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Ìåòðî íàáëèæàºòüñÿ 
äî Òðîºùèíè
Ïðîåêò êîøòóâàòèìå ìàéæå 6 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Вартість б дівництва лінії метро "Троєщи-
на — Осо ор и" від в лиці Милославсь ої до
станції "Лівобережна" разом з еле тродепо
"Троєщина" фахівці оцінили в 5,846 млрд
рн. Звести об'є т мають три чер и протя-
ом 113 місяців. Проп с на спроможність но-
вої лінії становитиме 40 пар поїздів, а по-
ті — 42 тисячі пасажирів за один . Метро-
б дівці же сьо одні отові розпочати б дів-
ництво за мови стабільно о фінанс вання.

Ìåøêàíö³ îäíîãî ç íàéá³ëüøèõ ó ñòîëèö³ æèòëîâèõ ìà-
ñèâ³â Òðîºùèíà ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè íà ïîÿâó â ¿õíüî-
ìó ðàéîí³ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó. Çà ï³äðàõóíêàìè ôàõ³âö³â,
áóä³âíèöòâî ïðîåêòîâàíî¿ Ë³âîáåðåæíî¿ ë³í³¿ ìåòðî "Òðî-
ºùèíà — Îñîêîðêè" â³ä âóëèö³ Ìèëîñëàâñüêî¿ äî ñòàí-

ö³¿ "Ë³âîáåðåæíà" ðàçîì ç åëåêòðîäåïî "Òðîºùèíà" ñòà-
íîâèòü 5,846 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü. Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì
ÊÌÄÀ, ðåàë³çóâàòè çàäóì ìàþòü ó òðè åòàïè. Çîêðåìà
ïåðøà ÷åðãà ïåðåäáà÷àº ñïîðóäæåííÿ øåñòè ñòàíö³é â³ä
"Âóëèö³ Ìèëîñëàâñüêî¿" äî "Ïðîñïåêòó Âàòóò³íà" ç ïåð-
øîþ ÷åðãîþ äåïî "Òðîºùèíà". Äðóãà ÷åðãà ìàº íà ìåò³
çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà äåïî, à òðåòÿ — çâåäåííÿ ùå
äâîõ ñòàíö³é.

ßê ðîçïîâ³â ó÷îðà "Õðåùàòèêó" íà÷àëüíèê ÊÏ "Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí" Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ, íàðàç³ ïðîåêò-
íà äîêóìåíòàö³ÿ âæå ãîòîâà, ïðîéøëà âñ³ ³íñòàíö³¿ òà
óçãîäæåííÿ. "Òîáòî ìîæíà õî÷ ñüîãîäí³ ðîçïî÷èíàòè ðî-
áîòè,— ââàæàº â³í.— Íàñàìïåðåä ïîòð³áíî ïðîâåñòè òåí-
äåð ³ âèçíà÷èòè çàìîâíèêà ðîá³ò. Àëå çä³éñíèòè öå ìè çìî-
æåìî ëèøå çà óìîâ â÷àñíîãî ô³íàíñóâàííÿ".

Â³äîìî, ùî âàðò³ñòü ñïîðóäæåííÿ ïåðøî¿ ÷åðãè â çà-
ãàëüíîìó êîøòîðèñ³ ñòàíîâèòèìå 3,365 ìëðä ãðí, äðó-
ãî¿ — 0,874 ìëðä ãðí, òðåòüî¿ — 1,607 ìëðä ãðí. Çàãàëü-
íà äîâæèíà ë³í³¿ — 12,02 êì, ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü —
40 ïàð ïî¿çä³â çà ãîäèíó, à ïàñàæèðîïîò³ê — 42 òèñ. ëþ-
äåé çà ãîäèíó.

Ç'ÿñóâàëîñÿ òàêîæ, ùî äëÿ áóä³âíèöòâà Ë³âîáåðåæíî¿ ë³-
í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ïîòð³áíî 113 ì³ñÿö³â, çîêðåìà äëÿ ïåð-
øî¿ ÷åðãè — 48 ì³ñÿö³â.

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ "Êè¿âìåòðîáóä" Âîëîäèìèð Ïåò-
ðåíêî ïîâ³äîìèâ ó÷îðà "Õðåùàòèêó", ùî òåðì³íè áóä³â-
íèöòâà Ë³âîáåðåæíî¿ ë³í³¿ ðåàëüí³. "Ìè ãîòîâ³ ðîçïî÷àòè
ñïîðóäæåííÿ ìåòðîïîë³òåíó íà Òðîºùèí³, çâ³ñíî, ÿêùî
âèãðàºìî òåíäåð,— çàçíà÷èâ â³í.— Àäæå íàøå ï³äïðèºì-
ñòâî ìàº ÷èìàëèé äîñâ³ä ñïîðóäæåííÿ ï³äçåìêè, ³ â ñêëàä-
í³øèõ óìîâàõ, çîêðåìà ñòàíö³¿ ì³ëêîãî ³ ãëèáîêîãî çàëÿ-
ãàííÿ". Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ ââàæàº íàéñêëàäí³øèì îá'-
ºêòîì ñàìå ñïîðóäæåííÿ äåïî "Òðîºùèíà". Çà éîãî ñëî-
âàìè, îá'ºêò ìîæíà çâåñòè â÷àñíî ò³ëüêè çà óìîâ ñòàá³ëü-
íîãî ô³íàíñóâàííÿ.

Íàãàäàºìî, ùî â ãðóäí³ 2006 ðîêó ÊÌÄÀ âèð³øèëà
áóäóâàòè ïðîåêòîâàíó Ë³âîáåðåæíó ë³í³þ ìåòðî "Òðî-
ºùèíà — Îñîêîðêè" íà ä³ëÿíö³ â³ä âóëèö³ Ìèëîñëàâ-
ñüêî¿ äî çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿ "Ãîðîäíÿ" òðàñîþ øâèä-
ê³ñíîãî òðàìâàÿ. Ó òðàâí³ 2007 ðîêó ì³ñüêðàäà Êèºâà
ñõâàëèëà ñõåìó Ë³âîáåðåæíî¿ ë³í³¿ ìåòðî "Òðîºùèíà —
Îñîêîðêè"
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Почато б дівництва метро на Троєщин впевнено наближається
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Ãîòåë³ äî ªâðî-2012
çäàäóòü â÷àñíî

Îô³ö³éíà àãåíö³ÿ ÓªÔÀ ç ðîçì³ùåííÿ
ï³ä ÷àñ ªâðî-2012 — êîìïàí³ÿ TUI Travel
Plc — òà ïðåäñòàâíèêè ãîòåëüíîãî á³çíåñó
ñòîëèö³ ï³äïèñàëè 33 óãîäè íà ïîñåëåííÿ
³ îáñëóãîâóâàííÿ ö³ëüîâèõ ãðóï ÓªÔÀ. Ïðî
öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Çà éîãî ñëî-
âàìè, íàðàç³ íà äîîïðàöþâàíí³ ïåðåáóâà-
þòü ïðîåêòè óãîä 12 çàêëàä³â ðîçì³ùåííÿ
íà 1 òèñÿ÷ó 874 íîìåðè. Äîêóìåíòè ïëà-
íóþòü ï³äïèñàòè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ï³ñëÿ
ïðè¿çäó äî ñòîëèö³ ïðåäñòàâíèê³â îô³ö³é-
íî¿ àãåíö³¿. Çà ³íôîðìàö³ºþ ÃÓ êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà, â Êèºâ³ äî ëèñòîïàäà
2011 ðîêó ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè 7 ï'ÿòèç³ð-
êîâèõ ãîòåë³â, 21 — ÷îòèðèç³ðêîâèé òà 8 —
òðè-, äâîç³ðêîâèõ. Ùîäî îñòàííüî¿ êàòå-
ãîð³¿, òî âèìîãè ÓªÔÀ âèêîíàíî. Ç êîæ-
íèì ³ç çàìîâíèê³â áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äàëü-
í³ ñòðóêòóðè ñòîëè÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ï³äïè-
ñàëè óãîäè ùîäî â÷àñíîãî ââåäåííÿ îá'ºê-
ò³â â åêñïëóàòàö³þ. Óñ³ ö³ ïàïåðè íàä³ñëà-
íî â ÓªÔÀ. Íàãàäàºìî, òîð³ê çäàíî 4 ãî-
òåë³ íà 146 íîìåð³â

Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³
ñòåðèë³çóâàëè 17 ñîáàê

Ïðî âèêîíàííÿ ïðîãðàìè ðåãóëþâàííÿ
ê³ëüêîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí â³äçâ³òóâà-
ëî êåð³âíèöòâî Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó. Òàê,
çà îô³ö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ, ìåøêàíö³ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â óòðèìóþòü 5854 òâàðèíè, ç
íèõ çàðåºñòðîâàí³ — 4797. Âóëè÷íèõ ñîáàê
âèÿâèëè 426, 17 ç ÿêèõ ñòåðèë³çóâàëè òà ïî-
âåðíóëè íà ïîïåðåäíº ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ.
"Ó ðàéîí³ ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ ç áåçïðèòóëüíè-
ìè òâàðèíàìè, ÷åðåç âèñîêó ù³ëüí³ñòü çà-
áóäîâè íåìàº ìîæëèâîñò³ âèä³ëÿòè ³íø³ çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ îáëàøòóâàííÿ ïðèòóë-
ê³â àáî ì³í³ïðèòóëê³â. Êîøò³â íà öå â
ðàéîííîìó áþäæåò³ íà 2009 ð³ê íå ïåðåä-
áà÷åíî. Áóëî á äîö³ëüíî öåíòðàë³çîâàíî
ïðîô³íàíñóâàòè áóä³âíèöòâî çàêëàä³â äëÿ
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí çà òèïîâèìè ïðîåê-
òàìè â óñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà òà îá'ºäíàòè ¿õ ó
ì³ñüêå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òàêèõ ì³í³ïðèòóëê³â",— çàçíà÷èâ
âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿
ÐÄÀ Ñåðã³é Áîíäàðåíêî. Â³í äîäàâ, ùî íà
â³äëîâ òà ñòåðèë³çàö³þ âóëè÷íèõ ñîáàê ó
ðàéîííîìó áþäæåò³ öüîãî ðîêó ïåðåäáà÷å-
íî 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü

Ñòîìàòîëîãè îòðèìàëè
ìàéæå 5 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³-
í³êà äî÷åêàëàñÿ äîïîìîãè. ßê ³ ïåðåäáà÷à-
ëîñÿ, Êè¿âðàäà ï³äòðèìàëà âèä³ëåííÿ êîø-
ò³â íà ðîçâèòîê çàêëàäó. Çã³äíî ç ï³äòðè-
ìàíèì íà îñòàíí³é ñåñ³¿ ïðîåêòîì ð³øåí-
íÿ, 2 ì³ëüéîíè 95 òèñÿ÷ ãðèâåíü çàêëàäî-
â³ ïåðåðàõóþòü íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò. Ùå
2 ì³ëüéîíè ³ ìàéæå 777 òèñÿ÷ ãðèâåíü ïå-
ðåäáà÷àòü íà çàêóï³âëþ ìåäè÷íîãî îáëàä-
íàííÿ. Çàâäÿêè íîâèì íàäõîäæåííÿì, êå-
ð³âíèöòâî ïîë³êë³í³êè ñïîä³âàºòüñÿ âçÿòè
íà ðîáîòó ùå 14 ë³êàð³â òà 7 ìåäñåñòåð. Çà-
âäÿêè åôåêòèâí³é ðîáîò³, ïîë³êë³í³êà ïëà-
íóº ïîë³ïøèòè íàäàííÿ ïîñëóã íàñåëåííþ
òà çá³ëüøèòè íàäõîäæåííÿ äî ñòîëè÷íîãî
áþäæåòó

Êèÿíè çìîæóòü
ñôîòîãðàôóâàòèñÿ 
ç òàíêàìè

Äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³, îêð³ì çâè÷íîãî ì³-
ë³àðíîãî ïàðàäó Õðåùàòèêîì, ëþáèòåë³ â³é-
ñüêîâî¿ òåõí³êè ìàòèìóòü íàãîäó áåçïëàò-
íî ñôîòîãðàôóâàòèñÿ á³ëÿ áîéîâèõ ìàøèí,
ÿê³ ðîçòàøóþòüñÿ íà ãîëîâí³é âóëèö³ ì³ñ-
òà. "Äî êîæíî¿ îäèíèö³ òåõí³êè áóäå ïðè-
ñòàâëåíî ³íñòðóêòîðà, êîòðèé ðîçïîâ³äàòè-
ìå ïðî òå, ùî âîíà âì³º. Íàðàç³ âèð³øóþòü
ïèòàííÿ, ñê³ëüêè ñàìå áóäå òàêèõ ìà-
øèí",— ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê ïðåñ-ñëóæáè
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè ²ãîð Õàëÿ-
â³íñüêèé

Íîâà øâèäê³ñòü ñòîëèö³
Âîä³ÿì äîçâîëèëè ¿çäèòè 80 êì íà ãîäèíó
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

На 14 столичних ма іс-
тралях, де найсприят-
ливіші мови, водії мо-
ж ть р хатися із швид-
істю 80 м на один
а не 60, я то б ло ра-
ніше. Нововведення за-
провадили на о ремих
ділян ах проспе т Пе-
ремо и, Бажана, Воз-
з'єднання, Набережно-
м і Столичном шосе.
У столичном ДАІ пові-
домили, що нові обме-
ження швид ості з'яви-
лися відповідно до рі-
шення Кабмін про до-
цільність підвищення
ма симальної швид о-
сті р х .

Â³äíåäàâíà íà äåÿêèõ ñòî-
ëè÷íèõ ìàã³ñòðàëÿõ ç'ÿâèëèñÿ
íîâ³ çíàêè îáìåæåííÿ øâèä-
êîñò³ — 80 êì íà ãîäèíó. Öå
ñòàëî ïðèºìíîþ íîâèíîþ äëÿ
âîä³¿â, ÿê³ äî öüîãî ðóõàëèñÿ
ì³ñòîì ³ç øâèäê³ñòþ 60 êì íà
ãîäèíó. Çîêðåìà, “ç â³òåðöåì”
òåïåð ìîæíà ïðî¿õàòèñÿ ïðîñ-
ïåêòîì Ïåðåìîãè. Ùîïðàâäà,
ïîêè ùî íå íà âñ³é äîâæèí³
ìàã³ñòðàë³. Îêð³ì öüîãî, çíà-
êè "80" ïîâ³ñèëè ³ íà ïðîñ-
ïåêò³ Áàæàíà, ³ íà Ìîñêîâ-
ñüêîìó ìîñòó, ³ íà ïðîñïåêò³
Âîçç'ºäíàííÿ, âóëèö³ Çàáî-
ëîòíîãî, Ìîñêîâñüêîìó ïðîñ-
ïåêò³, Íàáåðåæíîìó ³ Ñòîëè÷-
íîìó øîñå. Ò³ëüêè é òóò âî-
íè âèñÿòü íå ñêð³çü. Íàïðè-

êëàä, â îäèí á³ê îáìåæåííÿ
øâèäêîñò³ º, à â ³íøîìó íà-
ïðÿìêó — íåìàº.

ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà "Õðå-
ùàòèêó" íà÷àëüíèê ïðåñ-
ñëóæáè ÓÄÀ² Êèºâà ªâãåí³é

Êðàâåöü, íîâ³ îáìåæåííÿ
øâèäêîñò³ ç'ÿâèëèñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ Êàáì³íó ïðî
äîö³ëüí³ñòü ï³äâèùåííÿ ìàê-
ñèìàëüíî¿ øâèäêîñò³ ðóõó.
"Òîáòî â òèõ ì³ñöÿõ, äå ñòâî-
ðåíî íàéñïðèÿòëèâ³ø³ äëÿ
öüîãî óìîâè,— çàçíà÷èâ â³í.—
Ó òàêèõ ì³ñöÿõ ìàº áóòè ÿê³ñ-
íå, íàä³éíå äîðîæíº ïîêðèò-
òÿ, ðîçïîä³ëüí³ îïîðè". Â³í
äîäàâ, ùî ì³ñöÿ, äå âñòàíîâ-
ëåíî íîâ³ çíàêè, ³íñïåêòîðè
ÄÀ² âèçíà÷àëè ñï³ëüíî ç âëàñ-
íèêàìè äîð³ã — ôàõ³âöÿìè
ÊÊ "Êè¿âàâòîäîð", ïîïåðåä-
íüî âèâ÷èâøè óìîâè ðóõó íà
öèõ ìàã³ñòðàëÿõ".

"Çàãàëîì íîâîââåäåííÿ ñòà-
ëî ìîæëèâèì ï³ñëÿ âíåñåííÿ
Êàáì³íîì çì³í äî ïðàâèë äî-
ðîæíüîãî ðóõó,— ïîÿñíèâ ïàí
Êðàâåöü.— Ïðè öüîìó ìàêñè-
ìàëüíà øâèäê³ñòü íà 14 êè¿â-
ñüêèõ âóëèöÿõ íå ìîæå ïåðå-
âèùóâàòè 80 êì íà ãîäèíó.
Òîìó áàæàíî, ùîá ñòîëè÷í³
âîä³¿ íå ïåðåòèíàëè âñòàíîâ-
ëåíîãî ïîðîãó ³ íå ïåðåâèùó-
âàëè øâèäêîñò³". ×è çðîñòå é
íàäàë³ ê³ëüê³ñòü ñòîëè÷íèõ ìà-
ã³ñòðàëåé, ÿêèìè âîä³¿ ðóõàòè-
ìóòüñÿ ç³ øâèäê³ñòþ 80 êì íà
ãîäèíó, ªâãåí Êðàâåöü íàðà-
ç³ âàãàºòüñÿ ïîâ³äîìèòè.

Àâòîëþáèòåë³ íîâîââåäåííÿ
ñïðèéíÿëè ïîçèòèâíî. "Äàâ-
íî ïîòð³áíî áóëî òàêå çðîáè-
òè. Âñå îäíî ìåíøå í³õòî é íå
¿äå, öå æ ïîòóæí³ äîðîãè, ï³-
øîõîä³â òàì íåìàº",— êàæå
òàêñèñò Â³òàë³é Ãðåêîâ. Âîä-
íî÷àñ â³í äîäàº, ùî âîä³¿ ¿ç-
äèòèìóòü ³ øâèäøå, áî
ïàì’ÿòàþòü, ùî äîäàòêîâ³ 15
ê³ëîìåòð³â, çà ïðàâèëàìè, òà-
êîæ íå ââàæàþòüñÿ ïåðåâè-
ùåííÿì

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

У столиці запрацює нове ом -
нальне підприємство "Київри-
ба", я е онтролюватиме вилов
та реалізацію водних дарів.
Зо рема, ще до почат фіналь-
ної частини Євро-2012 "Київри-
ба" має навести лад на рин ах
Києва та від рити по міст май-
же двісті спеціалізованих ма а-
зинів. План ють та ож облашт -
вати о ремі водоймища для
розведення та подальшо о ви-
лов риби. Реаліз вати зад м
збираються за рах но інвесто-
рів.

Ùîðîêó â ñòîëèö³ ðåàë³çóþòü ïîíàä 50
òèñÿ÷ òîíí ðèáè. ² çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ³ì-
ïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿ òà â³ò÷èçíÿíèõ êàðàñ³â,
êîðîï³â, ñóäàê³â, òîâñòîëîáèê³â, ÿê³ ïðî-
äàþòü ó ì³ñò³, íèçüêî¿ ÿêîñò³. Ùîá óïî-
ðÿäêóâàòè ïðîäàæ äàð³â âîäîéì, ó ì³ñò³
âèð³øèëè ñòâîðèòè íîâå êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî "Êè¿âðèáà", öå ïèòàííÿ âèíå-
ñóòü íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè.

Íîâà ñòðóêòóðà íàñàìïåðåä êîíòðîëþ-
âàòèìå ðåàë³çàö³þ òà âèëîâ ðèáè. Âæå äî
ïî÷àòêó ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012 ï³ä-

ïðèºìñòâî ìàº íàâåñòè ëàä íà ðèíêàõ Êè-
ºâà òà â³äêðèòè ïî ì³ñòó ìàéæå äâ³ñò³ ðèá-
íèõ ìàãàçèí³â. Äëÿ ðåàë³çàòîð³â ñòâîðþâà-
òèìóòü ñïåö³àë³çîâàí³ ì³ñöÿ, ÿê³ â ïîäàëü-
øîìó ïåðåäàâàòèìóòü ï³äïðèºìöÿì çà äî-
ïîìîãîþ ôðàí÷àéçèíãó. Äî ôóòáîëüíîãî
÷åìï³îíàòó òàêîæ ïëàíóþòü îáëàøòóâàòè
îêðåì³ âîäîéìèùà äëÿ ðîçâåäåííÿ òà ïî-
äàëüøîãî âèëîâó ðèáè. Òàêå çàäîâîëåííÿ
áóäå ïëàòíèì. À çä³éñíèòè âñ³ ö³ çì³íè
ì³ñòî ïëàíóº çà ðàõóíîê ³íâåñòîð³â.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ðèáîãîñïîäàð-
ñüêî¿ àñîö³àö³¿ "Àêâàêóëüòóðà" Âîëîäèìè-
ðà Âîëêîâà, çàâäÿêè ñòâîðåííþ íîâîãî
ï³äïðèºìñòâà, âäàñòüñÿ çíà÷íî æîðñòê³øå
êîíòðîëþâàòè âåäåííÿ ðèáíî¿ ñïðàâè ó
ì³ñò³. Çîêðåìà, íàñèòèâøè ðèíîê ïðîäóê-
ö³ºþ, âäàñòüñÿ ³ñòîòíî çìåíøèòè ¿¿ âàð-
ò³ñòü. "Óñ³ ì³ñöÿ ïðîäàæó áóäå çàáåçïå÷å-
íî õîëîäèëüíèêàìè, âàãàìè, íîæàìè òà
ïàêóâàëüíèì ìàòåð³àëîì,— ðîçïîâ³â ïàí
Âîëêîâ.— Ïîòð³áí³ äëÿ ñòâîðåííÿ "Êè¿â-
ðèáè" êîøòè ïëàíóºìî îòðèìàòè â³ä ñòðà-
òåã³÷íîãî ³íâåñòîðà". Âîëîäèìèð Âîëêîâ
äîäàâ, ùî íàðàç³ òðèâàþòü ïåðåãîâîðè ç
êîðåéñüêèìè á³çíåñìåíàìè. Íà ÷åðç³ çó-
ñòð³÷³ ç êèòàéñüêèìè òà ñ³íãàïóðñüêèìè.

Ïðåçèäåíò Âñåóêðà¿íñüêîãî ãðîìàä-
ñüêîãî îá'ºäíàííÿ "Ãðîìàäà ðèáàëîê
Óêðà¿íè" Àíäð³é Íåë³ïà â÷îðà ïîâ³äîìèâ
"Õðåùàòèêó", ùî î÷³êóº â³ä íîâîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà ëèøå ïîçèòèâíèõ çì³í. "Íà-
ñàìïåðåä ïîòð³áíî íàâåñòè ëàä íà âíóò-
ð³øí³õ âîäîéìàõ Êèºâà,— ñêàçàâ â³í.— Çà

÷àñ³â íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè á³ëüø³ñòü ç
íèõ íå äîãëÿäàëè, ôàõ³âö³ ðèáíàãëÿäó ïå-
ðåâ³ðÿëè íà íåíàëåæíîìó ð³âí³. Âíàñë³-
äîê öüîãî çíà÷íî àêòèâ³çóâàëèñÿ áðàêî-
íüºðè. Òîìó ñïîä³âàþñÿ, ùî "Êè¿âðèáà"
ñïðèÿòèìå ó âèð³øåíí³ òàêîãî âàæëèâî-
ãî ïèòàííÿ, ÿê çáåðåæåííÿ åêîëîã³¿ ó âî-
äîéìàõ íàâêîëî ñòîëèö³". Àíäð³é Íåë³ïà
äîäàâ, ùî íà ðåàë³çàö³þ çàäóìó ïîòð³áåí
÷àñ, àäæå çà êîðîòêèé òåðì³í çä³éñíèòè
çàïëàíîâàíå íåðåàëüíî.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ÊÌÄÀ
Ñåðã³é Êèÿíè÷åíêî çàóâàæèâ "Õðåùàòè-
êó", ùî ñèòóàö³ÿ ç ïðîäàæåì ðèáíèõ ïðî-
äóêò³â ó ñòîëèö³ íå íà íàéêðàùîìó ð³â-
í³. "×àñòèíà â³ò÷èçíÿíîãî òîâàðó íà ðèí-
êàõ ì³çåðíà,— ðîçïîâ³â â³í.— 70 â³äñîò-
ê³â ìîðåïðîäóêò³â íàäõîäèòü ³ç Íîðâåã³¿,
³ â íèõ ìàéæå 20 â³äñîòê³â — ë³ä. Îñê³ëü-
êè óêðà¿íö³ â ñåðåäíüîìó ùîì³ñÿöÿ ñïî-
æèâàþòü 2 êã ðèáíèõ ïðîäóêò³â, äîðå÷íî
áóëî á ðîçâèâàòè ðîçâåäåííÿ ïåëåíãàñà,
ñîìà, ùóêè, ÿê³ ìàéæå çíèêëè ç â³ò÷èç-
íÿíèõ ïðèëàâê³â. Àáî æ êîøòóþòü íàäòî
äîðîãî". Íà äóìêó Ñåðã³ÿ Êèÿíè÷åíêà,
íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ïîòð³áíî ïåðåãëÿ-
íóòè òåðì³íè çáåð³ãàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷ó-
âàííÿ â ðîçä³ë³ ðèáîïðîäóêò³â, àäæå ñà-
ìå íà íåäîáðîÿê³ñíèé, ç³ïñîâàíèé òîâàð
íàéá³ëüøå ñêàðæàòüñÿ ñïîæèâà÷³. Òîæ
ïàí Êèÿíè÷åíêî ñïîä³âàºòüñÿ, ùî "Êè-
¿âðèáà" ñóòòºâî ñïðèÿòèìå â íàâåäåíí³
ëàäó íà ñòîëè÷íèõ ðèíêàõ

Мос овсь им мостом “із вітерцем” тепер можна б де проїхатися,
не пор ш ючи правил

Êèÿí óáåðåæóòü 
â³ä íåäîáðîÿê³ñíî¿ ðèáè
Âîäíèìè äàðàìè ó ñòîëèö³ çàéìåòüñÿ íîâå 
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
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Â³ðà Ì²ËÅÍÊÎ: “Öüîãîð³÷ ó ñòîëèö³ ìè
çàðåºñòðóâàëè 350 âèïàäê³â íàñèëëÿ 
ó ñ³ì’ÿõ”

— Ïàí³ Â³ðî, ðîçêàæ³òü, áóäü
ëàñêà, ÿêà ãîëîâíà ìåòà ðîáîòè
Öåíòðó?

— ßêùî ãîâîðèòè çàãàëîì, òî
öå, ìàáóòü, ðîçâèòîê æ³íî÷îãî ðó-
õó â ì³ñò³. Ó ñâ³ò³ öåé íàïðÿìîê
ðîçâèíåíèé. ² Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
öåíòð ðîáîòè ç æ³íêàìè ïîñò³é-
íî áåðå ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ çàãàëü-
íîäåðæàâíèõ òà ðåã³îíàëüíèõ
ïðîãðàì ùîäî ïîë³òèêè ð³âíèõ
ïðàâ ³ ìîæëèâîñòåé æ³íîê òà ÷î-
ëîâ³ê³â. Â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó ñâîº¿
ä³ÿëüíîñò³ ï³ä êåð³âíèöòâîì
Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³í-
âàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³
ÊÌÄÀ Öåíòð áåðå àêòèâíó
ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ ãåíäåðíî¿
ïîë³òèêè â ì³ñò³ òà Óêðà¿í³. Ìè
çàëó÷àºìî æ³íîê äî àêòèâíî¿ ãðî-
ìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîïàãóºìî
çíàííÿ ïðî ¿õí³ ïðàâà, ïðî ãåí-
äåðíå ïàðòíåðñòâî ó ñóñï³ëüñòâ³.
Òîáòî âñ³ëÿêî íàìàãàºìîñÿ àêòè-
â³çóâàòè ðóõ ç ë³êâ³äàö³¿ âñ³õ âè-

ÿâ³â ³ ôîðì äèñêðèì³íàö³¿ òà íà-
ñèëüñòâà ñòîñîâíî ïðåäñòàâíèöü
ïðåêðàñíî¿ ñòàò³.

— Ñê³ëüêè æ³íîê çâåðíóëèñÿ äî
âàñ ïî äîïîìîãó íèí³øíüîãî ðîêó?

— Ïðîòÿãîì ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ
ìè äîïîìîãëè ìàéæå òèñÿ÷³ îñ³á.

— Ç ÿêèìè ïðîáëåìàìè íàé÷àñ-
ò³øå çâåðòàþòüñÿ äî Öåíòðó?

— Íà æàëü, íàéïîøèðåí³øîþ
ïðè÷èíîþ çâåðíåííÿ äî íàñ º íà-
ñèëüñòâî â ñ³ì'¿. Òàêèõ âèïàäê³â
öüîãîð³÷ óæå áóëî ïðèáëèçíî
òðèñòà ï'ÿòäåñÿò. Òàêîæ æ³íîê
íåïîêîÿòü ³íø³ ðîäèíí³ ïðîáëå-
ìè, òðóäîâ³, æèòëîâ³ ïèòàííÿ, ñà-
ìîï³çíàííÿ, ñï³ëêóâàííÿ ç ä³òü-
ìè.

— Ð³çí³ ïðîáëåìè ïîòðåáóþòü ³
ð³çíèõ âèä³â äîïîìîãè. Ðîçêàæ³òü,
áóäü ëàñêà, ïðî íàïðÿìêè ä³ÿëüíî-
ñò³ âàøîãî çàêëàäó.

— Ìè íàäàºìî ð³çí³ âèäè äî-
ïîìîãè. Çîêðåìà, þðèäè÷íà,
ïñèõîëîã³÷íà òà ïñèõîòåðàïåâ-
òè÷íà ï³äòðèìêà. Ó íàñ òàêîæ
ïðàöþº òåëåôîí äîâ³ðè. Çà íîìå-
ðîì 489-44-48 ìîæíà îäðàçó ïðî-
êîíñóëüòóâàòèñÿ àáî æ çàïèñàòè-
ñÿ íà ïðèéîì äî ôàõ³âöÿ. Òàêîæ
ä³º ãðóïà ï³äòðèìêè äëÿ æ³íîê,
ÿê³ ñòðàæäàþòü â³ä ñ³ìåéíîãî íà-
ñèëüñòâà, "Äîïîìîæè ñîá³". Ïå-
ðåâàãîþ Öåíòðó ðîáîòè ç æ³íêà-
ìè º íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ æ³íêàì, ÿê³ çàçíàëè
íàñèëüñòâà â ðîäèí³. Çàãàëîì íà-
ïðÿìê³â ðîáîòè äóæå áàãàòî. Òèì
á³ëüøå, ùî äî íàñ ïðèõîäÿòü íå
ëèøå æ³íêè, ÿê³ îïèíèëèñÿ â
ñêëàäíèõ ñ³ìåéíèõ îáñòàâèíàõ, à
é ëþäè ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íè-

ìè ìîæëèâîñòÿìè òà ïåíñ³îíå-
ðè. Äëÿ æ³íîê-³íâàë³ä³â, ÿê³ ïå-
ðåñóâàþòüñÿ íà â³çêàõ, ó íàñ ä³-
þòü êóðñè îñíîâ êîìï'þòåðíèõ
çíàíü, àíãë³éñüêî¿ ìîâè òà ìàí³-
êþðíî¿ ñïðàâè. Òàêîæ çàéìàºìî-
ñÿ ïðîñâ³òíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Äóæå ÷àñòî â öåíòð³ ïðîâîäÿòü
ö³êàâ³ ñåì³íàðè, òðåí³íãè, ôîðó-
ìè ùîäî ðîë³ æ³íêè â ñóñï³ëü-
ñòâ³.

— ßê ìîæå ïîòðàïèòè äî âàøî-
ãî ïðèòóëêó æ³íêà, êîòðà çàçíàëà
íàñèëüñòâà?

— Äëÿ öüîãî òðåáà çâåðíóòèñÿ
äî Öåíòðó ç äîâ³äêîþ â³ä ì³ë³ö³¿
ïðî íàñèëëÿ â ñ³ì'¿. À òàêîæ æ³í-
êà ìàº ïðîéòè ìåäè÷íå îáñòå-
æåííÿ. Àäæå ìè íå â çìîç³ ïðèé-

ìàòè âñ³õ, êîìó íåìàº äå æèòè.
Ðåàëüíî º æ³íêè, ÿê³ ïîòåðïàþòü
â³ä ÷îëîâ³êà-òèðàíà, ³ ñàìå ¿ì ïî-
òð³áíà íàøà äîïîìîãà. Àäæå ÷àñ-
òî âîíè íå ìîæóòü çàõèñòèòèñÿ
â³ä íàñèëüñòâà, áî íå ìàþòü âëàñ-
íîãî îêðåìîãî æèòëà. Ó ïðèòóë-
êó ñêðèâäæåíà æ³íêà æèâå äâà
ì³ñÿö³, òèì ïà÷å ì³ñöå éîãî ðîç-
òàøóâàííÿ òðèìàºìî â ñåêðåò³. Çà
öåé ÷àñ ìîæíà ñïîê³éíî ðîçâ'ÿçà-
òè ñâî¿ ïðîáëåìè. Á³ëüøå òîãî,
òóò êîíñóëüòóþòü ïñèõîëîã,
þðèñò, íàäàþòü ìåäè÷íó äîïîìî-
ãó.

— À ÿêùî â æ³íêè º äèòèíà?
— Âîíà ìîæå ïðèéòè äî íàñ ³ç

äèòèíîþ â³êîì äî 14 ðîê³â. Äî-
øê³ëüíÿò âëàøòîâóºìî â äèòñà-
äîê, ðîçòàøîâàíèé ïîáëèçó ïðè-
òóëêó.

— ßê³ ïëàíè â Öåíòðó ðîáîòè ç
æ³íêàìè?

— Äóìàëè â³äêðèòè ìóçåé, àëå
òàê³ ïëàíè ïîêè ùî â³äêëàëè. Íà-
ðàç³ ïðàöþºìî íàä ñòâîðåííÿì
ðåñóðñíîãî öåíòðó, òîáòî íàêî-
ïè÷åííÿ âñ³õ çàõîä³â, ìàòåð³àë³â,
ïðîãðàì ñï³âïðàö³ ç ãðîìàäñüêè-
ìè îðãàí³çàö³ÿìè. Ðåàë³çîâóâàòè-
ìåìî ÷èìàëî ïðîãðàì, çîêðåìà
"Ä³ëîâà æ³íêà", "Êèÿíêà ðîêó",
"Ïàííî÷êà-êèÿíî÷êà". À ç ïî÷àò-
êîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó ðàçîì ³ç
ïñèõîëîãàìè íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â òà æ³íî÷èìè îðãàí³çàö³ÿìè
ïðîâîäèòèìåìî óðîêè íà ãåíäåð-
íó òåìàòèêó. Àäæå â ïñèõ³êó ëþ-
äèíè òðåáà çàêëàäàòè çìàëêó, ùî
ïðàâà òà ìîæëèâîñò³ íå çàëåæàòü
â³ä ñòàò³

Розмовляла Тетяна КОТИК,
"Хрещати "

Ó÷îðà íàâïðîòè ìàéäàí÷èêà
ñêàíäàëüíî¿ çàáóäîâè, ùî íà âó-
ëèö³ Ãîí÷àðà, 17/23, â³äáóëîñÿ
ÿñêðàâå òåàòðàë³çîâàíå ä³éñòâî.
Ãîëîâí³ ãåðî¿ — çàáóäîâíèê òà
ìåøêàíö³-ïðîòåñòóâàëüíèêè. Íå
îá³éøëîñÿ íà "ï³äìîñòêàõ" ³ áåç
áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè òà ñïåöï³ä-
ðîçä³ëó "Áåðêóò". Íàä ñþæåòîì
îðãàí³çàòîðàì äîâãî äóìàòè íå
äîâåëîñÿ. Éîãî ï³äêàçàëî æèòòÿ...

²í³ö³àòîðè òàêîãî ïåðôîðìàí-
ñó ìàþòü çà ìåòó ïðîäåìîíñòðó-
âàòè, ùî â³äáóâàºòüñÿ, êîëè ïðè-
õîäèòü íåïðîõàíèé çàáóäîâíèê ³
ìåøêàíö³ ïî÷èíàþòü áîðîòèñÿ çà
ñâî¿ äâîðè. Òàêèì ÷èíîì âîíè
âèñòóïàþòü ïðîòè âñ³õ íåçàêîí-
íèõ áóä³âíèöòâ ó ñòîëèö³.

Ñëîâî "çàáóäîâà" ó ñòîëè÷íèõ
ìåøêàíö³â óæå àâòîìàòè÷íî ïî-
÷èíàº àñîö³þâàòèñÿ ç ÷åðãîâèì
ñêàíäàëîì. Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåí-

íÿ, ùî ³íâåñòîðè, ÿê ò³ ç³ðêè
øîó-á³çíåñó, íàìàãàþòüñÿ ïðîï³-
àðèòè íîâîáóä áåøêåòíèì øëÿ-
õîì. Òàê, ïðî òå, ùî â³äáóâàºòü-
ñÿ íà âóëèö³ Ãîí÷àðà, 17/23, çíà-
þòü óñ³ äàëåêî çà ìåæàìè áóä³-
âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà. Âñóïåðå÷
çàêîíîäàâñòâó òà äóìö³ ãðîìàä-
ñüêîñò³ ÒÎÂ "²íâåñòèö³éíî-áóä³-
âåëüíà ãðóïà" çâîäèòü âèñîòêó íà
òåðèòîð³¿ àðõ³òåêòóðíî-³ñòîðè÷íî-
ãî çàïîâ³äíèêà "Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà".

Öå º ïîðóøåííÿì íèçêè çàêî-
í³â ³ íîðì ÞÍÅÑÊÎ ùîäî îõî-
ðîíè êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ ïàì'-
ÿòîê. Îäíàê çóïèíèòè çàáóäîâ-
íèê³â íåïðîñòî. Çà êîìïàí³ÿìè
ñòîÿòü íàðîäí³ äåïóòàòè. Òàêà ñè-
òóàö³ÿ áóëà ³ â Îëåêñàíäð³âñüê³é
ë³êàðí³.

Äî ìèñòåöòâà ÿê ñïîñîáó ïðî-
òåñòó ïðîòèâíèêè íåïðàâîì³ðíèõ
ä³é ó÷îðà çâåðíóëèñÿ íå âïåðøå.

Ñòîìëåí³ òÿãàíèíîþ â ñóä³ òà
÷èñëåííèìè àêö³ÿìè ïðîòåñòó, â
òðàâí³ âîíè îðãàí³çóâàëè ïðîåêò
"Â³äåî íà ïàðêàí³". Äî íüîãî äî-
ëó÷èëèñÿ ³ íåáàéäóæ³ ñòîëè÷í³
õóäîæíèêè.

Áîðîòüáó ç íå÷åñíèìè çàáó-
äîâíèêàìè ï³äòðèìóº ³ ïðîâà-
äèòü òàêîæ ì³ñüêà âëàäà. Ñâîãî

÷àñó ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé çàÿâèâ, ùî îñîáèñòî
ìàº íàì³ð çàáîðîíèòè âñ³ íåçà-
êîíí³ çàáóäîâè íà òåðèòîð³¿ ñòî-
ëèö³. Ç òàêîþ ìåòîþ òîð³ê óë³ò-
êó ðîêó áóëî ñòâîðåíî òèì÷àñî-
âó êîì³ñ³þ, ÿêà ðîçãëÿäàº çâåð-
íåííÿ ãðîìàäÿí ùîäî íåçàêîí-
íèõ çàáóäîâ. Âîíà îïðàöþâàëà

ê³ëüêà äåñÿòê³â ñïðàâ, êîæíà ç
ÿêèõ ï³äêð³ïëåíà á³ëüø í³æ òè-
ñÿ÷åþ ï³äïèñ³â. Òàêîæ áóëî
ñòâîðåíî ðåºñòð ïîðóøíèê³â. Çà-
âäÿêè äîêóìåíòó âæå âäàëîñÿ çó-
ïèíèòè ê³ëüêà ñêàíäàëüíèõ çà-
áóäîâ, çîêðåìà íà Ïåéçàæí³é
àëå¿ òà íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³â-
ñüêî¿ ë³êàðí³

Íà Ãîí÷àðà çíîâó ç÷èíèëè á³éêó
Áîðîòèñÿ ç íåçàêîííèìè çàáóäîâàìè â÷èëè òåàòðàëüíèì ä³éñòâîì
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Традиційні знесення пар анів на с андальній Гончара,17/23 чора замінили театралізованим дійством

Київсь ий місь ий центр роботи з жін ами в серпні
цьо о ро відзначатиме одинадцят річницю діяльно-
сті. Анало ів в У раїні йом немає. Навіть е с- ене-
ральний се ретар ООН о ремо наводив при лад ство-
рення та о о центр в Києві я зразо співпраці жіно-
чих ромадсь их ор анізацій і місь ої державної адмі-
ністрації. До ньо о звертаються жін и, я і опинилися
с ладній сит ації чи зазнали насильства в сім'ї, а та-
ож інваліди, літні люди. Т т вони мож ть розрахов -
вати не лише на валіфі ован допомо юриста чи
психоло а, а й посл хати орисні тренін и, семінари,
ле ції. А для тих, хто перес вається на інвалідном
віз , т т діють рси ан лійсь ої мови, мані юрної
справи та основ омп'ютерних знань. Усі посл и без-
платні. Про робот центр та плани на майб тнє "Хре-
щати " розповіла йо о дире тор Віра Мілен о.

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Для боротьби з неза онними заб довами всі методи
добрі. Тим паче мистець і. У цьом пере онані пред-
ставни и ініціативної р пи меш анців, я і вист пають
проти с андальної заб дови на в лиці Гончара, 17/23.
Після численних традиційних а цій протест та знесен-
ня о орожі вони вдалися до театралізованої вистави.
"На сцені" б ли і спецпідрозділ "Бер т", і заб довни-
и, і меш анці-протест вальни и — все, я житті.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про часткове звільнення гр. Кізленко М. А. 
від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної 
та інженерно�транспортної

інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 615/615 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 4.11 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами і доповнення�
ми, внесеними рішеннями Київради від 10.06.08 № 4/4, від 17.07.08 № 16/16, від 28.08.08 № 72/72, від
30.10.08 № 560/560, від 30.10.08 № 561/561), враховуючи звернення гр. Кізленко М. А. від 30.09.08
№ 1/388, протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку від 11.11.08 № 18, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ÷àñòêîâî ãð. Ê³çëåíêî Ì. À.
â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â ñóì³ 417,73
òèñ. ãðí ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì ³íäèâ³äó-
àëüíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ë³òåðà “²” çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 541,50 êâ. ì (çà äàíèìè
ÁÒ²) (ïëîùà ãàðàæà —20,50 êâ. ì, ïëîùà
æèòëîâî¿ ÷àñòèíè — 521,00 êâ. ì) íà âóë.

Ä³áðîâí³é, 20 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà òà íàäàòè ðîçñòðî÷êó íà ñïëàòó ðåøòè
ñóìè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òåðì³íîì íà ï³âðîêó.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зміни у складі 
постійних комісій Київради

Рішення Київської міської ради № 614/614 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, частини другої статті 47, частини другої статті 49 За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини третьої статті 4 та пункту 8 частини першої
статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частини третьої статті 18 Статуту територі�
альної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.02 № 371/1805 (зі
змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради від 19.12.02 № 154/314, від 27.02.03
№ 263/423), статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08
№ 8/8, враховуючи заяву депутата Київради Гоцького М. М. від 12.11.08, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ÷àñòêîâî ãð. Ïðîöåíêî Í.
À. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â ñóì³
109,27 òèñ. ãðí ó çâ’ÿçêó ç ïðèáóäîâîþ äî
æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Ïå÷åí³çüê³é,
27 ë³òåðà “À” (çàãàëüíà ïëîùà áóäèíêó
205,60 êâ. ì) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà òà íàäàòè ðîçñòðî÷êó íà ñïëàòó ðåø-

òè ñóìè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òåðì³íîì íà ï³âðî-
êó.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Âèêëþ÷èòè ç³ ñêëàäó ïîñò³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷-
íîãî êîìïëåêñó Ñ³äîðîâà Àíäð³ÿ Â³êòîðî-
âè÷à — çàñòóïíèêà ãîëîâè.

2. Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåð-
ãåòè÷íîãî êîìïëåêñó Ãîöüêîãî Ìèêîëó

Ìèêîëàéîâè÷à — çàñòóïíèêîì ãîëîâè.
3. Âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè ó äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 01.07.08 ¹ 9/9 “Ïðî ïå-
ðåë³ê òà ñêëàä ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Î. Äîâãîãî.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення 
гр. Чернова В. О. 

від сплати пайової 
участі (внеску) 

у створенні соціальної 
та інженерно�транспортної 

інфраструктури 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 617/617 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 4.11 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами і доповнення�
ми, внесеними рішеннями Київради від 10.06.08 № 4/4, від 17.07.08 № 16/16, від 28.08.08 № 72/72, від
30.10.08 № 560/560, від 30.10.08 № 561/561), враховуючи звернення гр. Чернова В. О. від 14.04.08
№ 1/360, протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку від 11.11.08 № 18, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ãð. ×åðíîâà Â. Î. â³ä ñïëà-
òè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñãþðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà â ñóì³ 127,61 òèñ. ãðí.
ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì ³íäèâ³äóàëüíîãî
æèòëîâîãî áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
159,30 êâ. ì (çà äàíèìè ÁÒ²) ó ïðîâ. Áå-
ðåçíåâîìó, 30 ë³òåðà “À” ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ïîäàëüøèì çíÿòòÿì éî-
ãî òà ÷ëåí³â ðîäèíè ç êâàðòèðíîãî îáë³êó

ó â³ää³ë³ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Äàðíèöü-
êî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ÿê òàêèõ, ùî çàáåçïå÷åí³ æèòëîì.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про часткове звільнення 
гр. Проценко Н. А. 

від сплати пайової участі (внеску) 
у створенні соціальної 

та інженерно�транспортної інфраструктури 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 618/618 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 4.11 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами і доповнення�
ми, внесеними рішеннями Київради від 10.06.08 № 4/4, від 17.07.08 № 16/16, від 28.08.08 № 72/72, від
30.10.08 № 560/560, від 30.10.08 № 561/561), враховуючи звернення гр. Проценко Н. А. від 30.01.08
№ 1/121, протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку від 11.11.08 № 18, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про зменшення розміру 
пайової участі (внесків) 
у створенні соціальної 

та інженерно�транспортної інфраструктури 
м. Києва по об’єктах, 

замовником будівництва яких 
виступає комунальне підприємство 

“Житлоінвестбуд�УКБ”

Рішення Київської міської ради № 619/619 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 4.11 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові 

та посадовим особам 
виконавчого органу Київради

Рішення Київської міської ради № 611/611 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëî-
â³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíåñåí³ äåïó-
òàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³ íà ïëåíàð-
íîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè 27.11.08, çã³äíî ç
äîäàòêîì.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñàäî-
âèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàòñüêèé
çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó â³äïîâ³äü
íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì Êè¿âðàäè ïðî-
òÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàòò³
22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â ì³ñ-
öåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî ÿêùî çà-
ïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìîæå áóòè ðîç-
ãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè¿âðàäîþ ñòðîê,
òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’ÿçàíà ïèñüìîâî ïî-
â³äîìèòè ïðî öå Êè¿âðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè-
¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çàïèò, ³ çàïðîïîíóâàòè ³í-
øèé ñòðîê, ÿêèé íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè
îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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1. Çâ³ëüíèòè ÷àñòêîâî ãð. Êîâàëüîâó À. Ì.
â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â ñóì³ 247,07
òèñ. ãðí. ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì ³íäèâ³-
äóàëüíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 196,66 êâ. ì, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïèðÿòèíñüê³é, 25 ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà íàäàòè

ðîçñòðî÷êó íà ñïëàòó ðåøòè ñóìè ïàéîâî¿
ó÷àñò³ òåðì³íîì íà ï³âðîêó.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відміну рішення Київради 
від 12.07.07 №1049/1710 

“Про реорганізацію закладу культури 
“Київський міський центр дозвілля” 

шляхом приєднання 
до комунального закладу 

“Київський міський центр народної 
творчості та культурологічних досліджень”

Рішення Київської міської ради № 637/637 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та беручи до уваги звер�
нення закладу культури “Київський міський центр дозвілля”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 12.07.07 ¹ 1049/1710 “Ïðî
ðåîðãàí³çàö³þ çàêëàäó êóëüòóðè “Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé öåíòð äîçâ³ëëÿ” øëÿõîì
ïðèºäíàííÿ äî êîìóíàëüíîãî çàêëàäó
“Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð íàðîäíî¿
òâîð÷îñò³ òà êóëüòóðîëîã³÷íèõ äîñë³-
äæåíü”.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-

¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðèâåñòè ñâî¿ ðîçïîðÿäæåííÿ ó â³äïî-
â³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà òóðèçìó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

шенням Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами і доповнення�
ми, внесеними рішеннями Київради від 10.06.08 № 4/4, від 17.07.08 № 16/16, від 28.08.08 № 72/72, від
30.10.08 № 560/560, від 30.10.08 № 561/561), враховуючи звернення КП “Житлоінвестбуд�УКБ” від
15.08.08 № 114/7973, протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку від 11.11.08 № 18, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çìåíøèòè ðîçì³ð ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñ-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà ïî
îá’ºêòàõ, çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà ÿêèõ âè-
ñòóïàº êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Æèòëî-
³íâåñòáóä-ÓÊÁ”, íà ñóìó 35 238,80 òèñ.
ãðí., ùî äîð³âíþº áàëàíñîâ³é âàðòîñò³ àä-
ì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ íà âóë. Ëåáåäºâà, 
14-À ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà

çàðàõîâàíà äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про часткове звільнення 
гр. Зільберберга Я. Б. 

від сплати пайової участі (внеску) 
у створенні соціальної 

та інженерно�транспортної інфраструктури 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 623/623 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 4.11 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами і доповнення�
ми, внесеними рішеннями Київради від 10.06.08 № 4/4, від 17.07.08 № 16/16, від 28.08.08 № 72/72, від
30.10.08 № 560/560, від 30.10.08 № 561/561), враховуючи звернення гр. Зільберберга Я. Б. від 31.07.08
№ 1/167, протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку від 11.11.08 № 18, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ÷àñòêîâî ãð. Ç³ëüáåðáåð-
ãà ß. Á. â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñ-
êó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â
ñóì³ 505,86 òèñ. ãðí. ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèö-
òâîì ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áóäèí-
êó ë³òåðà “À” çàãàëüíîþ ïëîùåþ 468,60
êâ. ì (ïëîùà æèòëîâîãî áóäèíêó —
421,40 êâ. ì, ïëîùà ãàðàæà — 47,20 êâ.
ì) íà âóë. Ïîæàðñüêîãî, 16 ó Äåñíÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà íàäàòè ðîç-
ñòðî÷êó íà ñïëàòó ðåøòè ñóìè ïàéîâî¿
ó÷àñò³ òåðì³íîì íà îäèí ð³ê.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про часткове звільнення 
гр. Ковальової А. М. 

від сплати пайової участі (внеску) 
у створенні соціальної 

та інженерно�транспортної інфраструктури 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 624/624 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 4.11 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами і доповнення�
ми, внесеними рішеннями Київради від 10.06.08 № 4/4, від 17.07.08 № 16/16, від 28.08.08 № 72/72, від
30.10.08 № 560/560, від 30.10.08 № 561/561), враховуючи звернення гр. Ковальової А. М. від 18.09.08
№ 1/343, протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку від 11.11.08 № 18, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про часткове звільнення 
гр. Кроковної В. І. 

від сплати пайової участі (внеску) 
у створенні соціальної 

та інженерно�транспортної інфраструктури 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 628/628 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 4.11 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (за�
будовників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рі�
шенням Київради від 17.01.08 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами і доповнення�
ми, внесеними рішеннями Київради від 10.06.08 № 4/4, від 17.07.08 № 16/16, від 28.08.08 № 72/72, від
30.10.08 № 560/560, від 30.10.08 № 561/561), враховуючи звернення гр. Кроковної В. І. від 24.04.08
№ 1/387, протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку від 11.11.08 № 18, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ÷àñòêîâî ãð. Êðîêîâ-
íó Â. ². â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñ-
êó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà â ñóì³ 173,45 òèñ. ãðí. ó çâ’ÿçêó ç
áóä³âíèöòâîì æèòëîâîãî áóäèíêó çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 183,40 êâ. ì íà âóë.
Ðèëººâà, 30 ë³òåðà “²” ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà òà íàäàòè ðîçñòðî÷êó

íà ñïëàòó ðåøòè ñóìè ïàéîâî¿ ó÷àñò³
òåðì³íîì íà îäèí ð³ê.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порушення 
перед Головою 

Верховної Ради України клопотання 
про нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України 
колективу Українського 

гуманітарного ліцею 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

Рішення Київської міської ради № 629/629 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвер�
дженого Постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216�IV “Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України “Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè ïåðåä Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîä-
æåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè êîëåêòèâó Óêðà¿íñüêîãî ãóìà-
í³òàðíîãî ë³öåþ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíî-
ãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà çà
âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàö³îíàëüíî¿
îñâ³òè, áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïåäàãîã³÷íó
ä³ÿëüí³ñòü, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì.

2. Óïðàâë³ííþ êàäðîâî¿ ðîáîòè ³ íàãî-
ðîä àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ï³äãîòóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîä-

æåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè êîëåêòèâó Óêðà¿íñüêîãî ãóìà-
í³òàðíîãî ë³öåþ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíî-
ãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà çà
âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàö³îíàëüíî¿
îñâ³òè, áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïåäàãîã³÷íó
ä³ÿëüí³ñòü, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè òà íàóêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення 
спеціалізованих будинків 

для ветеранів війни та праці, 
громадян похилого віку 

та інвалідів на вул. Будищанській, 4 
та вул. М. Котельникова, 32/11

Рішення Київської міської ради № 638/638 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, Порядку утворення спе�
ціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів і надання житло�
вих приміщень у такому будинку та Типового положення про спеціалізований будинок для ветеранів війни
та праці, громадян похилого віку та інвалідів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
31.01.07 № 76, та з метою забезпечення конституційного права осіб, які потребують соціального захис�
ту, на отримання соціального житла Київська міська рада
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ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè ñïåö³àë³çîâàíèé áóäèíîê
äëÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³, ãðîìàäÿí
ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³ä³â íà âóë. Áóäè-
ùàíñüê³é, 4.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ñïåö³à-
ë³çîâàíèé áóäèíîê äëÿ âåòåðàí³â â³éíè òà
ïðàö³, ãðîìàäÿí ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³-
ä³â íà âóë. Áóäèùàíñüê³é, 4 çã³äíî ç äî-
äàòêîì 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ñòâîðèòè ñïåö³àë³çîâàíèé áóäèíîê
äëÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³, ãðîìàäÿí
ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³ä³â íà âóë. Ì. Êî-
òåëüíèêîâà, 32/11.

4. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ñïåö³à-
ë³çîâàíèé áóäèíîê äëÿ âåòåðàí³â â³éíè òà
ïðàö³, ãðîìàäÿí ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³-
ä³â íà âóë. Ì. Êîòåëüíèêîâà, 32/11 çã³ä-
íî ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³
çàõîäè ùîäî ñòâîðåííÿ çàçíà÷åíèõ â
ïóíêòàõ 1, 3 öüîãî ð³øåííÿ ñïåö³àë³çîâà-
íèõ áóäèíê³â äëÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðà-
ö³, ãðîìàäÿí ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³ä³â.

5.2. Âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó æèòëîâ³ ïèòàííÿ ìåøêàíö³â ñïåö³àë³-
çîâàíèõ áóäèíê³â íà âóë. Áóäèùàíñüê³é,
4 òà âóë. Ì. Êîòåëüíèêîâà, 32/11, ïîñå-
ëåíèõ äî ïðèéíÿòòÿ çàçíà÷åíîãî ð³øåí-
íÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-
åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó òà ïîñò³éíó êî-
ì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до рішення Київради 

від 19.12.06 № 280/339 
“Про затвердження Програми зміцнення 

законності, посилення боротьби 
зі злочинністю у м. Києві 

на 2007—2011 роки”

Рішення Київської міської ради № 641/641 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

1. Âíåñòè çì³íè ó äîäàòîê äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 19.12.06 ¹ 280/339 “Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè çì³öíåííÿ çàêîí-
íîñò³, ïîñèëåííÿ áîðîòüáè ç³ çëî÷èíí³ñ-
òþ ó ì. Êèºâ³ íà 2007—2011 ðîêè”, à ñà-
ìå:

ñëîâà “Óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè
Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³” çàì³íèòè ñëîâàìè
“Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè

Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³”
ïî âñüîìó òåêñòó ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ïðàâîïîðÿäêó, ðåãëàìåí-
òó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу 
приватному підприємству “Аметістум” 

на продовження строку 
завершення будівництва об’єкта 

незавершеного будівництва — 
лабораторно�експериментального корпусу 

на вулиці Алма�Атинській, 8
у Дарницькому районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 647/647 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, статті 19 Закону України “Про
особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”, враховуючи лист регіонального відділен�
ня Фонду державного майна України по місту Києву (від 09.06.08 № 30�11/4379) та звернення приватно�
го підприємства “Аметістум” (лист від 24.07.08 № 24/7�08), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë ïðèâàòíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Àìåò³ñòóì” íà ïðîäîâæåííÿ
ñòðîêó çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêòà
íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà — ëàáîðà-
òîðíî-åêñïåðèìåíòàëüíîãî êîðïóñó íà
âóëèö³ Àëìà-Àòèíñüê³é, 8 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äî 12 æîâòíÿ 2012
ðîêó.

2. Ðåã³îíàëüíîìó â³ää³ëåííþ Ôîíäó
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êè-
ºâó óêëàñòè äîäàòêîâó óãîäó ç ïðèâàò-
íèì ï³äïðèºìñòâîì “Àìåò³ñòóì” ïðî

ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàâåðøåííÿ áóä³â-
íèöòâà îá’ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèö-
òâà — ëàáîðàòîðíî-åêñïåðèìåíòàëüíîãî
êîðïóñó íà âóëèö³ Àëìà-Àòèíñüê³é, 8 ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ³ çà-
òâåðäèòè ãðàô³ê âèêîíàííÿ ðîá³ò.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж та списання 
основних засобів, 

які належать 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 646/646 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до частин другої та шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, рішення Київради від 19.07.05 № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання ос�
новних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва” (із змінами, внесеними рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721), Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 27.04.00 № 92, та враховуючи клопотання підприємств, установ та організацій комунальної
власності територіальної громади м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë ï³äïðèºìñòâàì, óñòà-
íîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà íà
ïðîäàæ íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ îñíîâ-
íèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà, çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó
äîäàòêó 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) âèçíà÷èòè ïîðÿäîê ïðîäàæó ìàé-
íà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó îñíîâ-
íèõ çàñîá³â, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó 1 äî öüî-
ãî ð³øåííÿ, âèêîðèñòàòè â³äïîâ³äíî äî çà-
òâåðäæåíèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é.

4. Íàäàòè äîçâ³ë ï³äïðèºìñòâàì, óñòà-
íîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà íà

ñïèñàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó àâòî-
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà, çà óìîâè âèêîðèñòàí-
íÿ ïðèäàòíèõ çàïàñíèõ ÷àñòèí â³ä ñïèñà-
íèõ àâòîìîá³ë³â äëÿ ðåìîíòó àâòîòðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â, çã³äíî ç ïåðåë³êîì, çà-
çíà÷åíèì ó äîäàòêó 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Íàäàòè äîçâ³ë ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíî-
âàì òà îðãàí³çàö³ÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà íà ñïè-
ñàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó áóä³âåëü ³
ñïîðóä, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, çã³ä-
íî ç äîäàòêîì 3 äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 29.11.01 № 151/1585 та до рішення 

Київради від 27.12.01 № 208/1642 
з питань формування 

комунальної власності міста Києва

Рішення Київської міської ради № 653/653 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåíü Êè¿âðàäè â³ä 29.11.01
¹151/1585 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó íåæèò-
ëîâèõ áóä³âåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà" òà â³ä 27.12.01
¹208/1642 "Ïðî ôîðìóâàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êè-
ºâà" çì³íè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Óâåñü öåé æèæåê
Äî þâ³ëåþ Ê³ðè Ìóðàòîâî¿ ïîáà÷èëî ñâ³ò íîâå âèäàííÿ
²ííà ÁÓËÊ²ÍÀ
Òîï 10, 
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

(Ìèõàéëî ßìïîëüñüêèé. Ìóðà-
òîâà: Äîñâ³ä ê³íîàíòðîïîëîã³¿.
Ñïá.: Ñåàíñ, 2008.)

Öÿ êíèæêà âèéøëà íà ïî÷àòêó
ðîêó, àëå ñåðéîçíî ïðîäàâàòè ³
"ðîçêðó÷óâàòè" ñòàëè ëèøå íè-
í³ — äî þâ³ëåþ Ê³ðè Ìóðàòîâî¿
é äî âèõîäó ¿¿ íîâîãî ô³ëüìó. Âè-
éøëà âîíà â øòó÷íîìó ³ ñïåö³à-
ë³çîâàíîìó âèäàâíèöòâ³ "Ñåàíñ",
â³äîìîìó ïîíàä óñå òèì, ùî âè-
ïóñêàº îäíîéìåííèé æóðíàë,
ïðåêðàñíèé ³ äèâîâèæíèé, äëÿ
á³ëüøîñò³ ê³íîìàí³â — êóëüòî-
âèé, àëå äî Êèºâà, íà ïðåâåëè-
êèé æàëü, â³í íå äî¿æäæàº.

Äîäàì ùå, ùî â êíèç³ º ïðèãî-
ëîìøëèâ³ ôîòîãðàô³¿, ¿õ àâòîð áà-
ãàòüîì ³ç íàøèõ ÷èòà÷³â äîáðå
çíàéîìèé. Öå Êîñòÿíòèí Äîí³í.

Àâòîð ö³º¿ êíèæêè çíàéîìèé
íàì ëèøå ç ÷óòîê. Ìèõàéëî ßì-
ïîëüñüêèé — ðîñ³éñüêî-àìåðè-
êàíñüêèé ô³ëîëîã, ³ñòîðèê ³ òåî-
ðåòèê â³çóàëüíèõ ìèñòåöòâ.
Êíèæêà íå ö³ëêîì º çðó÷íîþ äëÿ
÷èòàííÿ, ³ â öüîìó âîíà ñõîæà íà
ñâ³é ïðåäìåò. Ê³íî Ìóðàòîâî¿ òåæ
íå íàéçðó÷í³øå ³ íå íàéïðèºì-
í³øå äëÿ îêà.

Äëÿ ïî÷àòêó ßìïîëüñüêèé ïî-
ÿñíþº, ÷îãî íå âàðòî øóêàòè â

ö³é êíèç³ ÷èòà÷åâ³, à ïîò³ì — çà
ò³ºþ æ ëîã³êîþ — ÷îãî íå âàðòî
î÷³êóâàòè ãëÿäà÷åâ³ â³ä ô³ëüì³â
Ê³ðè Ìóðàòîâî¿.

Îòæå, â ö³é êíèç³ âè íå
çíàéäåòå:

Á³îãðàô³¿ ³ ô³ëüìîãðàô³¿.
Ðîçáîðó ïîëüîò³â — óñï³õ³â ³

íåóñï³õ³â, ïðåì³é, ôåñòèâàë³â òà
³íøèõ ðå÷åé, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ô³ëüì çðîáëåíî ³
â³í âèõîäèòü ó ïðîêàò.

Òóò ïðàêòè÷íî íå çãàäàíî âñ³õ
òèõ ïîñò³éíèõ ³, ñàìå ÷åðåç öþ
ïîñò³éí³ñòü, âàæëèâèõ äëÿ Ìóðà-
òîâî¿ ëþäåé, ç ÿêèìè âîíà ðî-
áèòü ñâî¿ ô³ëüìè: àêòîð³â, îïåðà-
òîð³â, õóäîæíèê³â ³ êîìïîçèòî-
ð³â.

Çàòå ç ö³º¿ êíèæêè âè
ä³çíåºòåñÿ:

×èì ê³íî Ìóðàòîâî¿ â³äð³çíÿº-
òüñÿ â³ä áóäü-ÿêîãî ³íøîãî ê³íî.

À â³äð³çíÿºòüñÿ âîíî — çà òèì
æå ïðèíöèïîì "â³ä çâîðîòíî-
ãî" — òèì, ÷îãî â íüîìó íåìàº
ïîð³âíÿíî ç ê³íåìàòîãðàôîì òðà-
äèö³éíèì ³ çâè÷íèì äëÿ íàñ. Òóò
íå âàðòî øóêàòè åòè÷íèõ ïðîá-
ëåì ³ ¿õ âèð³øåííÿ. Òóò íåìàº ³ñ-
òîð³¿ ³ æèâîòðåïåòíî¿ ñó÷àñíîñò³,
òóò íåìàº "äóõîâíîñò³" — â ÿêî-
ìó á òî íå áóëî ¿¿ ïðîÿâ³: ïðàâî-
ñëàâíîìó, ñõ³äíîìó, åêçèñòåíö³é-
íîìó,— â áóäü-ÿêîìó. ßêùî âè
øóêàºòå â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ
"ùî òàêå äîáðå ³ ùî òàêå ïîãàíî",

"õòî âèíåí" ³ "ùî ðîáèòè", ÿêùî
âàñ íåñê³í÷åííî ìó÷èòü ïðîáëå-
ìà, ùî áóäå ç áàòüê³âùèíîþ ³ ç
íàìè, Ìóðàòîâà âàì í³÷èì íå äî-
ïîìîæå.

Á³ëüø³ñòü ëþäåé öå äðàòóº.
Âëàñíå, öå çàðîçóì³ë³ñòü, ç ÿêîþ
Ìóðàòîâà ³ãíîðóº âñ³ ò³ ðå÷³, ÿêè-
ìè çà æèòòÿ çàéíÿò³ ¿¿ ãëÿäà÷³, ñó-
÷àñíèêè ³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè. Ìóðà-
òîâà º àáñîëþòíî ÷óæîð³äíîþ
ïåéçàæó, ùî îòî÷óº ¿¿, ³ñòîòîþ.
Ñàìå ç ö³º¿ ïðè÷èíè âîíà ðåæè-
ñåð "fur wenige", ³ ñàìå ç ö³º¿ ïðè-
÷èíè âîíà º ö³êàâîþ òèì, êîìó
ö³êàâà. Àâòîð ö³º¿ êíèæêè â ÷èñ-
ë³ òèõ "íåáàãàòüîõ". Â³í çàÿâëÿº,
ùî ðîñ³éñüêå ê³íî — áàíêðóò, à
Ìóðàòîâà òèì ³ õîðîøà, ùî í³-
ÿêîãî â³äíîøåííÿ äî çáàíêðóò³-
ëî¿ ê³íîòðàäèö³¿ íå ìàº.

Äðóãà òåçà ßìïîëüñüêîãî äåùî
ñóïåðå÷èòü óñüîìó ñêàçàíîìó âè-
ùå. ßìïîëüñüêèé çàÿâëÿº: Ìóðà-
òîâà — ô³ëîñîô. ²íøèìè ñëîâà-
ìè, íà ÿê³ñü ëþäñüê³ çàïèòàííÿ
âîíà âñå æ òàêè íàìàãàºòüñÿ â³ä-
ïîâ³ñòè. ² ñì³øíî êàçàòè, ùî ô³-
ëîñîô³ÿ â òèõ ¿¿ ³çâîäàõ, ïðî ÿê³
ïèøå ßìïîëüñüêèé, º ð³÷÷þ íå-
ìîäíîþ ³ íàâêîëèøíüîìó ïåéçà-
æó ÷óæîð³äíîþ. ßêðàç òàêè ö³ë-
êîì âïèñóºòüñÿ â ïåéçàæ, ³íøî¿
ô³ëîñîô³¿ íèí³øí³, ñòóðáîâàí³
"äóõîâíèì", ïîï-ìàñè íå çíàþòü,
à öÿ — íå ïðîñòî ìåéíñòð³ì —
àãðåñèâíèé ìåéíñòð³ì. Óñ³ ö³ æè-

æåêè, ëàêàíè é ³íøà äåððèäà —
äæåíòëüìåíñüêèé íàá³ð ñåðåä-
íüîãî ìåøêàíöÿ ðèíêó íà Ïåò-
ð³âö³. ßìïîëüñüêèé ó ïåðøèõ æå
àáçàöàõ äåìîíñòðàòèâíî â³äìîâ-
ëÿºòüñÿ â³ä ðàäÿíñüêîãî "ñóïîâî-
ãî íàáîðó" äóõîâíîñò³, ÿêèì íàä-
ì³ðíî "íàäóòèé" Òàðêîâñüêèé
(ñõîæå, àíòèãåðîé ö³º¿ êíèæêè).
Äåùî ìåíø äåìîíñòðàòèâíî,
ìîæëèâî, íåñâ³äîìî â³í ï³äì³íÿº
éîãî ³íøèì íàáîðîì. Óñ³ì öèì
æèæåêîì.

Îäíà÷å â³í ìàº ðàö³þ. Â³í
ñïðàâä³ ïîÿñíþº, ÷îìó Ìóðàòî-
âó "íåçðó÷íî" äèâèòèñÿ ³ ÷îìó ¿¿
ïîòð³áíî äèâèòèñÿ. Ìè âèõîâàí³
íà ñòåðåîòèïàõ, ãîâîðèòü â³í.
Ïðèíöèï ìóðàòîâñüêîãî ê³íåìà-

òîãðàôó — âèêðèòòÿ, çíèùåííÿ,
äåêîíñòðóêö³ÿ ñòåðåîòèïó. Âëàñ-
íå òå, ùî ð³çíèìè ìåòîäàìè —
ñëîâåñíîþ ãðîþ, ïàðàäîêñîì,
ð³çíîãî ðîäó ïîñòòðàäèö³éíèìè
ïðàêòèêàìè — ðîáèëè óëþáëåí³
íà Ïåòð³âö³ ô³ëîñîôè. Àëå òàì,
äå âîíè öå ðîáèëè, âñ³ ö³ ³ãðè —
ïîçàâ÷îðàøí³é äåíü. Íîâèé ñòå-
ðåîòèï. À ìè é äîñ³ ïåðåâàðþ-
ºìî.

Àëå íå öå º âàæëèâèì. Ìóäðèé
òîé, õòî ï³äõîäèòü äî ä³éñíîñò³
áåç ãîòîâèõ ³äåé, çàÿâëÿº àâòîð
ö³º¿ êíèæêè íà ¿¿ ïî÷àòêó. ² ÿê-
ùî â ê³íö³, ï³ñëÿ ïðî÷èòàííÿ, ó
âàñ ó ãîëîâ³ º ïðèºìíà ïîðîæíå-
÷à, òîæ óñå ïðàâèëüíî. Òàê ³ ïî-
âèííî áóòè

Ô³êòèâíå äîðîñë³øàííÿ
Çàâòðà âèõîäèòü ó ïðîêàò øîñòèé ô³ëüì çà êíèæêîþ “Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Ïðèíö-
íàï³âêðîâêà”
Êàòåðèíà ÃÀËÈÖÜÊÀ
Òîï 10, 
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Øîñòó, ÿê ³ ï’ÿòó, ³ñòîð³þ ç æèòòÿ
õëîï÷èêà â îêóëÿðàõ çí³ìàº Äåâ³ä Éåòñ.
Î÷åâèäíî, ê³íîêîìïàí³ÿ Warner Bros. âè-
ð³øèëà íå çì³íþâàòè êîíåé íà ïåðåïðà-
â³, îòîæ Éåòñ åêðàí³çóº òðè îñòàíí³õ
êíèæêè. Óò³ì, àâòîðêà ³ñòîð³é ïðî Ãàð-
ð³ Ïîòòåðà, Äæîàí Ðîóë³íã, äî îñòàííüî-
ãî ñïîä³âàëàñÿ, ùî õî÷ îäíó ³ç ÷àñòèí
çí³ìå Òåðð³ Ã³ëëÿì. Íàòîì³ñòü ñàì Ã³ë-
ëüÿì, ÷è íå êðàùèé ³ç ðåæèñåð³â, ùî
âì³º çàñîáàìè ê³íî ïåðåäàòè àòìîñôåðó
æàõó äèòÿ÷î¿ êàçêè, ââàæàº, ùî ñòóä³ÿ
óïóñòèëà ñâ³é øàíñ ïðàöþâàòè ç íèì ùå
íà ïåðøîìó ô³ëüì³, ³ òåïåð â³äìîâèâ. À
øêîäà.

Ãåðî¿ êíèæêè ïðî Ãàðð³ Ïîòòåðà íå ïî-
äîðîñë³øàëè, àëå ñàìèõ àêòîð³â, êîòð³ ¿õ
âò³ëþâàëè ó ïåðøèõ ô³ëüìàõ, ïðèíöèïî-
âî íå ì³íÿþòü îñü óæå â³ñ³ì ðîê³â. Òîìó
îñòàíí³ ô³ëüìè íàãàäóþòü ñåð³àë "Áåâåð-
ë³ Õ³ëëñ 90210": òàì òåæ àêòîðè áóëè íà-
áàãàòî ñòàðøèìè çà ñâî¿õ ãåðî¿â. Äîáðå,
ùî õî÷ íå âçÿëè Êð³ñò³íà Êîëñîíà íà
ðîëü Âîëàí-äå-Ìîðòà â þíîñò³: íà ìî-
ìåíò çéîìîê â³í áóâ áè óäâ³÷³ ñòàðøèì
çà ñâîãî ïåðñîíàæà. Ïðîòå íàéá³ëüøå
ïðîáëåì ³ç Äåí³åëîì Ðåäêë³ôôîì, âëàñ-
íå Ãàðð³ Ïîòòåðîì. Ìèíóëîãî ðîêó â³í ç³-
ãðàâ ó îäí³é ³ç ï’ºñ àíãë³éñüêîãî äðàìà-
òóðãà Ï³òåðà Øàôôåðà ³ øîêóâàâ ñâ³ò,
âèéøîâøè íà ñöåíó òåàòðó îãîëåíèì. Òî
æ öå âæå äàâíî íå ìàëåíüêèé õëîï÷èê ³ç
äîáðî¿ êàçêè.

Ó òîé æå ÷àñ, Åììà Óîòñîí (Ãåðì³îíà
Ãðåéíäæåð) íèí³ ïîçóº äëÿ ìîäíèõ æóð-
íàë³â ³ íàâ³òü ñòàëà îáëè÷÷ÿì áðèòàíñüêî¿
ìàðêè Burberry â öüîìó ñåçîí³. À Ðóïåðò
Ãð³íò (Ðîí Ó³çë³) óñï³øíî çí³ìàºòüñÿ â ³í-
øèõ ô³ëüìàõ, äîâîäÿ÷è ïóáë³ö³, ùî â³í
ïðèäàòåí íå ëèøå íà ðîëü "òóïîãî äðóãà
Ãàðð³".

Øîñòèé ô³ëüì "ïîòòåð³àíè" º ïîõìóð³-
øèì çà ïîïåðåäí³. Ìàã³÷íà â³éíà ïåðåêî-
÷óº ó ñâ³ò ïðîñòèõ ëþäåé, ïðîôåñîð Äàìá-
ëäîð áóäå ïîâ³ëüíî ïîìèðàòè ïðîòÿãîì
óñüîãî ô³ëüìó ³ ïåðåä ñìåðòþ ïåðåäàñòü
Ãàðð³ âñ³ ñàêðàëüí³ çíàííÿ, êîòð³ é äîïî-
ìîæóòü éîìó ïåðåìîãòè Âîëàí-äå-Ìîðòà.

Ðåæèñåð âèð³øèâ ïîêè ùî íå ïîêàçóâà-
òè ô³íàëüíî¿ àòàêè Ïîæèðà÷³â ñìåðò³ íà

Õîãâàðòñ — î÷åâèäíî, â³í ïðèáåð³ã ¿¿ äëÿ
íàñòóïíèõ ô³ëüì³â. Íàòîì³ñòü, àáè íå çíè-
æóâàòè ð³âåíü âèäîâèùíîñò³, ïîêàæóòü àæ
äâ³ ñöåíè, ïðî ÿêèõ ó êíèç³ àí³ ñëîâà: ïà-
ä³ííÿ ìîñòó ó ñâ³ò³ çâè÷àéíèõ ëþäåé ³ àòà-
êà íà Íîðó, áóäèíîê ñ³ìåéñòâà Ó³çë³. Àëå
öå âñüîãî ëèøå ñëàáêà êîìïåíñàö³ÿ â³äñóò-
íîñò³ ó ô³ëüì³ íàéòðàã³÷í³øî¿ ñöåíè çà âñþ
³ñòîð³þ Ãàðð³ Ïîòòåðà — ïîõîðîíó ïðîôå-

ñîðà Äàìáëäîðà. Ìîæëèâî, ïðîäþñåðè ïî-
áîÿëèñÿ, ùî öÿ íàï³âìåäèòàòèâíà ñöåíà
õîäè äî á³ëîãî ìàâçîëåþ ðåêòîðà ïåðåêî-
íàº ãëÿäà÷à, êîòðèé íå ÷èòàâ êíèæêó, íå-
ìîâ ïðèãîäè Ãàðð³ çàâåðøèëèñÿ. À îäíàê
ïîïåðåäó ùå äâà ô³ëüìè — ïðåì’ºðè çà-
ÿâëåíî íà ëèñòîïàä 2010 ðîêó ³ ëèïåíü
2011-ãî, âîíè é çàâåðøàòü ³ñòîð³þ ïðî
õëîï÷èêà â îêóëÿðàõ
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А ціонерне товариство
“Каліон Бан У раїна”
(м. Київ, в л. Володимирсь а, 23-а,
тел. 490-14-00, фа с 490-14-05)

повідомляє, що позачер ові за альні збори а ціонерів
відб д ться 31 серпня 2009 ро об 11.00 за адресою:

9, Набережна Президента Поля Д мера, 92920,
Париж, Ля Дефанс Седе с, Франція.

Реєстрація а ціонерів здійснюється за в азаною адресою
з 10.30 до 11.00.

Порядо денний:
1. Затвердження нової реда ції стат т АТ«Каліон Бан У раїна» та зміна назви

AT «Каліон Бан У раїна».

Представни ам а ціонерів необхідно мати до мент, що посвідч є особ ,
та належним чином оформлен довіреність на право часті та олос вання
на за альних зборах а ціонерів Бан .

Правління А ціонерно о товариства “Каліон Бан У раїна”
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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 1331
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Ôåíîìåí òâîð÷îñò³
²âàíà Ãàéäóêà
Ó Ìóçå¿ ãåòüìàíñòâà òðèâàº âèñòàâêà 
ðîá³ò õóäîæíèêà

Ðîáîòè ìèòöÿ ó ñòîëèö³ ïðå-
çåíòóâàâ éîãî ñèí, Â³êòîð Ãàé-
äóê, ùî íèí³ ìåøêàº ó Êèºâ³.
Â³í çà îñâ³òîþ õ³ðóðã, òîæ ³ ñà-
ìó òâîð÷³ñòü ²âàíà Ãàéäóêà íà
âèñòàâö³ áóëî ïðåäñòàâëåíî í³-
áè ó ðîçð³ç³. ×åðêàñüêîãî ìàéñ-
òðà íà áàòüê³âùèí³ çíàþòü, íà-
ñàìïåðåä, ÿê ³êîíîïèñöÿ (â äî-
ðîáêó õóäîæíèêà ÷èìàëî õðà-
ìîâèõ ðîçïèñ³â) òà ïîðòðåòèñòà
³ñòîðè÷íèõ ³ ì³ô³÷íèõ ïîñòàòåé
(Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî, Âàñè-
ëÿ Ñèìîíåíêà, Ñèìîíà Ïåòëþ-
ðè, íèçêè áóíò³âíèê³â-ãåðî¿â

êîçàöüêî¿ äîáè). Óò³ì, íà åêñ-
ïîçèö³¿, îêð³ì, âëàñíå, çîáðà-
æåíü ãåòüìàí³â òà ³êîí, ïðåä-
ñòàâëåí³ é ³íø³, íà ïåðøèé ïî-
ãëÿä, òåìàòè÷íî íå ïîâ’ÿçàí³
ì³æ ñîáîþ ðîáîòè. Ñåðåä íèõ,
äî ïðèêëàäó, ïåéçàæ³. Òîæ îêî
ìèìîâîë³ øóêàëî íà âèñòàâêî-
âèõ ïîëèöÿõ ìóçåþ é ð³çüáÿð-
ñüê³ ðîáîòè Ãàéäóêà, ÷èì â³í òà-
êîæ çàéìàâñÿ, íàâ³òü çàëèøèâ
ï³ñëÿ ñåáå ÷èìàëî ó÷í³â. Äåÿê³
ç íèõ, äî ñëîâà, áóëè ïðèñóòí³
íà âèñòàâö³.

Ñêëàäíî áóëî á ãîâîðèòè ïðî

õóäîæíþ ö³íí³ñòü ïðåäñòàâëå-
íèõ êàðòèí, âðàõîâóþ÷è â³äñóò-
í³ñòü øêîëè, ïðîôåñ³éíî¿ ìèñ-
òåöüêî¿ îñâ³òè àâòîðà òà é íà-
ëåæíî¿ ê³ëüêîñò³ ìèñòåöòâîçíàâ-
÷èõ äîñë³äæåíü ôåíîìåíó òâîð-
÷îñò³ ²âàíà Ãàéäóêà. Àëå íå
ìîæíà íå ïîì³òèòè ó çîáðàæåí-
íÿõ ñòèõ³éíîñò³ ÿê ìåòîäó, ùî
ïåðåòâîðþº òâîð÷³ñòü íà íàé-
ïðèðîäí³øó ëþäñüêó ïîòðåáó.
Öå ÿê äèõàííÿ. Ïîäåéêóþòü, ùî
äåÿê³ êàðòèíè ²âàíà Ãàéäóêà îä-
íîãî ðàçó áóëî âèêðàäåíî ç ìó-
çåþ, äå âîíè çáåð³ãàëèñÿ. Íåâ³-
äîìî, ÷è öå áóëî ïîâ’ÿçàíî ç
³ìåíåì íà òîé ÷àñ óæå çíàíîãî
õóäîæíèêà, ÷è ç ñàìèìè êàðòè-
íàìè, ñåðåä ÿêèõ áàãàòî ïîðòðå-
ò³â ïîë³òèê³â.

Òàê ÷è ³íàêøå, âèñòàâêà ðîá³ò
²âàíà Ãàéäóêà ó Êèºâ³ — ÷åðãî-
âèé ïðèâ³ä çãàäàòè öüîãî ñàìî-
áóòíüîãî íàðîäíîãî õóäîæíèêà,
ÿê éîãî íàçèâàþòü ÷åðêàùàíè,
àëå âæå íå â êîíòåêñò³ éîãî
ñìåðò³, à æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³ 

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç ³ñòîòíèõ

îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðà-
òóðà âäåíü +22...+28°Ñ, âíî÷³ +18...+22°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +30°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè, +23...+28°Ñ, íà
ñõîä³ êðà¿íè +30...+33°Ñ, âíî÷³ +20...+22°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ ì³ñöÿìè +22...+30°Ñ, âíî÷³ +18...+20°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³â-
í³÷íèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +21...+27°Ñ, âíî÷³,
+17...+22°Ñ

Роботи х дожни а Івана Гайд а Києві представив йо о син, Ві тор Гайд

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 15 ëèïíÿ
Енер ети а дня є висо ою. План йте справи, що
потреб ють значних енер озатрат, самостійності та
інтеле т ально о хист . Особисті інтереси поставте
на чільне місце і не танцюйте під ч ж д д , тоді
ніхто не стане на заваді, і все с ладеться я най-
раще. Вечір присвятіть завершенню розпочатих
справ.

ОВНИ, переймайтеся особистим щастям. Влаштов йте сердеч-
ні справи та зала одж йте домашні проблеми. Бо иня охання с-
міхається вам, тож ловити ав ні оли! Не заб дьте про зовнішній
ви ляд: ардероб та зачіс а мають б ти в стилі останньої моди, адже
ви цьо о дня раєте с різь перш с рип , задаючи тон настрою,
сма ам.

ТЕЛЬЦІ, підбийте підс м и, позб дьтеся то о, що морально ви-
черпало себе, і візьміть на озброєння най ращі наб т и — попе-
ред осяйні оризонти, ди з возом недолі ів та помило без “ре-
візії” не п с ають.

БЛИЗНЯТАМ с дилося стати оролевою омпанії, отра об’єд-
н є д хом співдр жності, ідейними пере онаннями. Ре лам йте се-
бе, личте на подви и запальною вдачею песимістів, пла сіїв, за-
в’яз йте др жні стос н и з людьми.

РАКИ ризи ють потрапити під обстріл ділових он рентів. Ди-
зертир вати з поля бою не можна, тож відважно захищайте честь
м ндира, аби не втратити ар’єр , що є для вас житницею.

ЛЕВИ неперевершені в своїй чарівності, мил ють о о, проб дж -
ють се с альн сна . Тож той, про о о та дов о мріяли, неод-
мінно трапиться на шлях , тіль и за розва ами та любовними ті-
хами не заваліть робот — вимо ливі працедавці сп с не дад ть.

ДІВИ, менше байди йте, а більше пра ніть заробити рошей.
Професіонал ви нівро , а нині в ціні лише висо о валіфі овані фа-
хівці. Тож завдя и опан ванню новітніх техноло ій та винахідливо-
сті, ви здатні видавати на- ора прод т найвищої я ості за орот-
ий термін.

ТЕРЕЗИ, об’єдн йте з силля. Протиборство не повинно спл та-
ти ваші арти, навпа и, старт йте від протилежно о. Уважно стеж-
те за поведін ою людей, порівнюйте, протиставляйте, а тоді оста-
точно зваж йтеся на вирішальний ро .

СКОРПІОНИ, сл жіть на бла о рідно о дом , пі л йтеся про ро-
дин , поліпш йте доброб т. С млінно ви он йте свій обов’язо ,
особливо відпрацюйте “хвости” в стос н ах “бать и-діти”. В
ар’єрі розпочався напр жений період завершення ба атьох відпра-
цьованих про рам.

У СТРІЛЬЦІВ ам рне свято. Ян оли охання поспішають звід -
сіль до вашо о сердечно о храм , тож радійте і заряджайтеся енер-
ією бла одаті!

КОЗОРОГИ, тримайтеся від онфлі тних “розборо ” із домаш-
німи. Ліпше онсолід йтеся і займіться бла о строєм. Ваш ор ані-
заторсь ий хист б де я раз доречним.

ВОДОЛІЇ, день промайне мирно. Дов ола запан є зла ода та
бла одать. Єдина порада: не пліт йте за спиною, бо хто с дити-
ме інших, то о дістане аральний меч справедливості.

РИБИ, з адайте, ом із товаришів ви забор вали, і неодмінно
розплатіться. Я що ж заб дете, доля вил чить прим сово, але з від-
сот ами на нервові стреси та розчар вання

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло
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Ëåñÿ ÄÎÍ
“Õðåùàòèê”

Учора столичном М зеї етьманства від рилася ви-
став а живопис х дожни а-самород а, чер ащанина
Івана Гайд а, що триватиме аж до 16 серпня. При ро
і с мно, але Києві, сво о час , оворили не та про
феномен само о Гайд а, я про фа т йо о тра ічної
смерті: 2004- о х дожни а бив йо о ж чень власній
майстерні.


