó ºâðî íå â³äáóäåòüñÿ, àäæå ì³æ-
áàíê³âñüêèé ðèíîê ÷åðåç ìîíåòàðíó ïî-
ë³òèêó ÍÁÓ òà ïîêðàùåííÿ åêîíîì³÷íî¿
äèíàì³êè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ì³ñÿö³â ïî-
çáóâñÿ ñïåêóëÿòèâíèõ òà øòó÷íèõ ÷èí-
íèê³â.

Â³äïîâ³äíî äî ö³íè çîëîòà, ç 21 ïî 24

êâ³òíÿ âîíî ïîäîðîæ÷àëî íà 1 %. Íå âè-
êëþ÷åíî, ùî íà ôîí³ ïîçèòèâíèõ ìàêðî-
åêîíîì³÷íèõ íîâèí ö³íà “áëàãîðîäíîãî
ìåòàëó” ïî÷íå çðîñòàòè. Äëÿ öüîãî âæå º
ïåðåäóìîâè. Òàê, çîâí³øí³é áîðã ÑØÀ òà
³íôëÿö³ÿ â öüîìó ðîö³ ñòàëè ðåêîðäíèìè.
Òîìó äîëàð, çà ïðîíîçàìè, áóäå çíåö³íþ-
âàòèñÿ. Â³äïîâ³äíî é ³íâåñòîðè á³ëüøå
êîøò³â âêëàäàòèìóòü ó ºâðî àáî â çîëîòî.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó îïåðàö³é
ç áàíê³âñüêèìè ìåòàëàìè VAB Áàíêó Âî-
ëîäèìèðà Ï³ùàíîãî, ö³íà íà çîëîòî ñòàíå
ñòàá³ëüíîþ, ÿê ò³ëüêè àìåðèêàíñüêà åêî-
íîì³êà ïî÷íå çðîñòàòè. Â ïðîòèëåæíîìó
âèïàäêó ö³íà íà ðèíêó ìîæå ëåãêî çðîñòè
äî ð³âíÿ âèùå 1200 äîëàð³â. “Âàðòî çàçíà-
÷èòè òàêîæ, ùî ðèíîê çîëîòà ñüîãîäí³
ïñèõîëîã³÷íî ãîòîâèé äî âèñîêèõ ö³í íà
íüîãî”,— ñêàçàâ â³í “Õðåùàòèêó”.

Ùîäî äèíàì³êè ãîëîâíîãî ôîíäîâîãî
³íäåêñó êðà¿íè, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî
íàðåøò³ ôîíäîâèé ðèíîê ïîçáóâñÿ îñòàí-
íüî¿ ïåðåøêîäè äëÿ çðîñòàííÿ — çàòðèì-
êè ÷åðãîâîãî òðàíøó êðåäèòó â³ä ÌÂÔ. 
21 êâ³òíÿ ³íäåêñ ñòàíîâèâ 309,54 ïóíêòà.
Íàéá³ëüøå éîãî çðîñòàííÿ â³äáóëîñÿ â ÷åò-
âåð, â³äïîâ³äíî äî ð³âíÿ ñåðåäè â³í ïîñè-
ëèâñÿ íà 11,38 ïóíêòà àáî íà 3,6 %. Ó ï’ÿò-
íèöþ ³íäåêñ ÏÔÒÑ ñòàíîâèâ 331,53 ïóíê-
òà, çðîñòàííÿ â³äïîâ³äíî äî ð³âíÿ ïîïå-
ðåäíüîãî äíÿ — 2,7 %, òèæíåâå ï³äâèùåí-
íÿ ³íäåêñó — 4,3 %.

ßê áà÷èìî, ³íâåñòîðè, ÿê³ êóïóâàëè àê-
òèâè ì³ñÿöü ÷è äâà òîìó, âæå ïî÷èíàþòü
îòðèìóâàòè ïðèáóòêè íà ôîí³ ï³äíÿòòÿ ³í-
äåêñó ÏÔÒÑ. Öÿ äèíàì³êà çìîæå ïðîäîâ-
æèòèñÿ ³ íà öüîìó òèæí³

Зростання інде с ПФТС підвищило лі відність вітчизняних омпаній
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Á³ðæà ÏÔÒÑ ââåëà 
íîâó òîðãîâåëüíó ñèñòåìó
Áðîêåðè î÷³êóþòü íà çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â òîðã³â
íà ôîíäîâîìó ðèíêó
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні вітчизняна фондова
біржа ПФТС (Київ), що є найбіль-
шою біржею в раїні, зап стила
нов тор овельн систем PFTS
NEXT. Раніше провідні інвести-
ційні омпанії, що б ли невдово-
лені я істю роботи ПФТС, розпо-
чали пере овори з російсь ими
біржами РТС та ММВБ. У рез ль-
таті б ло створено "У раїнсь
бірж ", в я ій РТС дістала 49 %.
Вона стала альтернативою ПФТС
та підвищила за альн лі відність
рин . Е сперти про ноз ють по-
ліпшення я ості роботи біржі
ПФТС через низ інновацій.

Â³äñüîãîäí³ â³ò÷èçíÿíà ôîíäîâà á³ðæà
ÏÔÒÑ çàïóñêàº íîâó òîðãîâåëüíó ñèñòå-
ìó PFTS NEXT. “28 êâ³òíÿ âè ìàòèìåòå
çìîãó óêëàäàòè óãîäè â ðåæèì³ “ðèíîê çà-
ÿâîê” ó íîâ³é òîðãîâåëüí³é ñèñòåì³ PFTS
NEXT”,— éäåòüñÿ ó â³äïîâ³äíîìó ïîâ³-
äîìëåíí³ á³ðæ³.

Ïðè÷îìó òîðãè íà “ðèíêó çàÿâîê” â³ä-
áóâàòèìóòüñÿ çà óìîâè ïîïåðåäíüîãî äå-
ïîíóâàííÿ àêòèâ³â ³ç ðîçðàõóíêàìè â äåíü
óêëàäàííÿ óãîäè.

Ùîäî ðèíêó êîòèðóâàíü, òî ÏÔÒÑ óòî÷-
íþº, ùî äî 15 òðàâíÿ öüîãî ðîêó ïðàöþâà-
òèìå íèí³øíÿ òîðãîâåëüíà ñèñòåìà, à ï³ñ-
ëÿ ö³º¿ äàòè — ò³ëüêè íîâà PFTS NEXT.

Çà ñëîâàìè ó÷àñíèê³â ðèíêó, çàïóñê ó
ê³íö³ áåðåçíÿ “ðèíêó çàÿâîê” íà “Óêðà¿í-
ñüê³é á³ðæ³” (ÿêó ñòâîðèëè çà ó÷àñòþ ðî-
ñ³éñüêî¿ á³ðæ³ ÐÒÑ. — “Õðåùàòèê”), ïîêà-
çàâ ïðàöåçäàòí³ñòü ñõåìè ç ïîïåðåäí³ìè
äåïîíóâàííÿìè òà ðîçðàõóíêàìè â äåíü
óêëàäàííÿ óãîä.

Ðàí³øå ³íâåñòèö³éí³ êîìïàí³¿ êðà¿íè, ùî

áóëè íåâäîâîëåí³ ÿê³ñòþ ïîñëóã ÏÔÒÑ, ùî
ç ïî÷àòêó ìèíóëîãî ðîêó ïî÷àëà ïðàöþâà-
òè ç³ çíà÷íèìè çáîÿìè òà íå çìîãëà çàïóñ-
òèòè ïîâíîö³ííèé “ðèíîê çàÿâîê”, ïî÷àëè
ïåðåãîâîðè ç ÐÒÑ. ×åðåç ùî áóëî ñòâîðåíî
“Óêðà¿íñüêó á³ðæó”, â ÿê³é ÐÒÑ ä³ñòàëà 
49 %. Íàðàç³ äî ¿¿ “ðèíêó çàÿâîê” ï³äêëþ-
÷åíî ïðèáëèçíî 50 ó÷àñíèê³â òà êîòèðóºòü-
ñÿ ìàéæå 70 ö³ííèõ ïàïåð³â. ×åðåç öå ùî-
äåííî óêëàäàþòü ìàéæå 150 óãîä. Öå äàëî
çìîãó íîâ³é á³ðæ³ âèéòè íà ïîêàçíèêè òîð-
ã³â ¿¿ êîíêóðåíòà — ÏÔÒÑ.

“Ñèñòåìó PFTS NEXT ñòâîðåíî â ðàì-
êàõ ì³æíàðîäíîãî ïðîåêòó “MICEX-NAS-
DAQ OMX-PFTS Ukrainian Project”. Ñåð-
âåðíó ÷àñòèíó òîðãîâåëüíî¿ ñèñòåìè ðåàë³-
çîâàíî íà òåõíîëîã³ÿõ NASDAQ OMX, à
êë³ºíòñüêó — ç âèêîðèñòàííÿì ð³øåíü ãðó-
ïè ÌÌÂÁ”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ñòàð-
øèé àíàë³òèê “Óêðà¿íñüêîãî ôîíäîâîãî
öåíòðó” Â³òàë³é Ãîðîâèé. Îêð³ì “ðèíêó çà-
ÿâîê” íîâèì íà PFTS NEXT, çà éîãî ñëî-
âàìè, ñòàíå ðîçðàõóíîê ³íäåêñó ÏÔÒÑ ó
ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó. À ³íâåñòîð³â — ô³-
çè÷íèõ îñ³á ìàº òàêîæ çàö³êàâèòè âïðîâà-
äæåííÿ ôàêòè÷íî ðàí³øå íå ³ñíóþ÷îãî íà
ôîíäîâîìó ðèíêó ³íòåðíåò-òðåéäèíãó.

“Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ÏÔÒÑ äåùî çàòÿã-
íóëà ç çàïóñêîì íîâî¿ òîðãîâåëüíî¿ ñèñòå-
ìè, îñê³ëüêè, ÿêáè òàêèé êðîê áóëî çðîá-
ëåíî õî÷à á ó 2008 ðîö³, òî á³ðæà çíà÷íî ïî-
ñèëèëà á ñâîº ë³äåðñòâî ñåðåä óêðà¿íñüêèõ
áðîêåð³â”,— ñêàçàâ Â³òàë³é Ãîðîâèé.

Çà ñëîâàìè àíàë³òèê³â, íàðàç³ àëüòåðíà-
òèâíà ÏÔÒÑ — “Óêðà¿íñüêà á³ðæà” ñòàëà
çà êîðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó ñåðéîçíèì
êîíêóðåíòîì ÏÔÒÑ, àäæå òàêèé ³íôîðìà-
ö³éíèé ïðîäóêò áóëî ââåäåíî ùå íà ïî-
÷àòêó öüîãî ðîêó.

Óò³ì, íà ôîí³ çàãàëüíîãî ïîë³ïøåííÿ
äèíàì³êè ðèíêó, âæå äî îñåí³ öüîãî ðîêó
íîâà ñèñòåìà ÏÔÒÑ çìîæå åôåêòèâíî çà-
ïðàöþâàòè òà ïîë³ïøèòè çàãàëüíó ë³êâ³ä-
í³ñòü ðèíêó é ïîâåðíóòè êîøòè ³íâåñòî-
ð³â â Óêðà¿íó

1. «ПІСНЯ ПРО РУШНИК» (исп. Леонид Черновецкий)
2. «ДЫШИ» (исп. Леонид Черновецкий)
3. «ПРИДИ КО МНЕ» (исп. Стас Михайлов)
4. «ГУБЫ ТВОИ АЛЫЕ» (исп. Таисия Повалий)
5. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СЛЕЗ» (исп. Александр Серов)
6. «КАЖДЫЙ ДЕНЬ С ТОБОЙ» (исп. Кристина Орбакайте)
7. «ПАЛЬМА ДЕ МАЙОРКА» (исп. Михаил Шафутинский)
8. «СВЕЧА» (исп. Стас Михайлов)
9. «Я ЭТО ТЫ» (исп. Мурат Насыров)
10. «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РОМАН»

(исп. Ирина Аллегрова и Игорь Крутой)
11. «МЫ ВМЕСТЕ» (исп. Валерия)
12. «ПАРУС» (исп. Григорий Лепс)
13. «ВЫ ЛЕТИТЕ, ГОЛУБУШКИ!» (исп. Петлюра)
14. «БЫВШИЙ» (исп. Таисия Повалий)
15. «ТЕМНЫЕ ГЛАЗА» (исп. Стас Михайлов)
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хрещатик

Про передачу громадянці Бабич 
Олені Дмитрівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Милославському, 35 у Деснянському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 475/475 від 2 жовтня 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 Áàáè÷ Îëåí³ Äìèòð³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 35 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áàáè÷ Îëåí³
Äìèòð³âí³, 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. Ìèëîñëàâñüêîìó, 35 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Áàáè÷ Îëåí³ Äìèòð³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 18.12.2007 ¹ 19-15005, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 25.12.2007
¹ 10754, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
28.12.2007 ¹ 071/04-4-22/7548, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 07.11.2007 ¹ 3414,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 08.01.2008 ¹ 05-2588.

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

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

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

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

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

3.7. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Соколовській 
Тетяні Сергіївні у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у пров. Милославському, 40 у Деснянському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 469/469 від 2 жовтня 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 Ñîêîëîâñüê³é Òåòÿí³ Ñåðã³¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 40 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñîêîëîâñüê³é
Òåòÿí³ Ñåðã³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 40 ó Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñîêîëîâñüê³é Òåòÿí³ Ñåð-
ã³¿âí³:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 18.12.2007 ¹ 19-15000, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 24.12.2007
¹ 10712, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
28.12.2007 ¹ 071/04-4-22/7535, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 05.11.2007 ¹ 3390,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 08.01.2008 ¹ 05-2591.

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

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

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

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³ä-
òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âî-
äàìè ³ ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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

3.7. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàíÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáó-
äóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зарахування до комунальної 
власності територіальної громади 

міста Києва 
закінченої будівництвом свердловини 

артезіанського водопостачання 
по вул. Миколи Ушакова, 1?А 

у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 389/389 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 327, 331, 398 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, час�
тин другої та п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рішен�
ня Київради від 18.10.07 № 1008/3841 “Про передачу Святошинській районній у місті Києві раді земель�
ної ділянки для обслуговування свердловини артезіанського водопостачання на вул. Миколи Ушакова, 1�а
у Святошинському районі м. Києва”, клопотання товариства з обмеженою відповідальністю “С. П. І.” (лис�
ти від 15.08.07 № 257/2007, від 19.06.08 № 218/2008) та згоду відкритого акціонерного товариства “Ак�
ціонерна компанія “Київводоканал” (лист від 29.04.08 № 968/37), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çàê³í-
÷åíó áóä³âíèöòâîì ñâåðäëîâèíó àðòåç³àí-
ñüêîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ïî âóë. Ìèêîëè
Óøàêîâà, 1-À ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà (àêò äåðæàâíî¿ ïðèéìàëüíî¿ êî-
ì³ñ³¿ ç ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷å-
íîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà, çàòâåðäæåíèé
ðîçïîðÿäæåííÿì Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
12.06.08 ¹ 900) çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ
1030417,67 ãðí.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàí-
íÿ ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” ñâåðäëîâè-
íó àðòåç³àíñüêîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ïî âóë.
Ìèêîëè Óøàêîâà, 1-À íà óìîâàõ, âèçíà-
÷åíèõ â³äïîâ³äíîþ óãîäîþ. 

2.2. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿
îö³íêè âàðòîñò³ ñâåðäëîâèíè àðòåç³àíñüêî-
ãî âîäîïîñòà÷àííÿ ¹ 124 ïî âóë. Ìèêî-
ëè Óøàêîâà, 3 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

3. Âñòàíîâèòè, ùî ó ðàç³, ÿêùî âàðò³ñòü
ñâåðäëîâèíè àðòåç³àíñüêîãî âîäîïîñòà-

÷àííÿ ¹ 124 ïî âóë. Ìèêîëè Óøàêîâà, 3
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, âè-
çíà÷åíà â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2.2 öüîãî
ð³øåííÿ, áóäå á³ëüøîþ í³æ âàðò³ñòü çàê³í-
÷åíî¿ áóä³âíèöòâîì ñâåðäëîâèíè àðòåç³-
àíñüêîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ïî âóë. Ìèêî-
ëè Óøàêîâà, 1-À, òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñ. Ï. ².” ïåðåðàõîâóº
ð³çíèöþ êîøò³â äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ñ. Ï. ².” çà âëàñí³ êîøòè âèêîíà-
òè ðîáîòè ç òàìïîíóâàííÿ ñâåðäëîâèíè
àðòåç³àíñüêîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ¹ 124 ïî
âóë. Ìèêîëè Óøàêîâà, 3 ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë”
ñïèñàòè ç áàëàíñó âàðò³ñòü ñâåðäëîâèíè
àðòåç³àíñüêîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ¹ 124 ïî
âóë. Ìèêîëè Óøàêîâà, 3 ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíê-
ò³â 3 òà 4 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ñàíäåé ÀÄÅËÀÄÆÀ: “Ëþäè, ùî ìèñëÿòü,
àíàë³çóþòü, º ðóø³ÿìè ³ñòîð³¿”
Ñòàðøèé ïàñòîð Ñàíäåé Àäåëàäæà ðîçïîâ³â ïðî òå, ÿê öåðêâà 
“Ïîñîëüñòâî Áîæå” çóñòð³ëà ñâîº 15-ð³÷÷ÿ

— Ïàñòîðå, ÿê ìèíóëî ñâÿòêóâàííÿ 15-
ð³÷÷ÿ öåðêâè “Ïîñîëüñòâî Áîæå”?

— Äóæå óñï³øíî. Â çàõîäàõ ì³æíàðîäíî¿
êîíôåðåíö³¿, ÿêó ìè ïðîâåëè ç öüîãî ïðè-
âîäó, áðàëè ó÷àñòü ïîíàä 14 òèñÿ÷ ëþäåé.
Çíàéä³òü ùå ÿêóñü êîíôåðåíö³þ ÷è çàõ³ä,
äå áóëî á ñò³ëüêè äåëåãàò³â. Ïðè¿õàëè ïðåä-
ñòàâíèêè ïîíàä 30 êðà¿í. Íàøà öåðêâà,
çäàºòüñÿ, îäíà ç íåáàãàòüîõ ñòðóêòóð, ÿêà
ñòâîðèëà ñâî¿ ñòðóêòóðè íå ëèøå â Óêðà-
¿í³, à é îõîïèëà á³ëüøå, í³æ 40 êðà¿í ñâ³-
òó. Âè ìîæåòå ìåí³ íàçâàòè óêðà¿íñüêèé
áðåíä, ÿêèé áè ìàâ ïðåäñòàâíèöòâà â òðè-
äöÿòè êðà¿íàõ? Õ³áà ùî Nemiroff.

Öåðêâà “Ïîñîëüñòâî Áîæå” ôîðìóº ïî-
ãîäó äëÿ Óêðà¿íè ó ñâ³ò³, ¿¿ îáðàç. ² õîò³-
ëîñÿ á, ùîá Óêðà¿íà öå çðîçóì³ëà.

Çàâäÿêè öåðêâ³ “Ïîñîëüñòâî Áîæå” ïðî
Óêðà¿íó ãîâîðÿòü á³ëüøå, í³æ ó ñòà êðà¿íàõ.
Êîæíîãî òèæíÿ ìî¿ âèñòóïè ÷åðåç ñóïóò-
íèêîâå òåëåáà÷åííÿ òðàíñëþþòü íà ñîòíþ
êðà¿í ñâ³òó, ³ ÿ òðè÷³ íà òèæäåíü ðîçïîâ³-
äàþ ïðî Óêðà¿íó ÿê óêðà¿íåöü, ÿê ïðåä-
ñòàâíèê Óêðà¿íè. Òîìó ñþäè é ïðè¿çäÿòü
ëþäè çâ³äóñ³ëü, ùîá ïîäèâèòèñÿ. À ùî öå
îçíà÷àº äëÿ åêîíîì³êè? À öå îçíà÷àº, ùî
ëþäè òóò îñåëÿþòüñÿ â ãîòåëÿõ. Óÿâ³òü ñî-
á³, 2—5 òèñÿ÷ îñ³á âèíàéìàþòü ñò³ëüêè íî-
ìåð³â, âèòðà÷àþòü ñâî¿ ãðîø³ â ìàãàçèíàõ.
Âîíè ïðè¿õàëè ñþäè çàâäÿêè öåðêâ³! Â
íîðìàëüíèõ êðà¿íàõ ì³í³ñòåðñòâà, óðÿäè
íàãîðîäæóþòü òàê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ñïðè-
ÿþòü íå ëèøå òóðèñòè÷íîìó, à é åêîíî-
ì³÷íîìó ïðîñóâàííþ êðà¿íè.

ßêùî ãîâîðèòè ïðî “Ïîñîëüñòâî Áîæå”
áåçïîñåðåäíüî â Óêðà¿í³, òî çà ÷àñ íàøî¿
ä³ÿëüíîñò³ ïîíàä 7 ì³ëüéîí³â ÷îëîâ³ê áåç-
ïîñåðåäíüî îòðèìàëè äîïîìîãó â³ä öåðê-
âè. Ùîäíÿ íàøà öåðêâà äîòè÷íà ñâîºþ ä³-
ÿëüí³ñòþ äî 1,2 ì³ëüéîíà ëþäåé. Íà ñüî-
ãîäí³ ùîòèæíÿ ïîñò³éíî äî íàøî¿ öåðêâè
õîäÿòü ïî âñ³é Óêðà¿í³ ìàéæå 100 òèñÿ÷ â³-
ðÿí. Ç íèõ ó Êèºâ³ — ïðèáëèçíî 25 òèñÿ÷.
Ìàºìî ïîíàä 200 ðåàá³ë³òàö³éíèõ öåíòð³â,
äå âðÿòîâàíî ïîíàä 5 òèñÿ÷ íàðêîìàí³â ³
àëêîãîë³ê³â. Áëèçüêî 600 ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é, äîòè÷íèõ äî “Ïîñîëüñòâà Áî-
æîãî”, ä³þòü â Óêðà¿í³, à òàêîæ ïîíàä ñîò-
íÿ ñîö³àëüíèõ ³ á³áë³éíèõ øê³ë òà ³íøèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Á³ëüøå ÿê òèñÿ÷à á³ç-
íåñ-êîìïàí³é ³ ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ çà-
ïî÷àòêîâàíî çàâäÿêè “Ïîñîëüñòâó Áîæî-
ìó”. Ìè êóðóºìî 108 äèòÿ÷èõ çàêëàä³â, 35
áóäèíê³â äëÿ ë³òí³õ ëþäåé òà áåçïðèòóëü-
íèõ ä³òåé, 25 ë³êàðåíü, 30 òþðåì. Ìè íà-
äàëè äîïîìîãó 165 òèñÿ÷àì áåçïðèòóëüíèõ
ä³òåé. Óñå öå — ä³ÿëüí³ñòü “Ïîñîëüñòâà
Áîæîãî”.

ßêùî çíàéäåòüñÿ â Óêðà¿í³ áîäàé îäíà
ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ, áîäàé îäèí ïîë³òèê, ÿê³
çìîæóòü ïîõâàëèòèñÿ òàêèìè çäîáóòêàìè,
ÿ áóäó ãîòîâèé ç íèìè ïîì³ðÿòèñÿ óñï³õà-
ìè. Ïðèíàéìí³ ÿ íå çíàþ æîäíî¿ ³íøî¿ îð-
ãàí³çàö³¿, ÿêà ìîæå ñêàçàòè: ìè ðîáèìî
ñò³ëüêè äëÿ íàðîäó Óêðà¿íè. ² ïðè öüîìó
íàñ çâèíóâà÷óþòü â óñ³õ ãð³õàõ, ñòâåðäæó-
þòü, ùî ìè øêîäèìî ñóñï³ëüñòâó! Öå àá-
ñóðä. ß äóìàþ, ùî íå âèïàäêîâî íàðîä, ñà-
ìå ïðîñòèé ëþä, ³äå â öþ öåðêâó ïîïðè
âñþ àíòèðåêëàìó.

Òîæ ñëàâà Áîãó, ùî º “Ïîñîëüñòâî Áî-
æå”, ùî º 2 ì³ëüéîíè ëþäåé, ÿê³ ïðèéøëè
äî íàøî¿ öåðêâè. Öåðêâà â³äáóëàñÿ â Óêðà-
¿í³, âîíà ïðèíîñèòü êîðèñòü ¿¿ íàðîäîâ³.

— Ïàñòîðå, ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, õòî
ðåºñòðóâàâ ïåðøó ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ ÿê
öåðêîâíó ãðîìàäó?

— ß ïðè¿õàâ ñþäè â 1993 ðîö³ ïðàöþâà-
òè òåëåæóðíàë³ñòîì. Ï³çí³øå, íà ïî÷àòêó
1994-ãî, â ëþòîìó, â ìåíå âæå áóëî 7 îä-

íîäóìö³â. Óÿâ³òü ñîá³, ñ³ì îñ³á ïî÷èíàëè
öþ âåëèêó ñïðàâó.

— Âè ïàì’ÿòàºòå öèõ ëþäåé?
— Çâ³ñíî. Áàãàòî ç íèõ ³ òåïåð º ïàðàô³-

ÿíàìè öåðêâè. Öå çîêðåìà Íàòàë³ÿ Ïîòî-
ïàºâà, Þð³é Ì³ùåíêî, Â³ðà Ìåëüíèê,
Îëåêñàíäð Ìèõàéëèê, Ñåðã³é Êîìîâñü-
êèé...

— Âîíè âñ³ íèí³ ïàñòîðè?
— Õòîñü ñòàâ ïàñòîðîì, õòîñü — á³çíåñ-

ìåíîì. Á³ëüø³ñòü, çâ³ñíî, ïàñòîðàìè.

— ßêîþ âè áà÷èòå ñâîþ öåðêâó, êîëè âî-
íà ñâÿòêóâàòèìå ñâîº äâàäöÿòèð³÷÷ÿ — ÷å-
ðåç 5 ðîê³â?

— Ñïîä³âàþñÿ, íà òîé ÷àñ ìè âæå ìàòè-
ìåìî â Êèºâ³ ñâ³é õðàì — öåíòðàëüíó
öåðêâó. Êð³ì òîãî, õî÷åòüñÿ ó Êèºâ³ ïðî-
âîäèòè ùîíåä³ë³ ùîíàéìåíøå ñòî áîãî-
ñëóæ³íü, ñüîãîäí³ ¿õ â³äáóâàºòüñÿ â³ä 30 äî
40.

Òàêîæ ÿ ìð³þ, ùîá íà òîé ÷àñ ñóñï³ëü-
ñòâî âèçíàëî “Ïîñîëüñòâî Áîæå”.

— ßêèì âè áà÷èòå öå âèçíàííÿ öåðêâè ñó-
ñï³ëüñòâîì?

— Íàéãîëîâí³øà îçíàêà, ùî âëàäà ïî÷-
íå âáà÷àòè â íàø³é öåðêâ³ íå çàãðîçó íà-
ö³îíàëüí³é áåçïåö³, ÿê öå íèí³ â³äáóâàº-
òüñÿ, à ïîáà÷èòü, ùî ìè íàñïðàâä³ ïðè-
íîñèìî äîáðî òà öèâ³ë³çîâàí³ñòü.

Ïî-äðóãå, ñïîä³âàþñÿ, çà ï’ÿòü ðîê³â í³-
êîìó íå ñïàäå íà äóìêó çâèíóâà÷óâàòè íàñ
áåçï³äñòàâíî â ÿêèõîñü çëî÷èíàõ. Ïðè-
â’ÿçóâàòè á³ëèìè íèòêàìè ïàñòîðà äî ÿêî-
¿ñü ñïðàâè, àáè ò³ëüêè ïîêàçàòè éîãî êðè-
ì³íàëüíèêîì. Ñïîä³âàþñÿ, çà 5 ðîê³â íàâ-
ïàêè äåðæàâà ïî÷íå íàãîðîäæóâàòè ä³ÿ÷³â
íàøî¿ öåðêâè çà âñ³ ¿¿ çóñèëëÿ ³ áàãàòîð³÷-
íó ä³ÿëüí³ñòü.

Ùå îäíà îçíàêà òàêîãî âèçíàííÿ, ãàäàþ,
áóäå íà ð³âí³ ñòåðåîòèï³â ìèñëåííÿ ëþäåé.
Ìîæëèâî, ÷åðåç ï’ÿòü ðîê³â í³êîãî íå äè-
âóâàòèìå òå, ùî ëþäèíà â³äâ³äóº ïðîòåñ-
òàíòñüêó öåðêâó, óñòàëèòüñÿ äóìêà, ùî â³ð-
í³ êàòîëèöüêî¿, ïðîòåñòàíòñüêî¿ ÷è ïðàâî-
ñëàâíî¿ öåðêîâ — âñ³ õðèñòèÿíè ³ ì³æ íè-
ìè ïðàêòè÷íî íåìàº ïîñóòíüî¿ ð³çíèö³. ª
íàä³¿, ùî âñ³ ïîâàæàòèìóòü ð³øåííÿ ëþäè-
íè, õî÷ áè äî ÿêî¿ öåðêâè âîíà õîäèëà.

— Âè âèçíàºòå çà â³ðóþ÷èìè âàøî¿ öåðê-
âè ïðàâî â³äâ³äóâàòè ³ âàø³ áîãîñëóæ³ííÿ, ³
â³äïðàâè ó ïðàâîñëàâíèõ ÷è êàòîëèöüêèõ
õðàìàõ?

— Ó íàñ äóæå áàãàòî òàêèõ ëþäåé, êîò-
ð³ â³äâ³äóþòü ³ íàøó öåðêâó, ³ ïðàâîñëàâ-
íó ÷è êàòîëèöüêó. Ìè ââàæàºìî, ùî öå ïî-
çèòèâíå ÿâèùå, àäæå òî âñå òå÷³¿ õðèñòè-
ÿíñüêîãî íàïðÿìêó. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ó â³ðî-
â÷åíí³ ì³æ íèìè íåìàº ïðèíöèïîâî¿ â³ä-
ì³ííîñò³. Ð³çíèöÿ º ëèøå â îáðÿäàõ. Ó
ôîðìàõ áîãîñëóæ³ííÿ. À äîêòðèíàëüíèõ
ðîçá³æíîñòåé íåìàº.

Äî ñëîâà, ùîäî âèçíàííÿ, ìóøó âàì ïî-
â³äîìèòè: ìåí³ âèïàëà ÷åñòü íåçàáàðîì îò-
ðèìàòè âèñîêó íàãîðîäó â Ñïîëó÷åíèõ
Øòàòàõ Àìåðèêè. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî
ïèòàííÿ âèçíàííÿ íàøî¿ öåðêâè â ³íøèõ
êðà¿íàõ ïðàêòè÷íî íå ïîñòàº.

Çà êîðäîíîì íàñ íå ëèøå âèçíàþòü. ß
âèñòóïàâ ó ïàðëàìåíòàõ áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³-
òó. Çîêðåìà ÿ â³äêðèâàâ ìîëèòâîþ çàñ³-
äàííÿ áàãàòüîõ ïàðëàìåíò³â. Ñåðåä ìî¿õ
äðóç³â ÷èìàëî âèñîêîïîñàäîâö³â ³ äåðæàâ-
íèõ ìóæ³â áàãàòüîõ êðà¿í, º ³ ïðåçèäåíòè.
² âîíè ââàæàþòü äèêóíñòâîì, àáñóðäîì òå,
ùî â Óêðà¿í³ ìåíå íàçèâàþòü ñåêòàíòîì.
Öüîãî òèæíÿ ÿ îòðèìàþ íàãîðîäó â Ñïî-
ëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè ÿê îäèí ³ç ïðî-

â³äíèõ ïðîòåñòàíòñüêèõ ë³äåð³â ñâ³òó ìè-
íóëîãî ðîêó. Éäåòüñÿ ïðî ë³äåð³â öåðêîâ
õàðèçìàòè÷íîãî ³ ïðîòåñòàíòñüêîãî íà-
ïðÿìê³â. Êð³ì òîãî, íàñòóïíîãî òèæíÿ ìå-
í³ ìàþòü âðó÷èòè âèñîêó â³äçíàêó â Àô-
ðèö³ ÿê îäíîìó ç íàéâèçíà÷í³øèõ ãðîìà-
äÿí Í³ãåð³¿.

Àëå âîäíî÷àñ â Óêðà¿í³ ìåíå åëåìåíòàð-
íî ³ äåìîíñòðàòèâíî öüêóþòü íàäóìàíè-
ìè êðèì³íàëüíèìè çâèíóâà÷åííÿìè.

Ìóøó çàçíà÷èòè, ùî íàñïðàâä³ ïðîòåñ-
òàíòñüê³ êðà¿íè º íàéðîçâèíåí³øèìè ó ñâ³-
ò³. Ïðîòåñòàíòñüêà â³ðà, ïðîòåñòàíòñüêå
ìèñëåííÿ â æîäíîìó ðàç³ íå º äðóãîðÿä-
íèì. Ìè âñ³ — ä³òè Áîæ³. Ïðàâîñëàâí³,
êàòîëèêè ³ ïðîòåñòàíòè ïîâèíí³ ïîâàæà-
òè îäíå îäíîãî, äîïîìàãàòè ÿê áðàòè ³ ñåñ-
òðè. Ïðàâîñëàâí³, êàòîëèêè ³ ïðîòåñòàíòè
ïîâèíí³ áóòè áðàòàìè ³ ñåñòðàìè.

— Âè çãàäàëè ïðî íåãàòèâíó ðåàêö³þ âëà-
äè. Éäåòüñÿ ëèøå ïðî âëàäó? Â ñóñï³ëüñòâ³
âè íå ñïîñòåð³ãàºòå àêòèâíîãî íåñïðèéíÿò-
òÿ âàøî¿ öåðêâè?

— Ó ëþäåé ð³çí³ äóìêè. Àëå íåãàòèâí³ —
íàâ³ÿí³ íåçãðàáíèìè ä³ÿìè âëàäè. Íàïðè-
êëàä, êîëè ìåíå ïîêàçóâàëè íà âñ³õ òåëå-
â³ç³éíèõ êàíàëàõ ÿê í³áèòî çëî÷èíöÿ, ìà-
õ³íàòîðà, ÿê ëþäèíó, ùî íà÷åáòî âêðàëà
ãðîø³. Öå âèêëèêàº â ëþäåé àãðåñ³þ. Òà-
êèì ÷èíîì, ç åêðàí³â òåëåâ³çîð³â â Óêðà-
¿í³ ïîøèðþºòüñÿ àãðåñ³ÿ, ñòðàõ ³ ðàñèçì.

Òîáòî ÿ ââàæàþ, ùî ð³çí³ äóìêè ùîäî
íàøî¿ öåðêâè ³ñíóþòü çíà÷íîþ ì³ðîþ ÷å-
ðåç ä³¿ âëàäè ³ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

— Ùî ó âàøèõ íàéáëèæ÷èõ ïëàíàõ? Êð³ì
îòðèìàííÿ íàãîðîä, ïðî ÿê³ âè çãàäàëè, çâ³ñ-
íî.

— Ìàºìî íàì³ð çàïî÷àòêóâàòè øêîëó ë³-
äåð³â. Íàáèðàºìî äâ³ òèñÿ÷³ îñ³á. Ìàþ íà-
ì³ð íàâ÷èòè ï³ä ÷àñ çàíÿòü 10—15 òðàâíÿ
íå ëèøå ÿêèõîñü ë³äåðñüêèõ íàâè÷îê. Íà-
ñïðàâä³ ÿ ïðàãíó ï³äãîòóâàòè ñïðàâæí³õ
òâîðö³â ³ñòîð³¿. Ëþäåé, ÿê³ ñòàíóòü îñîáèñ-
òîñòÿìè. Ëþäåé, ÿê³ òâåðäî ñòîÿòèìóòü íà
çåìë³ é çàÿâëÿòèìóòü ïðî ñåáå ÿê îñîáèñ-

òîñò³, êîòð³ íå áîÿòüñÿ âèñëîâèòè ñâîþ
äóìêó. Íå áîÿòüñÿ âèéòè ç íàòîâïó ³ “ðî-
áèòè ïîãîäó” â ñâî¿é êðà¿í³.

Çðåøòîþ öå íàø îáîâ’ÿçîê — òâîðèòè
îñîáèñòîñò³.

Òèõ, õòî ðîç÷èíÿºòüñÿ ñåðåä çàãàëó, â
ö³é êðà¿í³ íàäòî áàãàòî. Ïñèõîëîã³¿ íàòîâ-
ïó ñë³ä ïîêëàñòè êðàé. Áî â íàñ ñèñòåìà
òàêà, ùî ñïîíóêàº ëþäåé ñïèâàòèñÿ. Íà-
â³òü ÷åðåç òó ñàìó ïîðíîãðàô³þ, ÿêà ç ðàí-
êó äî âå÷îðà ëëºòüñÿ ç åêðàí³â òåëåâ³çîð³â,
öå îäíàêîâî, ùî çãóáëþâàòè àëêîãîëåì ÷è
íàðêîòèêàìè.

Òîìó ÿê ïàñòîð ³ ÿê ëþäèíà Áîæà ÿ âè-
ð³øèâ, ùî ïîâèíåí çóïèíèòè öå ìàñîâå
ñïîþâàííÿ. Ç íàòîâïó ñë³ä ïî÷àòè âèòÿãó-
âàòè îñîáèñòîñò³ é ïîÿñíþâàòè ¿ì, ùî ¿ì íå
òðåáà êèäàòèñÿ ï³ä òàíê, àëå ñâîþ äóìêó
ñë³ä ìàòè îáîâ’ÿçêîâî ³ íå ñîðîìèòèñÿ ¿¿.

ß ñâ³äîìèé, ùî öèì çàâäàííÿì í³õòî,
êð³ì íàñ, íå çàéìàòèìåòüñÿ. Òîìó ùî ëþ-
äè, çàëåæí³ â³ä ïîðíîãðàô³¿, àëêîãîëþ ÷è
íàðêîòèê³â,— öå þðìà, ÿêîþ ëåãêî ìàí³-
ïóëþâàòè. Òà êîëè ëþäè ä³þòü ñâ³äîìî,
ñâ³äîìî â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ñïîêóñ øê³ä-
ëèâèõ çâè÷îê — öå çîâñ³ì ³íøà ð³÷.

Òîìó ìè ìàºìî íàì³ð òâîðèòè â Óêðà-
¿í³ îñîáèñòîñò³, ÿê³ ñïðîìîæí³ âèçíà÷èòè
ñâî¿ æèòòºâ³ ïðèíöèïè, à íå ìíîæèòè íà-
òîâï.

— Ïàñòîðå, ùî á âè ïîáàæàëè íàøèì ÷è-
òà÷àì?

— ß ïîáàæàþ ÷èòà÷àì, ùîá âîíè íå êîâ-
òàëè áåçäóìíî áóäü-ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî
¿ì çáóâàþòü, à áóëè ëþäüìè ìèñëÿ÷èìè.
Ùîá íå áóëè íàòîâïîì. Ùîá ìîãëè àíà-
ë³çóâàòè ïîä³¿ ó ñóñï³ëüñòâ³, ðîçð³çíÿòè
äîáðî ³ çëî, ïîðîæíº â³ä çì³ñòîâíîãî, âî-
äó â³ä çäîðîâîãî ´ëóçäó. Ëþäè, ùî äóìà-
þòü, àíàë³çóþòü, º ðóø³ÿìè ³ñòîð³¿. Ñïî-
ä³âàþñÿ íà öå, ìîëþñÿ çà öå ³ áàæàþ, ùîá
óñ³ ÷èòà÷³ áóëè ñàìå òàêèìè

Розмовляв
Іван РИБАЛКО,

“Хрещати ”

Нещодавно цер ва “Посольство Боже” свят вала своє 15-річчя. Нині
нав оло пастора Сандея рт ється одна з найбільших ромад, я а
відзначилася ба атьма добрими вчин ами й столиці, й по всій
У раїні. Чим живе цер ва та я і має плани на майб тнє, “Хрещати ”
розповів старший пастор Сандей Аделаджа.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Чер�ові�збори�а�ціонерів�

ВАТ�«Хліб�Києва»�
відб�д�ться�16�червня�2009�ро���об�11.00�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Межи�ірсь�а,�83.

Порядо��денний:

1.�Затвердження�річно�о�звіт��товариства.

2.�Розподіл�приб�т���і�збит�ів�товариства.

3.�Затвердження�розмір��річних�дивідендів.

4.�Переобрання�Генерально�о�дире�тора.

5.�Роз�ляд�і�затвердження�звіт��ревізійної��омісії.

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�з�10.00�до�10.45�в�день�проведення�зборів�за�в�азаною�адресою.

Для�реєстрації�а�ціонери�повинні�мати:

- До��мент,�що�посвідч�є�особ��а�ціонера�або�довірен��особ�.

- Дор�чення�на�право��часті���зборах�для��повноважених�представни�ів�а�ціонерів,�оформлене�відповідно

до�діючо�о�за�онодавства�У�раїни�і�до��мент,�що�посвідч�є�йо�о�особ�.

А�ціонери�мож�ть�ознайомитись�з�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним,�за�місцем�знаходження

товариства.�

Телефон�для�довідо��(044)�207-59-69.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про�проведення�За�альних�зборів�а�ціонерів

ЗАТ�“Ренесанс�Життя”

У� зв’яз��� із� набранням� чинності� 29� �вітня� 2009� ро��

ЗУ “Про�а�ціонерні�товариства”�Правління�ЗАТ�“Ренесанс

Життя”� (далі�—�Товариство)�повідомляє�про�проведення

За�альних� зборів� а�ціонерів,� я�і� відб�д�ться� 12� червня

2009�ро���о�10.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�М.�Пимонен�а,

13,��орп�с�1,�офіс�1А/21.

Порядо��денний:

1.Внесення�змін�до�Стат�т��Товариства.

2.Затвердження� Положень� про� за�альні� збори� Товариства,

на�лядов��рад��Товариства,�правління�Товариства�та�ревізійн�

�омісію�(ревізора)�Товариства.

3.Обрання�членів�На�лядової�Ради�Товариства.

4.Обрання��олови�та�членів�ревізійної��омісії�(ревізора)�Товариства.

Реєстрація�а�ціонерів�відб�деться�12�червня�2009�ро���з�9.00�до

10.00.�Для�реєстрації�представни�ам�а�ціонерів�необхідно�пред’явити

до��мент,�що�підтвердж�є�повноваження�особи�на�представництво

�� за�альних� зборах� а�ціонерів� (довіреність,� до��менти� про

призначення�тощо)�та�до��мент,�я�ий�посвідч�є�особ��представни�а

(паспорт).

З�інформацією�та�до��ментами,�шо�пов’язані�з�поряд�ом�денним

За�альних� зборів,� а�ціонери�мож�ть� ознайомитися� за� адресою:

м. Київ.�в�л.�Пимонен�а,�13,��орп�с�1,�офіс�№�1А/21.

Голова�Правління�О.�Козлов

Шановні�а�ціонери�

Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“БІОФАРМА”!

Правління� Від�рито�о� а�ціонерно�о� товариства

“БІОФАРМА”� (�од�ЄДРПОУ�36273281)� (далі�по� те�ст��—

Товариство)�повідомляє�про�проведення�за�альних�зборів

а�ціонерів� Від�рито�о� а�ціонерно�о� товариства

“БІОФАРМА”,�я�і�відб�д�ться�15�червня�2009�ро���об�11.00

за� місцевим� часом� за� адресою:� У�раїна,� м.� Київ,

в�л. Ми�оли�Амосова,�9,�а�товий�зал.

Порядо��денний�за�альних�зборів�а�ціонерів�

ВАТ�“БІОФАРМА”:

1.Від�ли�ання� та� обрання� �олови� та� членів�На�лядової� ради

Товариства.

2.Від�ли�ання�та�обрання��олови�правління�Товариства.

3.Від�ли�ання�та�обрання�правління�Товариства.

Реєстрація�а�ціонерів�(їх�представни�ів)�здійснюватиметься�з

9.30�до�10.30�за�місцевим�часом���день�проведення�за�альних

зборів�а�ціонерів�за�адресою�їх�проведення.�

Для�реєстрації�необхідно�мати:

1. Паспорт�або�інший�офіційний�до��мент,�що�посвідч�є�особ�.

2. Для�представни�ів�а�ціонерів�(юридичних�осіб)�—�до��менти,

що�свідчать�про�повноваження�посадової�особи�брати��часть��

за�альних�зборах�а�ціонерів�(ори�інали�або�нотаріально�завірені

�опії)� або� довіреність� на� право� �часті� �� за�альних� зборах,

оформлен��з�ідно�чинно�о�за�онодавства�У�раїни.

3. Для�представни�ів�а�ціонерів�(фізичних�осіб)�—�довіреність

на�право��часті���за�альних�зборах�а�ціонерів,�оформлен��з�ідно

чинно�о�за�онодавства�У�раїни.

Ознайомитися�з�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним

за�альних� зборів,� а�ціонери�мають�можливість� за� адресою:

У�раїна,�м.�Київ,�в�л.�Ми�оли�Амосова,�9.

Пропозиції�а�ціонерів�щодо�поряд���денно�о�за�альних�зборів

б�д�ть� прийматися� за� місцезнаходженням� Від�рито�о

а�ціонерно�о� товариства� “БІОФАРМА”:� У�раїна,�м.� Київ,� в�л.

Ми�оли�Амосова,�9.

Тел.�для�довідо�:�(+38�044) 529-17-64�з�9.00�до�17.00.

Правління�Товариства

До�відома�а�ціонерів�ВАТ�“КАТП�13062”

За�альні�збори�а�ціонерів�ВАТ�“КАТП�13062”�відб�д�ться

18�червня�2009�ро���о�17.00�за�адресою:�У�раїна,�м.�Київ,

в�л.�Де�тярівсь�а,�17,��л�б�ВАТ�“КАТП�13062”.�Реєстрація

�часни�ів�зборів�—�з�16.00�до�16.45.

Порядо��денний:

1. Звіт� Голови� правління� про� рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої

діяльності�товариства�за�2008�рі��та�визначеня�напрямів�діяльності�на

2009�рі�.

2. Звіт� та�виснов�и�Ревізійної� �омісії�щодо�річно�о�звіт�� та�баланс�

ВАТ “КАТП�13062”�за�2008�рі��та�їх�затвердження.

3. Затвердження�поряд���розподіл��приб�т���товариства�за�2008�рі�.

4. Звіт�дире�тора�дочірньо�о�підприємства�“Автомобілист”.

5. Внесення�змін�до�с�лад��Ревізійної��омісії.

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

підприємства�(тис.��рн)�станом�на�31.12.2008�ро��

Для��часті�в�зборах�з�собою�необхідно�мати:

- для�а�ціонерів�фізичних�осіб�—�паспорт�або�інший�до��мент,�я�ий

посвідч�є�особ�;

- для� �повноважених� а�ціонерів� фізичних� або� юридичних� осіб —

паспорт� або� інший� до��мент,� що� посвідч�є� особ�� та� дор�чення,

оформлене�з�ідно�з�чинним�за�онодавством�У�раїни.

Довід�и�за�тел.�483-36-59

Правління

Наймен�вання�по�азни�ів звітний попередній

Усьо�о�а�тивів 19�379,0 19�421,7

Основні�засоби 3�359,0 4�507,4

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 7�152,0 7�151,3

Запаси 539,0 679,6

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 7�354,0 6�064,1

Грошові��ошти�та�е�віваленти 205,0 710,1

Витрати�майб�тніх�періодів 279,0 309,2

Нерозподілений�приб�то� 1�369,0 1�809,9

Власний��апітал 6711,0 7�151,9

Стат�тний��апітал 5�085,0 5�085,0

Дов�остро�ові�зобов’язання 4�000,0 5�398,3

Поточні�зобов’язання 8�240,0 6�871,5

Чистий�приб�то��(збито�) -441,0 -1�124,1

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт) 20�341�032 20�341�032

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених

протя�ом�період��(шт)
0 0

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на

ви��п�власних�а�цій�протя�ом�період�
0 0

Чисельність�працівни�ів�на��інець�періода

(осіб)
411 442

ОГОЛОШЕННЯ

про�ви�ли��в�с�д�

Савчен�а�Володимира�Ми�олайовича

У�провадженні�Шевчен�івсь�о�о�районно-

�о�с�д��м.�Києва�знаходиться�цивільна�спра-

ва�за�позовом�Ж��овсь�о�о�Оле�а�Оле�сійо-

вича�до�Савчен�а�Володимира�Ми�олайовича

про�розірвання�до�овор��та�стя�нення��оштів.

Роз�ляд�зазначеної�справи�повторно�при-

значено�на�22�червня�2009�ро���о�15.00���Шев-

чен�івсь�ом��районном��с�ді�м.�Києва�(адре-

са� с�д�:�м.� Київ,� в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,

10-Б,��аб.�24).

С�д�ви�ли�ає���с�дове�засідання�Савчен�а

Володимира�Ми�олайовича�я��відповідача.

Яв�а�до�с�д��є�обов�’яз�овою.�У�разі�неяв-

�и�відповідача,�справа�б�де�роз�лян�та�за�на-

явними�матеріалами.

С�ддя�О.Ф.�Малинни�ов.

Втрачений�диплом

серії КВ № 33857659�

Національно�о�авіаційно�о�

�ніверситет��на�ім’я�

Савч��а�Р�слана�Арсеновича�

вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на

ЧАЕС,��ате�орія�3, серія�А,

№ 134699� на� ім’я� Аце-

ховсь�о�о�Оле�сандра�Во-

лодимировича� вважати

недійсним.

� Посвідчення� особи, я�а� по-

страждала�внаслідо��чорно-

бильсь�ої��атастрофи,��ате-

�орія�1, серія�А, № 114126�та

в�лад���№ 096366�на�ім’я�К�-

прійч��а�Віталія�Климентійо-

вича�вважати�недійсними.

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі�види�додр��арсь�их�робіт.

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�

енер�ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�23.04.2009�№�453�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни���травні�2009�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�травня�2009�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

з�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

з

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт�,��оп./�Вт�од
43,59 8,72 52,31 58,46 11,69 70,15

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот�жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он�

У�раїни� “Про� еле�троенер�ети��”� від� 23.06.2005

№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн/�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів� диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�24.00�до�7.00

з�7.00�до�8.00

з�11.00�до�20.00

з�23.00�до�24.00

з�8.00�до�11.00

з�20.00�до�23.00

Для� двозонних� тарифів� диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 833
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Влада ЛИТОВЧЕНКО, президент модельно о
а ентства KARIN MMG:
— Попри те, що в раїнсь ій традиції хоровод

більше асоціюється зі святом Івана К пала, але, на
моє пере онання, саме цей тано є символом вес-
ни. Навесні відродж ється життя, роз вітає приро-
да, проб дж ються най ращі поч ття. У хороводі бе-
ре часть вели а іль ість людей, переважно моло-
ді. Їхні д ші сповнені світлом і радістю. Хоровод є
символом об’єднання людей, щоб навесні разом
розпочати новий сезон роботи.

Олена ШОПТЕНКО, чемпіон а світ з десяти ви-
дів танців, переможниця он рс “Танці з зір а-
ми”:
— Я д маю, що весн не можна порівняти лише з

одним танцем, а з сією латиноамери ансь ою про-
рамою, ожний танець я ої відповідає періодам вес-
ни. Та , рання весна з відродженням природи подіб-
на до повільної р мби, потім весна пришвидш єть-
ся в ча-ча-ча. Далі йде самба, а ближче до літа —
драйв. Коли змінюються пори ро , весна бореться
з літом — іде танець посадобль. Посадобль,
власне, сам по собі й символіз є боротьб і
протистояння.

Сер ій ЄРМАКОВ, дизайнер:
— Весна б ває різною. Коли тане сні — це одне,

а оли все цвіте, з’являється зелень — зовсім інше.
Том спочат весна схожа на вальс, а в інці, ближ-
че до літа, на р мб . Тоді хочеться танцювати, раді-
ти, незабаром відп ст а, море, сонце...

ßêèé òàíîê àñîö³þºòüñÿ 
ó âàñ ç âåñíîþ?

Ïåðåì³ã “Ñþðïðèç”
Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ï³ñåíü
³ òàíö³â ArtÂåñíà-2009
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ArtВесна принесла з собою таланти

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю ала- онцертом
завершився Міжнародний
фестиваль мистецтв
ArtВесна-2009, на я ом
вист пили 30 молодих о-
ле тивів та ви онавців.
За алом ате оріях "Во-
ал" і "Хорео рафія" зма-
алися понад 150 ансамб-
лів та артистів із 9 раїн.
Гран-прі й прихильність
лядачів дісталися танцю-
вальном оле тив з
Одеси "Сюрприз".

Óæå âäåâ’ÿòå â Êèºâ³ â³äáóâñÿ
Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ìèñòåöòâ
ArtÂåñíà. Éîãî çàïî÷àòêîâàíî
2001 ðîêó ÿê ôåñòèâàëü “Âåñíà
òàíöþþ÷à”, ³ òîä³ ó÷àñíèêè âèñòó-
ïàëè ò³ëüêè ç õîðåîãðàô³÷íèìè ïî-
ñòàíîâêàìè. Çãîäîì çàõ³ä ïåðåòâî-
ðèâñÿ íà “Âåñíó” òà âêëþ÷èâ äî
ïðîãðàìè íîìåðè ç âîêàëó, öèðêî-
âî¿ ìàéñòåðíîñò³ é îðèã³íàëüíîãî
æàíðó. Îðãàí³çàòîðîì ³ íåçì³ííîþ
âåäó÷îþ ôåñòèâàëþ º Äàð’ÿ Áåð-
íàðäñüêà, ÿêà î÷îëþº êè¿âñüêå â³ä-
ä³ëåííÿ Àñîö³àö³¿ ñó÷àñíîãî åñ-

òðàäíîãî òàíöþ, ôîíä “Óí³âåð-
ñàëüíèé àðòèñò” òà øêîëó “Äåíñ-
ïëþñ”. ArtÂåñíà äàº óí³êàëüíó
ìîæëèâ³ñòü ä³òÿì ³ ìîëîä³ çàÿâè-
òè ïðî ñåáå òà ïðîäåìîíñòðóâàòè
ñâî¿ âì³ííÿ. ²ñòîð³ÿ ï³äòâåðäæóº,
ùî òóò çàÿâëÿþòü ïðî ñåáå ïåð-
ñïåêòèâí³ òàëàíòè.

Öüîãîð³÷ ôåñòèâàëü ç³áðàâ ó÷àñ-
íèê³â ç âîñüìè êðà¿í — Õîðâàò³¿,
Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³, Ìîëäîâè, Í³äåð-
ëàíä³â, Ïîëüù³, Ñëîâà÷÷èíè òà
Ìàêåäîí³¿. Óêðà¿íó ïðåäñòàâëÿëè
÷èìàëî ì³ñò ç óñ³õ ðåã³îí³â òà,
çâ³ñíî æ, Êè¿â ³ Êè¿âñüêà îáëàñòü.
Ó êàòåãîð³¿ “Õîðåîãðàô³ÿ” âçÿëè
ó÷àñòü ïîíàä 100 êîëåêòèâ³â, à ó
“Âîêàë³” — áëèçüêî 50 ãðóï òà
âèêîíàâö³â.

Ó ïåðø³ äâà äí³ — 24 òà 25 êâ³ò-
íÿ — â ïàëàö³ êóëüòóðè çàâîäó
“Á³ëüøîâèê” â³äáóëèñÿ â³äá³ðêîâ³
òóðè. Ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ ãîñò³ ðà-
äî äàâàëè ìîëîä³ ìàéñòåð-êëàñè.
Çîêðåìà, çàíÿòòÿ ç õ³ï-õîïó ïðî-
âåëè â³öå-÷åìï³îí ñâ³òó ç õ³ï-õîïó
2006 Âîéòåê Êðàâ÷óê òà ïðîâ³äíèé
ºâðîïåéñüêèé ñïåö³àë³ñò Äåí³ñ âàí
Áðîóêåëåí. 26 êâ³òíÿ ï³äñóìêè
ôåñòèâàëþ ï³äáèâ ãàëà-êîíöåðò,
â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå íàãîðîäæåííÿ
ëàóðåàò³â, âðó÷åííÿ ñïåö³àëüíèõ
ïðåì³é. Þí³ òàëàíòè îö³íþâàëî
ïðîôåñ³éíå æóð³, çîêðåìà õîðåî-

ãðàô Ðàäó Ïîêë³òàðó, êîìïîçèòîð
Òèìóð Îñìàíîâ, ñóää³ Â³òåáñüêî-
ãî ôåñòèâàëþ ñó÷àñíî¿ õîðåîãðàô³¿,
ïðåäñòàâíèêè Ïîëüù³, Õîðâàò³¿ òà
Ñëîâà÷÷èíè. Íà ãàëà-êîíöåðò ïî-
òðàïèëè 30 ó÷àñíèê³â — ïåðåìîæ-
ö³ ó ñâî¿õ íîì³íàö³ÿõ. Ç³ ñöåíè
ëóíàëè óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³
òà åñòðàäí³ õ³òè ó âèêîíàíí³ ìî-
ëîäèõ ñï³âàê³â, ãëÿäà÷àì ïðåä-
ñòàâëÿëè ðîçìà¿òòÿ íîìåð³â — â³ä
ôîëüê-ìîäåðíó òà ñòèë³çîâàíîãî
íàðîäíîãî òàíöþ äî ñó÷àñíî¿ 
õîðåîãðàô³¿.

Íàéá³ëüø³ îâàö³¿ ãëÿäà÷³â òà
ñõâàëüí³ â³äãóêè ñóää³â ä³ñòàëèñÿ
âîëîäàðÿì Ãðàí-ïð³ ôåñòèâàëþ —
îäåñüêîìó êîëåêòèâó “Ñþðïðèç”,
ä³â÷àòà ÿêîãî çàõîïëþâàëè ïëàñ-
òèêîþ òà ãðàö³ºþ. Ïåðøå ì³ñöå
ñåðåä ìîëîä³ â íîì³íàö³¿ ñó÷àñíî¿
õîðåîãðàô³¿ çäîáóëà ïåðñïåêòèâíà
òàíöþðèñòêà Îëåíà Ïåðåïåëèöÿ.
Ó êàòåãîð³¿ “Âîêàë” ïåðøå ì³ñöå
ðîçä³ëèëè ïîëòàâ÷àíèí Âëàä Ãåðà-
ñèìåíêî òà ãðóçèí çà ïîõîäæåí-
íÿì Øìàò³ Òàã³àøâ³ë³. Òàíöìåé-
ñòåð Ãåîðã³é ×àïê³ñ, ÿêèé ïîñò³é-
íî â³äâ³äóº ôåñòèâàëü, çàçíà÷èâ,
ùî öåé çàõ³ä — íå ëèøå çìàãàí-
íÿ ìîëîäèõ òàëàíò³â, à é ÷óäîâà
ìîæëèâ³ñòü âèêëàäà÷àì çóñòð³òè-
ñÿ, îáì³íÿòèñÿ äîñâ³äîì, ïîáà÷è-
òè ð³çí³ ïîñòàíîâêè

Шановні а ціонери За рито о а ціонерно о
товариства “Фірмовий ма азин “Б дматеріали”

(Код ЄДРПОУ 02773108) За альні збори а ціонерів За рито о
а ціонерно о товариства “Фірмовий ма азин “Б дматеріали”

відб д ться 12 червня 2009 ро за адресою:
49000, м. Дніпропетровсь , в л. Хар івсь а, б д. 8-А.

Почато зборів о 15.00

Реєстрація а ціонерів ЗАТ “Фірмовий ма азин “Б дматеріали” або їх представни ів
( повноважених осіб) відб деться за місцем та в день проведення зборів з 14.00 до
15.00. Для реєстрації при собі необхідно мати до мент, що посвідч є особ , а
представни ам ( повноваженим особам), рім то о, до менти, я і відповідно до чинно о
за онодавства, підтвердж ють їх повноваження.

Порядо денний:
1. Звіт ви онавчо о ор ан ЗАТ “ФІРМОВИЙМАГАЗИН “БУДМАТЕРІАЛИ” про підс м и фінансово-

осподарсь ої діяльності товариства за 2008 рі .
2. Затвердження звіт На лядової ради ЗАТ “ФІРМОВИЙМАГАЗИН “БУДМАТЕРІАЛИ” за 2008 рі .
3. Затвердження звіт та виснов ів Ревізійної омісії ЗАТ “ФІРМОВИЙМАГАЗИН “БУДМАТЕРІАЛИ”

за 2008 рі .
4. Затвердження річно о звіт та баланс ЗАТ “ФІРМОВИЙМАГАЗИН “БУДМАТЕРІАЛИ” за 2008 рі .
5. Затвердження поряд по риття збит ів ЗАТ “ФІРМОВИЙМАГАЗИН “БУДМАТЕРІАЛИ” за 2008 рі .
6. Визначення основних напрям ів діяльності ЗАТ “ФІРМОВИЙ МАГАЗИН “БУДМАТЕРІАЛИ”

на 2009 рі .
7. Прийняття рішення про обрання ви онавчо о ор ан ЗАТ “ФІРМОВИЙ МАГАЗИН

“БУДМАТЕРІАЛИ”.
8. Прийняття рішення про обрання Голови та членів На лядової ради ЗАТ “ФІРМОВИЙ МАГАЗИН

“БУДМАТЕРІАЛИ”.
9. Прийняття рішення про обрання ревізійної омісії ЗАТ “ФІРМОВИЙМАГАЗИН “БУДМАТЕРІАЛИ”.
10. Прийняття рішення про внесення змін до стат т ЗАТ “ФІРМОВИЙ МАГАЗИН “БУДМАТЕРІАЛИ”

шляхом ви ладення йо о в новій реда ції.

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

З під отовленими матеріалами поряд денно о Зборів можна ознайомитись в офісі ЗАТ
“Фірмовий ма азин “Б дматеріали” ожен робочий день з 15.00 до 17.00.

Пропозиції щодо питань поряд денно о приймають не пізніш я за 30 днів до с ли ання Зборів
за адресою ЗАТ “Фірмовий ма азин “Б дматеріали” — 04214, м. Київ, просп. Оболонсь ий, б д. 52.

З ерівни ом ЗАТ “Фірмовий ма азин “Б дматеріали” ви можете з стрітися по понеділ ах з
10.00 до 11.00. Конта тний телефон ерівни а (044) 469-12-90.

Довід и за адресою та телефоном: 04214, м. Київ, пр-т Оболонсь ий, б д. 52,
тел. (044) 469-12-90.

Наймен вання по азни а
Звітний
2008 р.

Попередній
2007 р.

Усьо о а тивів 927,2 994,8

Основні засоби 913,7 964,7

Дов остро ові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 0,1 0,1

С марна дебіторсь а забор ованість 6,4 6,7

Грошові ошти та е віваленти 7,0 23,3

Нерозподілений приб то (збито ) 660,9 709,0

Власний апітал 873,7 921,8

Стат тний апітал 205,8 205,8

Дов остро ові зобов’язання 0 0

Поточні зобов’язання 53,5 73,0

Чистий приб то (збито ) -48,1 -58,5

Середньорічна іль ість а цій (шт.) 2111 2111

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

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

0 0

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 9 9

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ñõ³ä-

íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +19...+22°Ñ, âíî÷³ +6...+9°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +21°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+20...+22°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +24...+26°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +21...+23°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ÿñíî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+24°Ñ, âíî÷³ +10...+12°Ñ


