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БУДІВЕЛЬНИКИ
ЗБИРАЮТЬСЯ ДО ШКОЛИ
Зведення житлово о б дин
може відняти частин землі
в навчально о за лад

ссттоорр..  1122

ПРАВИЛЬНЕ ОСІННЄ
ВЗУТТЯ
Головні модні ритерії
та професійні се рети

Êè¿âðàäà íå çàëèøèëà
êèÿí ó á³ä³
Íà ñåñ³¿ ïðèéìàëè ñîö³àëüí³ ð³øåííÿ 
òà âíîñèëè çì³íè äî áþäæåòó

Ñë³äàìè 
áðåìåíñüêèõ 
ñàìàðèòÿí
Í³ìåöüê³ âîëîíòåðè ïðè¿õàëè 
íàâ÷àòè óêðà¿íö³â íàâè÷îê 
ïåðøî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора від рилися під отовчі рси надання першої
допомо и для волонтерів Спіл и самаритян У раїни.
Протя ом тижня вони відточ ватим ть навич и на
подарованих німець ими оле ами мане енах, а по-
тім навчатим ть, я надати невід ладн допомо ,
пересічних ромадян та персонал тор овельних ме-
реж столиці.

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïðå-
çåíòóâàëà ïðîãðàìó “Òðåíåð äëÿ òðåíåðà”, ùî â³äáóâàºòüñÿ ï³ä
ïàòðîíàòîì ÊÌÄÀ. Îðãàí³çàòîðàìè òà ³í³ö³àòîðàìè ïðîãðàìè º
Ñï³ëêà ñàìàðèòÿí Óêðà¿íè, Áàâàðñüêà ñï³ëêà ñàìàðèòÿí, Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ³ Êè¿â-
ñüêà ì³ñüêà ñòàíö³ÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êà-
òàñòðîô. Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº íàâ÷àííÿ óêðà¿íñüêèõ äîáðîâîëü-
ö³â íàâè÷îê ïåðøî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ âîíè ìàþòü ïåðåäà-
òè ïåðåñ³÷íèì ãðîìàäÿíàì.

Êè¿âñüêèé ïðîåêò — ïåðøà ïîä³áíà àêö³ÿ â Óêðà¿í³, ÿêà ìàº ñòà-
òè ïðåöåäåíòîì äëÿ ³íøèõ ì³ñò. Àáè íàâ÷èòè êè¿âñüêèõ âîëîíòå-
ð³â, ç Í³ìå÷÷èíè ïðèáóëè êåð³âíèê íàâ÷àëüíîãî öåíòðó Áàâàðñüêî¿
ñï³ëêè ñàìàðèòÿí Òîìàñ Êàëë³àí òà ³íñòðóêòîð Ñï³ëêè ñàìàðèòÿí
Áðåìåíà Óâå Ô³øåð. 25 òèñ. ºâðî òà îáëàäíàííÿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêòó âîíè ïðèâåçëè ç ñîáîþ. Åêñïåðòè ïðîòÿãîì âîñüìè äí³â ïðî-
âîäèòèìóòü çàíÿòòÿ ó ïðèì³ùåííÿõ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñòàíö³¿ øâèä-
êî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

“Ïðåçåíòîâàíà ïðîãðàìà º äóæå âàæëèâîþ, àäæå ëþäè ïîâèíí³
âì³òè íàäàâàòè îäèí îäíîìó ïåðøó äîïîìîãó, íåçàëåæíî â³ä òîãî,
îõîðîíåöü öå ÷è âîä³é òàêñ³. Ãàäàþ, çãîäîì ìîæíà áóäå âïðîâàäè-
òè íà êîìåðö³éí³é îñíîâ³ ïðàêòèêó òàêîãî íàâ÷àííÿ äëÿ ïðèâàòíèõ
îõîðîííèõ ô³ðì”,— çàçíà÷èëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Âèêîíàâ÷èé äè-
ðåêòîð Ñï³ëêè ñàìàðèòÿí Óêðà¿íè Ñâ³òëàíà Ëåâêîâñüêà ï³äòâåðäè-
ëà òàêó ìîæëèâ³ñòü: “Òàê³ âåëèê³ òîðãîâåëüí³ êîìïàí³¿, ÿê Metro,
“Âåëèêà êèøåíÿ”, íåîäíîðàçîâî çâåðòàëèñÿ äî íàñ ³ç ïðîõàííÿì
íàâ÷èòè ¿õí³õ ïðàö³âíèê³â íàäàâàòè ïåðøó äîïîìîãó. Òåïåð ìè çìî-
æåìî çàïðîïîíóâàòè öå. Äëÿ êîìïàí³é òàêà ïîñëóãà ñòàíå ïëàòíîþ,
à â øêîëàõ ìè ïðîâîäèòèìåìî óðîêè íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ”

Áîã íå ëþáèòü
“Òðî¿öüêîãî”
Äåïóòàòè Êè¿âðàäè ïðèéíÿëè 
ð³øåííÿ ïðî çíåñåííÿ òîðãîâîãî öåíòðó

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора ввечері на сесії Київради столичні деп тати
хвалили рішення про демонтаж тор ово-розважаль-
но о центр "Троїць ий". Обранці зобов'язали ом-
панію інвестора за два тижні о олосити он рс на
е спертн оцін збит ів та розмір омпенсації. Че-
рез місяць деп тати зверн ться до ряд з привод
відш од вання збит ів з держбюджет .

За інчення на 4-й стор.
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Іван Салій, я ий вист пив до цьо о, заразив Анатолія Гол бчен а (в центрі) та Леоніда Черновець о о хорошим настроєм
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На чорашньом пленар-
ном засіданні сесії Київ-
ради деп тати вносили
зміни до бюджет . Най-
важливішим б ло прийнят-
тя рішення, від я о о за-
лежало, чи б д ть сьо о-
дні тепло та еле троенер-
ія домів ах иян. Не за-
лишилися поза ва ою і
проблеми льт ри та
спорт .

Іван Салій вивчав
своє тіло

Íà áðèô³íãó ïåðåä ñåñ³ºþ ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé ïî-

â³äîìèâ, ùî ó÷îðà â Äí³ïðîâñüêî-
ìó ñóä³ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ùîäî
ïðèçóïèíåííÿ ïîçáàâëåííÿ äåïó-
òàòñòâà áþò³âö³â ó Êè¿âðàä³. Òîìó,
çà ñëîâàìè ïàíà Äîâãîãî, íå ìî-
æå áóòè ñóìí³â³â ó ëåã³òèìíîñò³
ñåñ³¿. Ïðîòå çàñòóïíèê ãîëîâè
ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³ Þð³é
Äìèòðóê íàìàãàâñÿ öå çàïåðå÷è-
òè. Àëå éîãî çàïåðå÷åííÿ òàê ³ çà-
ëèøèëèñÿ ñëîâàìè.

Íà çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè çíîâó
ðîçãîð³ëèñÿ ïðèñòðàñò³, ïîâ’ÿçàí³
ç ìàòåð³àëîì ó “Õðåùàòèêó”. Öüî-
ãî ðàçó ñâîº íåâäîâîëåííÿ âèñëî-
âèâ ðåã³îíàë ²âàí Ñàë³é. Â³í, ïðî-
÷èòàâøè ñòàòòþ ïðî ñåáå ï³ä íà-
çâîþ “Ïîðòðåò íàðöèñà”, çàñ³â çà
ñëîâíèêè, âèøóêîâóþ÷è òëóìà-
÷åííÿ ñë³â “íàðöèñ” òà “íàðöè-

ñèçì”. Îäíå ç ïîÿñíåíü, ÿêå ²âàí
Ñàë³é îçâó÷èâ ç òðèáóíè, — “çà-
äîâîëåííÿ â³ä ñïîãëÿäàííÿ ñâîãî
ò³ëà”, çä³éíÿëî â çàë³ õâèëþ ðåãî-
òó. Àëå äåïóòàò íà öüîìó íå çóïè-
íèâñÿ. Ðîçïàëþþ÷è ñàìîãî ñåáå,
ðåã³îíàë çàÿâèâ, ùî ïèøàºòüñÿ
ñâî¿ì ñ³ëüñüêèì ïîõîäæåííÿì, ³
ÿê äîêàç ïðîäåìîíñòðóâàâ âåëè-
÷åçíó, òðîõè ï³äãíèëó êàðòîïëèíó,
âèðîùåíó, ìîâëÿâ, íà âëàñíîìó
ãîðîä³. Äàë³ — á³ëüøå. Ïàí Ñàë³é
ïîäàðóâàâ öå ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêå äèâî Îëåñþ Äîâãîìó, êîòðèé
ñàìå öüîãî äíÿ áóâ ³ìåíèííèêîì.
Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè ¿ñòè áóëüáó â³ä
²âàíà Ñàë³ÿ íå ñòàâ, à âèð³øèâ ïå-
ðåäàòè íåñòàíäàðòíèé ïðåçåíò äî
ìóçåþ.

За інчення на 2-й стор.
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Ïðèâ³òàííÿ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî 
ç Äíåì ïðàö³âíèê³â
ñîö³àëüíî¿ ñôåðè

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè!

Ïðèéì³òü ùèð³ â³òàííÿ ç íàãîäè ïðîôåñ³é-
íîãî ñâÿòà!

Òðóä ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà çàâæäè áóâ ³
áóäå îäíèì ³ç íàéáëàãîðîäí³øèõ ó ñâ³ò³. Àäæå
âè îï³êóºòåñü íóæäåííèìè âåðñòâàìè íàñå-
ëåííÿ — ïåíñ³îíåðàìè, ³íâàë³äàìè, ä³òüìè-
ñèðîòàìè, ä³òüìè-³íâàë³äàìè, îäèíîêèìè ìà-
òåðÿìè, ë³òí³ìè ëþäüìè, ÿê³ â³ääàëè ñâîº
çäîðîâ’ÿ íà òðóäîâèõ ³ áîéîâèõ òåðåíàõ êðà-
¿íè. Âàøà ðîáîòà êðîï³òêà òà íåëåãêà, àëå òà-
êà ïî÷åñíà é âàæëèâà. Êîæåí äåíü ñòàº äëÿ
âàñ äíåì ìèëîñåðäÿ.

Äîðîã³ äðóç³! Ñîö³àëüíèé çàõèñò îäðàçó æ
ñòàâ äëÿ íàøî¿ âëàäíî¿ êîìàíäè ïð³îðèòåò-
íèì ó ðîáîò³. Çàâäÿêè âàø³é íåâòîìí³é ïðà-
ö³ ìè îï³êóºìîñÿ ïîíàä 600 òèñÿ÷àìè ïåí-
ñ³îíåð³â ³ ìàéæå 100 òèñÿ÷àìè ìàëîçàáåçïå-
÷åíèõ ðîäèí. Íèí³ â Êèºâ³ ä³º ïîòóæíà êîì-
ïëåêñíà áëàãîä³éíà ïðîãðàìà “Òóðáîòà”, çà
ðàõóíîê ÿêî¿ íèí³øíüîãî ðîêó îñâîºíî ïî-
íàä 400 ìëí ãðí äëÿ íàäàííÿ ð³çíîãî âèäó
ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè. À çàãàëîì íà 2007 ð³ê
äëÿ äîïîìîãè ìàëîçàáåçïå÷åíèì êèÿíàì ïå-
ðåäáà÷åíî ïîíàä 800 ìëí ãðí.

Äëÿ âàñ æå — òèõ, õòî ñàìîâ³ääàíî â³ääàº
ñâî¿ ñèëè äëÿ áëàãà ³íøèõ òà âò³ëþº â æèò-
òÿ íàø³ äîáðî÷èíí³ ³í³ö³àòèâè,— îá³öÿºìî
òåæ ðîáèòè âñå ìîæëèâå, àáè ïîë³ïøèòè
óìîâè òà ï³äâèùèòè ð³âåíü îïëàòè íåïðîñ-
òî¿ ïðàö³.

Ç ïî÷óòòÿì âåëèêî¿ âäÿ÷íîñò³ çè÷ó âàì ³ âà-
øèì ðîäèíàì ìèðó òà çëàãîäè, äîáðà é çäî-
ðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ! Íåõàé äîëÿ îäó-
õîòâîðèòü âàñ â³÷íîþ ìîëîä³ñòþ ³ çàâçÿòòÿì,
à ïîñ³ÿí³ âàìè çåðíà äîáðîòè, ùàñòÿ é ìè-
ëîñåðäÿ ïðîðîñòóòü ùåäðèìè ñõîäàìè â ñåð-
öÿõ ³ äóøàõ ëþäåé!

Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 
ðåêîíñòðóþþòü ñêâåð

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, êîìóíàëü-
íå ï³äïðèºìñòâî ç óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ðîçïî÷àëî ðå-
êîíñòðóêö³þ ñêâåðó íà âóëèö³ Ïî÷àéíèí-
ñüê³é. Çà ³íôîðìàö³ºþ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿, ó ñêâåð³ â³äíîâëÿòü ðîáîòó
ôîíòàíó. Ïëàíóºòüñÿ òàêîæ ïðîêëàñòè ï³-
øîõ³äí³ äîð³æêè, âñòàíîâèòè íîâ³ ïàðêîâ³
ëàâè òà óðíè äëÿ ñì³òòÿ. Òåðèòîð³þ îíîâëå-
íîãî ñêâåðó îòî÷àòü ïàðêàíîì. Ðîáîòè ïëà-
íóþòü çàâåðøèòè äî 15 ëèñòîïàäà

Êè¿âðàäà íå çàëèøèëà
êèÿí ó á³ä³

За інчення. Почато на 1-й стор.

Перевибори і підвищення
цін на енер оносії влетіли
иянам опієч
Àëå â³ä âëàøòîâóâàííÿ ñöåí ïîòð³áíî

áóëî ïåðåõîäèòè äî óõâàëåííÿ âàæëè-
âèõ ð³øåíü. Çàïðîøåíèé íà ïëåíàðíå
çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ ãîëîâà áþäæåòíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðèñÿæíþê ï³ä
÷àñ îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó ð³øåííÿ ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî áþäæåòó ñòîëèö³ íà
ïîòî÷íèé ð³ê çàÿâèâ, ùî çà äåâ’ÿòü ì³-
ñÿö³â éîãî íåäîâèêîíàíî íà 273 ìëí
ãðí. Çà ñëîâàìè ïàíà Ïðèñÿæíþêà, òî-
ð³ê ó ãðóäí³ áóëî çàòâåðäæåíî êîíñîë³-
äîâàíèé áþäæåò Êèºâà â îáñÿç³ 14,9
ìëðä ãðí. Ïðîòÿãîì ðîêó øëÿõîì âíå-
ñåííÿ çì³í áþäæåò áóëî çá³ëüøåíî äî
18,1 ìëðä ãðí. “Öå ö³ëêîì íîðìàëüíî
äëÿ åêîíîì³÷íîãî êîìïëåêñó Êèºâà. Ìè
ïðîñòî âçÿëè çàâèùåí³ çîáîâ’ÿçàííÿ, ³,
íà ïðåâåëèêèé æàëü, ¿õ íå âèêîíàíî”,—
ñêàçàâ ãîëîâà êîì³ñ³¿. Ïàí Ïðèñÿæíþê
çàçíà÷èâ, ùî ñóìà íåäîîòðèìàíèõ êîø-
ò³â ³ç 18,1 ìëðä ãðí çàïëàíîâàíèõ º íå-
çíà÷íîþ. Çâ³ñíî, íà íåäîâèêîíàííÿ áþ-
äæåòó íå ìîãëè íå âïëèíóòè ïîäîðîæ-
÷àííÿ åíåðãîíîñ³¿â òà ïîë³òè÷í³ êàòàê-
ë³çìè 2007 ðîêó.

БЮТ та Бло Віталія
Клич а не олос вали
за обі рів иян

À âò³ì, äåïóòàòè ðîçãëÿäàëè é ïèòàí-
íÿ áåçïåêè êèÿí. Ùîá íå ïîâòîðèëàñÿ

äí³ïðîïåòðîâñüêà òðàãåä³ÿ, áóëî ïðèé-
íÿòî ð³øåííÿ ïðî â³äâåäåííÿ íåâåëè-
êèõ ä³ëÿíîê äëÿ ðîçòàøóâàííÿ àâàð³é-
íèõ ãàçîâèõ áðèãàä ó 6 ðàéîíàõ Êèºâà:
Äàðíèöüêîìó, Äåñíÿíñüêîìó, Îáîëîí-
ñêîìó, Ïîä³ëüñüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó
òà Äí³ïðîâñüêîìó. Ï³ä ÷àñ äîïîâ³ä³ ãî-
ëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ “Êè¿âãàç” Ñåðã³é
Ñëåïêàé çàóâàæèâ, ùî áðèãàäà ìàº ïðè-
áóâàòè íà ì³ñöå àâàð³¿ íå ï³çí³øå, í³æ
çà 25 õâèëèí ï³ñëÿ âèêëèêó. Òîìó äëÿ
ìîá³ëüíîñò³ òàê³ áðèãàäè ìàþòü ä³ÿòè â
êîæíîìó ðàéîí³.

Â³ä “ãàçîâèõ” ïðîáëåì äåïóòàòè ïå-
ðåéøëè äî íå ìåíø àêòóàëüíî¿ — çàáåç-
ïå÷åííÿ êèÿí òåïëîì. Ó ñåñ³éí³é çàë³
ï³äòðèìàëè ð³øåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó 137 ìëí ãðí íà ïîãà-
øåííÿ âèòðàò êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, ÿê³ íàäàþòü æèòëîâî-êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè íàñåëåííþ, ùî âèíèêëè ÷å-
ðåç íåâ³äïîâ³äí³ñòü ÷èííèõ òàðèô³â åêî-
íîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèì. “²ç çàâòðà-
øíüîãî äíÿ — ñüîãîäí³ íàñ ïîïåðåäè-
ëè, ùî ç 1 äî 10 ëèñòîïàäà â íàñ ë³ì³-
ò³â íà ãàç íåìàº, — ïî÷íóòü çíèæóâàòè
òèñê, ³ êîæíèé êèÿíèí â³ä÷óº öå íà ñî-
á³”,— íàãîëîñèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, ìî-
òèâóþ÷è âàæëèâ³ñòü öüîãî ð³øåííÿ.

Òà ïîïðè âàæëèâ³ñòü ïèòàííÿ ó ãîëî-
ñóâàíí³ íå áðàëè ó÷àñò³ Áëîê Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà òà ÁÞÒ. Âîíè ïîÿñíèëè öå òèì,
ùî ïîòð³áíî ïðîâåñòè íåçàëåæíó åêñ-
ïåðòèçó ðîáîòè êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, ÿêèì âèä³ëÿþòü êîøòè ç ì³ñüêî¿
ñêàðáíèö³. Îïîçèö³îíåð³â íå òóðáóâàëî
òå, ùî êèÿíè ìîæóòü ëèøèòèñÿ áåç ñâ³ò-
ëà é òåïëà. Ñàìå â öåé ÷àñ ³ ïðèéøîâ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé, ñâî¿ì ãîëîñîì âðÿòóâàâøè
êèÿí â³ä çàìåðçàííÿ ó õîëîäíèõ îñåëÿõ.

Çã³äíî ç ð³øåííÿì, äëÿ â³äøêîäóâàí-
íÿ âèòðàò ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” áóäå âèä³-
ëåíî 125 ìëí ãðí, à ÀÊ “Äàðíèöüêà
ÒÅÑ” òà ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” — ïî 6
ìëí ãðí.

Тор ово-розважальний
центр “Троїць ий”
вирішено знести

Â³ä íàñóùíèõ ïðîáëåì äåïóòàòè ïå-
ðåéøëè äî ïèòàííÿ ïåðåäàííÿ áóä³âåëü
íàö³îíàëüíèõ çàêëàä³â êóëüòóðè ç êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà ó äåðæàâíó. ßê ³ î÷³êó-
âàëîñÿ, ì³æ äåïóòàòàìè âèíèêëè ñóïå-
ðå÷êè, òîæ ð³øåííÿ óõâàëèëè ò³ëüêè ç
äðóãîãî ðàçó, ïîñòàâèâøè éîãî íà ïåðå-
ãîëîñóâàííÿ. Ïåðåêîíóâàòè “îáðàíö³â”
ó ïîòðåá³ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ
ïðèéøîâ äèðåêòîð Òåàòðó ³ìåí³ Ëåñ³
Óêðà¿íêè Ìèõàéëî Ðºçí³êîâè÷. Â³í ïå-
ðåêîíàíèé, ùî ïåðåäàííÿ áóä³âåëü òå-
àòð³â ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, ²âàíà Ôðàí-
êà òà ³íøèõ ó äåðæàâíó âëàñí³ñòü äîïî-
ìîæå ðîçâ’ÿçàòè ãîñïîäàðñüê³ ïðîáëå-
ìè, ç ÿêèìè òåàòðàëüí³ ïðàö³âíèêè ñòè-
êàþòüñÿ ùîäíÿ. Íàñàìê³íåöü äåïóòàòè
óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî çíåñåííÿ íîâî-
áóäîâè á³ëÿ ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé” (òîð-
ãîâî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð “Òðî¿öüêèé”),
ï³äòðèìàâøè ó òàêèé ñïîñ³á äîðó÷åííÿ
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîâ’ÿçàíå ç ï³äãî-
òîâêîþ äî ôóòáîëüíîãî ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðî-2012

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО
“Хрещати ”

Голова бюджетної омісії Володимир Присяжню почав об оворення бюджет з привітання Олеся Дов о о з днем народження
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10.00 — êåð³âíèöòâî ÊÌÄÀ ïðîâåäå çó-
ñòð³÷ ç ãðîìàäñüêèìè âåòåðàíñüêè-
ìè îðãàí³çàö³ÿìè Êèºâà ó Äåðæàâ-
íîìó ìóçå¿-çàïîâ³äíèêó “Áèòâà çà
Êè¿â ó 1943 ðîö³”.

12.00 — çàñò. ãîë. ÊÌÄÀ Â. Æóðàâñüêèé
â³çüìå ó÷àñòü ó êðóãëîìó ñòîë³ íà
òåìó: “Õòî ñòî¿òü íà çàâàä³ âïðîâà-
äæåííÿ êóðñó “Õðèñòèÿíñüêà åòè-
êà â óêðà¿íñüê³é êóëüòóð³ â Óêðà¿í³”.

14.00 — ðîçïî÷íåòüñÿ ðîçøèðåíå çàñ³-
äàííÿ êîëåã³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè.

16.30 — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé óðî÷èñòî âðó-
÷èòü êëþ÷³ â³ä àâòîìîá³ë³â ³íâàë³-
äàì-÷åðãîâèêàì ó Êîëîíí³é çàë³
ÊÌÄÀ.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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×óæà â³éíà
Àíäð³é ªÐÌÎËÀªÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

² í ò ð è ã è
2007 ðîêó âæå
íå º ïðîäîâ-
æåííÿì ³í-
òðèã 2004-ãî.
² íå òîìó, ùî
ï³ñëÿ çì³íè
âëàäè â³äáó-
ëèñÿ çðóøåí-
íÿ ó ñòîñóí-
êàõ åë³ò. Çì³-
íèâñÿ õàðàê-
òåð â³äíîñèí
ì³æ ñóñï³ëü-
ñòâîì — ãðî-
ì à ä ÿ í à ì è ,
ãðîìàäñüêè-
ìè îá’ºäíàí-
íÿìè ³ ïîë³òè÷íèìè ãðàâöÿìè. Çì³íèëàñÿ àò-
ìîñôåðà öèõ ñòîñóíê³â. Çì³íèëîñÿ é ñïðèé-
íÿòòÿ ïîë³òè÷íîãî ïðîöåñó ñóñï³ëüñòâîì.

Ïî÷èíàþ÷è ç 2004 ðîêó, â óìîâàõ êðèçè
îë³ãàðõàòó, ÿêèé ìàâ òîä³ õàðàêòåð ìîíîïîëü-
íîãî êåðóâàííÿ äåðæàâîþ ÷åðåç íåôîðìàëü-
íèé êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ äåðæàâè, ãðîìà-
äÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî ÷è íå âïåðøå ïðîêèíó-
ëîñÿ é àêòèâíî âêëþ÷èëîñÿ â áîðîòüáó çà
ãîëîâí³ ñâîáîäè: ñëîâà, ïîë³òè÷í³ òà åêîíî-
ì³÷í³ âîëüíîñò³. Öÿ áîðîòüáà é áóëà ïîðÿä-
êîì äåííèì òàê çâàíî¿ Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâî-
ëþö³¿.

Öåé ïðîöåñ òîä³ ìàâ êîíêðåòíå âò³ëåííÿ —
â ãðîìàäñüêèõ ðóõàõ, ñàìîîðãàí³çàö³¿ ãðîìà-
äÿí, àêòèâ³çàö³¿ ïîçèö³¿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ. Âïåðøå ç’ÿâèëîñÿ â³ä÷óòòÿ, ùî
ñïðàâä³ ìîæëèâå ôîðìóâàííÿ äåìîêðàòè÷-
íî¿ ñèñòåìè, äå ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî
êîíòðîëþº âëàäó, âëàäà çâ³òóº ïåðåä âèáîð-
öÿìè, à çàÿâëåí³ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ñïðèé-
ìàº ³ êîìïë³ìåíòàðíî ï³äòðèìóº ñóñï³ëüñòâî.

Òèì ÷àñîì 2005-2006 ðîêè çâåëè íàí³âåöü
ö³ ïåðåäóìîâè. Çà âåëèêèì ðàõóíêîì ìîæíà
ñòâåðäæóâàòè, ùî ïîðÿäîê äåííèé 2004-ãî
â³äêëàäåíî íà íåâèçíà÷åíèé ÷àñ. Ñâîáîäè
ï³äì³íåíî ¿õíüîþ ³ì³òàö³ºþ — ìåä³à-ìåäèòà-
ö³ÿìè, ñàìîîðãàí³çàö³ÿ ãðîìàäÿí ïðèçóïè-
íåíà ìàí³ïóëÿö³ÿìè ïåðåìîæö³â ïåðåãîí³â
ñïî÷àòêó ïðåçèäåíòñüêèõ, à ïîò³ì ³ ïàðëà-
ìåíòñüêèõ-2006. Ïîë³òè÷íó ðåôîðìó â î÷àõ
ãðîìàäÿí ïîñòóïîâî äèñêðåäèòîâàíî.

Âñå öå ñóïðîâîäæóâàëîñÿ áëîêóâàííÿì
çðóøåíü ó ñèñòåì³ ñàìîâðÿäóâàííÿ, åêîíî-
ì³÷íî¿ ïîâåä³íêè ñóá’ºêò³â ðèíêó, ãàëüìó-
âàííÿì ³íñòèòóö³éíèõ ïåðåòâîðåíü.

ßê íàñë³äîê 2007 ðîêó íà âèáîðàõ ïîë³òè÷-
íà ñèòóàö³ÿ ñïðèéìàëàñÿ çà íîâó êðèçó — ÷ó-
æó â³éíó: â³éíó çà ïîâíîâàæåííÿ, çà âëàäó,
ïîñàäè, àëå íå â³éíó çà çì³íè. 2007-ãî ñó-
ñï³ëüñòâî ïîçáóëîñÿ ïîðÿäêó äåííîãî. Íà-
òîì³ñòü ä³ñòàëî çëèâó îá³öÿíîê, çàãðàâàíü,
â³äâåðòîãî ï³äêóïó. ×àñîì ñêèäàëîñÿ íà òå,
ùî âèáîð÷à êàìïàí³ÿ- 2007 âçàãàë³ òðèâàº çà
ñâîºð³äíîþ ìàðêåòèíãîâîþ ñõåìîþ: êóï³âëÿ
ãîëîñ³â çà îá³öÿíêè.

Ï³äñóìîê: Óêðà¿íà âòðàòèëà øàíñ ïðîéòè
çà òðè ðîêè øëÿõ â³ä îë³ãàðõàòó äî äåìîêðà-
òè÷íî¿ ñèñòåìè. Ìè ìàºìî ÿê ôàêò ñïåöè-
ô³÷íó ñèñòåìó, äå íå âèáîðåöü, à åë³òà âè-
çíà÷àº ñêëàä îðãàí³â âëàäè ³ ¿õíþ ïîë³òèêó,
äå ïàíóþòü ïðèíöèïè êîðïîðàòèâíî¿ äåðæà-
âè, äå âëàäà îðãàí³çîâàíà íà îñíîâ³ îë³ãîïî-
ë³¿, òîáòî ëåãàë³çîâàíîãî ïðåäñòàâíèöòâà âå-
ëèêîãî êàï³òàëó, ÿêèé òðèìàº â ðóêàõ ìåä³à.
² ïîë³òè÷íó ñèñòåìó, äå ôàêòè÷íî â³äáóâñÿ
êîëàïñ êîíñòèòóö³éíî¿ ñèñòåìè ³ íàä ïðàâîì
ïàíóº âîëÿ. ² ïðàâî ³ãíîðóºòüñÿ.

Öå ïðèêð³ íàñë³äêè, ÿê³ ìè, ïåâíî, ùå äîâ-
ãî ïåðåæèâàòèìåìî é îñìèñëþâàòèìåìî.

Ìàþ íàä³þ, ùî â³éíà åë³ò áåç íàðîäó, íå-
ó÷àñòü íàðîäó â ïîë³òèö³ — ÿâèùå òèì÷àñî-
âå, ³ ï³ñëÿ ïåâíî¿ ëåòàðã³¿, ÿêà ñïîñòåðåæåíà
â ñóñï³ëüñòâ³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â,
âñå æ òàêè â³äáóäåòüñÿ ÷åðãîâå ïðîáóäæåí-
íÿ.

Äóìàþ, ùî ó öüîãî ïðîáóäæåííÿ íå áóäå
êîëüîðó. ², ìàáóòü, öå äîáðå
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09.00 — ì³í³ñòð âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâî-
ñò³ Ñåðã³é Òóëóá ïðîâåäå çàñ³äàí-
íÿ êîëåã³¿.

13.00 — íàðîäíèé äåïóòàò Ãàííà Ãåð-
ìàí â³çüìå ó÷àñòü ó êðóãëîìó ñòî-
ë³: “Ñ³ì ì³ñÿö³â ï³ñëÿ ïåðøîãî óêà-
çó Ïðåçèäåíòà ïðî ðîçïóñê ïàðëà-
ìåíòó: ïåðåìîæö³, ÿê³ ïðîãðàëè?”

13:40 — ì³í³ñòð ç ïèòàíü ÆÊÃ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ ïðîâåäå áðèô³íã,
ï³ñëÿ ÷îãî â³äïîâ³ñòü íà çàïèòàí-
íÿ ãðîìàäÿí íà ïðÿì³é óðÿäîâ³é
òåëåôîíí³é ë³í³¿.

14.00 — Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåíêî é
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Â³êòîð ßíóêîâè÷
ïðîâåäóòü íàðàäó, ïðèñâÿ÷åíó
ñôåð³ ö³íîòâîðåííÿ.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Åêñïåðòè çíàéøëè 
íà Ãîâåðë³ Þë³þ Òèìîøåíêî
“Ïîìàðàí÷åâèõ” çâèíóâàòèëè ó íàãí³òàíí³ ïðîòèñòîÿííÿ
ì³æ óêðà¿íñüêèì òà ðîñ³éñüêèì íàðîäàìè
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві російсь і та раїнсь і е сперти
спроб вали розібратися в подіях, що відб валися
останнім часом нав оло спільно о історично о
мин ло о У раїни та Росії. Йшлося про витів
а тивістів Євразійсь о о союз молоді на орі Го-
верлі, від риття в Одесі пам'ятни а Катерині ІІ та
присвоєння оловно оманд вач УПА Романові
Ш хевич звання Героя У раїни. Врешті-решт
аналіз вивів де о о з політи ів на постать Юлії
Тимошен о.

Ïðèñóòí³ íà çàñ³äàíí³ êðóãëîãî ñòîëó íà òåìó: “Ïîë³òè÷í³
ïðîâîêàö³¿ â ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêèõ â³äíîñèíàõ” ïîë³òèêè ³ ïî-
ë³òîëîãè êîíñòàòóâàëè çàãîñòðåííÿ ïðîâîêàö³éíèõ íàñòðî¿â ì³æ
ðàäèêàëüíèìè óãðóïîâàííÿìè îáîõ êðà¿í. Ïðè÷îìó åêñïåðòè
ïîì³òèëè, ùî ïðîáëåìà ïîñòàëà ç íîâîþ ñèëîþ ñàìå ï³ñëÿ ïå-
ðåìîãè íà äîñòðîêîâèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ ïîìàðàí÷åâèõ
ñèë. Âñë³ä çà ðåàí³ìàö³ºþ ³äå¿ ïðèñâîºííÿ âîÿêàì ÓÏÀ ñòàòó-
ñó âåòåðàí³â â³éíè â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ïàíà Þùåíêà ç ì³í³ñòðîì
çàêîðäîííèõ ñïðàâ Øâåö³¿ Êàðëîì Á³ëüäòîì ç ïðèâîäó ñâÿòêó-
âàííÿ òðüîõñîòð³÷÷ÿ óêëàäåííÿ ñîþçó ì³æ ²âàíîì Ìàçåïîþ òà
Êàðëîì Õ²². Âîäíî÷àñ ïðî³ãíîðîâàíî ïðîïîçèö³þ ðîñ³éñüêî¿
ñòîðîíè ïðî ñï³ëüíå â³äçíà÷åííÿ 300-ë³òòÿ Ïîëòàâñüêî¿ áèòâè.
Íà äóìêó äèðåêòîðà óêðà¿íñüêîãî ô³ë³àëó ²íñòèòóòó êðà¿í ÑÍÄ
Âîëîäèìèðà Êîðíèëîâà, îñòàíí³ ïîä³¿ íà Ãîâåðë³ º ñàìå íà-
ñë³äêîì ñïëåñêó íàö³îíàë³ñòè÷íèõ íàñòðî¿â ó âèùèõ åøåëîíàõ
óêðà¿íñüêî¿ âëàäè.

Ðîñ³ÿíè æ ïîêè ùî íàìàãàþòüñÿ äèñòàíö³þâàòèñÿ â³ä ç’ÿñó-
âàííÿ ñòîñóíê³â. Çàÿâëåíèé íà ó÷àñòü ó êðóãëîìó ñòîë³ ïîë³ò-
òåõíîëîã Ìàðàò Ãåëüìàí âçàãàë³ ïðî³ãíîðóâàâ çàõ³ä. À äðóãèé
ñåêðåòàð ðîñ³éñüêîãî ïîñîëüñòâà Åäóàðä Âåðòüÿíîâ çàçíà÷èâ,
ùî çàãîñòðåííÿ ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ìàðã³íàëüíèìè óãðóïîâàí-
íÿìè íå ïîçíà÷èòüñÿ íà äèïëîìàòè÷íèõ â³äíîñèíàõ.

ßêùî ïîë³òîëîãè áóòè äîâîë³ ñòðèìàíèìè â îö³íêàõ, òî ïî-
ë³òèêè íå ñîðîìèëèñÿ ó ïîøóêàõ âèííèõ. Çàñòóïíèê ãîëîâè
ÑÄÏÓ(î) Îëåêñ³é Ìóñòàô³í çàïðîïîíóâàâ ïðîñòåæèòè, êîìó ç
óêðà¿íñüêèõ ïîë³òèê³â âèã³äíî íàãí³òàòè àíòèðîñ³éñüê³ íàñòðî¿.
² íàòÿêíóâ, ùî éäåòüñÿ ïðî ë³äåðêó ÁÞÒ Þë³þ Òèìîøåíêî.
Â òîìó, ùî ñàìå ïàí³ Òèìîøåíêî ñòî¿òü çà îñòàíí³ìè ñêàíäà-
ëàìè, ïåðåêîíàíèé ³ äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè â³ä ÊÏÓ Îëåê-

ñàíäð Ãîëóá. Â³í çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”, ùî “Þë³ÿ Òèìîøåíêî
àáñîëþòíî â³äêðèòî çàÿâèëà ïðî òå, ùî ¿¿ ñòðàòåã³ºþ áóäå ñòðè-
ìóâàííÿ Ðîñ³¿. Öå ïîë³òèêà º â ³íòåðåñàõ Âàøèíãòîíà. Îäíèì
³ç ³íñòðóìåíò³â òàêî¿ ïîë³òèêè ìîæóòü áóòè òàê³ ïðîâîêàö³¿”

Áîêñåð-âàæêîâàãîâèê õî÷å
çàáóäóâàòè âåñü Êè¿â
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà äîïèòàëè â ²íòåðíåò³

Çà ïîíàä ï³âòîðè ãîäèíè Â³òàë³é Êëè÷-
êî ñïðîì³ãñÿ â³äïîâ³ñòè ëèøå íà ìàéæå
ñîðîê çàïèòàíü. Ïðè÷îìó íàìàãàâñÿ âè-
áèðàòè íàéíåâèíí³ø³. Ñêàæ³ìî, íà ÿêî-
ìó àâòîìîá³ë³ â³í ïðè¿õàâ òà ÿê ñòàâèòü-
ñÿ äî îäíîñòàòåâèõ øëþá³â.

Õî÷à íà äåÿê³ íåïðèºìí³ çàïèòàííÿ òà-
êè äîâåëîñÿ â³äïîâ³ñòè. Íàïðèêëàä, îìè-
íóòè òåìó çâ’ÿçê³â ç êðèì³íàëüíèì àâòî-
ðèòåòîì Ðèáêîþ íå âäàëîñÿ. Àäæå ó÷àñ-
íèêè ÷àòó âèÿâèëèñÿ íàïîëåãëèâèìè é íå
ïîë³íóâàëèñÿ íàãàäàòè ïðî öå ê³ëüêà ðà-
ç³â. ßê ïîÿñíèâ Â³òàë³é Êëè÷êî îäíîìó ç

òàêèõ ïðàâäîøóêà÷³â, â³í íå ïàì’ÿòàº âñ³õ,
ç êèì ôîòîãðàôóâàâñÿ. Ìîæå, òî áóâ àêà-
äåì³ê, à ìîæå,— áàíäèò. Îòîæ çâèíóâà-
òèâ îïîíåíò³â ó ïåðåñìèêóâàíí³ ôàêò³â. ²
çàÿâèâ, ùî ïðèõîâóâàòè éîìó íåìàº ÷î-
ãî. Íà æîäíå ³íøå ãîñòðå çàïèòàííÿ äå-
ïóòàò Êè¿âðàäè âçàãàë³ íå â³äïîâ³â. À ö³-
êàâèëî ãðîìàäÿí, ñê³ëüêè ïîäàòê³â ç³ ñâî-
¿õ ì³ëüéîííèõ ñòàòê³â â³í ñïëàòèâ â Óêðà-
¿í³, ÿê íîâîìîäíà ìàøèíà äîïîìàãàº ðÿ-
òóâàòèñÿ â³ä êè¿âñüêèõ ïðîáîê òà íàâ³ùî
áîêñåðó âçàãàë³ ïîë³òèêà. Õî÷à ùîäî
îñòàííüîãî çàïèòàííÿ äåùî ïðîÿñíèëîñÿ,

êîëè ïîë³òèê ðîçïîâ³â, ÿê ðîçâ’ÿçóâàòè-
ìå æèòëîâó ïðîáëåìó â ñòîëèö³. Òàê îñü,
ïàíàöåºþ Â³òàë³é Êëè÷êî ââàæàº çá³ëü-
øåííÿ îáñÿã³â áóä³âíèöòâà. ßêùî çãàäà-
òè, ùî á³çíåñ ïàíà Êëè÷êà ïîâ’ÿçóþòü ñà-
ìå ç áóä³âíèöòâîì ó ñòîëèö³, îïîíåíòè
òåïåð ìàòèìóòü ïðèâ³ä ïîëèõîñëîâèòè.
Ñàì Â³òàë³é Êëè÷êî òàêîæ íå äóæå äîáè-
ðàâ âèðàçè, êîëè éøëîñÿ ïðî ïîë³òè÷íèõ
âîðîã³â. Íàâ³òü âèçíàâ, ùî õîò³â áè äåêî-
ìó ç íèõ “íàì’ÿòè âóõà”.

Âî÷åâèäü, ñòîìèâøèñü ðåàãóâàòè íà çà-
ïèòàííÿ ïîë³òè÷íèõ îïîíåíò³â, Â³òàë³é
Êëè÷êî âèçíàâ, ùî ç áîêñîì óêðà¿íñüêó
ïîë³òèêó ïîð³âíÿòè íå ìîæíà. Íà éîãî
äóìêó, âîíà ñõîæà ñêîð³øå íà áî¿ áåç ïðà-
âèë. Ïðîòå, îñê³ëüêè “ñïîðò íå º â³÷-
íèì”, ðàíî ÷è ï³çíî äîâåäåòüñÿ ñòàâèòè
êðàïêó. Ïîêè ùî ö³ºþ îìð³ÿíîþ “êðàï-
êîþ” äëÿ ïàíà Êëè÷êà º ïîñàäà Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Àëå ÿêùî íå âèé-
äå, äîâåäåòüñÿ ïåðåêâàë³ô³êîâóâàòèñÿ ó
âèêîíðîáè
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Оле сій М стафін натя н в, що саме Юлія Тимошен о нама ається
на нітити антиросійсь і настрої

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора деп тат Київради Віталій Клич о поспіл вався в чаті на сай-
ті "Кореспондент" з небайд жими до йо о долі раїнцями. Нічо о
ці аво о пан Клич о не с азав, в отре пообіцявши балот ватися на
посад місь о о олови. Проте визнав, що доведеться брати часть
"боях без правил".
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Деп тати Київради вирішили долю с андальної заб дови

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ó÷îðà ââå÷åð³ äåïóòàòè Êè¿â-
ðàäè çàòâåðäèëè ð³øåííÿ ç 
äåìîíòàæó òîðãîâî-ðîçâàæàëüíî-
ãî öåíòðó “Òðî¿öüêèé”. Çà äîðó-
÷åííÿì Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà
Þùåíêà ³ ÷åðåç êîí÷ó ïîòðåáó â
íåãàéíîìó äåìîíòàæó ÒÐÖ Êè¿â-
ðàäà ïîâèííà çâåðíóòèñÿ äî êîì-
ïàí³¿-çàáóäîâíèêà “Þäæèí” ç
ïðîõàííÿì ÿêîìîãà øâèäøå ïðî-
âåñòè íåçàëåæíó åêñïåðòíó îö³í-
êó áóä³âë³.

70 ãîëîñàìè óõâàëåíî ð³øåííÿ
ïðî çîáîâ’ÿçàííÿ ÒÎÂ “Þäæèí”
îãîëîñèòè êîíêóðñ íà ïðîâåäåí-
íÿ íåçàëåæíî¿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè
ìîæëèâèõ çáèòê³â. ×åðåç ì³ñÿöü
äåïóòàòè ì³ñüêðàäè ïëàíóþòü
çâåðíóòèñÿ äî óðÿäó ç ïðèâîäó
ðîçì³ðó êîìïåíñàö³¿ äåìîíòàæó
íåäîáóäîâàíèõ ñïîðóä ïîáëèçó
ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé” ç äåðæáþä-
æåòó.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè
Îëåñÿ Äîâãîãî, ïðîòÿãîì äâîõ
òèæí³â òÿæêèõ ïåðåãîâîð³â çà
ó÷àñòþ âñ³õ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í
âäàëîñÿ âèðîáèòè êîìïðîì³ñíå

ð³øåííÿ é ï³äòðèìàòè ³í³ö³éîâà-
íèé Ïðåçèäåíòîì ïðîåêò ð³øåí-
íÿ. “Îñê³ëüêè ìè æèâåìî â öè-
â³ë³çîâàí³é êðà¿í³, òàê ïðîñòî
çíåñòè ö³ ñïîðóäè íåìîæëèâî,
òîæ óíàñë³äîê ïîïåðåäí³õ äîìî-
âëåíîñòåé âèðîáëåíî êîìïðîì³ñ-
íå ð³øåííÿ”,— çàçíà÷èâ â³í.

“ª ÷èìàëî ìàéíîâèõ ïèòàíü ó
ö³é ïðîáëåì³, ïðîòå â ïðîöåñ³ ïå-
ðåãîâîð³â ÒÎÂ “Þäæèí” âçÿëî íà
ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ âëàñíèìè ñèëà-
ìè äåìîíòóâàòè ÒÐÖ “Òðî¿öü-
êèé”,— íàãîëîñèëà ñï³âãîëîâà
ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ó Êè¿âðàä³ Àëëà Øëàïàê.

Ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó
Óêðà¿íè Ãðèãîð³é Ñóðê³ñ çàçíà-
÷èâ “Õðåùàòèêó”, ùî ï³äòðèìóº
ä³¿ ì³ñöåâî¿ âëàäè ó ö³é ñïðàâ³.
“Áåçïåðå÷íî, ÔÔÓ ï³äòðèìóº âñ³
³í³ö³àòèâè ç äåìîíòàæó ÒÐÖ
“Òðî¿öüêîãî”, îñê³ëüêè ö³íà ³ì³ä-
æó Êèºâà ³ Óêðà¿íè çàãàëîì íå
ìîæå áóòè âèì³ðÿíà çàòðàòàìè
³íâåñòîð³â íà éîãî çâåäåííÿ”,—
ïîâ³äîìèâ ïàí Ñóðê³ñ

Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
“Хрещати ”

Áîã íå ëþáèòü
“Òðî¿öüêîãî”

Õìàðî÷îñ ðîñòå íà î÷àõ
Àðõ³òåêòîðè ñõâàëèëè â³äêîðèãîâàíèé ïðîåêò
ñïîðóäæåííÿ ãðîìàäñüêîãî öåíòðó

Ó ñåðåäó íà ì³ñòîáóä³âí³é ðàä³
ôàõ³âö³ ðîçãëÿíóëè ³ ñõâàëèëè â³ä-
êîðèãîâàíèé ïðîåêò áóä³âíèöòâà
ãðîìàäñüêîãî öåíòðó íà âóë. Øî-
ëóäåíêà (â ðàéîí³ ïðîñï. Ïåðå-

ìîãè òà âóë. Áîðùàã³âñüêî¿). ²í-
âåñòîð âèð³øèâ çá³ëüøèòè ïîâåð-
õîâ³ñòü îô³ñíî¿ ñïîðóäè. Âîíà íå
ëèøå çðîñòå íà 5 ïîâåðõ³â, à é
çì³íèòüñÿ ³ ¿¿ çîâí³øí³é âèãëÿä.

Àâòîð ïðîåêòó Â³òàë³é Âàñÿã³í
ðîçïîâ³â, ùî ìàéæå òðè ðîêè òî-
ìó ïðîåêò çàòâåðäèëè. “Àëå çãî-
äîì çàìîâíèê âèð³øèâ óäîñêî-
íàëèòè éîãî, çá³ëüøèâøè ïëîùó
é ïîâåðõîâ³ñòü,— çàçíà÷èâ â³í.—
Äî ñï³âïðàö³ çàïðîñèëè òàêîæ
ôàõ³âö³â ç Ãîíêîíãó ³ ªâðîïè”.
Ó â³äêîðèãîâàí³é âèñîòö³ á³ëü-
ø³ñòü ïðèì³ùåíü â³äâåäóòü ï³ä
îô³ñè, ëèøå â ñòèëîáàòí³é ÷àñ-
òèí³ (ïåðø³ 5 ïîâåðõ³â) ðîçòàøó-
þòü ðåñòîðàíè, êîíôåðåíö-çàëè,
ìàãàçèíè, áàíê, ô³òíåñ-öåíòð.
Îêð³ì öüîãî, òóò áóäå 8-ð³âíåâèé
ïàðê³íã (ç íèõ 6 ÿðóñ³â ó ï³äçåì-
í³é ÷àñòèí³) íà 932 àâòî. Íà äà-
õó îáëàäíàþòü ãåë³êîïòåðíèé
ìàéäàí÷èê.

Çàìîâíèê óæå ñüîãîäí³ ãîòî-
âèé ðîçïî÷àòè ðîáîòè é çàâåð-
øèòè ¿õ çà òðè ðîêè. Ïðåäñòàâ-
íèê ³íâåñòîðà Îëåêñàíäð Ëåâ³í
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä âèñîòêó âè-
êóïèëè ê³ëüêà ðîê³â òîìó. “Ïî-
ïåðåäíÿ âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà
îö³íþºòüñÿ â $300 ìëí”,— ïîâ³-
äîìèâ â³í. Îñê³ëüêè áóä³âëÿ ðîç-
òàøîâàíà â öåíòð³ ì³ñòà ³ º çíà÷-
íèé ïîïèò íà îô³ñí³ ïðèì³ùåí-
íÿ, ³íâåñòîð çáèðàºòüñÿ øâèäêî
ïîâåðíóòè âêëàäåí³ êîøòè.

Çâàæàþ÷è, ùî ïîðó÷ ç ãðîìàä-
ñüêèì öåíòðîì çãîäîì âèðîñòå
53-ïîâåðõîâà ãîòåëüíî-îô³ñíà
ñïîðóäà, çîä÷³ ïîðàäèëè ðîçðîá-
íèêàì ïîäáàòè ïðî òðàíñïîðòíó
ðîçâ’ÿçêó. Îêð³ì öüîãî, àâòîðè
ïðîåêòó ìàþòü ä³ñòàòè äîçâ³ë íà
çá³ëüøåííÿ ïîâåðõîâîñò³ â Ì³-
í³ñòåðñòâ³ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèò-
êó òà íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè, à ùå îò-
ðèìàòè “äîáðî” íà áóä³âíèöòâî
8-ð³âíåâîãî ïàðê³íãó (àäæå îô³-
ö³éíî â ï³äçåìí³é ÷àñòèí³ ìîæ-
íà îáëàøòîâóâàòè ëèøå 5-ÿðóñ-
í³ ñòîÿíêè)

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У серед містоб дівна рада схвалила від ори ований
прое т б дівництва ромадсь о о центр на в л. Шол -
ден а. Відтепер це б де 45-поверховий (замість 40)
офіс з ресторанами, онференц-залами, ма азинами,
бан ом, фітнес-центром та підземним пар ін ом на
932 авто. Замовни план є за три ро и завершити ро-
боти, витративши на це $300 млн.

Áóä³âåëüíèêè çáèðàþòüñÿ äî øêîëè
Çâåäåííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ìîæå â³äíÿòè ÷àñòèíó çåìë³ â íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó

Несподівані с сіди
Íîâèíà ïðî ìàéáóòí³õ ñóñ³ä³â

ðîçä³ëèëà æèòåë³â áóäèíêó íà
ïðîñïåêò³ Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 
49-á íà äâà òàáîðè. Ó 25-ð³÷íî-
ìó áóäèíêó çíîøåí³ ìåðåæ³ âî-
äîïîñòà÷àííÿ, ÷àñòî âèõîäèòü ç
ëàäó åëåêòðèêà. Æîäíîãî ðàçó çà-
ãàëüíèé ðåìîíò íå ïðîâîäèëè.
Çàòå íåñàíêö³îíîâàí³ ïåðåïëàíó-
âàííÿ êâàðòèð çíà÷íî ïîñëàáèëè
éîãî ñò³éê³ñòü. ÆÅÊ äîïîì³ã
æèëüöÿì âèïèñàòè äî çàáóäîâíè-
êà ÇÀÒ “Îáîëîíüæèòëîáóä” ïå-
ðåë³ê ç “12 ïðîõàíü” ³ çîáîâ’ÿçó-
þòü éîãî íàâåñòè ëàä ç ïðèáó-
äèíêîâîþ òåðèòîð³ºþ, ïîôàðáó-
âàòè ä³ì, ³ ãîëîâíå — çàì³íèòè
ñòàð³ ë³ôòè. “Ãîëîâíå, ùîá íàì
ãàðàíòóâàëè áåçïåêó, à âçàãàë³ ìè
çãîäí³ íà áóä³âíèöòâî”,— ñêàçà-
ëà ãîëîâà áóäèíêîâîãî êîì³òåòó
Ãàëèíà Áàðêîâñüêà. ² äîäàëà, ùî
ë³ïøå, ÿêáè áóä³âíèöòâà çîâñ³ì
íå áóëî, áî öå æ ìàéæå òðè ðî-

êè ãóðêîòó òà íåçðó÷íîñòåé. ²í-
øà ãðóïà æèòåë³â íà ÷îë³ ç ãîëî-
âîþ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè Àäîþ Á³-
ëàí êàòåãîðè÷íî ïðîòè áóä³âíèö-
òâà, ïðî ùî é çàÿâèëè íà ãðîìàä-
ñüêèõ ñëóõàííÿõ ó êâ³òí³. 46 ç
ïðèñóòí³õ ìåøêàíö³â äîìó âèñëî-
âèëèñÿ ïðîòè íîâèõ ñóñ³ä³â, ³ ëè-
øå 8 íå çàïåðå÷óþòü.

Втор нення
в ре реаційн зон

Áóäóâàòè 25-ïîâåðõ³âêó ç ï³ä-
çåìíèì ïàðê³íãîì ïëàíóº ÇÀÒ
“Îáîëîíüæèòëîáóä”. Ð³øåííÿì
Êè¿âðàäè òîâàðèñòâó â êîðîòêî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â íàäà-
íî çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
0,23 ãà. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
Þð³ÿ Êóëàêîâñüêîãî, â³äâîäèëè
ä³ëÿíêó íà ï³äñòàâ³ ïîçèòèâíèõ
âèñíîâê³â óñ³õ ñëóæá, ïåðåäáà÷å-

íèõ çàêîíîäàâñòâîì. À âò³ì, ó
ÄÊÏ “Ïëåñî” êàæóòü, ùî ç íè-
ìè í³õòî íå ðàäèâñÿ, áóä³âíèö-
òâî ó ö³é ñìóç³ çàáîðîíåíî, àëå
çà÷åïèòü ä³ì ç ïàðê³íãîì öþ ñìó-
ãó ÷è í³ ó “Ïëåñî” ïðîãíîçóâàòè
íå áåðóòüñÿ, áî ïðîåêòó ¿ì í³õòî
íå ïîêàçóâàâ. Ïðîòå íàéá³ëüøå
ïåðåëÿêàëèñÿ ìîëîä³ ìàòåð³, ÿê³
ãóëÿþòü á³ëÿ îçåðà ç êîëÿñêàìè.
“Ìè âñ³ ïðîòè, àäæå öå ºäèíå
ì³ñöå, äå ìè ìîæåìî ïîãóëÿòè ç
ä³òüìè. Òóò â³äíîñíà òèøà, íåìàº
ìàøèí, çàãàçîâàíîñò³”,— õâè-
ëþºòüñÿ Îëåíà Äìèòðèøèíà.

Захист дитсад
та ш оли

Íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ
ìåøêàíöÿì ïîêàçàëè ïðîåêò áó-
ä³âíèöòâà. ßê ç`ÿñóâàëîñÿ, áóäè-
íîê òà ïàðê³íã çàéìóòü íå âèä³-
ëåí³ Êè¿âðàäîþ 0,23 ãà, à âñ³ 0,36
ãà. Äåô³öèòíó ïëîùó çàáóäîâíèê,
éìîâ³ðíî, ïëàíóº ïðèõîïèòè çà
ðàõóíîê äèòÿ÷îãî ñàäêà òà øêî-
ëè, ì³æ ÿêèìè êîëèñü áóâ 3-ìåò-
ðîâèé ïðî¿çä, ùîá îáìåæèòè ðóõ
òðàíñïîðòó. Íèí³ öåé ïðî¿çä ðîç-
øèðèëè äî 13 ì, çàáðàâøè òåðè-
òîð³þ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

Ó ÇÀÒ “Îáîëîíüæèòëîáóä” íà
ïðîòåñòè ãðîìàäÿí íå äóæå çâà-
æàþòü ³ óñï³øíî çäàþòü îá’ºêòè
âñóïåðå÷ ðåçóëüòàòàì ãðîìàä-
ñüêèõ ñëóõàíü. Ïîÿñíèòè ñâîº áà-
÷åííÿ ñèòóàö³¿ æóðíàë³ñòàì òåæ

íå áàæàþòü. Ó ãîëîâíîìó îô³ñ³
êîðåñïîíäåíòîâ³ “Õðåùàòèêà”
â³äïîâ³ëè, ùî êåð³âíèöòâà íåìàº
³ êîëè áóäå — íåâ³äîìî.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Âî-
ëîäèìèð Ãîëîâà÷ íàä³ñëàâ çàïè-
òè â óñ³ ³íñòàíö³¿, à òàêîæ â³äïî-
â³äàëüíèì çà ïîãîäæåííÿ çåìëå-
â³äâîäó. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ñàìîãî
ïðîåêòó áóä³âíèöòâà òàì íå áà÷è-
ëè. “Ìè ââàæàºìî, ùî ïèòàííÿ

ìàº áóòè ´ðóíòîâí³øå ïðîàíàë³-
çîâàíî, é ðåêîìåíäóºìî, ç îãëÿ-
äó íà ãðîìàäñüêó äóìêó, ðîçãëÿ-
íóòè ìîæëèâ³ñòü â³äì³íè ð³øåí-
íÿ ïðî â³äâåäåííÿ ä³ëÿíêè”,—
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” Âîëîäè-
ìèð Ãîëîâà÷. Ïîêè íà ïðîñïåê-
ò³ Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 49-â ðîá³ò
íå ïðîâîäèëè, ³ ïàí Ãîëîâà÷ ïå-
ðåêîíàíèé, ùî ³íòåðåñè ìåøêàí-
ö³â çàáåçïå÷àòü

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня ияни знов забили на сполох нав о-
ло столичних б дівельних омпаній. На проспе ті Геро-
їв Сталін рада біля озера Біло о план ють спор дити
25-поверхів з підземних пар ін ом. С сіди побо-
юються, що їхній старий б дино сповзе в озеро чи
розвалиться. Крім то о, заб довни замість виділених
0,23 а хоче 0,36 а, зазіхаючи на територію дитсад а
та ш оли.

Тихе місце біля озера може перетворитися на б дмайданчи

За три ро и, що пройшли з момент першо о схвалення прое т , б дівля
хмарочоса приросла на п`ять поверхів
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ÏÏððååïïîîääîîááííîîããîî ÍÍååññòòîîððàà
ËË³³òòîîïïèèññööÿÿ ììèè ââââààææààººììîî
ááààòòüüêêîîìì ííààøøîî¿¿ ³³ññòòîîðð³³¿¿ 
³³ ññëëîîââååññííîîññòò³³

4 ëèñòîïàäà
Íåä³ëÿ 23-òÿ ï³ñëÿ Ï’ÿòè-

äåñÿòíèö³. Êàçàíñüêî¿ iêîíè
Áîæî¿ Ìàòåði. Ðiâíîàïîñ-
òîëüíîãî Àâåðêiÿ, ºïèñêîïà
²ºðàïîëüñüêîãî, ÷óäîòâîðöÿ
(áëèçüêî 167). Ñåìè îòðîêiâ
ó Åôåñi: Ìàêñèìèëiàíà, ßì-
âëèõà, Ìàðòèíiàíà, Ä³îí³ñiÿ,
Àíòîíiíà, Êîíñòàíòèíà (ªê-
ñàêóñòîäiàíà) òà ²îàííà (250,
408—450). Ìó÷åíèê³â Îëåê-
ñàíäðà, ºïèñêîïà, ²ðàêëiÿ,
âî¿íà, òà æîí Àííè, ªëèñà-
âåòè, Ôåîäîðè òà Ãëiêåði¿
(²²—²²²). Àíäðîíèê³âñüêî¿
iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði.

5 ëèñòîïàäà
Ñåäìèöÿ 24-òà ï³ñëÿ Ï’ÿ-

òèäåñÿòíèö³. Àïîñòîëà ²àêî-
âà, áðàòà Ãîñïîäíüîãî çà
ïëîòòþ (áëèçüêî 63). Ïðåïî-
äîáíîãî ²àêîâà Áîðîâèöüêî-
ãî, Íîâãîðîäñüêîãî ÷óäî-
òâîðöÿ (áëèçüêî 1540). Ñâÿ-
òèòåëÿ ²ãíàòiÿ, ïàòð³àðõà
Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî (877—878). Ïðåïîäîáíîãî ªëèñåÿ Ëàâðèøåâ-
ñüêîãî (áëèçüêî 1250).

6 ëèñòîïàäà
²êîíè Áîæî¿ Ìàòåði “Âñiõ ñêîðáîòíèõ Ðàäiñòü” (1688). Ìó÷åíèêà

Àðåôè i ç íèì 4299 ìó÷åíèê³â (523). Ïðåïîäîáíîãî Àðåôè (áëèçüêî
1195), Ñèñîÿ (Õ²²—Õ²²²) ³ Ôåîô³ëà (Õ²²—Õ²²²), çàòâîðíèêiâ Ïå÷åð-
ñüêèõ, â Áëèæíiõ ïå÷åðàõ. Ìó÷åíèö³ Ñèíêëèòèêi¿ òà äâîõ äî÷îê ¿¿ (V²).
Ñâÿòèòåëÿ Àôàíàñiÿ, ïàòð³àðõà Öàðãîðîäñüêîãî (1311).

7 ëèñòîïàäà
Ìó÷åíèê³â Ìàðêiàíà i Ìàðòèðiÿ (áëèçüêî 355). Ïðåïîäîáíîãî Ìàð-

òèðiÿ, äèÿêîíà, i Ìàðòèðiÿ, çàòâîðíèêà, Ïå÷åðñüêèõ, â Äàëüíiõ ïå÷å-
ðàõ (Õ²²²—Õ²V). Äåíü ï³ñíèé.

8 ëèñòîïàäà
Âåëèêîìó÷åíèêà Äèìèòðiÿ Ñîëóíñüêîãî (áëèçüêî 306). Ïðåïîäîá-

íîãî Ôåîô³ëà Ïå÷åðñüêîãî, ºïèñêîïà Íîâãîðîäñüêîãî, â Äàëüí³õ ïå-
÷åðàõ (áëèçüêî 1482).

9 ëèñòîïàäà
Ìó÷åíèêà Íåñòîðà Ñîëóíñüêîãî (áëèçüêî 306). Ïðåïîäîáíîãî Íåñ-

òîðà Ëiòîïèñöÿ, Ïå÷åðñüêîãî, â Áëèæíiõ ïå÷åðàõ (áëèçüêî 1114). Ìó-
÷åíèêà Ìàðêà òà iíøèõ ç íèì. Äåíü ï³ñíèé.

10 ëèñòîïàäà
Ìó÷åíèö³ Ïàðàñêåâè-Ï’ÿòíèöi (²²²). Ìó÷. Òåðåíòiÿ i Íåîíiëè i ÷àä

¿õíiõ (áëèçüêî 249—250). Ïðåïîäîáíîãî Ñòåôàíà Ñàââà¿òà, òâîðöÿ êà-
íîíiâ (²Õ). Ñâÿòèòåëÿ Àðñåíiÿ, àðõ³ºïèñêîïà Ñåðáñüêîãî (1266). Ïðå-
ïîäîáíîãî ²îâà, iãóìåíà Ïî÷à¿âñüêîãî (1651). Ñâÿòèòåëÿ Äèìèòðiÿ,
ìèòðîïîëèòà Ðîñòîâñüêîãî (1709). Ïðåïîäîáíîãî Íåñòîðà, íåêíèæ-
íîãî, Ïå÷åðñüêîãî, â Äàëüíiõ ïå÷åðàõ (Õ²V). Ïðåïîäîáíîãî Ôåîô³ëà
Êè¿âñüêîãî, Õðèñòà ðàäè þðîäèâîãî (1853).

* * *
Ïðåïîäîáíèé Íåñòîð Ë³òîïèñåöü íàðîäèâñÿ íàïðèê³íö³ 50-õ ðîê³â

Õ² ñòîë³òòÿ ó Êèºâ³. Ó 17-ð³÷íîìó â³ö³ â³í âñòóïèâ ó Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêó îáèòåëü ³ òàì ñòàâ ïîñëóøíèêîì ïðåïîäîáíîãî Ôåîäîñ³ÿ. Ïî-
ñòðèã â³í ïðèéíÿâ â³ä ³ãóìåíà Ñòåôàíà. Ìîëèòâîþ ³ ïîñëóõîì þíèé
ïîäâèæíèê íåâäîâç³ ïåðåâåðøèâ íàâ³òü â³äîìèõ ïå÷åðñüêèõ ñòàðö³â.
Éîãî áóëî âèñâÿ÷åíî â ³ºðîäèÿêîíà. Ïðî âèñîêó äóõîâí³ñòü ïðåïî-
äîáíîãî Íåñòîðà ñâ³ä÷èòü ³ òå, ùî ñåðåä ³íøèõ ïðåïîäîáíèõ îòö³â â³í
áðàâ ó÷àñòü ó âèãíàíí³ á³ñà ç Íèêèòè Çàòâîðíèêà, çãîäîì Íîâãîðîä-
ñüêîãî ñâÿòèòåëÿ.

Ïðîòå ïðåïîäîáíèé Íåñòîð â³äîìèé ïåðø çà âñå ÿê àâòîð ñòîâïà
â³ò÷èçíÿíî¿ ³ñòîð³¿ — “Ïîâ³ñò³ âðåìåííèõ ë³ò”. Â³í ñòâîðèâ ìîíóìåí-
òàëüíó ïðàöþ, äàâíþ ³ñòîð³þ íàøèõ ïðàùóð³â âïèñàâ â ñâ³òîâó ³ñòî-
ð³þ, äå ñëîâ’ÿíè ïîñ³ëè ã³äíå ì³ñöå ñåðåä ³íøèõ íàðîä³â. Áàãàòî ïðî
ùî îïîâ³äàâ Íåñòîð ó ñâîºìó ë³òîïèñ³. Òóò ìè çíàéîìèìîñÿ ³ ç æèò-
òÿì êíÿç³â Àñêîëüäà, Îëåãà, ²ãîðÿ, Ñâÿòîñëàâà ³ êíÿãèí³ Îëüãè, ÿêà,
çà ë³òîïèñîì, âèðóøèëà äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ ³ “âîçëþáèëà ñâ³òëî ³
ïîëèøèëà òåìðÿâó”, ïðèéíÿâøè ñâÿòå õðåùåííÿ... Â³í õðîíîëîã³÷íî
ñêëàâ ðîçïîâ³äü ïðî ïî÷àòîê Ðóñüêî¿ çåìë³ ³ ïðî íàñòóïí³ ïîä³¿ äî
1100 ðîêó. Êð³ì òîãî, ïðåïîäîáíèé íàïèñàâ ïðî æèòòÿ ñëàâíîçâ³ñ-
íèõ êíÿç³â Áîðèñà ³ Ãë³áà, æèò³º ïðåïîäîáíîãî Ôåîäîñ³ÿ — çàñíîâ-
íèêà ìîíàñòèðñüêîãî æèòòÿ â Êè¿âñüê³é Ðóñ³, ñêàçàííÿ ïðî ïåðøèõ
ïå÷åðñüêèõ ïîäâèæíèê³â ³ áàãàòî ³íøîãî.

Ó ãëèáîê³é ñòàðîñò³ (áëèçüêî 1114 ðîêó) ïðåïîäîáíèé Íåñòîð ìèð-
íî ïî÷èâ â Áîç³. Â³í ïðàöþâàâ äî îñòàííüîãî äíÿ ñâîãî æèòòÿ. Ìî-
ù³ ñâÿòîãî ïîêîÿòüñÿ ó Áëèæí³õ (Àíòîí³ºâèõ) ïå÷åðàõ Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêî¿ ëàâðè.

Ó íàø³ ÷àñè Óêðà¿íñüêîþ ïðàâîñëàâíîþ öåðêâîþ âñòàíîâëåíèé îð-
äåí “Ïðåïîäîáíîãî Íåñòîðà-ë³òîïèñöÿ”.

Öüîãî ïå÷åðñüêîãî ïîäâèæíèêà ìè ââàæàºìî áàòüêîì â³ò÷èçíÿíî¿
³ñòîð³¿ ³ ñëîâåñíîñò³. Í³õòî ç ³íøèõ ë³òîïèñö³â òàê ³ íå ñïðîì³ãñÿ ïå-
ðåâåðøèòè éîãî. “Ïîâ³ñòü âðåìåííèõ ë³ò” áóëà ³ çàëèøàºòüñÿ íàéâè-
äàòí³øîþ ïàì’ÿòêîþ íàøî¿ ñëîâ’ÿíñüêî¿ êóëüòóðè. À â äåíü âøàíó-
âàííÿ ïàì’ÿò³ ïðåïîäîáíîãî Íåñòîðà Ë³òîïèñöÿ Óêðà¿íà ñâÿòêóº äåíü
óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³

Âñ³ çàëèøàþòüñÿ 
íà ñâî¿õ ì³ñöÿõ

Ó÷îðà Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
Ãåíåðàëüíî¿ äèðåêö³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåä-
ñòàâíèöòâ Ïàâëî Êðèâîíîñ
ñïðîñòóâàâ ÷óòêè, ÿê³ ïîøèðèëà
îäíà ç³ ñòîëè÷íèõ ãàçåò. Ó ïóáë³-
êàö³¿ éøëîñÿ ïðî òå, ùî Íàäçâè-
÷àéíîãî ³ Ïîâíîâàæíîãî Ïîñëà
Í³ìå÷÷èíè Ðåéíãàðäà Øåôåðñà ³
Íàäçâè÷àéíîãî ³ Ïîâíîâàæíîãî
Ïîñëà Òóðå÷÷èíè Åðäîãàíà ²ø-
äæàíà ìîæóòü âèñåëèòè ç îðåí-
äîâàíèõ íèìè êâàðòèð.

Ïàíà Êðèâîíîñà îáóðèëà ñòàò-
òÿ, àäæå, çà éîãî ñëîâàìè, íàâå-
äåí³ ôàêòè íå â³äïîâ³äàþòü ä³é-
ñíîñò³, ñòâîðþþòü íåçäîðîâèé
ðåçîíàíñ ñåðåä ñï³âðîá³òíèê³â
äèïêîðïóñó, àêðåäèòîâàíîãî â
Óêðà¿í³, òà ïðåäñòàâíèê³â ì³æ-
íàðîäíèõ îðãàí³çàö³é. À öå ï³ä-
ðèâàº ì³æíàðîäíèé àâòîðèòåò
Óêðà¿íè. “Ïðèì³ùåííÿ, îðåíäî-

âàíå ïîñîëüñòâîì Òóðå÷÷èíè íà
âóë. Ñòð³ëåöüê³é, 14 òà Áþðî ³í-
ôîðìàö³¿ ïðè Ðàä³ ªâðîïè íà
âóë. Ôðàíêà, 24-à íå âõîäèòü äî
ïðîåêòó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè “Ïðî ïðîäàæ ìàéíà,
ùî íàëåæèòü òåðèòîð³àëüí³é
ãðîìàä³ ì³ñòà Êèºâà,— çàïåâíèâ
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð.— Æóð-
íàë³ñòè ïîñèëàþòüñÿ íà ïðîåêò
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè. Òà ïðîåêò,
íàâ³òü ÿêáè â³í ³ áóâ,— íå íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò. Â³í íå
ïîðîäæóº í³ÿêèõ íàñë³äê³â. Äî
òîãî æ íàâ³òü ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
íå çîáîâ’ÿçóº Ãåíåðàëüíó äèðåê-
ö³þ ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ
ïðåäñòàâíèöòâ ðîç³ðâàòè ðàí³øå
óêëàäåí³ äîãîâîðè ïðî îðåíäó
êâàðòèð. Ïðîòå áóäèíêè, çâåäå-
í³ ïîíàä 30 ðîê³â òîìó, êîòð³ º
íà áàëàíñ³ ãåíåðàëüíî¿ äèðåêö³¿,
äèïëîìàòè ïîñòóïîâî çâ³ëüíÿ-
þòü ÷åðåç íåâ³äïîâ³äí³ñòü îðåí-

äîâàíîãî æèòëà ñó÷àñíèì óìî-
âàì, áî ¿õ òðåáà ðåêîíñòðóþâà-
òè òà ïîë³ïøóâàòè òåõí³÷íèé
ñòàí. Äåÿê³ ñïîðóäè íàëåæèòü
êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàòè ³ íà-
â³òü ïåðåïëàíóâàòè, çì³íèâøè
ïëîùó ïîáóòîâèõ ïðèì³ùåíü ³
íàâ³òü âèñîòó ñòåë³. Äî òàêèõ,
ùî ïîòðåáóþòü êàï³òàëüíîãî ðå-
ìîíòó, íàëåæàòü ³ áóäèíêè íà
âóë. Òàðàñ³âñüê³é, Ôðàíêà, Ãîðü-
êîãî, Ñàêñàãàíñüêîãî, Ñòð³ëåöü-
ê³é, Õìåëüíèöüêîãî ³ ïðîñï. Ïå-
ðåìîãè”.

Ïîñîëüñòâî Òóðå÷÷èíè ³ ïî-
ñîëüñòâî Í³ìå÷÷èíè íå ï³äòâåð-
äèëè ³íôîðìàö³þ ïðî âèñåëåí-
íÿ. Ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ ïðîêî-
ìåíòóâàëà ñèòóàö³þ òàê: “Áóäèí-
êè, çâåäåí³ òðèäöÿòü ðîê³â òîìó,
íå ò³ëüêè ô³çè÷íî çíîøåí³, à é
ìîðàëüíî çàñòàð³ë³. Ðåêîíñòðó-
þâàòè ¿õ íåäîö³ëüíî, áî òàì íà-
â³òü âèñîòà ñòåë³ íå â³äïîâ³äàº
ºâðîñòàíäàðòàì. Òà é äèïëîìà-
òàì âîíè íå äî âïîäîáè, âîíè
õî÷óòü ìàòè ñó÷àñíå ïîìåøêàí-
íÿ. Òîìó ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà
çâåñòè äëÿ íàäçâè÷àéíèõ ³ ïîâ-
íîâàæíèõ ïîñë³â îñåë³ çà íîâ³ò-
í³ìè òåõíîëîã³ÿìè. Ñòàð³ æ ïðî-
äàòè, à ãðîø³ â³ä íèõ ïóñòèòè íà
ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè. Ä³þ÷èõ äèï-
ëîìàò³â í³õòî íå çáèðàºòüñÿ âè-
ñåëÿòè. Öå ñòîñóºòüñÿ ò³ëüêè òèõ
ðåçèäåíö³é, äå æèâóòü ïîñëè,
òåðì³í àêðåäèòàö³¿ ÿêèõ çàê³í÷óº-
òüñÿ”

Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Києвом з ле ої р и однієї зі столичних азет поши-
рилися ч т и нібито Надзвичайних і Повноважних По-
слів Німеччини та Т реччини виселяють з орендованих
ними приміщень, я і збираються продати. Ос іль и це
с олихн ло не тіль и іноземних дипломатів, а й ро-
мадсь ість міста, "Хрещати " зверн вся вчора до Ге-
неральної дире ції КМДА з обсл ов вання іноземних
представництв з проханням прояснити сит ацію. Я
з’яс валося, ч т и не підтвердилися.

×óòêè ïðî âèñåëåííÿ ïîñë³â âèÿâèëèñÿ 
íåïðàâäîþ

Преподобний Нестор Літописець
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Îëåñÿ Äîâãîãî 
ïîçäîðîâèâ 
Â³êòîð Þùåíêî

1 ëèñòîïàäà çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé ñâÿòêóâàâ
ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ. Ç öèì îñîáèñòèì ñâÿòîì éîãî ïðèâ³òàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî.
Ãëàâà äåðæàâè ïîäàðóâàâ ³ìåíèííèêîâ³ ðàðèòåòíó êíèãó “Óêàçàíèÿ ñâÿùåííûõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñ-
òåé Êèåâà” 1867 ðîêó âèäàííÿ. Êð³ì òîãî, Îëåñü Äîâãèé îòðèìàâ ùèð³ ïðèâ³òàííÿ â³ä Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ãëàâè Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Áàëîãè, ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Â³ðè Óëüÿí÷åíêî, ë³äåðà “ªâðîïåéñüêî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè” Ìèêîëè Êà-
òåðèí÷óêà òà ³íøèõ äåðæàâíèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â.

Ô
îò
î 
Áî
ðè

ñà
 ²
ÂÀ

Í
Î
ÂÀ



Ì³ô íà ðó¿íàõ
Ïàâëî Ìàêîâ ó ãàëåðå¿ “Öåõ”
Îëåíà ÐÈÁÀÊÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У алереї "Цех" на Ільїн-
сь ій від рили Павла Ма-
ова двадцятирічної дав-
нини. Обійшлося без
сенсацій: мало хто с мні-
вався, що в середині
1980-х ро ів х дожни
же б в видатним раві-
ювальни ом і створював
свій міф про місто, я е
р йн ється.

Ïàâëî Ìàêîâ ó “Öåõó” — öå
ìàéæå êóðéîç. Óêðà¿íñüêèé ãðà-
ô³ê íîìåð îäèí ³ç ðîáîòàìè, ùî
çáåð³ãàþòüñÿ ïî âñüîìó ñâ³òî-
îâ³ — â³ä Òðåòÿêîâêè äî Metro-
politan Museum,— ³ çàäèðèñòà êè-
¿âñüêà ãàëåðåÿ, êîòðà ñïåö³àë³çóº-
òüñÿ íà â³äêðèòò³ òà ðîçêðó÷óâàí-
í³ ìîëîäèõ ³ìåí. Êàæóòü, ï³ä ÷àñ
çóñòð³÷³ âîíè ñòîðîï³ëè îáèäâà, ³
äî âñüîãî çâèêëèé äèðåêòîð “Öå-
õó” Îëåêñàíäð Ùåëóùåíêî, çäàº-
òüñÿ, íàâ³òü á³ëüøå â³ä íåçâîðóø-
íîãî Ìàêîâà. Ïîò³ì îïàì’ÿòàëè-
ñÿ ³ âèð³øèëè, ùî íàâ³òü êëàñèê
êîëèñü áóâ ìîëîäèì, îòîæ í³÷î-
ãî, ùî ïðèíöèïîâî á ðîçõîäèëî-
ñÿ ç ë³í³ºþ ãàëåðå¿ â ïðîåêò³ “Ìà-
êîâ. Äâàäöÿòü ðîê³â ïîòîìó”, íå-
ìàº.

Ïàâëî Ìàêîâ çðàçêà 1980-õ, ùå
äî çíàìåíèòî¿ Utopia, ïî÷àòî¿ â
1992-ìó,— öå âæå òîé ñàìèé Ìà-
êîâ, ÿêèé íåçàáàðîì â³çüìåòüñÿ
çà ñâîþ åïîïåþ. ª ô³ðìîâà ìà-
êîâñüêà òåìà — ì³ñòî, êîòðå ðóé-

íóºòüñÿ (ïîêè ùî íå Õàðê³â, äî
ñòîëèö³ ñâîº¿ Utopia õóäîæíèê
ïåðå¿äå ò³ëüêè íàïðèê³íö³ 1980-õ,
à Ñ³ìôåðîïîëü). Ïðî òå, ùî öå
ì³ñòî ïîòð³áíî ðÿòóâàòè, àâòîð
ãðàâþð ³ ìàëþíê³â óæå çäîãàäóº-
òüñÿ, õî÷à çáèðàííÿ îñêîëê³â ÷ó-
æèõ æèòò³â ùå íå ïåðåòâîðèëîñÿ
äëÿ íüîãî íà íàâ’ÿçëèâó ³äåþ.
Ïðîñò³ð ì³ñòà ïîêè ùî ò³ëüêè îá-
æèâàºòüñÿ, ïðè÷îìó îñâîþº öåé
ïðîñò³ð õóäîæíèê íà âëàñíèé
ëàä. Àáè ïåðåêîíàòèñÿ â òîìó, ùî
ì³ñòî ³ñíóº, ïîòð³áíî ïîãëÿíóòè
íà íüîãî çáîêó, â áóêâàëüíîìó
ðîçóì³íí³ ïîáà÷èòè éîãî äèâíèì.
Ñâ³ò Ìàêîâà â³ñ³ìäåñÿòèõ — öå ³
º ñâ³ò äèâíèõ ïðåäìåò³â, êîòð³ çà-
ïîâíþþòü âóëèö³ é êâàðòèðè. Òóò
óñå íàïðóæåíî çíà÷íî á³ëüøå,
í³æ ó áóäåííîìó æèòò³: ëèñòÿ áå-
ãîí³¿, òð³ùèíè íà ôàñàä³ ñòàðîãî
áóäèíêó, êëåí íà â³òð³, ïîñóä ó
áóôåò³, ùî ñîõíå. Íå â òîìó ð³÷,
ùî ö³ ôàñàäè é êâ³òè â ãîðùèêàõ
âèäàþòüñÿ õèæèìè àáî æàëþã³ä-
íèìè. Ãîëîâíà äèâèíà ìàêîâ-
ñüêîãî ñâ³òó â òîìó, ùî â³í óçà-
ãàë³ î÷èùåíèé â³ä ëþäñüêèõ åìî-
ö³é, ïðèíöèïîâî íå ðîìàíòè÷-
íèé: çà ì³ðêàìè 1980-õ ðîê³â,
íàéë³ïøèé ñïîñ³á äîâåñòè, ùî
ñâ³ò ó ïðèíöèï³ ³ñíóº.

Íàñòóïíèé êðîê ï³ñëÿ â³äñòî-
ðîíåííÿ ì³ñòà — ïåðåòâîðåííÿ
éîãî íà ì³ô. Äâàäöÿòü ðîê³â òî-
ìó äî öüîãî ì³ôó Ïàâëî Ìàêîâ
ò³ëüêè ïðèñòóïàâ — îñâîþâàâ
ñïîñîáè äåôîðìàö³¿ ïðîñòîðó,
ãðàâñÿ ç îá’ºìàìè ³ ðàêóðñàìè
(çàïóñêàâ, íàïðèêëàä, âåëè÷åç-
íîãî êîíÿ íà ãðàâþðó, ùîá áó-
ä³âë³ ³ äåðåâà çäàâàëèñÿ êðèõ³òíè-

ìè), âèáóäîâóâàâ ëàíöþæêè ìå-
òàôîð. Ñüîãîäí³øí³é Ïàâëî Ìà-
êîâ í³êîëè á íå ïðîãîâîðèâñÿ
òàê, ÿê ó 1987-ìó: ñïî÷àòêó áðåé-
ãåë³âñüêà Âàâèëîíñüêà âåæà, ïî-

ò³ì ãîðà ãîð³õ³â, êîòðà ôîðìîþ
íàãàäóº öþ âåæó, é íàïðèê³íö³
ïîâí³ ìèñêè ãîð³õîâî¿ øêàðàëó-
ïè. Äîñòàòíüî, äî ñëîâà, öüîãî
ì³í³-öèêëó ç òðüîõ ãðàâþð, àáè

çðîçóì³òè, êîãî äâàäöÿòü ðîê³â
òîìó íå ïîì³òèëè — ìîæëèâî,
òîìó, ùî ó õóäîæíèê³â ïîêîë³í-
íÿ Ìàêîâà ïðîñòî íå áóëî ñâîãî
“Öåõó”

Двадцять ро ів том Павло Ма ов тіль и прист пав до міф про місто
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ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ìàëîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “Ìèð” çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà
âóë. Ìèõàéëà Ìàéîðîâà, 4 â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÿê êîìïåíñàö³þ
çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ïðîñï. Ìîñêîâ-
ñüêîìó â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 5 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.03.2004
¹ 112/1322 “Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ìåòðî Êåø Åíä Êåð³ Óêðà-
¿íà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî öåíòðó íà
ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàò-
íîìó ìàëîìó ï³äïðèºìñòâó “Ìèð” äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü
íà âóë. Ìèõàéëà Ìàéîðîâà, 4 ó Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ìàëîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “Ìèð” çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ â êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,91 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î-
ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü íà âóë. Ìèõàéëà
Ìàéîðîâà, 4 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Ïðèâàòíîìó ìàëîìó ï³äïðèºìñòâó
“Ìèð”:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

4.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò

ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ¹ 21 â³ä 16.02.2005) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

4.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 26.04.2005 ¹ 19-3402, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
07.02.2005 ¹ 769, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 25.02.2005 ¹ 071/04-4-19/319 òà â³ä
18.02.2005 ¹ 08-8-18/856, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”
â³ä 21.04.2005 ¹ 831.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èí-
í³ñòü, ïóíêò 19 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 29.05.2003 ¹ 476/636 “Ïðî
äîïîâíåííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ
òîðãàõ (àóêö³îíàõ) ñóá’ºêòàì ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä çàáóäîâó”.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141,143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàò-
íîìó ìàëîìó ï³äïðèºìñòâó “Ìèð” äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ ñòàíö³¿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàí-
íÿ, ñêëàäñüêèõ òà îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü íà
ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 26-6 â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ìàëîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “Ìèð” çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ â äîâãîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,30 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñòàíö³¿ òåõí³÷-
íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ñêëàäñüêèõ òà
îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü íà ïðîñï. Ìîñêîâ-
ñüêîìó, 26-6 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ïðèâàòíîìó ìàëîìó ï³äïðèºìñòâó
“Ìèð”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 17.04.2006 ¹ 19-3041, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
25.11.2005 ¹ 2785, ãîëîâíîãî äåðæàâíî-
ãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
07.12.2005 ¹ 8952, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 05.12.2005 ¹ 071/04-4-19/5185.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
приватному малому підприємству “Мир” 

земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування станції 

технічного обслуговування, 
складських та офісних приміщень 

на просп. Московському, 26�6 
в Оболонському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради 875/1536 від 14 червня 2007 року

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

Про передачу 
громадянці Мойсеєнко Наталії Миколаївні 

у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Лисогірському, 33 

у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 885/1546 від 14 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ìîéñåºíêî Íàòàë³¿ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 33 ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìîéñåºíêî
Íàòàë³¿ Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 33
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìîéñåºíêî Íàòàë³¿ Ìè-
êîëà¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-

ðåäîâèùà â³ä 19.12.2006 ¹ 19-11005, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
26.02.2007 ¹ 1241, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
16.05.2007 ¹ 05-08/873, Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 24.04.2007 ¹ 22-1023/9 òà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003

ВИРІШИЛА:



Про передачу 
громадянці Стричак Надії Михайлівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Лисогірському, 29 

у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 886/1547 від 14 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ñòðè÷àê Íàä³¿ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 29 ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ Ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñòðè÷àê Íàä³¿
Ìèõàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 29 ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñòðè÷àê Íàä³¿ Ìèõàé-
ë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî

ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 19.12.2006 ¹ 19-11007, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
26.02.2007 ¹ 1238, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 16.05.2007
¹ 05-08/876, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü
íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
24.04.2007 ¹ 22-1019/9 òà Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 06.03.2007 ¹ 523-2543.

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îäåðæàòè äîçâ³ë íà
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³í-
í³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Стричаку Володимиру Васильовичу

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Лисогірському, 31 

у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 887/1548 від 14 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-
íó Ñòðè÷àêó Âîëîäèìèðó Âàñèëüîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 31 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñòðè÷àêó Âî-
ëîäèìèðó Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 31 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñòðè÷àêó Âîëîäèìè-
ðó Âàñèëüîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 19.12.2006 ¹ 19-11006, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
26.02.2007 ¹ 1243, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
16.05.2007 ¹ 05-08/874, Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 24.04.2007 ¹ 22-1022/9,
Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.11.2006
¹ 523-2541 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿

³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) òà îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêî-
íàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³
äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ ×åðíÿºâ³é Þë³¿ Îëåêñàíäð³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 48 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ×åðíÿºâ³é Þë³¿
Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 48 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ ×åðíÿºâ³é Þë³¿ Îëåêñàí-
äð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431

“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.11.2006 ¹ 19-9921, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 28.02.2007
¹ 305, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 16.05.2007 ¹ 05-08/4988,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 29.07.2005
¹ 071/04-4-19/3286, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç
ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 24.04.2007 ¹ 22-1034/9 òà Ãîëîñ³-
¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 06.03.2007 ¹ 523-524.

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÃÎ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îäåðæàòè äîçâ³ë íà
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³í-
í³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà”.

3.6. Âèêîíóâàòè âèìîãè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îäåðæàòè äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâ-
ë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
громадянці Черняєвій Юлії Олександрівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Лисогірському, 48 

у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 888/1549 від 14 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянину 
Воробйову Івану Васильовичу

у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Лисогірському, 50 

Голосіївському районі
м. Києва
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Про передачу громадянці 
Румянцевій Аліні Олександрівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Лєрмонтова, 14�д

у Дарницькому районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 891/1552 від 14 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Âîðîáéîâó ²âàíó Âàñèëüîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 50 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Âîðîáéîâó
²âàíó Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ, áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 50 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Âîðîáéîâó ²âàíó Âàñè-
ëüîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 19.12.2006 ¹ 19-11003, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.02.2007
¹ 1742, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 16.05.2007 ¹ 05-08/875, Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 24.04.2007 ¹ 22-
1012/9 òà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
28.11.2006 ¹ 523-2535.

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îäåðæàòè äîçâ³ë íà
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³í-
í³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Рішення Київської міської ради № 889/1550 від 14 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про передачу
громадянці Бабановій Зінаїді Олексіївні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель

і споруд на Лисогірському узвозі, 5
у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 890/1551 від 14 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Áàáàíîâ³é Ç³íà¿ä³ Îëåêñ³¿âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà Ëèñîã³ðñüêîìó óçâîç³, 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áàáàíîâ³é Ç³íà-
¿ä³ Îëåêñ³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà Ëèñîã³ðñüêîìó óçâîç³, 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çà-
ïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Ãðîìàäÿíö³ Áàáàíîâ³é Ç³íà¿ä³ Îëåêñ³-
¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-

íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 19.12.2006 ¹ 19-11004, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.02.2007 ¹ 1240,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ â³ä 16.05.2007 ¹ 05-08/872, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 24.04.2007 ¹ 22-1013/9 òà Ãî-
ëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.11.2006 ¹ 523-2536.

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) òà îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêî-
íàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæ-
àðõáóäêîíòðîëþ.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ðóìÿíöåâ³é Àë³í³ Îëåêñàíäð³âí³
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Ëºðìîíòîâà, 14-ä ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðóìÿíöåâ³é
Àë³í³ Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Ëºðìîíòîâà, 14-ä ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ðóìÿíöåâ³é Àë³í³ Îëåê-
ñàíäð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ç ³í-
æåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñ-
òó ¿¿ â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïî-
âåíåâèìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-

ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 10.10.2005 ¹ 19-8487,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 05.08.2005
¹ 071/04-4-19/3421, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
09.08.2005 ¹ 5349.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу 
громадянці Румянцевій

Аліні Олександрівні 
у приватну власність земельної ділянки

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Лєрмонтова, 14�д 
у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 891/1552 від 14 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ðóìÿíöåâ³é Àë³í³ Îëåêñàíäð³âí³
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Ëºðìîíòîâà, 14-ä ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðóìÿíöåâ³é
Àë³í³ Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Ëºðìîíòîâà, 14-ä ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü
÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ðóìÿíöåâ³é Àë³í³ Îëåê-
ñàíäð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ç ³í-
æåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñ-
òó ¿¿ â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïî-
âåíåâèìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
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òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 10.10.2005 ¹ 19-8487,

óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 05.08.2005
¹ 071/04-4-19/3421, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
09.08.2005 ¹ 5349.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу
громадянці Комар Віті Володимирівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Корінній, 13�в

у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 893/1554 від 14 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êîìàð Â³ò³ Âîëîäèìèð³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Êîð³íí³é, 13-â ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîìàð Â³ò³ Âî-
ëîäèìèð³âí³ çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Êîð³íí³é, 13-â ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîìàð Â³ò³ Âîëîäèìè-
ð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-

ðåäîâèùà â³ä 28.11.2005 ¹ 19-10232, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
17.10.2005 ¹ 7657, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 21.09.2005 ¹ 071/04-4-19/3645.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â³ä 02.09.2005 ¹ 290) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порядок роботи
з дорученнями виборців 

депутатам Київради V скликання
Рішення Київської міської ради № 906/1567 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статті 17 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та статті 8 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âçÿòè äî â³äîìà ³íôîðìàö³þ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî îïðà-
öþâàííÿ äîðó÷åíü âèáîðö³â.

2. Âçÿòè äî ðîçãëÿäó äîðó÷åííÿ âèáîð-
ö³â íà 2007-2011 ðîêè çã³äíî ç äîäàòêîì
1, ïîãîäèòè ¿õ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ç
äåïóòàòñüêèìè ôðàêö³ÿìè òà ãðóïàìè, äî-
ðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-

ö³¿) ðîçðîáèòè ïëàí çàõîä³â ùîäî âèêî-
íàííÿ ðîçãëÿíóòèõ äîðó÷åíü òà ïîãîäèòè
éîãî ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Äîâãîãî Î. Ñ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
громадянці Редько 

Раїсі Михайлівні
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Заломова, 1�а
у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 895/1556 від 14 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ðåäüêî Ðà¿ñ³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Çàëîìîâà, 1-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðåäüêî Ðà¿ñ³
Ìèõàéë³âí³ çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Çàëîìîâà, 1-à ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ðåäüêî Ðà¿ñ³ Ìèõàéë³â-
í³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 18.07.2005 ¹ 19-5877, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîä-
íèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 29.09.2005
¹ 06-6-25/4963, â. î. ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
10.08.2005 ¹ 5364, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 19.12.2006
¹ 03-16/1036-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ
ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Aëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

В У раїнсь ом домі в
рам ах абонемент
"Джаз- оло" відб вся а-
ла- онцерт раїнсь о о
джаз . Пере ляд най ра-
що о від вітчизняно о
виробни а джазової ет-
ни и довів, що раїнсь і
м зи анти отові до лю-
бові з бо раїнсь их
сл хачів.

Ùîì³ñÿ÷íèé àáîíåìåíò
“Äæàç-êîëî” ö³º¿ âåñíè çàñíóâàâ
áàñ-ã³òàðèñò ²ãîð Çàêóñ çà ï³ä-
òðèìêè âèäàâíèöòâà “Òåìïîðà”
òà àãåíö³¿ “Óêðà¿íà ãàñòðîëüíà”.
À çàãàëîì ³í³ö³àòèâà ïàíà Çàêó-
ñà íàãàäóº ñïðîáè Ìþíõãàóçåíà
âèòÿãòè ñàìîãî ñåáå çà êîñó.
Ìþíõãàóçåí — òî, çâ³ñíî, óêðà-
¿íñüê³ äæàçìåíè, êîòðèì íà-
áðèäëî æèòè áåç ïîâíîö³ííèõ
êîíöåðòíèõ âå÷îð³â, äå çâó÷àâ
áè ò³ëüêè îðèã³íàëüíèé â³ò÷èç-
íÿíèé äæàç. Çà ï³âðîêó øàíó-
âàëüíèêàì âæå âäàëîñÿ ïî÷óòè
ê³ëüêà ÿñêðàâèõ ïðîãðàì ó ðàì-
êàõ ïðîåêòó òà äîâîë³ íå÷àñòèé
ó íàñ åòíîäæàç — “Îé âåñíà,
âåñíà” â³ä ñï³âà÷êè Ìëàäè ³
“Êîëîìèéêè” òîãî æ Çàêóñà.

Ãàëà-êîíöåðò â Óêðà¿íñüêîìó
äîì³ — òî âæå ïåâíå ï³äáèòòÿ
ï³äñóìê³â ïåðøîãî åòàïó â ³ñòî-
ð³¿ “Äæàç-êîëà”. Ùîïðàâäà, ñå-
ðåä ó÷àñíèê³â âå÷îðà áóëè íå
ëèøå êîëåêòèâè, ùî âæå âèñòó-
ïàëè â ïðîåêò³, à é ìàéáóòí³ ãå-
ðî¿ êîíöåðò³â, òîæ ïî÷óòè ïðî-

òÿãîì ê³ëüêîõ ãîäèí ìîæíà áó-
ëî óñ³õ — Cactus Fresh, Z-Band,
Night Groove òà Þë³þ Ðîìó,
òð³î Íàòàë³¿ Ëåáåäºâî¿, êâàðòåò
Ðîä³îíà ²âàíîâà é ÑóïåðÁåíä
Ñåðã³ÿ Îâñÿííèêîâà òà ²ëë³
ªðåñüêî. Áîíóñ — ïðåçåíòàö³ÿ
çàïèñ³â ó íåçíàíèõ äëÿ íàñ ðà-
í³øå ìàñøòàáàõ: îäðàçó ï’ÿòü
íîâèõ ðåë³ç³â óêðà¿íñüêèõ äæàç-
ìåí³â ïîáà÷èëè ñâ³ò (òðè ÑD òà
äâà DVD, çàïèñàí³ â live-ðåæè-
ì³ íà êîíöåðòàõ “Äæàç-êîëà”).
DVD â³äîìèõ êîëåêòèâ³â Cac-
tus Fresh òà “²ãîð Çàêóñ&Z-

Band” — òî âçàãàë³ ïåðø³ çàïè-
ñè óêðà¿íñüêèõ äæàçîâèõ àðòèñ-
ò³â ó òàêîìó ôîðìàò³. ² ñóäÿ÷è
ç òîãî, ÿê ðîçêóïîâóâàëè äèñêè
íà ãàëà-êîíöåðò³, ÿâíî íå
îñòàíí³. “Öå, ìàáóòü, ³ º ãîëîâ-
íîþ ì³ñ³ºþ “Äæàç-êîëà”,— ïî-
ä³ëèâñÿ ç “Õðåùàòèêîì” òåíîð-
ñàêñîôîí³ñò, ó÷àñíèê áàãàòüîõ
óñï³øíèõ ïðîåêò³â Äìèòðî “Áî-
á³í” Îëåêñàíäðîâ.— Òðåáà äà-
òè òàêèé ïîøòîâõ, òî÷í³øå á
ñêàçàòè, ñòóñàí, àáè ëþäè ïîáà-
÷èëè, ùî º òàê³ àðòèñòè, òàêà
ìóçèêà, é ðîáèëè ñâ³é âèá³ð”

Ó ãîñòÿõ ó íàôòè
Àìåðèêàíñüêà ê³íîêàçêà “Êîðîë³âñòâî”
â ñòîëè÷íîìó ïðîêàò³

Õîò³ëîñÿ ÿê ë³ïøå, à âèéøëî
ÿê çàâæäè. Àâòîðè äóìàëè, ùî
çí³ìàþòü ïàòð³îòè÷íèé áîéîâèê,
íàãàäàâøè ïî äîòè÷í³é ïðî òðà-
ãåä³þ 11 âåðåñíÿ, àáè ç³ãðàòè íà
âñ³ì çðîçóì³ëèõ ïî÷óòòÿõ. À âè-
éøëà ãðà-ñòð³ëÿëêà ç âåëèêîþ
âòðàòîþ äëÿ ³ì³äæó Àìåðèêè ÿê
ãîëîâíîãî ìèðîòâîðöÿ â ñâ³ò³. Íà
â³éñüêîâ³é áàç³ ÑØÀ â Ñàóä³â-
ñüê³é Àðàâ³¿, áàòüê³âùèí³ Áåí
Ëàäåíà, â³äáóâàºòüñÿ òåðàêò: ï³ä-
ðèâàþòü ñåáå øàõ³äè, ç àâòîìà-
ò³â ëëºòüñÿ ñâèíöåâèé âîãîíü,
çë³òàþòü ó ïîâ³òðÿ áóäèíêè.
Âðîäëèâîìó àôðîàìåðèêàíöåâ³,
ñï³âðîá³òíèêîâ³ ÔÁÐ (Äæåéì³
Ôîêñ), äçâîíèòü äðóã, ïîâ³äîìëÿ-
þ÷è ïðî òåðàêò, ³ îäðàçó æ ãèíå.
Ùî á³ëüøå ðóõàº àãåíòîì —
ïðàãíåííÿ ïîìñòèòèñÿ çà äðóãà
÷è ãðàìîòíî ïðîâåñòè ñë³äñòâî —
íåçðîçóì³ëî. ² öå ïëóòàº ñþæåò-
í³ êàðòè. ²äåÿ ïîìñòè — ïðåêðàñ-
íà ðóø³éíà ñèëà. À ïî÷óòòÿ îáî-
â’ÿçêó, çâè÷àéíî, íå íàéÿñêðàâ³-
øà ôàðáà. Ïðîòå â ò³é ïîçèö³¿,
ÿêó çàéíÿëè àâòîðè “Êîðîë³â-
ñòâà”, íå äîâîäèòüñÿ âèáèðàòè.
Îòæå, ïîìñòà âèáëèñêóº â î÷àõ
ãåðîÿ, ïîñòóïàºòüñÿ ì³ñöåì äèï-
ëîìàò³¿. Âîíà ÷åòâ³ðö³ ôåáååð³â-
ö³â, â³äïðàâëåíèõ äî Åð-Ð³ÿäà
âåñòè ñë³äñòâî, äóæå ñòàíå â íà-
ãîä³. Áî âîíè òóò ÷óæèíö³. ² õî-
÷à çà àìåðèêàíñüêîþ çâè÷êîþ
âåñü ÷àñ íàìàãàþòüñÿ ãîâîðèòè ç
ïîçèö³¿ ñèëè, ñèëà íå íà ¿õíüî-
ìó áîö³ é ïðàâèëà ãðè ³íø³.

Ñì³øíî äèâèòèñÿ, ÿê ãðóáî
ñêîëîòèâ ðåæèñåð Ï³òåð Áåðã
ñâîþ ñîö³àëüíî ³ åòí³÷íî ïîë³ò-
êîðåêòíó êîìàíäó: ÷îðíîøê³ðèé
êåð³âíèê, ùî âèïðîì³íþº ³íòå-
ëåêò, ºâðåé-âñåçíàéêî (Äæåéñîí
Áåéòìàí) ç íîóòáóêîì, íåìîëî-
äèé óðîäæåíåöü ñåðöÿ Àìåðèêè,
ñ³ëü çåìë³ ç êóêóðóäçÿíèõ øòàò³â
(Êð³ñ Êóïåð), íó ³ ñåêñàï³ëüíà,
àëå ñóâîðà àãåíòøà íà äîãîäó ôå-
ì³í³ñòêàì (Äæåíí³ôåð Ãàðíåð).

Òàêà óìîâíà ñõåìà Øòàò³â íàêëà-
äàºòüñÿ íà íå ìåíø óìîâíó ñõå-
ìó àðàáñüêîãî ñâ³òó. Ïîêè â³äáó-
âàþòüñÿ ðîçìîâè ïðî òå, ÿê æå
ìîãëè òåðîðèñòè ä³ñòàòè òàêó ñõî-
æó íà àìåðèêàíñüêó ôîðìó (òà
÷åðåç ²íòåðíåò), äå âîíè äîáóëè
çáðîþ (òóò âñÿ êðà¿íà îçáðîºíà),
õòî íèìè êåðóº (ëèáîíü, ïðî
“Àëü-êà¿äó” ùå í³÷îãî íå â³äî-
ìî), â ²íòåðíåò³ ç’ÿâëÿºòüñÿ ðî-
ëèê, äå ïîêàçàíà á³éíÿ íà áàç³.
Çí³ìàëè ¿¿ ç äàõó áóäèíêó, ùî
ñòèð÷èòü íåïîäàë³ê. Àëå, ÿê ³ ñë³ä
áóëî ÷åêàòè, íà äàõó òåðîðèñò³â
íåìàº. ªäèíó çà÷³ïêó ñë³ä÷³ çíà-
õîäÿòü íà äí³ âîðîíêè â³ä âèáó-
õó ìàøèíè — ñõîæå, öå áóëà
“øâèäêà”. Àëå ïîêè âîíè êîïà-
ëèñÿ â ÿì³, ïðîéøëî ï³âô³ëüìó,
ïîðà çàêðó÷óâàòè ñþæåò. ² îñü
ìàøèíè ì÷àòü ïî øîñå, ïî÷èíàº-
òüñÿ ãîíèòâà, ïîò³ì — îáëîãà áó-
äèíêó é ãðàíä³îçíà êâàç³äîêóìåí-
òàëüíà ïåðåñòð³ëêà, â ÿê³é äèâî-
âèæíèì ÷èíîì ãèíóòü óñ³, êð³ì
íåïîòîïëþâàíî¿ ÷åòâ³ðêè. Òóò-òî
³ âèëàçèòü õèáíèé õ³ä, ÿêèé îïó-
ñêàº Àìåðèêó íèæ÷å çà ïë³íòóñ:
ºäèíèé õîðîøèé ñàóäîâåöü (Àø-
ðàô Áàðõîì), ïðèñòàâëåíèé äî
àãåíò³â, ãèíå. Îòæå, í³êîìó áóäå
ðîçïîâ³äàòè, ùî àðàá ³ àìåðèêà-
íåöü — áðàòè íàâ³ê. Òîáòî íå òå,
ùî ÑØÀ, íàâ³òü Ãîëë³âóä íå ãî-
òîâèé æåðòâóâàòè ïåðñîíàæàìè
çàðàäè âñòàíîâëåííÿ ñïðàâåäëè-
âîãî ìèðó íà Ñõîä³, êóäè àìåðè-
êàíö³ âë³çëè íå ïèòàþ÷è. Õàé
àðàáè ïóñòÿòü íàñ ó ñâî¿ ïîãàí³
êðà¿íè ç íàøèìè õîðîøèìè çà-
êîíàìè ³ çàãèíóòü ï³ä ÷àñ ¿õíüî-
ãî âèêîíàííÿ, à ìè çäîáóäåìî
ïðàâî êîíòðîëþâàòè íàéáàãàò-
øèé íàôòîíîñíèé ðåã³îí. Öå ïî-
ñëàííÿ ÷èòàºòüñÿ ó ô³ëüì³ â³ä ïî-
÷àòêó äî ê³íöÿ. ² ìàº âèãëÿä ïà-
ðàíî¿, ïîðîäæåíî¿ òèì, ùî 11 âå-
ðåñíÿ ïåðåòâîðèëîñÿ ç òðàãåä³¿ íà
³íäóëüãåíö³þ, êîòðà ïðèêðèâàº
ïîìèëêè ïîë³òèê³â

Êîëî äæàçó

До національно о джаз хлопці з С перБенд ставляться в рай серйозно

Політ оре тні фебеерівці Пітера Бер а воюють за нафт з демо ратією

Ïàâëî ÊÎÐÍ²ªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора на раїнсь і е рани вийшов бойови "Королів-
ство". Весь оллів дсь ий арсенал знадобився авто-
рам фільм , щоб замас вати боротьб за нафт на
Близь ом Сході під боротьб за демо ратію.

Åòíèêó ïðîô³ëüòðóâàëè â Óêðà¿íñüêîìó äîì³
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Ïðîäàæíå ìèñòåöòâî
Ñòàðòóâàâ “Àðò-Êè¿â 2007”
Îðèñÿ ÑÎÐÎÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учора ввечері в У раїн-
сь ом домі від рили
ІІ Міжнародний салон
"Арт-Київ" — найбільший
та най чніший на сьо о-
дні мистець ий ярмаро
в У раїні.

“Àðò-Êè¿â” — òî íàñàìïåðåä
ïàðàä öèôð, à íå ³ìåí. Ìàéæå
400 êâàäðàòíèõ ìåòð³â âèñòàâêî-
âî¿ ïëîù³ íà ï’ÿòè ïîâåðõàõ
Óêðà¿íñüêîãî äîìó, ïîíàä ï’ÿò-
äåñÿò ãàëåðåé ³ ï³âòèñÿ÷³ õóäîæ-
íèê³â ç òðüîìà òèñÿ÷àìè ïîëî-
òåí. À ùå â³ñ³ì ñïåöïðîåêò³â, ÷î-
òèðèñòà ñòîð³íîê êàòàëîãó, âëàñ-
íå ïåð³îäè÷íå âèäàííÿ é ñïåö³-
àëüíèé íîìåð æóðíàëó “Àóðà”,
âèïóñê ÿêîãî òåæ ï³äãàíÿëè ï³ä
â³äêðèòòÿ “Àðò-Êèºâà”.

Ïåðøèé ïîâåðõ, ÿê ³ òîð³ê,
â³ääàëè ï³ä ìèñòåöòâî, äàâíî
âæå ïðîäàíå. ×èº ³ì’ÿ òóò âà-
æèòü á³ëüøå — õóäîæíèêà ÷è
êîëåêö³îíåðà,— ³íêîëè é íå
ðîçáåðåø: ãåíåðàëè â³ä æèâîïè-
ñó ç ïîë³òèêàìè é îë³ãàðõàìè òó-
ëÿòüñÿ íà ñï³ëüíèõ ïàïåðîâèõ
òàáëè÷êàõ. Êàæåø ïðî Ïåòðà
Êîí÷àëîâñüêîãî — ìàºø íà óâà-
ç³ ²ëëþ Âîðîíîâà, äóìàºø ïðî
Îëåêñ³ÿ Øîâêóíåíêà — é îäðà-
çó çíàõîäèø ðîäèíó Ê³íàõ³â,
çãàäàºø Ìèêîëó Ãëóùåíêà —
ìîæåø ïðîñòî ïåðåë³÷óâàòè
ïåðøèõ îñ³á óñ³õ âïëèâîâèõ
êîìïàí³é òà áàíê³â. Îñîáèñòèé

ðåêîðä âñòàíîâèâ öüîãî ðîêó
Ìèêîëà Á³ëîóñîâ, âèñòàâèâøè ç
äåñÿòîê ðîá³ò óêðà¿íñüêèõ êëà-
ñèê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ, â³ä Áîðèñà
Ïàñòóõîâà òà Àäàëüáåðòà Åðäå-
ë³ äî Òåòÿíè ßáëîíñüêî¿ é Ñåð-
ã³ÿ Øèøêà.

Ðåøòà ïîâåðõ³â — òî ðîáîòè
òèõ, õòî ïîêè ùî ìð³º ïðîäàòè-
ñÿ. Ç äîïîìîãîþ ãàëåðèñò³â, êîò-
ð³ ïåðåòâîðèëè óñ³ ãîð³øí³ çàëè
íà ëàá³ðèíò, ó ÿêîìó õî÷åø-íå
õî÷åø, à ìóñèø ðîçäèâëÿòèñÿ
êàðòèíè, øóêàþ÷è âèõîäó íà

âîëþ. Àáî çàâäÿêè âëàñíîìó
³ìåí³, ÿê ó÷àñíèêè ñïåöïðîåê-
ò³â — ðîäèíí³ äóåòè Êðèâîëàï³â
òà Ñ³ëüâàø³, ôîòîãðàô ²ãîð Ãàé-
äàé ÷è æèâîïèñåöü Àë³íà Ìàê-
ñèìåíêî. Øêîäà ò³ëüêè, ùî
ïåðøîãî âå÷îðà íà ¿õí³ ðîáîòè
í³õòî íå çâåðíóâ óâàãè: â ëàá³-
ðèíòàõ òà êóëóàðàõ æâàâî îáãî-
âîðþâàëè îáîõ Òàáà÷íèê³â, ßíà
òà Äìèòðà, êîòð³ çàðàäè ëþáîâ³
äî ìèñòåöòâà ïðîâåëè â çàëàõ
Óêðà¿íñüêîãî äîìó ïî ï³âãîäè-
íè

На арт-салоні ожний мріє продатися
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Òèæäåíü ìîäè 
â Ìîñêâ³

Ñâ³òëàíà ÁÅÂÇÀ 
äèçàéíåð
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ìàáóòü, ðàä³ñíî áóäå ðîçïî÷àòè ç ðåçþìå: òàëàíîâèòèõ ³ ïðîãðå-
ñèâíèõ äèçàéíåð³â ó íàñ á³ëüøå. Çà ï³äñóìêîì ìèíóëîãî ÒÌÌ íà-
ïðîøóºòüñÿ î÷åâèäíèé âèñíîâîê — ïóáë³êà, ÿêà â³äâ³äóº ïîêàçè ðî-
ñ³éñüêèõ äèçàéíåð³â, ïåðåâàæíî éäå íà ïåðåãëÿä øîó, ÷îãî Ìîñêâ³
íå ïîçè÷àòè. Ó çàëàõ ïîêàç³â ðàçîì ç ëþäüìè çàìîæíèìè áàãàòî â³ä-
â³äóâà÷³â “ç âóëèö³”, ùî, ç îäíîãî áîêó, äàº çìîãó çáèðàòè àíøëà-
ãè ïðàêòè÷íî íà âñ³ ïîêàçè, ç ³íøîãî — íå ãàðàíòóº ¿õíüî¿ åôåê-
òèâíîñò³ äëÿ ñàìèõ äèçàéíåð³â. Ñë³ä çàóâàæèòè äîâîë³ ïðèºìíå âðà-
æåííÿ â³ä ð³âíÿ îðãàí³çàö³¿ òèæíÿ ìîäè. Ëîêàö³ÿ — ãîñòèíèé äâ³ð,
öåíòð ì³ñòà. Âåëè÷åçíå é ñîë³äíå ñàìå ïî ñîá³ ïðèì³ùåííÿ, ùî âì³-
ùàº íå ò³ëüêè 2 ïîä³óìíèõ çàëè âèñîòîþ 10 ìåòð³â, à é øîó-ðóì
(ïîíàä 100 ñòåíä³â), ùî ä³º ïðîòÿãîì óñüîãî Òèæíÿ. Îñê³ëüêè, îêð³ì
çàëó÷åíèõ êîìïàí³é-ñïîíñîð³â, ÒÌÌ â³äáóâàºòüñÿ çà ï³äòðèìêè Ðî-
ñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, äèçàéíåðè ìîæóòü ïðåäñòàâëÿòè ñâî¿ êîëåêö³¿ íà
ïðîôåñ³éíî çìîíòîâàíèõ ïîä³óìàõ. Íàïðèêëàä, ãàëà-ïîêàç Âàëåí-
òèíà Þäàøê³íà (ïðåò-à-ïîðòå äå-ëþêñ), ùî â³äêðèâ Òèæäåíü ìîäè
â Ìîñêâ³, îá’ºäíàâ 2 çàëè (çàãàëîì ìàéæå 2000 ñèäÿ÷èõ ì³ñöü, íå
áåðó÷è äî óâàãè ÇÌ²) ³ ç³áðàâ àíøëàã. Ò³ëüêè Þäàøê³í íàâ³òü ñâî-
¿õ ìîñêîâñüêèõ øàíóâàëüíèê³â íîâèçíîþ íå çäèâóâàâ, ÷èì óêîòðå
ïîñòàâèâ ï³ä ñóìí³â íàëåæí³ñòü ñâîº¿ òâîð÷îñò³ äî ïðåò-à-ïîðòå çà-
ãàëîì.

Óñå ùå áàãàòî äèçàéíåð³â ³ Óêðà¿íè, ³ Ðîñ³¿, ÿêùî é ñòâîðþþòü ö³-
êàâ³ ìîäåë³ îäÿãó, òî äî ö³ë³ñíèõ ñåçîííèõ òðåíäîâèõ êîëåêö³é öå íå
ìàº æîäíîãî ñòîñóíêó.

Ïðîáëåìè çáóòó ò³ ñàì³: äèçàéíåð, êîòðèé ïðàöþº áåç ³íâåñòèö³é,
ïðîñòî íå â çìîç³ çíàéòè ðèíîê çáóòó, áî ÷åðåç òå, ùî íåìàº ñåð³é-
íîãî âèðîáíèöòâà, áàéºðàì íå ìîæóòü çàïðîïîíóâàòè ã³äíèé ïðîäóêò
çà âèã³äíîþ ö³íîþ. Îäèíèö³ âèíÿòê³â: “Ç³ìàëåòòî” (ëàêîí³÷íà é àá-
ñîëþòíî êîìåðö³éíà êîëåêö³ÿ), “Ìàð³îì³” (êðåàòèâíà êîìàíäà òðó-
äîãîë³ê³â-åíòóç³àñò³â, ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ ñâî¿ìè ñèëàìè, àëå ìàéáóòíº
â íèõ º), Ê³ðà Ïëàñòèí³íà (äî÷êà ñâîãî áàòüêà — ñåðéîçí³ ³íâåñòè-
ö³¿, òèðàæóâàííÿ îäÿãó, ïðàâèëüíî îáðàíèé ò³íåéäæåðñüêèé ñåãìåíò
ñïîæèâà÷à). Äëÿ ó÷àñò³ â ïîêàç³ Ïëàñòèí³íî¿ áóëî çàïðîøåíî Ïåð³ñ
Õ³ëòîí. ªäèíà ÷óäîâà êîëåêö³ÿ ó äèçàéíåðà Îëåêñàíäðà Òåðåõîâà.
×³òêà, êðàñèâà, ñòðèìàíà. Òàëàíîâèòî!

Øîó-ðóìè, ãðàìîòíî ðîçòàøîâàí³ â öåíòð³ ãîñòèíîãî äâîðó ïåðåä
çàëàìè ïîêàç³â, ïðèâåðòàëè óâàãó ïîòîêó â³äâ³äóâà÷³â. Äèçàéíåðè
Óêðà¿íè, ÿê³ ÷åñíî ïðèâåçëè íîâ³ êîëåêö³¿ âåñ³ííüî-ë³òíüîãî ñåçîíó
â íàä³¿ âæå íà ïðàêòè÷íî ì³ñòè÷íå ñëîâî “áàéºð”, çàëèøèëèñÿ ïðàê-
òè÷íî íå ïðè ä³ë³. Ïðèâàòí³ â³äâ³äóâà÷³ õîò³ëè ïðÿìî ç øîó-ðóì³â ïî-
ïîâíþâàòè âëàñí³ îñ³ííüî-çèìîâ³ ãàðäåðîáè. Ðÿäè æ áàéºð³â, íà æàëü,
ïîð³äøàëè. ¯ì ïðîñòî íåâèã³äí³ çàïðîïîíîâàí³ ö³íè. Ï³ñëÿ êîæíîãî
òàêîãî Òèæíÿ öèõ äèíîçàâð³â çíàéòè äåäàë³ ñêëàäí³øå. Ìåòà ìîº¿ ó÷àñ-
ò³ ó ìîñêîâñüêîìó øîó-ðóì³ (ïîøóê ðîñ³éñüêèõ áàéºð³â) âèïðàâäàëà
ñåáå ò³ëüêè çàâäÿêè îñîáèñò³é ³í³ö³àòèâ³ — çóñòð³÷àì ³ ïåðåãîâîðàì
áåçïîñåðåäíüî â áóòèêàõ, ùî ö³êàâëÿòü.

Çàãàëîì áóëî áàãàòî ³ ïëþñ³â, ³ ì³íóñ³â, àëå â Ðîñ³¿ ñâîÿ ìîäíà êóõ-
íÿ, à íàì ïîòð³áíî ðîçâèâàòè, ðîñòèòè ³ âèõîâóâàòè ìîäó óêðà¿íñüêó,
ÿêà âñå-òàêè ³ñíóº!

Ïðàâèëüíå îñ³ííº
âçóòòÿ
Ãîëîâí³ ìîäí³
êðèòåð³¿ 
òà ïðîôåñ³éí³
ñåêðåòè
Êñåí³ÿ ÌÀÐ×ÅÍÊÎ 
ñòèë³ñò, äèçàéíåð ÒÌ X’U
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Недарма осінь називають
сезоном а сес арів,
адже холодна пора ро
я оюсь мірою — це біль-
ше можливостей для
тих, хто хоче й любить
виявляти свій сма
дрібнич ах. Особливо це
стос ється вз ття.

Ñòèëüíå âçóòòÿ — ñïðàâæí³é
ôåòèø ñó÷àñíî¿ ëþäèíè, ÿêà ç
ëåãê³ñòþ ìîæå äîçâîëèòè ñîá³
âäÿãíóòèñÿ ó ïðîñòèé äåøåâèé
êîìôîðòíèé îäÿã, àëå í³êîëè íå
âçóº íåÿê³ñíîãî âçóòòÿ. Íîãè ìà-
þòü áóò³ âáðàí³ ç øèêîì, àäæå
êðàñèâå âçóòòÿ ìîæå âèïðàâäàòè
íàâ³òü íåñâ³æèé ìàí³êþð ÷è íå-
ìîäíó çà÷³ñêó. Âäàë³ ÷îáîòè êîì-
ïåíñóþòü âåñü êîñòþì, õî÷à ñïåð-
øó é íåïîì³òí³.

Íå ñåêðåò, ùî âèð³øàëüíó ðîëü
â îö³íö³ îáðàçó ëþäèíè â³ä³ãðàþòü
¿¿ ÷åðåâèêè. Âîíè ìîæóòü “âáèòè”
êàçêîâó ñóêíþ àáî æ “âðÿòóâàòè”
êîì³÷íèé êîñòþì.

Àëå àêòóàëüí³ñòü ìîäåë³ ëèøå
ïîëîâèíà óñï³õó. Âèð³øàëüíèì
÷èííèêîì äëÿ âçóòòÿ º éîãî
ÿê³ñòü. Òÿæêî çàëèøàòèñÿ æåð-
òâîþ ìîäè, êîëè íå ìîæåø â³ëü-
íî ðóõàòèñÿ. Òîìó, ÿêùî êîøòè
äîçâîëÿþòü, âàðòî îáðàòè ùîñü ³ç
íîâî¿ êîëåêö³¿ Bottega Veneta, Sår-
gio Rossi, Salvatore Ferragamo,
Hogan àáî Car Shoe — áåçäîãàí-
íà ðåïóòàö³ÿ öèõ âçóòòºâèõ áðåí-
ä³â çàäîâîëüíèòü íàâ³òü íàéïðè-
ñê³ïëèâ³øèõ ö³íèòåë³â. Ïðî òàêå
âçóòòÿ â íàðîä³ êàæóòü: ó íüîìó
íîãà ñïèòü.

ßêùî æ õî÷åòüñÿ ïîºäíàòè
òðåíäè ç êîìôîðòîì òà ÿê³ñòþ,
ðàäæó ùîñü ç Chanel, Costume
National, Colection Privee, Chloe,
Balenciaga.

Àëå õî÷ êóäè á âè ïîïðîñòóâà-
ëè íà ïîøóêè îñ³ííüî¿ ïàðè ÷å-
ðåâèê³â, ïàì’ÿòàéòå äåÿê³ ïðîñò³
ïîðàäè ñïåö³àë³ñò³â.

Äëÿ âèãîòîâëåííÿ áóäü-ÿêîãî
âçóòòÿ îáîâ’ÿçêîâî âèêîðèñòîâó-
þòü êàðêàñí³ äåòàë³: çàäíèêè,
òâåðä³ óñò³ëêè òîùî. Áàãàòî â ÷î-
ìó ôîðìîñò³éê³ñòü çàëåæèòü â³ä
ÿêîñò³ ñàìå öèõ äåòàëåé ³ â³äïî-
â³äíîñò³ ¿õ êîëîäö³. ßêùî õî÷à á
îäí³º¿ äåòàë³ áðàêóº àáî çðîáëåíà
âîíà íåÿê³ñíî (íàïðèêëàä, íå âè-
òðèìàí³ ðîçì³ðè àáî ìàòåð³àë ïî-
ãàíî ï³äãîòîâëåíèé), òî âçóòòÿ
îáîâ’ÿçêîâî íàòèðàòèìå íîãó.

Íåìàëî çàëåæèòü ³ â³ä ÿêîñò³
øê³ðè, ïåðåâ³ðèòè ÿêó ìîæíà íà
äîòèê. ßêùî ï³ñëÿ ñòèñêàííÿ
ïàëüöÿìè øê³ðà íå â³äíîâëþº
ïðóæíîñò³, òî âîíà àáî ïåðåñóøå-
íà, àáî ïðîñòî íåÿê³ñíà. Ïîÿâà
äð³áíèõ çìîðùå÷îê òåæ çàñâ³ä÷óº

íåïðàâèëüíó ¿¿ îáðîáêó. Õî÷à áó-
âàº òàêà øê³ðà, ÿêà ïðîñòî ïî-
âèííà ìàòè ì³êðîçìîðøêè, íà-
ïðèêëàä, êàïðà. ̄ ¿ ëåãêî â³äð³çíè-
òè çàâäÿêè îñîáëèâ³é í³æíîñò³.
Ùå îäèí âàæëèâèé øòðèõ — øê³-
ðà ïîâèííà áóòè áëèñêó÷îþ. ßê-
ùî âîíà ìàòîâà, òî öå, ìîæëèâî,
íå ïåðøèé øàð. ²íêîëè éîãî çð³-
çóþòü äëÿ äîðîãîãî âçóòòÿ, à íà-
ñòóïíèé âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ÷å-
ðåâèê³â äðóãîãî ́ àòóíêó. Ùîá íà-
äàòè äðóãîñîðòí³é øê³ð³ òîâàðíî-
ãî âèãëÿäó, ¿¿ ñèëüíî ïîë³ðóþòü.

Ùå îäèí ñåðéîçíèé ïðèâ³ä äëÿ
ðîçäóì³â, âèáà÷òå,— âàø³ ÷îðí³
ï’ÿòè. ßêùî âçóòòÿ áðóäíèòü íî-
ãè, öå òàêîæ âêàçóº íà éîãî äå-
ôåêòè.

Îòæå, àáè íå ïåðåéìàòèñÿ ÷îð-
íèìè ï’ÿòàìè, ñë³ä óâàæíî ïî-
ñòàâèòèñÿ äî âçóòòºâîãî øîï³í-
ãó. Ïåðø í³æ ùîñü ïðèäáàòè,
âàðòî îãëÿíóòè ä³ëÿíêè íîñêà òà
ï’ÿòè, íàòèñêàþ÷è ïàëüöÿìè íà
øê³ðó â öèõ ì³ñöÿõ. Ïîâåðõíÿ
ïîâèííà áóòè æîðñòêîþ ³ ïðóæ-
íîþ. ßêùî âì’ÿòèíè, ÿê³ âè çðî-
áèëè, çíèêíóòü ñàì³ ñîáîþ, îò-
æå, ³ ï³äíåñåíü, ³ çàäíèê âîëîä³-
þòü õîðîøèìè ïðóæíî-ïëàñòè÷-
íèìè âëàñòèâîñòÿìè. Ó ÿê³ñíîìó
âçóòò³ êðà¿ ïåðåäíüî¿ ÷àñòèíè ³
çàäíèêà ÷åðåç òîâùó âåðõó çàçâè-
÷àé íå ïðîìàöóþòüñÿ. Êàíò ï’ÿ-
òè íå ïîâèíåí áóòè ãîñòðèì ³ çà-
ëîìëåíèì óñåðåäèíó. Äàë³ ñë³ä
ñïðîáóâàòè ï³äîøâó íà çãèí. Ãî-
ëîâíà ìåòà — âèçíà÷èòè, ÷è º
ìåòàëåâà âñòàâêà ï³ä îñíîâíîþ
óñò³ëêîþ ÷åðåâèêà. Âíóòð³øíÿ
÷àñòèíà ï’ÿòè íå ïîâèííà áóòè
çàíàäòî æîðñòêîþ, à ôîðìà ñë³-
äó ìàº àíàòîì³÷íî â³äïîâ³äàòè
ôîðì³ ñòîïè.

Ùîäî òðåíä³â, òî ö³º¿ îñåí³ àê-
òóàëüíèìè áóäóòü êðóãëèé ³ ãîñ-
òðèé íîñè, âèñîêèé ñò³éêèé ï³ä-
áîð, ï³äáîð-÷àðî÷êà òà ðîçøèðå-
íà äîãîðè øïèëüêà. Îñ³íí³ìè õ³-
òàìè 2007-ãî òàêîæ ñòàëè øíóðî-
âàí³ âèñîê³ ÷åðåâèêè, çàêðèò³ òóô-
ë³ ÿñêðàâèõ êîëüîð³â, ãóìîâ³ îä-
íîòîíí³ ÷îáîòè òà áîòèëüîíè.
Ìîäíå ö³º¿ îñåí³ âçóòòÿ ìàº áóòè
ÿñêðàâèì ÷è çà êîëüîðîì, ÷è çà
ôîðìîþ

ВВ ІІ ДД АА ВВ ТТ ОО РР АА

Ботильони на шпильці можна носити і з с нею, і з брю ами

Висо і череви и на шн ровці – must have осені
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ОВНИ
Ви незадоволені особистим життям?

Ш айте армонійно о партнера для ін-
тимних тіх, се с альний потенціал нині
ма симальний. Цю олосальн сил та-
ож можна ч дово трансформ вати
творчість, на процвітання сімейно о біз-
нес .Важливонепор ш ватизолотої се-
редин и між “можна” і “хоч ”, допома а-
ти вмір всім, хто просить про це, не пе-
ревантаж ючи себе н дною роботою.
Психоло ічний омфорт цьо оріч для
вас — святая святих, це запор а доб-
ро о здоров’я, можливість пізнати таєм-
нийсенсб ття, розвин тивсобі інт їтив-
ний дар.

ТЕЛЬЦІ
Ш айте свою половин ! Але олов-

не не дії, а д м и, адже насправді силою
бажань ви здатні привабити претенден-
та на р й серце та створити ч довий
союзза оханих.Змінюйтестереотиппо-
ведін и, вчіться миттєво перевтілювати-
ся, підлаштов ючись під обставини та
настрій оточення. І час вийти зі “штопо-
р ” віддавньо оромантично озахоплен-
ня. Розірвіть ті п та — вони є переш о-
дою нашлях до охання. На ділових те-
ренах намічається про рес. У ладайте
оди, підпис йте онтра ти, домовляй-

теся з рах ванням своїх і партнерсь их
інтересів.

БЛИЗНЯТА
Час вати роші. Годі байди вати і

няньчитися з домочадцями, я і відволі-
ають вас від професійних обов’яз ів. А
ви он ючи їх с млінно, є шанси зійти на
вищ посадов сходин , поліпшитисвій
матеріальний стат с та розба атіти. На
особистом фронті та ож фіас о не за-
знаєте, бла овірні по аються в помил-
ах, стан ть вели од шнимитанабожни-
ми, отовими піти на жертви заради ва-
шо ощастя. Відповідайте їм взаємністю
та зміцнюйте розхитаний союз.

РАКИ
Ви, ймовірно, з стрінете охання, я е

піднесе до вищих сфер д ховно о е с-
таз ... Головне — не роздивлятися під
лінзою вади обранця та потім рити -
вати бідолах . Адже дос оналих людей
не б ває, чи не та ?.. Та й ви не без-
рішні. На сл жбі бла одатна см а, сто-
с н и з оле ами, роботодавцями ч -
дові. Вас цін ють, поважають, наванта-
ж ють, але та о о тя лово о вола нічим
не заля аєш. У ритичн мить від риє-
ться др е дихання, енер опотенціал
фонтан є, творча жил а п льс є. Єди-
на засторо а: а цент йте ва на най-
ращих рисах людей, проб дж йте їхні
чесноти, таланти, ставте на п’єдестал і
завжди чиніть по совісті. Це ваша про-
відна зоря...

ЛЕВИ
Ви фла ман сімейно о процвітання.

Зосередьтеся на домашніх справах, ор-
аніз йте рідних до роботи. Втім, сімей-
ний бізнес матиме спіх тіль и тоді, о-
ли щедро в ладете фінанси справ .
Гроші не повинні лежати мертвим ван-
тажем, а мають “ р титися” — принос-
ити приб то . А тивіз ється період на-
опичення д ховних і матеріальних ре-
с рсів (на майб тній рі ), озирніться в
мин ле і все переосмисліть, аби знов
через давні помил и не набивати ль.
Нині форм ється “д ховний хребет” ва-
шої особистості, тож постарайтеся, аби
він б в сталевим.

ДІВИ
Орієнт йтеся на с джених, це вашдо-

леносний “ омпас”, і я що він аз є на
змін обстанов и, сміливо вир шайте в
подорож по свіжі враження! Цьо оріч
вам визначено важлив місію: поділив-
шися олосальним життєвим досвідом,
дати шанс партнерам (шлюбним, діло-

вим) творчо самореаліз ватися і д хов-
но вирости. Тихень о спрямов йте їх
потрібном напрям , але без ди татор-
сь о о тис . Тоді все б де аразд. Та-
ожшан йте рідних, адже родина—ва-
ша опора, форт нний анал, затишна
авань.

ТЕРЕЗИ
“К йте залізо, по и аряче”... Профе-

сіонал ви ч довий, тож, маючи ви ідні ді-
лові пропозиції, не ледарюйте, натхнен-
но працюйте, і ваш працющедро вина-
ородять. З оле ами та ерівництвом
підтрим йте теплі зад шевні стос н и та
б дьте вимо ливими насамперед до се-
бе, продемонстр вавши висо ий рівень
самодисципліни, терпіння, жертовності.
І пам’ятайте: “партизансь ий” бі життя
є ре ресом для вас.

СКОРПІОНИ
Ваші дебюти на життєвій сцені мають

б ти величними і помпезними. Спонсо-
р йте, меценатств йте, ви он йте про-
хання дітей і оханих. Нама айтеся чер-
пати насолод с різь, б ти романти ом,
творчо ви он ватир тинні б денні спра-
ви. І незловживайтеприятельсь имисто-
с н ами. На др зів,що відходять на зад-
ній план, ображатися не слід. Та треба.
Отже, ваші стос н и вичерпалися на да-
ном етапі.

СТРІЛЬЦІ
Усе,щоб ло від вас приховане, спли-

ве на поверхню. Ви ористов йте т ін-
формацію м дро, це зброя, я а повинна
вистрілити саме в потрібниймомент. На
ар’єрном шлях мож ть спіт ати не а-
разди. Для поліпшення особисто о жит-
тя ви, певно, мало до ладаєте з силь,
нехт єте історично- льт рнимитрадиці-
ями, заб липросвоє оріння,мин ле, де
можна почерпн ти с арби для д ші.

КОЗОРОГИ
Вас пал о охають. І не с мнівайтеся

в цьом ! Поспішайте зміцнити альянс з
бла овірним, по и переб ваєте на ре-
бені шаленої пристрасті. Головне — не
нав’яз ватиоднеодном д мо , аджеви
вільні й незалежні, ожен має право на
свою точ зор . Толерантність і мило-
сердя спіл ванні з людьми— це люч
дощастя. Заци лившися на ілюзорном
ідеалі, ви збоч єте з правильно о шля-
х . Не ш айте в людях риси, за я і на
них треба молитися, а сприймайте радо
та ими, я ими вони є.

ВОДОЛІЇ
Почалося ар’єрне сходження, з

спішнимфінансовимзростанням.Автім,
ле их бла не передбачається. Хочете
добре заробити — розрахов йте тіль и
насвоюпрацьовитість.Вампотрібноста-
тиневтомноюбджіл ою.Швидшезавсе,
вас підвищать посаді, додад ть нових
обов’яз ів. Обна баланс між бажання-
ми іможливостямимаєб тистабільним,
ті оливання посл жать ч довим тоні ом
для прибор ання Еґо, навчать дбайливо
осподарювати.

РИБИ
Рольборцязаправд і справедливість

вам імпон ватиме. Висловлюйтеся від-
верто, не л авте, адже саме за це вас
обожнюватимеоточення, вінчавшилав-
рамипоп лярності. Я щоспалахнесл ж-
бовий роман — нічо о дивно о, бо ж
вас висо асе с альнаенер ети а, всто-
ятипередя оюпротилежній статі с лад-
но. Одна шлюбним зам це не повинно
заш одити, дбайливо обері айте їх. Ваш
с п тни єневід’ємною армонійноюпо-
ловин ою. Ви одне ціле, і по и б дете
разом, нія і соціальні ата лізми не за-
тьмарять б ття

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 2 ïî 8 ëèñòîïàäà)

Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 1 ëèñòîïàäà 

6 4 8 2 1 9 3 7 5

2 7 1 5 4 3 9 6 8

9 3 5 7 8 6 2 4 1

3 8 7 1 6 4 5 9 2

1 2 4 9 7 5 6 8 3

5 6 9 3 2 8 4 1 7

8 9 2 4 3 1 7 5 6

4 1 3 6 5 7 8 2 9

7 5 6 8 9 2 1 3 4

5 4 1 3 9 6 7 8 2

8 9 7 5 4 2 3 1 6

3 6 2 8 1 7 9 5 4

4 8 9 2 7 5 6 3 1

1 5 6 4 8 3 2 9 7

2 7 3 9 6 1 8 4 5

9 2 8 6 5 4 1 7 3

7 3 5 1 2 9 4 6 8

6 1 4 7 3 8 5 2 9

Ñ Ó Ä Î Ê Ó

8 6 5 1 7

8 5 6

4 7 8

4 5 2 8 3

2 1 4 9

7 1 4 2

5 9 6

9 5 3 1 7

7 4 2 5 3

5 9 8 2

3 1

1 8 6 3 4

2

3 8 5 1 4 9

4 5

2 5 6

3 2 5

6 3 4

Правила с до
Гральне поле 9 на 9 літино .

Поле розділене на вадрати 3 на
3. На почат ри відома певна
іль ість цифр. Ціль ри — за-
повнити всі порожні літин и
цифрами від 1 до 9 за та ими
правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль-
и один раз в ожном ряд .
2. Цифра може з’явитися

тіль и один раз в ожном
стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль-
и один раз в ожном вадраті.

Íàòàëÿ Áàëàáàíîâà
ñòàëà çàêîíîäàâèöåþ
ìîäè çà÷³ñîê
Ó Ïàðèæ³ âèçíà÷èëè, ÿê ñòðèãòèñÿ òà ôàðáóâàòèñÿ
íàñòóïíîãî ðîêó

31 æîâòíÿ â êîíôåðåíö-çàë³
“Ñèìôîí³ÿ” ãîòåëþ “Îïåðà”
ïðåçåíòóâàëè àêòóàëüí³ íàïðÿì-
êè ìîäíèõ çà÷³ñîê — “Mega Col-
lection-2008”, ðîçðîáëåí³ ì³æíà-
ðîäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ïåðóêàð³â-
ìîäåëüºð³â íàéâèùîãî êëàñó “²í-
òåðêóàôôþð Ìîíä³àëü”. Öüîãî
ðîêó âïåðøå äî ñòèë³ñò³â-ïåðóêà-
ð³â çàëó÷èëèñÿ é âñåñâ³òí³ äèçàé-
íåðñüê³ áðåíäè (Gucci, John Gal-
liano, Emilio Puccini òà ³í.), ðàçîì
ñòâîðþþ÷è ÿñêðàâ³ òà ìîäí³ îá-
ðàçè. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî â
êîìàíä³ ìàéñòð³â-ñòèë³ñò³â ïîðÿä
³ç ÿïîíöåì Õ³ðîþê³ Îõáàÿø³ òà
àìåðèêàíöåì Í³íî Àëòîáåëë³ ªâ-
ðîïó ïðåäñòàâëÿëà íàøà ñï³ââ³ò-
÷èçíèöÿ Íàòàëÿ Áàëàáàíîâà. Çà
ñëîâàìè ïàí³ Áàëàáàíîâî¿, òâîð-

÷à ï³äãîòîâêà ³ çéîìêà ãðàíä³îç-
íîãî ìîäíîãî ïðîåêòó â³äáóâàëà-
ñÿ ó Ì³ëàí³, à âîñåíè â Ïàðèæ³
íà ùîð³÷íîìó çàõîä³ “The Night
of the Stars” íàéêðàù³ ñòèë³ñòè òà
äèçàéíåðè ìàëè çìîãó îö³íèòè
êîëåêö³þ.

Ó ðàìêàõ “Mega Collection-
2008” ðîçðîáëåíî ÷îòèðè ìîäíèõ
íàïðÿìêè, íà ÿê³ íàñòóïíîãî ðî-
êó îð³ºíòóâàòèìóòüñÿ ïðîâ³äí³ ñà-
ëîíè òà ñòèë³ñòè âñüîãî ñâ³òó. Ãî-
ëîâíà òåíäåíö³ÿ äëÿ âñ³õ íàïðÿì-
ê³â: ÷èñòîòà êîëüîðó, äîãëÿíóò³ñòü
òà áëèñê âîëîññÿ. ×óòòºâèé ñèëó-
åò äîâãîãî âîëîññÿ òà îá’ºì íèæ-
íüî¿ ÷àñòèíè çà÷³ñêè äîì³íóº ó
Hollywoodland, ãîñòðîòó òà âèòîí-
÷åí³ñòü ÷îðíîãî âîëîññÿ, óêîðî-
÷åíèé ÷óá÷èê òà ãðàô³÷íå êàðå
ïðîïîíóº Black Night. Ð³øó÷³ ä³â-
÷àòà çíàéäóòü ñâ³é ñòèëü ó ÿñêðà-
âîñò³ òà ñì³ëèâîñò³ ñâ³òëèõ êîðîò-
êèõ ïàñì Blonde Expressions, à
âëàñíèö³ äîâãîãî âîëîññÿ ìîæóòü

ïîåêñïåðèìåíòóâàòè ç ðóäî-÷åð-
âîíèì êîëüîðîì â³ä Red&Blue.

Óêðà¿íñüêà ñåêö³ÿ “²íòåðêóàô-
ôþð Ìîíä³àëü” ³ñíóº ëèøå 7 ðî-
ê³â, à â³ê ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ ñÿãíóâ óæå 80. Ïðîòå óêðà¿í-
ö³ óñï³øíî âèñòóïàþòü íà ð³çíèõ
çàõîäàõ ³ äâ³÷³ áðàëè ó÷àñòü ó
ñòâîðåíí³ ñâ³òîâèõ òðåíä³â. Òîð³ê
äëÿ çéîìîê ìîäíèõ êîëåêö³é “²í-
òåðêóàôôþð Ìîíä³àëü” â³ä³áðàëî
íàéàêòèâí³øó êîìàíäó ïåðóêà-
ð³â-ñòèë³ñò³â “Ìàíäð³âí³ òâîðö³”,
äî ÿêî¿ óâ³éøëè é óêðà¿íö³ Íà-
òàëÿ Áàëàáàíîâà, Â’ÿ÷åñëàâ Äþ-
äåíêî òà Îëåíà Ñºäèõ. “Ñïî÷àò-
êó íàì äîâåëîñÿ ïîäîëàòè òðóä-
íîù³ ó âèçíàíí³ óêðà¿íñüêèõ ñòè-
ë³ñò³â íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³,—
ç³çíàâñÿ ïåðøèé ïðåçèäåíò “²í-
òåðêóàôôþð Ìîíä³àëü” â Óêðà-
¿í³ Â’ÿ÷åñëàâ Äþäåíêî.— Íèí³
íàøó êðà¿íó ïðåäñòàâëÿþòü ïå-
ðåâàæíî õàðèçìàòè÷í³ òà òàëàíî-
âèò³ ëþäè”

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед раїнсь а се -
ція міжнародної ор аніза-
ції пер арів-модельєрів
"Інтер аффюр Мондіаль"
представила новітні тен-
денції зачісо "Mega Col-
lection". Над чотирма
стильними напрям ами
працювали три визнаних
майстри-пер арі, в том
числі й наша співвітчиз-
ниця Наталя Балабанова.
Наст пно о ро модне
блис че волосся чистих
ольорів: синьо-чорно о,
яс раво-р до о та с ан-
динавсь ий блонд.

Наталя Балабанова продемонстр вала, я і зачіс и б д ть модними
наст пно о ро
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Правління
Від рито о а ціонерно о товариства

"Бан "Фінанси та Кредит"
повідомляє про с ли ання на 18 р дня 2007 ро

об 11.00 за адресою: 04050, м. Київ, в л. Артема, 60
позачер ових За альних зборів а ціонерів Від рито о
а ціонерно о товариства "Бан "Фінанси та Кредит".

Реєстрація а ціонерів відб ватиметься 18 р дня 2007 ро
з 10.00 до 11.00 за місцем проведення зборів.

Для часті зборах представни ам а ціонерів
необхідно мати до менти, що підтвердж ють

повноваження представни а на право часті зборах
та до мент, я ий посвідч є особ .

Порядо денний позачер ових
За альних зборів а ціонерів:

1. Про збільшення розмір стат тно о апітал Бан шляхом
збільшення іль ості а цій існ ючої номінальної вартості за
рах но додат ових внес ів.

2. Про за рите (приватне) розміщення а цій та затвердження
прото ол рішення про за рите (приватне) розміщення а цій.

3. Про затвердження перелі інвесторів, серед я их
передбачено розміщення а цій, відповідно до я их прийнято
рішення про розміщення.

4. Про визначення повноважено о ор ан та повноважених
осіб Бан щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов'язаних
із за ритим (приватним) розміщенням а цій.

5. Вирішення інших питань, пов'язаних із за ритим (приватним)
розміщенням а цій.

Додат ова інформація стосовно збільшення
стат тно о апітал Бан :

а)Мотиви збільшення стат тно о апітал : стат тний апітал
ВАТ "Бан "Фінанси та Кредит" збільш ється з метою
підвищення рин ової апіталізації Бан та розширення обся ів
бан івсь их посл .
Спосіб збільшення стат тно о апітал : стат тний апітал

Бан збільш ється шляхом збільшення іль ості а цій існ ючої
номінальної вартості за рах но додат ових внес ів.
Мінімальний розмір збільшення стат тно о апітал :

мінімальний розмір, на я ий збільш ється стат тний апітал
Бан , с ладає 730.999.937,50 рн. (сімсот тридцять мільйонів
дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять сім
ривень).
б) Прое т змін до стат т Бан , пов'язаних із збільшенням

стат тно о апітал :
П н ти 4.1, 4.2 стат т Бан пропон ється ви ласти в

наст пній реда ції:
"4.1. Стат тний апітал Бан становить 2.000.000.000,00

рн. (два мільярди ривень).
Стат тний апітал Бан поділений на 4.000.000.000 (чотири

мільярди) простих іменних а цій номінальною вартістю 0,50
ривні (п'ятдесят опійо ) ожна.
4.2.А ції Бан вип с аються бездо ментарній формі на

с м стат тно о апітал Бан 2.000.000.000,00 рн. (два
мільярди ривень), розподілено о на 4.000.000.000 (чотири
мільярди) простих іменних а цій номінальною вартістю 0,50
ривні (п'ятдесят опійо ) ожна.
Запропонований до роз ляд прое т змін до стат т Бан

під отовлений із розрах н мінімально заплановано о розмір
збільшення стат тно о апітал .
в) Дані про іль ість а цій, що вип с аються додат ово, та

їх за альна вартість: Бан додат ово вип с ає 1.461.999.875
(один мільярд чотириста шістдесят один мільйон дев'ятсот
дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот сімдесят п'ять) простих
іменних а цій номінальною вартістю 0, 50 ривні (п'ятдесят
опійо ) ожна, на за альн номінальн вартість 730.999.937,50
рн. (сімсот тридцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять
тисяч дев'ятсот тридцять сім ривень). Форма вип с а цій -
бездо ментарна.

) Відомості про нов номінальн вартість а цій: номінальна
вартість а цій зв'яз із збільшенням стат тно о апітал
Бан не змінюється.
д) Права а ціонерів при додат овом вип с а цій:

а ціонери Бан орист ються переважним правом на
придбання а цій, що пропон ються до розміщення,
пропорційно їх частці стат тном апіталі Бан , на дат
почат проведення першо о етап розміщення.
А ціонери Бан , що відмовляються від переважно о права

на придбання а цій додат ово о вип с , повідомляють
Правління Бан про та відмов довільній формі, до дати
почат проведення першо о етап розміщення.
е) Дата почат і за інчення підпис и на а ції, що додат ово

вип с аються: за рите (приватне) розміщення а цій Бан
здійснюватиметься два етапи.
Запланована дата почат розміщення - 21 січня 2008 ро ,

запланована дата за інчення розміщення - 07 люто о 2008
ро .
Перший етап розміщення - з 21 січня 2008 ро по 04 люто о

2008 ро (в лючно).
Др ий етап розміщення - з 05 люто о 2008 ро по 07

люто о 2008 ро (в лючно).
є) Порядо відш од вання власни ам а цій збит ів,

пов'язаних із змінами стат тно о апітал : мови розміщення
а цій не передбачають вини нення збит ів а ціонерів Бан .
У разі вини нення в а ціонерів до ментально підтверджених
збит ів, пов'язаних із збільшенням стат тно о апітал Бан ,
відш од вання та их збит ів проводиться відповідно до чинно о
за онодавства У раїни.

Голова Правління В.Г. Хливню

Всі види бан івсь их посл .

Ліцензія НБУ №28 від 17.07.2007 р.

До ва и а ціонерів:
21.12.2007 ро об 11.00 за адресою: м. Київ,

М зейний пров ло , 12 відб д ться
позачер ові за альні збори а ціонерів

Від рито о а ціонерно о товариства "У р ни а"
орпоративне підприємство ДАК

"У рвидавполі рафія".
Порядо денний за альних зборів:

1. Затвердження положень товариства.
2. Прийняття рішення щодо часті товариства Все раїнсь ій

ромадсь ій ор анізації "У раїнсь а видавнича а адемія".
3. Про списання майна товариства.
4. Прийняття рішення про передач в оренд майна товариства.
Реєстрація а ціонерів для часті за альних зборах б де здійснюватись
21.12.2007р. з 10.45 до 11.00.

Солом'янсь ий районний с д
м. Києва повідомляє, що
20.11.2007 ро о 10.30 відб деться
роз ляд цивільної справи за
позовом Бондарен о Ми оли
Анатолійовича до Наволоч іна
Оле сандра Семеновича про
стя нення оштів та моральної
ш оди. Роз ляд справи відб деться
за адресою: м. Київ, в л. Ш това, 1,
.16, під олов ванням с дді
Ма хи А.А. У с дове засідання
ви ли аються відповідач Наволоч ін
Оле сандр Семенович, м. Київ, в л.
Малиш а, б д. 27, в. 191. В разі
вашої неяв и справ б де
роз лян то без вашої часті.

Шановні меш анці Печерсь о о район ,
15 листопада 2007 ро відб деться ромадсь е
об оворення б дівництва житлово о
омпле с з офісними приміщеннями,
об'є тами соціально-поб тово о призначення,
банно-оздоровчим омпле сом та підземним
пар ін ом на в л. Лейпцизь ій, 13
Печерсь ом районі м. Києва. Збори
відб д ться о 18.00 приміщенні а тово о
зал КП УЗН Печерсь о о район по в л.
Радіальній, 5. Ініціатор та співор анізатор
ромадсь о о об оворення ТОВ “Мрія-Плюс”.
Телефон для довідо 8-050-386-97-50.

Печерсь ий районний с д

м.Києваповідомляє ЕКРОН АМІР

ІЦХАК про те, що 14 листопада

2007 ро о 14.00 в приміщенні

с д : Київ, в л. Хрещати , 42 а,

аб. 12 відб деться роз ляд

цивільної справи за позовом КП

"Печерсь житло” до ньо о про

стя нення забор ованості.

Печерсь ий районний с д
м. Києва повідомляє АНТОНЕЦЬ
СЕРГІЯ АНДРІЙОВИЧА про те, що
14 листопада 2007 ро о 15.00
в приміщенні с д : Київ в л.
Хрещати , 42 а, аб. 12
відб деться роз ляд цивільної
справи за позовом КП
"Печерсь житло” до ньо о про
стя нення забор ованості.

Печерсь ий районний с д
м. Києва повідомляєЩЕРБИНУ
ІРИНУ МИКОЛАЇВНУ про те, що
14 листопада 2007 ро о 15.30
в приміщенні с д : Київ, в л.
Хрещати , 42 а, аб. 12 відб -
деться роз ляд цивільної справи
за позовом КП "Печерсь житло”
до неї про стя нення
забор ованості.

Печерсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає с дове
засідання Па шин Ві торію
Святославівн та Па шин
Людмил Ми олаївн в я ості
відповідачів, для часті в
цивільній справі за позовом
Карпачова С.В., Карпачової Т.І.
до Па шиної B.C., Па шиної
Л.М. та ін. про визнання права
власності на майно, роз ляд я ої
відб деться 27.11.2007 ро о
14.00 в приміщенні Печерсь о о
районно о с д м. Києва за
адресою: м. Київ, в л. М. Гай-
цана, 4, аб 412. С ддя А.М.
Горяйнов.

Дніпровсь ий районний с д повідомляє,
що цивільна справа за позовом Божо
Ганни Володимирівни, Польови а
Оле сандра Володимировича, ТОВ "МАГ"
до Цимбал Юлії Оле сандрівни, третя
особа ЦимбалЮрій Іванович про стя нення
бор сл хатиметься об 11.00 08 листопада
2007 ро в приміщенні Дніпровсь о о
районно о с д за адресою: в л. Кошиця, 5,
м. Київ, аб.109.

Втрачений паспорт СН №386651 на ім'я
Джева и Раїси Петрівни, виданий
Ват тінсь им РУГУ МВС У раїни в м. Києві
16 р дня 1996 ро , вважати недійсним.

Втрачено ідентифі аційний од
№2209107126 на ім'я Джева и Раїси
Петрівни.

Подільсь ий районний с д м. Києва

повідомляє Пе ар Йосифа Федоровича,

Пе ар Анн Оле сіївн , меш аючих в

м. Києві, в л. Нижньоюр івсь а, б д.47 про

те, що с дове засідання по справі № 2-

4417-07 за позовом Г меню Оле сандра

Володимировича до Київсь о о бюро

технічної інвентаризації та реєстрації права

власності на об'є ти нер хомо о майна,

Пе ар Йосифа Федоровича, Пе ар Анни

Оле сіївни про перерах но ідеальних

часто житлово о б дин та визнання

права власності на житловий б дино , я

на ціл одиницю відб деться 9 листопада

2007 р. о 14.30 в приміщенні с д (м. Київ,

в л. Хорива, 21, аб. № 8) під олов ванням

с дді Зариць ої Ю. Л. Їх яв а є обов'яз-

овою. В разі неяв и по справі б де

постановлено заочне рішення.

"ЗАТ "У рпрофоздоровниця"
повідомляє, що позачер ові За альні збори а ціонерів За рито о а ціонерно о

товариства лі вально-оздоровчих за ладів профспіло У раїни
"У рпрофоздоровниця" відб д ться 18 р дня 2007 ро о 10.00 в приміщенні

Товариства за адресою: м. Київ, в л. Шота Р ставелі, 39/41.

Порядо денний:
1. Затвердження рез льтатів мандатної омісії про повноваження часни ів За альних зборів

а ціонерів Товариства.
2. Про вибори олови Зборів, се ретаря Зборів та Лічильної омісії.
3. Про припинення Дочірньо о підприємства "Санаторій "Ударни " для дітей з бать ами"

За рито о а ціонерно о товариства лі вально-оздоровчих за ладів профспіло У раїни
“У рпрофоздоровниця" шляхом приєднання до Дочірньо о підприємства “Центральна
рортна полі ліні а" За рито о а ціонерно о товариства лі вально-оздоровчих за ладів

профспіло У раїни "У рпрофоздоровниця" (м. Євпаторія) та призначення омісії з
припинення діяльності підприємства.

4. Про призначення омісії по припиненню діяльності ДП "Клінічний санаторій ім. Пиро ова"
ЗАТ “У рпрофоздоровниця".

5. Про затвердження поряд денно о становчих зборів та прое т Стат т За рито о
а ціонерно о товариства "Клінічний санаторій ім. Пиро ова".

6. Про затвердження передавально о а т (баланс ) Дочірньо о підприємства "Клінічний
санаторій ім. Пиро ова" За рито о а ціонерно о товариства лі вально-оздоровчих за ладів
профспіло У раїни " У рпрофоздоровниця”.

7. Про затвердження рішення "Про вип с а цій За рито о а ціонерно о товариства “Клінічний
санаторій ім. Пиро ова" шляхом за рито о (приватно о) розміщення".

8. Про внесення змін та доповнень до Стат т Дочірньо о підприємства “Санаторно- рортний
реабілітаційний центр "Слов'янсь ий рорт" За рито о а ціонерно о товариства
лі вально-оздоровчих за ладів профспіло У раїни "У рпрофоздоровниця".

9. Про припинення Дочірньо о підприємства "Гідро еоло ічна режимно-е спл атаційна станція
"За рито о а ціонерно о товариства лі вально-оздоровчих за ладів профспіло У раїни
"У рпрофоздоровниця" шляхом лі відаціії (м.Євпаторія).

10. Про підтвердження рішення про вип с а цій ЗAT “Санаторій "3О ро ів Жовтня" та
ви ладення йо о в новій реда ції з ідно з вимо ами ДКЦПФР.

11. Про затвердження передавально о а т (баланс ) Дочірньо о підприємства "Санаторій
"30 ро ів Жовтня" За рито о а ціонерно о товариства лі вально-оздоровчих за ладів
профспіло У раїни “У рпрофоздоровниця".

12. Про від ли ання та обрання членів Правління ЗАТ "У рпрофоздоровниця".

Пропозиції щодо поряд денно о За альних зборів а ціонерів Товариства приймаються
не пізніше, ніж за 30 днів до дати с ли ання Зборів.

Для часті Зборах а ціонерам необхідно мати паспорт, а їх представни ам - паспорт та
дор чення, оформлене відповідно до норм чинно о за онодавства У раїни.

Реєстрація а ціонерів та/або їх представни ів відб деться 18 р дня 2007 ро з 9.00 до
9.50 за місцезнаходженням ЗАТ "У рпрофоздоровниця": м. Київ, в л. Шота Р ставелі, 39/41.

Довід и за телефоном 8(044) 289-01-11.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ВІДПОВІДАЧА
до с д в поряд ч.9 ст. 74 ЦПК У раїни

Данілова Дмитра Оле овича
10.03.1972 ро народження, м. Київ, в л. Зодчих, 34, в. 291.

Апеляційний с д м. Києва ви ли ає с дове засідання справі № 22-5881/07
за апеляційними с ар ами Денисова Сер ія Валентиновича, Данілової Ірини
Оле сандрівни та К знєцової Тетяни Оле сіївни на рішення Святошинсь о о
районно о с д м. Києва від 25 вітня 2007 ро по справі за позовом Данілової
Ірини Оле сандрівни до Данілова Дмитра Оле овича, К знєцової Тетяни
Оле сіївни про розподіл майна та за з стрічним позовом К знєцової Тетяни
Оле сіївни до Данілова Дмитра Оле овича про визначення долі в спірній вартирі
та за позовом третьої особи з самостійними вимо ами: Денисова Сер ія
Валентиновича до Данілова Дмитра Оле овича, Данілової Ірини Оле сандрівни
про виділ част и із спільно о майна в нат рі та звернення її на ви онання, -
я ом о олошено перерв до 11 р дня 2007 ро , об 11.00 відб деться за
адресою: м. Київ, в л. Володимирсь а, 15, с ддя Заришня Г.М.
Ви зобов'язані повідомити про причини неяв и.
Роз'яснюємо, що разі неяв и за ви ли ом с д або неповідомлення с д про
причини неяв и або визнання с дом причин неяв и неповажними, справ б де
вирішено с дом Ваш відс тність на підставі наявних даних та до азів.
Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч.9 ст. 74 ЦПК У раїни, з
оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим
про час та місце роз ляд справи.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача
Ш ль іна Є ора Глібовича по цивільній справі № 2-5400/07 за
позовом ЗАТ "Просто-Страх вання" до Ш ль іна Є ора Глібовича
про стя нення с ми в с дове засідання на 22 листопада 2007 ро
на 11.00. Адреса с д : м.Київ, в л.Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя
Поліщ Н.В. В разі неяв и справ б де роз лян то за відс тності
нез'явившихся осіб.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає р. Зима Оле сія
Оле сандровича, я ом необхідно 08.11.2007 ро об 11.30 з'явитись
до Оболонсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л.
Тимошен а, 2-є, аб. 16 в я ості відповідача для часті роз ляді
цивільної справи за позовом ТОВ "ПростоФінанс" до Зима Оле сія
Оле сандровича про стя нення рошових оштів.
Наслід и неяв и в с дове засідання особи, я а бере часть справі,
передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК У раїни, ст. 185-3 КпАП У раїни.

Правліннія ЗАТ "Ферротрейд Інтернешнл"
(надалі за те стом - “Товариство") повідомляє про

проведення позачер ових За альних зборів а ціонерів
Товариства, я і відб д ться 18 р дня 2007 ро об 11.00 за

адресою: м. Київ, в л. Шов овична, 42-44.
Реєстрація часни ів зборів відб деться 18 р дня 2007 ро

з 10.15 до 10.45 за місцем проведення зборів.
Порядо денний:

1. Про звільнення/призначення Голови Правління Товариства.
Для реєстрації а ціонери та представни и а ціонерів повинні при собі
мати паспорт, представни и а ціонерів повинні при собі мати
оформлен належним чином довіреність.
Довід и за телефоном (044) 494-11-40.

Правління ЗАТ "Ферротрейд Інтернешнл"

Кольороподіл А2Кольороподіл А2

(формат 660х560 mm)(формат 660х560 mm)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,
репроцентр азети “Хрещати ”.
Тел.: 235-82-72, 234-12-55

Internet: repro.kreschatic.kiev.ua
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОЇ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ

"УКРРІЧФЛОТ"
( од ЕДРПОУ 00017733)

Повідомляємо, що порядо денний позачер ових за альних зборів
а ціонерів А ціонерної с дноплавної омпанії "У ррічфлот",

я і відб д ться 23 листопада 2007 ро (повідомлення оп блі оване
азеті "Хрещати " від 05.10.2007р. № 166(3156),

б ло доповнено наст пними питаннями:
2. Про с ас вання вн трішніх положень та ло альних нормативних а тів АСК

"УКРРІЧФЛОТ" в том числі Положення про за альні збори а ціонерів АСК
"УКРРІЧФЛОТ" ( формі від рито о а ціонерно о товариства), Положення
щодо дост п а ціонерів АСК "УКРРІЧФЛОТ" ( формі від рито о а ціонерно о
товариства) до інформації про а ціонерне товариство, Про спостережн рад
АСК "УКРРІЧФЛОТ" ( формі від рито о а ціонерно о товариства), Про
ревізійн омісію АСК "УКРРІЧФЛОТ" ( формі від рито о а ціонерно о
товариства), Про правління АСК "УКРРІЧФЛОТ" ( формі від рито о
а ціонерно о товариства), Положення про ви п АСК "УКРРІЧФЛОТ" а цій
власної емісії та їх подальше розміщення.

3. Про від ли ання членів На лядової ради АСК "УКРРІЧФЛОТ".
4. Про обрання членів На лядової ради АСК "УКРРІЧФЛОТ".
5. Про від ли ання членів Ревізійної омісії АСК "УКРРІЧФЛОТ".
6. Про обрання членів Ревізійної омісії АСК "УКРРІЧФЛОТ".
7. Про внесення змін та доповнень до стат тів Дочірньо о підприємства

"Запорізь ий річ овий порт" АСК "УКРРІЧФЛОТ", Дочірньо о підприємства
"Херсонсь ий річ овий порт" АСК "УКРРІЧФЛОТ", Дочірньо о підприємства
"Ми олаївсь ий річ овий порт" АСК "УКРРІЧФЛОТ" та Дочірньо о підприємства
"Дніпропетровсь ий річ овий порт" АСК "УКРРІЧФЛОТ" шляхом ви ладення
стат тів новій реда ції.

8. Про внесення змін та доповнень до положень про філії та відділення АСК
"УКРРІЧФЛОТ": Дніпропетровсь а ремонтно-е спл атаційна база флот ,
Вил івсь а РЕБ флот , А ентство по омпле сном обсл ов ванню та
а ент ванню транспортно о флот в м. Ізмаїлі "Д най-Дніпротранс",
Херсонсь е А ентство по ор анізації р х та обсл ов ванню транспортних
с ден АСК "УКРРІЧФЛОТ", розрах н ово- асовий п н т АСК "УКРРІЧФЛОТ"

м. Херсоні, розрах н ово- асовий п н т АСК "УКРРІЧФЛОТ"
м. Дніпропетровсь , розрах н ово- асовий п н т б х алтерсь о-фінансової
сл жби АСК "УКРРІЧФЛОТ" м. Запоріжжі, Херсонсь ий с дноб дівний -
с дноремонтний завод ім. Комінтерн , Запорізь ий с дноб дівний -
с дноремонтний завод, Черні івсь ий с дноб дівний - с дноремонтний завод,
Спортивно-оздоровчий омпле с "Водни ", - шляхом ви ладення положень
новій реда ції.

9. Про зміни (збільшення) стат тно о апітал АСК "У ррічфлот" шляхом
збільшення іль ості а цій існ ючої номінальної вартості за рах но додат ових
внес ів.

10. Про визначення поряд розміщення а цій (за рите або від рите розміщення).
Затвердження прото ол рішення про від рите (п блічне) розміщення а цій
та затвердження проспе т емісії а цій або затвердження прото ол рішення
про за рите (приватне) розміщення а цій. Затвердження перелі інших
інвесторів, серед я их передбачено розміщення а цій разі прийняття рішення
про за рите (приватне) розміщення.

11. Про визначення повноважено о ор ан емітента (за альні збори а ціонерів,
ви онавчий ор ан, на лядова рада або інший ор ан АСК "У ррічфлот"), я ом
надаються повноваження щодо: затвердження рез льтатів реалізації
а ціонерами сво о переважно о права на придбання а цій, що пропон ються
до розміщення; зал чення до розміщення а цій андеррайтера; визначення
та/або зміна стро почат та за інчення розміщення а цій; внесення змін
до проспе т емісії а цій; прийняття рішення про достро ове за інчення
розміщення а цій ( разі, я що запланований обся а цій б де розміщено
достро ово); затвердження рез льтатів розміщення а цій та звіт про
рез льтати розміщення а цій; прийняття рішення про відмов від розміщення
а цій та повернення оштів, несених в оплат за а ції.

12. Про визначення повноважених осіб (прізвище, ім'я, по бать ові та посада)
повноважено о ор ан АСК "У ррічфлот", я им надаються повноваження
отрим вати від а ціонерів письмові підтвердження про відмов від
ви ористання сво о переважно о права на придбання а цій, відносно я их
прийнято рішення про розміщення ( разі, я що це передбачено мовами
розміщення а цій); по проведенню дій щодо забезпечення реалізації
а ціонерами сво о переважно о права на придбання а цій, відносно я их
прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення
розміщення а цій.

Додат ова інформація до питання 9 поряд денно о:
Мотиви та мета збільшення стат тно о апітал : збільшення розмір

стат тно о апітал Товариства, поповнення обі ових оштів Товариства.
Спосіб збільшення стат тно о апітал : збільшення іль ості а цій існ ючої

номінальної вартості (0,35 рн.).
Мінімальний розмір збільшення стат тно о апітал : стат тний апітал

збільш ється на 24 820 664 (двадцять чотири мільйони вісімсот двадцять тисяч
шістсот шістдесят чотири) ривні 40 опійо , внаслідо чо о б де дося н то
розмір стат тно о апітал с мі 27 578 516 (двадцять сім мільйонів п'ятсот
сімдесят вісім тисяч п'ятсот шістнадцять) ривень.

Прое т змін до стат т , пов'язаних зі збільшенням стат тно о апітал :
П н т 6.1 та п н т 6.2 стат т АСК "УКРРІЧФЛОТ" ви ласти наст пній реда ції:
" 6.1. Стат тний апітал Компанії с ладає 27 578 516,00 (двадцять сім мільйонів

п'ятсот сімдесят вісім тисяч п'ятсот шістнадцять ривень 00 опійо ).
6.2. Стат тний апітал Компанії поділений на 78 795 760 (сімдесят вісім

мільйонів сімсот дев'яносто п'ять тисяч сімсот шістдесят) простих іменних а цій
номінальною вартістю 0,35 ривень (тридцять п'ять опійо ) ожна."

Дані про іль ість а цій, що план ється вип стити додат ово: 70 916 184
(сімдесят мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч сто вісімдесят чотири) простих
іменних а цій.

За альна номінальна вартість а цій, я і план ється вип стити додат ово:
24 820 664 (двадцять чотири мільйони вісімсот двадцять тисяч шістсот шістдесят
чотири) ривні 40 опійо .

Відомості про нов номінальн вартість а цій, я і план ється вип стити
додат ово: номінальна вартість а цій не змінюється та становить 1 а ція - 0,35
(тридцять п'ять опійо ) ривні.

Права а ціонерів при додат овом вип с а цій: всі а ціонери АСК
"У ррічфлот" мають переважне право на придбання а цій, що вип с аються
додат ово, іль ості, пропорційній їх частці стат тном апіталі АСК
"У ррічфлот" на дат почат розміщення.

Дата почат і за інчення підпис и на а ції, що додат ово вип с аються:
Підпис а на а ції (розміщення а цій) додат ової емісії проходить з 10 р дня

2007 ро по 19 р дня 2007 ро (в лючно). За рішенням повноважено о
ор ан емітент стро и розміщення мож ть б ти змінені.

Порядо відш од вання власни ам а цій збит ів, пов'язаних із змінами
стат тно о апітал : збит и а ціонерів, пов'язані зі збільшенням стат тно о
апітал , не передбачаються.

Довід и за телефонами: 8-044-428-86-94, 8-044-428-85-98,
8-044- 428-85-75, 8-044-428-83-06.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Рез льтати 685 тираж
«С перЛото»
від 31 жовтня 2007 ро

01 42 44 46 51 52

[ 41 ]

№№ 22339933

Рез льтати розі раш

«Кено»
від 29 жовтня 2007 ро

25 70 2 80 64

41 20 31 60 75

26 67 19 6 14

59 35 69 40 47

№№ 22339944

Рез льтати розі раш

«Кено»
від 30 жовтня 2007 ро

67 22 12 21 39

76 30 55 78 33

29 51 77 24 14

47 41 68 74 5

Кольороподіл А2Кольороподіл А2
(формат 660х560 mm)(формат 660х560 mm)
01034, Київ, в л. Володимирсь а,

51-а, репроцентр азети
“Хрещати ”.

Тел.: 235-82-72,
234-12-55
Internet:

repro.kreschatic.kiev.ua

5 9 3

Рез льтати
розі раш

«Лото-трій а»
від 31 жовтня 2007 ро
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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 3760
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Ðîáîòà ñòàëà íàñë³äêîì ï³âòî-
ðàð³÷íî¿ òâîð÷î¿ ïåðåðâè òà, íà
äóìêó ñàìèõ ìóçèêàíò³â, ìàº
ïðèºìíî âðàçèòè ÿê ñòàðèõ ôà-
í³â êîìàíäè, òàê ³ ïðèâåðíóòè
óâàãó íîâèõ ñëóõà÷³â.

Òðåê-ëèñò çá³ðêè ì³ñòèòü òðè-
íàäöÿòü êîìïîçèö³é, äâ³ ç ÿêèõ:
“Best äðóã” òà “ßê ìåíå çâà-
òè” — ïåðåáóâàþòü ó òåëå- òà ðà-
ä³îåô³ð³. Ñàìå âîíè, çà ñëîâàìè
ïðîäþñåðà ãóðòó Åäóàðäà Êë³ìà,
ÿêîìîãà òî÷í³øå ïåðåäàþòü ñòè-
ë³ñòèêó íîâîãî çâó÷àííÿ ãóðòó, à
òàêîæ õàðàêòåð ìàòåð³àëó âñ³º¿
ïëàò³âêè.

Äîâ³âøè, ùî êîìàíäà ïîçáàâ-
ëåíà áóäü-ÿêèõ çàáîáîí³â ç ïðè-
âîäó Äíÿ âñ³õ ñâÿòèõ, ÿêèé çá³ã-
ñÿ ç äàòîþ ïðåçåíòàö³¿ íîâîãî
àëüáîìó, ó÷àñíèêè ãóðòó â³ä³ãðà-
ëè live-âèñòóï, ïðåäñòàâèâøè
ï³ñí³ ç íîâî¿ ïëàò³âêè, à òàêîæ
ðîçïîâ³ëè ïðî ìàéáóòí³é ïðîìî-
òóð íà ¿¿ ï³äòðèìêó. “Ãîëîâíà
îñîáëèâ³ñòü ïîëÿãàº ó òîìó, ùî
â³í ðîçðàõîâàíèé íà â³ò÷èçíÿí³
àðò-êëóáí³ ìàéäàí÷èêè. Àäæå
ïðîâåäåííþ ó ì³ñòàõ Óêðà¿íè
íèçêè ìàñøòàáíèõ âèñòóï³â íà
â³äêðèòîìó ïðîñòîð³ çàâàæàþòü
íå çîâñ³ì ñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³
óìîâè”,— ïîä³ëèâñÿ ç “Õðåùà-
òèêîì” ïàí Êë³ì.

Êîíöåðòíà ïðîãðàìà âå÷îðà
ñêëàäàëàñÿ çäåá³ëüøîãî ç íîâèõ
êîìïîçèö³é, ³ òîìó ïðèñóòí³ñòü
ñåðåä íèõ äîáðå âñ³ì â³äîìîãî ³
çàòåðòîãî äî ä³ðîê ðàä³îñòàíö³-
ÿìè õ³òà “Òåáå öå ìîæå âáèòè”
ìóçèêàíòè àðãóìåíòóâàëè ÿê
ñâîºð³äíèé âèÿâ øàíè äî ï³ñí³,
óñï³õó êîòðî¿ âîíè çàâäÿ÷óþòü
ñâîºþ ïîïóëÿðí³ñòþ. Íå çàáóëè
ïðè öüîìó æàðòîìà äîäàòè, ùî
â³äòåïåð âîíà çàëèøèòüñÿ ëèøå
ó íàø³é ïàì’ÿò³.

Çàãàëîì óñå çâó÷àëî äîñèòü
äðàéâîâî, ðîê-í-ðîëüíî, àëå ïî-
ñï³õîì. Ñòâîðþâàëîñÿ âðàæåí-
íÿ, ùî ìóçèêàíòàì õî÷åòüñÿ
ÿêîìîãà øâèäøå ïåðåéòè â³ä
òâîð÷î¿ ÷àñòèíè äî ñâÿòêîâî¿.
Ñàìå òîìó, íàïåâíî, íàéñèëüí³-
øèì òà åìîö³éíèì ìîìåíòîì
êîíöåðòó ñòàâ âèñòóï íîâîãî ç³ð-
êîâîãî äóåòó â ñêëàä³ âîêàë³ñòà
Îëåãà Ñîá÷óêà òà éîãî ìàëåíü-
êî¿ äîíüêè Òåòÿíè, êîòð³ âèêî-
íàëè ïðèñâÿ÷åíó ä³â÷èíö³ ï³ñíþ
“Òåòÿíî÷êà”. Ìàëà òðèìàëàñÿ íà
ñöåí³ âïåâíåíî é çíàéøëà öèì
øëÿõ äî ïîðîçóì³ííÿ ³ç Àðòóðîì
Äàí³åëÿíîì — çâóêîðåæèñåðîì
êîíöåðòó, ÿêèé, ïîïðè ïðîõàí-
íÿ áàòüêà þíî¿ ñï³âà÷êè, ÷àñòî
çàëèøàâ ì³êðîôîí óâ³ìêíå-
íèì

Марія ФОКІНА,
співач а:
— Хоча вчора б ло свято всіх святих, оли про идаю-

ться мертві, мене не вини ає бажання п стити о-
м сь ров. А втім, чорашній мій остюм б в весь
рові, щоправда, шт чній.

Айна ГАССЕ,
дизайнер:
— Ні. Ні оли і в жодном разі. Я д же боюсь рові. Тим

паче, процес, пов’язаний з цією дією, спричинює люди-
ні біль, а мені не подобається робити ом сь боляче.

Сер ій ВІННИК,
фото раф:
— Я вчора п с ав ров, і д же ба ато. Щоправда, це

б ли малень і о тейлі, отрі називалися “Криваві по-
ціл н и”. Вони б ли червоні й на ад вали ров. Це д -
же пас вало до мо о образ , адже я переодя ся вам-
піром і весь вечір хотів рові.

À êîìó á âè ïóñòèëè êðîâ?

Ìóçèêàíòè ãðóïè “Ñ. Ê. À. É.”
ïðåäñòàâèëè íîâèé àëüáîì
Àíäðàí³ê ÁÀÐÁÅÐßÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У серед ввечері часни и тернопільсь о о рт
"С. К. А. Й." презент вали широ ом за ал нов м -
зичн збір , що дістала назв "Планета С. К. А. Й.".
Своєю появою альбом продовжив серію осінніх релі-
зів від зіро вітчизняно о шо -бізнес .

Õóäîæíèê ïî êðîâ³
²ëëÿ ×³÷êàí â³äçíà÷èâ Halloween ó êëóá³ “Öàðü”

Öàðñüê³ ðîçâàãè ïðèâàáèëè áà-
ãàòüîõ ëþáèòåë³â êîíöåïòóàëüíî
ïîòóñóâàòèñÿ. Ïðîòå öüîãî ðàçó
êîíöåïö³ÿ âèÿâèëàñÿ äîñèòü åêñ-
òðåìàëüíîþ. Ïðîñòî íà ñöåí³ ó
îäíîãî ç ãîñòåé ìåäñåñòðà ó ñòðà-

õ³òëèâîìó âáðàíí³ âçÿëà êðîâ ç
âåíè. Ñâ³æåíüêó ÷îðíî-÷åðâîíó
êðîâ çàëèëè ó ñïåöïðèëàä äëÿ ìà-
ëþâàííÿ. Åïàòàæíèé õóäîæíèê
²ëëÿ ×³÷êàí íàìàãàâñÿ çîáðàçèòè
çà äîïîìîãîþ öüîãî ñêëàäíîãî

ïðèëàäà ëþäñüêèé ÷åðåï, ïðîòå
âñ³ ñòàðàííÿ âèÿâèëèñÿ ìàðíè-
ìè — áåç ãîëèõ ðóê ìàéñòðà íå
îá³éøëèñÿ.

Åêñòðàâàãàíòíà ïóáë³êà áóëà ó
çàõâàò³ â³ä ïåðôîðìàíñà. Ñåðåä
ãîñòåé ïîì³òèëè ñåñòåð Çàâàëü-
ñüêèõ ç äóåòó “Àë³á³”, îäÿãíóòèõ
ó á³ëå òà ÷îðíå, ç³ âñòàâíèìè ³ê-
ëàìè é øòó÷íèìè ïåðóêàìè, òå-
ëåâåäó÷ó Ñâ³òëàíó Âîëüíîâó â
÷îðí³é ïðîçîð³é ñóêí³ äî ï³äëî-
ãè òà ÷îðí³é ìàñö³, òåëåâåäó÷îãî
Îëåêñ³ÿ Ä³âººâà-Öåðêîâíîãî ó
÷óäåðíàöüê³é ôóðàæö³ à-ëÿ ïî-
ë³ö³ÿ ìîðàë³, äèçàéíåðà ²ëîíó
Êóö ó îáðàç³ ìàâêè — äîâã³ á³ë³
øàòè é â³íîê íà ãîëîâ³, òà DJ
Ìàâðà â êîñòþì³ ãðàôà Äðàêó-
ëè

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, âäåíü íà á³ëüø³é ÷àñòèí³ òåðèòîð³¿

÷àñîì íåâåëèêèé äîù.  Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +6...+11°Ñ, âíî÷³ +0...+5°Ñ;  íà Çàêàðïàòò³ òà
Ïðèêàðïàòò³ äî +13°Ñ. 

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ÷àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð
ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +6...+11°Ñ, âíî÷³
+0...+5°Ñ
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13 êîìïîçèö³é
ó Õåëîóâ³í

Оле Собч подар вав пісню своїй доньці, зірвавши аплодисменти остей

Ілля Чіч ан в рай неохоче розл чався із власною ров’ю

Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед в нічном л бі "Царь project" відб лася ве-
чір а Halloween party, ор анізована х дожни ом-прово-
атором Іллею Чіч аном. Більшість остей, за зад мом,
прийшли в незвичних арнавальних остюмах або прос-
то в епатажном вбранні, але зі страшними мас ами на
обличчях. К льмінацією дійства стало взяття рові
добровольців просто на імпровізованій сцені та май-
стер- лас з малювання від Іллі Чіч ана.
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