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Ïîçà êîíêóðåíö³ºþ
“Êè¿âòåïëîêîìóíåíåðãî” íàäàâàòèìå êèÿíàì ðåàëüí³ ïîñëóãè

Êèðèëî ÊÀÑÀÒÊ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Місь ий олова Леонід Черновець ий підпи-
сав розпорядження про створення підприєм-
ства, що стане он рентом "Київенер о",—
"Київтепло ом ненер о". Хоча рішення про
засн вання цієї стр т ри деп тати Київради
хвалили на сесії ще три ро и том , ви он -
вати йо о почали лише тепер, повідомив
"Хрещати " перший заст пни олови КМДА
Анатолій Гол бчен о. "Київтепло ом ненер о"
насамперед я існо забезпеч ватиме иян а-
рячим водопостачанням та обсл ов ватиме
мережі, чим нині неохоче займаються ЖЕКи
та "Київенер о". У цій омпанії, до слова,
ствердж ють, що нове підприємство йом не
он рент, бо, мовляв, надання посл ні оли
не б ло її ф н цією.

“Íàéãîëîâí³øå, àáè “Êè¿âòåïëîêîìóíåíåðãî” çàïðà-
öþâàëî ç íîâîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó,— êàæå ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.— Ñòâî-

ðåííÿ ö³º¿ ñòðóêòóðè îçíà÷àº, ùî ç’ÿâèâñÿ âèðîáíèê ïî-
ñëóã, ÿêèé íàäàâàòèìå êèÿíàì íå åíåðã³þ äëÿ íàãð³âàí-
íÿ âîäè, à ãàðÿ÷ó âîäó”. ×èíîâíèê ïîâ³äîìèâ “Õðåùà-
òèêó”, ùî, ÿê ³ îá³öÿâ ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, ð³øåí-
íÿ ïðî ñòâîðåííÿ àëüòåðíàòèâè ìîíîïîëüíîìó “Êè¿âå-
íåðãî” ï³äïèñàíî. Íàãàäàºìî, Êè¿âðàäà ï³äòðèìàëà ñòâî-
ðåííÿ ï³äïðèºìñòâà ùå òðè ðîêè òîìó.

“Êè¿âòåïëîêîìóíåíåðãî” íå âèêîíóâàòèìå ôóíêö³é
êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî”, êîòðå âèðîáëÿòèìå åëåêòðè÷íó é
òåïëîâó åíåðã³þ, à íàäàâàòèìå êîíêðåòí³ ïîñëóãè. Äîñ³ â
ñòîëèö³ íå áóëî âèðîáíèêà àí³ òåïëà, àí³ ãàðÿ÷î¿ âîäè.
Ñïîæèâà÷³ îòðèìóþòü ãàðÿ÷ó âîäó â êóáîìåòðàõ, à íå â
ã³ãàêàëîð³ÿõ, ÿê ¿¿ ïðîäàº “Êè¿âåíåðãî”.

Çà çàêîíîì, âèðîáíèê ïîâèíåí ïðèäáàòè õîëîäíó âî-
äó, äîäàòè åíåðã³þ äëÿ ï³ä³ãð³âó âîäè ³ ïðîäàòè ¿¿ â êó-
áîìåòðàõ. Â³äòåïåð öèì çàéìåòüñÿ “Êè¿âòåïëîêîìóíåíåð-
ãî”. Ó “Êè¿âåíåðãî” â³í êóïóâàòèìå òåïëîâó åíåðã³þ, ó
“Êè¿ââîäîêàíàëó” — õîëîäíó âîäó. ÆÅÊè, íà ïðåâåëè-
êèé æàëü, íå ìîæóòü ðîçðàõóâàòèñÿ, áî íå ìîæóòü ïîðà-
õóâàòè ñê³ëüêè åíåðã³¿ é âîäè âèêîðèñòàíî, ñê³ëüêè âòðà-
÷åíî.

Ó “Êè¿âåíåðãî” çàïåâíÿþòü, ùî íîâà îðãàí³çàö³ÿ íå ñòà-
íå ¿ì àëüòåðíàòèâîþ. “Íàøå ï³äïðèºìñòâî âèðîáëÿº åëåê-
òðè÷íó é òåïëîâó åíåðã³þ, ïåðåäàº ³ ïîñòà÷àº ñïîæèâà-
÷àì. Çìóñèòè íàñ íàäàâàòè ïîñëóãè íåìîæëèâî, áî öå íå
íàøà ôóíêö³ÿ. Òîæ ñòâîðèòè àëüòåðíàòèâó “Êè¿âåíåðãî”

íå ìîæíà. Çà çàäóìîì ìåð³¿, “Êè¿âòåïëîêîìóíåíåðãî”,
ñêîð³øå çà âñå, ñòàíå àëüòåðíàòèâîþ ÆÅÊàì”,— êàæå ô³-
íàíñîâèé äèðåêòîð ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” Ìèõàéëî Óòê³í.

Òèì ÷àñîì Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïîÿñíèâ, ùî äîãîâî-
ðîì ïðî îðåíäó òåïëîìåðåæ ñòîëèö³, ÿê³ ì³ñòî ïåðåäàëî
ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”, ïåðåäáà÷åíî, ùî ö³ òðóáè ïåðåéäóòü äî
“Êè¿âòåïëîêîìóíåíåðãî”, ÿêùî “Êè¿âåíåðãî” â³äìîâèòü-
ñÿ íàäàâàòè ïîñëóãè ç ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè é îô³ö³é-
íî âèçíàâàòè ñåáå âèêîíàâöåì öèõ ïîñëóã. ×èíîâíèê çà-
çíà÷èâ, ùî äîãîâ³ð îðåíäè ðîçðèâàºòüñÿ àâòîìàòè÷íî â
÷àñòèí³ ïåðåäàííÿ “Êè¿âåíåðãî” òåïëîïóíêò³â òà ³íøèõ
òåïëîìåðåæ ì³ñòà.

Êð³ì òîãî, ïàí Ãîëóá÷åíêî çàóâàæèâ, ùî ï³ñëÿ ñòâî-
ðåííÿ öüîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, â ÆÅÊ³â, ÿê³
íèí³ â³äïîâ³äàþòü çà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, çìåíøèòü-
ñÿ ê³ëüê³ñòü ïîñëóã, êîòð³ âîíè íàäàþòü êèÿíàì,— çà íè-
ìè ëèøèòüñÿ ò³ëüêè óòðèìàííÿ áóäèíê³â, òîæ ìàº ï³äâè-
ùèòèñÿ ÿê³ñòü. À ç ïî÷àòêó ëèïíÿ êèÿíè ìàòèìóòü ïðà-
âî óêëàäàòè äîãîâîðè ïðî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè é òåï-
ëà ç ÊÏ “Êè¿âòåïëîêîìóíåíåðãî”, íà áàëàíñ ÿêîãî áóäå
ïåðåäàíî ì³ñüê³ òåïëîïóíêòè òà ï³äñòàíö³¿, êîòð³ ï³äïî-
ðÿäêîâàí³ íèí³ “Êè¿âåíåðãî”. “ßêùî “Êè¿âåíåðãî” â³ä-
ìîâèòüñÿ ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð ó ÷àñòèí³ ïåðåäàííÿ ¿ì öåí-
òðàëüíèõ òåïëîâèõ ïóíêò³â, ÊÏ “Êè¿âòåïëîêîìóíåíåðãî”
â³çüìå íà ñâ³é áàëàíñ áåçãîñïîäàðí³ ìåðåæ³ é ï³äñòàí-
ö³¿”,— çàïåâíèâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî
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Ï³ñëÿ îòðóºííÿ ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â, ÿê³
â³äïî÷èâàëè â ñàíàòîð³¿ “Ïåðëèíà Êàðïàò”,
ñòîëè÷íà âëàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ íå ðîç-
ãëÿäàòè â ïîäàëüøîìó òåíäåðí³ ïðîïîçèö³¿
öüîãî ï³äïðèºìñòâà äëÿ îçäîðîâëåííÿ òà
â³äïî÷èíêó ä³òåé. Ïðî öå çàÿâèâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. “Ç 21
÷åðâíÿ äî 4 ëèïíÿ 2009 ðîêó â ñàíàòîð³¿
“Ïåðëèíà Êàðïàò” â³äïî÷èâàëè 240 êè¿â-
ñüêèõ øêîëÿð³â. Ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ä³òåé
ïðåòåíç³é ùîäî õàð÷óâàííÿ íå íàäõîäèëî.
Îäíàê, êîëè ä³òè ïîâåðòàëèñÿ äî Êèºâà, â
äîðîãó ¿ì âèäàëè íåäîáðîÿê³ñí³ ïðîäóê-
òè”,— ïîâ³äîìèâ â³í. Íàãàäàºìî, 3 ëèïíÿ
íàäâå÷³ð êè¿âñüêèõ ä³òåé â³äïðàâèëè ç ñà-
íàòîð³þ äî Êèºâà ïîòÿãîì. Óæå íà ïî÷àò-
êó äîðîãè â ÷îòèðüîõ ³ç íèõ áóëî âèÿâëåíî
ñèìïòîìè õàð÷îâîãî îòðóºííÿ. Ó íàéáëèæ-
÷îìó âåëèêîìó ì³ñò³ — Ëüâîâ³ ïîòÿã çóñòð³-
÷àëè ìàøèíè øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.
Ãîñï³òàë³çóâàëè 65 ä³òåé, ÷åòâåðî — ç ñå-
ðåäíüîþ òÿæê³ñòþ õâîðîáè. Ï³ä ÷àñ îáñòå-
æåííÿ ñèìïòîìè íåäóãè âèÿâèëèñÿ ³ â ³í-
øèõ ï³äë³òê³â. Ùå ïî äâîº ä³òåé äîðîãîþ
äî ñòîëèö³ ãîñï³òàë³çóâàëè â Òåðíîïîë³ òà
Õìåëüíèöüêîìó. “×îòèðüîõ ïàö³ºíò³â, ñòàí
ÿêèõ ðàí³øå îö³íþâàëè ÿê ñåðåäíüî¿ òÿæ-
êîñò³, óæå ïåðåâåëè äî çàãàëüíî¿ ïàëàòè. 12
ï³äë³òê³â âèïèñàëè òà â³äïðàâèëè äîäîìó â
ñóïðîâîä³ áàòüê³â. Ïðè÷èíè îòðóºííÿ áó-
äóòü â³äîì³ ïðîòÿãîì òðüîõ ä³á”,— äîäàâ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé

Ðåë³ã³éí³ 
ãðîìàäè 
ïîðàõóâàëè

Â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ó ñïðàâàõ íàö³î-
íàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é ÊÌÄÀ ï³äáèëè ï³ä-
ñóìêè ðîáîòè ç âèâ÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ òà ðå-
ºñòðàö³¿ ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä ñòîëèö³ ó ïåð-
øîìó ï³âð³÷÷³ 2009 ðîêó. Çà 6 ì³ñÿö³â ÃÓ
ðîçãëÿíóòî óñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè ùîäî ðå-
ºñòðàö³¿ ñòàòóò³â òà çì³í äî ñòàòóò³â 23 ðå-
ë³ã³éíèõ ãðîìàä Êèºâà, âèâ÷åíî ¿õí³ â³ðî-
â÷åííÿ òà êóëüòîâó ïðàêòèêó. Çà öåé ÷àñ
âèäàíî 17 ðîçïîðÿäæåíü ïðî ðåºñòðàö³þ
ñòàòóò³â íîâèõ ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä òà 6 — ïðî
ðåºñòðàö³þ çì³í äî ñòàòóò³â óæå ä³þ÷èõ ðå-
ë³ã³éíèõ ãðîìàä ì³ñòà. Çàãàëîì íà ñüîãîäí³
ó Êèºâ³ ä³þòü 1067 ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é —
813 ãðîìàä, 44 äóõîâíèõ öåíòðè, 21 óïðàâ-
ë³ííÿ, 106 ì³ñ³é, 21 áðàòñòâî, 41 äóõîâíèé
íàâ÷àëüíèé çàêëàä òà 21 ìîíàñòèð

Äîðîãè 
ñòàíóòü 
êðàùèìè

Êîðïîðàö³ÿ “Êè¿âàâòîäîð” ïðîäîâæóº ðå-
ìîíòóâàòè äîðîãè òà çâåðòàºòüñÿ äî âîä³¿â
ç ïðîõàííÿì ñòàâèòèñÿ ³ç ðîçóì³ííÿì äî
òèì÷àñîâèõ íåçðó÷íîñòåé. Ñüîãîäí³-çàâòðà
îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñïîðòó ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ íà âóëèö³ Êóäð³ â³ä âóëèö³ Ëóìóìáè äî
ïëîù³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Ó í³÷íèé ÷àñ ïåðå-
êðèþòü ç’¿çä íà Ñòîëè÷íå øîñå ç Ï³âäåí-
íîãî ìîñòó. ×àñòêîâî íåìîæëèâî áóäå ïðî-
¿õàòè âóëèöåþ Êîíºâà â³ä ïðîñïåêòó Ãëóø-
êîâà äî âóëèö³ ßêóáîâñüêîãî. Òèì ÷àñîì,
íà ïðîñïåêò³ Âîçç’ºäíàííÿ ïåðåä çà¿çäîì
íà ì³ñò Ïàòîíà â³äêðèòî ðåâåðñèâíèé ðóõ
òðàíñïîðòó ç 06.00 äî 15.00 òðè ñìóãè â íà-
ïðÿìêó ïðàâîãî áåðåãà òà äâ³ — äî ë³âîãî,
à ç 15.00 äî 06.00 äâ³ ñìóãè â íàïðÿìêó ïðà-
âîãî áåðåãà òà òðè ñìóãè â íàïðÿìêó ë³âî-
ãî. Ïðî íàÿâí³ íåäîë³êè â òåõí³÷íîìó ñòà-
í³ ïîêðèòò³â âóëèöü “Êè¿âàâòîäîð” ïðîñèòü
³íôîðìóâàòè äèñïåò÷åðà êîðïîðàö³¿ çà òå-
ëåôîíîì 284-74-19. Ïðîãðàìó äîðîæí³õ ðî-
á³ò îïðèëþäíåíî íà ñàéò³ êîìïàí³¿, êîæåí
ìåøêàíåöü ì³ñòà ìîæå êîíòðîëþâàòè ¿¿ âè-
êîíàííÿ

Ïåðøà 
ìîëèòâà

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Парафіяни храм на Бер івцях чора мали подвій-
не свято. О рім власне релі ійно о — Івана Пред-
течі — від ривали ще й дзвіницю. На спор ді
встановили хрест. За інчити храм хоч ть до інця
ро , більшість робіт же ви онано, незабаром
почн ть розпис вати стіни. Настоятель отець Пет-
ро подя вав за допомо з б дівництвом парафі-
янам, бла одійни ам та представни ам влади. На
святі поб вали деп тати Київради та Олесь Дов-
ий з родиною.

“Çàðàç ó íàøîìó õðàì³ ïðîçâó÷èòü ïåðøà ìîëèòâà”, — ñêàçàâ
ó÷îðà íàñòîÿòåëü öåðêâè íà Áåðê³âöÿõ îòåöü Ïåòðî. Äàë³ ðàçîì
³ç ïîì³÷íèêàìè â³í ïî÷àâ öåðåìîí³þ îñâÿ÷åííÿ õðåñòà äëÿ äçâ³-
íèö³ öåðêâè Ïåòðà ³ Ïàâëà. Íà óðî÷èñò³ñòü, ÿêó ï³äãîòóâàëè äî
ñâÿòà ²âàíà Ïðåäòå÷³, ïðèáóëî áàãàòî ãîñòåé, ïðåäñòàâíèê³â ðàéî-
íó, äåïóòàò³â Êè¿âðàäè, à òàêîæ ¿¿ ñåêðåòàð Îëåñü Äîâãèé ç ðî-
äèíîþ. Â³í ïðèâ³òàâ íàñòîÿòåëÿ òà ïîîá³öÿâ ³ íàäàë³ ï³äòðèìó-
âàòè ðîçâèòîê äóõîâíèõ ñâÿòèíü ó ñòîëèö³.

Âñòàíîâëåííÿ õðåñòà íà äçâ³íèöþ õðàìó — ïîä³ÿ çíàêîâà,
àäæå îçíà÷àº çàê³í÷åííÿ îñíîâíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Äàë³ ïðà-
öþâàòèìóòü õóäîæíèêè, ùî çîáðàçÿòü ðåë³ã³éí³ ñþæåòè íà ñò³-
íàõ. À ïîêè ùî åñê³çè îðãàí³çîâàíî â íåâåëè÷êó âèñòàâêó ïðè
âõîä³ äî öåðêâè.

Áóäóþòü õðàì óæå ÷îòèðè ðîêè, â³äêðèòè ïëàíóâàëè ùå òî-
ð³ê, îäíàê çàâàäèëà êðèçà. “Íå õî÷ó çàá³ãàòè íàïåðåä, ÿê Áîã
äàñòü, òàê ³ áóäå. Ñïàñèá³ óñ³ì íàøèì áëàãîä³éíèêàì òà ãðîìà-
ä³”, — êàæå îòåöü Ïåòðî. Çà éîãî ñëîâàìè, ðîçïî÷àòè ïîâíî-
ö³íí³ ñëóæáè â öåðêâ³ íàìàãàòèìóòüñÿ äî íàñòóïíîãî ðîêó

Позолочений хрест на дзвіницю храм Петра і Павла, що на Бер овцях,
ви отовляли в У раїні, а дзвони замовлятим ть із Росії — там дешевше

Ñòîëè÷í³ ä³òè 
á³ëüøå 
íå ïî¿äóòü 
ó “Ïåðëèíó
Êàðïàò”

Ó õðàì³ Ïåòðà ³ Ïàâëà 
â³äêðèëè äçâ³íèöþ

Õâîðîáà ïîòðåáóº 
áþäæåòíèõ êîøò³â
Ëèøå êîæåí ï’ÿòèé ñòîëè÷íèé øêîëÿð çíàº 
ïðî íåáåçïåêó Â²Ë/ÑÍ²Ä
Ñåðã³é ÁÓÄÆÀÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Êè¿âñüê³ øêîëÿð³ íå ìàþòü
äîñòàòíüî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî
Â²Ë/ÑÍ²Ä. Ïðî öå ñòàëî â³-
äîìî â÷îðà ï³ä ÷àñ çàñ³äàí-
íÿ Ì³ñüêî¿ êîîðäèíàö³éíî¿
ðàäè ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ
ïîøèðåííþ Â²Ë-³íôåê-
ö³³/ÑÍ²Äó. “Ìè ãîâîðèìî
ïðî ïåðâèííó ïðîô³ëàêòèêó
Â²Ë, ÿêà ìàº áóòè ó øêîëàõ
çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîø-
ò³â. Íàðàç³ öÿ ðîáîòà ìàéæå
íå ïðîâîäèòüñÿ. Çà äàíèìè
çà 2007 ð³ê, ìåòîäè÷íèì ìà-
òåð³àëîì çàáåçïå÷åíî 22 %
øê³ë, ïåðñîíàëîì, ÿêèé ï³ä-
ãîòîâëåíî äëÿ ïðîâåäåííÿ
òàêî¿ ðîáîòè ñåðåä øêîëÿð³â,
— 32 %, à ðåàëüíà ðîáîòà
ïðîâîäèòüñÿ ëèøå ó êîæí³é
ï’ÿò³é øêîë³”,— íàãîëîñèâ
ë³êàð-ïñèõîòåðàïåâò Öåíòðó
ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ìîëî-
ä³ Àíäð³é Ãîðñüêèé.

Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðîáëåì
íà ñüîãîäí³ º â³äñóòí³ñòü ô³-
íàíñóâàííÿ ïðîãðàì âèñâ³ò-
ëåííÿ öèõ ïðîáëåì ñåðåä ìî-
ëîä³. “Íèí³ âñ³ ïðîãðàìè ïðî-
âîäÿòü çà êîøò âîëîíòåð³â ³
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. À
îòæå, ³ íå ìîæóòü îõîïëþâà-
òè âñ³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè”,—
çàçíà÷èâ ïàí Ãîðñüêèé.

Íå ìåíø âàæëèâèì º é òå,
ùî â Óêðà¿í³ â³äñóòíÿ ºäèíà
äåðæàâíà ïðîãðàìà ç âèñâ³ò-

ëåííÿ öèõ ïèòàíü ñåðåä øêî-
ëÿð³â. “Á³ëüø³ñòü ïðîãðàì,
ùî íèí³ º, ðîçðîáëåíî íà
ì³ñöÿõ, äåÿê³ îõîïëþþòü óñþ
Óêðà¿íó. Ïðîòå í³õòî íå çíàº,
íà ñê³ëüêè âîíè º åôåêòèâ-
íèìè. Òîìó çàðàç ïîòð³áí³
ãðîø³ íà ðîáîòó åêñïåðò³â,

ùî ìîí³òîðèòèìóòü åôåêòèâ-
í³ñòü ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè
³ ï³äãîòîâêó â÷èòåë³â, ÿê³ öþ
ðîáîòó ðåàë³çîâóâàòèìóòü”,—
ââàæàº Àíäð³é Ãîðñüêèé.

Ïðîòå ÷è íå íàéâàæëèâ³-
øîþ ïðîáëåìîþ, íà äóìêó
ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè

ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, º
òå, ùî â Óêðà¿í³ öÿ ðîáîòà
äîñ³ º ïîçàêëàñíîþ. “Ó ªâ-
ðîï³ öå º íå ïîçàøê³ëüíîþ
÷è ïîçàêëàñíîþ ðîáîòîþ —
öå º ÷àñòèíîþ íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó”, — íàãîëîñèëà 
âîíà
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“ªäèíå â³êíî” íà 2 òèñÿ÷³ ìåòð³â
Ó ÊÌÄÀ ïëàíóþòü ñòâîðåííÿ âåëèêîãî ³ ïðîçîðîãî äîçâ³ëüíîãî öåíòðó

Ùå ó ïîíåä³ëîê íà ïîãîäæóâàëüí³é íàðà-
ä³ ïðåäñòàâíèê³â ôðàêö³é ïàðëàìåíòó áóëî
âèð³øåíî ïåðåíåñòè ðîçãëÿä êàäðîâèõ ïè-
òàíü íà ñåðåäó, à â÷îðà äåïóòàòè ìàëè íàì³ð
çàòâåðäèòè ïîïðàâêè äî çàêîíîïðîåêòó Ìè-
õàéëà Ïàï³ºâà ïðî ï³äâèùåííÿ ì³í³ìàëüíî¿
çàðïëàòè ³ ïåíñ³é. Àëå â÷îðàøíº çàñ³äàííÿ

òàê ³ íå â³äáóëîñÿ. Ñïåö³àëüíà ãðóïà, ñòâî-
ðåíà äëÿ äîîïðàöþâàííÿ ïðîåêòó, íå ä³éø-
ëà çãîäè ÷åðåç íåïîñòóïëèâ³ñòü Ì³íô³íó.
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ñï³âãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè
ç îïðàöþâàííÿ çàêîíîïðîåêòó Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â áþò³âåöü Îëåã Ëÿøêî. “Çà ðîçðàõóíêà-
ìè Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â, äîäàòêîâà ïîòðå-
áà êîøò³â äëÿ ï³äíÿòòÿ ïðîæèòêîâîãî ì³í³-
ìóìó, çàðïëàò ³ ïåíñ³é ñòàíîâèòü 48 ì³ëüÿð-
ä³â ãðèâåíü”,— êàæå äåïóòàò. Öå, íà éîãî
äóìêó, îçíà÷àº ÷åðãîâó ìàñøòàáíó åì³ñ³þ
ãðèâí³. Â³äïîâ³äü îïîçèö³¿ íà íåïîñòóïëè-
â³ñòü óðÿäó íå çàáàðèëàñÿ. Íàðäåïè-ðåã³îíà-
ëè çàáëîêóâàëè òðèáóíó Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ÷³ò-
êî âèêîíóþ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèöòâà
ôðàêö³¿. Ñõîæå, ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ íàâ³òü ³
íå ïëàíóâàëè. Â³êòîð ßíóêîâè÷ ùå çðàíêó
ïî¿õàâ äî Êðèìó çóñòð³÷àòèñÿ ç âèáîðöÿìè.

Íå çáèðàþòüñÿ çäàâàòèñÿ ³ îïîíåíòè.
Ôðàêö³ÿ ÁÞÒ íà ñâîºìó çàñ³äàíí³ âèð³øè-
ëà ³í³ö³þâàòè ïîçà÷åðãîâå çàñ³äàííÿ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè ç êàäðîâèõ ïèòàíü óðÿäó íà íàñòóï-
íèé òèæäåíü — 16 ëèïíÿ àáî íàâ³òü ï³çí³-
øå. “Ìè âæå îáãîâîðþâàëè ìîæëèâ³ñòü òî-
ãî, ùîá ç³áðàòè ïîçà÷åðãîâå çàñ³äàííÿ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè 16 ëèïíÿ. ßêùî íå âèéäå, òî
òàêå çàñ³äàííÿ ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó áóäå
àáî 20 àáî 22 ëèïíÿ. Òîáòî, ë³òí³õ êàí³êóë,
îäíîçíà÷íî, Ïàðò³¿ ðåã³îí³â íå áà÷èòè, ìè
çìóñèìî ¿õ ïðàöþâàòè”,— “îïòèì³ñòè÷íî”
íàãîëîñèâ íàðîäíèé äåïóòàò â³ä ÁÞÒ Ñåð-
ã³é Ì³ùåíêî

Ì³í³ìóì 
ïî ìàêñèìóìó
Íåïîñòóïëèâ³ñòü Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â 
ìîæå ïîçáàâèòè äåïóòàò³â ë³òíüî¿ â³äïóñòêè
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора засідання Верховної Ради
знов не відб лося через проти-
стояння Партії ре іонів та ряд .
Соратни и Ві тора Ян овича
вперто вима ають хвалити за-
он про підвищення мінімальної
заробітної плати. Лише в цьом
випад вони обіцяють розбло -
вати триб н і дозволити олос -
вати адрові питання. Кабмін та
деп татів із про рядових фра цій
це не влаштов є, адже додат о-
вих рошей на зарплати і пенсії
Мінфіні знайти не мож ть. Схо-
же, БЮТ сподівається взяти о-
ле змором, обіцяючи зірвати
літні парламентсь і ані ли.

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Після наради Президен-
та У раїни заст пни о-
лови КМДА Людмила Де-
нисю обіцяє а тивіз вати
робот зі створення Ки-
єві “Єдино о офіс ”. З ід-
но з азом лави держа-
ви, та і центри мають до
інця ро запрацювати в
У раїні. У столиці хоч ть,
аби центр б в “справді
прозорим” і замість о-
лишніх 200 метрів площі
займав сі 2 тисячі. Люд-
мила Денисю пропон є
та ож передбачити адмі-
ністративн та риміналь-
н відповідальність чинов-
ни ів за зволі ання з ви-
дачею до ментів.

Ï³ä êåð³âíèöòâîì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà ìèíó-
ëîãî òèæíÿ ó Â³ííèö³ â³äáóëàñÿ
íàðàäà, íà ÿê³é àíàë³çóâàëè ðîáî-
òó äîçâ³ëüíî¿ ñèñòåìè. Â îáãîâî-
ðåíí³ âçÿëè ó÷àñòü ïðèáëèçíî 350
îñ³á — ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâî¿ âëà-
äè, äåðæêîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïè-
òàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³ä-
ïðèºìíèöòâà òîùî. Êè¿â ïðåä-
ñòàâëÿëà äåëåãàö³ÿ, î÷îëþâàíà çà-
ñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ Ëþä-
ìèëîþ Äåíèñþê. “Íà íàðàä³ ç
ãëàâîþ äåðæàâè â³äâåðòî ãîâîðè-
ëè ïðî òå, ùî äîçâ³ëüíó ñèñòåìó
íèí³ ôàêòè÷íî ïåðåòâîðåíî íà
ñõåìó çàðîáëÿííÿ ãðîøåé. Íà
æàëü, êîëè íåìàº ÷³òêî ïðîïèñà-
íèõ ïðàâèë, ëþäè âèãàäóþòü ùî
çàâãîäíî, àáè ò³ëüêè ç êîãîñü âè-

òÿãíóòè êîøòè”,— êàæå Ëþäìè-
ëà Äåíèñþê.

Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ Â³êòîð
Þùåíêî âèñîêî îö³íèâ ðîáîòó
“Ïðîçîðîãî îô³ñó”, ÿêèé ñòâîðè-
ëà ì³ñüêà âëàäà Â³ííèö³. Ãëàâà äåð-
æàâè âèñëîâèâñÿ çà ñòâîðåííÿ òà-
êèõ öåíòð³â â Óêðà¿í³ ó êîæíîìó
îáëàñíîìó öåíòð³. Ïðåçèäåíò ââà-
æàº, ùî òàê³ îô³ñè ïîâèíí³ çàïðà-
öþâàòè äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó. “ß

çâåðíóëà óâàãó Ïðåçèäåíòà íà òå,
ùî â óêàç³ âàðòî òàêîæ îêðåìî
ïðîïèñàòè ³ Êè¿â, ÿê ì³ñòî ç îñî-
áëèâèì ñòàòóñîì ñòîëèö³”, — ðîç-
ïîâ³ëà ïàí³ Äåíèñþê.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, Ïðåçèäåíò çãîäåí,
ùî “ªäèíèé îô³ñ” ó Êèºâ³ ïîòð³á-
íî ñòâîðþâàòè íåãàéíî. Îäíàê äëÿ
öüîãî ïîòð³áí³ óêàç Ïðåçèäåíòà,
ïîñòàíîâà Êàáì³íó ÷è ³íø³ äîêó-
ìåíòè äåðæàâíîãî ð³âíÿ. “Àäæå ìè

ïðîâîäèìî ðîáîòó ç³ ñòâîðåííÿ
“ªäèíîãî îô³ñó” âæå íå ïåðøèé
ð³ê. Àëå êîëè ìè çâåðòàºìîñÿ äî
ð³çíèõ óïðàâë³íü, ìîâëÿâ äàâàéòå
âèäàâàòè óñ³ äîçâîëè ÷åðåç ºäèíî-
ãî àäì³í³ñòðàòîðà, âîíè â³äïîâ³äà-
þòü, ùî öå íåçàêîííî. Òîæ áåç çà-
êîíîäàâ÷èõ çì³í íå îá³éòèñÿ”,—
êàæå Ëþäìèëà Äåíèñþê.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ òàêîæ
çàïåâíèëà, ùî ÿê ò³ëüêè äåðæàâí³

îðãàíè âèùîãî ð³âíÿ “äàäóòü äîá-
ðî”, îô³ñ ìîæíà áóäå ñòâîðèòè
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Ðàí³øå ï³ä öþ
ñòðóêòóðó ïëàíóâàëè âèä³ëèòè ïðè-
ì³ùåííÿ íà âóëèö³ Âîëîäèìèð-
ñüê³é. “Òàê, ó íàñ áóëî ï³äãîòîâ-
ëåíî ïðèì³ùåííÿ â 200 ìåòð³â, ÿ
ïðîñèòèìó ìåðà, ùîá “ªäèíèé
îô³ñ” ðîçì³ñòèëè ó á³ëüøîìó ïðè-
ì³ùåí³, õî÷à á íà 2 òèñÿ÷³ êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â”,— ïîä³ëèëàñÿ Ëþäìè-
ëà Äåíèñþê.

Íà ïåðåêîíàííÿ çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ, “ªäèíèé îô³ñ” ìàº
áóòè ïðîçîðèì ó áóêâàëüíîìó ðî-
çóì³íí³. “Öå ìîæóòü áóòè ïðèì³-
ùåííÿ ç³ ñêëÿíèìè ñò³íàìè, äå âñ³
ïðàöþþòü íà âèäó, äå âåäåòüñÿ â³-
äåîñïîñòåðåæåííÿ, äå ïðàöþº
êîìï’þòåðíà ô³êñàö³ÿ ïîäà÷³ äî-
êóìåíò³â ³ âèäà÷³ äîçâîë³â”, — êà-
æå Ëþäìèëà Äåíèñþê. Ñàìå òàê ³
ïðàöþº “Ïðîçîðèé îô³ñ” ó Â³ííè-
ö³. Íà éîãî ñòâîðåííÿ áóëî âèòðà-
÷åíî 3,5 ìëí ãðí. “Çà ì³ñÿöü 
âîíè âñòèãàþòü “ïðîïóñòèòè” 
10—12 òèñÿ÷ îñ³á. Öÿ ñòðóêòóðà º
äóæå åôåêòèâíîþ”, — çàïåâíÿº
Ëþäìèëà Äåíèñþê. Ó Êèºâ³ ñòâî-
ðåííÿ “ªäèíîãî öåíòðó”, íà äóì-
êó çàñòóïíèêà ìåðà, ùå á³ëüøå ïî-
òð³áíî, îñê³ëüêè íàñåëåííÿ ó íüî-
ìó â äåñÿòü ðàç³â á³ëüøå ÿê ï³äïðè-
ºìö³â, òàê ³ ðîáîòè ç âèäà÷³ äîçâî-
ë³â. Íèí³ â³ä êèÿí íàäõîäèòü ÷è-
ìàëî ñêàðã ùîäî äîçâ³ëüíî¿ ñèñ-
òåìè. “Á³ëüø³ñòü çâåðíåíü ñòîñîâ-
íî ïðîáëåì, ÿê³ âèíèêàþòü íà ð³â-
í³ ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ì³ñüêîãî
ð³âíÿ. Ó ðàéîíàõ äîçâîëè âèäàþòü
ñïîê³éí³øå, ùîïðàâäà, ðîáîòó ³
òàì íå äóæå íàëàãîäæåíî”, — êà-
æå Ëþäìèëà Äåíèñþê. Àáè ñòèìó-
ëþâàòè ÷èíîâíèê³â äî ðîáîòè, çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ðàäèòü çà-
êîíîäàâ÷î ïðîïèñàòè ¿õíþ àäì³-
í³ñòðàòèâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
áóäü-ÿêå ãàëüìóâàííÿ âèäà÷³ ïî-
òð³áíèõ äîêóìåíò³â

Усі дозвільні до менти столиці видаватим ть через "єдине" прозоре ві но, а за затрим и чи хабарництво чиновни ів
обіцяють штраф вати
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Дире тор КП "Київсь а місь а
стоматоло ічна полі ліні а" роз-
повів "Хрещати " про рез льта-
ти дворічно о опі вання за ла-
дом та про те, я він план є ви-
вести за лад на світовий рівень.

— Âè î÷îëþºòå ïîë³êë³í³êó âæå ìàéæå äâà
ðîêè. Ðîçêàæ³òü, ÿê³ ïîçèòèâí³ çì³íè â óñ-
òàíîâ³ â³äáóëèñÿ?

— Íàéãîëîâí³øå, ìàáóòü, òå, ùî ìàéæå
âñ³ ë³êàð³ ïî÷àëè çäàâàòè ô³íàíñîâ³ ïëàíè
íà 100 â³äñîòê³â. Äîñ³ âîíè çäàâàëè ìàê-
ñèìóì íà 70 â³äñîòê³â. Òîìó öå äóæå âà-
ãîìèé êðîê óïåðåä â åêîíîì³÷íîìó ïëàí³,
àäæå öå ò³ êîøòè, ÷àñòèíó ç ÿêèõ ìè â³ä-
øêîäîâóºìî äî áþäæåòó Êèºâà. ßêùî ó
íàñ á³ëüøå íàäõîäæåíü, â³äïîâ³äíî é á³ëü-
øå íàïîâíþºìî ì³ñüêó ñêàðáíèöþ.

— À ÿê ùîäî ïîë³êë³í³êè, ¿¿ îñíàùåííÿ?
— Çâ³ñíî, ³ â öüîìó íàïðÿìêó º ïîì³ò-

íèé ïðîãðåñ. Ð³ê òîìó ìè â³äêðèëè íîâó
ëàáîðàòîð³þ, ÿêà ðîáèòü íàéñó÷àñí³ø³
ïðîòåçè ç îêñèäó öèðêîí³þ. Òàêîæ ó íàñ
íàéñó÷àñí³øèé ó ì³ñò³ êàá³íåò ïîðîæíè-
íè ðîòà, äå ë³êóþòü çàõâîðþâàííÿ ÿñåí,
ïàðîäîíòèòè, ïàðîäîíòîçè. Òàì õîðîøå
îáëàäíàííÿ, ÿêèì íå âñ³ ïðèâàòí³ êàá³-
íåòè ìîæóòü ïîõâàëèòèñÿ. Ðåíòãåí-îáëàä-
íàííÿ ó íàø³é ë³êàðí³ òåæ º íàéñó÷àñí³-
øèì. Éîãî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèãîòîâ-
ëåííÿ ñïåö³àëüíèõ çí³ìê³â äëÿ ³ìïëàíòà-
ö³¿, ï³ä ÷àñ îðòîäîíòè÷íîãî ë³êóâàííÿ,
ñêëàäíîãî çóáíîãî ïðîòåçóâàííÿ. Íàðàç³
ìè, ïîïðè êðèçîâ³ ÿâèùà â êðà¿í³, íàìà-
ãàºìîñÿ ïîë³ïøèòè õ³ðóðã³÷í³ êàá³íåòè, â
ÿêèõ ìè ðîáèòèìåìî ³ìïëàíòàö³þ. Âîíà
³ òàê ó íàñ ïðîâîäèòüñÿ, àëå öå áóäóòü
ñïåö³àë³çîâàí³ êàá³íåòè ºâðîïåéñüêîãî
ð³âíÿ.

— Ñó÷àñíèì ºâðîïåéñüêèì îáëàäíàííÿì
ùå òðåáà âì³òè êîðèñòóâàòèñÿ ³ ïðàöþâàòè
íà íüîìó. ßê ãîòóºòå ñâî¿õ ñïåö³àë³ñò³â?

— Òàê, íàïðèêëàä, êîëè ìè â³äêðèâàëè
íîâó ëàáîðàòîð³þ ç ïðîòåçóâàííÿ, íàø³
òåõí³êè ïðîõîäèëè ñïåö³àëüíå íàâ÷àííÿ,
áî öå äóæå ñïåöèô³÷íå îáëàäíàííÿ. Âî-
íè íàâ÷àëèñÿ ó Ëüâîâ³. Àäæå çàõ³äíèé ðå-
ã³îí â îáëàñò³ ñòîìàòîëîã³¿ — íàéðîç-
âèíåí³øèé ùå ç ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. Àäæå
âîíè ìåæóþòü ³ç Ïîëüùåþ. Òîìó ñó÷àñí³
òåõíîëîã³¿ ÷åðåç êîðäîí ïîòðàïëÿëè ñïî-
÷àòêó òóäè, à âæå ïîò³ì ðîçïîâñþäæóâà-
ëèñÿ â Óêðà¿í³.

— ßê ï³äâèùóºòå ð³âåíü ïåðñîíàëó?
— Íàø³ ë³êàð³, ÿê ïðàâèëî, ïðîõîäÿòü

êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ íà êàôåä-
ð³ ï³ñëÿäèïëîìíîãî íàâ÷àííÿ ³ìåí³ Øó-
ïèêà, ÿêà çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿ íàøî¿
ïîë³êë³í³êè. Ìè ìàºìî ç íèìè äîãîâ³ð ïðî
ñï³âïðàöþ, âçàºìîäîïîìîãó, íàäàºìî ¿ì
ïëîù³, à âîíè íàâ÷àþòü íàøèõ ñïåö³àë³ñ-
ò³â, ï³äâèùóþ÷è ¿õí³é ð³âåíü ïðîôåñ³îíà-
ë³çìó. Òàêîæ ñï³ëüíî ç ìî¿ì çàñòóïíèêîì
Îëåãîì Ãóìåíþêîì ìè îðãàí³çóâàëè áåç-
ïëàòí³ êóðñè äëÿ íàøèõ ë³êàð³â ðàç íà ì³-
ñÿöü. Äî íàñ ïðè¿æäæàþòü êðàù³ ñïåö³à-
ë³ñòè ñâ³òîâîãî ð³âíÿ ³ ÷èòàþòü â àêòîâî-
ìó çàë³ ëåêö³¿. ß íàìàãàþñÿ çðîáèòè âñå,
àáè â íàø³é ïîë³êë³í³ö³ ñòîìàòîëîã³÷íó
äîïîìîãó íàäàâàëè ëèøå âèñîêîêâàë³ô³-
êîâàí³ ñïåö³àë³ñòè. Ó íàñ ïðàöþº á³ëüø
í³æ 90 ë³êàð³â. Ìàéæå âñ³ âîíè — ïðîôå-
ñ³îíàëè íàéâèùîãî êëàñó. Îäíèì ñëîâîì,
ó íàø³é ë³êàðí³ ç³áðàâñÿ ñòîìàòîëîã³÷íèé
áîìîíä. Òàê ³ñòîðè÷íî ñêëàëîñÿ, ùî ë³-
êàð ³ç íåäîñòàòí³ì ð³âíåì çíàíü òóò íå ìî-
æå ïðàöþâàòè. Ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â òîìó ÿê
ìîëîäèé ñïåö³àë³ñò ÿ ïðèéøîâ âëàøòîâó-
âàòèñÿ ñþäè íà ðîáîòó, à ìåí³ â³äìîâèëè.
Ñêàçàëè, ùî òðåáà íàáóòè äîñâ³äó. Òóò çàâ-
æäè áóëè âèñîê³ âèìîãè, ³ çà ìîãî êåð³â-
íèöòâà öå ïðàâèëî çáåð³ãàºòüñÿ. ß çàâæäè
ïåðåâ³ðÿþ ³ àòåñòàò, ³ ñàìó ðîáîòó ë³êàð³â.
Íàø çàâîä ³ç âèãîòîâëåííÿ çóáíèõ
ïðîòåç³â º âèñîêîÿê³ñíèì. Öå òîìó, ùî
ÿê³ñòü ðîáîòè òóò ïåðåâ³ðÿþòü ³ ãîëîâíèé
òåõí³ê, ³ çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿì, ³ ÿ îñîáèñ-
òî, áî íàìàãàþñÿ âèâåñòè íàøó ë³êàðíþ
íà ñâ³òîâèé ð³âåíü.

— ßê òóò ïðàöþºòüñÿ ë³êàðÿì? Äåô³öèòó
ñïåö³àë³ñò³â íå â³ä÷óâàºòå?

— Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³-
êë³í³êà ìàº ñâ³é ³ì³äæ. Öå ì³ñöå â ñòîëè-
ö³ âñ³ì â³äîìå. ¯¿ òàêîþ ñòâîðèëè, à ìè
íàìàãàºìîñÿ ï³äòðèìóâàòè öåé ð³âåíü. Õî-
÷à áóâ ïåð³îä ³ç 2000-ãî äî 2005 ðîêó, êî-
ëè ïîë³êë³í³êà âòðàòèëà ñâî¿ ïîçèö³¿ â ì³ñ-
ò³. Òîìó, ïðèéøîâøè ñþäè, ÿ âèð³øèâ,
ùî òðåáà ïîâåðòàòè ³ì³äæ çàêëàäó, ùîá
êîæåí ìîëîäèé ë³êàð ìð³ÿâ ñþäè ïðèéòè
íà ðîáîòó. Óìîâè ïðàö³ â íàñ äóæå õîðî-
ø³. Ñåðåä ïåðåâàã ³ ñó÷àñí³ êàá³íåòè, ³ âè-
ã³äíå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ ë³êàðí³.

— Íàðàç³ â Êè¿âðàä³ ðîçãëÿäàþòü ïèòàí-
íÿ ïðî íàäàííÿ ïåâíèõ êîøò³â âàøîìó çà-
êëàäó. ßêùî ð³øåííÿ óõâàëÿòü íà âàøó êî-
ðèñòü, êóäè ïëàíóºòå ïîòðàòèòè ãðîø³?

— Àáè äàëè ö³ ãðîø³, à íà ùî ¿õ âèòðà-
òèòè... Ó íàñ äîñèòü ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ç
âîäîïðîâîäîì. Òàêîæ ïîòð³áíî îñíàùóâà-
òè ò³ êàá³íåòè, â ÿêèõ áóäåìî íàäàâàòè äî-
ðîã³ ïîñëóãè ç ³ìïëàíòàö³¿. Çàâäÿêè ¿ì, ïî-
ë³êë³í³êà ìàòèìå íîðìàëüí³ ïðèáóòêè, çà
ðàõóíîê ÿêèõ ìîãëà á ðîçâèâàòèñÿ. Õîðî-
øèõ ³äåé ìàºìî áàãàòî, àëå ñâî¿õ ñèë äëÿ
¿õíüîãî âò³ëåííÿ — çàìàëî. Ìè ìîãëè á
âò³ëèòè âñ³ ïëàíè é ñàì³, àëå äëÿ öüîãî
òðåáà äóæå áàãàòî ÷àñó. ßêùî ïîë³êë³í³êà
íå áóäå ïðàöþâàòè îäíó äîáó, çáèòêè ñÿ-
ãíóòü ùîíàéìåíøå 70 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Çâ³ñ-
íî, õîò³ëîñÿ á, ùîá Êè¿âðàäà äîïîìîãëà.
Òèì á³ëüøå, ùî âæå ïðèáëèçíî äåñÿòü ðî-
ê³â ó öþ ïîë³êë³í³êó íå íàäõîäèëî æîäíèõ
áþäæåòíèõ êîøò³â.

— À âè ìîæåòå ÷èìîñü äîïîìîãòè ì³ñòó?
Ìîæå, ìàºòå ÿê³ñü ï³ëüãè äëÿ ìàëîçàõèùå-
íèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ?

— ß çàïðîïîíóâàâ äåïóòàòàì êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó ôàêòè÷íî íà çàñàäàõ áëà-
ãîä³éíîñò³ áåçïëàòíî íàäàâàòè ñòîìàòîëî-
ã³÷íó äîïîìîãó ìàéæå ñîðîêà ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèì êèÿíàì íà ì³ñÿöü. Íàðàç³ âæå
ðîçðîáëåíî àëãîðèòì, ÿê öå ìàº â³äáóâà-
òèñÿ. Ëþäè çâåðòàòèìóòüñÿ äî êîì³ñ³¿, à
âîíà âèçíà÷àòèìå ÷åðãó öèõ îñ³á. Íà æàëü,
ïðèéîì áóäåìî âåñòè ò³ëüêè òåðàïåâòè÷-
íèé ³ õ³ðóðã³÷íèé. Áî òàê³ ïîñëóãè ÿê ïðî-
òåçóâàííÿ âèìàãàþòü âåëèêèõ çàòðàò. Òî-
ìó ïîêè ùî çðîáèòè ¿õ áåçïëàòíèìè íå
ìîæåìî.

— ßê³ ó âàñ ö³íè ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ñòî-
ìàòîëîã³÷íèìè ïîë³êë³í³êàìè ì³ñòà?

— Ïîð³âíÿíî ç äåðæàâíèìè ñòîìàòîëî-
ã³÷íèìè çàêëàäàìè ó íàñ ö³íè º íàéâèùè-
ìè â Êèºâ³. À ÿêùî ðîçãëÿäàòè çàãàëîì
ö³íîâó ïîë³òèêó ³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ÿêîñò³ òà

ö³íè â ì³ñò³, à ìè êîíêóðóºìî ç ñåðåäí³-
ìè òà íàéêðàùèìè ïðèâàòíèìè ñòîìàòî-
ëîã³÷íèìè êë³í³êàìè, òî ö³íè ó íàñ º ñå-
ðåäí³ìè

Спіл валася
Тетяна КОТИК, “Хрещати ”

Þð³é ÏÓÄÅÍÊÎ: “Íàøà ïîë³êë³í³êà 
ç³áðàëà âåñü ñòîìàòîëîã³÷íèé áîìîíä”
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про внесення змін до розпорядження
Київської міської державної адміністрації 

від 23.08.2007 № 1100

Розпорядження № 521 від 30 квітня 2009 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003
№ 2067, з метою удосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Києві, в межах функцій ор(
гану місцевого самоврядування:

1. Âíåñòè äî Ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíî-
ãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 23.08.2007 ¹ 1100,
çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³ â³ä 28.08.2008 çà
¹ 21/756, òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ïóíêò³ 10.7. ñëîâà "àáî íåíàäàííÿ
íà âèìîãó ðîáî÷îãî îðãàíó ïðîòÿãîì ñòðî-
êó, âñòàíîâëåíîãî ïóíêòîì 10.2. öüîãî Ïî-
ðÿäêó, åêñïåðòíîãî âèñíîâêó," âèêëþ÷èòè.

1.2. Ïóíêò 16.6. âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàê-
ö³¿:

"16.6. Ïëàòà çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñ-
òóâàííÿ ì³ñöåì (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), ÿêå
ïåðåáóâàº ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà íåçàëåæíî
â³ä â³äîì÷î¿ íàëåæíîñò³ òàêîãî ì³ñöÿ, ùî-
ì³ñÿ÷íî íàðàõîâóºòüñÿ ÊÏ "Êè¿âðåêëàìà"
òà ïåðåðàõîâóºòüñÿ ðîçïîâñþäæóâà÷åì çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî óìîâ äîãîâîðó íà
ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåì

(äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), ÿêå ïåðåáóâàº ó êî-
ìóíàëüí³é âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêëþ÷íî íà
â³äïîâ³äíèé ïîòî÷íèé ðàõóíîê ÊÏ "Êè¿â-
ðåêëàìà" ³ ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ÊÏ "Êè¿âðåêëà-
ìà" íàñòóïíèì ÷èíîì:

— 60 % êîøò³â äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó;

— 40 % çàëèøàþòüñÿ ó ðîçïîðÿäæåíí³
ÊÏ "Êè¿âðåêëàìà" íà ñâîº óòðèìàííÿ òà
âèêîíàííÿ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â.

Óòðèìàííÿ ì³ñöü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàì-
íèõ çàñîá³â çä³éñíþºòüñÿ ñàìîñò³éíî ðîç-
ïîâñþäæóâà÷àìè çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè àáî
íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç âëàñíèêàìè (áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷àìè) öèõ ì³ñöü".

1.3. Ïóíêò 18.3. âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
"18.3. Äåìîíòàæ ÐÇ ó âèïàäêàõ, âñòàíîâ-

ëåíèõ ï. 18.2. öüîãî Ïîðÿäêó, çä³éñíþºòü-
ñÿ íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ðîáî÷îãî îðãàíó çà
ïîïåðåäí³ì ïîãîäæåííÿì Êîì³ñ³¿.".

1.4. Ïóíêòè 18.5. ³ 18.6. âèêëàñòè ó òà-
ê³é ðåäàêö³¿:

"18.5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïðèïè-
ñ³â çä³éñíþº ðîáî÷èé îðãàí. Ó ðàç³ íåâè-

êîíàííÿ âèìîã ïðèïèñó çä³éñíþºòüñÿ äå-
ìîíòàæ ÐÇ.

18.6. Ó âèïàäêàõ íåîáõ³äíîñò³ äåìîíòà-
æó ÐÇ ðîáî÷èé îðãàí ñêëàäàº ïåðåë³ê ÐÇ,
ùî ï³äëÿãàþòü äåìîíòàæó, òà ïðîòÿãîì
ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ïåðåäàº éîãî íà ïîãî-
äæåííÿ äî Êîì³ñ³¿.

Ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåí-
òó îòðèìàííÿ Ïåðåë³êó ÐÇ, ùî ï³äëÿãàþòü
äåìîíòàæó, Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿäàº, ïîãîäæóº
òà ïîâåðòàº ðîáî÷îìó îðãàíó äëÿ ï³äãî-
òîâêè íàêàçó ïðî äåìîíòàæ ÐÇ.".

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

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

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

Графік
проведення особистого прийому громадян та прямих (“гарячих”) телефонних ліній

керівництвом Київської міської державної адміністрації на ІІІ квартал 2009 року

Прізвище, ім'я та по бать ові
День та час особисто о прийом
ромадян за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 36, . 102

День та час
особисто о виїзно о

прийом

Місце проведення
особисто о виїзно о прийом

День та час
проведення

прямих (" арячих")
телефонних ліній
за тел. 279-40-59

Черновець ий Леонід Михайлович 3 вівторо 17.00-19.00 - - -

Дов ий Олесь Станіславович 2 четвер 11.00-12.00 - - 3 четвер

16.00-17.00
Гол бчен о Анатолій Костянтинович (питання палива, енер ети и та енер озбереження;

надзвичайних сит ацій; житлово о та ом нально о осподарств; тримання житлово о фонд )

1 вівторо 12.00-14.00

3 вівторо 12.00-13.00

- - 1 вівторо

10.00-11.00

Басс Денис Я ович (питання е ономі и та інвестицій; бюджет ; взаємодії з засобами масової

Інформації та зв'яз ів з ромадсь істю; зв'яз та інформатизації; містоб д вання та архіте т ри;

ре лювання містоб дівної діяльності; охорони нав олишньо о природно о середовища; надання

рит альних посл ; транспорт ; ре лами)

2, 4 четвер 10.00-11.00 1, 3 четвер 12.00-13.00 Голосіївсь а районна м.Києві

державна адміністрація

4 четвер

11.00-12.00

Кільчиць а Ірена Реонольдівна (питання охорони здоров'я та медично о забезпечення соціально о

захист населення та захист населення від наслід ів аварії на ЧАЕС; роботи ветерансь их та жіночих

ор анізацій; праці та зайнятості)

(питання надання соціально о житла; ом нальної власності)

3 вівторо 15.00-16.00

4 вівторо 15.00-16.00

1, 2 вівторо 15.00-16.00 Подільсь а районна м.Києві

державна адміністрація

3 четвер

14.00-15.00

Червонен о Єв ен Альфредович (питання під отов и та проведення в У раїні фінальної частини

чемпіонат Європи 2012 з ф тбол )

4 вівторо 11.00-13.00 - - 4 середа

12.00-13.00

Голиця Михайло Ми олайович (питання б дівництва житла; забезпечення населення житловою

площею; робота БТІ)

2 середа 16.00-17.00

4 четвер 16.00-17.00

1 середа 16.00-17.00

1 вівторо 16.00-17.00

Шевчен івсь а районна м.Києві

державна адміністрація

3 середа

16.00-17.00

Головач Володимир Володимирович (питання бла о строю міста; вн трішньо о фінансово о

онтролю; забезпечення за онності та правопоряд )

1, 4 середа 14.00-15.00 2, 3 середа 16.00-17.00 Дніпровсь а районна м.Києві

державна адміністрація

1 четвер

14.00-15.00

Денисю Людмила Всеволодівна (питання ре ляторної політи и та підприємництва) 1, 3 четвер 15.00-16.00 1, 3 п'ятниця 15.00-16.00 Солом'янсь а районна м.Києві

державна адміністрація

2 п'ятниця

15.00-16.00

Ж равсь ий Віталій Станіславович (питання освіти та на и; льт ри та мистецтв; фіз льт ри

та спорт ; молодіжної політи и та соціально о забезпечення молоді; опі и та забезпечення прав

неповнолітніх; охорони льт рної спадщини)

1 четвер 16.00-17.00

3 четвер 17.00-18.00

2, 4 четвер 16.00-17.00 Дарниць а районна м.Києві

державна адміністрація

1 середа

17.00-18.00

Л ць ий Оле сандр Юхимович (питання ви ористання та охорони земельних рес рсів) 1, 3 вівторо 14.00-15.00 2, 4 п'ятниця 17.00-18.00 Печерсь а районна м.Києві

державна адміністрація

1 понеділо

14.00-15.00

Миронов Валерій Єв енович (питання обсл ов вання населення підприємствами місь о о

пасажирсь о о, вантажно о, річ ово о, залізнично о і авіаційно о транспорт )

2 понеділо 17.00-18.00

4 вівторо 17.00-18.00

- - 2 середа

15.00-16.00

Падал а Ві тор Михайлович (питання фінансів; пенсійно о забезпечення; цінової політи и) 1, 3 п'ятниця 10.00-11.00 2, 4 п'ятниця 11.30-12.30 Святошинсь а районна м.Києві

державна адміністрація

1 п'ятниця

11.00-12.00

Р ди Сер ій Ярославович (питання взаємодії з релі ійними ор анізаціями, справ національностей

та мі рації; питання міжнародних зв'яз ів)

3 понеділо 10.00-11.00

4 понеділо 12.00-13.00

1, 2 понеділо 12.00-13.00 Деснянсь а районна м.Києві

державна адміністрація

4 понеділо

11.00-12.00

Сівець Ві тор Ми олайович (питання промисловості, на ово-технічної та інноваційної політи и;

державно о технічно о на ляд ; охорони праці; захист прав споживачів)

1, 3 п'ятниця 12.00-13.00 2 понеділо 12.00-13.00

4 понеділо 10.00-11.00

Оболонсь а районна м.Києві

державна адміністрація

2 понеділо

10.00-11.00

Стичинсь ий Броніслав Станіславович (питання до ментально о забезпечення, роботи зі

зверненнями ромадян, діяльності архівів)

1, 4 середа 16.00-17.00

2 четвер 17.00-18.00

3 середа 17.00-18.00

- - 2 четвер

16.00-17.00

Шов н І ор Васильович (питання тор овельно о і поб тово о обсл ов вання, споживчо о рин ,

ромадсь о о харч вання, ниж ової тор івлі, діяльності рин ів, розвит підприємств харчової та переробної

промисловості, забезпечення населення міста с/ прод цією, ор анізації вистав ової діяльності)

3, 4 понеділо 14.00-15.00 - - 2 понеділо

14.00-15.00
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу закритому акціонерному
товариству "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" земельної
ділянки для будівництва елемента-вставки
житлового будинку з комплексом об'єктів
громадського обслуговування та критими

автостоянками на бульв. Лесі Українки, 7-9 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 673/673 від 27 листопада 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 123,
124, пункту "в" статті 141 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
20.02.62 ¹ 215 "Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè Óêðà¿íñüêîìó Ðàäíàðãîñïó â Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà" ÿê òàêå, ùî
áóëî âèêîíàíå â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó,
à Óêðà¿íñüêèé Ðàäíàðãîñï ë³êâ³äîâàíî (ïî-
ñòàíîâà Ðàäè Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ
â³ä 14.01.66 ¹ 41 "Ïðî ë³êâ³äàö³þ Ðàä íà-
ðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà åêîíîì³÷íèõ ðàéî-
í³â ÓÐÑÐ"), ³ â³äíåñòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó,
ùî â³äâîäèëàñü â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåí-
íÿ, äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó "ÏÎÇÍßÊÈ-ÆÈË-
ÁÓÄ" äëÿ áóä³âíèöòâà åëåìåíòà-âñòàâêè
æèòëîâîãî áóäèíêó ç êîìïëåêñîì îá'ºêò³â
ãðîìàäñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà êðèòèìè
àâòîñòîÿíêàìè íà áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 
7-9 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó "ÏÎÇÍßÊÈ-ÆÈË-ÁÓÄ", çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, â
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 3 ðîêè çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà åëåìåíòà-âñòàâêè æèòëîâîãî áóäèíêó
ç êîìïëåêñîì îá'ºêò³â ãðîìàäñüêîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà êðèòèìè àâòîñòîÿíêàìè
íà áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 7-9 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,03 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ;

— ïëîùåþ 0,02 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
"ÏÎÇÍßÊÈ-ÆÈË-ÁÓÄ":

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

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю "РОСЬ-1" земельної ділянки

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування пункту громадського
харчування на перетині вул. Академіка

Заболотного та Столичного шосе 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 685/685 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що(
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"ÐÎÑÜ-1" äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ïóíêòó ãðîìàäñüêîãî õàð-
÷óâàííÿ íà ïåðåòèí³ âóë. Àêàäåì³êà Çàáî-
ëîòíîãî òà Ñòîëè÷íîãî øîñå ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÐÎÑÜ-1", çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,43 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïóíêòó ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà ïåðåòèí³ âóë.
Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî òà Ñòîëè÷íîãî øî-
ñå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "ÐÎÑÜ-1":

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

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

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475

"Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê" (³ç
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.07.2008 ¹ 16/16).

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.09.2006 ¹ 19-8067, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
01.11.2006 ¹ 6659, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 09.10.2006 ¹ 071/04-4-19/3235, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 13.09.2006 ¹ 08-8-
18/4239, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 29.06.2006
¹ 3384, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà "²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà" â³ä
17.05.2005 ¹ 990, óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿
ñëóæáè îõîðîíè â³ä 21.09.2004 ¹ 6/2-3655,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 29.10.2008 ¹ 05-3760.

3.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 21.06.2006
¹ 192) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè 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

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.

4.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê ïðî
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
28.09.2007 ¹ 92) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíî-
âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

4.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 01.11.2007 ¹ 19-11425, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷-
íî¿ ñòàíö³¿ â³ä 06.11.2007 ¹ 9211, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
17.12.2007 ¹ 05-08/8879, Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 13.12.2007 ¹ 22-3149/35,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 03.12.2007 ¹ 9186, Ïå-
÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 05.10.2007 ¹ 4904/4/49,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà "²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà" â³ä
29.11.2007 ¹ 3762, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 24.12.2007
¹ 05-2468.

4.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
æèòëîâîãî áóäèíêó ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáå-
ð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ
àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îä-
íå ìàøèíîì³ñöå íà êîæíó êâàðòèðó ó öüî-
ìó áóäèíêó.

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

4.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475
"Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê" (ç³
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.07.2008 ¹ 16/16 òà â³ä 30.10.2008
¹ 561/561).

4.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20% çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð (êð³ì ñëóæáîâîãî
æèòëà) ó öüîìó æèòëîâîìó áóäèíêó íà ï³ä-
ñòàâ³ ïóíêòó 38 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 "Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê".

4.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó ì³ñòà
Êèºâà íà ðîçâèòîê áóä³âíèöòâà äî ìîìåí-
òó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ êîøòè â ðîçì³ð³ 5%
âèòðàò ç áóä³âíèöòâà, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Ì³í³ñòåðñòâîì ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó ³ áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè äëÿ ì³ñòà
Êèºâà ñòàíîì íà äåíü îïëàòè, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 39 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 "Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê".

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

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. 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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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"ÐÎÑÜ-1" äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ íà âóë. Çàâîä-
ñüê³é, 72 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÐÎÑÜ-1", çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà, â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é, äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ íà âóë. Çàâîäñüê³é,
72 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, ó çâ'ÿçêó ç ïåðåõî-
äîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð â³ä
28.12.99 ¹ ÊÏ/99/12/04, àêò ïðèéîìó-ïå-
ðåäà÷³ â³ä 28.12.99).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "ÐÎÑÜ-1":

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

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

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 "Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê" (³ç çì³íàìè òà äî-
ïîâíåííÿìè).

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 20.02.2004 ¹ 19-1569, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 13.05.2004 ¹ 071/04-4-
19/842, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 05.09.2005 ¹ 22-
2798/35, óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ àâòîìî-
á³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ â³ä 26.11.2004
¹ 10/5057-ÄÍ, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 16.10.2007 ¹ 05-2029.

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

3.7. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

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
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Âîëîäèìèð ÖÈÁÓËÜÊÎ:
“Ïèñüìåííèê çàâæäè ìîëîäèé,
áî â³í ãåíåðóº ³äå¿”

— ×è âèñòà÷àº âàì ãðîøåé, ÿê³ çàðîá-
ëÿºòå ïèñüìåííèöüêîþ ïðàöåþ?

— Øåâ÷åíêîâ³ ïèñüìåííèöüêîþ ïðà-
öåþ âèñòà÷èëî çàðîáèòè íà 10 ðîê³â àð-
ì³éñüêî¿ ñëóæáè. Íàñïðàâä³ ÿ âèð³øèâ,
ùî çàëåæàòè â³ä âèäàâöÿ ³ ãîíîðàðó — öå
ùå á³ëüøà çàëåæí³ñòü, àí³æ áóòè çàëåæ-
íèì â³ä ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè. Òîìó ÿ âè-
ð³øèâ ïèñàòè, ñêàæ³ìî, ³ í³ â³ä êîãî íå
çàëåæàòè, îñîáëèâî â³ä ô³íàíñ³â. Äîáðå,
ùî öå íå ïðèíîñèòü çáèòê³â ìî¿é ðîäè-
í³ òàê, ÿê Øåâ÷åíêîâ³.

— Ïîíàä ð³ê òîìó â ³íòåðâ’þ “Âå÷³ðíüî-
ìó Êèºâó” âè ñêàçàëè, ùî íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ïèñàòèìåòå ïðî ëþáîâ òà ïîë³òèêó.
Òàê ³ âèéøëî ÷è òâîð÷³ ïëàíè çì³íèëèñÿ?

— Òàê, ÿ íàïèñàâ åñå “Ëþáîâ ï³ñëÿ ïî-
ë³òèêè”, äðóãå åñå íàçèâàºòüñÿ “Ïîåç³¿
ï³ñëÿ ïîë³òèêè”. Òðåòº, ïåâíî, áóäå “Ïî-
åç³ÿ ï³ñëÿ ëþáîâ³”. Öå âæå ñâîºð³äíå ïî-
òðàêòóâàííÿ äîñâ³äó ëþäñüêîãî. ß ëþá-
ëþ òó ë³òåðàòóðó, ÿêà ïî÷èíàºòüñÿ ç³ ñâî-
¿ì ïîêîë³ííÿì. Îñü ìè ïðèéøëè ó â³-
ñ³ìäåñÿòèõ ðîêàõ. ß õî÷ó çðîñòàòè ç³ ñâî-
¿ì ïîêîë³ííÿì, ç³ ñâî¿ìè â³ñ³ìäåñÿòíè-
êàìè, òàê, ÿê âîíè çðîñòàþòü ïðîôåñ³é-
íî, êàð’ºðíî. Âîäíî÷àñ áàãàòøàº ¿õí³é
ëþäñüêèé äîñâ³ä. Äëÿ ìåíå äóæå âàæëè-
âî, ùîá ÿ íå ñòàðàâñÿ ñïîäîáàòèñÿ — ÿê
ìî¿ äåÿê³ ðîâåñíèêè — ø³ñòíàäöÿòèë³ò-
êàì, ï³äë³òêàì, à â³äïîâ³äàâ ñïîñîáó äó-
ìàííÿ ñâîãî ïîêîë³ííÿ.

— ×è ââàæàºòå âè ñåáå ìîëîäèì óêðà-
¿íñüêèì ïèñüìåííèêîì?

— Íàñïðàâä³ ïèñüìåííèê çàâæäè ìî-
ëîäèé, áî â³í ãåíåðóº ³äå¿. Ó òâîð÷îñò³
íåìàº â³êó. ª äîñâ³ä, º ìàéñòåðí³ñòü, º
íàâ³òü ïåâíà øàõðàéêóâàò³ñòü, êîëè íà
ÿêåñü ³ç æèòòºâèõ çàïèòàíü òè íå ìîæåø
â³äïîâ³ñòè ³ òîä³ ³ì³òóºø öþ â³äïîâ³äü. ª
òàêà, íàïåâíî, ³ì³òàö³éí³ñòü. Âîíà ñïðà-
öüîâóº ïóáë³÷íî, àëå êîæíà òâîð÷à ëþ-
äèíà ðîáèòü ðåâ³ç³þ ñàìî¿ ñåáå. Õî÷à ìè-
òåöü íå ìàº â³êó. Ò³ëî ìîæå ñòàð³òè, àëå
ñïîñ³á äóìàííÿ ìàº áóòè ìîëîäèì. Íà-
ïðèêëàä, ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³, Ïàâëî Çàãðå-
áåëüíèé. Öå áóëà ëþäèíà ç äóæå æèâèì,
ìîëîäèì ðîçóìîì ³ âîäíî÷àñ ³ç âåëè÷åç-

íèì äîñâ³äîì, ³ç õîä³ííÿì íà ìåæ³ æèò-
òÿ ³ ñìåðò³ â ìîëîäîñò³, îäíàê ñïîñ³á äó-
ìàííÿ, îö³íêè ïðîöåñ³â áóëè íàäçâè÷àé-
íî ìîëîäèìè. Òîìó ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî
êîæíà òâîð÷à ëþäèíà, íåçàëåæíî â³ä â³-
êó, çàëèøàºòüñÿ ìîëîäîþ.

— ×è çàâàæàëî âàøå äåïóòàòñòâî ïèñü-
ìåííèöüê³é ä³ÿëüíîñò³?

— Çàâàæàëî, îñê³ëüêè äëÿ ìåíå ãîëîâ-
íèì æèòòºâèì ì³ðèëîì º ë³òåðàòóðà. Çà
áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí. Ùîá áóòè óñï³øíèì
ó ë³òåðàòóð³, òðåáà çàéìàòèñÿ íåþ ð³âíî
24 ãîäèíè íà äîáó. ßêùî òè ðîáèø öå
23 ãîäèíè 50 õâèëèí, ò³ 10 õâèëèí óáè-
âàþòü óâåñü ÷àñ ïðàö³. Òàê ñàìî ³ äåïó-
òàòñòâî â ìåíå çàáèðàëî âñ³ 24 ãîäèíè.
ß â³ääàâàâñÿ öüîìó ïîâí³ñòþ, õîò³â ùîñü
çðîáèòè. Öå íå äîñâ³ä ïîðàçîê ³ íå ðîç-
÷àðóâàííÿ, à, øâèäøå, ïåâíå ïðîòâåðå-
ç³ííÿ â³ä îö³íêè ìîæëèâîñòåé òà îáäà-
ðóâàííÿ òèõ, õòî íàçèâàº ñåáå óêðà¿í-
ñüêèìè ïîë³òèêàìè. Öå ìàðã³íàëüíå ³
ïðîâ³íö³éíå øîáëî, êîòðå, íà æàëü, íå
ã³äíå êåðóâàòè òàêîþ âèñîêîîñâ³÷åíîþ,
òðóäîëþáèâîþ, òàëàíîâèòîþ íàö³ºþ,
ÿêîþ º óêðà¿íö³.

— À ÷è äîïîìàãàëà ë³òåðàòóðà â ïîë³òè-
ö³?

— Äóæå äîïîìàãàëà. Çãàäàéìî ïî÷àòîê
ïåðåáóäîâè, êîëè â îòîé êîìóíÿ÷èé âà-
êóóì ðèíóëà âåëèêà õâèëÿ ³íòåëåêòó-
àë³â — ïèñüìåííèê³â, æóðíàë³ñò³â, ³ñòî-
ðèê³â, ô³ëîñîô³â. Âëàñíå, öå áóëà òàê
çâàíà êîíòð-åë³òà. Àëå â ÷îìó ìèñòåöòâî
ïîë³òèêè ³ ìèñòåöòâî ë³òåðàòóðè ñõîæ³: ³
òå, ³ òå — åêñïëóàòàö³ÿ ³íòó¿ö³¿. Äëÿ ìèò-
öÿ ³íòó¿ö³ÿ — íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé
ôàêòîð. ² äëÿ ïîë³òèêè ³íòó¿ö³ÿ º îäí³ºþ
ç íàé-íàé-íàéâàæëèâ³øèõ ñêëàäîâèõ —
îêð³ì çíàíü, äîñâ³äó, õîðîøîãî ñåðåäî-
âèùà, â ÿêîìó òè ïåðåáóâàºø. Óñï³õ çà-
ëåæèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè òè â³ääàºøñÿ
÷åñíî, äî îñòàííüî¿ êðàïëèíè êðîâ³, îá-
ðàí³é ïðîôåñ³¿ ÷è îáðàíîìó øëÿõó.

— Õòî íà ñüîãîäí³ ç óêðà¿íñüêèõ âèêî-
íàâö³â ñï³âàº âàø³ ï³ñí³?

— Áàãàòî õòî. “Ï³êêàðä³éñüêà òåðö³ÿ”,
Îëåêñàíäð Ïîíîìàðüîâ, Æàííà Áîäíà-
ðóê, ²ðèíà Øèíêàðóê. Öå äåñü ç îäíîãî
äåñÿòêà âèêîíàâö³â, ³ ÿ âæå ï³äîçðþþ,
ùî ö³ ï³ñí³ æèâóòü îêðåìèì æèòòÿì. Òè
äàâ æèòòÿ ÷îìóñü, ùî ñòàëî ñàìîäîñòàò-
í³ì — öå äóæå ïðèºìíî. ² äóæå ïðèºì-
íî, ùî ï³ñíÿ º ò³ºþ ð³÷÷þ, ÿêà ìîæå íà-
ðîäèòèñÿ ò³ëüêè ó âåëèêîìó êîìïðîì³ñ³
ç âèêîíàâöåì, êîìïîçèòîðîì. Ïðèºìíî
³ ðàä³ñíî, ùî â æèòò³ òðàïëÿëèñÿ òàê³ õî-
ðîø³ òâîð÷³ ñîþçè

Розмовляв
Петро ЩЕРБИНА,

спеціально для “Хрещати а”

Ви онавчий ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь а місь а державна адміністрація)

о олош є он рс на заміщення ва антної посади дире тора
чилища хорео рафічно о мистецтва “Київсь а м ніципальна

раїнсь а а адемія танцю ім. Сержа Лифаря”.
Основні вимо и: ромадянство У раїни, вільне володіння раїнсь ою мовою,

вища мистець а освіта, відповідна під отов а та стаж педа о ічної роботи вищих
навчальних за ладах відповідно о профілю не менше ніж п’ять ро ів.
До менти: заява про часть он рсі, особовий листо з облі адрів з

фото рафією, автобіо рафія, опії до ментів про вищ освіт , на овий ст пінь і
вчене звання, списо др ованих праць і винаходів, завірених встановленом
поряд , про рам розвит вищо о навчально о за лад , довід про стан
здоров’я ( т. ч. психічно о).
До менти приймаються протя ом місяця з дня п блі вання за адресою:
м. Київ - 01004, б льв. Т. Г. Шевчен а, 3.
Довід и за тел.: 279-52-82, 279-72-51.

Інстит т фізіоло ії ім. О. О. Бо омольця
НАН У раїни

передає в платне орендне орист вання
на он рсних засадах під розміщення офісів і с ладів.

Кон рс відб деться 20 липня 2009 р. о 10.00.

Довід и про мови проведення он рс за тел.:
8 (044) 256-20-70, 8 (044) 256-25-54.

Про рама "Молода Літерат ра"
на радіо "Київ 98FM" традиційно
знайомить читачів "Хрещати а"
зі своїми остями, я і відповіда-
ли в ефірі на запитання вед чо о
і читали свої твори. Цьо о раз
остем літерат рної про рами
радіо "Київ" б в відомий раїн-
сь ий письменни Володимир
Циб ль о.

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 6 рн. 48 оп.
на 3 місяця — 19 рн. 26 оп.
на 6 місяців — 37 рн. 22 оп.
на 12 місяців — 73 рн. 49 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 24 рн. 76 оп.
на 3 місяця — 73 рн. 83 оп.
на 6 місяців — 146 рн. 36 оп.
на 12 місяців — 291 рн. 77 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2009 РІК СТОР. 23
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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 1292

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  8 липня 2009

Ïîòðàïèòè ó ñåëî 
â ìåæàõ Êèºâà
Ó ñòîëèö³ â³äêðèâàþòü “Ìàìàºâó Ñëîáîäó”

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Завтра в Києві рочисто
від риють озаць е сели-
ще "Мамаєва Слобода".
Ор анізатори, Центр наро-
дознавства "Коза Ма-
май" та етнічний фести-
валь "Країна мрій", запро-
ш ють сіх иян на від-
риття точ а раїнсь ої
природи, архіте т ри і по-
б т за сім ілометрів від
Хрещати а дов ола істо-
рично о рочища, де бере
почато річ а Либідь.

Äåâ’ÿòîãî ëèïíÿ â Êèºâ³ â ïàð-
êó “Â³äðàäíèé” íà âóëèö³ Ìè-
õàéëà Äîíöÿ â³äáóäåòüñÿ â³äêðèò-
òÿ êîçàöüêîãî ñåëèùà “Ìàìàºâà
Ñëîáîäà”. Éîãî àðõ³òåêòóðíèé
àíñàìáëü â³äòâîðþº ñòèëü óêðà-
¿íñüêîãî ñåëà XVII—XVIII ñòî-

ð³÷ ³ íàë³÷óº 98 îá’ºêò³â. Àëå ÿê-
ùî â ïîä³áíîìó ìóçå¿ àðõ³òåêòó-
ðè ³ ïîáóòó â Ïèðîãîâ³ óñ³ àðõ³-
òåêòóðí³ ñïîðóäè îðèã³íàëüí³, òî
äëÿ “Ìàìàºâî¿ Ñëîáîäè” ñó÷àñ-
í³ ìàéñòðè ðîáèëè êîï³¿ çà ñòà-
ðîâèííèìè êðåñëåííÿìè, ùî, çà
ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, äàº çìî-
ãó ô³êñàö³¿ ñó÷àñíîãî ñòàíó íà-
ðîäíèõ ðåìåñåë.

Ó öåíòð³ ñåëà ðîçì³ñòèëè êî-
çàöüêó òðèâåðõó äåðåâ’ÿíó öåðê-
âó Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðî-
äèö³ ³ç äçâ³íèöåþ, ïîä³áíó äî
òèõ, ùî áóëè íà òåðèòîð³¿ Çàïî-
ðîçüêî¿ Ñ³÷³. Òàêîæ ó ñåë³ º â³ò-
ðÿê, ùî âèñî÷³º ñåðåä ïøåíè÷-
íîãî ïîëÿ, ê³ëüêà îçåð ç âîäÿ-
íèì ìëèíîì, ñàäèáè òèòàðÿ, êî-
çàê³â, êîçàöüêîãî ñòàðøèíè, êî-
âàëÿ, ãîí÷àðÿ, âîðîæêè. Íå îá³é-
øëèñÿ òóò ³ áåç øèíêà êðàìàðÿ-
ºâðåÿ, ïàñ³êè. Â êîæí³é ñàäèá³ º
ïîâ³òêà, êîíþøíÿ, êîìîðà, õë³â.
Ïðîòå â³äâ³äóâà÷³ ìàòèìóòü çìî-
ãó íå ëèøå îçíàéîìèòèñÿ ç³ ñòà-
ðîâèííîþ àðõ³òåêòóðîþ, à é çà-
íóðèòèñÿ â ñ³ëüñüêå æèòòÿ: çà çà-
äóìîì âëàñíèêà ñëîáîäè, äèðåê-

òîðà Öåíòðó íàðîäîçíàâñòâà
“Êîçàê Ìàìàé” Êîñòÿíòèíà
Îë³éíèêà, âñ³ ñïîðóäè “îáæèâà-
òèìóòü” ³ àêòèâíî âèêîðèñòîâó-
âàòèìóòü çà ïðèçíà÷åííÿì. Ó
öåðêâ³ â³äáóâàòèìóòüñÿ ñëóæ³í-
íÿ, à ãîí÷àð ³ êîâàëü íàâ÷àòè-
ìóòü â³äâ³äóâà÷³â ðåìåñåë.

Ó äåíü â³äêðèòòÿ ñåëèùà ç
18.00 ãîñò³ ìàòèìóòü íàãîäó ïî-
áà÷èòè âèñòóïè íàðîäíèõ êîëåê-
òèâ³â òà íàéêðàùîãî ó ªâðîï³
ê³ííîãî êàñêàäåðñüêîãî êîçàöü-
êîãî òåàòðó, ïîêàçîâ³ ñóòè÷êè êî-
çàöüêèõ çàãîí³â, à òàêîæ ïîáóâà-
òè íà ÿðìàðêó âèðîá³â íàðîäíèõ
óì³ëüö³â. Êð³ì òîãî, âñ³õ ãîñòåé
“Ìàìàºâî¿ Ñëîáîäè” ÷àñòóâàòè-
ìóòü ïðèãîòîâàíîþ íà âîãíèù³
þøêîþ òà êóë³øåì. Çàâåðøàòü
îô³ö³éíó ÷àñòèíó Íàääí³ïðÿí-
ñüê³ âå÷îðíèö³ çà ó÷àñò³ ïî÷åñíî-
ãî ãîñòÿ “Ìàìàºâî¿ Ñëîáîäè”
ìóçèêàíòà ³ çàñíîâíèêà ôåñòè-
âàëþ “Êðà¿íà ìð³é” Îëåãà
Ñêðèïêè, ÿêèé º ïàðòíåðîì â³ä-
êðèòòÿ êîçàöüêîãî ñåëèùà. Âõ³ä
äëÿ ãîñòåé ó âèøèâàíö³ â³ëüíèé,
äëÿ âñ³õ ³íøèõ — 20 ãðèâåíü 
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У центрі "Мамаєвої Слободи" розмістили озаць дерев’ян цер в По рови Пресвятої Бо ородиці, подібн до тих,
що існ вали на території Запорозь ої Січі

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 8 ëèïíÿ

День промайне в пра тичних т рботах. Контролюйте
емоції, повітрі витає звабливий д х лобальних
змін, підштовх ючи розпочати вели омасштабні
прое ти в різноманітних сферах, але... при альм й-
те і заспо ойтеся, то спо са від л аво о... Тема
дотримання за онів стане д же а т альною, том
б дь-я і пор шення мож ть призвести до серйозних
не араздів. Не нівіть Фемід ! Вимо ливість, тоталь-
ний онтроль за ви онанням сл жбових завдань із
бо ерівно о персонал стане нормою. Тож, про-
явивши себе взірцевим ви онавцем, маєте шанс
зміцнити посадов реп тацію. Отриманою інформа-
цією не нехт йте, то си нал долі, аби вивести вас із
проблемних сит ацій. Вима айте та ож не айно о
повернення бор ів і самі розрах йтеся з тими, ом
винні.12.45 —18.05. Період осмічної “порожнечі”.
Заверш йте розпочаті справи, наводьте лад в д ші,
розплач йтеся з бор ами.

ОВНІВ терзатиме вн трішній спротив, про инеться деспотичний ін-
стин т, я ий терміново потрібно прибор ати, іна ше наламаєте дров.
Втім, найпри ріше те, що можете стати червоною мантією для... ерів-
ництва, а вам потрібно заробляти роші, поліпш вати матеріальний доб-
роб т. Вечір присвятіть др зям. ТЕЛЬЦІ, роль посередни а під час ви-
рішення спірних питань вам підійде найліпше. Не л авте, а ведіть ро-
з мн страте ію, врахов ючи по ляди, інтереси та побажання обох сто-
рін. Енер опотенціал вас нівро , тож запевнити силою правдивих пе-
ре онань зможете б дь- о о. БЛИЗНЯТА, інтеле т альний шарм наді-
ляє вас аз овою чарівністю, приваблюючи протилежн стать. Одна ще
не час для свят ових розва (від ладіть це на вечір). Доля вима ає онс-
тр тивних дій, ор анізованості та наведення лад в житті, де під впли-
вом іллюзій вам донині марилося щось не “те”, спотворюючи справж-
ню артин світобачення. РАКИ, я що на днях про ин лися садистсь і
нахили, і ви з насолодою пом чили партнерів по шлюб , я не парадо-
сально, але бідолахи за ті торт ри вам б д ть вдячні... Натомість із при-
ятелями- оле ами та шефом запан є зла ода. Зітхніть із поле шенням,
тривалі стресові фінансові проблеми, що не ативно позначилися на
ар’єрі та др жбі, від оч ються назад. Хай їм рець! ЛЕВАМ обридла
роль робочої оня и?... Стрим йте роздрат вання, не зліться, ар’єрний
шторм від оч ється і ось-ось стихне... Я що з допомо ою здорово о
л зд трималися на сл жбовом плав і не втратили посад ,— се б -
де аразд. Заспо ойтеся! А вечір проведіть олі тих, хто вам до д ші.
ДІВИ, дос оналюйтеся я ерівни та адміністратор.Менше емоцій, біль-
ше діла. По-хазяйсь и та творчо підходьте до ор анізації оле тивних за-
ходів. Ви в центрі ва и п блі и, де найменший про ол поведінці є ве-
ли им мін сом реп тації. ТЕРЕЗИ, день є напр женим і виб хонебез-
печним. Достатньо іс ри непороз мінь (вдома, на сл жбі) — і запалає
пол м’я сваро . Бережіть поч ття власної ідності, йо о непохитний п’є-
дестал — фінансова відповідальність щодо близь их та омпаньйонів.
Пра тична жил а вас нівро , тож впоратися з роллю бізнесмена, ви-
ориставши збі обставин, можна ч дово, зба ативши власний ама-
нець та за ривши бор ові дір и. Ввечері влашт йте інтимне побачення.
СКОРПІОНИ, лавір йте, оперативно пере лючайтеся з однієї точ и зо-
р на інш . Нама айтеся поб ти в ч жій ш ірі, тоді не перепл таєте прав-
д з ривдою, ни нете онфлі тних сит ацій, а вчорашні недр и ста-
н ть др зями. Вечір проведіть др желюбній домашній атмосфері.
СТРІЛЬЦІ, асіть собі власниць і риси, облиште образи, не влашто-
в йте сцен ревнощів, тоді армонійно впишетеся в нормативи “хоч ” і
“можна”. До оджайте близь им, не жаліючи рошей, серця, роз м , д -
ші. Хто віддає, той ба атіє. КОЗОРОГИ, я що, піддавшись онфронта-
ційном д х , войовничом запалі ви не опинитеся під онем, є шанс
стати любленцями оточення, зійти на олімп слави. ВОДОЛІЇ, відч вши
симптоми давньої хронічної хвороби, не поспішайте овтати пі л и, бі -
ти до лі аря.Швидше за все, на вас вплин в напр жений тр довий ритм.
Поб дьте на самоті в рідних стінах, прийдіть до тями, зан ртеся в себе
і наведіть лад д ші. Бо саме психоло ічний хаос, то сини самообман
є причиною то о хворобливо о стан . РИБИ, ва а людей при та до
вашої яс равої особи. Ви аз ово приваблюєте всіх, хто мріє про тепло
та лас ... Втім, давати прихисто під своїм рилом потрібно лише тим
особам, отрі б д ть вам орисними. Зав’яз йте др жні стос н и на
пра тичних засадах, а п стомелям та хитр нам, отрі набиваються в
приятелі, дайте відсіч. То не вашо о польот птахи

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó çàõ³äíèõ òà öåíòðàëüíèõ

îáëàñòÿõ êîðîòêî÷àñíèé äîù, ãðîçè. Â³òåð ï³âäåííèé, ï³âäåííî-
ñõ³äíèé 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+26°Ñ, âíî÷³ +16...+20°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +29°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+26...+28°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +25...+30°Ñ, âíî÷³ +12...+18°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +18...+23°Ñ, âíî÷³  +16...+18°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ìîæëèâèé êîðîòêî÷àñíèé
äîù, ãðîçà. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+19...+25°Ñ, âíî÷³, +12...+15°Ñ 


