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Михайло ДОБКІН:
“ЯКЩО МЕР НЕ БАЛОТУЄТЬСЯ НА ДРУГИЙ
ТЕРМІН — ВІН ТІКАЄ ВІД ПРОБЛЕМ”

Ãàííà ÃÅÐÌÀÍ: “Äóìêè êèÿí, ¿õíº
áà÷åííÿ ðîçâèòêó ñòîëèö³ áóäóòü
ãîëîâíèìè äëÿ âèçíà÷åííÿ
ïîë³òèêè íîâîãî Ïðåçèäåíòà
ñòîñîâíî Êèºâà” 

— Íà âàøó äóìêó, ïîë³òèêà — öå ÷îëîâ³÷à ñïðàâà ÷è í³?
ßêèé îïòèìàëüíèé â³äñîòîê æ³íîê ïîâèíåí áóòè â ïîë³òè-
ö³?

— Ïîë³òèêà íå ìîæå áóòè í³ ÷îëîâ³÷îþ, í³ æ³íî÷îþ
ñïðàâîþ. Ïîë³òèêà — öå ñïðàâà ïðîôåñ³îíàë³â. Òîìó ãî-
âîðèòè ïðî â³äñîòêè ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê — öå â÷îðàøí³
ï³äõîäè.

— ×è ââàæàºòå ïåðåêîíëèâîþ ïåðåìîãó Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè ïðè ðîçðèâ³ â 1 ì³ëüéîí ãîëîñ³â? ×è â³äðèâ äëÿ
ïåðåìîæöÿ íå ìàº çíà÷åííÿ?

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî íà öå çàïèòàííÿ òðåáà áóäå â³ä-
ïîâ³ñòè ÷åðåç ï’ÿòü ðîê³â. ßêùî òîä³ ßíóêîâè÷à ï³äòðè-
ìàþòü ùå ê³ëüêà ì³ëüéîí³â ëþäåé, öå îçíà÷àòèìå, ùî â³í
ñïðàâä³ ñòàâ Ïðåçèäåíòîì óñ³º¿ Óêðà¿íè. ² âçàãàë³, íå ìàº
çíà÷åííÿ, ÿêà öå ïåðåìîãà. Íàâ³òü ÿêùî öå ïåðåìîãà â
îäèí ãîëîñ, öå âñå îäíî ïåðåìîãà. Àëå âàæëèâ³øå, ÷è çó-
ì³º Ïðåçèäåíò ñòàòè Ïðåçèäåíòîì äëÿ âñ³õ óêðà¿íö³â, ÷è
ï³ñëÿ ï’ÿòè ðîê³â éîãî ïåðåáóâàííÿ ó âëàä³ çà íüîãî ãî-
ëîñóâàòèìóòü á³ëüøå ëþäåé, àí³æ ãîëîñóâàëè çà éîãî îá-
ðàííÿ. Îñü íàä öèì ³ òðåáà ïðàöþâàòè Â³êòîðó ßíóêî-
âè÷ó. ² ÿ äóìàþ, ùî öå âàæëèâ³øå, àí³æ ðàõóâàòè, íà
ñê³ëüêè ì³ëüéîí³â ãîëîñ³â ïåðåâàãà â íüîãî íà âèáîðàõ.

— ßêèé ãîëîâíèé ñòðàòåã³÷íèé íàïðÿìîê áóäå â³äòåïåð â
Óêðà¿íè, ÷è áóäå õî÷à á òðîøêè æèòòÿ â Óêðà¿í³ ñõîæå íà
æèòòÿ â ªâðîï³ íå ò³ëüêè â òåðèòîð³àëüíîìó ïëàí³?

— Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ñòàâèâ ñîá³ çàâäàííÿ, ùîá ï³ä-
âèùèòè ð³âåíü æèòòÿ óêðà¿íö³â äî ºâðîïåéñüêîãî, ³ òà-
êîþ áóëà éîãî ïðîãðàìà, ç íåþ â³í ³øîâ íà âèáîðè. Áó-
äåìî ñòàðàòèñÿ öå ðîáèòè. ² ñóäèòèìåìî ïðî Ïðåçèäåí-
òà çà éîãî ñïðàâàìè òà çà òèì, ÷è âèêîíàâ â³í ñâî¿ îá³-
öÿíêè, êîëè íàñòàíå ÷àñ îáèðàòè ãëàâó äåðæàâè íàñòóï-
íîãî ðàçó.

— ßê³ ãàëóç³ äëÿ âàñ áóäóòü ïð³îðèòåòíèìè â ðîáîò³?
— Ò³, ÿê³ äîðó÷èâ ìåí³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè. Öå êîìó-

í³êàö³¿ òà ãóìàí³òàðíà ñôåðà.

— Õòî, íà âàøó äóìêó, ìîæå î÷îëèòè ïàðëàìåíòñüêèé êî-
ì³òåò ³ç ïèòàíü ñâîáîäè ñëîâà òà ³íôîðìàö³¿? ×è â³ääàñòå
öþ ïîñàäó îïîçèö³¿?

— Ó ïàðëàìåíò³ ïðåäñòàâëåíî äóæå áàãàòî ö³êàâèõ æóð-
íàë³ñò³â. Êîæåí ³ç íèõ ìîæå ñì³ëèâî î÷îëèòè êîì³òåò ç³
ñâîáîäè ñëîâà. ² êîæåí ³ç íèõ áóäå äóæå êîðèñíèé ó öüî-
ìó êîì³òåò³. Ìåí³ ñïðàâä³ äóæå âàæêî êîãîñü âèîêðåìè-
òè. Òàì ö³ëà ïëåÿäà äóæå ö³êàâèõ ëþäåé, ÿê³ ìîæóòü ïðà-
öþâàòè â êîì³òåò³.

За інчення на 3-й стор.
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Заст пни лави Адміністрації Президента
У раїни відповіла на запитання ж рналістів
та читачів “Хрещати а” під час інтернет- он-
ференції.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ñòîëè÷í³ øêîëè
ïðîãðåñóþòü

Êè¿âñüê³ îñâ³òí³ çàêëàäè éäóòü ó íîãó ç
÷àñîì. Íèí³ â ì³ñüêèõ øêîëàõ ôóíêö³îíóº
á³ëüø ÿê 16 000 êîìï'þòåð³â òà ïîíàä 1500
³íòåðàêòèâíèõ êîìïëåêñ³â (äîøêà, êîìï'þ-
òåð, ìóëüòèìåä³éíèé ïðîåêòîð), à òàêîæ
ìóëüòèìåä³éíå îáëàäíàííÿ. Êð³ì òîãî, âñ³
âîíè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü êîðèñòóâàòèñÿ áåç-
ïëàòíî dial-up-ï³äêëþ÷åííÿì äî ìåðåæ³ ²í-
òåðíåò. Ïðî òåõí³÷íèé ïðîãðåñ ó ñòîëè÷íèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Äíÿìè
ï³ä éîãî ãîëîâóâàííÿì â³äáóëàñÿ êîëåã³ÿ,
ïðèñâÿ÷åíà àíàë³çó âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ
³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é
ó ñèñòåìó îñâ³òè Êèºâà. "Îäíèì ç íàéâàæ-
ëèâ³øèõ ïèòàíü, ÿêå ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ
ì³ñüêà âëàäà ó êîíòåêñò³ ðîçâèòêó ñòîëè÷-
íî¿ îñâ³òè, º ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ ñó-
÷àñíîþ òåõí³êîþ. Òàê, ÊÌÄÀ ó áþäæåò³
ñòîëèö³ ùîðîêó ïåðåäáà÷àº êîøòè íà îíîâ-
ëåííÿ øê³ëüíèõ êîìï'þòåð³â, ïðèäáàííÿ
³íòåðàêòèâíèõ êîìïëåêñ³â, àâòîìàòèçîâà-
íèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, ñòâîðåííÿ øê³ëüíèõ ëî-
êàëüíèõ ìåðåæ òîùî. Íàðàç³ âñ³ ñòîëè÷í³
øêîëè ìàþòü êîìï'þòåðè",— ï³äñóìóâàâ
ïàí Æóðàâñüêèé

Êèÿí ïðîñÿòü 
çäàòè çáðîþ

Äî 31 áåðåçíÿ ÿê ó ñòîëèö³, òàê ³ ïî âñ³é
Óêðà¿í³ òðèâàº ì³ñÿ÷íèê äîáðîâ³ëüíî¿ çäà-
÷³ âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿, áîºïðèïàñ³â, âèáóõî-
âèõ ìàòåð³àë³â ³ çàñîá³â ñàìîîáîðîíè, çàðÿ-
äæåíèõ çàñîáàìè ñë³çîã³ííî¿ ³ ïîäðàçëèâî¿
ä³¿ (ãàçîâ³ ï³ñòîëåòè ³ ðåâîëüâåðè). Çã³äíî ç
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè äîáðîâ³ëü-
íà çäà÷à çáðî¿ çâ³ëüíÿº ãðîìàäÿí â³ä êðè-
ì³íàëüíî¿ òà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà ¿¿ íåçàêîííå çáåð³ãàííÿ. Ïðèíåñ-
òè íåçàêîíí³ çàñîáè ñàìîîáîðîíè ìîæíà â
Îáîëîíñüêå ðàéîííå óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ çà àäðåñîþ âóë. Ìà-
ëèíîâñüêîãî, 2-à, à òàêîæ ó ñëóæáó äîçâ³ëü-
íî¿ ñèñòåìè ðàéóïðàâë³ííÿ íà âóë. Ïðèð³÷-
í³é, 27-ä, ê³ì. 1-4

КК АА ДД РР ИИ

Ñòîëè÷íó ì³ë³ö³þ î÷îëèâ
Îëåêñ³é Êðèêóí

Ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ Àíàòîë³é Ìî-
ãèëüîâ ïðåäñòàâèâ îñîáîâîìó ñêëàäó ñòî-
ëè÷íîãî ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿ ïðè-
çíà÷åíîãî î÷³ëüíèêà ÃÓ ÌÂÑ ó Êèºâ³
Îëåêñ³ÿ Êðèêóíà. Ãîëîâíà âêàç³âêà ì³í³ñ-
òðà íîâîìó êåð³âíèêîâ³ ñòîñóºòüñÿ îáîâ'ÿç-
êîâî¿ ðåºñòðàö³¿ âñ³õ çàÿâ ãðîìàäÿí. ßê â³-
äîìî, ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ êåð³âíèêîì ÌÂÑ
Àíàòîë³ÿ Ìîãèëüîâà íà÷àëüíèê ÃÓ ÌÂÑ ó
Êèºâ³ Â³òàë³é ßðåìà íàïèñàâ ðàïîðò ïðî
â³äñòàâêó. Íàãàäàºìî, Îëåêñ³é Êðèêóí óæå
áóâ íà÷àëüíèêîì ñòîëè÷íî¿ ì³ë³ö³¿. Íà öþ
ïîñàäó â ñ³÷í³ 2007 ðîêó éîãî ïðèçíà÷èâ ì³-
í³ñòð Âàñèëü Öóøêî. Â 2003—2005 ðîêàõ
ïàí Êðèêóí î÷îëþâàâ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè ó
Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Íà Ïå÷åðñüêó âèêðèëè
ï³äï³ëüíó òþòþíîâó ì³í³-
ôàáðèêó

Ñï³âðîá³òíèêè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ âèÿâèëè â îäíîìó ç
áóäèíê³â íà âóëèö³ Ê³êâ³äçå íåçàêîííå âè-
ðîáíèöòâî òþòþíîâèõ âèðîá³â. ßê ïîâ³äî-
ìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â Êèºâ³, â ï³äï³ëüíîìó öåõó
çíàéäåíî óñòàòêóâàííÿ ³ ìàòåð³àëè äëÿ ìà-
ñîâîãî âèðîáíèöòâà ñèãàðåò ³ òþòþíó. Ñó-
ì³ø äëÿ êóð³ííÿ êàëüÿíó, ïðèñòð³é äëÿ âè-
ãîòîâëåííÿ ñèãàðåò ³ ñóïóòí³ ìàòåð³àëè,
îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ÿêèõ ñòàíîâèòü ìàéæå
80 òèñ. ãðí, âèëó÷åíî. Âèð³øóºòüñÿ ïèòàí-
íÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè
ùîäî ä³é âëàñíèê³â öåõó

Ìåòðî âèðóøàº íà Òðîºùèíó

Ìåòðî íà Òðîºùèíó çâîäèòèìóòü ôà-
õ³âö³ ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä". Ïðî öå ñòàëî
â³äîìî ï³ñëÿ ïðîâåäåíîãî òåíäåðà, ÿêèé
áóä³âåëüíèêè âèãðàëè â ãîëîâíîãî êîí-
êóðåíòà — "Êè¿âìåòðîáóäó". Ó ìåòðîïî-
ë³òåí³, ÿêèé º çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà,
"Õðåùàòèêó" ïîâ³äîìèëè, ùî ñåðåä ãî-
ëîâíèõ ÷èííèê³â, çàâäÿêè ÿêèì "Êè¿â-
ì³ñüêáóä" ïåðåì³ã ó òåíäåð³, º íàéíèæ÷èé
³ç çàïðîïîíîâàíèõ êîøòîðèñ âàðòîñò³ ðî-
á³ò. Àäæå áóä³âíèöòâî çàçíà÷åíèõ îá'ºê-
ò³â âîíè îö³íþþòü ó 1576,1 ìëí ãðí. Òî-
ä³ ÿê "Êè¿âìåòðîáóä" îö³íèâ áóä³âíèöòâî
â 2231,0 ìëí ãðí. Òîáòî ó÷àñòü õîëäèí-
ãîâî¿ êîìïàí³¿ ó ñïîðóäæåíí³ "òðîºùèí-
ñüêî¿" ã³ëêè ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè äàñòü
çìîãó çàîùàäèòè 655 ìëí ãðí.

"Ó íàøîãî ï³äïðèºìñòâà ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ ê³ëüêîõ ðîê³â íåîäíîðàçîâî âè-
íèêàëè ïðåòåíç³¿ äî ïîïåðåäíüîãî ãåí-
ï³äðÿäíèêà "Êè¿âìåòðîáóäó" ùîäî çàâè-
ùåííÿ áóä³âåëüíèõ êîøòîðèñ³â,— çà-
ÿâèâ íà÷àëüíèê ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðî-
ïîë³òåí" Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ.— À ï³ä ÷àñ
êðèçè òàêå ìàðíîòðàòñòâî íåïðèïóñòè-
ìî. Òîìó ìè îñîáëèâî ðåòåëüíî âèâ÷à-
ëè ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â òåíäåðà". Çà éî-

ãî ñëîâàìè, òåíäåð áóâ ïðîçîðèì, ïðà-
âà ó÷àñíèê³â äîòðèìóâàëèñÿ äî äð³áíèõ
íþàíñ³â.

Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ ïîÿñíèâ, ùî ïðî-
åêò ñïîðóäæåííÿ ïåðøî¿ ë³í³¿ "òðîºùèí-
ñüêî¿" ã³ëêè íå ïåðåäáà÷àº ï³äçåìíîãî áó-
ä³âíèöòâà. Òîæ ñïåöòåõí³êà äëÿ ïðîõî-
äæåííÿ òóíåë³â áóäå íå ïîòð³áíà. "Òåõíî-
ëîã³¿ òà òåõí³÷íà áàçà, ÿêèìè âîëîä³þòü
ôàõ³âö³ "Êè¿âì³ñüêáóäó", áåç ñóìí³â³â äà-
þòü çìîãó êîìïàí³¿ áåç ÿêèõ-íåáóäü ïðîá-
ëåì âïîðàòèñÿ ç ïîñòàâëåíèì çàâäàí-
íÿì",— ïåðåêîíàíèé êåð³âíèê ñòîëè÷íî¿
ï³äçåìêè. Çà éîãî ñëîâàìè, áóëî á íåðî-
çóìíî â³ääàâàòè çàìîâëåííÿ ãåíï³äðÿäó
îðãàí³çàö³¿, ÿêà çàïðîñèëà çà ñâî¿ ïîñëó-
ãè çíà÷íî äîðîæ÷å, í³æ ¿¿ êîíêóðåíò.
Îñîáëèâî çà òåïåð³øíüî¿ ñêëàäíî¿ åêîíî-
ì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ òàêå ð³øåííÿ ëèøå ïî-
ñëàáèëî á ô³íàíñîâèé ñòàí ñòîëè÷íîãî
ìåòðîïîë³òåíó ³ ç³ðâàëî á ãðàô³ê áóä³â-
íèöòâà äîâãîî÷³êóâàíî¿ êèÿíàìè ã³ëêè íà
Òðîºùèíó. Íàãàäàºìî, ùî â³äïîâ³äíî äî

ðåçóëüòàò³â ïåðåìîæåöü òåíäåðà çîáîâ'-
ÿçàâñÿ ïðîêëàñòè ä³ëÿíêó íà â³äð³çêó â³ä
ñòàíö³¿ ìåòðî "Ìèëîñëàâñüêà" äî "Ë³âî-
áåðåæíî¿" íà âæå ³ñíóþ÷³é ã³ëö³ øâèä-
ê³ñíîãî òðàìâàÿ òà ñïîðóäèòè åëåêòðîäå-
ïî "Òðîºùèíà".

Ñâîºþ ÷åðãîþ ïðåçèäåíò ÕÊ "Êè¿â-
ì³ñüêáóä" Âàñèëü Ìîæàð çàÿâèâ, ùî â àê-
òèâ³ õîëäèíãó ÷èìàëî ñêëàäíèõ çíàêîâèõ
äëÿ ì³ñòà òà êðà¿íè îá’ºêò³â. Çîêðåìà ðå-
êîíñòðóêö³ÿ ÍÑÊ "Îë³ìï³éñüêèé", çâå-
äåííÿ ì³ñüêîãî Öåíòðó ñåðöÿ, ïðîêëà-
äàííÿ ï³äçåìíèõ ³íæåíåðíèõ êîìóí³êà-
ö³é. "Ìè âèêîíàºìî âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ'-
ÿçàííÿ, ïåðåäáà÷åí³ óãîäîþ ïðî ãåíï³ä-
ðÿä,— çàïåâíèâ êåð³âíèê êîìïàí³¿.—
Àäæå "Êè¿âì³ñüêáóä" ìàº áàãàòîð³÷íèé
äîñâ³ä ðîáîòè â áóä³âåëüí³é ãàëóç³, ñó÷àñ-
íó òåõí³÷íó áàçó ³ ïåðåäîâ³ òåõíîëîã³¿ òà
ïîíàä 34 òèñÿ÷³ âèñîêîêëàñíèõ ôàõ³âö³â.
Ìè â çìîç³ çâîäèòè "ï³ä êëþ÷" áóäü-ÿê³
îá'ºêòè ³ äîâåäåìî öå íà ïðèêëàä³ ñòîëè÷-
íîãî ìåòðîïîë³òåíó"

Б дівництво нової лінії столично о метро на Троєщин , попри риз , зр шило з місця

Ïðàâî íà áóä³âíèöòâî âèãðàâ “Êè¿âì³ñüêáóä”
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Тендерний омітет столично о
метрополітен визначив холдин-
ов омпанію "Київмісь б д" пе-
реможцем тендера на право
про ладання першої чер и лінії
метро на Троєщин . Головним
он рентом б дівельної омпанії
вист пав "Київметроб д", отрий
тривалий час трим вав монопо-
лію з розвит столичної підзем-
и. "Київмісь б д" запропон вав
ошторис, завдя и я ом вдасть-
ся заощадити 655 млн рн. Фа-
хівці холдин ової омпанії мають
про ласти ділян на відріз від
станції метрополітен "Мило-
славсь а" до "Лівобережної" на
вже існ ючій ілці швид існо о
трамвая та спор дити еле тро-
депо "Троєщина".

Çîîïàðê â³äêðèº íîâèé â³ää³ë
çà Êèºâîì

Ñòîëè÷íèé çîîïàðê çàëèøèòüñÿ íà ñòà-
ðîìó ì³ñö³. Ïðî öå çàÿâèëà éîãî î÷³ëü-
íèöÿ Ñâ³òëàíà Áåðç³íà. "Ïåðåñåëÿòèñÿ í³-
õòî íå çáèðàºòüñÿ,— ïîâ³äîìèëà âîíà.—
ß ââàæàþ, ùî çîîïàðê ïîâèíåí çáåðåãòè
ñâîþ ³ñòîðè÷íó òåðèòîð³þ, íà ÿê³é â³í
ðîçòàøîâàíèé ç 1914 ðîêó. Ïðîòå â íà-
øèõ ïëàíàõ íà ìàéáóòíº — ñòâîðåííÿ, çà
ï³äòðèìêè Ì³íïðèðîäè Óêðà¿íè, çà ìå-
æàìè ì³ñòà öåíòðó çáåðåæåííÿ ³ ðîçâå-
äåííÿ ð³äê³ñíèõ òà çíèêàþ÷èõ âèä³â".

Çà ¿¿ ñëîâàìè, òàê³ öåíòðè º îá'ºêòàìè
çàêðèòîãî òèïó ³ äîïîâíþþòü îñíîâíó
ñôåðó ä³ÿëüíîñò³ çîîïàðêó. Êè¿âñüêèé
çîîïàðê º îá'ºêòîì ïðèðîäíî-çàïîâ³äíî-
ãî ôîíäó çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ.
Çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàáîðîíÿº ïåðå-
äà÷ó òàêèõ îá'ºêò³â ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü,
à òàêîæ â îðåíäó. Òîìó ÷óòêè ïðî ïðè-

âàòèçàö³þ âàðòî ðîçö³íþâàòè ÿê ïðîâî-
êàö³þ ç ðîçðÿäó áðóäíèõ ïîë³òòåõíîëî-
ã³é, ïåðåêîíàíà Ñâ³òëàíà Áåðç³íà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ
ðîê³â ñèòóàö³ÿ â ñòîëè÷íîìó çîîïàðêó, ÿêî-
ìó òîð³ê âèïîâíèëîñÿ 100 ðîê³â, çíà÷íî
ïîë³ïøèëàñÿ. Çîêðåìà ïîì³òíî êðàùèé âè-
ãëÿä ìàþòü çâ³ð³, îõàéí³øèìè ñòàëè âîëü-
ºðè. Äî òîãî æ ïðîâåäåíî ðåêîíñòðóêö³þ
ñòàðèõ ïàâ³ëüéîí³â, à ç òåðèòîð³¿ çîîñàäó
çíèêëè ãàëàñëèâ³ àòðàêö³îíè. Òåïåð íàâ³òü
óçèìêó ïðîâîäÿòüñÿ ö³êàâ³ ï³çíàâàëüí³ àê-
ö³¿, ÿê³ äîïîìàãàþòü æèòåëÿì ìåãàïîë³ñà
áà÷èòè ³ ðîçóì³òè ïðèðîäó òâàðèí ³ ïòàõ³â.

Äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó ïîâ³äî-
ìèëà, ùî âîíè ñòèêàþòüñÿ ç òèìè ñàìè-
ìè ïðîáëåìàìè, ÿê³ ìàþòü ³ ñâ³òîâ³ çîî-
ïàðêè. "Öå íàñàìïåðåä çàñòàð³ë³ òà çíî-
øåí³ âîëüºðè",— çàçíà÷èëà âîíà.

×è íå íàéâàæëèâ³øèì º é ïèòàííÿ
ô³íàíñóâàííÿ. "Îñòàíí³ìè ðîêàìè óðÿä
çîâñ³ì íå áðàâ ó÷àñò³ ó ðîçâ'ÿçàíí³ ïðîá-
ëåì íàøîãî òà ³íøèõ çîîïàðê³â Óêðà-
¿íè,— ñêàçàëà Ñâ³òëàíà Áåðç³íà.— Íà
ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðàçîì ³ç êåð³âíè-
êàìè çîîïàðê³â çàãàëüíîäåðæàâíîãî
çíà÷åííÿ ìè ïîðóøèëè öå ïèòàííÿ íà
ð³âí³ Ì³íïðèðîäè Óêðà¿íè. Ç éîãî áî-
êó íà öåé ìîìåíò º ðîçóì³ííÿ ³ áàæàí-
íÿ ïðàöþâàòè â öüîìó íàïðÿìêó. Ïî-
äèâèìîñü, ÿê áóäå â³äîáðàæåíî ïèòàí-
íÿ ô³íàíñóâàííÿ çîîïàðê³â ó Äåðæàâíî-
ìó áþäæåò³ íà 2010 ð³ê".

Âîíà äîäàëà, ùî ïîïðè ô³íàíñîâó
ñêðóòó íîâèé âåñíÿíî-ë³òí³é ñåçîí
2010-ãî â³ä ïîïåðåäí³õ â³äð³çíÿòèìåòü-
ñÿ ïîÿâîþ íîâèõ òâàðèí ³ åêñïîçèö³é.
"Íèí³øíüîãî ðîêó áóäå ïîâí³ñòþ îíîâ-
ëåíî "Äèòÿ÷èé çîîïàðê". Çàïðàöþº íî-
âèé ïðîåêò "Åêîëîã³÷íà ñòåæêà" â Øó-
ëÿâñüê³é áàëö³, ÿêèé ìè ðåàë³çóºìî
ñï³ëüíî ç Êè¿âñüêèì åêîëîãî-êóëüòóð-
íèì öåíòðîì,— ïîâ³äîìèëà âîíà.—
"Åêîëîã³÷íà ñòåæêà" — öå â³äêðèòà åêñ-
ïîçèö³ÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,5 ãåêòàðà,
íà ÿê³é â³äâ³äóâà÷³ çîîïàðêó çìîæóòü
îïèíèòèñÿ â íåäîòîðêàíîìó êóòî÷êó
äèêî¿ ïðèðîäè. Ïîáà÷èòè äèêèõ òâàðèí
óêðà¿íñüêî¿ ôàóíè â óìîâàõ, ùî ìàêñè-
ìàëüíî íàáëèæåí³ äî ïðèðîäíèõ, à òà-
êîæ ä³çíàòèñÿ áàãàòî ö³êàâîãî ïðî òå,
ÿê çáåðåãòè ïðèðîäó ð³äíîãî êðàþ"

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Столичний зоопар , я ом торі виповнилося 100 ро ів, ні ди пе-
реселятися не збирається. Натомість, за підтрим и Мінприроди
У раїни, т т план ють розширення. Додат ово за межами міста
створять центр збереження і розведення рід існих та зни аючих
видів. О рім цьо о, попри фінансов риз та недофінанс вання з
державно о бюджет , нинішньо о ро передбачено оновити "Дитя-
чий зоопар ". Зо рема запровадити новий прое т "Е оло ічна
стеж а" в Ш лявсь ій балці, я ий б де реалізовано спільно з Київ-
сь им е оло о- льт рним центром.
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Ãàííà ÃÅÐÌÀÍ: “Äóìêè êèÿí, ¿õíº 
áà÷åííÿ ðîçâèòêó ñòîëèö³ áóäóòü 
ãîëîâíèìè äëÿ âèçíà÷åííÿ ïîë³òèêè
íîâîãî Ïðåçèäåíòà ñòîñîâíî Êèºâà”
Заст пни лави Адмініс-
трації Президента У раїни
відповіла на запитання
ж рналістів та читачів
“Хрещати а” під час ін-
тернет- онференції

— Íà âàøó äóìêó, ïîë³òèêà —
öå ÷îëîâ³÷à ñïðàâà, ÷è í³? ßêèé
îïòèìàëüíèé â³äñîòîê æ³íîê ïîâè-
íåí áóòè â ïîë³òèö³?

— Ïîë³òèêà íå ìîæå áóòè í³
÷îëîâ³÷îþ, í³ æ³íî÷îþ ñïðàâîþ.
Ïîë³òèêà — öå ñïðàâà ïðîôåñ³î-
íàë³â. Òîìó ãîâîðèòè ïðî â³äñîò-
êè ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê — öå â÷î-
ðàøí³ ï³äõîäè.

— ×è ââàæàºòå ïåðåêîíëèâîþ
ïåðåìîãó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðè
ðîçðèâ³ â 1 ì³ëüéîí ãîëîñ³â? ×è
â³äðèâ äëÿ ïåðåìîæöÿ íå ìàº çíà-
÷åííÿ?

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî íà öå çà-
ïèòàííÿ òðåáà áóäå â³äïîâ³ñòè ÷å-
ðåç ï’ÿòü ðîê³â. ßêùî òîä³ ßíó-
êîâè÷à ï³äòðèìàþòü ùå ê³ëüêà
ì³ëüéîí³â ëþäåé, öå îçíà÷àòèìå,
ùî â³í ñïðàâä³ ñòàâ Ïðåçèäåíòîì
óñ³º¿ Óêðà¿íè. ² âçàãàë³, íå ìàº
çíà÷åííÿ, ÿêà öå ïåðåìîãà. Íà-
â³òü ÿêùî öå ïåðåìîãà â îäèí ãî-
ëîñ, öå âñå îäíî ïåðåìîãà. Àëå
âàæëèâ³øå, ÷è çóì³º Ïðåçèäåíò
ñòàòè Ïðåçèäåíòîì äëÿ âñ³õ óêðà-
¿íö³â, ÷è ï³ñëÿ ï’ÿòè ðîê³â éîãî
ïåðåáóâàííÿ ó âëàä³ çà íüîãî ãî-
ëîñóâàòèìóòü á³ëüøå ëþäåé, àí³æ
ãîëîñóâàëè çà éîãî îáðàííÿ. Îñü
íàä öèì ³ òðåáà ïðàöþâàòè Â³ê-
òîðó ßíóêîâè÷ó. ² ÿ äóìàþ, ùî öå
âàæëèâ³øå, àí³æ ðàõóâàòè, íà
ñê³ëüêè ì³ëüéîí³â ãîëîñ³â ïåðåâà-
ãà â íüîãî íà âèáîðàõ.

— ßêèé ãîëîâíèé ñòðàòåã³÷íèé
íàïðÿìîê áóäå â³äòåïåð â Óêðà¿íè,
÷è áóäå õî÷à á òðîøêè æèòòÿ â
Óêðà¿í³ ñõîæå íà æèòòÿ â ªâðîï³
íå ò³ëüêè â òåðèòîð³àëüíîìó ïëà-
í³?

— Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ñòàâèâ
ñîá³ çàâäàííÿ, ùîá ï³äâèùèòè ð³-
âåíü æèòòÿ óêðà¿íö³â äî ºâðîïåé-
ñüêîãî, ³ òàêîþ áóëà éîãî ïðî-
ãðàìà, ç íåþ â³í ³øîâ íà âèáîðè.
Áóäåìî ñòàðàòèñÿ öå ðîáèòè. ² ñó-
äèòèìåìî ïðî Ïðåçèäåíòà çà éî-
ãî ñïðàâàìè òà çà òèì, ÷è âèêî-
íàâ â³í ñâî¿ îá³öÿíêè, êîëè íà-

ñòàíå ÷àñ îáèðàòè ãëàâó äåðæàâè
íàñòóïíîãî ðàçó.

— ßê³ ãàëóç³ äëÿ âàñ áóäóòü ïð³î-
ðèòåòíèìè â ðîáîò³?

— Ò³, ÿê³ äîðó÷èâ ìåí³ Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè. Öå êîìóí³êàö³¿ òà
ãóìàí³òàðíà ñôåðà.

— Õòî, íà âàøó äóìêó, ìîæå
î÷îëèòè ïàðëàìåíòñüêèé êîì³òåò
³ç ïèòàíü ñâîáîäè ñëîâà òà ³íôîð-
ìàö³¿? ×è â³ääàñòå öþ ïîñàäó îïî-
çèö³¿?

— Ó ïàðëàìåíò³ ïðåäñòàâëåíî
äóæå áàãàòî ö³êàâèõ æóðíàë³ñò³â.
Êîæåí ³ç íèõ ìîæå ñì³ëèâî î÷î-
ëèòè êîì³òåò ç³ ñâîáîäè ñëîâà. ²
êîæåí ³ç íèõ áóäå äóæå êîðèñíèé
ó öüîìó êîì³òåò³. Ìåí³ ñïðàâä³
äóæå âàæêî êîãîñü âèîêðåìèòè.
Òàì ö³ëà ïëåÿäà äóæå ö³êàâèõ ëþ-
äåé, ÿê³ ìîæóòü ïðàöþâàòè â êî-
ì³òåò³.

— ×è îçíà÷àº öå, ùî ï³ñëÿ ïðè-
çíà÷åííÿ Äìèòðà Òàáà÷íèêà íà ïî-
ñàäó ì³í³ñòðà îñâ³òè, óêðà¿íñüê³
ï³äðó÷íèêè ³ñòîð³¿ áóäóòü ó ÷åðãî-
âèé ðàç ïåðåïèñàí³?

— ß çóñòð³÷àëàñÿ äíÿìè ç ²ãî-

ðåì Þõíîâñüêèì. Â³í ðîçïîâ³â
ìåí³ òàêó ö³êàâó ð³÷, ùî â Óêðà-
¿í³ 72 (!) ï³äðó÷íèêè ç ³ñòîð³¿ íà
êîæåí ïåð³îä. Áóëî á äîáðå çâåñ-
òè ¿õ õî÷à á äî äâîõ. À ùå êðà-
ùå — äî îäíîãî. Àëå íå äóìàþ,
ùî ìè ìàºìî çàéìàòèñÿ ïåðåïè-
ñóâàííÿì ³ñòîð³¿. ²ñòîð³ÿ º òàêà,
ÿêà º, ¿¿ òðåáà ïðèéìàòè, à íå ïå-
ðåïèñóâàòè ùîðàçó ï³ä ïîë³òè÷-
íó äîö³ëüí³ñòü. Òîìó ÿ ñòîÿòèìó
íà òàêèõ ïîçèö³ÿõ. Ùî ðîáèòèìå
ì³í³ñòð îñâ³òè, ìåí³ âàæêî ñêàçà-
òè, àëå, ñïîä³âàþñÿ, ùî â³í áóäå
ðåàë³çîâóâàòè, ÿê ³ îá³öÿâ, òó êîí-
öåïö³þ ðîçâèòêó îñâ³òè, ÿêó âè-
çíà÷èâ Ïðåçèäåíò, ïàðëàìåíò ³
óðÿä. Äî ñëîâà, ñêîðî ìè ïîäàìî
äî ïàðëàìåíòó Ïðîåêò îñíîâ
âíóòð³øíüî¿ òà çîâí³øíüî¿ ïîë³-
òèêè, ³ òàì âñå áóäå íàïèñàíî.
Äóæå ÷³òêî, äóæå ÿñíî, äóæå çðî-
çóì³ëî. ² âñ³ì çàëèøèòüñÿ ò³ëüêè
öå âèêîíóâàòè.

— Ùî áóäå çðîáëåíî Àäì³í³ñ-
òðàö³ºþ Ïðåçèäåíòà äëÿ ï³äâèùåí-
íÿ ðåéòèíãó Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ó
Êèºâ³?

— Ìè íå ïðàöþºìî íà ï³äâè-
ùåííÿ ðåéòèíã³â Ïðåçèäåíòà, ìè

ïðàöþºìî íà äåðæàâó, ïðàöþºìî
äëÿ òîãî, ùîá óêðà¿íö³ ñêàçàëè:
“Òàê, öå òîé Ïðåçèäåíò, çà ÿêî-
ãî ÿ ãîëîñóâàòèìó íà íàñòóïíèõ
âèáîðàõ”. ßêùî Ïðåçèäåíòà âè-
çíà÷àòèìóòü ñàìå çà òàêèì êðè-
òåð³ºì, îòæå, çà ñâ³é ðåéòèíã â³í
ìîæå íå õâèëþâàòèñÿ. ßêùî â³í
áóäå äóìàòè, á³ëüøå ïåðåæèâàòè
çà ñâ³é ðåéòèíã, àí³æ ïðî ñïðà-
âè, òî éîãî ðåéòèíãè îäðàçó âïà-
äóòü. Òðåáà ïðîñòî äîáðå ðîáèòè
ñâîþ ñïðàâó ³ äîáðå âèêîíóâàòè
ñâî¿ çàâäàííÿ, à ðåéòèíãè ³ ïîïó-
ëÿðí³ñòü ñàì³ òåáå çíàéäóòü.

— ßê³ ïëàíè ó Ïðåçèäåíòà ùî-
äî ñâÿòêóâàííÿ þâ³ëåéíîãî Äíÿ
Ïåðåìîãè?

— Äëÿ ìåíå Ïåðåìîãà íàä ôà-
øèçìîì, äîëÿ ëþäåé, ÿê³ ç³ çáðîºþ
ïîñòàëè íà çàõèñò ñâîº¿ Â³ò÷èçíè,
îñîáëèâî º çâîðóøëèâèì ³ õâèëþ-
þ÷èì ïèòàííÿì. Ìåí³ ÷èòà÷³ ïî-
ñòàâèëè íèçêó çàïèòàíü íà öþ òå-
ìó. Õî÷ó ïîâ³äîìèòè, ùî Ïðåçè-
äåíò âèñòóïèâ ³ç ³í³ö³àòèâîþ, äî
ñëîâà, öå áóëî â Ìîñêâ³, ùîá ó
âñ³õ ì³ñòàõ-ãåðîÿõ êîëèøíüîãî Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó ñèíõðîííî, â
îäèí ³ òîé ñàìèé ÷àñ â³äáóëèñÿ ïà-

ðàäè Ïåðåìîãè. Ïðåçèäåíò ñêàçàâ,
ùî öå áóäå òàêà ôîðìà îá’ºäíàí-
íÿ ëþäåé, îá’ºäíàííÿ ïåðåìîãîþ.
Õàé ó ò³ ñàì³ õâèëèíè ëþäè â³ä÷ó-
âàþòü îäí³ é ò³ ñàì³ ïî÷óòòÿ, ðà-
ä³ñòü ïåðåìîãè. ² öå áóäå òàêîþ
ñóâ’ÿççþ, ùî çâ’ÿæå âñ³õ ëþäåé,
ÿê³ êîëèñü æèëè íà îäíîìó ³ òî-
ìó ñàìîìó ïðîñòîð³ êîëèøíüîãî
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ÿê³ ðàçîì âè-
áîðþâàëè ïåðåìîãó àáî æèëè òà
êîðèñòóâàëèñÿ íàñë³äêàìè ö³º¿ ïå-
ðåìîãè. Öÿ ³í³ö³àòèâà Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè çíàéøëà ï³äòðèìêó ó ðî-
ñ³éñüêèõ êîëåã.

— Ùî ðàäèêàëüíî áóäå çì³íåíî
â îðãàí³çàö³¿ òà ðîáîò³ Àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Ïðåçèäåíòà?

— Çì³íåíî âñå. Òàê, ÿê êàçàâ
Ïðåçèäåíò ßíóêîâè÷, ìè ðîáè-
òèìåìî âñå íàâïàêè â³ä òîãî, ùî
ðîáèëè íàø³ ïîïåðåäíèêè. Âîíè
ìàëè äóæå ðîçäóòèé øòàò — ìè
éîãî ñêîðîòèëè. Âîíè ïðèçíà÷à-
ëè ëþäåé çà êóì³âñòâîì, çà îñî-
áèñòîþ â³ääàí³ñòþ. Ìè áðàòèìå-
ìî ïðîôåñ³îíàë³â ³ ÷åñíèõ ëþäåé.
Ìè ëþäè ³íøîãî ñòèëþ, ³ â³äïî-
â³äíî ³íøîãî ñòèëþ áóäå Àäì³-
í³ñòðàö³ÿ Ïðåçèäåíòà.

— ßêîþ áà÷èòå ïîë³òèêó íîâîãî
Ïðåçèäåíòà ùîäî Êèºâà?

— Öÿ ïîë³òèêà áóäå âèçíà÷àòè-
ñÿ ïîáàæàííÿìè êèÿí. Äóìêè êè-
ÿí, ¿õí³ ïîáàæàííÿ, ¿õíº áà÷åííÿ
ðîçâèòêó ñòîëèö³ áóäå ãîëîâíèì
äëÿ âèçíà÷åííÿ ïîë³òèêè íîâîãî
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ñòîñîâíî
Êèºâà.

— Õòî áóäå Ïðåçèäåíòîì ÍÒÊÓ?
— ßêùî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â

óõâàëèòü ð³øåííÿ, òî íèì ñòàíå
ªãîð Áåíêåíäîðô. ß êàæó ïðî öå
ç âåëè÷åçíèì çàäîâîëåííÿì, áî
öå äóæå ñèìïàòè÷íà ëþäèíà,
ïðîôåñ³îíàë âèñîêîãî êëàñó, ìàº
ïðîãðåñèâí³ ïîãëÿäè. Íàñê³ëüêè
ìåí³ â³äîìî, íå ïðè÷åòíèé äî
æîäíèõ êîðóïö³éíèõ ñõåì, ùî º
äóæå âàæëèâî äëÿ òàêî¿ ³íñòèòó-
ö³¿. Íà ìîþ äóìêó, â³í çðîáèòü
êàíàë ïðîôåñ³îíàëüíèì, çáàëàí-
ñîâàíèì ³ ï³äãîòóº éîãî äî ïåðå-
òâîðåííÿ íà êàíàë ãðîìàäñüêîãî
òà ïóáë³÷íîãî ìîâëåííÿ

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”

Âèõîäè ç ï³äçåìêè ïîäåêóäè íå â³äð³ç-
íèòè â³ä ñòèõ³éíèõ ðèíê³â. Êèÿíè ³ íà-
äàë³ ñêàðæàòüñÿ íà íåçðó÷í³ñòü íîðìàëü-
íî êîðèñòóâàòèñÿ ìåòðîïîë³òåíîì ÷åðåç
âåëèêó ê³ëüê³ñòü ÿòîê. Ìàëî òîãî, ùî ê³î-

ñêè çàãîðîäæóþòü ïåðåõîäè, á³ëÿ íèõ çà-
ëèøàþòüñÿ êóïè ñì³òòÿ. Íà çâåðíåííÿ
æèòåë³â ñòîëèö³ ðåàãóº Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-
ºì ó ñòîëèö³.

Òàê, ó ÷åòâåð áóëî çàïëàíîâàíî òðè äå-
ìîíòàæ³ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³. Ñòà-
ëî ìåíøå íà äâà ê³îñêè á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåò-
ðî “Æèòîìèðñüêà”, îäíà ÿòêà çíèêëà íà
“Àêàäåìì³ñòå÷êó”.

Ó ñóáîòó äåìîíòóâàëè 5 òîðãîâèõ òî÷îê
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ — äâà ïàâ³ëüéî-
íè, äâà ëîòêè ³ íàìåò. Íåçàêîíí³ ÿòêè
âèëó÷èëè ó çâ’ÿçêó ç³ ñêàðãàìè ì³ñòÿí
ùîäî ñêóï÷åííÿ ¿õ á³ëÿ Ï³âäåííîãî àâ-
òîâîêçàëó ³ Âèñòàâêîâîãî öåíòðó.

Íåä³ëÿ ðîçïî÷àëàñÿ ç äåìîíòàæó ïàâ³ëü-
éîí³â á³ëÿ òîðãîâåëüíèõ öåíòð³â. Îäèí
ñòîÿâ íà âóëèö³ Ãëóøêîâà, 13-Á, ÷îòèðè —
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ëóíà-
÷àðñüêîãî, 22-24. Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
í³ ç ïèòàíü êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì
ñòâåðäæóþòü, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì ê³ëüê³ñòü
íîâîâñòàíîâëåíèõ ê³îñê³â áåç äîêóìåíò³â

çíà÷íî çìåíøèëàñÿ. Òà é âëàñíèêè ïà-
â³ëüéîí³â, ç îãëÿäó íà ñóñ³äí³, ùî äåìî-
íòóâàëè, îõî÷³øå ïî÷èíàþòü îôîðìëþâà-
òè ïîòð³áí³ äîêóìåíòè ³ ñòåæèòè çà ÷èñ-
òîòîþ íà ââ³ðåí³é ¿ì òåðèòîð³¿.

Âîäíî÷àñ íà ðîçãëÿä êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïî-
äàíî ïðîåêò ð³øåííÿ “Ïðî çàõîäè ùîäî
âïîðÿäêóâàííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ³ îá’-
ºêò³â òîðã³âë³”. Ó äîêóìåíò³ çàïðîïîíî-
âàíî îãîëîñèòè íåä³éñíèìè âñ³ äîãîâîðè
îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä ê³îñêè òà
ðàí³øå âèäàí³ äîçâîëè íà ¿õ ðîáîòó. Çà
ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè êîì³ñ³¿ Þð³ÿ
Äìèòðóêà, ï³äãîòîâëåíèé äîêóìåíò ìàº
çàâäàòè ïîïåðåäæóþ÷îãî óäàðó — ïðèïè-
íèòè íàìàãàííÿ ðàéîí³â ïîâåðíóòè êî-
ëèøí³ ïîâíîâàæåííÿ ó ñôåð³ äîçâîë³â íà
âñòàíîâëåííÿ ÌÀÔ³â
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Ìàë³ ï³äïðèºìö³ ïî÷èíàþòü çàêîííî âåñòè á³çíåñ

ÌÀÔ³ÿ çäàº ïîçèö³¿
Îëåêñàíäðà ÊÎ×ÓÁÅÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

За вихідні столиці зни ло 11 неза онних іос ів. У більшості з них
тор вали ал о олем та тютюновими виробами. Усі демонтажі Голов-
не правління з питань онтролю за бла о строєм проводило за
с ар ами жителів с сідніх б дин ів. Незважаючи на об рення людей,
дея і власни и ято продовж ють бло вати точ и автів ами та захи-
щати свої ендели и. Одна за альна тенденція місті позитивна,
відзначають в правлінні — останнім часом все більше підприємців
починають оформляти свій бізнес належним чином.
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Ìèõàéëî ÄÎÁÊ²Í: “ßêùî ìåð 
íå áàëîòóºòüñÿ íà äðóãèé òåðì³í —
â³í ò³êàº â³ä ïðîáëåì”

— ßê Õàðê³â ïåðåæèâ çèìó öüî-
ãî ðîêó, ÿêà ñòàëà “ïåðåâ³ðêîþ íà
ì³öí³ñòü” äëÿ áàãàòüîõ ì³ñò
Óêðà¿íè? Ç ÿêèìè òðóäíîùàìè ç³-
òêíóëèñÿ?

— Ïî-ïåðøå, çèìà áóëà íå
ïðîñòî ñí³æíîþ, çèìà áóëà àíî-
ìàëüíîþ, òîìó ùî áóëî ê³ëüêà
ñèòóàö³é, êîëè âðàíö³ òåìïåðà-
òóðà áóëà ì³íóñîâîþ, óäåíü âî-
íà ï³äâèùóâàëàñÿ äî 0 ãðàäóñ³â,
ïî÷èíàâ éòè äîâîë³ ñèëüíèé
äîù. Öåé äîù éøîâ ïðîòÿãîì
4—5 ãîäèí, à ïîò³ì òåìïåðàòó-
ðà çíîâó ð³çêî ïàäàëà. Âñå öå
ïðèçâîäèëî äî òîãî, ùî âåëè-
÷åçí³ ãîðè ñí³ãó, ÿê³ íå ïðèáðà-
ëè â äâîðàõ, ïåðåòâîðþâàëèñÿ
íà êðèæàí³ ãëèáè, ÿê³ âæå íå-
ìîæëèâî áóëî ðîçáèòè í³÷èì,
îêð³ì â³äá³éíîãî ìîëîòêà. Íàø³
ñèëè áóëè ñïðÿìîâàí³ íà ðîç-
÷èùåííÿ ãîëîâíèõ ìàã³ñòðàëåé
³ äðóãîðÿäíèõ äîð³ã. Ï³ä’¿çäè äî
øê³ë, ë³êàðåíü, äî áóäü-ÿêèõ áó-
ä³âåëü ó öåíòð³ ì³ñòà, äàëåêî â³ä
öåíòðó áóëî çàáåçïå÷åíî. Ì³ñü-
êèé òðàíñïîðò ïðàöþâàâ ïðàê-
òè÷íî áåç ïåðåáî¿â, í³ÿêèõ íà-
ð³êàíü â³ä ÄÀ² íå áóëî. ªäèíà
ïðîáëåìà, ÿêà âèíèêàëà,— öå
ðîç÷èùåííÿ âíóòð³øíüîêâàð-
òàëüíèõ äîð³ã. ² ÿêùî ï³äõîäè
äî ï³ä’¿çä³â áóäèíê³â êîìóíàëü-
íî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ — òå, çà
ùî ìè â³äïîâ³äàºìî,— ïðèáè-
ðàëè â÷àñíî ³ âåëèêèõ íàð³êàíü
íàñåëåííÿ íå áóëî, òî ïðî¿çä
ïðèâàòíîãî òðàíñïîðòó âñåðåäè-
í³ äâîð³â áóëî óñêëàäíåíî â
çâ’ÿçêó ç òèì, ùî íåïðèáðàíèé
ñí³ã ï³ñëÿ òàêèõ àíîìàëüíèõ äî-
ù³â ïåðåòâîðþâàâñÿ íà êðèæà-
í³ ãëèáè, ³ ïðî¿õàòè áóëî äóæå
âàæêî. Ìè é íèí³ ìàºìî òðóä-
íîù³ ç ïðèáèðàííÿì öüîãî íà-
ëåäåí³ííÿ. Àëå, ÿ äóìàþ, íåùî-
äàâíº ð³øåííÿ Õàðê³âñüêîãî âè-
êîíêîìó ïðî ñòàðò äâîì³ñÿ÷íè-
êà ç óïîðÿäêóâàííÿ ì³ñòà ïðè-
âåäå â ðóõ óñ³ ìåõàí³çìè, ùî º,
³ áóäå çàëó÷åíî ùå äîäàòêîâî ³
ëþäåé, ³ òåõí³êó äëÿ òîãî, ùîá
Õàðê³â ÿêíàéøâèäøå ë³êâ³äóâàâ
óñ³ íàñë³äêè ö³º¿ ñêëàäíî¿ çèìè.

— Áóä³âíèöòâî ñòàíö³¿ Õàðê³â-
ñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó “Ïðîñïåêò
Ïåðåìîãè” áóëî ðîçïî÷àòî â 1990
ðîö³. Ìèíóëî âæå 20 ðîê³â, à
ñòàíö³¿ íåìàº é äîñ³. ßê³ ïåðñïåê-
òèâè æèòåë³â öüîãî ðàéîíó íà
ìàéáóòíº?

— Ó Õàðêîâ³ âæå ïðèñòóïèëè
äî äåìîíòàæó íà ñòàíö³¿ ìåòðî

“Îëåêñ³¿âñüêà”. Öå ïåðåäîñòàí-
íÿ ñòàíö³ÿ íà ö³é ë³í³¿. Îñòàí-
íÿ — “Ïðîñïåêò Ïåðåìîãè”.
Öþ ñòàíö³þ ïîêè ùî íå áóäóòü
äîáóäîâóâàòè òîìó, ùî äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ ¿¿ ïîòð³áíî áóäóâàòè
íîâå äåïî, âàðò³ñòü ÿêîãî ïîíàä
300 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Âðàõî-
âóþ÷è, ùî ïåðåã³í ì³æ ñòàíö³ºþ
ìåòðî “Îëåêñ³¿âñüêà” ³ “Ïðîñ-
ïåêòîì Ïåðåìîãè” — 610 ìåò-
ð³â çàãàëîì, ìè çàïóñêàºìî
çðó÷íèé äîäàòêîâèé òðîëåéáóñ-
íèé ìàðøðóò, ÿêèé çáèðàòèìå ç
ê³íöåâî¿ çóïèíêè, äå ïîâèííà
áóëà áóòè ñòàíö³ÿ “Ïðîñïåêò
Ïåðåìîãè”, ëþäåé, ï³äâîçèòè íà
öèõ 600 ìåòð³â äî ñòàíö³¿ ìåòðî
“Îëåêñ³¿âñüêà”. À çâ³äòè ëþäè,
âðàõîâóþ÷è, ùî ó íàñ 3 ë³í³¿
ìåòðî, à “Îëåêñ³¿âñüêà” áóäå
âæå 29-îþ ñòàíö³ºþ, çìîæóòü
äîáðàòèñÿ ïðàêòè÷íî â áóäü-
ÿêèé ê³íåöü ì³ñòà. Âèòðà÷àòè
ñüîãîäí³ 300 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
íà áóä³âíèöòâî íîâîãî äåïî çà-
ðàäè 610 ìåòð³â ìè íå ìîæåìî
ñîá³ äîçâîëèòè. ² ÿçèê ó ìåíå íå
ïîâåðíåòüñÿ ïðîñèòè ö³ ãðîø³ ó
äåðæàâè, òîìó ùî êðàùå ìè ö³
300 ì³ëüéîí³â ïóñòèìî íà áóä³â-
íèöòâî íîâî¿ ñòàíö³¿, ÿêà ç’ºä-
íàº ì³ñòî ç ãóñòîíàñåëåíèì ðà-
éîíîì.

— ×è âèïëà÷óâàòèìóòüñÿ â áå-
ðåçí³ 2010 ðîêó â÷àñíî ïåíñ³¿
ïåíñ³îíåðàì?

— ß âïåâíåíèé, ùî áóäóòü.
Õî÷à, çíîâó æ òàêè, ÿ çà öå íå
â³äïîâ³äàþ. Äåðæàâà â³äïîâ³äàº
çà öå. Àëå ÿ âïåâíåíèé, ùî òå-
ïåð, ³ç ïîÿâîþ íîâîãî óðÿäó â
íàø³é êðà¿í³, âñå áóäå â÷àñíî ³
çã³äíî ç çàêîíîì.

— Ùî íå âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè
â 2009-ìó ³ ùî ç ïåðåë³êó âè âæå
íå áóäåòå ðåàë³çîâóâàòè â 2010
ðîö³? Áþäæåò ùå íå ñôîðìîâà-
íî, æèòè ì³ñòó çà â³äñóòíîñò³ áþ-
äæåòó âêðàé âàæêî. Ùî ÷åêàºòå
â³ä öüîãî áþäæåòó?

— Ùîäî íåðåàë³çîâàíîãî, òóò
ìîæåìî êàçàòè ïðî ïðîáëåìè,
ïîâ’ÿçàí³ ç ïåðåíåñåííÿì òðàì-
âàéíîãî ïîëîòíà â ³íøå ì³ñöå
äëÿ òîãî, ùîá ðîçøèðèòè äîðî-
ãó. Ùî ÿ ñïðàâä³ î÷³êóþ â³ä áþ-
äæåòó 2010 ðîêó? Öå âðàõóâàííÿ
òàì ³íòåðåñ³â íàøîãî ì³ñòà. Ìå-
í³ ñêëàäíî êàçàòè òàê, ùîá ëþ-
äè ä³éñíî äî ê³íöÿ ðîçóì³ëè, ùî
öå îçíà÷àº äëÿ òàêîãî ì³ñòà, ÿê
Õàðê³â. Òàê³ ðå÷³ òà íàçèâàòè òà-

ê³ öèôðè, ÿê³ âèêëèêàþòü ó áóäü-
ÿêîãî ôàõ³âöÿ ñàìå ó ñôåð³ ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ æàõ. Àëå
äâà ðîêè, 2009-é ³ 2008-é, Õàð-
ê³â íå îòðèìóº æîäíî¿ êîï³éêè
ãðîøåé ³ç äåðæàâíîãî áþäæåòó
íà ïðîáëåìè æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà. Íå îòðèìóº,
³ âñå. Ìîæó íàçâàòè ³íøå ì³ñòî,
ÿêå ðîçòàøîâàíå íà Çàõîä³ íàøî¿
äåðæàâè, îñü âîíè îòðèìàëè
ò³ëüêè ìèíóëîãî ðîêó á³ëüø í³æ

200 ì³ëüéîí³â. Ïðîáëåìè îäí³ é
ò³ ñàì³, ëþäè æèâóòü îäí³ é ò³ ñà-
ì³.

— ×è âèñòàâëÿòèìåòå ñâîþ
êàíäèäàòóðó íà ïîñàäó ì³ñüêîãî
ãîëîâè íà äðóãèé òåðì³í? Íàïåâ-
íî, º áàãàòî íåðåàë³çîâàíèõ ³äåé
³ ïëàí³â.

— ß àáñîëþòíî ïåðåêîíàíèé,
ùî íèí³øíº çàêîíîäàâñòâî, ÿêå
äàº 4 ðîêè äëÿ ðîáîòè ì³ñüêèì

ãîëîâîþ, º íåäîñêîíàëèì ó òî-
ìó ïëàí³, ùî çà öåé ÷àñ íåìîæ-
ëèâî ðåàë³çóâàòè âñå òå, ç ÷èì
éäåø íà âèáîðè. Â òîé æå ÷àñ ÿ
ââàæàþ, ùî á³ëüøå, í³æ 8—10
ðîê³â ïðàöþâàòè íà òàê³é ïîñà-
ä³ òåæ íå ìîæíà. Òîìó ùî áóäå
ñèòóàö³ÿ, ÿê ó ô³ëüì³ “Ì³ñöå çó-
ñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà”, êîëè
Øàðàïîâ ðîçïîâ³äàâ ïðî ðîçâ³ä-
íèê³â, ó ÿêèõ î÷³ çàìèëþâàëè-
ñÿ, ³ âîíè, äîâãî ñïîñòåð³ãàþ÷è
çà îäí³ºþ ³ ò³ºþ ñàìîþ ì³ñöåâ³ñ-
òþ, ôàêòè÷íî í³÷îãî íå áà÷èëè.
Îïòèìàëüíèé òåðì³í äëÿ ðîáî-
òè ì³ñüêèì ãîëîâîþ — öå äâ³
êàäåíö³¿. Áóäå ï’ÿòü ðîê³â îäíà
êàäåíö³ÿ, òî æ 10 ðîê³â. ×îòè-
ðè — òîä³ â³ñ³ì. Êîëè ì³ñüêèé
ãîëîâà éäå íà òðåò³é òåðì³í —
öå, íàïåâíî, íåïðàâèëüíî. À îñü
ÿêùî â³í íå éäå íà äðóãó êàäåí-
ö³þ, òî öå òåæ íåïðàâèëüíî, òî-
ìó ùî â³í àáî ò³êàº â³ä ïðîáëåì,
ÿê³ º, àáî íå áà÷èòü â ñîá³ ñè-
ëè äàë³ ¿õ âèð³øóâàòè. Òîìó ÿ
àáñîëþòíî ïåðåêîíàíèé, ùî
îïòèìàëüíèé ÷àñ äëÿ òîãî, ùîá
ëþäèíà çìîãëà ñåáå ïðîÿâèòè ³
ñïðàâä³ çì³íèòè æèòòÿ ì³ñòà íà
êðàùå,— öå 8—10 ðîê³â. ß âè-
ñòàâëÿòèìó ñâîþ êàíäèäàòóðó íà
âèáîðè Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè â öüîìó ðîö³ ³ ïðîñèòè-
ìó ó õàðê³â’ÿí ï³äòðèìêè, ùîá
îòðèìàòè äîâ³ðó ³ ïðàâî ïðàöþ-
âàòè ì³ñüêèì ãîëîâîþ ïðîòÿãîì
÷îòèðüîõ ðîê³â ó ì³ñò³ Õàðêîâ³,
à òàì âèäíî áóäå.

— ßê ì³ñòî ãîòóºòüñÿ äî ªâðî-
2012?

— Â³äïîâ³äíî äî ïðèéíÿòî¿
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè, ÿêà º íåâ³ä’-
ºìíîþ ÷àñòèíîþ äåðæàâíî¿
ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè äî ªâðî-
2012. Ãîëîâí³ îá’ºêòè, òàê³ ÿê
ñòàä³îí, àåðîïîðò, ó íàñ âçàãàë³
íå âèêëèêàþòü í³ÿêèõ ïîáî-
þâàíü. Òàê ñàìî âîíè íå âèêëè-
êàþòü í³ÿêèõ ïîáîþâàíü ³ â åêñ-
ïåðò³â ÓªÔÀ, ÿê³ ïðîäîâæóþòü
ìîí³òîðèòè íàøå ì³ñòî

Під от вала
Олена СТУЛЬЄВА, “Хрещати ”

Др е за величиною і знач щістю місто У раїни з на-
селенням майже 1,5 млн осіб, де зосереджений на-
овий і виробничий потенціал Сход раїни — Хар ів.

Там працює безліч вели их промислових підприємств,
на ово-дослідних інстит тів, вищих чбових за ладів,
м зеїв, державних театрів. З березня 2006 ро місь-
им оловою Хар ова б ло обрано Михайла Доб іна.
Він зап стив виробництво ліфтів Хар ові та створив
єдине ом нальне осподарство для їхньо о ремонт .
Б ло вжито заходів щодо впоряд вання вивезення
твердих поб тових відходів, поповнився місь ий трам-
вайно-тролейб сний пар . У Хар ові припинилося за-
хоплення діляно і розміщення іос ів без з одження
з місь ою владою. Особлива ва а приділяється пи-
танням земельних а ціонів. Місто от ється до май-
б тньо о чемпіонат з ф тбол Євро-2012. За свою
працю мера міста номіновано на звання "Людина ро-
". Проблемами і перспе тивами він поділився з

"Хрещати ом".

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 10 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 40 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2010 РІК СТОР. 22
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 04.07.2008 № 07/1�169вих�08 на рішення 

Київської міської ради від 24.05.2007 № 675/1336 
“Про передачу товариству з обмеженою 

відповідальністю “ПРІОРИТЕТБУДСЕРВІС” земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування

торговельно�розважального комплексу з офісними 
приміщеннями та паркінгом загального користування 

на вул. Березняківській, 17—19 у Дніпровському районі 
м. Києва “

Рішення Київської міської ради № 425/1481 від 23 квітня 2009 року

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 04.07.2008 № 07/1�169вих�08 на рішення
Київської міської ради від 24.05.2007 № 675/1336 “Про передачу товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “ПРІОРИТЕТБУДСЕРВІС” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торго�
вельно�розважального комплексу з офісними приміщеннями та паркінгом загального користування на вул.
Березняківській, 17—19 у Дніпровському районі м. Києва” та враховуючи витяг з протоколу № 7 засідан�
ня постійної комісії Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури від
03.03.2009, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Задовольнити протест заступника прокурора міста Ки�
єва від 04.07.2008 № 07/1�169вих�08 на рішення Київської
міської ради від 24.05.2007 № 675/1336 “Про передачу то�
вариству з обмеженою відповідальністю “ПРІОРИТЕТБУД�
СЕРВІС” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування торговельно�розважального комплексу з
офісними приміщеннями та паркінгом загального користу�
вання на вул. Березняківській, 17—19 у Дніпровському райо�
ні м. Києва”.

2. Відмінити рішення Київської міської ради від 24.05.2007
№ 675/1336 “Про передачу товариству з обмеженою відпо�

відальністю “ПРІОРИТЕТБУДСЕРВІС” земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно�
розважального комплексу з офісними приміщеннями та пар�
кінгом загального користування на вул. Березняківській,
17—19 у Дніпровському районі м. Києва”.

3. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки�
ївради про результати розгляду протесту повідомити за�
ступнику прокурора міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Рандюку 
Вячеславу Олексійовичу земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Стадіонній, 5�б 

у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 402/1458 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Рандюку Вячеславу Олексійо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Стадіонній, 5�б
у Солом’янському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Рандюку Вячеславу Олексійо�
вичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,06 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Стадіонній, 5�б у Солом’янському

районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

3. Громадянину Рандюку Вячеславу Олексійовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

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

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 06.11.2008 № 07/1�291вих�08 на рішення Київської

міської ради від 27.12.2007 № 1529/4362 “Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю “СОЛТЕКС�

ГРУПА” земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування багатофункціонального комплексу у
складі житлових будинків, торговельно�офісних примі�

щень, об’єктів соціально�побутового призначення та гро�
мадського обслуговування на Броварському проспекті у

Деснянському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 452/1508 від 23 квітня 2009 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 06.11.2008 № 07/1�
291вих�08 на рішення Київської міської ради від 27.12.2007 № 1529/4362 “Про передачу товариству з об�
меженою відповідальністю “СОЛТЕКС�ГРУПА” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслу�
говування багатофункціонального комплексу у складі житлових будинків, торговельно�офісних приміщень,
об’єктів соціально�побутового призначення та громадського обслуговування на Броварському проспекті у
Деснянському районі м. Києва”, вважає неможливим його задоволення на таких підставах.

Рішенням Київської міської ради від 27.12.2007 № 1529/4362 затверджено проект відведення та пере�
дано товариству з обмеженою відповідальністю “СОЛТЕКС�ГРУПА” у довгострокову оренду на 10 років зе�
мельну ділянку загальною площею 3,25 га для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофунк�
ціонального комплексу у складі житлових будинків, торговельно�офісних приміщень, об’єктів соціально�
побутового призначення та громадського обслуговування на Броварському проспекті у Деснянському райо�
ні м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.

Опротестовуване рішення Київської міської ради не порушує вимог статей 39, 184 Земельного кодексу
України, статей 17, 19 Закону України “Про основи містобудування” та статті 13 Закону України “Про пла�
нування і забудову територій”, зокрема щодо відсутності детального плану території та плану земельно�
господарського устрою з огляду на таке. Відповідно до статті 3 Земельного кодексу України спеціальним
законом у сфері регулювання земельних відносин, зокрема щодо регулювання процедури набуття права
користування землею, є Земельний кодекс України.

Норми Закону України “Про основи містобудування” та Закону України “Про планування і забудову те�
риторій” не регулюють відносин у сфері набуття права користування земельними ділянками, а лише вка�
зують на необхідність взяття за основу містобудівної документації при вирішенні питань вибору, вилучен�
ня (викупу), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, якщо така документа�
ція розроблена. Однак нормами законодавства України та спеціальним законом у сфері регулювання зе�
мельних відносин не заборонено відведення земельної ділянки у разі відсутності розробленої та затвер�
дженої у встановленому порядку містобудівної документації.

Враховуючи викладене, Київська міська рада, приймаючи рішення від 27.12.2007 № 1529/4362 “Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю “СОЛТЕКС�ГРУПА” земельної ділянки для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального комплексу у складі житлових будинків, торго�
вельно�офісних приміщень, об’єктів соціально�побутового призначення та громадського обслуговування
на Броварському проспекті у Деснянському районі м. Києва” діяла на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи витяг з протоколу № 7 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань земель�
них відносин, містобудування та архітектури від 03.03.2009, керуючись статтею 9 та пунктом 12 перехід�
них положень Земельного кодексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва
від 06.11.2008 № 07/1�291вих�08 на рішення Київської місь�
кої ради від 27.12.2007 № 1529/4362 “Про передачу това�
риству з обмеженою відповідальністю “СОЛТЕКС�ГРУПА” зе�
мельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування багатофункціонального комплексу у складі житло�
вих будинків, торговельно�офісних приміщень, об’єктів со�
ціально�побутового призначення та громадського обслуго�

вування на Броварському проспекті у Деснянському районі
м. Києва”.

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки�
ївради про результати розгляду протесту повідомити за�
ступнику прокурора міста Києва в установленому порядку. 

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

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

3.4. 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.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 25.04.2006 № 19�3350, Державного
управління екології та природних ресурсів в м. Києві від
01.09.2006 № 06�6�25/3100, Київської міської санепідстан�
ції від 08.08.2006 № 4826, дочірнього підприємства “Інсти�

тут генерального плану міста Києва” від 13.07.2006 № 1668,
Головного управління земельних ресурсів від 26.01.2009
№ 05�4203,

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Римаревій Галині Іванівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Ольжича, 32�б 

у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 406/1462 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Римаревій Галині Іванівні для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Ольжича, 32�б у Шевченків�
ському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Римаревій Галині Іванівні, за умо�
ви виконання пункту 3 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Ольжича, 32�б у Шевченківському районі м. Ки�
єва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.

3. Громадянці Римаревій Галині Іванівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

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

3.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згід�

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

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

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 14.12.2004 № 19�12627, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 20.09.2004
№ 071/04�4�19/3155, Головного управління земельних ре�
сурсів від 22.09.2005 № 03�23/1059�В.

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

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�

падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Андреєвій 
Станіславі Максимівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Шкільній, 19�б 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 396/1452 від 23 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект відведення земельної ділянки гро�
мадянці Андреєвій Станіславі Максимівні для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Шкільній, 19�б у Святошинському районі 
м. Києва.

2. Передати громадянці Андреєвій Станіславі Максимів�
ні, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,08 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Шкільній, 19�б у Святошинському
районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та гро�
мадської забудови.

3. Громадянці Андреєвій Станіславі Максимівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконувати умови АПЗ Головного управління місто�

будування, архітектури та дизайну міського середовища та
одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в управ�
лінні 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. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3.5. 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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 08.12.2004 № 19�12362, головного дер�
жавного санітарного лікаря м. Києва від 29.11.2004 № 9732,
управління охорони навколишнього природного середови�
ща від 21.01.2005 № 071/04�4�19/264 та Головного управ�
ління земельних ресурсів від 14.06.2005 № 03�15/569.

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

5. Попередити власника земельної ділянки, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тягне за собою
припинення права власності на неї відповідно до вимог ста�
тей 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 громадянину Агаркову 
Олексію Костянтиновичу у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Відпочинку, 14 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 395/1451 від 23 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Припинити Головному управлінню охорони здоров’я
та медичного забезпечення право користування частиною
земельної ділянки площею 0,05га, відведеної відповідно до
рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депу�
татів трудящих від 02.06.75 № 548/7 “Про відведення зе�
мельної ділянки міському відділу охорони здоров’я під ре�
конструкцію і будівництво лікарні № 5 в Ленінградському
районі м. Києва” (лист від 25.02.2009 № 039�1192/8), та за�
рахувати її до міських земель, не наданих у власність чи ко�
ристування.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Агаркову Олексію Костянти�
новичу для будівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лового будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Відпочинку, 14 у Святошинському районі м. Києва.

3. Передати громадянину Агаркову Олексію Костянтино�
вичу, за умови виконання пункту 4 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,05 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Відпочинку, 14 у Святошинському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

4. Громадянину Агаркову Олексію Костянтиновичу:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

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

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

4.4. 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.

4.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 03.04.2008 № 19�4093, Київської міської
санепідемстанції від 08.05.2008 № 3671, управління охоро�
ни навколишнього природного середовища від 24.04.2008
№ 071/04�4�22/3066, Головного управління земельних ре�
сурсів від 06.02.2009 № 05�4217.

4.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Іванову 
Антону Володимировичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у 6�му пров. Лермонтова, 21 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 383/1439 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення па�
раметрів будівництва садибних житлових будинків та спо�
руд на вул. Лермонтова та перспективних вулицях —4�му
пров. Лермонтова, 5�му пров. Лермонтова, 6�му пров. Лер�
монтова (с. Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва та
внести зміни до Генерального плану міста Києва, затвер�
дженого рішенням Київради від 28.03.2006 № 370/1804, а
саме: перевести територію в межах, визначених зазначе�
ним містобудівним обґрунтуванням, до садибної житлової
забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Іванову Антону Володимиро�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд у 6�му пров. Лермон�
това, 21 у Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Іванову Антону Володимирови�
чу, за умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 6�му пров. Лермонтова, 21 у Дарниць�
кому районі м. Києва за рахунок міських земель, не нада�
них у власність чи користування.

4. Громадянину Іванову Антону Володимировичу:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

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

4.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготовки

території по захисту її від підтоплення та затоплення пове�
невими водами, погодивши їх у встановленому порядку.

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

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

4.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

4.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 24.01.2008 № 19�819, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 12.02.2008
№ 071/04�4�22/1132, Київської міської санепідстанції від
23.01.2008 № 483, Головного управління земельних ресур�
сів від 05.08.2008 № 05�3481.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 26.04.2007 № 494/1155 “Про затвердження переліку

земельних ділянок, призначених для продажу 
на земельних торгах (аукціонах) під забудову”

Рішення Київської міської ради № 416/1472 від 23 квітня 2009 року

Відповідно до статей 134�136 Земельного кодексу України, рішення Київської міської ради від 19.07.2005
№ 810/3385 “Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах в
місті Києві”, у зв’язку з прийняттям рішення Київської міської ради від 22.08.2007 № 169/2003 Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Виключити позицію 5 з додатка до рішення Київської
міської ради від 26.04.2007 № 494/1155 “Про затверджен�
ня переліку земельних ділянок, призначених для продажу на
земельних торгах (аукціонах) під забудову”.

2. 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 договору оренди земельної ділянки
на просп. Оболонському в Оболонському районі м. Києва

від 24.06.2004 № 78�6�00179 (із змінами, внесеними
згідно з договором про внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки від 28.12.2007 
№ 78�6�00510), укладеного між Київською міською 

радою та Оболонською районною у місті Києві радою
Рішення Київської міської ради № 423/1479 від 23 квітня 2009 року

Враховуючи клопотання Оболонської районної у місті Києві ради від 30.07.2008 № 04�11�1049, розгля�
нувши технічну документацію із землеустрою про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
24.06.2004 № 78�6�00179 для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів соціально�культурно�
го призначення на просп. Оболонському в Оболонському районі м. Києва, укладеного між Київською місь�
кою радою та Оболонською районною у місті Києві радою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділян�
ки на просп. Оболонському в Оболонському районі м. Ки�
єва від 24.06.2004 № 78�6�00179 (із змінами, внесеними
згідно з договором про внесення змін до договору орен�
ди земельної ділянки від 28.12.2007 № 78�6�00510), укла�
деного між Київською міською радою та Оболонською
районною у місті Києві радою згідно з технічною докумен�
тацією із землеустрою про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 24.06.2004 № 78�6�00179 для
будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів со�
ціально�культурного призначення на просп. Оболонсько�
му в Оболонському районі м. Києва, укладеного між Ки�
ївською міською радою та Оболонською районною у міс�
ті Києві радою.

2. Оболонській районній в місті Києві раді у місячний тер�
мін звернутись до Головного управління земельних ресур�
сів виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації) з клопотанням щодо організації робіт по
внесенню змін до договору оренди земельної ділянки від
24.06.2004 № 78�6�00179 (із змінами, внесеними згідно з
договором про внесення змін до договору оренди земель�
ної ділянки від 28.12.2007 № 78�6�00510).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Хрещатик  17 березня 2010 РРІІЗЗННЕЕ 77

×àñ ì³íÿòè â³êíà
Ç íàñòàííÿì âåñíè ðîçïî÷èíàºòüñÿ ñåçîí
ñïåö³àëüíèõ ïðîïîçèö³é ç³ âñòàíîâëåííÿ
â³êîííèõ êîíñòðóêö³é

Çâ³ñíî, íîâ³ êîíñ-
òðóêö³¿ â³êîí ìàþòü áà-
ãàòî ïåðåâàã ïîð³âíÿíî
ç³ ñòàðèìè: âîíè êðà-
ùå çáåð³ãàþòü òåïëî,
ãåðìåòè÷í³ø³, çðó÷í³ø³
â êîðèñòóâàíí³. Ñòàð³
â³êíà â³ä ñèëüíèõ â³òð³â
òà íèçüêèõ òåìïåðàòóð
ôàêòè÷íî íå çàõèùà-
þòü ³ àæ í³ÿê íå â³äïî-
â³äàþòü ñó÷àñíèì íîð-
ìàì åíåðãîçáåðåæåííÿ.
Ïðîòå ð³çí³ òèïè â³êîí
ìàþòü ñâî¿ ñïåöèô³÷í³
âëàñòèâîñò³, "ì³íóñè" é
"ïëþñè", ùî îáîâ'ÿçêî-
âî òðåáà âðàõîâóâàòè
ïåðåä êóï³âëåþ. Íà
ðèíêó ïðåäñòàâëåíî
òðè îñíîâíèõ òèïè â³-
êîí: äåðåâ'ÿí³, ïëàñòè-
êîâ³ òà àëþì³í³ºâ³.

Äåðåâ'ÿí³ â³êíà ââà-
æàþòü íàéåêîëîã³÷í³-
øèìè, êð³ì òîãî, âîíè
ñòâîðþþòü ñïðàâæí³é
çàòèøîê â îñåë³, ñòâî-
ðþþòü âèñîêó òåïëî-
³çîëÿö³þ. Íåäîë³ê —
òðèâàëèé öèêë âèãî-
òîâëåííÿ, çíà÷íà òðó-
äîì³ñòê³ñòü îáðîáêè,
â³äíîñíî íåòðèâàëå
çîâí³øíº çàáàðâëåííÿ.

Íàéá³ëüøèé ïîïèò íà
ðèíêó Óêðà¿íè ìàþòü
ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà,
ÿê³ çà âñ³ìà ïàðàìåòðà-
ìè âèïåðåäèëè êîíñ-
òðóêö³¿ ç íåäîáðîÿê³ñ-
íîãî äåðåâà. Ìåòàëî-
ïëàñòèêîâ³ â³êíà íåâè-
áàãëèâ³, íå ïðîïóñ-
êàþòü õîëîäíîãî ïîâ³ò-
ðÿ, íå ñõèëüí³ äî êîðî-
ç³¿, ñò³éê³ äî àòìîñôåð-

íèõ âïëèâ³â ³ íåøê³äëè-
â³. Íåäîë³êàìè â³êîí ç
ÏÂÕ º òå, ùî öå "ìåðò-
âèé ìàòåð³àë", ìàëî ñó-
ì³ñíèé ³ç ñåðåäîâèùåì
ìåøêàííÿ ëþäèíè.
Êð³ì òîãî, çâàðþâàííÿ
êóòîâèõ ç'ºäíàíü íå çà-
áåçïå÷óº äîñòàòíüî¿
æîðñòêîñò³ êîíñòðóêö³é
ó ðàç³ çá³ëüøåííÿ ãàáà-
ðèò³â â³êîí.

Â³êíà ç àëþì³í³þ, ÿê
ïðàâèëî, âèêîðèñòîâó-
þòü äëÿ çàñêëåííÿ îô³-
ñ³â, ãîòåë³â, áàíê³â ³
ïîêè ùî íå ïðèæèëè-
ñÿ â æèòëîâèõ áóäèí-
êàõ, õî÷à ªâðîïà ïî-
ñòóïîâî â³äìîâëÿºòüñÿ
â³ä ïëàñòèêîâèõ êîíñ-
òðóêö³é ³ â³ääàº ïåðå-
âàãó ñò³éê³øîìó ìàòå-
ð³àëó. Ïåðåâàãè àëþì³-
í³þ ïîëÿãàþòü ó ì³ö-
íîñò³, ÿêà, áåçóìîâíî,
âèùà, í³æ äåðåâà àáî
ÏÂÕ, ãíó÷êîñò³, çàâäÿ-

êè ÷îìó çíà÷íî ïðîñò³-
øå çðîáèòè â³êíî
ñêëàäíî¿, íåñòàíäàðò-
íî¿ êîíô³ãóðàö³¿. Òà-
êîæ âîíè ìàéæå íå ïî-
òðåáóþòü ðåìîíòó. Ç
íåäîë³ê³â ìîæíà íàçâà-
òè çíèæåíèé êîåô³ö³-
ºíò òåïëîñïðîòèâó ìà-
òåð³àëó.

Ñåðåä îñíîâíèõ
êîíñòðóêö³¿ ó íàéäå-
øåâøîìó ñåãìåíò³ —
â³êíà ç ÏÂÕ, äðóã³ — ç
àëþì³í³þ. Çà íèìè —
äåðåâ'ÿí³ â³êíà, ÿê³
÷àñòî çàðàõîâóþòü äî
åë³òíî¿ ïðîäóêö³¿, ö³íè
íà ïðîô³ë³ ç äåðåâèíè
óäâ³÷³-óòðè÷³ âèù³, í³æ
íà êîíñòðóêö³¿ ç àëþ-
ì³í³þ òà ÏÂÕ. Àëå âàð-
òî âðàõîâóâàòè, ùî íà
âèãîòîâëåííÿ òàêèõ â³-
êîí çíàäîáèòüñÿ â³ä 30
äî 60 äí³â, äî òîãî æ
âîíè ïîòðåáóþòü ðå-
òåëüíîãî äîãëÿäó.

Çîð³ºíòóâàòèñÿ â ö³-
íîâ³é ïîë³òèö³ êîìïà-
í³é, ùî ïðîïîíóþòü ïî-
ñëóãè ç³ âñòàíîâëåííÿ
â³êîí, äîâîë³ ñêëàäíî.
ßê ðàäÿòü ôàõ³âö³, íå
çàâæäè âàðòî ðåàãóâàòè
íà ÿñêðàâ³ ïðîïîçèö³¿
áîíóñ³â ³ çíèæîê, îñ-
ê³ëüêè çàîùàäæåííÿ
ìîæóòü ïîò³ì äîðîãî
êîøòóâàòè. Çà äàíèìè
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ
ñïîæèâà÷³â, ñòîëè÷í³
ìåøêàíö³ ÷àñòî ñêàð-
æàòüñÿ íà íåíàëåæíó
ÿê³ñòü ö³º¿ ïðîäóêö³¿,
ïîðóøåííÿ òåðì³í³â âè-
êîíàííÿ çàìîâëåííÿ òà
íåíàëåæíå ðåàãóâàííÿ
ï³äïðèºìñòâ íà âèìîãè
ñïîæèâà÷³â ç óñóíåííÿ
âèÿâëåíèõ íåäîë³ê³â â
ïåð³îä ãàðàíò³éíîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ.

Ñïåö³àë³ñòè ðåêîìåí-
äóþòü áóòè îñîáëèâî
óâàæíèìè íà êîæíîìó
åòàï³ âñòàíîâëåííÿ â³ê-
íà. Ùîá çàïîá³ãòè âñ³ì
íåïðèºìíèì ìîìåíòàì,
ïåðåä êóï³âëåþ â³êíà
òðåáà óâàæíî ÷èòàòè äî-
ãîâ³ð òà óòî÷íþâàòè äå-
òàë³. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó
êîíòðîëþ ïîñëóã ÃÓ ç
ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ
ñïîæèâà÷³â Òåòÿíà Ùå-
êîâñüêà ðàäèòü êèÿíàì
çàâæäè áóòè çàö³êàâëå-
íèìè â çàõèñò³ ñâî¿õ
ïðàâ ³ êîðèñòóâàòèñÿ
ïðàâîì íà íàäàííÿ ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî ïîñëóãó

Спеціалісти ре оменд ють споживач перед тим, я замінити ві на,
обов'яз ово з'яс вати та і питання:
— я монт ватим ть нові онстр ції;
— я демонт ватим ть старі ві на;
— я і по азни и тепло- та зв оізоляції мають нові ві на (до слова, Київ на-

лежить до першої, найхолоднішої, температ рної зони У раїни);
— я дов о омпанія працює на рин , ре оменд ють безпосередньо озна-

йомитися з її роботою;
— я а арантія на ві на, в я их до ментах це за ріплено;
— на зраз ах обов'яз ово пересвідчитися, з я о о профілю (для Києва фахів-

ці ре оменд ють брати п'яти амерний профіль і дво амерний с лопа ет (бажа-
но енер озбережний) б де зроблено ві на;
— чи сертифі овані ві на відповідно до стандартів У раїни.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

На веснян а тиві-
зацію рин по-
сл зі встанов-
лення ві он впли-
вають два чинни-
и: за інчення зи-
ми і почато б ді-
вельно о сезон .
На сьо одні можна
знайти сотні різ-
них виробни ів та
широ ий вибір ві-
онних онстр -
цій. Одна перед
тим, я замінити
старі ві на на нові,
потрібно чіт о
розібратися в їхніх
я існих по азни ах
та видах.

Нові ві на раще збері ають тепло, ерметичніші, зр чніші в орист ванні
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Головне правління охорони льт рної
спадщини ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
проводить он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців Головном правлінні охорони льт рної спадщини:

- оловно о спеціаліста відділ е спертизи, моніторин земель та реставрації
об’є тів льт рної спадщини (на час відс тності основно о працівни а, що
переб ває відп стці по до ляд за дитиною до дося нення нею трирічно о
ві );

- оловно о спеціаліста — б х алтера (на час відс тності основно о працівни а,
що переб ває відп стці по до ляд за дитиною до дося нення нею трирічно о
ві ).

Умови он рс на заміщення ва антної посади державно о сл жбовця:

1) оловно о спеціаліста відділ е спертизи, моніторин земель та реставрації
об’є тів льт рної спадщини:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання ( валіфі ація “істори ”,

“архіте тор”) за освітньо- валіфі аційним рівнем не нижче спеціаліста,
ма істра;

- стаж роботи за фахом державним сл жбовцем не нижче посади спеціаліста
І або II ате орій не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах
правління не менше 5 ро ів, знання ПК, висо е поч ття обов’яз ,
дисциплінованість, відповідність нормам Ети и поведін и державно о
сл жбовця.

2) оловно о спеціаліста — б х алтера:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання ( валіфі ація “б х алтер”)

за освітньо- валіфі аційним рівнем не нижче спеціаліста, ма істра;
- стаж роботи за фахом державним сл жбовцем не нижче посади спеціаліста

І або II ате орій не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах
правління не менше 5 ро ів, знання ПК, висо е поч ття обов’яз ,
дисциплінованість, відповідність нормам Ети и поведін и державно о
сл жбовця.

До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання
о олошення про он рс за адресою: м. Київ, в л. Спась а, 12, . 301.

Довід и за тел. 545-61-04.

30 вітня 2010 ро б д ть проведені річні за альні збори
а ціонерів Приватно о а ціонерно о товариства “Місь довід а”
(далі — Товариство; місцезнаходження Товариства: 01011,
У раїна, місто Київ, в лиця Рибальсь а, б дино 13).

За альні збори а ціонерів Товариства почн ться об 11.00 за иївсь им часом
за адресою: 01135, м. Київ, в лиця Чорновола, 2, приміщення 84. Реєстрація
а ціонерів розпочнеться о 10.00 та за інчиться о 10.45 за иївсь им часом.

Перелі а ціонерів, я і мають право на часть за альних зборах а ціонерів
Товариства, с ладений 12 березня 2010 ро .

На порядо денний виносяться питання про:
1. Обрання Голови та Се ретаря за альних зборів а ціонерів Товариства.
2. Затвердження річно о звіт товариства.
3. Розподіл приб т і збит ів товариства.
4. Прийняття рішення за наслід ами роз ляд звіт на лядової ради, звіт

ви онавчо о ор ан , звіт ревізійної омісії (ревізора).
5. Змін наймен вання Одесь ої філії Товариства.
6. Змін місцезнаходження Одесь ої філії Товариства.
7. Затвердження нової реда ції Положення про Одесь філію Товариства.

Ознайомлення а ціонерів з до ментами, необхідними для прийняття рішень
з поряд денно о, може б ти здійснено за місцезнаходженням Товариства, а в
день проведення за альних зборів а ціонерів Товариства — в місці проведення
за альних зборів а ціонерів Товариства, я е в азане вище. За порядо
ознайомлення а ціонерів Товариства з до ментами відповідальна Голова
правління Товариства Корнієн о О. В.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності Товариства (тис. рн):

19 березня 2010 ро о 18.00 в л бі “Вино-
радар” за адресою: пр-т Свободи, 26-Б відб -
д ться ромадсь і сл хання з питання рейдерсь о-
о захват майданчи а з продаж сільсь о оспо-
дарсь ої прод ції на приле лій території до рин-

“Вино радар”.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

Наймен вання по азни а
період

звітний попередній
Основні засоби 667 1718
Дов остро ові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 94 154
С марна дебіторсь а забор ованість 1454 2975
Нерозподілений приб то 899 773
Стат тний апітал 256 256
Дов остро ові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 3227 5688
Чистий приб то (збито ) 126 (0) 0 (757)

Кіль ість власних а цій, ви плених протя ом
період (шт.)

0 0

За альна с ма оштів, витрачених на ви п власних
а цій протя ом період

0 0

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 171 116



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”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 437

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  17 березня 2010

²ãîð Ãëóõåíüêèé 
ïåðåäàº åìîö³¿ ó áðîíç³
Ó ñòîëèö³ ìèòåöü ðîçâèâàº ñàëîííó ñêóëüïòóðó

Ìåðñåäåñ, ï³ëîò, ä³â÷èíêà ç³ ñêà-
êàëêîþ, ñ³ì’ÿ ðèá — çâè÷àéí³ íà-
çâè íåçâè÷àéíèõ ñêóëüïòóð. Ó ÷î-
ëîâ³êîâ³, îäÿãíåíîìó â ïëàù, íå
îäðàçó ïîáà÷èø ìåðñåäåñ, à â ñòà-
òóåòö³ ç íàçâîþ “Ïîäîðîæí³é” —
ô³ëîñîôñüêå ðîçóì³ííÿ æèòòÿ. Ó
êîæí³é ðîáîò³ ñêóëüïòîðà ²ãîðÿ
Ãëóõåíüêîãî çàêëàäåíî ãëèáîêèé
çì³ñò. Áðîíçîâ³ ô³ãóðêè, ïðîñò³ ç
ïåðøîãî ïîãëÿäó, âìèòü âèêëèêà-
þòü íåàáèÿêó ö³êàâ³ñòü ³ áàæàííÿ
ðîçãàäàòè ï³äòåêñò.

“Ùî áà÷ó, òå é ë³ïëþ”, — êàæå
ìèòåöü. À ãîëîâíå äëÿ íüîãî —
åìîö³éíèé ïîðèâ. “Õòîñü ïåðåäàº
åìîö³¿ ó â³ðøàõ, õòîñü — ó êàðòè-
íàõ, à ÿ — ó ïëàñòèö³”, — ïîÿñíþº
ïàí Ãëóõåíüêèé. Â³í ìîæå âñå ñâîº
æèòòÿ çãàäàòè çà âëàñíèìè òâîðà-
ìè, àäæå ç êîæíèì ³ç íèõ ùîñü ïî-
â’ÿçàíî. “Çàâäÿêè ðîáîòàì ìîæíà
ïîâåðòàòèñÿ â ìèíóëå. ß âæå íå
ïàì’ÿòàþ ïåâíèõ ïîä³é ÷è åìîö³é,
à ïîãëÿíó — ³ ìîæó ïåðåæèòè ¿õ
çíîâó”, — ðîçïîâ³äàº ñêóëüïòîð.

Ïëàñòèêîþ êèÿíèí ²ãîð Ãëó-
õåíüêèé ïî÷àâ çàéìàòèñÿ ùå ó
äâàíàäöÿòü ðîê³â, êîëè ïî÷àâ
ïðàöþâàòè ó ìàéñòåðí³ âèäàòíî-
ãî óêðà¿íñüêîãî ñêóëüïòîðà Àíà-
òîë³ÿ Ôóæåíêà. Â³í íàâ÷èâ àç³â
öüîãî ìèñòåöòâà. Îïàíîâóâàâ
²ãîð Ãëóõåíüêèé ïðîôåñ³þ
ñêóëüïòîðà â àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ.
Ñüîãîäí³ ìàº ñâîþ ñòóä³þ â ìàé-
ñòåðí³ “ÁÆ-Àðò”.

Ïåðåâàæíî ñêóëüïòîð çàéìàºòü-
ñÿ äð³áíîþ ïëàñòèêîþ — òèì, ùî
íàçèâàþòü “ñàëîííà ñêóëüïòóðà”.
Éîãî ðîáîòè ïðèêðàøàþòü ³íòåð’-
ºðè â Àìåðèö³, ßïîí³¿, ²òàë³¿, Òó-
ðå÷÷èí³, Ðîñ³¿. Òà é êîæåí êèÿíèí
ìîæå îö³íèòè ìèñòåöòâî ²ãîðÿ
Ãëóõåíüêîãî. Òàòî Êàðëî, Äþéìî-
âî÷êà òà Êîòèãîðîøêî â ïàðêó
ñêóëüïòóð ñòîëè÷íîãî ëÿëüêîâîãî
òåàòðó — öå âèòâîðè éîãî ðóê òà
ïàðòíåðà Òàðàñà Öþïè. Íàä ìî-
íóìåíòîì íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè,
ùî íà Ìàéäàí³, â³í òàêîæ ïðàöþ-
âàâ. Êð³ì òîãî, áðàâ ó÷àñòü ó ñòâî-
ðåíí³ ïàì’ÿòíèêà “Ãåòüìàíñüêî¿
ñòîëèö³” â Áàòóðèí³

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 17 áåðåçíÿ
ОВНИ, зран запасіться піднесеним настроєм, побал йте себе смач-

ним снідан ом, причеп ріться, одя ніть модне вбрання. Красивий зов-
нішній ви ляд, чарівні манери, та т дипломата нині віді рають д же важ-
лив роль. Ба атьом доведеться обмежитися романтичним настроєм, ле -
им фліртом, бо для серйозних справ ще не настав час. Сприйміть це
я енеральн репетицію перед рандіозним дійством.
ТЕЛЬЦІВ спіх очі є в справах, що вима ають онфіденційності. Ро-

біть добро без л авства та інтри . У вас висо ий рейтин др а і пс -
вати йо о протипо азано. А ось зробити подар но чи сюрприз рідним
потрібно!
БЛИЗНЯТА, дивіться в майб тнє з оптимізмом та прям йте т ди, де

амірно. У веселій др жній омпанії поч ватиметеся, я риба воді.
Спільність інтересів стане ч довим стим лятором я на ділових, та і
сердечних фронтах. Тож оли пристрасть тане, я віс , не с м йте. З
бла овірним вас зцемент є д ховна єдність!
РАКИ, полюбіть робот . Нині це ваша М за. Я що професіональна ді-

яльність відповідає по ли серця, тоді отримаєте масим м насолоди
від праці й ар’єра піде в ор . Не дистанціюйтеся від ерівництва, ваші
онта ти б д ть плідними. Об оворюйте плани, обмінюйтеся інформа-
цією, спільні інтереси знайти б де ле о.
ЛЕВИ, птах вашо о щастя літає дале о від домів и. Тож оли вдома

мало цін ють, не витрачайте сил, аби довести свою значимість, а ро-
біть став на дале і раї. Там переб вають шан вальни и вашо о та-
лант , люди, я им можна довіритися д шею і серцем.
ДІВ від дося нення поставленої мети нічим не відля ати. Ви налаш-

товані на е стрім, отові відважно йти ва-бан , ризи вати. І я що до-
трим ватиметеся за он , ретельно з одж ватимете ожен ро , то пе-
реможний фінал ритичній сит ації вам арантовано.
ТЕРЕЗАМ доведеться продемонстр вати еройсь і я ості й довести

не на словах, а справами, бла ородним вчин ом, що на вас можна по-
ластися. У разі принципових розбіжностей, ш айте пороз міння, орі-
єнт ючись на досвід с противни ів. Їм нині дано більше талантів. Тож з
ле істю віддавши ермо правління, в про раші не залишитесь.
СКОРПІОНІВ очі є тр довий аврал. Утім, вас це не зля ає, навпа и,

сили приб ватим ть процесі праці, орієнт йтеся на співробітни ів. Ви
здатні наполе ливо тя н ти тр дове ярмо та “ нати іль ість”. Одна ни-
ні варто ви он вати завдання на висо ом творчом рівні, тоді не пере-
втомитеся, заплативши за аврал здоров’ям.
СТРІЛЬЦІ, оді блитися в хаті. Виходьте на полювання, розчохліть свій

са айда і зап стіть ам рні стріли, вони потраплять ціль! І хоча романтич-
ні знайомства б д ть швид оплинні, зате залишать в д ші слід.
КОЗОРОГИ, зосередьтеся на сімейних т рботах, та це не повинно за-

важати роботі. Там теж потрібно всти ати, адже шефа ви під овпа-
ом і за найменший недолі отримаєте проч хана. Я що заці авлені в
затишном поб ті, армонійних стос н ах із домашніми, не заб вайте про
їхні інтереси і ртом облаштов йте сімейне щастя.
ВОДОЛІЇ налаштовані др желюбно. Одна не всіх претендентів вар-

то п с ати в свою орбіт . Є заці авленість — жорст о відсійте на свій
сма оло товаришів, я і вам до вподоби, та спільно розпочинайте важ-
ливі справи.
РИБИ, дбайливо поставтеся до фінансових запасів, бо роші люблять

лі . Я що вже написали списо по по і не терпиться потішити себе,
тримайтеся від терміново о рейд рамницями. Ще раз перевірте, чи
не залізаєте в ч ж ишеню, чи не за рож є вам перспе тиві бор ове
рабство. Позичати цьо о ро вза алі протипо азано. Кредит тяж им
ярмом ляже на д ш

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР

Çàâòðà

Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ÷àñîì íåâåëèê³ îïà-
äè. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+1...+3°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +6°Ñ; íà Îäåùè-
í³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +3...+4°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —2...—3°Ñ, âíî-
÷³ —3...—5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè, +1...+2°Ñ, âíî÷³ 0...+1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì íåâåëèê³ îïàäè. Â³òåð
ï³âäåííèé 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+2°Ñ, âíî÷³ —4...—6°Ñ. 

Ñüîãîäí³
Äåíü ñâÿòîãî Ãåðàñèìà, ïîêðîâèòåëÿ òâàðèí ³ ë³êàð³â. Ãåðàñèì ñòàâ

ïðèêëàäîì ñòðèìàíîñò³ òà ïðîñâ³òíèöòâà. Îäíîãî ðàçó ñâÿòèé
ïîäâèæíèê çóñòð³â ó ïóñòåë³ ïîðàíåíîãî ëåâà ³ âèë³êóâàâ éîãî. Íà
çíàê ïîäÿêè ëåâ ñòàâ ñëóæèòè ñòàðöþ ÿê äîìàøíÿ òâàðèíà äî ñàìî¿
ñìåðò³ Ãåðàñèìà. 

Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ÿêùî öüîãî äíÿ êðóêè ïðÿìî íà ãí³çäî
ëåòÿòü, âåñíà äðóæíîþ áóäå, à ÿêùî â çãðà¿ çáèðàþòüñÿ òà ãàëàñóþòü,
òî âåñíà ùå çà÷åêàº. ßêùî ïòàõè â'þòü ãí³çäà íà ñîíÿ÷í³é ñòîðîí³
— ÷åêàé õîëîäíîãî ë³òà. 

²ìåíèííèêè: 
Óëÿíà, Â'ÿ÷åñëàâ, Ãåðàñèì, Þëiàíiÿ, Ïàâëî, Ãðèãîð³é, Äàíèëî,

Ïàêîñëàâ, Ïàòð³ê, Çáiãíºâ

3 1 9 6

4 2 8
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1 7 9
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5 7 4 6

5 1 6
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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.

2 5 3 6 1 4 9 8 7

8 9 4 2 5 7 3 6 1

1 7 6 9 3 8 5 2 4

5 6 7 1 9 2 4 3 8

4 3 8 5 7 6 2 1 9

9 2 1 4 8 3 7 5 6

7 4 5 8 2 1 6 9 3

3 8 9 7 6 5 1 4 2

6 1 2 3 4 9 8 7 5

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
16 áåðåçíÿ

С льптор І ор Гл хень ий переважно займається дрібною пласти ою — тим, що називають «салонна с льпт ра»

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Пам'ятни незалежності У раїни, "Гетьмансь а столиця"
в Бат рині, пар с льпт р дитячо о ляль ово о театр
в Києві — частю створенні цих мон ментів пишаєть-
ся с льптор І ор Гл хень ий. Та здебільшо о він ство-
рює с льпт ри для інтер'єр . Чимало бронзових фі -
ро митця нині при рашають домів и заможних людей
ба атьох раїнах світ . Ч дернаць і с льпт ри що-

найменше не лишають байд жим. Крім то о, ожна з
них має підте ст, я ий ортить роз адати ожном .


