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Єв ен СТАНКОВИЧ:
“Я ВОЛІВ БИ НЕ ДОЖИТИ
ДО ТИХ ЧАСІВ,
КОЛИ У СВІТІ НЕ СТАНЕ
МУЗИКИ”

Êèÿíè âèéøëè 
ç âåëèêî¿ ïîë³òèêè
Íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ ó ÊÌÄÀ ìåøêàíö³
ïîñêàðæèëèñÿ ìåðîâ³ íà ïåðåäâèáîð÷ó àã³òàö³þ

Ó÷îðà êèÿíè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåí-
íÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ó Êîëîí-
í³é çàë³ ñòîëè÷íî¿ ì³ñüêäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ ìàëè çìîãó â³äêðèòî âè-
ñëîâèòè ñâîþ äóìêó ùîäî çàïîë³-
òèçîâàíîñò³ ñòîëèö³ Óêðà¿íè. Çà
äàíèìè call-öåíòðó, ïîíàä 90%
êèÿí âèñòóïàþòü ïðîòè âñòàíîâ-
ëåííÿ àã³òàö³éíèõ íàìåò³â ó öåí-
òð³ ñòîëèö³, ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ
ïîë³òè÷íèõ àêö³é, âèòîïòóâàííÿ
ïàðê³â ³ ñêâåð³â.

Íà ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðèáó-
ëè òàêîæ ïðåäñòàâíèêè äåÿêèõ
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³ ïîë³òè÷-
íèõ ïàðò³é, ÿê³ ï³äòðèìóþòü êè¿â-
ñüêó âëàäó â áîðîòüá³ ç àã³òàö³é-
íèìè çàõîäàìè. Íàòîì³ñòü, ÿê
ç’ÿñóâàëîñÿ, Àïåëÿö³éíèé ñóä íå
çì³ã çàõèñòèòè ³íòåðåñ³â êèÿí ³ äî-
çâîëèâ ïîë³òè÷íèì ïàðò³ÿì âñòà-
íîâëþâàòè íàìåòè ó ð³çíèõ êóòî÷-
êàõ Êèºâà. “Ñïîä³âàºìîñÿ, öå ð³-
øåííÿ ìè âñå æ òàêè ïðîâåäåìî ³

Âåðõîâíèé ñóä ïðèéìå ñïðàâåä-
ëèâå ð³øåííÿ”,— çàçíà÷èâ íà ãðî-
ìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé.

“Ó íàñ º ìîæëèâ³ñòü âïëèíóòè
íà ñèòóàö³þ, òîìó ãðîìàäñüê³ ñëó-
õàííÿ äîâîäèòèìåìî äî âèùèõ îð-
ãàí³â âëàäè, ïîò³ì ïðîâåäåìî ùå
îäí³, äå ðîçïîâ³ìî êèÿíàì, ÿêîþ
áóëà ðåàêö³ÿ”,— ïîâ³äîìèâ ïðè-
ñóòí³ì Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çà
éîãî ñëîâàìè, ö³ ïîë³òè÷í³ àêö³¿
íå º âèÿâîì äåìîêðàò³¿, áî òàì
çäåá³ëüøîãî ïðàöþþòü áåçðîá³ò-
í³, ÿêèõ ïðîñòî âîçÿòü ç îäíîãî
ì³ñöÿ â ³íøå.

Ñâîºþ ÷åðãîþ çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ðîç-
ïîâ³ëà, ùî ò³, õòî ïðîâîäèòü ö³
ìàñîâ³ àêö³¿, ïåðåâàæíî íå êè-
ÿíè, òîæ ó íèõ íåìàº ñïðàâæíüî¿
ëþáîâ³ äî öüîãî ì³ñòà, äî ³ñòî-
ð³¿

Â³êòîð Þùåíêî
âêîòðå ïîçà÷åðãîâî
ïðîãðàâ
Ðåçóëüòàòè âèáîð³â íå âèïðàâäàëè
ïðîãíîç³â ïîë³òîëîã³â

ÁÞÒ ³ ÍÓ-ÍÑ ðàçîì, ìîæëèâî, ³ óòâîðÿòü íåïåâíó á³ëüø³ñòü ó
ïàðëàìåíò³ VI ñêëèêàííÿ. Òà é òî ëèøå çà óìîâè, ùî æîäåí ïî-
ìàðàí÷åâèé “áàãíåò” íå ïîõèòíåòüñÿ ³ íå ïîá³æèòü øóêàòè êðàùî¿
äîë³ â ëàâàõ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. À âðàõîâóþ÷è ñòèëü êåðóâàííÿ Þë³¿
Òèìîøåíêî, çàïåðå÷óâàòè íåçàäîâîëåííÿ ó òàáîð³ “ëþáèõ äðóç³â”
òà ³ ¿¿ âëàñíèõ ñîðàòíèê³â, íå âàðòî. Õî÷à, çàõîïèâøèñÿ ïîä³ëîì
øêóðè íåâïîëüîâàíîãî âåäìåäÿ, ïîìàðàí÷åâ³ ìîæóòü âçàãàë³ çàëè-
øèòèñÿ â îïîçèö³¿. Ïðî íàì³ð ïîïðàöþâàòè ùå 5 ðîê³â çàÿâèâ ó÷î-
ðà ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Â³êòîð ßíóêîâè÷. “ß âïåâíåíèé, ùî ìè âêîò-
ðå ç âàìè ôîðìóâàòèìåìî íîâèé óðÿä — óðÿä íàðîäíî¿ äîâ³ðè. Éî-
ãî ôîðìóâàòèìå êîàë³ö³ÿ íà ÷îë³ ç Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â”,— íàãîëîñèâ
ë³äåð ïàðò³¿, âèñòóïàþ÷è íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ïåðåä ñâî¿ìè
ïðèõèëüíèêàìè. Ïðèâîäó äëÿ îïòèì³çìó “ðåã³îíàëàì” äîäàº Ñî-
ö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ, ÿêà áàëàíñóº íà ìåæ³ òðèâ³äñîòêîâîãî áàð’ºðó.
Ïðîõîäæåííÿ ñîö³àë³ñò³â ìîæå íå ëèøå ç³ïñóâàòè íàñòð³é Â³êòî-
ðîâ³ Þùåíêó, à é äàòè íàä³þ íà â³äðîäæåííÿ “àíòèêðèçîâî¿” êî-
àë³ö³¿. Âî÷åâèäü, ñàìå òîìó Þë³ÿ Òèìîøåíêî ó÷îðà ïî÷àëà ³ñòå-
ðèêóâàòè, íà î÷àõ âòðà÷àþ÷è îìð³ÿíå ïðåì’ºðñüêå êð³ñëî. ÁÞÒ
çâåðíóâñÿ äî ÖÂÊ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ç âèìîãîþ íåãàéíî

“çàõèñòèòè íàðîäíèé
âèá³ð”. Íà äóìêó
“âî¿í³â ñâ³òëà”, íà
Ñõîä³ òà Ï³âäí³ º
ñïðîáà ôàëüñèô³êà-
ö³¿ ðåçóëüòàò³â ãîëî-
ñóâàííÿ 30 âåðåñíÿ
2007 ðîêó ³ ðåâ³ç³¿ íà-
ðîäíîãî âîëåâèÿâ-
ëåííÿ íà îêðåìèõ
ä³ëüíèöÿõ. “Ìåòà òà-
êèõ ìàí³ïóëÿö³é î÷å-
âèäíà: çá³ëüøèòè
âëàñí³ ðåçóëüòàòè íà
âèáîðàõ òà ïðîâåñòè
äî ïàðëàìåíòó ïîë³-
òè÷íîãî âàñàëà —
ÑÏÓ Ìîðîçà”,— íà-
ãîëîøóâàëîñÿ â çàÿâ³
ÁÞÒ. Ñàìîìó Îëåê-
ñàíäðîâ³ Ìîðîçó áþ-
ò³âö³ ïîîá³öÿëè
øâèäêó çì³íó êð³ñëà
ñï³êåðà íà òþðåìíó
ëàâó. Ïðîòå, õòî íà
ÿê³é ëàâ³ îïèíèòüñÿ,
ñòàíå â³äîìî, ñêîð³ø
çà âñå, ëèøå ï³ñëÿ
òðèâàëèõ ñóäîâèõ
ðîçãëÿä³â ïî îêðåìèõ
ä³ëüíèöÿõ òà îêðóãàõ.
Îòæå, ñåð³àë ï³ä íà-
çâîþ “äîñòðîêîâ³ âè-
áîðè” òðèâàòèìå
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²âàí ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора стало відомо, що вибори-2007 спрост вали
про нози більшості політоло ів і соціоло ів. Схоже,
Президент Ві тор Ющен о та и трохи прорах вався,
оли ініціював достро ові перевибори парламент .
Він і ви рав і про рав водночас. Ви рав том , що
достро ові перевибори все ж відб лися, я він на-
поля ав. Проте онфі рація майб тньо о парламен-
т може знов не порад вати лав держави.

Рез льтати олос вання
на достро ових виборах народних
деп татів У раїни за даними ЦВК

станом на 22.30 1.10.2007
(опрацьовано 90,51% бюлетенів)

1. Партія ре іонів — 33,53
2. БЮТ — 31,25
3. НУ-НС — 14,53
4. КПУ — 5,31
5. Бло Литвина — 3,98
6. СПУ — 3,02

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора ияни від рито вист пили проти заполітизованості
столиці. Саме цю д м вони висловили Київсь ом
місь ом олові Леонідові Черновець ом під час ро-
мадсь их сл хань Колонній залі столичної місь держ-
адміністрації. Мер Києва пообіцяв і надалі захищати ін-
тереси иян від політично о свавілля різноманітних пар-
тій і бло ів.

Леонід Черновець ий сподівається, що разом із Верховним с дом він нарешті зможе звільнити Київ
від політичних т ристів
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Öåðêâà âøàíóâàëà 
êè¿âñüêèõ ïåäàãîã³â

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé, ó÷îðà áëà-
æåíí³øèé Âîëîäèìèð, ìèòðîïîëèò Êè¿â-
ñüêèé ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè, áëàãîñëîâèâ 108 îñâ³-
òÿí, ÿê³ ðîçðîáèëè åêñïåðèìåíòàëüíèé êóðñ
“Õðèñòèÿíñüêà åòèêà â óêðà¿íñüê³é êóëüòó-
ð³” òà âèÿâèëè àêòèâíó ïîçèö³þ ùîäî éîãî
âïðîâàäæåííÿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ ì³ñòà. Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ — äè-
ðåêòîðè øê³ë, âèêëàäà÷³.

Íàãàäàºìî, ùî ç ³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî åêñ-
ïåðèìåíòàëüíå âèâ÷åííÿ êóðñó “Õðèñòèÿí-
ñüêà åòèêà â óêðà¿íñüê³é êóëüòóð³” çàïðîâà-
äæåíî â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ ì³ñòà â ìèíóëîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³

Ñòîëèöþ çàáåçïå÷àòü 
ÿê³ñíîþ ïèòíîþ âîäîþ

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çà
äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî äî 2009 ðîêó áóäå âèòðà-
÷åíî 156 ìëí ãðí íà ãîëîâí³ çàõîäè ³ç çàáåç-
ïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ñòîëèö³ ÿê³ñíîþ ïèòíîþ
âîäîþ.

Çîêðåìà, ïëàíóþòü ðåêîíñòðóþâàòè äí³ï-
ðîâñüêó òà äåñíÿíñüêó âîäîïðîâ³äí³ ñòàíö³¿,
àðòåç³àíñüêèé âîäîã³í òà ìåðåæ³ ñòîëè÷íîãî
âîäîïðîâîäó

Âëàäà ïîäáàëà ïðî åêîëîã³þ
Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî êè-
¿âñüêà âëàäà âèä³ëèëà öüîãî ðîêó ïîíàä 10
ìëí ãðí íà ðåàë³çàö³þ êîìïëåêñíèõ çàõîä³â
³ç îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Çà-
âäÿêè ³í³ö³àòèâ³ êè¿âñüêîãî ìåðà Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ÷èìàëî êîøò³â âäàëîñÿ çàëó-
÷èòè é ç ³íøèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ. Íàïðè-
êëàä, 1 ìëí 300 òèñ. ãðí ³íâåñòèö³é âäàëîñÿ
ñïðÿìóâàòè íà áóä³âíèöòâî î÷èñíèõ ñïîðóä
äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ æèòëîâîãî ìàñèâó Îáî-
ëîíü. “Â ñòîëèö³ íèí³øíüîãî ðîêó àêòèâíî
âåëè ïðèðîäîîõîðîííó ä³ÿëüí³ñòü çà âñ³ìà
íàïðÿìêàìè: ìè î÷èùàëè ïëÿæ³ òà âîäîéìè,
îáëàøòîâóâàëè íîâ³ ïàðêè òà ðåêîíñòðóþâà-
ëè ñòàð³”,— çàóâàæèâ Äåíèñ Áàññ

Êè¿â ïðèêðàñèëè 
íîâ³ çåëåí³ íàñàäæåííÿ

Ó÷îðà ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÎ “Êè¿âçå-
ëåíáóä” Ïåòðî ßâîðîâñüêèé ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó”, ùî çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ñòîëè÷-
í³ ôàõ³âö³ ðîçðîáèëè êîìïëåêñ ïåðøî÷åðãî-
âèõ çàõîä³â ùîäî çáåðåæåííÿ òà óòðèìàííÿ
â íàëåæíîìó ñòàí³ òåðèòîð³é çåëåíèõ íàñà-
äæåíü. Ðîáîòè çàâåðøàòü ï³ä ÷àñ îñ³ííüîãî
ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ. Ïðè÷îìó áàãàòî â
öüîìó íàïðÿìêó âæå çðîáëåíî íàâåñí³.

Çîêðåìà, ñïåö³àë³ñòè êîìóíàëüíîãî îá’ºä-
íàííÿ âèñàäèëè ìàéæå 12 òèñ. äåðåâ òà 37 òèñ.
êóù³â, ðåêîíñòðóéîâàíî 4 ïàðêè, 6 ñêâåð³â, îá-
ëàøòîâàíî 200 ãåêòàð³â ãàçîí³â. Êð³ì òîãî, íà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ ï³ä ÷àñ ñóáîòíèê³â
çóñèëëÿìè ñàìèõ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ âèñàäæå-
íî ùå ìàéæå òàêó ñàìó ê³ëüê³ñòü ðîñëèí

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ïåðåêëàäóòü âîäîïðîâ³ä

ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, ç ³í³-
ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî íà âóëèö³ Äìèòð³âñüê³é, ùî
â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³, ïåðåêëàäóòü âî-
äîïðîâ³äí³ ìåðåæ³. Íîâ³òíÿ ñèñòåìà âîäîïîñ-
òà÷àííÿ ïåðåäáà÷àº çàì³íó íèí³øí³õ âîäîãî-
í³â íà îá’ºìí³ø³, ÿê³ ìîæóòü åôåêòèâíî ñëó-
ãóâàòè â ðàç³ ïîæåæ³. Ïðîöåñ ðåêîíñòðóêö³¿
ïåðåäáà÷àº ÷àñòêîâå ïåðåêðèòòÿ ïðî¿æäæî¿
÷àñòèíè âóëèö³, ïðîòå ìåð³ÿ çàïåâíèëà, ùî
íåçðó÷íîñòåé ìåøêàíö³ íå â³ä÷óþòü

Êè¿âðàäà ïîçáóëàñÿ îïîçèö³¿
Äåïóòàòè ôðàêö³é ÁÞÒ ³ Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà 
çàáëîêóâàëè òðèáóíó é çàëèøèëè ñåñ³éíó çàëó

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На п'ятій сесії Київради деп тати
змінювали фра ції, билися, але
приймали соціально важливі рі-
шення. Деп тати від опозиції
бло вали триб н , проте не до-
че алися завершення сесії, я а
за інчилася прийняттям важли-
вих соціальних рішень. Олесь
Дов ий з мів провести сесію Ки-
ївради в онстр тивном р слі.

Політична вертюра
до с андал

Äî ïî÷àòêó ï’ÿòî¿ ñåñ³¿ ñåêðåòàð Êè¿â-
ðàäè Îëåñü Äîâãèé çàÿâèâ, ùî íà çàñ³äàí-
í³ çàïëàíîâàíî ïðîãîëîñóâàòè çà âàæëèâ³
äëÿ êèÿí ñîö³àëüí³ ð³øåííÿ. À îñü ë³äåð
áëîêó ñâîãî ³ìåí³ Â³òàë³é Êëè÷êî íåñïî-
ä³âàíî ïîðàäóâàâ ñâîºþ ïðèñóòí³ñòþ ïðåä-
ñòàâíèê³â îïîçèö³éíèõ ôðàêö³é. Êîëèø-
í³é áîêñåð êðàñóâàâñÿ ïåðåä òåëåêàìåðà-
ìè ³ äîâîë³ íåïîãàíî ðîçìîâëÿâ óêðà¿í-
ñüêîþ, ùî áóëî íåçâè÷íî ÷óòè. Ïàí Êëè÷-
êî â³äðàçó æ çàÿâèâ, ùî óñ³ ð³øåííÿ, ïðèé-
íÿò³ íà ö³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè, áóäóòü íåëåã³-
òèìíèìè, îñê³ëüêè êâîðóìó â ñåñ³éí³é çà-
ë³ íåìàº. Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷êà â Êè¿âðà-
ä³, äåïóòàòè â³ä ôðàêö³¿ ÁÞÒ òà Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â ïðîñèëè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ïåðåíåñòè ñå-
ñ³þ íà áóäü-ÿêèé ³íøèé äåíü. Çà ñëîâàìè
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ãî-
ëîñóâàííÿ íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè óâàãà íå áóäå çîñåðåäæå-
íà íà ð³øåííÿõ Êè¿âðàäè, à òîìó, ìîâëÿâ,
ÿê³ñü ð³øåííÿ ìîæóòü áóòè ïðîâåäåí³ “ï³ä
øóìîê”. Áëèçüêî 700 ïèòàíü, âèíåñåíèõ
íà ñåñ³þ, íå ìàëè ïðîåêò³â ð³øåíü, ïðîòå
ï³äòâåðäèòè öüîãî ôàêòó í³ÿê íå çì³ã.

²íøà ïðåäñòàâíèöÿ îïîçèö³¿ — ãîëîâà
ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³ Òåòÿíà Ìåë³õî-
âà çàÿâèëà, ùî êâîðóìó äëÿ ïðîâåäåííÿ
ñåñ³¿ íåìàº. ² çàïðîñèëà æóðíàë³ñò³â çàé-
òè äî ñåñ³éíî¿ çàëè, ùîá ïðåäñòàâíèêè
ÇÌ² ñàì³ ìîãëè ïîðàõóâàòè äåïóòàò³â. Ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé çàêëèêàâ
æóðíàë³ñò³â çâ³ëüíèòè çàëó, îñê³ëüêè äëÿ

ïðåñè º ñïåö³àëüí³ ì³ñöÿ. Ìàéæå îäíî-
÷àñíî ³ç ïðåäñòàâíèêàìè ÇÌ² îïîçèö³îíå-
ðè òàêîæ çàëèøèëè ñåñ³éíó çàëó. ßê ç’ÿ-
ñóâàëîñÿ, ùîá íåâäîâç³ ïîâåðíóòèñÿ.

Шо продовжилося
Ïîâåðíóâøèñÿ äî ñåñ³éíî¿ çàëè âæå ï³ñ-

ëÿ â³äêðèòòÿ Îëåñåì Äîâãèì ñåñ³¿ Êè¿âðà-
äè, áþò³âö³ òà êëè÷ê³âö³ ðîçïî÷àëè áëîêó-
âàííÿ òðèáóíè. Äëÿ îïîçèö³îíåð³â ñïðàâæ-
íüîþ çíàõ³äêîþ ñòàëà øèðîêà ñïèíà âàæ-
êîàòëåòà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà. Ïðîòå çàñ³äàííÿ
â³äáóâàëîñÿ ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³, é íà ðà-
äèêàëüí³ ä³¿ äåïóòàò³â â³ä ÁÞÒ òà Áëîêó Â³-
òàë³ÿ Êëè÷êà ìàéæå í³õòî íå çâàæàâ. Íà-
ïåâíå, ñàìå òîìó âîíè âèð³øèëè çì³íèòè
òàêòèêó. Ïðåäñòàâíèêè îïîçèö³¿ çíîâó çà-
ÿâèëè, ùî êâîðóìó äëÿ ïðîâåäåííÿ ñåñ³¿
íåìàº, à äåïóòàòè, ïðèñóòí³ ó çàë³, ãîëîñó-
þòü äóáë³êàòàìè ÷óæèõ êàðòîê. Ïðîãóëþ-
þ÷èñü ì³æ ðÿäàìè ó ñåñ³éí³é çàë³, áþò³âö³
ïåðåáðàëè íå ñåáå ôóíêö³þ êîíòðîëåð³â —
ïåðåâ³ðÿëè, ÿêèìè êàðòêàìè êîðèñòóþòü-
ñÿ êîëåãè. Ï³ä ÷àñ îäíîãî ç ãîëîñóâàíü ³
ñòàëàñÿ øòîâõàíèíà, ¿¿ ñêëàäíî áóëî ïðè-
ïèíèòè áåç âòðó÷àííÿ îõîðîíè. Ó çâ’ÿçêó
ç öèì ³íöèäåíòîì Îëåñü Äîâãèé îãîëîñèâ
5-õâèëèííó ïåðåðâó — “äëÿ íàâåäåííÿ ïî-
ðÿäêó â çàë³”. Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè ââàæàº
íåïðèïóñòèìèì çàñòîñóâàííÿ ñèëè ³ áðó-
òàëüíå ç’ÿñóâàííÿ ñòîñóíê³â ì³æ äåïóòàòà-
ìè. “²íøèì øëÿõîì, í³æ ãîëîñóâàííÿ ó ñå-
ñ³éí³é çàë³, ïèòàííÿ ó Êè¿âðàä³ íå âèð³øó-
âàòèìóòü”,— çàÿâèâ Îëåñü Äîâãèé.

Ï³ä ÷àñ ïåðåðâè äåïóòàòè â³ä ôðàêö³¿
ÁÞÒ çàÿâèëè, ùî íå çóïèíÿòüñÿ ³ âèìàãà-
òèìóòü ïî³ìåííî¿ ðåºñòðàö³¿ óñ³õ ïðèñóòí³õ
íà ñåñ³¿ äåïóòàò³â. À Â³òàë³é Êëè÷êî ïîâ³-
äîìèâ, ùî îïîçèö³îíåðè ïëàíóþòü çâåðòà-
òèñÿ ³ äî ñóäó, ³ äî Ïðåçèäåíòà ç³ ñêàðãà-
ìè ó çâ’ÿçêó ³ç ñèòóàö³ºþ â Êè¿âðàä³, êîëè
ð³øåííÿ ïðèéìàþòü í³áèòî áåç êâîðóìó.
Ùîïðàâäà, çàäîâãî äî çàâåðøåííÿ ñåñ³¿
ïðåäñòàâíèêè îïîçèö³éíèõ ôðàêö³é çàëè-
øèëè çàëó çàñ³äàíü. ² á³ëüøå íå ïîâåðòà-
ëèñÿ.

А араван ішов...
Ï³ñëÿ â³äíîâëåííÿ ðîáîòè ñåñ³¿ Îëåñü

Äîâãèé îãîëîñèâ ïðî ïåâí³ çì³íè ó ñêëàä³
äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè. Çàÿâè ïðî âèõ³ä ³ç ôðàêö³¿ Ñîöïàðò³¿ ïî-
äàâ äåïóòàò Ñåðã³é Ç³ì³í, à ç ãðóïè “Ãðî-
ìàäñüêèé çàõèñíèê” âèéøëè Ñåðã³é ×å-
ðåï, Àíäð³é Â³íãðàíîâñüêèé, Ñåðã³é Êó-
÷åð, ªâãåí Øàëîìººâ òà ²âàí Ñàë³é. Óñ³ âî-
íè óâ³éøëè äî ôðàêö³¿ Ïàðò¿¿ ðåã³îí³â ó
Êè¿âðàä³. Êð³ì òîãî, Îëåêñàíäð Ïðèòèêà
çàëèøèâ ôðàêö³þ “ªäí³ñòü”, âèÿâèâøè
ñïî÷àòêó áàæàííÿ áóòè ïîçàôðàêö³éíèì,
ïðîòå öüîãî æ äíÿ ïîäàâ çàÿâó ïðî âõî-
äæåííÿ äî ôðàêö³¿ Áëîêó Ëèòâèíà ó Êè¿â-
ðàä³.

Êð³ì òîãî, äåïóòàòè ï³äòðèìàëè ³í³ö³àòè-
âó ïðåäñòàâíèö³ äåïóòàòñüêî¿ ãðóïè “Ñòî-
ëè÷í³ ðåôîðìè” Îëüãè Áîãîìîëåöü-Øåðå-
ìåòüºâî¿ òà ïðîãîëîñóâàëè çà ñòâîðåííÿ äè-
òÿ÷îãî ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëà-
äó “Äèòÿ÷à ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà
Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà” òà ïðî
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êë³í³÷íèé åíäîêðèíî-
ëîã³÷íèé öåíòð. 

Òàêîæ íà ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ ö³ëüîâî-
ãî ô³íàíñóâàííÿ äëÿ ïîãàøåííÿ êðåäèò³â,
çàëó÷åíèõ êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” òà “Êè¿âïàñ-
òðàíñ” ó 2006—2007 ðîêàõ. Äåïóòàòè ïðî-
ãîëîñóâàëè çà âèä³ëåííÿ “äîäàòêîâîãî ö³-
ëüîâîãî ô³íàíñóâàííÿ äëÿ ïîãàøåííÿ êðå-
äèò³â â îáñÿç³ êðåäèòíèõ çîáîâ’ÿçàíü ñòà-
íîì íà 1 æîâòíÿ 2007 ðîêó é íàïðàâèòè ¿õ
ó ñòàòóòí³ ôîíäè ï³äïðèºìñòâ”. Çà äîðó÷åí-
íÿì Êè¿âðàäè ÊÌÄÀ ìàº ï³äãîòóâàòè ïðî-
ïîçèö³¿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñüêáþ-
äæåòó-2007 ó ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ äæåðåë
ô³íàíñóâàííÿ öèõ âèòðàò. Ïîòðåáà â äîäàò-
êîâîìó ô³íàíñóâàíí³ öèõ ï³äïðèºìñòâ ïî-
ÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ÷èíí³ òàðèôè íà ïåðå-
âåçåííÿ ïàñàæèð³â íå â³äïîâ³äàþòü ðåàëü-
íèì åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèì âèòðàòàì,
à òàêîæ ïðàãíåííÿì çáåðåãòè â êîìóíàëü-
í³é âëàñíîñò³ ìàéíî, ïåðåäàíå â çàñòàâó
áàíêàì äëÿ îäåðæàííÿ êðåäèò³â.

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé çàçíà-
÷èâ, ùî âñóïåðå÷ íàìàãàííÿì îïîçèö³¿ ç³-
ðâàòè ñåñ³þ, çàñ³äàííÿ â³äáóâàþòüñÿ ³ âàæ-
ëèâ³ äëÿ êèÿí ð³øåííÿ ïðèéìàþòüñÿ.

Ïåðåä çàêðèòòÿì ñåñ³¿ Îëåñü Äîâãèé ïðè-
â³òàâ óñ³õ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè, ÷è¿ äí³ íà-
ðîäæåííÿ ïðèïàëè íà ïåð³îä ì³æ ñåñ³ÿìè,
òà ïîäÿêóâàâ êîëåãàì, ÿê³ íå çàëèøèëè çà-
ëó, à ïðèéìàëè ð³øåííÿ, çà “íàïðóæåíó ³
ïë³äíó ïðàöþ”

Олесь Дов ий радо приймав онстр тивні пропозиції оле

10.30 Â³äáóäåòüñÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ
“Îáë³ê ³ ÿê³ñòü âîäîïðîâ³äíî¿ âî-
äè â Êèºâ³”.

12.00 Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà â³çüìå ó÷àñòü ó íàðàä³
ç ïèòàíü îòðèìàííÿ æèòëà çà ï³ëü-
ãîâîþ ÷åðãîþ äëÿ õâîðèõ íà â³ä-
êðèòó ôîðìó òóáåðêóëüîçó.

12.00 Çà ó÷àñò³ êåð³âíèöòâà Ïå÷åðñüêî¿
ÐÄÀ ïî÷íóòüñÿ çàõîäè, ïðèñâÿ÷å-
í³ Äíþ ïðàö³âíèêà îñâ³òè.

14.00 Ïî÷íåòüñÿ öåðåìîí³ÿ â³äêðèòòÿ
Òèæíÿ ³òàë³éñüêî¿ êóëüòóðè â ÊÍÓ
³ì. Øåâ÷åíêà.
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Ôàêòîð Þë³
Àáî ÷îìó íå ëþáëÿòü 
óêðà¿íñüêó äåðæàâí³ñòü
Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
“Õðåùàòèê”

Ñï³ëêóþ÷èñü ³ç
ðîñ³éñüêèìè ïîë³-
òîëîãàìè â í³÷ ï³ñ-
ëÿ âèáîð³â ï³ä ÷àñ
êðóãëîãî ñòîëó â
ÒÐÊ “Êè¿â”, àâòî-
ðîâ³ äîâåëîñÿ äîâ-
ãî ðîç’ÿñíþâàòè
çíà÷í³ ïîêàçíèêè
ÁÞÒ, íà êîòð³, ÿê
ç’ÿñóâàëîñÿ, ìîñêîâñüê³ ãîñò³ ³ íå ñïîä³âàëè-
ñÿ. Âèñîêèé ðåçóëüòàò Þë³¿ Òèìîøåíêî àæ
í³ÿê íå âïèñóâàâñÿ â ðîêàìè óñòàëåíå ðîçó-
ì³ííÿ ïîë³òèêè ï³âí³÷íèìè ñóñ³äàìè. Õî÷ó
äîäàòè, ùî äëÿ øàíóâàëüíèê³â ïîë³òèêè â
ãàçåò³ “Õðåùàòèê” í³÷îãî íåñïîä³âàíîãî íå
áóëî, àäæå ñöåíàð³é ïîäàëüøî¿ äîë³ ïàí³ Òè-
ìîøåíêî îïèñàíî â ¿¿ ïîë³òè÷íîìó ïîðòðå-
ò³ íåçàäîâãî äî âèáîð³â. Õòî íå â³ðèòü, íå-
õàé ïîäèâèòüñÿ. Àëå â ðîçìîâ³ ç ìîñêîâñüêè-
ìè ãîñòÿìè íàðîäèëîñÿ ïîïóëÿðíå ïîÿñíåí-
íÿ ôîðìóëè óñï³õó ÁÞÒ, ¿¿ íàâîäæó íèæ÷å.

ßê â³äîìî, óêðà¿íö³ ïîä³ëÿþòüñÿ íà ìîíî-
íàö³îíàë³ñò³â òà á³íàö³îíàë³ñò³â. Ìîíîíàö³î-
íàë³ñòè âèñòóïàþòü çà ïàíóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿
íàö³¿ “â³ä Ñÿíó äî Äîíó”, îäíó äåðæàâíó ìî-
âó òà äåðæàâíó ³ñòîð³îãðàô³þ, íàïèñàíó äåñü
íà áåðåç³ Ïîòîìàêà, ÿêà ðîçïîâ³äàº ïðî âå-
ëèê³ ïåðåâàãè óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ íàä ðîñ³é-
ñüêîþ. Á³íàö³îíàë³ñòè — çà äâ³ äåðæàâí³ ìî-
âè, âîíè âïåðòî íå õî÷óòü áóäóâàòè Óêðà¿íó
çà åòí³÷íèì ïðèíöèïîì, à ùå ã³ðøå — ÷î-
ìóñü ââàæàþòü, ùî ðàäÿíñüê³é ïåð³îä óêðà-
¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ áóâ äàëåêî íå íàéã³ðøèì (õî-
÷à, ìîæëèâî, ³ íå íàéêðàùèì). Ïåðøà ìî-
äåëü äåðæàâíîñò³ ïàíóº â íàäðàõ “Íàøî¿
Óêðà¿íè”, äðóãà — Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.

Ùî ñòîñóºòüñÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî, òî ¿¿ ä³¿
çàâæäè ñïðÿìîâàí³ ïðîòè áóäü-ÿêî¿ ìîäåë³
äåðæàâíîñò³, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿêîþ º öÿ
ìîäåëü — ìîíî ÷è á³. Ãîëîñóâàííÿ çà
ÁÞÒ — öå ñòàâëåííÿ äî óêðà¿íñüêî¿ äåð-
æàâíîñò³ âçàãàë³. Íó íå ïîäîáàºòüñÿ öÿ äåð-
æàâí³ñòü åëåêòîðàòîâ³, òî òðåáà çàì³íèòè íà
³íøó. ßêó ñàìå, åëåêòîðàò Þë³¿ Òèìîøåíêî
íå äóæå ðîçóì³º, àëå ðîçóì³º, ùî “òàê æèòè
íå ìîæíà”.

Òàêèì ÷èíîì çà ÁÞÒ ãîëîñóº òîé, õòî íå
ëþáèòü óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ â ñó÷àñíîìó
¿¿ âèêîíàíí³ ³ ââàæàº, ùî “ïåðåçàâàíòàæåí-
íÿ ìàòðèö³” ï³äå íà êîðèñòü. Öåé âèñíîâîê
äóæå âò³øèâ ìîñêîâñüêèõ êîëåã — âèÿâëÿº-
òüñÿ, ùî ê³ëüê³ñòü ïðîòèâíèê³â (íåõàé ³ ï³ä-
ñâ³äîìèõ) óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ çðîñòàº.

Ïðîòå ìàðíî ðîñ³ÿíè âò³øàþòüñÿ, áî ï³ä-
ñâ³äîìà æàãà çëàìàòè ³ áåç òîãî õèòêó óêðà-
¿íñüêó äåðæàâí³ñòü íå ìàº í³ÿêîãî ñòîñóíêó
äî ëþáîâ³, îñîáëèâî ëþáîâ³ äî Ðîñ³¿. Êîð³íü
íåïðèéíÿòòÿ ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâ-
íîñò³ â òîìó, ùî äåðæàâíèêàì áóäü-ÿêîãî
êîëüîðó ïðîñòî íà÷õàòè íà “ìàëåíüêèõ óêðà-
¿íö³â”. Öå, íà æàëü, ïðàâäà, ùî ï³äòâåðäæó-
þòü ñòð³ìê³ óñï³õè ãîëîñóâàííÿ çà Þë³þ Òè-
ìîøåíêî. Ìîæëèâî, ôàêòîð Ðîñ³¿ ³ áóâ áè
âàæëèâèì, ÿêáè Ìîñêâà ñôîðìóâàëà ïîçè-
òèâíå î÷³êóâàííÿ ùîäî ñåáå. Ïðîñò³øå êà-
æó÷è, ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ðîçðàõîâóâàëè íà
ùîñü êîðèñíå â³ä íå¿. Àëå — çàñü.

Ó ðîçìîâ³ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ðîñ³ÿíè-³íòåëåê-
òóàëè, ëþáëÿ÷è Óêðà¿íó ÿê “³íøó Ðîñ³þ”, òàê
ìàëî ï³äòðèìóþòü öþ “³íøó Ðîñ³þ” ñàìå â
Óêðà¿í³. Ìàëî òîãî, âîíè ¿¿ ³ â Ðîñ³¿ îñîáëè-
âî íå ï³äòðèìóþòü. Òîáòî íåíàâèñòü äî íî-
âî¿ ôîðìè äåðæàâíîñò³ ìîæå ïåðåêèíóòèñÿ ³
íà ï³âí³÷íîãî ñóñ³äà. Êîëèñü íà öå áóëà ìî-
íîïîë³ÿ êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, òåïåð øëÿõîì
êîíêóðåíö³¿ ë³äåðñòâî â Óêðà¿í³ áåðå ÁÞÒ.

Âîíè òàêîæ ãîâîðÿòü ïðî ðåâîëþö³þ, ùî-
ïðàâäà, íå ÷åðâîíó, à ïîìàðàí÷åâó. À ùî ðî-
áèòè, êîëè ïðîòÿãîì 70 ðîê³â íàðîä çîìáó-
âàëè ùîäî ³äåàë³â ðåâîëþö³¿, ÿêà 10 ðîê³â
òðèìàëà êðà¿íó â ðîçðóñ³? À çì³íèòè ÷åðâî-
íèé áàíò íà ïîìàðàí÷åâèé øàðôèê — ä³ëî
òåõí³êè 
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11.00 Ïðåñ-ñåêðåòàð ÌÇÑ À. Äåùèöÿ
ïðîâåäå áðèô³íã, ïðèñâÿ÷åíèé
àêòóàëüíèì ïðîáëåìàì çîâí³ø-
íüî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè

13.40 Ãîëîâà Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè Âàëåíòèíà Ñåìåíþê
ïðîâåäå áðèô³íã äëÿ æóðíàë³ñò³â

16.30 Ïî÷íóòüñÿ óðî÷èñò³ çàõîäè ç íà-
ãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà — Äíÿ
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè

17:00 Ñïîñòåð³ãà÷³ çà Âèáîðàìè-2007
â³ä Óêðà¿íñüêîãî êîíãðåñîâîãî
êîì³òåòó Àìåðèêè äàäóòü ïðåñ-
êîíôåðåíö³þ

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ãðîìàäÿíñüêà ëþáîâ 
çà ãðîø³

Ñïðîáà êóïèòè çà ãðîø³ ëþáîâ âèáîð-
öÿ íå º íîâèì ÿâèùåì äëÿ óêðà¿íñüêî¿
ïîë³òèêè. Ùå íà çîð³ íåçàëåæíîñò³ ìà-
æîðèòàðí³ îêðóãè “áðàëè” ïðîäóêòîâ³
íàáîðè, ³ ëóíàëè ãð³çí³ îêðèêè ïðîïëà-
÷åíèõ êàíäèäàòàìè â äåïóòàòè ãîë³â ì³ñ-
öåâèõ êîëãîñï³â. Ñàìå òàê, ïîäåéêóþòü,
ñâîãî ÷àñó íà Ê³ðîâîãðàäùèí³ âèãðàëà
âèáîðè Þë³ÿ Òèìîøåíêî. Êåð³âíèê ï³ä-
ïðèºìñòâà “ªÅÑÓ” êîðèñòóâàëàñÿ ï³ä-
òðèìêîþ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Ïàâëà Ëàçà-
ðåíêà. À îñê³ëüêè ïðèõèëüí³ñòü ïðåì’ºðà
íå ãàðàíòóâàëà ïðèõèëüíîñò³ âèáîðö³â,
òî â õ³ä, ÿê ñòâåðäæóâàëè íåäîáðîçè÷ëèâ-
ö³, ï³øëè ãðå÷êà ³ îá³öÿíêè ïðîâåñòè ãàç
ó ñåëà.

Ê³ðîâîãðàäùèíà íå ñòàëà ïàñòè çàäí³õ
³ ï³ä ÷àñ íèí³øí³õ âèáîð³â. Ñï³âðîá³òíè-
êè ÑÁÓ é îðãàíè ïðîêóðàòóðè çàô³êñó-

âàëè ñïðîáó ï³äêóïó âèáîðö³â ó Ê³ðîâî-
ãðàä³ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ òàê çâàíî¿ êàðó-
ñåë³ ç áþëåòåí³â. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî âèáîð-
öÿì ïðîïîíóâàëè ïî 150 ãðí çà ãîëîñ.
ßêà ñàìå ïàðò³ÿ “â³äçíà÷èëàñÿ”, âèâ÷àþòü
êîìïåòåíòí³ îðãàíè.

Òðàäèö³éíî íå îìèíóëà öÿ ïîøåñòü ³
Äîíåöüêó îáëàñòü. Çàô³êñîâàíî ñïðîáè
âèíåñåííÿ áþëåòåí³â, ôîòîãðàôóâàííÿ
âèáîðöåì ïîçíà÷êè â áþëåòåí³ íà êàìå-
ðó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó.

Ïðîòå, ÿêùî äîñ³ ó ôàêòàõ ï³äêóïó çâè-
íóâà÷óâàëè Ïàðò³þ ðåã³îí³â, òî òåïåð ñà-
ì³ “ðåã³îíàëè” àêòèâíî áîðîëèñÿ ç íå-
÷åñíèìè êîíêóðåíòàìè. ßê ïîâ³äîìèëà
êàíäèäàò ó äåïóòàòè â³ä ÏÐ Îëåíà Ëó-
êàø, ó Ëóãàíñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó óí³-
âåðñèòåò³ ñòóäåíòè â êàá³íö³ äëÿ ãîëîñó-
âàííÿ ôîòîãðàôóâàëè ìîá³ëêîþ áþëåòå-

í³ ç ïîçíà÷êîþ çà ÁÞÒ, à ïîò³ì ó ãóðòî-
æèòêó ¿ì âèäàâàëè ïî 50 ãðí.

Âî÷åâèäü, ñàìå çàñòîñóâàííÿ ìîá³ëüíèõ
òåëåôîí³â ³ ñòàëî íîó-õàó âèáîð÷î¿ êàì-
ïàí³¿-2007. Ó Êèºâ³ ï³äëîâèëè ïðåäñòàâ-
íèê³â Áëîêó Ëèòâèíà. Êàíäèäàò â³ä ÏÐ
Ìàêñèì Ëóöüêèé çàÿâèâ, ùî éäåòüñÿ ïå-
ðåäóñ³ì ïðî ñïðîáè ï³äêóïó ñòóäåíò³â ñòî-
ëè÷íèõ ïîë³òåõí³÷íîãî òà àâ³àö³éíîãî óí³-
âåðñèòåò³â. Çà ôîòîãðàô³þ áþëåòåíÿ òóò
ïðîïîíóâàëè 50 ãðí.

Ö³êàâèé õ³ä ïðèäóìàëè ñîö³àë³ñòè. ßê-
ùî êîíêóðåíòè ïëàòèëè âñ³ì, òî ñîðàò-
íèêè Ìîðîçà â³ääÿ÷óâàëè ñâî¿ì. Ó ì³ñò³
Àíàíüºâ³ ñîö³àë³ñòè ô³êñóâàëè ó â³äîìî-
ñò³, õòî ç ïàðò³éö³â ïðèéøîâ ³ ïðîãîëî-
ñóâàâ. ¯ì îäðàçó æ âèïèñóâàëè ïî 40 ãðí
ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè.

Ôàêò ï³äêóïó âèáîðö³â ï³äòâåðäèâ ó ðîç-
ìîâ³ ç êîðåñïîíäåíòîì “Õðåùàòèêà” ³ ªâ-
ãåí Ïîáåðåæíèé, âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Êî-
ì³òåòó âèáîðö³â Óêðà¿íè. “Âèïàäêè êóï³â-
ë³ ãîëîñ³â áóëè. Éøëîñÿ ïðî 50—100 ãðí.
² áóëè âîíè â ð³çíèõ ðåã³îíàõ. Àëå ÿ íå äó-
ìàþ, ùî öå ìàñîâå ÿâèùå, ÿêå ìîãëî âïëè-
íóòè íà ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ. Ïðàâîîõî-
ðîíí³ îðãàíè âòðó÷àëèñÿ â ñèòóàö³þ ³ çà-
ïîá³ãàëè ïîðóøåííÿì. Íà öèõ âèáîðàõ ì³-
ë³ö³ÿ ä³ÿëà àäåêâàòíî”,— çàïåâíèâ ïàí Ïî-
áåðåæíèé. Çàëèøàºòüñÿ ñïîä³âàòèñÿ, ùî
ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè òàê ñàìî àäåêâàòíî
ä³ÿòèìóòü ³ ï³ä ÷àñ ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора, по и ЦВК рах вала олоси, невиспані "вартові демо ратії" —
міліцейсь і сержанти, примостившись на бр дній анапі рідно о
райвідділ , писали звіти про те неподобство, я е побачили на ви-
борчих дільницях 30 вересня. А писати б ло про що. Під п вибор-
ців роз вітн в цьо о ро новим, небаченим досі техноло ічним цві-
том. Причом відзначилися представни и майже всіх політичних
партій і бло ів.

Óêðà¿íà ïîêàçàëà âñ³ì
äåìîêðàò³þ
²íîçåìí³ ñïîñòåð³ãà÷³ íå ïîì³òèëè ïîðóøåíü âèáîð÷îãî ïðîöåñó
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора міжнародна місія спосте-
рі ачів ОБСЭ за раїнсь им ви-
борами-2007 оприлюднила по-
передні виснов и. З ідно з о-
ловним п н том цьо о верди т ,
істотних пор шень під час про-
ведення виборів в У раїні вони
не помітили. Проте не фа т, що
та а оцін а збережеться до
остаточно о звіт .

140 çàõ³äíèõ ïàðëàìåíòàð³â òà 570 ñïå-
ö³àëüíèõ ñïîñòåð³ãà÷³â íàãëÿäàëè çà äî-
òðèìàííÿì íîðì äåìîêðàò³¿ ï³ä ÷àñ âè-
áîð³â â Óêðà¿í³. Ïîïåðåäí³ âèñíîâêè ºâ-
ðîêîíòðîëåð³â ïîçèòèâí³. Ïðè÷îìó
éäåòüñÿ íå ïðî ÿê³ñü òàê³ âèìîãè áóêâè
ì³ñöåâîãî çàêîíó, à ñòàíäàðòè çàõ³äíî-
ºâðîïåéñüêî¿ äåìîêðàò³¿. Âèáîðö³ â
Óêðà¿í³ ìàëè çìîãó â³ëüíî çáèðàòèñÿ íà
ì³òèíãè. Ð³çíèõ ïàðò³é ³ áëîê³â ó áþëå-
òåí³ äëÿ ãîëîñóâàííÿ áóëî áàãàòî. Ñóòè-
÷îê íå çàñâ³ä÷åíî. Äëÿ çàõ³äíîºâðîïåé-
ñüêèõ ñïîñòåð³ãà÷³â ö³ îáñòàâèíè îçíà-
÷àþòü ñâîáîäó âîëåâèÿâëåííÿ ³ ìîæëè-
â³ñòü îáèðàòè. Îñîáëèâî ðîç÷óëåíî âè-
ñëîâèëàñÿ ùîäî öüîãî ãîëîâà äåëåãàö³¿
Ïàðëàìåíòñüêî¿ àñàìáëå¿ ðàäè ªâðîïè
Õàííà Ñåâåð³íñåí: “ß áóëà çâîðóøåíà
íàìàãàííÿì âèáîð÷èõ êîì³ñ³é âèïðàâè-
òè ñèòóàö³þ òà çàõèñòèòè ïðàâà âèáîð-
ö³â”.

Ïðîòå ïóáë³÷í³ âèñëîâëþâàííÿ âñ³õ

ì³æíàðîäíèõ ñïîñòåð³ãà÷³â ï³äîçð³ëî ïî-
÷èíàëèñÿ íå ³ç ðîçïîâ³äåé ïðî åíòóç³àçì
óêðà¿íñüêèõ âèáîðö³â òà ÷ëåí³â âèáîð÷-
êîì³â, à ³ç êîíñòàòàö³¿ “êîìïðîì³ñó, íå-
îáõ³äíîãî äëÿ ïîäîëàííÿ âíóòð³øíüîïî-
ë³òè÷íî¿ êðèçè”.

Àëå ãîëîâíó çà÷³ïêó çàêëàäåíî â çãàä-
êàõ çàõ³äíèõ ñïîñòåð³ãà÷³â ïðî óêðà¿íö³â,
ÿê³ íå ïîðóøèëè æîäíîãî çàêîíó, à ëè-
øå âè¿æäæàëè çà êîðäîí íàïåðåäîäí³ äíÿ
ãîëîñóâàííÿ ³ íå ìàëè çàêîííî¿ çìîãè

ñêîðèñòàòèñÿ ñâî¿ì ïðàâîì âèáîðó. Çîê-
ðåìà â ïîïåðåäí³õ âèñíîâêàõ çàõ³äíîºâ-
ðîïåéñüêî¿ ì³ñ³¿ º ñëîâà ïðî “íåñïðîìîæ-
í³ñòü àáî íåáàæàííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè òà çàáåç-
ïå÷èòè ñâîº÷àñíèé ðîçãëÿä ïîäàíü, ïî-
â’ÿçàíèõ ç ï³äãîòîâêîþ äî âèáîð³â”. ßê
â³äîìî, Ïðåçèäåíò îñêàðæèâ íîðìó çà-
êîíó ïðî “âèêðåñëåíèõ âèáîðö³â” óæå â
äðóã³é ïîëîâèí³ âåðåñíÿ, òîìó âñå ùå
ìîæíà çì³íèòè

Міжнародні спостере ачі добирають слова до хара теристи и виборів

Ô
îò
î 

Âî
ëî
äè

ì
è
ðà
 
Ñ
ÒÐ
Ó
Ì
Ê
Î
ÂÑ

ÜÊ
Î
ÃÎ

Ãîëîñ âèáîðöÿ ïîë³òèêè îö³íèëè â 50 ãðèâåíü
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“Íîâèé âèñòàâêîâèé ñåçîí ó Êèºâ³:
ïëàíè, ïë³òêè, ïåðñïåêòèâè”
Êðóãëèé ñò³ë ó ðåäàêö³¿ ãàçåòè “Õðåùàòèê” 1 æîâòíÿ 2007 ðîêó
Учора в приміщенні Київ-
сь о о медіа-холдин
відб вся р лий стіл на
тем “Новий вистав овий
сезон Києві: плани,
пліт и, перспе тиви”. До
об оворення на альних
проблем столичної х дож-
ньої спільноти б ло за-
прошено провідних але-
ристів, раторів та арт-
рити ів.

Îëåíà ÐÈÁÀÊÎÂÀ, ðåäàêòîð
â³ää³ëó êóëüòóðè ãàçåòè “Õðåùà-
òèê”, ìîäåðàòîð:

— Çàïðîøóþ÷è âàñ, ìè ïðàã-
íóëè íàñàìïåðåä ç’ÿñóâàòè, ÷è
³ñíóº ó Êèºâ³ ãàëåðåéíà ñï³ëüíî-
òà ÿê òàêà. ×è çäàòí³ ïðåäñòàâ-
íèêè öüîãî öåõó îáãîâîðþâàòè
ïðîáëåìè ñâîãî öåõó, âèñòóïàòè
ç ³í³ö³àòèâàìè, ëîá³þâàòè âëàñ-
í³ ³íòåðåñè? ×è âïëèâàº öÿ
ñï³ëüíîòà íà âèñòàâêîâó ñòðàòå-
ã³þ ñòîëèö³? Ïðèêëàäè îñòàí-
íüîãî ÷àñó ñâ³ä÷àòü ðàäøå ïðî
òå, ùî ãàëåðèñòè, ÿê íà äèâî, íå
çíàþòü, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó ¿õí³õ
êîëåã. Ñèòóàö³ÿ ä³éøëà äî àá-
ñóðäó, êîëè ïðî ñòðàéê óñ³õ õó-
äîæí³õ óñòàíîâ Êèºâà, ç³í³ö³éî-
âàíèé ªâãåíîì Êàðàñåì, á³ëü-
ø³ñòü òèõ ñàìèõ õóäîæí³õ óñòà-
íîâ ä³çíàâàëàñÿ â³ä ðåäàêö³¿
“Õðåùàòèêà”.

Ïàâëî ÃÓÄÈÌÎÂ, äèðåêòîð
“ß-ãàëåðå¿”:

— ×àñè, êîëè ïîòð³áíà áóëà
àñîö³àö³ÿ ãàëåðåé, ÿê íà ìåíå,
ñê³í÷èëèñÿ. Ãîëîâíà ïðîáëåìà
â òîìó, ùî áóäü-ÿêà ñï³ëüíîòà ó
íàñ äîñèòü øâèäêî áþðîêðàòè-
çóºòüñÿ. Êîìó ç íàñ ïîòð³áåí
êîìñîìîë ó ãàëåðåéíîìó á³çíå-
ñ³? Íà ìîþ äóìêó, ÷èì á³ëüøå
áóäå ðîçð³çíåíèõ îäèíèöü, ï³ä-
òðèìàíèõ äåðæàâîþ àáî ìåöå-
íàòàìè, òèì åôåêòèâí³øîþ ñòà-
íå íàøà ä³ÿëüí³ñòü. Çðåøòîþ,
ðîáîòà ãàëåðèñòà — ñàìîòíÿ òàê
ñàìî, ÿê ³ ðîáîòà õóäîæíèêà.

Îëåêñàíäð ÐÎÉÒÁÓÐÄ, õóäîæ-
íèê:

— Â³äðàçó õî÷ó çàïåðå÷èòè.
Ã³ëüä³ÿ ãàëåðåé — òàê ï³äêàçóº ñâ³-
òîâèé äîñâ³ä — öå íå êèøåíÿ, ç
ÿêî¿ õòîñü îòðèìóº äîïîìîãó, à çà-
ñ³á ñàìîîðãàí³çàö³¿. Òàêà ã³ëüä³ÿ
³ñíóº äëÿ òîãî, ùîá ãàëåðå¿ çàäà-
âàëè îäíà îäí³é ïëàíêó, çíàõîäè-
ëè ñï³ëüí³ ³íòåðåñè, îáì³íþâàëè-
ñÿ áàçàìè êë³ºíò³â — â³ä öüîãî âè-
ãðàþòü óñ³. Ñê³ëüêè âèñòàâêîâèõ
ìàéäàí÷èê³â ìàº áóòè, íàñê³ëüêè
æîðñòêèì º íàïðÿìîê êîæíîãî ç
íèõ, ÿê ÷àñòî âëàøòîâóâàòè âè-
ñòàâêè, ÿêèé ñòàíäàðò ïðåçåíòà-
ö³é, ÷è âèäàâàòè êàòàëîãè, ÿêèì
ìàº áóòè ôóðøåò — óñå öå ñêëà-
äîâ³ ïåâíîãî íåïèñàíîãî ñòàíäàð-
òó. Ñàìå íà éîãî ï³äñòàâ³ ãàëåðå¿
ïðèéìàþòü íîâà÷ê³â äî ñâîº¿
ñï³ëüíîòè. Íà æàëü, ñüîãîäí³ íå
³ñíóº íàâ³òü æîäíîãî àâòîðèòåò-
íîãî óêðà¿íñüêîãî âèäàííÿ, íà
ñòîð³íêàõ ÿêîãî îáãîâîðþâàëèñÿ
á ïèòàííÿ ìèñòåöòâà.

Ãë³á ÂÈØÅÑËÀÂÑÜÊÈÉ, õó-
äîæíèê, êóðàòîð:

— Äîñèòü äèâíèé ïîâîðîò
ðîçìîâè. Òàê äðóæíî óñ³ òóò âè-
çíàëè, ùî â õóäîæíüîìó æèòò³
ó íàñ í³÷îãî íåìà, à òå, ùî º,
íå ïðàöþº. À ÿê æå âåëüìè ãó÷-
íèé ôåñòèâàëü “Ãîãîëüfest”? À
ÿðìàðêè, ãàëåðå¿? Òàê, ïóáë³êè
òàì íåáàãàòî, àëå æ öå ñïðàâà
ñàìî¿ ïóáë³êè. Òà é ñïåö³àëüí³
âèäàííÿ ó íàñ º — êè¿âñüê³ “Ãà-
ëåðåÿ”, “Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåö-
òâî”, ëüâ³âñüêèé ÷àñîïèñ. Ãî-
ëîâíà ïðîáëåìà, ÿê ÿ ¿¿ áà÷ó, ó
ïóáë³ö³: ìè ìîæåìî âëàøòóâà-
òè ùîñü íîâå ³ ãðàíä³îçíå, ïðî-
òå âîíî, ÿê ³ áóäü-ùî ³íøå, çà-
ëèøèòüñÿ íåïîì³÷åíå óêðà¿í-
ñüêèì ñóñï³ëüñòâîì. ß àáñîëþò-
íî íå õî÷ó ñêàçàòè, ùî ó íàñ â
õóäîæí³é ñôåð³ âñå äîáðå, ïðîñ-
òî çàêëèêàþ ö³íóâàòè òå, ùî
ìàºìî.

Îëåíà ÐÈÁÀÊÎÂÀ:
— ×è ìàºìî ìè òàêå ä³ºâå íå-

çààíãàæîâàíå âèäàííÿ, äå ñàì³
õóäîæíèêè ç ãàëåðèñòàìè ìîãëè
á, ïðèì³ðîì, çàêèíóòè îðãàí³çà-
òîðàì òîãî æ òàêè “Ãîãîëüfest’ó”
â³äñóòí³ñòü êóðàòîðñüêî¿ êîí-
öåïö³¿?

Êàçáåê ÁÅÊÒÓÐÑÓÍÎÂ, ðàä-
íèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç
ïèòàíü ñâîáîäè ñëîâà:

— Îòæå, áðàê âèäàííÿ — ïåð-
øà ïðîáëåìà öåõîâî¿ ñï³ëüíîòè.
Ãàðàçä, óæå çàâòðà ìè ãîòîâ³ çà-
ïóñòèòè íîâå ñïåö³àë³çîâàíå âè-
äàííÿ, ïðèñâÿ÷åíå õóäîæíüîìó
ðèíêó. Ó íàñ äëÿ öüîãî º ïðî-
ôåñ³éí³ ðåäàêòîðè, çâ’ÿçîê ç ÷è-
òà÷àìè, àóäèòîð³ÿ, ÿêà âæå ñüî-
ãîäí³ íàë³÷óº 45 òèñÿ÷ ïåðåä-
ïëàòíèê³â. Ïðîòå, ÿêèì öå âè-
äàííÿ ìàº áóòè? Äëÿ êîãî âîíî
âèõîäèòèìå? ßê âè öå áà÷èòå?

Þë³ÿ ÂÀÃÀÍÎÂÀ, äèðåêòîð
Öåíòðó ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà:

— Òàêèé æóðíàë, íàïåâíî,
ìàº áóòè çîëîòîþ ñåðåäèíîþ
ì³æ ñóòî êîìåðö³éíèì âèäàí-
íÿì òà ñïåö³àë³çîâàíèì, òàêèì,
ñêàæ³ìî, ÿê “Îáðàçîòâîð÷å ìèñ-
òåöòâî”. Ðîáèòè ùå îäíå ðîçâà-
æàëüíå ìàñîâå âèäàííÿ íà ãëÿí-
öåâîìó ïàïåð³ — öå òåæ íåñåð-
éîçíî. Äî òîãî æ ó òàêîìó æóð-
íàë³ òðåáà äàâàòè çìîãó âèñëî-
âèòèñÿ ìîëîäèì õóäîæíèêàì ÷è
ìîëîäèì êðèòèêàì, àäæå ñàìå
âîíè çàéìàþòüñÿ ðîçáóäîâîþ
àóäèòîð³¿, ³ ç íèìè ìè, ôàëåðèñ-
òè, ìàºìî ñï³âïðàöþâàòè ó íàé-
áëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó.

Äàðèíà ÆÎËÄÀÊ, äèðåêòîð ãà-
ëåðå¿ “Êîëåêö³ÿ”:

— Òàêå âèäàííÿ ïîòð³áíå íå
ò³ëüêè ãàëåðèñòàì, à é íàø³é ïóá-

ë³ö³, íàøèì êë³ºíòàì. Öå êàæó ç
äîñâ³äó ðîáîòè “Êîëåêö³¿”. Íà
ìîþ äóìêó, ïåð³îäè÷í³ñòü âèõî-
äó æóðíàëó ìàº áóòè ÷³òêîþ —
ðàç íà ì³ñÿöü.

Àíäð³é ÒÐÈË²ÑÜÊÈÉ, äèðåê-
òîð ãàëåðå¿ “ÐÀ”:

Ïðîôåñ³éíà ïðåñà — ïðîáëåìà
ñóòòºâà, ïðîòå àæ í³ÿê íå ºäèíà,
ÿêùî âæå êàçàòè ïðî ñüîãîäí³-
øí³é ñòàí ãàëåðåéíî¿ ñï³ëüíîòè.
×îìó íàøó ä³ÿëüí³ñòü, íàøå ³ñ-
íóâàííÿ ³ãíîðóº ì³ñüêà âëàäà?
×îìó ÷èíîâíèêè ó ñâî¿õ êàá³íå-
òàõ âïåðòî íå õî÷óòü áà÷èòè, ùî
íåêîìåðö³éí³ ãàëåðå¿ ç³ ñâî¿ìè
îñâ³òí³ìè, ôåñòèâàëüíèìè ïðî-
åêòàìè ðîáëÿòü äëÿ ì³ñòà?

Êàçáåê ÁÅÊÒÓÐÑÓÍÎÂ:
Çðîçóì³ëî, ùî íàéá³ëüøèì ³í-

âåñòîðîì õóäîæíüîãî ïðîöåñó
ìàº áóòè äåðæàâà àáî ìóí³öè-
ïàëüíà âëàäà. ×èì âàø³é ïðîôå-
ñ³éí³é ñï³ëüíîò³ ìîãëà á äîïî-
ìîãòè ìåð³ÿ? Ñòàòóñ, ãðîø³, ìàñ-
ìåä³à. Îñü çàðàç ôîðìóºòüñÿ
ì³ñüêèé áþäæåò íà íàñòóïíèé
ð³ê. ×îìó í³õòî ç ãàëåðèñò³â íà-
â³òü íå ïîäóìàâ ñòðóêòóðóâàòè
ñâî¿ ³äå¿, â³ä ôåñòèâàë³â äî êà-
ìåðíèõ ïðîåêò³â, òà çâåðíóòèñÿ
ç íèìè äî ìåð³¿? Ì³ñòó, íàïåâ-
íî, áóëî á çðó÷í³øå, ÿêáè ³ñíó-
âàëà ÿêàñü îðãàí³çàö³ÿ. Òîìó ùî
òîä³ çðîçóì³ëî, ç êèì ðîçìîâëÿ-
òè.

Ìåí³ áîëÿ÷å, ùî ñàì³ ãàëåðèñ-
òè íå âì³þòü âåñòè ëèñòóâàííÿ,
àäåêâàòíî ðîçìîâëÿòè ç òèìè ñà-
ìèìè ÷èíîâíèêàìè. Ìåíåäæåð-
ñüê³ ïèòàííÿ âàëÿòüñÿ äî êóïè ç
òâîð÷èìè. Òå ñàìî é ç ïðîáëå-
ìîþ ðåéäåðñòâà. Ó âàñ áóëè
ïðîáëåìè ç ïðèì³ùåííÿìè — ìè
âèñòóïèëè íà âàø çàõèñò ³ ãîòî-
â³ âèñòóïèòè çíîâó. Íàãàäóéòå
ïðî ñåáå, íå óíèêàéòå êîíòàêòó
àí³ ç ïðåñîþ, àí³ ç âàøèìè êî-
ëåãàìè.

Îëåêñàíäð ÐÎÉÒÁÓÐÄ:
Ïðåñà, ô³íàíñè, ïðèì³ùåííÿ,

ìóçåé ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà ÿê
³íñòèòóö³ÿ, ÿêà ïîâèííà çãóðòó-
âàòè ñèëè é äîñâ³ä. Äîäàì ùå
îäíå: Êèºâó áðàêóº ÿñêðàâèõ õó-
äîæí³õ ïîä³é íà ð³âí³ ôåñòèâà-
ëþ.

Êàçáåê ÁÅÊÒÓÐÑÓÍÎÂ:
Öå òåæ ïèòàííÿ áåç³í³ö³àòèâ-

íîñò³ íå³ñíóþ÷î¿ õóäîæíüî¿
ñï³ëüíîòè. Öüîãîð³÷í³ ì³ñüê³ âè-
òðàòè íà êóëüòóðó ñòàíîâèëè 30
ì³ëüéîí³â äîëàð³â. ×îìó ÷àñòèíà
öèõ ãðîøåé íå ï³øëà íà îðãàí³-
çàö³þ õóäîæíüî¿ àêö³¿ ä³éñíî ñòî-
ëè÷íîãî ìàñøòàáó?

Â³êòîð ÕÀÌÀÒÎÂ, äèðåêòîð
öåíòðó ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà “Ñî-
â³àðò”, ãîëîâà Àñîö³àö³¿ àðòãàëå-
ðåé Óêðà¿íè:

ß áà÷ó ãîëîâíó ïðîáëåìó ó â³ä-
ñóòíîñò³ ñâ³äîìî¿ êóëüòóðíî¿ ïî-
ë³òèêè íà ð³âí³ äåðæàâè é ì³ñòà.
Â ÷èíîâíèöüêèõ êàá³íåòàõ íåìàº
ñòðàòåã³â? Òîä³ íàçèâàéòå ñóìè,
ÿê³ âè ìîæåòå âèä³ëèòè íà êóëü-
òóðó, ³ ìè ñôîðìóëþºìî íà öþ
ñóìó áóäü-ÿê³ ³äå¿ — â³ä ðåã³î-
íàëüíèõ äî ãëîáàëüíèõ òà ì³æíà-
ðîäíèõ. Ïîò³ì âëàøòóºìî ïðîôå-
ñ³éíó åêñïåðòèçó öèõ ïðîïîçè-
ö³é. Àëå äàâàéòå íàðåøò³ ãîâîðè-
òè ïðî ðåàë³¿. ßêó ñóìó ìîæíà
ðåàëüíî ïðîëîá³þâàòè ³ õòî öèì
çàéìàòèìåòüñÿ?

Êàçáåê ÁÅÊÒÓÐÑÓÍÎÂ:
Âàøà ïîçèö³ÿ ïî÷óòà. Äàéòå

ãðîøåé, ìè âì³ºìî ¿õ âèòðà÷àòè.
² ÿ òî÷íî çíàþ, õòî áóäå ïåðøèì
âàøèì ëîá³ñòîì — ÿ.

Â³êòîð ÕÀÌÀÒÎÂ:
Ùå îäèí ñóòòºâèé íþàíñ. Â

Óêðà¿í³ ïîêè íå ãîòîâ³ îö³íþâà-
òè ³íòåëåêòóàëüíó ä³ÿëüí³ñòü, ã³ä-
íî ïëàòèòè åêñïåðòîâ³ ÷è êóðàòî-
ðîâ³. Çðåøòîþ, öå òàêîæ ïèòàí-
íÿ äî ïðåñè — äîíåñòè, ùî íà
äåðæàâíîìó ð³âí³ íàì ïîêè äóæå
áðàêóº ïîâàãè äî êóëüòóðíèõ àíà-
ë³òèê³â.

Îëåíà ÐÈÁÀÊÎÂÀ:
Â íàñ òàê áàãàòî ïèòàíü îäíå

äî îäíîãî, ùî ìè ïðîñòî íå ìî-
æåìî íå çóñòð³òèñÿ çíîâó òóò, çà
öèì ñàìèì ñòîëîì, íàéáëèæ÷èì
÷àñîì. Çâ³ñíî, ç ³äåÿìè òà ³í³ö³-
àòèâàìè. Äÿêóþ óñ³ì, õòî âèÿâèâ
çàö³êàâëåí³ñòü äî íàøî¿ ñüîãîäí³-
øíüî¿ ³í³ö³àòèâè ðîçïî÷àòè öþ
ðîçìîâó

Îëåêñàíäð ÐÎÉÒÁÓÐÄ: “Ã³ëüä³ÿ ãàëåðåé — òàê
ï³äêàçóº ñâ³òîâèé äîñâ³ä — öå íå êèøåíÿ, ç ÿêî¿
õòîñü îòðèìóº äîïîìîãó, à çàñ³á ñàìîîðãàí³çàö³¿.”

Êàçáåê ÁÅÊÒÓÐÑÓÍÎÂ: “Çðîçóì³ëî, ùî íàéá³ëü-
øèì ³íâåñòîðîì õóäîæíüîãî ïðîöåñó ìàº áóòè
äåðæàâà àáî ìóí³öèïàëüíà âëàäà.”

Â³êòîð ÕÀÌÀÒÎÂ: “Â
Óêðà¿í³ ïîêè íå ãîòîâ³
ã³äíî îö³íþâàòè ³íòå-
ëåêòóàëüíó ä³ÿëü-
í³ñòü.”



Ïîâ³òðÿíèé
ïðîñò³ð
ãîòóºòüñÿ 
äî ªâðî-2012
Ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò
“Êè¿â” (Æóëÿíè)
ïðèéìàòèìå áî¿íãè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора ерівництво міжнародно о
аеропорт "Київ" (Ж ляни) повідо-
мило, що має намір завершити ре-
онстр цію летовища протя ом
наст пно о ро , а не за 3-4 ро и,
я план вали раніше. На ці роботи
потрібно 164 млн рн, їх підприєм-
ство план є взяти в редит. Пере-
б дова аеропорт передбачає спо-
р дження с часно о термінал ,
розширення злітно-посадочної
см и, збільшення іль ості ре -
лярних рейсів, зо рема міжнарод-
них. Оновлений аеропорт допомо-
же столиці під час під отов и і
проведення Євро-2012.

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ïðî-
òÿãîì 2008-ãî çàïëàíîâàíî ïîâí³ñòþ ðåêîí-
ñòðóþâàòè àåðîïîðò “Êè¿â” (Æóëÿíè). Òóò
ç’ÿâëÿòüñÿ îñó÷àñíåíà çë³òíî-ïîñàäî÷íà ñìó-
ãà òà ñó÷àñíèé òåðì³íàë. Öå áóäå äîðå÷íî,
àäæå çà 5 ðîê³â Êè¿â ïðèéìàòèìå ô³íàëüíó
÷àñòèíó ºâðîïåéñüêîãî ôóòáîëüíîãî òóðí³ðó.

Ó÷îðà ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ì³æíàðîäíîãî
àåðîïîðòó “Êè¿â” (Æóëÿíè) Ñåðã³é Í³ê³ôîðîâ
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî ðåêîíñòðóêö³ÿ ëå-
òîâèùà ïåðåäáà÷àº ìîäåðí³çàö³þ ³ ïîäîâæåí-
íÿ çë³òíî-ïîñàäî÷íî¿ ñìóãè ç 1,8 äî 2,3 òèñ. ì.
¯¿ ïëàíóþòü ñåðòèô³êóâàòè çà ñòàíäàðòàìè
Ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿.
“Îêð³ì òîãî, çíà÷íî ðîçøèðÿòü ì³ñöÿ äëÿ ñòî-
ÿíêè ë³òàê³â,— ñêàçàâ Ñåðã³é Í³ê³ôîðîâ.— Çà-
ì³ñòü ñòàðîãî òåðì³íàëó ïîáóäóþòü ñó÷àñíèé ³ç
ïðîïóñêíîþ ñïðîìîæí³ñòþ ïîíàä 500 ïàñà-
æèð³â çà ãîäèíó, íèí³ öåé ïîêàçíèê óòðè÷³
ìåíøèé”. Ïàí Í³ê³ôîðîâ äîäàâ, ùî êîìóíàëü-
íå ï³äïðèºìñòâî õî÷å çàêóïèòè íàéíîâ³òí³øó
ñïåöòåõí³êó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ïîâ³òðÿíèõ
ëàéíåð³â, âàíòàæ³â ³ ïîøòè, àâòîìàòèçóâàòè
ïðîöåñ íàäàííÿ ïîñëóã. “Íàðàç³ âæå ãîòîâà
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíà äîêóìåíòàö³ÿ, òîæ íå-
çàáàðîì îãîëîñèìî òåíäåð, ÿêèé âèÿâèòü âè-
êîíàâöÿ îñíîâíèõ ðîá³ò,— ïîâ³äîìèâ ïàí Í³-
ê³ôîðîâ.— Çãîäîì çà ï³äòðèìêè ñòîëè÷íî¿ âëà-
äè ³ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè ïëàíóºìî âçÿòè êðå-
äèò íà 164 ìëí ãðí”.

“Ïîçèêó ïëàíóºìî ïîâåðíóòè çà 3-5 ðîê³â,—
ïîä³ëèâñÿ ãåíäèðåêòîð àåðîïîðòó “Êè¿â”.—
Êðåäèò äàñòü çìîãó øâèäêî çàâåðøèòè ðîáî-
òè ³ çàêóïèòè ïîòð³áí³ îáëàäíàííÿ òà òåõí³êó,
òîä³ ìîæíà áóäå ïðèéìàòè ë³òàêè âèùîãî êëà-
ñó òèïó Áî¿íã-737”. Ñåðã³é Í³ê³ôîðîâ ïåðåêî-
íàíèé, ùî ðîçðàõóâàòèñÿ âäàñòüñÿ øâèäêî,
àäæå ï³ñëÿ ïåðåáóäîâè ê³ëüê³ñòü ïàñàæèðñüêèõ
ïåðåâåçåíü çá³ëüøèòüñÿ óòðè÷³, â³äòàê çðîñòå
é ïðèáóòêîâ³ñòü ï³äïðèºìñòâà. Êåð³âíèöòâî
àåðîïîðòó ãîëîâíó ñòàâêó ðîáèòü íà ðåãóëÿð-
í³ ì³æíàðîäí³ ðåéñè, ÿê³ ñïîëó÷àòü Êè¿â ç ³í-
øèìè ñòîëèöÿìè ñâ³òó. Íàðàç³ ç “Æóëÿí” çä³é-
ñíþºòüñÿ 50 ðåéñ³â, ç íèõ 14 — ðåãóëÿðí³. Ùî-
ïðàâäà, îñòàíí³ì ÷àñîì çíà÷íî ïîá³ëüøàëî á³ç-
íåñîâèõ òà ïðèâàòíèõ ðåéñ³â. Íèí³ Æóëÿíè
â³äïðàâëÿþòü ³ ïðèéìàþòü äâà ðåãóëÿðíèõ ì³æ-
íàðîäíèõ ðåéñè — ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ çà
ìàðøðóòîì “Êè¿â — Òá³ë³ñ³” òà âàíòàæí³ —
“Êè¿â — Âàðøàâà”.

Íàãàäàºìî, ùî ó áåðåçí³ íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè
çàòâåðäæåíî ñòðàòåã³÷íó êîíöåïö³þ ïîäàëüøî¿
ðîáîòè é ðîçâèòêó ÊÏ “Àåðîïîðò “Êè¿â” (Æó-
ëÿíè)”. Äîêóìåíò ïåðåäáà÷àº éîãî ðåêîíñòðóê-
ö³þ, çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíèõ óìîâ ôóíêö³îíó-
âàííÿ, ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³
é ë³êâ³äàö³þ çáèòêîâîñò³. Â îñíîâó êîíöåïö³¿
ïîêëàäåíî ïðèíöèï çá³ëüøåííÿ äîõîä³â ï³ä-
ïðèºìñòâà çàâäÿêè éîãî ìîäåðí³çàö³¿ é îäåð-
æàííÿ äîäàòêîâèõ ïðèáóòê³â â³ä ðàö³îíàëüíî-
ãî âèêîðèñòàííÿ çåìåëü. Ó ñåðïí³ 2007-ãî äå-
ïóòàòè Êè¿âðàäè äàëè çãîäó íà íàäàííÿ ï³ä-
ïðèºìñòâó êðåäèòó â 164 ìëí ãðí
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ÆÅÊè ñòàíóòü þðèäè÷íèìè
à Ì³í³ñòåðñòâî ÆÊÃ çàéìåòüñÿ áóä³âíèöòâîì 
áàãàòîïîâåðõ³âîê ó ñòîëèö³
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора столичні посадовці під-
твердили, що з 1 січня всі
ЖЕКи Києва дістан ть стат с
юридичної особи, а до 2010
ро в місті заплановано ре-
онстр ювати 328 "хр щово "
з 2 тис. наявних. Водночас Мі-
ністерство ЖКГ обіцяє теж ви-
ділити ошти на реформ ЖКГ
по всій раїні та зайнятися в
Києві б дівництвом нових ба-
атоповерхіво .

Ì³ñüêà âëàäà çíàéøëà øëÿõè êîì-
ïëåêñíîãî ðåôîðìóâàííÿ ñòîëè÷íîãî
æèòëîâîãî ôîíäó ³ âæå ðåàë³çîâóº âëàñ-
í³ ïðîãðàìè â ö³é ñôåð³. Ïðî öå “Õðå-
ùàòèêó” ó÷îðà ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ñòîðîæåí-
êî. Çà éîãî ³íôîðìàö³ºþ, º ïðîãðàìà
ùîäî çàñòàð³ëîãî æèòëîâîãî ôîíäó
ÊÌÄÀ, çã³äíî ç ÿêîþ äî 2010 ðîêó ì³ñü-
êà âëàäà êîøòîì ³íâåñòîð³â ïëàíóº ç 
2 òèñ. “õðóùîâîê” ðåêîíñòðóþâàòè 328
â óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³. “Ç 1 ñ³÷íÿ 2008
ðîêó çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ
“Ïðî óäîñêîíàëåííÿ ñòðóêòóðè óïðàâ-
ë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà â ì. Êèºâ³” çàïëàíîâàíî ðåôîðìó-
âàòè êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà ³ íà ¿õ-
í³é áàç³ ñòâîðèòè ñëóæáó çàìîâíèêà. Öå
äàñòü ÆÅÊàì çìîãó çäîáóòè þðèäè÷íèé
ñòàòóñ ³ íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ áðàòè
ó÷àñòü ó ðîáîòàõ ç åêñïëóàòàö³¿ ³ ðåìîí-
òó æèòëîâîãî ôîíäó”,— íàãîëîñèâ Âî-
ëîäèìèð Ñòîðîæåíêî.

Âîäíî÷àñ, çà ³íôîðìàö³ºþ ì³í³ñòðà
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Îëåêñàíäð Ïîïîâà, çàãàëîì ïî êðà¿í³ íà
ðåôîðìó ÆÊÃ óðÿäîì çàïëàíîâàíî âè-

ä³ëèòè ìàéæå 100 ìëðä ãðí. ×àñòèíà
êîøò³â (75 ìëðä ãðí) — öå êðåäèòè ì³æ-
íàðîäíèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ. 5,9 ìëðä
ãðí âèä³ëÿòèìóòü ç ì³ñüêèõ áþäæåò³â, à
ìàéæå 30 ìëðä ãðí çàêëàäåíî â äåðæáþä-
æåò³ ï³ä ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â ðåôîðìó-
âàííÿ. “Ðîçðîáëåíî ìåõàí³çìè, êîòð³ äà-
âàòèìóòü çìîãó ïîâåðíóòè äî äåðæáþä-
æåòó 26,2 ìëðä ãðí ÿê ïîäàòêè òà â³äðà-
õóâàííÿ ïðè âèòðàò³ 32 ìëðä ãðí”,— çà-
ïåâíèâ ì³í³ñòð.

Ó Êèºâ³ Ì³í³ñòåðñòâî ÆÊÃ ðåàë³çî-
âóâàòèìå ïðîãðàìó ïîáóäîâè æèòëîâèõ
ïîìåøêàíü ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
íà âóë. Ìàðøàëà Ãðå÷êà. Çà ïðîåêòîì
“Äî íîâî¿ ÿêîñò³ ïîñëóã ÷åðåç çì³íè â
óïðàâë³íí³” çàïëàíîâàíî âèä³ëèòè 
14 ìëí ãðí, 8 ìëí ç ÿêèõ ìàº íàä³éòè
âæå íàñòóïíîãî ðîêó ç äåðæàâíîãî ³
ì³ñüêîãî áþäæåò³â (ïîð³âíó). Çà öèì
ïðîåêòîì, ñòàð³ “õðóùîâêè”çíåñóòü, à
íà ¿õíüîìó ì³ñö³ çâåäóòü ñó÷àñí³ áàãà-
òîïîâåðõ³âêè

Íà Êè¿â ÷åêàº îñ³ííº
ïðèáèðàííÿ
Çà ì³ñÿöü ó ñòîëèö³ îñâ³òëÿòü 5 òèñ. ï³ä’¿çä³â 
òà 15 êì ïðèâàòíîãî ñåêòîðó

Ó÷îðà ç ³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ðîçïî-
÷àâñÿ îñ³íí³é ì³ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ,
îçåëåíåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ñàí³òàðíîãî
ñòàíó ì³ñòà. Òðèâàòèìå â³í äî 1 ëèñòîïà-
äà. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, ï³ä ÷àñ ì³ñÿ÷-
íèêà ³ç âïîðÿäêóâàííÿ çàïëàíîâàíî âè-
òðàòèòè ïîíàä 187 ìëí ãðí. Òîæ öüîãî ðî-

êó ñóìà, çàòðà÷åíà íà òàê³ çàõîäè, â ï³â-
òîðà ðàçó á³ëüøà, í³æ òîð³ê.

Ï³ä ÷àñ îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ì³ñüêà âëà-
äà ãîëîâí³ çóñèëëÿ ñïðÿìóâàëà íà âèð³-
øåííÿ òàê çâàíèõ ïðèáóäèíêîâèõ ïèòàíü.
Òàê, á³ëÿ áóäèíê³â â³äðåìîíòóþòü 170 òèñ.
êâ. ì òðîòóàð³â òà ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê. Â³ä-
íîâëÿòü ïîêðèòòÿ â ì³ñöÿõ àâàð³éíèõ ðîç-
êîïîê. Áóäå îñâ³òëåíî 5 òèñ. âõîä³â ó ï³ä’-

¿çäè, à òàêîæ 36 êì âíóòð³øíüîêâàðòàëü-
íèõ ïðî¿çä³â òà 15 êì âóëèöü ó ïðèâàòíî-
ìó ñåêòîð³. Ìàéæå 1600 âõ³äíèõ ãðóï áó-
äèíê³â â³äðåìîíòóþòü, à â 146 âñòàíîâëÿòü
ñïåöîáëàäíàííÿ äëÿ ïåðåñóâàííÿ ëþäåé ç
îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè.

“Áàãàòî êèÿí çâåðòàþòüñÿ ç ïðèâîäó
õàîòè÷íîãî ïàðêóâàííÿ á³ëÿ áóäèíê³â òà íà
òðîòóàðàõ, òîìó ïëàíóºìî âæèâàòè çàõî-
äè, ùîá ðîçâ’ÿçàòè é öþ ïðîáëåìó”,— ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì Â³êòîð Êóíö. Çà éîãî ñëîâàìè,
á³ëÿ áóäèíê³â òà ó ì³ñöÿõ ìàñîâîãî ïåðå-
áóâàííÿ ëþäåé âñòàíîâëÿòü 1030 íîâèõ òà
7459 â³äðåìîíòîâàíèõ êîíòåéíåð³â äëÿ
òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. Çàéìåòüñÿ âëà-
äà é ïðèâàòíèì ñåêòîðîì. Îêð³ì ðåìîí-
òó ìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ, òóò òåæ
ïëàíóºòüñÿ âñòàíîâèòè íîâ³ êîíòåéíåðè,
â³äðåìîíòóâàòè òà ïîôàðáóâàòè îãîðîæ³

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві розпочався осінній місячни з бла о строю. Цьо о
ро на йо о проведення з місь о о бюджет витратять
187 млн рн, що на 70 млн рн більше, ніж торі . О рім встанов-
лення нових онтейнерів для сміття та озеленення, особлив ва
зосереджено на том , щоб иянам зр чно б ло заходити до влас-
них б дин ів. А відта , освітять 36 м вн трішньо вартальних проїз-
дів, 15 м в лиць приватном се торі та 5 тис. під'їздів.

Київ прибиратим ть і впоряд ов ватим ть до першо о листопада
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“Ñòîðì” áëîêóº 
“Êè¿âñòàð”

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî
îïåðàòîð ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó êîìïàí³ÿ “Êè-
¿âñòàð” íå çìîãëà ïðîâåñòè ïîçà÷åðãîâ³ çáî-
ðè àêö³îíåð³â, ïðèçíà÷åí³ íà 1 æîâòíÿ, ÷å-
ðåç íåÿâêó ïðåäñòàâíèê³â êîìïàí³¿
“Ñòîðì”, ÿêà íàëåæèòü ðîñ³éñüê³é ãðóï³
êîìïàí³é “Àëüôà”. Âîíà âêîòðå îáðàëà
øëÿõ áîéêîòóâàííÿ ëåã³òèìíèõ çáîð³â àê-
ö³îíåð³â “Êè¿âñòàðó”, õî÷à íà ñüîãîäí³ íå-
ìàº í³ÿêèõ þðèäè÷íèõ ïåðåøêîä, ÿê³ á çà-
âàæàëè “Àëüô³” áðàòè ó÷àñòü ó öèõ çóñòð³-
÷àõ”,— ñêàçàâ âèêîíàâ÷èé â³öå-ïðåçèäåíò
³ ãîëîâà îïåðàö³é Telenor Éîí Ôðåäð³ê
Áàêñàñ. Òàêèì ÷èíîì, íà äóìêó Telenor,
“Àëüôà” çàâäàº øêîäè “Êè¿âñòàðó” ³ äå-
ìîíñòðóº íåïîâàãó äî ñòàíäàðò³â òà åòè÷-
íèõ ïðèíöèï³â ì³æíàðîäíîãî á³çíåñ-ñï³â-
òîâàðèñòâà. “Ñòîðì” ç 2004 ðîêó íå ç’ÿâ-
ëÿºòüñÿ íà çáîðè àêö³îíåð³â “Êè¿âñòàðó”,
çðèâàþ÷è ¿õ ïðîâåäåííÿ. Ãîëîâíèìè ïè-
òàííÿìè ïîðÿäêó äåííîãî çáîð³â º âíåñåí-
íÿ çì³í äî ñòàòóòó “Êè¿âñòàðó”, ïðèçíà-
÷åííÿ íîâî¿ ðàäè äèðåêòîð³â, ï³äïèñàííÿ
äîãîâîðó ç àóäèòîðñüêîþ êîìïàí³ºþ ³ çà-
òâåðäæåííÿ äîãîâîð³â ç ìåíåäæåðàìè îïå-
ðàòîðà, à òàêîæ çâ³ò³â àóäèòîð³â ïðî ô³íàí-
ñîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³
îïåðàòîðà çà 2004, 2005 òà 2006 ðîêè, ïî-
ðÿäîê ðîçïîä³ëó äèâ³äåíä³â çà 2004-, 2005-
òà 2006-é ³ çàòâåðäæåííÿ áþäæåòó êîìïà-
í³¿ íà 2007 ³ 2008 ðîêè

ÍÁÓ ïðèáðàâ çàéâ³
êîøòè

Ó ÷åòâåð Íàö³îíàëüíèé áàíê ïðîäàâ áàí-
êàì äåïîçèòí³ ñåðòèô³êàòè íà çàãàëüíó ñó-
ìó 2 250 ìëí ãðí. Íàöáàíê äëÿ ðåãóëþâàí-
íÿ ë³êâ³äíîñò³ áàíê³â ìîá³ë³çóâàâ êîøòè
øëÿõîì ïðîâåäåííÿ òåíäåðà ç ðîçì³ùåííÿ
äåïîçèòíèõ ñåðòèô³êàò³â ÍÁÓ íà ñòðîê íà
14 äí³â çà ñòàâêîþ 1,0 % ð³÷íèõ. ßê ïîâ³-
äîìëÿëè “Óêðà¿íñüê³ íîâèíè”, â ñåðïí³ Íà-
ö³îíàëüíèé áàíê äëÿ ðåãóëþâàííÿ ë³êâ³ä-
íîñò³ áàíê³â çàëó÷èâ êîøò³â áàíê³â íà çà-
ãàëüíó ñóìó 6 165 ìëí ãðí. Ç ïî÷àòêó 2007
ðîêó ÍÁÓ çàëó÷èâ 53 088,5 ìëí ãðí êîøò³â
áàíê³â. Äåïîçèòí³ àóêö³îíè ÍÁÓ ïðîâîäèòü
äëÿ âèëó÷åííÿ ç ðèíêó çàéâèõ ãðîøåé

“ÀË²ÊÎ 
À²Ã-Æèòòÿ” 
îòðèìàâ ãîëîâó

Ìèíóëîãî òèæíÿ àêö³îíåðè ñòðàõîâî¿ êîì-
ïàí³¿ “ÀË²ÊÎ À²Ã-Æèòòÿ” (Êè¿â) íà çàãàëü-
íèõ çáîðàõ çâ³ëüíèëè â³ä îáîâ’ÿçê³â ÷ëåíà
ïðàâë³ííÿ Áðþñà Äîç³ºðà, ïðèçíà÷èâøè çà-
ì³ñòü íüîãî Ìàð³î Âàëäåñ-Ëîðà. Çã³äíî ç ïî-
â³äîìëåííÿì êîìïàí³¿, Äîç³ºðà çâ³ëüíåíî çà
âëàñíèì áàæàííÿì. Â³í îá³éìàâ ïîñàäó ÷ëå-
íà ïðàâë³ííÿ ÑÊ “ÀË²ÊÎ À²Ã-Æèòòÿ” ç ëèñ-
òîïàäà 2003 ðîêó. Àêö³îíåðè ñòðàõîâî¿ êîì-
ïàí³¿ “ÀË²ÊÎ À²Ã-Æèòòÿ” íà çáîðàõ 26 âå-
ðåñíÿ âèð³øèëè çá³ëüøèòè ñòàòóòíèé ôîíä
ÑÊ íà 36,4 ìëí ãðí, òîáòî äî 157,93 ìëí. ãðí.
Íàéá³ëüøèé àêö³îíåð ÇÀÒ “ÑÊ “ÀË²ÊÎ À²Ã-
Æèòòÿ” — ðåçèäåíò ÑØÀ American Life In-
surance Company (ALICO) ³ç ÷àñòêîþ
99,99%

“PZU Óêðà¿íà” 
ðîçïëàòèëàñÿ

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, â äðóãîìó
êâàðòàë³ ÑÊ “PZU Óêðà¿íà” âèïëàòèëà
33,66 ìëí ãðí. Ó êâ³òí³-÷åðâí³ ñòðàõîâà êîì-
ïàí³ÿ “PZU Óêðà¿íà” (Êè¿â) çä³éñíèëà 33,66
ìëí ãðí ñòðàõîâèõ âèïëàò. Ïðî öå ñêàçàíî
â ïîâ³äîìëåíí³ ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿. Çà ñ³÷åíü-
áåðåçåíü ïîòî÷íîãî ðîêó ñòðàõîâèê âèïëà-
òèâ 21,29 ìëí ãðí, çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ çàãà-
ëîì — 54,95 ìëí ãðí. Îáñÿã çàëó÷åíèõ êîì-
ïàí³ºþ â äðóãîìó êâàðòàë³ ïëàòåæ³â ñòàíî-
âèâ 40,67 ìëí ãðí, çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ êîìïà-
í³ÿ çàëó÷èëà 81,77 ìëí ãðí. Ó ñòðóêòóð³ ïëà-
òåæ³â íàéá³ëüøó ÷àñòêó ìàº àâòîñòðàõóâàí-
íÿ (ÊÀÑÊÎ) — 54,03 % ³ ìàéíîâå ñòðàõóâàí-
íÿ — 14,8 %

Âèáîðè íå ðîçõèòàþòü
âàëþòó
Óêðà¿íñüê³ áàíê³ðè çàïåâíÿþòü, ùî äî ê³íöÿ ðîêó êóðñ 
âàëþò íå çì³íèòüñÿ

Íà ìèíóëîìó òèæí³ äèðåêòîð ³íôîð-
ìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó Ôîðåêñ-
êëóá Óêðà¿íà Îëåêñ³é Ïàë³é ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó”, ùî ïîêè êóðñ äîëàðà çíè-
æóºòüñÿ, ºâðî äåìîíñòðóº âïåâíåíèé ð³ñò.
“Çà îñòàíí³õ 7 äí³â ºâðî äàº âñå íîâ³ é
íîâ³ ìàêñèìóìè”,— çàçíà÷èâ åêñïåðò. Çà
éîãî ñëîâàìè, îñëàáëåííÿ àìåðèêàíñüêî¿
âàëþòè — êàñêàä, ñïðè÷èíåíèé ³ïîòå÷-
íîþ êðèçîþ â ÑØÀ. Àíàë³òèê ââàæàº,
ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì Ôåäåðàëüíà ðå-
çåðâíà ñèñòåìà ÑØÀ çíîâó çíèçèòü ñòàâ-
êó äîëàðà, ùî ñïðè÷èíèòü ïîäàëüøå éî-
ãî ïàä³ííÿ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó. À âò³ì, äî
ê³íöÿ ðîêó â³äáóäåòüñÿ äâà çàñ³äàííÿ ÔÐÑ
ÑØÀ ³ ñò³ëüêè æ ñàìî çàñ³äàíü Öåíòðàëü-
íîãî ºâðîïåéñüêîãî áàíêó, ÿê³ ìîæóòü
âïëèíóòè íà âàëþòíèé ðèíîê ³ çóìîâèòè
êîðîòêî÷àñíå çì³öíåííÿ äîëàðà.

Íàòîì³ñòü óêðà¿íñüê³ áàíê³ðè ñïîê³éíî
ñïðèéìàþòü ñèòóàö³þ íà âàëþòíîìó ðèí-
êó. Ó÷îðà äèðåêòîð êàçíà÷åéñòâà ÂÀÒ ÊÁ
“Õðåùàòèê” Îëåêñ³é Êîçèðºâ ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî íàñïðàâä³ º éìîâ³ðí³ñòü
çíèæåííÿ ÔÐÑ ñòàâêè äîëàðà. Â³äòàê áà-
æàííÿ ³íâåñòîð³â ïðîäàâàòè äîëàð ³ êó-
ïóâàòè ºâðî º ïðîãíîçîâàíèì, ³ öå ï³ä-
òðèìóº ïàä³ííÿ äîëàðà. “Àëå ïîäàëüøå

çðîñòàííÿ ºâðî íå âèã³äíå ºâðîïåéñüêèì
âèðîáíèêàì. Âèñîêà ö³íà ¿õí³õ òîâàð³â
ðîáèòü ¿õ êîíêóðåíòíî íåçäàòíèìè”,—
ââàæàº ïàí Êîçèðºâ. Íà éîãî äóìêó, ÿê-
ùî ñèòóàö³ÿ â ÑØÀ ñòàá³ë³çóºòüñÿ, âàð-
òî î÷³êóâàòè ïîâåðíåííÿ äîëàðîì ïîçè-
ö³é â³äíîñíî ºâðî. Êóðñ äîëàðà â Óêðà-
¿í³ ï³ñëÿ âèáîð³â òåæ îñîáëèâî íå çì³-

íèòüñÿ. “Äóìàþ, ùî äî ê³íöÿ ðîêó äîëàð
áóäå ó íèí³øí³õ ìåæàõ, òîáòî â ñåðåä-
íüîìó â³ä 5,02 äî 5,05 ãðí. çà äîëàð”,—
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” áàíê³ð. Ùîäî ïå-
ð³îäó â³äïóñòîê, òî, íà äóìêó ïàíà Êîçè-
ðºâà, ïîïèò íàñåëåííÿ íå òàêèé çíà÷íèé,
ùîá “ðîçõèòàòè” ãîò³âêîâèé ðèíîê âà-
ëþòè

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора раїнсь і бан іри запев-
нили, що після виборів значних
змін на вітчизняном рин ва-
люти не відб деться. Натомість,
за про нозами Форе с- л б
У раїна, тенденція зростання
євро і падіння долара й надалі
збережеться. Там називають чо-
тири події, я і мож ть вплин ти
на оливання рсів. Ними і ра-
дять с ористатися ромадянам,
щоб придбати потрібн валют
за ви ідною ціною.

Òåëåêîì ðîçøèðþº 
ìîæëèâîñò³
Ìîá³ëüí³ îïåðàòîðè ïåðåîð³ºíòîâóþòüñÿ íà ³íòåðíåò-ïîñëóãè

Ó÷îðà ìåíåäæåð ³ç êîðïîðàòèâíèõ
çâ’ÿçê³â êîìïàí³¿ “Àñòåë³ò” Íàä³ÿ Ëóá-
í³íà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî ïðî-
òÿãîì íàñòóïíîãî òèæíÿ “Óêðòåëåêîì”
òà “Àñòåë³ò” ï³äïèøóòü äîãîâ³ð ïðî íà-
äàííÿ ñï³ëüíèõ ïîñëóã àáîíåíòàì. Ó
ðàìêàõ óãîäè, ÿêà ïåðåáóâàº íà ô³íàëü-
í³é ñòàä³¿ ï³äïèñàííÿ, îïåðàòîðè îá’ºä-
íàþòü ïîñëóãè ô³êñîâàíîãî ²íòåðíåòó
“Óêðòåëåêîìó” òà ìîæëèâîñò³ ìîá³ëü-
íîãî ²íòåðíåòó â³ä life:). Ïàêåòè ì³ñòÿòü
ïàêåò ADSL-äîñòóïó äî ²íòåðíåò, SIM-
êàðòêó life:) òà 100 Ìá ìîá³ëüíîãî ³í-

òåðíåòó. ª ùå äâ³ ïðîïîçèö³¿, äî ÿêèõ
âêëþ÷åíî îáëàäíàííÿ: ADSL-ìîäåì òà
ìîá³ëüíèé òåëåôîí. “Ìè â³ðèìî, ùî
êîíâåðãåíö³ÿ ô³êñîâàíîãî ³ ìîá³ëüíîãî
çâ’ÿçêó º ìàéáóòí³ì ñâ³òîâîãî ðèíêó òå-
ëåêîìóí³êàö³é”,— ââàæàº ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð life:) Òàíñó ªåí. Çà äàíèìè
êîìïàí³¿ iks-Consulting, ê³ëüê³ñòü êîðèñ-
òóâà÷³â ADSL-²íòåðíåòó â³ä “Óêðòåëå-
êîìó” ñÿãàº 140 òèñ., à àáîíåíòñüêà áà-
çà life:) ñÿãàº 6,73 ìëí àáîíåíò³â. Íîâà
ïîñëóãà êîìïàí³é îð³ºíòîâàíà ïåðåäóñ³ì
íà çàëó÷åííÿ íîâèõ àáîíåíò³â, àäæå íå

º êîíâåðãåíòíîþ ïîñëóãîþ â ÷èñòîìó
âèãëÿä³.

Ðàçîì ³ç òèì êîìïàí³ÿ “Óêðà¿íñüêèé
ìîá³ëüíèé çâ’ÿçîê” çàÿâèëà ïðî íàì³ð ïî-
÷àòè êîìåðö³éíèé çàïóñê ïîñëóãè âèñî-
êîøâèäê³ñíîãî áåçäðîòîâîãî ²íòåðíåòó íà
áàç³ òåõíîëîã³¿ CDMA. Ùîïðàâäà, ïîñëó-
ãà áóäå äîñòóïíà ò³ëüêè äëÿ êîðïîðàòèâ-
íèõ àáîíåíò³â ó íàéá³ëüøèõ ì³ñòàõ Óêðà-
¿íè: Êèºâ³, Õàðêîâ³, Äîíåöüêó, Îäåñ³,
Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Çàïîð³ææ³ òà Ëüâîâ³.
“Íèí³ íàø³ íàéá³ëüø³ êë³ºíòè ñòîëèö³
òåñòóþòü ìåðåæó ÑDMA. Çãîäîì ìè ïëà-
íóºìî ðîçøèðèòè ïðîïîçèö³þ ³ çàïðîïî-
íóâàòè ïîñëóãó òàêîæ ³ äëÿ ïðèâàòíèõ
îñ³á”,— ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” äèðåê-
òîð ç êîðïîðàòèâíèõ çâ’ÿçê³â êîìïàí³¿
Â³êòîð³ÿ Ðóáàí.

Ñòàðøèé êîíñóëüòàíò êîìïàí³¿ iks-
Consulting Îëåêñ³é Äàíèë³í ââàæàº, ùî
ðîçãîðíóòè CDMA-ìåðåæó áóäå äîñèòü
ñêëàäíî, àäæå ç³ çá³ëüøåííÿì íàâàíòà-
æåííÿ íà ìåðåæó âèíèêíå ïîòðåáà â äî-
äàòêîâèõ áàçîâèõ ñòàíö³ÿõ. À âò³ì, öÿ ïî-
ñëóãà º ñïðàâä³ íîâîþ äëÿ ðèíêó ³ ñâ³ä-
÷èòü ïðî ïåðåõ³ä â³ä êîíêóðåíö³¿ çà ö³-
íîþ äî áîðîòüáè çà ÿê³ñòþ

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора стало відомо, що омпанії ВАТ "У ртеле ом" та "Астеліт"
(оператор life:)) протя ом наст пно о тижня підпиш ть од про
співпрацю. Партнери пропон ють спільн посл ADSL та мобіль-
но о дост п до Інтернет . До то о омпанія "У раїнсь ий мобіль-
ний зв'язо " (оператор МТС) о олосила про намір почати надавати
посл и висо ошвид існо о бездротово о Інтернет через мереж
CDMA найбільших містах. Та і ро и операторів на рин свідчать
про перехід від цінової он ренції до я існої.

Представни и раїнсь о о Форе с- л б розповіли, я не прорах вати на рсі долара

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À



Випуск №52 (399)
вівторок,  2 жовтня
2007 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київради 
від 28.12.06 № 530/587 

“Про Програму соціально�економічного 
та культурного розвитку м. Києва на 2007 рік”

Рішення Київської міської ради № 6/1840 
від 26 липня 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè ó äîäàòîê äî Ïðîãðàìè ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó
ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê “Ðîçïîä³ë àñèãíóâàíü íà
ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü íà 2007
ð³ê”, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
28.12.06 ¹ 530|587 “Ïðî Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êè-
ºâà íà 2007 ð³ê” (ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåí-
íÿì Êè¿âðàäè â³ä 26.04.07 ¹ 442/1103), âèêëàâ-
øè éîãî â ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì.

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

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про передачу акціонерному товариству
“РОСИЧІ” земельних ділянок для будівництва
житлового комплексу з об’єктами соціальної

інфраструктури, торгівлі, відпочинку,
адміністративних, офісних та готельних

приміщень та для облаштування
Всеукраїнського парку пам’яті борців 

за свободу і незалежність України 
між вул. Оноре де Бальзака та р. Десенка 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 128/789 

від 8 лютого 2007 року

Відповідно до статей 92, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381,
âèêëþ÷èâøè ³ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³-
äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì
âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
16,56 ãà ì³æ âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà òà ð. Äåñåí-
êà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó “ÐÎÑÈ×²” äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè, òîðã³âë³, â³äïî÷èíêó, àäì³í³ñòðàòèâíèõ,
îô³ñíèõ òà ãîòåëüíèõ ïðèì³ùåíü òà îáëàøòó-
âàííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ïàðêó ïàì’ÿò³ áîðö³â çà
ñâîáîäó ³ íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè ì³æ âóë. Îíî-
ðå äå Áàëüçàêà òà ð. Äåñåíêà ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÐÎ-
ÑÈ×²”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 53,52 ãà ì³æ
âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà òà ð. Äåñåíêà ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ,
ó òîìó ÷èñë³;

— ïëîùåþ 16,56 ãà — äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè, òîðã³âë³, â³äïî÷èíêó, àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ, îô³ñíèõ òà ãîòåëüíèõ ïðèì³ùåíü;

— ïëîùåþ 36,96 ãà (â òîìó ÷èñë³ ïðèáåðåæíà
çàõèñíà ñìóãà ïëîùåþ 9,62 ãà) — äëÿ îáëàøòó-
âàííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ïàðêó ïàì’ÿò³ áîðö³â çà
ñâîáîäó ³ íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè, áåç ïðàâà ïî-
äàëüøîãî âèêóïó òåðèòîð³¿, â³ëüíî¿ â³ä çàáóäîâè.

4. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÐÎÑÈ×²”:
4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà÷à

â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88, 89 Âîäíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

4.2. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ïðèáåðåæíî¿
çàõèñíî¿ ñìóãè âèêîðèñòîâóâàòè áåç ïðàâà áó-
ä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷-
íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ) â³äïîâ³äíî äî
ñòàòò³ 61 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 13.12.2006 ¹ 2926, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä

15.01.2007 ¹ 19-166, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³ä-
ñòàíö³¿ â³ä 29.12.2006 ¹ 8034, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 28.12.2006, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 05.12.2006, Äåñíÿí-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ (ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 06.12.2006 ¹ 1673).

4.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñ-
êè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³-
àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì. Êèºâà” (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè,
âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 12.02.2004 ¹ 14/1223, â³ä 28.12.2004
¹ 1051/2461, â³ä 27.12.2005 ¹ 622/3083, â³ä
31.10.2006 ¹ 122/179 òà â³ä 28.12.2006
¹ 530/587).

4.5. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëî-
âîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî
æèòëîâîãî êîìïëåêñó (êð³ì ñëóæáîâî¿) íà ï³ä-
ñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

4.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îð-
ãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåí-
íþ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

4.7. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó
ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.

4.8. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.9. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â
ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

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.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про реорганізацію Центру 
соціальної адаптації для жінок, 

які не мають визначеного місця проживання, 
у пансіонат для ветеранів війни та праці

Рішення Київської міської ради № 14/1848 
від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 104, 107 Цивільного кодексу України, статті 59, частини другої статті 135, статті
137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні” та враховуючи гостру потребу у розширенні мережі стаціонарних соціально�ме�
дичних установ загального типу, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðåîðãàí³çóâàòè Öåíòð ñîö³àëüíî¿ àäàïòà-
ö³¿ äëÿ æ³íîê, ÿê³ íå ìàþòü âèçíà÷åíîãî ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ, øëÿõîì ïåðåòâîðåííÿ éîãî ó ïàí-
ñ³îíàò äëÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ òà ï³äïî-
ðÿäêóâàòè éîãî Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çä³éñíèòè â³äïîâ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-ïðà-
âîâ³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

2.2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ïàíñ³îíàò äëÿ
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³.

2.3. Âèð³øèòè ïèòàííÿ çàêð³ïëåííÿ çà ïàí-

ñ³îíàòîì äëÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ íà ïðàâ³
îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ìàéíà, ùî çàëèøèòü-
ñÿ ï³ñëÿ ðåîðãàí³çàö³¿ Öåíòðó ñîö³àëüíî¿ àäàï-
òàö³¿ äëÿ æ³íîê, ÿê³ íå ìàþòü âèçíà÷åíîãî ì³ñ-
öÿ ïðîæèâàííÿ.

2.4. Âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî óòðèìàííÿ ïàí-
ñ³îíàòó äëÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó,
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³
òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæå-
òó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання дозволу виконавчому органу
Київради (Київській міській державній

адміністрації) на реорганізацію Київського
державного вищого музичного училища 

ім. P. M. Глієра
Рішення Київської міської ради № 15/1849 

від 26 липня 2007 року

Відповідно до статті 100 та статті 108 Цивільного кодексу України, статті 25 та статті 27 Закону України
“Про вищу освіту”, пунктів 4, 7 Положення про порядок створення, реорганізації, ліквідації навчально�ви�
ховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 228, та враховуючи
погодження Міністерства освіти і науки України (лист від 26.12.06 № 1/11�7671), Міністерства культури і
туризму України (лист від 05.12.06 № 1578/8�4/14�06), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) íà ðåîðãàí³çàö³þ Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî
âèùîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà ³ì. P. M. Ãë³ºðà
øëÿõîì ïåðåòâîðåííÿ â Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ìó-
çèêè ³ì. P. M. Ãë³ºðà.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ôóíê-
ö³îíóâàííÿ Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ìóçèêè ³ì. P.
M. Ãë³ºðà â ìåæàõ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ â
ì³ñüêîìó áþäæåò³ ì. Êèºâà ïî ãàëóç³ “Îñâ³òà”
íà 2007 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü êóëüòóðè, ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про деякі питання використання майна, 
яке належить до комунальної власності

територіальної громади м. Києва та перебуває
у володінні та користуванні відкритого

акціонерного товариства “Київгаз”
Рішення Київської міської ради № 16/1850 

від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 317, 319 та 327 Цивільного кодексу України, статті 283 Господарського кодексу Укра�
їни, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою підвищення
надійності забезпечення споживачів м. Києва послугами централізованого газопостачання розподільчими
трубопроводами, відновлення, реконструкції та ефективного використання основних фондів, створених но�
вих потужностей та впорядкування існуючих у місті Києві систем централізованого газопостачання Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè ñòðîê ä³¿ äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ
òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà â³ä 21.04.06 — 10 ðîê³â (äî 31
ãðóäíÿ 2017 ðîêó).

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â îñîá³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Ãîëóá÷åíêà À. Ê. ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³äïè-
ñàòè äîäàòêîâó óãîäó äî äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ
òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà â³ä 21.04.06, ÿêîþ, çîêðåìà, ïå-
ðåäáà÷èòè:

2.1. Óìîâè, íåîáõ³äí³ äëÿ âïðîâàäæåííÿ òà çà-

áåçïå÷åííÿ íàä³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñïîæèâà÷³â
ì. Êèºâà ïîñëóãàìè ç ãàçîïîñòà÷àííÿ, ïðîâå-
äåííÿ ºäèíî¿ òåõí³÷íî¿ ïîë³òèêè, â³äíîâëåííÿ,
ðåêîíñòðóêö³¿ òà åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ îñ-
íîâíèõ ôîíä³â, ñòâîðåíèõ íîâèõ ïîòóæíîñòåé
òà âïîðÿäêóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ñèñ-
òåì ãàçîïîñòà÷àííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):



8 ДДООККУУММЕЕННТТ            Хрещатик 2 жовтня 2007 

Про деякі питання використання майна, 
яке належить до комунальної власності

територіальної громади м. Києва та перебуває
у володінні та користуванні відкритого
акціонерного товариства “Акціонерна

компанія “Київводоканал”
Рішення Київської міської ради № 17/1851 

від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 317, 319 та 327 Цивільного кодексу України, статті 283 Господарського кодексу Укра�
їни, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою підвищення
надійності забезпечення споживачів м. Києва послугами водопостачання та водовідведення, проведення
єдиної тарифної та технічної політики, забезпечення стабільних надходжень до бюджету міста, відновлен�
ня, реконструкції та ефективного використання основних фондів, створених нових потужностей та впоряд�
кування існуючих у місті Києві систем водопостачання та водовідведення, створення єдиного технологіч�
ного циклу Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè ñòðîê ä³¿ äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ
òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01.12.06 (â äîäàòêîâ³é óãîä³
äî äîãîâîðó) — 10 ðîê³â (äî 31.12.17).

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â îñîá³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Ãîëóá÷åíêà À. Ê. ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³äïè-
ñàòè äîäàòêîâó óãîäó ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äî-
ïîâíåíü äî äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñ-
òóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà â³ä 01.12.06, ÿêîþ, çîêðåìà, ïåðåä-
áà÷èòè:

2.1. Óìîâè, íåîáõ³äí³ äëÿ âïðîâàäæåííÿ òà çà-
áåçïå÷åííÿ íàä³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñïîæèâà÷³â
ì. Êèºâà ïîñëóãàìè âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³ä-
âåäåííÿ, ïðîâåäåííÿ ºäèíî¿ òàðèôíî¿ òà òåõí³÷-
íî¿ ïîë³òèêè, çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíèõ íàäõî-
äæåíü äî áþäæåòó ì³ñòà, â³äíîâëåííÿ, ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òà åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ îñíîâ-
íèõ ôîíä³â, ñòâîðåíèõ íîâèõ ïîòóæíîñòåé òà
âïîðÿäêóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ñèñòåì

âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, ñòâîðåííÿ
ºäèíîãî òåõíîëîã³÷íîãî öèêëó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Îïðàöþâàòè ïðîåêò äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî
âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî äîãîâîðó íà âî-
ëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ç óðàõóâàííÿì óìîâ
ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà ÂÀÒ “ÀÊ
“Êè¿ââîäîêàíàë”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про адміністративні комісії 
у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 18/1852 
від 26 липня 2007 року

Відповідно до частин першої, другої статті 215, частини першої статті 218 Кодексу України про адмініс�
тративні правопорушення, статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 4
Положення про адміністративні комісії Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Укра�
їнської РСР від 09.03.88 № 5540�ХІ, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:.

1. Óòâîðèòè àäì³í³ñòðàòèâíó êîì³ñ³þ ïðè âè-
êîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) òà çà-
òâåðäèòè ¿¿ ñêëàä çã³äíî ç äîäàòêîì 1.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî àäì³í³ñòðàòèâ-
íó êîì³ñ³þ ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çã³äíî ç äîäàòêîì 2.

3. Íàäàòè ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ ðàäàì ïîâ-
íîâàæåííÿ ùîäî óòâîðåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ
êîì³ñ³é ïðè âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ ðàéîííèõ ó ì.
Êèºâ³ ðàä òà çàòâåðäèòè Òèïîâå ïîëîæåííÿ ïðî
àäì³í³ñòðàòèâíó êîì³ñ³þ ïðè âèêîíàâ÷îìó îð-
ãàí³ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè çã³äíî ç äîäàò-
êîì 3.

4. Íàäàòè ïîâíîâàæåííÿ àäì³í³ñòðàòèâí³é êî-
ì³ñ³¿ ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
ºâ³ ðàäè, ó ðàç³ ¿¿ óòâîðåííÿ ðîçãëÿäàòè ñïðàâè
ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà-
÷åí³ ñòàòòåþ 218 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñ-

òðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì ñïðàâ ïðî àä-
ì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíà ñòàòòåþ 92, ÷àñòèíàìè ïåð-
øîþ, òðåòüîþ, ÷åòâåðòîþ ³ ï’ÿòîþ ñòàòò³ 111,
ñòàòòåþ 186-1 öüîãî Êîäåêñó.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 20.06.02 ¹ 85/85 “Ïðî óò-
âîðåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ êîì³ñ³é ïðè âèêî-
íàâ÷èõ îðãàíàõ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ðàéîí-
íèõ ó ì. Êèºâ³ ðàä”.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ïðàâîïîðÿäêó, ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿
åòèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про деякі питання управління 
освітньою галуззю у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 20/1854 
від 26 липня 2007 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 10 Закону Укра�
їни “Про позашкільну освіту”, статей 35, 37 Закону України “Про дошкільну освіту” та з метою забезпечен�
ня централізованого управління дошкільними, позашкільними, загальноосвітніми навчальними закладами
освіти Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòèñü ç ïðîïîçèö³ºþ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïåðåäà÷³ äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà äîøê³ëüíèõ, ïîçàøê³ëüíèõ, çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî ïåðåáóâà-
þòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà.

2. Ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó äëÿ âèçíà÷åííÿ
ïåðåë³êó äîøê³ëüíèõ, ïîçàøê³ëüíèõ, çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî ïåðåáóâà-
þòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàâàòè-
ìóòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, òà âèçíà÷åííÿ ìå-
õàí³çìó ¿õ ïåðåäà÷³.

3. Ãîëîâàì äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é, ãðóï Êè-
¿âðàäè, ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè, âèêîíàâ-
÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàäàì äî 01.08.07 âèçíà÷èòè ïðåäñòàâíèê³â, ÿê³
âõîäèòèìóòü äî ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè, çàçíà÷å-
íî¿ ó ïóíêò³ 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ çàòâåðäèòè
ñêëàä ðîáî÷î¿ ãðóïè äëÿ âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó
äîøê³ëüíèõ, ïîçàøê³ëüíèõ, çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëü-
í³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéîí³â

Про звернення депутатів 
Київської міської ради 

до Генерального прокурора України 
та Міністра внутрішніх справ України

Рішення Київської міської ради № 20�1/1854 
від 26 липня 2007 року

Враховуючи повідомлення в засобах масової інформації про затримання заступників голови Дніпровської
районної у м. Києві державної адміністрації, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè äî Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà-
¿íè Ìåäâåäüêà Î. ². òà Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ Óêðà¿íè Öóøêà Â. Ï. çã³äíî ç äîäàòêà-
ìè 1, 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåê-
ðåòàðÿ Êè¿âðàäè Äîâãîãî Î. Ñ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток 1
до рішення Київської міської ради № 20�1/1854

від 26 липня 2007 року

Звернення
депутатів Київської міської ради

до Генерального прокурора України 
Медведька О. І.

Øàíîâíèé Îëåêñàíäðå ²âàíîâè÷ó!
Äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèÿâëÿþòü îñîáëèâó íåòåðïèì³ñòü äî áóäü-ÿêèõ ïðîÿâ³â êî-

ðóïö³¿ òà õàáàðíèöòâà ñåðåä ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñüêèõ óïðàâë³íñüêèõ ñòðóêòóð.
Âîíè âêðàé ñòóðáîâàí³ ³íôîðìàö³ºþ, ÿêà áóëà ðîçïîâñþäæåíà ðÿäîì çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-

ìàö³¿, ùîäî çàòðèìàííÿ ïðè îòðèìàíí³ õàáàðà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êîçèðºâà ¯. Â. òà Êðàñíîùîêà Ì. Ì.

Ïðîñèìî Âàñ ïðî³íôîðìóâàòè Êè¿âñüêó ì³ñüêó ðàäó ïðî ñòàí òà õ³ä ñë³äñòâà â³äíîñíî âêàçà-
íèõ ïîñàäîâèõ îñ³á.

Çàçäàëåã³äü âäÿ÷í³ Âàì çà â³äïîâ³äü.
Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

Додаток 2
до рішення Київської міської ради № 20�1/1854 

від 26 липня 2007 року

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Київської міської ради 

до Міністра внутрішніх справ України 
Цушка В. П.

Øàíîâíèé Âàñèëþ Ïåòðîâè÷ó!
Äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèÿâëÿþòü îñîáëèâó íåòåðïèì³ñòü äî áóäü-ÿêèõ ïðîÿâ³â êî-

ðóïö³¿ òà õàáàðíèöòâà ñåðåä ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñüêèõ óïðàâë³íñüêèõ ñòðóêòóð.
Âîíè âêðàé ñòóðáîâàí³ ³íôîðìàö³ºþ, ÿêà áóëà ðîçïîâñþäæåíà ðÿäîì çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-

ìàö³¿, ùîäî çàòðèìàííÿ ïðè îòðèìàíí³ õàáàðà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êîçèðºâà ². Â. òà Êðàñíîùîêà Ì. Ì.

Ïðîñèìî Âàñ ïðî³íôîðìóâàòè Êè¿âñüêó ì³ñüêó ðàäó ïðî ñòàí òà õ³ä ñë³äñòâà â³äíîñíî âêàçà-
íèõ ïîñàäîâèõ îñ³á.

Çàçäàëåã³äü âäÿ÷í³ Âàì çà â³äïîâ³äü.
Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

Про фінансування встановлення 
автономних резервних джерел 

електропостачання в медичних установах 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 21/1855 
від 26 липня 2007 року

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, на виконання рішення Київради від 09.03.06 № 160/3251 “Про внесення доповнення до рішення Ки�
ївради від 28.11.02 № 132/292 “Про затвердження міської Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я
киян” на 2003�2011 роки”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.02.06 № 282
“Про встановлення автономних резервних джерел електропостачання в медичних установах, розташова�
них на території м. Києва”, приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживан�
ня електричної і теплової енергії, з метою організації автономного електропостачання в медичних устано�
вах, які відносяться до особливої категорії, та попередження виникнення надзвичайних ситуацій, пов’яза�
них з аварійним відключенням електропостачання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèä³ëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòè â ñóì³ 35,0 (òðè-
äöÿòü ï’ÿòü) ìëí. ãðí. ïðîòÿãîì ëèïíÿ-æîâòíÿ
2007 ðîêó, â òîìó ÷èñë³ 8,0 (â³ñ³ì) ìëí. ãðí.
ïðîòÿãîì ëèïíÿ-ñåðïíÿ 2007 ðîêó äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò çà çàìîâëåííÿì êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “²íæåíåðíèé öåíòð” âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿” ïî âñòàíîâëåííþ ðå-
çåðâíèõ äæåðåë åëåêòðîïîñòà÷àííÿ â ìåäè÷íèõ
óñòàíîâàõ, ÿê³ º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ÿê ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó êîø-

ò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü çà
ö³ëüîâèì âèêîðèñòàííÿì êîøò³â íà âñòàíîâ-
ëåííÿ àâòîíîìíèõ ðåçåðâíèõ äæåðåë åëåêòðî-
ïîñòà÷àííÿ â ìåäè÷íèõ óñòàíîâàõ ì³ñòà Êèºâà
ïðîòÿãîì 2007 ðîêó.

3. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèçíà÷èòè äæåðåëà ô³-
íàíñóâàííÿ ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæå-
òó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

3.1. Îïðàöþâàòè ïðîåêò äîäàòêîâî¿ óãîäè äî
äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàé-
íîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ç óðà-
õóâàííÿì óìîâ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ
òà ÂÀÒ “Êè¿âãàç”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé

ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàâàòèìóòüñÿ äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà, òà âèçíà÷åííÿ ìåõàí³çìó ¿õ ïåðåäà÷³.

5. Ðîáî÷³é ãðóï³ äëÿ âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó äî-
øê³ëüíèõ, ïîçàøê³ëüíèõ, çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëü-
í³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéîí³â
ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàâàòèìóòüñÿ äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà, òà âèçíà÷åííÿ ìåõàí³çìó ¿õ ïåðåäà÷³ çà ðå-
çóëüòàòàìè ñâîº¿ ðîáîòè ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè-
¿âðàäè ïðîïîçèö³¿ äî 14.08.07.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Про затвердження заходів 
щодо реалізації Стратегічної концепції

подальшої роботи та розвитку 
комунального підприємства “Міжнародний

аеропорт “Київ” (Жуляни)” 
та надання дозволу на передачу 

в заставу майна
Рішення Київської міської ради № 22/1856 

від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 572, 576 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, статей 4, 11 Закону України “Про заставу та рішення Київради від
29.03.07 № 380/1041 “Про затвердження Стратегічної концепції подальшої роботи та розвитку комуналь�
ного підприємства “Міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни)” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ Ñòðà-
òåã³÷íî¿ êîíöåïö³¿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè òà ðîç-
âèòêó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ì³æíà-
ðîäíèé àåðîïîðò “Êè¿â” (Æóëÿíè)” çã³äíî ç
äîäàòêîì.

2. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò “Êè¿â” (Æóëÿ-
íè)” íà çàñòàâó ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåê-
ñó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ì³æíàðîäíèé
àåðîïîðò “Êè¿â” (Æóëÿíè)” äëÿ îòðèìàííÿ
áàíê³âñüêîãî êðåäèòó â ñóì³ 164 ìëí ãðí, â òî-
ìó ÷èñë³:

— ðåêîíñòðóêö³ÿ ä³þ÷îãî àåðîäðîìó —
104 ìëí ãðí;

— áóä³âíèöòâî ì³æíàðîäíîãî òåðì³íàëó íà
240 ïàñ/ãîä — 46 ìëí ãðí;

— ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñíóþ÷îãî ïàñàæèðñüêîãî
òåðì³íàëó íà 220 ïàñ/ãîä — 14 ìëí ãðí.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè
ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè ìàé-
íà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïîãîäèòè óìî-
âè, íà ÿêèõ çàñòàâëÿºòüñÿ ìàéíî, çã³äíî ç ïóíê-
òîì 2 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про затвердження заходів, 
спрямованих на формування 

регіональних запасів продовольчого зерна 
та плодоовочевої продукції

Рішення Київської міської ради № 23/1857 
від 26 липня 2007 року

Відповідно до статті ЗО Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та на виконання прото�
кольного рішення Кабінету Міністрів України від 22.03.07 з питань дотримання вимог законодавства під час
формування цін, торговельних надбавок на хліб та хлібобулочні вироби та недопущення зростання цін на
них, постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.07 № 794 “Про невідкладні заходи щодо зменшення
негативного впливу посухи та забезпечення формування ресурсів зерна врожаю 2007 року”, з метою га�
рантованого забезпечення м. Києва у 2007/2008 маркетинговому сільськогосподарському році зерном про�
довольчим та плодоовочевою продукцією, запобігання необгрунтованому підняттю цін на хліб, хлібобулоч�
ні вироби, плодоовочеву продукцію Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà ôîð-
ìóâàííÿ ðåã³îíàëüíèõ çàïàñ³â ïðîäîâîëü÷îãî
çåðíà òà ñòâîðåííÿ ì³æñåçîííèõ çàïàñ³â ïëî-
äîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ äëÿ ïîòðåá ì. Êèºâà íà
2007/2008 ìàðêåòèíãîâèé ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèé ð³ê çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Çà ï³äñóìêàìè ðîáîòè 9 ì³ñÿö³â 2007 ðîêó
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ïðî
çá³ëüøåííÿ ó 2007 ðîö³ âèòðàò ïî ñòàòò³ “ï³ä-
òðèìêà ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî ï³äïðèºìíèöòâà”
ç óðàõóâàííÿì çàòðàò íà â³äøêîäóâàííÿ â³äñîò-
ê³â ïî êðåäèòàõ ÂÀÒ “Êè¿âìëèí” äëÿ çàêóï³âë³
çåðíà ïðîäîâîëü÷îãî óðîæàþ 2007 ðîêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïî-
ñëóã òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна

в секретаріаті Київради.

Про продовження строку 
завершення будівництва об’єкта 

незавершеного будівництва — базового 
підприємства учбово�виробничого 
призначення на вулиці Ірпінській, 1 

у Святошинському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 24/1858 

від 26 липня 2007 року

Відповідно до частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, статті 19 Закону України “Про осо�
бливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”, враховуючи звернення товариства з обмеже�
ною відповідальністю “Сфінкс ЛТД” (лист від 21.02.07 22.06.07) та Головного управління земельних ре�
сурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 15.01.07 № 03�
25/619), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðîäîâæèòè ñòðîê çàâåðøåííÿ òîâàðè-
ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñô³íêñ
ËÒÄ” áóä³âíèöòâà îá’ºêòà íåçàâåðøåíîãî áó-
ä³âíèöòâà — áàçîâîãî ï³äïðèºìñòâà ó÷áîâî-
âèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóëèö³ ²ðï³í-
ñüê³é, 1 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êè-
ºâà äî 31 ãðóäíÿ 2008 ðîêó.

2. Ðåã³îíàëüíîìó â³ää³ëåííþ Ôîíäó äåð-
æàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êèºâó óêëàñ-
òè ç òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ñô³íêñ ËÒÄ” äîäàòêîâó óãîäó ïðî
ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà
îá’ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà — áàçî-
âîãî ï³äïðèºìñòâà ó÷áîâî-âèðîáíè÷îãî ïðè-
çíà÷åííÿ íà âóëèö³ ²ðï³íñüê³é, 1 ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ³ çàòâåðäèòè ãðà-
ô³ê âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè
â³ä 06.03.06 ¹ 215/3306 “Ïðî íàäàííÿ çãîäè
íà ïðîäîâæåííÿ Ðåã³îíàëüíèì â³ää³ëåííÿì
Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì³ñòó
Êèºâó ñòðîêó çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà îá’ºê-
òà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà — áàçîâîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ øê³ëüíèõ ¿äàëåíü
íà âóë. ²ðï³íñüê³é, 1 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà” ñòðîê çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ñô³íêñ ËÒÄ” áóâ ïðîäîâæåíèé äî 31.12.06.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання дозволу 
комунальному підприємству “Дирекція 

будівництва шляхово�транспортних споруд 
м. Києва” на демонтаж майна, 

яке належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 25/1859 
від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, части�
ни п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 16.03.06 № 286/3377 “Про передачу земельної ділянки комунальному підприємству “Дирекція будів�
ництва шляхово�транспортних споруд м. Києва” для будівництва дороги Набережно�Рибальської на діль�
ниці від вул. Набережно�Хрещатицької до вул. Електриків (ПК18) (друга черга) у Подільському районі м.
Києва”, враховуючи згоду акціонерного товариства “Акціонерна енергопостачальна компанія “Київенерго”
(лист від 06.04.07 № 027/2240) та звернення комунального підприємства “Дирекція будівництва шляхово�
транспортних споруд м. Києва” (лист від 15.03.07 № 31�258), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ
ñïîðóä ì. Êèºâà” çà óìîâè âèêîíàííÿ ï³äïóíê-
òó 2.1 öüîãî ð³øåííÿ íà äåìîíòàæ ìàéíà, ðîç-
òàøîâàíîãî íà âóë. Åëåêòðèê³â, 31-à, ÿêå íàëå-
æèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåáóâàº â óïðàâë³íí³
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Àêö³îíåðíà åíåðãî-
ïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî”, çã³äíî ç
ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó äî öüîãî ð³-
øåííÿ, òà âèêîðèñòàííÿ éîãî íà âëàñíèé ðîç-
ñóä.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Äèðåêö³ÿ áó-
ä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ì. Êè-
ºâà”:

2.1. Îòðèìàòè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïîðÿäêó äîçâîëè íà ïðîåêòóâàííÿ òà áó-
ä³âíèöòâî ñêëàäó òà î÷èñíèõ ñïîðóä.

2.2. Çáóäóâàòè áóä³âëþ ñêëàäó íà ì³ñö³ äå-
ìîíòîâàíî¿ ïëîùåþ íå ìåíøîþ, í³æ ïëîùà ³ñ-
íóþ÷î¿ áóä³âë³ ñêëàäó.

2.3. Ïî çàâåðøåííþ áóä³âíèöòâà î÷èñíèõ
ñïîðóä òà ñêëàäó ïåðåäàòè ¿õ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Ïðèéíÿòè íîâîçáóäîâàíó áóä³âëþ ñêëà-
äó äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì. Êèºâà òà ïåðåäàòè ¿¿ ó âîëîä³ííÿ àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñ-
òà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî”.

3.2. Ïðèéíÿòè çáóäîâàí³ î÷èñí³ ñïîðóäè äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì. Êèºâà òà âèçíà÷èòè áàëàíñîóòðèìóâà÷à.

3.3. Âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî ïåðåë³êó ìàé-
íà, ÿêå ïåðåäàíå â êîðèñòóâàííÿ àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà
êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî” òà êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-
òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ì. Êèºâà”.

4. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà
åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî” ñïè-
ñàòè ç áàëàíñó ìàéíî, çàçíà÷åíå ó äîäàòêó äî
öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüî-
ãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток до рішення Київради № 25/1859
від 26 липня 2007 року

Перелік майна, 
яке належить до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва та перебуває в управлінні акціонерного товариства 

“Акціонерна енергопостачальна компанія “Київенерго”, 
дозвіл на демонтаж якого надається комунальному підприємству 
“Дирекція будівництва шляхово�транспортних споруд м. Києва”

N
п/п

Наймен вання
основних засобів

Дата введення
в е спл атацію

Первісна
балансова вартість,

рн

Залиш ова
балансова вартість,

рн

1. Б дівля с лад ,
в л. Еле три ів, 31-а 1978 26506,73 7334,94

2.
У ріплення бере ово о
схил ,
в л. Еле три ів, 31-а

1971 49410,68 10242,00

Усьо о: 75917,41 17576,94

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè —
Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва 

науково�технічної продукції
Рішення Київської міської ради № 26/1860 

від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 6, 327, 331 Цивільного Кодексу України, статті 136 Господарського кодексу Укра�
їни, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України, “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку із за�
вершенням робіт Інститутом промислової екології та ТОВ “Виробничо�комерційна фірма “Екопрон�Юг” по
виготовленню науково�технічної документації по темах “Дослідження викидів забруднюючих речовин від
сміттєспалювальних котлоагрегатів філіалу “Завод “Енергія” акціонерного товариства “Акціонерна енер�
гопостачальна компанія “Київенерго” та визначення шляхів зменшення забруднення атмосфери на режи�
мах, аналогічних наявності споживачів пари”, “Розробка та впровадження режимів спалювання твердих по�
бутових відходів у котлоагрегатах філіалу “Завод “Енергія” акціонерного товариства “Акціонерна енерго�
постачальна компанія “Київенерго”, яка була виготовлена на замовлення управління охорони навколиш�
нього природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) відповідно до рішень Київської міської ради від 15.04.04 № 156/1366 та від 21.04.05 № 260/2835,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íàóêîâî-òåõ-
í³÷íó ïðîäóêö³þ ïî òåìàõ:

— “Äîñë³äæåííÿ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå-
÷îâèí â³ä ñì³òòºñïàëþâàëüíèõ êîòëîàãðåãàò³â
ô³ë³àëó “Çàâîä “Åíåðã³ÿ” àêö³îíåðíîãî òîâàðè-
ñòâà “Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ
“Êè¿âåíåðãî” òà âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â çìåíøåí-
íÿ çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè íà ðåæèìàõ, àíàëî-
ã³÷íèõ íàÿâíîñò³ ñïîæèâà÷³â ïàðè” âàðò³ñòþ
83333,00 ãðí.

— “Ðîçðîáêà òà âïðîâàäæåííÿ ðåæèì³â ñïà-
ëþâàííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ó êîòëîàã-
ðåãàòàõ ô³ë³àëó “Çàâîä “Åíåðã³ÿ” àêö³îíåðíîãî

òîâàðèñòâà “Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà
êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî”, âàðò³ñòþ 182624,00 ãðí
(áåç ÏÄÂ).

2. Ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó “Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïà-
í³ÿ “Êè¿âåíåðãî” íàóêîâî-òåõí³÷íó ïðîäóêö³þ,
çàçíà÷åíó ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, äëÿ ïîäàëü-
øîãî âèêîðèñòàííÿ.

3. Âñòàíîâèòè, ùî àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî
“Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè-
¿âåíåðãî” ìàº ïðàâî â÷èíÿòè óñ³ ä³¿ ùîäî âî-
ëîä³ííÿ äîêóìåíòàö³ºþ, ïåðåäáà÷åí³ óãîäîþ
ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà ðåôîð-
ìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà (³ç
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çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), óêëàäåíîþ 27.09.01
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðà-
ö³ºþ òà àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì “Àêö³îíåð-
íà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî”,
êð³ì â³ä÷óæåííÿ òà ïåðåäà÷³ â êîðèñòóâàííÿ
òðåò³ì îñîáàì.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³
çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³-
øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про надання дозволу 
товариству з обмеженою відповідальністю

“Фірма “Т. М. М.” на демонтаж 
теплових мереж, які належать 

до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 27/1861 
від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, части�
ни п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи згоду акціонер�
ного товариства “Акціонерна енергопостачальна компанія “Київенерго” (лист від 10.11.06 № 027/7577),
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Ô³ðìà “Ò. Ì. Ì.”, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêò³â 2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ, çà âëàñ-
íèé ðàõóíîê äåìîíòóâàòè òåïëîâ³ ìåðåæ³, ÿê³
íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåäàí³ â óïðàâë³í-
íÿ àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà åíåð-
ãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî”, çã³äíî ç
ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ô³ðìà “Ò. Ì. Ì.”:

2.1. Ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêó-
ìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî íîâèõ òåïëîâèõ ìå-
ðåæ, ïðèºäíàíèõ çà ïîñò³éíîþ ñõåìîþ òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ, òà ïîãîäèòè ¿¿ ó âñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

2.2. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà íîâèõ ìå-
ðåæ ïåðåâåñòè íà îáñëóãîâóâàííÿ íèìè âñ³õ
ñïîæèâà÷³â, òåïëîïîñòà÷àííÿ ÿêèõ çàáåçïå÷óâà-
ëè ìåðåæ³, ùî äåìîíòóþòüñÿ, çã³äíî ç ðîçðîá-
ëåíèì òà çàòâåðäæåíèì ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó ïðîåêòîì ³ ïåðåäàòè ¿õ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó íîâîçáóäîâàíèõ ìåðåæ äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì. Êèºâà òà ïåðåäà÷ó ó âîëîä³ííÿ àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà
êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî”.

4. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà
åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî”:

4.1. Óêëàñòè ç òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Ô³ðìà “Ò. Ì. Ì.” óãîäó íà çà-
áåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ òîâàðèñòâîì ïóíêòó 1 òà
ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4.2. Ñïèñàòè ç áàëàíñó òåïëîâ³ ìåðåæ³ ï³ñëÿ
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток до рішення Київради № 27/1861
від 26 липня 2007 року

Перелік теплових мереж, 
які належать до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва та перебувають в управлінні АТ АЕК “Київенерго”, 
дозвіл на демонтаж яких надається товариству з обмеженою 

відповідальністю “Фірма “Т. М. М.”

Наймен вання основних засобів та їх технічна
хара теристи а

Дата
введення в
е спл атацію

Первісна
балансова
вартість,

рн.

Залиш ова
балансова
вартість,

рн.

Ділян а тепломережі від теплової амери 228/1
до теплової амери 228/1-2 та до житлово о б -
дин № 3 на в л. Лисен а, 3, довжиною 103 п. м,
я а належить до теплома істралі № 2 станції теп-
лопостачання № 1

1991 14 884,20 7 972,98

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè —
cåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

Про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення Київради від 18.11.04 № 589/1999

“Про комунальне підприємство виконавчого
органу Київради (Київської міської державної

адміністрації) “Тираж”
Рішення Київської міської ради № 28/1862 

від 26 липня 2007 року

Відповідно до частини тридцятої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та вра�
ховуючи, що комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації) “Тираж”, створене відповідно до рішення Київради від 18.11.04 № 589/1999, не розпочало госпо�
дарську діяльність, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 18.11.04 ¹ 589/1999
“Ïðî êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) “Òèðàæ” âèçíàòè òàêèì, ùî âòðà-
òèëî ÷èíí³ñòü.

2. Ë³êâ³äàö³éí³é êîì³ñ³¿ êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì ì³ñòà”, ñòâîðåíî¿
â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29.06.05 ¹ 1113,
ïåðåäàòè ìàéíî âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íîãî
öåíòðó “Òèðàæ” êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íèõ ïðîáëåì ì³ñòà” íà áàëàíñ êîìóíàëü-
íî¿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ óñòàíîâè “Íàóêîâî-äî-
ñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó ì³ñòà”.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
êð³ïèòè ìàéíî, çàçíà÷åíå ó ïóíêò³ 2 öüîãî ð³-
øåííÿ, íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà
êîìóíàëüíîþ íàóêîâî-äîñë³äíîþ óñòàíîâîþ
“Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà”.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðèâåñòè ó
â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ ñâî¿ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про безоплатну передачу 
основних засобів з комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
до комунальної власності територіальної 

громади Оболонського району 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 29/1863 
від 26 липня 2007 року

Відповідно до статті 319, частини другої статті 327 Цивільного кодексу України, частини другої статті 11
Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пункту 30 частини першої статті 26, частини
п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Головного
управління культури і мистецтв виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
(лист від 15.03.07 № 04�07/841) та рішення Оболонської районної у місті Києві ради від 24.05.06 № 8/12,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè áåçîïëàòíî ç êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà îñíîâí³ çà-
ñîáè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ Êè¿âñüêîãî
àêàäåì³÷íîãî òåàòðó ëÿëüîê, çã³äíî ç ïåðåë³êîì,
ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðà-
çîì ç Êè¿âñüêèì àêàäåì³÷íèì òåàòðîì ëÿëüîê
çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåäà÷ó
ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додаток до рішення
Київської міської ради № 29/1863

від 26 липня 2007 року

Перелік основних засобів, 
які безоплатно передаються з комунальної власності територіальної

громади міста Києва до комунальної власності територіальної громади
Оболонського району міста Києва

N
п/п Назва основних засобів Рі придбання Первісна

вартість, рн.
Залиш ова
вартість, рн.

1. Еле тролічильни СА4-И678 2003 1802,00 480,54

2. Ворота металеві з хвірт ою 2003 4717,00 2244,91

3. За орожа-сіт а з воротами 2003 20496,00 10212,05

Всьо о: 27015,00 12937,50

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè-
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

Про надання дозволу 
товариству з обмеженою відповідальністю

“Холдингова компанія “Укрінвестбуд” 
на демонтаж покриття частини 

шляхової мережі 
по Петропавлівському провулку

Рішення Київської міської ради № 32/1866 
від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київради від
29.04.04 № 238�2/1448 “Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користуван�
ня землею”, враховуючи згоду комунальної корпорації “Київавтодор” (лист від 07.05.07 № 01�29/982),
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ
“Óêð³íâåñòáóä”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, äåìîíòóâàòè àñôàëüòîáåòîí-
íå ïîêðèòòÿ ÷àñòèíè øëÿõîâî¿ ìåðåæ³ ïî ïðî-
âóëêó Ïåòðîïàâë³âñüêîìó, äîâæèíîþ 90 ï. ì,
çàëèøêîâîþ âàðò³ñòþ 8240,00 ãðí., ÿêà íàëå-
æèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåáóâàº íà áà-
ëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Øëÿõîâî-
åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óò-
ðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà
íèõ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó”, òà âèêîðèñòàòè
éîãî íà âëàñíèé ðîçñóä.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè
âàðòîñò³ øëÿõîâî¿ ìåðåæ³, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíê-
ò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ “Óêð³íâåñòáóä”:

3.1. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ðîçøèðåííÿ øëÿ-
õîâî¿ ìåðåæ³ ïî ïðîâóëêó Ïåòðîïàâë³âñüêîìó
³ç âëàøòóâàííÿì àâòîï³ä’¿çä³â òà ï³äõîä³â çã³ä-
íî ç òåõí³÷íèìè óìîâàìè, âèäàíèìè êîìó-
íàëüíîþ êîðïîðàö³ºþ “Êè¿âàâòîäîð”.

3.2. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿ ðóõó
òðàíñïîðòó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3.3. Çàáåçïå÷èòè íà ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò
ï³ä’¿çä àâòîòðàíñïîðòó òà ïðîõ³ä ï³øîõîä³â äî
áóäèíê³â, ðîçòàøîâàíèõ ó çàãàëüíîìó äâîð³,
çàáåçïå÷èòè îñâ³òëåííÿ ì³ñöü ïðîõîäó ï³øî-
õîä³â, âñòàíîâèòè îãîðîæó, â³äïîâ³äí³ äîðîæ-
í³ çíàêè.

3.4. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåðæàòè
îðäåð â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà

áëàãîóñòðîºì òà çîâí³øí³ì äèçàéíîì ì. Êè-
ºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà âèêîíàí-
íÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.5. Âîäîâ³äâ³ä ç òåðèòîð³¿ çàáóäîâè âèêî-
íàòè çàêðèòîþ ñèñòåìîþ ç ï³äêëþ÷åííÿì äî
³ñíóþ÷î¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ä³àìåòðîì
500 ìì ïî ïðîâóëêó Ïåòðîïàâë³âñüêîìó.

3.6. Óêëàñòè ç êîìóíàëüíîþ êîðïîðàö³ºþ
“Êè¿âàâòîäîð” óãîäó íà âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-
çíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 3.1, 3.2 òà 3.5 öüîãî ð³-
øåííÿ.

3.7. Êîìïåíñóâàòè âàðò³ñòü ÷àñòèíè øëÿ-
õîâî¿ ìåðåæ³ äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çà âàð-
ò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó
2 öüîãî ð³øåííÿ.

3.8. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò ç ðîçøèðåííÿ
÷àñòèíè øëÿõîâî¿ ìåðåæ³ ³ç âëàøòóâàííÿì
ï³ä’¿çä³â òà ï³äõîä³â áåçîïëàòíî ïåðåäàòè ¿õ
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì. Êèºâà.

4. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå òà áåçàâà-
ð³éíå âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ
3.1, 3.2 òà 3.5 öüîãî ð³øåííÿ, ïîêëàñòè íà òî-
âàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Õîë-
äèíãîâà êîìïàí³ÿ “Óêð³íâåñòáóä”.

5. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Øëÿõîâî-
åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óò-
ðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà
íèõ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó” ñïèñàòè ç áàëàíñó
÷àñòèíó øëÿõîâî¿ ìåðåæ³, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíê-
ò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю в "Альта-е спо"
відб вся вечір пам'яті
тра ічно за ибло о ди-
зайнера одя Ві тора
Гри ор'єва. Сотням ос-
тей, серед я их б ло ба-
ато відомих облич, по-
азали фільм про моло-
до о модельєра. За ін-
чився вечір знайомством
шан вальни ів з новим
дизайнером Б дин мо-
ди та по азом нової о-
ле ції одя .

30 âåðåñíÿ â “Àëüòà-åêñïî” ç³-
áðàëèñÿ ñîòí³ äðóç³â òà øàíó-
âàëüíèê³â òâîð÷îñò³ äèçàéíåðà
Â³êòîðà Ãðèãîð’ºâà. Àáè íå òðà-
ã³÷íà çàãèáåëü â³ä îòðóºííÿ ÷àä-
íèì ãàçîì ó ñâî¿é êâàðòèð³, öüî-
ãî äíÿ òàëàíîâèòèé ìîäåëüºð
ñâÿòêóâàâ áè ñâîº 37-ð³÷÷ÿ.

Âå÷³ð ïàì’ÿò³ óìîâíî ìîæíà
ðîçä³ëèòè íà äâ³ ÷àñòèíè: ñóìíó
òà îïòèì³ñòè÷íó. Ïåðøà ïî÷à-
ëàñÿ â õîë³ “Àëüòà-åêñïî”, äå-
êîðîâàíîìó ôîòîãðàô³ÿìè ïî-
ê³éíîãî ïàíà Ãðèãîð’ºâà òà ñîò-
íÿìè ñâ³÷îê. Äðóç³ äèçàéíåðà,
ñåðåä ÿêèõ ä³âî÷à ãðóïà “SMS”,
ñï³âà÷êà Êàìàë³ÿ, òåëåâåäó÷èé
Îëåêñ³é Ä³âººâ-Öåðêîâíèé, ìî-
äåëü òà òåëåâåäó÷à ²ííà Öèìáà-
ëþê, ñï³âàê Äæàíãî, ïîë³òè÷íèé
ä³ÿ÷ Îëåêñàíäðà Êóæåëü, äèðåê-
òîð ìîäåëüíîãî àãåíòñòâà Ìàð³ÿ
Ìàíþê, äèçàéíåð Ä³àíà Äîðîæ-
ê³íà, çàñíîâíèê UFW Îëåêñàíäð

Ñîêîëîâñüêèé ç äðóæèíîþ Ìà-
ð³ºþ Æóëàé òà áàãàòî ³íøèõ, çà
êåëèõîì âèíà çãàäóâàëè ïðèºì-
í³ ìîìåíòè, ïîâ’ÿçàí³ ç âåñåëèì
òà ÷óéíèì Â³êòîðîì Ãðèãîð’-
ºâèì. Äî ñëîâà, á³ëüø³ñòü ³ç íèõ
áóëè éîãî êë³ºíòàìè.

Ï³ñëÿ íåâåëè÷êîãî ôóðøåòó
ãîñò³ áåç íåäîðå÷íîãî ó òàêèé
ìîìåíò ãàëàñó ïåðåéøëè â ãî-
ëîâíó çàëó, äå ¿ì ïðîäåìîíñòðó-
âàëè 7-õâèëèííèé ô³ëüì ïðî çà-
ãèáëîãî äèçàéíåðà. Ïàì’ÿòíå ê³-
íî çà÷åïèëî çà äóø³: êîëè ââ³ìê-
íóëè ñâ³òëî, ñòàëî ïîì³òíî, ùî
áàãàòî õòî — íàâ³òü ÷îëîâ³êè —
âèòèðàëè ñëüîçè. Òà íàéá³ëüøå
çà âñ³õ ðîç÷óëèëàñÿ, ëèáîíü, ²í-
íà Öèìáàëþê, ÿêà òåðëà î÷³, íå
õâèëþþ÷èñü çà ìàê³ÿæ.

Îïòèì³ñòè÷íà ÷àñòèíà âå÷îðà
â³äáóëàñÿ íà ïîä³óì³, äå ïðåäñòà-

âèëè íîâó êîëåêö³þ Áóäèíêó ìî-
äè Ãðèãîð’ºâà. Íàðàç³ éîãî î÷î-
ëþº äðóã Â³êòîðà Ãåëà Òîäóà,
ÿêèé â³äðåêîìåíäóâàâ ïóáë³ö³ íî-
âîãî äèçàéíåðà ÁÌ Ñâ³òëàíó Êà-
ëèíè÷åíêî. Â³í çàïðîñèâ íà ïî-
êàç òóðåöüêèõ, ³òàë³éñüêèõ òà ãî-
ëàíäñüêèõ ïðîäþñåð³â ìîäíîãî
á³çíåñó, ùî äóæå çàö³êàâèëèñÿ
êîëåêö³ºþ òà ïðîïîíóþòü ïàíî-
â³ Òîäóà ïîêàçàòè îäÿã ó ªâðîï³.

Äî ñëîâà, ñàì Â³êòîð Ãðèãîð’-
ºâ í³êîëè íå áðàâ ó÷àñò³ ó òðàäè-
ö³éíèõ òèæíÿõ óêðà¿íñüêî¿ ìîäè.
Ïðîòå â éîãî ïîñò³éíèõ êë³ºíòêàõ
çíà÷èëèñÿ ñï³âà÷êè Àññ³ÿ Àõàò,
²ðèíà Á³ëèê, Ãàëë³íà, Íàòàë³ÿ
Ìîãèëåâñüêà òà òåëåâåäó÷à Ìà-
øà ªôðîñèí³íà. Òàêîæ â³í áóâ
ðåæèñåðîì-ïîñòàíîâíèêîì “Ì³ñ
Óêðà¿íà”, “Ì³ñ Óêðà¿íà-Âñåñâ³ò”,
“Øàíñ Model. UA” òîùî

×åðâîíèé Õðåñò
çãàäàâ ïðî ñòàðèõ
¯ì, ÿê çàâøå, áðàêóº ãðîøåé ³ òóðáîòè
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в У раїні відзначали Міжнародний день людей
похило о ві . Кіль ість літніх раїні щоро зростає,
й забезпечити сім їм ідн старість держава, на жаль,
не в змозі. Представни и Товариства Червоно о Хрес-
та У раїни, Міністерства охорони здоров'я, Міністер-
ства праці та Ор анізації ветеранів У раїни об оворили
проблеми старень их, аби зробити більше, щоб вони
поч валися потрібними.

Óêðà¿íà íàëåæèòü äî íàéñòàð³øèõ êðà¿í ñâ³òó — òóò ìåøêàº 13,3
ìëí ë³òí³õ ëþäåé (28,4%). Ùîðîêó ïðîøàðîê îñ³á ïåíñ³éíîãî â³êó
çá³ëüøóºòüñÿ é, çà ïðîãíîçàìè ÎÎÍ, äî ñåðåäèíè ÕÕ² ñò. çðîñòå ó
3—5 ðàç³â. Á³ëüøàº ó ñòàðåíüêèõ ³ òóðáîò: çäîðîâ’ÿ ïîã³ðøóºòüñÿ, îá-
ìåæóþòüñÿ ô³çè÷í³ ìîæëèâîñò³. Íàâ³òü ï³òè ïî ïðîäóêòè ÷è ë³êè,
âèïðàòè á³ëèçíó àáî æ ïðîñòî ïðèãîòóâàòè ÷àþ äëÿ áàãàòüîõ ñòàº
ïðîáëåìîþ. Á³ëüø³ñòü ë³òí³õ ëþäåé â Óêðà¿í³ ³ñíóþòü íà ìåæ³ á³äíî-
ñò³: ó 90% ç íèõ ïåíñ³ÿ ñòàíîâèòü 440—500 ãðí.

Ïîëåãøèòè ñòàðåíüêèì æèòòÿ, ï³äâèùèòè éîãî ÿê³ñòü íàìàãàºòüñÿ
íèçêà áëàãîä³éíèõ ãðîìàäñüêèõ òà äåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é — Òîâàðè-
ñòâî ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè, Ì³íîõîðîíè çäîðîâ’ÿ, îðãàí³çàö³¿ ³í-
âàë³ä³â, âåòåðàí³â òà ³íø³.

Ó ñòîëèö³ ä³þòü 10 ìåäèêî-ñîö³àëüíèõ öåíòð³â òà 45 ê³ìíàò ×åðâî-
íîãî Õðåñòà, äå äîïîìàãàþòü 35 òèñÿ÷àì ë³òí³õ ëþäåé. Òóò ïðàöþþòü
áàíêè îäÿãó, àïòå÷í³ ïóíêòè, áåçïëàòíî ðåìîíòóþòü îäÿã, ïîñò³ëüíó
á³ëèçíó, äàþòü ðå÷³ íàïðîêàò (ìèëèö³, ³íâàë³äí³ â³çêè). Ó êîæíîìó
ðàéîí³ òàêîæ º îäèí-äâà òåðèòîð³àëüíèõ öåíòðè ñîö³àëüíîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Ìàéæå çà 3 òèñÿ÷àìè íåì³÷íèõ òà õâîðèõ äîãëÿäàþòü íà äîìó ïàò-
ðîíàæí³ ìåäè÷í³ ñåñòðè. ²íêîëè ë³òí³ì äîñòàòíüî ëèøå ñï³ëêóâàííÿ:
ïî÷óòè ïîðàäó ÷è îáãîâîðèòè îñòàíí³ íîâèíè. Ïîì³÷åíî, ùî òîä³ âî-
íè ð³äøå ñêàðæàòüñÿ íà ñòàí çäîðîâ’ÿ. Âîëîíòåðàìè íåð³äêî ñòàþòü
³ ñàì³ ïåíñ³îíåðè: äîïîìàãàþòü, ï³äòðèìóþòü îäèí îäíîãî.

Ðàçîì ç òèì, çà ñëîâàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Òî-
âàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Í³íè Ãóñºâî¿, äóæå â³ä÷óòíèì º äåô³öèò
ïàòðîíàæíèõ ìåäñåñòåð òà ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â. Íàïðèêëàä, ñåñ-
òðà ñòîëè÷íîãî ×åðâîíîãî Õðåñòà ïðîòÿãîì äíÿ â³äâ³äóº 8—10 ñòà-
ðåíüêèõ. Ñåñòðèíñüêà æ çàðïëàòà ì³çåðíà — 500—600 ãðí. Òîæ ïðà-
öþþòü âîëîíòåðè âèíÿòêîâî ç ìèëîñåðäÿ. Ùîïðàâäà, öüîãî ðîêó ïàò-
ðîíàæí³ ñåñòðè â Êèºâ³ ïî÷àëè îòðèìóâàòè â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè íàäáàâ-
êó äî çàðïëàòè — â³ä 70 äî 100 ãðíÇàãèáëîãî äèçàéíåðà 

âøàíóâàëè ìîäíèì ïîêàçîì
Íà ïîä³óì³ â³äáóâñÿ âå÷³ð ïàì’ÿò³ Â³êòîðà Ãðèãîð’ºâà

Âåòåðàíàì ïîäàðóâàëè
ïðîôåñ³éíå ñâÿòî
Ó Êèºâ³ â³äçíà÷èëè Äåíü ëþäåé ïîõèëîãî â³êó
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора за підтрим и иїв-
сь ої місь ої влади в
столиці відб лася низ а
заходів з на оди свят -
вання Дня людей похи-
ло о ві та Дня ветера-
нів. Зо рема, на Печер-
сь від рили нове при-
міщення Київсь о о
місь о о палац ветера-
нів, а Колонній залі
столичної мерії для літ-
ніх людей на рили свят-
ові столи.

Ó÷îðà ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ
Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ëþäåé ïîõè-
ëîãî â³êó òà Äíÿ âåòåðàíà, ÿêèé
çã³äíî ç óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³äçíà÷àþòü 1 æîâòíÿ,
ó ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ íèçêà óðî-
÷èñòèõ çàõîä³â. Òàê, çà ï³äòðèì-
êè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ â³äêðèëè Ïà-
ëàö âåòåðàí³â. Â³äòåïåð ó ðåêîí-
ñòðóéîâàíîìó ê³íîòåàòð³ “Ñëà-
âà” âåòåðàíè ïðîâîäèòèìóòü
ñâîº äîçâ³ëëÿ òà âå÷îðè â³äïî-
÷èíêó. Òóò äëÿ íèõ ïîáóäîâàíî
êîíôåðåíö-çàë òà àêòîâèé çàë
íà 220 ì³ñöü. Íà ïåðøîìó ïî-
âåðñ³ ïðàöþþòü êàðä³îëîã³÷íèé
òà ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåòè.

Òàêîæ ç íàãîäè Äíÿ âåòåðà-
í³â, â³äïîâ³äíî äî ì³ñüêî¿ êîì-
ïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà
2006—2010 ðîêè, îêðåì³ êàòåãî-
ð³¿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ êèÿí îò-
ðèìàþòü â³ä ñòîëè÷íî¿ âëàäè îä-
íîðàçîâó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó
â ðîçì³ð³ â³ä 50 äî 100 ãðí. Äëÿ
öüîãî ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³-
ëåíî 28,3 ìëí ãðí.

Ó Êîëîíí³é çàë³ ñòîëè÷íî¿ ìå-
ð³¿ äëÿ ë³òí³õ ëþäåé òà âåòåðà-
í³â íàêðèëè ñâÿòêîâ³ ñòîëè òà
âëàøòóâàëè êîíöåðòíó ïðîãðà-
ìó. Çâåðòàþ÷èñü ³ç ïðèâ³òàííÿ-
ìè äî ãîñòåé â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åð-

íîâåöüêîãî, éîãî çàñòóïíèê ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà çàçíà÷èëà: “Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà ïîâàæàº ³
óñ³ëÿêî ï³äòðèìóº òèõ, õòî öüî-
ãî ïîòðåáóº íàéá³ëüøå. Íåõàé
âàøà ñòàð³ñòü áóäå çàõèùåíîþ,
à ëþäè ë³òíüîãî â³êó çàâæäè áó-
äóòü îòî÷åí³ òóðáîòîþ ³ ëþáî-
â’þ”.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”
ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà, çà îñòàíí³é ÷àñ
ì³ñüêà âëàäà ÷èìàëî çðîáèëà äëÿ
ï³äòðèìêè ë³òí³õ ãðîìàäÿí. Çîê-
ðåìà, ñòâîðåíî ïðàâîâó áàçó, çà-
òâåðäæåíî íèçêó ïðîãðàì, ÿê³
ïîêëèêàí³ ðîçâ’ÿçàòè íàéãîñòð³-
ø³ ñîö³àëüí³ ïðîáëåìè
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Літніх иян розважали народними піснями та запальними танцями
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Ві тора Гри ор’єва (лівор ч) з адали семихвилинним фільмом
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ªâãåí ÑÒÀÍÊÎÂÈ×: “ß âîë³â áè 
íå äîæèòè äî òèõ ÷àñ³â, 
êîëè ó ñâ³ò³ íå ñòàíå ìóçèêè”
Êîìïîçèòîð ³ þâ³ëÿð — ïðî ìàéáóòíº ìóçèêè

— Âè áóëè äåïóòàòîì Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè â³ä Ñï³ëêè êîìïîçèòîð³â
ÑÐÑÐ, íèí³ î÷îëþºòå Ñï³ëêó
êîìïîçèòîð³â Óêðà¿íè. ßê âè öå
ïîºäíóºòå — ñàìîòí³ñòü òâîðöÿ ç
àêòèâí³ñòþ ìóçè÷íîãî ôóíêö³îíå-
ðà?

— Òàê, ÿ áóâ çìóøåíèé çàéìà-
òèñÿ ñîö³àëüíèìè ïèòàííÿìè.
Ùîïðàâäà, íà äåïóòàòñüê³é ëàâ³
÷àñò³øå ñèä³â òèõî, ÿê ìèøà.
Êîìïîçèòîð óçàãàë³ ð³äêî áóâàº
òðèáóíîì. À îñü ó òâîð÷îñò³ çàâ-
æäè ââàæàâ ñåáå îäèíàêîì. Íà-
ñàìïåðåä òîìó, ùî í³êîëè íå íà-
ëåæàâ äî æîäíîãî òâîð÷îãî óãðó-
ïîâàííÿ. Çðåøòîþ, ÿê ³ äî â³êî-
âèõ: íå ââàæàþ ñåáå àí³ ø³ñòäå-
ñÿòíèêîì (³äåîëîã³÷íî òà é íàâ³òü
ñóòî õðîíîëîã³÷íî — ó òîé ÷àñ ÿ
ñàìå ñëóæèâ ó àðì³¿), àí³ ïðåä-
ñòàâíèêîì áóäü-ÿêîãî ³íøîãî ïî-
êîë³ííÿ. Òîé, õòî ïèøå, çàâæäè
îäèíàê. Çíàºòå, âèêîíóâàâ Òè÷è-
íà ñîö³àëüíå çàìîâëåííÿ ÷è íå
âèêîíóâàâ — â³í çàëèøàºòüñÿ ïî-
åòîì â³ä Áîãà. Äî ñëîâà, íà ìî-
ºìó âå÷îð³ ïðîçâó÷èòü ñèìôîí³ÿ
íà éîãî òåêñòè “ß ñòâåðäæó-
þñü” — ïîñëóõàéòå, öå æ ãåí³àëü-
í³ â³ðø³.

— Íàâ³ùî îäèíàêàì Ñï³ëêà êîì-
ïîçèòîð³â?

— Çàâäÿêè Ñï³ëö³ ³ñíóº ïðîôå-
ñ³éíà ìóçèêà â Óêðà¿í³. À ÿêáè íå
áóëî ïðîôåñ³éíî¿ — íå áóëî á ³
³íøî¿.

— Ñèìôîí³÷íà ïîåìà “Êàääèø-
ðåêâ³ºì”, ÿêó âè íàïèñàëè 1991 ðî-
êó, áóëà íàñàìïåðåä ãðîìàäÿí-
ñüêèì àêòîì?

— Öå ÷àñ, êîëè ïðàâäà ïðî Áà-
áèí ßð íàðåøò³ ñòàëà çàãàëüíî-
â³äîìîþ. Ïåðøèìè áóëè â³ðø³
Ïàâëè÷êà — äóæå ñèëüíèé òåêñò,
äî ÿêîãî ìåí³ çàõîò³ëîñÿ íàïèñà-
òè ìóçèêó. Àí³ íàòÿêó íà ïàòåòè-
êó, îðàòîðñòâà òàì íåìàº. Âçàãà-
ë³ ìóçèêà, ÿê íà ìåíå, íå äóæå
ïðèäàòíà äëÿ òîãî, àáè ç ¿¿ äîïî-
ìîãîþ ïðî ùîñü îðàòîðñòâóâàòè.
Ó”Êàääèø³” îñï³âàíà íåâèííî
ïîìåðëà äóøà. À çà Á³áë³ºþ êîæ-
íà ëþäñüêà äóøà — öå õðàì Áî-
æèé, òîìó âîíà ïîâèííà áóòè îñ-
ï³âàíà.

— Íà âàøèõ î÷àõ ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü â³äáóëàñÿ î÷å-
âèäíà ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ó ñèñòåì³ ìó-
çè÷íèõ æàíð³â. Á³ëüø³ñòü âàøèõ

êîëåã íèí³ òÿæ³þòü äî êàìåðíèõ
ôîðì. Ùî çà âàøèì ïðîãíîçîì ÷å-
êàº ðîê³â ÷åðåç äåñÿòü íà ñèìôî-
í³þ, îïåðó?

— Çðîçóì³ëî, ùî ìóçè÷í³ æàí-
ðè äåäàë³ á³ëüøå ³íäèâ³äóàë³çîâó-
âàòèìóòüñÿ. Ãàäàþ, ïîíÿòòÿ æàí-
ðó ÿê òàêå íå çíèêíå, ïðîòå ñàì³
âîíè ùå ìåíøå íàãàäóâàòèìóòü
êëàñè÷í³ ïðîîáðàçè. Ðîê³â ÷åðåç
äåñÿòü, ìàáóòü, åêñòðàâàãàíòíà
ñüîãîäí³øíÿ ñèìôîí³ÿ äëÿ ðîÿëþ
çàì³ñòü ñèìôîí³¿ äëÿ îðêåñòðó çäà-
âàòèìåòüñÿ âæå íàäòî àðõà¿÷íîþ.

— À ùî ñòàíåòüñÿ ç ë³ðèêîþ, â³ä
ÿêî¿ ÕÕ ñòîë³òòÿ òàê íàïîëåãëèâî
â³äõðåùóâàëîñÿ? Ïîêîë³ííÿ ñâ³äî-
ìèõ àíòèë³ðèê³â â óêðà¿íñüê³é ìó-
çèö³ ç’ÿâëÿòèìóòüñÿ é äàë³?

— Öüîìó ñïðèÿº ÷àñ, òîæ â³ä
íàøèõ óïîäîáàíü òóò ìàëî ùî çà-
ëåæèòü. Ïîäèâ³òüñÿ íàâêîëî: ñâ³ò
êîòèòüñÿ ó ïð³ðâó. ² ìè ðàçîì ç
íèì.

— Ó ìàéáóòíüîìó íå áóäå æàí-
ð³â, íå áóäå ë³ðèê³â, øâèäøå çà âñå,
íå çàëèøèòüñÿ òâîð÷èõ ñï³ëîê. À
ïðîôåñ³ÿ êîìïîçèòîðà áóäå?

— Çíàºòå, ó êîæíî¿ ëþäèíè ñâ³é
ïî÷àòîê ³ ñâ³é ê³íåöü. ² ñâ³é àïî-
êàë³ïñèñ. Ó ïðîôåñ³é, ÿê ³ ó ìèñ-
òåöòâà, â³í, íàïåâíî, òåæ º. Õî÷à
ÿ âîë³â áè íå äîæèòè äî òèõ ÷àñ³â,
êîëè ó ñâ³ò³ íå ñòàíå ìóçèêè

Розмовляла Олеся НАЙДЮК

Сьо одні на сцені Київсь ої опери відб деться онцерт з
на оди 65-річчя омпозитора Єв ена Стан овича. Напе-
редодні онцерт спо адами й розд мами про майб тнє
м зи и ювіляр поділився з читачами "Хрещати а".
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Øåðøå ëÿ
ôàì â Óêðà¿í³

Â³òàë³é ÊÎÇËÎÂÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íà ïî÷àòêó ðîêó â ìåíå ç’ÿâèëàñÿ íàãîäà
ïî¿õàòè äî Ïàðèæà. Â³äìîâèòè ñîá³ ó â³äïî-
÷èíêó ÿ ïðîñòî íå ì³ã, áî â³ä÷óâàâ: êîëè é
äàë³ ïðàöþâàòèìó, òî ïðîñòî âïàäó ç í³ã. Òðå-
áà áóëî íàáðàòèñÿ ñèë òà íàòõíåííÿ. Òîæ
ïîäóìàâ: ùî ìîæå íàäèõíóòè íà çâåðøåííÿ
ë³ïøå çà â³äïî÷èíîê ó ì³ñò³ âñ³õ çàêîõàíèõ —
Ïàðèæ³? Ìîÿ â³äïóñòêà òðèâàëà ìàéæå òèæ-
äåíü, òà âðàæåííÿ, ÿê³ ìåíå “ñï³òêàëè”, çà-
ëèøàòüñÿ íàäîâãî.

Äî Ïàðèæà ÿ ïî¿õàâ íå ëèøå ÿê òóðèñò, à
é ÿê ã³ñòü. Ó öüîìó ì³ñò³ æèâå ìîÿ â÷èòåëü-
êà, ÿêà åì³ãðóâàëà â Ôðàíö³þ. Âîíà áóëà äó-
æå ðàäà ìåíå áà÷èòè, çàïðîñèëà â ãîñò³, ïðè-
ãîñòèëà ñìà÷íèì îá³äîì. ß æ ïðèâ³ç ¿é ó ïî-
äàðóíîê ñâî¿ äèñêè ç ï³ñíÿìè òà êë³ïàìè.
Ìè ÷óäîâî ïîñï³ëêóâàëèñÿ, çãàäàëè øê³ëüí³
ðîêè. Äî ñëîâà, ÿ â÷èâñÿ â øêîë³ ç ïîãëèá-
ëåíèì âèâ÷åííÿì ôðàíöóçüêî¿. Õî÷à íå ìî-
æó ñêàçàòè, ùî âîëîä³þ ö³ºþ ìîâîþ äîáðå.
Çíàííÿ òðåáà âåñü ÷àñ ï³äòðèìóâàòè, à â ìå-
íå, íà æàëü, íà öå áðàêóº ÷àñó.

Â÷èòåëüêà ñòàëà ìî¿ì åêñêóðñîâîäîì ïî
Ïàðèæó. É, çâè÷àéíî, ïåðåäóñ³ì ìè â³äâ³äàëè
Åéôåëåâó âåæó — ñèìâîë ì³ñòà. Âîíà îñî-
áëèâî ãàðíà âíî÷³, êîëè ñÿº ì³ëüÿðäàìè âîã-
í³â. Äî ñëîâà, öå ïðàâäà, ùî òóò âèòàº ÿêàñü
îñîáëèâà åíåðãåòèêà ðîçêóòîñò³ òà êîõàííÿ.

Ïîáóâàëè é ó â³äîìîìó ìóçå¿ Ëóâð³. Éîãî
åêñïîçèö³ÿ òàêà âåëèêà, ùî ¿¿ íåìîæëèâî ïå-
ðåãëÿíóòè íàâ³òü çà òèæäåíü. Òóò ÿ ïîáà÷èâ
îðèã³íàë “Ìîíè Ë³çè” Äà Â³í÷³ , ñêóëüïòó-
ðó Âåíåðè Ì³ëîñüêî¿. Òà, õî÷ ÿê öå äèâíî,
íàéá³ëüøå íà ìåíå ñïðàâèëà âðàæåííÿ öåðê-
âà íà Ìîí Ìàðòð³. Çäàâàëîñÿ á, í³÷èì íå
ïðèì³òíà ççîâí³ òà âñåðåäèí³, àëå åíåðãåòè-
êà äèâîâèæíà. Âèéøîâ çâ³äòè — é îäðàçó
çàõîò³ëîñü òâîðèòè.

Çà òèæäåíü, ïðîâåäåíèé ó Ïàðèæ³, ÿ çâåð-
òàâ óâàãó íà âñå, ùî îòî÷óº: ìàíåðó ñï³ëêó-
âàííÿ ïàðèæàí, ¿õí³é ïîáóò. Áóëî äóæå ö³-
êàâî ïîðèíóòè ó âèòîí÷åíèé ñâ³ò ïàðèçüêî¿
êóëüòóðè. Äóæå âðàçèëî ñòàâëåííÿ ôðàíöó-
ç³â äî ñâî¿õ ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê. Òîãî, ÿê âî-
íè íèìè ïèøàþòüñÿ, îáåð³ãàþòü, çíàþòü áåç-
ë³÷ ð³çíîìàí³òíèõ ëåãåíä, íå çàâàäèëî á ïî-
â÷èòèñÿ é íàì.

Õî÷ ³ íå âñå ó Ïàðèæ³ ³äåàëüíî. Òàì ìåø-
êàº äóæå áàãàòî áîìæ³â. Çäàºòüñÿ, âîíè
ñêð³çü — êóäè íå êèíü îêîì. Õî÷à áåçïðè-
òóëüí³ ïàðèæàíè ìàþòü äåùî îõàéí³øèé âè-
ãëÿä, í³æ áåçäîìí³ óêðà¿íö³.

Êîëè ¿õàâ äî Ïàðèæà, äðóç³ çàçäðèëè, êà-
çàëè, ùî òàì áàãàòî âðîäëèâèõ æ³íîê. Çðåø-
òîþ öå ñòîëèöÿ ìîäè, ì³ñòî çàêîõàíèõ. Òà,
ñêàæó ÷åñíî, æîäíà ïàðèæàíêà ìåíå íå âðà-
çèëà. ßêîñü ïîáà÷èâ äâîõ ñèìïàòè÷íèõ ä³â-
÷àò, ÿê³ ôîòîãðàôóâàëè îäíà îäíó á³ëÿ ïàì’-
ÿòíèêà. ß ï³ä³éøîâ òðîõè áëèæ÷å é ïî÷óâ,
ùî âîíè ãîâîðÿòü ðîñ³éñüêîþ. Îòæå, ñëî-
â’ÿíêè íàéâðîäëèâ³ø³ â ñâ³ò³.

Äî ñëîâà, â Ïàðèæ³ ìåí³ íå âäàëîñÿ çàëè-
øèòèñÿ íåïîì³÷åíèì. Àäæå òóò ìåøêàº áà-
ãàòî êîð³ííèõ óêðà¿íö³â, ÿê³ çàâæäè â êóðñ³
â³ò÷èçíÿíèõ ïîä³é, äèâëÿòüñÿ íàø³ òåëåêà-
íàëè. Òîæ ìåíå âï³çíàâàëè é â³òàëèñÿ
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ВВ ІІ ДД АА ВВ ТТ ОО РР ААÑë³äàìè ³ñòîðè÷íèõ
ô³ëüì³â
Ñåëî Ï³äã³ðö³ ïðèâàáëþº òóðèñò³â òà ðåæèñåð³â 
ñåðåäíüîâ³÷íèì àíòóðàæåì

Подорож давнин
Ó Ï³äã³ðö³ ë³ïøå ¿õàòè âëàñíèì òðàíñ-

ïîðòîì, ïî àâòîòðàñ³ Êè¿â — Ëüâ³â. Çà
Áðîäàìè â ñåë³ ßñåíåâ³ ïîâîðîò ë³âîðó÷.
Ìîæíà ä³ñòàòèñÿ é ç³ Ëüâîâà àâòîáóñîì
äî Îëåñüîê, çóïèíèòèñÿ â òóòåøíüîìó
ãîòåë³ ³ ä³éòè äî Ï³äã³ðö³â ïî ïðÿì³é.
Íàéïåðøå, ùî òóðèñò çóñòð³÷àº, ïðèáóâ-
øè â ñåëî,— öå Ï³äãîðåöüêèé ïèâçàâîä,
ïàì’ÿòêà ³ñòîð³¿ ïðîìèñëîâîñò³, çâåäåíà
â ñåðåäèí³ XVIII ñòîë³òòÿ ãðàôîì Æåâó-
ñüêèì. Ùå ÷åðåç ê³ëüêàñîò ìåòð³â óãîðó
â³äêðèºòüñÿ ë³òîïèñíå ãîðîäèùå Ïë³ñ-
íåñüêî, ïðî ÿêå çãàäóâàëîñÿ â 1188 òà
1232 ðîêàõ ó “Ñëîâ³ î ïîëêó ²ãîðåâ³ì”.
Êîëèñü òóò áóëî ôåîäàëüíå ðèöàðñüêå
ì³ñòî, îäíå ç íàéá³ëüøèõ ó ªâðîï³ íà ò³
÷àñè. ßê äîêàç öüîãî çáåðåãëèñÿ 800-ë³ò-
í³ âàëè òà ãëèáîê³ ðîâè. Äî ñëîâà, Ïë³ñ-
íåñüêî íèí³ àäì³í³ñòðàòèâíî íàëåæèòü
äî Ï³äã³ðö³â.

Ó Ï³äã³ðöÿõ ö³êàâî îãëÿíóòè äåðåâ’ÿíó
öåðêâó Ñâÿòîãî Ìèõà¿ëà — ïàì’ÿòêó íà-
ðîäíîãî çîä÷åñòâà, ñïîðóäæåíó â 1720 ðî-
ö³, à â³äðåñòàâðîâàíó â 1923-ìó. Á³ëÿ
öåðêâè — öâèíòàð XVI—XVIII ñòîë³òü,
íà íüîìó êàïëèöÿ-ñêëåï.

Çàñëóãîâóº íà óâàãó é Âàñèë³àíñüêèé
ìîíàñòèð ç êåë³ÿìè, çàñíîâàíèé ùå â XI-
II ñòîë³òò³. Çîêðåìà áàðîêîâà Îíóôð³¿â-
ñüêà öåðêâà, ÿêà áåðå ïî÷àòîê ó 1726 ðî-
ö³. Êîìïëåêñ ìîíàñòèðÿ º çðàçêîì ãà-
ëèöüêî¿ áàðîêîâî¿ àðõ³òåêòóðè.

Замо трі мф
та відпочин

Ó Ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³ Ïë³ñíåñüêî âèñî-
÷³º êàì’ÿíèé Ï³äãîðåöüêèé çàìîê. Àðõ³-
òåêòîðè Àíäðåà äåëü Àêâà òà Ã³éîìà äå
Áîïëàíà çóì³ëè ãàðìîí³éíî ïîºäíàòè âè-
òîí÷åí³ñòü ðåíåñàíñíîãî ïàëàöî òà ì³öü
íåïðèñòóïíî¿ ôîðòåö³. Çáóäóâàëè çàìîê ó
1635—1640 ðîêàõ íà çàìîâëåííÿ êîðîí-
íîãî ãåòüìàíà Ñòàí³ñëàâà Êîíåöüïîëü-

ñüêîãî íà ì³ñö³ ñòàðîâèííîãî óêð³ïëåí-
íÿ, â³äîìîãî ç 1530-ãî. Ï³ä ÷àñ âèçâîëü-
íî¿ â³éíè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî çàìîê
÷àñòêîâî çðóéíâàëè. Íàïðèê³íö³ XVII
ñòîë³òòÿ éîãî ðåêîíñòðóþâàëè, ³ â³í ñòàâ
ìàãíàòñüêîþ ðåçèäåíö³ºþ Êîíåöüïîëü-
ñüêèõ, ïîò³ì Ñîáåñüêèõ ³ âðåøò³-ðåøò
Æåâóñüêèõ.

Íàïèñ íà âõîä³: “Â³íåöü ðàòíèõ òðó-
ä³â — ïåðåìîãà, ïåðåìîãà — òð³óìô, òð³-
óìô — â³äïî÷èíîê” ö³ëêîì â³äïîâ³äàº ò³é

àòìîñôåð³, ÿêà ïàíóâàëà â çàìêó. Æåâó-
ñüêèé ç³áðàâ âåëèêó êîëåêö³þ ö³ííèõ êàð-
òèí, êíèã, çáðî¿, ìåáë³â. Áóëè é êàðìà-
çèíîâà ê³ìíàòà, à òàêîæ êèòàéñüêèé, çî-
ëîòèé, äçåðêàëüíèé, ìîçà¿÷íèé òà çåëå-
íèé êàá³íåòè. Íàâ³òü îáëàøòóâàëè àëõ³-
ì³÷íó ëàáîðàòîð³þ. Êð³ì òîãî, òóò ðîçòà-
øîâóâàëèñÿ àðñåíàë, âåëèêà á³áë³îòåêà òà
àðõ³â.

Ó XVII² ñòîë³òò³ ïðè Âàöëàâ³ Æåâóñüêî-
ìó Ï³äã³ðö³ ñòàëè öåíòðîì òÿæ³ííÿ äëÿ
øëÿõòè âñ³º¿ îêîëèö³. Âëàøòîâóâàëè ôå-
ºðâåðêè, â³éñüêîâ³ ïàðàäè, áàëè òà áåí-
êåòè.

Äëÿ ãîñòåé òà ¿õí³õ ñëóã ó XVIII ñòîë³ò-
ò³ á³ëÿ çàìêó çáóäóâàëè õàð÷åâíþ-çà¿çä, ÿêà
é íèí³ º ïàì’ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè òîãî ÷àñó.

Ïðî êîëèøíþ êðàñó ³íòåð’ºð³â Ï³äãî-
ðåöüêîãî ïàëàöó ñüîãîäí³ ìîæíà ñóäèòè
ëèøå çà ñòàðîâèííèìè ïîëüñüêèìè ôî-
òîçí³ìêàìè. Äî 1939 ðîêó çàìîê ä³ÿâ ÿê
ïðèâàòíèé ìóçåé. Öå áóëà îäíà ç íàé-
á³ëüøèõ ³ íàéö³êàâ³øèõ óñòàíîâ òàêîãî
òèïó â ªâðîï³. Âåëèêî¿ øêîäè éîìó çàâ-
äàëè çà ÷àñ³â ðàäÿíñüêî¿ âëàäè — òàì
áóâ äèñïàíñåð. Êð³ì òîãî, ìóçåé ê³ëüêà
ðàç³â ãîð³â. Äî 1996 ðîêó ïðèì³ùåííÿ
âèêîðèñòîâóâàëè ÿê ñàíàòîðíèé êîì-
ïëåêñ. Íèí³ â Ï³äã³ðöÿõ ïðàöþþòü ðåñ-
òàâðàòîðè.

Італійсь ій пар
Під ірцях
Ç óñ³õ áîê³â Ï³äãîðåöüêèé çàìîê îòî÷å-

íèé âåëèêèì ïàðêîì. Öå îäèí ³ç íàéñòà-
ð³øèõ â Óêðà¿í ïàðê³â. Òîä³øí³ âëàñíè-
êè ðîçáèëè ñàä ó äîâîë³ ð³äê³ñíîìó äëÿ
óêðà¿íö³â ñòèë³ — ³òàë³éñüêîìó. Òóò õàðàê-
òåðí³ äëÿ ðèìñüêèõ ïàðê³â ÷³òêå ïëàíóâàí-
íÿ àëåé, öåíòðîâàí³ñòü êîìïîçèö³¿ òà òå-
ðàñè. Ïàðê íèí³ äåùî çàíåäáàíèé, òà öå
íå çàâàæàº óÿâèòè éîãî êîëèøíþ êðàñó.
Ìàéäàí÷èê çàâá³ëüøêè ç ôóòáîëüíå ïî-
ëå ðîçáèòèé íà íåâåëè÷ê³ êâ³òêîâ³ êëóì-
áè, äå ðîñòóòü òðîÿíäè, ë³ë³¿, ãâîçäèêè. Â
ñàäó ðîçòàøîâàíî ôîíòàíè òà êóïàëüí³.

Ïàðê îá’ºäíóº çàìîê ç êîñòåëîì Âîç-
äâèæåííÿ â ºäèíèé àðõ³òåêòóðíèé àí-
ñàìáëü. Õðàì Áîæèé ñïîðóäèëè â
1752—1763 ðîêàõ. Â³í ïîì³òíèé çäàëÿ. Âå-
ëè÷åçíà ðîòîíäà, óâ³í÷àíà áàíåþ, ãîëîâ-
íèé ôàñàä, âèä³ëåíèé 14-êîëîííèì ïîð-
òèêîì ç ôðîíòîíîì. À íà ïîðòèêó ô³ãóð-
êè ñâÿòèõ ç ïîðòðåòíèìè ðèñàìè Æåâó-
ñüêèõ

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

За іль істю археоло ічних, історичних та архіте т рних пам'ято
невелич е село Під ірці може с ласти добр он ренцію ба атьом
містам. Уні альність і йо о чарівна раса приваблювали ба атьох і-
немато рафістів. Т т знімали фільми "Бо дан Хмельниць ий", "По-
мил а Оноре де Бальза а", "Потоп", "Ди е полювання ороля Ста-
ха" та всіма люблених "Трьох м ш етерів".
Рі рі в Під ірці приїжджають сотні т ристів, дея і з них навіть
розбивають намети, аби на довше затриматися в ба атом на ви-
значні місця селищі. Т т розташовані замо , зведений в 1640 році
архіте торами Андреа дель А ва та Гійома де Боплана, один із
найстаріших на території У раїни пар ів, ородище Пліснесь о, Ва-
силіансь ий монастир та стародавній Під орець ий пивзавод.

Виш ані інтер’єри Під орець о о зам залишились тіль и на фотознім ах, том наразі
їх реставр ють

Василіансь ий монастир заці авить поцінов вачів архіте т ри я зразо алиць о о баро о
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 2 æîâòíÿ
День промайне на веселій оптимістичній ноті, заб дьте про ми-

н ле й не д майте про майб тнє. Дійсність пре расна! Живіть
нинішнім днем, нічо о не план йте, тоді нервове напр ження мов
р ою зніме і на д ші стане ле о. Я що допі атиме інтеле т -
альний олод, це нормально, в амов йте ненаситні апетити з різ-
номанітних інформаційних джерел. Нові знання стан ть безцін-
ним життєвим тоні ом.
13.50–20.00. Період осмічної порожнечі. Не розпочинайте

важливих справ, бо з одом обставини зміняться і все доведеть-
ся робити по-новом .

ОВНИ, жорст і рафі и дня полетять ш ереберть. Робіть те, що про-
пон ють обставини, і все йтиме ніби по масл .
ТЕЛЬЦІ, на шлях особисто о бізнес — зелене світло. Хапайтеся за

ідеї та пропозиції: можливо, їх б де занадто, але з одом відсієте зер-
но від полови і матимете ба атий рожай.
БЛИЗНЯТА, нині ви режисер і а тор на життєвій сцені. Перевтілюй-

теся в ролі, я их вима ають обставини. Реперт ар ба атий, тіль и на-
ма айтеся відч ти, оли це не до вподоби оточенню.
РАКИ, ви ладень за лісних таємниць та сл жбових се ретів, я і не

можна роз олош вати, я що дорожите ар’єрою. Не виносьте та ож
сміття з власної хати.
ЛЕВИ, прям йте т ди, де велелюдно, де витає д х добра та любові.

Там і з стрінете то о, з им доля поєднає шлюбними зами.
ДІВИ, я що вас не влаштов є зарплатня, мерщій на илим до шефа,

він ви онає ваші прохання.
ТЕРЕЗИ сяють харизмою, оточення обожнює вас і отове йти за ва-

ми во онь та вод .
СКОРПІОНИ, влашт йте свято інтимних тіх, вчасно реаліз вавши

се с альний потя , адже охання не можна від ладати на потім.
СТРІЛЬЦІ, ваш ромадсь ий імідж зросте, ділові партнери перетво-

ряться на др зів, з я ими зв’яз ватим ть д ховні інтереси, а для ба а-
тьох перейд ть романтичн пристрасть. Вас охатим ть!
КОЗОРОГИ, шт рм йте ар’єрні вершини не в лобов , а тиловими

стеж ами, ведіть за лісні пере овори, домовляйтеся з висо ими по-
садовцями. Вони з одяться на ваші мови.
ВОДОЛІЇ, запаліть свіч охання, її во ни зі ріє ваші з обранцем сер-

ця і зробить союз щасливим.
РИБИ, озирніться назад і “ тиліз йте” все, що віджило та вичерпало

рес рси. Спе авшись то о “баласт ”, відч єте неймовірний приплив
сил для д ховно о і фахово о рост . Кар’єрні лаври — не міраж, а ре-
альність. Ріш че ро йте вперед!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Ñ Ê À Í Â Î Ð Ä

Кохана
Пі маліона
(міф.)

“В іншом
місті” —

лат. римі-
нальне право Х

С льптор
і цар,

за охався
стат ю (міф.)

Р
Дрібні часточ и

оріло о,
в повітрі

Ор ан
самовря-

д вання (іст.)

“А” (заст.)
С ляна
пос дина

для лі арсь их
препаратів

Замісни
Тропічний

плід

Е
Стар. холодна

зброя

Пос дина
для вітів

Щ
С проводж є

т ристів
К щ родини
березових,
з плодами

Вище є ип.
божество

Вели ий
б р’ян

А
Зад м

Дош а для
арифметичних
обчислень
(Ст. Грец.)

Пова а
почесті

“Солярис”,
фантаст

Т Самець
орови

Родова
ромада

в Центр. Азії

Вірменсь ий
хліб
Кит.

імператорсь а
династія

Римсь ий
імператор,
зр йн вав

Ієр салим (іст.) И
Війсь овий

поїзд

Держава
мюридів (іст.)

Жанр театр
в Японії

Район,
територія, що
має притаманні

їй озна и

К Прізвись о
амери анців

Любитель

Ор анізатор — реда ція азети Київсь ої місь ої ради “Хрещати ”
Генеральний спонсор — олова Шевчен івсь ої районної

м. Києві державної адміністрації Ві тор Пилипишин.
Триває он рс “Ер дит” для читачів “Хрещати а”. До часті запрош ються

всі охочі. Переможці др о о етап (травень—серпень) визначатим ть-
ся за іль істю набраних за цей час балів. Підс м и третьо о, за люч-
но о, етап б де підбито р дні.
Щовівтор а п блі ватим ться три запитання і чотири варіанти відповідей,

та лише одна б де правильною, за неї нарахов ватиметься бал. Учасни имо-
ж ть запропон вати свої запитання (надіславши серо опію джерела). Серед
он рсантів, чиї запитання ви ористають, б де розі рано три призи.
Дванадцять читачів, отрі набер ть найбільше поетапних балів, отри-

мають призи. То о, хто за підс м ами трьох етапів здоб де найбільше
балів, б де визнано переможцем. На ньо о че ає с перприз.

Вед чий — Оле сандр Яремен о

III
ЕТАП

5
ТУР

______________________
____________________ім’я та прізвище

телефон

Ïîçíà÷òå ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ é íàä³øë³òü ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â (çà ïîøòîâèì
øòåìïåëåì) îðèã³íàë êóïîíà íà àäðåñó ðåäàêö³¿. Âêàæ³òü ïð³çâèùå òà ³ì’ÿ,
êîíòàêòíèé òåëåôîí

У раїна бере а тивн
часть широ омасштаб-
них міжнародних прое -
тах, а спільно з Брази-
лією — прое ті, що має
назв

а “Морсь ий старт”
б “Наземний старт”
в “Дніпро”
“Ци лон-4”
Уже на почат XX століт-
тя ф тбол в У раїні здо-
б в широ е визнання.
Др ий чемпіонат Росії
1913 році ви рала збірна
Одеси. Команди мали до-
волі різноманітні назви.

Та , оманда “Цап-царап”
існ вала в

а Одесі
б Києві
в Хар ові
Ми олаєві

У Німеччині поряд із євро
в обі майже півтора де-
сят а ре іональних валют.
У я ом з міст для місце-
вих розрах н ів ви орис-
тов ють роланди?

а Бранденб р
б Бремен
в Вітценха зен
Розенхайн

3

1

2

Відповіді на запитання 4- о т р :
1-б (“Бесплатная азета по- иевс и”.— № 7.—

13.09.2007.— С. 9);
2-б ( азета “Зер ало недели”.— 2006.— 47.— С. 23);

3- ( азета “Квартирное бюро”.— 2007.— № 5-6.— С. 16)

Êèÿí íàâ÷àòü ìîâè
ïðèñòðàñò³
Òèæäåíü àðãåíòèíñüêîãî òàíãî ïîºäíàº æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві розпочався
Перший міжнародний
фестиваль ар ентинсь о о
тан о. Спеціально запро-
шені ості з Ар ентини
провед ть для всіх охочих
майстер- ласи з тан о. У
про рамі фестивалю, що
триватиме цілий тиж-
день,— онцерти, теат-
ральні вистави, танцю-
вальні вечір и.

Öüîãî òèæíÿ Êè¿â çàïðîøóº
øàíóâàëüíèê³â òàíãî íà Ì³æíà-
ðîäíèé òàíãî-ôåñòèâàëü Tango
Kyiv Style 2007. Ó Ìîñêâ³ ïîä³á-
í³ ïðîåêòè îðãàí³çîâóþòü óæå ðî-
ê³â ï’ÿòü, à â Óêðà¿í³ ö³ òàíöþ-
ðèñòè çáèðàþòü ïåðåâàæíî â Êðè-
ìó. Õî÷à â Êèºâ³ ê³ëüêà ðîê³â ä³-
þòü ð³çíîìàí³òí³ òàíãî-øêîëè ³

íàâ³òü ùîòèæíÿ â³äáóâàþòüñÿ ì³-
ëîíãè — òåìàòè÷í³ òàíöþâàëüí³
âå÷³ðêè, òàêèé ìàñøòàáíèé çàõ³ä
â³äáóâàºòüñÿ óïåðøå.

Îðãàí³çàòîðîì ôåñòèâàëþ âè-
ñòóïèâ òàíöþâàëüíèé êëóá Ami-
gos del Tango (“Äðóç³ òàíãî”) çà
ñïðèÿííÿ êîíñóëüñüêîãî â³ää³ëó
Àðãåíòèíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â
Óêðà¿í³ ç ïèòàíü êóëüòóðè. ßê
ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” çàñíî-
âíèöÿ êëóáó òà ³í³ö³àòîðêà ôåñ-
òèâàëþ ²íåñ Í³êîëóë³àñ, îñòàíí³-
ìè ðîêàìè òàíãî ïåðåñòàëî áóòè
ñóòî ñöåí³÷íèì òàíöåì äëÿ ïðî-
ôåñ³îíàë³â, ³ ïî âñüîìó ñâ³òîâ³,
çîêðåìà â ßïîí³¿, Íîâ³é Çåëàí-
ä³¿, ªâðîï³, âëàøòîâóþòü çàõîäè
äëÿ àìàòîð³â ç ìàéñòåð-êëàñàìè ³
òàíöþâàëüíèìè âå÷îðàìè. Íà
Ïåðøèé ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
àðãåíòèíñüêîãî òàíãî â Êèºâ³ ç’¿-
õàëîñÿ ïîíàä 50 ãîñòåé ³ç Í³ìå÷-
÷èíè, Ãðåö³¿, Ôðàíö³¿.

Ñóòí³ñòü àðãåíòèíñüêîãî òàí-
ãî — ó ò³ñí³é âçàºìîä³¿ ÷îëîâ³êà
òà æ³íêè, ¿õí³é ñï³ëüí³é òàíöþ-

âàëüí³é ³ìïðîâ³çàö³¿. Öå íå ïðîñ-
òî òàíåöü, à óí³êàëüíà ìîâà ïðè-
ñòðàñò³ é êîõàííÿ, ñï³ëêóâàííÿ
áåç êîðäîí³â. Ùîá â³ä÷óòè íà ñî-
á³ äðàéâîâ³ñòü òàíãî, âàðòî â³äâ³-
äàòè ìàéñòåð-êëàñè íàéêðàùèõ
âèêëàäàöüêèõ ïàð ³ç Áóåíîñ-Àé-
ðåñà — Ä³àíè äå Âàëå òà Õóàíà
Êàìåðë³íãî, Ñ³ëüâ³î Ëàâ³à òà
²íåññ Í³êîëóë³àñ. Îêð³ì ùîäåí-
íèõ óðîê³â, ôåñòèâàëü ïðîïîíóº
ð³çíîìàí³òíó òåàòðàëüíî-êîí-
öåðòíó ïðîãðàìó, çîêðåìà ìþçèêë
“Çàêîíè òàíãî”, à òàêîæ âå÷³ðí³
ì³ëîíãè â ñóïðîâîä³ òàíãî-îðêåñ-
òð³â Che-Tango (Í³ìå÷÷èíà) ³ C.
T. Orchestra (Óêðà¿íà) é òàíãî-DJ-
¿â. Ìàéñòåð-êëàñè ïðîâîäÿòü ó
ïðèì³ùåíí³ Íîâîãî òåàòðó íà Ïå-
÷åðñüêó, à ì³ëîíãè — â êè¿âñüêèõ
êëóáàõ El Asador, Soul SPA, “Ôà-
áåðæå”. Âàðò³ñòü ìàéñòåð-êëàñó òà
ó÷àñòü ó ì³ëîíãó ñòàíîâèòü 40 ãðí,
à ïåðåãëÿíóòè øîó-ïðîãðàìó
ìîæíà çà 50—60 ãðí. Çàâåðøèòü-
ñÿ ôåñòèâàëü ó ï’ÿòíèöþ ãðàíä³-
îçíèì òàíãî-áàëîì

Тан о перестало б ти с то сценічним танцем
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Громадсь а ор анізація
Ф ндація "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ"

28 жовтня 2007 ро з 10.00 в онцертном залі Палац льт ри і
техні и "Дніпро" за адресою: 02099; м.Київ; в л. Бориспільсь а, 10;
тел. 566-42-78; їхати місь им транспортом: від метро "Контра това

площа" - автоб с №51 або маршр т а №31(500); від метро
"Лівобережна" - маршр т а №503; від метро "Черні івсь а" -

маршр т а №22 або трамвай №22; від метро "Позня и" - маршр т а
№25+8; від проспе т На и - маршр т а №422; з пин а місь о о
транспорт : "Палац льт ри і техні и "Дніпро", ор анізов є та
проводить ромадсь е об оворення містоб дівної до ментації

о ремо о об'є та містоб д вання по в л. Лєс ова, 5 Печерсь ом
районі м.Києва.

Замовни б дівництва: ТОВ "МОНОЛІТІНВЕСТ".
Прое тна ор анізація: ТОВ "Київсь а прое тна р па".

Витя із поряд денно о:
1. Висвітлення назви о ремо о об'є та містоб д вання, зміст і завдань розроб и.
2. Громадсь е об оворення містоб дівної до ментації о ремо о об'є та

містоб д вання.
3. Відповіді представни ів замовни а (інвестора) б дівництва та оловно о

архіте тора прое т на запитання представни ів ромадсь ості.

4. Уза альнення, надання ре омендації та пропозицій замовни б дівництва
щодо вдос оналення містоб дівної діяльності.
Запис ромадсь о о об оворення здійснюється я відео- та і а діотехнічними

засобами.
На ромадсь е об оворення запрош ються меш анці, я і проживають

житлових б дин ах на території мі рорайон , що є приле лим до місця
майб тньо о б дівництва о ремо о об'є та містоб д вання, а саме: меш анці
житлових б дин ів по в л. Лєс ова, б д. №№ 3, 3-А, 6, 8 та в л. Ластовсь о о,
3, 3-А.

Реєстрація часни ів проводиться з 10.00 до 11.00.
Всім часни ам при собі необхідно мати паспорт ромадянина У раїни.
Уповноваженим представни ам фізичних осіб, рім паспорта ромадянина

У раїни, додат ово необхідно мати відповідне дор чення, оформлене з ідно з
чинним за онодавством У раїни.

Уповноваженим представни ам юридичних осіб, рім паспорта ромадянина
У раїни, додат ово необхідно мати відповідний лист-дор чення юридичної особи,
оформлене з ідно з чинним за онодавством У раїни.

Члени територіальної ромади м.Києва, я і з б дь-я их причин не мож ть
б ти прис тніми на ромадсь ом об оворенні, мож ть надіслати свої письмові
пропозиції щодо вдос оналення містоб дівної діяльності на адрес Ф ндації
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ": 04212, м.Київ, в л. Бо атирсь а, 2, оф. 54. Телефони:
418-66-14, 8.067.702-41-15, тел./фа с (автомат): 419-05-81. Еле тронна
адреса: eurokiev@ipnet.kiev.ua.

Кінцевий термін для надіслання пропозицій встановлений: до 1 листопада
2007 ро .

До ва и а ціонерів Від рито о а ціонерно о товариства
"У раїнсь ий Професійний Бан "

(далі - ВАТ “УПБ")
За альні позачер ові збори а ціонерів відб д ться 21 листопада 2007 ро

о 16.00 в приміщенні бан за адресою : м. Київ , в л. М. Рас ової 15, 6-й поверх.
Реєстрація часни ів зборів з 15.30 до 16.00.

Порядо денний:
1. Про збільшення стат тно о апітал ВАТ "УПБ" шляхом додат ово о вип с а цій

одинадцятої емісії. Затвердження прото ол рішення про розміщення а цій і затвердження
проспе т емісії а цій.

2. Визначення повноважено о ор ан ВАТ "УПБ", я ом надаються повноваження:
2.1. затвердження рез льтатів реалізації а ціонерами сво о переважно о права на придбання
а цій, що пропон ються до розміщення;
2.2. визначення та /або зміна стро почат та за інчення від рито о(п блічно о)
розміщення а цій;
2.3. внесення змін та доповнень до проспе т емісії а цій разі визначення /та або зміни
стро ів почат та за інчення від рито о (п блічно о) розміщення;
2.4. прийняття рішення про достро ове за інчення від рито о (п блічно о) розміщення
а цій ( разі, я що запланований обся а цій б де розміщено достро ово);
2.5. прийняття рішення про відмов від розміщення а цій та повернення оштів, внесених
в оплат за а ції.

3. Про внесення змін до с лад Спостережної ради Від рито о а ціонерно о товариства
"У раїнсь ий Професійний Бан ".

4. Про внесення змін до Положення про Спостережн рад Від рито о а ціонерно о товариства
"У раїнсь ий Професійний Бан ".

5. Про внесення змін до Положення про Правління Від рито о а ціонерно о товариства
"У раїнсь ий Професійний Бан ".

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСК АКЦІЙ:
а) мотиви: нарощення апітал , збільшення обся а тивних операцій бан ;

спосіб: збільшення стат тно о апітал провести шляхом додат ово о вип с а цій існ ючої
номінальної вартості, мінімальний розмір збільшення: на 200 мільйонів ривень;

б) прое т змін до Стат т ВАТ "УПБ":
п н т 4.1. ви ласти наст пній реда ції: "Стат тний апітал БАНКУ становить 380 000 000,00
(триста вісімдесят мільйонів ривень 00 опійо ) і сформований за рах но власних оштів
а ціонерів, одержаних від реалізації 379 985 000 (триста сімдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот
вісімдесят п'ять тисяч) шт простих іменних а цій і 15 000 (п'ятнадцять тисяч) шт
привілейованих іменних а цій номінальною вартістю 1 (одна) ривня ожна";

в) іль ість а цій, ще вип с ається додат ово, становить 200 мільйонів шт .
За альна вартість -- 200 мільйонів ривень:

) номінальна вартість: 1 (одна) ривня;
д) всі а ціонери ВАТ 'УПБ " мають рівне переважне право на придбання а цій, що вип с аються

додат ово, іль ості, пропорційній їх частці стат тном фонді на дат почат розміщення;
є) перший етап розміщення (реалізація переважно о права) починається з 14 січня 2008 р.

по 30 січня 2008 p.; на др ом етапі реаліз ється право інших інвесторів та існ ючих
а ціонерів на придбання а цій іль ості, що перевищ є іль ість а цій, на я а ціонер
реаліз вав своє переважне право. Тривалість др о о етап - з 31 січня по 06 люто о
2008 ро ;

ж) збит и від збільшення стат тно о фонд не передбачаються.

З пова ою, Правління Бан

За рите А ціонерне Товариство
"Страхова Компанія "Кредо Класи "

повідомляє про проведення за альних зборів а ціонерів,
я і відб д ться 15 листопада 2007 ро об 11.00

за адресою: 01034, місто Київ, в л. Рейтарсь а, 37.

Реєстрація часни ів з 10.00 до 10.45
в день і за місцем проведення зборів.

Порядо денний:
1. Внесення змін до Стат т Товариства.

А ціонери ЗАТ "СК "Кредо-Класи " б ли ознайомлені з до ментами,
пов'язаними з поряд ом денним, відповідно до вимо чинно о
за онодавства та Стат т ЗАТ "СК "Кредо-Класи ".

А ціонери ЗАТ "СК "Кредо-Класи " мож ть запропон вати в лючення
додат ових питань до поряд денно о не пізніше, ніж за 30 днів до
дати проведення за альних зборів шляхом письмово о звернення до
Правління ЗАТ "СК "Кредо-Класи " за адресою: 01034, м. Київ,
в л. Рейтарсь а, 37.

Оболонсь ий районний с д м.Києва
ви ли ає я відповідача Завад Юрія
Васильовича по цивільній справі
№ 2-3435/07 за позовом К ла овсь о о
Ма сима Юрійовича до Завади Юрія
Васильовича про відш од вання збит ів
завданих ДТП в с дове засідання на
16 жовтня 2007 ро на 15.30.
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.

Cвятошинсь ий районний с д м. Києва
повідомляє р. Петрен а Оле сандра
Михайловича, що 10.10.2007 ро о 09.30
б де сл хатись цивільна справа за позовом
Петрен о Світлани Андріївни до Петрен а
Оле сандра Михайловича про стя нення
аліментів на неповнолітню дитин твердій
рошовій с мі, в приміщенні с д , що
знаходиться за адресою: м. Київ, в л.
Я. Коласа, 27-А, зал №1.
В разі Вашої неяв и справа б де
роз лян та Ваш відс тність на підставі
матеріалів, що знаходяться справі.

ОГОЛОШЕННЯ про ви ли в с д С р ова
І оря Леонідовича. У провадженні
Шевчен івсь о о районно о с д
м.Києва знаходиться цивільна справа№2-
768/07 за позовом По онщен а Г.І. до
С р ова І.Л. про повернення бор . Роз ляд
зазначеної справи повторно призначено на
03.10.2007р. о 16.00 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
С р ова І оря Леонідовича 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.

Оболонсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Барейша Р слана Єв енійовича,
я ий проживає: м. Київ, в л. Княжий Затон,
7, в. 92 я відповідача справі за позовом
Барейша О.М. до Барейша Р.Є. про
розірвання шлюб в с дове засідання на 11
жовтня 2007 ро на 10.30. Адреса с д :
м. Київ, в л. Тимошен а, 2-є, аб. 26, с ддя
Махлай Л.Д. Наслід и неяв и в с дове
засідання особи, я а бере часть справі,
передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК У раїни.

Державні а ти
на земельні ділян и

по в л. Лісній, 26 та 26-а
в м. Києві за номерами

КВ 136319 та КВ 135995, видані
Пе еті Михайл Ми итович ,
вважати недійсними.

Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 2, серія А,№ 342435,
на ім'я Грищен а Володимира
Федоровича вважатинедійсним.

Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 2, серія А, № 339718,
на ім'я Вдовіна Віталія
Дмитровича вважати недійсним.

Солом'янсь ий районний с д міста Києва ви ли ає Дячен о
Людмил Юріївн , 1963 р. н., останнє відоме місце реєстрації: м. Київ,
пр-т Відрадний, 32-А, я відповідача по цивільній справі №2-2786/07
за позовом ДП "Е ос" до Дячен о Л.Ю., третя особа ВГІРФО
Солом'янсь о о РУ ГУ МВС У раїни в місті Києві про визнання особи
та ою, що втратила право орист вання жилим приміщенням, зняття
з реєстраційно о облі , в с дове засідання, я е відб деться 15.10.2007
ро о 9.00 за адресою : м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25, аб. 28.
В разі неяв и відповідача справа б де роз лян та йо о відс тність.

Печерсь ий районний с д м. Києва повідомляє про день,
час та місце с дово о засідання по справі за позовом
ТОВ "У раїнсь ий промисловий бан " до Т пчій Ю.М. про
відш од вання ш оди, заподіяної при ви онанні тр дових
обов'яз ів, я е призначено на 10 жовтня 2007 ро об 11.00
за адресою: м. Київ - 01001, в л. Хрещати , 42-А, аб. 16
( олов юча-с ддя Кафідова О.В.)

Господарсь ий с д м. Києва повідомляє, що 03.10.2007 р. об 11.00 відб деться
роз ляд справи за позовом За рито о а ціонерно о товариства "ДАТАГРУП" до
Управління державної автомобільної інспе ції Головно о правління Міністерства
вн трішніх справ У раїни в м. Києві про стя нення забор ованості за надані
посл и. Засідання с д відб деться приміщенні с д за адресою: м. Київ, в л.
Б.Хмельниць о о. 44-Б, аб. 24.
УДАІ ГУ МВС У раїни в м. Києві ви ли ається в с дове засідання.

А ціонерне товариство за рито о тип "Кристал"
повідомляє про проведення чер ових за альних зборів а ціонерів,

що відб д ться 19 листопада 2007 р. за адресою:
м. Київ, просп. Перемо и, 89-А, приміщ. 225, 2-й поверх.

Почато зборів о 9.00, почато реєстрації о 8.00.

Порядо денний:
1. Звіт правління Товариства про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності

Товариства за 2006 рі .
2. Звіт ревізійної омісії ча 2006 рі .
3. Затвердження, рез льтат діяльності Товариства, звіт та виснов ревізійної

омісії за 2006 рі та затвердження річно о звіт та баланс Товариства за
2006 рі .

4. Затвердження змін до персонально о с лад Правління Товариства та
На лядової ради.

5. Напрям и діяльності Товариства на 2007—2008 pp.

Кожен а ціонер-юридична особа направляє одно о представни а, я ий
повинен мати при собі дор чення підприємства, а та ож до мент, що посвідч є
особ представни а.

У випад неможливості а ціонера взяти часть зборах пропон ємо
оформити дор чення на здійснення своїх прав на за альних зборах на їм'я
представни а іншо о засновни а або третьої особи, я ий арантовано б де
прис тній на зборах.

Тел. для довідо (044) 451-02-28, фа с (044) 451-02-30

Правління Товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ДИНАМО" КИЇВ"

повідомляємо, що 20 листопада 2007 ро об 11.00 за адресою:
м. Київ, в л, Гр шевсь о о, 3, відб д ться за альні збори а ціонерів
Від рито о а ціонерно о товариства "Ф тбольний л б "Динамо" Київ"

(далі за те стом - Товариство)

Порядо денний:
1. Затвердження річно о звіт дочірньо о підприємства за 2006 рі .
2. Від ли ання та обрання членів Спостережної Ради Товариства.

Реєстрація а ціонерів та їхніх представни ів проводитиметься з 10.00 до
10.55 за місцем проведення за альних зборів. Для реєстрації при собі необхідно
мати до менти, що посвідч ють особ , а представни ам, рім то о, мати
довіреності.

Правління

Київсь е місь е відділення
Фонд соціально о захист інвалідів
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

- оловно о спеціаліста відділ забезпечення надходжень, ор ані-
заційної роботи по соціальном захист інвалідів;

- провідно о спеціаліста адрово о се тора.
Вимо и до андидатів: повна вища освіта відповідно о професійно о

спрям вання, стаж роботи за фахом на держсл жбі не менше 2 ро ів
або в інших сферах правління не менше 3 ро ів, ромадянство У раїни,
дос онале володіння раїнсь ою мовою, вміння працювати на
омп'ютері.
Термін подачі до ментів - 1 місяць з дня п блі ації о олошення.
До менти приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Божен а, 86-б.
Додат ові відомості про мови проведення он рс можна

одержати за телефоном 205-41-65.

ОГОЛОШЕННЯ про ви ли в с д Івасю а Святослава Я овича
У провадженні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва

знаходиться цивільна справи № 2-6570/07 за позовом Моторно о
(транспортно о) страхово о бюро У раїни до Івасю а Святослава про
відш од вання в поряд ре рес витрат, пов'язаних з виплатою
страхово о відш од вання.

Розляд зазначеної справи повторно призначено на 18.10.2007 ро
о 17.30 Шевчен івсь ом районном с ді м. Києва, аб. № 53 (адреса
с д : м.Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б), олов ючий с ддя
Волошин В.О.

С д ви ли ає Івасю а Святослава Я овича 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 справі до азами.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Кольороподіл А2Кольороподіл А2
(формат(формат

660х560 mm)660х560 mm)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети “Хрещати ”.

Тел.: 235-82-72, 234-12-55
Internet: repro.kreschatic.kiev.ua

Святошинсь ий районний с д м. Києва (Київ, в л. Жилянсь а, 142) с ладі олов ючо о
с дді Чернен о В.А. повідомляє про ви ли відповідачів Юхимець Наталії Іванівни, Сени а Оле а
Сер ійовича в с дове засідання на 10.10.2007 ро на 14.00 по справі за позовом К чмара
Ві тора Ві торовича до Юхимець Наталії Іванівни, Сени а Оле а Сер ійовича, Бенеди тович
Юрія Ми олайовича, Бенеди тович Яни Юріївни, третя особа: приватний нотарі с Київсь о о
місь о о нотаріально о о р Кондратен о Ми ола Іванович про визнання недійсними до овір
півлі-продаж вартири.
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Рез льтати
розі раш
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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 3487
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Дмитро ВИДРІН, деп тат Верховної Ради V с ли ання:
— Є п’ять або шість заможних людей, отрі спонсор ють цей бло .

Їхні стат и ся ають мільйонів. Ці люди входять перші спис и Бло
Юлії Тимошен о.

Оле сандр ГОЛУБ, деп тат Верховної Ради V с ли ання:
— Головні спонсори входять до спис ів бло . Вони просто прива-

тиз вали йо о і вони ж пили там цісця.

І ор ДУШИН, олова Ліберально-демо ратичної партії У раїни:
— Вона сама — спонсор своєї партії. Її енер ети а є оловним внес-
ом цей бло .

Оле сандр СОЛОНТАЙ, ГО “Ф ндація ре іональ-
них ініціатив”:
— Ціл ом не ативно, адже збільшення їхньої іль о-

сті завжди і пов’яз ється з фальсифі ацією.

О сана БАЙРАК, режисер:
— Ціл ом нормально. Мені не заважають люди,
отрі приїжджають до Києва під час виборів. Кіль-

ість роботи збільш ється, а зайвої допомо и ні о-
ли не б ває.

Сер ій ТЕРЕПИЩИЙ, ГО “Спіл а обдарованої
молоді У раїни”:
— Особисто я нічо о проти політичних т ристів не

маю. Вони не мають жодно о вплив на процес, я ий
відб вається в столиці.

ßê âè ñòàâèòåñü äî ïîë³òè÷íèõ 
òóðèñò³â ³ çàðîá³ò÷àí?

Øîí Êàðð 
íå äîïîìàãàº
òåù³
Êèÿíè ââàæàþòü, 
ùî Þë³þ Òèìîøåíêî ô³íàíñóþòü 
îë³ãàðõè ³ àôåðèñòè
Рез льтати опит вання сall-центр КМДА
19—20 вересня.

Õòî ãîëîâíèé ñïîíñîð 
Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî?

Êè¿â çíîâó
çàïîëîíèëè ïîë³òè÷í³
çàðîá³ò÷àíè
Á³ëÿ ÖÂÊ âñòàíîâëåíî íàìåòè 
ç ïàðò³éíîþ ñèìâîë³êîþ

Ïåðøèé ñòðàòåã³÷íèé îá’-
ºêò — ÖÂÊ. Á³ëÿ ñàìîãî âõîäó
íà ¿¿ îãîðîäæåíó òåðèòîð³þ ðîç-
òàøóâàëèñÿ ð³çíîêîëüîðîâ³ íà-
ìåòè Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà-
¿íè. Â íèõ, ùîïðàâäà, êîðåñïîí-
äåíò “Õðåùàòèêà” íå çóñòð³â
æîäíîãî êîìóí³ñòà ³ âçàãàë³ æîä-

íî¿ îñîáè. Ïîðó÷ ³ç íàìåòàìè
ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè ë³òíüîãî
÷îëîâ³êà, ÿêèé ïëóòàíî òà çíåð-
âîâàíî íàìàãàâñÿ äîâåñòè, áó-
ö³ìòî çà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè äî
1932 ðîêó çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü
íàñåëåííÿ Óêðà¿íè íà 8 ìëí, à
ó ãîëîäîìîð³ âèíí³ ñèíè êóðêó-

ë³â, êîòð³, ìîâëÿâ, ïðîáðàëèñÿ
íà ïîñàäè ãîë³â êîëãîñï³â.

À îñü ïðåäñòàâíèêè Ñï³ëêè ìî-
ëîä³ ðåã³îí³â òà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â çà-
ïåâíèëè êîðåñïîíäåíòà “Õðåùà-
òèêà”, ùî ïåðåáóâàþòü òóò ö³ëî-
äîáîâî. Ëåñÿ, çà ¿¿ ñëîâàìè, 22-
ð³÷íà êèÿíêà, òèì÷àñîâî íå ïðà-
öþº. Âèïóñêíèöÿ Êè¿âñüêîãî
îïòèêî-ìåõàí³÷íîãî òåõí³êóìó
ïîâ³äîìèëà, ùî ¿õ òóò ãîäóþòü
òåïëîþ ¿æåþ: êóðÿòèíîþ, ñîñèñ-
êàìè, ãðå÷êîþ, ëàïøîþ. Âîíè
â³äãîðîäèëè ñòð³÷êàìè äëÿ ñåáå
ìàéæå âñ³ ëàâêè. Ëèøå ïîäåêóäè
êèÿíè òóò ìàþòü çìîãó ñ³ñòè â³ä-
ïî÷èòè. Ìåøêàíö³ íàìåò³â çàçíà-
÷èëè, ùî ñòîÿòü òóò, ùîá íå äî-
ïóñòèòè ôàëüñèô³êàö³é, à ðîç’-
¿äóòüñÿ òîä³, êîëè îïðèëþäíÿòü
îô³ö³éí³ ðåçóëüòàòè âèáîð³â
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Хто головний спонсор Блоку Юлії Тимошенко?

1. Ігор Коломойський    —       54%

2. Земельні аферисти   —        9%
3. Незаконні забудовники   —      9%
4. Політичні повії      —       7%                     
5. Недобросовісні платники податків     —     5%
6. Асоціація захисту депутатів від України  —   4%
7. Тендерна мафія     —     4%
8. Шон Карр      —    3%
9. Михайло Бродський        —      3%  
10. Борис Березовський       —     3%

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â.
Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +16...+22°Ñ, âíî÷³ +7...+13°Ñ; íà óçáåðåæ-

æ³ ìîð³â äî +17°Ñ; íà ï³âäí³ äî +24°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â.
Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+21°Ñ, âíî÷³ +10...+13°Ñ

Прихильни ом ністів пере он є зростанні іль ості населення при Сталіні

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора до Києва виїхало майже 50 тис. політичних т -
ристів. Політичні сили тримають їх за "м'ясо для ар-
мат" для майб тніх майданів. По и що Партія ре іонів
спільно зі Спіл ою молоді ре іонів та Ком ністична
партія У раїни не виявили значної а тивності, одна
про вся випадо демонстр ють свою прис тність
столиці.
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