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відсвят вав 70-ліття хором

Êè¿âñüêà âëàäà
îãëÿíå õâîðèõ 
íà òóáåðêóëüîç
ùîá çàïîá³ãòè êâàðòèðíîìó øàõðàéñòâó ç ¿õíüîãî áîêó

Íà ï³ëüãîâ³é êâàðòèðí³é ÷åðç³
ó ñòîëèö³ íèí³ ïåðåáóâàº 215 ñ³-
ìåé, äå º õâîð³ ç àêòèâíîþ ôîð-
ìîþ òóáåðêóëüîçó. Çã³äíî ³ç çàêî-
íîäàâñòâîì, òàêèì ëþäÿì ì³ñüêà
âëàäà íàäàâàòèìå æèòëî íàñàìïå-
ðåä, àáè óáåçïå÷èòè ³íøèõ ÷ëå-
í³â ðîäèíè â³ä íåáåçïå÷íî¿ íåäó-
ãè. 19 îñ³á íèí³øíüîãî ðîêó óæå
îòðèìàëè æèòëî. À âò³ì, òðàï-
ëÿþòüñÿ âèïàäêè, êîëè ëþäè

“õâîð³þòü” ç êîðèñëèâîþ ìåòîþ.
Ïðèì³ðîì, äî ñòîëèö³ ïðè¿çäèòü
³ ðåºñòðóºòüñÿ ñ³ì’ÿ, îäèí ç ÷ëå-
í³â ÿêî¿ çãîäîì âèÿâëÿºòüñÿ õâî-
ðèì íà òóáåðêóëüîç. Ì³ñüêà âëà-
äà ìàº â³äñåëèòè òàêó ëþäèíó â
îêðåìå ïîìåøêàííÿ, à ³íêîëè é
íàäàòè êâàðòèðó. Âîäíî÷àñ áàãà-
òî ðîäèí, ùî ïåðåáóâàëè íà
êâàðòèðí³é ÷åðç³ äåñÿòêè ðîê³â,
òóëèëèñÿ íà ìàëåíüê³é ïëîù³ é

áóëè çìóøåí³ ÷åêàòè æèòëà äàë³.
Íà äóìêó çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, íà-
äàííÿ êâàðòèð íàñàìïåðåä ìàº
áóòè ñïðàâåäëèâèì. Ïàí³ Ê³ëü-
÷èöüêà çàïðîïîíóâàëà ïåðåäóñ³ì
äîñêîíàëüíî ïåðåâ³ðèòè êâàðòèð-
íó ÷åðãó õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç,
à òàêîæ ïåðåãëÿíóòè ñêëàä ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ÊÌÄÀ ç ïèòàíü
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó. Ñàìå öÿ êîì³ñ³ÿ âèð³øóº
äîö³ëüí³ñòü íàäàííÿ æèòëà òà éî-
ãî îíîâëåííÿ.

Äî ñï³âïðàö³ çàïðîñèëè íåçà-
ëåæíèõ åêñïåðò³â òà ë³êàð³â ç ³í-
øèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè, ïðåäñòàâ-
íèê³â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³
îï³êóþòüñÿ ïðîáëåìîþ òóáåðêó-
ëüîçó.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà, ë³êàð³â-ôòèç³-
àòð³â, êîòð³ ìàþòü îäíàêîâ³ ï³ëü-
ãè ³ç õâîðèìè íà òóáåðêóëüîç, òà-
êîæ ïîñòóïîâî çàáåçïå÷óâàòèìóòü
æèòëîì

Öåíòðâèáîð÷êîì
òðèìàº ïàóçó
Îô³ö³éí³ äàí³ âèáîð³â ìàþòü
áóòè ëèøå 5 æîâòíÿ
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора розпочалося засідання Центральної виборчої
омісії, я а мала затвердити прото оли о р жних
виборч омів. Представни прес-сл жби ЦВК одраз
попередила ореспондента "Хрещати а", що об о-
ворення триватиме дов о, я марафон, ос іль и по-
трібно затвердити 226 прото олів о р жних виборч-
омів, а та ож за ордонно о.

Ïåðø³ æ ñïðîáè çàòâåðäèòè ïðîòîêîëè äâîõ çàïîð³çüêèõ îêðóæ-
êîì³â çàñâ³ä÷èëè, ùî ìàðàôîí òðèâàòèìå ùîíàéìåíøå äî 5 æîâò-
íÿ. Ñàìå òàêèé òåðì³í äàëè ÷ëåíè ÖÂÊ ïðåäñòàâíèêàì îêðóæ-
êîì³â íà âèïðàâëåííÿ íåñóòòºâèõ ïîìèëîê ó ïðîòîêîëàõ.

Ó êóëóàðàõ æóðíàë³ñòè íàìàãàþòüñÿ êîæíîìó ÷ëåíîâ³ ÖÂÊ ïî-
ñòàâèòè îäíå ³ òå ñàìå çàïèòàííÿ: ÷è ïîòðàïèòü çðåøòîþ äî Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Ñîöïàðò³ÿ? Íà äóìêó ÷ëåíà êîì³ñ³¿ Ìèõàéëà Îõåí-
äîâñüêîãî, ïðîõîäæåííÿ Ñîöïàðò³¿ äî ïàðëàìåíòó “òåîðåòè÷íî
ìîæëèâå, àëå ìàëîéìîâ³ðíå”. 

Òèì ÷àñîì ³ æóðíàë³ñòè, ³ ïîë³òèêè îáãîâîðþþòü îäíå ïèòàí-
íÿ: ÷è çàëèøèòüñÿ â ÁÞÒ ïðîòÿãîì òèæíÿ ìîæëèâ³ñòü ïðåòåí-
äóâàòè íà 151 ì³ñöå â çàë³ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü, òîáòî ÷è ìàòèìå
ÁÞÒ çìîãó, íå âçÿâøè ó÷àñò³ ó ïåðøîìó çàñ³äàíí³, íå äàòè íî-
âîìó ïàðëàìåíòó íàáóòè ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü. Ôàõ³âö³ öå ïîêè ùî
çàïåðå÷óþòü
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Рез льтати олос вання
на достро ових виборах народних деп татів У раїни
за даними ЦВК станом на 02.10.2007 17:40:09

(опрацьовано 97,83% бюлетенів)

1. Партія ре іонів — 34,14 4. КПУ — 5,35
2. БЮТ — 30,87 5. Бло Литвина — 3,95
3. НУ-НС –14,30 6. СПУ — 2,90

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни олови Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації Ірена Кільчиць а на нараді з ерівни ами
столичної ал зі охорони здоров’я пор шила питання
про надання піль ово о житла хворим на т бер льоз
а тивної форми. Б ло вирішено пере лян ти с лад по-
стійної омісії з питань охорони здоров'я та соціально о
захист й перевірити вартирн чер цих нед жих.
Зроблено це з метою недоп щення зловживань та неза-
онно о отримання вартир.

Ірена Кільчиць а має намір порах вати хворих на т бер льоз
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Ñòîëè÷íà âëàäà ïðèâ³òàëà
ïåíñ³îíåð³â òà âåòåðàí³â

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî ó
Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ â³äáóâñÿ ïðèéîì ïåí-
ñ³îíåð³â òà âåòåðàí³â ç íàãîäè Ì³æíàðîäíî-
ãî äíÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó òà Äíÿ âåòåðà-
íà. Çóñòð³÷, ðîçðàõîâàíó íà 250 îñ³á, ³í³ö³-
éîâàíî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Ëåîí³-
äîì ×åðíîâåöüêèì. ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïåðå-
äàëà ó÷àñíèêàì ïðèâ³òàííÿ â³ä ìåðà. Êð³ì
òîãî, ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà âðó÷èëà 14 Ïî÷åñíèõ
ãðàìîò òà 31 Ïîäÿêó â³ä Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè. Ïåíñ³îíåðè òà âåòåðàíè îòðèìà-
ëè òàêîæ ïðîäóêòîâ³ íàáîðè

Íà òðàíñïîðò³ çàïðîâàäÿòü
åëåêòðîííó ñèñòåìó îïëàòè
ïðî¿çäó

Ó÷îðà íà÷àëüíèê “Êè¿âïàñòðàíñó” Ìèêî-
ëà Ëàìáóöüêèé ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
íåçàáàðîì ó ñòîëè÷íîìó ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðò³ çàïðîâàäÿòü åëåêòðîííó ñèñòåìó
îïëàòè ïðî¿çäó. Ïàí Ëàìáóöüêèé äîäàâ, ùî
ïðîãðàìó âæå ðîçðîáëåíî ³ íåçàáàðîì íà äå-
ÿêèõ ìàðøðóòàõ ââåäóòü öþ ñèñòåìó. Îêð³ì
òîãî, âðàõóþòü ³ ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí,
äëÿ ÿêèõ òàêîæ âèãîòîâëÿòü ñïåö³àëüí³ åëåê-
òðîíí³ íîñ³¿

Êèÿíàì äîïîìîãëè çàêóïèòè
ñ³ëüãîñïïðîäóêö³þ

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî
çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â ñòîëèö³ â³äáóëî-
ñÿ â³ñ³ì ÿðìàðê³â çà ó÷àñòþ ïðîâ³äíèõ òî-
âàðîâèðîáíèê³â ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè.
Ó âîñüìè ÿðìàðêàõ (28-29 âåðåñíÿ) âçÿëè
ó÷àñòü 7 ðàéîí³â ñòîëèö³: Ãîëîñ³¿âñüêèé,
Äåñíÿíñüêèé, Äí³ïðîâñüêèé, Ïå÷åðñüêèé,
Ñîëîì’ÿíñüêèé, Ñâÿòîøèíñüêèé òà Øåâ-
÷åíê³âñüêèé. Íà ÿðìàðêàõ áóëè ïðåäñòàâëå-
í³ òîâàðîâèðîáíèêè ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà-
¿íè

Ïàñïîðòèçàö³ÿ æèòëîâèõ 
áóäèíê³â ñïîíóêàòèìå êèÿí
äî ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ

Ó÷îðà ñòàëî â³äîìî, ùî ç ³í³ö³àòèâè Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî íåçàáàðîì êîæåí áóäèíîê ó Êè-
ºâ³ ìàòèìå åëåêòðîííèé ïàñïîðò. Çà ñëî-
âàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà
Áàññà, öå ñïðèÿòèìå ñòâîðåííþ îá’ºäíàíü
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â
(ÎÑÁÁ) òà ïåðåõîäó íà ïðÿì³ äîãîâîðè ì³æ
ìåøêàíöÿìè é ïîñòà÷àëüíèêàìè æèòëîâî-
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Íàðàç³ åêñïëóàòàö³þ
³ óòðèìàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó â ñòîëèö³
çä³éñíþþòü 149 æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ, 10
ïðèâàòíèõ ³ 67 â³äîì÷èõ îðãàí³çàö³é. Çàãà-
ëîì ó ñèñòåì³ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ïðà-
öþº ïîíàä 23 òèñÿ÷³ ÷îëîâ³ê, ÿê³ îáñëóãî-
âóþòü ïîíàä 10,3 òèñÿ÷³ æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â.

“Íèí³ ó ñòîëèö³ ä³º ïîíàä 400 îá’ºäíàíü
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â.
Òîáòî ëèøå 6,5 % ìåøêàíö³â ñòîëèö³ â³ä-
ìîâèëèñÿ â³ä òðàäèö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ
áóäèíê³â ÆÅÊàìè. Àëå æ ìàéáóòíº æèòëî-
âî-êîìóíàëüíî¿ ñôåðè ñàìå çà ÎÑÁÁ ³ ÆÁÊ,
òîìó ñòîëè÷íà âëàäà âñ³ëÿêî ï³äòðèìóâàòè-
ìå ö³ îðãàí³çàö³¿”,— ñêàçàâ Äåíèñ Áàññ.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ íàãàäàâ, ùî ñòî-
ëè÷íà âëàäà ïðàöþº íàä ïèòàííÿì âèä³ëåí-
íÿ ñóáâåíö³¿ ç áþäæåòó íà â³äøêîäóâàííÿ
ð³çíèö³ ó òàðèôàõ æèòëîâèì îðãàí³çàö³ÿì
íåêîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³. Êð³ì òî-
ãî, êè¿âñüêà âëàäà ïëàíóº íàäàòè ç áþäæå-
òó ñóáâåíö³þ â ðîçì³ð³ 33 ìëí ãðí äëÿ ïî-
ãàøåííÿ áîðãó æèòëîâèõ îðãàí³çàö³é íåêî-
ìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ çà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóã

Ë³âèé áåðåã îñâ³òÿòü íàñèëüíî
Êåð³âíèêè ðàéîí³â íå íàäàëè ïðîïîçèö³¿ ç ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè
“ßñêðàâå ì³ñòî”, òîìó ¿ì äîâåäåòüñÿ âèêîíóâàòè òå, ùî íàêàæóòü

Ó÷îðà ó Êè¿âì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ îá-
ãîâîðþâàëè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðåàë³çàö³¿
ïðîãðàìè “ßñêðàâå ì³ñòî”. Êð³ì ïðåä-
ñòàâíèê³â Ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ÊÌÄÀ òà
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ó îáãîâîðåí-
í³ âçÿëè ó÷àñòü êåð³âíèêè 8 ðàéîí³â ñòî-
ëèö³. Ñàìå ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿì òèæ-
äåíü òîìó äîðó÷èëè ðîçðîáèòè ïðîïîçè-
ö³¿, ùî ³ ÿê íàëåæèòü îñâ³òèòè íà ¿õí³õ
òåðèòîð³ÿõ. Ïðîòå, çà ñëîâàìè íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é Ìàðèíè Ëóêàøèíî¿, ÷àñòêî-
âî òàê³ ïðîïîçèö³¿ íàäàëè ëèøå 5 ðàéî-
í³â: Ãîëîñ³¿âñüêèé, Ïå÷åðñüêèé, Ïîä³ëü-
ñüêèé, Øåâ÷åíê³âñüêèé òà Ñâÿòîøèí-
ñüêèé.

“Ìè äàºìî òðè äí³, ùîá ðåøòà ðàéî-
í³â äàëè ïîâíó ³íôîðìàö³þ òà ïðîïîçè-
ö³¿. ßêùî öüîãî íå çðîáëÿòü, ðîçðîáèìî
ïðîãðàìó ñàì³, à ¿ì äîâåäåòüñÿ ëèøå âè-
êîíóâàòè”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Ëóêàøèíà.
Ïðîãðàìà “ßñêðàâå ì³ñòî” ðîçðàõîâàíà
íà 2007 — 2012 ðîêè é ïåðåäáà÷àº ÿê ïî-
òî÷íå, òàê ³ õóäîæíº îñâ³òëåííÿ ì³ñòà. Çà
äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ
çà áëàãîóñòðîºì, ïîòî÷íå îñâ³òëåííÿ ì³ñ-
òà ñüîãîäí³ ñòàíîâèòü 50% ïîòðåáè: öåíòð
îñâ³òëåíî íà 80%, îêðà¿íè — íà 30%.
Çíà÷íå çá³ëüøåííÿ öèõ ïîêàçíèê³â î÷³-
êóºòüñÿ ï³ñëÿ ì³ñÿ÷íèêà áëàãîóñòðîþ.
Òèì ÷àñîì òðèâàº ðîáîòà ç îñâ³òëåííÿ 85
³ñòîðè÷íèõ áóä³âåëü òà ïàì’ÿòíèê³â, íà
ùî çàòðàòÿòü 55 ìëí ãðí.

Ãåíäèðåêòîð êîîðäèíàòîðà ðåàë³çàö³¿
ïðîãðàìè ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” Ãåîðã³é
Ãë³íñüêèé ðàäèòü äî ñï³âïðàö³ çàëó÷àòè
íå ëèøå ³íâåñòîð³â, à é ðîçïîâñþäæóâà-
÷³â ðåêëàìè. “Çà ¿õí³ìè ëàéòáîêñàìè ³íî-
ä³ çíàê³â äîðîæí³õ íå âèäíî. Ïîòð³áíî,
ùîá âîíè ðîçì³ùàëè ö³ ðå÷³ êðàñèâî é
îðãàí³÷íî. Çàîäíî ³ çí³ìàëè òÿãàð îñâ³ò-

ëåííÿ ç áþäæåòó”,— ââàæàº ïàí Ãë³í-
ñüêèé.

Äî ñëîâà, ôóíêö³¿ êîíòðîëþ çà âèêî-
íàííÿì íîðì îñâ³òëåííÿ ïåðåäàäóòü Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì, à Êè¿âðàäà çàòâåðäèòü òàðèôè
øòðàôíèõ ñàíêö³é çà ïîðóøåííÿ

14.00 Çàñò. ãîë. ÊÌÄÀ Ñ. Ðóäèê
çóñòð³íåòüñÿ ç ïîñëîì ²çðà¿ëþ 
Ç. Êàëàé-Çàéòìàí, ïîñëîì ÔÐÍ 
Ç. Øåôåðñîì òà ãîë. ôîíäó “Ïàì’ÿòü
Áàáèíîãî ßðó” ². Ëåâ³òàñîì.

15.00 Çàñò. ãîë. ÊÌÄÀ ². Ê³ëü÷èöüêà
çä³éñíèòü âè¿çíó íàðàäó ç ïèòàí-
íÿ ñòâîðåííÿ öåíòð³â ðàéîííî¿ ñî-
ö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³-
ä³â. 

15.00 Íà÷. Ãîë. óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè òà
ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ Ñ. Çîð³íà ïðîâåäå
êðóãëèé ñò³ë “ªäèíà ñèñòåìà ïðîäà-
æó êâèòê³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ÿê çàñ³á íà-
äàííÿ ñó÷àñíèõ ïîñëóã ãëÿäà÷åâ³”.

18.00 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ïðîâåäå íàðàäó ³ç
çàñòóïíèêàìè ãîëîâè ñòîëè÷íî¿
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà ãîëîâà-
ìè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é. 
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²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь ій місь ий дер-
жавній адміністрації об оворю-
вали питання реалізації про ра-
ми "Яс раве місто". Очі вали
пропозицій від районів, що і я
потрібно освітити, але їх подали
тіль и 5 райдержадміністрацій.
Я що до п'ятниці решта нічо о
не запропон ють, план заходів
затвердять без них, і їм зали-
шатиметься лише ви он вати
йо о.

Головне правління е ономі и та інвестицій під ер ванням Марини Л ашиної прим сить олів
районів ліво о бере а освітлювати в лиці

Åíåðãåòèê³â ï³ä³ãð³þòü
ãð³øìè
Çàâäÿêè îòðèìàíèì êîøòàì “Êè¿âåíåðãî” ³ Äàðíèöüêà
ÒÅÖ ðîçðàõóþòüñÿ çà ãàç

ßê ðîçïîâ³â ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ãîëî-
âà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó Þð³é
Áîíäàð, äåïóòàòè ïîçèòèâíî ðîçãëÿíó-
ëè ïèòàííÿ ïðî â³äøêîäóâàííÿ ð³çíèö³
â òàðèôàõ åíåðãîïîñòà÷àëüíèì êîìïà-
í³ÿì “Êè¿âåíåðãî” ³ Äàðíèöüê³é ÒÅÖ.

“Ð³÷ ó ò³ì, ùî íà ñüîãîäí³ ö³ ï³äïðè-
ºìñòâà íå ìàþòü ë³ì³òó ãàçó äëÿ âèðîá-
íèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿,— ïîÿñíèâ
Þð³é Áîíäàð.— Òîìó ïîòóæí³ òðåéäåðè
“Óêðãàçåíåðãî” òà “Ãàç Óêðà¿íè”, âðà-
õîâóþ÷è, ùî áëàêèòíå ïàëèâî êîøòóº
ñüîãîäí³ íåäåøåâî, âèìàãàþòü â³ä íèõ
ïåðåäïëàòè. ×åðåç öå åíåðãîêîìïàí³¿ ³

òåïëîâ³ ñòàíö³¿ ùîäíÿ îòðèìóþòü ïîïå-
ðåäæåííÿ ñòîñîâíî îáìåæåííÿ ïîñòà-
÷àííÿ ãàçó äëÿ Êèºâà”. Ïàí Áîíäàð äî-
äàâ, ùî íàðàç³ âèíèêëà ðåàëüíà çàãðî-
çà ùîäî âõîäæåííÿ ñòîëèö³ â îïàëþ-
âàëüíèé ñåçîí. “Òîìó ÷ëåíè êîì³ñ³¿
ïðîãîëîñóâàëè çà òå, ùîá âèä³ëèòè 140
ìëí ãðí äëÿ “Êè¿âåíåðãî” òà 16 ìëí
ãðí Äàðíèöüê³é ÒÅÖ,— ðîçïîâ³â Þð³é
Áîíäàð.— Ñàìå òàêà ñóìà ïîòð³áíà, àáè
ïîãàñèòè ð³çíèöþ â òàðèôàõ, ÿêà óòâî-
ðèëàñÿ ç êâ³òíÿ äî ëèïíÿ 2007-ãî”. Çà
éîãî ñëîâàìè, â áþäæåò³, íà æàëü, öèõ
êîøò³â íå ïåðåäáà÷åíî. Àëå, îòðèìàâ-
øè ïîòð³áíó ñóìó, åíåðãåòèêè çìîæóòü
â÷àñíî ðîçïî÷àòè îïàëþâàëüíèé ñåçîí.

Çàãàëîì æå ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè ñòî-
ëèö³ äî çèìè âèð³øåíî ðîçãëÿíóòè â
ï’ÿòíèöþ, ï³ñëÿ òîãî, ÿê êîìóíàëüíè-
êè ïðîçâ³òóþòü ïðî âèêîíàííÿ çàïëàíî-
âàíîãî íà ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³ êîëå-
ã³¿ ÊÌÄÀ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора під час засідання постійної омісії Київради з питань житло-

во- ом нально о осподарства та паливно-енер етично о омпле с

деп тати про олос вали за відш од вання різниці в тарифах енер-

опостачальним омпаніям. Та , "Київенер о" для оплати за аз по-

трібно 140 млн рн, а Дарниць ій ТЕЦ — 16 млн рн. Учасни и о-

місії вважають, що вчасна передплата дасть змо без затрим и

розпочати опалювальний сезон.



Ïîïóë³çìîì
ºäèíèì
Àáî äåÿê³ ì³ðêóâàííÿ
ïðî ïîë³òè÷íå æëîáñòâî
Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
“Õðåùàòèê”

Ó í³÷ ï³ñëÿ âè-
áîð³â êåð³âíèê
ÒÐÊ “Êè¿â”
Äìèòðî Äæàíã³-
ðîâ çàïèòóâàâ ó
âñ³õ ïðèñóòí³õ ó
ïðÿìîìó åô³ð³:
“×è íå íóäíî
âàì áóëî íà öèõ
âèáîðàõ?”. Á³ëü-
ø³ñòü îïèòàíèõ
â³äïîâ³ëè ïîçèòèâíî. Ùå äî âèáîð³â àâòîð
äóæå çì³ñòîâíî ñï³ëêóâàâñÿ ç ïðåäñòàâíè-
êàìè á³ëüøîñò³ âèáîð÷èõ øòàá³â, ³ âñ³
ñòâåðäæóâàëè, ùî ¿ì ïîòð³áíî ùîñü äóæå
øâèäêå òà äåøåâå. Òîìó íà òàê³ äð³áíèö³,
ÿê ñï³ëêóâàííÿ ç ³íòåëåêòóàëàìè, âîíè íå
õî÷óòü âèòðà÷àòè àí³ ãðîøåé, àí³ ÷àñó. Ãî-
ëîâíå ãàñëî áóëî: “Âèáîðåöü — ëîõ!”. Öüî-
ãî ëîõà ³ ëîâèëè íà äåøåâó é íàä³éíó íà-
æèâó, ðåøòó ïðîñèëè íå òóðáóâàòèñÿ. Ìî-
æå, ñàìå òîìó, ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â “ïðîòè
âñ³õ” áóëà ðåêîðäíîþ?

Åêîíîì³ÿ íà ³íòåëåêòóàëàõ äàëà ñâ³é ðå-
çóëüòàò — âèáîðè-2007 í³÷îãî íîâîãî íå
âíåñëè äî ñêàðáíèö³ ïîë³òè÷íî¿ äóìêè â
Óêðà¿í³. Ìàëî òîãî, àí³ ïîìàðàí÷åâèé òà-
á³ð, àí³ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â íå äáàëè ïðî òå,
ùîá õî÷ ÿêîñü àòàêóâàòè åëåêòîðàëüí³ ïî-
çèö³¿ ñóïðîòèâíèê³â. Â³êòîð ßíóêîâè÷ íå
ò³ëüêè íå äàâ êîìàíäè íà ãëèáîêå ðîçðîá-
ëåííÿ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â íà
çàõîä³ êðà¿íè ³ ïðèñòîñóâàííÿ äî íèõ ³äåî-
ëîã³¿ á³ëî-áëàêèòíèõ, à é ïðîñòî íå äóæå
ëþáèâ òàì áóâàòè. Ç âóñò àã³òàòîð³â â³ä “ðå-
ã³îíàë³â” ëóíàëî áàãàòî íåáåçï³äñòàâíèõ
çâèíóâà÷åíü íà àäðåñó Â³êòîðà Þùåíêà â
òîìó, ùî â³í “ïðåçèäåíò ëèøå ÷àñòèíè
Óêðà¿íè”, àëå Â³êòîð ßíóêîâè÷ òåæ íå ñòàâ
çàãàëüíîóêðà¿íñüêèì ë³äåðîì.

“Ëþá³ äðóç³” òàêîæ óêîòðå íå ñêîðèëè
Äîíáàñ ³ ï³âäåíü. Íåïîâàãà äî ñõ³äíîãî ³ ï³â-
äåííîãî âèáîðöÿ ïðîñòî äèâóº, àäæå ñàìå öå
³ ìàëî á áóòè ãîëîâíîþ ìåòîþ âèáîð³â-2007.
Íåâæå ³ ñïðàâä³ ñõ³äíîãî òà ï³âäåííîãî âè-
áîðöÿ õîò³ëè êóïèòè îá³öÿíêîþ ðîçïðàâè
íàä ¿õí³ìè ðåã³îíàëüíèìè ë³äåðàìè?

Òîä³ ïîñòàº ïèòàííÿ, à äëÿ êîãî ñàìå áó-
ëè ö³ âèáîðè? Àäæå âèáîðö³ ï³ä ÷àñ êàìïà-
í³¿ í³÷îãî íîâîãî íå ä³çíàëèñÿ. À äàë³ âè-
ïëèâàº íåâò³øíèé âèñíîâîê: à äëÿ òîãî, õòî
ö³ âèáîðè ðîáèâ, òîáòî äëÿ ïîë³òè÷íî¿ îá-
ñëóãè. ² ñàìå äëÿ òîãî, àáè ëåãøå áóëî
âêðàñòè, ³íòåëåêòóàë³â âèêðåñëèëè ç³ ñïèñ-
ê³â óñ³õ øòàá³â.

Êðàëè íå ò³ëüêè ãðîø³, êðàëè ùå é ³äå¿.
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â âêðàëà â ÁÞÒ òåõíîëîã³þ
ìàñîâàíîãî ïîïóë³çìó. ÁÞÒ íå ëèøèëàñÿ
ó áîðãó ³ âêðàëà â Àíàòîë³ÿ Ê³íàõà “Óêðà-
¿íñüêèé ïðîðèâ”. ÍÓ—ÍÑ âêðàëè â êîìó-
í³ñò³â ñêàñóâàííÿ íåäîòîðêàííîñò³, à êîìó-
í³ñòè ó ñîö³àë³ñò³â — ³äåþ ñï³â³ñíóâàííÿ ç
âåëèêèì êàï³òàëîì. Ó òàê³é ñèòóàö³¿ âçàºì-
íîãî êðàäåæó âèáîðåöü íå ì³ã îð³ºíòóâàòè-
ñÿ ó ïàðò³ÿõ, à ëèøå â îáëè÷÷ÿõ. ßêùî ÷åñ-
íî, òî öüîãî ³ äîìàãàëèñÿ. Àäæå ë³äåðîâ³ êó-
äè ïðèºìí³øå íå äàâàòè íàðîäó ÿê³ñü ³äå¿,
êîòð³ íåãàéíî ïîöóïèòü ñóïåðíèê, à ïîâ³-
ñèòè â öåíòð³ ì³ñòà ñâîº çîáðàæåííÿ, ùî,
ïîãîäüòåñÿ, ò³øèòü. À ïîêè â³í ò³øèòüñÿ,
ìîæíà â íüîãî ùîñü ³ ïîòÿãòè. Ñõåìà ïðîñ-
òà — ïðîáóäèòè â ë³äåðîâ³ ïîë³òè÷íå æëîá-
ñòâî, à ïîò³ì öèì æëîáñòâîì âäàëî ñêîðèñ-
òàòèñÿ.

Àëå, ÿê â³äîìî, “îò æëîáñòâà òîëüêî íå-
óäîáñòâà”, êð³ì, çâ³ñíî, ïðîôåñ³éíèõ æëî-
á³â, ùî ³íàêøå âæå íå ìîæóòü. Òåïåð ñïè-
ñîê ïîë³òè÷íèõ ñèë-ïåðåìîæö³â ìàº âèãëÿä
ðåéòèíãó êðàä³¿â (ÿñíà ð³÷, ïîë³òè÷íèõ ³äåé
³ òåõíîëîã³é). Ïåðåâàãà òóò ó Þë³¿ Òèìî-
øåíêî, áî ñàìå âîíà º âèíàõ³äíèöåþ ìà-
ñîâèõ àòàê ïîïóë³çìó. Öÿ òåõíîëîã³ÿ äàº
çìîãó í³÷îãî íå äàâàòè íàðîäîâ³, ïðîòå áðà-
òè ðåàëüíó âëàäó â êðà¿í³. Íå äàâàòè, à ëè-
øå áðàòè ³ º ãîëîâíîþ ðèñîþ æëîáñòâà. À
ïîë³òè÷íå æëîáñòâî ìîæå òðèìàòèñÿ ò³ëü-
êè íà áåçë³÷³ ìàëåíüêèõ âèïàäê³â öüîãî
ÿâèùà
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ВВ ІІ ДД АА ВВ ТТ ОО РР ААÌ³øåíü äëÿ ÷îðíîãî 
ï³àðó çì³íèëàñÿ
Â³êòîð ßíóêîâè÷ íàé÷àñò³øå ñòàâàâ æåðòâîþ áðóäíèõ òåõíîëîã³é

²ðîí³ÿ äîë³ ïîëÿãàº â òîìó, ùî íà âèáî-
ðàõ-2007 ãîëîâíèé óäàð ôàõ³âö³â ç ÷îðíî-
ãî ï³àðó ä³ñòàâñÿ Â³êòîðó ßíóêîâè÷ó ³ éî-
ãî ïîë³òè÷í³é ñèë³. Ì³øåííþ áóëî îáðà-
íî ò³ îáëàñò³, äå ÏÐ ìàº á³ëüø³ñòü ó ì³ñ-
öåâèõ ðàäàõ, àëå íå êîíòðîëþº ñèòóàö³þ
íà 100%. Ò³, äå áîðîòüáà ì³æ ÏÐ ³ ÁÞÒ
íàáóëà ôîðìè â³äêðèòîãî ïðîòèñòîÿííÿ,
çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî Õàðê³â ³ Çàïîð³ææÿ.

Ó Õàðêîâ³ îäíèì ³ç íàéåôåêòèâí³øèõ
ìåòîä³â ñòàëî ïîøèðåííÿ êîìïðîìàòó íà
ÿñêðàâèõ ïðåäñòàâíèê³â Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó

ì³ñò³ — ìåðà Ìèõàéëà Äîáê³íà òà ñåêðå-
òàðÿ ì³ñüêðàäè Ãåííàä³ÿ Êåðíåñà. Ó í³÷
ïåðåä âèáîðàìè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè â îä-
íîìó ç ðàéîí³â Õàðêîâà ç’ÿâèëèñÿ ëèñò³â-
êè í³áèòî â³ä ³ìåí³ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Õàð-
ê³â’ÿíàì ñïîâ³ùàëè ïðî çì³íè â ïåðåäâè-
áîðíîìó çàêîíîäàâñòâ³ é ïåðåêîíóâàëè
ïðèõèëüíèê³â “ðåã³îíàë³â”, ïðîãîëîñóâàâ-
øè çà öþ ïîë³òè÷íó ñèëó, âèêðåñëèòè
ÁÞÒ ³ ÍÓ—ÍÑ. Öå ìàëî á, âî÷åâèäü, ïðè-
çâåñòè äî âèçíàííÿ áþëåòåí³â íåä³éñíèìè
é äî âòðàòè ãîëîñ³â ñàìå Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â.

Ó Çàïîð³ææ³ òà ê³ëüêîõ íàñåëåíèõ ïóíê-
òàõ Çàïîð³çüêîãî é Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéî-
í³â îáëàñò³ áóëî òàêîæ ïîì³÷åíî ôàëüøè-
â³ ëèñò³âêè â³ä ³ìåí³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ³ç
çàêëèêîì íå áðàòè ó÷àñò³ ó âèáîðàõ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè. Ïîâ³äîìëÿëîñÿ, áóö³ìòî ÏÐ
â³äìîâèëàñÿ â³ä ó÷àñò³ ó âèáîðàõ âçàãàë³.

×åñíî êàæó÷è, íå ìîæíà íàçâàòè á³ëî-
áëàêèòíèõ “á³ëèìè òà ïóõíàñòèìè”, áî âî-
íè òàêîæ âèêîðèñòîâóâàëè ÷îðíóõó, “âè-
ïóñêàþ÷è”, íàïðèêëàä, ²ííó Áîãîñëîâñüêó
íà Þë³þ Òèìîøåíêî.

Ïðî òå, ùî â óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³ íå âñå
ãàðàçä, âèçíàâ ³ ïîë³òîëîã Àíäð³é ªðìîëà-
ºâ. “Áðóäíèìè òåõíîëîã³ÿìè º íå òàê ìàí³-
ïóëÿö³¿ ãîëîñàìè, ÿê ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç
ìàí³ïóëþâàííÿì íàñòðîºì, ç ³ì³òàö³ºþ ï³ä-
òðèìêè âèáîðö³â. Öå á³ëüøà ïðîáëåìà, í³æ
ôàëüñèô³êàö³¿. Ó íàñ ñòàëà íîðìîþ äâîëè-
ê³ñòü, à ðàäèêàëüíèé ïîïóë³çì ïåðåì³ã áóäü-
ÿê³ ³äåîëîã³¿”,— çàÿâèâ ïàí ªðìîëàºâ “Õðå-
ùàòèêó”. Ö³êàâî, àëå íåçàëåæíî â³ä êîëüî-
ðó ³ ïð³çâèùà Ïðåçèäåíòà, á³ëüøå áðóäó éäå
ç Áàíêîâî¿ òà â³ä ¿¿ ñîþçíèê³â

Äîíåöüê â îñòàííþ õâèëèíó
ïîëþáèâ Îëåêñàíäðà Ìîðîçà
Ïàðò³þ ðåã³îí³â çâèíóâàòèëè â äîíîðñòâ³ ÑÏÓ

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора представни и деле ації
спостері ачів від Гр зії повідо-
мили, що пор шення під час о-
лос вання в Донець не б ли
масовими. Інтри ою виборів
став шт чний відті олосів від
"ре іоналів" до соціалістів. Полі-
толо и вважають, що донорство
"ре іоналів" можливе.

Ãîëîâà ïàðëàìåíòñüêîãî êîì³òåòó Ãðóç³¿
ç îáîðîíè òà áåçïåêè, ÷ëåí äåëåãàö³¿ ì³æ-
íàðîäíèõ ñïîñòåð³ãà÷³â â³ä Ãðóç³¿ Ã³â³ Òàð-
ãàìàäçå ïîâ³äîìèâ, ùî, ÿê ³ ñêð³çü â Óêðà-
¿í³, ãðîìàäÿíè íåð³äêî íå çíàõîäèëè ñâî¿õ
ïð³çâèù ó ñïèñêàõ âèáîðö³â. Ïðîòå ö³ âè-
áîðè ìèíóëè “íàáàãàòî ñïîê³éí³øå”, í³æ
ó ïîïåðåäí³ ðîêè, õî÷à áåç ôàëüñèô³êàö³é

òàêîæ íå îá³éøëîñÿ, ââàæàþòü ñïîñòåð³ãà-
÷³. Çà ¿õí³ìè äàíèìè, ó äåÿêèõ âèáîð÷èõ
îêðóãàõ Äîíåöüêà âèÿâëåíî íàìàãàííÿ ï³ä-
òàñóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ãîëîñóâàííÿ íà êî-
ðèñòü Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, ïðè÷îìó çà ðà-
õóíîê ãîëîñ³â, â³ääàíèõ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.
Ïðîòå, ÿê ñòâåðäæóþòü ãðóçèíñüê³ ñïîñòå-
ð³ãà÷³, ôàëüñèô³êàö³¿ ó Äîíåöüêó áóëè, àëå
¿õ “íå ìîæíà íàçâàòè ìàñîâèìè”.

Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Öåíòðó ñîö³àëü-
íèõ äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ” Âîëîäèìèð Ëóïà-
ö³é ââàæàº ö³ëêîì ìîæëèâèìè ôàëüñèô³-
êàö³¿ íà êîðèñòü íåïðîõ³äíî¿ Ñîöïàðò³¿.
“Öÿ ³íôîðìàö³ÿ âæå áóëà, â äåÿêèõ îêðó-
ãàõ òàê³ ñïðîáè ñïðàâä³ ñïîñòåð³ãàëèñÿ,
ïðè÷îìó íå ëèøå â Äîíåöüêó ÷è Äîíåöü-
ê³é îáëàñò³. Ïîêàçîâî, ùî â ïåâíèõ îêðó-
ãàõ íà Äîíå÷÷èí³ ñîö³àë³ñòè îòðèìàëè 50 %.
Çâ³ñíî, öå áóëî ³ â Ìàð³óïîë³, äå ïðèñóòí³
ñïîíñîðè Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿”,— çàÿâèâ
“Õðåùàòèêó” ïîë³òîëîã. Òàêîæ ïàí Ëóïà-
ö³é ïåðåêîíàíèé, ùî çá³ëüøóâàòè â³äñîòîê

Ñîöïàðò³¿ çà ðàõóíîê Ïàðò³¿ ðåã³îí³â — öå
íå çîâñ³ì îïòèìàëüíèé âàð³àíò, áî ðèçè-
êîâàíèé. Àäæå, ÿêùî ñîö³àë³ñòàì íå
âäàñòüñÿ ïðîéòè, “äîíîðñüêà äîïîìîãà”
ðîçïîðîøèòüñÿ ³ ïðîïîðö³éíî ïîä³ëèòüñÿ
íà òèõ, õòî ïîòðàïèòü äî ïàðëàìåíòó.

Êåð³âíèê ñîö³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè “Óêðà¿í-
ñüêèé áàðîìåòð” Â³êòîð Íåáîæåíêî ââà-
æàº, ùî éìîâ³ðí³ íàìàãàííÿ çì³íèòè ðå-
çóëüòàòè âèáîð³â ìàéæå â îñòàííþ ìèòü.
“Ìè ìîæåìî ò³ëüêè ïðèïóñêàòè. Àëå Ïàð-
ò³ÿ ðåã³îí³â ïðèïóñòèëàñÿ ñòðàòåã³÷íî¿ ïî-
ìèëêè, â³ääàâøè ïåâíèé â³äñîòîê Ìîðî-
çó. Çâè÷àéíî, ãîëîñè ìîãëè á ðîçïîä³ëè-
òèñÿ ³íàêøå, íå áóëî á “çîëîòî¿ àêö³¿” Ëèò-
âèíà. Àëå äîíåöüê³ òàê äàëåêî íå ïðîäó-
ìàëè ñèòóàö³¿, ³ ëèøå îñòàííüî¿ ìèò³ ñõà-
ìåíóëèñÿ, çðîçóì³âøè, ùî ïîòð³áíî äîïî-
ìîãòè é ñîö³àë³ñòàì. Òà öå âæå áóëî á³ëü-
øå ïðîäèêòîâàíî âòîìîþ, îñòàííüî¿ ìèò³
çì³íèòè ùîñü äóæå ñêëàäíî”,— êîíñòàòóº
ïàí Íåáîæåíêî

Гр зинсь і спостері ачі добре вивчили жести ляцію Донбас

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора "бійці" невидимо о піар-фронт мо ли від ор вати пляш
шампансь о о за трирічний ювілей чорно о піар я ва омо о чин-
ни а раїнсь ої політи и. 2 жовтня 2004 ро представни и штаб
андидата в Президенти У раїни Ві тора Ющен а виявили 9 тонн
пла атів, зміст я их б в спрямований проти лідера "Нашої У ра-
їни". З одом, я Ві тор Ющен о оселився на Бан овій, тонни чор-
но о піар знаходять же на Ві тора Ян овича.

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À



44 ММІІЖЖННААРРООДДННАА ППААННООРРААММАА Хрещатик  3 жовтня 2007

²òàë³éö³ àêòèâíî ïîñèëàþòü 
ïîë³òèê³â íà â³äîìó àäðåñó
Íîâèíè ç ì³ñò ñâ³òó
Ñåðã³é ÌÈÊÓËÜÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

У Ризі не мож ть
вибрати між метро
і повітряними
трамваями

Ó Ëàòâ³¿ êîìïîçèòîð ³ äåïóòàò
â³ä Íàðîäíî¿ ïàðò³¿ Ðàéìîíä Ïà-
óëñ ïðîïîíóº çáóäóâàòè â Ðèç³
ìåòðî. Ââåäåííÿ ï³äçåìíîãî ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó äàëî á çìî-
ãó ³ñòîòíî çìåíøèòè âåëè÷åçí³
ïðîáêè íà äîðîãàõ, çàÿâèâ Ïàóëñ.
“Ìåòðî º ìåòðî. Âîíî âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ ó âñüîìó ñâ³ò³. Íà æàëü,
ó íàñ íà öå äèâëÿòüñÿ òð³øêè ïî-
³íøîìó. Àëå æ ì³ñòîì ¿çäèòè âæå
âçàãàë³ íå ìîæíà. Îòæå, òðåáà äó-
ìàòè: àáî öå áóäóòü ÿê³ñü ïîâ³ò-
ðÿí³ òðàìâà¿, àáî ï³äçåìíèé
òðàíñïîðò. Ìåòðî ìîæå äîïîìîã-
òè ðèæàíàì ïåðåñ³ñòè ç àâòîìî-
á³ë³â íà ãðîìàäñüêèé òðàíñ-
ïîðò”,— çàÿâèâ ïîë³òèê.

Çà ñëîâàìè Ïàóëñà, ìåòðî ðà-
çîì ç óæå ïî÷àòèìè ïðîåêòàìè
ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè, íàïðè-
êëàä, ñòîÿíêàìè park&ride àáî ³í-
òåãðàö³ºþ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîð-
òó â ìåðåæó ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó ì³ñòà, äîïîìîæå óñï³øíî
ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó ñïîëó÷åííÿ.

Ïàóëñ çàçíà÷èâ, ùî ãîëîâíîþ
ïåðåøêîäîþ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêòó ìåòðî º áðàê ô³íàíñóâàííÿ,
îñê³ëüêè áóä³âíèöòâî ³ óòðèìàí-
íÿ öüîãî âèäó òðàíñïîðòó îáõî-
äÿòüñÿ äóæå äîðîãî.

Äèðåêòîð ì³ñüêîãî ðîçâèòêó
Ðèçüêî¿ äóìè Ïåòåð³ñ Ñòðàíö³ñ
ÿêîñü ñêàçàâ, ùî íèí³ ìåòðî Ðè-
ç³ íå ïîòð³áíå. Öå ïèòàííÿ ìîæ-
íà áóäå îáãîâîðþâàòè, êîëè
çá³ëüøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü æèòåë³â.

Çà ñëîâàìè Ñòðàíö³ñà, ÿêùî çà
ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ä³ÿâ ïðèíöèï:
ì³ñòó ç ì³ëüéîíîì æèòåë³â ïî-
òð³áíå ìåòðî, òî ó íàø ÷àñ â ªâ-
ðîï³ éîãî ñïîðóäæóþòü ó ì³ñòàõ,
äå íå ìåíøå äâîõ ì³ëüéîí³â íà-
ñåëåííÿ.

“ßêùî ìè â³çüìåìîñÿ çà ìåò-
ðî, òî äëÿ ðåøòè âèä³â òðàíñïîð-
òó íå âèñòà÷èòü ³íâåñòèö³é. Ðåø-
òó ïðîåêò³â äîâåäåòüñÿ ïîêèíóòè.
Íàïðèêëàä, íåäàâíî ïî÷àëè çâî-
äèòè ìåòðî â Àìñòåðäàì³, ³ õî÷à
öå äóæå áàãàòèé ìóí³öèïàë³òåò é
áàãàòà êðà¿íà, â³äðàçó æ ñòàëî â³ä-
÷óòíèì çìåíøåííÿ ³íâåñòèö³é â
³íø³ âèäè ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó”,— äîäàâ Ñòðàíö³ñ.

²äåÿ çáóäóâàòè â Ðèç³ ìåòðî íå-
çàäîâãî äî ðîçïàäó ÑÐÑÐ âèíèê-
ëà ó êîëèøíüîãî ãîëîâè âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó ì³ñòà Àëüôðåäà Ðó-
á³êñà, àëå òîä³ öå ñïðè÷èíèëî àê-
ö³¿ ïðîòåñòó æèòåë³â Ðèãè.

Італійці стоять
черзі, щоб послати

своїх політи ів
на три б ви

Â ²òàë³¿ ç’ÿâèâñÿ åïàòàæíèé ïî-
ë³òèê. Êðóãëîâèäèé áîðîäàòèé
êîì³ê Áåïïå Ãð³ëëî, êóìèð ñå-
ðåäíüîãî ïîêîë³ííÿ, îãîëîñèâ
ïðî ïî÷àòîê âëàñíî¿ ïåðåäâèáîð-
íî¿ êàìïàí³¿ ï³ä ãàñëîì Vaffancu-
lo!, ùî â ïåðåêëàä³ íà óêðà¿íñüêó
îçíà÷àº íå ùî ³íøå, ÿê ïîñëàí-
íÿ íà òðè âåñåë³ áóêâè. Ãð³ëëî ç³-
áðàâñÿ ïîñëàòè çà â³äîìîþ àäðå-
ñîþ âñ³õ ³òàë³éñüêèõ ïîë³òèê³â. Ó
ñâîºìó ïðàãíåíí³ â³í íå îäèíî-

êèé: âæå ïåðøà àêö³ÿ îãîëîøå-
íî¿ íèì êàìïàí³¿ ç³áðàëà ïîíàä
330 òèñÿ÷ ëþäåé ïî âñ³õ ì³ñòàõ ³
ñåëàõ ²òàë³¿. Ê³ëüêà ãîäèí âîíè
ïðîñòîÿëè â ÷åðãàõ ï³ä ïàëþ÷èì
ñîíöåì çàðàäè òîãî, ùîá ïîñòà-
âèòè ñâî¿ ï³äïèñè ï³ä êîðîòêîþ
â³äîçâîþ: Politici — vaffanculo!,
òîáòî — “Ïîë³òèêè, ³ä³òü âè
íà...!”. Çà ê³ëüê³ñòþ ó÷àñíèê³â öÿ
àêö³ÿ ïîêè íå äîòÿãóº äî ñòàòóñó
ïîâíîìàñøòàáíî¿ öèâ³ëüíî¿ ³í³-
ö³àòèâè. Ùîá ïåòèö³þ ðîçãëÿíóâ
ïàðëàìåíò, ¿¿ ïîâèíí³ ï³äïèñàòè
íå ìåíøå ì³ëüéîíà ïîâíîë³òí³õ
ãðîìàäÿí êðà¿íè. Àëå àêö³ÿ íàáè-
ðàº âñå á³ëüøå ïðèõèëüíèê³â, à ¿¿
â³äãîëîñêè äîêîòèëèñÿ íàâ³òü äî
Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿: ó Ëîíäîí³, íà
ïëîù³ Ï³êêàä³ë³, ãðóïà ³òàë³éö³â
âèøèêóâàëàñÿ ó ôîðì³ áóêâè V,
íåäâîçíà÷íî âêàçóþ÷è òåïåð óæå
áðèòàíñüêèì ïîë³òèêàì íàïðÿì
ðóõó.

Áëîã Ãð³ëëî â ²íòåðíåò³ íèí³ º
íàéïîïóëÿðí³øèì ó ²òàë³¿, à ïðî-
âåäåíå êàíàëîì Sky Television
îïèòóâàííÿ çàñâ³ä÷èëî: çàâäÿêè
óñï³õó òàê çâàíîãî Äíÿ V ìàéæå
òðåòèíà ³òàë³éö³â ï³äòðèìóþòü
éîãî êàíäèäàòóðó íà ïîñò ïðå-
ì’ºð-ì³í³ñòðà. Òàêèì øâèäêèì
ñòàðòîì íå ìîæå ïîõâàëèòèñÿ â
²òàë³¿ á³ëüøå í³õòî.

Ãð³ëëî íàãîëîøóº, ùî ³òàë³é-
ñüêà ïîë³òèêà ïåðåòâîðèëàñÿ íà
ñóö³ëüíó áåçãëóçäó ìåòóøíþ: çà
òèõ 17 ì³ñÿö³â, ùî óðÿä ïåðåáó-
âàº ïðè âëàä³, â³í íå çì³ã ïðèé-
íÿòè æîäíîãî çíà÷óùîãî çàêîíó.
“Íà çàñ³äàííÿõ íå â³äáóâàºòüñÿ
í³÷îãî íîâîãî,— íàð³êàº Ãð³ë-
ëî.— ßêùî ïðåì’ºð ïåðåáóâàº â
îïîçèö³¿, â³í âèìàãàº â³ä óðÿäó
“÷³òêèõ â³äïîâ³äåé”. Êîëè ì³í³ñ-
òðè íà éîãî ñòîðîí³, áåðå íà ñå-
áå “ïåâí³ çîáîâ’ÿçàííÿ”. Ï³ñëÿ
“ñåðäå÷íèõ â³òàíü” âñ³ âçàºìí³
îáðàçè çàáóâàþòüñÿ”.

À âò³ì, ïðåäñòàâíèêè ³òàë³é-
ñüêèõ ïðàâëÿ÷èõ ê³ë âèÿâèëèñÿ
òàêîæ íå áîÿçêèìè. Íà íåöåí-
çóðíå çâåðíåííÿ ó÷àñíèê³â àêö³¿
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ðîìàíî Ïðîä³
â³äïîâ³â, ïîñëàâøè ¿õ çà ò³ºþ æ
ñàìîþ àäðåñîþ. ²íø³ ïîë³òèêè
çàñóäæóþòü ìàñîâó àêö³þ ïðî-
òåñòó ³ íàçèâàþòü Ãð³ëëî äåìàãî-
ãîì. Îäèí ³ç íèõ ó ïàòåòè÷íîìó
çàïàë³ çàÿâèâ, ùî âñ³ íåùàñòÿ â
³ñòîð³¿ òðàïëÿëèñÿ ÷åðåç ìàñîâ³
àêö³¿ ïðîòåñòó. Àáè ãðîìàäÿíè
òðîõè ìåíøå ïðîòåñòóâàëè, à
á³ëüøå ïðàöþâàëè — âñå áóëî á
â àæóð³.

²òàë³éñüêèé êîì³ê â³äðàçó ïà-
ðèðóâàâ: “Ó öüîìó ðàç³ ³òàë³éö³
íàçèâàëèñÿ á íå ãðîìàäÿíàìè, à
ï³ääàíèìè. Àëå ÿêùî âæå ìè ãðî-
ìàäÿíè, òî ïîë³òèêàì âðåøò³-
ðåøò íå çàëèøèòüñÿ í³÷îãî ³íøî-
ãî, ÿê âèêîíàòè âîëþ íàðîäó. Íàä
³òàë³éñüêèì ³ñòåáë³øìåíòîì íà-
âèñëà âåëè÷åçíà áóêâà V — ñòð³ë-
êà, ùî ïîêàçóº áóäü-ÿêîìó ïîë³-
òèêîâ³, êóäè ñàìå, íà äóìêó âè-
áîðö³â, â³í ïîâèíåí ðóõàòèñÿ,
ðîçìàõóþ÷è ïðàïîðîì ³ ç áàðà-
áàíîì íà øè¿”.

Амери ансь і
ш олярі
протест ють проти
ш ільної форми

Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ àìåðèêàí-
ñüêîãî øòàòó Íüþ-Äæåðñ³ Äæî-
ñåô À. Ãð³íâåé-ìîëîäøèé óõâà-
ëèâ ð³øåííÿ, ÿêå äîçâîëÿº äâîì
ó÷íÿì ñòàðøî¿ øêîëè íîñèòè

çíà÷êè “Ã³òëåð Þãåíä”,— âîºí³-
çîâàíî¿ ìîëîä³æíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÷à-
ñ³â òðåòüîãî ðåéõó. Çíà÷êè ìàþòü
òàêèé âèãëÿä: íà êîë³ ïåðåêðåñëå-
íå çîáðàæåííÿ ÷ëåíà “Ã³òëåð
Þãåíä” â óí³ôîðì³ ³ íàïèñ “Í³
øê³ëüí³é ôîðì³”. Íîñÿ÷è ¿õ, õëîï-
ö³ ïðîòåñòóâàëè ïðîòè âèìîãè
ïðèõîäèòè íà çàíÿòòÿ ó ôîðì³.

Ïîçîâ ïîäàëè áàòüêè õëîï÷è-
ê³â ï³ñëÿ îô³ö³éíîãî ïîâ³äîìëåí-
íÿ, ùî ¿õí³õ ñèí³â íå äîïóñêàþòü
äî çàíÿòü çà ïðîòåñò, âèðàæåíèé
ó íîñ³íí³ çíà÷ê³â ç íàöèñòñüêîþ
ñèìâîë³êîþ.

Êåð³í Ð. Âàéò Ìîðãåí, àäâî-
êàò, ÿêèé ïðåäñòàâëÿâ ³íòåðåñè
îáîõ ñ³ìåé, êîìåíòóþ÷è ð³øåí-
íÿ ñóäó, ñêàçàëà, ùî “ð³øåííÿ
Ãð³íâåÿ ö³ëêîì â³äïîâ³äàº äóõó
çàêîíó”, äîäàâøè: “Ìè ³ç ñàìî-
ãî ïî÷àòêó ñïîä³âàëèñÿ, ùî áóäå
çàñòîñîâàíî ïðåöåäåíò Ò³íêåðà”.

Ð³÷ ó òîìó, ùî â 1969 ðîö³ â
øòàò³ Àéîâà áóëî âèíåñåíî àíà-
ëîã³÷íó óõâàëó â³äíîñíî ó÷í³â,
ÿê³ ïðîòåñòóâàëè ïðîòè â³éíè ó
Â’ºòíàì³. Òîä³ ó÷í³ íàä³ëè ÷îðí³
íàðóêàâí³ ïîâ’ÿçêè. Ó ñâîºìó
âèñíîâêó ñóääÿ Ãð³íâåé ïîñëàâ-
ñÿ íà ïðåöåäåíò 1969 ðîêó, çàïè-
ñàâøè: “Ó÷í³ íå ìîæóòü áóòè ïî-
êàðàí³ çà ôîðìó îäÿãó, õî÷ ÿê áè
âîíè åêñïðåñèâíî âèãëÿäàëè,
äîòè, äîêè ¿õí³é çîâí³øí³é âè-
ãëÿä íå çàâàæàº ðîáîò³ íàâ÷àëü-

íîãî çàêëàäó àáî íå ñïðèÿº ïî-
ã³ðøåííþ äèñöèïë³íè â øêîë³”.
Áàòüêè ä³òåé ñêàçàëè, ùî àáñî-
ëþòíî çàäîâîëåí³ òàêèì ð³øåí-
íÿì ñóäó.

У Мос в
“повалили” т ристи

²íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî Ìîñêâà
— íàéäîðîæ÷å ì³ñòî, ëèøå ïðè-
âåðòàº äî íå¿ òóðèñò³â. Ãîëîâà Êî-
ì³òåòó ç òóðèçìó ì³ñòà Ìîñêâè
Ãðèãîð³é Àíòþôººâ ââàæàº, ùî ï³ä
÷àñ ïîð³âíÿííÿ ðåàëüíèõ ö³í âè-
ìàëþâàëàñÿ ³íøà êàðòèíà. Òàê,
“âàðò³ñòü ïðî¿çäó â ìåòðî â Ìîñ-
êâ³ çíà÷íî íèæ÷à, í³æ ó Ëîíäîí³,
Íüþ-Éîðêó, Òîê³î, Ïàðèæ³. Âàð-
ò³ñòü ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, íàïðè-
êëàä, õë³áà, çíîâó æ òàêè, çíà÷íî
íèæ÷à, ³ ïëàòà çà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè — íèæ÷à”.

Çà ñëîâàìè ïàíà Àíòþôººâà,
³íîçåìö³, ÿê³ ïðè¿æäæàþòü äî
Ìîñêâè, ñàì³ “ìîæóòü îö³íèòè
â³äïîâ³äí³ñòü ðåàëüíîãî æèòòÿ ó
Ìîñêâ³ ç òèì, ùî ïèøóòü ïðî
ì³ñòî çà êîðäîíîì. “Òóðèçì —
íàéë³ïøèé ïðîïàãàíäèñò, íàé-
ë³ïøèé ïðîâ³äíèê òà ³íôîðìàòîð
ïðî ðåàëüíó ä³éñí³ñòü ó Ìîñêâ³ çà
¿¿ ìåæàìè”,— íàãîëîñèâ â³í.

Çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2007 ðîêó
Ìîñêâó â³äâ³äàëè 1 ìëí 637 òèñ.

³íîçåìö³â, òîáòî íà 15% á³ëüøå,
í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä 2005-ãî.
Íàé÷àñò³øå ïðè¿æäæàþòü ó ñòî-
ëèöþ ãîñò³ ç Í³ìå÷÷èíè. Äðóãå
ì³ñöå çàéìàþòü ãðîìàäÿíè ÑØÀ,
à íà òðåòüîìó — òóðèñòè ç Êèòàþ.
Êîæåí çàìîðñüêèé ã³ñòü âèòðà÷àº
â ñåðåäíüîìó â Ìîñêâ³ äî 900 äî-
ëàð³â.

На дах
лондонсь о о
ніверма зб д ють
зоопар

Íà äàõó íàéâ³äîì³øîãî ëîí-
äîíñüêîãî óí³âåðìàãó Harrods
ïëàíóþòü çáóäóâàòè çîîïàðê. Àâ-
òîð ³äå¿ — êðåàòèâíèé äèðåêòîð
Harrods Á³ë Ì³ò÷åëë, ÿêèé ïîíàä
ñîðîê ðîê³â ïðàöþº íà âëàñíèêà
óí³âåðìàãó, ìóëüòèì³ëüÿðäåðà
Ìóõàììåäà àëü-Ôàéºäà.

Ì³ò÷åëë òàêîæ ñòâîðèâ ñêóëüï-
òóðíó ãðóïó “Áåçíåâèíí³ æåðòâè”,
ÿêó âñòàíîâèëè â Harrods ó 2005
ðîö³ íà çãàäêó ïðî çàãèáëèõ ïðèí-
öåñó Ä³àíó ³ ñèíà àëü-Ôàéºäà Äî-
ä³. Óí³âåðìàã Harrods, ùî ³ñíóº ç
1834 ðîêó, º îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ
ó ñâ³ò³. Íà ïëîù³ ïîíàä 90 òèñ. êâ.
ì ðîçì³ñòèëèñÿ ïîíàä 330 ìàãàçè-
í³â. Ó 1985 ðîö³ Harrods êóïèëè
áðàòè àëü-Ôàéºä çà 1,24 ìëðä äî-
ëàð³â

Комі Беппе Грілло не с питься для італійсь их політи ів ні на слова, ні на жести
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про додат ове питання поряд денно о позачер ових

За альних зборів а ціонерів HACK "Оранта"

В доповнення до повідомлення, надр овано о 27 серпня 2007 ро
в офіційном виданні ДКЦПФР "Бюлетень. Цінні папери У раїни"
№ 191-192(2121-2122) та 28 серпня 2007 ро в азеті "Хрещати "
№ 138 (3128), Від рите а ціонерне товариство Національна а ціонерна
страхова омпанія "Оранта" повідомляє, що до поряд денно о
позачер ових За альних зборів а ціонерів Компанії, я і відб д ться
14 жовтня 2007 ро об 11.00 за адресою: м. Львів, в л. Бортнянсь о о, 12,
приміщенні Львівсь ої обласної дире ції, додат ово в лючено

питання:

- Про с ас вання дея их рішень За альних зборів а ціонерів HACK
"Оранта".

Правління HACK "Оранта"

О олошення
про проведення місь о о он рс прое тів і про рам

розвит місцево о самовряд вання

Головне правління з питань вн трішньої політи и
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є місь ий он рс прое тів і про рам розвит
місцево о самовряд вання.

До часті он рсі запрош ються ор ани місцево о
самовряд вання, ор ани самоор анізації населення та недержавні
ромадсь і ор анізації, я і працюють сфері місцево о
самовряд вання.

Кон рс проводиться на ви онання "Про рами сприяння місцевом
самовряд ванню, підтрим и діяльності ор анів самоор анізації
населення та місцевих ініціатив м.Києві на 2007—2011 ро и",
затвердженої Рішенням Київради № 602/659 від 28.12.2006 ро .

Аплі аційні форми для часті он рсі можна отримати за адресою:
м.Київ, в л. Хрещати , 44 (IV поверх), приймальня Головно о правління
з питань вн трішньої політи и, т. 279-55-97.

Кінцевий термін подання прое тів — 31.10.2007р.

Інформацію про он рс розміщено за еле тронною адресою:
http://kmv.gov.ua/servdir.asp?Id=18&IdServ=1815 на веб-сайті Київсь ої
місь ої державної адміністрації.

Êè¿â ï³äãîòóâàëè 
äî çèìè

Ó÷îðà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî ïî-
â³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî äî ïî-
÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó â
ñòîëèö³ çàëèøèëèñÿ ë³÷åí³ äí³.
ßêùî â ïîïåðåäí³ ðîêè î ö³é ïî-
ð³ áàòàðå¿ â êâàðòèðàõ êèÿí óæå
áóëè ãàðÿ÷³, òî íàðàç³ ïîãîäí³
óìîâè äàþòü çìîãó ïåðåíåñòè ïî-
÷àòîê ïîäà÷³ òåïëà íà ê³ëüêà äí³â.
Çà éîãî ñëîâàìè, ñòàíîì íà 
1 æîâòíÿ 10 266 áóäèíê³â (³ç

10 288) âæå îòðèìàëè ïàñïîðòè
ãîòîâíîñò³. “Òîáòî 99,8% îñåëü
óæå ñüîãîäí³ ìîæóòü îòðèìàòè
òåïëî,— ïîÿñíèâ ïàí Ñòîðîæåí-
êî.— Çàãàëîì æå îïàëþâàëüíèé
ñåçîí ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü ðîçïî-
÷àòè 10-15 æîâòíÿ, àëå âñå çàëå-
æèòü â³ä ïîãîäè. ßêùî ïðîòÿãîì
òðüîõ äí³â ñåðåäíüîäîáîâà òåì-
ïåðàòóðà íå ïåðåâèùóâàòèìå 8
ãðàäóñ³â, òî îá³ãð³âà÷³ ââ³ìêíóòü
ðàí³øå”. Â³í äîäàâ, ùî çã³äíî ç
ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ ñïî-

÷àòêó òåïëî íàä³éäå â ïîëîãîâ³
áóäèíêè, ñòàö³îíàðí³ â³ää³ëåííÿ
ë³êàðåíü, äèòñàäêè ³ øêîëè. Ïî-
ò³ì äî ìåðåæ³ ïîñòóïîâî ï³äêëþ-
÷àòèìóòü æèòëîâ³ áóäèíêè, íåçà-
ëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ òà íà-
ÿâíîñò³ áîðãó çà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè. “Ùîäî îðãàí³çàö³é òà ïðè-
âàòíèõ ô³ðì, òî ¿ì ïîòð³áíî áó-
äå ïîïåðåäíüî ïîäàòè çàÿâêó íà
ï³äêëþ÷åííÿ ³ ïîçáóòèñÿ çàáîð-
ãîâàíîñò³”,— çàçíà÷èâ Âîëîäè-
ìèð Ñòîðîæåíêî. Â³í ðîçïîâ³â,
ùî ïðàêòè÷íî ³ ïî âñ³õ ³íøèõ ïî-
êàçíèêàõ ñòîëè÷í³ êîìóíàëüíè-
êè â÷àñíî ï³äãîòóâàëèñÿ äî çè-
ìè, âñ³ ðîáîòè òðèâàëè ïëàíîâî
³ áåç çáî¿â. “Íàéá³ëüøå íåïîêî-
ÿòü õ³áà ùî çàì³íà ïîêð³âåëü ³ ïî-
òî÷íèé òà êàï³òàëüíèé ðåìîíòè
æèòëîâèõ áóäèíê³â,— êàæå Âî-
ëîäèìèð Ñòîðîæåíêî.— Íàéã³ð-
ø³ ñïðàâè òóò ó Ïîä³ëüñüêîìó òà
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîíàõ. Àëå çà-
òðèìêè â ðîáîò³ áóëè çóìîâëåí³
íåñâîº÷àñíèì ô³íàíñóâàííÿì.
Òîæ ³ öþ ïðîáëåìó íàéáëèæ÷èì
÷àñîì ðîçâ’ÿæåìî”

Îëåêñàíäð ÏÎÏÎÂ: “Êè¿â íàéêðàùå
ãîòóºòüñÿ äî îïàëþâàëüíîãî
ñåçîíó ñåðåä ì³ñò Óêðà¿íè”
Ì³í³ñòð æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà — ïðî ãîòîâí³ñòü êðà¿íè äî çèìè

— Íàñê³ëüêè êðà¿íà ãîòîâà
äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó?

— Íàðàç³ âñ³ ñèëè ì³í³ñòåð-
ñòâà ñïðÿìîâàíî íà ï³äãîòîâ-
êó äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.
Ïðàöþºìî íàä òèì, ùîá â³í
ðîçïî÷àâñÿ â÷àñíî ³ ÿê³ñíî.
Çàãàëîì ïî êðà¿í³ ìè çàäîâî-
ëåí³ ñèòóàö³ºþ. Â êîæíîìó
ðåã³îí³ êîíòðîëþºìî ï³äãî-
òîâêó äî îñ³ííüî-çèìîâîãî
ïåð³îäó. Îñîáëèâó óâàãó ïðè-
ä³ëåíî òàê çâàíèì ïðîáëåì-
íèì ì³ñòàì, äå æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî ó
ñêëàäíîìó ñòàí³, òàì âêðàé
âèñîê³ àâàð³éí³ñòü ³ çíîøå-
í³ñòü ìåðåæ. Îá’ºêòèâíî º
ì³ñòà, ÿê³ ïîòðåáóþòü á³ëüøî-
ãî êîíòðîëþ. Ó Êèºâ³ íàéêðà-
ùå òðèâàº êîìïëåêñíà ï³äãî-
òîâêà æèòëîâèõ áóäèíê³â äî
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
(99,8%) ñåðåä ì³ñò Óêðà¿íè. Ó
ñòîëèö³ íàéá³ëüøå êîòåëåíü,
ïðîòå íå äóìàþ, ùî áóäóòü
ÿê³ñü ïðîáëåìè ³ç â÷àñíîþ
ïîäà÷åþ òåïëà. Öüîãî ðîêó
äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿ â
ÆÊÃ ³ ï³äãîòîâêè äî îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó ç äåðæàâíî-
ãî áþäæåòó âèä³ëåíî 4 ìëðä
ãðí, ùî ³ñòîòíî âïëèíóëî íà
ñòàí ï³äãîòîâêè äî çèìè.

— Íàñåëåííÿ òóðáóº ïèòàí-
íÿ äâîñòàâêîâîãî òàðèôó, ÿêèé
ïëàíóþòü çàïðîâàäèòè ç 1 ñ³÷-
íÿ. Ó ÷îìó ñóòü íîâîââåäåííÿ?

— Ïî-ïåðøå, ³äåÿ íîâîââå-
äåííÿ ïîëÿãàº ó ñîö³àëüíîìó
ñïðÿìóâàíí³. Íèí³øíÿ ñèñ-
òåìà òàðèôîóòâîðåííÿ íåîá’-
ºêòèâíà ùîäî íàðàõóâàííÿ
ôàêòè÷íèõ âèòðàò ï³äïðè-
ºìñòâ òåïëîåíåðãåòèêè çà ïå-

ð³îä îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.
Îñîáëèâî öå àêòóàëüíî ïðî-
òÿãîì òåïëî¿ ïîãîäè âçèìêó.
Ç ïåðåõîäîì íà äâîñòàâêîâèé
òàðèô íàñåëåííÿ ïëàòèòèìå
ñò³ëüêè çà ïîñëóãè, ñê³ëüêè
ôàêòè÷íî âèêîðèñòàíî åíåð-
ãîðåñóðñ³â. Ïî-äðóãå, ï³äïðè-
ºìñòâà òåïëîåíåðãåòèêè ïî-
âèíí³ îäðàçó ðîçðàõîâóâàòèñÿ
çà ãàç ó ðàç³ éîãî ñïîæèâàí-
íÿ, ÷åðåç ùî çìóøåí³ áðàòè
êîøòè â êðåäèò ï³ä â³äñîòêè,
ùî ñâîºþ ÷åðãîþ ëÿãàº ³ íà
ïëå÷³ ñïîæèâà÷³â, ÿê³ çà îïà-
ëåííÿ ñïëà÷óþòü ïðîòÿãîì
ðîêó. Ö³ äâ³ ïðîáëåìè ìè
ïëàíóºìî ðîçâ’ÿçàòè, çàïðî-
âàäèâøè äâîñòàâêîâèé òàðèô
â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó. Ìè
âèíåñëè ïîñòàíîâó íà çàñ³-
äàííÿ óðÿäîâîãî êîì³òåòó, äå
¿¿ äîîïðàöüîâóþòü, ì³í³ìàë³-
çîâóþòü óñ³ ðîçá³æíîñò³. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî óðÿä ìàº â³äïðàöþ-
âàòè íîðìàòèâíó áàçó äëÿ
ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ íîâî-
ââåäåííÿ.

— ×è ï³äòðèìóº ì³í³ñòåðñòâî
³í³ö³àòèâè ñòîëè÷íî¿ âëàäè â
ðåôîðìóâàíí³ êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà?

— Éäåòüñÿ ïðî ðîçâèòîê
ï³äïðèºìñòâ êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà ³ ¿õíþ ïåðåîð³-
ºíòàö³þ íà ðèíêîâ³ â³äíîñè-
íè. Íàñòóïíîãî ðîêó ðîçïî÷-
íåòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó ðå-
ôîðìóâàííÿ â Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ Êèºâà, â ðàì-
êàõ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ïðî-
ãðàìè ç óðàõóâàííÿì äîñâ³äó
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ó ñôåð³
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.
Öå áóëà ³í³ö³àòèâà Êèºâà. Ó

ïðîôåñ³éíîñò³ ì³ñüêî¿ âëàäè
ÿ íå ñóìí³âàþñÿ ³ ââàæàþ, ùî
ÆÊÃ ñòîëèö³ ðåôîðìóºòüñÿ
íà âèñîêîìó ð³âí³. ß ìàþ ïî-
ñò³éí³ àêòèâí³ êîíòàêòè ç ìå-
ðîì ³ ïðåäñòàâíèêàìè ïðî-
ô³ëüíèõ óïðàâë³íü ÊÌÄÀ. Íà
ìîþ äóìêó, íàøå ì³í³ñòåð-
ñòâî ïîâèííî áóòè ïàðòíåðîì
äëÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ é óñ³ëÿêî ï³äòðè-
ìóâàòè ¿õí³ ïðîåêòè.

— Ñê³ëüêè êîøò³â çàïëàíî-
âàíî íà ðåàë³çàö³þ ïðîãðàì
Ì³í³ñòåðñòâîì ÆÊÃ?

— Îñê³ëüêè Çàêîí ïðî
äåðæáþäæåò óõâàëåíî ëèøå â
ïåðøîìó ÷èòàíí³, ãîâîðèòè
ïðî öå çàðàíî. Ïðîòå ìîæó
ñêàçàòè, ùî ñóìó íà ì³í³ñòåð-
ñòâî çàêëàäåíî íà ð³âí³ ìèíó-
ëîð³÷íî¿ — 3 ìëðä ãðí. Óñå
çàëåæàòèìå â³ä çàòâåðäæåííÿ
Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ðåôîð-
ìóâàííÿ ÆÊÃ âæå íîâèì
ïàðëàìåíòîì. Ìè ´ðóíòîâíî
îïðàöþâàëè ìåõàí³çìè çàëó-
÷åííÿ ïîçàáþäæåòíèõ êîøò³â
â ðåôîðìóâàííÿ ÆÊÃ. Ðîçðà-
õîâóºìî íà 200 ìëí ãðí ç
äåðæáþäæåòó äëÿ çäåøåâëåí-
íÿ áàíê³âñüêèõ êðåäèò³â ³
ñïðÿìóâàííÿ öèõ êîøò³â íà
åíåðãîçáåð³ãàëüí³ òåõíîëîã³¿,
çàì³íè àâàð³éíèõ ìåðåæ. Ùî-
äî ïðîåêò³â ðåàë³çàö³¿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó â³ä-
ïðàöüîâàíî ìåõàí³çì çàëó-
÷åííÿ çíà÷íèõ ³íâåñòèö³éíèõ
ðåñóðñ³â ³ âðàõîâàíî äîñâ³ä
ðåôîðìóâàííÿ æèòëîâîãî
ôîíäó â ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà-
¿íè

Розмовляв
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора "Хрещати " стало відомо, що вже 99,8% жит-
лових б дин ів столиці отові до почат опалювально-
о сезон . Першими тепло отримають поло ові б дин-
и, лі арні, дитсад и і ш оли. З одом до мережі під-
лючатим ть оселі і наостано — підприємства та ор-
анізації. Я що житлове осподарство до зими отове,
непо оять ще заміна по рівель та поточний і апіталь-
ний ремонти о ремих б дин ів. Особливо Подільсь ий
і Дніпровсь ий райони.

Â³äïîâ³äí³ ïàñïîðòè îäåðæàëè 99,8% æèòëîâèõ áóäèíê³â
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2 æîâòíÿ âèïîâíèëîñÿ 
69 ðîê³â Ãåðîþ Óêðà¿íè,
êàâàëåðîâ³ îðäåíà 
ßðîñëàâà Ìóäðîãî,
ïðåçèäåíòîâ³ Àêàäåì³¿
ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè,
ïî÷åñíîìó ãðîìàäÿíèíó 
ì³ñòà Êèºâà
Îëåêñàíäðîâ³ ÂÎÇ²ÀÍÎÂÓ

З днем народження йо о вітає начальни Головно о правління
охорони здоров’я та медично о забезпечення Київсь ої місь ої
державної адміністрації Людмила КАЧУРОВА:

— Цьо о дня хотілося б побажати дов их ро ів життя, міцно о здоров’я
та натхнення роботі! Ми знаємо Вас я досвідчено о фахівця, цін ємо і
поважаємо Ваш працю, Ваші золоті р и.

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ïîçäîðîâèëè â÷èòåë³â
Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ïðàö³âíèêà îñâ³òè äëÿ íèõ
âëàøòóâàëè ñâÿòêîâèé êîíöåðò

Íåçàáàðîì ñòîëè÷í³ îñâ³òÿíè
â³äçíà÷àòèìóòü Äåíü ïðàö³âíèêà
îñâ³òè ÷è, ÿê âîíè ñàì³ éîãî íà-
çèâàþòü, Äåíü ó÷èòåëÿ. Òðàäèö³é-
íî öå ñâÿòî ïðèïàäàº íà ïåðøó
íåä³ëþ æîâòíÿ, àëå ð³çíîìàí³òí³
óðî÷èñòîñò³ ïî÷èíàþòü ïðîâîäè-
òè ùå íà ïî÷àòêó òèæíÿ. Òàê ñòà-
ëîñÿ ³ öüîãî ðîêó. ² òðåáà âèçíà-
òè, ùî ðàéîííà âëàäà äîáðå ï³ä-
ãîòóâàëàñÿ äî ö³º¿ ïîä³¿. Ìàéæå
äëÿ ñòà â÷èòåë³â òà âèõîâàòåë³â
äèòÿ÷èõ ñàäê³â Ïå÷åðñüêà ÐÄÀ
âëàøòóâàëà ó ïðèì³ùåíí³ òåàòðó
³ìåí³ Ôðàíêà ñâÿòêîâèé êîíöåðò
³ç íàãîðîäæåííÿì íàéêðàùèõ ôà-
õ³âö³â ãàëóç³ äèïëîìàìè òà ö³ííè-
ìè ïîäàðóíêàìè. Êð³ì òîãî, ïå-
äàãîãàì ïîêàçàëè ñïåêòàêëü
“Øâåéê” ç Àíàòîë³ºì Õîñò³êî-
ºâèì òà Áîãäàíîì Áåíþêîì ó ãî-
ëîâíèõ ðîëÿõ.

ßê çàçíà÷èâ íà çóñòð³÷³ ³ç ó÷è-
òåëÿìè ãîëîâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð
Êîëåñíè÷åíêî, öþ íàäñêëàäíó
ïðîôåñ³þ îáèðàþòü âèñîêîäó-
õîâí³ ëþäè, à ùå ìîðàëüí³ø³
ïðèñâÿ÷óþòü ¿é óñå æèòòÿ. Ïðè-
â³òàâøè îñâ³òÿí ç³ ñâÿòîì, ãî-
ëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïî-
áàæàâ ¿ì òåðï³ííÿ òà íàñíàãè
ïðàöþâàòè áîäàé çà òàê³ ìàë³
êîøòè.

Íå îá³éøëîñÿ ï³ä ÷àñ ðîçìîâè
³ç ïàíîì Êîëåñíè÷åíêîì ³ áåç
êóðéîçó. Òàê, íà çàïèòàííÿ êî-
ðåñïîíäåíòà “Õðåùàòèêà”, ÷è âñ³
îñâ³òÿíè ðàéîíó îòðèìàëè íà-
ëåæíó ¿ì ïðåì³þ äî Äíÿ ïðàö³â-
íèêà îñâ³òè, Âîëîäèìèð Êîëåñ-
íè÷åíêî ñêàçàâ, ùî íå ãîòîâèé
â³äïîâ³ñòè íà öå ïèòàííÿ: ìîâ-
ëÿâ, ÷è íå âïåðøå ÷óº ïðî â³ä-

ïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñüêî¿
âëàäè.

Òîæ ââàæàºìî çà ïîòð³áíå ïî-
â³äîìèòè ïðî òå, ùî íà çàñ³äàí-
í³ áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
äåïóòàòè ïîãîäèëè ïðîåêò ð³øåí-
íÿ ïðî âèä³ëåííÿ äî Äíÿ ïðàö³â-
íèê³â îñâ³òè ðàçîâî¿ ïðåì³¿ ó îá-
ñÿç³ 100% ïîñàäîâîãî îêëàäó.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè
Ãàííè Ðóäåíêî, çã³äíî ç ïîñòà-
íîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â, ó÷èòå-
ë³â ïðåì³þþòü ðàç íà ð³ê, äî ¿õ-
íüîãî ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà, àëå ö³
êîøòè ìàþòü âèïëà÷óâàòè äâ³÷³
ïðîòÿãîì ðîêó. Íà ì³ñüêîìó ð³â-
í³ ðàçîâó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó
ïðàö³âíèêàì îñâ³òè ïåðåäáà÷åíî
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî. ¯¿ íàðàõîâóþòü ç ôîí-
äó ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè. Çàçâè-
÷àé íà Äåíü ó÷èòåëÿ äèðåêòîðè
øê³ë ñàì³ âèð³øóâàëè, êîìó ³ ÿêó
ñóìó âèäàòè, àëå íèí³ íà ñâÿòî
êîæåí ïðàö³âíèê îñâ³òè — íåçà-
ëåæíî â³ä òîãî, ÷è öå ïðèáèðàëü-
íèöÿ, ÷è äèðåêòîð øêîëè — îò-
ðèìàþòü ïîñàäîâèé îêëàä. Äëÿ
öüîãî ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ïåðåä-
áà÷åíî âèä³ëèòè êîøòè ó ðîçì³-
ð³ 55 ìëí ãðí

Êëîóíè çäîáóâàòèìóòü 
âèùó îñâ³òó
Åñòðàäíî-öèðêîâîìó êîëåäæó ïðèñâîºíî çâàííÿ âóçó
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Напередодні професійно-
о свята працівни ів осві-
ти наб ло чинності розпо-
рядження Київсь ої місь -
держадміністрації, відпо-
відно до я о о естрадно-
цир овом оледж при-
своєно стат с а адемії.
Цей за лад носитиме ім'я
Леоніда Утьосова.

Êè¿âñüêèé ìóí³öèïàëüíèé êî-
ëåäæ åñòðàäíîãî òà öèðêîâîãî
ìèñòåöòâà ï³äâèùèëè ó “çâàíí³”.
Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ì³ñüêî¿
âëàäè, êîëåäæó íàäàíî ñòàòóñ âè-
ùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó — àêà-
äåì³¿. Â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ äåïó-
òàòè Êè¿âðàäè ïðèéíÿëè ùå â ëþ-
òîìó íèí³øíüîãî ðîêó, àëå ò³ëü-
êè äíÿìè âîíî íàáðàëî ÷èííîñò³.
Äî öüîãî Êè¿âðàäà éøëà ïðîòÿ-
ãîì ï’ÿòè ñåñ³é. Íèí³ ÷èíîâíèêè
âèð³øóþòü ïèòàííÿ ïðî áóä³â-
íèöòâî íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî
ìàíåæó òà ãóðòîæèòêó äëÿ ñòóäåí-
ò³â. Ó öèðêîâ³é àêàäåì³¿ ïëàíó-
þòü â³äêðèòè ïðîäþñåðñüêèé ôà-
êóëüòåò öèðêó ³ øîó-á³çíåñó.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî, êî-
ëåäæ óæå äàâíî ïåðåð³ñ ñâ³é ñòà-
òóñ, òîæ ïðèñâîºííÿ éîìó çâàí-
íÿ àêàäåì³¿ º ö³ëêîì ëîã³÷íèì
ð³øåííÿì, ïîòð³áíèì äëÿ ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó. Äî ñëîâà, åñ-
òðàäíî-öèðêîâèé êîëåäæ — ºäè-
íèé â Óêðà¿í³ íàâ÷àëüíèé çà-
êëàä, ùî ãîòóº ôàõ³âö³â öèðêó òà
åñòðàäè.

Óðî÷èñòîñò³ â³äáóëèñÿ â íàö³î-
íàëüí³é îïåðåò³, êóäè ïðèâ³òàòè

ñâîþ àëüìà-ìàòåð ïðèéøëè ¿¿ âè-
ïóñêíèêè: ç³ðêè óêðà¿íñüêî¿ åñ-
òðàäè é òàëàíîâèò³ ñòóäåíòè.

²ì’ÿ öüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
ñòàëî áðåíäîâèì: êîæåí òðåò³é
ñòóäåíò çäîáóâàº ïåðåìîãè íà
ïðåñòèæíèõ ì³æíàðîäíèõ êîíêóð-
ñàõ. Íèí³ âèïóñêíèêè êîëåäæó çà-
ä³ÿí³ ó öèðêîâèõ ïðîåêòàõ Ôðàí-

ö³¿, ²ñïàí³¿, Àìåðèêè, ïðàöþþòü ó
öèðêó — Ðàíêàë³, Òþñåëåé.

Ñåðåä âèïóñêíèê³â êîëåäæó
Àíäð³é Äàíèëêî, ñåñòðè Çàâàëü-
ñüê³ ç äóåòó “Àë³á³”, Íàòàëÿ Ïî-
ðèâàé (Êîðîëüîâà), Íàòàëÿ Ìî-
ãèëåâñüêà, Âîëîäèìèð Äàíèëåöü
òà Âîëîäèìèð Ìîéñåºíêî òà áà-
ãàòî ³íøèõ

ÏÒÓ ñòàíå
ìîäíèì
Äëÿ ïîïóëÿðíîñò³
ïðîôòåõîñâ³òè ì³ñüêà âëàäà
âèä³ëèëà äîäàòêîâ³ êîøòè

Ç íàãîäè Äíÿ ïðàö³âíèêà
ïðîôòåõîñâ³òè ó Êè¿âñüêîìó ïå-
äàãîã³÷íîìó êîëåäæ³ ³ì. À. Ìà-
êàðåíêà â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ìîëî-
äèõ ïåäàãîã³â òà íàóêîâö³â, äå
îñâ³òÿíè îáãîâîðèëè ïðîáëåìè,
ïåðñïåêòèâè é çäîáóòêè ãàëóç³.
À âò³ì, çàõ³ä ìàâ ùå é óðî÷èñ-
òèé õàðàêòåð. Âèíóâàòö³â ñâÿòà
ðîçâàæàëè äæàçîì, íàéêðàù³ ïå-
äàãîãè îòðèìàëè íàãîðîäè çà
ïðîôåñ³éí³ çâåðøåííÿ, à ó ô³íà-
ë³ ïðåçåíòóâàëè êíèãó “Ïðîô-
òåõîñâ³òà Óêðà¿íè ÕÕ ñòîë³òòÿ”.

Íà çóñòð³÷³ íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñ-
â³òè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåíòèí ×à-
ã³í ïîä³ëèâñÿ ç êîëåãàìè õîðî-
øîþ íîâèíîþ: öüîãî ðîêó â
ðàìêàõ åêñïåðèìåíòó ñòîëè÷íà
âëàäà âèä³ëèëà ÷èìàë³ êîøòè íà
ðîçâèòîê ïðîôòåõîñâ³òè (äîñ³
çàêëàäè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿
îñâ³òè ô³íàíñóâàëè ç áþäæåòó
äåðæàâè). “Ìè îòðèìàëè êîø-
òè íà çàêóï³âëþ ðîá³òíè÷èõ
³íñòðóìåíò³â äëÿ ïåðøîêóðñíè-
ê³â, à òàêîæ íà õàð÷óâàííÿ ó÷-
í³â ² òà ²² êóðñ³â,— ðîçïîâ³â Âà-
ëåíòèí ×àã³í “Õðåùàòèêó”.—
Äîñ³ æ çà äåðæàâíèé êîøò õàð-
÷óâàëèñÿ ëèøå ä³òè-ñèðîòè. Ïî-
íàä ì³ëüéîí ãðèâåíü âèä³ëåíî
íà îáëàäíàííÿ êàá³íåò³â”.

Ïåäàãîãè â³äçâ³òóâàëè ïðî
óìîâè íàâ÷àííÿ ó÷í³â ïðîôòåõ-
ó÷èëèù. Ó Êè¿âñüêîìó ïðîôå-
ñ³éíî-ïåäàãîã³÷íîìó êîëåäæ³ ³ì.
À. Ìàêàðåíêà îñâ³òí³é ïðîöåñ
â³äáóâàºòüñÿ çà íîâ³òí³ìè ïðî-
ãðàìàìè. Íàïðèêëàä, ïðîåêò
“Intel íàâ÷àííÿ äëÿ ìàéáóòíüî-
ãî” ìàº ôîðìó òðåí³íãó: ä³òè

ðîçðîáëÿþòü ïðîåêòè, îïàíîâó-
þòü êîìï’þòåð. Çà ö³ºþ æ ñà-
ìîþ ïðîãðàìîþ íàâ÷àþòüñÿ é
âèêëàäà÷³. ²íîä³ ïåäàãîãè âèãà-
äóþòü ö³êàâ³ ïðîåêòè, òàê³, ÿê,
íàïðèêëàä, “Êâ³òêîâà ôåºð³ÿ,
àáî ìð³ÿ ÷è ä³éñí³ñòü”. Çà íåþ
ó÷í³ îïàíîâóþòü ìèñòåöòâî ìî-
äåëþâàííÿ òà êîíñòðóþâàííÿ
îäÿãó, òåõíîëîã³þ âèãîòîâëåííÿ
øâåéíèõ âèðîá³â. Ïåðø³ ôå-
ºðè÷í³ âáðàííÿ êîëåæàíêè âæå
ïðîäåìîíñòðóâàëè íà âèïóñêíî-
ìó áàëó.

Íà äóìêó ïåäàãîã³â, íèí³ íà-
â÷àííÿ ó ïðîôòåõó÷èëèùàõ ñòàº
ïîïóëÿðíèì, ÿê öå áóëî çà ðà-
äÿíñüêèõ ÷àñ³â. Öüîãî ðîêó íà-
â³òü ïåðåâèêîíàëè ïëàí íàáîðó.
Äî òîãî æ ìàéáóòí³ì ñëþñàðÿì,
øâà÷êàì, ïåðóêàðÿì, êóõàðÿì
âëàøòóâàòèñÿ çà íàçâàíèìè
ïðîôåñ³ÿìè áóäå ïðîñò³øå, í³æ,
ñêàæ³ìî, þðèñòàì ÷è ïåðåêëàäà-
÷àì — ñïåö³àë³ñò³â ðîá³òíè÷èõ
ïðîôåñ³é ó ñòîëèö³ êàòàñòðîô³÷-
íî íå âèñòà÷àº.

Òàêîæ äî Äíÿ ïðàö³âíèêà
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ó
ñòîëè÷íîìó Áóäèíêó â÷èòåëÿ
â³äáóëîñÿ ïåðøå ç³áðàííÿ ó÷í³â-
ñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Âèõî-
âàíö³ ïðîôòåõó÷èëèù ïîä³ëèëè-
ñÿ ñâî¿ì áà÷åííÿì ïðîáëåì ãà-
ëóç³ é âèñëîâèëè âëàñí³ ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ. Ïðè-
ì³ðîì, ó÷í³ áóëè á íå ïðîòè
á³ëüøî¿ ñòèïåíä³¿ òà çíèæåííÿ
ö³í íà ïðî¿çä ó òðàíñïîðò³. Çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè ÊÌÄÀ Âàëåíòèí ×àã³í
çàïåâíèâ, ùî ì³ñüêà âëàäà â³çü-
ìå äî óâàãè âñ³ âèìîãè òà ïîáà-
æàííÿ ó÷í³âñüêî¿ ñï³ëüíîòè

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора профтехосвітяни відзначали професійне свято.
З цієї на оди Київсь ом професійно-педа о ічном
оледжі ім. А. Ма арен а зібралися молоді педа о и
професійно-технічних навчальних за ладів столиці та
на овців, аби поспіл ватися на тем "Педа о —
моє по ли ання". У столичном ж Б дин вчителя
відб лося зібрання чнівсь о о самовряд вання, де
вихованці профтех чилищ поділилися своїм баченням
проблем ал зі й висловили власні пропозиції, я їх
розв'язати.

Після присвоєння оледж стат с а адемії освіта цир ових працівни ів
стала вищою
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Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в театрі імені Фран а за підтрим и Київсь ої
місь ої держадміністрації спільно із Печерсь ою рай-
держадміністрацією відб лися рочистості з на оди
свят вання Дня працівни ів освіти: райадміністрація
влашт вала для них свят овий онцерт, подар вала
віти та по азала спе та ль "Швей ".
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення доповнень
до рішення Київради 

від 24.06.04 № 322/1532
Рішення Київської міської ради № 31/1865 

від 26 липня 2007 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
24.06.04 ¹ 322/1532 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðå-
ë³êó áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ï³äëÿãàþòü
ðåêîíñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâðàö³¿ çà çàëó÷åí³ êîø-
òè ³íâåñòîð³â” (ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåí-
íÿìè Êè¿âðàäè â³ä 21.10.04 ¹ 571/1981, â³ä
15.07.04 ¹ 401/1811, â³ä 26.05.05 ¹ 421/2997,
â³ä 17.11.05 ¹ 389/2850, â³ä 02.02.06
¹ 20/3111, â³ä 16.03.06 ¹ 202/32, â³ä 28.09.06
¹ 28/85, â³ä 21.12.06 ¹ 526/583, â³ä 25.01.07
¹ 22/683, â³ä 15.03.07 ¹ 266/927) ïåðåë³êîì

íåæèëèõ áóäèíê³â, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ðåêîíñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâ-
ðàö³¿, çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна

в секретаріаті Київради.

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

ділянки дороги
Рішення Київської міської ради № 33/1867 

від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні”, для належного утримання ділянки дороги, враховуючи звернення КК “Київавтодор”
(лист від 14.06.07 № 01�38/1346), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ä³ëÿíêó äîðî-
ãè â³ä Æèòîìèðñüêî¿ òðàñè â ðàéîí³ ïåðåõðåñ-
òÿ ç äîðîãîþ íà ÑÊ “×àéêà” äî Öåíòðó òåõí³÷-
íî¿ åêñïëóàòàö³¿ òà óïðàâë³ííÿ ðàä³îðåëåéíèõ ë³-
í³é ðàä³îìîâëåííÿ, ðàä³îçâ’ÿçêó òà òåëåáà÷åí-
íÿ ïðîòÿæí³ñòþ 500 ì, çàâøèðøêè 5 ì.

2. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàí-
íÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì “Øëÿõîâî-

åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðè-
ìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó” ä³ëÿíêó äîðîãè, çà-
çíà÷åíó 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

Про передачу майна 
територіальної громади міста Києва 

в оренду державним та комунальним 
підприємствам (установам, організаціям)

Рішення Київської міської ради № 34/1868 
від 26 липня 2007 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рі�
шення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади
міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної грома�
ди міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”, а також врахо�
вуючи протокол постійної комісії Київради з питань власності від 09.07.07 № 32, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó äåðæàâíèì òà êîìóíàëü-
íèì ï³äïðèºìñòâàì (óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì)
çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ äî öüîãî ð³-
øåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ÷èé îðãàí

Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³-
í³ñòðàö³þ).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна

в секретаріаті Київради.

Про продовження термінів дії договорів 
оренди та надання дозволів на укладання 

договорів суборенди
Рішення Київської міської ради № 35/1869 

від 26 липня 2007 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територі�
альної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”,
а також враховуючи протоколи постійної комісії Київради з питань власності від 09.07.07 № 32 та від
11.07.07 № 33, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðîäîâæèòè òåðì³íè ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàòè äîçâîëè íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóá-
îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêàìè 1,2, 3,4.

2. Ïóíêò 1 öüîãî ð³øåííÿ â ÷àñòèí³ ïðîäîâ-
æåííÿ òåðì³íó ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè íàáèðàº
÷èííîñò³ ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ.

3. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îð-
ãàí³çàö³ÿì, ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîäîâæåí-
íÿ äîãîâîð³â îðåíäè, âèçíà÷åíèõ â äîäàòêàõ äî
öüîãî ð³øåííÿ, â òåðì³í äî äâîõ ì³ñÿö³â ïðî-
äîâæèòè òåðì³íè ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Äîãîâîðè îðåíäè áóäèíê³â àáî ïðèì³ùåíü
îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ùî º ïàì’ÿòêà-
ìè, êð³ì ³ñòîòíèõ óìîâ, âèçíà÷åíèõ ó äîäàòêàõ
äî öüîãî ð³øåííÿ, ìàþòü ì³ñòèòè äîäàòêîâ³ óìî-
âè, âèçíà÷åí³ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè,
ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 26.05.05
¹ 406/2982 “Ïðî ïåðåäà÷ó â êîðèñòóâàííÿ íà
óìîâàõ îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³ùåíü, ïðîäîâ-
æåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè íåæèëèõ
ïðèì³ùåíü, íàäàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ
ï³ëüãîâèõ ñòàâîê îïëàòè òà ïðî çì³íè îðåíäíèõ
ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè-
¿âðàäè â³ä 30.06.05 ¹ 464/3040, â³ä 30.08.05
¹ 15/3479, â³ä 06.10.05 ¹ 36/3500, â³ä 27.10.05
¹ 265-1/3726, â³ä 29.11.05 ¹ 551/3012, â³ä
08.12.05 ¹ 567/3028, â³ä 02.02.06 ¹ 23-1/3114,
â³ä 16.03.06 ¹ 213/3304) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 27 äîäàòêà 3 âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”.

6. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 21.12.06
¹ 525/582 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó, ïðîäîâæåí-
íÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòà-
âîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿â-
ðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 548/605, â³ä 15.03.07
¹ 272/933) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 32 äîäàòêà 4 âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿: “Òîðã³âëÿ íåïðîäîâîëü÷èìè òîâà-
ðàìè — 32,00 ãðîìàäñüê³ âáèðàëüí³ — 36,90
í/ñïîðóäà Ïëîùà, êâ. ì — 68,90”.

7. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 21.12.06
¹ 526/583-1 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó, ïðîäîâæåí-
íÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâî-
ë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê”
(³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
28.12.06 ¹ 548/605, â³ä 15.03.07 ¹ 272/933, â³ä
15.03.07 ¹ 272-1/933) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 6 äîäàòêà 1 âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿: “Êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà 1, 2, 4,
5 ïîâåðõè Ïëîùà, êâ. ì — 1076,60”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 4 äîäàòêà 2 âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿: “â ìåæàõ âèòðàò íà óòðèìàííÿ”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 4 äîäàòêà 2 âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 22 äîäàòêà 2 âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿: “Ïåðóêàðí³ —100 —14,50 2 ïîâåðõ
Ïëîùà, êâ. ì — 114,50”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 22 äîäàòêà 2 âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿ “4% 10% “;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 138 äîäàòêà 3 âèêëàñòè â
òàê³é ðåäàêö³¿: “Ô³çè÷íà îñîáà — ï³äïðèºìåöü
Ä³õòÿð Îëåêñàíäð Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ Ôîðìà âëàñ-
íîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ — ãîñï-
ðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 252 äîäàòêà 4 âèêëàñòè â
òàê³é ðåäàêö³¿: “Òèìîøåíêà Ìàðøàëà, ¹ 14
Îáîëîíñüêèé ðàéîí, ÍÁê — 7-ïîâåðõîâèé, äè-
òÿ÷à ïîë³êë³í³êà ¹ 2 Ïëîùà, êâ. ì — 6948,60”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 252 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ñêëàäè 1 ïîâåðõ Ïëîùà,
êâ. ì — 32,00”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 252 äîäàòêà 4 âèêëàñòè â
òàê³é ðåäàêö³¿: “8%”;

— ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 1 äîäàòêà 5 âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿: “Ïåðåäì³ñòíà ñëîá³äêà, ¹ 1 ê.1
Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí, ÍÁê — 2-ïîâåðõîâèé, áó-
ä³âëÿ êîíòîðè Ïëîùà, êâ. ì — 490,00”.

8. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 15.03.07
¹ 272/933 “Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äî-
ãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàí-
íÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè, âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãî-
âèõ îðåíäíèõ ñòàâîê” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 36 äîäàòêà 3 âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”.

9. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 26.04.07
¹ 470/1131 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó äåðæàâíèì
òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì (óñòàíîâàì, îð-
ãàí³çàö³ÿì)” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 8 äîäàòêà âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿: “Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) “Êè¿âðåêëàìà” Ôîðìà
âëàñíîñò³ — ì³ñüêà êîìóíàëüíà Ôîðìà ô³íàí-
ñóâàííÿ — áþäæåòíà”.

10. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 12.07.06
¹ 1151/1812 “Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿
äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëà-
äàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ
ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 20 äîäàòêà 1 âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿: “Öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿
âëàäè, ì³í³ñòåðñòâà, â³äîìñòâà, ¿õ òåðèòîð³àëü-
í³ â³ää³ëåííÿ, ³íø³ áþäæåòí³ óñòàíîâè òà îðãà-
í³çàö³¿ 3 ïîâåðõ Ïëîùà êâ ì —372,70”.

11. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:
— ïîçèö³þ 81 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-

äè â³ä 21.12.06 ¹ 526/583-1 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåí-
äó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 548/605, â³ä
15.03.07 ¹ 272/933, â³ä 15 03 07 ¹ 272-1/933);

— ïîçèö³þ 1.1 äîäàòêà 6 äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133 “Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâî-
ë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè òà âñòà-
íîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê”;

— ïîçèö³þ 30 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 15.03.07 ¹ 272-1/933 “Ïðî ïðîäîâæåí-
íÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè, âñòà-
íîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê”.

12. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна

в секретаріаті Київради.

Про безоплатну передачу 
об’єктів комунальної власності територіальної

громади міста Києва у державну власність
Рішення Київської міської ради № 36/1870 

від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, пункту ЗО частини першої статті 26, частини
п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про пе�
редачу об’єктів права державної та комунальної власності” та на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 01.03.07 № 308 “Про Державний історико�меморіальний заповідник “Бабин Яр”, враховуючи
лист Міністерства культури і туризму України від 26.04.07 № 596/22/10�07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè áåçîïëàòíî îá’ºêòè êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà, ÿê³ çàêð³ïëåí³ íà ïðàâ³ îïåðàòèâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿), ó äåðæàâíó âëàñí³ñòü äî ñôåðè óïðàâ-
ë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà-
¿íè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ðàçîì ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êóëü-
òóðè ³ ìèñòåöòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïå-
ðåäà÷ó îá’ºêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Додаток до рішення
Київської міської ради № 36/1870

від 26 липня 2007 року

Перелік
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які закріплені на праві оперативного управління за Головним 
управлінням культури і мистецтв виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації) 

та безоплатно передаються у державну власність до сфери 
управління Міністерства культури і туризму України

N
п/п Назва об’є та Інвентарний номер Вартість, рн.

1. Меморіальна дош а “Бабин Яр” 10330100 716,00

2. Пам’ятни “Бабин Яр” 10330006 437,00

3. Пам’ятни за иблим радянсь им ромадянам 10330017 56740,00

ВСЬОГО: 57893,00

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè-
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Î. Äîâãèé

Про передачу будинку 
на вулиці Пестеля, 5—7

Рішення Київської міської ради № 37/1871 
від 26 липня 2007 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Міністерства ос�
віти і науки України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè áóäèíîê êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà íà âóëèö³ Ïåñ-
òåëÿ, 5—7, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1278 êâ. ì, ùî
ïåðåáóâàº íà áàëàíñ³ ÂÀÒ “Àêö³îíåðíà êîìïà-
í³ÿ “Êè¿âðåêîíñòðóêö³ÿ”, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè áåç çì³íè
ôîðìè âëàñíîñò³ òåðì³íîì íà 5 ðîê³â.

2. Âñòàíîâèòè, ùî Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íà-
óêè Óêðà¿íè ìàº ïðàâî çä³éñíþâàòè óñ³ ä³¿ ïî
óïðàâë³ííþ áóäèíêîì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 1
öüîãî ð³øåííÿ, êð³ì â³ä÷óæåííÿ òà ïåðåäà÷³ ó
êîðèñòóâàííÿ òðåò³ì îñîáàì.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç ÂÀÒ “Àêö³îíåðíà êîìïà-
í³ÿ “Êè¿âðåêîíñòðóêö³ÿ” çàáåçïå÷èòè çä³éñíåí-
íÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåäà÷³ çã³äíî ç
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу майна
територіальної громади міста Києва 

в оренду переможцям конкурсу
Рішення Київської міської ради № 38/1872 

від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 8 та 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”,
статті 118 Закону України “Про державний бюджет на 2007 рік”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91
“Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики роз�
рахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору
про оренду майна територіальної громади міста Києва”, пункту 43 рішення Київради від 28.12.06 № 531/588
“Про бюджет міста Києва на 2007 рік”, пункту 19 розділу V Наказу Фонду державного майна України від
13.10.04 № 2149 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна”,
а також враховуючи протокол постійної комісії Київради з питань власності від 09.07.07 № 32, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó ïåðåìîæöÿì êîíêóðñó
çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îð-
ãàí³çàö³ÿì, ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë íà óêëàäàííÿ äî-
ãîâîð³â îðåíäè, âèçíà÷åíèõ â äîäàòêó öüîãî ð³-
øåííÿ, â òåðì³í äî äâîõ ì³ñÿö³â óêëàñòè äîãî-
âîðè îðåíäè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

òàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó
àäì³í³ñòðàö³þ).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна

в секретаріаті Київради.

Про внесення змін 
до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723

“Про Програму приватизації об’єктів 
права комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
на 2007—2010 роки”

Рішення Київської міської ради № 39/1873 
від 26 липня 2007 року

Відповідно до пункту ЗО частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 08.02.07
¹ 62/723 “Ïðî Ïðîãðàìó ïðèâàòèçàö³¿ îá’ºêò³â
ïðàâà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 2007—2010 ðîêè” (³ç çì³-
íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
26.04.07 ¹ 469/1130, â³ä 24.05.07 ¹ 738/1399,

â³ä 14.06.07 ¹ 792/1453, â³ä 26.06.07 ¹ 941/1602,
â³ä 12.07.07 ¹ 1138/1799) òàê³ çì³íè:

— äîïîâíèòè äîäàòîê 4 äî ð³øåííÿ ïåðåë³-
êîì îá’ºêò³â çã³äíî ç äîäàòêîì;

— ïîçèö³þ 71 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà” “Ãðóïà “À”
äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ;
ì. Êè¿â, âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 87; 4; 10449,0” ââà-
æàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 35 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ää³-
ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî
ì. Êèºâó” “Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ
“Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Àñîö³àö³ÿ äåïóòàò³â ì³ñöå-
âèõ ðàä òà ïðèõèëüíèê³â áëîêó Â³êòîðà

Þùåíêà “Íàøà Óêðà¿íà”; ì. Êè¿â, âóë. Õðå-
ùàòèê,44, ë³ò. “À”; 3; 82,8” ââàæàòè òàêîþ,
ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü;

— äîïîâíèòè äîäàòîê 6 ïîçèö³ºþ 24 â òàê³é
ðåäàêö³¿: “ÒÎÂ “Ìåòðîâàãîíñåðâ³ñ”; 02100, ì.
Êè¿â, âóë. ×åðâîíîòêàöüêà,1-à; (25%); Ç”.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна

в секретаріаті Київради.

Про внесення змін до рішення Київради
від 27.12.01 № 208/1642 з питань формування

комунальної власності міста Києва
Рішення Київської міської ради № 40/1874 

від 26 липня 2007 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.12.01
¹ 208/1642 “Ïðî ôîðìóâàííÿ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéîí³â ì³ñòà
Êèºâà” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè-
¿âðàäè â³ä 14.03.02 ¹ 318/1752, â³ä 20.06.02
¹ 62/62, â³ä 11.07.02 ¹ 153/153, â³ä 26.12.02
¹ 220/380, â³ä 27.02.03 ¹ 307/467, â³ä 24.04.03
¹ 385/545, â³ä 24.04.03 ¹ 394/554, â³ä 29.05.03
¹ 505/665, â³ä 26.06.03 ¹ 576/736, â³ä 10.07.03
¹ 680/840, â³ä 25.09.03 ¹ 52/926äâ³ä 23.10.03
¹ 160/1033, â³ä 27.11.03 ¹ 245/1120, â³ä 23.12.03
¹ 287/1162, â³ä 18.03.04 ¹ 95/1305, â³ä 15.04.04
¹ 170/1380, â³ä 29.04.04 ¹ 219/1429, â³ä 24.06.04
¹ 315/1525, â³ä 15.07.04 ¹ 387/1797, â³ä 30.09.04
¹ 503/1913, â³ä 21.10.04 ¹ 573/1983, â³ä 23.12.04
¹ 892/2302, â³ä 28.12.04 ¹ 1065/2475, â³ä
24.02.05 ¹ 136/2712, â³ä 17.03.05 ¹ 141/2717,

â³ä 21.04.05 ¹ 282/2857, â³ä 26.05.05 ¹ 405/2981,
â³ä 30.06.05 ¹ 468/3044, â³ä 14.07.05 ¹ 687/3262,
â³ä 30.08.05 ¹ 7/3471, â³ä 06.10.05 ¹ 40/3504,
â³ä 27.10.05 ¹ 264/3725, â³ä 29.11.05 ¹ 552/3013,
â³ä 02.02.06 ¹ 22/3113, â³ä 16.03.06 ¹ 208/3299,
â³ä 16.03.06 ¹ 222/3313, â³ä 31.10.06 ¹ 137/194,
â³ä 12.12.06 ¹ 264/321, â³ä 25.01.07 ¹ 16/677,
â³ä 15.03.07 ¹ 267/928, â³ä 26.04.07 ¹ 467/1128,
â³ä 14.06.07 ¹ 793/1454, â³ä 26.06.07 ¹ 941/1602)
çì³íè çã³äíî ç äîäàòêîì.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна

в секретаріаті Київради.

Про розгляд протесту 
заступника прокурора міста Києва 

від 31.05.2007 № 07/1?106вих07 на рішення
Київської міської ради від 28.12.2006
№ 575/632 “Про передачу товариству 

з обмеженою відповідальністю “РІЕЛТІ ГРУП”
земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлового
комплексу з підземним паркінгом 

на вул. Кропивницького, 3?5 у Печерському
районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 54/1888 
від 26 липня 2007 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 31.05.2007 № 07/1�
106вих07 на рішення Київської міської ради від 28.12.2006 № 575/632 “Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю “РІЕЛТІ ГРУП” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслу�
говування житлового комплексу з підземним паркінгом на вул. Кропивницького, 3�5 у Печерському райо�
ні м. Києва”, вважає неможливим його задоволення з таких підстав.

Відповідно до статті 93 Земельного кодексу України право оренди земельної ділянки — це заснова�
не на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендаре�
ві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Відповідно до статей 124, 125 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок,
що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповід�
ного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору орен�
ди земельної ділянки, а право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди
і його державної реєстрації.

Рішенням Київської міської ради від 28.12.2006 № 575/632 “Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “РІЕЛТІ ГРУП” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лового комплексу з підземним паркінгом на вул. Кропивницького, 3�5 у Печерському районі м. Києва”
товариству з обмеженою відповідальністю “РІЕЛТІ ГРУП” затверджено проект відведення та надано у
короткострокову оренду на 1 рік земельну ділянку площею 0,22 га для будівництва, експлуатації та
обслуговування багатоповерхового житлового комплексу з підземним паркінгом на вул. Кропивниць�
кого, 3�5 у Печерському районі м. Києва.

Рішення Київської міської ради від 28.12.2006 № 575/632 “Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “РІЕЛТІ ГРУП” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лового комплексу з підземним паркінгом на вул. Кропивницького, 3�5 у Печерському районі м. Києва”
прийняте в порядку, встановленому чинним законодавством України відповідно до Земельного кодек�
су України, за наслідками розгляду проекту відведення земельної ділянки, який відповідно до части�
ни шостої статті 123 Земельного кодексу України погоджено з органом по земельних ресурсах, при�
родоохоронним і санітарно�епідеміологічним органами, органами архітектури та охорони культурної
спадщини та отримано висновок державної землевпорядної експертизи.

Не можна погодитись з позицією, викладеною в протесті заступника прокурора міста Києва, щодо
необхідності розроблення історико�містобудівного обґрунтування як умови надання земельної ділян�
ки. Відповідно до листа Головного управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.11.2006 № 5825 товариству з обмеженою від�
повідальністю “РІЕЛТІ ГРУП” необхідно розробити історико�містобудівне обґрунтування граничних ар�
хітектурно�планувальних параметрів житлового комплексу. Тобто історико�містобудівного обґрунтуван�
ня не стосується надання земельної ділянки у короткострокову оренду товариству з обмеженою від�
повідальністю “РІЕЛТІ ГРУП”.

Також рішення Київської міської ради від 28.12.2006 № 575/632 “Про передачу товариству з обме�
женою відповідальністю “РІЕЛТІ ГРУП” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання житлового комплексу з підземним паркінгом на вул. Кропивницького, 3�5 у Печерському райо�
ні м. Києва” не порушує також і вимог статей 17, 19 Закону України “Про основи містобудування” та
статті 13 Закону України “Про планування і забудову територій”, зокрема щодо відсутності розробле�
ного детального плану території та плану земельно�господарського устрою. Адже норми Закону Укра�
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їни “Про основи містобудування” та Закону України “Про планування і забудову територій” вказують
на необхідність взяття за основу містобудівної документації при вирішенні питань вибору, вилучення
(викупу), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, якщо така докумен�
тація розроблена. При цьому нормами чинного законодавства України не заборонено відведення зе�
мельної ділянки у випадку відсутності розробленої та затвердженої у встановленому порядку містобу�
дівної документації.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 93, 123, 124, 125 та пунктом 12 перехідних по�
ложень Земельного кодексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêóðî-
ðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 31.05.2007 ¹ 07/1-
106âèõ07 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 28.12.2006 ¹ 575/632 “Ïðî ïåðåäà÷ó òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ð²-
ÅËÒ² ÃÐÓÏ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà

âóë. Êðîïèâíèöüêîãî, 3-5 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî íàñë³äêè ðîçãëÿäó
ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó ïðîêóðîðà
ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “ЄВРОЖИТЛОГРУП” 
земельних ділянок для будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
адміністративно?житлового комплексу 

з вбудованими та прибудованими 
приміщеннями громадського і торговельного

призначення та наземним і підземним 
паркінгами на вул. Льва Толстого, 57 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 55/1889 

від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ªÂÐÎÆÈÒ-
ËÎÃÐÓÏ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ç âáóäîâàíèìè òà ïðèáóäîâàíèìè
ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ³ òîðãîâåëüíî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ òà íàçåìíèì ³ ï³äçåìíèì
ïàðê³íãàìè íà âóë. Ëüâà Òîëñòîãî, 57 ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ªÂÐÎÆÈÒËÎÃÐÓÏ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó
ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,55 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáó-
äîâàíèìè òà ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè
ãðîìàäñüêîãî ³ òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ
òà íàçåìíèì ³ ï³äçåìíèì ïàðê³íãàìè íà âóë.
Ëüâà Òîëñòîãî, 57 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà, ó òîìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,53
ãà — ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáó-
äîâàíèìè òà ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè
ãðîìàäñüêîãî ³ òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ
òà íàçåìíèì ³ ï³äçåìíèì ïàðê³íãàìè, ç íèõ:

— ïëîùåþ 0,38 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Êè¿âõë³á” â³äïîâ³äíî äî ïóíê-
òó 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
23.12.2003 ¹ 316/1191 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó-
÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 16.09.2004 ¹ 79-6-00231;

— ïëîùåþ 0,15 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,02 ãà (â ìåæàõ
÷åðâîíèõ ë³í³é) — ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 5 ðîê³â äëÿ îðãàí³çàö³¿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò òà áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ªÂÐÎÆÈÒËÎÃÐÓÏ”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
11.07.2007 ¹ 19-6852, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö¿¿ â³ä 12.07.2007 ¹ 5436, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
13.07.2007 ¹ 05-08/4919, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 12.07.2007
¹ 2125.

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

3.5. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà àäì³í³ñòðàòèâ-
íî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ
ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì
â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåí-
ø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæíó êâàðòè-
ðó â öüîìó êîìïëåêñ³.

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

3.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20% çàãàëüíî¿ ïëîù³
êîìïëåêñó (êð³ì ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êè-
ºâà íà 2007 ð³ê”.

3.8. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³àëü-
íîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà ðîçâè-
òîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìîìåíòó çäà-
÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëîâî¿ ïëî-
ù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âèòðàò ç áóä³âíèöòâà
çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî æèòëîâîãî êîìïëåê-
ñó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïî-
ðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì
êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåê-
òóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðî-
êó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
23.12.2003 ¹ 316/1191 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó-
÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

5. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 16.09.2004 ¹ 79-6-
00231 (ëèñò-çãîäà â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî
òîâàðèñòâà “Êè¿âõë³á” â³ä 21.06.2007 ¹ 10-
3/40) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâî-
ð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ì³æ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ªÂÐÎÆÈÒËÎÃÐÓÏ”.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-
íÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé
141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “ПАНТЕОН — Інвест” 

земельних ділянок для реконструкції житлових
будинків та будівництва, експлуатації 

та обслуговування адміністративно?готельно?
житлового комплексу з вбудованими 

та прибудованими приміщеннями 
громадського та торговельного призначення

та паркінгами у пров. Михайлівському 
(в межах вулиць Малої Житомирської, 12?а,

12?б, 14?а, 14?б, 14?в, Михайлівської, 13, 
13?б, 15/1?б та пров. Михайлівського 

між будинками № 1 та № 3) у Шевченківському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 57/1891 
від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀÍÒÅÎÍ — ²íâåñò”
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâèõ áóäèíê³â òà áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³-
í³ñòðàòèâíî-ãîòåëüíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç
âáóäîâàíèìè òà ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿ-
ìè ãðîìàäñüêîãî òà òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ òà ïàðê³íãàìè ó ïðîâ. Ìèõàéë³âñüêîìó (â
ìåæàõ âóëèöü Ìàëî¿ Æèòîìèðñüêî¿, 12-à, 12-á,
14-à, 14-á, 14-â, Ìèõàéë³âñüêî¿, 13, 13-á, 15/1-á
òà ïðîâ. Ìèõàéë³âñüêîãî ì³æ áóäèíêàìè ¹ 1 òà
¹ 3) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “ÏÀÍÒÅÎÍ — ²íâåñò”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,384 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
æèòëîâèõ áóäèíê³â òà áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîòåëü-
íî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíèìè òà ïðè-
áóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî òà
òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïàðê³íãàìè ó
ïðîâ. Ìèõàéë³âñüêîìó (â ìåæàõ âóëèöü Ìàëî¿
Æèòîìèðñüêî¿, 12-à, 12-á, 14-à, 14-á, 14-â, Ìè-
õàéë³âñüêî¿, 13, 13-á, 15/1-á òà ïðîâ. Ìèõàé-
ë³âñüêîãî ì³æ áóäèíêàìè ¹ 1 òà ¹ 3) ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ó òîìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0,334 ãà, ç íèõ: ïëî-
ùåþ 0,048 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 11.10.2005 ¹ 196/3657 “Ïðî ïåðåäà÷ó â³ä-
êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âãàç” çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Ìè-
õàéë³âñüê³é, 13-á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä-
÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
24.11.2006 ¹ 91-6-00598; ïëîùåþ 0,286 ãà — çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,050 ãà — çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÏÀÍÒÅÎÍ — ²íâåñò”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü 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 äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
11.07.2007 ¹ 19-6850, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 13.07.2007 ¹ 5487, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 20.07.2007

¹ 05-08/5222, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 16.07.2007
¹ 22-1762/35, çîêðåìà ùîäî ðåñòàâðàö³¿, ðå-
àá³ë³òàö³¿ òà ïðèñòîñóâàííÿ áóä³âåëü-ïàì’ÿòîê.

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

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.7. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêîíàòè
ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íàñåëåííÿ îá’-
ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çà-
êëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåí-
íÿ òà áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
æèòëîâîãî êîìïëåêñó.

3.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëî-
âîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
20% â³ä çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð â öüîìó êîì-
ïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êè-
ºâà íà 2007 ð³ê”.

3.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³àëü-
íîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà ðîçâèòîê
æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìîìåíòó çäà÷³ â åêñ-
ïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â
ðîçì³ð³ 5% âèòðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëî-
ù³ öüîãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿
âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåð-
æàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àð-
õ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðî-
êó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êè-
ºâà íà 2007 ð³ê”.

4. Ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11.10.2005
¹ 196/3657 “Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âãàç” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Ìèõàéë³âñüê³é, 13-á ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

5. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 24.11.2006 ¹ 91-6-00598
ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÏÀÍÒÅÎÍ — ²íâåñò”.

6. 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.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “ПАНТЕОН — Актив” 

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування адміністративно?

житлового комплексу з вбудованими 
та прибудованими приміщеннями 

громадського і торговельного призначення 
та наземними і підземними паркінгами 

у пров. Новопечерському, 5 у Печерському 
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 58/1892 
від 26 липня 2007 року

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

Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 4 вересня 2007 року

“Про основні напрями фінансового 
забезпечення заходів щодо підвищення 
життєвого рівня населення у 2008 році”

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Про основні напрями фінансового 
забезпечення заходів щодо підвищення 
життєвого рівня населення у 2008 році

Рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 4 вересня 2007 року

Розглянувши комплекс проблем, пов’язаних зі станом та перспективами фінансового забезпечення ви�
конання заходів щодо посилення соціальної складової економічної політики та підвищення життєвого рів�
ня населення, Рада національної безпеки і оборони України відзначає наявність серйозних негативних тен�
денцій у даній сфері.

Відсутність довгострокової стратегії розвитку соціальної і гуманітарної сфер, неефективність інновацій�
них процесів суттєво ускладнюють реалізацію взятих державою зобов’язань щодо наближення якості жит�
тя населення до європейських стандартів.

Низька ефективність державної політики щодо підвищення доходів громадян та подолання бідності обу�
мовлена, зокрема, неналежним фінансовим забезпеченням її заходів.

Недосконале планування основних макроекономічних показників, що закладаються у проект Державно�
го бюджету України, внаслідок чого занижується обсяг доходної частини Державного бюджету України, при�
зводить до невиправданого звуження можливостей держави щодо розв’язання найгостріших проблем у со�
ціальній та гуманітарній сферах.

Занижуються й мінімальні соціальні стандарти, які закладаються в основу при формуванні видаткової
частини проекту Державного бюджету України.

Особливістю закону про Державний бюджет України на відповідний рік є забезпечення належних умов для
реалізації положень інших законів України, в яких передбачено фінансові зобов’язання держави перед гро�
мадянами, спрямовані на їх соціальний захист, у тому числі й надання пільг, компенсацій і гарантій.

З огляду на нагальну потребу підвищення ефективності державної політики щодо збільшення доходів гро�
мадян та подолання бідності, а також ураховуючи, що істотне посилення соціальної складової економічної
політики, реальне підвищення життєвого рівня населення та забезпечення збалансованого розвитку бю�
джетної сфери відповідно до статті 8 Закону України “Про основи національної безпеки України” є одними
з основних напрямів державної політики з питань національної безпеки, Рада національної безпеки і обо�
рони України вирішила:

1. Óâåñòè â ä³þ ð³øåííÿ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä 4 âåðåñíÿ 2007
ðîêó “Ïðî îñíîâí³ íàïðÿìè ô³íàíñîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ çàõîä³â ùîäî ï³äâèùåííÿ æèòòºâî-
ãî ð³âíÿ íàñåëåííÿ ó 2008 ðîö³” (äîäàºòüñÿ).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî Óêàçó ïî-

êëàñòè íà Ñåêðåòàðÿ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïå-
êè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè.

3. Öåé Óêàç íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî
îïóáë³êóâàííÿ.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â. Þùåíêî

1. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè ó ïðîåêò³ Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà-
¿íè íà 2008 ð³ê:

1) óðàõîâàíî îêðåì³ ñîö³àëüí³ ³í³ö³àòèâè òà
ïðîïîçèö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³ ïåðåäáà÷åíî,
çîêðåìà:

çá³ëüøåííÿ ðîçì³ð³â ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿
ïëàòè òà äîïîìîãè ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè;

ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ñòðîêîâî¿ ñëóæáè;

êîìïåíñàö³þ âòðàò ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèì
òîâàðîâèðîáíèêàì ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íàìè ðåæè-
ìó îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêîì íà äîäàíó âàðò³ñòü;

2) ÷àñòêîâî âðàõîâàíî ³í³ö³àòèâè Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè ùîäî ï³äâèùåííÿ ñòèïåíä³é äëÿ ñòóäåí-
ò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ó÷í³â ïðîôå-
ñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ç ÷èñëà ä³-
òåé-ñèð³ò òà ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ôåëüäøåðñüêî-
àêóøåðñüêèõ ïóíêò³â òà ìåäè÷íèõ àìáóëàòîð³é
àâòîìîá³ëüíèìè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè.

2. Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè:
1) ïåðåäáà÷èòè ó ïðîåêò³ Çàêîíó Óêðà¿íè

“Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2008 ð³ê”:
à) âèäàòêè íà:
ïîñèëåííÿ ç 1 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó ñîö³àëüíî¿

ñêëàäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè, çàáåçïå÷åííÿ
ðåàëüíîãî ï³äâèùåííÿ æèòòºâîãî ð³âíÿ íàñå-
ëåííÿ, â òîìó ÷èñë³:

çàïðîâàäæåííÿ îêðåìîãî âèäó ãðîøîâî¿ äî-
ïîìîãè äëÿ ä³òåé ç áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé ó ðîçì³-
ð³ íå ìåíøå 50 â³äñîòê³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìó-
ìó äëÿ ä³òåé â³äïîâ³äíîãî â³êó ç óðàõóâàííÿì
ð³âíÿ äîõîä³â áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé;

ï³äâèùåííÿ ðîçì³ð³â ïåíñ³é, ó òîìó ÷èñë³
øëÿõîì:

— çá³ëüøåííÿ âåëè÷èíè îö³íêè îäíîãî ðîêó
ñòðàõîâîãî ñòàæó â³ä 1 â³äñîòêà äî 1,35 â³äñîòêà,
à òàêîæ â³äñîòêà, íà ÿêèé çá³ëüøóºòüñÿ ïåíñ³ÿ
çà â³êîì çà êîæíèé ïîâíèé ð³ê ñòðàõîâîãî ñòà-
æó ïîíàä 25 ðîê³â ÷îëîâ³êàì ³ 20 ðîê³â æ³íêàì;

— âèçíà÷åííÿ çà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2008
ðîêó çàðîá³òíî¿ ïëàòè (äîõîäó) â³äïîâ³äíî äî
ñòàòò³ 40 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàãàëüíîîáî-
â’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ” äëÿ
çä³éñíåííÿ ïåðåðàõóíêó ïåíñ³é, ïðèçíà÷å-
íèõ äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ çàçíà÷åíèì Çàêî-
íîì;

— âñòàíîâëåííÿ äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ó÷í³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ç ÷èñëà ä³òåé-ñèð³ò
ñòèïåíä³¿ â ðîçì³ð³ íå ìåíøå äâîõ ïðîæèòêî-
âèõ ì³í³ìóì³â;

— çàïðîâàäæåííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ ªäèíî¿
òàðèôíî¿ ñ³òêè îïëàòè ïðàö³ äëÿ ïðàö³âíèê³â îñ-
â³òè, êóëüòóðè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî òà çáå-
ðåæåííÿ ïðè öüîìó ä³þ÷îãî ñï³ââ³äíîøåííÿ ³ç
çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ³íøèõ êàòåãîð³é ïðàö³âíè-
ê³â áþäæåòíî¿ ñôåðè òà ãðîøîâèì çàáåçïå÷åí-
íÿì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ³ ïðàö³âíèê³â ïðàâî-
îõîðîííèõ îðãàí³â, ÿêèì çàçíà÷åí³ âèïëàòè
çä³éñíþºòüñÿ íå íà îñíîâ³ ªäèíî¿ òàðèôíî¿ ñ³ò-
êè, ðîçì³ðàìè ñòèïåíä³é, ³íøèìè âèïëàòàìè
ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó;

âñòàíîâëåííÿ íàäáàâêè äî ïîñàäîâîãî îêëà-
äó â ðîçì³ð³ 20 â³äñîòê³â äëÿ ïðàö³âíèê³â ñîö³-
àëüíî-êóëüòóðíî¿ ñôåðè, ÿê³ ïðàöþþòü ó ñ³ëüñü-
ê³é ì³ñöåâîñò³;

ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ³ç çàáåçïå÷åííÿ àâòîìî-
á³ëüíèìè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè óñ³õ ôåëüä-
øåðñüêî-àêóøåðñüêèõ ïóíêò³â òà ìåäè÷íèõ àì-
áóëàòîð³é, ÿê³ ôóíêö³îíóþòü ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöå-
âîñò³;

çàïðîâàäæåííÿ ç 1 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó äîäàòêî-
âèõ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì,
çîêðåìà:

— ïîçà÷åðãîâîãî íàäàííÿ ñîö³àëüíîãî æèòëà
ñ³ì’ÿì òà îäèíîêèì áàòüêàì, ÿê³ ìàþòü ï’ÿòü-
îõ ³ á³ëüøå ä³òåé, à òàêîæ ó ðàç³ îäíî÷àñíîãî
íàðîäæåííÿ òðüîõ ³ á³ëüøå ä³òåé;

— çàáåçïå÷åííÿ ï³ëüãîâèõ óìîâ ïðèéîìó òà
çâ³ëüíåííÿ â³ä ïëàòè çà íàâ÷àííÿ â íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ óñ³õ ð³âí³â ä³òåé ³ç áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé,
ÿê³ ìàþòü ï’ÿòüîõ ³ á³ëüøå ä³òåé;

— çá³ëüøåííÿ íàäáàâêè äî ïåíñ³¿ çà îñî-
áëèâ³ çàñëóãè ç 20-25 â³äñîòê³â äî 35-40 â³ä-
ñîòê³â íàðàõîâàíî¿ îñíîâíî¿ ïåíñ³¿ ìàòåðÿì,
ÿê³ íàðîäèëè ï’ÿòåðî ³ á³ëüøå ä³òåé òà âèõî-
âàëè ¿õ äî øåñòèð³÷íîãî â³êó, òà æ³íêàì, â³ä-
çíà÷åíèì ïî÷åñíèì çâàííÿì Óêðà¿íè “Ìàòè-
ãåðî¿íÿ”;

ðåàë³çàö³þ äåðæàâíèõ êóëüòóðíî-îñâ³òí³õ ïðî-
ãðàì, çîêðåìà ùîäî ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ìî-
âè, âèïóñêó êíèæêîâî¿ ïðîäóêö³¿ çà ïðîãðàìîþ
“Óêðà¿íñüêà êíèãà”, çáåðåæåííÿ ³ñòîðèêî-êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè, ñòâîðåííÿ ìåìîð³àëüíèõ òà
ìóçåéíèõ êîìïëåêñ³â, à òàêîæ ïðèäáàííÿ
øê³ëüíèõ àâòîáóñ³â äëÿ ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³, ³í-
ôîðìàòèçàö³þ òà êîìï’þòåðèçàö³þ ñ³ëüñüêèõ
øê³ë, çàáåçïå÷åííÿ ³íâàë³ä³â àâòîìîá³ëÿìè òà
çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿;

çàõîäè ç îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³
ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðî-
êó ç ôóòáîëó, ïîâ’ÿçàí³ ç áóä³âíèöòâîì ³ ðåêîí-
ñòðóêö³ºþ Íàö³îíàëüíîãî ñïîðòèâíîãî êîì-
ïëåêñó “Îë³ìï³éñüêèé” ó ì³ñò³ Êèºâ³, äîð³ã ³
àåðîïîðò³â, à òàêîæ îáëàøòóâàííÿì ïóíêò³â
ïðîïóñêó íà äåðæàâíîìó êîðäîí³ Óêðà¿íè (êà-
ï³òàëüí³ âèäàòêè);

ðåàë³çàö³þ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå-
÷åííÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè, ïåðåä-
áà÷åíèõ ð³øåííÿì Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè
³ îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä 6 êâ³òíÿ 2006 ðîêó, ââå-
äåíèì ó ä³þ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä
11 ëèïíÿ 2006 ðîêó ¹ 606;

á) çàáåçïå÷åííÿ ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ñòàá³ëü-
íîñò³ òà ðåàëüíîñò³ Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà-
¿íè, çîêðåìà:

âèçíà÷åííÿ äîõîä³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó
Óêðà¿íè íà îñíîâ³ ðåàëüíèõ ïðîãíîçíèõ ìàê-
ðîïîêàçíèê³â åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîç-
âèòêó äåðæàâè;

âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íîãî ðîçì³ðó äåô³öèòó
áþäæåòó íå á³ëüøå 2 â³äñîòê³â âàëîâîãî âíóò-
ð³øíüîãî ïðîäóêòó;

âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íîãî îáñÿãó äåðæàâíîãî
áîðãó íà ð³âí³ 2007 ðîêó;

â) âäîñêîíàëåííÿ ì³æáþäæåòíèõ âçàºìîâ³ä-
íîñèí òà ðîçøèðåííÿ ïîâíîâàæåíü ì³ñöåâèõ
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ, äëÿ ÷îãî:

óðàõóâàòè ïåðåäà÷ó ³ç çàñòîñóâàííÿì Ôîðìó-
ëè ðîçïîä³ëó îáñÿãó ì³æáþäæåòíèõ òðàíñôåðò³â
äî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â âèäàòê³â íà ô³íàíñóâàí-
íÿ ïðîãðàì ³ çàõîä³â ðåã³îíàëüíîãî õàðàêòåðó, ô³-
íàíñóâàííÿ ÿêèõ ó 2007 ðîö³ çä³éñíþºòüñÿ ç Äåð-
æàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè øëÿõîì âèä³ëåííÿ
ö³ëüîâèõ ñóáâåíö³é òà çä³éñíåííÿ âèäàòê³â öåí-
òðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè;

çá³ëüøèòè peñóðñíó áàçó îðãàí³â ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ øëÿõîì çàðàõóâàííÿ äî äîõî-
ä³â ì³ñöåâèõ áþäæåò³â íå ìåíø ÿê 15 â³äñîòê³â
ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ, à òàêîæ ïëà-
òè çà ë³öåíç³¿, çáîðó çà ñïåö³àëüíå âèêîðèñòàí-
íÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, ÿê³ â 2007 ðîö³ çàðàõî-
âóþòüñÿ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó;

óðàõóâàòè ïðè âèçíà÷åíí³ îáñÿã³â ì³æáþäæåò-
íèõ òðàíñôåðò³â âèäàòêè íà ïîçàøê³ëüíó îñâ³-
òó, íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã òà óòðèìàííÿ
ðåàá³ë³òàö³éíèõ óñòàíîâ äëÿ ³íâàë³ä³â ³ ä³òåé-
³íâàë³ä³â;

âêëþ÷èòè âèäàòêè íà óòðèìàííÿ ä³ëüíè÷íèõ
ë³êàðåíü, ìåäè÷íèõ àìáóëàòîð³é, ôåëüäøåð-
ñüêî-àêóøåðñüêèõ òà ôåëüäøåðñüêèõ ïóíêò³â äî
âèäàòê³â, ùî çä³éñíþþòüñÿ ç ðàéîííèõ áþäæå-
ò³â òà áþäæåò³â ì³ñò ðåñïóáë³êàíñüêîãî Àâòî-
íîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì ³ ì³ñò îáëàñíîãî çíà-
÷åííÿ;

ïåðåäáà÷èòè ïðè ðîçðàõóíêó ì³æáþäæåòíèõ
òðàíñôåðò³â ïîåòàïíèé ïåðåõ³ä äî îá÷èñëåííÿ
âèäàòê³â íà óòðèìàííÿ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â,
âèõîäÿ÷è ç ôàêòè÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ä³òåé â³äïîâ³ä-
íîãî â³êó â ðàéîíàõ òà ì³ñòàõ;

çá³ëüøèòè âèäàòêè íà óòðèìàííÿ ì³ñöåâèõ
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é íà ³íäåêñ çðîñòàííÿ â
2008 ðîö³ íîì³íàëüíîãî âàëîâîãî âíóòð³øíüî-
ãî ïðîäóêòó (144,76 â³äñîòêà);

2) çàáåçïå÷èòè îïðèëþäíåííÿ äî 15 âåðåñíÿ
2007 ðîêó â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîâíî-
ãî åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâàíîãî ðîçðàõóíêó ïðî-
æèòêîâîãî ì³í³ìóìó íà 2008 ð³ê (³ç çàçíà÷åí-
íÿì âàðòîñò³ íàáîð³â ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, íà-
áîð³â íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â òà íàáîð³â ïîñëóã
äëÿ îñíîâíèõ ñîö³àëüíèõ òà äåìîãðàô³÷íèõ ãðóï
íàñåëåííÿ);

3) ï³äãîòóâàòè òà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
âíåñòè íà ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çà-
êîíîïðîåêò ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà-
¿íè “Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”
(ùîäî íàäàííÿ ïîâíîâàæåíü Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè âèçíà÷àòè ãðàíè÷íó ÷èñåëüí³ñòü òà âè-
òðàòè íà óòðèìàííÿ àïàðàò³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ).

3. Çàñëóõàòè íà çàñ³äàíí³ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè ó ãðóäí³ 2007 ðîêó
³íôîðìàö³þ Ì³í³ñòðà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè ïðî õ³ä
âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ.

Ãîëîâà Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè 
³ îáîðîíè Óêðà¿íè Â. Þùåíêî

Ñåêðåòàð Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè 
³ îáîðîíè Óêðà¿íè ². Ïëþù

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀÍÒÅÎÍ —
Àêòèâ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ç âáóäîâàíèìè òà ïðèáóäîâàíèìè
ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ³ òîðãîâåëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ òà íàçåìíèìè ³ ï³äçåìíèìè ïàð-
ê³íãàìè ó ïðîâ. Íîâîïå÷åðñüêîìó, 5 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀÍÒÅÎÍ — Àêòèâ”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâ-
ãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 1,43 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-
æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíèìè òà ïðè-
áóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ³
òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà íàçåìíèìè ³
ï³äçåìíèìè ïàðê³íãàìè ó ïðîâ. Íîâîïå÷åð-
ñüêîìó, 5 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 08.09.69
¹ 1344 “Ïðî ïîðóøåííÿ Ì³í³ñòåðñòâîì àâ-
òîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó ÓÐÑÐ ïîðÿäêó âè-
ä³ëåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà çàéíÿòòÿ ïðè-
ì³ùåíü”, â³ä 03.08.70 ¹ 1275 “Ïðî â³äâîä äî-
äàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òðåñòó “Êè¿âì³ñüê-
áóäòðàíñ” Ãîëîâêè¿âì³ñüêáóäó ï³ä ïîøèðåí-
íÿ òåðèòîð³¿ àâòîñòîÿíêè òà ðåìîíòíî-òåõí³÷-
íî¿ àâòîáàçè ïî Òâåðñüêîìó òóïèêó ¹ 5à” òà
â³ä 18.11.74 ¹ 1398/5 “Ïðî ïåðåäà÷ó òà çà-
êð³ïëåííÿ áóä³âåëü ãàðàæà òà àâòîñåêòîðà ç
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó ï³î-
íåð³â òà øêîëÿð³â àâòîòðàíñïîðòíîìó ï³äïðè-

ºìñòâó ¹ 5 âèðîáíè÷îãî àâòîìîá³ëüíîãî òðåñ-
òó “Êè¿âì³ñüêáóäòðàíñ” Ãîëîâêè¿âì³ñüêáóäó
òà ïåðåäà÷ó òà çàêð³ïëåííÿ áóä³âë³ òà çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè åêñïåðèìåíòàëüíîãî öåõó àâòî-
òðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà ¹ 5 òðåñòó “Êè-
¿âì³ñüêáóäòðàíñ” Êè¿âñüêîìó Ïàëàöó ï³îíå-
ð³â òà øêîëÿð³â”.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “ÏÀÍÒÅÎÍ — Àêòèâ”:

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
11.07.2007 ¹ 19-6851, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 24.07.2007 ¹ 5825, Äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 20.07.2007 ¹ 05-
08/5221, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³î-
íàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 16.07.2007
¹ 22-1763/35.

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

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

3.7. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêîíà-
òè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íàñåëåí-
íÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ÷³ äî-
øê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè, îá’-
ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè
¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç
ñïîðóäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî
êîìïëåêñó.

3.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) 20 % â³ä çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð â
öüîìó êîìïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³àëü-
íîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà ðîçâè-
òîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìîìåíòó çäà÷³
â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëîâî¿ ïëîù³
êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âèòðàò ç áóä³âíèöòâà çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç îïî-
ñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç
áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà
ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòü-
ñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28Ë2.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

4. Ââàæàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 08.09.69

¹ 1344 “Ïðî ïîðóøåííÿ Ì³í³ñòåðñòâîì àâ-
òîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó ÓÐÑÐ ïîðÿäêó âè-
ä³ëåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà çàéíÿòòÿ ïðè-
ì³ùåíü”, â³ä 03.08.70 ¹ 1275 “Ïðî â³äâîä äî-
äàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òðåñòó “Êè¿â-
ì³ñüêáóäòðàíñ” Ãîëîâêè¿âì³ñüêáóäó ï³ä ïî-
øèðåííÿ òåðèòîð³¿ àâòîñòîÿíêè òà ðåìîíòíî-
òåõí³÷íî¿ àâòîáàçè ïî Òâåðñüêîìó òóïèêó
¹ 5à” òà â³ä 18.11.74 ¹ 1398/5 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó òà çàêð³ïëåííÿ áóä³âåëü ãàðàæà òà àâòî-
ñåêòîðà ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ Êè¿âñüêîãî
Ïàëàöó ï³îíåð³â òà øêîëÿð³â àâòîòðàíñïîðò-
íîìó ï³äïðèºìñòâó ¹ 5 âèðîáíè÷îãî àâòî-
ìîá³ëüíîãî òðåñòó “Êè¿âì³ñüêáóäòðàíñ” Ãî-
ëîâêè¿âì³ñüêáóäó òà ïåðåäà÷ó òà çàêð³ïëåí-
íÿ áóä³âë³ òà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè åêñïåðèìåí-
òàëüíîãî öåõó àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà ¹ 5 òðåñòó “Êè¿âì³ñüêáóäòðàíñ” Êè¿â-
ñüêîìó Ïàëàöó ï³îíåð³â òà øêîëÿð³â” òà ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06.10.2005
¹ 108/3572 “Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³î-
íåðíîìó òîâàðèñòâó “ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÅ
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ ¹ 5 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü
òà ñïîðóä àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà ó
ïðîâ. Íîâîïå÷åðñüêîìó, 5 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³”.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé
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Ïîáàâèëèñÿ ó “Ñîëäàòèê³â”
Òåàòð Ëåñ³ Óêðà¿íêè íå çàõèñòèâ ãëÿäà÷³â â³ä àðì³¿

“Ñîëäàòèêè” — âæå äðóãà íà
ïàì’ÿò³ êèÿí ñïðîáà ï³äñòóïèòè-
ñÿ äî ï’ºñè ìîäíîãî çàðàç ó Ðî-
ñ³¿ Âîëîäèìèðà Æåðåáöîâà. Ïåð-
øèìè áóëè õàðê³âö³: â êâ³òí³ öüî-
ãî ðîêó ìîëîä³æíèé óëþáëå-
íåöü — òåàòð “19” — ïîêàçàâ ñòî-
ëè÷í³é ïóáë³ö³ âëàñíó âåðñ³þ äðà-
ìè. À äî õàðê³â’ÿí áóëè ìîñêâè-
÷³: óïåðøå âèñòàâó çà ï’ºñîþ
“×ìîðèê” (ñàìå òàê çâó÷èòü ¿¿
îðèã³íàëüíà íàçâà) ç³ãðàëè 2003
ðîêó íà ñöåí³ “Òàáàêåðêè”.

Ãîâîðèòè òóò ðàäøå òðåáà ïðî
ë³íèâñòâî óêðà¿íñüêèõ ðåæèñåð³â,
àí³æ ïðî îñîáëèâ³ ë³òåðàòóðí³
÷åñíîòè òåêñòó. Ñþæåò ï’ºñè —
ñóö³ëüíå çàãàëüíå ì³ñöå ç â³äâåð-
òèìè çàïîçè÷åííÿìè ç â³ñ³ìäå-
ñÿòíèöüêî¿ ïðîçè ×èíã³çà Àéòìà-
òîâà, ïîâ³ñò³ Þð³ÿ Ïîëÿêîâà
“Ñòî äí³â äî íàêàçó” é àðì³é-
ñüêèõ ñïîâ³äåé Îëåãà Ïàâëîâà.
Ùîïðàâäà, áåç ô³ëîñîôñüêîãî
ïàôîñó ïåðøîãî, òîíêî¿ ³ðîí³¿
äðóãîãî é ñóâîðî¿ ïðèñòðàñíîñò³
òðåòüîãî. Ä³ÿ â³äáóâàºòüñÿ ó êà-
çàõñòàíñüêîìó ñòåïó, çà ÿêóñü
ñîòíþ ê³ëîìåòð³â â³ä Áàéêîíóðà.
Ó ï³äñîáíå ãîñïîäàðñòâî, äå âè-
ðîùóþòü ñâèíåé äëÿ äîáëåñíèõ
îô³öåð³â ðàêåòíèõ â³éñüê, íà ïå-
ðåâèõîâàííÿ ïðèáóâàº á³ëÿâåíü-
êèé ì³ñüêèé õëîï÷èê ³ç ïîâíèì

íàáîðîì ³íòåë³ãåíòñüêèõ íåäîë³-
ê³â (ñêðèïêà, íåëþáîâ äî êîìñî-
ìîëó, â³ðà ó Áîãà). Äëÿ ÷óäà âè-
ñòà÷àº ÿêèõîñü äâîõ òèæí³â —
îëþäíþºòüñÿ ìó÷èòåëü-ñåðæàíò,
ïîëêîâà ïîâ³ÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ ó
âëàñíèõ î÷àõ íà ïðåêðàñíó äàìó.
À âò³ì, ñâèíåé áëèæ÷å äî ô³íà-
ëó äðàìàòóðã óñå æ òàêè çàãóáèâ:
ÿêùî ïîê³ðëèâ³ñòü ñêðèïàëÿ-ñà-
ëàáîíà òàê âïëèâàº íà âñå îòî-
÷åííÿ, ¿ì áè òåæ íå çàøêîäèëî
ïåðåòâîðèòèñÿ íà ùîñü øëÿõåò-
íå, ñêàæ³ìî, íà ðàêåòè, à íå ìèð-
íî ïîðîõêóâàòè äåñü òàì çà êóë³-
ñàìè äî ñàìî¿ ô³íàëüíî¿ çàâ³ñè.

Õàðê³âñüêèé ïîñòàíîâíèê ²ãîð
Ëàäåíêî çðîáèâ ç ö³º¿ ³ñòîð³¿
ôàðñ, êèÿíèí Êèðèëî Êàøëèêîâ
ñïðîáóâàâ ïðî÷èòàòè ¿¿ ÿê êëà-
ñè÷íó äðàìó. É ïîòðàïèâ ó ïàñò-
êó: ñïåêòàêëü òåàòðó Ëåñ³ Óêðà-
¿íêè äóáëþº ãåòü óñ³ íåäîë³êè
ï’ºñè. Íàéñåðéîçí³øèé — ñïðîáà
ïîºäíàòè íåïîºäíóâàíå. Ïî÷èíàº
Âîëîäèìèð Æåðåáöîâ òàê, íà÷å
áàâèòüñÿ ç óæå ãîòîâèìè òèïàìè,
òàêèìè ñîá³ ìàñêàìè âóëè÷íîãî
òåàòðó: àðì³éñüêèé “ä³ä”, “áîòà-
í³ê”, ñîëäàôîí-ïðàïîðùèê (òî
íå Êèðèëî Êàøëèêîâ, à òàêè ÷óò-
ëèâèé Îëåã Òàáàêîâ îäðàçó çáàã-
íóâ, ïðî ùî éäåòüñÿ, â³ä ïåðøî-
ãî æ äíÿ ðåïåòèö³é çàì³íèâøè

“×ìîðèêà” íà “Ñîëäàòèê³â”).
Îñü ò³ëüêè âóëè÷íèé òåàòð º âó-
ëè÷íèì òåàòðîì, à öåíòðàëüíîãî
ïåðñîíàæà ïðîòÿãîì äâîõ ãîäèí
äðàìàòóðã òàêè ïîðÿäíî ìîðäóº,
âèìàãàþ÷è â³ä íüîãî ðàäèêàëü-
íîãî ïåðåòâîðåííÿ â äóñ³ ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ äðàìè.

Ñïðàâæí³é ãîëîâíèé ãåðîé òóò
íå á³äîëàøíèé íîâà÷îê, ç ÿêèì
óñå çðîçóì³ëî, à éîãî íàïàðíèê
ñåðæàíò. Ñàìå â³í ñòî¿òü ïåðåä
âèáîðîì ì³æ ÿíãîëîì ó ñîëäàò-
ñüê³é ôîðì³ òà ñòðîéáàò³âñüêèì

á³ñîì, êîòðèé ðåãóëÿðíî íàâ³-
äóºòüñÿ ñïîêóøàòè ñåðæàíòñüêó
äóøó. Í³ÿêîãî ïåðåòâîðåííÿ íà
ñöåí³, çâ³ñíî, íåìàº — ãåðîé Â³-
òàë³ÿ ²âàí÷åíêà íàâ³òü ó êóëüì³-
íàö³éíó ìèòü âíóòð³øíüî çàëè-
øàºòüñÿ òàêèì, ÿêèì áóâ ó ïåð-
ø³é ñöåí³. Â³ä ³íøèõ âèêîíàâö³â
ïñèõîëîã³÷íî¿ òî÷íîñò³ ãîä³ é ÷å-
êàòè: ãðàþòü òóò íå õàðàêòåðè, à
òèïè, â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó çàñâî-
¿âøè çîâí³øí³é ïîãëÿä íà ñâîãî
ïåðñîíàæà. Ó Àíäð³ÿ Ïîíîìàðåí-
êà âèõîäèòü ùîñü íà êøòàëò

áëÿêëî¿ àíåêäîòè÷íî¿ êîï³¿ Ìèø-
ê³íà ªâãåíà Ìèðîíîâà, ó Âîëî-
äèìèðà Îñàä÷îãî — òàêèé ñîá³
ïðîâ³íö³éíèé çâóëüãàðèçîâàíèé
Âîëàíä. Äâ³ ãîäèíè çóñèëü, ³ âñå
ìàðíî: Æåðåáöîâ íå çàòî÷óºòüñÿ
ï³ä Äîñòîºâñüêîãî, Êàøëèêîâ —
ï³ä Òàáàêîâà. Çðåøòîþ, ÿê ³ ñà-
ìà âèñòàâà ï³ä äîõ³äëèâå ñîö³àëü-
íå âèñëîâëþâàííÿ: çàëèøàþ÷è
çàë, òóò ç³òõàþòü ÷îìóñü íå çà
ñêàë³÷åíèìè ñîëäàòñüêèìè äóøà-
ìè, à çà áåçòóðáîòíèì àðì³é-
ñüêèì æèòòÿì 

Îðèñÿ ÑÎÐÎÊÀ
“Õðåùàòèê”

Прем'єрою вистави "Солдати и" на Новій сцені розпо-
чав сезон иївсь ий театр імені Лесі У раїн и. Режисе-
рові Кирилові Кашли ов не вдалося пере онати ані
а торів, ані лядачів, що с часно о молодіжно о ми-
ра Володимира Жеребцова слід рати, я Достоєв-
сь о о.

Перетворення пол ової повії на пре расн дам не робить з Жеребцова Достоєвсь о о
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Ðàç — êîâáîé, äâà — êîâáîé
“Ïîòÿã íà Þìó” ïîâåðòàºòüñÿ

×èì çàê³í÷óºòüñÿ ºäí³ñòü ³ áî-
ðîòüáà ïðîòèëåæíîñòåé, â³äîìî
äîáðå — ¿õí³ì âçàºìíèì ïåðåò³-
êàííÿì îäíà â îäíó, òîæ çàö³êà-
âèòè ãëÿäà÷à ìîæå íå çì³ñò ðîç-
ìîâ “õîðîøîãî” ³ “ïîãàíîãî” ãå-
ðî¿â, à íîâå àêòîðñüêå ïîºäíàí-
íÿ. Ó “Ïî¿çä³ íà Þìó”, íà ùàñ-
òÿ, àêòîð³â ä³áðàíî íå ç îãëÿäó íà
ñàì³ ëèøå êàñîâ³ ïîêàçíèêè. Òà
é ãåðî¿ Ðàññåëà Êðîó ³ Êð³ñò³àíà
Áåéëà äóìàþòü íå ò³ëüêè ïðî ãðî-
ø³, õî÷à, çäàâàëîñÿ á, ó ñóâîðèõ
óìîâàõ Äèêîãî Çàõîäó îáòÿæóâà-
òè ñåáå ìîðàëüíèìè ïðèíöèïàìè
íå ç ðóêè. Ïåðñîíàæ Êð³ñò³àíà
Áåéëà — àðèçîíñüêèé ôåðìåð,
íåïðîòèâëåíåöü çëó íàñèëüñòâîì,
³íâàë³ä, ùî âòðàòèâ ñòóïíþ íà
Ãðîìàäÿíñüê³é, çàãíàíèé äîëåþ
â òàêèé ãëóõèé êóò, ùî çàãàëîì
éîìó âæå îäíàêîâî, ÿê çàðîáëÿ-
òè íà ïðîãîäóâàííÿ ñ³ì’¿. Äî òî-
ãî æ ÷åðåç çàíåïàëå ðàí÷î ìàþòü
ïðîêëàñòè çàë³çíèöþ, ³ ç íàòÿêîì
çàáèðàòèñÿ ãåòü, ïîêè ö³ëèé, íå-
â³äîì³ ï³äïàëþþòü êîð³âíèê ôåð-
ìåðà, ðîçãàíÿþ÷è õóäîáó ïî ïàì-

ïàñàõ. Îòîæ âòðà÷àòè í³÷îãî, ³,
êîëè ï³äâåðòàºòüñÿ êàëàìóòíà
õàëòóðà — äîñòàâèòè â³äîìîãî
ãðàá³æíèêà é ãîëîâîð³çà (Ðàññåë
Êðîó) íà íàéáëèæ÷ó çàë³çíè÷íó
ñòàíö³þ ³ òàì ïîñàäèòè ó âàãîí ³ç
ãðàòàìè íà â³êíàõ, ôåðìåð ìàé-
æå îäðàçó ïîãîäæóºòüñÿ ðàçîì ç
ê³ëüêîìà òàêèìè ñàìèìè äîáðî-
âîëüöÿìè.

Êîìïàíüéîíè éîãî, ùîïðàâäà,
øâèäêî ñõîäÿòü ç äèñòàíö³¿: ð³÷
ó ò³ì, ùî íàéáëèæ÷à çàë³çíè÷íà
ñòàíö³ÿ ðîçòàøîâàíà çà òðè äí³
øëÿõó, ïðîòÿãîì ÿêèõ ìîæå ñòà-
òèñÿ áóäü-ùî. Äîâîë³ åêñòðå-
ìàëüíèé â³äòèíîê äîðîãè ïðîëÿ-
ãàº ÷åðåç çåìë³ àïà÷³â, êóäè êîí-
âîé ç³ çëî÷èíöåì â’¿æäæàº, ñïî-
ä³âàþ÷èñü, ùî ç íèõ óñ³õ òóò ïî-
çí³ìàþòü ñêàëüïè, ³ ïðîáëåìà, ÷è
âñòèãíóòü âîíè íà ïîòÿã 3.10 íà
Þìó, â³äïàäå ñàìà ïî ñîá³. Ïðî-
òå çíà÷íî íåáåçïå÷í³øèì çà
áóäü-êîãî ç ÷åðâîíîøê³ðèõ âè-
ÿâëÿºòüñÿ ñàì êîíâîéîâàíèé. Ãå-
ðîé Ðàññåëà Êðîó âñ³õ áà÷èòü íà-
ñêð³çü, äî êîæíîãî óì³º çíàéòè

ï³äõ³ä, ðàïòîì ùî âêðó÷óº ïî-
òð³áíó öèòàòó ç³ Ñâÿùåííîãî
Ïèñüìà ³ âçàãàë³ ïîâîäèòüñÿ òàê,
í³áè öå íå éîãî âåçóòü íà â³ðíó
øèáåíèöþ, à â³í ñàì ñîá³ âåð-
õîâíèé ñóä ³ öåíòðàëüíèé êîì³-
òåò. ²íîä³ íàâ³òü çàêðàäàºòüñÿ
äóìêà, ùî ÷îëîâ³ê íàâìèñíå ïî-
ïàâñÿ â ðóêè ïðàâîñóääÿ, ùîá ç
íèì òð³øêè ïîãðàëè.

Ïîð³âíÿíî ç ô³ëüìîì 1957 ðî-
êó, â íèí³øíüîìó “Ïî¿çä³ íà
Þìó” á³ëüøå ñòóðáîâàíîñò³ âè-
õîâíîþ ä³ºþ: àâòîðè äóæå ðîç-
øèðèëè ðîëü 14-ð³÷íîãî ôåðìåð-
ñüêîãî ñèíà (Ëîãàí Ëåðìàí),
êîòðèé íà÷èòàâñÿ êíèæå÷îê ïðî
ðîìàíòè÷íèõ áàíäèò³â ³ êàòåãî-
ðè÷íî íå çãîäíèé âèðîñòè òàêèì
æå òåðïëÿ÷èì, ÿê éîãî áàòüêî.
Çàêîõàâøèñÿ ó ïðèâàáëèâîãî ëè-
õîä³ÿ, âðàçëèâèé ï³äë³òîê íàìà-
ãàºòüñÿ äîâåñòè ãåðîºâ³ Ðàññåëà
Êðîó, ùî â³í íàñïðàâä³ íå òàêèé
ïîãàíèé, ³ õî÷à áàíäèò êîð÷èòü
ñêåïòè÷í³ ïèêè ³ ïðîäîâæóº áðà-
âóâàòè ñâîºþ íåãàòèâí³ñòþ, â³ä-
÷óâàºòüñÿ, ùî äèòÿ÷³ êîìïë³ìåí-
òè çâîðóøèëè éîãî áðîíüîâàíå
ñåðöå.

Äåùî çàõîïèâøèñÿ ö³ºþ êîâ-
áîéñüêîþ ïåäàãîã³êîþ, àâòîðè
ô³ëüìó íàâ³òü âòðà÷àþòü â³ä÷óòòÿ
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàëüíîñò³ é ïðè-
ïóñêàþòüñÿ ó ô³íàë³ ìîðàëüíîãî
ïåðåãèíó. Òà ñàìå â³í ³ äîïîìà-
ãàº âèéòè ³ç çàëó ó ñâ³òë³é óïåâ-
íåíîñò³, ùî ëþäèíà â³ä ïðèðîäè
äîáðà, õî÷à á ñê³ëüêè íàðîäó âî-
íà ïåðåð³çàëà 

²ðèíà ÎË²ÉÍÈÊ
“Õðåùàòèê”

Завтра на иївсь і е рани виходить вестерн “Потя на
Юм ” (3:10 to Yuma). Режисера Джеймса Ман олда ма-
ло бентежить те, що однойменн розповідь Елмора
Леонарда вже е ранізовано в 1957 році: вважаючи, що
чоловічі стос н и — тема невичерпна, він додав свою
версію ще пів одини для детальнішо о з’яс вання їх.

Герой Рассела Кро точно знає, чим за інч ється боротьба протилежностей
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Íå ïðèñòîñóâàíö³

Âàäèì ÑÊÓÐÀÒ²ÂÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ö³ õóäîæíèêè ìîæóòü — óñå.
Âîíè — ìîíóìåíòàë³ñòè, àëå òà-
êîæ óì³þòü â³ðòóîçíî âèêîíàòè
áóäü-ÿêó “ì³í³àòþðó”. Âîíè àð-
õ³òåêòîðè ³ ñêóëüïòîðè. Ãðàô³êè
é ìàëÿð³. Ìàéñòðè ãîáåëåíó ³
êíèæêîâî¿ ³ëþñòðàö³¿. Ö³ëêîì
“ïðèêëàäíå” ³ çîâñ³ì “àáñòðàêò-
íå”. Ï³äêðåñëåíî “íàðîäíå” (áà
íàâ³òü “åòí³÷íå”) ³ â íàéêðàùî-
ìó ðîçóì³íí³ — “êîñìîïîë³òè÷-
íå”. Îäíå ñëîâî, ¿ì ïðèñòóïí³
âñ³ ïîä³ëè ìèñòåöüêîãî ñïåêòðó.
Çíàííÿ ³ ÷óòòÿ óñ³õ ð³çíîâèä³â
äîâêîëèøíüî¿ ðå÷îâèíè, íà
ÿêèõ ìîæå çóïèíèòèñÿ ¿õíÿ ç³-
íèöÿ, à ïîòîìó ³ ðóêà. Âîëîäè-
ìèð Ìåëüíè÷åíêî ³ Àäà Ðèáà-
÷óê — òî ñïðàâæíº ÷óäî ó íàøó
áåçæàëüíó äîáó áåçæàëüíîãî ïî-
ä³ëó ïðàö³. Ó òîìó ÷èñë³ õóäîæ-
íèöüêî¿. Âñå òàì âîíè çíàþòü,
óñå óì³þòü.

Òàêå âðàæåííÿ, ùî ó íàø êè-
¿âñüêèé ÷àñ ö³ õóäîæíèêè ïðèé-
øëè ç ôëîðåíò³éñüêî-ðåíåñàíñ-
íîãî ìèíóëîãî. À ïðîòå òà ¿õíÿ
óí³âåðñàëüí³ñòü ìàº îäèí, ñêàçà-
òè á, çâîðóøëèâèé äåôåêò. Êîò-
ðèé ðîáèòü ¿õ ó êè¿âñüêîìó ÷àñ³
é ïðîñòîð³ ÷è íå àóòñàéäåðàìè.
Í³, âçàãàë³-òî ïðîñò³ð ÿê òàêèé ö³
õóäîæíèêè â³ä÷óâàþòü äèâîâèæ-
íî. Çàñâ³ä÷åíî òî â³ä ¿õíüîãî íå-
çä³éñíåííîãî “Áàáèíîãî ßðó”
(1965) é äî çä³éñíåííîãî ìåìîð³-
àëüíîãî êîìïëåêñó íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³. Àëå ïîãëÿíåìî
òàì, íà òîìó êëàäîâèù³, íà êî-
ëîñàëüíó — ³ íàãëóõî, ïîñï³ëü —
çàáåòîíîâàíó Ñò³íó Ïàì’ÿò³. ²
çðîçóì³ºìî, ïðèãàäàâøè íåñê³í-
÷åííî òðàã³÷íó äîëþ ïîõîâàíèõ
ï³ä òèì áåòîíîì, ùî âåëèê³ óêðà-
¿íñüê³ õóäîæíèêè âî÷åâèäü íå
âïèñàëèñÿ ó “êè¿âñüêèé ÷àñ”. ²
çàñò³éíèé, ³ ïåðåáóäîâíèé, ³ îñü
í³áè ñóâåðåííèé. Óñå âì³þòü
ìèñòö³, îêð³ì ìèñòåöòâà ïðèñòî-
ñîâíèöòâà.

×åðåç óñå, ñòâîðåíå ð³çöåì,
ïåíçëåì, îë³âöåì Âîëîäèìèðà
Ìåëüíè÷åíêà òà Àäè Ðèáà÷óê,
ïðîõîäèòü òåìà òàêîãî ðàíãó,
ïåðåä ÿêîþ, çðåøòîþ, â³äñòóïà-
þòü ÷è íå óñ³ ³íø³ ìèñòåöüê³
çì³ñòè.

Ñìåðòü. ² ïðîòèñòîÿííÿ ëþäè-
íè ç³ ñìåðòþ. Ö³ äâà àáñîëþòíèõ
ôàêòè áóòòÿ é óçàãàë³ Êîñìîñó.
Òàêà òåìàòè÷íà ïîñë³äîâí³ñòü
òâîð÷îãî äîðîáêó Ìåëüíè÷åíêà-
Ðèáà÷óê äèâîâèæíà. Âæå äåáþòó-
þ÷è, õóäîæíèêè îáðàëè òó ä³ëÿí-

êó ïëàíåòè, äå ñìåðòü îñü-îñü í³-
áè ñòàíå àáñîëþòíèì òàì âîëî-
äàðåì. ² äå âîäíî÷àñ, çàâæäè ³ îä-
â³êó á³îñôåðà ñåáòî “æèâå”, îïè-
ðàþòüñÿ ñìåðò³. Íåçð³äêà — ãåí³-
àëüíî.

Äåáþòóâàëè âîíè íà ðàäÿí-
ñüê³é Ï³âíî÷³, ó Àðêòèö³. Ùå òî-
ä³ íå ñêàë³÷åí³é åêîëîã³÷íî. Ïðî-
äîâæèëè îï³ð óæå â Êèºâ³. Âñ³
¿õí³ ìîíóìåíòàëüí³ ïðîåêòè — òî
àðõ³òåêòóðà, ñêóëüïòóðà òà ³íøå
õóäîæíº îôîðìëåííÿ îäâ³÷íî¿
áîðîòüáè ëþäèíè ç íåáóòòÿì.
Âëàñíå, òðàã³÷íèé ìåíóåò ñìåð-
òåëüíîãî ³ æèâîíîñíîãî.

Îòîæ ¿õíÿ Ñò³íà Ïàì’ÿò³ íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³. Äèâî-
âèæíèé ñâ³òîâîãî çíà÷åííÿ
ëàíäøàôò íàâ³÷íî ïîºäíóº æèò-
òÿ ³ íåæèòòÿ. Ñò³íó “îðâåë³â-
ñüêîãî” 1982-ãî ðîêó ñòðà÷åíî
çà íàêàçîì òîòàë³òàðíèõ àñèñ-
òåíò³â ñìåðò³, ¿¿ ñëóõíÿíèõ ï³ä-
ëàáóçíèê³â. Êè¿âñüêèé êîìóí³çì
óíàñë³äîê ³ñòîðè÷íî¿ ñâîº¿ ñòà-
ðîñò³ âæå íå ì³ã óáèâàòè, ÿê äî-
íåäàâíà, ì³ëüéîíàìè. Íó òàê â³í
óáèâ òó ñò³íó (ïåðøå ì³ñöå â
ñèíäèêàò³ ¿¿ óáèâöü ïîñ³äàº òó-
òåøí³é òîãî÷àñíèé êðåìë³â-
ñüêèé ïðîêîíñóë Âîëîäèìèð
Ùåðáèöüêèé).

Êîëè çàáóðõàëà “ïåðåáóäîâà”,
êàòàñòðîôà ñò³íè îïèíèëàñÿ ÷è íå
ïîñåðåäèí³ ë³áåðàëüíî¿ ïóáë³öèñ-
òèêè. Êîòðà í³áè àæ êàòåãîðè÷íî
âèìàãàëà ïîíîâëåííÿ ïîðóéíîâà-
íîãî ïîë³ö³éíèì âàðâàðñòâîì
(òåõí³÷íî öå, íà ùàñòÿ, ùå ìîæ-
ëèâî). Àëå çá³ãàº ÷àñ, ³ íàøà äó-
æå ïåðåäîâà ³íòåë³ãåíö³ÿ, âêóï³ ç
óðÿäîì óñ³õ ôîðìàö³é ³ êîíô³ãó-
ðàö³é, áåçïðîñâ³òíî çàáóâàº ïðî
íåäàâí³ ñâî¿ êëÿòâè é îá³öÿíêè.

À õóäîæíèêè ïðîäîâæóþòü-òà-
êè ïðàöþâàòè. Íàãàäóâàòè ïðî
íàéñòðàøí³ø³ ç óëüòðàãåíîöèä³â
XX ñòîë³òòÿ. Ãîëîêîñò ³ óêðà¿í-
ñüêèé ãîëîä-1933. Îñòàííÿ âåëè-
êà ¿õíÿ ðîáîòà — ïàì’ÿòíèê àìå-
ðèêàíñüêîìó ³ñòîðèêó Äæîíó
Ìåéñó. Çíàâöåâ³ ñòðàøíèõ êîë³-
ç³é òîãî ãîëîäó.

Êàæóòü, áóö³ìòî âæå êè¿âñüêà
âëàäà íèí³ øóêàº ì³ñöÿ äëÿ öüî-
ãî ïàì’ÿòíèêà. Õàé, õàé øóêàº. ²
íàðåøò³ çíàõîäèòü.

Àëå êîëè âæå ìè â³äíàéäåìî
íàëåæíå ì³ñöå âåëèêèì íàøèì
õóäîæíèêàì — ñåðåä íàñ ñàìèõ?
Êîëè?
P.S. Сво о час Норве ія запро-

пон вала — власним оштом— по-
новити Стін Пам’яті — з тим, щоб
потом перевезти її т ди, до С ан-
динавії. Не можемо без варя ів...
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“Ðåêâ³ºì ïî Àíòîí³îí³”
çâó÷àòèìå ó “Êèºâ³”
Ê³íîòåàòð çãàäóº ê³íîêëàñèêà
Ïàâëî ÁÎÑÈÉ
“Õðåùàòèê”

Çàâòðà ó ê³íîòåàòð³ “Êè¿â” ñòàðòóº äâîòèæíåâèé
ôåñòèâàëü íà ÷åñòü 95-ð³÷÷ÿ Ì³êåëàíäæåëî Àíòî-
í³îí³. Ïðîãðàìà ïðîåêòó “Ðåêâ³ºì ïî Àíòîí³îí³”
ñêëàäàºòüñÿ ç äåâ’ÿòè ñòð³÷îê. Öå íàéêðàùå ç òîãî,
ùî âåëèêèé ðåæèñåð çðîáèâ ç ïî÷àòêó 1960-õ ðî-
ê³â äî ñåðåäèíè 2000-õ.

Ïåðøèé áëîê “Ðåêâ³ºìó” — çíàìåíèòà “òåòðà-
ëîã³ÿ íåêîìóí³êàáåëüíîñò³” (“Ïðèãîäà”, “Í³÷”,
“Çàòüìàðåííÿ”, “×åðâîíà ïóñòåëÿ”), ÿêà, çðåøòîþ,
é ïðèíåñëà ðåæèñåðîâ³ òà éîãî äðóæèí³ Ìîí³ö³
Â³òò³ âñåñâ³òíþ ñëàâó. Íàñòóïí³ ðîáîòè íàñàìïåðåä
çàäåìîíñòðóþòü óêðàé øèðîêó æàíðîâó ïàë³òðó
êëàñèêà: îðãàí³çàòîðè ôåñòèâàëþ çàïëàíóâàëè íà-
ãàäàòè ³ ôàíòàñìàãîð³þ “Ôîòîçá³ëüøåííÿ”, ³ ìå-
ëàíõîë³éíî-³ðîí³÷íó ñòð³÷êó “Çàáð³ñê³ Ïîéíò”, ³
äðàìè 80-õ òà 90-õ ðîê³â. Çàâåðøèòü ôåñòèâàëü
îñòàííÿ ðîáîòà ìàéñòðà — ô³ëüì “Åðîñ”, çíÿòèé
ó 2004 ðîö³

Þâ³ëåéíà òèøà
Âàëåíòèí Ñèëüâåñòðîâ â³äñâÿòêóâàâ 70-ë³òòÿ õîðîì

Íà ïåðøèé ïîãëÿä êîíöåðò
õîðîâî¿ ìóçèêè Âàëåíòèíà
Ñèëüâåñòðîâà — ùîñü óêðàé íå-
çâè÷íå é äîâîë³ ñì³ëèâå. Íå-
çâè÷íå äëÿ ñàìîãî êîìïîçèòîðà,
êîòðèé íàçèâàº ñåáå ³íäèâ³äó-
àë³ñòîì â³ä ïðèðîäè. Çà ñëîâà-
ìè ñàìîãî þâ³ëÿðà, â³í ³ ãàäêè
íå ìàâ, ùî êîëè-íåáóäü, îêð³ì
ñèìôîí³é, ³íñòðóìåíòàëüíèõ òà
âîêàëüíèõ ì³í³àòþð, â³çüìåòüñÿ
é çà õîðîâ³ ïàðòèòóðè. Íåçâè÷-
íå, çðîçóì³ëî, é äëÿ ñëóõà÷³â. ²
âåëüìè â³äïîâ³äàëüíå äëÿ âèêî-
íàâö³â. Àäæå, ñóäÿ÷è ç³ ñòèë³ñ-
òèêè ìóçèêè Ñèëüâåñòðîâà — ç
óñ³õ îòèõ ô³ðìîâèõ â³äãîìîí³â,
çàïàëþâàííÿ-çãàñàííÿ çâóêó, ç
òîíêî¿, ïðîçîðî¿, íà÷å ïàâóòèí-
êà, çâóêîâî¿ ñòðóêòóðè,— ³íòåð-
ïðåòàö³ÿ éîãî õîðîâèõ òâîð³â ìà-
ëà ñòàòè ñïðàâîþ íå ìåíø

ñêëàäíîþ, í³æ âèêîíàííÿ ñèì-
ôîí³é.

À âò³ì, òàêà ïîñë³äîâí³ñòü —
ëèøå ëîã³÷íà ëàíêà â ïðîãðàì³
ñâÿòêóâàííÿ þâ³ëåþ íàøîãî ìó-
çè÷íîãî êëàñèêà íîìåð îäèí.
Âçèìêó ó Ñï³ëö³ êîìïîçèòîð³â
â³äáóëèñÿ ïóáë³÷í³ çóñòð³÷³ ç
Ñèëüâåñòðîâèì, äå ïðîçâó÷àëè
(ùîïðàâäà, ó çàïèñó) âñ³ éîãî
ñèìôîí³¿. Ïîò³ì ó Áóäèíêó îð-
ãàííî¿ òà êàìåðíî¿ ìóçèêè ïðîé-
øëèñÿ ïî ï³ñíÿõ òà ðîìàíñàõ
êîìïîçèòîðà. ² îñü íàðåøò³ — ìó-
çèêà äëÿ õîðó.

Êàìåðíèé õîð “Êè¿â” ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì Ìèêîëè Ãîáäè÷à
óçÿâñÿ çà äóõîâíó ìóçèêó þâ³ëÿ-
ðà. Ñèëüâåñòðîâ òóò âèéøîâ òðî-
õè íåðâîâèì ³ íå çàâæäè âð³âíî-
âàæåíèì, à ÷àñîì íàâ³òü åêñïðå-
ñèâíèì ³ åêçàëüòîâàíèì. À ùå

ñêëàäàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî ç³çíàí-
íÿ êîìïîçèòîðà: ìîâëÿâ, ó éîãî
õîðîâ³é ìóçèö³ “êîæåí í³áè ñî-
ë³ñò”, ñïðèéíÿëè áóêâàëüíî.
Ñêëàäàëîñÿ âðàæåííÿ, í³áè îñü-
îñü ñëóõà÷³ çìîæóòü ðîçð³çíèòè
òåìáð ³ ãîëîñ êîæíîãî õîðèñòà.
Õîò³ëîñÿ íàòîì³ñòü íå áàãàòîìà-
í³òòÿ, à îäíîãîëîññÿ, ïðîòå áàãà-
òîâèì³ðíîãî.

Ó äðóã³é ÷àñòèí³ êîíöåðòó äâ³
ïðåì’ºðè — îáèäâ³ íà òåêñòè
Øåâ÷åíêà — ïîä³ëèëè ì³æ ñî-
áîþ êàìåðíèé õîð “Êðåäî”, êîò-
ðèì êåðóº Áîãäàí Ïë³ø, ³ Íàö³î-
íàëüíà êàïåëà “Äóìêà” ï³ä îðó-
äîþ ªâãåíà Ñàâ÷óêà. Ïë³øó ç³
ñâî¿ì õîðîì îñîáëèâî âäàëîñÿ
ð³âíîì³ðíî âèáóäóâàòè çàãàëüíó
äèíàì³÷íó øêàëó òîãî ÷è òîãî
òâîðó. Âîíè áàëàíñóâàëè ïîì³æ
“òèõî” ³ “òèõ³øå”, ëèøå çð³äêà
ïåðåñòóïàþ÷è íàì³÷åíó ìåæó,
çðåøòîþ, ç äðàìàòóðã³÷íîãî ïî-
ãëÿäó, áàãàòî â ÷îìó âèïðàâäàíó.
À “Äóìêà”, ïîïðè íàéá³ëüøó ñå-
ðåä óñ³õ òðüîõ êîëåêòèâ³â ê³ëü-
ê³ñòü ó÷àñíèê³â, íåñïîä³âàíî çà-
çâó÷àëà íà piano ìàéæå â³ä ïî-
÷àòêó äî ê³íöÿ, âèòðèìàâøè
“Åëåã³þ” íà â³ðø³ Øåâ÷åíêà ó
ö³ëêîì åëåã³éíîìó êëþ÷³ é ëåäü
ïî-ô³ëîñîôñüêè

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На сцені Національної філармонії онцертом хорових
творів відсвят вали 70-літній ювілей омпозитора Ва-
лентина Сильвестрова. Відраз три оле тиви — а-
мерні хори "Київ" і "Кредо" та Національна апела
"Д м а" — сперечалися за право виспів вати тиш са-
ме та , я записано в нотах ласи а с часної м зи и.

У день ювілею Валентин Сильвестров сл хав тиш через мі рофони

У “Києві” по аж ть дев’ять ращих стрічо
Мі еланджело Антоніоні
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 3 æîâòíÿ
День підвищеної емоційності. Ба ато хто хворобливо реа ва-

тиме на зовнішні подразни и, том нама айтеся переб вати в
затишній психоло ічній атмосфері, аби не всот вати не ативн
ч ттєв енер ію. Д шевні проблеми — оловний лопіт дня, і са-
ме ті особи, що поч ваються нещасними в сімейном житті, пла-
атим ть та нарі атим ть на долю найбільше.

ОВНИ, ви переб ваєте в тенетах омани стосовно партнерсь о о ото-
чення, що може спричинити тріщин в стос н ах. Присл хайтеся до
вн трішньо о олос , саме потойбічне ч ття під аже, я прибор ати той
е оїстичний імп льс. Адже нині потрібно б д вати союз на підґр нті вза-
ємної любові і пороз міння, щоб не залишитися біля розбито о ори-
та.
ТЕЛЬЦІ, я що беретеся за робот , що дар є задоволення, але бра-
є знань, зверніться по допомо до др зів, саме нині доля щедро по-

силає неординарних приятелів, я і сприятим ть вашом д ховном роз-
вит , навчать життєвим прем дрощам.
БЛИЗНЯТА в роз віті фізичних і творчих сил, я і через надмірні е о-

їстичні бажання мож ть змарн вати. Спрям йте пот жний енер опотен-
ціал професійне р сло, ар’єрний марафон триває, і т т вам, попри
все, належить б ти в перших лавах!
РАКИ, не живіть чорашнім днем, не топчіться на місці. Озирніться

назад і проаналіз йте мин ле з метою взяти на озброєння позитивний
досвід. Ваш орієнтир — майб тнє, воно личе щасливою зорею, і я -
що б дете с епти ом та онсерватором, небесні сили позбавлять вас
шансів на спіх.
ЛЕВИ, ви можете стати жертвою самообман чи безпідставних пі-

дозр стосовно тих, хто цьо о не засл ов є. Отож поб дьте на самоті,
зан ріться свій вн трішній світ і наведіть там лад.
ДІВИ, не б дьте с нарами: потрапили весел омпанію — роз о-

шелюйтеся, не збіднієте. Оточення все належно оцінить. На ба атьох
очі є доленосне знайомство, що може за інчитися шлюбом.
ТЕРЕЗИ, я що поводитиметеся з хвало, виявлятимете пих , потра-

пите в немилість до начальства, отром ваш апломб — мов сіль на
о о. Хочете триматися на ар’єрном щаблі і не полетіти вниз — стань-
те волом-тр дя ою...
СКОРПІОНИ, с ромність, сором’язливість — це ваш озир, тримай-

теся осторонь від аласливих місць, ходіть тінню, аби ни н ти психо-
ло ічно о с м’яття. А втім, оли несподівано опинитеся в центрі ва и,
миттєво переми айтеся на чарівливий артистизм....
СТРІЛЬЦІ, зрада др зів — най ірше, чо о ви нині боїтеся і з чим до-

ведеться м жньо з стрітися... та в отре пробачити, пам’ятаючи те доб-
ро, я е вони вам зробили сво о час .
КОЗОРОГИ, не втр чайтеся в ч жі справи. Б дьте роз мні та вива-

жені, “та ” чи “ні” із ваших в ст має зв чати не під впливом запальних
емоцій, доводьте свою правот ар ментовано, тоді д х онфлі тів з ас-
не і стос н и в шлюбі та з ерівництвом ся н ть пороз міння, а це ар’-
єрі піде на ористь.
ВОДОЛІЇ, я що ви не бачите перспе тиви в співпраці з нинішніми ро-

ботодавцями і налаштовані змінити напрямо діяльності, знайте — ва-
ші наміри помил ові... Втратите приб т ове місце, де можна заробити
непо ані роші.
РИБИ, ви еротичні, се с ально привабливі, що дає олосальні при-

вілеї під час влашт вання особисто о життя, а особливо — в поб дові
ар’єри... Дерзайте!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астролоÑ Ê À Í Â Î Ð Ä

...
Хмельниць ий

Холодна
зброя

Р х предмета
по поверхні

Бо охання
(міф.)

Сорт ш іри

Гірсь і
пасма

(Швеція)
Є ип. бо
мертвих

Інд.
філософія
Обд маний,
таємний
план

Х Р Е Щ А Т И К
Пральний
порошо

Австр. птах

Здатність
розрізняти
запахи

Етиловий
спирт

Товар на
а ціоні

Персія після
1935 р.

По азна
виш аність,

роз іш

Рот звіра

Візер но
(мист.)

“Воєнне
мистецтво”

( ит.)

Запалення
в ха

Овочева
рослина,
пряна

приправа

Грець а літера
β

Ан л. поет -
романти
19 ст.,

“Вернер”

Удар
ла ом

Вид циб лі

Напрям р х

Фран.
танець

Напівптах —
напівжін а
(міф.)

Тополя
тремтяча

Взаємна
домов-
леність

Місце в хліві з
ормом для
х доби

Фр.
протестанти —

альвіністи
(XVI — XVII)
Земля ( ео р.)

“Д рний”
(лат.)

Приправа до
страви

Письменни

Частина а т
(театр.)

За альна
за ономірність
(філософ.)

Дов охвостий
пап а

Виборний
поліцейсь-
ий США

УФО

Катол.
священи

Вавілонсь-
ий бо

Площад а
для

онцерт

Порода
соба

Керівни
політичної
партії

Тит л
правителів

інд.
провінцій
(іст.)

Дипломат

Кавалерист зі
списом (іст.)

Тварини, в
я их самці
од ють малят
моло ом

Дав. рец.
поет-співець
Частина христ.

храм

Твариний світ
Стан спо ою
ор анізм

Îðêåñòð ç³ãðàº 
áåç ñâ³òëà
Äî Êèºâà ïðè¿æäæàþòü The Orchestra — 
çàñíîâíèêè Electric Light Orchestra
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в Донець розпо-
чався т р р пи The Or-
chestra (та називають
себе засновни и Electric
Light Orchestra). А в с бо-
т вона вист пить Києві.
Це б де др ий онцерт
рт в столиці. М зи ан-

ти обіцяють незаб тнє
шо , з я им вони всти ли
вист пити Прибалтиці та
Ан лії. Після У раїни The
Orchestra продовжить т р
Росії.

Ïåðøîãî æîâòíÿ ó çàë³ çàñ³äàíü
àåðîïîðòó “Áîðèñï³ëü” ø³ñòü âå-
ñåëèõ ÷îëîâ³ê³â ç ïèâîì ó ðóêàõ
ñï³ëêóâàëèñÿ ç æóðíàë³ñòàìè. Çà-
ñíîâíèêè Electric Light Orchestra,
êîòð³ òåïåð íàçèâàþòü ñåáå ïðîñ-
òî The Orchestra, ñïðàâä³ ïðèëå-
ò³ëè äî Óêðà¿íè ³ ñïðàâä³ â³ä³ãðà-
þòü ï’ÿòü êîíöåðò³â. Ñïî÷àòêó âî-
íè ïîáóâàëè â Äîíåöüêó. Ñüîãî-
äí³ âîíè ãðàòèìóòü ó Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêó, â ï’ÿòíèöþ âèñòóïëÿòü â
Îäåñ³, ó ñóáîòó — â êè¿âñüêîìó
Ïàëàö³ “Óêðà¿íà”, à çàâåðøàëü-
íèé êîíöåðò â³äáóäåòüñÿ ó Õàðêî-
â³. The Orchestra ïðåäñòàâëÿòü 19
ï³ñåíü, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ óâ³éøëà
äî çá³ðîê The greatest hits òà The
very best of ELO. “Íèí³ ìè ïðà-
öþºìî íàä àëüáîìîì, ÿêèé ïëà-
íóºìî çàïèñàòè ÷åðåç òðè ì³ñÿö³.
Ïîêè ùî ãîòóºòüñÿ íîâà ïðîãðà-
ìà, ÿêà âêëþ÷àòèìå íå ò³ëüêè ñòà-
ð³, à é íîâ³ ï³ñí³. Àëå ìè ðîáèìî
àêöåíò íà òîìó, ÷îãî õî÷å ïóáë³-

êà. Âîíà îõî÷å ñëóõàº ñàìå ö³ â³-
äîì³ ï³ñí³ íàøîãî ïåðøîãî ïåð³î-
äó”,— ðîçïîâ³â áàñèñò òà âîêàë³ñò
ãðóïè Êåëë³ Ãðîóêàòò.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”,
ìóçèêàíòè âèêîíàþòü ï³ä ÷àñ
ñâîãî øîó íàéâ³äîì³øó ï³ñíþ
Ticket to the Moon ñ³ìíàäöÿòîþ.
Äî ñëîâà, ¿¿ âêëþ÷èëè ó òðåê-ëèñò
êîíöåðòó ò³ëüêè äëÿ âèñòóï³â ó
ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ.

Ñóáîòí³é êîíöåðò — íå ïåðøèé
æèâèé âèñòóï êîìàíäè ó Êèºâ³.
Âîíè ïðåçåíòóâàëè òóò ñâîº øîó
ñï³ëüíî ç Íàö³îíàëüíèì ñèìôî-
í³÷íèì îðêåñòðîì ùå ó 1999 ðî-
êó â ðàìêàõ ñâ³òîâîãî òóðó, ïîò³ì
ãðóïà ðîçïàëàñÿ. Ï³ñëÿ òîãî àâòîð
á³ëüøîñò³ õ³ò³â Äæåô Ë³í íå ïî-
âåðíóâñÿ äî íîâîñòâîðåíîãî The
Orchestra. ßêáè äî Êèºâà ïðè¿õà-

ëè Deep Purple áåç ßíà Ã³ëàíà àáî
Rolling Stones áåç Ì³êà Äæàããåðà,
öå ñòàëî á ñêàíäàëîì. Àëå The Or-
chestra â Óêðà¿í³ í³õòî í³êîëè íå
çíàâ ó îáëè÷÷ÿ, à íà êîíöåðò ïðè-
éäóòü ïîñëóõàòè ¿õíþ ìóçèêó.

Ñêëàä ìóçèêàíò³â áóäå íàïîëî-
âèíó îðèã³íàëüíèì, àäæå ñêðè-
ïàëü Ì³ê Êàì³íñê³, áàñ-ã³òàðèñò
òà âîêàë³ñò Êåëë³ Ãðîóêàòò ³
ôëåéòèñò Ëó¿ñ Êëàðê ôàêòè÷íî º
çàñíîâíèêàìè êîëåêòèâó. Äî íèõ
ïðèºäíàëèñÿ àìåðèêàíñüê³ ìóçè-
êàíòè — óäàðíèê Ãîðäîí Òàóí-
ñåíä ³ äâà ã³òàðèñòè Ïàðôåíîí
Õàêñë³ òà Åð³ê Òðîºð, â³äîìèé ðî-
áîòàìè ³ç Äæîíîì Ëåííîíîì, Ñå-
ë³í Ä³îí, Áîíí³ Òàéëåðîì, Á³ëë³
Äæîåëîì, Sisters of Mercy.

6 æîâòíÿ, Ïàëàö “Óêðà¿íà”,
19.00

Учасни и The Orchestra приїхали без Джефа Ліна і сподіваються сподобатися
сл хачам не ори інальним с ладом, а старими піснями
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До ва и а ціонерів
ЗАТ "КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД"

27 листопада 2007 ро о 14.00 в приміщенні а тово о зал
ЗАТ "Київсь ий с лотарний завод" за адресою: 04073, м.Київ,
пров ло Балтійсь ий, 23, відб д ться позачер ові За альні

збори а ціонерів За рито о а ціонерно о товариства
“Київсь ий с лотарний завод" ( од ЄДРПОУ 00293278).
Реєстрація часни ів зборів б де проводитись 27 листопада
2007 р. з 12.00 до 13.45 біля приміщення а тово о зал

(2-й поверх адміністративної б дівлі) за вищев азаною адресою.
Порядо денний зборів:

1. Про затвердження змін до Стат т Товариства, пов'язаних із
збільшенням стат тно о апітал Товариства.

2. Про затвердження Стат т Товариства новій реда ції.
Інформація з ідно зі ст. 40 За он У раїни

"Про осподарсь і товариства"
1. Мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення стат тно о

апітал товариства;
Мотив збільшення стат тно о фонд товариства - поповнення

обі ових оштів. Збільшення стат тно о апітал відб вається шляхом
збільшення іль ості простих іменних а цій існ ючої номінальної
вартості за рах но додат ових внес ів на с м 4 500 562 (чотири
мільйони п'ятсот тисяч п'ятсот шістдесят дві) рн. 50 оп.

2. Прое т змін до Стат т а ціонерно о товариства, пов'язаних із
збільшенням стат тно о апітал :
- п. 5.1 ст.5 Стат т “Стат тний апітал Товариства": Стат тний апітал

Товариства становить 7 446 127 (сім мільйонів чотириста соро шість
тисяч сто двадцять сім рн) 50 оп.;

- п.5.2 ст.5 Стат т "Стат тний апітал Товариства'': Стат тний апітал
Товариства поділений на 709 155 (сімсот дев'ять тисяч сто п'ятдесят
п'ять) простих іменних а цій номінальною вартістю 10,50 рн (десять
ривень п'ятдесят опійо ) ожна.
3. Дані про іль ість а цій, що вип с аються додат ово, та їх

за альна вартість:
Додат ово вип с аються прості іменні а ції в іль ості 428 625 шт на

за альн вартість 4 500 562 (чотири мільйони п'ятсот тисяч п'ятсот
шістдесят дві) рн 50 оп.

Відомості про нов номінальн вартість а цій:
Номінальна вартість а цій при додат овом вип с не змінюються

і становить 10,50 (десять рн 50 оп.) рн.
4. Права а ціонерів при додат овом вип с а цій:
А ціонери орист ються переважним правом на придбання

додат ово вип щених а цій іль ості, пропорційній їх частці
стат тном апіталі на дат прийняття рішення про емісію а цій.

5. Дата почат і за інчення підпис и на а ції, що додат ово
вип с аються: Підпис а на а ції не проводиться, всі додат ово
вип щені а ції розміщ ються серед а ціонерів Товариства, починаючи
з 3 вересня 2007 ро до 2 листопада 2007 ро в лючно. Стро и
проведення етапів розміщенння затверджені на за альних зборах
а ціонерів.

6. Порядо відш од вання власни ам а цій збит ів, пов'язаних із
змінами стат тно о апітал : зміна стат тно о апітал не призведе
до збит ів власни ів а цій.

Для часті в зборах необхідно мати до мент, що посвідч є особ ,
повноваженим особам та представни ам а ціонерів - довіреності на
право олос вання. Ознайомлення з до ментами, що пов'язані з
проведенням зборів, проводиться щочетвер а з 14.00 до 16.00
абінеті орпоративно о се ретаря за адресою: 04073, м.Київ, пров ло
Балтійсь ий, 23.
Довід и за телефоном (044) 430-36-22

Правління Товариства

Діюче підприємство ТОВ “АЗС-СЕРВІС”,
що знаходиться в Подільсь ом районі м. Києва

по просп. Правди, 39-а,
повинно отримати Дозвіл на ви иди в атмосфер .

Спеціаліз ється по заправці автотранспорт бензином та дизельним
паливом, та ож здійснює мий автотранспорт .

Підприємство належить до З р пи об'є тів.
За рез льтатами розрах н ів розсіювання онцентрації на межі

санітарно-захисної зони менші ранично доп стимих.
З ідно із звітом по інвентаризації ви идів забр днюючих речовин в

атмосфер , ви онаним 2007р., на підприємстві 7 джерел ви идів в
атмосфер .

Ви иди с ладають: 0,324701 /с, 0,468527 т/рі .
За важення та пропозиції щодо видачі Дозвол просимо надсилати

в Подільсь районн державн адміністрацію.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про додат ове питання поряд денно о позачер ових

За альних зборів а ціонерів HACK "Оранта"

В доповнення до повідомлення, надр овано о 27 серпня 2007 ро
в офіційном виданні ДКЦПФР "Бюлетень. Цінні папери У раїни"
№ 191-192(2121-2122) та 28 серпня 2007 ро в азеті "Хрещати "
№ 138 (3128) Від рите а ціонерне товариство Національна а ціонерна
страхова омпанія "Оранта" повідомляє, що до поряд денно о
позачер ових За альних зборів а ціонерів Компанії, я і відб д ться
19 жовтня 2007 ро об 11.00 за адресою: м. Львів, в л. Бортнянсь о о, 12,
приміщенні Львівсь ої обласної дире ції, додат ово в лючено питання:

- Про с ас вання дея их рішень За альних зборів а ціонерів HACK
“Оранта”.

Правління HACK "Оранта”

Ре іональне відділення Фонд державно о
майна У раїни по міст Києв

повідомляє, що відповідно до рішення Київсь ої місь ої
ради від 22.08.07 № 151/1985 об'є ти малої приватизації
( р па "А") ом нальної власності територіальної ромади

міста Києва підля ають приватизації
шляхом ви п орендарями:

- нежила б дівля площею 150,0 в.м. по Володимирсь ом проїзд , б/н;
- нежилі приміщення площею 71,2 в.м. по в л. Горь о о, 3, літ. "Б".

Корс нь-Шевчен івсь ий районний с д Чер ась ої області повідомяє, що на 12.00

12 жовтня 2007 р. призначено роз ляд цивільної справи № 2-634/07, за позовом Бодні Інни

Володимирівни до Єсипен а Андрія Ві торовича про стя нення аліментів.

Єсипен о Андрій Ві торович ви ли ається в с дове засідання в я ості відповідача.

Яв а до с д є обов'яз овою. В разі неяв и останньо о, справ б де роз лян то в йо о

відс тність. Адреса с д : в л. Га аріна, 59, м. Корс нь-Шевчен івсь ий, Чер ась а область.

Святошинсь ий районний с д м. Києва (в л. Я.Коласа, 27-а) ви ли ає Пичі а Ма сима

Борисовича, я ий зареєстрований та проживає за адресою: м. Київ, в л. Г. На мова,19,

в. 34, я відповідача в с дове засідання на 17.10.2007р. на 14.00 зв'яз з роз лядом

цивільної справи за позовом ЗАТ СК " У раїнсь а страхова р па" до Пичі а Ма сима

Борисовича про відш од вання матеріальної ш оди. У разі неяв и в с дове засідання, справа

б де роз лян та відс тності відповідача, на підставі зібраних до азів.

Втрачений диплом Одесь о о національно о ніверситет ім. І.І. Мечни ова
СК №22376012 на ім'я Роздоб дь о Надії Іванівни вважати недійсним.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü.
Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â
âèñòàâèëè â ìóçå¿
Ïðîôåñ³éíà ñï³ëêà â³äçâ³òóâàëà âëàñíèìè ïðîåêòàìè

Ïðèì³ùåííÿ Íàö³îíàëüíîãî
ìóçåþ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ïåðåòâî-
ðèëîñÿ íà îïëîò óêðà¿íñüêîãî äè-
çàéíó. Ìîäíèö³ çíàéäóòü òóò “êà-
ïåëþõîâå” äåðåâî â³ä Ñâ³òëàíè
Ñîðîê³íî¿ òà ïðèêðàñè ç ìàìîí-
òîâî¿ ê³ñòêè, ñêåïòè÷í³ ïðàêòè-
êè — äèçàéí-ïðîïîçèö³¿ ëàâ,
êâ³òíèê³â òà óðí. Äîïèòëèâ³ ïî-
áà÷àòü ïðîåêòè áóäèíêó ô³ëîñî-
ôà â ñòèë³ Ä³îãåíîâî¿ áî÷êè ÷è
Áóäèíêó ñîíöÿ ç àëüòåðíàòèâíèì
äæåðåëîì åíåðã³¿ àáî ôîòîãðàô³¿
³íòåð’ºð³â ³ òåõí³÷íèõ ðîçðîáîê. À
äëÿ ãîñïîäèíü, íåáàéäóæèõ äî
êðàñè, ïðåäñòàâëåíî êàðòèíè, âè-
øèò³ íàñò³íí³ êèëèìè òà äåêîðà-
òèâí³ åëåìåíòè ³íòåð’ºðó.

Çàãàëîì âèñòàâëåíî ðîáîòè 72
ïðîôåñ³éíèõ êè¿âñüêèõ äèçàéíå-
ð³â ð³çíèõ íàïðÿìê³â. Äëÿ ïåð-

øèõ ãîñòåé îðãàí³çàòîðè ï³äãîòó-
âàëè ñþðïðèç — ïîêàç ñó÷àñíèõ
ìîäåëåé, îðãàí³çîâàíèé äèçàéíå-
ðîì Ë³ä³ºþ Ìàñëà÷åíêî. Ä³â÷àòà
ïðîäåìîíñòðóâàëè êîëåêö³¿ ÿê â³ä
ïðîôåñ³éíèõ ìîäåëüºð³â, òàê ³
äèïëîìí³ ðîáîòè còóäåíò³â êà-
ôåäðè õóäîæíüîãî òåêñòèëþ òà
ìîäåëþâàííÿ îäÿãó Êè¿âñüêîãî
äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó äåêîðàòèâ-
íî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà ³ äè-
çàéíó ³ì. Ì. Áîé÷óêà. Ñòóäåíòè
åêñïëóàòóâàëè ïåðåâàæíî òåìè
óêðà¿íñüêèõ ìîòèâ³â, à äîðîñë³
ïðåäñòàâèëè ïîâñÿêäåííèé îäÿã.
À âò³ì, áàãàòî ñòóäåíòñüêèõ ðîá³ò
áóëî ³ íà ñàì³é âèñòàâö³.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ãî-
ëîâà Êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñï³ë-
êè äèçàéíåð³â òà îðãàí³çàòîð
“KievDesign-20” Îëüãà Ìàð³íî,

äëÿ åêñïîçèö³¿ íàéêðàù³ ðîáîòè
îáèðàâ îðãêîì³òåò ³ç 12 ñïåö³à-
ë³ñò³â. Çäàâàëîñÿ á, äèçàéí º çà-
òðåáóâàíèì, àäæå äîðîáêè äèçàé-
íåð³â ïîêëèêàí³ ïðèíîñèòè êðà-
ñó ³ ìèñòåöòâî ó ïîâñÿêäåíí³ñòü,
ïðîòå â óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â ³
äîñ³ ³ñíóº íèçêà ïðîáëåì. “Ïðî-
ôåñ³¿ “äèçàéíåð” ó êëàñèô³êàòî-
ð³ ïðîôåñ³é Óêðà¿íè ³ äîñ³ íåìàº,
º ëèøå îôîðìëþâà÷³, õóäîæíèêè,
áóäü-ÿê³ ³íø³ ôàõè,— ïîñêàðæè-
ëàñÿ Îëüãà Ìàð³íî.— Òîìó ó
Ñï³ëêè äèçàéíåð³â íåìàº ñòàòóñó
íàö³îíàëüíî¿, ³ ïîâíîö³ííî¿ äåð-
æàâíî¿ ï³äòðèìêè íàì áðàêóº”. À
íàéá³ëüøà ïðîáëåìà ïðèõîâàíà â
íåïðîôåñ³éíîñò³. “Ïðèõîäÿòü
ëþäè, ÿê³ ëèøå îñâî¿ëè êîìï’þ-
òåð, à âæå ââàæàþòü ñåáå äèçàé-
íåðàìè,— ïîä³ëèëàñÿ ïàí³ Ìàðè-
íî.— Íåÿê³ñíà ðîáîòà çàâäàº
øêîäè íàì, àäæå äèçàéí — öå
íàñàìïåðåä îñâ³òà ³ êóëüòóðà”.

Îõî÷³ ïîáà÷èòè, ÷èì æå ìîæå
ïîõâàëèòèñÿ óêðà¿íñüêèé äèçàéí
ñüîãîäí³, ìàþòü óäîñòàëü ÷àñó:
âèñòàâêà â³äêðèòà â Íàö³îíàëü-
íîìó ìóçå¿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà äî
14 æîâòíÿ. Íàñòóïíîãî æ ðîêó çà-
ïëàíîâàíî Òèæäåíü äèçàéíó, íà
ÿêîìó â îêðåìèõ ãàëåðåÿõ âèñòàâ-
ëÿòü äîðîáêè óêðà¿íñüêèõ äèçàé-
íåð³â ó ð³çíèõ ñôåðàõ

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в Національном м зеї Тараса Шевчен а від ри-
лася ювілейна вистав а дизайнерсь их та творчих ро-
біт "KievDesign-20", присвячена 20-річчю Спіл и ди-
зайнерів У раїни. Дизайн в У раїні держава майже не
підтрим є, мало то о, та ої професії досі немає в ла-
сифі аторі У раїни. Попри це, 72 иївсь их дизайнерів
різних сфер виставили най ращі дороб и на розс д
ромадсь ості.

На 20-річчя Спіл и дизайнерів У раїни ожен мі дотор н тися до їхньої творчості
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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 3488

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  3 жовтня 2007

І ор МАЗУР, олова Київсь ої
місь ої ор анізації УНА-УНСО:
—Явважаю,що оловні ошти, я і

ви ористала на передвиборч ам-
панію Соціалістична партія У раїни
на достро ових парламентсь их ви-
борах, б ли з державно о бюджет .

Борис БЕСПАЛИЙ, народний
деп тат У раїни V с ли ання:
—Моя точ а зор досить серйоз-

на. Мені здається, що, по-перше,
це по аже фінансовий звіт. А з ін-
шо о бо , мені здається, що — це
Марі польсь ий омбінат ім. Ілліча
і Володимир Семенович Бой о зо -
рема.

Андрій ШКІЛЬ, народний де-
п тат У раїни V с ли ання:
— В них б ли власні спонсори:

Міністерство транспорт , Мініс-
терство зв’яз . І ще одне, я е зі-
рало не останню роль, — Мініс-
терство освіти. Саме вони, на мою
д м , вист пали оловними спон-
сорами, а всі інші — це та е.

Ми ола ГАПОЧКА, народний
деп тат У раїни ІV с ли ання:
— Я д маю, що це Марі поль-

сь ий омбінат ім. Ілліча, я ий
має вели і можливості, ос іль и
них спис є впливові й спіш-

ні люди.

Õòî º ãîëîâíèì ñïîíñîðîì 
Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè?

Олеся СВІТНЕНКО, президент міжнародної бла-
одійної ор анізації “Сл жба порят н людей”:
— Насамперед потрібно починати з себе. Адже лю-

ди стають ращими, оли вдос оналюють себе, а не
інших. Я б зняла мас із себе.

Василь БЕНДАС, а тор:
— Я б зняв мас з Київради. У деп татів одна жир-

на мас а на всіх. А за алом сі носять мас и, вони
просто врослися. І проблема в том , що люди вже не
мож ть зняти цю мас , ос іль и без неї вони не ці-
аві.

Дмитро ЧЕКАЛКІН, президент “Доросло о ра-
діо “Шансон”:
— Я що оворити за алом, абсолютно відвертих лю-

дей немає. Є навіть та ий вислів: д м а, я ти висло-
вив, вже є брехнею, бо вона стовідсот ово не відоб-
ражає ход твоїх д мо . Я на мене, ожно о можна
звин ватити в том , що він аже неправд .

Володимир СЕМЕНОВИЧ, начальни На ово-
дослідниць о о центр випроб вань прод ції:
— Я б зняв мас и з сіх політи ів. Їхні мас и вже на-

бридли своєю нав’язливістю.

²ç êîãî á âè çíÿëè ìàñêó?

Êèÿíè ââàæàþòü, ùî ñïîíñîðîì ÑÏÓ
º äåðæìàéíî ³ äåðæáþäæåò

Ïîë³òè÷íîþ
äðóæèíîþ
Îëåêñàíäðà Ìîðîçà
íàçèâàþòü 
Âàëåíòèíó Ñåìåíþê

Рез льтати телефонно о опит вання ромадян
cаll-центром КМДА 19-20 вересня

Õóäîæíèêè â³ääàëè
âñå íàéêðàùå ä³òÿì
Â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ ñòàðòóâàëà áëàãîä³éíà àêö³ÿ

Óêðà¿íñüêèé æóðíàë Gallery
âæå âäðóãå ïðîâîäèòü àêö³þ ç
êàðíàâàëüíèìè ìàñêàìè ³ç ïàï’º-
ìàøå, îôîðìëåíèìè â³äîìèìè
óêðà¿íñüêèìè ìèòöÿìè. Öüîãî
ðàçó ñâî¿ ðîáîòè ïðåäñòàâèëè ìî-
äåëüºðè Â³êòîð³ÿ Áàðîí, Îëåíà
Ãîëåöü, Ä³àíà Äîðîæê³íà, ²ðèíà
Êàðàâàé, Àíäðå Òàí, õóäîæíèêè
Ñåðã³é Êóçíºöîâ, Îëåñÿ Õîìåí-

êî, Ñàøà Ìàêàðñüêà, Îëåêñàíäð
Ðîéòáóðò, Îëåêñ³é Ñàé, Âîëîäè-
ìèð Âîâêóí, Ìàòâ³é Âàéñáåðã,
äèçàéíåðè ëÿëüîê òà ìàñîê Íàòà-
ë³ÿ ßãóòîâà, Ìàðèíà Ëàïà, ôîòî-
ãðàôè ²øòâàí Êîøòó, Íàòàëÿ Ãó-
öó òà ³íø³.

Ãîëîâíà ìåòà ïðîåêòó — ç³áðà-
òè êîøòè äëÿ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â.
Ï³ñëÿ âèñòàâêè áóäü-ÿêà êîìïà-

í³ÿ ìîæå çàáðîíþâàòè ìàñêè-
ëîòè äëÿ ïðîâåäåííÿ äîáðî÷èí-
íèõ àóêö³îí³â íà âëàñíèõ áðåíä-
âå÷³ðêàõ òà ³âåíò-çàõîäàõ. Ó÷àñ-
íèêè, ÿê³ çáåðóòü íàéá³ëüøó
ê³ëüê³ñòü ãðîøåé â³ä ïðîäàæó
âèòâîð³â ìèñòåöòâà, îòðèìàþòü
ñòàòóåòêè ìóçè òðàãåä³¿ Ìåëüïî-
ìåíè, âèãîòîâëåí³ ç çîëîòà, ñð³á-
ëà òà ïåéçàæíî¿ ÿøìè. ßê ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó” îäèí ³ç âëàñ-
íèê³â þâåë³ðíîãî áóäèíêó “Ëî-
áîðòàñ ³ Êàðïîâà” ²ãîð Ëîáî-
ðòàñ, ö³ ñòàòóåòêè âèêîíàí³ ëè-
øå â òðüîõ åêçåìïëÿðàõ. Ðåçóëü-
òàòè àóêö³îí³â îãîëîñÿòü íà óðî-
÷èñòîìó çàêðèòò³ ïðîåêòó
“Gallery 100 ìàñîê” â ðàìêàõ
ñâÿòêóâàííÿ òðüîõð³÷÷ÿ æóðíà-
ëó Gallery 29 òðàâíÿ íàñòóïíîãî
ðîêó

Хто головний спонсор
Соціалістичної партії України?
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Валентина Семенюк — 51 % 

Держбюджет — 9 %

Платники податків — 8 %

Політичні проститутки — 7 %

Беня Березовський — 6 %

Тіньові силовики — 6 %

Тендерна палата України — 4 %

Дружини депутатів фракції — 4 %         

Асоціація захисту депутатів від України — 3 %
Дружина Президента — 2 %

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â.
Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +15...+20°Ñ, âíî÷³ +6...+12°Ñ; íà óçáåðåæ-

æ³ ìîð³â äî +17°Ñ; íà ï³âäí³ äî +23°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â.
Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +16...+19°Ñ, âíî÷³ +12...+15°Ñ

Марин Лап іпнотиз вали е спонати дизайнерів- он рентів
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Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора рочисто від рили доброчинн вистав "Gallery
100 масо ". До ва и остей запропоновано мас и, де-
оровані відомими дизайнерами, х дожни ами, с льп-
торами та фото рафами. Вистав а триватиме до 14
жовтня, після чо о мистець і вироби продад ть на ор-
поративних а ціонах.


