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Ñâÿòî ùàñëèâèõ ðîäèí
×åðãîâèêè îòðèìàëè êëþ÷³ â³ä äîâãîî÷³êóâàíèõ êâàðòèð

Ñåðã³é ÏÐÈËÓÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Троєщина вчора з розмахом справляла ново-
сілля. Квартири там отримало 440 родин.
Ключі їм вр чила перший заст пни олови
КМДА Ірена Кільчиць а. Вона повідомила, що
влада ви он є всі соціальні зобов’язання, то-
м на відмін від інших міст столиці про-
довж ють б д вати житло для чер ови ів, я і
сплач ють 50 відсот ів вартості. До інця ро-

в нові помеш ання заселяться ще 280 сі-
мей иян.

×îòèðèñòà ñîðîê ñ³ìåé îòðèìàëè êëþ÷³ â³ä ñâî¿õ íî-
âîçáóäîâàíèõ êâàðòèð íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Òðîºùèíà.

Ó÷îðà ¿õ âðó÷èëà ïåðøèé çàñòóïíèê ìåðà ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà.

“Äâà ðîêè òîìó ìè áóëè òóò ç æóðíàë³ñòàìè, êîëè áó-
ä³âíèöòâî öèõ äâîõ 25-ïîâåðõîâèõ êðàñèâèõ áóäèíê³â ò³ëü-
êè ðîçïî÷èíàëîñÿ. Ñüîãîäí³ ìè âðó÷àºìî âàì êëþ÷³ â³ä
âàøèõ ïîìåøêàíü ³ â³òàºìî íîâîñåë³â”,— ñêàçàëà ïàí³
Ê³ëü÷èöüêà.

Âîíà äîäàëà, ùî ó êîæíîìó ç áóäèíê³â º ïî 2 êâàðòè-
ðè äëÿ ñ³ìåé ç ä³òüìè-³íâàë³äàìè. Â³ä ³ìåí³ âëàäè òà áó-
ä³âåëüíèê³â íîâîñåë³â òàêîæ ïðèâ³òàâ íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Ìèõàéëî Ãî-
ëèöÿ.

“Öå âàøå ùàñëèâå ñâÿòî!” — ñêàçàâ â³í ï³ä ÷àñ öåðå-
ìîí³¿ âðó÷åííÿ êëþ÷³â ðàä³ñíèì êèÿíàì. Ñåðåä ìåøêàí-
ö³â íîâèõ äâîõ áóä³âåëü, ùî ðîçòàøîâàí³ íà ïðîñïåêò³
Ìàÿêîâñüêîãî 68 òà 70 — ìîëîä³ ñ³ì’¿, ó÷àñíèêè â³éíè,
ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ, ³íâàë³äè, áàãàòîä³òí³ ñ³ì’¿, â÷è-
òåë³, ïðàö³âíèêè ÌÂÑ.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ãîëèö³, íèí³ òðèâàº áóä³âíèöòâî ùå
äåâ’ÿòè æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ç çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 1753
êâàðòèðè. ¯õ ââåäóòü â åêñïëóàòàö³þ ïðîòÿãîì 2010—2011
ðîê³â. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çàïëàíîâàíî çá³ëüøèòè ê³ëü-
ê³ñòü áóäèíê³â.

Îêð³ì öüîãî, äî ê³íöÿ ðîêó íîâîñ³ëëÿ ñïðàâëÿòèìóòü
ùå 280 ñ³ìåé ÷åðãîâèê³â. Çäàâàòèìóòüñÿ áóäèíêè íà âó-
ëèö³ Ïîë³ñüê³é, 28 òà âóëèö³ Âèøãîðîäñüê³é, 54-á.

Ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà íàãàäàëà, ùî ÷åðãîâèêè ñïëà÷óþòü
ëèøå 50 % â³ä âàðòîñò³, ùî ñòàíîâèòü 1900 ãðí çà êâ. ì.
“Îòðèìàëè âñ³: ³ ï³ëüãîâèêè, ³ ÌÂÑ, ³ áàãàòîä³òí³ ñ³ì’¿,
³ ä³òè-³íâàë³äè, ³ ÷îðíîáèëüö³, â÷èòåë³, ïðàö³âíèêè îñâ³-
òè. Òàêîæ — ñ³ì’¿, ÿê³ ñòîÿëè ó çàãàëüí³é ÷åðç³”,— ñêà-
çàëà âîíà.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ÊÌÄÀ, ó 2008-ìó 937 ñ³ìåé çàñåëèëè-
ñÿ â íîâ³ êâàðòèðè. Ó 2009 ðîö³ ïåðåäáà÷åíî ïîáóäóâàòè
æèòëî äëÿ 720 ñ³ìåé ÷åðãîâèê³â. Çàãàëîì íà ñüîãîäí³ íà
÷åðç³ êâàðòîáë³êó â Êèºâ³ ïåðåáóâàº 123 233 ñ³ì’¿
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Мрії майже півтисячі иївсь их сімей зб лися — вони нарешті заселилися нові вартири
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Êèÿíàì áåçïëàòíî
ïîë³êóþòü çóáè

Ó÷îðà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó ñêëàëî ñïèñîê êèÿí, ÿê³
ïðîñÿòü áåçïëàòíî ïîë³êóâàòè ¿ì çó-
áè. Ï'ÿòåðî çàÿâíèê³â ïîòðåáóþòü äî-
ïîìîãè òåðàïåâòà, ùå òðîº — õ³ðóð-
ãà. Á³ëüø³ñòü — ìåøêàíö³ Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó ³ º ìàëîçàáåçïå÷åíèìè.
Ñåðåä íèõ ìàòè ï'ÿòüîõ ä³òåé ç ì³ñÿ÷-
íèì äîõîäîì íà îñîáó â ñ³ì'¿ 290 ãðí.
Êîì³ñ³ÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà îõîðî-
íè çäîðîâ'ÿ ïðîõàííÿ êèÿí çàäîâîëü-
íèëà. "Çâè÷àéíî, òðåáà ëþäÿì äîïî-
ìîãòè. Äèâóº ëèøå òå, ùî ìàéæå âñ³
ö³ ëþäè ç îäíîãî ðàéîíó. Íåâæå â ³í-
øèõ ðàéîíàõ íå ìàþòü òàêî¿ ïîòðå-
áè?" — çäèâóâàëàñÿ ãîëîâà êîì³ñ³¿ Àë-
ëà Øëàïàê. Âîíà íàãàäàëà, ùî Êè¿â-
ðàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ ïðî áåçïëàò-
íå íàäàííÿ ñòîìàòîëîã³÷íèõ ïîñëóã
ìàëîçàáåçïå÷åíèì êèÿíàì. Ùîì³ñÿöÿ
öèì ïðàâîì ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ 40
îñ³á, ïî 4 ç êîæíîãî ðàéîíó. Öå ñòî-
ñóºòüñÿ ëèøå äîïîìîãè õ³ðóðãà ³ òå-
ðàïåâòà, àëå íå ïðîòåçóâàííÿ. Àëëà
Øëàïàê ïðèïóñòèëà, ùî â ðàéîíàõ íå
âèâ³ñèëè îãîëîøåíü ïðî òàêó ìîæëè-
â³ñòü

Îáðàëè íàéêðàùîãî
ïåêàðÿ

Ç-ïîì³æ ñïåö³àë³ñò³â ÂÀÒ "Êè¿âõë³á"
òðàäèö³éíî íàïåðåäîäí³ Äíÿ ïðàö³â-
íèêà õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ âèçíà-
÷èëè "Êðàùîãî ïåêàðÿ ðîêó". Íàéìàé-
ñòåðí³øîþ òà íàéîðèã³íàëüí³øîþ öüî-
ãî ðîêó ñòàëà ïåêàð-ìàéñòåð Áóëî÷íî-
êîíäèòåðñüêîãî êîìá³íàòó Îëüãà ²âàí-
÷åíêî. "Êîíêóðñ â³äáóâàºòüñÿ âîñüìèé
ðàç ³ ìàº íà ìåò³ âèÿâëåííÿ íàéêðà-
ùèõ ïåêàð³â, ñïðèÿííÿ ïðîôåñ³éíîìó
ðîçâèòêîâ³, ï³äâèùåííÿ êîðïîðàòèâ-
íèõ ñòàíäàðò³â ìàéñòåðíîñò³",— ðîç-
ïîâ³ëà ïðåñ-ñåêðåòàð êîìá³íàòó Íàòà-
ë³ÿ Ëóê'ÿíîâà. Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ âçÿ-
ëè 13 ïðîâ³äíèõ ïåêàð³â ì³ñòà òà Êè-
¿âñüêî¿ îáëàñò³

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí
ä³éøîâ äî Ãîâåðëè

Ñîðîêàð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ çàê³í÷èâ
â³äçíà÷àòè Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí. Çàõî-
äè òðèâàëè îñòàíí³õ ï³âðîêó — îðãà-
í³çîâóâàëè ð³çíîìàí³òí³ àêö³¿, ñâÿò-
êîâ³ êîíöåðòè, íàðîäí³ ãóëÿííÿ. Ïðî-
âîäèëè ³ òâîð÷³ êîíêóðñè, âèñòàâêè ç
³ñòîð³¿ ðàéîíó. Êóëüì³íàö³ºþ ñâÿòêó-
âàíü ñòàëà ïî¿çäêà ðàéîííî¿ âåðõ³âêè
íà Ãîâåðëó. Òóäè êîìàíäà ç ðàéîí-
íèõ äåïóòàò³â, ïðåäñòàâíèê³â àäì³í³ñ-
òðàö³¿ òà àêòèâ³ñò³â ðàéîíó ïîâåçëà
ïðàïîð Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó. Äîðî-
ãîþ â³äâ³äàëè ²âàíî-Ôðàíê³âñüê òà
ßðåìíå. Ïðîéøëèñÿ ³ ñòåæêîþ íà-
ðîäíîãî ìåñíèêà Äîâáóøà. Ï³ñëÿ åêñ-
êóðñ³¿ ãðóïà çóïèíèëàñÿ íà òóðèñòè÷-
í³é áàç³ "Çàðîñëÿê" íà âèñîò³ 1330
ìåòð³â íàä ð³âíåì ìîðÿ. Òóò çàâ³äóâà÷
ñåêòîðó òóðèçìó ³ êóðîðò³â óïðàâë³í-
íÿ êóëüòóðè Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ Àðìåí
Îãàíåñÿí âèÿâèâ ñâî¿ êóë³íàðí³ çä³á-
íîñò³, à êåð³âíèê òóðèñòè÷íî-³íôîð-
ìàö³éíîãî öåíòðó "Ë³âîáåðåææÿ" ²ãîð
Ðóäºâ âèñòóïèâ ÿê ìóçèêà. ×èíîâíè-
êè êàæóòü, ùî 40-ð³÷÷ÿ ñâîãî ðàéîíó
çàïàì'ÿòàþòü íàäîâãî

Àíîíñ
Ñüîãîäí³ â ðåäàêö³¿ ãàçåòè "Õðåùà-

òèê" çà àäðåñîþ âóë. Âîëîäèìèðñüêà,
51-á î 13-é ãîäèí³ â³äáóäåòüñÿ êðóã-
ëèé ñò³ë íà òåìó: "Ð³ê êðèçè íà ðèí-
êó íåðóõîìîñò³: äèíàì³êà, òåíäåíö³¿,
ïðîãíîçè" çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â
áóä³âåëüíî¿ ñôåðè, ð³åëòîð³â òà íåçà-
ëåæíèõ åêñïåðò³â. Ó÷àñíèêè îáãîâî-
ðÿòü íàéàêòóàëüí³ø³ ïðîáëåìè ðèíêó
íåðóõîìîñò³ òà çðîáëÿòü ñâî¿ ïðîãíî-
çè ùîäî éîãî ïîæâàâëåííÿ. Çîêðåìà
åêñïåðòè ðîçêàæóòü, ÷è äîñÿã ðèíîê
íåðóõîìîñò³ "äíà", ÿêà ñèòóàö³ÿ ç
îðåíäîþ íåðóõîìîñò³ òà ÿêèé ñåãìåíò
ðèíêó íàéïåðøèì îãîâòàºòüñÿ â³ä
êðèçè

Îñ³íü ðîçâàíòàæèòü 
ìàã³ñòðàë³
Êè¿âàâòîäîð³âö³ â³äêðèþòü ìîñòè Ïàòîíà ³ Ãàâàíñüêèé

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Столична медицина замість офі-
ційно о двомільйонно о наванта-
ження насправді обсл ов є до 5
мільйонів пацієнтів. Крім то о, до
Києва підвозять ще й хворих з ін-
ших ре іонів. Тож потрібно біль-
ше за ладів та адрів. Головне
завдання — розвито первинної
медичної допомо и за ально о
профілю. Ці за лади розташовані
ближче до пацієнтів, і лі ють
там швид о. На сьо одні лі арень
та о о тип Києві 22. С іль и
ще потрібно та де їх розмістити,
вчора об оворювали на засіданні
профільної омісії Київради.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÊÌÄÀ íàä³ñëàëî
äî Êè¿âðàäè íèçêó ïðîïîçèö³é ùîäî ïî-
ë³ïøåííÿ íàäàííÿ êèÿíàì ìåäè÷íèõ ïî-
ñëóã. Ïåðåë³ê ¿õ îçâó÷èëè â÷îðà íà çàñ³-

äàíí³ ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿. ßê ðîçïîâ³ëà íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Ëþäìèëà Êà÷óðîâà,
íèí³ ñòîëè÷í³ ìåäçàêëàäè îô³ö³éíî îáñëó-
ãîâóþòü 2 ìëí 190 òèñ. íàñåëåííÿ, à ðåàëü-
íî — 5 ìëí. Êîæåí àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³-
í³÷íèé çàêëàä ïðîòÿãîì ðîêó ïðèéìàº 30—
70 òèñÿ÷ ïàö³ºíò³â. Êð³ì òîãî, âèêîíóþ÷è
ôóíêö³¿ ñòîëèö³, Êè¿â áåðå äî ñâî¿õ ë³êà-
ðåíü ùå ïðèáëèçíî 30 òèñÿ÷ õâîðèõ ç ³í-
øèõ ðåã³îí³â. Öå äîâîë³ çíà÷íå íàâàíòà-
æåííÿ íà ìåäè÷íó áàçó Êèºâà, òîæ ¿¿ íå-
îáõ³äíî ðîçøèðþâàòè.

Ïàí³ Êà÷óðîâà çàçíà÷èëà, ùî, êåðóþ÷èñü
êîíöåïö³ºþ â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâíî¿ ïðîãðà-
ìè, Êè¿â ïî÷àâ àêòèâíî âïðîâàäæóâàòè
ïðàêòèêó ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè òà ë³êàð³â çà-
ãàëüíîãî ïðîô³ëþ. Óæå ñüîãîäí³ â ñòîëèö³
ïðàöþþòü 22 çàêëàäè çàãàëüíî¿ ìåäè÷íî¿
ïðàêòèêè. Ùîïðàâäà, áðàêóº ôàõ³âö³â, íà
96 ïîñàä — 83 ë³êàð³. Òîð³ê "êîìàíäà" ïî-
ïîâíèëàñÿ ëèøå íà 5 ôàõ³âö³â.

"Öÿ êàäðîâà ïðîáëåìà íàñïðàâä³ º, ³ ìè
çâåðíóëèñÿ äî ìåäóí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîãî-
ìîëüöÿ, àáè äëÿ Êèºâà ï³äãîòóâàëè òàêèõ
ñïåö³àë³ñò³â, ³ âæå çà 6 ðîê³â âîíè áóäóòü",—
ñêàçàëà Ëþäìèëà Êà÷óðîâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
º ïåâíèé äèñáàëàíñ ó ðîçâèòêó öüîãî íà-
ïðÿìêó ïî ðàéîíàõ. ßêùî Ïå÷åðñüêèé,

Äí³ïðîâñüêèé, Ñîëîì'ÿíñüêèé àêòèâíî
ïðàöþþòü ó ñ³ìåéí³é ìåäèöèí³, òî â Ïî-
ä³ëüñüêîìó òà Ñâÿòîøèíñüêîìó òàêî¿ ñõå-
ìè âçàãàë³ íåìàº.

Ïàí³ Êà÷óðîâà çàóâàæèëà, ùî àêòóàëüí³-
øèì º ïèòàííÿ â³äêðèòòÿ ìåäè÷íèõ çàêëà-
ä³â ó ðàéîíàõ íîâîáóäîâ. "Ï³ä ÷àñ ïëàíó-
âàííÿ ìàëè á âðàõîâóâàòè, ñê³ëüêè ìåø-
êàíö³â ç'ÿâèòüñÿ ³ ÿêèé îáñÿã ìåäè÷íèõ ïî-
ñëóã ¿ì áóäå ïîòð³áåí. Ïðîòå äî ñüîãîäí³
æîäåí çàáóäîâíèê ç íàøèì óïðàâë³ííÿì
ïðîåêò³â íå êîðèãóâàâ",— ðîçïîâ³ëà Ëþä-
ìèëà Êà÷óðîâà.

Îäíàê â³äòåïåð ç ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ óçãîäæóâàòèìóòü
íå ÿêèéñü îêðåìèé êâàðòàë çàáóäîâè, à
óâåñü Ãåíïëàí äî 2025 ðîêó. Óïðàâë³ííÿ
ïåðåäàñòü ñâî¿ çàïèòè ùîäî ê³ëüêîñò³ ë³êó-
âàëüíèõ çàêëàä³â, ³ ö³ äàí³ áóäå âðàõîâàíî.
Ëþäìèëà Êà÷óðîâà íàãîëîøóº, ùî éäåòü-
ñÿ íå ëèøå ïðî çâè÷àéí³ ë³êàðí³, à ïðî çà-
êëàäè ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. "Öå
ïîâèííà áóòè ðîçâèíåíà ìåðåæà, àáè ëþ-
äèí³ íå äîâåëîñÿ ¿õàòè â ë³êàðíþ, ùîá çðî-
áèòè çâè÷àéíèé óêîë. Ãîëîâíå — íàáëè-
æåí³ñòü äî ïàö³ºíòà. Ëþäÿì áóäå çðó÷íî
ïîòðàïèòè äî ë³êàðÿ, ³ éîãî äîïîìîãà áó-
äå â÷àñíîþ",— ïîÿñíèëà ïàí³ Êà÷óðîâà

Ë³êàð³â ìàêñèìàëüíî 
íàáëèçÿòü äî ïàö³ºíòà
Ó Ãåíïëàí³ âðàõóþòü ïîòðåáó êèÿí ó ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Протя ом листопада
столиці здад ть в е с-
пл атацію два важливих
дорожніх об'є ти. Зо ре-
ма, автомобілісти змо-
ж ть р хатися Гаван-
сь им мостом вже
двох напрям ах, і завдя-
и цьом с оротять на
чотири ілометри від-
стань від Оболоні до
центр міста. О рім то о,
після завершення б дів-
ництва т нелю та зняття
світлофора проїхати
мостом Патона можна
б де значно швидше й
без з пино . Проп с на
спроможність переправи
через Дніпро в цьом
місці зросте в 1,5 раз .
А ось ре онстр цію роз-
в'яз и поблиз мост
Метро розпочн ть не ра-
ніше наст пно о ро .
Наразі фахівці заверш -
ють прое тні роботи.

Ç ëèñòîïàäà ðóõàòèñÿ ì³ñòîì
ìîæíà áóäå øâèäøå. Ùîïðàâ-
äà, íå ñêð³çü. Çîêðåìà, ó ñòîëè-
ö³ â³äêðèþòü äâîñòîðîíí³é ðóõ
Ãàâàíñüêèì ìîñòîì. Ïðî öå
â÷îðà "Õðåùàòèêó" ïîâ³äîìèâ
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÊ "Êè-
¿âàâòîäîð" Ãåîðã³é Ãë³íñüêèé.
Çà éîãî ñëîâàìè, ïåðåäáà÷àëè
çäàòè îá'ºêò â åêñïëóàòàö³þ ðà-
çîì ç åñòàêàäîþ.

"×åðåç áðàê êîøò³â, íàñàìïå-
ðåä íåäîô³íàíñóâàííÿ ç áîêó
äåðæàâè, ñïîðóäæåííÿ åñòàêàäè
äîâåëîñÿ â³äêëàñòè,— ïîâ³äîìèâ
ïàí Ãë³íñüêèé.— À îñü ðóõàòè-

ñÿ Ãàâàíñüêèì ìîñòîì âîä³¿ çìî-
æóòü óæå ó äâîõ íàïðÿìêàõ. Äî-
ñ³ ìàøèíè ¿õàëè ç Ïîäîëó ò³ëü-
êè â íàïðÿìêó Ìîñêîâñüêîãî
ìîñòó". Â³í ïîÿñíèâ, ùî íà ïå-
ðåòèí³ ïîòîê³â ç Ãàâàíñüêîãî
ìîñòó ³ âóëèö³ Íàáåðåæíî-Õðå-
ùàòèöüêî¿ âñòàíîâëÿòü ñâ³òëî-
ôîð. Çàâäÿêè â³äêðèòòþ ïîâíî-
ö³ííîãî ðóõó, ìîæíà íà ÷îòèðè
ê³ëîìåòðè ñêîðîòèòè â³äñòàíü
â³ä Îáîëîí³ äî öåíòðó ì³ñòà, à
îòæå, ³ çåêîíîìèòè ÷àñ. "Çâè÷àé-
íî æ, îñòàòî÷íî âðÿòóâàòè ìàã³ñ-
òðàëü â³ä çàòîð³â íå âäàñòüñÿ,—
çàçíà÷èâ Ãåîðã³é Ãë³íñüêèé.—
Òîìó â ðàéîí³ âóëèö³ Åëåêòðè-
ê³â ìè âñòàíîâèìî "ðîçóìíèé
çíàê", ÿêèé ³íôîðìóâàòèìå âî-
ä³¿â ïðî äîðîæíþ ïðîáêó. Òîæ
âîíè çìîæóòü îá'¿õàòè çàâàíòà-
æåíó ä³ëÿíêó". Çàçâè÷àé "òÿãíó÷-

êè" ìîæóòü âèíèêàòè â ãîäèíè
"ï³ê", â ³íøèé ÷àñ ðóõàòèñÿ â
öüîìó íàïðÿìêó ìîæíà áóäå
áåçïåðåøêîäíî.

Òàêîæ ó ëèñòîïàä³ êè¿âàâòî-
äîð³âö³ çäàäóòü â åêñïëóàòàö³þ
ùå îäèí âàæëèâèé äëÿ ì³ñòà
îá'ºêò. Éäåòüñÿ ïðî òóíåëü ó
ðàéîí³ ìîñòó Ïàòîíà. Çàâäÿêè
íîâ³é ðîçâ'ÿçö³ òà äåìîíòàæó
ñâ³òëîôîðà, àâòî ðóõàòèìóòüñÿ
ïåðåïðàâîþ áåç çóïèíîê. "Ïðî-
ïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü ìîñòó Ïà-
òîíà çðîñòå ó 1,5 ðàçó",— ñêà-
çàâ ïàí Ãë³íñüêèé.

Ùîäî òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ'ÿçêè
ïîáëèçó ñòàíö³¿ ìåòðî "Äí³ïðî"
(ì³ñò Ìåòðî), òî ¿¿ áóä³âíèöòâî
ðîçïî÷íåòüñÿ íå ðàí³øå, í³æ
íàñòóïíîãî ðîêó. Çâ³ñíî æ, ÿê-
ùî áóäóòü êîøòè íà ìàñøòàá-
íó ðåêîíñòðóêö³þ. Äî ê³íöÿ ðî-

êó ôàõ³âö³ ìàþòü çàâåðøèòè
ïðîåêòí³ ðîáîòè. Êîøòè íà öå
ïåðåäáà÷åíî â áþäæåò³ Êèºâà.
ßê ðîçïîâ³â ó÷îðà "Õðåùàòèêó"
äèðåêòîð ³íñòèòóòó "Êè¿âäî-
ðì³ñòïðîåêò" Âîëîäèìèð Âî-
ðîáéîâ, ëèøèëîñÿ ïðîéòè ò³ëü-
êè äåðæåêñïåðòèçó. "Ìàºìî
ºäèíå çàóâàæåííÿ ñòîñîâíî
òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ óçäîâæ íàáå-
ðåæíî¿,— ïîÿñíèâ â³í.— Çã³ä-
íî ç ïðîåêòîì, à öå ïåðåäáà÷å-
íî é Ãåíïëàíîì ì³ñòà, ¿¿ ìàþòü
äåìîíòóâàòè. Àëå íà öå íå ïî-
ãîäæóºòüñÿ "Êè¿âïàñòðàíñ". Çà
ñëîâàìè ïàíà Âîðîáéîâà, âàð-
ò³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñïîðò-
íî¿ ðîçâ'ÿçêè â ðàéîí³ ìîñòó
Ìåòðî îö³íþþòü ó 350 ìëí ãðí.
Çà ñòàá³ëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ,
ðîáîòè ìîæíà çàê³í÷èòè ïðîòÿ-
ãîì äâîõ ðîê³â

З листопада р хатися Гавансь им мостом можна б де швидше
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Ëþäìèëà ÄÅÍÈÑÞÊ: “Ñüîãîäí³ íà îäíå
ï³äïðèºìñòâî 30 ïåðåâ³ðÿþ÷èõ”
Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ïðî ñòàí á³çíåñó òà ïåðñïåêòèâè
ï³ä ÷àñ êðèçè, ãðàëüíèé á³çíåñ ³ õîðîøèõ óïðàâë³íö³â

— Ñòàðòóâàëà âèáîð÷à êàìïàí³ÿ. Êîëèñü
äî âèáîð³â ³ç ï³äïðèºìö³â íàïåðåä çáèðàëè
ïîäàòêè ³ âçàãàë³ ¿ì áóëî íåñîëîäêî. ßê íè-
í³? Â ÿêîìó ñòàí³ òà ç ÿêèì íàñòðîºì ³äå ï³ä-
ïðèºìíèöòâî íà âèáîðè?

— Ó ï’ÿòíèöþ ÿ áóëà íà íàðàä³, äå âëà-
äà, ïðîôñï³ëêè òà ï³äïðèºìö³-ðîáîòîäàâ-
ö³ ïëàíóâàëè óêëàñòè òðèñòîðîííþ óãîäó.
Êîæíà äîïîâ³äü íà ö³é íàðàä³ — öå áóâ
ïëà÷. Ëþäè êàæóòü, ùî ïðàöþâàòè â òà-
êèõ óìîâàõ íåìîæëèâî. Ùå îäèí âèïàäîê
äëÿ íàî÷íîñò³. Äî íàñ ïðèéøîâ ÷îëîâ³ê,
ÿêèé ñâîãî ÷àñó ñòâîðèâ âëàñíó ô³ðìó,
ñêîðèñòàâñÿ íàøîþ êðåäèòíî-ô³íàíñîâîþ
ï³äòðèìêîþ, âçÿâ á³ëüøå ëþäåé íà ðîáî-
òó. Ñüîãîäí³ â³í ïðèéøîâ ³ êàæå: “Äîïî-
ìîæ³òü âëàøòóâàòèñÿ äî ÿêî¿ñü ïîë³òè÷íî¿
ïàðò³¿. Ìîæå, ÿ ðåêëàìó ¿ì ðîáèòèìó ÷è
ùî. Õî÷ áè çà öåé ïåð³îä çàðîáèòè. Áî
íîðìàëüíî ïðàöþâàòè íå äàþòü. Íåìà
á³ëüøå ñèë”. Âè ðîçóì³ºòå, ùî â³äáóâàºòü-
ñÿ? Ðàí³øå ìè êàçàëè, ùî êðèçà îçäîðî-
âèòü á³çíåñ-ñåðåäîâèùå, çàëèøàòüñÿ íàé-
ñèëüí³ø³. Àëå íèí³ é íàéñèëüí³ø³ ëàìàþ-
òüñÿ. ̄ õ ïðîñòî ðîçäèðàþòü íà øìàòêè ïî-
æåæíèêè, ïîäàòêîâà, ÑÅÑ ³ òàê äàë³. Ïðè-
áëèçíî òðèäöÿòü ïåðåâ³ðÿþ÷èõ ³íñòàíö³é,
ÿê³ ³íñïåêòóþòü ëèøå á³çíåñ. À ÷èíîâíè-
ê³â íå ïåðåâ³ðÿº í³õòî.

— Îòæå, íå âñå ãàðàçä. Ùî òîä³ ðîáèòè
ï³äïðèºìöÿì?

— ªäèíå, ùî òî÷íî çðîçóì³ëî, — äàë³
òàê íå ìîæíà. Ó íàñ º ïîë³òè÷í³ ñâîáîäè,
àëå íåìàº ñâîáîäè äëÿ ðîçâèòêó á³çíåñó. ²
òðåáà ðîçóì³òè, ùî ïîë³òè÷íèìè ãàñëàìè
êðà¿íó íà íîãè íå ïîñòàâèø. ß ââàæàþ,
âàðòî ñòâîðèòè ðîáî÷³ ãðóïè ç ïðåäñòàâ-
íèê³â á³çíåñó, ôàõ³âö³â, íàóêîâö³â, ïðåä-
ñòàâíèê³â âëàäè ³ íàïðàöþâàòè êîìïëåêñ-
íó ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó á³çíåñó â óñ³õ ãàëó-
çÿõ. Ìàéáóòí³é ïðåçèäåíò, ÿêîãî á êîëüî-
ðó â³í íå áóâ, ìàº âèêîíàòè öþ ïðîãðàìó.

— Òî ï³ñëÿ âèáîð³â î÷³êóâàòè çì³í? ×è öå
ðîæåâ³ ìð³¿?

— Çì³íè ïîòð³áí³. ×è áóäóòü âîíè, ïî-
áà÷èìî. Àëå ïî÷èíàòè ¿õ ïîòð³áíî ç³ çì³-
íè àäì³í³ñòðàòèâíîãî àïàðàòó. Ïîäèâ³òüñÿ
íà íèí³øíþ âëàäó: öå çìàãàííÿ, áîðîòüáà,
ïåðåòÿãóâàííÿ “êîâäðè”, ÿê³ñü íàïåðñòêî-
â³ ³ãðè — ùî çàâãîäíî, ò³ëüêè íå çëàãîäæå-
íà ðîáîòà íà êîðèñòü äåðæàâè. Ïîòð³áíî,
ùîá áóëà êîìàíäà ôàõ³âö³â. Òóïî ñïîä³âà-
òèñÿ, ùî ïðèéäå íîâèé ïðåçèäåíò ³ âñå
çðîáèòü çà íàñ. Â³çüìå íà ñåáå âñ³ êëîïî-
òè. Íà ìîþ äóìêó, ÿêðàç ì³ñöåâå ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ ³ ï³äïðèºìíèöòâî — òîé ïëàñò,
ÿêèé ìîæå ðåàëüíî çì³íèòè ñèòóàö³þ. Ùå
îäíà ïðîáëåìà — áðàê ôàõ³âö³â. Íèí³ àä-
ì³í³ñòðàòèâíèé àïàðàò ôîðìóºòüñÿ ÷åðåç
ðîäèíí³ çâ’ÿçêè, ÷åðåç ïîë³òè÷íó äîö³ëü-
í³ñòü, ôàõîâ³ñòü ìàëî êîãî ö³êàâèòü. ² öå

ëèõî. Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ â äîçâ³ëü-
íîìó öåíòð³ ïðàöþº æ³íêà, êîòðà äåñÿòêè
ðîê³â çàéìàºòüñÿ ö³ºþ ñïðàâîþ. Ñïåö³àë³ñ-
òà, ÿêèé áè çíàâ òàêó ðîáîòó, íà çàì³íó ¿é
íåìàº. Àëå ïîë³òè÷í³ ñèëè âèð³øèëè â³ä-
ïðàâèòè öþ æ³íêó íà ïåíñ³þ ³ ïîñòàâèòè
ÿêóñü ñâîþ îäèíèöþ äëÿ âèð³øåííÿ âëàñ-
íèõ ïèòàíü. Êîðóïö³ÿ ïðîöâ³òàº.

— À äå âçÿòè ôàõ³âö³â äëÿ àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî àïàðàòó?

— Ôàõîâ³ óïðàâë³íö³ — öå ñïðàâä³ íà-
ñóùíå. Äèâ³òüñÿ, íàø³ ÆÅÊè äàâíî ñåáå
âè÷åðïàëè. Åôåêòèâí³øà ñèñòåìà —
ÎÑÁÁ. Àëå ³ òóò áàãàòî çàëåæèòü â³ä êå-
ð³âíîãî ñêëàäó, â³ä ãîëîâè îá’ºäíàííÿ.
ßê â³í çóì³º îðãàí³çóâàòè ðîáîòó, äîìî-
âèòèñÿ ç ïîñòà÷àëüíèêàìè, íàéíÿòè ïî-
òð³áíèõ ðîá³òíèê³â, ùîá áóëè ñâî¿ ìàéñ-
òðè. Íà ð³âí³ ÎÑÁÁ, äî ñëîâà, ìîæíà âçà-
ãàë³ ö³ëèé åêîíîì³÷íèé ïëàñò ïèòàíü âè-
ð³øèòè. Öå ³ íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ, à ç ³íøî-
ãî áîêó — íàëåæíå îáñëóãîâóâàííÿ êè-
ÿí. Òàê ñàìî ³ íà âèùèõ ùàáëÿõ óïðàâ-
ë³ííÿ ïîòð³áí³ ôàõîâ³ ëþäè. Ñüîãîäí³ ó
Ëüâîâ³ ñòâîðåíî ²íñòèòóò ì³ñòà, ³ â³í ãî-
òóº òàêèõ ñïåö³àë³ñò³â. Òàì âðàõîâóþòü
ïåðåäîâèé äîñâ³ä ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ³
ãîòóþòü ñïåö³àë³ñò³â â³äïîâ³äíî äî íè-
í³øí³õ ðåàë³é, à íå çà ñòàðèìè êàíîíà-
ìè. Ó Êèºâ³ òåæ íåãàéíî ïîòð³áíî ñòâî-
ðèòè òàêèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä.

— Óðÿäîâö³ ³íêîëè ïðèêðàøàþòü ñèòóàö³þ
³ íå ðîçïîâ³äàþòü ïðî ñïðàâæí³é ðîçìàõ êðè-
çè, àáè íå ñïðè÷èíèòè ïàí³êó ñåðåä íàñåëåí-
íÿ. Ó Êèºâ³ òåæ óñå ïëà÷åâíî?

— Ïðîìèñëîâ³ñòü ó Êèºâ³ ñêîðîòèëàñÿ
íà 33,6 â³äñîòêà. Çà äàíèìè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè, çà 9 ì³ñÿö³â öüî-
ãî ðîêó â ñòîëèö³ ë³êâ³äîâàíî 1611 ï³äïðè-
ºìñòâ. Çà âåñü ìèíóëèé ð³ê — 1449. Ðîáî-
÷èõ ì³ñöü çà ï³âðîêó ñêîðîòèëîñÿ 209 òè-
ñÿ÷. Íàòîì³ñòü çà äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â íèí³ø-
íüîãî ðîêó ó ð³çíèõ ñôåðàõ åêîíîì³÷íî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ñòâîðåíî 40,24 òèñÿ÷³ ðîáî÷èõ
ì³ñöü. Ùî íà 21,12 òèñÿ÷³ ìåíøå, í³æ òî-
ð³ê. Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî çà 9 ì³ñÿö³â ó
Êèºâ³ íàäàíî ð³çíî¿ äîïîìîãè íà ñóìó 136
ì³ëüéîí³â 413 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Âèõîäèòü òàê,
ùî ìè ñòèìóëþºìî áåçðîá³òòÿ. À îò ÿê
ñòèìóëþâàòè çàéíÿò³ñòü, ÿê ï³äòðèìàòè
á³çíåñ — í³êîìó íå ö³êàâî. Ó äåðæàâ³ ôàê-
òè÷íî íåìàº êðåäèòíî¿ ï³äòðèìêè á³çíå-
ñó.

— Ó íàñ òåæ ¿¿ íå íàäàþòü?
— Êè¿â ÿêðàç ºäèíå ì³ñòî, äå ùå ïðàöþº

êðåäèòíî-ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà ï³äïðèºì-
ö³â. Áàíê íàäàº êðåäèò ï³äïðèºìöþ çà íà-
øîþ ïðîãðàìîþ ï³ä 24 â³äñîòêè, ç ÿêèõ 75
â³äñîòê³â ãàñèòü ì³ñòî. Òîáòî ï³äïðèºìåöü
ôàêòè÷íî áåðå êðåäèò ï³ä 4—5 â³äñîòê³â.

Ùîïðàâäà, öüîãî ðîêó íà ïîãàøåííÿ â³ä-
ñîòê³â ³ç áþäæåòó íå âèä³ëèëè æîäíî¿ êî-
ï³éêè. Àëå äî ê³íöÿ ðîêó ìè êîøòè çíàé-
äåìî ³ â³äñîòêè ïî êðåäèòàõ äëÿ íàéàêòèâ-
í³øèõ ï³äïðèºìñòâ ïîêðèºìî.

— Äî ñëîâà, êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ðîçãëÿäà-
þòü ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ ì³ñüêî-
ãî ²ííîâàö³éíîãî öåíòðó. Ì³ñüêà âëàäà á³ëü-
øå íå ï³äòðèìóâàòèìå ³ííîâàö³éí³ ïðîåêòè?

— Öå ïèòàííÿ êóðóº ³íøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ. ß õî÷ó ñêàçàòè, ùî ³ííî-
âàö³éí³ ïðîåêòè íàâïàêè ä³ñòàíóòü ðåàëü-
í³øó ï³äòðèìêó. Âè çíàºòå, âæå ãîòîâà
êîíöåïö³ÿ ªäèíîãî äîçâ³ëüíîãî îô³ñó â
ñòîëèö³. Ìè õî÷åìî, ùîá öå áóëî âåëèêå
ïðèì³ùåííÿ, çâåäåííÿ ÿêîãî ãîòîâ³ ô³íàí-
ñóâàòè çàðóá³æí³ ³íâåñòîðè. Íà ïåðøîìó
ïîâåðñ³ òàì áóäóòü ÿêðàç äîçâ³ëüí³ ñòðóê-
òóðè, ðåøòà — òàêèé ñîá³ á³çíåñ-³íêóáà-
òîð. Ó öüîìó çàêëàä³ ìè õî÷åìî íàäàâàòè
êîíñóëüòàö³¿ ï³äïðèºìöÿì, þðèäè÷íó ï³ä-
òðèìêó, ï³äòðèìêó â ïëàíóâàíí³ á³çíåñó, à
òàêîæ ðîçãëÿäàòè ³ííîâàö³éí³ ïðîåêòè. Ò³
ñàì³ ³íâåñòîðè ãîòîâ³ ô³íàíñóâàòè ¿õ ðåàë³-
çàö³þ. Ì³ñüêà âëàäà, ÿê í³õòî, çàö³êàâëå-
íà â ³ííîâàö³ÿõ òà ìîäåðí³çàö³¿ íàøî¿ åêî-
íîì³êè, àäæå ëèøå çà òàêèõ óìîâ âîíà ñòàº
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîþ.

— Êîëè ðîçïî÷àëàñÿ êðèçà, âè ñï³ëüíî ç
ìåðîì íàïðàöþâàëè ³ çàïðîïîíóâàëè ï³äïðè-
ºìíèöòâó íèçêó çàõîä³â...

— Î, öå äîâîë³-òàêè ã³ðêå çàïèòàííÿ. Âè
çíàºòå, ùî ìè çàïðîïîíóâàëè ï³äïðèºì-
öÿì â³äðàõóâàííÿ çà çåìëþ â ðîçì³ð³ 1 â³ä-
ñîòêà. Êàáì³í ñêàçàâ — íå ìåíøå 3 â³ä-
ñîòê³â. ² ìè í³÷îãî íå ìîæåìî çðîáèòè,
àäæå óðÿä âèùèé çà ì³ñüêó àäì³í³ñòðàö³þ.
×èìàëî íàøèõ ïî÷èíàíü ïðîñòî ðîçáèëè
ïîñòàíîâàìè Êàáì³íó.

— Çàòå Êàáì³í ³ Âåðõîâíà Ðàäà äóæå øâèä-
êî âèð³øèëè ïèòàííÿ ãðàëüíîãî á³çíåñó. Ìè
âæå ãîâîðèëè ç âàìè ïðî íàñë³äêè öüîãî. Íè-
í³ êàçèíî ïåðåòâîðèëèñÿ íà ³íòåðíåò-êëóáè.
Ó âàñ º ³äå¿, ÿê ç íèìè áîðîòèñÿ?

— Òàê, ÿ âæå êàçàëà, ùî çàáîðîíà — ðà-
äèêàëüíèé ³ íåïðîäóìàíèé êðîê. Ãðàëüíèé
á³çíåñ âàðòî áóëî âïîðÿäêóâàòè, ÷èì ìè ³
çàéìàëèñÿ. Â³ä çàáîðîíè â³í ïåðåéøîâ ó
ò³íü, ³ ì³ñòî âòðàòèëî ï³âì³ëüÿðäà íàäõî-
äæåíü äî áþäæåòó. Òåïåð ïîë³òèêè îãîâòà-
ëèñÿ ³ ùîñü çàãîâîðèëè ïðî çîíè ðîçâà-
æàëüí³, àëå áåç ñòðàòåã³¿ — öå âñå ïîðîæí³
áàëà÷êè. ² äîêè âîíè áàëàêàþòü, êàçèíî ï³ä
âèãëÿäîì ³íòåðíåò-çàë³â ïðàöþþòü íàäàë³ é
áåç îñîáëèâîãî ïåðåñë³äóâàííÿ ïðàâîîõî-
ðîíöÿìè. ß òàê äóìàþ, ùî âîíè “â äîë³”.
Ñòàëîñÿ òàê, ÿê ìè ³ ïîïåðåäæàëè: çàðàç ó
ö³é ñôåð³ ùå á³ëüøèé áåçëàä, í³æ áóâ.

— Âè ðîçïîâ³äàëè “Õðåùàòèêó” ïðî íàì³ð
ì³ñüêî¿ âëàäè ñòâîðèòè ñï³ëüí³ ï³äïðèºìñòâà
ç á³çíåñîì. Âäàëîñÿ öå çðîáèòè?

— Ìè ïîîá³öÿëè ³ âèêîíàëè. Á³çíåñ â³ä-
ãóêíóâñÿ íà íàøó ïðîïîçèö³þ, ³ âæå ôàê-
òè÷íî îòðèìàíî âñ³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè.
Ïåðøå òàêå ñï³ëüíå ï³äïðèºìñòâî — ìå-
ðåæà ôàñò-ôóä³â. Öå áóäóòü òàê³ ïåðåâ³çí³
òî÷êè ç ïðîäàæó ñâ³æî¿ ÿê³ñíî¿ ¿æ³, ÿê öå
º ó Â³äí³, Áåðë³í³. Òàì áóäóòü óñ³ äîçâîëè
êîíòðîëüíèõ ³íñòàíö³é òà ñåðòèô³êàòè
ÿêîñò³. Ïåðø³ 16 ì³ñöü ìåðåæ³ “ªâðî-ôóä”
ìîæóòü çàïðàöþâàòè âæå ç ëèñòîïàäà. Òå-
ïåð éäåòüñÿ ïðî ñï³ëüíå â³äêðèòòÿ àâòîìè-
éîê ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà, ÿê³ á íå øêî-
äèëè åêîëîã³¿ ì³ñòà. Âïåâíåíà, ùî íàäàë³
ñôåðà òàêî¿ ñï³âïðàö³ ì³ñòà ³ á³çíåñó ëè-
øå ðîçøèðþâàòèìåòüñÿ

Спіл вався І ор СВАЧІЙ,
“Хрещати ”
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Çîîêîðóïö³ÿ
Íåâ³äîì³ ïî òåëåôîíó ïîãðîæóþòü 
îòðó¿òè òâàðèí ó Êè¿âñüêîìó çîîïàðêó

ßê ñòâåðäæóº Ñâ³òëàíà Áåðç³íà, ¿é ÿê
äèðåêòîðîâ³ ÷àñòî äîâîäèòüñÿ âèÿâëÿòè
æîðñòê³ñòü ùîäî ñï³âðîá³òíèê³â, êîòð³ ðî-
áîòó â çîîïàðêó ðîçãëÿäàþòü ëèøå ÿê ñïî-
ñ³á íåçàêîííî¿ íàæèâè. Ïðîòå ðàí³øå òà-
ê³ êîíôë³êòè íå ñòàâàëè íàäáàííÿì ãðî-
ìàäñüêîñò³. “ß ïðàãëà çáåðåãòè äîáðå ³ì’ÿ
êîëåã ³ ââàæàëà íååòè÷íèì ï³ääàâàòè ö³
ìîìåíòè øèðîêîìó ðîçãîëîñó”,— çàïåâíÿº
äèðåêòîð. Ïðîòå îñòàíí³ ïîä³¿ çìóñèëè ¿¿
ïåðåðâàòè ìîâ÷àííÿ.

Ñâÿòêóâàííÿ ñòîð³÷íîãî þâ³ëåþ äåêîò-
ð³ êîëèøí³ é íèí³øí³ ñï³âðîá³òíèêè çîî-
ñàäó íàìàãàëèñÿ ç³ðâàòè, âëàøòóâàâøè êî-
ëîòíå÷ó ç îõîðîíîþ çàêëàäó ³ çâèíóâàòèâ-
øè êåð³âíèöòâî ó íåïðîôåñ³îíàë³çì³ òà êî-
ðóïö³¿. Âîäíî÷àñ äèðåêòîð çîîïàðêó ïåðå-
êîíàíà: ñóòü êîíôë³êòó — öå áîðîòüáà çà-
ñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàðêåòèíãó Êèðèëà
Òðàíò³íà çà çáåðåæåííÿ êîðóïö³éíîãî á³ç-
íåñó, çà íåçàêîííå ðîçì³ùåííÿ òîðãîâèõ
òî÷îê íà òåðèòîð³¿ çàêëàäó.

“Êîëè ÿ ïðèéøëà â çîîïàðê, ãîëîâíîþ
ïðîáëåìîþ áóëè ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ³ êàä-
ðîâà ïîë³òèêà. Ñòàðèé ìåíåäæìåíò çàé-
ìàâñÿ ëèøå òèì, ùî îòðèìóâàâ äî ñâîº¿
êèøåí³ ïðèáóòêè â³ä ðîáîòè áåçë³÷³ òîð-
ãîâèõ òî÷îê ³ àòðàêö³îí³â ó çîîïàðêó, âè-

êîðèñòîâóâàâ ðåñóðñè çîîïàðêó ÿê äæåðå-
ëî ôîðìóâàííÿ ïðèâàòíèõ çîîêîëåêö³é äëÿ
ïîäàëüøîãî ïðîäàæó ³ ÿê “ïåðåâàëî÷íèé
ïóíêò” ó òðàíñôåð³ êîíòðàáàíäíèõ òâàðèí
ç àç³éñüêèõ êðà¿í äî ªâðîñîþçó”,— ïðè-
ãàäóº ïàí³ Áåðç³íà. À íà ïîñàäè çàâ³äóâà-
÷³â â³ää³ë³â òà çîîëîã³â ïðèçíà÷àëè “ñâî-
¿õ” ëþäåé, áåç â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òè ³ ùîíàé-
ìåíøîãî óÿâëåííÿ ïðî ðîáîòó. Ðåçóëüòàò
çàêîíîì³ðíèé. “Êîëè ÿ ïðèéøëà â çîî-
ïàðê ó ëþòîìó 2008 ðîêó, ï³ñëÿ çâ³ëüíåí-
íÿ ïîïåðåäíüîãî äèðåêòîðà ÷åðåç ìàñîâó
çàãèáåëü òâàðèí ³ âèêëþ÷åííÿ Êè¿âñüêî-
ãî çîîïàðêó ç ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ çîî-
ïàðê³â òà àêâàð³óì³â (EAZA) áþäæåò ìàâ
áîðã ó ê³ëüêà ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, íå áóëî
çàêóïëåíî á³ëüø³ñòü êîðì³â íà çèìó”,—
ðîçïîâ³ëà Ñâ³òëàíà Áåðç³íà.

Òîä³ ïîòî÷í³ ïðîáëåìè âäàëîñÿ ðîçâ’ÿçà-
òè çà äåê³ëüêà ì³ñÿö³â. Çîêðåìà, áóëî çâ³ëü-
íåíî âñ³õ ñï³âðîá³òíèê³â, ÿê³ æîðñòîêî ïî-
âîäèëèñÿ ç òâàðèíàìè, ïèÿ÷èëè íà ðîáî-
ò³ ÷è ïðîãóëþâàëè ¿¿. Îäíàê îðãàí³çàö³é-
íà ñòðóêòóðà çîîïàðêó âèìàãàëà ïîâíî¿ ðå-
îðãàí³çàö³¿.

Áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ
“Åêçàòàð³óìó”, ³ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç
ìàðêåòèíãó Êèðèëî Òðàíò³í ïîîá³öÿâ ïå-

ðåãëÿíóòè ñâîº áà÷åííÿ êîìåðö³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ çîîïàðêó.

Ïðîòå, ÿê âèÿâèëîñÿ, ïîîá³öÿòè íå îçíà-
÷àº çðîáèòè. Â ÷åðâí³ ïåðåâ³ðêó ä³ÿëüíî-
ñò³ ñòîëè÷íîãî çîîïàðêó çàê³í÷èëî êîí-
òðîëüíî-ðåâ³ç³éíå óïðàâë³ííÿ. Çã³äíî ç ðå-
çóëüòàòàìè éîãî ðîáîòè, à ïîò³ì ³ ïðîêó-
ðàòóðè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó Êèºâà,
Êèðèëî Òðàíò³í, ãðóáî ïîðóøóþ÷è ïîñà-
äîâ³ ³íñòðóêö³¿, äîïóñòèâ íèçêó ìàõ³íàö³é.
Ùîá ç’ÿñóâàòè öå, êåð³âíèöòâî çîîïàðêó
³í³ö³þâàëî ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ ³ çâåð-
íóëîñÿ äî ÃÓÂÑ â ì³ñò³ Êèºâ³.

Ñâîºþ ÷åðãîþ Êèðèëî Òðàíò³í ïåðåêëàâ
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ ïðàâîïîðóøåííÿ íà
äèðåêòîðà çîîïàðêó: îðãàí³çóâàâ ³í³ö³àòèâ-
íó ãðóïó ç³ ñï³âðîá³òíèê³â, çâ³ëüíåíèõ çà íå-
â³äïîâ³äí³ñòü ïîñàä³, ñïðîáóâàâ ïðèâåðíóòè
íà ñâ³é á³ê ÷àñòèíó íèí³øí³õ ñï³âðîá³òíè-
ê³â çîîïàðêó. Âîíè ³ ñïðîâîêóâàëè á³éêó
ìèíóëî¿ ñóáîòè íà 100-ð³÷÷ÿ çîîïàðêó.

Âîäíî÷àñ ïàí³ Áåðç³íà ðîçïîâ³ëà, ùî,
êð³ì îñîáèñòèõ ïîãðîç, íåâ³äîì³ çàëÿêó-
þòü îòðóºííÿì òâàðèí. Âîíà ïîáîþºòü-
ñÿ, ùî íåäîáðîçè÷ëèâö³ ìîæóòü çíèùè-
òè íàøèõ óëþáëåíö³â çàðàäè âëàñíîãî ï³-
àðó íà òðàãåä³¿. “Ìè âæå ïîäàëè â³äïîâ³ä-
íó çàÿâó äî ì³ë³ö³¿ òà ïðîêóðàòóðè ³ ï³ä-
ñèëþºìî îõîðîíó çîîïàðêó ñèëàìè äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè. Òàêîæ ïðîïîíóºìî âñ³ì
çàö³êàâëåíèì ÇÌ², çà ïîãîäæåííÿì ³ç
ïðåñ-ñëóæáîþ, â ðîáî÷èé ÷àñ â³äâ³äàòè
êîðìîêóõíþ ³ âîëüºðè, ðàçîì ç íàøèìè
ôàõ³âöÿìè ïîäèâèòèñÿ åêñïîçèö³þ é ïå-
ðåêîíàòèñÿ, ùî âñ³ ìåøêàíö³ çîîñàäó çäî-
ðîâ³ òà â äîáð³é ôîðì³. ßêùî òóò íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ³ ñòàíåòüñÿ ïàä³æ òâàðèí,
òî ïîâ’ÿçàíèé â³í áóäå íå ç íàøèìè ïðîá-
ëåìàìè, à ç³ çëî÷èííèì íàì³ðîì ëþäåé,
äëÿ êîòðèõ, îêð³ì íàæèâè, í³÷îãî ó ñâ³ò³
á³ëüøå íå ìàº çíà÷åííÿ!” — íàãîëîñèëà
Ñâ³òëàíà Áåðç³íà

Ìåøêàíö³â Ñîëîì’ÿíêè 
çàïðîñÿòü íà êîâçàíêó
Çîíè çèìîâîãî â³äïî÷èíêó îáëàøòóþòü ó òðüîõ ïàðêàõ ðàéîíó
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати ” розпочинає
рейди пар ами столиці.
Перший пар , до я о о
завітали наші ореспон-
денти,— пар імені Ми о-
ли Островсь о о, що на
Солом’янсь ій площі.

Óëþáëåíå ì³ñöå â³äïî÷èíêó
ìåøêàíö³â âåëèêèõ ì³ñò, ÿê
ïðàâèëî, ïàðêè òà ñêâåðè. Íà
ëîí³ ïðèðîäè äóøåþ â³äïî÷èâà-
ºø, à ò³ëîì, êàæóòü, íå ðîçñëàá-
ëÿºøñÿ. Îñîáëèâî êîðèñí³ òàê³
ïðîãóëÿíêè äëÿ ìàëþê³â. Ìîæ-
ëèâî, òîìó òàê ëþäíî ³ âåñåëî
íà òåðèòîð³¿ îäíîãî ç áàãàòüîõ
çåëåíèõ êóòî÷ê³â ñòîëèö³ — ïàð-
êó ³ìåí³ Ìèêîëè Îñòðîâñüêîãî
íà Ñîëîì’ÿíñüê³é ïëîù³. ßñêðà-
â³, õèòðîìóäð³ áóäîâè äèòÿ÷îãî
ìàéäàí÷èêà âèä³ëÿþòüñÿ íà òë³
ì³ñüêîãî ïåéçàæó, ïîêðåñëåíî-
ãî ë³í³ÿìè äîð³ã. ², çâè÷àéíî,
ñàì ïàðê — ñïðàâæí³é îàçèñ ñå-
ðåä ìåòóøëèâèõ ñòîëè÷íèõ âó-
ëèöü, äå ìîæíà ñõîâàòèñÿ â³ä
íàñòèðëèâîãî ãóëó ìîòîð³â ìà-
øèí.

Æèòåë³ äîâêîëèøí³õ áóäèíê³â
÷àñòî ïðèõîäÿòü ñþäè ïîäèõàòè
ñâ³æèì ïîâ³òðÿì, òà é ïåðåõîæ³
íå ïðîòè çóïèíèòèñÿ ³ â³äïî÷èòè
ï³ñëÿ âàæêîãî äíÿ, ïîñèä³òè íà
ëàâö³. Ìàìè ç ä³òüìè òóò àêòèâ-
íî ïðîâîäÿòü ÷àñ. Áàãàòüîì öå

ì³ñöå äóæå ïîäîáàºòüñÿ, à îñü ÷î-
ìó — ìè ïîö³êàâèëèñÿ ó ñàìèõ
ì³ñòÿí.

“Òóò êóëüòóðíî, ñêð³çü óðíè,
äîâîë³ ÷èñòî, õîðîøå îñâ³òëåííÿ,
à äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê ï³ñëÿ ðå-
ìîíòó ò³øèòü îêî”,— ä³ëèòüñÿ
äóìêîþ ìåøêàíêà ðàéîíó Â³êòî-
ð³ÿ Ðîãîç³íà.

Ï³ñëÿ íàïðóæåíèõ çàíÿòü ñþ-
äè çàá³ãàþòü ³ øêîëÿð³, ÿêùî ¿ì
ïî äîðîç³ äîäîìó. ßê, íàïðèêëàä,

Îëåêñàíäðó ×óïð³íó. Ó ñêâåð³ â³í
÷àñòèé ã³ñòü. Ç³ ñâî¿ìè äðóçÿìè
ëþáèòü ïîñèä³òè ñïîê³éíî íà
ëàâö³. “Òóò íå òàê áàãàòî ëþ-
äåé,— êàæå õëîï÷èê,— àëå âñå æ
äî âå÷îðà ïàðê çàñì³÷óþòü”.
“Øêîäà, àäæå ì³ñöå êðàñèâå”,—
äîäàº â³í. Ìîëîäà ìàìà ²ðèíà
Ìóçè÷åíêî öå ì³ñöå îáðàëà äëÿ
ïðîãóëÿíîê ç³ ñâîºþ ìàëåíüêîþ
äèòèíîþ íå âèïàäêîâî: “Õîðî-
øèé ìàéäàí÷èê äëÿ ä³òåé, ñêð³çü

ëàâêè, óðíè, º òóàëåò, ùî äîâîë³
çðó÷íî, ïðèðîäà òóò äóæå êðàñè-
âà, æèâóòü íàâ³òü á³ëêè. Ïðàâäà,
íå âñ³ öþ êðàñó ïîì³÷àþòü, ÿê
ïðàâèëî, òàê³ â³äïî÷èâàþ÷³ é çà-
ëèøàþòü ï³ñëÿ ñåáå ñì³òòÿ”. “Óñå
òóò ãàðìîí³éíî, ïðîäóìàíî,— äî-
äàº ìàìà Òåòÿíà Êàéäàø, ïðîãó-
ëþþ÷è ñâî¿õ ä³òåé,— ïðàâäà, íå
äîñòàòíüî çàõèùåíà ïðî¿æäæà
÷àñòèíà. Îãîðîæà ç íàñàäæåíü íå
ðÿòóº â³ä ñìîãó ³ ïèëó, ìàøèí,

ùî ì÷àòü ì³ñüêèì øîñå, ïîñò³é-
íèé øóì, òà é äëÿ ä³òâîðè íå òàê
áåçïå÷íî”. Òà âñå æ ëþäè òÿã-
íóòüñÿ äî ïðèðîäè.

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí — îäèí
³ç íàéçåëåí³øèõ ó Êèºâ³. Ïëîùà
íàñàäæåíü ñòàíîâèòü 565 ãà. Íà
éîãî òåðèòîð³¿ íàë³÷óºòüñÿ òðè-
íàäöÿòü ïàðê³â ³ ïðèáëèçíî ñ³ì-
äåñÿò ñêâåð³â. Çà ñëîâàìè çàñòóï-
íèêà äèðåêòîðà Ñîëîì’ÿíñüêîãî
ÊÏ ÓÇÍ Òàìàðè Êóøí³ð, óòðè-
ìàííÿ “çåëåíî¿ çîíè” ðàéîíó îá-
õîäèòüñÿ ìàéæå ó 10 ìëí ãðí íà
ð³ê. “Çâè÷àéíî, ìîæå öå ³ íå òà-
ê³ âåëèê³ ãðîø³, àëå çà íèí³ø-
íüî¿ ì³çåðíîñò³ áþäæåòó,— äîäàº
âîíà,— ïðàö³âíèêè êîìóíàëüíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà äâ³÷³ íà äîáó
ïðèáèðàþòü ö³ òåðèòîð³¿. Ò³ëüêè
ç ïàðêó ³ìåí³ Ìèêîëè Îñòðîâ-
ñüêîãî ùîäíÿ âèâîçÿòü òðàêòîð
ñì³òòÿ. Òàêîæ çàéìàºìîñÿ îçåëå-
íåííÿì. Îñü ³ â öþ ïîðó çàê³í-
÷óºìî âèñàäæóâàòè êâ³òè íà çè-
ìó, ïåð³îäè÷íî ðåìîíòóºìî äè-
òÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, ëàâêè, ãðîìàä-
ñüê³ òóàëåòè, ñëîâîì, ï³äòðèìó-
ºìî ãîñïîäàðñòâî â íàëåæíîìó
ñòàí³. Ùîá óçèìêó íàø³ ñêâåðè
³ ïàðêè íå ñïîðîæí³ëè, õî÷åìî
ïðèâåðíóòè óâàãó ãîðîäÿí ð³çíî-
ìàí³òíèìè ðîçâàãàìè. Íàïðè-
êëàä, ó öüîìó ïàðêó, à òàêîæ
“Îðëÿòêó” ³ “Â³äðàäíîìó” öüîãî
ðîêó ïëàíóºìî ðîçáèòè êîâçàí-
êè, îðãàí³çóâàòè ïðîêàò ñïîðò³í-
âåíòàðÿ. Çàðîáèìî, ìîæëèâî, êî-
ï³éêè, àëå ëþäåé ïîðàäóºìî îä-
íîçíà÷íî”

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора ерівни столично о зоопар Світлана Берзіна заявила, що
останніми днями її заля ють фізичною розправою — невідомі по те-
лефон по рож ють отр їти тварин зоопар , підірвати машин і
по алічити її дванадцятирічно о сина. Причиною та их дій пані Берзі-
на вважає онфлі т, що вини ерівництва з олишніми співробітни-
ами, отрих правоохоронні ор ани ви рили в численних пор шеннях.

Нині тварини Київсь ом зоопар поч вають себе ситими і до лян тими

Улюблене місце відпочин иян — пар імені Ми оли Островсь о о, що на Солом’янсь ій площі
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Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Випуск №235 (668)
середа, 21 жовтня
2009 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

48 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Рейтарська, 8�5 літ. “Б” 4 1132,6

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Пєрєдєрію Ігорю Анатолійо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на Брест�Литовському
шосе, 11�г у Святошинському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Пєрєдєрію Ігорю Анатолійови�
чу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,09 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на Брест�Литовському шосе, 11�г у Свя�
тошинському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

3. Громадянину Пєрєдєрію Ігорю Анатолійовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконувати 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.

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

3.4. 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.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 27.10.2005 № 19�13308, головного дер�
жавного санітарного лікаря м. Києва від 01.12.2008 № 9878,
Державного управління охорони навколишнього природно�
го середовища в м. Києві від 18.05.2007 № 05�08/2703, Го�
ловного управління земельних ресурсів від 25.12.2008 № 05�
4164.

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. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок попереднього обстеження зелених на�
саджень від 23.05.2008 № 36) та інші питання майнових від�
носин вирішувати в установленому порядку.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Пєрєдєрію Ігорю Анатолійовичу 

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

господарських будівель і споруд 
на Брест$Литовському шосе, 11$г 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1000/1000 від 25 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:

Про передачу громадянці 
Тацій Ірині Олександрівні 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Михайла Чалого, 11$г 

у Святошинському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 1002/1002 від 25 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
земельної ділянки громадянці Тацій Ірині Олександрівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд на вул. Михайла Чало�
го, 11�г у Святошинському районі м. Києва.

2. Віднести частину лісових земель площею 0,10 га у
кварталі № 117 виділу 1 Київського лісництва комуналь�
ного підприємства “Святошинське лісопаркове господар�
ство” до земель запасу житлової та громадської забудо�
ви з виключенням їх з категорії земель лісового фонду
(лист�згода Київського обласного управління лісового гос�
подарства від 03.09.2007 № 01�04/797).

3. Передати громадянці Тацій Ірині Олександрівні, за
умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських бу�
дівель та споруд на вул. Михайла Чалого, 11�г у Свято�
шинському районі м. Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування.

4. Громадянці Тацій Ірині Олександрівні:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд�
контролю.

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

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

4.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування та архітектури від 16.05.2005
№ 19�3856 та від 31.08.2007 № 09�9078, ВАТ “Київпро�
ект” від 13.04.2005 № 773, Київської міської санепідстан�
ції від 18.04.2005 № 2671, управління охорони навколиш�
нього природного середовища від 18.03.2005 № 071/04�
4�19/1214, Київського комунального об’єднання зелено�
го будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
“Київзеленбуд” від 18.04.2007 № 789, Головного управ�
ління земельних ресурсів від 03.10.2007 № 05�1699.

4.6. Питання відновної вартості зелених насаджень (акт
обстеження зелених насаджень від 14.06.2007 № 96) та
інші питання майнових відносин вирішувати в установле�
ному порядку.

4.7. У місячний термін звернутися 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�

Про внесення змін до рішення Київради 
від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму приватизації 

комунального майна територіальної громади 
міста Києва на 2007—2010 роки”

Рішення Київської міської ради № 859/859 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “По місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної гро�
мади міста Києва на 2007—2010 роки” такі зміни:

— позицію 48 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

� позицію 65 розділу “Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву” “Група “А” додатка 4

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 116 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)” “Група” додатка 4

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 164 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 255 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

викласти в такій редакції:

� позицію 456 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

визнати такою, що втратила чинність;
— позиції 478, 479 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ра�

ди (Київської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

визнати такими, що втратили чинність;
— доповнити додаток 4 до рішення переліком об’єктів згідно з додатком до цього рішення.

48 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Рейтарська, 8�5 літ. “Б” 4 538,8

65 Нежилі приміщення
ТОВ “Лан�Україна”

м. Київ, вул. Довнар�Запольського, 5 літ. “А” 3 3 150

116 Нежила будівля ТОВ “Київ�
ський медико�інженерний
центр “Стоматсервіс”

м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 7, літ. “В” 3 97,0

164 Нежилі приміщення ТОВ
“Гелла”

м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 літ. “А” 3 1087,0

255 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 К.1 4 2750,4

456 Нежилі приміщення
ТОВ “Рудана Плюс”

м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 літ. “А” 3 2232,2

478 Нежилий будинок м. Київ, просп. Перемоги, 32 4 289,8
479 Нежилий будинок м. Київ, просп. Перемоги, 32 4 511,6

255 Нежилі примі�
щення

м. Київ, вул. Дегтя�
рівська, 31 К.1

4 площа
відповідно
до даних
БТІ

окрім нежилих приміщень, які орендує
навчальний заклад комунальної форми
власності “Навчально�виробничий центр
“Професіонал”, а саме:

1 поверху — 413,80 кв. м,
2 поверху — 630,00 кв. м,
5 поверху — 630,00 кв. м,
6 поверху — 630,00 кв. м
(загальна площа — 2303,80 кв. м)

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий



Про передачу громадянці 
Давиденко Олександрі Василівні 

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

господарських будівель і споруд 
у 1$му пров. Дачному, 7 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1009/1009 від 25 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 вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів окремого об’єкта містобудування — будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 1�му пров. Дачному, 7 (с. Биківня) у
Деснянському 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 відповід�
но до цього рішення, перевести за функціональним при�
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Давиденко Олександрі Ва�
силівні для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд у 1�му пров. Дач�
ному, 7 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Давиденко Олександрі Васи�
лівні, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у 1�му пров. Дачному, 7 у Дес�
нянському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

5. Громадянці Давиденко Олександрі Василівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки
згідно з АПЗ Головного управління містобудування, архі�
тектури та дизайну міського середовища виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)
та одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в
управлінні держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 11.09.2008 № 19�11613 та від
31.10.2008 № 09�13521, Київської міської санепідстанції
від 25.09.2008 № 8380, управління охорони навколиш�
нього природного середовища від 29.09.2008 № 071/04�
4�22/5687, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 26.08.2008 № 5717.

5.4. У місячний термін звернутися 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 власності на земельну ділянку.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних ме�
реж 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
Київської 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
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

кумента, що посвідчує право власності на земельну 
ділянку.

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
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Тацію Юрію Олександровичу 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Михайла Чалого, 11$д 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1003/1003 від 25 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
земельної ділянки громадянину Панчуку Анатолію Васи�
льовичу, члену садового товариства “Південне” Дарниць�
кого району м. Києва, для ведення колективного садів�
ництва на вул. Садовій, 65, діл. 213 у Дарницькому райо�
ні м. Києва.

2. Передати громадянину Панчуку Анатолію Васильо�
вичу, члену садового товариства “Південне” Дарницько�
го району м. Києва, за умови виконання пункту 3 цього
рішення, у приватну власність земельну ділянку загаль�
ною площею 0,12 га на вул. Садовій, 65, діл. 213 у Дар�
ницькому районі м. Києва для ведення колективного са�
дівництва за рахунок частини земель, відведених відпо�
відно до рішення виконавчого комітету Київської міської
ради народних депутатів “Про відведення земельної ді�
лянки під колективні сади” від 18.10.90 № 896.

3. Громадянину Панчуку Анатолію Васильовичу, члену
садового товариства “Південне” Дарницького району м.
Києва:

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

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж

і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 08.07.2008 № 19�8353, Київської
міської санепідстанції від 24.07.2008 № 5689, управління
охорони навколишнього природного середовища від
01.08.2008 № 071/04�4�22/4507, Головного управління
земельних ресурсів від 21.11.2008 № 05�3891.

3.4. У місячний термін звернутися 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 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
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Тацію Юрію Олександро�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель та споруд на вул. Михайла Ча�
лого, 11�д у Святошинському районі м. Києва.

2. Віднести частину лісових земель площею 0,10 га у
кварталі № 117 виділу 1 Київського лісництва комунально�
го підприємства “Святошинське лісопаркове господарство”
до земель запасу житлової та громадської забудови з ви�
ключенням їх з категорії земель лісового фонду (лист�зго�
да Київського обласного управління лісового господарства
від 03.09.2007 № 01�04/799).

3. Передати громадянину Тацію Юрію Олександровичу,
за умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
та споруд на вул. Михайла Чалого, 11�д у Святошинському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

4. Громадянину Тацію Юрію Олександровичу:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. 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.

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

4.4. 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).

4.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування та архітектури від 16.05.2005 № 19�3855
та від 31.08.2007 № 09�9079, ВАТ “Київпроект” від 13.04.2005
№ 774, Київської міської санепідстанцїї від 18.04.2005 № 2676,
управління охорони навколишнього природного середовища
від 18.03.2005 № 071/04�4�19/1216, Київського комунально�
го об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених на�
саджень міста “Київзеленбуд” від 31.05.2007 № 1052, Голов�
ного управління земельних ресурсів від 03.10.2007 № 05�1698.

4.6. Питання відновної вартості зелених насаджень (акт
обстеження зелених насаджень від 14.06.2007 № 97) та ін�
ші питання майнових відносин вирішувати в установленому
порядку.

4.7. 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.

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

громадянину Панчуку Анатолію Васильовичу, 
члену садового товариства “Південне” 

Дарницького району м. Києва, 
земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва 
на вул. Садовій, 65, діл. 213 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1004/1004 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

мереж та споруд, що знаходяться в межах земельної ді�
лянки.

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

7. Попередити власника земельної ділянки, що право

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянину 
Куйбарову Вячеславу Михайловичу 

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

господарських будівель і споруд 
на Андріївському узвозі, 34$е 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1006/1006 від 25 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 вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів будівництва житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на Андріївському узвозі, 34�е у По�
дільському 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 відповід�
но до цього рішення, перевести за функціональним при�
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони
міста Києва до 2010 року та концепції формування зеле�
них насаджень в центральній частині міста”, затвердже�
них рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 
№ 806/3381, виключивши з переліку озеленених терито�
рій загального користування м. Києва, що відповідають
типологічним ознакам та планувальним вимогам (табли�
ця 2), земельну ділянку площею 0,07 га на горі Староки�
ївській (Пейзажна алея).

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Куйбарову Вячеславу Ми�
хайловичу для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на Андріївсько�
му узвозі, 34�е у Подільському районі м. Києва.

5. Передати громадянину Куйбарову Вячеславу Ми�
хайловичу, за умови виконання пункту 6 цього рішення,
у приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на Андріївському узвозі, 
34�е у Подільському районі м. Києва за рахунок міських
земель, не наданих у власність чи користування.

6. Громадянину Куйбарову Вячеславу Михайловичу:

6.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�
ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

6.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки
згідно з АПЗ Головного управління містобудування, архі�
тектури та дизайну міського середовища виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)
та одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в
управлінні держархбудконтролю.

6.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 15.12.2008 № 09�14941, Київської
міської санепідстанції від 15.12.2008 № 1932, Державно�
го управління охорони навколишнього природного сере�
довища в м. Києві від 24.11.2008 № 05�08/8045 та від
12.12.2008 № 05�09/8927, ВАТ СУППР від 15.12.2008
№ 8/1�1782, Державної служби з питань національної
культурної спадщини від 11.12.2008 № 22�3451/35, Го�
ловного управління земельних ресурсів від 16.12.2008
№ 05�4083.

6.4. У місячний термін звернутися 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 власності на земельну ділянку.

6.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт обстеження зелених насаджень від
10.12.2008 № 66) та інші питання майнових відносин ви�
рішити в установленому порядку.

6.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних
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²ííà ÁÓËÊ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Ìàññèìî Ìîíòàíàðè. Ãîëîä è èçîáèëèå. Èñòîðèÿ
ïèòàíèÿ â Åâðîïå.— ÑÏá.: Àëåêñàíäðèÿ, 2009. Ñå-
ðèÿ: Ñòàíîâëåíèå Åâðîïû

ª äâà âèäè êíèæîê ïðî êóõíþ ³ âëàñíå êóë³íà-
ð³þ. Ïåðø³ — ³ ¿õ áàãàòî, îñòàíí³ì ÷àñîì íàâ³òü çà-
íàäòî,— öå ïðèêëàäí³ êóõîâàðñüê³ êíèãè. Òàì ïî-
æèâí³ êàðòèíêè ³ òàê³ æ ïîæèâí³ ðåöåïòè. Ìàáóòü,
äåõòî áåðå ¿õ íà îçáðîºííÿ ³ íàâ³òü íàìàãàºòüñÿ óñ³õ
îòèõ îìàð³â ç óñòðèöÿìè ïðèãîòóâàòè âäîìà. Çäå-
á³ëüøîãî ÷èòà÷³ é ïîêóïö³ ðîçäèâëÿþòüñÿ ìàëþí-
êè, ðîçó÷óþòü íåçðîçóì³ë³ é êðàñèâ³ ñëîâà íà êøòàëò
"ò³ðàì³ñó", ùîá ïîò³ì âï³çíàâàòè ¿õ ó ìåíþ ÿêîãî-
íåáóäü "ÊîôåÕàóçà" ³ çàìîâèòè òàì ÷åðñòâèé á³ñê-
â³ò ç êðåìîì íåçðîçóì³ëîãî ïîõîäæåííÿ, ïðîæóâà-
òè éîãî íå áåç ïîäèâó ³ ñêàçàòè ñîá³: òàê îñü òè ÿêèé,
ïîëÿðíèé âåäìåäþ.

Íó, òàê-òàê, âè æ áî, äîðîã³ ÷èòà÷³, õîäèòå äî
"ïðàâèëüíèõ" ðåñòîðàí³â, âè â³äïî÷èâàºòå íà Ëàçó-
ðîâîìó áåðåç³, âè êóøòóâàëè ³ çíàºòå, ÿê áóâàº íà-
ñïðàâä³. Íàâ³ùî âè ÷èòàºòå ö³ êíèæêè? Íàïåâíî,
äëÿ çáóäæåííÿ àïåòèòó. Àáî ñïîãàä³â. Òà õî÷ áè òàì
ÿê áóëî, êîëè éäåòüñÿ ïðî êóë³íàðíó êíèæêó, âè íà-
ñàìïåðåä çãàäàºòå ïðî êíèæêó êóõîâàðñüêó.

Àëå º é ³íø³. Âîíè íå ïðî òå, ÿê ãîòóâàòè ñòðà-
âè. Âîíè ïðî ¿æó ÿê ÷àñòèíó êóëüòóðè. ¯õ ìåíøå,
àëå é õîðîøèõ ³ñòîðèê³â êóë³íàð³¿ çíà÷íî ìåíøå,
àí³æ õîðîøèõ êóõàð³â, íå êàæó÷è âæå ïðî ïîãà-
íèõ ðåñòîðàííèõ êðèòèê³â. Îäíå ñëîâî, Ìàññ³ìî
Ìîíòàíàð³ — ³ñòîðèê-ìåä³ºâ³ñò, ïðîôåñîð Áîëîí-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ ºäèíîãî ó ñâîºìó ðîä³ óí³-
âåðñèòåòó ãàñòðîíîì³÷íèõ íàóê. "Ãîëîä è èçîáè-
ëèå" — äðóãà êíèæêà öüîãî àâòîðà, ïåðåêëàäåíà ðî-
ñ³éñüêîþ. Ïåðøó — "Èòàëüÿíñêàÿ êóõíÿ. Èñòîðèÿ
îäíîé êóëüòóðû" — âèäàíî òðè ðîêè òîìó "Íîâûì
ëèòåðàòóðíûì îáîçðåíèåì", ïåðåäìîâó äî íå¿ íà-
ïèñàâ Æàê Ëå Ãîôô. Ç ò³º¿ êíèæêè ëþäè äîïèò-
ëèâ³ ä³çíàëèñÿ áàãàòî êîðèñíèõ ³ äèâîâèæíèõ ðå-
÷åé: ÿêå âèíî ïèëè ãåðî¿ ïëàòîí³âñüêîãî "Áåíêå-
òó" (ð³äê³ñíó ãèäîòó, ÿê íà íàø ñìàê: àíòè÷íå âè-
íî áóëî ì³öíèì, ñîëîäêèì, éîãî ðîçâîäèëè ìîð-
ñüêîþ âîäîþ ³ àðîìàòèçóâàëè âñ³ì ï³äðÿä — â³ä
ãâîçäèêè äî ëàâàíäè), ÷îìó â "Äåêàìåðîí³" ¿äÿòü
ñò³ëüêè ñîëîäîù³â (öóêîð òîä³ ðàïòîì ñòàâ ñïå-
ö³ºþ, òîáòî àòðèáóòîì ðîçêîø³), êîëè â ªâðîï³
ç'ÿâèëèñÿ ïîì³äîðè (à äóæå ï³çíî, äî ñëîâà, ³ ÿê-
ùî âàì ïðîïîíóþòü ïàñòó ç òîìàòàìè é âèäàþòü
¿¿ çà îðèã³íàëüíèé ³òàë³éñüêèé ðåöåïò — âàñ îáäó-
ðþþòü). Òàì áóëà ³ñòîð³ÿ äèçàéíó êóë³íàðíèõ êíèã
³ êóõàðñüêèõ êîñòþì³â, ñþæåò ïðî áîðîòüáó
âåðøêîâîãî ìàñëà òà îëèâêîâî¿ îë³¿ (ôàêòè÷íî öå
³ñòîð³ÿ ï³àðó íàö³îíàëüíèõ êóõîíü — ôðàíöóçüêî¿
òà ³òàë³éñüêî¿). Çðåøòîþ, òàì áóëà ³ñòîð³ÿ òîãî æ
òàêè ñëîâà "ò³ðàì³ñó": âîíî íàëåæèòü ³òàë³éñüêîìó
ôóòóðèñòîâ³ Ìàð³íåòò³.

Íîâå âèäàííÿ çíîâó íå òàê ïðî ¿æó, ÿê ïðî öè-
â³ë³çàö³þ. Öüîãî ðàçó ³ñòîð³ÿ ªâðîïè ó ñâ³òë³ òàê
çâàíèõ õàð÷îâèõ ëàíöþæê³â ³ ïåð³îä³â "ãîëîäó òà
äîñòàòêó, ùî â³÷íî çì³íþþòü îäèí îäíîãî". "Ãî-

ëîä" — öå íå çîâñ³ì òå, ùî âè äóìàºòå, òàê ñàìî,
ÿê ³ "ä³ºòà" — íå îáìåæåííÿ â ¿æ³, à ëèøå ùî-
äåííèé ðåæèì. Ïîïóëÿðí³ñòü ä³ºò ó ñó÷àñíîìó
ðîçóì³íí³ (êîëè ¿õ íå òàê äîòðèìóþòü, ÿê îáãî-
âîðþþòü) — íàñë³äîê òîãî ñàìîãî äîñòàòêó, ïðè-
ãí³÷åíîãî áàæàííÿ "ïîêàÿòèñÿ, â³äðåêòèñÿ, ïîêà-
ðàòè ñåáå". "Íåçâàæàþ÷è í³ íà ùî, íàñîëîäà, ÿê
³ êîëèñü, âñåëÿº æàõ,— çàïåâíÿº ïðîôåñîð ç Áî-
ëîíü¿,— äóæå ñèëüíà ðåë³ã³éíà òðàäèö³ÿ, ùî â÷è-
ëà íàñ ïîâ'ÿçóâàòè çåìí³ ðàäîù³ ç ïðîâèíîþ ³ ãð³-
õîì". Ìè áî¿ìîñÿ ïåðå¿äàííÿ, ÿê ñâîãî ÷àñó ëþ-
äè áîÿëèñÿ ãîëîäó. ², ìîæëèâî, ð³÷ íàâ³òü íå â
ðåë³ã³¿, à â ãåíåòè÷í³é ïàì'ÿò³: äåñü ó ï³äê³ðö³ ìè
ïàì'ÿòàºìî, ùî ïåð³îäè äîñòàòêó íåìèíó÷å çàê³í-
÷óþòüñÿ ÷èìîñü æàõëèâèì: â³éíîþ, åï³äåì³ºþ,
êàòàêë³çìîì. ² òîä³ íàñòàº ãîëîä, òå ñàìå ÷óäè-
ñüêî "îáëî, îçîðíî... è ëàÿé". À âò³ì, íå òàêå âæå
÷óäèñüêî: ïðîôåñîð ³ òóò ïîâ³äîìëÿº ïðî äåÿê³ ÿâ-
í³ ïàðàäîêñè.

Êîðîòøå êàæó÷è, öÿ êíèæêà íå ïðî òå, ùî ¿ñòè
³ ÿê ãîòóâàòè. Âîíà íå ïðî ¿æó â áóêâàëüíîìó çíà-
÷åíí³, âîíà ïðî ³ñòîð³þ ëþäåé, ÿê³ ñïî÷àòêó ¿äÿòü,
à ïîò³ì óæå ðîáëÿòü óñå ³íøå — ëþáëÿòü, âîþþòü,
íàðîäæóþòü ä³òåé, ïèøóòü êíèæêè

Ïðèìàðà ãîëîäó

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

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЕРСТЕ БАНК”

місцезнаходження я о о: місто Київ, в л. Прорізна, 6,
повідомляє про проведення позачер ових за альних
зборів а ціонерів бан , я і відб д ться 15 р дня

2009 ро о 12.00 за адресою:
місто Київ, в л. Де тярівсь а, 33-В, на 7 поверсі.

Порядо денний:
1.Обрання олови та се ретаря за альних зборів а ціонерів ВАТ “Ерсте
Бан ”.

2.Зміни в с ладі Спостережної Ради ВАТ “Ерсте Бан ”.

3.Затвердження план фінансово о оздоровлення шляхом збільшення
стат тно о апітал .

4.Збільшення розмір стат тно о апітал ВАТ “Ерсте Бан ” шляхом
збільшення іль ості а цій існ ючої номінальної вартості за рах но
додат ових внес ів. Умови апіталізації.

5. За рите (приватне) розміщення а цій та затвердження прото ол
рішення про за рите (приватне) розміщення а цій.

6.Затвердження перелі інвесторів, серед я их передбачено
розміщення а цій, відповідно до я их прийнято рішення про
розміщення.

7.Визначення повноважено о ор ан ВАТ “Ерсте Бан ”, я ом
надаються повноваження:
7.1. затвердження рез льтатів реалізації а ціонерами сво о

переважно о права на придбання а цій, що пропон ються до
розміщення;

7.2. прийняття рішення про достро ове за інчення за рито о
(приватно о) розміщення а цій ( разі, я що запланований обся
а цій б де розміщено достро ово);

7.3. затвердження рез льтатів за рито о (приватно о) розміщення
а цій та звіт про рез льтати за рито о (приватно о) розміщення
а цій.

8.Визначення вповноважених осіб повноважено о ор ан ВАТ “Ерсте
Бан ”, я им надаються повноваження:
8.1. здійснювати персональне повідомлення всіх а ціонерів та інших

інвесторів, перелі я их затверджено за альними зборами
а ціонерів ВАТ “Ерсте Бан ”, на я их прийнято рішення про
збільшення стат тно о апітал та за рите (приватне) розміщення
а цій, про прийняті за альними зборами а ціонерів ВАТ “Ерсте
Бан ” рішення;

8.2. проводити дії щодо забезпечення реалізації а ціонерами сво о
переважно о права на придбання а цій, відповідно до я их
прийнято рішення про розміщення;

8.3. проводити дії щодо забезпечення за рито о (приватно о)
розміщення а цій.

Додат ова інформація:

Реєстрація часни ів за альних зборів з 11.30 до 11.55 за місцем
проведення зборів.

Право на часть за альних зборах мають а ціонери, я і внесені до
реєстр а ціонерів бан , на дат проведення за альних зборів, або їх
представни и.

А ціонери під час під отов и до за альних зборів мож ть ознайомитися
з до ментами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд
денно о, за місцезнаходженням бан робочі дні та робочий час, а
день проведення за альних зборів — та ож місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядо ознайомлення а ціонерів з
до ментами, — Голова Правління.

Збільшення стат тно о апітал ВАТ “Ерсте Бан ” дасть можливість
підвищити фінансов стабільність і забезпечить подальший розвито
бан .

Стат тний апітал збільш ється шляхом збільшення іль ості простих
іменних а цій існ ючої номінальної вартості за рах но додат ових
внес ів.

Кіль ість а цій, що вип с ається додат ово, становить 10 000 000
(десять мільйонів) шт .

За альна номінальна вартість а цій, що вип с аються додат ово,
10 000 000 (десять мільйонів) ривень.

Номінальна вартість однієї простої іменної а ції становить 1 (одна)
ривня.

Права а ціонерів при додат овом вип с а цій є незмінними.
А ціонери мають переважне право на придбання додат ово вип щених
а цій.

Стро за рито о (приватно о) розміщення а цій починається
8 березня 2010 ро та за інч ється 12 березня 2010 ро .

У зв’яз зі зміною стат тно о апітал бан а ціонери збит ів не
нес ть.

Зміни до стат т план ється внести шляхом ви ладення стат т в
новій реда ції, том числі:

Попередня реда ція: Нова реда ція:

3.1.2. Стат тний апітал Бан
становить 1 360 500 000
(один мільярд триста шіст-
десят мільйонів п’ятсот ти-
сяч) ривень і сформова-
ний за рах но вип с
а цій.

3.1.2. Стат тний апітал Бан
становить 1 370 500 000
(один мільярд триста
сімдесят мільйонів п’ятсот
тисяч) ривень і сформо-
ваний за рах но вип с
а цій.

3.1.3. Стат тний апітал Бан
поділений на 1 360 500 000
(один мільярд триста
шістдесят мільйонів п’ят-
сот тисяч) простих іменних
а цій номінальною вартіс-
тю 1 (одна) ривня ожна.

3.1.3. Стат тний апітал Бан
поділений на 1 370 500 000
(один мільярд триста
сімдесят мільйонів п’ятсот
тисяч) простих іменних
а цій номінальною вартіс-
тю 1 (одна) ривня ожна.

ВАТ “Київсь е автотранспортне підприємство 13062”
повідомляє про намір отримати дозвіл на ви иди забр днюючих речовин, що надходять в
атмосфер від підприємства, я е розташовано за адресою: м. Київ, в л. Де тярівсь а, 17.
Підприємство належить до 2 р пи об’є тів, для я их розробляються до менти
з обґр нт вання обся ів ви идів.

З ідно зі Звітом інвентаризації ви идів забр днюючих речовин в атмосферне повітря підприємство має
27 джерел ви идів (серед я их основні джерела забр днення отельня та АЗС), від я их в атмосферне повітря
потрапляє 26 наймен вань забр днюючих речовин, та их я азот діо сид, в лецю о сид, в леводні насичені,
бензин, силол, айт-спиріт, пил деревини та інші в незначній іль ості. Річний обся ви идів 1,721721 /с,
4,752890 т/рі . За розрах н ами їх розсіювання на приле лої території рівні йо о забр днення не перевищ ють
ранично-доп стимі за санітарними нормами для всіх забр днюючих речовин.
За важення та пропозиції щодо намірів підприємства ВАТ “КАТП 13062” просимо надсилати на протязі місяця

до Шевчен івсь ої районної м. Києві державної адміністрації за адресою: 01030, м. Київ, в л. Бо дана
Хмельниць о о, 24.

До відома а ціонерів ВАТ “КАТП 13062”
Позачер ові за альні збори а ціонерів ВАТ “КАТП 13062” відб д ться 7 р дня 2009 ро о 17.00

за адресою: У раїна, м. Київ, в л. Де тярівсь а, 17, л б ВАТ “КАТП 13062”. Реєстрація часни ів
зборів — з 16.00 до 16.45.

Порядо денний:
1. Звіт Голови правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності товариства за перше півріччя 2009 ро .

Для часті в зборах з собою необхідно мати:
- для а ціонерів фізичних осіб — паспорт або інший до мент, я ий посвідч є особ ;
- для повноважених а ціонерів фізичних або юридичних осіб — паспорт або інший до мент, що посвідч є особ , та

дор чення, оформлене з ідно з чинним за онодавством У раїни.
Довід и за тел. 483-36-59.

Правління

Втрачений Атестат про повн за альн середню освіт серія КХ № 25508913 від 21 червня 2004 ро про
за інчення 2004 році Ро итнянсь ої за альноосвітньої ш оли I-III ст пенів № 1 Ро итнянсь о о район Київсь ої
області та додато до атестат про повн за альн середню освіт серія 02А №072962 від 20 червня 2004
ро , видано о на прізвище Бой о Валентини Ми олаївни, вважати недійсним.

Інформація щодо іль ості а цій, що вип с аються додат ово, та
стро и розміщення є орієнтовною. Остаточні рішення щодо мов
розміщення а цій б д ть прийняті на за альних зборах.
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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 2008
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Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На презентацію ни и б ло запрошено ві-
домих столичних х дожни ів та людей,
я і брали часть під отовці видання.
Пан Черновець ий привітав митців з про-
фесійним святом, я е днями відзначало-
ся в У раїні.

— ß áàæàþ âñ³ì òâîð÷èì ëþäÿì íåâè÷åðïíîãî íàò-
õíåííÿ, ôàíòàç³¿, ÿñêðàâèõ ôàðá, àáè ìóçà í³êîëè íå
ïîëèøàëà ¿õ. Óïåðøå â ïîäàðóíîê êèÿíàì òà âñ³é
Óêðà¿í³ ÿ ïðåçåíòóþ êíèæêó, âèäàíó çà ï³äòðèìêè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Íà ¿¿ ñòî-
ð³íêàõ âè ïîáà÷èòå òâîðè íàéâèäàòí³øèõ ïðåäñòàâ-
íèê³â ñó÷àñíîãî îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà. Îñîáèñ-
òî ÿ, îçíàéîìèâøèñü ³ç öèì âèäàííÿì, âêîòðå âïåâ-
íèâñÿ, ùî ñòîëèöÿ Óêðà¿íè ìîæå ïèøàòèñÿ òàêèìè
òàëàíîâèòèìè ëþäüìè. Ñâî¿ìè øåäåâðàìè âîíè
ñòâîðþþòü íåïîâòîðíó àòìîñôåðó, îñîáëèâèé ³ì³äæ

ì³ñòà. Íå äèâíî, ùî â³ò÷èçíÿí³ òâîðè ìèñòåöòâà âè-
çíàþòüñÿ òà ö³íóþòüñÿ ³ íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³. Ìå-
í³ òàêîæ ïðèºìíî, ùî â êíèç³ ïðåäñòàâëåíî ðîáîòè
âèõîâàíö³â Êè¿âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ, ÿêó
ìè ô³íàíñîâî ï³äòðèìóºìî. ß ùèðî âäÿ÷íèé ñòîëè÷-
íèì ìèòöÿì. ß ïèøàþñÿ òèì, ùî õîäæó ïîðó÷ ç íè-
ìè òèìè ñàìèìè êè¿âñüêèìè âóëèöÿìè”,— ñêàçàâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Â³í ðîçïîâ³â, ùî “Õóäîæíèêè Êèºâà” — öå ïîë³-
ôîí³÷íå ³ ïðåäñòàâíèöüêå âèäàííÿ, àëüáîì-äîñë³-
äæåííÿ, â ÿêîìó ïðåäñòàâëåíî âñåîñÿæíó êàðòèíó
ìèñòåöüêîãî ïðîöåñó â Êèºâ³ â³ä ïî÷àòêó 1970-õ ðî-
ê³â äî 2009 ðîêó.

Òàê, êíèãà ì³ñòèòü 1136 ³ëþñòðàö³é, â í³é ïðåä-
ñòàâëåíî òâîðè æèâîïèñó, ãðàô³êè, ñêóëüïòóðè, âïåð-
øå ïîäàíî íå ëèøå êàòàëîæí³ òà á³îãðàô³÷í³ äàí³ õó-
äîæíèê³â, à é ìèñòåöòâîçíàâ÷å âèçíà÷åííÿ òâîð÷î-
ñò³ ìàéæå êîæíîãî ó÷àñíèêà âèäàííÿ.

Âèäàííÿ â³äêðèâàº çðîáëåíèé êàíäèäàòîì ìèñ-
òåöòâîçíàâñòâà Þð³ºì Áåë³÷êîì ´ðóíòîâíèé íàóêî-
âèé îãëÿä ïåð³îäó ìèñòåöòâà Êèºâà íà çëàì³ 
²²—²²² òèñÿ÷îë³òü

Íà ìåæ³ òèñÿ÷îë³òü
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
ïðåçåíòóâàâ êíèãó “Íà ìåæ³ ²²—²²² òèñÿ÷îë³òü. Õóäîæíèêè
Êèºâà. ²ç äðåâà æèòòÿ óêðà¿íñüêîãî îáðàçîòâîð÷îãî 
ìèñòåöòâà (æèâîïèñ, ãðàô³êà, ñêóëüïòóðà)”

Ðàäÿíñüê³ ìóëüòèêè
ïîâåðòàþòüñÿ
Ó Êèºâ³ âïåðøå â³äáóäåòüñÿ âèñòàâêà êàðòèí 
õóäîæíèêà Ëüâà Êàïëàíà

Íàïåðåäîäí³ âèñòàâêè
íàì âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâà-
òèñÿ ç Ëåâîì Êàïëàíîì.
Öå ÷îëîâ³ê ïîêîë³ííÿ ñî-
ðîêàð³÷íèõ ç ïîãëÿäîì
ðåàë³çîâàíîãî ºâðîïåéöÿ,
òèõèì ãîëîñîì, ì’ÿêèìè
ìàíåðàìè. Äàðóº ëèñò³â-
êó-çàïðîøåííÿ íà âè-
ñòàâêó ³ç çîáðàæåííÿì
îäí³º¿ ç éîãî ðîá³ò, ÿêà
÷èìîñü íàãàäóº ðàäÿíñüê³
ìóëüòèêè. Ãðàô³êà, êî-
ëüîðè, äå çâè÷àéí³ îë³â-
ö³ òà øê³ëüí³ àêâàðåëüí³
ôàðáè ïåðåäàþòü êàçêî-
â³ñòü îá’ºêò³â... Ö³êàâëþ-
ñÿ, ÷è äîðå÷íà ìîÿ àñî-
ö³àö³ÿ? “Âñå ïðàâèëü-
íî”,— óñì³õàºòüñÿ õó-
äîæíèê. “Ïîêàæ³òü ìåí³
ëþäèíó, ÿêà á íå ëþáè-
ëà ðàäÿíñüê³ ìóëüòô³ëü-
ìè!”,— äîäàº ç âèêëè-
êîì. Âî÷åâèäü, äàëàñÿ
âçíàêè é ðîáîòà ³ëþñòðà-
òîðîì êíèæîê, çîêðåìà ³
äèòÿ÷èõ, ÷èì íèí³, îêð³ì
æèâîïèñó é ãðàô³êè, çàé-

ìàºòüñÿ Êàïëàí. Éîãî
ðîáîòè ìàþòü óñï³õ ó
Øòóòãàðò³, Áåðë³í³ òà ³í-
øèõ í³ìåöüêèõ ì³ñòàõ.

Ö³êàâî, ùî òåïåð õó-
äîæíèê ïðàöþº òàêîæ
àðò-äèðåêòîðîì îäí³º¿ í³-
ìåöüêî¿ ðåêëàìíî¿ àãåí-
ö³¿. Çàïèòóþ, ÷è âèêîðèñ-
òîâóâàâ â³í ïåâí³ ³äå¿ àáî
ìåòîäè ðåêëàìè â õóäîæ-
í³é òâîð÷îñò³. “Ìåòî-
äè — í³”,— ç³çíàºòüñÿ. À
ùîäî ³äåé, òî ðîçïîâ³äàº,
ùî ÿêîñü ó ðåêëàìíîìó
ïðîåêò³ çàìîâèëè çîáðà-
çèòè êîë³ð ³ “ïîâåðõíþ”
³ðæ³. Ïðîåêö³ÿ éîìó äî
òîãî ñïîäîáàëàñÿ, ùî â³ä-
òîä³ â³í ïî÷àâ çàñòîñîâó-
âàòè öþ ³äåþ ³ ó âëàñíèõ
êàðòèíàõ.

Êàæå, ùî â Í³ìå÷÷èí³
éîãî íàçèâàþòü á³ëüøèì
“í³ìöåì” çà áóäü-ÿêîãî
³íøîãî í³ìöÿ — òàê éî-
ìó âäàºòüñÿ ç³ãðàòè íà
ñòåðåîòèï³ ïðî íàö³þ ïå-
äàíò³â ³ â óñüîìó òî÷íèõ

òà ïóíêòóàëüíèõ ëþäåé.
À çàãàëîì, ÿê ðîçïîâ³äàº
Êàïëàí, íà íàö³îíàëüíî-
ìó ïèòàíí³ â Í³ìå÷÷èí³,
ÿê ó íàñ, íå àêöåíòóþòü
óâàãó — ñïî÷àòêó äèâ-
ëÿòüñÿ òâî¿ ðîáîòè, à âæå
ïîò³ì ïèòàþòü, õòî òè ³
çâ³äêè.

Ïåðøà óêðà¿íñüêà âè-
ñòàâêà Ëüâà Êàïëàíà îá’-
ºäíàëà ðîáîòè, ÿê³ â³í
ñòâîðèâ ïðîòÿãîì óñ³õ
ñ³ìíàäöÿòè ë³ò, ïåðåáóâà-
þ÷è çà êîðäîíîì. Õó-

äîæíèê ñïåö³àëüíî íå
âèçíà÷àâ ºäèíî¿ òåìè,
êîíöåïö³¿ åêñïîçèö³¿ —
õîò³â ïîêàçàòè, ÿêùî õî-
÷åòå, ïðîçâ³òóâàòè, ÷èì
æèâ äàëåêî â³ä áàòüê³â-
ùèíè âñ³ ö³ ðîêè. Ïðîòå
â³äñòàíü, ãåîãðàô³÷í³ ìå-
æ³ ó òâîð÷îñò³ — ïîíÿò-
òÿ â³äíîñí³, ùî Ëåâ Êàï-
ëàí ï³äòâåðäæóº âæå ñà-
ìîþ íàçâîþ âèñòàâêè:
“Ìîº íàòõíåííÿ íàðîä-
æóºòüñÿ ïðÿìî òóò, ïðÿ-
ìî çàðàç”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó öåíòðàëüí³é òà ï³âäåíí³é

òåðèòîð³ÿõ ïîäåêóäè äîù. Â³òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +10...+18°Ñ, âíî÷³ +4...+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +21°Ñ;
íà ñõîä³ êðà¿íè +18...+20°Ñ, âíî÷³ +10...+14°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè äîù. Â³òåð çà-
õ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+12°Ñ, âíî÷³ +3...+6°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Перша раїнсь а вистав а Льва Каплана об’єднала
роботи, я і він створив, переб ваючи за ордоном

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 21 æîâòíÿ
ОВНИ
Я що ви рання пташ а, не марн йте час , а тивіз йте діяльність! Нині мо-

жете ви онати ба ато справ, при от вати ом сь сюрприз. Пощастить на-
овій, релі ійній, юридичній сферах, подорожах. Завдя и зар біжним зв’яз-
ам, можна розширити р озір, знайти ці ав інформацію. Час сприяє для пе-
реїзд в інше місце проживання, взяття шлюб або праці за тр довою одою.
ТЕЛЬЦІ
Не бійтеся ризи вати, саме ради альні починання принес ть спіх. Роз-

ширюйте оло знайомств, сфер діяльності, зав’яз йте ви ідні і пізнавальні
онта ти з партнерами з-за ордон , відновлюйте стос н и з родичами, що
меш ають дале о від вас. Матимете достатньо енер ії (і помічни ів), щоб роз-
почати ремонт в оселі та новий етап бізнесі.
БЛИЗНЯТА
Затіявши словесн д ель, обов’яз ово врахов йте д м співрозмовни а.

Йо о знання, соціальний стат с, етична позиція мож ть ба ато в чом с пе-
речити вашим станов ам. Проте події дня сприятим ть пороз мінню, допо-
мож ть вирішити омпромісний варіант розвит стос н ів. Не воюйте! Ваша
мета: своїх он рентів, ідеоло ічних противни ів схилити до спільної праці та
отримати прод тивний рез льтат.
РАКИ
Я щообіцяютьшвид о заплатити, ви он йтемар дн робот з радістю. Пра-

цюйте вдома, ор аніз йте домашніх, бо сімейний бізнес набирає динамічних
обертів. Можна найнятися на сл жб до іноземців, спішно ви онати роль чи-
теля, обсл ов ючо о персонал , провести профіла тичні заходи для поліп-
шення здоров’я. Не заци люйтеся на дрібницях, а дивіться на світ по-філо-
софсь и, тоді боляч и втеч ть від вас.
ЛЕВИ
Енер ія битиме через вінця, схиляючи до фізичної, роз мової а тивності та

ділової самореалізації. Поспішайте познайомитися з ці авими людьми, від-
рити нов сторін любовних історій, започат вати творч біо рафію, роз-
почати нове хобі. У ролі спішно о бізнесмена, підприємця, посередни а пе-
ревершите себе, я що не розпорошите енер ію на др орядні справи.
ДІВИ
Мож ть стати ероєм за лісній діяльності, ос іль и здатні расиво і енер-

ійно ви онати онфіденційне дор чення. Не бійтеся при цьом вдатися до
розвід и боєм. У стос н ах із домашніми запан є мир та зла ода. Для під-
трим и хорошо о мі ро лімат , не міряйтеся ч бами з авторитетами, а ар-
монійно співпрацюйте заради бла а сім’ї.
ТЕРЕЗИ
Реальність остинно від риває свої обійми! Ловіть щасливі шанси, що йд ть

наз стріч, і м дро ними орист йтеся. У нала одженні онта тів ви здатні зр й-
н вати стін непороз мінь, схилити на свій бі , за іт вати за ідею. Тіль и не
не сидіть сиднем. Р х — це життєдайна бла одатна стихія, що наснаж є сві-
жими враженнями, тоніз є та зцілює д ш .
СКОРПІОНИ
Один полі воїн! Саме ви здатні ба ато чо о дося ти на самоті, одна па-

рі з досвідченим партнером дося нення лише примножаться. Можна не пост -
патися лідерством др чи помічни . Беріть ініціатив в свої р и і дійте! Ва-
ші з силля о пляться, а в ладені фінанси принес ть дивіденти. Доброчинність
має червоною нит ою проходити через ваше б ття.
СТРІЛЬЦІ
День промайне в ч довом настрої, бойовитості. Маєте всі шанси стати е-

роєм дня, завоювавши поп лярність серед людей, дати поштовх ба атьом по-
чинанням, розширити р озір. Енер ійно працюйте в цьом напрям , а в не-
традиційном насамперед. На сердечном небосхилі сонячно, стос н и з да-
ле ими і близь ими родичами, дітьми розвиватим ться стрім о і подар ють
ба ато радісних хвилин.
КОЗОРОГИ
Дале а поїзд а, відрядження може не в сьом задовольнити індивід аль-

ні сма и, але неодмінно принесе задоволення і посприяє в розв’язанні проб-
лем, а саме:нала одженню онта тів із потрібними людьми, отриманню ці а-
во о завдання, замовлення. Інтерес до зв’яз ів із людьми здале зможете
реаліз вати за допомо ою телефонних пере оворів, Інтернет . Ба атьом по-
щастить спішно впоратися з онфіденційним дор ченням, ритичною сит -
ацією в сімейном житті.
ВОДОЛІЇ
Дайте поштовх новим прое там! Розпочинайте навчання, подорож йте,

вст пайте до неформально о співтовариства. Зволі ати з рішеннями не вар-
то, одраз ж переходьте від слів до дій ( спорті, бізнесі, ре ламній творчо-
сті). Співпрацю можна роз ортати в іль ох напрям ах. А боротьба з он -
рентами та рити ами лише піділлє масла в тр довий во онь.
РИБИ
Пош и по ровителя, вчителя, адво ата, онс льтанта, д ховно о настав-

ни а б д ть спішними. Перед вами постане іль а шляхів до дося нення
своєї мети, обирайте на свій сма : напри лад, можете ба ато і наполе ливо
працювати, щоб отримати бажане. Інший варіант — а тивно співпрацюйте з
різними особами, част ово пост пившись власними інтересами для збере-
ження армонії взаємних потреб. Стомитеся через б рхливий ритм життя,
тож постарайтеся арно відпочити.

Астроло Любов ШЕХМАТОВА

Ëåñÿ ÄÎÍ
“Õðåùàòèê”

Лев Каплан — х дожни , я о о знають
передовсім Німеччині. Шт т арт — міс-
то, де він живе і працює вже сімнадця-
тий рі . А народився Каплан Л ан-
сь , х дожню й архіте торсь освіт
здоб вав Києві. Йо о роботи, я і е с-
пон ватим ться з 22 жовтня до 3 листо-
пада в алереї приватних оле цій Alex
Art House, що на в лиці Хорива, 25,
в У раїні б де по азано вперше.
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