
ссттоорр..  22

хрещатик
№193 (3183) вівторок, 13 листопада 2007 року київська муніципальна газета

КИЯНИ ПОСКАРЖИЛИСЯ
НА КОМУНАЛЬНИКІВ
Мер отовий доплач вати
начальни ам ЖЕКів
за добросовісн працю

ссттоорр..  33

НІКОМУ НЕ ГОЛОВА
Деп тати не змо ли обрати
ерівни а робочої р пи

ссттоорр..  66

ВОЛОДИМИР ПРИСЯЖНЮК:
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Áå´áåäåð ïîøèâñÿ â Ãîãîë³
Ôðàíöóçüêèé ïèñüìåííèê ïîêàçàâ Êèºâó 
íîâó êíèæêó é ñàìîãî ñåáå

Óêðà¿íñüêà ÷àñòèíà ïðîìîòóðó
íà ï³äòðèìêó “²äåàë³” (äåòàëüíî
ïðî öåé ðîìàí “Õðåùàòèê” ïèñàâ
9 ëèñòîïàäà) ïî÷àëàñÿ ³ç ñïîãàä³â
ãîñòÿ ïðî ïîìåðëîãî òðè äí³ òî-
ìó àìåðèêàíñüêîãî ïðîçà¿êà Íîð-
ìàíà Ìåéëåðà. Äîâîë³ øâèäêî
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî í³ ïðî ùî ³íøå,
àí³æ ïðî ë³òåðàòóðó, ç Áå´áåäåðîì
óçàãàë³ íåìîæëèâî ðîçìîâëÿòè.
Ñïîãàäè ïðî ïîïåðåäí³é â³çèò äî
Êèºâà (ïèñüìåííèê áóâ ó íàñ íà-

âåñí³ 2003-ãî) ïëàâíî ïåðåéøëè â
ðîçäóìè ïðî òå, ùî íàéë³òåðàòóð-
í³øèì ì³ñöåì Óêðà¿íè, ñþæåòíèì
ìàéäàí÷èêîì òàêîãî øòèáó, ÿê
Âñåñâ³òí³é òîðãîâåëüíèé öåíòð ó
Íüþ-Éîðêó ÷è Õðàì Õðèñòà Ñïà-
ñèòåëÿ â Ìîñêâ³, òóò ì³ã áè ñòàòè
Ìàéäàí, é, çðåøòîþ, çîâñ³ì íå
âèêëþ÷åíî, ùî Áå´áåäåð êîëèñü
òàêè ïðî íüîãî íàïèøå. Ïèòàííÿ
ïðî ãð³õ ³ ñïîêóòó â “²äåàë³” ïå-
ðåòâîðèëîñÿ íà ñòèñëå ë³òåðàòó-

ðîçíàâ÷å åñå, ïðèñâÿ÷åíå Äîñòî-
ºâñüêîìó òà Ãðèøêîâöþ. É íàâ³òü
çàö³êàâëåí³ñòü íàøèõ çàïîë³òèçî-
âàíèõ æóðíàë³ñò³â ùîäî ïîë³òè÷-
íèõ óïîäîáàíü ñàìîãî àâòîðà
“²äåàë³” ï³äøòîâõíóëà ãîñòÿ äî
óòî÷íåííÿ ñâîãî ë³òåðàòóðíîãî
ðîäîâîäó — ÿê ³ íàëåæèòü ôðàí-
öóçüêîìó ïèñüìåííèêó, ç ãîðä³ñ-
òþ ï³äêðåñëèâ â³í, éîãî ñèìïàò³¿
ö³ëêîì íà ñòîðîí³ ë³âèõ. Ïîò³ì
ïèñüìåííèêîâ³ ùå äîâåëîñÿ âè-
ñëóõàòè â³ä ãîñòèííèõ êèÿí, ùî
â³í äóæå ñõîæèé íà Ãîãîëÿ, çà-
ïåâíèòè ïðèñóòí³õ ó ñâî¿é ïðèÿç-
í³ äî Óåëüáåêà é, íàðåøò³, âèäà-
òè ê³ëüêà êëàñè÷íèõ êë³øå, ïî-
ð³âíÿâøè íàòõíåííÿ ç òóìàíîì, à
“ïîìàðàí÷åâ³” ïîä³¿ — ç ºâðîïåé-
ñüêèì â³ëüíîäóìñòâîì. Çàâ³ðèâ-
øè êèÿí, ùî âîíè cool, Ôðåäåð³ê
Áå´áåäåð ³ç ñâî¿ì íåïåðåâåðøå-
íèì vola ïîäàâñÿ øóêàòè íà ñòî-
ëè÷íèõ âóëèöÿõ ñâî¿õ ìàéáóòí³õ
ãåðî¿â

Ìåð ïîïðîñèâ 
áóòè óâàæíèìè
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàêëèêàâ 
àâòîìîá³ë³ñò³â áóòè óâàæí³øèìè 
íà äîðîãàõ
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черновець ий зверн вся до
столичних водіїв із проханням зменшити іль ість
поїздо на власном транспорті і не ставити авто-
мобілі на збіччях дорі та дати можливість працю-
вати сні оприбиральній техніці — щоб лі від вати
наслід и стихії. Та ож місь ий олова за ли ав ав-
томобілістів б ти важнішими на доро ах.

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ó çâ’ÿç-
êó ç ïîã³ðøåííÿì ïîãîäíèõ óìîâ çàêëèêàâ êè¿âñüêèõ âîä³¿â áóòè
óâàæí³øèìè íà äîðîãàõ. “Ó çâ’ÿçêó ç³ ñêëàäíîþ ïîãîäíîþ ñèòó-
àö³ºþ çíà÷íî çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðè-
ãîä ó Êèºâ³. Íèí³ ì³ñüê³ òðàíñïîðòí³ ñëóæáè àêòèâíî î÷èùóþòü
äîðîæíº ïîêðèòòÿ â³ä ñí³ãó. Íà âóëèöÿõ ïðàöþº âñÿ ñí³ãîïðèáè-
ðàëüíà òåõí³êà ñòîëèö³. “ß õî÷ó çâåðíóòèñÿ äî âîä³¿â ³ç ïðîõàí-
íÿì: çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê íà ñâîºìó òðàíñïîðò³ ³ íå ñòà-
âèòè àâòîìîá³ë³ íà óçá³÷÷ÿõ äîð³ã òà äàòè ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè
ñí³ãîïðèáèðàëüí³é òåõí³ö³”,— çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Â³í òàêîæ ï³äêðåñëèâ, ùî ÷åðåç ñêëàäí³ ïîãîäí³ óìîâè çà éîãî
ðîçïîðÿäæåííÿì íà îñîáëèâèé ðåæèì ðîáîòè ïåðåéøëà ñëóæáà
åâàêóàòîð³â. ² â³äòåïåð äî ïîðóøíèê³â çàñòîñîâóâàòèìóòü æîðñò-
ê³ø³ çàõîäè. “Öå — âèìóøåíà ïîòðåáà, òîìó ùî ÷åðåç íåïðàâèëü-
íî ïðèïàðêîâàíó ìàøèíó çàëèøèòüñÿ íåðîç÷èùåíîþ ä³ëÿíêà äî-
ðîãè, ÿêà ìîæå ìàòè ö³íó ëþäñüêîãî æèòòÿ”,— ï³äêðåñëèâ ìåð Êè-
ºâà.

ßê óæå ïîâ³äîìëÿëîñÿ ðàí³øå (äèâ. ¹ 12. 11.), 11 ëèñòîïàäà ïðè
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ³ ðàéîííèõ àäì³í³ñòðà-
ö³ÿõ ñòîëèö³ çà ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ñòâîðåíî îïåðàòèâí³ øòàáè ç ë³êâ³äàö³¿ íàñë³ä-
ê³â ñòèõ³¿ ³ êîíòðîëþ çà çàáåçïå÷åííÿì áåçïåêè ðóõó íà äîðîãàõ

Ïðîô³ëüí³ ñëóæáè
îïåðàòèâíî 
óñóâàþòü íàñë³äêè
áóðåâ³þ
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî àâàð³éí³ áðèãàäè ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” îïåðàòèâíî óñó-
âàþòü àâàð³éí³ â³äêëþ÷åííÿ, ÿê³ âèíèêëè â ñòîëèö³ âíàñë³äîê
ïîãîäíèõ óìîâ ìèíóëî¿ äîáè — ïîòóæíîãî áóðåâ³þ òà ñí³ãîïà-
äó.

Îïåðàòèâíèìè ïåðåêëþ÷åííÿìè àâàð³éíèìè áðèãàäàìè ÀÊ
“Êè¿âåíåðãî” â ïåðøó ÷åðãó áóëî â³äíîâëåíî åëåêòðîïîñòà÷àí-
íÿ ìåäè÷íî-ë³êóâàëüíèõ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà ðîáèòü óñå ìîæëèâå äëÿ óñóíåííÿ íà-
ñë³äê³â àâàð³é. Íàðàç³ âåäóòüñÿ ðîáîòè ùîäî ðîçøèðåííÿ ïðî-
ñ³ê ï³ä âèñîêîâîëüòíèìè ë³í³ÿìè ó ë³ñîïàðêîâèõ çîíàõ äëÿ óíèê-
íåííÿ ïàä³ííÿ äåðåâ òà ïîäàëüøîãî çàïîá³ãàííÿ àâàð³éíèì ñè-
òóàö³ÿì
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Фредері Беґбедер з ордістю веде життя літерат рно о персонажа
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Îðèñÿ ÑÎÐÎÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учора ввечері з стріччю із ж рналістами розпочав три-
денний візит до Києва франц зь ий прозаї
. Протя ом двох один ість сти наобіцяти иянам нов
ниж — про Майдан. А та ож — переповісти твори сіх
своїх люблених слов'ян від Го оля до Гриш овця й під-
писати не менше сотні примірни ів ново о роман "Іде-
аль", російсь ий пере лад я о о щойно вийшов видав-
ництві "Иностранная литерат ра".
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
²íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè 
ïîïîâíþþòü áþäæåò ì³ñòà

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ó
2007 ðîö³ ïëàíóþòü ïîïîâíèòè áþäæåò ì³ñ-
òà íà 488 ìëí ãðí çà ðàõóíîê ðåàë³çàö³¿ ³í-
âåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â. Ñòð³ìêèìè òåìïàìè
íàðîùóþòü ê³ëüê³ñòü ïðîâåäåíèõ ³íâåñòèö³é-
íèõ êîíêóðñ³â. Ïðîòÿãîì 2007-ãî â ÃÓ åêî-
íîì³êè áóëî ïðîâåäåíî 55 ³íâåñòèö³éíèõ
êîíêóðñ³â. Ì³ñüêèé áþäæåò ïîïîâíèâñÿ íà
198 ìëí ãðí, äî ê³íöÿ ðîêó ìè î÷³êóºìî îò-
ðèìàòè 488 ìëí ãðí. Äåíèñ Áàññ çàçíà÷èâ,
ùî âæå ñüîãîäí³ ïðîïîíóþòü ³íâåñòîðàì
êîìïëåêñ âèð³øåíèõ ïèòàíü — ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, ìàéíîâî-ïðà-
âîâ³ ïèòàííÿ, ùî çàòâåðäæóþòüñÿ Êè¿âðà-
äîþ, ì³ñòîáóä³âíó ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ
òîùî

ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà äèðåêòîð êîìóíàëüíî¿
êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð” Ãåîðã³é Ãë³íñüêèé,
Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà âåñòèìå ó á³ê öåíòðó.
Íàòîì³ñòü êîëèøíüîþ Ãîðüêîãî ìîæíà áó-
äå ¿õàòè ò³ëüêè ó á³ê Ëèá³äñüêî¿ ïëîù³. Çà-
âäÿêè öüîìó íîâîââåäåííþ ôàõ³âö³ ñïîä³-
âàþòüñÿ çá³ëüøèòè ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü
âóëèöü ùîíàéìåíøå íà òðåòèíó. Çì³íèòè ðóõ
íà îäíîñòîðîíí³é ïëàíóþòü ëèøå ï³ñëÿ êà-
ï³òàëüíîãî ðåìîíòó âóëèöü, ÿêèé ìàº ðîçïî-
÷àòèñÿ âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Êè¿â âæå ìàº
óñï³øíèé äîñâ³ä çàñòîñóâàííÿ îäíîñòîðîí-
íüîãî ðóõó íà âóëèöÿõ Ñàêñàãàíñüêîãî ³ Æè-
ëÿíñüê³é. Òîä³ êèÿí çàçäàëåã³äü ïîïåðåäèëè
ïðî çì³íè, áóëà íàíåñåíà â³äïîâ³äíà ðîçì³ò-
êà, ³ ïåðøèé òèæäåíü íà êîæíîìó ïåðåõðåñ-
ò³ ÷åðãóâàëè ïðàö³âíèêè ÄÀ². “Êè¿âàâòäîð”
îá³öÿº, ùî ³ öüîãî ðàçó àâòîëþáèòåë³ íå áó-
äóòü çàñòèãíóò³ çíåíàöüêà

Ìåð³ÿ íå çàáóâàº 
ïðî ÿðìàðêè 
ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî â
ñóáîòó, 10 ëèñòîïàäà, â ñåìè ðàéîíàõ ñòîëè-
ö³ â³äáóëèñÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîðó-
÷èâ äî ê³íöÿ ðîêó ïðîâåñòè ùå 41 ÿðìàðîê
äëÿ øèðøîãî çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ñïîæèâà-
÷³â ñòîëèö³ ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³é ïðîäóê-
ö³¿ — ç ìåòîþ íàäàííÿ äîïîìîãè êèÿíàì ó
ñòâîðåíí³ çàïàñ³â êàðòîïë³, îâî÷³â, ôðóêò³â
íà çèìîâèé ïåð³îä. Íàãàäàºìî, ùî ç ïî÷àò-
êó 2007 ðîêó âæå ïðîâåäåíî 170 ÿðìàðê³â, íà
ÿêèõ ðåàë³çîâàíî 14,7 òèñ. òîíí ïðîäóêö³¿.
Ö³íè íà ÿðìàðêàõ íà 10—15 % íèæ÷³ â³ä
ðèíêîâèõ

Ñòîëèöÿ ãîòóºòüñÿ 
äî ªâðî-2012

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, â ïðèì³-
ùåíí³ ÊÌÄÀ â³äáóâñÿ ñåì³íàð íà òåìó:
“Ñï³âïðàöÿ á³çíåñó òà âëàäè â ï³äãîòîâö³ äî
ªâðî-2012: ïàðòíåðñòâî çàðàäè óñï³õó!”.

Äî ñòîëèö³ çàâ³òàëè ãîñò³ ç ì³ñò-îðãàí³çà-
òîð³â ôóòáîëüíîãî ÷åìï³îíàòó — Âðîöëàâà,
Ãäàíüñüêà, Âàðøàâè, Ïîçíàí³, Ëüâîâà, Äî-
íåöüêà, Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî çà-
çíà÷èâ, ùî îñíîâíèìè ïð³îðèòåòàìè ì³ñüêî¿
ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè äî ÷åìï³îíàòó º ïðèâå-
äåííÿ äî âèìîã ÓªÔÀ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà ñòîëèö³; çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî
ð³âíÿ áåçïåêè òà ïðàâîïîðÿäêó; ïðèâåäåííÿ
ó â³äïîâ³äí³ñòü äî êîíöåïö³¿ ìîá³ëüíîñò³
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà; çàáåçïå-
÷åííÿ âèñîêîãî ð³âíÿ òóðèñòè÷íîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ îðãàí³çàö³ÿ ðîçì³ùåí-
íÿ ó÷àñíèê³â, õàð÷óâàííÿ òà äîçâ³ëëÿ; óäîñêî-
íàëåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè; ï³ä-
ãîòîâêà âèñîêîãî ð³âíÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã

Êèÿíè ïîñêàðæèëèñÿ 
íà êîìóíàëüíèê³â

Ó÷îðà â ñòîëè÷í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çà
ó÷àñò³ ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â³ä-
áóëèñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ùîäî ÿêîñ-
ò³ ðîáîòè ÆÅÊ³â. Âïðîäîâæ äâîõ ãîäèí
¿õí³ êåð³âíèêè ïîÿñíþâàëè êèÿíàì òà
ì³ñüê³é âëàä³, ÷îìó âîíè íå âèð³øóþòü
á³ëüøîñò³ ïðîáëåì, ç ÿêèìè äî íèõ
çâåðòàþòüñÿ ìåøêàíö³.

Çà ÷àñ ðîáîòè ì³ñüêîãî call-öåíòðó ç
ëèïíÿ ìèíóëîãî ðîêó äî íüîãî íàä³éø-
ëî ïîíàä 300 òèñ äçâ³íê³â, ç íèõ 67 %
çâåðíåíü ñòîñóâàëîñÿ íåçàäîâ³ëüíî¿ ðî-
áîòè êîìóíàëüíèõ ñëóæá. “Êîëè êåð³â-
íèêè ðàéîí³â íå çâàæàþòü íà çâåðíåí-
íÿ êèÿí, ëþäè çâåðòàþòüñÿ äî íàñ”,—
çàçíà÷èâ ìåð Êèºâà.

Íà äóìêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî,
ðàéîíí³ êåð³âíèêè íåäîñòàòíüî
åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü êîøòè, ÿê³
¿ì íàäàíî. Äî ïðèêëàäó, ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó íà ðåìîíò ï³ä’¿çä³â, ôàñàä³â, ïî-
êð³âåëü òîùî äëÿ ðàéîí³â áóëî âèä³ëåíî
142,6 ìëí ãðí. Àëå ÿêùî ó Äàðíèö³ ö³
êîøòè îñâî¿ëè íà 99 %, òî ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ — íà 52 %, à ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó — íà 59 %. Êð³ì òîãî, Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ïåðåêîíàíèé ó ïîòðåá³ êîí-
êóðñíîãî â³äáîðó ëþäåé íà ïîñàäó êåð³â-
íèê³â ÆÅÊ³â. Éîãî äóìêó ï³ä ÷àñ ³íòåð-
àêòèâíîãî îïèòóâàííÿ ï³äòðèìàëè 82 %
êèÿí. “Öå äîñèòü âàæêà ³ â³äïîâ³äàëüíà
ðîáîòà. Àëå ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî º äîñèòü

ïðîôåñ³îíàë³â, çäàòíèõ ïðàöþâàòè òàê,
ùîá ãîðîäÿíè çàëèøàëèñü çàäîâîëåíè-
ìè”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Â³í
òàêîæ çàïåâíèâ, ùî íå çáèðàºòüñÿ
“âëàøòîâóâàòè ðîçãîí³â” ³ ë³í÷óâàííÿ, à
ëèøå õî÷å çðîçóì³òè, ÷îãî íå âèñòà÷àº
êîìóíàëüíèêàì äëÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè.
“Íàøà êîìàíäà çá³ëüøèëà áþäæåò íà 10
ìëðä ãðí, òîìó ïèòàííÿ — íå â êîøòàõ.
¯õ òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè ðàö³îíàëüí³-
øå, ç ðîçóìîì. Õî÷ó, ùîá íà÷àëüíèêè
ÆÅÊ³â íàäàëè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿, ÿê óäî-
ñêîíàëèòè ðîáîòó êîìóíàëüíèõ
ñëóæá”,— íàãîëîñèâ ìåð. Íåùîäàâíî ³ñ-
òîòíî ï³äâèùèëè çàðîá³òíó ïëàòíþ äâ³ð-
íèêàì. Ãîëîâà ÊÌÄÀ äîðó÷èâ òàêîæ
ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ ¿¿
³ äëÿ êåð³âíèê³â ÆÅÊ³â, çâ³ñíî, çà óìî-
âè ¿õ äîáðîñîâ³ñíî¿ ïðàö³. Êð³ì òîãî, ìåð
äîðó÷èâ ïåðåâ³ðèòè ä³ÿëüí³ñòü 806 ÆÅ-
Êó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó, ÿêèé, çà äà-
íèìè call-öåíòðó, ïðàöþº íàéã³ðøå. À
òàêîæ äîðó÷èâ íàäàòè ïðåì³¿ äëÿ êåð³â-
íèê³â òèõ ÆÅê³â, íà ðîáîòó ÿêèõ ïðàê-
òè÷íî íå ñêàðæàòüñÿ. À öå ÆÅÊ 212 â
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ òà 562 ÆÅÊ â Îáî-
ëîíñüêîìó
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9.30 — Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîâåäå çàñ³äàí-
íÿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

10.00 — Ãîëîâà êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè Îëåê-
ñ³¿ ªâëàõ â³äêðèº çàñ³äàííÿ êîì³-
ñ³¿ ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

14.00 — Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè Àíàòîë³é Êîâàëåíêî ïðîâå-
äå çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü åêî-
ëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

15.00 — Ãîëîâà êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè Âîëî-
äèìèð Ïðèñÿæíþê ïðîâåäå çàñ³-
äàííÿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
áþäæåòó é ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà 
òà Àíòîíîâè÷à áóäóòü 
ç îäíîñòîðîíí³ì ðóõîì

Ìåð ãîòîâèé äîïëà÷óâàòè íà÷àëüíèêàì ÆÅÊ³â 
çà äîáðîñîâ³ñíó ïðàöþ

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора на ромадсь их сл ханнях мер Києва Леонід Черновець ий
засл хав ерівни ів ЖЕКів та иян, що с аржаться на їхню робот .
Мер дор чив перевірити "найледачіших", а працьовитим пообіцяв
на ород . Під час інтера тивно о олос вання 82 % иян підтрима-
ли д м місь о о олови, що посада начальни а ЖЕК має вибо-
рюватися на он рсній основі.

Леонід Черновець ий пообіцяв преміювати ращих начальни ів ЖЕКів



Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учорашнє засідання робочої
р пи з питань під отов и пер-
шо о засідання новообраної
Верховної Ради знов за інчило-
ся нічим. Каменем споти ання
стала андидат ра ерівни а
р пи. Представни и політичних
сил звин ватили один одно о в
сабот ванні роботи і заявили
про отовність від рити сесію
Верховної Ради і без рішень ро-
бочої р пи. Проте від сьо одні-
шньо о засідання політи и все
ще очі ють омпроміс .

Íà ó÷îðàøíüîìó çàñ³äàíí³ ðîáî÷î¿ ãðó-
ïè íîâîîáðàíèì äåïóòàòàì íàðåøò³ âäà-
ëîñÿ ç³áðàòè êâîðóì. Ïðîòå æîäíîãî ð³-
øåííÿ òàê ³ íå óõâàëèëè. Ãîëîâíîþ ïðîá-
ëåìîþ âèÿâèëàñÿ “á³éêà” çà ïîñàäó êå-
ð³âíèêà ãðóïè. Îñê³ëüêè áóëî çàïðîïîíî-
âàíî äâ³ êàíäèäàòóðè — íóíñ³âöÿ Ðîìà-
íà Çâàðè÷à òà êîìóí³ñòà Àäàìà Ìàðòèíþ-
êà, òî é ãîëîñè ðîçä³ëèëèñÿ ïðîïîðö³é-
íî. Çà êîæíîãî ïðîãîëîñóâàëî ïî 15 îñ³á.
Õî÷à ïðåäñòàâíèêè ÁÞÒ ó ñâîºìó íåòåð-
ï³íí³ ïîòðàïèòè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÿê-
íàéøâèäøå áóëè çãîäí³ íå ëèøå íà êàí-
äèäàòóðó ïàíà Ìàðòèíþêà, à é íà áóäü-
ÿêó ³íøó, “õî÷ íà ÷îðòà ëèñîãî”. Òà óìî-
âèòè íà öåé êðîê êîëåã ³ç ÍÓ — ÍÑ
êîìàíä³ Þë³¿ Òèìîøåíêî îäíàê íå âäà-
ëîñÿ. Âðåøò³-ðåøò âèêðèñòàë³çóâàëàñÿ
ïðîïîçèö³ÿ, ùîá îáèäâà êàíäèäàòè ñòà-
ëè ñï³âãîëîâàìè ãðóïè òà êåðóâàëè ïî
÷åðç³. Ç ö³ºþ äóìêîþ ñòîðîíè ï³øëè íà
ïåðåðâó — ðàäèòèñÿ. Àëå âèð³øèëè ïî-

âåðíóòèñÿ äî ïèòàííÿ îáðàííÿ ãîëîâè
ãðóïè ó â³âòîðîê.

Ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî ïðîâàëüíîãî äëÿ ñåáå
çàñ³äàííÿ ë³äåð ÁÞÒ Þë³ÿ Òèìîøåíêî
çâèíóâàòèëà á³ëî-áëàêèòíèõ ó ñàáîòóâàí-
í³ ðîáîòè ³ âäàëàñÿ äî ïîãðîç ðîçïî÷àòè
çàñ³äàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè áåç ïðîåêò³â
äîêóìåíò³â, ðîçðîáëåíèõ ðîáî÷îþ ãðó-
ïîþ. Íàòîì³ñòü ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â öåé âà-
ð³àíò í³êîãî íå íàëÿêàâ. ßê çàÿâèëà Ðà-
¿ñà Áîãàòèðüîâà, âîíè òàêîæ ïðèïóñêàþòü
òàêó ìîæëèâ³ñòü. ²íøèé ÷ëåí ðîáî÷î¿ ãðó-
ïè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Ãàííà Ãåðìàí ó
ïðîâàë³ ó÷îðàøíüîãî çàñ³äàííÿ çâèíóâà-

òèëà ñàìå ÁÞÒ. Íà ¿¿ äóìêó, áþò³âö³
ïðèéøëè ³ç “çàãîòîâëåíîþ” ïîçèö³ºþ: í³-
êîìó í³ â ÷îìó íå ïîñòóïàòèñÿ. “Ç ñàìî-
ãî ïî÷àòêó Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà äàëà çðî-
çóì³òè, ùî íå ïðàãíå êîíñòðóêòèâó â ðî-
áîò³”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Ãåðìàí “Õðåùà-
òèêó”.

Òà ïîïðè âçàºìí³ çâèíóâà÷åííÿ ïðåä-
ñòàâíèêè îáîõ ïîë³òè÷íèõ ñèë î÷³êóþòü,
ùî ñüîãîäí³ áóäå ïðèéíÿòî êîìïðîì³ñí³
ð³øåííÿ é ñèòóàö³ÿ íå ñòàíå êðèçîâîþ.
Àëå ïîâ³ðèòè â òå, ùî ïîë³òèêàì âäàñòü-
ñÿ äîìîâèòèñÿ íå òÿãòè êîâäðó ëèøå íà
ñåáå, ïîêè ùî äîâîë³ ñêëàäíî

ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Óðîêè Ãðóç³¿ 
íà áåðåãàõ Äí³ïðà
Âîëîäèìèð ËÓÏÀÖ²É
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ïðî âèñíîâêè äëÿ Óêðà¿íè, ÿê³ ìîæíà çðî-
áèòè ç ïîä³é ó Ãðóç³¿, ìè ìîæåìî ãîâîðèòè
ò³ëüêè âðàõîâóþ÷è ïðèíöèïîâó ïîçèö³þ:
Óêðà¿íà íå Ãðóç³ÿ, õî÷à â îáîõ êðà¿íàõ âò³-
ëþâàëèñÿ ñõîæ³ êîíöåïö³¿ ñàìîñò³éíîñò³.
Îáèäâ³ êðà¿íè äîìàãàëèñÿ çîâí³øíüîïîë³-
òè÷íîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, ïîäîëàííÿ ïîñòðà-
äÿíñüêî¿ ñïàäùèíè ³ ôîðìóâàííÿ äåìîêðà-
òè÷í³øèõ ïîë³òè÷íèõ ñèñòåì.

Ïåðøå. Ðîçâèòîê ñèòóàö³¿ ó Ãðóç³¿ ïðîäå-
ìîíñòðóâàâ, ùî äëÿ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í ³
ïîë³òè÷íèõ ðåæèì³â ãîëîâí³ çàãðîçè º íå
çîâí³øí³, à âíóòð³øí³. Áî íàéá³ëüøèé âî-
ðîã- öå ìè ñàì³, íàø³ ñòåðåîòèïè, íàø³ ìî-
òèâè, ñîö³àëüíà ³íåðö³ÿ ³ íåçäàòí³ñòü àäåê-
âàòíî ðåàãóâàòè íà âíóòð³øí³ ³ çîâí³øí³ âè-
êëèêè, ÿê³ ãåíåðóº ñó÷àñíèé äèíàì³÷íèé
ñâ³ò.

Äðóãå. Ñë³ä âðàõîâóâàòè åôåêò ìàñøòàáó.
Ðàí³øå áóëè ì³ñòà-äåðæàâè. ² Ãðóç³ÿ á³ëüøå
íàãàäóº òàêó ìîäåëü. Öå ì³ñòî-êðà¿íà. Â³ä-
ïîâ³äíî, ÷åðåç ìåíøèé ìàñøòàá ó Ãðóç³¿ ëåã-
øå áóëî ðåàë³çóâàòè ìîäåëü ñèñòåìíîãî ðå-
ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó. Â Óêðà¿í³ ñèñòåìí³
ðåôîðìè ìàëè äîäàòêîâó ïåðåøêîäè — ðå-
ã³îíàëüíà ñïåöèô³êà. Òîáòî, ñèòóàö³þ ó Ãðó-
ç³¿ ìîæíà áóëî äåñòàá³ë³çóâàòè ³ççîâí³. Ïðè
öüîìó, òàêà çîâí³øíÿ äåñòàá³ë³çàö³ÿ ìîãëà
â³äáóâàòèñÿ ÿê øëÿõîì âëàñíå äåñòàá³ë³çàö³¿,
òàê ³ çà ðàõóíîê ïåðåäîçóâàííÿ ïåâíèõ ñòè-
ìóë³â äëÿ çðîñòàííÿ.

Òðåò³é óðîê. Ó Ãðóç³¿ áóëà ÷³òêî ñôîðìó-
ëüîâàíà çîâí³øíüîïîë³òè÷íà ìåòà. Ó Ãðóç³¿
áóâ íàÿâíèé âíóòð³øíüîíàö³îíàëüíèé êîí-
ñåíñóñ. Ïðîòå, ÿê áà÷èìî, öüîãî âèÿâèëîñÿ
çàìàëî. Óêðà¿íà ìàº íàáàãàòî á³ëüøèé ïîòåí-
ö³àë äëÿ öèâ³ë³çàö³éíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ìîäåð-
í³çàö³¿.

Ãðóç³ÿ äåìîíñòðóº â³äîìå ãàñëî ïîë³òè÷-
íîãî æèòòÿ: óòðèìàòè âëàäó íàáàãàòî òÿæ÷å,
í³æ ¿¿ çäîáóòè. Äëÿ êîìàíäè, ÿêà ïðèõîäèòü
äî âëàäè, âàæëèâî íå ëèøå áà÷èòè ïåâíó
ñâîþ ñòðàòåã³þ, à é äîìîãòèñÿ ðîçøèðåííÿ
ñîö³àëüíî¿ òà ïîë³òè÷íî¿ áàçè âëàäè, áî ïî-
ë³òè÷íî¿ âëàäè íà àäì³í³ñòðàòèâíèé ðåñóðñ
âèÿâëÿºòüñÿ çàìàëî.

², îñòàíí³é óðîê, ÿêèé âèÿâèâñÿ àêòóàëü-
íèì äëÿ Ãðóç³¿: áóäü-ÿêà ñòðàòåã³ÿ íå ìîæå
áàçóâàòèñÿ íà ìîðàëüíî çàñòàð³ëèõ ï³äõîäàõ,
ÿê³ íå âðàõîâóþòü ñó÷àñí³ ì³æíàðîäí³ ðå-
àë³¿ — çàëåæí³ñòü êðà¿íè â³ä íàâêîëèøíüî-
ãî ñâ³òó
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10.20 — ì³í³ñòð ³ç ïèòàíü ÆÊÃ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ â³çüìå ó÷àñòü ó ïðåñ-êîí-
ôåðåíö³¿ “Ôàêòîðè óñï³øíîñò³
ïàðòíåðñòâà ïóáë³÷íîãî é ïðè-
âàòíîãî ñåêòîð³â â Óêðà¿í³”.

12.00 — ì³í³ñòð åêîíîì³êè Àíàòîë³é Ê³-
íàõ ïðîâåäå ïðåñ-êîíôåðåíö³þ
“Ñó÷àñíèé ñòàí ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè”.

13.00 — êàíäèäàò ó íàðîäí³ äåïóòàòè â³ä
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âàñèëü Êèñå-
ëüîâ ïðîâåäå ïðåñ-êîíôåðåí-
ö³þ “Ñïðàâæí³ ïðè÷èíè “ñàáî-
òàæó” Ïàðò³¿ ðåã³îí³â”.

13.00 — ñîö³îëîã ªâãåí Êîïàòüêî ïðå-
çåíòóº íàö³îíàëüíèé äîñë³ä-
íèöüêèé ïðîåêò “R & B Îì-
í³áóñ. 8-à õâèëÿ. Ëèñòîïàä
2007 ð.”.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

12 листопада 2007 ро
передчасно пішов із життя деп тат Печерсь ої

м. Києві районної ради
Юрій Леонтійович СРІБНИЙ.

Політична рада Київсь ої місь ої ор анізації партії
“Народний союз “Наша У раїна” та фра ція “Нашої
У раїни” в Київраді висловлюють співч ття рідним і

близь им з привод тяж ої втрати.
Смерть забрала досвідчен та сповнен сил

людин , я а мо ла зробити ще чимало добрих
справ для иян та Києва.

Життєвий шлях Юрія Леонтійовича є яс равим
при ладом величі людини праці та обов’яз .

Вічна пам’ять!

Київсь а місь а рада либо о с м є
з привод передчасної смерті деп тата
Печерсь ої районної м. Києві ради
І—V с ли ань, олови постійної омісії

з питань деп татсь ої діяльності, за онності та
захист прав ромадян

СРІБНОГО Юрія Леонтійовича
і висловлює співч ття близь им та рідним.

Печерсь а районна місті Києві рада
з либо им с мом сповіщає про передчасн

смерть деп тата Печерсь ої районної місті Києві
ради I—V с ли ань, олови постійної омісії з
питань деп татсь ої діяльності, за онності та

захист прав ромадян
СРІБНОГО Юрія Леонтійовича

і висловлює співч ття близь им та рідним.

Ä³îêñèí íàáóâ 
îðàíæåâîãî êîëüîðó

Íîâèé âèòîê ñêàíäàëó ïîâ’ÿçàíèé ç
æîâòíåâèìè óêàçàìè Ïðåçèäåíòà ïðî ïî-
çáàâëåííÿ êîëèøí³õ êåð³âíèê³â ÑÁÓ ²ãî-
ðÿ Ñìºøêà ³ Âîëîäèìèðà Ñàöþêà â³äïî-
â³äíî äèïëîìàòè÷íîãî ðàíãó ïîñëà ³ â³é-
ñüêîâîãî çâàííÿ ãåíåðàë-ìàéîðà. Ïð³ç-
âèùà öèõ äâîõ ïðåäñòàâíèê³â ñïåöñëóæá
ùå ç 2004 ðîêó ô³ãóðóþòü ó ñïðàâ³ ïðî îò-
ðóºííÿ òîä³øíüîãî êàíäèäàòà â ïðåçè-
äåíòè Â³êòîðà Þùåíêà. Çîêðåìà ñàì
Ïðåçèäåíò íåîäíîðàçîâî íàòÿêàâ, ùî
ñõèëÿºòüñÿ äî âåðñ³¿ ñâîãî îòðóºííÿ ñà-
ìå íà äà÷³ ó ïàíà Ñàöþêà.

Àäâîêàò Â³êòîð Ïåòðóíåíêî íàòîì³ñòü

ïåðåêîíàíèé, ùî éîãî êë³ºíò äî ôàêòó
îòðóºííÿ íåïðè÷åòíèé. “Õðåùàòèêó” â³í
çàÿâèâ, ùî íàéá³ëüø çàö³êàâëåíèì ó ä³-
îêñèíîâîìó îòðóºíí³ Â³êòîðà Þùåíêà
áóâ êîëèøí³é ì³í³ñòð ç ïèòàíü íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é, à íèí³ äåïóòàò â³ä áëî-
êó ÍÓ- ÍÑ Äàâèä Æâàí³ÿ. “ßêáè ñïèòà-
ëè, òî öå Æâàí³ÿ”,— çàçíà÷èâ ïàí Ïåò-
ðóíåíêî ó â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ ïðî
íàéâ³ðîã³äí³øèõ ï³äîçðþâàíèõ ó çàìàõó
íà æèòòÿ íèí³øíüîãî Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè. Ïàí Æâàí³ÿ âõîäèâ äî íàéáëèæ÷î-
ãî îòî÷åííÿ Â³êòîðà Þùåíêà íàïåðåäî-
äí³ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â 2004 ðîêó.

Çîêðåìà â³í áóâ îðãàí³çàòîðîì ³ ó÷àñíè-
êîì âå÷åð³ ïîìàðàí÷åâèõ ë³äåð³â ³ âèùî-
ãî êåð³âíèöòâà ÑÁÓ 5 âåðåñíÿ 2004 ðîêó
íà äà÷³ Âîëîäèìèðà Ñàöþêà.

Âåðñ³¿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü äî îòðóºííÿ
Â³êòîðà Þùåíêà ïàíà Æâàí³¿ çâó÷àòü íå
âïåðøå. Ïîäåéêóâàëè, ùî ïëàí îòðóºí-
íÿ Â³êòîðà Þùåíêà áóâ ðîçðîáëåíèé
îïàëüíèì ðîñ³éñüêèì á³çíåñìåíîì Áîðè-
ñîì Áåðåçîâñüêèì ³ ïðåäñòàâëåíèé äî âè-
êîíàííÿ éîãî ïàðòíåðó Äàâèäó Æâàí³¿.
Ìåòîþ îòðóºííÿ áóëî íå óñóíåííÿ Â³ê-
òîðà Þùåíêà ç ïîë³òè÷íî¿ àðåíè, à íà-
ñàìïåðåä ï³äâèùåííÿ éîãî ðåéòèíãó â
ïðåçèäåíòñüê³é ãîíö³ ³ äèñêðåäèòàö³ÿ
îïîíåíò³â. Òàêèé ñîá³ çðàçîê íåâäàëîãî
ïîë³òè÷íîãî ï³àðó, ÿêèé ëåäü íå çàê³í÷èâ-
ñÿ ôàòàëüíî äëÿ Â³êòîðà Þùåíêà. Íà êî-
ðèñòü ïîä³áíèõ âåðñ³é ãîâîðèòü ³ òîé
ôàêò, ùî âèííèõ â îòðóºíí³ Ïðåçèäåíòà
ïðàâîîõîðîíö³ íå ìîæóòü çíàéòè îñü óæå
òðè ðîêè. Àëå îñòàòî÷íî öÿ âåðñ³ÿ íå äî-
âåäåíà, ïðîòå òî÷íî âæå ìîæíà ñêàçàòè,
ùî ïîë³òòåõíîëîã³¿, ÿê³ âèíèêëè íà îòðó-
ºíí³ Â³êòîðà Þùåíêà, ìàþòü çâîðîòíþ
ä³þ, ³ ãðàòèñÿ íèìè íåáåçïå÷íî âñ³ì áåç
âèíÿòêó ô³ãóðàíòàì

Àäâîêàò Âîëîäèìèðà Ñàöþêà ï³äîçðþº Äàâèäà Æâàí³þ 
â çàìàõó íà æèòòÿ Â³êòîðà Þùåíêà
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора адво ат олишньо о заст пни а олови СБУ Володимира Са-
цю а Ві тор Петр нен о повідомив, що позбавлення йо о підзахис-
но о війсь ово о звання і поновлення проти ньо о римінальної
справи є політичною розправою. Справжньою метою цих заходів,
на д м Ві тора Петр нен а, є нама ання знайти винних отр єнні
Ві тора Ющен а діо сином. Проте адво ат на олош є, що пан Са-
цю ні о о не тр їв. Справжніх злочинців пан Петр нен о радить
ш ати таборі помаранчевих.
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Í³êîìó íå ãîëîâà
Äåïóòàòè íå çìîãëè îáðàòè êåð³âíèêà ðîáî÷î¿ ãðóïè
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Ïîë³òè÷í³ àóòñàéäåðè 
ùå íå âòðàòèëè øàíñ
Êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà” “Ïîçàïàðëàìåíòñüê³ ïàðò³¿: ïðîáëåìè ³ ïåðñïåêòèâè”

Âàñèëü ÂÎËÃÀ, íàðîäíèé äåïó-
òàò 5-ãî ñêëèêàííÿ:

— Ïåðøèé ìîìåíò — öå äâî-
ïàðò³éí³ñòü. Ìåí³ çäàºòüñÿ, öÿ
òåçà äóæå ïîìèëêîâà ³ äóæå ïî-
ãàíî áóäå, ÿêùî öþ òåçó íàâ’ÿçó-
âàòèìóòü ñóñï³ëüñòâó. Äâîïàðò³é-
í³ñòü â óìîâàõ â³äñóòíîñò³ äåìî-
êðàòè÷íî¿ òðàäèö³¿ óñåðåäèí³ ñà-
ìèõ ïàðò³é çðåøòîþ ïðèçâåäå äî
òîãî, ùî ìè îòðèìàºìî íå äâî-
ïàðò³éí³ñòü, à äâîáàðîíí³ñòü. Ó
íàñ áóäå äâà áàðîíè, ÿê³ âèçíà-
÷àòèìóòü ñèòóàö³þ â ïàðëàìåí-
ò³. Âæå íèí³, çà âåëèêèì ðàõóí-
êîì, ìè ç âàìè ìàºìî ñèòóàö³þ,
ùî ïîâ’ÿçàíî, ç îäíîãî áîêó, ³ç
ââåäåííÿì ïðîïîðö³éíî¿ ñèñòå-
ìè âèáîð³â, à ç ³íøîãî, ç â³äñóò-
í³ñòþ äåìîêðàòè÷íî¿ òðàäèö³¿
óñåðåäèí³ ïàðò³éíèõ ñòðóêòóð.
Ïàðëàìåíò ìîæíà ðîç³ãíàòè, çà-
ëèøèâøè 5 ÷îëîâ³ê (òèì á³ëü-
øå, ÿêùî ùå áóäå ââåäåíà íîð-
ìà ³ìïåðàòèâíîãî ìàíäàòà), ³
öèì ëþäÿì äàòè êîæíîìó ïî
êíîïö³, çàì³ñòü òîãî, ùîá òðèìà-
òè 450 äàðìî¿ä³â ³ êîæíîìó ùå é
äàòè øòàò ÷èíîâíèê³â, ãàðàæ,
ìàøèíó, â³äïî÷èíîê, ë³êóâàííÿ
³ âñå ðàçîì ³ç öèì óçÿòå.

Â³òàë³é ÊÎÍÎÍÎÂ, ãîëîâà ïî-
ë³òðàäè Ïàðò³¿ çåëåíèõ Óêðà¿íè:

— Íàñïðàâä³ ñèòóàö³ÿ äóæå
ñêëàäíà â Óêðà¿í³. Óêðà¿íà, ÿêà
ïðîãîëîñèëà ïðàãíåííÿ ºâðî³í-
òåãðàö³¿, ïîâí³ñòþ ö³ííîñò³ ºâ-
ðîïàðëàìåíòàðèçìó â³äêèäàº. Öÿ
øèçîôðåí³ÿ íå äàº í³ÿêèõ ïåð-
ñïåêòèâ äëÿ ðîçâèòêó ïîçàïàð-
ëàìåíòñüêèõ ïàðò³é. Íå ñåêðåò,
âñ³ ÷óäîâî ðîçóì³þòü, äå áåðóòü-
ñÿ ãðîø³ äëÿ ïàðò³é. Éäóòü âè-
áîðè, ëþäÿì ïîòð³áí³ ì³ñöÿ â
ïàðëàìåíò³. Ïðèõîäÿòü ëþäè ³
ãîâîðÿòü, ùî âîíè âíîñÿòü äî
ôîíäó ïàðò³¿ òàêó-òî ñóìó ãðî-
øåé, õî÷ó ïîòðàïèòè äî ñïèñ-
êà — òàê ôîðìóþòü ïåðåäâèáîð-

÷³ áþäæåòè ïàðò³é. Öå íå ñåê-
ðåò, òàê ôîðìóþòüñÿ âñ³ ñïèñ-
êè — ìàëåíüêèõ, âåëèêèõ ïàðò³é.
Ïðèðîäíî, ùî äîêè òàêà ñèòó-
àö³ÿ â êðà¿í³ áóäå, òî í³ÿêî¿ ³äåî-
ëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè â êðà¿í³ íå áó-
äå. ß ç æàõîì äóìàþ, ùî íèí³ â
ïàðëàìåíò³ çàëèøèëàñÿ ò³ëüêè
îäíà ³äåîëîã³÷íà ïàðò³ÿ — öå êî-
ìóí³ñòè. Àëå ¿¿ åëåêòîðàò ç ÷àñîì
â³äìèðàº, ³ ÿ äóìàþ, ùî ÷åðåç 
4 ðîêè âæå íå ìàòèìå òàêî¿ ï³ä-
òðèìêè. Ìåíå âðàæàº óêðà¿í-
ñüêèé íàðîä, ÿêèé ïðîãîëîñóâàâ
çà áàãàòèõ ëþäåé, çà ïðåäñòàâ-
íèê³â âåëèêîãî êàï³òàëó. ×îìó?
Ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé ðóõ çàâ-
æäè áóâ ñèëüíèì. Ùî ñòîñóºòü-
ñÿ îá’ºäíàííÿ ïîçàïàðëàìåíò-
ñüêèõ ïàðò³é, òî ó ìåíå çàïèòàí-
íÿ — à íàâ³ùî? Îá’ºäíóâàòèñÿ
ìîæíà ò³ëüêè íà ³äåîëîã³÷íèõ îñ-
íîâàõ, à ÿêùî æåáðàê îá’ºäíàº-
òüñÿ ç æåáðàêîì, òî áàãàòøå â³í
â³ä öüîãî íå ñòàíå.

Þð³é ÇÁ²ÒÍªÂ, “Íîâà ñèëà”:

— Ùî ñòîñóºòüñÿ òåìè ñüîãîä-
í³øíüîãî êðóãëîãî ñòîëó, ÿ á õî-
ò³â ñêàçàòè íàñòóïíå. Ïåðåä òèì,
ÿê îáãîâîðþâàòè ïèòàííÿ ïîçà-
ïàðëàìåíòñüêèõ ïàðò³é, ÿ çàïè-
òàâ áè ³íàêøå — ÷è º ïåðñïåê-
òèâè ó òèõ ïàðò³é, ÿê³ ñüîãîäí³
ïðèéøëè äî ïàðëàìåíòó? Ìè
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â
âèêîðèñòîâóºìî òåðì³í “ïîë³-
òè÷íà êîðóïö³ÿ”, àëå æîäåí ³ç
ïîë³òîëîã³â ÷è ñîö³îëîã³â íå ðîç-
øèôðóâàâ öüîãî òåðì³íó. Ñóòü
ïîë³òè÷íî¿ êîðóïö³¿ íå â òîìó,
ùî õòîñü îòðèìóº òå ÷è ³íøå
âëàäíå ì³ñöå ÷è ïðîõîäèòü äî
ïàðëàìåíòó. Öå º ëîá³çì. Ñóòü
ïîë³òè÷íî¿ êîðóïö³¿ ïîëÿãàº â
äèñêðåäèòàö³¿ ïîë³òè÷íîãî ñó-
ïåðíèêà ç ìåòîþ çàâîþâàííÿ
ïîë³òè÷íî¿ âëàäè. Ç ö³º¿ òî÷êè
çîðó íàéá³ëüøèìè ïîë³òè÷íèìè
êîðóïö³îíåðàìè â Óêðà¿í³ º
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, ïàðò³ÿ “Íà-
øà Óêðà¿íà”, ÁÞÒ, ³ âæå ïîò³ì
³äå Ñîö³àë³ñòè÷íà òà Ïàðò³ÿ ðå-
ã³îí³â. Òîìó ùî âïðîäîâæ ÷îòè-
ðüîõ ðîê³â ìè ñïîñòåð³ãàºìî áåç-
ï³äñòàâíå çâèíóâà÷åííÿ ïîë³òè-
ê³â îäèí îäíîãî, â ðåçóëüòàò³ ÷î-
ãî âîíè ïðèõîäÿòü äî âëàäè,
äèñêðåäèòóþòü óñ³ ³íø³ ïîë³òè÷-
í³ ïàðò³¿ ³ ïîë³òèê³â. Çðåøòîþ
âîíè äèñêðåäèòóâàëè ïîâí³ñòþ
³ ïàðëàìåíòàðèçì, ³ äåðæàâó, ³
ñèñòåìó âëàäè ÿê òàêó. Òîìó ÿ
ââàæàþ, ùî ïîçàïàðëàìåíòñüê³
ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ÿê³ á âîíè íå
áóëè — âåëèê³ ÷è ìàëåíüê³, àëå
âîíè ïîâèíí³ ñüîãîäí³ äóìàòè
íå çà ñâîþ ³äåîëîã³þ, à çà ñèñ-

òåìíó êðèçó äåðæàâíîñò³, çà
êðèçó, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ ó âëàä³,
çà êðèçó âçàãàë³ Óêðà¿íè ÿê òà-
êî¿. Òîìó çà ê³ëüêà òèæí³â ìè
çáèðàºìî âñ³ ïîë³òè÷í³ ïîçàïàð-
ëàìåíòñüê³ ïàðò³¿ ç îäí³ºþ òå-
çîþ — êðèçà â äåðæàâ³, ¿¿ ïîäî-
ëàííÿ ³ ïîòðåáà ¿¿ ïîäîëàííÿ íà
îäíèõ âèêëþ÷íî çàñàäàõ — öå
ñêëèêàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ çáî-
ð³â ÿê ìåõàí³çìó. Òîìó ÿ ââà-
æàþ, ùî ïîçàïàðëàìåíòñüê³ ïî-
ë³òè÷í³ ïàðò³¿ ïîâèíí³ ñüîãîäí³
îá’ºäíàòèñÿ çàðàäè îäí³º¿ ìå-
òè — çâ³ëüíèòè, ïåðåçàñíóâàòè
äåðæàâó. Öå ìàº áóòè îäíà, ºäè-
íà, íå ³äåîëîã³ÿ, à óñòàíîâêà íà-
ö³îíàëüíîãî ôðîíòó. Ìè çíàºìî,
ùî â ³ñòîð³¿ íå ò³ëüêè ªâðîïè, à
é ñâ³òó º, êîëè ð³çí³ ëþäè, ð³ç-
í³ îñîáèñòîñò³ îá’ºäíóþòüñÿ çà-
ðàäè áëàãà íàðîäó, çàðàäè áëàãà
íàö³¿, ÿêà ïîâèííà âñå-òàêè îò-
ðèìàòè ðîçâèòîê.

Îëåêñ³é ÌÓÑÒÀÔ²Í, çàñòóï-
íèê ï³äðîçä³ëó ÑÄÏÓ (î):

— Ïåðñïåêòèâè çàëåæàòü â³ä
ñàìèõ ïàðò³é. Ó íàñ íå òàê óæå
é áàãàòî âèïàäê³â áóëî, êîëè
ïàðò³¿, ÿê³ îïèíèëèñÿ ïîçà ïàð-
ëàìåíòîì, ïîò³ì ïîâåðòàëèñÿ äî
ïàðëàìåíòó. Àëå â ïðèíöèï³ öå
ìîæëèâî. Âëàñíå, ÿêùî ïàðò³¿,
ÿê³ îïèíèëèñÿ ïîçà ïàðëàìåí-
òîì ïðîàíàë³çóþòü, ÷îìó öå òàê
ñòàëîñÿ, òî ä³éäóòü äî ïåâíèõ
âèñíîâê³â. Ìè áà÷èìî — ó Çå-
ëåíèõ ó 98-ìó ðîö³ äóæå ïðèñ-
òîéíèé ðåçóëüòàò, ó 2002 ðîö³
ïðîëüîò ïîâç ïàðëàìåíò.
ÑÄÏÓ(î) — 98, 2002-ãî ðåçóëü-
òàò çðîñòàâ, 2006 ð³ê ïðîëüîò
ïîâç ïàðëàìåíò, ÑÏÓ — òåíäåí-
ö³ÿ ç 98 äàë³ ïîñò³éíî ìåíøå,
ìåíøå ³ ìåíøå. ×îìó öå ñòàëî-
ñÿ, ìîÿ äóìêà, ìàáóòü, íå áóëè
òàêèìè âæå çåëåíèìè ³ òàêèìè
âæå ñîö³àë³ñòè÷íèìè, àáî ïðè-
íàéìí³ òàêèìè ¿õ íå ñïðèéìàëè
ëþäè, ÿê³ çà íèõ ìàëè á ãîëîñó-
âàòè. Ìàºìî ïðîòèëåæí³ òåíäåí-
ö³¿ — ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ ñïî-
â³äóþòü ñîö³àë³ñòè÷í³ ÷è ñîö³àë-
äåìîêðàòè÷í³ ³äå¿ ïîñò³éíî çðîñ-
òàº, à ðåçóëüòàòè ïàðò³é ïîñò³é-

íî çìåíøóþòüñÿ. Âèííèìè â
öüîìó âèáîðö³â ÿ á íå íàâàæèâ-
ñÿ ðîáèòè. Òîìó, ÿ ââàæàþ, ïðî-
âèíà ïîâèííà áóòè íà ïàðò³¿.

Ìð³äóëà ÃÎØ, ãîëîâà ïðàâë³í-
íÿ Ñõ³äíî-ªâðîïåéñüêîãî ³íñòèòó-
òó ðîçâèòêó:

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ÿê àáñîëþò-
íî ñòîðîííüîìó ñïîñòåð³ãà÷ó,
ùî çì³í âåëèêèõ íå â³äáóâàºòü-
ñÿ. Öÿ çàãàëüìîâàí³ñòü — öå äó-
æå ñòðàøíî, ÿê äëÿ íåïàðëà-
ìåíòñüêèõ ïàðò³é, òàê ³ äëÿ åëåê-
òîðàòó. Â³í ñòîìëþºòüñÿ ³ â³äáó-
âàºòüñÿ äåìîðàë³çàö³ÿ. Ëþäè ïå-
ðåñòàþòü â³ðèòè âëàä³. Öå íàé-
ñòðàøí³øå. Òóò º åêîíîì³÷íèé
äåòåðì³í³çì. ßê ðîçâèâàëàñÿ
åêîíîì³êà Óêðà¿íè? Óêðóïíåí-
íÿ ãàëóçåé íàâêîëî êîíêðåòíèõ
îñîáèñòîñòåé, êîíêðåòíèõ îë³-
ãàðõ³â âïëèâàº íà ïîë³òèêó. Òîá-
òî îë³ãàðõàì òåïåð ëåãøå âèð³-
øóâàòè ñïðàâè íå ç ïàðò³ÿìè,
³äåîëîã³÷íèìè ãðóïàìè, à ëåãøå
öå ðîáèòè ç ³íäèâ³äàìè, íàâêî-
ëî ÿêèõ áóäå ³ìïåðàòèâíèé ìàí-
äàò ³ ñèñòåìà ñïèñê³â. Öå äóæå
íåáåçïå÷íà òåíäåíö³ÿ. À ïåð-
ñïåêòèâè ³ ô³íàíñóâàííÿ ïàðò³é
ïîâ’ÿçàíî ç ðîçâèòêîì åêîíîì³-
êè. Äîêè áóäå óêðóïíåííÿ ³ ïå-
ðåðîçïîä³ë ðåñóðñ³â, éäå âåëèêà
ãîíêà. ² ëþäè ä³ëÿòü ðåñóðñè. ¯ì
íå ö³êàâî, ÿêà áóäå ïîë³òèêà, ¿ì
ö³êàâî, ùîá áóëè êèøåíüêîâ³
ëþäè, êîòð³ äîïîìîæóòü ¿ì â
öüîìó ïåðåðîçïîä³ë³ ðåñóðñ³â. Çà
êóë³ñàìè â³äáóâàºòüñÿ òàêà êàð-
òèíà. Íàðîä ¿¿ íå áà÷èòü. Íàðîä
áà÷èòü 5 ïàðò³é. Àëå íàñïðàâä³
öå 5 ÷è 8 ëþäåé, ÿê³ ò³ëüêè ¿õ
ïîñòàâèëè.

Àíäð³é ÌÎÕÍÈÊ, ãîëîâà Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÂÎ “Ñâî-
áîäà”:

— ß ïî÷íó ç ³íøî¿ òåçè — ïè-
òàííÿ îá’ºäíàííÿ. Âñå-òàêè ï³ä-
òðèìóþ, ùî ìàº áóòè îá’ºäíàí-
íÿ íà ³äåîëîã³÷íèõ çàñàäàõ, ³ ìî-
æó ñêàçàòè, äëÿ ÷îãî îá’ºäíóâà-
òèñÿ. ßêùî ìè õî÷åìî îäíîãî
âåëèêîãî Ãåðàêëà, ìè íå çìîæå-
ìî ç³áðàòè 25 êàðëèê³â ³ çë³ïè-

òè éîãî. Òðåáà öüîãî Ãåðàêëà
âèðîùóâàòè, òðåáà íàïîâíþâà-
òè çì³ñòîì ïàðò³éí³ ñòðóêòóðè,
íàïîâíþâàòè ¿õ, òàê áè ìîâèòè,
ðîáîòîþ, ³ ùîá îòà ³äåîëîã³ÿ ó
íàñ âèêîíóâàëàñÿ ïðîãðàìîþ, à
ïðîãðàìà âæå âèêîíóâàëàñÿ áåç-
ïîñåðåäíüî ïàðò³ºþ.

Ç ³íøîãî áîêó, ìåí³ íåïðèºì-
íî, ùî âæå ñüîãîäí³ â ñâ³äîìî-
ñò³ ëþäåé âïðîâàäæóºòüñÿ òåð-
ì³í — ïîçàïàðëàìåíòñüê³ ïàðò³¿,
áî âëàñíå öå âåëèê³ òà ìàë³ ïàð-
ò³¿ ³ òàê çâàíà äèñêðèì³íàö³éíà
ðèòîðèêà, ÿêà ïîêàçóâàëà, ùî
ðàç ïàðò³ÿ ìàëà, âîíà àâòîìà-
òè÷íî ñòàº íåïðîõ³äíîþ. Öÿ
òåõíîëîã³ÿ ñïðàöüîâóâàëà íà áà-
ãàòüîõ âèáîðàõ, ³ ÿêùî òåïåð ïî-
ñòàâèòè ïîçàïàðëàìåíòñüê³ ³
ïàðëàìåíòñüê³ ïàðò³¿ â öüîìó
äèñêóðñ³, âæå ìîæíà ãîâîðèòè.
Ìè ìàëè äîâîë³ áàãàòî ïîòóæ-
íèõ ïàðò³é ÿê-òî ÍÄÏ ÷è
ÑÄÏÓ(î), ÿê³ ñüîãîäí³ âæå ç³é-
øëè ç ïîë³òè÷íîãî íåáîñõèëó.

Àíäð³é ªÐÌÎËÀªÂ, ïîë³òîëîã,
äèðåêòîð Öåíòðó ñîö³àëüíèõ äî-
ñë³äæåíü “Ñîô³ÿ”:

— Â îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â â³ä-
áóâñÿ ôàêòè÷íî çëàì ñèñòåìè
ïðîåêòóâàííÿ êðà¿íè, ùî âæå
ñòâîðèëàñÿ. Äî öüîãî öå ââàæà-
ëîñÿ ëèøå äîëåþ ïðàâëÿ÷èõ
åë³ò. ßê ïîêàçàëè îñòàíí³ ðîêè,
ïðîåêòóâàííÿ ïåðåñòàëî áóòè
äîëåþ âèáðàíèõ. Òåïåð ìîëîä³,
ùî ï³äðîñëè, ñîðîêàð³÷í³, òàê³,
ùî ìàþòü äîñâ³ä ³ á³çíåñó, ³ ïî-
ë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàÿâèëè ïðî
ñâî¿ àìá³ö³¿ ³ ïðî ñâîº áà÷åííÿ
êðà¿íè. ² äðóãèé ìîìåíò, òåæ
äóæå âàæëèâèé, öå ïîâ’ÿçàíî ç
ïîä³ÿìè 2006-2007 ðîêó. Íà íà-
øèõ î÷àõ â³äáóëàñÿ ôàêòè÷íî
äåñàêðàë³çàö³ÿ âèçíàíèõ ãåðî¿â ³
ðÿò³âíèê³â. Ó ÷îìó öå âèðàæàº-
òüñÿ? Ñìàê êðîâ³ â óñ³õ íà çó-
áàõ. Âèÿâèëîñÿ, ùî äëÿ òîãî,
ùîá çàâîþâàòè äîâ³ðó, íå ïî-
òð³áíî ìàòè âèðàçíî¿ äîêòðèíè,
ïëàòôîðìè. Íàâ³òü íå îáîâ’ÿç-
êîâî áóòè àäåêâàòíèì ñîö³àëü-
íèì ³íòåðåñàì. Ïîòð³áíî áóòè
ïåðåêîíëèâèì, âîëîä³òè íàáî-
ðîì ã³ïíàáåëüíèõ âëàñòèâîñòåé,
ïîòð³áíî ïðàâèëüíî áóäóâàòè
ïðîïîçèö³¿. ² çàãàëîì, ìîæíà
ìàòè óñï³õ. À îñü ÷îìó öå íå
âðàõîâóþòü ïîë³òèêè, ùî ðâî-
íóëè êîíêóðóâàòè ç³ ñâî¿ìè
óñï³øí³øèìè êîíêóðåíòàìè?
Âñå öå â³äáóâàºòüñÿ â ñèòóàö³¿
àâòîðèòàðèçàö³¿ ñóñï³ëüíî¿ ñâ³-
äîìîñò³. Ïðè÷èíà — ñòðåñ,
çíàéäåíèé îñòàíí³ìè ðîêàìè
ðåâîëþö³éíî-ñòèõ³éíîãî ñåðå-
äîâèùà íà ôîí³ ã³ïíàáåëüíîñò³
ñóñï³ëüñòâà

Þð³é ÇÁ²ÒÍªÂ: “Ñóòü ïîë³òè÷íî¿ êîðóïö³¿ ïîëÿ-
ãàº â äèñêðåäèòàö³¿ ïîë³òè÷íîãî ñóïåðíèêà ç ìå-
òîþ çàâîþâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ âëàäè. Ç ö³º¿ òî÷êè
çîðó íàéá³ëüøèìè ïîë³òè÷íèìè êîðóïö³îíåðàìè â
Óêðà¿í³ º Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, ïàðò³ÿ “Íàøà
Óêðà¿íà”, ÁÞÒ, ³ âæå ïîò³ì ³äå Ñîö³àë³ñòè÷íà
òà Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â. ”
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Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати " важно сте-
жить за розвит ом подій
найбільших містах У ра-

їни, а та ож проблемами,
з я ими сти аються їхні
меш анці. До ва и чита-
чів добір а новин про те,
що сталося в ба атоміль-
йонних ме аполісах
останнім часом.

8-бальний шторм
с олихн в Крим

Óíàñë³äîê ïîòóæíîãî 8-áàëü-
íîãî øòîðìó â í³÷ ³ç ñóáîòè íà
íåä³ëþ â ×îðíîìó òà Àçîâñüêîìó
ìîðÿõ çàòîíóëî 4 ñóäíà ³ äî äå-
ñÿòêà ïîñòðàæäàëè. Á³ëüø ÿê òè-
ñÿ÷ó òîíí ìàçóòó âèëèëîñÿ â
óêðà¿íñüê³ âîäè â Êåð÷åíñüê³é
ïðîòîö³ ç ðîñ³éñüêîãî òàíêåðà,
ÿêèé ðîçêîëîâñÿ íàâï³ë ï³ä ÷àñ
øòîðìó çà ê³ëüêà ê³ëîìåòð³â â³ä
áåðåãà. Òàêîæ ó Êåð÷åíñüê³é ïðî-
òîö³ ï³øëè ï³ä âîäó òðè ðîñ³é-
ñüêèõ âàíòàæíèõ ñóäíà, êîæíå ç
ÿêèõ ïåðåâîçèëî áëèçüêî 2 òèñ.
òîíí ñ³ðêè. Íàðàç³ òðèâàº ïîøóê
÷ëåí³â ¿õí³õ åê³ïàæ³â. Á³ëÿ Ñåâàñ-
òîïîëÿ çàòîíóëî âàíòàæíå ñóäíî
ç áðóõòîì. Äîëÿ 15 ÷ëåí³â åê³ïà-
æó ñóäíà, ÿêå ïëèâëî ï³ä ãðóçèí-
ñüêèì ïðàïîðîì, íåâ³äîìà. Äâ³
áàðæ³ ç ìàçóòîì ñ³ëè íà ì³ëèíó
ïîáëèçó Òóçëè. Öå ëèõî ñï³òêàëî
³ âàíòàæíå ñóäíî, ùî òðàíñïîð-
òóâàëî ñ³ëüãîñïòåõí³êó á³ëÿ áåðå-
ã³â Ñóäàêà.

ª âåëèêà çàãðîçà äëÿ äîâê³ëëÿ
â³ä âèëèâó ìàçóòó. ßê çàçíà÷àþòü
åêîëîãè, êîëè â³í îïóñòèòüñÿ íà
äíî ìîðÿ, éîãî âæå íåìîæëèâî
áóäå âèëó÷èòè. Ï³ä ÷àñ øòîðìó
âèñîòà õâèëü ïåðåâèùóâàëà 5 ì,

à â³òåð ïîäåêóäè ñÿãàâ 32 ì/ñ.
Òèì ÷àñîì ôàõ³âö³ ââàæàþòü, ùî
íàñë³äêè â³ä âèëèâó ñ³ðêè ìîæóòü
áóäè ùå çàãðîçëèâ³øèìè, àí³æ
â³ä âèëèâó ìàçóòó. Íà ñüîãîäí³
âæå çàô³êñîâàíî âèïàäêè ìàñîâî¿
çàãèáåë³ ïòàõ³â ó öüîìó ðåã³îí³.

Ó âñ³õ ïîðòàõ Óêðà¿íè îãîëî-
øåíî ï³äâèùåíó ãîòîâí³ñòü äî
ðÿòóâàëüíèõ ä³é ³ ë³êâ³äàö³¿ íà-
ñë³äê³â åêîëîã³÷íîãî ëèõà. Çàãà-
ëîì ó øòîðì ïîòðàïèëî ïîíàä 50
ñóäåí. Ñèíîïòèêè ïðîãíîçóþòü
ïîë³ïøåííÿ ïîãîäíî¿ ñèòóàö³¿
óæå ñüîãîäí³.

Ó Ñ³ìôåðîïîë³ ÷åðåç ñòèõ³þ
ïðèçóïèíÿëàñü ðîáîòà 42 òðàíñ-
ôîðìàòîðíèõ ï³äñòàíö³é, ïîâàëå-
íî 8 îïîð, ñòàëîñÿ 143 âèïàäêè
îáðèâó äðîò³â, 14 ïðîðèâ³â ãàçî-
ïðîâîä³â, ïîðóøåíî ðóõ ì³ñüêî-
ãî åëåêòðîòðàíñïîðòó â³ä îáðèâ³â
òðîñ³â òà ïîâàëåíèõ äåðåâ, ÷åðåç
ïîøêîäæåííÿ ë³í³é åëåêòðîïåðå-
äà÷ íå ïðàöþº 31 êîòåëüíÿ. Çà
ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, ì³ñòó çàâ-
äàíî øêîäè íà 15,629 ìëí ãðí.

Донець
відсвят вав день
переймен вання

Ó ï’ÿòíèöþ Äîíåöüê òà îáëàñòü
â³äçíà÷èëè 46 ðîê³â â³ä äíÿ ïå-
ðåéìåíóâàííÿ. 9 ëèñòîïàäà 1961
ðîêó ì³ñòî Ñòàë³íå ñòàëî Äîíåöü-
êîì, à Ñòàë³íñüêà îáëàñòü â³äòî-
ä³ º Äîíåöüêîþ. Ç ñàìîãî ïî÷àò-
êó Äîíåöüê íàçèâàâñÿ Þç³â-
êîþ — íà ÷åñòü çàñíîâíèêà ì³ñ-
òà Äæîíà Äæåéìñà Õüþçà, ÿêîãî
ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ íàçèâàëè
Þçîì. Ó 1924 ðîö³ Þç³âêó ïå-
ðåéìåíóâàëè íà Ñòàë³íå. Òàêîæ
ê³ëüêà òèæí³â ñòîëèöÿ øàõòàð-
ñüêîãî êðàþ íàçèâàëàñÿ Òðîöü-
êîì.

Ñâîþ íàçâó Äîíåöüê ä³ñòàâ â³ä
ð³÷êè Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü. Çãîäîì

Äîíåöüêà îáëàñòü ðîçä³ëèëàñÿ íà
Ñòàë³íñüêó òà Ëóãàíñüêó (à ì³ñòî
Ëóãàíñüê çì³íþâàâ ñâîþ íàçâó íà
Âîðîøèëîâãðàä ³ íàâïàêè).

Ç íàãîäè þâ³ëåþ íà ãîëîâí³é
ïëîù³ ì³ñòà — ïëîù³ Ëåí³íà — â³ä-
áóëèñÿ êîíöåðò ³ ïîë³òè÷íèé ì³-
òèíã çà ó÷àñò³ ïðèõèëüíèê³â Êîì-
ïàðò³¿ òà ïðîðîñ³éñüêèõ ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é. Ï³ä ÷àñ ìàëî-
ëþäíî¿ äåìîíñòðàö³¿ êîìóí³ñòè çà-
êëèêàëè ñâî¿õ ïðèá³÷íèê³â íå áó-
òè áàéäóæèìè ³ ÷èíèòè ñïðîòèâ
ïåðåéìåíóâàííþ äîíåöüêèõ âó-
ëèöü ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî 
75-¿ ð³÷íèö³ Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³,
à òàêîæ íàäàë³ ïðîòèñòîÿòè óçàêî-
íåííþ ïðàâ âî¿í³â ÎÓÍ — ÓÏÀ òà
³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè â ÍÀÒÎ.

Çàãàëîì ó Äîíåöüê³é îáëàñò³
ïëàíóºòüñÿ ïåðåéìåíóâàòè ïðè-
áëèçíî 70 íàñåëåíèõ ïóíêò³â òà
267 âóëèöü ó ì³ñòàõ ³ ñåëàõ.

На Хар івщині
по іршився
інвестиційний лімат

Ðåçóëüòàòè åêñïåðòíîãî äîñë³-
äæåííÿ “Îö³íêà ³íâåñòèö³éíîãî
êë³ìàòó â Õàðêîâ³” ñâ³ä÷àòü, ùî
³íôîðìàö³ÿ ùîäî ³íâåñòèö³éíîãî
áóìó, ïðî ÿêèé çàÿâëÿþòü õàð-
ê³âñüêà âëàäà ³ ì³ñöåâ³ ÇÌ², íå
â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³. Ïðî öå
éäåòüñÿ â êîìåíòàðÿõ äî ìàòåð³-
àë³â äîñë³äæåííÿ, ÿêå ïðîâîäèâ
Öåíòð äîñë³äæåííÿ íàóêîâî-òåõ-
í³÷íîãî ïîòåíö³àëó é ³ñòîð³¿ íà-
óêè ³ì. Ã. Äîáðîâà ðàçîì ³ç ÑÔ
“Áþðî ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó”.

Ó ï³äñóìêîâèõ âèñíîâêàõ íàãî-
ëîøóºòüñÿ, ùî 71,3% åêñïåðò³â
çàóâàæèëè ïîì³òíå ïîã³ðøåííÿ
ïîë³òè÷íîãî êë³ìàòó äëÿ ³íâåñòè-
ö³é ó Õàðêîâ³. Íàãîëîøóºòüñÿ,
ùî ³íòåãðàëüíèé ³íäåêñ ïðèâàá-
ëèâîñò³ Õàðêîâà äëÿ ³íâåñòèö³é
ðîçðàõîâàíî çà ø³ñòüìà ïîêàçíè-

êàìè (ïîë³òè÷íå ñåðåäîâèùå,
àäàïòàö³ÿ ïîë³òèêî-åêîíîì³÷íî¿
ñèñòåìè äî ðåôîðìóâàííÿ, íàö³î-
íàëüíà çàêîíîäàâ÷à áàçà, ì³æíà-
ðîäíå ïðàâî, ïðàâîâå ñòàíîâèùå
ï³äïðèºìíèöòâà, éîãî åêîíîì³÷-
íå ñåðåäîâèùå). Çà îö³íêàìè õàð-
ê³âñüêèõ åêñïåðò³â, ïðîòÿãîì
îñòàííüîãî ðîêó öåé ïîêàçíèê
çíèçèâñÿ ³ ñòàíîâèòü — 0,32.

Êð³ì òîãî, åêñïåðòè çàóâàæó-
þòü çðîñòàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ³
ï³äïðèºìíèöüêèõ ðèçèê³â ³ííî-
âàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ é óñêëàäíåí-
íÿ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó åôåêòèâ-
íèõ ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â ó Õàð-
ê³âñüêîìó ðåã³îí³.

Â ðàìêàõ äîñë³äæåííÿ ç³áðàíî
îö³íêè 350 êâàë³ô³êîâàíèõ åêñ-
ïåðò³â, ÿê³ îö³íþâàëè ³íâåñòèö³é-
íó ïðèâàáëèâ³ñòü ì³ñòà çà 248 ïî-
êàçíèêàìè, ùî õàðàêòåðèçóþòü
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè
ðåã³îíó.

Одесь ий аманець
потовстішав

Íàäõîäæåííÿ â çàãàëüíèé ôîíä
ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³ Îäåñè çà 10 ì³-
ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó ñòàíîâèëè
900 ìëí 518 òèñ. ãðí àáî 106,8%
â³ä ïëàíîâèõ ïîêàçíèê³â. Ïðî öå
ïîâ³äîìëÿº Óïðàâë³ííÿ ô³íàíñ³â
Îäåñüêî¿ ì³ñüêðàäè.

Çàãàëîì áþäæåò ì³ñòà íà 2007
ð³ê çàòâåðäæåíî â ðîçì³ð³ 1 ìëðä
830 ìëí 125,32 òèñ. ãðí. Çà äàíè-
ìè íà 1 ëèñòîïàäà, óòî÷íåíèé ðîç-
ì³ð áþäæåòó Îäåñè íà öåé ð³ê ïå-
ðåâèùèâ 2 ìëðä ãðí. Çàãàëüíèé
ôîíä ì³ñüêîãî áþäæåòó çà äîõîäà-
ìè (áåç óðàõóâàííÿ òðàíñôåðò³â)
âèêîíàíî â ñóì³ 900 ìëí 518,3 òèñ.
ãðí. Êð³ì òîãî, ôàêòè÷í³ íàäõî-
äæåííÿ äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó
îäåñüêî¿ ñêàðáíèö³ ñòàíîâèëè 338
ìëí 240,3 òèñ. ãðí, òîáòî 63,9% â³ä
ùîð³÷íîãî ïëàíó. Çîêðåìà çà ñ³-

÷åíü — æîâòåíü ïîòî÷íîãî ðîêó
íàä³éøëî 22 ìëí 331,3 òèñ. ãðí â³ä
âëàñíèê³â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â,
ùî íà 26,1% á³ëüøå, í³æ çà àíà-
ëîã³÷íèé ïåð³îä òîð³ê.

У Львові
нама аються
зняти мера

Ó÷îðà ï³ä ñò³íàìè ì³ñüêî¿ ìå-
ð³¿ â³äáóâñÿ ì³òèíã ÿê íà ï³äòðèì-
êó, òàê ³ ïðîòè ÷èííîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Àíäð³ÿ Ñàäîâîãî. Ì³ñòî
ùå íå ïåðåæèâàëî àêö³¿ çà ó÷àñò³
îäðàçó äâîõ òàáîð³â. Óò³ì, õîëîä-
íà ïîãîäà øâèäêî çàãàñèëà ïðè-
ñòðàñò³ ì³òèíãóâàëüíèê³â, ÿêèõ
áóëî çîâñ³ì íåáàãàòî. Ïåðåä ì³ñü-
êîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ çàëèøèëîñÿ
ê³ëüêà ñòðàéêàð³â, ÿê³ ïðîäîâæè-
ëè àêö³¿ ïðîòåñòó ïðîòè ì³ñüêîãî
ãîëîâè ï³ä ãàñëîì “Ëüâ³â áåç Ñà-
äîâîãî”, âèìàãàþ÷è éîãî â³äñòàâ-
êè. Ïðîòå çàì³ñòü îá³öÿíîãî íà-
ìåòîâîãî ì³ñòå÷êà îïîçèö³ÿ ðîç-
ãîðíóëà ëèøå ê³ëüêà ïîðîæí³õ íà-
ìåò³â. ßê ïîâ³äîìëÿþòü îðãàí³çà-
òîðè, âîíè âñòàíîâëþþòü æèâ³
íàìåòè — âèâîäÿòü íà ìàéäàí
ëþäåé, êîòð³ íåâäîâîëåí³ ïîë³òè-
êîþ ì³ñüêî¿ âëàäè ³ ÿê³ ÷åêàòè-
ìóòü ñåñ³¿ Ëüâ³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè,
äå ìàþòü ðîçãëÿäàòè âèìîãè ïðî-
òåñòóâàëüíèê³â.

Íàâïðîòè íå÷èñëåííîãî ï³êåòó
âèøèêóâàëèñÿ ê³ëüêà ï³äïðèºì-
ö³â ç ïëàêàòàìè. Íàïèñè ïåðåêî-
íóþòü, ùî òàêîãî ÷åñíîãî ìåðà,
ÿê Àíäð³é Ñàäîâèé, í³êîëè íå áó-
ëî ó Ëüâîâ³ — “Íàø ìåð º íà-
ñò³ëüêè ïîðÿäíà ëþäèíà, ùî, êî-
ëè â³í ñëîâî äàâ, òî éîãî çàâæäè
âèêîíóº”.

Îäíàê æîäíèõ ïåðåìîâèí ç ïî-
ë³òè÷íèìè ôðàêö³ÿìè Ëüâ³âñüêî¿
ðàäè, ÿê³ ìîæóòü âèñëîâèòè íå-
äîâ³ðó ì³ñüêîìó ãîëîâ³, ï³êåòó-
âàëüíèêè íå ïðîâîäèëè

Êðèì íà ïîðîç³ åêîëîã³÷íî¿ 
êàòàñòðîôè
Îãëÿä ïîä³é ó ì³ñòàõ Óêðà¿íè

Шторм, що роз лявся Чорном морі, став причиною затоплення іль ох вантажних ораблів
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Âîëîäèìèð ÏÐÈÑßÆÍÞÊ: “Êîæíà ÷åòâåðòà ãðèâíÿ
â äåðæàâíîìó áþäæåò³ — êè¿âñüêà”
Ãîëîâà áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè — ïðî êîøòè ì³ñòà íà íàñòóïíèé ð³ê

— ßê³ íàïðÿìêè ñòàíóòü ïð³îðè-
òåòíèìè äëÿ áþäæåòó íà 2008 ð³ê?

— Ïåâíî, áóäó íåîðèã³íàëü-
íèì, ÿêùî ñêàæó, ùî âñ³ áþäæå-
òè, ÿê³ óõâàëþâàëè ðàí³øå, — ñî-
ö³àëüíî îð³ºíòîâàí³. Àäæå êîø-
òè çàêëàäàþòü íàñàìïåðåä íà çà-
õèùåí³ ñòàòò³ âèäàòê³â, çàðîá³òíó
ïëàòó, ìåäèöèíó, îñâ³òó, êóëüòó-
ðó. Ï³ñëÿ öüîãî ðîçãëÿäàþòü
ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç êîìóíàëü-
íèì ãîñïîäàðñòâîì ì³ñòà, âèð³-
øåííÿì òðàíñïîðòíèõ ïðîáëåì,
ïàðêóâàííÿì ó öåíòðàëüí³é ÷àñ-
òèí³ ì³ñòà. Òóò ìàº ïë³äíî ïîïðà-
öþâàòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêî-
íîì³êè ³ ³íâåñòèö³é — îñîáëèâî
ñòîñîâíî âïðîâàäæåííÿ ³íâåñòè-
ö³éíèõ ïðîåêò³â. Ùîïðàâäà, öå
äîâãîòåðì³íîâ³ ïðîåêòè, ÿê³ ìà-
þòü ï³ä ñîáîþ åêîíîì³÷íå îá-
´ðóíòóâàííÿ. Îêð³ì öüîãî, éäåòü-
ñÿ ïðî áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíèõ

ðîçâ’ÿçîê (ÿêèõ çã³äíî ç ïðîãðà-
ìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó ìàþòü çâåñòè 15), à ùå
ïðî îá’ºêòè, ÿêèìè îï³êóºòüñÿ
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ. Öå íàñàìïåðåä áó-
ä³âíèöòâî êâàðòèð äëÿ ÷åðãîâè-
ê³â.

— ßêèì ÷èíîì ðîçïîä³ëÿòèìóòü
êîøòè ì³æ ðàéîíàìè?

— Çâè÷àéíî æ, êîëè ôîðìóþòü
áþäæåò ðàéîí³â, âèõîäÿòü ç òàê
çâàíèõ êîíòèíãåíò³â. Ìàºòüñÿ íà
óâàç³ ê³ëüê³ñòü øê³ë, ë³êàðåíü, ñî-
ö³àëüíî íåçàõèùåíèõ ãîðîäÿí. Â
çàëåæíîñò³ â³ä öüîãî ôîðìóþòü
áþäæåòè ðàéîí³â. Òîáòî ¿ì âñòà-
íîâëþþòü íîðìè â³äðàõóâàíü.
Îêð³ì öüîãî, ðàéîíè (îñê³ëüêè
âîíè º íåçàëåæíèìè þðèäè÷íè-
ìè îñîáàìè) ìàþòü â³äøóêîâóâà-
òè äæåðåëà ïîïîâíåííÿ âëàñíèõ

áþäæåò³â äîäàòêîâî äî òîãî, ùî
¿ì çàòâåðäæóº Êè¿âðàäà.

— ßêîþ º ÷àñòêà ³ ðîëü Êè¿â-
ñüêîãî áþäæåòó â äåðæàâíîìó áþ-
äæåò³ Óêðà¿íè?

— Âîíà äîñèòü ñåðéîçíà. Íà-
ïðèêëàä, òîð³ê êîæíà ÷åòâåðòà
ãðèâíÿ â äåðæàâíîìó áþäæåò³ —
öå êîøòè, ÿê³ çáèðàëè íà òåðåí³
ñòîëèö³. Òîìó åêîíîì³÷íèé êîì-
ïëåêñ Êèºâà äîñèòü ïîòóæíèé ³
ñóòòºâî ïîïîâíþº áþäæåò äåð-
æàâè.

— ×è ïðàâäà, ùî äî ê³íöÿ 2007-ãî
äåô³öèò ñòîëè÷íîãî áþäæåòó ñòàíî-
âèòèìå ïîíàä 400 ìëí ãðí? ² ùî ïðè-
÷èíîþ öüîìó º íåùîäàâíº ï³äâèùåí-

íÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ë³êàðÿì ³ â÷èòå-
ëÿì?

— Öå íåïðàâèëüíî, áî àáñî-
ëþòíî íå ñòîñóºòüñÿ ï³äâèùåííÿ
çàðïëàòè ïðàö³âíèêàì áþäæåòíî¿
ñôåðè. Íàðàç³ íåìàº í³ÿêèõ ï³ä-
ñòàâ ãîâîðèòè ïðî äåô³öèò áþ-
äæåòó, àäæå ó íàñ ùå º ïîïåðåäó
òðè ì³ñÿö³. ßê ñâ³ä÷èòü äîñâ³ä ìè-
íóëèõ ðîê³â, ïåðåä çàê³í÷åííÿì
êàëåíäàðíîãî ðîêó âñ³ ñóá’ºêòè
ãîñïîäàðþâàííÿ ðîçðàõîâóþòüñÿ
ç áîðãàìè. Òîæ íàïîâíåííÿ â
ãðóäí³ ñóòòºâî çá³ëüøóºòüñÿ ïî-
ð³âíÿíî ç âåðåñíåì àáî ë³òí³ìè
ì³ñÿöÿìè.

— Íà ñê³ëüêè â íàñòóïíîìó ðî-

ö³ çðîñòå äîõ³äíà ÷àñòèíà áþäæå-
òó â ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì?

— Íàðàç³ âàæêî â³äïîâ³ñòè, àäæå
ãîâîðèòè ïðî öå ìîæíà ëèøå ï³ñ-
ëÿ òîãî, êîëè óõâàëÿòü áþäæåò äåð-
æàâè â äðóãîìó ÷èòàíí³. Òîìó ùî
çã³äíî ç áþäæåòíèì êîäåêñîì ôîð-
ìóâàòè ì³ñöåâèé áþäæåò ìîæíà
ï³ñëÿ òîãî, ÿê óõâàëÿòü äåðæàâíèé.
Áî ñàìå â íüîìó ôîðìóþòü ñêëà-
äîâ³ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó. Òîáòî, ÿêèé â³äñîòîê â³äðà-
õóâàíü, ÿê³ ïîäàòêè çàëèøàþòüñÿ â
Êèºâ³, à ÿê³ éäóòü äî äåðæáþäæå-
òó. ßêó ñóìó âèä³ëÿòü ì³ñòó, ç íå¿ ³
ôîðìóâàòèìåòüñÿ äîõ³äíà ÷àñòèíà.

— Ùî áóäå, ÿêùî íîâîîáðàíà
Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè íå âñòèã-
íå äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó óõâà-
ëèòè äåðæàâíèé áþäæåò?

— Ïîä³áí³ âèïàäêè âæå áóëè.
ßêùî Âåðõîâíà Ðàäà íå óõâàëèòü
äîêóìåíò äî Íîâîãî ðîêó, òî Êè-
¿âðàäà ìîæå íåçàëåæíî óõâàëèòè
ì³ñüêèé áþäæåò, âèõîäÿ÷è ³ç Çà-
êîíó ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè ì³ñòî-
ãåðîé Êè¿â. Â Çàêîí³ ÷³òêî âèïè-
ñàí³ ñòàòò³, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ìîæ-
íà ôîðìóâàòè äîõ³äíó ÷àñòèíó áþ-
äæåòó. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê óõâàëÿòü äåð-
æàâíèé áþäæåò, äî ãîòîâîãî ì³ñü-
êîãî ëèøå âíåñóòü äåÿê³ êîðåêòè-
âè. Ïåðåêîíàíèé, ùî Íîâèé,
2008-é êèÿíè çóñòð³íóòü ç ãîëîâ-
íèì ô³íàíñîâèì äîêóìåíòîì
Спіл вався Віталій КУРІННИЙ,

“Хрещати ”

Я ий бюджет матиме Київ наст пном році, остаточ-
но стане відомо лише після то о, я оловний фінансо-
вий до мент раїни др ом читанні хвалять деп -
тати Верховної Ради. Але вже сьо одні відомо, що він
б де соціальнішим, ніж попередній. Адже більшість ви-
тратних статей столична влада спрям є на поліпшення
рівня життя соціально незахищених верст населення,
розвито місь ої інфрастр т ри — б дівництво мостів,
транспортних розв'язо і подовження ліній метрополі-
тен . Про це "Хрещати " розповів олова постійної
омісії Київради з питань бюджет і соціально-е оно-
мічно о розвит Володимир Присяжню (НУ—НС).
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Çà öèâ³ë³çîâàíó çàáóäîâó
Ôóíäàö³ÿ ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ì. Êè-
ºâ³ “ªâðîïåéñüêèé Êè¿â” 4 ëèñòî-
ïàäà öüîãî ðîêó ïðîâåëà ÷åðãîâå
ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ùîäî çâåäåí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâà-
íèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêî-
ãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ï³äçåìíèì
ïàðê³íãîì ïî ïðîâóëêó ßðîñëàâ-
ñüêèé, 1/3 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³
ñòîëèö³.

Ó ñåðåäó 7 ëèñòîïàäà ñïëèâ ÷àñ
ïîäàííÿ ÷ëåíàìè òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà ñâî¿õ ïðîïîçèö³é
ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿
ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå äî ïëàíó ïîÿâè
â ïðîâóëêó ßðîñëàâñüêîìó íîâî¿
áóä³âë³. Òàêèì ÷èíîì, Ôóíäàö³ÿ
“ªâðîïåéñüêèé Êè¿â” äàëà çìîãó
ìåøêàíöÿì ì³êðîðàéîíó ³ çàö³êàâ-
ëåíèì îðãàí³çàö³ÿì ï³ñëÿ çáîð³â 4
ëèñòîïàäà ùå âïðîäîâæ òðüîõ äí³â
âèñëîâëþâàòè ñâî¿ çàóâàæåííÿ òà
ïðîïîçèö³¿ çàáóäîâíèêó ñòîñîâíî
ïðîåêòó, ÿêèé â³í ïðåäñòàâèâ.

Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà îá’ºê-
òó ïî ïðîâóëêó ßðîñëàâñüêèé, 1/3
º òîâàðèñòâî “ÀÏË-ÃÐÓÏ”. Çà
ñëîâàìè éîãî ïðåäñòàâíèêà, Ìè-
êîëè Ìåëüíèêà, öÿ îðãàí³çàö³ÿ âè-
êîíóº ð³çíîìàí³òí³ çàìîâëåííÿ,
ïîâ’ÿçàí³ ç áóä³âíèöòâîì. Òîæ
çíàº, íàñê³ëüêè âàæëèâî çíàéòè
ñï³ëüíó ìîâó ç êèÿíàìè é îðãàí³-
çàö³ÿìè, ÷è¿ ³íòåðåñè öå áóä³âíèö-
òâî ìîæå çà÷åïèòè. Òîìó òîâàðè-
ñòâî é çâåðíóëîñÿ äî äîñâ³ä÷åíèõ
ôàõ³âö³â “ªâðîïåéñüêîãî Êèºâà”,
ÿê³ â çìîç³ ïðîâîäèòè ãðîìàäñüêå
îáãîâîðåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ³ñíóþ÷èõ
âèìîã çàêîí³â Óêðà¿íè ³ ð³øåíü
Êè¿âðàäè.

Ãîëîâóþ÷èì íà ãðîìàäñüêîìó
îáãîâîðåíí³ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ áóâ ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð Ôóíäàö³¿ “ªâðîïåéñüêèé Êè-
¿â” Ìèõàéëî Ï³í÷óê. Â³í íàãàäàâ

ïðèñóòí³ì, ùî çã³äíî ç äàíèìè
ïàñïîðòíîãî ñòîëó ÆÅÊó â ñóñ³ä-
í³õ ç ìàéáóòíüîþ íîâîáóäîâîþ ïî-
ìåøêàííÿõ ïðîæèâàº 350 êèÿí.
Âñ³ âîíè ïîøòîþ îòðèìàëè ³íôîð-
ìàö³éí³ ïàêåòè é çàïðîøåííÿ âçÿ-
òè ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêîìó îáãîâî-
ðåíí³ ïðîåêòó çâåäåííÿ äåâ’ÿòèïî-
âåðõ³âêè. ×àñòèíà ñêîðèñòàëàñÿ
ïðàâîì íàä³ñëàòè äî Ôóíäàö³¿ ñâî¿
çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ó ïèñüìî-
âîìó âèãëÿä³. Äåõòî âèð³øèâ ïðè-
éòè äî Ïàëàöó êóëüòóðè ³ òåõí³êè
“Äí³ïðî” é îñîáèñòî ïîñï³ëêóâà-
òèñÿ ³ç çàáóäîâíèêîì òà ãîëîâíèì
àðõ³òåêòîðîì ïðîåêòó. Çíàëè ïðî
öåé çàõ³ä òàêîæ Ïîä³ëüñüêà ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ é äåïóòàòè. Îãî-
ëîøåííÿ ïðî éîãî ïðîâåäåííÿ áó-
ëî ðîçì³ùåíî â “Õðåùàòèêó”.

Ï³ñëÿ íåïðîñòîãî ï³âãîäèííîãî
îáãîâîðåííÿ ïðîöåäóðè âåäåííÿ
çáîð³â éîãî ó÷àñíèêè íàðåøò³ ïå-
ðåéøëè äî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïî
ñóò³. Ïðåäñòàâíèê çàáóäîâíèêà òå-
ðèòîð³¿ Ìèêîëà Ìåëüíèê ðîçïî-
â³â, ùî â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè êîìïàí³ºþ “ÀÏË-ÃÐÓÏ”

ðîçïî÷àòî ïðîåêòíî-ïîøóêîâ³ ðî-
áîòè ñòîñîâíî çâåäåííÿ áóäèíêó
ïî ïðîâóëêó ßðîñëàâñüêèé, 1/3. Ó
ö³é äåâ’ÿòèïîâåðõ³âö³ ïðîæèâàòè-
ìå ëèøå 30 ñ³ìåé — âîíà åë³òíî-
ãî êëàñó. Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ïðî-
åêòó ªâãåí Êîðîá÷óê äîäàâ, ùî
ïîìåøêàííÿ âèðîñòå íà ì³ñö³ ³ñ-
íóþ÷î¿ íèí³ äâîïîâåðõ³âêè ³ ñòîÿ-
òèìå ïîäàë³ â³ä äîðîãè, ùîá íå çà-
ò³íÿòè áóäèíîê íàâïðîòè. Ïåðåä
âõîäîì áóäå äèòÿ÷èé ñïîðòèâíèé
ìàéäàí÷èê. Ï³ä áóä³âëåþ — ï³ä-
çåìíèé ïàðê³íã íà 48 ìàøèí. Ïðî-
åêò âæå ðîçãëÿäàëà ì³ñòîáóä³âíà
ðàäà Êèºâà ³ â ö³ëîìó ñõâàëèëà,
àëå â³äïðàâèëà íà äîðîáêó.

Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð “Óêððåñ-
òàâðàö³¿” Â³êòîð Ñèíþ÷åíêî, ÿêèé
ïðåäñòàâëÿâ ³íòåðåñè çàáóäîâíèê³â
ïî ïðîâóëêó ßðîñëàâñüêèé, 7/9 òà
âëàñíèê³â áóä³âåëü 3-à òà 3-á, íà-
ìàãàâñÿ ç’ÿñóâàòè ó âèñòóïàþ÷îãî,
÷è º â “ÀÏË-ÃÐÓÏ” âëàñí³ñòü íà
ä³ëÿíêó çåìë³ ïî ïðîâ. ßðîñëàâ-
ñüêîìó, 1/3, ÷è ïîãîäæåíî âñå ³ç
ñóñ³äàìè, ÷è íå çàâèñîêèé áóäè-
íîê ìàº âèðîñòè. Àäâîêàò Íàö³î-

íàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè ²âàí
Ðàäèê òåæ õîò³â áè ïîáà÷èòè íèç-
êó äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â, àëå íà-
ãîëîñèâ íà ãîëîâíîìó: íà çãàäàí³é
ä³ëÿíö³ ðîçòàøîâàíà äåðæàâíà
âëàñí³ñòü — áóäèíî÷îê ÍÀÍ Óêðà-
¿íè, “³ ÿ íå çíàþ, ÿê òàì ìîæíà áó-
äóâàòè, íå ç’ÿñóâàâøè öå ïèòàí-
íÿ”. Àäâîêàòà ï³äòðèìàâ çàñòóï-
íèê äèðåêòîðà ²íñòèòóòó õ³ì³¿ ïî-
âåðõí³ Âàñèëü Ìåëüíè÷óê, ÿêèé
çàóâàæèâ, ùî ñàìå ç ö³º¿ ïðè÷èíè
éîãî çàêëàä íèí³ ñóäèòüñÿ ç “ÀÏË-
ÃÐÓÏ”, à â³äòàê çàïðîïîíóâàâ âçà-
ãàë³ â³äêëàñòè ãðîìàäñüêå îáãîâî-
ðåííÿ.

Ãîëîâóþ÷èé çáîð³â Ìèõàéëî
Ï³í÷óê çàÿâèâ, ùî éîãî, ÿê îðãà-
í³çàòîðà ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåí-
íÿ, áåíòåæèòü âñÿ öÿ ñèòóàö³ÿ, à
òîìó ïîïðîñèâ ²âàíà Ðàäèêà ïîÿñ-
íèòè, ïðî ÿê³ ñóäîâ³ òÿæáè éäåòü-
ñÿ. Çà ñëîâàìè àäâîêàòà, ïðåäìå-
òîì ïîçîâó â ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ áóâ
çàõèñò ïðàâ çåìëåêîðèñòóâà÷à, òîá-
òî “ÀÏË-ÃÐÓÏ”, â³äíîñíî òîãî,
àáè çàõèñòèòè éîãî ïðàâî íà áóä³-
âåëüíèé ìàéäàí÷èê ³ çîáîâ’ÿçàòè
²íñòèòóò õ³ì³¿ ïîâåðõí³ çíåñòè ñà-
ìîâ³ëüíî çáóäîâàí³ áóä³âë³. Ãîñïî-
äàðñüêèé ñóä ì. Êèºâà ïðèéíÿâ
ñòîðîíó “ÀÏË-ÃÐÓÏ”, àëå â³äíîñ-
íî öüîãî ð³øåííÿ Àêàäåì³ÿ íàóê
ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó.

Âèñëóõàâøè, ãîëîâóþ÷èé çáîð³â
çàóâàæèâ, ùî íå ïðîâîäèòè ãðî-
ìàäñüêå îáãîâîðåííÿ íåìà ï³äñòàâ,
àäæå Ôåì³äà ï³äòðèìàëà “ÀÏË-
ÃÐÓÏ”, à ñóäîâà òÿãàíèíà ìîæå
ä³éòè àæ äî Âåðõîâíîãî ñóäó. Íå
÷åêàòè æ óâåñü öåé ÷àñ. Òðèâàº
ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿, â òîìó ÷èñë³ âèð³-
øóþòüñÿ é ìàéíîâ³ ïèòàííÿ.

Ïîâåðíóâøèñü äî îñîáëèâîñòåé
ïðîåêòó, Íàòàë³ÿ Áîðèñêî, ùî
ìåøêàº ïî ïðîâóëêó ßðîñëàâ-
ñüêèé, 4, çâåðíóëà óâàãó çàáóäîâ-
íèê³â, ùî ì³ñòîáóä³âíà ðàäà çðî-

áèëà çàóâàæåííÿ — òðåáà ïîíèçè-
òè âèñîòí³ñòü ìàéáóòíüî¿ áóä³âë³.
Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ïðîåêòó ªâ-
ãåí Êîðîá÷óê ï³äòâåðäèâ, ùî òàê
³ áóëî. Ïðîåêò âæå ïåðåðîáèëè.
Âèñîòà êîæíîãî ïîâåðõó çìåí-
øèòüñÿ ç 3 ìåòð³â äî 2,70. Çàãàëü-
íà — 30 ìåòð³â, àëå öå ç áàøòîþ.
Íà ùî Íàòàë³ÿ Áîðèñêî ïàðèðóâà-
ëà òàê: óáåð³òü ¿¿, àäæå âèñîòà áó-
äèíêó ïîðÿä — 27 ìåòð³â.

Àðõ³òåêòîð ªâãåí Êîðîá÷óê ïî-
ãîäèâñÿ ³ç çàóâàæåííÿì ²âàíà Ðà-
äèêà, ùî ãîðà Ùåêàâèöÿ, ïîðÿä ç
ÿêîþ ìàº âèðîñòè áóäèíîê, ìàº
ï³äçåìí³ âîäîòîêè, òîìó îáëàøòó-
âàííÿ ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó —
ñïðàâä³ ïèòàííÿ äóæå ñåðéîçíå.
Àëå áóäå ñïåö³àëüíà äðåíàæíà ñèñ-
òåìà, ïðè÷îìó íå ò³ëüêè ï³ä ñàìèì
áóäèíêîì, à é äîâêîëà íüîãî. ¿¿
ïðîåêò äëÿ çäà÷³ â åêñïåðòèçó ùå
íå ãîòîâèé, òîìó öåé íþàíñ, ÿê ³
³íø³, ùå äîâåäåòüñÿ ïðîðîáëÿòè.
Ó ðîçìîâó âòðóòèâñÿ ùå îäèí
ìåøêàíåöü ì³êðîðàéîíó — Àíäð³é
Âåñåëîâñüêèè, ÿêèé îáóðèâñÿ: íà-
â³ùî æ ïðåäñòàâëÿòè ó ö³é çàë³ ùå
íå çàòâåðäæåíèé ïðîåêò?

Ìèõàéëî Ï³í÷óê íàãàäàâ ïðèñóò-
í³ì, ùî âñ³ ñëóøí³ ïðîïîçèö³¿, âè-
ñëîâëåí³ ïèñüìîâî ÷è âíåñåí³ äî
ïðîòîêîëó çáîð³â ç ãîëîñó, îòðèìàº
ì³ñòîáóä³âíà ðàäà, ÿêà ìàº ùå ðàç
ðîçãëÿíóòè ïðîåêò çâåäåííÿ áóäèí-
êó ïî ïðîâóëêó ßðîñëàâñüêèé, 1/3.

Çà âèñíîâêàìè ïðîâåäåííÿ ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ æîäíèé ³ç
éîãî ó÷àñíèê³â íå çàïåðå÷óâàâ âå-
äåííÿ áóä³âíèöòâà âçàãàë³ ïî ßðî-
ñëàâñüêîìó ïðîâóëêó, 1/3, ëèøå ó
ïðèñóòí³õ áóëî áàãàòî ïðîïîçèö³é
òà çàóâàæåíü ùîäî ñàìîãî ïðîåê-
òó áóä³âíèöòâà, ÿê³, ç³ ñë³â çàìîâ-
íèêà áóä³âíèöòâà, îáîâ’ÿçêîâî áó-
äóòü âðàõîâàí³ íèì ïðè âäîñêîíà-
ëåíí³ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Валерій НОВОСВІТНІЙ,
“Хрещати ”
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виросте на місці нинішньої двоповерхів и
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Про внесення змін до рішення Київради 
від 27.12.01 № 208/1642 з питань 

формування комунальної власності 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 793/1454 від 14 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.12.01
¹ 208/1642 “Ïðî ôîðìóâàííÿ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéî-
í³â ì³ñòà Êèºâà” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè
ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 14.03.02
¹ 318/1752, â³ä 26.12.02 ¹ 220/380, â³ä
24.04.03 ¹ 385/545, â³ä 29.05.03 ¹ 505/665,
â³ä 26.06.03 ¹ 576/736, â³ä 10.07.03
¹ 680/840, â³ä 25.09.03 ¹ 52/926, â³ä
23.10.03 ¹ 160/1033, â³ä 27.11.03
¹ 245/1120, â³ä 23.12.03 ¹ 287/1162, â³ä
18.03.04 ¹ 95/1305, â³ä 29.04.04
¹ 219/1429, â³ä 24.06.04 ¹ 315/1525, â³ä
15.07.04 ¹ 387/1797, â³ä 30.09.04
¹ 503/1913, â³ä 21.10.04 ¹ 573/1983, â³ä
18.11.04 ¹ 695/2105, â³ä 23.12.04

¹ 892/2302, â³ä 28.12.04 ¹ 1065/2475, â³ä
24.02.05 ¹ 136/2712, â³ä 17.03.05
¹ 141/2717, â³ä 31.03.05 ¹ 213/2788, â³ä
21.04.05 ¹ 282/2857, â³ä 26.05.05
¹ 405/2981, â³ä 30.06.05 ¹ 468/3044, â³ä
14.07.05 ¹ 687/3262, â³ä 30.08.05 ¹ 7/3471,
â³ä 06.10.05 ¹ 40/3504, â³ä 27.10.05
¹ 264/3725, â³ä 02.02.06 ¹ 22/3113, â³ä
16.03.06 ¹ 222/3313, â³ä 31.10.06
¹ 137/194, â³ä 12.12.06 ¹ 264/321, â³ä
25/01.07 ¹ 16/677, â³ä 15.03.07 ¹ 267/928)
çì³íè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåí-
íÿ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Äîäàòîê 1 äî ð³øåííÿ äîïîâíèòè ïîçèö³ºþ 410 òàêîãî çì³ñòó:
410 Óçâ³ç Àíäð³¿âñüêèé,8 ë³ò. À 218,3

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток до рішення Київської міської ради № 793/1454 від 14 червня 2007 року

Перелік 
змін до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 

“Про формування комунальної власності територіальних громад 
районів міста Києва” (із змінами, внесеними рішеннями Київради 

від 14.03.02 № 318/1752, від 26.12.02 № 220/380, від 24.04.03
№ 385/545, від 29.05.03 № 505/665, від 26.06.03 № 576/736, 
від 10.07.03 № 680/840, від 25.09.03 № 52/926, від 23.10.03

№ 160/1033, від 27.11.03 № 245/1120,  від 23.12.03 № 287/1162, 
від 18.03.04 № 95/1305, від 29.04.04 № 219/1429, 

від 24.06.04 315/1525, від 15.07.04 № 387/1797, від 30.09.04
№ 503/1913, від 21.10.04 № 573/1983, від 18.11.04 № 695/2105, 
від 23.12.04 № 892/2302, від 28.12.04 № 1065/2475, від 24.02.05
№ 136/2712, від 17.03.05 № 141/2717, від 31.03.05 № 213/2788, 
від 21.04.05 № 282/2857, від 26.05.05 № 405/2981, від 30.06.05

№ 468/3044, від 14.07.05 № 687/3262, від 30.08.05 № 7/3471, 
від 06.10.05 № 40/3504, від 27.10.05 № 264/3725, від 02.02.06
№ 22/3113, від 16.03.06 № 222/3313, від 31.10.06 № 137/194, 

від 12.12.06 № 264/321, від 25.01.07 № 16/677, 
від 15.03.07 № 267/928)

Про передачу громадянці 
Румянцевій Аліні Олександрівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Лермонтова, 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 æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëåðìîíòîâà, 14-ä ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðóìÿíöåâ³é Àë³-
í³ Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëåðìîíòîâà, 14-ä ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ðóìÿíöåâ³é Àë³í³ Îëåê-
ñàíäð³âí³:

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

3.2. 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.

3.3. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ç ³íæå-
íåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿
â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâè-
ìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

3.4. 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.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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 ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 10.10.2005 ¹ 19-8487, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 05.08.2005 ¹ 071/04-4-
19/3421, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî 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 ñïîðóä
íà âóë. Êîð³íí³é, 13-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîìàð Â³ò³ Âî-
ëîäèìèð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Êîð³íí³é, 13-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîìàð Â³ò³ Âîëîäèìèð³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. 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.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

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 â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 02.09.2005 ¹ 290) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

3.6. 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.
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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 ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
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 передачу громадянці Лобачевській 
Наталії Миколаївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Корінній, 13<б у Голосіївському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 894/1555 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 Ëîáà÷åâñüê³é Íàòàë³¿ Ìèêîëà¿âí³
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Êîð³íí³é, 13-á ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ëîáà÷åâñüê³é
Íàòàë³¿ Ìèêîëà¿âí³, 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
íà âóë. Êîð³íí³é, 13-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ëîáà÷åâñüê³é Íàòàë³¿ Ìè-
êîëà¿âí³:

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

3.2. 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.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.11.2005 ¹ 19-10204, Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 17.10.2005
¹ 7660, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
21.09.2005 ¹ 071/04-4-19/3644.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 02.09.2005 ¹ 291) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

3.6. 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.

3.7. 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 ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
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 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 ðàéî-
í³ 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 áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Çàëîìîâà, 1-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ðåäüêî Ðà¿ñ³ Ìèõàéë³âí³:
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 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 â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 18.07.2005 ¹ 19-5877, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
â ì. Êèºâ³ â³ä 29.09.2005 ¹ 06-6-25/4963, â.
î. ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êà-
ðÿ ì. Êèºâà â³ä 10.08.2005 ¹ 5364, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ 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 ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó 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 Ільченко<Сюйві Лесі
Василівні для ведення індивідуального 
садівництва на вул. Локомотивній, 38 

у Солом’янському районі м. Києва.
Рішення Київської міської ради № 896/1557 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 119, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
²ëü÷åíêî-Ñþéâ³ Ëåñ³ Âàñèë³âí³ äëÿ âåäåí-
íÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ëî-
êîìîòèâí³é, 38 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ²ëü÷åíêî-Ñþé-
â³ Ëåñ³ Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,02 ãà äëÿ
âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà
âóë. Ëîêîìîòèâí³é, 38 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ ²ëü÷åíêî-Ñþéâ³ Ëåñ³ Âà-
ñèë³âí³:

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 çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

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. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 30.01.2006 ¹ 19-656, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 09.03.2006
¹ 1490 òà Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëî-
ã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
17.03.2006 ¹ 06-6-25/997, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 27.03.2006 ¹ 1687, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 25.01.2007
¹ 03-16/80-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó 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 Фоменку Сергію
Сергійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Івана Франка, 1<є 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 898/1559 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 Ôîìåíêó Ñåðã³þ Ñåðã³éîâè÷ó äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. ²âàíà Ôðàíêà, 1-º ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ôîìåíêó Ñåð-
ã³þ Ñåðã³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. ²âàíà Ôðàíêà, 1-º ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ôîìåíêó Ñåðã³þ Ñåðã³-
éîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíóâàòè âèìîãè 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 óïðàâ-
ë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè
³ ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. 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
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì³ñòà Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 24.12.2003 ¹ 19-3745, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä
17.11.2003 ¹ 632, â. î. äåðæàâíîãî ñàí³-
òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 27.11.2003
¹ 9156, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
02.12.2003 ¹ 119/04-4-10/1668 òà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
29.03.2007 ¹ 03-79/426.
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3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ 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.

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 
Каднікову Олегу Вікторовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та експлуатації житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Миронівській, біля будинку № 1/23, 
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 899/1560 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 Êàäí³êîâó Îëåãó Â³êòîðîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ìèðîí³âñüê³é, á³ëÿ áóäèíêó ¹ 1/23,
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êàäí³êîâó
Îëåãó Â³êòîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ìèðîí³âñüê³é, á³ëÿ áóäèíêó ¹ 1/23,
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êàäí³êîâó Îëåãó Â³êòî-
ðîâè÷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 çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåí-
íþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ îäåðæà-
òè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò
â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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 ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

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

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 08.12.2005 ¹ 19-10596, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 19.01.2006
¹ 249, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 06.12.2005
¹ 071/04-4-19/5367, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
12.12.2005 ¹ 1259, Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 10.11.2005 ¹ 9527/01 òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
29.03.2007 ¹ 03-16/425.

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 питання будівництва житлового будинку 
з офісними приміщеннями 

на вул. Мілютенка, 29 у Деснянському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 905/1566 від 14 червня 2007 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
“Про місцеве, самоврядування в Україні”, статті 18, частини п’ятої статті 23 Закону України “Про плану�
вання і забудову територій”, статті 5 Закону України “Про основи містобудування”, зважаючи на числен�
ні скарги мешканців, враховуючи рішення Київської міської ради від 16.06.2005 № 438/3014 “Про Поря�
док громадського обговорення містобудівної документації в м. Києві”, від 16.06.2005 № 439/3015 “Про
врахування громадських інтересів та захист прав громадян при проведенні містобудівної діяльності в міс�
ті Києві”, рішення Деснянської районної у місті Києві ради від 13.03.2007 № 7 “Про недопустимість будів�
ництва житлового будинку по вул. Мілютенка, 29”, результати перевірок, проведених прокуратурою міс�
та Києва, у зв’язку з невикористанням товариством з обмеженою відповідальністю “Марс” земельної ді�
лянки на вул. Мілютенка, 29 у Дніпровському районі м. Києва для забудови протягом трьох років поспіль
та розглядом справ у суді, з метою урахування інтересів територіальної громади міста на територіях, не�
обхідних для розташування, утримання об’єктів житлово�комунального господарства, захисту майнових
прав юридичних та фізичних осіб Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ñï³ëüíî ç òîâàðè-
ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ìàðñ” îðãàí³çóâàòè ïðîâåäåííÿ ãðîìàä-
ñüêèõ ñëóõàíü ùîäî áóä³âíèöòâà æèòëîâî-
ãî áóäèíêó ç îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà
âóë. Ì³ëþòåíêà, 29 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà ç ìåòîþ âðàõóâàííÿ ãðîìàä-
ñüêèõ òà ïðèâàòíèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ çàáó-
äîâè òåðèòîð³¿, óðàõóâàííÿ çàêîííèõ ³íòå-

ðåñ³â òà âèìîã ìåøêàíö³â áóä³âåëü, ðîçòà-
øîâàíèõ á³ëÿ ì³ñöÿ áóä³âíèöòâà.

2. Âñòàíîâèòè òèì÷àñîâó çàáîðîíó ùî-
äî âèêîðèñòàííÿ òîâàðèñòâîì ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ìàðñ” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äî ïðèéíÿòòÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
ðàäîþ ð³øåííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 24.05.2004,
çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) 22.06.2004 ¹ 62-6-00148.

3. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó êîìóíàëü-
íèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ç ìåòîþ ³í-
ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿí ïðî ìîæëèâ³ íåãà-
òèâí³ íàñë³äêè ïðèäáàííÿ êâàðòèð ó çàçíà-
÷åíîìó âèùå áóäèíêó.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-

ì³í³ñòðàö³¿) ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ìàðñ” ïðî
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про дострокове припинення повноважень 
органу самоорганізації населення 

“Комітет мікрорайону “Нова Дарниця — 1”
Рішення Київської міської ради № 925/1586 від 26 червня 2007 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 25 Закону України “Про органи самоорганізації населен�
ня”, пункту 4 Порядку надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в м. Києві, затвер�
дженого рішенням Київради від 26.09.02 М 10/170 “Про органи самоорганізації населення в м. Києві”,
враховуючи рішення конференції жителів за місцем проживання про припинення діяльності органу само�
організації населення “Комітет мікрорайону “Нова Дарниця — 1” від 23.03.07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîñòðîêîâî ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåí-
íÿ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Êî-
ì³òåò ì³êðîðàéîíó “Íîâà Äàðíèöÿ — 1”.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõî-
äè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåí-
íÿ.

2.2. Âæèòè çàõîäè ùîäî ïîâåðíåííÿ òå-
ðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà ô³íàíñîâèõ
ðåñóðñ³â òà ìàéíà, ïåðåäàíèõ îðãàíó ñàìî-
îðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Êîì³òåò ì³êðîðàéî-
íó “Íîâà Äàðíèöÿ — 1” äëÿ çä³éñíåííÿ
íàäàíèõ éîìó âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü.

3. Ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 10.07.03 ¹ 607/767
“Ïðî äîçâ³ë íà ñòâîðåííÿ îðãàíó ñàìîîð-
ãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó
“Íîâà Äàðíèöÿ — 1”.

4. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Õðåùàòèê”

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу на передачу в заставу
майна територіальної громади міста Києва 

комунальному підприємству 
“Київський метрополітен”

Рішення Київської міської ради № 931/1592 від 26 червня 2007 року

Відповідно до статті 572 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статей 4, 11 Закону України “Про заставу”, враховуючи клопотання ко�
мунального підприємства “Київський метрополітен” від 17.05.07 № 1185�Н, з метою отримання банків�
ського кредиту на поповнення обігових коштів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïåðåäà÷ó â çàñòàâó
ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí”, çàêð³ïëåíîãî çà íèì íà
ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ, çã³äíî ç ïå-
ðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ, äëÿ îòðèìàííÿ
êðåäèòó â ñóì³ 30,0 ìëí ãðí íà ïîïîâíåí-
íÿ îá³ãîâèõ êîøò³â ç îáðàííÿì áàíêà-êðå-
äèòîðà íà êîíêóðåíòí³é îñíîâ³.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) ïîãîäèòè óìîâè, íà ÿêèõ çà-
ñòàâëÿºòüñÿ ìàéíî, çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüî-
ãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті

Про перейменування вулиць 
у Святошинському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 932/1593 від 26 червня 2007 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, враховуючи звернення Міністерства культури і туризму України від 30.01.07 № 17/8�5/25�07, звер�
нення депутата Київради Шевченка О. С. від 30.03.07 № 30 та протокол засідання комісії з питань найме�
нувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від
26.04.07 № 2, Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèö³ ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà:

— âóëèöþ Ñëóæáîâó íà âóëèöþ Âàñèëÿ
Ñòåïàí÷åíêà;

— ïðîñïåêò 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ íà ïðîñ-
ïåêò Ëåñÿ Êóðáàñà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ;

3. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Õðåùàòèê”.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, ³íôîðìàö³éíî¿
ïîë³òèêè òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-
íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про доповнення до рішення Київради 
від 26.05.2005 № 422/2998 

“Про вимоги до забудовників житлового 
будівництва щодо забезпечення населення

місцями зберігання власного автотранспорту”
Рішення Київської міської ради № 948/1609 від 26 червня 2007 року

Враховуючи потреби міста в збільшенні будівництва житла для соціально незахищених верств населен�
ня за рахунок міського бюджету та з метою здешевлення вартості житла Київська міська рада

ВИРІШИЛА:



10 ДДООККУУММЕЕННТТ            Хрещатик 13 листопада 2007 

1. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
26.05.2005 ¹ 422/2998 “Ïðî âèìîãè äî çà-
áóäîâíèê³â æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà ùîäî
çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ì³ñöÿìè çáåð³ãàí-
íÿ âëàñíîãî àâòîòðàíñïîðòó” ïóíêòîì 1.3
òàêîãî çì³ñòó:

“1.3. Ç ìåòîþ á³ëüø ðàö³îíàëüíîãî âè-
êîíàííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó äîçâîëèòè ÿê
âèíÿòîê áóä³âíèöòâî æèòëà ç âèêîðèñòàí-
íÿì êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó äëÿ ñîö³-

àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ áåç
ï³äçåìíèõ ïàðê³íã³â. Ïðè öüîìó ïîòðåáó â
ì³ñöÿõ çáåð³ãàííÿ âëàñíîãî àâòîòðàíñïîð-
òó âèð³øóâàòè çà ðàõóíîê ãîñòüîâèõ àâòî-
ñòîÿíîê”.

2. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè ó
ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 30.01.2003

№ 252/412 “Про затвердження переліку 
земельних ділянок, призначених для продажу

на земельних торгах (аукціонах) суб’єктам
підприємницької діяльності під забудову”

Рішення Київської міської ради № 949/1610 від 26 червня 2007 року

Відповідно до статей 123, 124 Земельного кодексу України, рішення Київської міської ради від 19.07.2005
№ 810/3385 “Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах в
місті Києві”, враховуючи негативний висновок головного державного санітарного лікаря м. Києва від
10.10.2003 № 7617, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèêëþ÷èòè ïîçèö³þ 31 ç äîäàòêà äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.01.2003
¹ 252/412 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó
íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ) ñóá’ºêòàì
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä çàáóäîâó”.

2. 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 продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “ПАТРА” 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування офісного центру 

на просп. Московському, 8 в Оболонському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 950/1611 від 26 червня 2007 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

Додаток до рішення Київської міської ради № 950/1611 від 26 червня 2007 року

УМОВИ 
продажу товариству з обмеженою відповідальністю “ПАТРА”

земельної ділянки на просп. Московському, 8 
в Оболонському районі м. Києва

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï.
Ìîñêîâñüêîìó, 8 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 3 380 878,00 ãðí. (òðè ì³ëü-
éîíè òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ñ³ì-
äåñÿò â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòà-
â³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê
îö³íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.03.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀÒÐÀ” çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,2088 ãà çà 3 380 878,00 ãðí.
(òðè ì³ëüéîíè òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ â³-
ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ îô³ñíîãî öåíòðó íà ïðîñï. Ìîñ-
êîâñüêîìó, 8 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâàðè-
ñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀÒ-
ÐÀ” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
13.02.2007 ¹ 78-6-00417.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀÒÐÀ”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêî-
ìó, 8 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(çã³äíî ç äîäàòêîì).
5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-

ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,2088 ãà íà
ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 8 â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀÒ-
ÐÀ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé
àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÏÀÒÐÀ:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó 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. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. 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

(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 30.03.2005
¹ 62) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-

õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 21.06.2005 ¹ 19-4985, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 08.07.2005 ¹ 4438,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 16.05.2005
¹ 071/04-4-19/1296, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 15.08.2005 ¹ 001-
09/4589.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 233 727,67 ãðí (äâ³ñò³ òðèäöÿòü òðè òè-
ñÿ÷³ ñ³ìñîò äâàäöÿòü ñ³ì ãðèâåíü 67 êîï³-
éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 29

â³ä 01.03.2006. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ó ñóì³ 3 147 150,33 ãðí. (òðè ì³ëü-
éîíè ñòî ñîðîê ñ³ì òèñÿ÷ ñòî ï’ÿòäåñÿò
ãðèâåíü 33 êîï³éêè) ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿ-
ãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëü-
íîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäà-
æó.

7. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòå-
æó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5 % â³ä
ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

Про затвердження переліку земельних 
ділянок, призначених для реалізації 

на земельних торгах (конкурсах) під забудову
Рішення Київської міської ради № 952/1613 від 26 червня 2007 року

Відповідно до статей 127, 134, 135, 136, 137 Земельного кодексу України, рішення Київської міської
ради від 19.07.2005 № 810/3385 “Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на кон�
курентних засадах в місті Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ íà çåìåëü-
íèõ òîðãàõ (êîíêóðñàõ) ï³ä çàáóäîâó, çã³ä-
íî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ñàí³òàð-
íî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàíö³¿, óïðàâë³ííþ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â òèæíå-
âèé òåðì³í, çà çàïèòàìè Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîäàòè ñâî¿ âèñíîâêè
ùîäî ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê àáî ïðà-
âà ¿õ îðåíäè, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüî-
ãî ð³øåííÿ, òà çàáåçïå÷èòè ïîãîäæåííÿ
â³äïîâ³äíèõ ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
îðãàí³çóâàòè ï³äãîòîâêó ïðîåêò³â çåìëå-
óñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïî ïåðåíåñåí-

íþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà çâ³ò³â ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, à òàêîæ ³í-
øî¿ äîêóìåíòàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ïðèéíÿò-
òÿ ð³øåíü Êè¿âðàäè ïðî ïðîäàæ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê àáî ïðàâà ¿õ îðåíäè, çàçíà÷åíèõ ó
äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, òà ìîæëèâèõ
âèä³â ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ öèõ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
âæèòè çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç îðãàí³çàö³ºþ òà
ïðîâåäåííÿì êîíêóðñ³â ç ïðîäàæó çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê àáî ïðàâà ¿õ îðåíäè, çàçíà÷å-
íèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 810/3385 “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ Òèì÷àñîâîãî ïîðÿäêó íàáóòòÿ ïðàâà íà
çåìëþ íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ â ì³ñò³ Êè-
ºâ³”.

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

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті 

Київради.

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “КОМПАНІЯ БЛАГОДАР” 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування бази овоче<фруктосховища

на вул. Леніна, 34 у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 972/1633 від 26 червня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію
із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÎÌÏÀÍ²ß ÁËÀÃÎ-
ÄÀÐ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó äî
20.04.2031 çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 3,00
ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áà-
çè îâî÷å-ôðóêòîñõîâèùà íà âóë. Ëåí³íà,
34 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â â³ä 26.01.82 ¹ 39 “Ïðî âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç êîðèñòóâàííÿ ðàäãîñïó
“Áîðòíè÷³” ³ íàäàííÿ ¿¿ Äàðíèöüêîìó
ðàéîííîìó îïòîâî-ðîçäð³áíîìó ïëîäîîâî-
÷åâîìó êîìá³íàòó ïî çàãîò³âë³, îïòîâ³é ³
ðîçäð³áí³é òîðã³âë³ îâî÷àìè, êàðòîïëåþ ³
ôðóêòàìè ï³ä áóä³âíèöòâî îõîëîäæóâàëü-
íîãî îâî÷åñõîâèùà”, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ
ìàéíà â îðåíäó (ðîçïîðÿäæåííÿ Äàðíèöü-
êî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04.04.2006 ¹ 330 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó â îðåíäó ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîì-
ïëåêñó Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “ªä-
í³ñòü”, äîãîâ³ð îðåíäè ö³ë³ñíîãî ìàéíîâî-
ãî êîìïëåêñó â³ä 20.04.2006 ¹ 1).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÊÎÌÏÀÍ²ß ÁËÀÃÎÄÀÐ”:

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

2.2. 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 êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

2.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141,143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

4. 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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Íåäèòÿ÷èé þâ³ëåé
Íàéñòàð³øèé öåíòð äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿
òâîð÷îñò³ â³äñâÿòêóâàâ 80-ð³÷÷ÿ

Ó÷îðà Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí-
íîìó öåíòðó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿
òâîð÷îñò³ âèïîâíèëîñÿ 80 ðîê³â.
Äî ñëîâà, öÿ óñòàíîâà º íàéñòàð³-
øîþ â ñòîëèö³. Ïðèâ³òàòè ç³ ñâÿ-
òîì âèõîâàíö³â òà ïåäàãîã³â çàêëà-
äó çàâ³òàëè êîëèøí³ âèïóñêíèêè,
ïðåäñòàâíèêè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿, à òàêîæ ì³í³ñòð Óêðà-
¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà
ñïîðòó Â³êòîð Êîðæ, â³öå-ïðåì’ºð
ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü Äìèòðî Òà-
áà÷íèê òà ãîëîâà êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âà-

ñèëü Ãîðáàëü. Þâ³ëÿðè âëàøòóâà-
ëè äëÿ ãîñòåé ö³êàâó ïðîãðàìó, äå
ó÷í³ çàêëàäó ïîêàçàëè ñâî¿ íàé-
êðàù³ íîìåðè. Îäíèì ³ç îñíîâ-
íèõ ïóíêò³â êîíöåðòó ñòàëî é íà-
ãîðîäæåííÿ íàéêðàùèõ ïåäàãîã³â.

Ïî÷åñíèé þâ³ëåé âèõîâàíö³ çà-
êëàäó òà éîãî ãîñò³ ñâÿòêóâàëè â
íîâîìó ïðèì³ùåíí³, ÿêîìó ëèøå
äâà ðîêè. Äî öüîãî ÷àñó îõî÷à äî
òâîð÷îñò³ ìîëîäü áóëà çìóøåíà
çàéìàòèñÿ íà áàç³ ÆÅÊ³â, ó øêî-
ëàõ òà ï³äâàëàõ, àäæå ïðèì³ùåí-
íÿ, íà ÿêå î÷³êóâàëè ä³òè, áóäó-

âàëè ïîâ³ëüíèìè òåìïàìè. Ìîæ-
ëèâî á, âèõîâàíö³ é äîñ³ ÷åêàëè
íà íîâèé çàêëàä, àáè â ñèòóàö³þ
íå âòðóòèâñÿ ïàí Ãîðáàëü, ÿêèé
äîêëàâ ÷èìàëî çóñèëü, àáè ïðè-
ñêîðèòè áóä³âíèöòâî òà äîâåñòè
éîãî äî ëàäó.

Íèí³ òóò ôóíêö³îíóº 218 ãóðò-
ê³â, â ÿêèõ çàéìàºòüñÿ ïðèáëèç-
íî 3 500 òèñ. ä³òåé. Âèõîâàíö³
îïàíîâóþòü ìèñòåöòâî õîðåîãðà-
ô³¿, âîêàëó, äðàìàòóðã³¿, öèðêó
òîùî. Äî ñëîâà, â³äâ³äóâàííÿ çà-
êëàäó — áåçêîøòîâíå.

Ôàõ³âö³ çàïåâíÿþòü, ùî öåí-
òðè äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷î-
ñò³ ñòàþòü äåäàë³ ïîïóëÿðí³øè-
ìè ñåðåä êè¿âñüêî¿ ìîëîä³. Çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà ðàéîííîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì’ÿíñüêî¿
ðàéàäì³í³ñòðàö³¿ Íàòàë³ÿ Êó÷åð
íàãîëîñèëà, ùî â 2003—2004 ðî-
êàõ ó Ñîëîì’ÿíñüêèõ ÖÄÞÒ çàé-
ìàëîñÿ ïðèáëèçíî 10 òèñ. âèõî-
âàíö³â, òî íèí³ ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü
çðîñëà äî 15 òèñ. ² òàêà òåíäåí-
ö³ÿ ó âñ³é ñòîëèö³

Ì³ñòî ñàìå áîðîòèìåòüñÿ
ç ³íôåêö³ºþ

Ó ï’ÿòíèöþ íà êîëåã³¿ ÊÌÄÀ
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ Ëþäìèëà Êà÷óðî-
âà çàÿâèëà, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì ó
ì³ñò³ çíà÷íî ïîã³ðøèëàñÿ åï³äå-
ì³îëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ. Äåÿê³ ³íôåê-
ö³éí³ â³ää³ëåííÿ ë³êàðåíü ïåðå-
áóâàþòü ó âêðàé íåçàäîâ³ëüíîìó
ñòàí³: âîíè íå áà÷èëè ðåìîíòó
îñòàíí³õ 30, à ìîæå, é 50 ðîê³â.
Äî òîãî æ á³ëüø³ñòü öèõ çàêëàä³â

íå óêîìïëåêòîâàí³ îáëàäíàííÿì
³ ìåäèêàìåíòàìè. ¯õí³é ñàí³òàð-
íî-òåõí³÷íèé ñòàí íå â³äïîâ³äàº
ñó÷àñíèì âèìîãàì. Ìåð Êèºâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âæå çàÿâèâ,
ùî â ì³ñòà äîñòàòíüî êîøò³â ³ äëÿ
â³äêðèòòÿ íîâèõ êàá³íåò³â, ³ äëÿ
ïðèäáàííÿ ë³ê³â. Ñòîëè÷íà âëàäà
òàêîæ ïëàíóº çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü
ë³æêî-ì³ñöü, à äåÿê³ ³íôåêö³éí³
ë³êàðí³ âèíåñòè çà ìåæ³ ì³ñòà.

Ö³ íàì³ðè âëàäè íåñïîä³âàíî

íàòðàïèëè íà îïîíåíòà â îñîá³
çàâ³äóâà÷à êàôåäðè äèòÿ÷èõ ³í-
ôåêö³éíèõ õâîðîá ÍÌÓ ³ì. Áî-
ãîìîëüöÿ Ñåðã³ÿ Êðàìàðºâà. Â³í
çàÿâèâ, ùî âèíåñåííÿ ³íôåêö³é-
íèõ â³ää³ëåíü çà ìåæ³ ì³ñòà í³áè-
òî íåáåçïå÷íå äëÿ õâîðèõ. ² àð-
ãóìåíòóâàâ öå òèì, ùî, ìîâëÿâ,
ìîæíà ³ íå äîâåçòè íåäóæîãî. Õî-
÷à òåîðåòè÷íî ìåäèê äîïóñêàº
ìîæëèâ³ñòü áóä³âíèöòâà íîâèõ ³í-
ôåêö³éíèõ êë³í³ê çà ìåæàìè ñòî-
ëèö³.

“Õðåùàòèê” ïîïðîñèâ ïðîêî-
ìåíòóâàòè öþ çàÿâó ñàìó Ëþäìè-
ëó Êà÷óðîâó. Âîíà ³íñèíóàö³¿ ñâî-
ãî êîëåãè îäðàçó æ â³äêèíóëà.
“²íôåêö³éí³ â³ää³ëåííÿ ë³êàðåíü
çà ìåæ³ Êèºâà íå âèíîñèòèìóòü,
ìè ðîáèìî âñå äëÿ òîãî, àáè âî-
íè áóëè íà òåðèòîð³¿ ñòîëèö³. À
âò³ì, â³ää³ëåííÿ òóáåðêóëüîçíî¿
ñëóæáè îáîâ’ÿçêîâî ïåðåíåñåìî
íà îêîëèö³. Àäæå íåïðèïóñòèìî,
ùîá õâîð³ ç â³äêðèòîþ ôîðìîþ
òóáåðêóëüîçó ìåøêàëè ïîðÿä ³ç
æèòëîâèìè ìàñèâàìè”,— çàÿâè-
ëà ïàí³ Êà÷óðîâà “Õðåùàòèêó”.
Îòæå, ïðî æîäíó íåáåçïåêó ÿê
äëÿ õâîðèõ, òàê ³ äëÿ çäîðîâèõ
êèÿí íå éäåòüñÿ

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора Солом'янсь ий районний центр дитячої та
юнаць ої творчості відзначив 80-річчя. На свят овий
ювілейний онцерт, я ий влашт вали вихованці за ла-
д , завітали олишні вип с ни и, відомі політи и, се-
ред я их б в олова иївсь ої місь ої ор анізації Партії
ре іонів Василь Горбаль. На ньо о ювіляри че али чи
не найбільше, адже пан Горбаль до лав чималих з -
силь, аби центр став одним із най ращих Києві.

Василь Горбаль (перший правор ч) б в одним з найочі ваніших остей на святі

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Проблеми лі вання інфе ційних хворих столиці не-
сподівано стали темою жвавої дис сії між фахівцями
і ородянами. Поштовхом для розмов посл вало
п'ятничне засідання оле ії КМДА з цьо о питання.
Там зо рема йшлося про робот інфе ційних відді-
лень столичних лі арень. Місь а влада план є біль-
шість із них відремонт вати, а частин винести за
межі міста. Втім, дея і лі арі з та ими пропозиціями
не з одні. Мотив ють це тим, що винесення інфе цій-
них відділень за Київ небезпечне для хворих. "Хре-
щати " спроб вав дізнатися, що ж саме план є місь-
а влада та нас іль и резонною є рити а з бо
опонентів.

Ïåðåíåñåííÿ ë³êàðåíü çà ìåæ³ Êèºâà íå ïëàíóºòüñÿ
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Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Концертів та о о масшта-
б , я "Just 50", в У раїні,
відверто аж чи, не б ло
ні оли. Насправді то б в
не онцерт, а три онцер-
ти в одном . У раїнсь ий
джаз пішов на за с ,
російсь ий — на аряче, а
білор сь ий ор анізатори
вечора залишили на
десерт.

Ùî öå íå çâè÷àéíèé êîíöåðò,
à ñâÿòî, ïóáë³êà â³ä÷óëà âæå ç
ïåðøèõ çâóê³â. Âèäàâ ¿õ íà ÷îòè-
ðèìåòðîâîìó àëüï³éñüêîìó ðîãó
Àðêàä³é Øèëêëîïåð, òèì, âëàñ-
íå, é ñïîâ³ñòèâøè ïðî ïî÷àòîê
ä³éñòâà. Íà öåé çàêëèê ç óñ³õ êó-
òî÷ê³â ñöåíè òà ³ç çàëè ïî÷àëè
ñõîäèòèñÿ äåñÿòêè ìóçèêàíò³â.
Âîíè ñóðìèëè, ñâèñò³ëè òà äçå-
ëåí÷àëè, çäàºòüñÿ, íà âñüîìó, ùî
âçàãàë³ çäàòíå âèäàâàòè çâóêè.
Âèêîíàâ öåé ³ìïðîâ³çîâàíèé îð-
êåñòð ºäèíèé çàïëàíîâàíèé íî-
ìåð ó ïðîãðàì³ — Happy Birth-
day, ï³ñëÿ ÷îãî âå÷³ð óæå ïîâí³-
ñòþ íàãàäóâàâ ðîäèííå ñâÿòî.
Ïðåäñòàâëÿâ ãîñòåé íà ñöåí³ ñàì

þâ³ëÿð, à àñèñòóâàâ éîìó â öüî-
ìó ðîñ³éñüêèé çíàâåöü äæàçó Âî-
ëîäèìèð Ôåºðòà´.

Óêðà¿íñüêå â³ää³ëåííÿ êîíöåð-
òó ñòàëî ñàìå òàêèì, ÿê ³ íàëå-
æèòü áóòè çàêóñêàì íà ³ìåíèí-
íîìó ñòîë³. Ïî-ïåðøå, ¿õ áóëî áà-
ãàòî, ïî-äðóãå, óñ³ âèÿâèëèñÿ íå-
íàâ’ÿçëèâèìè òà ëåãêèìè, ïî-
òðåòº, êîæíèé íîìåð ñïðàâä³ ìàâ
îñîáëèâèé ñìàê, ñâîþ ô³ðìîâó
ðîäçèíêó. Ïóáë³êà ïî÷óëà ãðóïè
²ãîðÿ Çàêóñà, Íàòàë³¿ Ëåáåäºâî¿,
Þð³ÿ Øåïåòè, Ñåðã³ÿ Îâñÿííè-
êîâà, Äìèòðà “Áîá³íà” Îëåêñàí-
äðîâà é áàãàòüîõ ³íøèõ. Êð³ì çà-
ïëàíîâàíèõ êîìïîçèö³é, ìàéæå
êîæåí ³ç ó÷àñíèê³â âèêîíàâ
ÿêèéñü ñþðïðèç, ÿê, ïðèì³ðîì,
³íòðî äî ôåºðè÷íî¿ ëàòèíñüêî¿
ï’ºñè ó âèãëÿä³ òåìè “Áëàêèòíî-
ãî âàãîíó” Âîëîäèìèðà Øà¿í-
ñüêîãî. Íàéî÷³êóâàí³øèé ïîäà-
ðóíîê þâ³ëÿð ä³ñòàâ â³ä ²ãîðÿ Çà-
êóñà — ïðîñòî íà ñöåí³ Îëåêñ³þ
Êîãàíó âðó÷èëè áàñ-ã³òàðó, íà
ÿê³é â³í, ïðèãàäàâøè ñâîº âèêî-
íàâñüêå ìèíóëå, çàãðàâ íà ðàä³ñòü
ïóáë³êè çàïàëüíó Blue Bossa.

Ï³ñëÿ òàêîãî íåâèìóøåíîãî
ñòàðòó äðóãå â³ää³ëåííÿ, â ÿêîìó
ãðàëè ñïåö³àëüíî çàïðîøåí³ ãîñ-
ò³ ïåðåâàæíî ç Ðîñ³¿, ñòàëî òèì,
÷èì ³ ìàëî áóòè, — ñïðàâæíüîþ
äæàçîâîþ êóëüì³íàö³ºþ. Àíäð³é

Êîíäàêîâ, Â’ÿ÷åñëàâ Ãàéâîðîí-
ñüêèé òà Âîëîäèìèð Âîëêîâ öüî-
ãî âå÷îðà ïîò³øèëè êèÿí øàëå-
íèì áåçêîìïðîì³ñíèì àâàíãàð-
äîì, âèäîáóâàþ÷è ç³ ñâî¿õ ³íñò-
ðóìåíò³â ÿê³ñü íàäçâè÷àéí³ çâóêè,
áóêâàëüíî ïðè÷àðîâóþ÷è äî ñå-
áå àóäèòîð³þ. ²ç çàõâàòîì çóñòð³-
÷àëà ïóáë³êà ñâî¿õ óëþáëåíö³â:
Ñåðã³ÿ Ìàíóêÿíà, Åíâåðà ²çìàé-
ëîâà, òîãî æ òàêè Àðêàä³ÿ Øèë-
êëîïåðà. Íàñàìê³íåöü ïðîçâó÷àâ
ì³öíèé ï³âí³÷íèé äæàç â³ä
Arkhangelsk Jazz Friends, ÿêèõ ìè-
íóëîãî ðàçó Êè¿â ÷óâ ð³âíî äâà-
äöÿòü ðîê³â òîìó.

Ï³ñëÿ âèñòóï³â äàâíî çíàéîìèõ
êèÿíàì ãóðò³â “Êàìåðàòà” òà “Ap-
ple Tea” ç Á³ëîðóñ³ çàêëþ÷íà ÷àñ-
òèíà âå÷îðà ïëàâíî ïåðåòâîðèëà-
ñÿ íà â³äðèâíèé çàãàëüíèé äæåì.
Òóò óæå îñòàòî÷íî çì³øàëèñÿ ìó-
çèêàíòè ç îðãàí³çàòîðàìè, ÿê³
òàíöþâàëè é îá³éìàëèñÿ â çàë³ é
íà ñöåí³, é æîäåí ç³ ñêåïòèê³â óæå
íå çàïåðå÷óâàâ, ùî âëàøòóâàòè
òàêå ìàñøòàáíå ìóçè÷íå ñâÿòî ó
íàñ ö³ëêîì ðåàëüíî. Äî ñëîâà, ñà-
ìå çà ïîä³¿ òàêîãî ð³âíÿ â³çüìåòü-
ñÿ íîâèé ïðîäþñåðñüêèé öåíòð
“Jazz in Kiev”, ñòâîðåíèé çà ³í³-
ö³àòèâè ñàìîãî þâ³ëÿðà. Çâ³ñíî,
ï³ñëÿ òîãî, ÿê Îëåêñ³é Êîãàí íà-
ò³øèòüñÿ íîâîþ ã³òàðîþ é òðîõè
â³äïî÷èíå â³ä “Just 50”

Îëåêñ³þ Êîãàíó ç³ìïðîâ³çóâàëè
þâ³ëåé
Ïàòð³àðõ óêðà¿íñüêîãî äæàçó 
â³äñâÿòêóâàâ “Just 50”

Оле сій Ко ан, отримавши ітар в подар но , відраз з адав молодість
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Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У Колонном залі імені
Лисен а столичної філар-
монії Національний сим-
фонічний ор естр вист -
пив під ерівництвом
мос овсь о о астролера
В'ячеслава Валєєва. Ро-
сійсь ий дири ент, в лю-
чивши в про рам омпо-
зиції раїнсь их росіян
Рейн ольда Ґлієра, Сер ія
Про оф'єва та Валерія
Кі ти, м дро зі рав на на-
ціональних поч ттях
раїнсь ої п блі и.

Ñêàçàòè, ùî öþ òð³éöþ êîì-
ïîçèòîð³â ó íàñ íå ëþáëÿòü, áî
ð³äêî âèêîíóþòü, áóëî á íå÷åñíî.
Îñü ³ 130-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåí-
íÿ ¥ë³ºðà äâà ðîêè òîìó â³äçíà-
÷èëè. ² îïåðó Ïðîêîô’ºâà, âèùó
ìàòåìàòèêó äëÿ íàøèõ âîêàë³ñ-
ò³â, âèõîâàíèõ íà ³òàë³éñüê³é ìó-
çèö³, ñòàâèìî (â 2003 ðîö³ â Íà-
ö³îíàëüí³é îïåð³ çâó÷àëà “Â³éíà
³ ìèð”). Òà é êîíöåðòíà ñèìôî-
í³ÿ “Ôðåñêè Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿”
Ê³êòè â Óêðà¿í³ ïðîçâó÷àëà íå
âïåðøå (â 1995-ìó íà öþ ìóçè-
êó, ñõîæó íà æèâîïèñ ó ðóñ³, íà-
â³òü ïîñòàâèëè åêñïåðèìåíòàëü-
íèé áàëåò).

Âò³ì, ó Â’ÿ÷åñëàâà Âàëººâà
ñâîº áà÷åííÿ ³ îáîõ ðîñ³éñüêèõ
êëàñèê³â, ³ íàøîãî ñó÷àñíèêà Âà-
ëåð³ÿ Ê³êòè. Ãîëîâíîþ êîë³ç³ºþ
âå÷îðà ñòàëà ðàäèêàëüíà ïåðå-

êîìïîíîâêà ïðîãðàìè. Ìóçè÷í³
íîìåðè êîíöåðòó äèðèãåíò ïåðå-
ñòàâèâ ì³ñöÿìè ç òî÷í³ñòþ äî
íàâïàêè, ïîì³òíî çì³ñòèâøè òà-
êèì ÷èíîì òðàäèö³éí³ äðàìàòóð-
ã³÷í³ àêöåíòè ïðîãðàìè ÿê êîì-
ïîçèö³éíîãî ö³ëîãî. Òîæ Ï’ÿòó
ñèìôîí³þ Ïðîêîô’ºâà ç ¿é îïòè-
ì³ñòè÷íèì ñòðèæíåì òà æèòòº-
ñòâåðäíèì îêëè÷íèì ô³íàëîì,
çàïëàíîâàíó íà ê³íåöü âå÷îðà

(çäàâàëîñÿ á, ñàìå äëÿ êîäè êîí-
öåðòó öÿ êîìïîçèö³ÿ ïàñóº íàé-
êðàùå), îðêåñòð âèêîíàâ íà ñà-
ìîìó ïî÷àòêó. Ùîïðàâäà, â ³í-
òåðïðåòàö³¿ Âàëººâà ñèìôîí³ÿ
ïðîçâó÷àëà çîâñ³ì ó ³íøîìó êëþ-
÷³. Äèðèãåíò çðîáèâ àêöåíò íà
òåàòðàëüíîñò³ ö³º¿ ìóçèêè, ï³ä-
êðåñëèâøè ¿¿ ³ãðîâ³ ìîìåíòè —
öå ñêèäàëîñÿ íà ñâîºð³äíèé ìó-
çè÷íèé òåàòð ìàð³îíåòîê, àêòîðà-

ìè ó ÿêîìó º ëÿëüêè, ùîïðàâäà,
íå í³ì³ é áåçñåðäå÷í³. Íàòîì³ñòü
ñàì Ïðîêîô’ºâ ó öüîìó ïðî÷è-
òàíí³ ïðåäñòàâ òàêèì ñîá³ Ïàïîþ
Êàðëî, êîòðèé íå ëèøå áàâèòü-
ñÿ ñâî¿ìè ëÿëüêàìè — ìóçè÷íè-
ìè òåìàìè, à é ëþáèòü ¿õ, æèâå-
ïåðåæèâàº ðàçîì ç íèìè ¿õí³
æèòòÿ — ò³øèòüñÿ é ñóìóº, æà-
ë³º òà ñï³â÷óâàº.

Êîíöåðòíà ñèìôîí³ÿ äëÿ àð-

ôè ç îðêåñòðîì “Ôðåñêè Ñîô³¿
Êè¿âñüêî¿” Âàëåð³ÿ Ê³êòè, ùî
ïîïðè ïåðòóðáàö³¿ â ïðîãðàì³ çà-
ëèøèëàñÿ ¿¿ öåíòðîì, ïðîçâó÷à-
ëà ÿê ïåðåêëàäåíèé íà íîòè ñòà-
ðîäàâí³é ë³òîïèñ. Ïðèíàéìí³, â
óÿâ³ ñëóõà÷³â ñêëàäàëîñÿ áàãàòî-
âèì³ðíå ïîëîòíî çîëîòîãî â³êó
óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿. Ñîë³ñòö³, çà-
ñëóæåí³é àðòèñòö³ Ðîñ³¿ Íàòàë³¿
Øàìåºâ³é âäàâàëèñÿ é îáðàçè
âåëè÷íèõ äàâíüîðóñüêèõ õðàì³â,
³ ìóäð³ áîÿíè (òóò àðôà íàãàäó-
âàëà ãóñë³ òà êîáçó), é âåñåë³ áåç-
òóðáîòí³ ñêîìîðîõè (öèõ ïîò³ø-
íèê³â âèäàâàëà ³ì³òàö³ÿ àðôîþ
öèìáàë³â). À â îðêåñòð³ íå îá³é-
øëîñÿ áåç òåìè, ùî àñîö³þâà-
ëàñÿ ç âàðâàðñüêèìè íàøåñòÿ-
ìè — ñòðóíí³ âèäàâàëè ùîñü
ïîä³áíå äî â³ääàëåíîãî “êðèêó”
ñèðåí.

Íàñàìê³íåöü äèðèãåíò çàëè-
øèâ äâî÷àñòèííèé êîíöåðò äëÿ
ãîëîñó ç îðêåñòðîì (òîé, ùî ç
âîêàë³çàìè çàì³ñòü ñë³â) Ðåé-
íãîëüäà ¥ë³ºðà. Òóò óæå ìîæíà
áóëî ðîçñëàáèòèñÿ é íàðåøò³ ïå-
ðåñòàòè çàíîòîâóâàòè âñå, ùî
ñïàäàëî íà äóìêó âïðîäîâæ äâîõ
ïîïåðåäí³õ òâîð³â. Òîìó ùî ï³ä
öþ ìóçèêó, ÷èìîñü ïîä³áíó äî
îïåðåòî÷íèõ ìåëîä³é ÷è òàïåð-
ñüêîãî ñóïðîâîäó í³ìîãî ê³íî,
äóìàòè àæ í³ÿê íå õîò³ëîñÿ. Õ³-
áà ùî â ãîëîâ³ íàâ’ÿçëèâî âèðè-
íàëà íàçâà ´ë³ºð³âñüêîãî áàëåòó
“×åðâîí³ ìàêè”. Ìîæå, òîìó,
ùî ñàìå òàêîãî êîëüîðó áóëà
ñóêíÿ íà âîêàë³ñòö³ Àíàñòàñ³¿
Ïðîêîô’ºâ³é, ÷åðåç ÿêó â³ä êðà-
ñèâîãî ãîëîñó ñï³âà÷êè äîâîäè-
ëîñÿ â³äâîë³êàòèñÿ ÷è íå ç êîæ-
íîþ ôðàçîþ

Òðàíñôîðìàö³ÿ êëàñèêè
Â’ÿ÷åñëàâ Âàëººâ ïåðåñòàâèâ ì³ñöÿìè êîìïîçèòîð³â

Дири ент В’ячеслав Валєєв ради ально обійшовся зі спільними ласи ами росіян і раїнців
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Îñ³íü ïëàêàëà
äîùàìè

Âëàäà ËÈÒÎÂ×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Íåïðàâäà, ùî ó ïðèðîäè íåìàº ïîãàíî¿ ïî-
ãîäè. Ïîãàíèé íàñòð³é ïðèðîäè — öå îñ³íü.
Òî ¿¿ ñóö³ëüí³ ïðèìõè, âåðåäóâàííÿ, ñëüîçè é
äðàò³âëèâèé â³òåð. ß ëþáëþ îñ³íü ñïîê³éíó —
æîâòî-áàãðÿíó, îäÿãíåíó â êàøåì³ðîâå ïàëü-
òî é âèøóêàíó, à íå ñêóéîâäæåíó, ³ç çà÷³ñêîþ
ñòîð÷àêà ³ áðèäêîþ ìæè÷êîþ â îáëè÷÷ÿ. ß ñà-
ìà òîä³ ñòàþ ðîçäðàòîâàíîþ, çíåðâîâàíîþ.
Ìåí³ õî÷åòüñÿ çà÷èíèòèñÿ âäîìà, çàë³çòè ï³ä
òåïëó êîâäðó, óâ³ìêíóòè òåëåâ³çîð àáî âçÿòè
êíèæêó, ³ ùîá í³õòî-í³õòî íå ÷³ïàâ. Íå âèïàä-
êîâî ïñèõîëîãè íàâ³òü òåðì³í òàêèé ïðèäóìà-
ëè — “îñ³ííÿ äåïðåñ³ÿ”. Êîìó çàõî÷åòüñÿ ðà-
ä³òè é âåñåëèòèñÿ, êîëè çà â³êíîì ñ³ðî, ìîê-
ðî é õîëîäíî... Âîñåíè íàâ³òü ñâÿò íåìàº. À
îñü óçèìêó º Íîâèé ð³ê, Ð³çäâî, íàâåñí³ — 8
Áåðåçíÿ, ë³òî é òàê ñóö³ëüíå ñâÿòî, à âîñåíè
íåìàº ñâÿò. 7 ëèñòîïàäà ÿ íå ðàõóþ.

ßêîñü öüîãî ðîêó îñ³íü íàñòàëà ðàïòîâî.
Âò³ì, õîëîä çàâæäè íåâ÷àñíî. Ùå é ñèíîïòè-
êè ïðîðîêóþòü ð³çêå çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè,
³ ÿ êðàäüêîìà äèâëþñÿ ó â³êíî, ÷è ùå ñèïëå
ñí³ã. Õî÷à ñí³ã — öå ãàðíî, ïðîòè íüîãî ÿ í³-
÷îãî íå ìàþ, ÿêðàç ñïðàâæíþ çèìó ëþáëþ.
ßêîñü ñâÿòêîâî íà âóëèöÿõ ñòàº, óñå äîâêîëà
á³ë³º, ðèïèòü, âèáëèñêóº íà ñîíö³. Ã³ðøå, êî-
ëè ï³ä íîãàìè ñëüîòà,— ³ õîäèòè ïîãàíî, ³
âçóòòÿ ïñóºòüñÿ. À îñü òå, ùî â ìåíå çà â³ê-
íîì çàðàç, âèêëèêàº â áàæàííÿ êóäèñü óòåê-
òè, íàçäîãíàòè ë³òî â òåïëèõ êðàÿõ. Öå, äî
ñëîâà, í³êîëè íå çàøêîäèòü. Òèæíåâà â³äïóñò-
êà íà ÿêîìóñü îñòðîâ³ àáî â ï³âäåíí³é êðà¿í³
íà ïëÿæ³ ï³ä ñîíå÷êîì, äàëåêî â³ä ïðîáëåì ³
ïîâñÿêäåííèõ êëîïîò³â — òî çàâæäè êîâòîê
åíåðã³¿ äëÿ çìîðåíîãî îðãàí³çìó. Â³äïî÷èâàº
íå ò³ëüêè ò³ëî, à é ìîçîê. Ìð³¿ ïîòð³áíî âò³-
ëþâàòè â æèòòÿ, òîæ ÿ òàê ³ çðîáëþ — ïî¿äó
íà ÿêèéñü ÷àñ ³ ïîâåðíóñÿ çà äâà òèæí³, êîëè
íàâêðóãè, ñïîä³âàþñÿ, âæå áóäå á³ëî â³ä ñí³-
ãó.

Êîëèñü, ïðèãàäóþ, ó øêîë³ ìè ëþáèëè âî-
ñåíè çáèðàòè ãåðáàð³é. Ä³òëàõè õîäèëè äî ïàð-
êó, øóêàëè ð³çíîìàí³òí³ äåðåâà ç êðàñèâèì
ëèñòÿì, çáèðàëè éîãî ³ ïåðåêëàäàëè íèì ñòî-
ð³íêè ÿêî¿ñü ñòàðî¿ êíèæêè. Âîíè çàñèõàëè,
çáåð³ãàþ÷è ñâî¿ áàðâè, ³ ìè ãîðäî ïîêàçóâàëè
ñâîþ êîëåêö³þ îäíîêëàñíèêàì ³ â÷èòåëþ á³î-
ëîã³¿. Òåïåð ÿ òå ñàìå ðîáëþ ç³ ñâîºþ ìîëîä-
øîþ äîíüêîþ: ìè õîäèìî â Ìàð³¿íñüêèé ïàðê
³ ï³äí³ìàºìî òàì ëèñòÿ÷êî. Ð³çíîêîëüîðîâå
îñîáëèâî ãàðíå — ÷åðâîíå, çåëåíå, æîâòå, êî-
ðè÷íåâå. Êðèñòèíà çàõîïëåíî âèøóêóº ÷óäåð-
íàöüê³ â³äò³íêè é ôîðìè, à êîëè çáèðàºòüñÿ
âåëèêèé áóêåò, ìîæåìî âäîìà ïîñòàâèòè éî-
ãî ó âàçó — òàêèé ñîá³ îñ³íí³é íàòþðìîðò.

ß çãîäíà, ùî êîæíà ïîðà ðîêó ïðåêðàñíà
ïî-ñâîºìó. ß íàâ³òü çãîäíà, ùî ìîæíà ëþáè-
òè äîù. ß îñîáèñòî íàéá³ëüøå íå ëþáëþ ñèëü-
íîãî â³òðó ³ ìðÿêè. Àëå æ ïðèðîäà äîñêîíà-
ëà, öå ¿¿ çàêîíè, ³ äÿêóâàòè Áîãó, ÿ ìàþ çìî-
ãó ¿õ òð³øå÷êè îáìàíþâàòè é ðóõàòèñÿ óñë³ä
çà ë³òîì. Àáî çà çèìîþ íà ã³ðñüêîëèæí³ êó-
ðîðòè. Òà í³êîëè á íå ïðîì³íÿëà òó ïðèðîäó,
ñåðåä ÿêî¿ æèâó, íà ÿêóñü ³íøó. ² õî÷à á êó-
äè ÿ ò³êàëà, çàâæäè ïîâåðòàþñÿ äî ñâîº¿ îñå-
í³, õàé íàâ³òü ç äîùàìè, â³òðîì ³ ìæè÷êîþ
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Îëåã ÑÊÐÈÏÊÀ: “ß ñïîä³âàâñÿ
ñòàòè ôðàíöóçîì 
³ ñï³âàòè ôðàíöóçüêîþ”
Îäèí ç îñíîâîïîëîæíèê³â ïîíÿòòÿ “óêðà¿íñüêèé ðîê” —
ïðî ïåðø³ êðîêè äî ñëàâè òà þâ³ëåéíèé òóð Óêðà¿íîþ
Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Ювілейні а стичні онцерти р-
т "Воплі Відоплясова", що стар-
т вали в Києві й до інця ро
відб д ться сімох містах У ра-
їни, за словами Оле а С рип и,
це інтимніші стос н и з п блі-
ою, ніж б ли донедавна. Я за
радянсь их часів, оли через
ценз р доводилося влаштов ва-
ти вист пи на вартирах, записи
передавати з р р и. Тоді
пан вав д х романти и. Втім,
співа не т жить за мин лим,
тим паче, що нині час ренесанс
ро -м зи и й раїнсь ої пісні,
любов до я ої в Оле а С рип и
зародилася Франції.

— Äî äâàäöÿòèð³÷÷ÿ ãóðòó “Âîïë³ Â³ä-
îïëÿñîâà” âè äàðóâàëè ñâî¿ì øàíóâàëüíè-
êàì íîâèé àëüáîì-çá³ðêó, ôîòîâèñòàâêó, àð-
õ³âí³ â³äåîçàïèñè íà DVD, êîíöåðòí³ âèñòó-
ïè, à ñàì³ ³ìåíèííèêè ùîñü îäåðæàëè?

— Îäíà ç â³äîìèõ àëêîãîëüíèõ òîðãîâèõ
ìàðîê ïîäàðóâàëà òàê áàãàòî âèïèâêè, ùî
é äîñ³ óñüîãî íå îñèëèëè. Ãàëåðåÿ “Áåðå-
ç³ëüñüêèé” íàäàëà ïðèì³ùåííÿ, ³ áàãàòî
õòî ïîáà÷èâ àðòåôàêòè — êàðòèíè, ôîòî-
ãðàô³¿ ç çîáðàæåííÿì “ÂÂ”. Äî ñëîâà, òå-
ïåð íàøà êîëåêö³ÿ çíà÷íî ðîçðîñëàñÿ —
íàì ïðåçåíòóâàëè ñòàð³ ôîòî ³ â³äåî, ÿêèõ
ó íàñ íå áóëî. Çàâäÿêè öüîìó âèïóñòèëè
àðõ³âí³ ìàòåð³àëè íà êîìïàêò-äèñêàõ.

— ×îìó þâ³ëåé â³äçíà÷àºòå îñü óæå ö³ëèé
ð³ê?

— Âàæêî âèçíà÷èòè òî÷íó äàòó ñòâîðåí-
íÿ êîëåêòèâó. Íà ïî÷àòêó òðàâíÿ 1986-ãî
ìè ç õëîïöÿìè âïåðøå çóñòð³ëèñÿ, âîñå-
íè çàïèñàëè äåáþòíèé àëüáîì, à íàâåñí³
1987-ãî âèñòóïèëè íà êîíöåðòíîìó ìàé-
äàí÷èêó. Òîìó é çàòÿãëîñÿ ñâÿòêóâàííÿ
³ìåíèí.

— Êîëè ïîð³âíÿòè âðàæåííÿ â³ä òèõ ïåð-
øèõ êîíöåðò³â ³ íèí³øí³õ, ÿê çì³íèëèñÿ âè
³ ïóáë³êà?

— Óñå çì³íèëîñÿ — ìè æèâåìî â ³íø³é
äåðæàâ³. Êîëèøí³ ÷àñè ìàëè øèêàðíèé
ïðèñìàê: ó êðà¿í³ íàðîäæóâàëàñÿ ðîê-ìó-
çèêà, ùå íå áóëî ãëàìóðíî¿ åñòðàäè. Ïðè-
¿æäæàâ äî Êèºâà Â³êòîð Öîé, ³ ìè çáèðà-
ëèñÿ äåñü íà êâàðòèð³ — ñëóõàëè ìóçèêó.
Òå ñàìå áóëî ç “Àë³ñîþ”, ÄÄÒ. Íà çàáî-
ðîíåí³ “êâàðòèðíèêè” õîäèëà äîá³ðíà
ïóáë³êà. Âñ³ êîíöåðòè çàïèñóâàëè íà áî-
á³íè é êàñåòè, ÿê³ ïåðåäàâàëè ç ðóê ó ðó-
êè. Àïàðàòóðà ïàðøèâà, íîðìàëüíèõ ã³òàð
íå áóëî, âñå ñâèñò³ëî, âèñòóïè çðèâàëèñÿ,
áî õòîñü âèìèêàâ ñâ³òëî. Ðîìàíòèêà! Íè-
í³ òåæ ãàðí³ ÷àñè — ÷àñè âåëèêèõ ìîæëè-
âîñòåé, øèêàðíîãî çâóêó. Öå ðåíåñàíñ
óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³ é ðîê-ìóçèêè.

— Âàø³ âèñòóïè â 1970—1980-ò³ ñàìå
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ — öå áóëà ÿêàñü ïîë³-
òè÷íà ïîçèö³ÿ ÷è ïðîñòî áàæàííÿ âèîêðå-
ìèòèñÿ?

— Ãàäàþ, ùî äðóãå. Àäæå ñï³âàòè çà ðà-
äÿíñüêèõ ÷àñ³â ðîê óêðà¿íñüêîþ — öå æ
ñòèëüíî, åêñòðàâàãàíòíî. Òà äåñü ï³äñâ³-
äîìî — ö³ëêîì ïðàâèëüíî. Íàâ³òü ç òî÷-
êè çîðó ìàðêåòèíãó — íàñ îäðàçó æ ³äåí-
òèô³êóâàëè, ïðèéøîâ óñï³õ íå ò³ëüêè â
Óêðà¿í³, à é ó Ðîñ³¿, Ïðèáàëòèö³, Ïîëüù³
òà ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ. Óêðà¿í-
ñüêà ìîâà, ìåëîñ, ùî áóâ ó íàø³é ìóçèö³,
ñïðàöüîâóâàëè, âèñòð³ëþâàëè, ï³ñí³ ï³ä-
õîïëþâàëè. Çàâäÿêè ö³é ³äåíòè÷íîñò³ ãóðò
ìàº ñâîº îáëè÷÷ÿ é ñüîãîäí³.

— Êîëè ï³ñëÿ ôåñòèâàëþ 1988 ðîêó
“Ðîêñ-ñûðîê” ó Ìîñêâ³ âàñ ïîì³òèëà ôðàí-
öóçüêà ô³ðìà ³ çàïðîñèëà “ÂÂ” äî Ôðàíö³¿,
íå áîÿëèñÿ, ùî íå ïðèæèâåòåñÿ òàì, à â
Óêðà¿í³ âòðàòèòå ñâîþ àóäèòîð³þ?

— Ð³÷ ó ò³ì, ùî âòðà÷àòè ìàéæå íå áó-
ëî êîãî. ßêà òàì ðîê-ìóçèêà — ëþäÿì ¿æ³
íå âèñòà÷àëî! Êîíöåðò³â í³õòî íå âëàøòî-
âóâàâ. Íàâ³òü òðîõè ï³çí³øå, êîëè ó 1993-
1994 ðîêàõ ïîâåðíóëèñÿ, ùå áóëè ñêðóòí³
÷àñè — ìè âèñòóïàëè çàäàðìà, çàïðîøó-
âàëè ïóáë³êó â õîëîäí³ çàëè.

ßêèéñü ÷àñ ÿ ââàæàâ, ùî â³ä’¿æäæàþ ç
Óêðà¿íè äî Ôðàíö³¿ íàçàâæäè. Òàì îäðó-
æèâñÿ, áóëà êâàðòèðà, ÿ ñïîä³âàâñÿ ñòàòè
ôðàíöóçîì ³ ñï³âàòè ôðàíöóçüêîþ. Ãàäàâ,
ùî çìîæó àäàïòóâàòèñÿ. Àëå âèÿâèëîñÿ,
ùî íå âñå òàê ïðîñòî. Ñàìå ó Ôðàíö³¿ â
ñåðö³ ïðîáóäæóâàëèñÿ ÿê³ñü íîñòàëüã³éí³
åìîö³¿, ïî÷èíàâ â³ä÷óâàòè ñåáå óêðà¿íöåì.
Ïîñòóïîâî çàíóðþâàâñÿ â óêðà¿íñüêèé ìå-
ëîñ, åòí³êó. Ñàìå ó Ôðàíö³¿ íàðîäèëàñÿ
ï³ñíÿ “Âåñíà”.

— Çâ³äêè çàõîïëåííÿ ³íä³éñüêîþ ìóçèêîþ,
êóëüòóðîþ?

— Ñïðàöþâàâ ÿêèéñü äèâíèé ìåõàí³çì.
ß íàðîäèâñÿ ó Òàäæèêèñòàí³, äå â ìóçèö³
ñèëüí³ ñóô³éñüê³ òðàäèö³¿. Öå áóëà ïåðøà
ìóçèêà, ÿêó ïî÷óâ. Êîëè áàòüêè ïåðåáðà-
ëèñÿ äî Ìóðìàíñüêà, òî ùîë³òà âîçèëè äî
ä³äà íà Ïîëòàâùèíó. Òàì ³ â Êàðïàòàõ çáå-
ðåãëèñÿ àðõà¿÷í³ ìóçè÷í³ ôîðìè, ñõîæ³ íà
³íä³éñüê³. Òà é òâîð÷³ñòü Ìèêîëè Ãîãîëÿ
äåñü ïåðåòèíàºòüñÿ ç ³íä³éñüêî-àð³éñüêîþ

ì³ôîëîã³ºþ. Ìîæëèâî, öå ïîâ’ÿçàíî ç ³ñ-
òîð³ºþ ïåðåñåëåííÿ íàðîä³â: º òåîð³ÿ, ùî
àð³éñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ çàðîäèëàñÿ íà òåðå-
íàõ Óêðà¿íè ³ áóëè äâ³ õâèë³ — îäíà â ²ðàí
é Òàäæèêèñòàí, à äðóãà — â ²íä³þ.

Íà Ïîëòàâùèí³ â ì³ñöåâîìó ñ³ëüñüêîìó
êëóá³, ÿê ³ ïî âñüîìó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³,
äóæå ÷àñòî êðóòèëè ³íä³éñüêå ê³íî, íà íüî-
ãî ÿ ëþáèâ õîäèòè. Äî òîãî æ ó ä³äà áóëà
îäíà-ºäèíà äóæå âåëèêà é äóæå ö³êàâà
êíèæêà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ — “²íä³éñüê³
êàçêè”. Òîæ êîëè ç ðîêàìè ïî÷àâ ñêëàäà-
òè ìóçèêó, â ìåíå ïîñò³éíî âèíèêàëè ÿê³ñü
³íä³éñüê³ ìîòèâè.

— Äî 31 ãðóäíÿ “ÂÂ” ïðîâåäå çàãàëîì ñ³ì
àêóñòè÷íèõ êîíöåðò³â ï³ä íàçâîþ “Âñåóêðà-
¿íñüêèé êâàðòèðíèê” ³ âèêîíàº âñ³ ñâî¿ ñòà-
ð³ õ³òè, ÿê öå âæå áóëî â Êèºâ³. Ó ÷îìó îñî-
áëèâ³ñòü öèõ “ìàëîêâàðòèðíèê³â”?

— Íà ìàëîôîðìàòíèõ êîíöåðòàõ ìè âè-
êîíóºìî ñòàð³ é íîâ³ “ÂÂ-øí³” ï³ñí³, àëå
â àáñîëþòíî íîâîìó çâó÷àíí³. Íà ñöåí³
âæå íå àãðåñèâí³ þíàêè ç âàæêèìè ã³òà-
ðàìè é áàðàáàíàìè. Ìè ïðàãíåìî äî ³í-
òèìí³øèõ ñòîñóíê³â ³ç ïóáë³êîþ. Äî ùè-
ðèõ ³ òåïëèõ àêóñòè÷íèõ çâóê³â, òåêñò³â.
Öå âæå ñâîºð³äíå êàìåðíå çâó÷àííÿ, ÿêî-
ãî ìè ñîá³ íå äîçâîëÿëè âñ³ 20 ðîê³â. Ìè
éîãî íàâ³òü ëÿêàëèñÿ, àäæå êàìåðíå çâó-
÷àííÿ ïîòðåáóº çð³ëîñò³. Çàìàõíóëèñÿ íà
íüîãî, áî âæå é â³ê ìàºìî â³äïîâ³äíèé. Òà-
êà ìóçè÷íà ³äåÿ íåñïîä³âàíà äëÿ íàñ ³ äëÿ
ñëóõà÷³â. ßê ïîêàçàëè ïåðø³ âèñòóïè, ¿¿
ñïðèéíÿëè äîáðå
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 13 ëèñòîïàäà
ОВНИ, не с діть інших, та не с димі б дете. Войовничість — по аний

с п тни , ч жа точ а зор для вас — святе, насамперед жіноча, і не мі-
ряйте все на свій аршин. Чолові ам слід ардинально змінити своє став-
лення до пре расної статі. ТЕЛЬЦІ, б дьте осподарем слова. Не від-
мовляйтеся від обіцяно , а б дь-що ви он йте їх. І неодмінно розпла-
тіться з моральними та матеріальними бор ами. Вечір присвятіть ро-
мантичним справам, влашт йте інтимне побачення з оханим. БЛИЗ-
НЯТА, я подолати с перечності на вн трішньом рівні, дійти з оди з
собою? Питання є наріжним аменем, спішно вирішите йо о — тоді й
з оточ ючими вас людьми запан є зла ода і пороз міння. РАКИ, я що
поч ваєтеся епсь о, не поспішайте овтати пі л и. То озна а, що ви
занедбали д ховний храм, наведіть там порядо , і нед и я р ою зні-
ме. Вечір проведіть олі тих, за им зас м вало серце. ЛЕВИ, дов о-
ла вас а ра пол м’яно о ент зіазм та іс рометно о мор . Це поло-
нить п блі , проб дж є насна , зцілює від депресивно о сидром ...
Залишайтеся на тій бла о овійній хвилі, безмежно вдячне оточення б -
де від вас захваті. Вечір присвятіть оздоровчим процед рам. ДІВИ,
поб тові лопоти для вас не б д ть ярмом на шиї, навпа и, стим лю-
ватим ть життєвий потенціал. У ролі дбайливо о осподаря, т рботли-
во о бать а (матері) ви перевершили себе — і це зарах ється Творцем.
Че айте на приємні сюрпризи в інтимній сфері. ТЕРЕЗИ, перебі аючи
з одної точ и зор на інш , висов ючи ори інальні пропозиції, ви заво-
дите оточення, ламаючи онсервативне мислення, а тивіз єте інтеле -
т альний тон с... Це ч дово, а на за иди т од мів не звертайте ва и!
СКОРПІОНИ ходять павичем, самоза охані, самозвеличені... Я що юр-
б цей “піар” не драт є — а до вподоби, очевидно ви об’є тивно оці-
нюєте себе і дійсність. СТРІЛЬЦІ, ма ія вашо о вплив на психі юр-
би — олосальна. Не нахабнійте, зловживаючи тим даром з метою ма-
ніп ляції слабин ами оточення та заради задоволення власних амбіцій...
Пам’ятайте, що ожний цвір н має знати свій припічо . Зроз міли?..
У КОЗОРОГІВ день самозречення та по аяння. Б дьте само ритични-
ми, знайдіть в собі м жність визнати провини, аби не зап стити про-
цес самор йнації. Тоді вечір подар є незрівнянн радість. ВОДОЛІЇ,
оді с ніти! Не піддавайтеся не ативним передч ттям, вас ч дова за-
вас а лідера. Саме до та их сміливих ори інальних осіб нині тя неть-
ся оточення, пра не спертися на ваше др жнє плече. Радо об’єдн й-
теся з тими, хто розділяє ваші життєві позиції, і нія і не аразди вас не
спіт ають! Др жба — це непоборна сила і вели а опора для ар’єри в
цьом році. РИБИ, на ар’єрном олімпі, я на в л ані, одна на ива-
ти п’ятами не смійте. Дезертирство вам не пробачать Небеса. Адже ос-
мос нама ається виліпити з вас дос онало о творчо о фахівця з при-
цілом на майб тніх 12 ро ів. З одом мине час, і, озирн вшись назад,
ви зроз мієте, що неле е посадове сходження в м ах та страждан-
нях повертається вели им бла ом

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

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

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

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

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

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

Вед чий — Оле сандр Яремен о

IIІ
ЕТАП

11
ТУР

______________________
____________________ім’я та прізвище

телефон

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

У раїнсь ий істори мис-
тецтва Костянтин Ше-
роць ий охара териз -
вав цю цер овн спор -
д я “єдиний Росії
храм, що справляє х -
дожнє враження”. Він
мав на вазі

а Володимирсь ий собор
б Софійсь ий собор
в Успенсь цер в
Михайлівсь ий собор

Де знаходилася терито-
рія, що мала назв
“Бізонія”?

а в Ас анії-Новій
б Біловезь ій П щі
в Німеччині

штаті Арізона
Н льова точ а відлі сві-
тово о рівня моря знахо-
диться в

а Ан лії
б Ісландії
в Нідерландах
Швеції

3

1 2

Відповіді на запитання 10- о т р :
1-б ( азета “Се одня”.— 2007.— № 216 .— С.18);
2-а ( азета “Коммерсант. Weekend”.— 2007.—

№ 149.— С. 27);
3- (Айзе Азамов. Крат ая история химии. М. “Мир”,

1983.— С.19)

Ñ Ê À Í Â Î Ð Ä

У р. поет,
“Два ольори”,
“Гол офа”

Корот ий
ви лад

до мента

Рі а
в ЗаЇрі

Де ласовані
прошар и
населення

Явище, я е не
відповідає
звичним
явленням

Прийомний
син

М хаммада

Рим. імператор
79 —81 рр.

Лісовий птах
з яс равим
оперенням

Х Р Е Щ А Т И К
Одиниця

еле трично о
опор

Хрещений
бать о

Амери . риз н
з ви н тою
спиною

Морсь ий
ра

О оп
(війсь .)

Давав ошти
на спор дження

цер ви
(сер.-віч.)

Кате орія в
мистецтві

бою

Тіло змії,
олови людини
(інд. міф.)

До мент

Проро є
що-неб дь

Є ип. бо

Сонця

Бо ородиця

Фри ійсь а
бо иня
(міф.)

Частина хвойно о
дерева —

для б дівництва
с ден

Ци ан а
Стариць о о

Інос азання

Малень а
Анастасія

Співробітни
посольства

Зрадив
свої

пере онання

Áîðèñ Ìî¿ñåºâ
ïåðåâò³ëèâñÿ â ïòàøêó
Åïàòàæíèé ñï³âàê ïðèâ³ç äî Êèºâà íîâó ïðîãðàìó
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні в Національном
палаці У раїна відб деть-
ся сольний онцерт Бори-
са Моїсеєва "Пташ а. Жи-
вий зв ". У новом аль-
бомі співа пере лав на
м зичн мов історію сво-
о життя, описан низі
з однойменною назвою.
Крім то о, Борис Моїсеєв
обіцяє рандіозний он-
цертний т р містами
У раїни протя ом сьо о
листопада.

Ñüîãîäí³ çàñëóæåíèé àðòèñò
Ðîñ³¿ Áîðèñ Ìî¿ñåºâ ïðåçåíòóº â
Íàö³îíàëüíîìó ïàëàö³ “Óêðà¿íà”
íîâó ñîëüíó ïðîãðàìó “Ïòàøêà.
Æèâèé çâóê”. Â³äîìèé ñâîº¿ â³ä-
âåðò³ñòþ, ñï³âàê íåùîäàâíî âèäàâ
êíèæêó ç òàêîþ æ íàçâîþ. Ñàìå
òàê ó äèòèíñòâ³ íàçèâàëè Ìî¿ñå-
ºâà. Â àâòîá³îãðàô³÷íîìó ðîìàí³
àðòèñò â³äâåðòî ðîçïîâ³â ïðî ñâîº
æèòòÿ: ðîäèíó, êàð’ºðó, ñòîñóíêè
ç ç³ðêàìè øîó-á³çíåñó.

Ó êîæíîãî ìèòöÿ º ñâ³é ÷àñ äëÿ
íàéâèùîãî òâîð÷îãî çëåòó, âïåâ-
íåíèé Áîðèñ Ìî¿ñåºâ. Ó 1995 ðî-
ö³ â³í ñêîëèõíóâ ãëÿäà÷³â ñïåê-
òàêëåì “Äèòÿ ïîðîêà” — ó ñìóò-
í³ ÷àñè ëþäè æàäàëè õë³áà òà âè-
äîâèù. Ó 2004 ðîö³ ç’ÿâèëàñÿ
êîíöåðòíà ïðîãðàìà “²ìïåð³ÿ ïî-
÷óòò³â”. Ó íîâîìó øîó “Ïòàøêà.
Æèâèé çâóê” Áîðèñ Ìî¿ñåºâ ïðå-
çåíòóº ö³ëó âîêàëüíî-õîðåîãðà-
ô³÷íó âèñòàâó çà ó÷àñòþ ïðîôå-
ñ³éíèõ àêòîð³â òà òàíöþðèñò³â, â
òîìó ÷èñë³ ñîë³ñò³â ëåãåíäàðíîãî
ïàðèçüêîãî êàáàðå “Ìóëåí Ðóæ”.
Êîñòþìè âèãîòîâëÿëè â Øâåé-
öàð³¿, Íüþ-Éîðêó òà Ðîñ³¿, à ñòà-
âèòè íîìåðè äîïîìàãàëè øâåé-
öàðñüê³ õîðåîãðàôè. Áîðèñ Ìî-
¿ñåºâ âèêîíàº òàíöþâàëüíèé íî-
ìåð ³ç òðóïîþ — ïîïóð³ íà õ³òè
øâåäñüêîãî êâàðòåòó ABBA. “Âè
ïîáà÷èòå ìîþ ³ñòîð³þ ìîâîþ
ïîï-êóëüòóðè, ñâîºð³äíèé ìþ-
çèêë ³ç ìîíîëîãîì ïðî æèòòÿ,—
ïåðåêîíóº Áîðèñ Ìî¿ñåºâ. — Öå
êðàñèâå, ÷óòòºâå øîó”.

Ó äåíü âèñòóïó àðòèñòà àêòèâ³ñ-
òè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ñîþç
ïðàâîñëàâíèõ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè”
ìàþòü íàì³ð ïðîâåñòè ï³êåòóâàí-
íÿ Íàö³îíàëüíîãî ïàëàöó “Óêðà-

¿íà” ç âèìîãîþ â³äì³íèòè êîí-
öåðò, ÿêèé, íà ¿õíþ äóìêó, ïðî-
ïàãóº ðîçïóñòó. Ñï³âàê ïîñòàâè-
âñÿ äî öüîãî ëîÿëüíî. “Æàëü, ùî
âîíè íå áà÷àòü òåïëà ³ äîáðà, ÿêå
ÿ äàðóþ ä³òÿì-ñèðîòàì,— êàæå
â³í.— Êîëè òðàïèëàñÿ òðàãåä³ÿ â
Áåñëàí³, ÿ â³äãóêíóâñÿ íà ãîðå
ëþäåé îäíèì ³ç ïåðøèõ ðîñ³é-
ñüêèõ àðòèñò³â”. Ñï³âàê â³äçíà-
÷èâ, ùî éîãî ÷àñòî íàìàãàþòüñÿ
“âêóñèòè”, òîìó äîâîäèòüñÿ çàâ-
æäè òðèìàòè ñåáå ó ãàðí³é ñöå-
í³÷í³é ôîðì³.

Áîðèñ Ìî¿ñåºâ â Óêðà¿í³ áó-
âàº äîñèòü ÷àñòî. “ß ëþáëþ
Óêðà¿íó, ³ âîíà ëþáèòü ìåíå”,—
ç³çíàâñÿ çàñëóæåíèé àðòèñò Ðî-
ñ³¿. Ïåðåä êîíöåðòíèì âèñòóïîì
â³í çàâ³òàâ äî óêðà¿íñüêî¿ ôàá-
ðèêè ç³ðîê. Íàïðèê³íö³ â³çèòó
ñï³âàê íàâ³òü ïîö³ëóâàâ îäíó ç
ó÷àñíèöü — Äàð’þ Àñòàôüºâó.
Âñüîãî æ ó ãàñòðîëüíîìó òóð³ çà-
ïëàíîâàíî 15 êîíöåðò³â íàé-
á³ëüøèìè ì³ñòàìè Óêðà¿íè, ùî
çàâåðøèòüñÿ íà ïî÷àòêó ãðóä-
íÿ

Борис Моїсеєв довів, що знаходиться ч довій во альній формі
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Діюче підприємство МП "Удача",
що знаходиться в Оболонсь ом районі м.Києва

по в л. Корабельна, 6, повинно отримати Дозвіл
на ви иди в атмосфер .

Підприємство спеціаліз ється по виробництв фрез для
деревооброб и. З ідно із звітом по інвентаризації ви идів
забр днюючих речовин в атмосфер , ви онаним в 2007 р., на
підприємстві 7 стаціонарних джерел ви идів в атмосфер . За альні
ви иди по підприємств : 0,1299 /се ., 0,82796 т/рі . Крім то о, від
отельні ви идаються парни ові ази та важ і метали: 129,0904 т/рі .
Підприємство належить до 3 р пи об`є тів. За рез льтатами
розрах н ів розсіювання онцентрації на мережі санітарно-захисної
зони менші ранично доп стимих. За важення та пропозиції щодо
видачі Дозвол просимо надсилати в Оболонсь районн державн
адміністрацію.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Пасічни Олен Михайлівн , я а
проживає за адресою:м. Київ, в л.
Г.На мова,б д.33, в.29, я відповідач в
с дове засідання на 30.11.2007р. на 10.00
зв'яз з роз лядом цивільної справи за

позовом Слободеню а Оле сандра
Івановича до Пасічни Олени Михайлівни
про стя нення бор та відш од вання
моральної ш оди. У разі неяв и в с дове
засідання справа б де роз лян та
відс тності відповідач и на підставі
зібраних до азів. (Адреса с д : м.Київ, в л.
Я. Коласа, 27-а, Святошинсь ий районний
с д м. Києва).

Деснянсь ий районний с д м.
Києва ви ли ає в я ості відповідача
Лобан Наталію Леонідівн в с дове
засідання, я е призначене на 23
листопада 2007 ро на 12.30 для
роз ляд справи за позовом
Материнсь о о В'ячеслава Я овича
до Лобан Наталії Леонідівни про
виселення з житлово о приміщення.
Адреса с д : м. Київ, пр. Мая ов-
сь о о, 5-в, аб. 37.

Втрачений державний а т
на право приватної власності
на землю ІІІ-КВ № 121768,
виданий на ім`я Бондарен о
Надії Михайлівни, вважати

недійсним.

Очевидців ДТП,
я е сталося 2.10.2007р.

на перехресті в л.
Виш ородсь ій та виїзд
на в л. Полярн , біля СТО,

між авто “Ш ода” та “Мопедом”.
Прохання зателефон вати

за телефонами:
моб. 8-066-718-44-31,

8-098-883-65-67,
дом. 413-17-39, 432-57-39.

Заява про е оло ічні наслід и

Розпорядженням КМДА № 330 від 27.03.2007

ТОВ "Кармен-Трейдін "
наданий дозвіл на б дівництво тор овельно о центр
з офісними та с ладсь ими приміщеннями на просп.
Перемо и, 67 Святошинсь ом районі м. Києва.

В розділі прое т "Оцін а вплив на нав олишнє середовище"
(ОВНС) ви онані розрах н и найзначніших впливів на стан
нав олишньо о середовища, підс м и їх діяльності та я існої оцін и з
рах ванням можливих аварійних сит ацій та перелі заходів, що
забезпеч ють нормативний стан нав олишньо о середовища.

На всіх етапах прое тованої діяльності прое тні рішення б д ть
здійснюватись відповідності з нормами та правилами охорони
нав олишньо о середовища і вимо е оло ічної безпе и.

Пропозиції та за важення подавати до відділ е оло ії Святошинсь ої
районної державної м. Києві адміністрації за тел. 424-99-29.

До відома а ціонерів

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ "БРОКБІЗНЕСБАНК"
Спостережна Рада бан повідомляє, що

За альні збори а ціонерів АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" відб д ться
28 р дня (п'ятниця) 2007 ро о 12.00 за адресою:
м. Київ, просп. Перемо и, 41 (зал засідань бан ).

Порядо денний:
Про Стат т бан (нова реда ція).
Реєстрація а ціонерів відб деться з 11.00 до 12.00 в день с ли ання

зборів за місцем їх проведення. Для реєстрації а ціонери повинні мати
до мент, що засвідч є особ а ціонера, представни и а ціонера -
довіреність на право часті За альних зборах, оформлен з ідно чинно о
за онодавства, та до мент, що засвідч є особ представни а а ціонера.
Довід и за тел.: 246-66-53, 246-64-95.

Спостережна Рада АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК"

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ ЗАТ "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

Шановні а ціонери! Правління За рито о а ціонерно о товариства "Страхова
Гр па "ТАС" повідомляє про с ли ання позачер ових за альних зборів а ціонерів
За рито о а ціонерно о товариства "Страхова Гр па "ТАС" (надалі - Товариство).
Позачер ові за альні збори а ціонерів Товариства відб д ться 29 р дня 2007 р.

о 10.00 за адресою: м. Київ, проспе т Перемо и, 65, оф. 213.

Реєстрація а ціонерів або їх представни ів відб деться з 9.30 до 10.00
29 р дня 2007 р. за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Внесення змін і доповнень до Стат т Товариства. Затвердження Стат т Товариства новій

реда ції.
2. Утворення та від ли ання ви онавчо о та інших ор анів Товариства, обрання Ревізора, членів

На лядової ради.
3. Вирішення питання про створення, реор анізацію та лі відацію відо ремлених підрозділів

Товариства, затвердження їх положень.
4. Вирішення питання про передач частини повноважень За альних Зборів А ціонерів до

омпетенції На лядової ради.
5. Затвердження вн трішніх до ментів Товариства.

Для реєстрації а ціонери повинні мати до мент, що посвідч є особ , а представни и
а ціонерів - довіреність на право часті в зборах, оформлен з ідно з чинним за онодавством.

Довід и за телефоном (044) 536-00-20.
З пова ою, Правління ЗАТ "Страхова Гр па "ТАС"

Діюче підприємство ТОВ "Київсь а автомобільна ліні а",
що знаходиться в Солом`янсь ом районі м.Києва по Повітрофлотсь ом
проспе т , 72, повинно отримати Дозвіл на ви иди в атмосфер .

Підприємство спеціаліз ється по ремонт автотранспорт .
З ідно із звітом по інвентаризації ви идів забр днюючих речовин в атмосфер , на

підприємстві 6 стаціонарних джерел ви идів в атмосфер .
За альні ви иди забр днюючих речовин с ладають: 0,348043 /с 0,832555 т/рі .
Підприємство належить до 3 р пи об'є тів.
За рез льтатами розрах н ів розсіювання онцентрації на межі санітарно-захисної зони

менші ранично доп стимих.
За важення та пропозиції щодо видачі Дозвол просимо надсилати в Солом`янсь районн

державн адміністрацію.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

Посвідчення лі відатора аварії
на Чорнобильсь ій АЕС,
ате орія 2, серія А, №376185
на ім'я Мартинен а Анатолія
Б о р и с о в и ч а в в а ж а т и
недійсним.

Посвідчення особи, я а
постраждала внаслідо
чорнобильсь ої атастрофи,
ате орія 1, серія А, №428228
та в лад №608024 на ім'я
Баранова Геор ія Анатолі-
йовича вважати недійсними.

В лад до посвідчення
р о м а д я н и н а , я и й

п о с т р ажд а в в н а с л і д о
чорнобильсь ої атастрофи,
№081668 на ім'я Степанен а
Бориса Івановича вважати
недійсною.

Посв ідчення часни а
лі відації аварії на ЧАЕС,
ате орія 2А, №509564 на ім'я
К реч а І оря Семеновича
в в аж а т и недійсним.
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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 3976
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Лілія ПОДКОПАЄВА,
спортсмен а:
— Мені здається, що ЖЕКами ніхто і ні оли задово-

леним не б де. Вони працюють за принципом: я що
відч ли роші — то треба тя н ти, а просто та роби-
ти нічо о не б д ть. Я сама нама аюся виріш вати всі
питання, отрі вини ають мене
.
Світлана СОРОКІНА,
дизайнер:
— На жаль, я маю відношення до найжахливішо о

ЖЕК в місті Києві — Подільсь ом районі. Це прос-
то нестерпно, що я я власни нер хомості маю са-
ма її себе знімати, при том ще сплач вати подат-
и. Ви он ючи всі зобов’язання, отрі б ли на мене

по ладені, я своєю чер ою очі ю, щоб відповідь
робили хоч щось. Натомість, нам навіть опалення не
в лючили, я вже не аж про інші ом нальні зобов’-
язання. Мене абсолютно не влаштов є робота ом -
нальни ів.

Юрій БАЛАН,
фото раф:
— Ви знаєте, я вже д же давно не маю жодних

відносин із ом нальними сл жбами, адже іль а ро-
ів просто знімаю вартир . Відповідно, я що вини-
ають мене питання поб т — то я їх виріш ю з
власни ами майна. Але, нас іль и мені відомо, жод-
них претензій до Шевчен івсь о о район ні оли не
вини ало.

×è âëàøòîâóº âàñ ðîáîòà
âàøîãî ÆÅÊó?

Ãåðî¿ êîìóíàëüíèõ
ñïðàâ
Êèÿíè âèçíà÷èëè îäèí ³ç íàéêðàùèõ ÆÅÊ³â
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó

Ó÷îðà â ñòîëè÷íîìó call-öåíòð³
“Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè, ùî â
Êèºâ³ íåìàº æîäíîãî ÆÅÊó, íà
ðîáîòó ÿêîãî êèÿíè á íå ñêàðæè-
ëèñÿ. Íåçàäîâ³ëüíèì ñòàíîì ðî-
áîòè ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ö³êàâèâñÿ ï³ä ÷àñ ãðî-
ìàäñüêèõ ñëóõàíü ó êåð³âíèê³â
ñòîëè÷íèõ ÆÅÊ³â.

Íà çàãàëüíîìó òë³ ÆÅÊè Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó ïðàöþþòü
íàéêðàùå. Òóò ðîçâ’ÿçóþòü 96%
ïðîáëåì êèÿí. Äî äâîõ ÆÅÊ³â
öüîãî ðàéîíó (¹ 212 ³ 223) òà
äî ¹ 502 â Îáîëîíñüêîìó íàé-
ìåíøå ïðåòåíç³é.

Æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíîþ
êîíòîðîþ ¹ 212, ùî íà âóë. Ëå-
í³íà, 47, äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü êå-
ðóº ²ãîð ªðåìåíêî. Îáñëóãîâóº
âîíà 34 áóäèíêè. Çäåá³ëüøîãî öå
äâî- òà ï’ÿòèïîâåðõ³âêè, â ÿêèõ
ïîíàä 6 òèñ. ìåøêàíö³â. Ïðî íèõ
äáàþòü 60 ñëþñàð³â, ñàíòåõí³ê³â,
äâ³ðíèê³â òà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â.
“Øòàò íàøîãî ÆÅÊó äîñèòü
äîáðå óêîìïëåêòîâàíèé,— ðîç-
ïîâ³äàº ²ãîð ªðåìåíêî.— Áóäèí-
êè îáñëóãîâóº 35 äâ³ðíèê³â. ª
íàâ³òü ö³ë³ äâ³ðíèöüê³ äèíàñò³¿”.

Ùîì³ñÿöÿ äî ÆÅÊó íàäõîäèòü
ó ñåðåäíüîìó 30 çâåðíåíü. Íàé-
á³ëüøå — ùîäî ÿêîñò³ é òåìïå-
ðàòóðè âîäè. “Á³ëüø³ñòü áóäèí-
ê³â ñòàð³,— ïîÿñíþº ïàí ªðå-
ìåíêî.— Ó áàãàòüîõ çíîøåí³ òðó-
áîïðîâîäè, íåìàº öèðêóëÿö³é-

íèõ ë³í³é, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ïî-
òð³áíó òåìïåðàòóðó âîäè”. Çà
îñòàíí³õ äâà ì³ñÿö³ íà àäðåñó
öüîãî ÆÅÊó äî ñòîëè÷íîãî call-
öåíòðó íàä³éøëà 31 ñêàðãà (çíà÷-
íî ìåíøå ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè
êîíòîðàìè). Çà ñëîâàìè ²ãîðÿ
ªðåìåíêà, ÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ é
íåïîðîçóì³ííÿ ç ìåøêàíöÿìè.
Ïðèì³ðîì, ðàïòîâî çíèêàº ñâ³ò-

ëî íà ìàñèâ³, é äî ÆÅÊó âàæêî
äîäçâîíèòèñÿ. Îäðàçó âåðäèêò:
íåäáàëüñòâî äèñïåò÷åðà. Õî÷à â
öåé ÷àñ íà÷àëüíèê ðàçîì ³ç äèñ-
ïåò÷åðîì “âèñÿòü” íà òåëåôîíàõ,
íàìàãàþ÷èñü ç’ÿñóâàòè ïðè÷èíó
íåïîëàäîê. Íà çàïèòàííÿ: “Ïðà-
öþºòå çà ïîêëèêàííÿì?” ïàí
ªðåìåíêî â³äïîâ³â: “Ïðàöþºìî
íà ïåðñïåêòèâó”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà ï³âíî÷³ òà çàõîä³ êðà¿íè — ìîêðèé ñí³ã,

â çàõ³äí³é ÷àñòèí³ äîùèòèìå, íà ï³âäí³ áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåí-
íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+3°Ñ, âíî÷³ —2...0°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî, áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Íà äîðîãàõ ì³ñöÿìè

îæåëåäèöÿ. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+3°Ñ, âíî÷³ —4...—1°Ñ

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід
Черновець ий провів своє-
рідн "виховн один " з
начальни ами столичних
ЖЕКів. Адже робота біль-
шості з них, м'я о аж чи,
залишає бажати ращо о.
Втім, є й та і житлово-е с-
пл атаційні онтори, до
я их найменше претензій.
Напри лад, дарниць им
ЖЕКом № 212, де ер є
І ор Єремен о, меш анці
задоволені.

хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 2 рн. 99 оп.
на вартал — 8 рн. 62 оп.
на півріччя — 16 рн. 24 оп.
на рі – 31 рн 68 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь
на місяць — 10 рн. 36 оп.
на вартал — 30 рн. 73 оп.
на півріччя — 60 рн. 46 оп.
на рі – 120 рн 12 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ 
ÍÀ 2008 Ð²Ê

2209461308
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Начальни ЖЕК №212 І ор Єремен о радий, що роботою йо о підле лих
меш анці задоволені
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