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“Àíòèêðèçà” ïî-êè¿âñüêè
Ïàéîâ³ âíåñêè áóä³âåëüíèêàì ñîö³àëüíèõ îá’ºêò³â çìåíøèëè ó ï’ÿòü ðàç³â

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Київрада продовжила боротьб з ри-
зою столиці. Розмір пайових внес ів для
підприємців, я і зводять столиці соціальні
об’є ти, зменшили 3—5 разів. Тим часом
сит ацію з остаточними правилами роботи
МАФів знов "заморозили", хоча деп тати
запевнили, що невирішеними лишилися тех-
нічні аспе ти. Все засідання б ло пройняте
атмосферою небажання працювати та о о
сонячно о дня, тим паче після перемо и
"Шахтаря" в матчі за бо УЄФА. Гр сто-
личні деп тати оцінили — власни ові л б
бізнесменові Ринат Ахметов вирішили при-
своїти звання почесно о иянина.

Ó äîâîë³ íåçâè÷íîìó ðåæèì³ ó÷îðà ðîçïî÷àëàñÿ ðîáî-
òà Êè¿âðàäè. Î 10-é ï³ä ñò³íàìè ìåð³¿ íå áóëî ì³òèíãó-
âàëüíèê³â, à ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé íå äàâàâ
ñâîãî òðàäèö³éíîãî áðèô³íãó ïåðåä ïî÷àòêîì çàñ³äàííÿ.

Ï³çí³øå, ùîïðàâäà, â³äñòîÿòè ñâî¿ ïðàâà äî ìåð³¿ ïðèéøëè
÷ëåíè áàãàòîñòðàæäàëüíîãî “Êâ³òíèêàðÿ”. Ïðî ïåðèïåò³¿
ö³º¿ ñïðàâè “Õðåùàòèê” ïèñàâ ó÷îðà.

Òèì ÷àñîì ó ñåñ³éí³é çàë³ íàïîâíþâàëè ïîðÿäîê äåííèé.
Âëàñíå, íàïîâíåííÿì ïðîöåñ íàçâàòè ñêëàäíî, áî íàéãîëîâ-
í³ø³ ïèòàííÿ íàâïàêè çíÿëè. Òàê, äåïóòàòè âêîòðå ïåðåíåñ-
ëè çàòâåðäæåííÿ ïðàâèë âèäà÷³ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ
ÌÀÔ³â. Öüîãî ðàçó ïîÿñíèëè, ùî ëèøèëèñÿ òåõí³÷í³ àñ-
ïåêòè. “Öå ñòîñóºòüñÿ òåðì³í³â âèäà÷³ äîêóìåíòàö³¿. Éäåòü-
ñÿ ïðî îäèí àáî òðè ðîêè”,— ïîÿñíèâ áþò³âåöü Ñåðã³é
Ìåëüíèê. “Ï³äïðèºìö³ õî÷óòü, ùîá ìè óçàêîíèëè óñ³ ¿õí³
“òî÷êè”, õî÷à á äå âîíè ñòîÿëè. Îäíàê öå íåïðàâèëüíî, òî-
ìó ìè “çàìîðîçèëè” ïðîöåñ, ïîêè íå äîðîáëåíî ºäèíî¿ ñõå-
ìè ðîçì³ùåííÿ ÌÀÔ³â”,— äîäàâ ðåã³îíàë Îëåêñ³é Îìåëü-
ÿíåíêî.

Äî ñëîâà, ñêîðèñòàâøèñÿ íàãîäîþ, ÷ëåíè öèõ äâîõ
ôðàêö³é ïîçâèíóâà÷óâàëè îäíå îäíîãî â ñêàñóâàíí³ ìî-
ðàòîð³þ íà ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ ïîñëóã ÆÊÃ. Íàãàäàºìî,
ùî ïðîåêò ð³øåííÿ ïðîãîëîñóâàëè 24 êâ³òíÿ, ³ ç ïåðøîãî
÷åðâíÿ êèÿíè ïî÷íóòü îòðèìóâàòè êâèòàíö³¿ ç íîâèìè
ðîçö³íêàìè.

Íå ïðèïèíÿëèñÿ ó ñåñ³éí³é çàë³ é ðîçìîâè ïðî êðèçó. Îä-
íàê ïîêè øëÿõè äîïîìîãè ìàëîìó á³çíåñó â ñòîëèö³ îáãî-

âîðþþòü, äëÿ âåëèêîãî òà ñåðåäíüîãî ðîáëÿòü ðåàëüí³ êðî-
êè. Òàê, çà äîïîìîãîþ çì³í äî áþäæåòó íèí³øíüîãî ðîêó
çàáóäîâíèêàì çìåíøèëè ðîçì³ð ïàéîâèõ âíåñê³â ó 3—5 ðà-
ç³â. “Íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ êîìïàí³é, ÿê³, íåçâàæàþ÷è
í³ íà ùî, ïðîäîâæóþòü áóäóâàòè ó ñòîëèö³ ñîö³àëüíî çíà-
÷èì³ îá’ºêòè. Ãðàëüíèõ çàêëàä³â öå, çâ³ñíî, íå ñòîñóºòüñÿ”,—
ðîçïîâ³â ãîëîâà áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Ðîìàí ßðîøåíêî. Â³í
äîäàâ, ùî ñòîëè÷íà ñêàðáíèöÿ íàïîâíþºòüñÿ íå “òàêèìè
âæå é ïîãàíèìè òåìïàìè, ÿê çàÿâëÿþòü äåÿê³ ïîë³òè÷í³ ñè-
ëè”. Î÷³êóºòüñÿ, ùî çâ³ò ïî ïåðøîìó êâàðòàëó áóäå îïðè-
ëþäíåíî 28 òðàâíÿ. Òîä³ ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ðîáîòè ìàº ïðî-
äåìîíñòðóâàòè é ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ùå íà òèæäåíü âèð³øèëè â³äêëàñòè é áàãàòî ³íøèõ ïè-
òàíü. Âî÷åâèäü, ïðàöþâàòè íå äàâàëà ñîíÿ÷íà ïîãîäà, à
ùå á³ëüøå — ïåðåìîãà “Øàõòàðÿ” â ìàò÷³ íà êóáîê ÓªÔÀ.
Áóëî âèäíî, ùî äåïóòàòè ¿¿ ñâÿòêóâàëè. Âëàñíèêà êëóáó
á³çíåñìåíà-ðåã³îíàëà Ðèíàòà Àõìåòîâà çàïðîïîíóâàëè äî-
ëó÷èòè äî ñïèñêó ïî÷åñíèõ êèÿí. Íåçâàæàþ÷è íà ï³äòðèì-
êó òàêîãî ð³øåííÿ ó ïðèíöèï³, ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé ïîïðîñèâ çáåðåãòè ïðîöåäóðó ³ ï³äãîòóâàòè ïîòð³á-
í³ äîêóìåíòè. Òîæ, ÿê ³ î÷³êóâàëîñÿ, ïî÷åñí³ çâàííÿ ó÷î-
ðà ïðèñâî¿ëè ò³ëüêè êîìïîçèòîðîâ³ Þð³þ Ðèá÷èíñüêîìó
òà á³çíåñìåíîâ³ Â³êòîðó Ï³í÷óêó
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Äåíü ªâðîïè 
â³äñâÿòêóâàëè ã³äíî

Ïîñîë ïðåäñòàâíèöòâà ªâðîïåéñüêî¿ êîì³-
ñ³¿ â Óêðà¿í³ Æîçå Ìàíóåë Ï³íòó Òåéøåéðà
ïîäÿêóâàâ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Ëåî-
í³äó ×åðíîâåöüêîìó çà ïðèâ³òàííÿ ç íàãîäè
Äíÿ ªâðîïè òà îðãàí³çàö³þ ñâÿòêóâàííÿ. "ß
âäÿ÷íèé Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é âëàä³ çà çóñèëëÿ â
îðãàí³çàö³¿ Äíÿ ªâðîïè ó Êèºâ³",— çàçíà÷èâ
Ïîñîë ïðåäñòàâíèöòâà ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿
ó ëèñò³, àäðåñîâàíîìó Ëåîí³äó ×åðíîâåöüêî-
ìó. Â³í äîäàâ, ùî ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ªâðîïè
º ùå îäíèì êðîêîì äî ïîãëèáëåííÿ ñï³âïðà-
ö³ ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì

Øêîëÿð³ ðîçïîâ³ëè 
ïðî äðóæáó ç ³íîçåìöÿìè

Ó ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêîãî ïàëàöó ä³òåé òà
þíàöòâà â³äáóâñÿ V² çàãàëüíîì³ñüêèé êîí-
êóðñ-ôåñòèâàëü "Ä³àëîã äåðæàâ: ïàðòíåðñòâî
â îñâ³ò³". Ä³éñòâî ïðîéøëî ï³ä ãàñëîì "Âåð-
í³ñàæ íàö³îíàëüíèõ êóëüòóð". Ó ïðîãðàì³
ôåñòèâàëþ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ïðîçâ³òóâàëè
ïðî ì³æíàðîäíó ñï³âïðàöþ òà ïðîäåìîíñòðó-
âàëè çíàííÿ ³ñòîð³¿ é êóëüòóðíèõ òðàäèö³é
äåðæàâè, ç ÿêèìè ñï³âïðàöþþòü

Ë³êóâàòè ñëîíà ïðè¿äóòü í³ìö³
Äî Êè¿âñüêîãî çîîëîã³÷íîãî ïàðêó çàâòðà

ïðèáóäå äåëåãàö³ÿ ç ì³ñòà Ìþíõåíà. Ñïåö³à-
ë³ñòè-âåòåðèíàðè ë³êóâàòèìóòü àç³éñüêîãî
ñëîíà Áîÿ. "Ôàõ³âö³ ñòîëè÷íîãî çîîïàðêó ðà-
çîì ³ç êîëåãàìè ç Ìþíõåíñüêîãî çîîïàðêó
âæå ïðîâîäèëè óñï³øíî òàê³ îïåðàö³¿ Áîþ ó
2000 òà 2004 ðîêàõ. Â óñ³õ âèïàäêàõ ôàõ³âö³
ç Í³ìå÷÷èíè íàäàâàëè ìåòîäîëîã³÷íó äîïî-
ìîãó, òåõí³÷íó ï³äòðèìêó òà áåçïîñåðåäíüî
ïðîâîäèëè îïåðàòèâíå ë³êóâàííÿ áåçïëàò-
íî",— çàçíà÷èëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Çà ðîáîòó ôàõ³â-
ö³, ÿê³ ë³êóâàòèìóòü òâàðèíó, îäåðæàòü ïî-
äÿêè â³ä ³ìåí³ ì³ñüêîãî ãîëîâè

Ìóøêåòåð³â â³äïðàâèëè
ó â³äñòàâêó
Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ çàáðàëè ïðèì³ùåííÿ äèòÿ÷îãî
êëóáó “Þíèé ìóøêåòåð”
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
"Õðåùàòèê"

Учора зран адмініс-
трацію Шевчен івсь о о
район пі ет вали сотні
об рених бать ів дітей,
я і займаються л бі
"Юний м ш етер". Ви-
являється, малень их
спортсменів же тиж-
день не п с ають до
приміщення л б до-
рослі, я і представляю-
ться співробітни ами
ом нально о підпри-
ємства "Дитячі мрії",
створено о райдержад-
міністрацією під прово-
дом Ві тора Пилипиши-
на. Учасни и пі ет ван-
ня звин вач ють район-
н влад в нама анні
відібрати них та їхніх
дітей приміщення л -
б , де безплатно зай-
малося не одне по о-
ління меш анців столи-
ці. Голова Шевчен ів-
сь ої адміністрації Ві -
тор Пилипишин чора
пообіцяв пі ет вальни-
ам розібратися з цим
питанням.

ßê ïîÿñíèëè êîðåñïîíäåíòó
"Õðåùàòèêà" ï³êåòóâàëüíèêè,
ÿê³ ç³áðàëèñÿ ó÷îðà ï³ä áóä³â-
ëåþ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿, âîíè ñòâîðèëè ³í³ö³-
àòèâíó ãðóïó, àáè çàõèñòèòè
ïðàâà ñâî¿õ ä³òåé, ÿê³ çàéìàþ-
òüñÿ â êëóá³ "Þíèé ìóøêåòåð",
ùî íà Ùóñºâà,7. Â³äíåäàâíà
ä³òÿì çàáîðîíÿþòü çàéìàòèñÿ ó
áåçïëàòíèõ ãóðòêàõ, ÿê³ çà ö³ºþ
àäðåñîþ ä³þòü óæå ïîíàä 30

ðîê³â. Éäåòüñÿ ïðî ãóðòêè ç
ôåõòóâàííÿ, âèõîâàíö³ ÿêîãî
çäîáóëè äóæå áàãàòî ïðèçîâèõ
ì³ñöü íà íàéð³çíîìàí³òí³øèõ
çìàãàííÿõ, íàâ³òü ³ çà êîðäî-
íîì, òà ïðî ãðóïè ïî÷àòêîâî¿
ï³äãîòîâêè äî øêîëè. Ä³òêè â
öþ ãðóïó ïî÷èíàþòü õîäèòè ç
3 ðîê³â, òàì ¿õ íàâ÷àþòü ìîâ-
ëåííþ, ÷èòàííþ, ñïðèÿþòü çà-
ãàëüíîìó ðîçâèòêó.

"²í³ö³àòèâíà ãðóïà ç áàòüê³â
ä³òåé, ÿê³ â³äâ³äóþòü êëóá

"Þíèé ìóøêåòåð", óòâîðèëà-
ñÿ òîìó, ùî êëóá áåçï³äñòàâ-
íî çàêðèëè. Ä³éøëî äî òîãî,
ùî ä³òè ïðèéøëè íà çàíÿòòÿ,
à ¿õ íå ïóñòèëè â êëóá ÿê³ñü
äÿäüêè, ÿê³ íàçâàëèñÿ äåïóòà-
òàìè",— ðîçïîâ³ëà "Õðåùàòè-
êó" êèÿíêà Íàòàë³ÿ Ìèõàéëî-
âà, áàáóñÿ îäí³º¿ ç ä³â÷àòîê,
ÿêó äåïóòàòè ðàéðàäè íå ïóñ-
òèëè íà çàíÿòòÿ óëþáëåíîþ
ñïðàâîþ â êëóá³ "Þíèé ìóø-
êåòåð".

Çà ñëîâàìè ï³êåòóâàëüíèê³â,
Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéàäì³í³ñòðà-
ö³ÿ óòâîðèëà êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî "Äèòÿ÷³ ìð³¿", ÿêå
ïîâîäèòüñÿ ç êëóáîì "Þíèé
ìóøêåòåð" ÿê ç êîìïàí³ºþ-
êîíêóðåíòîì: çàêðèëè êëóá,
çàêëèêàþ÷è ä³òåé éòè çàéìà-
òèñÿ â ³íøîìó ì³ñö³. Ïðèðîä-
íî, ùî íàâ³òü áàáóñ³, ÿê³ ñàì³
çðîñòàëè ïðè öüîìó êëóá³,
îáóðåí³. Íà ¿õíþ äóìêó, íà-
ñïðàâä³ éäåòüñÿ ïðî ñïðîáó
ïðîäàòè ÷è çäàòè â îðåíäó êî-
ìóñü ïðèì³ùåííÿ "Þíîãî
ìóøêåòåðà", ³ ñàìå ç öèõ ìåð-
êàíòèëüíèõ ì³ðêóâàíü ä³òåé íå
ïóñêàþòü íà çàíÿòòÿ äîðîñë³
äÿäüêè.

Íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäí³õ
ðàç³â, êîëè ÷èíîâíèêè ç
ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ³ãíîðó-
âàëè ï³êåòóâàëüíèê³â, öüîãî
ðàçó ¿õ òàêè çàïðîñèëè íà ïå-
ðåãîâîðè ó ïðèì³ùåííÿ àäì³-
í³ñòðàö³¿, àáè ò³ íå ñòîÿëè ç
ïëàêàòàìè ï³ä ¿¿ â³êíàìè. Äî
ëþäåé íàâ³òü âèéøîâ ãîëîâà
ÐÄÀ Â³êòîð Ïèëèïèøèí,
ÿêèé çàïåâíèâ îáóðåíèõ áàòü-
ê³â ³ áàáóñü ìàëåíüêèõ çàâñ³ä-
íèê³â êëóáó, ùî âñ³ ãóðòêè
ïðàöþâàòèìóòü, ÿê ³ ïðàöþâà-
ëè. Ïðîòå àêòèâ³ñòè ñëîâàì
÷èíîâíèêà íå äóæå â³ðÿòü. ßê
ðîçïîâ³ëà "Õðåùàòèêó" ïàí³
Ìèõàéëîâà, âîíè ìàþòü íàì³ð
ïðèéòè ñüîãîäí³ äî ðàéîííî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ç þðèñòîì ³ âè-
ìàãàòèìóòü, àáè ïàí Ïèëèïè-
øèí ï³äïèñàâ â³äïîâ³äí³ äîêó-
ìåíòè. Óñí³ çàïåâíåííÿ ¿õ íå
âëàøòîâóþòü. Ïðîòåñòóâàëü-
íèêè ïåðåêîíàí³, ùî êîíñóëü-
òàö³¿ ç ãðîìàäñüê³ñòþ ìàëè á
â³äáóòèñÿ ùå äî ñòâîðåííÿ êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Äè-
òÿ÷³ ìð³¿", à íå êîëè ñòàâñÿ
êîíôë³êò ÷åðåç éîãî ä³¿. Âò³ì,
ä³ÿëüí³ñòü öüîãî ï³äïðèºìñòâà
íàðàç³ ìàº âèãëÿä ïðèêðèòòÿ
ñóìí³âíèõ îáîðóäîê ³ç ïðèì³-
ùåííÿì "Þíîãî ìóøêåòåðà"

Юні м ш етери просять захист від чиновни ів

ÏÐÈÂ²ÒÀÍÍß
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

ÔÊ “Øàõòàð”
ç ïåðåìîãîþ â Êóáêó ÓªÔÀ

Øàíîâíèé Ðèíàòå Ëåîí³äîâè÷ó!
Øàíîâíèé ïàíå Ëó÷åñêó!
Øàíîâí³ ãðàâö³ é òðåíåðè ôóòáîëüíîãî

êëóáó "Øàõòàð"!
Âñÿ Óêðà¿íà, çàòàìóâàâøè ïîäèõ, ñòåæèëà çà

³ñòîðè÷íèì ìàò÷åì íà Êóáîê ÓªÔÀ, â ÿêîìó
"Øàõòàð" çäîáóâ óïåâíåíó ïåðåìîãó. Ì³ëüéî-
íè øàíóâàëüíèê³â ôóòáîëó â óñüîìó ñâ³ò³ âáî-
ë³âàëè çà íàøó óêðà¿íñüêó êîìàíäó, ÿêà ñâîºþ
ãðîþ, ñâîºþ âîëåþ äî ïåðåìîãè äîâåëà, ùî º
îäí³ºþ ç íàéñèëüí³øèõ êîìàíä ñâ³òó.

Óïåðøå çà âñþ ³ñòîð³þ ïðîâåäåííÿ ìàò÷³â
íà Êóáîê ÓªÔÀ éîãî âîëîäàðåì ñòàëà
êîìàíäà íàøî¿ êðà¿íè. Öÿ âåëèêà ïåðåìîãà
íå ëèøå êëóáó "Øàõòàð", à é óñüîãî ôóòáîëü-
íîãî ñï³âòîâàðèñòâà Óêðà¿íè ñòàíå íåçàáóò-
íüîþ ïîä³ºþ â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî ôóòáîëó.

Çàâçÿò³ñòü ³ ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü ïðåçèäåíòà
êëóáó ïàíà Àõìåòîâà, â³ðà â ïåðåìîãó ãîëîâ-
íîãî òðåíåðà ïàíà Ëó÷åñêó, ñò³éê³ñòü ³ âîëÿ
ãðàâö³â "Øàõòàðÿ" ïðèíåñëè çàñëóæåíó ïå-
ðåìîãó íàø³é êîìàíä³.

Â³ä ³ìåí³ âñ³õ êèÿí â³òàþ êëóá "Øàõòàð" ³ç
çàñëóæåíîþ ïåðåìîãîþ! Áàæàþ óñï³õ³â òà âå-
ëèêî¿ ôóòáîëüíî¿ ñëàâè â ìàéáóòíüîìó!

З пова ою Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Áàãàò³¿ ïîïðîñèëè ï³ëüã
Ó ÊÌÄÀ ïðî³íñïåêòóþòü êîæíó çàÿâêó íà êîìïåíñàö³þ
êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â
²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

Місь а влада, зважаючи на с о-
рочення доходів людей, збіль-
шить іль ість иян, я им допо-
мож ть оплач вати ом нальні
посл и. Вчора спеціальна омі-
сія роз лян ла звернення иян,
я і просять част ової омпенса-
ції платежів. Кіль ість піль ови-
ів може зрости до 570 тисяч.
Завдання омісії — не доп стити
зловживань. Я з'яс валося,
часто допомо и просять дале о
не бідні люди.

Ó÷îðà ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ ÊÌÄÀ ðîç-
ãëÿäàëà çàÿâè êèÿí ç ïðîõàííÿì ÷àñòêî-
âî¿ êîìïåíñàö³¿ îïëàòè êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã. Öå ì³ñüêà âëàäà çàïðîâàäèëà ùå ó
2006 ðîö³. Ç 2008-ãî àäðåñíó áåçãîò³âêî-
âó äîïîìîãó â ðàìêàõ ïðîãðàìè "Òóðáî-
òà" íàäàâàëè ñ³ì'ÿì, ÷èé ì³ñÿ÷íèé ñóêóï-

íèé äîõ³ä íå ïåðåâèùóâàâ äâîõ ç ïîëî-
âèíîþ ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó.
Íèí³ öÿ ñóìà ñòàíîâèòü 1245 ãðèâåíü.
Çâàæàþ÷è íà êðèçó ³ ïåâíå ïîã³ðøåííÿ
ô³íàíñîâîãî ñòàíó ëþäåé, ì³ñüêà âëàäà
âèð³øèëà, ùî ³ äàë³ ðîçãëÿäàòèìå çàÿâêè
òèõ, õòî ïîòðåáóº ï³äòðèìêè.

Çà ïîïåðåäí³ìè ïðîãíîçàìè, öüîãî ðî-
êó ç ïðîõàííÿì ÷àñòêîâî¿ êîìïåíñàö³¿
îïëàòè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã çâåðíóòüñÿ
ùå 34 òèñÿ÷³ êèÿí. Ó ÊÌÄÀ ïðèïóñ-
êàþòü, ùî öÿ öèôðà ìîæå áóòè á³ëüøîþ,
àäæå äîõîäè íàñåëåííÿ ð³çêî ñêîðîòèëè-
ñÿ. "ßêùî ðàí³øå äîïîìîãó îäåðæóâàëè
ìàéæå 500 òèñÿ÷ ðîäèí, òî òåïåð öÿ öèô-
ðà ìîæå çá³ëüøèòèñÿ äî 570 òèñÿ÷",—
ñêàçàëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Âëàäà ï³äòðèìóâàòèìå
ëèøå òèõ, õòî ä³éñíî îïèíèâñÿ ó ñêðóò-
íîìó ñòàíîâèù³, òîìó êîæíó çàÿâêó ðå-
òåëüíî ïåðåâ³ðÿòèìóòü. Ç ó÷îðàøíüîãî
ðîçãëÿäó çâåðíåíü óæå ìîæíà çðîáèòè
âèñíîâîê, ùî ÷àñòî ïðîñÿòü äîïîìîãè äà-
ëåêî íå á³äí³ ëþäè.

Òàê, êîìïåíñàö³þ ïîïðîñèëà ìåøêàí-
êà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó. "Ñêëàäí³ óìî-

âè æèòòÿ", îïèñàí³ ó çàÿâ³, ïåðåâ³ðèâ
ñîö³àëüíèé ³íñïåêòîð ðàéîíó. Ç'ÿñóâàëî-
ñÿ, ùî ïðîõà÷êà ñïðàâä³ äâà ì³ñÿö³ òî-
ìó çâ³ëüíèëàñü ç ðîáîòè, àëå ð³âåíü æèò-
òÿ ó íå¿ äîâîë³ âèñîêèé. Òðèê³ìíàòíà
êâàðòèðà â íîâîìó áóäèíêó ïðèäáàíà
2005 ðîêó. Çà òîä³øí³õ íåéìîâ³ðíî âè-
ñîêèõ ö³í íà íåðóõîì³ñòü ïðèäáàòè òà-
êå æèòëî íå ìîãëà "ìàëîçàáåçïå÷åíà".
Òîæ ó÷îðàøíÿ êîì³ñ³ÿ ïðîõàííÿ æ³íêè
â³äõèëèëà.

Ç ïðîõàííÿì ïðî êîìïåíñàö³þ êèÿíè
ìîæóòü çâåðòàòèñÿ äî ðàéîííèõ êîì³ñ³é.
ßêùî òàì â³äìîâëÿòü, çàÿâó ðîçãëÿíå
ì³ñüêà êîì³ñ³ÿ. "Ìè çàñ³äàòèìåìî ùîì³-
ñÿöÿ, ³ ÿ âïåâíåíà, ùî âñ³ çâåðíåííÿ ëþ-
äåé, ÿê³ ñïðàâä³ ïîòðåáóþòü ï³äòðèìêè,
áóäå çàäîâîëåíî. Ìè ãîòîâ³ âèñëóõàòè íà
êîì³ñ³¿ ³ ñàìèõ çàÿâíèê³â. Ó òèõ âèïàä-
êàõ, äå âèíèêàþòü ïåâí³ ñóìí³âè, ïåðå-
â³ðêó çä³éñíþâàòèìå ñîö³àëüíèé ³íñïåê-
òîð", — ïîâ³äîìèëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.
Âîíà òàêîæ äîäàëà, ùî êîì³ñ³ÿ âðàõîâó-
âàòèìå âñ³ îáñòàâèíè, ³ êîëè ëþäèí³ äó-
æå ñóòóæíî, ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ ìîæóòü
çá³ëüøèòè
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Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschatic.kiev.ua

×è ìîæíà ãîâîðèòè 
ïðî ïîæâàâëåííÿ 
åêîíîì³êè 
òà âèõ³ä êðà¿íè ç êðèçè?

— Ïðî òå, ùî
íàðàç³ â Óêðà¿í³
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
ñòàá³ë³çàö³ÿ åêî-
íîì³÷íî¿ ñèòó-
àö³¿, ñâ³ä÷èòü
ê³ëüêà îïîñåðåä-
êîâàíèõ ôàêòî-
ð³â. Ïîçèòèâíà
ñòàòèñòèêà óðÿäó
ùîäî ìàêðîåêî-
íîì³÷íî¿ ñèòó-
àö³¿ â êðà¿í³ ï³ä-
êð³ïëþºòüñÿ ³
íèçêîþ åêîíî-
ì³÷íèõ ïîêàçíè-
ê³â. Íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ êóðñó äîëà-
ðà ùîäî ãðèâí³: íàñïðàâä³ öå ÷óòëèâèé ³í-
äèêàòîð ïîòî÷íî¿ åêîíîì³÷íî¿ äèíàì³êè â
êðà¿í³. Â³í íàñàìïåðåä äåìîíñòðóº, ö³êàâà
Óêðà¿íà ³íîçåìöÿì ÷è í³, â³çüìå âîíà
ó÷àñòü ó ì³æíàðîäí³é òîðã³âë³ ÷è í³. ßêùî
ïðèò³ê âàëþòè â Óêðà¿íó — òàê çâàíèé ïëà-
ò³æíèé áàëàíñ — á³ëüøèé, í³æ â³äò³ê, òî ³
êóðñ äîëàðà çìåíøóºòüñÿ íà âàëþòíîìó
ðèíêó. Öå íàðàç³ é â³äáóâàºòüñÿ â Óêðà¿í³.
Ïðè÷îìó âæå äàâíî áóëî çðîçóì³ëî, ùî 8
ãðèâåíü çà 1 äîëàð, à ÷àñîì ³ 10 ãðèâåíü —
òî ñïåêóëÿòèâíèé êóðñ, ³ â³í â³äïîâ³äàº ïà-
í³÷íèì íàñòðîÿì íàñåëåííÿ. À òåíäåíö³ÿ
äî ïîäåøåâøàííÿ äîëàðà — îñòàíí³ì ÷à-
ñîì äî ïîçíà÷êè 7,5—7,6 ãðèâåíü çà 1 äî-
ëàð — âêàçóº íà òå, ùî ñóá’ºêòè ãîñïîäà-
ðþâàííÿ (á³çíåñ) òà óðÿä ðîçóì³þòü: í³÷î-
ãî ñòðàøíîãî â êðà¿í³ íå â³äáóâàºòüñÿ,
ÌÂÔ ãðîø³ äàº ³ â ïðèíöèï³ åêîíîì³êà
ìîæå æèòè. Îäíèì ç ³íäèêàêòîð³â, ÿêèé
ñâ³ä÷èòü ïðî âãàìóâàííÿ ïàí³÷íèõ íàñòðî-
¿â, º òå, ùî ðåêëàìíèé ðèíîê, êîòðèé ãîñ-
òð³øå òà ÷àñò³øå çà ³íø³ ñåãìåíòè á³çíåñó
ðåàãóº íà ê³íöåâå ñïîæèâàííÿ, ïî÷èíàº
çðîñòàòè. Òàê, ö³íè íà ðåêëàìó íà òåëåáà-
÷åíí³ çá³ëüøèëèñÿ. Òîä³ ÿê íàïðèê³íö³ ìè-
íóëîãî ðîêó âîíè ð³çêî çíèçèëèñÿ, îñê³ëü-
êè ðåêëàì³ñòè âåðñòàþòü ñâî¿ áþäæåòè íà
ð³ê íàïåðåä, íà ï³âðîêó, ³ çàçâè÷àé ãðîø³
íà ðåêëàìó ñêîðî÷óþòü ïåðøîþ ÷åðãîþ, à
çá³ëüøóþòü — îñòàííüîþ. ßêùî ñüîãîäí³
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîäîðîæ÷àííÿ ðåêëàìè, òî
ðåêëàìíèé ðèíîê íå â òàêîìó é ïîãàíîìó
ñòàí³, êîëè ïðî öå äóìàþòü ³ ãîâîðÿòü. Öå
îçíà÷àº, ùî íà ðåêëàìíèé ðèíîê âèõîäÿòü
íîâ³ ãðàâö³, ùî ïîïèò íà ðåêëàìó çðîñòàº.
Á³çíåñ, ÿêèé âêëàäàº ñâî¿ êîøòè â ðåêëà-
ìó, áà÷èòü ïåðñïåêòèâè. Â êðàéíüîìó ðà-
ç³ â³í ðîçóì³º, ùî â³äáóâàòèìåòüñÿ â êðà-
¿í³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, ³ öå â íàøèõ åêî-
íîì³÷íèõ óìîâàõ º äóæå ïîçèòèâíèì ÿâè-
ùåì. Íàðàç³ êðèçà â íàñ ñïðè÷èíåíà íå
ñò³ëüêè åêîíîì³÷íèìè ÷èííèêàìè, ñê³ëü-
êè ïàí³êîþ, ÿêó ïîðîäæóþòü ïîë³òèêè, òà
ïåðìàíåíòíîþ ïîë³òè÷íîþ íåñòàá³ëüí³ñòþ.
Ïðî òå, ÿê ðîçâèâàòèìåòüñÿ åêîíîì³÷íà ñè-
òóàö³ÿ â êðà¿í³ òà ùî ðîáèòè â íèí³øí³õ
óìîâàõ, ÷èòàéòå â íàøèõ íàñòóïíèõ òðàäè-
ö³éíèõ êîëîíêàõ. Âàø³ çàïèòàííÿ, ïðîïî-
çèö³¿ òà çàóâàæåííÿ âè ìîæåòå íàäñèëàòè
íà àäðåñó: finance@kreschatic.kiev.ua
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Â³êòîð ËÈÑÈÖÜÊÈÉ: 
“Ì³êðîêðåäèòóâàííÿ 
â³äíîâèòüñÿ âæå ó ÷åðâí³”
×ëåí Ðàäè ï³äïðèºìö³â ïðè Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
ïðî åêîíîì³÷íó äèíàì³êó êðà¿íè
Перші озна и пожвав-
лення е ономічно о
життя раїни вселяють
оптимізм. Та , на д м-

о ремих е ономістів,
пі ризи У раїна вже
пережила, і надалі її
е ономі а лише зрос-
татиме. А монетарні
заходи НБУ та анти ри-
зова політи а ряд
змож ть же наст пно-
о ро вивести е оно-
мі раїни на зростан-
ня в межах 3 %. Про
тенденції е ономі и
раїни "Хрещати "
розповів член Ради під-
приємців при Кабміні
е ономіст Ві тор
Лисиць ий.

— Ùî íèí³ â³äáóâàºòüñÿ íà
äåïîçèòíîìó ðèíêó â Óêðà¿í³, òà
ïðî ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè çíèæåí-
íÿ ñòàâîê íà äåïîçèòí³ ïðîäóê-
òè?

— Ïðî çíèæåííÿ äåïîçèò-
íèõ ñòàâîê ãîâîðèòè ùå çà-
ðàíî. Ïåðøî÷åðãîâî âåëèê³
áàíêè ï³äâèùèëè â³äñîòêîâ³
ñòàâêè ç ãðèâíåâèõ äåïîçèò³â,
ùî º îäí³ºþ ç ïðè÷èí ïðèïè-
íåííÿ çíèæåííÿ çàëèøê³â
ãðèâíåâèõ äåïîçèò³â ó êâ³òí³
2009 ðîêó âïåðøå çà îñòàíí³õ
5 ì³ñÿö³â.

— ×è ðåàëüíî âêëàñòèñÿ â
ïðîãíîçîâàíèé ð³âåíü ³íôëÿö³¿ â
êðà¿í³?

— Äóìàþ, ùî äî ê³íöÿ ðî-
êó ³íôëÿö³ÿ áóäå íà ð³âí³ 15—
16 â³äñîòê³â, àëå öå òîé âèïà-
äîê, êîëè çíèæåííþ ³íôëÿö³¿
íå ìîæíà ðàä³òè, àäæå çàðî-

á³òêè óêðà¿íö³â â íèí³øíüî-
ìó ðîö³ ñóòòºâî çíèçèëèñÿ.

— ßê³ òåíäåíö³¿ â åêîíîì³ö³ òà
â îêðåìèõ ñåãìåíòàõ á³çíåñó
ìîæíà î÷³êóâàòè ï³ñëÿ îäåðæàí-
íÿ äðóãîãî òðàíøó ÌÂÔ?

— Ïî-ïåðøå, öåé òðàíø —
ñèãíàë äîâ³ðè ñâ³òîâîãî ô³íàí-
ñîâîãî òîâàðèñòâà òà ñèãíàë
äëÿ ³íâåñòîð³â ùîäî òîãî, ùî
Óêðà¿íà ìàòèìå ãðîø³, àáè âè-

êîíóâàòè âñ³ ñâî¿ çîáîâ’ÿçàí-
íÿ. Ç ³íøîãî áîêó, ö³ êðåäèòè
íå º ïàíàöåºþ â³ä óñ³õ á³ä. Â
Óêðà¿í³ é äîñ³ ïîãàíî ðîçâè-
âàºòüñÿ âëàñíå âèðîáíèöòâî. Çà
ðîêè íåçàëåæíîñò³ â Óêðà¿í³
íàëåæíèì ÷èíîì ðîçâèíóëè
ëèøå òîðãîâ³ ìåðåæ³.

— ×è ñïðÿìóþòü êðåäèòí³
êîøòè äî ðåàëüíîãî ñåêòîðó â³ò-
÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè?

— Îñîáëèâ³ñòü êîøò³â óñ³õ
ôîíä³â ó òîìó, ùî âîíè ïðÿ-
ìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî âïëè-
âàþòü íà ðåàëüíèé ñåêòîð åêî-
íîì³êè. Ïðÿìèõ êðåäèò³â, íà-
ïðèêëàä, äëÿ ñóäíîáóäóâàííÿ
íå âàðòî î÷³êóâàòè, àäæå êîø-
òè ñïðÿìîâàí³ íà ïîë³ïøåííÿ
ô³íàíñîâîãî ñòàíó. Àëå îïîñå-
ðåäêîâàíî âïëèâ ìîæíà áóäå
â³ä÷óòè. Ç ³íøîãî áîêó, º, íà-
ïðèêëàä, ªÁÐÐ, ÿêèé ô³íàí-
ñóº áåçïîñåðåäíüî ðåàëüíèé
ñåêòîð. Òàê, íèí³ î÷³êóþòü íà
âèä³ëåííÿ ñóì â³ä ªÁÐÐ äëÿ
ðîçâèòêó ì³êðîêðåäèòóâàííÿ â
Óêðà¿í³.

— Êîëè ìîæíà î÷³êóâàòè íà
â³äíîâëåííÿ êðåäèòóâàííÿ, çîê-
ðåìà ñïîæèâ÷îãî?

— Ì³êðîêðåäèòóâàííÿ â³äíî-
âèòüñÿ âæå ó ÷åðâí³-ëèïí³ ì³-
ñÿö³. ßêùî æ ãîâîðèòè ïðî ³ïî-
òå÷íå êðåäèòóâàííÿ, òî âàðòî
áóäå òð³øêè çà÷åêàòè ÷åðåç
ñêëàäí³ñòü ïðîöåñ³â.

— Ç ÷èì ïîâ’ÿçàíî çìåíøåí-
íÿ ñòðîê³â ðåô³íàíñóâàííÿ
ÍÁÓ?

— Äóìàþ, ùî ÍÁÓ íàìàãàº-
òüñÿ îùàäëèâ³øå òà ñêðóïó-
ëüîçíî ñòàâèòèñÿ äî òèõ êðåäè-
ò³â, ÿê³ â³í íàäàº êîìåðö³éíèì
áàíêàì.

— ×è ìèíóâ ï³ê êðèçè â Óêðà-
¿í³, òà ÷è ìîæíà âæå ðîçðàõîâó-
âàòè íà åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ?

— Ìàêðîåêîíîì³÷í³ ïîêàç-
íèêè íàðàç³ ïåðåñòàíóòü ïîã³ð-
øóâàòèñÿ. Ïðèºìíèì º òå, ùî
ãðèâíÿ çì³öíþºòüñÿ, çá³ëü-
øóþòüñÿ äåïîçèòè. Çàëèøàþ-
òüñÿ ïðîáëåìè, ÿê³ ñôîðìóâà-
ëèñÿ çàäîâãî äî êðèçè

Під от вала
Ірина ДЕМКО,

спеціально для “Хрещати а”

Åêîíîì³êà ïîäàº îçíàêè æèòòÿ
Îêðåì³ ¿¿ ñåãìåíòè ïî÷íóòü çðîñòàòè âæå âîñåíè

Íåãàòèâíå ñàëüäî çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ òî-
âàðàìè ³ ïîñëóãàìè â Óêðà¿í³ â ïåðøîìó
êâàðòàë³ 2009 ðîêó çìåíøèëîñÿ â 9 ðàç³â —
äî $419,7 ìëí ïðîòè $3 ìëðä 789,2 ìëí ó
ñ³÷í³-áåðåçí³ 2008 ðîêó. Ïðî öå ïîâ³äîì-
ëÿº Äåðæàâíèé êîì³òåò ñòàòèñòèêè Óêðà-
¿íè (Äåðæêîìñòàò). ²ìïîðò òîâàð³â ³ ïîñëóã
â Óêðà¿íó ó ñ³÷í³-áåðåçí³ 2009 ðîêó çìåí-
øèâñÿ äî 10 ìëðä 831,6 ìëí äîëàð³â (ó I
êâàðòàë³ 2008 ðîêó — $20 ìëðä 206,9 ìëí).
Îäíàê âîäíî÷àñ åêñïîðò òîâàð³â ³ ïîñëóã ç
Óêðà¿íè â ïåðøîìó êâàðòàë³ 2009 ðîêó
çìåíøèâñÿ äî $10 ìëðä 411,9 ìëí (ó I êâàð-
òàë³ 2008 ðîêó — $16 ìëðä 417,7 ìëí äî-
ëàð³â).

Ïîòðîõó ñïîâ³ëüíþºòüñÿ òàê çâàíèé ³í-
äåêñ âèðîáíèöòâà áàçîâèõ ãàëóçåé (²ÂÁÃ).

Ïðî öå ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ó çâ³ò³ Äåïàðòàìåí-
òó åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó òà ïðîãíîçóâàííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè.

À íà òë³ âèùèõ òåìï³â ïàä³ííÿ ³ìïîðòó,
í³æ åêñïîðòó, â Óêðà¿í³ ïîë³ïøóºòüñÿ íà-
ðàç³ ñèòóàö³ÿ ç ïëàò³æíèì áàëàíñîì. Çà ñëî-
âàìè êåð³âíèêà ãðóïè ðàäíèê³â ãîëîâè
Íàöáàíêó Âàëåð³ÿ Ëèòâèöüêîãî, çà ïîïå-
ðåäí³ìè äàíèìè ïîêàçíèê³â ïëàò³æíîãî áà-
ëàíñó â êâ³òí³, áóëî çàô³êñîâàíî ÍÁÓ ëåã-
êèé ïëþñ íèí³øíüîãî ðàõóíêó. Îòæå, çà
ñëîâàìè Âàëåð³ÿ Ëèòâèöüîãî, Óêðà¿íà ìà-
òèìå ÷èñò³ íàäõîäæåííÿ ç òîðãîâåëüíèõ
îïåðàö³é. Ïðè öüîìó êåð³âíèê ãðóïè ðàä-
íèê³â íå âèêëþ÷èâ ³ âèð³âíþâàííÿ ô³íàí-
ñîâîãî ðàõóíêó ó êâ³òí³ öüîãî ðîêó. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, òåìïè ïðèðîñòó ³ìïîðòó ìî-

æóòü çíèçèòèñÿ íà ôîí³ ïðèïèíåííÿ äå-
âàëüâàö³¿ ãðèâí³. À çì³öíåííÿ ãðèâí³, íà
äóìêó Âàëåð³ÿ Ëèòâèöüêîãî, íå âïëèâàòè-
ìå íåãàòèâíî íà åêñïîðò, àäæå íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì î÷³êóºòüñÿ ïîë³ïøåííÿ ³íôëÿ-
ö³éíî¿ äèíàì³êè.

Íàãàäóºìî, ùî â áåðåçí³ 2009-ãî äåô³öèò
ðàõóíêó îïåðàö³é ñòàíîâèâ $434 ìëí, òîä³
ÿê â ëþòîìó — $1,012 ìëðä. Ó ö³ëîìó â ñ³÷-
í³-áåðåçí³ éîãî çíà÷åííÿ ñòàíîâèëî $0,882
ìëðä (â ñ³÷í³-áåðåçí³ 2008-ãî — $3,7 ìëðä).
Â³ä’ºìíå ñàëüäî ðàõóíêó ô³íàíñîâèõ îïå-
ðàö³é â ñ³÷í³-áåðåçí³ 2009 ðîêó ñòàíîâèëî
$4,345 ìëðä: â áåðåçí³ — $855 ìëí, ó ëþ-
òîìó — $1,125 ìëðä.

Óñå öå, çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Öåíòðó
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ñâ³ä÷èòü ïðî ïîäî-
ëàííÿ êðà¿íîþ íàéñêëàäí³øîãî ïåð³îäó ç
ïî÷àòêó êðèçè — òàê çâàíîãî äíà. “Ãîâî-
ðèòè ïðî âèõ³ä ³ç êðèçè ùå çàðàíî, îäíàê
ìîæíà ç óïåâíåí³ñòþ ñêàçàòè, ùî åêîíî-
ì³êà êðà¿íè ïî÷èíàº ïðèãàëüìîâóâàòè òåì-
ïè ïàä³ííÿ é çá³ëüøóº ïîçèòèâí³ ìàêðîåêî-
íîì³÷í³ ïîêàçíèêè”, — çàçíà÷èâ â³í “Õðå-
ùàòèêó”. Íà éîãî äóìêó, âæå âîñåíè öüî-
ãî ðîêó îêðåì³ ãàëóç³ åêîíîì³êè òà ñåãìåí-
òè á³çíåñó äåìîíñòðóâàòèìóòü çðîñòàííÿ,
ùî çóìîâèòü ïîæâàâëåííÿ åêîíîì³÷íî¿ äè-
íàì³êè â êðà¿í³ òà çàêëàäå ïåðåäóìîâè äëÿ
¿¿ ðîñòó â 2010 ðîö³ â ìåæàõ 1—3 %

Êóðñ 
äîëàðà ³
ðåêëàìà —
³íäèêàòîðè
åêîíîì³÷íî¿
ñèòóàö³¿

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Після стрім о о пі е вітчизняна е ономі а продовж є не лише ста-
біліз ватися, а й демонстр є позитивн динамі . Та , за даними
Держ омстат , не ативне сальдо зовнішньої тор івлі зменшилося в
дев'ять разів та становить наразі приблизно $420 млн. Нацбан та-
ож зафі с вав падіння інде с виробництва базових ал зей е о-
номі и. Крім то о, поліпш ється сит ація з платіжним балансом
У раїни. Отже, вже до осені цьо о ро е сперти про ноз ють від-
новлення е ономі и та зростання о ремих її се торів.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянам, членам товариства
індивідуальних забудовників “Десенка”, 
у приватну власність земельних ділянок 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд між 

с. Троєщина та р. Десенка у Деснянському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 538/538 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 40, 81, 116, 118, 121, 141 Земельного кодексу України та розглянувши технічну до�
кументацію із землеустрою щодо передачі у приватну власність земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì, ÷ëåíàì òîâàðè-
ñòâà ³íäèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â “Äåñåí-
êà”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî
ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ì³æ ñ. Òðîºùè-
íà òà ð. Äåñåíêà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 8,20 ãà çà ðà-
õóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 28.09.2006 ¹ 88/145 “Ïðî ïåðåäà÷ó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ³íäèâ³äóàëü-
íèõ çàáóäîâíèê³â “Äåñåíêà” äëÿ áóä³âíèö-
òâà æèòëîâèõ áóäèíê³â êîòåäæíîãî òèïó ç
îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ì³æ ñ. Òðîºùèíà òà ð. Äåñåíêà ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 19.03.2007
¹ 62-6-00386, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ïðèïèíèòè òîâàðèñòâó ³íäèâ³äóàëü-
íèõ çàáóäîâíèê³â “Äåñåíêà” ïðàâî îðåí-
äè ÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 
1,74 ãà, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä-
÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 19.03.2007 ¹ 62-6-00386 (ëèñò-çãî-
äà â³ä 18.03.2008 ¹ 22ë).

3. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, íà ÿêó ïðèïèíåíî
ïðàâî îðåíäè â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ïåðåâåñòè äî çåìåëü çàãàëüíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíàì, ÷ëåíàì òîâàðèñòâà ³íäè-
â³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â “Äåñåíêà”: 

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà
äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæà-

òè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò
â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó
(íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâ-
íèõ àêò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³
ä³ëÿíêè.

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

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòÿìè 140, 143 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Òîâàðèñòâó ³íäèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâ-
íèê³â “Äåñåíêà” çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàí-
íÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ
çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 19.03.2007 ¹ 62-6-00386.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 539/539 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç
äîäàòêîì.

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àê-

ò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è
íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ
äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà, à
ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
ì. Êèºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü
óòî÷íåí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ ó
íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).

4. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí âíåñòè
òàê³ çì³íè òà äîïîâíåííÿ:

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.98 ¹ 65 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü” íà ø³ñòäåñÿò³é ñòîð³í-
ö³ ó ï’ÿò³é ïîçèö³¿:

— ó äðóã³é ãðàô³ âèëó÷èòè ñëîâà “Çëî-
á³íà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà”;

— ÷åòâåðòó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðå-
äàêö³¿:

“11/18 â³ä 0,0855
7/18 â³ä 0,0855”;

— ó øîñò³é ãðàô³ ñëîâî “ïðèâàòíó” çà-
ì³íèòè ñëîâîì “÷àñòêîâó”. 

Äåðæàâí³ àêòè íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñ-
íîñò³ íà çåìëþ ¹ 85-2-00965, ¹ 85-2-
00966, ¹ 85-2-00967 â³ä 17.07.2001 çíÿòè
ç ðåºñòðàö³¿.

4.2. Ó äîäàòêó äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 14.08.2000 ¹ 509-
ÌÃ “Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü” ó òðèäöÿòü âîñüì³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Äóáîâèê Ëþ-
áîâ ²âàí³âíà” çàì³íèòè ñëîâàìè “ªëüøå-

âè÷ Îëüãà Äìèòð³âíà”;
— ñüîìó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-

ö³¿:
“3/8 â³ä 0,06
1/8 â³ä 0,06
1/2 â³ä 0,06”.

Âíåñòè çì³íè â äåðæàâíèé àêò íà ïðà-
âî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ â³ä
08.11.2002 ¹ 85-2-01593.

4.3. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.02.2007 ¹ 220-3/881
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä”:

— ó ÷åòâåðò³é ãðàô³ ïåðøî¿ ïîçèö³¿ ñëî-
âà “Âàð÷åíêî Ðàäîìèð Ìèêîëàéîâè÷” çà-
ì³íèòè ñëîâàìè “Áàëü Ñâ³òëàíà Àíàòîë³-
¿âíà”.

4.4. Òðåòþ ïîçèö³þ äîäàòêà äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.01.2007
¹ 23-6/684 “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä” âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðà-
òèëà ÷èíí³ñòü.

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “ДОСВІ<БУД”

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування офісно<торговельного 

комплексу з вбудованими та прибудованими
приміщеннями громадського призначення 

і підземним та наземним паркінгами 
на вул. Хорива, 55 (літ. “Г”, “Д”, “Е”, “Ж”) 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 520/520 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Õî-
ðèâà, 55 (ë³ò. “Ã”, “Ä”, “Å”, “Æ”) ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 4 053 000,00 ãðí. (÷îòèðè ì³ëü-
éîíè ï’ÿòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü 00 êî-
ï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿
îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 01.08.2008).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÄÎÑÂ²-ÁÓÄ” çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2300 ãà çà
4 053 000,00 ãðí. (÷îòèðè ì³ëüéîíè ï’ÿò-
äåñÿò òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó ç
âáóäîâàíèìè òà ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³-
ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ³
ï³äçåìíèì òà íàçåìíèì ïàðê³íãàìè íà
âóë. Õîðèâà, 55 (ë³ò. “Ã”, “Ä”, “Å”, “Æ”)
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïå-
ðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÄÎÑÂ²-ÁÓÄ” çã³ä-
íî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 20.11.2007
¹ 85-6-00358.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÄÎÑÂ²-

ÁÓÄ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Õîðèâà,
55 (ë³ò. “Ã”, “Ä”, “Å”, “Æ”) ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,2300 ãà íà âóë.
Õîðèâà, 55 (ë³ò. “Ã”, “Ä”, “Å”, “Æ”) ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Äîêóìåíò ïðî îïëàòó º ï³äñòàâîþ
äëÿ âèäà÷³ äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó òà ¿¿ äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÄÎÑÂ²-ÁÓÄ”:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 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
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Àíàòîë³é ÃÎËÓÁ×ÅÍÊÎ: “Æîäíà êðèçà
íå âèïðàâäîâóº áàéäóæîñò³”

— Ùî çìóñèëî Âàñ ðîçïî÷àòè
öþ àêö³þ, ³ ÿê ö³é ³í³ö³àòèâ³ âäàº-
òüñÿ âèæèòè â íîâèõ åêîíîì³÷íèõ
óìîâàõ?

— Íàøà ãðîìàäñüêà îðãàí³çà-
ö³ÿ ³ñíóº óæå äâà ðîêè ³ âåñü öåé
÷àñ ìè ïðîâîäèìî ä³éñíî äóæå
âåëèêó ðîáîòó. Êðèçà êðèçîþ, à
ìè íå ìàºìî ïðàâà çàáóòè ïðî ä³-
òåé, òèì ïà÷å òèõ ä³òåé, ÿê³ ä³éñ-
íî ïîòðåáóþòü íàøî¿ ï³äòðèìêè.
Öåé ñâ³ò íàëåæèòü ¿ì, ³ íå ìîæ-
íà, ùîáè ä³òè ïî÷óâàëèñÿ ó íüî-
ìó çàéâèìè. Òèì á³ëüøå, ùî ìè
ãîâîðèìî ç âàìè ïðî äóæå îñî-
áëèâèõ ä³òåé. Ç îäíîãî áîêó âî-
íè äóæå âðàçëèâ³, à ç ³íøîãî —
íåéìîâ³ðíî ñèëüí³ òà òàëàíîâè-
ò³. Óñ³ì íàì ùå ïîòð³áíî ó íèõ
ïîâ÷èòèñÿ ïåðåáîðþâàòè òðóäíî-
ù³. ² ïîâ³ðòå, æîäíà êðèçà íå âè-
ïðàâäîâóº áàéäóæîñò³.

— Ó ÷îìó ñåíñ âàøî¿ àêö³¿, ³ ÷î-
ìó ñàìå òàêà íàçâà?

— Ìè ãîâîðèìî ç âàìè íå ïðî
îäíîðàçîâó ³í³ö³àòèâó, à ïðî ïî-
ñò³éíî ä³þ÷ó àêö³þ. Íàøà ãðî-
ìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ò³ñíî ñï³â-
ïðàöþº ³ç øêîëàìè-³íòåðíàòàìè
äëÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðå-
áàìè. Ó âñ³õ öèõ çàêëàäàõ ïðîé-
øîâ êîíêóðñ. Òàê ìè âèÿâèëè
íàéòàëàíîâèò³øèõ ä³òåé. 23 òðàâ-
íÿ íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ óñ³
êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà çìîæóòü íà
âëàñí³ î÷³ ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ â îá-
äàðîâàíîñò³ öèõ ìàëþê³â. Ãîëîâ-
íà ïëîùà ñòîëèö³ ïåðåòâîðèòü-
ñÿ íà ñïðàâæíº äèòÿ÷å ì³ñòå÷êî,
òàì áóäóòü íàéö³êàâ³ø³ àòðàêö³î-
íè òà çàáàâè. À íà âåëèêó ñöåíó
âèéäóòü ÿê çíàí³ ç³ðêè óêðà¿í-
ñüêî¿ åñòðàäè, òàê ³ çîâñ³ì þí³
òàëàíòè — ïåðåìîæö³ êîíêóðñ³â

ó øêîëàõ-³íòåðíàòàõ. Ä³òè áóäóòü
ñï³âàòè, òàíöþâàòè, ìè íàãîðî-
äèìî ïåðåìîæö³â êîíêóðñó ìà-
ëþíê³â. Ç³ ñâîãî áîêó óñ³ íàø³
åñòðàäí³ ç³ðêè, ÿê³ äîëó÷èëèñÿ
äî àêö³¿, ãîòóþòü ä³òÿì ïîäàðóí-

êè. Öå Â³òàë³é Êîçëîâñüêèé, Íà-
òàëÿ Âàëåâñüêà, Alex Luna òà áà-
ãàòî-áàãàòî ³íøèõ. Óñå ä³éñòâî
ðîçïî÷íåòüñÿ îï³âäí³, à çàê³í-
÷èòüñÿ î 22-³é êàçêîâèì ôåºð-
âåðêîì!

— Âñåóêðà¿íñüêà àêö³ÿ ìàº íà-
çâó “Çäîðîâà íàö³ÿ — çäîðîâà
Óêðà¿íà”. ×îìó ñàìå òàê?

— Óñå ïðîñòî. Ä³òè ç îñîáëèâè-
ìè ïîòðåáàìè, ÿê ³ äîðîñë³ ³íâà-
ë³äè, ìîæóòü ìàòè àáñîëþòíî
ïîâíîö³ííå æèòòÿ. ² íàøà ìåòà
äîïîìîãòè ¿ì ó öüîìó. Âè çíàºòå
ïðî òå, ùî ó íàñ ó Êèºâ³ ä³º âå-
ëèêà ì³ñüêà ïðîãðàìà ïî ñòâîðåí-
íþ áåçáàð’ºðíîãî ñåðåäîâèùà. Â
ðàìêàõ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ìè ïðîâîäèìî àêòèâíó ³íôîðìà-
ö³éíó ðîáîòó. Ðîç’ÿñíþºìî, äî-
ïîìàãàºìî ìîðàëüíî òà ô³íàíñî-
âî, íàâ÷àºìî... Îäíèì ñëîâîì, ìè
ïðàãíåìî áóòè áëèæ÷èìè îäèí
äî îäíîãî, ñòàòè íàä³éíîþ îïî-
ðîþ îäèí îäíîìó, ñòàòè çäîðî-
âîþ íàö³ºþ ³ ç íàä³ºþ äèâèòèñÿ
â ìàéáóòíº.

— Êèÿíè çíàþòü âàñ á³ëüøå ÿê
ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ì³ñüêî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, ÿê âàì âäàºòüñÿ çíà-
õîäèòè ÷àñ ùå é íà áëàãî÷èíñòâî?

— Âè çíàºòå, öå òå, íà ùî ÷àñ
ïîòð³áíî çíàõîäèòè çà áóäü-ÿêèõ
óìîâ. Òèì ïà÷å, ùî âñÿ êîìàíäà
ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, êîìàíäà
ìåðà íàö³ëåíà â ïåðøó ÷åðãó íà
äîïîìîãó ëþäÿì. Ñîö³àëüíà
ñïðÿìîâàí³ñòü — öå íàøà ãîëîâ-
íà ïîë³òèêà. ² âè çíàºòå ïîçèö³þ
Ëåîí³äà Ìèõàéëîâè÷à òà êîðïó-
ñó Êè¿âðàäè — ìè âñ³ ïðàöþºìî
íà êèÿí

Розмовляла Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”

Першо о червня весь світ відзначатиме День захист
дітей. Це — д же особливий день. Він має на меті
об’єднати сіх небайд жих дов ола вели ої ідеї прав
дитини я особистості. Та чи достатньо одно о дня на
рі для захист прав малень их ромадян? Почесний
президент ромадсь ої ор анізації “Доброб т та Єд-
ність” Анатолій Гол бчен о пере он є, що цьо о зама-
ло. Твердить: діти засл ов ють нашої ва и щодня.
Не дивлячись на с ладн е ономічн сит ацію в світо-
вій та раїнсь ій е ономіці, ця ор анізація вже два ро-
и, не по ладаючи р , проводить вели робот з
дітьми-інвалідами. Апо еєм її діяльності стане а ція
“Зір и дар ють надію”, я а 23 травня старт ватиме на
майдані Незалежності.

Çàñëóæåíà 
íåçàëåæí³ñòü
ªâðîïåéñüê³ ïåíñ³îíåðè ïðàãíóòü æèòè îêðåìî
²ãîð ÑÂÀ×²É 
“Õðåùàòèê”

Íå º òàºìíèöåþ, ùî ÷èìàëî
óêðà¿íö³â çìóøåí³ ïðàöþâàòè çà
êîðäîíîì. Íå íàéã³ðøîþ ðîáî-
òîþ º äîãëÿä çà ë³òí³ìè ³íîçåì-
öÿìè, çîêðåìà â ïàíñ³îíàòàõ.
Ñïî÷àòêó íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè
äèâóþòüñÿ, ìîâëÿâ, ÿê ìîæíà
â³ääàâàòè ñâî¿õ áàòüê³â ó òàê³ çà-
êëàäè? Àëå, âèÿâëÿºòüñÿ, íà-
ñïðàâä³ ë³òí³ ëþäè ñàì³ îáèðà-
þòü æèòòÿ îêðåìî â³ä ä³òåé, à
ºâðîïåéñüê³ “áóäèíêè äëÿ ë³ò-
í³õ ëþäåé” çîâñ³ì íå â³äïîâ³äà-
þòü íàøèì “ðàäÿíñüêèì” óÿâ-
ëåííÿì.

Îäíèìè ç íàéâîëåëþáí³øèõ
ïåíñ³îíåð³â ó ªâðîï³ º áðèòàí-
ö³. Âîíè ÷àñò³øå çà ³íøèõ çàëè-
øàþòü âëàñíå æèòëî, ³íîä³ ïðî-
äàþòü éîãî ³ îñåëÿþòüñÿ â ïàí-
ñ³îíàòàõ. Ó Áðèòàí³¿ òàê³ çàêëà-
äè ìîæíà óìîâíî ïîä³ëèòè íà
äâ³ ãðóïè: care homes ³ retirement
homes. Ïåðø³ ïåâíîþ ì³ðîþ
ìîæíà ââàæàòè “áóäèíêàìè äëÿ
ë³òí³õ ëþäåé”. Òàì ñòàðåíüê³ æè-
âóòü â îêðåìèõ ê³ìíàòàõ, º ñï³ëü-
íà ¿äàëüíÿ òà õîë ç òåëåâ³çîðîì.
Äðóãèé òèï áóäèíê³â — öå êîì-
ïëåêñè ç îêðåìèìè êâàðòèðàìè,
ïîâí³ñòþ îáëàäíàí³ â³äïîâ³äíî
äî ïîòðåá ìåøêàíö³â. Ó ïàíñ³î-
íàòàõ îáîõ êàòåãîð³é îðãàí³çîâà-
íî ïîñò³éíå ÷åðãóâàííÿ, ùî çà-
áåçïå÷óº ö³ëîäîáîâèé äîãëÿä ìå-
äèê³â. Îäíàê ïðîæèâàííÿ â òà-
êèõ áóäèíêàõ ó ì³ñòàõ êîøòóº
íåäåøåâî. Çà îäèí ì³ñÿöü ó òà-

êîìó çàêëàä³ Ëîíäîíà â ñåðåä-
íüîìó òðåáà çàïëàòèòè 2 òèñÿ÷³
ôóíò³â ñòåðë³íã³â (á³ëüøå, í³æ 20
òèñÿ÷ ãðèâåíü). Ó çâ’ÿçêó ç öèì
áóä³âíèöòâî ïàíñ³îíàò³â ïåðåì³ñ-
òèëîñÿ â ïåðåäì³ñòÿ. Ï’ÿòà ÷àñ-
òèíà íàñåëåííÿ Áðèòàí³¿, à òî÷-
í³øå, 11,5 ì³ëüéîíà îñ³á,— ëþ-
äè ïåíñ³éíîãî â³êó. Çâ³ëüíåí³ â³ä
ïîâñÿêäåííèõ êëîïîò³â, âîíè
ìàþòü óñ³ øàíñè äîæèòè äî 90-
ð³÷íîãî â³êó ³ äîâøå. Îñîáëè-
â³ñòü áðèòàíñüêèõ ïåíñ³îíåð³â
ùå é ó òîìó, ùî òðåòèíà ç íèõ
áåçä³òí³. Àëå é âîíè, é ò³, â êî-
ãî º íàùàäêè, âñå æ òàêè îáèðà-
þòü ñòàð³ñòü “äëÿ ñåáå”.

Ó ãðàôñòâ³ Éîðêøèð íà ï³â-
íî÷³ Àíãë³¿ âçàãàë³ ñòâîðèëè ö³-
ëå ñåëèùå äëÿ ïåíñ³îíåð³â. Íà-
ñåëåíèé ïóíêò Õàðòðèã Îóêñ
ñêëàäàºòüñÿ ç 152 áóäèíî÷ê³â, ó
ÿêèõ æèâóòü ëèøå íåìîëîä³ ÷î-
ëîâ³êè ³ æ³íêè. Ò³, õòî íå ìîæå
ñàì ñåáå äîãëÿíóòè, ìåøêàþòü ó
âåëèêîìó êîòåäæ³, äå ïðî íèõ
ï³êëóþòüñÿ ñïåö³àëüíî íàâ÷åí³
ñï³âðîá³òíèêè ïàíñ³îíàòó. “Íà-
øîþ ìåòîþ áóëî ñòâîðèòè ì³ñ-
öå, äå áàáóñ³ é ä³äóñ³ ìîãëè á
æèòè íåçàëåæíî ³ áåçòóðáî-
òíî”,— ïîÿñíþº äèðåêòîð ³ç ñî-
ö³àëüíèõ ïèòàíü êîìïàí³¿ Rown-
tree Housing Äæîí Êåííåä³. Ó
ñåëèù³ º ðåñòîðàí, êàôå, êîì-
ï’þòåðíèé öåíòð ³ íåâåëè÷ê³
êðàìíèö³.

Ó Øâåö³¿ ùå á³ëüøå ïåíñ³îíå-
ð³â ìåøêàþòü îêðåìî. Ëèøå òðè
â³äñîòêè ãðîìàäÿí ö³º¿ êðà¿íè
æèâóòü ç³ ñâî¿ìè ð³äíèìè. ²íø³

îáèðàþòü ïàíñ³îíàòè çàãàëüíî-
ãî òèïó, à ëþäè, ÿêèì òÿæêî ðó-
õàòèñÿ,— ñïåö³àë³çîâàí³ çàêëà-
äè. Çàãàëüí³ ïàíñ³îíàòè — öå áó-
äèíêè â çàòèøíèõ êóòî÷êàõ. Ó
êîæíîãî ïåíñ³îíåðà ÷è ïàðè º
îêðåìà êâàðòèðà àáî êîòåäæ. Âî-
íè îáëàäíàí³ êíîïêàìè âèêëè-
êó, ùî çàáåçïå÷óº íàäàííÿ äî-
ïîìîãè çà ïåðøèì ñèãíàëîì.
Ïðèì³ùåííÿ îñíàùåí³ ñïåö³àëü-
íîþ òåõí³êîþ, ÿêà ìàêñèìàëüíî
ïîëåãøóº ïîáóò.

Çîâñ³ì ³íøà ñèòóàö³ÿ â ²ñïà-
í³¿. Êàæóòü, ùî ³ñïàíö³ äóæå
ïðèâ’ÿçàí³ äî ñâî¿õ ñ³ìåé, òîìó
ëþäè ïîâàæíîãî â³êó â ö³é êðà-
¿í³ á³ëüø³ñòü ÷àñó ïðîâîäÿòü óäî-
ìà. Íàñïðàâä³ æ ïðîæèâàííÿ ³
äîãëÿä â ³ñïàíñüêîìó ïàíñ³îíà-
ò³ êîøòóþòü äóæå äîðîãî. Äëÿ
òàìòåøí³õ ïåíñ³îíåð³â äåøåâøå
ïî¿õàòè çà êîðäîí. Ñàìå òîìó
ë³òí³ ³ñïàíö³, ÿêùî äîçâîëÿº
ñòàí çäîðîâ’ÿ, àáî ïîäîðîæóþòü,
àáî â³äïî÷èâàþòü ó çâè÷àéíèõ
ãîòåëÿõ, äå íåìàº ñïåö³àë³çîâà-
íîãî äîãëÿäó.

Â Óêðà¿í³, íà æàëü, ÷àñòî ïåí-
ñ³¿ áðàêóº íà õàð÷³ òà ë³êè. Êè-
¿â — ïåðøå ì³ñòî, ÿêå âïðîâà-
äæóº ïðîãðàìó äîïîìîãè ë³òí³ì
ëþäÿì “Êðàùèé ä³ì”. Ïðîãðà-
ìà âðàõîâóº åêîíîì³÷í³ ðåàë³¿
Óêðà¿íè, àëå âîäíî÷àñ ïðàãíå äî
ºâðîïåéñüêîãî ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè. Ñòàð³ñòü — öå ïðîá-
ëåìà êîæíî¿ ñ³ì’¿, êîæíî¿ ëþäè-
íè. Ùîá ä³çíàòèñÿ á³ëüøå, òåëå-
ôîíóéòå çà íîìåðîì 15-15. Óñ³
äçâ³íêè áåçïëàòí³
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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)

ОВНИ
Особиста чарівність фонтан є,
заряджаючи нав олишню а р
позитивною енер ією, рейтин
поп лярності зростає, оло др -

зів розширюється. Я що не сидиться на місці,
д ша пра не мандрів — майте на вазі: по о-
ні за враженнями ви ризи єте виснажитижит-
тєвий енер опотенціал, створивши живильний
ґр нт для хвороб. Підтрим йте в рівновазі пси-
хічне й фізичне самопоч ття, це шлях до хоро-
шо о здоров’я.

ТЕЛЬЦІ
Тема романтичних стос н ів за-
остриться, бажанню охати і б -
ти оханимиза рож є рах. Утім,
безвихідних сит ацій не б ває.

Перехворійте, перестраждайте, попрацюйте
над помил ами, можливо, в чом сь ви помиля-
єтеся, неправильно оцінюєте себе, охано о.
Пра ніть зловити т ниточ і розпл тати л -
бочо проблем. Менше афіш йте свої поч ття,
діліться се ретами тіль и з вірними людьми —
ризи приверн ти злість заздрісни ів, недоб-
розичливців д же висо ий.

БЛИЗНЯТА
Пра тичні, матеріальні, сімейні
питання вима ають ма сималь-
ної віддачі. Ретельно пере лянь-
те свої можливості, шанси, по-

рівняйте рес рси, щоб ви ористати їх з най-
більшою ефе тивністю. Прос вання особистих
починань може альм ватися через мин лі об-
рази, по ані звич и, поб тові не аразди, непра-
вильн самооцін . Налашт йтеся на позитив,
менше черствості, більше ч йності. Вас оточ -
ють хороші люди, а це вели е щастя мати по-
ряд пре расних д ховних порадни ів і підтри-
м вати з ними др жні стос н и.

РАКИ
Васвтя н ть вир ючий інфор-
маційний поті , де потрібно б -
де з міти відсорт вати інфор-
мацію. Довіряйте, але переві-

ряйте—ось девіз тижня. Обмежтеся потрібни-
ми новинами, спіл йтеся лише на он ретні,
а т альні для вас теми і дійте з ідно з наміче-
ними планами. Зайва допитливість не б де о-
рисною. Дбайте про професійний імідж, ладь-
те з ерівництвом — тоді сл жбові реор аніза-
ції принес ть хороші плоди.

ЛЕВИ
Розпочинати нові ініціативи не
варто.Ділові стартишвидшеза
все не дад ть очі ваних ре-
з льтатів через невизначеність

сит ацій, нестач цінної інформації. Фінансова
сфераєнай разливішою.По-філософсь истав-
теся до матеріальних обмежень, живіть с ром-
но, менше пот райте своїм примхам, ні ом не
заздріть — тоді відч ття власної неповноцінно-
сті не отр їть д ш . Я що не щастить фінан-
сах, обов’яз ово пощастить оханні. Обранці
вас обожнюють, і це оловне!

ДІВИ
Переб дов йтеся. Звичний
ритм життя доведеться зміни-
ти, хоча і в не най ращом для
вас лючі. Розпочався ар’єр-

ний аврал, де потрібні: ор анізованість, мобіль-
ність дій, заповзятливість, міння б ти різно-
плановим фахівцем, щоб до одити шефові і не
поповнити армію безробітних. Головне— я іс-
нийрез льтат. У сл жбовом оле тиві пан є хо-
роша атмосфера, тр довий темп на пі , з о-
ле ами ідилія, тож я що самі собі не наш оди-
те претензіями — зліт ар’єрі не за орами.

ТЕРЕЗИ
Повернення в мин ле зан рює
в нереалізовані бажання, в ілю-
зії, помил и, відволі аючи від
справжньо о стан речей. Сте-

режіться потрапити в авантюр , через помил-
ові прорах н и наживете таємних воро ів.
Б дьте пильними і не афіш йте своє прихова-

не життя (особливо сімейне). Заздрісни ів і не-
др ів нині ба ато. Найменша інформація, що
надійшла, спрацює проти вас, ставши надбан-
ням ромадсь ості, підірвавши авторитет. Усе
втаємничене потрібно збері ати, це хрест до-
лі, несіть йо о по ірно. По и що. Потім се по-
вернеться сторицею.

СКОРПІОНИ
Невпадайте відчайпередмай-
б тнім. Не все та драматично,
вибільшесебе “на р ч єте”.С -
перни и не забер ть вашо о

бла овірно о. Я що партнер то байд же холод-
ний, то прис іпливий, це не означає, що йо о
охання з асло і зрада є немин чою. Швидше
за все, це по ана мас арадна ра, за я ою вам
потрібно навчитися побачити либин справж-
ніх поч ттів. Вони є! Завзято працюйте над по-
ряд ваннямпоб т , т рб йтесяпрорідних. Ен-
т зіазм заради щастя сім’ї повернеться стори-
цею! Цьо о ро дім під опі ою Всевишньо о!

СТРІЛЬЦІ
Навчайтеся ер вати і під оря-
тися. Тиждень ризовий, мож-
ливі неприємності на роботі, де
під даромб депрофесійнаре-

п тація. Можливі з’яс вання стос н ів із ерів-
ництвом, а сімейним парам доведеться з’ясо-
в вати стос н и на с андальній ноті. Особливо
тим, хто зловживав подр жньоювірністю, захо-
пившись романтичними при одами на стороні.
Пам’ятайте про сімейні обов’яз и. Бла опол ч-
чя родинно о во нища — це святе, тоді й сер-
дечні справи с лад ться спішно. Зміцнюйте
шлюб пошаною і любов’ю, станьте зраз овим
партнером оханим і надійною опорою.

КОЗОРОГИ
Заци леність на земних проб-
лемах діє з бно. Відч вши
слаб ість, незд жання, не поспі-
шайте бі ти до лі арів, овтати

пі л и, сідати на жорст дієт . Зцілення при-
йде за рах но підняття д ховно о тон с , спіл-
вання з інтеле т альними людьми, всесто-

ронньо розвиненими, нетрадиційно мислячи-
ми, зширо имфілософсь им р озором.Мо-
раль пра мати ів є для вас отр йною. Праця
повинна приносити радість творчо о злет , і не
смійте переводити її в рошовий е вівалент.
Одержитедля задоволеннябажаньбільше, аніж
сподівалися! Нарощ йте д ховні “біцепси”, в
них ваша сила, вн трішнє задоволення і заста-
ва сімейно о щастя!

ВОДОЛІЇ
Єенер ійними,презентабельни-
ми, запалюєте життєвим опти-
мізмом,серцевід ритеназ стріч
світлим піднесеним відч ттям.

Протеб дьтепильними,єризи потрапитина а-
чо спо сни а, отрий ви ористає ваш щир
любов з холодним розрах н ом. Не піддайтеся
помил овом надмірном поч ттю, ни айтенад-
мірної довірливості. Втім, навіть я що вас ви о-
ристов ють я “донора”, не с м йте, доля обо-
в’яз ово поверне втрачене! Нія их переш од не
повинновини н тинашлях додос оналості, бо
цьо оро бажаннястатинай ращими—відБо-
а!

РИБИ
Не омпле с йте під впливом
неприємних спо адів, давніх об-
раз. Це заважає повноцінном
діало . Прис іпливість, рити-

а, виш вання “під мі рос опом” ч жих недо-
лі ів— по ані помічни и. Не б нт йте, а спо ій-
но сприймайте людей та ими, я ими вони є, і
не нама айтеся переробити їх на власний лад.
Та , вони не ідеал, але доля (цьо о ро ) хоче
пройти зділовими,шлюбнимипартнерами тер-
нистий шлях взаємно о дос оналення і не на-
ш одити один одном ворожнечею. На щастя,
здатність прони ати в незриме, бачити прихо-
вані мотиви вчин ів вас блис ча. М дро о-
рист йтеся цим даром!

Астроло
Любов ШЕХМАТОВА,

“Хрещати ”

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (24—30 òðàâíÿ)
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Київсь�е�місь�е

відділення�Фонд�

соціально�о�захист�

інвалідів�

о�олош�є��он��рс�на

заміщення�ва�антних�посад:

-� провідно	о� спеціаліста� відділ�� план�вання,

б�х	алтерсь�о	о� облі��� та�фінанс�вання

соціальних�про	рам;

-�провідно	о�спеціаліста�відділ��забезпечення

надходжень,� ор	анізаційної� роботи� по

соціальном��захист��інвалідів.

Вимо�и�до��андидатів:�повна�вища�освіта

відповідно	о�професійно	о�спрям�вання,�стаж

роботи�за�фахом�на�держ.�сл�жбі�не�менше

2 ро�ів� або� в� інших� сферах� �правління� не

менше� 3� ро�ів,� 	ромадянство� У�раїни,

дос�онале� володіння� ��раїнсь�ою� мовою,

вміння�працювати�на��омп’ютері.

Термін�подачі�до��ментів�—�30�днів�з дня

п�блі�ації�о	олошення.

До��менти�приймаються�за�адресою:

03150,�м.�Київ,�в�л.�Божен�а,�86-	.

Додат�ові�відомості�про��мови�проведення

�он��рс�� можна� одержати� за� телефоном�

205-41-65.

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

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

�онтор�та�меш�анців!
У�період�з�25�до�30�травня�2009�р.�орієнтовно�впродовж�2-3 діб

�� зв’яз��� з� техноло�ічною� потребою� (для� завершення�монтаж�

нових� діляно�� ма�істральних� мереж� �� мі�рорайонах� №2,� 3

житлово�о�масив��«Позня�и»�та�№6�житлово�о�масив��«Осо�ор�и»)

температ�ра� мережної� води� �� ма�істральних� і� розподільчих

теплових�мережах�до�бойлерних�систем��арячо�о�водопостачання

б�дин�ів�зони�теплопостачання�від�ТМ�-�3,�4,�5,�6,�7�ТЕЦ-5�б�де

підвищеною.�До�зони�про�рів��потрапляють�б�дин�и,�розташовані:

��Дарниць
ом��районі:

на� в�лицях� Ахматової,� Архіте�тора�Вербиць�о	о,� Вишня�івсь�ій,� Гмирі,� Гриш�а,

Дра	оманова,�Княжий�Затон,�Кошиця,�Соломії�Кр�шельниць�ої,�Міш�	и,�Олейни�а,

Рев�ць�о	о� (част�ово),� Р�ден�о,� Срібно�ільсь�ій,� Тростянець�ій� (част�ово),

Урлівсь�ій,�проспе�тах�Бажана� (част�ово),� Гри	орен�а,�Дніпровсь�ій�Набережній

(част�ово)

��Голосіївсь
ом��районі:

на�в�лицях�Антоновича,�Б�рмистрен�а,�Андрія�Б�бнова,�Божен�а,�Василь�івсь�ій,

Вели�ій�Василь�івсь�ій,�Володимирсь�ій,�Жилянсь�ій,�Героїв�Оборони,�Голосіївсь�ій,

Грінчен�а,� Димитрова,� Забіли,� А�адемі�а� Заболотно	о,� Василя� Касіяна,

Кірово	радсь�ій,� Ковпа�а,� Козаць�ій,� Красилівсь�ій,� К�станайсь�ій,� Крейсера

«Аврора»,�Лабораторній,� Ломоносова,�Лятошинсь�о	о,�Май�опсь�ій,�Потєхіна,

Промисловій,�Са�са	ансь�о	о,�Саперно-Слобідсь�ій,�Сєченова,�Смолича,�Стельмаха,

Тверсь�ій,� Тельмана,� Толсто	о,� Ульянових,�Федорова,�Фрометівсь�ій,�Маршала

Я��бовсь�о	о,� Ямсь�ій,� проспе�тах� Гл�ш�ова,� Голосіївсь�ом�,� На��и,

Червонозоряном�� (част�ово),� на� Залізничном��шосе,� �� пров�л�ах�Ж��овсь�о	о,

Задорожном�,�Коломийсь�ом�,�К�станайсь�ом�,�Май�опсь�ом�,� Уж	ородсь�ом�,

Феодосійсь�ом�

��Печерсь
ом��районі:

на� в�лицях� Анрі� Барбюса,� Басейній,� Вели�ій� Василь�івсь�ій,� Остапа� Вишні,

Архіте�тора� Городець�о	о,� Госпітальній,� Гр�шевсь�о	о,�Дарвіна,�Димитрова,

Еспланадній,� Зань�овець�ої,� Інстит�тсь�ій,� Ковпа�а,� Кропивниць�о	о,

Кр�	ло�ніверситетсь�ій,� Івана� К�дрі,� Лабораторній,� Літній,� Лютерансь�ій,

Менделєєва,�Мечни�ова,�Патріса�Л�м�мби,�Оль	инсь�ій,�Леоніда�Первомайсь�о	о,

Предславинсь�ій,� Раєвсь�о	о,� Ро	нідинсь�ій,�Шота� Р�ставелі,� Са�са	ансь�о	о,

Саперне�Поле,�Станіславсь�о	о,� Тверсь�ій,�Федорова,�Фіз��льт�ри,�Філатова,

Щорса,�Чесь�ій,�Хрещати�,�Шов�овичній,�на�б�льварі�Др�жби�народів,�Лесі�У�раїн�и,

Залізничном��шосе,���пров�л�ах�Лабораторном�,�Новопечерсь�ом�,�М�зейном�,��

Війсь�овом�� проїзді,� на� Бессарабсь�ій� площі,� Володимирсь�ом�,� Кр�том�,

Печерсь�ом���звозах,�площі�Івана�Фран�а.

��Шевчен
івсь
ом��районі:

на�в�лицях�Вели�ій�Василь�івсь�ій,�Бориса�Грінчен�а,�Володимирсь�ій,�Костьольній,

Малій�Житомирсь�ій,�Малопідвальній,�Михайлівсь�ій,�Паторжинсь�о	о,�Прорізній,.

П�ш�інсь�ій,�Софійсь�ій,�Терещен�івсь�ій,�Толсто	о,�Трьохсвятительсь�ій,�Бо	дана

Хмельниць�о	о,�Хрещати�,�б�льварі�Тараса�Шевчен�а,�на�Майдані�Незалежності,

��пров�л�ах�Тараса�Шевчен�а�та�Михайлівсь�ом�

��Солом’янсь
ом��районі:

на�в�лицях�Федорова,�Грінчен�а,�Червонозоряном��проспе�ті�(част�ово).

Б�дьте�обережні�при��орист�ванні��арячою�водою.

За� довід�ами� звертатися� за� телефоном� інформаційно-довід�ової� сл�жби

АК “Київенер	о”�—�1588.

АК�“Київенер�о”

Ре�іональне

відділення�Фонд�

державно�о�майна

У�раїни�по�м.�Києв�

повідомляє�про

підс�м�и�приватизації

шляхом�ви��п�

об’є�та��р.�А

державної�власності:

— нежиле� приміщення

за	альною� площею

38,5 �в. м,�розташоване

за� адресою:� м.� Київ,

Львівсь�а�пл.�(літера�Б),

п р и в а т и з о в а н е

юридичною� особою� за

354924,0� 	рн,� в� том�

числі�ПДВ�59154,0�	рн.
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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 966
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Концерт Патрісії Каас

Патрісія Каас на вели ій естра-
ді вже 24 ро и. Всі ці ро и нею за-
хоплюються любителі поп-м зи и,
ласично о франц зь о о шансо-
н , джаз і блюз . В інці мин ло-
о ро співач а вип стила новий
альбом під назвою "Kabaret" і в
рам ах світово о т рне "Kabaret
Tour", отрий триватиме до 2010
ро , Каас завітає в У раїн . В па-
лаці "У раїна" вона дасть два он-
церти, під час отрих ви онає ом-
позиції з ново о альбом , том
числі пісню "Мне нравится" на вір-
ші Марини Цвєтаєвої.
25, 26 травня, 19.00
Палац льт ри "У раїна"

Вистав а "Династія"
в алереї KyivFineArt

У світлі очі вання бенефіс и-
ївсь о о х дожни а Іллі Чич ана
на Венеційсь ом бієнале зросло
заці авлення до всієї йо о чис-
ленної рідні. Річ тім, що відоме
иївсь е сімейство Чич анів, в
отром щонайменше чотири по-
оління х дожни ів, можна сміли-
во назвати династією. Презента-
ція сієї йо о творчості відб лася
вчора в алереї KyivFineArt. Від
сьо одні ожен охочий може
ознайомитися з е спозицією, де,
о рім серії живописних пейзажів
Іллі Чич ана, можна б де побачи-
ти роботи діда х дожни а Леоні-
да, бать а Ар адія, а та ож дітей
Давида і Оле сандри.
22 травня — 28 червня,
алерея KyivFineArt, в лиця

Дарвіна, 4

"Ремонтні роботи"
в алереї "Лавра"

23 травня в алереї "Лавра" по-
чинаються "Ремонтні роботи". Са-
ме та назв дістав прое т, в я о-
м братим ть часть члени р пи
РЕП — Ми ита Кадан, Жанна Ка-
дирова, Ксенія Гнилиць а і Леся
Хомен о, а та ож иївсь ий х дож-

ни Анатолій Бєлов, азахсь ий
метр с часно о мистецтва Оле -
сандр У ай, мос овсь а х дожни-
ця Ві торія Ломас о і об’єднання
"Гр па Предметів". Х дожни и,
отрих надихн ло приміщення од-
но о з напівзр йнованих ан арів
алереї, на тлі р їн створять прос-
тір, наповнений оптимістичним пе-
редч ттям, отре стане метафо-
рою стан раїнсь ої льт ри в
цілом .
23 травня — 10 червня
алерея "Лавра"
в лиця Івана Мазепи, 17

М зичний фестиваль
"Київсь а весна"

У цьо орічном фестивалі "Київ-
сь а весна" візьм ть часть м зи-
анти з Італії, Литви, Росії, Німеч-
чини і У раїни. Протя ом 5 днів зі
сцени Національної філармонії л -
натим ть ласична м зи а і джаз.
Від риє фестиваль італій а Фран-
чес а С аїні.
22 — 26 травня, 19.00
Національна філармонія У ра-

їни

Концерт Ніно Катамадзе

Після то о, я продюсер Ед ард
Ш м витя н в р зинсь співач
Ніно Катамадзе і її р п Insight на
мос овсь і підмост и, мин ло до-
волі ба ато час . Сьо одні ас-
трольний рафі рт і во аліст и
заповнено вщерть, через що Ката-
мадзе с аржиться на відс тність
час для запис нових пісень. На-
адаємо, що співач а дебют вала
в 2006-м із альбомами Black і
White, а рі том вип стила дис
Blue. На онцерті в Києві, присвя-
ченом Дню незалежності Гр зії,
прис тні поч ють джаз, босса-но-
в і ро ові рифи в поєднанні з ли-
бо им во алом Ніно.
26 травня, 19.00
Національна опера У раїни

Гастролі Російсь о о
державно о театр

імені Єв ена Вахтан ова

Вистав "Останні л ни", я вах-
тан івці вез ть до Києва, створе-
но з двох одноа тних п’єс, одна з
я их написана Ф ріо Бордоном,
др а — Гарольдом Мюллером. Це
дві історії життя старень их людей,
я і переосмислюють прожиті ро и
і ш од ють за втраченим. У олов-
них ролях — а тори Ірина К пчен-
о і Василь Лановий.
28, 29 травня, 19.00
МЦКМ "Жовтневий палац"

Під от вала
Ганна ДЕНИСЕНКО,

"Хрещати "
Володимир БИСТРЯКОВ, омпозитор:
— Оперета — жанр д же ці авий, с часна оперета

наближається до мюзи л , а це інша о рема ці ава річ.
Для мене оперета — це ч дова м зи а Імре Кальма-
на, Франца Ле ара. У раїнсь і відомі артисти цьо о
жанр (М. Водяний та інші) — ні альні люди. У моєм
творчом дороб є одна оперета "С д іде", написана
1980 році, я ставили в У раїні, Німеччині, Чехосло-

ваччині. На виставі прис тня б ла Єв енія Мірошни-
чен о і дала їй висо оцін , хіба що ор естр олос-
но рав.

Катерина ВИНОГРАДОВА, а триса:
— Мій дід сь б в дире тором театр , і я з дитинства

знала все, що пов’язано зі сценою. Дивилася виста-

ви, зо рема в опереті, я і я д же люблю. Це пре рас-
ний веселий жанр, на я ом лядач завжди відпочиває.
В оперети реперт ар досить базовий, невели ий, я ий
живе століттями і десятиріччями. Реперт ар повторює-
ться в різних постанов ах, я що тіль и режисер нічо-
о не зіпс є. Сьо одні оперета — незасл жено заб -
тий жанр, том потрібно починати йо о піарити — і все
б де добре. Глядач не завжди хоче йти драматичний
театр і пла ати, часом хочеться з омпанією піти на хо-
рош оперет , я а баз ється на хітах і хорошом на-
строї.

І ор КОНДРАТЮК, телевед чий:
— Я, насправді, не вели ий прихильни оперети. Але

най раще ній, на мою д м , це м зи а!

Ùî âàì íàéá³ëüøå
ïîäîáàºòüñÿ â îïåðåò³?

Îëåêñàíäð Ñåãàëü 
70 ðîê³â ïðèñâÿòèâ òàíöþ
Ó òðàâí³ 1945 ðîêó á³ëÿ Áðàíäåíáóðçüêèõ âîð³ò
â³í â³äáèâàâ íîãàìè áåðë³íñüêó ëåçãèíêó
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
"Õðåùàòèê"

Нещодавно столична опе-
рета мала чер овий при-
від для свята: виповнило-
ся 90 ро ів оловном ба-
летмейстрові театр , ле-
енді вітчизняно о хорео-
рафічно о мистецтва
Оле сандрові Се алю. Т т
влашт вали ювілейний ве-
чір- онцерт, де по азали
найвідоміші постанов и
маестро — сі без винят
запальні, темпераментні,
емоційно наеле тризова-
ні, яс раві. Не б в би та-
им сам майстер, що
вдихн в них життя,
адже зізнався: хоч і від-
значає поважн дат , по-
ч вається та , ніби ще й
не народився.

Æèòòÿ Îëåêñàíäðà Ñåãàëÿ —
ö³ëà åïîõà â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî
ïðîôåñ³éíîãî òàíöþ, õî÷ ÿê áà-
íàëüíî öå çâó÷àëî á. Â³í ðàçîì ç
äðóæèíîþ, Çîºþ Ñ³ðêîâîþ, áóâ
îäíèì ³ç òèõ, õòî ñòîÿâ á³ëÿ âè-
òîê³â íàö³îíàëüíèõ õîðåîãðàô³÷-
íèõ òðàäèö³é. Ñïåðøó òàíöþâàâ
ó Êè¿âñüêîìó òåàòð³ îïåðè ³ áà-
ëåòó, äàë³ ó ñëàâåòíîìó àíñàìáë³
íàðîäíîãî òàíöþ Ïàâëà Â³ðñüêî-
ãî, à ïîò³ì ó Äåðæàâíîìó òåàòð³
îïåðåòè, äå çà 28 ðîê³â ä³ÿëüíî-
ñò³ ïîñòàâèâ ïîíàä 50 ñïåêòàêë³â,
³ íèí³ ãîòóºòüñÿ äî ÷åðãîâî¿
ïðåì'ºðè.

Óò³ì, íàéäðàìàòè÷í³ø³ ìîìåí-
òè éîãî á³îãðàô³¿ ïîâ'ÿçàí³ ç ïå-
ð³îäîì Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè,
ó÷àñíèêîì êîòðî¿ â³í áóâ. Îäíàê
çåìëÿ ãîð³ëà ï³ä íîãàìè íå íà ïî-
ë³ áîþ, à êîëè äàâàâ êîíöåðòè äëÿ
ñîëäàò³â, ùî áèëèñÿ íà ïåðåäîâ³é:
â³í òàíöþâàâ â³ä Êèºâà äî Ñòà-
ë³íãðàäà ³ â³ä Ñòàë³íãðàäà äî Áåð-
ë³íà. ² íàðåøò³ 3 òðàâíÿ 1945 ðî-

êó â ïðèñóòíîñò³ ñîþçíèê³â Æó-
êîâà, Åéçåíõàóåðà ³ Ìîíòãîìåð³
á³ëÿ Áðàíäåíáóðçüêèõ âîð³ò â³ä-
áóâñÿ îñòàíí³é ñâÿòêîâèé ïåðå-
ìîæíèé êîíöåðò, äå Ñåãàëü â³ä-
áèâàâ íîãàìè áåðë³íñüêó ëåçãèí-
êó òàê, ÿê í³õòî ³íøèé, íàïåâíî,
íå çì³ã áè.

Ñüîãîäí³ êè¿âñüêà îïåðåòà —
äðóãèé ä³ì äëÿ Îëåêñàíäðà
Íàóìîâè÷à. Â³í òóò íå ïðîñòî øà-

íîâàíà ëþäèíà, à ñïðàâæí³é
ñêàðá, íàãîðîäà äîë³ äëÿ êåð³â-
íèöòâà òåàòðó. Òóò âàì í³êîëè íå
ñêàæóòü, ó ÷îìó æ ñåêðåò íåçì³í-
íèõ àíøëàã³â, ÿêèìè ñóïðîâî-
äæóþòüñÿ ìàëî íå âñ³ ñïåêòàêë³.
Îäíàê ìè ç âàìè çäîãàäóºìîñÿ:
òàíåöü, öÿ ñòèõ³ÿ ðèòìó, ïîìíî-
æåíîãî íà æèâó åìîö³þ,— îñü òîé
ìàãí³òèê, ùî ïðèòÿãóº ïóáë³êó,
çà öå ìè é ëþáèìî îïåðåòó

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé,

ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+25°Ñ, âíî-
÷³ +12...+14°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +24°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +22...+24°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +25...+27°Ñ, âíî÷³
+13...+15°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +25...+27°Ñ, âíî÷³
+13...+15°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ï³ä âå÷³ð ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù.
Â³òåð ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+25°Ñ, âíî-
÷³ +12...+14°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Життя Оле сандра Се аля — ціла епоха в історії раїнсь о о професійно о танцю

Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”


