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Äî÷åêàëèñÿ 
Ó ñòîëèö³ ïî÷àëè çâîäèòè æèòëî äëÿ ïîñòðàæäàëèõ â³ä àôåðè 
“Åë³òà-öåíòðó”

Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ "Êè¿âì³ñüêáóä" ïî-
÷àëà çâîäèòè ïåðø³ äâ³ æèòëîâ³ âèñîòêè,
â ÿêèõ ÷àñòèíó êâàðòèð ïåðåäáà÷åíî äëÿ
îøóêàíèõ ³íâåñòîð³â. Ïðî öå "Õðåùàòèêó"
ó÷îðà ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñåêðåòàð "Êè¿â-
ì³ñüêáóäó" Çîÿ Ôåäîð÷óê. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
ðîáîòè ðîçïî÷àòî íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè, 5
³ âóëèö³ Ëàéîøà Ãàâðî, 1. "Íàðàç³ áóä³-
âåëüíèêè âèêîïàëè êîòëîâàí ³ âæå çàáè-
âàþòü ïàë³,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ôåäîð÷óê.—
Çäàòè æèòëî â åêñïëóàòàö³þ ïëàíóþòü çà
ð³ê". Ïàóçà â áóä³âíèöòâ³ âèíèêëà ÷åðåç
òÿãàíèíó â îôîðìëåíí³ ïîòð³áíèõ äîçâî-

ë³â. Íèí³ âñ³ ïèòàííÿ ïî öèõ áóäèíêàõ
âäàëîñÿ âèð³øèòè. Çîêðåìà ïðîéòè ãðî-
ìàäñüê³ ñëóõàííÿ ³ ä³ñòàòè äîâãîî÷³êóâàíå
"äîáðî" â³ä ìåøêàíö³â ñóñ³äí³õ áóäèíê³â.

"×åêàºìî äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ñïî-
ðóäæåííÿ æèòëà äëÿ "åë³ò³âö³â" ³ íà ïðîñïåê-
ò³ Ìàÿêîâñüêîãî, 1, âóëèö³ Äðàãîìàíîâà, 40
òà íà ðîç³ Õàðê³âñüêî¿ òà Â³ðìåíñüêî¿,— ðîç-
ïîâ³ëà ïðåñ-ñåêðåòàð êîìïàí³¿.— Ïðîåêòè
âæå ïðîéøëè ðîçãëÿä ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè".

Ùîäî íîâîáóäîâ â Îáîëîíñüêîìó ³ Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîíàõ, òî ïîñòðàæäàëèì ïå-
ðåäàäóòü ëèøå ÷àñòèíó æèòëà. Íàïðèêëàä,

ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî çâåñòè 22- ³ 23-ïî-
âåðõ³âêè íà 220 êâàðòèð êîæíà. Ç íèõ 
35 % æèòëà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ ïåðåäàñòü
ì³ñòó ³ 25 % — ïîòåðï³ëèì ³íâåñòîðàì.
Çîêðåìà â áóäèíêó íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè,
5 äëÿ îøóêàíèõ âèä³ëÿòü 31 êâàðòèðó, íà
âóëèö³ Ëàéîøà Ãàâðî, 1 — 30 ïîìåøêàíü.

Ó "Êè¿âì³ñüêáóä³" ïîâ³äîìèëè: ïîïðè òå,
ùî ñòîëè÷íà âëàäà çâ³ëüíèëà ³íâåñòîð³â
â³ä óñ³õ â³äðàõóâàíü, êîìïàí³ÿ çìóøåíà
âíîñèòè ïëàòó çà çåìëþ, çíåñåííÿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü, â³äðàõóâàííÿ ì³ñòó, îñê³ëü-
êè ÊÌÄÀ çâ³ëüíèëà â³ä ïëàòè çà çåìëþ íå
çàìîâíèêà áóä³âíèöòâà — Êè¿âñüêå ³íâåñ-
òèö³éíå àãåíòñòâî, à ³íâåñòîðà — êîìïà-
í³þ "Êè¿âì³ñüêáóä", ÿêà íå îðåíäóº çåìë³.

Ñòîñîâíî ³íøèõ ìàéäàí÷èê³â, ïåðåäáà÷å-
íèõ äëÿ çâåäåííÿ æèòëà äëÿ ïîñòðàæäàëèõ
â³ä àôåðè "Åë³òà-öåíòðó", òî "Êè¿âì³ñüêáóä"
ãîòîâèé óçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ ç îñâî-
ºííÿ ùå øåñòè ä³ëÿíîê, ð³øåííÿ ïðî âè-
êîðèñòàííÿ ÿêèõ ïðèéíÿëà Êè¿âðàäà.

Òàêèì ÷èíîì Êàáì³í ³ ñòîëè÷íà âëàäà
íàäàäóòü æèòëî ïåðøèì îøóêàíèì, ÿê³
îïèíèëèñÿ â íàéñêðóòí³ø³é ñèòóàö³¿.

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÃÎ "Öåíòð ïðàâîçà-
õèñòó", êîòðå îá'ºäíóº âêëàäíèê³â, Þð³é
Ôåäîðåíêî ðàä³º, ùî íàðåøò³ ñïðàâà çðó-
øèëà ç ìåðòâî¿ òî÷êè. Çà éîãî ñëîâàìè,
êîì³ñ³ÿ ÊÌÄÀ çàïðîïîíóâàëà 31 ïî-
ñòðàæäàëîìó â³ä áóä³âåëüíî¿ àôåðè ï³ä-
ïèñàòè óãîäó íà îòðèìàííÿ êâàðòèð ó ïåð-
øèõ íîâîáóäîâàõ. "Ç íèõ 26 îñ³á óæå
îôîðìèëè â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè", — çà-
çíà÷èâ â³í.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî ââàæàº, ùî ïàðàëåëüíî
ç ðîáîòàìè ïîòð³áíî ïî÷èíàòè çàïðîâà-
äæóâàòè çì³íè â ìåõàí³çì³ ñï³âïðàö³ ç ³í-
âåñòîðàìè. ²íàêøå òàêèõ "åë³ò" ìîæå
ç'ÿâèòèñÿ ùå íå îäèí äåñÿòîê. Çîêðåìà
ïàí Ãîëóá÷åíêî ïðîïîíóº ñâîº÷àñíî ïå-
ðåâ³ðÿòè ðàõóíêè çàáóäîâíèê³â, áàíê,
ÿêèé íàäàâàòèìå êðåäèòè òà ³íñïåêòóâà-
òè ðàí³øå çâåäåí³ êîìïàí³ºþ îá'ºêòè. Íà-
ãàäàºìî, ùî ÷åðåç áóä³âåëüíó àôåðó "Åë³-
òà-öåíòðó" ó ñòîëèö³ ïîñòðàæäàëî ïîíàä
1,5 òèñÿ÷³ îñ³á, à çàãàëüíà ñóìà ïðèâëàñ-
íåíèõ êîøò³â âêëàäíèê³â ñòàíîâèòü ìàé-
æå 100 ì³ëüéîí³â äîëàð³â
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За рі на місці отлован на проспе ті Правди постане висот а для "елітівців", обіцяють "Київмісь б ді"
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

У столиці почали зводити житло для постраждалих від афери б ді-
вельної омпанії "Еліта-центр". Перші дві висот и, розташовані на
проспе ті Правди, 5 і в лиці Лайоша Гавро, 1, омпанія "Київмісь -
б д" має за інчити за рі . За алом передбачено, що оселі в них от-
римають насамперед ті, хто опинився найс р тнішом становищі.
Наразі з одж ється питання щодо почат б дівництва ще іль ох
ба ато вартирних б дин ів для ош аних.



22 ХХРРЕЕЩЩААТТИИКК,,  3366 Хрещатик  29 липня 2009

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ì³ñüêà âëàäà 
ïîòóðáóºòüñÿ 
ïðî ×åðâîíèé Õðåñò

Ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè ï³äòðèì-
êè òà ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ³íâàë³ä³â ³ç ðîçó-
ìîâîþ â³äñòàë³ñòþ ñòîëè÷íà âëàäà íàäàñòü ó
2009 ðîö³ ô³íàíñîâó äîïîìîãó Áëàãîä³éí³é
óñòàíîâ³ “Äæåðåëà”. Êîøòè ïåðåäáà÷åíî ó
áþäæåò³ íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè “Òóðáîòà”. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé. Òàêó æ äîïîìîãó áóäå íàäàíî
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó êîì³òåòó Òîâàðèñòâà
×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè. Êîøòè íàïðàâ-
ëÿòü íà îðãàí³çàö³þ âøàíóâàííÿ Ïî÷åñíèõ
äîíîð³â êðîâ³ òà àêòèâ³ñò³â äîíîðñüêîãî ðó-
õó. Ùîì³ñÿ÷íî ìàòåð³àëüíå çàîõî÷åííÿ îò-
ðèìóâàòèìóòü 149 ïàòðîíàæíèõ ñåñòåð, êîò-
ð³ çä³éñíþþòü äîãëÿä íà äîìó çà òÿæêîõâî-
ðèìè

Ó öåíòð³ çäîðîâ’ÿ 
çàïðîâàäèëè óí³êàëüíó 
òåðàï³þ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çäîðîâ’ÿ îðãà-
í³çóâàâ ðîáîòó “Æ³íî÷îãî êëóáó”, â ÿêîìó
ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ç óí³êàëüíèìè ìåòî-
äèêàìè — ñï³ðàëüíîþ ã³ìíàñòèêîþ òà
òâ³ñò-òåðàï³ºþ. Ï³ä ÷àñ ðåãóëÿðíèõ çàíÿòü
íîðìàë³çóºòüñÿ ìàñà ò³ëà, ñòàá³ë³çóºòüñÿ àð-
òåð³àëüíèé òèñê, ç’ÿâëÿºòüñÿ áàäüîð³ñòü ³
õîðîøèé íàñòð³é ïðîòÿãîì óñüîãî äíÿ.
“Íàø äîñâ³ä ñâ³ä÷èòü, ùî ñêðó÷óâàííÿ ò³-
ëà â òàíö³ ïðîòÿãîì 15—30 õâèëèí íà äåíü
çàáåçïå÷óº çäîðîâå ãðóäíå âèãîäîâóâàííÿ,
â³äïîâ³äíó ï³äãîòîâêó ìîëî÷íèõ çàëîç äî
ëàêòàö³¿, çáåðåæåííÿ ³ íàâ³òü óäîñêîíàëåí-
íÿ ¿õíüî¿ ôîðìè. ßêùî ïðàêòèêóâàòè òàêó
ïðèºìíó ã³ìíàñòèêó ïðîòÿãîì óñ³º¿ âàã³ò-
íîñò³, òî é ïîëîãè ïðîéäóòü ô³ç³îëîã³÷íî,
ìàéæå áåç áîëþ”,— çàïåâíèëà ë³êàð-ñàíî-
ëîã ì³ñüêîãî öåíòðó çäîðîâ’ÿ Îëåíà Áîãà-
òèðåíêî

Ìåòðîïîë³òåí³âöÿì 
ïî÷àëè á³ëüøå 
äÿêóâàòè

Ïðîòÿãîì ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ äî Êè¿âñüêî-
ãî ìåòðîïîë³òåíó íàä³éøëî 1437 çâåðíåíü â³ä
ãðîìàäÿí. Òðàäèö³éíî, ÷èìàëî ïàñàæèð³â
ñêàðæàòüñÿ íà íåçàäîâ³ëüíå îáñëóãîâóâàííÿ
íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó. Âîäíî÷àñ, àíàë³-
çóþ÷è êîæíå çâåðíåííÿ, ä³éøëè âèñíîâêó,
ùî íå çàâæäè âîíè îá´ðóíòîâàí³. Íàé÷àñò³-
øå ïðîòÿãîì çàçíà÷åíîãî ïåð³îäó çâåðòàëè-
ñÿ ïàñàæèðè, íåçàäîâîëåí³ ðîáîòîþ êàñ —
169 âèïàäê³â. Çìåíøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü
ùîäî íàäì³ðíî¿ ê³ëüêîñò³ ðåêëàìè â ìåòðî-
ïîë³òåí³. ¯õ íàä³éøëî ëèøå 25. Ñêàðãè ñòî-
ñóâàëèñÿ íåñàíêö³îíîâàíî¿ ðåêëàìè íà äâå-
ðÿõ òà â³êíàõ âàãîí³â. Îêð³ì öüîãî, çà çãàäà-
íèé ïåð³îä íà “ãàðÿ÷ó òåëåôîííó ë³í³þ” íà-
ä³éøëî 449 äçâ³íê³â. Ó çàãàëüíîìó ï³äñóìêó
ó ïîð³âíÿíí³ ç ïåðøèì ï³âð³÷÷ÿì 2008 ðîêó,
ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü çìåíøèëàñÿ íà 294, ïðè
öüîìó ïîäÿê çá³ëüøèëîñÿ íà 38

Ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³ 
íàãîðîäèëè ãðàìîòàìè

Ïðåäñòàâíèê³â òîðãîâåëüíî¿ ãàëóç³ ì³ñòà
íåùîäàâíî óðî÷èñòî ïðèâ³òàëè â Êîëîíí³é
çàë³ ìåð³¿. Íàéêðàùèì ³ç íèõ âðó÷èëè 7 Ïî-
÷åñíèõ ãðàìîò òà 48 Ïîäÿê Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð
Øîâêóí çà÷èòàâ ïðèâ³òàííÿ â³ä ³ìåí³ Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. “Òîðã³âëÿ ó âñ³ ðî-
êè áóëà íàéìàñîâ³øîþ ïðîôåñ³ºþ. Ñàìå âè
äåíü ó äåíü çàäîâîëüíÿºòå ïîòðåáè ëþäåé,
öèì ñàìèì çá³ëüøóºòå åêîíîì³÷íèé ïîòåí-
ö³àë äåðæàâè. Ñâîºþ ñóìë³ííîþ ïðàöåþ âè
ñòâîðþºòå ³ì³äæ ÿê Óêðà¿íè, òàê ³ ªâðîïè â
ö³ëîìó. Áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, çëàãî-
äè, à ãîëîâíå — ùèðèõ óñì³øîê ïîêóïö³â”,—
éøëîñÿ ó ëèñò³âö³. Çà ñëîâàìè ²ãîðÿ Øîâ-
êóíà, íàðàç³ òîðã³âëÿ ïåðåæèâàº íåíàéêðàù³
÷àñè, ³ õî÷à òîâàðîîá³ã ó êðèçó çìåíøèâñÿ,
ïðîòå çà 6 ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó âæå íà-
ä³éøëî 450 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ³íâåñòèö³é ó
ãàëóçü òîðã³âë³. Íàðàç³ ó Êèºâ³ íàðàõîâóºòü-
ñÿ 3 òèñÿ÷³ òîðãîâåëüíèõ çàêëàä³â, ñåðåä íèõ:
900 — ïðîäîâîëü÷èõ òà 2100 — ïðîìèñëîâî-
ãî íàïðÿìêó

Êèºâó ïîâåðíóòü âëàñíå
îáëè÷÷ÿ
Ó ì³ñò³ ðåêîíñòðóþþòü ³ñòîðè÷í³ îá’ºêòè

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Наст пно о ро ияни змож ть
побачити, я им б в Поділ за ча-
сів Російсь ої імперії. Місь а
влада план є провести ре он-
стр цію Контра тової площі з
відновленням Контра тово о до-
м та б дин ма істрат . Поре-
монт ють та ож фасади с сідніх
б дин ів, а асфальт замінять
бр ів ою. Серйозні зміни очі -
ють на Пасаж та Хрещати . У
центрі міста додад ть х дожньо-
о світла, вітів і навіть облаш-
т ють озеро.

Äîêè êðèçà ïðèãàëüìóâàëà çâåäåííÿ ó
Êèºâ³ íîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â òà îô³ñ-
íèõ áóä³âåëü, äîâîë³ øâèäêèõ òåìï³â íà-
áèðàº ïðîöåñ ðåêîíñòðóêö³¿ çäåá³ëüøîãî
³ñòîðè÷íèõ îá’ºêò³â. ×àñòêîâî öå ìîæíà
ïîÿñíèòè íàáëèæåííÿì ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðî-2012. Ñòîëèöÿ Óêðà¿íè ïðàãíå çóñòð³-
òè ³íîçåìíèõ ãîñòåé ïðèñòîéíî. Õóäîæ-
íüî îñâ³òëåí³ ³ñòîðè÷í³ áóä³âë³ òà ñîáîðè
ìàþòü ïðèâàáèòè òóðèñò³â. Äíÿìè íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà Ñåðã³é Áðîíåâèöüêèé ïîâ³äîìèâ
ïðî ìàéáóòíþ ðåêîíñòðóêö³þ Êîíòðàê-

òîâî¿ ïëîù³. Çà ñëîâàìè ïîñàäîâöÿ, íèí³
ãîòóþòü â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ³ íå-
çàáàðîì éîãî â³ääàäóòü íà ï³äïèñ ì³ñüêî-
ìó ãîëîâ³.

Îñíîâí³ ðîáîòè íà ïëîù³ ñòîñóâàòè-
ìóòüñÿ Êîíòðàêòîâîãî áóäèíêó, ÿêèé ó
1812 ðîö³ ñïðîåêòóâàâ òîä³ ôàêòè÷íî ãî-
ëîâíèé àðõ³òåêòîð Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ Â³ëü-
ÿì Ãåñòå. Íèí³ çáåð³ãñÿ ëèøå ôðàãìåíò
êîìïëåêñó. Â³äíîâèòè ïëàíóþòü ïðèáëèç-
íî 20 òèñ. êâ. ì âíóòð³øí³õ ïðèì³ùåíü
áóäèíêó. Ç ñàìî¿ ïëîù³ ïëàíóþòü ïðèáðà-
òè ÌÀÔè, òðàìâàéí³ êîë³¿ òà çóïèíêè. Àñ-
ôàëüòîâå ïîêðèòòÿ äîâêîëà Êèºâî-Ìîãè-
ëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿ çàì³íÿòü áðóê³âêîþ. Ðå-
ìîíòó ï³äëÿãàº ³ áóäèíîê ìàã³ñòðàòó. Ç
íüîãî çðîáëÿòü ìóí³öèïàëüíèé çàêëàä çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 1,5 òèñ. êâ. ì, äå ìîæ-
íà áóäå âëàøòîâóâàòè îô³ö³éí³ çàõîäè,
ïðèéîìè äåëåãàö³é.

Â³äðåñòàâðóâàòè ïëàíóþòü ³ âóëèöþ Ñà-
ãàéäà÷íîãî. Ïåðøî÷åðãîâî òàì óïîðÿäêó-
þòü ôàñàäè áóäèíê³â, äå öå ìîæëèâî,
çðîáëÿòü íàäáóäîâè ìàíñàðäàìè. Ö³ ðîáî-
òè çä³éñíþâàòèìóòü çà êîøò âëàñíèê³â áó-
äèíê³â. Ì³ñòî îïëà÷óâàòèìå ëèøå ðåìîíò
äîðîãè òà òðîòóàð³â, ïåðåêëàäêó ³íæåíåð-
íèõ ìåðåæ. Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Áðîíåâèöü-
êîãî, ïðèáëèçíî 3—4 ì³ñÿö³ òðèâàòèìóòü
ïðîåêòí³ ðîáîòè ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ Ïî-
äîëó, ñàìå æ â³äíîâëåííÿ ïëàíóþòü ðîç-
ïî÷àòè â ê³íö³ öüîãî ðîêó ³ çàâåðøèòè ó
íàñòóïíîìó. “Ñïîä³âàþñÿ, ùî êîøòè íà
öå áóäå çàêëàäåíî â áþäæåò³ ì³ñòà é Ïî-

ä³ëüñüêîãî ðàéîíó, àäæå â ¿õí³õ ìàñøòà-
áàõ öå íå òàê³ çíà÷í³ ñóìè. Ìè ïîðàõóâà-
ëè, ùî îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ïðîåêòíèõ ðî-
á³ò ñòàíîâèòèìå ïðèáëèçíî 5 ìëí ãðí, à
âàðò³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ âèçíà÷èòü ïðî-
åêò”,— çàçíà÷èâ ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Êè-
ºâà. ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ ðàí³øå, ó Ïàñàæ³
ïëàíóþòü çàêëàñòè “Àëåþ ñëàâè” âèäàò-
íèõ ëþäåé òà ìåöåíàò³â.

Äî ê³íöÿ íàñòóïíîãî ðîêó ïëàíóþòü çà-
âåðøèòè òàêîæ ðåêîíñòðóêö³þ Ïàñàæó á³-
ëÿ Õðåùàòèêà. Ïðîåêò êîøòóâàòèìå ïðè-
áëèçíî 10 ìëí ãðí. Ï³ä ÷àñ éîãî âèêî-
íàííÿ ìàþòü â³äíîâèòè ï³øîõ³äíó çîíó òà
õóäîæíüî ï³äñâ³òèòè. Óïîðÿäêóþòü òàêîæ
ìàéäàí÷èêè êàâ’ÿðåíü òà ðåñòîðàí³â. ×å-
ðåç ñïðîòèâ ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â, ðåìîíò
ôàñàä³â òà ïîêð³âåëü áóäèíê³â ïîêè ùî íå
ïëàíóþòü.

Çì³íèòü îáëè÷÷ÿ ³ ñàì Õðåùàòèê. Íà
ãîëîâí³é âóëèö³ ì³ñòà âæå ö³º¿ îñåí³ ïëà-
íóþòü îáëàøòóâàòè íîâ³ êëóìáè òà ïîñà-
äèòè åë³òí³ êàøòàíè. “Ìè õî÷åìî ñåðéîç-
íî îçåëåíèòè Õðåùàòèê, â³ää³ëèòè ïðî-
¿æäæó ÷àñòèíó â³ä áóëüâàðíî¿ æèâîþ îãî-
ðîæåþ. À ùå ïðèêðàñèìî âóëèöþ âèãàä-
ëèâèìè êëóìáàìè òà ë³õòàðÿìè”,— ðîç-
ïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Äîá-
ðóöüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, ó âèõ³äí³ çàêðè-
òèìè äëÿ òðàíñïîðòó, êð³ì Õðåùàòèêà,
ñòàíóòü ùå âóëèö³ Çàíüêîâåöüêî¿ òà Ãîðî-
äåöüêîãî. Íà îñòàíí³é ùå é ìàº ç’ÿâèòè-
ñÿ îçåðî ç æèâîþ ðèáîþ. Ï³ä óñ³ ö³ ïëà-
íè ìàéæå çàâåðøåíî ïîøóê ³íâåñòîð³â

Після ре онстр ції з історичної Контра тової площі прибер ть сі іос и

Äàâí³é çíàéîìèé
Ï³ñëÿ äîðîáîê ³ äîäàòêîâèõ âèïðîáóâàíü 
ïåðøèé â³ò÷èçíÿíèé ïî¿çä ìåòðî çíîâó íà ë³í³¿
Êèðèëî ÊÀÑÀÒÊ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Перший е спериментальний по-
тя Крю івсь о о ва оноб дівно-
о завод знов вийшов на Си-
рець о-Печерсь лінію Київ-
сь о о метрополітен . Знов ,
ос іль и нещодавно йо о зняли
з е спл атації через технічні не-
долі и.

Íàãàäàºìî, ùî ïåðøèé ïî¿çä ìåòðî
â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà, çàïóùåíèé
Êè¿âñüêèì ìåòðîïîë³òåíîì ó ñ³÷í³ 2009
ðîêó, ïðåêðàñíî çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå

íà ë³í³¿. “Â³í ìàº ñó÷àñíèé äèçàéí ³
íèçêó òåõíîëîã³÷íèõ ïåðåâàã, ùî ï³ä-
âèùóþòü éîãî áåçïå÷í³ñòü,— ðîçïîâ³â
êåð³âíèê ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè Ïåòðî Ì³-
ðîøíèêîâ. — Ïðîòå, íà æàëü, ïàñàæè-
ðè ïî÷àëè ñêàðæèòèñü íà ðîáîòó âåí-
òèëÿö³¿, òîìó ìè çíÿëè éîãî ç åêñïëó-
àòàö³¿, àáè çàâîäñüê³ ôàõ³âö³ ìîãëè óñó-
íóòè íåäîë³êè”.

Ó ïðåñ-ñëóæá³ ìåòðîïîë³òåíó êîðåñ-
ïîíäåíòó “Õðåùàòèêà” ïîâ³äîìèëè, ùî
íà áàç³ åëåêòðîäåïî “Õàðê³âñüêå” ïðà-
ö³âíèêè Êðþê³âñüêîãî âàãîíîáóä³âíîãî
çàâîäó çàâåðøèëè ðîáîòè ç ìîäåðí³çàö³¿
âåíòèëÿö³éíî¿ ñèñòåìè ó âàãîíàõ åêñïå-
ðèìåíòàëüíîãî ïîòÿãó, ³ 22 ëèïíÿ â³í
óæå âè¿õàâ íà ë³í³þ áåç ïàñàæèð³â äëÿ

îáêàòêè. À ç ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ïî¿çä ïî-
÷àâ ïåðåâîçèòè ïàñàæèð³â ³ ïðàöþº ïî
12 ãîäèí ùîäíÿ íà Ñèðåöüêî-Ïå÷åð-
ñüê³é ë³í³¿. Ïðè îáêàòö³ ó êîæíîìó âà-
ãîí³ ïåðåáóâàëè ïðåäñòàâíèêè ìåòðîïî-
ë³òåíó ³ çàâîäó-âèðîáíèêà, ïðèñóòí³é òà-
êîæ áóâ ãåíåðàëüíèé êîíñòðóêòîð Êðþ-
ê³âñüêîãî âàãîíîáóä³âíîãî çàâîäó. Ï³ä
÷àñ ðóõó ôàõ³âö³ ïðîâåëè êîíòðîëüí³ çà-
ì³ðè âåíòèëÿö³¿ ó ñàëîíàõ. Óò³ì, óæå ïåð-
ø³ ¿õ ðåçóëüòàòè äîâåëè, ùî çàâîäñüê³
ôàõ³âö³ óñï³øíî âïîðàëèñü ³ç çàâäàííÿì:
çàì³ðè ðóõó ïîâ³òðÿ, òà é â³äñóòí³ñòü
ñêàðã ïàñàæèð³â íà ïîãàíó âåíòèëÿö³þ
äîçâîëèëè êîì³ñ³¿ ïðèéíÿòè ïîçèòèâíå
ð³øåííÿ ùîäî ïîäàëüøî¿ åêñïëóàòàö³¿
äîñë³äíîãî çðàçêà
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Áîðèñ ÒÎÄÓÐÎÂ: “ß ìàþ ìð³þ 
çì³íèòè ñâ³ò íà êðàùå”

— Áîðèñå Ìèõàéëîâè÷ó, ðîçêà-
æ³òü ïðî Öåíòð ñåðöÿ. Âè ë³êóºòå
ïàö³ºíò³â íå ëèøå ç Êèºâà, à é ç
óñ³º¿ Óêðà¿íè?

— Ñüîãîäí³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
öåíòð ñåðöÿ — öå ñó÷àñíà êë³í³-
êà ³ ÷è íå ïåðøèé â Óêðà¿í³ çà-
êëàä ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ. Âñ³ íî-
â³òí³ ìåäè÷í³ òåõíîëîã³¿ òóò çà-
ñòîñîâàíî ç ñàìîãî ïî÷àòêó — â³ä
î÷èùåííÿ ïîâ³òðÿ ³ äî îñíàùåí-
íÿ îïåðàö³éíèõ. Âñå ç³áðàíî â îä-
íîìó ì³ñö³ é óñå ñëóæèòü íà äîá-
ðî ëþäÿì. Ìè ìîæåìî ðîáèòè
íàäñêëàäí³ îïåðàö³¿. Äî íàñ ïðè-
¿æäæàþòü ëþäè ç óñ³õ ðåã³îí³â.
Öåíòð ïðàöþº íå ò³ëüêè ÿê ì³ñü-
êèé — îáñëóãîâóºìî õâîðèõ ç óñ³-
º¿ Óêðà¿íè. ª ïàö³ºíòè ç Ðîñ³¿,
²çðà¿ëþ, Àçåðáàéäæàíó.

Ðîáèìî ùîäíÿ äî 10 îïåðàö³é.
Ò³ëüêè â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ ïðî-
îïåðóâàëè á³ëüøå ÿê 1,5 òèñÿ÷³
ïàö³ºíò³â. Ç íèõ òèñÿ÷à — êèÿíè.
Òîáòî íèí³ íàø öåíòð çàäîâîëü-
íÿº ïîòðåáó Êèºâà â êàðä³îõ³ðóð-
ã³÷íèõ âòðó÷àííÿõ.

— ßê âè äîïîìàãàºòå ëþäÿì çà
ìåæàìè öåíòðó?

— Ìè ïðîâîäèìî äîáðî÷èíí³
àêö³¿, îñü íåùîäàâíî ïðèâåçëè
ø³ñòüîõ ä³òåé ç Áàêó. Ãðóïà íà-
øèõ ë³êàð³â ¿çäèëà òóäè îáñòåæó-
âàòè õâîðèõ ³ îáðàëà ø³ñòü íàé-
ñêëàäí³øèõ âèïàäê³â, êîëè ä³òè
íå çàëèøèëèñÿ á æèâèìè áåç
îïåðàö³¿.

Îäèí âðàæàþ÷èé ïðèêëàä:
õëîï÷èê-ï³äë³òîê áóâ ó òàêîìó
òÿæêîìó ñòàí³, ùî íå ì³ã íàâ³òü
ñàìîñò³éíî ïåðåñóâàòèñÿ. Éîãî
ïðèâåçëè â êë³í³êó íà ðóêàõ, â³í
óïåðøå ïî÷àâ õîäèòè ò³ëüêè â íà-
øîìó öåíòð³. Öå áóëî ñïðàâæíº
ùàñòÿ, êîëè áàòüêè ïîáà÷èëè, ÿê
â³í õîäèòü êîðèäîðàìè. À õëîï-

÷èê äóæå ðîçóìíèé, çíàº ø³ñòü
ìîâ.

Öå íå ïåðøà áëàãîä³éíà àêö³ÿ.
Çà îñòàíí³õ 10 ðîê³â ë³êàð³ Êè¿â-
ñüêîãî öåíòðó ñåðöÿ äâ³÷³ îïåðó-
âàëè â ªãèïò³, ²ðàêó, Êîñîâî.
Ö³ëêîì ç íàøî¿ ³í³ö³àòèâè. Ó ñâ³-
ò³ º ì³ñöÿ, äå ä³òÿì á³ëüøå íåìàº
íà ùî ðîçðàõîâóâàòè — ëèøå íà
÷óäî. Ìè çíàºìî, ùî òàê³ ïî¿çä-
êè âðÿòóþòü ÷èºñü æèòòÿ ³ òîìó
ïðîäîâæóºìî ïðàöþâàòè â öüî-
ìó íàïðÿìêó.

Íàøå áëàãîä³éíèöòâî íå çà-
øêîäæóº ðîáîò³ öåíòðó. Òóò ³ äà-
ë³ âèêîíóþòü îïåðàö³¿, à ãðóïà
êàðä³îõ³ðóðã³â ÷àñ â³ä ÷àñó âëàñ-
íèì êîøòîì ¿äå çà êîðäîí, ùîá
äîïîìîãòè ä³òÿì.

Òàêèì ÷èíîì ìè ï³äíîñèìî
³ì³äæ Óêðà¿íè, àäæå òàì íàñ
ïðèéìàþòü íà íàéâèùîìó ð³â-
í³ — ì³í³ñòðè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
ïåðø³ îñîáè äåðæàâ. Ìè ñòàðà-
ºìîñÿ ïðîñëàâëÿòè íå ò³ëüêè êë³-
í³êó, à é Óêðà¿íó.

— Òîáòî ó âàøèõ áëàãîä³éíèõ
àêö³ÿõ âàì í³õòî íå äîïîìàãàº, âè
ñàì³ ¿õ ô³íàíñóºòå?

— Òàê. Àäæå öå íå á³çíåñ, íå
ïîë³òè÷íà àêö³ÿ, ìè íåçààíãàæî-
âàí³. Öå ãóìàí³òàðíà äîïîìîãà.
Ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ ðîáèòè
äîáðî áåçïëàòíî. Öå éäå â³ä ñåð-
öÿ äî ñåðöÿ, öå âíóòð³øí³é íàø
ïîêëèê — äîïîìîãòè. Ìåí³ ïðè-
ºìíî çíàòè, ùî â ªãèïò³ æèâóòü
25 ä³òåé, êîòðèõ ÿ ïðîîïåðóâàâ.

Íàøà ãîëîâíà ìåòà — äîïîìî-
ãà. Äóæå áàãàòî ëþäåé äèâóþòü-
ñÿ öüîìó. Íàïðèêëàä, 2004 ðîêó,
êîëè ìè áóëè â ²ðàêó, ì³í³ñòð
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ö³º¿ êðà¿íè çà-
ïðîñèâ íàñ äî ñåáå, ùîá ä³çíàòè-
ñÿ ñïðàâæíþ ìåòó íàøîãî â³çè-
òó. Â³í íå â³ðèâ, ùî ìè ïðîñòî

õîò³ëè âðÿòóâàòè æèòòÿ ä³òÿì.
Ê³ëüêà ðàç³â çàïèòóâàâ, ùî íàì
íàñïðàâä³ ïîòð³áíî — íàôòà, ãðî-
ø³? Ìè âèÿâèëèñÿ ïåðøèìè ãðî-
ìàäñüêèìè ë³êàðÿìè, ÿê³ ïðè¿õà-
ëè â ²ðàê äîáðîâ³ëüíî, ³ öå äóæå
äèâóâàëî. Ìîº ïîÿñíåííÿ áóëî
ïðîñòèì: ÿ â³äïîâ³â, ùî, ìîæëè-
âî, ï³ä ÷àñ îäí³º¿ ç íàøèõ áëàãî-
ä³éíèõ îïåðàö³é áóëî âðÿòîâàíî
æèòòÿ ìàéáóòíüîãî ïðåçèäåíòà
àáî ïðåì’ºðà ²ðàêó. ² êîëè â³í âè-
ðîñòå, áóäå âñå æèòòÿ ïàì’ÿòàòè,
ùî éîãî âðÿòóâàâ óêðà¿íñüêèé
êàðä³îõ³ðóðã. ß ìàþ ìð³þ çì³íè-
òè ñâ³ò íà êðàùå. Ïî÷óâøè öå,
ì³í³ñòð — äîðîñëèé, ñîë³äíèé ÷î-

ëîâ³ê — çàïëàêàâ. Â³í ñêàçàâ, ùî
ìè ïåðø³ ëþäè, â³ä êîãî çà îñòàí-
í³õ 5 ðîê³â â³í ïî÷óâ íîðìàëüíó
ëþäÿíó ìîâó. Ïåðåâàæíî ñþäè
ïðè¿æäæàþòü àáî çàðîáëÿòè ãðî-
ø³, àáî âáèâàòè. Îñîáèñòî ìåí³
ïðèºìíî, ùî â äàëåêîìó ²ðàêó
æèâå õëîï÷èê, ÷èº æèòòÿ âðÿòó-
âàâ ÿ. ß â³ðþ, ùî ìîÿ ðîáîòà âñå
æ òàêè çì³íèòü ñâ³ò íà êðàùå.

— Ðîçêàæ³òü ïðî ñï³âïðàöþ ç ë³-
êàðÿìè ³íøèõ êðà¿í.

— Â³äòîä³, ÿê ìè óâ³éøëè äî
ðåºñòðó êðà¿í, äå ðîáëÿòü ïåðå-
ñàäêó ñåðöÿ, íàñ ïî÷àëè ðåãóëÿð-
íî çàïðîøóâàòè íà ì³æíàðîäí³

êîíãðåñè, êîíôåðåíö³¿. Ìè ïðåä-
ñòàâëÿºìî ñâî¿ äîïîâ³ä³, àäæå º
÷èì ïîä³ëèòèñÿ, ðîçðîáèëè áåç-
ë³÷ ìåòîäèê óí³êàëüíèõ îïåðàö³é,
ÿê³ çà ñîá³âàðò³ñòþ çíà÷íî äåøåâ-
ø³ â³ä çâè÷àéíèõ îïåðàö³é, à çà
ÿê³ñòþ íå ã³ðø³. Í³ìåöüê³ õ³ðóð-
ãè äóæå ö³êàâëÿòüñÿ öèì. Äî íàñ
ïðè¿æäæàþòü õ³ðóðãè, êàðä³îëî-
ãè, ùîá ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ì äîñâ³-
äîì ³ çàïîçè÷èòè íàø. Íåùîäàâ-
íî â íàñ ïîáóâàëè äâàíàäöÿòü
ôðàíöóçüêèõ õ³ðóðã³â. Çóñòð³÷ âè-
äàëàñÿ äóæå ïðîäóêòèâíîþ, àäæå
òàêå ñï³ëêóâàííÿ çáàãà÷óº.

— ßê³ ïëàíè íàäàë³?
— Äîïîìàãàòè êðà¿íàì ÑÍÄ,

äå íåìàº äîñòàòíüîãî ð³âíÿ êàð-
ä³îõ³ðóðã³¿. Ìè íå ðîçâ’ÿçóºìî ãî-
ëîâíî¿ ïðîáëåìè — ï³äâèùåííÿ
ð³âíÿ ìåäèöèíè â öèõ êðà¿íàõ,
àëå ³íîä³ äîñòàòíüî çðóøèòè âñå
ç ìåðòâî¿ òî÷êè. Â Àçåðáàéäæàí³
âæå ïîñòàâèëè ìåòó â³äêðèòè
âëàñíó êë³í³êó êàðä³îõ³ðóðã³¿. Òå-
ïåð çàïðîøóþòü íàñ íà îïåðàö³¿
ÿê åêñïåðò³â. Àçåðáàéäæàíñüê³ õ³-
ðóðãè íàâ÷àþòüñÿ ó íàñ. Òàêîæ º
ïëàíè ùîäî ñï³âïðàö³ ç Ãðóç³ºþ,
Êèðãèçñòàíîì. Ñêîð³ø çà âñå òóò
íàâ÷àòèìóòüñÿ ¿õí³ ñïåö³àë³ñòè, à
ìè ¿çäèòèìåìî äî íèõ.

— ×è âïëèíóëà íà ðîáîòó Öåí-
òðó ñåðöÿ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íà
êðèçà?

— Çâ³ñíî, ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷-
íà êðèçà âïëèâàº íà âñ³õ, ³ íàø
öåíòð íå âèíÿòîê.

ª ñïîä³âàííÿ, ùî ç ÷àñîì ìà-
òèìåì ô³íàíñóâàííÿ â á³ëüøîìó
îáñÿç³, àëå ÿ ðîçóì³þ, ùî ïîð³â-
íÿíî ç ³íøèìè ìåäè÷íèìè çàêëà-
äàìè â Óêðà¿í³ íàì íåìàº íà ùî
æàë³òèñÿ.

Ñüîãîäí³ ë³êàðí³, îñîáëèâî â
ðåã³îíàõ, ó çíà÷íî ã³ðøîìó ñòà-
í³. À â íàñ º ïåâí³ êîøòè, ìåäè-
êàìåíòè, äîáðå, ì³ñòî íàñ äóæå
ï³äòðèìóº. Òîæ ìè ç íàä³ºþ äè-
âèìîñü ó ìàéáóòíº ³ ïðàöþºìî

Розмовляла Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”

Ïîòð³áíèé íåïîòð³á
Ðîçä³ëüíèé çá³ð êóõîííèõ â³äõîä³â ìîæå çìåíøèòè òàðèôè

Ó ñì³òòºâèõ êîíòåéíåðàõ á³ëÿ
áóäèíê³â íàñïðàâä³ ÷èìàëî êî-
ðèñíîãî: ïàï³ð, ïëàñòèê, ñêëî,
ö³íí³ ìåòàëè. Çà êîðäîíîì âñå öå
ïåðåðîáëÿþòü íà âòîðèííó ñèðî-
âèíó. Íàïðèêëàä, Êîðåÿ òàêèì
÷èíîì âèêîðèñòîâóº 100 % îðãà-
í³÷íèõ ðåøòîê. Îäíàê â Óêðà¿í³
ðîáèòè öå çàâàæàþòü õàð÷îâ³ â³ä-
õîäè, ÿê³ ðîçìî÷óþòü ³ îêèñëþ-

þòü êîðèñíå ñì³òòÿ. Çì³íèòè ñè-
òóàö³þ, à â³äïîâ³äíî — ïîë³ïøè-
òè åêîëîã³þ â ñòîëèö³, âèð³øèëè
ñàì³ êèÿíè.

“Ìè ïîäóìàëè, ùî òàêà ïðàê-
òèêà ëåæèòü ó ïëîùèí³ ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ïåðåðîáêè
ñì³òòÿ ó íàñ. Àäæå ç 1,5 ìëí òîíí
â³äõîä³â, ÿê³ ùîð³÷íî ïðîäóêóº
Êè¿â, òðåòèíà — öå îðãàí³÷í³

ðåøòêè”,— ðîçïîâ³â êóðàòîð åêñ-
ïåðèìåíòàëüíîãî ïðîåêòó “Ðîç-
ä³ëüíèé çá³ð õàð÷îâèõ â³äõîä³â ó
Êèºâ³” Àíàòîë³é Áàáåíêî. Ïî÷àò-
êîâèé åòàï ïðîåêòó ÷îëîâ³ê ðå-
àë³çîâóâàâ ðàçîì ³ç âëàñíîþ ðî-
äèíîþ. Ö³ëèé ð³ê ðîäèíà îêðåìî
çáèðàëà êóõîíí³ çàëèøêè. Çãîäîì
¿õ ïåðåðîáëÿëè ç äîïîìîãîþ êà-
ë³ôîðí³éñüêîãî ÷åðâ’ÿêà ÷è ôåð-
ìåíò³â, àáî é ó íàòóðàëüíîìó âè-
ãëÿä³ âèâîçèëè íà äà÷ó ÿê äîáðè-
âî. Íèí³ òàê õàð÷îâ³ â³äõîäè çáè-
ðàþòü óæå 5 êâàðòèð ñóñ³ä³â ïà-
íà Áàáåíêà íà ïîâåðñ³. ²í³ö³àòè-
âó ï³äòðèìóº ÆÅÊ. Â³äõîäè çáè-
ðàþòü ó õîëîäèëüíèêó, êîæíà
îñåëÿ ó ñâîº â³äðî. Äàë³ ïðîåêò
ïëàíóþòü ïîøèðèòè íà ê³ëüêà
ïîâåðõ³â, à ïðèáëèçíî äî ê³íöÿ
ðîêó íà âåñü áóäèíîê.

Äëÿ îáëàøòóâàííÿ áóäèíêîâî-
ãî ïóíêòó ïðèéîìó ïîòð³áíî äî
30 òèñ. ãðí — íà õîëîäèëüí³ óñ-
òàíîâêè, êîíòåéíåðè, ôåðìåíòè.
Íà öüîìó åòàï³ âèâîçîì çàéìàòè-

ìóòüñÿ âëàñíèêè äà÷, ÿê³ çàáèðà-
òèìóòü äîáðèâî ñîá³. Íà ñòàä³¿
ì³æáóäèíêîâîãî çáîðó ïîòð³áíî
áóäå âèð³øèòè, êóäè âèâîçèòè
“ïðîäóêò”. Àäæå ëèøå çà òèæ-
äåíü 6 áóäèíê³â çáèðàòèìóòü äî
3 òîíí ðåøòîê. Àíàòîë³é Áàáåí-
êî êàæå, ùî ìîæíà ñòâîðèòè ñïå-
ö³àëüíó êîìóíàëüíó ñëóæáó, ÿêà
âèâîçèòèìå â³äõîäè, íàïðèêëàä,
ô³ðì³-ïåðåðîáíèêó. Äàë³ ãîòîâ³
äîáðèâà ìîæíà ïðîäàâàòè ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèì ãîñïîäàð-
ñòâàì, à ÷àñòèíó âèêîðèñòîâóâà-
òè äëÿ çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà Êè-
ºâà.

Ó ÊÌÄÀ êàæóòü, ùî ïî÷àòêî-
âå ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó ìîæíà
çàêëàñòè âæå ó áþäæåò³ íàñòóï-
íîãî ðîêó. Ïîêè ùî ³í³ö³àòîðè
çâåðíóëèñÿ äî êîìïàí³é-ïåðåâ³ç-
íèê³â, ìîâëÿâ, ñïðàâà º ïåðñïåê-
òèâíîþ ³ çãîäîì ô³ðìè ìîãëè á
ìàòè ñâîþ ÷àñòêó, íàïðèêëàä, ó
ñï³ëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ ç³ çáîðó
òà ïåðåðîáêè îðãàí³êè. Òà ïîêè

ùî ïåðåâ³çíèêè íå âèñëîâèëè áà-
æàííÿ ñï³âïðàö³. Òèì ÷àñîì ïðî-
åêòîì çàö³êàâèëàñÿ í³ìåöüêà ô³ð-
ìà “Schaefer”, ÿêà âæå 15 ðîê³â
çàéìàºòüñÿ àíàëîã³÷íîþ ä³ÿëüí³ñ-
òþ ó ªâðîï³. Í³ìö³ çàïðîñèëè êè-
¿âñüêèõ ³í³ö³àòîð³â ïðîåêòó â ãîñ-
ò³ äî ñåáå, àáè ïîä³ëèòèñÿ âëàñ-
íèì äîñâ³äîì. “Íàì ñêàçàëè, ùî
ªâðîïà éøëà äî öüîãî 15 ðîê³â,
òîæ íàì òðåáà áóäå âñ³ 20. Ïðî-
òå, ÿ äóìàþ, çìîæåìî é çà 3—5
ðîê³â óïîðàòèñÿ”,— âïåâíåíèé
Àíàòîë³é Áàáåíêî. Â³í êàæå, ùî
ãîëîâíå — ïåðåêîíàòè ìåøêàí-
ö³â çáèðàòè â³äõîäè îêðåìî. “Íå-
ñâ³äîìèõ” ìîæíà çìóñèòè äîëó-
÷èòèñÿ äî ïðîåêòó òàðèôàìè.
Ðîçä³ëüíå çáèðàííÿ ïðèíîñèòü
êîðèñòü ³ çìåíøóº âèòðàòè íà
óòèë³çàö³þ â³äõîä³â. Çáèðàºø
îêðåìî — ïëàòèø ìåíøå çà âè-
â³ç ñì³òòÿ, çáèðàºø ó êóïó — ïëà-
òèø óäåñÿòåðî á³ëüøå. Òàêó ïðàê-
òèêó çàïðîâàäæåíî ó áàãàòüîõ
êðà¿íàõ ñâ³òó

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Семимильними ро ами план є Київ наздо аняти Єв-
роп справі перероб и харчових відходів. Там їх зби-
рають о ремо, добрюють ґр нт і вирощ ють віти та
неймовірні врожаї. У нас по и що саме харчові решт и
спричиняють лише сморід та приваблюють рої м х. Не
та давно старт вав е спериментальний прое т "Роз-
дільний збір харчових відходів Києві". Йо о ратор
Анатолій Бабен о аже, що я що європейці вчилися
збирати роздільно відходи 15 ро ів, ияни змож ть
зробити це за 3—5 ро ів.

Майже два ро и мин ло відтоді, я запрацював Київ-
сь ий місь ий центр серця. За цей час йо о стінах
зроблено тисячі с ладних операцій на серці, врятовано
ба ато людсь их життів. Про робот центр , доброчинні
а ції, а та ож проблеми розповів дире тор цьо о за ла-
д , до тор медичних на , професор Борис Тод ров.
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Íàö³îíàëüíèé áàíê çàáîðîíèâ
çáèòêîâèì êîìåðö³éíèì áàíêàì âè-
äàâàòè íåçàáåçïå÷åí³ (áëàíêîâ³) êðå-
äèòè. Ïðî öå éäåòüñÿ â ïîñòàíîâ³ ÍÁÓ
¹ 421 â³ä 22 ëèïíÿ, ïåðåäàº “²íòåð-
ôàêñ-Óêðà¿íà”. Ðåãóëÿòîð òàêîæ çàáî-
ðîíèâ çáèòêîâèì ô³íàíñîâèì óñòàíî-
âàì íàäàâàòè êðåäèòè é ãàðàíò³¿
çâ’ÿçàíèì îñîáàì (³íñàéäåðàì), âèêó-
ïîâóâàòè ñâî¿ àêö³¿ é êóïóâàòè íåäåð-
æàâí³ ö³íí³ ïàïåðè. Çáèòêîâ³ áàíêè
òàêîæ íå ìîæóòü äîñòðîêîâî ïîãàøó-
âàòè ñâî¿ áîðãîâ³ ö³íí³ ïàïåðè (êð³ì
âèïàäê³â ïîãàøåííÿ çà ö³íîþ íèæ÷å
ÿê 50 % íîì³íàëó). Ô³íóñòàíîâè, ä³-
ÿëüí³ñòü ÿêèõ çáèòêîâà, êð³ì òîãî, ïî-
âèíí³ ïðèïèíèòè âèïëàòó äèâ³äåíä³â
àêö³îíåðàì, áîíóñ³â, ïðåì³é ³ âèíàãî-
ðîä ñâî¿ì ïðàö³âíèêàì, íå ìîæóòü
ðîçïîä³ëÿòè êàï³òàëó â áóäü-ÿê³é ôîð-
ì³, çá³ëüøóâàòè îáñÿã³â êàï³òàëüíèõ
³íâåñòèö³é ³ íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â,
çä³éñíþâàòè âèòðàò íà êîíñóëüòàö³é-
í³ ïîñëóãè, à òàêîæ â³äêðèâàòè íîâèõ
ô³ë³é òà â³ää³ëåíü

Óðÿä ïðîäîâæèòü 
âèïëàòó çà âêëàäàìè
Îùàäáàíêó

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ìàº íàì³ð ïðî-
äîâæèòè âèïëàòè êîìïåíñàö³é çà çíå-
ö³íåíèìè âêëàäàìè Îùàäáàíêó êî-
ëèøíüîãî ÑÐÑÐ ï³ñëÿ ïîñëàáëåííÿ
êðèçè. Ïðî öå ñêàçàëà ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî ï³ä ÷àñ ãàðÿ-
÷î¿ òåëåôîííî¿ ë³í³¿ ç àãðàð³ÿìè, ïî-
â³äîìëÿþòü “Óêðà¿íñüê³ íîâèíè”.
“Ò³ëüêè-íî êðèçà ï³äå íà ñïàä, ìè ïî-
âåðíåìîñÿ äî âèïëàòè òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü”,— ñêàçàëà Òèìîøåíêî. Ïðåì’-
ºð çàóâàæèëà, ùî ø³ñòü ì³ëüéîí³â îñ³á
³ç âîñüìè, ÿêèì ìàëè ïîâåðíóòè ãðî-
ø³, âæå ¿õ îòðèìàëè. Íàãàäàºìî, ùî
ïîñòàíîâîþ ¹ 481 â³ä 20 òðàâíÿ íè-
í³øíüîãî ðîêó Êàáì³í âèð³øèâ ñïðÿ-
ìóâàòè ó 2009-ìó 250 ìëí ãðí íà âè-
ïëàòó êîìïåíñàö³é çà âêëàäàìè â
Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ, ðîçì³ùåíèìè äî
1992 ðîêó. Â³äïîâ³äíî æ äî ïîñòàíî-
âè Êàáì³íó ¹ 1 â³ä 9 ñ³÷íÿ 2008 ðî-
êó, â 2008-ìó ïåðåäáà÷åíî ïîâåðíåí-
íÿ êîøò³â çà çíåö³íåíèìè âêëàäàìè
íà çàãàëüíó ñóìó 6 ìëðä ãðí, çîêðå-
ìà áåçïîñåðåäíüî ñàìèì âêëàäíè-
êàì — 5,76 ìëðä ãðí, à òàêîæ ñïàä-
êîºìöÿì ïîìåðëèõ âêëàäíèê³â — íà
ñóìó 0,24 ìëðä ãðí

²ïîòåêà â³äõîäèòü 
ó ìèíóëå

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”,
ê³ëüê³ñòü áàíê³â, ÿê³ ïðîïîíóþòü ñâî-
¿ì êë³ºíòàì ³ïîòå÷í³ ïðîãðàìè, ïðî-
òÿãîì îñòàííüîãî ì³ñÿöÿ çìåíøèëà-
ñÿ ç 9 äî 6. À ê³ëüê³ñòü ³ïîòå÷íèõ ïðî-
ãðàì ñêîðîòèëàñÿ ³ç 17 äî 10. Êð³ì
òîãî, ç ïî÷àòêó êðèçè áàíêè ï³äâè-
ùèëè ñòàâêè íà ³ïîòå÷í³ êðåäèòè. Ñå-
ðåäí³ ñòàâêè ó ãðèâíÿõ çðîñëè ç 22,1
äî 22,4 %. Ïðè÷îìó ìàêñèìàëüí³
ñòàâêè â îêðåìèõ âèïàäêàõ çðîñëè äî
40 %. Â³äáóëîñÿ òàêîæ çðîñòàííÿ ñå-
ðåäíüîãî ðîçì³ðó ðàçîâèõ áàíê³âñüêèõ
êîì³ñ³é, ÿê³ áàíêè áåðóòü ç ïîçè÷àëü-
íèê³â ï³ä ÷àñ îôîðìëåííÿ ³ïîòåêè —
ç 1,73 äî 2 % ñóìè ïîçèêè. Âîäíî÷àñ
çìåíøèëèñÿ ³ òåðì³íè, íà ÿê³ áàíêè
âèäàþòü ³ïîòå÷í³ êðåäèòè ïîçè÷àëü-
íèêàì. Òàê, ÿêùî ñòàíîì íà 4 ãðóä-
íÿ 2008 ðîêó óêðà¿íö³ ìàëè çìîãó
îôîðìèòè ³ïîòåêó íà ïåð³îä äî 256
ì³ñÿö³â, òî âæå íà 27 ëèïíÿ öüîãî ðî-
êó ïîçè÷àëüíèêàì ïðîïîíóâàëè ³ïî-
òå÷í³ ïðîäóêòè äî 100 ì³ñÿö³â. Íàðà-
ç³ æ ³ïîòå÷í³ êðåäèòè çàì³íèëè ñïå-
ö³àëüí³ ïðîãðàìè, ÿê³ ìàñîâî çàïðî-
âàäæóþòü áóä³âåëüí³ êîìïàí³¿. Ë³çèí-
ãîâà ôîðìóëà º ïåðñïåêòèâíîþ, ââà-
æàþòü àíàë³òèêè ðèíêó. Àäæå ïîêóï-
ö³ æèòëà íå ïåðåïëà÷óþòü â³äñîòê³â
çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì

Під от вала Ірина ДЕМКО
спеціально для “Хрещати а”

Áàíêè âòðàòèëè ìàéæå
14,3 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

З почат ро раїнсь і
бан и зазнали збит ів.
Та , протя ом др о о
вартал збит и бан ів
зросли більш ніж на 50 %
порівнянні з першим
варталом. Утім, за про -
нозами я часни ів рин-
, та і незалежних е с-

пертів, до інця цьо о ро-
с ма збит ів може ся -

н ти 25—30 млрд рн. Це
дає підстави очі вати
чер овий пі ризи в бан-
івсь ом се торі в др ій
половині цьо о ро .
Адже низ а раїнсь их
бан ів мають вели і бор-
и перед західними фі-
нансистами.

Бан івсь і аманці
стають тоншими

Çà äàíèìè Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó Óêðà¿íè, ïðîòÿãîì äðóãî-
ãî êâàðòàëó íèí³øíüîãî ðîêó â
óêðà¿íñüêèõ áàíêàõ çá³ëüøóâà-
ëèñÿ çáèòêè. Ñóêóïíèé æå çáè-
òîê, çà ï³äñóìêàìè ïåðøîãî ï³â-
ð³÷÷ÿ, öüîãî ðîêó âæå ñòàíîâèòü
ïðèáëèçíî 14,3 ìëðä ãðí.
Ïðè÷îìó á³ëüø í³æ ïîëîâèíà
ö³º¿ ñóìè ïðèïàëà íà äðóãèé
êâàðòàë — 7,3 ìëðä ãðí.

Îòæå, çà ïåðøó ïîëîâèíó öüî-
ãî ðîêó óêðà¿íñüê³ áàíêè âòðà-
òèëè íà 100 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
á³ëüøå, í³æ çàðîáèëè çà ÷îòèðè
ïîïåðåäí³ ðîêè. Îäíàê, ï³ê
“ïðîñ³äàííÿ” áàíê³âñüêîãî ñåê-
òîðó, çà ñëîâàìè ó÷àñíèê³â ðèí-
êó òà íåçàëåæíèõ àíàë³òèê³â, ùå
íå âè÷åðïàâñÿ.

Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí
çá³ëüøåííÿ çáèòê³â óêðà¿íñüêèõ
áàíê³â — â³äðàõóâàííÿ çíà÷íèõ
êîøò³â äî ðåçåðâ³â çà êðåäèòí³
îïåðàö³¿. Òàê, ïðîòÿãîì äðóãî-
ãî êâàðòàëó áàíêè çá³ëüøèëè
ðåçåðâè ï³ä êðåäèòè íà 
7 ìëðä ãðí — äî 69 ìëðä ãðí.
Ö³ ãðîø³ éäóòü íà ïîêðèòòÿ
ïðîáëåìíèõ áàíê³âñüêèõ àêòè-
â³â, ÿê³ ç ïî÷àòêó ðîêó âæå
çá³ëüøèëèñÿ á³ëüø í³æ ó 2 ðà-
çè — ìàéæå äî 20 ìëðä ãðí (çà-
ãàëîì â³äðàõóâàííÿ íà ïîêðèò-
òÿ “ïîãàíèõ” êðåäèò³â ñòàíî-
âèòü ïðèáëèçíî ïîëîâèíà âñ³õ
âèòðàò áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè â
öüîìó ðîö³. — “Õðåùàòèê”).

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó”
ïðåäñòàâíèêè íàéá³ëüøèõ áàí-
ê³â, ùî âõîäÿòü äî ÒÎÏ-5, íå
áåç òîãî, ÿêùî ñèòóàö³ÿ â áàí-
ê³âñüêîìó ñåêòîð³ íå ïîë³ïøó-
âàòèìåòüñÿ, òî äî ê³íöÿ öüîãî
ðîêó çáèòêè ñèñòåìè ìîæóòü
ñÿãíóòè 25—30 ìëðä ãðí. Òàêèé
ïåñèì³ñòè÷íèé ïðîãíîç ïî-
â’ÿçàíèé ç òèì, ùî â ê³íö³ òðå-
òüîãî — íà ïî÷àòêó ÷åòâåðòîãî
êâàðòàëó â³äáóäåòüñÿ îö³íêà ðå-
àëüíî¿ ÿêîñò³ êðåäèòíèõ ïîðò-
ôåë³â áàíêàìè. Àäæå íàðàç³
ïðîáëåìíó çàáîðãîâàí³ñòü áàí-
êàìè ðîçêðèòî íå ïîâí³ñòþ (ùî
ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîêàçíèêàìè,
ðîçì³ùåíèìè íà ñàéò³ ÍÁÓ òà
äàíèìè êîëåêòîðñüêèõ êîìïà-
í³é. — “Õðåùàòèê”). Òîìó ñàìå
íà öåé ïåð³îä ³ ïðèïàäóòü íàé-
á³ëüø³ â³äðàõóâàííÿ íà ðåçåðâè
ï³ä ïðîáëåìí³ àêòèâè.

Немає редитів —
немає надприб т ів

²íøîþ ïðè÷èíîþ çá³ëüøåííÿ
çáèòê³â ó áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³
åêñïåðòè íàçèâàþòü “çàìîðîæåí-
íÿ” êðåäèòíîãî ðèíêó êðà¿íè. Ðà-
í³øå, íàãàäàºìî, ï³ä ÷àñ êðåäèò-
íîãî áóìó, ÿêèé ïåðåæèëà êðà¿íà
çà îñòàíí³ ðîêè, áàíêè çàðîáëÿ-
ëè çíà÷í³ êîøòè íà êðåäèòíèõ
â³äñîòêàõ. Âîíè ñÿãàëè 60—70 %
ð³÷íèõ ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³.

“Íàâåñí³ öüîãî ðîêó àíàë³òèêè
ðèíêó ³ ñàì³ áàíê³ðè ïðîãíîçóâà-
ëè ïîæâàâëåííÿ êðåäèòíîãî ðèí-
êó íà îñ³íü öüîãî ðîêó. Îäíàê
êðåäèòè, ÿêùî ³ ç’ÿâëÿòüñÿ, òî ëè-
øå ç âèñîêèìè ñòàâêàìè òà
æîðñòêèìè âèìîãàìè äî ïîçè-
÷àëüíèêà”,— íàãîëîñèâ “Õðåùà-
òèêó” ô³íàíñîâèé àíàë³òèê Ì³æ-
íàðîäíîãî öåíòðó ³ííîâàö³éíèõ
òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é Çî-
ðåñëàâ Êîðîëü. Çà éîãî ñëîâàìè,
íàðàç³ â³äáóâàºòüñÿ çðîñòàííÿ íå-
âèïëàò â³äñîòê³â çà âæå âèäàíè-

ìè êðåäèòàìè, ùî ñïðè÷èíÿº
äèñáàëàíñ ó áàíê³âñüê³é ñèñòåì³.
Îñòàíí³ì çà òàêî¿ ñèòóàö³¿ íå âè-
ã³äíî âèäàâàòè íîâ³ êðåäèòè, àäæå
ðèçèêè íåïîâåðíåíü âêðàé âåëè-
ê³. “Òîìó îêðåì³ êðåäèòí³ ïðî-
äóêòè, çâ³ñíî, ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ
âîñåíè ç ïåðñïåêòèâîþ çàëó÷åí-
íÿ êë³ºíò³â ïåðåä íîâîð³÷íèìè
ñâÿòàìè. Îäíàê ñèñòåìíå êðåäè-
òóâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðà åêî-
íîì³êè òà ñïîæèâ÷å êðåäèòóâàí-
íÿ ïîíîâèòüñÿ íà ðèíêó íå ðàí³-
øå âåñíè—îñåí³ 2010 ðîêó”,— çà-
çíà÷èâ Çîðåñëàâ Êîðîëü.

Бан и — зар чни и
бор ів

Áàíê³ðè âäàþòü, ùî í³÷îãî
ñòðàøíîãî â ñèñòåì³ íå â³äáóâàº-
òüñÿ, ùî á ñïðè÷èíèëî ÷åðãîâó
êðèçó. Îäíàê îáòÿæèòè ¿ì æèòòÿ
ìîæóòü áîðãîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ, ÿê³
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìàþòü ïîãà-
ñèòè ö³ ô³íóñòàíîâè (ó ñåðïí³—
âåðåñí³ 9 áàíê³â ìàþòü ñïëàòèòè
çà êðåäèòíèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè
ïðèáëèçíî $ 700 ìëí, à ðåêàï³òà-
ë³çàö³ÿ â³äáóëàñÿ ëèøå ó äâîõ ³ç
öèõ áàíê³â — “Ðîäîâ³ä Áàíêó” òà
“Óêðãàçáàíêó”. — “Õðåùàòèê”).
ßêùî ðàí³øå ñòàá³ëüí³ áàíêè ìîã-
ëè ïîäîëàòè òðóäíîù³ áåç ïðîá-
ëåì, òî íèí³ êðèçà ë³êâ³äíîñò³ çà-
ãðîæóâàòèìå é ¿ì. Öå ñòîñóºòüñÿ
íàð³âí³ ÿê áàíê³â ³ç óêðà¿íñüêèì
êàï³òàëîì, òàê ³ ç ³íîçåìíèì

Збит и бан ів мож ть надов о відтермін вати пожвавлення редитно о
рин раїни

За даними Нацбан , найбіль-
ших втрат за мин лий вартал
серед бан ів із ТОП 10 зазнали:
“У рСиббан ” — 851,82 млн рн,
“Надра” — 557,54 млн рн та
“Райффайзен Бан Аваль” —
368,97 млн рн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Áàíêàì çàáîðîíèëè 
âèäàâàòè “ïîãàí³” 
ãðîø³

Äî ê³íöÿ ðîêó ¿õí³ çáèòêè ìîæóòü çðîñòè ùå íà 50 â³äñîòê³â

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 22.07.2009 № 848 роздрібні тарифи на еле троенер ію

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

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

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 серпня 2009 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів,
місь о о еле трично о транспорт , оп./ Вт од

43,59 8,72 52,31 58,46 11,69 70,15

Еле трифі ований місь ий транспорт,
оп./ Вт од

20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата за перевищення до овірної величини
пот жності — в дво ратном розмірі за 1 Вт
з ідно з За оном У раїни “Про внесення змін до
За он У раїни “Про еле троенер ети ” від
23.06.2005№ 2706 та Постановою НКРЕ№ 558 від
26.07.2005, рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ№ 529 від 19.07.2005):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,25

1,02

1,8

Межі тарифних зон:

з 24.00 до 7.00

з 7.00 до 8.00
з 11.00 до 20.00
з 23.00 до 24.00

з 8.00 до 11.00
з 20.00 до 23.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 529 від
19.07.2005):

Нічний період

Денний період

0,35

1,8

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про поновлення договору 
оренди земельної ділянки 

від 23.08.2005 № 91�6�00477 
та продаж цієї земельної ділянки 

приватному підприємству “ЕРІДАН” 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування офісного центру і пункту
технічного обслуговування автомобілів 

на вул. Григорія Андрющенка, 4�г 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 663/663 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 128 Земельного кодексу України та
рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку прода�
жу земельних ділянок в м. Києві” та враховуючи лист�звернення приватного підприємства “ЕРІДАН” від
07.07.2008 № 42, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 1 ð³ê ç 28.07.2008 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
23.08.2005 ¹ 91-6-00477, óêëàäåíèé ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïðèâàòíèì
ï³äïðèºìñòâîì “ÅÐ²ÄÀÍ” íà ï³äñòàâ³ ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

08.02.2007 ¹ 108/769 “Ïðî ïåðåäà÷ó ïðè-
âàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÅÐ²ÄÀÍ” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíîãî öåíòðó ³
ïóíêòó òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ àâòî-
ìîá³ë³â íà âóë. Ãðèãîð³ÿ Àíäðþùåíêà, 

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою 
відповідальністю “ЛАККІ” 

для будівництва житлового будинку 
з підземним паркінгом 

на бульв. Лесі Українки, 9�а 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 659/659 від 27листопада 2008 року

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðî-
øîâó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà áóëüâ.
Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 9-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 3 412 200,00 ãðí. (òðè ì³ëü-
éîíè ÷îòèðèñòà äâàíàäöÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³
ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðò-
íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê åêñïåð-
òà ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 19.08.2008).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ËÀÊÊ²” çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,1706 ãà çà 3 412 200,00
ãðí. (òðè ì³ëüéîíè ÷îòèðèñòà äâàíàäöÿòü
òèñÿ÷ äâ³ñò³ ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç ï³äçåì-
íèì ïàðê³íãîì íà áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè,
9-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà
ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ËÀÊÊ²” çã³ä-
íî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 23.06.2006
¹ 82-6-00377.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ËÀÊÊ²” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà áóëüâ.
Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 9-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâî-
òèæíåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-
äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1706
ãà íà áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 9-à ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ËÀÊÊ²” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåð-
æàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ËÀÊÊ²”:

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

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ВИРІШИЛА:

4-ã ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.
2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-

âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ãðè-
ãîð³ÿ Àíäðþùåíêà, 4-ã ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 2 239 819,00 ãðí. (äâà ì³ëü-
éîíè äâ³ñò³ òðèäöÿòü äåâ’ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ì-
ñîò äåâ’ÿòíàäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà
ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñ-
íîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 03.12.2007).

4. Ïðîäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“ÅÐ²ÄÀÍ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,0688 ãà çà 2 239 819,00 ãðí. (äâà ì³ëüéî-
íè äâ³ñò³ òðèäöÿòü äåâ’ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò
äåâ’ÿòíàäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
îô³ñíîãî öåíòðó ³ ïóíêòó òåõí³÷íîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ àâòîìîá³ë³â íà âóë. Ãðèãîð³ÿ
Àíäðþùåíêà, 4-ã ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ïðèâàòíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó “ÅÐ²ÄÀÍ” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè íà âóë. Ãðèãîð³ÿ Àíäðþùåíêà, 4-ã
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³ä-
íî ç äîäàòêîì).

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

6.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ äîãîâîðó
êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëî-
ùåþ 0,0688 ãà íà âóë. Ãðèãîð³ÿ Àíäðþ-

ùåíêà, 4-ã ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷å-
íèõ öèì ð³øåííÿì, â äâîòèæíåâèé òåðì³í
â³ä äíÿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè ó êíè-
ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â.

6.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè ïðèâàò-
íîìó ï³äïðèºìñòâó “ÅÐ²ÄÀÍ” â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

7. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÅÐ²ÄÀÍ”:
7.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñ-
òðîâàíîãî ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 23.08.2005 ¹ 91-6-00477.

7.2. Óêëàñòè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â äâîòèæíåâèé òåðì³í â³ä
äíÿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè ó êíèç³
çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â.

7.3. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. 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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Ï³ä ïðèêðèòòÿì 
äåïóòàòñüêîãî ìàíäàòà
Ó ðàç³ ñêàñóâàííÿ íåäîòîðêàííîñò³ 
äåÿê³ íàðîäí³ îáðàíö³ ìîæóòü îïèíèòèñÿ ó â’ÿçíèö³
Âàäèì ÍÎÂÈÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ßê â³äîìî, âñå íîâå — öå äîá-
ðå çàáóòå ñòàðå. Îñü ³ ó Âåðõîâ-
í³é Ðàä³ ôðàêö³ÿ ÁÞÒ ä³ñòàëà ç
íàôòàë³íó é çíîâó ï³äíÿëà íà
ñâ³é ùèò ³äåþ ñêàñóâàííÿ äåïó-
òàòñüêî¿ íåäîòîðêàííîñò³. Çðî-
çóì³ëî, ùî íàïåðåäîäí³ âèáîð³â
ö³é ïîë³òè÷í³é ñèë³ ïîòð³áíî
â³äíîâëþâàòè ñâ³é ³ì³äæ, íåàáè-
ÿê ç³ïñîâàíèé ñêàíäàëîì ³ç êî-
ëèøí³ì êîëåãîþ Ëîç³íñüêèì,—
âåëèêèì ëþáèòåëåì âëàøòîâó-
âàòè ñàôàð³ íà æèâèõ ëþäåé.
Äóìêà ïðîñòèõ ãðîìàäÿí Óêðà-
¿íè ùîäî âñåäîçâîëåíîñò³ é áåç-
êàðíîñò³ íàðîäíèõ îáðàíö³â
äàâíî º äîáðå â³äîìîþ. Óÿâëÿ-
ºòå, ÿê çíîâó ÷óòè ðîçìîâè ïðî
ñêàñóâàííÿ ³ìóí³òåòó â³äîìèì ³
âïëèâîâèì áþò³âöÿì Á. Ãóá-
ñüêîìó, Ã. Àðóòþíîâó, Ì. Ñîêî-
ëîâó, Î. Àáäóëë³íó ³ áàãàòüîì
³íøèì, ó êîãî ìîæóòü ïî÷àòèñÿ
âåëèê³ ïðîáëåìè ç Êðèì³íàëü-
íèì êîäåêñîì.

² âæå çîâñ³ì áåçðàä³ñíî ïîâè-
íåí ïî÷óâàòèñÿ ¿õí³é êîëåãà
Êîñòÿíòèí Æåâàãî, êîòðèé íî-
ñèòü äåïóòàòñüêèé çíà÷îê îñü
óæå îäèíàäöÿòèé ð³ê ïîñï³ëü
ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá íàä³éíî
ïðèêðèâàòè ¿ì ñâîº ìèíóëå ³
çàéìàòèñÿ “áåççàêîííÿì” ó ñüî-
ãîäåíí³. Àäæå çàêîíîòâîð÷îþ
ä³ÿëüí³ñòþ â³í âçàãàë³ íå çàé-
ìàâñÿ ³ íå çàéìàºòüñÿ, à íà îô³-
ö³éíîìó ì³ñö³ ðîáîòè, â ïàðëà-
ìåíò³, éîãî ìîæíà ïîáà÷èòè íà-
áàãàòî ð³äøå, í³æ íà ôóòáîëü-
íèõ ìàò÷àõ çà ó÷àñòþ ñâîãî êëó-
áó “Âîðñêëà”. Çã³äíî ç îïèòó-
âàííÿìè åêñïåðò³â, ùî ðåãóëÿð-
íî ïðîâîäÿòüñÿ â Óêðà¿í³, ãðóïà
“Ô³íàíñè ³ Êðåäèò”, ùî íàëå-
æèòü Êîñòÿíòèíó Æåâàãî, ñòà-
á³ëüíî âõîäèòü äî òð³éêè íàé-
á³ëüøèõ ðåéäåð³â êðà¿íè (îñòàí-
íº îïèòóâàííÿ — 2-å ì³ñöå, 
54,6 % ãîëîñ³â).

Öÿ ñòðóêòóðà â³äîìà òèì, ùî
ïîñò³éíî çíàõîäèòüñÿ â ïðîöåñ³
ð³çíèõ ñóäîâèõ òÿãàíèí, ÿê³ º ¿¿
îñíîâíîþ ñòðàòåã³ºþ ç ðîçøè-
ðåííÿ á³çíåñó ³ ãîëîâíèì ³íñò-
ðóìåíòîì éîãî âåäåííÿ. Ñõåìà
º ïðîñòîþ: êóïèòè õî÷à á ÿêó-
íåáóäü ÷àñòèíó àêö³é òîãî àáî
³íøîãî ï³äïðèºìñòâà, ï³ñëÿ öüî-
ãî â³äñóäèòè êîíòðîëüíèé àáî
áëîêóþ÷èé ïàêåò, áàæàíî — ó
äåðæàâè. Âçàãàë³ æ, óñÿ ³ñòîð³ÿ
“Ô³íàíñ³â ³ Êðåäèòó”, äî ñêëà-
äó ÿêî¿ âõîäèòü ïðèáëèçíî 60
ð³çíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ êîìåðö³é-
íèõ ñòðóêòóð, ïîêàçóº, ùî á³ëü-
øå ïîëîâèíè ñâî¿õ àêòèâ³â öÿ
ãðóïà àáî îäåðæóâàëà, àáî óòðè-
ìóâàëà ÷åðåç ñóäè. “Ð³âíåàçîò”
³ ñºâºðîäîíåöüêèé “Àçîò”, “Ðî-
ñàâà” ³ “Âàëñà”, “ÀâòîÊðÀç”,
“Ëóãàíñüêòåïëîâîç”, “Êè¿â-
ìåäïðåïàðàò” — öå ëèøå ìàëà
÷àñòèíà ïðèêëàä³â ¿õíüî¿ ä³ÿëü-
íîñò³.

À îñü ñâ³é îñíîâíèé àêòèâ —
Ïîëòàâñüêèé ã³ðíè÷î-çáàãà÷ó-
âàëüíèé êîìá³íàò (ÃÎÊ) — Êîñ-
òÿíòèí Æåâàãî îäåðæàâ ó ðå-
çóëüòàò³ ³íøî¿ â³äîìî¿ ñõåìè:
øòó÷íå äîâåäåííÿ ï³äïðèºìñòâà
äî áàíêðóòñòâà. Ó 1993 ðîö³
ÃÎÊ ÷îìóñü ðàïòîì âèð³øèâ êó-

ïèòè äèçïàëüíîãî íà $1,8 ìëí,
àëå íå â ñóñ³äí³é Ðîñ³¿, à ÷è òî
â ªâðîï³, ÷è òî â Í³ãåð³¿. Ó îïå-
ðàö³¿ áðàëè ó÷àñòü áðèòàíñüê³ òà
øâåéöàðñüê³ ô³íàíñîâ³ óñòàíî-
âè, áåçë³÷ äð³áíèõ îôøîðíèõ
ô³ðì ³ ãðóïà ÷å÷åíñüêèõ ðåêåòè-
ð³â. Ïîò³ì ãðîø³ áåçñë³äíî
çíèêëè, à ï³äïðèºìñòâó äîâåëî-
ñÿ ïîâòîðíî ñïëàòèòè çà öþ ñî-
ëÿðêó ³ îòðèìàòè çáèòîê ó $1,8
ìëí. Òàê ó 1994 ðîö³ â Ïîëòàâ³
âïåðøå ç’ÿâèâñÿ 20-ð³÷íèé ñòó-
äåíò Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó íà-
ðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ³ îäíî÷àñ-
íî ô³íàíñîâèé äèðåêòîð ÇÀÒ
“Ô³íàíñè ³ Êðåäèò” Êîñòÿíòèí
Æåâàãî, êîòðèé çàïðîïîíóâàâ
äîïîìîãó ÃÎÊó, ùî ïîòðàïèâ ó
ô³íàíñîâó ïàñòêó.

Çà ïîâ³äîìëåííÿìè ÇÌ², ãðî-
ø³ íà öþ òà ³íø³ òàê³ àôåðè éî-
ìó äàëè Â³êòîð Ìåäâåä÷óê ³
Ãðèãîð³é Ñóðê³ñ. Òîä³ ñàìå ëîï-
íóëà  ã³ãàíòñüêà ô³íàíñîâà ï³ðà-
ì³äà ï³ä íàçâîþ “Îìåòà XXI”, ³
çíà÷íà ÷àñòèíà êîøò³â, îòðèìà-
íèõ ó îáäóðåíèõ âêëàäíèê³â, ï³-
øëà íà ñòâîðåííÿ ãðóïà “Ô³-
íàíñè ³ Êðåäèò”, âêëþ÷íî ç îä-
íîéìåííèì áàíêîì. Ñïî÷àòêó
Æåâàãî âèêîíóâàâ ó öüîìó ïðî-
åêò³ ðîëü çèöãîëîâè, âîäíî÷àñ
ïðèäóìóþ÷è ³ çä³éñíþþ÷è ð³ç-
í³ ñõåìè çàõîïëåííÿ ÷óæîãî
ìàéíà, à òàêîæ ïðîâîäÿ÷è
óñï³øíó “ðîáîòó ç âåêñåëÿìè” ³
ãðàìîòíî “â³äìèâàþ÷è” ãðîø³.
Ï³çí³øå â³í áàíàëüíî “êèíóâ”
ñâî¿õ ãîñïîäàð³â, çàáðàâøè ó
íèõ çíà÷íó ÷àñòèíó êîøò³â ³ àê-

òèâ³â. Öåé â÷èíîê çàëèøèâñÿ
áåçêàðíèì ëèøå òîìó, ùî Êîñ-
òÿíòèí Æåâàãî çíàéøîâ ñîá³
âèùèõ ïîêðîâèòåë³â â îñîá³ ²ãî-
ðÿ Áàêàÿ, êîòðèé òîä³ áóâ ÷è íå
íàéáëèæ÷èì äî ïðåçèäåíòà êðà-
¿íè Ëåîí³äà Êó÷ìè, í³æ áóäü-
õòî ³íøèé, ³ “äèðåêòîðà ïàðëà-
ìåíòó” Îëåêñàíäðà Âîëêîâà.
Ñàìå âîíè ³ çðîáèëè éîãî íà-
ðîäíèì äåïóòàòîì.

Àëå íå çàâæäè ó Êîñòÿíòèíà
Æåâàãî âñå ïðîõîäèëî ëåãêî é
ãëàäêî. Â³äîìî ê³ëüêà âèïàäê³â,
ï³ñëÿ ÿêèõ íà éîãî ðóêàõ ç’ÿâè-
ëàñÿ êðîâ, ùî é ïðèìóøóº éî-
ãî áóäü-ÿêèìè çàñîáàìè íàïî-
ëåãëèâî òðèìàòèñÿ çà äåïóòàò-
ñüêèé ìàíäàò ³ç íåäîòîðêàíí³ñ-
òþ. Íåäàðåìíî çà ö³ ðîêè â³í
çì³íèâ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ â³ñ³ì
ð³çíèõ ôðàêö³é.

Íàâåñí³ 1999 ðîêó â Àðá³òðàæ-
íîìó ñóä³ Îäåñè ðîçãîð³ëàñÿ íå-
àáèÿêà áîðîòüáà çà 35 % àêö³é
“Îäåñàîáëåíåðãî”. Ãîëîâà ñóäó
Á. Â³õðîâ â³äìîâèâñÿ âèíåñòè
óõâàëó íà êîðèñòü Æåâàãî. 
16 òðàâíÿ ñóääþ âáèëè íåâ³äî-
ì³. Ðàçîì ³ç íèì çàãèíóâ ³ ãåí-
äèðåêòîð ì³ñöåâî¿ òåëåêîìïàí³¿
“ÀÍÒ”, êîòðèé äåòàëüíî ³ ÷åñ-
íî âèñâ³òëþâàâ ïîä³¿, ùî â³äáó-
âàëèñÿ. Íåçàáàðîì ï³ñëÿ òðàãå-
ä³¿ â îäí³é ³ç öåíòðàëüíèõ ãàçåò
âèéøëà ïðîïëà÷åíà ñòàòòÿ, â
ÿê³é ì³ñòèëèñÿ ïîãðîçè ñóääÿì,
êîòð³ íå ïîñï³øàëè âèð³øóâàòè
ñïîðè íà êîðèñòü á³çíåñìåíà.

8 ãðóäíÿ 2000 ðîêó íàðîäíèé
äåïóòàò Êîñòÿíòèí Æåâàãî î÷î-

ëèâ ñèëîâå çàõîïëåííÿ “Ëóãàí-
ñüêîáëåíåðãî”. Ðàçîì ³ç êîëèø-
í³ì ãîëîâîþ êîìïàí³¿ Âîëîäè-
ìèðîì Êóðáàöüêèì, êîòðèé
ÿêèéñü ÷àñ íàâ³òü â³äñèä³â ó
â’ÿçíèö³ çà çâèíóâà÷åííÿì ó
ðîçêðàäàííÿõ, ìàõ³íàö³ÿõ ³ çëî-
âæèâàííÿõ íà îá³éìàí³é ïîñàä³,
³ ê³ëüêîìà îõîðîíöÿìè â³í óâ³-
ðâàâñÿ äî êàá³íåòó òîä³øíüîãî
êåð³âíèêà êîìïàí³¿ Ì. Ïîëÿêî-
âà. Ï³ñëÿ áàãàòîãîäèííî¿ “äó-
øåâíî¿” ðîçìîâè òîìó ñòàëî
çëå, àëå Æåâàãî, ÿê ïîäåéêóþòü,
íàêàçàâ îõîðîí³ íå ïðîïóñêàòè
ë³êàð³â “Øâèäêî¿ äîïîìîãè”.
×åðåç äåÿêèé ÷àñ Ïîëÿêîâ ïî-
ìåð. Ïðîêóðàòóðà ïîðóøèëà
êðèì³íàëüíó ñïðàâó, ïðîòå, ÿê
öå çàçâè÷àé áóâàº ç íàðîäíèìè
äåïóòàòàìè, ðîçñë³äóâàííÿ òèõî
ç³éøëî íàí³âåöü.

Íà ïî÷àòêó 2002 ðîêó Êîñòÿí-
òèí Æåâàãî ðîçïî÷àâ ïîâíî-
ìàñøòàáíèé íàñòóï íà Êè¿â-
ñüêèé ñóäíîáóä³âåëüíèé-ñóäíî-
ðåìîíòíèé çàâîä. 60 â³äñîòê³â
àêö³é ï³äïðèºìñòâà íàëåæàëè
éîãî äèðåêòîðó Â³êòîðó ²îíîâó,
³ ïðîäàâàòè ¿õ â³í íå çáèðàâñÿ,
ïîïðè “íàïîëåãëèâ³ ïðîõàííÿ”
äåïóòàòà-á³çíåñìåíà. 26 ëþòîãî
íåâ³äîì³ âäåðëèñÿ íà äà÷ó Â³ê-
òîðà ²îíîâà ³ ïî-çâ³ðÿ÷îìó ïî-
áèëè éîãî, â³í ïîìåð ÷åðåç ê³ëü-
êà äí³â. Ì³ë³ö³ÿ êâàë³ô³êóâàëà
ïîä³þ ÿê ñïðîáó ïîãðàáóâàííÿ,
àäæå âêðàëè àæ 300 ãðèâåíü ³ äî-
êóìåíòè íà ìàøèíó. Çàâîä î÷î-
ëèâ ñèí óáèòîãî — Îëåêñ³é, êîò-
ðîãî ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â âäàëîñÿ

óñóíóòè ï³ñëÿ ÷èñëåííèõ ñïðîá
ñèëîâîãî çàõîïëåííÿ, øêâàëó
ñóäîâèõ ð³øåíü, ïîäâ³éíèõ ðå-
ºñòð³â ³ ô³çè÷íèõ ìåòîä³â òèñêó
íà àêö³îíåð³â. Âñòàíîâèâøè
êîíòðîëü íàä ï³äïðèºìñòâîì,
ãðóïà “Ô³íàíñè ³ Êðåäèò” çàðà-
çîì â³ä³áðàëà ó éîãî ïðàö³âíè-
ê³â âåëèêèé äà÷íèé êîîïåðàòèâ,
ðîçòàøîâàíèé íà îäíîìó ç îñ-
òðîâ³â ó ãèðë³ Äí³ïðà. ßê çàâå-
äåíî, ç çàëó÷åííÿì “áðàò÷èê³â”.

Óñå öå ñïîê³éí³ñ³íüêî ç³éøëî
ç ðóê Æåâàãî, êîòðèé îñòàòî÷-
íî ïîâ³ðèâ ó ñâîþ áåçêàðí³ñòü.
Ó íèí³øíüîìó ðîö³ ÷åðåç ñâîþ
ô³ðìó “Òèñ-Ðóäà” â³í ðîçïî÷àâ
ðåéäåðñüêó àòàêó íà ïîðò “Ï³â-
äåííèé”. Ñèòóàö³ÿ ïî÷àëà
ñòàâàòè íàïðóæåíîþ: éøëîñÿ
ïðî ïðèâëàñíåííÿ äåðæìàéíà ³
ìîæëèâå áëîêóâàííÿ ðîáîòè
ïîðòó. Òóò óæå íå âèòðèìàëà ³
Þë³ÿ Òèìîøåíêî: 2 ëèïíÿ âî-
íà çàÿâèëà æóðíàë³ñòàì, ùî
Êàáì³í çàõèñòèòü “Ï³âäåííèé”
â³ä ñïðîáè ðåéäåðñüêîãî çàõîï-
ëåííÿ. Îòæå, ë³äåð ÁÞÒ â³äêðè-
òî âèçíàëà, ùî ÷ëåí ¿¿ ôðàêö³¿
Êîñòÿíòèí Æåâàãî º ðåéäåðîì.
Áóëî á äîáðå, ÿêáè çà ïðîñòîþ
êîíñòàòàö³ºþ äàâíî âñ³ì â³äî-
ìîãî ôàêòó áóëè êîíêðåòí³ ä³¿,
îñîáëèâî ç áîêó ïðàâîîõîðîí-
íèõ îðãàí³â. À òàì, äèâèñü, ³
ñïðàâä³ ñêàñóþòü äåïóòàòñüêó
íåäîòîðêàíí³ñòü
P.S. “Хрещати ” отовий нада-

ти Костянтин Жева о можливість
висловити свою точ зор з при-
вод оприлюдненої інформації.

По и що незр чні запитання Костянтин Жева о ставлять ж рналісти, а не правоохоронці
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ZDOB SI ZDUB: “Ìè â³ä÷óâàºìî
çäîðîâó êîíêóðåíö³þ 
ç ºâðîïåéñüêèìè êîìàíäàìè”
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У передч тті ви-
ст п відомо о
молдавсь о о р-
т Zdob si Zdub на
фестивалі "Свірж"
часни и оманди
розповіли про
спіхи, дося н ті
ними за п’ятнад-
цять ро ів творчо-
сті, а та ож поді-
лилися з читачами
"Хрещати а" пла-
нами на майб тнє.

— Ìèíóëîãî ðîêó â
Óêðà¿í³ âè âèñòóïàëè ÷î-
òèðè ðàçè, à â öüîìó —
ïðè¿æäæàºòå âïåðøå.
Ùî òðàïèëîñÿ?

— Îñòàíí³ì ÷àñîì óñ³
ãðóïè, ÿê³ âèêîíóþòü
“æèâó” ìóçèêó, çàçíà-
þòü ïåâíèõ òðóäíîù³â.
Êîíöåðò³â âçàãàë³ ñòàëî
íàáàãàòî ìåíøå, ³ öå
ïîâ’ÿçàíî â ïåðøó ÷åð-
ãó ç îðãàí³çàòîðàìè.
Óêðà¿íó öå òåæ íå îá³é-
øëî ñòîðîíîþ, õî÷à
Zdob si Zdub òóò çàâæäè
ëþáèëè, òà é íàì ñà-
ìèì, çâè÷àéíî, íå âè-
ñòà÷àº òàêî¿ âäÿ÷íî¿
ïóáë³êè. Àëå â ö³ëîìó
ìè íèí³ áàãàòî ãàñòðî-
ëþºìî ªâðîïîþ.

— Ó ëèñòîïàä³ â³äçíà-
÷àòèìåòå ï’ÿòíàäöÿòèð³÷-
÷ÿ ãðóïè, ç ÷èì ìè âàñ
çàçäàëåã³äü ïîçäîðîâëÿ-
ºìî. Ùî âè ââàæàºòå
ñâî¿ì íàéá³ëüøèì äîñÿã-
íåííÿì çà öåé ÷àñ?

— Òàê, ãðóïó ñïðàâä³
áóëî ñòâîðåíî ñàìå 15
ðîê³â òîìó, õî÷à êîí-
öåðòíà ä³ÿëüí³ñòü ðîç-

ïî÷àëàñÿ òðîõè ï³çí³øå.
Ïî÷èíàëè ìè ç àãðåñèâ-
íî¿ ìóçèêè â ñòèë³ õàðä-
ðîê, àëå ïîò³ì çðîçóì³-
ëè, ÿê âàæëèâî äëÿ ñëó-
õà÷à â³ä÷óâàòè â ìóçèö³
á³ëüøå ïîçèòèâó ³ ðàäî-
ñò³. Çàïàëüíèé òàíîê,
ÿñêðàâ³ ï³ñí³, îðèã³íàëü-
í³ñòü ³ ÷èñòîòà æèâîãî
çâóêó — öå òå, ùî ìè
ââàæàºìî ãîëîâíèìè â
íàø³é òâîð÷îñò³. Ãàñ-
òðîëþþ÷è ªâðîïîþ, ìè
â³ä÷óâàºìî çäîðîâó êîí-
êóðåíö³þ ç ºâðîïåé-
ñüêèìè êîìàíäàìè, ùî
ïðèìóøóº íàñ çàâæäè
áóòè ó ôîðì³, ïîñò³éíî
ñàìîóäîñêîíàëþâàòèñÿ ³
øóêàòè íîâ³ ìóçè÷í³ ð³-
øåííÿ.

— Êàæóòü, ÷àñ â³ä ÷à-
ñó âè ïîäîðîæóºòå ñåëà-
ìè ó ïîøóêàõ íàðîäíèõ
ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â,
ï³ñåíü, êàçîê. ×è ïðàâäà
öå? Ùî ö³êàâîãî äëÿ ñå-
áå â³äêðèëè?

— Öå áóëî ïîâ’ÿçàíî
ç àëüáîìîì “450 îâåöü”.
Ìè ó òîé ÷àñ ñïðàâä³
òðèâàëèé ÷àñ ïðîâåëè â
Ðóìóí³¿, â ãîðàõ. Áàãàòî
ïîäîðîæóâàëè ³ ñï³ëêó-
âàëèñÿ ç ì³ñöåâèìè ãîð-
öÿìè ³ â³â÷àðÿìè. Íàì
óñå öå áóëî äóæå ö³êàâî!
Óâåñü àëüáîì ïðîíèçà-
íèé ÷àáàíñüêîþ åñòåòè-
êîþ, ìè âèêîðèñòîâóâà-
ëè çâóêè ôëóåðà (ðóìóí-
ñüêèé íàðîäíèé äóõî-
âèé ìóçè÷íèé ³íñòðó-
ìåíò.— Ðåä.), ð³çíèõ äó-
äîê, âîëèíîê; áàãàòî
ìóçè÷íèõ òåì çàïîçè÷è-
ëè ç ôîëüêëîðó, àëå ïå-
ðåðîáëåí³ â òèïîâîìó
äëÿ Zdob si Zdub ñòèë³.

— ×èì çàõîïëþºòåñÿ,
êð³ì ìóçèêè?

— Âèíîðîáñòâîì. Â³ä-
äàºìî ïåðåâàãó àêòèâ-
íîìó â³äïî÷èíêó, íà-
ïðèêëàä, ðèáàëö³.

— Ó 2006 ðîö³ âèéøîâ
âàø îñòàíí³é àëüáîì
Ethnomecanica. Íàä ÷èì
ïðàöþºòå íèí³?

— Ethnomecanica — öå
àëüáîì íàøèõ íàéêðà-
ùèõ ï³ñåíü, ÿêèé ï³äãî-
òóâàëè ñïåö³àëüíî äëÿ
âèäàííÿ â ªâðîï³. Ï³ñ-
ëÿ ó÷àñò³ â ªâðîáà÷åíí³
â 2005 ðîö³ ìè ðîçøèðè-
ëè ãåîãðàô³þ ñâîº¿ êîí-
öåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íà
òîé ìîìåíò ó íàñ íå áó-
ëî íîâîãî ìàòåð³àëó, ³
ìè âèð³øèëè âèäàòè öþ

çá³ðêó íå ëèøå â ªâðî-
ï³, à é ó ñåáå âäîìà, â
Ìîëäîâ³, à òàêîæ ó Ðî-
ñ³¿ òà Ðóìóí³¿. À ç ïî÷àò-
êó öüîãî ðîêó ìè âçÿëè-
ñÿ çà ðîáîòó íàä íîâèì
àëüáîìîì, ÿêèé çàïèñó-
âàòèìåìî ç àâñòð³é-
ñüêèì ïðîäþñåðîì ìó-
çèêàíòà Õóáåðòà ôîí
Ãîéñåðíà. Äëÿ íüîãî íà-
ïèñàíî âæå 10 àáñîëþò-
íî íîâèõ ï³ñåíü. Âèäàí-
íÿ àëüáîìó çàïëàíîâàíî
íà ëþòèé 2010 ðîêó. Íà
öå âèòðà÷àºìî äóæå áà-
ãàòî ÷àñó, òàê ùî â íàé-
áëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó
íàì äîâåäåòüñÿ â³äìîâ-
ëÿòèñÿ â³ä àêòèâíî¿ êîí-
öåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Òð³óìô íåâäàõè
Àë³ñà ËÎÆÊ²ÍÀ
“ÒÎÏ 10”, ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Л иджи Г аньери.
Двойная жизнь Вермеера.— М.:

Колибри, 2008

“Ñïî÷àòêó íàâ÷³òüñÿ ìàëþâàòè
³ ïèñàòè, ÿê ñòàð³ ìàéñòðè, à âæå
ïîò³ì ä³éòå íà ñâ³é ðîçñóä”,— ïè-
ñàâ Ñàëüâàäîð Äàë³ ó ñâîºìó
“Ùîäåííèêó îäíîãî ãåí³ÿ”. Öÿ
äóìêà íå ò³ëüêè â³äîáðàæàº ïîçè-
ö³þ çíàìåíèòîãî ñþððåàë³ñòà, à é
îêðåñëþº êîíòóð ãîëîâíî¿ ë³í³¿
ôðîíòó â ìèñòåöòâ³ ÕÕ ñòîð³÷-
÷ÿ — áîðîòüáè “òðàäèö³îíàë³ñ-
ò³â” ³ “àâàíãàðäèñò³â”. Ïî÷àòîê
ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ äëÿ ìèñòåöòâà ñòàâ
ñêëàäíèì, àëå ïë³äíèì åòàïîì.
Õòîñü — ÿê Ìàëåâè÷, Ï³êàññî ÷è
òîé-òàêè Äàë³ — ãðîìèâ îñíîâè
òðàäèö³éíî¿ åñòåòèêè, íàìàãà-
þ÷èñü âíåñòè ùîñü ðàäèêàëüíî
íîâå â îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî, à
õòîñü íåíàâèä³â àâàíãàðä ³ íàìà-
ãàâñÿ ìàëþâàòè, ÿê êëàñèêè, âäà-
þ÷è, ùî ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ ç éîãî òåõ-
í³÷íèì ïðîãðåñîì ³ ñîö³àëüíèìè
ïîòðÿñ³ííÿìè ïðîñòî íå ³ñíóâà-
ëî. Ïðîòå çà ïñåâäîêëàñèêîþ õî-

âàëàñÿ ñó÷àñí³ñòü, ³ êîæåí òàëà-
íîâèòèé õóäîæíèê-òðàäèö³îíà-
ë³ñò îäíàê ñòâîðþâàâ “ìèñòåöòâî
ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ”. Àëå â éîãî ³ñòîð³¿
ç öüîãî ïðàâèëà áóâ ³ îäèí ïðè-
ãîëîìøëèâèé âèíÿòîê. Öå Õàí
Âàí Ìåºãåðåí — õóäîæíèê, ùî
ïîñòàâèâ ³ áëèñêó÷å ðåàë³çóâàâ
ðèçèêîâàíå àâàíòþðíå çàâäàí-
íÿ — ñòâîðèòè â ÕÕ ñòîð³÷÷³ êàð-
òèíó XVII ñòîð³÷÷ÿ ³ ïðîäàòè ¿¿,
âèäàâøè çà øåäåâð “ñòàðîãî
ìàéñòðà” — í³äåðëàíäñüêîãî êëà-
ñèêà ßíà Âåðìåºðà Äåëüôòñüêî-
ãî. Ï³äðîáêè àíòèêâàð³àòó — ÿâè-
ùå ïîøèðåíå ³ íå íîâå, ùå ó â³-
ñ³ìíàäöÿòîìó ñòîð³÷÷³ õóäîæíè-
êè íàìàãàëèñÿ âèäàòè ñâî¿ ðîáî-
òè çà øåäåâðè ñ³ìíàäöÿòîãî, à
ñüîãîäí³ äåêîòð³ åêñïåðòè ñòàâ-
ëÿòü ï³ä ñóìí³â ïîõîäæåííÿ âå-
ëè÷åçíî¿ ê³ëüêîñò³ êëàñè÷íèõ ðî-
á³ò — àæ äî òâîð³â ç êîëåêö³¿ Ëóâ-
ðó, çîêðåìà ³ çíàìåíèòî¿ Äæî-
êîíäè. Ïðîòå âèïàäîê Âàí Ìå-
ºãåðåíà ñïðàâä³ ³íòðèãóâàâ.

Ïîñåðåäí³é ïîðòðåòèñò, ùî îá-
ñëóãîâóâàâ ó äâàäöÿò³ — òðèäöÿ-
ò³ ðîêè ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ ñìàêè ãîë-
ëàíäñüêî¿ áóðæóàç³¿, Âàí Ìåºãå-
ðåí íåíàâèä³â àâàíãàðäèñò³â ³ ìð³-
ÿâ ïðî ñëàâó. Çðåøòîþ â³í ñïðàâ-

ä³ ñòàâ çíàìåíèòèé — ãåðîñòðàòî-
âîþ ñëàâîþ. Â³í íå ïðîñòî ñòâî-
ðèâ ï³äðîáêè ï³ä ßíà Âåðìåºðà —
â³í ñòâîðèâ “³íøîãî Âåðìººðà”,
òàêîãî, ÿêèì éîãî õîò³ëè á áà÷è-
òè ìèñòåöòâîçíàâö³ òà ïîö³íîâó-
âà÷³ ïî÷àòêó ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ. Ñàìå
ÿê Âåðìåºð â³í ñòàâ âåëèêèì õó-
äîæíèêîì. Éîãî òâîðè áóëî âè-
çíàíî, ïðèäáàíî çà âåëè÷åçí³ ãðî-
ø³ é âèñòàâëåíî â àâòîðèòåòíèõ
ìóçåÿõ ³ êîëåêö³ÿõ. Ìèñòåöòâî-
çíàâö³ ïëàêàëè íàä íèìè ³ äóìà-
ëè ïðî ïåðåîñìèñëåííÿ óñ³º¿
ñïàäùèíè ßíà Âåðìåºðà â êîí-
òåêñò³ “íîâîâ³äêðèòèõ øåäåâð³â”.

²ñòîð³ÿ ö³º¿ àâàíòþðè, à òàêîæ
ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ³ ô³íàë íå-
çâè÷íîãî ñþæåòó — â äîêóìåí-
òàëüí³é êíèæö³ ³òàë³éñüêîãî
ïèñüìåííèêà Ëó¿äæ³ Ãóàíüºð³
“Ïîäâ³éíå æèòòÿ Âåðìåºðà”, ùî
âèéøëà â ìîñêîâñüêîìó âèäàâ-
íèöòâ³ “Êîë³áð³”. Öå çàõîïëèâèé
äåòåêòèâ, ³ òàêèì áóëî âñå æèòòÿ
Õàíà Âàí Ìåºãåðåíà, ëþäèíè,
ùî ïåðåâåðíóëà ñó÷àñíå óÿâëåí-
íÿ ïðî ï³äðîáêó, åêñïåðòèçó ³ íà-
ä³éí³ñòü ðèíêó àíòèêâàð³àòó é
çäîáóëà ïåðåêîíëèâó, õî÷ ³ ñóïå-
ðå÷ëèâó, âëàñíå, òðàã³÷íó ïåðå-
ìîãó â ìèñòåöòâ³

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”

Головне правління з питань цінової
політи и ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антних посад оловних та провідних спеціаліста-інспе тора
та е ономістів.
Основні вимо и до андидата:
- ромадянство У раїни;
- освіта вища;
- стаж за фахом на державній сл жбі не менше я 2 ро и або стаж роботи за фахом в інших
сферах е ономі и не менше 3 ро ів, дос онале володіння державною мовою;

- вільне орист вання ПК.
Кон рсант с ладає іспит на знання Констит ції У раїни, За онів “Про державн сл жб ” та

“Про боротьб з ор пцією”.
До менти приймаються продовж 30 днів з дня о олошення про он рс за адресою: м.

Київ, в л. Лабораторна, 1, 3 поверх.
До заяви додаються та і до менти: особова арт а (форма П-2ДС), ан ета, опія

до ментів про освіт , де ларація про доходи за 2008 рі (для державних сл жбовців), опії
паспорта і війсь ово о вит а.

Додат ова інформація надається за телефоном: 529-91-07

До ва и ерівни ів
підприємств, станов, ор анізацій,

фірм, житлово-е спл атаційних онтор
та меш анців!

7-28 серпня 2009 р. (з рах ванням термін ви онання ремонтних
робіт на РК “Нив и”) част ово Шевчен івсь ом , Подільсь ом ,
Святошинсь ом районах (тепломережі від РК “Нив и”, житловий
масив Нив и) проводитим ться випроб вання теплових мереж.

У зв'яз з цим постачання арячої води б де припинено, по-
чинаючи з 18.00 6 серпня.

Випроб вальні зони теплових мереж розміщені в межах: в -
лиць А адемі а Т полєва, Стецен а, Маршала Греч а, Котовсь о о, Ти-
распольсь ої, Саратовсь ої, Салютної, Ба мансь ої, Чер ась ої, Тол-
б хіна, Калинової, пров л Ба мана, в лиць Усс рійсь ої, Цюр пин-
сь ої, Баб ш іна, Щерба ова, проспе т Перемо и.
У разі вини нення пош оджень теплових мереж подавання арячої во-

ди затрим ватиметься на час, необхідний для їх ремонт , про що Київ-
енер о додат ово повідомить житлово-е спл атаційні ор анізації.
Власни и підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або пор ч

з я ими проходять теплові мережі, мають вжити заходів щодо збере-
ження матеріальних цінностей разі пош одження теплових мереж.
На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові ме-

режі, можливі пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням
провалин та ви идів арячої води на поверхню.
Б дьте обережні разі вини нення провалин та появи на по-

верхні арячої води, попередж йте дітей про небезпе . Не наб-
лижайтеся самі і не доп с айте дітей до місць виход арячої
води!
Святошинсь ий, Шевчен івсь ий райони — 272-23-73, 497-60-72.
Подільсь ий район — 425-19-98, 497-60-72.
Інформацію можна отримати за телефоном: 1588 (інформаційно-до-

від ова сл жба АК “Київенер о”).
АК “Київенер о”

Шановні а ціонери
за рито о а ціонерно о товариства
“НАФТОВА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ”
Повідомляємо Вас, що 14 вересня 2009 ро об 11.00 за місце-

вим часом за адресою: У раїна, 02660, м. Київ, в л. М. Рас ової,
19, відб д ться за альні збори а ціонерів за рито о а ціонерно о
товариства “Нафтова холдин ова омпанія” (надалі — ЗАТ “НХК”).
Порядо денний за альних зборів а ціонерів ЗАТ “НХК”:

1. Затвердження лі відаційно о баланс та а та лі відатора ЗАТ
“НХК”.
Реєстрація а ціонерів (їх представни ів) здійснюватиметься з

9.00 до 10.45 за місцевим часом день проведення за альних збо-
рів а ціонерів за адресою їх проведення.
Для реєстрації необхідно мати:

1. Паспорт або інший офіційний до мент, що посвідч є особ .
2. Для представни ів а ціонерів (юридичних осіб) — до менти, що

свідчать про повноваження посадової особи брати часть за-
альних зборах (ори інали або нотаріально завірені опії), або до-
віреність на право часті за альних зборах, оформлен з ідно
з чинним за онодавством У раїни.

3. Для представни ів а ціонерів (фізичних осіб) — довіреність на
право часті за альних зборах, оформлен з ідно з чинним за-
онодавством У раїни.

Ознайомитися з до ментами, пов'язаними з поряд ом денним
за альних зборів, а ціонери мають можливість за адресою: У раї-
на, 02660, м. Київ, в л. М. Рас ової, 19.
Тел. для довідо : +38 (044) 490 33 86

Ре іональне відділення
Фонд державно о майна У раїни

по м. Києв
повідомляє про підс м и приватизації шляхом ви п об'є -
та р. А державної власності:
- нежилі приміщення за альною площею 51,7 в. м, розта-
шовані за адресою: м. Київ, в л. Городець о о, 15, літ. А,
приватизовані юридичною особою за 343405,20 рн, в то-
м числі ПДВ 57234,20 рн.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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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 òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà” 

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1428
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²íòåëåêòóàëüíèé
â³äïî÷èíîê ïðèíîñèòü
ïåðåìîãó
Ãåíäèðåêòîð ÒÐÊ “Êè¿â” Äìèòðî Äæàíã³ðîâ
âèãðàâ åòàï øàõîâîãî ôåñòèâàëþ 
“Âåëèêèé øîâêîâèé øëÿõ-2009”
Îëüãà ÊÓË²Ø
"Õðåùàòèê"

Я стало відомо "Хреща-
ти ", з рез льтатом 7,5 з
9 очо (6 перемо , 3 нічиї)
енеральний дире тор ТРК
"Київ" Дмитро Джан іров
ви рав етап шахово о
фестивалю "Вели ий шов-
овий шлях-2009", я ий
щорічно відб вається
Крим в С да з 1997
ро . Етап т рнір тривав
9 днів — з 18 по 26 липня
(9 т рів).

"Âåëèêèé øîâêîâèé øëÿõ",
ÿêèé öüîãî ðîêó â³äáóâñÿ ó Êðè-
ìó âæå âòðèíàäöÿòå, — îäèí ³ç
íàéïîïóëÿðí³øèõ â³ò÷èçíÿíèõ
øàõîâèõ ôåñòèâàë³â. Éîãî áåçïå-
ðå÷íèì ïëþñîì, êð³ì âëàñíå âè-
ñîêîãî ð³âíÿ ñàìèõ ó÷àñíèê³â, º
é òå, ùî â³í â³äáóâàºòüñÿ ó êó-
ðîðòíîìó ì³ñòå÷êó âë³òêó: öå çà-
áåçïå÷óº íå ëèøå äîñòàòíþ ê³ëü-
ê³ñòü âëàñíå ãðàâö³â, à é óáîë³-
âàëüíèê³â, ñåðåä ÿêèõ òðàäèö³é-
íî º òàêîæ ÷èìàëî òóðèñò³â.
Îëåêñ³é Áåðäíèêîâ, îðãàí³çàòîð
÷èñëåííèõ øàõîâèõ òóðí³ð³â â
Óêðà¿í³, ïîâ³äîìèâ "Õðåùàòèêó"
òàêèé ö³êàâèé ôàêò: ó ðàìêàõ øà-
õîâîãî ôåñòèâàëþ "Âåëèêèé øîâ-
êîâèé øëÿõ" ó ñåðïí³ 2002 ðîêó
áóëî âñòàíîâëåíî ðåêîðä Ã³ííåñ-
ñà: â íåïîâí³ 12 ðîê³â Ñåðã³é Êà-
ðÿê³í ñòàâ ì³æíàðîäíèì ãðîñìåé-
ñòåðîì, ñòàâøè íàéìîëîäøèì
ãðîñìåéñòåðîì ñâ³òó. Äî íüîãî öþ
í³øó ïîñ³äàëè Ðîáåðò Ô³øåð ó 15
ðîê³â, Ðóñëàí Ïîíîìàðüîâ ó 13,5
ðîê³â ³ êèòàºöü Âàí Þíã ó 13 ðî-
ê³â.

Ãåîãðàô³ÿ öüîãîð³÷íîãî ôåñòè-
âàëþ º íå íàäòî øèðîêîþ, öå òðè
êðà¿íè: Óêðà¿íà, Ðîñ³ÿ òà Á³ëî-
ðóñü. Óò³ì, çà ñëîâàìè Îëåêñ³ÿ
Áåðäíèêîâà, âñ³ 30 øàõ³ñò³â, ùî
âçÿëè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ, º ñèëü-
íèìè, â³ðòóîçíèìè é àçàðòíèìè
ãðàâöÿìè.

"Äìèòðî Äæàíã³ðîâ ïðîäåìîí-
ñòðóâàâ çâàæåíó ãðó òà ñåðéîçíèé
ï³äõ³ä, îñê³ëüêè â³í — øàõ³ñò ³ç

âåëèêî¿ ë³òåðè, êîòðèé øàíîáëè-
âî ñòàâèòüñÿ äî óñï³õ³â ñóïåðíè-
ê³â. Ìè âñ³ áóëè íèì ïîçèòèâíî
çäèâîâàí³", — çàçíà÷èâ Îëåêñ³é
Áåðäíèêîâ.

"Ó ïîð³âíÿíí³ ç êåðóâàííÿì òå-
ëåêàíàëîì íàâ³òü ñåðéîçíèé øà-
õîâèé òóðí³ð — öå íå á³ëüøå, í³æ
â³äïî÷èíîê äëÿ ì³çê³â, ³ ÿ íèí³,
ï³ä ÷àñ ñâîº¿ â³äïóñòêè, ³ç çàäî-

âîëåííÿì â³äïî÷èâàþ, ïîºäíó-
þ÷è õîðîøå ç ðîçóìíèì. Ïîñ³â-
øè ïåðøå ì³ñöå, ÿ îòðèìàâ ïðè-
çîâèé ôîíä ó ðîçì³ð³ 550 ãðèâåíü,
ÿêèì êîìïåíñóâàâ ñîá³ ïðî¿çä íà
òàêñ³ ç ñàíàòîð³þ äî ì³ñöÿ ïðî-
âåäåííÿ òóðí³ðó ïðîòÿãîì äåâ'ÿ-
òè äí³â", — òàê ïðîêîìåíòóâàâ
ñâîþ ïåðåìîãó Äìèòðî Äæàíã³-
ðîâ

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ íåâåëèêèé äîùü. Â³-

òåð ï³âí³÷íèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+23...+28°Ñ, âíî÷³ +16...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +28°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +23...+27°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè
+18...+23°Ñ, âíî÷³ +19...+20°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+18...+24°Ñ, âíî÷³ +16...+19°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+26°Ñ, âíî÷³
+16...+18°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Дмитро Джан іров розбереться із б дь-я ою омбінацією

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 29 ëèïíÿ
Сьо одні емоційні пристрасті вир ватим ть. Світ
сприйматиметься в онтрастних барвах, де чорні
песимістичні тони переважатим ть, том на першо-
м плані бачитиметься лише не ативне, а позитив
залишиться поза адром. Для ба атьох вн трішні
переживання є прое цією власної недос оналості.
Підсвідомість "видає на ора" прод т омпле сів,
що спричиняють неаде ватн поведін ...

Від ОВНІВ вима ають тотальної психоло ічної мобілізації, аби не
проґавити шанси взяти під онтроль сит ації і дося ти поставленої
мети в діловій та романтичній сфері, де се с і роші віді рають о-
ловн роль. Це день психоло ічної ре енерації.
ТЕЛЬЦІ, на ниві співпраці ховатися за рам и сл жбово о ети ет

с ладно. Т т потрібно підібрати персональний " лючи " до ожно о
сл жбовця зо рема, і навчитися вести діало на спільні ці аві теми,
тоді ваші домовленості та співпраця матим ть хороший рез льтат.
БЛИЗНЯТА, емоції заш алюватим ть, зрост ть триво а та пере-

живання, вини н ть підозри, і небезпідставно, ос іль и з'яс ється,
що ви наївно довіряли партнерам, отрі здатні на непорядні вчин и,
ош анство. Отже, доведеться вн трішньо реор аніз ватися і з по-
ч ттям висо о о обов'яз ви он вати все, що цьо о дня посилати-
ме доля, навіть на збито собі. Це не принизить ідність, а навпа и,
звеличить вас в очах п блі и.
РАКИ здатні втя н ти в оловорот либо их емоційних переживань

чимало людей із байд жим серцем і перетворити їх витончених при-
страсних нат р. Слава митцю-чарівни , отрий робить світ емоцій-
но пре расним!
ЛЕВИ, домашня арена перетвориться для вас на зведення рах н-
ів із домашніми, завдавши пот жних нервових потрясінь. Утім, від
переміни місця нічо о не зміниться. Навіть я що опинитеся в іншо-
м оточенні, наеле тризованість не зменшиться, адже ця а ресія —
рез льтат либинно о д шевно о дис омфорт ... Працюйте над со-
бою!
ДІВИ надто хворобливо реа ватим ть на запити оточення, рах ю-

чи ожн опій . Тож, несподівано нишпорячи ишенях та таєм-
них схован ах раптом знайдете ч ж "занач ", не влаштов йте іс-
тери з цьо о привод , а зробіть відповідні виснов и на майб тнє...
ТЕРЕЗАМ доведеться пере лян ти фінансовий бі ново о ба ато-

обіцяючо о знайомства, а де ом — давньо о роман , я ий вима-
ає на майб тнє матеріальних апіталов ладень. Обирайте, що ліп-
ше: охання чи аманець...
СКОРПІОНИ, не вист пайте на роботі з ініціативами, вимо ами,

претензіями, іна ше вн трішні шалені б ревії вирв ться на поверх-
ню. Терпляче очі йте, оли ерівництво попросить вас с азати
слово..., порах йте до семи, а потім об оворюйте запропонован
тем .
СТРІЛЬЦЯМ варто заховатися від людсь о о алас , стати тінню.

Зан рьтеся вн трішній світ і наведіть там лад. Я що на самоті з
совістю б де ці аво, весело і омфортно, нія і страхи, с мніви, са-
мообмани не отр юють д ш , значить д ховна еволюція відб ваєть-
ся трі мфальним темпом і все вас б де аразд!
КОЗОРОГИ, аби взяти сит ацію під онтроль, і спрям вати її в пра-

вильне р сло, по ладайтеся на інт їцію, паралельно під лючивши
б х алтерсь жил . Тоді інвестори, редитори, др зі, ділові ом-
паньйони, подат ові інспе тори не пошиють вас д рні, вправно
вис очите з бор ової ями і ви онаєте фінансові зобов'язання.
ВОДОЛІЇ, на небосхилі реалізації особистих планів — розова ат-

мосфера! Я що вас приваблюють висо і заробіт и, ш айте спіль-
но з шефом нетрадиційний підхід до " лепання" рошей. Головне —
знайдіть дотичні інтереси з омпаньйонами по роботі, тя н ти овд-
р мер антильних бажань на себе протипо азано.
РИБИ, присл хайтеся до олос інт їції, то найліпший помічни та

наставни там, де потрібно о реслити плани на дале е майб тнє,
вирішити питання стосовно зар біжних онта тів, поїздо , здоб ття
вищої освіти, реалізації творчих ідей та зад мів. В офісі атмосфера
є напр женою. Тож поводьтеся інтелі ентно, демонстр йте зразо
висо ої льт ри і бла ородства я оле а, підле лий, дотрим ючись
сл жбової с бординації

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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