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Галина МЕДВЕДЄВА:
“УСІ НЕГАРАЗДИ ВИТРИМАЄ
ЛИШЕ ТОЙ,
ХТО ПРИЙШОВ У ПРОФЕСІЮ
ЗА ПОКЛИКАННЯМ”

Ñí³ã íà ãîëîâó
Ðàäó Ïîêë³òàðó ïîñòàâèâ Áàõà ³ Ðàâåëÿ íàâïàêè

Ãàííà ÂÅÑÅËÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У серед тр па "Київ мо-
дерн-балет " на сцені те-
атр імені Івана Фран а
станцювала одноа тні ба-
лети "Дощ" та "Болеро".
Постановни спе та лю
Рад По літар знов за-
махн вся на і антсь
танцювальн топію, проте
несподівано вивів форм -
л : м зи а Баха та подіб-
на до опа а, я молдава-
нин до р зина.

Ñèíäðîì åêñïåðèìåíòàëüíîãî
áàëåòíîãî òàíöþ ïåðåñë³äóº êè¿â-
ñüêó ñöåíó äàâíî. Ïðèíàéìí³ óñå
ìèíóëå é òåïåð³øíº ñòîë³òòÿ çà-

çâè÷àé âåäåòüñÿ òàê, ùî òîé ÷è
òîé áàëåòìåéñòåð-âèò³âíèê îáèðàº
Êè¿â ÿê ïëàöäàðì äëÿ çàâîþâàí-
íÿ ìèñòåöüêèõ âèñîò. Ðàäó Ïîêë³-
òàðó — îäèí ³ç îñòàíí³õ, õòî íå
çëÿêàâñÿ íàøîãî âåëüìè êîíñåð-
âàòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî áàëåòíî-
ãî â³ëüíîäóìñòâà. ² äî òîãî æ íå
ëèøå îñåëèâñÿ â óêðà¿íñüê³é ñòî-
ëèö³, à íàâ³òü âèêîðèñòàâ ³ì’ÿ ì³ñ-
òà ÿê áðåíä âëàñíîãî òåàòðó “Êè-
¿â ìîäåðí-áàëåò”.

À âò³ì, ãîëîâíà ô³øêà áàëåò-
ìåéñòåðñüêîãî ïðîåêòó Ïîêë³òàðó
íå ó ñïðîá³ ñòâîðèòè òåàòð, ùî íå
ñõîæèé íà ³íø³. Â³ä ñàìîãî ïî÷àò-
êó ³ñíóâàííÿ “Êè¿â ìîäåðí-áàëå-
òó” (â³ä ãó÷íîãî “Êàðìåí TV”)
ìîëäàâñüêèé õîðåîãðàô çàìèñ-
ëèâ — íå áàãàòî é íå ìàëî — çì³-
íèòè ñòàòóñ áàëåòíîãî ìèñòåöòâà
ÿê òàêîãî. Òîáòî ïåðåòâîðèòè êëà-
ñè÷íèé òàíåöü ç àáñòðàãîâàíî¿ ïî-

çà÷àñîâî¿ îïîâ³ä³ íà ïðåäìåòíó
ðîçìîâó ïðî ñó÷àñíó ëþäèíó.
Øêîäà, àëå ï³ñëÿ òðåòüî¿ âèñòàâè
òåàòðó ïðî öå øëÿõåòíå çàâäàííÿ
âàðòî, ìàáóòü, çàáóòè îñòàòî÷íî.

Òðåòÿ ïðåì’ºðà — òî äâà îäíî-
àêòíèõ áàëåòè: “Äîù” íà ìóçèêó
Áàõà ðàçîì ³ç ìåëîä³ÿìè íàðîäíèõ
òàíö³â òà “Áîëåðî” Ìîð³ñà Ðàâå-
ëÿ. Ïî÷èíàº Ðàäó Ïîêë³òàðó ç ³ðî-
í³÷íîãî ï³äìîðãóâàííÿ íà àäðåñó
²ãîðÿ Ìîéñººâà: âèãàäóº íà âëàñ-
íèé ðîçñóä òàíö³ íàðîä³â ñâ³òó, âè-
øèâàþ÷è ¿õ, ÿê ³ âåëèêèé ïîïå-
ðåäíèê, ïðîñòî ïî ôîëüêëîðí³é
êàíâ³. Ùîïðàâäà, ³ äëÿ ãðóçèí³â, ³
äëÿ ðîñ³ÿí, ³ äëÿ ìîëäàâàí áàëåò-
ìåéñòåð âèêîðèñòîâóº ôàêòè÷íî
òó ñàìó òàíöþâàëüíó ëåêñèêó —
àãðåñèâí³, íàïðóæåí³, ÷óòòºâî íà-
ñè÷åí³ ðóõè, ïîçáàâëåí³ çâè÷íîãî
åòí³÷íîãî êîëîðèòó.

За інчення на 13-й стор.

Îëåêñàíäðîâ³ 
Îìåëü÷åíêó äîâåäåòüñÿ
â³äïîâ³ñòè
çà àôåðó “Åë³òà-Öåíòðó”

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черновець ий заявив азеті
"Хрещати ", що бр дні пліт и про йо о причетність
до діяльності "Еліта-Центр ", поширювані о ремими
політи ами, є ні чим іншим, я політичним замов-
ленням.

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ðîçïîâ³â
ãàçåò³ “Õðåùàòèê”, ùî ñàìå ç éîãî ³í³ö³àòèâè íà âèáîðàõ 2006 ðîêó
â³í ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ñîðàòíèêàìè áëîêóâàâ áóä³âåëüí³ ä³ëÿíêè “Åë³-
òà-Öåíòðó”. Òàêîæ ìåð íàãàäàâ, ùî åêñ-ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Þð³é Ëóöåíêî îñîáèñòî ãîëîñóâàâ çà íüîãî ÿê çà ìåðà â çàë³ çàñ³-
äàíü Êè¿âðàäè. “Â³í ó ïðèñóòíîñò³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé çàÿâëÿâ,
ùî ÿ íå ìàþ æîäíîãî ñòîñóíêó äî ö³º¿ ëþäñüêî¿ á³äè”,— íàãîëîñèâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöêèé.

“Òåìó “Åë³òà-Öåíòðó” îá³ãðóâàëè ìî¿ ïîë³òè÷í³ îïîíåíòè ùå â
2005 ðîö³. Çîêðåìà ³ ïàí Îìåëü÷åíêî — êîëèøí³é ìåð Êèºâà, ÿêèé
òàêèì ÷èíîì íàìàãàâñÿ âèãðàòè âèáîðè. Ñâî¿ìè ðîçïîðÿäæåííÿìè
â³í âèä³ëÿâ àôåðèñòîâ³ Âîëêîíñüêîìó çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ï³ä ÿê³ òîé
øàõðàéñüêèìè ìåòîäàìè çáèðàâ ãðîø³”,— çàÿâèâ ìåð Êèºâà. Íà äóì-
êó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, Îëåêñàíäðîâ³ Îìåëü÷åíêó äîâåäåòüñÿ â³ä-
ïîâ³ñòè çà àôåðó “Åë³òà-Öåíòðó”.

Òàêîæ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà íàãàäàâ, ùî âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿç-
ê³â ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ïàí Êîðí³ºíêî îô³ö³éíî ï³äòâåðäèâ,
ùî “ìîÿ ïðè÷åòí³ñòü àáî ÷ëåí³â ìîº¿ ñ³ì’¿ äî “Åë³òà-Öåíòðó” — öå
áàç³êàííÿ. Ïðî öå â³í çàÿâèâ óñ³ì çàñîáàì ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿”. “Í³-
ÿêèõ äîêàç³â ïðî òå, ùî êîëè-íåáóäü õòîñü ó “Ïðàâåêñ-áàíêó” äîïî-
ìàãàâ Âîëêîíñüêîìó â éîãî çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³, í³êîëè íå áóëî,
³íàêøå âîíè á ñïëèâëè íà ïîâåðõíþ ïðîòÿãîì ìàéæå 2 ðîê³â ìîº¿
ðîáîòè íà ïîñàä³ ìåðà àáî â ïåð³îä âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ 2005—2006 ðî-
êó. Õî÷à ÿ çíàþ, ùî áóëî çðîáëåíî âñå, àáè ñêîìïðîìåòóâàòè ìîº
÷èñòå ³ì’ÿ ³ ÿêîñü ïîâ’ÿçàòè éîãî ç “Åë³òà-Öåíòðîì”. Íèí³ ÿ ðîáëþ
âñå ìîæëèâå, õî÷à Êè¿âðàäà í³ÿê íå ñïðèÿº, ùîá äîïîìîãòè ïîñòðàæ-
äàëèì ïðèäáàòè êâàðòèðè çà òèìè ö³íàìè, ÿê³ çàäåêëàðóâàëè êîëèñü
øàõðà¿”,— äîäàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

“ß õî÷ó êàòåãîðè÷íî çàÿâèòè, ùî áðóäí³ ïîë³òèêè çàâæäè çàëè-
øàòüñÿ áðóäíèìè, àëå áðóäíà ³íôîðìàö³ÿ í³êîëè íå äîïîìàãàëà çäî-
áóòè âëàäó ³ äîâ³ðó ëþäåé. Ñüîãîäí³ äî âëàäè â Êèºâ³ ðâóòüñÿ ëþäè,
ùî íå ìàþòü í³ÿêî¿ ìîðàë³, ³ âîíè ïðîãðàþòü”,— íàãîëîñèâ ìåð

Äî ñòîëèö³ 
¿äóòü ñóïåðìåíè
Ó Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò 
ç áîä³á³ëäèíãó, ô³òíåñó òà áîä³ô³òíåñó
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ó íåä³ëþ â êîíöåðòí³é çàë³ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíî-
ì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó çà ï³äòðèìêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè é
Ôåäåðàö³¿ áîä³á³ëäèíãó òà ô³òíåñó Óêðà¿íè â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòèé
÷åìï³îíàò Êèºâà ç áîä³á³ëäèíãó, ô³òíåñó ³ áîä³ô³òíåñó. Äëÿ äåìîí-
ñòðàö³¿ êðàñèâèõ òà “ïîòóæíèõ” ò³ë äî ñòîëèö³ çàïðîñèëè ñïîðòñ-
ìåí³â ç óñ³õ îáëàñòåé Óêðà¿íè — ìàéæå 80 ó÷àñíèê³â.

Ñåðåä áîä³á³ëäåð³â º ÿê òèòóëîâàí³ ñïîðòñìåíè, òàê ³ íîâà÷êè.
Íàéêðàùèõ âèçíà÷àòèìóòü ó ÷îòèðüîõ âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ. Îêð³ì
òîãî, â ðàìêàõ òóðí³ðó îáåðóòü êîðîëåâó áîä³ô³òíåñó. Öå çìàãàí-
íÿ ïî ïðàâó ââàæàþòü êîíêóðñîì êðàñè ñåðåä ñïîðòñìåíîê.

Î÷³êóþòü íà Âîëîäèìèðà Ãîðÿíñüêîãî, ñåñòåð Çàâàëüñêèõ ³ç äó-
åòó “Àë³á³”, Íàòàëþ Âàëåâñüêó, Â³êòîðà Ïàâë³êà — àëå âæå ÿê ãîñ-
òåé ÷åìï³îíàòó
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Ìåð â³äâ³äàº 
çàñíîâíèê³â Êèºâà

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
íåùîäàâíî ïîâí³ñòþ çàâåðøåíî ðåìîíòí³
ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ ïàì’ÿòíèêà “×î-
âåí”, ïðèñâÿ÷åíîãî çàñíîâíèêàì Êèºâà,
òà Íàâîäíèöüêîãî ïàðêó. Íèí³øíüîãî ðî-
êó îäèí ³ç íàéóëþáëåí³øèõ ñåðåä êèÿí
ïàì’ÿòíèê³â ñòîëèö³ çóñòð³â ñâ³é 25-ð³÷-
íèé þâ³ëåé. Ç íàñë³äêàìè áëàãîóñòðîþ â
ñóáîòó, 6 æîâòíÿ, îñîáèñòî îçíàéîìèòüñÿ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.

“Ïàì’ÿòíèê çàñíîâíèêàì Êèºâà íå ðå-
êîíñòðóþâàëè ç ÷àñó âñòàíîâëåííÿ — 1982
ðîêó. Òîìó ç ³í³ö³àòèâè ìåðà òîð³ê âèð³-
øèëè ïåðåäàòè îá’ºêò íà áàëàíñ Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó. Âàðò³ñòü â³äíîâëþâàëüíèõ
ðîá³ò ñòàíîâèëà ïîíàä 3 ìëí ãðí”,— ðîç-
ïîâ³â Äåíèñ Áàññ

Êè¿âñüêà âëàäà 
âçÿëàñÿ çà ë³ôòè

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ç
ïðèõîäîì êîìàíäè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó ñòîëèö³
â ê³ëüêà ðàç³â çá³ëüøåíî ô³íàíñóâàííÿ íà
çàì³íó àáî ìîäåðí³çàö³þ ë³ôò³â. Çàâäÿêè
öüîìó òîð³ê â åêñïëóàòàö³þ çäàëè 580
îíîâëåíèõ ï³äéîìíèê³â, à íèí³øíüîãî ðî-
êó ïîäáàþòü ïðî ìàéæå 600.

Ç ³í³ö³àòèâè ñòîëè÷íîãî ìåðà ñåñ³ÿ Êè-
¿âðàäè çàòâåðäèëà òîð³ê “Ïðîãðàìó çàì³-
íè òà ìîäåðí³çàö³¿ ë³ôò³â ó æèòëîâîìó
ôîíä³ Êèºâà íà ïåð³îä 2006—2010 ðîê³â”.
Íèí³øíüîãî ðîêó äëÿ öüîãî âèä³ëåíî 104
ìëí ãðí. “Ì³ñüêèé ãîëîâà íå ðàç íàãîëî-
øóâàâ, ùî âêðàé ïîòð³áíî ïîë³ïøèòè ñòàí
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. Ìè
âæå çàâåðøóºìî ïàñïîðòèçàö³þ æèòëîâèõ
áóäèíê³â, äå áóäå âêàçàíî, â ÿêîìó ñòàí³
ïåðåáóâàþòü ³ ³íæåíåðí³ ìåðåæ³, é ë³ôòè
â òîìó ÷èñë³. Îòîæ íàñòóïíîãî ðîêó çìî-
æåìî âèä³ëèòè ìàêñèìàëüíó ñóìó êîøò³â
íà ðåìîíò òà çàì³íó ï³äéîìíèê³â”,— íà-
ãîëîñèâ Äåíèñ Áàññ

Ì³ñüêèé ãîëîâà äîðó÷èâ 
ñïîðóäèòè íîâ³ äèòÿ÷³ 
ìàéäàí÷èêè

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî â
ñòîëèö³ ñïîðóäæóþòü íîâ³ äèòÿ÷³ òà ñïîð-
òèâí³ ìàéäàí÷èêè çà ïëàíîì. Äî ê³íöÿ ðî-
êó â Êèºâ³ ç’ÿâèòüñÿ 284 ³ãðîâ³ òà 94 ñïîð-
òèâí³ ìàéäàí÷èêè.

Áóä³âíèöòâî ô³íàíñóâàòèìóòü çà ðàõó-
íîê ðàéîííèõ áþäæåòíèõ êîøò³â, ÿê³ ïå-
ðåäáà÷åí³ Ïðîãðàìîþ “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîä-
â³ð’ÿ”, ³ îá³éäåòüñÿ âîíî â 5 ìëí 63,6 òèñ.
ãðí. Íèí³ âæå âñòàíîâëåíî ìàéæå 70 ³ãðî-
âèõ ìàéäàí÷èê³â. Êð³ì òîãî, ìåð³ÿ ïîñò³é-
íî çàéìàºòüñÿ ïîë³ïøåííÿì òåõí³÷íîãî
ñòàíó òà åñòåòè÷íîãî âèãëÿäó ³ñíóþ÷èõ äè-
òÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â. Íàðàç³ â ñòîëèö³ ôóíê-
ö³îíóº 3635 äèòÿ÷èõ ³ 739 ñïîðòèâíèõ ìàé-
äàí÷èê³â

Ó ñóáîòó â³äáóäóòüñÿ 
ðàéîíí³ ÿðìàðêè

Ó ñóáîòó, 6 æîâòíÿ, â³äáóäóòüñÿ ðàéîí-
í³ ÿðìàðêè ç ïðîäàæó ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêî¿, ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿: ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ íà âóë. Ë. Ðóäåíêî (òåë. äëÿ
äîâ³äîê: 562-10-95), â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ íà ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó, 10-22 (òåë.
äëÿ äîâ³äîê: 418-85-45), ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ íà âóë. Ïðèëóæíî¿ (òåë. äëÿ äî-
â³äîê: 424-23-42) òà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ íà âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 2-6 (òåë.
äëÿ äîâ³äîê: 235-80-87)

Ç ó÷èòåëÿìè
ðîçðàõóâàëèñÿ
êâàðòèðàìè
Íàéêðàùèì ïåäàãîãàì íà Äåíü ïðàö³âíèêà îñâ³òè âðó÷èëè
ö³íí³ ïîäàðóíêè
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в Київсь ом а адемічно-
м театрі оперети столичних пе-
да о ів вітали з їхнім професій-
ним святом — Днем працівни ів
освіти. З цієї на оди най ращих
місь а влада відзначила на р д-
ним зна ом "Відмінни столич-
ної освіти". Та ож напередодні
свята 49 педа о ів отримали
лючі від нових вартир.

Óðî÷èñòèé âå÷³ð ç êîíöåðòîì äî Äíÿ
ó÷èòåëÿ âëàøòóâàëè â Êè¿âñüêîìó àêàäå-
ì³÷íîìó òåàòð³ îïåðåòè. Â³ä ñòîëè÷íî¿
âëàäè îñâ³òÿí â³òàëè çàñòóïíèê ãîëîâè
ñòîëè÷íî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³òà-
ë³é Æóðàâñüêèé òà íà÷àëüíèê Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ Ë³-
ë³ÿ Ãðèíåâè÷. 48 íàéêðàùèì ïåäàãîãàì
ñòîëèö³ âðó÷èëè â³äçíàêè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè — íàãðóäí³
çíàêè “Â³äì³ííèê ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè”. Íà-
ãîðîäæåí³ äèðåêòîðè, âèêëàäà÷³ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â òà ïðàö³âíèêè ðàéîííèõ
óïðàâë³íü îñâ³òè äî çíà÷êà îòðèìàëè é
âàãîì³øå çàîõî÷åííÿ — äî ñâÿòà ¿ì âè-
ïëàòèëè ïî äâà îêëàäè. Êð³ì òîãî, âñ³
áåç âèíÿòêó ïåäàãîãè äî Äíÿ ïðàö³âíè-
êà îñâ³òè îòðèìàëè ïðåì³þ â ðîçì³ð³ ïî-
ñàäîâîãî îêëàäó — ç ì³ñüêîãî áþäæåòó
äîäàòêîâî âèä³ëåíî 70,9 ìëí ãðí.

Â³òàë³é Æóðàâñüêèé ïðèâ³òàâ ïåäàãî-
ã³â â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè é çàïåâíèâ, ùî âëàäà äîêëàäå ìàêñè-
ìóì çóñèëü, àáè é íàäàë³ ðàäóâàòè îñâ³-
òÿí íå ëèøå íîâèìè ðåôîðìàìè, à é ô³-
íàíñàìè. “Ïåðø í³æ âèìàãàòè â³ä ïåäà-
ãîã³â âèñîêîÿê³ñíî¿ îñâ³òè, ìè ìóñèìî
ïîäáàòè ïðî ¿õí³é ìàòåð³àëüíèé ñòàí”,—
çàÿâèâ ïàí Æóðàâñüêèé.

Öüîãî ðîêó ô³íàíñóâàííÿ ñòîëè÷íî¿ ãà-
ëóç³ îñâ³òè çðîñëî íà 355 ìëí ãðí. Ïåäà-

ãîãè ïî÷àëè îòðèìóâàòè ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó 20% íàäáàâêó äî çàðïëàòè. Ñåðåä
íîâîââåäåíü ³ ãðîøîâà âèíàãîðîäà ïðà-
ö³âíèêàì ãàëóç³ äî Äíÿ çíàíü ó ðîçì³ð³
50% â³ä îêëàäó. Òàêîæ íèí³øíüîãî ðîêó
îñâ³òÿíè âïåðøå îòðèìàëè â³ä ì³ñüêî¿
âëàäè 49 êâàðòèð (äî öüîãî ïåäàãîãàì âè-
ä³ëÿëè íå á³ëüøå, í³æ 10). Íà íîâå æèò-
ëî áàãàòî ç íèõ ÷åêàëè ïîíàä 25 ðîê³â.
Óïåðøå ïîìåøêàííÿ îòðèìàëè ïðàö³â-
íèêè ïðîôòåõîñâ³òí³õ çàêëàä³â

×îòèðìà ëàïàìè 
çà ñâ³òëå ìàéáóòíº
Ì³ñüêà âëàäà ïîîá³öÿëà áåçïðèòóëüíèì òâàðèíàì äîì³âêó

Â³äòåïåð ó ñòîëèö³ â³äìîâëÿòüñÿ â³ä
çíèùåííÿ áåçäîìíèõ òâàðèí øëÿõîì
ñìåðòåëüíèõ ³í’ºêö³é, à ðîçïî÷íóòü çàõî-
äè ç ìàñîâî¿ ñòåðèë³çàö³¿. “Ñòàâëåííÿ äî
òâàðèí äåìîíñòðóº ñòàí ñóñï³ëüñòâà,— çà-
çíà÷èëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.— Ìè ðîáèìî
âñå äëÿ òîãî, àáè â Êèºâ³ öåé ïîêàçíèê
ïîë³ïøèâñÿ”.

Íàä ïðîáëåìîþ ïîë³ïøåííÿ ñòàíîâè-
ùà òâàðèí ó ñòîëèö³ ì³ñüêà âëàäà ïî÷àëà
ïðàöþâàòè ç ñ³÷íÿ íèí³øíüîãî ðîêó. Íà
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ ó ëèïí³ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äî-

ðó÷èâ âèð³øèòè ïèòàííÿ óòðèìàííþ â
ì³ñò³ òâàðèí òà çàõèñòó ¿õ â³ä æîðñòîêîãî
ïîâîäæåííÿ. ² âæå ó ñåðïí³ â Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ñòîëèö³ â³äêðèëè êîìóíàëüíó
âåòåðèíàðíó êë³í³êó, äå âæå êàñòðóþòü
áåçïðèòóëüíèõ ÷îòèðèíîãèõ. Êð³ì öüîãî,
íåâäîâç³ ó ì³ñò³ ïëàíóþòü ñòâîðèòè ì³í³-
ïðèòóëêè íà 30-50 “ãîë³â” òà ðîçøèðèòè
êîìóíàëüíó ìåðåæó âåòåðèíàðíî¿ ìåäè-
öèíè íà áàç³ ÊÏ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàð-
íÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè”. Òàê ñïîä³-
âàþòüñÿ ÿêíàéåôåêòèâí³øå çàáåçïå÷èòè
ìàñîâó ñòåðèë³çàö³þ òâàðèí. ²ðåíà Ê³ëü-

÷èöüêà òàêîæ ïîâ³äîìèëà, ùî ïðîâîäèòè
øèðîêîìàñøòàáí³ çàõîäè ç³ ñòåðèë³çàö³¿
äîïîìàãàòèìóòü ºâðîïåéñüê³ ôàõ³âö³ ç ì³æ-
íàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ “Âåòë³êàð³ áåç êîðäî-
í³â” ³ çàñïîêî¿ëà îñîáëèâî “íåáàéäóæèõ”,
ùî äëÿ öüîãî íå çàëó÷àòèìóòü äîäàòêîâ³
êîøòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó.

Êð³ì öüîãî, ó ñòîëèö³ âäàëèñÿ äî íèç-
êè çàõîä³â, àáè âðåãóëþâàòè âèêîðèñòàí-
íÿ åêçîòè÷íèõ òà ÷åðâîíîêíèæíèõ ïòà-
õ³â ³ òâàðèí ç ìåòîþ êîìåðö³¿. Äëÿ öüî-
ãî ðîçðîáèëè ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî äî-
äàòêîâ³ çàõîäè ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè
òà ïðî çàõîäè ùîäî óòðèìàííÿ äèêèõ òâà-
ðèí ó ì³ñò³ Êèºâ³”. ßê äîòðèìóþòü “÷åð-
âîíîêíèæíèõ” ïðàâèë ó ì³ñò³, ïåðåâ³ðÿ-
òèìå ñïåö³àëüíà ì³ñüêà êîì³ñ³ÿ.

Ñüîãîäí³ æ ó ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ Äíÿ
çàõèñòó òâàðèí äëÿ ñòîëè÷íèõ ïåäàãîã³â
ïðîâåäóòü ñåì³íàð-òðåí³íã ç ãóìàííîãî
ñòàâëåííÿ äî òâàðèí. Öå ñòàíå ïî÷àòêîì
âïðîâàäæåííÿ ôàêóëüòàòèâíèõ íàâ÷àëüíèõ
ïðîãðàì ó øêîëàõ òà òåìàòè÷íèõ óðîê³â
“Óðîê äîáðîòè”, “Ì³é óëþáëåíåöü ³ ìîº
çäîðîâ’ÿ”, “Òâàðèíè — êîðèñòü ³ øêîäà”

9.00 ÊÌÄÀ ïðîâåäå êîíêóðñ ïðîôåñ³é-
íî¿ ìàéñòåðíîñò³ âîä³¿â òðîëåéáóñ³â,
âóë. Íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ, 14, òðî-
ëåéáóñíå äåïî ¹ 3.

12.00 Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà ïðîâåäå íàðàäó ç
ïðåäñòàâíèêàìè îïåðàòîð³â ìî-
á³ëüíîãî çâ’ÿçêó ç ïèòàíü ïàðêó-
âàííÿ ó ì³ñò³.

14.00 Êåð³âíèöòâî ÊÌÄÀ ïðîâåäå ðîç-
øèðåíå çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ ç ïèòàíü
ñàí³òàðíîãî ñòàíó ðàéîí³â Êèºâà.

18.00 Â ÊÌÄÀ â³äáóäåòüñÿ ñâÿòêîâèé
ïðèéîì ç íàãîäè íàö³îíàëüíîãî
ñâÿòà Ðåñïóáë³êè Êîðåÿ — äíÿ çà-
ñíóâàííÿ äåðæàâè.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в столиці відзначали Міжнародний день захист тварин. З
цієї на оди заст пни олови Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації Ірена Кільчиць а розповіла про рез льтати роботи столичної
влади щодо захист та манно о поводження з безприт льними
тваринами. У місті розпочн ть масов стерилізацію бездомних чо-
тирино их та створять для них міні-прит л и. Перевірять і " омер-
сантів" е зотичних та червоно нижних тварин і птахів.

Від імені мера педа о ів привітав Віталій Ж равсь ий
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Òðàãåä³ÿ
Þë³¿
Òèìîøåíêî
Íàñòàº ðîçïëàòà 
ç ïîë³òè÷íèìè 
ñïîíñîðàìè

Â³êòîð ÍÅÁÎÆÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ãîëîâíèì
ðåçóëüòàòîì
âèáîð³â º
íåéìîâ³ðíèé
ïîë³òè÷íèé
óñï³õ Þë³¿
Òèìîøåíêî.
Âñ³ ÷óäîâî
ðîçóì³ëè, ùî
âèáîðè í³÷î-
ãî íå âèð³-
øàòü ì³æ
äâîìà ïðî-
â³äíèìè ïî-
ë ³ òè÷íèìè
ñèëàìè —
ïîìàðàí÷å-
âèìè ³ á³ëî-
áëàêèòíèìè.
Àëå í³õòî íå
äóìàâ, ùî â
ï å ð å ä ä å í ü
ïðåçèäåíò-
ñüêèõ âèáîð³â Þë³ÿ Òèìîøåíêî íàáåðå òà-
êèé âèñîêèé â³äñîòîê ãîëîñ³â. Ìàáóòü, âîíà
é ñàìà â öå íå äóæå â³ðèëà. Òàêèé ðåçóëüòàò
ïîÿñíþºòüñÿ íå ò³ëüêè òèì, ùî âîíà ïðàöþ-
âàëà ³ âäåíü, ³ âíî÷³, ³ íå òèìè âåëè÷åçíèìè
ãðîøîâèìè âëèâàííÿìè, ÿê³ ÁÞÒ äîçâîëèâ
ñîá³ íà öèõ âèáîðàõ, à ïåðåäóñ³ì òèì, ùî âî-
íà âçÿëà í³øó, ïðî ÿêó âñ³ çàáóëè, — í³øó
îïîçèö³éíîñò³. Ñòàëîñÿ òàê, ùî ó íàñ º
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â òà ïðå-
çèäåíò â³ä “Íàøî¿ Óêðà¿íè”, ÿê³ çà âñå â³ä-
ïîâ³äàëè, à âñÿ îïîçèö³éíà ïóáë³êà ñêîíöåí-
òðóâàëàñÿ íàâêîëî Þë³¿ Òèìîøåíêî. ¯¿ îïî-
çèö³éíà ñòèë³ñòèêà äóæå ³ìïîíóâàëà òèì ëþ-
äÿì, ÿê³ íåçàäîâîëåí³ ñèòóàö³ºþ â êðà¿í³.

Ïðîòå òåïåð Òèìîøåíêî º çàðó÷íèêîì
öüîãî âèáîðó, àäæå ³ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, ³ “Íà-
øà Óêðà¿íà” íàñïðàâä³ íàëÿêàí³ ¿¿ ðåçóëü-
òàòîì. Ìîæëèâ³ñòü “óòîïèòè” öåé ðåçóëü-
òàò ó ÿê³éñü øèðîê³é êîàë³ö³¿ ì³æ ÁÞÒ,
ÏÐ ³ ÍÓ—ÍÑ ïðàêòè÷íî íåðåàëüíà. Âñå-
òàêè Þë³ÿ Òèìîøåíêî íàìàãàòèìåòüñÿ
çäîáóòè ïîñàäó ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, ñôîðìó-
âàòè Êàáì³í ³ ìàòè ï³ä íüîãî ñëàáêó Âåð-
õîâíó Ðàäó ç áåçíàä³éíî ìîëîäèì ïîë³òè-
êîì-ïî÷àòê³âöåì. Àáè âèéòè âæå íà ïðå-
çèäåíòñüê³ âèáîðè ï³äãîòîâëåíîþ é ä³ñòà-
òè ïîòð³áíèé ðåçóëüòàò.

Íèí³ ï³ê êàð’ºðè Þë³¿ Òèìîøåíêî, ³ ÿ á
íà ¿¿ ì³ñö³ íå çàòðèìóâàâñÿ íà ïîñàä³ ïðåì’-
ºð-ì³í³ñòðà, à ì’ÿêî ïåðåâ³â áè äîñòðîêî-
âó ïàðëàìåíòñüêó êàìïàí³þ ó äîñòðîêîâó
ïðåçèäåíòñüêó. Àëå âîíà òàê íå â÷èíèòü,
àäæå çà âñ³º¿ ¿¿ ëþáîâ³ ³ ïðàãíåííÿ äî âëà-
äè âîíà íå ñàìà ïðèéìàº ð³øåííÿ â ÁÞÒ.
Äðàìà, òðàãåä³ÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî â òîìó,
ùî îòî÷åííÿ ñòðèìóº ¿¿ àìá³ö³¿. Ùî âèùå
âîíà ï³äí³ìàëàñÿ ñõîäèíêàìè âëàäè, òî ó
á³ëüøó çàëåæí³ñòü â³ä ñâî¿õ ñïîíñîð³â ïî-
òðàïëÿëà. Òåïåð ¿ì, çâè÷àéíî æ, òðåáà ðîç-
ïðàâèòèñÿ ç âîðîãàìè ³ îòðèìàòè ñâîº.

Ïðè÷îìó íå âàðòî ïëóòàòè “ëþáèõ äðó-
ç³â” Þùåíêà ç ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâèìè
óãðóïîâàííÿìè, ÿê³ çðîáèëè ñòàâêó íà Òè-
ìîøåíêî. Öå ³íøèé òèï â³äíîñèí — íå
äðóæí³ ñòîñóíêè, à ïîë³òè÷íî¿ ³íâåñòèö³¿.
Ö³ ³íâåñòèö³¿ òðåáà áóäå â³äïðàöüîâóâàòè.
À ïîñàäà ïðåì’ºðà ïîòð³áíà äëÿ òîãî, ùîá
ðîçïëà÷óâàòèñÿ. ßêùî æ âîíà ñïðîáóº ïî-
÷àòè äîñòðîêîâó ïðåçèäåíòñüêó êàìïàí³þ,
öå íàâðÿä ÷è ñïîäîáàºòüñÿ ¿¿ ñïîíñîðàì
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10.00 Â³öå-ãîëîâà Êîíñåðâàòèâíî¿ ïàð-
ò³¿ Âåëèêîáðèòàí³¿ Ð³÷àðä Ñïð³íã  ³
Äæåéìñ Â³ëñîí ïðîâåäóòü ïðåñ-
êîíôåðåíö³þ ùîäî ïîë³ïøåííÿ
³ì³äæó Óêðà¿íè.

11.30 Öåíòðâèáîð÷êîì ïðîäîâæóâàòèìå
ïðèéîì äî ðîçãëÿäó ïðîòîêîë³â â³ä
îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é äëÿ
ï³äáèòòÿ îô³ö³éíèõ ï³äñóìê³â ãî-
ëîñóâàííÿ-2007.

13. 00 Ãàçåòà “Õðåùàòèê” ³ òèæíåâèê
“Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ” ïðîâåäóòü
êðóãëèé ñò³ë “Êðà¿íà ï³ñëÿ âèáî-
ð³â: ïåðñïåêòèâè, êîàë³ö³¿, çì³íè”,
àäðåñà: Âîëîäèìèðñüêà, 51-á.

13.40 Çàñò. ãîë. Ãîëîâíîãî êîíòðîëüíî-
ðåâ³ç³éíîãî óïðàâë³ííÿ Í. Ðóáàí
ïðîâåäå áðèô³íã äëÿ æóðíàë³ñò³â ³
â³äïîâ³äàòèìå íà äçâ³íêè ãðîìàäÿí
çà òåëåôîíîì ïðÿìî¿ ë³í³¿ óðÿäó.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â 
ïîðàõóâàëà “êëîí³â”
Íà äåÿêèõ âèáîð÷èõ ä³ëüíèöÿõ ó Êèºâ³ 
ìîæëèâèé ïåðåðàõóíîê ãîëîñ³â
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора представни и Київсь ої
місь ої ор анізації Партії ре іонів
заявили про фальсифі ацію ре-
з льтатів виборів столиці на
ористь БЮТ і НУ-НС. Головни-
ми способами "ре іонали" нази-
вають створення " лонів"
спис ах виборців. При цьом
ЦВК прип с ає можливість по-
вторно о перерах н олосів на
о ремих виборчих дільницях.

Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âàñèëü Ãîðáàëü ââàæàº,
ùî ï³ä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ ó Êèºâ³ â Ïàðò³¿
ðåã³îí³â “âêðàëè” ãîëîñè, çàâèùèâøè ïî-
êàçíèêè îïîíåíò³â — ÍÓ-ÍÑ òà ÁÞÒ.
Íà äóìêó ïàíà Ãîðáàëÿ, ôàëüñèô³êàö³¿
àêòèâíî ñïðèÿëè êåð³âíèêè ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³é Êèºâà, îñê³ëüêè “ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ ñôîðìîâàí³ íà áàç³ ÁÞÒ ³
ÍÓ-ÍÑ, ³ ç öèõ æå ïàðò³é ôîðìóâàëèñÿ
ðîáî÷³ ãðóïè, ÿê³ é çàéìàëèñÿ ôàëüñèô³-
êàö³ÿìè”. Ïðåäñòàâíèêè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
íàéá³ëüøîþ ïðîáëåìîþ ïðîâåäåííÿ âè-
áîð³â ó ñòîëèö³ ââàæàþòü ñòâîðåííÿ “êëî-
í³â” ó ñïèñêàõ âèáîðö³â. “Íàïðèêëàä, ó
ñïèñêó º ïð³çâèùå Êðåìåøíà, à äàë³ ÷î-
ìóñü çàçíà÷åíî, ùî â ö³é æå êâàðòèð³
ïðîæèâàº ³ Êðèìåøíà”,— ïîÿñíþº çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãà-
í³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Ñåðã³é Áàðàíîâ-
Ìîõîðò. Çàãàëîì “ðåã³îíàëàìè” ó Êèºâ³
âèÿâëåíî ìàéæå 15 òèñÿ÷ òàêèõ “äâ³éíè-
ê³â”.

Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Áàðàíîâà-Ìîõîðòà,
ï³äòàñîâêîþ ãîëîñ³â çàéìàëèñÿ ³ îñîáèñ-
òî ñàì³ ìîæíîâëàäö³. Ó 221-ìó âèáîð÷î-
ìó îêðóç³ â ïðèì³ùåíí³ ÎÂÊ ï³ä ÷àñ ï³ä-
áèòòÿ ï³äñóìê³â áóâ çàñòóïíèê ãîëîâè

ÐÄÀ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó â ì³ñò³ Êè-
ºâ³, ïðåäñòàâíèê ÁÞÒ Âîëîäèìèð Ïîëî-
âèíêî. Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â çàÿâëÿº,
ùî ïàí Ïîëîâèíêî ïåðåòàñîâóâàâ ÿê³ñü
ïàï³ðö³, à ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ç’ÿñóâàëîñÿ,
ùî öå ïðîåêòè ïðîòîêîë³â. Çðåøòîþ ùî-
äî öüîãî ³íöèäåíòó “ðåã³îíàëè” ñêëàëè
ñêàðãó. Ïðîòå ïðåäñòàâíèêè Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â çàóâàæóþòü, ùî á³ëüø³ñòü ¿õí³õ ñêàðã
çàëèøèëîñÿ áåç â³äïîâ³ä³.

Ìàëî òîãî, Âàñèëü Ãîðáàëü çàçíà÷àº,
ùî äî ïîðóøåíü ïðè÷åòí³ é ñàì³ ÷ëåíè
ÖÂÊ. Ïàí Ãîðáàëü ïîâ³äîìèâ, ùî ÷ëåí
ÖÂÊ Àíäð³é Ìàãåðà íà âèáîð÷îìó îêðó-
ç³ ¹ 218 îñîáèñòî “íå äîïóñêàâ óïîâíî-

âàæåíèõ â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â äî ïîäàííÿ
ñêàðã”. Ìîâëÿâ, áóëî “äàíî êîìàíäó” íå
ðîçãëÿäàòè ñêàðãè äî ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â..
“Ìåíå äèâóþòü çàÿâè â³ä ÁÞÒ òà ÍÓ-ÍÑ
ïðî òå, ùî âèáîðè ó Êèºâ³ â³äáóëèñÿ áåç
ïîðóøåíü”,— êîíñòàòóº ãîëîâà ñòîëè÷-
íî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.

Íàòîì³ñòü ÷ëåí ÖÂÊ Æàííà Óñåíêî-
×îðíà ñòâåðäæóº, ùî ñêàðãà â³ä ïðåäñòàâ-
íèê³â Ïàðò³¿ ðåã³îí³â óæå íàä³éøëà, ïðî-
òå ùå ¿¿ íå ðîçãëÿíóëè. Ðàçîì ³ç òèì, çà
ñëîâàìè ïðåäñòàâíèêà ÖÂÊ, óñ³ ñêàðãè
áóäå ðîçãëÿíóòî. Ïàí³ Óñåíêî-×îðíà ïðè-
ïóñêàº ³ ìîæëèâîñò³ ïåðåðàõóíêó ãîëîñ³â
íà ïåâíèõ ä³ëüíèöÿõ, ÿêùî ÖÂÊ ïðèéìå
òàêå ð³øåííÿ
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У Партії ре іонів вважають, що вели ий рез льтат БЮТ — діло техні и

Ïîë³òèêàì âäàëîñÿ çîìáóâàòè
ëèøå 31% âèáîðö³â
Íàö³îíàëüíèé åêçèò-ïîë çàñâ³ä÷èâ, ùî Çàõ³ä çîìáóºòüñÿ á³ëüøå

Äèðåêòîð ôîíäó “Äåìîêðàòè÷í³ ³í³ö³-
àòèâè” ²ëüêî Êó÷åð³â çàçíà÷èâ, ùî åê-
çèò-ïîëè ñòàëè ÷àñòèíîþ óêðà¿íñüêî¿
ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè. Ð³çíèöÿ ïîð³âíÿ-
íî ç ðåçóëüòàòàìè ÖÂÊ ñòàíîâèëà
0,96%. Çà äàíèìè Íàö³îíàëüíîãî åêçèò-
ïîëó, òîáòî îïèòóâàííÿ âèáîðö³â íà âè-
õîä³ ç âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü, 3,6% ïîì³òè-
ëè ïîðóøåííÿ íà âèáîð÷³é ä³ëüíèö³ ï³ä
÷àñ ãîëîñóâàííÿ, 90% íå áà÷èëè ¿õ. Âè-
êîíàâ÷èé äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ì³æíà-

ðîäíîãî ³íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ Íàòàëÿ
Õàð÷åíêî çàçíà÷èëà, ùî çà ÷àñ, êîëè
òðèâàëà âèáîð÷à êàìïàí³ÿ, âèçíà÷èëè-
ñÿ ³ç âëàñíèìè ïîë³òè÷íèìè óïîäîáàí-
íÿìè ëèøå 31% îïèòàíèõ âèáîðö³â, à
69% îáðàëè ïîë³òè÷íó ñèëó, çà ÿêó ïðî-
ãîëîñóâàëè, ùå äî ïî÷àòêó êàìïàí³¿. Òå,
ùî Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî íàáðàâ çíà÷-
íî á³ëüøå ãîëîñ³â, í³æ ïîêàçóâàëè îïè-
òóâàííÿ âèáîðö³â çà äâà òèæí³ ïåðåä
âèáîðàìè, ²ëüêî Êó÷åð³â ïîÿñíèâ òèì,

ùî 10%, à íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ äî 25%,
âèçíà÷èëèñÿ ç³ ñâî¿ì âèáîðîì ëèøå
ïðîòÿãîì òèæíÿ äî ãîëîñóâàííÿ. Çíà÷-
íà ÷àñòèíà ç íèõ ïðîãîëîñóâàëà ñàìå çà
Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî. Ïàí³ Õàð÷åíêî
ïîâ³äîìèëà: çà îñòàíí³ äâà òèæí³ äî âè-
áîð³â ñîö³îëîãè ìàëè ïðàâî ïóáë³êóâà-
òè ðåçóëüòàòè ñîö³îëîã³÷íèõ îïèòóâàíü
ëèøå â ²íòåðíåò³, ùî âîíè é ðîáèëè, ³
ö³ ðåçóëüòàòè çíà÷íî òî÷í³ø³ çà ïîïå-
ðåäí³. Îòîæ ïîòð³áíî â³äð³çíÿòè ðåé-
òèíãè íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ îïèòóâàííÿ,
äî ÿêèõ âõîäÿòü ³ òàê³ â³äïîâ³ä³, ÿê
“òÿæêî â³äïîâ³ñòè” òà “íå ï³äó íà âè-
áîðè”, â³ä åêñïåðòíèõ ïðîãíîç³â. ßê ïî-
â³äîìèâ ïàí Êó÷åð³â, ÷ëåí ÍÓ-ÍÑ
Þð³é Êëþ÷êîâñüêèé, ïîïðè òàê³ óñï³-
õè íàö³îíàëüíîãî åêçèò-ïîëó, ââàæàº,
ùî ö³ äàí³ âïëèâàþòü íà ï³äðàõóíîê ãî-
ëîñ³â ³ òîìó çàâàæàþòü ñâîáîä³ âèáîð³â.
Òà ÷è íå º öå ñâîáîäà Ñåêðåòàð³àòó Ïðå-
çèäåíòà, ³íôîðìàö³¿ îäåðæàòè íå âäà-
ëîñÿ

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора остаточні дані Національно о е зит-пол засвідчили, що тіль-
и 31% раїнців визначилися зі своїм вибором під час виборчої
ампанії. 69% знали, за о о олос ватим ть без ре лам і яс равих
шо . З’яс валося, що на Західній У раїні 25% визначалися в остан-
ній тиждень, що додало відсот и Юлії Тимошен о. За алом дані е -
зит-пол йо о творці вважають точними і близь ими до рез льтатів
виборів.
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Ôåíîìåí Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà
Ïîìèëêà ïîëîã³â óêðà¿íñüêî¿ äåìîêðàò³¿

Жа а третьої сили
Óêðà¿íó âåñü ÷àñ ñòàâëÿòü ïå-

ðåä äîñèòü æîðñòêèì âèáîðîì —
àáî-àáî. Àáî â ªâðîïó, àáî äî
Ðîñ³¿. Àáî óêðà¿íñüêà ìîâà, àáî
ðîñ³éñüêà. Àáî êîìóí³çì, àáî êà-
ï³òàë³çì. Àáî íåçàëåæí³ñòü, àáî
ðàáñòâî. Â òàêèõ äèëåìàõ, ÿê³
óêðà¿íöþ ï³äñîâóþòü ïîë³òèêè, º
÷àñòêà ëóêàâñòâà. Àäæå ëþäèíà ç³
çäîðîâèì ãëóçäîì í³êîëè íå âè-
áåðå ðàáñòâî, ðîñ³éñüêó ìîâó ÿê
ºäèíó â Óêðà¿í³ àáî ïîáóäîâó
ðîçâèíóòîãî ñîö³àë³çìó â îêðåìî
âçÿò³é Óêðà¿í³. Òîáòî, ÿêùî
óâàæíî ïðèäèâèòèñÿ äî çàïèòàíü,
ÿê³ ïîë³òèêè çàäàþòü ãðîìàäÿ-
íàì, òî ëåãêî çðîçóì³òè, ùî âè-
áîðó òàì íåìà.

Îò â³çüì³ìî äîñèòü ðîçïîâñþ-
äæåíó ñïåêóëÿö³þ ïðî ºâðîïåé-
ñüêó ³íòåãðàö³þ. Âåëèêà ÷àñòèíà
ïîë³òèê³â ïîäàº öå òàêèì ÷èíîì,
ùî Óêðà¿íà ìàº íåãàéíî ïðèé-
íÿòè ÿê³ñü ð³øåííÿ (íàïðèêëàä,
âñòóïèòè äî ÍÀÒÎ), àáî (íàãîëî-
ñèìî: “àáî”) ªâðîïà êóäèñü âòå-
÷å, ³ Óêðà¿íà çàëèøèòüñÿ áåç ªâ-
ðîïè.

Íó, ïî-ïåðøå, ªâðîïà íå ëþ-
äèíà, à äîñèòü âåëèêà ÷àñòèíà
ñâ³òó ³ âòåêòè í³êóäè íå ìîæå. Öÿ
÷àñòèíà ñâ³òó áóëà òóò ïîðó÷ ³ òè-
ñÿ÷ó ðîê³â òîìó, ³ äâ³ òèñÿ÷³. Ïî-
äðóãå, ÿêùî ªâðîïà õî÷å ìàòè ï³ä
áîêîì äåðæàâó íà êøòàëò Ðàäÿí-
ñüêîãî Ñîþçó, òî ïðàïîð ó ðóêè,
à â³òåð ó ñïèíó. Öå äî òîãî, ùî â
³íòåãðàö³¿ ìàº áóòè çàö³êàâëåíà
íå ò³ëüêè Óêðà¿íà, à é ñàìà ªâ-
ðîïà. Ïî-òðåòº, óêðà¿íö³ íå àç³-
àòè. Öå õðèñòèÿíñüêà êóëüòóðà,
ÿêà ïðîòÿãîì ñòîë³òü áðàëà ó÷àñòü
ó òâîðåíí³ ³ñòîð³¿ ªâðîïè. ßêùî
ïðèãàäóâàòè êîìóí³ñòè÷íå ìèíó-
ëå, òî, äàðóéòå, êîìóí³çì âè-
íàéøëè ó Í³ìå÷÷èí³, à Êàðë
Ìàðêñ íå áóâ àí³ ðîñ³ÿíèíîì, àí³
óêðà¿íöåì.

Òîáòî â³äêîëîòèñÿ â³ä ïðîöå-
ñ³â ó ªâðîï³ Óêðà¿íà íå çìîæå,
íàâ³òü ÿêùî äóæå çàõî÷å. ²íøà
ð³÷, ÿêó ðîëü âîíà ãðàòèìå â îòèõ
ñàìèõ ïðîöåñàõ. À öå âæå çàëå-
æèòü â³ä ðîçâèòêó ñàìî¿ Óêðà-
¿íè, â³ä ¿¿ åêîíîì³êè, îñâ³òè,
êóëüòóðè. À ãîëîâíå — öå çàëå-
æèòü â³ä ñòàíäàðò³â æèòòÿ, íå
ò³ëüêè ìàòåð³àëüíèõ, à é â³ä ìî-
ðàëüíèõ. Ùîñü íåáàãàòî íà öüî-

ìó ôðîíò³ äîñÿãíåíü. Äóæå íå-
áàãàòî.

Âñå öå ñêàçàíî äëÿ òîãî, àáè
÷èòà÷ çðîçóì³â, ùî â ñóñï³ëüñòâ³
³ñíóº ïîòðåáà â³ä³éòè â³ä ÷îðíî-
á³ëîãî ðîçóì³ííÿ ïîë³òè÷íèõ âåê-
òîð³â êðà¿íè. Ñîö³îëîã³ÿ äóæå ÷³ò-
êî ïîêàçóº, ùî ïðèõèëüíèê³â íà-
ö³îíàë³çìó àáî íàö³îíàë-äåìî-
êðàò³¿ â Óêðà¿í³ íåáàãàòî. Ç êîæ-
íèì ðîêîì ñòàº ìåíøå ïðèõèëü-
íèê³â êîìóí³çìó. Êðà¿íà ïîòðåáóº
ìåíø ðàäèêàëüíèõ, á³ëüø êîíñ-
òðóêòèâíèõ ³äåé, ë³äåð³â ³ ïàðò³é.
Àëå íà øëÿõó äî öüîãî ³ñíóº áà-
ãàòî òðóäíîù³â.

Президентсь ій
п пси

Êîëè àâòîð óïåðøå ïîáà÷èâ
Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà, òî ïîäó-
ìàâ, ùî òàêèì ³ ìàº áóòè ãàðíèé
õëîï÷èê (â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ìó âàð³àíò³). Øèðîêî ðîçïëþùå-
í³ î÷³, ÿê³ âèìàãàëè ñï³â÷óòòÿ, á³-
ëà òà ïóõíàñòà øåâåëþðà, ìàëåíü-
ê³ ðó÷êè ³ í³æêè, ùî ðîáèëî éî-
ãî ñõîæèì ñêîð³ø íà õëîï÷èêà,
í³æ íà ÷îëîâ³êà, òà ïîâíà â³äñóò-
í³ñòü áþðîêðàòè÷íîãî ÷åðåâöÿ,
ÿêèì óêðà¿íñüê³ áþðîêðàòè çà-
çâè÷àé ïðîáèâàþòü ñîá³ äîðîãó.
Âñå öå ñêëàäàëî âåëüìè ïîçèòèâ-
íå âðàæåííÿ.

Ñåðåä òàêèõ “âîâê³â”, ÿê Â³ê-
òîð Ìåäâåä÷óê, Îëåêñàíäð Âîë-
êîâ, Âîëîäèìèð Ãîðáóë³í òà
Äìèòðî Òàáà÷íèê, ïàí Ëèòâèí
ìàâ âèãëÿä ïóõíàñòî¿ â³âö³. Â
êîìàíä³ êîëèøíüîãî ïðåçèäåíòà
â³í âèêîíóâàâ òó ñàìó ðîëü, ùî
²ðèíà Ãåðàùåíêî âèêîíóâàëà äëÿ
Â³êòîðà Þùåíêà. Àëå íàâ³òü íè-
í³øíüîìó Ïðåçèäåíòîâ³ íå ñïàäà-
ëî íà äóìêó ðîáèòè ç òàêî¿ ëþ-
äèíè ïðîâ³äíîãî êåð³âíèêà äåð-
æàâè àáî ïîë³òè÷íîãî ë³äåðà íà-
ö³îíàëüíîãî ìàñøòàáó.

Ö³êàâî, àëå ñàì Âîëîäèìèð
Ëèòâèí çðîáèâ êàð’ºðó íå çàâäÿ-
êè ³äåÿì, áîðîòüá³ çà äåìîêðà-
òè÷íå â³äðîäæåííÿ àáî ñëóæ³ííþ
íà áëàãî â³ò÷èçí³ äåñü ó ðåã³îíàõ.
Ñóòü éîãî ñòðàòåã³¿ âèêëàäåíî â
îäíîìó ç òåëåâ³ç³éíèé ðîëèê³â ï³ä
÷àñ êàìïàí³¿-2006. Òàì îäèí ³ç
ãåðî¿â ñêàçàâ: “À ÿ á ç íèì âè-
ïèâ!” Ñàìå êîëî âëàäíîãî ñòîëó
³ ôîðìóâàâñÿ Âîëîäèìèð Ëèòâèí.

Ñàìå öåé ñò³ë ³ âèãîäóâàâ éîãî
äî ð³âíÿ ïîë³òè÷íîãî ë³äåðà.

Öå íå ìåòàôîðà. Äîïóñê äî ¿æ³
ç ñèëüíèìè ñâ³òó ñüîãî äîñ³ º ìî-
ãóòí³ì êàð’ºðíèì ðåñóðñîì â
Óêðà¿í³. Öå ïàòð³àðõàëüíå ÿâèùå
éäå ç ãëèáèí ³ñòîð³¿, ùå êîëè øå-
ôà íàçèâàëè ñòîëîíà÷àëüíèêîì.
Çàâäÿêè ïðèõîäó âåëèêî¿ ê³ëüêî-
ñò³ ñåëÿí â óñòàíîâè ðàäÿíñüêî¿
âëàäè öå ÿâèùå ïî÷àëî öâ³ñòè
ïèøíèì öâ³òîì. ßê â³äîìî, Éî-
ñèô Ñòàë³í äîì³ãñÿ àêòèâíî¿ ï³ä-
òðèìêè Âîëîäèìèðà Ëåí³íà ùå
é ÷åðåç óì³ííÿ âåñòè ñòîëè êî-
ìóí³ñòè÷íî¿ åë³òè. Ìîæíà äîäà-
òè, ùî çà ñòîëîì ñàìîãî âîæäÿ
óñ³õ íàðîä³â áóëî ÷èìàëî ëèçî-
áëþä³â.

Àëå ÿê ëþäèíà, êîòðà ìàëà ñòî-
ñóíîê äî Ëåîí³äà Êó÷ìè ³ éîãî
ñòîë³â, ïîòðàïèëà â î÷³êóâàííÿ
òðåòüî¿ ñèëè, àäæå õî÷à â 2002
ðîö³ ç òàêèì ðåçóëüòàòîì ïîë³-
òè÷íà ñèëà äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ³
íå ïîïàëà á, ó 2007-ìó êîìàíäà
Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà ñâÿòêóº çà-
ñëóæåíó ïåðåìîãó.

Тяж і поло и
раїнсь ої

демо ратії
Íà ïî÷àòêó íåçàëåæíîñò³ á³éêà

ó ïàðëàìåíò³ ì³æ íàö³îíàë³ñòàìè
³ êîìóí³ñòàìè ïîâèííà áóëà óò-
âîðèòè ³íøó ñèëó. ² òàê³ ñèëè ïî-
÷àëè óòâîðþâàòèñÿ. Ïðàâîðó÷
ôîðìóâàëàñÿ êîìàíäà ªâãåíà
Ìàð÷óêà, ë³âîðó÷ Îëåêñàíäð Ìî-
ðîç ñòâîðþâàâ ÑÏÓ. Òðåò³é ñèë³
ïîòð³áíî ëèøå áóëî îá’ºäíàòèñÿ

³ ñòâîðèòè íîâó ÿê³ñòü óêðà¿í-
ñüêî¿ ïîë³òèêè.

Âñ³ ïàì’ÿòàþòü ³ñòîð³þ ç Êà-
í³âñüêîþ ÷åòâ³ðêîþ, äå âàæëè-
âèì ô³ãóðàíòîì áóâ Îëåêñàíäð
Ìîðîç. Ñàìå â³í çàÿâèâ, ùî íå
âèçíàº ªâãåíà Ìàð÷óêà çà ë³äå-
ðà, ³ ïðîäîâæèâ ïåðåãîíè ñàìî-
ñò³éíî. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïàí Ìàð-
÷óê ï³øîâ äî Ëåîí³äà Êó÷ìè,
ÇÌ² îñòàòî÷íî ñòàëè íà á³ê ë³äå-
ðà ÑÏÓ. Òîä³ êàçàëè, áóö³ìòî ãå-
íåðàë Ìàð÷óê çàíàäòî íàòèñíóâ
íà “á³äíåíüêîãî” Îëåêñàíäðà
Ìîðîçà ³ íàìàãàâñÿ çàõîïèòè âëà-
äó. Çðîá³ìî ïàóçó ³ íàãîëîñèìî
íà ñëîâ³ “á³äíåíüêîãî” — âîíî
íàì ùå çíàäîáèòüñÿ.

Ó 2002 ðîö³ â íàäðàõ Àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ïðåçèäåíòà ç’ÿâèâñÿ ïðî-
åêò òðåòüî¿ ñèëè, ÿêèé áóâ íà òîé
÷àñ ïåðñïåêòèâíèì ³ á³ëüø-ìåíø
ïîäîáàâñÿ âèáîðöÿì —
ÑÄÏÓ(Î). Ç íàäð îïîçèö³¿ äî
íüîãî ³äåîëîã³÷íî ïðèëÿãàëà
ÑÏÓ, ÿêà çíà÷íî óñï³øí³øå ïî-
÷àëà ñï³ëêóâàòèñÿ ç Ñîö³íòåðíîì.
Â³êòîð Ìåäâåä÷óê ³ Îëåêñàíäð
Ìîðîç ïî÷àëè ïåðåãîâîðè ùîäî
ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè. Ìàþ÷è íà
òîé ÷àñ ïîòóæí³ ïàðò³¿, âîíè ñïî-
ä³âàëèñÿ, ùî øâèäêî çàõîïëÿòü
óêðà¿íñüêó ïîë³òèêó, ÿêùî ñèñ-
òåìà âèáîð³â áóäå ïðîïîðö³éíîþ.
Îá’ºäíàííÿ çíîâó íå â³äáóëîñÿ,
ïðîòå ï³äêèëèìîâå îá’ºäíàííÿ
ñïîñòåð³ãàëîñÿ — ïîë³òè÷íó ðå-
ôîðìó çàïóñòèëè.

Ó 2004 ðîö³ íàðåøò³ ÑÏÓ îá’-
ºäíàëàñÿ ç ïîìàðàí÷åâèìè. Öå é
âèð³øèëî äîëþ êðà¿íè íà òîé ÷àñ.
Àëå ïàíîâ³ Ìîðîçó ñïîäîáàëîñÿ
îá’ºäíóâàòèñÿ, ³ ó 2006 ðîö³ â³í

îá’ºäíàâñÿ ç Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â òà
êîìóí³ñòàìè.

Âîëîäèìèð Ëèòâèí íà òîé ÷àñ
áåçóñï³øíî ñòóêàâ ó äâåð³ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè, àëå í³õòî íå â³ä÷è-
íèâ. Ïðîòå ñòàâëåííÿ äî Îëåê-
ñàíäðà Ìîðîçà áóëî âæå ³íøèì.
Â³í âæå íå áóâ òðåòüîþ ñèëîþ, à
ñêîð³ø ÷åìï³îíîì ç ïîë³òè÷íèõ
îá’ºäíàíü ³ç âëàäíèìè ñòðóêòó-
ðàìè. Òàêèì ÷èíîì, ì³ñöå òðå-
òüî¿ ñèëè çàëèøèëîñÿ â³ëüíèì.

Ó ïîðèâ³ îá’ºäíàíü, çàêóë³ñíèõ
ïåðåãîâîð³â ³ ÑÏÓ, ³ ÑÄÏÓ(Î), ³
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â çàáóâàëè âëàñíå
ïðî ïîë³òèêó, ïðî ³äåîëîã³þ òàê,
ùî â 2007 ðîö³ ³äåîëîã³÷íèõ ïàð-
ò³é ìàéæå íå çàëèøèëîñÿ. Çàëè-
øèëèñÿ êëóáè ëþáèòåë³â Â³êòî-
ðà ßíóêîâè÷à, Þë³¿ Òèìîøåíêî,
Â³êòîðà Þùåíêà, Þð³ÿ Ëóöåíêà
òîùî. Â òàêó êîìïàí³þ ëþáèòå-
ë³â ïîë³òèê³â (íå ïëóòàòè ç ëþáè-
òåëÿìè ïîë³òèêè!) îðãàí³éíî âïè-
ñóâàâñÿ êëóá ëþáèòåë³â Âîëîäè-
ìèðà Ëèòâèíà ç ãàñëîì “Êðà¿í³
ïîòð³áåí Ëèòâèí!” Ìîæíà ïîäó-
ìàòè, ùî ïàí Ëèòâèí áóâ òîä³ â
³ì³ãðàö³¿ çà ìåæàìè êðà¿íè! Òîá-
òî íåäîëóãå ïîë³òè÷íå æèòòÿ íà-
ðîäèëî íåäîëóãó òðåòþ ñèëó.

² çàì³ñòü “á³äíåíüêîãî”, ÿêîãî
âñ³ êðèâäÿòü, ñ³ëüñüêîãî õëîïöÿ
Îëåêñàíäðà Ìîðîçà Óêðà¿íà
îäåðæàëà “á³äíåíüêîãî”, ñêðèâ-
äæåíîãî âñ³ìà, ñ³ëüñüêîãî õëîï-
öÿ Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà. Òàê,
ïàí Ìîðîç ïîêàðàíèé çà “áåñïî-
ðÿäî÷íûå ïîëèòè÷åñêèå ñâÿçè” ³
âèêèíóòèé ç óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè-
êè, àëå Óêðà¿íà çì³íèëà øèëî íà
ìèëî. ² öå øèëî ïî÷èíàº àêòèâ-
íî êðóòèòèñÿ

Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
“Õðåùàòèê”

Ж рналістсь е середовище останні дні дивилося не
стіль и на рез льтати виборів, с іль и на нама ання
СПУ подолати 3 % бар'єр. Коли рейтин оманди
Оле сандра Мороза став падати дониз , в тисячах
офісів прол нало захоплене: "Yes!", і творці раїн-
сь о о інформаційно о середовища відч ли, що пра-
цювали недарма. Але з ва и ж рналістів випав той
фа т, що ва м, я ий залишився після олишньо о
любленця преси, а тепер об'є та її нападо , зайняла
людина, я а має прямий стос но до поб дови адмі-
ністрації президента Леоніда К чми. Це свідчить про
те, що раїнсь і ЗМІ зовсім не дале о лядні, бо,
створивши мови для інформаційної ата и на Оле сан-
дра Мороза, запе ло о воро а Леоніда К чми, вони
допомо ли зайняти йо о місце одном із оловних др -
зів е с-президента, людині, я інформаційно ті ж самі
ЗМІ пов'яз вали зі справою Геор ія Гон адзе. Автор не
хоче тест вати міф про Гон адзе на об'є тивність,
просто хоче по азати, що нині ж рналістсь а спільнота
пішла проти цьо о міф . Я що при адати, то справ
Геор ія Гон адзе виніс на розс д ж рналістів саме
Оле сандр Мороз. Тепер ЗМІ відплатили йом за це.
Але мова сьо одні про те, я саме соціально-політич-
н хвилю ви ористав Володимир Литвин і чо о від то о
можна че ати. А для цьо о наш аналіз б де спрямова-
ний на проблем третьої сили в У раїні.
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Володимир Литвин в захваті від себе



Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора "Хрещати " з'ясов вав по-
дробиці про рами "В європей-
сь ий Київ на європейсь ом
транспорті", я і стос ються ре-
форм вання метрополітен . Ко-
респонденти та ож дізнавалися,
хто з місцевих посадовців о-
рист ється підзем ою.

ßê ó÷îðà ä³çíàâñÿ “Õðåùàòèê”, ïðîòÿ-
ãîì íàéáëèæ÷èõ 4 ðîê³â ïëàíóºòüñÿ âè-
òðàòèòè íà ïîòðåáè ìåòðîïîë³òåíó ïðè-
áëèçíî 17 ìëðä ãðí, ç ÿêèõ 12 ìëðä ñïðÿ-
ìóþòü íà áóä³âíèöòâî, 5,7 ìëðä — íà
îíîâëåííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó, 40 ìëí — íà
³íø³ çàõîäè. “Öå äàñòü çìîãó çá³ëüøèòè
ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü íà 35 %, ïåðå-
âîçèòèìåìî ïîíàä 2,1 ìëí îñ³á. Òîæ ïðàê-
òè÷íî ïîëîâèíà ìåøêàíö³â ì³ñòà çìîæóòü
êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè ìåòðîïîë³ò-
åíó”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” êåð³âíèê
ÊÏ “Êè¿âìåòðîïîë³òåí” Ïåòðî Ì³ðîøíè-
êîâ. Ïîêè ùî öèì òðàíñïîðòîì ùîäíÿ
êîðèñòóþòüñÿ 1,7 ìëí ïàñàæèð³â. Ñåðåä
íèõ, ÿê ä³çíàâñÿ “Õðåùàòèê”, ³ ñàì Ïåò-
ðî Ì³ðîøíèêîâ, à òàêîæ çàñòóïíèêè ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ëþäìèëà Äåíèñþê òà Ñåðã³é
Ðóäèê.

“ß êîæíîãî äíÿ ñïóñêàþñÿ ó ìåòðî,—
ðîçïîâ³â ïàí Ì³ðîøíèêîâ.— Öå äëÿ ìå-
íå íå âèä òðàíñïîðòó, à ìîÿ ðîáîòà. Òî-
ìó ÿ ùîäíÿ áóâàþ íà âñ³õ ë³í³ÿõ ³ ñòàí-
ö³ÿõ”. Ñâîºþ ÷åðãîþ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ëþäìèëà Äåíèñþê ðîçïîâ³ëà, ùî
âîíà òàêîæ äîâîë³ ÷àñòî ¿çäèòü íà ìåòðî.
“Ó öåíòð³ çàçâè÷àé äóæå âåëèê³ çàòîðè,
òîìó, àáè ä³ñòàòèñÿ â³ä äîìó (ç Ïîäîëó)
äî ðîáîòè àáî äðóç³â, ùî æèâóòü íà Õðå-
ùàòèêó, ÷àñòî ñïóñêàþñÿ ó ï³äçåìêó. Öå
øâèäøå òà çðó÷í³øå, í³æ ñòîÿòè ó çàòî-
ðàõ”,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ïàí³ Äå-
íèñþê. Ñåðã³é Ðóäèê íàéâ³äïîâ³äàëüí³øå
ñòàâèòüñÿ äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè
ÊÌÄÀ, ÿêå çîáîâ’ÿçóº éîãî çàñòóïíèê³â
êîðèñòóâàòèñÿ ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì.
Ùîïðàâäà, ïàí Ðóäèê òàêîæ ¿çäèòü ó ìåò-
ðî, àáè óíèêíóòè çàòîð³â. “Ó ïîíåä³ëîê ÿ
¿õàâ ç ë³âîãî áåðåãà íà ìåòðî, ùîá íå çà-
ï³çíèòèñÿ íà íàðàäó,— ðîçïîâ³â â³í “Õðå-
ùàòèêó”. “Íåùîäàâíî ÿ ïîäàâ ïðîïîçè-
ö³þ ïîäîâæèòè äåÿê³ ìàðøðóòè íà äâ³ çó-
ïèíêè”,— äîäàâ Ñåðã³é Ðóäèê.

Ó íàéáëèæ÷èõ ïëàíàõ ìåòðîáóä³âö³â —
ïðîêëàäàííÿ ï³äçåìêè äî äâîõ âåëèêèõ
ì³êðîðàéîí³â: Òåðåìê³â òà Òðîºùèíè. Êó-
ðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêà ë³í³ÿ çá³ëü-
øèòüñÿ íà 5 êì çà ðàõóíîê â³äêðèòòÿ 4 íî-
âèõ ñòàíö³é. Ïîä³ëüñüêî-Âèãóð³âñüêà ã³ë-
êà ïîäîâæèòü êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí íà
30 %, íà í³é óïåðøå çàïóñòÿòü 6-âàãîíí³
ïîòÿãè. Çã³äíî ç ïðîãðàìîþ “Â ºâðîïåé-
ñüêèé Êè¿â íà ºâðîïåéñüêîìó òðàíñïîð-
ò³”, ïëàíóºòüñÿ ñïîðóäèòè íîâ³ âèõîäè ³ç
äâîõ ñòàíö³é — “Âîêçàëüíî¿” òà “Ëüâ³â-
ñüêî¿ áðàìè”. Òàêîæ äî 2011 ðîêó âäâ³÷³
çðîñòå ê³ëüê³ñòü âàãîí³â, ïëàíóºòüñÿ çà-
êóïèòè 650 íîâèõ.

“Ùîäî äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, òî ìåð
äîðó÷èâ âèâ÷èòè ìîæëèâ³ñòü âèïóñêó ö³-
ëüîâîãî çàéìó íà ñóìó äî $3 ìëðä äëÿ ïî-
êðèòòÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ðîçâèòêîì
ñòîëè÷íîãî ìåòðî”,— ïîâ³äîìèâ Ïåòðî
Ì³ðîøíèêîâ. Îáñÿã ³íâåñòèö³é ó ï³äâè-
ùåííÿ áåçïåêè â ìåòðîïîë³òåí³, çà éîãî
ñëîâàìè, ñòàíîâèòèìå 540 ìëí ãðí, ç íèõ
200 ìëí âèòðàòÿòü íà ñòâîðåííÿ ºäèíî¿
ñèñòåìè àóä³î- òà â³äåîñïîñòåðåæåííÿ òà
êîíòðîëþ çà ö³ë³ñí³ñòþ òóíåë³â. Â óñ³õ âå-
ëèêèõ ì³ñòàõ ä³þòü òàê³ ñèñòåìè, íåùî-
äàâíî ¿õ âïðîâàäèëè ó Ìîñêâ³, à â Êèºâ³
íàðàç³ ïî÷àëè ðîçðîáëÿòè â³äïîâ³äíó êîí-
öåïö³þ
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Êè¿â 
ïåðåñ³äàº 
íà ºâðîïåéñüêèé
òðàíñïîðò

Â³äîì³ äåòàë³ ïðîãðàìè 
ç ïîë³ïøåííÿ ì³ñüêîãî
ñïîëó÷åííÿ

Âàíòàæ³âêàì âêàçàëè 
íà Ê³ëüöåâó
Òàì ñòîëè÷íà âëàäà çáóäóº àâòîòåðì³íàëè äëÿ âåëèêîãî
òðàíñïîðòó
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора "Хрещати " стало відо-
мо, що з наст пно о ро на
в'їздах до столиці почн ть б д -
вати автотермінали для вантажі-
во . З ініціативи Київсь о о
місь о о олови Леоніда Черно-
вець о о їх зведення в лючили
в про рам місь ої влади з роз-
вит транспортної інфрастр -
т ри столиці до 2011 ро . Нав-
оло терміналів план ють спор -
дити розвинен соціальн ін-
фрастр т р .

ßê ó÷îðà ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ç
íàñòóïíîãî ðîêó â Êèºâ³ ðîçïî÷íåòüñÿ
çâåäåííÿ ñåìè òåðì³íàë³â äëÿ âàíòàæ³-
âîê. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ãî-
ëîâíèé ñïåö³àë³ñò Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿
Ìèêîëà Òîðîïîâ. “Çã³äíî ç ïðîåêòîì ðîç-
âèòêó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè â Êè-
ºâ³ áóä³âíèöòâî òåðì³íàë³â ïëàíóþòü ðîç-
ïî÷àòè ç íàñòóïíîãî ðîêó íà êîæíîìó
â’¿çä³ â ñòîëèöþ, íà ùî ì³ñüêà âëàäà âè-
ä³ëèëà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî 10 ãà ï³ä êîæ-
íèé ³ç íèõ”,— çàçíà÷èâ â³í. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ïîáëèçó òåðì³íàë³â, îêð³ì â³äïî-
â³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ìàþòü îáëàøòó-
âàòè àâòîâîêçàëè, à íèí³øí³ ïåðåíåñòè
çà ìåæ³ ì³ñòà.

Êð³ì òîãî, äî 2011 ðîêó íà âñ³õ øåñòè
â’¿çäàõ äî ñòîëèö³ ç’ÿâëÿòüñÿ ñòàíö³¿ âå-
ëèêî¿ ì³ñòêîñò³, íà ÿêèõ ãîñò³ çìîæóòü
çàëèøàòè òðàíñïîðòí³ çàñîáè ³ ¿çäèòè ì³ñ-
òîì íà ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. Âàðò³ñòü
òàêèõ ñòàíö³é — ìàéæå 100 ìëí ãðí.

Çà ñëîâàìè Äåíèñà Áàññà, áóä³âíèöòâà
àâòîìîá³ëüíèõ òåðì³íàë³â ïåðåäáà÷åíå ñå-
ðåäíüîñòðîêîâîþ ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ “Â
ºâðîïåéñüêèé Êè¿â — íà ºâðîïåéñüêîìó
òðàíñïîðò³”. Öå äîïîìîæå ðîçâàíòàæèòè
òðàíñïîðòíó ìåðåæó Êèºâà, çìåíøèâøè

ê³ëüê³ñòü çàòîð³â ³ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é íà
äîðîãàõ.

ßê çàÿâèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ³íôîðìà-
òèçàö³¿ ²âàí Øïèëüîâèé, íà àâòîòåðì³-
íàëàõ îáëàäíàþòü ñêëàäè äëÿ âàíòàæ³â ³
ì³ñöÿ äëÿ â³äïî÷èíêó âîä³¿â. “Îêð³ì áó-
ä³âíèöòâà òåðì³íàë³â, çã³äíî ç ïðîãðàìîþ
ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äî
2011 ðîêó ìàþòü ðåêîíñòðóþâàòè ³ çâåñ-
òè 77 îá’ºêò³â âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðå-
æ³ çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 19,7 ìëðä ãðí”,—
íàãîëîñèâ â³í.

Íàðàç³ íà ï³äñòóïàõ äî ñòîëèö³ îáëàä-
íóþòü äëÿ âàíòàæ³âîê òèì÷àñîâ³ ìàéäàí-
÷èêè. ¯õ çàñèïàþòü ùåáåíåì, ð³âíÿþòü
ãðåéäåðàìè, àñôàëüòóþòü, âñòàíîâëþþòü
äîðîæí³ çíàêè, çàâîçÿòü á³îòóàëåòè. Çãî-
äîì íà ¿õ ì³ñö³ ç’ÿâëÿòüñÿ àâòîòåðì³íà-

ëè ç íàëåæíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ. Òèì-
÷àñîâ³ ñòîÿíêè ðîçòàøîâàí³ íà Áðîâàð-
ñüêîìó ³ Áîðèñï³ëüñüêîìó øîñå, íà âó-
ëèöÿõ Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà, Àêàäåì³êà
Çàáîëîòíîãî, Áîãàòèðñüê³é, íà Æèòî-
ìèðñüê³é òðàñ³ òà íà ïðîñïåêò³ Ãëóøêî-
âà. Êð³ì òîãî, ðîçãëÿäàþòü ùå ê³ëüêà
ì³ñöü äëÿ îáëàøòóâàííÿ ñòîÿíîê, íàïðè-
êëàä, íà äðóãîðÿäí³é äîðîç³ âçäîâæ ñòî-
ëè÷íîãî øîñå. Çãîäîì òóò ìàþòü ç’ÿâè-
òèñÿ íå ëèøå àâòîòåðì³íàëè, à é íåâå-
ëèê³ ãîòåë³, ñòàíö³¿ òåõîáñëóãîâóâàííÿ,
çàïðàâêè, êàôå. Â ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³í-
íÿõ ÊÌÄÀ ââàæàþòü çà ìîæëèâå, ùî
ïðè â’¿çä³ ó ñòîëèöþ ïåðåâ³ðÿòèìóòü òåõ-
í³÷íèé ñòàí òðàíçèòíèõ âàíòàæ³âîê, çà-
ì³ðÿòèìóòü ð³âåíü âèõëîïíèõ ãàç³â, à
îñîáëèâî áðóäí³ ìàøèíè íàâ³òü ³ ìèòè-
ìóòü

Через чотири ро и транспортна інфрастр т ра міста розів’ється шістьма автотерміналами
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7 æîâòíÿ
Íåä³ëÿ 19-òà

ï³ñëÿ Ï’ÿòèäå-
ñÿòíèö³. Ïðåïî-
äîáíîãî Ôåîäî-
ñ³ÿ Ìàíÿâñüêîãî
(1629). Ïåðâîìó-
÷åíèö³ ð³âíî-
à ï î ñ ò î ë ü í î ¿
Ôåêëè (²). Ïðå-
ïîäîáíîãî Íè-
êàíäðà, ïóñòèí-
í î æ è ò å ë ÿ ,
Ïñêîâñüêîãî ÷ó-
äîòâîðöÿ (1581).
Ñâÿòîãî Âëàäè-
ñëàâà, öàðÿ
Ñåðáñüêîãî. Ìè-
ðîçüêî¿ iêîíè
Áîæî¿ Ìàòåði
(1198).

8 æîâòíÿ
Ñåäìèöÿ 20-òà

ï³ñëÿ Ï’ÿòèäå-
ñÿòíèö³. Ïðåïî-
äîáíî¿ ªâôðîñè-
íi¿ Îëåêñàíäðié-
ñüêî¿ (V). Ïðå-
ïîäîáíîãî Ñåð-
ãiÿ, iãóìåíà Ðà-
äîíåçüêîãî, âñiº¿ Ðóñ³ ÷óäîòâîðöÿ (1392). Ïðåïîäîáíî¿ ªâôðîñèíi¿
Ñóçäàëüñüêî¿, â ìèðó Ôåîäóë³¿ (1250). Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ñâÿòèòå-
ëÿ Ãåðìàíà, àðõ³ºïèñêîïà Êàçàíñüêîãî (1595). Ïðåïîäîáíî¿ Äîñèôå¿
çàòâîðíèö³ Êè¿âñüêî¿.

9 æîâòíÿ
Àïîñòîëà, ºâàíãåëiñòà ²îàííà Áîãîñëîâà (ïî÷àòîê ²²). Ñâÿòèòåëÿ

Òèõîíà, ïàòðiàðõà Ìîñêîâñüêîãî i âñiº¿ Ðóñ³ (ïðîñëàâëåííÿ 1989).
Ïðåïîäîáíîãî ªôðåìà Ïåðåêîìñüêîãî, Íîâãîðîäñüêîãî (1492).

10 æîâòíÿ
Ìó÷åíèêà Êàëiñòðàòà òà âî¿í³â éîãî: Ãèìíàñiÿ òà iíøèõ (304). Ïðå-

ïîäîáíîãî Ñàââàòiÿ Ñîëîâåöüêîãî (1435). Àïîñòîë³â âiä 70-òè: Ìàð-
êà, Àðèñòàðõà i Ç³íè (²). Äåíü ï³ñíèé.

11 æîâòíÿ
Ïðåïîäîáíîãî Õàðèòîíà Ñïîâiäíèêà (áëèçüêî 350). Ñîáîð ïðåïî-

äîáíèõ îòöiâ Êèºâî-Ïå÷åðñüêèõ, â Áëèæíiõ ïå÷åðàõ (ïðåïîäîáíîãî
Àíòîíiÿ) ñïî÷èëèõ. Ïðåïîäîáíèõ ñõèìîíàõà Êèðèëà ³ ñõèìîíàõèí³
Ìàð³¿, áàòüê³â ïðåïîäîáíîãî Ñåðã³ÿ Ðàäîíåçüêîãî (áëèçüêî 1337).
Ïðåïîäîáíîãî Õàðèòîíà Ñÿíæåìñüêîãî (1509). Ïðîðîêà Âàðóõà (V²
ñòîë³òòÿ äî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî). Áëàãîâ³ðíîãî êíÿçÿ Â’ÿ÷åñëàâà ×åñü-
êîãî (935).

12 æîâòíÿ
Ïðåïîäîáíîãî Êèð³àêà, ïóñòåëüíèêà (556). Ïðåïîäîáíîãî Ôåîôà-

íà Ìèëîñòèâîãî. Äåíü ï³ñíèé.
13 æîâòíÿ

Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ãðèãîðiÿ, ºïèñêîïà, ïðîñâiòèòåëÿ Âåëèêî¿ Âið-
ìåíi¿ (áëèçüêî 335). Ñâÿòèòåëÿ Ìèõà¿ëà, ïåðøîãî ìèòðîïîëèòà Êè-
¿âñüêîãî i âñiº¿ Ðóñ³ (992). Ïðåïîäîáíîãî Ãðèãîðiÿ Ïåëüøåìñüêîãî,
Âîëîãîäñüêîãî ÷óäîòâîðöÿ (1442).

* * *
Íåâäîâç³ Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà âøàíóº ñâÿòèòåëÿ Ìèõà¿ëà, ïåðøî-

ãî ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñè.
Ñâÿòèòåëü Ìèõà¿ë, çà ²îàêèì³âñüêèì ë³òîïèñîì, ðîäîì ñ³ð³ºöü, çà

³íøèìè äæåðåëàìè — áîëãàðèí ÷è ñåðá. 989 ðîêó â³í ïðèáóâ ³ç Êîð-
ñóíÿ ðàçîì ç ³íøèìè ñâÿùåííîñëóæèòåëÿìè äî ñâÿòîãî ð³âíîàïîñ-
òîëüíîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, ÿêèé íåçàäîâãî äî öüîãî, ó 988 ðîö³,
ïðèéíÿâ Ñâÿòå Õðåùåííÿ. Íà äîëþ ïåðøîãî ìèòðîïîëèòà Ðóñüêî¿
Öåðêâè âèïàëî íåëåãêå, ïðîòå áëàãîäàòíå ñëóæ³ííÿ. Â³í ðåâíî îáõî-
äèâ íîâîïðîñâ³ùåííó Ðóñü, ïðîïîâ³äóâàâ ªâàíãåë³º, õðåñòèâ ³ íàâ÷àâ
íàâåðíóòèõ äî â³ðè ëþäåé, çàñíîâóâàâ ïåðø³ õðàìè ³ äóõîâí³ ó÷èëè-
ùà. Ó Ðîñòîâ³ ìèòðîïîëèò çàñíóâàâ ïåðøó äåðåâ’ÿíó öåðêâó íà ÷åñòü
Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ³ ïîñòàâèâ òàì ºïèñêîïîì Ôåîäîðà Ãðå-
êà. Ñâÿòèòåëü Ìèõà¿ë áóâ ìóäðèì ³ ëàã³äíèì, õî÷à é âèìîãëèâèì
³ºðàðõîì. Ðóñü çáåðåãëà ïàì’ÿòü ïðî çàñëóãè ïåðâîñâÿòèòåëÿ — ó ñè-
íîäèêàõ Íîâãîðîäñüêîãî ³ Êè¿âñüêîãî Ñîô³éñüêèõ ñîáîð³â â³í ïî ïðà-
âó éìåíóºòüñÿ ïåðâîíà÷àëüíèêîì.

Ñâÿòèòåëü Ìèõà¿ë ïîìåð 992 ðîêó ³ áóâ ïîõîâàíèé ó Äåñÿòèíí³é
öåðêâ³ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ó Êèºâ³. Áëèçüêî 1103 ðîêó çà ñâÿòîãî
³ãóìåíà Ôåîêòèñòà (çãîäîì — ñâÿòèòåëü ×åðí³ã³âñüêèé) ìîù³ ñâÿòè-
òåëÿ áóëè ïåðåíåñåí³ â Àíòîí³ºâó ïå÷åðó, à 1 æîâòíÿ (çà ñòàðèì ñòè-
ëåì) 1730-ãî — ó Âåëèêó Ïå÷åðñüêó öåðêâó.

Äî ðå÷³, ââàæàºòüñÿ, ùî ìèòðîïîëèòîì Ìèõà¿ëîì çâîäèâñÿ Êè¿â-
ñüêèé Çîëîòîâåðõèé Ìèõàéë³âñüêèé ìîíàñòèð, à ÷åíö³, ùî ïðèáóëè
ðàçîì ç íèì ç Öàðãîðîäà,— çàñíóâàëè Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêèé ìîíàñ-
òèð.

13 æîâòíÿ ïî âñ³õ ïðàâîñëàâíèõ õðàìàõ Óêðà¿íè âøàíóþòü ïàì’ÿòü
ïåðøîãî ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî, òà, ìàáóòü, íàéá³ëüø óðî÷èñòèì
áîãîñëóæ³ííÿ áóäå â îäíîéìåííîìó êè¿âñüêîìó õðàì³ â ³ì’ÿ ñâÿòè-
òåëÿ Ìèõà¿ëà, ïåðøîãî ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî (ïðè Æîâòíåâ³é ë³-
êàðí³)

ÍÍàà ääîîëëþþ ïïååððøøîîããîî
ììèèòòððîîïïîîëëèèòòàà ÊÊèè¿¿ââññüüêêîîããîî
ÌÌèèõõàà¿¿ëëàà ââèèïïààëëîî ííååëëååããêêåå,,
ïïððîîòòåå ááëëààããîîääààòòííåå ññëëóóææ³³ííííÿÿ

Святитель Михаїл, перший митрополит Київсь ий

Ãàëèíà ÌÅÄÂÅÄªÂÀ: “Óñ³ íåãàðàçäè
âèòðèìàº ëèøå òîé, 
õòî ïðèéøîâ ó ïðîôåñ³þ 
çà ïîêëèêàííÿì”
Â³äì³ííèê íàðîäíî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè — ïðî ðîáîòó â øêîë³,
ïðî ä³òåé ³ íàñòðî¿ ïåðåä Ì³æíàðîäíèì äíåì ó÷èòåëÿ

— Ïî-ïåðøå, õî÷ó ïðèâ³òàòè âàñ
³ç Äíåì ó÷èòåëÿ. Ç ÿêèìè ïî÷óò-
òÿìè éîãî çóñòð³÷àþòü ïåäàãîãè?

— Çì³øàíèìè. Áåçóìîâíî, äëÿ
íàñ öå ñâÿòî, ïðîòå ÿêåñü òðîõè
ñóìíå. Ïåäàãîã³êà — ïîñò³éíèé
ðóõ, åêñïåðèìåíò, óäîñêîíàëåí-
íÿ. Òîæ ó ÷àñè ïåðåîñìèñëåííÿ
ÿê îñâ³òè, òàê ³ ì³ñöÿ ïåäàãîãà ó
í³é íàñòð³é íå ç íàéêðàùèõ. Ó÷è-
òåëþ íèí³ òÿæêî, ïåðåäóñ³ì ìà-
òåð³àëüíî. Àëå õî÷ó çàçíà÷èòè, âñ³
íåãàðàçäè âèòðèìàº ëèøå òîé,
õòî ïðèéøîâ ó ïðîôåñ³þ ñâ³äîìî,
çà ïîêëèêàííÿì.

— ßê âè ïðèéøëè ó ïåäàãîã³êó?
— Ç ïåðøèõ øê³ëüíèõ ðîê³â

âç³ðöåì äëÿ ìåíå áóëà ïåðøà
â÷èòåëüêà — Â³ðà ²ñà¿âíà. ß ïðè-
õîäèëà ï³ñëÿ óðîê³â äî íå¿ ÿê äî
ìàòåð³, ëèøå ââå÷åð³ ïîâåðòàëà-
ñÿ äîäîìó. Ó ò³ ñòðàøí³ ïîâîºí-
í³ ðîêè ïàí³ Â³ðà îï³êóâàëàñÿ
ìíîþ, ï³äãîäîâóâàëà. É äîñ³ ÿ
ïàì’ÿòàþ ñìàê êàðòîïë³ ó “êî-
æóøêàõ”, ÿêîþ âîíà ìåíå ïðè-
ãîùàëà. ß òâåðäî óñâ³äîìèëà, ùî
õî÷ó ñòàòè ñõîæîþ íà íå¿, îáðà-
òè ñàìå â÷èòåëþâàííÿ. Âñòóïè-
ëà äî Êðèìñüêîãî óí³âåðñèòåòó â
Ñ³ìôåðîïîë³, íà ³ñòîðèêî-ô³ëî-
ëîã³÷íèé ôàêóëüòåò, çäîáóâøè
øèðîêîïðîô³ëüíèé ôàõ ó÷èòåëÿ
³ñòîð³¿, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òå-
ðàòóðè. Ïåðåä ðîçïîä³ëîì ìîëî-
äèõ ôàõ³âö³â ìåí³ çàïðîïîíóâà-
ëè ëèøèòèñÿ â Ë³âàä³¿ àáî æ ó
Àëóøò³. ß ñàìà îáðàëà øëÿõ
ñêëàäí³øèé — íà äâà ðîêè ïî-
¿õàëà ó â³ääàëåíå ñåëî â Ìèêîëà-
¿âñüê³é îáëàñò³. Òî áóëè íàéùàñ-
ëèâ³ø³ ÷àñè. Çãîäîì âèéøëà çà-
ì³æ, ó 1961 ðîö³ ïåðå¿õàëà äî Êè-
ºâà, ðîçïî÷àâøè ïðàöþâàòè ó
ö³é, òîä³ ùå çàãàëüíîîñâ³òí³é
øêîë³.

— Íàðàç³ øêîëà ¹ 59 º ã³ìíà-

ç³ºþ, ÿêó ââàæàþòü íàéêðàùîþ ó
ì³ñò³. Ðîçêàæ³òü òðîõè ïðî ñâîþ
äðóãó “äîì³âêó”.

— Òèì, ÿêîþ öÿ øêîëà ñòàëà,
ìè ìîæåìî ïèøàòèñÿ. Ã³ìíàç³ÿ
³ìåí³ Áîé÷åíêà — öå ïîòóæíèé
ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ: ³ç 95
â÷èòåë³â 43 ìàþòü âèùó êàòåãî-
ð³þ, 19 — â³äì³ííèêè îñâ³òè,
17 — â÷èòåë³-ìåòîäèñòè. Íåàáè-
ÿêó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ ïîòóæ-
íî¿ øê³ëüíî¿ ñèñòåìè â³ä³ãðàëà
äèðåêòîð — Òåòÿíà Àíòîíåíêî.

Ó÷í³ ôàêóëüòàòèâíî òà ïî-
ãëèáëåíî âèâ÷àþòü ìàòåìàòèêó,
á³îëîã³þ, óêðà¿íñüêó ìîâó òà ë³-
òåðàòóðó, ³íîçåìí³ ìîâè. Ã³ìíà-
ç³ÿ º êîëåêòèâíèì ÷ëåíîì Ìà-
ëî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè, ÷ëå-
íîì ªâðîïåéñüêî¿ ìåðåæ³ øê³ë
ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ. Òàêîæ ìè
ìàºìî áàãàòîð³÷í³ çâ’ÿçêè ç³
øêîëàìè Í³ìå÷÷èíè, Òóðå÷÷è-
íè, Ìîëäîâè, Ðîñ³¿. Äîñÿãíåíü ó
íàñ ñïðàâä³ áàãàòî, à ùå á³ëüøå
ïëàí³â.

— Ùî ñüîãîäí³ “ïðîïîâ³äóþòü”
ïåäàãîãè?

— Ç ïëèíîì ÷àñó çì³íèëèñÿ é
ïð³îðèòåòè, ï³äõ³ä äî îñâ³òè ÿê
ñàìî¿, òàê ³ äî ¿¿ íàâ÷àëüíî¿ òà
âèõîâíî¿ ðîë³. Íèí³ âîíà ´ðóí-
òóºòüñÿ íà øàí³ òà ïîâàç³ äèòÿ-
÷î¿ îñîáèñòîñò³, íà âèçíàíí³ ¿õ-
í³õ ïðàâ, ïîçèòèâíîìó çàîõî÷åí-
í³. Ò³ëüêè âèõîâàâøè ïîâíîö³í-
íó òâîð÷ó îñîáèñò³ñòü, ìè ìàòè-
ìåìî ïðàâî íàçèâàòè ñåáå â÷èòå-
ëÿìè.

— ßêùî ñïðîáóâàòè ïðîâåñòè
ÿê³ñü ïàðàëåë³ àáî ïîð³âíÿòè ñó-
÷àñíó îñâ³òó ç ðàäÿíñüêîþ, ÿêó ð³ç-
íèöþ âè ìîæåòå çàóâàæèòè?

— Âîíà ñïðàâä³ áóëà ïîòóæ-
íîþ, àëå, íà æàëü, íå ³äåàëüíîþ.
Ìàéæå âñå áóäóâàëîñÿ íà çàó÷ó-

âàíí³ ³íîä³ íåïîòð³áíèõ ïðåäìå-
ò³â. Áðàêóâàëî é ï³äðó÷íèê³â, ïî-
ñ³áíèê³â, äîäàòêîâî¿ ë³òåðàòóðè.
Ñüîãîäí³øí³ ìîæëèâîñò³ ìåíå
ïðîñòî âðàæàþòü: êîìï’þòåðè,
²íòåðíåò, íàäñó÷àñíà òåõí³êà — ÿ
ïðîñòî ó çàõâàò³. Õî÷à é ïðèêðî
êîíñòàòóâàòè, àëå ïîð³âíÿíî ³ç
÷àñàìè ðàäÿíñüêèìè ñó÷àñíèé ð³-
âåíü îñâ³òè ñòàâ ñëàáøèì, à çíàí-
íÿ ïîâåðõîâèìè. Íå äîäàþòü, íà-
ïðèêëàä, “åíòóç³àçìó” é íîâ³ ï³ä-
ðó÷íèêè äëÿ 12 êëàñ³â — ã³ðøèõ
ïîñ³áíèê³â ÿ íå áà÷èëà. Òîæ äî-
âîäèòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ùîñü
³íøå.

— Íåâæå âñå òàê ïîãàíî?
— Çâ³ñíî æ í³. Ñåðåä ó÷í³â º

áåçë³÷ òàëàíîâèòèõ òà îáäàðîâà-
íèõ. ß ðîáëþ àêöåíò íà ðîçâèò-
êó òâîð÷èõ çä³áíîñòåé, õèñòó.
Íàñîëîäæóþñÿ ¿õí³ìè âèñòóïà-
ìè, â³ðøàìè, ï’ºñàìè, ñïåêòàê-
ëÿìè. Ìî¿ ó÷í³ — ïåðåìîæö³ áà-
ãàòüîõ ì³ñüêèõ òà ðåñïóáë³êàí-
ñüêèõ çìàãàíü. Çà ñïðèÿííÿ Ìà-
ëî¿ àêàäåì³¿ íàóê ÿ ãîòóþ ìàé-
áóòí³õ æóðíàë³ñò³â. Äåõòî íàâ³òü
óæå ïðàöþº â “Óêðà¿íñüêîìó
ñëîâ³”. Òîæ ñïîä³âàþñÿ ïîáà÷è-
òè ¿õ ôàõ³âöÿìè.

— ßê ñüîãîäí³ æèâåòüñÿ â÷èòå-
ëþ?

— Ñêàæó â³äâåðòî — íåñîëîä-
êî. ²íîä³ â³ä÷óâàþ ñåáå ñòîìëå-
íîþ ìîðàëüíî. Àíàë³çóþ÷è ðîáî-
÷èé äåíü, óñâ³äîìëþþ, ùî íå ëè-
øàºòüñÿ ÷àñó â³ëüíîãî áîäàé äëÿ
ñåáå. Âñòàþ î ï’ÿò³é, î ï³â íà
âîñüìó ÿ âæå â øêîë³, óðîêè, çî-
øèòè, çíîâ óðîêè... Öåé øàëå-
íèé ðèòì òà âåëè÷åçíå íàâàíòà-
æåííÿ âèòðèìàº ëèøå äîñâ³ä÷å-
íèé ïåäàãîã. Íà æàëü, öå ñòîñóº-
òüñÿ òàêîæ ³ çàðïëàò: â÷èòåëÿ é
äîñ³ íå “îö³íèëè”. Òîæ íàì, ïå-
äàãîãàì, ëèøàºòüñÿ ò³ëüêè ñïîä³-
âàòèñÿ íà êðàùå.

— Íå õîò³ëîñü áè çàê³í÷óâàòè íà
ñóìíîìó. Ùî âè ïîáàæàºòå ñîá³
òà êîëåãàì íàïåðåäîäí³ ñâÿòà?

— Íàñíàãè, òåðï³ííÿ ³, çâ³ñíî,
ëþáîâ³. Ùèðî¿ ëþáîâ³ äî ä³-
òåé

Розмовляв
Оле ПОНОМАРЬОВ,
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Галина Медведєва вчителює вже близь о 50 ро ів

Напередодні свят вання Дня чителя ореспондент
"Хрещати а" з стрівся із Галиною Медведєвою — вчи-
тель ою раїнсь ої мови і літерат ри столичної імна-
зії № 59 імені Оле сандра Бойчен а, досвідченим пе-
да о ом, "Відмінни ом народної освіти У раїни", "За-
сл женим чителем У раїни", "Старшим чителем",
"Учителем ро -95", людиною, я а присвятила люб-
леній справі все своє життя.
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Нормативно

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

хрещатик

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “Фітум” 

земельної ділянки для реконструкції, 
будівництва, експлуатації та обслуговування
готельно!офісного торговельного комплексу 

з паркінгом на вул. Льва Толстого, 6!а 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 59/1893 
від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ô³òóì” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ãîòåëüíî-îô³ñíîãî òîðãîâåëüíîãî êîì-
ïëåêñó ç ïàðê³íãîì íà âóë. Ëüâà Òîëñòîãî, 6-à
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Ô³òóì”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó
íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà äëÿ
ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíî-îô³ñíîãî òîðãîâåëüíî-
ãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãîì íà âóë. Ëüâà Òîëñòî-
ãî, 6-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó
çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèò-
ëîâ³ ïðèì³ùåííÿ (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íå-
æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü â³ä 28.03.2005 ¹ 1263, àêò
ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ
â³ä 28.03.2005) çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ô³òóì”:

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 çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåí-
íþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
11.07.2007 ¹ 19-6848, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 12.07.2007 ¹ 5434, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 20.07.2007 ¹ 05-
08/5220 òà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³î-
íàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 16.07.2007
¹ 22-1761/35.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ 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 ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “ДІМ І К” 

земельної ділянки на вул. Мельникова, 16 
у Шевченківському районі м. Києва 

для обслуговування житлового будинку, 
що знаходиться за адресою: 

вул. Мельникова, 18!а 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 60/1894 
від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ä²Ì ² Ê” íà âóë. Ìåëü-
íèêîâà, 16 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ùî çíà-
õîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ìåëüíèêîâà, 18-à ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Ä²Ì ² Ê”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,016 ãà íà âóë. Ìåëüíèêîâà, 16 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðå-
ñîþ: âóë. Ìåëüíèêîâà, 18-à ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ä²Ì ² Ê”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îð-

ãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåí-
íþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ â ìå-
æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
23.07.2007 ¹ 19-7345, òà â³ä 24.07.2007 ¹ 09-
7369, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
23.07.2007 ¹ 1217, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 24.07.2007
¹ 071/04-4-22/3928, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 19.07.2007
¹ 5271, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â â³ä 25.07.2007 ¹ 05-0991.

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

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу земельної ділянки 
акціонерному товариству закритого типу 

“Фінансово!промислова група “АТІКА” 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування бізнес!центру 
з підземним паркінгом на вул. Кожум’яцькій 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 63/1897 

від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè
³ íàóêè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,24 ãà, íàäàíîþ â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ “Ïðî â³äâîä
Ì³ñüêîìó Â³ää³ëîâ³ Íàðîäíî¿ Îñâ³òè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ï³ä áóä³âíèöòâî øêîëè” â³ä 13.07.54
¹ 1162, “Ïðî äîäàòêîâèé â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè Ì³ñüêâíî ïî âóë. Êîæóì’ÿöüê³é ¹ 12 äëÿ
ïîøèðåííÿ ä³ëÿíêè øêîëè” â³ä 27.01.59 ¹ 137,
“Ïðî ÷àñòêîâó çì³íó ð³øåííÿ ì³ñüêâèêîíêîìó
â³ä 27.01.59 ðîêó çà ¹ 137 ïðî â³äâîä çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè Ì³ñüêâíî ïî âóë. Êîæóì’ÿöüê³é
¹ 12 äëÿ ïîøèðåííÿ ä³ëÿíêè øêîëè” â³ä
03.05.60 ¹ 751,(ëèñò-êëîïîòàííÿ â³ä 19.04.2007
¹ 05/04) òà çàðàõóâàòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó çàêðèòîãî òèïó “Ô³íàíñîâî-ïðîìèñëî-
âà ãðóïà “ÀÒ²ÊÀ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ á³çíåñ-öåíòðó ç ï³äçåì-
íèì ïàðê³íãîì íà âóë. Êîæóì’ÿöüê³é ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó çàêðè-
òîãî òèïó “Ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâà ãðóïà
“ÀÒ²ÊÀ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî
ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,26 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ á³çíåñ-öåí-
òðó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Êîæóì’ÿöü-
ê³é ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-
âè (ïëîùåþ 0,24 ãà) òà ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ (ïëîùåþ
0,02 ãà).

4. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó çàêðèòîãî òèïó
“Ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâà ãðóïà “ÀÒ²ÊÀ”:

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

4.2. 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 çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåí-
íþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

4.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
25.06.2007 ¹ 19-6302 òà â³ä 11.07.2007 ¹ 09-
6842, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
04.07.2007 ¹ 5056, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â ì. Êèºâ³ â³ä 02.07.2007 ¹ 05-08/4517, Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 09.07.2007 ¹ 22-1687/35, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 11.04.2007 ¹ 2281, Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
01.03.2007 ¹ 832, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òè ³ íàóêè â³ä 19.04.2007 ¹ 05/04, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 13.07.2007
¹ 05-0918.

4.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî-
÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè ìîæå áó-
òè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-
ìåëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про зміну цільового призначення 
та передачу земельних ділянок товариству 
з обмеженою відповідальністю “МАЙК” для

будівництва, експлуатації та обслуговування 
багатофункціональних комплексів у складі

комплексу готельно!офісного та торговельно!
розважального призначення, житлово!
офісного комплексу з апартаментами, 
яхт!клубу, дельфінарію та аквапарку, 

благоустроєних набережних 
між вул. Микільсько!Слобідською 

та просп. Броварським у Дніпровському 
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 67/1901 
від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 20, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Порядку зміни цільового призначен�
ня земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, затвердженого постановою Кабіне�
ту Міністрів України від 11.04.2002 № 502, та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земель�
них ділянок, Київська міська рада
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ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-
íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåï-
ö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëü-
í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381,
âèêëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëü-
íèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,70 ãà íà Ðóñàí³âñüê³é íàáåðåæí³é ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïðèïèíèòè Äåðæàâíîìó êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó “Ïëåñî” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî äî-
äàòêà 2 äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
21.05.85 ¹ 429 “Ïðî ï³äãîòîâêó ì³ñüêèõ ïëÿ-
æ³â òà ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè äî ë³òíüîãî ñåçîíó
1985 ðîêó” (ëèñò-çãîäà â³ä 15.03.2006 ¹ 284),
ïëîùåþ 0,44 ãà òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Ïðèïèíèòè Êè¿âñüê³é ìîðñüê³é øêîë³ Òî-
âàðèñòâà ñïðèÿííÿ îáîðîí³ Óêðà¿íè ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, â³äâåäåíîþ
â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 6 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 02.12.99 ¹ 125/627 “Ïðî íàäàííÿ
³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê” òà ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì íà ïðà-
âî òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñòóâàííÿ
çåìëåþ â³ä 27.06.2000 ¹ 66-5-00043 (ëèñò-çãî-
äà â³ä 26.04.2007 ¹ 24), ïëîùåþ 0,5484 ãà òà
â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÌÀÉÊ” äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîôóíê-
ö³îíàëüíèõ êîìïëåêñ³â ó ñêëàä³ êîìïëåêñó ãî-
òåëüíî-îô³ñíîãî òà òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ, æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç
àïàðòàìåíòàìè, ÿõò-êëóáó, äåëüô³íàð³þ òà àêâà-
ïàðêó, áëàãîóñòðîºíèõ íàáåðåæíèõ ì³æ âóë. Ìè-
ê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêîþ òà ïðîñï. Áðîâàðñüêèì ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7,07 ãà (çåìåëüíà ä³-
ëÿíêà ¹ 1) ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
òà äîçâîëèòè ¿õ âèêîðèñòàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîôóíêö³î-
íàëüíèõ êîìïëåêñ³â ó ñêëàä³ êîìïëåêñó ãîòåëü-
íî-îô³ñíîãî òà òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ, æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç
àïàðòàìåíòàìè, ÿõò-êëóáó, äåëüô³íàð³þ òà àê-
âàïàðêó, áëàãîóñòðîºíèõ íàáåðåæíèõ, ó òîìó
÷èñë³:

— ïëîùåþ 3,0785 ãà — íà âóë. Ìèê³ëüñüêî-
Ñëîá³äñüê³é (òà âóë. Íàáåðåæí³é Ë³âîáåðåæí³é),
ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêó ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì
àêòîì íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
â³ä 13.04.2006 ¹ 09-8-00061;

— ïëîùåþ 1,6072 ãà — íà ïðîñï. Áðîâàðñüêî-
ìó, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêó ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâ-
íèì àêòîì íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó â³ä 05.05.2005 ¹ 09-8-00040;

— ïëîùåþ 2,1268 ãà — íà ïðîñï. Áðîâàðñüêî-
ìó, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêó ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâ-
íèì àêòîì íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó â³ä 22.03.2006 ¹ 09-8-00060;

— ïëîùåþ 0,2177 ãà — íà âóë. Ìèê³ëüñüêî-
Ñëîá³äñüê³é, 1, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêó ïîñâ³ä-
÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä 10.03.2005 ¹ 09-8-00035;

— ïëîùåþ 0,0369 ãà — íà âóë. Ìèê³ëüñüêî-
Ñëîá³äñüê³é, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêó ïîñâ³ä÷å-
íî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä 22.04.2005 ¹ 09-8-00039.

6. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “ÌÀÉÊ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 7,00 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëü-
íèõ êîìïëåêñ³â ó ñêëàä³ êîìïëåêñó ãîòåëüíî-
îô³ñíîãî òà òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç àïàð-
òàìåíòàìè, ÿõò-êëóáó, äåëüô³íàð³þ òà àêâàïàð-
êó, áëàãîóñòðîºíèõ íàáåðåæíèõ ì³æ âóë. Ìè-
ê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêîþ òà ïðîñï. Áðîâàðñüêèì ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ó òîìó ÷èñë³:

— çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 4,01 ãà (ó
òîìó ÷èñë³ 3,84 ãà â ìåæàõ ïðèáåðåæíèõ çàõèñ-
íèõ ñìóã ) — ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðî-
ê³â, ç íèõ:

— ïëîùåþ 0,6259 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 856/3431 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “ÌÀÉÊ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèñòàâêîâîãî êîìïëåêñó
³ç æèòëîâèìè áóäèíêàìè íà ïðîñï. Áðîâàðñüêî-
ìó ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” òà ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.10.2005 ¹ 66-
6-00303;

— ïëîùåþ 0,7203 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 31 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.12.2002 ¹ 206-
366 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåì-
ëåþ” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî
äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
20.09.2004 ¹ 66-6-00190 ³ç çì³íàìè, âíåñåíè-
ìè â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í ³
äîïîâíåíü äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 10.03.2005 ¹ 66-6-00241;

— ïëîùåþ 0,1911 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 11 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.06.2002 ¹ 43/43
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâî-
ðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 31.08.2004
¹ 66-6-00185 ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè â³äïîâ³ä-
íî äî äîãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü
äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
22.04.2005 ¹ 66-6-00261;

— ïëîùåþ 0,0048 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.11.2005 ¹ 519-1/2980
“Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÌÀÉÊ” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà (³ç çáåðåæåííÿì çåëåíî¿ çîíè), åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíî-îô³ñíîãî
êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³-
ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ï³ä-
çåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Áðîâàðñüêîìó ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” òà ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 19.12.2005 ¹ 66-6-
00311 ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè â³äïîâ³äíî äî äî-
ãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 10.04.2006 ¹ 66-6-00338;

— ïëîùåþ 1,1253 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.11.2005 ¹ 547/3008
“Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÒÅÐÐÀ ÊÀÏ²-
ÒÀË” äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ âîä-
íî-ñïîðòèâíî¿ áàçè, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî òà
ðåàá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó ç âóëè÷íèìè äèòÿ÷è-
ìè òà ñïîðòèâíèìè ìàéäàí÷èêàìè, îá’ºêòàìè
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà áëàãîóñòðîºíèìè
íàáåðåæíèìè òà ïëÿæàìè çàãàëüíîãî êîðèñòó-
âàííÿ íà âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüê³é (òà âóë.
Íàáåðåæíà Ë³âîáåðåæíà) ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêè-
ìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê â³ä 19.12.2005 ¹ 66-6-00310 ³ç çì³íàìè,
âíåñåíèìè â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ïðî âíåñåí-
íÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
â³ä 10.04.2006 ¹ 66-6-00339.(ëèñò-çãîäà ÒÎÂ
“ÒÅÐÐÀ ÊÀÏ²ÒÀË” â³ä 11.07.2007 ¹ 8);

— ïëîùåþ 0,98 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü çàïà-
ñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè;

— ïëîùåþ 0,35 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ;

— çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ 3 ïëîùåþ 0,35 ãà (â
ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é) — ó êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 5 ðîê³â, ç íèõ:

— ïëîùåþ 0,1928 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.11.2005 ¹ 547/3008
“Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÒÅÐÐÀ ÊÀÏ²-
ÒÀË” äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ âîä-
íî-ñïîðòèâíî¿ áàçè, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî òà
ðåàá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó ç âóëè÷íèìè äèòÿ÷è-
ìè òà ñïîðòèâíèìè ìàéäàí÷èêàìè, îá’ºêòàìè
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà áëàãîóñòðîºíèìè
íàáåðåæíèìè òà ïëÿæàìè çàãàëüíîãî êîðèñòó-
âàííÿ íà âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüê³é (òà âóë.
Íàáåðåæíà Ë³âîáåðåæíà) ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêè-
ìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê â³ä 19.12.2005 ¹ 66-6-00310 ³ç çì³íàìè,
âíåñåíèìè â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ïðî âíåñåí-
íÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
â³ä 10.04.2006 ¹ 66-6-00339 (ëèñò-çãîäà ÒÎÂ
“ÒÅÐÐÀ ÊÀÏ²ÒÀË” â³ä 11.07.2007 ¹ 8);

— ïëîùåþ 0,16 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ;

— çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ 4 ïëîùåþ 2,64 ãà (ó
òîìó ÷èñë³ 2,50 ãà â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é) —
ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â, ç íèõ:

— ïëîùåþ 0,0148 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 31 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.12.2002 ¹ 206-
366 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåì-
ëåþ” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî
äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
20.09.2004 ¹ 66-6-00190 ³ç çì³íàìè, âíåñåíè-
ìè â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í ³
äîïîâíåíü äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 10.03.2005 ¹ 66-6-00241;

— ïëîùåþ 0,0125 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 11 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.06.2002 ¹ 43/43
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâî-
ðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 31.08.2004
¹ 66-6-00185 ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè â³äïîâ³ä-
íî äî äîãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü
äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
22.04.2005 ¹ 66-6-00261;

— ïëîùåþ 2,61 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

7. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÌÀÉÊ”:

7.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè òà çåìëåêîðèñòóâà÷à â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 91,96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

7.2. 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 äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè òà ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

7.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
12.07.2007 ¹ 09-6914, â³ä 11.07.2007 ¹ 19-6855,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 13.04.2007
¹ 5467, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 13.07.2007
¹ 071/04-4-22/3731 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 11.07.2007
¹ 5121.

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

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

7.7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ì³ñ-
öÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì
â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíî-
ì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ
íîðì.

7.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëî-
âîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
7% æèòëîâî¿ ïëîù³ áóäèíê³â (êð³ì ñëóæáîâî¿)
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

7.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³àëü-
íîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìîìåíòó
çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëîâî¿ ïëî-
ù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âèòðàò ç áóä³âíèöòâà
çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëîâîãî êîìïëåêñó, âèõîäÿ-
÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ
æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì
Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñ-
òà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðî-
âîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007
ð³ê”.

7.10. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³-
í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

7.11. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ïðèáåðåæ-
íèõ çàõèñíèõ ñìóãàõ âèêîðèñòîâóâàòè áåç ïðà-
âà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³äðîòåõ-
í³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ) â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 60, 61 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88, 89 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

7.12. 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.

8. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÌÀÉÊ” ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) äåðæàâí³ àêòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 09-8-00061, â³ä
05.05.2005 ¹ 09-8-00040, â³ä 22.03.2006 ¹ 09-
8-00060, â³ä 10.03.2005 ¹ 09-8-00035 òà â³ä
22.04.2005 ¹ 09-8-00039.

9. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð íà ïðà-
âî òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñòóâàííÿ
çåìëåþ â³ä 27.06.2000 ¹ 66-5-00043 (ëèñò-çãî-
äà Êè¿âñüêî¿ ìîðñüêî¿ øêîëè Òîâàðèñòâà ñïðè-
ÿííÿ îáîðîí³ Óêðà¿íè â³ä 26.04.2007 ¹ 24).

10. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâîðè
îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 18.10.2005
¹ 66-6-00303, â³ä 20.09.2004 ¹ 66-6-00190 ³ç
çì³íàìè, âíåñåíèìè â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ïðî
âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü äî äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 10.03.2005 ¹ 66-6-00241,
â³ä 31.08.2004 ¹ 66-6-00185 ³ç çì³íàìè, âíåñå-
íèìè â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í
³ äîïîâíåíü äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 22.04.2005 ¹ 66-6-00261, â³ä
19.12.2005 ¹ 66-6-00311 ³ç çì³íàìè, âíåñåíè-
ìè â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
10.04.2006 ¹ 66-6-00338 (ëèñò-çãîäà ÒÎÂ
“ÌÀÉÊ” â³ä 12.07.2007 ¹ 225).

11. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåí-
äè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 19.12.2005 ¹ 66-6-
00310 ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè â³äïîâ³äíî äî äî-
ãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 10.04.2006 ¹ 66-6-00339
(ëèñò-çãîäà ÒÎÂ “ÒÅÐÐÀ ÊÀÏ²ÒÀË” â³ä
11.07.2007 ¹ 8).

12. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
òà çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî êîðèñòóâàííÿ òà
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-
ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,
141,143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про зміну цільового призначення 
та передачу земельних ділянок товариству 

з обмеженою відповідальністю “ЛВ!Холдинг”
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування багатофункціонального
комплексу у складі об’єктів житлового, 

громадського, торговельно!розважального
призначення і готельного комплексу 

з паркінгами та спортивно!оздоровчої бази 
на вул. Микільсько!Слобідській, 7!9 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 68/1902 

від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 20, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Порядку зміни цільового призначен�
ня земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, затвердженого постановою Кабіне�
ту Міністрів України від 11.04.2002 № 502, та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земель�
них ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-
íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåï-
ö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëü-
í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381,
âèêëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëü-
íèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,25 ãà íà Ðóñàí³âñüê³é íàáåðåæí³é ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ËÂ-Õîëäèíã” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áà-
ãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó ó ñêëàä³ îá’ºê-
ò³â æèòëîâîãî, ãðîìàäñüêîãî, òîðãîâåëüíî-ðîç-
âàæàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ ãîòåëüíîãî êîìïëåê-
ñó ç ïàðê³íãàìè òà ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ áàçè
íà âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüê³é, 7-9 ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

3. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,4893 ãà (çåìåëüíà ä³-
ëÿíêà ¹ 1) ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà
äîçâîëèòè ¿õ âèêîðèñòàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëü-
íîãî êîìïëåêñó ó ñêëàä³ îá’ºêò³â æèòëîâîãî, ãðî-
ìàäñüêîãî, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ³ ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãàìè òà
ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ áàçè, ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 1,2381 ãà — íà âóë. Ìèê³ëüñüêî-
Ñëîá³äñüê³é, 7, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêó ïîñâ³ä-
÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä 22.03.2006 ¹ 09-8-00058;

— ïëîùåþ 0,2512 ãà — íà âóë. Ìèê³ëüñüêî-
Ñëîá³äñüê³é, 9, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêó ïîñâ³ä-
÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä 19.05.2006 ¹ 09-8-00065.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ËÂ-Õîëäèíã”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 5 ðîê³â çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 1,2612 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåê-
ñó ó ñêëàä³ îá’ºêò³â æèòëîâîãî, ãðîìàäñüêîãî,
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ ãî-

òåëüíîãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãàìè òà ñïîðòèâíî-
îçäîðîâ÷î¿ áàçè íà âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüê³é,
7-9 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³, ó òîìó ÷èñë³:

— çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,8688 ãà (â
ìåæàõ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã), ç íèõ:

— ïëîùåþ 0,5485 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü, â³ä-
âåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 29.11.2005 ¹ 522/2983 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ËÂ-Õîëäèíã” äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â æèò-
ëîâîãî, ãðîìàäñüêîãî, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëü-
íîãî òà ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó íà âóë. Ìèê³ëü-
ñüêî-Ñëîá³äñüê³é, 7 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
â³ä 19.12.2005 ¹ 66-6-00312;

— ïëîùåþ 0,3203 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó Ç ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003 ¹ 122-1/995
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
ïîãîäæåííÿ ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêò³â òà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâî-
ðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 08.07.2004
¹ 66-6-00170, ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè â³äïîâ³ä-
íî äî äîãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü
äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
30.12.2005 ¹ 66-6-00315 (ëèñò-çãîäà ïðèâàòíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “Ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êëóá
“Ôàâîðèò” â³ä 10.07.2007 ¹ 41/7);

— çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ 3 ïëîùåþ 0,3924 ãà (â
ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é) — çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.11.2005 ¹ 522/2983 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ËÂ-Õîëäèíã” äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºê-
ò³â æèòëîâîãî, ãðîìàäñüêîãî, òîðãîâåëüíî-ðîç-
âàæàëüíîãî òà ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó íà
âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüê³é, 7 ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê â³ä 19,12.2005 ¹ 66-6-00312.

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ËÂ-Õîëäèíã”:
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5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà-çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè òà çåìëåêîðèñòóâà÷à â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 91,96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. 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 äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè òà ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

5.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 11.07.2007
¹ 19-6854, â³ä 12.07.2007 ¹ 09-6913, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 13.04.2007 ¹ 5466,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 12.07.2007 ¹ 071/04-4-22/3718
òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 11.07.2007 ¹ 5122.

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

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

5.7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ì³ñ-
öÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì
â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíî-
ì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ
íîðì.

5.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëî-
âîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
7% æèòëîâî¿ ïëîù³ áóäèíê³â (êð³ì ñëóæáîâî¿)
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

5.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³àëü-
íîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìîìåíòó
çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëîâî¿ ïëî-
ù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âèòðàò ç áóä³âíèöòâà
çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëîâîãî êîìïëåêñó, âèõîäÿ-
÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ

æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì
Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñ-
òà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðî-
âîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007
ð³ê”.

5.10. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³-
í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

5.11. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ïðèáåðåæíèõ
çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâóâàòè áåç ïðàâà áó-
ä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷-
íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ) â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 60, 61 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè òà ñòàòåé 88, 89 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.12. 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.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ËÂ-Õîëäèíã” ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) äåðæàâí³ àêòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè â³ä 22.03.2006 ¹ 09-8-00058, â³ä
19.05.2006 ¹ 09-8-00065.

7. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ËÂ-Õîëäèíã” çàìîâèòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 19.12.2005 ¹ 66-6-00312.

8. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 08.07.2004 ¹ 66-6-00170
³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè â³äïîâ³äíî äî äîãîâî-
ðó ïðî âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü äî äîãîâî-
ðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.12.2005
¹ 66-6-00315 (ëèñò-çãîäà ïðèâàòíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êëóá “Ôàâî-
ðèò” â³ä 10.07.2007 ¹ 41/7).

9. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
òà çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî êîðèñòóâàííÿ òà
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-
ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè
140,141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

10. 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 “Ярославів Вал” земельної

ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування готельного комплексу 

на вул. Набережно!Хрещатицькій, 1!а 
(вул. Боричів узвіз, 13) 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради 69/1903 

від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ßðîñëàâ³â Âàë” äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãî-
òåëüíîãî êîìïëåêñó íà âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùà-
òèöüê³é, 1-à (âóë. Áîðè÷³â óçâ³ç, 13) ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “ßðîñëàâ³â Âàë”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó
îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 0,334 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó íà âóë.
Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é, 1-à ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà
âëàñíîñò³ íà íåæèë³ áóä³âë³ (äîãîâ³ð êóï³âë³-
ïðîäàæó â³ä 11.05.2001 ¹ 2, àêò ïðèéîìó-ïå-
ðåäà÷³ íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä 11.05.2001 òà ³í-
âåñòèö³éíèé äîãîâ³ð â³ä 01.03.2007 ¹ 1), ó òî-
ìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,266 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü, â³ä-
âåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 27.05.2004 ¹ 281/1491 “Ïðî íàäàí-
íÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 15.04.2005 ¹ 85-6-00189;

— 0,068 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü Ì³-
í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ÓÐÑÐ, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
16.03.70 ¹ 527/1 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè Ì³í³ñòåðñòâó êóëüòóðè ÓÐÑÐ ç ðîçòàøîâà-
íèìè íà í³é ñïîðóäàìè ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ ³ñ-
íóþ÷îãî åëåâàòîðà ¹ 2 äëÿ êíèãîñõîâèùà Äåð-
æàâíî¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ á³áë³îòåêè ³ì. ÊÏÐÑ
òà äîçâ³ë íà ïðèáóäîâó äî íüîãî ñëóæáîâî-âè-
ðîáíè÷îãî êîðïóñó” òà â³ä 06.12.76 ¹ 1420/45
“Ïðî äîäàòêîâå â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ðåñïóáë³êàíñüê³é á³áë³îòåö³ ³ìåí³ ÊÏÐÑ”.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ßðîñëàâ³â Âàë”:

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 çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåí-

íþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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
10.07.2007 ¹ 19-6805, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö¿¿ â³ä 22.06.2007 ¹ 4746, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 03.07.2007
¹ 05-08/4400, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 21.06.2007 ¹ 4586,
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 06.06.2007 ¹ 22-1382/35.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ 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 ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ì³ñ-
öÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì
â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíî-
ì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ
íîðì.

4. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 15.04.2005 ¹ 85-6-00189
ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåí-
äè ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðè-
ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ßðîñëà-
â³â Âàë” (ëèñò-çãîäà ¹ 338/1 â³ä 23.07.2007).

5. Ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, ïóíêò
21 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.05.2004
¹ 281/1491 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”.

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 приватному 
підприємству “ЦАВІСТА” земельної ділянки

для будівництва та обслуговування комплексу
відпочинку з кафе та автостоянкою 

на о. Труханів (біля Московського мосту) 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради 78/1912 
від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïðèïèíèòè êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ “Êè-

¿âàâòîäîð” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 16.03.70
¹ 422 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñïåö³à-
ë³çîâàíîìó åêñïëóàòàö³éíîìó óïðàâë³ííþ
øëÿõîâîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñüêâèêîíêîìó ï³ä
áóä³âíèöòâî ñïîðóä ï³âí³÷íîãî ìîñòà ÷åðåç ð.
Äí³ïðî òà ï³ä áóä³âíèöòâî çàõèñíèõ ñïîðóä íà
âîäîéìèù³ Êàí³âñüêî¿ ÃÅÑ â ðàéîí³ óðî÷è-
ùà “×îðòîðèé” (ëèñò-çãîäà â³ä 19.06.2007
¹ 01-29/1389), ïëîùåþ 0,29 ãà òà â³äíåñòè ¿¿
äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 17.11.64 “Ïðî
â³äâîä Óïðàâë³ííþ ðîá³òíè÷îãî ïîñòà÷àííÿ
Äí³ïðîâñüêîãî ïàðîïëàâñòâà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ áóä³âíèöòâà êàôå ³ òîðãîâîãî ïàâ³ëü-
éîíó” ÿê òàêå, ùî íå ðåàë³çîâàíå.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàòíîìó
ï³äïðèºìñòâó “ÖÀÂ²ÑÒÀ” äëÿ áóä³âíèöòâà
òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó ç
êàôå òà àâòîñòîÿíêîþ íà î. Òðóõàí³â (á³ëÿ
Ìîñêîâñüêîãî ìîñòó) ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÖÀ-
Â²ÑÒÀ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî
ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,39 ãà (ó òîìó ÷èñ-
ë³ 0,13 ãà â ìåæàõ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã)
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåê-
ñó â³äïî÷èíêó ç êàôå òà àâòîñòîÿíêîþ íà î.
Òðóõàí³â (á³ëÿ Ìîñêîâñüêîãî ìîñòó) ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,10 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàí-
íÿ;

— ïëîùåþ 0,29 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü çà-
ïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

5. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÖÀÂ²ÑÒÀ”:
5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. 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.

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

5.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
13.07.2007 ¹ 19-6971, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äåìñòàíö³¿ â³ä 12.07.2007 ¹ 5432, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
09.07.2007 ¹ 05-08/4377, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
26.06.2007 ¹ 4855, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà
“²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”
ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 02.07.2007 ¹ 2034 òà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 16.07.2007
¹ 05-0931.

5.5. 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”.

5.6. 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.

5.7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ì³ñ-
öÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó
(êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìà-
øèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëü-
íèõ íîðì.

5.8. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ
ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâóâàòè
áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì
ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ)
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 60, 61 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88, 89 Âîäíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-
ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì
òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ êîðèñòóâàííÿ
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 Дарницькій районній 
у м. Києві раді земельної ділянки 

для будівництва житлового будинку 
з вбудовано!прибудованими приміщеннями

соціально!побутового призначення 
для малозабезпечених верств населення 

за рахунок бюджетних коштів 
на вул. Поліській, 10 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради 79/1913 

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. Ïðèïèíèòè Äàðíèöüê³é êâàðòèðíî-åêñ-

ïëóàòàö³éí³é ÷àñòèí³ ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,13 ãà,
â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïó-
òàò³â òðóäÿùèõ â³ä 09.08.48 ¹ 17ñ Äàðíèöü-
ê³é êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éí³é ÷àñòèí³ ï³ä
â³éñüêîâ³ ì³ñòå÷êà ¹ 87, ¹ 147, ¹ 159,
¹ 182, òà â³äíåñòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-
âè (ëèñò-çãîäà â³ä 15.02.2005 ¹ 2/309).

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Äàðíèöüê³é
ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ ðàä³ äëÿ áóä³âíèöòâà
æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ïîáóòî-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ
êîøò³â íà âóë. Ïîë³ñüê³é, 10 ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êè-
ºâ³ ðàä³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 3
ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,13 ãà äëÿ

áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâà-
íî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëü-
íî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ çà ðàõóíîê áþ-
äæåòíèõ êîøò³â íà âóë. Ïîë³ñüê³é, 10 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ ðàä³:
4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-

âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
08.02.2007 ¹ 19-960, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êè-
ºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 28.10.2005
¹ 2503, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
14.02.2007 ¹ 990 òà â³ä 05.04.2007 ¹ 2290,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
08.02.2007 ¹ 08-8-18/685, â³ä 28.03.2007
¹ 06-6-25/1659 òà â³ä 18.04.2007 ¹ 06-6-
25/1858.
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4.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþþ÷î¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïåðåäíüî-
ãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
18.01.2007 ¹ 6) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ
â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

4.5. 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.

4.6. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ
àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê)
ó ê³ëüêîñò³ íå ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà
êîæí³ äâ³ êâàðòèðè â öüîìó áóäèíêó.

4.7. 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.

4.8. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêîíà-
òè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íàñåëåí-
íÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ÷³ äî-
øê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè, îá’-
ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè

¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç
ñïîðóäæåííÿì æèòëîâîãî áóäèíêó.

4.9. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ áó-
äèíêó (êð³ì ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007
ð³ê”.

4.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³-
àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà ðîç-
âèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìîìåíòó
çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëîâî¿
ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âèòðàò ç áóä³âíèö-
òâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî æèòëîâîãî áóäèí-
êó, 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”.

5. 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.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про передачу відкритому акціонерному
товариству “Акціонерна компанія 

“Київреконструкція” земельної ділянки 
для будівництва адміністративного будинку 

з паркінгом на вул. Лютневій, 1!б
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради 81/1915 
від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó
îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåí-
áóä” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,24 ãà, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
04.08.59 ¹ 1249 “Ïðî ðîçâåäåííÿ øâèäêî-
ðîñòó÷èõ äåðåâíèõ ïîð³ä íà çåìëÿõ ì. Êèºâà”
(ëèñò-çãîäà â³ä 28.02.2007 ¹ 148-381), ç âè-
êëþ÷åííÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîí-
äó òà â³äíåñòè çàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè (ëèñò-çãîäà â³ä 13.07.2007 ¹ 01-04/1967).

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðèòîìó àêö³î-
íåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ
“Êè¿âðåêîíñòðóêö³ÿ” äëÿ áóä³âíèöòâà àäì³í³ñ-
òðàòèâíîãî áóäèíêó ç ïàðê³íãîì íà âóë. Ëþò-
íåâ³é, 1-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âðåêîí-
ñòðóêö³ÿ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 3
ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,70 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó ç ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Ëþòíåâ³é, 1-á ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â òîìó ÷èñë³: ïëîùåþ
0,46 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, òà ïëî-
ùåþ 0,24 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âðåêîíñòðóêö³ÿ”:

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

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

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

4.4. 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.

4.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþþ÷î¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 04.12.2006 ¹ 350) òà
³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
18.06.2007 ¹ 19-5931, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 21.06.2007 ¹ 4589, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
30.01.2007 ¹ 08-8-18/6638 òà â³ä 19.06.2007
¹ 071/04-4-22/3089, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíî-
ãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä”
â³ä 10.07.2007 ¹ 148-1394, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êè-
ºâà” ÂÀÒ “ Êè¿âïðîåêò” â³ä 06.11.2006 ¹ 2611,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 05.02.2007 ¹ 707.

4.7. Ïèòàííÿ âòðàò ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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

Про передачу відкритому акціонерному
товариству “Акціонерна компанія 

“Київреконструкція” земельної ділянки 
для будівництва адміністративного будинку 
з вбудовано!прибудованими приміщеннями 
та підземним паркінгом на вул. Лютневій, 58 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради 82/1916 

від 26 липня 2007 року

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

1. Ïðèïèíèòè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó
îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåí-
áóä” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,48 ãà, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
04.08.59 ¹ 1249 “Ïðî ðîçâåäåííÿ øâèäêî-
ðîñòó÷èõ äåðåâíèõ ïîð³ä íà çåìëÿõ ì. Êèºâà”
(ëèñò-çãîäà â³ä 28.02.2007 ¹ 148-381), ç âè-
êëþ÷åííÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîí-
äó òà â³äíåñòè çàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè (ëèñò-çãîäà â³ä 31.05.2007 ¹ 01-04/1097).

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðèòîìó àêö³î-
íåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ
“Êè¿âðåêîíñòðóêö³ÿ” äëÿ áóä³âíèöòâà àäì³-
í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³í-
ãîì íà âóë. Ëþòíåâ³é, 58 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âðåêîí-
ñòðóêö³ÿ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5
ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
1,28 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà àäì³í³ñòðàòèâíîãî áó-
äèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³-
ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë.
Ëþòíåâ³é, 58 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà, â òîìó ÷èñë³: ïëîùåþ 0,80 ãà — çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ, òà ïëîùåþ 0,48 ãà — çà ðà-
õóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿
çàáóäîâè.

4. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âðåêîíñòðóêö³ÿ”:

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

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

4.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ

Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4.4. 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.

4.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþþ÷î¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 25.04.2007 ¹ 117) òà
³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
29.05.2007 ¹ 19-5025, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â ì. Êèºâ³ â³ä 30.05.2007 ¹ 05-09/2743, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”
â³ä 15.05.2007 ¹ 1504, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
23.05.2007 ¹ 3500, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíî-
ãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçå-
ëåíáóä” â³ä 17.05.2007 ¹ 148-968 òà â³ä
10.07.2007 ¹ 148-13932, êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî “ÊÎÍ-
×À-ÇÀÑÏÀ” Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºä-
íàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿
çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
22.05.2007 ¹ 206, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³ä-
ñòàíö³¿ â³ä 19.06.2007 ¹ 4466, ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
21.05.2007 ¹ 3578 òà óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
19.06.2007 ¹ 071/04-4-22/3090.

4.7. Ïèòàííÿ âòðàò ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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

Про передачу земельних ділянок 
товариству з обмеженою відповідальністю

“Васильок!ЛТД” для будівництва, експлуатації
та обслуговування магазину із громадською

вбиральнею на вул. Попудренка, 45!а 
та закладу громадського харчування 

на вул. Попудренка, 45!б у Дніпровському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради 102/1936 
від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-
ëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîí-
öåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005
¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíå-
íèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êè-
ºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,01 ãà âçäîâæ âóë. Ïî-
ïóäðåíêà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïðèïèíèòè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó
îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëó-
àòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåí-
áóä” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíàìè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,01 ãà, â³äâå-
äåíèìè â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðó-
äÿùèõ â³ä 23.02.65 ¹ 230 “Ïðî â³äâîä Óïðàâ-
ë³ííþ çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ âëàøòóâàííÿ ïàðê³â-ñêâåð³â â Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³” (ëèñò-çãîäà â³ä 28.04.2005
¹ 148-745), òà â³äíåñòè ¿õ äî çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Âàñèëüîê-ËÒÄ”
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ ìàãàçèíó ³ç ãðîìàäñüêîþ âáèðàëüíåþ
íà âóë. Ïîïóäðåíêà, 45-à òà çàêëàäó ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà âóë. Ïîïóäðåíêà, 45-á
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Âàñèëüîê-ËÒÄ”, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,01 ãà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-
âè, ó òîìó ÷èñë³;

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0,006 ãà — äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìà-
ãàçèíó ³ç ãðîìàäñüêîþ âáèðàëüíåþ íà âóë.
Ïîïóäðåíêà, 45-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,004 ãà — äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ çà-

êëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà âóë. Ïîïóä-
ðåíêà, 45-á ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Âàñèëüîê-ËÒÄ”:

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

5.2. 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-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

5.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

5.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
03.10.2003 ¹ 19-2738, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî
ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 15.01.2004
¹ 194, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 22.12.2003
¹ 119/04-4-10/1901 òà Êè¿âñüêîãî êîìóíàëü-
íîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçå-
ëåíáóä” â³ä 28.04.2005 ¹ 148-745.

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

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñè”.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ë. ×åðíîâåöüêèé

ВИРІШИЛА:
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Îðêåñòð íååëåêòðè÷íîãî ñâ³òëà
Ó “Àðåí³” âèñòóïèâ Er. J. Orchestra

Er. J. Orchestra — áåçïåðå÷íà
êè¿âñüêà ëåãåíäà. Ó òîìó ïðÿìî-
ìó ñåíñ³, ùî ïîòðàïëÿº íà î÷³
ð³äêî, çàòå çàëèøàº òàêèé ïîì³ò-
íèé ñë³ä ó ïàì’ÿò³, ùî ïðî ïîáà-
÷åíå é ïî÷óòå õî÷åòüñÿ ðîçïîâ³-
äàòè ì³ñÿöÿìè. Ïëþñ, çâè÷àéíî,
îáîâ’ÿçêîâî ñóïóòíÿ áóäü-ÿê³é
ëåãåíä³ ì³ñòèêà, ÿêî¿ â ìóçèö³ Er.
J. íå áðàêóº. Õëîï’ÿòà çàçâè÷àé
ìàþòü òàêèé âèãëÿä, ÿê òàêà ñî-
á³ êîìàíäà ìåíåñòðåë³â, ùî íà-
ñâèñòóº ³ñòîð³¿ ïðî çàãàäêîâ³, ÷àñ-
òî ïðèäóìàí³ êðà¿, àáñîëþòíî íå
äáàþ÷è ïðî òå, ÷è ïîâ³ðÿòü ¿õí³ì
ðîçïîâ³äÿì ñëóõà÷³.

Òàêèé ñâ³òëèé ïîô³ãèçì — ùå
îäíà â³äì³òíà îñîáëèâ³ñòü ãðóïè,
ÿêà çà ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â ³ñíóâàí-
íÿ ëèøå äèâîì ïðèìóäðèëàñÿ
çàïèñàòè äâà àëüáîìè (ïëþñ îäèí
êîíöåðòíèé), êîòð³ ìàéæå âìèòü
ñòàëè ðàðèòåòàìè ó íàñ ³ âèêëè-
êàëè ðåçîíàíñ çà êîðäîíîì. Ùî-
ïðàâäà, ñïðîáè ïðîôåñ³éíèõ çà-
õ³äíèõ êðèòèê³â ÷³òêî ïðîïèñàòè

ôàíòàç³¿ êè¿âñüêèõ ìð³éíèê³â çà
â³äîìñòâîì ÿêîãîñü ñòèëþ âèÿâè-
ëèñÿ ìàðíèìè. Äî á³ëüøîñò³ ç
íèí³ ³ñíóþ÷èõ íàïðÿìê³â ìóçèêà
Er. J. Orchestra ìàº áåçïåðå÷íèé
ñòîñóíîê, ïðîòå â æîäåí ³ç íèõ
ö³ëêîì íå âïèñóºòüñÿ. ßêùî çîâ-
ñ³ì ïðîñòî, âèñòóïè öèõ ìóçèêàí-
ò³â çàçâè÷àé º ñóì³øøþ êîíöåï-
òóàëüíîãî àðò-ïåðôîðìàíñó é
ñïîíòàííîãî ìóçèêóâàííÿ â ÿê³é-
íåáóäü ì³ô³÷í³é òàâåðí³.

Òàêà çàâèäíà ðåïóòàö³ÿ — çíà÷-
íîþ ì³ðîþ çàñëóãà òâîðöÿ ãðóïè.
Àâòîð ìóçèêè ³ òåêñò³â Îëåêñ³é
Àëåêñàíäðîâ æèâå áåç ìóçè÷íî¿
îñâ³òè, çàòå ãðàº ìàëî íå íà äå-
ñÿòè ³íñòðóìåíòàõ — â³ä êëàâ³ø-
íèõ äî âñ³ëÿêèõ äóäî÷îê ³ òð³ñêà-
÷îê. À ùå â³í ìàéæå òðèäöÿòü ðî-
ê³â ïèøå ñâîþ “Êíèãó êíèã”, ùî
âæå òåæ ñòàëà ëåãåíäîþ, ³ ñêëà-
äàº ñëîâíèê åëüô³éñüêî¿ ìîâè
ñïåö³àëüíî äëÿ ñâî¿õ êîìïîçèö³é.

Ùå îäíà ñêëàäîâà óñï³õó Er. J.
Orchestra — ñêðèïàëü ³ àëüòèñò

Â³êòîð Êðèñüêî. Íå òàê äàâíî â
êîëåêòèâ âëèëèñÿ ìóçèêàíòè ç â³-
äîìî¿ ãðóïè “Ãóðò Éî-ãóðò”, äî-
äàâøè íîâèõ â³äò³íê³â ó ïàë³òðó
îðêåñòðó. Íàéïîì³òí³øèé, ìà-
áóòü, ó Ìàð³¿ Õìåëåâî¿ — òåíä³ò-
íî¿ ôëåéòèñòêè ç íåñïîä³âàíî
ñèëüíèì âîêàëîì ³ îðèã³íàëüíèì
àìïëóà õèìåðíîãî, íåðåàëüíîãî
ïåðñîíàæó. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ç
ïåðå¿çäîì äî Í³ìå÷÷èíè ñóðìà÷à
Ãðèãîð³ÿ Íåìèðîâñüêîãî ãðóïà
âòðàòèëà îäíó ç íàéÿñêðàâ³øèõ
ñâî¿õ ôàðá. Ïðîòå ìóçèêàíòè ââà-
æàëè çà ë³ïøå ïåðåàðàíæèðîâó-
âàòè ï’ºñè, íå îãîëîøóþ÷è íà-
áîðó íà âàêàíòíó ïîñàäó. “Öå
îñîáëèâ³ ðå÷³, ÿê³ äóæå ëåãêî
çðóéíóâàòè,— ç³çíàâñÿ Îëåêñ³é
Àëåêñàíäðîâ.— Ãðèøà çàëèøàº-
òüñÿ ÷àñòèíîþ Er. J. Orchestra,
ïðèºäíóþ÷èñü äî íàñ çà ïåðøî¿
íàãîäè”. Êîíöåðò ó “Àðåí³” ñòàâ
îäíèì ³ç íèõ — çà ï³äòðèìêè
“Ôîíäó ìèñòåöòâ Âëàäèìèðà Ô³-
ë³ïïîâà” çìîãëè ïðèâåçòè äî Êè-
ºâà Íåìèðîâñüêîãî ³ ïî÷óòè ô³ð-
ìîâå çâó÷àííÿ “åðäæå¿â”. Åëüôè,
îäíîðîãè, ìîíàõè-ñàì³òíèêè ³
áðîäÿ÷³ ìàãè ïðîéøëè êð³çü
óìîâíó òî÷êó ïðîñòîðó é ÷àñó,
ùî íàçèâàºòüñÿ “Àðåíîþ”, ³
çíèêëè, çàëèøèâøè òîé ñàìèé
ñë³ä, ÿêèé íå ðîçâ³þºòüñÿ ³ æèâå
ñâî¿ì îêðåìèì æèòòÿì, ïåðåòâî-
ðþþ÷èñü íà ëåãåíäó

Гри орія Немировсь о о спеціально запросили з Німеччини, щоб добавити
онцерт барвистості

Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У рам ах "Джазових середовищ Оле сія Ко ана" в л -
бі "Арена" вист пив один із найвідоміших иївсь их о-
ле тивів Er. J. Orchestra. Нові й старі шан вальни и
р пи поч ли знайомі омпозиції з ще не видано о
альбом .
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Îñ³íü óâ³éøëà â ìîäó
Ãîëîâí³ must have ñåçîíó â³ä òâîðöÿ òåíäåíö³é

Ìîäíà îñ³íü 2007 íàñòàëà ç
ïîÿâîþ ïåðåõîæèõ ó çàáàâíèõ
äâîáîðòíèõ æàêåòàõ òà îá’ºìíèõ
ïëåòåíèõ øàïêàõ. Âóëèö³ çàðÿ-
á³ëè íå ëèøå ñòðîêàòèì ëèñòî-
ïàäîì, à é ñóìêàìè, ñóêíÿìè òà
ãóìîâèìè ÷îá³òêàìè. Îñ³ííÿ ïà-
ë³òðà ïåðåíåñëàñÿ ³ íà æ³íî÷èé
îäÿã. Íà Ëîíäîíñüêîìó é Ïà-
ðèçüêîìó òèæíÿõ ìîäè çàäåêëà-
ðîâàíî âèøíåâèé, ñìàðàãäîâèé,
ëèìîííèé òà îðàíæåâèé êîëüî-
ðè. Òèæäåíü ìîäè â Ì³ëàí³ òåæ
ïîðàäóâàâ áàéºð³â êîëüîðîòåðà-
ï³ºþ. Ïîïðè ÷îðíèé òà ñ³ðèé
êîëüîðè, ùî ì³öíî çàêð³ïèëèñÿ
ó òðåíäàõ îñ³ííüî-çèìîâîãî ñå-
çîíó, ÿñêðàâ³ àêöåíòè ó âèãëÿä³
ïîÿñ³â, ñóìîê, ïàí÷îõ ³ òîï³â
ï³äòðèìóþòü íàâ³òü òàê³ øàíó-
âàëüíèêè êëàñèêè, ÿê Chanel,
Gucci, Prada, Loewe. Àëå ãðàé-
ëèâèé íàñòð³é ó ìîä³ ö³º¿ îñåí³
ñòâîðþº ëèøå êîë³ð, áî â³ä ñè-
ëóåòó òà é îáðàçó çàãàëîì â³º çð³-
ë³ñòþ, ñòðèìàí³ñòþ ³ ñåðéîçí³ñ-
òþ. Ñòðîã³ ï³äæàêè, âóçüê³ øê³-
ðÿí³ áðþêè, àðõ³òåêòóðí³ ïëå÷³,
ì³í³ìàë³çì ó äåêîð³ — âñå íà-
ëàøòîâóº íà òå, ùî â³äïóñòêè çà-
ê³í÷èëèñÿ. Îäíàê ñòðîã³ñòü ó
êîñòþì³, ÿê â³äîìî,— ñåñòðà
åëåãàíòíîñò³. Òîìó íå âàðòî
ñïðèéìàòè íîâó îñ³ííþ ìîäó
ñòîðîæêî. Îáðàç, ÿêèé õîò³ëè
äîíåñòè äî íàñ Costume Nation-
al, Alberta Ferretti, Karl Lagerfeld,
Salvatore Ferragamo,— öå îáðàç
þíî¿ ëåä³, ùî íàäèõíóëà ç³ðêà
60-õ Îäð³ Õåïïáåðí. ×³òêà ãåî-
ìåòð³ÿ ë³í³é ó êîñòþì³ òà çà÷³ñ-
ö³, ñòðèìàí³ñòü â³äíîñèòü íàñ äî
ùå îäí³º¿ ìóçè öüîãî ñåçîíó —
Äæåê³ Êåííåä³. Â³ä ø³ñòäåñÿòèõ
ó ñïàäîê ö³é îñåí³ ä³ñòàëàñÿ é
äîâæèíà ì³í³ òà áëèñêó÷³ â³ä ëà-
êó ïîâåðõí³. À òàêîæ ðîê-í-
ðîëüíà íîñòàëüã³ÿ. Àâàíòþðíèé
íàñòð³é â³ä÷óòíèé íàâ³òü ó äî-
âîë³ àñêåòè÷íèõ ïàëüòàõ ³ ñóêíÿõ

â³ä Givenchy, Sophia Kkosalaki,
Valentino, Luella.

À â êîëåêö³¿ Balmain, ïîêàçà-
í³é ó Ïàðèæ³, ëèøå òðè êîëüî-
ðè — ÷îðíèé, á³ëèé, ñ³ðèé, ³ òðè
òðåíäè — äîâæèíà ì³í³, ìåòàëå-
âèé áëèñê ³ áðþêè êëüîø, ÿê³ â³ä
íèí³øíüî¿ îñåí³ ïîâåðòàþòüñÿ ó
ìîäó.

Öüîãîð³÷íà îñ³íü â îäÿç³ ñïîâ-
íåíà íîñòàëüã³¿ çà ñóâîð³øèìè
ïðàâèëàìè äðåñ-êîäó. Äîáèðàòè
òóôë³ äî ñóìêè, ðåìåíÿ é ïåð÷à-
òîê íå áóäå çàéâèì. ²äåàëüíî
îäÿãíåíà æ³íêà — ãîëîâíà âèìî-
ãà îñåí³-2007!

Êñåí³ÿ ÌÀÐ×ÅÍÊÎ, 
ñòèë³ñò, äèçàéíåð ÒÌ X’U
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ті, хто з аяв час вересні й не всти вирватися на шо-
пін , ще мають час пере лян ти останні оле ції. Го-
ловні тенденції осені — чорний та сірий ольори. Про-
те ця стриманість повністю омпенс ється яс равими
а сес арами та еометричним роєм. Аби не мати ви-
ляд жертви моди, досить придбати лише 10 обно-
во , я і й стан ть основою ардероб в найближчі пів-
ро .

1. Ботильони.
Напівчобіт и на 8-сантиметрово-

м абл — обов’яз ова мова
на проходження тест на модність.
2. Ш іряні брю и.
В зь і. Чорні. Мінімалістичні.
3. Бай ерсь а рт а.
Без бахроми та за лепо . Від
ніформи мотонаїзни ів неї ли-
шилася хіба що форма та а ресив-
ність ліній рою.
4. Плетені ол от и.
Пам’ятаєте, їх вам мама надя а-

ла в під отовч р п ? Модні цієї
осені ол от и мають носталь ій-
ний ви ляд. Вони провисають на
олінах і збираються армош
на істоч ах (щи олот ах).
5. Берет.
Дизайнерів надихали артин и

різних їстівних рибів. Том їхні бе-
рети мають форм підосични а. Гі-
пертрофований об’єм та сферич-
на форма перетворили ласичний
оловний бір на іронічний тренд.

6. Парасоль а.
Це не данина моді, а банальна

потреба. Але — тіль и один на
двох.
7. Сіра міні-с ня.
Де ольте або ольф, р ав ліх-

тари ом або ре ланом, вовна чи
віс оза — виріш вати вам. Прин-
ципові лише олір та довжина.
8. Величезна с м а.
Літній тренд плавно пере оч вав
осінь. Форма і розмір модної

с м и не змінилися, проте в ній
вже немає випад ових р пино
піс .
9. Широ і вовняні брю и.
Зр чні шаровари, хоча й без-

формні, проте еле антні завдя и
добротном с н й виш аній
ф рніт рі.
10. Спідниця, розшита пайєт-
ами.
Спідниця-олівець, що п с ає со-

нячних зайчи ів, врят є свою влас-
ницю від осінньої депресії.

Тетяна ХМЕЛЬОВСЬКА, реда тор ж рнал “Се-
зони моди”:
— Модна дівчина цьо о сезон — жорст а, неро-

мантична, цілеспрямована, навіть із чоловічим хара -
тером. Це виявляється я ольоровій амі (всі відтін-
и сіро о — від мо ро о асфальт до світло-сіро о,
чорний, темно-синій, темно-зелений і фіолетовий), та
і фа т рі (три отаж, р пна в’яз а, д ті рт и, паль-
то). Модні брю и цієї осені — в зь і се с альні, або
широ і чоловічі, з завищеною талією. Варто пити а -
сес ари яс раво о ольор — орот і на щодень та
еле антні ш іряні, вище лі тя р авич и. В моді різно-
манітні оловні бори: демо ратичні та звичні берети,
рислатий апелюх, апелюх-дзвони д сі 1930-х.

Для вз ття а т альні висо і абл и або ж балет и чи
чоботи без абл а.

О сана КАРАВАНСЬКА, дизайнер
— С часній жінці неодмінно треба мати своєм ар-

деробі дов і р авич и до лі тя, ш іряні або плетені. Під
них вдя н ти рточ чи пальто з орот им р авом.
Обов’яз ово має б ти і я ась плетена об’ємна річ, на-
при лад светр. За важ , що без сіро о ольор надвір
можна навіть не виходити. Д же модні речі, пов’язані
з металевим ольором: а сес ари, біж терія, с м и,
чоботи. Я що ж пояс — то не на сте нах, а та ий, що
відверто під реслює лінію талії. Вз ття ж слід п вати
на висо их підборах, а ще раще — на платформі.

×èì ïîòð³áíî ïîïîâíèòè îñ³íí³é ãàðäåðîá 
ñó÷àñí³é ìîäíèö³?

1. Зелені т флі + рожева спід-
ниця + оранжевий плащ + вишне-
ва с м а = модна порада щодо
поєднань від модно о б дин
Prada
2. Крислатий апелюх + прита-

лене пальто = омбінація від Marc
Jacobs
3. Пальто з р авами вище лі -

тя + водолаз а + берет = варіації
на ласичн тем від Chanel
4. Піджа , заправлений під мі-

ні-спідницю + ла овані ботильони
= ла онічна іронія від Chloe
5. См астий светр + дов а

спідниця до підло и з вітчастим
зором = інтерпретація стилю хі-
пі від Kenzo

1. Чорний на чорном (поєд-
нання матових та лянцевих
фа т р)
2. Колір свіжої лаванди
3. Карамельно-п рп ровий
4. Димчасто-сірий
5. Глибо ий фіолетовий
6. Бр сничний
7. Інди о
8. Білий

10 ãîëîâíèõ ãàðäåðîáíèõ 
ïîêóïîê ö³º¿ îñåí³

5 ãîëîâíèõ 
îñ³íí³õ ì³êñ³â

Ãîëîâí³ êîëüîðè 
ö³º¿ îñåí³
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Íà ñåêðåòí³é ñëóæá³ 
Âîëîäèìèðà Âîëîäèìèðîâè÷à
Ó áîéîâèêó “Êîä àïîêàë³ïñèñà” çàì³ñòü Äæåéìñà Áîíäà ñâ³ò ðÿòóº ïîëêîâíèê ÔÑÁ

²ðèíà ÎË²ÉÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора в раїнсь ий про-
ат вийшов при одниць-
ий бойови "Код апо а-
ліпсиса", в я ом замість
Джеймса Бонда світ рят є
пол овни ФСБ, відомі-
ший я "моя пре расна
няня" Анастасія Заворот-
ню . Перші лядачі вже
всти ли пере онатися, що
навич и домом читель и
в роботі спеца ента не
переш ода.

ßê àêòðèñó Àíàñòàñ³þ Çàâî-
ðîòíþê äîáðå íàâ³òü ìîæíà çðî-
çóì³òè: ðàíî ÷è ï³çíî ç³ øêóðè
íÿí³ äîâåäåòüñÿ âèëàçèòè — àëå
êóäè ³ ÿê? Ó “Êîä³ àïîêàë³ïñè-
ñà” âîíà âèñòðèáóº ïðîñòî íà
ïîëÿ ªëèñåéñüê³ ç³ ñâîãî Mini
Cooper, ùî ò³ëüêè-íî â’¿õàâ ó
çàä ìàøèí³ ãîëîâíîãî ñóïðîòèâ-
íèêà ãåðî¿í³ (Âåíñàí Ïåðåñ),
êîòðà âëàøòóâàëà ç³òêíåííÿ ÿê
çðó÷íèé ïðèâ³ä äëÿ çíàéîìñòâà.
Ùîïðàâäà, êîëè ãëàìóðíî âáðà-
íà ôååñáåøíèöÿ â³äêðèâàº ðîò
³ ïî÷èíàº áàëàêàòè, íà ñåêóíäó
âèíèêàº â³ä÷óòòÿ, í³áè òè äè-
âèøñÿ òåëåâ³çîð, à íå äîðîãèé
øïèãóíñüêèé áëîêáàñòåð: íÿíÿ
Â³êà, ùî, íàïåâíî, ñèäèòü óæå
â ï³äê³ðö³ àêòðèñè, âñå-òàêè äàº
ïðî ñåáå çíàòè, ÿê Êëèì ×óãóí-
ê³í, ÷èé ã³ïîô³ç ³ìïëàíòóâàëè
ñîáàö³ Øàðèêó.

“Êîä àïîêàë³ïñèñà” — íå ïåð-
øà ê³íîðîáîòà Àíàñòàñ³¿ Çàâî-
ðîòíþê, õî÷à íèí³ âæå, ìàáóòü,
í³õòî ³ íå ïðèãàäàº ¿¿ àêòîðñüêî-
ãî äåáþòó â òðåïåòí³é åêðàí³çà-
ö³¿ íàáîêîâñüêî¿ “Ìàøåíüêè”
1991 ðîêó, äå ìàéáóòí³é íÿí³ ùå
ìàéæå í³÷îãî íå ïîòð³áíî áóëî
ðîáèòè — ëèøå õîäèòè â á³ë³é
ñóêí³ é ðîáèòè çâîðóøëèâå îá-
ëè÷÷ÿ. Õî÷à â³äòîä³ ìèíóëî ÷è-
ìàëî ðîê³â, ó “Êîä³ àïîêàë³ïñè-
ñà” àêòðèñà Çàâîðîòíþê òåæ
³íîä³ íàìàãàºòüñÿ íàáóòè àíàëî-
ã³÷íîãî ñåíòèìåíòàëüíîãî âèðà-
çó, êîëè ¿¿ ãåðî¿íÿ çãàäóº ñâîãî

çàãèáëîãî êîõàíîãî (Îëåêñ³é
Ñåðåáðÿêîâ). Ïîìñòó çà íüîãî
âîíà âïðàâíî ïîºäíóº ç³ ñâî¿ì
ãîëîâíèì çàâäàííÿì — ç’ÿñóâà-
òè 11 öèôð, ÿê³, íàáðàí³ ïî òå-
ëåôîíó, àêòèâóþòü ÿäåðí³ âèáó-
õîâ³ ïðèñòðî¿ â ÷îòèðüîõ ìåãà-
ïîë³ñàõ ³ â ðîñ³éñüê³é ñòîëèö³,
ÿñíà ð³÷, òàêîæ.

Ó ïîøóêàõ çàïîâ³òíîãî êîäó,
ð³çí³ ÷àñòèíè ÿêîãî â³äîì³ ð³ç-
íèì ëþäÿì, çîêðåìà é ïåðñîíà-
æåâ³ Âåíñàíà Ïåðåñà, ùî ïðàã-
íå âèñàäèòè ñâ³ò äî á³ñîâî¿ ìà-
òåð³, ä³ÿ ïåðåíîñèòüñÿ â íàéíå-
ñïîä³âàí³ø³ ì³ñöÿ. ² ãðîøåé íà
ãåîãðàô³÷íèé êàëåéäîñêîï ïðî-
äþñåðè íå ïîøêîäóâàëè. Çâ’ÿç-
êè ì³æ ð³çíèìè location îôîðì-
ëåíî ç ïðåòåíç³ºþ íà âèò³þâà-
ò³ñòü: ôîòîãðàô³¿ ç æóðíàë³â àáî
ðåêëàìíèõ áóêëåò³â í³áè ìàòåð³-
àë³çóþòüñÿ, ³ çà ìèòü ãåðî¿ âæå
çíàõîäÿòü ñåáå â ÷åðãîâ³é ðåê-
ëàìí³é òóðèñòè÷í³é êàðòèíö³.
Ãåðî¿íÿ Àíàñòàñ³¿ Çàâîðîòíþê
êàòàºòüñÿ íà ÿõò³ ïî íîðâåçüêèõ
ôüîðäàõ, ñòðèáàº ç ïàðàøóòîì
³ç õìàðî÷îñà â Êóàëà-Ëóìïóðå ³
âèëåæóºòüñÿ â ë³æêó ïðåçèäåíò-
ñüêîãî ëþêñó ó Ôëîðåíö³¿.

Ùî ñòîñóºòüñÿ îñòàííüîãî îá’-
ºêòà, òî òóò ìîçêîâèé øòóðì ï³-
àðíèê³â “Êîäó àïîêàë³ïñèñà”
ïðèí³ñ ïëîäè, ã³äí³ çàõîïëåííÿ:
ó ïðåñ-ðåë³ç³ ìîæíà ïðî÷èòàòè,
ÿê ï³ä ÷àñ çéîìîê ó ôëîðåíò³é-
ñüêîìó ãîòåë³ ïðîòèïîæåæíà ñèã-
íàë³çàö³ÿ çðåàãóâàëà íà âñòàíîâ-
ëåíèé ó êîðèäîð³ þï³òåð ³ çàëè-
ëà âîäîþ óâåñü ãîòåëü ç àíòèêâà-
ðíèìè ãîáåëåíàìè, àëå ó÷àñíè-
êè çí³ìàëüíî¿ ãðóïè íå ðîçãóáè-
ëèñÿ ³ çàòóëèëè ù³ëèíó ï³ä äâå-
ðèìà ñâî¿ì îäÿãîì, òîæ îäèí íî-
ìåð çàëèøèâñÿ ñóõèì äëÿ çéî-
ìîê. À çà äâà äí³ â íüîìó îñåëèâ-
ñÿ Ñèëüâ³î Áåðëóñêîí³ é í³÷îãî
íå ïîì³òèâ. Íåïîãàíî áóëî á, ÿê-
áè òàêó âèíàõ³äëèâ³ñòü ³ ôàíòà-
ç³þ âèÿâèëè ñöåíàðèñò “Êîäó
àïîêàë³ïñèñà” Äåíèñ Êàðåøåâ òà
ðåæèñåð Âàäèì Øìåëüîâ, ÿêîìó
äî öüîãî âäàâñÿ áîéîâèê “Çâî-
ðîòíèé â³äë³ê”, ùî ðàäóâàâ âè-
ñîêîþ ù³ëüí³ñòþ â³äìîðîçê³â íà
îäèíèöþ åêðàííî¿ ïëîù³. Áåçóì-
ñòâà, ùî ñïîñòåð³ãàëîñÿ ó “Çâî-

ðîòíîìó â³äë³êó”, äî ñëîâà, äåùî
áðàêóº “Êîäó àïîêàë³ïñèñà”, ³
íàéá³ëüøå çàéâèì òóò âèãëÿäàº
Âîëîäèìèð Ìåíüøîâ ó ðîë³ íà-
÷àëüíèêà ãåðî¿í³, ùî óîñîáëþº
ìóäð³ñòü, ëîã³êó, çäîðîâèé ãëóçä
³ âèâàæåí³ñòü. Âçàãàë³ äèâíî ÷ó-
òè â³ä àâòîð³â òàêèõ ô³ëüì³â — äå
ÿêùî ³ ìîæå áóòè ÿêàñü ïðèâàá-
ëèâ³ñòü, òî ñàìå â íàõàáíîìó íà-
ïëþâàöòâ³ íà ïðàâäîïîä³áí³ñòü —
ãîðä³ çàÿâè â³äíîñíî ì³í³ìóìó
ëàæ³: “Íàøà êàðòèíà ãðàíè÷íî
ïðàâäèâà, âñ³ ïîä³¿ ìàêñèìàëüíî
íàáëèæåí³ äî ä³éñíîñò³ — ó íàñ
íå ñòð³ëÿþòü ãîäèííè÷êè, íå ë³-

òàþòü ìàøèíè, â ï³ñòîëåòàõ çà-
ê³í÷óþòüñÿ ïàòðîíè”. Íàäïðè-
ðîäíèìè ÷óäåñàìè òåõí³êè “Êîä
àïîêàë³ïñèñà” ñïðàâä³ íå çëî-
âæèâàº.

ª, ùîïðàâäà, îäèí ïîò³øíèé
ìîìåíò, êîëè àãåíòè òðèìàþòü
çâ’ÿçîê ÷åðåç êàâîâàðêó, ïðîêî-
÷óþ÷è ÷åðåç íå¿ ÿê³ñü ïëàñòè-
êîâ³ êàðòêè. À ùå ô³íàëüíèé
ïîºäèíîê äâîõ ãîëîâíèõ îïîíå-
íò³â çàâåðøåíî ç íå äóæå ïåðå-
êîíëèâîþ ðàïòîâ³ñòþ: Âåíñàí
Ïåðåñ äîâãî ëóïöþº Àíàñòàñ³þ
Çàâîðîòíþê, ÿê öóöåíÿ, ïîêè
âîíà íå çäîãàäóºòüñÿ, âïðàâíî

ïåðåêèíóâøèñÿ ÷åðåç ñò³ë, â³ä-
ïîâçòè â êóòîê ³ ï³ä³áðàòè òàì
÷èéñü ï³ñòîëåò. Âèêîðèñòàâøè
âîãíåïàëüíó çáðîþ çà ïðèçíà-
÷åííÿì, ãåðî¿íÿ âèñìèêóº ó ñå-
áå ç ãðóäåé îáðîáíèé í³æ ³
âñòðîìëþº éîãî â òàáëî, ùî â³ä-
ë³÷óº îñòàíí³ ñåêóíäè äî àïîêà-
ë³ïñèñà. Õî÷à, çâ³ñíî, ÿêáè âî-
íà âèìêíóëà ïåêåëüíó ìàøèíó
÷åðïàêîì, êà÷àëêîþ, ïðàñêîþ
àáî ùå ÷èìîñü ³ç ïîáóòîâèõ
ïðåäìåò³â, òî òåìà äîìàøíüî¿
îáñëóãè íà ñåêðåòí³é äåðæàâí³é
ñëóæá³ çáàãàòèëàñÿ á âèòîí÷å-
íîþ ô³íàëüíîþ â³íüºòêîþ

Ñí³ã íà ãîëîâó
Ðàäó Ïîêë³òàðó ïîñòàâèâ Áàõà ³ Ðàâåëÿ íàâïàêè

За інчення. Почато на 1-й стор.

Õî÷à é îáîâ’ÿçêîâà äëÿ íàö³î-
íàëüíîãî êàëåéäîñêîïó ðîçìà-
¿ò³ñòü í³êóäè òóò íå çíèêàº. Ò³ëü-
êè öå ðàäøå íå ñâîºð³äí³ñòü íà-
ö³îíàëüíèõ õàðàêòåð³â, à áåçë³÷
åìîö³éíèõ ñòàí³â — áàéäóæ³ñòü,
ñïóñòîøåííÿ, ï³äíåñåííÿ, ³ñòå-
ð³ÿ. Äî òîãî æ êîæíèé äóåòíèé
àáî ìîíîëîã³÷íèé òàíöþâàëüíèé
ôðàãìåíò, íà÷å ôðåñêà, äåìîí-
ñòðóº àðõåòèïîâ³ ñòîñóíêè ÷îëî-
â³êà ³ æ³íêè: ð³âíîïðàâíî-ïàðò-
íåðñüê³, âèìóøåíî-ïðèðå÷åí³,
â³ëüí³ é íåï³äêîíòðîëüí³. Áðó-
òàëüí³ñòü ÷îëîâ³÷î¿ ãðè ç æ³íêîþ
ïîñòàº â òàíöþâàëüíèõ çàìàëüîâ-
êàõ öèí³÷íîãî Ñõîäó. ×óòòºâèé
åðîòè÷íèé äâîá³é — íàéêðàùèé
ñïîñ³á, ùîá ðîçïîâ³ñòè ïðî ãðó-

çèíñüêó âðàçëèâ³ñòü. Íàéâèðàç-
í³øèì òà íàéäîòåïí³øèì ó Ïî-
êë³òàðó, çâ³ñíî, ñòàâ ìîëäàâñüêèé
ôðàãìåíò. Íàñì³øêóâàòà äåìîí-
ñòðàö³ÿ ïèõè, âïåðòîñò³ é íà¿âíî-
ñò³ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ï³äñèëþºòüñÿ
ùå é òèì, ùî ñàìå â ìîëäàâñüêî-
ìó òàíö³ ÷è íå ºäèíèé ðàç ïðî-
òÿãîì âèñòàâè áàëåòìåéñòåð íà-
äàº ãåðîºâ³ óìèñíî¿ õàðàêòåðíî-
ñò³ ÷åðåç êîñòþì, îäÿãíóâøè â
àíàðõ³÷íó ò³ëüíÿøêó.

Çðåøòîþ ôîëüêëîðí³ ìåëîä³¿
òàê ³ çàëèøàþòüñÿ êîëîðèòíèì
òëîì äëÿ äðàìàòè÷íîãî òàíêó é
õèìåðíèõ ïëàñòè÷íèõ ç’ºäíàíü,
ïðèäóìàíèõ Ïîêë³òàðó. Íàòî-
ì³ñòü ìóçèêà Áàõà íà ïî÷àòêó é
ó ô³íàë³ “Äîùó” ñòàº óí³âåðñàëü-
íîþ çì³ñòîâíîþ êàíâîþ âèñòàâè.
Íà â³äì³íó â³ä íàö³îíàëüíèõ ì³-

í³àòþð Ïîêë³òàðó ïðîïîíóº â³ä-
òâîðþâàòè öþ â³÷íó ìóçèêó äå-
³íäèâ³äóàë³çîâàíî ³ õàîòè÷íî, íå-
ìîâ ìåõàí³÷í³ óäàðè ïî êëàâ³øàõ.
À âò³ì, ñàìå ç öüîãî âèïàäêîâî-
íåñê³í÷åííîãî ïåðåá³ãàííÿ òàí-
ö³âíèê³â, ç àãðåñèâíèõ âèãóê³â òà
ïëåñêàíü ó äîëîí³ áàëåòìåéñòåð
âèïë³òàº íîâ³ óí³âåðñàë³¿ äëÿ ñâ³-
òó, â ÿêîìó ðóõ — öå ïåðåäîâñ³ì
åìîö³ÿ.

Ñïðîâîêóâàâøè äî ìàêñèìóìó
åìîö³éíå íàïðóæåííÿ, Ðàäó Ïî-
êë³òàðó çíîâó ³ðîí³÷íî ï³äìîð-
ãóº — öüîãî ðàçó âæå ãëÿäà÷åâ³.
Ó ô³íàë³ “Äîùó” òàíö³âíèêè,
çáèâøèñü äî êóïè, ï³äíîñÿòü óãî-
ðó á³ë³ ïåðåâåðíóò³ ïàðàñîë³. Öèì
äîùåì ÷è ñí³ãîì íàâïàêè — ç³
ñòåë³ â ïàðàñîë³, ìîâ ó ïàñòêó,
ñèïëåòüñÿ ï³ñîê — áàëåòìåéñòåð

óêîòðå ïåðåâåðòàº ñâ³ò íà âëàñ-
íèé ðîçñóä: íåâïèííèé áðîóí³â-
ñüêèé ðóõ çóïèíÿºòüñÿ, ³ äîáóòà
åìîö³ºþ åíåðã³ÿ, çà çàêîíîì ¿¿
çáåðåæåííÿ, ïî÷èíàº ìèãîò³òè ó
íåñê³í÷åííèõ êðàïëÿõ ï³ñêó.

Ó ðåæèì³ “íàâïàêè” òðàêòóº
õîðåîãðàô é ñâ³òîâèé òàíöþâàëü-
íèé øëÿãåð “Áîëåðî”. Ãîëîâíèì
ìîòèâîì ïðèäóìàíîãî Ïîêë³òà-
ðó òàíöþ ñòàº âèâ³ëüíåííÿ, âèî-
êðåìëåííÿ, à íå êîíöåíòðàö³ÿ é
íàïðóãà. Â³ä ñ³ðîãî íàòîâïó ëþ-
äåé, ïåðåâ’ÿçàíèõ ðóêàâàìè ÷îð-
íèõ ë³êàðíÿíèõ ñîðî÷îê, îäíà çà
îäíîþ â³ää³ëÿþòüñÿ ³ñòîòè, ÿê³
ïî÷èíàþòü ä³ÿòè ñàìîñò³éíî é
íåçàëåæíî. Ç êîæíèì íàñòóïíèì
ðåôðåíîì ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü çðîñòàº,
é îñü íàðåøò³ ç õàîòè÷íîãî íà-
òîâïó âèñòðóí÷óþòüñÿ øåðåíãè

ïîòóæíèõ ³íäèâ³äóàëüíîñòåé. Îñü
ò³ëüêè, “íàðîäæóþ÷è” ëþäåé ó
òàêèé îðèã³íàëüíèé ñïîñ³á, Ïî-
êë³òàðó ðàäøå çà âñå òâîðèòü íå
â³ëüíèé ñîö³óì, à íîâ³ êîëîíè
ñëóõíÿíèõ âèêîíàâö³â.

Ñàìå òóò ÷è íå âïåðøå åìîö³é-
íå ñöåí³÷íå ³ñíóâàííÿ ìîëîäèõ
òàíö³âíèê³â ïî÷èíàº âèðàçíî
êîíòðàñòóâàòè ç ãîëîâíîþ ³äåºþ
ðåæèñåðà. ¯õíÿ áåçäîãàííà òâîð-
÷à ñëóõíÿí³ñòü, ÿê³é ìîæå ïîçàç-
äðèòè áóäü-ÿêèé êè¿âñüêèé òå-
àòð, ñòàº ùå îäíèì “íàâïàêè”
âèñòàâè. Íà æàëü, âåëüìè ñóì-
íèì, áî øëÿõ äî â³ëüíîãî ñâ³òó
÷åðåç íàòîâï ñ³ðèõ áåçñëîâåñíèõ
ãâèíòèê³â ìè âæå ïðîõîäèëè

Ганна ВЕСЕЛОВСЬКА,
спеціально для “Хрещати а”

Незважаючи на с ворість персонаж Анастасії Заворотню , ньом все одно в ад ється пре расна няня
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Â³äïîâ³ä³ íà êðîñâîðäè, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 
2, 3 òà 4 æîâòíÿ

Повідомлення про с ли ання
позачер ових за альних зборів а ціонерів

за рито о а ціонерно о товариства
"Київстар Дж.Ес.Ем."

(надалі - "Товариство")
23 листопада 2007 ро о 10.00

за місцевим часом відб д ться позачер ові за альні
збори а ціонерів Товариства (надалі - "Збори").

Збори проводитим ться за адресою:
У раїна, місто Київ, в л. Де тярівсь а, 53, . 1001,

офіс ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем.".

Реєстрація часни ів Зборів здійснюватиметься
за в азаною вище адресою день проведення Зборів

з 09.00 до 09.45 за місцевим часом.

Порядо денний Зборів
1. Обрання олови За альних зборів.
2. Обрання се ретаря За альних зборів.
3. Внесення змін до Стат т Товариства.
4. Звільнення та обрання членів Ради Товариства.

А ціонери Товариства мож ть ознайомитись з до ментами,
пов'язаними з поряд ом денним Зборів, що надійшли на
адрес Правління Товариства, за адресою: У раїна, місто Київ,
в л. Де тярівсь а, 53.

Довід и за тел. +380 44 247-39-10

Правління Товариства

Шановні а ціонери ВАТ КБ "Надра"!
ВАТ КБ "Надра" запрош є вас взяти часть роботі

За альних зборів а ціонерів- часни ів, що відб д ться
22 листопада 2007 ро о 15.00 за адресою: м. Київ,

в л. Артема, 15. Реєстрація а ціонерів - з 14.00 до 14.45

Порядо денний
1. Затвердження новс о с лад Спостережної Ради ВАТ КБ "Надра".
2. Затвердження змін до положення про Спостережн Рад ВАТ КБ

"Надра".
3. Затвердження нової реда ції Стат т ВАТ КБ "Надра".

Для часті зборах часни ам необхідно мати із собою паспорт,
представни ам часни ів — дор чення, оформлене відповідно до вимо
чинно о за онодавства У раїни, та паспорт.

З до ментами, пов'язаними з поряд ом денним зборів, можна
ознайомитися 22 листопада, день проведення зборів, за місцем
розташ вання ВАТ КБ "Надра": м. Київ, в л. Артема, 15, з 14.00 до 17.00.

З пова ою, Спостережна Рада ВАТ КБ "Надра"

Ñ Ê À Í Â Î Ð Ä

Сталеве
свердло

Марно,
безрез льтат-

но

До лядає
стадо, отар Х

Коде с
поведін и япон.

сам раїв

Є ип. фараон,
війна з хеттами

за Сірію

Сит ація,
обставини,

мови

“Гар антюа і
Панта рюель”
— лі ар, 16 ст. Р

Монета ханів
Золотої Орди
(XIII — XV ст.)

Танцювальний
ро

М з.
інстр мент
(Ст. Грец.) Е

Підводна с еля

Вид циб лі

Співочий
оле тив

Місто Франції

Поле

Звертання до
чолові а (ан .)

Карли овий
б йвіл

Жіноче ім’я
(при раса) Щ

Вели ий
ма азин А

Сосня

За ли ає з
мінарет

м с льман до
молитви Т

Тор овець
старими
рід існими
ниж ами

Є ип. бо
підземно о
царства

Тварина
родини

верблюдів

Все чисто і
прибрано

Хвилясті ірсь і
пасма в Швеції И

Мірило
Ділян и в
ротовій

порожнині К

Äîáðîâ³ëüí³ 
æåðòâè âóàºðèçìó
Æóðíàë³ñòè é ç³ðêè øîó-á³çíåñó
äâ³ äîáè æèëè çà ñêëîì
Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Учора з " в'язнення" в "зоряном б дин ", я ий ве-
чері 7 жовтня заселять часни и ме апрое т "Ново о
анал " "Фабри а зіро ", вийшли перші "піддослідні
роли и". Це б в десант мас-медійни ів і зіро шо -
бізнес : хорео раф Дмитро Коляден о, резиденти
Comedy Club UA, д ет "Алібі", Міс Всесвіт Інна Цимба-
лю та інші. Справжні зір и дві доби на власній ш рі
відч вали, чи омфортно жити під прицілом 28 теле а-
мер день і вночі.

ßê âîíî áóòè “çà ñêëîì”, ñâîºð³äíî îõàðàêòåðèçóâàâ âåäó÷èé
“Ôàáðèêè ç³ðîê” Àíäð³é Äîìàíñüêèé, êîòðèé òåæ ïðîæèâ äâ³ äî-
áè ç äîáðîâîëüöÿìè ó “çîðÿíîìó áóäèíêó”. “Â³ä÷óòòÿ, ÿê ó ëþäè-
íè ç ãëèñòàìè: í³áè ñàì, àëå æ ³ í³”,— ïîä³ëèâñÿ ç “Õðåùàòèêîì”
øîó ìåí Äîìàíñüêèé.

Äîáðîâîëüö³ íàââèïåðåäêè ä³ëèëèñÿ âðàæåííÿìè â³ä øîêó, ïå-
ðåíåñåíîìó â “óâ’ÿçíåíí³”. Ïðîòå øîê áóâ ³ ïðèºìíèì. Íàïðè-
êëàä, õîðåîãðàô Äìèòðî Êîëÿäåíêî ðîçïîâ³â, ùî éîãî íàéá³ëüøå
âðàçèâ áåçïëàòíèé ñîëÿð³é, ÷èñòîòà ³ ðîçê³ø. “ß õîäèâ íà ïðîöå-
äóðè çàñìàãè ïî äâà ðàçè íàâ³òü óíî÷³!”,— ïîõèçóâàâñÿ ïàí Êîëÿ-
äåíêî ïåðåä “Õðåùàòèêîì”. Òàêîæ â³äîìèé ìåòðîñåêñóàë Êîëÿäåí-
êî áóâ ó ðîçïà÷³ ÷åðåç òå, ùî íå áóëî ìàãàçèí³â.

Ìîäåëü ³ òåëåâåäó÷à ²ííà Öèìáàëþê ñïðèéìàëà æèòòÿ çà ñêëîì
ÿê ïðèºìíó çàáàâêó. “Ìè âïàëè â äèòèíñòâî ³ ðîçâàæàëèñÿ õòî ÿê
ì³ã”,— ðàä³ëà Ì³ñ Óêðà¿íà-Âñåñâ³ò Öèìáàëþê. Äìèòðî Êîëÿäåí-
êî, íàïðèêëàä, ö³ëóâàâ í³æêè ²ííè Öèìáàëþê é ÷åðâîí³â, êîëè âè-
â÷àâ “Êàìàñóòðó” ç êîðåñïîíäåíòêîþ ãàçåòè “Ñåãîäíÿ” Òåòÿíîþ
Êîìàðîâîþ. Íó ³, çâè÷àéíî æ, óñ³ì áóëî íåëåãêî áåç ìîá³ëüíèõ òå-
ëåôîí³â, à êîìóñü — áåç êóðèâà.

Ïðîäþñåðîì óêðà¿íñüêî¿ “Ôàáðèêè ç³ðîê” º ïðîäþñåð ïåðøèõ
òðüîõ ðîñ³éñüêèõ “Ôàáðèê ç³ðîê” Âàñèëèíà Ìèõàéëîâñüêà, ÿêà âå-
äå ³ ïðîåêò “Äîì-2”. Âîíà â³äìîâèëàñÿ â³ä ñïîêóñëèâèõ ïðîïîçè-
ö³é ðîñ³ÿí ³ ïðè¿õàëà äî Êèºâà, çà ¿¿ ñëîâàìè, ï³äçàðÿäèòèñÿ, áî
Óêðà¿íà âïåðøå ðîáèòü òàêèé ïðîåêò. “Â³ä óêðà¿íñüêèõ òåëåâ³ç³é-
íèê³â åíåðã³ÿ òàê ³ ïðå! Çàõîò³ëà ïåðåæèòè ùå ðàç ò³ â³ä÷óòòÿ, ÿê³
áóëè ï³ä ÷àñ çéîìîê íàéïåðøî¿ ðîñ³éñüêî¿ “Ôàáðèêè ç³ðîê”,— çà-
õîïëåíî ä³ëèëàñÿ âðàæåííÿìè ç “Õðåùàòèêîì” Âàñèëèíà Ìèõàé-
ëîâñüêà.

Ïðåì’ºðà “Ôàáðèêè ç³ðîê” â³äáóäåòüñÿ 7 æîâòíÿ î 20.00

ОВНИ
Пор ч із вами впливові, бла ородні й

люблячі с п тни и.Віддайте їм ермовр -
и і не ш айте ліпшо о, зміцнюйте вза-
ємини.Наболюче запитання: чи ро ва-
ти далі разом, є тіль и одна відповідь:
“Та !” Дивіться на життя не через призм
е оїзм , а з висоти майб тньо о — па-
рі для вас від риваються спішні перспе -
тиви. Більшеподорож йте, мрійте, не пе-
ревантаж йтесь н дною роботою, бо за
запобі ання перед начальством платити-
мете здоров’ям.

ТЕЛЬЦІ
Сл жбові терени — найплідніше поле

діяльності, де можна розба атіти, творчо
самореаліз ватися. Але й особисте жит-
тя не занедб йте. Ви здатні на висо і по-
ч ття, я і немовма нітом притя н ть сер-
це ново о обранця. Стосовно ж давньої
нерозділеної пристрасті,щоза омпле с -
вала й тримає вас своїх лещатах, то до-
ведеться трохипом читися, це армічний
іспит, я ий з одом дасть добрі плоди.

БЛИЗНЮКИ
Наведіть лад храмі сво о серця— на

підході нове охання. Не та важливо, са-
мотні ви чи ваш союз переживає риз ,
з стрічайте Божественно о остя й б де-
те щасливі! Хіба що через ди таторсь ий
онор та дорі ання (останнім часом вони
“параліз ють” дії близь их) можете самі
собі наш одити. Годі тов ти вод в ст пі,
заци люючись на мин лом ! Пам’ятайте:
хто старе пом’яне, той лиха не мине.

РАКИ
Вам належить звити затишне домаш-

нє ніздо. Озирніться й переосмисліть
своє ставлення до рідних: може, ви десь
б ли не праві, в чом сь помилялися. По-
айтеся та підлатайтедір и вд шевній сі-
мейній а рі, нала одьте поб т. На сл жбі
очі ються запаморочливі спіхи, тіль и з
сіма ладьте, менше рити йте. Знайте:
нав’яз ючи свої по ляди та пере онання,
ризи єте відштовхн ти від себе цінних

людей. Безс мнівно, пра ти та аналіти
ви блис чий, одна потрібно ще й тон о
роз мітися на тон ощах людсь ої нат ри.

ЛЕВИ
Ви марите любовним ідеалом?.. Ш -

ати дале о не треба, він поряд: серед
оле , др зів, знайомих. Уважно приди-
віться до оточення, і ви йо о відраз по-
бачите... Прибор айте Еґо, що заземлює
д х, а потреби та інтереси партнерів по-
ставтеначільнемісце, і тодіфорт навсмі-
хатиметься вам с різь.

ДІВИ
Зміцнюйте ар’єрні позиції, адже від

цьо о залежить матеріальний доброб т. І
пам’ятайте: шлюбні та ділові партнери—
джереловашо о спіх вжитті. Пост пай-
теся, йдіть на омпроміс, не б дьте пер-
тюхами, оли щось не по-вашом , бо
втратите авторитет. Ви взірець для діло-
вої оманди і атлант, на я ом тримаєть-
ся спіх оле тивної співпраці.

ТЕРЕЗИ
Владність і лідерсь а напористість

сприятим ть роз віт рейтин , допомо-
ж ть зав’язатимас орисних знайомств,
я і зі рають майб тньом доленосн
роль. Не апостіть ні ом на роботі, до-
трим йте дано о слова, б дьте вимо ли-
ві насамперед до себе, тоді з ерівниц-
твом стос н и стабіліз ються і ваша ар’-
єра не постраждає.

СКОРПІОНИ
Таємне стає явним. Тримайтеся,

адже для вас, я за помахом чарівної
палич и, роз риється все, про що ли-
ше підозрювали. Ілюзії розвіються, і
ви ривлена життєва артина постане
в реальном світлі. Я що не досить
любові та ва и з бо близь их, в роз-
пач не впадайте, бо маєте взяти т мі-
сію на себе: нині ви режисер на ро-
мантичній сцені, і саме від вашо о хис-
т залежить щастя партнерсь о о тан-
дем .

СТРІЛЬЦІ
Чимало др зів, стос н и з я ими ви-

черпали себе, під ть з вашо о життя.
Проте на змін їм прийд ть нові. З ними
ле о йтимете до мети, ос іль и ваші ін-
тереси ґр нт ватим ться на спільних д -
ховних ідеалах. У ар’єрі розпочалися
серйозні випроб вання (на 2 ро и), ди -
тат посилиться, одна це не повинно за-
ш одити сердечним справам. “Балан-
с йте”між сім’єю та роботою, бо приват-
не б ття в цьом році є пріоритетним.

КОЗОРОГИ
Висо і по ровителі поважають вас,

отож орист йтеся цим ні альнимшан-
сом для поб дови ар’єри. І вірте в се
най раще, адже силою віри можна ори
зр шити. Моделюйте в мріях лобальні
плани, тримаючи в се реті, і вони реалі-
з ються. Я що ризе с мління, знаходь-
те спільні точ и в зад шевном спіл -
ванні з людьми, тоді не розпалите д х
с перництва, що нині в а тивній фазі.

ВОДОЛІЇ
Ма симально роз ритися я творча і

романтична особа ви зможете лише да-
ле о від домів и. Я що на життєвій орбі-
ті з’явиться іноземець, не с мнівайтеся—
це посланець долі. На особистих шляхах
ри а (післядвохро ів поневірянь) с рес-
ла. А втім, фінансові можливості обмеже-
ні. На щедрість редиторів розрахов ва-
ти не треба, маєте перейти на власний
хліб. Спеціаліст ви валіфі ований, отож
натис айте на професійні важелі, і тоді
вашбізнеспроцвітатиме. І дорожітьдр ж-
бою— то найцінніше. Вірні приятелі цьо-
о ро вам послані Бо ом.

РИБИ
Вимаєте вос ресн ти в професійном

і особистом житті, я Фені с із попел , і
здійнятися на рилах романтично о та
творчо о натхнення. Шлях до ар’єрно о
Олімп вільний. Тіль и не зрадьте ділових
омпаньйонів, не идайте ні о о на півдо-
розі,остері аючись он ренції.Вамвизна-
чено ділити радощі й печалі порівн та
взаємозба ач ватись досвідом. Лише то-
ді зможете реаліз ватися я творча осо-
бистість і не збивати з пантели оточен-
ня вибри ами.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 5 ïî 11 æîâòíÿ )
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Головне правління
земельних рес рсів місті Києві

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

- Заст пни а начальни а оловно о правління;
- Заст пни а начальни а відділ ;
- Головних спеціалістів;
- Провідних спеціалістів;
- Спеціаліста 1 ате орії.

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів: вища освіта —
відповідно о професійно о спрям вання. Особи, я і відповідають
основним валіфі аційним вимо ам, подають до он рсної омісії та і
до менти:

- заяв на часть он рсі, заповнен особов арт (форма П-
2ДС) з відповідними додат ами, опії до ментів про освіт та опію
паспорта ромадянина У раїни, відомості про доходи та зобов'язання
фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім"ї за 2006 p., 2
фото арт и розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів— 30 алендарних днів від дня п блі ації
о олошення.

Адреса: м. Київ, Жилянсь а, 107, тел. 239-39-66, 239-39-63.
Звертатись се тор адрів.

Шановні - Ділові люди !

ДП "Київсь ий облавтодор"
ВАТ ДАК "Автомобільні доро и У раїни"

пропон є для продаж 2,485 % па ет а цій
АКБ "Трансбан " на за онних підставах.

Номінальна вартість па ет а цій - 995 132 рн.

Оціночна рин ова вартість па ет а цій - 2 032 000 рн.

Продажна ціна - до овірна.

Лі відаційна омісія

Тел./фа с 464-00-95

Конта тний тел. відповідальної особи 050-358-44-44

Апеляційний с д м. Києва
повідомляє, що цивільн справ
за апеляційною с ар ою
Ва лен а А. П. на рішення
Оболонсь о о районно о с д
м. Києва від 21 р дня 2006
ро в справі за позовом
Ва лен а А.П. до ТОВ “Фірма
меді ом”, третя особа: Паціра
В.М., про відш од вання ш оди
призначено до роз ляд в
приміщенні с д (м. Київ,
в л. Володимирсь а, 15) на
15 жовтня 2007 ро об 11.10.

16 жовтня 2007 р. відб деться
ромадсь е об оворення б дівництва
офісно о омпле с з вб дованими
приміщеннями ромадсь о о харч вання,
обсл ов вання, тор івлі, пар ін ом на
просп. Броварсь ом , 31 Дніпровсь ом
районі м. Києва. Збори відб д ться о
18.00 приміщенні інотеатр “Алмаз”
за адресою: в л. Миропільсь а, 19-А.
Ор анізатор заход — ТОВ “Київ-Авто”,
тел. для довідо 8-050-386-97-50.

Дніпровсь ий районний с дм. Києва
повідомляє Філонен а Антона
Оле сійовича, я ий зареєстрований:
м. Київ, в л. Празь а, 29, в. 52 про
те, що 12.10.2007 ро о 8.10 Дніп-
ровсь им районним с дом м. Києва
за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5,
аб. 103 б де проводиться роз ляд
по цивільній справі за позовом
Филонен о О.Г. до Філонен а А. О.
про визнання особи та ою, що
втратила право на орист вання
житловим приміщенням. Дана особа
ви ли ається в с дове засідання в
я ості відповідача. У випад неяв и
в с дове засідання справ б де
роз лян то за вашої відс тності.

Апеляційний с д м. Києва
ви ли ає Пасю а Володимира
Михайловича, я ий зареєстрований
по в л. Прирічній, 19-Г, в. 160 в
м. Києві, я відповідача справі за
позовом Кохан Надії Ми олаївни про
визнання до оворів недійсними в
с дове засідання, я е відб деться
26 жовтня 2007 о 9.30. Адреса с д :
м. Київ, в л. Володимирсь а, 15.
Наслід и неяв и в с дове засідання
особи, я а бере часть справі,
передбачені ст. 169 ЦПК У раїни.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
(03148, м. Київ, в л. Я. Коласа, 25-А, аб.
№ 3) повідомляє, що 2.10.2007 ро
Святошинсь им районним с дом м. Києва
прийнято заочне рішення по справі за
позовом Ліст с Ірини Анатоліївни, Ліст с
Ліліани Оле івни до Ліст са Оле а
Анатолійовича, 3-я особа: ВГІРФО
Святошинсь о о РУ ГУ МВС У раїни в м.
Києві про с нення переш од
орист ванні власністю та зобов'язання
зняти з реєстраційно о облі , я им позовні
вимо и задоволено.

Святошинсь ий райс д м. Києва
в зв'яз з роз лядом цивільної
справи за позовом Мір тен о Оль и
Оле сандрівни до Мір тен а Оле сія
Васильовича про розірвання шлюб ,
повідомляє Мір тен а Оле сія
Васильовича про те, що 3 жовтня
2007 ро б ло винесено заочне
рішення, я им позовні вимо и б ло
задоволено.
м. Київ. в л. Я. Коласа, 27-А.

Деснянсь ий районний с д м.
Києва ви ли ає в я ості
відповідач и в с дове засідання,
я е призначено на 12.15
17.10.2007 ро , по роз ляд
цивільної справи за позовом
Савиць ої Л.В. до Пастощ Т.С.
про виселення. Адреса с д : м.
Київ, просп. Мая овсь о о, 5-В,
аб. 38.

До ва и ерівни ів підприємств, станов, ор анізацій,
фірм, житлово-е спл атаційних онтор та меш анців!

З метою більш я існо о теплозабезпечення споживачів Печерсь о о
район Київенер о провело ре онстр цію аварійної ділян и
тепломережі ТМ-8 ТЕЦ-5 на в лиці К р анівсь ій.

У зв'яз з необхідністю під лючення ново о тр бопровод до
існ ючих тепломереж з 22.00 7 жовтня до 24.00 12 жовтня 2007 ро
б де припинено аряче водопостачання 25 б дин ів (з них 8
житлових б дин ів та 1 лі вальний за лад): на пл. Лесі У раїн и, 1,
б льв. Лесі У раїн и, 23, 2-Б, 25, 29, 30, 30-А, 30-Б, в л. Верхній, 4,
Командарма Каменєва, 2, 4, 6-А, К т зова, 9, Чи оріна, 61, 61-А.

А з 8 до 15 жовтня 2007 в лючно зв'яз з за інченням монтаж
ре онстр йованої ділян и ма істральної мережі на в лицях Я іра,
Білор сь ій, Комінтерн , Жилянсь ій, Са са ансь о о орієнтовно на
2-3 доби підвищ ватиметься температ ра мережної води
ма істральних і розподільчих теплових мережах до бойлерних систем
арячо о водопостачання б дни ів:
У Голосіївсь ом районі: на в лицях Володимирсь ій, Гайдара,

Горь о о, Жилянсь ій, Королен івсь ій, Ми ільсь о-Ботанічній,
Пань івсь ій, Са са ансь о о, Тарасівсь ій, Льва Толсто о, Василя Яна.
У Подільсь ом районі: на Андріївсь ом звозі.
У Шевчен івсь ом районі: на в лицях Борща івсь ій, Бот іна,

Виборзь ій, Ковальсь ом пров л , на в лиці Металістів, проспе ті
Перемо и, Політехнічній в лиці, Польовом пров л , на
Приво зальній площі, в лицях Смоленсь ій, Ян еля, Доро ожиць ій,
Оранжерейній.
У Солом'янсь ом районі: на в лицях Андрющен а, Артема,

Ба ов тівсь ій, Бердичівсь ій, Бехтеревсь ом пров л , на в лицях
Білор сь ій, Борща івсь ій, пров л ах Брест-Литовсь ом ,
Бєлінсь о о, Геор іївсь ом , Деле атсь ом , Десятинном , на в лицях
Ванди Василевсь ої, Вєтрова, Вознесенсь ом звозі, в лицях
Володимирсь ій, Воровсь о о, Герцена, Глібова, Го олівсь ій, Олеся
Гончара, Де тярівсь ій, Дмитрівсь ій, Довнар-Запольсь о о, Василя
Донч а, Жилянсь ій, Вели ій Житомирсь ій, Малій Житомирсь ій,
Злато стівсь ій, Золотоворітсь ій, Зооло ічній, Ірининсь ій, Кирило-
Мефодіївсь ій, Киянівсь ом пров л , на в лицях Комінтерн ,
Коперни а, Коцюбинсь о о Михайла, Коцюбинсь о о Юрія, Кравчен а,
К дрявсь ій, К дрявсь ом звозі, в лицях Леонтовича,
Лермонтовсь ій, Лисен а, Львівсь ій, Малопідвальній, Ман їльсь о о,
Мельни ова, Михайлівсь ій, Михайлівсь ом , Нестерівсь ом ,
Пилипівсь ом , Політехнічном пров л ах, на в лицях М раш а,
Не расовсь ій, Обсерваторній, Овр ць ій, Павловсь ій,
Паторжинсь о о, проспе ті Перемо и, в лицях Пестеля, Пимонен а,
Пиро ова, Політехнічній, Полтавсь ій, Прорізній, П ачова, Рейтарсь ій,
Рибал а, Річній, Са са ансь о о, Софійсь ій, Старово зальній,
Старо иївсь ій, Стрілець ій, Стрітенсь ій, Ст дентсь ій, Тарасової,
Тимофєєвої, Льва Толсто о, Т р енєвсь ій, Фран а, Бо дана
Хмельниць о о, Сім'ї Хохлових, Чапаєва, Чорновола, Шол ден а,
Ш лявсь ій, Я іра, Ярмоли, Ярославів Вал, б льварі Шевчен а,
пров л ах Рильсь ом , Старо иївсь ом , Тбілісь ом , Чеховсь ом .
Б дьте обережні при орист ванні арячою водою.
Просимо вибачення за тимчасові незр чності.
Довід и за телефоном 088.

АК "Київенер о”

До ва и а ціонерів
А ціонерної с дноплавної омпанії "У ррічфлот"!

Повідомляємо, що з ідно з рішенням Правління АСК "У ррічфлот"
позачер ові за альні збори а ціонерів А ціонерної с дноплавної

омпанії "У ррічфлот” (місцезнаходження: м.Київ, в л. Нижній Вал, 51)
відб д ться 23 листопада 2007 ро о 10.30 в а товом залі

адміністративної б дівлі АСК "У ррічфлот" за адресою:
м. Київ, в л. Нижній Вал, 51, 2 поверх

Порядо денний
1. Про визначення основних напрям ів діяльності А ціонерної с дноплавної

омпанії "У ррічфлот" на 2008—2012 ро и.

Реєстрація а ціонерів здійснюватиметься 23 листопада 2007 ро з 8.30 до
10.00 за місцем проведення позачер ових за альних зборів. Для часті
реєстрації а ціонерам - фізичним особам при собі необхідно мати паспорт, а
представни ам а ціонерів додат ово - довіреність.

Довід и за телефонами: 428-86-94, 428-85-98, 428-85-75, 428-83-06.

Правління Компанії

ВАТ "У рНДІпластмаш"
має намір отримати дозвіл на ви иди забр днюючих речовин в

атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Джерела розташовані на території ВАТ "У рНДІпластмаш"
(03113, м. Київ, в л. І. Шевцова, 1).

Вид е ономічної діяльності - розроб а машин та стат вання для перероб и
пластичних мас та ми і шт чної ш іри.

За альний обся ви идів - 0,097 тонн на рі .
Я існий с лад ви идів - 15 забр днюючих речовин: ем льсол, о сид заліза,

бензин, е сан, еросин, оцтова ислота та ін.
Рез льтати розрах н ів по аз ють, що онцентрації основних забр днюючих

речовин в приземном шарі по даном підприємств не перевищ ють значень
ГДК.

За важення ромадсь их ор анізацій та о ремих ромадян приймаються
відділ е оло ії Шевчен івсь о о район м. Києва РДА за адресою: м. Київ, в л.
Б. Хмельниць о о, 24 (тел. 226-30-00).

На доповнення до о олошень, надр ованих в азеті
"Хрещати " № 121 від 01.08.2007 р. та № 151 від 14.09.07 р.

За рите а ціонерне товариство "Каньйон"
од ЄДРПОУ 31725394,

повідомляє, що до поряд денно о за альних зборів
а ціонерів Товариства, я і відб д ться 16 жовтня 2007 р.,

в лючені додат ові питання:
1) Про надання з оди на відч ження а цій ЗАТ "Каньйон" та вихід

а ціонера зі с лад засновни ів (а ціонерів) Товариства.
2) Про прийняття до с лад а ціонерів Товариства.

Довід и за тел. (044) 390-82-20, фа с 390-82-24
Правління

За рите а ціонерне товариство "Альфа-Бан "
повідомляє про проведення позачер ових За альних зборів

а ціонерів, я і відб д ться 21 листопада 2007 ро о 14.30
за адресою: м. Київ, в л. Десятинна, 4/6.

Порядо денний за альних зборів а ціонерів
ЗАТ "Альфа-Бан ":

1) Внесення змін до с лад Спостережної ради ЗАТ "Альфа-Бан ".

Реєстрація часни ів зборів б де здійснюватися 21 листопада
2007 ро з 14.20 до 14.30 приміщенні ЗАТ "Альфа-Бан ”.

А ціонерам для реєстрації необхідно мати до мент, що засвідч є
особ , належним чином оформлен довіреність (для представни ів
а ціонерів).

Власни ів металевих аражів,
розташованих на земельній ділянці

по в лиці Крейсера Аврори, 5 місті Києві,
просимо приб ти для вирішення питання

щодо перенос аражів.
За довід ами звертатися за адресою:

місто Київ, в лиця Крейсера Аврори, 5 (ТОВ "МІА-ЛЮКС"),
телефони: 250-80-88, 250-84-32.

В разі неяв и ми залишаємо за собою
право самостійно здійснити перенос.

Відповідно до п н т 2 статті 2 За он У раїни від 18 березня
2004 ро № 1625-IV "Про порядо обрання на посад та звільнення

з посади професійно о с дді Верховною Радою У раїни"

Господарсь ий с д міста Києва
повідомляє про під отов матеріалів щодо обрання

андидатів на посад с дді осподарсь о о с д міста Києва
безстро ово Г ме и О сани Валеріївни,

Хомен а Ми оли Гри оровича.

Відповідно до п н т 2 статті 2 За он У раїни від 18 березня
2004 ро №1625-ІV “Про порядо обрання на посад та звільнення

з посади професійно о с дді Верховною Радою У раїни"

Територіальне правління державної с дової
адміністрації в місті Києві

повідомляє про під отов матеріалів щодо обрання
безстро ово на посад с дді Київсь о о апеляційно о
адміністративно о с д Попович Олени Ві торівни.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє Саліхова М с Умайовича,
останнє місце проживання: м. Київ, в л. Гаше а, 15, в. 9, ім. 12, про те, що
17 жовтня 2007 ро о 9.00 Дніпровсь им районним с дом м. Києва за адресою:
м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб. 112 б де проводитися с довий роз ляд справи за
позовом Ковач Тетяни Антонівни до Саліхова М си Умайовича, третя особа:
опі нсь а рада Дніпровсь ої РДА про позбавлення бать івсь их прав. Дана
особа ви ли ається я ості відповідача. У випад неяв и в с дове засідання
справ б де роз лян то за йо о відс тності.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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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 3490
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Лев ІГНАТЕНКО, деп тат V
с ли ання:
— Я цьо о не знаю та й знати не

хоч . Д мати про це спонсор-
ство — нижче від моєї ідності.

Дмитро ВИДРІН, деп тат V
с ли ання:
— Я адаю, що Василь Хмель-

ниць ий, бо він мав хороші сто-

с н и з родиною е с-президента,
чиїм ім’ям названо бло .

Єв ен ФІЛІНДАШ, деп тат V
с ли ання:
— На мою д м , спонсором

цьо о бло є сам йо о лідер —
пан Вол ов. За часів К чми він став
дале о не бідною людиною, том
може спонсор вати сам себе.

Õòî ãîëîâíèé ñïîíñîð
Áëîêó Êó÷ìè?

Влад ЯМА, володар К б а У раїни з бальних
танців, майстер спорт , переможець від рито о
чемпіонат Лондона:
— Я вдячний сім своїм вчителям за те, чо о вони

мене навчили ш олі. До 8- о лас я навіть б в від-
мінни ом, а тоді серйозно зайнявся танцями. Єдине,
чо о мене в ш олі не навчили,— я позб тися соро-
м’язливості. Я завжди соромився знайомитись із дів-
чатами та досі не мож побороти це в собі.

Сер ій ФОМЕНКО, соліст рт “Мандри”:
— У ш олі не навчили то о, що життя жорсто е, а ще

не навчили хімії. Але не том , що по ано навчали, а то-
м , що я по ано вчився.

Лілія ПОДКОПАЄВА, олімпійсь а чемпіон а з х -
дожньої імнасти и:
— Тяж о с азати, бо я змінила ба ато ш іл. Най о-

ловніший мій читель — тренер, я ий дав мені п тів
в життя. Він навчив мене долати слаб ості, перема а-
ти спорті та житті.

Дмитро ХАРИТОНОВ, продюсер, до мента-
ліст:
— У ш олі мене навчили всьо о. З ад ю ті дні із за-

доволенням. Тим паче, що моїй ш олі навчалася Люд-
мила Г рчен о. Єдине, чо о не навчили, та це с еп-
тично ставитися до написано о в підр чни ах і до то-
о, що аж ть політи и з висо их триб н.

×îãî âàñ íå íàâ÷èëè ó øêîë³?

ÊÓ×ÌÓ
ï³äòðèìàëè
êîëèøí³ êîëåãè
Êèÿíè ââàæàþòü, 
ùî ÷åðâîí³ äèðåêòîðè
ñêèíóëèñÿ íà ïîâåðíåííÿ 
åêñ-ïðåçèäåíòà â ïîë³òèêó

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

Áóä³âíè÷³ 
ëþäñüêèõ äóø

Ó÷èòåë³ äàþòü íàì çíàííÿ,
â÷àòü áóòè äîáðèìè é ëþäÿíèìè,
âèõîâóþòü íàñ ÿê îñîáèñòåé.
Ïðîòå íåîáåðåæíèì ñëîâîì, íå-
òàêòîâíèì ó÷èíêîì ïåäàãîã ìî-
æå ³ çëàìàòè í³æíó äèòÿ÷ó äóøó.
Ñàìå â³ä ïðîôåñ³îíàë³çìó îñâ³òÿí
çàëåæèòü, ÿêîãî ìîëîäîãî ãðîìà-
äÿíèíà ìàòèìå äåðæàâà, ÿêèì áó-

äå ìàéáóòíº ó íàøîãî ì³ñòà. Ùîá
ó øêîëè ïðèéøëè ñïðàâæí³ ôà-
õ³âö³, çäàòí³ â³ääàòè ó÷íÿì òåïëî
ñâî¿õ ñåðäåöü, ïîòð³áíî ï³äíåñòè
ïðåñòèæí³ñòü â÷èòåëüñüêî¿ ïðî-
ôåñ³¿. ² Êè¿â ðîáèòü óñå ìîæëè-
âå, ùîá ã³äíî â³äçíà÷èòè öþ â³ä-
ïîâ³äàëüíó ïðàöþ. Ç 1 ñåðïíÿ ïå-
äàãîãàì âñòàíîâëåíî íàäáàâêó â

ðîçì³ð³ 20 % ïîñàäîâîãî îêëàäó,
äëÿ ¿¿ âèïëàòè ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ðîçïî-
ðÿäèâñÿ äîäàòêîâî âèä³ëèòè ïî-
íàä 20 ìëí ãðí. Âðàõîâóþ÷è æ óñ³
íàäáàâêè, çàðîá³òíà ïëàòà â÷èòå-
ë³â ïîð³âíÿíî ç 2006 ðîêîì ï³ä-
âèùèëàñÿ ó ñåðåäíüîìó íà 45 %.
Â ì³ñò³ ïîñò³éíî ðåìîíòóþòü ñòà-
ð³ òà áóäóþòü íîâ³ øêîëè. Çâè-
÷àéíî, í³ÿê³ êîøòè íå çìîæóòü
áóòè ã³äíèì åêâ³âàëåíòîì ïðàö³
ïåäàãîãà, àäæå áóòè íèì — öå íå
ïðîôåñ³ÿ, à ìèñòåöòâî, òÿæêèé ³
â³äïîâ³äàëüíèé òðóä, ùî ³íîä³ ìå-
æóº ³ç ñàìîïîæåðòâîþ, ç ãðîìà-
äÿíñüêèì ïîäâèãîì. Ñàìå òàêèõ
ó÷èòåë³â, ôàíàò³â ñâîº¿ ñïðàâè,
í³êîëè íå çàáóâàþòü âäÿ÷í³ ó÷í³.
Ç³ ñâÿòîì âàñ, äîðîã³ ó÷èòåë³!

Хто головний спонсор Блоку Кучми?
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Червоні директори — 47 % 

Тіньові силовики — 12 %

Олександр Волков — 8 %

Партія регіонів  — 7 %

Політичні проститутки — 7 %

Беня Березовський — 6 %

Тендерна мафія — 4 %

Асоціація захисту депутатів від України — 3 %    

Дружини кандидатів від Блоку — 3 %
Дружина екс-Президента — 3 %

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Âíî÷³ ó Çàêàðïàòò³ òà â Êàðïà-

òàõ, âäåíü ó çàõ³äíèõ òà Â³ííèöüê³é îáëàñòÿõ äîù³, íà ðåøò³ òå-
ðèòîð³¿ áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+17°Ñ, âíî÷³ +7...+12°Ñ; íà êðàéíüîìó
ï³âäí³ äî +15°Ñ; ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ òà ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ
+19...+24°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â, ëèøå ââå÷åð³ íå-
âåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +12...+17°Ñ, âíî÷³ +4...+9°Ñ

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Міжнародний день чителя. Свято людей, чия
праця, без мовно, засл ов є на пова і вдячність, по-
шан і захоплення. Ці люди працюють з найціннішим,
найдорожчим — д шами дітей. Саме від чителів зале-
жить, я ими б д ть ияни майб тньо о — меш анці єв-
ропейсь ої столиці.

Ñòîëèöÿ â³äçíà÷àº Ì³æíàðîäíèé äåíü ó÷èòåëÿ

Кияни довіряють чителям найцінніше, що є них, — своїх дітей
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