
хрещатик
№56 (3502) середа, 29 квітня 2009 року київська муніципальна газета

Êèÿíàì ïîâåðíóëè 
ì³ëüéîí ãðèâåíü
Ê³ëüê³ñòü ñêàðã íà íåäîáðîÿê³ñí³ ïîñëóãè ïîñò³éíî çðîñòàº

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Столичне Головне правління з питань захис-
т прав споживачів розпочало а тивно пере-
віряти я ість обсл ов вання иян, а та ож
товарів, я і пропон ють жителям столиці. За
словами фахівців, тіль и в першом варталі
2009- о вдалося відш од вати споживачам
понад 1 млн рн. Кіль ість с ар на недобро-
я існі посл и зростає щоро . Переважно
иян не задовольняє рівень обсл ов вання,
робота рин ів та прод тових ма азинів.

Ñèòóàö³ÿ íà â³ò÷èçíÿíîìó ñïîæèâ÷îìó ðèíêó ùîðîêó
ëèøå ïîã³ðøóºòüñÿ. Ó öüîìó ïåðåêîíàí³ ôàõ³âö³ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â. Ò³ëü-

êè ó ïåðøîìó êâàðòàë³ 2009-ãî âîíè çä³éñíèëè ìàéæå òè-
ñÿ÷ó ïåðåâ³ðîê, ùî íà 200 á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Çäåá³ëüøî-
ãî òî áóëè ïîçàïëàíîâ³ ³íñïåêö³¿ íà ï³äñòàâ³ çàÿâ êèÿí.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëü-
íèêà çãàäàíîãî óïðàâë³ííÿ Àíàòîë³é Ãóäç³é, íàéá³ëüøå
ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ñêàðæàòüñÿ íà íåçàäîâ³ëüíå íàäàííÿ ïî-
ñëóã. “×èìàëî ëþäåé çâåðòàþòüñÿ äî â³ää³ëó íåïðîäîâîëü-
÷èõ âèä³â òîâàð³â, — ïîâ³äîìèâ â³í. — Äåùî ìåíøå ñêàðã
íà ðîáîòó ðèíê³â òà çàêëàä³â ç ïðîäàæó ïðîäóêò³â õàð÷ó-
âàííÿ”. Â³í äîäàâ, ùî çðîñëà ê³ëüê³ñòü íåâäîâîëåíèõ íè-
í³øí³ì ñòàíîì ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ. Îäíàê âïëèíóòè íà
íèõ, íà æàëü, ôàõ³âö³ óïðàâë³ííÿ íå â çìîç³.

“Ùîäî íåïðîäîâîëü÷î¿ ãðóïè òîâàð³â, òî òóò íàéá³ëü-
øå ïðåòåíç³é äî ðåàë³çàòîð³â ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ìåáë³â,
âçóòòÿ, — ïîÿñíèâ ïàí Ãóäç³é. — Ó ïðîäîâîëü÷³é — îá-
ðàõóíêè (íà ö³ííèêó îäíà âàðò³ñòü, à íà êàñîâîìó ÷åêó
³íøà. — “Õðåùàòèê”), ïîãàíà ÿê³ñòü õàð÷³â”.

×àñòî ñêàðæàòüñÿ ïîêóïö³ íà õàìñòâî ç áîêó ïðîäàâ-
ö³â. Ïîã³ðøåííÿ ñèòóàö³¿ ï³äòâåðäæóº ³ òå, ùî ðàí³øå íà
îäèí ïåðåâ³ðåíèé îá’ºêò ïðèïàäàëî äâà ïîðóøåííÿ, à

ñüîãîäí³ âæå ÷îòèðè. Çäåá³ëüøîãî ðåâ³çîðè âèÿâëÿþòü,
ùî íåìàº ³íôîðìàö³¿ ïðî òîâàð òà áóäü-ÿêèõ ñóïðîâ³äíèõ
äîêóìåíò³â íà íüîãî. À ùå — íåâ³äïîâ³äí³ñòü âñòàíîâëå-
íèì íîðìàòèâàì òà ïðîñòðî÷åí³ òåðì³íè ñïîæèâàííÿ.

“Îñòàíí³ì ÷àñîì çðîñëà ê³ëüê³ñòü ñêàðã ³ íà ðîáîòó 
ÌÀÔ³â, — ðîçïîâ³â Àíàòîë³é Ãóäç³é. — Ó áàãàòüîõ ê³îñêàõ
íåìàº õîëîäèëüíèê³â, óìîâè çáåð³ãàííÿ ïðîäóêò³â íåçàäî-
â³ëüí³”. Çà éîãî ñëîâàìè, óïðàâë³ííÿ âèñòóïàº òðåòüîþ ñòî-
ðîíîþ íà áîö³ ñïîæèâà÷à â ñóäîâèõ ñïðàâàõ. Ôàõ³âö³ äî-
ïîìàãàþòü îôîðìëÿòè ïîçîâè. “Çàâäÿêè öüîìó â 250 âè-
ïàäêàõ âäàëîñÿ ïîâåðíóòè êîøòè ñïîæèâà÷àì, — ïîâ³äî-
ìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ñòîëè÷íîãî óïðàâë³í-
íÿ ñïîæèâçàõèñòó. — Çàãàëîì æå ò³ëüêè â ïåðøîìó êâàð-
òàë³ íèí³øíüîãî ðîêó ìè ñïðèÿëè â³äøêîäóâàííþ íàñå-
ëåííþ ïîíàä ì³ëüéîíà ãðèâåíü”. Ñåðåä ïðîáëåì òå, ùî íè-
í³ íåìàº ìîæëèâîñò³ áðàòè çðàçêè äëÿ ëàáîðàòîðíèõ äîñë³-
äæåíü, íàñàìïåðåä ÷åðåç áðàê êîøò³â. À öå âêðàé ïîòð³á-
íî, îñê³ëüêè âèïàäêè ï³äðîáëåííÿ òîâàð³â ÷àñò³. “Êè¿âðà-
äà ìàº âèä³ëèòè íàì 450 òèñÿ÷ ãðèâåíü äëÿ îðãàí³çàö³¿ òà-
êèõ äîñë³äæåíü”, — ñêàçàâ Àíàòîë³é Ãóäç³é
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Âåòåðàí³â ïðèâ³òàþòü 
íà 186 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Íà ñâÿòêóâàííÿ 9 Òðàâíÿ ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó âèä³ëÿòü 186 ìëí ãðí. Âèêîíóâà÷ îáî-
â’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åí-
êî ïîÿñíèâ, ùî òàêà ñóìà íå ñâ³ä÷èòü ïðî
øèðîêèé ðîçìàõ çàõîä³â, ñâÿòî íå â³äð³çíÿ-
òèìåòüñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ — “ïðîñòî óñå ïî-
äîðîæ÷àëî”. Öüîãî äíÿ ç 8-¿ äî 10-¿ ãîäè-
íè â óñ³õ ðàéîíàõ ïîêëàäóòü êâ³òè äî
ïàì’ÿòíèê³â âî¿íàì-âèçâîëèòåëÿì. Î 10-é
ðîçïî÷íåòüñÿ óðî÷èñòà õîäà âåòåðàí³â òà
îðêåñòð³â ãîëîâíîþ âóëèöåþ Êèºâà. Çãî-
äîì íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ â³äáóäóòüñÿ
ì³òèíã òà êîíöåðò. Íå îá³éäåòüñÿ ³ áåç ñâÿò-
êîâîãî ñàëþòó

Ñòóäåíòè ïîáîðþòüñÿ 
çà òàíöþâàëüíèé êóáîê

Ñüîãîäí³ ó êóëüòóðíî-ìèñòåöüêîìó öåí-
òð³ Àêàäåì³¿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí
âðó÷àòèìóòü òàíöþâàëüíèé êóáîê Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó. Çìàãàííÿ çà òðîôåé çàïî-
÷àòêîâàíî çà ³í³ö³àòèâè óïðàâë³ííÿ ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ÐÄÀ, êîìïàí³¿ “ArtOcean group” òà ñòóäåíò-
ñüêî¿ ðàäè ïðè ðàéîííîìó ãîëîâ³. Ó÷àñíè-
êàìè êîíêóðñó ñòàëè òàíöþâàëüí³ êîëåêòè-
âè ³ îêðåì³ âèêîíàâö³ âèø³â, ðîçòàøîâà-
íèõ íà òåðèòîð³¿ ðàéîíó. Ó÷îðà òà ïîçàâ÷î-
ðà òðèâàëè â³äá³ðêîâ³ òóðè. Íèí³øíº ô³-
íàëüíå çìàãàííÿ îö³íþâàëî æóð³, ó ñêëàä³
ÿêîãî â³äîì³ õîðåîãðàôè òà ó÷àñíèêè òåëå-
ïðîåêòó “Òàíöþþ äëÿ òåáå”

Íà ì³òèíã ïðèéäóòü
40 òèñÿ÷ ëþäåé
12 ïàðò³é òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ìà-

þòü íàì³ð ïðîâåñòè ìàñîâ³ àêö³¿ ó ñòîëèö³
1 òðàâíÿ. Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ ó çàÿâö³ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ ïîë³òè-
êè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïîîá³-
öÿëà âèâåñòè 7 òèñÿ÷ ëþäåé. Á³ëÿ ïàì’ÿò-
íèêà Ëåí³íó ç àêö³ºþ “Çàõèñòèìî ïðàöþ
â³ä êàï³òàëó” ïëàíóº ô³í³øóâàòè Ïðîãðå-
ñèâíà ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ. Îäíîäóìö³â Íà-
òàë³¿ Â³òðåíêî ìàº ç³áðàòèñÿ 3 òèñÿ÷³. Íàé-
á³ëüøå ó÷àñíèê³â ï³ä ÷àñ çàõîä³â ç íàãîäè
Äíÿ ñîë³äàðíîñò³ òðóäÿùèõ ïëàíóþòü ç³áðà-
òè ïðîôñï³ëêè — äî 25 òèñÿ÷ ïðîëåòàð³â.
Çàãàëîì íà ñòîëè÷í³ âóëèö³ çà ïîïåðåäí³-
ìè ï³äðàõóíêàìè ìàþòü âèéòè ïîíàä 40 òè-
ñÿ÷ àêòèâ³ñò³â

Äëÿ êèÿí îáëàøòóþòü 
12 ïëÿæ³â

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì ìàº ï³äãîòóâàòè äî ë³òíüîãî ñåçî-
íó 12 ïëÿæ³â òà 35 çîí â³äïî÷èíêó á³ëÿ âî-
äîéì. Çà îö³íêîþ ÊÏ “Ïëåñî”, âàðò³ñòü
áëàãîóñòðîþ ïëÿæ³â ³ çîí â³äïî÷èíêó ñòà-
íîâèòèìå ìàéæå 4 ìëí ãðí, ç ÿêèõ 0,5 ìëí
ãðí ïåðåäáà÷åíî ì³ñüêèì áþäæåòîì, à ðåø-
òó ï³äïðèºìñòâî ñïîä³âàºòüñÿ çàëó÷èòè çà
ðàõóíîê ³íâåñòîð³â. “Îðåíäàð³ îáëàøòóþòü
íàìåòè òà ³íø³ òîðãîâåëüí³ ì³ñöÿ. Çà êîæ-
íèì çàêð³ïèìî òåðèòîð³þ, ÿêó ïîòð³áíî áó-
äå âïîðÿäêóâàòè, çîêðåìà é ðåãóëÿðíî çáè-
ðàòè òà âèâîçèòè ñì³òòÿ”,— ñêàçàâ äèðåê-
òîð ÊÏ “Ïëåñî” ²ãîð Ñìèêóí. Âîäíî÷àñ 42
ñòàâêè, êàíàëè òà îçåðà â Êèºâ³ âèçíàíî
íåïðèäàòíèìè äëÿ êóïàííÿ

Ðàä³î “Êè¿â 98 FM” 
ïðèãîòóâàëî âåñíÿíèé 
ïîäàðóíîê

Ìóí³öèïàëüíà ðàä³îêîìïàí³ÿ âèð³øèëà
çðîáèòè êèÿíàìè îñîáëèâèé âåñíÿíèé ïîäà-
ðóíîê. Ïåðøîãî òðàâíÿ òàì ñòàðòóº ïðîåêò
“Òàíöþºìî ïî-óêðà¿íñüêè: ïîñ³âíà âåñíÿíî-
ãî íàñòðîþ!”. Ùîâå÷îðà ç 20.00 äî 23.00, ùî-
ãîäèíè ïðîòÿãîì äíÿ âåäó÷³ ñ³ÿòèìóòü äîá-
ðèé íàñòð³é. Ñëóõà÷àì îá³öÿþòü ùå á³ëüøå
óêðà¿íñüêîãî ãóìîðó â³ä Êóì³â òà ùå á³ëüøå
óêðà¿íñüêèõ çàñò³ëüíèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü

²íâàë³äí³ñòü — íå âèðîê
Êèÿíè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè âëàøòóâàëè âå÷³ðêó

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора в столичном л бі "Паті-
па" відб лася незвична вечір а.
Там танцювали, співали, розва-
жалися ияни з особливими фі-
зичними потребами. Свято їм
за підтрим и КМДА подар вала
Спіл а ромадсь их ор анізацій
інвалідів Києва. Ор анізатори
пере онані, що та і з стрічі да-
д ть можливість цим людям
відч ти радість життя і набрати-
ся сил.

²íâàë³äí³ñòü — íå âèðîê. Ó÷îðà öå äî-
âåëè ìàéæå ñòî êèÿí ç îñîáëèâèìè ô³-
çè÷íèìè ïîòðåáàìè. Â ñòîëè÷íîìó êëó-
á³ “Ïàò³ïà” äëÿ íèõ âëàøòóâàëè âå÷³ðêó

ç êîíöåðòíîþ ïðîãðàìîþ, ïîäàðóíêàìè
òà äèñêîòåêîþ. Òóò â³äáóëàñÿ äðóæíÿ çó-
ñòð³÷ ó ðàìêàõ ïðîåêòó “Ñâ³ò áåç îáìå-
æåíü”. Ïðîâåäåííÿ âå÷³ðêè âçÿëà íà ñå-
áå Ñï³ëêà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâà-
ë³ä³â Êèºâà.

“Íà òàê³é çóñòð³÷³ ìè õî÷åìî îá’ºäíà-
òè ìîëîäü ç ð³çíèìè íåäóãàìè,— ðîçïî-
â³â ïðåçèäåíò Ñï³ëêè Îëåêñàíäð Âîðî-
íà,— àäæå çàçâè÷àé ³íâàë³äè ñï³ëêóþòü-
ñÿ ãðóïêàìè — ñë³ï³ êîíòàêòóþòü ç³ ñë³-
ïèìè, ãëóõ³ — ç ãëóõèìè”. Çà ñëîâàìè
Îëåêñàíäðà Âîðîíè, ãîëîâíîþ ìåòîþ òà-
êèõ çàõîä³â º ï³äâèùåííÿ ³ì³äæó ëþäè-
íè ç âàäàìè çäîðîâ’ÿ. Òîæ íà âå÷³ðêó çà-
ïðîñèëè ³ çäîðîâó ìîëîäü. Ïåðåâàæíî öå
âîëîíòåðè é ñòóäåíòè.

Îêð³ì ðîçâàã, çàïðîøåí³ áðàëè ó÷àñòü
ó ðîç³ãðàø³ ëîòåðå¿, îòðèìàëè ïðèçè, ÿê³
íàäàëè ñïîíñîðè. “Äóæå ïðèºìíî, ùî
äî òàêèõ ïðîåêò³â äîëó÷àþòüñÿ ïðåäñòàâ-
íèêè ì³ñüêî¿ âëàäè òà ïðîñòî á³çíåñìå-

íè,— çàçíà÷èâ ïàí Âîðîíà. Â³í ðîçïî-
â³â, ùî ñüîãîäí³ äâ³ ñîö³àëüí³ ñëóæáè îò-
ðèìàþòü ó ïîäàðóíîê äâ³ ³íâàë³äí³ êî-
ëÿñêè. Äîïîìîãó íàäàëè òàêîæ ñòîëè÷-
í³ òåàòðè ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà òà Ëåñ³
Óêðà¿íêè, Íàö³îíàëüíà îïåðà, ê³íîòåàò-
ðè “Êè¿âñüêà Ðóñü”, “Ôëîðåíö³ÿ”, óæå
âêîòðå äëÿ ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷åé ñâî¿
ïðèì³ùåííÿ íàäàº ìåðåæà ðåñòîðàí³â
“Êîçèðíà êàðòà”.

Ñþðïðèçîì äëÿ îäí³º¿ ç ä³â÷àò ñòàâ
ïîäàðóíîê â³ä ìîäåëüíî¿ àãåíö³¿
KARIN — âîíà ïîîá³öÿëà ï³äãîòóâàòè
êè¿âñüêó ó÷àñíèöþ äî êîíêóðñó “Ì³ñ
Óêðà¿íè íà â³çêó”. “Äóæå ö³íóºìî ñïîí-
ñîðñüêó ï³äòðèìêó, îñîáëèâî ï³ä ÷àñ
êðèçè, êîëè áàãàòî ï³äïðèºìö³â ïåðåæè-
âàþòü ñêëàäí³ ÷àñè”,— íàãîëîñèâ Îëåê-
ñàíäð Âîðîíà.

Òàê³ äðóæí³ çóñòð³÷³ Ñï³ëêà âëàøòîâóº
âæå âòðåòº, çîêðåìà îðãàí³çóâàëà “Îñ³í-
í³é áàë” òà ñâÿòî äî Äíÿ çàêîõàíèõ

Äîðîã³ ä³òè
Ìåð³ÿ áîðîòèìåòüñÿ ç õàáàðíèöòâîì ó øêîëàõ
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Проблем хабарництва під час
прийом та вип с в за ально-
освітніх ш олах столиці об ово-
рювали в понеділо мерії. Там
відб лися ромадсь і сл хання
під олов ванням ви он вача
обов'яз ів заст пни а місь о о
олови Віталія Ж равсь о о.
Щоб не затівати бала анини на
порожньм місці, представни и
столичної влади за ли али по-
терпілих від ласих на хабарі ос-
вітян звертатися до різних ін-
станцій та місь о о Сall-центр .
За фа том виявлення пор шень
винних обіцяли с воро арати.

Ðàçîì ç ä³òüìè çðîñòàþòü ³ ïðîáëåìè,
ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè. Îäíà ç íèõ — ïðèéîì
äî øêîëè. ² ïèòàííÿ, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, íå
ñò³ëüêè â òîìó, ùîá êóïèòè ðàíåöü òà
êàíöåëÿðñüêå ïðè÷àíäàëëÿ. Êèÿíè äåäà-
ë³ á³ëüøå ïî÷àëè ñêàðæèòèñÿ, ùî â çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òàê
çâàí³ áëàãîä³éí³ ôîíäè âèìàãàþòü “êðóã-
ëåíüêó ñóìó” çà çàðàõóâàííÿ äèòèíè äî

äâàíàäöÿòèð³÷êè. Àáè ðîçñòàâèòè âñ³
êðàïêè íàä “³”, â ïîíåä³ëîê ó ìåð³¿ ç³áðà-
ëèñÿ ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿ âëàäè, áàòü-
ê³âñüêèõ êîì³òåò³â òà ïåäàãîãè, àáè îáãî-
âîðèòè ïèòàííÿ, ùî íèí³ õâèëþþòü ùî-
íàéìåíøå 23 òèñÿ÷³ êèÿí. Ñàìå òàêó ðå-
êîðäíó ê³ëüê³ñòü ïåðøîêëàñíèê³â ì³ñòî
âîñåíè ïëàíóº ïðèéíÿòè äî ñòîëè÷íèõ
øê³ë.

“Ìè õî÷åìî óíèêíóòè áóäü-ÿêèõ ïîðó-
øåíü ï³ä ÷àñ ïðèéîìó ä³òåé äî ïåðøîãî
êëàñó,— çàóâàæèâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé.— Êîæíó äèòèíó ïîâèíí³ çàðà-
õóâàòè äî øêîëè áåç ãðîøîâèõ âíåñê³â
áàòüê³â”. Â³í ïîîá³öÿâ, ùî ïîðóøíèê³â
ñóâîðî êàðàòèìóòü. “Ñüîãîäí³øí³ ñëóõàí-
íÿ, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó ïðÿìîìó åô³ð³,—
öå ñâîºð³äíå çàñòåðåæåííÿ â³ä çëîâæè-
âàíü ó ñôåð³ îñâ³òè”,— çàóâàæèâ ÷èíîâ-
íèê.

Ïàí Æóðàâñüêèé íàãàäàâ, ùî ñòâîðþ-
âàòè áëàãîä³éí³ ôîíäè çà ó÷àñòþ ïðàö³â-
íèê³â íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó çàáîðîíåíî.
“Ç òàêèì íàêàçîì îçíàéîìëåíèé êîæåí
ïåäàãîã”,— çàïåâíèâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿç-
ê³â çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè. Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé íàãîëîñèâ, ùî çìóøóâàòè
áàòüê³â ñïëà÷óâàòè ÿê³ñü êîøòè í³õòî íå
ìàº ïðàâà. Ïðîòå ³íîä³ ì³æ äîáðî÷èííèì
âíåñêîì òà âèìàãàííÿì ãðîøåé — ìåæà
óêðàé òîíêà.

“Ö³ âíåñêè “äîáðîâ³ëüíî-ïðèìóñî-
â³”,— ðîçïîâ³ëà êèÿíêà Íàòàë³ÿ Ïåòð³â-
íà. Æ³íêà çâåðíóëàñÿ äî ðåäàêö³¿ “Õðå-
ùàòèêà”, áî çà ïðèéîì äèòèíè â 107-òó
ã³ìíàç³þ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó çàïðîñè-
ëè 3 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Íàçèâàòè ñâîº ïð³ç-
âèùå ïàí³ Íàòàëÿ ïîáîþºòüñÿ. “Öå æ
ïîò³ì ïîçíà÷èòüñÿ íà ìî¿é äèòèí³!” —
ïîÿñíþº æ³íêà. Íà çàïèòàííÿ “Õðåùà-
òèêà” äèðåêòîð öüîãî çàêëàäó çàïåâíèâ,
ùî ä³òè â ã³ìíàç³¿ çäîáóâàþòü îñâ³òó áåç-
ïëàòíî. À ùîäî áàòüê³âñüêîãî êîì³òåòó
çàçíà÷èâ: îðãàí³çàö³ÿ “ìîæå ñï³âïðàöþ-
âàòè ç áàòüêàìè ó ïëàí³ ðîçâ’ÿçàííÿ äå-
ÿêèõ ïðîáëåì”.

“Òðåáà íå áîÿòèñÿ â³äñòîþâàòè ñâî¿
ïðàâà,— çàïåâíÿº íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü îñâ³òè òà íàóêè Ë³-
ë³ÿ Ãðèíåâè÷,— à ìè, ç³ ñâîãî áîêó, ïðè-
ä³ëÿòèìåìî á³ëüøå óâàãè ïèòàííþ ïî³í-
ôîðìîâàíîñò³ áàòüê³â ùîäî ¿õí³õ ïðàâ”.
Ïàí³ Ãðèíåâè÷ ïîâ³äîìèëà, ùî â ì³ñò³
ä³º ²íñïåêö³ÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, òîæ,
ÿêùî º òðóäíîù³ ³ç çàðàõóâàííÿì äèòè-
íè äî øêîëè, òóäè ìîæíà çâåðòàòèñÿ çà
òåëåôîíîì ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ 272-04-82. Ñâîþ
äîïîìîãó â áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ ó ñôå-
ð³ îñâ³òè çàïðîïîíóâàëà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü îñâ³òè òà íàóêè. Íåçì³ííî
äçâ³íêè ïðî ïîðóøåííÿ, çîêðåìà é âèìà-
ãàííÿ ãðîøåé, ïðèéìàº ì³ñüêèé Call-
öåíòð 1551

У столичном л бі "Патіпа" молодь з особливими потребами довела, що розважатися може не ірше за здорових
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Áàíêàì
ïîòð³áí³
ãðîø³ 
äëÿ 
ñïåêóëÿö³é
Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

Про що свідчить
зниження депозитних
ставо бан івсь ом
се торі е ономі и
та оли сит ація
стабіліз ється?

— Âèñîê ³
ä å ï î ç è ò í ³
ñòàâêè â áàí-
ê ³ â ñ ü ê î ì ó
ñåêòîð³ é íà-
â³òü ïåâíå
çíèæåííÿ ¿õ
(ùî â³äáóâà-
ºòüñÿ ñüîãî-
äí³) ñâ³ä÷àòü,
ñêîð³ø çà
âñå, íå ïðî
çäîðîâ’ÿ áàí-
ê³âñüêî¿ ñèñ-
òåìè Óêðà-
¿íè, à ïðî ¿¿
õ ð î í ³ ÷ í ó
“õâîðîáó” .
Àäæå 20 % ð³÷íèõ — öå äóæå áàãàòî. Áàíêè
â³ä÷óâàþòü ïåâí³ òðóäíîù³, ³ öå º ñâîºð³äíèì
ïðîöåíòîì íåäîâ³ðè íàñåëåííÿ äî â³ò÷èçíÿ-
íèõ áàíê³â òà áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè çàãàëîì.
×àñîì ñòàâêè ñÿãàþòü ³ 30 % ð³÷íèõ ó ãðèâ-
íÿõ çà êîðîòêîñòðîêîâèìè äåïîçèòíèìè äî-
ãîâîðàìè. Öå âêàçóº íà òå, ùî óêðà¿íñüêà
áàíê³âñüêà ñèñòåìà äóæå ãîñòðî â³ä÷óâàº êðè-
çó ë³êâ³äíîñò³ é õî÷å îòðèìàòè ãîò³âêîâ³ ãðî-
ø³ çà áóäü-ÿêîþ ö³íîþ òà ïðîöåíòíèìè ñòàâ-
êàìè. Ïèòàííÿ ïîëÿãàº çîâñ³ì â ³íøîìó: äå
áàíêè çàðîáëÿòèìóòü ö³ ãðîø³?! Çðîçóì³ëî
îäíå — íå íà êðåäèòíèõ ïðîäóêòàõ, îñê³ëü-
êè â áàíê³âñüêèõ êîëàõ ÷³òêî óÿâëÿþòü, ùî
â³äñîòêîâà ñòàâêà 20—22 % ð³÷íèõ ðîáèòü
ïîçèêó ïîòåíö³éíî ïðîáëåìíîþ, ç âèñîêîþ
³ìîâ³ðí³ñòþ íåïîâåðíåííÿ ãðîøåé. Òîìó ô³-
íóñòàíîâè ñïåêóëþâàòèìóòü — àáî çà ðàõó-
íîê êîëèâàíü âàëþòíèõ êóðñ³â, àáî íà ³íøèõ
ðèíêàõ. Òàêèì ÷èíîì ô³íàíñîâèé ñåêòîð íà-
ìàãàºòüñÿ õî÷ ÿêèìñü ÷èíîì ïåðåòÿãòè êîø-
òè, ÿê³ º ó ãðîìàäÿí.

Ç òî÷êè çîðó ïåðåñ³÷íîãî ãðîìàäÿíèíà,
âêëàäè íà áàíê³âñüê³ äåïîçèòè âñå ùå ïðè-
íîñÿòü âèñîê³ ïðèáóòêè. Îäíàê íå ìîæíà
ãîâîðèòè, ùî öå îçäîðîâëþº óêðà¿íñüêó åêî-
íîì³êó. Òèì ïà÷å, ï³ñëÿ â³ä’¿çäó ì³ñ³¿ ÌÂÔ
ç Óêðà¿íè, ÿêîñü ð³çêî ñòèõëè ðîçìîâè ïðî
ðåêàï³òàë³çàö³þ â³ò÷èçíÿíèõ áàíê³â. Öå,
âëàñíå, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî öþ ïðîãðàìó
íàìàãàþòüñÿ ñïóñòèòè íà ãàëüìàõ. Òîìó ãî-
âîðèòè ïðî òå, ùî áàíêè çðåøòîþ êðåäèòó-
âàòèìóòü åêîíîì³êó êðà¿íè ï³ñëÿ ðåêàï³òà-
ë³çàö³¿ íå ìîæíà. ² ÿ ñóìí³âàþñÿ, ùî íàâ³òü
ñïîæèâ÷³ êðåäèòè çíîâó ïî÷íóòü ç’ÿâëÿòè-
ñÿ. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä íàñåëåííÿ íà ðàõó-
íîê ð³çíîìàí³òíèõ äåïîçèòíèõ ïðîãðàì, áàí-
êè ñïðÿìîâóþòü íàñàìïåðåä íà ïåâí³ êîðîò-
êîñòðîêîâ³ ö³ë³ àáî ñïåêóëÿö³¿. Òîìó íàðàç³
îñîáëèâî ðàä³òè ç ïðèâîäó çìåíøåííÿ äå-
ïîçèòíèõ ñòàâîê íåìàº ï³äñòàâ. Íà ìîþ äóì-
êó, â³ä÷óòíî¿ ñòàá³ë³çàö³¿ áàíê³âñüêîãî ñåê-
òîðó êðà¿íè ìîæíà î÷³êóâàòè íå ðàí³øå, í³æ
âîñåíè, êîëè âæå ïðîÿñíèòüñÿ ñèòóàö³ÿ,
ÿêèì ÷èíîì åêîíîì³êà êðà¿íè ðîçâèâàòè-
ìåòüñÿ äàë³.

Ïðî òåíäåíö³¿ íà ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïî-
ñëóã ÷èòàéòå ó íàñòóïíèõ òðàäèö³éíèõ êî-
ëîíêàõ. Ëèñòè ³ç çàïèòàííÿìè íàäñèëàéòå íà
åëåêòðîííó àäðåñó: finance@kreschatic.kiev.ua
àáî òåëåôîíóéòå çà íîìåðîì: 228-59-59 (ç
11:00 äî 18:00)
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Ñåðã³é ÑÂßÒÈÍÀ: “Ñüîãîäí³ ê³ëüê³ñòü 
ïðîáëåìíèõ êðåäèò³â çá³ëüøèëàñÿ
äî 30—40 â³äñîòê³â”
Äèðåêòîð ³íôîðìàö³éíî-êîëåêòîðñüêî¿ êîìïàí³¿ “Àâåñòà-Óêðà¿íà”
ïðî äèíàì³êó ðèíêó êîëåêòîðñüêèõ ïîñëóã êðà¿íè
За даними НБУ проб-
лемна забор ованість
продовж є тисн ти на
лі відність бан ів. Через
це ба ато я і з них фі -
с ють зниження приб т-
ів. Водночас зволі ан-
ня з прийняттям за он
про діяльність оле тор-
сь их омпаній ще біль-
ше с ладнює сит ацію
в бан івсь ом се торі.
Коле тори продовж ють
працювати, одна через
про алини в норматив-
ній базі існ є значна
іль ість схем ни нен-
ня відповідальності за
пор шення редитних
зобов'язань. Про дина-
мі рин оле тор-
сь их посл "Хрещати-
" розповів дире тор
омпанії "Авеста-У ра-
їна" Сер ій Святина.

— ßê çá³ëüøèëèñÿ îáñÿãè çà-
áîðãîâàíîñò³ íà ðèíêó îñòàíí³ì
÷àñîì?

— Ïî-ïåðøå, õî÷ó çàçíà÷è-
òè, ùî íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó
êîëåêòîðñüê³ ô³ðìè ïðàöþþòü
óæå òðè ðîêè. “Àâåñòà-Óêðà-
¿íà” º ³íôîðìàö³éíîþ êîìïà-
í³ºþ, êîëåêòîðñüê³ ïîñëóãè íà-
äàº âæå 6 ðîê³â. Ïîñëóãà òàêà
ç’ÿâèëàñÿ ó çâ’ÿçêó ç ðåàëüíîþ
ïîòðåáîþ íà ðèíêó. Ñïåöèô³-
êà íàøî¿ ðîáîòè ïîëÿãàº â òî-
ìó, ùî ìè ïî÷èíàºìî ïðàöþ-
âàòè, ÿêùî ì³í³ìàëüíèé òåð-
ì³í íåñïëàòè ñòàíîâèòü 180
äí³â. Áàíêè ïåðåäàþòü íàì
ïîðòôåë³ çàáîðãîâàíîñò³ â³ä
361 äí³â. Ôàêòè÷íî áîðãè, ïî-

âåðíåííÿì ÿêèõ çàéìàºòüñÿ
êîìïàí³ÿ, ñüîãîäí³ íå ìîæíà
ââàæàòè òèìè, ùî âèíèêëè â
ïåð³îä êðèçè. Çâ³ñíî, ñüîãîäí³
ðîáîòè ñòàº á³ëüøå, ³ öüîãî ç
îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí ñë³ä î÷³-
êóâàòè â ìàéáóòíüîìó.

— Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, íà-
ñê³ëüêè ïîñëóãè êîëåêòîðñüêèõ
êîìïàí³é ïîêðèâàþòü ðåàëüí³
îáñÿãè çàáîðãîâàíîñò³ íà ðèí-
êó?

— ßêùî áðàòè âñ³ êîëåêòîð-
ñüê³ êîìïàí³¿, òî âàðòî çàóâà-
æèòè, ùî ñüîãîäí³ â áàíê³â-
ñüê³é ñôåð³ ïðîáëåìíèõ áîðã³â
á³ëüøå ÿê 260 ì³ëüÿðä³â ãðè-
âåíü, ³ç íèõ êîëåêòîðñüê³ êîì-
ïàí³¿ ïðàöþþòü ³ç 40 ì³ëüÿðäà-

ìè ãðèâåíü. Ðåøòó áàíêè íà-
ìàãàþòüñÿ ïîâåðòàòè ñâî¿ìè
ñèëàìè. Êð³ì òîãî, êîëåêòîð-
ñüêèìè ïîñëóãàìè êîðèñòó-
þòüñÿ íå ëèøå â áàíê³âñüêîìó
ñåêòîð³, à é ó òåëåêîìóí³êàö³é-
íèõ, ð³ºëòåðñüêèõ êîìïàí³ÿõ,
êðåäèòíèõ ñï³ëêàõ. Òîìó ïàêåò
áîðã³â íàñïðàâä³ çíà÷íî á³ëü-
øèé.

— ßêèé â³äñîòîê íåñïëàò, ç
ÿêèìè ïðàöþþòü êîëåêòîðñüê³
êîìïàí³¿, ïðèïàäàº íà òàê çâà-
í³ áåçíàä³éí³ áîðãè?

— Öå çàëåæèòü â³ä òîãî, ùî
ââàæàòè áåçíàä³éíèì áîðãîì.
20—30 â³äñîòê³â ïîçèê ïðèïà-
äàº íà øàõðàéñüê³ êðåäèòè, ÿê³
âèäàâàëè îñîáàì, êîòð³ â³ä ñà-

ìîãî ïî÷àòêó íå çáèðàëèñÿ ïî-
âåðòàòè ãðîø³. Ó çâ’ÿçêó ³ç êðè-
çîþ ê³ëüê³ñòü ïðîáëåìíèõ êðå-
äèò³â çá³ëüøèëàñÿ äî 30—40
â³äñîòê³â. Ç’ÿâèëèñÿ ñüîãîäí³ é
áîðæíèêè, ÿê³ ïðèíöèïîâî íå
ïîâåðòàþòü ïîçè÷åí³ ñóìè, äå-
ìîíñòðóþ÷è òàêèì ÷èíîì ñâ³é
ïðîòåñò ñàìîìó õàðàêòåðó ïî-
ñëóã êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é.

— ×è º çàêîííèìè êîëåêòîð-
ñüê³ ïîñëóãè?

— Ïèòàííÿ â òîìó, ùî çàêî-
íîäàâ÷î¿ áàçè äëÿ ä³ÿëüíîñò³
êîëåêòîð³â â Óêðà¿í³ íåìàº.
Íèí³ íà íàø³ ïîñëóãè íàðåø-
ò³ çâåðíóëè óâàãó â Ì³í’þñò³,
Íàöáàíêó. 2 áåðåçíÿ â³äáóëî-
ñÿ çàñ³äàííÿ êîëåêòîð³â ðàçîì
ç ì³í³ñòðîì þñòèö³¿, ³ êîëåê-
òîðñüêèì êîìïàí³ÿì áóëî çà-
ïðîïîíîâàíî âíåñòè ñâî¿ ïðî-
ïîçèö³¿ ùîäî ïðîåêòó çàêîíó
ïðî êîëåêòîðñüêó ä³ÿëüí³ñòü.
Íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ ðîáî÷à
ãðóïà çàê³í÷èëà ï³äãîòîâêó
ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
êîëåêòîðñüêó ä³ÿëüí³ñòü”. Ó
ïðîöåñ³ îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó,
ùî ï³äãîòóâàëî Ì³í³ñòåðñòâî
þñòèö³¿, ïðåäñòàâíèêè êîëåê-
òîðñüêèõ êîìïàí³é, ÿê³ âõîäè-
ëè äî ðîáî÷î¿ ãðóïè, çàïðîïî-
íóâàëè äðóãèé âàð³àíò ïðîåê-
òó Çàêîíó “Ïðî êîëåêòîðñüêó
ä³ÿëüí³ñòü”, á³ëüø àäàïòîâàíèé
äî ñó÷àñíèõ ðåàë³é. Ïåðåäáà÷å-
íî ë³öåíçóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³,
ùî, íà íàøó äóìêó, íå ðîç-
â’ÿçóº ïðîáëåìè ïîâåðíåííÿ
áîðã³â. Ìîæëèâî, ïîòð³áíà
ïðîñòà ðåºñòðàö³ÿ öèõ êîìïà-
í³é. Òà ÿêùî Ì³í’þñò íàïîëÿ-
ãàº íà ë³öåíçóâàíí³, òî âîíî íå
ïîâèííî îáìåæóâàòè íîðìàëü-
íîãî ðîçâèòêó ðèíêó êîëåêòîð-
ñüêèõ ïîñëóã

Розмовляла Ірина ДЕМКО,
спеціально для “Хрещати а”

Íå òàêà ñòðàøíà êðèçà, 
ÿê ¿¿ ìàëþþòü

Ç îñåí³ ìèíóëîãî ðîêó çàñîáè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿, åêñïåðòè, ïîë³òèêè ðîçïîâ³-
äàëè ïåðåñ³÷íèì óêðà¿íöÿì ñòðàøèëêó ç
íàçâîþ “êðèçà”. Ç âåñíè öüîãî ðîêó âñþ-
äè ÷óòè ùå îäíå, íå ìåíø ñòðàøíå ñëî-
âî — “äåôîëò”.

À âò³ì, ÿê ïîêàçàâ ÷àñ, çàãðîçà âèÿâè-
ëàñÿ íå òàêîþ é íåìèíó÷îþ. Çà âèçíà-
÷åííÿì äåôîëò — öå íåñïðîìîæí³ñòü äåð-
æàâè ðîçïëàòèòèñÿ çà çîáîâ’ÿçàííÿìè â
³íîçåìí³é âàëþò³ (ÿêùî ãîâîðèìî ïðî ñó-
âåðåííèé äåôîëò). ²íîçåìí³ åêñïåðòè,
çîêðåìà é òàê³ â³äîì³ ó ô³íàíñîâîìó ñâ³-
ò³ àíàë³òèêè, ÿê Óëüð³õ Ëåéòìàíí (Com-
merzbank) òà éîãî êîëåãè ç Îðãàí³çàö³¿
Îá’ºäíàíèõ Íàö³é, âïåâíåíî ïðîãíîçó-
âàëè, ùî Óêðà¿íó öÿ á³äà ñï³òêàº íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì.

Ïðè÷èíà òàêèõ ì³ðêóâàíü — ë³äèðóþ÷à
ïîçèö³ÿ íàøî¿ äåðæàâè çà ïîêàçíèêàìè
çíåö³íåííÿ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè, ñïàä
ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, çðîñòàííÿ
áåçðîá³òòÿ, çàãîñòðåí³ íàïåðåäîäí³ âèáî-
ð³â ïîë³òè÷í³ ïðîòèñòîÿííÿ. Ïðîòå, íà
äóìêó â³ò÷èçíÿíèõ åêñïåðò³â, òàê³ ðîçðà-
õóíêè áóëè õèáíèìè â³ä ïî÷àòêó.

“ßêùî ìè ãîâîðèìî ïðî ñóâåðåííèé
äåôîëò, òî öå ìàëîéìîâ³ðíî, îêð³ì âàð³-
àíòó, ùî âîëüîâèì ïîë³òè÷íèì ð³øåííÿì
áóäå âèçíà÷åíî íå ñïëà÷óâàòè áîðã³â. Íà
ñüîãîäí³ äåðæàâ³ çîâí³øíüîãî áîðãó òðå-
áà ñïëàòèòè òðîõè á³ëüøå ÿê 2 ì³ëüÿðäè
äîëàð³â, ùî íå òàê óæå é áàãàòî ³ º ìåí-
øèì, í³æ îäèí î÷³êóâàíèé òðàíø ÌÂÔ.
ßêùî æ ïîð³âíÿòè öå ç òèì, ùî î÷³êóºòü-
ñÿ îòðèìàòè â³ä ôîíäó ïðîòÿãîì óñüîãî

ðîêó, òî ñóìà â 5 ðàç³â ïåðåâèùèòü òó,
êîòðó íàì ïîòð³áíî ñïëàòèòè. Òîæ êàçà-
òè, ùî Óêðà¿íà îãîëîñèòü äåôîëò ÿê äåð-
æàâà íå âàðòî”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”
åêîíîì³ñò Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó ïåðñïåê-
òèâíèõ äîñë³äæåíü Îëåêñàíäð Æîëóäü.

Ùå îäíèì ïîçèòèâîì äëÿ ï³äòâåðäæåí-
íÿ äóìêè â³ò÷èçíÿíèõ àíàë³òèê³â º òàêå
ïîð³âíÿííÿ. Äåðæàâíèé áîðã Óêðà¿íè íà-
ðàç³ ñòàíîâèòü 12 % â³ä ÂÂÏ, òîä³ ÿê ðî-
ñ³éñüêèé ó 1998 ðîö³ ñÿãíóâ 56 %.

Çâ³ñíî, ðîçìîâè ïðî ïåðåääåôîëòîâ³
áîëÿ÷êè â Óêðà¿í³ çàéâ³. Ìè ìàºìî ³ âè-
ñîêó ³íôëÿö³þ, ³ çàíåïàä áàíê³âñüêî¿ ñèñ-
òåìè, ³ âèñîêèé ð³âåíü áåçðîá³òòÿ. Ïðî-
òå àíàëîã³÷í³ ïðîáëåìè º ³ â ³íøèõ êðà-
¿íàõ, äå ïðî äåôîëò íàâ³òü íå çãàäóþòü.

ªäèíå, ÷îãî íå çàïåðå÷óþòü åêñïåðòè, öå
êîðïîðàòèâí³ äåôîëòè, çîêðåìà é çà áàí-
ê³âñüêèìè áîðãàìè (íåçäàòí³ñòü ïðèâàòíèõ
áàíê³â â³äïîâ³äàòè çà ñâî¿ìè çîáîâ’ÿçàííÿ-
ìè ïåðåä êë³ºíòàìè òà êðåäèòîðàìè). À
âò³ì, àíàë³òèêè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ñèòóàö³þ
â áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³ âäàñòüñÿ ïðèáîð-
êàòè. Òîæ óêðà¿íöÿì íàïåðåä ïàí³êóâàòè
÷åðåç ìîæëèâ³ñòü äåôîëòó íå òðåáà. Êð³ì
òîãî, äî ê³íöÿ 2009 ðîêó é ïî÷àòêó 
2010-ãî åêñïåðòè ïðîðîêóþòü ñòàá³ë³çàö³þ
³ ïîñòóïîâå ïîâåðíåííÿ ãàëóçåé åêîíîì³-
êè äî ïîïåðåäí³õ òåìï³â çðîñòàííÿ

²íãà ËÅÂ×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Попри проро вання з імовірністю 90 відсот ів дефолт для У ра-
їни західними е спертами, їхні вітчизняні оле и та о о песимізм
не поділяють. А після запевнень Міжнародно о валютно о фонд
про виділення чер ово о транш редит в травні цьо о ро , ризи-
и с веренно о дефолт зменшилися в рази. Щодо орпоративних
дефолтів, то в різних се торах е ономі и до інця цьо о ро їх
ни н ти не вдасться, пере онані е сперти.

Óêðà¿í³ âäàñòüñÿ óíèêíóòè äåôîëòó
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ãîëîâåíöþ Â³êòîðó Ïàâëîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ðàéäóæí³é, 40-á ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãîëîâåíöþ
Â³êòîðó Ïàâëîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ðàéäóæí³é, 40-á ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãîëîâåíöþ Â³êòîðó Ïàâ-
ëîâè÷ó:

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 11.04.2008 ¹ 19-4480, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 31.03.2008
¹ 05-08/1984, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³-
äåìñòàíö³¿ â³ä 13.05.2008 ¹ 3751, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 14.04.2008 ¹ 2470, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
09.06.2008 ¹ 05-3210.

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

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

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

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó
Ïîíîìàð÷óêó Â³êòîðó ªâãåí³éîâè÷ó äëÿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïèðÿòèí-
ñüê³é, 23 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïîíîìàð÷óêó
Â³êòîðó ªâãåí³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 25 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,02 ãà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ïèðÿòèíñüê³é, 23 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-

êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïîíîìàð÷óêó Â³êòîðó
ªâãåí³éîâè÷ó:

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

3.2. 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.

3.3. 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 êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.11.2007 ¹ 19-13511, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
15.01.2008 ¹ 202, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî
ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 22.11.2007
¹ 9663, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 14.12.2007 ¹ 05-08/9957, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 04.10.2007 ¹ 7691, Äåðæàâ-

íî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 24.07.2007 ¹ 22-
1920/9, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 23.09.2008 ¹ 05-3657.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянину Пономарчуку
Віктору Євгенійовичу земельної ділянки 
для обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Пирятинській, 23 

у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 545/545 від 16 жовтня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 93, 120,
124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про розгляд протесту Прокуратури міста
Києва від 13.08.08 № 07/2$197вих$08 

на рішення Київської міської ради від 26.06.03
№ 574/734 "Про визнання таким, що втратило

чинність, рішення Київради від 05.07.01
№ 412/1388 "Про передачу до сфери

управління Міністерства культури і мистецтв
України незавершеної будівництвом будівлі 

на вулиці Інститутській, З"

Рішення Київської міської ради № 515/515 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.99 № 1249�р, рішення Київради від
23.09.99 № 37/539 "Про внесення змін до рішення Київради від 01.07.99 № 340/441 "Про згоду на прий�
няття у комунальну власність територіальної громади міста Києва об'єктів незавершеного будівництва, які
розташовані в місті", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07.12.99 № 1949 "Про
створення комісії для прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Києва незаверше�
ного реконструкцією Республіканського виставочного павільйону по вул. Інститутській, 3", розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації від 31.01.00 № 106 "Про затвердження акта приймання�пе�
редачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва незавершеного реконструкцією Рес�

Про надання дозволу акціонерному
товариству закритого типу “Консул" 
на продовження строку завершення
будівництва об'єкта незавершеного
будівництва — енергоцеху на вулиці
Виборзькій у Солом'янському районі 

міста Києва з перепрофілюванням його 
у торговельно$офісний комплекс

Рішення Київської міської ради № 512/512 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, статті 19 Закону України “Про осо�
бливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", враховуючи лист регіонального відділення
Фонду державного майна України по місту Києву (від 09.11.06 № 30�11/9064) та обґрунтування АТЗТ “Кон�
сул" (листи від 12.09.08 12/09�08 та 12/09�08/1), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó çàêðèòîãî òèïó “Êîíñóë” íà ïðîäîâ-
æåííÿ ñòðîêó çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà îá'-
ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà — åíåð-
ãîöåõó íà âóëèö³ Âèáîðçüê³é ó Ñîëîì'ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ç ïåðåïðîô³ëþ-
âàííÿì éîãî ó òîðãîâåëüíî-îô³ñíèé êîì-
ïëåêñ äî 1 ëèïíÿ 2012 ðîêó.

2. Ðåã³îíàëüíîìó â³ää³ëåííþ Ôîíäó äåð-
æàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êèºâó
óêëàñòè ç àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì çàêðè-
òîãî òèïó “Êîíñóë” äîäàòêîâó óãîäó ïðî
ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàâåðøåííÿ áóä³â-
íèöòâà îá'ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèö-
òâà — åíåðãîöåõó íà âóëèö³ Âèáîðçüê³é ó
Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ç ïå-
ðåïðîô³ëþâàííÿì éîãî ó òîðãîâåëüíî-
îô³ñíèé êîìïëåêñ ³ çàòâåðäèòè ãðàô³ê âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ð³øåííÿì Êè¿â-
ðàäè â³ä 22.02.07 ¹ 173/834 “Ïðî íàäàí-
íÿ çãîäè íà ïðîäîâæåííÿ ðåã³îíàëüíèì
â³ää³ëåííÿì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè ïî ì. Êèºâó ñòðîêó çàâåðøåííÿ
áóä³âíèöòâà îá'ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³â-
íèöòâà — åíåðãîöåõó íà âóëèö³ Âèáîðçü-
ê³é ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà
ç ïåðåïðîô³ëþâàííÿì éîãî ó òîðãîâåëü-
íî-îô³ñíèé êîìïëåêñ” àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó çàêðèòîãî òèïó “Êîíñóë” ïðî-
äîâæóâàâñÿ ñòðîê çàâåðøåííÿ áóä³âíèö-
òâà äî 1 ëèïíÿ 2008 ðîêó.

4. 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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1. Ïðîòåñò Ïðîêóðàòóðè ì³ñòà Êèºâà â³ä
13.08.08 ¹ 07/2-197 âèõ-08 íà ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.06.03
¹ 574/734 "Ïðî âèçíàííÿ òàêèì, ùî âòðà-
òèëî ÷èíí³ñòü, ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
05.07.01 ¹ 412/1388 "Ïðî ïåðåäà÷ó äî ñôå-
ðè óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ Óêðà¿íè íåçàâåðøåíî¿ áóä³âíèö-

òâîì áóä³âë³ íà âóëèö³ ²íñòèòóòñüê³é, 3"
â³äõèëèòè.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî íàñë³äêè ðîç-
ãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè Ïðîêóðàòóð³ ì³ñ-
òà Êèºâà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

публіканського виставочного павільйону по вул. Інститутській, 3" незавершена будівництвом будівля пе�
редана з державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

З метою добудови за рахунок коштів державного бюджету незавершеної будівництвом будівлі на вули�
ці Інститутській, 3 для розміщення експозицій Національного художнього музею України, на виконання рі�
шення Київради від 05.07.01 № 412/1388 "Про передачу до сфери управління Міністерства культури і мис�
тецтв України незавершеної будівництвом будівлі на вулиці Інститутській, 3" та розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 10.09.01 № 1877 "Про передачу до сфери управління Міністерства куль�
тури і мистецтв України незавершеної будівництвом будівлі на вулиці Інститутській, 3" будівля комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва по вул. Інститутський, 3 була передана до сфери управ�
ління Міністерства культури і туризму України.

Однак, Міністерство культури і туризму України протягом двох років практично ніяких робіт відносно цьо�
го об'єкта не здійснювало і стан будівлі погіршувався.

Враховуючи, що незавершена будівництвом будівля по вул. Інститутській, 3 передавалась до сфери управ�
ління Міністерства культури і туризму України, а не у державну власність, беручи до уваги неефективне
використання комунального майна територіальної громади міста Києва та відповідно до частини п'ятої стат�
ті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київською міською радою прийнято рішен�
ня від 26.06.03 № 574/734 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київради від 05.07.01
№ 412/1388 "Про передачу до сфери управління Міністерства культури і мистецтв України незавершеної
будівництвом будівлі на вулиці Інститутській, 3", яким скасована передача до сфери управління Міністер�
ства культури і туризму України незавершеної будівництвом будівлі на вул. Інститутській, 3.

Враховуючи вищенаведене, відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини пер�
шої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 21
Закону України "Про прокуратуру" та у зв'язку з тим, що незавершена будівництвом будівля на вул. Інсти�
тутській, 3 станом на 26.06.03 належала до комунальної власності територіальної громади міста Києва,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу підприємству з іноземними
інвестиціями за участю українського капіталу

фірмі "АТЕК$95" (товариство з обмеженою
відповідальністю) земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування

адміністративного будинку 
на вул. Спаській, 37 у Подільському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 527/527 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію
із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ï³äïðèºìñòâó ç ³íîçåìíèìè
³íâåñòèö³ÿìè çà ó÷àñòþ óêðà¿íñüêîãî êà-
ï³òàëó ô³ðì³ "ÀÒÅÊ-95" (òîâàðèñòâî ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ), çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,13 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèí-
êó íà âóë. Ñïàñüê³é, 37 ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, íàäà-
íèõ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
16.02.98 ¹ 304 "Ïðî íàäàííÿ òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Áóäñòàð"
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó
íà âóë. Ñïàñüê³é, 37 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà", ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè
ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïî-
ñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 06.03.98
¹ 85-4-00008, ó çâ'ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâèé áóäèíîê (äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó òà äîäàòîê ¹ 1 äî
íüîãî â³ä 27.09.2005 ¹ 3583).

2. Ï³äïðèºìñòâó ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòè-
ö³ÿìè çà ó÷àñòþ óêðà¿íñüêîãî êàï³òàëó ô³ð-
ì³ "ÀÒÅÊ-95" (òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ):

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

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

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-

íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè â ì. Êèºâà.

3. Ïðèïèíèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Áóäñòàð" ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,1282
ãà, íàäàíîþ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 16.02.98 ¹ 304 "Ïðî íàäàííÿ òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Áóä-
ñòàð" çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áó-
äèíêó íà âóë. Ñïàñüê³é, 37 ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà", ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðà-
âî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
06.03.98 ¹ 85-4-00008, ó çâ'ÿçêó ç äîáðî-
â³ëüíîþ â³äìîâîþ (ëèñò-êëîïîòàííÿ â³ä
01.03.2004 ¹ 10304ÌÂ).

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Áóäñòàð" ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
06.03.98 ¹ 85-4-00008.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 16.02.98 ¹ 304
"Ïðî íàäàííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Áóäñòàð" çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë.
Ñïàñüê³é, 37 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà".

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу незалежній помісній
церкві євангельських християн$баптистів

"Пробудження" на продовження строку
завершення будівництва об'єкта

незавершеного будівництва — їдальні на 150
місць на вул. Тимошенка, 2 в Оболонському

районі міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 510/510 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, статті 19 Закону України "Про осо�
бливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", враховуючи звернення незалежної помісної
церкви євангельських християн�баптистів "Пробудження" (лист від 26.06.08 № 106) щодо продовження
терміну закінчення будівництва об'єкта незавершеного будівництва — їдальні на 150 місць на вул. Тимо�
шенка, 2 в Оболонському районі міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянину Ковалю Юрію
Олександровичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
у пров. Луговому, 4 у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 464/464 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. Íàäàòè äîçâ³ë íåçàëåæí³é ïîì³ñí³é
öåðêâ³ ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â
"Ïðîáóäæåííÿ" íà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çà-
âåðøåííÿ áóä³âíèöòâà îá'ºêòà — íåçàâåð-
øåíîãî áóä³âíèöòâà — ¿äàëüí³ íà 150 ì³ñöü
íà âóë. Òèìîøåíêà, 2 â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äî 31 ãðóäíÿ 2010 ðî-
êó.

2. Ðåã³îíàëüíîìó â³ää³ëåííþ Ôîíäó äåð-
æàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êèºâó
óêëàñòè ç íåçàëåæíîþ ïîì³ñíîþ öåðêâîþ
ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â "Ïðî-
áóäæåííÿ" äîäàòêîâó óãîäó ïðî ïðîäîâ-
æåííÿ ñòðîêó çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà îá'-
ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà — ¿äàëü-
í³ íà 150 ì³ñöü íà âóë. Òèìîøåíêà, 2 â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ³ çà-
òâåðäèòè ãðàô³ê âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ð³øåííÿì Êè¿â-
ðàäè â³ä 15.03.07 ¹ 271/932 "Ïðî íàäàí-
íÿ çãîäè íà ïðîäîâæåííÿ ðåã³îíàëüíèì
â³ää³ëåííÿì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êèºâó ñòðîêó çàâåðøåí-
íÿ áóä³âíèöòâà îá'ºêòà íåçàâåðøåíîãî áó-
ä³âíèöòâà — ¿äàëüí³ íà 150 ì³ñöü íà 
âóë. Òèìîøåíêà, 2 â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì³ñòà Êèºâà" íåçàëåæí³é ïîì³ñí³é öåðê-
â³ ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â "Ïðî-
áóäæåííÿ" ïðîäîâæóâàâñÿ ñòðîê çàâåðøåí-
íÿ áóä³âíèöòâà äî 31 ãðóäíÿ 2008 ðîêó.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â îêðå-
ìîãî îá'ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³âíèöòâà
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä ì³æ ïðîâóëêàìè Êðàéí³ì òà Ëóãî-
âèì ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
öüîãî ð³øåííÿ, â³äíåñòè çà ôóíêö³îíàëü-
íèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿
ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Êîâàëþ Þð³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëóãîâîìó, 4 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîâàëþ Þð³þ
Îëåêñàíäðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëóãîâîìó, 4 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíèíó Êîâàëþ Þð³þ Îëåêñàí-
äðîâè÷ó:

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

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿

âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê ïðî
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿ-
ãàþòü âèäàëåííþ, â³ä 11.01.2008 ¹ 67) òà
³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. 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".

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.01.2008 ¹ 19-73 òà â³ä
09.06.2008 ¹ 09-7127, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 11.01.2008 ¹ 130,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 20.02.2008
¹ 071/04-4-22/854, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
27.12.2007 ¹ 10109, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà "²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà" â³ä 16.11.2007 ¹ 3569 òà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
22.07.2008 ¹ 05-3383.

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

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

6. 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.

7. 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. «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)

Êè¿âñüêà Òóðå÷÷èíà
äëÿ íàéìîëîäøèõ
Ñóñ³äíÿ êðà¿íà â³äñâÿòêóâàëà ó Êèºâ³ 
Äåíü äèòèíè
Òåòÿíà Á²ËÀ
“Õðåùàòèê”

Київ на один день
став міжнародною
дитячою столицею —
рам ах Дня дитини

в Т реччині, свята,
що перше відб лося
в У раїні. А цію під-
тримали Головне
правління освіти і
на и Києва, МДС
"Меридіан", Київсь а
дитяча а адемія
мистецтв і омпанія
UDEC.

Öüîìó ñâÿòó ìàéæå 90
ðîê³â. 23 êâ³òíÿ 1920-ãî áó-
ëî óòâîðåíî Âåðõîâíó Ðà-
äó íîâî¿ Òóðåöüêî¿ ðåñïóá-
ë³êè. ¯¿ ïåðøèé ïðåçèäåíò
Ìóñòàôà Êåìàëü Àòàòþðê
ïðèñâÿòèâ öåé äåíü óñ³ì ä³-
òÿì ïëàíåòè, ñêàçàâøè:
“Êðà¿í³ — ìèð, ó ñâ³ò³
ìèð”. Â³äòîä³ äî Òóðå÷÷è-
íè ùîðîêó íàïðèê³íö³
êâ³òíÿ çâ³äóñ³ëü ç’¿æäæàþ-
òüñÿ ä³òè, ïðåäñòàâíèêè
ð³çíèõ íàö³îíàëüíèõ êóëü-
òóð, àáè ìîâîþ ìèñòåöòâà
ãîâîðèòè ç³ ñâî¿ìè îäíîë³ò-
êàìè.

Öüîãîð³÷, çàâäÿêè îðãà-
í³çàòîðàì, ñâÿòî â³äáóëîñÿ
â Êèºâ³. Ç’¿õàëèñÿ ä³òè íå

ò³ëüêè ç Óêðà¿íè (Êè¿â, Äî-
íåöüê, Îäåñà, Êðèì), à é
³ç-çà êîðäîíó. Âîíè äåìîí-
ñòðóâàëè ñâîþ ìàéñòåð-
í³ñòü òàíöþ ð³çíèõ êðà¿í.
Ó ðàìêàõ ïðîåêòó òàêîæ
áóëî îãîëîøåíî êîíêóðñ
ïëàêàò³â íà òåìó “Ìèð”, ó
ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä
100 ä³òåé. Ïåðåìîæöÿì
âðó÷èëè ïðèçè: çà ïåðøå
ì³ñöå äàðóâàëè íîóòáóê, çà
äðóãå — âåëîñèïåä, çà òðå-
òº — ìîá³ëüíèé òåëåôîí.

Ïåðåìîæíèöÿ ïåðøî¿
ïðåì³¿ Îêñàíà Ïóøíÿê
ðîçïîâ³ëà, ùî ¿é äóæå
ñêëàäíî áóëî çíàéòè îáðàç,
ÿêèé áè óîñîáëþâàâ ìèð,
îäíàê ä³â÷èíà íå ðîçãóáè-
ëàñÿ — âîíà íàìàëþâàëà
äèòèíó, êîòðà ñòî¿òü ì³æ
â³éíîþ òà ìèðíèì æèòòÿì.
Â’ºòíàìñüê³ ä³òè ïîä³ëèëè-
ñÿ, ùî ¿ì ïðèºìíî â³äçíà-
÷àòè òàêå ñâÿòî, âîíè ùè-
ðî â³òàëè ä³òåé Òóðå÷÷èíè
³ âñüîãî ñâ³òó

Îëåíà ÏÓØÊÀÐÑÜÊÀ: “ß â³äìîâèëàñÿ ïðàöþâàòè
â Òåãåðàí³, áî òàì äèðèãåíò íå ìàº 
ïðàâà ï³ñëÿ âèñòóïó ïîòèñíóòè ðóêó
æ³íö³-ìóçèêàíòîâ³”
Ñêðèïàëüêà Íàö³îíàëüíîãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó Óêðà¿íè íàïåðåäîäí³ ñâî¿õ
ãàñòðîëåé äî ²ñïàí³¿ ïîñï³ëêóâàëàñÿ ç êîðåñïîíäåíòàìè “Õðåùàòèêà”

Îëåíà Ïóøêàðñüêà — îäíà ç
íåáàãàòüîõ ìóçèêàíò³â ñèìôîí³÷-
íîãî îðêåñòðó, ùî âèñòóïàþòü ³
â êîëåêòèâ³, ³ ñîëüíî. Îñü ³ òåïåð
íà ãàñòðîë³ äî ²ñïàí³¿ Îëåíà ¿äå
ÿê ñîë³ñòêà. À ñóïðîâîäæóâàòèìå
¿¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé îðêåñòð ï³ä
êåð³âíèöòâîì äèðèãåíòà Íàòàë³¿
Ïàëàìàð÷óê.

— ×è íå ñêëàäíî ïîºäíóâàòè ðî-
áîòó ³ â ìóçè÷íîìó êîëåêòèâ³, ³
ñîëüíî, óñå æ òàêè ð³çíà ñïåöèô³-
êà?

— ß çàâæäè ìð³ÿëà ïðî ñîëüíó
êàð’ºðó. Àëå òàê ñêëàëîñÿ, ùî ÿ
ïî÷èíàëà ÿê êîíöåðòìåéñòåð îð-
êåñòðó ðàä³î (òîä³ éîãî äèðèãåí-
òîì áóâ Âîëîäèìèð Ñ³ðåíêî). À
íèí³ ïðàöþþ â Íàö³îíàëüíîìó
ñèìôîí³÷íîìó îðêåñòð³. Í³ ïðî
ùî àáñîëþòíî íå øêîäóþ, áî öÿ
ðîáîòà ìåí³ ÿê ìóçèêàíòîâ³ äàëà
äóæå áàãàòî. Ïðàöþþ÷è â îðêåñ-
òð³, ñë³ä ìàêñèìàëüíî ñõîâàòè
âëàñíó ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, à ñîë³ñò,
íàâïàêè, ïîâèíåí ðîçêðèòèñÿ ³
ãîëîâíå — ìàòè ùî ñêàçàòè ïóá-
ë³ö³. Ìåí³ â öüîìó ñåíñ³ ëåãøå,
áî ÿ ÷àñòî âèêîíóþ ôóíêö³þ
êîíöåðòìåéñòåðà, òîáòî âåäó ãðó-
ïó, òîæ ìîæó ãðàòè òàê, ÿê çàõî-

÷ó, ³íêîëè êîëåãè íàâ³òü íàñë³äó-
þòü ìîþ ìàíåðó ãðè.

— ßê ñîë³ñòêà çà êîðäîí âè ¿äå-
òå íå âïåðøå. ×è ïðîïîíóâàëè êîí-
òðàêò, áóëà ìîæëèâ³ñòü çàëèøèòè-
ñÿ?

— Òàê, öå áóëî â Òåãåðàí³. Ìå-
íå çàïðîñèëè íà âèêëàäàöüêó ³
ñîëüíó ä³ÿëüí³ñòü. Àëå íà òîé ÷àñ
ìóçè÷íå æèòòÿ òàì áóëî âêðàé íå-
ðîçâèíåíèì. Äî òîãî æ æ³íêè ïî-
âèíí³ íîñèòè ñïåö³àëüíèé îäÿã,
áàæàíî òåìíîãî êîëüîðó ³ òàêèé,
ùî ïîâí³ñòþ çàêðèâàº ùèêîëîò-
êè ³ çàï’ÿñòÿ. Òà é íà ñöåí³ òðå-
áà ãðàòè îáîâ’ÿçêîâî ó õóñòö³, ùî
çàâàæàº ïðèëàøòóâàòè ñêðèïêó.
Òà íàéã³ðøå, ùî òóò äèðèãåíò íå
ìàº ïðàâà ï³ñëÿ âèñòóïó ï³ä³éòè
äî æ³íêè-ìóçèêàíòà ³ ïîòèñíóòè
¿é ðóêó. Òîæ ÿ â³äìîâèëàñÿ.

— Ç îðêåñòðó âè áà÷èòå äèðè-
ãåíòà ç îáëè÷÷ÿ, à íå ççàäó, ÿê ïóá-
ë³êà. Ìàáóòü, îêð³ì æåñò³â, ó êîæ-
íîãî º ùå é ñâîÿ ìîâà ïîãëÿä³â, ÿêó
òðåáà ðîçóì³òè?

— Çâ³ñíî. Êîëè ïðàöþºø ïåâ-
íèé ÷àñ ç ïåâíèì äèðèãåíòîì,
âèâ÷àºø éîãî íå òå ùî ç ïîãëÿ-
äó, à ç ïîâîðîòó ãîëîâè, ïîñòàâè,

âèðàçíîñò³ æåñòó. Îäèí äèðèãåíò,
áóâàëî, ëèø ïîäèâèòüñÿ ãð³çíî
íà ãðóïó âàëòîðí³ñò³â, ³ âîíè âæå
çíàëè: âñòóïàòè ¿ì ùå ðàíî. Âî-

ëîäèìèð Ñ³ðåíêî â öüîìó ñåí-
ñ³ — ³äåàëüíèé äèðèãåíò, â³í ïðè-
ðîäæåíèé äèïëîìàò ³ äåìîêðàò ó
íàéêðàùîìó ðîçóì³íí³ ñëîâà.

— Êîëèñü âàøèì îðêåñòðîì äè-
ðèãóâàâ Âîëîäèìèð Êîæóõàð. Íå
áîÿëèñÿ éîãî òåìïåðàìåíòó?

— Î-î-î, öåé ÷îëîâ³ê äóæå
âëàäíèé, ÿ á ñêàçàëà, ñòàðîðå-
æèìíèé. Îäíàê â³í çíàõîäèòü òà-
ê³ ñëîâà, ùî çìóøóþòü ëþäèíó
ï³ä³áãàòè õâ³ñò ³ ñòàðàòèñÿ. Öå
ãð³çíèé ñïåö³àë³ñò, äî òîãî æ ³ç
àâòîðèòåòîì. Êîëè âîñòàííº ç
íèì ãðàëè, ñòàðàëèñÿ íåéìîâ³ð-
íî, çâ³ñíî, õîò³ëè éîìó ñïîäîáà-
òèñÿ.

— ßêáè íå ñòàëè ìóçèêàíòîì, òî
êèì áóëè á?

— Êîëèñü ÿ õîò³ëà áóòè òàê-
ñèñòêîþ. Áðàò íàâ÷èâ ìåíå âî-
äèòè ìàøèíó, ³ ìåí³ ñòðàøåííî
ñïîäîáàëîñÿ: òèñíåø íà ïå-
äàëü — ³ ìàøèíà ¿äå! Àëå ÿ íà-
â³òü íà ïðàâà íå çäàëà. Äå òàì,
çàëèøèø ñêðèïêó, à ïîò³ì ïàëü-
ö³ íå âîðóøèòèìóòüñÿ, ìóçè÷-
íèé ³íñòðóìåíò íå òåðïèòü, êî-
ëè éîãî êèäàþòü õî÷ íà ê³ëüêà
äí³â. Òîæ ³äåÿ ç òàêñ³ â³äïàëà ñà-
ìà ñîáîþ

Розмовляла
Олеся НАЙДЮК,

“Хрещати ”

На свят вання Дня дитини до Києва з’їхалися діти ба атьох
раїн, аби мовою мистецтва оворити зі своїми одноліт ами
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов,

ор�анізацій,�фірм,�житлово-е�спл�атаційних

�онтор�та�меш�анців!

З�12�до�31�травня�2009�р.� (з��рах�ванням�термінів�проведення

ремонтів��отелень)�част�ово�	�Святошинсь�ом	�районі�(теплові�мережі�від

теплома�істралей� РК� “Біличі”� та� РК� “Вер�он”,� житлові� масиви� Біличі,

Новобіличі,�А�адеммістеч�о,�Святошин�—�част�ово)�та�з�12�до�26�травня

2009 р.� част�ово� 	� Голосіївсь�ом	,�Печерсь�ом	,�Дарниць�ом	�районах

(тепломережі�від�теплома�істралей�№�3,�4,�5,�6,�7�ТЕЦ-5,�житлові�масиви

Терем�и-1,� Терем�и-2,�Деміїв�а� (част�ово),�Саперна�Слобід�а,�Позня�и,

Осо�ор�и)�проводитим�ться�випроб�вання�теплових�мереж.

У� зв’яз��� з� цим� постачання� �арячої� води� б�де� припинено� �

Голосіївсь�ом�,� Печерсь�ом�,�Дарниць�ом�� районах,� починаючи� з

14.00� 11� травня,� �� Святошинсь�ом�� районі,� починаючи� з� 18.00

11 травня.

Випроб�вальні�зони�теплових�мереж�розміщені�в�межах:

- в	лиць�Рев	ць�о�о,�Вишня�івсь�ої,� Кр	шельниць�ої,� Гмирі,� проспе�т	

Бажана,�Дніпровсь�ої�набережної,�в	лиці�Ахматової,�проспе�т	�Гри�орен�а,

в	лиць�Дра�оманова,�Пчіл�и�(Дарниць�ий�район);

- залізничної� �олії,� в	лиці�Саперно-Слобідсь�ої,� проспе�т	�На	�и,� в	лиці

Голосіївсь�ої,�Голосіївсь�о�о�проспе�т	,�в	лиць�Героїв�Оборони,�Потєхіна,

Заболотно�о,� Лятошинсь�о�о,� Крейсера� “Аврори”,� Я�	бовсь�о�о,

Ломоносова,�Василь�івсь�ої,�Стельмаха,�К	станайсь�ої,�К	станайсь�о�о

пров	л�	,�Червонозоряно�о�проспе�т	�(част�ово),�в	лиць�Кірово�радсь�ої,

Фрометівсь�ої,�Ямсь�ої,�Федорова,�Димитрова,�Антоновича,�Фіз�	льт	ри,

Вели�ої�Василь�івсь�ої�(�Голосіївсь�ий�район);

- в	лиць�Вели�ої�Василь�івсь�ої,�Димитрова,�Анрі�Барбюса,�Лабораторно�о

пров	л�	,� в	лиць�Літньої,�Щорса,�Предславинсь�ої,�Л	м	мби,�Ковпа�а,

К	дрі,� Чесь�ої,� Менделєєва,� Філатова,� б	львар	� Др	жби� народів

(Печерсь�ий�район);

- в	лиці�та�пров	л�	�Омеляна�Горбачова,�в	лиці�Чистя�івсь�ої,�проспе�т	

Перемо�и�(Святошинсь�ий�район,�тепломережі�від�РК�“Вер�он”);

- проспе�т	�Перемо�и,�в	лиць�Ми�оли�Уша�ова,�Уборевича,�Чорнобильсь�ої,

Осінньої,� Жовтневої,� Б	лаховсь�о�о,� На	мова,� Підлісної,� Олевсь�ої,

Бахмаць�ої,� Клавдіївсь�ої,� Гаршина,�Рахманінова,� проспе�т	�Палладіна,

в	лиць� Доброхотова,� Семаш�а,� Кільцевої� доро�и� —� част�ово

(Святошинсь�ий�район,�тепломережі�від�РК�“Біличі”).

У�разі�вини�нення�пош�оджень�теплових�мереж�подавання��арячої�води

затрим	ватиметься�на�час,�необхідний�для�їх�ремонт	,�про�що�Київенер�о

додат�ово�повідомить�житлово-е�спл	атаційні�ор�анізації.

Власни�и�підвальних�та�напівпідвальних�приміщень,�в�я�их�або�поряд�з

я�ими�проходять� теплові�мережі,�мають�вжити�заходів�щодо�збереження

матеріальних�цінностей�	�разі�пош�одження�теплових�мереж.

На�в	лицях,�	�садибах,�підвалах�б	дин�ів,�де�проходять�теплові�мережі,

можливі�пош�одження�підземних�тр	бопроводів�з�вини�ненням�провалин�та

ви�идів��арячої�води�на�поверхню.�

Б�дьте� обережні,� попередж�йте� дітей� про� небезпе��.� Не

наближайтеся�самі�і�не�доп�с�айте�дітей�до�провалин�та�місць�виход�

�арячої�води�та�повідомляйте�про�та�і�випад�и�за�телефонами:

Святошинсь�ий�район�—�450-38-93,�497-60-72,�452-60-94;

Дарниць�ий�район�—�566-13-48,�570-33-04;

Голосіївсь�ий�район�(Терем�и-1,�Терем�и-2,�Деміїв�а�)�—�249-47-29�,�529-88-75;

Печерсь�ий,�Голосіївсь�ий�райони�—�528-11-69�,�272-23-73,�529-88-75.

Довід�и�за�телефоном�інформаційно-довід�ової�сл	жби�АК�“Київенер�о”�—�1588.

AK�“Київенер�о”

КИЇВСЬКА�МІСЬКА�ДЕРЖАВНА�АДМІНІСТРАЦІЯ
О�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади�заст�пни�а�начальни�а�Головно�о��правління

соціально�о�захист��населення�—�начальни�а��правління���справах�інвалідів�та�людей�похило�о�ві��

Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності

“Прое�т�б�дівництва��отельно-офісно�о��омпле�с��

на�в�л.�Петра�Са�айдачно�о,�3-17���Подільсь�ом��районі�м.�Києва”

Мета�прое�т	��омпле�с	�—�по�ращення�інфрастр	�т	ри�міста.

Прое�том� передбачено� ви�онання� вимо�� санітарно-�і�ієнічних� і� е�оло�ічних,� нормативних� до�	ментів

містоб	д	вання,� �омпле�с� заходів�щодо� охорони� нав�олишньо�о� середовища,� я�і� забезпеч	ють� е�оло�ічн	

безпе�	�е�спл	атації�об’є�та.

Прое�тними�матеріалами�передбачається�поб	д	вати�спор	д	��отельно-офісно�о��омпле�с	�з�підземним

пар�ін�ом�та�даховою��отельнею.�Після�завершення�б	дівництва�—�озеленення�з�ідно�дендроплан	�на�земельній

ділянці�за�адресою:�в	л.�Петра�Са�айдачно�о,�3-17.

Замовни�� зобов’яз	ється� ви�он	вати� прое�тні� рішення� 	� відповідності� до� норм� і� правил� охорони

нав�олишньо�о�середовища�і�вимо��е�оло�ічної�діяльності.

Довід�и�за�тел.:�492-13-36;�492-13-37.

Ува�а!

Правлінням�ВАТ�АБ�“Приватінвест”�

27� �вітня�2009�ро�	� (Прото�ол� засідання�Правління�№�15)� на

підставі�рішення�Спостережної�ради�(Прото�ол�засідання�№16�від

27.04.09)� б	ло� прийнято� рішення� лі�від	вати� Київсь�	� філію

Від�рито�о� а�ціонерно�о� товариства� А�ціонерно�о� бан�	

“Приватінвест”��од�ОКПО�26315572,�МФО�380021,�за�адресою:

04080,�м.�Київ,�в	л. Фр	нзе,�104-а.�На�азом�№�28�від�27.04.2009 р.

призначено��омісію�з�питань�лі�відації�філії.�В�зв’яз�	�з�лі�відацією

філії� просимо� �лієнтів�АБ� “Приватінвест”� звертатися� за�місцем

знаходження� філії,� тел.� (044)� 205-43-45.� Стро�� заявлений

�редиторами�вимо��до�філії�припиняється�01.06.2009�р.

Головне��правління���льт�ри�і�мистецтв�ви�онавчо�о

ор�ан��Київради�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС

з�визначення�вітчизняних��астролерів,�для�підтрим�и�я�их�передбачається

надання� �оштів,�що� надходять� від� збор	� на� проведення� �астрольних

заходів�до�спеціально�о�фонд	�бюджет	�м.�Києва.�До�	часті�	��он�	рсі

доп	с�аються� вітчизняні� �астролери,� я�і� подають� до�	менти� та

інформацію� про� �астрольний� захід� з�ідно� з� перелі�ом,� затвердженим

на�азом�Міністерства��	льт	ри�і�т	ризм	�У�раїни�від�23.03.2004�№156.

Кон�	рс� б	де� проведено� в� червні� 2009� ро�	� за� пріоритетними

напрям�ами�—�театральні��астролі,�	�раїнсь�і��онцертні�про�рами.

Заяв�и� (	� двох� примірни�ах)� на� 	часть� 	� �он�	рсі� приймаються� до

26 червня�2009�ро�	�за�адресою:�м.�Київ,�б	л.�Т.�Шевчен�а,�3,��.�№�317.

Телефон�для�довідо��279-67-58.

Ре�іональне

відділення�Фонд�

державно�о�майна

У�раїни�по�міст�

Києв��повідомляє�про

підс�м�и�приватизації

об’є�та��ом�нальної

власності��р�пи�А,

я�ий�приватизований

шляхом�ви��п�:

- нежилі�приміщення�за�альною

площею�434,9��в.�м,�за�адре-

сою:�м.�Київ,�проспе�т�Геор�ія

Гон�адзе,�5,�літ.�А.�Привати-

зовані�фізичною� особою� за

2 534�184,00 �рн,�в�том	�числі

ПДВ�422�364,00��рн.

� Посвідчення� лі�відатора

на� ЧАЕС,� �ате�орія� 1,

серія А, № 082986�і�в�лад-

�	�№ 176418�на�ім’я�Гл	ш-

�о�Ві�тора�Івановича�вва-

жати�недійсними.

Основні�обов’яз�и:

- забезпеч	є�реалізацію�державної�політи�и�	�сфері�соціально�о

захист	�та�обсл	�ов	вання�населення,�в�том	�числі��ромадян,

я�і� потреб	ють� допомо�и� та� соціальної� підтрим�и� з� бо�	

держави;

- ор�анізов	є�для�малозабезпечених��ромадян,�осіб�похило�о

ві�	,� інвалідів� б	дин�ів-інтернатів� (пансіонатів)� поб	тово�о

обсл	�ов	вання,� продаж� товарів� 	� спеціальних�ма�азинах� 	

відділах�за�соціально�дост	пними�цінами,�а�та�ож�безоплатне

харч	вання;

- по�ращ	є� соціально-поб	тові� 	мови� інвалідів� та� �ромадян

похило�о�ві�	.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�при�прийнятті��андидатів

на робот�:

- вища� освіта� відповідно�о� професійно�о� спрям	вання� за

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

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

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

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

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

- вільне��орист	вання�ПК;

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

роботі;

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

- вільне�володіння�	�раїнсь�ою�мовою.

Конта�тний�телефон:�254-16-91.

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

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

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

30�днів�з�дня�п	блі�ації�о�олошення�в��азеті,�за�адресою:�01044,

м.�Київ,�в	л.�Хрещати�,�36,��аб.�1109-а.

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

ва�антних� посад,� можна� надіслати� інформацію� з� власними

даними� за� встановленою�формою�розміщеною�на�офіційном	

веб-порталі� Київсь�ої� місь�ої� влади� www.kmv.gov.ua� на

еле�тронн	�адрес	�kuts@kma.gov.ua,�позначивши�	�темі�листа

своє�прізвище.
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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 834
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Юрій ЖУРАВЕЛЬ, лідер рт “OT VINTA”:
— Звичайно! Я в дитинстві б в піонером, а мрія ож-

но о піонера — стати омсомольцем, потім — ом -
ністом, а найвища лан а — осмонавтом! У моєм ми-
н лом осмонавтів вважали д же поп лярними, силь-
ними, професійними, симпатичними людьми, я их зна-
ли на всій земній лі. Це б ла, звісно, нездійсненна
мрія, але я би випала на ода стати осмонавтом, я б
нею обов’яз ово с ористався. Навіть тепер! Ця про-
фесія пов’язана з вели им ризи ом, серед осмонав-
тів висо ий відсото смертності, одна ми з ртом “OT
VINTA” любимо відриватися, любимо е стрим. У ос-
мічном польоті хотілося б відч ти всі навантаження,
перевірити свій ор анізм на витрим , подивитися на
Землю збо ... Або й вилетіти за межі Гала ти и і від-
рити нов планет . А потім поверн тися додом — он,
мовляв, раїнсь і хлопці від рили цю нов планет .

Володимир ЄШКІЛЄВ, письменни :
— Ой, ні, осмонавтом б ти не хотів! А ось онстр -

тором осмічних ораблів — та ! У мене більше ор а-
нізаторсь і схильності, ніж ви онавсь і. А осмонавт
це хто? Він апс лі, а ось онстр тором б ти ці а-
во. В дитинстві я створював наївні моделі — три або
чотири ра ети в авіамодельном л бі, а далі не пі-
шло. Г манітари а засмо тала.

Андрій ДОМАНСЬКИЙ, телевед чий:
— Я не мріяв б ти осмонавтом, бо любив вафлі й

не являв вафлю в тюби ах, з я их зазвичай їдять ос-
монавти. Неможливо повністю пізнати Всесвіт. Я об-
рав професією шо -бізнес, й ньом , я і в астроно-
мії, пізнав, що зір и — це лише с пчення аз ! Тобто
я дійшов тих самих виснов ів, що й дослідни и без-
межних просторів Всесвіт ...

×è ìð³ÿëè âè â äèòèíñòâ³
áóòè êîñìîíàâòîì?

Êîñì³÷íèé ïèñüìåííèê
Ëåîí³ä Êàäåíþê íàïèñàâ êíèæêó ïðî ñâ³é 
ïîë³ò ó êîñìîñ
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Перший раїн-
сь ий осмонавт
Леонід Каденю
презент вав ниж-

"Місія — ос-
мос" — своєрідн
розповідь-спо ад
про політ с ладі
міжнародно о е і-
паж осмічно о
орабля "Кол м-
бія" 1997 ро .
Захопливі описи,
фа ти з життя е і-
паж та власні пе-
реживання автора
зан рюють читача
позаземний світ.

Ïðî ïåðøèé ïîë³ò
ëþäñòâà ó êîñìîñ Ëåî-
í³ä Êàäåíþê ä³çíàâñÿ
ùå â 10-ð³÷íîìó â³ö³,
êîëè ìð³ÿâ ïðî ðîìàí-
òèêó áåçìåæíèõ ïðîñòî-
ð³â. Ïðîòå øëÿõ äî êîñ-
ìîñó áóâ íåïðîñòèì.
Ñïî÷àòêó þíàê íàâ÷àâ-
ñÿ ó ×åðí³ã³âñüêîìó âè-
ùîìó â³éñüêîâîìó àâ³à-
ö³éíîìó ó÷èëèù³, ïðà-
öþâàâ ëüîò÷èêîì-³íñò-
ðóêòîðîì. Çãîäîì Ëåî-
í³äà Êàäåíþêà â³ä³áðà-
ëè äî çàãîíó êîñìîíàâ-
ò³â, äå â³í ïðîéøîâ ï³ä-
ãîòîâêó çàãàëüíîêîñì³÷-
íó òà ëüîò÷èêà-âèïðî-
áîâóâà÷à. Ó Çîðÿíîìó
ì³ñòå÷êó â³í âèâ÷àâ ìå-
äèöèíó, á³îëîã³þ, àñ-
òðîíîì³þ, ãåîëîã³þ,
åêîëîã³þ.

Ëåîí³ä Êàäåíþê ñòàâ
ïåðøèì óêðà¿íöåì, ùî
ïîáóâàâ ó êîñìîñ³ â ÷à-
ñè íåçàëåæíîñò³ êðà¿íè.
Ó 1997 ðîö³ â³í çä³éñíèâ
ïîë³ò ó ñêëàä³ ì³æíàðîä-
íîãî åê³ïàæó êîðàáëÿ

“Êîëóìá³ÿ”. Ïîë³ò òðè-
âàâ á³ëüøå 15 ä³á. Â³ä
ïîâåðíåííÿ äîäîìó äî
âèäàííÿ êíèæêè “Ì³-
ñ³ÿ — êîñìîñ” ìèíóëî
á³ëüø ÿê 10 ðîê³â. “ß
õîò³â ïîä³ëèòèñÿ óí³-
êàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ,
ÿêó ä³çíàâñÿ ï³ä ÷àñ ïå-
ðåáóâàííÿ íà êîñì³÷í³é
îðá³ò³”,— êàæå Ëåîí³ä
Êàäåíþê. Êîñìîíàâò
äåòàëüíî îïèñóº åòàïè
ïîëüîòó — â³ä ñòàðòó ³
âèõîäó íà îðá³òó äî ïî-
âåðíåííÿ íà Çåìëþ, íà-
óêîâ³ äîñë³äæåííÿ, âëàñ-
í³ âðàæåííÿ, ä³ëèòüñÿ
ðîçäóìàìè ïðî Âñåñâ³ò,
ì³ñöå â íüîìó ïëàíåòè
Çåìëÿ òà ëþäèíè. Ï³ä

÷àñ ïîëüîòó Ëåîí³ä Êà-
äåíþê ïðîâîäèâ åêñïå-
ðèìåíòè ç ðîñëèíàìè,
çàïèëþâàâ ñîþ òà ðàïñ
â óìîâàõ íåâàãîìîñò³.
Äî íüîãî äîëó÷èëèñÿ
øêîëÿð³ ç Àìåðèêè òà
Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþâà-
ëè äîñë³äè â ïðÿìîìó
åô³ð³. Â÷åí³ çàçíà÷àþòü,
ùî Ëåîí³ä Êàäåíþê
ïðèâ³ç ³ç êîñì³÷íî¿ ïî-
äîðîæ³ ÷óäîâèé ìàòåð³-
àë äëÿ íàóêîâèõ çàêëà-
ä³â. À êîñì³÷íà ì³ñ³ÿ, çà
ñëîâàìè àâòîðà, äàëà
éîìó çìîãó ãëèáøå çðî-
çóì³òè é îö³íèòè çåìí³
ïðîáëåìè ëþäñòâà.

“Âèäàòè êíèæêó ñüî-
ãîäí³ — îäíàêîâî, ùî

ñïîðÿäèòè êîðàáåëü ó
êîñìîñ”,— êàæóòü âè-
äàâö³. Àëå “Ì³ñ³ÿ —
êîñìîñ” òàêè ïîáà÷èëà
ñâ³ò ó âèäàâíèöòâ³
“Ïóëüñàðè” (íàêëàäîì
ëèøå 2000 ïðèì³ðíèê³â)
çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèì-
êè óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäè
â Äàí³¿. “Ìåí³ äóæå õî-
÷åòüñÿ, ùîá òîé, õòî
ïðî÷èòàº öþ êíèæêó,
íåìîâáè ïîáóâàâ ó êîñ-
ìîñ³. ß áóäó ðàäèé, ÿê-
ùî ÷èòà÷ çàìèñëèòüñÿ
íàä ñâî¿ì áóòòÿì íà
ïëàíåò³ Çåìëÿ, â³ä÷óº
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íå¿ ³
çà âñå, ùî íà í³é æè-
âå”,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä
Êàäåíþê

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ó ï³âäåííèõ îáëàñòÿõ äîù.

Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+20...+22°Ñ, âíî÷³ +9...+12°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +15°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +20...+22°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+19...+21°Ñ, âíî÷³ +9...+11°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+21...+23°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +24...+26°Ñ, âíî÷³
+12...+14°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

У своїй нижці Леонід Каденю детально опис є власні переживання під час осмічно о
польот

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 29 êâ³òíÿ
Проведіть день тиші й спо ої, оцінюйте можливо-
сті, аналіз йте мин ле, обд м йте плани на майб т-
нє, збері аючи вн трішню армонію та піднесений
настрій. Бла опол ччя родини варто поставити на
чільне місце, виявляйте до близь их ва й т рбо-
т , бо саме зад шевна а ра в домі, теплі взаємини
з рідними стан ть запор ою вашо о щасливо о
майб тньо о.

ÎÂÍÈ, âàøå ì³ñöå â ð³äíèõ ïåíàòàõ, äîêëàä³òü ìàêñèìóì çó-
ñèëü, àáè â ñ³ì’¿ çàïàíóâàëà ùèðà, äðóæåëþáíà àòìîñôåðà. Íå
áóäüòå åãî¿ñòàìè, âèïðîì³íþéòå òåïëî â íàâêîëèøí³é ïðîñò³ð,
àäæå ëþäñòâî äëÿ âàñ íèí³ — îäíà ðîäèíà.

ÒÅËÜÖ², äëÿ ãàðìîí³çàö³¿ ïñèõ³÷íîãî òà ô³çè÷íîãî ñòàíó — ÷ó-
äîâà ïîðà! Ñï³ëêóâàííÿ ç êîõàíèìè ïðîëëºòüñÿ áàëüçàìîì íà äó-
øó, ï³äí³ìå òâîð÷èé òîíóñ, çàðÿäèòü æèòòºäàéíèì ïîòåíö³àëîì.
Íàñîëîäæóéòåñÿ áóòòÿì — âîíî ïðåêðàñíå. Íåõàé ³íòó¿ö³ÿ ñòàíå
âàøèì â³ðíèì ïîì³÷íèêîì, à çäîðîâèé ãëóçä òðîõè ïåðåïî÷èíå!

ÁËÈÇÍßÒÀ, çàô³êñóéòå âîëüîâ³ çóñèëëÿ “õî÷ó” ³ ñïðÿìóéòå ç
â³ðîþ íåïåðåáîðíå áàæàííÿ äî Âñåâèøíüîãî... Õî÷à âîíî áóäå
âèêîíàíî ÷àñòêîâî, öå çíàê, ùî íàðåøò³ íàñòàëà âàøà ÷åðãà âçÿ-
òè çàñëóæåíå.

ÐÀÊÈ, ïîäáàéòå ïðî çîâí³øí³é âèãëÿä, àáè ñïðàâèòè ãàðíå âðà-
æåííÿ íà ïóáë³êó, çì³öíèòè ðåéòèíã. Ìàºòå áóòè êðàñèâèìè, ìîä-
íèìè, ïðè÷åïóðåíèìè ³ íåîäì³ííî â äîáðîìó ãóìîð³!

ËÅÂÈ, ïðîæåí³òü ãîðäèíþ. Ïðèêèíüòåñÿ á³äîëàõîþ, ïîïëà÷òå-
ñÿ, íèí³ âè çäàòí³ ðîç÷óëèòè êàì’ÿí³ ñåðöÿ, âèêëèêàòè ìèëîñåð-
äÿ òà îòðèìàòè â³ä ñïîíñîð³â òå, ïðî ùî ìð³ÿëè.

Ä²ÂÈ, ìàéáóòíº — ó âàøèõ ðóêàõ. Äîëó÷àéòåñÿ äî ñîö³àëüíèõ
ïðîöåñ³â, âñòóïàéòå â íåôîðìàëüí³ ãðóïè, îá’ºäíàí³ áðàòåðñüêèì
äóõîì, ³äåÿìè, ³íòåðåñàìè, ³ íå çàöèêëþéòåñÿ íà äð³áíèöÿõ! Ñë³ä
äèâèòèñÿ íà ðå÷³ î÷èìà ³íòó¿ö³¿, ÷èíèòè ïî ñîâ³ñò³ — òîä³ âñå ñêëà-
äåòüñÿ ÿêíàéêðàùå.

ÒÅÐÅÇÈ, ñëóæáîâ³ ðåîðãàí³çàö³¿ íèí³ â ðîçïàë³. “Ðîçêóðêóëþé-
òå” ðîáîòîäàâö³â, íèí³ âîíè ìîæóòü ðîçùåäðèòèñÿ ÷åðåç âàøó
ïðîôåñ³éíó ö³íí³ñòü. Õî÷à íåçàì³ííèõ êàäð³â íå ³ñíóº, âè ìàºòå
ïðèâ³ëå¿, òîæ ñêîðèñòàéòåñÿ öèì çîëîòèì øàíñîì. Ìàéáóòíº êàð’-
ºðè — ó âàøèõ ðóêàõ!

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, â ñòîñóíêàõ ç áëàãîâ³ðíèìè íàì³÷àºòüñÿ ùàñëè-
âèé ïåðåâîðîò. Â³äêðèºòå íåâè÷åðïíå äæåðåëî íàñíàãè, ÿêå æè-
âèòèìå âàø³ ïî÷óòòÿ é çì³öíþâàòèìå ðîçõèòàíèé ñîþç. Ò³ëüêè íå
ïðîïóñêàéòå ïîâç âóõà ïîðàäè ñóïóòíèê³â! ßêùî êîõàíèé ó â³ä’-
¿çä³, öå ëèøå ïîñèëèòü áàæàííÿ áóòè ðàçîì.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ëþáîâíà òà ñåêñóàëüíà ñôåðà ïðîõîäèòü ôàçó áóð-
õëèâîãî â³äðîäæåííÿ. Áóäüòå ïîñëóæëèâèìè, âèêîíóéòå òå, ïðî ùî
âàñ ïðîñÿòü, îõî÷å, ç ðàä³ñòþ.

ÊÎÇÎÐÎÃÈ, ó âàñ ïîðà ùàñëèâî¿ øëþáíî¿ ³äèë³¿. Ãîëóáòåñÿ ç
ìèëèìè, ³íòó¿òèâíî âãàäóþ÷è áàæàííÿ, âò³øàéòåñÿ âçàºìíèì êî-
õàííÿì. Ìåðù³é “öåìåíòóéòå” ñâ³é àëüÿíñ ³ çàáóäüòå ïðî ãðå÷êó!

ÂÎÄÎË²¯, ÿêùî õâîð³ºòå, ïî÷óâàºòåñÿ êåïñüêî, âëàäíàéòå ñåð-
äå÷í³ ñïðàâè — ³ âñ³ áîëÿ÷êè ÿê ðóêîþ çí³ìå. Ïàì’ÿòàéòå: êîõàí-
íÿ — íàéë³ïø³ ë³êè â³ä íåäóã.

ÐÈÁÈ, âè ðèçèêóºòå ïîòðàïèòè ï³ä àìóðí³ ñòð³ëè. Âèïàäêîâå
çíàéîìñòâî ìîæå ïåðåðîñòè â ñåðéîçíó ïðèñòðàñòü. Ìèñëèâö³ çà
ðîìàíòèêîþ òðèìàþòü âàñ íà ìóøö³ — äóæå ïðèâàáèëè âè ¿õ ñâî-
¿ìè ÷àðàìè!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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