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ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ
ПРИВІТАЛИ
Мер побажав чолові ам міцно о здоров’я
та незламної волі
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Ві тор ХАМАТОВ:
“ОСОБЛИВИЙ ПОГЛЯД
НА ЗВИЧАЙНІ РЕЧІ І РОБИТЬ ФОТОГРАФІЮ
НЕЗАБУТНЬОЮ ДЛЯ МІЛЬЙОНІВ”

Ïîäàðóíîê äëÿ íàéìåíøèõ
Ó ñòîëèö³ â³äêðèëè âæå ï’ÿòå â³ää³ëåííÿ ðåàí³ìàö³¿ íîâîíàðîäæåíèõ

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора в Київсь ом місь ом поло овом б -
дин № 1 від рили відділення інтенсивної
терапії для новонароджених. Віднині там
змож ть надавати я існ медичн допомо
немовлятам з патоло іями чи пор шенням
розвит . З ожним ро ом іль ість та их ді-
тей, на жаль, зростає. У столиці це вже п'яте
відділення. На йо о створення витрачено 420
тисяч ривень.

Â Óêðà¿í³ äåñÿòü â³äñîòê³â íåìîâëÿò ç’ÿâëÿþòüñÿ íà ñâ³ò
ç ïàòîëîã³ÿìè. Íàéá³ëüøî¿ äîïîìîãè òàê³ ä³òè ïîòðåáó-
þòü ó ïåðø³ äí³ æèòòÿ. Áåç íîâ³òíüî¿ ñïåö³àëüíî¿ òåõí³-
êè ë³êàð³ ó òàêèõ ñèòóàö³ÿõ ìàéæå áåçñèë³. Â³äíèí³ â Êè-
¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ïîëîãîâîìó áóäèíêó ¹ 1 íîâîíàðî-
äæåíèì â÷àñíî ä³àãíîñòóâàòèìóòü ïàòîëîã³þ ³ íàäàâàòè-
ìóòü ë³êóâàííÿ. Ó÷îðà òàì â³äêðèëè ðåàí³ìàö³éíå â³ää³-
ëåííÿ.

“Âîíî â³äïîâ³äàº âñ³ì âèìîãàì ÷àñó. Ó íàñ ç’ÿâèëàñÿ
àïàðàòóðà äèõàëüíî¿ ï³äòðèìêè, àïàðàò âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü
³ äëÿ ï³äòðèìàííÿ ïîñò³éíîãî òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó, à
òàêîæ ìîí³òîðè ñïîñòåðåæåííÿ. Òåïåð ìè çìîæåìî âè-

õîäæóâàòè õâîðèõ íåìîâëÿò ç ïåðøèõ äí³â ¿õíüîãî æèò-
òÿ”,— ñêàçàëà ãîëîâíèé ë³êàð çàêëàäó Íàòàë³ÿ Ãîí÷àðóê.
Äîñ³, çà ¿¿ ñëîâàìè, ä³òåé ç ïàòîëîã³ºþ ñïåö³àëüíà áðèãà-
äà ðåàí³ìàö³¿ â³äâîçèëà äî ³íøèõ ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â, äå
é íàäàâàëè äîïîìîãó. À ùîðîêó òàêèõ ä³òåé ëèøå â öüî-
ìó ïîëîãîâîìó íàðîäæóºòüñÿ äî ÷îòèðüîõñîò.

Íîâå â³ää³ëåííÿ ðîçðàõîâàíå íà îäíî÷àñíå ïåðåáóâàí-
íÿ â ðåàí³ìàö³¿ ø³ñòüîõ íîâîíàðîäæåíèõ. Íàñàìïåðåä òàì
ë³êóâàòèìóòü íåäîíîøåíèõ ä³òåé. Òàêå â³ää³ëåííÿ âæå
ï’ÿòå ó ñòîëèö³. Éîãî â³äêðèëè íå áåç äîïîìîãè áëàãî-
ä³éíèê³â. Âèòðà÷åíî 420 òèñÿ÷ ãðèâåíü, òðåòèíà ç íèõ —
äîáðî÷èíí³ êîøòè.

“Ïîæåðòâóâàëè íå îêðåì³ ëþäè, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ äî öüî-
ãî çàêëàäó, à á³çíåñìåíè, âåëèê³ êîìïàí³¿ òà áëàãîä³éí³
ôîíäè, ÿê³ çàõîò³ëè çðîáèòè äîáðó ñïðàâó”,— ïîÿñíèëà
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Âî-
íà òàêîæ äîäàëà, ùî ï’ÿòå ðåàí³ìàö³éíå â³ää³ëåííÿ ñòâî-
ðèëè ïîëîãîâîìó áóäèíêó ¹ 1, áî ñàìå â³í áóâ ó íàéã³ð-
øîìó ñòàí³.

“Ìè âçÿëèñÿ äîïîìàãàòè öüîìó çàêëàäó ð³ê òîìó. Ñè-
òóàö³ÿ òàì áóëà æàõëèâîþ. Ïåâíî, éîãî õîò³ëè çíèùèòè.
Òîä³ ìè çì³íèëè êåð³âíèöòâî, òîìó ùî ïîïåðåäíº çîâñ³ì
íå äáàëî ïðî ðîçâèòîê ïîëîãîâîãî áóäèíêó. Ñêîðî â³í ñòà-
íå îäíèì ç íàéêðàùèõ ó ì³ñò³”,— çàïåâíèëà ïàí³ Ê³ëü-
÷èöüêà.

Ðàçîì ç íîâèì â³ää³ëåííÿì òóò â³äêðèþòü ³ íîâ³ ïàëà-

òè ï³ñëÿïîëîãîâîãî ïåðåáóâàííÿ äëÿ ìàì ³ç íåìîâëÿòà-
ìè. Äî ñëîâà, òàêîæ çà ðàõóíîê äîáðî÷èíö³â. Íîâ³ ê³ì-
íàòè ìàòèìóòü ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð, ïðèâàáëèâèé âèãëÿä, à
òàêîæ ñàíâóçëè — âñå äëÿ êîìôîðòó ïîðîä³ëü. Äî âîñü-
ìîãî áåðåçíÿ ïëàíóþòü çàê³í÷èòè ðåìîíò ó ñåìè ïàëàòàõ.
Òà ãîëîâíèé ë³êàð çàïåâíèëà, ùî íàäàë³ ñó÷àñíèõ ê³ìíàò
äëÿ ìàòóñü ³ç íîâîíàðîäæåíèìè ñòàíå á³ëüøå. Íà ñüîãî-
äí³ ïåðøèé ïîëîãîâèé áóäèíîê — íàéñòàð³øèé ó ì³ñò³.
Äíÿìè çàêëàäó âèïîâíèòüñÿ 92 ðîêè

2
6

Перший заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а бачить перспе тиви перетворення столичних поло ових б дин ів на медичні за лади європейсь о о зраз а

Ірена КІЛЬЧИЦЬКА:
— Ми взялися модерніз вати і відродж вати най ірші ме-

дичні за лади міста — ті, в я і ро ами не в ладали нія их
рошей. Та і за лади, певно, от вали під знесення або під
я ісь омерційні заб дови. Мова про дитяч інфе ційн лі-
арню, т бер льозн лі арню. Д маю, б ло б нело ічно ре-
онстр ювати сперш ті лі вальні за лади, я і переб ва-
ють більш-менш нормальном стані. І надалі ми план -
ємо стрім о розвивати медичн сфер міста. Вже від ри-
ли відділення дитячої нейрохір р ії, полі ліні на в лиці Ур-
лівсь ій, нині робимо ремонт дитячій інфе ційній лі ар-
ні — ні альном за ладі, де працюють най ращі в Європі
фахівці.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Íàö³îíàëüí³ ãðîìàäè
îá’ºäíàþòüñÿ ó Ðàäó

Ì³ñüêà âëàäà ìàº íàì³ð ñòâîðèòè Ðàäó
íàö³îíàëüíîñòåé ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
ãîëîâ³. Â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ð³øåííÿ çàâ-
òðà ðîçãëÿíóòü íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. Ïîïåðåä-
íüî éîãî ñõâàëèëà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ñàìî-
âðÿäóâàííÿ. "Ó Êèºâ³ º 75 íàö³îíàëüíîñòåé
³ ãðîìàä. Óñ³ âîíè çâåðòàþòüñÿ äî íàñ ³ç
ïðîõàííÿì ÿêîñü àêóìóëþâàòè ñï³âïðàöþ.
Òîìó ìè âèð³øèëè ñòâîðèòè òàêèé îðãàí
³ç äîðàä÷î-êîíñóëüòàòèâíèìè ôóíêö³-
ÿìè",— ïîÿñíèëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà
ðåë³ã³é Îëüãà Âëàñåíêî. Âîíà íàãàäàëà õî-
ðîøèé ïðèêëàä ðîáîòè Ðàäè ðåë³ã³éíèõ
ãðîìàä ïðè ì³ñüêîìó ãîëîâ³. Ä³àëîã ì³æ
öåðêâàìè ó Êèºâ³ ñïðèÿº ö³ëêîì ìèðí³é
ì³æêîíôåñ³éí³é àòìîñôåð³, ï³äíÿòòþ äó-
õîâíîñò³ êèÿí òà âàãîì³é ñîö³àëüí³é ðîáî-
ò³ çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ öåðêîâ.
Ðàäà íàö³îíàëüíîñòåé ìàº äîäàòè ïîçèòè-
âó â êóëüòóðí³é ñï³âïðàö³ òà â ïîäîëàíí³
íåãàòèâíîãî ÿâèùà — ðàñèçìó

Ð³÷êîâèé 
òðàìâàé÷èê
ïîâåðòàºòüñÿ

Íîâèé âèä òðàíñïîðòó — ð³÷êîâèé òðàì-
âàé÷èê, ÿêèé çàïóñòèëè ó Êèºâ³ ìèíóëîð³÷,
íåçàáàðîì â³äíîâèòü ðîáîòó. Â³äêðèòòÿ íà-
â³ãàö³éíîãî ñåçîíó íà Äí³ïð³ çàïëàíîâàíî
íà ê³íåöü áåðåçíÿ. ßêùî áóäå õîðîøà ïî-
ãîäà, òîä³ çàïóñòÿòü ïðîãóëÿíêîâ³ êàòåðè.
"Âîäíà ìàðøðóòêà" ïî÷íå êóðñóâàòè ç ïî-
÷àòêó êâ³òíÿ. Ìàðøðóò çàëèøèòüñÿ íåçì³í-
íèì: "Ïîøòîâà ïëîùà" — ñò. ìåòðî "Äí³ï-
ðî" — ïðè÷àë "Áåðåçíÿêè" — Îáîëîíü. Ïðî-
òå âëàäà ìàº íàì³ð çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ðåé-
ñ³â. Çãîäîì ³ ñàì ìàðøðóò ïîäîâæàòü. "Çà-
ïëàíîâàíî îáëàøòóâàííÿ ïðè÷àë³â ó ðàéî-
í³ Îñîêîðê³â, "Íèæí³õ ñàä³â-1" òà "Íèæí³õ
ñàä³â-2",— ïîâ³äîìèëè ó Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ òðàíñïîðòó. Âàðò³ñòü ïðî¿çäó íà ð³÷-
êîâîìó òðàìâàé÷èêó íå çðîñòàòèìå ³ áóäå
10 ãðí çà êâèòîê. Äëÿ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é
ïàñàæèð³â ïðî¿çä ³ íàäàë³ çàëèøàòèìåòüñÿ
áåçïëàòíèì

ÆÅÊè ïîêàðàþòü 
çà ñí³ã

Ïðîêóðàòóðà Êèºâà ïîðóøèëà ñ³ì êðèì³-
íàëüíèõ ñïðàâ ïðîòè äèðåêòîð³â ðàéîííèõ
êîìóíàëüíèõ ñëóæá. ßê ñòàëî â³äîìî, êå-
ð³âíèêè ñëóæá, ìàþ÷è êîøòè ³ çàñîáè, íå
çä³éñíþâàëè çàõîä³â ³ç î÷èùåííÿ òåðèòîð³¿
â³ä ñí³ãó òà ëüîäó, à òàêîæ äàõ³â â³ä áóðó-
ëüîê. Ê³ëüêà ïîñàäîâö³â óæå ïðèòÿãíóòî äî
â³äïîâ³äàëüíîñò³. Äî ïðèêëàäó, õàëàòíå
ñòàâëåííÿ äî ðîáîòè âèÿâèëè ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³, çîêðåìà â ÊÏ ÆÅÎ-112.
Êåð³âíèöòâî íå îðãàí³çóâàëî ÷èùåííÿ âó-
ëèö³ Ãîðüêîãî, õî÷à ìàëî âñå äëÿ öüîãî. Ó
ðåçóëüòàò³ ê³ëüêà äåñÿòê³â êèÿí òðàâìóâà-
ëèñÿ ï³ä ÷àñ ïàä³ííÿ. Êðèì³íàëüíó ñïðàâó
ïîðóøåíî òàêîæ ïðîòè ñëóæáîâö³â Íàö³î-
íàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî óí³âåðñèòåòó, ç âè-
íè ÿêèõ øìàòîê êðèãè óáèâ êèÿíêó. Ïðî-
êóðàòóðà Êèºâà çîáîâ’ÿçàëà êåð³âíèê³â
ðàéîí³â íåãàéíî ïðèâåñòè âóëèö³ ì³ñòà äî
íàëåæíîãî ñòàíó. Íàãàäàºìî, ùî çâåðíåí-
íÿ äî ïðîêóðàòóðè ç ïðîõàííÿì ðîç³áðàòè-
ñÿ â ñèòóàö³¿ 2 ëþòîãî íàïðàâèâ ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. "Ìåíå ãëèáî-
êî îáóðþº ñèòóàö³ÿ â ì³ñò³. Ãîëîâè ðàéî-
í³â ïîâèíí³ íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïî-
ðÿäîê íà ¿õí³é òåðèòîð³¿",— ñêàçàâ ìåð

Çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè 
ïðèâ³òàëè

Ïðèâ³òàâ êèÿí ç³ ñâÿòîì ³
ìåð ñòîëèö³ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.

"Ñâÿòêóâàííÿ 23 ëþòîãî â
íàø³é êðà¿í³ — öå äàíèíà

ìóæíîñò³, ñèë³ äóõó òà íå-
çëàìíîñò³ ëþäñüêîãî õàðàêòå-
ðó â ñïðàâ³ ñëóæ³ííÿ Áàòüê³â-
ùèí³. Öå âèçíà÷íèé äåíü äëÿ
êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé

õî÷à á ðàç ó æèòò³ íàäÿãàâ
â³éñüêîâó ôîðìó é íîñèâ ïî-
ãîíè ³ ãîòîâèé áóäü-ÿêî¿ ìè-
ò³ ñòàòè íà çàõèñò ìèðó òà
ñïîêîþ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â. Öå
ñâÿòî âèõîâóº ïàòð³îòèçì òà
íàãàäóº óêðà¿íñüêèì ÷îëîâ³-
êàì ïðî ¿õí³é ïî÷åñíèé îáî-
â'ÿçîê",— éäåòüñÿ ó çâåðíåí-
í³ ì³ñüêîãî ãîëîâè.

"Âåëè÷íèé áîéîâèé øëÿõ,
ÿêèé ïðîéøëè íàø³ ïðåäêè,
òà ñàìîâ³ääàíå ñëóæ³ííÿ Â³ò-
÷èçí³ ñó÷àñíèê³â ïåðåêîíëè-
âî äîâîäÿòü, ùî Óêðà¿íñüêà
Äåðæàâà í³êîëè íå ï³äêîðèòü-
ñÿ çàãàðáíèêàì. Ç òàêèìè çà-
õèñíèêàìè áåçõìàðíå ùàñëè-

âå ìàéáóòíº íàøî¿ êðà¿íè íå
âèêëèêàº æîäíîãî ñóìí³âó.
Áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ,
íåçëàìíî¿ âîë³, íàä³éíîãî ðî-
äèííîãî òèëó òà âèñîêèõ äî-
ñÿãíåíü íà îáðàíîìó øëÿõó
ñëóæ³ííÿ íàðîäîâ³ Óêðà¿íè. Ç³
ñâÿòîì!" — ïðèâ³òàâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.

Íàãàäàºìî, ùî ñâÿòî áåðå
ïî÷àòîê ³ç ñ³÷íÿ 1918 ðîêó. Ó
1922-ìó 23 ëþòîãî áóëî îãî-
ëîøåíî Äíåì ×åðâîíî¿ Àðì³¿.
Ç 1940-õ éîãî ïåðåéìåíóâàëè
íà Äåíü Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿, à
ï³ñëÿ ðîçïàäó Ñîþçó ñâÿòî
ìàº íèí³øíþ íàçâó — Äåíü
çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè
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Ìåð ïîáàæàâ ÷îëîâ³êàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà íåçëàìíî¿ âîë³

Ñòîëèöþ ãîòóþòü 
äî ³íàâãóðàö³¿
Âóëèö³ ðîç÷èñòÿòü òà ïðèêðàñÿòü ïðàïîðàìè

Ñòîëèöÿ ïîñèëåíî ãîòóºòüñÿ äî ³íàâãó-
ðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ÿêà ìàº â³äáó-
òèñÿ ó ÷åòâåð, 25 ëþòîãî. Äî ñêëàäó îð-
ãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó ñöåö³àëüíîãî øòà-
áó âõîäèòü ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

"Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà òðèìàº ï³ä
îñîáèñòèì êîíòðîëåì ïðîöåñ ï³äãîòîâêè
ì³ñòà äî óðî÷èñòîñòåé,— ðîçïîâ³â ó÷îðà
"Õðåùàòèêó" ïàí Ãîëóá÷åíêî.— Çîêðåìà
ñêëàäåíî ãðàô³ê â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â, ìî-
á³ë³çîâàíî âñ³ ïðîô³ëüí³ êîìóíàëüí³
ñëóæáè, â³äáóâàþòüñÿ òåìàòè÷í³ ðîáî÷³

íàðàäè. Ïåðåêîíàíèé, ùî âñ³ çàâäàííÿ
áóäå âèêîíàíî â÷àñíî òà â ïîâíîìó îá-
ñÿç³, ìè ñòâîðèìî âñ³ óìîâè äëÿ ïðîâå-
äåííÿ öüîãî çàãàëüíîäåðæàâíîãî çàõîäó
íà ùîíàéâèùîìó ð³âí³".

Ñèëè áóäå çîñåðåäæåíî íà âïîðÿäêó-
âàíí³ öåíòðàëüíèõ ðàéîí³â Êèºâà, ãîëîâ-
íèõ ìàã³ñòðàëåé, îá'ºêò³â ãîòåëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, ïàì'ÿòîê àðõ³òåêòóðè ³ êóëüòó-
ðè. Çîêðåìà ïî÷èñòÿòü â³ä ñí³ãó é ëüîäó
äîðîãè é òðîòóàðè íåïîäàë³ê ì³ñöÿ ïðî-
âåäåííÿ öåðåìîí³¿ ³íàâãóðàö³¿, òîáòî á³-
ëÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

"Óñå, ùî çàïëàíîâàíî çðîáèòè â ì³ñò³
äî ö³º¿ äàòè, áóäå âèêîíàíî â÷àñíî ³ â
ïîâíîìó îáñÿç³,— ñêàçàâ ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.— Îêð³ì ïðèáèðàííÿ,
íà íàñ ïîêëàäåíî îôîðìëåííÿ îá'ºêò³â,
òîáòî ìàºìî âèâ³ñèòè äåðæàâíó ñèìâîë³-
êó". Çà ñëîâàìè ïàíà Ãîëóá÷åíêà, ô³íàí-
ñóâàòèìåòüñÿ çàõ³ä ëèøå ç äåðæàâíîãî
áþäæåòó. "Ñóìà âèòðàò íà òàêèé âàæëè-
âèé äåðæàâíèé çàõ³ä äîâîë³ íåçíà÷íà",—
çàïåâíèâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

Ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³, íà òåðèòîð³¿
ÿêîãî ìàº â³äáóòèñÿ ³íàâãóðàö³ÿ, "Õðåùà-
òèêó" ïîâ³äîìèëè, ùî âñ³ êîìóíàëüí³
ñëóæáè ïðàöþþòü íà îá'ºêòàõ. Òàì ïðè-
áèðàþòü ñí³ã, ÷èñòÿòü äîðîãè ³ òðîòóàðè
â³ä ëüîäó.

Ó çâ'ÿçêó ç ïðèáóòòÿì ³íîçåìíèõ äåëå-
ãàö³é ç 15-¿ ãîäèíè â äåíü ³íàâãóðàö³¿ áó-
äå îáìåæåíî ðóõ òðàíñïîðòó ïðîñïåêòîì
Áàæàíà ó íàïðÿìêó öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè
Êèºâà. Êîðîòêî÷àñí³ îáìåæåííÿ ðóõó íà
³íøèõ âóëèöÿõ âèçíà÷àòèìóòü ðåãóëþ-
âàëüíèêè. Âîä³ÿì öüîãî äíÿ ðàäÿòü óíè-
êàòè ïî¿çäîê öåíòðîì ì³ñòà

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Учора, 23 люто о, в столиці традиційно відзначи-
ли День захисни а Вітчизни. Головна церемонія
відб лася біля пам'ятни а Невідомом солдат .
На по ладанні вітів б ли прис тні Президент
У раїни Ві тор Ющен о, прем'єр-міністр Юлія Ти-
мошен о, перший заст пни олови КМДА Анато-
лій Гол бчен о, заст пни олови КМДА Сер ій
Р ди та інші представни и ерівництва раїни.

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

У четвер в столиці відб деться рочиста подія інав рації новообра-
но о Президента У раїни. Для належної під отов и міста в мерії
створили спеціальний штаб, до с лад я о о війшов перший за-
ст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о. За йо о словами, перед
столицею поставлено завдання впоряд вати центральні райони,
оловні ма істралі, об’є ти отельно о осподарства, пам'ят и архі-
те т ри і льт ри. Фінанс ватиме роботи держава.

Ви онавчий ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь а місь а державна адміністрація)

висловлює либо е співч ття
начальни Головно о правління

юстиції м.Києві
Со рен Дмитр Михайлович

з привод тяж ої непоправної втрати –
смерті йо о др жини

Тетяни Оле сандрівни
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Ðóñëàí ÑÒÀÑÓËÀ: “Òðàäèö³éí³” ïðîôñï³ëêè
íå îáñòîþâàëè ïðàâ ìåäèê³â”
Захист соціальних потреб
та всебічна підтрим а
працівни ів медичної а-
л зі Києва, робота зі змі-
ни матеріально-поб тово-
о становища меди ів —
питання, що остро пос-
тали перед столичними
меди ами. Адже десяти-
літтями профспіл ової ді-
яльності ал зі охорони
здоров'я не б ло навіть
на словах. Що змінилося і
я ими б д ть найближчим
часом он ретні ро и
для захист прав меди ів,
для поліпшення їхньо о
соціально-е ономічно о
становища, хто і я им чи-
ном рят ватиме систем
охорони здоров'я від за-
непад , розповів олова
Київсь ої місь ої проф-
спіл ової ор анізації Віль-
них профспіло медичних
працівни ів У раїни Р с-
лан Стас ла.

— Ùî ÿâëÿº ñîáîþ îðãàí³çàö³ÿ,
ÿêó âè î÷îëþºòå?

— Êè¿âñüêó ì³ñüêó ïðîôñï³ëêî-
âó îðãàí³çàö³þ Â³ëüíèõ ïðîôñï³-
ëîê ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â Óêðà¿íè
(ÊÌÏÎ ÂÏÌÏÓ) ñòâîðåíî á³ëüø
ÿê òðè ðîêè òîìó ç ìåòîþ ñîö³àëü-
íî-ïðàâîâîãî çàõèñòó ìåäè÷íèõ
ïðàö³âíèê³â. Ìè ïðàãíåìî â³äíî-
âèòè ïðåñòèæí³ñòü ïðîôåñ³¿ òà ñó-
ñï³ëüíå âèçíàííÿ óí³êàëüíîñò³ ë³-
êàðñüêî¿ ïðàö³, ñòâîðèòè ³íñòèòóò
ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ìå-
äè÷íèõ ïðàö³âíèê³â. Íà ñüîãîäí³ ó
â³ëüí³é ïðîôñï³ëö³ ìåäè÷íèõ ïðà-
ö³âíèê³â Êèºâà ä³º 69 ïåðâèííèõ
ïðîôñï³ëêîâèõ îðãàí³çàö³é, äå íà-
ë³÷óºòüñÿ ìàéæå 7 òèñÿ÷ îñ³á.

— Ñèòóàö³ÿ, ùî ñêëàëàñÿ ñüîãî-
äí³ â ìåäè÷í³é ãàëóç³ ì³ñòà, íàñïðàâ-
ä³ òàêà êðèòè÷íà?

— Ãàëóçü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿê ³
âñÿ äåðæàâà, ïîòåðïàº â³ä íåïîñë³-
äîâíî¿ äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íî¿ ïîë³òèêè. Äëÿ ðîçóì³ííÿ
ìàñøòàáíîñò³ ïðîáëåìè íàãàäàþ,
ùî òóðáîòà ïðî çäîðîâ’ÿ íàñåëåí-
íÿ áåçïîñåðåäíüî ëÿãàº íà ïëå÷³
ë³êàð³â, ìåäè÷íèõ ñåñòåð. Íà ïðå-
âåëèêèé æàëü, â Óêðà¿í³ çð³äêà ïî-
ð³âíþþòü ê³ëüê³ñòü ë³êàð³â ç â³ä-
ïîâ³äíèìè ºâðîïåéñüêèìè ïîêàç-
íèêàìè.

Çàãàëîì ïî Óêðà¿í³ áðàêóº 16-18
òèñÿ÷ ë³êàð³â, 14,2 òèñÿ÷³ ìåäè÷íèõ
ñåñòåð. Äî öüîãî äåô³öèòó ìîæíà
äîäàòè ùå é â³ê ë³êàð³â — 44 òè-
ñÿ÷³ ïåíñ³îíåð³â. Ùîðîêó ñèñòåìà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âòðà÷àº äî 4 òè-
ñÿ÷ ë³êàð³â ³ ïîíàä 47 òèñÿ÷ ìåäè÷-
íèõ ñåñòåð. Îñîáëèâî áðàêóº ôà-
õ³âö³â ³ç ôòèç³àòð³¿, ³íôåêö³éíèõ
õâîðîá, ëàáîðàòîðíî¿ ä³àãíîñòèêè,
ìåäèöèíè êàòàñòðîô.

Ó êðà¿íàõ ªâðîïè íà 10 òèñÿ÷
íàñåëåííÿ ïðèïàäàº ïîíàä 100-150
ìåäñåñòåð, â Óêðà¿í³ ¿õ óäâ³÷³ ìåí-
øå. Íà îäíîãî ë³êàðÿ â íàñ ìîâîþ
öèôð º òðîõè á³ëüøå, ÿê äâ³ ìåäè÷-
í³ ñåñòðè, ó ñâ³ò³ — ï’ÿòü-ø³ñòü.
Ìåäè÷íà ä³ÿëüí³ñòü âòðà÷àº ïðåñ-
òèæí³ñòü çäåá³ëüøîãî ÷åðåç íèçü-
êó îïëàòó ïðàö³.

Ë³êàð³ äåäàë³ á³ëüøå íåâäîâîëå-
í³ íå ëèøå íåâèñîêèì çàðîá³òêîì,
à é óìîâàìè òà îðãàí³çàö³ºþ ïðà-
ö³ (74 %), âòðà÷àþòü â³ðó â ìàéáóò-
íº (31,2 %).

Òà íàéãîëîâí³øå, ùî á³ëüø³ñòü
ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â (89,1 %)
áþäæåòíî¿ ñôåðè íå âëàøòîâóº

ñîö³àëüíèé çàõèñò. Ì³çåðíà îïëà-
òà ïðàö³ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ç
îãëÿäó íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, íàïðó-
æåí³ñòü ðîáîòè, ðèçèê ïðîôåñ³é-
íèõ çàõâîðþâàíü, ñêîðî÷åííÿ ñå-
ðåäíüî¿ òðèâàëîñò³ æèòòÿ (äî 59
ðîê³â) ùîíàéìåíøå º íåñïðàâåä-
ëèâîþ.

Áàãàòî ðîê³â í³õòî íå ïðîâîäèâ
áóäü-ÿêî¿ ðîáîòè ùîäî çä³éñíåííÿ
ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà äîäåð-
æàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ
òà ¿¿ îõîðîíó, ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ
óìîâ ïðàö³, íàëåæíèõ âèðîáíè÷èõ
òà ñàí³òàðíî-ïîáóòîâèõ óìîâ, çà-
áåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì, ñïåöâçóò-
òÿì, ³íøèìè çàñîáàìè ³íäèâ³äó-
àëüíîãî òà êîëåêòèâíîãî çàõèñòó.
Òàêîæ äåêëàðàòèâíèé õàðàêòåð íî-
ñèëè ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
ìåäèê³â, âèð³øåííÿ òðóäîâèõ êî-
ëåêòèâíèõ ñïîð³â.

— ² ñàìå òîìó âèíèêëà ïîòðåáà
ñòâîðèòè íîâó ïðîôñï³ëêîâó îðãàí³-
çàö³þ äëÿ ìåäèê³â? ×èì âîíà â³äð³ç-
íÿºòüñÿ â³ä ò³º¿, ùî âæå º?

— Ïðî ñòâîðåííÿ íîâî¿ åôåê-
òèâíî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿
çàãîâîðèëè ñàì³ ìåäèêè. Ãîëîâíè-
ìè ³äåîëîãàìè áóëè ãðîìàäñüêî àê-
òèâí³ ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè, ÿê³ íå
çìîãëè çìèðèòèñÿ ç àâòîðèòàðíè-
ìè ä³ÿìè äåÿêèõ ÷èíîâíèê³â, ëî-
á³þâàííÿì ¿õí³õ ³íòåðåñ³â êåð³â-
íèöòâîì “òðàäèö³éíèõ” ìåäè÷íèõ
ïðîôñï³ëîê. Âîíî âèð³øóâàëî
áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ — â³ä ïðîäàæó
ãóðòîæèòê³â äî ïðèâàòèçàö³¿ êîìó-
íàëüíîãî ìåäè÷íîãî ìàéíà òà ðîç-
ïðîäàæó ë³êàðíÿíèõ çåìåëü, àëå àæ
í³ÿê íå îáñòîþâàëî ïðàâà ìåäèê³â
òà íå ïîë³ïøóâàëî ¿õíüîãî ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ñòàíîâèùà.

Íåáàéäóæ³ ë³êàð³, ñåðåäí³é òà
ìîëîäøèé ìåäè÷íèé ïåðñîíàë àê-
òèâíî ïðèºäíóþòüñÿ äî íàøî¿
â³ëüíî¿ ïðîôñï³ëêè. Òàêèì ÷èíîì
âîíè ïðîòåñòóþòü ïðîòè ïîë³òèêè,
ÿêó ìàéæå 30 ðîê³â ïðîâàäèëî êå-
ð³âíèöòâî “òðàäèö³éíèõ ìåäè÷íèõ
ïðîôñï³ëîê”. Éîãî ðîáîòà çâîäè-
ëàñÿ ëèøå äî îðãàí³çàö³¿ àäì³í³ñ-
òðàòèâíî¿ áîðîòüáè ó âèãëÿä³ ï³êå-
ò³â, ñòðàéê³â, àêö³é íåïîêîðè ç ïî-
äàëüøèì âèñâ³òëåííÿì ö³º¿ ³íôîð-
ìàö³¿ ï³ä âèãëÿäîì àêòèâíèõ ä³é
ïðîôñï³ëêè ó ïðåñ³.

— Òîáòî “òðàäèö³éí³ ìåäè÷í³
ïðîôñï³ëêè” ñòâîðþâàëè ùå á³ëüø³
ïðîáëåìè ìåäèêàì òà ãàëóç³?

— Òàê. Çà âñ³ ö³ ðîêè íàêîïè-
÷èëàñÿ ö³ëà íèçêà ãîñòðèõ ïðîá-
ëåì, ÿê³ ïîòðåáóþòü íåãàéíîãî
ðîçâ’ÿçàííÿ. Çîêðåìà òðåáà ïî-

äáàòè ïðî ã³äíó çàðîá³òíó ïëàòó
äëÿ ìåäèê³â, íàëåæí³ æèòëîâ³
óìîâè, ñîö³àëüíèé çàõèñò, îá-
ëàøòîâàí³ñòü ðîáî÷îãî ì³ñöÿ,
òåõí³÷íå îñíàùåííÿ, çàáåçïå÷åí-
íÿ ï³ëüã — íà ñüîãîäí³ íå íàäà-
þòü íàâ³òü òèõ, ùî ïåðåäáà÷åí³
çàêîíîäàâñòâîì.

— ßê ïëàíóºòå öå ðåàë³çóâàòè?
— Ïåðåäóñ³ì íàøà ïðîôñï³ëêà

ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ï³äãîòóâàëà
ñîö³àëüíèé ïàêåò ç îçäîðîâëåííÿ
òà ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â ìå-
äèê³â, íàäàííÿ ë³êóâàííÿ, ðåàá³ë³-
òàö³¿ òà äîïîìîãè áàòüêàì-³íâàë³-
äàì, ÿêèõ óòðèìóþòü ä³òè, ùî º
ìåäè÷íèìè ïðàö³âíèêàìè. Ðîçãëÿ-
äàºìî ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ áåç-
ïëàòíèõ ì³ñöü ä³òÿì ìåäèê³â ó äèò-
ñàäêàõ, øêîëàõ, ìèñòåöüêèõ ñòóä³-
ÿõ, ñïîðòèâíèõ ñåêö³ÿõ, íà îêðå-
ìîìó êîíòðîë³ ïåðåáóâàþòü âàã³ò-
í³ òà æ³íêè â äåêðåòíèõ â³äïóñòêàõ.

Òàêîæ ìè âèçíà÷èëè ãîëîâí³ àñ-
ïåêòè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî çà-
õèñòó ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, êëþ-
÷îâèìè ìîìåíòàìè ÿêèõ º ñîö³-
àëüí³ ãàðàíò³¿, çàõèñò ³íòåðåñ³â ç
äîòðèìàííÿì ïðàâîâèõ, åêîíîì³÷-
íèõ òà ³íøèõ íîðì ð³âíîñò³ ïðà-
ö³âíèêà òà ðîáîòîäàâöÿ, ñòâîðåí-
íÿ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â.

Îêðåìèé ïóíêò — ó÷àñòü Â³ëü-
íî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ñï³ëêè ìåäè÷íèõ
ïðàö³âíèê³â â óïðàâë³íí³ îõîðî-
íîþ ïðàö³. Íà ÷àñ³ óòâîðåííÿ ªäè-
íîãî öåíòðó íàäàííÿ äîïîìîãè ìå-
äè÷íèì ïðàö³âíèêàì ó ñôåð³ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó, à òàêîæ ïîâíîãî

ðåºñòðó ä³òåé-³íâàë³ä³â, ñàìîòí³õ
áàòüê³â, áàòüê³â-³íâàë³ä³â, áàãàòî-
ä³òíèõ ñ³ìåé, ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â
(îñîáëèâî ñèð³ò òà íàï³âñèð³ò), îñ³á
ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè,
ïðàö³âíèê³â-³íâàë³ä³â.

Òàêîæ íà ñüîãîäí³ çàâäÿêè íà-
øèì çóñèëëÿì óæå îçäîðîâëþþòü
âàã³òíèõ ìåäè÷íèõ ñåñòåð ó ñàíà-
òîð³¿ “Æîâòåíü”, ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ
äí³â áóäå âèð³øåíî ïèòàííÿ îçäî-
ðîâëåííÿ áàòüê³â (ìàòåð³ òà áàòü-
êà), ³íâàë³ä³â äèòèíñòâà, ÿê³ ïåðå-
áóâàþòü íà óòðèìàíí³ â ìåäè÷íî-
ãî ïðàö³âíèêà, ÿêèé çâåðíóâñÿ ç
â³äïîâ³äíîþ çàÿâîþ. Êåð³âíèöòâî
ïðîôñï³ëêè ï³äïèñàëî óãîäó ç Êè-
¿âñüêèì äèòÿ÷èì ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíèì îá’ºäíàííÿì ïðî ñàíà-
òîðíå ë³êóâàííÿ 47 ä³òåé (ìåäè÷-
íèõ ïðàö³âíèê³â) ó çâ’ÿçêó ç õðî-
í³÷íèìè õâîðîáàìè.

Ñüîãîäí³ ìàéæå íå âèñâ³òëþºòü-
ñÿ æàëþã³äíèé ñòàí ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â, òàìòåø-
íº îñíàùåííÿ, óìîâè ïðàö³ ìåä-
ïåðñîíàëó, ð³âåíü æèòòÿ, çàðïëàòè.
Â ðàç³ çáåðåæåííÿ òàêèõ íåãàòèâ-
íèõ òåíäåíö³é ³ñíóº ðåàëüíà çàãðî-
çà íåçâîðîòíî¿ ðóéíàö³¿ óñ³º¿ ñèñ-
òåìè ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

Ïðàêòè÷íî 70—80 â³äñîòê³â
êîøò³â, ÿê³ ìåäè÷í³ çàêëàäè îòðè-
ìóþòü ç áþäæåòó, éäóòü íà çàðïëà-
òó ìåäèêàì, õî÷à âîíà é ì³çåðíà.
Íà óòðèìàííÿ çàêëàäó âèòðà÷àþòü
10 â³äñîòê³â, à íà ñàìå ë³êóâàííÿ —
ëèøå 5—7 â³äñîòê³â. Òîìó, ïîïðè
49-òó ñòàòòþ Êîíñòèòóö³¿, ÿêà äå-
êëàðóº, ùî ìåäè÷íà äîïîìîãà â
Óêðà¿í³ áåçïëàòíà, âñ³ ðîçóì³þòü,

ùî í³÷îãî áåçïëàòíîãî íå áóâàº.
Çà íàäàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã ìàº
ïëàòèòè äåðæàâà, àëå âîíà öüîãî íå
ðîáèòü, òîìó ëþäè çìóøåí³ ñàì³
êóïóâàòè ë³êè, ñàì³ ÷àñòêîâî îïëà-
÷óâàòè ë³êóâàííÿ. Ñèòóàö³þ, ùî
ñêëàëàñÿ, ïîòð³áíî çì³íèòè ÿêî-
ìîãà øâèäøå.

— Ùî êîíêðåòíî òðåáà çðîáèòè
äëÿ âèïðàâëåííÿ ñèòóàö³¿?

— Ïåðåäóñ³ì çàêëàäè îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ñë³ä ïåðåâåñòè íà ô³íàí-
ñóâàííÿ çà ïîêàçíèêàìè ðåçóëüòà-
òèâíîñò³ ë³êóâàííÿ, çàïðîâàäèòè
³íäèâ³äóàëüíå ô³íàíñóâàííÿ íà
ïåðâèííîìó ð³âí³ íàäàííÿ ìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè òà ô³íàíñóâàííÿ
êîíêðåòíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã çà
÷³òêî âèçíà÷åíèìè ñòàíäàðòàìè.

Ïîòð³áíî â³äìîâèòèñÿ â³ä íîðì
ðîáî÷îãî íàâàíòàæåííÿ òà íîð-
ìàòèâíîãî øòàòíîãî ðîçêëàäó,
íàäàòè ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷-
íèì çàêëàäàì ìîæëèâ³ñòü âñòà-
íîâëåííÿ ïðÿìèõ äîãîâ³ðíèõ â³ä-
íîñèí ç ³íøèìè çàêëàäàìè òà ï³ä-
ïðèºìñòâàìè.

Òàêîæ ñë³ä ÷³òêî äèôåðåíö³þâà-
òè îïëàòó ïðàö³ ìåäèê³â çàëåæíî
â³ä ê³ëüêîñò³, ÿêîñò³ òà ñêëàäíîñò³
ë³êóâàííÿ, çàïðîâàäèâøè ñèñòåìó
îö³íêè éîãî ñîá³âàðòîñò³, ïåðåéòè
íà êîíòðàêòíó ñèñòåìó òðóäîâèõ
â³äíîñèí ì³æ ìåäïåðñîíàëîì òà çà-
êëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ïåðå-
ãëÿíóòè ïîðÿäîê àòåñòàö³¿ ë³êàð³â
³ ìåäñåñòåð ç ïîäàëüøîþ â³äìîâîþ
â³ä ïðîôåñ³éíèõ êàòåãîð³é.

— ×è íå äîâåäåòüñÿ âíîñèòè çì³-
íè äî ÷èííî¿ íîðìàòèâíî¿ áàçè çà-
ðàäè çä³éñíåííÿ òèõ çàõîä³â, ïðî ÿê³
âè ðîçïîâ³äàºòå?

— Òàêà ïîòðåáà ìîæå âèíèêíó-
òè, çîêðåìà ñë³ä âèð³øèòè ïèòàí-
íÿ ïðî ïðèéíÿòòÿ ³ äîòðèìàííÿ
ïîëîæåíü “Åòè÷íîãî êîäåêñó óêðà-
¿íñüêîãî ë³êàðÿ” òà “Ïðàâèë íà-
ëåæíî¿ ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè”, íåðå-
àë³çîâàí³ñòü ÿêèõ ó ñó÷àñí³é óêðà-
¿íñüê³é ìåäèöèí³ çíà÷íî çâóæóº
ìîðàëüíó, åòè÷íó òà ïðàâîâó çàõè-
ùåí³ñòü ³ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ³
ïàö³ºíò³â.

Ñàìîâðÿäíà íåçàëåæíà ïðîô-
ñï³ëêîâà îðãàí³çàö³ÿ çìîãëà á óçÿ-
òè íà ñåáå ëåâîâó ÷àñòêó âðåãóëþ-
âàííÿ íåïîðîçóì³íü òà êîíôë³êò³â
ì³æ ïàö³ºíòàìè òà ë³êàðÿìè. Óõâà-
ëåííÿ çàêîíó “Ïðî ë³êàðñüêå ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ” çìîæå çàïî÷àòêó-
âàòè ðåàëüíèé çàõèñò ïðàâ ìåäè-
ê³â íàñàìïåðåä ÷åðåç çì³íó ³ñíó-
þ÷î¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-êîìàíäíî¿
ìîäåë³ óïðàâë³ííÿ ãàëóççþ îõîðî-
íè íà ñóñï³ëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíó

Розмовляла
Галина ПЕТРЕНКО,

“Хрещати ”
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Â³êòîð ÕÀÌÀÒÎÂ: “Îñîáëèâèé ïîãëÿä 
íà çâè÷àéí³ ðå÷³ ³ ðîáèòü ôîòîãðàô³þ
íåçàáóòíüîþ äëÿ ì³ëüéîí³â”
Ïðåçèäåíò Öåíòðó ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà “Ñîâ³àðò” òà îðãàí³çàòîð ùîð³÷íîãî ôîòî- 
ôåñòèâàëþ KievFotoCom — ïðî ôîòîìèñòåöòâî òà âèñòàâêó World Press Photo â Êèºâ³

— ßê äàâíî ³ñíóº âèñòàâêà World
Press Photo ³ ñê³ëüêè ðàç³â óæå ïðî-
âîäèëàñÿ â Óêðà¿í³?

— Öüîìó ïðîåêòó âæå 52 ðîêè.
Éîãî ñòâîðåíî â ðåçóëüòàò³ âñå-
ñâ³òíüîãî êîíêóðñó ôîòîãðàô³¿ â
ìåä³à â Àìñòåðäàì³. Ùîð³÷íî çà
ï³äñóìêàìè êîíêóðñó ôîðìóºòüñÿ
âèñòàâêà ðîá³ò ïåðåìîæö³â. Ñâî¿
ðîáîòè ïðåäñòàâëÿþòü ôîòîãðàôè,
êîòð³ ïðàöþþòü ó òàêèõ âåäó÷èõ
ñâ³òîâèõ àãåíòñòâàõ ³ æóðíàëàõ, ÿê
New York Times, Life, France Press,
Reuters, Associated Press, Le Mond,
Õàí÷æîó, Ñèíüõóà òà ³íøèõ. Ïðî-
òÿãîì ðîêó âèñòàâêó ïîêàçóþòü ó
á³ëüø í³æ 120 êðà¿íàõ ñâ³òó. Ó äå-
ÿêèõ êðà¿íàõ ïðîåêò äåìîíñòðó-
þòü ó ê³ëüêîõ ì³ñòàõ.

Öå íàéðåéòèíãîâ³øà âèñòàâêà
ôîòîãðàô³é ó ñâ³ò³. Â Óêðà¿í³ ¿¿ äå-
ìîíñòðóâàëè â 1988 ðîö³ â ÖÑÌ
“Ñîâ³àðò” ó Õàðê³âñüêîìó îáëàñ-
íîìó õóäîæíüîìó ìóçå¿, â 2006-
ìó — ÖÑÌ ïðè Êèºâî-Ìîãèëÿí-
ñüê³é àêàäåì³¿. Ç öüîãî ðîêó îãëÿä
íàéêðàùèõ ôîòîãðàô³é ñâ³òó ïðî-
õîäèòèìå â Óêðà¿í³ ùîð³÷íî.

— ßêîþ áóäå ïðîãðàìà äëÿ â³äâ³-
äóâà÷³â World Press Photo?

— Ïðîãðàìà áóäå ö³êàâîþ. Ùî-
äåííà ëîòåðåÿ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ³ç
ïðèçàìè â³ä ïàðòíåð³â ³ ñïîíñîð³â
âèñòàâêè. 13 áåðåçíÿ — äåíü æóð-
íàëó Photographer, ì³æíàðîäíîãî
âèäàííÿ ç ôîòîãðàô³¿. 18 áåðåçíÿ
â³äáóäåòüñÿ êðóãëèé ñò³ë ³ç ïèòàíü

ðîçâèòêó ôîòîãðàô³¿ â Óêðà¿í³ òà
ïðåçåíòàö³ÿ ï’ÿòîãî ì³æíàðîäíî-
ãî ôåñòèâàëþ ôîòîãðàô³¿ KievFo-
toCom, ÿêèé ïðîéäå âîñåíè öüî-
ãî ðîêó. Ùîäíÿ ìîæíà áóäå ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ ç â³äîìèìè ôîòîãðà-
ôàìè. Ïðèõîäüòå, íå ïîøêîäóºòå!

Íà âèñòàâö³ áóäå ïðåäñòàâëåíî
199 ðîá³ò, â³äåîðîëèêè ç ëàóðåàòà-
ìè êîíêóðñó. Âàðòî â³äçíà÷èòè ³
ðîáîòó íàøîãî ñï³ââ³ò÷èçíèêà Ãë³-
áà Ãàðàíè÷à, êîòðèé îòðèìàâ òðå-
òþ ïðåì³þ âñåñâ³òíüîãî êîíêóðñó,
çíÿòó â ãàðÿ÷³é òî÷ö³ ãðóçèíñüêî-
àáõàçüêîãî êîíôë³êòó. Çàãàëîì ó
êîíêóðñ³ áðàëè ó÷àñòü 24 óêðà¿í-
ñüêèõ ôîòîãðàôè. Äóìàþ, íàäàë³ ¿õ
áóäå á³ëüøå. Âèñòàâêà ïðîõîäèòü
ó ãàëåðå¿ “Ëàâðà” ç 25 ëþòîãî äî
21 áåðåçíÿ, ç 12.00 äî 20.00. Êâè-
òîê êîøòóº 10 ãðèâåíü, äëÿ ä³òåé,
ïåíñ³îíåð³â — áåçïëàòíî.

— ßê ââàæàºòå, ÷è ìîæóòü ôîòî-
ðîáîòè âèò³ñíèòè õóäîæí³ ðîáîòè,
íàìàëüîâàí³ ôàðáîþ?

— ª îêðåì³ ôîòîãðàô³¿, âàð-
ò³ñòü ÿêèõ — íà ð³âí³ ì³ëüéîíà
äîëàð³â. Çðîçóì³ëî, ùî öå íå
óêðà¿íñüêèé ðèíîê ôîòîãðàô³¿. Â
öüîìó âèïàäêó ôîòîãðàô³¿ êîø-
òóþòü íàáàãàòî á³ëüøå çà æèâî-
ïèñ. Àëå òàê³ ïîð³âíÿííÿ º íåêî-
ðåêòíèìè. Îäíîãî ðàçó ï³ä ÷àñ â³-
çèòó äî â³äîìî¿ ìîñêîâñüêî¿ ôî-
òîãàëåðå¿ ³ìåí³ áðàò³â Ëþìüºð çà-
ñòàâ òàì êë³ºíòà, ÿêîãî ö³êàâèëè
ôîòîãðàô³¿ ç ìàòðîñàìè. Ãàëå-

ðèñòêà òóò æå éîìó ïðåäñòàâèëà
ôîòîãðàô³¿ â³äîìèõ ðàäÿíñüêèõ
ôîòîãðàô³â — ìàòðîñ³â ³ç áîéî-
âèõ êîðàáë³â. Öå áóëè îðèã³íàëè
â³äáèòê³â âàðò³ñòþ  25 000 ºâðî.
Êë³ºíòó öå íå çäàëîñÿ äîðîãî.
Ìîæëèâî, öå áóâ àäì³ðàë. Ñò³ëü-
êè êîøòóº íîñòàëüã³ÿ...

— Ùî ïîòð³áíî, ùîá çðîáèòè õî-
ðîøó ôîòîãðàô³þ?

— Ãîëîâíèé ñåêðåò ôîòîãðà-
ô³¿ — â ãîëîâ³ êîæíîãî. Îñîáëè-
âèé ïîãëÿä íà çâè÷àéí³ ðå÷³ ³ ðî-
áèòü ôîòîãðàô³þ íåçàáóòíüîþ äëÿ
ì³ëüéîí³â. Îäèí âñåñâ³òí³é ôîòî-
ãðàô ñêàçàâ: “Ôîòîãðàô³ÿ ñàìà ïî
ñîá³ ìåíå íå ö³êàâèòü. Ç ¿¿ äîïî-
ìîãîþ ÿ õî÷ó âèðâàòè ê³ëüêà ìèò-
òºâîñòåé ðåàëüíîñò³ äëÿ ìàéáóò-
íüîãî”.

— ßê³ êðîêè, íà âàø ïîãëÿä, âàð-
òî çðîáèòè, ùîá ôîòîìèñòåöòâî â
Óêðà¿í³ ïîñ³ëî ã³äíå ì³ñöå?

— Ñâîãî ÷àñó ÿ ÿê ïðåçèäåíò
ÖÑÌ “Ñîâ³àðò” ³ Àñîö³àö³¿ àðò-
ãàëåðåé Óêðà¿íè, êåð³âíèê ãàëåðå¿
“Ðà” Àíäð³é Òðèëèñüêèé ³ êåð³â-
íèê øêîëè ôîòîãðàô³¿ Â³êòîð Ìà-
ðóùåíêî çàñíóâàëè ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü KievFotoCom. Íàøå
çàâäàííÿ — ïîçíàéîìèòè óêðà¿í-
ñüêó ïóáë³êó ç òâîð÷³ñòþ ïðîâ³ä-
íèõ ñâ³òîâèõ ôîòîãðàô³â, ¿õí³ìè
ïðîåêòàìè ³ íà òë³ âèñîêî¿ êîíêó-
ðåíö³¿ ïðåçåíòóâàòè óêðà¿íñüêó ñó-
÷àñíó ôîòîãðàô³þ. Ç 2006 ðîêó â³ä-
áóëîñÿ ÷îòèðè ôåñòèâàë³, âîñå-
íè — ï’ÿòèé.

Íà æàëü, ïðîô³ëüíèõ ñïåö³àë³-
çîâàíèõ ôîòîãàëåðåé, äå ìîæíà
áóëî á ïîçíàéîìèòèñÿ ç òâîð÷³ñ-

òþ ïðîôåñ³îíàëüíèõ ôîòîãðàô³â,
ïðèäáàòè ôîòîãðàô³þ, ïîáà÷èòè
çàðóá³æí³ ðîáîòè â êðà¿í³, äîñ³
îäèíèö³. Òîìó äëÿ ñòàíîâëåííÿ
ôîòîìèñòåöòâà â Óêðà¿í³ ïîòð³áåí
ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè íà
êøòàëò ôîòîøê³ë, ôîòîãàëåðåé,
ñòóä³é ³ ôåñòèâàë³â, ÿðìàðê³â ôî-
òîãðàô³é, ¿õ âèõ³ä íà àóêö³îíè ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà. Òàêîæ ðîçâè-
òîê ðèíêó ôîòîãðàô³¿ ÷åðåç òåõíî-
ëîã³÷íèé ðîçâèòîê ìåä³àðèíêó â
ö³ëîìó. Ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿ â äèçàé-
í³ âñå ÷àñò³øå îð³ºíòîâàí³ íà ôî-
òîãðàô³þ. Íèí³, íàïðèêëàä, óñ³õ
íàäèõàº ÷îðíî-á³ëà ôîòîãðàô³ÿ. Ö³
ïðîöåñè ðîçâèâàþòüñÿ â Óêðà¿í³
äóæå àêòèâíî. Âïåâíåíèé, ïðîòÿ-
ãîì ï’ÿòè ðîê³â ñó÷àñíà óêðà¿í-
ñüêà ôîòîãðàô³ÿ áóäå êîíêóðåíò-
íî ïðåäñòàâëåíà â ñâ³ò³ — ³ íà â³-
äîìèõ àóêö³îíàõ, ³ íà ñâ³òîâèõ
êîíêóðñàõ, ³ â ïðîâ³äíèõ ñâ³òîâèõ
ÇÌ².

— Ùî ðîáèòü Àñîö³àö³ÿ ãàëåðåé,
ÿêó âè î÷îëþºòå, äëÿ ðîçâèòêó òà
ï³äòðèìêè óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà?

— Ìè íàëàãîäæóºìî êîìóí³êà-
ö³þ ì³æ ãàëåðåÿìè, õóäîæíèêàìè
³ ðåñóðñàìè. Óæå ø³ñòü ðîê³â ïî-
ñï³ëü ïðàöþº àðò-øêîëà, ñòâîðå-
íà ñï³ëüíî ç Àêàäåì³ºþ ìèñòåöòâ.
ßê â³äîìî, êàäðè âèð³øóþòü óñå.
Òàêîæ öå ïðåçåíòàö³ÿ ïðîåêò³â ðå-
ã³îíàëüíèõ ãàëåðåé ó Êèºâ³ íà êðà-
ùèõ ìàéäàí÷èêàõ.

Ñåðåä àêòóàëüíèõ ïèòàíü Àñîö³-
àö³¿ — êîíêóðñ ìîëîäèõ õóäîæíè-
ê³â, ñïðîáà äîñòóêàòèñÿ äî âëàäè
ùîäî ïîòðåáè ïðîâåäåííÿ â Êè-
ºâ³ á³ºíàëå ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà,
ïàðòíåðñòâî ç ðåã³îíàëüíîþ âëà-
äîþ â ñòâîðåíí³ ìóí³öèïàëüíèõ
ãàëåðåé. Íà æàëü, íèí³ â Óêðà¿í³
¿õ ëèøå òðè

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”

25 люто о в столиці від ривається вистав а перемож-
ців всесвітньо о он рс фото рафії World Press
Photo, ла реатом я ої став раїнсь ий ореспондент
Гліб Гаранич. Про про рам вистав и в алереї
“Лавра”, потреби вітчизняно о фотомистецтва та с -
часні арт-тенденції “Хрещати ” розповів президент
ЦСМ “Совіарт” та ор анізатор щорічно о фотофестива-
лю KievFotoCom Ві тор Хаматов.

Êâàðòèðè ÷åêàþòü íà íîâîñåë³â
Êè¿â ïåðøèì ñòâîðèâ Ôîíä ñîö³àëüíîãî æèòëà

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà íà çàñ³-
äàíí³ ó ÷åòâåð ìàº íàì³ð óõâàëè-
òè ð³øåííÿ “Ïðî ñòâîðåííÿ æèò-
ëîâîãî ôîíäó ñîö³àëüíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ”. Â³äïîâ³äíèé çàêîí
áóâ ïðèéíÿòèé Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
ùå ó 2006 ðîö³. Ïðîòå çíàäîáè-
ëîñÿ ÷îòèðè ðîêè, àáè ïðîïèñà-
íå â çàêîíîäàâñòâ³ ïî÷àëè ðåàë³-

çîâóâàòè. Âëàñíå, ðåàëüí³ êðîêè
ïî÷àëè ðîáèòè ò³ëüêè ó ñòîëèö³.

“Ñòàòòÿ 5 öüîãî çàêîíó ïåðåä-
áà÷àº, ùî Ôîíä ñîö³àëüíîãî æèò-
ëà ôîðìóºòüñÿ îðãàíàìè ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ øëÿõîì áó-
ä³âíèöòâà íîâîãî æèòëà. ² ìè
ïåðø³ â Óêðà¿í³, õòî òàêèé ôîíä
ñòâîðèâ ðåàëüíî”,— ðîçïîâ³â íà-

÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Ìèõàé-
ëî Ãîëèöÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, ó
2009 ðîö³ íà âóëèöÿõ Âèøãîðîä-
ñüê³é òà Ïîëüñüê³é çáóäîâàíî òà
ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ çàãàëîì
50 êâàðòèð äëÿ òàêèõ ïîòðåá. Òå-
ïåð ¿õ òðåáà îôîðìèòè ÿê Ôîíä
ñîö³àëüíîãî æèòëà ³ ìîæíà áóäå
ïåðåäàâàòè ñòîëè÷íèì ñ³ì’ÿì.

Äî ñëîâà, òàêå æèòëî íàäàºòü-
ñÿ íå íàçàâæäè, à íà ïðàâàõ òèì-
÷àñîâîãî íàéìó ³ áåç ïðàâà ïðè-
âàòèçàö³¿. Îñåëèòèñÿ ó êâàðòèðè
â³ä Ôîíäó ñîö³àëüíîãî æèòëà ìî-
æóòü îñîáè ç íåëåãêîþ äîëåþ òà
ò³, ÿêèì á³ëüøå í³äå æèòè. Çàêîí
÷³òêî ïðîïèñóº ð³çíîìàí³òí³ òà
äîäàòêîâ³ óìîâè, ÿê-òî: âòðàòà
ïðàöåçäàòíîñò³, ãîäóâàëüíèêà,
ñòàòóñ ÷îðíîáèëüöÿ ÷è ðåàá³ë³òî-
âàíîãî òîùî. Àëå ÷è íå ãîëîâíèì
àðãóìåíòîì áóäå ðîçì³ð äîõîä³â
òà ñòàòêè ïðåòåíäåíòà íà ñîö³-
àëüíå æèòëî. Çà íèí³øí³ìè ñòàí-
äàðòàìè, ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé äîõ³ä
ðîäèíè, ÿêà ïðåòåíäóº íà òàêå
æèòëî, íà îäíó îñîáó ìàº ñòàíî-

âèòè íå á³ëüøå 300 ãðí. Êð³ì òî-
ãî, êîì³ñ³ÿ âðàõîâóâàòèìå ìàòåð³-
àëüí³ íàäáàííÿ — ÿêùî ðîäèíà
âîëîä³º àâòîìîá³ëÿìè òà ÿõòàìè,
à ãîñòðó ïîòðåáó ìàº ëèøå ó ñî-
ö³àëüíîìó æèòë³, ¿é, øâèäøå çà
âñå, òåæ â³äìîâëÿòü.

Îñê³ëüêè óìîâè º äîâîë³
æîðñòêèìè ³ Ôîíä ðåàëüíî ùå íå
³ñíóâàâ, òî îõî÷èõ îòðèìàòè
êâàðòèðè âèÿâèëîñÿ íå íàäòî áà-
ãàòî. Íàïðèêëàä, ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ çàÿâêè ïîäàëè ëèøå 15
îñ³á. Äî ñëîâà, ÿêùî ðîäèíà îò-
ðèìóº òàêå òèì÷àñîâå ïîìåøêàí-
íÿ, ç êâàðòèðíîãî îáë³êó ¿¿ íå çí³-
ìàþòü. Ãîëîâíà óìîâà êîðèñòó-
âàííÿ — ùîð³÷íà ïîäà÷à äîêó-
ìåíò³â ïðî äîõîäè. À ùå — çà
æèòëî äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè — âñå-
òàêè öå íàéì. Çàêîí ïåðåäáà÷àº,
ùî îòðèìàííÿ ñîö³àëüíîãî æèò-
ëà áåçîïëàòíå, àëå êîðèñòóâàííÿ
íèì ïëàòíå. Ñóìà ñêëàäàòèìåòü-
ñÿ ç îïëàòè çà íàéì, çà óòðèìàí-
íÿ áóäèíêó, ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-
òîð³¿ òà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.
Ñòàâêè çàòâåðäæóâàòèìå ì³ñöå-

âèé îðãàí ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ïðî-
òå ÷ëåíè áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè çàñïîêîþþòü: ãðîøåé â³ä-
äàâàòè äîâåäåòüñÿ íå òàê áàãàòî.

“Ï³ä ÷àñ ðîçðàõóíêó îïëàòè
áðàòèìóòü äî óâàãè ïëîùó æèò-
ëà, ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â, ïåðåë³ê
îòðèìàíèõ ïîñëóã, íàâ³òü ì³ñöå
ðîçòàøóâàííÿ. Òà ãîëîâíå — ñàì
âèíàéìà÷ ïëàòèòèìå ëèøå ÷àñ-
òèíó, à ðåøòó, â³äïîâ³äíî äî çà-
êîíó, ñòàíîâèòèìå äåðæàâíà äî-
ïîìîãà. ×àñòêà âèíàéìà÷à íå ïî-
âèííà ïåðåâèùóâàòè 20 â³äñîòê³â
ñóêóïíîãî äîõîäó éîãî òà ÷ëåí³â
ñ³ì’¿”,— ïîÿñíèâ ÷ëåí áþäæåò-
íî¿ êîì³ñ³¿ Ìèêîëà Ëóê’ÿíþê.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ãîëèö³, öüî-
ãî ðîêó ó áþäæåò³ ì³ñòà çíîâó
ïëàíóþòü çàêëàñòè ãðîø³ íà “ïî-
ïîâíåííÿ” Ôîíäó ñîö³àëüíîãî
æèòëà íîâèìè êâàðòèðàìè.
Ñê³ëüêè ç’ÿâèòüñÿ òàêèõ îñåëü,
ïîêè ùî íåâ³äîìî. “Àáè íà ð³â-
í³ ìèíóëîãî ðîêó, ³ òî áóäå äîá-
ðå”,— âïåâíåíèé î÷³ëüíèê Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Пра тично в сьом світі є пра ти а, оли малозабез-
печеним ромадянам держава надає житло тимчасо-
ве орист вання без права приватизації. В У раїні та
вирішили впровадити з 2006 ро , хваливши за он
"Про житловий фонд соціально о призначення". По и
що він лише на папері, і лише Київ же поб д вав пер-
ших 50 вартир для та их потреб. У четвер деп тати
Київради мають намір затвердити фа т створення і
першо о наповнення фонд в столиці. Після цьо о и-
яни змож ть заселитися нові помеш ання. За орис-
т вання ними иянам доведеться платити, одна розмір
оплати не перевищ ватиме 20 відсот ів доход родини.

КК ИИ ЇЇ ВВ   —— ЄЄ ВВ РР ОО ПП ЕЕ ЙЙ СС ЬЬ КК АА   СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ЯЯ
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про поновлення договору оренди 
земельної ділянки від 02.08.3007 № 82�6�00440 

та продаж цієї земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю 

“ПОРТОКАЛЕ” для експлуатації 
та обслуговування житлового будинку 

на вул. Шовковичній, 19, літ. А 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 180/1236 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 128 Земельного кодексу України та
рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку прода�
жу земельних ділянок в місті Києві” та враховуючи лист�звернення товариства з обмеженою відповідаль�
ністю “ПОРТОКАЛЕ” від 25.09.2008 № 126/09, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 1 рік з 03.08.2008 договір оренди зе�
мельної ділянки на вул. Шовковичній, 19, літ. А у Печерсько�
му районі м. Києва від 02.08.2007 № 82�6�00440, укладе�
ний між Київською міською радою та товариством з обме�
женою відповідальністю “ПОРТОКАЛЕ” на підставі рішення
Київської міської ради від 22.02.2007 № 223/884 “Про пе�
редачу товариству з обмеженою відповідальністю “ПОРТО�
КАЛЕ” земельної ділянки для експлуатації та обслуговуван�
ня житлового будинку на вул. Шовковичній, 19, літ. А у Пе�
черському районі м. Києва”.

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Шовковичній, 19, літ. А у Печерському
районі м. Києва.

3. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
7 578 593,00 грн (сім мільйонів п’ятсот сімдесят вісім тисяч
п’ятсот дев’яносто три гривні 00 копійок) на підставі екс�
пертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову
вартість земельної ділянки від 13.10.2008).

4. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“ПОРТОКАЛЕ” земельну ділянку площею 0,1362 га за
7 578 593,00 грн (сім мільйонів п’ятсот сімдесят вісім тисяч
п’ятсот дев’яносто три гривні 00 копійок) для експлуатації
та обслуговування житлового будинку на вул. Шовковичній,
19, літ. А у Печерському районі м. Києва.

5. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “ПОРТОКАЛЕ” земельної ділянки на вул.
Шовковичній, 19, літ. А у Печерському районі м. Києва (згід�
но з додатком).

6. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

6.1. Забезпечити оформлення договору купівлі�продажу
земельної ділянки площею 0,1362 га на вул. Шовковичній,
19, літ. А у Печерському районі м. Києва за ціною та на умо�
вах, визначених цим рішенням, в двотижневий термін від
дня реєстрації договору про поновлення договору оренди
земельної ділянки у книзі записів державної реєстрації до�
говорів.

6.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
“ПОРТОКАЛЕ” в установленому порядку державний акт на
право власності на земельну ділянку.

7. Товариству з обмеженою відповідальністю “ПОРТОКА�
ЛЕ”:

7.1. Укласти договір купівлі�продажу земельної ділянки
в двотижневий термін від дня реєстрації договору про по�
новлення договору оренди земельної ділянки у книзі запи�
сів державної реєстрації договорів.

7.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по внесенню змін до договору оренди
земельної ділянки, зареєстрованого в книзі записів держав�
ної реєстрації договорів від 02.08.2007 № 82�6�00440.

7.3. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Перемоги, 90/1 у Шевченківському районі м. Києва (згідно
з додатком).

6. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

6.1. Забезпечити оформлення договору купівлі�продажу
земельної ділянки площею 0,1426 га на просп. Перемоги,
90/1 у Шевченківському районі м. Києва за ціною та на умо�
вах, визначених цим рішенням, в двотижневий термін від
дня реєстрації договору про поновлення договору оренди
земельної ділянки у книзі записів державної реєстрації до�
говорів.

6.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
“ВЕНБЕСТ” в установленому порядку державний акт на пра�
во власності на земельну ділянку.

7. Товариству з обмеженою відповідальністю “ВЕНБЕСТ”:
7.1. Укласти договір купівлі�продажу земельної ділянки

в двотижневий термін від дня реєстрації договору про по�
новлення договору оренди земельної ділянки у книзі запи�
сів державної реєстрації договорів.

7.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по внесенню змін до догово�
ру оренди земельної ділянки, зареєстрованого в книзі
записів державної реєстрації договорів від 20.03.2008
№ 91�6�00759.

7.3. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору
оренди земельної ділянки 

від 20.03.2008 № 91�6�00759 
та продаж цієї земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю 
“ВЕНБЕСТ” для реконструкції існуючого 

та будівництва нового адміністративного будинку 
з подальшими їх експлуатацією 

та обслуговуванням на просп. Перемоги, 90/1 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 181/1237 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 128 Земельного кодексу України та
рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку прода�
жу земельних ділянок в м. Києві”, враховуючи лист�звернення товариства з обмеженою відповідальністю
“ВЕНБЕСТ” від 09.02.2009 № 104, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 1 рік з 21.03.2009 договір оренди зе�
мельної ділянки на просп. Перемоги, 90/1 у Шевченківсько�
му районі м. Києва від 20.03.2008 № 91�6�00759, укладе�
ний між Київською міською радою та товариством з обме�
женою відповідальністю “ВЕНБЕСТ” на підставі рішення Ки�
ївської міської ради від 26.06.2007 № 969/1630 “Про пере�
дачу товариству з обмеженою відповідальністю “ВЕНБЕСТ”
земельної ділянки для реконструкції існуючого та будівниц�
тва нового адміністративного будинку з подальшими їх екс�
плуатацією та обслуговуванням на просп. Перемоги, 90/1 у
Шевченківському районі м. Києва”.

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на просп. Перемоги, 90/1 у Шевченківському
районі м. Києва.

3. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
4 923 000,00 грн. (чотири мільйони дев’ятсот двадцять три
тисячі гривень 00 копійок) на підставі експертної грошової
оцінки (висновок про ринкову вартість земельної ділянки
від 30.07.2008).

4. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“ВЕНБЕСТ” земельну ділянку площею 0,1426 га за
4 923 000,00 грн (чотири мільйони дев’ятсот двадцять три
тисячі гривень 00 копійок) для реконструкції існуючого та бу�
дівництва нового адміністративного будинку з подальшими
їх експлуатацією і обслуговуванням на просп. Перемоги,
90/1 у Шевченківському районі м. Києва.

5. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “ВЕНБЕСТ” земельної ділянки на просп.

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою 

відповідальністю “ОЛЕНКА” 
для експлуатації та обслуговування магазину 

на вул. Генерала Потапова, 2 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 183/1239 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на вул. Генерала Потапова, 2 у Святошинсько�
му районі м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
1 650 596,00 грн (один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч п’ят�
сот дев’яносто шість гривень 00 копійок) на підставі експерт�
ної грошової оцінки (висновок про ринкову вартість земель�
ної ділянки від 12.06.2008).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю
“ОЛЕНКА” частину земельної ділянки площею 0,0691 га за
1 650 596,00 грн (один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч п’ят�
сот дев’яносто шість гривень 00 копійок) для експлуатації
та обслуговування магазину на вул. Генерала Потапова, 2 у
Святошинському районі м. Києва, яка перебуває в оренді у
товариства з обмеженою відповідальністю “ОЛЕНКА” згід�
но з договором на право тимчасового довгострокового ко�
ристування землею на умовах оренди, зареєстрованим у
книзі договорів на право тимчасового користування землею
від 26.01.99 № 75�5�00034, та залишити в оренді товари�
ства з обмеженою відповідальністю “ОЛЕНКА” земельну ді�
лянку площею 0,0046 га для експлуатації та обслуговуван�
ня магазину на вул. Генерала Потапова, 2 у Святошинсько�
му районі м. Києва.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою
відповідальністю “ОЛЕНКА” земельної ділянки на вул. Гене�
рала Потапова, 2 у Святошинському районі м. Києва (згід�
но з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�

го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,0691 га
на вул. Генерала Потапова, 2 у Святошинському районі м.
Києва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати товариству з обмеженою відповідальністю
“ОЛЕНКА” в установленому порядку державний акт на пра�
во власності на земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю “ОЛЕНКА”:
6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�

дажу земельної ділянки.
6.2. Після отримання державного акта на право власно�

сті на земельну ділянку звернутись до Головного управлін�
ня земельних ресурсів з клопотанням щодо організації ро�
біт по внесенню змін до договору на право тимчасового
довгострокового користування землею на умовах оренди,
зареєстрованого у книзі договорів на право тимчасового ко�
ристування землею від 26.01.99 № 75�5�00034.

6.3. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до пункту 21 
рішення Київської міської ради 

від 30.11.2000 № 90/1067 
“Про надання і вилучення земельних ділянок”

Рішення Київської міської ради № 214/1270 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо внесення змін до пункту 21 рішення Київської
міської ради від 30.11.2000 № 90/1067 “Про надання і вилучення земельних ділянок”, Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва жит�
лово�офісного комплексу з об’єктами соціально�побутово�
го, торговельного призначення та підземним паркінгом на
вул. Юрія Кондратюка, 1 у Оболонському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, за�

твердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804,
а саме: територію, яка передається відповідно до цього рі�
шення, перевести за функціональним призначенням до те�
риторії громадської забудови.

3. Внести зміни до пункту 21 рішення Київської міської
ради від 30.11.2000 № 90/1067 “Про надання і вилучення
земельних ділянок”, виклавши його в такій редакції:
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“21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельних ділянок акціонерному товариству закритого ти�
пу “Енергополь�Україна” для будівництва житлово�офісно�
го комплексу з об’єктами соціально�побутового, торговель�
ного призначення та підземним паркінгом на вул. Юрія Кон�
дратюка, 1 у Оболонському районі м. Києва.

Передати акціонерному товариству закритого типу “Енер�
гополь�Україна”, за умови виконання пункту 21.1 цього рі�
шення, земельні ділянки загальною площею 6,28 га (ділян�
ку № 1 площею 4,79 га, в тому числі площею 0,07 га в ме�
жах червоних ліній, ділянку № 2 площею 1,49 га) у довго�
строкову оренду на 15 років для будівництва житлово�офіс�
ного комплексу з об’єктами соціально�побутового, торго�
вельного призначення та підземним паркінгом на вул. Юрія
Кондратюка, 1 у Оболонському районі м. Києва, з них:

— площею 3,90 га — за рахунок частини земель, відве�
дених відповідно до розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 05.09.96 № 1408 “Про надання ак�
ціонерному товариству “Енергополь�Україна” земельної ді�
лянки для експлуатації та обслуговування тимчасового жит�
лового містечка та виробничо�технічної бази по вул. Кондра�
тюка, 1 у Мінському районі”;

— площею 2,38 га — за рахунок міських земель, не нада�
них у власність чи користування.

21.1. Акціонерному товариству закритого типу “Енерго�
поль�Україна”:

21.1.1. Виконувати обов’язки землекористувача відпо�
відно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

21.1.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право користування земельними ділянками.

21.1.3. Питання відшкодування відновної вартості зеле�
них насаджень (акт обстеження зелених насаджень від
25.02.2009 № 163) та інші питання майнових відносин ви�
рішувати в установленому порядку.

21.1.4. Частину земельної ділянки, що знаходиться в ме�
жах червоних ліній, використовувати з обмеженнями відпо�
відно до вимог містобудівного законодавства.

21.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 04.03.2009 № 19�1965 та від 13.03.2009
№ 09�2210, Київської міської санепідстанції від 13.03.2009
№ 1295, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 10.03.2009 № 05�
08/1045, Головного управління охорони культурної спадщи�
ни від 11.03.2009 № 1492 та Головного управління земель�
них ресурсів.

21.1.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельних ділянок.

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

21.1.8. Проектом будівництва житлово�офісного ком�
плексу передбачити місця постійного зберігання автотранс�
порту (крім відкритих автостоянок) із кількістю машиномісць
відповідно до державних будівельних норм.

21.1.9. У складі проекту будівництва виконати розрахун�
ки щодо забезпеченості населення об’єктами соціальної
сфери (дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи,
об’єкти охорони здоров’я тощо) і передбачити їх розміщен�
ня та будівництво одночасно із спорудженням житлово�офіс�
ного комплексу.

21.1.10. Передати Головному управлінню житлового за�
безпечення виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) 20% загальної площі квартир (крім
службового житла) в цьому житлово�офісному комплексі на
підставі пункту 38 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).

21.1.11. Сплатити до цільового фонду спеціального фон�
ду бюджету міста Києва на розвиток будівництва до момен�
ту здачі в експлуатацію житлово�офісного комплексу кошти
в розмірі 5% витрат з будівництва, виходячи з опосередко�
ваної вартості спорудження житла, установленої Міністер�
ством регіонального розвитку і будівництва України для міс�
та Києва станом на день оплати, на підставі пункту 39 рі�
шення Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 “Про
бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами та доповнен�
нями, внесеними рішеннями Київської міської ради від
17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

21.2. Розірвати за згодою сторін договір оренди земель�
ної ділянки від 19.10.2001 № 78�6�00031 з моменту дер�
жавної реєстрації договору оренди земельної ділянки для бу�
дівництва житлово�офісного комплексу з об’єктами соці�
ально�побутового, торговельного призначення та підзем�
ним паркінгом на вул. Юрія Кондратюка, 1 у Оболонському
районі м. Києва (лист�згода від 16.03.2009 № 25).

21.3. Попередити землекористувача, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою припи�
нення права користування земельними ділянками відповід�
но до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 249/1305 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

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

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 262/1318 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

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

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню державних актів на
право приватної власності на землю.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва одержати АПЗ в Головному управлінні міс�
тобудування, архітектури та дизайну міського середовища
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) та дозвіл на виконання будівельних робіт в управ�
лінні держархбудконтролю.

2.4. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі вирішити
до початку будівництва відповідно до рішення Київради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їх меж в натурі (на місцевості).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

в натуру (на місцевість) та виготовленню державних актів
на право приватної власності на землю.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будів�
ництва питання оформлення дозвільної та проектно�кош�
торисної документації вирішувати в порядку, визначеному
правилами забудови м. Києва, а питання пайової участі ви�
рішити до початку будівництва відповідно до рішення Ки�
ївради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Ки�
єва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їх меж в натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян внести такі зміни та до�
повнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
24.05.2007 № 694�4/1357 “Про передачу громадянам у при�
ватну власність земельних ділянок для будівництва та об�
слуговування житлових будинків, господарських будівель і
споруд” у дванадцятій позиції:

— у п’ятій графі цифри “0,10” замінити цифрами
“0,09”.

4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від
28.01.99 № 116�2/217 “Про передачу громадянам у при�
ватну власність земельних ділянок для обслуговування жит�
лових будинків і господарських будівель” у одинадцятій по�
зиції:

— шосту графу викласти в такій редакції: “1/2 від 0,1 
1/2 від 0,1”.

4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від
25.10.2007 № 1034/3867 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Дарницькому райо�
ні м. Києва” у четвертій позиції:

— у п’ятій графі слова “Микола Олексійович” замінити
словами “Сергій Миколайович”;

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

Про продаж земельної ділянки 
закритому акціонерному 

товариству “ПЛОДООВОЧ” 
для реконструкції, експлуатації 

та обслуговування магазину 
на бульв. Кольцова, 7�б 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 268/1324 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земель�
ної ділянки на бульв. Кольцова, 7�б у Святошинському райо�
ні м. Києва.

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
1415 528,00 грн (один мільйон чотириста п’ятнадцять ти�
сяч п’ятсот двадцять вісім гривень 00 копійок) на підставі
експертної грошової оцінки (висновок про ринкову вартість
земельної ділянки від 22.05.2008).

3. Продати закритому акціонерному товариству “ПЛО�
ДООВОЧ” земельну ділянку площею 0,0600 га за
1 415 528,00 грн  (один мільйон чотириста п’ятнадцять ти�
сяч п’ятсот двадцять вісім гривень 00 копійок) для рекон�
струкції, експлуатації та обслуговування магазину на бульв.
Кольцова, 7�б у Святошинському районі м. Києва, яка пе�
ребуває в оренді у закритого акціонерного товариства “ПЛО�
ДООВОЧ” згідно з договором оренди земельної ділянки, за�
реєстрованим у книзі записів державної реєстрації догово�
рів від 30.10.2007 № 75�6�00364.

4. Затвердити умови продажу закритому акціонерному то�
вариству “ПЛОДООВОЧ” земельної ділянки на бульв. Кольцо�
ва, 7�б у Святошинському районі м. Києва (згідно з додатком).

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

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін до�
говору купівлі�продажу земельної ділянки площею 0,0600
га на бульв. Кольцова, 7�б у Святошинському районі м. Ки�
єва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати закритому акціонерному товариству “ПЛО�
ДООВОЧ” в установленому порядку державний акт на пра�
во власності на земельну ділянку.

6. Закритому акціонерному товариству “ПЛОДООВОЧ”:
6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі�про�

дажу земельної ділянки.
6.2. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію 
земельних ділянок для будівництва 

та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 256/1312 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

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

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню державних актів на
право приватної власності на землю.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі вирішити
до початку будівництва відповідно до рішення Київради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення “їх меж в натурі (на місцевості).

4. У зв’язку зі зверненням громадянина, на підставі
паспорта громадянина України, виданого Шевченківським
РУ ГУ МВС України в місті Києві 31.01.2008, та довідки Ін�
ституту української мови від 24.01.2008 № 307/93 внести
зміни:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
21.10.99 № 68�4/570 “Про передачу громадянам у приват�
ну власність земельних ділянок для обслуговування жилих
будинків і господарських будівель” у двадцять четвертій по�
зиції:

— у п’ятій графі слова “Білокуров Костянтин Іванович” за�
мінити на слова “Бєлокуров Костянтин Іванович”.

4.2. Державний акт на право власності на землю від
01.08.2000 № 88�2�00499 зняти з реєстрації.

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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— ßê³ íàéâàãîì³ø³ äîñÿãíåííÿ ó
âàø³é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³
2009 ðîêó?

— Î÷îëþâàí³ ìíîþ êîìïàí³¿
ïîäîëàëè òÿæê³ âèïðîáóâàííÿ
êðèçîâîãî ðîêó, à êàï³òàë íàé-
á³ëüøî¿ ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ êðà-
¿íè — ÍÀÑÊ “Îðàíòà” — çð³ñ
ìàéæå â ÷îòèðè ðàçè, äî 775
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Íàì âäàëî-
ñÿ ðîçâ’ÿçàòè äóæå ñêëàäíå çàâ-
äàííÿ — çä³éñíèòè áåçïðåöå-
äåíòíó äîäàòêîâó åì³ñ³þ ó
ñêëàäíèé äëÿ åêîíîì³êè êðà¿íè
ïåð³îä. Çíàéøëèñÿ ³íâåñòîðè òà
àêö³îíåðè, ÿê³ çàõîò³ëè ï³äòðè-
ìàòè êîìïàí³þ é âèêóïèòè äî-
äàòêîâ³ àêö³¿ êîìïàí³¿, ùî äàëî
çìîãó “Îðàíò³” çì³öíèòè ñâî¿
ïîçèö³¿ ïîïðè êðèçó.

Êð³ì òîãî, ïðîòÿãîì ðîêó
êîìïàí³ÿ çäîáóëà ÷èìàëî àâòî-
ðèòåòíèõ íàãîðîä: ÍÀÑÊ
“Îðàíòà” âèçíàíà íàéêðàùîþ
ñòðàõîâîþ êîìïàí³ºþ Óêðà¿íè
â ï’ÿòè íîì³íàö³ÿõ çà îïèòóâàí-
íÿì ì³æíàðîäíîãî åêîíîì³÷íî-
ãî æóðíàëó Euromoney; çàéíÿëà
ïðèçîâå ì³ñöå â íîì³íàö³¿ “Íàé-
ïðîôåñ³éí³øà ñòðàõîâà êîìïà-
í³ÿ” çà ï³äñóìêàìè ùîð³÷íîãî
“Ô³íàíñîâîãî ðåéòèíãó” ãàçåòè
“Á³çíåñ”; ïåðåìîãëà â äîñë³-
äæåíí³ “Ô³íàíñîâèé íàâ³ãàòîð:
êëàñè÷íèé ïîë³ñ ÊÀÑÊÎ” ³ íà-
çâàíà íàéêðàùîþ êîìïàí³ºþ ç³
ñòðàõóâàííÿ ÊÀÑÊÎ; ñòàëà ïåð-
øîþ çà ê³ëüê³ñòþ âèäàíèõ ïîë³-
ñ³â ÎÑÃÏÎ ³ ðîçì³ðîì ñòðàõî-
âèõ âèïëàò çà ³íôîðìàö³ºþ Ìî-
òîðíîãî (òðàíñïîðòíîãî) ñòðà-
õîâîãî áþðî Óêðà¿íè, î÷îëèëà
ï’ÿòèé ùîð³÷íèé (Pi) — Ðåéòèíã

ñò³éêîñò³ óêðà¿íñüêèõ ñòðàõîâèõ
êîìïàí³é, ÿêèé îïóáë³êóâàëà ³
ïðîâåëà ðåéòèíãîâà àãåíö³ÿ
“Åêñïåðò-Ðåéòèíã”.

Ó ãðóäí³ 2009 ðîêó “Îðàíòà”
ó æóðíàë³ “ÒÎÏ-100 íàéá³ëü-
øèõ êîìïàí³é Óêðà¿íè” òðàäè-
ö³éíî î÷îëèëà ðåéòèíã ñòðàõî-
âèõ êîìïàí³é, ÿêèé ùîðîêó
ïóáë³êóº âèäàâíèöòâî “Åêîíî-
ì³êà”. Ùå 12 áåðåçíÿ 2009 ðî-
êó ðåéòèíãîâà àãåíö³ÿ “Êðåäèò-
Ðåéòèíã” ï³äòâåðäèëà äîâãî-
ñòðîêîâèé êðåäèòíèé ðåéòèíã
çà íàö³îíàëüíîþ øêàëîþ Íà-
ö³îíàëüíî¿ àêö³îíåðíî¿ ñòðàõî-
âî¿ êîìïàí³¿ “Îðàíòà” íà ð³âí³
uaA, ùî îçíà÷àº ñòàá³ëüíèé
ïðîãíîç äëÿ êîìïàí³¿. Òàêèé âè-
ñîêèé ðåéòèíã ïðèñâîºíî
“Îðàíò³” ùå 19 òðàâíÿ 2006 ðî-
êó ³ ï³äòâåðäæåíî 5 ãðóäíÿ 2008
ðîêó.

— Ùî ïîâèíí³ çðîáèòè ñòðàõî-
â³ êîìïàí³¿, ùîá ïåðåæèòè äðó-
ãèé êðèçîâèé ð³ê?

— Ç îãëÿäó íà ðåàë³¿ ðèíêó
ñòðàõîâèé ïîðòôåëü ïîòðåáóº
êîðèãóâàííÿ. Ìîòîðí³ âèäè
ñòðàõóâàííÿ çàâæäè áóëè íàé-
ðèçèêîâàí³øèìè, îäíàê ï³ä ÷àñ
êðèçè ïåðåâàæàííÿ àâòîñòðàõó-
âàííÿ â ïîðòôåë³ áóäü-ÿêî¿ êîì-
ïàí³¿ ìîæå ñòàòè çíà÷íîþ çà-
ãðîçîþ ¿¿ ñòàá³ëüíîñò³. Òîìó ÷è-
ìàëî óêðà¿íñüêèõ ñòðàõîâèê³â
óçÿëè êóðñ íà çì³íó ñâîãî á³ç-
íåñ-ïîðòôåëÿ ó á³ê çá³ëüøåííÿ
ìàéíîâèõ âèä³â ñòðàõóâàííÿ.

— ßê ö³ íîâ³ ïð³îðèòåòè âèÿâ-
ëÿòüñÿ äëÿ âàøèõ êë³ºíò³â?

— Ãîëîâíèì íîâîââåäåííÿì
öüîãî ðîêó ñòàíå ðåàë³çàö³ÿ òàê
çâàíèõ ïîëè÷íèõ ïðîäóêò³â, ÿê³
ìàþòü ïðîäàâàòèñÿ øâèäêî, ÷³ò-
êî, ÿê³ñíî ³ íåñòè â ñîá³ åôåê-
òèâíèé çàõèñò äëÿ ñòðàõóâàëü-
íèêà. Ìè ïðàãíåìî ñïðîñòèòè
ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü ïðîäóê-
ò³â, ùî º â êîìïàí³¿, àáè ¿õ áó-
ëî ëåãêî ïðîäàâàòè, àáè âîíè
ñòàëè çðîçóì³ë³øèìè ñïîæèâà-
÷åâ³. Ñàìå ç ö³ºþ ìåòîþ, à òà-
êîæ ïàì’ÿòàþ÷è ïðî ñîö³àëüíó
ñêëàäîâó ñòðàõóâàííÿ, ìè çàïóñ-
òèëè ç 1 ëþòîãî 2010 ðîêó íîâó
âñåóêðà¿íñüêó àêö³éíó ïðîãðàìó
ç ìàéíîâîãî ñòðàõóâàííÿ “Çà-
õèñòè ñâîº ìàéíî — ïîäàðóé
áëèçüêèì æèòëî”. Ãîëîâíîþ ïå-
ðåâàãîþ íîâîãî ïðîäóêòó º éî-
ãî ïðîñòîòà, óí³âåðñàëüí³ñòü é
óí³êàëüíà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî
ó÷àñò³ â ðîçèãðàø³ ö³ííèõ ïðè-
ç³â. Àêö³ÿ òðèâàòèìå äî ê³íöÿ
2010 ðîêó.

— Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, äå-
òàëüí³øå ïðî öåé ïðîäóêò. Ó ÷î-
ìó éîãî îñîáëèâ³ñòü?

— Íîâà ïðîãðàìà äóæå ïðîñ-
òà é äîñòóïíà. Çàñòðàõóâàòè ñâîº
ìàéíî ìîæå êîæåí: ô³çè÷í³ îñî-
áè, âëàñíèêè íåðóõîìîãî ìàéíà,
îðåíäàð³, ïîâíîë³òí³ ÷ëåíè
ñ³ì’¿, ùî ìàþòü ìàéíîâ³ ³íòåðå-
ñè. Çà óìîâàìè àêö³¿ “Çàõèñòè
ñâîº ìàéíî — ïîäàðóé áëèçü-
êèì æèòëî” êë³ºíòîâ³ ïðîïîíó-
ºìî ïðèäáàòè äîãîâ³ð ñòðàõó-
âàííÿ íåðóõîìîãî ³ ðóõîìîãî
ìàéíà. Êîøòóº ïîë³ñ ëèøå 100
ãðèâåíü, ñóìà ñòðàõîâîãî â³ä-
øêîäóâàííÿ — 10 000 ãðèâåíü,
òåðì³í ä³¿ äîãîâîðó — 12 ì³ñÿ-
ö³â. Êð³ì òîãî, ïåâíà êàòåãîð³ÿ
ñòðàõóâàëüíèê³â ìàº äîäàòêîâ³
ïåðåâàãè â îôîðìëåíí³ àêö³é-
íîãî ïîë³ñà. Òàê ïåíñ³îíåðàì,
çà òó ñàìó âàðò³ñòü ïîë³ñà â 
100 ãðèâåíü, ïðîïîíóºìî äîäàò-
êîâèé çàõèñò â³ä íåùàñíîãî âè-
ïàäêó â ðîçì³ð³ 5 000 ãðí.

— Âè çãàäàëè ïðî ðîçèãðàø
ö³ííèõ ïðèç³â. ßê â³í â³äáóâàòè-
ìåòüñÿ ³ ÿê³ ïðèçè ïåðåäáà÷èëè?

— “Îðàíòà” ïðîïîíóº ñâî¿ì
êë³ºíòàì ó÷àñòü ó ðîçèãðàø³
ö³ííèõ ïðèç³â, çîêðåìà êâàð-
òàëüíî¿ ïåðåäïëàòè íà ö³êàâ³ é
êîðèñí³ æóðíàëè, îïëàòè êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã çà êâàðòàë, ñà-
íàòîðíèõ ïóò³âîê íà äâîõ ç â³ä-
êðèòîþ äàòîþ ó ðàç³ ïðèäáàííÿ
àêö³éíîãî äîãîâîðó ñòðàõóâàí-

íÿ. À íàéãîëîâí³øèé ïðèç — öå
îäíîê³ìíàòíà êâàðòèðà â ì³ñò³
ïðîæèâàííÿ âîëîäàðÿ âèãðàø-
íîãî ñòðàõîâîãî ïîë³ñà. Ðîçèã-
ðàø³ ïðèç³â â³äáóâàòèìóòüñÿ ðàç
íà òðè ì³ñÿö³ ìàêñèìàëüíî â³ä-
êðèòî ç òðàíñëÿö³ºþ íà íàö³î-
íàëüíîìó òåëåêàíàë³ ÓÒ-1..

— ßê³ ó âàñ ïëàíè íà íèí³øí³é
ð³ê?

— Ñêàæó ïðî á³çíåñ-ïëàíè,
ïðî îñîáèñò³ ïðîìîâ÷ó. ß õîò³â
áè ïîë³ïøèòè ðîáîòó êîìïàí³¿ â
ïëàí³ ñåðâ³ñó äëÿ êë³ºíò³â. Òå,
ïðî ùî ìè, ñòðàõîâèêè, áàãàòî
ãîâîðèìî: ñåðâ³ñ. ß õî÷ó çðîáè-
òè éîãî òàêèì, ÿê ó ïðîâ³äíèõ
ºâðîïåéñüêèõ êîìïàí³ÿõ, àáî
íàáëèçèòè éîãî äî ð³âíÿ ºâðî-

ïåéñüêèõ ñòðàõîâèê³â, ÿê ó Í³-
ìå÷÷èí³, Ôðàíö³¿, Áåëüã³¿.

— Ó ÷îìó, íà âàøó äóìêó, ïî-
ëÿãàº ñåêðåò óñï³õó êîìïàí³¿
“Îðàíòà”?

— Ãîëîâíà íàøà êîíêóðåíòíà
â³äì³íí³ñòü — öå ãëèáîê³ òðàäè-
ö³¿ ³ êîëîñàëüíèé äîñâ³ä. “Îðàí-
òà” âæå ìàéæå 90 ðîê³â óñï³ø-
íî ïðàöþº íà ðèíêó. Ñï³âðîá³ò-
íèêè, ÿê³ ïðàöþþòü ó êîìïàí³¿
âæå 30—40 ðîê³â, çáåð³ãàþòü
òðàäèö³¿ íå ò³ëüêè äóõó ñàìî¿
êîìïàí³¿, à é âëàñíå ñòðàõóâàí-
íÿ â Óêðà¿í³

Спіл валася
Галина ПЕТРЕНКО,

“Хрещати ”

Голова спостережної ради НАСК "Оранта", олова спостережної ради приватно о
а ціонерно о товариства "Оранта-життя", олова спостережної ради "Оранта-он-
лайн", член спостережної ради омпанії "Гарант-АССИСТАНС", член спостережної
ради а ентства розвит "ИннХа с", президент холдин IMG — це все про ньо о.
Оле Спіл а є зна овою фі рою для страхово о рин У раїни і одним з найавтори-
тетніших топ-менеджерів раїни. В 2008 році йо о на ороджено орденом "За засл -
и" III ст пеня за значний особистий внесо в реалізацію державної політи и і висо-
ий професіоналізм.
Сьо одні він претенд є на ще одне почесне звання — нещодавно Оле а Спіл о о-
лошено ла реатом престижної за альнонаціональної про рами “Людина ро -2009”
в номінації “Лідер страхово о рин ро ”. Про тенденції на страховом рин , а
та ож про плани найбільшо о в У раїні страхови а Оле Спіл а розповів ореспон-
дентові “Хрещати а”.

Îëåã ÑÏ²ËÊÀ: “Ãîëîâíà íàøà 
êîíêóðåíòíà â³äì³íí³ñòü
— öå ãëèáîê³ òðàäèö³¿ 
³ êîëîñàëüíèé äîñâ³ä”

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

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”   
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Ìèêîëà Îðëîâ
çàïóñòèâ ñòîëè÷íèé
ìåòðîïîë³òåí
Â³í áóâ ïåðøèì äèðåêòîðîì ï³äçåìêè

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Цьо о місяця виповнилося
20 ро ів, я пішов із жит-
тя Ми ола Орлов — пер-
ший начальни Київсь о о
метрополітен . Саме він
1960 році очолював за-
п с першої ділян и під-
зем и від станціЇ "Во -
зальної" до "Дніпра". Нині
цю подію порівнюють із
зап с ом Дніпро ес .

Ìèêîëà Îðëîâ íàðîäèâñÿ íà
Êè¿âùèí³ ó ñåë³ Áèø³â 1913 ðîêó.
Ï³ñëÿ øêîëè ñòàâ ñòóäåíòîì ðîá³ò-
íè÷îãî ôàêóëüòåòó ïðè Êè¿âñüêî-
ìó ³íñòèòóò³ çàë³çíè÷íîãî òðàíñ-
ïîðòó. 1938 ðîêó çàê³í÷èâ Õàðê³â-
ñüêèé ³íñòèòóò çàë³çíè÷íîãî òðàíñ-
ïîðòó ³ ïðàöþâàâ ó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ Ðóõó íàðîäíîãî êîì³-
ñàð³àòó çàë³çíèö³. Áóâ íà ïîñàäàõ
ðåâ³çîðà-äèñïåò÷åðà, ñòàðøîãî ðå-

â³çîðà-äèñïåò÷åðà, ñòàðøîãî ïî-
ì³÷íèêà íà÷àëüíèêà ñëóæáè Ðóõó.
Îäåðæàâ â³éñüêîâå çâàííÿ äèðåê-
òîðà-ï³äïîëêîâíèêà ñëóæáè Ðóõó.
Ïîòîìó ïîòðàïèâ íà â³éíó.

Çà â³ääàí³ñòü ñïðàâ³ òà êðà¿í³
ôàõ³âöÿ íåîäíîðàçîâî íàãîðîä-
æóâàëè. Ìàâ îðäåí Ëåí³íà, "Â³ò-
÷èçíÿíî¿ â³éíè" — äâ³÷³, ìåäàë³
"Çà äîáëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå", "Çà âçÿ-
òèå Êåíèãñáåðãà", "Çà ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé", "Ïî÷åñíèé çàë³çíè÷-
íèê", "Â³äì³ííèê Ðóõó".

Ó ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè Ìèêîëà
Îðëîâ îá³éìàâ ïîñàäó çàñòóïíè-
êà, à ç 1948-ãî — íà÷àëüíèêà
ñëóæáè Ðóõó Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿
çàë³çíèö³. Òðîõè ï³çí³øå î÷îëèâ
ìåòðî, ÿêå ò³ëüêè áóäóâàëîñÿ.

Ó 1960 ðîö³ ï³ä éîãî êåð³âíèö-
òâîì áóëî óòâîðåíî ³í³ö³àòèâíó
ãðóïó ï³äãîòîâêè äî ïóñêó ïåð-
øî¿ ä³ëÿíêè ï³äçåìêè â³ä ñòàíö³¿
"Âîêçàëüíî¿" äî ñòàíö³¿ "Äí³ïðî".
Ìèêîëà Îðëîâ ï³äáèðàâ ³ ñòâî-
ðþâàâ êîëåêòèâ ï³äïðèºìñòâà,
êåðóâàâ âèðîáíè÷îþ é êàäðîâîþ

ðîáîòîþ, íåâïèííî ï³êëóâàâñÿ
ïðî òðóäîâó äèñöèïë³íó é ïîðÿ-
äîê, ÿêèìè äîíèí³ ñëàâèòüñÿ Êè-
¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí.

Ï³äëåãë³ â³äçíà÷àëè éîãî ³íòå-
ë³ãåíòí³ñòü, îñîáèñòó äèñöèïë³-
íîâàí³ñòü ³ âèìîãëèâ³ñòü, âèñîê³
îðãàí³çàòîðñüê³ çä³áíîñò³. Â³ä
íüîãî çàëåæàâ óñï³õ ïóñêîâîãî
îá'ºêòà äåðæàâíîãî ìàñøòàáó. Íà
ñüîãîäí³ ïîä³þ ïîäåêóäè ïðèð³â-
íþþòü äî çàïóñêó Äí³ïðîãåñó. Çà
ñòâîðåííÿ êîëåêòèâó Êè¿âñüêîãî
ìåòðîïîë³òåíà ïàíà Îðëîâà áóëî
íàãîðîäæåíî îðäåíàìè "Òðóäîâî-
ãî ×åðâîíîãî Ïðàïîðà", "Çíàêîì
Ïîøàíè", ìåäàëÿìè "3à òðóäîâîå
îòëè÷èå" òà "3à äîáëåñòíûé ãðóä",
ïðèñâîºíî çâàííÿ "Çàñëóæåíèé
ïðàö³âíèê òðàíñïîðòó Óêðà¿íè",
çàíåñåíî äî êíèãè Ïîøàíè ìåò-
ðîïîë³òåíó.

Ó ñåðïí³ 1975 ðîêó Ìèêîëà Îð-
ëîâ âèéøîâ íà ïåíñ³þ, à 13 ëþ-
òîãî 1990 ðîêó íà 77 ðîö³ ï³øîâ
³ç æèòòÿ. Éîãî ïîõîâàíî íà 47-é
ä³ëÿíö³ Áàéêîâîãî êëàäîâèùà ó
ì³ñò³ Êèºâ³

ШШ ЛЛ ЯЯ ХХ   ВВ   ІІ СС ТТ ОО РР ІІ ЮЮ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 24 ëþòîãî
ОВНИ, вимо и та проблеми рідних — святая святих, тож спрям йте

ма сим м з силь на олтар сімейно о бла опол ччя. Тоді д ша роз віт-
не і наповниться ароматом бла одаті. Втім, це не означає, що можна
начхати на сл жбові обов'яз и. К вати ар'єр потрібно попри все. Цьо-
о ро вона для вас є доленосним омпасом.
ТЕЛЬЦІВ доля обдар є шлюбним щастям. Кохайтеся, ол бтеся, для

любовної ідилії — ч довий час. Щирість, емоційність, витіснивши д х
он ренції, домін ватим ть над пра тичністю та розрах н ом, сприяючи
зміцненню стос н ів із др зями, однод мцями, товаришами по навчан-
ню. Нових справ не варто розпочинати.
БЛИЗНЯТА, ваша д ша фонтан ватиме ніжністю, ч йністю, т рботою,

обдаров ючи щедротами всіх. У др ій половині дня можете отримати
подар но , бон с, премію або привід порадіти за о ось із близь их. Про-
фесія, я розцінюєте я творче по ли ання і на я робите став , мо-
же почати приносити арний приб то .
РАКИ, женіть хмари ж рби! Ваш життєвий небосхил б де осяний сон-

цем радощів. Б дьте в центрі ва и, ре лам йте свої чесноти та дося -
нення, хваліться та славте себе. Ніхто з вас не сміятиметься за та е з х-
вальство, навпа и п блі а зача ловано мил ватиметься, ловитиме ож-
не слово. Тіль и не заб дьте расиво та модно причеп риться!
ЛЕВИ, випромінюєте се с альні флюїди, тож, імовірно, станете об’є -

том зваблення для протилежної статі. Влаштов йте інтимні побачення і
насолодж йтеся блаженною миттю щастя.
ДІВИ, я що ваше серце стомилося від самоти, нині реальні шанси з -

стріти армонійн половин , з я ою, можливо, доведеться піти з одом
навіть під вінець. Подр жнім парам, я і знема али від неприязні, саме
час с леїти розбиті орш и та розпочати медовий місяць. Ваш союз вос-
ресне! Під час офіційних онта тів люб'язність та поблажливість б де
найліпшим др ом.
ТЕРЕЗИ опиняться на пі професіональної дос оналості. Втім, дово-

дити шеф свою адров значимість з метою підвищення в посаді не-
має сенс . Т т ви с перфахівець! Подр жіться з оле ами, тоді широ ий
фронт робіт та сл жбових повноважень вдасться на слав і рошей за-
робите. Т рбота про родин має б ти на першом місці.
У СКОРПІОНІВ ч довий день трі мфів! Д ша співатиме від любові, щас-

тя та радощів, адже всі зад ми здійсняться. За долю родичів та людей,
що переб вають дале о (чи за ордоном), не переймайтеся. Зосередь-
теся на тих, хто поряд, вони джерело вашо о щастя та спішно о р х
в світле завтра.
СТРІЛЬЦЯМ варто свідомити, що б не трапилося,— все на добро.

В цьом випад це не психотерапевтичне за линання, а проста онста-
тація фа т . Присвятіть день домашнім проблемам. Рідним рай потріб-
на ваша т рбота, ва а, підтрим а. Атмосфера в родині сповнена щас-
ливими перспе тивами. Тож б дь-я і е стремальні сит ації є шви оплин-
ними. Робіть став на власні енер орес рси.
КОЗОРОГИ, день може розпочатися з сімейної свар и. Втім, б ря, на

подив, швид о вщ хне, онфлі т з рідними за інчиться щирим прими-
ренням і я що ви всти ли наламати дров, не полін йтеся за ла одити
свою провин , а я що винна інша сторона, зробіть ви ляд, що нічо о й
не б ло.
ВОДОЛІЇ, зран вас долатиме поч ття самоти та при ніченості. За-

те після обід завітає творче натхнення, серце роз вітне любов'ю. Тож
заб дьте про пі л и, а зцілюйтеся інтимними втіхами. Ч довий терапев-
тичний ефе т матиме та ож онта т із домашніми тваринами.
У РИБ ч дова пора для творчо о, д ховно о і ар'єрно о зростан-

ня. Є сенс вибрати саме цей день для першо о любовно о побачен-
ня, ділової презентації, дебютів на ромадсь ом поді мі тощо, аби
задати позитивно о темп на майб тнє. Б дьте серед п блі и. Нині
ви асоціюєтеся із центром равітації Всесвіті, нав оло я о о обер-
таються всі ала ти и!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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Перший ерівни столичної підзем и Ми ола Орлов ( райній лівор ч) щоран детально об оворював сі проблеми
підприємства зі своїми підле лими

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó çàõ³äíèõ òà öåíòðàëüíèõ îá-

ëàñòÿõ ÷àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—
6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+6°Ñ, âíî÷³, 0...+2°Ñ; íà óçáåðåææ³
Êðèìó äî +9°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +7...+8°Ñ, íà ñõî-
ä³ êðà¿íè +2...+4°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+3...+4°Ñ, âíî÷³ 0...+2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì íåâåëèê³ îïàäè. Â³òåð
ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+3°Ñ, âíî÷³ 0...+1°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü ñâÿòîãî Âëàñà. Âøàíîâóþòü ïàì'ÿòü ñâÿòîãî Âàñèëÿ, ÿêèé ââà-

æàºòüñÿ ïîêðîâèòåëåì õóäîáè. ×èòàëè ñ³ì ìîðîçíèõ ðàí³øí³õ ìîëèòîâ:
"Òðè äî Âëàñ³ÿ, ÷îòèðè ï³ñëÿ Âëàñ³ÿ". Âëàñ³â äåíü — êîðîâ'ÿ÷å ñâÿòî. Ç
Âëàñüºâîãî äíÿ ³ êîðîâà áîêè ãð³º. Ìîðîç îáïå÷å íà Âëàñ³ÿ äî ñë³ç. Âëà-
ñ³âñüê³ ìîðîçè — îñòàíí³, ÿê³ çàâåðøóþòü çèìó. 

²ìåíèííèêè: 
Âëàñ, Âàñèëü, Âñåâîëîä, Ãàâðèëî, Äìèòðî, Ôåä³ð, Ãîðäàí, Áîãóø

Ñ Ó Ä Î Ê Ó

5 6 1

4 3 8 9 6

9

8 2

7 4 1 3

5

7

9

3 8 2 6 7

Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 23 ëþòîãî

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

7 4 2 1 9 6 5 3 8

1 6 3 5 4 8 9 2 7

9 5 8 2 3 7 6 4 1

2 7 1 3 6 5 4 8 9

4 8 5 9 7 1 3 6 2

6 3 9 4 8 2 1 7 5

5 2 6 7 1 4 8 9 3

8 9 7 6 5 3 2 1 4

3 1 4 8 2 9 7 5 6


