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АНДРІЙ БЕНКЕНДОРФ:
«СЬОГОДНІ ГЛЯДАЧ ВИХОВУЄ
КІНЕМАТОГРАФ, А МАЄ БУТИ НАВПАКИ»

Çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ñòîëè÷íèì ïðàâîîõîðîíöÿì äîïîìàãàòèìóòü äðóæèííèêè

Äëÿ õóë³ãàí³â íàñòàº 
ñêðóòíå æèòòÿ

Íà ñòîëè÷íèõ âóëèöÿõ ñüîãîäí³
âæå íå çóñòð³íåø õëîïö³â ç ÷åðâî-
íîþ ïîâ’ÿçêîþ íà ë³â³é ðóö³, íà
ÿê³é íàïèñàíî “ÄÍÄ”. Öå âæå çà-
ñòàð³ëà êàðòèíà. Ïðî äîáðîâ³ëüíó
íàðîäíó äðóæèíó ìîëîäü çíàº õ³-
áà ùî ç êíèæîê àáî ðàäÿíñüêèõ

ê³íîô³ëüì³â. Ùå ²ëüô ³ Ïåòðîâ â
ñâîºìó çíàìåíèòîìó “Çîëîòîìó òå-
ëÿò³” íå äâîçíà÷íî íàãîëîøóâàëè
íà çíà÷óùîñò³ ö³º¿ îðãàí³çàö³¿:
“Ì³ñòîì âîëîä³ëà àðì³ÿ áàíäèò³â ³
íàëüîò÷èê³â. Óñå öå íå ìîãëî íå
ïðèâåñòè äî íåáà÷åíîãî ðàí³øå

ðîçãóëó çëî÷èííîñò³, äëÿ çàõèñòó
â³ä ÿêî¿ ãîðîäÿíè ïî÷àëè ñòâîðþ-
âàòè çàãîíè ñàìîîáîðîíè ³ íàðîä-
íèõ äðóæèí, ¿¿ ë³äåðàì ïî÷àëè ïðè-
ñâîþâàòè çâàííÿ “³íñïåêòîð³â êðè-
ì³íàëüíîãî ðîçøóêó”. Òà ÿêùî
ñåðéîçíî, òî, íà äóìêó êèÿí, äàâ-
íþ òðàäèö³þ, êîëè ì³ñüê³ âóëèö³
ïàòðóëþþòü äîáðîâîëüö³, ïîðà â³ä-
ðîäæóâàòè. Ïðîòå âîíè íå ïîâèí-
í³ áóòè âèïàäêîâèìè ëþäüìè. Çà
ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ íèí³øíüîãî ðîêó
ð³âåíü çëî÷èííîñò³ â Êèºâ³ çð³ñ íà
33,4 %, à ê³ëüê³ñòü êðàä³æîê —
ìàéæå  â 2 ðàçè. Íàéá³ëüø êðèì³-
íîãåííèìè ðàéîíàìè, çã³äíî ç ì³-
ë³ö³éíîþ ñòàòèñòèêîþ, º Øåâ÷åí-
ê³âñüêèé, Îáîëîíñüêèé ³ Ïå÷åð-
ñüêèé. “Íå êîíòðîëþþòü ïðàâî-
îõîðîíö³ ðàí³øå ñóäèìèõ,— ðîçïî-
â³äàº çàñòóïíèê ïðîêóðîðà Êèºâà
Âîëîäèìèð Ìîëîäèê.— Àäæå
÷âåðòü óñ³õ çëî÷èí³â ïðèïàäàº ñà-
ìå íà ðåöèäèâ³ñò³â”. Íèí³ â Êèºâ³

çàô³êñîâàíî ñïëåñê “ñåçîííèõ”
êâàðòèðíèõ êðàä³æîê ó çâ’ÿçêó ç
â³äïóñêíèì ïåð³îäîì. Íàéá³ëüøå
¿õ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó òà Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîíàõ. Ó ì³ë³ö³éí³é ñòà-
òèñòèö³ º òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
ñòîëè÷íèõ ÷èíîâíèê³â-êîðóïö³î-
íåð³â, ÿêèõ ï³äîçðþþòü ó â³äìè-
âàíí³ ãðîøåé. Çà íåâèêîíàííÿ
ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â “ëåòÿòü ãîëî-
âè” ³ ñàìèõ ïðàâîîõîðîíö³â. Ç ïî-
÷àòêó ðîêó ç Óïðàâë³ííÿ âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ Êèºâà çâ³ëüíåíî 39 ì³-
ë³ö³îíåð³â, ÿê³ íåçàêîííî â³äìîâ-
ëÿëè â ïîðóøåíí³ êàðíî¿ ñïðàâè,
òðüîõ çâ³ëüíèëè çà ñëóæáîâå íå-
äáàëüñòâî, äâîõ — çà ï³äðîáêó äî-
êóìåíò³â. Ìèìîâîë³ íàïðîøóºòü-
ñÿ âèñíîâîê: ïîòð³áíèé êîíòðîëü
³ äîïîìîãà îðãàíàì ó íàâåäåíí³ ëà-
äó. “² òàê³ ïîì³÷íèêè º,— êàæå êå-
ð³âíèê Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî
øòàáó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ôîð-
ìóâàííÿ ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî

ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó
Ïåòðî Ïîíîìàðüîâ. — Á³ëüøå òî-
ãî, âîíè ïðàöþþòü, ïðîòå ¿õíÿ ä³-
ÿëüí³ñòü íå çàâæäè ï³äòðèìàíà çà-
êîíîì, à â îêðåìèõ âèïàäêàõ — ³
êîøòàìè íà îðãàí³çàö³þ ðîáîòè.
Âñå òðèìàºòüñÿ íà ãîë³é ³í³ö³àòèâ³
íåáàéäóæèõ ëþäåé. Çâ³ñíî, çàö³-
êàâëåí³ ï³äïðèºìñòâà ³ óñòàíîâè
çàâæäè çíàéäóòü, ÷èì çàîõîòèòè
³í³ö³àòèâíîãî ïðàö³âíèêà — òèìè
æ äîäàòêîâèìè äíÿìè äî â³äïóñò-
êè, ïðåì³ºþ. Àëå íåìàº çàö³êàâëå-
íîñò³ ç áîêó äåðæàâè. Íàâ³òü ïðî-
¿çíèõ êâèòê³â íå âèäàþòü äðóæèí-
íèêàì”. Çà ñëîâàìè ïàíà Ïîíîìà-
ðüîâà, ñòðèìóº ðîáîòó øòàá³â ãðî-
ìàäñüêîãî ôîðìóâàííÿ ³ áàéäó-
æ³ñòü ÷èíîâíèê³â, à ³íêîëè íåçà-
ö³êàâëåí³ñòü ó íàðîäíîìó âòðó÷àí-
í³ â ¿õí³ “ñïðàâè”
(Продовження теми щодо відро-

дження місті добровільних народ-
них др жин читайте на стор. 3)
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Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

З почат ро рівень злочинності в Києві зріс на тре-
тин , а іль ість радіжо збільшилася майже двічі.
Схоже, столичній міліції власних сил замало. Надати
допомо в наведенні ромадсь о о поряд з олоси-
лися добровольці та званої народної др жини, а точ-
ніше, Київсь о о місь о о ромадсь о о форм вання.
Для йо о нормальної діяльності насамперед потрібна
фінансова підтрим а. Проте в першом півріччі
2010- о її отримали лише 5 із 10 районів столиці.
Ж рналісти “Хрещати а” з’ясов вали сі “за” і проти”
в ор анізації народної самооборони міста.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà
ñòàíóòü åôåêòèâíèìè

Ïðè ÊÌÄÀ ñòâîðåíî ïîñò³éíó êîîðäèíà-
ö³éíó ðîáî÷ó ãðóïó ç ðîçãëÿäó ïèòàíü ô³íàí-
ñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ óñòàíîâ êîìó-
íàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³. Òàêèì ÷èíîì ì³ñü-
êà âëàäà ìàº íàì³ð ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü
¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ï³äïèñàâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ. ßê çàçíà÷åíî â
äîêóìåíò³, ãîëîâîþ êîîðäèíàö³éíî¿ ãðóïè
ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ðóñ-
ëàíà Êðàìàðåíêà. Ñåðåä ¿¿ ãîëîâíèõ çàâ-
äàíü — àíàë³ç ðîáîòè ï³äïðèºìñòâ êîìóíàëü-
íî¿ ôîðìè âëàñíîñò³, ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³é
ùîäî îïòèì³çàö³¿ ¿õ (çîêðåìà ³ ç ë³êâ³äàö³¿ àáî
ðåîðãàí³çàö³¿), âíåñåííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî
ïåðåâ³ðîê ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é. Êð³ì òîãî, êîîð-
äèíàö³éíà ãðóïà ìàº ïðàâî íàäàâàòè ïðîïî-
çèö³¿ ñòîñîâíî ïðåì³þâàííÿ ÷è äåïðåì³þâàí-
íÿ êåð³âíèê³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, à
òàêîæ ïðèòÿãíåííÿ ¿õ ó ðàç³ ïîòðåáè äî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåäáà÷åíî¿ ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì

Ó ñòîëèö³ ïî÷èíàº 
êóðñóâàòè ð³÷êîâå òàêñ³

Ñüîãîäí³ çàïðàöþº ð³÷êîâå òàêñ³. Âîçèòè-
ìóòü ïàñàæèð³â ïî Äí³ïðó îäèí ïîíòîííèé
÷îâåí íà 10 ì³ñöü òà ðîçðàõîâàíà íà 6 ïàñà-
æèð³â ìîòîðíà ÿõòà. Ïðèøâàðòóâàòèñÿ òàêñ³
ìîæå ëèøå â äâîõ îáëàäíàíèõ ì³ñöÿõ — íà
íàáåðåæí³é Îáîëîí³ òà íà Áåðåçíÿêàõ. Òóäè
ìîæíà ïðèéòè ³ çàìîâèòè ð³÷êîâîãî ïåðåâ³ç-
íèêà. Íàñòóïíîãî ðîêó, îá³öÿþòü ó ÊÏ “Ïëå-
ñî”, òàêèõ âîäíèõ òàêñ³ áóäå á³ëüøå äåñÿòêà

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Øêîëè Ñîëîì’ÿíñüêîãî
ðàéîíó ãîòîâ³ 
äî íàâ÷àëüíîãî ðîêó

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ àê-
òèâíî ãîòóº ðàéîíí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè äî íî-
âîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè
â 10 øêîëàõ âèêîíàíî àâàð³éíèé ðåìîíò çîâ-
í³øí³õ ìåðåæ, çîêðåìà ïîëàãîäæåíî íàñîñè
îïàëåííÿ â òåïëîâèõ ïóíêòàõ 2 çàêëàä³â; àâà-
ð³éíèé ðåìîíò òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ —
ó 7, ðåìîíò ïîêð³âåëü — ó 2; â³äðåìîíòîâà-
íî ³ çàì³íåíî âóçëè îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ó
20 øêîëàõ. Êð³ì òîãî, îíîâëåíî ø³ñòü ïîêð³-
âåëü, ïîâ³ðåíî âóçëè òåïëîâî¿ åíåðã³¿, âîäî-
ì³ðí³ ë³÷èëüíèêè òà çààñôàëüòîâàíî òåðèòî-
ð³¿ îêðåìèõ çàêëàä³â îñâ³òè. Òàêîæ çä³éñíå-
íî êîñìåòè÷í³ ïîòî÷í³ ðåìîíòè êëàñ³â, ñõî-
äîâèõ êë³òîê, êîðèäîð³â, õàð÷îáëîê³â. Âèá³ð-
êîâî îíîâëåíî ïàðêàíè òà çàì³íåíî ñâ³òèëü-
íèêè. Äëÿ äåÿêèõ øê³ë çàêóïëåíî íîâ³ ìåá-
ë³ òà íàóêîâî-ìåòîäè÷íó é íàâ÷àëüíó ë³òåðà-
òóðó. Âàðò³ñòü óñ³õ ðîá³ò îá³éøëàñÿ ñîëîì’ÿí-
öÿì ìàéæå ó 2 ì³ëüéîíè ãðèâåíü

Êè¿â î÷èñòÿòü 
â³ä ÿòîê-íåëåãàë³â
Ñèòóàö³þ ç ÌÀÔàìè êè¿âñüêà âëàäà îá³öÿº âëàäíàòè 
äî ê³íöÿ 2011 ðîêó

ПП ОО �� ГГ ОО СС ПП ОО ДД АА РР СС ЬЬ КК ИИ

Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На сьо одні по Києв наліч єть-
ся близь о двадцяти тисяч ма-
лих архіте т рних форм, і лише
десят частин з них розміщено
за онно. Більшість іос ів сто-
лиці стоять без рах вань архі-
те т рних особливостей місце-
вості, власни и і нор ють місто-
б дівні норми та порядо отри-
мання дозвільної до ментації.
На чер овом засіданні в мерії
представни и КМДА об оворили
шляхи розв’язання проблеми
засилля неза онних ято місті
та визначили процес реалізації
нової схеми розміщення МАФів
до Євро-2012.

Ï³ä ÷àñ òðåòüîãî çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðó-
ïè ç ïèòàíü ðîçðîáëåííÿ ïîðÿäêó ðîçì³-
ùåííÿ ÌÀÔ³â ³ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó Êè-
ºâ³ éøëîñÿ ïðî îñíîâí³ ï³äõîäè äî ñõåìè
âñòàíîâëåííÿ ¿õ ó ì³ñò³, âäîñêîíàëåííÿ
ñèñòåìè âèäà÷³ äîçâîë³â òà âèçíà÷åíî â³ä-
ïîâ³äàëüíèé çà öå îðãàí. Ó÷àñíèêè îáãî-
âîðåííÿ çóïèíèëèñÿ íà îäíîìó ç ÷îòèðüîõ
çàïðîïîíîâàíèõ âàð³àíò³â ïðîåêò³â, ÿêèé
ìàþòü çàòâåðäèòè íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè.

Íèí³ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâîäÿòü
³íâåíòàðèçàö³þ óñ³õ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ
ôîðì. Òî÷íî âèçíà÷èòè, ñê³ëüêè ¿õ ïî
ì³ñòó, ñêëàäíî, à ïðèáëèçíî — 20 òèñÿ÷.
Ç íèõ âëàñíèêè ò³ëüêè 2800 ñïëà÷óþòü çà
çåìëþ, 11 òèñÿ÷ ìàþòü äîçâ³ë, çíà÷íó
÷àñòèíó ÿêèõ âèäàíî ç ïîðóøåííÿì ÷èí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà, ³íø³ æ ê³îñêè âñòà-
íîâëåíî àáñîëþòíî ñàìîâ³ëüíî. “Âñ³ ö³
ÌÀÔè ìè íå ìîæåìî ïðîñòî òàê âçÿòè ³

çíÿòè îäíî÷àñíî. Äëÿ öüîãî ïîòð³áåí ïåâ-
íèé ïåðåõ³äíèé ïåð³îä, à â³í, çà ïîïåðåä-
í³ìè ï³äðàõóíêàìè, òðèâàòèìå äî 1 ñ³÷-
íÿ 2012 ðîêó. Çà öåé ÷àñ ìè ìàºìî ïîâ-
í³ñòþ óïîðÿäêóâàòè ì³ñòî, ³ äî ªâðî-2012
ÌÀÔè ïîâèíí³ ìàòè íîâèé âèãëÿä”,—
çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ìàçóð÷àê.

Çà éîãî ñëîâàìè, âñ³ ÿòêè, âñòàíîâëå-
í³ ç ïîðóøåííÿìè á³ëÿ âõîäó â ìåòðî, íà
ìåðåæàõ, áóäå äåìîíòîâàíî, âëàñíèêè ³í-
øèõ ñïëà÷óâàòèìóòü êîøòè äî ì³ñüêîãî
áþäæåòó íà áëàãîóñòð³é Êèºâà. “Òàêîæ
ìè áà÷èìî ïîòðåáó â ïîä³ë³ ÌÀÔ³â íà
ê³ëüêà êàòåãîð³é. Ìàº áóòè îêðåìèé ï³ä-
õ³ä äî ³íôðàñòðóêòóðíèõ îá’ºêò³â, òèì÷à-
ñîâèõ ë³òí³õ ìàéäàí÷èê³â òà äî òèõ
ê³îñê³â, ùî ñüîãîäí³ õàîòè÷íî ðîçêèäàí³

ïî âñüîìó ì³ñòó. Òî÷êè ³ç øàóðìîþ, õîä-
äîãàìè òà ³íøèìè ïðîäóêòàìè øâèäêîãî
õàð÷óâàííÿ íå ïîâèíí³ ìàòè òàêèé âè-
ãëÿä, ÿê ñüîãîäí³. Ïîëîâèíó ïðîäóêò³â,
ÿê³ ïðîäàþòü òàì, ïîòð³áíî ðåàë³çîâóâà-
òè â ñòàö³îíàðíèõ çàêëàäàõ ç íîðìàëü-
íèì çàáåçïå÷åííÿì ñàí³òàðíîãî ñòàíó”,—
çàçíà÷èâ ïàí Ìàçóð÷àê.

Ñòîëè÷íà âëàäà îá³öÿº ïîë³ïøèòè ñõåìó
âèäà÷³ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ ÌÀÔ³â, ÷åðåç ÿêó îñîáëèâî á³äêàþ-
òüñÿ ïðèâàòí³ ï³äïðèºìö³. Äîêóìåíò îá³öÿ-
þòü çðîáèòè â³äêðèòèì òà ïðîçîðèì. Çã³ä-
íî ç íèì, áóäü-ÿêèé ï³äïðèºìåöü çìîæå
âçÿòè ó÷àñòü ó â³äêðèòîìó àóêö³îííîìó
êîíêóðñ³ é ä³ñòàòè ïðàâî íà ðîçì³ùåííÿ
ìàëî¿ àðõ³òåêòóðíî¿ ôîðìè íà â³ëüíîìó ì³ñ-
ö³, âèçíà÷åíîìó â³äïîâ³äíîþ ñõåìîþ

Áåç æåðòâ ³ çáèòê³â
ПП ІІ ДД СС УУ ММ КК ИИ

“Ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ó
ñòîëèö³ º ñòàá³ëüíîþ, êåðîâàíîþ, â³äïî-
â³äàº ñåçîííîìó ð³âíþ òà íå âèð³çíÿºòü-
ñÿ ñåðåä áàãàòîð³÷íèõ ñïîñòåðåæåíü”,—
ïîâ³äîìèâ ãîëîâíèé äåðæàâíèé ñàí³òàð-
íèé ë³êàð Êèºâà Àíàòîë³é Ïîíîìàðåíêî.
Íåçâàæàþ÷è íà ñïåêó âîäà, ¿æà òà ïîâ³ò-
ðÿ ó ì³ñò³ íå ñòàíîâèëè çàãðîçè æèòòþ ³
çäîðîâ’þ ìåøêàíö³â.

Â³äîìî, ùî íàéá³ëüøèé ðèçèê ïîøè-
ðåííÿ ³íôåêö³é ñòâîðþº âîäîã³í. Ó íàøî-
ìó ì³ñò³ éîãî ìåðåæà ñòàíîâèòü ìàéæå 4
òèñ. êì, ³ ïîïðè òå, ùî òðóáè äóæå çíî-
øåí³, à àâàð³¿ òðàïëÿþòüñÿ ìàëî íå ùî-
äíÿ, çàõâîðþâàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âæèâàí-
íÿì íåäîáðîÿê³ñíî¿ ïèòíî¿ âîäè, ó Êè-
ºâ³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 30 ðîê³â äåðæñàí-
åï³äñëóæáà íå ðåºñòðóâàëà. Âîäà ç êðàíà

â³äïîâ³äàº ñòàíäàðòàì ³ íà ïîðÿäîê ë³ï-
øî¿ ÿêîñò³, í³æ çàãàëîì â Óêðà¿í³. À ùî-
äî âîäîéì, òî ïàí Ïîíîìàðåíêî âêîòðå
çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî òàáëè÷êè ïðî çà-
áîðîíó êóïàòèñÿ âñòàíîâëþþòü íåâèïàä-
êîâî. Íèí³øíüîãî ë³òà çàô³êñîâàíî ø³ñòü
âèïàäê³â ëåïòîñï³ðîçó ï³ñëÿ ïëàâàííÿ ó
ñòàâêàõ òà êîïàíêàõ Ñâÿòîøèíñüêîãî,
Ïîä³ëüñüêîãî òà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîí³â.
Âîäíî÷àñ ÷åðåç öâ³ò³ííÿ âîäîðîñòåé ó
Äí³ïð³ õ³ì³÷íèé ñêëàä âîäè íå º êðèòè÷-
íèì. “Ó Äí³ïð³ òà îçåðàõ â³í íàðàç³ íà
ð³âí³ áàãàòîð³÷íèõ ïîêàçíèê³â. ² íå âè-
êëèêàº òðèâîãè”,— ïîâ³äîìèâ ïàí Ïî-
íîìàðåíêî.

Ñìîã, ÿêèé íàêðèâàâ ñòîëèöþ ê³ëüêà
ðàç³â ïðîòÿãîì ëèïíÿ-ñåðïíÿ, òåæ ñóòòº-
âî íå ïîçíà÷èâñÿ íà çäîðîâ’¿ êèÿí. Íà-

â³òü äðóãîãî ñåðïíÿ (êîëè áóëî çàô³êñî-
âàíî íàéá³ëüøó çàäèìëåí³ñòü ó ì³ñò³) ãðà-
íè÷íî äîïóñòèì³ êîíöåíòðàö³¿ øê³äëè-
âèõ ðå÷îâèí ó ïîâ³òð³ áóëè ïåðåâèùåí³
ëèøå â 1,1—1,3 ðàçó. “Çíà÷íî á³ëüøå
øêîäÿòü äîâê³ëëþ âèõëîïí³ ãàçè àâòîìî-
á³ë³â, ñàìå ÷åðåç íèõ Êè¿â âõîäèòü äî äå-
ñÿòêè óêðà¿íñüêèõ ì³ñò ³ç íàéáðóäí³øèì
àòìîñôåðíèì ïîâ³òðÿì”,— ñêàçàâ Àíàòî-
ë³é Ïîíîìàðåíêî. Íå çàô³êñóâàëè ëàáî-
ðàòîð³¿ ï³äâèùåííÿ ðàä³àö³éíîãî ôîíó ó
ñòîëèö³, õî÷à ó ïðåñ³ íå ðàç ïîâ³äîìëÿëè
ïðî íà÷åáòî ìàñîâå ãîð³ííÿ òðàâè â ÷îð-
íîáèëüñüê³é çîí³.

×åðåç íàäçâè÷àéíî âèñîêó òåìïåðàòó-
ðó ïîâ³òðÿ ó ëèïí³-ñåðïí³ ÑÅÑ ÷àñò³øå
ïåðåâ³ðÿëà çàêëàäè òîðã³âë³ òà ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ, àïòåêè. ×åðåç ð³çí³
ïîðóøåííÿ ïðèçóïèíåíî ðîáîòó 785 îá’-
ºêò³â, 38 ñïðàâ ïåðåäàíî äî ïðîêóðàòóðè.
Íå âàðòî ðèçèêóâàòè çäîðîâ’ÿì ³ êóïóâà-
òè ì’ÿñî, ìîëîêî òà ³íø³ õàð÷³ íà ñòèõ³é-
íèõ ðèíêàõ — ñàíåï³äñòàíö³ÿ ¿õ íå ïåðå-
â³ðÿº, ³ í³õòî íå ìîæå ãàðàíòóâàòè, ùî,
çåêîíîìèâøè ãðèâíþ-äâ³, âè “íå ïðè-
äáàºòå” ñàëüìîíåëüîçó ÷è ³íøî¿ á³äè. Ö³-
êàâî, ùî íèí³øíüîãî ë³òà âïåðøå çà ê³ëü-
êà ìèíóëèõ ðîê³â íå çàô³êñîâàíî âì³ñòó
í³òðàò³â ó áàøòàííèõ êóëüòóðàõ. “Ñïåêà
ï³øëà íà êîðèñòü êàâóíàì òà äèíÿì”,—
ñêàçàâ Àíàòîë³é Ïîíîìàðåíêî

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Синопти и пообіцяли, що через день-два температ ра повітря
Києві почне зниж ватися і “пе ло” відст пить. Столична СЕС он-
стат є, що за понад три тижні нетипово висо их температ р на-
шом місті не сталося жодної надзвичайної сит ації — значних спа-
лахів інфе ційних хвороб, отр єнь, підвищення радіаційно о фон ,
масових пожеж, а відповідно і виділення в атмосфер ш ідливих
речовин. Одним словом, столиця пережила цей період без жертв і
збит ів.

Çà âèñíîâêàìè ñàí³òàðíèõ ë³êàð³â, Êè¿â ïåðåæèâ ñïåêó áåç
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

За два ро и столична влада впоряд є схем розміщення МАФів, з я их нині
лише десята частина встановлена місті без пор шень

Правління холдин ової омпанії
“Київмісь б д”

з либо им с мом сповіщає,
що 14 серпня ц. р.

на 57 році після тяж ої
тривалої хвороби пішов з

життя енеральний дире тор
ТОВ “Новоб дова”
ШЕВЧЕНКО Ві тор
Оле сандрович

і висловлює щире співч ття
рідним та близь им по ійно о
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Єв ен КУРГАНОВ,
майстер:
— Без мов-

но, потрібні.
О с о б л и в о ,
щоб стежити
за поведін ою
молоді. Не
д о п с а т и ,
аби вона пи-
ячила, байди-
вала та би-

лася на в ли-
цях. Сьо одні молоді люди часто об-
ражають старших, хоч ть по азати,
що вони вищі за всіх і сильніші. За
цим, на мою д м , насамперед і
мають стежити др жинни и.

Юрій ТРОФИМОВ,
інженер:
— Та , це

н е п о а н а
ідея. Мене
рад є те, що
хтось онтро-
л ю в а т и м е
порядо
місті. Цьо о
бра є. Вва-
жаю, др -
жинни и ма-
ють дивити-
ся, аби люди не рили де
зав одно, не пиячили, не висло-
влювалися неценз рно, не обра-
жали одне одно о.

Сер ій КРАВЧЕНКО,
спортсмен:
—Не в нашій
раїні. Гадаю, в
др жини ніхто
не піде, до то-
о ж безплатно.
В нас бояться
міліції, стежать
за її правами, а
за правами
др жинни ів
ще більше сте-
житим ть. Напри лад, підійде до ме-
не хтось без до ментів, с аже, мов-
ляв, др жинни , щось розповідати-
ме, що мені робити, правий я чи ні.
Довіри він мене не ви личе. Звісно,

в нашом місті недостатньо поряд ,
треба робитищось із міліцією та дер-
жавними сл жбами, підвищ вати зар-
платню.Міліції ще трохи бояться, сл -
хають, а на др жинни ів просто не
зважатим ть.

Антоніна ЛЮБИМОВА,
ст дент а:
— Не потріб-

ні. Навіщо во-
ни? Контролю
нас і та заба-
ато. Хай мілі-
ція працює
ефе тивніше,
стане оловним
з а х и с н и о м

прав людини і стежить за поряд ом
столиці.

Зинаїда МИХАЙЛОВА,
продавець:
—Д жепотріб-

ні. Др жинни и
мають забезпеч -
вати порядо .Мі-
ліціонерам, на
жаль, це ні до чо-
о, вони не звер-
тають ва и на те,
що відб вається
місті.

Розмовляла
Марія БЄЛЯЄВА, “Хрещати ”

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è ïîòð³áí³ Êèºâó äðóæèííèêè?

Í³÷íèé ïàòðóëü
Ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó ñòîëè÷í³ äðóæèííèêè çàòðèìàëè 2100
ïðàâîïîðóøíèê³â
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У Київсь ом місь ом ромад-
сь ом форм ванні сьо одні налі-
ч ється понад 7,5 тисячі др жин-
ни ів. За підс м ами роботи за
поточне півріччя йо о співробіт-
ни и затримали 2100 правопо-
р шни ів, разом з працівни ами
міліції — майже 12000. О рім то-
о, двічі більшій іль ості право-
пор шень вдалося запобі ти за-
вдя и індивід ально-профіла -
тичній роботі серед населення.
Та все ж та и ефе тивність робо-
ти форм вання ще дале о не на
належном рівні — лише третина
можливо о потенціал .

Âàñèëü ²ãíàòîâè÷ ³ç ïîïóëÿðíî¿ ñòð³÷êè
“Îñ³íí³é ìàðàôîí” õî÷ ³ ç äîêîðîì, ïðîòå
ç âåëèêîþ ïîâàãîþ â³äãóêíóâñÿ ñâîãî ÷àñó
ïðî äðóæèííèê³â, êîòð³ ï³ä ÷àñ ÷åðãóâàíü áî-
ðîëèñÿ ç òàêèì ãàíåáíèì â óñ³ ÷àñè ÿâè-
ùåì, ÿê ïèÿöòâî. Ïðîòå ñüîãîäí³ ÷èìàëî
êèÿí ââàæàþòü â³äðîäæåííÿ äðóæèí äîâîë³
ñóïåðå÷ëèâèì ïèòàííÿì, îñîáëèâî, êîëè
éäåòüñÿ ïðî ðàäèêàëüíî íàëàøòîâàíèõ ãðî-
ìàäÿí, ÿê³ âñòóïàþòü äî ëàâ íàðîäíèõ äðó-
æèííèê³â. Ç îäíîãî áîêó, ôîðìóâàííÿ ìî-
æóòü ïåðåðîñòè â òàê³ ñîá³ óãðóïîâàííÿ ïî-
÷àòêó äåâ’ÿíîñòèõ, àëå ï³äòðèìàíèõ äåðæà-
âîþ. Ç ³íøîãî — ÿêùî áðàòè äî óâàãè åêî-
íîì³÷íó ñôåðó — öå ìîæå ñòàòè íîâèì ôîð-
ìàòîì ðåéäåðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿. Òîæ, íà äóì-
êó ìåøêàíö³â ì³ñòà, ÿêèõ æóðíàë³ñòè îïè-
òàëè íà âóëèöÿõ, ëàíöþã ä³ÿëüíîñò³ ïîä³á-
íèõ ôîðìóâàíü ïîâèíåí ñêëàäàòèñÿ ç òàêèõ
ëàíîê: ìåòà, àêòèâí³ñòü ãðîìàäÿí, ¿õí³ ïðà-
âà, îáîâ’ÿçêè òà ðåñóðñè. Ïðîáëåìà ó òîìó,
÷è º àêòèâí³ ãðîìàäÿíè, ãîòîâ³ ä³ÿòè, à íå
ëèøå ãîâîðèòè çàðàäè ïîðÿäêó... ßê ñòâåð-
äæóº êåð³âíèê Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî
øòàáó Êè¿âñüêîãî ãðîìàäñüêîãî ôîðìóâàí-
íÿ Ïåòðî Ïîíîìàðüîâ, òàê³ ëþäè º, õî÷à
ìîëîä³ ñåðåä íèõ íåáàãàòî. “Öå ïåðåâàæíî
ëþäè ç äîñâ³äîì òàêî¿ ðîáîòè, — ðîçïîâ³äàº
ïàí Ïîíîìàðüîâ, — àëå ð³÷ ó ³íøîìó — íå-
ìàº ï³äòðèìêè äåðæàâè. Òàê, ìè º ïîì³÷íè-
êàìè ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â, îäíàê ñõîïè-
òè çà ðóêó ïîðóøíèêà íà ì³ñö³ çëî÷èíó, êî-
ëè òðåáà ñêëàñòè ïðîòîêîë òà îøòðàôóâàòè,
íå ìàºìî ìîæëèâîñò³. Òîìó â íàñ ùå çðîñ-
òàº ê³ëüê³ñòü íåñàíêö³îíîâàíèõ ñì³òòºçâà-
ëèù, ïðîöâ³òàº õóë³ãàíñòâî, êðàä³æêè, ñòè-
õ³éíà òîðã³âëÿ. Îñîáëèâî ó â³ääàëåíèõ â³ä
öåíòðó ðàéîíàõ”. Çà ñëîâàìè äîñâ³ä÷åíîãî
äðóæèííèêà, â ö³é ñïðàâ³ º ùå áàãàòî ï³ä-
âîäíèõ êàìåí³â. Íàïðèêëàä, íåçàö³êàâëå-
í³ñòü êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, ñêàæ³ìî, íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, â îðãàí³çàö³¿ “íàðîäíîãî

ïàòðóëÿ”. ²ñíóþòü íàéìàí³ îõîðîíö³, ÿê³ íà
“çðó÷í³” äëÿ íà÷àëüíèêà ðå÷³ çàêðèâàþòü
î÷³, à òàêîæ íà òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ çà äâà
ìåòðè â³ä ¿õíüîãî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ. Öå ñòî-
ñóºòüñÿ ³ îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ. “ßêîìó ÷è-
íîâíèêîâ³ õî÷åòüñÿ, ùîá éîãî êîíòðîëþâà-
ëè, — ðèòîðè÷íî çàïèòóº ïàí Ïîíîìàðüîâ,
— àäæå ñàìå ôóíêö³¿ êîíòðîëåðà, à íå ïî-
ì³÷íèêà, ïîòð³áíî ñüîãîäí³ íàäàâàòè íàðîä-
íîìó äðóæèííèêîâ³. Îõîðîíà ãðîìàäñüêîãî
ïîðÿäêó — öå ùå ³ áîðîòüáà ç êîðóïö³ºþ, â
ÿê³é ñüîãîäí³ ïîãðóçëè äåðæàâí³ ìóæ³ òà ì³-
ë³ö³ÿ. Îñü ïðèêëàä. Êîøòè íà îðãàí³çàö³þ
ðîáîòè ðàéîííèõ øòàá³â ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó äîõîäÿòü äàëåêî íå äî âñ³õ ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³é. Ëèøå ï’ÿòü ðàéîí³â ç äåñÿòè —
Ãîëîñ³¿âñüêèé, Îáîëîíñüêèé, Ïå÷åðñüêèé,
Ïîä³ëüñüêèé, Ñâÿòîøèíñüêèé — â³ä÷óâàþòü
ðåàëüíó äåðæàâíó ï³äòðèìêó. Êóäè ä³âàþòü-
ñÿ ãðîø³ äëÿ ³íøèõ, à Äåñíÿíñüêèé íå îò-
ðèìóâàâ ¿õ 1,5 ðîêó, ëèøàºòüñÿ ò³ëüêè çäî-
ãàäóâàòèñÿ”. ßê äîêàç êåð³âíèê Äåñíÿíñüêî-
ãî ðàéîííîãî øòàáó íàäàâ îô³ö³éíèé çâ³ò
ïðî ðîáîòó ì³ñüêîãî ãðîìàäñüêîãî ôîðìó-
âàííÿ çà ï³âð³÷÷ÿ. Íàâïðîòè ãðàôè “îòðè-

ìàíî êîøò³â” — ïðî÷åðê. Âàæëèâó ðîëü ó
íàâåäåíí³ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó â³ä³ãðàº îð-
ãàí³çàö³ÿ òàêèõ äðóæèí ó íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ. Ùîá ïåðåêîíàòèñÿ â öüîìó, ìè çàòåëå-
ôîíóâàëè â Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ìåäè÷íèé
êîëåäæ, äå ö³é ïðàêòèö³ âæå 17 ðîê³â. Íà-
ðîäíà äðóæèíà çàêëàäó ñêëàäàºòüñÿ ç îäè-
íàäöÿòè ñï³âðîá³òíèê³â. Ïåðåâàæíî öå âè-
êëàäà÷³, ëàáîðàíòè, º ³ ñòóäåíòè. “Îðãàí³çî-
âóºìî ÷åðãóâàííÿ íà ïåðåðâàõ ì³æ óðîêàìè,
íà äèñêîòåêàõ, — ðîçïîâ³äàº ïåäàãîã êîëå-
äæó Îëåêñ³é Íàêàëþæíèé, — áàãàòî ÷àñó
öå íå çàáèðàº, çàòå ï³ä êîíòðîëåì ïîâåä³í-
êà ñòóäåíò³â, áîðåìîñÿ ç òþòþíîêóð³ííÿì,
ðîçïèâàííÿì ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â. Ò³ñ-
íî ñï³âïðàöþºìî ç ä³ëüíè÷íèì. Áåçóìîâíî,
âñå öå íà ãîë³é ³í³ö³àòèâ³. ßê çàîõî÷åííÿ —
äîäàòêîâ³ äí³ äî â³äïóñòêè. Çàãàëîì òðåáà
âäîñêîíàëèòè ïðàâà äðóæèííèê³â, à òàêîæ
ñèñòåìó çàîõî÷åííÿ. ª ïîòðåáà ³ ó çáðî¿, îñ-
ê³ëüêè äîâîäèòüñÿ áóòè ³ ïîíÿòèìè, ³ ñâ³ä-
êàìè. Çâ³ñíî, ïîòð³áíî àã³òóâàòè ìîëîäü, à
âîíà ñüîãîäí³ íåäîñòàòíüî ïî³íôîðìîâàíà”.
Îäíàê ó ïèòàíí³ ç³ çáðîºþ âñå æ òàêè ïî-
òð³áíà îáåðåæí³ñòü. Ñüîãîäí³ íà ðóêàõ ó

ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ÷èìàëî òðàâìàòè÷íî¿
çáðî¿, ïîïðè òå, ùî êîëî îñ³á, ÿêèì ¿¿ äî-
çâîëåíî âèäàâàòè, îáìåæåíå. “Â Êèºâ³ 10
òèñÿ÷ òðàâìàòè÷íèõ ï³ñòîëåò³â âèäàíî äðó-
æèííèêàì — ÷ëåíàì ãðîìàäñüêèõ ï³äðîçä³-
ë³â ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, — êîí-
ñòàòóâàâ ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè
Àíàòîë³é Ìîãèëüîâ. — À õòî-íåáóäü ó ñòî-
ëèö³ áà÷èâ 10 òèñÿ÷ äðóæèííèê³â? ß îñîáèñ-
òî íå áà÷èâ. Îäèí ðàç — äâîõ-òðüîõ îñ³á ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³”. Â³äêðèòèõ ïèòàíü ó
ö³é ñïðàâ³ ëèøàºòüñÿ áàãàòî: â³ä êðèòåð³-
¿â â³äáîðó â ëàâè ôîðìóâàííÿ äî éîãî êîí-
òðîëþ ÷è ïåðåâ³ðêè. Àäæå îðãàí³çîâàíà
çëî÷èíí³ñòü, íà æàëü, ñòàëà ôîðìîþ ñîö³-
àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ æèòòÿ. Ó òàê³é ñèòóàö³¿
çàâæäè º âåëèêà íåáåçïåêà, ùî äîáð³ ïà-
ðîñòêè â áîðîòüá³ ç³ çëî÷èíí³ñòþ ìîæóòü
ïåðåõîïèòè ò³, õòî ñàì íàâ÷èâñÿ “íåôîð-
ìàëüíî” ³ óñï³øíî æèòè â îáõ³ä çàêîíó. Çà
âñ³õ âàä ³ õâîðîá íàøî¿ ì³ë³ö³¿ ³ âñ³º¿ ïðà-
âîîõîðîííî¿ ñèñòåìè îñíîâíèé çàõèñò â³ä
çëî÷èííîñò³ ïîâèíåí éòè â³ä íèõ, à íå â³ä
ñàìîîðãàí³çîâàíîãî îá’ºäíàííÿ. Ó öüîìó
ñóòü äåðæàâè

Сьо одні столичним правоохоронцям роботі допома ають понад 7,5 тисячі добровільних помічни ів
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Áàíêè âèõîäÿòü ç êðèçè
Ëèøå â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2010-ãî äåïîçèòè íàñåëåííÿ çàãàëîì çðîñëè íà 12 â³äñîòê³â

Ó äðóãîìó êâàðòàë³ 2010 ðîêó
ïðîäîâæèâñÿ ïðîöåñ îçäîðîâ-
ëåííÿ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ òà
ñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ ó áàíê³â-
ñüêîìó ñåêòîð³ Êè¿âñüêîãî ðå-
ã³îíó. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” çà-
ÿâèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàí-
êó Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êèºâó ³ Êè-
¿âñüê³é îáëàñò³ Àíàòîë³é Ñòåïà-
íåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, íåçâà-
æàþ÷è íà çíèæåííÿ îêðåìèõ
ïîêàçíèê³â (îáñÿã àêòèâ³â, êðå-
äèòíîãî ïîðòôåëÿ, çîáîâ’ÿçàíü),
ó áàíêàõ ðåã³îíó ñòàëèñÿ ÿê³ñí³
çì³íè, ùî ñòâîðþº ï³ä´ðóíòÿ äëÿ
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó. “Òàê, ñòà-
íîì íà 1 ëèïíÿ 2010 ðîêó ïîð³â-
íÿíî ç ïî÷àòêîì ðîêó, çà äàíè-
ìè ðåã³îíàëüíîãî áàëàíñó, àêòè-
âè áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ Êèºâà ³
îáëàñò³ çìåíøèëèñÿ íà 2,4 â³ä-
ñîòêà, à êðåäèòí³ âêëàäè — íà
4,3 â³äñîòêà,— çàçíà÷èâ ïàí
Ñòåïàíåíêî.— Ãîëîâíèì ôàêòî-
ðîì òàêîãî ñïàäó ñòàëî âèëó÷åí-

íÿ áàëàíñ³â 6 áàíê³â ï³ñëÿ óõâà-
ëåííÿ ð³øåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ”.
Ïðèáëèçíî 20,3 % ñóêóïíî¿ êðå-
äèòíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïðèïàäàº
íà êðåäèòè, íàäàí³ ô³çè÷íèì
îñîáàì, 4,8 % — íà ì³æáàíê³â-
ñüê³ êðåäèòè, 1,8 % — íà êðåäè-
òè îðãàíàì äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ. Ñòàíîì íà 1 ëèïíÿ 2010
ðîêó ñóìà êðåäèò³â ñóá’ºêòàì
ãîñïîäàðþâàííÿ Óêðà¿íè ñòàíî-
âèëà 261,4 ìëðä ãðí.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ñòåïàíåíêà,
â ãàëóçåâîìó ðîçð³ç³ çàáîðãîâà-
í³ñòü çà êðåäèòàìè ñóá’ºêò³â
ãîñïîäàðþâàííÿ ðîçïîä³ëèëàñÿ
òàêèì ÷èíîì: îïòîâà ³ ðîçäð³á-
íà òîðã³âëÿ, ðåìîíò àâòîìîá³-
ë³â, ïîáóòîâèõ âèðîá³â òà ïðåä-
ìåò³â îñîáèñòîãî âæèòêó — 26,7
%; âèäîáóâíà, ïåðåðîáíà ïðî-
ìèñëîâ³ñòü ³ âèðîáíèöòâî òà
ðîçïîä³ëåííÿ åëåêòðîåíåðã³¿, ãà-
çó é âîäè — 26 %; ñ³ëüñüêå ãîñ-
ïîäàðñòâî, ìèñëèâñòâî òà ë³ñî-
âå ãîñïîäàðñòâî — 5 %; áóä³â-

íèöòâî — 10,6 %, òðàíñïîðò ³
çâ’ÿçîê — 3,6 %; ô³íàíñîâà ä³-
ÿëüí³ñòü — 4,1 %; ³íø³ âèäè ä³-
ÿëüíîñò³ — 24 %.

Ôàõ³âåöü ââàæàº, ùî çà ï³ä-
ñóìêàìè ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ çáå-
ð³ãàëàñÿ òàêîæ òåíäåíö³ÿ çìåí-
øåííÿ îáñÿã³â çàëó÷åíèõ ðåñóð-
ñ³â áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè ðåã³îíó:
çàëèøêè çîáîâ’ÿçàíü çà çàëó÷å-
íèìè ðåñóðñàìè çìåíøèëèñÿ íà
20,9 ìëðä ãðí, àáî íà 4,8 %, ³ íà
1 ëèïíÿ 2010 ðîêó ñòàíîâèëè
415,3 ìëðä ãðí. Çîêðåìà ó ñòðóê-
òóð³ çîáîâ’ÿçàíü êîøòè ñóá’ºê-
ò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòà-
íîâëÿòü 17,3 %, êîøòè íàñåëåí-
íÿ — 20,4 %, ö³íí³ ïàïåðè âëàñ-
íîãî áîðãó — 0,5 %, êîøòè îð-
ãàí³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ —
0,4 %, ñóáîðäèíîâàíèé áîðã
áàíê³â — 5,9 %. ßê ³ ðàí³øå, îñ-
íîâíà ÷àñòêà çîáîâ’ÿçàíü — êðå-
äèòè ³ êîøòè ³íøèõ áàíê³â, ÍÁÓ
òà ì³æíàðîäíèõ ô³íàíñîâèõ îð-
ãàí³çàö³é (55,5 %).

Òàêèì ÷èíîì, ó ðîçð³ç³ ãàëó-
çåé åêîíîì³êè íàéá³ëüøå çà ï³â-
ð³÷÷ÿ çðîñëè çàëèøêè ãðîøîâèõ
ðåñóðñ³â ó ï³äïðèºìñòâ ðèáíîãî
ãîñïîäàðñòâà (ó 5,3 ðàçó), ëåãêî¿
ïðîìèñëîâîñò³ (ó 3,2 ðàçó), ñ³ëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà (ó 1,92 ðà-
çó), ï³äïðèºìñòâ ïîøòè òà çâ’ÿç-
êó (1,4 ðàçó), õàð÷îâî¿ ïðîìèñ-
ëîâîñò³ (ó 1,33 ðàçó), ìàøèíîáó-
äóâàííÿ (ó 1,28 ðàçó).

Çà ñëîâàìè ïàíà Ñòåïàíåíêà,
ïîçèòèâíèì º çðîñòàííÿ äîâ³ðè
íàñåëåííÿ äî áàíê³âñüêî¿ ñèñòå-
ìè. Ó ² ï³âð³÷÷³ äåïîçèòè íàñå-
ëåííÿ çàãàëîì çá³ëüøèëèñÿ íà
12,1 %, àáî íà 8229,4 ìëí ãðí.
Çðîñòàííÿ â³äáóëîñÿ çà ðàõóíîê

êîøò³â ÿê ó íàö³îíàëüí³é âàëþ-
ò³, òàê ³ â ³íîçåìí³é âàëþò³ (â³ä-
ïîâ³äíî íà 22,1 òà íà 5,8 %).

“Ïðî ïîäàëüøó ñòàá³ë³çàö³þ
ñèòóàö³¿ ó áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³
ðåã³îíó ñâ³ä÷èòü ïîäàëüøà òåí-
äåíö³ÿ äî çíèæåííÿ â³äñîòêîâèõ
ñòàâîê êðåäèòíîãî òà äåïîçèò-
íîãî ðèíê³â. Òàê, ñåðåäíüîì³-
ñÿ÷íà ñòàâêà çà êðåäèòàìè â íà-
ö³îíàëüí³é âàëþò³ ó Êèºâ³ çíè-
çèëàñÿ ç 19,6 â³äñîòêà ð³÷íèõ ó
ñ³÷í³ äî 12,8 â³äñîòêà ð³÷íèõ ó
÷åðâí³. Ïðîòÿãîì äðóãîãî êâàð-
òàëó 2010 ðîêó øâèäêî çíèæóâà-
ëèñÿ ñåðåäíüîì³ñÿ÷í³ ïðîöåíòí³
ñòàâêè çà ñòðîêîâèìè äåïîçèòà-
ìè. Òàê, ó ÷åðâí³ 2010 ðîêó ñå-
ðåäíüîçâàæåíà ñòàâêà çà ñòðî-
êîâèìè äåïîçèòàìè ó íàö³îíàëü-
í³é âàëþò³ â áàíê³âñüêèõ óñòàíî-
âàõ Êèºâà ñòàíîâèëà 6,4 â³äñîò-
êà ð³÷íèõ, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ —
17,4 â³äñîòêà; ñòàâêè çà äåïîçè-
òàìè â ³íîçåìí³é âàëþò³ — â³ä-
ïîâ³äíî 8,1 òà 8,3 â³äñîòêà”,—
ðîçïîâ³â Àíàòîë³é Ñòåïàíåíêî.

Ïîð³âíÿíî ç ïîêàçíèêàìè ²
ï³âð³÷÷ÿ 2009 ðîêó çìåíøèëèñü

îáñÿãè äîõîä³â, îòðèìàíèõ áàí-
ê³âñüêèìè óñòàíîâàìè ó âèãëÿä³
ïðîöåíòíèõ ïëàòåæ³â, êîì³ñ³¿ çà
íàäàíèìè ïîñëóãàìè òà “³íøèõ
äîõîä³â”. Ó ñòðóêòóð³ âèòðàò ïî-
ð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì
ìèíóëîãî ðîêó çíèçèëèñÿ ÷àñò-
êè ñòàòåé â³äñîòêîâèõ âèòðàò ³
â³äðàõóâàíü ó ðåçåðâè. Â ñ³÷í³-
÷åðâí³ 2010 ðîêó âîíè ñêîðîòè-
ëèñÿ ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì
ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó íà 5,4
ìëðä ãðí, àáî íà 27,1 %. Öå âñå-
ëÿº íàä³þ íà ïîë³ïøåííÿ ÿêîñ-
ò³ êðåäèòíèõ ïîðòôåë³â áàíê³â
òà âèõ³ä ó íåäàëåêîìó ìàéáóò-
íüîìó íà íîðìàëüíå ôóíêö³îíó-
âàííÿ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè.

Íà äóìêó ïàíà Ñòåïàíåíêà,
äëÿ çàêð³ïëåííÿ ïîçèòèâíèõ
òåíäåíö³é òà íàäàííÿ ¿ì íåçâî-
ðîòíîãî õàðàêòåðó âàæëèâå çíà-
÷åííÿ ìàòèìå ïîë³ïøåííÿ ô³-
íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèê³â
áàíê³â íà òë³ ñòàá³ë³çàö³¿ åêîíî-
ì³êè òà àêòèâíà ðîáîòà, ñïðÿ-
ìîâàíà íà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³
àêòèâ³â ³ çì³öíåííÿ äîâ³ðè
âêëàäíèê³â

Головне правління НБУ по Києв і Київсь ій області реаліз є завдан-
ня та ф н ції Національно о бан У раїни Київсь ом ре іоні, зо ре-
ма здійснює онтроль за поданням бан ами ре іон фінансової та ста-
тистичної звітності та аналіз є по азни и за рез льтатами їхньої діяль-
ності. Станом на 01.07.2010 столичном ре іоні зареєстровано 124 бан-
и, 72 % з я их є міжре іональними. Фінансові посл и населенню ре-
іон надають 96 філій, понад 2,5 тисяч відділень бан ів, 363 п н ти об-
мін іноземної валюти, з я их 231 працює за а ентсь ими одами з бан-
ами. А тиви бан івсь их станов Києва і області, за даними ре іональ-
но о баланс , становили на 1 липня 2010 ро 611,2 млрд рн, редит-
ні в лади — 361,05 млрд рн.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Êðàñà ïîòðåáóº æåðòâ ³... 
êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
Á³ëüøà ÷àñòèíà çàñîá³â äëÿ ñõóäíåííÿ, ùî º íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó, âèêëèêàº
íàðêîòè÷íó çàëåæí³ñòü ³ ìîæº áóòè íåáåçïå÷íîþ äëÿ æèòòÿ
Îëåíà ÑÒÀÕÓÐÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Громадсь е об’єднання із
захист ромадсь их прав
споживачів "На ово-до-
слідниць ий центр е с-
пертиз "Тест" на понеділ-
овій прес- онференції в
УКРІНФОРМ о олосило
рез льтати дослідження
засобів для сх днення на
предмет безпечності для
здоров'я. Я з'яс валося,
більша частина з них міс-
тить неприп стимих до-
зах нар отичні і психо-
тропні речовини, тож ви-
робни и та их засобів по-
винні нести римінальн
відповідальність.

Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè îñòàíí³õ
äîñë³äæåíü, á³ëüø³ñòü çàñîá³â
äëÿ ñõóäíåííÿ, çîêðåìà é ä³º-
òè÷íèõ äîáàâîê, ùî ïðîäàþòü íà
óêðà¿íñüêîìó ðèíêó, ì³ñòèòü ó
âåëèê³é ê³ëüêîñò³ íåáåçïå÷íèé
äëÿ çäîðîâ’ÿ ñóá³òðàì³í. Âì³ñò
éîãî â ö³é ïðîäóêö³¿ ó ê³ëüêà ðà-
ç³â ïåðåâèùóº ïðèïóñòèìó äîçó.
ßê îäíà ç ðå÷îâèí ñèëüíî¿ ä³¿,

ùî çíèæóº ìàñó ò³ëà, ñóá³òðàì³í
íå ëèøå ìàº íåãàòèâíèé ïîá³÷-

íèé âïëèâ íà îðãàí³çì ëþäèíè,
ÿê ââàæàëè ðàí³øå (ïîñèëåíå

ñåðöåáèòòÿ, çàïàìîðî÷åííÿ, íó-
äîòà), à é âèêëèêàº íàðêîòè÷íó
çàëåæí³ñòü ³ íàâ³òü ìîæå çàãðî-
æóâàòè æèòòþ. Íàêàçîì Ì³í³ñ-
òåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà-
¿íè â³ä 15 êâ³òíÿ íèí³øíüîãî ðî-
êó íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè çàáîðî-
íåíî ë³êàðñüê³ çàñîáè, ùî ì³ñ-
òÿòü ñóá³òðàì³í. Ïðîòå äåÿê³ âè-
ðîáíèêè ñâ³äîìî ç òèõ ÷è ³íøèõ
ïðè÷èí íå âêàçóþòü éîãî âì³ñò
ó ñêëàä³ òîãî ÷è ³íøîãî çàñîáó
àáî æ çàì³ñòü íüîãî âêàçóþòü
çîâñ³ì ³íøó ðå÷îâèíó, îñîáëèâî
öå ñòîñóºòüñÿ äîðîãèõ ìàðîê êè-
òàéñüêîãî âèðîáíèêà. Öå çíà÷-
íî óñêëàäíþº ìîæëèâ³ñòü êîí-
òðîëþ çà òàêèìè ïðåïàðàòàìè.
Ñåðåä 10 çàñîá³â äëÿ ñõóäíåííÿ,
ÿê³ áóëî ïðîòåñòîâàíî, íàéíå-
áåçïå÷í³øèìè äëÿ ëþäñüêîãî
çäîðîâ’ÿ âèçíàíî òàê³:

“×àð³âíèé ëîòîñ” (Êèòàé), ö³-
íà 359 ãðí, 50 ìã ñóá³òðàì³íó â
êîæí³ êàïñóë³

“Çîëîòà êóëüêà” (Êèòàé), ö³íà
379,95 ãðí, 40 ìã ó êîæí³é êàï-
ñóë³

Da li (Êèòàé), 319 ãðí, 40 ìã
ñóá³òðàì³íó â êîæí³ êàïñóë³

Li Da (Êèòàé), 359 ãðí, 10 ìã
ñóá³òðàì³íó â êîæí³é êàïñóë³

“Æóéäåìåí” (Êèòàé), 10 ìã
ñóá³òðàì³íó.

Ó ï’ÿòè ³íøèõ ïðåïàðàòàõ ñóá³-
òðàì³íó íå âèÿâëåíî, àëå â íèõ º

êîôå¿í (â ÷èñòîìó âèãëÿä³ íå âêà-
çàíî, àëå ÷àé, ãóàðàíà, à òàêîæ
ðîñëèííà êîëà ì³ñòÿòü éîãî). Ñå-
ðåä íèõ:

“4.3.2.1” (Ôðàíö³ÿ), 135,99 ãðí
Hoodi-Da (Êèòàé), 359 ãðí
“Èäåàë” (Èíäîíåçèÿ), 99,17

ãðí
“Òóðáîñë³ì äåíü” (Ðîñ³ÿ), 65,

95 ãðí
“Ó ìî¿é ïðàêòèö³ áóâ îäèí

âèïàäîê ë³êóâàííÿ çàëåæíîñò³
â³ä àç³éñüêèõ çàñîá³â äëÿ ñõóä-
íåííÿ,— ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð
Áîé÷óê, ïñèõ³àòð-íàðêîëîã.—
Æ³íêà, ÿêà ìåøêàëà çà êîðäî-
íîì, âæèâàëà ïðåïàðàòè ïðîòÿ-
ãîì 3 ì³ñÿö³â ³ ñõóäëà íà 15 êã.
Â Óêðà¿í³ âîíà çðîçóì³ëà, ùî
çàëåæíà â³ä çàñîá³â äëÿ ñõóäíåí-
íÿ. Ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ òà â³äìîâè
â³ä ïðåïàðàòó ïàö³ºíòêà çà ê³ëü-
êà ì³ñÿö³â íàáðàëà âæå íå 15, à
18 ê³ëîãðàì³â”.

Ôàõ³âö³ ðàäÿòü çà ìîæëèâîñò³
â³äìîâèòèñÿ íàâ³òü â³ä òèõ çà-
ñîá³â äëÿ ñõóäíåííÿ, ÿê³ âèçíà-
íî ï³ñëÿ äîñë³äæåííÿ áåçïå÷íè-
ìè. Ëþäÿì, ÿê³ ìàþòü ïðîáëå-
ìó çàéâî¿ âàãè, íàéë³ïøå íàëà-
ãîäèòè âëàñíèé ðàö³îí õàð÷ó-
âàííÿ, âäàòèñÿ äî ð³çíîìàí³ò-
íèõ ðîñëèííèõ ä³ºò, à òèì, õòî
õâîð³º íà îæèð³ííÿ, íà ïåâíèõ
éîãî ñòàä³ÿõ ïîòð³áíå îïåðàòèâ-
íå âòðó÷àííÿ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Попри с ладн е ономічн сит ацію в державі наразі
триває поліпшення сит ації сфері бан івсь ої діяль-
ності, зо рема фінансовом се торі Київсь о о ре іо-
н . Та , попри спад о ремих по азни ів — обся а ти-
вів, редитно о портфеля, зобов'язань — бан ах ре-
іон сталися я існі зміни, створюючи підґр нтя для
подальшо о розвит . Зо рема, Національний бан
У раїни з 10 серпня 2010 ро знизив облі ов став
з 8,5 до 7,75 % річних. Позитивним є зростання дові-
ри населення до бан івсь ої системи. В І півріччі ни-
нішньо о ро депозити населення за алом зросли на
12,1 %, або на 8229,4 млн рн.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянці 
Чорностан Валентині Федорівні у приватну власність 

земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва на вул. Макаренка, 49�а у Деснянському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 718/1774 від 18 червня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Чорностан Валентині Федорів�
ні для ведення індивідуального садівництва на вул. Мака�
ренка, 49�а у Деснянському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Чорностан Валентині Федорів�
ні, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,07 га для ведення ін�
дивідуального садівництва на вул. Макаренка, 49�а у Дес�
нянському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

3. Громадянці Чорностан Валентині Федорівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

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

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

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і

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

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 13.03.2007 № 19�2162, ВАТ “Київпроект”
від 16.03.2006 № 593, головного державного санітарного лі�
каря м. Києва від 16.11.2006 № 6952, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 07.12.2006 № 06�6�25/6267, управління охоро�
ни навколишнього природного середовища від 17.02.2006
№ 071/04�4�19/557, Головного управління земельних ре�
сурсів від 30.05.2007 № ОЗ�0568.

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 у приватну власність земельної ділянки
громадянину Журавльову Микиті Борисовичу 

для ведення індивідуального садівництва 
на вул. Сергія Струтинського, 15 у Печерському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 710/1766 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 20, 35, 81, 110, 111, 116, 118, 121, 1142 Земельного кодексу України та роз�
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки площею 0,024 га громадянину Журавльо�
ву Микиті Борисовичу для ведення індивідуального садів�
ництва на вул. Сергія Струтинського, 15 у Печерському
районі м. Києва.

1.1. Віднести земельну ділянку площею 0,024 га до зе�
мель запасу сільськогосподарського призначення з виклю�
ченням її з категорії земель промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

2. Передати громадянину Журавльову Микиті Борисови�
чу, за умови виконання пункту 6 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,024 га для веден�
ня індивідуального садівництва на вул. Сергія Струтинсько�
го, 15 у Печерському районі м. Києва за рахунок земель
запасу сільськогосподарського призначення.

3. Встановити обмеження на використання гр. Журав�
льовим Микитою Борисовичем частини земельної ділянки
на вул. Сергія Струтинського, 15, право власності на яку
посвідчено державним актом на право власності на земель�
ну ділянку від 22.01.2008 № 02�7�01340, та зобов’язати
громадянина Журавльова Микиту Борисовича здійснити бу�
дівництво та утримувати ділянку дороги (проїзду) від вул.
Сергія Струтинського до садиб на вул. Сергія Струтинсько�
го, 15�а та у пров. Мічуріна, 13. Обмеження встановлюю�
ться на використання частини земельної ділянки площею
0,0258 га.

4. Головному управлінню земельних ресурсів виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації) до виготовлення державного акта на право власно�
сті на земельну ділянку для індивідуального садівництва
забезпечити підготовку договору про встановлення обме�
жень на використання частини земельної ділянки, вказаної
в пункті 3 цього рішення.

5. Доручити Київському міському голові Черновецькому
Леоніду Михайловичу укласти від імені Київської міської ра�
ди договір про встановлення обмежень на використання

частини земельної ділянки, вказаної в пункті 3 цього рішен�
ня.

6. Громадянину Журавльову Микиті Борисовичу:
6.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
6.2. 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
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

6.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

6.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 28.04.2009 № 19�3906, головного дер�
жавного санітарного лікаря м. Києва від 20.05.2009 № 2953,
Державної служби з питань національної культурної спад�
щини від 21.05.2009 № 22�1420/9, управління охорони нав�
колишнього природного середовища від 28.05.2009
№ 071/04�4�22/2942, Головного управління охорони куль�
турної спадщини від 24.04.2009 № 2706, Головного управ�
ління земельних ресурсів від 05.06.2009 № 05�4668.

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

7. Попередити власника земельної ділянки, що право
власності на землю може бути припинено у випадках, пе�
редбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу Укра�
їни.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу у приватну власність 
земельної ділянки громадянину Журавльову 

Микиті Борисовичу 
для будівництва індивідуального гаража 

на вул. Сергія Струтинського, 15 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 721/1777 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статей 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Журавльову Микиті Бори�
совичу для будівництва індивідуального гаража на вул.
Сергія Струтинського, 15 у Печерському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Журавльову Микиті Борисо�
вичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,01 га для бу�
дівництва індивідуального гаража на вул. Сергія Струтин�
ського, 15 у Печерському районі м. Києва за рахунок місь�
ких земель, не наданих у власність чи користування.

3. Громадянину Журавльову Микиті Борисовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право власності на земельну ділянку.

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

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

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах дочірнього
підприємства “Інститут генерального плану міста Києва”
від 22.05.2009 № 195, Головного управління містобуду�
вання, архітектури та дизайну міського середовища від
28.04.2009 № 19�3905, головного державного санітарно�
го лікаря м. Києва від 01.06.2009 № 3275, Державної
служби з питань національної культурної спадщини від
21.05.2009 № 22�1418/9, управління охорони навколиш�
нього природного середовища від 28.05.2009 № 071/04�
4�22/2941, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 24.04.2009 № 2712, Головного управління зе�
мельних ресурсів від 05.06.2009 № 05�4575.

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

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
власності на землю може бути припинено у випадках, пе�
редбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу Укра�
їни.

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 громадянам, членам колективу 
індивідуальних забудовників “Чайка” 

у приватну власність земельних ділянок 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель 
і споруд на 15 км Житомирського шосе 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 741/1797 від 18 червня 2009 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо передачі громадянам у приватну власність
земельних ділянок, відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, членам колективу індивіду�
альних забудовників “Чайка”, за умови виконання пункту
2 цього рішення, у приватну власність земельні ділянки за�
гальною площею 3,80 га для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлових будинків, господарських буді�
вель і споруд на 15 км Житомирського шосе у Святошин�
ському районі м. Києва за рахунок частини земель, від�
ведених відповідно до рішень Київської міської ради від
27.12.2001 № 178/1612 “Про надання і вилучення земель�
них ділянок та припинення права користування землею”,
від 14.03.2002 № 303/1737 “Про внесення змін до рішень
Київської міської ради”, право користування якими посвід�
чено договором оренди землі від 25.09.2002 № 5�6�00034,
згідно з додатком.

2. Громадянам, членам колективу індивідуальних забу�
довників “Чайка”:

2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

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

2.3. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради

(Київської міської державної адміністрації) із клопотання�
ми щодо організації робіт по винесенню меж земельних
ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню доку�
ментів, що посвідчують право власності на земельні ділян�
ки.

2.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рі�
шення Київради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет
міста Києва на 2009 рік”.

3. Колективу індивідуальних забудовників “Чайка” за�
мовити у Головному управлінні земельних ресурсів вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) в установленому порядку внесення змін до до�
говору оренди земельної ділянки від 25.09.2002 № 5�6�
00034.

4. Попередити власників земельних ділянок, 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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Â³ðø³ íå ïðîìÀõ!
Сьо одні “Хрещати ” п блі є
вірші анонімно о автора, наді-
слані з серйозної державної ад-
реси. Підпис під віршами —
Амертат. Далі роз’яснення:
“Місяць Амертат починається
19 липня і за інч ється 17 серп-
ня. Тотем — Білий Орел”. Реда -
ція дійшла виснов , що це,
швидше за все, орлиця, ос іль и
в поетичних ряд ах відч вається
здорове жіноче начало. В б дь-
я ом разі вірші ідні п блі ації,
тож “Хрещати ” пропон є їх чи-
тачам.

Моя Каталония

Колени пре лонив пред ением Дали,
С востор ом оцени е о размах.
Пиарщи ни о да не б дет на мели,
Конечно, если парень не промАх.

* * *
Га ди и Городец ий
Развле ались не по-детс и.
У обоих есть химеры,
Толь о разные размеры.

* * *
Кар ассон вам не Сиена,
Это рыцарей притон.
Он не для валют размена —
Славе бранной посвящен.

* * *
Что вам с азать, др зья, о Барселоне?
Га ди, шопин , море и ф тбол.
Монах в брыле и а т с на азоне.
К рорт, а не столица и престол.

* * *
Монсератт. Не просто от олосо
Слад о ласых арий и д этов.
Там не толь о расщепленны оры.
Там еще царит Ла Моренета.

* * *
Рыжий пес, бе щий раем моря,
Вместо чай и на волнах сп н вший т .
Глядя на тебя, заб д оре
Стан я собой хоть на мин т .

Тристан и Изольда

Тристан и Изольда:
По лезвию бритвы,
Босыми но ами,
Со стоном молитвы.

Изольда — Тристан :
Я верю, я знаю —
Мы вместе наве и
Меж адом и раем.

Не б дет пощады,
Прощенья не б дет.
Любовь вне пределов
Неведома людям.

Та примем а данность,
Что мы вне за она.
Терновым венцом
Оберн лась орона.

* * *
Утро, день и вечер.
Ночь и снова тро.
Та ходит время,
Та приходит м дрость.

* * *
Сила — это слабость,
Красота — родство,
Горе — это радость,
Раз м — с масбродство.

* * *
Я ни о да не мела смеяться,
Пошлым и л пым мне видится мир.

Мерз о и больно по свет с итаться
Д шам бесплотным по нрав эфир.

* * *
Я носила черное платье,
Но в д ше моей пела весна,
Я тон ла в твоих объятьях,
А теперь я одна. Одна.

Я цветное платье надела:
Прям мой стан и бесстрастен взор.
И д ше при азать с мела:
Замолчи и прими при овор.

* * *
Ко да на небе за орятся
Хр стальным светом две звезды,
Ко да т ман прозрачно-летний
На роет дивные сады,
Ко да над реч ой или морем
Сольются бы в та т с дьбе,
То да и я заб д оре —
Я позаб д о тебе.

* * *
О чем ты д маешь ночами?
Ка без меня проводишь дни?
Не жто, а и я,— в печали?
То да прости, то да вернись...

Но если сон твой безмятежен,
И если день не омрачен,
То да живи и б дь без решен.
В онце п ти оплатишь счет.

* * *
Я шла по пар , по аллее,
Шла по следам моим, твоим.

Пыталась вос ресить м новенья,
Где я любима, ты любим.

По той заброшенной дорож е
Мы до сих пор с тобой идем...
Я обошла нас осторожно.
Сле а вспла н ла о былом.

* * *
Ко да станет сердце пла ать,
Ко да исся нет слез ре а,
Быть может, вынырн из мра а,
И, может быть, йдет тос а.

Доп стим, встан на рассвете,
Весь день не вспомню о тебе.
Ка б дто на др ой планете,
Наст пит мир в моей с дьбе.

Опять лыб ой встреч тро.
И не припомню ни на ми
Твой олос — пост пая м дро,
Д ша в д ше свой орь ий ри .

Я б д нежной и без решной,
Я б д сильной и святой,
Холодной, доброй, безмятежной.
И больше не твоей, др мой.

* * *
Та была тебе преданна,
Что тобой теперь предана.

Саблез б ю боль,
Мно олетнюю роль
Умножаю на ноль.

Б дет ночь, б дет день,
Б дет месяц и од.

Эт м возьмет,
Волю жизни вернет.

* * *
Все, что рвало д ш , — отболело.
Все, что жило в сердце, — отошло.
И истлело все, что та орело.
И полынь-травою поросло...

* * *
Остывает сердце понемно ,
Отп с ая образ твой родной.
Город мой становится дале им.
Он же не ород наш с тобой.

Раньше наши были пар и, с веры,
Площади, театры и мосты.
А теперь в др ом и л чшем мире
Город есть, тот, де со мною ты.

* * *
Я подаро тебе сот ала
Из вселенс ой м и своей.
Я с подар ом тебе с а ала,
Конь был ветра в степи быстрей.

Я подаро тебе дарила,
Омывала орюч-слезой.
А потом твою дверь за рыла,
И с азала: “Прощай, др мой”.

“Õðåùàòèê” íàãàäóº, ùî áóäå äðóêóâàòè
íå ëèøå òâîðè ÷èòà÷³â, à é ðåöåíç³¿ íà íèõ.
Ìîæëèâî, ñõâàëüíèé â³äãóê íà ö³ â³ðø³
çìóñèòü àâòîðà â³äêðèòè ñâîº ³íêîãí³òî?
Âñå çàëåæèòü â³ä ÷èòà÷³â. Íàäñèëàéòå ñâî¿
ðåöåíç³¿ íà àäðåñó d.zh@kmh.kiev.ua
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Àíäð³é ÁÅÍÊÅÍÄÎÐÔ: “Ñüîãîäí³ 
ãëÿäà÷ âèõîâóº ê³íåìàòîãðàô, 
à ìàº áóòè íàâïàêè”
Д м и рити ів і соціоло ів про
с часне раїнсь е іно різнять-
ся: одні аж ть, що воно помер-
ло своєю смертю після розпад
Радянсь о о Союз , інші ствер-
дж ють, що живе і навіть розви-
вається. Глядач, оловний с ддя
і споживач, нічо о не аже, але
іноді, с то з ці авості, ходить на
рід існі прем’єри вітчизняних
фільмів до інотеатр . Про те,
що ж відб вається вітчизняно-
м інемато рафі сьо одні, ми
попросили розповісти знавця
“ іно хні” з 47-річним стажем,
відомо о інорежисера та сцена-
риста, автора понад 20-ти ар-
тин і просто Професіонала
з вели ої літери Андрія
Бен ендорфа.

— Çà äàíèìè ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍ
Óêðà¿íè, 70 % óêðà¿íö³â äëÿ äîçâ³ëëÿ ïå-
ðåä òåëååêðàíîì ïåðåâàãó â³ääàþòü õóäîæ-
í³ì ô³ëüìàì. À ùî ñüîãîäí³ ïðîïîíóº óêðà-
¿íñüêå ê³íî ñâîºìó ãëÿäà÷åâ³ ó â³äïîâ³äü
íà öåé ïîïèò?

— ßêùî ãîâîðèòè ïðî ÿê³ñü çàãàëüí³
òåíäåíö³¿, ïðîêàòíîãî ê³íî â Óêðà¿í³, íà
æàëü, íåìàº, îñê³ëüêè íà íüîãî áðàêóº
ãðîøåé. Òåëåâ³ç³éíå ê³íî, âèðîáíèöòâî
ÿêîãî äåøåâøå, ùå ÿêîñü äåñü ³ñíóº. Àëå,
çíîâó æ òàêè, ñâîºþ ïðèñóòí³ñòþ íà ðèí-
êó (³ íà óêðà¿íñüêèõ òåëååêðàíàõ) ÷àñòî
çîáîâ’ÿçàíå Ðîñ³¿, ï³ä ÷è¿ çàìîâëåííÿ
óêðà¿íñüê³ ê³íîïðîäàêøíè ðåàë³çóþòü òå-
ëåâ³ç³éí³ ïðîåêòè ïåðåâàæíî. Òîìó
ñêëàäíî îäíîçíà÷íî ðîçâ³ñèòè ÿðëèêè,
íàø öå ïðîäóêò ÷è ïðîäóêò, çðîáëåíèé
Óêðà¿íîþ íà çàìîâëåííÿ Ðîñ³¿. Ñëàâà Áî-
ãó, ùî òåëåïðîäàêøíè ïðàöþþòü, à ô³ëü-
ìè çí³ìàþòüñÿ. Çâ³ñíî, äóæå áàãàòî ìåð-
çîòè âèõîäèòü íà åêðàíè, íå áåç òîãî,
àäæå íà íîðìàëüíå ê³íî ãðîøåé áðàêóº
³, ÿ òàê ðîçóì³þ, â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóò-
íüîìó ¿õ íå áóäå.

— Ö³êàâî, à ùî óêðà¿íñüêèé ãëÿäà÷ õî-
ò³â áè áà÷èòè íà åêðàí³? ßê³, íà Âàøó
äóìêó, éîãî î÷³êóâàííÿ?

— Íàâ³òü íå õî÷ó êîìåíòóâàòè òîãî, ùî
õî÷å áà÷èòè óêðà¿íñüêèé ãëÿäà÷. ×îìó?
ß íèí³ áà÷ó îäíó íåïðèºìíó äëÿ ñåáå
ð³÷: ãëÿäà÷ âèõîâóº ê³íåìàòîãðàô, äèê-
òóº éîìó óìîâè, ìîâëÿâ, ÿ õî÷ó áà÷èòè
òå ÷è òå. À ìàº áóòè íàâïàêè, ê³íåìàòî-
ãðàô ïîêëèêàíèé âèõîâóâàòè ãëÿäà÷à. ²
êîëè â³í õî÷å äèâèòèñÿ íèçüêîÿê³ñíå
“ìèëî”, ê³íî íå çîáîâ’ÿçàíå éòè â íüî-
ãî íà ïîâîä³. Àäæå äëÿ òàêîãî ñîðòó òå-
ëåïðîäóêö³¿ íå ïîòð³áåí ðîçóì, êàðòèí-
êè ñàì³ ìèãîòÿòü, áóëüáàøêè ç ðîòà
éäóòü, ä³â÷èíêà ñêà÷å íà åêðàí³... Äî òî-
ãî æ íåõèòð³ êîíôë³êòè ³ç ñåð³¿ “Ñâºòà
ëþáèòü Êîëþ, à Êîëÿ ëþáèòü Âàñþ” ãëÿ-
äà÷à íå ðîçâèâàþòü. Ìåí³ ÿê ðåæèñåðó
òàêå ê³íî çí³ìàòè íåö³êàâî.

— Ùî æ Âè çí³ìàºòå ñüîãîäí³?
— ß õî÷ó ðåàë³çóâàòè äâà ê³íîïðîåêòè.

Â îáîõ âèïàäêàõ éäåòüñÿ ïðî ïðîêàòíå
ê³íî, ç ÿêîãî ìîæíà çðîáèòè ³ òåëåâ³ç³é-
í³ ïðîäóêòè. Îäèí ïðèñâÿ÷åíèé Ïåòðó
Ñòîëèï³íó, îñê³ëüêè íåâäîâç³ éîãî þâ³-
ëåé, äðóãèé — Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó, õî÷
ÿê öå äèâíî ìîæå ïðîçâó÷àòè... ß õî÷ó
ðîçïîâ³ñòè ïðî Øåâ÷åíêà íåñòàíäàðòíî,
àëå çîâñ³ì íå òàê, ÿê öå ðîáëÿòü àâòîðè,
â ÿêèõ íà ìåò³ — ñàìîï³àð, ïîáóäîâàíèé
íà ñêàíäàë³. Ìåí³ öå òàê ñàìî ÷óæå, ÿê
³ òðàäèö³éíà êàíîí³çàö³ÿ Øåâ÷åíêà, ùî
âæå îäðàçó âáèâàº áàæàííÿ ðîçãëÿíóòè
öþ ïîñòàòü ãëèáøå ³ îá’ºêòèâí³øå. ß õî-
÷ó ñâîºþ êàðòèíîþ ñêàçàòè, ùî Òàðàñ
Øåâ÷åíêî — äóæå òàëàíîâèòà é àáñî-

ëþòíî ºâðîïåéñüêà ëþäèíà. Ðåàë³çàö³ÿ
ïðîåêò³â óïèðàºòüñÿ, çíîâó æ òàêè, ó âå-
ëèê³ ãðîø³. Òîæ íèí³ ÿ ïðàöþþ íå ëè-
øå íàä ðåæèñåðñüêèìè çàâäàííÿìè, à é
íàä äæåðåëàìè ô³íàíñóâàííÿ êàðòèí.
Øóêàºìî êîøòè òóò, â Óêðà¿í³, à íåùî-
äàâíî çâåðíóëèñÿ ³ äî Ðîñ³¿. Àäæå ê³íî
ïðî òîãî æ Øåâ÷åíêà ùå àêòóàëüí³øå ó
ñâ³òë³ “êðóãëèõ” äàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïàì’-
ÿòòþ ïðî öþ âèäàòíó ëþäèíó: ó 2011 ðî-
ö³ âèïîâíèòüñÿ 150 ðîê³â ç äíÿ ñìåðò³, à
â 2014-ìó â³äçíà÷àòèìåìî 200-ë³òòÿ ç äíÿ
íàðîäæåííÿ ïîåòà.

— Ñàìå ñîáîþ íàïðîøóºòüñÿ çàïèòàí-
íÿ: ãåðîé ñï³ëüíèé, íàö³îíàëüíà ãîðä³ñòü,
õ³áà äåðæàâà æîäíîãî ô³íàíñóâàííÿ íå
ïðîïîíóº?

— Ç äåðæàâîþ ñêëàäíà ³ñòîð³ÿ. Àëå äî-
âîë³ ïåðåäáà÷óâàíà. Äåðæàâà çà ê³ëüêà
äí³â äî þâ³ëåþ çàâîðóøèòüñÿ, çàá³ãàº ³
ïî÷íå ùîñü ïîñï³õîì ïðèäóìóâàòè. ×åðåç
òå, ùî ïîòð³áíî, à íå â³ä âåëèêîãî áà-
æàííÿ, ïî÷íåòüñÿ ìåòóøíÿ “øâèäåíüêî
ùîñü çðîáèòè, öå æ íàøà ãîðä³ñòü”. Àëå
êîíöåïö³ÿ “øâèäåíüêî” í³÷èì äîáðèì
çàê³í÷èòèñÿ íå ìîæå. Ùîíàéá³ëüøå âèé-
äå øàáëîííèé, í³êîìó íå ïîòð³áíèé ïðî-
äóêò — àí³ Òàðàñîâ³ Ãðèãîðîâè÷ó, àí³
ãëÿäà÷åâ³, àí³ äåðæàâ³. ß æ ïåðåêîíàíèé,
ùî âñå öå òðåáà ðîáèòè çàâ÷àñíî — ñåð-
éîçíî, ïðîôåñ³éíî, ç ³äåºþ òà ïî÷óòòÿ-
ìè. ², çíîâó æ òàêè, íà öå ïîòð³áí³ ãðî-
ø³.

— Äî ñëîâà, à ÿê óæèâàþòüñÿ êîìåðö³ÿ
³ ìèñòåöòâî?

— Ó öüîìó òàíäåì³ íåìàº í³÷îãî íå-
íîðìàëüíîãî ÷è ãàíåáíîãî. Àäæå ñàìà
íàçâà “ê³íîïðîäàêøí” ïåðåäáà÷àº âè-
ðîáíèöòâî, òîáòî ÿêèéñü ïðîöåñ, ùî áåç
âèòðàò íåìîæëèâèé. Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè

áóëî ïîíÿòòÿ “ê³íîôàáðèêà”, âëàñíå, òå
ñàìå. Âèðîáíèê âèòðà÷àº êîøòè, òîæ ìàº
¿õ ÿêîñü ïîâåðíóòè. Çàãàëîì êîìåðö³éíå
ê³íî — öå æ íàñàìïåðåä ïðîäþñåðñüêèé
ïðîåêò. Íàâ³òü ïîíÿòòÿ óâ³éøëî â óæè-
òîê — “ïðîäþñåðñüêå ê³íî”. À ïðîäþñåð
õî÷å, âêëàâøè ãðîø³, ÿêíàéøâèäøå îò-
ðèìàòè ïðèáóòîê. Áåçãðîø³â’ÿ â ê³íî —
îñü îäíà ç íàéæàõëèâ³øèõ ïðîáëåì. Çíà-
ºòå, êîëè ÿ ïî÷èíàþ îáãîâîðþâàòè ç
óêðà¿íñüêèìè ïðîäþñåðàìè áà÷åííÿ
ìàéáóòíüîãî ô³ëüìó — ÿêà ³äåÿ, íà ùî
ñïðÿìîâàíà, ÿêèé âèãëÿä öå ìàòèìå —
÷àñòî âñå çàê³í÷óºòüñÿ çàïèòàííÿì: “À
ñê³ëüêè öå êîøòóâàòèìå?” Äî ðå÷³,
ÿêîñü, êîëè ðîáèâ ê³íî â Ðîñ³¿, ÿ ç “áþ-
äæåòíèõ” ì³ðêóâàíü çàïðîïîíóâàâ çí³-
ìàòè Ñòîêãîëüì ó Òàëë³íí³. ²íâåñòîð çäè-
âóâàâñÿ: “À ÷îìó íå â Ñòîêãîëüì³?” Ðî-
çóì³ºòå, äî ÷îãî ÿ: Ñòîêãîëüì, çíÿòèé ó
Ñòîêãîëüì³, íà åêðàí³ çàâæäè êðàùèé,
í³æ Ñòîêãîëüì, çíÿòèé ó Òàëë³íí³.

— Àëå æ ÷àñòî ³ ïåðåä ðåæèñåðàìè ïîñ-
òàº äèëåìà, çíÿòè çàðàäè çàðîá³òêó ê³íî
ïîñåðåäíüî¿ ÿêîñò³ àáî äîâãî, âàæêî “ïðî-
áèâàòè” âèñîêîõóäîæí³é ïðîåêò ç “ä³ðêîþ
â êèøåí³”. Âàøå ñòàâëåííÿ äî òàêèõ ìî-
ðàëüíèõ ïðîáëåì?

— Öå çàëåæèòü ïåðåäóñ³ì â³ä ìàòåð³àëü-
íîãî ñòàíó ðåæèñåðà òà â³ä éîãî ö³ëåé ³ çàâ-
äàíü. ß ó æîäíîìó ðàç³ íå çàñóäæóþ ëþ-
äèíó, ÿêà çí³ìàº ìåðçîòó íà êøòàëò “ìè-
ëà”, ùîá çàðîáèòè íà æèòòÿ. Àëå ïîò³ì,
êîëè íà æèòòÿ ïî÷íå âèñòà÷àòè ³ çàõî÷åòü-
ñÿ ñòâîðþâàòè íîðìàëüíå ê³íî, òà ñàìà
ëþäèíà çàïèòàº â ñåáå, íàâ³ùî âîíà öå ðî-
áèëà. Àëå, ïîâòîðþ, îñóäæóâàòè òóò íåìàº
çà ùî... Ïðîñòî òðåáà ïðàãíóòè ðîáèòè
ùîñü íîðìàëüíå ³ äëÿ äóø³. ²äåàë, ÿêèé áè
âëàøòóâàâ ³ ðåæèñåðà, ³ ïðîäþñåðà, ³ ãëÿ-
äà÷à — øâèäêî, äåøåâî ³ ÿê³ñíî.

— ×è ðåàëüíî â Óêðà¿í³ çäîáóòè ÿê³ñíó
ðåæèñåðñüêó àáî ñöåíàðíó îñâ³òó?

— Ìîæëèâî, â ìåí³ ãîâîðèòü ì³ñòå÷êî-
âèé ïàòð³îòèçì, àëå ÿ ââàæàþ, ùî òàê. ²í-
ñòèòóò ³ìåí³ Êàðïåíêà-Êàðîãî — äóæå
íåïîãàíèé, â³í âèïóñòèâ Âîëîäþ Áîðòêà,
Ðîìó Áàëàÿíà, Âîëîäþ Ïîïêîâà, Àíäð³ÿ
Áåíêåíäîðôà (óñì³õàºòüñÿ). Çíàºòå,
ÿêèéñü ÷àñ ÿ íàâ÷àâñÿ ó ÂÄ²Êó, ³ ìåí³
ñòàëî íóäíî, îñê³ëüêè âæå òîä³ ïîíò³â áó-
ëî á³ëüøå, í³æ íàâ÷àííÿ. Êàðïåíêà-
Êàðîãî — ÷óäîâèé âóç, àëå ï³ä öèì ïî-
òð³áíî ðîçóì³òè íàïîâíåííÿ ëþäüìè,
ÿê³ñòü íàâ÷àííÿ. Áî æ ³íñòèòóò á³äíèé, ³
ñòóäåíòîâ³ ïîòð³áíî êðóòèòèñÿ, àáè ùîñü
çíÿòè. Õî÷à çíàþ ç äîñâ³äó, ùî äëÿ ìàé-
áóòíüîãî ðåæèñåðà óì³ííÿ êðóòèòèñÿ,
çíàõîäèòè ìîæëèâîñò³ — îäíå ç íàéãî-
ëîâí³øèõ, òîæ ³ öÿ íàâè÷êà ï³ñëÿ âèïóñ-
êó ñòóäåíòàì îáîâ’ÿçêîâî çíàäîáèòüñÿ.

— Âèìàëüîâóºòüñÿ ÿêàñü ñóìíà êàðòèíà:
ìàéáóòí³õ ñöåíàðèñò³â ³ ðåæèñåð³â ó÷àòü
çí³ìàòè ÿê³ñíå ê³íî, à ðåàë³çóâàòèñÿ ¿ì íà
Áàòüê³âùèí³, âèõîäèòü, ñêëàäíî?

— ß íåùîäàâíî âèïóñòèâ êóðñ — óñ³
ïðàöþþòü. ²íøà ð³÷, ùî íå âñ³ — ïðîâ³ä-
íèìè ñöåíàðèñòàìè ³ ðåæèñåðàìè: õòîñü
ïðîãðàìè íà òåëåáà÷åíí³ âåäå, õòîñü äðó-
ãèì àñèñòåíòîì ðåæèñåðà ïðàöþº... Á³ëü-
øå, í³æ ïîëîâèíà, ÿ óïåâíåíèé, âñå æ òà-
êè ïî÷íå ðîáèòè âëàñíèé ïðîäóêò, ñâî¿
ïîñòàíîâêè. Ó êîãî çàáðàêíå íà öå äóõó,
áåçðîá³òíèìè òåæ íå çàëèøàòüñÿ. ² ñêà-
æó ÿê ãîëîâà ÄÅÊ, ÿêèé “îäèïëîìèâ” ÷î-
òèðè êóðñè: âèïóñêíèêè ïîêàçàëè ÷óäîâ³
ðîáîòè, äóæå ö³êàâèé ïîãëÿä íà ðå÷³. Çâ³ñ-
íî, íàâðÿä ÷è â êîãîñü âèéäå îäðàçó îò-
ðèìàòè ãðîø³ çà ïîñòàíîâêó, àëå ðàíî ÷è
ï³çíî òàëàíò â³çüìå ñâîº. ² ÷óæå — òåæ.

— À äèïëîìí³ ðîáîòè âàø³ âèïóñêíèêè
çí³ìàþòü âëàñíèì êîøòîì?

— Íà æàëü, 90 â³äñîòê³â — òàê.

— Áåçãðîø³â’ÿ — íå ºäèíà ïðîáëåìà
óêðà¿íñüêîãî ê³íî. Íàïðèêëàä, íà äåðæàâ-
íîìó ð³âí³ ïåð³îäè÷íî íàìàãàþòüñÿ ðîç-
â’ÿçàòè ïðîáëåìó äóáëÿæó, êèäàþ÷èñü ç
îäí³º¿ êðàéíîù³ äî ³íøî¿. À ÿê Âè ñòàâè-
òåñÿ äî öüîãî ïèòàííÿ?

— Äëÿ äåðæàâè ìîâà — íàéâàæëèâ³øèé
àòðèáóò íà çðàçîê ñê³ïåòðó. Äåðæàâà ïî-
âèííà ìàòè ñâîþ ìîâó. ß çà äóáëÿæ, àëå
â ïåâíîìó çíà÷åíí³. ßêùî íà åêðàí³ —
ÿêèéñü àêòîð Äæîí Ëàíêàñòåð, ùî ãîâî-
ðèòü íåâ³äîìîþ á³ëüøîñò³ ìîâîþ, ÿêùî
éäåòüñÿ ïðî àìåðèêàíñüêå àáî ºâðîïåé-
ñüêå ê³íî, òàêèé ê³íîïðîäóêò îáîâ’ÿçêî-
âî ïîòð³áíî äóáëþâàòè, äî òîãî æ óêðà-
¿íñüêîþ. Ïî-ïåðøå, öå ï³äòðèìàº óêðà-
¿íñüêèõ àêòîð³â, ùî âàæëèâî, ïî-äðóãå,
êðà¿íà ïîâèííà ìàòè ñâîþ ìîâó. Àëå ìå-
í³ áóëî á äèâíî ïî÷óòè ìîãî äðóãà Àð-
ìåíà Áîðèñîâè÷à Äæèãàðõàíÿíà, ÿêèé çà-
ãîâîðèâ óêðà¿íñüêîþ. Òîìó òóò òðåáà äó-
æå âèâàæåíî ïîñòàâèòèñÿ äî ïèòàííÿ, ùî
ñàìå äóáëþâàòè ³ ÿê. ²íîçåìí³ ô³ëüìè —
îäíîçíà÷íî íåîáõ³äíî, ³ ëèøå äåðæàâ-
íîþ ìîâîþ! Íàéáëèæ÷èõ ñóñ³ä³â — ÿ íå
çíàþ, íå âïåâíåíèé. ² ïîòð³áíî âðàõîâó-
âàòè, ùî òåëåâèðîáíèöòâî çàëåæèòü â³ä
ðèíêó çáóòó. ßêùî êàðòèíó áóäå çíÿòî
óêðà¿íñüêîþ, ¿¿ íå êóïëÿòü ó Ðîñ³¿, òîáòî
ïðîäþñåð ïðîãðàº. Öå æ ñòîñóºòüñÿ ³ ðèí-
ê³â çáóòó â Êàçàõñòàí³, Á³ëîðóñ³¿. Òèì ïà-
÷å, ùî òàêèé ³íâåñòîð, ÿê Ðîñ³ÿ, ÷àñòî
çàìîâëÿº ê³íîïðîäóêò çà ó÷àñòþ çàçäàëå-
ã³äü âèçíà÷åíîãî àêòîðà, çàçâè÷àé ðîñ³é-
ñüêîìîâíîãî. Ìîæëèâî, ïðîáëåìó ìî-
æóòü ðîçâ’ÿçàòè ñóáòèòðè? Àëå ïîâíîö³í-
íî äóáëþâàòè 250 ñåð³é ìåðçåííîãî “ìè-
ëà” — öå äîðîãî ³ íåäîö³ëüíî.

— Äÿêóºìî Âàì çà ö³êàâó áåñ³äó ³
÷åêàºìî íà Âàø³ íîâ³ ðîáîòè!

Розмовляла
Олена КАДИРОВА,
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Êíèæêîâèé áàë
Öüîãî ðîêó íà òðàäèö³éí³é âèñòàâö³-ÿðìàðêó êèÿíè
çìîæóòü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ªâãåíîì Ãðèøêîâöåì, 
Åäóàðäîì Óñïåíñüêèì òà Ëåîí³äîì Ïàðôüîíîâèì
Íàòàë³ÿ ÃÓÁÀ
“Õðåùàòèê”

Київ сьо одні традиційно
стане місцем проведення
ниж ової вистав и-яр-
мар , в я ій візьм ть
часть представни и про-
відних видавництв У ра-
їни, Білор сі, Бол арії, Із-
раїлю, Польщі, У орщини,
Індії, Т реччини. VI Київ-
сь ий ниж овий ярмаро
відрізняється від поперед-
ніх заходів, адже оспода-
рі, тобто раїнсь а сто-
рона, вперше присвоюють
звання “Почесний ість”
одній з раїн- часниць. На
ярмар 2010 ро почес-
ним остем У раїни є Ро-
сія. Для відвід вачів це
означає можливість де-
тально ознайомитися з
останніми тенденціями в
с часній російсь ій літе-
рат рі, а та ож поспіл -
ватися з відомими пись-
менни ами та діячами ро-
сійсь ої льт ри.

²äåÿ çàïðîñèòè Ðîñ³þ ïî÷åñíèì
ãîñòåì íå áóëà âèïàäêîâîþ — òî-
ð³ê Óêðà¿íà â³äâ³äàëà Ðîñ³þ â òà-
êîìó æ ñòàòóñ³. Òåïåð íàéáëèæ÷³
ñóñ³äè ïðè¿õàëè äî íàñ — â³äñâÿò-
êóâàòè äåâ’ÿòíàäöÿòó ð³÷íèöþ íå-
çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ³ ïîêàçàòè
ñâî¿ äîñÿãíåííÿ ó âèäàâíè÷î-
êíèæêîâ³é ñïðàâ³. Îêð³ì Ðîñ³¿, ¿õ
ïðîäåìîíñòðóþòü Á³ëîðóñü, Áîë-
ãàð³ÿ, ²çðà¿ëü, Ïîëüùà, Óãîð-
ùèíà, ²íä³ÿ, Òóðå÷÷èíà. Ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè Äåðæàâíîãî êî-
ì³òåòó òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâ-
ëåííÿ Óêðà¿íè Àíàòîë³é Ìóðà-
õîâñüêèé ðîçïîâ³â: “Ó äîâîë³ ìàñ-
øòàáí³é ïîä³¿ â³çüìóòü ó÷àñòü 170
âèäàâíèöòâ. 140 ç íèõ — óêðà¿í-
ñüê³, çîêðåìà “Âåñåëêà”, “Íàóêî-
âà äóìêà”, “Ãðàí³-Ò”, “Ëèá³äü”,
“Òàâðèäà”, “Ìèñòåöòâî”, “Äí³ï-
ðî”, “Ïåðóí”, “Óí³âåðñèòåòñüêà
êíèãà”, “Áóêðåê” òà ³íø³. Â³ä-

â³äóâà÷àì áóäå íàäàíî óí³êàëüíó
ìîæëèâ³ñòü ïî÷óòè çàïèñè ç ôîí-
ä³â “Óêðòåëåô³ëüìó”, â ÿêèõ çáå-
ðåãëèñÿ ãîëîñè êëàñèê³â óêðà¿í-
ñüêî¿ ë³òåðàòóðè”.

Ãîëîâí³ æ àêöåíòè ïîä³¿ áóäå
ðîçñòàâëåíî íà ñòåíä³ ïî÷åñíîãî
ãîñòÿ. Á³ëÿ ñàìîãî âõîäó äî âè-
ñòàâêîâîãî öåíòðó íà Áðîâàð-
ñüêîìó ïðîñïåêò³, 15 êèÿíè òà
ãîñò³ ñòîëèö³ ìàþòü çìîãó îçíà-
éîìèòèñÿ ç á³ëüø í³æ 5000 òèñÿ-
÷àìè ð³çíîìàí³òíèõ êíèæîê. “Öå
äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü, ùîá çðîçóì³-
òè ë³òåðàòóðíèé ïðîöåñ ó ðîñ³é-
ñüêèõ âèäàííÿõ, ï³çíàòè àâòîðà,
à òàêîæ îáðàòè, ùî ïî÷èòàòè”,—
ââàæàº çàñòóïíèê êåð³âíèêà Ôå-
äåðàëüíî¿ àãåíö³¿ äðóêó ³ ìàñîâî¿
êîìóí³êàö³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿
Âîëîäèìèð Ãðèãîð’ºâ. Çà éîãî
ñëîâàìè, íà ñòåíä³ ïðåäñòàâëåíî
âñ³ íîâèíêè òà çàïëàíîâàí³ ïðî-
åêòè. Òàêîæ ìîæíà áóäå îãëÿíó-
òè òåìàòè÷í³ åêñïîçèö³¿, ïðèñâÿ-
÷åí³ 65-ð³÷÷þ Ïåðåìîãè ó Âåëè-
ê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³ òà þâ³ëåÿì
Àíòîíà ×åõîâà, Îëåêñàíäðà Áëî-
êà ³ Éîñèïà Áðîäñüêîãî.

Óêðà¿íñüêèé ÷èòà÷ ìàòèìå çìî-
ãó òàêîæ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ö³êà-

âèìè ëþäüìè. Ðîñ³þ öüîãîð³÷ íà
ÿðìàðêó ïðåäñòàâëÿòü ªâãåí
Ãðèøêîâåöü, Ãðèãîð³é Îñòåð, Çà-
õàð Ïðèëºï³í, Òåòÿíà Ìîñêîâ³-
íà, Åäóàðä Óñïåíñüêèé, Ëåîí³ä
Ïàðôüîíîâ, Ëþäìèëà Ïåòðóøåâ-
ñüêà òà Àñÿ Êðàâ÷åíêî.

Îêð³ì ï³çíàâàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿,
ÿðìàðîê ïðîïîíóº â³äâ³äóâà÷àì ³
øèðîêó ðîçâàæàëüíó ïðîãðàìó.
Ïðîòÿãîì òèæíÿ ìîæíà ïåðåãëÿ-
íóòè âèñòàâè íàö³îíàëüíîãî òå-
àòðó “Ïºòðóøêà”, ìàëåíüê³ êè-
ÿíè ïåðåâ³ðÿòü ñâîþ îá³çíàí³ñòü
ó â³êòîðèí³ “Õòî íàéêðàùå çíàº
Ãîãîëÿ?”, à ùå â³äîì³ ðîñ³éñüê³
ïèñüìåííèêè çàïðîøóþòü äîðîñ-
ëèõ ³ ä³òåé íà äí³ ñ³ìåéíîãî ÷è-
òàííÿ (20 òà 21 ñåðïíÿ) äî Ìàð³-
¿íñüêîãî ïàðêó.

Ãîëîâíîþ ìåòîþ âèñòàâêè, çà
ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â òà ãîñòåé,
º çì³öíåííÿ êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â
ì³æ êðà¿íàìè. Àëå äëÿ â³äâ³äóâà-
÷³â öå ïåðø çà âñå ð³äê³ñíà íàãî-
äà ö³êàâî ïðîâåñòè ñâîº äîçâ³ëëÿ,
ïðè öüîìó îòðèìóþ÷è ³íòåëåêòó-
àëüíå çàäîâîëåííÿ.

Вистав а продовжить свою ро-
бот до 21 серпня в лючно

СС ПП ІІ ВВ ДД РР УУ ЖЖ НН ІІ СС ТТ ЬЬ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 18 ñåðïíÿ
ОВНІВ, я і не сидітим ть на місці, день порад є діловими спіхами та

любовними при одами. А втім, не д же захоплюйтеся, романтичне за-
паморочення не повинне вплин ти на стабільність нинішніх партнерсь их
з. Шлюб — це святе, а точніше — хрест, я ий с дилося відповідально
нести й не с а ати реч протя ом двох ро ів.
У ТЕЛЬЦІВ день дов оочі ваної психоло ічної трансформації. Я -

що вн трішній світ переповнений виб хонебезпечними емоціями, а
терпіти д шевне отр єння немає сил, саме час потихень вип стити
пар . Коли саме, під аже вн трішній ло атор, надприродне ч ття
вас ф н ціон є блис че. Головне не з аньбитися, зовні все має б -
ти пристойно.
БЛИЗНЯТА, армонійні партнерсь і стос н и нині потрібні, я повіт-

ря, ос іль и вони є механізмом задоволення власних потреб. Тіль и не
перепл тайте, бо можете помил ово запря ти в персонально о воза ді-
лових омпаньйонів чи шлюбних обранців. А втім, я що між вами є сим-
патія, с перни и завжди під ть на омпроміс.
РАКИ, б ти потрібним людям — це вели е щастя і ч довий стим л жи-

ти, творити, самореалізов ватися! Одна не ламайте під впливом ент -
зіазм зачинені двері. Доля від риє вхід т ди, де вас з радістю че ають,
там і раюйте, заряджайтеся енер ією, заробляйте роші!
ЛЕВИ, най раще вам вдасться виховний процес, т рбота про дітей,
оханих, близь их та рідних. Одна не “пиляйте” моральним терп ом,
а наставляйте з любов’ю серці — тоді наслід и перевершать сі спо-
дівання. Дозвілля варто провести веселій др жній омпанії, вона ор-
аніз ється сама.
ДІВИ, саме сьо одні вам визначено пожинати плоди родинно о впли-

в з дитинства, в нат рі виявиться все (і не лише добре), що вібрали з
моло ом матері: я е оріння — та е й насіння. Том , оли щось м ляє,
не до вподоби, то хочеться, то олеться, ви орінюйте давні омпле си
і не влаштов йте чвар домочадцям.
ТЕРЕЗИ переповнені емоційним теплом і отові зі ріти насампе-

ред не рідних, а ч жих людей, особливо пощастить з д шевним при-
хист ом ці авим, талановитим особам. Вони є для вас непрочитаною
ниж ою і здатні зба атити не лише ваш ер дицію, а й... серце від-
дати. Одна не піддавайтеся на лестощі випад ових людей (хтось із
армічно о мин ло о), що мож ть ввести вас в оман , дезорієнт ва-
ти.
СКОРПІОНИ, приб т и, по п и, витрати... Гроші в одн тр б те ти-

м ть, а в інш виті атим ть. Не ш од йте, та им чином ви під лючаєте-
ся до фінансово о джерела, що має ма ічн сил . Відпрацювання ар-
мічних зв’яз ів з оханцями, охан ами, авторитетними особами з ми-
н лих реін арнацій триває. Уважно аналіз йте обстанов , дов ола все
не випад ово...
СТРІЛЬЦІ стрім о набирають життєвих обертів, зачаров ють п блі

ч йністю, бла ородством, щирістю. А втім, тримати д ш нарозхрист не-
безпечно на роботі, бо в неї мож ть “плюн ти”. Трішеч и схитр йте і вчас-
но при сіть язи а, оли з шефом чи оле ами вини н ть непороз мін-
ня, йти навпростець не варто.
КОЗОРОГИ, ваш нинішній емоційний стан пов’язаний не з реальніс-

тю, а є рез льтатом вплив фра ментів б ття з мин ло о. Насамперед
т т задіяні жін и, з я ими вас пов’яз ють армічні бор и. Уважно стеж-
те за подіями та шан йте тих, хто опинився пор ч.
ВОДОЛІЇ, ви підвладні таб нном інстин т , ос іль и там поч ва-

єтеся най омфортніше. Не розчиніться в юрбі, адже за все слід плати-
ти, іна ше втратите індивід альність і перетворитеся на маріонет .
РИБАМ визначено реаліз вати материнсь ий інстин т, стати по ро-

вителем сіх, хто потерпає від невдач. Кожна людина (рідна чи ч жа),
я послала доля, є для вас дитям, я е слід пестити, вихов вати, настав-
ляти на шлях добра. Лише тоді ваш авторитет зросте, а ось силою ви-
ма ати шанобливо о ставлення до себе протипо азано

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 23—25°Ñ óíî÷³, äî 36—40°Ñ âäåíü. Áåç îïàä³â. Ó Êè-

¿âñüê³é îáëàñò³ î÷³êóºòüñÿ ñóõà ïîãîäà. Òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ñòàíî-
âèòèìå â³ä 19—24°Ñ óíî÷³, äî 35—41°Ñ âäåíü. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³ä-
íèé, 5—10 ì/ñ.

Íà ñõîä³ ïðîãíîçóþòü 20—24°Ñ âíî÷³ òà äî 40°Ñ — óäåíü. Â³òåð
ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—5 ì/ñ. Íà çàõîä³ âíî÷³ î÷³êóºòüñÿ 13—18°Ñ,
óäåíü 24—29°Ñ. Ó ï³âäåííèõ ðåã³îíàõ â³ä 19 äî 22°Ñ óíî÷³, äî 37—
41°Ñ óäåíü. Ñóõà ïîãîäà. Ó Êðèìó 21—26°Ñ óíî÷³, 35—42°Ñ óäåíü.
Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 7—10 ì/ñ.

Ñüîãîäí³
18 ñåðïíÿ — äåíü ªâñòèãí³ÿ Æèòíèêà. Çà ñòàðèõ ÷àñ³â ï³ä ÷àñ æíèâ

æåíö³ ïðàãíóëè çíàéòè íà îäí³é ñòåáëèí³ íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü êîëîñê³â.
ßêùî ¿õ çíàéäåòüñÿ äâàíàäöÿòü, òî âîíà íàçèâàºòüñÿ “æèòíüîþ ìàòêîþ”.
Ò³, õòî çíàéøëè öå êîëîññÿ, çáåð³ãàëè éîãî ÿê ç³íèöþ îêà ïðîòÿãîì
óñüîãî ðîêó, ïðèáåð³ãàþ÷è äî ïîñ³âó, ç òâåðäîþ íàä³ºþ íà îäåðæàííÿ
â³ä íüîãî áàãàòîãî âðîæàþ.  Ó ê³ìíàòàõ ðîçâ³øóâàëè â’ÿçàíêè öèáóëèí —
ùîá ïîâ³òðÿ î÷èùóâàëîñÿ. Çà ªâñòèãí³ºì âèçíà÷àëè ïîãîäó ãðóäíÿ. 

²ìåíèííèêè: ªâñòèãí³é, Íîííà

7 3 1

9 1 2

5 4 3

9 3 1

3 2 9

1 9 3

3 4 6

8 2 4 7

3 2 1 8

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.

8 3 5 9 4 2 7 1 6

9 4 6 3 1 7 2 8 5

2 1 7 5 6 8 9 4 3

5 2 1 6 3 4 8 9 7

7 6 9 1 8 5 3 2 4

4 8 3 2 7 9 5 6 1

3 7 8 4 2 6 1 5 9

1 5 4 8 9 3 6 7 2

6 9 2 7 5 1 4 3 8

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 17 ñåðïíÿ

Представни и видавництв У раїни, Білор сі, Бол арії, Ізраїлю, Польщі,
У орщини, Індії, Т реччини візьм ть часть VI Київсь ом ниж овом ярмар
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