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Ñèòóàö³ÿ ï³ä êîíòðîëåì
Ïîæåæó íà ìóëîâèõ ïîëÿõ Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿ âäàëîñÿ ë³êâ³äóâàòè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Через непо ашені ба аття ніч з 5 на 6
жовтня сталася пожежа на м лових полях
Бортниць ої станції аерації. Во онь вдалося
лі від вати завдя и за ач ванню на поля м -
л висо ої воло ості. Наразі сит ація на об'-
є ті під онтролем. Київсь ий місь ий олова
дор чив додат ово виділити на ви онання
потрібних робіт 20 млн рн. За алом же до
інця нинішньо о ро та в наст пном пе-
редбачено спрям вати на підсипання дамб
м лових полів 150—170 млн рн. О рім то о,
місто план є зал чити 1 млрд доларів реди-
т , їх ви ористають на омпле сн ре он-
стр цію Бортниць ої станції аерації, спор -
дження м лоспалювально о та двох сміттє-
спалювальних заводів Києві.

Íà Áîðòíèöüê³é ñòàíö³¿ àåðàö³¿ (ÁÑÀ) ïðîäîâæóþòü
ï³äñèïàòè äàìáè ìóëîâèõ ïîë³â. Ïðî öå ó ï’ÿòíèöþ ðîç-

ïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà äàâ
äîðó÷åííÿ äîäàòêîâî ñïðÿìóâàòè íà âèêîíàííÿ ïîòð³á-
íèõ ðîá³ò 20 ìëí ãðí. “Çàãàëîì æå äî ê³íöÿ íèí³øíüî-
ãî ðîêó òà â íàñòóïíîìó ìè ìàºìî ñïðÿìóâàòè íà ï³ä-
ñèïàííÿ äàìá ìóëîâèõ ïîë³â 150—170 ìëí ãðí, ùîá
ñòàíö³ÿ àåðàö³¿ ìîãëà ñòàá³ëüíî ôóíêö³îíóâàòè ï³ä ÷àñ
çàïëàíîâàíî¿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿,— çàçíà÷èâ ïàí
Ãîëóá÷åíêî.— Ñêîð³ø çà âñå áóäå ïåðåäáà÷åíî äëÿ öüî-
ãî êîøòè ç åêîëîã³÷íîãî ôîíäó”.

Ñèòóàö³ÿ íà îá’ºêò³ óñêëàäíèëàñÿ ùå é òèì, ùî â í³÷
ç 5 íà 6 æîâòíÿ íà ìóëîâèõ ïîëÿõ Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿
àåðàö³¿ ñòàëàñÿ ïîæåæà. Çà ñâ³ä÷åííÿì ôàõ³âö³â, ãîð³òè
ïî÷àëî íà ãëèáèí³ 4 ìåòðè. ×åðåç ñóòî òåõí³÷í³ ïðîáëå-
ìè ç äîïðàâëåííÿì íà ì³ñöå ïîæåæ³ ñïåö³àëüíî¿ òåõí³-
êè äîâåëîñÿ çàêà÷óâàòè ìóë âèñîêî¿ âîëîãîñò³ íà ïîëÿ,
äå òë³þòü âåðõí³ øàðè, ùîá ïîãàñèòè òë³ííÿ. Òîðôîâ³
âîãíèùà îõîïèëè 150 ãà ìóëîâîãî ïîëÿ ¹ 3. Ñåðåä ïðè-
÷èí ïîæåæ³ íàçèâàþòü íàñàìïåðåä ñïåêîòíå, ñóõå ë³òî
òà âëàøòóâàííÿ ïîëþâàííÿ ³ ï³êí³ê³â. 

“Íàðàç³ ñèòóàö³ÿ íà Áîðòíèöüê³é ñòàíö³¿ àåðàö³¿ ï³ä
ïîñò³éíèì êîíòðîëåì ì³ñüêî¿ âëàäè,— çàÿâèâ Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî.— Ùîäíÿ â ìåð³¿ â³äáóâàþòüñÿ íàðàäè, äå
îáãîâîðþþòü îáñÿãè òà óìîâè êðåäèòóâàííÿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ÁÑÀ. Î÷³êóâàíà ñóìà — 1 ìëðä äîëàð³â. Óæå º ïî-
ïåðåäí³ äîìîâëåíîñò³ ç ßïîí³ºþ ïðî íàäàííÿ Êèºâó

öüîãî êðåäèòó”. Çà ñëîâàìè ïàíà Ãîëóá÷åíêà, íàðàç³
ïðîô³ëüí³ ñëóæáè ì³ñòà ïðàöþþòü íàä âèêîíàííÿì ïî-
ñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî ï³äãîòîâêè
êðåäèòíî¿ óãîäè (íà óìîâàõ íàäàííÿ óðÿäîâèõ ãàðàíò³é)
ï³ä êîìïëåêñíó ðåêîíñòðóêö³þ Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿
àåðàö³¿, ïîáóäîâó ìóëîñïàëþâàëüíîãî òà äâîõ ñì³òòº-
ñïàëþâàëüíèõ çàâîä³â íà ë³âîìó ³ ïðàâîìó áåðåãàõ Äí³ï-
ðà. “Âæå ó ëèñòîïàä³ íà çàñ³äàíí³ Êàáì³íó ìàþòü ðîç-
ãëÿíóòè ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ Êèºâó äåðæàâíî¿ ãàðàí-
ò³¿ ï³ä îòðèìàííÿ òàêîãî êðåäèòó”,— ïîâ³äîìèâ Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
í³ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ, íàðàç³ ñè-
òóàö³þ íà ìóëîâèõ ïîëÿõ Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿
ñòàá³ë³çîâàíî. “Îñåðåäêè çàäèìëåííÿ ó ìàëîäîñòóïíèõ
ä³ëÿíêàõ ìóëîâèõ ïîë³â âäàëîñÿ ë³êâ³äóâàòè øëÿõîì ï³ä-
òîïëåííÿ,— çàçíà÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÃÓ
ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ²âàí Ãàâðèëþê.— Âëàñ-
íå, çàäèìëåííÿ ³ íå âèêëèêàëî çàíåïîêîºííÿ, àäæå íà
÷àñ ïîæåæ³ â³òåð äóâ â³ä ñòîëèö³. Äî òîãî æ ìè âèêî-
íàëè äîñë³äæåííÿ, çîêðåìà íà âì³ñò øê³äëèâèõ äîì³-
øîê”. ²âàí Ãàâðèëþê äîäàâ, ùî íàðàç³ íàéãîëîâí³øèì
çàâäàííÿì º óêð³ïëåííÿ äàìá ìóëîâèõ ïîë³â. Àäæå â
ðàç³ ¿õ ïðîðèâó ñò³÷í³ âîäè ìîæóòü ïîòðàïèòè â Äí³ï-
ðî, ùî ñòàíå ïðè÷èíîþ ñåðéîçíî¿ åêîëîã³÷íî¿ êàòàñòðî-
ôè â ìàñøòàáàõ Óêðà¿íè
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Малозабезпеченим
нічо о не за рож є

Ñòîëè÷íà âëàäà íå âèêëþ-
÷àº ìîæëèâîñò³ ïîäàëüøîãî
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Ïðî
öå ó ï’ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ ðîçøè-
ðåíîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿
ÊÌÄÀ çàÿâèâ ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ñòîëè÷íî¿ äåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî. “Íà æàëü, ³íøî¿ àëü-
òåðíàòèâè, í³æ ïîñòóïîâî ï³ä-
âèùóâàòè òàðèôè äî åêîíî-
ì³÷íî îá´ðóíòîâàíîãî ð³âíÿ,
ìè íàðàç³ íå ìàºìî,— ñêàçàâ
â³í. — Àäæå ó ñêëàäíèé äëÿ
âñ³º¿ êðà¿íè ô³íàíñîâî-åêîíî-
ì³÷íèé ïåð³îä ìè íå ìàºìî
çìîãè âèä³ëÿòè áþäæåòí³
êîøòè íà ïîêðèòòÿ ðåàëüíèõ
âèòðàò êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ”.

Âîäíî÷àñ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî íàãîëîñèâ, ùî ñòîëè÷-
íà âëàäà ðîçãëÿäàº ìîæëè-
â³ñòü çíèæåííÿ òàðèô³â íà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ
êèÿí. “Ìè í³êîëè íå ÷³ïàòè-
ìåìî ìàëîçàáåçïå÷åíîãî êè-
ÿíèíà ³ íå çìóøóâàòèìåìî
éîãî â ïîâíîìó îáñÿç³ ñïëà-
÷óâàòè çà ñïîæèò³ ïîñëóãè,
òîáòî íå ñòàíåìî âèìàãàòè â³ä
ëþäåé íåìîæëèâîãî,— çàÿâèâ
ïàí Ãîëóá÷åíêî. — Íàñàìïå-

ðåä öå ñòîñóºòüñÿ òèõ âåðñòâ
íàñåëåííÿ, ÿê³ íå â çìîç³ ïëà-
òèòè. Í³õòî ç íèõ í³÷îãî íå
âòðàòèòü, á³ëüøå òîãî, äëÿ
íèõ ìè ðîçãëÿäàºìî ìîæëè-
â³ñòü çíèæåííÿ òàðèô³â ³
çá³ëüøåííÿ àäðåñíî¿ áåçãîò³â-
êîâî¿ äîïîìîãè ìåðà”. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, çíèæåííÿ òàðè-
ô³â äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ìî-
æóòü çàïðîâàäèòè â ñòîëèö³
âæå ç ïåðøîãî ëèñòîïàäà. Àëå
öå íå ñòîñóºòüñÿ òèõ êàòåãî-
ð³é êèÿí, ÿê³ ìàþòü ìîæëè-
â³ñòü â÷àñíî ³ ñïîâíà ðîçðà-
õîâóâàòèñÿ çà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè. Íàðàç³ ìàéæå 95 % êè-
ÿí ñïëà÷óþòü çà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè çà íîâèìè
òàðèôàìè. Ùå ìàéæå 2 %
ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ïîâåðíó-
ëè íàêîïè÷åí³ áîðãè çà ñïî-
æèò³ ïîñëóãè. “² öå ïîïðè ïî-
ë³òè÷í³ ãàñëà íå ñïëà÷óâàòè
ãðîøåé çà íàäàí³ ïîñëóãè,—
çàçíà÷èâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åí-
êî. — Äî òîãî æ íàñåëåííÿ
ïîâåðòàº ñòàð³ áîðãè. Òàêèì
÷èíîì, ìè âèéøëè íà 100 %.
Àëå ç òî÷êè çîðó àíàë³çó öå
ëèøå 95—97 % ïðîïëàòè çà
ïîòî÷íèìè ðàõóíêàìè ³
3—4 % — çà áîðãàìè”.

“Ãîëîâíå, àáè êîæåí çðîçó-
ì³â, ùî ÿê³ñòü áóäü-ÿêèõ ïî-
ñëóã íå ìîæå çì³íèòèñÿ, ïîêè
íå áóäå íàëåæíî¿ ñïëàòè”,—
ââàæàº ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-

ëîâè ÊÌÄÀ. — ßê³ñòü í³êîëè
íå ïîë³ïøèòüñÿ, ÿêùî íå áó-
äå ñòîâ³äñîòêîâîãî ðîçðàõóí-
êó”. Íà éîãî äóìêó, ïðîïîçè-
ö³ÿ “ñïî÷àòêó ÿê³ñòü, à ïîò³ì
ïðîïëàòà”, çâ³ñíî æ, ìàº ïðà-
âî íà æèòòÿ, àëå â òîìó ðàç³,
êîëè áþäæåòí³ àñèãíóâàííÿ
ïðîô³öèòí³ ³ º áþäæåò, ÿêèé
ìîæíà ñïðÿìóâàòè íà ïåðåäî-
ïëàòó, ùî äàëà á íîðìàëüíó
ÿê³ñòü. Â óìîâàõ, êîëè áþäæåò
íå âèêîíóºòüñÿ, êîëè åêîíî-
ì³÷íà êðèçà, êîëè áðàêóº
êîøò³â, ïîïåðåäí³õ ðîá³ò, ïî-
â’ÿçàíèõ ç ÿê³ñòþ, íåìîæëèâî
âèêîíàòè.

Кошти
розподілятиме
місто

Â³äòåïåð ó ñòîëèö³ ñòàíå
çíà÷íî ëåãøå êîíòðîëþâàòè
ðîçïîä³ë êîøò³â, îòðèìàíèõ
çà ïîñëóãè âîäîïîñòà÷àííÿ ³
âîäîâ³äâåäåííÿ. Äåïóòàòè Êè-
¿âðàäè íà îñòàíí³é ñåñ³¿ óõâà-
ëèëè ð³øåííÿ ïðî òå, ùî ãðî-
ø³ â³ä íàñåëåííÿ íàäõîäèòè-
ìóòü íà ñïåö³àëüíèé ðîçïî-
ä³ëü÷èé ðàõóíîê ÊÏ “Ãîëîâ-
íèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþ-
âàëüíèé öåíòð” ÊÌÄÀ. Ä³-
ÿòèìå òðèñòîðîíí³é äîãîâ³ð
ïðî íàäàííÿ êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã, çîêðåìà öåíòðàë³çîâàíî-

ãî ïîñòà÷àííÿ ïèòíî¿ õîëîä-
íî¿ âîäè ³ â³äâåäåííÿ õîëîä-
íî¿ òà ãàðÿ÷î¿. Òàêèì ÷èíîì
âäàñòüñÿ âðåãóëþâàòè âçàºìî-
â³äíîñèíè ì³æ âèðîáíèêàìè,
âèêîíàâöÿìè òà ñïîæèâà÷àìè
ïîñëóã ó çä³éñíåíí³ ðîçðàõóí-
ê³â çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, êî-
ëè âèðîáíèêîì º ÂÀÒ “Êè¿â-
âîäîêàíàë”, à çàìîâíèêîì —
ÆÅÎ. Óãîäà ìàêñèìàëüíî
âðàõîâóâàòèìå ³íòåðåñè âñ³õ
ñòîð³í. Àäæå ÊÏ “Ã²ÎÖ”
ñïðÿìîâóâàòèìå êîøòè â³ä
íàñåëåííÿ çà ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àí-
íÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ íà ðàõóí-
êè âèðîáíèêà òà âèêîíàâöÿ
ïîñëóã çã³äíî ç áàçîþ íàðàõó-
âàíü, ïîãîäæåíîþ âèðîáíè-
êîì òà çàìîâíèêîì. Äî ñëî-
âà, ðåàë³çàö³ÿ çàçíà÷åíîãî ð³-
øåííÿ íå ïîòðåáóº äîäàòêî-
âèõ âèòðàò ³ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó. Äîêóìåíò çàáåçïå÷èòü äî-
òðèìàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïî-
äàðþâàííÿ äåðæàâíî¿ äèñ-
öèïë³íè ö³í ³ òàðèô³â òà êîí-
òðîëþ ç áîêó ì³ñòà çà “ðîç-
ùåïëåííÿì” ïëàòåæ³â çà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè.

У столиці
визначено
виробни а тепла
для населення

Óæå â³ä ñ³÷íÿ íàñòóïíîãî
ðîêó âèêîíàâöåì ïîñëóã ç íà-
äàííÿ ìåøêàíöÿì òåïëà ñòà-
íå “Êè¿âåíåðãî”. “Òîæ åíåð-
ãåòèêè óêëàäàòèìóòü óãîäó ç
êîæíèì áóäèíêîì, ç êîæíèì
ìåøêàíöåì, êîæíèì ïëàòíè-
êîì,— ðîçïîâ³â Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî. — Ìè äîìîâèëèñÿ,
ùî âîíè ñòàíóòü âèêîíàâöÿ-
ìè ïîñëóã ïîêè ùî ç òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ. Ñòîñîâíî âèðîá-
íèêà ãàðÿ÷î¿ âîäè äîìîâëå-
íîñòåé ùå íå äîñÿãíóòî. Íà-
ñòóïíîãî òèæíÿ ïîâåðíåìîñÿ
äî îáãîâîðåííÿ öüîãî ïèòàí-
íÿ”. Çà ñëîâàìè ïàíà Ãîëóá-
÷åíêà, “Êè¿âåíåðãî” ïðîïî-
íóº, ùîá âèðîáíèêîì ãàðÿ÷î¿
âîäè ñòàâ “Êè¿ââîäîêàíàë”.
Òîáòî ïîäàâàâ õîëîäíó âîäó
íà ÖÒÏ, à êîìïàí³ÿ “Êè¿â-
åíåðãî” ¿¿ ï³ä³ãð³âàëà. À ç öèì
íå ïîãîäæóºòüñÿ óæå “Êè¿â-
âîäîêàíàë”. “ßêáè öå áóëè
êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, òî
ïèòàííÿ âèð³øóâàëè á ïðîòÿ-
ãîì ï’ÿòè õâèëèí, — ïåðåêî-
íàíèé ïàí Ãîëóá÷åíêî. —
Ñâîãî ÷àñó í³ â ÿêîìó ðàç³ íå
ïîòð³áíî áóëî ïðèâàòèçîâó-
âàòè ìîíîïîëüí³ ï³äïðèºì-
ñòâà, ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè íà-
ñåëåííþ. Öå ìîæíà áóëî ðî-
áèòè ëèøå â óìîâàõ êîíêó-
ðåíö³¿. Íå äîâåëîñÿ á ãîâî-
ðèòè ïðî ãàðÿ÷ó âîäó é òåï-
ëî, ÿêáè ï³äïðèºìñòâà ¿õ âè-
ðîáëÿëè ³ ïîäàâàëè”. Ñïðîáà
ñòâîðèòè êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî “Òåïëîêîìóíåíåðãî”
ïðèçâåëà äî òîãî, ùî êîìïà-
í³ÿ “Êè¿âåíåðãî” âæå ïîãî-
äèëàñÿ ñòàòè âèêîíàâöåì ïî-
ñëóã. À ÿêùî âäàñòüñÿ âèð³-
øèòè ïèòàííÿ ùîäî âèðîá-
íèêà ãàðÿ÷î¿ âîäè, òî öå âæå
áóäå äðóãîþ ïåðåìîãîþ. “Òî-
ä³ ìè çìîæåìî ãîâîðèòè ïðî
ïåâí³ çì³íè â ÿêîñò³ ïîñëóã ³,
ìîæëèâî, íàâ³òü ó âàðòî-
ñò³”,— ïåðåêîíàíèé Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî
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Îïàëþâàëüíèé 
ñåçîí ðîçïî÷àòî

Ó çâ’ÿçêó ç³ çíèæåííÿì ñåðåäíüîäîáî-
âî¿ òåìïåðàòóðè ó ñòîëèö³ ïî÷àëè ï³äêëþ-
÷àòè ñèñòåìè òåïëîïîñòà÷àííÿ. Â³äïîâ³ä-
íå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çã³äíî ç äîêó-
ìåíòîì, ïîäà÷à òåïëîíîñ³ÿ â³äáóâàòèìåòü-
ñÿ â òðè åòàïè. Ç ñüîìîãî æîâòíÿ áàòàðå¿
ñòàëè òåïëèìè â äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ,
øêîëàõ-³íòåðíàòàõ ³ äèòÿ÷èõ ñàíàòîð³ÿõ. Ó
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü îñâ³òè ³
íàóêè ï³äòâåðäèëè öþ ³íôîðìàö³þ. Òàì
ïîâ³äîìèëè, ùî ø³ñòäåñÿò òàêèõ çàêëàä³â
óæå ç òåïëîì. Çà äðóãèì åòàïîì îïàëþ-
âàëüíèé ñåçîí ðîçïî÷íåòüñÿ â çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ óñòàíîâàõ, ïîë³êë³í³êàõ, äèñïàí-
ñåðàõ òà ³íøèõ ë³êóâàëüíèõ çàêëàäàõ çà
çàÿâêàìè ¿õí³õ êåð³âíèê³â. Òðåò³é åòàï ï³ä-
êëþ÷åííÿ ñèñòåì òåïëîïîñòà÷àííÿ ðîç-
ïî÷íåòüñÿ íå ï³çí³øå ï’ÿòíàäöÿòîãî æîâò-
íÿ. Òîä³ òåïëî ïîäàäóòü ó æèòëîâ³ áóäèí-
êè, íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, à òà-
êîæ â àäì³í³ñòðàòèâí³ áóä³âë³ óñòàíîâ, ï³ä-
ïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é. Çã³äíî ç ðîçïîðÿ-
äæåííÿì, ï³äêëþ÷åííÿ ñèñòåì òåïëîïîñ-
òà÷àííÿ â æèòëîâèõ áóäèíêàõ çä³éñíþâà-
òèìåòüñÿ â³äïîâ³äíî äî àäðåñíèõ ãðàô³-
ê³â, ðîçðîáëåíèõ òà óçãîäæåíèõ ³ç âèêî-
íàâ÷èìè îðãàíàìè ðàéîííèõ îðãàí³çàö³é.
À â àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âëÿõ ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é — çà çàÿâêà-
ìè ¿õí³õ êåð³âíèê³â

Ñòîëèöÿ âøàíóº 
Âèñîöüêîãî

Ó Êèºâ³ âñòàíîâëÿòü ïàì’ÿòíèê âèäàò-
íîìó àêòîðó ³ ñï³âàêó Âîëîäèìèðó Âèñîöü-
êîìó. Òàêå ð³øåííÿ óõâàëèëà Êîì³ñ³ÿ ç ïè-
òàíü íàéìåíóâàíü ³ ïàì’ÿòíèõ çíàê³â
ÊÌÄÀ. “Ãàäàþ, íå ïîòð³áíî âêîòðå ðîç-
ïîâ³äàòè êèÿíàì, õòî òàêèé Âîëîäèìèð
Âèñîöüêèé. Îñîáèñòî äëÿ ìåíå — öå ðå-
ôîðìàòîð ï³ñí³, ÿêèé ñï³âàâ ìîâîþ íàðî-
äó, áåç ïðèòàìàííîãî ó ò³ ÷àñè ðàäÿíñüêî-
ãî ïàôîñó. Éîãî òâîðè áóëè åíåðãåòè÷íî
ñèëüíèìè òà çì³ñòîâíèìè. Äëÿ ìåíå Âè-
ñîöüêèé — ïîåò-áàðä, àâòîð ìàéæå 700 ï³-
ñåíü ³ â³ðø³â. Çíàíèé Âèñîöüêèé ³ ÿê àê-
òîð, êîòðèé ç³ãðàâ ïðèáëèçíî 30 ðîëåé ó
ê³íî”,— ðîçïîâ³â ãîëîâà êîì³ñ³¿, çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê. Âñòàíî-
âèòè ïàì’ÿòíèê Âèñîöüêîìó ïëàíóºòüñÿ íà
áóëüâàð³, íàçâàíîìó íà éîãî ÷åñòü, ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Êð³ì òîãî, íà
çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ âèð³øèëè âñòàíîâèòè
ïàì’ÿòíèê Ìèêîë³ Ãîãîëþ â ñêâåð³ íà âó-
ëèö³ Ãîãîë³âñüê³é ³ ìåìîð³àëüíó äîøêó
Ïàâëó Ãëàçîâîìó íà áóäèíêó, â ÿêîìó æèâ
ãóìîðèñò

Íà Ïîäîë³ 
âèõîâóâàòèìóòü 
êàäåò³â

Çàâòðà, 14 æîâòíÿ, î 14:00 ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ â³äêðèþòü êàäåòñüê³ êëàñè. Âè-
õîâóâàòèìóòü êàäåò³â ó ã³ìíàç³¿ ¹ 107
“Ââåäåíñüêà”, äå ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ
ªâãåí Ðîìàíåíêî óðî÷èñòî â³äêðèº ñïåö³-
àëüí³ êëàñè. Ãîëîâíà ³äåÿ öüîãî ïðîåêòó
ïîëÿãàº ó ï³äâèùåíí³ ïàòð³îòè÷íîãî âèõî-
âàííÿ ó÷í³â, íàáóòòÿ ìîëîääþ çíàíü ³ íà-
âè÷îê ³ç â³éñüêîâî¿ òà ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâ-
êè, ãàðòîâàíîñò³ òà ïîãëèáëåííÿ çíàíü ³ç
³íîçåìíî¿ ìîâè. Òàêîæ ö³ óðîêè áóäóòü
ñâîºð³äíîþ ï³äãîòîâêîþ äëÿ òèõ, õòî çàõî-
÷å ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ ó â³éñüêîâîìó ë³-
öå¿ ³ìåí³ ². Áîãóíà. Â äâîõ êàäåòñüêèõ êëà-
ñàõ íàâ÷àòèìóòüñÿ õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà â³-
êîì â³ä 11 äî 14 ðîê³â, ÿê³ ìàëè õîðîø³
çíàííÿ ³ç çàãàëüíîîñâ³òí³õ ïðåäìåò³â. Ïðà-
öþâàòèìóòü ³ç êàäåòàìè îô³öåðè-âèêëàäà-
÷³ ç â³éñüêîâîãî ë³öåþ ³ìåí³ ². Áîãóíà. Íà-
â÷àëüíà ïðîãðàìà âêëþ÷àº â ñåáå ÿê îñíîâ-
í³ ïðåäìåòè, òàê ³ äîäàòêîâ³. Äî íèõ íàëå-
æàòü çàõèñò Â³ò÷èçíè, â³éñüêîâà åòèêà, í³-
ìåöüêà ìîâà, ïëàâàííÿ, ôåõòóâàííÿ, áàëü-
í³ òàíö³ òà ðîáîòåõí³êà

Ïðî ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
ïîäáàþòü
Ó ðàç³ ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ 
ïîñëóãè, ñîö³àëüíî íåçàõèùåí³ êèÿíè ïëàòèòèìóòü ìåíøå

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Тарифи для населення на житлово- ом нальні посл и в столиці мож ть під-
вищитися. Через с ладн фінансов сит ацію, е ономічн риз бюджет Ки-
єва не в змозі по рити реальних витрат ом нальних підприємств. Але на-
віть цій сит ації столична влада роз лядає можливість зниження тарифів
на житлово- ом нальні посл и для соціально незахищених иян і збільшен-
ня адресної без отів ової допомо и мера. На останній сесії деп тати Київра-
ди хвалили рішення, з ідно з я им ошти, отримані за водопостачання і
водовідведення, розподілятиме КП "Головний інформаційно-обчислювальний
центр". А вже із січня наст пно о ро ви онавцем посл з надання меш-
анцям тепла стане "Київенер о".

Зниження тарифів для малозабезпечених иян мож ть запровадити в столиці вже з 1 листопада
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Нарешті може розпочатися б -
дівництво на ділян ах, що нале-
жали р пі омпаній “Еліта-
центр”, афер я ої ви рили ще
2006 ро . Перші дві ділян и на
в лицях К рнатовсь о о та Пет-
ра Запорожця б де виставлено
на он рс із зал чення інвесто-
ра для зведення житла потерпі-
лим. Рішення про це прийняли
деп тати на останній сесії Київ-
ради. Першочер ово о забезпе-
чення вартирою потреб ють
700 із 1700 інвесторів “Еліта-
центр ”.

Íåçàáàðîì ó Êèºâ³ ç’ÿâëÿòüñÿ ïåðø³ áó-
äèíêè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïîñåëåííÿ ïîòåðï³-
ëèõ â³ä àôåðè “Åë³òà-öåíòðó”. Íà îñòàíí³é
ñåñ³¿ Êè¿âðàäà äîðó÷èëà ì³ñüê³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ïðîâåñòè êîíêóðñè ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñ-
òîð³â äëÿ çâåäåííÿ æèòëà íà äâîõ ä³ëÿíêàõ,
ùî ðàí³øå íàëåæàëè ãîðåçâ³ñí³é êîìïàí³¿.
Íà ðîçãëÿä áóëî âèíåñåíî òðè ïëîù³, îä-
íàê ð³øåííÿ ïðèéíÿëè ëèøå ïî äâîõ — íà
Êóðíàòîâñüêîãî, 7-á òà íà Ïåòðà Çàïîðîæ-
öÿ,15-â. Îáèäâ³ ðîçòàøîâàí³ ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ³ çàéìàþòü â³äïîâ³äíî 0,4 òà 0,6
ãà. Ðàí³øå âîíè íàëåæàëè ÒÎÂ “Ìàðñ-1”,
ùî âõîäèëî äî “Åë³òà-öåíòðó”. Ùîäî òðå-
òüî¿ ä³ëÿíêè, íà ïðîñïåêò³ Ãåðî¿â Ñòàë³í-
ãðàäà, 7-á, äå ìàëî çâåñòè æèòëî åë³ò³âñüêå
ÒÎÂ “ÀÁÔ”, ¿¿ çíÿëè ç ðîçãëÿäó çîâñ³ì íå
òîìó, ùî çåìëÿ àðåøòîâàíà, à ÷åðåç ïðîá-
ëåìè ç ì³ñöåâèìè ìåøêàíöÿìè. Æèòåë³ ñó-
ñ³äí³õ áóäèíê³â íåîäíîðàçîâî âèñòóïàëè
ïðîòè áóä³âíèöòâà. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðà Ãîëîâà÷à, íè-

í³ ç íèìè âåäóòü ïåðåìîâèíè. ßêùî ïîðî-
çóì³òèñÿ íå âäàñòüñÿ, äëÿ áóä³âíèöòâà çíàé-
äóòü àëüòåðíàòèâíèé ìàéäàí÷èê.

Íàãàäàºìî, ð³øåííÿ ïðî âèêîðèñòàííÿ
øåñòè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî íàëåæàëè
“Åë³òà-öåíòðó”, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì
ïîòåðï³ëèõ â³ä àôåðè êîìïàí³¿ Êè¿âðàäà
óõâàëèëà ó âåðåñí³. Ö³ íàä³ëè ó çâ’ÿçêó ç ðîç-
ñë³äóâàííÿì çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ “Åë³òà-
öåíòðó” ñïðàâä³ ïåðåáóâàëè ï³ä àðåøòîì.
Îäíàê ç îãëÿäó íà ïîçèö³þ ì³ñüêî¿ âëàäè
Êèºâà, Êàáì³íó òà Ïðåçèäåíòà ùîäî ïðè-
ñêîðåííÿ â³äøêîäóâàííÿ ïîòåðï³ëèì çáèò-
ê³â ïðàâîîõîðîíö³ äîçâîëèëè âèêîðèñòàííÿ
ä³ëÿíîê. Ïðî öå áóëî ïîâ³äîìëåíî íà îäíî-
ìó ³ç çàñ³äàíü çåìåëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè.

Ä³ëÿíêè, íà ÿêèõ çâîäèòèìóòü ïåðø³ áó-
äèíêè, îáðàëè ñàì³ ïîòåðï³ë³. Ï³ñëÿ ïðî-
âåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â âîíè ï³äïèñàëè
â³äïîâ³äí³ ïðîòîêîëè. ²íâåñòîðè “Åë³òà-
öåíòðó” äîìîâèëèñÿ, ùî ïåðøèìè ïîñå-
ëÿòüñÿ ò³, õòî âêëàâ êîøòè â áóäèíêè ñàìå
çà öèìè àäðåñàìè òà ïðîïëàòèâ 100 % âàð-
òîñò³ æèòëà. ßê â³äîìî, â³ä øàõðàéñüêèõ
ä³é ïîñòðàæäàëî 1700 îñ³á. Ïðèáëèçíî 700
³ç íèõ íèí³ æèâóòü ôàêòè÷íî ïðîñòî íåáà
³ íàéá³ëüøå ïîòðåáóþòü äîïîìîãè.

Îäíàê ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ùå íå äàº â³ä-
ïîâ³ä³, êîëè æ ïîñòðàæäàë³ îòðèìàþòü êëþ-
÷³ â³ä êâàðòèð. Õòî áóäóâàòèìå ³ â ÿê³ òåð-
ì³íè, ñòàíå â³äîìî âæå ï³ñëÿ ³íâåñòèö³éíî-
ãî êîíêóðñó. Íàðàç³ ïðî ñâîº áàæàííÿ âçÿ-
òè â íüîìó ó÷àñòü çàÿâèëà ÀÒÕÊ “Êè¿â-
ì³ñüêáóä”. Íàãàäàºìî, êîìïàí³ÿ óæå çàä³-
ÿíà ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåì “åë³ò³âö³â” òà
ïðàöþº íà 14 ìàéäàí÷èêàõ. ×âåðòü êâàðòèð
ó çâåäåíèõ òàì áóäèíêàõ áóäå ïåðåäàíî ïî-
òåðï³ëèì â³ä àôåðè “Åë³òà-öåíòðó”. Êîìïà-
í³ÿ óæå ïåðåäàëà äëÿ íèõ 31 ïîìåøêàííÿ
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2 òèñ. 376 êâ. ì: 5 îä-
íîê³ìíàòíèõ, 15 äâîê³ìíàòíèõ òà 11 òðèê³ì-
íàòíèõ. Öüîãî ðîêó “Êè¿âì³ñüêáóä” ïî÷àâ
ñïîðóäæåííÿ ÷îòèðüîõ áóäèíê³â ³ç ÷àñòêîþ
äëÿ îøóêàíèõ “Åë³òà-öåíòðîì”

Çåìëþ øàõðà¿â 
âèñòàâëÿòü íà êîíêóðñ
Äëÿ îáäóðåíèõ ³íâåñòîð³â “Åë³òà-öåíòðó” 
çâåäóòü äâà áóäèíêè

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

До 2012 ро Міністер-
ство транспорт та зв’яз-

має намір перевести
раїнсь систем теле-

фонної н мерації на євро-
стандарти. Від завтра
впровадж ється др ий
етап цьо о переход . З
мобільних міжмісь их та
міжнародних номерів
зни не одна вісім а. За-
мість неї префі сі по-
трібно набирати н ль. Я
додзвонитися до потріб-
но о абонента, читайте
далі.

Óêðà¿íà âïåâíåíî íàáëèæàºòü-
ñÿ äî ªâðîïè, ïðèíàéìí³ ó ïè-
òàíí³ òåëåôîí³çàö³¿. Éäåòüñÿ íà-
â³òü íå ïðî ÿê³ñòü çâ’ÿçêó, à ëè-
øå ïðî ôîðìàò íàáîðó íîìåð³â.
Ñüîãîäí³ âíî÷³ ó ì³æì³ñüêèõ,
ì³æíàðîäíèõ òà ìîá³ëüíèõ íîìå-
ðàõ ïîìåíøàº íà “â³ñ³ìêó”. Ç 14
æîâòíÿ ì³æì³ñüêèé ïðåô³êñ “8”
áóäå çì³íåíî íà “0”, à ì³æíàðîä-
íèé ïðåô³êñ “810” — íà “00”.
Êîäè ì³ñò ³ ìîá³ëüíèõ îïåðàòî-
ð³â ïðè öüîìó âòðàòÿòü ïåðøó
öèôðó “0”. Öå áóäå äðóãèé åòàï
ïåðåõîäó Óêðà¿íè íà íîâó ñèñòå-
ìó òåëåôîííî¿ íóìåðàö³¿. Ðåôîð-
ìà ñòîñóºòüñÿ ÿê ñòàö³îíàðíèõ
òåëåôîí³â, òàê ³ ìîá³ëüíèõ.

Òåïåð, ùîá çàòåëåôîíóâàòè
çíàéîìèì íà ìîá³ëüíèé, ç ¿õí³õ
íîìåð³â âàì äîâåäåòüñÿ âèäàëè-
òè “â³ñ³ìêó”. Íàïðèêëàä, ÿêùî

âè íàáèðàëè 8 050 ³ äàë³ íîìåð,
òî â³ä çàâòðà ïîòð³áíî íàáèðàòè
0 50 ³ äàë³ íîìåð. Ùîá çàòåëå-
ôîíóâàòè, íàïðèêëàä, äî Õàðêî-

âà âàðòî áóäå íàáðàòè 0 (çàì³ñòü
8), äî÷åêàòèñÿ äîâãîãî ãóäêà, äà-
ë³ êîä ì³ñòà 57 (çàì³ñòü 057) òà
íîìåð àáîíåíòà. Âàðòî çàçíà÷è-
òè, ùî çîíàëüí³ íîìåðè, êð³ì
âòðàòè íóëÿ, í³÷îãî íå çì³íèëè.
ßêùî áóëî êîä Ëüâîâà áóâ 032,
òî òåïåð ïðîñòî 32. Âèíÿòîê ñòà-
íîâèòü ëèøå Êè¿âñüêà îáëàñòü.
¯¿ çîíàëüíèé êîä çì³íåíî íà 45.

Ùîá çàòåëåôîíóâàòè çà êîð-
äîí, çàì³ñòü ïðåô³êñà 810 íàáè-
ðàéòå 00. Íàïðèêëàä, ùîá çàòå-
ëåôîíóâàòè äî Ìîñêâè, íàáèðà-
ºòå 00, äàë³ 7 (êîä Ðîñ³¿), äàë³
495 (êîä Ìîñêâè) òà íîìåð àáî-
íåíòà.

Íàá³ð íîìåð³â ôîðìàòó 8-800,
8-900 òà 8-703 çì³íþºòüñÿ â³äïî-
â³äíî íà 0-800, 0-900 òà 0-703.
Ïðàâèëà íàáîðó êîðîòêèõ 3-õ
çíà÷íèõ ãîëîñîâèõ íîìåð³â ³

ïðàâèëà íàáîðó êîðîòêèõ SMS-
íîìåð³â çàëèøàþòüñÿ áåç çì³í.

Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî òàðè-
ôè íà äçâ³íêè çàëèøàþòüñÿ íå-
çì³ííèìè.

“Óêðòåëåêîì” òà âñ³ îïåðàòî-
ðè ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó íå ââîäè-
òèìóòü íîâó ñèñòåìó íóìåðàö³¿
êàòåãîðè÷íî. Ïåâíèé ÷àñ àáî-
íåíòè çìîæóòü äîäçâîíèòèñÿ,
íàáðàâøè ñòàðó êîìá³íàö³þ
öèôð. “Êè¿âñòàð” äàâàòèìå çìî-
ãó êîðèñòóâàòèñÿ íåþ äî ñåðåäè-
íè ëèñòîïàäà, àëå äî 1 ëþòîãî
íàñòóïíîãî ðîêó ãåòü óñ³ ïåðåé-
äóòü íà íîâó íóìåðàö³þ. Äî òî-
ãî ÷àñó àáîíåíòàì ðàäÿòü òàêè
âèâ÷èòè íîâ³ ïðàâèëà, áî, ÿêùî
íàáðàâøè îäèí íóëü, ïîòðàïèòå
ó ñóñ³äíº ì³ñòî, òî äâà íóë³ ç’ºä-
íàþòü âàø òåëåôîí ³ç ³íøîþ
êðà¿íîþ

Ä³ðêà â³ä â³ñ³ìêè

Приміт и:
1. ZZ, YY - од раїни, од міста відповідно
Довжини одів інших раїн і зон середині інших раїн мож ть

відрізнятися від наведених при ладі я і довжина абонентсь о о номера.
2. XXXXXXX - відповідно перша, др а і т.д. цифри номера абонента.

Â³ä çàâòðà â Óêðà¿í³ ä³º íîâà òåëåôîííà íóìåðàö³ÿ

Набір номера До 14.10.2009 Після 14.10.2009

З У раїни за ордон 8 10 ZZ YY ХХХХХХХ 0 0 ZZ YY ХХХХХХХ

По території У раїни, для
міжмісь о о зв'яз (за винят ом
Київсь ої області)

8 0YY ХХХХХХХ 0 YY ХХХХХХХ

По території У раїни, для
міжмісь о о зв'яз в Київсь
область

8 044 ХХХХХХХ 0 45 ХХХХХХХ

По території У раїни для дзвін а
абонент мережі мобільно о
зв'яз

8 050 ХХХХХХХ
8 067 ХХХХХХХ
8 0YY ХХХХХХХ

0 50 ХХХХХХХ
0 67 ХХХХХХХ
0 YY ХХХХХХХ

По території У раїни для дзвін ів
з мережі фі совано о зв'яз на
мережі мобільно о зв'яз

8 050 ХХХХХХХ
8 067 ХХХХХХХ
8 0YY ХХХХХХХ

0 50 ХХХХХХХ
0 67 ХХХХХХХ
0 YY ХХХХХХХ

По території У раїни, місцевій
мережі фі совано о зв'яз

ХХХХХХХ Без змін

Ризи від незр чності зміни телефонної н мерації слід зводити до мінім м
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Â³òàë³é ÊÓËÈÊ: “Ìàéäàíà-2 íå âèéäå,
õòî á äî íüîãî íå çàêëèêàâ”
Äèðåêòîð Öåíòðó äîñë³äæåíü ïðîáëåì ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ïðî âèáîðè, ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ òà åêîíîì³÷í³ íàñë³äêè ä³é â³ò÷èçíÿíèõ ïîë³òèê³â

— Íàñê³ëüêè âèáîðè-2010 â³ä-
ð³çíÿòèìóòüñÿ â³ä âèáîð³â-2004?
×è º â³ðîã³äí³ñòü òîãî, ùî â³äáó-
äåòüñÿ òðåò³é òóð?

— Ïîïðè çàïåâíåííÿ äåÿêèõ ïî-
ë³òèê³â òà åêñïåðò³â ó òîìó, ùî âè-
áîðè-2010 ðîêó â³äáóâàòèìóòüñÿ â
ÿê³ñíî ³íøèõ óìîâàõ, í³æ ó 
2004-ìó, íèí³øí³ ïðåçèäåíòñüê³
ïåðåãîíè â³äçíà÷àòèìóòüñÿ ï³äâè-
ùåíèìè ïîë³òè÷íèìè òà åêîíîì³÷-
íèìè ðèçèêàìè. Äâ³ ïîòóæí³ ïî-
ë³òè÷í³ ñèëè, ùî çìàãàþòüñÿ çà ãî-
ëîâíå êð³ñëî êðà¿íè, î÷³êóþòü íà
ìàêñèìàëüíó âèãîäó. Öå îçíà÷àº,
ùî ñòàâêà âèáîð³â-2010 íå ñò³ëüêè
ïîñàäà ïðåçèäåíòà, ñê³ëüêè ïåðå-
ðîçïîä³ë âëàñíîñò³ òà âëàäíèõ ïîâ-
íîâàæåíü. Ö³íà ïèòàííÿ º çàíàä-
òî âèñîêîþ, ìàéæå ÿê ³ â 2004 ðî-
ö³. Òîìó ßíóêîâè÷ ³ Òèìîøåíêî
áîðîòèìóòüñÿ äî îñòàííüîãî, çà äî-
ïîìîãîþ ñóäîâèõ ð³øåíü, ñïðîá
çðèâó ãîëîñóâàííÿ, âèçíàííÿ ðå-
çóëüòàò³â âèáîð³â ñôàëüñèô³êîâà-
íèìè òîùî.

Àëå íàâðÿä ÷è ïîâòîðèòüñÿ òðå-
ò³é òóð. Ó íîâ³é ðåäàêö³¿ çàêîíó
ïðî âèáîðè ïðåçèäåíòà ñêàñîâàíî
ïóíêò ïðî ìîæëèâ³ñòü îñêàðæåí-
íÿ ðåçóëüòàò³â âèáîð³â âîëåâèÿâ-
ëåííÿì ó Âåðõîâíîìó ñóä³.

Îäíàê ö³ âèáîðè â³äçíà÷àþòüñÿ
òèì, ùî â³äáóâàòèìóòüñÿ â ÿê³ñíî
íîâ³é àðõ³òåêòóð³ âëàäè, êîëè íî-
âîìó ïðåçèäåíòó íåîäì³ííî ïî-
òð³áíî áóäå äîìîâëÿòèñÿ ç ïàðëà-
ìåíòîì òà Êàáì³íîì. Òîìó, ùîá íå
âòðàòèòè âñå, ñòîðîíè ìîæóòü ï³-
òè íà ïåâí³ äîìîâëåíîñò³ é óãîäè.
Óñå çàëåæàòèìå â³ä òîãî, ÿêèé ñöå-
íàð³é îáåðóòü ó øòàáàõ îñíîâíèõ
êàíäèäàò³â.

— Ãðîìàäÿíè äóæå ðîç÷àðîâàí³ ó
ïîë³òèêàõ. ×è âäàñòüñÿ îñòàíí³ì
ïðèâåñòè ñâî¿õ ïðèõèëüíèê³â íà
ä³ëüíèö³?

— Çà ðåçóëüòàòàìè âåðåñíåâîãî
îïèòóâàííÿ Öåíòðó äîñë³äæåíü
ïðîáëåì ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà, 78,3 â³äñîòêà ðåñïîíäåíò³â
÷³òêî â³äîêðåìëþþòü ñåáå â³ä ïî-
ë³òèêóìó (âëàäè). Íà äóìêó áàãà-
òüîõ îïèòàíèõ, º “âîíè” — âëàäà,
êàíäèäàòè â ïðåçèäåíòè, ïîë³òè÷-
í³ ä³ÿ÷³, ïàðò³¿, îë³ãàðõè òà “¿õí³é”
ñâ³ò ç³ ñïåöèô³÷íèìè ïîòðåáàìè:
âèáîðàìè, êîíñòèòóö³éíîþ ðåôîð-
ìîþ, ³íòåãðàö³ºþ â ÍÀÒÎ ÷è ªÅÏ,
ìîâíîþ ïðîáëåìîþ ³ òàêå ³íøå. ²
º “ìè” — âñ³ ³íø³, ÿê³ íå íàëåæàòü
äî ïîíÿòòÿ “âîíè”.

“Ìè” ðîçâ’ÿçóºìî ïðîáëåìè, ùî
ïîâ’ÿçàíí³ ç ïîâñÿêäåííèì âèæè-
âàííÿì: çàðïëàòà, ðîáîòà, ïåíñ³é-
íå çàáåçïå÷åííÿ, ÿê³ñíà îñâ³òà òà
çäîðîâ’ÿ, íîðìàëüíå ñåðåäîâèùå
äëÿ æèòòÿ. Îñü ³ âèõîäèòü, ùî â îä-
í³é êðà¿í³ º äâà “ñâ³òè”, ÿê³ íå ïå-
ðåòèíàþòüñÿ ì³æ ñîáîþ íà ð³âí³
ïîòðåá òà ö³ííîñòåé. Çâè÷àéíî,
“ìè” â³ä÷óâàºìî íà ñîá³ íàñë³äêè
ä³ÿëüíîñò³ “¿õ” (ïîë³òèêóìó).

Íàñë³äêè ïåðåâàæíî íåãàòèâí³.
Çà äàíèìè ÖÄÏÃÑ, 87,9 â³äñîòêà
ðåñïîíäåíò³â ââàæàþòü, ùî ñèòó-
àö³ÿ â Óêðà¿í³ â ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷í³é ñôåð³ ³ñòîòíî ïîã³ðøèëàñÿ,
à 83,7 â³äñîòêà — çâèíóâà÷óþòü ó
öüîìó âëàäó (áåç ïîä³ëó íà ïðåçè-
äåíòà, ïðåì’ºðà ÷è Âåðõîâíó Ðà-
äó). Ð³âåíü äîâ³ðè äî ïàðëàìåíò-
ñüêèõ ïàðò³é äîð³âíþº 14,5 â³äñîò-
êà, à 64 â³äñîòêè îïèòàíèõ âçàãà-
ë³ íåçàäîâîëåí³ ñâî¿ì âèáîðîì â
2007 ðîö³.

ß íå ïåðåá³ëüøóþ âàãó òàêèõ íà-
ñòðî¿â. Ó ñóñï³ëüñòâ³ ïîøèðþºòü-
ñÿ çàãàëüíå ðîç÷àðóâàííÿ ó ïîë³òè-
êàõ ³ ïîë³òèêóì³, à öå íåîäì³ííî

ïîçíà÷èòüñÿ íà çðîñòàíí³ ê³ëüêî-
ñò³ òèõ, õòî âçàãàë³ íå ïðèéäå íà
ä³ëüíèö³, àáî ÿêùî é ïðèéäóòü, òî
ãîëîñóâàòèìóòü ïðîòè âñ³õ. 

Íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäí³õ âèáî-
ð³â, ó 2010 ðîö³ ò³, õòî â³äìîâèâñÿ
ãîëîñóâàòè, ñòàíîâëÿòü ñâ³äîìó òà
àêòèâíó ÷àñòèíó íàñåëåííÿ. Âîíè
íå ïðîñòî “çàá’þòü” íà âèáîðè, à
àã³òóâàòèìóòü ïðîòè âñ³õ.

Êàíäèäàòàì òà ¿õí³ì ïîë³òñèëàì
äîâåäåòüñÿ çíàõîäèòè íîâàö³éí³
êîìóí³êàö³¿ äëÿ òîãî, ùîá ìîá³ë³-
çóâàòè ñâî¿õ ïðèõèëüíèê³â, ïðè-
âåñòè ¿õ íà ä³ëüíèö³. Òîìó ìîæíà
î÷³êóâàòè íå ëèøå â³äâåðòî ìàí³-
ïóëÿòèâíèõ òåõíîëîã³÷íèõ êðîê³â,
à é ïðÿìîãî ï³äêóïó îêðåìèõ ãðóï
âèáîðö³â.

— Ïîÿâó ÿêèõ íîâèõ òåõíîëîã³é
î÷³êóºòå íà öèõ âèáîðàõ?

— Îñíîâíèìè òåõíîëîã³ÿìè ñå-
çîíó ñòàíå êîíöåïò ìåãà-áðåíä³â
òà îïòèì³çì/ïåñèì³çì ñòîñîâíî
êðèçè, ãðà íà ö³é òåì³.

Òåõíîëîã³ÿ ñòâîðåííÿ ìåãà-
áðåíäó ïåðåäáà÷àº ë³ïëåííÿ îáðà-
çó êàíäèäàòà, êîòðèé â³äð³çíÿºòü-
ñÿ â³ä óñ³õ ³íøèõ, çá³ëüøåííÿ ì³æ
íèìè äèñòàíö³¿. À òåìà êðèçè ðîç-
êðèâàºòüñÿ ÷åðåç “îïòèì³çì” àáî
“àëÿðì³çì”. Òèìîøåíêî ðîçïîâ³-
äàº, ùî âñå ó íàñ äîáðå ³ âñå ó íàñ
âèéäå, à îïîçèö³ÿ êàæå, ùî êðà-
¿íà ãèíå ³ ¿¿ òðåáà ðÿòóâàòè.

Ùîäî ñóòî òåõíîëîã³é, òî íîâà-
ö³ºþ ñåçîíó ñòàëà “Ôîðìóëà ëþ-
áîâ³”. Éäåòüñÿ ïðî “îëþäíåííÿ”
ïîë³òè÷íîãî ë³äåðà. Íèí³ â Óêðà-
¿í³ º äóæå ïîïóëÿðíèìè “ïîë³òè-
êè áåç êðàâàòîê”, ÿê³ áëèæ÷³ ³ çðî-
çóì³ë³ø³ íàðîäó. Çâ³äñè ³ çâåðíåí-
íÿ ïîë³òòåõíîëîã³â äî òåì ëþáîâ³,
ùèðîñò³.

Öþ òåìó ç óñï³õîì îá³ãðàâ øòàá
Òèìîøåíêî. Ó ñàì³é îñíîâ³ ¿¿ êàì-
ïàí³¿ çîáðàæåíî ñåðöå ÿê ñèìâîë
ëþáîâ³ äî Óêðà¿íè. Îêð³ì òîãî,

òðèâàº îòîòîæíåííÿ Óêðà¿íè (ïàò-
ð³îòè÷íèõ ïî÷óòò³â) ³ç îñîáîþ Òè-
ìîøåíêî. Òàêå ñîá³ ïîë³òòåõíîëî-
ã³÷íå âò³ëåííÿ êðåäî Ëþäîâ³êà
XIV — “Äåðæàâà — öå ÿ”. “Âîíà”
àêòèâíî âèêîðèñòîâóº ïîçèòèâíó
ðèòîðèêó, ãîâîðèòü ïðî íàä³þ ³
ëþáîâ, ëþäñüêå òåïëî, ÿêîãî áðà-
êóº óêðà¿íöÿì ï³ä ÷àñ êðèçè. ² ïðî
ñèëüíó äåðæàâó, ÿêó “ìè” áóäó-
ºìî. Ç îäíîãî áîêó, öå ìàí³ïóëÿ-
ö³ÿ “âîíà” — “âîíè”, ç ³íøîãî —
öå ìàº ïîòóæíèé åëåêòîðàëüíèé
åôåêò.

Äðóãîþ òåõíîëîã³ºþ ñòàëè “Ë³-
äåðè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà” — “íåïîë³òè÷í³” âèáîð÷³
ïðîåêòè. Ñóñï³ëüñòâî âæå äàâíî
ñòîìèëîñÿ â³ä ïîë³òè÷íèõ ÷âàð ó
ñòèë³ “õòî êîãî îáðàçèâ”: Â³òÿ
Þëþ, ÷è Þëÿ Â³òþ... Çðîñòàº íå-
âäîâîëåííÿ ïàðò³ÿìè ÿê ³íñòèòó-
òàìè ïîë³òñèñòåìè.

Ó òîé æå ÷àñ, º ï³äòðèìêà íàñå-
ëåííÿì êîíêðåòíèõ ñóñï³ëüíèõ ðó-
õ³â ³ ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ, ÿê³
çàéìàþòüñÿ ðå÷àìè çðîçóì³ëèìè ³
â³ä÷óòíèìè äëÿ ïðîñòèõ ãðîìàäÿí:
áîðîòüáîþ ïðîòè íåçàêîííîãî áó-
ä³âíèöòâà â ì³ñòàõ, ïðîòè çàõîï-
ëåííÿ çåìë³ îë³ãàðõàìè òîùî. Ïî-
ë³òèêè çàö³êàâëåí³ â òîìó, ùîá âè-
êîðèñòîâóâàòè öåé ïîòåíö³àë äëÿ
ñâîº¿ ðîçêðóòêè. Òàê, Àðñåí³é
ßöåíþê ñòâîðèâ “Ôðîíò çì³í”,
ùî ïîçèö³îíóºòüñÿ íèì ÿê ñó-
ñï³ëüíèé ðóõ, ÿêîìó ëèøå íàëå-
æèòü ñòàòè ïàðò³ºþ. Ñõîæà òåõíî-
ëîã³ÿ º ³ â Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà —
“Ãðîìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ”.

Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ìîæóòü
âèêîðèñòîâóâàòè ÿê îðãïðîåêòè
äëÿ ïðîòèä³¿ êîíêóðåíòàì. Ãðî-
ìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ âèñòóïàþòü ÿê
íåçàëåæíà ñèëà, ä³þòü ëîêàëüíî,
ç ïåâíîþ ìåòîþ ³ íå íåñóòü ïîë³-
òè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðèêëàä,
íåùîäàâíÿ àêö³ÿ ìîëîä³æíî¿ ³í³-
ö³àòèâè “Ïðîôåñ³îíàë” ï³ä ñò³íà-

ìè óðÿäó ïðîòè Þë³¿ Òèìîøåíêî
³ öåíçóðè òà çàáîðîíè êðèòèêè
Êàáì³íó.

Òåïåð ïðî ãóìîð òà ñàòèðó ÿê
ïîë³òòåõíîëîã³¿. Äåÿê³ ïîë³òèêè
ìàþòü òàê çâàíèé “òåôëîíîâèé”
³ì³äæ. Äî íèõ íå ëèïíå æîäåí
êîìïðîìàò, óñ³ ðåïðåñ³¿ ïðîòè íèõ
ëèøå ï³äâèùóþòü ¿õí³é ðåéòèíã.
Ó òàêîìó ðàç³ íàéä³ºâ³øèì ³íñòðó-
ìåíòîì º ñì³õ. Â³í ïðîâîêóº òàêèõ
“ïîë³òèê³â-òåôëîí³â” íà íåàäåê-
âàòí³ ä³¿. Ñì³õ ðóéíóº ñàêðàëüíèé
ðåñóðñ òàêîãî ïîë³òèêà, çíèæóº
éîãî ðåéòèíã. Òå, ùî ñì³øíî,—
íå íåáåçïå÷íî ³ “íåñåðéîçíî”.

— ×è ìîæëèâ³ ìàñîâ³ àêö³¿ íå-
ïîêîðè ó âèïàäêó ñïðîá ôàëüñèô³-
êàö³¿ ðåçóëüòàò³â?

— Ç ìîº¿ òî÷êè çîðó, ìàñîâ³ àê-
ö³¿ ïðîòåñòó íà âèáîðàõ-2010 íå-
ìîæëèâ³. Ïðîòÿãîì 2005—2009
ðîê³â ïîë³òèêè îñòàòî÷íî êîðóì-
ïóâàëè ãðîìàäÿíñüêèé ñåêòîð òà
ïåðåâåëè ïîë³òè÷íèé ïðîòåñò ó
êîìåðö³éíèé ôîðìàò. Íèí³
ó÷àñòü â àêö³ÿõ ïðîòåñòó º îïëà-
÷óâàíîþ, º òàðèôíà ñ³òêà. ² âè-
âåñòè ìàñè íà âóëèö³ ìîæëèâî
ëèøå ñïëàòèâøè ¿õíº ñòîÿííÿ.
Àëå øòó÷í³ ïðîòåñòè íååôåêòèâí³,
âîíè ìîæóòü äàòè êàðòèíêó äëÿ
ÒÁ, àëå íå ï³äøòîâõíóòü ãðîìàäÿí
äî ä³¿. Ìàéäàíà-2 íå âèéäå, õòî á
äî íüîãî íå çàêëèêàâ.

— Íàñê³ëüêè ïîòóæíèì áóäå
çîâí³øí³é âïëèâ íà âèáîðè â Óêðà-
¿í³? Õòî á³ëüøå çàö³êàâëåíèé ó ðå-
çóëüòàò³ — Ðîñ³ÿ ÷è ÑØÀ?

— Çâè÷àéíî, çîâí³øí³ ãðàâö³
çàö³êàâëåí³ â ïðîñóâàíí³ â Óêðà-
¿í³ ñâî¿õ íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â.
Ïðîòå îäíîçíà÷íèõ ñòàâîê íà
îêðåìèõ êàíäèäàò³â íå âàðòî î÷³-
êóâàòè. ÑØÀ á³ëüøå ïåðåéìà-
þòüñÿ ñâî¿ìè âíóòð³øíüîåêîíî-
ì³÷íèìè ïðîáëåìàìè, áîðþòüñÿ ç
êðèçîþ òà íàìàãàþòüñÿ ïîáóäóâà-
òè íåêîíôë³êòí³ â³äíîñèíè ç Ðî-
ñ³ºþ. Äëÿ Âàøèíãòîíà ïðîõ³äí³
êàíäèäàòè â ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè
º îäíàêîâî “íå ñâî¿ìè”. Îäíàê º
ïåâí³ îçíàêè òîãî, ùî Á³ëèé ä³ì
õîò³â áè áà÷èòè â Êèºâ³ Þë³þ
Òèìîøåíêî, àëå ï³äòðèìêà ¿¿
àìåðèêàíöÿìè íàïðÿìó çàëåæèòü
â³ä äèíàì³êè êîíòàêò³â Òèìîøåí-
êî ç Êðåìëåì.

Íèí³øíÿ ïðîðîñ³éñüêà ãðà Þë³¿
Âîëîäèìèð³âíè ï³äøòîâõóº ÑØÀ
äî ïîøóêó êàíäèäàò³â “íà ïåð-
ñïåêòèâó”. Àìåðèêàíö³ êîíöåí-
òðóþòü ñâîþ óâàãó íà “âèðîùó-
âàíí³” íîâèõ ïîë³òèê³â, ÿê³ ó íå-
äàëåêîìó ìàéáóòíüîìó (ðîê³â ÷å-
ðåç 5—10) îñòàòî÷íî ïðèéäóòü äî
âëàäè ³ âèêîð³íÿòü ïðîçàõ³äíèé
êóðñ Óêðà¿íè. Íà öå âêàçóº ³ ïðè-
çíà÷åííÿ ïîñëîì ÑØÀ â Óêðà¿í³
Äæîíà Òåôôòà. Öå êàäðîâèé äèï-
ëîìàò, ÿêèé çàâæäè ïðàöþº ó ò³ñ-
í³é âçàºìîä³¿ ç êëþ÷îâèìè îñîáà-
ìè Äåðæäåïàðòàìåíòó. Òàêèé òàí-
äåì äàñòü çìîãó Âàøèíãòîíó îïå-
ðàòèâíî âïëèâàòè íà óêðà¿íñüê³
âíóòð³øíüîïîë³òè÷í³ ðîçêëàäè òà
ïîáóäóâàòè åôåêòèâí³ ñòîñóíêè ç
íîâèì ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè, õòî
á íèì íå ñòàâ. Ðîñ³ÿ òàêîæ íå õî-
÷å ðîáèòè îäíîçíà÷íî¿ ñòàâêè íà
âèáîðàõ-2010. Êðåìëü íå ìîæå
ñîá³ äîçâîëèòè ïîìèëêè 2004 ðî-
êó. Òîìó êîíòàêòåðè â³ä Ïóò³íà-
Ìåäâåäºâà âæå äàâíî ñòàëè ÷àñ-
òèìè ãîñòÿìè øòàá³â Òèìîøåí-
êî, ßíóêîâè÷à òà ßöåíþêà.

Ïðîòå Ðîñ³ÿ çà îñòàíí³ 5 ðîê³â
íàâ÷èëàñÿ âèð³øóâàòè ñâî¿ ïè-
òàííÿ â Óêðà¿í³ íàâ³òü çà ñèòóàö³¿

âëàäíîãî ðîçáàëàíñóâàííÿ. Ìàëî
òîãî, Ìîñêâà âæå íå çàö³êàâëåíà
â ïîë³òè÷í³é ñòàá³ë³çàö³¿ íàøî¿
êðà¿íè. Ïîñò³éíà áîðîòüáà ì³æ
îë³ãàðõ³÷íèìè êëàíàìè, ãðà íà
ïðîòèð³÷÷ÿõ ÁÞÒ ³ Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â äàþòü çìîãó êðåìë³âñüêèì
ñòðàòåãàì äîñÿãàòè òàêòè÷íèõ ðå-
çóëüòàò³â. Óò³ì, íå áåç òîãî, ùî
Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ ìîæå ï³òè
íà ñóòòºâå çàãîñòðåííÿ â³äíîñèí
ç Óêðà¿íîþ (÷àñòêîâî öå âæå â³ä-
áóëîñÿ âë³òêó 2009-ãî, ï³ñëÿ â³-
äåîçâåðíåííÿ Ìåäâåäºâà äî
Þùåíêà), ùîá ïîñòàâèòè íîâî-
ãî ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â òàê³ óìî-
âè, ùîá â³í (âîíà) íå ïîçáóëèñÿ
çàëåæíîñò³ â³ä Ìîñêâè.

— ßê âèáîð÷à êàìïàí³ÿ ïîçíà-
÷èòüñÿ íà åêîíîì³÷í³é ñèòóàö³¿? ×è
íå ïðèçâåäå íàãí³òàííÿ ïîë³òè÷íî¿
³ñòåð³¿ äî çàãîñòðåííÿ åêîíîì³÷íî¿
êðèçè òà ïîäàëüøî¿ äåâàëüâàö³¿
ãðèâí³?

— Ïðîãíîçè åêñïåðòíîãî ñï³â-
òîâàðèñòâà ùîäî ïîæâàâëåííÿ
åêîíîì³÷íî¿ àêòèâíîñò³ â ðåàëü-
íîìó ñåêòîð³ íå çáóëèñÿ: îáñÿãè
ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà âïà-
ëè íà òðåòèíó â ïîð³âíÿíí³ ç â³ä-
ïîâ³äíèì ïåð³îäîì 2008 ðîêó;
ìàéæå íà 40 â³äñîòê³â ñêîðîòèëè-
ñÿ ³íâåñòèö³¿ â îñíîâíèé êàï³òàë;
á³ëüø í³æ íà 10 â³äñîòê³â çíèçè-
ëàñÿ ðåàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà. Ç
óðàõóâàííÿì ôàêòè÷íîãî çíè-
æåííÿ çàðïëàò ³ çì³íè êóðñó äî-
ëàðà ìîæíà êàçàòè, ùî ç âåðåñíÿ
çàðïëàòè âïàëè íà 35—50 â³äñîò-
ê³â. Çðîñòàº é çàáîðãîâàí³ñòü ïî
çàðïëàòàõ. Íà 1 âåðåñíÿ 2009-ãî
ðîçì³ð íåâèïëà÷åíèõ çàðïëàò
çá³ëüøèâñÿ íà 3,9 â³äñîòêà ïîð³â-
íÿíî ç 1 ñåðïíÿ 2009 ðîêó, äî
1 619,909 ìëí ãðí. Ôàêòè÷íå áåç-
ðîá³òòÿ çðîñòàº íà 150 òèñÿ÷ ÷î-
ëîâ³ê ùîì³ñÿ÷íî. Íèí³ âîíî ñòà-
íîâèòü á³ëüø í³æ 2,5 ì³ëüéîíà
îñ³á. ² öå ùå íå “äíî” êðèçè, ÿê
áè ïðèïàðòèçîâàí³ åêîíîì³ñòè
íàñ íå âò³øàëè. Âèáîð÷³ ïåðåãî-
íè íåîäì³ííî âïëèíóòü íà ³íôëÿ-
ö³éí³ î÷³êóâàííÿ íàñåëåííÿ, äî-
ëàð çðîñòàòèìå, ÿê çðîñòàòèìóòü
ö³íè íà áåíçèí òà ïðîäóêòè õàð-
÷óâàííÿ.

— Íàðàç³ áàãàòî ãîâîðÿòü ïðî òå,
õòî á íå ïåðåì³ã, íàñòóïíèì êðî-
êîì ïåðåìîæöÿ áóäå ³í³ö³þâàííÿ
ïðîâåäåííÿ äîñòðîêîâèõ ïàðëà-
ìåíòñüêèõ âèáîð³â. ×è çãîäí³ âè ç
öèì?

— Ïðîâåäåííÿ äî÷àñíèõ ïàð-
ëàìåíòñüêèõ âèáîð³â íà ïî÷àòêó
2010 ðîêó — öå î÷åâèäíà ïîòðå-
áà äëÿ ßíóêîâè÷à ³ î÷³êóâàíà äëÿ
Òèìîøåíêî. Ïðåçèäåíò ïîòðå-
áóâàòèìå “âëàñíî¿” ïàðëàìåíò-
ñüêî-óðÿäîâî¿ êîàë³ö³¿, ÿêà á ñòà-
á³ë³çóâàëà óðÿä òà íå äîïóñòèëà
á ïîâòîðåííÿ äâîâëàääÿ â êðà¿í³.
Ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà áóëî á ãîâî-
ðèòè ïðî êîíñòèòóö³éíó ðåôîð-
ìó òà êîíöåíòðàö³þ âëàäè â îä-
íèõ ðóêàõ.

Òèìîøåíêî ìîãëà á ïîãîäèòè-
ñÿ íà çáåðåæåííÿ ÷èííîãî ïàðëà-
ìåíòó ëèøå çà óìîâè, ùî êîàë³-
ö³ÿ ãàðàíòîâàíî äàâàëà á ãîëîñè
çà ïðîïîçèö³¿ óðÿäó, à ðåã³îíàëè
çíèçèëè á áëîêóâàëüíó àêòèâ-
í³ñòü. ßêùî æ Þë³ÿ Âîëîäèìè-
ð³âíà â³ä÷óº ñëàáê³ñòü ñâî¿õ ïîçè-
ö³é ó Âåðõîâí³é Ðàä³, âîíà íåîä-
ì³ííî ðîçïóñòèòü ïàðëàìåíò òà
îãîëîñèòü ïðî äî÷àñí³ âèáîðè

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”
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— ßê³ ³íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè â
áóä³âåëüí³é ãàëóç³ áóäóòü íàéïî-
ïóëÿðí³øèìè íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ç îãëÿäó íà ³ñíóþ÷³ ðèçè-
êè?

— Ï³ñëÿ êðèçè ïîïóëÿðíè-
ìè ñòàíóòü ïðîåêòè åêîíîì-
êëàñó òà ïðåì³óì ³ç á³çíåñ-êëà-
ñó. Íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàº ñå-
ðåäí³é êëàñ, ÿêèé íàéá³ëüøå
çàçíàâ ðèçèê³â ï³ä ÷àñ êðèçè.
Äîáðå áóäå ðîçâèâàòèñÿ áþ-
äæåòíå êîòåäæíå áóä³âíèöòâî.

— Íàñê³ëüêè íèí³ ñêîðîòèëè-
ñÿ ³íâåñòèö³¿ â íåðóõîì³ñòü?

— Çàö³êàâëåí³ñòü ç áîêó ³í-
âåñòîð³â çìåíøèëàñÿ ïðèáëèç-
íî íà ïîëîâèíó.

— ßê³ íàñë³äêè ñïè÷èíèòü ñè-
òóàö³ÿ çàòÿãóâàííÿ ââåäåííÿ â
åêñïëóàòàö³þ æèòëà?

— Îêð³ì òîãî, ùî ñòðàæäàº
ïåðèôåð³ÿ ðàéîíó, íåçðó÷íî-
ñò³ ç ïîñò³éíî çà÷èíåíèìè
ïðî¿çäàìè. ßêùî áóä³âíèöòâî
òðèâàº á³ëüø í³æ îäèí ð³ê, òî
âíàñë³äîê îïàä³â, ìîðîç³â ïî-
÷èíàþòü ðóéíóâàòèñÿ íåäîáó-
äîâàí³ ïðèì³ùåííÿ. Ó çâ’ÿçêó
³ç öèì â³äíîâëþâàòè áóä³âíèö-
òâî ÷åðåç 2—3 ðîêè áóäå äî-
ðîæ÷å, í³æ áóäóâàòè éîãî çà-
ðàç. À ùå ïðàêòè÷íî íåìîæ-

ëèâî ïðîäàòè òàê³ îá’ºêòè.
Çì³íèòè ñèòóàö³þ ìîæå ðå-
êîíñòðóêö³ÿ.

— ßê áàãàòî íèí³ íåäîáóäî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó Êèºâ³, àäæå
îêðåì³ êîìïàí³¿ âñå-òàêè ïîíî-
âèëè áóä³âíèöòâî?

— Çà ñòàòèñòèêîþ, íàðàç³ â
Êèºâ³ 23 òàêèõ îá’ºêòè, ïîëî-
âèíó ç íèõ çâîäèòèìóòü ï³ñëÿ
êðèçè, à ïîëîâèíà ìàº áóòè
ðåêîíñòðóéîâàíîþ. Îñîáèñòî
ÿ çíàþ 2—3 îá’ºêòè, ÿê³ ìî-
æóòü íîðìàëüíî äîáóäóâàòè.
Çàãàëîì æå â Êèºâ³ 43-ì íî-
âîáóäîâàì ïîòð³áíà ðåêîíöåï-
ö³ÿ, à 27 ³ç íèõ ³ ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ. Â ñêëàä³ îá’ºêò³â, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü ïåðåãëÿäó ïðîåêòíî¿
äîêóìåíòàö³¿ é ïðîâåäåííÿ
â³äïîâ³äíèõ ðîá³ò — 34 æèòëî-
âèõ áóäèíêè ³ 9 îá’ºêò³â êî-
ìåðö³éíî¿ íåðóõîìîñò³. Íà
ñüîãîäí³ â 17 æèòëîâèõ áóäèí-
êàõ áóä³âåëüí³ ðîáîòè çàâåð-
øåíî íà 1—35 â³äñîòê³â, à â 18
îá’ºêòàõ — íà 40—75 â³äñîò-
ê³â ³ ëèøå 8 îá’ºêò³â ìàþòü
ñòóï³íü çàâåðøåíîñò³ â³ä 80 äî
90 â³äñîòê³â.

— ßê³ âàø³ ïðîãíîçè ùîäî
ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó áóä³âåëü-
íî¿ ãàëóç³ ñòîëèö³?

— Íèí³ çàáóäîâíèêè îá-
´ðóíòîâàí³øå ñòàâèòèìóòüñÿ
äî ñâî¿õ ïðîåêò³â. Íàðàç³ äó-
ìàþòü á³ëüøå ïðî òå, êîìó
ïðîäàâàòèìóòü, çà ÿêîþ ö³-
íîþ, ùîá â ïðîåêò³ çàêëàñòè
öþ ö³íó.

— ×è äîïîìîæå ð³øåííÿ
óðÿäó ïðî ô³íàíñóâàííÿ îá’ºê-
ò³â íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèö-
òâà?

— Áåçóìîâíî, ð³øåííÿ
âïëèíå ïîçèòèâíî, àäæå áàãà-
òüîì êîìïàí³ÿìè íèí³ äóæå
âàæêî îòðèìàòè êðåäèòè äëÿ
òîãî, ùîá äîáóäóâàòè îá’ºêòè.

— ×è º ñåíñ êóïóâàòè ñüîãî-
äí³ êâàðòèðó íà ïåðâèííîìó
ðèíêó?

— Öå ïèòàííÿ îñîáèñòîãî
áþäæåòó ãðîìàäÿí. Çâ³ñíî,
íàéêðàùå êóïóâàòè êâàðòèðó
â íîâîìó áóäèíêó, ÷àñ åêñ-
ïëóàòàö³¿ ÿêî¿ ò³ëüêè ðîçïî-
÷àâñÿ ³ íîâ³ òåõíîëîã³¿ çàáåç-
ïå÷óòü êîìôîðò ïðîæèâàííÿ
ëþäåé ó ïîäàëüøîìó.

— ßê³ îá’ºêòè íåðóõîìîñò³
íèí³ íàéá³ëüøå êóïóþòü ³ ÷è
êóïóþòü âçàãàë³?

— Ç ïî÷àòêó ïåâíî¿ “â³äëè-
ãè” íà ðèíêó, à ñàìå: ç ïî÷àò-
êó ëèïíÿ, íàéá³ëüøèé ïîïèò ó
Êèºâ³ íà îäíîê³ìíàòí³ êâàðòè-
ðè, ì³í³ìàëüíà ïëîùà ÿêèõ ñòà-
íîâèòü 40—45 êâàäðàòíèõ ìåò-
ð³â. Â³äïîâ³äíî âèãðàþòü ò³ çà-
áóäîâíèêè, êîòð³ ñïðîãíîçóâà-
ëè ï³äâèùåííÿ ïîïèòó íà êâàð-
òèðè ìåíøî¿ ïëîù³. Â êîòåäæ-
íîìó áóä³âíèöòâ³ çðîñòàííÿ íå-
ìà, àäæå ç ñàìîãî ïî÷àòêó òàì
çàêëàëè âèñîê³ ö³íè. Ñïîæèâà-
÷à íà òàê³ îá’ºêòè çàðàç íå-
ìàº

Під от вала
Ірина ДЕМКО,

спеціально для “Хрещати а”

НН ОО ВВ ИИ НН ИИ

Êðèçà â Ðîñ³¿ ãëèáøà, 
í³æ ââàæàëè ðàí³øå

Âòðàòè åêîíîì³êè Ðîñ³¿ â³ä ñâ³òîâî¿ êðèçè âèÿâèëèñÿ á³ëüøèìè, í³æ ïðè-
ïóñêàëè âëàäà òà åêñïåðòè. Ïðî öå ïðåçèäåíò Ðîñ³¿ Äìèòðî Ìåäâåäºâ çà-
ÿâèâ íàïåðåäîäí³ â ³íòåðâ’þ ðîñ³éñüêèì ÇÌ². “ßêùî ãîâîðèòè ïðî âëàñíå
åêîíîì³÷í³ ñöåíàð³¿, ÿê³ ïðîðîêóâàëè Ðîñ³¿, òî òðåáà âèçíàòè, ùî ìè ïðî-
áèëè äíî íàéòÿæ÷èõ î÷³êóâàíü. Òîáòî ðåàëüí³ âòðàòè, ÿêèõ çàçíàëà íàøà
åêîíîì³êà, âèÿâèëèñÿ ³ñòîòíî á³ëüøèìè, í³æ ðîçðàõîâóâàëè ³ ìè, ³ Ñâ³òî-
âèé áàíê, é ³íø³ åêñïåðòí³ îðãàí³çàö³¿”,— ñêàçàâ ðîñ³éñüêèé ïðåçèäåíò. Çà
éîãî ñëîâàìè, ïðîãíîçóâàëè, ùî îáñÿãè åêîíîì³êè ÐÔ çìåíøàòüñÿ íà
3—3,5 %, ïðîòå ðåàëüíèé ñïàä ÂÂÏ Ðîñ³¿ çà ï³äñóìêàìè 2009 ðîêó ìîæå ñòà-
íîâèòè 7,5 %. “Öå òÿæêà öèôðà. ² ùå ðàç íàãîëîøóþ: ðîçðàõóíêè áóëè êðà-
ùèìè”,— ñêàçàâ ïàí Ìåäâåäºâ. Âîäíî÷àñ â³í ïåðåêîíàíèé, ùî êîëè ãîâî-
ðèòè ïðî ñàìîïî÷óòòÿ ëþäåé ³ ñîö³àëüí³ íàñë³äêè êðèçè, òî òóò ñèòóàö³ÿ ïðÿ-
ìî ïðîòèëåæíà. “Ìè çìîãëè çàâäÿêè äîñòàòíüî ðîçóìíîìó ïðîâåäåííþ àí-
òèêðèçîâèõ çàõîä³â óíèêíóòè ã³ðøîãî â ÷àñòèíàõ, ùî ñòîñóþòüñÿ ³ áåçðîá³ò-
òÿ, ³ ïðÿìèõ ô³íàíñîâèõ íàñë³äê³â êðèçè, ðîáîòè áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè, ðå-
àëüíîãî ñåêòîðà. Òîáòî, ò³ íåãàòèâí³ î÷³êóâàííÿ âñå æ òàêè â ñîö³àëüíîìó
ïëàí³ âèÿâèëèñÿ ìåíøèìè, í³æ ïðî öå áóëî ïðèéíÿòî ãîâîðèòè”,— çàóâà-
æèâ Äìèòðî Ìåäâåäºâ

Óêðà¿íà íàáëèçèëàñÿ 
äî ªâðîïè

Óêðà¿íà òà ªâðîñîþç ïðàêòè÷íî óçãîäèëè ïèòàííÿ ìèòíî¿ ñï³âïðàö³ òà ïî-
ë³ïøåííÿ óìîâ òîðã³âë³ ó ðàìêàõ ïåðåãîâîð³â ïðî çîíó â³ëüíî¿ òîðã³âë³ (ÇÂÒ).
Ïðî öå ÇÌ² çàÿâèâ çàñòóïíèê ì³í³ñòðà åêîíîì³êè Âàëåð³é Ï’ÿòíèöüêèé ó
Áðþññåë³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ÷åðãîâîãî ðàóíäó ïåðåãîâîð³â. “Ìè ïðàêòè÷íî çà-
ê³í÷èëè ÷àñòèíó ùîäî ìèòíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ³ ïîêðàùåííÿ óìîâ òîðã³âë³,
çà âèíÿòêîì ïèòàííÿ ïðî òîðã³âëþ òîâàðàìè, ùî ñòîñóºòüñÿ ìèòíèõ çáî-
ð³â”,— ñêàçàâ ïàí Ï’ÿòíèöüêèé. Êð³ì òîãî, çà éîãî ñëîâàìè, ó íèí³øíüîìó
ðàóíä³ ïåðåãîâîð³â ñòîðîíè ï³ä³éøëè äî ñåðéîçí³øî¿ äèñêóñ³¿ ïðî äâ³ â³äíîñ-
íî íîâ³ ó ðàìêàõ ïåðåãîâîðíîãî ïðîöåñó òåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîçîð³ñòþ ³ âðå-
ãóëþâàííÿì ñóïåðå÷îê. Ñòîðîíè òàêîæ çðîáèëè êðîê ó ïîøóêó ïîðîçóì³ííÿ
ó ñôåð³ ñàí³òàðíèõ ³ ô³òîñàí³òàðíèõ çàõîä³â òà îáãîâîðèëè ïèòàííÿ çàõèñòó
³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ó ÿêîìó îäí³ºþ ç íàéñêëàäí³øèõ òåì çàëèøàºòü-
ñÿ ïèòàííÿ ãåîãðàô³÷íèõ çàçíà÷åíü. “Ìè ðóõàºìîñÿ âïåðåä, òîðêàþ÷èñü áà-
ãàòüîõ äåòàëåé, ÿê³ òàê ÷è ³íàêøå ïîòð³áíî îáãîâîðèòè, ³íêîëè äëÿ òîãî, ùîá
ë³ïøå çðîçóì³òè îäíå îäíîãî. Êð³ì òîãî, äëÿ íàñ êîæí³ ïåðåãîâîðè àáî ïå-
ð³îä ì³æ íèìè — öå ÷àñ, êîëè ìè ì³ðêóºìî, ÿê âèêîíàòè òå, ïðî ùî äîìî-
âëÿºìîñÿ, ìîæåìî ìè ïî÷àòè öå âæå ñüîãîäí³ ÷è çà ïåâíèé ÷àñ”,— ñêàçàâ çà-
ñòóïíèê ì³í³ñòðà åêîíîì³êè

Під от вала
Ірина ДЕМКО,

спеціально для “Хрещати а”
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Äìèòðî ÂÀÑÈËÜªÂ:

“Â³äíîâëþâàòè 
áóä³âíèöòâî 
÷åðåç 2—3 ðîêè 
áóäå äîðîæ÷å”
Ñï³âçàñíîâíèê ïðîåêòíî¿ ãðóïè “Àðõ³ìàòèêà”
ïðî ñèòóàö³þ â áóä³âåëüí³é ãàëóç³ ñòîëèö³
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За відс тності бан івсь о о редит вання та низь-
ої платоспроможності раїнців первинний рино
нер хомості продовж є ш ати "дно". З почат
осені лише іль а б дівельних майданчи ів поно-
вили б дівельні роботи. Інші ж недоб довані б -
дин и "за онсервовані" на невизначений термін.
Том та е житло не лише втрачає привабливість
серед по пців, я і хоч ть йо о пити, а й значно
пост пається я істю. Адже з ожним днем про-
стою недоб довані б дин и стають непридатними
для життя. Б дівельні омпанії не зниж ють ціни
навіть на та і апартаменти. Про сит ацію на пер-
винном рин житла "Хрещати " розповів архі-
те тор Дмитро Васильєв.
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянці Яременко Марії Олександрівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 1#му пров. Радистів, 6 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 895/895 від 18 грудня 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 1�му пров. Радистів, 6 (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 Яременко Марії Олександрівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд у 1�му пров. Радистів, 6 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Яременко Марії Олександрівні,
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 у 1�му пров. Радистів, 6 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянці Яременко Марії Олександрівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

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 управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 08.09.2008 № 19�11239 та від 28.10.2008 № 09�
13420, Київської міської санепідстанції від 17.09.2008 № 8149,
Державного управління охорони навколишнього природного
середовища в м. Києві від 28.05.2008 № 05�08/3523.

5.4. 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
власності на земельну ділянку.

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

5.6. 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 ради
від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

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

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин містобу�
дування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання Київській міській дитячій клінічній лікарні 
№ 1 в постійне користування земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
дитячої лікарні для надання спеціалізованої допомоги 

на вул. Богатирській, 30 в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 886/886 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статей 92, 120, 123, Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та оформлення права постійного користування цією земельною ділян#
кою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки Київській міській дитячій клінічній лікарні
№ 1 для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
дитячої лікарні для надання спеціалізованої допомоги на
вул. Богатирській, 30 в Оболонському районі м. Києва.

2. Надати Київській міській дитячій клінічній лікарні № 1,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, в постійне корис�
тування земельну ділянку площею 8,67 га для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд дитячої лікарні для надання
спеціалізованої допомоги на вул. Богатирській, 30 в Оболон�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не нада�
них у власність чи користування, у зв'язку з балансовою на�
лежністю будівель та споруд (лист Головного управління ко�
мунальної власності м. Києва від 30.05.2006 № 042/15/6�3823).

3. Київській міській дитячій клінічній лікарні N Г.
3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) з клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (місцевість) та виготовленню документа, що посвід�
чує право користування земельною ділянкою.

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 відшкодування відновлюючої вартості зеле�
них насаджень (акт попереднього обстеження зелених на�
саджень від 26.02.2007 № 28) та інші питання майнових від�
носин вирішувати в установленому порядку.

3.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен�
ня Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 "Про бю�
джет міста Києва на 2008 рік" (із змінами та доповненнями,
внесеними рішеннями Київської міської ради від 17.07.2008
№ 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 04.05.2007 № 19�5221 та від
12.07.2007 № 09�6950, Київської міської санепідстанції від
16.01.2007 № 56, Головного управління охорони культур�
ної спадщини від 08.02.2007 № 804, Державного управлін�
ня охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 10.10.2007 № 05�08/7517, Оболонської район�
ної у м. Києві державної адміністрації від 28.03.2006 № 04�
553, Головного управління земельних ресурсів від
22.10.2007 № 05�2034.

3.7. 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.

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 Скибицькій Людмилі Петрівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Білицькій, 108#а у Подільському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 918/918 від 18 грудня 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 Скибицькій Людмилі Петрівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Білицькій, 108�а у По�
дільському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Скибицькій Людмилі Петрівні,
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. Білицькій, 108�а у Подільському районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

3. Громадянці Скибицькій Людмилі Петрівні:
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 у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 22.12.2006 № 19�11188, від 18.06.2007
№ 09�5924, Київської міської санепідстанції від 18.01.2007
№ 220, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 05.02.2007 № 071/04�4�22/449, Головного
управління охорони культурної спадщини від 27.07.2006
№ 3911 та Головного управління земельних ресурсів від
02.07.2007 № 03�0843.

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

3.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених на�
саджень (висновок про обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 22.01.2007 № 2) та інші питання
майнових відносин вирішити в установленому порядку.

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).

3.7. 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.

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 товариству 
з обмеженою відповідальністю "Господарник" 

для реконструкції, експлуатації та обслуговування
офісно#торговельного центру на вул. Бориспільській, 9 

у Дарницькому районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 879/879 від 18 грудня 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 зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Господарник" для реконструкції, експлуатації та обслуго�
вування офісно�торговельного центру на вул. Бориспіль�
ській, 9 у Дарницькому районі м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
"Господарник", за умови виконання пункту 3 цього рішен�
ня, у короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку
площею 0,51 га для реконструкції, експлуатації та обслуго�
вування офісно�торговельного центру на вул. Бориспіль�
ській, 9 у Дарницькому районі м. Києва за рахунок земель,
відведених відповідно до рішень виконавчого комітету Ки�
ївської міської Ради депутатів трудящих від 25.12.46 № 1234
"Про вилучення земельної дільниці з фонду земель Управ�
ління Комунальними лісами та додатковий відвод ім. Дар�
ницькому Машино�будівельному заводу під поширення за�
водської площадки" та від 10.09.68 "Про додатковий відвод
земельної ділянки Київському радіозаводу в Дарницькому
районі", у зв'язку з переходом права власності на майно�
вий комплекс (договір купівлі�продажу від 01.06.2006 ВСР
№ 879882, акт приймання�передачі від 01.06.2006).

3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Господар�
ник":

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
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�

та, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою.

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 рекон�
струкції 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).

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського середо�
вища від 17.01.2008 № 19�534 та від 10.07.2008 № 09�8483,
Київської міської санепідстанції від 04.04.2008 № 2599, Дер�
жавного управління охорони навколишнього природного сере�
довища в м. Києві від 21.05.2008 № 05�08/1266, Головного
управління охорони культурної спадщини від 07.12.2007 № 9338.

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
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Ë³ë³ÿ ÏÓÑÒÎÂ²Ò: “Äèçàéíåðè
íå ìîæóòü æèòè ó â³äðèâ³
â³ä êîíòåêñòó ñâîº¿ êðà¿íè”
Провідний раїнсь ий ди-
зайнер — про перспе тиви
раїнсь ої моди, нов

фешн- енерацію та про
те, чом немає модної
молоді на в лицях Києва

— Çà äâàíàäöÿòü ðîê³â ïðîâåäåí-
íÿ “Ñåçîí³â ìîäè” — í³ÿê íå ïðè-
çâè÷àþñÿ íàçèâàòè óêðà¿íñüêèé ìîä-
íèé òèæäåíü Ukrainian Fashion
Week — ñâ³ò ñòàâ â³ä÷óòíî ìåíøèì.
Êîëè âñå ïî÷èíàëîñÿ, ³íîçåìí³ òèæ-
í³ ìîäè áóëè äëÿ íàñ ÷èìîñü ìàëî-
â³äîìèì ³ ïðàêòè÷íî íåäîñòóïíèì.
Òåïåð ëþäè çàïðîñòî ¿çäÿòü òóäè àáî
æ ëåãêî çíàõîäÿòü óñþ ³íôîðìàö³þ
ó ìåðåæ³ â ðåæèì³ on-line. Ñâ³òîâà
ìîäà ñòàëà ÷àñòèíîþ íàøîãî æèò-
òÿ. Ó òàêèõ óìîâàõ ìè ïðîñòî çìó-
øåí³ çàìèñëèòèñÿ íàä òèì, ÿêå ì³ñ-
öå çàéìàº óêðà¿íñüêà ìîäà ó ãëî-
áàëüíîìó êîíòåêñò³ àáî ÿêå ì³ñöå
ìîæå çàéíÿòè. Ìè íå ìîæåìî äàë³
æèòè, ïðîñòî çáèðàþ÷èñü ó Êèºâ³ é
ïîêàçóþ÷è îäíå îäíîìó ñâî¿ ðå÷³.

— Ïðîâ³äí³ ºâðîïåéñüê³ ìîäí³
êðèòèêè, êîëè ïðè¿æäæàþòü íà
UFW, ñïî÷àòêó ïðèºìíî äèâóòüñÿ,
áî âçàãàë³ í³÷îãî íå ÷åêàëè. Âîíè
áà÷àòü ïåâíó ê³ëüê³ñòü äèçàéíåð³â,
òà ³ ñàì Òèæäåíü îðãàí³çîâàíî äî-
âîë³ ÷³òêî, ãðàìîòíî ³, òàê áè ìî-
âèòè, â³äïîâ³äíî äî ñòàíäàðò³â:
÷îðíèé êîðèäîð, ì³ëüéîí êàìåð.
Óñå öå, çâ³ñíî, ¿ì äóæå ïðèºìíî.
Òà ÿêùî ïî-ñïðàâæíüîìó æîðñò-
êî ñóäèòè UFW çà òèìè ì³ðêàìè,
ç ÿêèìè ö³ êðèòèêè ï³äõîäÿòü äî
³íøèõ òèæí³â, òî, çâ³ñíî, óêðà¿í-
ñüêèé ¿ì ïðîãðàº. ², ÷åñíî êàæó-
÷è, öå íå ïðîâèíà äèçàéíåð³â. ²
äèçàéíåðè, ³ îðãàí³çàòîðè é òàê íà-
ñò³ëüêè ïîïåðåäó âñ³º¿ êðà¿íè, íà-
ñò³ëüêè â³ä³ðâàëèñÿ â³ä çàãàëüíî¿
ñèòóàö³¿. Êîëè íåìàº ñòàá³ëüíî¿
åêîíîì³êè, êîëè íåìàº ³íäóñòð³¿,
êîëè íåìàº îäÿãó â³ò÷èçíÿíîãî âè-
ðîáíèöòâà, ÿêèé áè ïðîäàâàëè íà
êîæíîìó ðîç³, ÿê äîñÿãòè ÿê³ñíî-
ãî ïðîðèâó? Çðåøòîþ, ÿêèé âèãëÿä
ìàº ïóáë³êà, ùî ïðèõîäèòü íà ïî-
êàçè, ñê³ëüêè ñåðåä íå¿ ðåàëüíî
ìîäíèõ ëþäåé? ª òàëàíò, º áàæàí-
íÿ, àëå íåìàº ô³çè÷íî¿, ô³íàíñî-
âî¿ ï³äòðèìêè. Ìè âæå íå ðàç îá-
ãîâîðþâàëè, ÿê ï³äòðèìóº British
Council àíãë³éñüêèõ äèçàéíåð³â, ÿê
New Generation, Top Shop ³ ì³ëü-
éîí ³íøèõ áðåíä³â òà êîìïàí³é
ï³äòðèìóþòü ³ âëàñíå ìîäó, ³ îêðå-
ìèõ äèçàéíåð³â, íàâ³òü íå áðèòàí-
ñüêèõ, àáè âîíè õî÷ ùîñü ðîáèëè.

— Âè õî÷åòå ñêàçàòè, ùî óêðà¿í-
ñüê³ äèçàéíåðè âæå çðîáèëè âñå, ùî
ìîãëè?

— ßêùî íå âñå, òî äóæå áàãàòî.
Ñóä³òü ñàì³. Ç’ÿâèëàñÿ ïðåñà. Ï³ä-
ðîñëè íîâ³ äèçàéíåðè, ùî äóæå
ïðèºìíî. Ï³äðîñëè íàâ³òü ¿õí³ êë³-
ºíòè! Àëå, íà æàëü, íå ï³äðîñëè ³í-
âåñòîðè — ³ äèçàéíåðè í³÷îãî íå
ìîæóòü ç öèì âä³ÿòè.

— Ï³ñëÿ âåñíÿíèõ ïîêàç³â ó ìåíå
ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî â óêðà¿í-
ñüê³é ìîä³ íàðåøò³ ç’ÿâèëàñÿ íîâà
ãåíåðàö³ÿ äèçàéíåð³â. ×è òàê öå, ³ ÿê
âè ñòàâèòåñÿ äî öüîãî?

— ß âñå æèòòÿ ïðàöþâàëà äëÿ
òîãî, ùîá öÿ íîâà ãåíåðàö³ÿ íà-
ðåøò³ ç’ÿâèëàñÿ. Íó, íå âñå æèòòÿ,
àëå îñòàíí³õ äåñÿòü ðîê³â ÿ ÷åêà-
ëà, àáè õòîñü ùå, êð³ì íàñ ç Àí³-
ñ³ìîâèì, çì³ã ñòàòè ïîðó÷, ³ ùîá
éîãî ðîáîòà áóëà ïåâíèì àâòîð-
ñüêèì ïî÷åðêîì, à íå ïðîâ³íö³é-
íî-áóðæóàçíèì ïîøèâàííÿì, ùîá
öå ìàëî âèãëÿä íîâî¿ ìîäè.

Íèí³ â ö³é ãàëóç³ íàðåøò³ îçíà-
÷èëèñÿ äîáð³ ïåðñïåêòèâè — äî
ðîçêëàäó UFW ïîâåðíóâñÿ Ñàøà

Êàíåâñüêèé, Â³êà Êðàñíîâà, õîðî-
ø³ ïåðñïåêòèâè â LUVI, Ë³ë³ÿ Ë³ò-
êîâñüêà âèõîäèòü íà íîâèé ð³âåíü.
ß äóæå ðàäà, àäæå öå ïîêîë³ííÿ
äèçàéíåð³â, ÿêå ìîæå áóòè ö³ëêîì
àäåêâàòíî ñïðèéíÿòå â áóäü-ÿê³é
òî÷ö³ çåìíî¿ êóë³. Ç ³íøîãî áîêó,
³ ÿ ïîñò³éíî íà öüîìó íàãîëîøóþ,
ìîëîä³ äèçàéíåðè ïîâèíí³ çðîçó-
ì³òè: âîíè áóäóòü ö³êàâ³ çà ìåæà-
ìè Óêðà¿íè ëèøå ÿê ïðåäñòàâíè-
êè óêðà¿íñüêî¿ ìîäè. Íå òðåáà
ïðàãíóòè áóòè àáñîëþòíèì êîñìî-
ïîë³òîì, â³äðèâàòèñÿ â³ä êîð³ííÿ.
Òàì, äå òè æèâåø, º ÷óäîâ³ ðå÷³,
ùî ìîæóòü òåáå ï³äæèâèòè, ³ ëè-
øå öèì òè ìîæåø áóòè ö³êàâèé
ðåøò³ ñâ³òó.

— Ùî âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî
“àëüòåðíàòèâí³ ìàéäàí÷èêè” ï³ä ÷àñ
UFW: çàïëàíîâàíî í³ÿê íå ïîâ’ÿçà-
í³ ç Òèæíåì ïîêàçè ³ øîó-ðóì. ×è
íå çäàºòüñÿ âàì, ùî â Óêðà¿í³ ñòàº
á³ëüøå ìîäè, í³æ ìîæå âì³ùóâàòè
Ukrainian Fashion Week?

— ßêùî òàê º íàñïðàâä³, òî öå
ïðîñòî ÷óäîâî. Çðåøòîþ, ìîæëè-
âî, ìè ùîñü ðîáèìî íå òàê, òîæ
ÿê³ñü ïàðàëåëüí³ ðóõè äîïîìîæóòü
çì³íèòè ñèòóàö³þ, áî äîñ³ ìè ïðàã-
ëè éòè ïðàâèëüíèì “çàõ³äíèì”
øëÿõîì. Íà òîìó æ òàêè London
Fashion Week º äåô³ëå on, on/off,
ïðîñòî off, º äèçàéíåðè, êîòð³ áåç
áóäü-ÿêîãî çâ’ÿçêó ç LFW ðîáëÿòü
ñâî¿ øîó â ö³ äí³ — âñÿ ïðåñà íè-
í³ òóò, ÷îìó á âîäíî÷àñ íå âëàø-
òóâàòè ïîðÿä ÿêèé-íåáóäü ïîêàç.

Ùî á³ëüøå â³äáóâàºòüñÿ ïîêàç³â,
øîó-ðóì³â, ìîäíèõ àêö³é, òî êðà-
ùå, àäæå ç ÷àñîì ê³ëüê³ñòü çàâæäè
ïåðåðîñòàº â ÿê³ñòü. Îòæå, â ëþ-
äåé º ìîæëèâ³ñòü ñàìîâèðàçèòèñÿ,
³ çãîäîì âîíè çìîæóòü ïîêàçàòè
á³ëüøå ³ ë³ïøå.

— Íàì äóæå áðàêóº ïðîñòîðó ìî-
äè.

— Öå, ñïðàâä³, îäíà ç ãîëîâíèõ
ïðîáëåì. Íå ìîæå ïîâíîö³ííî ðîç-
âèâàòèñÿ ìîäà â êðà¿í³, äå íå ðîç-
âèíåíà âóëè÷íà ìîäà, íåìàº ðîçó-
ì³ííÿ êóëüòóðè ìîäè òà îäÿãó, äî
òîãî æ ðîçóì³ííÿ öüîãî íå áóëî áà-
ãàòî ðîê³â. Ïîêè â íàñ íåìàº ìîä-
íî¿ ³íäóñòð³¿, ïîêè ìîäíîãî íåäî-
ðîãîãî îäÿãó íå âèðîáëÿòèìóòü ó
âåëèê³é ê³ëüêîñò³, ùîá â³í ñòàâ äî-
ñòóïíèì êîæí³é ëþäèí³, óêðà¿í-
ñüê³ äèçàéíåðè çàëèøàòèìóòüñÿ
ãðóïêîþ ëþäåé, â³ä³ðâàíîþ â³ä
ñïðàâæíüîãî æèòòÿ â ñâî¿é êðà¿í³.
Äîñèòü âèéòè íà Õðåùàòèê íåä³ëü-
íîãî âå÷îðà, ùîá çðîçóì³òè, íà-

ñê³ëüêè ìè äàëåê³ â³ä ðåàëüíîñò³. À
äèçàéíåðè íå ìîæóòü æèòè ó â³ä-
ðèâ³ â³ä êîíòåêñòó ñâîº¿ êðà¿íè.

Ñâ³òîâ³ ñòîëèö³ ìîäè — Ëîíäîí,
Ïàðèæ, Íüþ-Éîðê — òîìó ³ ñòî-
ëèö³, ùî ëþäè ïðîñòî íà âóëèöÿõ
òàì äóæå ìîäí³. Òîìó ³ ç’ÿâëÿºòü-
ñÿ íèí³ íà ìîäí³é êàðò³ ñâ³òó Ñêàí-
äèíàâ³ÿ, äóæå ïðîãðåñóº Äàí³ÿ ³ íà-
áèðàº îáåðò³â Êîïåíãàãåíñüêèé
òèæäåíü ìîäè — ëþäè, ìîëîäü öèõ
êðà¿í ñòàëè ìîäíèìè, ³ öå ñïîíó-
êàº äî òâîð÷îñò³ íàö³îíàëüíèõ äè-
çàéíåð³â, ñòâîðþº ïîïèò íà ¿õí³
ðå÷³.

— À â íàñ íå ñòâîðþº?
— Íå âñå òàê ñóìíî. Áðåíäîâ³

Poustovit, çîêðåìà, ãð³õ íàð³êàòè.
ßêðàç ÿ íå ñêðèâäæåíà, à íàâ³òü
íàâïàêè. Àëå íàøà ñèòóàö³ÿ äóæå
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä îáñòàâèí ñåðåä-
íüîãî óêðà¿íñüêîãî äèçàéíåðà. ²
ìóøó çàóâàæèòè, ìè áàãàòî, äóæå
áàãàòî ïðàöþâàëè íàä öèì.

— Äå â íîâîìó ñåçîí³ ìîæíà áó-
äå ïðèäáàòè ðå÷³ âàøîãî áðåíäó?

— Atelier 1 ïðîäàâàëî ³ ïðîäàº
îäÿã Poustovit. Ìèíóëîãî ñåçîíó
ìè ïî÷àëè ñï³âïðàöþâàòè ç Helen
Marlen, ïîñòà÷àºìî ¿ì àêñåñóàðè —
êîëåêö³¿ ïðèêðàñ ç âèêîðèñòàííÿì
êðèñòàë³â Swarovski. Ïðîäàíî 90
â³äñîòê³â ïðèêðàñ. Öå áëèñêó÷èé
ðåçóëüòàò, ³ ÿ ââàæàþ, ùî ãîëîâ-
íå — íå âòðàòèòè âçÿòó âèñîòó.
Êð³ì òîãî, ìè âåäåìî ïåðåãîâîðè
ùå ç ê³ëüêîìà ìàãàçèíàìè â ³íøèõ
ì³ñòàõ Óêðà¿íè, ³, âïåâíåíà, óñï³õ
áóäå. Ìè ïëàíóºìî ðîáèòè äëÿ íèõ
êàïñóëüí³ êîëåêö³¿.

Ó ìåíå º òàêèé äîñâ³ä ðîáîòè ç
³íøèìè ìàãàçèíàìè çà êîðäîíîì,
òîæ ÿ çíàþ, íàñê³ëüêè öå ö³êàâî.
Â êàïñóëüíèõ êîëåêö³ÿõ ìîæå áó-
òè íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü âèðîá³â, çà-
òå ¿õ ìîæíà øâèäêî ì³íÿòè ³ ñòâî-
ðþâàòè íîâ³ ìîäåë³ êîæí³ 2-3 ì³-
ñÿö³, âò³ëþâàòè ñâ³æ³ ³äå¿. Àäæå ó
äèçàéíåð³â åìîö³¿ ì³íÿþòüñÿ çíà÷-
íî ÷àñò³øå, í³æ ðàç íà ï³âðîêó.
Êð³ì òîãî, â êàïñóëüí³é êîëåêö³¿
îáîâ’ÿçêîâî áóäóòü ðå÷³, ñïåö³àëü-
íî ðîçðîáëåí³ ñàìå äëÿ ïåâíîãî
ìàãàçèíó. Îêðåì³ ìîäåë³, îñîáëè-
â³ òêàíèíè ÷è ÿê³ñü åëåìåíòè, êîò-
ðèõ, ìîæëèâî, íå áóëî íà ïîä³óì³,
³ çíàéòè ¿õ ìîæíà ò³ëüêè â ïåâí³é
êðàìíèö³ — â öüîìó òåæ º îñîáëè-
âà êðàñà 

Розмовляла
Зоя ЗВІНЯЦЬКОВСЬКА,

“ТОП-10”, спеціально для
“Хрещати а”
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Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача
Владова (Брешен о) Оле сандра Гри оровича, я ий проживає за
адресою: Полтавсь а обл., м. Кременч , в л. Шевчен о, 28/4, в. 37,
на с дове засідання по цивільній справі за позовом Бан “Демар ”
до Владова (Брешен о) Оле сандра Гри оровича про стя нення
забор ованості за редитним до овором.
Засідання відб деться 30.10.2009 ро о 10.00 приміщенні с д

за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, аб. 204.
В разі неяв и відповідача до с д , дане о олошення вважається

належним повідомленням та позов б де роз лян то за наявними в
справі матеріалами.
Відповідач Владов (Брешен о) Оле сандр Гри орович разі неяв и

повинен повідомити про причин неяв и в с дове засідання.
С ддя Дарниць о о районно о с д м. Києва, Майданевич А. Г.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 366191 на ім’я Фетісова Володимира Степановича вва-
жати недійсним.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 358698 на ім’я З бчевсь о о Ми оли Івановича вважати
недійсним.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 162483 на ім’я Єфімової Єв енії Павлівни вважати
недійсним.

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо
чорнобильсь ої атастрофи, ате орія 1, серія А, № 424414
на ім’я Жданова Дмитра Борисовича вважати
недійсним.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1960
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Ïåðøå òàíãî â Êèºâ³
Ñüîãîäí³ â Êèºâ³ â³äêðèâàºòüñÿ I Ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü ìóçèêè Àñòîðà Ïüÿööîëëè

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
"Õðåùàòèê"

Ùå äîíåäàâíà ïðîâåäåííÿ öüî-
ãî çàõîäó áóëî ï³ä ïèòàííÿì, õî-
÷à ÷óòêè ïðî íüîãî øèðèëèñÿ ç
ïî÷àòêó ë³òà. Îñòàíí³ì ÷àñîì ³í-
òåðåñ äî ìóçèêè Ïüÿööîëëè çð³ñ,
ïðàâäà, ïåðåêîíëèâî âèêîíóþòü ¿¿
ïîêè ùî ëèøå äåÿê³ ìóçèêàíòè.
Ëåãêà äëÿ ñïðèéíÿòòÿ, öÿ ìóçèêà,
ïðîòå, ñêëàäíà äëÿ â³äòâîðåííÿ —
íå ñò³ëüêè òåõí³÷íî, ñê³ëüêè ÷å-
ðåç çàãàëüíèé íàñòð³é, ñïåöèô³êó
"çàêðó÷åíî¿" ³íòîíàö³¿. Ìîæëèâî,
ç âèíèêíåííÿì ôåñòèâàëþ ³ìåí³
Ïüÿööîëëè ñèòóàö³ÿ ïîë³ïøèòüñÿ.

²í³ö³àòîðîì AstorFestÒó âèñòó-
ïèâ ñòðóííèé êâàðòåò Caprice
Classic, õóäîæí³é êåð³âíèê ÿêî-

ãî — Ëåîí³ëà Ë³ê. ²í³ö³àòèâó ï³ä-
òðèìàëî ïîñîëüñòâî Àðãåíòèí-
ñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³.

Ñóäÿ÷è ç ïðåçåíòàö³éíî¿ âåðñ³¿
ïðîåêòó, ôåñòèâàëü çàäóìàíî ÿê
ùîð³÷íèé. Éîãî ïîïåðåäíþ ïðî-
ãðàìó çàòâåðäæåíî äî 2012 ðîêó.
Çà öåé ÷àñ â Êèºâ³, ìîæëèâî, âè-
ñòóïèòü ñàìà Àìåë³òà Áàëòàð (äðó-
ãà äðóæèíà Ïüÿööîëëè) — âîíà
âèêîíàº ãîëîâíó ðîëü â îïåðåò³
"Ìàð³ÿ äå Áóåíîñ-Àéðåñ". Îêð³ì
òîãî, î÷³êóþòü íà âèñòóïè îðêåñ-
òðó Kremerata Baltica Ã³äîíà Êðå-
ìåðà, à òàêîæ îäíîãî ç íàéçíàìå-
íèò³øèõ àêîðäåîí³ñò³â ñâ³òó Ð³øà-
ðà Ãàëüÿíî, êîòðèé, ÿê ³ Ïüÿööîë-
ëà, ç³ãðàº íà áàíäîíåîí³. À íà
÷åñòü 90-ð³÷íîãî þâ³ëåþ êîìïî-
çèòîðà â 2011 ðîö³ éîãî òàíãî,

ìîæëèâî, ïðîçâó÷èòü íà â³äêðè-
òîìó êîíöåðòíîìó ìàéäàí÷èêó íà
ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³.

Ïîêè ùî íà ôåñòèâàë³ çà ïðà-
âî íàéêðàùîãî âèêîíàâöÿ ìóçè-
êè Ïüÿööîëëè çìàãàòèìóòüñÿ â
îñíîâíîìó óêðà¿íñüê³ âèêîíàâö³.
Öå êâàðòåò Caprice Classic, îð-
êåñòð "Vivo", àíñàìáëü "Ì³ñòåð³ÿ"
ç Çàïîð³ææÿ, õîð "Áëàãîâ³ñò". Ó
êîíöåðò³ ïåðøîãî äíÿ òàêîæ áå-
ðóòü ó÷àñòü ²ãîð Áàðèí³í (ñêðèï-
êà), Àíäð³é Îñòàïåíêî (ã³òàðà),
Îëåêñàíäð Ì³òºíºâ (áàíäîíåîí)
òà õîð õëîï÷èê³â ³ þíàê³â "Äçâ³-
íî÷îê" (êåð³âíèê Ðóáåí Òîëìà-
÷îâ)

13, 14 æîâòíÿ, 19.00
Íàö³îíàëüíà ô³ëàðìîí³ÿ Óêðà¿íè
Âîëîäèìèðñüêèé ñïóñê, 2

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Íà öåíòðàëüí³é òà çàõ³äí³é

òåðèòîð³ÿõ ÷àñîì äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 4—8 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+20°Ñ, âíî÷³ +6...+14°Ñ; íà óçáåðåææ³
Êðèìó äî +22°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +19...+21°Ñ,
íà ñõîä³ êðà¿íè +18...+25°Ñ, âíî÷³ +14...+18°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ ì³ñöÿìè +4...+8°Ñ, âíî÷³ +2...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ñõ³äíèé, 3—
6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+17°Ñ, âíî÷³ +8...+11°Ñ

М зи а Астора Пьяццолли ле а для сприйняття, але с ладна для відтворення

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 13 æîâòíÿ
Розташ вання планет сприятиме спіх в серйозних
фінансових справах, але за мови, що ви здатні і
хочете об'є тивно оцінити свої можливості. Не вар-
то налаштов ватися оптимістично і вірити в нездійс-
ненні обіцян и. Перевіряйте б дь-я і пропозиції та
ідеї на реалістичність — і тоді все с ладеться я най-
раще. Гармонійна енер ети а дня сприятиме стабі-
лізації особистих стос н ів. Д ховний потя ви о-
ристов йте для спільної еволюції й зміцнення шлю-
б . Це вдалий день для весілля, сватання, почат
спільно о проживання. Одна лише в том випад ,
я що хвалюєте та і рішення не під впливом емо-
цій, а робите вибір свідомо і обґр нтовано. Нові
знайомства б д ть спішними в перспе тиві.

ОВНИ, я що не можете зловити айф від життя, романтичні при-
страсті безповоротно з асли, не варто це сприймати я тра едію,
влаштов вати істери и. Ваш ендорфін щастя — в др жбі, а точніше в
д ховних стос н ах, я і поб довані на висо их ідеалах, спільних по-
лядах, альтр їзмі, братерсь их поч ттях.
ТЕЛЬЦІ, впевнено прям йте до ар’єрно о олімп , лавір ючи між

бар’єрами переш од. Причеп ріть вн трішній храм. Зла в д ші три-
мати не варто, без то о не ативно о вантаж швидше дістанетеся за-
повітної мети.
БЛИЗНЯТА, ш айте спільни ів по д х . Вам потрібні товариші ви-

со ої льт ри, роз мні, винахідливі, неординарні. Не втрачайте до-
ро оцінний час на порожні теревені з людьми обмеженими. Засівати
нив зернами добро о, вічно о — ось ваше завдання.
РАКИ, на бізнесовом небосхилі — то розові хмари, то ясне сон-

це. Приб т и і збит и ро ють парі... У відчай не впадайте, це нор-
мальний робочий процес, арт йтеся. Ділова дос оналість потреб є
професіональних нави ів. А роші від вас п’ятами не на ивають, я -
що дбайливо спрямов ватимете ошти ви ідні справи, по п и й не
від ладатимете в за ашни . Фінанси повинні "обертатися"!
ЛЕВИ, претензії, з хвалість прит л до манії величі зап стять ме-

ханізм ріховної то си ації. Отже, вам доведеться пережити остр
риз свідомості, перехворіти й оздоровитися... від ривши для себе
ба ато ці аво о, напри лад, що "спаяна" армонійна ділова оман-
да — це най оротший шлях до щастя та спіх .
ДІВИ, оді приносити себе в жертв , б ти цапом-відб вайлом. Та-
им чином ви р хаєтеся проти течії арми! Тіль и робота, що творчо
наснаж є, роз онсервов є пласти природних талантів, має вас ці а-
вити! Беріться та ож за допоміжні обов'яз и, вони о пляться.
ТЕРЕЗИ, др жні лави поповняться новими союзни ами за інтереса-

ми, а дехто навіть знайде свою половин . Ще б па , ваша харизма має
ч додійний ефе т! Головне не зненавидіти свою робот та а ресивно о
шефа. Б дьте раціоналістами і пам'ятайте: вам потрібно заробляти ро-
ші, дбати про сім'ю. А робота наразі є основним джерелом приб т ів.
СКОРПІОНИ, омерційна жил а зап льс є під натис ом проблем,

пов’язаних з домашніми т рботами. Т т еній винахідливості роз віт-
не ма симально, тіль и не зловживайте сл жбовою посадою заради
власниць их потреб.
СТРІЛЬЦІ, плести під илимові інтри и, встрявати в л арні змови,

навчати роз м оточення — протипо азано. Тіль и в процесі зад -
шевно о спіл вання, оли д ші людей роз риваються, я віт а на-
з стріч сонцю, не збочите з правильно о армічно о шлях , матиме-
те щасливі шанси для розвит .
КОЗОРОГИ, розірвіть стос н и з людьми, отрі заздрять вашом

щастю, а ті, хто залишиться, стан ть надійними с п тни ами, з я и-
ми можна б д вати плани на майб тнє, заробляти роші, вести спіль-
ний бізнес.
ВОДОЛІЇ, беріть ермо в свої р и! Запаліть ініціативним ент зіазмом

ділових партнерів — і тоді дося нете поставленої мети. Плентатися
хвості чи танцювати під ч ж д д — ставити хрест на заповітних пла-
нах та зад мах. Непороз міння з оле ами, шефом є армічним бор ом.
Смиренно йо о "відпрацьов йте", але та , щоб це не наш одило здоров'ю.
РИБИ, позб дьтеся непосильних чи н дних сл жбових обов’яз ів,

с идайте з шиї те армічне ярмо, воно — прово атор хвороб. Вам по-
трібно займатися справами, де можна отримати психоло ічн рела -
сацію, пое сперимент вати, задіюючи ба аті творчі резерви

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Äèòÿ÷³ ë³êóâàëüí³ çàêëàäè
ïîâèíí³ ìàòè ï³äòðèìêó
á³çíåñó — óêðà¿íñüêèé
ÁÒÀ Áàíê

Ùå ê³ëüêà äåñÿòèë³òü òîìó íîâî-
íàðîäæåíèé âàãîþ ìåíøå çà ê³ëî-
ãðàì íå ââàæàâñÿ äèòèíîþ. Íèí³ ó
â³ää³ëåíí³ ðåàí³ìàö³¿ íîâîíàðîäæå-
íèõ Íàö³îíàëüíî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿
ë³êàðí³ "Îõìàòäèò" ìîæíà âèõîäè-
òè ä³òåé âàãîþ íàâ³òü â³ä 430 ãðà-
ì³â. Ïðè÷îìó öå â³ää³ëåííÿ — ºäè-
íå â ñòîëèö³, ÿêå ïðèéìàº òàêèõ
ìàëåíüêèõ ïàö³ºíò³â. Á³ëüø³ñòü ë³-
êàðåíü â çìîç³ çàáåçïå÷èòè æèòòº-
ä³ÿëüí³ñòü ä³òåé âàãîþ íå ìåíøå
1,5 ê³ëîãðàìà. Äî òîãî æ â "Îõìàò-
äèò³" íå ëèøå ïðèéìàþòü òàêèõ
ìàëþê³â, à é îïåðóþòü ¿õ ó ðàç³ âè-
ÿâëåííÿ âðîäæåíèõ ïàòîëîã³é. Öå
ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ïîñò³é-
í³é ï³äòðèìö³ äåðæàâè ³ íåáàéäó-
æèõ îðãàí³çàö³é. Òàê, íåùîäàâíî

ïðàâë³ííÿ óêðà¿íñüêîãî ÁÒÀ Áàí-
êó íàäàëî â³ää³ëåííþ ô³íàíñîâó
äîïîìîãó íà çàêóï³âëþ óñòàòêóâàí-
íÿ äëÿ øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â
³ ðåìîíòó áîêñ³â.

Äîïîìàãàþ÷è ä³òÿì, óêðà¿í-
ñüêèé ÁÒÀ Áàíê ÿê ïðåäñòàâíèê
ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíîãî á³çíå-
ñó ïðàãíå ïðîäîâæóâàòè òðàäèö³¿
âèäàòíîãî ï³äïðèºìöÿ ³ ìåöåíàòà
Ìèêîëè Òåðåùåíêà. Ùå â 1890
ðîö³ â³í ³í³ö³þâàâ áóä³âíèöòâî ë³-
êàðí³ äëÿ ìàëîçàõèùåíèõ ëþäåé,
ùî ïåðåòâîðèëàñÿ ï³çí³øå íà ãîð-
ä³ñòü â³ò÷èçíÿíî¿ ìåäèöèíè — Íà-
ö³îíàëüíó ñïåö³àë³çîâàíó ë³êàðíþ
"Îõìàòäèò". Òåïåð ñâ³é ïîñèëüíèé
âíåñîê ó ï³äòðèìêó ë³êàðí³ ðîá-
ëÿòü ³ ñó÷àñí³ áàíê³ðè.

Ó ÁÒÀ Áàíêó çàçíà÷àþòü, ùî
äîïîìîãà íîâîíàðîäæåíèì íå
ïåðøèé ³ íå îñòàíí³é äîáðîä³é-
íèé ïðîåêò áàíêó — ÿê ðåàë³çàö³ÿ
òóðáîòè á³çíåñó ïðî ï³äðîñòàþ÷å
ïîêîë³ííÿ. Íàïðèêëàä, ÁÒÀ Áàíê
óæå íå ïåðøèé ð³ê º ïîñò³éíèì
ïàðòíåðîì îäíîãî ç äèòÿ÷èõ áó-
äèíê³â ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³. À íå-
ùîäàâíî áóëî óõâàëåíî ð³øåííÿ
ïðî âèä³ëåííÿ ô³íàíñîâî¿ äîïî-
ìîãè äëÿ çàêóï³âë³ ñó÷àñíîãî
óñòàòêóâàííÿ äëÿ ì³ñüêîãî êë³í³÷-
íîãî ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 1 â
ì³ñò³ ×åðí³âöÿõ — îäíîãî ç
íàéäàâí³øèõ íà Áóêîâèí³

Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”
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