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Ðåéä ïî äèòñàäêàõ
Êè¿âñüêà âëàäà ïèëüíî ñòåæèòü çà õàð÷óâàííÿì ìàëþê³â

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Останнім часом по всій У раїні діти отр -
юються в їдальнях ш іл та садоч ів. Аби та-
о о не сталося і в Києві, Головне правління
захист прав споживачів почало перевір и
навчальних за ладів. У всіх перевірених за
два тижні виявили пор шення. Учора інспе -
ція завітала до дитсад а "Совоч и". Там ма-
лю ам дають прод ти без повної до мен-
тації, а замість з щено о моло а — с міш
пальмової олії з ц ром.

Ìàñîâ³ îòðóºííÿ ä³òåé ó øêîëàõ òà ñàäî÷êàõ îñòàíí³ì
÷àñîì, íà æàëü, ñòàëè çâè÷íèì ÿâèùåì. Äî âèïàäê³â ó
Äæàíêî¿, íà Çàêàðïàòò³ äîäàëîñÿ ùå é ïîçàâ÷îðàøíº îò-
ðóºííÿ 23 øêîëÿð³â ó Êðåìåí÷óö³. Ïîêè òàì øóêàþòü
âèííèõ, ó Êèºâ³ âæèâàþòü çàõîä³â, ùîá òàêîãî íå äîïóñ-
òèòè. Ç ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ðîçïî÷àëî ïåðåâ³ðêè äè-
òÿ÷èõ çàêëàä³â íà ïðåäìåò ÿêîñò³ õàð÷óâàííÿ. Ó÷îðà
ôàõ³âö³ ïîáóâàëè â äèòñàäî÷êó “Ñîâî÷êè”, ùî íà âóëèö³
Êàìåíÿð³â ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³.

Òóò âèõîâóþòü 70 ä³òåé ó ÷îòèðüîõ ãðóïàõ. Ãîäóþòü ¿õ
íåõèòðî, ïðîäóêòàìè ç ïåðåë³êó, çàòâåðäæåíîãî ì³í³ñòåð-
ñòâîì. Ïðèì³ðîì, ó÷îðà íà ñí³äàíîê áóëà ñèðíî-ìàííà
çàï³êàíêà, áóëî÷êà ç ïîâèäëîì, áàíàí. Íà îá³ä ìàëèì
ïðèãîòóâàëè çåëåíèé áîðù ç³ ñìåòàíîþ, äîìàøíþ ïå÷å-
íþ ç ì’ÿñîì, ñâ³æ³ ïîì³äîðè, õë³á, ñ³ê. Ïîâå÷åðÿòè çà-
ïðîïîíóâàëè ìîëî÷íîþ êàøåþ ³ç ïøîíà, áóëêîþ ç ìàñ-
ëîì òà ÷àºì. Àëå íàâ³òü òàêèé ïðîñòèé ðàö³îí ìîæå íåñ-
òè çàãðîçó ÷óòëèâîìó äèòÿ÷îìó çäîðîâ’þ. Óñå çàëåæèòü
â³ä òîãî, ÷è ÿê³ñí³ ïðîäóêòè òà ÿê ¿õ çáåð³ãàþòü.

Ïåðøå ïîðóøåííÿ, ÿêå âèÿâèëè ó “Ñîâî÷êàõ”,— íå-
íàä³éí³ âàãè. ¯õ ìàº áóòè äâîº: îäí³ äëÿ ñèðèõ ïðîäóê-
ò³â, äðóã³ — äëÿ âæå ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, ùîá çâàæóâàòè
ïîðö³¿. “Áóòè ïåâíèìè, ùî âàãè ïðàöþþòü ñïðàâíî, íå
ìîæíà. Îáèäâ³ ïåðåâ³ðÿëè ùå ó 2006 ðîö³”,— ðîçïîâ³ëà
ôàõ³âåöü óïðàâë³ííÿ Êàòåðèíà Áàéäèê³íà. Ñåðéîçí³ø³
ïîðóøåííÿ ñòîñóâàëèñÿ âæå ñàìèõ ïðîäóêò³â. ²íñïåêòî-
ðè çíàéøëè 25 ïà÷îê âåðøêîâîãî ìàñëà, òåðì³í ÿêîãî
çá³ãàâ ÷åðåç äâà äí³. Àëå öå ïðè òåìïåðàòóð³ â³ä 0°Ñ
äî 5°Ñ. À â “Ñîâî÷êàõ” éîãî çáåð³ãàëè ïðè ïëþñîâ³é òåì-
ïåðàòóð³. “Òà é íå çðîçóì³ëî, êîëè ìàñëî ìàëè âñòèãíó-
òè çãîäóâàòè, àäæå ä³òè ¿äÿòü íåáàãàòî”,— âèñëîâèëà ïî-
äèâ ³íñïåêòîð.

ßéöÿ, ðèáó, ì’ÿñî òðèìàëè â íàëåæíèõ óìîâàõ, îäíàê
íà á³ëüø³ñòü ïðîäóêò³â íå áóëî ïîâíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî òåðì³í ïðèäàòíîñò³. Âèÿâèëè é çîâñ³ì äèâ-

í³ ïðîäóêòè. Íàïðèêëàä, òåðòó ìîðêâó ä³òÿì äàâàëè íå
ñâ³æó, à âæå çàêîíñåðâîâàíó â òðèë³òðîâèõ áàíêàõ. Çíàé-
øëè òàêîæ ñóðîãàò çãóùåíîãî ìîëîêà — ïàëüìîâó îë³þ ç
öóêðîì. “Ïðîäóêò ³ç òàêèì ñêëàäîì íå ìîæíà äàâàòè ìà-
ëèì ä³òÿì. Ìàáóòü, çàêóïîâóþòü, áî â³í çíà÷íî äåøåâ-
øèé çà íàòóðàëüíèé”,— ïðèïóñêàº ïàí³ Áàéäèê³íà.

Íà÷àëüíèê ÃÓ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â Ñåð-
ã³é Êèÿíè÷åíêî ðîçïîâ³â, ùî öå âæå íå ïåðøà ïåðåâ³ð-
êà â “Ñîâî÷êàõ”. Ï³âðîêó òîìó òàì âèÿâèëè áàãàòî ïðî-
ñòðî÷åíèõ õàð÷³â, íå áóëî ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â. À â
êîòëåòè íå äîêëàäàëè ì’ÿñà. Òîä³ âñ³ ö³ íåäîë³êè óñó-
íóëè.

Ïàí Êèÿíè÷åíêî ïîÿñíèâ, ùî ñàäî÷êè ñàìîñò³éíî íå
çàêóïîâóþòü õàð÷³â, àëå âîíè ìóñÿòü ïèëüíóâàòè, àáè íå
ïðèâîçèëè íåäîáðîÿê³ñíî¿ ïðîäóêö³¿, àäæå íåñóòü â³äïî-
â³äàëüí³ñòü.

Òèì ÷àñîì äèðåêòîð çàêëàäó Í³íà Õðîìîâà íàïîëÿãàº,
ùî âñå â çàêëàä³ ãàðàçä. ßê äîêàç ïîêàçàëà “Â³çèòàö³éíó
êíèãó”, ñïèñàíó ïîäÿêàìè.

Çà äâà òèæí³ ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïåðåâ³ðèëî 13 çàêëà-
ä³â — 9 øê³ë òà òðè ñàäî÷êè. Â óñ³õ âèÿâëåíî ò³ ÷è ³íø³
ïîðóøåííÿ. “Äð³áí³ âîíè ÷è í³, ìè íå ìîæåìî çàïëþùó-
âàòè î÷³. Óñ³ì êåð³âíèêàì âèäàíî ïðèïèñè íà óñóíåííÿ
íåäîë³ê³â. ßêùî öüîãî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ íå çðîáëÿòü, ìè
çâåðíåìîñÿ ³ äî ïðàâîîõîðîíö³â”,— çàçíà÷èâ Ñåðã³é Êè-
ÿíè÷åíêî
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Дитина не може себе захистити від недоброя існо о харч вання

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Київрада ро-
чисто від рила осінній
сезон засідань. На
першом з них деп -
тати тор н лися пи-
тання тарифів на жит-
лово- ом нальні по-
сл и. Вони та ож
хвалили рішення про
проведення інвентари-
зації столичних ш о-
лах, щоб надалі поліп-
шити мови навчання
ш олярів. Тим часом
иївсь і пенсіонери
вже мають подар но .
Для них при територі-
альних центрах соці-
ально о обсл ов ван-
ня створили л би до-
звілля. Се ретар Київ-
ради Олесь Дов ий
висловив сподівання,
що наст пних півро
в залі розв'яз вати-
м ть он ретні проб-
леми иян, а не точи-
тиметься передвибор-
на боротьба.

Äåïóòàòè ñòîëè÷íî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ó÷îðà ç³áðàëèñÿ íà ïåð-
øå çàñ³äàííÿ ÷åòâåðòî¿ ñåñ³¿ VI
ñêëèêàííÿ. “Íàñòóïíèõ ï³â-
ðîêó äëÿ Êè¿âðàäè áóäóòü ïåâ-
íîþ ì³ðîþ îñîáëèâèìè. Àäæå
íà òë³ ãîñòðî¿ åêîíîì³÷íî¿
êðèçè Óêðà¿íà çàãàëîì òà Êè-
¿â çîêðåìà âæå óâ³éøëè â ïå-
ð³îä ãîñòðî¿ ïîë³òè÷íî¿ íåñòà-
á³ëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç ïðåçè-
äåíòñüêîþ âèáîð÷îþ êàìïà-
í³ºþ. ß ñïîä³âàþñÿ, ùî Êè¿â-
ðàäà íå ïåðåòâîðèòüñÿ íà ïî-
ë³òè÷íó òðèáóíó, à ïðîäîâ-
æèòü ñâîþ ðîáîòó ÿê ì³ñüêèé
ãîñïîäàðñüêèé îðãàí”,— ïî-
â³äîìèâ íà áðèô³íãó ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé.

Ïî÷àòîê ñåñ³¿ ñòàâ ñêàí-
äàëüíèì. Ïîêè á³ëüø³ñòü äå-
ïóòàò³â ñï³âàëà ã³ìí Óêðà¿íè,
ê³ëüêà ïðåäñòàâíèê³â ôðàêö³¿
ÁÞÒ íàìàãàëèñÿ ïðîíåñòè â
ñåñ³éíó çàëó ïàïåðîâ³ êîðîá-
êè ç ï³äïèñàìè ïðîòè ï³äâè-
ùåííÿ òàðèô³â. Á³éêè íå âè-
éøëî, ñòîëè÷íèõ îáðàíö³â
ïðîïóñòèëè äî çàëè. ¯õíº ïè-
òàííÿ âíåñëè ïîçà÷åðãîâî,
äëÿ ðîçãëÿäó ïðîáëåìè ñòâî-
ðèëè ðîáî÷ó ãðóïó. Îäíàê ïî-
òîìó ïîêèíóëà ñåñ³éíó çàëó
ôðàêö³ÿ Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà. Òðàäèö³éíî àïåëþâàëè äî
íåçàêîííî¿ ðîçäà÷³ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê. Â³äñóòí³ñòü äåïóòà-
ò³â íà õ³ä ïîäàëüøîãî ãîëîñó-
âàííÿ íå âïëèíóëà.

Äàë³ ðîáîòà áóëà á³ëüø í³æ
ïðîäóêòèâíîþ. Äî îá³äó äå-

ïóòàòè ðîçãëÿíóëè ïîëîâèíó
çàïëàíîâàíèõ ïèòàíü. Ñåðåä
³íøîãî âîíè óõâàëèëè ïðîåêò
ð³øåííÿ ïðî ïîë³ïøåííÿ
óìîâ íàâ÷àííÿ øêîëÿð³â. “Ç³
øê³ë íàì ïîñò³éíî íàäõîäÿòü
ñêàðãè òà ïðîõàííÿ ïðî çàêó-
ï³âëþ íîâèõ ìåáë³â, çàì³íó â³-
êîí. Ìè âèð³øèëè ðîçâ’ÿçàòè
ïðîáëåìó êîìïëåêñíî — ïðî-
âåñòè ºäèíó ³íâåíòàðèçàö³þ
ìàéíà. Ö³ äàí³ äîïîìîæóòü
âèçíà÷èòè ñóìó, ÿêà ïîòð³áíà
äëÿ ðåìîíòó. Ìè çìîæåìî çà-
êëàäàòè öèôðè ï³ä ÷àñ ôîðìó-
âàííÿ áþäæåòó”,— ïîÿñíèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³-
òàë³é Æóðàâñüêèé, ÿêèé îï³-
êóºòüñÿ îñâ³òîþ. “Äåÿê³ ðå÷³ ó
øêîëàõ ïðîñòî æàõàþòü. Ïðè-
ì³ðîì, ïàðòè â óñ³õ êëàñàõ îä-
íàêîâ³, íåçâàæàþ÷è í³ íà â³ê,

í³ íà çð³ñò øêîëÿð³â. Öå æ
ïðîñòî íåïðèïóñòèìî”,— äî-
äàëà ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àëëà
Øëàïàê. Âîíà òàêîæ ïîâ³äî-
ìèëà, ùî äåïóòàòè çàòâåðäè-
ëè ùîð³÷í³ ïðåì³¿ îäèíîêèì
òàòóñÿì. Îáðàíèì ñïåö³àëü-
íîþ êîì³ñ³ºþ ïðåòåíäåíòàì
âðó÷àòü ïî 2000 ãðèâåíü.

ßê ³ ïëàíóâàëè ñòîëè÷í³ îá-
ðàíö³, ïîäáàëè âîíè â÷îðà ³
ïðî ë³òí³õ êèÿí. Ó õîëîäíó
ïîðó ðîêó ñòàðåíüê³ çìîæóòü
çáèðàòèñÿ â êëóáàõ äîçâ³ëëÿ
ïðè òåðèòîð³àëüíèõ öåíòðàõ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Äëÿ ïðî-
âåäåííÿ òâîð÷èõ âå÷îð³â ÷è
òåìàòè÷íèõ îáãîâîðåíü ïåí-
ñ³îíåðàì çàáåçïå÷àòü óñ³ òåõ-
í³÷í³ óìîâè
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Ôàðìàöåâò³â 
ïðèâ³òàëè 
ç³ ñâÿòîì

Ó÷îðà ïðàö³âíèêè ôàðìàöåâòè÷íî¿ ãàëó-
ç³ âæå âäåñÿòå â³äçíà÷àëè ñâîº ïðîôåñ³éíå
ñâÿòî. Ó ñò³íàõ ìåð³¿ ¿õ â³òàëà ç³ ñâÿòîì òà
äÿêóâàëà çà ïë³äíó ïðàöþ ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Âî-
íà íàãîëîñèëà íà âàæëèâîñò³ äàíî¿ ñôåðè
ä³ÿëüíîñò³ ÿê äëÿ íàö³¿ â ö³ëîìó, òàê ³ äëÿ
êîæíî¿ ëþäèíè îêðåìî. ×èíîâíèöÿ ïðèâ³-
òàëà âñ³õ ôàðìàöåâò³â ³ â³ä ³ìåí³ ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. “Ñàìå âàø
ïðîôåñ³îíàë³çì, óì³ííÿ â íåïðîñòèé äëÿ
êðà¿íè ÷àñ çíàõîäèòè îïòèìàëüí³ ð³øåííÿ
ïîâåðòàþòü ëþäÿì óïåâíåí³ñòü ó âëàñíèõ
ñèëàõ òà â³ðó â æèòòÿ. Âàøà ïîâñÿêäåííà
ñàìîâ³ääàíà ³ íàäçâè÷àéíî â³äïîâ³äàëüíà
ì³ñ³ÿ — äáàòè ïðî çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ
ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè — íàäçâè÷àéíî ïî-
òð³áíà ³ çíà÷óùà. Íåõàé âàøà øëÿõåòíà
ïðàöÿ ïðèíîñèòü çäîðîâ’ÿ ³ ïîâåðòàº ðà-
ä³ñòü æèòòÿ áàãàòüîì ëþäÿì!”, éäåòüñÿ ó
ïðèâ³òàíí³. Îêðåìî ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà â³òà-
ëà ïðàö³âíèê³â ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ”. Âîíà çà-
çíà÷èëà, ùî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ï³ä-
ïðèºìñòâîì ðåàë³çîâàíî ÷èìàëî áëàãîä³é-
íèõ ïðîåêò³â. Çà ïë³äíó òà â³ääàíó ïðàöþ
ñîðîê êðàùèõ éîãî ïðàö³âíèê³â îòðèìàëè
â³äçíàêè ì³ñüêîãî ãîëîâè. “Ñâîºþ ñàìîâ³ä-
äàíîþ ïðàöåþ ³ íåáàéäóæèì ñòàâëåííÿì äî
ëþäåé ïðàö³âíèêè ôàðìãàëóç³ çàñëóæèëè
ïîâàãó äî ñåáå”,— íàãîëîñèëà ïàí³ Ê³ëü-
÷èöüêà

Õîðîâà êàïåëà 
³ìåí³ Ðåâóöüêîãî 
ñâÿòêóº 40-ð³÷÷ÿ

Ñüîãîäí³ ó Êîëîíí³é çàë³ Íàö³îíàëüíî¿ ô³-
ëàðìîí³¿ ³ìåí³ Ëèñåíêà â³äáóäåòüñÿ êîíöåðò
ç íàãîäè 40-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ Ìóí³öèïàëüíî¿
àêàäåì³÷íî¿ ÷îëîâ³÷î¿ õîðîâî¿ êàïåëè ³ìåí³
Ðåâóöüêîãî. Ó ïðîãðàì³ ìàþòü ïðîçâó÷àòè
íàéêðàù³ àêàäåì³÷í³ ³ íàðîäí³ òâîðè, ç³áðà-
í³ êàïåëîþ çà ê³ëüêà äåñÿòê³â ðîê³â. Î÷³êóº-
òüñÿ, ùî êîíöåðò â³äâ³äàº ïåðøèé çàñòóï-
íèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé.

Êàïåëà Ðåâóöüêîãî íàðàõîâóº 45 âèêîíàâ-
ö³â. Ñåðåä íèõ — çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ
Óêðà¿íè, äèðèãåíò Âîëîäèìèð Êóðà÷, çàñëó-
æåí³ àðòèñòè Óêðà¿íè — ñîë³ñòè êàïåëè Âà-
ëåíòèíà ²âàíåíêî, Â³êòîð Øóëÿê, ãîëîâíèé
äèðèãåíò õîðó õëîï÷èê³â òà þíàê³â À³äà Çàé-
öåâà. Ìóí³öèïàëüíà ÷îëîâ³÷à êàïåëà ³ìåí³
Ðåâóöüêîãî ìàº äîñâ³ä âèñòóï³â ñï³ëüíî ç
ñèìôîí³÷íèì îðêåñòðîì ³ öåðêîâíèì îðãà-
íîì. Êîëåêòèâ òàêîæ óñï³øíî âèêîíóâàâ âî-
êàëüíî-ñèìôîí³÷í³ òâîðè — “Ìåñó” Ïåðî-
ç³, îïåðó-îðàòîð³þ “Öàð Åä³ï” Ñòðàâ³íñüêî-
ãî, 13-òó ñèìôîí³þ Äìèòðà Øîñòàêîâè÷à
òîùî.

Ìàéæå çà ñîðîê ðîê³â ³ñíóâàííÿ êàïåëà
Ðåâóöüêîãî âèïóñòèëà ê³ëüêà â³í³ëîâèõ ïëà-
ò³âîê òà àóä³îêàñåò. Ï³ñí³ ðåïåðòóàðó íåîä-
íîðàçîâî âèõîäèëè íà êîìïàêò-äèñêàõ

Êèÿí çàïðîøóþòü 
íà ÿðìàðêè

Ö³º¿ ñóáîòè, 19 âåðåñíÿ, ó ñòîëèö³ â³äáó-
äóòüñÿ ÷îòèðè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàð-
êè. Íà òîðãîâåëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ âèðîáíè-
êè çàïðîïîíóþòü êèÿíàì òà ãîñòÿì ì³ñòà øè-
ðîêèé àñîðòèìåíò ïðîäóêò³â. Òðàäèö³éíî ö³-
íè íà ÿðìàðêàõ áóäóòü íà 10—15 % íèæ÷è-
ìè â³ä ðèíêîâèõ. Îòîæ äåøåâî ñêóïèòèñÿ â
ñóáîòó ìîæíà áóäå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
íà âóëèö³ Ïàíüê³âñüê³é, ó Äàðíèöüêîìó —
íà âóëèö³ Ë. Ðóäåíêî, ó Äí³ïðîâñüêîìó — íà
âóëèö³ Àëìà-Àòèíñüê³é, 109, ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó — íà Ñòàä³îíí³é

Àíîíñ
Сьо одні о 12.00 на сайті азети “Хрещати ”

відб деться Інтернет- онференція з оловою
МГО “У раїнсь а ромада” І орем Шевчен ом.
Поставити свої запитання остеві можна б де
за адресою http://www.kreschatic.kiev.ua/chat

Êè¿âðàäà ï³øëà äî øêîëè
Äåïóòàòè ïîîá³öÿëè ïîë³ïøèòè óìîâè íàâ÷àííÿ øêîëÿð³â

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У серпні понад 85 % иян роз-
рах валися за житлово- ом -
нальні посл и. Попри це, ос-
новні ом нальні підприємства
продовж ють працювати зби-
то , бо тарифи залишаються
найнижчими в У раїні. Том , я -
що вересні с д хвалить рі-
шення щодо то о, щоб поверн -
тися до старих розціно і с ас -
вати чинні, столична влада від-
стоюватиме нові розцін и до
інця.

Ó÷îðà íà áðèô³íãó íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³-
òèêè ÊÌÄÀ Âàñèëü ßñòðóáèíñüêèé ïî-
â³äîìèâ, ùî ñåðïíåâ³ ðàõóíêè çà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè êèÿíè îïëàòèëè íà 85 %.
Â³í äîäàâ, ùî í³ÿêîãî äîäàòêîâîãî ï³ä-
âèùåííÿ òàðèô³â íå î÷³êóºòüñÿ. Âîäíî-
÷àñ íèí³øí³ òàðèôè º ö³ëêîì åêîíîì³÷-

íî îáãðóíòîâàíèìè, õî÷à é äîñ³ íå ðåí-
òàáåëüíèìè. Ïîñëóãè âîäîïîñòà÷àííÿ òà
òåïëà êèÿíàì îáõîäÿòüñÿ íàéäåøåâøå â
Óêðà¿í³.

“Ðîçö³íêè íà îïàëåííÿ, ãàðÿ÷ó ³ õîëîä-
íó âîäó, âîäîâ³äâåäåííÿ, ÿê³ âñòàíîâëå-
íî ñòîëè÷íîþ âëàäîþ, º çáèòêîâèìè”,—
ñêàçàâ ïàí ßñòðóáèíñüêèé. Â³í íàãîëî-
ñèâ, ùî òàðèôè çàòâåðäèâ äåðæàâíèé
óðÿäîâèé îðãàí — Äåðæ³íñïåêö³ÿ ç êîí-
òðîëþ çà ö³íàìè.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè çàçíà÷èâ, ùî ñòî-
ëè÷íà âëàäà âæå ïåðåðàõóâàëà ç ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó òåïëîïîñòà÷àëüíèì îðãàí³çà-
ö³ÿì ìàéæå 1 ìëðä 300 ìëí ãðí ÿê äîòà-
ö³þ ð³çíèö³ â òàðèôàõ. Äî ê³íöÿ îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó ïîòð³áíî â³äíàéòè ùå
ñò³ëüêè æ êîøò³â. “Òàêîþ º ö³íà ïèòàí-
íÿ,— ïîâ³äîìèâ â³í.— Çà îòðèìàí³ êîø-
òè — ïîíàä 2,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü — ìîæ-
íà ïîâí³ñòþ ïåðåêëàñòè òåïëîâ³ ìåðåæ³,
ùî ñóòòºâî çìåíøèòü òåïëîâ³ âòðàòè”. Çà-
âäÿêè öüîìó âäàñòüñÿ òàêîæ çàìîðîçèòè
÷è íàâ³òü çìåíøèòè âñòàíîâëåí³ òàðèôè.

Íà æàëü, çàòâåðäèòè åêîíîì³÷íî îá-
ãðóíòîâàí³ òàðèôè ì³ñòó çàâàæàþòü ð³çí³

ïîë³òè÷í³ ñèëè, ïåðåêîíàíèé ïàí ßñòðó-
áèíñüêèé. Âîíè íàñàìïåðåä â³äñòîþþòü
³íòåðåñè áàãàòèõ ëþäåé. Àäæå çàâäÿêè äî-
òàö³ÿì ³ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âëàñíèêè âå-
ëèêîìåòðàæíèõ ïîìåøêàíü íå ñïëà÷óþòü
çíà÷í³ ñóìè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. “Ïå-
ðåêîíàíèé, ùî äîòàö³ÿ òàðèô³â º íàéíå-
åôåêòèâí³øèì âèêîðèñòàííÿì áþäæåò-
íèõ êîøò³â,— çàïåâíèâ â³í.— ×åðåç öå
ïîòð³áíî çàïðîâàäèòè ñõåìó, ÿêà ä³º â áà-
ãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó. Âîíà ïåðåäáà÷àº íà-
äàâàòè äîòàö³¿ ëèøå òèì ãðîìàäÿíàì, ÿê³
íå â çìîç³ îïëà÷óâàòè ïîñëóãè. Òîìó íè-
í³øíüîãî ðîêó ñòîëè÷íà âëàäà âïåðøå â
Óêðà¿í³ çàïðîâàäèëà àäðåñí³ áåçãîò³âêîâ³
äîòàö³¿ íåçàìîæíèì”.

Ïîïðè ïîë³òè÷íèé òèñê, çàêëèêè ïåð-
øèõ îñ³á äåðæàâè, êåð³âíèê³â ì³í³ñòåðñòâ
íå ïëàòèòè, ó ñåðïí³ 85 % â³äñîòê³â êè-
ÿí óæå ðîçðàõóâàëèñÿ çà íîâèìè òàðèôà-
ìè, ïîâ³äîìèâ ïàí ßñòðóáèíñüêèé. Òèì,
õòî öüîãî íå çðîáèâ, íàðàõóþòü áîðã.
“ßêùî ó âåðåñí³ ñóä çîáîâ’ÿæå ì³ñüêó
âëàäó ïîâåðíóòèñÿ äî ñòàðèõ òàðèô³â, ìè
áîðîòèìåìîñÿ äî îñòàííüîãî, òîáòî â³ä-
ñòîþâàòèìåìî ¿õ äî ê³íöÿ, áî âïåâíåí³ â
ñâî¿é ïðàâîò³”,— çàÿâèâ â³í

Деп тати Київради вже з першо о засідання по азали онстр тивн робот
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Áàãàò³¿ íå õî÷óòü 
ïëàòèòè çà êîìïîñëóãè
Âîíè áëîêóþòü çàïðîâàäæåííÿ àäðåñíî¿ äîïîìîãè êèÿíàì
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Почато
надзвичайно о
повернення

Ïðîòå íàâ³òü ³ íà öüîìó äí³ ñâîº¿
ïîë³òè÷íî¿ êàð’ºðè ïàí ßíóêîâè÷
êîðèñòóâàâñÿ ï³äòðèìêîþ áàãàòüîõ
ì³ëüéîí³â ëþäåé ó òðàäèö³éíèõ âè-
áîð÷èõ ðåã³îíàõ íà Ï³âäí³ òà Ñõî-
ä³ Óêðà¿íè. Äî òîãî ÷àñó, êîëè êðà-
¿íà éøëà íà íàñòóïí³ âèáîðè íà-
âåñí³ 2006 ðîêó, î÷îëþâàíà ßíó-
êîâè÷åì Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â äîñòàòíüî
â³äíîâèëàñÿ äëÿ òîãî, ùîá ô³í³øó-
âàòè ïåðåêîíëèâèì ïåðåìîæöåì
íà âèáîðàõ äî ïàðëàìåíòó, ùî â³ä-
êðèëî øëÿõ äëÿ ïîâåðíåííÿ Â³ê-
òîðà ßíóêîâè÷à äî îô³ñó ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà, ÿêèé â³í óïåðøå çàéìàâ
ó 2002 ðîö³ ùå äî ïîìàðàí÷åâî¿ ðå-
âîëþö³¿.

Ïîíîâëåííÿ ïàíà ßíóêîâè÷à íà
ïîñàä³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ñòàëî
ìîæëèâèì ÷åðåç ðîçêîë ñåðåä ïî-
ìàðàí÷åâèõ òà çðàäó Ñîö³àë³ñòè÷-
íî¿ ïàðò³¿. Öå ñòàëî ãîëîâíîþ â³-
õîþ â ïîñòïîìàðàí÷åâ³é ðåàá³ë³òà-
ö³¿ äîíåöüêîãî ïîë³òèêà òà â³äíî-
âèëî éîãî ó ÷èñë³ ïåðøèõ ïîë³òè÷-
íèõ ë³äåð³â êðà¿íè.

Çàñêî÷åíèé ó ñåðåäèí³ 2007 ðî-
êó êîíñòèòóö³éíî-ñóìí³âíèì óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà Þùåíêà ïðî ðîç-
ïóñê ïàðëàìåíòó òà ïðèçíà÷åííÿ
ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â, ïàí ßíóêî-
âè÷ îñòàíí³ äâà ðîêè î÷îëþâàâ
ïàðëàìåíòñüêó îïîçèö³þ â êðà¿í³
òà ïîñò³éíî êðèòèêóâàâ çàêîíîäàâ-
÷ó âëàäó ùîäî ïèòàíü ÷ëåíñòâà ó
ÍATO òà àíòèêðèçîâèõ çàõîä³â
óðÿäó.

На вибори — з позиції
перева и

Íå çíèêàþ÷è ç óêðà¿íñüêî¿ ïî-
ë³òè÷íî¿ àðåíè, íèí³ ïîâàæíà ïîñ-
òàòü Â³êòîðà ßíóêîâè÷à, ÿê í³êî-
ëè äîñ³, ìàº âåëèêèé âïëèâ. Îñòàí-
í³ îïèòóâàííÿ âèáîðö³â â³ääàþòü
éîìó ïåðåêîíëèâó ïåðåìîãó — ïå-
ðåâàãà ó 8—12 â³äñîòê³â íàä íàé-
áëèæ÷èì êîíêóðåíòîì ó ïðåçè-
äåíòñüêèõ ïåðåãîíàõ.

Îòîæ ïàí ßíóêîâè÷ âèðóøàº â
îñ³ííþ ïðåçèäåíòñüêó êàìïàí³þ ç
ïîçèö³¿ íàéá³ëüøî¿ ïåðåâàãè. Çâà-
æàþ÷è íà ïîë³òè÷í³ ñèìïàò³¿ ãðî-
ìàäÿí äî ³íøèõ êàíäèäàò³â, êîòð³
âæå âñòóïèëè ó ïðåçèäåíòñüê³ ïå-
ðåãîíè, Â³êòîð ßíóêîâè÷ ìàº õî-
ðîø³ øàíñè ïåðåìîãòè ó äðóãîìó
òóð³ ñâîþ â³ðîã³äíó îïîíåíòêó
Þë³þ Òèìîøåíêî, êîòð³é ùå íà-
ëåæèòü ïîäîëàòè ïåðåøêîäè, ùî
âèíèêëè ÷åðåç òðèâàëó â³äñóòí³ñòü
ºäèíîãî ïîìàðàí÷åâîãî ôðîíòó.

Íèí³øí³é ðåéòèíã äîíåöüêîãî
ïîë³òèêà — öå íå ìèòòºâèé óñï³õ
÷è ïðîòåñò íàñåëåííÿ ïðîòè êðè-
çè. Íàâïàêè, Â³êòîð ßíóêîâè÷ ïî-
ñò³éíî ìàâ íàéâèù³ ðåéòèíãè äî-
â³ðè ó êðà¿í³ çà îñòàíí³ ï’ÿòü ðî-
ê³â, äîêè äîâ³ðà äî ³íøèõ ïîë³òè÷-
íèõ ïàðò³é ñòð³ìêî ïàäàëà.

Ï³ä ÷àñ íàøî¿ çóñòð³÷³ ó êîì-
ôîðòíîìó îô³ñ³ øòàá-êâàðòèðè
ïàðò³¿ â óðÿäîâîìó êâàðòàë³ ïàí
ßíóêîâè÷ êàæå, ùî éîãî òðèâàëà
ïðèñóòí³ñòü ÿê ïðîâ³äíî¿ îñîáè â
óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³ º, ïî ñóò³, âè-
ðîêîì ïîìàðàí÷åâîìó òàáîðó çà
íåñïðîìîæí³ñòü âò³ëèòè çì³íè, ÿê³
âîíè îá³öÿëè íàðîäó â 2004 ðîö³.

“ßêáè íèí³øíº êåð³âíèöòâî
êðà¿íè, ïðèéøîâøè äî âëàäè ó
2005 ðîö³, ïðàöþâàëî åôåêòèâíî,
ÿ áóâ áè íåïîòð³áíèé ÿê îïîçè-
ö³éíèé ë³äåð. ßêáè ÿ áà÷èâ, ùî çó-
ñèëëÿ âëàäè â³äáóäóâàòè êðà¿íó ìà-
þòü óñï³õ, ÿ îñîáèñòî àïëîäóâàâ áè
òà ï³äòðèìóâàâ ¿õ, àëå òàê íå ñòà-
ëîñÿ. Íàòîì³ñòü îñòàíí³ ï’ÿòü ðî-
ê³â “îðàíæåâ³” ñèëè äèñêðåäèòóâà-
ëè ñåáå, ³ çàðàç, ÿ ââàæàþ, óêðà¿í-
ö³ âèð³øàòü, ùî öþ âëàäó òðåáà
çì³íèòè,— êàæå Â³êòîð ßíóêîâè÷
ïðî ñâîþ ðîëü ó ìàéáóòí³õ ïðåçè-
äåíòñüêèõ âèáîðàõ.— ß áà÷ó, ùî
êðà¿íó òðåáà ðÿòóâàòè, òîìó ÿ éäó
öèì øëÿõîì”.

Éîãî íèí³øí³ âèñîê³ ðåéòèíãè
òà íåïîðóøíà âïåâíåí³ñòü ó ðå-
çóëüòàòàõ ìàéáóòíüî¿ âèáîð÷î¿
êàìïàí³¿ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ïàíî-
â³ ßíóêîâè÷ó âäàëîñÿ äèñòàíö³-
þâàòèñÿ â³ä çâèíóâà÷åíü ó ï³äòà-
ñîâö³ ãîëîñ³â, ÿê³ âèñóâàëè ïðîòè
íüîãî ó 2004 ðîö³. Çðåøòîþ ë³äåð
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â í³êîëè é íå ïðèïóñ-
êàâ, ùî äðóãèé òóð âàðòî áóëî îáî-
â’ÿçêîâî ïåðåãîëîñîâóâàòè.

“Ìè ïåðåìîãëè çàêîííî ó 2004
ðîö³, ³ íèí³øí³ îïèòóâàííÿ âèáîð-
ö³â ñâ³ä÷àòü, ùî ÷èíí³ ðåçóëüòàòè
äðóãîãî òóðó áóëè ñïðàâæí³ì â³äî-
áðàæåííÿì âîë³ åëåêòîðàòó”, — êà-
æå Â³êòîð ßíóêîâè÷, ââàæàþ÷è çà
êðàùå ãîâîðèòè ïðî “á³äíèõ, íå-
ùàñíèõ ëþäåé, ÿêèõ îáäóðèëè ë³-
äåðè ðåâîëþö³¿”, òà çâèíóâà÷óþ÷è
ïîìàðàí÷åâó âëàäó ó “ïîëþâàíí³
íà â³äüîì”, ïåðåñë³äóâàíí³ ÷èíîâ-
íèê³â, ÿê³ ï³äòðèìàëè éîãî ïðåçè-
äåíòñòâî. “Âîíè (ïðåäñòàâíèêè
íîâî¿ âëàäè. — Ðåä.) âèêèíóëè
20 000 äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â íà
âóëèö³ çà òå, ùî îñòàíí³ ï³äòðèìà-
ëè ìîþ êàíäèäàòóðó”,— êàæå â³í.

Це ж е ономі а!
Ó âèáîð÷³é êàìïàí³¿ ïàíà ßíó-

êîâè÷à, ÿê î÷³êóºòüñÿ, ðîáèòèìóòü
íàãîëîñ íà éîãî åêîíîì³÷íèõ äî-
ñÿãíåííÿõ íà ïîñàä³ ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòðà òà âåëèêèõ ïîêàçíèêàõ åêî-
íîì³÷íîãî çðîñòàííÿ çà ÷àñ³â éî-
ãî ïåðøîãî ïåðåáóâàííÿ â êàá³íå-
ò³ ïðåì’ºðà ó 2002—2004 ðîêàõ.
“Óâåñü ÷àñ ìîãî ïåðåáóâàííÿ ïðè
âëàä³ — ÿê â Äîíåöüê³é îáëàñò³,
òàê ³ â Êèºâ³ — ÿ ïîñò³éíî äîñÿ-
ãàâ õîðîøèõ ðåçóëüòàò³â, — íàãî-
ëîøóº â³í.— ß ìàþ òàêîæ êîìàí-
äó, ÿêà çà äîñâ³äîì íå ìàº ð³âíèõ
ó íèí³øí³é Óêðà¿í³”.

Ïàí ßíóêîâè÷, çâè÷àéíî, êðè-
òèêóº àíòèêðèçîâ³ çàõîäè óðÿäó
Òèìîøåíêî òà îá³öÿº çàáåçïå÷èòè
á³ëüø êîîðäèíîâàíèé ï³äõ³ä äî ïî-
äîëàííÿ ãëîáàëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿

êðèçè, ïðîïîíóþ÷è øèðøó ï³ä-
òðèìêó ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèì åêñ-
ïîðòíèì ðèíêàì êðà¿íè. “Óêðà¿íà
çàëèøàºòüñÿ ïîòóæíèì åêñïîðòå-
ðîì, ³ íàøå çàâäàííÿ — ï³äòðèìó-
âàòè íàøèõ åêñïîðòåð³â ïîë³òè÷íî
³ äèïëîìàòè÷íî íà ºâðîïåéñüêèõ,
àìåðèêàíñüêèõ òà àç³éñüêèõ ðèí-
êàõ. Ïðåñòèæ ³ ñòàòóñ íàøèõ ãîëîâ-
íèõ åêñïîðòåð³â º ÷àñòèíîþ íàøî-
ãî ì³æíàðîäíîãî ³ì³äæó òà ïîòóæ-
íèì ñèìâîëîì Óêðà¿íè, à òàêîæ ¿¿
ãîëîâíîþ åêîíîì³÷íîþ ñèëîþ”, —
çàçíà÷àº â³í.

Стабільність —
оловна перева а
ампанії
Ïðîòÿãîì íàøî¿ ðîçìîâè ïàí

ßíóêîâè÷ íåîäíîðàçîâî çãàäóº ïðî
â³äíîâëåííÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñ-
òàííÿ, ÿêå áóëî çàáåçïå÷åíî ïðî-
òÿãîì éîãî ïåðøîãî ïåðåáóâàííÿ
â êàá³íåò³ ïðåì’ºðà ó 2002—2004
ðîêàõ. ²ìîâ³ðíî, öÿ åêîíîì³÷íà ïå-
ðåâàãà ñòàíå íà ÷îë³ éîãî âèáîð÷î¿
êàìïàí³¿. Ïàí ßíóêîâè÷ çàçíà÷àº
ïðî ìèíóë³ óñï³õè çàäëÿ ï³äòâåð-
äæåííÿ òîãî, ùî â³í — ñàìå òîé,
õòî çìîæå çâåñòè ðîçâàëåíó óêðà-
¿íñüêó åêîíîì³êó íà íîãè. Öå — çà-
êëèê äî ñòàá³ëüíîñò³. Â³í òåïåð
äîáðå çíàéîìèé á³ëüøîñò³ óêðà¿í-
ñüêîãî åëåêòîðàòó. Ó â³äïîâ³äü íà
åéôîð³þ, ÿêà âðàçèëà çíà÷íó ÷àñ-
òèíó íàðîäó êðà¿íè ïðîòÿãîì ïî-
ìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿, êîìàíäà
ßíóêîâè÷à ðîçì³ñòèëà ñåð³þ ïëà-
êàò³â, ÿê³ ïðîãîëîøóþòü: “Íàä³ÿ —
öå äîáðå, ñòàá³ëüí³ñòü — êðàùå”.

Ìàëî ùî â³äòîä³ çì³íèëîñÿ, àëå
ïðîòÿãîì íàøîãî ³íòåðâ’þ ìîâà
ïàí ßíóêîâè÷à áóëà ñïîâíåíà
çãàäêàìè ïðî ñòàá³ëüí³ñòü ³ ïåðåä-
áà÷óâàí³ñòü òà ³íøèìè äîâîë³ ïðè-
çåìëåíèìè òåçàìè ïðî äåðæàâíó
ðîçáóäîâó, ÿê³ â³í çðîáèâ îñíî-
âîþ ñâî¿õ ïîë³òè÷íèõ ïåðåêîíàíü.
Â³êòîð ßíóêîâè÷ íàïîëåãëèâî íà-

ãîëîøóº, ùî éîãî êîìàíäà á³ëü-
øå ñõèëüíà ðîáèòè êîíêðåòí³
ñïðàâè, ìàþ÷è íà óâàç³, ùî îïî-
íåíòè ìàðíóþòü áàãàòî ÷àñó íà
ðîçìîâè, òà çàçíà÷àº ïðî âàæëè-
â³ñòü ðîçóì³ííÿ îñíîâ äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ.

Ïîìàðàí÷åâ³ ñèëè êðà¿íè ïðî-
äîâæóþòü ïðîïîíóâàòè çàáàðâëå-
íå â ðîæåâèé êîë³ð ìàéáóòíº äëÿ
Óêðà¿íè, ÿêà áóäå çàêîíîñëóõíÿ-
íèì òà ïîâíîö³ííèì ÷ëåíîì ºâ-
ðîïåéñüêî¿ ñ³ì’¿ íàö³é, à ñëîâà ïà-
íà ßíóêîâè÷à ÷³òêî ñïðÿìîâàí³ íà
àêòóàëüíèé ìîìåíò òà áàçóþòüñÿ
íà çàêëèêàõ äî ñòàá³ëüíîñò³, ÿê³ âè-
ÿâèëèñÿ ïåðåêîíëèâèìè â ñóñ³ä-
í³é Ðîñ³¿ ³ êîëèøí³õ ðàäÿíñüêèõ
ðåñïóáë³êàõ.

Íà äîäàòîê äî ïðîáëåì, ÿê³
ñïðè÷èíåí³ íèí³øíüîþ ñâ³òîâîþ
êðèçîþ, ë³äåð Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ñêàð-
æèòüñÿ òàêîæ íà òå, ùî â³í íàçè-
âàº íèí³øíüîþ êðèçîþ ïðàâîïî-
ðÿäêó â êðà¿í³. Çà éîãî ñëîâàìè, öÿ
õâîðîáà ìàº êîð³ííÿ â áàéäóæîñò³
äî Êîíñòèòóö³¿, ùî äåìîíñòðóþòü
éîãî ïîìàðàí÷åâ³ îïîíåíòè.
“Öå — äæåðåëî íàö³îíàëüíîãî ñî-
ðîìó, ùî íàøó êðà¿íó ñïðèéìà-
þòü ÿê îäíó ç íàéâ³äñòàë³øèõ â ªâ-
ðîï³ ÷åðåç ³ãíîðóâàííÿ Çàêîíó. Öå
îñíîâíà ïðè÷èíà, ÷îìó íàøà äå-
ìîêðàò³ÿ òàê ÷àñòî íàãàäóº àíàð-
õ³þ”, — ââàæàº â³í.

ßêùî Â³êòîð ßíóêîâè÷ ñòàíå
÷åòâåðòèì ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ó
2010 ðîö³, â³í, çà éîãî ñëîâàìè,
îáîâ’ÿçêîâî çä³éñíèòü äàëåêî-
ïåðñïåêòèâíó ðåôîðìó ñóäîâî¿
âëàäè â êðà¿í³: “Ïàíóâàííÿ Çàêî-
íó ìàº áóòè îñíîâîþ íàøî¿ äåìî-
êðàò³¿”.

Â³êòîð ßíóêîâè÷ íàëàøòîâàíèé
òàêîæ íà íàëàãîäæåííÿ çâ’ÿçê³â
ç³ ñâî¿ìè ïîë³òè÷íèìè îïîíåíòà-
ìè ³ ãîâîðèòü, ùî õî÷å ñòâîðèòè
“ì³í³ñòåðñòâî âñ³õ òàëàíò³â” ïîçà
ïàðòèçàíñüêèìè ïàðò³éíèìè
ôðîíòàìè.

Підтрим а наданню
офіційно о стат с
російсь ій мові

Õî÷à òàê³ âèáîð÷³ âèãàäêè, ÿê
ïîäâ³éíå óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêå
ãðîìàäÿíñòâî, áóëî â³äêèíóòî ç ÷à-
ñ³â êàìïàí³¿ 2004 ðîêó, ïàí ßíó-
êîâè÷ çàëèøàºòüñÿ â³ðíèì ³äå¿ çðî-
áèòè ðîñ³éñüêó ìîâó äðóãîþ äåð-
æàâíîþ ìîâîþ Óêðà¿íè.

Ïðîòå, â³ä÷óâàþ÷è çì³íó ïîë³-
òè÷íèõ â³òð³â, ùî äìóòü ÷åðåç íè-
í³øíþ Óêðà¿íó, â³í á³ëüøå íå
´ðóíòóº çàÿâè íà ðèòîðèö³ ç ðàäÿí-
ñüêèì çàáàðâëåííÿì ïðî áðàòí³
ñëîâ’ÿíñüê³ íàðîäè. Íàòîì³ñòü, â³í
êàæå, ùî ìîâíà ð³âí³ñòü º âêðàé
ïîòð³áíîþ äëÿ äîòðèìàííÿ ªâðî-
ïåéñüêî¿ Õàðò³¿ ðåã³îíàëüíèõ ìîâ
òà ìîâ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí.

“Ëþáîâ äî Óêðà¿íè ïîëÿãàº íå â
òîìó, ùîá íàñèëüíî ïðèìóøóâàòè
ëþäåé ãîâîðèòè ³ äóìàòè óêðà¿í-
ñüêîþ ìîâîþ, — ãîâîðèòü â³í. — Ò³
ç íàñ, õòî ðîçìîâëÿº ñâîºþ ð³äíîþ,
àëå íå óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ëþáèòü
Óêðà¿íó íå ìåíøå, í³æ ò³, õòî ââà-
æàº ñåáå ñïðàâæí³ìè óêðà¿íöÿìè.
Ìè ïðîñòî õî÷åìî, ùîá êîæåí ó
íèí³øí³é Óêðà¿í³ æèâ ã³äíèì æèò-
òÿì; ùîá êîæåí ì³ã ãîâîðèòè ñâîºþ
ð³äíîþ ìîâîþ òà õîäèòè äî ñâîº¿
öåðêâè. Ñïðîáè ïðèìóñîâî¿ óêðà-
¿í³çàö³¿ íå äàäóòü ïîçèòèâíîãî ðå-
çóëüòàòó, àäæå Óêðà¿íà — áàãàòî-
êóëüòóðíà òà áàãàòîìîâíà íàö³ÿ”.

Б дино із ві нами,
що виходять на Схід
і Захід

Ñüîãîäí³ ïîãëÿä ïàíà ßíóêîâè-
÷à íà ãåîïîë³òè÷í³ ïåðñïåêòèâè
Óêðà¿íè º âèâàæåí³øèì, í³æ áóâ ó
2004 ðîö³. Â³í â³äêèäàº ³äåþ ðîç-
ãëÿäó ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè-
êè ÿê ñóïåðå÷êè ì³æ Êðåìëåì òà
Çàõîäîì çà äóøó Óêðà¿íè. Äâ³÷³
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð, â³í çàëèøàºòüñÿ
âåëèêèì ïðèõèëüíèêîì ò³ñí³øèõ
çâ’ÿçê³â ³ç Ðîñ³ºþ. Îäíàê îáåðåæ-
íî âèçíàº, ùî á³ëüøå íåìàº æîä-
íèõ ãîñòðèõ ðîçõîäæåíü ñåðåä
óêðà¿íñüêèõ ïîë³òèê³â ùîäî ïåð-
ñïåêòèâè ºâðîïåéñüêîãî ìàéáóò-
íüîãî êðà¿íè.

Íåùîäàâí³ çóñòð³÷³ ç ïðîâ³äíè-
ìè ïîë³òè÷íèìè ä³ÿ÷àìè Çàõîäó
(âêëþ÷àþ÷è â³öå-ïðåçèäåíòà ÑØÀ
Äæî Áàéäåíà) äåìîíñòðóþòü áà-
æàííÿ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ïîë³ï-
øèòè â³äíîñèíè ³ç Çàõîäîì, à òà-
êîæ íîâó ãîòîâí³ñòü Âàøèíãòîíà
òà Áðþññåëÿ íàëàãîäæóâàòè çâ’ÿç-
êè ç íèí³øí³ì ë³äåðîì îïîçèö³¿.

Ïàí ßíóêîâè÷ äåòàëüíî ðîçïî-
â³äàº ïðî ïîòðåáó óí³ô³êóâàòè óêðà-
¿íñüêå çàêîíîäàâñòâî äî íîðì ªÑ,
àëå ïåðåêîíóº, ùî öå ïîòð³áíî ðî-
áèòè íå íà äîãîäó êîìóñü ó Áðþñ-
ñåë³, à íàñàìïåðåä — â ³íòåðåñàõ
ïîáóäîâè êðàùî¿ Óêðà¿íè. Â³í ïî-
ÿñíþº, ùî ð³øó÷å ïðîòåñòóº ïðî-
òè ³äå¿ íåîáõ³äíîñò³ Óêðà¿í³ îáèðà-
òè ì³æ Ðîñ³ºþ ³ ªâðîïîþ. “ß ïå-
ðåêîíàíèé, ùî íàì òðåáà çáóäóâà-
òè íàø ä³ì òàê, ùîá éîãî â³êíà âè-
õîäèëè ³ íà Ñõ³ä, ³ íà Çàõ³ä. Ðîñ³ÿ
òà ³íø³ êðà¿íè ÑÍÄ ìàþòü áóòè ç
îäíîãî áîêó, à ªÑ òà Àìåðèêà — ç
³íøîãî. Óêðà¿íñüêå ãåîïîë³òè÷íå
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ âèìàãàº äîáðî-
ñóñ³äñüêèõ â³äíîñèí ç óñ³ìà. Íàøà
êðà¿íà — ì³ñò ì³æ Ñõîäîì ³ Çàõî-
äîì, ³ ìè ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâà-
òè öþ ãåîïîë³òè÷íó ðåàë³þ ÿê íà-
øó ïåðåâàãó”, — ï³äñóìîâóº â³í

Пере лад
Дарини КОСОЛАПОВОЇ

Â³êòîð ßÍÓÊÎÂÈ×: “ß áà÷ó, ùî êðà¿íó
òðåáà ðÿòóâàòè, òîìó ÿ éäó íà âèáîðè”
Çà ï’ÿòü ðîê³â ï³ñëÿ ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿ Â³êòîð ßíóêîâè÷ ñòàâ 
â³ðîã³äíèì ë³äåðîì ïðåçèäåíòñüêèõ ïåðåãîí³â
Ï³òåð Ä²Ê²ÍÑÎÍ,
æóðíàë Business Ukraine

Коли з асла помаранчева революція 2004 ро , і У ра-
їна вийшла на шлях, я ий більшість спостері ачів роз-
лядали я новий старт демо ратії в раїні та втілення
її євроінте раційних пра нень, мало хто повірив би, що
вже за п’ять ро ів Ві тор Ян ович знов зма атиметь-
ся за раїнсь е президентство. Навпа и, до весни
2005 ро ба ато хто вважав, що пан Ян ович тихо
зни не: поширювались ч т и, що він, можливо, вирі-
шить залишити політи вза алі.
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Óêðà¿íà íàðîùóº 
áîðãè

Âàëîâèé çîâí³øí³é áîðã Óêðà¿íè ó êâ³òí³-
÷åðâí³ 2009 ðîêó çá³ëüøèâñÿ íà 1,05 ìëðä äî-
ëàð³â, àáî íà 1,1 % — äî 100,58 ìëðä äîëà-
ð³â. Ïðî öå éäåòüñÿ ó â³äïîâ³äíîìó ïîâ³äîì-
ëåíí³ ÍÁÓ. Çã³äíî ç éîãî äàíèìè, ïðîòÿãîì
äðóãîãî êâàðòàëó 2009 ðîêó áàíêè ñêîðîòè-
ëè çîâí³øí³é áîðã íà 2,32 ìëðä äîëàð³â, àáî
íà 6,2 % — äî 35,31 ìëðä äîëàð³â, ³íø³ êîì-
ïàí³¿ — íà 0,59 ìëðä äîëàð³â, àáî íà 1,4 %,
äî 40,96 ìëðä äîëàð³â. Âîäíî÷àñ áîðã îðãà-
í³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ çð³ñ íà 1,67 ìëðä
äîëàð³â, àáî íà 14,4 % — äî 13,28 ìëðä äî-
ëàð³â, à îðãàí³â ãðîøîâî-êðåäèòíîãî ðåãó-
ëþâàííÿ — íà 1,51 ìëðä äîëàð³â, àáî íà 
33,2 % — äî 6,05 ìëðä äîëàð³â. Ì³æô³ðìî-
âèé áîðã çá³ëüøèâñÿ íà 0,78 ìëðä äîëàð³â,
àáî íà 18,6 % — äî 4,98 ìëðä äîëàð³â. Ó ïåð-
øîìó êâàðòàë³ 2009 ðîêó âàëîâèé çîâí³øí³é
áîðã Óêðà¿íè ñêîðîòèâñÿ íà 3,9 %, àáî íà 4
ìëðä äîëàð³â — äî 99,2 ìëðä äîëàð³â. Îäíàê
ó äðóãîìó êâàðòàë³ Ì³æíàðîäíèé âàëþòíèé
ôîíä íàäàâ Óêðà¿í³ äðóãèé òðàíø êðåäèòó
stand-by â ðîçì³ð³ 2,8 ìëðä äîëàð³â, ïðèáëèç-
íî ïîð³âíó ðîçïîä³ëåíèé ì³æ ÍÁÓ ³ óðÿ-
äîì

Ñâ³òîâèé áàíê 
ïðîãíîçóº Óêðà¿í³
çðîñòàííÿ

Ñèòóàö³ÿ â åêîíîì³ö³ Óêðà¿íè çàëèøàºòü-
ñÿ äóæå ñêëàäíîþ, òîìó ðåàëüíå çðîñòàííÿ ó
2010 ðîö³ íå ïåðåâèùèòü 1,5 %. Ïðî öå â÷î-
ðà ï³ä ÷àñ íàðàäè ç ïèòàíü åêîíîì³êè, ÿêó
ïðîâîäèâ Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåíêî, çàÿâèâ
äèðåêòîð Ñâ³òîâîãî áàíêó ïî Óêðà¿í³, Á³ëî-
ðóñ³ é Ìîëäîâ³ Ìàðò³í Ðàéçåð. “Öèôðè ç ðî-
êó â ð³ê çàëèøàþòüñÿ äóæå ïîãàíèìè. Òîìó
íå á³ëüøå í³æ 1,5 â³äñîòêà ïðîãíîçóºìî (çðîñ-
òàííÿ åêîíîì³êè)”,— ñêàçàâ Ìàðò³í Ðàéçåð.
Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî 2010 ðîêó ó ñâ³ò³ áóäå
íåäîñòàòíüî êàï³òàëó, ³ êîíêóðåíö³ÿ ì³æ êðà-
¿íàìè çá³ëüøèòüñÿ, òîä³ ÿê ïðîäóêòèâí³ñòü
ïðàö³ â Óêðà¿í³ çàëèøàºòüñÿ íèçüêîþ. “Âå-
ëèê³ íååôåêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà íå äàþòü
çðîñòàòè åôåêòèâí³øèì”,— çàçíà÷èâ ïàí
Ðàéçåð. Òàêîæ â³í íàãîëîñèâ, ùî áåç ïåíñ³é-
íî¿ òà ïîäàòêîâî¿ ðåôîðì, ï³äâèùåííÿ ö³í íà
ãàç ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìè áþäæåòó áóäå âêðàé
ñêëàäíî. Íàãàäàºìî, Ñâ³òîâèé áàíê ó ñåðå-
äèí³ ëèïíÿ ïîã³ðøèâ ïðîãíîç ïàä³ííÿ ÂÂÏ
Óêðà¿íè â 2009 ðîö³ ç 9 äî 15 %, àëå ïîë³ï-
øèâ ïðîãíîç ³íôëÿö³¿ — ç 16,4 äî 13,4%. Òî-
ä³ æ â³í ñïðîãíîçóâàâ çðîñòàííÿ ÂÂÏ ó 2010
ðîö³ íà ð³âí³ 1 % çà ³íôëÿö³¿ 10,5 %

Під от вала Ірина ДЕМКО,
спеціально для “Хрещати а”

Шановні
працівни и лісово о осподарства,

доро і оле и!

Прийміть найщиріші вітання з на оди на-
шо о професійно о свята —

Дня працівни а ліс !
Для У раїни неповторна раса лісів є най-

дорожчим с арбом, я ий с часних мовах,
на жаль, недооцінений владою.
Ліс — не тіль и ні альний і безцінний да-

р но природи, о раса рідної землі, а й за-
пор а нашої е оло ічної безпе и, основа
е ономічної стабільності раїни.
Саме від професійної, невтомної та са-

мовідданої праці працівни ів лісово о ос-
подарства залежить збереження зелено о
ба атства, йо о відновлення та ефе тивне
ви ористання нашою державою.
Я ордий, що мав можливість працювати

з вами, разом провадж вати новітні техно-
ло ії в лісове осподарство, зал чати іно-
земні інвестиції, ефе тивно ви ористов ва-
ти ба атий потенціал лісово о осподарства
У раїни.
Від щиро о серця дозвольте мені висло-

вити щир вдячність і пошан за ваш не-
втомн , расив та орисн працю.
Нехай доброб т і щастя наповнять ваші

родини, міцно о здоров’я, бла опол ччя та
віри, доро і мої оле и.

З безмежною пова ою
е с- олова Державно о омітет

лісово о осподарства У раїни Ві тор СІВЕЦЬ

Ïîçèêè ëèøàþòüñÿ 
äîñòóïíèìè
Êðåäèòí³ ñï³ëêè íå ïðèïèíÿþòü êðåäèòóâàòè íàñåëåííÿ
²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На тлі припинення бан івсь о о
редит вання пози и пересічним
ромадянам надають редитні
спіл и. Саме вони мож ть пере-
розподілити редитний рино .
На ористь редитних спіло і
те, що іль ість бан ів з тимча-
совим адміністр ванням постій-
но збільш ється. Водночас
Держфінпосл ще не ввів жод-
ної тимчасової адміністрації в
редитні спіл и.

Ïîïðè íàñë³äêè êðèçè ó ô³íàíñîâîìó
ñåêòîð³ ñïîæèâ÷å êðåäèòóâàííÿ çíîâó
ñòàº äîñòóïíèì. Îäíàê ÿêùî äî êðèçè
êðåäèòè ãðîìàäÿíàì âèäàâàëè ïåðåâàæ-
íî áàíêè, òî ñüîãîäí³ ÷åðåç êðèçó ë³êâ³ä-
íîñò³ â áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³ çà âèñîêî-
ãî ïîïèòó íà ãîò³âêîâ³ êîøòè àêòóàë³çó-
âàëèñÿ ïîñëóãè êðåäèòíèõ ñï³ëîê.

Ô³íàíñîâ³ ïîòðÿñ³ííÿ, ÿê³ óñêëàäíèëè
æèòòÿ áàíê³ðàì, ìàéæå îìèíóëè êðåäèò-
í³ ñï³ëêè. Òàê, çà äàíèìè Íàö³îíàëüíî¿
àñîö³àö³¿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê Óêðà¿íè, ÿê-
ùî áàíêè ïîòðåáóþòü ðåêàï³òàë³çàö³¿ íà
ñóìó á³ëüøå ÿê 110 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü, òî
êðåäèòíèì ñï³ëêàì âèñòà÷èòü ô³íàíñîâî¿
äîïîìîãè â³ä äåðæàâè ëèøå íà ñóìó ïðè-
áëèçíî 1 ì³ëüÿðä ãðèâåíü.

ßê ñòàëî â³äîìî, íàðàç³ ïðåäñòàâíèêè
êðåäèòíèõ ñï³ëîê ïðîâîäÿòü â³äïîâ³äí³
ðîáî÷³ íàðàäè ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëà-
äè, ùîá ï³äòðèìàòè íåáàíê³âñüêå êðåäè-
òóâàííÿ. Òàê, íåùîäàâíî ïðåäñòàâíèêè
Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â
ô³íïîñëóã Óêðà¿íè âæå îáãîâîðþâàëè ç
Íàöáàíêîì âèä³ëåííÿ êîøò³â ó ðàìêàõ
ðåô³íàíñóâàííÿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê, ÿê³
öüîãî ïîòðåáóþòü. “Â³äáóëîñÿ ñï³ëüíå çà-
ñ³äàííÿ ïðåäñòàâíèê³â Äåðæô³íïîñëóã ³
Íàöáàíêó, äå îáãîâîðþâàëè âàð³àíòè äî-
ïîìîãè êðåäèòíèì ñï³ëêàì, ðåô³íàíñó-
âàííÿ ¿õ ÷åðåç óïîâíîâàæåí³ ô³íóñòàíî-
âè. Ùîá çàïóñòèòè öåé ìåõàí³çì, ïîòð³á-
íî ç³áðàòè äàí³ ïðî çàáåçïå÷åííÿ, ÿêå ìî-
æóòü íàäàòè ñï³ëêè â ðàç³ îäåðæàííÿ êðå-
äèò³â ÍÁÓ, ÷èì ìè ñüîãîäí³ é çàéìàºìî-
ñÿ”,— íàãîëîñèëà äèðåêòîð äåïàðòàìåí-
òó Äåðæô³íïîñëóã Ãàëèíà Òðåòüÿêîâà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ÍÁÓ
âèñëîâèâ ãîòîâí³ñòü
âèð³øèòè ïèòàííÿ
ùîäî ãðîøåé, ùî çà-
âèñëè íà ðîçðàõóí-
êîâèõ ³ äåïîçèòíèõ
ðàõóíêàõ ïðîáëåì-
íèõ áàíê³â. Íèí³
òðèâàº çá³ð ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî êðåäèòí³ óñ-
òàíîâè, ÷è¿ ãðîø³ áó-
ëè “çàìîðîæåí³”,
ïðî ðîçì³ðè çàáëîêî-
âàíèõ ñóì, òèïè ðà-
õóíê³â, â³äêðèòèõ ó
ïðîáëåìíèõ áàíêàõ.

Êð³ì òîãî, ïðåäñòàâíèêè êðåäèòíèõ
ñï³ëîê î÷³êóþòü ³ íà óðÿäîâó ï³äòðèìêó

öüîãî ô³íàíñîâîãî ñåêòîðó. Çà ñëîâàìè
ãîëîâè ïðàâë³ííÿ âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Óêðà¿íñüêèé ô³íàíñî-
âî-êðåäèòíèé àëüÿíñ” Àíäð³ÿ Àçàðîâà,
äåðæàâíà ï³äòðèìêà êðåäèòíèõ ñï³ëîê ì³-
í³ìàë³çóâàëà á íàñë³äêè êðèçè òà ïðèïè-
íèëà â³äò³ê äåïîçèò³â.

Àäæå ÷åðåç ïàí³êó òà íåâèçíà÷åí³ñòü
âêëàäíèêè êðåäèòíèõ ñï³ëîê ïî÷àëè çà-
áèðàòè ñâî¿ ãðîø³. Âîäíî÷àñ ñàìå çà ðà-
õóíîê äåïîçèòíèõ êîøò³â ³ íàäàâàëè ïî-
çèêó ãðîìàäÿíàì.

À âò³ì, ãíó÷êà ïîë³-
òèêà êðåäèòíèõ ñï³-
ëîê äîïîìîãëà çìåí-
øèòè îáñÿãè ïðîá-
ëåìíî¿ çàáîðãîâàíî-
ñò³ â ¿õí³õ ïîðòôåëÿõ,
ÿêà íàêîïè÷èëàñÿ ç
ïî÷àòêó êðèçè. Òàê,
íàðàç³ êðåäèòí³ ñï³ë-
êè çàïðîâàäæóþòü
ìåõàí³çìè ïðîëîíãà-
ö³¿ òà ðåñòðóêòóðèçà-
ö³¿ áîðã³â. Öå íà â³ä-
ì³íó â³ä áàíê³â, ÿê³
çàçâè÷àé â³äìîâëÿþ-
òüñÿ éòè íà ïîñòóïêè

ïîçè÷àëüíèêàì, äîïîìàãàº êðåäèòíèì
ñï³ëêàì ïîíîâèòè âèïëàòè çà “ïðîáëåì-

íèìè” ïîçèêàìè. Òîìó êðåäèòí³ ñï³ëêè
êðàùå ïåðåæèâàþòü êðèçó. Öå ï³äòâåð-
äæóº é òå, ùî Äåðæô³íïîñëóã íå ââ³â
æîäíî¿ òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â êðå-
äèòí³ ñï³ëêè, ùî íàéòÿæ÷å ïåðåæèâàþòü
êðèçó. À çà ï³äòðèìêè äåðæàâè öåé ñåã-
ìåíò ðèíêó øâèäêî îãîâòàºòüñÿ òà çíî-
âó ïî÷íå çðîñòàòè. Äëÿ öüîãî º âñ³ ïåðåä-
óìîâè, ââàæàþòü ó÷àñíèêè ðèíêó òà åêñ-
ïåðòè. Àäæå ïîïèò íà ãîò³âêó íèí³ äóæå
âèñîêèé. Öÿ òåíäåíö³ÿ ïðîñòåæóâàòè-
ìåòüñÿ ³ äàë³, àäæå áàíê³âñüêå êðåäèòó-
âàííÿ íàðàç³ ïðèçóïèíåíî

У середньом редитні став и в редит-
них спіл ах становлять 40—50 %. Тоді я
бан ах середні ефе тивні став и станов-

лять 70—90 % річних. На перший по ляд,
редитна став а зависо а, с ажімо, 50 %
річних, але по ашення редит в спілці за-
звичай відб вається швидше ніж за рі , то
й відсот и відповідно нижчі. Став и зале-
жать та ож від фінансово о становища
редитної спіл и — що більші а тиви, то
нижчі став и. Депозитні став и в серед-
ньом по рин становлять 22—25 % річ-
них ривнях.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

За он У раїни “Про редитні спіл и”:
“Кредитна спіл а — це неприб т ова ор-
анізація, заснована фізичними особами
на ооперативних засадах з метою задо-
волення потреб її членів взаємном ре-
дит ванні та наданні фінансових посл за
рах но об’єднаних рошових внес ів чле-
нів редитної спіл и”. Іншими словами,
редитні спіл и є специфічними ор аніза-
ціями фінансової взаємодопомо и рома-
дян, я і мають неприб т ов ооператив-
н основ .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

На даний момент Державном реєс-
трі фінансових станов міститься інформа-
ція про понад 800 редитних спіло , я і
мають роз ал жен філіальн мереж , і ра-
зом це с ладає близь о 2000 майданчи-
ів для обсл ов вання своїх членів всіх
ре іонах У раїни. В столиці редитних спі-
ло наліч ється близь о 100. Станом на
1 січня 2009 ро редитні спіл и У раїни
об’єдн вали понад 2,6 млн членів, їх с -
марні а тиви с ладали понад 6 млрд ри-
вень, а за альний редитний портфель пе-
ревищ вав 5,5 млрд ривень. В столиці
в ладни ами редитних спіло є наразі бі-
ля 100 тис. осіб.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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органів 
державної влади 
та управлінняДОКУМЕНТ Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про відміну рішення Київської міської ради 
від 06.10.2005 № 67/3531 “Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “Ірена М” земельної 

ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації
торговельного павільйону на вул. Андрія Малишка, 3%г 

у Дніпровському районі м. Києва” 
Рішення Київської міської ради № 690/690 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до протоколу засідання постійної комісії Київради з питань земельних відносин, містобуду�
вання та архітектури від 21.10.2008 № 29/281�150 к, керуючись законами України “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ” та статтею 188 Господарського кодексу Укра�
їни, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмінити рішення Київської міської ради від 06.10.2005
№ 67/3531 “Про передачу товариству з обмеженою відпо�
відальністю “Ірена М” земельної ділянки для будівництва,
обслуговування та експлуатації торговельного павільйону на
вул. Андрія Малишка, 3�г у Дніпровському районі м. Києва”.

2. Запропонувати товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Ірена М” надати згоду на розірвання договору орен�
ди земельної ділянки від 17.01.2007 № 66�6�00383.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Проінформувати товариство з обмеженою відпові�
дальністю “Ірена М” про прийняття цього рішення.

3.2. У разі відмови товариства з обмеженою відповідаль�
ністю “Ірена М” від розірвання договору оренди земельної
ділянки або у разі якщо відповідь не надійде у встановле�
ний законодавством термін, забезпечити підготовку та по�
дання позову про розірвання договору оренди землі до Гос�
подарського суду міста Києва.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про питання зберігання документації 
із землеустрою

Рішення Київської міської ради № 658/658 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статей 27, 32 Закону України “Про землеустрій” та постанови Кабінету Міністрів України
від 17.11.2004 № 1553 “Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеуст�
рою”, з метою забезпечення належних умов для формування Державного фонду землевпорядної доку�
ментації Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома, що відповідно до статті 27 Закону
України “Про землеустрій” власниками документації із зем�
леустрою виступають замовники цієї документації. При цьо�
му стаття 32 зазначеного закону зобов’язує розробників до�
кументації із землеустрою безоплатно передавати копії ма�
теріалів до Державного фонду документації із землеустрою.
Використання цих матеріалів дозволяється лише з дотри�
манням вимог законодавства про авторські права.

2. Доручити виконавчому органу Київради (Київській місь�

кій державній адміністрації) вжити заходів щодо організації
передачі документації із землеустрою замовникам та роз�
робникам цієї документації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Долі Тетяні Олександрівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Бродівській, 159%д 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 709/709 від 27 листопада 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Долі Тетяні Олександрівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 159�д у Го�
лосіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Долі Тетяні Олександрівні, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Бродівській, 159�д у Голосіївському районі
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

3. Громадянці Долі Тетяні Олександрівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудкон�
тролю.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 21.04.2006 № 19�3283, управління охо�

рони навколишнього природного середовища від 24.07.2007
№ 071/04�4�22/3803, Київської міської санепідстанції від
15.06.2006 № 3576, дочірнього підприємства “Інститут ге�
нерального плану міста Києва” від 11.02.2005 № 303, Го�
ловного управління земельних ресурсів від 12.11.2007 № 05�
2160.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж в
межах земельної ділянки.

3.5. Виконати роботи з інженерної підготовки території
по захисту її від підтоплення та затоплення повеневими во�
дами та погодити їх у встановленому порядку.

3.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.7. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями).

4. Попередити власника земельної ділянки, що право

приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Пеньєвській Світлані Юріївні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Сорочинській,

10%а у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 710/710 від 27 листопада 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Пеньєвській Світлані Юріївні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Сорочинській, 10�а у Пе�
черському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Пеньєвській Світлані Юріївні, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,07 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Сорочинській, 10�а у Печерському районі
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

3. Громадянці Пеньєвській Світлані Юріївні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із зміна�
ми та доповненнями).

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 04.12.2006 № 19�10349, головного дер�
жавного санітарного лікаря м. Києва від 17.11.2005 № 8433,
Державного управління охорони навколишнього природно�
го середовища в м. Києві від 21.03.2007 № 06�6�25/139, Го�
ловного управління охорони культурної спадщини від
20.04.2007 № 2474, Державної служби з питань національ�
ної культурної спадщини від 19.01.2007 № 22�116/35, Го�
ловного управління земельних ресурсів від 19.09.2007 № 05�
1403.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Новосельському Віктору Васильовичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Сажина, 13%а у Подільському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 713/713 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Новосельському Віктору
Васильовичу для будівництва та обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Са�
жина, 13�а у Подільському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Новосельскому Віктору Ва�
сильовичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення,
у приватну власність земельну ділянку площею 0,08 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Сажина, 13�а у
Подільському районі м. Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування.

3. Громадянину Новосельському Віктору Васильови�
чу:

3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�
ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу
України.

З.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотанням
щодо організації робіт по винесенню меж земельної ді�
лянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку бу�

дівництва відповідно до рішення Київської міської ради
від 17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на
2008 рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рі�
шеннями Київської міської ради від 17.07.2008 № 16/16
та від 30.10.2008 № 561/561).

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 24.12.2005 № 19�9017, управління
охорони навколишнього природного середовища від
06.06.2005 № 071/04�4�19/2395, Київської санепідстан�
ції від 07.11.2005 № 8172, Головного управління земель�
них ресурсів від 11.04.2007 № 03�52/611�В.

3.6. Виконувати умови забудови земельної ділянки
згідно з АПЗ Головного управління містобудування, ар�
хітектури та дизайну міського середовища та одержати
дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні дер�
жархбудконтролю.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у
випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного
кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про оформлення Дитячій поліклініці № 2 
Святошинського району м. Києва права користування 

земельною ділянкою для експлуатації та обслуговування
будівлі поліклініки на вул. Василя Кучера, 5 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 681/681 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статті 92 Земельного кодексу України, Постанови Верховної Ради Української РСР від
18.12.90 “Про земельну реформу”, розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо оформлен�
ня права користування земельною ділянкою та враховуючи матеріали інвентаризації земель, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Оформити Дитячій поліклініці № 2 Святошинського райо�
ну м. Києва, за умови виконання пункту 2 цього рішення, пра�
во постійного користування земельною ділянкою площею 0,76
га для експлуатації та обслуговування будівлі поліклініки на
вул. Василя Кучера, 5 у Святошинському районі м. Києва за
рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення
виконавчого комітету Київської міської Ради народних депу�
татів від 04.02.80 № 120/25 “Про відведення земельної ділян�
ки відділу охорони здоров’я Ленінградського райвиконкому
під будівництво дитячої поліклініки”, у зв’язку з передачею
будівлі на баланс лікарні (наказ Головного управління кому�
нальної власності м. Києва від 28.01.2005 № 28).

2. Дитячій поліклініці № 2 Святошинського району м. Ки�
єва:

2.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

2.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва.

2.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення вико�
навчого комітету Київської міської Ради народних депутатів
від 04.02.80 № 120/25 “Про відведення земельної ділянки
відділу охорони здоров’я Ленінградського райвиконкому під
будівництво дитячої поліклініки”.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Філіппову Борису Петровичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 91 

у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 735/735 від 27 листопада 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території Садибної житлової забудови.

2. Припинити Радіостанції № 1 Міністерства зв’язку УРСР
право користування земельною ділянкою, наданою згідно з
рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради на�
родних депутатів від 25.04.51 № 22 (державний акт на пра�
во користування землею від 21.02.63, листи�згоди від
07.10.99 № 153/004 та від 12.04.2002 № 713/3�08), та за�
рахувати її до міських земель, не наданих у власність чи ко�
ристування.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Філіппову Борису Петровичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 91 у
Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Філіппову Борису Петровичу,
за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 91 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянину Філіппову Борису Петровичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 21.08.2008 № 19�10518 та від 29.09.2008
№ 09�12392, Київської міської санепідемстанції від
15.09.2008 № 8099, управління охорони навколишнього при�
родного середовища від 17.09.2008 № 071/04�4�22/5453, Го�
ловного управління охорони культурної спадщини від
16.09.2008 № 6429.

5.4. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж та
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями).

6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення вико�
навчого комітету Київської міської Ради народних депутатів
від 25.04.51 № 22.

7. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю “РЕЙТИНГ І” договору оренди земельної

ділянки для організації паркінгу 
на вул. Горького, 54 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 676/676 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення товариства
з обмеженою відповідальністю “РЕЙТИНГ І” від 22.04.2008 № 22�2/04, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 15 років з 05.05.2008 договір оренди зе�
мельної ділянки площею 0,2749 га від 04.05.2007 № 79�6�
00505, укладений між Київською міською, радою та товари�
ством з обмеженою відповідальністю “РЕЙТИНГ І” на під�
ставі рішення Київської міської ради від 21.12.2006 № 400/457
“Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“РЕЙТИНГ І” земельної ділянки для організації паркінгу на вул.
Горького, 54 у Голосіївському районі м. Києва”.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “РЕЙТИНГ
І” у місячний термін звернутися до Головного управління

земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по внесенню змін до договору
оренди земельної ділянки від 04.05.2007 № 79�6�00505.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення закритому акціонерному товариству
“Науково%дослідний та впроваджувальний центр “ТОН”

договору оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування адмінбудинку і господарських
будівель на вул. Олександра Пироговського, 19 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 678/678 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення закритого ак�
ціонерного товариства “Науково�дослідний та впроваджувальний центр “ТОН” від 12.03.2007 № 45, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 10 років, з 04.09.2007, договір на право
тимчасового довгострокового користування (на умовах орен�
ди) земельною ділянкою на вул. Олександра Пироговсько�
го, 19 у Солом’янському районі м. Києва від 03.09.97 № 72�
5�00026, укладений між Київською міською державною ад�
міністрацією та закритим акціонерним товариством “Науко�
во�дослідний та впроваджувальний центр “ТОН” на підста�
ві розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 14.04.94 № 440 “Про оформлення закритому акціонер�
ному товариству “Науково�дослідний та впроваджувальний
центр “ТОН” права користування земельною ділянкою для
експлуатації та обслуговування адмінбудинку і господар�
ських будівель на вул. Олександра Пироговського, 19 у За�
лізничному районі м. Києва”.

2. Закритому акціонерному товариству “Науково�дослід�
ний та впроваджувальний центр “ТОН” у місячний термін
звернутись до Головного управління земельних ресурсів,
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) з клопотанням щодо організації робіт по вне�
сенню змін до договору на право тимчасового довгостро�
кового користування землею (в тому числі на умовах орен�
ди) від 03.09.97 № 72�5�00026.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Міньку Степану Дмитровичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Крайньому, 10 у Деснянському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 745/745 від 27 листопада 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Міньку Степану Дмитровичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд у пров. Крайньому, 10 у Дес�
нянському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Міньку Степану Дмитровичу, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуго�
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Крайньому, 10 у Деснянському районі м. Києва за раху�
нок міських земель, не наданих у власність чи користування.

3. Громадянину Міньку Степану Дмитровичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із зміна�
ми та доповненнями, внесеними рішеннями Київської місь�
кої ради від 17.07.2008 № 16/16, від 30.10.2008 № 561/561).

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 31.10.2008 № 09�13515, дочірнього підприєм�
ства “Інститут генерального плану міста Києва” від 10.06.2008
№ 1317, Київської міської санепідемстанції від 25.09.2008
№ 8377, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 25.09.2008 № 071/04�4�22/5696, Головного
управління земельних ресурсів від 07.11.2008 № 05�3825.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ñåðã³é ÁÅÐÅÇÅÍÊÎ: “×îëîâ³êîâ³ âèõîâóâàòè
ñàìîòóæêè äèòèíó çíà÷íî ñêëàäí³øå”
Начальни Головно о
правління справах сім'ї
та молоді розповів "Хре-
щати " про те, я за ін-
чилося літнє оздоровлен-
ня та я і подар н и при-
от вало місто одино им
бать ам.

— Ë³òí³ êàí³êóëè çàê³í÷èëèñÿ.
Ðîçêàæ³òü, ÿê òðèâàëà êàìïàí³ÿ ç
îçäîðîâëåííÿ êè¿âñüêèõ ä³òåé?

— Öüîãîð³÷ îçäîðîâëåííÿ, áåç-
óìîâíî, áóëî ñêëàäí³øå îðãàí³çó-
âàòè, í³æ òîð³ê. Ïî-ïåðøå, òîìó
ùî ìàºìî íåäîñòàòíº ô³íàíñó-
âàííÿ, à ïî-äðóãå, ïóò³âêè ïîäî-
ðîæ÷àëè ùîíàéìåíøå íà 20—25
â³äñîòê³â. Âîäíî÷àñ êîøò³â íà
ðàéîíè ³ íà Êè¿â áþäæåòîì áóëî
ïåðåäáà÷åíî ïðèáëèçíî òàê ñà-
ìî, ÿê ³ òîð³ê. Òîìó çðîçóì³ëî,
ùî ìè ïðèäáàëè çíà÷íî ìåíøå
ïóò³âîê. Îäíàê ïîïðè êðèçó ìîæ-
íà ÷³òêî ñêàçàòè: ë³òíº îçäîðîâ-
ëåííÿ ó ñòîëèö³ â³äáóëîñÿ. Ðàçîì
³ç ïðîôñï³ëêàìè òà Ì³í³ñòåð-
ñòâîì ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà
ñïîðòó ìè îçäîðîâèëè ìàéæå
ï’ÿòäåñÿò òèñÿ÷ ä³òåé. Ò³ëüêè çà
îñòàíí³õ ï³âòîðà ì³ñÿö³ ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ â³äïðàâèëî äî “Àðòå-
êó” 773 äèòèíè ³ ïðèáëèçíî
400 — äî “Ìîëîäî¿ ãâàðä³¿”. Öå
íàéêðàù³ îçäîðîâ÷³ öåíòðè äëÿ
ä³òåé â Óêðà¿í³.

— Êîìó íå ïîùàñòèëî ç ïóò³âêà-
ìè?

— Òàêèõ ñ³ìåé ³ç ä³òüìè ïðè-
áëèçíî ñîòíÿ. Ð³÷ ó ò³ì, ùî, â³ä-
ïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâ-

ñòâà, º ñïåö³àëüíèé áþäæåòíèé
êîä, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî êîøòè çà
ðàõóíîê ãðàíò³â, ñïîíñîðñüêî¿ äî-
ïîìîãè. Íà ñüîãîäí³ öåé êîä ìàº
ºäèíå äæåðåëî íàïîâíåííÿ —
âíåñêè äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä,
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ³ ÂÐ ÀÐ
Êðèì òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ. Àëå íèí³øíüîãî ðîêó ö³ íàä-
õîäæåííÿ áóëè äî òîãî ì³í³ìàëü-
íèìè, ùî ìè íå íàáðàëè ïîòð³á-
íî¿ ñóìè. Òîìó âèð³øèëè ïðèçó-
ïèíèòè öåé ïðîöåñ, ùîá íå ï³ä-
âîäèòè ëþäåé ³ íå â³äïðàâëÿòè ¿õ
íà îçäîðîâëåííÿ íå ïðîô³íàíñó-
âàâøè.

— Çáèòêè êîìïåíñóþòü?
— Ö³ ñ³ì’¿ ô³íàíñîâî ï³äòðèìàº

ì³ñòî çà òîé äèñêîìôîðò, ÿêîãî
âîíè çàçíàëè. Ñïëà÷åí³ êîøòè —
äî 30 â³äñîòê³â âàðòîñò³ ïóò³âêè —
áàòüêàì óæå ïîâåðíóò³. Íà ñüîãîä-
í³ ìè ñòâîðèëè áàçó äàíèõ òàêèõ
ðîäèí. Âñ³ âîíè — áàãàòîä³òí³, â
áàãàòüîõ âèïàäêàõ — ìàëîçàáåçïå-
÷åí³. ß ïåðåêîíàíèé, öèõ ä³òåé
îáîâ’ÿçêîâî îçäîðîâèìî â 2010 ðî-
ö³. Êð³ì òîãî, ñïîä³âàþñÿ, ùî Êè-
¿âðàäà óõâàëèòü ð³øåííÿ ïðî âè-
ä³ëåííÿ îäíîðàçîâî¿ äîïîìîãè íà
òó ñóìó âòðàò, ÿêèõ âîíè çàçíàëè.

— Äî ñëîâà, ïðî áàãàòîä³òí³ òà
ìàëîçàáåçïå÷åí³ ñ³ì’¿, ó ñóáîòó
ñòîëèöÿ â³äçíà÷àòèìå Äåíü áàòüêà.
ßê³ çàõîäè â³äáóäóòüñÿ â ì³ñò³?

— Äåíü áàòüêà öüîãîð³÷ îô³ö³é-

íî â³äçíà÷èìî âïåðøå. Ñâÿòêó-
âàòèìåìî éîãî â Ìàð³¿íñüêîìó
ïàðêó â ñóáîòó ç 11 äî 17 ãîäè-
íè. Òàì â³äáóäóòüñÿ ñåì³íàðè, âè-
ñòàâè, ³ãðè, êîíöåðò ³, çâ³ñíî æ,
áóäóòü ïîäàðóíêè. Î÷³êóºìî 2—5
òèñÿ÷ ëþäåé. Ìè ââàæàºìî, ùî
òðåáà ïðèâåðíóòè óâàãó ëþäåé äî
ö³º¿ ïðîáëåìè.

— ßê ì³ñüêà âëàäà ï³äòðèìóº
îäèíîêèõ áàòüê³â?

— Ðîçóì³ºòå, ïðîáëåìà ìàìè,
ÿêà ñàìà âèõîâóº äèòèíó, âèçíà-
÷åíà çàêîíîäàâ÷î, à ïðîáëåìà òà-
êèõ òàòóñ³â — í³. Â³äïîâ³äíî äî
çàêîíîäàâñòâà, îäèíîêèì ìàòå-
ðÿì íàäàºòüñÿ ùîì³ñÿ÷íà àäðåñ-
íà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà â ðîçì³-
ð³ 300 ãðèâåíü. Ìè ïîäàâàòèìå-
ìî íàø³ ³í³ö³àòèâè äî ì³í³ñòåð-
ñòâà, ùîá íà ð³âí³ çàêîíó ïðèé-
ìàëè ð³øåííÿ ç ïðèâîäó ³ îäèíî-
êèõ áàòüê³â, ³ ä³òåé-íàï³âñèð³ò, íà
ÿêèõ íå ïîøèðþºòüñÿ çíà÷íà
ê³ëüê³ñòü ï³ëüã. ×îëîâ³êîâ³ âèõî-
âóâàòè ñàìîòóæêè äèòèíó íàáàãà-
òî ñêëàäí³øå, í³æ æ³íö³. Òîìó ìè
ñòâîðèëè àñîö³àö³þ îäèíîêèõ òà-
òóñ³â ì³ñòà Êèºâà. Ìè ¿ì íàäàºìî
îçäîðîâëåííÿ, ìàòåð³àëüíó, þðè-
äè÷íó äîïîìîãó. Ç íèìè ïðàöþ-
þòü íàø³ ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè.
Íàìàãàºìîñÿ òàê³ ñ³ì’¿ òðèìàòè
ï³ä òèì ð³âíåì îï³êè, ÿêîãî âîíè
ïîòðåáóþòü ñüîãîäí³. Íàéêðàù³ ç
òàêèõ áàòüê³â ùîðîêó îòðèìóþòü
ïðåì³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè ó ðîçì³ð³ 2000 ãðèâåíü.

— À ùî ÷åêàº íà ñòóäåíò³â öüî-
ãî ðîêó?

— Íà ñüîãîäí³ ç³ ñòóäåíòàìè ìè
ïðîâîäèìî âåëèêó ðîáîòó, îñ-

ê³ëüêè ðîçðàõîâóºìî íà ¿õíþ ï³ä-
òðèìêó, çîêðåìà íà äåðæàâí³é
ñëóæá³. ² öå àáñîëþòíî ðåàëüíî.
ßêùî ïîãëÿíóòè íà êîëåêòèâ êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, òî öå ïå-
ðåâàæíî ëþäè â³êîì äî 30 ðîê³â.
² òàêîãî íå áóëî í³êîëè. Öå âå-
ëèêà çàñëóãà ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ÿêèé çà-
ïðîâàäæóº ñàìå òàêó ïîë³òèêó.
Êè¿â — öå ôàêòè÷íî ºäèíèé
øàíñ äëÿ ìîëîäî¿ ëþäèíè áåç
ÿêèõîñü çîâí³øí³õ ÷èííèê³â ïðî-
éòè êàð’ºðíèìè ùàáëÿìè òà ä³é-
òè äî ïîñàäè êåð³âíèêà óïðàâë³í-
íÿ ÷è çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëî-
âè. Íà ñüîãîäí³ âæå 22 âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäè çàëó÷åí³ äî ðî-
áîòè ç íàìè, ³ òàì ä³þòü ïðåä-
ñòàâíèöòâà ì³ñüêî¿ âëàäè. Êð³ì
òîãî, îäíà ç ðåêðóòèíãîâèõ êîì-
ïàí³é çà ï³äòðèìêè ÊÌÄÀ çàïóñ-
òèëà ïðîãðàìó ïðàöåâëàøòóâàííÿ
ñòóäåíò³â ³ âèïóñêíèê³â. Öå çðó÷-
íèé ñåðâ³ñ ïîøóêó ðîáîòè äëÿ
ñòóäåíò³â, ñòàðòîâèé ìàéäàí÷èê
äëÿ ïî÷àòêó êàð’ºðè. ¯õ íàâ÷àòü
ñêëàäàòè ðåçþìå, ïðàâèëüíî ïðî-
õîäèòè ñï³âáåñ³äó. Âîíè çìîæóòü
ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ â áóäü-ÿêèé
÷àñ. Óæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ïðåäñòàâíèöòâî ïî÷íå ïðàöþâà-
òè â Íàö³îíàëüíîìó àâ³àö³éíîìó
óí³âåðñèòåò³. À ùå ðàçîì ç Öåí-
òðîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-
òóðè â³ä íàñòóïíîãî ðîêó ñòàðòóº
êîíêóðñ “²í³ö³àòèâà ðîêó”. Ñòó-
äåíòè ìàòèìóòü çìîãó ïîäàâàòè
ïðîåêòè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³.
Ïåðåìîæö³ îòðèìàþòü ö³íí³ ïðè-
çè òà ïðåì³¿

Розмовляла
Тетяна КОТИК “Хрещати ”

ОВНИ
Стримайте пра матичні рвіння. Від вас

віє прихованою а ресією,що заважає б -
д вати армонійні стос н и з шлюбним
обранцем і партнерами на роботі, ерів-
ництвом. Адже ар’єрні пра нення нині
виходять на перше місце (на півтора ро-
). Головне — не матеріальні цінності, а

д ховна єдність, спільність по лядів, інте-
ресів. Щира любов і др жба нерозрив-
ною парою повинні с проводж вати ваш
шлях до наміченої мети.

ТЕЛЬЦІ
Сфера особистих взаємин є найнапр -

женішою. Я що вас разив вір с байд -
жості, отр юючи д ш , і на інтереси парт-
нера либо о наплювати, варто бити три-
во ! Можливо, чо ось найціннішо о не
побачили, переборщили з е оїзмом. Са-
ме тепер ва а, ніжна т рбота одне про
одно о, чистота і щирість створять відч т-
тя свята в серці. Обов’яз ово потовари-
ш йте з др зями бла овірно о, поборов-
ши свій анта онізм.

БЛИЗНЯТА
Можете впасти в пе ло пра матизм і

піднятися на творчих рилах до расивих
д ховних небес, перевтілитися і зроз мі-
ти, щоматеріальна трясовина з бна для
д ші. Вашій витонченій нат рі потрібен
романтичний е стаз, а стомливий поб т
тя не назад. Баланс йте, підлаштов -
ючись під реальність, армонійно задо-
вольняючи “хоч ” і “можна”. Я що сер-
ці засяє свято, вантаж невдоволеності
зни не — все ч дово, ви йдете правиль-
ним шляхом!

РАКИ
Мають олосальний енер опотенціал і

йо о обов’яз ово потрібно спрям вати в
творче р сло, на люблен справ , не
розпорош йтеся на розва и. Збері айте
вірність шлюбном обранцеві, нині він
ваш ерманич. Я що хочеться вип стити
романтичний пар, обмежтеся ле им
фліртом, приємним спіл ванням. Фор-
с вати ж стос н и, особливо в інтимній
площині та ще й з метою отримати ви-
од від любовно о зв’яз не варто. Це
призведе до фатальних наслід ів.

ЛЕВИ
Відч ють підвищен напр в роботі.

Збільш ється навантаження і іль ість
обов’яз ів, а працювати б де дещо
с ладніше через те,що вас частіше відво-
лі атим ть. Спроб йте зосередитися і
зайнятися тіль и тією роботою, я ви
знаєте і мієте робити. Можливі с лад-
нення зі здоров’ям. Підвищ ється ймовір-
ність вини нення прост дних захворю-
вань. Можна зайнятися вирішенням по-
б тових і сімейних питань, провести е-
неральне прибирання в б дин , дрібний
ремонт.

ДІВИ
Спіл вання з людьми даватиметься

наба ато важче, ніж зазвичай. Свар имо-
ж ть вини ати пра тично на порожньом
місці. Ви можете вважати, що причіп и
безпідставні, проявляючи захисн а ре-
сивність відповідь. Проте та а позиція
навряд чи допоможе вирішити протиріч-
чя, а лише посилить їх. Уни айте часті в
неа т альних для вас с переч ах і дис-
сіях, ер ючись об’є тивними ритері-

ями. Уни айте п блічних вист пів, ні о о
не “під олюйте”, ваш мор не зроз мі-
ють. Краще займіться зовнішнім ви ля-
дом, раса вима ає модних обново і ві-
зит до пер арні.

ТЕРЕЗИ
Схильні до марнотратства, бо хвалю-

ватимете неправильні, де оли д же по-
спішні рішення, в ладаючи або витрача-
ючи власні заощадження. Гроші не захо-
ч ть ле о йти до р , щоб їх заробити,
доведеться при ладати більше енер ії й
з силь. А інт їція за остриться і допомо-
же вчасно зманевр вати, щоб до одити
ерівництв і не відхилитися від ар’єр-
но о рс . Пра ніть омфортно о роз-
слабляючо о відпочин . Ви схильні до
перевитрати енер ії, а відпочино і ре-
ла сація сприяють відновленню енер о-
рес рсів.

СКОРПІОНИ
Понизьте власн а тивність і нама ай-

теся не робити я их-неб дь різ их заяв.
Ви знаходитеся під фанатичним впливом
ідеалів, одна врахов єте лише власні ін-
тереси і схильні до необачних вчин ів.
Звин вачення в е оїзмі не безпідставні,
сприймайте це само ритично. Можна
розрахов вати на допомо др зів. Кон-
с льт йтеся з ними в ритичні моменти.
Порада з бо вірних др зів допоможе
об’є тивніше по лян ти на сит ацію.

СТРІЛЬЦІ
Нині схильні до райнощів, зосередж -

ючись то на д ховних цінностях, то на ма-
теріальном зростанні. Кар’єра— олов-
не джерело приб т ів. Але “халяви” т т
не б де, ос іль и долею встановлені “за-

побіжни и”, більш ніж напрацювали, не
отримаєте. Том вільний час присвяч й-
те інтеле т альном , д ховном і ль-
т рном розвит . Не ш од йте рошей
на розва и з др зями.

КОЗОРОГИ
На вашом шлях вини н ть переш о-

ди. По ладайтеся лише на себе і не роз-
рахов йте на підтрим впливових осіб.
Начальств р бити небезпечно, на під-
ле лих та ож не тисніть. Нав оло вас ат-
мосфера онфронтації і я що не знайде-
те психоло ічний підхід до людей — не-
др ів приб де. З новими планами ра-
ще не старт вати. Події тижня мають до-
леносне значення.

ВОДОЛІЇ
Події тижня мають підте ст арми.

Пра нення до реалізації планів і дося -
нення мети матиме с ладніш процед -
р . Не переходьте ні ом доро и, ни-
айте онфлі тів із ерівництвом, сл жбо-

вим оле тивом. Вчасно свідомлені і ви-
правлені помил и — запор а ділово о
спіх і особисто о процвітання.

РИБИ
Нині не най ращий час для онта тів,

навчання, отримання ділово о досвід на
ниві на ово о про рес . То робота за-
важає, то ор анізм вима ає терміново о
відпочин , психоло ічної рела сації піс-
ля тр дових перевантажень. Грошової те-
ми бажано не тор атися. Б дь-я і фінан-
сові маніп ляції спон ають до про ра-
шів. Не позичайте, редитів не беріть, ін-
вестиції та ож б д ть марними. У ба а-
тьох з’явиться яс равий партнер, союз-
ни , потенційний андидат для спільно-
о життя. Я що живете під одним дахом
із оханою людиною, то стос н и тіль и
зміцняться, ще більше прив’яжетеся од-
не до одно о.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (20 — 26 âåðåñíÿ)
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Справа № 2-4187/09
Л-1
Дарниць ий районний с д ви ли ає в

с дове засідання в я ості відповідача ТОВ
«Житло иянам» (останнє відоме місце
реєстрації: м. Київ, в л. Михайлівсь а, 18-Б),
ТОВ «Інвестиційно б дівельна омпанія «Сто-
лиця» (останнє відоме місце реєстрації:
м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 12-А), в я ості
третіх осіб: Київсь е місь е БТІ та реєстрації
об’є тів нер хомо о майна, Головне п-
равління житлово о забезпечення м. Києва
с дове засідання за позовомШ тєєвої Таміли
Оле сандрівни про визнання права власності
на нер хоме майно. Засідання відб деться
06.10.2009 р. о 16.00 приміщенні Дарниць о-
о районно о с д за адресою: м. Київ,
в л. Севастопольсь а 14, аб. 4.

Внаслідо чер ової неяв и справа б де роз-
лян та відс тність вашо о представни а.
З матеріалами справи ваш представни може
ознайомитись приміщенні с д , маючи при
собі довіреність.

Голова Дарниць о о районно о с д
м. Києва Леонтю Л. К.

Втрачений державний а т на зе-

мельн ділян ЯЯ № 993432, ви-

даний на ім’я Шпит овсь ої Наталії

Дмитрівни, вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ
Київсь ий місь ий центр зайнятості

повідомляє, що Солом’янсь ий та
Печерсь ий районні центри зайнятості
21 вересня 2009 ро змінюють адрес :
переїжджають з в л. Жилянсь а, 47-Б в
приміщення по в л. Божен а, 86-Д
(інде с поштово о відділення 03680), а
та ож відділ доходів та б х алтерсь о-
о облі (Фонд) Шевчен івсь о о ра-
йонно о центр зайнятості переїжджає
з в л. Олени Телі и, 9 на в л. Я ба Ко-
ласа, 19-А (інде с поштово о відділен-
ня 03146).
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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 1755
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Íüþ-éîðêñüêèé
òèæäåíü ìîäè ñòàâ
áëèæ÷èì äî êèÿí
“Òèæäåíü ìîäè ç Äàð’ºþ Øàïîâàëîâîþ” 
â³äêðèº íîâèé òåëåñåçîí

Êð³ñò³íà ÊËÞØÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

20 вересня о 20:00 в ефі-
рі теле анал “ТОНІС”
“Тиждень моди з Дар’єю
Шаповаловою” від риє
новий телесезон. Перша
про рама б де присвяче-
на Нью-йор сь ом тижню
моди. Уже четвертий се-
зон вед ча Дар’я Шапова-
лова відвід є всі світові
тижні моди, звід и от є
е с люзивні репортажі
про останні fashion-новин-
и, спіл ється з дизайне-
рами, фешн- рити ами і
селебритіз.

“Òèæäåíü ìîäè ç Äàð’ºþ Øà-
ïîâàëîâîþ” ï³ñëÿ ë³òí³õ êàí³-
êóë çíîâó ïîâåðíóâñÿ äî åô³ðó.
Âë³òêó Äàð’ÿ Øàïîâàëîâà ïðî-
éøëà ùå îäèí êóðñ íàâ÷àííÿ â
ëîíäîíñüêîìó Central Saint
Martins College of Art and Design
³ ñòàæóâàííÿ â ðåäàêö³¿ ÿïîí-
ñüêîãî Vogue ó fashion-äèðåêòî-
ðà Àííè Äåëëo Ðóññî. Âæå ãî-
òîâà íîâà ðåêëàìíà êàìïàí³ÿ
ïåðåäà÷³, ôîòîñåñ³ÿ äëÿ ÿêî¿
â³äáóëàñÿ â Ëîíäîí³ ç îäíèì ³ç
íàéêðàùèõ ôîòîãðàô³â Âåëèêî-
áðèòàí³¿ Ìåòòîì ²ðâ³íîì ³ ñòè-
ë³ñòîì Àíäåðñîì Ñîëüâñòåíîì
Òîìñåíîì.

Çí³ìàëüíà ãðóïà “Òèæíÿ ìî-
äè ç Äàð’ºþ Øàïîâàëîâîþ”
ïðèëåò³ëà äî Íüþ-Éîðêà â ðîç-
ïàë ñâÿòêóâàííÿ Fashion’s Night
Out. “Ìîäíà í³÷” ïðèóðî÷åíà äî
ïåðøîãî ó ìàðàôîí³ Íüþ-éîðê-
ñüêîãî òèæíÿ ìîäè ³ â³äáóâàºòü-
ñÿ â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó. Ö³º¿
íî÷³ ìàãàçèíè â³äêðèò³ äî ï³ç-
íüî¿ íî÷³, à ïîêóïêè äîïîìàãà-
þòü ðîáèòè â³äîì³ äèçàéíåðè,
ôåøí-ðåäàêòîðè ³ ñòèë³ñòè. Òî-
ìó îäðàçó ç àåðîïîðòó “Òèæäåíü
ìîäè” â³äïðàâèâñÿ íà 5 Àâå-
íþ — äî ñåðöÿ ìîäíîãî Íüþ-
Éîðêà. Îáîâ’ÿçêîâà ïîêóïêà â
öüîìó ðîö³ — ò³øîòêà ç íàïèñîì
“Fashion’s Night Out’09” â³ä
æóðíàëó Vogue. Æóðíàë³ñòè
“Òèæíÿ ìîäè” ïðèäáàëè òàêó â
ìàãàçèí³ Saks ðàçîì ³ç Äæàñò³-
íîì Ò³ìáåðëåéêîì, à ï³ñëÿ ïî-
ïðÿìóâàëè íà ìóçè÷íèé âå÷³ð äî
áóòèêà Donna Karan.

Íüþ-éîðêñüêèé òèæäåíü ìîäè
äëÿ çí³ìàëüíî¿ ãðóïè ðîçïî÷àâñÿ
ç ïîêàçó Äæåéñîíà Âó, êîòðîãî
ïðèéøëà ï³äòðèìàòè ñàìà Àííà
Â³íòóð. Íà øîó Rag&bone áóëè
ïîì³÷åí³ Øàðë³ç Òåðîí ³ Åëàéäæà
Âóä. Â³äîìà ìîäåëü Åð³í Óîññîí
(ó ìèíóëîìó ñòèë³ñò ïîêàç³â
Äæåéñîíà Âó) ïðåäñòàâèëà ñâîþ
òðåòþ êîëåêö³þ äëÿ áðåíäó RV-
CA, ÿêó ìîäí³ êðèòèêè â³äçíà÷è-
ëè ÿê äóæå âäàëó. Â³ä îïëåñê³â
åìîö³éíà ïàí³ Óîññîí ðîçïëàêà-
ëàñÿ ïðÿìî íà ïîä³óì³. Äèçàéíå-
ðà Éîøè ßìàìîòî íà ñòâîðåííÿ
êîëåêö³¿ Y-3 íàäèõíóâ ñïîðò —

ï³ñëÿ äåô³ëå â³í âèéøîâ íà ïî-
ä³óì ³ç Ç³íåä³íîì Ç³äàíîì ðîç³-
ãðóâàòè ïåíàëüò³ ç îäíèì ³ç ôî-
òîãðàô³â, êîòðèé ñòàâ ãîëê³ïåðîì
ìèìîâîë³. Íà äåô³ëå Äåðåêà Ëå-
ìà ç’ÿâèëèñÿ ñòèë³ñò Ðåé÷åë Çîå,
ãîëîâíèé ðåäàêòîð ôðàíöóçüêî-
ãî Vogue Êàð³í Ðîéòôeëüä ³ ìîä-
íèé êðèòèê Êåò³ Õîð³í — âîíè
ä³ëèëèñÿ âðàæåííÿìè ïðî “Ìîä-
íó í³÷”. “Äëÿ ìåíå íå ³ñíóº ³êîí
ñòèëþ, — ïîä³ëèëàñÿ Êàðîë³íà
Åððåðà ç Äàð’ºþ Øàïîâàëîâîþ
ï³ñëÿ äåô³ëå,— ³êîíè âèñÿòü â
öåðêâàõ”. Íàéâèäîâèùí³øèì
ñòàâ ïîêàç Ìàðêà Äæåéêîáñà.
Â³äâ³äàòè éîãî ñïåö³àëüíî ïðè-
¿õàëè ãîëîâíèé ðåäàêòîð ðîñ³é-
ñüêîãî Vogue Àëüîíà Äîëåöüêà,
ôåøí-äèðåêòîð ÿïîíñüêîãî
Vogue Àííà Äåëëî Ðóññî, Ìàäîí-
íà ³ç áîéôðåíäîì Õåñóñîì Ëó-
ñîì ³ Ëåä³ Ãàãà.

Ñâî¿ìè âðàæåííÿìè ïðî ïîêà-
çè ç Äàð’ºþ Øàïîâàëîâîþ ïîä³-
ëèëèñÿ â³äîì³ ôåí-áëîãåðè Tavi,
Style Bubble è Bryanboy. Tavi ðîç-
ïîâ³ëà ïðî íîâó çéîìêó äëÿ æóð-
íàëó “Love” òà äðóæáó ³ç ãîëîâ-
íèì ðåäàêòîðîì “Pop” Äàøåþ
Æóêîâîþ.

Ïîïåðåäó â çí³ìàëüíî¿ ãðóïè
ùå òðè òèæí³ ìîäè — ó Ëîíäî-
í³, Ïàðèæ³ òà Ì³ëàí³. Â³äñë³äêî-
âóâàòè ôåøí-íîâèíè íà ñàéò³
www.fashionweek.kiev.ua, à òàêîæ
óïåðøå â óêðà¿íñüê³é æóðíàë³ñò-
ñüê³é ïðàêòèö³ — â îíëàéí-ðå-
æèì³ íà ñòîð³íö³ òåëåïðîãðàìè
ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ facebook
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Уже четвертий сезон вед ча Дар’я Шаповалова відвід є всі світові тижні моди, звід и от є е с люзивні репортажі

Адам Грін на MolokoMusicFest
У цьом році др ий MolokoMusicFest проходить рам ах Го ольfest’а.

Головною йо о особливістю б д ть презентації b-side (паралельних) про-
е тів раїнсь их м зи антів. Одесит а Оль а П латова, знайома п бліці
по р пі Fleur і спільном з Оле сієм Родіоновим прое т “Оля і Монстр”,
створила нов про рам разом з російсь ою р пою Verba. Учасни и Es-
thetic Education, Юрій Х cточ а і Дмитро Ш ров, представлять свої твор-
чі розроб и. Під ім’ям PIANОБОЙ вист пить Дмитро Ш ров, а Юрій Х с-
точ а з ітаристом Іллею Гал ш ою і барабанщи ом Андрієм Надольсь им
з’являться з прое том piss&laugh. На онцерті MolokoMusicFest віді ра-
ютьфранц з Adanowsky (до слова, син режисера Алехандро Ходоровсь и),
шведсь ий еле тропоп-д ет Tikkle Me, Сер ій Баб ін із ласичною про-
рамою, одесь ий прое т Anniebri. Хедлайнером фестивалю стане поп -
лярний амери ансь ий м зи ант Адам Грін із останнім альбомом “Sixes
and Sevens”.
19 вересня, 16.00, MolokoMusicFest,
“Мистець ий арсенал”.

Старе нове
Вистав а “У раїнсь а нова хвиля. Кінець 80-х — почато 90-х” збере
оло х дожни ів, отрих, попри поважний ві , дея і рити и і мистецтво-
знавці “старої ш оли” досі вважають чи не “молодими х лі анами”. По о-
ління почат 90-х, найа тивніша частина я о о в Києві відома під не зав-
жди доречним за альненням — х дожни и “Паризь ої ом ни”, це Оле
Голосій і Оле сандр Гнилиць ий, Василь Ца олов і Валерія Тр біна, Ар-
сен Савадов і Геор ій Сенчен о, Юрій Солом о і Костянтин Ре нов, Оле
Тістол і Марина С арева, Ма сим Мамси ов та Ілля Іс пов, Гліб Више-
славсь ий і Оле сандр С холіт. І навіть Ілля Чич ан і Кирило Процен о,
Валентин Раєвсь ий і Оле сандр Климен о. Більша частина цих х дож-
ни ів- иян, переживши “см тні дев’яності”, сьо одні є найа тивнішими
часни ами столично о арт-процес , але тепер же я представни и стар-
шо о по оління с часно о мистецтва. Те саме стос ється і ре іонів: оде-
сь аш ола с часно о мистецтва на чолі з осмополитом Ройтб рдом, Ан-
дрій Са айда овсь ий і Роман Ж зі Львова, Ми ола Мацен о і Ми ола
Баба , отрі починали свій творчий шлях Чер асах.
18 вересня — 1 листопада
Національний х дожній м зей У раїни.

Країна тюльпанів роз риє се рети
Цієї с боти, 19 вересня, об 11:20 на ТРК “Київ” про рамі “Файна са-

диба” теле лядачі змож ть побачити рас Нідерландів, а та ож поборо-
тися зі ш ідни ами.
За словами автора та вед чо о телепро рами І оря Добр ць о о, “Фай-

на садиба” розрахована на широ е оло лядачів. “Про рама є ці авою
ожном раїнцеві, всі наші теле лядачі, перш за все, люблять природ ,
рослинний світ і вже мають або хоч ть мати власн садиб ”,— о реслив
а диторію “Файної садиби” І ор Добр ць ий.
Новин а про рами—від риття нової р бри и “Ландшафти за ордоном”.

Вед ча Ірина Дворжи здійснить аз ов подорож до раїни вітів, де о-
жен зможе відч ти незвичайн мініатюрн рас модельних садів, а та ож
зан ритись спо ійнежиття олландців. Та ож про рамі розповідатим ть
про поширені види ябл нь та р ш і боротьба зі ш ідни ами.

Під от вали Марія БЄЛЯЄВА, Марися НИКИТЮК

Àô³øà “Õðåùàòèêà”


