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Ñòîëèöÿ âèïðàâäîâóº 
ñïîä³âàííÿ
²íñïåêòîðè ÓªÔÀ ïîõâàëèëè Êè¿â çà õîðîøó ï³äãîòîâêó äî ªâðî-2012

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Дося нення У раїни і насамперед столиці в
під отовці до Євро-2012 на мин лом тижні
відзначив президент УЄФА Мішель Платіні.
За йо о словами, наша держава з небезпеч-
ної червоної зони перейшла до жовтої. Для
то о, щоб потрапити до стабільної, завер-
шальної — зеленої, поперед ще ба ато ро-
боти. Попри це лише останнім часом чимало
зроблено для ре онстр ції НСК "Олімпій-
сь ий". У цьом мали на од пере онатися
інспе тори УЄФА. До то о ж четвер деп та-
ти Київради затвердили схем розміщення
отелів до 2020 ро . З них значн частин
мають звести до почат Євро-2012.

Çàâòðà â Óêðà¿í³ çàâåðøóºòüñÿ òðèäåííèé ðîáî÷èé â³-
çèò åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ ÓªÔÀ. Ôàõ³âö³ ïåðåâ³ðÿþòü ñòàí
ï³äãîòîâêè àåðîïîðò³â äî êîíòèíåíòàëüíî¿ ïåðøîñò³. Äè-

ðåêòîð äåïàðòàìåíòó ÓªÔÀ ç³ ñòàä³îí³â ³ áåçïåêè Ìàðê
Ò³ììåð ïðî³íñïåêòóº âèêîíàííÿ ðîá³ò ó ñòîëèö³ íà ÍÑÊ
“Îë³ìï³éñüêèé”. Ìàéæå ùîäíÿ, íåìîâ çâåäåííÿ “Ñîâ³í-
ôîðìáþðî”, ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ äàí³ ïðî çàâåðøåííÿ îä-
íîãî ç åòàï³â ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ïðàâë³ííÿ, ïðåçèäåíò
ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä” Ïåòðî Øèëþê, ðåêîíñòðóêö³þ ñïîð-
òèâíî¿ àðåíè â³äíåäàâíà ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè “íàæèâî”.
“Íèí³ íà îá’ºêò³ ðîáîòè òðèâàþòü çã³äíî ç çàòâåðäæåíèì
ãðàô³êîì,— çàçíà÷èâ â³í. — Çàëó÷åíî 31 îðãàí³çàö³þ, ïî-
íàä 180 îäèíèöü ñïåöòåõí³êè òà òèñÿ÷ó áóä³âåëüíèê³â”.
Ïåòðî Øèëþê äîäàâ, ùî ç âèçíà÷åíèõ ïðîåêòîì 209 íà-
ïðÿìê³â, íèí³ â ðîáîò³ 41 ïîçèö³ÿ. Çîêðåìà, ïðîòÿãîì 300
äí³â, ùî ìèíóëè â³ä äíÿ ï³äïèñàííÿ óãîäè ùîäî ïî÷àò-
êó ðåêîíñòðóêö³¿ ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”, óæå çàâåðøåíî
ðîáîòè ç ïåðåîáëàäíàííÿ ñòàä³îíó, òðèâàº ìîíòàæ âåðõ-
íüîãî ÿðóñó òðèáóí, ñèä³íü äëÿ âáîë³âàëüíèê³â, îïðàöüî-
âóþòü âàð³àíòè íàêðèòòÿ àðåíè.

“Óæå â æîâòí³ çàïëàíîâàíî îáëàøòóâàòè çîíó äëÿ âáî-
ë³âàëüíèê³â, íà ÷åðç³ ìîíòàæ êàðêàñó äëÿ VIP-çîíè,— ïî-
â³äîìèâ ïàí Øèëþê. — Ïðàöþâàòè äîâîäèòüñÿ â ñêëàä-
íèõ óìîâàõ, â öåíòð³ ì³ñòà. ßê ³ áóëî çàïëàíîâàíî, îá’-
ºêò ìàºìî çàâåðøèòè ó ãðóäí³ 2010 ðîêó”. Â³í äîäàâ, ùî

ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç ðåêîíñòðóêö³¿ ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”
òðèâàº áåç çðèâ³â.

Òîæ, ïîïðè ñêëàäí³ åêîíîì³÷í³ óìîâè, çàâäÿêè çóñèëëÿì
ñòîëè÷íî¿ âëàäè â ì³ñò³ òðèâàº íàïðóæåíà ï³äãîòîâêà äî ªâ-
ðî-2012. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ îñòàííüî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòà-
òè çàòâåðäèëè ñõåìó áóä³âíèöòâà ãîòåë³â äî 2020 ðîêó. Çà
ñëîâàìè âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà Ñåðã³ÿ Áðîíåâèöüêîãî, äëÿ âáîë³âàëüíèê³â òà
ó÷àñíèê³â ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáî-
ëó äî 2012 ðîêó â ì³ñò³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ââåäåííÿ â ä³þ 28
ãîòåë³â.

Âèñîêî îö³íèâ ï³äãîòîâêó Óêðà¿íè, çîêðåìà ñòîëèö³, äî ªâ-
ðî-2012 ïðåçèäåíò ÓªÔÀ Ì³øåëü Ïëàò³í³. Íà ìèíóëîìó
òèæí³ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ÓªÔÀ â³í çà-
ÿâèâ, ùî ªâðî-2012 ïðèéìàòèìóòü Óêðà¿íà ³ Ïîëüùà. “Àëü-
òåðíàòèâè òóò íåìàº, — ñêàçàâ ïàí Ïëàò³í³. — Çàëèøàºòüñÿ
ëèøå ç’ÿñóâàòè, ñê³ëüêè ñàìå ì³ñò ïðåäñòàâëÿòèìóòü Óêðà-
¿íó — äâà ÷è ÷îòèðè”. Çà éîãî ñëîâàìè, ñèòóàö³ÿ íàðàç³ ïå-
ðåéøëà â³ä ÷åðâîíî¿ çîíè äî æîâòî¿. “Öå ïðåêðàñíà íîâèíà
äëÿ íàñ, àëå íàøà ìåòà — ÿêíàéøâèäøå îäåðæàòè çåëåíå
ñâ³òëî,— ââàæàº î÷³ëüíèê ÓªÔÀ. — Â Óêðà¿í³ ñïðàâè çíà÷-
íî ïîë³ïøèëèñÿ, òàêîæ ÿê ³ â ¿õí³õ ïàðòíåð³â — Ïîëüù³”
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Êèòàéö³ òà â’ºòíàìö³ 
ãîòîâ³ ³íâåñòóâàòè

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ïðîâ³â
çóñòð³÷ ç äåëåãàö³ºþ ì³ñòà Øàíõàé Êèòàé-
ñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè. Ï³ä ÷àñ ïåðåìî-
âèí ñòîðîíè îáãîâîðèëè ïîñèëåííÿ ïîäàëü-
øî¿ ñï³âïðàö³ â åêîíîì³÷í³é, òðàíñïîðòí³é,
áóä³âåëüí³é òà ãóìàí³òàðí³é ãàëóçÿõ. Ïðåä-
ñòàâíèêè êèòàéñüêîãî á³çíåñó çàö³êàâèëèñÿ
³íâåñòèö³éíèìè ïðîåêòàìè Êèºâà. Òèì ÷à-
ñîì ì³ñüêà âëàäà äáàº íå ëèøå ïðî âëàñí³
³íòåðåñè, à é òóðáóºòüñÿ ïðî åêîíîì³êó âñ³º¿
êðà¿íè. Çà îðãàí³çàö³éíî¿ ï³äòðèìêè Ãåíå-
ðàëüíî¿ äèðåêö³¿ ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåì-
íèõ ïðåäñòàâíèöòâ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â÷îðà â³äáóëàñÿ êîíôåðåíö³ÿ “Â’ºòíàì —
ìîæëèâ³ñòü ³íâåñòóâàííÿ òà êîìåðö³¿ â ñ³ëü-
ñüêå ãîñïîäàðñòâî ³ ðèáíèé ïðîìèñåë”. Ï³ä
÷àñ çàõîäó, ùî â³äáóâñÿ ó êîìïëåêñ³ Queen
bee, ïîíàä ñîòíÿ ó÷àñíèê³â â³ä Óêðà¿íè òà
Â’ºòíàìó îáãîâîðþâàëè ³íâåñòóâàííÿ â’ºò-
íàìöÿìè àãðàðíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè
Óêðà¿íè

Êèÿí íàâ÷àòü 
åíåðãîçáåðåæåííþ

Äí³ åíåðãîåôåêòèâíîñò³ â³äáóäóòüñÿ ó ñòî-
ëèö³ ç 22 âåðåñíÿ äî 6 æîâòíÿ, ï³ä ÷àñ ÿêèõ
çàïëàíîâàíî íèçêó òåìàòè÷íèõ çàõîä³â. Çîê-
ðåìà 24 âåðåñíÿ íà Îáîëîí³ â³äêðèºòüñÿ âè-
ñòàâêà-ñåì³íàð “Òåïëî. Òåïëèé ä³ì — 2009”.
Òàêîæ ìàº â³äáóòèñÿ âè¿çíà íàðàäà íà îá’-
ºêòàõ ðàéîíó, äå âèêîðèñòîâóþòü àëüòåðíà-
òèâí³ âèäè ïàëèâà òà âïðîâàäæóþòü åíåðãî-
çáåð³ãàþ÷³ òåõíîëîã³¿. Çàõîäè áóäå ïðîâåäå-
íî ç ìåòîþ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ïà-
ëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â

Ñòîëèöåþ ïðîéøîâ 
Ìàðø ìèðó

Õîäîþ âåòåðàí³â òà øêîëÿð³â ó÷îðà â Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ çàâåðøèâñÿ
Ìàðø ìèðó. Äëÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é âè-
ñòóïèëè õîð “×åðâîíà ãâîçäèêà”, êîëåêòèâ
“Äîáðîòà”, âèêîíàâ ñâî¿ ï³ñí³ ï³ä ã³òàðó ³
âåòåðàí-àôãàíåöü Àíäð³é Ìóõ³í. Ó÷àñíè-
ê³â çàõîäó ïðèâ³òàâ ãîëîâà ðàéîíó, òåæ ó÷àñ-
íèê áîéîâèõ ä³é â Àôãàí³ñòàí³ Ñåðã³é Ñà-
äîâîé. “Ï³ñëÿ âñüîãî, ùî ìåí³ äîâåëîñÿ ïî-
áà÷èòè òàì, ïåðåæèòè, ÿ ñïðàâä³ çíàþ ö³-
íó ìèðó. Õî÷åòüñÿ, ùîá â³í áóâ çàâæäè,
ùîá ìè çàâæäè áà÷èëè ëèøå óñì³øêè ìà-
òåð³â ³ ÷óëè äèòÿ÷èé ñì³õ”,— ñêàçàâ êåð³â-
íèê ðàéîíó. Â íåä³ëþ Ìàðø ìèðó ïðîéøîâ
âñ³ºþ ñòîëèöåþ. Ïðîöåñ³ÿ òà îñíîâí³ óðî-
÷èñòîñò³ â³äáóëèñÿ â Ïàðêó ñëàâè òà á³ëÿ
Ìóçåþ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Êâ³òè
ïîêëàëè äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà òà
³íøèõ ïàì’ÿòíèõ çíàê³â íà ÷åñòü âèçâîëè-
òåë³â

Çîîïàðê ãîòóº ñâÿòî
ßê ïîâ³äîìèëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, â ñåðåäèí³ æîâò-
íÿ öüîãî ðîêó â³äáóäåòüñÿ îô³ö³éíå ñâÿòêó-
âàííÿ 100-ð³÷íîãî þâ³ëåþ Êè¿âñüêîãî çîîëî-
ã³÷íîãî ïàðêó. “Çàãàëîì öåé ð³ê óâåñü þâ³-
ëåéíèé, ³ ïðîòÿãîì íüîãî çîîïàðê ïîñò³éíî
îðãàí³çîâóº ðîçâàæàëüí³ òà ³íôîðìàö³éíî-
ïðîñâ³òíèöüê³ çàõîäè”,— ïîâ³äîìèëà ÷èíîâ-
íèê. Âîíà íàãàäàëà, ùî áóëî ïðîâåäåíî íèç-
êó ì³æíàðîäíèõ êîíôåðåíö³é, ï³ä ÷àñ ÿêèõ
ñòîëè÷íèé çîîïàðê â³äâ³äàëè ³íîçåìí³ ôà-
õ³âö³. Â³äâ³äóâà÷àì çàïðîïîíóâàëè àêö³¿
“Çîîêâåñò”, “Â³ï-ñòàæåð” òà ³íø³. Ñàìèõ
ìåøêàíö³â çîîïàðêó çíà÷íî ïîá³ëüøàëî —
òåïåð ¿õ 6 748 îñîáèí 418 âèä³â

Ó Âåðõîâíîìó Ñóä³ 
ïîá³ëüøàëî 
ïðîôåñ³îíàë³â

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 ñòàòò³ 2 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî ïîðÿäîê îáðàííÿ íà ïîñàäó òà
çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè ïðîôåñ³éíîãî ñóää³ Âåð-
õîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè”, Âåðõîâíèé Ñóä
Óêðà¿íè ïîâ³äîìëÿº ïðî ï³äãîòîâêó òà ïåðå-
äàííÿ äî Âèùî¿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ñóä-
ä³â Óêðà¿íè ìàòåð³àë³â ùîäî îáðàííÿ Ïðèí-
äþê Ìàð³¿ Âàñèë³âíè ñóääåþ Âåðõîâíîãî Ñó-
äó Óêðà¿íè áåçñòðîêîâî

Âåëèêå ïðèáèðàííÿ
Îñ³íí³é äâîì³ñÿ÷íèê ³ç áëàãîóñòðîþ ñòàðòóâàâ 
ó Ïàðêó ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè

Äàðíèöüê³ ñîáàêè 
ìàòèìóòü ì³í³-ïðèòóëîê
Ãóðòîæèòîê íà 50 òâàðèí ïëàíóþòü çâåñòè íà âóëèö³ Òåïëîâîçí³é

Ó ñóáîòó â ñòîëèö³ ñòàðòóâàâ “Ì³ñÿ÷-
íèê îñ³ííüîãî áëàãîóñòðîþ”. Ïðèáèðàí-
íÿ ñòîëèö³ äî çèìè ðîçïî÷àëîñÿ ç Ïàðêó
ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè. ²í³ö³àòîðàìè íàâå-
äåííÿ ëàäó íà òåðèòîð³¿ âèñòóïèëè ìåø-
êàíö³ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó, “Êè¿âçåëåí-
áóä” òà ãðîìàäñüêà ³í³ö³àòèâà “Ôðîíò

çì³í”. Íà ì³ñö³ ìàéæå 40 ó÷àñíèê³â àê-
ö³¿ ç³áðàëèñÿ îï³âäí³. Ïðèáðàòè âëàñíå
ì³ñòî ïðèéøëè êèÿíè â³ä 5 äî 72 ðîê³â.
Äî ðîáîòè âçÿëèñÿ ï³ñëÿ êîðîòêîãî ³íñò-
ðóêòàæó òà âèäà÷³ ðåìàíåíòó. Ðîáîòà òðè-
âàëà ÷îòèðè ãîäèíè.

Äîëó÷àòèñÿ äî ïðèáèðàííÿ àêòèâ³ñòè

çàêëèêàëè é ïåðåõîæèõ. Îäíàê çì³íèòè
ñâî¿ ïëàíè ïîãîäèëèñÿ îäèíèö³. Á³ëü-
ø³ñòü îáìåæóâàëèñÿ ïîäÿêàìè “ïðèáè-
ðàëüíèêàì”.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîáîòè êèÿíè çíîâó
ç³áðàëèñÿ á³ëÿ öåíòðàëüíîãî âõîäó äî
ïàðêó òà ïðèãîùàþ÷èñÿ ëàñîùàìè, ñâÿò-
êóâàëè âëàñíó ïåðåìîãó íàä ñì³òòÿì. Äî
ñëîâà, âèâåçòè îñòàííº ïîîá³öÿëà êîì-
ïàí³ÿ “Ãð³íêî”.

Òàê³ àêö³¿ ïðèáèðàííÿ íåçàáàðîì ïðî-
éäóòü ùå â äåñÿòè ïàðêàõ ñòîëèö³, çîê-
ðåìà Ìàð³¿íñüêîìó, Âîëîäèìèðñüê³é ã³ð-
ö³, Ã³äðîïàðêó, ïàðêó ³ìåí³ Ðèëüñüêîãî.
Ïðèºäíóâàòèñÿ òðàäèö³éíî çàïðîøóþòü
óñ³õ îõî÷èõ. Íàéìàñøòàáí³øå ïðèáèðàí-
íÿ ïëàíóþòü ó ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â.
Ïîïåðåäíüî ó íüîìó â³çüìóòü ó÷àñòü 420
îñ³á

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сит ація із безприт льними тва-
ринами в столиці залишається
с ладною. Тіль и протя ом пер-
шо о півріччя нинішньо о ро в
одном Дарниць ом районі за-
фі совано 119 випад ів по сів.
Тривалий час через бра оштів
в личних соба дарничани не
виловлювали. Натомість план -
ють звести на в лиці Тепловоз-
ній міні-прит ло , розрахований
на одночасне переб вання в
ньом 50 чотирилапих. Для цьо-
о передбачено зал чати ошти
інвесторів.

Ñòîëè÷í³ ðàéîíè ñèñòåìàòè÷íî ïðî-
äîâæóþòü çâ³òóâàòè ïåðåä ÊÌÄÀ ïðî âè-
êîíàííÿ çàõîä³â Ïðîãðàìè, ñïðÿìîâàíî¿
íà âðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëü-
íèõ òâàðèí. Ïðî öå âæå äîïîâ³äàëè ÷è-
íîâíèêè ç Ãîëîñ³¿âñüêîãî, Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîí³â. Ó ï’ÿòíèöþ ïðî îáëàøòóâàííÿ
ì³ñöü òà çîí âèãóëþâàííÿ ÷îòèðèëàïèõ íà
ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³ êîëåã³¿ ñòîëè÷íî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ çâ³òóâàëè äàðíè÷àíè.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè Äàðíèöü-
êî¿ ÐÄÀ Àíàòîë³ÿ Êóçüìåíêà, ñèòóàö³ÿ ç
áåçïðèòóëüíèìè òâàðèíàìè ñòàº äåäàë³
êðèòè÷í³øîþ. “Ìè îòðèìóºìî ÷èñëåíí³
ñêàðãè â³ä ìåøêàíö³â ùîäî ðåàëüíî¿ çà-
ãðîçè â³ä çãðàé áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê”,—
çàçíà÷èâ ïàí Êóçüìåíêî.— Òîìó ðàçîì ç
ÊÏ “Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí” ìè ðîçðîáè-
ëè ñï³ëüí³ çàõîäè äëÿ åôåêòèâíî¿ ðåàë³-
çàö³¿ çàçíà÷åíî¿ Ïðîãðàìè”. Çàãàëîì ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ óòðèìóþòü 2006 ñî-
áàê. Çà íèõ ñïëà÷åíî 45409,70 ãðí.

“Ó 2008-ìó â ðàéîí³ âèëîâëåíî 11 áåç-
ïðèòóëüíèõ òâàðèí,— ðîçïîâ³â ÷èíîâ-
íèê.— Ïðîòÿãîì òðàâíÿ — ÷åðâíÿ íè-
í³øíüîãî ðîêó íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³ÿõ ÊÏ “ÓÆÃ” âèÿâëåíî 190 áåçïðè-
òóëüíèõ ñîáàê, 10 ç ÿêèõ âèëîâëåíî òà
â³äïðàâëåíî íà ñòåðèë³çàö³þ ç ïîäàëüøèì
ïîâåðíåííÿì íà ïîïåðåäíº ì³ñöå”. Ïàí
Êóçüìåíêî äîäàâ, ùî â ëèïí³ — ñåðïí³
2009 ðîêó âóëè÷íèõ òâàðèí ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ íå ëîâèëè ÷åðåç áðàê êîøò³â.

Çà ³íôîðìàö³ºþ âåòåðèíàðíî¿ ë³êàðí³
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó, òîð³ê çàô³êñîâàíî
817 âèïàäê³â ïîêóñàííÿ ëþäåé ñîáàêàìè,
à ïðîòÿãîì ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ íèí³øíüî-
ãî ðîêó — 119. Ó 2008-ìó ôàõ³âö³ âàêöè-
íóâàëè 2873 òâàðèí, ñò³ëüêè æ îõîïèòè
öüîãî ðîêó íå âäàñòüñÿ. Òèì ÷àñîì ó Äàð-
íèöüê³é âåòë³êàðí³ âæå çàô³êñîâàíî 2 âè-
ïàäêè ñêàçó.

Àíàòîë³é Êóçüìåíêî ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-
êó”, ùî ÊÏ “Åêîëîã³ÿ” Äàðíèöüêîãî ðàéî-
íó çà óìîâè âèä³ëåííÿ Êè¿âðàäîþ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äîðó÷åíî ïîáóäóâàòè ì³í³-ïðè-
òóëîê äëÿ âóëè÷íèõ òâàðèí íà 50 ì³ñöü íà
âóëèö³ Òåïëîâîçí³é. Çà ñëîâàìè ÷èíîâíè-
êà, ðàéîííèì òà ì³ñüêèì áþäæåòîì íà 2009
ð³ê êîøò³â íà áóä³âíèöòâî ì³í³-ïðèòóëê³â
íå ïåðåäáà÷åíî. Òîìó òðèâàº ðîáîòà ³ç çà-
ëó÷åííÿ äî ñï³âïðàö³ ³íâåñòîð³â.

Íèí³ íà òåðèòîð³¿ Äàðíèöüêîãî ðàéî-
íó âæå îáëàøòîâàíî äâà ìàéäàí÷èêè äëÿ
âèãóëþâàííÿ äîìàøí³õ òâàðèí — íà âó-
ëèöÿõ Ðåâóöüêîãî, 13-á òà Äðàãîìàíîâà,
5, îêð³ì òîãî, â³äâåäåíî äåâ’ÿòü ì³ñöü,
çîêðåìà íà Òðîñòÿíåöüê³é òà Â³ðìåí-
ñüê³é.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, ïðîáëåìà
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí äëÿ ñòîëèö³ çàëè-
øàºòüñÿ àêòóàëüíîþ. “Ìåòîþ ñòîëè÷íî¿
âëàäè º çìåíøåííÿ ïîïóëÿö³¿ áåçïðèòóëü-
íèõ ñîáàê ò³ëüêè ãóìàííèì ñïîñîáîì,—
çàÿâèëà âîíà.— Áåçóìîâíî, â óìîâàõ åêî-
íîì³÷íî¿ êðèçè ìè çìóøåí³ â³äøóêóâàòè
äëÿ öüîãî íå ò³ëüêè áþäæåòí³ ðåçåðâè, à
é äîäàòêîâ³, òîáòî çàëó÷àþ÷è êîøòè âî-
ëîíòåð³â, ãðîìàäñüêèõ òà áëàãîä³éíèõ
ôîíä³â”. ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ðîçïîâ³ëà, ùî
ïîíàä 100 áåçäîìíèõ òâàðèí ìàþòü íî-
âèõ ãîñïîäàð³â çàâäÿêè ïðîãðàì³ “Â³çüìè
ñîá³ ÷îòèðèëàïîãî òîâàðèøà”

Добровольці с бот визбирали все сміття в Пар партизансь ої слави

Îëÿ ØÀËÀÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Робити власне місто чистішим с бот почали меш анці Дарниць-
о о район . Разом із "Київзеленб дом" та представни ами ро-
мадсь их ор анізацій вони прибрали сміття Пар партизансь ої
слави. Рез льтати чотири одинної роботи часни и а ції відзначили
солодощами та со ом. До зими місті прибер ть ще десяти пар-
ах, зо рема Маріїнсь ом , Володимирсь ій ірці.
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Ñåðã³é ÁÐÎÍÅÂÈÖÜÊÈÉ: “Íà òåðèòîð³ÿõ
íåïðàöþþ÷èõ ïðîìèñëîâèõ
ï³äïðèºìñòâ ñòîëèö³ ìîæíà ïîáóäóâàòè
5 ì³ëüéîí³â êâàäðàòíèõ ìåòð³â æèòëà”

— Ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè íîâîãî
Ãåíïëàíó ôàõ³âö³ íåîäíîðàçîâî çà-
ÿâëÿëè ïðî ïîòðåáó âèíåñåííÿ ïðî-
ìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ çà ìåæ³ ì³ñ-
òà, çîêðåìà ³ç ïðîìçîíè Òåëè÷êè.
Íà ì³ñòîáóä³âí³é ðàä³ íàâ³òü ðîç-
ãëÿäàëè ïðîåêòè âèíåñåííÿ çàâîä³â
³ ôàáðèê. ×è âêëþ÷àòü ö³ ðîçðîá-
êè äî äîêóìåíòà?

— ßê âè çàóâàæèëè, íîâèé Ãå-
íåðàëüíèé ïëàí íèí³ â ïðîöåñ³
ðîçðîáêè. Ôàõ³âö³ îïðàöüîâóþòü
óñ³ ïèòàííÿ ùîäî çáåðåæåííÿ òà
ïåðåïðîô³ëþâàííÿ òåðèòîð³é,
ÿê³ çà ôóíêö³îíàëüíèì çîíóâàí-
íÿì íàëåæàòü äî ïðîìèñëîâèõ.
Íà ñüîãîäí³, çã³äíî ç ÷èííèì
Ãåíïëàíîì, ìàéæå 8 â³äñîòê³â
òåðèòîð³¿ ì³ñòà çàéìàþòü ïðîì-
çîíè. Á³ëüø³ñòü ï³äïðèºìñòâ íà-
ðàç³ ïðàöþþòü íå íà ïîâíó ïî-
òóæí³ñòü àáî æ ¿õí³ ïëîù³ âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ íå çà ïðèçíà÷åí-
íÿì. Îñòàíí³ì ÷àñîì ÷èìàëî ³í-
âåñòîð³â ïîäàþòü íà àðõ³òåêòóð-
íî-ì³ñòîáóä³âíó ðàäó ïðîïîçèö³¿
ùîäî çì³íè ôóíêö³îíàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ çàçíà÷åíèõ òåðèòî-
ð³é. Á³çíåñìåíè ïðîïîíóþòü áó-
äóâàòè íà öèõ ä³ëÿíêàõ îô³ñè,
ñóïåðìàðêåòè, æèòëî, ãîòåë³. Îá-
ãîâîðþâàòè öþ ïåðñïåêòèâó ïî-
÷àëè ùå 6-7 ðîê³â òîìó, îäíàê
ëèøå òåïåð âîíà ìàº øàíñè
âïðîâàäæåííÿ â æèòòÿ. Ïåðåâà-
ãó â³ääàâàòèìóòü æèòëîâîìó òà
ãðîìàäñüêîìó áóä³âíèöòâó. Íà
ñüîãîäí³ öå ïîíàä 10 òèñÿ÷ ãåê-
òàð³â, àëå â ïðîöåñ³ ðîáîòè íàä
íîâèì Ãåíïëàíîì öåé ïîêàçíèê
ìîæå çì³íþâàòèñÿ.

— ßê³ çîíè íàéïåðñïåêòèâí³ø³
äëÿ ³íâåñòîð³â?

— Íàñàìïåðåä — Íèæíÿ Òå-
ëè÷êà, ïëîùåþ 204 ãà, Ðèáàëü-
ñüêèé ï³âîñòð³â, ÄÂÐÇ òà ïëîù³
ï³äïðèºìñòâ, ðîçì³ùåí³ â ðàéî-
í³ Áîðùàã³âêè. Çîêðåìà ñõåìó
ïëàíóâàííÿ òà äåòàëüíèé ïëàí
òåðèòîð³¿ Íèæíüî¿ Òåëè÷êè ðîç-
ðîáëåíî ó 2005 ðîö³. Äîêóìåíò
ñõâàëåíî ì³ñòîáóä³âíîþ ðàäîþ ³
çàòâåðäæåíî ñåñ³ºþ Êè¿âðàäè.
Îñâîºííÿ ö³º¿ òåðèòîð³¿ ïîòð³á-
íî âèð³øóâàòè êîìïëåêñíî, íà-
ñàìïåðåä âðàõóâàòè ³íæåíåðíå
çàáåçïå÷åííÿ òà òðàíñïîðòíó
ñõåìó ì³ñòà. Çà îö³íêàìè åêñïåð-
ò³â, ³íâåñòîðè ìàòèìóòü çìîãó
ïîáóäóâàòè ïîíàä 5 ì³ëüéîí³â
êâàäðàòíèõ ìåòð³â ïëîù ð³çíîãî
ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ — ãîòåë³, îô³ñè, ñïîðòèâíî-
îçäîðîâ÷³, ðåêðåàö³éí³ êîìïëåê-
ñè òîùî.

— ×è º â ïëàíàõ âèíåñåííÿ âå-
ëèêèõ çà ïëîùåþ, ÿê-òî çàâîä
"Á³ëüøîâèê", ï³äïðèºìñòâ ³ êóäè
ñàìå?

— Ñòîñîâíî çàâîäó "Á³ëüøî-
âèê", ÿ ââàæàþ, íåìàº ïîòðåáè
âèíîñèòè öå ï³äïðèºìñòâî çà
ìåæ³ Êèºâà — àäæå âîíî ïðà-
öþº. Éäåòüñÿ ïðî çì³íó ôóíê-
ö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ÷àñòè-
íè òåðèòîð³¿, äå çàâîä, ÿê çàìîâ-
íèê, ìîæå áóäóâàòè ñïîðóäè
æèòëîâîãî ÷è ãðîìàäñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ. Ïðîåêòè ñïîðóäæåí-
íÿ áàãàòüîõ îá’ºêò³â íà òåðèòî-
ð³¿ çàâîäó "Á³ëüøîâèê" óæå ðîç-
ãëÿäàëè íà ì³ñòîáóä³âí³é ðàä³,
äåÿê³ ïðîåêòè ðåàë³çîâàíî, àëå
êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ïåðñïåê-
òèâíîãî ðîçâèòêó âñ³º¿ òåðèòîð³¿
íàðàç³ íåìàº.

Ìè ðîçðîáëÿºìî êîíöåïö³þ
íîâîãî Ãåíïëàíó ì³ñòà çà ó÷àñ-
òþ êåð³âíèöòâà Êè¿âñüêî¿ îáëàñ-
ò³. Íà ñüîãîäí³ âèçíà÷åíî ìåæ³
òàê çâàíîãî Êè¿âñüêîãî ðåã³î-
íó — öå 11 ðàéîí³â îáëàñò³, ÿê³
ââ³éøëè äî ñêëàäó çîíè âïëèâó
ñòîëèö³. Ïðîåêòóâàëüíèêè ðîç-
ãëÿäàþòü äàí³ òåðèòîð³¿ ÿê ïåð-
ñïåêòèâí³ äëÿ æèòëîâîãî òà ãðî-
ìàäñüêîãî áóä³âíèöòâà, âèíå-
ñåííÿ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðè-
ºìñòâ. Ðîçì³ùóâàòè ï³äïðèºì-
ñòâà ó Êèºâ³, äå äîâîë³ äîðîãîþ
º çåìëÿ, íåäîö³ëüíî ç åêîíîì³÷-
íî¿ òî÷êè çîðó. Äî òîãî æ, öå
áóäå çðó÷íî äëÿ ìåøêàíö³â îá-
ëàñò³. Àäæå íàâ³òü ï³ä ÷àñ êðè-
çè ùîäíÿ ìàéæå ì³ëüéîí îñ³á ³ç
íàéáëèæ÷èõ äî ñòîëèö³ ì³ñò
ïðè¿çäèòü íà ðîáîòó.

— Ó ðàç³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó âè-
íåñåííÿ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ
çà ìåæ³ ñòîëèö³, ñê³ëüêè îð³ºíòîâ-
íî ìîæíà áóäå ïîáóäóâàòè ì³ëüéî-
í³â êâàäðàòíèõ ìåòð³â æèòëà?

— Ïîïåðåäí³é àíàë³ç ðåàë³çàö³¿
÷èííîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó òà
îïîðíîãî ïëàíó ç òî÷êè çîðó ºì-
êîñò³ òåðèòîð³¿ Êèºâà äàº çìîãó
ïðîãíîçóâàòè áóä³âíèöòâî â ìå-
æàõ ì³ñòà ùå 30 ì³ëüéîí³â êâàä-
ðàòíèõ ìåòð³â æèòëà. Ç íèõ 5-7
ì³ëüéîí³â êâàäðàòíèõ ìåòð³â ç’ÿ-
âèòüñÿ íà ïåðåïðîô³ëüîâàíèõ òå-
ðèòîð³ÿõ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðè-
ºìñòâ. Öå ìàêñèìàëüí³ ïîêàçíè-
êè, îäíàê âîíè ìîæóòü êîðèãóâà-
òèñÿ. Ñïðèÿòè ðåàë³çàö³¿ çàäóìó,
çàêëàäåíîãî äî Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó, ìàº â³äïîâ³äíà ìàòåð³àëü-
íà áàçà áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é,
ï³äïðèºìñòâ-âèðîáíèê³â áóä³-
âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ñòàá³ëüíå ô³-
íàíñóâàííÿ ç áîêó ³íâåñòîð³â. Ó
íàéáëèæ÷³ ðîêè â ñòîëèö³ çâîäè-
òèìóòü 1 ì³ëüéîí êâàäðàòíèõ
ìåòð³â — 1 ì³ëüéîí 200 òèñÿ÷
êâàäðàòíèõ ìåòð³â æèòëà. Âñå çà-
ëåæàòèìå â³ä ïîòðåá ðèíêó.

— À ÿê âèð³øèëîñÿ ïèòàííÿ ç
ï³äïðèºìñòâàìè íà òåðèòîð³¿ Ðè-

áàëüñüêîãî ï³âîñòðîâà, ÿê³ çàâà-
æàþòü áóä³âíèöòâó Ïîä³ëüñüêî-
Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðå-
õîäó?

— Íà òåðèòîð³¿ Ðèáàëüñüêîãî
ï³âîñòðîâà íå çàëèøèëîñÿ æîä-
íîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿêå á ñòîÿëî
íà øëÿõó áóä³âíèöòâà Ïîä³ëü-
ñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî
ïåðåõîäó. Ãîëîâíà ïðîáëåìà —
ïðèâàòí³ íàä³ëè íà Âîñêðåñåíö³.
Òðèâàº ðîáîòà ç íàñåëåííÿì, âè-
ä³ëåíî íîâ³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó.
ª ³íôîðìàö³ÿ, ùî ïîëîâèíà ç íèõ
âæå äàëè çãîäó íà ïåðåñåëåííÿ
÷è îáðàëè ³íø³ âàð³àíòè â³äøêî-
äóâàííÿ. Çðîçóì³ëî, ùî çóïèíè-
òè áóä³âíèöòâî ìîñòà íåìîæëè-
âî, àäæå â³í ïîòð³áåí äëÿ á³ëüø
í³æ ï³âì³ëüéîííîãî íàñåëåííÿ
æèòëîâîãî ìàñèâó Òðîºùèíà. Òî-
ìó ³íòåðåñè 200 ëþäåé íå çìî-
æóòü ïåðåøêîäèòè öüîìó. Çàìîâ-
íèê ìàº çàéíÿòè æîðñòê³øó ïî-
çèö³þ ó âèð³øåíí³ öüîãî âàæëè-
âîãî äëÿ ñòîëèö³ òðàíñïîðòíîãî
ïèòàííÿ.

— Ñåðåä ³íøèõ ïðîåêò³â, ÿê³ ñòà-
âèëè çà ìåòó ðîçâàíòàæèòè â³ä îô³-
ñ³â öåíòðàëüíó ³ñòîðè÷íó ÷àñòèíó
ñòîëèö³, ïåðåäáà÷àëîñÿ ïåðåíåñåí-
íÿ ä³ëîâî¿ ÷àñòèíè, çîêðåìà Êàá-
ì³íó, ÊÌÄÀ. Ó ÿêîìó ñòàí³ ïðî-
åêò "ä³ëîâîãî öåíòðó"?

— Öÿ ³äåÿ ÷àñ â³ä ÷àñó ñïëè-
âàº äåñü îñòàíí³ ðîê³â äåñÿòü.
Íà ìîþ äóìêó, öå ïåðñïåêòèâà
íàâ³òü íå íîâîãî Ãåíïëàíó ì³ñ-
òà, à øâèäøå çà âñå — íàñòóï-
íîãî. Ðåàë³çàö³ÿ çàäóìó âèìàãàº
çíà÷íèõ êîøò³â, íèçêó ð³øåíü

îðãàí³â äåðæàâíî¿, âèêîíàâ÷î¿ ³
çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè — Êàáì³íó,
Âåðõîâíî¿ Ðàäè, Êè¿âðàäè. Ì³ñ-
öÿ äëÿ ïåðåñåëåííÿ ìîæóòü áó-
òè ³ íà Òåëè÷ö³, ³ íà Ðèáàëüñüêî-
ìó ï³âîñòðîâ³. Àëå ö³ òåðèòîð³¿
íàëåæàòü ïðèâàòíèì ³íâåñòîðàì,
âîíè âèìàãàòèìóòü â³ä âëàäè
êîìïåíñàö³þ, áî ïëàíóâàëè çâî-
äèòè òóò êîìåðö³éí³ îá'ºêòè.
Â³äøêîäîâóâàòè æ ¿ì ì³ëüÿðäè
ãðèâåíü äëÿ òîãî, ùîá ïåðåíåñ-
òè äåðæàâí³ óñòàíîâè ç îäíîãî
ê³íöÿ ì³ñòà â ³íøèé, íåìàº ñåí-
ñó. Äî òîãî æ, öå íå ðîçâàíòà-
æèòü òðàíñïîðòí³ ìàã³ñòðàë³,
ñêàæ³ìî, íà òîìó ñàìîìó Ðè-
áàëüñüêîìó ï³âîñòðîâ³. Ñâ³òîâèé
äîñâ³ä ùîäî âèíåñåííÿ äåðæóñ-
òàíîâ ³ñíóº, àëå ¿õ âèíîñÿòü çà
ìåæ³ ì³ñòà, íàïðèêëàä, äî ì³ñ-
òà-ñóïóòíèêà.

— Ñòîëè÷íà âëàäà ïðîïîíóâàëà
âèíåñòè çà ìåæ³ Êèºâà âñ³ ³ãðîâ³ çà-
êëàäè, âëàøòóâàâøè çà ì³ñòîì
ñâîºð³äíèé "Ëàñ-Âåãàñ". ×è º âæå
ÿê³ñü íàïðàöþâàííÿ?

— Âåðõîâíîþ Ðàäîþ óõâàëåíî
çàêîí ïðî âïîðÿäêóâàííÿ ³ãðîâî-
ãî á³çíåñó, ³ éîãî ïîòð³áíî âèêî-
íóâàòè. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, â
Óêðà¿í³ âèçíà÷àòü ì³ñöÿ, êóäè
ìîæóòü áóòè âèíåñåí³ ðîçâàæàëü-
í³ çàêëàäè. Çàêîí íå ñòîñóºòüñÿ
êîíêðåòíî Êèºâà, ìîæëèâî, íà-
â³òü òàêèõ ì³ñöü íå áóäå íà òåðå-
íàõ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Òîìó öå
ïèòàííÿ á³ëüøå äî Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â. ßêùî òàê³ òåðèòîð³¿ áó-
äóòü âèçíà÷åí³ â ìåæàõ Êèºâà ÷è
îáëàñò³, òî ìè öå, áåçïåðå÷íî,

âðàõóºìî ó ñêëàä³ íîâîãî Ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó.

— Ðåàë³çàö³¿ á³ëüøîñò³ çàäóì³â
öüîãî òà ìèíóëîãî ðîê³â çàâàäèëà
åêîíîì³÷íà êðèçà, ÷è äîâãî âîíà
ùå òðèâàòèìå, çîêðåìà â áóä³âåëü-
í³é ãàëóç³?

— Îñíîâíèì íåãàòèâîì, ÿêèé
âïëèíå íà ðîçâèòîê áóä³âåëüíî¿
ãàëóç³ Óêðà¿íè â íàñòóïí³ 2-3 ðî-
êè, º âòðà÷åíèé ÷àñ íà ï³äãîòîâ-
êó îá'ºêò³â ï³ä áóä³âíèöòâî.
Ìîæëèâî, öå ñòàëîñÿ ÷åðåç â³ä-
ñóòí³ñòü êîøò³â ó çàìîâíèê³â,
ùî çàøêîäèëî ¿ì çàâåðøèòè
ïðîåêòóâàííÿ. Ùå ê³ëüêà ðîê³â
òîìó ì³ñòîáóä³âíà ðàäà íå âñòè-
ãàëà ðîçãëÿäàòè ïðîåêòè, íèí³
¿õíÿ ê³ëüê³ñòü çíà÷íî çìåíøè-
ëàñÿ. Ââàæàþ, ùî â íàéáëèæ÷³
ðîêè áóäå äåÿêèé ñïàä ó æèòëî-
âîìó, îô³ñíîìó é òîðãîâîìó áó-
ä³âíèöòâ³ Êèºâà. Äîáóäîâóâàòè-
ìóòü íàñàìïåðåä ïîãîäæåí³
îá’ºêòè. Õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî
ñüîãîäí³ äåÿê³ ³íâåñòîðè âæå
ðîçïî÷èíàþòü ïðîåêòóâàííÿ, áî
ðîçóì³þòü, ùî êðèçà íåçàáàðîì
çàê³í÷èòüñÿ ³ íå âàðòî âòðà÷àòè
÷àñ, îñê³ëüêè ï³äãîòîâêà íîâèõ
ïðîåêò³â ïîòðåáóº 1,5-2 ðîêè. ß
íå áà÷ó ìàñøòàáíî¿ êðèçè — íà-
â³òü ïîïðè îáìåæåííÿ â êðåäèò-
íèõ ðåñóðñàõ, áóä³âåëüíà ãàëóçü
ïðàöþº. ßêùî êðåäèòóâàííÿ
â³äíîâèòüñÿ â ïîâíîìó îáñÿç³,
áóä³âíèöòâî ðîçïî÷íåòüñÿ íà
ïîâíó ñèëó

Розмовляв Віталій КУРІННИЙ,
"Хрещати "

Одним із оловних п н тів ново о Генерально о план
столиці, що дасть змо розвивати місто, є винесення
за межі столиці промислових підприємств і с ладсь их
омпле сів. Нині, з е ономічної точ и зор , та і об'є -
ти недоцільно залишати на території міста. На цих міс-
цях інвесторам пропон ватим ть зводити житло, оте-
лі, офіси. За попередніми підрах н ами, на та их те-
риторіях до 2025 ро є реальна можливість поб д ва-
ти 5-7 млн. в. м житла. Тим часом винесені підпри-
ємства працюватим ть містах-с п тни ах столиці.
Про це "Хрещати " розповів ви он вач обов'яз ів на-
чальни а Головно о правління містоб д вання, архі-
те т ри та дизайн місь о о середовища.
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Åíåðãåòèêàì 
äàëè êðåäèò

Óêðà¿íà óñï³øíî çàâåðøèëà ïåðåãîâîðè
ç Ì³æíàðîäíèì áàíêîì ç ðåêîíñòðóêö³¿
òà ðîçâèòêó (ÌÁÐÐ) ïðî çàëó÷åííÿ ïîçè-
êè äëÿ äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ ïðîåê-
òó ðåàá³ë³òàö³¿ ã³äðîåëåêòðîñòàíö³é ó ðîç-
ì³ð³ $ 60 ìëí, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà
Ì³íïàëèâåíåðãî. Ïîçèêà äàñòü çìîãó äî-
äàòêîâî çì³öíèòè íàä³éí³ñòü ³ ñòàá³ëüí³ñòü
ðîáîòè ã³äðîåíåðãåòèêè íà íàéáëèæ÷³
30—40 ðîê³â. Íàãàäàºìî, â Óêðà¿í³ âæå ðå-
àë³çóºòüñÿ ïðîåêò äðóãî¿ ÷åðãè ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÃÅÑ Äí³ïðîâñüêîãî êàñêàäó. Ó
âåðåñí³ 2005 ðîêó Óêðà¿íà ³ Ñâ³òîâèé áàíê
ï³äïèñàëè êðåäèòíó óãîäó íà $ 106 ìëí
ï³ä äåðæàâí³ ãàðàíò³¿ äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
ÃÅÑ Äí³ïðîâñüêîãî êàñêàäó. Ïðîåêò ðîç-
ðàõîâàíèé íà ø³ñòü ðîê³â ³ êîøòóº $ 361,8
ìëí. Ïëàíóºòüñÿ ðåêîíñòðóþâàòè 46 ã³ä-
ðîàãðåãàò³â íà äåâ’ÿòüîõ ÃÅÑ, ìîäåðí³çó-
âàòè ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ, çàõèñòó òà ñèã-
íàë³çàö³¿, îíîâèòè âèñîêîâîëüòíå îáëàä-
íàííÿ. ÃÅÑ ùîðîêó çìîæóòü âèðîáëÿòè
äîäàòêîâî 453 ìëí êÂò/ãîä åëåêòðîåíåð-
ã³¿, à åíåðãîñèñòåìà îòðèìàº 160 ÌÂò ìàí-
åâðîâèõ ïîòóæíîñòåé. Ó Ì³íïàëèâåíåðãî
òàêîæ ïîâ³äîìèëè, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
â³äáóäåòüñÿ çàïóñê ïåðøîãî ã³äðîàãðåãàòó
Äí³ñòðîâñüêî¿ ÃÀÅÑ, ÿêà º îäí³ºþ ç íàé-
á³ëüøèõ ó ñâ³ò³

Óêðà¿íà çàëèøàºòüñÿ 
ç ªâðî-2012

Íà ñüîãîäí³ íåìàº æîäíîãî àëüòåðíà-
òèâíîãî âàð³àíòó ïðîâåäåííþ ªâðî-2012 â
Óêðà¿í³ òà Ïîëüù³. Ïðî öå â ³íòåðâ’þ ³òà-
ë³éñüêèì ÇÌ² çàÿâèâ ïðåçèäåíò ÓªÔÀ
Ì³øåëü Ïëàò³í³. “Íåìàº æîäíîãî ñóìí³-
âó, ùî ªâðî-2012 â³äáóäåòüñÿ â Óêðà¿í³ òà
Ïîëüù³”,— ñêàçàâ î÷³ëüíèê ÓªÔÀ. Ì³-
øåëü Ïëàò³í³ çàçíà÷èâ, ùî ºäèíèì ïè-
òàííÿì íà ñüîãîäí³ çàëèøàºòüñÿ òå, ñê³ëü-
êè ì³ñò Óêðà¿íè çìîæóòü âèïðàâèòè íåäî-
ë³êè â ï³äãîòîâö³ äî ãðóäíÿ öüîãî ðîêó,
ùîá ïðèéìàòè ìàò÷³ ÷åìï³îíàòó ç ôóòáî-
ëó. “Çàëèøàºòüñÿ ç’ÿñóâàòè, ÷è ïðåäñòàâ-
ëÿòü Óêðà¿íó ÷îòèðè ì³ñòà”,— ñêàçàâ â³í.
Íà çàïèòàííÿ ³òàë³éñüêèõ æóðíàë³ñò³â, ÷è
íå ââàæàº ïàí Ïëàò³í³ ñâîºþ “ïîðàçêîþ”
ð³øåííÿ ó Êàðäèôô³, êîëè áóëî íàäàíî
ïðàâî Óêðà¿í³ òà Ïîëüù³ îðãàí³çîâóâàòè
ªâðî-2012, ïðåçèäåíò ÓªÔÀ çàóâàæèâ, ùî
éîãî ïîïåðåäíèê øâåä Ëåííàðò Éîõàíñîí
“îá³öÿâ ªâðî-2012 Óêðà¿í³”. Êð³ì òîãî,
Ì³øåëü Ïëàò³í³ íå ïîâ³äîìèâ, ÷è áîðîòè-
ìåòüñÿ çà ïåðåîáðàííÿ íà ñâîþ íèí³øíþ
ïîñàäó 2011 ðîêó, îäíàê ñêàçàâ, ùî éîìó
ïîäîáàºòüñÿ òå, ÷èì â³í ñüîãîäí³ çàéìà-
ºòüñÿ

Îðåíäà â ì³ñò³ 
çíîâó ïîäîðîæ÷àëà

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî òèæíÿ, ç 14 äî 20
âåðåñíÿ, ñåðåäíÿ âàðò³ñòü îðåíäè 
1—3-ê³ìíàòíèõ êâàðòèð â ì³ñò³ çðîñëà íà
0,72 %($ 3) ³ íàðàç³ ñòàíîâèòü $ 437 çà ïî-
ìåøêàííÿ íà ì³ñÿöü, ïîâ³äîìèëè “Õðå-
ùàòèêó” â êîìïàí³¿ SV Development. Íàé-
á³ëüøå ïîäîðîæ÷àëè 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè
â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ — 1,79 %($ 5),
ñåðåäíÿ ö³íà — $ 289 íà ì³ñÿöü. Íàéá³ëü-
øå æ ïîäåøåâøàëè 1-ê³ìíàòí³ ïîìåøêàí-
íÿ ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ — íà 1,44 %
($ 4), äî $ 263 íà ì³ñÿöü. Íåçì³ííèìè ö³-
íè çàëèøèëèñÿ ò³ëüêè íà 1-ê³ìíàòí³ êâàð-
òèðè ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ — $ 277.
Îäíàê, ÿê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó” ³ç
äæåðåë ó ñòîëè÷íèõ àãåíö³ÿõ íåðóõîìîñò³,
ö³ ïîêàçíèêè º çäåá³ëüøîãî óçàãàëüíåíè-
ìè. Àäæå ö³íè íà îðåíäó ÷åðåç ñòðèáêè
êóðñó äîëàðà âëàñíèêè êâàðòèð òà âèíàé-
ìà÷³ íàðàç³ îáóìîâëþþòü ïåðåâàæíî ó
ãðèâíÿõ. Äî òîãî æ, äàí³ íàâåäåíî íà îñ-
íîâ³ ïîêàçíèê³â ì³ñüêèõ àãåíö³é íåðóõî-
ìîñò³. Òîìó âîíè º âèùèìè çà ñïðàâæí³
ðèíêîâ³. Âàðò³ñòü 1-ê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè
íàðàç³ ñòàíîâèòü â³ä 1000 ãðí íà ì³ñÿöü áåç
ïîñåðåäíèê³â. Ê³ìíàòà â áàãàòîêâàðòèð-
í³é îñåë³ êîøòóº â³ä 700 ãðí íà ì³ñÿöü

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

²ãîð ÁÓÐÀÊÎÂÑÜÊÈÉ: “Ï³äñòàâ äëÿ 
ñóâåðåííîãî äåôîëòó ÿ íå áà÷ó”
Êåð³âíèê ²íñòèòóòó åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü òà ïîë³òè÷íèõ
êîíñóëüòàö³é ïðî åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³

Ãðèâíÿ çä³éíÿëàñÿ â ï³êå
Íàöáàíê íå ìîæå çóïèíèòè äåâàëüâàö³þ óêðà¿íñüêî¿ âàëþòè
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Попри певн стабілізацію на ва-
лютном рин протя ом мин -
ло о тижня, сит ація дов ола
рс валют все ще залишаєть-

ся хит ою. Адже, за словами
о ремих аналіти ів, не без то о,
що долар, попри з силля НБУ
стримати рс, зростатиме в ці-
ні. Одна пересічним ромадя-
нам особливо з цьо о привод
засм ч ватися е сперти не ра-
дять. Адже зростання рс на-
разі визначено спе лятивними,
а не рин овими чинни ами, вва-
жають вони.

Ç ïî÷àòêó âåðåñíÿ äîëàð íà ì³æáàíêó
ïîäîðîæ÷àâ ç³ çíà÷åííÿ 852,000-855,000
USD/100HRN(ñòàíîì íà 1.09.2009) äî
855,000-857 USD/100HRN(ñòàíîì íà
18.09.2009). Íàéá³ëüøà æ ö³íà äîëàðà íà
ì³æáàíêó áóëà çàô³êñîâàíà 7.09.09, êîëè
çà ï³äñóìêàìè òîðã³â íà ì³æáàíêó ïîêàç-
íèê êóï³âë³ äîëàðà âñòàíîâèâñÿ íà ïî-
çíà÷ö³ 887,000 USD/100HRN, à êóðñ ïðî-
äàæó ñòàíîâèâ 892,000 USD/100HRN.

Îäíàê Íàö³îíàëüíîìó áàíêó(ÍÁÓ) âäà-
ëîñÿ âæèòè ìîíåòàðíèõ çàõîä³â, ùîá ïðè-
áîðêàòè ïàí³÷í³ íàñòðî¿ íà âàëþòíîìó

ðèíêó. Çîêðåìà î÷³êóºòüñÿ, ùî çà ï³äñóì-
êàìè öüîãî ì³ñÿöÿ, Íàöáàíê âèòðàòèòü
ìàéæå $1 ìëðä íà ì³æáàíê³âñüê³ ³íòåðâåí-
ö³¿. Çàãàëîì æå, ç ïî÷àòêó ðîêó ÍÁÓ âæå
âèòðàòèâ ïðèáëèçíî $8 ìëðä, ïðîäàþ÷è ¿õ
íà ì³æáàíêó çà çíà÷íî çíèæåíèì, àí³æ
ðèíêîâèé, êóðñîì.

Îäíàê, ïîïðè ïåâíó ñòàá³ë³çàö³þ íà âà-
ëþòíîìó ðèíêó, ìîæëèâî, ùî ãðèâíÿ âñå
îäíî äåøåâøàòèìå ùîäî îñíîâíèõ ñâ³òî-
âèõ âàëþò. Òàêå ïðèïóùåííÿ âèñëîâèëà
àíàë³òèê áðèòàíñüêî¿ äîñë³äíèöüêî¿ ãðó-
ïè Economist Intelligence Unit Àíí-Ëó¿ç
Ãà´´åð â ³íòåðâ’þ ÇÌ². “Ìè î÷³êóºìî, ùî
ãðèâíÿ áóäå äîâîë³ õèòêîþ. Ó ñåðïí³-íà
ïî÷àòêó âåðåñíÿ êóðñ ï³øîâ âíèç ³, éìî-
â³ðíî, ùî òàêà òåíäåíö³ÿ òðèâàòèìå... Àëå
ìè î÷³êóºìî, ùî âàëþòíèé êóðñ ñòàá³ë³-
çóºòüñÿ íàñòóïíîãî ðîêó, êîëè ïîë³ïøè-
òüñÿ ñèòóàö³ÿ íà ñâ³òîâèõ ðèíêàõ, çîêðå-
ìà ùîäî ö³í íà ìåòàë”,— ñêàçàëà âîíà.

Îêðåì³ åêîíîì³ñòè ïðîãíîçóþòü, ùî
ãðèâíÿ ìîæå ïîäåøåâøàòè äî 10 ãðí/$1.
Ðàçîì ³ç òèì ó Äåðæáþäæåò³-2010 çàêëà-
äåíî êóðñ ãðèâí³ ùîäî äîëàðà íà ð³âí³ 7,5.
Òîìó, çà ïåâíèõ óìîâ, ãðèâíÿ ìîæå ³
çì³öíèòèñÿ äî öüîãî ð³âíÿ. Àäæå, íà äóì-
êó ÷èíîâíèê³â, íåìàº ðèíêîâèõ ïðè÷èí
äëÿ çíåö³íåííÿ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè (³ì-
ïîðò óæå ñêîðîòèâñÿ äî êðèòè÷íèõ ïîêàç-
íèê³â, “Íàôòîãàç” âïðàâíî ðîçðàõîâóºòü-
ñÿ çà áëàêèòíå ïàëèâî ç “Ãàçïðîìîì”, à
ÌÂÔ îô³ö³éíî çàÿâèâ ïðî ïîäàëüøó
ñï³âïðàöþ ç Óêðà¿íîþ.— “Õðåùàòèê”).

Îòæå, ðîçðàõóíêè ùîäî ïîêàçíèê³â
êóðñó ïàðè ãðèâíÿ/äîëàð â ïðîåêò³ Äåðæ-
áþäæåòó-2010 íà ð³âí³ 7,5 º ïîçèòèâíèì
ñèãíàëîì äëÿ á³çíåñó. “ßêùî ãîâîðèòè
ïðî ñåðåäíüîçâàæåíèé êóðñ äîëàðà íà
ð³âí³ ïðîãíîçîâàíèõ 7,5 ãðèâí³ çà äîëàð,
òî Óêðà¿íà ïîâèííà ñòàðòóâàòè ç ïîçíà÷-
êè 8,5 ãðèâí³ çà äîëàð, à íà ê³íåöü 2010
ðîêó ö³íà äîëàðà ìàº áóòè 6,5 ãðèâí³ çà
äîëàð. Òà çà ïåâíèõ óìîâ, ðîçâèòîê òàêî¿
ñèòóàö³¿ ìîæå áóòè óñêëàäíåíèì. Ðàçîì
³ç òèì, º ï³äñòàâè ³ äëÿ çì³öíåííÿ ãðèâ-
í³ äî 5,5 ãðèâí³ çà äîëàð”,— ñêàçàâ “Õðå-
ùàòèêó” ô³íàíñîâèé åêñïåðò Åð³ê Íàé-
ìàí.

Çà éîãî ñëîâàìè, ãðèâíÿ ìîæå çì³ö-
íèòèñÿ íàâ³òü ³ äî 5,5 ãðí/$1. Îäíà÷å, íà-
â³òü ÿêùî öåé ïîêàçíèê º â ïåâí³é ì³ð³
ðèíêîâèì, â³í ìîæå çàøêîäèòè â³ò÷èç-
íÿíèì ³ìïîðòåðàì, â³ä ÿêèõ çàëåæàòü ïî-
êàçíèêè ÂÂÏ, òà óêðà¿íñüêîìó á³çíåñó.
Îñòàíí³é ìîæå ïîæâàâèòèñÿ çà ðàõóíîê
âèñîêîãî ïîïèòó íà â³ò÷èçíÿíó ïðîäóê-
ö³þ òà ïîñëóãè. “Óêðà¿íñüê³ ï³äïðèºìö³
âæå çàêëàäàþòü â ñâî¿ ðèçèêè ðîçðàõóí-
êè 10 ãðèâåíü çà äîëàð. ßêùî æ êóðñ
ñòðèáíå äî öüîãî ð³âíÿ äî ê³íöÿ ðîêó, öå
áóäóòü ïîîäèíîê³ ñïàëàõè çà àíàëîã³ºþ ç
òèìè, ùî â³äáóâàëèñÿ íàïðèê³íö³ 2008
ðîêó, êîëè äîëàð äîðîæ÷àâ äî 12-13 ãðè-
âåíü çà äîëàð”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”
àíàë³òèê Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó ³ííîâà-
ö³éíèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é
Ñåðã³é Âëàñåíêî

Незабаром розпочнеть-
ся роз ляд Бюджетно о
оде с раїни в про-
фільних омітетах пар-
ламент . Одна же за-
раз зроз міло, олов-
ний ошторис раїни
вже апріорі став зар ч-
ни ом політичної с ла-
дової. Опоненти ряд
оворять про невідпо-
відність за ладених
Держбюджеті-2010
ма рое ономічних по-
азни ів. Та це чи ні,
"Хрещати " роз азав
ерівни одно о зі сто-
личних інстит тів е о-
номіст І ор Б ра ов-
сь ий.

— ßêîãî ð³âíÿ ³íôëÿö³þ
ìîæíà î÷³êóâàòè çà ï³äñóìêàìè
âåðåñíÿ?

— Ó öüîìó âèïàäêó ä³þòü
âíóòð³øí³ òà çîâí³øí³ ÷èííè-
êè, àëå âñå îäíî ìîæíà ãîâî-
ðèòè ïðî çðîñòàííÿ ³íôëÿö³¿.
Î÷åâèäíî, ùî âåðåñíåâ³ ïî-
êàçíèêè áóäóòü íà îäèí â³äñî-
òîê âèùèìè çà ð³âåíü ïîïå-
ðåäíüîãî ì³ñÿöÿ, ³ â ö³ëîìó
ð³÷íèé ïîêàçíèê áóäå íà ð³â-
í³ 14—15 â³äñîòê³â, îòæå, ìåí-
øå ð³âíÿ 2008 ðîêó.

— ßê³ ôàêòîðè âïëèâàþòü íà
çðîñòàííÿ ö³í?

— Ôóíäàìåíòàëüíî — íå-
åôåêòèâí³ñòü âèðîáíèöòâà,
âèñîêèé ð³âåíü âèòðàò, ç ³í-
øîãî áîêó — âèñîêèé ð³âåíü
ìîíîïîë³çàö³¿ åêîíîì³êè.
Êð³ì òîãî, âïëèâàº ïîäîðîæ-

÷àííÿ äîëàðà ÑØÀ â³äïîâ³ä-
íî ³ìïîðòíî¿ ñêëàäîâî¿ óêðà-
¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà.

— Íà ÿê³ ïðîäóêòè áóäå çðîñ-
òàòè ö³íà?

— Äîðîæ÷àòèìóòü ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ. Çíèçèëèñÿ ö³íè
íà ïðîäóêòè ñ³ëüñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà, íà ñåçîíí³ òîâàðè,
òðèâàº ïåðåãëÿä îïëàò çà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè, ñòðèáàþòü
ö³íè íà áåíçèí.

— Óðÿä ðîçðàõîâóº íà çðîñ-
òàííÿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè â íà-
ñòóïíîìó ðîö³. ×è ìîæíà î÷³-
êóâàòè ïîçèòèâí³ çì³íè?

— Îñòàíí³ ñòàòèñòè÷í³ ïî-
êàçíèêè äåìîíñòðóþòü äî-
ñÿãíåííÿ äíà. Áóäåìî ñïîä³-
âàòèñÿ íà òå, ùî äðóãî¿ õâè-
ë³ íå áóäå. Îòæå, åêîíîì³êà
ìàº âñ³ ï³äñòàâè äëÿ îäóæàí-
íÿ. Òðè â³äñîòêè çðîñòàííÿ
äëÿ 2010 ðîêó — îïòèì³ñòè÷-
íèé ïðîãíîç, ÿêèé ñòàíå ðå-

àëüí³ñòþ, ÿêùî â³äíîâèòüñÿ
ïîïèò íà ñâ³òîâèõ ðèíêàõ ³
ÿêùî â³äíîâëÿòüñÿ ñâ³òîâ³
ô³íàíñîâ³ ðèíêè.

— ×îãî î÷³êóâàòè, ÿêùî
ÌÂÔ íå âèäàñòü íàñòóïíèé
òðàíø?

— Öå ìàòèìå ÿêùî íå êà-
òàñòðîô³÷í³, òî íàäçâè÷àéíî
íåãàòèâí³ íàñë³äêè. Ïî-ïåð-
øå, ìè ìàºìî ïðîáëåìè ç
áþäæåòîì, ïî-äðóãå, ïðîáëå-
ìè ç óêðà¿íñüêîþ ãðèâíåþ,
òàê ÿê çîëîòîâàëþòí³ ðåçåð-
âè íå ïîïîâíþþòüñÿ íàëåæ-
íèì ÷èíîì. Çãîðòàííÿ ñï³â-
ðîá³òíèöòâà ç ÌÂÔ — öå
çíèæåííÿ ðåéòèíãó Óêðà¿íè,
íåãàòèâíèé ñèãíàë äëÿ ³íâåñ-
òîð³â. Çâàæàþ÷è íà öå, òðå-
áà ðîáèòè âñå ìîæëèâå äëÿ
ïîäàëüøîãî äîòðèìàííÿ âè-
ìîã ÌÂÔ, ÿê³ º ñâîºð³äíèìè
ðåôîðìàìè äóæå ïîòð³áíèõ
çì³í.

— Ç îãëÿäó íà âñ³ ðèçèêè, ÷è
ìîæëèâèé âàð³àíò ñóâåðåííîãî
äåôîëòó?

— Ï³äñòàâ äëÿ ñóâåðåííîãî
äåôîëòó ÿ íå áà÷ó. Â êîðïî-
ðàòèâíîìó æ ñåêòîð³ ïðîáëåì
áàãàòî. Çàëèøàºòüñÿ áàãàòî
ïèòàíü ³ â áàíê³âñüê³é ñôåð³.
Ìàéæå â 20 áàíêàõ ââåäåíî
òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ Íà-
ö³îíàëüíîãî áàíêó, ùî º ñâ³ä-
÷åííÿì êðèòè÷íî¿ ñèòóàö³¿ ç
òî÷êè çîðó âðÿòóâàííÿ ÷è íå
ðÿòóâàííÿ ô³íàíñîâî¿ ³íñòè-
òóö³¿

Розмовляли
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

Ірина ДЕМКО,
спеціально для “Хрещати а”
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянці Портнягіній Галині Василівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у 5"му 

пров. Лєрмонтова, 71 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 724/724 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 містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів будівництва садибних житлових будинків та споруд
на вул. Лєрмонтова та перспективних вулицях — у 4�му пров.
Лєрмонтова, 5�му пров. Лєрмонтова, 6�му пров. Лєрмонто�
ва (с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва та внести змі�
ни до Генерального плану м. Києва, затвердженого рішен�
ням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а саме: перевес�
ти територію в межах, визначених зазначеним містобудівним
обґрунтуванням, до території садибної житлової забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Портнягіній Галині Василівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у 5�му пров. Лермонтова, 71 у
Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянці Портнягіній Галині Василівні, за
умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,06 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 5�му пров. Лєрмонтова, 71 у Дарницькому райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

4. Громадянці Портнягіній Галині Василівні:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконувати 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 держархбудконтро�
лю.

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготовки
території по захисту її від підтоплення та затоплення пове�
невими водами, погодивши їх у встановленому порядку.

4.4. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земель�
ної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню до�
кумента, що посвідчує право власності на земельну ді�
лянку.

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

4.6. 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).

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 16.07.2007 № 19�7034, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 03.12.2007
№ 071/04�4�22/6811, Київської міської санепідемстанції від
20.11.2007 № 9568, дочірнього підприємства “Інститут ге�
нерального плану міста Києва” від 04.05.2007 № 1427, Го�
ловного управління земельних ресурсів від 27.12.2007 № 05�
2565.

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

6. 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 Майстренко Олені Василівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських бу"
дівель і споруд у 3"му пров. Радистів, 3 

у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 730/730 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 містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 3�му пров. Радистів, 3 (с. Биківня) у Деснянсько�
му районі м. Києва.

2. 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.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Майстренко Олені Василівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у 3�му пров. Радистів, 3 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Майстренко Олені Василівні, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель

і споруд у 3�му пров. Радистів, 3 у Деснянському районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

5. Громадянці Майстренко Олені Василівні:
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 08.09.2008 № 19�11248 та від 28.10.2008
№ 09�13430, Київської міської санепідемстанції від
18.09.2008 № 8200, Державного управління охорони нав�
колишнього природного середовища в м. Києві від
28.05.2008 № 05�08/3512.

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 і
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, внесеними рішеннями Київ�

ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

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

7. 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 малому підприємству у формі товариства 
з обмеженою” відповідальністю “ЕДВАЙС” земельної 

ділянки для реконструкції, експлуатації 
та обслуговування існуючого вбудовано"прибудованого

магазину та прибудови адміністративно"офісної 
будівлі до житлового будинку на Харківському шосе, 58 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 669/669 від 27 листопада 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки малому підприємству у формі товариства з обмеже�
ною відповідальністю “ЕДВАЙС” для реконструкції, експлуатації
та обслуговування існуючого вбудовано�прибудованого магази�
ну та прибудови адміністративно�офісної будівлі до житлового бу�
динку на Харківському шосе, 58 у Дарницькому районі м. Києва.

2. Передати малому підприємству у формі товариства з об�
меженою відповідальністю “ЕДВАЙС”, за умови виконання пунк�
ту 3 цього рішення, у короткострокову оренду на 5 років зе�
мельну ділянку загальною площею 0,09 га для реконструкції,
експлуатації та обслуговування існуючого вбудовано�прибудо�
ваного магазину та прибудови адміністративно�офісної будів�
лі до житлового будинку на Харківському шосе, 58 у Дарниць�
кому районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених
відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської
Ради народних депутатів від 30.09.85 № 797 “Про відведення
земельної ділянки Південно�західному тресту транспортного бу�
дівництва “Південзахідтрансбуд” для будівництва житлового
будинку та дошкільного закладу на Харківському шосе у Дар�
ницькому районі м. Києва”, від 17.05.89 № 429 “Про відведен�
ня земельних ділянок підприємствам, установам і організаці�
ям для будівництва об’єктів”, від 27.08.91 № 530 “Про відве�
дення земельної ділянки тресту “Південзахідтрансбуд” для бу�
дівництва житлового будинку по Харківському шосе в Дарниць�
кому районі”, у зв’язку з переходом права власності на неру�
хоме майно (договір поділу нерухомого майна від 26.06.2007).

3. Малому підприємству у формі товариства з обмеженою
відповідальністю “ЕДВАЙС”:

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

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право ко�
ристування земельною ділянкою.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�

монту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельної ділянки.

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

3.5. Передбачити проектом реконструкції місця постійного
зберігання автотранспорту (крім відкритих автостоянок) із кіль�
кістю машиномісць відповідно до державних будівельних норм.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського середо�
вища від 03.07.2007 № 19�6481, Київської міської санепідем�
станції від 29.11.2007 № 9932, Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в м. Києві від 26.11.2007
№ 05�08/9130, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 04.05.2007 № 3121, дочірнього підприємства “Інститут
генерального плану міста Києва” від 20.03.2007 № 796, Голов�
ного управління земельних ресурсів від 05.11.2007 № 05�3787.

3.7. Питання майнових відносин вирішувати в установлено�
му порядку.

4. Визнати рішення виконавчого комітету Київської міської
Ради народних депутатів від 30.09.85 № 797 “Про відведення
земельної ділянки Південно�західному тресту транспортного бу�
дівництва “Південзахідтрансбуд” для будівництва житлового
будинку та дошкільного закладу на Харківському шосе у Дар�
ницькому районі м. Києва”, від 17.05.89 № 429 “Про відведен�
ня земельних ділянок підприємствам, установам і організаці�
ям для будівництва об’єктів”, від 27.08.91 № 530 “Про відве�
дення земельної ділянки тресту “Південзахідтрансбуд” для бу�
дівництва житлового будинку по Харківському шосе в Дарниць�
кому районі м. Києва” такими, що втратили чинність, як такі,
що виконані в повному обсязі.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 12.07.07 № 1153/1814 “Про заходи, спрямовані 

на забезпечення будівництва Подільського мостового
переходу через річку Дніпро в місті Києві”

Рішення Київської міської ради № 769/769 від 11 грудня 2008 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, ста�
тей 7, 8, 9 Житлового кодексу Української РСР, пунктів 30, 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення будівництва По�
дільського мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві Київська міська рада
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ВИРІШИЛА:

Внести в рішення Київради від 12.07.07 № 1153/1814
“Про заходи, спрямовані на забезпечення будівництва По�
дільського мостового переходу через річку Дніпро в місті Ки�
єві” такі зміни:

— у підпункті 2.2 пункту 2 рішення вилучити слова “та за

умови компенсації вартості споруд власникам згідно із екс�
пертною оцінкою і чинного законодавства”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки 
дочірньому підприємству товариства 

з обмеженою відповідальністю “АСТА” 
для будівництва павільйону з продажу 

продуктів харчування на вул. Зодчих, 70"а 
у Святошинському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 782/782 від 11 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки дочірньому підприємству товариства з об�
меженою відповідальністю “АСТА” для будівництва павіль�
йону з продажу продуктів харчування на вул. Зодчих, 70�а
у Святошинському районі м. Києва.

2. Передати дочірньому підприємству товариства з обме�
женою відповідальністю “АСТА”, за умови виконання пункту
3 цього рішення, земельну ділянку площею 0,03 га в корот�
кострокову оренду на 3 роки для будівництва павільйону з
продажу продуктів харчування на вул. Зодчих, 70�а у Свято�
шинському районі м. Києва за рахунок частини земель, від�
ведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради депутатів трудящих від 10.07.68 № 1046 “Про
відвод земельної ділянки Київському заводу електронних об�
числювальних та керуючих машин ВУМ під житлове та куль�
турно�побутове будівництво” у зв’язку з переходом права
власності (договір купівлі�продажу від 15.10.2001№ Зс�364).

3. Дочірньому підприємству товариства з обмеженою від�
повідальністю “АСТА”:

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

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 користування земельною ділянкою.

3.3. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 24.11.2006 № 19�10004, Київської місь�
кої санепідемстанції від 20.04.2006 № 2484, Державного
управління екології та природних ресурсів в м. Києві від
23.03.2006 № 06�6�25/1243.

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

3.6. 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, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

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 громадянці 
Крупі Людмилі Василівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Кільцевому, 28 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 798/798 від 11 грудня 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 зе�
мельної ділянки громадянці Крупі Людмилі Василівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у пров. Кільцевому, 28 у Голо�
сіївському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Крупі Людмилі Василівні, за умо�
ви виконання пункту 3 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,08 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд у пров. Кільцевому, 28 у Голосіївському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування. 

3. Громадянці Крупі Людмилі Василівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статей 60, 61, 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,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 16.08.2007 № 19�8311, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 26.06.2007
№ 071/04�4�19/2889, від 20.08.2007 № 071/04�4�22/4461 та
від 21.06.2007 № 071/07�7�10/3135, дочірнього підприєм�
ства “Інститут генерального плану міста Києва” від
04.06.2007 № 1727, головного державного санітарного лі�
каря м. Києва від 27.06.2007 № 4906, Київської міської сан�
епідемстанції від 30.08.200 № 6849, Головного управління
земельних ресурсів від 30.11.2007 № 05�2314.

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київради від 17.01.2008 № 3/4475
“Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами і допов�
неннями, внесеними рішеннями Київської міської ради від
17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

3.7. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень вирішити в установленому порядку (акт обсте�
ження зелених насаджень від 13.06.2007 № 198).

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 земельної ділянки приватному 
підприємству “СМАК"К” для будівництва 
та експлуатації об’єкта обслуговування 

для забезпечення відпочинку та дозвілля населення 
на перетині вул. Академіка Заболотного 

та Столичного шосе у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 795/795 від 11 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки приватному підприємству “СМАК�К” для бу�
дівництва та експлуатації об’єкта обслуговування для забезпе�
чення відпочинку та дозвілля населення на перетині вул. Ака�
деміка Заболотного та Столичного шосе у Голосіївському райо�
ні м. Києва.

2. Передати приватному підприємству “СМАК�К”, за умови
виконання пункту 3 цього рішення, у довгострокову оренду на
10 років земельну ділянку площею 0,55 га для будівництва та
експлуатації об’єкта обслуговування для забезпечення відпо�
чинку та дозвілля населення на перетині вул. Академіка Забо�
лотного та Столичного шосе у Голосіївському районі м. Києва
за рахунок міських земель, не наданих у власність чи корис�
тування.

3. Приватному підприємству “СМАК�К”:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до

вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�

ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 04.01.2008 № 09�349 та від 14.12.2007 № 19�
14752, Київської міської санепідемстанції від 24.01.2008 № 515,
Державного управління екології та природних ресурсів в м. Ки�
єві від 26.12.2007 № 05�08/9875, Державної служби з питань
національної культурної спадщини від 08.12.2008 № 22�178/35
та Головного управління земельних ресурсів від 07.11.2008
№ 05�3803.

3.3. У місячний термін звернутись до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право ко�
ристування земельною ділянкою.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�
монту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельних ділянок.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати в установле�
ному порядку.

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київради від 17.01.2008 № 3/4475
“Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами та допов�
неннями, внесеними рішеннями Київської міської ради від
17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

4. Попередити землекористувача, що використання землі
не за цільовим призначенням тягне за собою припинення пра�
ва користування земельною ділянкою відповідно до вимог ста�
тей 141,143 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Малишевій Валентині Василівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Селянській, 25"а 

у Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 837/837 від 11 грудня 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесення
змін до містобудівної документації та визначення параметрів
окремого об’єкта містобудування — будівництва та обслуго�
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Селянській, 25�а у Оболонському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та про�
екту планування його приміської зони на період до 2020 ро�
ку, а саме: територію, яка передається відповідно до цього
рішення, перевести за функціональним призначенням до те�
риторії садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішенням
Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, виключив�
ши з переліку озеленених територій загального користуван�
ня м. Києва, що відповідають типологічним ознакам та пла�
нувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ділянку площею
0,10 га на вул. Селянській, 25�а у Оболонському районі м. Ки�
єва.

4. Перевести частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 102 виділу 2 Межигірського лісництва Святошинсько�
го лісопаркового господарства до земель запасу житлової та
громадської забудови, вилучивши їх з категорії земель лісо�
вого фонду (лист�згода комунального підприємства “Свято�
шинське лісопаркове господарство” від 09.04.2008 № 352).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Малишевій Валентині Василівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Селянській, 25�а у Обо�
лонському районі м. Києва.

6. Передати громадянці Малишевій Валентині Василівні, за
умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Селянській, 25�а у Оболонському районі м. Києва
за рахунок міських земель, не наданих у власність чи корис�
тування.

7. Громадянці Малишевій Валентині Василівні:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
7.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�

ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 24.09.2008 № 19�12163, Київської міської санепід�
станції від 14.10.2008 № 8796, Державного управління охо�
рони навколишнього природного середовища в м. Києві від
08.04.2008 № 05�08/2459/26, Головного управління охорони
культурної спадщини від 19.06.2008 № 4338, Оболонської
районної у м. Києві державної адміністрації від 07.04.2008 
№ М�1291, Київського обласного управління лісового та мис�
ливського господарства від 18.04.2008 № 01�04/1142, Голов�
ного управління земельних ресурсів.

7.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища, одержати дозвіл на виконання
будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю та підклю�
читися до централізованих інженерних мереж міста.

7.4. Питання майнових відносин вирішувати в установле�
ному порядку.

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

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управлін�
ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
приватної власності на земельну ділянку.

7.7. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 17.01.2008
№ 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами
та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ра�
ди від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

8. Попередити власника земельної ділянки, що право при�
ватної власності на землю може бути припинено у випадках,
передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу Укра�
їни.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Àíòîí ÑÎËÎÌÓÕÀ: 

“Çàãíèâàþ÷èé êàï³òàë³çì ìåí³
áëèçüêèé òà ìèëèé”
Óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê, ùî ìåøêàº â Ïàðèæ³, ïðî ñèòóàö³þ â³çóàëüíîãî 
ìèñòåöòâà â ªâðîï³, êè¿âñüêèõ õóäîæíèê³â çà êîðäîíîì òà ïðî ì³ôîòâîð÷³ñòü

— Îñòàíí³ì ÷àñîì òè â Êèºâ³
÷àñòèé ã³ñòü: òðè âèñòàâêè â 2008-
ìó é ùå òðè äî ê³íöÿ 2009 ðîêó.
Ïðè¿æäæàºø ñþäè ïðàöþâàòè ÷è
â³äïî÷èâàòè?

— Íèí³ äëÿ õóäîæíèêà, êîòðèé
ìàº äîñòóï äî ²íòåðíåòó ³ âîëî-
ä³º ³íîçåìíèìè ìîâàìè, âæå íå
ìàº çíà÷åííÿ, äå ïðàöþâàòè. Çà
íåïîâíèõ äâà ë³òí³õ ì³ñÿö³ çàâäÿ-
êè äðóæí³é ãîñòèííîñò³ Ëåñÿ Ïî-
äåðâ’ÿíñüêîãî â éîãî àòåëüº ìå-
í³ âäàëîñÿ çàê³í÷èòè ñåð³þ ç
âîñüìè ïîëîòåí “Immaqulee Con-
ception manquee” (“Íåâäàëå íå-
ïîðî÷íå çà÷àòòÿ”). Öÿ ñåð³ÿ ïðè-
ñâÿ÷óºòüñÿ ¯¿ Âåëè÷íîñò³ Êðèç³ ³
ðàçîì ³ç ôîòîãðàô³ÿìè âèñòàâëÿ-
òèìåòüñÿ â Êèºâ³ ïðîòÿãîì íè-
í³øíüîãî ðîêó.

Ó Ïàðèæ³ ö³êàâ³øèì º ñï³ëêó-
âàííÿ ç ãàëåðåÿìè, òàì ïðîõî-
äèòü áàãàòî âàæëèâèõ âèñòàâîê.
Àëå ñï³ëêóâàííÿ ç êîëåãàìè ïî
öåõó òàì óñêëàäíåíå — íå ñò³ëü-
êè ÷åðåç îñîáëèâîñò³ ¿õíüî¿ ïñè-
õ³êè ³ õàðàêòåðó, ñê³ëüêè âíàñë³-
äîê ëåãêîâàæíîñò³ çàõ³äíî¿ öèâ³-
ë³çàö³¿.

Ó Êèºâ³ ó ìåíå íîâ³ äàâí³ äðó-
ç³, òóò ³ç çàäîâîëåííÿì çàíóðþ-
ºøñÿ ó ôîðìàëüíî-ëîã³÷íó óòî-
ï³þ ïðî òå, ùî “òðåáà áóëî á...”,
ùî “íåçàáàðîì íàñòàíå
äåùî...”, ó öåé âèâîð³ò îáñåñ³é,
íàä³é ³ ñóïåðå÷íîñòåé, ÿê íà-
ïðèêëàä: “óêðà¿íñüêèé àðò-ðè-
íîê ³ñíóº ò³ëüêè ó çàðîäêó” àáî
“óêðà¿íñüêîãî àðò-ðèíêó íåìàº
³ íå áóäå”.

Âäàëà ñïðîáà àêë³ìàòèçàö³¿ â
êîìïàí³¿ Îëåêñàíäðà Ðîéòáóðäà,
Îëåãà Ò³ñòîëà, Â³êòîðà Ñèäîðåí-
êà, Îëåêñàíäðà Êëèìåíêà, ²ëë³
×è÷êàíà, Âàñèëÿ Öàãîëîâà, ²ãî-
ðÿ Ãàéäàÿ, Íàòàë³¿ Çàáîëîòíî¿
ïðèâåëà äî ð³øåíü ïðî ñï³ëüíó
ïðàöþ.

— ßê óêðà¿íñüêèõ õóäîæíèê³â
ïðèéìàþòü ó ªâðîï³?

— ×óäîâî. Ïðîåêòè Ñàâàäîâà,
Ñèäîðåíêà, Ò³ñòîëà ìîãóòí³, åëå-
ãàíòí³ é òåõí³÷íî º äîñêîíàëè-

ìè. Ðîéòáóðäà ³ Öàãîëîâà ìåí³
ÿêîñü íå âäàºòüñÿ âèòÿãíóòè ç
ð³äíèõ ïåíàò³â — êàðòèí ó íèõ
íåïðîäàíèõ íåìàº. Õîò³ëîñÿ á,
ùîá õóäîæíèêè ðåãóëÿðí³øå âè-
ñòàâëÿëèñÿ ïîçà Óêðà¿íîþ. Öüî-
ãî ðîêó ìè ç Ò³ñòîëîì ³ ×è÷êà-
íîì ñïðîáóºìî çðîáèòè äâ³ âè-
ñòàâêè â Ïàðèæ³. Ó ìàãàçèíàõ
Galeries Printemps ³ ãàëåðå¿ ART-
208. Âïåðøå ïîêàæåìî íîâó ñå-
ð³þ “×åðâîíà Øàïî÷êà â³äâ³äàëà
×îðíîáèëü”.

— ßê ïîÿñíèòè òå, ùî â Êèºâ³
òàêà ìëÿâà â ïîð³âíÿíí³ ç ªâðîïîþ
õóäîæíÿ ñèòóàö³ÿ?

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî â êè¿â-
ñüê³é àðò-ñï³ëüíîò³ â³äñóòíÿ ñà-
ìîäèñöèïë³íà, à åòèêà ñòîñóíê³â
çíàõîäèòüñÿ â çàðîäêîâîìó ñòàí³.
Ïðèçíà÷åí³ çóñòð³÷³ â³äêëàäàþòü-
ñÿ, à òî é çîâñ³ì àíóëþþòüñÿ áåç-
ñîðîìíî. Çâ’ÿçàòèñÿ ïî òåëåôîíó,
à òèì á³ëüøå ïî ²íòåðíåòó ìîæ-
íà ò³ëüêè ç äóæå îáìåæåíèì êî-
ëîì ëþäåé.

— ×è ïðîäàºø ñâî¿ ðîáîòè â
Óêðà¿í³? Óïåâíåíî ïî÷óâàºøñÿ íà
ì³ñöåâîìó àðò-ðèíêó?

— Ðàä³ñòü äðóæíüîãî ÷àþâàí-
íÿ ç “Êè¿âñüêèì” òîðòîì íà ñòî-
ë³ äëÿ ìåíå íå çàòüìàðåíà ïîòðå-
áîþ â³äð³çàòè øìàòîê òîðòà
“óêðà¿íñüêîãî àðò-ðèíêó”. Ó Êè-
ºâ³ ó ìåíå ïðàêòè÷íî íåìàº êàð-
òèí, à âåçòè ïîëîòíà ç Ïàðèæà
ïîêè ùî íå áà÷ó ñåíñó. Ó ëèñòî-
ïàä³ Ñàøà Êëèìåíêî çàïðîñèâ
ìåíå âçÿòè ó÷àñòü â ñâîºìó ïðî-
åêò³ “×àñ ñâîáîäè” â ²íñòèòóò³
ïðîáëåì ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà.
Òàì áóäóòü ³ ì³é æèâîïèñ, ³ ôî-
òîãðàô³ÿ.

— Ó ðàìêàõ Ãîãîëüfestó òè ïðåä-
ñòàâëÿºø ïðîåêò “Òâîðö³ ì³ô³â”.
×îìó çàö³êàâèâñÿ ñàìå òåìîþ ì³-
ôó? Õ³áà öÿ òåìà íå çàëèøèëàñÿ â
ÕÕ ñòîð³÷÷³?

— Óæå â IV ñòîë³òò³ äî í. å.
Àð³ñòîòåëü â “Ïîåòèö³” çàçíà-
÷èâ, ùî êîæåí àðòèñò — õóäîæ-

íèê, êîìïîçèòîð, ë³òåðàòîð —
ïåâíîþ ì³ðîþ º ì³ôîòâîðöåì,
ïðèíàéìí³ ïðåòåíäóº íà öåé ïî-
÷åñíèé òèòóë. Ì³ô ìàº çäàòí³ñòü
âïîðÿäêîâóâàòè ñâ³ò. Öå ñòâî-
ðåííÿ Êîñìîñó ç Õàîñó. Íà íà-
øèõ î÷àõ çàçíàëè êðàõó ì³ô ïðî
âåëèêîãî âîæäÿ êîìóí³çìó (àäæå
ðàí³øå Ëåí³íà íàçèâàëè ð³âíèì
õìàðàì, éîãî çîáðàæàëè ÿê áî-
ãàòèðÿ ÷è âåëåòíÿ, ò³ëüêè â³í ì³ã
çàðàç âèïèòè â³äðî ñàìîãîíó),
ì³ôîëîã³÷íà ñèñòåìà ôàøèçìó,
ñèíòåòè÷í³ ì³ôè, íàïðèêëàä,
ì³ô ïðî ïñèõîàíàë³ç. Õî÷à ïî-
äåêóäè “Ñòàë³í ³ òåïåð æèâ³øèé
â³ä óñ³õ æèâèõ”, ÿê ïîêàçóþòü
ðåéòèíãè. Êðàñèâèé öóêðîâî-
ãëàìóðíèé íîâèé Ñòàë³í. Ùå íà
ïî÷àòêó XXI ñòîë³òòÿ ì³ô “òåõ-
í³êà-ëþäèíà-ïðîãðåñ” çàì³íèëè
ì³ôîì “ëþäèíà-ïðèðîäà”, “òåõ-
í³êà-ïðèðîäà”, “ëþäèíà-Âñå-
ñâ³ò”, “ëþäèíà-Áîã”. Çäàòí³ñòü
ì³ôó îá’ºäíóâàòè ëþäåé ó ñîö³-
óì ïåðåòâîðþº éîãî íà ìîãóòíþ
çáðîþ — ÿê ïðîïàãàíäè, òàê ³
ðóéíóâàííÿ îñîáèñòîñò³.

Ì³ô îð³ºíòîâàíî íà Â³ðó. Éî-
ãî ïðîäóêòîì º Ñèìâîë. Îñü òóò
³ ïàñòêà. Ñüîãîäí³, êîëè ÷àñòè-
íà ëþäñòâà ïîçáóëàñÿ ãîëîäó,
çëèäí³â ³ õâîðîá, à âèðîáíèöòâî
ïåðåíåñåíî äî Êèòàþ, ì³ô ïåðå-
òâîðþºòüñÿ íà ñòðàòåã³÷íó çáðîþ
³ç çàõîïëåííÿ íîâî¿ òåðèòîð³¿ —
äóõîâíîñò³ ñó÷àñíîãî Ñïîæèâà-
÷à. Ìàðêåòèíãîâèìè êîìóí³êà-
ö³ÿìè êîíñòðóþþòü ìð³¿, åìîö³¿,
÷óòòºâ³ ñòîñóíêè. Ïðîïîíóºòüñÿ
ñòèëü, ìîäåëü ïîâåä³íêè, ñïîñ³á
æèòòÿ “ïî áðåíäó”. Áðåíäèíã
âèêîðèñòîâóº ì³ôîëîã³÷í³ ïëàñ-
òè ñâ³äîìîñò³ ñïîæèâà÷³â. “Òî-
âàð” (âèòâ³ð ìèñòåöòâà) íàñè÷óº-
òüñÿ åìîö³ÿìè, íàäïðèðîäíèìè
âëàñòèâîñòÿìè, ³íîä³ éîãî îäó-
øåâëÿþòü. Çàâäàííÿì ìèñòåöòâà
ñòàº ñòâîðåííÿ “ñòàíó çóñòð³÷³ ç
äèâîì”, ³ ç öüîãî ñòàíó ï³äñòóï-
íî ôîðìóºòüñÿ “áðåíä”. Ç’ÿâëÿº-
òüñÿ ñò³éêå ³ áàãàòî÷èñåëüíå
ñï³âòîâàðèñòâî ñïîæèâà÷³â —
àðò-ðèíîê.

— ×è ìàº ìèñòåöòâî ³ìóí³òåò äî
öüîãî äåñòðóêòèâíîãî ïðîöåñó?

— Öåé ïðîöåñ íå ìîæíà íàçâà-
òè õîðîøèì ÷è ïîãàíèì. Àëå àí-
òàãîí³çìîì ìèñòåöòâó “áðåíäó”
àáî, ÿêùî õî÷åòå, êóëüòóð³ áðåí-
äó º ñàìà êóëüòóðà, êóëüòóðíà ïî-
ë³òèêà íàö³¿, ¿¿ êóëüòóðíèé ïðî-
åêò. Â³í àáî º, àáî éîãî íåìàº. ²
ÿêùî öüîãî íåìàº, òî... Ñöåíà
ïîðîæí³º. Âèâîð³ò äåêîðàö³é.

— À â ªâðîï³ âñå ³íàêøå?
— Ìîæå, ÿ êîãîñü çäèâóþ, àëå

çàãíèâàþ÷èé, âñå¿äíèé, äåãåíå-

ðóþ÷èé, àáî ÿê òàì ùå — êàï³-
òàë³çì — ìåí³ äóæå áëèçüêèé ³
ìèëèé. Ìåí³ ìèëèé öåé ñâ³ò ñïî-
æèâàííÿ, äîñòàòêó — íèí³øíÿ
ªâðîïà â ò³í³ Â³çàíò³¿, ùî ïëèâå
äî ñâîãî ê³íöÿ, ³ ÿ íå ïðîì³íÿþ
éîãî íà áóäü-ÿê³ êîì. ³ ñîö.
ñòðóêòóðè, íà “ïðîñâ³òëåíó äèê-
òàòóðó”, íà ïðèì³òèâíèé ïëåì³í-
íèé ðàé. Íå ïðîì³íÿþ ³ íà “ïåð-
ìàíåíòí³ ðåâîëþö³¿”. Îêð³ì ñåê-
ñóàëüíî¿

Аліса ЛОЖКІНА,
“ТОП 10”,

спеціально для “Хрещати а”

Київсь а м ніципальна а адемія
естрадно о та цир ово о мистецтв

повідомляє про збільшення ліцензійно о обся ст дентів на
спеціальність “М зичне мистецтво”.
Освітньо- валіфі аційний рівень:
- молодший спеціаліст — на 10 осіб;
- ба алавр — на 10 осіб.
А та ож про від риття освітньо- валіфі аційно о рівня “спеціаліст”

обся ом 20 осіб.

Посвідчення дитини, я а постраждала від наслід ів аварії на Чорнобильсь ій АЕС,

серія Д, № 880511, на ім’я Ш лінова Кирила Оле овича вважати недійсним.
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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 1806
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Ñâÿòî òàòóñ³â
Ó ñòîëèö³ âïåðøå îô³ö³éíî â³äçíà÷èëè 
Äåíü áàòüêà
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

У с бот в Маріїнсь ом
пар ияни вперше офі-
ційно відсвят вали День
бать а. Дійство для всієї
родини влашт вала ро-
мадсь а ор анізація "Між-
народний бать івсь ий
центр" за підтрим и ГУ
справах сім'ї та молоді
КМДА. Ор анізатори про-
пон ють відзначати День
бать а щоро третьої не-
ділі вересня. Одна Кабі-
нет Міністрів не поспішає
надавати свят стат с
державно о. Тим часом
ідею запровадження Дня
бать а радо вітали дітла-
хи, мами й тат сі. Наст п-
но о ро заходи обіцяють
зробити ще масштабніши-
ми.

"ß ëþáëþ ñâîãî òàòà!" — ï³ä òà-
êèì ãàñëîì â³äáóëîñÿ ïåðøå ñâÿò-
êóâàííÿ Äíÿ áàòüêà â Óêðà¿í³. Ó ñó-
áîòó â Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó íå ðîç-
âàæàâñÿ õ³áà ùî ëåäà÷èé. Ï³ä òåï-
ëèìè ïðîìåíÿìè ñîíöÿ òà æâàâó
ìóçèêó âèðóâàëî ñïðàâæíº ðîäèí-
íå ñâÿòî. Îðãàí³çóâàëè éîãî ãðî-
ìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Ì³æíàðîäíèé
öåíòð áàòüê³âñòâà" çà ï³äòðèìêè Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ ³ Ì³í³ñòåðñòâà ó
ñïðàâàõ ñ³ì'¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Çàïðîâàäæåííÿ òàêîãî ñâÿòà â
Óêðà¿í³ ìàº ãëèáøèé çì³ñò, àí³æ
÷åðãîâèé ïðèâ³ä äëÿ ìàñîâîãî ãó-
ëÿííÿ. Âîíî ïîêëèêàíå ñïðèÿòè
ïîïóëÿðèçàö³¿ âàæëèâîñò³ ðîë³ ÷î-
ëîâ³êà ÿê áàòüêà â ðîäèí³, ñóñï³ëü-
ñòâ³ òà âøàíóâàòè ÷îëîâ³ê³â, ÿê³
îï³êóþòüñÿ ñâî¿ìè ñ³ì'ÿìè.

"Öå ñâÿòî — äëÿ êîæíîãî ÷ëåíà
ñ³ì'¿, àäæå â êîæíîãî ç íàñ º áàòü-

êî. Ìè õî÷åìî â³äðîäèòè òàê³ õà-
ðàêòåðí³ äëÿ óêðà¿íö³â ö³ííîñò³, ÿê
ðîäèíà, áàòüêè",— íàãîëîñèâ ãîëî-
âà ãðîìàäñüêîãî îá'ºäíàííÿ "Ì³æ-
íàðîäíèé öåíòð áàòüê³âñòâà" Îëåê-
ñàíäð Ìàð÷åíêî.

Íà ñâÿòêóâàíí³ ¿õ òàêè âäàëîñÿ
â³äðîäèòè. Òàòóñü, ÿêèé æâàâî ðó-
õàºòüñÿ â ðèòì³ ëàìáàäè ÷è ìàêà-
ðåíè ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè,—
÷èì íå äîêàç òîãî? "Îé, äàâíî òàê
íå âåñåëèâñÿ!" — ä³ëèòüñÿ âðàæåí-
íÿìè îäèí ³ç âèíóâàòö³â ä³éñòâà.
Òðîõè â³ääèõàâøèñü, äîäàº: "Öå
ïðåêðàñíå ñâÿòî, ÿêå çìóøóº íàñ,
áàòüê³â, çàäóìàòèñü íàä òèì, ÷è
äîñòàòíüî óâàãè ìè ïðèä³ëÿºìî
ñâî¿ì ä³òëàõàì, öå ïîøòîâõ ïðî-
âîäèòè á³ëüøå ÷àñó ç íèìè, ³ íå
ò³ëüêè íà òàêèõ ãóëÿííÿõ".

"Çàïðîâàäæåííÿ â Óêðà¿í³ òàêî-
ãî ñâÿòà, ÿê Äåíü áàòüêà ñòèìóëþ-
âàòèìå ÷îëîâ³ê³â äî â³äïîâ³äàëüíî-

ãî áàòüê³âñòâà òà âîäíî÷àñ ï³äâèùó-
âàòèìå ¿õíþ ðîëü ó ñ³ì'¿ ³ ñóñï³ëü-
ñòâ³",— ïåðåêîíàíèé íà÷àëüíèê ÃÓ
â ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Ñåðã³é Áå-
ðåçåíêî.— Âñ³ì â³äîìèé Äåíü ìà-
òåð³, ³ âñ³ éîãî ñâÿòêóþòü, òî ÷îìó
á íå â³äçíà÷àòè ³ Äåíü áàòüêà?"

Îäíàê ñüîãîäí³ öå ñâÿòî çàëè-
øàºòüñÿ ò³ëüêè ãðîìàäÿíñüêîþ ³í³-
ö³àòèâîþ. Â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ïðî
íàäàííÿ éîìó ñòàòóñó äåðæàâíîãî
íàðàç³ ïðèïàäàº ïèëîì ó Êàá³íåò³
Ì³í³ñòð³â. Õî÷à öå íå çàâàæàº ³í³-
ö³àòîðàì çàïðîâàäæåííÿ Äíÿ áàòü-
êà â³äçíà÷àòè éîãî. Òèì ïà÷å, ùî
¿õ ï³äòðèìóþòü ïðåäñòàâíèêè ì³ñü-
êî¿ âëàäè, Ì³í³ñòåðñòâî ó ñïðàâàõ
ñ³ì'¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó. Òîìó òðåòþ
íåä³ëþ âåðåñíÿ ïðèéíÿòî ââàæàòè
âñåíàðîäíèì Äíåì áàòüêà. Íàñòóï-
íîãî ðîêó çàõîäè ïîîá³öÿëè çðîáè-
òè ìàñøòàáí³øèìè — âîíè â³äáó-
äóòüñÿ ó ê³ëüêîõ ïàðêàõ îäðàçó

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Â ï³âäåííèõ îáëàñòÿõ ïîäåêóäè äîù. Â³-

òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+18...+24°Ñ, âíî÷³ +14...+18°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +20°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +20...+21°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+18...+21°Ñ, âíî÷³ +5...+11°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+18...+24°Ñ, âíî÷³ +11...+16°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³ä-
íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +16...+23°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ

У с бот на День бать а столичні тат сі розважали малю ів сіма
можливими способами
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 22 âåðåñíÿ
Енер ети а дня трансформ ватиметься в дію, оли
можна од жати від моральних травм, залатати дір-
и в а рі, випл татися з д шевних протиріч, позб -
тися то сично о баласт триво , страхів й вос рес-
н ти оновленими. При от йтеся до з стрічі з сит -
аціями, справами, людьми, отрих боїтеся, підсві-
домо ни аєте. Одна побачення немин че, том
доведеться зіштовхн тися віч-на-віч із тим "страхіт-
тям", побороти заячий д х і вийти переможцем із
двобою.

ОВНИ
Вир шайте мандрів вн трішніми лабіринтами. Замисліться над

таємницями світобачення, піддавши самоаналіз власні психічні ре-
а ції та відч ття — полі єте д ш . Я що дилетантство вас не влаш-
тов є, зонд йте, дослідж йте, до оп йтеся до с ті речей — це о-
ловне завдання дня.
ТЕЛЬЦІ
З им р хатися вперед, на о о зробити став ?.. Питання вирі-

шальне. З "продвин тими" др зями, з отрими вже п д солі з’їли.
Вони не підвед ть, адже послані небесами для вашої д ховної ево-
люції.
БЛИЗНЯТА
Ваші ре енер ючі можливості невичерпні, в чом в отре впевни-

теся, я що робитимете те, що на аз є доля. На опичені емоційні шла-
и переплавляться творчом е стазі на професійних теренах. Здо-
ров'я приб де, відч єте поле шення та ще й заробите рошей.
РАКИ
Станете оролями на романтичном бал життя. Флірт йте, зали-

цяйтеся, зваблюйте, наповнюйте с дини життєдайною енер ією, час
та швид о плине, том охання від ладати на потім не можна!
ЛЕВИ
Асоціюватиметеся з термоядерним реа тором. Том , аби та ий

стан не призвів до самор йнації, армонійно впишіться в реальність.
Вона зіт ана з непередбач ваних сит ацій (насамперед під рідним
дахом), і там вип с айте "пар" на бла о доброб т .
ДІВИ
Дов ола вас онфронтаційна атмосфера, я можна поліпшити

мистецтвом спіл вання з людьми. Нині вам до ладати особливих
з силь, аби схилити до своєї точ и зор , не треба, ар ментовано з
іпнотичним шармом пере онаєте всіх своїй правоті.
ТЕРЕЗИ
Хочете добре заробити? Тоді облиште амбіційний онор, дбай-

те про бла одатний мі ро лімат сл жбовом оле тиві. Подр -
жіться з оле ами та роботодавцями, а дор чен робот ви он й-
те з творчою ори інальністю, ро ючи в но з на овим про ре-
сом.
СКОРПІОНИ
На любовних пере онах вам немає рівних. Т т ви поза он рен-

цією. Дефілюйте, сяйте ні альним мором, розсипайте похвал ,
омпліменти, п блі а в шаленом захваті від ваших чар і б де без-
межно вдячною за веселе свято.
СТРІЛЬЦІ
Я що хтось л авить, обманює, нама ається пошити вас д р-

ні, даремно старається, адже ви, я рент ен, бачите нині все на-
с різь...
КОЗОРОГИ
Ваше місце на ромадсь ій арені. Саме серед юрби роз вітн ть

щедрі обдар вання, додавши прихильни ів, отрі поповнять оло то-
варишів. Ува а! Нині стос н и з людьми мають б ти пронизані бра-
терсь им д хом, тримати ордовито дистанцію не варто.
ВОДОЛІЇ
Натис айте на професійні педалі і р хайтеся під тис ом матері-

ально о стим л до ар’єрно о олімп . Пам’ятайте про он рентів,
вони не сплять і з радістю поставлять підніж .
РИБИ
Не сидіть на одном місці. Р шайте подалі від рідної домів и, там

на вас очі є чимало хвилюючих вражень, романтичних при од, що
надов о залишаться в д ші

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Íà ôóòáîë 
ðàçîì ³ç óêðà¿íñüêèì
ÁÒÀ Áàíêîì
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Äîêè ôóòáîë³ñòè óêðà¿íñüêî¿ íà-
ö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ çìóøåí³ äîâîäè-
òè ñâîº ïðàâî ïî¿õàòè íà ×åìï³îíàò
ñâ³òó â ìàò÷àõ ³ç ïðèíöèïîâèìè ñó-
ïåðíèêàìè, êë³ºíòàì ÁÒÀ Áàíêó
äëÿ öüîãî ïîòð³áíî âñüîãî ëèøå ðîç-
ïëàòèòèñÿ êàðòêîþ VISA â áóäü-
ÿêîìó ìàãàçèí³. Òàêå ñòàëî ìîæëè-
âèì çàâäÿêè àêö³¿ "Ç êàðòîþ Visa íà
×åìï³îíàò ñâ³òó ç ôóòáîëó FIFA
2010!", ÿêó áàíê ïðîâîäèòü ñï³ëüíî
ç êîìïàí³ºþ VISA. Ïî÷èíàþ÷è ç 
1-ãî âåðåñíÿ 2009 ðîêó êîðèñòóâà÷³
ïëàò³æíî¿ êàðòêè VISA ÁÒÀ Áàíêó
ä³ñòàþòü óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü ïî-
ìàíäðóâàòè íà ×åìï³îíàò ñâ³òó ç

ôóòáîëó FIFA 2010 äî Ï³âäåííî¿
Àôðèêè. Óìîâè àêö³¿ ïðîñò³: ç 1-ãî
âåðåñíÿ äî 31 æîâòíÿ 2009 ðîêó ïî-
òð³áíî ñïëàòèòè çà ïîêóïêè íà ñó-
ìó â³ä 100 ãðèâåíü êàðòêîþ VISA ³
àâòîìàòè÷íî ñòàòè ó÷àñíèêîì ðîç³-
ãðàøó. Ïðè öüîìó ÷èì á³ëüøå ïî-
êóïîê âè ðîáèòå, òèì á³ëüøèìè º
âàø³ øàíñè âèãðàòè îäèí ³ç ïðèç³â.
Àäæå, êð³ì ãîëîâíîãî ïðèçó, ïî¿çä-
êè íà ×åìï³îíàò ñâ³òó ç ôóòáîëó, ó
êë³ºíò³â ÁÒÀ Áàíêó º øàíñ îäåðæà-
òè äðóãèé ïðèç — îäèí ³ç LCD òå-
ëåâ³çîð³â Sony, à òàêîæ ³íø³ ïðèçè
äëÿ ñïðàâæí³õ óáîë³âàëüíèê³â. Çà
óìîâàìè àêö³¿, ùàñëèâ÷èêàì, êîòð³
âèãðàëè ïðèçè, ñï³âðîá³òíèêè áàí-
êó îáîâ'ÿçêîâî ïîâ³äîìëÿòü ïðî öå
ïî òåëåôîíó. Òîìó õâèëþâàòèñÿ ïðî

òå, ùî âè ïðîïóñòèòå óñï³õ, íå âàð-
òî. ßê ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ïðàâë³ííÿ áàíêó Àíòîí Òþòþí, àê-
ö³ÿ ïðîâîäèòüñÿ â ðàìêàõ àêòèâíî-
ãî ðîçâèòêó óêðà¿íñüêèì ÁÒÀ Áàí-
êîì íàïðÿìêó êàðòêîâîãî á³çíåñó.

Çà ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³, çà
ïåðø³ äâà êâàðòàëè 2009 ðîêó ÁÒÀ
Áàíê çáåð³ã ³ ï³äòâåðäèâ ñâî¿ ïîçè-
ö³¿ îäí³º¿ ç íàéñòàá³ëüí³øèõ ³ íà-
ä³éíèõ óñòàíîâ, äåìîíñòðóþ÷è
ïðèáóòêîâó ðîáîòó ³ çðîñòàþ÷ó äî-
â³ðó âêëàäíèê³â. Íàâ³òü ó íàéâàæ-
÷³ äëÿ áàíê³âñüêîãî ðèíêó ïåð³îäè
óêðà¿íñüêèé ÁÒÀ Áàíê â÷àñíî ³ â
ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàâ âñ³ ñâî¿
çîáîâ'ÿçàííÿ ïåðåä êë³ºíòàìè, çáå-
ð³ãàþ÷è ïðè öüîìó âèñîêó ÿê³ñòü
îáñëóãîâóâàííÿ


