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ПЕРЕЛОМНИЙ
МОМЕНТ
Кіра М ратова зняла фільм
про охання в іпсі

“Íàøà Óêðà¿íà
äàëà òð³ùèíó
Íà âóëèö³ Ìàê³¿âñüê³é, 10

Íåùîäàâíî êîìïàí³ÿ ÇÀÒ “Êè-
¿âì³ñüêáóä-1” ðîçïî÷àëà áóä³â-
íèöòâî äâîõ âèñîòîê íà âóëèö³
Ìàê³¿âñüê³é. Ñóñ³äí³é ³ç áóä³âåëü-
íèì ìàéäàí÷èêîì áóäèíîê ¹ 10,
çâåäåíèé 1994 ðîêó, îäèí ³ç íàé-
íîâ³øèõ íà ö³é âóëèö³, àëå â³í äàâ
òð³ùèíó. Î÷åâèäö³ òâåðäÿòü, ùî
öÿ áóä³âëÿ íàõèëèëàñÿ, êîëè ïî-
ðó÷ ïî÷èíàëè ðèòè êîòëîâàí. Íè-
í³ ó ö³ëÿõ áåçïåêè òàì óæå â³ä-
êëþ÷èëè ë³ôò. ÆÅÊ ¹ 512, íà
óòðèìàíí³ ÿêîãî çíàõîäèòüñÿ áó-
äèíîê, òà ÃÓ ç ïèòàíü íàäçâè÷àé-

íèõ ñèòóàö³é íàðàç³ âèâ÷àþòü
ïðîáëåìó.

Ó ïîøóêàõ çàáóäîâíèêà “Õðåùà-
òèê” çâåðíóâñÿ äî çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êè¿âì³ñüê-
áóä-1 ³ì. Çàâãîðîäíüîãî” Ãåííàä³ÿ
Ïîë³ùóêà. Âò³ì, âèÿâèëîñÿ, ùî öÿ
êîìïàí³ÿ íå ìàº æîäíîãî â³äíî-
øåííÿ äî áóä³âíèöòâà íà âóë. Ìà-
ê³¿âñüê³é. Ãåííàä³é Ïîë³ùóê ðîçïî-
â³â “Õðåùàòèêó”, ùî îáâèíóâà÷åí-
íÿ âæå ëóíàëè íà àäðåñó ö³º¿ êîì-
ïàí³¿: “Ìè íåîäíîðàçîâî çâåðòà-
ëèñÿ äî ÇÀÒ “Êè¿âì³ñüêáóä-1” ç

ïðîõàííÿì çì³íèòè íàçâó, àäæå öå
º íàøà çàðåºñòðîâàíà òîðãîâåëüíà
ìàðêà”. Çà éîãî ñëîâàìè, öÿ êîì-
ïàí³ÿ êîëèñü çàéìàëàñÿ òèì, ùî
â³äâîäèëà ä³ëÿíêè ó Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³, àäæå âîíà ï³äêîíòðîëü-
íà êîëèøíüîìó ãîëîâ³ Îáîëîí-
ñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, à íèí³
äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè â³ä “Íàøî¿
Óêðà¿íè” — Ìèêîë³ Òîâêà÷ó.

Ñàì Ìèêîëà Òîâêà÷ ó ðîçìîâ³ ç
êîðåñïîíäåíòîì “Õðåùàòèêà”
æâàâî â³äõðåñòèâñÿ â³ä êîíòðîëþ
íàä ï³äïðèºìñòâîì “Êè¿âì³ñüê-
áóä-1”. Ìîâëÿâ, â³í ìàéæå äâà ðî-
êè íå çàéìàºòüñÿ æîäíèì áóä³â-
íèöòâîì. À âò³ì, ïàí Òîâêà÷ âè-
ÿâèâñÿ íàïðî÷óä îá³çíàíèì ó ñè-
òóàö³¿ ç áóäèíêîì íà âóë. Ìàê³¿â-
ñüê³é. “Áóä³âíèöòâî ñïîðóä âå-
äåòüñÿ íà çàìîâëåííÿ çàâîäó “Ãå-
íåðàòîð”, à ãåíåðàëüíèì ï³äðÿä-
íèêîì º îäíå ³ç áóä³âåëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ — 1, 2, 3 àáî 4,— çàÿâèâ
Ìèêîëà Òîâêà÷.— Ñèòóàö³ºþ ìà-
þòü çàéíÿòèñÿ åêñïåðòè, ÿ á íå
ñòâåðäæóâàâ, ùî áóä³âíèöòâî º
ºäèíîþ ïðè÷èíîþ àâàð³¿” 

Êîíöåïö³ÿ 
çì³íèëàñÿ

ßê ó÷îðà ä³çíàâñÿ “Õðåùà-
òèê”, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ðåêëàìè ðà-
çîì ³ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà
äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
ïðåäñòàâëÿòü ïðîåêò Êîíöåï-
ö³¿ ðîçâèòêó çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè â ñòîëèö³. Çà ñëîâàìè çà-
ñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåê-
ëàìè ÊÌÄÀ Þð³ÿ Ôðåéä³íî-
âà, íàðàç³ ïðàöþþòü íàä ïðî-
åêòîì Êîíöåïö³¿. “Ìè äîðó-
÷èëè ðîçðîáêó Êîíöåïö³¿ ôà-
õ³âöÿì, òàê ùî íèí³ âåäåòüñÿ
êðîï³òêà ðîáîòà, ³ ÿêùî â³ä ³í-
øèõ îðãàí³çàö³é íàäõîäèòè-
ìóòü ö³êàâ³ ïðîïîçèö³¿, ì³ñüêà
âëàäà îáîâ’ÿçêîâî âðàõîâóâà-
òèìå ¿õ”,— çàçíà÷èâ ïàí
Ôðåéä³íîâ.

Ñâîºþ ÷åðãîþ â÷îðà ïðåä-
ñòàâíèöòâî Äåðæàâíîãî êîì³òå-
òó Óêðà¿íè ç ïèòàíü ðåãóëÿòîð-
íî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà
â Êèºâ³ çà ó÷àñòþ Àñîö³àö³¿ çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè ïðåäñòàâèëè

âëàñíèé ïðîåêò Êîíöåïö³¿,
÷èì, íà äóìêó äåÿêèõ ó÷àñíè-
ê³â ðèíêó, çðîáèëè ñîá³ ï³àð. Çà
ñëîâàìè ãîëîâè êîîðäèíàö³éíî¿
ðàäè Ñîþçó ï³äïðèºìñòâ çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè Óêðà¿íè Áîã-
äàíà Äóáîâèêà, Àñîö³àö³ÿ çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè â³äñòîþº ëî-
á³ñòñüê³ ³íòåðåñè äåÿêèõ ðåê-
ëàìíèõ ñòðóêòóð, ÷èì ³ ñïðè÷è-
íåíà ðîçðîáêà öüîãî ïðîåêòó
Êîíöåïö³¿.

Ãîëîâà êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè
Àñîö³àö³¿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè
Àðòåì Á³äåíêî ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî âîíè âèð³-
øèëè ïðàöþâàòè íà âèïåðå-
äæåííÿ òà ðîçðîáèëè âëàñíèé
ïðîåêò, ÿêèé ïîêè ùî íå óçãî-
äæóâàëè ç Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì ðåêëàìè.

Íàãàäàºìî: íà îñòàííüîìó
çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ ç ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìè â Êèºâ³ âèð³øèëè çà-
ëó÷èòè äî ðîçðîáêè ïðîåêòó
Êîíöåïö³¿ ïðîô³ëüí³ îðãàí³çà-
ö³¿, ÿê³ á ïîäàâàëè ïðîïîçèö³¿
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

³ ëèøå 10 % â³ääàþòü 
ïåðåâàãó òåàòðîâ³ â³äíîñíî 
òåëåâ³çîðà

79 % êèÿí çàáèëè
íà ïîë³òèêó

Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
“Õðåùàòèê”

Ñüîãîäí³ î 13.30 â ³íôîðì-
àãåíòñòâ³ “Óêðà¿íñüê³ íîâèíè”
Öåíòð ñîö³àëüíèõ ³ ïîë³òè÷íèõ
äîñë³äæåíü SOCIS ïðåçåíòóº
äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíå íà çà-
ìîâëåííÿ ãàçåò “Õðåùàòèê” ³
“Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ”. Âîíî
âèÿâèëî ñîö³àëüíèé ³ ïîë³òè÷-
íèé ïîðòðåòè êèÿíèíà, éîãî

ñòàâëåííÿ äî ì³ñòà, êóëüòóðè, à
òàêîæ äî çì³í ó ïîë³òè÷íîìó
æèòò³ ñòîëèö³. Ïåðåâàæíà ê³ëü-
ê³ñòü îïèòàíèõ êèÿí — 79% —
íå íàëåæàòü äî æîäíîãî îá’ºä-
íàííÿ àáî îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëü-
íîãî ÷è ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó,
à 78% ââàæàþòü çà ë³ïøå ïðî-
âîäèòè â³ëüíèé ÷àñ á³ëÿ òåëåâ³-
çîðà. ² ò³ëüêè 10% ðåñïîíäåí-
ò³â îñòàíí³ì ÷àñîì ïîáóâàëè íà
êîíöåðò³, â òåàòð³ àáî ìóçå¿

1
5
9

Помаранчеві деп тати роз ололи б дино “малень их раїнців”

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í, Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора "Хрещати " стало відомо, що найближчим
часом КМДА б де роз лян то прое т Концепції
розміщення зовнішньої ре лами в Києві. Та а робо-
та ведеться Головним правлінням ре лами разом із
Головним правлінням містоб д вання, архіте т ри
та дизайн місь о о середовища. Натомість дея і
ор анізації презент вали власний прое т онцепції.

Ó ñòîëèö³ ³ñíóþòü äâ³ âåðñ³¿, 
ÿê ðîçì³ùóâàòè ðåêëàìó íà âóëèöÿõ

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора столичні ЗМІ виб хн ли чер овою сенсацією щодо
наслід ів недбало о б дівництва. Виявилось, що омпа-
нія ЗАТ "Київмісь б д-1" проводить б дівельні роботи,
що за рож ють безпеці меш анців приле лих б дин ів.
Зважаючи на с спільний резонанс, я ий зазвичай с про-
водж є подібні випад и в столиці, від "проблемно о" б -
дівництва поспіхом відхрестилися всі можливі заб дов-
ни и.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ì³ñüêèé áþäæåò 
ñòàá³ëüíî çðîñòàº

Ñòàíîì íà 1 âåðåñíÿ 2007 ðîêó áþäæåò
ñòîëèö³ ñòàíîâèâ 6 ìëðä 662 ìëí ãðí, ùî
çíà÷íî ïåðåâèùèëî ïîêàçíèê çà â³äïîâ³ä-
íèé ïåð³îä 2006-ãî. Ïðî öå â÷îðà “Õðåùà-
òèêó” ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ,
çàâäÿêè àêòèâí³é ïîë³òèö³ êè¿âñüêîãî ìåðà,
ïîë³ïøèëîñÿ ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ ì³ñüêèõ
êîøò³â, ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü ðîçøèðèòè ìå-
æ³ ô³íàíñóâàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ, òåìïè çáîðó ïëàòåæ³â äî áþäæåòó çà
ãîëîâíèìè ïîäàòêàìè ïîì³òíî çðîñëè. Òàê,
òåìïè çáîðó ïîäàòê³â ç äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á
ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ ñÿãíóëè 138 %, ïîäàòê³â
íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ — 127% òîùî

Ðåìîíòè òåïëîìåðåæ 
çàâåðøàòü äî ïî÷àòêó 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî äî ïî÷àòêó îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó â ñòîëèö³ çàïëàíîâàíî çàâåð-
øèòè ïëàíîâ³ ðåìîíòè òåïëîïîñòà÷àëüíèõ ìå-
ðåæ. ßê ó÷îðà ïîâ³äîìèëî “Õðåùàòèêó” êî-
ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âåíåðãî”, äî ïî-
÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó âñ³ ðîáîòè çà-
âåðøàòü. Àäæå ì³ñüêà âëàäà äîêëàäàº ìàêñè-
ìóì çóñèëü, àáè êèÿíè ç íàñòàííÿì õîëîä³â
ïî÷óâàëèñÿ â ñâî¿õ äîì³âêàõ êîìôîðòíî.

Íà ñüîãîäí³ ï³äãîòîâêà âíóòð³øíüîáóäèí-
êîâî¿ ñèñòåìè õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ çà-
âåðøåíà íà 83,1%, ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àí-
íÿ — íà 87%

Íà ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò
ñòîëèö³ ÷åêàº ïîïîâíåííÿ

Ç ³í³ö³àòèâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî öüîãî
ðîêó ðóõîìèé ñêëàä òðàíñïîðòíîãî ïàðêó ì³ñ-
òà ïîïîâíèâñÿ 76 îäèíèöÿìè (45 òðîëåéáó-
ñ³â, 21 àâòîáóñ, 10 âàãîí³â ìåòðî). Íà êàïðå-
ìîíò òà ïðèäáàííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó âèä³ëåíî 25,6 ìëí ãðí. Ïðî öå
“Õðåùàòèêó” â÷îðà ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Â³í òà-
êîæ çàóâàæèâ, ùî â ïëàíàõ âëàäè çàêóï³âëÿ
650 àâòîáóñ³â, 520 òðîëåéáóñ³â, 94 òðèñåêö³é-
íèõ òðàìâà¿ ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà. Êð³ì òî-
ãî, áóäå ðåêîíñòðóéîâàíî ïàâ³ëüéîíè î÷³êó-
âàííÿ. ¯õ îáëàäíàþòü åëåêòðîííèìè ³íôîð-
ìàö³éíèìè òàáëî, äå âêàçóâàòèìåòüñÿ ÷àñ
ïðèáóòòÿ òðàíñïîðòó ç óðàõóâàííÿì ñèòóàö³¿
íà äîðîç³

Êè¿â ñòàíå 
òóðèñòè÷íîþ Ìåêêîþ

Äî 2010 ðîêó ê³ëüê³ñòü ³íîçåìíèõ òóðèñò³â
çðîñòå ó 6 ðàç³â, à â³ò÷èçíÿíèõ óòðè÷³.

“Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè âèçíà÷åíî ïåðøî÷åðãîâ³ çàõîäè, ùî äà-
äóòü çìîãó çá³ëüøèòè ö³êàâ³ñòü äî íàøî¿ ñòî-
ëèö³. Ïåðåäóñ³ì öå âäîñêîíàëåííÿ òà ðîç-
øèðåííÿ òåìàòèêè åêñêóðñ³é, âèð³øåííÿ ïè-
òàííÿ ðîçì³ùåííÿ ä³òåé òà ìîëîä³ â íåäîðî-
ãèõ ãîòåëÿõ ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà”,— ïîâ³-
äîìèâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.

Êð³ì òîãî, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çì³ñòîâíî¿
åêñêóðñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Êèºâ³ ðîçðîáëåíî
ñïåö³àë³çîâàíó òóðèñòè÷íî-åêñêóðñ³éíó ïðî-
ãðàìó äëÿ ñ³ìåéíîãî òóðèçìó

“Ñèðåöüêèé ãàé” 
ðåêîíñòðóþþòü

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî âæå íàñòóïíîãî
ðîêó çàâåðøèòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ ïàðêó “Ñè-
ðåöüêèé ãàé”. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äî-
ìèâ ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ. Çà éîãî ñëîâàìè, ðåêîíñòðóêö³ÿ
ïåðåäáà÷àº íå ëèøå çàãàëüíå âïîðÿäêóâàí-
íÿ òåðèòîð³¿, à é ñòâîðåííÿ íîâèõ êâ³òíèê³â,
ðåìîíò äîð³æîê, âñòàíîâëåííÿ íîâèõ ëàâîê
òà ñì³òíèê³â. Ó ïàðêó â³äðåìîíòóþòü îñâ³ò-
ëåííÿ, ïðîâåäóòü êîìïëåêñíèé áëàãîóñòð³é
òà âèñàäÿòü íîâ³ âèäè äåðåâ ³ êóù³â

Ç êîìóí³ñòè÷íèì ïðèâ³òîì
Êè¿â â³äçíà÷èâ 58-ìó ð³÷íèöþ ç äíÿ çàñíóâàííÿ 
Êèòàéñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора приміщенні Київсь ої
місь держадміністрації за час-
тю ерівництва міста відб лися
рочистості з на оди 58-ї річни-
ці з дня засн вання Китайсь ої
Народної Респ блі и. На свято
завітали із щирими привітання-
ми повноважні представни и за-
ордонних посольств, Міністер-
ства оборони і Міністерства за-
ордонних справ У раїни.

Ó÷îðà çà ó÷àñò³ êåð³âíèöòâà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóâñÿ
óðî÷èñòèé ïðèéîì ç íàãîäè 58-¿ ð³÷íèö³

ç äíÿ çàñíóâàííÿ Êèòàéñüêî¿ Íàðîäíî¿
Ðåñïóáë³êè. Â³äêðèâ ñâÿòî Íàäçâè÷àéíèé
òà Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë ÊÍÐ â Óêðà¿í³
×æîó Ë³: “Ìàþ âåëèêó ÷åñòü áóòè ç âà-
ìè â ö³é çàë³, ùîá ðàçîì â³äçíà÷èòè 58-
ð³÷÷ÿ Êèòàéñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè”.
×æîó Ë³ çàóâàæèâ, ùî Êèòàé íàäàº âå-
ëèêîãî çíà÷åííÿ êèòàéñüêî-óêðà¿íñüêèì
â³äíîñèíàì ³ ðîçãëÿäàº Óêðà¿íó ÿê ùè-
ðîãî äðóãà òà íàä³éíîãî ïàðòíåðà.

Íà ñâÿòêóâàííÿ òàêîæ ïðèáóëè ïîâíî-
âàæí³ ïðåäñòàâíèêè ïîñîëüñòâ ³ êîí-
ñóëüñòâ ³íøèõ äåðæàâ, êåð³âíèöòâî Ì³-
í³ñòåðñòâ çàêîðäîííèõ ñïðàâ òà îáîðîíè
Óêðà¿íè.

Áóâ íà óðî÷èñòîñòÿõ ³ Íàäçâè÷àéíèé
òà Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Ðîñ³éñüêî¿ Ôå-
äåðàö³¿ Â³êòîð ×åðíîìèðä³í. Â³í ùèðî
ïðèâ³òàâ äðóç³â ³ç 58-ð³÷íèöåþ ç äíÿ çà-
ñíóâàííÿ ðåñïóáë³êè.

Ó ðîçìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì “Õðåùà-
òèêà” ïåðøèé çàñòóïíèê ì³í³ñòðà çàêîð-
äîííèõ ñïðàâ Âîëîäèìèð Õàíäîã³é çà-
çíà÷èâ, ùî ì³ñüêà âëàäà ïðèä³ëÿº çíà÷-
íó óâàãó ðîáîò³ ç çàêîðäîííèìè ïîñîëü-
ñòâàìè, à ÌÇÑ ñâîºþ ÷åðãîþ ïðîäîâæó-
âàòèìå ñï³âïðàöþâàòè ç ÊÌÄÀ ó ïðîâå-
äåíí³ òàêèõ çàõîä³â.

Â³ä ³ìåí³ êè¿âñüêî¿ âëàäè âèñîêîïî-
âàæíèõ ãîñòåé ïðèâ³òàâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê. Â³í íàãîëî-
ñèâ, ùî âæå âòðåòº â Êîëîíí³é çàë³
ÊÌÄÀ ñâÿòêóþòü ÷åðãîâó ð³÷íèöþ ç äíÿ
çàñíóâàííÿ ÊÍÐ. “Íàðàç³ ì³æ Êèºâîì
òà äâîìà êèòàéñüêèìè ì³ñòàìè — Ïåê³-
íîì òà Þõàííþ ³íòåíñèâíî ñêëàäàþòü-
ñÿ ïîáðàòèìñüê³ â³äíîñèíè. Òîìó êè¿â-
ñüêà âëàäà ïðèä³ëÿº çíà÷íó óâàãó ñï³â-
ïðàö³ ç ÊÍÐ”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”
Ñåðã³é Ðóäèê

Посол КНР в У раїні Чжо Лі (лівор ч) з подя ою приймав поздоровлення остей

10.00 Â³äáóäåòüñÿ çàñ³äàííÿ àðõ³òåêòóð-
íî-ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè ïðè Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà.

15.00 Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ À. Ãî-
ëóá÷åíêî â³çüìå ó÷àñòü ó íàðàä³
ùîäî âèð³øåííÿ ïèòàíü ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ìàëîïîâåðõîâî¿ çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

15.00 Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é
Ðóäèê â³çüìå ó÷àñòü ó çàñ³äàíí³
Êîì³ñ³¿ ç íàéìåíóâàíü òà ïàì’ÿò-
íèõ çíàê³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè.

18.00 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ïðîâåäå íàðàäó ç³
ñâî¿ìè çàñòóïíèêàìè òà êåð³âíè-
êàìè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Áëàãîä³éí³ñòü ñòàëà àäðåñíîþ
Ñòàðòóº àêö³ÿ “Äîïîìîæè êîíêðåòí³é ëþäèí³”

ßê ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, äî ì³ñüêî¿ âëà-
äè íàäõîäèòü áàãàòî çâåðíåíü êèÿí ç
ïðîõàííÿì äîïîìîãòè. Öå ëþäè ç îñî-
áëèâèìè ïîòðåáàìè, ë³òí³, ïîçáàâëåí³
çàñîá³â ³ñíóâàííÿ, à òàêîæ ò³, õòî ïîòðå-
áóº íåãàéíîãî ë³êóâàííÿ, ìàëîçàáåçïå÷å-

í³ ñ³ì’¿ ç íåïîâíîë³òí³ìè ä³òüìè. Òîìó
â ëèïí³ öüîãî ðîêó ÊÌÄÀ çàïî÷àòêóâà-
ëà áåçñòðîêîâó àêö³þ “Äîïîìîæè êîí-
êðåòí³é ëþäèí³”. ×àñòèíà êèÿí óæå îò-
ðèìàëà áëàãîä³éíó äîïîìîãó â³ä ñïîí-
ñîð³â — ñòîëè÷íèõ îðãàí³çàö³é ÷è çà-
ìîæíèõ êèÿí.

Íåáàéäóæ³, ÿê³ ìàþòü íàì³ð ñòàòè äîá-
ðî÷èíöÿìè, çìîæóòü çíàéòè ³íôîðìàö³þ
ïðî çíåäîëåíèõ íà íîâ³é ñòîð³íö³ âåá-
ïîðòàëó ÊÌÄÀ www.turbota.kmv.gov.ua.
Çàïðîïîíóâàòè ¿¿ çìîæóòü óñ³ îõî÷³, çà-
òåëåôîíóâàâøè çà íîìåðîì òåëåôîíó,
âêàçàíîìó íà ñàéò³. Ïî÷åñíèõ ñïîíñî-
ð³â “óâ³÷íÿòü” íà ïîðòàë³. Âåá-ñòîð³íêó
ïëàíóþòü çàïóñòèòè âæå íèí³øíüîãî
òèæíÿ.

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çàïåâíèëà, ùî çâåð-
íåííÿ ïî äîïîìîãó ðåòåëüíî ïåðåâ³ðÿòè-
ìóòü. Ìàéáóòí³ ñïîíñîðè çìîæóòü îñî-
áèñòî ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ìàëîçàáåçïå÷åíè-
ìè ÷è õâîðèìè. Òàêèì ÷èíîì áëàãîä³é-
íèê³â óáåçïå÷àòü â³ä íåäîáðîñîâ³ñíîãî
âèêà÷óâàííÿ ãðîøåé àôåðèñòàìè

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а на нараді з ерівни-
ами правлінь адміністрації об оворили питання безстро ової а ції
"Допоможи он ретній людині". Вже цьо о тижня з'явиться тема-
тична сторін а на веб-порталі Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації з повною інформацією про иян, я і потреб ють допомо и.
Віддад ть належне й спонсорам.
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ÁÞÒ âïàâ
ó îñòàííþ
³ñòåðèêó
Íà öüîìó ¿õ âï³éìàëà
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київсь а ор анізація Партії ре-
іонів вважає останні заяви
НУ — НС “останньою істери ою”
цієї політичної сили в Києві. Во-
ни роз міють, що еле торальна
земля ті ає них з під ні , а
том вдаються до банальних
образ.

Íà äóìêó êåð³âíèêà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî â³ää³ëåííÿ ÏÐ Âàñèëÿ Ãîðáàëÿ, “ïðè-
êìåòíî, ùî ïîä³áí³ çàÿâè ÍÓ — ÍÑ ç’ÿâè-
ëèñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ðåã³îíàëè â ñòîëèö³
ðîçãîðíóëè ðîáîòó ç ïåðåâ³ðêè âèáîð÷èõ
ñïèñê³â”. “Îñê³ëüêè çà ÿê³ñòü ñïèñê³â âè-
áîðö³â â³äïîâ³äàþòü ðîáî÷³ ãðóïè, ñôîðìî-
âàí³ êåð³âíèöòâîì ðàéîííèõ àäì³í³ñòðà-
ö³é, ÿê³ â Êèºâ³ ïåðåâàæíî î÷îëþþòü âè-
õ³äö³ ç ÁÞÒ òà “Íàøî¿ Óêðà¿íè”, òî “ï³ñ-
ëÿ íàøèõ ïåðåâ³ðîê ³ âèÿâëåíèõ ìàñîâèõ
ñïðîá ôàëüñèô³êàö³é, î÷åâèäíî, ñàì³
ôàëüñèô³êàòîðè ïåðøèìè ³ â³äðåàãóâàëè
íà îá´ðóíòîâàí³ çàêèäè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â”,
— çàÿâèâ Ãîðáàëü. Òàêîæ Âàñèëü Ãîðáàëü
ìàº íàì³ð ïîäàòè äî ñóäó íà Êè¿âñüêèé
øòàá ÍÓ— ÍÑ ïîçîâ ïðî çàõèñò ÷åñò³ é
ã³äíîñò³.

Íàãàäàºìî, ùî ñâîºþ çàÿâîþ ñòîëè÷íà
îðãàí³çàö³ÿ ÍÓ — ÍÑ íàìàãàëàñÿ çâåñòè
íàêëåï îñîáèñòî íà Âàñèëÿ Ãîðáàëÿ. À òà-
êîæ öèí³÷íî çâèíóâàòèëà Ïàðò³þ ðåã³îí³â
ó “äåðèáàí³” ñòîëè÷íîãî ìàéíà, õî÷à ñà-
ìå ôðàêö³ÿ “Íàøà Óêðà¿íà” ï³äòðèìóâà-
ëà â Êè¿âðàä³ âñ³ ñóìí³âí³ ð³øåííÿ. Êð³ì
öüîãî, êîìåíòóþ÷è çàÿâè ÁÞÒ ïðî òå, ùî
ðåã³îíàëè íà÷åáòî íàìàãàþòüñÿ “êóïóâàòè
âèáîðö³â”, Âàñèëü Ãîðáàëü ï³äêðåñëèâ, ùî
“íà â³äì³íó â³ä ÁÞÒ ìè ìîæåìî ï³äòâåð-
äèòè ôàêò ï³äêóïó ñòîëè÷íèì ÁÞÒîì âè-
áîðö³â. ² âñÿ â³äïîâ³äíà ³íôîðìàö³ÿ ïåðå-
äàíà ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ³ Ãåíåðàëü-
í³é ïðîêóðàòóð³”.

Ãîðáàëü ïðèïóñòèâ, ùî “ïîä³áí³ ³ñòå-
ðè÷í³ âèáðèêè” îïîíåíò³â, çîêðåìà ³ â³ä
ÁÞÒ, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîâåäåííÿì âíóòð³ø-
í³õ ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ÿê³ ñâ³ä÷àòü
ïðî íèçüêèé ð³âåíü ï³äòðèìêè öèõ ïîë³-
òè÷íèõ ñèë â Êèºâ³.

“Ïåðåêîíàíèé, ùî ã³äíîþ â³äïîâ³ääþ ³
ÍÓ — ÍÑ, ³ ÁÞÒ áóäå ïåðåìîãà Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â ó ñòîëèö³ íà âèáîðàõ 30 âåðåñíÿ”,
— çàÿâèâ Âàñèëü Ãîðáàëü.

Çàñòóïíèê êåð³âíèêà Êè¿âñüêîãî â³ää³-
ëåííÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Ñåðã³é Áàðàíîâ-Ìî-
õîðò çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”: “Íå çíàþ, ÷è
ìîæíà íàçâàòè øòàáîì ñòðóêòóðó, ÿêà çàé-
ìàºòüñÿ áåçï³äñòàâíèìè çâèíóâà÷åííÿìè
íà àäðåñó êîíêðåòíî¿ ëþäèíè. Ñïðàâä³,
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â íàðåøò³ âèÿâèëà ñõåìè, çà
ÿêèìè ó 2004 òà 2006 ðîêàõ íàø³ îïîíå-
íòè îòðèìóâàëè äîäàòêîâ³ “áàëè”. Öå
âêëþ÷åííÿ “äâ³éíèê³â”, ïîìåðëèõ ó ñïèñ-
êè âèáîðö³â. Ïðè÷îìó öå âêëþ÷åííÿ çä³é-
ñíþâàëîñÿ ñïåö³àëüíèìè ðîáî÷èìè ãðóïà-
ìè ïðè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿõ. Öå çàáåç-
ïå÷óâàëè àáî ãîëîâè ðàéàäì³í³ñòðàö³é, àáî
¿õí³ çàñòóïíèêè, îñê³ëüêè ó Êèºâ³ ïðàêòè÷-
íî âñ³ âîíè ïðåäñòàâëÿþòü àáî ÍÓ, àáî
ÁÞÒ. Òåïåð ó øòàá³ ÍÓ ïî÷àëàñÿ ³ñòåðè-
êà, â ÿê³é âîíè äîõîäÿòü äî áåçï³äñòàâíèõ
çâèíóâà÷åíü. ßêáè ÍÓ áóëà ñïðàâä³ ã³ä-
íîþ ñèëîþ, òî íå ïåðåõîäèëà á íà îñîáèñ-
ò³ çâèíóâà÷åííÿ. Ñàìå òîìó Âàñèëü Ãîð-
áàëü ïîäàâàòèìå äî ñóäó”
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10.00. Ãðîìàäñüêèé êîì³òåò “Ìîëîäü çà ÷åñ-
í³ âèáîðè” ïî÷èíàº ï³êåòóâàòè ÑÏ íà
çíàê íåçãîäè ùîäî âòðó÷àííÿ Ïðåçè-
äåíòà ó ïåðåäâèáîðíó ãîíêó ³ ïðÿìî¿
àã³òàö³¿ çà îäíó ç ïîë³òè÷íèõ ñèë.

10.30. Ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ Âàñèëü
Öóøêî ïðîâåäå ïðåñ-êîíôåðåíö³þ
“Ïðè÷èíè ãîñï³òàë³çàö³¿ ì³í³ñòðà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè”.

13.30. Ïðåçèäåíò êîìïàí³¿ “Ñîö³ñ” Ìèêîëà
×óðèëîâ ³ ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ ïðîâå-
äóòü ïðåñ-êîíôåðåíö³þ “Êèÿíèí: æèò-
òºâ³ ïð³îðèòåòè ³ ïîë³òè÷íèé âèá³ð”.

14.00. Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð öåíòðó ñîö³àëü-
íèõ äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ” Âîëîäèìèð
Ëóïàöèé â³çüìå ó÷àñòü ó êðóãëîìó ñòî-
ë³ íà òåìó: “Êóëüòóðà ï³ñëÿ âèáîð³â”,
ÿêèé â³äáóäåòüñÿ â Óêðà¿íñüêîìó äîì³.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Óêðà¿íñüêà ïðåñà ïåðåòâîðèëàñÿ
íà ñò³ë çàìîâëåíü
Ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïåðåâàæàº ïîë³òè÷íà äæèíñà

Çà ñëîâàìè ãîëîâè êîì³òåòó “Ð³âí³ñòü
ìîæëèâîñòåé”, òàê çâàíà ïîë³òè÷íà
äæèíñà çàïîëîíèëà ìåä³àïðîñò³ð Óêðà-
¿íè. À êîðèñò³ â³ä òîãî í³ÿêî¿ — í³ ïî-
ë³òèêàì, í³ ãðîìàäÿíàì. “ßêùî â 2004
ðîö³ æóðíàë³ñòè âèñòóïàëè ïðîòè òåì-
íèê³â, âèìàãàëè ñâîáîäè ñëîâà, òî íè-
í³, çäàºòüñÿ, í³õòî íå ïðîòè ïîë³òè÷íî¿
äæèíñè,— êàæå Îëåêñàíäð ×åêìè-
øåâ.— Ðåäàêö³¿ ïîãîäæóþòüñÿ áðàòè
êîøòè çà ñþæåòè, ÿê³ íå ïîçíà÷åí³ ãðè-
ôîì “Ðåêëàìà”, ³ æîäåí æóðíàë³ñò íå

ïðîòåñòóº ïðîòè òîãî, ùî éîãî ñþæåòè
â íîâèíàõ ñêîðî÷óþòü, “âèð³çàþ÷è” òèõ
ïåðñîíàæ³â, ÿê³ íå ïîãîäèëèñÿ ïëàòèòè
çà ñâîþ ïîÿâó íà åêðàí³”.

ßê ñâ³ä÷èòü ìîí³òîðèíã ìåä³àïðîñòî-
ðó, ïîë³òèêè ïîáóäóâàëè ñâîþ àã³òàö³þ
íà ïîëèâàíí³ áðóäîì îïîíåíò³â ³ ï³ä
ãàñëîì “Ñàì äóðåíü!” âåäóòü â³éíó êîì-
ïðîìàò³â. À âò³ì, êîìïðîìàò óæå íå º
ò³ºþ “áîìáîþ”, ÿêà ìîæå “ïîõîâàòè íà
çàâæäè”, áî ãóáèòüñÿ ó çàãàëüíîìó ³í-
ôîðìàö³éíîìó áåçëàä³. Îòæå, êîøòè,

âèòðà÷åí³ íà “âèêðèòòÿ”, ôàêòè÷íî º
âèêèíóòèìè íà â³òåð. “Ñüîãîäí³ â óêðà-
¿íñüê³é æóðíàë³ñòèö³ âèíàéøëè íîâèé
æàíð — æóðíàë³ñòñüêå ðîçñë³äóâàííÿ íà
çàìîâëåííÿ,— ðîçïîâ³â Îëåêñàíäð ×åê-
ìèøåâ.— Öå êîëè òâîð÷èé ïðàö³âíèê
ðåäàêö³¿ îòðèìóº ³íôîðìàö³þ â³ä çàìîâ-
íèêà ³ ðîáèòü ç íå¿ ñòàòòþ-âèêðèòòÿ àáî
ïðîñòî ñòàâèòü ï³ä óæå ãîòîâîþ ñòàòòåþ
ñâ³é ï³äïèñ. Îòîæ ïîë³òè÷íà äæèíñà —
öå óäàð ïî æóðíàë³ñòñüê³é ïðîôåñ³¿,
ÿêèé ìîæå ¿¿ çíèùèòè”.

“Âèõîäîì ³ç ÷åðãîâî¿ êðèçè, â ÿê³é
îïèíèëèñÿ óêðà¿íñüê³ ÇÌ², ìîæóòü ñòà-
òè øâèäê³ êðîêè ç³ ñòâîðåííÿ ñóñï³ëü-
íîãî òåëåáà÷åííÿ,— ï³äñóìóâàâ ïàí
×åêìèøåâ.— ßêùî äî çàê³í÷åííÿ êà-
äåíö³¿ Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêà
öüîãî íå áóäå çðîáëåíî, öå ñâ³ä÷èòèìå
ïðî â³äñóòí³ñòü ïîë³òè÷íî¿ âîë³ ç áîêó
êåð³âíèêà äåðæàâè ³ éîãî ñåêðåòàð³àòó”.
Òàêèì ÷èíîì, Â³êòîð Þùåíêî ïîòðîõó
ñòàº âîðîãîì ïðåñè, ùî ìîæå äîðîãî
êîøòóâàòè éîìó ï³ä ÷àñ íàñòóïíèõ âè-
áîð³â

ÇÌ², ï³äêîíòðîëüí³ îïîçèö³¿,
â³äïðàâèëè Ïîëà Ìàíàôîðòà 
ó â³äñòàâêó
Ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â íåìàº ïðè÷èí äëÿ îõîëîäæåííÿ ñòîñóíê³â
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора ба ато видань розповсю-
дили інформацію, б цімто ви-
борчом штабі Партії ре іонів
б ло прийнято рішення про
звільнення оловно о політтех-
ноло а Пола Манафорта. "Хре-
щати " вирішив дізнатися, чи це
правда. З'яс валося, що підстав
для та их заяв не б ло, проте
сценарій політично о "мочило-
ва" вима ав саме цьо о.

Ïðè÷èíîþ çâ³ëüíåííÿ Ïîëà Ìàíà-
ôîðòà äæåðåëà íàçèâàëè í³áèòî çíèæåí-
íÿ ðåéòèíãó ðåã³îíàë³â ³ ïðîâàë êàìïà-
í³¿. Ïðîòå â÷îðà ãîëîâà âèáîð÷îãî øòà-
áó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Áîðèñ Êîëåñíèêîâ
ñïðîñòóâàâ ³íôîðìàö³þ. “Öå äåøåâà
ïðîâîêàö³ÿ, äî ÿêî¿ âäàþòüñÿ çàíåïîêî-
ºí³ âèñîêèìè ðåéòèíãàìè Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â îïîíåíòè â îñòàíí³ äí³ ïåðåäâèáîð-
íî¿ êàìïàí³¿”,— çàÿâèâ ïàí Êîëåñíè-
êîâ. Íå ïîâ³ðèâøè ïàíîâ³ Êîëåñíèêî-
âó, ÿêèé º çàö³êàâëåíîþ îñîáîþ, “Õðå-
ùàòèê” âèð³øèâ ïåðåâ³ðèòè ³íôîðìàö³þ
ñàìîñò³éíî ³ çàòåëåôîíóâàâ äî êè¿âñüêî-
ãî îô³ñó Ïîëà Ìàíàôîðòà, ùî ðîçòàøî-
âàíèé íåïîäàë³ê ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³.
Ëþäèíà, ùî â³äïîâ³ëà íà äçâ³íîê, çà-
ÿâèëà, ùî “âñ³ ôàõ³âö³ íà ì³ñö³ é í³õòî
í³êóäè íå âè¿õàâ”.

Ïðîòå íàì âäàëîñÿ ï³òè ùå äàë³ é äî-
áóòè åêñêëþçèâíó ³íôîðìàö³þ. Äæåðå-
ëî, áëèçüêå äî Ïîëà Ìàíàôîðòà, ïîâ³äî-
ìèëî, ùî çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè øòàáó
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â á³ëî-áëàêèòí³ íàáåðóòü íå
ìåíøå, í³æ ó 2006, à á³ëüøå. Òîìó ïðè-
÷èí äëÿ îõîëîäæåííÿ ñòîñóíê³â ïðîñòî
íåìàº. Çà äàíèìè çãàäàíîãî äæåðåëà, Ïîë

Ìàíàôîðò õîò³â ñïðîñòóâàòè ³íôîðìàö³þ
ùîäî ñâîº¿ â³äñòàâêè, àëå â³äìîâèâñÿ. ²í-
øå äæåðåëî ïîâ³äîìèëî, ùî ³ ï³ñëÿ âè-
áîð³â Â³êòîðîâ³ ßíóêîâè÷ó äóæå çíàäî-
áèòüñÿ ï³äòðèìêà Çàõîäó, çîêðåìà Âà-

øèíãòîíà, à òîìó â³äìîâëÿòè àìåðèêàí-
ñüêîìó ïðîôåñ³éíîìó ëîá³ñòîâ³ áóëî á
ïðîñòî áåçãëóçäî. Òàêà ³íôîðìàö³ÿ, íà
äóìêó äæåðåëà, ìàëà á ïîêàçàòè ïðîâàë
êàìïàí³¿ ÏÐ, àëå öå º äåç³íôîðìàö³ºþ

Îêñàíà ÌÅËÜÍÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора на прес- онференції олова омітет "Рівність можливостей"
Оле сандр Че мишев оприлюднив аналіз медійно о простор ра-
їни, проведений період під отов и до позачер ових виборів до
Верховної Ради. За йо о спостереженнями, в ЗМІ У раїни перема-
ає політична джинса. Втім, олосальні ошти, я і витрачають полі-
ти и на те, щоб зм сити ж рналістів оворити, писати і по аз вати
"те, що треба", не дають бажаних рез льтатів.

Пол Манафорт зі здив ванням з стрів інформацію про свою відстав
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Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ: “Ìåí³ ïîòð³áíà
âàøà ïîðàäà, çåìëÿêè”
Ìåð Êèºâà â³äïîâ³â 
íà çàïèòàííÿ"Õðåùàòèêà"

— Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó, âèáîð-
÷à êàìïàí³ÿ íàðåøò³ äîá³ãàº ê³íöÿ.
×è âïëèíóëè ö³ ïåðåãîíè íà ä³ÿëü-
í³ñòü êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè?

— Âèáîðè — öå çàâæäè íåñòà-
á³ëüí³ñòü ó äåðæàâíèõ óñòàíîâàõ.
ß íå ïðèõèëüíèê òîãî, ùîá áóäü-
ÿêèì ÷èíîì íàëàøòîâóâàòè ÷èíîâ-
íèê³â íà ïåâíîãî êàíäèäàòà â äå-
ïóòàòè ÷è ÷ëåíà ïàðò³¿. ß çàéìàþñÿ
÷³òêèì ðîçìåæóâàííÿì ôóíêö³é
âèùèõ îðãàí³â âëàäè. Öå íå âñ³ì
ïîäîáàºòüñÿ, ³ öÿ ïîë³òè÷íà àðì³ÿ
ïî÷èíàº çàñòîñîâóâàòè äî ìåíå ð³ç-
í³ çàñîáè âïëèâó. Îêðåì³ ïàðò³¿ ïî-
÷èíàþòü ñòâîðþâàòè ö³ë³ ãðóïè ç³
ñâî¿õ äåïóòàò³â, êîòð³ íàìàãàþòüñÿ
ìåíå çíÿòè. Âò³ì, øâèäøå íàìà-
ãàþòüñÿ çàëÿêàòè çíÿòòÿì, áî çíÿ-
òè ìåíå ìîæíà ëèøå øëÿõîì âè-
áîð³â. ² ÿ íå äóìàþ, ùî òóò íèí³ ó
ìåíå º áîäàé ÿê³ñü ïðîáëåìè. Ñà-
ìå òîìó, ùî íà Êè¿â íå ïðåòåíäóº
æîäíà îñîáà ìîº¿ ïîë³òè÷íî¿ òà
åêîíîì³÷íî¿ âàãè, ïðîáëåìè âè-
íèêëè øâèäøå ñàìå ó ïàðò³é.

— Îñòàíí³ì ÷àñîì âè àêòèâíî
îíîâëþºòå ñâîþ êîìàíäó, çâ³ëüíÿ-
ºòå ëþäåé, ùî ïðèçâîäèòü äî ïóá-
ë³÷íèõ ñêàíäàë³â. ×è ìîæëèâ³ ÷åð-
ãîâ³ çì³íè â êåð³âíèöòâ³ ì³ñòà?

— ß ñòàâ âèìîãëèâ³øèì äî ñâî-
¿õ ïîìèëîê òà äî ïîìèëîê ìî¿õ ï³ä-
ëåãëèõ. Ñïðàâà â òîìó, ùî áàãàòî
ïîñàä áóëè ðîçäàí³ íà âèìîãó òèõ
÷è ³íøèõ ôðàêö³é, ³ ñàìå ôðàêö³¿
ïîâèíí³ áóëè â³äïîâ³äàòè çà ðå-
çóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ïî-
ñàäîâö³â. Íèí³ ÿ äîñÿã äîìîâëåíî-
ñò³ ç öèìè ôðàêö³ÿìè ³ ä³ÿòèìó ð³-
øó÷³øå. Àëå áàãàòî âæå çðîáëåíî.
ß íå º çàëåæíèì àí³ â³ä Ñàë³ÿ, àí³
â³ä ³íøèõ çàñòóïíèê³â, êîòðèõ ïî-
ñò³éíî øóêàþ. Òîáòî ÿ ïîñò³éíî
ïåðåáóâàþ ó ïîøóêó íîâèõ ìîëî-
äèõ íåçààíãàæîâàíèõ ëþäåé.

— Ó ÷îìó ñàìå âè áà÷èòå ñâî¿
çäîáóòêè íà ïîñàä³ ìåðà, ùî âàì
âäàëîñÿ çðîáèòè çà ï³âòîðà ðîêè?

— Ó Êèºâ³ äóæå áàãàòî âäàëîñÿ
âæå çðîáèòè. Ïî-ïåðøå, âäàëîñÿ
çá³ëüøèòè áþäæåò ó ïîíàä äâà ðà-
çè ³ äîâåñòè äî 17 ì³ëüÿðä³â øëÿ-
õîì åêîíîì³¿ êîøò³â. À öå âñå çà-
ëåæèòü â³ä ìåíå. ß íàìàãàþñÿ íå
ïðèéìàòè ïîðîæí³ äåëåãàö³¿, êîò-
ð³ êîøòóþòü áþäæåòó ÷èìàëèõ
êîøò³â. Ñòâîðþþ íîâ³ é íîâ³ êî-
ìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, êîòð³ ïî-
ïîâíþþòü áþäæåò. ² âîíè âæå,
âëàñíå, ïîïîâíèëè áþäæåò ç 5,7
ì³ëüÿðäà äî 17 ì³ëüÿðä³â. Êàá³íåò
Ì³í³ñòð³â äàâ Êèºâó íàéâèùó
îö³íêó ñåðåä ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè,
çîêðåìà òèì åêîíîì³÷íèì çðóøåí-
íÿì, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó ñòîëèö³.
Êð³ì òîãî, æîäíå ïèòàííÿ ó Êèºâ³
íå âèð³øóºìî áåç ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü. Ìåí³ ïîòð³áíà âàøà ïîðàäà,
çåìëÿêè, ³ ÿ ïðàãíó çíàòè, ùî âè
äóìàºòå ç òîãî ÷è ³íøîãî ïèòàííÿ.
×èìàëî ïîë³òèê³â íàìàãàëèñÿ ðî-
áèòè ìåí³ ð³çí³ åêîíîì³÷í³ ïðîïî-
çèö³¿. Âîíè íàìàãàþòüñÿ íàêëå¿òè
íà ìåíå ð³çíîìàí³òí³ íàêëåéêè òî
â îäíîìó íàïðÿìêó, òî â ³íøîìó.
Ïðîòå ÿ çàëèøàòèìóñÿ ãðîìàä-
ñüêèì ìåðîì, ³ äëÿ ìåíå äóìêà êè-
ÿí ìàòèìå âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ. ß
ðîáèòèìó âñå ìîæëèâå ÷åðåç ì³ñ-
öåâ³ êîìóíàëüí³ ÇÌ², ùîá öþ äóì-
êó êèÿí çàâæäè ïî÷óòè.

— ßê âèð³øóþòüñÿ ÷èñëåíí³
ïðîáëåìè ç³ ñòîëè÷íèì òðàíñïîð-
òîì?

— Íèí³ àêòèâíî áóäóþòü ìåòðî
íà âñ³õ íàïðÿìêàõ. Ñïðàâà â òîìó,
ùî, ïðèéìàþ÷è ñïðàâè ï³âòîðà
ðîêè òîìó, ÿ óñïàäêóâàâ ö³ëêîâè-
òå ñïóñòîøåííÿ: âñ³ ãðîø³ áóëè ïó-
ùåí³ íà âèáîðè. Êîëèøí³é ìåð,
ïðàãíó÷è áóäü-ùî çàëèøèòèñÿ íà
ñâîºìó ì³ñö³, çãîðíóâ óñ³ ïðîãðà-
ìè, ÿê³ äóæå âàæëèâ³ äëÿ êèÿí.
Ìè æ ïðèäáàëè ïîíàä 100 îäè-
íèöü íîâîãî òðàíñïîðòó, ðåìîíòó-
ºìî øëÿõè, êóïóºìî íîâ³ âàãîíè
ìåòðî. Ñüîãîäí³ áþäæåò Êèºâà
ìàº äîñèòü ïðèâàáëèâèé âèãëÿä.
Ìè çàïðîâàäèëè õðèñòèÿíñüêó
åòèêó ó øêîë³, íå íàïðóæóþ÷è ïðè
öüîìó ó÷í³â ðåë³ã³ºþ. Òàêîæ çà-
ïðîâàäèëè òèñÿ÷³ ð³çíèõ äð³áíèõ ³
âåëèêèõ çì³í, êîòð³, ìîæëèâî, íå
òàê ãîñòðî â³ä÷óâàþòü áàãàòî ìî¿õ
âèáîðö³â, àëå ö³ çì³íè ä³þòü.

— Âàøå ñòàâëåííÿ äî òîãî âàëó
êðèòèêè, ùî êîæåí äåíü çâó÷èòü ó
ÇÌ²?

— Ðîçêðèâàþ÷è äóøó, ³ öå ñë³ä
ï³äêðåñëèòè, áóäü-ÿêèé ïîë³òèê
íàøòîâõóºòüñÿ íà ïðîáëåìó ç âè-
áîð÷èì ïðîöåñîì. Àëå ÿ íå ãîòó-
þñÿ äî âèáîð³â, îñê³ëüêè äëÿ ìå-
íå º ëèøå âèáîðè, ÿê³ áóäóòü çà
òðè ç ïîëîâèíîþ ðîêè, êîëè ÿ
â³äêðèþ ïîâíîö³íí³ ã³ëêè ìåòðî
íà Òðîºùèíó, ó íàïðÿìêó Âè-
ñòàâêîâîãî öåíòðó ³ â ³íøèõ. Äî
òîãî ÷àñó ÿ òàêè ïðîëîá³þþ ïîâ-
íîö³ííèé ãåíåðàëüíèé ïëàí ðîç-
âèòêó ì³ñòà, ùîá êèÿíè áóëè ïåâ-
í³, ùî Êè¿â â³äíèí³ í³õòî ðîçâà-
ëþâàòè íå áóäå.

Ñòîñîâíî êðèòèêè ìîº¿ ä³ÿëü-
íîñò³, òî ÿ ñïðèéìàþ ¿¿ äóæå ñåð-
éîçíî. Ìåí³ íà ñò³ë ùîäíÿ ëÿãà-
þòü ñòîñè ìàòåð³àë³â ãàçåò ³ æóð-
íàë³â, â ÿêèõ êðèòèêóþòü ìåíå,
ìîþ ä³ÿëüí³ñòü ÷è ìîþ êîìàíäó
àáî ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü. Ó 80% âèïàäê³â
öå ñòàòò³ íàïèñàí³ íà çàìîâëåí-
íÿ Áðîäñüêîãî àáî ëþäåé, ÿê³ íå
îòðèìàëè â³ä Êèºâà ³ â³ä ìåíå
îñîáèñòî í³÷îãî — æîäíèõ ìàòå-
ð³àëüíèõ áëàã, õî÷à âîíè ³ òàê º
äóæå áàãàòèìè. Ïðîòå 20 â³äñîò-
ê³â âëó÷àþòü ó ö³ëü.

— ßê âè ðåàãóºòå íà êðèòèêó ó
ïðåñ³?

— ß âïåðøå ç 1917 ðîêó ñòâî-
ðèâ êîë-öåíòð. Öå äóæå åôåêòèâ-
íèé ìåõàí³çì ìîãî ñï³ëêóâàííÿ ç
êèÿíàìè, áî ÿ îäåðæóþ â³ä 3 äî
4 òèñÿ÷ ð³çíèõ çàÿâ àáî ïðîõàíü
ïðî äîïîìîãó, íà ÿê³ ìè ïåðå-
âàæíî ðåàãóºìî. Õî÷à öèì ìàþòü
çàéìàòèñÿ ðàéîíè.

Äî ñëîâà, ïðî ãëàâ ðàéîííèõ àä-
ì³í³ñòðàö³é. Âîíè ó á³ëüøîñò³ âè-
ïàäê³â ïðàöþþòü æàõëèâî ³ íà âñþ
âèêîíóþòü ïîë³òè÷í³ çàìîâëåííÿ.

— Íà ÿê³ âàø³ êðîêè î÷³êóâàòè
êèÿíàì?

— Íàéïåðøå, ÿ ìàþ íàì³ð ï³ä-
âèùèòè çàðïëàòó â÷èòåëÿì, ë³êà-
ðÿì ³ ïðàö³âíèêàì æèòëîâî-êîìó-
íàëüíî¿ ñôåðè. Ïî-äðóãå, íàñòóï-
íîãî ðîêó ÿ çáèðàþñÿ â³äêðèòè
òðè äóæå âàæëèâ³ ë³í³¿ ìåòðî. Äëÿ
öüîãî ìè íà ïîâíó ñèëó ô³íàíñó-
ºìî ¿õíº áóä³âíèöòâî, ÿêå ðàí³øå
áóëî ïîâí³ñòþ çàãàëüìîâàíî. Ïî-
òðåòº, ÿ çáèðàþñÿ óí³ô³êóâàòè âñþ
ñèñòåìó îñâ³òè. Ùîá ç âàñ íå áðà-
ëè õàáàð³, áðàòè íà ðîáîòó êðà-
ùèõ â÷èòåë³â. ßêùî âîíè ïðèõî-
äèòèìóòü ç ³íøèõ ì³ñò, äëÿ íèõ
ìè áóäóâàòèìåìî ãóðòîæèòêè. Öå
ñòîñóºòüñÿ ³ ôàõ³âö³â òà ñï³âðîá³ò-

íèê³â ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. Ïî-÷åò-
âåðòå, ÿ çáèðàþñÿ, ç ìåòîþ ïî-
ïîâíèòè áþäæåò, çì³íèòè 90 â³ä-
ñîòê³â êåð³âíèê³â êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ, êîòð³ íèí³ ðîçêðà-
äàþòü êîøòè.

Ï’ÿòå. Çáèðàþñÿ ïîçáàâèòè óñ³õ
íåá³äíèõ êåð³âíèê³â ³ ¿õí³õ çà-
ñòóïíèê³â ñëóæáîâîãî òðàíñïîð-
òó. Öüîãî òðàíñïîðòó íå ³ñíóº ó
äåìîêðàòè÷íèõ êðà¿íàõ. Éîãî íå
áóäå ³ â Êèºâ³. Âò³ì, öå âæå
ñïðàâä³ äð³áí³ ïèòàííÿ.

Øîñòå. ß çáèðàþñÿ çàéíÿòèñÿ
áåçêîøòîâíîþ ìåäèöèíîþ, òîìó
ùî ñüîãîäí³ öÿ ìåäèöèíà, âñóïå-
ðå÷ çàêîíó, íàñïðàâä³ º ïëàòíîþ. 

Ñüîìå. ß ìàþ íàì³ð ïðîòÿãîì
äâîõ-òðüîõ ðîê³â ïîâí³ñòþ âèíåñ-
òè ãðàëüíèé á³çíåñ çà ìåæ³ ì³ñ-
òà, ùîá íå ðîçâîäèòè öåé áðóä ³
ö³ æàõè ñåðåä ä³òåé. 

Âîñüìå. ß çáèðàþñü ïîáóäóâàòè
äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ï³äçåìíèõ ñòîÿ-
íîê, ùîá àâòîòðàíñïîðò ï³øîâ ç
äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, äâîð³â ³ òðî-
òóàð³â. ²íøîãî ñïîñîáó âïëèâó íà
ö³ ïðîöåñè â ìåíå íåìàº.

Äåâ’ÿòå. ß çáèðàþñü ö³ëêîì
ïðèïèíèòè âèðóáêó äåðåâ ó Êè-
ºâ³, âñòàíîâèâøè çà êîæíå çðó-
áàíå äåðåâî ö³ëêîì ³íøèé
øòðàô, àí³æ öå áóëî çà ñòàðîãî
ìåðà. Âèðóáêà äåðåâ ñòàíå åêî-
íîì³÷íî íåâèã³äíîþ. 

Äåñÿòå. ß ìàþ íàì³ð îçíàéîìè-
òè êèÿí ç Ãåíåðàëüíèì ïëàíîì
ðîçâèòêó ì³ñòà íàáàãàòî ðîê³â ³
øèðîêî éîãî îáãîâîðèòè. 

Îäèíàäöÿòå. ß ìàþ íàì³ð ö³ë-
êîì î÷èñòèòè íàø³ îçåðà â³ä ìóëó
³ áóä³âåëüíîãî áðóäó ³ çðîáèòè ¿õ
ö³ëêîì ïðèäàòíèìè äëÿ â³äïî÷èí-
êó êèÿí, àäæå öå òàêå áàãàòñòâî!

Ïðèáëèçíî òàêèìè º ìî¿ íàì³ðè.
ª ùå áàãàòî, ùî ÿ ïðàãíó çðîáèòè.
Íàïðèêëàä, íàìàãàòèìóñÿ, ùîá ó
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿ íå
ïðàöþâàëè ëþäè, êîòð³ íå ðåàãóþòü
íà ÷óæèé á³ëü òàê, ÿê ÿ. Öå äóæå
âàæëèâî. Òîìó, ùî ÷èíîâíèê — öå
ëèøå ëþäèíà, ÿêó ëþäè íàéìàþòü
íà ðîáîòó, ³ íå á³ëüøå.

— ×è ñõèëÿºòåñü âè äî îäí³º¿ ç
ïîë³òè÷íèõ ñèë?

— Ïèòàííÿ ïðî òå, çà êîãî ÿ
ñàì óáîë³âàþ, íàðàç³ äðóãîðÿäíå.
Íàâ³òü äåñÿòå.

Íàáàãàòî âàæëèâ³øèì º, íàïðè-
êëàä, ïèòàííÿ æèòëîâîãî áóä³â-
íèöòâà. Âîíî ìîæå áóòè ðîçâ’ÿçà-
íî îñòàòî÷íî â òîé ìîìåíò, êîëè
Âåðõîâíà Ðàäà ÷åðãîâîãî ñêëè-
êàííÿ ïðîãîëîñóº çà çàêîíîïðî-
åêò ïðî ñîö³àëüíå æèòëî. Òîìó
ùî íå ñîö³àëüíå æèòëî íå º âè-
ã³äíèì äëÿ êèÿí ³ íå º âèã³äíèì
äëÿ ì³ñòà. Ïîÿñíþ äåòàëüí³øå.
Ñîö³àëüíå æèòëî — öå òàêå æèò-

ëî, ÿêå íå ìîæíà ïðîäàâàòè. Òîá-
òî âîíî áóäå ä³ñòàâàòèñÿ òèì, õòî
éîãî ïîòðåáóº. Íàïðèêëàä, ìîëî-
äà ëþäèíà, ùîéíî ñòâîðèâøè ðî-
äèíó, íà ïî÷àòêó ñâîãî æèòòºâî-
ãî øëÿõó íå ìàº êîøò³â. Äëÿ íèõ
òàêå æèòëî âêðàé ïîòð³áíå. Ï³ç-
í³øå ëþäèíà çàðîáèòü ãðîø³ ³
ïðèäáàº æèòëî. Ìîæëèâî, íàâ³òü
ã³ðøå, àëå îáîâ’ÿçêîâî ïðèäáàº.
Òîìó ùî âîëîä³ííÿ íåðóõîìîþ
âëàñí³ñòþ º ïðèðîäíîþ ïîòðåáîþ
ëþäèíè. Ñîö³àëüíå æèòëî ïåðå-
éäå äî ³íøî¿ ëþäèíè, ÿêà éîãî
ïîòðåáóº. ß í³÷îãî íå î÷³êóþ â³ä
âèáîð³â, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì. Òîìó ùî ÿ çíàþ óñ³õ,
³ çíàþ íå îäèí ð³ê. Ìàþ âåëèêó
³ñòîð³þ ñòîñóíê³â ïðàêòè÷íî ç óñ³-
ìà ë³äåðàìè, ÿê³ ³äóòü íà âèáîðè.
Êð³ì Þð³ÿ Ëóöåíêà, êîòðîãî
Îëåêñàíäð Ìîðîç âèïàäêîâî ï³-
ä³áðàâ íà âóëèö³ ³ çðîáèâ íàö³î-
íàëüíèì ãåðîºì. Â³ä íüîãî ÿ íå
÷åêàþ âçàãàë³ í³÷îãî. Çà êîãî ÿ
ãîëîñóâàòèìó? Öå ìîÿ îñîáèñòà
ñïðàâà. ß í³êîãî íå õî÷ó íàçèâà-
òè, òîìó ùî ÿêùî ÿ íàçâó, çà êî-
ãî ãîëîñóâàòèìó, òî öå áóäå ïîë³-
òè÷íà àã³òàö³ÿ. À ÿ àã³òàö³ºþ íà
çàéìàþñü. ß — Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà. ² ïðîøó íå ïëóòàòè
ìåíå ç äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè
àáî ³íøèì ïîñàäîâöåì

Розмовляв Михайло ШКУРІН
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Êîìàíäà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî çâ³ëüíèòü Êè¿â

Çàâòðà â ìåð³¿ â³äáóäåòüñÿ ïðå-
çåíòàö³ÿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè
“Ì³ñòî áåç çàòîð³â”. Äîêóìåíòîì,
ÿêèé ìàº “Õðåùàòèê”, ïåðåäáà-
÷åíî áóä³âíèöòâî ³ ðåêîíñòðóê-

ö³þ îá’ºêò³â äîðîæíüî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, îíîâ-
ëåííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó àâòîáóñ-
íîãî, òðîëåéáóñíîãî, òðàìâàéíî-
ãî ³ ìåòðîïîë³òåí³âñüêîãî ïàðê³â.

À ùå — ï³äâèùåííÿ áåçïåêè òà
êîìôîðòó íà äîðîãàõ. Çâàæàþ÷è
íà òå, ùî äî 2011-ãî ê³ëüê³ñòü àâ-
òî â ñòîëèö³ ïåðåâèùèòü ì³ëüéîí
(íèí³ ¿õ ïîíàä 740 òèñ.), ìàñ-
øòàáíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïîòðåáó-
þòü òðàíñïîðòí³ ðîçâ’ÿçêè. Çîê-
ðåìà ò³, ÿêèìè âæå ñüîãîäí³ ïå-
ðåñóâàòèñÿ äîñèòü ñêëàäíî. Ñå-
ðåä íèõ íàéïðîáëåìí³øèì îá’-
ºêòîì º Ìîñêîâñüêà ïëîùà. ¯¿
ïëàíóþòü ââåñòè â ä³þ â I ï³âð³÷-
÷³ 2009-ãî, ñïðÿìóâàâøè íà ðå-
êîíñòðóêö³þ 329 ìëí ãðí. Ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ, ùî ÷åðåç 2 ðîêè ïðî-
ïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü Ìîñêîâ-
ñüêî¿ ïëîù³ çðîñòå ç 9 äî 12 òèñ.
àâòî íà ãîäèíó. Íà îíîâëåííÿ
Ëåí³íãðàäñüêî¿ ïëîù³ ïîòð³áíî
350 ìëí ãðí, Ïîøòîâî¿ — 300
ìëí ãðí. Çäàòè ö³ îá’ºêòè â åêñ-
ïëóàòàö³þ çàïëàíîâàíî ó 2011 ðî-
ö³.

Ñåðåä íå ìåíø ìàñøòàáíèõ
îá’ºêò³â º áóä³âíèöòâî Ïîä³ëü-
ñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî

ïåðåõîäó. Éîãî âàðò³ñòü íàðàç³
îö³íþþòü â 5 ìëðä 660 òèñ. ãðí.
Òóò íà â³äòèíêó ïîíàä 7 êì ñïî-
ðóäÿòü ë³í³þ ìåòðîïîë³òåíó ³ àâ-
òîñòðàäó. Îêð³ì Ïîä³ëüñüêî-Âîñ-
êðåñåíñüêîãî ìîñòà, â ñòîëèö³
ïðîòÿãîì 4 ðîê³â ââåäóòü ó åêñ-
ïëóàòàö³þ 7 òðàíñïîðòíèõ ðîç-
â’ÿçîê, 12 îá’ºêò³â âóëè÷íî-äî-
ðîæíüî¿ ìåðåæ³, 16 ï³äçåìíèõ ³
íàäçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â.
Äî òîãî æ ðåêîíñòðóþþòü 5
òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê, 26 îá’-
ºêò³â âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³,
3 ìîñòè ³ øëÿõîïðîâîäè. Çîêðå-
ìà íà áóä³âíèöòâî ðîçâ’ÿçêè â
ðàéîí³ ñòàíö³¿ ìåòðî “Ñèðåöüêà”
ïîòð³áíî 19,1 ìëí ãðí, íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ ìîñòà ³ì. ª. Î. Ïàòî-
íà — 714 ìëí ãðí. Òóò ìàþòü ðîç-
øèðèòè äî 8 ñìóã ïðî¿æäæó ÷àñ-
òèíó. Ïðè öüîìó ïðîïóñêíà
ñïðîìîæí³ñòü ïåðåïðàâè, ùî
ç’ºäíóº ïðàâèé ³ ë³âèé áåðåãè Êè-
ºâà, çðîñòå äî 5 600 àâòî íà ãî-
äèíó. Íà âèêîíàííÿ âñ³õ öèõ îá-

ñÿã³â ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî
18,2 ìëðä ãðí. Ï³ê áóä³âíèöòâà
á³ëüøîñò³ îá’ºêò³â î÷³êóºòüñÿ â
2010—2011 ðîêàõ.

Äî òîãî æ çàïëàíîâàíî ðîçøè-
ðåííÿ é ðîçâèòîê ìàðøðóò³â ³ ë³-
í³é ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.
Çîêðåìà ìàº ç’ÿâèòèñÿ òðè òðî-
ëåéáóñí³ ë³í³¿ — â³ä Ëåí³íãðàä-
ñüêî¿ ïëîù³ äî ñòàíö³¿ ìåòðî
“×åðí³ã³âñüêà”, ïî âóëóöÿõ Æè-
ëÿíñüê³é òà Òðóòåíêà, Â³ëüÿìñà,
ßêóáîâñüêîãî. Íà öå ïåðåäáà÷å-
íî 53 ìëí ãðí. Íà ðåêîíñòðóêö³þ
ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ â³ä
ïëîù³ Ïåðåìîãè äî Ê³ëüöåâî¿ äî-
ðîãè, ÿêó ìàþòü çàâåðøèòè äî
ê³íöÿ 2008-ãî, ïåðåäáà÷åíî 422
ìëí ãðí. Â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëå-
íî¿ ñòîëè÷íîþ âëàäîþ ïðîãðàìè
çíà÷íó ÷àñòèíó êîøò³â ñêåðóþòü
íà îíîâëåííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó,
òîáòî çàêóï³âëþ àâòîáóñ³â, òðî-
ëåéáóñ³â, òðàìâà¿â. Ïðîòÿãîì
íàéáëèæ÷èõ 4 ðîê³â íà öå çàïëà-
íîâàíî 1 ìëðä 489 ìëí ãðí

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Я стало відомо "Хрещати ", завтра в мерії презент -
ватим ть надважливий для столиці до мент — ом-
пле сн про рам "Місто без заторів". Вона передба-
чає ціл низ заходів, спрямованих на поліпшення
мов і безпе и р х на доро ах. О рім цьо о, в про-
рамі значне місце відведено б дівництв та ре он-
стр ції транспортних розв'язо , переходів, мостів,
спор дженню ліній та станцій метрополітен , оновлен-
ню с лад ромадсь о о транспорт — я наземно о,
та і підземно о. Про рама, розрахована до 2011 ро-
, сприятиме проведенню в Києві фінальної частини

Євро-2012.

â³ä çàòîð³â

Íå ñàëîì
ºäèíèì
Ì³ñüêà âëàäà âèä³ëèëà 
23 ìëí ãðí íà çàêóï³âëþ
ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Я стало відомо "Хрещати ", для
створення зимово о запас плодоово-
чевої прод ції столична влада виділи-
ла 23 млн рн. На ці ошти за пов -
ватим ть овочі й фр ти, а та ож от -
ватим ть соління на 11 спеціалізова-
них базах. Значно допомож ть иянам
запастися сільсь о осподарсь ою про-
д цією і традиційні с ботні ярмар и.
На них реалізов ватим ть прод цію
виробни и з 22 областей У раїни. Роз-
цін и на прод ти харч вання переві-
рятиме Державна інспе ція онтролю
за цінами.

Ó÷îðà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òîðã³â-
ë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ Âàñèëü Ùåðáåíêî ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó”, ÿê çàãîòîâëÿþòü íà çèìó ïëîäî-
îâî÷åâó ïðîäóêö³þ. “Öåé ñåçîí ðîçïî÷àâñÿ âë³ò-
êó ³ òðèâàòèìå äî ï³çíüî¿ îñåí³,— çàçíà÷èâ Âà-
ñèëü Ùåðáåíêî.— Çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíîþ ñòî-
ëè÷íîþ âëàäîþ ïðîãðàìîþ íèí³øíüîãî ñåçîíó
ïåðåäáà÷åíî çàêëàñòè íà òðèâàëå çáåð³ãàííÿ 5683
òîíí êàðòîïë³, 14410 òîíí ñâ³æî¿ ïëîäîîâî÷åâî¿
ïðîäóêö³¿, ïåðåðîáèòè 1477 òîíí ïëîäîîâî÷³â”.
Â³í äîäàâ, ùî îêð³ì öüîãî, çàïëàíîâàíî çàâåçòè
138242 òîíí ïðîäóêö³¿, à ñàìå: 20358 òîíí êàð-
òîïë³, 80755 òîíí ð³çíî¿ ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿,
17121 òîííó ôðóêò³â, 20008 òîíí áàøòàííèõ êóëü-
òóð. “Íà îðãàí³çîâàíå çàâåçåííÿ òà ñòâîðåííÿ çà-
ïàñ³â íà çèìó âèä³ëåíî 23 ìëí ãðí,— ïîâ³äîìèâ
Âàñèëü Ùåðáåíêî.— Ç íèõ 5 ìëí ãðí — öå ï³ëü-
ãîâ³ êðåäèòè, ÿê³ íàäàâàòèìóòü á³çíåñìåíàì ï³ä ì³-
í³ìàëüí³ â³äñîòêè”. Çà éîãî ñëîâàìè, çáåð³ãàòè ³
çàñîëþâàòè ïðîäóêö³þ áóäóòü íà 11 ñïåö³àëüíî
îáëàäíàíèõ ïëîäîîâî÷åâèõ áàçàõ. Çâ³äñè êàðòîï-
ëþ, êàïóñòó, áóðÿê ðîçâîçèòèìóòü ó äèòñàäêè ³
øêîëè òà 200 ñïåö³àë³çîâàíèõ ìàãàçèí³â “Îâî÷³-
ôðóêòè”. Äóæå âàæëèâå çíà÷åííÿ â ï³äãîòîâö³ êè-
ÿí äî çèìîâîãî ñåçîíó ìàòèìóòü ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüê³ ÿðìàðêè, ÿê³ â³äáóâàòèìóòüñÿ ùîñóáîòè â
ð³çíèõ ðàéîíàõ ñòîëèö³. Íà íèõ ñâîþ ïðîäóêö³þ
ïðèâîçèòèìóòü ôåðìåðè ç 22 îáëàñòåé Óêðà¿íè.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, Äåðæàâíà ³í-
ñïåêö³ÿ ç êîíòðîëþ çà ö³íàìè â Êèºâ³ çä³éñíþº
ïîñò³éíèé ìîí³òîðèíã ðîçö³íîê ³ òàðèô³â íà ñïî-
æèâ÷îìó ðèíêó. Òàê³ ïåðåâ³ðêè îõîïëþþòü 22
òîðãîâåëüíèõ ï³äïðèºìñòâà ì³ñòà. Çà äàíèìè ñòà-
íîì íà ñåðåäèíó âåðåñíÿ, ñåðåäíÿ âàðò³ñòü 1 êã
êàðòîïë³ â Êèºâ³ ñòàíîâèòü 2 ãðí 40 êîï., êàïóñ-
òè — 3 ãðí 20 êîï., öèáóë³ — 2 ãðí 75 êîï., ÿá-
ëóê — 3 ãðí 79 êîï
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Þð³é Ëóæêîâ ïîñàäèòü 
ìîñêâè÷³â íà âåëîñèïåäè
À ìóí³öèïàë³òåò Òàëë³ííà áóäå ñòåðèë³çóâàòè äîìàøí³õ ê³øîê
Ñåðã³é ÌÈÊÓËÜÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Новини з сіх міст світ .

В Лондоні
виріш ють житлове
питання

Ìåð Ëîíäîíà Êåí Ë³â³íãñòîí
îãîëîñèâ ïðî ïëàíè ïîáóäóâàòè â
íàéáëèæ÷èõ òðè ðîêè 50 òèñÿ÷
íîâèõ äîñòóïíèõ çà ö³íîþ áóäèí-
ê³â ó ñòîëèö³ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿.
Òàêèì ÷èíîì â³í ìàº íàì³ð çá³ëü-
øèòè ÷àñòêó ñîö³àëüíîãî æèòëà
â íîâîáóäîâàõ ìàéæå â äâà ðà-
çè — ç 32 äî 50 â³äñîòê³â.

Ë³â³íãñòîíó òàêîæ ìîæóòü íà-
äàòè íîâ³ ïîâíîâàæåííÿ, ïîâ’ÿçà-
í³ ç óïðàâë³ííÿì ïðîãðàìîþ ô³-
íàíñóâàííÿ äîñòóïíîãî æèòëà ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ùîð³÷íî íà
öå ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèä³ëÿòè á³ëü-
øå äâîõ ì³ëüÿðä³â äîëàð³â.

Íàãàäàºìî, â ÷åðç³ íà ñîö³àëüíå
æèòëî ñòîÿòü ïîíàä ÷îòèðè ì³ëü-
éîíè áðèòàíö³â. Äëÿ òîãî, ùîá âè-
êîíàòè îçâó÷åí³ óðÿäîì ïëàíè ïðî
áóä³âíèöòâî äî 2020 ðîêó òðüîõ
ì³ëüéîí³â íîâèõ äîñòóïíèõ áóäèí-
ê³â, áðèòàíöÿì, ìîæëèâî, äîâå-
äåòüñÿ â³ääàòè ï³ä çàáóäîâó çåìë³
ë³ñ³â ³ ïàðê³â íàâêîëî ì³ñòà, ùî
çíàõîäÿòüñÿ ï³ä îõîðîíîþ.

Íåäàâíî ñòàëî â³äîìî, ùî óðÿä
êðà¿íè âèð³øèâ â³ääàòè ï³ä æèò-
ëî òåðèòîð³¿ êîëèøí³õ îáîðîííèõ
êîìïëåêñ³â ³ òðàíñïîðòíèõ áàç.
200 òàêèõ ä³ëÿíîê âèçíàëè ïðè-
äàòíèìè äëÿ çâåäåííÿ íà íèõ áó-
äèíê³â.

Êàíäèäàò ó ìåðè Ëîíäîíà Áî-
ðèñ Äæîíñîí, ùî âèñóíóâ ñâîþ
êàíäèäàòóðó 3 âåðåñíÿ, òàêîæ ââà-
æàº æèòëîâå ïèòàííÿ îäíèì ç îñ-
íîâíèõ ó ñâ³é ïåðåäâèáîðí³é ïðî-
ãðàì³. Â³í ïîîá³öÿâ ùîð³÷íî áó-
äóâàòè â ì³ñò³ 36 òèñÿ÷ áóäèíê³â.

Німці взяли Мос в
і почали
її ремонт вати

Ðåñòàâðàö³ºþ áóäèíê³â ñòîëèö³
Ðîñ³¿, ïîáóäîâàíèõ íà ïî÷àòêó
ñòîë³òòÿ, ñòàí ÿêèõ áëèçüêèé äî
àâàð³éíîãî, çàéìóòüñÿ áåðë³íñüê³
ôàõ³âö³. ßê â³äçíà÷àº ãîëîâà Êî-
ì³òåòó ç êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
Ìîñêâè Âàëåð³é Øåâ÷óê, ôàõ³â-
ö³â-ðåñòàâðàòîð³â ó Ðîñ³¿ ç öüîãî
íàïðÿìó íå ³ñíóº, òîìó áóëî
ïðèéíÿòå âèð³øåííÿ çâåðíóòèñÿ
äî í³ìåöüêèõ êîëåã ³ çàñòîñóâàòè
âæå íå ðàç âèïðîáóâàí³ íèìè íà
áàòüê³âùèí³ òåõíîëîã³¿.

Ó Áåðë³í³ ïðîáëåìà ðåêîí-
ñòðóêö³¿ áóäèíê³â, ïîáóäîâàíèõ â
20—30-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³ò-
òÿ, ñòîÿëà ùå ãîñòð³øå, í³æ ó
Ìîñêâ³. Àäæå ç 1924 äî 1931 ðî-
êó òàì çâåëè âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü
êâàðòèð äëÿ ïîíàä ì³ëüéîíà ëþ-
äåé. Áóäèíêè çàíåïàäàëè, ðóéíó-
âàëèñÿ, àëå ïèòàííÿ ïðî ¿õ çíå-
ñåííÿ íå ñòàâèëîñÿ, íå äèâëÿ÷èñü
íà òå, ùî áóäóâàëèñÿ ñïîðóäè ç
òàêèõ çàñòàð³ëèõ ìàòåð³àë³â, ÿê
øëàêîáåòîí, òîðô ³ íàâ³òü ïðå-
ñîâàíà ñîëîìà. Ïðè÷èíîþ áóëî
òå, ùî áóäèíêè âõîäèëè äî àðõ³-
òåêòóðíî¿ ñïàäùèíè ì³ñòà.

Äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âåëü ó
Áåðë³í³ âèêîðèñòàëè ò³ æ ìàòåð³-
àëè, ùî ³ 70 ðîê³â òîìó, çðîáëå-
í³, âò³ì, çà íîâèìè òåõíîëîã³ÿìè.
×àñòêîâî áóëè çàñòîñîâàí³ ñòàëå-
â³ êîíñòðóêö³¿, àëå çîâí³øí³é âè-

ãëÿä áóä³âåëü çàëèøèëè íå-
çì³ííèì. Ùîá çàäîâîëüíèòè çà-
ïèòè íîâèõ ìåøêàíö³â, áóëè çáå-
ðåæåí³ äåðåâ’ÿí³ ï³äëîãè, ë³ïíè-
íà, ñõîäè â ï³ä’¿çäàõ. ²íæåíåðí³
æ ñèñòåìè ïîâí³ñòþ çàì³íèëè
â³äïîâ³äíî äî ïåðåäîâèõ òåõíî-
ëîã³é. Òåïåð í³ìåöüê³ ôàõ³âö³ ãî-
òîâ³ ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ì äîñâ³äîì ç
ìîñêîâñüêèìè êîëåãàìè.

У Лісабона б де
власний Ермітаж

Ó Ë³ñàáîí³ îðãàí³çàö³ÿ “Ïîðòó-
ãàëüñüêèé òóðèçì” ï³äïèñàëà óãî-
äó ïðî ñï³âïðàöþ ç ²íñòèòóòîì ìó-
çå¿â ³ êîíñåðâàö³¿. Çã³äíî ç äîêó-
ìåíòîì “Ïîðòóãàëüñüêèé òóðèçì”
âèä³ëèòü ï³âì³ëüéîíà ºâðî íà ï³ä-
ãîòîâêó âèñòàâêó ç êîëåêö³¿ Åðì³-
òàæó. Âèñòàâêó ðîçì³ñòÿòü ó ñòàðî-
âèííîìó ñòîëè÷íîìó ïàëàö³ Àæó-
äà. Óñï³øíå ïðîâåäåííÿ ö³º¿, à òà-
êîæ äâîõ ïîäàëüøèõ âèñòàâîê ïî-
âèííî ñòàòè ïðîëîãîì äî ïîÿâè â
Ïîðòóãàë³¿ â 2010 ðîö³ ïîñò³éíî¿
ô³ë³¿ ïåòåðáóðçüêîãî ìóçåþ. Òàêèì
÷èíîì, Ë³ñàáîí ïðèºäíàºòüñÿ äî
Àìñòåðäàìà, Ëàñ-Âåãàñà ³ Ëîíäî-
íà, äå Åðì³òàæ â³äêðèâ ïîñò³éí³
ïðåäñòàâíèöòâà. “Ïîðòóãàëüñüêèé
òóðèçì” º ãîëîâíèì ñïîíñîðîì
åêñïîçèö³¿ “Â³ä Ïåòðà Âåëèêîãî
äî Ìèêîëè ²²: ìèñòåöòâî ³ êóëü-
òóðà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿”.

У Празі з’явиться
велетенсь а мед за

Íàö³îíàëüíà á³áë³îòåêà ×åõ³¿
ìàòèìå âèãëÿä “ô³îëåòîâî¿ ìåäó-
çè” — òàê ïðîåêò çâèâèñòî¿ àðõ³-
òåêòóðíî¿ ñïîðóäè âæå îõðåñòèëè
æóðíàë³ñòè. Àíãë³éñüêà êîìïàí³ÿ
Future Systems ïåðåìîãëà â êîí-
êóðñ³ íà ïðîåêò á³áë³îòåêè. Â
íüîìó áðàëè ó÷àñòü 355 àðõ³òåê-
òîð³â, àëå ñàìå çàäóì çàñíîâíèêà
Future Systems ßíà Êàïë³öêè âè-

çíàëè íàéïåðñïåêòèâí³øèì ³
íàéîðèã³íàëüí³øèì.

Ïðîåêò óí³êàëüíèé çà ôîðìîþ
³ çì³ñòîì. Âåëè÷åçí³ â³êíà â ÷è-
òàëüíèõ çàëàõ äîçâîëÿòü åêîíî-
ìèòè åëåêòðèêó â äåííèé ÷àñ, à
âìîíòîâàí³ â äàõ áàòàðå¿ àêóìó-
ëþâàòèìóòü ³ âèêîðèñòîâóâàòè-
ìóòü ñîíÿ÷íó åíåðã³þ. Êð³ì òî-
ãî, áóä³âëþ ïîêðèþòü ñïåö³àëü-
íèìè àëþì³í³ºâèìè ïëèòàìè, ÿê³
çìîæóòü ì³íÿòè ñâ³é êîë³ð çàëåæ-
íî â³ä ÷àñó äîáè.

Ó á³áë³îòåö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
ìàéæå 40 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåò-
ð³â áóäå äåâ’ÿòü ð³âí³â. Âãîð³ ðîç-
òàøóþòü ÷èòàëüí³ çàëè ³ êàôå ç
ïàíîðàìíèì âèäîì íà ³ñòîðè÷íó
÷àñòèíó ì³ñòà, íà ð³âí³ ïàðêó äëÿ
â³äâ³äóâà÷³â ïðàöþâàòèìå âóëèöÿ
ìàãàçèí³â ³ áóòèê³â, à ï³ä çåìëåþ
ðîçòàøóþòü ñõîâèùå äëÿ 10 ì³ëü-
éîí³â êíèã — îñíîâíîãî á³áë³î-
òå÷íîãî ôîíäó. Êíèæêîâèé ñêëàä
ïîâí³ñòþ àâòîìàòèçóþòü: ùîá
çíàéòè ïîòð³áíó êíèæêó ³ äîñòà-
âèòè ¿¿ ÷èòà÷åâ³ íà ñïåö³àëüí³é
êîíâåºðí³é ñòð³÷ö³, ñèñòåì³ çíà-
äîáèòüñÿ ìåíøå ï’ÿòè õâèëèí.
Á³áë³îòåêà êîøòóâàòèìå Ïðàç³
ïðèáëèçíî $ 93,2 ìëí, ¿¿ ïëàíó-
þòü ïîáóäóâàòè äî 2011 ðîêó.

Мер Таллінна
стериліз є
всіх ішо

Ãîëîâà íàéá³ëüøî¿ åñòîíñüêî¿
ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ — ïàðò³¿ Öåí-
òðó, ìåð Òàëë³ííà Åäãàð Ñàâ³ñà-
àð îãîëîñèâ ïðî ïî÷àòîê êàìïà-
í³¿ ç³ ñòåðèë³çàö³¿ ê³øîê. Íà éî-
ãî äóìêó, ñòåðèë³çàö³ÿ äîìàøí³õ
òâàðèí, ÿê³ íàëåæàòü æèòåëÿì
Òàëë³ííà, º îäíèì ç ïð³îðèòåò³â
ðîçâèòêó êóëüòóðè ì³ñòà. Ó ëèñ-
ò³, íàïðàâëåíîìó åñòîíñüê³é îð-
ãàí³çàö³¿ ç çàõèñòó òâàðèí, Ñàâ³-
ñààð ïîîá³öÿâ íåçàáàðîì ñêëèêà-
òè íàðàäó, ïðèñâÿ÷åíó êàìïàí³¿
ñòåðèë³çàö³¿.

Юрія Л ж ова
захопила
велосипедна
лихоман а

Ìåð Ìîñêâè Þð³é Ëóæêîâ çà-
ïðîïîíóâàâ ïåðåéíÿòè äîñâ³ä Ïà-
ðèæà ç âïðîâàäæåííÿ ³ ïîïóëÿðè-
çàö³¿ âåëîñèïåäíîãî ïðîêàòó äëÿ
çìåíøåííÿ çàâàíòàæåíîñò³ ì³ñü-
êèõ äîð³ã. Ó ñòîëèö³ Ôðàíö³¿ ç ë³-
òà íà ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³ÿõ
âñòàíîâèëè 20 òèñÿ÷ âåëîñèïåä³â,
ÿêèìè ìîæå ñêîðèñòàòèñÿ êîæåí
îõî÷èé.

Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî òàêà
ïðàêòèêà Ïàðèæà äàëåêî íå ïåð-
øà ³ íå ºäèíà. Ìåð³ÿ Â³äíÿ ó 2002
ðîö³ îãîëîñèëà àêö³þ “Âåëîñè-
ïåä ï³ä çàñòàâó”. Ó ð³çíèõ êóòî÷-
êàõ ì³ñòà ç’ÿâèëîñÿ 235 òåðì³íà-
ë³â ç ïàðêóâàííÿ íà ø³ñòü ìàøèí.
Çàñòàâà — 2 ºâðî. Êèäàºø ìîíå-
òó â “àâòîìàò” — âåëîñèïåä ìîæ-
íà óçÿòè, ñòàâèø âåëîñèïåä íà
ì³ñöå — ìîíåòà âèñêàêóº íàçàä.

Ä³éñí³ñòü âèÿâèëàñÿ íå òàêîþ,
ÿê õîò³ëîñÿ. Æèòåë³ ïî÷àëè êðàñ-
òè âåëîñèïåäè. ² äóæå ñêîðî â³ä
1500 îäèíèöü åêîëîã³÷íîãî
òðàíñïîðòó íà äîðîãàõ çàëèøè-
ëîñÿ ëèøå 600. Äîâåëîñÿ îïåðà-
òèâíî çàñòîñîâóâàòè çàõîäè. Ðîç-
øóêóâàòè ïðîïàæó ³ ì³íÿòè ñèñ-
òåìó çàñòàâè. Òåïåð ó Â³äí³ êî-
æåí, õòî õî÷å ïîêàòàòèñÿ íà ìó-
í³öèïàëüíîìó âåëîñèïåä³, ïîâè-
íåí ïîñëàòè SMS ç³ ñâîãî ìîá³ëü-
íîãî òåëåôîíó íà îäíó ç 235 ì³ñü-
êèõ ñòîÿíîê âåëîñèïåä³â. Ïîâåð-
íóòè “çàë³çíîãî êîíÿ” â³í ïîâè-
íåí ÷åðåç 4 ãîäèíè. Íå ïîâåð-
íå — íà òåëåôîí ïðèéäå SMS íà-
ãàäóâàííÿ.

Ìåøêàíö³ Ìîñêâè êàæóòü, ùî
íàãàäóâàííÿ í³êîãî íå íàëÿêàº ³
íå ñòðèìàº â³ä êðàä³æêè. Ñïðàâà
â òîìó, ùî â ªâðîï³ äåùî ³íøà
îðãàí³çàö³ÿ îáë³êó. Òàì ìàéæå
êîæåí âîëîä³º îñîáèñòèì íîìå-

ðîì ³ ³äåíòèô³êàö³éíîþ êàðòêîþ
ç ÷³ïîì, çàðïëàòó îòðèìóº ëèøå
“á³ëó” ³ ëèøå ÷åðåç áàíê. ² ï³ñëÿ
íàãàäóâàííÿ ïî SMS áóäóòü íà-
ñòóïí³ åòàïè. Íàïðèêëàä, øòðàô.
À ïðè â³äìîâ³ éîãî çàïëàòèòè —
áëîêóâàííÿ áàíê³âñüêîãî ðàõóí-
êó.

Äî òàêèõ çàõîä³â âèìóøåí³ âäà-
âàòèñÿ íå ò³ëüêè ó Â³äí³. Êîëè â
1989 ðîö³ ïîä³áíó àêö³þ ïî÷àëè
â Êîïåíãàãåí³, â ïåðøèé æå ð³ê
òàì íåäîë³÷èëèñÿ 27 òèñÿ÷ âåëî-
ñèïåä³â. ×åðåç äâà ðîêè åñòàôå-
òó ï³äõîïèâ Ìþíõåí, àëå òàì
äâîêîë³ñí³ ìàøèíè òåæ øâèäêî
çíèêëè, à ô³ðìà, ùî çàéíÿëàñÿ
ö³ºþ ñïðàâîþ, çáàíêðóò³ëà.

Ïðîòå íèí³ ³ Êîïåíãàãåí, ³
Ìþíõåí, ³ Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéí³,
³ Ñòîêãîëüì, ³ Áðþññåëü, ³ Áàð-
ñåëîíà, ³ òîé æå Ïàðèæ — íàé-
á³ëüø “îâåëîñèïåäíåí³” ì³ñòà
ªâðîïè. À Â³äåíü — ïðîñòî ðàé
äëÿ âåëîñèïåäèñò³â ç âåëîäîð³æ-
êàìè, âåëîñâ³òëîôîðàìè ³ íàâ³òü
âåëîë³ôòàìè.

Íåùîäàâíî ïðè çóñòð³÷³ ìåðà
Ìîñêâè ç äåëåãàö³ºþ I Ì³æíàðîä-
íîãî ðåêëàìíîãî ôîðóìó ãîëîâà
îäíîãî ç íàéá³ëüøèõ ó ñâ³ò³ îïå-
ðàòîð³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè Æàí-
Ôðàíñóà Äåêî çàïðîïîíóâàâ ìå-
ðîâ³ Ìîñêâè Þð³ºâ³ Ëóæêîâó
$ 200 ì³ëüéîí³â äëÿ “âåëîñèïåäíî¿
ðåâîëþö³¿ â Ìîñêâ³”. Ïàí Äåêî
çàÿâèâ, ùî âæå çðîáèâ òàêó “âå-
ëîñèïåäíó ðåâîëþö³þ” â Ïàðèæ³.

Çâè÷àéíî, ç îäíîãî áîêó âçèì-
êó â Ìîñêâ³ âèïàäàº ê³ëüêà ìåò-
ð³â ñí³ãó, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì íà âå-
ëîñèïåäàõ ¿çäèòè íåìîæëèâî, îä-
íàê ç ³íøîãî áîêó, ÿê â³äçíà÷èâ
ìåð, âåëîñèïåäè äîïîìîãëè á
ðîçâàíòàæèòè âóëèö³ ì³ñòà, çà-
ïîâíåí³ 3,5 ì³ëüéîíà àâòîìîá³ë³â
õî÷à á â òåïë³ ïîðè ðîêó. Òîìó
Þð³é Ëóæêîâ ï³äòðèìàâ ³äåþ
ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ïðîêàò³â âå-
ëîñèïåä³â çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ, ÿêó ðîçâèâàòèìóòü íà ³íâåñ-
òèö³éí³é îñíîâ³

Висо і ціни на нер хомість спон ають мерію Лондона б д вати соціальне житло
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу приватному підприємству

“АЛЬЯНС�СТАНДАРТ” земельних ділянок для
будівництва, обслуговування та експлуатації

адміністративного будинку з складськими
приміщеннями на вул. Медовій, 4�а 
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 64/1898 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïðèâàòíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “ÀËÜßÍÑ-ÑÒÀÍÄÀÐÒ” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó ç ñêëàäñüêèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè íà âóë. Ìåäîâ³é, 4-à ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“ÀËÜßÍÑ-ÑÒÀÍÄÀÐÒ”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,4465 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ àäì³í³ñ-
òðàòèâíîãî áóäèíêó ç ñêëàäñüêèìè ïðèì³ùåí-
íÿìè íà âóë. Ìåäîâ³é, 4-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, íàäàíèõ
â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 39 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 59/1269 “Ïðî
íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãî-
âîðàìè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä
26.08.2005 ¹ 72-6-00310 ³ â³ä 21.03.2005 
¹ 72-6-00257, ó òîìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0,3075 ãà — ó äîâ-
ãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,1390 ãà — ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â (â ìåæàõ
÷åðâîíèõ ë³í³é).

3. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÀËÜßÍÑ-
ÑÒÀÍÄÀÐÒ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-
÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàí-
íÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó ðîá³ò â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó

ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.4. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ðîçòàøîâàíó â ìå-
æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é, âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìå-
æåííÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíî-
ãî çàêîíîäàâñòâà.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
31.07.2006 ¹ 19-6333, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 21.08.2006 ¹ 5066, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 07.06.2006 ¹ 071/04-4-19/2151,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 05.07.2006 ¹ 3499.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 39 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
12.02.2004 ¹ 59/1269 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó-
÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

5. Ðîç³ðâàòè äîãîâîðè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê â³ä 26.08.2005 ¹ 72-6-00310 ³ â³ä
21.03.2005 ¹ 72-6-00257 çà çãîäîþ ñòîð³í
(ëèñò-çãîäà â³ä 18.08.2006 ¹ 47731) ç ìîìåí-
òó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â îðåíäè çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðà-
äîþ òà ïðèâàòíèì ï³äïðèºìñòâîì “ÀËÜßÍÑ-
ÑÒÀÍÄÀÐÒ”.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-
ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì
òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòó-
âàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,143
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю

“КАПИТАЛ” для розміщення 
діагностичної клініки 

з лікувально�консультативним 
і хірургічним відділенням 

на вул. Зоологічній, 3 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 76/1910 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та враховуючи клопотання Київської міської клінічної лікарні № 14 від
13.07.2007 № 01/65, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÀÏÈÒÀË”
äëÿ ðîçì³ùåííÿ ä³àãíîñòè÷íî¿ êë³í³êè ç ë³-
êóâàëüíî-êîíñóëüòàòèâíèì ³ õ³ðóðã³÷íèì â³ä-
ä³ëåííÿì íà âóë. Çîîëîã³÷í³é, 3 ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÀÏÈÒÀË” ó äîâãîñòðîêîâó
îðåíäó íà 10 ðîê³â, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,60 ãà äëÿ ðîçì³ùåííÿ ä³àãíîñòè÷íî¿ êë³í³-
êè ç ë³êóâàëüíî-êîíñóëüòàòèâíèì ³ õ³ðóðã³÷-
íèì â³ää³ëåííÿì íà âóë. Çîîëîã³÷í³é, 3 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

28.12.2006 ¹ 555/212 “Ïðî îôîðìëåííÿ Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 14 ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ë³êàðí³ íà âóë. Çîîëîã³÷í³é, 3 ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” (ëèñò-çãîäà â³ä
10.04.2007 ¹ 01/97).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “ÊÀÏÈÒÀË”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùî-
äî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³í-
âåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëü-
íî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
10.07.2007 ¹ 19-6803, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 05.07.2007 
¹ 05-08/4556, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
11.07.2007 ¹ 071/04-4-22/3627, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
05.07.2007 ¹ 5026, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïè-

òàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
13.07.2007 ¹ 22-1722/35 òà â³äêðèòîãî àêö³î-
íåðíîãî òîâàðèñòâà “Êè¿âïðîåêò” â³ä
05.07.2007 ¹ 2055.

4. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 555/612 “Ïðî
îôîðìëåííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³-
êàðí³ ¹ 14 ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ë³êàðí³ íà âóë. Çîîëî-
ã³÷í³é, 3 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”, à ñàìå: ó ïóíêò³ 1 ð³øåííÿ öèôðè “6,07”
çàì³íèòè öèôðàìè “5,47”.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-
ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì
òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³äïîâ³äíî äî âè-
ìîã ñòàòåé 141,143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “КОМФОРТБУДСЕРВІС”

земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового
будинку з об’єктами соціально�побутового

обслуговування та паркінгом 
на вул. Кудряшова, 16 у Солом’янському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 77/1911 від 26 липня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120, 123,
124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÎÌÔÎÐÒÁÓÄ-
ÑÅÐÂ²Ñ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç îá’ºêòàìè
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Êóäðÿøîâà, 16 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÎÌÔÎÐÒÁÓÄÑÅÐÂ²Ñ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,13 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà ïàðê³íãîì íà âóë. Êóäðÿøî-
âà, 16 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “ÊÎÌÔÎÐÒÁÓÄÑÅÐÂ²Ñ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-
÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
24.07.2007 ¹ 19-7375, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êè-
ºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 28.02.2007 ¹ 561,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 05.03.2007
¹ 1465, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 13.03.2007
¹ 071/07-7-10/1213 òà ¹ 071/04-4-22/968,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 06.04.2007 ¹ 2175.

3.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþþ÷î¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 27.02.2007 ¹ 52) òà ³í-
ø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùî-
äî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áó-
äèíêó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³-

ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòî-
ñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³ íå ìåíø³é çà îäíå ìà-
øèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè â öüîìó áó-
äèíêó.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) 7 % çàãàëüíî¿ ïëîù³ áóäèíêó (êð³ì
ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêîíà-
òè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íàñåëåí-
íÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ÷³ äî-
øê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè, îá’-
ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè
¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç
ñïîðóäæåííÿì æèòëîâîãî áóäèíêó.

3.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³-
àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà ðîç-
âèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìîìåíòó çäà-
÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëîâî¿ ïëîù³
êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âèòðàò ç áóä³âíèöòâà çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç îïî-
ñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç
áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà
ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòü-
ñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

4. Ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 52 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
24.04.2003 ¹ 411/571 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó-
÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ” (ëèñò-çãîäà ÃÎ “Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â” â³ä 01.02.2007
¹ 0702/0108).

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-
ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì
òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòó-
âàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,143
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 
“СЕРГО” земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування
торговельно�офісного комплексу

з об’єктами громадського харчування 
на вул. Лебедєва�Кумача, 7 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради 88/1922 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 20, 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÅÐÃÎ” äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà âóë. Ëåáåäºâà-
Êóìà÷à, 7 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÅÐÃÎ”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,84 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîì-
ïëåêñó ç îá’ºêòàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ
íà âóë. Ëåáåäºâà-Êóìà÷à, 7 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, íàäà-
íèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.11.2002 ¹ 116/276
“Ïðî íàäàííÿ ó êîðèñòóâàííÿ, âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, ³ç çì³íàìè â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
23.12.2004 ¹ 1033/2443 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî
îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíè-
ìè ä³ëÿíêàìè”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêî¿ ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 12.12.2005 ¹ 72-6-00334.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “ÑÅÐÃÎ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùî-
äî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³ä-
ñòàíö³¿, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà
“²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”
ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”.

3.7. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.12.2005
¹ 72-6-00334 ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-
ö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ÒÎÂ “ÑÅÐÃÎ”.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.11.2002 ¹ 116/276 “Ïðî íàäàííÿ ó êîðèñ-
òóâàííÿ, âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-
ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì
òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòó-
âàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,143
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою 

відповідальністю “ПРОДЖЕК” для будівництва
автосалону з автомагазином 

і кафе на вул. Сулеймана Стальського 
у Дніпровському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 90/1924 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 96, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÐÎÄÆÅÊ”
äëÿ áóä³âíèöòâà àâòîñàëîíó ç àâòîìàãàçèíîì
³ êàôå íà âóë. Ñóëåéìàíà Ñòàëüñüêîãî ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÐÎÄÆÅÊ”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 3 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,31 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà àâòîñàëîíó
ç àâòîìàãàçèíîì ³ êàôå íà âóë. Ñóëåéìàíà
Ñòàëüñüêîãî ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “ÏÐÎÄÆÅÊ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàí-
íÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòà-
ö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
09.07.2007 ¹ 19-6719, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 03.10.2006
¹ 5113, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 12.02.2007
¹ 071/04-4-22/724, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà
“²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”
ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 17.05.2005 ¹ 988, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì.
Êèºâà, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-
ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì
òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòó-
âàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,
143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Другий Крок” земельної

ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування кемпінгу сучасного дизайну

на Гостомельському шосе (від КП 3,2 км) 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 93/1927 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Äðóãèé Êðîê” äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
êåìï³íãó ñó÷àñíîãî äèçàéíó íà Ãîñòîìåëüñüêî-
ìó øîñå (â³ä ÊÏ 3,2 êì) ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëîùåþ
0,10 ãà ó êâàðòàë³ 22, âèä³ë 7 Ñâÿòîøèíñüêî-
ãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ñâÿ-
òîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî” äî çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè
ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîãîñ-
ïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ (ëèñò-çãîäà Êîìó-
íàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿â-
çåëåíáóä” â³ä 27.02.2004 ¹ 148-322, Êè¿âñüêî-
ãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà â³ä ¹ 04-23/828).

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Äðóãèé Êðîê”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ êåìï³íãó ñó÷àñíîãî äèçàéíó íà
Ãîñòîìåëüñüêîìó øîñå (â³ä ÊÏ 3,2 êì) ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Äðóãèé Êðîê”:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-
÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùî-
äî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãî-
òîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò òà çáèò-
ê³â ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà ó êâàðòà-
ë³ 22, âèä³ë 7 Ñâÿòîøèíñüêîãî ë³ñíèöòâà êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ñâÿòîøèíñüêå ë³-
ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî” òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

4.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
28.12.2004 ¹ 19-13454, â. î. ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
11.05.2004 ¹ 3285, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
22.04.2004 ¹ 071/04-4-19/1925, ÊÏ “Ñâÿòî-
øèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî” â³ä
10.10.2003 ¹ 367, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî
îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî-áóä³âíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä”
â³ä 27.02.2004 ¹ 148-322.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-
ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì
òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю 

“О. М. С.” для реконструкції 
та будівництва, експлуатації 

та обслуговування торговельно�офісного 
центру із закладами 

громадського харчування, автостоянкою 
та комплексним благоустроєм території 

на просп. Перемоги, 136 
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 101/1935 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 96, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Î.Ì.Ñ.” äëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî öåíòðó ³ç çà-
êëàäàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, àâòîñòîÿí-
êîþ òà êîìïëåêñíèì áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿ íà
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 136 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Î.Ì.Ñ.”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,72 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñ-
íîãî öåíòðó ³ç çàêëàäàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷ó-
âàííÿ, àâòîñòîÿíêîþ òà êîìïëåêñíèì áëàãî-
óñòðîºì òåðèòîð³¿ íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 136 ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Î.Ì.Ñ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-
÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëî-
ïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöå-
â³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâà-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò”.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âè-
çíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-
ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì
òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë ×åðíîâåöüêèé
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Про передачу громадянці Коваленко Антоніні
Григорівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Дев’ятого травня, 20�а у
Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 108/1942 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êîâà-
ëåíêî Àíòîí³í³ Ãðèãîð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Äåâ’ÿòîãî òðàâ-
íÿ, 20-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîâàëåíêî Àíòîí³-
í³ Ãðèãîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Äåâ’ÿòîãî òðàâ-
íÿ, 20-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîâàëåíêî Àíòîí³í³ Ãðèãî-
ð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêî-
íàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåð-
æàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùî-
äî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãî-
òîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
25.10.2006 ¹ 19-9032, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äåìñòàíö³¿ â³ä 29.11.2006 ¹ 7222 òà óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 11.10.2006 ¹ 071/04-4-19/3271.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå
áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ
ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про звільнення Державної податкової 
адміністрації України від сплати пайової участі

(внеску) у створенні соціальної 
та інженерно�транспортної інфраструктури 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 9/1843 від 26 липня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забу�
довників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рішен�
ням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04 № 14/1223,
від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи звернення
Державної податкової адміністрації України від 17.05.07 № 6061/5/01�0016, протокол засідання постійної
комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 03.07.07 № 18, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè Äåðæàâíó ïîäàòêîâó àäì³í³ñ-
òðàö³þ Óêðà¿íè â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³
(âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â ñóì³
648,35 òèñ. ãðí. ó çâ’ÿçêó ç ðåêîíñòðóêö³ºþ
êîìïëåêñó àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü àâòîáàçè ÄÏÀ Óêðà¿íè çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 6067,00 êâ. ì íà âóë. Íèæíüîþðê³âñüê³é,
6 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про звільнення 
Адміністрації Державної 

прикордонної служби України 
від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної 
та інженерно�транспортної інфраструктури 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 10/1844 від 26 липня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забу�
довників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рішен�
ням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04 № 14/1223,
від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи звернення Ад�
міністрації Державної прикордонної служби України від 21.06.07 № 631�118, протокол засідання постійної
комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 03.07.07 № 18, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè Àäì³í³ñòðàö³þ Äåðæàâíî¿ ïðè-
êîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿
ó÷àñò³ (âíåñêó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â
ñóì³ 865,47 òèñ. ãðí. ó çâ’ÿçêó ç ðåêîíñòðóêö³ºþ
ç íàäáóäîâîþ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 1261,2 êâ. ì íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é,
30/5 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про підписання угоди 
про муніципальну підтримку 

з Європейським банком 
Реконструкції та Розвитку

Рішення Київської міської ради № 7/1841 від 26 липня 2007 року

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пунктів 3 та 4 статті 26 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 23 Бюджетного ко�
дексу України, рішення Київської міської ради від 15.03.07 № 259/920 “Про заходи щодо залучення кому�
нальними підприємствами “Київський метрополітен” та “Київпастранс” кредитів від Європейського банку
Реконструкції та Розвитку” та на виконання Угоди про підготовку кредитного фінансування, укладеної від
15.02.07 та підписаної головою Київської міської ради від виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) Черновецьким Л. М., директором комунального підприємства “Ки�
ївпастранс” Ламбуцьким М. М. та директором департаменту “Інфраструктура” Європейського банку Ре�
конструкції та Розвитку Аубоеком О., Угоди про підготовку кредитного фінансування, укладеної від 15.02.07
та підписаної головою Київської міської ради від виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) Черновецьким Л. М., виконуючим обов’язки директора комунального підпри�
ємства “Київський метрополітен” Федоренком В. І. та директором департаменту “Інфраструктура” від Єв�
ропейського банку Реконструкції та Розвитку Аубоеком О., Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Óêëàñòè óãîäó ïðî ìóí³öèïàëüíó ï³äòðèì-
êó ïðîåêòó ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ,
ªâðîïåéñüêèì áàíêîì Ðåêîíñòðóêö³¿ òà Ðîç-
âèòêó (äàë³ — ªÁÐÐ) òà êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”, ÿêà ñòî-
ñóºòüñÿ êðåäèòó ó ðîçì³ð³ 40 ìëí. ºâðî, ùî íà-
äàºòüñÿ ªÁÐÐ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”.

2. Óêëàñòè óãîäó ïðî ìóí³öèïàëüíó ï³äòðèì-
êó ïðîåêòó ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ,
ªÁÐÐ òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì “Êè¿â-
ïàñòðàíñ”, ÿêà ñòîñóºòüñÿ êðåäèòó ó ðîçì³ð³ 60
ìëí. ºâðî, ùî íàäàºòüñÿ ªÁÐÐ êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âïàñòðàíñ”.

3. Óïîâíîâàæèòè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âó ×åðíîâåöüêîãî Ë. Ì. îñòàòî÷íî óçãîäèòè
óìîâè òà ï³äïèñàòè â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè óãîäè ïðî ìóí³öèïàëüíó ï³äòðèìêó
ïðîåêòó, âêàçàí³ â ïóíêòàõ 1 òà 2 öüîãî ð³øåí-
íÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу громадянину 
Довганюку Олексію Степановичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Червонофлотській, 84�а в

Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 122/1956 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Äîâ-
ãàíþêó Îëåêñ³þ Ñòåïàíîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ×åðâîíî-
ôëîòñüê³é, 84-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Äîâãàíþêó Îëåê-
ñ³þ Ñòåïàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ×åðâîíîôëîò-
ñüê³é, 84-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Äîâãàíþêó Îëåêñ³þ Ñòåïà-
íîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùî-
äî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãî-
òîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè-

¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþþ÷î¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïåðåäíüî-
ãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
08.08.2006 ¹ 140) âèð³øèòè ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
14.03.2007 ¹ 19-2210, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 20.07.2006 ¹ 930, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì.
Êèºâ³ â³ä 09.10.2006 ¹ 06-6-25/5283, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 19.06.2006 ¹ 3194, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïè-
òàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
08.06.2007 ¹ 22-1415/9, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 12.06.2007 ¹ 03-
0684.

3.7. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå
áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ
ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про часткове звільнення міського музею 
“Духовні скарби України” від сплати пайової

участі (внеску) у створенні соціальної 
та інженерно�транспортної інфраструктури

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 8/1842 від 26 липня 2007 року

Відповідно до пункту 4.10 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забу�
довників) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рішен�
ням Київради від 27.02.03 № 271/431 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 12.02.04 № 14/1223,
від 28.12.04 № 1051/2461, від 27.12.05 № 622/3083, від 28.12.06 № 530/587), враховуючи звернення
міського музею “Духовні скарби України” від 29.05.07 № 76 та протокол засідання постійної комісії Київ�
ради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 03.07.07 № 18, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ì³ñüêèé ìóçåé “Äóõîâí³ ñêàð-
áè Óêðà¿íè” â³ä ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñ-
êó) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â ñóì³
427,660 òèñ. ãðí. ó çâ’ÿçêó ç ðåêîíñòðóêö³ºþ ç
íàäáóäîâîþ òà ïðèáóäîâîþ áóäèíêó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 6196,71 êâ. ì íà âóë. Äåñÿòèíí³é, 12
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Про затвердження результатів конкурсу 
із залучення інвесторів для будівництва 
накриття відкритої частини Святошино�

Броварської лінії метрополітену між станціями
“Лівобережна” та “Гідропарк” зі створенням

приміщень торговельно�офісного 
та розважального призначень, паркінгу, 

супутньої інфраструктури вздовж ділянки 
“Лівобережна” — “Гідропарк”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1117 
від 28 серпня 2007 року

Відповідно до розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 26.12.2003 № 2442 “Про поря�
док залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних
переходів, автошляхів, площ та інших об’єктів житлової та соціальної інфраструктури міста” та від 21.02.2007
№ 172 “Про проведення конкурсів із залучення інвесторів для реалізації інвестиційних проектів”:

1. Çàòâåðäèòè ð³øåííÿ ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîì³-
ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áó-
ä³âíèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíö³é ìåòðîïî-
ë³òåíó, ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, àâòîøëÿõ³â, ïëîù
òà ³íøèõ îá’ºêò³â æèòëîâî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì³ñòà ïðî âèçíàííÿ òîâàðèñòâà ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “². Ð. Á.” (äàë³ — ÒÎÂ
“². Ð. Á.”) ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³í-

âåñòîð³â äëÿ áóä³âíèöòâà íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñ-
òèíè Ñâÿòîøèíî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³-
òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè “Ë³âîáåðåæíà” òà “Ã³äðî-
ïàðê” ç³ ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-
îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü, ïàðê³í-
ãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âçäîâæ ä³ëÿíêè “Ë³-
âîáåðåæíà” — “Ã³äðîïàðê”, îãîëîøåíîãî
23.06.2007 (ïðîòîêîë â³ä 22.06.2007 ¹ 49).

Про фінансову допомогу у 2007 році 
Спілці матерів розумово відсталих інвалідів 

м. Києва “Сонячний промінь”
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1118 

від 28 серпня 2007 року

Відповідно до статті 13 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, на вико�
нання міської комплексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської місь�
кої ради від 16.12.2005 № 603/3064:

1. Âèä³ëèòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³í-
âàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè â ñóì³ 300,0
òèñ. ãðí äëÿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè Ñï³ëö³ ìàòå-
ð³â ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ³íâàë³ä³â ì. Êèºâà “Ñî-
íÿ÷íèé ïðîì³íü” íà ïðîâåäåííÿ VI Ì³æíàðîä-
íîãî ³íòåãðàö³éíîãî òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëþ
“Ñîíÿ÷íà õâèëÿ”.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåðà-
õóâàòè óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â,
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè, çàçíà÷åí³ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê âèäàòê³â,
ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê
íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè
“Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2005
¹ 603/3064.

3. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå-
÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüêó ². Ð.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про проведення робіт 
з підсилення частини фундаменту будинку 

та спорудження підпірної стінки
на бульв. Лесі Українки, 7 

у Печерському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1168 

від 5 вересня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи акт контрольного об�
стеження технічного стану несучих та огороджуючих конструкцій житлового будинку № 7 на бульв. Лесі
Українки будівельної лабораторії комунального підприємства “Київжитлоспецексплуатація” від 28.06.2004
№ 124/36, анотований звіт державного Науково�дослідного інституту будівельних конструкцій щодо стану
основи фундаментів будинку від 20.05.2005 та зважаючи на звернення Печерської районної у місті Києві
державної адміністрації від 30.03.2007 № 090�947/В�26:

1. Äîçâîëèòè Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ
òà çàòâåðäæåíîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ âèêîíàòè
ðîáîòè ç ï³äñèëåííÿ ÷àñòèíè ³ñíóþ÷îãî ôóíäà-
ìåíòó òà ñïîðóäæåííÿ ï³äï³ðíî¿ ñò³íêè æèòëî-
âîãî áóäèíêó íà áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 7.

2. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

2.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³ä-
ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ.

2.2. Îäåðæàòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà îðäåð íà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

2.3. Ðîáîòè âèêîíàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè âè-
êîíàííÿ ðîá³ò ïî ï³äçåìíèõ ñïîðóäàõ òà íàäçåì-
íîìó ³íæåíåðíîìó îáëàäíàííþ â ì. Êèºâ³, çà-
òâåðäæåíèìè ð³øåííÿì âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 4.02.80
¹ 125.

2.4. Çàáåçïå÷èòè áåçïåêó ðóõó òà áåçïå÷íèé

ïðîõ³ä ï³øîõîä³â â ì³ñöÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò øëÿ-
õîì âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â,
îñâ³òëåííÿ, ñèãíàëüíèõ ë³õòàð³â, îãîðîäæåííÿ
ì³ñöü ðîáîòè.

2.5. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîô³íàíñóâàòè çà ðàõóíîê
êîøò³â ðàéîííîãî áþäæåòó áóä³âåëüí³ ðîáîòè,
ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ðîá³ò ç ï³äñèëåííÿ ÷àñ-
òèíè ³ñíóþ÷îãî ôóíäàìåíòó òà ñïîðóäæåííÿ ï³ä-
ï³ðíî¿ ñò³íêè æèòëîâîãî áóäèíêó íà áóëüâ. Ëå-
ñ³ Óêðà¿íêè, 7.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç
ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про затвердження результатів конкурсу 
із залучення інвесторів для будівництва 
накриття відкритої частини Святошино�

Броварської лінії метрополітену між станціями
“Чернігівська” та “Дарниця” зі створенням

приміщень торговельно�офісного 
та розважального призначень, паркінгу, 

супутньої інфраструктури вздовж ділянки
“Чернігівська” — “Дарниця”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1116 
від 28 серпня 2007 року

Відповідно до розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 26.12.2003 № 2442 “Про поря�
док залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних
переходів, автошляхів, площ та інших об’єктів житлової та соціальної інфраструктури міста” та від 21.02.2007
№ 172 “Про проведення конкурсів із залучення інвесторів для реалізації інвестиційних проектів”:

1. Çàòâåðäèòè ð³øåííÿ ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êî-
ì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàí-
íÿ áóä³âíèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíö³é ìåò-
ðîïîë³òåíó, ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, àâòîøëÿõ³â,
ïëîù òà ³íøèõ îá’ºêò³â æèòëîâî¿ òà ñîö³àëü-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà ïðî âèçíàííÿ òîâà-
ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ïðî-
åêòíà êîìïàí³ÿ “ßðóñ” (äàë³ — ÒÎÂ “Ïðîåêò-
íà êîìïàí³ÿ “ßðóñ”) ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³ç
çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äëÿ áóä³âíèöòâà íàêðèò-
òÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøèíî-Áðîâàðñüêî¿
ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè “×åðí³ã³â-
ñüêà” òà “Äàðíèöÿ” ç³ ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü
òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðè-
çíà÷åíü, ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
âçäîâæ ä³ëÿíêè “×åðí³ã³âñüêà” — “Äàðíèöÿ”,
îãîëîøåíîãî 23.06.2007 (ïðîòîêîë â³ä
22.06.2007 ¹ 49).

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) óêëàñòè â³äïîâ³äíèé ³íâåñòèö³éíèé äî-
ãîâ³ð ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó — ÒÎÂ “Ïðî-
åêòíà êîìïàí³ÿ “ßðóñ”.

3. Óïðàâë³ííþ êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè ïðîåêò-
íèõ ³ áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é ï³äãîòóâàòè ïðî-
åêò ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî áóä³âíèöòâî íàêðèòòÿ
â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøèíî-Áðîâàðñüêî¿ ë³-
í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè “ ×åðí³ã³â-
ñüêà” òà “Äàðíèöÿ” ç³ ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü
òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðè-
çíà÷åíü, ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
âçäîâæ ä³ëÿíêè “×åðí³ã³âñüêà” — “Äàðíèöÿ”,
çàáåçïå÷èòè éîãî ïîãîäæåííÿ òà âèäàííÿ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Çà äîðó÷åííÿì ÒÎÂ “Ïðîåêòíà êîìïàí³ÿ
“ßðóñ” êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüêå ³í-
âåñòèö³éíå àãåíòñòâî” çâåðíóòèñü ç êëîïîòàí-
íÿì äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî íàäàííÿ
çãîäè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè íà ðîçðîá-
êó ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ïðî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó òåõ-
í³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòà-
íîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà
ì³ñöåâîñò³), à òàêîæ ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, íåîá-
õ³äíî¿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ùîäî
ïåðåäà÷³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³í-
âåñòèö³éíîãî ïðîåêòó “Áóä³âíèöòâî íàêðèòòÿ
â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøèíî-Áðîâàðñüêî¿ ë³-
í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè “×åðí³ã³â-
ñüêà” òà “Äàðíèöÿ” ç³ ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü
òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðè-

çíà÷åíü, ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
âçäîâæ ä³ëÿíêè “×åðí³ã³âñüêà” — “Äàðíèöÿ”
òà ï³äãîòîâêè ïðîåêòó äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âðàäîþ òà ÒÎÂ “Ïðîåêò-
íà êîìïàí³ÿ “ßðóñ”.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿), Êè¿âñüê³é ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é
ñòàíö³¿, óïðàâë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) â òèæíåâèé òåðì³í çàáåçïå÷èòè ðîçãëÿä
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðî-
åêòó “Áóä³âíèöòâî íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòè-
íè Ñâÿòîøèíî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³ò-
åíó ì³æ ñòàíö³ÿìè “×åðí³ã³âñüêà” òà “Äàðíè-
öÿ” ç³ ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-
îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü, ïàð-
ê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âçäîâæ ä³ëÿí-
êè “×åðí³ã³âñüêà” — “Äàðíèöÿ”.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

6.1. Ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ïðî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà ïåðåäà÷ó ¿¿ â
îðåíäó äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó
“Áóä³âíèöòâî íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿ-
òîøèíî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ì³æ
ñòàíö³ÿìè “×åðí³ã³âñüêà” òà “Äàðíèöÿ” ç³
ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî
òà ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü, ïàðê³íãó, ñóïóò-
íüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âçäîâæ ä³ëÿíêè “×åðí³-
ã³âñüêà” — “Äàðíèöÿ”.

7. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Áàññà Ä. ß.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
óêëàñòè â³äïîâ³äíèé ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð ç ïå-
ðåìîæöåì êîíêóðñó — ÒÎÂ “². Ð. Á.”.

3. Óïðàâë³ííþ êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè ïðîåêòíèõ
³ áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ïðî áóä³âíèöòâî íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñ-
òèíè Ñâÿòîøèíî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³-
òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè “ Ë³âîáåðåæíà” òà “Ã³äðî-
ïàðê” ç³ ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-
îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü, ïàðê³í-
ãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âçäîâæ ä³ëÿíêè “Ë³-
âîáåðåæíà” — “Ã³äðîïàðê”, çàáåçïå÷èòè éîãî ïî-
ãîäæåííÿ òà âèäàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Çà äîðó÷åííÿì ÒÎÂ “². Ð. Á.” êîìóíàëüíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî”
çâåðíóòèñü ç êëîïîòàííÿì äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ùîäî íàäàííÿ çãîäè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè íà ðîçðîáêó ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ïðî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Çàáåçïå÷èòè ðîç-
ðîáêó òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùî-
äî âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòó-
ð³ (íà ì³ñöåâîñò³), à òàêîæ ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿,
íåîáõ³äíî¿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ùî-
äî ïåðåäà÷³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³í-
âåñòèö³éíîãî ïðîåêòó “Áóä³âíèöòâî íàêðèòòÿ
â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøèíî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿
ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè “Ë³âîáåðåæíà” òà
“Ã³äðîïàðê” ç³ ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü òîðãî-
âåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü,
ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âçäîâæ ä³-
ëÿíêè “Ë³âîáåðåæíà” — “Ã³äðîïàðê” òà ï³äãî-
òîâêè ïðîåêòó äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ì³æ Êè¿âðàäîþ òà ÒÎÂ “². Ð. Á.”.

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíî-

ìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Êè¿â-
ñüê³é ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàíö³¿, óïðàâ-
ë³ííþ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â òèæíåâèé òåðì³í
çàáåçïå÷èòè ðîçãëÿä ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³í-
âåñòèö³éíîãî ïðîåêòó “Áóä³âíèöòâî íàêðèòòÿ
â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøèíî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿
ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè “Ë³âîáåðåæíà” òà
“Ã³äðîïàðê” ç³ ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü òîðãî-
âåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü,
ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âçäîâæ ä³-
ëÿíêè “Ë³âîáåðåæíà” — “Ã³äðîïàðê”.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

6.1. Ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ïðî
çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ïðî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà ïåðåäà÷ó ¿¿ â îðåí-
äó äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó “Áóä³â-
íèöòâî íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøèíî-
Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè
“Ë³âîáåðåæíà” òà “Ã³äðîïàðê” ç³ ñòâîðåííÿì
ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëü-
íîãî ïðèçíà÷åíü, ïàðê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè âçäîâæ ä³ëÿíêè “Ë³âîáåðåæíà” — “Ã³ä-
ðîïàðê”.

7. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. çàáåçïå-
÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñà Ä. ß.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Çíàéøëèñÿ îñòàíí³ êîì³êè Óêðà¿íè
Íà êàíàë³ ICTV â³äáóâñÿ êîíêóðñíèé â³äá³ð äëÿ ãóìîðèñòè÷íî¿ ïåðåäà÷³

Â³ä ñåðåäèíè ñåðïíÿ òâîð÷à
ãðóïà ICTV ïîäîðîæóâàëà Óêðà-
¿íîþ ó ïîøóêàõ ó÷àñíèê³â ïðîåê-
òó — êîì³ê³â-ñàìîðîäê³â. Â³äá³ð-
êîâ³ òóðí³ðè áóëè â Õàðêîâ³, Äî-
íåöüêó, Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Îäå-
ñ³, Ëüâîâ³ òà Êèºâ³. ßê öå â³äáó-
âàëîñÿ, òåëåêàíàë ïîêàçàâ ó ïåð-
øèõ òðüîõ ÷àñòèíàõ íîâî¿ ïðî-
ãðàìè “Îñòàíí³é êîì³ê”. Ô³íàë
âñåóêðà¿íñüêîãî êàñòèíãó ëÿæå â
îñíîâó ÷åòâåðòî¿ ïåðåäà÷³, ùî
ç’ÿâèòüñÿ íà òåëååêðàíàõ íàïðè-

ê³íö³ âåðåñíÿ. Ó íàñòóïíèõ ñ³ìîõ
ñåð³ÿõ øîó éîãî ó÷àñíèêè çìàãà-
òèìóòüñÿ â êîìåä³éíèõ äóåëÿõ
ùîíåä³ë³ ó ïðÿìîìó åô³ð³, ³ ãëÿ-
äà÷³ ãîëîñóâàòèìóòü çà íàéêðà-
ùèõ êîì³ê³â. Ã³ðø³ ïîñòóïîâî çà-
ëèøàòèìóòü ïðîåêò (ïî îäíîìó),
à ïåðåìîæåöü ñòàíå Îñòàíí³ì êî-
ì³êîì. ßê ãîëîâíèé ïðèç â³í ï³ä-
ïèøå êîíòðàêò ç êàíàëîì ICTV
íà ñòâîðåííÿ âëàñíî¿ ãóìîðèñ-
òè÷íî¿ ïðîãðàìè.

“Àìåðèêàíñüêèé ïðîåêò Last

Comic Standing ñòóä³¿ Universal ÿ
ïîáà÷èâ öüîãîð³÷ íà Êàííñüêîìó
ÿðìàðêó ôîðìàò³â,— ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ïðîäþñåð “Îñòàí-
íüîãî êîì³êà” Àíäð³é Ïàðòèêà.—
Öå øîó âèõîäèòü óæå ÷îòèðè ñå-
çîíè ç ÷èìàëèìè ðåéòèíãàìè. ²
ÿ çàãîð³âñÿ áàæàííÿì ðåàë³çóâà-
òè òàêèé ïðîåêò â Óêðà¿í³. Çàõî-
ò³ëîñÿ â³äêðèòè ùîñü íîâå â óêðà-
¿íñüêîìó ãóìîð³, çðîáèòè ÿêóñü
ñåíñàö³þ”. Êåâååííèê ³ øîóìåí
Ñåðã³é Ñèâîõî òàêîæ ðàä³º ç ïðè-
âîäó âèõîäó øîó. “Äî ìåíå, ÿê ³
äî áàãàòüîõ ³íøèõ ãóìîðèñò³â,
÷àñòî ï³äõîäÿòü ëþäè ³ êàæóòü:
“Âè, ÿñíà ð³÷, ñóïåð, îäíàê ó íà-
ø³é êîìïàí³¿ º ñïðàâæí³é êîðîëü
ãóìîðó. Ùî íå ñêàæå — âñ³ ðåãî-
÷óòü! Îò áè éîãî ïîêàçàëè ïî òå-
ëåáà÷åííþ!” Ñåðã³é Ñèâîõî çà-
ïåâíÿº, ùî òåïåð ðåãîò³òèìåìî
óñ³ì ìèðîì.

Äî ñêëàäó æóð³, êð³ì áàëÿí-
äðàñíèêà Ñèâîõî, ââ³éøëè òàêîæ

êåð³âíèê êîì³ê-òðóïè “Ìàñêè”
Ãåîðã³é Äåë³ºâ, àêòîð Äìèòðî Ëà-
ëåíêîâ ³ç ñ³òêîìó “Ëåñÿ+Ðîìà”,

òåëåâåäó÷à Ìàøà ªôðîñèí³íà,
“äîâãîíîñèê” Â³êòîð Àíäð³ºíêî
òà ³íø³ â³äîì³ îñîáèñòîñò³

Ïåðåëîìíèé ìîìåíò
Ê³ðà Ìóðàòîâà çíÿëà ô³ëüì ïðî êîõàííÿ â ã³ïñ³
²ðèíà ÎË²ÉÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Завтра в раїнсь ий про-
ат виходить нова стріч а
Кіри М ратової "Два в од-
ном ". Бо дан Ст п а
рає артині "чолові а з
найбільшим членом", Ре-
ната Литвинова — дворо-
в з хвал , Ше спірові
відведено роль невдахи-
драмат р а, а самий те-
атр Кіри М ратової ар-
монійно переті ає іно.

“Äâà â îäíîìó” — íàçâà-â³ä-
ïèñêà, êîíñòàòàö³ÿ: ó ô³ëüì³ äâ³
³ñòîð³¿. Ê³ðà Ìóðàòîâà 1997-ãî
âæå çíÿëà “Òðè ³ñòîð³¿”, ùî
ñïðàâä³ ñêëàäàëèñÿ ç òðüîõ íîâåë.
Àëå ¿õ õî÷à á îá’ºäíóâàëà òåìà
çâè÷àéíîãî âáèâñòâà. À òóò ³ñòî-
ð³¿, àí³òðîõè íå ïîâ’ÿçàí³, òî÷í³-
øå, ïîâ’ÿçàí³ ç ëåäà÷èì íàõàá-
ñòâîì, äîçâîëåíèì ãåí³ºâ³.

Ä³ÿ ïåðøî¿ â³äáóâàºòüñÿ ó òåàò-
ð³: ì³ñöåâà “ôàóíà” — â³ä ìîíòó-
âàëüíèê³â äî ãåðîÿ-êîõàíöÿ — ïî-
ñâîºìó ðåàãóº íà ñàìîãóáñòâî àê-
òîðà, ÿêèé ïîâ³ñèâñÿ íà äåêîðàö³¿.
Íåõàé áè é ïîâ³ñèâñÿ — àëå æ ó
êîñòþì³ ãåðöîãà, à äóáëåðîâ³ ãðà-
òè íåìàº â ÷îìó, áî êîñòþìåðøà
íåäîïèëüíóâàëà. É ïîêè íå ïðè-
¿äóòü ìåíòè, êîñòþì ³ç òðóïà íå
çíÿòè. Âîíè æ í³ÿê íå ¿äóòü, ³ íå-
á³æ÷èê ï³ä íîãàìè çàâàæàº âñ³ì òà
çàâàæàº øîó “go on”. À ç’ÿâëÿòü-
ñÿ ñòðàæ³ ïîðÿäêó íàäòî ï³çíî, ³
ïîâîðîòíèé êðóã âèíåñå äî ¿õí³õ
í³ã óæå äâà òðóïè: ó òåàòð³ ëþäè
íåðâîâ³, ³ìïóëüñèâí³, ïðèøòðèê-
íóòü êîãî — ñàì³ íå ïîì³òÿòü.

Äðóãà íîâåëà — ïðî Äîí Æó-
àíà, òåðì³íîëîã³ºþ Ê³ðè Ìóðà-
òîâî¿ — “÷îëîâ³êà ç íàéá³ëüøèì
÷ëåíîì” (Áîãäàí Ñòóïêà), ÿêîìó
âæå äàâíî í³õòî íå äàº. Òîìó ³í-
ôåðíàëüíèé äàëüòîí³ê òî ñòÿãóº
äæèíñè ç äîíüêè-÷îðíÿâêè (Íà-
òàë³ÿ Áóçüêî), òî çàãðîæóº â³÷íèì
ñåêñîì âàãîíîâîæàò³é-á³ëÿâö³
(Ðåíàòà Ëèòâèíîâà), òî, âæå ïî-
ìåðøè, àëå ùå íå âîñêðåñíóâøè,
ãàíÿºòüñÿ ç íîæåì ó ñàìîìó ïðî-
ñòèðàäë³ é êàïåëþñ³ çà ä³â÷àòêà-
ìè Ïîòüîìê³íñüêèìè ñõîäàìè.

Çíàéòè îêðåìå çàñòîñóâàííÿ
êîæí³é ³ç öèõ äâîõ êîìïàêòíèõ

äðàìàòóðã³éíèõ ðå÷åé Ê³ð³ Ìóðà-
òîâ³é ùîñü çàâàäèëî, íàïåâíî,
íåëþáîâ äî ì³í³ìàë³çìó: “Êîæíà
ç ³ñòîð³é çäàâàëàñÿ çàêîðîòêîþ ³
äëÿ ïîâíîìåòðàæíîãî ô³ëüìó íå-
äîñòàòíüîþ. Íå ò³ëüêè çà äîâæè-
íîþ, à é çà ÿêèìñü íàïîâíåííÿì:
çäàâàëîñÿ, ùî îöå ³ âñå?”

Ìàáóòü, ïðèñê³ïàòèñÿ äî íåäî-
ñòàòíüîãî íàïîâíåííÿ ³ çì³ñòîâíî-
ñò³ ðîçïîâ³ä³ ïðî àêòîðà, ùî ïîâ³-
ñèâñÿ íà ñöåí³, çäàòíèé ò³ëüêè äó-
æå â’¿äëèâèé ðåæèñåð. Ñàìà êîë³-
ç³ÿ (â îñíîâ³ ÿêî¿ ëåæèòü ðåàëüíèé
âèïàäîê ³ç æèòòÿ îäíîãî òåàòðó)
äîâîë³ íåçâè÷íà, ùîá äîâêîëà íå¿
çàêðóòèâñÿ òàêèé êëóáîê ñêëàäíèõ
âíóòð³øíüîòåàòðàëüíèõ ñòîñóíê³â,
ÿêèé ³ çà ö³ëèé òåëåñåð³àë äî ê³í-
öÿ íå ðîçïëóòàºø. Îäíàê Ê³ðà Ìó-
ðàòîâà íàêðó÷óâàòè í³÷îãî íå ñòà-
ëà, à ïðîñòî ïðèêëàëà äî ³ñòîð³¿
ïðî ñàìîãóáñòâî çîâñ³ì íåñõîæó —
ïðî êîõàííÿ. ² ÿêèìñü ÷èíîì íå-
ñïîä³âàíî ïîáà÷èëà, ùî çà âñüîãî
ñòèë³ñòè÷íîãî ³ òåìàòè÷íîãî êîí-
òðàñòó í³÷îãî íåïîºäíóâàíîãî ó
äâîõ íîâåëàõ íåìàº.

Òåàòð ó ñòð³÷ö³ “Äâà â îäíîìó”
ïåðåõîäèòü ó ê³íî áåç áóäü-ÿêî¿
íàðî÷èòîñò³ é íàâ³òü äåùî ïðîñ-

òîäóøíî. Êàìåðà ïîâåðòàºòüñÿ ³
ïåðå¿çäèòü ç-çà êóë³ñ äî ãëÿäàöü-
êî¿ çàëè, ïîò³ì çíîâó îáåðòàºòüñÿ
íà ñöåíó, çàãëÿäàþ÷è ó â³êíî äå-
êîðàö³¿, ³, ùîá ãëÿäà÷ ïðèçâè÷à-
¿âñÿ, ùå ê³ëüêà ðàç³â îçèðàºòüñÿ â
çàë, àëå ðîçâîðîòè ö³ äåäàë³ ð³ä-
øàþòü, à äåñü ç ³íøîãî áîêó äå-
êîðàö³¿ ³ çîâñ³ì â³äêðèâàºòüñÿ âè-
õ³ä íàäâ³ð. Ê³ðó Ìóðàòîâó íå ï³é-
ìàºø íà øàõðàéñòâ³ àáî íåäáàëî-
ìó ñêëåþâàíí³: äâ³ ÷àñòèíè ô³ëü-
ìó ïðèëàäíàí³ îäíà äî îäíî¿ ðå-
òåëüíî, ³ ëèøå ÷åðåç ê³ëüêà ïåðå-
ãëÿä³â ïî÷èíàºø ïîì³÷àòè çàìàñ-
êîâàí³, âïðàâíî ñõîâàí³ âñþäè
ñêð³ïî÷êè é øïèëå÷êè, ÿêèìè
ïðîøèòà âñÿ êîíñòðóêö³ÿ. Òåàòð ó
í³é — îá’ºêò â³äâåðòî¿ íàñì³øêè
ðåæèñåðêè, êîòðà, âò³ì, íåäîëþá-
ëþº íå òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî ÿê
òàêå, à íåçðó÷íîñò³, ùî ñóïðîâî-
äæóþòü ïðîöåñ éîãî ñïðèéíÿòòÿ.
Äî ãîëîâíîãî òåàòðàëüíîãî ñöåíà-
ðèñòà âñ³õ ÷àñ³â ³ íàðîä³â Ê³ðà Ìó-
ðàòîâà, ñõîæå, òåæ ñòàâèòüñÿ áåç
çàéâîãî òðåïåòó: â ïàíäàí äî ñâîº¿
Îôåë³¿, ùî ïåðåòâîðèëàñÿ ó
“Òðüîõ ³ñòîð³ÿõ” íà ìñòèâó ìåä-
ñåñòðó Îôó, àâòîð “Äâà â îäíîìó”
ïðîïîíóº òàêó æ ðàäèêàëüíó âåð-

ñ³þ Ãàìëåòà. Ìîíòóâàëüíèê, ÿêî-
ãî ãðàº Îëåêñàíäð Áàøèðîâ, ÷è-
òàº ç³ ñöåíè ñàêðàìåíòàëüíèé ìî-
íîëîã äî òîãî íåâèìóøåíî, ùî
ñëîâî “îêî÷óðèòüñÿ”, ùî âèïàä-
êîâî ïðîñêî÷èëî, çäàºòüñÿ ö³ëêîì
ïðèðîäíèì, íåíà÷å ñàì Øåêñï³ð
éîãî çîïàëó óïóñòèâ.

Ó ïåðø³é ³ç äâîõ íîâåë, ùî çà-
ê³í÷óºòüñÿ âáèâñòâîì, ïàðó ñîá³
çíàõîäèòü ïåðøèé òðóï, ó äðóã³é
“ñïàðîâóþòüñÿ” æèâ³ ëþäè, ùî
çðåøòîþ â³äáóâàþòüñÿ ò³ëåñíèìè
óøêîäæåííÿìè. Öå íîâîð³÷íà
êàçêà “ïðî ñåêñ, ÿêèé ïåðåõîäèòü
ó êîõàííÿ” òàê ñàìî ïëàâíî, áåç
øâ³â ³ ñòèê³â, ÿê ó ñàìîìó ô³ëü-
ì³ òåàòð ïåðåõîäèòü ó ê³íî, à ä³ÿ,
ðîçïî÷àâøèñÿ çà êóë³ñàìè, çàâåð-
øóºòüñÿ íà îäåñüêèõ âóëèöÿõ.
Òî÷í³øå, â êàá³í³ òðàìâàÿ — éî-
ãî âåäå ãåðî¿íÿ Ðåíàòè Ëèòâèíî-
âî¿. Â³äñóòí³ñòü íå òå ùî âèùî¿,
à õî÷à á ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ÿêà
ò³ëüêè çàâàäèëà á, íàïåâíî, ö³é
çàñë³ïëèâî âóëüãàðí³é ä³â÷èí³ òàê
øâèäêî ïîðîçóì³òèñÿ ç àðèñòîê-
ðàòè÷íèì ãåðîºì Áîãäàíà Ñòóï-
êè) Ðåíàòà Ëèòâèíîâà ãðàº ç òà-
êîþ íåñïîä³âàíîþ ³íôàíòèëüí³ñ-
òþ, ùî ñë³äîì çà ãåðîºì ô³ëüìó

“Ìåí³ íå áîëÿ÷å” õî÷åòüñÿ ñêà-
çàòè ¿é: “Âàì çàâæäè áóäå â³ñ³ì-
íàäöÿòü”. “Ðåíàòà — ÷óäîâà àêò-
ðèñà, âîíà âñå ãðàº, àëå, ùîá öå
ãðàòè, ïîòð³áíî ìàòè éîãî â ñîá³
ó çàðîäêó — íå ìîæíà ç³ãðàòè òî-
ãî, ÷îãî â òîá³ íåìàº,”- ââàæàº
Ê³ðà Ìóðàòîâà, ùî ðîçãëåä³ëà ï³ä
ëèòâèíîâñüêîþ ìàñêîþ ôàòàëü-
íî¿ ³ çàãàäêîâî¿ äèâè ùå ÷àð³âí³-
øó äâîðîâó çóõâàëêó, à â ñòîïòà-
íèõ òóðèñòàìè ³ ê³íîøíèêàìè
Ïîòüîìê³íñüêèõ ñõîäàõ — ãîòîâó
ïðèðîäíó äåêîðàö³þ. “Âîíà äó-
æå êðàñèâà, ïðèãîëîìøëèâî êðà-
ñèâà, õî÷ çíèçó äèâèñÿ, õî÷ çãî-
ðè,— êàæå Ê³ðà Ìóðàòîâà âæå íå
ïðî Ðåíàòó Ëèòâèíîâó, à ïðî ñõî-
äè, — ³ Åéçåíøòåéíó âîíà òåæ
âèäàëàñÿ ãàðíîþ, ³ â³í òåæ ¿¿ óâ³÷-
íèâ”. Åéçåíøòåéí ó “Ñòà÷êå” í³-
áè ðóõàâñÿ Ïîòüîìê³íñüêèìè
ñõîäàìè çãîðè âíèç, çàïóñòèâøè
ç íå¿ ñâ³é çíàìåíèòèé çâîðóøëè-
âèé â³çî÷îê ç íåìîâëÿì, à Ê³ðà
Ìóðàòîâà, íàâïàêè, ï³äí³ìàºòüñÿ
íåþ: â³ä êîì³÷íî¿ çàìàëüîâêè
(íîâîð³÷íî¿ íî÷³ á³ëÿ ï³äí³ææÿ
ñõîä³â òàíöþþòü ðîçäÿãíåí³ äî
òðóñ³â ï’ÿí³ “ìîðæ³”, â³äñüîðáó-
þ÷è ç ãîðëà øàìïàíñüêå) äî íàé-
âèùèõ ìåëîäðàìàòè÷íèõ íîò.
Óÿâ³òü ñîá³ Áîãäàíà Ñòóïêó â
ìàõðîâîìó õàëàò³, ÿêèé ïîãíàâñÿ
çà æ³íêîþ ñâîãî æèòòÿ, àëå ïî-
ñêîâçíóâñÿ íà ñõîäèíêàõ. Íå â
çìîç³ âñòàòè, â³í ³ç ã³ïñîì íà îä-
í³é ðóö³ é ïëÿøêîþ øàìïàíñüêî-
ãî â ³íø³é ïðîâîäæàº î÷èìà ðî-
ìàíòè÷íèé ñèëóåò ³ ï³äí³ìàºòüñÿ
âñå âèùå òà ðîç÷èíÿºòüñÿ ó ñë³-
ïó÷îìó ñâ³òë³ ïðîæåêòîðà. Òàêèì
÷èíîì, ðîçáèòå ÷åðåç íåäáàëüñòâî
êîë³íî, íà ÿêå ñêàðæèâñÿ ïåðñî-
íàæ Ñòóïêè, ÷âàðëèâèé òåàòðàëü-
íèé ïðåì’ºð, ó ïåðø³é, çàêóë³ñ-
í³é ÷àñòèí³, â ê³íåìàòîãðàô³÷í³é
ðîçðîñëîñÿ âæå äî ñåðéîçíî¿
òðàâìè, ñóäÿ÷è ç ô³íàëüíîãî òå-
ëåôîííîãî âîðêóâàííÿ çàêîõà-
íèõ: “À ìåí³ ã³ïñ çíÿëè.— À ìå-
í³ íàä³ëè”. ² ÿêùî ê³íî â Ê³ðè
Ìóðàòîâî¿ âèïðàâäîâóº, ðåàá³ë³-
òîâóº òåàòð, í³áè âèïðàâëÿþ÷è
éîãî óìîâíîñò³ é íàòÿæêè, òî ³
æèòòÿ ç ðåæèñåðñüêî¿ ïîäà÷³ â
ÿêèéñü ìîìåíò ïî÷àëî ÿêùî íå
íàñë³äóâàòè, òî ï³ä³ãðàâàòè ìèñ-
òåöòâó: ï³ä ÷àñ çéîìîê ó Ðåíàòè
Ëèòâèíîâî¿ ï³ä ã³ïñîì áóëè íå
çîëîòî é ä³àìàíòè, à íàéíàòó-
ðàëüí³øèé â³äêðèòèé ïåðåëîì 

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Учора в павільйоні на в лиці Радищева відб вся фінал
все раїнсь о о астин мористично о шо "Остан-
ній омі ". Із 34 переможців сіх ре іональних відбір-
ових т рнірів ж рі визначило 10 щасливчи ів, серед
я их тепер же теле лядачі назв ть найсмішнішо о —
щонеділі ICTV транслюватиме в прямом ефірі оме-
дійні д елі омі ів-аматорів.

Аристо ратичний ерой Бо дана Ст п и швид о пороз мівся з в ль арною рас нею Ренати Литвинової

Дмитрові Лален ов , Марії Єфросиніній, Ві тор Андрієн та іншим членам
ж рі б ло неле о, зате весело вибирати 10 часни ів шо “Останній омі ”
серед 34 переможців ре іональних відбір ових т рів
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11.30 — ñòàðòóº ïðîåêò “Çàïîá³ãàííÿ íåùàñ-
íèì âèïàäêàì íà íåáåçïå÷íèõ âèðîá-
íèöòâàõ Êèºâà”, îðãàí³çîâàíèé àêö³î-
íåðíîþ ñòðàõîâîþ êîìïàí³ºþ “²íòåð-
òðàíñïîë³ñ” ³ “Ñëóæáîþ ïîðÿòóíêó”.

12.00 — ó Íàö³îíàëüí³é ñï³ëö³ æóðíàë³ñ-
ò³â Óêðà¿íè ðîçïî÷íå ðîáîòó ïðåñ-
êëóá “Ñóñï³ëüñòâî ³ âëàäà” íà òåìó:
“×è ïîòð³áí³ ñóñï³ëüñòâó íåìîâëÿòà,
íàðîäæåí³ çà ãðàòàìè?”

14.00 — â³äáóäåòüñÿ ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ
ïðåñ-êëóáó íà òåìó: “×è íàä³éíî çà-
õèùåí³ ïðàâà ³ ³íòåðåñè Â²Ë-ïîçè-
òèâíèõ ëþäåé?”

14.30 — â³äáóäåòüñÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ,
ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåì³ äîñòóïó äî
æèòòºâî âàæëèâèõ ë³ê³â äëÿ ëþäåé ç³
ÑÍ²Ä, êîòð³ ïîòðàïèëè çà ãðàòè. 

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

“Çäîðîâà” îáñòàíîâêà
Ó 16-é ë³êàðí³ íå âèäàþòü ïîòð³áíèõ ë³ê³â
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в реда цію "Хреща-
ти а" зверн лася об рена
читач а зі с ар ою на ад-
рес місь ої лінічної лі-
арні № 16, що на в лиці
Рейтарсь ій, 22. Жін а
розповіла про жахливі
мови переб вання її ро-
дич и в цій станові, пе-
реповнені палати, бра
лі ів, недбале обсл ов -
вання, антисанітарію. За
її словами, все це лише
верхів а айсбер а, справи
в цієї лі арні епсь і. Ко-
респондент азети відві-
дав лі арню і перевірив
фа ти.

Çà ñëîâàìè ÷èòà÷êè “Õðåùàòè-
êà”, ÿêà çâåðíóëàñÿ äî ãàçåòè ç³
ñêàðãîþ, óìîâè ïåðåáóâàííÿ ¿¿
ìàòåð³ â òåðàïåâòè÷íîìó â³ää³-
ëåíí³ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³
¹ 16 áóëè ìîâ ó ô³ëüì³ æàõ³â.
Âîíà ç³òêíóëàñÿ ç íåóâàæíèì òà
íåäáàëèì ìåäè÷íèì ïåðñîíàëîì,
áðàêîì ë³ê³â, ïîãàíèì õàð÷óâàí-
íÿì, àíòèñàí³òàð³ºþ ó ïðèì³ùåí-
íÿõ òà ïåðåïîâíåíèìè ïàëàòàìè.

Ó÷îðà êîðåñïîíäåíò “Õðåùà-
òèêà” ïîñï³ëêóâàâñÿ ³ç ïàö³ºíòà-
ìè òà ïåðñîíàëîì óñòàíîâè ³
ç’ÿñóâàâ, ùî íå âñ³ ôàêòè â³äïî-
â³äàþòü ä³éñíîñò³. Â³ää³ëåííÿ òå-
ðàï³¿, åíäîêðèííî¿ ã³íåêîëîã³¿,
ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿ òà ïàòîëîã³¿ êë³-
ìàêñó äîñèòü îõàéí³. Õâîð³ ðîç-
ïîâ³äàëè, ùî áàãàòüîì ç íèõ äî-
âîäèëîñÿ ïîáóâàòè ³ â çíà÷íî ã³ð-
øèõ êë³í³êàõ. Ñêàæ³ìî, íàé-

ñòðàøí³ø³ âðàæåííÿ ó äåêîãî ç
íèõ çàëèøèëèñÿ â³ä ë³êàðåíü íà
âóëèöÿõ Ïåòðà Çàïîðîæöÿ òà
Ðèçüê³é. Ìîâëÿâ, òóäè ïîòð³áíî
¿õàòè ç ïåðåâ³ðêàìè.

Ùîïðàâäà, íà Ðåéòàðñüê³é
ïðîáëåìè òàêè º. Îäíà ç ïàö³ºí-
òîê ïîâ³äîìèëà, ùî íå âñ³ ïîòð³á-
í³ ¿é ë³êè òàì âèäàþòü. Äåÿê³ äî-
âîäèòüñÿ êóïóâàòè, áî ò³, ùî òóò
ïðîïîíóþòü, ¿é íå ãîäÿòüñÿ. Çà
ï³âòîðà òèæíÿ ïåðåáóâàííÿ â òå-
ðàïåâòè÷íîìó â³ää³ëåíí³ æ³íêà
âèòðàòèëà íà ìåäèêàìåíòè ìàéæå
400 ãðí. À îñü íà ðîáîòó ìåäè÷-
íîãî ïåðñîíàëó íå íàð³êàëè. Íàâ-
ïàêè, õâîð³ çàóâàæóâàëè, ùî çà
òàê³ ì³çåðí³ ãðîø³ ë³êàð³ ðîáëÿòü
çíà÷íî á³ëüøå, í³æ íàëåæèòü.

Òå, ùî ë³êàðíÿ ïåðåâàíòàæåíà,
ïðàâäà. Ó çàêëàä³, ðîçðàõîâàíîìó
íà 300 ë³æîê, íèí³ ïåðåáóâàº ìàé-

æå 340 íåäóæèõ. Òîæ “íåòÿæêèì”
õâîðèì äîâîäèòüñÿ ââå÷åð³ ïîâåð-
òàòèñÿ äîäîìó, ï³äë³êóâàâøèñü ó
òàê çâàíîìó äåííîìó ñòàö³îíàð³,
ÿêîãî, äî ñëîâà, òóò íå ïåðåäáà-
÷åíî. Òà íà ñüîãîäí³ öå ºäèíèé
ñïîñ³á íå ïåðåâàíòàæóâàòè ïàëà-
òè äîäàòêîâèìè ë³æêàìè.

Ïðàö³âíèêè õàð÷îáëîêó ðîçïî-
â³ëè, ùî õàð÷óâàííÿ òóò ÷îòèðè-
ðàçîâå. Äëÿ äåÿêèõ õâîðèõ éîãî
ðîçðîáëÿº ä³ºòîëîã. ßñíà ð³÷, ìå-
íþ íåâèáàãëèâå. Ñêàæ³ìî, íà ñí³-
äàíîê — âàðåíå ÿéöå, õë³á ç ìàñ-
ëîì òà ÷àé, íà îá³ä — ñóï, ãðå-
÷àíà êàøà ç³ øìàòî÷êîì ì’ÿñà,
÷àé ³ íàâ³òü çåô³ð. Êóõàð³ çà ò³
íåâåëèê³ êîøòè, ÿê³ âèä³ëÿº äåð-
æàâà, íàìàãàþòüñÿ óð³çíîìàí³òè-
òè ñò³ë, äîäàþ÷è â ñåçîí îâî÷³ ÷è
ôðóêòè. Ç³ ñë³â ìåäè÷íèõ ñåñòåð,
ïàö³ºíòè, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ º ë³ò-

í³ìè ëþäüìè, òàêîãî õàð÷óâàííÿ
äîçâîëèòè ñîá³ âäîìà íå ìîæóòü.

Ïðîêîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ êî-
ðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà” ïîïðî-
ñèâ çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
ç ë³êóâàëüíî¿ ðîáîòè Ë³ä³þ Äìèò-
ðè÷åíêî. Íàâåäåí³ ôàêòè âîíà
ââàæàº íàêëåïîì àáî õâîðîáëè-
âîþ óÿâîþ ðîçäðàòîâàíî¿ æ³íêè.
“Æîäåí ³ç õâîðèõ ç³ ñêàðãàìè äî
íàñ íå çâåðòàâñÿ. Íàì í³÷îãî
ïðèõîâóâàòè, òîæ ïîõîä³òü ïîâåð-
õàìè, ³ ïåðåñâ³ä÷èòåñÿ â öüîìó
ñàì³”,— çàïðîïîíóâàëà ïàí³
Äìèòðè÷åíêî. Âîíà ïåðåêîíàíà,
ùî êîëåêòèâ ðîáèòü óñå, ùîá ë³-
êàðíÿ áóëà íå ã³ðøîþ çà ³íø³: çà-
ê³í÷èëè êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
êóïèëè á³ëèçíó. Ñïåöèô³÷íîãî
çàïàõó òóò íå â³ä÷óâàëîñÿ, õî÷à
ñàí³òàðêè äåç³íô³êóþòü ïðèì³-
ùåííÿ äâ³÷³ íà äåíü. Òå, ùî çîâ-

í³ êîðïóñè âèãëÿäàþòü íåîõàéíî,
íå âèíà êë³í³êè. Êè¿âñüêà ì³ñüêà
äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ âæå ï³äãîòóâà-
ëà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêó-
ìåíòàö³þ íà ïîâíó ¿¿ ðåêîíñòðóê-
ö³þ, êîòðó ìàþòü çàâåðøèòè äî
2013 ðîêó. Êîøòè ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó âæå âèä³ëåíî.

Ìåäèêàìåíòè, çã³äíî ³ç çàòâåð-
äæåíèì Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ñïèñêîì, ë³êàðíÿ îòðè-
ìóº â ïîâíîìó îáñÿç³ â³ä ï³äïðè-
ºìñòâà “Ôàðìàö³ÿ”. Õâîð³ íå êó-
ïóþòü áèíòè, ô³ç³îëîã³÷íèé ðîç-
÷èí, ñèñòåìè. Àëå äåÿê³ ïðåïà-
ðàòè âñå æ òàêè ìàþòü ïðèäáàòè
çà âëàñí³ êîøòè, îñê³ëüêè âîíè
íå âõîäÿòü äî “ì³í³ñòåðñüêîãî”
ïåðåë³êó àáî ¿õ ïðîñòî íåìàº. Çà
áàæàííÿì ïàö³ºíòè ìîæóòü âæè-
âàòè äîðîã³ çàðóá³æí³ àíàëîãè â³ò-
÷èçíÿíèõ ïðåïàðàò³â, àëå ¿õ òà-
êîæ äîâîäèòüñÿ êóïóâàòè çà âëàñ-
í³ ãðîø³, àäæå òàê³ ìåäèêàìåíòè
áþäæåòîì íå ïåðåäáà÷åí³.

Äîñèòü êàòåãîðè÷íî ïðîêîìåí-
òóâàâ ñèòóàö³þ ãîëîâíèé ë³êàð
ÊÌÊË ¹ 16 Ìèêîëà Ãóëü÷³é.
“Çà îñòàíí³é ÷àñ æîäíà ïåðåâ³ð-
êà íå âèÿâèëà â ðîáîò³ óñòàíîâè
ÿêèõîñü íåãàðàçä³â ÷è ïðîáëåì,—
ïîâ³äîìèâ â³í.— ªäèíîþ ïðîáëå-
ìîþ ââàæàþ ëèøå òå, ùî ñâîãî
÷àñó “çàâäÿêè” òàíäåìîâ³ Îìåëü-
÷åíêî — Á³äíèé ïðèì³ùåííÿ ë³-
êàðí³ íåçàêîííî âèëó÷èëè ç ðå-
ºñòðó ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿, à âëàñíå
êîðïóñè äîâåëè äî òîãî æàëþã³ä-
íîãî ñòàíó, â ÿêîìó âîíè ïåðå-
áóâàþòü íèí³”.

Ìèêîëà Ãóëü÷³é ïîâ³äîìèâ òà-
êîæ, ùî ì³ñüêà âëàäà âæå âèä³-
ëèëà êîøòè íà ðåìîíò ó ïîâíî-
ìó îáñÿç³. Òîæ íåâäîâç³ êîðïóñ,
â ÿêîìó ïî÷èíàâ îïåðóâàòè çíà-
ìåíèòèé Àìîñîâ ³ ÿêèé íèí³ ìàé-
æå ðîçâàëèâñÿ, áóäå â³äíîâëåíî

Åï³äåì³þ òóáåðêóëüîçó ìîæíà çóïèíèòè
Óêðà¿íà ïîñ³äàº äðóãå ì³ñöå â ªâðîï³ çà ð³âíåì
çàõâîðþâàíîñò³ íà ñóõîòè

Ôàõ³âö³ ç Áëàãîä³éíîãî ôîíäó ÑÊÌ
“Ðîçâèòîê Óêðà¿íè”, êîòð³ ó÷îðà îïðèëþä-
íèëè ðåçóëüòàòè ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåí-
íÿ “Ñïðèéíÿòòÿ ïðîáëåìè òóáåðêóëüîçó
íàñåëåííÿì Óêðà¿íè: ð³âåíü îñâ³÷åíîñò³,
àêòóàë³çàö³ÿ, ìîòèâàö³éí³ àñïåêòè óñòàíîâ-
êè”, ä³éøëè âèñíîâêó: õî÷à ð³âåíü ³íôîð-
ìîâàíîñò³ íàñåëåííÿ ïðî íåáåçïåêó ö³º¿
õâîðîáè ñüîãîäí³ äîñèòü âèñîêèé, îõî÷èõ
ë³êóâàòèñÿ íå íàäòî áàãàòî. Ïðè÷èíà ó çíå-
â³ð³ õâîðèõ ùîäî åôåêòèâíîñò³ äåðæàâíî¿
ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà â íåäîñòàò-
íüîìó ô³íàíñóâàíí³ ôòèç³àòðè÷íî¿ ãàëóç³.

Òóáåðêóëüîç — ñìåðòåëüíî íåáåçïå÷íà
³íôåêö³éíà õâîðîáà, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ ïå-
ðåâàæíî ïîâ³òðÿíî-êðàïåëüíèì øëÿõîì.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ìàñøòàáè ¿¿ ïîøèðåííÿ
ñÿãíóëè ìåæ åï³äåì³¿. Ë³êàð³-ôòèç³àòðè
ùîð³÷íî ô³êñóþòü ïîíàä 40 òèñ. âèïàäê³â
çàðàæåííÿ. Íàðàç³ öÿ öèôðà ñòàíîâèòü 86
âèïàäê³â íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ ³ çá³ëüøóº-
òüñÿ ùîðîêó íà 10 %. Íàéâèùèìè ïîêàç-
íèêàìè ñòîñîâíî çàõâîðþâàíîñò³ íà âñ³
ôîðìè òóáåðêóëüîçó ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðî-
ê³â ìîæóòü “ïîõâàëèòèñÿ” Õåðñîíñüêà, Ëó-
ãàíñüêà, Ìèêîëà¿âñüêà, Äîíåöüêà, Îäåñüêà
òà Õàðê³âñüêà îáëàñò³. Òàì çàõâîðþâàí³ñòü
ïåðåâèùóº ñåðåäíüîñòàòèñòè÷í³ ïîêàçíè-
êè ïî Óêðà¿í³ â 1,5—2 ðàçè.

Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî áàãàòî ðîê³â ôòè-
ç³àòðè÷íó ãàëóçü ô³íàíñóâàëè çà çàëèøêî-
âèì ïðèíöèïîì, ïðîòèòóáåðêóëüîçí³ ïðî-

ãðàìè íå âèêîíóâàëè, òóáäèñïàíñåðè ïî-
ð³âíÿíî ç ³íøèìè ë³êóâàëüíèìè óñòàíî-
âàìè íå ìîäåðí³çóâàëè, íå çàáåçïå÷óâàëè
ñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì, à ìîëîä³ ë³êàð³ íå
éøëè òóäè ïðàöþâàòè.

Òà íàéá³ëüøà ïðîáëåìà â òîìó, ùî ïî-
òåíö³éí³ ïàö³ºíòè íå îáñòåæóþòüñÿ, íå
ðîáëÿòü ùîð³÷íèé ðåíòãåí ëåãåí³â, îòîæ
ë³êàð³ çàï³çíî ä³àãíîñòóþòü íåäóãó. Ïðî-
ô³ëàêòèêà æ äîïîìîãëà á âèÿâèòè ñóõîòè
íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ³ øâèäêî ëîêàë³çóâàòè
ïðîöåñ. ßêùî òèõ, õòî ïåðåáóâàº íà ïîë³-
êë³í³÷íîìó îáë³êó, êîíòðîëþâàòè ùå ÿêîñü
ìîæíà, òî ïðè¿æäæèõ (íå êàæó÷è âæå ïðî
áîìæ³â, ÿêèõ â Óêðà¿í³ 800—900 òèñ., à â
Êèºâ³ — 10—30 òèñ.) — ïðàêòè÷íî íåðå-
àëüíî.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð
ôîíäó Àíàòîë³é Çàáîëîòíèé, ïî÷èíàþ÷è
³ç 2007 ðîêó, â Óêðà¿í³ ñòàðòóº êîìïëåêñ-
íà ïðîãðàìà ç ³íôîðìóâàííÿ òà çàïîá³ãàí-
íÿ çàõâîðþâàíîñò³ íà òóáåðêóëüîç, ðîçðà-
õîâàíà íà 5 ðîê³â. Ãîëîâíèìè íàïðÿìêà-
ìè ïðîåêòó, âàðò³ñòü ÿêîãî ñòàíîâèòü 100
ìëí ãðí, º çàõîäè ç ïðîïàãàíäè çäîðîâî-
ãî ñïîñîáó æèòòÿ, ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåí-
íÿ ïðî ïðîáëåìè òóáåðêóëüîçó ÷åðåç ÇÌ²,
ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿ ó çàêëàäàõ îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, ó øêîëàõ

òà â’ÿçíèöÿõ, â òàêîæ âïðîâàäæåííÿ íà-
ö³îíàëüíî¿ òåëåôîííî¿ ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ òà ñïå-
ö³àë³çîâàíîãî ñàéòó ç âèñâ³òëåííÿ ïðîá-
ëåì áîðîòüáè ç ö³ºþ íåäóãîþ

Дире тор фонд “Розвито У раїни” Анатолій
Заболотний за ли ає ЗМІ а тивніше дол чатися
до висвітлення проблем захворюваності
на т бер льоз

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора орпоративний Бла одійний фонд СКМ "Розвито У раїни"
оприлюднив рез льтати соціоло ічно о дослідження "Сприйняття
проблеми т бер льоз населенням У раїни: рівень освіченості, а -
т алізація, мотиваційні аспе ти станов и". Опитано 2000 респон-
дентів з сіх областей У раїни та 800 респондентів о ремо взятій
Донець ій області. Я з'яс валося, населення не надто переймаєть-
ся з аданою проблемою, не обстеж ється і не вірить можливість
повно о од жання.
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За словами пацієнтів, лі арня № 16 не най ірша місті
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà 26 âåðåñíÿ
ОВНИ, не опайте ні ом ями, бо самі в неї потрапите... Таємні апості виліз ть бо ом. ТЕЛЬЦІ, зловжи-

вання приятельсь ою добротою неприп стиме. Ваш е оїзм стане переш одою на шлях до поб дови теплих
взаємин із др зями. Ос вернить світлий братерсь ий д х, на я ом має триматися справжня самовіддана
др жба. БЛИЗНЯТА, професійна арена — ось аряче місце роз ортання подій, де через бр тальність, непо-
ст пливість і онористість ризи єте зіпс вати стос н и з ерівництвом. Пориньте творч робот й менше
мозольте очі начальств . РАКИ, я що зрадж єте милих чи точите на о ось з б, це ви риється. І тоді ваша
добра реп тація зазнає фіас о, розчар вавши довірливих, що вважали вас взірецем висо ої моралі. ЛЕВИ,
не нама айтеся розтр сити аманець ділових соратни ів, нині їм і торішньо о сні ш ода. ДІВИ натим ть-
ся за іль ома зайцями... і нічо о не вполюють. Шеф навантажить роботою, де пан є с цільний хаос і не зна-
єш з я о о інця хапатися, аби все привести до п ття. По ладайтеся на оле тив, без ньо о вам не вийти зі
с р ти. ТЕРЕЗИ в отре пере онаються підст пності й непорядності сво о боса. Не впадайте відчай — час
зви н ти. СКОРПІОНИ, пожалійте оточення. Я що вн трішній біси спон ає до р бих цинічних жартів, ви-
ставте апосном бар’єр, іна ше все повернеться б меран ом. СТРІЛЬЦІ, не встрявайте в с тич и — вони
від л аво о, що нама ається посварити вас з оточенням та поселити в серці злість, знищивши любов! КО-
ЗОРОГИ, стежте за ожним своїм словом, бо ненаро ом о ось с ривдите і тоді не оберетеся лиха. Оточен-
ня нині схильне затаїти на вас помст . ВОДОЛІЇ, від моральних та фінансових апіталов ладень своїх люб-
ленців (чи бізнес) бажаних дивідендів не отримаєте. Не переймайтеся, бо ще й на личете злодіїв, я і зазіха-
ють на ваш аманець. РИБАМ доведеться б ти в аван арді на діловій ниві. Одна я що не прибор аєте ам-
біції, п ття від тих новаційних вист пів не б де. Протистояння посилюється (розпочався армічний іспит на 2
ро и). Кон рентів ваша поведін а страшенно драт є, але, на жаль, ви в цій борні безсилі, терпіть, бо той о-
рішо по и що не по з бах...

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло
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Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
42 ðîêè çàñëóæåíîìó 
åêîíîì³ñòó Óêðà¿íè, 
ãîëîâ³ ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè 
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
Ïåòðîâ³ ÏÎÐÎØÅÍÊÓ
З днем народження йо о вітає віце-прези-

дент У раїнсь о о редитно-бан івсь о о союз , олова правлiння
АКБ “ТАС-Коммерцбан ” Сер ій ТІГІПКО

Що я маю с азати: вважаю, що бан івсь а система У раїни досить доб-
ре збалансована. Ми маємо в цій системі і сильно о ре лятора і достат-
ньо сильні омерційні бан и. Не мож с азати, що оли бан іри оцінюють
діяльність НБУ, не вини ає певних питань. Але, на мій по ляд, це абсо-
лютно природно. Просто не може б ти одна ових інтересів НБУ і о-
мерційних бан ів. Держава повинна більше стежити за питаннями в ма -
ромаштабі, бізнес ш ає тіль и свою ви од і перспе тиви для своєї о-
мерційної стр т ри. Проте добре, що ми завжди можемо дост атися
до Національно о бан , а я що треба, то до на лядової ради Національ-
но о бан .
Петро Порошен о очолює д же важливий і надсерйозний ор ан, я ий,

на мій по ляд, в наший раїні недооцінюється. Д же хотілося б побажа-
ти хорошої роботи, хорошої співпраці з правлінням НБУ, Міністерством
фінансів, Міністерством е ономі и, з Верховною Радою.

Та ож до привітання приєднався Голова спостережної ради VAB
Бан Сер ій МАКСИМОВ

Петро Поршен о — це людина, я а сама пройшла шлях пра тично о
бан іра, б д чи оловним а ціонером одно о з провідних бан ів У раїни,
ба ато ро ів пропрацювала в бюджетном омітеті, і, без мовно, знає не
з ч то про проблеми, с ладнощі бан івсь ої системи. Йо о прихід в На-
ціональний бан вже вніс новий стр мінь взаємини між ре люючим ор-
аном і бан ірами. Нас почали ч ти, ч ти швид о і відпрацьов вати ефе -
тивно наші побажання.
Ми, без мовно, роз міємо і цін ємо ре лююч роль Нацбан , але хо-

тілося б побажати Петр Порошен о йти далі, запровадити нові підходи.
При цьом хотілося б побажати реалізації тих завдань, я і Нацбан перед
собою ставить.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ßÑâÿòî ï³ä ç³ðêîþ Êàðîë³íè
Êîìïàí³ÿ ICMG â³äñâÿòêóâàëà ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ

Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà â “Àëüòà Öåíòð³” â³äáó-
ëîñÿ ñâÿòêóâàííÿ äíÿ íàðîäæåí-
íÿ äîíåöüêî¿ ïðîäþñåðñüêî¿ êîì-
ïàí³¿ ICMG, äèðåêòîðîì ÿêî¿ º
Êàðîë³íà Àøèîí. Öÿ êîìïàí³ÿ
çàéìàºòüñÿ ïðîâåäåííÿì òàêèõ
ìàñøòàáíèõ ïðîåêò³â, ÿê Ì³æíà-

ðîäíèé ëåãêîàòëåòè÷íèé òóðí³ð
Ñåðã³ÿ Áóáêè “Ç³ðêè æåðäèíè”,
Ì³æíàðîäíèé äæàçîâèé ôåñòè-
âàëü “Do#Dæ 2007”, à òàêîæ áó-
ëà îðãàí³çàòîðîì Ì³æíàðîäíîãî
êîíêóðñó “Ì³ñ ªâðîïà-2006”. Ñå-
ðåä íîâèõ ïðîåêò³â, ïðîäþñóâàí-
íÿì ÿêèõ çàéìàºòüñÿ ICMG îñòàí-
í³ì ÷àñîì, Ñàøà Äþìà, Do-Ping,
ULITKA, Ïîëÿ Ôðàíö. Íà ñâ³ò-

ñüêó òóñîâêó ç³áðàëèñÿ òàê³ â³äîì³
ëþäè, ÿê àêòðèñà Îëüãà Ñóìñüêà,
àäâîêàò Ñåðã³é Âëàñåíêî, ïðîäþ-
ñåð Ìàêñèì Áàõìàòîâ, Âàë³ä Àð-
ôóø òà ³íø³. Ó ñâÿòêóâàííÿ äîäàâ
âåñåëîñò³ ³ ì³í³ñòð ç íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é Íåñòîð Øóôðè÷, ÿêèé
íà ïðîïîçèö³þ âåäó÷î¿: “Ñ³äàéòå”,
â³äïîâ³â, ùî “ïîë³òèêàì â Óêðà¿í³
òàêèõ ñë³â íå ãîâîðÿòü”
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ЗАТ Промислово-фінансова р па "Діма сінвест"
запрош є Вас взяти часть в за альних зборах а ціонерів,

я і відб д ться об 11 одині 10 жовтня 2007 ро за адресою:
04080, місто Київ, в л. Оленівсь а, 10, офіс №35,
з поряд ом денним, в я ий з ідно За он У раїни

"Про осподарсь і товариства" внесені зміни на вимо
а ціонерів, що в с пності володіють 79,00 % а цій:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Голови правління про осподарсь діяльність ЗАТ ПФГ

"Діма сінвест" 2006 р. та основні напрями діяльності на 2007-2008 ро и.
2. Звіти дире торів дочірніх підприємств про робот 2006 p., а саме:

2.1. ДП ЛКФЦ "Альфамед";
2.2. ДП ВП "Б дмонтажсервіс";
2.3. ДП ВП "Промб д онстр ція";
2.4. ДП ВП "Трансб д".

3. Затвердження звіт та виснов ів Ревізійної омісії по річном звіт та
баланс Товариства за 2006 р.

4. Затвердження план діяльності Товариства на 2007—2008 ро и.
5. Про ви ладення, роз ляд та затвердження Стат т та Установчо о

До овор ЗАТ ПФГ "Діма сінвест" в новій реда ції.
6. Вибори Голови правління ЗАТ ПФГ "Діма сінвест".
7. Вибори членів Правління ЗАТ ПФГ "Діма сінвест".
8. Вибори Ревізійної омісії.
9. Про затвердження Положень про Правління, Ревізійн омісію, про

виплат дивідендів а ціонерам ЗАТ ПФГ "Діма сінвест", про правила
вн трішньо о тр дово о розпоряд , про преміювання та заохочення
працівни ів, про за лючення Контра тів з ерівни ами товариства та
ДП.

10. Про затвердження рішення про продаж основних фондів, а саме:
нежилих приміщень, що б ли продані з ідно нотаріально посвідчено о
До овор півлі-продаж нежилих приміщень від 14.09.2007 ро .

11. Про перереєстрацію вип с привілейованих а цій, я простих іменних
а цій то о ж номінал , зв'яз з продажем а ціонером-юридичною
особою своїх а цій, та з вимо ою за онодавства про те, що власни ом
привілейованих а цій може б ти лише юридична особа. Ан лювання
привілейованих а цій шляхом їх обмін на прості іменні а ції. Внесення
змін до реєстр а ціонерів-власни ів простих іменних а цій зв'яз із
перереєстрацією вип с привілейованих а цій.

12. Про отримання редит на придбання нежило о приміщення під офіс
ЗАТ ПФГ "Діма сінвест".

13. Про отримання редит для придбання ле ових автомобілів для
ерівництва ЗАТ ПФГ "Діма сінвест".

14. Про ви ладення, роз ляд та затвердження Стат тів дочірніх підприємств
ЗАТ ПФГ "Діма сінвест" в новій реда ції, а саме:

14.1. ДП Виробниче підприємство "Б дмонтажсервіс", та зміни йо о
назви на ДП Б дівельна фірма "Спецб д";
14.2. ДП Виробниче підприємство "Промб д онстр ція" та зміни йо о
назви на ДП Б дівельна фірма "Промб д";
14.3. ДП Виробниче підприємство "Трансб д".

15. Про реор анізацію ДП Лі вально- онс льтативний фармацевтичний
центр "Альфамед" в Товариство з обмеженою відповідальністю ЛКФЦ
"Альфамед".

16. Про створення дочірніх підприємств, ви ладення, роз ляд та
затвердження їх Стат тів:
16.1. ДП "Комбінат б дівельних матеріалів, онстр цій та виробів" ЗАТ
ПФГ "Діма сінвест";
16.2. ДП "А енція нер хомості" ЗАТ ПФГ "Діма сінвест";
16.3. ДП Б дівельна фірма "Діма сб д №1" ЗАТ ПФГ "Діма сінвест";
16.4. ДП Б дівельна випроб вальна лабораторія ЗАТ ПФГ "Діма сінвест".

17. Різне.

З питань Поряд денно о, прое тів нових реда цій Стат тів ПФГ та ДП,
матеріалів по проведенню зборів а ціонерів — звертатися за адресою:
04080, м. Київ, в л. Оленівсь а, 10,, офіс №35.

Тел.: 8 (044) 467-26-88; 467-27-88.

Правління ЗАТ ПФГ "Діма сінвест"

До відома а ціонерів
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ "БРОКБІЗНЕСБАНК"

Спостережна Рада бан повідомляє, що За альні збори
а ціонерів АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" відб д ться 16 листопада

(п'ятниця) 2007 ро о 12.00 за адресою:
м. Київ, пр. Перемо и, 41 (зал засідань бан ).
Реєстрація а ціонерів відб деться з 11.00 до 12.00
в день с ли ання зборів за місцем їх проведення.

Для реєстрації а ціонери повинні мати до мент, що
засвідч є особ а ціонера, представни и а ціонера —

довіреність на право часті За альних зборах, оформлен
з ідно чинно о за онодавства, та до мент, що засвідч є

особ представни а а ціонера.
Порядо денний:

Про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності бан за 9
місяців 2007 ро . Про шістнадцятий вип с а цій бан . Про Стат т
бан (нова реда ція).

Додат ова інформація щодо зміни стат тно о апітал бан ,
передбачена статтею 40 За он У раїни "Про осподарсь і товариства"
стосовно вирішення питання поряд денно о зборів "Про
шістнадцятий вип с а цій бан ":

Мотиви збільшення розмір стат тно о апітал бан : подальший
розвито та нарощ вання а тивів бан .

Спосіб збільшення розмір стат тно о апітал : збільшення іль ості
а цій існ ючої номінальної вартості за рах но додат ових внес ів
шляхом за рито о (приватно о) розміщення а цій бан .

Мінімальний розмір збільшення стат тно о апітал : 500 000 000
(п'ятсот мільйонів) ривень.

Прое т змін до стат т бан , пов'язаних із збільшенням стат тно о
апітал :
П н т 8.1. Стат т бан ви ласти в наст пній реда ції:
"Стат тний апітал бан сформовано в с мі 1 300 000 000 (один

мільярд триста мільйонів) ривень. Стат тний апітал поділений на
130 000 000 (сто тридцять мільйонів) простих іменних а цій,
номінальною вартістю 10 (десять) ривень ожна."

Дані про іль ість а цій, що вип с аються додат ово та їх за альн
вартість: 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) простих іменних а цій бан ,
номінальною вартістю однієї а ції 10 (десять) ривень, на за альн
с м вип с 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) ривень.

Відомості про нов номінальн вартість а цій: номінальна вартість
а цій бан не змінюється.

Права а ціонерів при додат овом вип с а цій: реалізація
а ціонерами сво о переважно о права на придбання а цій, що
пропон ються до розміщення, проходить два етапи. Протя ом стро
першо о етап реаліз ється переважне право а ціонерів на придбання
а цій, що передбачені до розміщення, в іль ості пропорційній їхній
частці в стат тном апіталі бан на дат почат проведення першо о
етап . Протя ом стро др о о етап реаліз ється переважне право
а ціонерів на придбання а цій в іль ості, що перевищ є іль ість
а цій, на я а ціонер реаліз вав своє переважне право.

Дата почат і за інчення підпис и на а ції, що додат ово
вип с аються: заяви від а ціонерів на придбання а цій приймаються
з 03 р дня 2007 ро по 21 р дня 2007 ро (в лючно).

Перший етап: з 03 р дня 2007 ро по 19 р дня 2007 ро
(в лючно).

Др ий етап: з 20 р дня 2007 ро по 21 р дня 2007 ро (в лючно).
Порядо відш од вання власни ам а цій збит ів, пов'язаних із

змінами стат тно о апітал : збит ів а ціонерів, пов'язаних із зміною
стат тно о апітал бан , не передбачається.
Довід и за тел. 246-66-53, 246-64-95.

Спостережна Рада АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК"

Заява про наміри ре онстр ції

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Е спрес-Ха з"

є власни ом житлово о б дин на в л. Андрія Іванова, 23
Печерсь ом районі м. Києва.

В зв'яз з незадовільним технічним станом б дин
меш анці відселені і б дино підля ає ре онстр ції.

Відповідно лист -дозвол на ви онання прое тно-виш вальних
робіт Київсь ої місь ої державної адміністрації від 08.12.2006р.№010-572
збираються вихідні до менти для прое т вання.

В зв'яз з щільною заб довою ре онстр ція з надб довою одно о
поверх передбачається без станов и баштово о рана засобами
малої механізації.

Питання, побажання, поради просимо відправляти на адрес :
01004, м. Київ, в л.Червоноармійсь а, 9/2, оф.1.

КП "Спецжитлофонд"
план є провести ромадсь е об оворення з питання
б дівництва житлових б дин ів по пров. Моторном ,

3-а, 4, 6, 8 в Голосіївсь ом районі м. Києва.
Громадсь е об оворення із зазначено о питання

б де проведено 11.10.2007 ро о 18.00
в приміщенні а тової зали ш оли №122

по в л. Вели ій Китаївсь ій, 22.
При собі мати паспорт для реєстрації.

Адміністрація КП "Спецжитлофонд"

За рите а ціонерне товариство "Ма азин "Першотравневий"
(ідентифі аційний од 16466605)

повідомляє, що 12 листопада 2007 ро о 10.00
за адресою: м. Київ, б львар Чо олівсь ий, 28,

відб д ться За альні збори а ціонерів За рито о а ціонерно о
товариства "Ма азин "Першотравневий".

Реєстрація а ціонерів відб ватиметься з 9.30 до 10.00.

Порядо денний:
1. Про затвердження передавально о а т , с ладено о омісією з припинення

За рито о а ціонерно о товариства "Ма азин "Першотравневий".
2. Про затвердження звіт про наслід и обмін а цій За рито о а ціонерно о

товариства "Ма азин "Першотравневий" на письмові зобов'язання про видач
відповідної іль ості часто Товаристві з обмеженою відповідальністю
"Першотравневий".

3. Про повноваження олови омісії з припинення на вчинення сіх дій,
необхідних для проведення державної реєстрації припинення За рито о
а ціонерно о товариства "Ма азин "Першотравневий" в рез льтаті
перетворення Товариство з обмеженою відповідальністю "Першотравневий".
А ціонерам б де надана можливість ознайомитись з до ментами,

пов'язаними з поряд ом денним За альних зборів, з 5 листопада 2007 ро за
адресою: м. Київ, б львар Чо олівсь ий, 28.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає Рябовол Василя
Васильовича та Кравч а Ед арда Юрійовича я ості відповідачів по
цивільній справі №2-3844/07 за позовом ЗАТ "Перший У раїнсь ий
Міжнародний Бан " до р. Рябовол В.В. та р. Кравч Е.Ю. про
стя нення забор ованості за редитним до овором та пені с дове
засідання на 11.10.2007 р. об 11.00. Адреса с д : м. Київ, в л.
Тимошен а, 2-Є, аб.18, с ддяШевчен о Л.В. Наслід и неяв и в с дове
засідання особи, я а бере часть справі, передбачені ст. ст.169, 170
ЦПК У раїни.

Деснянсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 05.10.2007
ро о 14.30 б де роз лядатись цивільна справа за позовом Сер ійч
Тетяни Йосипівни до Сер ійч Лілії Ві торівни, 3-тя особа: Сл жба
справах неповнолітніх Деснянсь ої районної м. Києві державної
адміністрації про позбавлення бать івсь их справ. Сер ійч Л.В.
ви ли ається с дове засідання я відповідач а. В разі неяв и останньої
справ б де роз лян то її відс тність.
Адреса с д : м. Київ, пр. Мая овсь о о, 5-в, аб. 35.

Святошинсь ий райс д м. Києва
в зв'яз з роз лядом цивільної
справи за позовом Мір тен о Оль и
Оле сандрівни до Мір тен о Оле сія
Васильовича про розірвання шлюб
повідомляє Мір тен о Оле сія
Васильовича про те, що сл хання
справи відб деться 03.10.07 о 14.00
за адресою: м. Київ, в л. Я. Коласа,
27-а. У разі Вашої неяв и с д
роз ляне справ Ваш відс тність.

ОГОЛОШЕННЯ про ви ли в с д страхово о
а ента ТДВ "Страхова омпанія "Кредо".
У провадженніШевчен івсь о о районно о
с д м.Києва знаходиться цивільна справа
№2-2304/07 за позовом Рибчен о Ю.Ю. до
страхово о а ента ТДВ "Страхова омпанія
"Кредо", ТДВ "Страхова омпанія "Кредо" про
відш од вання витрат та стя нення
не стой и. Роз ляд зазначеної справи
повторно призначено на 04.10.2007р. о 14.00
в Шевчен івсь ом районном с ді м.Києва,
аб. 28, с ддя Коваль М.П. (адреса с д :
м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б). С д
ви ли ає страхово о а ента ТДВ "Страхова
омпанія "Кредо" с дове засідання я
відповідача. Яв а до с д є обов'яз овою. У
разі неяв и відповідача справа б де
роз лядатися за наявними матеріалами.

Деснянсь ий районний с д м.Києва
ви ли ає в я ості відповідача Соро іна
Володимира Ми олайовича в с дове
засідання, я е призначено на 01 жовтня
2007 ро на 16.00, для роз ляд справи
за позовом Соро іної Надії Ми олаївни до
Соро іна Володимира Ми олайовича, треті
особи - Соро ін Андрій Володимирович,
Соро іна Оле сандра Володимирівна,
Деснянсь а районна в м. Києві державна
адміністрація, про визнання особи та ою,
що втратила право орист вання жилим
приміщенням. Адреса с д : м. Київ,
пр.Мая овсь о о, 5-в, аб. 37.

Дніпровсь ий районний с д м.Києва
повідомляє Бондарєв Алл Абрамівн ,
я а проживає за адресою: Київ, в л.
Кра івсь а, 14/6, в. 41, про те, що
05.10.2007р. о 09.30 Дніпровсь им
районним с дом м. Києва за адресою:
м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб. 207 б де
проводитися роз ляд цивільної справи за
позовом Бондарєва О.В. до Бондарєвої А.А.
про розірвання шлюб . Дана особа
ви ли ається в с дове засідання в я ості
відповідача. У випад неяв и в с дове
засідання справ б де роз лян то її
відс тність.

Оболонсь ий районний с д
м.Києва ви ли ає я
відповідача Лавринен о Юлію
Іванівн по цивільній справі
№ 2-2846/07 за позовом ЗАТ
КБ "ПриватБан " про стя нення
забор ованості в с дове
засідання на 02 жовтня 2007
ро на 09.00.Адреса с д :
м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є,
аб. 19, с ддя Поліщ Н.В.
В разі неяв и справ б де
роз лян то відс тності
нез'явившихся осіб.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Кольороподіл А2Кольороподіл А2
(формат 660х560 mm)(формат 660х560 mm)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,
репроцентр азети “Хрещати ”.

Тел.: 235-82-72,
234-12-55

Іnternet: repro.kreschatic.kiev.ua
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ïàâëî ÊÀÐÀÉ×ÅÍÖÅÂ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Äåíèñ Æàðêèõ 

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

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/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, 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  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 3335
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Володимир ФІЛІППОВ, деп тат Київради, фра -
ція “Партія ре іонів”:
— Не знаю, с ладно с азати. Я д маю, що в Києві

ба ато людей, я і засл ов ють на від риття меморі-
альної дош и. Недавно встановили меморіальн дош-

Валерію Лобановсь ом в ш олі, де він навчався. Є
ба ато спортсменів, я их можна б ло б шан вати.
Тяж о виділити о ось однозначно.

Михайло ЯКОВЧУК, деп тат Київради, фра ція
“Бло Леоніда Черновець о о”:
— С ладне запитання. Я д маю, я би с спільство

більше ці авили питання д ховні, то, без мовно, є д -
же ба ато ідних шан вання я раїнсь их засл же-

них людей, та і світових. Том я адаю, що більшою
мірою слід підходити з позиції то о, де вони й оли б -
ли. І потрібно спроб вати ма симально вічнити їхню
пам’ять онте сті то о, що ці люди т т жили, працю-
вали або ж відвід вали Київ.

Оле сандр ПАБАТ, деп тат Київради, фра ція
“Громадсь ий а тив Києва”:
— На мою д м , на честь всіх тих, хто оли-неб дь

я имось чином б в пов’язаний з нашим рідним містом,
потрібно десь т т не тіль и від ривати меморіальні
дош и, а й зробити ці авий маршр т “Київ для иян”,
щоб ожен мі пройти по ньом й ознайомитися із іс-
торією нашо о міста та людьми, я і йо о прославили.

ßêèõ äîùîê ùå íå âèñòà÷àº â Êèºâ³?

Çà á³äíîãî øàõòàðÿ
çàìîâèëè ñëîâî
Øîí Êàðð òà ãðóïà DVS ïðåçåíòóâàëè
êë³ï íà ï³ñíþ “Fallen friends”
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У раїнсь а ро - р па амери ансь о о походження від-
зняла відео, присвячене тяж им б дням донбась их
шахтарів. Поб вавши в шахті, Шон Карр та прони ся
їхнім життям, що сам вдя н вся в бр дний одя та
поліз до шахти. Кліп "Поле лі др зі", я ий вшанов є
пам'ять за иблих шахтарів, вже транслюється на м -
зичних теле аналах.

²äåÿ êë³ïó ç’ÿâèëàñÿ ùå â 2006
ðîö³, êîëè ãóðò DVS ñïóñòèâñÿ
â øàõòó ³ì. Áàæàíîâà íà Äîíáà-
ñ³ òà ïîáà÷èâ ñïðàâæíº æèòòÿ é
óìîâè ðîáîòè â ï³äçåìåëë³. “Ìå-
íå âðàçèëè á³ë³ î÷³ øàõòàð³â, ¿õ-
í³é ïîøàðïàíèé ïîðâàíèé îäÿã.
Í³êîëè íå çàáóäó ö³ êàäðè”,—
ïîä³ëèâñÿ Øîí Êàðð. Âîñòàííº
øàõòàðÿì ïðèñâÿòèâ êîìïîçè-
ö³þ “×îðíå çîëîòî” ùå Âîëîäè-
ìèð Âèñîöüêèé. ²äåþ æ íîâîãî
â³äåî ï³äòðèìàâ äèðåêòîð øàõ-
òè, à ñàì³ ïðàö³âíèêè çàáåçïå÷è-
ëè ðîêåð³â íàëåæíèìè àòðèáó-
òàìè.

Ðîáîòà íàä êë³ïîì “Fallen
friends” (“Ïîëåãë³ äðóç³”) ç àëü-
áîìó Big Fish òðèâàëà ìàéæå ð³ê.
Ðåæèñåðè ²ãîð òà Îëåêñàíäð
Ñòåêîëåíêè ïåðåâäÿãëè ìóçè-
êàíò³â ó áðóäí³ øàõòàðñüê³ ñïå-
ö³âêè òà îïóñòèëè â øàõòó. Çà
ñëîâàìè äðóæèíè Øîíà Êàððà
ªâãåí³¿ Òèìîøåíêî, íàä êë³ïîì
ïðàöþâàëè ïðîôåñ³îíàëè, òîìó
íàâ³òü çà êè¿âñüêèìè ö³íàìè
îá³éøëîñÿ íåäåøåâî. Õî÷à ñóìó
íàçâàòè â³äìîâèëàñÿ.

Ö³êàâèíêîþ êë³ïó ñòàâ õîð
øàõòàð³â, ÿê³ ç åíòóç³àçìîì çãî-
ëîñèëèñÿ âçÿòè ó÷àñòü ó çéîìêàõ.
Íàïðèê³íö³ êë³ïó øàõòà âèáóõàº,
à ç ôîòîêàðòîê çíèêàþòü îáëè÷-
÷ÿ øàõòàð³â. Òà âñå æ òàêè âîíè
îáíàä³éëèâî ñï³âàþòü “Ñâ³òëî º
çàâæäè â ê³íö³ òóííåëþ”.

Àìåðèêàíñüêèì ðîêåðàì âè-

ÿâèëèñÿ áëèçüê³ øàõòàðñüê³
ïðîáëåìè. Ó÷àñíèêè ãóðòó
Ìàéêë Ëåéê òà Øîí Êàðð ñàì³
ðîäîì ç Éîðêøèðó — øàõòàð-
ñüêîãî ðåã³îíó â Âåëèêîáðèòà-
í³¿. Âîíè ùå ïàì’ÿòàþòü ñòðàéê
øàõòàð³â 1980-õ ðîê³â.

Â³äåîðîëèê ïëàíóâàëè ïðåçåí-
òóâàòè äî Äíÿ øàõòàðÿ, 26 ñåðï-
íÿ. Òà ï³äãîòîâêà çàòÿãíóëàñÿ.
Ïåðøèìè íîâå â³äåî ïîáà÷èëè
ìåøêàíö³ Äîíåöüêà, äå DVS ðà-
çîì ³ç ì³ñöåâèìè ãóðòàìè âëàø-
òóâàâ êîíöåðò. Ï³ñëÿ âèáîð³â
àìåðèêàíñüê³ ðîêåðè îá³öÿþòü
ïî¿õàòè ç êë³ïîì äî Ëüâîâà òà
³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè. Â³äåî “Fall-
en friends” óæå êðóòèòüñÿ íà Ì1,
à ç íàñòóïíîãî òèæíÿ ç’ÿâèòüñÿ
³ íà ³íøèõ ìóçè÷íèõ êàíàëàõ, â
òîìó ÷èñë³ â Ðîñ³¿ òà Á³ëîðóñ³.

Ìóçèêàíòè ñòâåðäæóþòü, ùî
äî ïîë³òèêè ¿õ òâîð÷³ñòü íå ìàº
æîäíîãî ñòîñóíêó. Âò³ì, çâåð-
íåííÿ äî ñõ³äíîóêðà¿íñüêèõ
ïðîáëåì ðîäè÷à ë³äåðêè ÁÞÒ
Þë³¿ Òèìîøåíêî ñàìå ïåðåä âè-
áîðàìè âèãëÿäàº íå òàê âæå é
íåâèííî. Ìóçè÷íî¿ “ïîë³òèçà-
ö³¿” âæå ³ òàê âèñòà÷àº â åô³ð³:
ä³â÷àòà ç ãóðòó XS ñï³âàþòü ïðî
“Þëþ ç êîñîþ” (ùî íå çàâàæàº
¿õ ïðîäþñåðîâ³ Ïîòàïó òàêîæ
â³äõðåùóâàòèñÿ â³ä çâ’ÿçê³â ç ïî-
ë³òèêîþ), à ìîëîäèé ãóðò “Ïàðà
íîðìàëüíèõ” ïðèñâÿòèâ âèáîðàì
îêðåìó êîìïîçèö³þ — “Ðåñïåêò
äåïóòàòàì!”

Ñåðã³þ Áîíäàð÷óêó
â³ääÿ÷èëè äîøêîþ
íà ôàñàä³ ê³íîòåàòðó “Æîâòåíü”

Ïàâëî ÁÎÑÈÉ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà ñò³íó ñòîëè÷íîãî ê³íîòå-
àòðó “Æîâòåíü” ïðèêðàñèëà ìå-
ìîð³àëüíà äîøêà íà ÷åñòü ðàäÿí-
ñüêîãî ðåæèñåðà Ñåðã³ÿ Áîíäàð-
÷óêà (1920—1994). Çãàäàòè éîãî
âèð³øèëè ó äåíü íàðîäæåííÿ —
25 âåðåñíÿ 1920 ðîêó ìàéáóòí³é
àâòîð êëàñè÷íèõ åêðàí³çàö³é Òîë-

ñòîãî òà Øîëîõîâà ç’ÿâèâñÿ íà
ñâ³ò ó ñåëèù³ Á³ëîçåðêà Îäåñüêî¿
îáëàñò³. Ùîïðàâäà, ò³, õòî ç³áðàâ-
ñÿ íà öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ, á³ëü-
øå ïîñèëàëèñÿ íà ³íøó äàòó: ð³â-
íî 55 ðîê³â òîìó íà åêðàíè ÑÐÑÐ
âèéøîâ ô³ëüì “Òàðàñ Øåâ÷åí-
êî”, äå Ñåðã³é Áîíäàð÷óê ç³ãðàâ
ãîëîâíó ðîëü. Çà ëåãåíäîþ, ìîëî-
äèé âèêîíàâåöü òàê ñïîäîáàâñÿ
îñîáèñòî Ñòàë³íó, ùî íàñòóïíî-

ãî äíÿ ï³ñëÿ óðÿäîâîãî ïåðåãëÿ-
äó àêòîðîâ³ äàëè çâàííÿ íàðîä-
íîãî. Ïðî ïîä³áí³ñòü âëàñíèõ ê³-
íåìàòîãðàô³÷íèõ óïîäîáàíü òà
ñìàê òîâàðèøà Ñòàë³íà ó÷îðà íà
óðî÷èñò³é öåðåìîí³¿ âñòèãëè çà-
ÿâèòè ïðåäñòàâíèêè êè¿âñüêî¿ ìå-
ð³¿, íå÷èñëåíí³ ê³íåìàòîãðàô³ñòè
òà ìåøêàíö³ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéî-
íó, êîòð³ ïåðå÷³êóâàëè äîù ï³ä
äàõîì ê³íîòåàòðó

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ó çàõ³äí³é ÷àñòèí³ áåç îïàä³â, íà

ðåøò³ òåðèòîð³¿ íåâåëèê³ äîù³. Â³òåð ñõ³äíèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé,
5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +17...+22°Ñ, âíî÷³ +8...+13°Ñ; íà
óçáåðåææ³ ìîð³â äî +15°Ñ; â Êàðïàòàõ âäåíü +10...+15°Ñ, âíî÷³
+3...+8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåí-
íî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +13...+18°Ñ, âíî÷³
+8...+13°Ñ

Робота над ліпом тривала майже рі , том Єв енії Тимошен о та Шона
Карра йо о пере ляд не ви ли ав особливо о захват
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