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РОМАНТИК ІЗ ЗОЛОТИМИ РУКАМИ
Київсь ий майстер Сер ій Чернявсь ий збирає
третю машин Shelby Cobra

Æèòëî â Êèºâ³: Fata Morgana
Êâàäðàòíèé ìåòð ñòîëè÷íîãî æèòëà êîøòóº 4 ñåðåäíüîì³ñÿ÷í³ çàðïëàòè êèÿíèíà

Çà îäí³º¿ ëèøå äóìêè ïðî êóï³âëþ êâàð-
òèðè â ñòîëèö³ “ïåðåñ³÷íîìó” ¿¿ æèòåëåâ³
ìèìîâîë³ ñïàäàº íà äóìêó â³äîìà ôðàçà ç
êîìåä³¿ “Îïåðàö³ÿ È òà ³íø³ ïðèãîäè Øó-
ðèêà”: “Âè äàºòå íåðåàëüí³ ïëàíè”. Ùîá
ä³çíàòèñÿ, íàñê³ëüêè âîíè “íåðåàëüí³”, ³
âçàãàë³, â ùî âèëëºòüñÿ êèÿíèíó ç ñåðåä-
íüîþ çàðïëàòíåþ ïðèäáàííÿ âëàñíîãî
æèòëà, ìè ïðîâåëè ïðîñòèé àðèôìåòè÷-
íèé ðîçðàõóíîê.

Ñïèðàþ÷èñü íà ðåàëüí³ îïåðàö³¿ ñòîëè÷-
íèõ ð³åëòîðñüêèõ êîìïàí³é, íà âòîðèííî-
ìó ðèíêó Êèºâà ñåðåäíÿ âàðò³ñòü 1—3-ê³ì-

íàòíèõ êâàðòèð çà 6 ì³ñÿö³â 2010 ðîêó çðîñ-
ëà íà 8,57 % (143 äîëàðè ÑØÀ) — äî 1 816
äîëàð³â çà êâàäðàòíèé ìåòð. Íà ïåðâèííî-
ìó ðèíêó — íàâïàêè, çíèçèëàñÿ íà 0,41 %
(6 äîëàð³â) — äî 1550 äîëàð³â çà êâàäðàò-
íèé ìåòð. Çà âêàçàíèé ïåð³îä íàéäåøåâ-
øèì áóâ Äàðíèöüêèé ðàéîí ³ç ñåðåäí³ì
ïîêàçíèêîì 1214 äîëàð³â çà êâ. ì, íàéäî-
ðîæ÷èì — Ïå÷åðñüêèé, äå ñåðåäíÿ ö³íà
ñòàíîâèëà 2397 äîëàð³â çà êâ. ì. Íà 1 ñåðï-
íÿ, çà äàíèìè Äåðæêîìñòàòó, ñåðåäíÿ çàð-
ïëàòà â Êèºâ³ ñòàíîâèëà ïðèáëèçíî 3600
ãðèâåíü, à öå 450 äîëàð³â. Òîæ ãîëîâ³ ñ³ì’¿,

ùîá ñïëàòèòè çà êâàäðàòíèé ìåòð “õîðî-
ì³â” ó õðóùîâö³, ïîòð³áíî ïðàöþâàòè, â³ä-
äàþ÷è ïðè öüîìó âñþ çàðïëàòíþ, 4 ì³ñÿ-
ö³. Òàê, çà 40-ìåòðîâó äâîê³ìíàòíó íà ïå-
ðèôåð³¿ âàðò³ñòþ òðîõè á³ëüøå 70 òèñÿ÷ äî-
ëàð³â äîâåäåòüñÿ â³äïðàöüîâóâàòè 13 ðîê³â.
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ â Ðîñ³¿ êâàäðàòíèé ìåòð
æèòëà êîøòóº 1,5 ñåðåäíüî¿ çàðïëàòí³, â
Í³ìå÷÷èí³ — 0,8.

Íàéðîçïîâñþäæåí³øèé øëÿõ äëÿ òèõ,
õòî ïðàöþº ³ îòðèìóº “á³ëó” çàðïëàòó,—
æèòëî â êðåäèò. Çà äàíèìè ñòàòèñòèêè,
íèí³ àêòèâíî â³äðîäæóºòüñÿ ³ïîòå÷íèé ðè-
íîê. Ê³ëüê³ñòü ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, ãîòî-
âèõ íàäàòè êðåäèò ï³ä çàñòàâó íåðóõîìî-
ñò³, çðîñëà, àëå ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, ÿê-
ùî âîíè ñàì³ âèñòóïàþòü ³íâåñòîðàìè.
Âàðòî âðàõîâóâàòè, ùî ³ïîòåêà, ÿêó ïðî-
ïîíóþòü áàíêè, äëÿ ïåðåñ³÷íîãî óêðà¿íöÿ
º âàæêèì òÿãàðåì. Òîæ íàâ³òü ÿêùî çíè-
çèòüñÿ ö³íà íà æèòëî, “çîëîò³ ðîêè” äî-
êðèçîâîãî ïîïèòó íà íåðóõîì³ñòü îäíî-
çíà÷íî êàíóëè â Ëåòó. Äî òîãî æ êèÿíè ùå
íå çàáóëè áóä³âåëüíó àôåðó “Åë³òà-Öåí-
òðó”, â ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ ïîñòðàæäàëî ïîíàä
1700 îñ³á.

Çäàâàëîñÿ á, ºäèíèé âèõ³ä äëÿ ðîäèí ³ç
íåâåëèêèìè ñòàòêàìè — ïðîãðàìè äîñòóï-
íîãî æèòëà. Îäíàê ³ òóò âèíèêàº ê³ëüêà
“äåë³êàòíèõ”, ÿê òî êàæóòü, ìîìåíò³â.

Ïåðøà óìîâà: ùîá ñòàòè íà ñòîëè÷íèé
êâàðòèðíèé îáë³ê, ïîòð³áíà ï’ÿòèð³÷íà êè-
¿âñüêà ïðîïèñêà (á³ëüø ÿê ïîëîâèíà ìåø-
êàíö³â Êèºâà æèâóòü áåç ñòîëè÷íî¿ ðåºñ-
òðàö³¿). Òà íàâ³òü ÿêùî âè âæå “êîð³ííèé”
êèÿíèí ³ æèâåòå ç ðîäèíîþ âòðüîõ ó îä-
íîê³ìíàòí³é ãîñòèíö³, íå çàâæäè ìîæåòå
ïðåòåíäóâàòè íà ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ
óìîâ, òàê çâàíå ñîö³àëüíå æèòëî. Çâè÷àé-
íî, â ñòîëèö³ ïðàöþþòü ïðîãðàìè áóä³â-
íèöòâà äîñòóïíîãî æèòëà. Ïðîòå ç 2008
ðîêó ÷åðãîâèê³â ñòàëî ìåíøå ëèøå íà 3
òèñÿ÷³. Äî ñall-öåíòðó ïîñò³éíî íàäõîäÿòü
ñêàðãè íà òå, ùî â òàê³é ÷åðç³ íåìàº “àí³
ê³íöÿ, àí³ êðàþ”, à òàêîæ íà ð³çíîãî ðî-
äó ïîðóøåííÿ ç áîêó ìîæíîâëàäö³â.

Òîæ ïîêè ùî ïåðñïåêòèâà îòðèìàííÿ
æèòëà â ñòîëèö³ çàëèøàºòüñÿ äîâîë³ òó-
ìàííîþ. ªäèíà íàä³ÿ íà âëàñíó ãîëîâó ³
òàëàí, ÿê³ ðàíî ÷è ï³çíî äàäóòü çìîãó ëþ-
äèí³ “ïðîáèòèñÿ” â öüîìó ñâ³ò³. ² ïðèäáà-
òè âëàñíå æèòëî
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Кредит половин життя — чи не єдиний реальний шанс мати власне житло в столиці
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Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Проблема житла — одна з найа т альніших Києві. Не ожен працю-
ючий столиці може придбати йо о на зароблені роші. Кредит в
мовах е ономічної нестабільності — перспе тива доволі розпливчас-
та. Щоб отримати вартир в столиці з ідно з чер ою, в я ій тепер
приблизно 169 тисяч осіб, потрібно перш за все до неї потрапити, а
потім запастися терпінням ро ів на 20—30. "Хрещати " з'ясов вав,
чи є реальні методи придбання власно о житла в Києві.
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Ï³äãîòîâêó äî ªâðî-2012 
ô³íàíñóâàòèìóòü 
ó ïåðøó ÷åðãó

Äíÿìè â ìåð³¿ â³äáóëàñÿ íàðàäà ç ï³ä-
ãîòîâêè äî ÷åìï³îíàòó ç ôóòáîëó ªâðî-
2012. Ïðîâ³â ¿¿ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. “Òðåáà ô³íàíñóâà-
òè ï³äãîòîâêó äî ÷åìï³îíàòó ÿê çàõèùåíó
ñòàòòþ — ³íøîãî âèõîäó íåìàº. À òàêîæ
ïîòð³áíî ï³äâèùèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà-
÷àëüíèê³â ãîëîâíèõ óïðàâë³íü, ¿õ âèêî-
íàâ÷ó äèñöèïë³íó, áî íå âñ³ â³ä÷óâàþòü ó
ïîâí³é ì³ð³ íàïðóãó, ÿêà º, ³ ñâîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòü”,— çàçíà÷èâ â³í. Íà çàñ³äàí-
í³ çà ó÷àñòþ êåð³âíèê³â ãîëîâíèõ óïðàâ-
ë³íü ³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, çàä³ÿíèõ
ó ï³äãîòîâö³ äî ªâðî, îáãîâîðèëè âèêî-
íàí³ ðîáîòè òà îñâîºí³ êîøòè. Çà ñëîâà-
ìè ïàíà Ãîëóá÷åíêà, íèí³ º ÷èìàëî íå-
âèð³øåíèõ ïèòàíü. Òà ïîïðè öå, â³í çà-
ïåâíèâ, ùî ì³ñòî âñòèãíå ï³äãîòóâàòèñÿ
äî âèçíà÷íîãî ñïîðòèâíîãî ä³éñòâà. “Ó
íàñ íîðìàëüíî ïðîñóâàþòüñÿ ðîáîòè ç ðå-
êîíñòðóêö³¿ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³, áóä³â-
íèöòâà ìåòðîïîë³òåíó, Ãàâàíñüêîãî ìîñ-
òó òà åñòàêàäè, òîáòî Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðå-
ñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó. ß äóìàþ,
ÿê áè âàæêî íå áóëî, öüîãî ðîêó ìè çà-
ïóñòèìî øâèäê³ñíèé òðàìâàé”,— ñêàçàâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ. Âîäíî÷àñ ì³ñ-
òî àêòèâíî çàêóïîâóº àâòîáóñè òà òðîëåé-
áóñè. Òàê, äî ê³íöÿ ðîêó ¿õí³é ïàðê ïî-
ïîâíèòüñÿ 125 îäèíèöÿìè. À íàñòóïíîãî
ðîêó â³í íàðàõîâóâàòèìå ìàéæå òðèñòà
íîâèõ àòîáóñ³â ³ òðîëåéáóñ³â. Îäíèì ³ç
ïðîáëåìíèõ ïèòàíü äîñ³ º àåðîïîðò “Æó-
ëÿíè”. Ïðî éîãî ðåêîíñòðóêö³þ ãîâîðè-
òèìóòü íà îêðåì³é íàðàä³. Òàê ñàìî, ÿê ³
ïðî áóä³âíèöòâî äðóãî¿ íèòêè ì³ñüêîãî
êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà. Âîäíî÷àñ íà
çàñ³äàíí³ îáãîâîðèëè ô³íàíñîâ³ ïðîïîçè-
ö³¿ íà íàñòóïíèé ð³ê. Íàðàç³ º çàìîâëåí-
íÿ ìàéæå íà 1,7 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü. Òàê³
çóñòð³÷³ ç îñâîºííÿ êîøò³â ³ âèêîíàííÿ
ðîá³ò ïàí Ãîëóá÷åíêî ïîîá³öÿâ ïðîâîäè-
òè êîæí³ äâà òèæí³. “Òàêèì ÷èíîì áóäå-
ìî òî÷íî êîíòðîëþâàòè, ùî õòî çðîáèâ,
ÿê³ êîøòè íà öå âèä³ëåíî ³ ÿê ¿õ îñâî-
ºíî”,— çàçíà÷èâ â³í

Ñòîëèöÿ îòðèìàëà 
íîâîãî ãîëîâíîãî 
àðõ³òåêòîðà

Ó÷îðà â ìåð³¿ ïðåäñòàâèëè íîâîãî êåð³â-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà ÊÌÄÀ — ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà
Êèºâà. Íèì ñòàâ â³öå-ïðåçèäåíò Íàö³î-
íàëüíî¿ ñï³ëêè àðõ³òåêòîð³â Óêðà¿íè Ñåð-
ã³é Öåëîâàëüíèê. ßê â³äîìî, éîãî êàíäè-
äàòóðó íà öþ ïîñàäó çàïðîïîíóâàëî Ì³í³ñ-
òåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó é áóä³â-
íèöòâà. Çàãàëîì ó êîíêóðñ³ íà çàì³ùåííÿ
ïîñàäè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
áðàëè ó÷àñòü äåñÿòåðî îñ³á. Äî ñëîâà, äî-
íåäàâíà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ î÷îëþâàâ Ñåðã³é Áðîíåâèöüêèé

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ë³êàðí³ Ãîëîñ³ºâà 
â³äðåìîíòóþòü

Äíÿìè â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëè-
ö³ â³äáóëàñÿ áëàãîä³éíà àêö³ÿ áåçïëàòíî¿
ïåðåäà÷³ êåðàì³÷íî¿ êàõë³ ï’ÿòüîì ë³êàð-
íÿíèì çàêëàäàì ³ øêîë³ ðàéîíó. Â ðàìêàõ
çàõîäó êîìïàí³ÿ “ÀÒÅÌ” çà ï³äòðèìêè
Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïåðå-
äàëà öèì óñòàíîâàì 4,5 òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ
ìåòð³â îáëèöþâàëüíî¿ êàõë³ ìàéæå íà 100
òèñÿ÷ ãðèâåíü. “Ë³êàðí³, øêîëè òà äèòÿ-
÷³ áóäèíêè â ïåðøó ÷åðãó ïîòðåáóþòü
´ðóíòîâíîãî ðåìîíòó âëàñíèõ ïðèì³ùåíü.
À áëàãîä³éíà àêö³ÿ êîìïàí³¿ “ÀÒÅÌ” ïî-
êëèêàíà ñïðèÿòè öüîìó. Òîìó ìè ïðîäîâ-
æóâàòèìåìî ñï³âïðàöþâàòè ç ³íøèìè ï³ä-
ïðèºìñòâàìè ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó
ðàéîíó ùîäî ïðîâåäåííÿ òàêèõ àêö³é”,—
íàãîëîñèâ ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Ñàäîâîé

Çàì³ñòü ïåðåâ³ðîê á³çíåñ
âèìàãàº êàí³êóë
Ó ÊÌÄÀ ïðîéøëî ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó

ММ ОО ЄЄ   ІІ   НН АА ШШ ЕЕ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Численні перевір и подат овою,
махінації з поверненням ПДВ, не-
прозора система спрощено о
оподат вання — лише іль а ре-
чей із ме аперелі питань, що
т рб ють с спільство. За на а-
зом Президента в У раїні прохо-
дить всенародне об оворення
прое т ново о Подат ово о о-
де с . Я сплач ватим ть подат-
и, радяться з самими платни а-
ми. Прое т передбачає зменшен-
ня іль ості платежів, ставо
оподат вання, впровадження
подат ових ані л і піль . До
до мент вже є тисячі за ва-
жень і пропозицій. Вчора др ий
етап сл хань відб вся в КМДА.

ßêùî äåðæàâó ðîçãëÿäàòè ÿê îðãàí³çì,
òî êðîâ’þ éîãî æèòòÿ º ïîäàòêè, à ñïëà-
÷óþòü ¿õ ïëàòíèêè ïîäàòê³â. Ç íèìè ÿê-
ðàç ³ îáãîâîðÿòü ïðîåêò íîâîãî Ïîäàòêî-
âîãî êîäåêñó, ÿêèé áóëî îïóáë³êîâàíî 3
ñåðïíÿ, àëå ùå çàäîâãî äî öüîãî â³í âè-
êëèêàâ çíà÷íèé ñóñï³ëüíèé ðåçîíàíñ.
Ïðîâåñòè âñåíàðîäíå îáãîâîðåííÿ ïðîåê-
òó äîðó÷èâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
ßíóêîâè÷. Ó÷îðà â ÊÌÄÀ ïðîéøîâ äðó-
ãèé åòàï ñëóõàíü. Ñïî÷àòêó îáãîâîðèòè
äîêóìåíò óñòèãëè â Õàðêîâ³. Â÷îðà ó Êî-
ëîíí³é çàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ ç³áðàëîñÿ ê³ëüêàñîò îñ³á. Ùîïðàâ-
äà, âèÿâèëîñÿ, öå ïðåäñòàâíèêè íå ëèøå
ñòîëèö³, à é ê³ëüêîõ ðåã³îí³â — Æèòîìèð-
ùèíè, Îäåùèíè, ×åðí³ã³âùèíè, ×åðêà-
ùèíè òà Â³ííè÷÷èíè. Îêð³ì äåëåãàò³â, ó
çàë³ áóëè ïðèñóòí³ òàêîæ ïðåäñòàâíèêè
ÊÌÄÀ, Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â ³ Ïîäàòêî-
âî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè.

Ìåòîþ ðîçðîáêè íîâîãî Ïîäàòêîâîãî
êîäåêñó íàçèâàþòü ÷èìàëî õîðîøèõ ðå-
÷åé, çîêðåìà ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè, ñïðèÿí-
íÿ äåò³í³çàö³¿ äîõîä³â ³ çàëó÷åííÿ ³íâåñòè-
ö³é, ïîë³ïøåííÿ ñòîñóíê³â ì³æ ïëàòíèêà-
ìè ³ îðãàíàìè îïîäàòêóâàííÿ, âçàãàë³ ïî-
ë³ïøåííÿ óìîâ âåäåííÿ á³çíåñó. Êàæóòü,
íîâèé ãàðìîí³çîâàíèé êîäåêñ çàì³íèòü
á³ëüø í³æ 20 çàêîí³â ³ 50 ï³äçàêîííèõ àê-
ò³â, ùî ÷àñòî ñóïåðå÷èëè îäèí îäíîìó. À

ùå ïëàíóþòü çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü çáîð³â:
äåðæàâíèõ — íà 11, ì³ñöåâèõ — íà 9. Îá³-
öÿþòü òàêîæ çìåíøåííÿ ïîäàòêîâèõ ñòà-
âîê. Íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ ñòàâêà çíè-
æóºòüñÿ ïîñòóïîâî. Äëÿ íîâèõ ï³äïðèºìñòâ
³ òèõ, õòî âïðîâàäæóº ³ííîâàö³¿, ïåðåäáà-
÷åíî ïîäàòêîâ³ êàí³êóëè. Ùîäî ô³çè÷íèõ
îñ³á — ³ç îá’ºêò³â îïîäàòêóâàííÿ âèëó÷å-
íî â³äñîòêè ïî äåïîçèòíèõ âêëàäàõ. Çà-
ïðîâàäæåíî ñîö³àëüí³ ï³ëüãè äëÿ áàòüê³â
äâîõ ³ á³ëüøå ä³òåé. Òà ïîïðè óñ³ ïîçèòè-
âè, ôàêòè÷íî äî êîæíîãî ç ðîçä³ë³â, à ¿õ
óñüîãî 19, ïðåäñòàâíèêè ãðîìàä âèñëîâëþ-
þòü ÷èñëåíí³ çàóâàæåííÿ.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ì³í³ñ-
òðà ô³íàíñ³â Âàäèìà Êîïèëîâà, ëèøå äî
äðóãîãî ðîçä³ëó “Àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàò-
ê³â, çáîð³â” íàä³éøëî ìàéæå 2,5 òèñÿ÷³
çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é. Öå ëåãêî çðîçó-
ì³òè, àäæå â öüîìó ðîçä³ë³ ïðîïèñàíî ïå-
ðåâ³ðêè ïîäàòê³âöÿìè. Íàïðèêëàä, ïëàíî-
â³ âè¿çí³ ïåðåâ³ðêè äîêóìåíò³â ìîæóòü
çä³éñíþâàòè ðàç íà îäèí, äâà ÷è òðè ðî-
êè, çàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ ðèçèêó ï³äïðèºì-
ñòâà. Êð³ì òîãî, ïîäàòê³âö³ ìîæóòü ïðî-
âîäèòè ïîçàïëàíîâó ïåðåâ³ðêó äîêóìåí-
ò³â, ï³äñòàâè äëÿ ÷îãî âèïèñàíî àæ ó 13
ïóíêòàõ. Ð³øåííÿ ïðî ïîçàïëàíîâó ïåðå-
â³ðêó óõâàëþº êåð³âíèê ïîäàòêîâîãî îð-
ãàíó. Ùå ìîæëèâ³ êîíòðîëüí³ ïåðåâ³ðêè.
¯õ (áåç ïîïåðåäæåííÿ) ìîæóòü ïðîâîäèòè
ðàç íà ì³ñÿöü.

Äîïîâ³äà÷³ çàçíà÷èëè, ùî ÷åðåç íàäì³ð-
íó ê³ëüê³ñòü ïëàòåæ³â ³ öüêóâàííÿ ïåðåâ³ð-
êàìè, ñüîãîäí³ äî 60 % ïðîìèñëîâîñò³ â

ò³í³. Àáè á³çíåñ ïðàöþâàâ ³ íàïîâíþâàâ
áþäæåò, ïîòð³áíî ñòâîðèòè ñïîê³éí³ óìî-
âè äëÿ ðîáîòè, à íå çàéìàòèñÿ ñóö³ëüíè-
ìè ïåðåâ³ðêàìè.

Äèñêóñ³¿ â çàë³ â³äáóâàëèñÿ ùîäî ñïðî-
ùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ — íà êîãî
¿¿ ïîøèðþâàòè; òà ùîäî ÏÄÂ. Ìîâëÿâ, ÷î-
ìó, êîëè ï³äïðèºìåöü çàòðèìóº ñïëàòó ïî-
äàòêó íà ê³ëüêà äí³â, éîãî øòðàôóþòü, íà-
òîì³ñòü äåðæàâà ìîæå ì³ñÿöÿìè, à òî é ðî-
êàìè áåçêàðíî íå ïîâåðòàòè ÏÄÂ.

Âèÿâèëîñÿ, ùî íå ëèøå åêñïåðòè, à é
ïðîñò³ ãðîìàäÿíè ïåðåéìàþòüñÿ Ïîäàòêî-
âèì êîäåêñîì. Íåâåëè÷êå ñîö³àëüíå îïè-
òóâàííÿ ïåðåõîæèõ íà âóëèö³ çàñâ³ä÷èëî,
ùî ëþäè ï³äòðèìóþòü: à) çìåíøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ ïëàòåæ³â; á) ñêàñóâàííÿ ÏÄÂ ÿê äæå-
ðåëà êîðóïö³¿; â) çàïðîâàäæåííÿ ïîäàòêî-
âèõ êàí³êóë; ã) óïðîâàäæåííÿ ïîäàòêó íà
ðîçê³ø.

Åêñïåðòè êàæóòü, ùî îäíå ³ç ãîëîâíèõ
çàâäàíü íîâîãî êîäåêñó — çàëó÷åííÿ äî
ñïëàòè ïîäàòê³â òèõ, õòî öüîãî óíèêàâ, à
ò³, õòî äîáðîñîâ³ñíî ñïëà÷óâàâ, çìîæóòü
ïëàòèòè ìåíøå. Çíèæåííÿ ñòàâîê ïðè
çá³ëüøåíí³ áàçè îïîäàòêóâàííÿ. Âàäèì
Êîïèëîâ çàçíà÷èâ, ùî íà çàñ³äàíí³ â
ÊÌÄÀ ïðîçâó÷àëè “êîíöåíòðîâàí³ ðîçóì-
í³” ðå÷³. Âñ³ âîíè áóäóòü âðàõîâàí³ ï³ä ÷àñ
êîðèãóâàííÿ äîêóìåíòó. Ñâî¿ ïðîïîçèö³¿
ìîæóòü âèñëîâèòè âñ³ îõî÷³, ïîäçâîíèâøè
äî call-öåíòðó. Ó Êèºâ³ â³í ïðàöþº çà íî-
ìåðîì 461-77-00. ²ç ïðîåêòîì Ïîäàòêîâî-
ãî êîäåêñó ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà ñàéò³
Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â

Ïîïîâ âèêîíàº îá³öÿíêè ×åðíîâåöüêîãî
Äî ê³íöÿ ðîêó â ñòîëèö³ îáëàøòóþòü ÷îòèðè âåëîñèïåäíèõ ìàðøðóòè

Ëþáèòåëÿì ¿çäè ç â³òåðöåì óâ³ðâàâñÿ
òåðïåöü. Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ñòîëè÷í³ âåëî-
ñèïåäèñòè ç’¿õàëèñÿ äî áóä³âë³ ì³ñüêî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ç âèìîãîþ îáëàøòóâàòè äëÿ íèõ
îá³öÿí³ ðàí³øå äîð³æêè. Ç áóíòàðÿìè çó-
ñòð³âñÿ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Îëåêñàíäð Ïîïîâ. Â³í ïîãîäèâñÿ, ùî
âåëîäîð³æêè ïîòð³áí³, é ï³ñëÿ ðîçìîâè ç
äèðåêòîðîì ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” ïîîá³öÿâ,
ùî äî ê³íöÿ ðîêó áóäóòü ãîòîâ³ ÷îòèðè

ñìóãè äëÿ äâîêîë³ñíèõ. ¯õ ïðîêëàäóòü íà
ïðîñïåêò³ Áàæàíà, Äí³ïðîâñüê³é íàáåðåæ-
í³é, âóëèö³ Çäîëáóí³âñüê³é òà á³ëÿ Äàð-
íèöüêîãî ìîñòó.

Íàãàäàºìî, 2007 ðîêó ðîçïîðÿäæåííÿ
ïðî ðîçðîáëåííÿ ïðîãðàìè áóä³âíèöòâà âå-
ëîäîð³æîê âèäàâ ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé. Ó ãðóäí³ 2009 ðîêó ïðîãðàìó
áóëî çàòâåðäæåíî íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. Çã³ä-
íî ç äîêóìåíòîì, ó ñòîëèö³ ïðîòÿãîì 2010-

2011 ðîê³â ìàþòü â³äêðèòè 17 âåëîñèïåä-
íèõ ìàðøðóò³â çàãàëüíîþ ïðîòÿæí³ñòþ 168
ê³ëîìåòð³â. Çà ö³íàìè 2008 ðîêó ïðîåêò
ìàâ îá³éòèñÿ ó 79 ìëí ãðí. Íèí³ öÿ ñóìà
ìàéæå â ï³âòîðè ðàçè á³ëüøà. Ïëàíàì
ì³ñüêî¿ âëàäè çàâàäèëà êðèçà, ùî ð³çêî îá-
ìåæèëà ìîæëèâîñò³ ñòîëè÷íîãî áþäæåòó.

Àëå êðèçà — íå ºäèíà òðóäí³ñòü ó ðåàë³-
çàö³¿ òàê çâàíî¿ âåëîêîíöåïö³¿ Êèºâà. Ó
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà íåìàº ðåñóðñó
äëÿ áóä³âíèöòâà îêðåìèõ âåëîäîð³æîê, äî-
ðîãè ïåðåâàíòàæåí³ àâòîòðàíñïîðòîì. Â³ä-
âåäåííÿ ñìóã äëÿ âåëîñèïåäèñò³â ùå á³ëü-
øå óñêëàäíèòü ñèòóàö³þ. Çà íèí³øíüî¿
êóëüòóðè ¿çäè òà âçàºìíîãî ñòàâëåííÿ âå-
ëîñèïåäèñò³â ³ àâòîìîá³ë³ñò³â ¿õ áàæàíî
ôàêòè÷íî ³çîëþâàòè. Äîð³æêè, â³äîêðåì-
ëåí³ â³ä ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, îá³öÿþòü çà-
êëàäàòè ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà íîâèõ äîð³ã.
Öå ïðîïèøóòü çîêðåìà ³ â íîâîìó Ãåí-
ïëàí³ Êèºâà. À ïîêè ùî â ì³ñò³ òðèâàº
ôàêòè÷íî áîðîòüáà çà äîðîãó. À ¿çäà íà âå-
ëîñèïåä³ ïðèð³âíþºòüñÿ äî åêñòðèìó

Київсь а влада вважає, що Подат овий оде с потрібно перш чер об оворювати
з самими платни ами подат ів

ЄЄ ВВ РР ОО СС ТТ ИИ ЛЛ ЬЬ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У раїні, хоч я це при ро, дале о до Європи в ба атьох питаннях.
“Сово ” позначився і на вітчизняном містоб д ванні. Проте з цим не
миряться велосипедисти, я і же хоч ть їздити, я раїнах ЄС. Ми-
н лої п’ятниці столичні дво олісни и “наїхали” на КМДА з вимо ою
створити велодоріж и. Спеціальна про рама передбачала до інця
2011 ро від риття 17 велосипедних маршр тів протяжністю 168 і-
лометрів. Але риза спинила справ . Місь а влада все ж та и пообі-
цяла облашт вати цьо оріч щонайменше чотири доріж и.
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ЄЄ   ПП РР ОО ББ ЛЛ ЕЕ ММ АА

Ìð³ÿ ïðî íåäîñÿæíå
Á³ëüø³ñòü ìîëîäèõ ñ³ìåé íå ìîæóòü îòðèìàòè äîñòóïíèé êðåäèò íà æèòëî
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Ле ше верблюдові пройти різь
в ш о ол и, ніж молодій сім'ї
самостійно назбирати рошей на
вартир в Києві — приблизно
та можна перефраз вати відо-
мий біблійний вислів. Охочих от-
римати молодіжний редит на
житло лише в столиці понад 16
тисяч, а на цей рі за про рамою
Фонд сприяння молодіжном
житловом б дівництв свої
вадратні метри одержали 50 сі-
мей, ще 200 справлятим ть но-
восілля до інця ро . Але це да-
ні по У раїні. Чиновни и визна-
ють, що про рама підтрим и мо-
лодіжно о житла "заб с вала".

Òîð³ê ó äåðæáþäæåò³ âçàãàë³ íå áóëî ïå-
ðåäáà÷åíî ô³íàíñóâàííÿ íà ìîëîä³æíå
æèòëî. Âåëè÷åçí³ áîðãè ìàº äåðæàâà ³ ÷å-
ðåç çîáîâ’ÿçàííÿ âèïëàòè ÷àñòêîâî¿ êîì-
ïåíñàö³¿ ìîëîäèì ñ³ì’ÿì ïðîöåíòíî¿ ñòàâ-
êè êîìåðö³éíèõ áàíê³â ó ðàìêàõ ïðîãðàìè
çàáåçïå÷åííÿ ìîëîä³ æèòëîì. Âèñîêîïîñà-
äîâö³ âò³øàþòü óñ³õ òèõ, õòî “áåç íàä³¿ ñïî-
ä³âàºòüñÿ”, ùî âæå íèí³øíüîãî ðîêó ñèòó-
àö³þ ïî÷íóòü âèïðàâëÿòè — çâîäèòèìóòü
íîâ³ áóäèíêè, øóêàòèìóòü øëÿõ³â ïîäå-
øåâøàííÿ êâàäðàòíèõ ìåòð³â, âèä³ëÿòè-
ìóòü êîøòè íà êîìïåíñàö³þ â³äñîòê³â. À
ùîá çíàéòè íà âñå öå ãðîø³, ç 2011 ðîêó
âèïóñêàòèìóòü îáë³ãàö³¿ ï³ä äåðæàâí³ ãà-
ðàíò³¿.

“Ìð³ÿ ïðî íåäîñÿæíå”,— òàê ïî÷èíàº-
òüñÿ îäèí ç åëåêòðîííèõ ëèñò³â íà ³íòåð-
íåò-ôîðóì³ Ôîíäó ñïðèÿííÿ ìîëîä³æíî-
ìó æèòëîâîìó áóä³âíèöòâó ïðè Êàá³íåò³
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. Êèÿíêà ²ðèíà Ìåëüíèê
ïèøå, ùî æèâå ç ÷îëîâ³êîì, éîãî áàòüêà-
ìè, ñ³ì’ºþ ìîëîäøîãî áðàòà ÷îëîâ³êà òà
áàáóñåþ ó òðèê³ìíàòí³é êâàðòèð³. Ç ñåìè
îñ³á òðîº ç ð³çíèõ ïðè÷èí òàì íå çàðåºñ-
òðîâàí³, òîìó âåëèêà ðîäèíà íå ìîæå ïî-
äàòè äîêóìåíòè ³ ñòàòè íà êâàðòèðíó ÷åð-
ãó. Ôàõ³âö³ ôîíäó êàæóòü, ùî áåç öüîãî ïà-
ïåðó ¿õ íå ìàþòü ïðàâà âêëþ÷èòè äî ðå-
ºñòðó ïðåòåíäåíò³â íà îòðèìàííÿ ï³ëüãî-
âèõ äîâãîòåðì³íîâèõ êðåäèò³â, à áåç ïîçè-
êè, ñàìîñò³éíî íàçáèðàòè ãðîøåé íà æèò-
ëî ²ðèíèíà ñ³ì’ÿ çìîãëà á ðîê³â çà òðè-
äöÿòü. Ïðîòå ò³, õòî äóìàº, ùî, ïîòðàïèâ-
øè äî ÷åðãè íà ìîëîä³æíèé êðåäèò, ìîæ-
íà øâèäêî îäåðæàòè êâàðòèðó àáî êðåäèò
íà íå¿, äóæå ïîìèëÿþòüñÿ. Ç 1207 çàÿâ, ÿê³
º ó ðåéòèíãó êàíäèäàò³â íà îòðèìàííÿ

ï³ëüãîâèõ äîâãîòåðì³íîâèõ êðåäèò³â íà áó-
ä³âíèöòâî (ðåêîíñòðóêö³þ) òà ïðèäáàííÿ
æèòëà â ñòîëèö³, á³ëüøîñò³ íå ìåíøå, í³æ
ï’ÿòü ðîê³â. À îäíà ç ñ³ìåé ÷åêàº ñâîº îì-
ð³ÿíå ïîìåøêàííÿ ³ç 1999 ðîêó! Ùîïðàâ-
äà, âîíà íà ÷îòèðíàäöÿòîìó ì³ñö³, òîæ ìàº
âåëèê³ øàíñè ñïðàâèòè íîâîñ³ëëÿ ó íàé-
áëèæ÷èé ð³ê. ²ùå îäíà ïðîáëåìà. Ïîäðóæ-
æÿ, ùî ïåðåñòóïàº 35-ð³÷íèé ðóá³æ, àâòî-
ìàòè÷íî “âèë³òàº” ç ìîëîä³æíî¿ ÷åðãè. Íà
ñê³ëüêè ñ³ìåé çìåíøóºòüñÿ ÷åðãà ñàìå ç
ö³º¿ ïðè÷èíè, ó Ôîíä³ íå çíàþòü — íåìàº
òàêî¿ ñòàòèñòèêè.

ßê ðîçïîâ³â ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Ôîíäó
ñïðèÿííÿ ìîëîä³æíîìó æèòëîâîìó áóä³â-
íèöòâó Ëåîí³ä Ðóñèõ³í, öüîãî ðîêó ïåðåä-
áà÷åíî âèä³ëèòè 70 ìëí ãðí íà ïðÿìå êðå-
äèòóâàííÿ ç äåðæáþäæåòó ³ 49 ìëí ãðí —
ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â. Íà ÷àñòêîâó êîìïåí-

ñàö³þ ïðîöåíòíî¿ ñòàâêè êîìåðö³éíèõ áàí-
ê³â ç äîãîâîð³â, ÿê³ áóëî óêëàäåíî ó 2005-
2008 ðîêàõ, ïåðåäáà÷åíî 117 ìëí ãðí. Íà-
ñòóïíîãî ðîêó â äåðæàâíîìó áþäæåò³ ïëà-
íóþòü çàêëàñòè íà ìîëîä³æíå êðåäèòóâàí-
íÿ 200 ìëí ãðí òà íà 500 ìëí ãðí âèïóñ-
òèòè äåðæàâí³ îáë³ãàö³¿. Ïåðøî÷åðãîâî
ãðîø³ âêëàäàòèìóòü ó äîâãîáóäè ç âèñî-
êèì ð³âíåì ãîòîâíîñò³.

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ðàçîì ç³ ñòî-
ëè÷íîþ âëàäîþ óïðîâàäæóþòü ïðîãðàìó
“Äîñòóïíå æèòëî”, ÿêà çàïðàöþâàëà â Êè-
ºâ³ ùå ç 1998 ðîêó: 70 íà 30 òà 60 íà 40.
Çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ á³ëüøó ÷àñòèíó ñóìè
îïëà÷óº ñ³ì’ÿ, à ìåíøó — äåðæàâà. Íèí³ø-
íüîãî ðîêó çà ö³ºþ ñõåìîþ ó ì³ñò³ âæå ââå-
äåíî â åêñïëóàòàö³þ òðè áóäèíêè, ùå òðè
çäàäóòü äî ê³íöÿ ðîêó. Ïðîòå ñîòíÿ-äâ³
êâàðòèð íà ð³ê çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ “ïîãî-

äè” íà ðèíêó æèòëà íå çðîáëÿòü, òîìó ìî-
ëîä³æíèé ôîíä øóêàº ð³çí³ øëÿõè, àáè
ÿêîìîãà á³ëüøå ìîëîäèõ ñ³ìåé çìîãëè êó-
ïèòè êâàðòèðè çà ìåíø³ ãðîø³. Ó òðàâí³
ì³í³ñòð ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áóä³â-
íèöòâà Âîëîäèìèð ßöóáà ïîîá³öÿâ çà äå-
øåâèìè çàêîðäîííèìè òåõíîëîã³ÿìè ïî-
áóäóâàòè ï³ä Êèºâîì âóëèöþ ç òðè- ³ ï’ÿ-
òèïîâåðõîâèõ áóäèíê³â òà êîòåäæ³â. ßêùî
öåé ïðîåêò áóäå âäàëèì, Ôîíä ñïðîáóº
àäàïòóâàòè éîãî äëÿ ïîòðåá ìîëîä³æíîãî
êðåäèòóâàííÿ.

×èíîâíèêè âèçíàþòü, ùî çàáåçïå÷åííÿ
ìîëîä³ æèòëîì ìàº äëÿ äåðæàâè ñòðàòåã³÷-
íå çíà÷åííÿ, áî ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü, ùî
ç ðîêó â ð³ê óñå á³ëüøå ìîëîäèõ óêðà¿íö³â
íå ïîñï³øàþòü îäðóæóâàòèñÿ ³ íàðîäæóâà-
òè ä³òåé ñàìå òîìó, ùî íå ìàþòü âëàñíî-
ãî êóòêà

Оль а БОНДАРЕНКО, ви ладач:
— Навіть

не знаю.
Д маю, за
в е л и и м
р а х н о м
це залежить
від пари,
я а збирає-
ться одр -
ж ватися, і
я вони
мають мет . Ми, оли з чолові ом
одр ж валися, то не відмовлялися
від шлюб і не від ладали йо о, хо-
ча жили на вартирі, я знімали,
доволі дов о, і зовсім не б ло мож-
ливості придбати власне житло.

Хоча більшість моїх др зів, я і не
мають сво о житла, на певний час
відмовляються від шлюб . Я вва-
жаю, що не варто відмовлятися.

Оле сандра ГОРБАНЬ, юрист:
— За а-

лом, я вва-
жаю, що не
варто, хоча
житло,одно-
значно, важ-
ливий ом-
понент май-
б тньої сім’ї.
Та це ожен
сам для се-
бе виріш є і ставить певні орієнтири.

Юлія БОРИСОВА, ст дент а:
— Ні, не

треба. То-
м , що до-
и че ати,
о л и

з ’явиться
своє жит-
ло, в наш
час можна і
постаріти.
Це доволі
та и сер-
йозна проблема, я а потреб є ча-
с . А я що молоді люди серйозно
налаштовані, то це все виріш єть-
ся з часом.

Анна ДЕЛЕМБОВСЬКА, мар е-
толо :
— У

принцип і
варто, я що
фінансовий
стан моло-
дих дозво-
ляє їм поче-
ати, і від-
ласти од-
р ження,я -
то аж ть,
до ращих часів. Можна і в бать ів тим-
часово пожити, я що бать и, звичайно,
по одяться і я що вза алі є та аможли-
вість.Одр женняжні динедінеться,я -
що люди охають одне одно о.

Юрій ПАРХОМЕНКО, дизайнер:
— Важ о

відповісти. У
мене та ої
проблеми
не вини а-
ло. Я д -
маю, все за-
лежить від
то о, я на-
лаштован і
молоді, я і
зібралися одр житися. Я особисто
не від ладав би одр ження через
відс тність власно о житла.

Записала
Аліса КОВАЛЕНКО,

“Хрещати ”
Фото Гри орія КУБЛАНОВА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Нове житло "з р " держави — недосяжна мрія ба атьох молодих родин
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×è âàðòî ìîëîä³ â³äìîâëÿòèñÿ â³ä øëþáó, 
ÿêùî íåìà âëàñíîãî æèòëà?
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Ðîìàíòèê ³ç çîëîòèìè ðóêàìè
Êè¿âñüêèé ìàéñòåð Ñåðã³é ×åðíÿâñüêèé çáèðàº òðåòþ ìàøèíó Shelby Cobra

Êè¿âñüêèé ìàéñòåð Ñåðã³é ×åð-
íÿâñüêèé — íå âèíÿòîê. Â³í òåæ
ùå õëîï÷èñüêîì çàõâîð³â ñóïåð-
êàðàìè. À â äàëåêîìó 1971-ìó
àáñòðàêòíèé “øâèäêèé ³ êðàñè-
âèé” àâòîìîá³ëü îòðèìàâ êîí-
êðåòíå ³ì’ÿ ³ ôîðìó. Ó æóðíàë³
“Íàóêà ³ æèòòÿ” Ñåðã³é ïîáà÷èâ
÷îðíî-á³ëó ôîòîãðàô³þ Shelby
Cobra ³ òâåðäî âèð³øèâ, ùî îáî-
â’ÿçêîâî çðîáèòü ñîá³ òàêèé àâ-
òîìîá³ëü àáî êóïèòü, ÿêùî áó-
äóòü ãðîø³. Â³äòîä³ â³í çàêîõàíèé
ó öþ ìîäåëü, äîñ³ çáåð³ãàº ñòà-
ðèé æóðíàë ³ çðîáèâ óæå äâ³ Shel-
by Cobra, à òåïåð çáèðàº òðåòþ.
Çà éîãî ñëîâàìè, âîíà áóäå íàé-
êðàùîþ. Òàêîþ, ùî íå ñîðîìíî
áóäå ïðè¿õàòè íà ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü “Àâòî Åêçîòèêà” äî
Ñåâàñòîïîëÿ.

— À òî ïðèêðî,— êàæå Ñåð-
ã³é,— ïðè¿æäæàºø íà ÿêèé-íå-
áóäü ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü àáî
çë³ò åêçîòè÷íèõ àâòîìîá³ë³â ³ çà-
çâè÷àé ÷óºø: “Òà ùî ö³ óêðà¿íö³
ìîæóòü? Çíîâó ïðè¿äóòü íà òþ-
í³íãîâàíîìó “Çàïîðîæö³”. Òîìó
õî÷åòüñÿ çðîáèòè ³ ïðèâåçòè òà-
êèé àâòîìîá³ëü, ùîá óñ³ ïîðîç-
çÿâëÿëè ðîòè.

Мрія здійсненна
Êîëè â äàëåêèõ 70-õ ×åðíÿâ-

ñüêèé óïåðøå ïîáà÷èâ íà êàð-
òèíö³ ìîãóòí³é ³ åëåãàíòíèé 2-
ì³ñíèé ðîäñòåð Shelby Cobra,
â³í ùå í³÷îãî íå çíàâ ïðî êèò-
êàðè — àâòîìîá³ëüí³ êîìïëåê-
òè, ùî êîï³þþòü â³äîì³ àâòî. À
êîëè ä³çíàâñÿ — çðîçóì³â, ùî
íàðåøò³ íàáëèçèâñÿ äî ñâîº¿
ìð³¿. Àäæå ÷èñëåíí³ ô³ðìè-âè-
ðîáíèêè êèò-íàáîð³â ïðîïîíó-
âàëè ñàìîñò³éíî ç³áðàòè íàâ³òü
ò³ àâòîìîá³ë³, ÿê³ áóëè âèïóùå-
í³ â ºäèíîìó åêçåìïëÿð³ àáî â
îðèã³íàë³ êîøòóþòü (áåç ïåðå-
á³ëüøåííÿ) áîæåâ³ëüíèõ ãðî-
øåé. ² êèò-êàðè âèãàäàëè ñàìå
äëÿ òîãî, ùîá ëþäè ìîãëè çà ðî-
çóìí³ ãðîø³ ðåàë³çóâàòè ñâîþ
Ìð³þ. Îäíàê, ÿê âèÿâèëîñÿ, íà
ïðàêòèö³ âñå çîâñ³ì íå òàê ïðîñ-
òî. Àëå öå íå ëÿêàëî ×åðíÿâ-
ñüêîãî. Ùî öå çà Ìð³ÿ, äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ ÿêî¿ íå òðåáà äîêëàäàòè
í³ÿêèõ çóñèëü.

Ïåðøà ïðîáëåìà áóëà ó âèáî-
ð³ âèðîáíèêà êèò-íàáîðó óëþá-

ëåíî¿ “Êîáðè”. ßê âèÿâèëîñÿ,
ö³íè â êîìïàí³é â³äð³çíÿþòüñÿ â
ðàçè. ª â³äíîñíî íåäîðîã³ ïîëü-
ñüê³ àáî óãîðñüê³ íàáîðè, à º çîâ-
ñ³ì íåäåøåâ³ í³ìåöüê³ àáî áðè-
òàíñüê³. Äèâ íå áóâàº: ÿê ñâ³ä-
÷èòü ïðàêòèêà, ÿê³ñòü íàáîð³â
â³äïîâ³äàëà ¿õí³é ö³í³. Àâòîìîá³-
ë³-äâ³éíèêè àáî êèò-êàðè (ùå ¿õ
íàçèâàþòü ðåïë³êè àáî ðåïë³êà-
ðè) — öå, ïðîñòî êàæó÷è, êîï³¿.
Òàê³ ñàì³, ÿê ðåïðîäóêö³¿ êàðòèí
àáî ñêóëüïòóð. ² òàê ñàìî, ÿê ðå-
ïðîäóêö³¿, êîï³¿ ö³ áóâàþòü äóæå
ð³çíî¿ ÿêîñò³. Â³ä àâòîðñüêî¿ êî-
ï³¿ àáî ðîáîòè, âèêîíàíî¿ ìàéñ-
òðîì, äî ïîë³ãðàô³¿ ç íåòî÷íîþ
ïåðåäà÷åþ êîëüîð³â. Ò³ëüêè â àâ-
òîìîá³ëÿõ öå áóäóòü ïîãàíî ï³ä³-
ãíàí³ åëåìåíòè êóçîâà, íåñï³â-
ïàä³ííÿ êð³ïèëüíèõ îòâîð³â, çà-
ãàëüíà íåì³öí³ñòü êîíñòðóêö³¿ é
¿¿ ñõîæ³ñòü (àáî íåñõîæ³ñòü) ³ç
îðèã³íàëîì. Çâ³äñè ³ ö³íà êèò-
íàáîðó.

Òàê³ òîíêîù³ Ñåðã³é çðîçóì³â,
êîëè ïî¿õàâ äî Ïîëüù³ ïîäèâè-
òèñÿ íà ïðàöþ ïîëüñüêèõ ìàéñ-
òð³â ç³ çá³ðêè êèò-êàð³â. Ïîò³ì
òóäè áóëè áàãàòî â³çèò³â, ï³ä ÷àñ
ÿêèõ ×åðíÿâñüêèé, ôàêòè÷íî
ïðàöþþ÷è ï³äìàéñòðîì, âèâ÷àâ
òåõíîëîã³þ ³ ïðèéîìè çá³ðêè. Çà-
ì³ñòü îïëàòè çà ïðàöþ â³í ïî-
ïðîñèâ ïîëÿê³â êóïèòè äëÿ íüî-
ãî êèò-êîìïëåêò ³ çàâåçòè éîãî
â Óêðà¿íó. Ïðèðîäíî, öå áóëà
Shelby Cobra — àâòîìîá³ëü ìð³¿,
ÿêèé â³í ñàì äëÿ ñåáå ç³áðàâ ó ãà-
ðàæ³.

Еле трифі ація
с асов ється

Ñâ³òîâà ìîäà íà åëåêòðîìîá³ë³
íå çàñòàëà ìàéñòðà çíåíàöüêà. Ó
ñåáå â ãàðàæ³ â³í ïîáóäóâàâ ñïî-
÷àòêó åëåêòðè÷íèé Trabant, à ïî-
ò³ì “Òàâð³þ” íà åëåêòðîòÿç³. Âè-
êîðèñòàâ ï³äðó÷í³ ìàòåð³àëè. À
÷îì áè é í³? Àäæå ùå â 50—60-õ
ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ â ÑÐÑÐ
ðîáèëè ³ ñàí³òàðíèé åëåêòðè÷íèé
ÓÀÇ, ³ áîðòîâ³ ÃÀÇ 66 äëÿ Ñèá³-
ðó. Áóëè íàâ³òü åëåêòðîòðàêòîðè.

Òåõíîëîã³ÿ ïåðåðîáêè àâòîìî-
á³ëÿ ç äâèãóíîì âíóòð³øíüîãî
çãîðàííÿ (ÄÂÇ) â åëåêòðîêàð áó-
ëà íåñêëàäíîþ. Ç-ï³ä êàïîòà ò³º¿
ñàìî¿ “Òàâð³¿” âèëó÷àâñÿ ÄÂÇ ³

íà éîãî ì³ñöå ñòàâèâñÿ åëåêòðî-
ìîòîð, çäàòíèé ðîçêðó÷óâàòèñÿ
äî 3500 îáåðò³â. Òàêèé åëåêòðî-
ìîá³ëü ì³ã ¿õàòè ç³ øâèäê³ñòþ äî
80 êì/ã. Äëÿ ì³ñòà á³ëüøå ³ íå
òðåáà. À çà ì³ñòî íà íüîìó íàâ-
ðÿä ÷è õòî-íåáóäü ïî÷àâ áè ¿çäè-
òè — òàì íåìàº ðîçåòîê, ùîá çà-
ðÿäæàòè àêóìóëÿòîðè.

Îñê³ëüêè ñåð³éí³ àâòîìîá³ë³
ñêîíñòðóéîâàí³ ï³ä ÄÂÇ, “Òàâ-
ð³þ” äîâåëîñÿ ïåðåòâîðèòè íà
äâîì³ñíå êóïå. Ì³ñöå çàäí³õ ñè-
ä³íü çàéíÿëè àêóìóëÿòîðè. ̄ õ ðîç-
ì³ñòèëè ï³ä êàïîòîì, íà ï³äëîç³ ³
â áàãàæíèêó. Çàãàëüíà âàãà “áà-
òàðåé” — á³ëüø í³æ 300 êã. ²íàê-
øå õîðîøèé åëåêòðîìîòîð íå
ïðîãîäóâàòè.

Ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó äî åëåê-
òðîìîá³ë³â, ×åðíÿâñüêèé çðîáèâ
àâòîïðîá³ã Êè¿â-Îäåñà. Â³í ïî-
ñòàâèâ íà ñòàðèé Trabant åëåê-
òðîìîòîð ³ ïîäâ³éíèé êîìïëåêò
àêóìóëÿòîð³â, ÿê³ çàðÿäæàëèñÿ â³ä
áåíçèíîâîãî ìîòîð÷èêà. Ïðèí-
öèï òàêèé: ¿õàòè íà îäíîìó êîì-
ïëåêò³, à êîëè â³í ðîçðÿäæàâñÿ,
ïåðåõîäèòè íà ³íø³é. Ïåðøèé ó
öåé ÷àñ çàðÿäæàâñÿ â³ä áåíçèíî-
âîãî ìîòîð÷èêà. Íà æàëü, íà
ïðàêòèö³ âèÿâèëîñÿ, ùî îäèí
êîìïëåêò àêóìóëÿòîð³â ðîçðÿ-
äæàâñÿ øâèäøå, í³æ çàðÿäæàâñÿ
äðóãèé. Çàòå âèòðàòà ïàëüíîãî
ïðè ñåðåäí³é øâèäêîñò³ 60 êì/ã
âèéøëà ïðèáëèçíî 1,2 ë³òðà íà
100 êì øëÿõó.

Ïåðåðîáèòè â åëåêòðîìîá³ë³
×åðíÿâñüêèé äîïîì³ã ìàéæå 20
àâòî. Â îñíîâíîìó “Çàïîðîæö³â”
³ “Òàâð³é”, äî ÿêèõ ïîòðàïèâ 
FIAT Panda. Çàìîâíèêàìè áóëè
ïåíñ³îíåðè, ÿê³ ïðèâîçèëè ñâî¿
ìàøèíè íà ëàôåòàõ. Íà òàêèõ
êë³ºíòàõ í³÷îãî íå çàðîáèø —
âîíè ñàì³ õî÷óòü çàîùàäèòè. Òî-
ìó åëåêòðè÷í³ àâòîìîá³ëüí³ ïðî-
ãðàìè ïîòðåáóþòü ï³äòðèìêè
äåðæàâè. Äî òîãî æ íà ïðàêòèö³
âèÿâèëîñÿ, ùî êèñëîòí³ àêóìóëÿ-
òîðè çäàòí³ ïðîïðàöþâàòè 3 ðî-
êè. Ïîò³ì ¿õ òðåáà çàì³íþâàòè. À
öå äîðîãî — àäæå àêóìóëÿòîð³â

ñ³ì, ³ êîæåí êîøòóº íå ìåíøå
2000 ãðí. Õî÷à, ÿêùî ïîð³âíÿòè
ç áåíçèíîì, åêîíîì³ÿ âñå îäíî
óäâ³÷³.

Íàáàãàòî ñåðéîçí³øà ïðîáëå-
ìà — çàðÿäêà àêóìóëÿòîð³â. Ó
äîìàøí³õ óìîâàõ öå ìîæíà çðî-
áèòè ò³ëüêè â ïðèâàòíîìó áóäèí-
êó ç âëàñíîþ ï³äñòàíö³ºþ. Îñü ³
âèõîäèòü, ùî â Óêðà¿í³ åëåêòðî-
ìîá³ëü ïðèâ’ÿçàíèé äî äîìàø-
íüî¿ ðîçåòêè. À ðîçåòêà — öå
çðåøòîþ åëåêòðîñòàíö³ÿ, ÿêà
ïðàöþº íà âóã³ëë³ àáî íà ìàçóò³,
é çàáðóäíþº íàâêîëèøíº ñåðå-
äîâèùå íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ
äâèãóí âíóòð³øíüîãî çãîðàííÿ,
ÿêèé â³äïîâ³äàº æîðñòêèì ºâðî-
ïåéñüêèì íîðìàì âèêèä³â ó àò-
ìîñôåðó.

Òîáòî â íàøèõ óìîâàõ åêîëî-
ã³÷í³ñòü åëåêòðîìîá³ë³â äîâîë³
ñóìí³âíà. Çà óäàâàíî¿ ÷èñòîòè ¿õ-
íÿ âèõëîïíà òðóáà íàñïðàâä³ äè-
ìèòü çà áàãàòî ê³ëîìåòð³â â³ä àâ-
òîìîá³ëÿ — íà åëåêòðîñòàíö³¿.

Íèí³ åëåêòðîìîá³ëÿìè ×åðíÿâ-
ñüêèé íå çàéìàºòüñÿ. Õî÷à ëþäè
òåëåôîíóþòü éîìó ùîäî öüîãî
ïèòàííÿ ïîñò³éíî. “Îñòàíí³é
äçâ³íîê áóâ áóêâàëüíî â÷îðà,—
êàæå Ñåðã³é. — Ëþäèíà õîò³ëà
ïîñòàâèòè íà ñâ³é ñòàðèé “Ìîñ-
êâè÷” åëåêòðè÷íèé äâèãóí “â³ä
äóæå õîðîøî¿ ïðàëüíî¿ ìàøèíè”.

Предмет ордості
Ï³ñëÿ ïåðøî¿ “Êîáðè” ×åðíÿâ-

ñüêèé çðîáèâ ³ç êèò-íàáîð³â Mer-
cedes, Ferrari, Lamborghini, Lotus,
MG, à ïîò³ì ùå îäíó Shelby Co-
bra. “Äåÿêèì êë³ºíòàì,— ðîçïî-
â³äàº Ñåðã³é,— ÿ ñïåö³àëüíî çáè-
ðàâ ìàøèíè çà ñîá³âàðò³ñòþ, ùîá
âîíè ðîçïîâ³äàëè ñâî¿ì äðóçÿì,
ùî â òàêèé â³äíîñíî íåäîðîãèé
ñïîñ³á ìîæíà ðåàë³çóâàòè ñâîþ
Ìð³þ. Àëå ëþäè áóâàþòü ð³çí³. ²
áàãàòî õòî íàâïàêè âèõâàëÿâñÿ
ïåðåä çíàéîìèìè, ùî êóïèâ ñî-
á³ íå êèò-êàðè çà 40 òèñÿ÷, à
ñïðàâæí³ ñóïåðêàðè çà 400 òèñÿ÷.
Ìåí³, çâè÷àéíî, ïðèºìíî áóëî,

òîìó ùî ïðî ÿêó-íåáóäü ãðóáî
ñïðàöüîâàíó ï³äðîáêó òàê íå ñêà-
çàëè á”.

Àëå âñå îäíî, ÿêîþ á âåëèêîþ
íå áóëà ïîä³áí³ñòü,— çàçíà÷àº
×åðíÿâñüêèé,— êèò-êàð — öå êî-
ï³ÿ, à íå ñïðàâæí³é ñóïåðêàð. Ö³
àâòîìîá³ë³ ö³íóþòü çà êðàñó. Öå
àâòî äëÿ äóø³. Òàê áè ìîâèòè âà-
ð³àíò äëÿ ïðîãóëÿíîê. ² òðåáà ðî-
çóì³òè, ùî êîìïëåêò, ÿêèé êîø-
òóº 7—15 òèñÿ÷ ºâðî,— öå ÂÑÜÎ-
ÃÎ ëèøå 7—15 òèñÿ÷. Äëÿ íàñ
ãðîø³ ÷èìàë³, à íàñïðàâä³ —
ÂÑÜÎÃÎ. Òîìó í³êîëè íàâ³òü
íàéÿê³ñí³øèé êèò-êàð íå ¿çäèòè-
ìå òàê, ÿê îðèã³íàëüíèé àâòîìî-
á³ëü-ëåãåíäà çà ê³ëüêà ñîòåíü òè-
ñÿ÷ äîëàð³â àáî ºâðî. “Ìè äàºìî
ñòîð³÷íó ãàðàíò³þ â³ä íàñêð³çíî¿
êîðîç³¿,— ñì³ºòüñÿ Ñåðã³é,— ó íà-
øî¿ Shelby Cobra ïëàñòèêîâèé êó-
çîâ. Àëå íå îá³öÿºìî, ùî êèò-êàð
ïî¿äå, ÿê ñïðàâæí³é Ferrari àáî
Lamborghini.

Êîëèñü ×åðíÿâñüêèé íà çàìîâ-
ëåííÿ ç³áðàâ Lamborghini Coun-
tach 1971 ðîêó — äóæå îðèã³íàëü-
íèé çîâí³ àâòîìîá³ëü. Òóäè ïî-
ñòàâèëè 2,7-ë³òðîâèé ìîòîð â³ä
Audi â 200 ê³íñüêèõ ñèë, ÿêèé
ïðîêðó÷óâàâ íà ñòàðò³ íàâ³òü øè-
ðî÷åíí³ êîëåñà — àäæå ìàøèíêà
ëåãåíüêà. Àëå ãîñïîäàð äóìàâ, ùî
öåé êèò-êàð çà 50 òèñÿ÷ äîëàð³â
¿çäèòèìå òàê ñàìî, ÿê ñïðàâæíÿ
“Ëàìáà” çà 375 òèñÿ÷. ² äâ³÷³ íà-
ìàãàâñÿ íà 150 êì/ã óâ³éòè â ïî-
âîðîò. ² ìàéñòðè äâ³÷³ ïîò³ì ðå-
ìîíòóâàëè ìàøèíó. À ë³êàð³ —
âîä³ÿ. Íå äàðåìíî â Í³ìå÷÷èí³
äëÿ ñàìîðîáíèõ àâòîìîá³ë³â
øâèäê³ñòü íàâ³òü íà àâòîáàíàõ
îáìåæåíî äî 90 êì/ã.

Íèí³ ç³ ñâî¿ì äàâí³ì ïàðòíå-
ðîì ìàéñòðîì Þð³ºì Àëåêñ³ºí-
êî Ñåðã³é ×åðíÿâñüêèé ïðàöþº
íàä òèì, ùîá ïîáóäóâàòè ñïðàâæ-
í³é êîíöåïò-êàð. Àäæå â Óêðà¿í³
äîñ³ íåìàº ñâîãî íàö³îíàëüíîãî
àâòîìîá³ëÿ, ÿêèì ìîæíà áóëî á
ïèøàòèñÿ. Ëåãåíäàðíèé “Çàïî-
ðîæåöü” íå áåðåìî äî óâàãè — öå
êîï³ÿ FIAT

Â³êòîð ÑÒÅËÜÌÀÕ
“Õðåùàòèê”

Напевно, всі хлопчись а мріяли про те, що, оли ви-
рост ть, обов'яз ово їздитим ть на я ом -неб дь с -
пер арі. Красивом і швид ом . Та ом , що олови в
перехожих, я соняхів за сонцем, обертатим ться за
авто, що проїжджає повз.

Сер ій Чернявсь ий за збір ою третьої Shelby Cobra

Shelby Cobra від Сер ія Чернявсь о о
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про поновлення договорів оренди 
земельних ділянок товариству 
з обмеженою відповідальністю 
“Міська Будівельна компанія” 

для будівництва житлового будинку 
з вбудованими та прибудованими 

торговельно!офісними приміщеннями 
та підземним паркінгом та для будівництва, 

експлуатації і обслуговування житлового будинку 
з вбудованими та прибудованими 

торговельно!офісними приміщеннями 
і підземним паркінгом 

на вул. Анрі Барбюса, біля будинку 5!б 
у Печерському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 659/1715 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення товариства з
обмеженою відповідальністю “Міська Будівельна компанія” від 18.03.2009 № 18/03�02, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 6 років з 11.08.2009 договори оренди
земельних ділянок від 10.08.2004 № 82�6�00211 — пло�
щею 0,2573 га та від 08.12.2006 № 82�6�00390 — площею
0,2164 га на вул. Анрі Барбюса, біля будинку 5�б у Пе�
черському районі м. Києва, укладені між Київською місь�
кою радою та товариством з обмеженою відповідальніс�
тю “Міська Будівельна компанія” на підставі рішень Київ�
ської міської ради від 29.04.2004 № 248/1458 “Про пере�
дачу товариству з обмеженою відповідальністю “Міська
Будівельна компанія” земельної ділянки для будівництва
житлового будинку з вбудованими та прибудованими тор�
говельно�офісними приміщеннями та підземним паркін�
гом на вул. Анрі Барбюса, біля будинку 5�б у Печерсько�
му районі м. Києва” та від 28.09.2006 № 96/153 “Про пе�
редачу товариству з обмеженою відповідальністю “Місь�
ка Будівельна компанія” земельної ділянки для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування житлового будинку
з вбудованими та прибудованими торговельно�офісни�
ми приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Анрі

Барбюса (біля будинку 5�б) у Печерському районі 
м. Києва”.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Міська
Будівельна компанія” у місячний термін звернутися до Го�
ловного управління земельних ресурсів виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)
із клопотанням щодо організації робіт по внесенню змін
до договорів оренди земельних ділянок від 10.08.2004
№ 82�6�00211 та від 08.12.2006 № 82�6�00390.

3. Встановити, що розмір орендної плати, визначеної
в договорах оренди земельних ділянок від 10.08.2004
№ 82�6�00211 та від 08.12.2006 № 82�6�00390, підлягає
приведенню у відповідність до норм законодавства.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Гордієнку Борису Івановичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Макаренка, 1!а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 714/1770 від 18 червня 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 землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Гордієнку Борису Івановичу для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Макаренка, 1�а у Деснянсько�
му районі м. Києва.

2. Передати громадянину Гордієнку Борису Івановичу, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Макаренка, 1�а у Деснянському районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

3. Громадянину Гордієнку Борису Івановичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управлін�

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

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�

конструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва 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 управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 06.07.2007 № 19�6602, ВАТ “Київпроект” від
23.05.2007 № 1595, Київської міської санепідстанції від
17.10.2007 № 8612, управління охорони навколишнього при�
родного середовища від 15.10.2007 № 071/04�4�22/5890, Го�
ловного управління земельних ресурсів від 05.11.2007 № 05�
2121.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 18.11.2004 № 803/2013 

“Про передачу земельних ділянок 
відкритому акціонерному товариству тресту 
“Київміськбуд!1” імені М. П. Загороднього 

для будівництва готельно!офісного будинку 
на бульв. Дружби народів, 44!46 
у Печерському районі м. Києва” 

та договору оренди земельної ділянки 
від 31.03.2005 № 82!6!00280

Рішення Київської міської ради № 748/1804 від 18 червня 2009 року

Розглянувши технічну документацію щодо внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.11.2004
№ 803/2013 “Про передачу земельних ділянок відкритому акціонерному товариству тресту “Київміськ�
буд�1” імені М. П. Загороднього для будівництва готельно�офісного будинку на бульв. Дружби народів,
44�46 у Печерському районі м. Києва” та договору оренди земельної ділянки від 31.03.2005 № 82�6�
00280, враховуючи клопотання відкритого акціонерного товариства тресту “Київміськбуд�1” імені 
М. П. Загороднього від 28.01.2009 № 101, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до проекту відведення земельних
ділянок відкритому акціонерному товариству тресту “Київ�
міськбуд�1” імені М. П. Загороднього для будівництва го�
тельно�офісного будинку на бульв. Дружби народів, 44�46
у Печерському районі м. Києва.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
18.11.2004 № 803/2013 “Про передачу земельних діля�
нок відкритому акціонерному товариству тресту “Київміськ�
буд�1” імені М. П. Загороднього для будівництва готель�
но�офісного будинку на бульв. Дружби народів, 44�46 у Пе�
черському районі м. Києва”, а саме:

слова та цифри “� ділянку № 1 площею 0,80 га — для
будівництва готельно�офісного будинку;

— ділянку № 2 площею 0,40 га, в межах червоних ліній,—
для організації будівельних робіт” замінити на слова та
цифри: “� ділянку № 1 площею 0,80 га — для будівництва
готельно�офісного будинку;

— ділянку № 2 площею 0,19 га — для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування готельно�офісного комплексу;

— ділянку № З площею 0,21 га, в межах червоних лі�
ній,— для організації будівельних робіт”.

3. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки
від 31.03.2005 № 82�6�00280, укладеного між Київською
міською радою та відкритим акціонерним товариством
трестом “Київміськбуд�1 імені М. П. Загороднього для ор�
ганізації будівельних робіт, а саме:

— по тексту договору оренди земельної ділянки слова

“земельна ділянка” у всіх відмінках замінити на слова “зе�
мельні ділянки” у відповідних відмінках;

— абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 викласти в такій
редакції:

“— розмір — земельна ділянка № 1 площею 1879 (одна
тисяча вісімсот сімдесят дев’ять) кв. м, земельна ділянка
№ 2 площею 2101(дві тисячі сто один) кв. м, в межах чер�
воних ліній”;

— абзац третій підпункту 2.1 пункту 2 викласти в такій
редакції:

“— цільове призначення — земельна ділянка № 1 — для
будівництва, експлуатації та обслуговування готельно�офіс�
ного комплексу, земельна ділянка № 2 — для організації
будівельних робіт”.

4. Відкритому акціонерному товариству тресту “Київ�
міськбуд�1 імені М. П. Загороднього у місячний термін
звернутись до Головного управління земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) з клопотанням щодо організації робіт по вне�
сенню змін до договору оренди земельної ділянки від
31.03.2005 № 82�6�00280.

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 передачу громадянину 
Мушегяну Оганесу Вагінаковічу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Горького, 61!б 

у Деснянському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 713/1769 від 18 червня 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 землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Мушегяну Оганесу Вагі�
наковічу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Горького,
61�б у Деснянському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Мушегяну Оганесу Вагінако�
вічу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,1 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Горького, 61�б у Деснян�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянину Мушегяну Оганесу Вагінаковічу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

3.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд�
контролю.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 24.09.2008 № 19�12191, Державно�
го управління охорони навколишнього природного середо�

вища в м. Києві від 26.02.2009 № 05�12/845, головного дер�
жавного санітарного лікаря м. Києва від 28.10.2008 № 8394.

3.4. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотанням
щодо організації робіт по винесенню меж земельної ділян�
ки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право власності на земельну ділянку.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних ме�
реж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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×åðíûé ñíàéïåð
Газета "Хрещати " др є про-
довження дете тив "Чорний
снайпер" Дениса Жар их (поча-
то N№ 106-113 2010 ро )

Âàðåíüêà Êðàìîëîâà ðîäèëàñü â ñåìüå
ïðåïîäàâàòåëÿ ðóññêîé ëèòåðàòóðû Ôåäî-
ðà Êðàìîëîâà, èçâåñòíîãî âñåé Ìîñêâå
ñâîèìè ëåâûìè âçãëÿäàìè. Åùå äî ðîæ-
äåíèÿ Âàðåíüêè Ôåäîð Ïåòðîâè÷ èìåë
ïðîáëåìû ñ îõðàíêîé, åãî âûçûâàëè äëÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ áåñåä ñ æàíäàðìñêèìè
íà÷àëüíèêàìè. Ïðîãðåññèâíûé ëèòåðàòó-
ðîâåä î÷åíü ýòèì ãîðäèëñÿ è ñî çíà÷åíè-
åì ðàññêàçûâàë îá ýòîì çíàêîìûì. Çà ÷òî
åãî î÷åíü óâàæàëè îêðóæàþùèå è ÷àñòî â
ãîñòÿõ, ïîä àïëîäèñìåíòû, òðåáîâàëè ïî-
âåäàòü îá î÷åðåäíîì êóðüåçíîì äîïðîñå.
Êàê âñå ïðîãðåññèâíîå ÷åëîâå÷åñòâî, Êðà-
ìîëîâ ñ âîñòîðãîì âñòðåòèë ôåâðàëüñêóþ
ðåâîëþöèþ, à ïîòîì è îêòÿáðüñêóþ. Îí
ïîâÿçàë íà ïàëüòî êðàñíûé áàíò è äåôè-
ëèðîâàë â òàêîì âèäå ïî óëèöàì. Íîâàÿ
âëàñòü ñíà÷àëà ïðèëàñêàëà ëèòåðàòóðîâå-
äà. Ó áîëüøåâèêîâ ðàáîòàëî ìíîãî ðîñ-
ñèéñêèõ ëèòåðàòîðîâ, îíè õîðîøî çíàëè
Ôåäîðà Ïåòðîâè÷à, à ïîòîìó ïåðåä íèì
ïîñòàâèëè çàäà÷ó — ðàçâèâàòü êðåñòüÿí-
ñêóþ ïîýçèþ. Ñíà÷àëà âñå øëî õîðîøî.
Ôåäîð Ïåòðîâè÷, íå çíàÿ íè ïðàçäíèêîâ,
íè âûõîäíûõ, âçÿëñÿ ó÷èòü ìàëîãðàìîò-
íûõ êðåñòüÿí çàêîíàì ðóññêîãî ñòèõîñëî-
æåíèÿ, è ëþäè òîëïèëèñü â ïðèåìíîé åãî
êàáèíåòà. Âñêîðå âûÿñíèëîñü, ÷òî Ôåäîð
Ïåòðîâè÷ ïîíèìàë ñâîþ ôóíêöèþ êàê
ñëóæåíèå ìóçå, à äëÿ ñåëüñêèõ ãðàìîòååâ
ýòî áûëà ïðîñòî àðòåëüíàÿ ðàáîòà. Êðåñ-
òüÿí èíòåðåñîâàëî áîëüøå ìàòåðèàëüíîå
âîçíàãðàæäåíèå, ñâîþ æå çàäà÷ó îíè âè-
äåëè â òîì, ÷òîáû ðàñïðåäåëèòü áóêâû ïî
áóìàãå. Êîãäà ïîøëà êîëëåêòèâèçàöèÿ,
ñòàëî ñîâñåì ïëîõî. Ïîëó÷àòü äîâîëüñòâèå
ïîýòà ñòàëî äëÿ ìíîãèõ êðåñòüÿí äåëîì
æèçíè, à íà ïóòè ñòîÿë Êðàìîëîâ. Òîãäà
ñòàë âîïðîñ î êëàññîâîì ïðîèñõîæäåíèè
òîâàðèùà ðåäàêòîðà, ïîñêîëüêó ïåðåäîâûå
ïîýòû èíòåðåñîâàëèñü, íà êàêîì îñíîâà-
íèè ÷óæäûé êëàññîâûé ýëåìåíò ó÷èò êîë-
õîçíîå êðåñòüÿíñòâî. Èòîã íå ìîã áûòü
èíûì: Êðàìîëîâ ëèøèëñÿ ðàáîòû è âñåõ
ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ. Êðåñòüÿíå áûñ-
òðî ðàñïðåäåëèëè òå íåáîëüøèå ñðåäñòâà,
êîòîðûìè îí óïðàâëÿë, íî ïåðåäðàëèñü, è
ïîëîâèíà çàãîâîðùèêîâ îòïðàâèëàñü ïî
äîíîñàì â ëàãåðÿ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà, ïîëó-
÷èâ îáîðîííûé çàêàç íà ïàòðèîòè÷åñêóþ
ïåñíþ è íå âûïîëíèâ åãî, ïîñëåäîâàëà çà
ïåðâîé ïîëîâèíîé.

Êðàìîëîâ çàÿâèë, ÷òî êðåñòüÿíå ñîæãëè
ðóññêóþ ëèòåðàòóðó, êàê ïîìåùè÷üþ
óñàäüáó, ïîñëå ÷åãî íà ðàáîòó åãî óæå íè-
êòî íå ïðèíèìàë. Íå äîæäàâøèñü ðåïðåñ-
ñèé, Ôåäîð Ïåòðîâè÷ óìåð îò èíôàðêòà,
îñòàâèâ ìàòü, æåíó è äî÷êó áåç âñÿêèõ
ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ. Âîò òîãäà ê Âàð-
âàðå è ïîñâàòàëñÿ ìóçûêàëüíûé ÷èíîâíèê
Âàðäàíîíñêèé. Îí áûë ñòàðøå åå íà äâà-
äöàòü ëåò, íî äëÿ ñåìüè ýòî áûë øàíñ âû-
æèòü. Áàáóøêà ñòîÿëà ïåðåä Âàðåé íà êî-
ëåíÿõ, à ìàòü òèõî ïëàêàëà. Ïðåäëîæåíèå
Âàðäàíîíñêîãî áûëî ïðèíÿòî, íî ëþáèìîå
çàíÿòèå Âàðâàðû, æèâîïèñü, ïðèøëîñü
îñòàâèòü. Èç íåå ñòàëè äåëàòü ïåâèöó. Ïî-
ÿâèëèñü ïëàñòèíêè, åå ãîëîñ çâó÷àë ïî ðà-
äèî, íî ðóêè òàê è òÿíóëèñü ê æèâîïèñè.
Ëþáàÿ æåíùèíà ñî ñëóõîì è ãîëîñîì çà-
âèäîâàëà áû Âàðåíüêå, íî îíà ñåáå íå çà-
âèäîâàëà íè êàïåëüêè. Ðèñîâàëà òàéêîì
îò ìóæà, äðóçåé è ïîäðóã. Ãðÿíóëà âîéíà,
è Âàðâàðó âçÿëà ê ñåáå â òðóïïó Øóøêèö-
êàÿ. Íà åå ôîíå Êðàìîëîâà áûëà áëåäíîé
òåíüþ, âåäü â ëèöî àðòèñòêó íèêòî íå çíàë,
äà è ðåïåðòóàð ïåñåí åé ñàìîé íå íðàâèë-
ñÿ.

Íà â÷åðàøíåì êîíöåðòå Âàðâàðà îòñòó-
ïèëà îò ïðîãðàììû. Åé î÷åíü çàõîòåëîñü
ñïåòü ïðî íåðàçäåëåííóþ ëþáîâü, ïðî íà-
äåæäó, ñòðàäàíèÿ è ñâåò â äóøå. Âñå ýòî
ïîñâÿùàëîñü ìàéîðó, êîòîðûé åäèíñòâåí-
íûé â öåëîì ìèðå ïîíÿë åå. È âîò îíà óåç-
æàåò, à åãî çàâòðà, âîçìîæíî, óáüþò. Ãðó-
çîâèêè äðóæíî óâîçèëè àðòèñòîâ ñ ïåðå-
äîâîé, à äóøà íûëà, è ÷åì äàëüøå, òåì íå-
âûíîñèìåå. Â êîíöå êîíöîâ, â æèçíè Âàð-

âàðû íå òàê óæ ìíîãî áûëî ìóæ÷èí, à ëþ-
áèìûõ ìóæ÷èí íå áûëî âîâñå. È âîò îíà
íàøëà ÅÃÎ, äîñòîéíîãî ëþáâè. Íå íàäî
áûëî ñëîâ, ÷òîáû ñóåòëèâî âûÿñíÿòü ýòî.
Íî âñòðå÷ó ó íèõ óêðàëè, àðòèñòû òðóñëè-
âî áåæàò ñ ïåðåäîâîé, à çíà÷èò, áåæèò è
îíà. È åé ñòàëî î÷åíü ñòûäíî. Ñòûäíî çà
áàÿíèñòà, êîòîðûé îòêðûòî æèë ñðàçó ñ
òðåìÿ òàíöîâùèöàìè, ñòûäíî çà Øóø-
êèöêóþ, êîòîðàÿ ïðèòîðãîâûâàëà âîåííû-
ìè òðîôåÿìè, ñòûäíî çà ñåáÿ, òàêóþ áåñ-
õàðàêòåðíóþ ìåäóçó, íåñïîñîáíóþ íà
áîëüøîå ÷óâñòâî. Âñþ íî÷ü äåâóøêà íå
ñìûêàëà ãëàç. Óòðîì ìàøèíû îñòàíîâè-
ëèñü íà ðàçâèëêå, à äâà âîäèòåëÿ ïîøëè
ñïðîñèòü äîðîãó. Âàðâàðà âûïðûãíóëà èç
êóçîâà, ïîäîøëà ê äðóãîé ìàøèíå è þð-
êíóëà â ïðåäðàññâåòíóþ òåìíîòó. ×åðåç
ïÿòü ìèíóò ìàøèíû óåçæàëè â òûë áåç
íåå.

***
— Óáèâàòü íàñ ñ òîáîé, Âîëîäÿ, òî÷íî

íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ,— çàÿâèë Øóðîâ íà
âòîðîì ÷àñó ïóòè,— òàê äàëåêî óáèâàòü íå
âîäÿò.

— À çà÷åì íàñ óáèâàòü? — ñïðîñèë ñòàð-
øèé ëåéòåíàíò.

— Íî Òó÷êîâ òåáÿ ÷óòü íå ïîðåøèë, ÿ
äóìàë, Ãîðäååâ äîáüåò.

— Èç-çà òàíêà?
— À òû äóìàåøü, ÷òî Òó÷êîâ òåáÿ õîòåë

ðàññòðåëÿòü èç-çà òàíêà?
— Íå çíàþ...
— È ÿ íå çíàþ.
— ×åðíûé ñíàéïåð óáèë Òó÷êîâà, óáèë

äîêòîðøó, óáèë ñåðæàíòà Äàíèëîâà, ïî òå-
áå ñòðåëÿë. Íå âèæó ëîãèêè. Ãîðäååâ ÷òî-
òî çíàåò. Âîò ÿ è ïîäóìàë, ÷òî îí ðåøèë
íàñ óáðàòü, ÷òîáû ìû íå äîãàäàëèñü. Îïÿòü
æå, äîêòîðøó óáèëè âìåñòî òåáÿ, ìîæåò,
ó íèõ ðîìàí áûë, è Ãîðäååâ òåáÿ ïîðå-
øèòü âçäóìàë âìåñòå ñî ìíîé?

Ëèöî Âîëîäè ñòàëî çëûì. Îí ñ ÷óâñòâîì
íàïðàâèë ñâîé ÏÏØ íà êàïèòàíà. Êàïè-
òàí îòïðûãíóë:

— Ñòîé! ß ïîãàðÿ÷èëñÿ! Áåðó ñëîâà íà-
çàä.

Äàëüøå øëè ìîë÷à.
— Ìíå êàæåòñÿ, îí çíàåò èëè äîãàäûâà-

åòñÿ, ÷òî æäåò íàñ âïåðåäè, è õî÷åò, ÷òî-
áû ìû ýòî óâèäåëè ñâîèìè ãëàçàìè. Îí æå
íàì òàê è ñêàçàë,— íàðóøèë ìîë÷àíèå Âî-
ëîäÿ.— Ãîðäååâó íàäî äîëîæèòü îá ýòîì â
øòàá, íî åìó îäíîìó íå ïîâåðÿò.

— Çíà÷èò, ìû äîëæíû ýòî óâèäåòü è âåð-
íóòüñÿ,— çàêëþ÷èë Øóðîâ.— À åñëè íå
óâèäèì, òî, ìîæåò, è íå âåðíåìñÿ âîâñå...

Ïðîèçíîñÿ ýòè ñëîâà, Øóðîâ ñíèê.
— ß, Âîëîäÿ, çà ëèíèåé ôðîíòà åùå íè

ðàçó íå áûë.
— À êàê æå íàãðàäû, çàõâà÷åííûå ÿçû-

êè?

— Íå áðàë ÿ ÿçûêîâ, äîïðàøèâàë òîëü-
êî... À íàãðàäû... Òó÷êîâó êàê-òî õîðî-
øåé âîäêè äîñòàë, òî äà ñå... È âîîáùå,
â øòàáå ÿ — ñâîé... Íå ïîÿâèñü ýòîò ×åð-
íûé ñíàéïåð, ìåíÿ áû íà ïåðåäîâîé âî-
îáùå íå áûëî! Áåç ìåíÿ íåïëîõî ñïðàâè-
ëèñü áû.

“Âîò âîèí çåìëè ðóññêîé! — ïîäóìàë
Âîëîäÿ.— È íàãðàäû óìååò ïîëó÷àòü, è
çâàíèÿ, è â àðìèè, êàê ðûáà â âîäå. Âñå ó
íåãî õîðîøî, òîëüêî ñ íåïðèÿòåëåì íå æå-
ëàåò ñðàæàòüñÿ!”

Ëåñ, ïî êîòîðîìó îíè øëè, ìåæäó òåì
íà÷àë ïåðåõîäèòü â çàáðîøåííûå îãîðî-
äû. Íåêîòîðûå èç íèõ áûëè âñêîïàíû.
Ïåðåä ãëàçàìè îòêðûëñÿ ïîëóðàçðóøåí-
íûé ìîíàñòûðü. Íàä óíûëîé ïîñòðîéêîé
ïîäíèìàëñÿ ïðèâåòëèâûé êóõîííûé äû-
ìîê. Âîëîäÿ íå ñðàçó çàìåòèë, ÷òî åãî
ñïóòíèêè êàê-òî ïðèîòñòàëè. Îí çàøåë â
ìîíàñòûðñêèé äâîð è ñðàçó óâèäåë íåì-
öà, íàãðóæåííîãî äðîâàìè, ó êîòîðîãî çà
ïëå÷àìè áûëà âèíòîâêà. Âîëîäÿ, íå ðàç-
äóìûâàÿ, äàë ïî íåìó î÷åðåäü èç àâòîìà-
òà, à ïîòîì åùå è åùå. Âñå ïðîèçîøëî
òàê áûñòðî, ÷òî Êðàñèöêèé íå óñïåë ïî-
íÿòü, ÷òî ïðîèñõîäèò. Âîò ïîëåíüÿ ðàçëå-
òàþòñÿ â ðàçíûå ñòîðîíû, âîò íåìåö ãî-
ëûìè ðóêàìè ïûòàåòñÿ çàùèòèòüñÿ îò
ïóëü. Âîò ïóëè âîíçàþòñÿ íåïðèÿòåëþ â
òåëî, è îí ïëàøìÿ ïàäàåò íàçàä. Â ýòî
âðåìÿ ÷üÿ-òî ñèëüíàÿ ðóêà îòòàëêèâàåò
Âîëîäþ, è êàêàÿ-òî òåíü ïîäëåòàåò ê îê-
íó ìîíàñòûðñêîé êóõíè. Åùå ìãíîâåíèå
è òóäà ëåòèò ãðàíàòà. Êðèê: “Ëÿãàé!” Âî-
ëîäÿ óïàë. Âçðûâ!

Êðàñèöêèé ïîäíÿë ãîëîâó. Òîëüêî òå-
ïåðü îí ïîíÿë, ÷òî ãðàíàòó êèíóë Äçþáåí-
êî. Â ýòî âðåìÿ Ïîëÿíêà óæå âëåòåë â êóõ-
íþ è äîáèë òåõ, êòî òàì áûë. “Òðà-òà-
òà”,— çà÷àñòèë àâòîìàò, íî áûñòðî ñìîëê.
Êîãäà âñå ñòèõëî, ê òðóïó íåçàäà÷ëèâîãî
èñòîïíèêà ñïîêîéíî ïîäîøåë Øóðîâ è
ïíóë åãî íîãîé.

— Íó âîò, Âîëîäÿ, è òâîé ïåðâûé óáè-
òûé íåìåö!

— Öå íå í³ìåöü, öå — ïîë³öàé! — èç îê-
íà ìîíàñòûðñêîé êóõíè ñêàçàë Äçþáåí-
êî.— Òóò áóëî òðè ïîë³öà¿, òåïåð — æîä-
íîãî.

— Äçþáåíêî, ãîâîðèòå íà ïîíÿòíîì äëÿ
îôèöåðîâ ÿçûêå! — ñäåëàë çàìå÷àíèå Øó-
ðîâ. Ñåðæàíò íå óäîñòîèë åãî îòâåòîì.
Øóðîâ ïîáåäíî ïðîõàæèâàëñÿ ïî ìîíàñ-
òûðñêîìó äâîðó. Êîãäà îí ïðîõîäèë âîç-
ëå îäíîãî èç îêîí, íà åãî ïëå÷î îïóñòèëàñü
ðóêà â ÷åðíîì è ïîñëûøàëîñü:

— Òîâàðèù!
Øóðîâ ïðèñåë. Ïîëÿíêà äàë î÷åðåäü è

ïðûãíóë â îêíî. ×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò
îí âûâåë èç äâåðè ïðàâîñëàâíîãî ìîíàõà.
Òîò áëàæåííî óëûáàëñÿ. Îí îòûñêàë ãëà-
çàìè Âîëîäþ è îáðàòèëñÿ ê íåìó:

— Èíîê Ïàèñèé ÿ. Èìåþ ïîñëóøàíèå îò
íàøåãî èãóìåíà çàíÿòü ñåé ìîíàñòûðü äëÿ
áðàòèè.

Âîëîäÿ ðàññìîòðåë ìîíàõà. Äëèííàÿ
÷åðíàÿ ðÿñà ñ êàïþøîíîì è øèðîêèìè
ðóêàâàìè. Ïëàâíûå äâèæåíèÿ è õóäîå, íå-
ìíîãî ïëàêñèâîå ëèöî ñ æèäêîé áîðîä-
êîé. È òóò ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà îñåíèëî:

— Ñâÿòîé îòåö, à âû íà ïåðåäîâîé ÷àñ-
òî ïîÿâëÿåòåñü?

— Äà êàæäûé äåíü, ïî÷èòàé, ïî äâà ðà-
çà. Èãóìåí ñêàçàë: êàê êðàñíûå ïðèéäóò,
òàê ñðàçó ìîíàñòûðü è çàíèìàéòå. Åñëè
áðàòèÿ òàì åñòü, òî âûãíàòü íàñ óæå íå
ñìîãóò. À òóò ïîëèöàè òóäà-ñþäà õîäþòü,
ìåíÿ èç ìîíàñòûðÿ ïðîãîíÿþò... Âñå æäó,
êîãäà ïðèäóò ïðàâîñëàâíûå âîèíû, à îíè,
ïîäè æ òû, íå èäóò.

— Òàê ýòî ìîíàõè ñåáå ìîíàñòûðü ïðè-
ñìîòðåëè, à äîáëåñòíûå êðàñíîàðìåéöû çà
ïðèâèäåíèÿ èõ ïðèíèìàòü íà÷àëè,— ðàçâå-
ñåëèëñÿ âäðóã Øóðîâ.— Õîðîøè áîéöû!

***
— ...è çà âñå êàðà Áîæèÿ. Çà îòñòóïëå-

íèå îò âåðû, îò ïóòè èñòèííîãî, äà çà ãîð-
äûíþ, äà çà àë÷íîñòü, äà çà ñêóäîóìèå! —
ïðîïîâåäü èíîêà Ïàèñèÿ ïðîäîëæàëàñü
áèòûé ÷àñ. Îíè øëè ïî ëåñó äîðîãîé, êî-
òîðóþ çíàë òîëüêî ìîíàõ, à ëåñ ñòàíîâèë-
ñÿ âñå ãóùå è ãóùå. Âîëîäå õîòåëîñü ïðå-
ðâàòü èíîêà, íî çàìåòèë, ÷òî è Äçþáåíêî,
è Ïîëÿíêà âíèìàòåëüíî åãî ñëóøàþò.

— À âîò, áàòþøêà, åñëè ìû íà íåìöåâ
âûéäåì, òî âû ïðîïîâåäîâàòü áóäåòå? —
ïîïûòàëñÿ ñúÿçâèòü Øóðîâ.

— Êðåñòîì îñåíþ, ÷òîá íàñ çàùèòèë.
— À åñëè íå çàùèòèò? — íå óíèìàëñÿ

Øóðîâ.
— Ìåíÿ âñåãäà ñïàñàë,— óáåæäåííî çà-

ÿâèë Ïàèñèé.
— Òèõî,— ïîäíÿë ðóêó Äçþáåíêî.
Âîëîäÿ íè÷åãî ïîäîçðèòåëüíîãî íå óâå-

äåë. Íî Ïîëÿíêà è Äçþáåíêî, íå ñãîâà-
ðèâàÿñü, ìåòíóëèñü â ðàçíûå ñòîðîíû, ïî-
êàçûâàÿ Âîëîäå, ÷òîáû îí äâèãàëñÿ âïå-
ðåä. Ó Êðàñèöêîãî ïðîáåæàë ïî ñïèíå õî-
ëîäîê, îí çàìåòèë, ÷òî Ïàèñèé è Øóðîâ
îòñòàëè. Îòñòàòü ñàìîìó èëè èäòè? Âîëî-
äÿ ðåøèë èäòè. Îí ïðèáàâèë øàãó, è ÷å-
ðåç íåñêîëüêî ìèíóò åãî âçîðó îòêðûëàñü
èäèëëèÿ: íà áðîíå ñîâåòñêîãî òàíêà êðà-
ñèâûé òàíêèñò ñèäåë è ïèñàë ïèñüìî äî-
ìîé. Âîëîäÿ óäèâëåííî çàìåð íà ìåñòå.
“Ìîæåò, ìû âåðíóëèñü íà íàøè ïîçè-
öèè?” — ïðîíåñëîñü â ãîëîâå. Òàíêèñò òî-
æå óäèâëåííî ïîñìîòðåë íà Âîëîäþ. Îí
ÿâíî íå æäàë åãî çäåñü óâèäåòü. Âäðóã ñëå-
âà çàñòðî÷èë ÏÏØ, è òàíêèñò, ïðîõðè-
ïåâ, ñòàë ìåäëåííî ñïîëçàòü ñ áðîíè òðè-
äöàòè÷åòâåðêè. Âîëîäÿ ïîâåðíóë ãîëîâó è
óâèäåë, ÷òî ñòðåëÿë Ïîëÿíêà. Çàðåâåëà ñè-
ðåíà. È òóò Âîëîäÿ çàìåòèë íà áîêó ñî-
âåòñêîãî òàíêà íåìåöêèé êðåñò, à âäàëåêå
âèäíåëèñü ñèëóýòû òàêèõ æå ñîâåòñêèõ ìà-
øèí, íàïðàâëåííûõ íà íàøè ïîçèöèè.

— Á³æè! — óñëûøàë Êðàñèöêèé ãîëîñ
Äçþáåíêî. È îí ïîáåæàë. Âïåðåäè áåæà-
ëè Øóðîâ, Äçþáåíêî è Ïîëÿíêà. Èõ ÿâ-
íî ïðåñëåäîâàëè. Ýòî ïðîäîëæàëîñü áåñ-
êîíå÷íî, è íîãè íàêîíåö íà÷àëè îòêàçû-
âàòüñÿ íå òîëüêî áåæàòü, íî è èäòè. Âïå-
ðåäè òåêëà íåáîëüøàÿ ðå÷êà. Ðàçâåä÷èêè,
íå îñòàíàâëèâàÿñü, ïðûãíóëè â âîäó è ïî-
ïëûëè. Âîëîäÿ ñïîòêíóëñÿ î êîðÿãó, óïàë
è âûðîíèë àâòîìàò. Øóðîâ óñïåë çàáåæàòü
ïî êîëåíè â âîäó. Íî òóò îäèí çà äðóãèì
ãðÿíóëè âèíòîâî÷íûå âûñòðåëû. Ïîëÿíêà
è Äçþáåíêî, îêðàñèâ êðîâüþ òåìíóþ âî-
äó ðå÷êè, ïîøëè íà äíî. Øóðîâ áðîñèë àâ-
òîìàò è ïîäíÿë ðóêè. Âîëîäÿ íà êàðà÷êàõ
ïîïûòàëñÿ äîïîëçòè äî àâòîìàòà, íî áûë
îòñå÷åí îò íåãî î÷åðåäüþ. Âñïîìíèë ïðî
íàãàí, âûïðÿìèëñÿ âî âåñü ðîñò è äîñòàë
åãî, ñïèíîé ïðèäâèãàÿñü ê Øóðîâó. Íî
Øóðîâ ñáèë óäàðîì åãî ñ íîã è îòîáðàë
ïîñëåäíåå îðóæèå:

— Íå ãëóïè! Ìû ñäàåìñÿ!
Ñîëäàò â íåìåöêîé ôîðìå óäîâëåòâî-

ðåííî ïîñìîòðåë íà íèõ è ñêàçàë íà ÷èñ-
òîì ðóññêîì ÿçûêå:

— Ïðàâèëüíî ñäåëàëè, íàì íóæíî ïî-
ãîâîðèòü.

(Далі б де)
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Îëåíà ÊÀÄÈÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Â³äðîäæåííÿ ìåöåíàòñòâà òà
ñïîíñîðñòâà ïî-óêðà¿íñüêîìó
ïðèïàäàº íà îñòàíí³õ 7-8 ðîê³â.
Ó òîé ÷àñ, êîëè â ªâðîï³ äàâíî
³ñíóº åêîíîì³÷íà øêîëà äîáðî-
÷èííîãî ìåíåäæìåíòó ³ ìàðêå-
òèíãó, ùî äîïîìàãàº ïðàâèëüíî
ñêîîðäèíóâàòè öåé ïðîöåñ: â³ä
ìîí³òîðèíãó ñîö³àëüíèõ ïîòðåá
äî íàäàííÿ äîïîìîãè, â Óêðà¿í³
ìåöåíàòñòâî ïîêè ùî ä³º õàîòè÷-
íî ³ ïî-àìàòîðñüêîìó. Àäæå óêðà-
¿íñüêå çàêîíîäàâñòâî á³ëüøå çà-
âàæàº, í³æ äîïîìàãàº ìåöåíàòó:
ùîá ïîäàðóâàòè ³íâàë³äó â³çîê,
òðåáà ñïëàòèòè ê³ëüêà ïîäàòê³â, ³
÷èì á³ëüøîþ º ïîæåðòâà, òèì
ñêëàäí³øå ¿¿ ïåðåäàòè àäðåñàòó
áåç ðèçèêó â³ä÷óòè óòèñêè ð³çíèõ
óñòàíîâ.

Âèíÿòêè ñòàíîâëÿòü âåëèê³ êîð-
ïîðàö³¿, ÿê³ äëÿ óïðàâë³ííÿ äîá-
ðî÷èííîþ ä³ÿëüíîñòþ çàïðîøó-
þòü íàéäîðîæ÷èõ “çóáð³â” êîí-
ñàëòèíãó ç-çà êîðäîíó. Áî öå —
ñåðéîçí³ êîøòè ³ âåëèêèé ï³àð.

Ö³êàâî, ùî â Êèºâ³ ÿêèõîñü ñòî
ðîê³â òîìó òðàäèö³¿ ìåöåíàòñòâà
áóëè íàñò³ëüêè ñèëüíèìè, ùî öåé
äîñâ³ä ³ íèí³ ïåðåä íàøèìè î÷è-
ìà — â íàçâàõ âóëèöü ³ áóäèíê³â,
çâåäåíèõ íà êîøò ÒÈÕ ìåöåíàò³â.
Äîáðî÷èííà ä³ÿëüí³ñòü òîä³ íå âè-
ìàãàëà “³ãîð” ³ç çàêîíîì, à òîìó
áóëà “àäðåñíîþ” òà ìàñøòàáíîþ.
ßê ïðàâèëî, æåðòâóâàëè íà ìèñ-
òåöòâî, îõîðîíó çäîðîâ’ÿ òà íàóêó.

“Не жертв вати
неможливо”

Ïðàö³âíèêè Ìóçåþ ³ñòîð³¿ Êè-
ºâà ñòâåðäæóþòü: äî ðåâîëþö³¿
Êè¿â çà ð³âíåì ³ ìàñøòàáí³ñòþ
äîáðî÷èííîñò³ çàëèøèâ ïîçàäó
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. ² òîä³ ïîæåðò-
âà áóëà ïîòð³áíîþ ñêëàäîâîþ ðå-
ïóòàö³¿, ùî óæèâàëàñÿ ç õðèñòè-
ÿíñüêîþ ìîðàëëþ. “Áàãàò³ êèÿíè
æåðòâóþòü íà áëàãî÷èíí³ñòü, áî...
íå ìîæíà íå äàâàòè”, — êàçàâ êè-
¿âñüêèé áàãàò³é ²çðà¿ëü Áðîä-
ñüêèé. Äåðæàâà çàîõî÷óâàëà ìå-
öåíàò³â, íàãîðîäæóþ÷è ¿õ îðäå-
íàìè òà ìåäàëÿìè, ÿê³ çà ñòàòó-

ñîì äîð³âíþâàëèñÿ Ãåîðã³¿âñüêî-
ìó õðåñòó. Äëÿ êóïöÿ öå, çâè÷àé-
íî, áóâ ùå é ñïîñ³á ï³äêðåñëèòè
ñâîº ì³ñöå â âèùîìó ñâ³ò³, îòðè-
ìàòè øàíñ ïðîñëàâèòèñÿ íå ëè-
øå ÿê êîìåðö³éíèé ä³ÿ÷, à é ³í-
òåë³ãåíò. Òîìó êóïö³ á³ëüøå çà ³í-
øèõ ëþáèëè æåðòâóâàòè íà ìèñ-
òåöòâî, â³äêðèâàþ÷è ìóçè÷í³ ñà-
ëîíè òà ³íâåñòóþ÷è â õóäîæíèê³â.

Ó Êèºâ³ çàãàëîì ä³ÿëè ìàéæå
ñòî ð³çíèõ îï³êóíñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é, êîì³òåò³â òà ³íøèõ îðãàí³çà-
ö³é, ùî îï³êóâàëèñÿ ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèìè. Áóëè íå ëèøå áóäèí-
êè äëÿ áåçïðèòóëüíèõ, à é êâàð-
òàëè äåøåâîãî æèòëà, ¿äàëüí³ ç
äåøåâèìè îá³äàìè ³ áàãàòî ³íøî-
ãî, ÷èì íèí³ ìîæóòü ïîõâàëèòè-
ñÿ ëèøå îêðåì³ êðà¿íè ªâðîïè.

Äî ñëîâà, íàãîðîäà ìåöåíàòàì
òàêîæ áóëà ðåãëàìåíòîâàíîþ.
Íàïðèêëàä, ùîá îòðèìàòè òîé ÷è
³íøèé îðäåí, òðåáà áóëî ïîæåðò-
âóâàòè ÷³òêî âèçíà÷åíó ñóìó.

Архіте т ра
на з ад

Ïîëîâèíó íèí³øíüîãî Êèºâà
ïîáóäîâàíî íà êîøòè ìåöåíàò³â
äîðåâîëþö³éíî¿ åïîõè. Íå çáå-
ðåãëèñÿ äèòÿ÷³ ñàäî÷êè òà ïðè-
òóëêè, îðãàí³çîâàí³ çóñèëëÿìè
êè¿âñüêèõ êóïö³â. ² â òèõ ñïîðó-
äàõ, ùî áóäóâàëè ç ¿õíüîãî ãàìàí-
öÿ, òåïåð çîâñ³ì ³íø³ çàêëàäè.
Ëèøå óÿâ³òü, ùî íå áóëî á ó Êè-
ºâ³ Áóäèíêó â÷èòåëÿ, Òåàòðàëü-
íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ Êàðïåíêà-
Êàðîãî ÷è Ïîë³òåõó...

Ñåðåä íàéâ³äîì³øèõ ³ìåí —
ðîäèíà Òåðåùåíê³â, Ãðèãîð³é Ãà-
ëàí, Ìèõàéëî Äåãòÿðüîâ, Ñåìåí
Ìîãèëüîâöåâ, ïîäðóææÿ Õàíåí-
ê³â, áðàòè Áðîäñüê³ òà áàãàòî ³í-
øèõ. Çàðàäè ³ñòîðè÷íî¿ ñïðàâåä-
ëèâîñò³ òðåáà ñêàçàòè, ùî é íè-
í³ âäàëà êîìåðö³ÿ º ïåðøèì øëÿ-
õîì äî äîáðî÷èííîñò³. Àëå ð³ç-
íèöÿ â òîìó, ùî ìåöåíàòè ìèíó-
ëîãî âèõîâóâàëèñÿ íà ³íøèõ ö³í-
íîñòÿõ. Æåðòâóâàòè áóëî íîð-
ìîþ — ÷è òî ïîäàâàòè á³ëÿ öåðê-
âè, ÷è ãîäóâàòè ïîäîðîæí³õ, ÷è
â³ääàâàòè âëàñí³ ðå÷³ ðîá³òíèêàì.
² äîáðî÷èíí³ñòþ çàéìàëèñÿ íå
÷åðåç òå, ùî õîò³ëè ïðèâåðíóòè

äî ñåáå óâàãó, à òîìó, ùî ä³ÿòè
ïî-³íøîìó, âèõîäÿ÷è ç òîä³øíüî¿
ìîðàë³, áóëî ïðîñòî íåïðèñòîé-
íî. Ðîäèíà Òåðåùåíê³â, íàïðè-
êëàä, ïî÷èíàëà ç òîðã³âë³ õë³áîì,
ñïå÷åíèì âëàñíèìè ðóêàìè çà
í³÷, òîìó çíàëà ïîòðåáè ïåðåñ³÷-
íîãî ðîá³òíèêà. Íà êîøòè ìåöå-
íàò³â áóëî ïîáóäîâàíî â³ää³ëåí-
íÿ ë³êàðí³ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó,
²íñòèòóò ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
â÷èòåë³â íà ïåðåòèí³ âóëèöü Âî-
ðîâñüêîãî òà Îáñåðâàòîðíî¿, ²í-
ñòèòóò ïñèõîëîã³¿ íà Ïàíüê³â-
ñüê³é, Áàêòåð³îëîã³÷íèé ³íñòèòóò,
Íàö³îíàëüíèé õóäîæí³é ìóçåé,
Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò, Áóäèíîê
ó÷èòåëÿ, Áóäèíîê àêòîðà, Òåàòð
îïåðåòè. Äëÿ ïîâíîãî ïåðåë³êó
òðåáà áóëî á âèäàòè íåâåëè÷êó
êíèæêó (à öå ïîíàä 100 îá’ºêò³â).

Відродження
традицій

Íèí³ äîáðî÷èííó àêòèâí³ñòü
ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâ³ êàòåãî-
ð³¿ — ïî-ïåðøå, àäðåñíà ï³äòðèì-
êà êîíêðåòíèõ óñòàíîâ ÷è ïðî-
ãðàì, ïî-äðóãå, áëàãîä³éí³ àêö³¿
íà êîðèñòü çàãàëüíî¿ ³äå¿ ç â³ä-
øêîäóâàííÿì êîøò³â äëÿ òèõ, êî-
ãî êîíêðåòíà ïðîáëåìà ñòîñóºòü-
ñÿ. Íå äóæå ÷àñòî, àëå ùàñòèòü
äèòÿ÷èì áóäèíêàì, ÿê³ áåðóòü ï³ä
îï³êó ð³çí³ ï³äïðèºìñòâà, òà ë³-
êàðíÿì, ÿê³ “äîñòóêàëèñÿ” äî êî-
ìåðö³éíî áëàãîïîëó÷íèõ êîìïà-
í³é. Çà ðàõóíîê ìåöåíàò³â ñòóäåí-
òè íàâ÷àþòüñÿ çà êîðäîíîì (çà
óìîâè ïîâåðíóòèñÿ), òàëàíîâèòà
ìîëîäü çäîáóâàº ïåðåìîãè íà
ìèñòåöüêèõ êîíêóðñàõ, â³äêðè-
âàþòüñÿ ìóçå¿. Àëå ìàñîâî ìåöå-
íàòñòâî ùå íå îõîïèëî êðà¿íó.
Ð³âåíü æèòòÿ ñåðåäíüîãî êëàñó,
äî ÿêîãî ïåðåâàæíî ³ àïåëþþòü
³ç îñîáèñòèì ëèõîì, ïîêè ùî íå
íàäòî âèñîêèé. Äî òîãî æ, ñèñ-
òåìà âèõîâàííÿ ìåöåíàòñòâà íå
ïåðåäáà÷åíà â îáîâ’ÿçêîâ³é ïðî-
ãðàì³. Îäíàê äîâ³ðà äî ïðîõàíü
ïðî äîïîìîãó çðîñòàº. Ìîæëèâî,
ùå ðîê³â ÷åðåç ï’ÿòíàäöÿòü — ³ â
Êèºâ³ äàâàòè ãðîø³ íà ùîñü êî-
ðèñíå äëÿ ëþäåé ÷è ì³ñòà â ö³ëî-
ìó áóäå òàêîþ ñàìîþ çâè÷íîþ
ñïðàâîþ, ÿê ³ ñòî ðîê³â òîìó

Головне правління льт ри і мистецтв
Київсь ої місь ої державної адміністрації

о олош є он рс на заміщення ва антних посад: оловно о спеціаліста
відділ театрально- онцертних за ладів, образотворчо о мистецтва,
ор анізації та проведення за ально-мистець их заходів, оловно о
спеціаліста відділ прое т вання б дівництва, апітально о ремонт та
реставрації б дівель, провідно о спеціаліста відділ б х алтерсь о о облі
та звітності.

Вимо и: вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за
освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста, стаж роботи для
оловно о спеціаліста: на посаді провідно о не менше 1 ро чи стаж
роботи за фахом в інших сферах правління не менше 3-х ро ів, для
провідно о спеціаліста: стаж роботи на посаді І чи II ате орії не менше
1 ро або за фахом в інших сферах правління не менше 2-х ро ів.
До менти приймаються протя ом місяця за адресою: м.Київ-

01004, б льв. Т.Г.Шевчен а, 3.
Довід и за тел.: 279-52-82, 279-72-51.

У зв’яз з введенням процед ри санації ЗАТ “Любава” (04073,
м. Київ, в л. С.С лярен а, 9, од ЄДРПОУ 02970279) ер ючий
санацією арбітражний ер ючий Лахтарін Іван Анатолійович
(ліцензія Міністерства е ономі и У раїни Серія АБ№ 271786 від
17.04.2006) о олош є он рс інвесторів.
Заяв и приймаються протя ом 10 днів з дня виход

о олошення.
Тел.: 050-469-25-20.

Відповідно до рішення позачер ових За альних зборів часни ів
(Прото ол №3/2010 від 10 серпня 2010 р.) Товариство з обмеженою
відповідальністю “ЕС-ЕЙЧ-ЕМ Сміт Ход інсон У раїна” о олош є
про свою лі відацію. Товариство зареєстроване Шевчен івсь ою рай-
держадміністрацією м. Києва 11 р дня 2007 p., од за ЄДРПОУ
35625683.
Претензії редиторів приймаються до 10 листопада 2010 ро

за адресою: м. Київ, в л. Володимирсь а 49-А; тел. (044) 494-47-74.

Київсь а місь а державна адміністрація
О олош є он рс на заміщення ва антної посади начальни а
Головно о правління е оло ії та охорони природних рес рсів

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Основні обов’яз и:
- реалізов є е оло ічн , на ово-технічн та е ономічн політи , спрямован на

забезпечення збереження нав олишньо о природно о середовища м.Києва;
- ор анізов є розроб , забезпеч є подання на затвердження Київсь ою місь ою

радою місцевих е оло ічних про рам, сприяє їх реалізації та звіт є перед Ки-
ївсь ою місь ою радою про їх ви онання, вносить до відповідних ор анів про-
позиції щодо державних е оло ічних про рам.

- от є та подає до постійної омісії з питань е оло ічної політи и Київради про-
е ти рішень з питань, що стос ються охорони дов ілля та отримання спеціаль-
них дозволів на орист вання надрами (підземними водами).
Основні освітньо- валіфі аційні вимо и до андидатів:

- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним
рівнем ма істра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом державній сл жбі на ерівних посадах не менше
3 ро ів або стаж роботи за фахом на ерівних посадах в інших сферах е ономі и
не менше 4 ро ів, або стаж роботи на посаді оловно о спеціаліста не менше
7 ро ів;

- післядипломна освіта сфері правління:ма істр державно о правління;
- вільне орист вання ПК;
- аналітичні здібності, висо а працездатність та відданість роботі;
- ом ні абельність, чесність та порядність.
Конта тний телефон: 270-57-29.
До менти на часть он рсі подаються до правління адрової

роботи і на ород апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) протя ом 30 днів з дня п блі ації о олошення в
азеті за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 1109-а.

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)
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Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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Ñïðàâè êóïåöüê³
Ñòî ðîê³â òîìó Êè¿â çà “ðîçìàõîì” 
äîáðî÷èííîñò³ âèïåðåäæàâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 241-10
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Ïðèãîäè â ïîâ³òð³
ЗЗ НН АА ЙЙ   НН АА ШШ ИИ ХХ !!

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 11 ñåðïíÿ
ОВНИ, день за ли ає до ретельної, с р п льозної роботи. Слід

виявити творче мислення, міння вивіряти деталі, ви он вати на а-
зи. Кар’єрном зростанню сприятиме старанність, мітливість і обі-
знаність я фахівця в зь о о профілю. Усім, хто має проблеми зі здо-
ров’ям, слід пройти обстеження для встановлення правильно о діа-
ноз .
ТЕЛЬЦІ, б вайте велелюдних місцях, там д ша роз риється, я
віт а до сонця. Матимете шанс продемонстр вати п бліці свої талан-
ти й чесноти на висо ом рівні. Най раще вдаватиметься робота, по-
в’язана з про рам ванням, навчанням, посередництвом, медициною,
ре лам ванням орисних товарів і прод тів.
БЛИЗНЯТА, дім, сім’я та поб т для вас — перед сім. Т т роботи

чимало, одна ви ле і на підйом і завдя и мобільності, інтеле т аль-
ном хист ч дово впораєтеся. Причеп ріть домашні пенати — тоді й
на д ші стане чисто та весело. Адже в процесі прибирання ви підсві-
домо звільняєтеся від не ативних нашар вань.
РАКИ, вам притаманні ні альна спостережливість, пра тицизм

та ло ічний аналіз. Усе прорахов єте з осмічною швид істю, жод-
на деталь не лишається поза ва ою, діловий досвід переймаєте
миттєво і від ладаєте надов о в пам’яті. Об оворіть деталі, пош -
айте орисн інформацію, а масштабне план вання нехай заче-
ає.
ЛЕВИ, присвятіть день поточним поб товим та фінансовим питан-

ням. Професійні проблеми та ож потреб ватим ть не айної ва и,
особливо оли від розв’язання їх залежатиме розмір зарплати. Біль-
ше зосередж йтеся на матеріальних справах, це допоможе прива-
бити Форт н . Коли робите по п и, прицінюйтеся і не смітіть ро-
шима.
ДІВИ поч ватим ться ероями дня. Усе вдаватиметься блис че,

особливо інтеле т альна робота, рівних вам не б де. Я ніхто інший,
знатимете всі новини. Заці авить те, що здається пра тичним і орис-
ним, і це ціл ом відповідає вашій природі.
ТЕРЕЗАМ ролі монаха-самітни а б де най омфортніше. Можете

взятися за аналітичне дослідження, реда вання те ст , оброблення
масивів даних, шліф вання деталей. Події дня мають армічн моти-
вацію, тож пор ч опинятим ться люди з попередньої ін арнації. Зро-
біть їх своїми союзни ами, бо в них на вас є омпромат.
У СКОРПІОНІВ з’явиться чер овий привід для з стрічі з др зями,

що поділяють ваші по ляди, захоплення, роз міють хара тер повся -
денних проблем. Вони охоче допомож ть порадою, звед ть з орис-
ними людьми або забезпечать відповідною інформацією. З домочад-
цями об оворіть осподарсь і питання.
СТРІЛЬЦІ, на ар’єрном небосхилі сонячно. Проводьте наради,

виріш йте адрові та професійні питання, заповнюйте і підпис йте
важливі до менти. Я що шеф ви личе на илим для довірливої роз-
мови або офіційно о звіт , доведеться зважати на йо о прис іпли-
вість і с р п льозність деталях.
Для КОЗОРОГІВ істина нині дорожча за авторитетн д м . І я що

для її пош потрібні либо і дослідження, ви охоче це зробите. Прав-
д неодмінно від опаєте, що дасть вели д шевн насолод . Б дьте
на зв’яз з дале ими раями, звідти надійде добра звіст а.
ВОДОЛІЇ, ненаситний олод в інтимних стос н ах штовхатиме на

пош и ідної пари. І ви неодмінно її знайдете, поринете в ба атий
спе тр емоційних насолод. Тіль и не “прима ніч йтеся” до партнера,
я немовля до матері.
РИБИ, ваші партнери вист плять двох ампл а: я до матичні ри-

ти и та я м дрі порадни и і онс льтанти. Виявіть толерантність, не
ображайтеся, а вчасно візьміть на озброєння орисні за важення. За-
алом з б дь-я их питань ч жа д м а б де об’є тивнішою, ніж влас-
на, не проп с айте поч те повз в ха

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Ó Êèºâ³ â³ä 21—23°Ñ óíî÷³, äî 36—39°Ñ âäåíü. Áåç îïàä³â. Ó Êè-

¿âñüê³é îáëàñò³ î÷³êóºòüñÿ ñóõà ïîãîäà. Òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ñòà-
íîâèòèìå â³ä 19—24°Ñ óíî÷³, äî 35—40°Ñ âäåíü. Â³òåð ï³âäåííî-
ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.

Íà ñõîä³ ïðîãíîçóþòü 20—24°Ñ âíî÷³ òà äî 42°Ñ óäåíü. Â³òåð
ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—5 ì/ñ.

Íà çàõîä³ âíî÷³ î÷³êóºòüñÿ 13—18°Ñ, óäåíü 24—29°Ñ. Ó ï³âäåí-
íèõ ðåã³îíàõ — â³ä 19 äî 22°Ñ óíî÷³, äî 41°Ñ óäåíü. Ñóõà ïîãîäà.
Ó Êðèìó 21—26°Ñ óíî÷³, 35—42°Ñ óäåíü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³â-
í³÷íî-çàõ³äíèé, 7—10 ì/ñ.

Ñüîãîäí³
11 ñåðïíÿ çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì â³äçíà÷àþòü Êàëèííèê, Êàëèí³â

äåíü. Â³ä öüîãî äíÿ ïî÷èíàþòüñÿ òóìàíè, ÿê³ ïðîâ³ùàþòü ð³çêå
ïîõîëîäàííÿ, ùî âáèâàº íà æíèâà õë³á. ßêùî ëèñòÿ â ñåðïí³ æîâò³º
çíèçó — ðàíí³é ïîñ³â áóäå äîáðèì. Ó ñåðïí³ äóá æîëóäÿìè áàãàòèé —
äî óðîæàþ, ÿêùî æ ëåòèòü áàãàòî ïàâóòèíè — äî íåâðîæàþ. 

²ìåíèííèêè: 
Êîñòÿíòèí, Êóçüìà, Ìèõàéëî

8 7 1 4 2

9 8 3

6 1 9 2 8

8 3 4 6 9

2 8 4

1 4 6 3 2

6 7 5

8 9 5 6

1 9 3 4

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.

9 4 7 6 5 8 1 3 2

1 2 3 4 9 7 5 8 6

5 6 8 1 2 3 9 4 7

2 9 4 8 7 5 6 1 3

6 8 5 2 3 1 7 9 4

7 3 1 9 6 4 2 5 8

8 5 6 3 1 2 4 7 9

4 1 2 7 8 9 3 6 5

3 7 9 5 4 6 8 2 1

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 10 ñåðïíÿ

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ще з часів І ара людина пра н ла підня-
тися в повітря. Постійним йо о резиден-
том на одном з найдавніших повітряних
с ден — повітряній лі — є Оле сій
Пархомен о. За плечима під орювача
небес — понад 500 один польотів і
встановлення національно о ре орд .
Нині Оле сій Пархомен о є президентом
Київсь о о л б повітроплавально о
спорт “Пілот” і, поп ляриз ючи люб-
лен справ , ор анізов є під Києвом но-
вий фестиваль “Повітряні при оди”.

Õî÷ ñüîãîäí³ º áåçë³÷ ë³òàëüíèõ çàñîá³â, îäíàê
íàéáåçïå÷í³øèì ïîâ³òðÿíèì ñóäíîì ââàæàºòüñÿ ïî-
â³òðÿíà êóëÿ, âèíàéäåíà ó Ôðàíö³¿ â ÕVIII ñòîð³÷-
÷³. Ìàëî òîãî, ïîë³ò íå ïîòðåáóº ñïåö³àëüíî¿ ï³äãî-
òîâêè, ñòâåðäæóº ïðåçèäåíò ãðîìàäñüêîãî îá’ºäíàí-
íÿ Êè¿âñüêîãî êëóáó ïîâ³òðîïëàâàëüíîãî ñïîðòó
“Ï³ëîò” Îëåêñ³é Ïàðõîìåíêî. Â³í çàéìàºòüñÿ ïî-
â³òðîïëàâàëüíèì ñïîðòîì ³ç 1997 ðîêó. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ïîâ³òðîïëàâàííÿ — öå â ïåðøó ÷åðãó âèä â³ä-
ïî÷èíêó äëÿ âñ³º¿ ðîäèíè àáî ç äðóçÿìè. Â³í íå ïî-
òðåáóº ñåðéîçíèõ ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü, íå ìàº îá-
ìåæåíü çà â³êîì ÷è ñòàíîì çäîðîâ’ÿ, à ñïðîùåíà
ñèñòåìà îðãàí³çàö³¿ ïîëüîò³â ïîòðåáóº â êîìàíä³ ëè-
øå äîñâ³ä÷åíîãî ï³ëîòà. 

Ùîá çàéìàòèñÿ ïîâ³òðîïëàâñòâîì ïðîôåñ³îíàëü-
íî, ïîòð³áíî çàê³í÷èòè ñïåö³àëüíó ïðîãðàìó ï³ä-
ãîòîâêè. Ìàéáóòí³ ï³ëîòè âèâ÷àþòü ìåòåîðîëîã³þ,
ïîâ³òðÿíå ïðàâî, ô³çèêó, ìåõàí³êó ïîëüîòó, áóäî-
âó àåðîñòàòà, íàâ³ãàö³þ — âñþ ïîòð³áíó ³íôîðìà-
ö³þ, ùîá ñàìîñò³éíî çä³éñíþâàòè ïîë³ò. Öå íàãà-
äóº àâòîìîá³ëüí³ êóðñè: ïåðø í³æ ï³ä³éìàòèñÿ, âè-
â÷àþòü òåîð³þ òà ùîíàéìåíøå 16 ãîäèí ïðîõîäÿòü
ïðàêòè÷íå íàâ÷àííÿ ç ³íñòðóêòîðîì. Äëÿ íîâà÷-
ê³â º îáìåæåííÿ: çä³éìàòèñÿ íå âèùå ÷îòèðüîõ
ìåòð³â. Ïðîôåñ³îíàëüíå çàíÿòòÿ ïîâ³òðîïëàâàí-
íÿì íå ç äåøåâèõ — ëèøå ïîâ³òðÿíà êóëÿ êîøòóº
â³ä 20 òèñÿ÷ äîëàð³â, íå êàæó÷è âæå ïðî çàñîáè
ïåðåâåçåííÿ, âèòðàòè íà áåíçèí ³ ãàç, ï³äãîòîâêó
êîìàíäè.

Çà ñòàòèñòèêîþ, ïîâ³òðÿíà êóëÿ º íàéáåçïå÷í³øèì
ïîâ³òðÿíèì ñóäíîì. Àëå º é ðèçèêè. “Ïàì’ÿòàþ, ÿê
êóëÿ ïîòðàïèëà ó ãðîçîâó õìàðí³ñòü, áóëî ñïðàâä³
ñòðàøíî ³ íåáåçïå÷íî,— ä³ëèòüñÿ ñïîãàäàìè Îëåê-
ñ³é Ïàðõîìåíêî.— À êóìåäíèé âèïàäîê ñòàâñÿ ç³
ìíîþ ï³ä ÷àñ çìàãàíü: êîëè çàáóâ êàðòó, ïåðåëåò³â
íà ³íøèé áåðåã, ³ äîâåëîñÿ ïåðåïëàâëÿòè êóëþ ÷å-
ðåç Äí³ñòåð íà ÷îâí³”.

Íèí³ â Óêðà¿í³ íàðàõîâóþòü ïðèáëèçíî 30 ñåðòè-
ô³êîâàíèõ ï³ëîò³â, ³ Îëåêñ³é Ïàðõîìåíêî — îäèí
³ç íàéäîñâ³ä÷åí³øèõ. Éîãî çàãàëüíèé íàë³ò — ïî-

íàä 500 ãîäèí, à â ñêëàä³ êîìàíäè ìèíóëîãî ðîêó
ï³ëîò óñòàíîâèâ óêðà¿íñüêèé ðåêîðä, ïðîëåò³âøè
212 ê³ëîìåòð³â çà ø³ñòü ãîäèí. “Ãîëîâíå äëÿ ï³ëî-
òà — â³ä÷óâàòè òåõí³êó óïðàâë³ííÿ êóëåþ: â ÿêèé ìî-
ìåíò ïîòð³áíî çàéíÿòè ïîòð³áíó âèñîòó, ùîá ÷³òêî
ïðîéòè çà ìàðøðóòîì, àäæå íàïðÿìîê â³òðó çàëåæ-
íî â³ä âèñîòè çì³íþºòüñÿ. ², ÿê áóäü-ÿêèé ñïîðò,
ïîâ³òðÿíå ïëàâàííÿ âèìàãàº ñàìîîðãàí³çàö³¿ òà âì³í-
íÿ óõâàëþâàòè ïðàâèëüí³ ð³øåííÿ”,— êàæå Îëåê-
ñ³é Ïàðõîìåíêî. Ùîá ïîêàçàòè êðàñó ïîâ³òðîïëà-
âàëüíîãî ñïîðòó, íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ â³í îðãàí³çî-
âóº ó Âàñèëüê³âñüêîìó ðàéîí³ ï³ä Êèºâîì ôåñòèâàëü
³ç ïîâ³òðîïëàâàííÿ “Ïîâ³òðÿí³ ïðèãîäè”, êóäè çà-
ïðîøóº êîìàíäè ç ð³çíèõ êðà¿í. “Ãîñò³ çìîæóòü ïî-
áà÷èòè ÿñêðàâå òà ôåºðè÷íå âèäîâèùå, à òàêîæ á³ëü-
øå ä³çíàòèñÿ ïðî öåé âèä ñïîðòó”,— ðîçïîâ³äàº îð-
ãàí³çàòîð ïàí Ïàðõîìåíêî. Ùå îäíå ä³éñòâî çà ó÷àñ-
òþ ïîâ³òðÿíèõ êóëü î÷³êóº íà êèÿí íà Äåíü ô³çêóëü-
òóðè (âåðåñåíü)

Âæå 13 ðîê³â Îëåêñ³é Ïàðõîìåíêî ï³äí³ìàºòüñÿ
â íåáî íà ïîâ³òðÿíèõ êóëÿõ

За плечима Оле сія Пархомен а понад 500 один польотів
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