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Êóïàòèñÿ çàáîðîíåíî
Áàãàòî ïëÿæ³â äî ñåçîíó é äîñ³ íå ãîòîâ³, à ïîòîïåëüíèê³â á³ëüøàº

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Тіль и в середині літа фахівці КП "Плесо"
змо ли належним чином під от вати 12 місь-
их пляжів для відпочин . Не всі з 29 відве-
дених місць повністю влаштов ють санепі-
деміоло ів. Головн причин ом нальни и
вбачають недостатньом фінанс ванні. З
почат сезон , по и л нають заяви і трива-
ють паперові розбір и, на Дніпрі за ин ло 55
людей. Причом одна дитина втопилася не-
подалі рят вально о п н т .

Ïåðåä ïî÷àòêîì ë³òíüîãî ñåçîíó â ñòîëè÷íî¿ âëàäè âè-
íèêëî ÷èìàëî íàð³êàíü äî ï³äãîòîâàíèõ ì³ñöü â³äïî÷èí-
êó êèÿí. Íàâ³òü êîëè òåìïåðàòóðà âîäè â Äí³ïð³ â³äïîâ³-
äàëà âñòàíîâëåíèì íîðìàì, ì³ñüê³ ñàíåï³äåì³îëîãè çàÿâ-
ëÿëè ïðî íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ïðàêòè÷íî âñ³õ ïëÿæ³â.
ÊÌÄÀ ñèòóàö³þ âèâ÷èëà ³ äàëà êåð³âíèöòâó ÊÏ “Ïëåñî”

ì³ñÿöü íà ¿¿ âèïðàâëåííÿ. ßêùî çì³í íå áóäå, äèðåêòîðà
ï³äïðèºìñòâà îá³öÿëè çâ³ëüíèòè. Â÷îðà ï³äïðèºìñòâî,
êîòðå îï³êóºòüñÿ ì³ñöÿìè â³äïî÷èíêó ãîðîäÿí ïîáëèçó
âîäîéì, çâ³òóâàëî ïðî ë³êâ³äàö³þ âèÿâëåíèõ íåãàðàçä³â.

Çà ñëîâàìè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÊÏ “Ïëåñî” ²ãîðÿ
Ñìèêóíà, ç âåëèêèìè òðóäíîùàìè âäàëîñÿ ï³äãîòóâàòè 12
ïëÿæ³â. ²ç 29 ì³ñöü â³äïî÷èíêó íå âñ³ íàëåæíèì ÷èíîì
âïîðÿäêîâàíî. Ïðè÷èíîþ öüîãî ïàí Ñìèêóí íàçèâàº íå-
äîñòàòíº ô³íàíñóâàííÿ, òà ùå ìèíóëîð³÷íó çàáîðãîâà-
í³ñòü ó 4 ìëí ãðí.

“Ò³ êîøòè, ÿê³ íàì âäàëîñÿ çàðîáèòè, âèñòà÷àº õ³áà ùî
íà ñïëàòó çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà íà çàðïëàòíþ”, — ðîç-
ïîâ³â ²ãîð Ñìèêóí. Çà éîãî ñëîâàìè, ïàñïîðòè ãîòîâíî-
ñò³ ïëÿæ³â, ÿê³ ìàþòü ï³äïèñàòè ñàíåï³äåì³îëîãè, º çàñòà-
ð³ëîþ ôîðìîþ. Ïàí Ñìèêóí àêöåíòóâàâ óâàãó íà òîìó,
ùî í³õòî ç “ïëåñ³âö³â” íå çáèðàºòüñÿ ðîçáàçàðþâàòè ì³ñü-
ê³ ïëÿæ³ òà çâîäèòè íà ïðèáåðåæí³é òåðèòîð³¿ ð³çí³ îá’-
ºêòè, áî íå ìàþòü íà òå æîäíîãî ïðàâà.

Çàñòóïíèê ãåíäèðåêòîðà ÊÏ “Ïëåñî” Âîëîäèìèð
Îñòàïåíêî äîäàâ, ùî ó 2008-ìó ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó â ìå-
æàõ Êèºâà â³äâ³äàëè ïîíàä 36 ìëí îñ³á. “Â³äïî÷èâàëü-
íèê³â íèí³øíüîãî ë³òà çíà÷íî á³ëüøå í³æ òîð³ê,— ïîâ³-

äîìèâ â³í. — Ìîæëèâî, öå ÷åðåç åêîíîì³÷íó êðèçó òà
íåìîæëèâ³ñòü âè¿õàòè äî ìîðÿ àáî íåñòåðïíó ñïåêó. Ïðî
íåáóâàëó ê³ëüê³ñòü ëþäåé ìîæíà ñóäèòè ³ ç êóï çàëèøå-
íîãî ñì³òòÿ”.

Ñåðåä íåïðèºìíèõ ìîìåíò³â ãîâîðèëè ³ ïðî çàãèáåëü
â³äïî÷èâàëüíèê³â íà âîä³. Çà ³íôîðìàö³ºþ ÌÍÑ, ó Êè-
ºâ³ òîð³ê íà ñòîëè÷íèõ âîäîéìèùàõ âòîïèëîñÿ 130 îñ³á,
à ç ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ñåçîíó — 55, ç íèõ ÷åòâåðî ä³-
òåé. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê âîäîëàçíî-
ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè “Ïëåñà” Âîëîäèìèð Áàêàíîâ, åìå-
íåñíèêè ðàõóþòü âñ³ âèïàäêè çàãèáåë³ ëþäåé, íàâ³òü íå
â ïðèäàòíèõ äëÿ â³äïî÷èíêó ì³ñöÿõ. “Ò³ëüêè â îäíîìó
ì³ñö³, íåîáëàøòîâàíîìó äëÿ êóïàííÿ, íèí³øíüîãî ë³-
òà çàãèíóëè òðîº ï³äë³òê³â,— çàçíà÷èâ ïàí Áàêàíîâ. —
Íà ïëÿæàõ íèí³øíüîãî ë³òà âòîïèëîñÿ äâ³ îñîáè: îäíà
ëþäèíà çàãèíóëà âíî÷³ ó íåòâåðåçîìó ñòàí³, à ³íøèé âè-
ïàäîê äóæå æàõëèâèé, àäæå âîäà çàáðàëà æèòòÿ äèòè-
íè”. Ïðè÷îìó ñòàëîñÿ öå âäåíü, êîëè áóëî áàãàòî äî-
ðîñëèõ íà ïëÿæ³ ç ðÿòóâàëüíèì ïîñòîì, çà 20 ìåòð³â â³ä
áåðåãà. Çàãàëîì ç ïî÷àòêó ñåçîíó “ïëåñ³âö³” íàäàëè äî-
ïîìîãó íà âîä³ 442 â³äïî÷èâàëüíèêàì òà íà ñóø³ 
291 îñîá³
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Столичні зони відпочин протя ом літа відвід є більше я 36 мільйонів людей
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Áîëãàðè íà áàéêàõ 
çàïðîñèëè äî îá’ºäíàííÿ
êóëüòóð

Ó ñòîëèö³ â³ä ³ìåí³ ìåðà ó÷àñíèê³â ì³æíà-
ðîäíîãî ìîòîöèêëåòíîãî ïîõîäó “Ïåðåòèíà-
þ÷è êîðäîíè — ïîºäíóºìî êóëüòóðè” ïðè-
â³òàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê.
Â³í çàçíà÷èâ ïðî âàæëèâ³ñòü àêö³¿ òà çàóâà-
æèâ, ùî â ñó÷àñíîìó íàñè÷åíîìó ³íôîðìà-
ö³ºþ òà òåõíîëîã³ÿìè ñâ³ò³ ïðîâåäåííÿ òàêèõ
çàõîä³â áåçïîñåðåäíüîãî ñï³ëêóâàííÿ ì³æ
ëþäüìè º âêðàé ïîòð³áíèì. “Ñàìå òàê³ çà-
õîäè ïîêëèêàí³ ñïðèÿòè ïîïóëÿðèçàö³¿ òðà-
äèö³é òà ïîøèðåííþ çíàíü ïðî êóëüòóðè ð³ç-
íèõ íàö³îíàëüíîñòåé”,— ñêàçàâ ïàí Ðóäèê.
Òàêîæ â³í ïîáàæàâ ó÷àñíèêàì ìîòîïðîá³ãó
ùàñëèâî¿ äîðîãè ³ óñï³õ³â ó ïîøèðåíí³ òà
çì³öíåíí³ äðóæí³õ â³äíîñèí ì³æ íàðîäàìè
ð³çíèõ êðà¿í. Áàéê-ïðîá³ã ïðîâîäèòüñÿ ç 27
ëèïíÿ äî 6 ñåðïíÿ. 16 ïðåäñòàâíèê³â Ì³æ-
íàðîäíîãî êëóáó ìîòîöèêë³ñò³â Eurobiker ïå-
ðåòíóòü êîðäîíè øåñòè êðà¿í. ßê ðîçïîâ³â
³í³ö³àòîð òà ó÷àñíèê ìîòîïðîá³ãó ìåð ì³ñòà
Âàðíà (Áîëãàð³ÿ) Êèðèë Éîðäàíîâ, îñíîâíà
ìåòà çàõîäó — ï³äòâåðäæåííÿ ³ çì³öíåííÿ
äðóæí³õ òà ïàðòíåðñüêèõ çâ’ÿçê³â, âñòàíîâ-
ëåííÿ íîâèõ êîíòàêò³â ì³æ ì³ñòàìè, ÿê³ ïðåä-
ñòàâëÿþòü áàéêåðè

Ó ñòîëèö³ â÷èòèìóòü 
ðÿòóâàòè æèòòÿ

Ñòîëè÷íà âëàäà çàòâåðäèëà ïëàí çàõîä³â
ùîäî íàâ÷àííÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é ïðàö³â-
íèê³â áåç ìåäè÷íî¿ îñâ³òè òà óñ³õ îõî÷èõ
íàâè÷êàì íàäàííÿ ïåðøî¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.

Òàê, äî çàíÿòü ïëàíóþòü çàëó÷èòè ïåðñî-
íàë îá’ºêòîâèõ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ ôîð-
ìóâàíü òà ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, íàïðèêëàä, ìåòðîïîë³òåí³âö³â. Öåé
êóðñ â³äâ³äàþòü ³ âñ³ âîä³¿ íàçåìíîãî ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó, îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë
ãîòåë³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Íàêëàäàòè
æãóòè ïîâ÷àòüñÿ ïðàö³âíèêè ÆÅÊ³â, â÷èòå-
ë³ òà âëàñíå ìåäèêè.

Íà âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ïëàíóºòüñÿ
çàáåçïå÷èòè ïîòð³áíîþ ìàòåð³àëüíîþ áàçîþ
äëÿ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àíü ó÷áîâî-òðåíóâàëü-
íèé â³ää³ë ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñòàíö³¿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô

Íåÿê³ñí³ ïðîäóêòè 
âèëó÷àòü

Ñüîãîäí³ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çà-
õèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ïðîâåäå âè¿çíó ïåðå-
â³ðêó ÿêîñò³ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â íà ðèíêàõ
ñòîëèö³. Òàê³ âè¿çäè, îñîáëèâî ó ë³òí³é ïå-
ð³îä, ÷èíîâíèêè ïðîâîäÿòü ðåãóëÿðíî. Íå-
ùîäàâíî îãëÿäàëè àâòîðèíêè, äå çíàéøëè
íåÿê³ñí³ ìàñòèëà òà ãàëüì³âí³ êîëîäêè äî ìà-
øèí. Äâà òèæí³ òîìó íà ðèáîëîâåöüêîìó
“Íàçàð÷èêó” âèÿâèëè áðàêîíüºðñüê³ ñ³ò³. Ç³-
ïñîâàí³ ïðîäóêòè íåîäíîðàçîâî çíàõîäèëè ó
ñòîëè÷íèõ ñóïåðìàðêåòàõ. Ó âñ³õ âèïàäêàõ
ï³äïðèºìö³ îäåðæóâàëè àäì³í³ñòðàòèâíèé
øòðàô, à ïðîäóêö³þ âèëó÷àëè

Íàéñòàð³øèé êàøòàí 
âèë³êóâàëè

Ó÷îðà â Êèòàºâ³ á³ëÿ íàéñòàð³øîãî êàø-
òàíà Óêðà¿íè ïðàöþâàëè åíòóç³àñòè ç Êè¿â-
ñüêîãî åêîëîãî-êóëüòóðíîãî öåíòðó. Âîíè ë³-
êóâàëè óí³êàëüíå äåðåâî, ÿêå, çà ëåãåíäîþ,
300 ðîê³â òîìó ïîñàäèâ ìèòðîïîëèò Ïåòðî
Ìîãèëà. “Êàøòàí Ïåòðà Ìîãèëè — íàéá³ëü-
øèé ³ íàéñòàð³øèé ó ñòîëèö³ é, ìàáóòü, â
Óêðà¿í³. Çàââèøêè 25 ì, ñòîâáóð â îáõâàò³
4,15 ì”,— êàæå êóðàòîð öåíòðó ïàí Áîðåé-
êî. Äåðåâî ïîòðåáóâàëî íåãàéíèõ çàõîä³â. Äå-
ÿê³ ã³ëêè çâ’ÿçàëè ñïåö³àëüíèì àëüï³í³ñò-
ñüêèì øíóðîì — òåïåð ùîíàéìåíøå ùå 100
ðîê³â æèòèìå âåëåòåíü. Îãîëåíå êîð³ííÿ
êàøòàíà ïðèñèïàëè ïðèâåçåíèì ðîäþ÷èì
´ðóíòîì, çàïëîìáóâàëè äóïëà. Çà ñëîâàìè
Âîëîäèìèðà Áîðåéêà, öå âæå 33-òº äåðåâî,
ÿêå ë³êóº Êè¿âñüêèé åêîëîãî-êóëüòóðíèé
öåíòð. Íà ÷åðç³ — äóá Ãðþíåâàëüäà, ùî âæå
ïîíàä 1000 ðîê³â ðîñòå íà òåðèòîð³¿ íèí³ø-
íüîãî ïàíñ³îíàòó “Æîâòåíü”

Êâ³òêîâèé ãîäèííèê 
òà áðîíåòàíêè
Ó ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ îáãîâîðèëè çàõîäè 
äî Äíÿ íåçàëåæíîñò³
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Майже 2 млн рн план ють витратити на свят -
вання Дня незалежності У раїни та Дня державно-
о папора в Києві. Місто при расять тисячами си-
ньо-жовтих стя ів. Традиційними б д ть по ла-
дання вітів до пам’ятни ів видатним раїнцям.
Цьо о раз віти віднес ть і до мон мента Геор-
ію Гон адзе. Веселитим ть иян та остей міста
онцертом на Майдані. Важ а війсь ова техні а
цьо оріч не їхатиме Хрещати ом, а зосередиться
на Європейсь ій площі. Про за інчення свят вань
сповістить найбільший світі віт овий одинни .

Íåçâàæàþ÷è íà êðèçîâ³ ÷àñè â Êèºâ³ ç ðîçìàõîì â³äçíà÷àòü
Äåíü íåçàëåæíîñò³, à òàêîæ íàïåðåäîäí³ — ñâÿòî Äåðæàâíîãî
ïðàïîðà. Êëþ÷îâ³ çàõîäè îáãîâîðèëè íà â÷îðàøí³é íàðàä³ â Êè-
¿âñüê³é ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ñåðã³ÿ Ðóäèêà, öüîãî ðàçó ì³ñüêà âëàäà ðîçðîáèëà äóæå
÷³òêèé ïëàí. “Óñå ïðîäóìàíî äî äåòàëåé, êîæåí çàõ³ä ìàòèìå
â³äïîâ³äàëüíèõ âèêîíàâö³â. Òîæ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ íåçàëåæíî-
ñò³ â³äáóäåòüñÿ íà íàéâèùîìó ð³âí³”,— óïåâíåíèé ïàí Ðóäèê.

Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëèëè îôîðìëåííþ ì³ñòà. Ãîëîâíîþ
îêðàñîþ, ÿñíà ð³÷, ñòàíå äåðæàâíèé ïðàïîð. Éîãî ìàëåíüê³ êî-
ï³¿ ìàþòü ïî÷åïèòè íà áóä³âëÿõ óñ³õ îô³ö³éíèõ óñòàíîâ, à òà-
êîæ íà çâè÷àéíèõ áóäèíêàõ. Ïðèêðàñÿòü òàêîæ ì³ñöÿ á³ëÿ
ïàì’ÿòíèê³â Øåâ÷åíêó, Ãðóøåâñüêîìó, Âîëîäèìèðó Âåëèêî-
ìó òà Áîãäàíîâ³ Õìåëüíèöüêîìó, äå â³äáóäåòüñÿ ïîêëàäàííÿ êâ³-
ò³â. Âøàíóþòü ïàì’ÿòü ³ æóðíàë³ñòà Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå á³ëÿ éî-
ãî ïàì’ÿòíèêà. Öåé ïóíêò äî äåòàëüíîãî ïëàíó óðî÷èñòîñòåé
äîäàíî ÷åðåç îñîáëèâå ñòàâëåííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî. Äåðæàâíèé ïðàïîð çàìàéîðèòü íà ãîëîâíèõ ôëàã-
øòîêàõ íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó. Â
Äåíü äåðæàâíîãî ïðàïîðà, 23 ñåðïíÿ, éîãî ï³äí³ìóòü â óñ³õ
ðàéîíàõ Êèºâà.

Òðàäèö³éíî ó Äåíü íåçàëåæíîñò³ íà ãîëîâí³é âóëèö³ ñòîëèö³
ïðîéäå ïàðàä. Ùîïðàâäà, ëèøå ï³øà ÷àñòèíà. Âàæêà òåõí³êà
ðîçì³ñòèòüñÿ äëÿ äåìîíñòðàö³¿ â³ä ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ äî âó-
ëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿. Íà Ìàéäàí³ òàêîæ â³äáóäåòüñÿ ñâÿòêîâèé
êîíöåðò. Ó äåíí³é éîãî ÷àñòèí³ â³çüìóòü ó÷àñòü òâîð÷³ êîëåê-
òèâè ì³ñòà òà â³äîì³ àðòèñòè åñòðàäè. À âå÷³ðíÿ ïðîãðàìà òðà-

äèö³éíî áóäå ðîçðàõîâàíà íà ìîëîäü, òîæ íà ñöåí³ âèñòóïëÿòü
ìîëîä³æí³ ãóðòè.

Ö³êàâèíêîþ ñâÿòêóâàíü ñòàíå çàïóñê êâ³òêîâîãî ãîäèííèêà
íà Ìàéäàí³. Ä³àìåòðîì 19 ìåòð³â, â³í áóäå íàéá³ëüøèì ó ñâ³-
ò³. Íà îôîðìëåííÿ ãîäèííèêà âèêîðèñòàþòü 50 òèñÿ÷ êâ³òîê.
Âå÷³ð Äíÿ íåçàëåæíîñò³ ïðèêðàñèòü äåêîðàòèâíå îñâ³òëåííÿ
öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà ³, çâ³ñíî, ôåºðâåðê. Öüîãî ðîêó ì³ñ-
òî ïëàíóº âèòðàòèòè íà çàõîäè â³ä îäíîãî äî äâîõ ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü

Íåùîäàâíî “Õðåùàòèê” ïèñàâ ïðî íà-
ì³ðè ì³ñüêî¿ âëàäè âïðîâàäèòè ùîð³÷íå
êîìïëåêñíå ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ ñòîëè÷-
íèõ øêîëÿð³â. Ðàí³øå ä³òåé îãëÿäàëè òðè-
÷³ çà óâåñü ÷àñ íàâ÷àííÿ â³ä 1-ãî äî 11-
ãî êëàñó. Òàêèé îãëÿä, íà äóìêó ³í³ö³àòî-
ð³â, äàñòü çìîãó çàïîá³ãòè ïîøèðåííþ çà-
õâîðþâàíü, à öå êðàùå äëÿ çäîðîâ’ÿ ³ äå-
øåâøå äëÿ áþäæåòó, àí³æ ë³êóâàòè õâî-
ðèõ øêîëÿð³â. Îäíàê ïîøèðþâàòè íåäó-
ãè ìîæóòü ³ â÷èòåë³. Ùîá çàïîá³ãòè öüî-
ìó, íèí³ ïðîâîäèòüñÿ ïðîô³ëàêòè÷íå îá-
ñòåæåííÿ ïðàö³âíèê³â óñ³õ øê³ë òà ñàäî÷-
ê³â ñòîëèö³.

“Ñòàíîì íà ñüîãîäí³ â³äñîòîê ïðîâåäå-
íèõ îãëÿä³â îñâ³òÿí ñòàíîâèòü ïðèáëèç-
íî 40 â³äñîòê³â. Çã³äíî ç ïëàíàìè-ãðàô³-
êàìè ïðîõîäæåííÿ îáîâ’ÿçêîâèõ ïðîô³-
ëàêòè÷íèõ ìåäè÷íèõ îãëÿä³â ïðàö³âíèê³â
çàêëàä³â îñâ³òè, íàñòóïíó ÷àñòèíó îãëÿ-
ä³â ðîçïî÷íóòü ó ñåðïí³-âåðåñí³ 2009 ðî-

êó”,— ïîâ³äîìèëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ëþäìèëà
Êà÷óðîâà.

Ìåäè÷í³ îãëÿäè â÷èòåë³ ïðîõîäÿòü áåç-
ïëàòíî. Çà êîæíèì ë³êóâàëüíî-ïðîô³-
ëàêòè÷íèì çàêëàäîì çàêð³ïëåíî ïåâíó
ê³ëüê³ñòü îñâ³òÿí. Àäì³í³ñòðàö³¿ øê³ë ïî-
äàþòü ñïèñêè ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â òà ãðà-
ô³êè ïðîõîäæåííÿ îáñòåæåíü, ÿê³ óçãî-
äæóþòü òà çàòâåðäæóþòü ³ç ìåäè÷íèìè
çàêëàäàìè òà ðàéîííèìè óïðàâë³ííÿìè
îñâ³òè.

Ïðîéòè îãëÿä ìàþòü óñ³ 22 òèñÿ÷³ 866
ïðàö³âíèê³â äîøê³ëüíèõ òà 34 òèñ. 422
ïðàö³âíèêè çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â. Ó
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ îñâ³òè òà íàóêè êà-
æóòü, ùî îãëÿä îñâ³òÿí º äóæå âàæëèâèì.
“Âçàãàë³ öå âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Êàá-
ì³íó ùå â³ä 2002 ðîêó, çã³äíî ç ÿêîþ ïðà-
ö³âíèêè îêðåìèõ ïðîôåñ³é, ÿê³ â ñâî¿é
ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíî êîíòàêòóþòü ³ç íàñå-

ëåííÿì, ìàþòü ïåð³îäè÷íî ïðîõîäèòè òà-
ê³ îáñòåæåííÿ. Â÷èòåë³ òåæ íàëåæàòü äî
ö³º¿ êàòåãîð³¿, àäæå âîíè ïðàöþþòü ³ç
ä³òüìè, ÿê³, íà æàëü, ïåðåáóâàþòü ó çîí³
ðèçèêó ùîäî áàãàòüîõ õâîðîá”,— êàæå
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ë³ë³ÿ
Ãðèíåâè÷. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ìåäîãëÿä º âàæ-
ëèâèì äëÿ ì³ñòà íå ëèøå â ïëàí³ òóðáî-
òè ïðî øêîëÿð³â, à é ïðî ñàìèõ ó÷èòå-
ë³â, áî ïåäàãîã³÷í³ êàäðè íèí³ íà âàãó çî-
ëîòà. Ñàìå òîìó Êè¿â îäíå ç íåáàãàòüîõ
ì³ñò, ùî çðàçêîâî âèêîíóº ïîñòàíîâó
Êàáì³íó.

Äî ñëîâà, ï³ä ÷àñ òàêèõ ïðîô³ëàêòè÷-
íèõ îáñòåæåíü æîäíîãî ðàçó íå âèÿâëÿ-
ëè ìàñîâèõ çàõâîðþâàíü îñâ³òÿí. Îòæå,
âîíè íå ëèøå âèõîâàíö³â íàâ÷àþòü äîá-
ðå ìèòè ðóêè ç ìèëîì, à é ñàì³ áåðåæóòü-
ñÿ â³ä ³íôåêö³é.

Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷ æàëêóº, ùî â çâ’ÿçêó ç
êðèçîþ â óïðàâë³íí³ îñâ³òè íå áóëî êîø-
ò³â, àáè çàáåçïå÷èòè â÷èòåë³â ïóò³âêàìè
â îçäîðîâ÷³ çàêëàäè. “Õîò³ëîñÿ á, àáè
ïðàö³âíèêè îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ ìîãëè íå ëè-
øå ñòåæèòè çà çäîðîâ’ÿì, à é çì³öíþâà-
òè éîãî. Âò³ì, öüîãî ðîêó ïóò³âêè â îçäî-
ðîâ÷³ çàêëàäè ó íàñ áóëè ëèøå äëÿ ä³òåé
ó÷èòåë³â. Ñàì³ æ âîíè ìîãëè ïî¿õàòè â³ä-
ïî÷èòè çà ïîñåðåäíèöòâà ïðîôñï³ëêè”,—
ïîÿñíèëà î÷³ëüíèöÿ ïðîô³ëüíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ

На День незалежності иян обіцяють вразити не традиційним
феєрвер ом, а п’ятдесятьма тисячами рослин на віт овом одинни

Çäîðîâèì ä³òÿì — 
çäîðîâ³ â÷èòåë³
Ïðàö³âíèêè ñòîëè÷íèõ øê³ë ïðîõîäèòèìóòü ìåäîãëÿä
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

До и вихованці столичних ш іл та дитсадоч ів відпочивають, їх ви-
ладачів а тивно от ють до ново о навчально о ро . Нині вчителі
проходять медичний профіла тичний о ляд і здають різні аналізи.
Першо о вересня перед дітлахами вони постан ть абсолютно здо-
ровими. Наразі о ляд пройшли приблизно 40 % иївсь их освітян.
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Ïðîêóðàòóðà 
ïåðåâ³ðèëà ô³íàíñîâèé
ñåêòîð

Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà âèÿâèëà íèçêó
ïîðóøåíü çàêîíîäàâ÷èõ âèìîã ç áîêó Äåð-
æàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³í-
ïîñëóã Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ íåùîäàâ-
íüî¿ ïåðåâ³ðêè âñòàíîâëåíî, ùî Äåðæô³í-
ïîñëóã ïîðóøóº çàêîíè ïðî ô³íàíñîâ³ ïî-
ñëóãè òà äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³-
íàíñîâèõ ïîñëóã, ïðî ñòðàõóâàííÿ òà ïðî
êðåäèòí³ ñï³ëêè, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà
Ãåíïðîêóðàòóðè. Âèÿâëåíî ÷èñåëüí³ ïîðó-
øåííÿ ï³ä ÷àñ âèäà÷³ ë³öåíç³é. Îêðåìèì
ô³íóñòàíîâàì ¿õ âèäàíî íà ï³äñòàâ³ äîêó-
ìåíò³â, ùî íå â³äïîâ³äàëè ë³öåíç³éíèì óìî-
âàì àáî ç ïîðóøåííÿì âñòàíîâëåíèõ òåðì³-
í³â. Îáë³êó ³íñïåêö³éíèõ ïåðåâ³ðîê, çàõîä³â
âïëèâó òà êîíòðîëþ çà óñóíåííÿì ïîðóøåíü
ó ä³ÿëüíîñò³ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ êîì³ñ³ÿ íå
çàáåçïå÷èëà. Íàñë³äîê — ïîðóøåííÿ ô³íàí-
ñîâèìè óñòàíîâàìè òà ¿õí³ìè ïîñàäîâèìè
îñîáàìè òåðì³í³â âèêîíàííÿ ïðèïèñ³â òà
ðîçïîðÿäæåíü Äåðæô³íïîñëóã ùîäî óñóíåí-
íÿ íåäîë³ê³â íàáóëè ñèñòåìíîãî õàðàêòåðó,
éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³. Çà ðåçóëüòàòàìè ö³º¿
ïåðåâ³ðêè ãîëîâ³ Äåðæô³íïîñëóã âíåñåíî
ïîäàííÿ ç âèìîãîþ ïðèòÿãòè âèííèõ äî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³, ï'ÿòü ïðîòåñò³â âæå ðîçãëÿ-
íóòî ³ çàäîâîëåíî, íàä³ñëàíî ³íôîðìàö³þ
ïðåì'ºð-ì³í³ñòðó Óêðà¿íè. Éìîâ³ðíî, ùî íå-
âäîâç³ ïîðóøàòü ñïðàâè ïðîòè ïîñàäîâö³â
â³äîìñòâà

Ãðèâíÿ íàìàãàºòüñÿ 
ïðîòèñòîÿòè òèñêó

Ó÷îðà íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó
ðèíêó òîðãè äîëàðîì çíîâó â³äêðèëèñÿ ï³ä-
âèùåííÿì êîòèðóâàíü — 8,1265/8,1830 ãðè-
âí³ çà äîëàð. Îäíàê óæå íà 14:00 ö³íè çíè-
çèëèñÿ äî 8,0860/8,1280 ãðèâí³ çà äîëàð.
Òîðãè íà ì³æáàíêó ïàðè ºâðî-ãðèâíÿ â³ä-
êðèëèñÿ ³íäèêàòèâíèìè êîòèðóâàííÿìè íà
ð³âí³ 11,4240/11,4880 ãðèâí³ çà ºâðî, äî
12:00 — 11,3540/11,4020 ãðèâí³ çà ºâðî.
Òîðãè ðîñ³éñüêèì ðóáëåì ñòàðòóâàëè êî-
òèðóâàííÿìè 0,2555/0,2575, äî 12:00 —
0,2542/0,2557. Íà ì³æíàðîäíîìó âàëþòíî-
ìó ðèíêó ö³íè ïàðè ºâðî-äîëàð ñòàðòóâà-
ëè ç ïîçíà÷êè 1,4046/1,4048 äîëàðà çà ºâ-
ðî ³ çì³íþâàëèñÿ ó äîâîë³ âóçüêîìó êîðè-
äîð³. Ó ñòîëè÷íèõ îáì³ííèêàõ ó÷îðà äîëàð
êîøòóâàâ 799,69 — 814,57 ãðèâí³ çà ñòî äî-
ëàð³â. ªâðîâàëþòà — 1128,60-1153,88 ãðè-
âí³ çà ñòî ºâðî. Ãîò³âêîâèé êóðñ ðîñ³éñüêî-
ãî ðóáëÿ ñòàíîâèâ 0,23-0,26 ðóáëÿ çà îäíó
ãðèâíþ

ÌÂÔ âèñóíóâ âèìîãè 
äî óêðà¿íñüêî¿ âëàäè

Îäíî÷àñíî ³ç çàòâåðäæåííÿì âèä³ëåííÿ
Óêðà¿í³ òðåòüîãî òðàíøó ñòàá³ë³çàö³éíîãî
êðåäèòó íà 3,3 ìëðä äîëàð³â Ðàäà äèðåêòî-
ð³â Ì³æíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó (ÌÂÔ)
âèñóíóëà æîðñòê³ø³ óìîâè ùîäî éîãî âè-
êîðèñòàííÿ, ïîâ³äîìëÿº ãàçåòà "Äåëî". Ç
âèä³ëåíèõ ÌÂÔ 3,3 ìëðä äîëàð³â óðÿä
Óêðà¿íè âæå âèð³øèâ ñïðÿìóâàòè 1,9 ìëðä
äîëàð³â íà ïîãàøåííÿ ñâîº¿ çîâí³øíüî¿ çà-
áîðãîâàíîñò³. Âîäíî÷àñ ÌÂÔ óòî÷íèâ âè-
ìîãè äî óêðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè, ÿê³ âîíà ìàº
âèêîíàòè, ùîá ïðîäîâæèòè ñï³âïðàöþ ç
ôîíäîì. Òàê, óðÿä ïîãîäèâñÿ äî ñ³÷íÿ
2010-ãî ï³äâèùèòè òàðèôè íà ãàç äëÿ äî-
ìîãîñïîäàðñòâ ³ "Òåïëîêîìóíåíåðãî" íà 
20 %, ââåñòè ïåíþ çà íåñïëàòó æèòëîâî-
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ñêîðîòèòè äåô³öèò
ñåêòîðó äåðæóïðàâë³ííÿ äî ê³íöÿ ðîêó íà
0,6 % íîì³íàëüíîãî ÂÂÏ ³ óòðèìàòè äåô³-
öèò íà ð³âí³ íå âèùå, í³æ 6 %. Îäí³ºþ ç
óìîâ, ÿêó ïîãîäèëèñÿ âèêîíàòè â óêðà¿í-
ñüêîìó óðÿä³, º çàáåçïå÷åííÿ â 2010 ðîö³
äåô³öèòó ñåêòîðó äåðæóïðàâë³ííÿ íå á³ëü-
øå, í³æ 4 % íîì³íàëüíîãî ÂÂÏ. Öå, çà ïî-
ïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè, 42,2 ìëðä ãðè-
âåíü. Ó ïîïåðåäíüîìó òåêñò³ ìåìîðàíäóìó
ïðîãíîçîâàíå çíà÷åííÿ äåô³öèòó âêàçàíî
íà íèæ÷îìó ð³âí³ — 1,9 %. Ó Ì³íô³í³ çà-
çíà÷àþòü, ùî ï³äâèùåííÿ ìåæ³ ö³ëêîì âè-
ïðàâäàíå ÷åðåç êðèçó

Під от вала Ірина ДЕМКО,
спеціально для "Хрещати а"
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Êðåäèòí³ ñòàâêè 
º íåäîñÿæíèìè
Á³ëüø³ñòü ïîçèê ï³ä 25 % ð³÷íèõ ìîæóòü ñòàòè 
ïðîáëåìíèìè
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Попри мовн стабілі-
зацію в бан івсь ом
се торі, лише обмеже-
на іль ість бан ів ще
надають редити ро-
мадянам. Одна о рім
підвищення редитних
ставо , бан и зробили
в рай жорст ими вимо-
и для позичальни ів.
Це з мовлено неплато-
спроможністю більшо-
сті раїнців, вважають
аналіти и. Отже, бан и
нама аються дост пни-
ми методами бере ти-
ся від проблемних а -
тивів, введенням пере-
ш од для шахраїв та
потенційних неплатни-
ів.

Споживачів
залишили
без дешевих
рошей
ßê ³ ì³ñÿöü òîìó, ñïîæèâ÷³

êðåäèòè äëÿ ãðîìàäÿí ïðîïî-
íóþòü ÷îòèðè áàíêè. Îäíàê
ÿêùî ì³ñÿöü òîìó ãðîø³ ãðî-
ìàäÿíàì ùå âèäàâàâ "Ñâåä-
áàíê", òî â öüîìó ì³ñÿö³ â³í
ïðèçóïèíèâ òàêó ïðîãðàìó.
Íàòîì³ñòü ñèòóàö³ºþ ñêîðèñ-
òàâñÿ áàíê "Êè¿âñüêà Ðóñü",
ÿêèé ïîíîâèâ êðåäèòíó ë³í³þ.
Îêð³ì öüîãî áàíêó, êðåäèòè
íàäàþòü "²íäåêñ-áàíê", "Êðå-
äèò ªâðîïà Áàíê" òà ÎÒÏ
Áàíê. Ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ì³-
ñÿöÿ êðåäèòí³ ñòàâêè íå çàçíà-
ëè çì³í ³ íàðàç³ ïðîäîâæóþòü
êîëèâàòèñÿ â³ä 47 % äî 60 %
ð³÷íèõ ó ãðèâí³.

"Íàéäåøåâø³" êðåäèòè âè-
äàº áàíê "Êè¿âñüêà Ðóñü" —
ï³ä 47,46 % ð³÷íèõ ó ãðèâí³ é
òåðì³íîì ëèøå íà îäèí ð³ê.
Ìàêñèìàëüíà ñóìà ïîçèêè —
10 òèñ. ãðí. ßêùî ïîçè÷àëü-
íèê ïëàíóº îôîðìèòè êðåäèò
íà ñóìó á³ëüø í³æ 5 òèñ. ãðí,
ó íüîãî âèìàãàòèìóòü ïîðó÷è-
òåëÿ îäí³º¿ ïëàòîñïðîìîæíî¿
ô³çè÷íî¿ îñîáè.

Ìàêñèìàëüíó ñóìó, ÿêó ìî-
æóòü ïîçè÷èòè ãðîìàäÿ-
íàì, — 25 òèñ. ãðí — ïðîïî-
íóþòü â ÎÒÏ Áàíêó. Êðåäèò
ó íüîìó âèäàþòü íà îäèí ð³ê
ï³ä 58,15 % ð³÷íèõ.

Á³ëüø ãíó÷êà ñõåìà ç-ïîì³æ
÷îòèðüîõ áàíê³â — â "²íäåêñ-
áàíêó". Â³í êðåäèòóº ñïîæèâà-
÷³â íà òåðì³í àæ äî òðüîõ ðî-
ê³â. Óò³ì, êðåäèòíà ñòàâêà çà
òàêîþ ïîçèêîþ ñòàíîâèòü àæ
60,69 %, ÿêà º íàéá³ëüøîþ 
ç-ïîì³æ óñ³õ ñïîæèâ÷èõ êðå-
äèò³â íà ðèíêó.

ßê ³ ðàí³øå, êðåäèòè íà êó-
ï³âëþ òîâàð³â ïðîïîíóº áàíê
"Äåëüòà". Îäíàê âàðò³ñòü êðå-
äèòíèõ ïðîäóêò³â ó öüîìó áàí-
êó ìîæå ñÿãàòè àæ 88,43 %
ð³÷íèõ.

Авто редит вання
стало недосяжним

Ãðèâíåâ³ ïîçèêè íà êóï³âëþ
àâò³âîê íàðàç³ ïðîïîíóº ñò³ëü-
êè æ áàíê³â, ÿê ³ ì³ñÿöü òî-

ìó — â³ñ³ì. Öå ÂÒÁ, "²íäåêñ-
áàíê", "Ôîëüêñáàíê", "ÁÒÀ
Áàíê", "ÁÌ Áàíê", "Êðåäèò
ªâðîïà Áàíê", "ÓêðÑèááàíê"
òà "Àñòðà Áàíê". Â ³íîçåìí³é
âàëþò³ àâòîêðåäèòè ìîæíà
îôîðìèòè ëèøå â äâîõ áàí-
êàõ — "Êðåäèò ªâðîïà Áàíê"
òà "ÁÌ Áàíê". Áàíê "Ôîðóì"
íàðàç³ "çàìîðîçèâ" ñâî¿ êðå-
äèòí³ ïðîãðàìè. Îñîáëèâèõ
çì³í òà ïîñòóïîê êë³ºíòàì íà
ðèíêó àâòîêðåäèòóâàííÿ íå
â³äáóëîñÿ. Ñòàâêè, ÿê ³ ðàí³øå,
êîëèâàþòüñÿ â³ä 22 % ð³÷íèõ
ó ãðèâí³ äî 39,37 %.

Îäíàê áàíêè ïî÷àëè ïåðå-
ãëÿäàòè ðîçì³ð ñòàâîê. Òàê, çà
îñòàíí³é ì³ñÿöü óæå äâà áàí-
êè çíèçèëè â³äñîòêîâ³ ñòàâêè
çà ãðèâíåâèìè ïîçèêàìè. Öå
ñïðè÷èíåíî çíèæåííÿì îáñÿ-
ã³â àâòîêðåäèòóâàííÿ (ÿê³ â
ïîð³âíÿíí³ ç ïîêàçíèêàìè ìè-
íóëîãî ðîêó âæå âïàëè á³ëüø
í³æ íà 60 %.— "Õðåùàòèê").

Íà íàéäîâøèé òåðì³í (äî 7
ðîê³â) êóïèòè àâòî â êðåäèò
ìîæíà â "²íäåêñ-áàíêó". Òàêå
ïðèäáàííÿ êîøòóâàòèìå
26,61% ð³÷íèõ ó íàö³îíàëüí³é
âàëþò³. Öåé áàíê ïðàöþº ò³ëü-
êè ç àô³ëüîâàíèìè àâòîäèëåðà-
ìè, ïðîïîíóþ÷è ñïîæèâà÷àì
ëèøå ìîäåëüíèé ðÿä Renault òà
Nissan. Âîíî ³ íå äèâíî, àäæå
âëàñíèêè áàíêó — ôðàíöóçè.

Ö³êàâó ïðîïîçèö³þ ç íàé-
íèæ÷îþ êðåäèòíîþ ñòàâêîþ
ïðîïîíóþòü àâòîëþáèòåëÿì ó
ÂÒÁ Áàíêó — 21,28 % ð³÷íèõ
(ñòàâêó âèðàõóâàíî ç âðàõó-
âàííÿì óñ³õ ñóïóòí³õ âèòðàò, â
òîìó ÷èñë³ é íà ñòðàõóâàííÿ,
ðåºñòðàö³ºþ ³ òàê äàë³. — "Õðå-
ùàòèê"). Îäíàê ïîçèêó âèäà-
þòü ò³ëüêè íà àâòîìîá³ë³ Mit-
subishi ç³ ñòðîêîì äî äâîõ ðî-
ê³â òà àâàíñîì â³ä 30 %.

Íàéäîðîæ÷³ àêòîêðåäèòè â
ãðèâí³ ïðîïîíóþòü â
"ÓêðÑèááàíêó" — 39,37 % ðå-
àëüíèõ ð³÷íèõ, ÿêùî îôîðì-
ëåíî ïîçèêó ñòðîêîì íà 5 ðî-
ê³â. Îäíàê çà ïðîãðàìîþ áàí-
êó ïîçè÷àëüíèêè ìîæóòü êó-

ïèòè áóäü-ÿêó íîâó ³íîìàðêó
÷è àâò³âêó â³ò÷èçíÿíîãî âè-
ðîáíèöòâà (òà âèá³ð º íå íàä-
òî âåëèêèì — ïåðåâàæíî àâ-
ò³âêè êîíöåðíó ÇÀÇ. — "Õðå-
ùàòèê"). Ïîïåðåäíüî ïîòð³áíî
ñïëàòèòè áàíêó óñüîãî ëèøå
â³ä 40 % àâàíñó.

Íàéäåøåâø³ "âàëþòí³" àâ-
òîêðåäèòè ìîæíà îôîðìèòè â
"Êðåäèò ªâðîïà Áàíêó". Ïî-
çèêà íàäàºòüñÿ ï³ä 16,2 % ð³÷-
íèõ ³ç àâàíñîì â³ä 30 %. Îô³-
ö³éíà çàðïëàòà ïîçè÷àëüíèêà
ïðè öüîìó ìàº áóòè ò³ëüêè ó
âàëþò³ é çà îñòàíí³é ð³ê ìàº
ñòàíîâèòè íå ìåíøå 1 òèñÿ÷³
ºâðî íà ì³ñÿöü, à â³ê — â³ä 24
ðîê³â. Õî÷à, âàðòî çàçíà÷èòè,
ùî â Óêðà¿í³ îô³ö³éíî çàáî-
ðîíåíà çàðïëàòà â âàëþò³. Òèì
ñàìèì áàíêè âèñóâàþòü ïðàê-
òè÷íî íåðåàëüí³ âèìîãè äî
ïîçè÷àëüíèê³â.

Іпоте а
для обраних

ßêùî ñïîæèâ÷èé ðèíîê òà
àâòîêðåäèòóâàííÿ äåìîíñòðó-
þòü ïåâíó äèíàì³êó, òî ³ïî-
òå÷íèé — ïåðåæèâàº ñòàãíà-
ö³þ. ßêùî íà ïî÷àòêó ðîêó, çà
äàíèìè ð³åëòîð³â, êðåäèòè íà
æèòëî âèäàâàëè ãðîìàäÿíàì,
òî íèí³ ³ïîòå÷í³ ïðîäóêòè º
íåäîñÿæíèìè äëÿ óêðà¿íö³â.

ßê ïîâ³äîìëÿâ "Õðåùàòèê"
ðàí³øå (äèâ. ¹ 101 â³ä
29.07.2009), ê³ëüê³ñòü áàíê³â òà
³ïîòå÷íèõ ïðîãðàì ñòàº âñå
ìåíøå. Òàê, íàãàäàºìî, ùå â
÷åðâí³ êóïèòè æèòëî â êðåäèò
ìîæíà áóëî â äåâÿòè áàíêàõ,
òî íàðàç³ ëèøå â øåñòè.

Ê³ëüê³ñòü æå ³ïîòå÷íèõ ïðî-
ãðàì ñêîðîòèëàñÿ ç ñ³ìíàäöÿ-
òè äî äåñÿòè. Ò³ æ áàíêè, ùî
ùå ïðîäàþòü æèòëî ãðîìàäÿ-
íàì, çìåíøèëè òåðì³í, íà
ÿêèé ìîæíà îôîðìèòè ïîçè-
êó. Â³äòåïåð ïðèäáàòè êâàðòè-
ðó â êðåäèò ìîæíà ëèøå äî
100 ì³ñÿö³â. ßêùî æ ïðîàíà-
ë³çóâàòè äèíàì³êó êðåäèòíîãî
ðèíêó ç îñåí³ ìèíóëîãî ðîêó

(êîëè â êðà¿í³ ñòàëàñÿ ïåðøà
õâèëÿ êðèçè ë³êâ³äíîñò³ â áàí-
ê³âñüêîìó ñåêòîð³. — "Õðåùà-
òèê"), òî ñåðåäí³ ñòàâêè ç ³ïî-
òåêè â íàö³îíàëüí³é âàëþò³
çðîñëè ç 22,1 % äî 22,4 % ð³÷-
íèõ. Ïðè÷îìó ìàêñèìàëüí³
ñòàâêè â îêðåìèõ âèïàäêàõ
çðîñëè àæ äî 40 %. Â³äáóëîñÿ
òàêîæ çðîñòàííÿ ñåðåäíüîãî
ðîçì³ðó ðàçîâèõ áàíê³âñüêèõ
êîì³ñ³é, ÿê³ áàíêè áåðóòü ³ç
ïîçè÷àëüíèê³â ï³ä ÷àñ îôîðì-
ëåííÿ ³ïîòåêè — ç 1,73 äî 2 %
ñóìè ïîçèêè. Òàê³ óìîâè äëÿ
ñïîæèâà÷³â çóìîâèëè ôàêòè÷-
íå ïðèïèíåííÿ êóï³âë³ æèòëà
ãðîìàäÿíàìè.

Çà äàíèìè áàíê³âñüêèõ àíà-
ë³òèê³â, ÿêùî ùå ð³ê òîìó â
ñåðåäíüîìó ùîì³ñÿöÿ îôîðì-
ëÿëè ïðèáëèçíî 100—150 ³ïî-
òå÷íèõ óãîä, òî â öüîìó ðîö³
òàêèõ âèïàäê³â — îäèíèö³. Öå
ïîâ'ÿçàíî òàêîæ ç³ çá³ëüøåí-
íÿì ïåðøîãî âíåñêó. Íàðàç³
ì³í³ìàëüíèé âíåñîê íà ðèí-
êó — â³ä 20 %, à ìàêñèìàëü-
íèé — â³ä 40 %. Òàêèõ â³ëü-
íèõ êîøò³â ó á³ëüøîñò³ óêðà-
¿íö³â íàðàç³ íåìàº.

Òà ïîïðè íåäîñòóïí³ñòü ³ïî-
òåêè, çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ïðàâë³ííÿ ÀÁ "Êè¿âñüêà
Ðóñü" Òåòÿíè Ëîáàøîâî¿, ðè-
íîê ïîâîë³ îãîâòóºòüñÿ â³ä êðè-
çè, à ê³ëüê³ñòü áàíê³â, ùî âè-
äàþòü ³ïîòå÷í³ êðåäèòè, ïîñòó-
ïîâî çá³ëüøóâàòèìåòüñÿ. Öå â
óìîâàõ çäîðîâî¿ êîíêóðåíö³¿
çìîæå çóìîâèòè ïîÿâó ë³áå-
ðàëüí³øèõ âèìîã òà óìîâ äëÿ
ïîçè÷àëüíèê³â. "Îäíàê ïîâí³-
ñòþ ³ïîòåêà çìîæå "îæèòè"
ò³ëüêè ó âèïàäêó ïðèïèíåííÿ
â³äòîêó ä³þ÷èõ äåïîçèò³â ³ çà-
ëó÷åííÿ íîâèõ, à òàêîæ ñâîº-
÷àñíîãî ïîâåðíåííÿ ðàí³øå
âçÿòèõ êðåäèò³â",— ñêàçàëà
"Õðåùàòèêó" Òåòÿíà Ëîáàøîâà.

Íà ¿¿ ïåðåêîíàííÿ, îòðè-
ìàâøè ïðèòîê ðåñóðñ³â, áàí-
êè ïî÷íóòü àêòèâíî ¿õ âèêî-
ðèñòîâóâàòè øëÿõîì íàäàííÿ
êðåäèò³â.

Àíàë³òèêè áàíê³âñüêîãî ñåê-
òîðó íàãîëîøóþòü, ùî æîðñò-
ê³ óìîâè äëÿ ïîçè÷àëüíèê³â òà
âèñîê³ â³äñîòêè — çàõèñò ñà-
ìèõ áàíê³ð³â â³ä øàõðà¿â, ÿê³
íå çáèðàþòüñÿ ïîâåðòàòè êðå-
äèòè, òà ïîòåíö³éíèõ íåïëàò-
íèê³â. Ê³ëüê³ñòü îñòàíí³õ, çà
äàíèìè ÍÁÓ, ïîñò³éíî çá³ëü-
øóºòüñÿ.

Íà äóìêó àíàë³òèê³â êîìïà-
í³¿ "Ïðîñòîáàíê êîíñàëòèíã",
ó âèãðàøí³é ñèòóàö³¿ â òàêèõ
óìîâàõ ìîæóòü îïèíèòèñÿ
áàíêè, ùî âõîäÿòü äî ÒÎÏ 50
çà îáñÿãîì êàï³òàëó. "Âîíè
íàéìåíøå â³ä÷óþòü íà ñîá³
êðèçó ë³êâ³äíîñò³ òà çìîæóòü
ïîäîëàòè ¿¿ íàñë³äêè — çðîñ-
òàííÿ çàáîðãîâàíîñò³, â³äñóò-
í³ñòü äåøåâèõ êîøò³â òà ïàí³-
êó íàñåëåííÿ",— çàïåâíÿþòü
âîíè. Òîìó º ðèçèêè, ùî êðå-
äèòíèé ðèíîê çðåøòîþ îïè-
íèòüñÿ ï³ä êîíòðîëåì íèçêè
áàíê³â, ùî äèêòóâàòèìóòü âè-
ã³äí³ ¿ì óìîâè. Â³äòàê, ïðî äå-
øåâ³ ºâðîïåéñüê³ êðåäèòè
ìîæíà áóäå äóìàòè ïðèíàé-
ìí³ ðîê³â ÷åðåç ï'ÿòü. Òîä³ íà
óêðà¿íñüêèé ðèíîê àêòèâíî
âèõîäèòèìóòü ºâðîïåéñüê³
áàíêè, ³ ñòàâêè ñóòòºâî çíèæó-
âàòèìóòüñÿ. Íàðàç³ æ êóïóâà-
òè ùîñü ó êðåäèò — âêðàé íå-
âèã³äíî äëÿ ñïîæèâà÷³â, ââà-
æàþòü àíàë³òèêè

Кредити для більшості раїнців є не лише неви ідними, а й рай
недосяжними
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áðî-
êåðñüêà ô³ðìà “ÔÎÍÄ-3” äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïîáóòîâî-ñêëàäñüêèõ
áóä³âåëü íà âóë. Ñèâàñüê³é, 1 ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áðîêåðñüêà ô³ðìà
“ÔÎÍÄ-3”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó
íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,53
ãà (â òîìó ÷èñë³ â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é
ïëîùåþ 0,31 ãà) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ ïîáóòîâî-ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü
íà âóë. Ñèâàñüê³é, 1 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâ³ áóä³âë³ (ð³øåí-
íÿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êè-
ºâà â³ä 23.03.2005, ñïðàâà ¹ 2-1345/1, ðå-
ºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ÁÒ² â³ä 01.07.2005 ¹ 1131ç) çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Áðîêåðñüêà ô³ðìà “ÔÎÍÄ-3”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåí-
íþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 20.06.2006 ¹ 19-5060, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 03.11.2006 ¹ 071/04-4-
19/3643, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä-
êðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “ÊÈ¯Â-
ÏÐÎÅÊÒ” â³ä 03.03.2007 ¹ 640, êîìóíàëü-
íîãî îá’ºäíàííÿ “Öåíòð ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè” â³ä 13.04.2007 ¹ 14-1295,
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 22.11.2006 ¹ 06-
03-4/3875.

3.5. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ
÷åðâîíèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìå-
æåííÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³â-
íîãî çàêîíîäàâñòâà.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2008 ð³ê” (³ç çì³íàìè òà äîïîâ-
íåííÿìè).

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки 
об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку “АРС"3” 
для експлуатації та обслуговування 

житлового будинку на вул. Арсенальній, 1/14 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 683/683 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статей 42, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
передачі у власність земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèð-
íîãî áóäèíêó “ÀÐÑ-3” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë.

Àðñåíàëüí³é, 1/14 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â
áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó “ÀÐÑ-3”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, ó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,07 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Àðñåíàëü-
í³é, 1/14 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-
ùèõ â³ä 03.09.48 ¹ 2047 “Ïðî â³äâîä çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Òðàìâàéíî-Òðîëåéáóñíî-
ìó Óïðàâë³ííþ ï³ä áóä³âíèöòâî òÿãëîâî¿
Ðòóòíî-Âèïðîñòóâàëüíî¿ ï³äñòàíö³¿ ïî âóë.
Êóòóç³âñüê³é â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”.

3. Îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòî-
êâàðòèðíîãî áóäèíêó “ÀÐÑ-3”:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 01.12.2005 ¹ 19-10380, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 17.05.2006 ¹ 071/04-4-19/1508
òà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 11.05.2006 ¹ 22-1235/35.

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

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2008 ð³ê” (³ç çì³íàìè òà äîïîâ-
íåííÿìè).

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

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

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

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 26.06.2003 № 549/709 
“Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею”

та про поновлення договору оренди 
земельної ділянки спільному 

українсько"естонському підприємству 
у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю “Оптіма"Фарм, ЛТД” 
для експлуатації та обслуговування 

будівлі для складських та офісних приміщень
на вул. Бориспільській, 9"ж

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 693/693 від 27 листопада 2008 року

У зв’язку із закінченням терміну користування земельною ділянкою та враховуючи лист�звернення спіль�
ного українсько�естонського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю “Оптіма�Фарм,
ЛТД” від 25.07.2007 № 25/07�07, відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â ç 08.11.2008 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
1,3251 ãà íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é, 9-æ ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä
07.11.2003 ¹ 63-6-00079, óêëàäåíèé ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ñï³ëüíèì
óêðà¿íñüêî-åñòîíñüêèì ï³äïðèºìñòâîì ó
ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Îïò³ìà-Ôàðì, ËÒÄ” íà ï³ä-
ñòàâ³ ïóíêòó 44 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 26.06.2003 ¹ 549/709 “Ïðî íàäàí-
íÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ïðîåêòó çåìëå-
óñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ ñï³ëüíîìó óêðà-
¿íñüêî-åñòîíñüêîìó ï³äïðèºìñòâó ó ôîð-
ì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Îïò³ìà-Ôàðì, ËÒÄ” çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà, ïî-
äàëüøèõ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

áóä³âë³ äëÿ ñêëàäñüêèõ òà îô³ñíèõ ïðèì³-
ùåíü íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é, 9-æ ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 44 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.06.2003
¹ 549/709 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ” ó ÷àñòèí³ íàçâè ö³ëüî-
âîãî âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à
ñàìå: ñëîâà “äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà,
ïîäàëüøî¿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
áóä³âë³” çàì³íèòè íà ñëîâà “äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³”.

4. Ñï³ëüíîìó óêðà¿íñüêî-åñòîíñüêîìó
ï³äïðèºìñòâó ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Îïò³ìà-Ôàðì,
ËÒÄ”:

4.1. Âèêîíóâàòè óìîâè ïåðåäà÷³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 44.1
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
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Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 26.04.2007 № 503/1164 
“Про передачу товариству 

з обмеженою відповідальністю “БОРА” 
земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
житлово"торговельного комплексу 

з паркінгом на вул. Миколи Амосова 
у Солом’янському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 694/694 від 27 листопада 2008 року

Враховуючи лист�звернення товариства з обмеженою відповідальністю “БОРА” від 10.07.2007 № 35,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.04.2007 ¹ 503/1164
“Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÎÐÀ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâî-òîðãîâåëüíîãî êîì-
ïëåêñó ç ïàðê³íãîì íà âóë. Ìèêîëè Àìî-
ñîâà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”,
à ñàìå: ñëîâà “äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-òîðãî-
âåëüíîãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãîì” çàì³íè-
òè ñëîâàìè “äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-îô³ñíî-òîð-
ãîâåëüíîãî êîìïëåêñó ç ãîòåëåì òà ïàð-
ê³íãîì”.

2 Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÁÎÐÀ” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíó-
òèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 22.08.2007 ¹ 72-6-00442.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Яремчуку Дмитру Назаровичу 

у приватну власність
земельної ділянки 

для ведення індивідуального садівництва 
на вул. Тимірязєвській, 6"б 

у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 725/725 від 27 листопада 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 35, 81,
116, 118 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó ßðåì÷óêó Äìèòðó Íàçàðîâè÷ó äëÿ
âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà
âóë. Òèì³ðÿçºâñüê³é, 6-á ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ßðåì÷óêó
Äìèòðó Íàçàðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
0,02 ãà äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñà-
ä³âíèöòâà íà âóë. Òèì³ðÿçºâñüê³é, 6-á ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó ßðåì÷óêó Äìèòðó Íà-
çàðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ

ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 13.08.2007 ¹ 19-8190, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 23.08.2007 ¹ 05-08/5986, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 07.05.2007 ¹ 3196, Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 16.08.2007
¹ 22-1992/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 25.10.2007 ¹ 05-
2083.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

26.06.2003 ¹ 549/709 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåí-
íþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 07.11.2003 ¹ 63-6-00079.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Балю Андрію Михайловичу 

у приватну власність 
земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Красицького, 27"а 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 712/712 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 29.12.59 ¹ 2185 “Ïðî â³äâîä ì³ñüêî-
ìó â³ää³ëó Íàðîäíî¿ Îñâ³òè çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà øê³ë-³íòåðíà-
ò³â” ÿê òàêå, ùî íå âèêîíàíå ç 1959 ðî-
êó. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,7102 ãà
çàðàõóâàòè äî ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäà-
íèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Áàëþ Àíäð³þ Ìèõàéëîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Êðàñèöüêîãî, 27-à ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Áàëþ Àíäð³þ
Ìèõàéëîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Êðàñèöüêîãî, 27-à ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

4. Ãðîìàäÿíèíó Áàëþ Àíäð³þ Ìèõàé-
ëîâè÷ó:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

4.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2008 ð³ê” (³ç çì³íàìè òà äîïîâ-
íåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.07.2008
¹ 16/16, â³ä 30.10.2008 ¹ 561/561).

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 01.06.2007 ¹ 19-5163, äî-

÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
14.02.2007 ¹ 385, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 05.07.2007
¹ 05-13/3857, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³ä-
ñòàíö³¿ â³ä 25.10.2007 ¹ 8840, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ Êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 27.02.2006 ¹ 22-
465/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 03.11.2007 ¹ 05-3766.

4.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà

îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 31.03.2005 № 237/2812
“Про передачу громадянам 

у приватну власність 
земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських 

будівель і споруд”

Рішення Київської міської ради № 691/691 від 27 листопада 2008 року

У зв’язку із заявою громадянки Вітюк Світлани Степанівни та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ïðîåêòó â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ 
×óìàê Àëë³ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. Øåâ÷åíêà, 9-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 66 òà ï³ä-
ïóíêò³â 66.1, 66.2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.03.2005 ¹ 237/2812
“Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä”, à ñàìå:

— ñëîâà “×óìàê Àëë³ ²âàí³âí³” çàì³íè-
òè ñëîâàìè “Â³òþê Ñâ³òëàí³ Ñòåïàí³âí³”.

3. 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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Îòåöü ²ãîð ÎÍÈØÊÅÂÈ×: “Ñüîãîäí³ íà âóëèöÿõ
íåìàº ñèð³ò, òàì îïèíÿþòüñÿ ä³òè, 
ÿêèìè íå îï³êóºòüñÿ ðîäèíà”
Íàñòîÿòåëü öåðêâè Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, ùî íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³, 
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïðî ïðîãðàìè äîïîìîãè ïðîáëåìíèì ï³äë³òêàì

— Çà ê³ëüêà òèæí³â âè òðàäèö³é-
íî ïîâåçåòå ñòîëè÷íèõ ä³òåé âóëèö³
íà â³äïî÷èíîê. ×èì ïðîãðàìà â³äð³ç-
íÿòèìåòüñÿ â³ä ïî¿çäîê ïîïåðåäí³õ
ðîê³â?

— Ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü — çíà÷-
íî êîìôîðòàáåëüí³ø³ óìîâè. Òà-
êèõ ïðîãðàì ìè é ñïðàâä³ íàìà-
ãàºìîñÿ íå ïðèïèíÿòè. Óæå ïî-
áóâàëè íà ×îðíîìó ìîð³, ó ñåëè-
ù³ Ïðèìîðñüêîìó Òàòàðáóíàð-
ñüêîãî ðàéîíó. Íàïðèê³íö³ ñåðï-
íÿ âèðóøàºìî äî Êàðïàò ó êàç-
êîâèé êóòî÷îê á³ëÿ ßðåì÷³.

— Ñê³ëüêè ä³òåé ó ãðóï³?
— Öüîãî ðàçó 30 — ï³äë³òêè,

ÿêèìè îï³êóºòüñÿ öåðêîâíà ñëóæ-
áà “Êàð³òàñ” ³ ä³òè ÷ëåí³â íàøî¿
ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè.

— Õòî äîïîìàãàº îçäîðîâëþâàòè
ä³òåé íàâ³òü ó êðèçîâ³ ÷àñè?

— Íàñàìïåðåä ñâÿòèé Ìèêî-
ëàé (óñì³õàºòüñÿ). Ä³òÿì ç ãðîìà-
äè áàòüêè îïëà÷óþòü äîðîãó. Äëÿ
ðåøòè êîøòè çáèðàºìî ïðîòÿãîì
ðîêó, ïî êîï³éö³. Íàïðèêëàä, â³ä-
ïî÷èíîê íà ìîð³ êîøòóº ïðè-
áëèçíî 55 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Êð³ì
òîãî, ñòàðàºìîñÿ, ùîá ä³òè ìàëè
çìîãó ïî¿ñòè ÷åðåøí³, êàâóí³â,
ìîãëè ï³òè íà åêñêóðñ³þ — öå ùå
ê³ëüêà òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òà ïîïðè
âñå, ìè ðîçóì³ºìî, ùî áàãàòî ä³-
òåé í³êîëè á íå ïî¿õàëè äî ìîðÿ
÷è â Êàðïàòè.

— Âè áà÷èòå ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ðî-
áîòè ç ä³òüìè?

— Ä³òè âæå íå òàê³ â³äëþäüêó-
âàò³, òÿãíóòüñÿ äî äîáðà. Âñ³ ðà-
çîì ï³çíàþòü Áîãà, ùèðî ìîëÿòü-
ñÿ îäíå çà îäíîãî. Ö³ æèâ³ çì³-
íè ìè áà÷èìî â ä³òÿõ ³ äóæå ¿ì
ðàä³ºìî. Âîäíî÷àñ ó íèõ ïîêðà-
ùóºòüñÿ ³ çäîðîâ’ÿ. Âàðòî çàçíà-
÷èòè, ùî íàøà ñëóæáà ìèëîñåð-
äÿ ïðàöþº íàéàêòèâí³øå ó ï’ÿò-
íèöþ, ñóáîòó é íåä³ëþ. Ó ö³ äí³
âñ³ ³íø³ ôîíäè é ñîö³àëüí³ ñëóæ-
áè çàçâè÷àé íå ïðàöþþòü. Ä³òè
íå ìîæóòü íàâ³òü ïî¿ñòè. Ìè íà-
äàºìî ¿ì ãàðÿ÷å õàð÷óâàííÿ, ïðî-
âîäèìî íàâ÷àííÿ, ñïîðòèâí³ çà-

íÿòòÿ. À íàéãîëîâí³øå — ñï³ëêó-
âàííÿ.

— Áàãàòî ïðàöþºòå ç âîëîíòåðà-
ìè?

— Óñ³ íàø³ ïîì³÷íèêè — öå âî-
ëîíòåðè. Âîíè ñàì³ ³ çàáåçïå÷óþòü
á³ëüø³ñòü ïðîäóêò³â, ³ ãîòóþòü
ñòðàâè, ³ ïîäàþòü äî ñòîëó ä³òÿì.

— Ïàðàô³ÿíè àêòèâíî ï³äòðèìó-
þòü ñëóæáó ìèëîñåðäÿ? ×è ìîæóòü
äîáðîâîëüö³, ÿê³ íå º ÷ëåíàìè öåðê-
âè, äîïîìàãàòè âàì?

— Âëàñíå, ìè ïåðåâàæíî ñïè-
ðàºìîñÿ ó áëàãî÷èíí³é ä³ÿëüíî-
ñò³ íà íàøèõ ïàðàô³ÿí, ÷ëåí³â
ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè. Îñîáëèâî íå
ïîòðåáóºìî ðåêëàìè, áî çà íàñ
ãîâîðÿòü íàø³ ñïðàâè. Àëå äî-
ïîìàãàþòü óñ³ îõî÷³, ³íôîðìà-
ö³þ ïðî íàñ çíàéòè íå ñêëàäíî.
Ìàºìî âëàñíó ãàçåòó “Îðàíòà”

â åëåêòðîííîìó ³ äðóêîâàíîìó
âèãëÿä³. Òàì º âñ³ íàø³ áëàãî-
ä³éí³ ïðîãðàìè. Ëþäè çâåðòàþ-
òüñÿ.

— ×èì ä³òè ìîæóòü ïðèñëóæèòè-
ñÿ öåðêâ³?

— Çàïîâ³äíèê Àñêîëüäîâà ìî-
ãèëà — âåëèêà òåðèòîð³ÿ. Îäíàê,
ÿê íà ìåíå, öå ñâÿòå ì³ñöå íå-
äîñòàòíüî äîãëÿíåíå. Ä³òè äîïî-
ìàãàþòü ïðèáèðàòè. Îñîáëèâî â
íåä³ëþ ï³ñëÿ â³äâ³äèí äóæå âåëè-
êî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé, ùî çàëèøà-
þòü ïî ñîá³ ñì³òòÿ. Òàêîæ ä³òè
äîãëÿäàþòü öåðêîâíó õàòèíó, äå,
âëàñíå, ç íèìè ³ ïðàöþþòü öåð-
êîâí³ ñëóæáè ìèëîñåðäÿ.

ª ùå îäíà îñîáëèâà ñïðàâà:
õëîïö³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ñëóæè-
òè ïðè öåðêîâíîìó ïðåñòîë³ ï³ä
÷àñ áîãîñëóæ³íü. Ä³â÷àòà äîïî-
ìàãàþòü ïðèáèðàòè â öåðêâ³.

— ×è ñï³âïðàöþº öåðêîâíèé áëà-
ãîä³éíèé ôîíä ç îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³
ïîò³ì ìîæóòü ïðàöåâëàøòóâàòè ïà-
ðàô³ÿëüíèõ âèõîâàíö³â?

— Öå â íàñ âåëèêà ïðîáëåìà.
Çâ³ñíî, ìè õî÷åìî ìàòè òàêèõ
ïàðòíåð³â, ÿê³ á ïðèéìàëè ïîò³ì
íà ðîáîòó íàøèõ âèõîâàíö³â, îä-
íàê ïîêè ùî íà êîíòàêò âîíè
ìàéæå íå éäóòü. Ìè äàºìî ä³òÿì
òàêó ñèëó äîáðîòè, ÿêà äîïîìàãàº
¿ì ïîò³ì ó æèòò³.

— À íàäàë³ ìàºòå íàì³ð ³íòåíñèâ-
íî øóêàòè òàêèõ ïàðòíåð³â øëÿõîì
ïåðåãîâîð³â? Íàïðèêëàä, ³ç ñóïåð-
ìàðêåòàìè, ÿê³ íàáèðàþòü ïðîäàâ-
ö³â? Àáî ç âåëèêèìè êîìïàí³ÿìè,
êîòðèì ïîòð³áí³ ìåíåäæåðè ³ àãåíòè?

— Ùîäî âåëèêèõ êîìïàí³é.
Ñêàæ³ìî, îäèí äîáðîä³é ç êîìïà-
í³¿ “Ìåòðî” ïåðåêàçàâ íàì äîâî-
ë³ çíà÷íó ñóìó ãðîøåé ÿê ïîæåðò-
âó, ìè íà âñ³ ò³ ãðîø³ çàêóïîâó-
âàëè ïðîäóêòè ó ¿õí³õ ìàãàçèíàõ.
Àëå â êîìïàí³ÿõ º ñâî¿ ñîö³àëüí³
ñëóæáè, ³ ìåíåäæìåíò êàæå, ùî
ìàº êèì îï³êóâàòèñÿ. Òîìó ìè
ïðàöþºìî óñï³øí³øå íà çàñàäàõ
âîëîíòåðñòâà. Ïîêè ùî êîìïàí³¿
ç ïðîôåñ³éíèì ìåíåäæìåíòîì
ìàþòü á³ëüøå êîðèñò³ â³ä íàñ, í³æ
ìè â³ä íèõ. Àäæå ìè áàãàòî ãðî-
øåé âèòðà÷àºìî íà ïðèäáàííÿ ä³-
òÿì ïåâíèõ òîâàð³â ó òèõ ñàìèõ
âåëèêèõ ìàãàçèíàõ. Íàïðèêëàä,
äî ïåðøîãî âåðåñíÿ ó íàñ áóäå
äîñòàòíüî ðó÷îê, çîøèò³â, ï³äðó÷-
íèê³â, ïîðòôåëèê³â, ùîá ïîäàðó-
âàòè êîæí³é äèòèí³. Ç ö³ºþ ìåòîþ
âò³ëþºìî ïðîãðàìó “Øê³ëüíèé
ïîðòôåëèê”. Ó íàñ º ïðèéîìí³
ðîäèíè. Öå ñ³ì’ÿ Åëëè Ê³áçå, ÿêà
ìàº ïðèòóëîê ñ³ìåéíîãî òèïó â
ñåë³ ²âàíêîâ³ Áîðèñï³ëüñüêîãî
ðàéîíó. Öå âèõîâàíö³ äèòÿ÷îãî
³íòåðíàòó â ñåë³ Ïîò³¿âö³ Æèòî-
ìèðñüêî¿ îáëàñò³. Óæå áàãàòî ðî-
ê³â âîçèìî òóäè ïîäàðóíêè, à òà-
êîæ çàïðîøóºìî ìèòö³â.

— Óæå áàãàòî ðîê³â âè ïðàöþºòå
ó ñòîëèö³. Íà âàøó äóìêó, ç ÿêèõ
ïðè÷èí îïèíÿþòüñÿ íà âóëèö³ ä³òè â
öüîìó äàëåêî íå á³äíîìó ìåãàïîë³ñ³?

— ß òóò ñëóæó ç 1992 ðîêó ³ ïî-
âèíåí ñêàçàòè: êîëèñü öå áóëà
ïðîñòî êàòàñòðîôà. Âàðòî çàóâà-
æèòè, ùî çà ÷àñ³â Â³êòîðà Þùåí-
êà âæå íåìàº òàê çâàíèõ ä³òåé âó-
ëèö³. Áëàãîä³éí³ ôîíäè ùå ÷àñîì
äîïîìàãàþòü çà öèìè ïðîãðàìà-
ìè, àëå íàñïðàâä³ áåçïðèòóëüíèõ
ä³òåé âæå íå ³ñíóº. Íà âóëèö³, çà
âåëèêèì ðàõóíêîì, çàëèøàþòüñÿ
ò³ëüêè ò³ ä³òè, ÿêèìè íå îï³êóº-
òüñÿ ðîäèíà. Íèí³ ñë³ä ïðèä³ëè-
òè óâàãó ñ³ì’ÿì, îñîáëèâî êðèçî-
âèì, äå íå ìîæóòü ÷è íå õî÷óòü
äîãëÿäàòè çà ä³òüìè. Ó Êèºâ³ íà
ñüîãîäí³ á³ëüøå âò³êà÷³â ³ç ðîäèí,
í³æ òèõ, õòî ïîçáàâëåíèé áàòüê³â-
ñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ìè á³ëüøå
îï³êóºìîñÿ ä³òüìè ç ïðèêè¿âñüêèõ
ñ³ë, ÿê³ ò³êàþòü ³ç äîìó ³ äåÿêèé
÷àñ òèíÿþòüñÿ ó ñòîëèö³. Ñåðéîç-
í³øîþ ïðîáëåìîþ äëÿ ñóñï³ëü-
ñòâà º êîëèøí³ áåçïðèòóëüí³, ÿê³
âæå ïîâèðîñòàëè ³ òåïåð íå ìî-
æóòü ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ. Öå ñå-
ðåäîâèùå ìîæå áóòè äæåðåëîì
àãðåñ³¿ ó ñóñï³ëüñòâ³.

— Êð³ì ë³òí³õ òà ïåðøîâåðåñíå-
âèõ ïðîãðàì äîïîìîãè, ÿê³ ùå êëî-
ïîòè º äëÿ âàñ àêòóàëüíèìè?

— Ä³òÿì ìè äîïîìàãàºìî ö³ëèé
ð³ê. Óçèìêó âîçèìî ¿õ íà â³äïî-
÷èíîê ó Êàðïàòè. Ïðè ïàðàô³¿ îð-
ãàí³çîâóºìî íàâ÷àííÿ ó ñâîºð³ä-
í³é õóäîæí³é øêîë³, òàêîæ ñïîð-
òèâí³ çàíÿòòÿ. Íàì âäàëîñÿ âñòà-
íîâèòè òðåíàæåðè, ùî íàøèì âè-
õîâàíöÿì äóæå ïîäîáàºòüñÿ. ª
ô³ðìè, ÿê³ ïîïåðåäíüî âèñëîâè-
ëè ãîòîâí³ñòü äîïîìîãòè ñïîðòèâ-
íèì ïðèëàääÿì, òðåíàæåðàìè,
ùîá íèìè ìîãëè êîðèñòóâàòèñÿ ³
ä³òè, ÿêèìè ìè îï³êóºìîñÿ, é óñ³,
õòî â³äâ³äóº öå ñâÿòå ì³ñöå. Ñåð-
éîçíîþ ïðîáëåìîþ º õâîð³ çóáè
â íàøèõ âèõîâàíö³â. Âîíè ïîòðå-
áóþòü ë³êóâàííÿ, à âîíî íåäåøå-
âå. Ïîñò³éíîþ ïðîãðàìîþ º äîïî-
ìîãà ä³òÿì, ÷è¿ ìàòåð³ â³äáóâàþòü
ïîêàðàííÿ ó òþðìàõ, òà, âëàñíå,
é ñàìèì ìàòåðÿì

Розмовляла Натал а МАКОГОН,
“Хрещати ”

Øàíñ áóòè ùàñëèâîþ
Ìàð³ÿ Âîâê ìð³º ïðî ñïðàâæíþ ðîäèíó é õî÷å äîïîìàãàòè ³íøèì
²ðèíà ÊÎÍÄÐÀÒÞÊ 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Äî áëàãîä³éíîãî öåíòðó “Ì³ñòî ùàñëè-
âèõ ä³òåé” Ìàð³ÿ ïîòðàïèëà â ãðóäí³ 2007
ðîêó, ñàìå íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó, êî-
ëè âñ³ ä³òëàõè ç íåòåðï³ííÿì î÷³êóþòü íà
ïîäàðóíêè òà ñþðïðèçè â³ä áàòüê³â ³ ð³ä-
íèõ. Ä³â÷èíêó âèëó÷èëè ³ç ñ³ì’¿ â æîâò-
í³ òîãî ñàìîãî ðîêó. Ð³äíèé áàòüêî Ìà-
ð³éêè ïîìåð, ìàòè æ ìåøêàëà ç â³ò÷èìîì
³ áóëà àëêîãîë³÷êîþ. Ñîö³àëüí³ ïðàö³âíè-
êè, çàâ³òàâøè äî ðîäèíè äîäîìó, áóëè
ïðèãîëîìøåí³: ä³â÷èíêà (à íà òó ìèòü ¿é
áóëî âæå 11 ðîê³â) íå õîäèëà äî øêîëè.
Òà ùî òàì êàçàòè, ìàòè íàâ³òü íå ìàëà
ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ äèòèíè.

Â³äòîä³ ìèíóëî âæå ï³âòîðà ðîêè, ÿê
Ìàð³ÿ ïåðåáóâàº â Öåíòð³, ÿêèé ñòàâ äëÿ
íå¿ äðóãîþ äîì³âêîþ. Ä³â÷à í³êîëè íå
çãàäóº ïðî ñâîº êîëèøíº æèòòÿ, íå ïðî-
ñèòüñÿ äî ìàòóñ³ ÿê ðåøòà ä³òåé. Ìàòè æ
Ìàð³¿ çà öåé ÷àñ æîäíîãî ðàçó íå íàìà-
ãàëàñÿ äîâ³äàòèñÿ, ùî ç ¿¿ äîíüêîþ, íå
â³äâ³äóâàëà ¿¿ é çîâñ³ì íå ñï³ëêóâàëàñü ³ç
êåð³âíèöòâîì çàêëàäó.

Çã³äíî ç äîêóìåíòàìè, ÿê³ ñîö³àëüí³
ïðàö³âíèêè ïåðåäàëè äî Öåíòðó, ä³â÷èí-
êà ìàº äâîõ ñòàðøèõ áðàò³â, êîòð³ ïðî-
æèâàþòü îêðåìî. Àëå âîíè òàêîæ íå âè-
ÿâèëè ö³êàâîñò³ äî äîë³ ñåñòðè÷êè.

— Ìàð³éêà — íàâäèâîâèæó åíåðã³éíà
äèòèíà. Âîíà àí³ õâèëüêè íå ìîæå âñè-
ä³òè íà ì³ñò³. Òàê, êîëè äî íàñ ïðè¿æä-
æàëà Íàñòÿ Êàìåíñüêèõ, ä³â÷èíêà çàëþá-
êè ¿é ï³äñï³âóâàëà, óñ³ ñëîâà çíàëà íà-
ïàì’ÿòü,— ðîçïîâ³äàº çàñòóïíèê äèðåê-
òîðà Öåíòðó Îëåíà Îõëîïêîâà..

Îêð³ì ñï³â³â, ä³â÷à òàêîæ ïîëþáëÿº
çàéìàòèñÿ ñïîðòîì, îñîáëèâî â³ëüíîþ
áîðîòüáîþ. Ó Ìàð³¿ º íàâ³òü ê³ëüêà íà-
ãîðîä ç öüîãî âèäó çìàãàíü.

Ïðîòå àí³ ñï³âà÷êîþ, àí³ ñïîðòñìåíêîþ
Ìàð³éêà íå âîë³º áóòè. Ó ìàéáóòíüîìó ä³â-
÷èíêà ìð³º ï³äòðèìóâàòè òàêèõ ñàìèõ çíå-
äîëåíèõ ä³òåé, ÿê ³ ñàìà. “Êîëè ÿ ïîäîðîñ-
ë³øàþ, òî õî÷ó äîïîìàãàòè ìàëåíüêèì ä³ò-
êàì, ñòàòè àáî âèõîâàòåëüêîþ â äèòÿ÷îìó
öåíòð³ íà êøòàëò íàøîãî, àáî æ ë³êàðåì-ïå-
ä³àòðîì”,— óïåâíåíî çàçíà÷àº Ìàð³ÿ. ², ïî-
ñì³õàþ÷èñü, äîäàº, ùî íå â³äìîâèëàñÿ á ³ êå-
ðóâàòè Öåíòðîì “Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé”,

ÿêèé ñòàâ äëÿ íå¿ äðóãîþ äîì³âêîþ. “Íåùî-
äàâíî âñ³ ä³òè Öåíòðó ïîâåðíóëèñÿ ç ë³òíüî-
ãî òàáîðó, äå â³äïî÷èâàëè. Òî âèõîâàòåë³ äó-
æå õâàëÿòü Ìàð³éêó, êàæóòü, ùî âîíà áóëà
¿õíüîþ ïðàâîþ ðóêîþ. Âîíà ³ â Öåíòð³ ÷àñ-
òî äîïîìàãàº âèõîâàòåëÿì ìîëîäøî¿ ãðóïè,
äîãëÿäàº ìåíøèõ ä³òî÷îê, ìèº ¿õ, ãîäóº”,—
ðîçïîâ³äàº Îëåíà Âàëåð³¿âíà.

Ó âåðåñí³ ä³â÷èíêà ï³äå â ÷åòâåðòèé
êëàñ, à ç íîâîãî ðîêó — ó ï’ÿòèé. Çà ð³ê
â³ä äíÿ îôîðìëåííÿ â Öåíòð Ìàð³ÿ çà-
ê³í÷èëà òðè êëàñè.

Òà çàïîâ³òíà ìð³ÿ â ä³â÷èíêè ëèøå îä-
íà — ïîòðàïèòè äî ãàðíî¿ ðîäèíè

Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ “Ì³ñòî ùàñëè-
âèõ ä³òåé”

Áàíê-îäåðæóâà÷: ÀÁ “Ñòàðîêè¿âñüêèé
áàíê”, ì. Êè¿â

ÌÔÎ 321477
²äåíòèô³êàö³éíèé êîä: 35133314
Ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê: 260003013925
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: áëàãîä³éí³ ïî-

æåðòâè
Êîíòàêòíèé òåëåôîí: +38(044)278-48-28
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ОВНИ
Чарівність, товарись ість, люб’-

язність відчинять перед вами
б дь-я і двері. Втім, тепло рідно-
о во нища виявиться найбла о-
датнішим. Відпочивайте, веселіть-
ся, розважайтеся, беріть часть
оле тивних заходах, неформаль-
них творчих а ціях. Тя а до роз о-
ші, виш ано о с спільства не по-
винна затьмарити д х братерства.
Справжню др жб варто б д вати
не на мер антильних інтересах, а
на вищих д ховних ідеалах, і я що
хтось не впис ється в цю паради -
м — вам з ними не по дорозі.

ТЕЛЬЦІ
Створити психоло ічний і поб то-

вий омфорт, звити затишне сімей-
не ніздо з ши ом, оролівсь им
розмахом — ось ваш орієнтир! На-
б вайте престижних добротних по-
по для родини. Не б дьте дрі-

б’яз овими, пам’ятаючи, що с пий
платить двічі. Навіть я що в цей час
ви на відпочин , с веренний прос-
тір повинен б ти облаштований ра-
сиво і зі сма ом. Тим, хто ст рбо-
ваний ар’єрним прос ванням, є
шанс дося ти спіх і добре попра-
цювати, орист ючись мистецтвом
професіонала (адже ви неперевер-
шений майстер в новаторсь их тех-
ноло іях!). Т т, до інця ро , фор-
т на працює на вас. Тіль и менше
вальяжності та зароз мілості, с пе-
реч и на сл жбі є небезпечними!

БЛИЗНЯТА
Життєві сили в роз віті. Ці аві

знайомства, побачення, флірти,

романтичні при оди впиш ть золо-
т сторін в ни вашо о б ття. Та
все ж варто поставити я ісь межі
расивим фантазіям, захопленням,
не ідеаліз вати нав олишній світ.
Пра нете об’є тивності? В цьом
випад на вас че ають засм чен-
ня і розчар вання через нездійс-
ненні надії. На роботі тримайтеся
від с перечо , зас джень, ч же пе-
ре онання нехай вас не т рб є,
ожна людина має право залиша-
тися при своїй д мці, заради з о-
ди ш айте золот середин .

РАКИ
Період на опичення життєвих

енер орес рсів і фінансових бла
розпалі! Беріться тіль и до доб-

ре оплач ваної роботи, насоло-
дж йтеся плотсь ими радощами,
др жіть з природою, бал йте се-
бе смачними е зотичними блюда-
ми, ріплюйте здоров’я, попов-
нюйте депо ор анізм вітамінами.
Головне: в пориві тілесної насоло-
ди не пере рити д ховний и-
сень — д ховні цінності перш за
все! Просить хтось допомо и, то
не б дьте с нарою — йдіть наз -
стріч! Діліться тим, що послав
Всевишній, чар йте расою і ча-
рівливістю!

ЛЕВИ
Я що ви опинилися на роздо-

ріжжі, запл талися відносинах з
партнерами (діловими, шлюбни-
ми), доведеться визначитися я
б ти далі: помиритися або розій-
тися. Швидше за все, щоб не
страждати в ордій самоті, вам
потрібно пере лян ти по ляди на

життя, спроб вати в отре зміни-
ти страте ію дій і б д вати вза-
ємини на нових ритеріях, дис-
циплін вавши Е о. Понизьте план-

вимо , необр нтовані претен-
зії до нав олишньо о світ чрева-
ті безповоротними розривами.
Тіль и армонійном тандемі ви
зможете поділитися досвідом з
обранцем і допоможете йом
оптимально реаліз ватися. Це на-
аз Небес.

ДІВИ
Насолодж йтеся роллю сіро о
ардинала, я що хочете дося ти
бажано о, вірт озно натис айте
на таємні важелі вплив на тих,
хто вас оточ є, ваша сила не по-
азна, а прихована. У сл жбово-
м оле тиві б дьте напо отові,
щоб вчасно в лючити ноп ма-
ніп лювання настроєм і діями тр -
дово о персонал , а та ож реалі-
з вати зад мане. Старт вав пері-
од протверезіння, я що ви дони-
ні поринали рожеві мрії, жили з
помил ами, то тепер доведеться
сп ститися з небес і зан ритися в
реальність, об’є тивно оцінивши
вчин и інших.

ТЕРЕЗИ
Хвороблива тема неподіленої

любові (а тя неться вона півтора
ро ) знов на риє вас з оловою.
Не страждайте, а знайдіть в собі
м жність визначитися з вимо ами
до обранця, адже для повно о
щастя вам потрібний др і оха-
нець в одній особі, чи не та ?..
З мієте роз рити ба ато ранн
нат р охано о, щоб отрим вати

плотсь і і д ховні радощі спов-
на — тоді ваш союз знайде нове
дихання, а п стите на самоплив
або підете ш ати при од — по-
ставите хрест на святі серця. Не
приймайте в пориві емоцій
поспішних рішень!

СКОРПІОНИ
Обстанов а під рідним ровом

б де напр женою, пра ніть до
омпроміс , щоб не стати вин -
ватцем сваро , мир і любов вашій
д ші! Адже саме вн трішній дис-
омфорт і стане бомбою, я а мо-
же виб хн ти абсолютно спонтан-
но. Реа йте на рити , за ва-
ження тих, хто оточ є, без б н-
тарсь их фо сів, живіть зла о-
ді з собою, тоді вирішите поб то-
ві проблеми і на роботі не нала-
маєте дров. Кар’єрні амбіції за-
раз заш алюють, але я що їх на-
правити на ви онання добре
оплач ваної роботи (фахівець ви
відмінний), то ціл ом можна роз-
рахов вати на підвищення.

СТРІЛЬЦІ
Настав час продемонстр вати

най ращі напрацювання і дося -
нення, блисн ти талантами. По-
тенціал вашої широ ої нат ри б -
де затреб ваний і задіяний спов-
на, сприяючи стрім ом зростан-
ню поп лярності. На роботі, щоб
не роз ойдати човен онфлі тів,
пильн йте. Я що д ша не лежить
до о ось із оле , дистанціюйте-
ся, менше се ретів. Та ни нете
неприємних тривалих інцидентів.
А втім, добре б де та ож вир ши-
ти в дале і раї, взяти відп ст ,
помандр вати — це зба атить
враженнями, простим лює розви-
то .

КОЗОРОГИ
Сприймайте події тижня (вони

ся н ть пі ) я тест на бла ород-
ство і збері айте відч ття власної
ідності. В любовних стос н ах не

варто а цент вати ва и на се с -
альний аспе т. Головне — дося -
ти д ховної єдності з обранцем
серця (він еротичний і привабли-
вий), льтив вати теплі, добро-
зичливі стос н и з отточенням.
Пра нете б ти ці авою неорди-
нарною особистістю? Захоплюйте
ори інальними ідеями співробіт-
ни ів, творчо підходьте до б дь-
я ої дор ченої роботи. Чим під о-
т єте плацдарм для ар’єрно о
злет .

ВОДОЛІЇ
Ви переповнені оптимізмом, від

ініціатив розпирає, море здається
вам по оліна, що драт є оточен-
ня. Стрим йте пол м’яний ент зі-
азм, рівняйтеся на тих, хто пор ч —
їхніх інтересів і вимо і нор вати не
можна, тіль и в армонійном єд-
нанні дося нете зла оди й спіх . Зі
сма ом дібраний ардероб, стиль-
на зачіс а, ч дові манери поведін-
и — ось що при расить ваш імідж,
зробить презентабельними соці-
мі і бажаними для оханих. Стань-
те одним цілим, одне без одно о
вам нині нія !

РИБИ
Ваше завдання — б дь-що збе-

ре ти здоров’я, психоло ічні си-
ли, б ти в ч довій фізичній фор-
мі, щоб триматися на пі праце-
здатності. Вимо и до вас я фа-
хівця зрост ть, але досвід і діло-
ва вправність помножені на про-
фесіоналізм і ор анізованість
зроблять ваш перемо на ар’-
єрном терені расивою реальніс-
тю. Головне — не перевтомлюва-
тися, з ораючи на роботі, а пра-
вильно розподіляти енер опотен-
ціал, тоді праця й відпочино при-
нес ть задоволення, а ви відч єте
повно ровність б ття

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü ç 2—8 ñåðïíÿ

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

А ціонерне
товариство за рито о тип “Кристал”

повідомляє про проведення чер ових за альних зборів а ціоне-
рів, що відб д ться 14 вересня 2009 р. за адресою: м. Київ,
просп. Перемо и, 89-А, приміщ. 225, 2 поверх. Почато зборів
о 9.00, почато реєстрації о 8.00.

Порядо денний:

1. Звіт правління Товариства про рез льтати фінансово- оспо-
дарсь ої діяльності Товариства за 2007 — 2008 ро и.

2. Звіт ревізійної омісії за 2007 — 2008 ро и.

3. Затвердження рез льтатів діяльності Товариства
за 2007 — 2008 ро и.

4. Напрям и діяльності Товариства на 2009 — 2010 ро и.

5. Затвердження змін до персонально о с лад На лядової ра-
ди та ревізійної омісії Товариства.

6. Продажа ційа ціонерамиТовариства: ТОВ“МАТАДОР ТРЕЙДІНГ”,
ТОВ СП “Грантех”, ТОВ “Зальстар ГмбХ”.

7. Внесення змін до Стат т Товариства.

Кожен а ціонер-юридична особа направляє одно о представ-
ни а, я ий повинен мати при собі дор чення підприємства, а та-
ож до мент, що посвідч є особ представни а.
У випад неможливості а ціонера взяти часть зборах про-

пон ємо оформити дор чення на здійснення своїх прав на за-
альних зборах на ім'я представни а іншо о засновни а або тре-
тьої особи, я ий арантовано б де прис тній на зборах.

Тел. для довідо : (044) 451-02-28, фа с (044) 451-02-30

Правління Товариства

За рите а ціонерне
товариство “Страхова

омпанія “ІНГ Життя У раїна”
(“Товариство”),

( од ЄДРПОУ: 33146520)

що знаходиться за адресою: 04070, У раїна,
м. Київ, в л. Спась а, 30-А, тел. 230-30-30,
фа с. 230-30-40, повідомляє про припинення
своєї діяльності та лі відацію. Стро , протя ом
я о о редитори мож ть вис вати свої вимо-
и до Товариства, становить 2 (два) місяці з
дати цієї п блі ації про лі відацію (припинен-
ня) Товариства. Вимо и редиторів мають б -
ти ви ладені в письмовій формі та направле-
ні на адрес Товариства протя ом вищезаз-
начено о стро .

Свидетельство частни а
боевых действий, серия А,
№ 166138 на имя Бородачёва
Юрия Ни олаевича считать
недействительным.

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 1430
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Êèÿíàì íàãàäàþòü,
çâ³äêè áåðåòüñÿ õë³á
Ïðåçåíòóâàëè ôåñòèâàëü “Æíèâà”

²äåÿ çàïî÷àòêóâàòè åòíîãðàô³÷-
íèé ôåñòèâàëü "Æíèâà", ÿêèé
öüîãî ðîêó â³äáóäåòüñÿ ï³ä ãàñ-
ëîì "Ñí³ï", äî îðãàí³çàòîðà Äà-
íèëà Äàíèëåéêà ïðèéøëà äîâî-
ë³ äèâíèì ÷èíîì. Áàæàííÿ íàãà-
äàòè óêðà¿íöÿì ñòàðîâèííèé îá-
ðÿä æíèâ ³ ïîäàëüøå ðèòóàëüíå
âèêîðèñòàííÿ ïøåíè÷íîãî ñíî-
ïà ó íüîãî âèíèêëî ï³ñëÿ ÷åðãî-
âîãî ñâÿòêóâàííÿ Íîâîãî ðîêó,
êîëè â ïåðøèõ ÷èñëàõ ñ³÷íÿ íà
âóëèöÿõ ì³ñòà ïî÷èíàþòü ç’ÿâëÿ-
òèñÿ âèêèíóò³ ÿëèíêè ³ ñîñíè,
ÿê³ âèðóáàëè ëèøå äëÿ òîãî, ùîá

íà ê³ëüêà äí³â ïðèêðàñèòè ê³ì-
íàòó. Ñàìå ñí³ï, çðîáëåíèé ï³ä
÷àñ æíèâ, ñòîë³òòÿìè àæ äî öà-
ðþâàííÿ Ïåòðà ² çàì³íþâàâ
óêðà¿íöÿì íîâîð³÷íó ÿëèíêó.
Äáàéëèâî çáåðåæåíèé ñí³ï ÿê
ñèìâîë ðîäþ÷îñò³ òà äîñòàòêó
ñòàâàâ ñèìâîëîì òðàäèö³éíèõ çè-
ìîâèõ ñâÿò — Ä³äóõîì, ÿêèé ñòî-
ÿâ íà ïîêóòò³ òà îáåð³ãàâ äîì³â-
êó â³ä çëèõ ñèë.

Ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ îá³öÿþòü
âñòàíîâèòè âåëåòåíñüêèé ñí³ï ³
çàíåñòè öþ ïîä³þ äî Êíèãè ðå-
êîðä³â Óêðà¿íè. À âñ³ îõî÷³ äâà

äí³ ïîñï³ëü, ó ïåðøèé äåíü î äå-
ñÿò³é ãîäèí³, à â äðóãèé î ñüîì³é
ðàíêó, ³ç ñåðïàìè â ðóêàõ âèõî-
äèòèìóòü â ïîëå íà ðîáîòó. Ïðà-
öÿ ñóïðîâîäæóâàòèìåòüñÿ òðàäè-
ö³éíèìè æíèâíèìè ï³ñíÿìè, îá³-
äîì ó ïîë³, à ââå÷åð³ íà âñ³õ ÷å-
êàòèìóòü âå÷³ðí³ ïîñèäåíüêè íà
êðàþ ñåëà, òðàäèö³éí³ óêðà¿íñüê³
òàíö³ ï³ä òðî¿ñò³ ìóçèêè, âèñòóïè
àâòåíòè÷íèõ ³ ôîëüêëîðíèõ êî-
ëåêòèâ³â.

Äëÿ ãîñòåé ³ç ä³òüìè ïðàöþâà-
òèìå "Êîëèñêà íîâî¿ ãåíåðàö³¿".
Ìàéñòðè íàâ÷àòèìóòü áàòüê³â
ðîáèòè êîëèñêè ñâî¿ì ä³òÿì. Çà
ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, âèêîëè-
ñàí³ â íèõ ä³òè âèðîñòóòü àáñî-
ëþòíî ³íøèìè ëþäüìè, í³æ ò³,
ÿê³ ñïàëè ó çâè÷àéíèõ ë³æêàõ,
àäæå êîëèñêà ôîðìîþ ïîâòîðþº
óòðîáó ìàòåð³, ùî çàáåçïå÷óº
äèòèí³ ì³öü ³ çäîðîâ’ÿ. Îêð³ì
öüîãî, íà â³äâ³äóâà÷³â ÷åêàòè-
ìóòü ìàéñòåð-êëàñè òà ëåêö³¿ ç
êóâàííÿ, ñîëîìîïëåò³ííÿ, ãîí-
÷àðñòâà, ïèñàíêàðñòâà, âèøèâ-
êè. Âõ³ä íà ôåñòèâàëü áåçïëàò-
íèé, à õòî íå ñõî÷å âíî÷³ ïî-
âåðòàòèñÿ äî Êèºâà, ìàòèìå
çìîãó çàíî÷óâàòè ó ì³ñöåâèõ æè-
òåë³â àáî â íàìåòàõ

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Íà ñõ³äíèõ òåðèòîð³ÿõ ìîæ-

ëèâèé íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íèé, ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6
ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +22...+28°Ñ, âíî÷³ +18...+22°Ñ; íà óçáå-
ðåææ³ Êðèìó äî +28°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+22...+28°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +26...+30°Ñ, âíî÷³ +18...+23°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +20...+25°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-
òåð ï³âí³÷íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +21...+29°Ñ, âíî÷³
+18...+20°Ñ

На остей фестивалю че ають вечірні посидень и на раю села, традиційні раїнсь і танці під троїсті м зи и,
вист пи автентичних і фоль лорних оле тивів

Вистава "Само бство самоти"

Молодіжний інтера тивний с часний театр "Міст" давно заре омен-
д вав себе я та ий, що нама ається співісн вати з п блі ою від-
ритом процесі спіл вання. Саме для цьо о до реперт ар бер ть
п'єси с часних драмат р ів, ерої я их — люди в нинішніх реаліях. У
виставі "Само бство самоти", за п'єсою раїнсь о о драмат р а Не-
ди Нежданої, двоє з стрічаються на дах . Вона хоче по інчити жит-
тя само бством, а ось що на дах робить чолові — невідомо. Дій-
ство зазнає поворотів — порят но і напад, злочин і роз аяння, спо-
відь і охання.
31 липня, 19.00
Театр-ст дія "Міст", на сцені видавництва "Смолос ип",
в л. Межи ірсь а, 21
Вхід 10 рн

Бай ерсь ий фестиваль
"Мотоб овина 2009"

З 31 липня до 2 серпня на Б овині мальовничом місті Застав-
ні Чернівець ої області, на березі озера Пансь е відб деться міжна-
родний бай ерсь ий фестиваль "Мотоб овина 2009". Про рамою пе-
редбачено проїзд олони бай ерів Чернівцями, зо рема і старим міс-
том, а та ож Заставною. У м зичній про рамі — вист пи ртів "Пес-
тициди", Aragon, FIRE DANCE, "Листопад", а та ож раїнсь о-бри-
тансь ий рт D. V. S. (Death Valley Screamers) з во алістом Шоном
Карром. Ор анізатори обіцяють вели сцен та професійний зв .
Вед чий вечора — Dj Fedot, же відомий нічним жителям Західної
У раїни.
31 липня — 2 серпня
Заставна, Чернівець а область

Вечір раїнсь о о ро

У столичном л бі "Чеширсь ий іт" відб деться "Вечір раїн-
сь о о ро ". Вист патим ть рти "ТаР та", "Веремій", "Перлина
Степ ", "Ритми Життя" та "Чорна Рада". Це новий прое т раїнсь их
ро ерів. За словами одно о з ініціаторів онцерт Оле а Котен а,
" раїнсь а м зи а б де представлена різноманітними с часними
жанрами та ртами, що збері ають слово та пісню їхніх прадідів, до-
даючи с часно о олорит та мо тньої сили століть".
2 серпня, 18.00
Кл б "Чеширсь ий іт", в л. Семена С лярен а, 9
Вхід 35 рн

Під от вала Ганна ДЕНИСЕНКО,
"Хрещати "

Àô³øà
“Õðåùàòèêà”

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Учора в столичном М зеї Івана Гончара презент вали
новий етно рафічний фестиваль "Жнива". Усіх охочих
запросили в село Ковалів , що Василь івсь ом
районі на Київщині, де 15 і 16 серпня їм запропон ють
не лише взяти часть в раїнсь их вечорницях і с пи-
тися на ярмар народних ремесел, а й перш чер
стати часни ом справжніх раїнсь их жнив. Охочі
пройд ть сі етапи, починаючи від жнив, ладання
снопів, молотіння зерна, перемол йо о жорнами на
м і випі ання хліба, а вже тоді насолодяться сма ом
запашно о б ханця.
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