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ВІТАЛІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ
ЗНАЙШОВ ШЛЯХ ДО СЕРЦЯ
МАРІЇ ЄФРОСИНІНОЇ
Телевед ча взяла часть
зйом ах ново о ліп співа а,

я о о обожнює її донь а

ªâðîïà ïî÷èíàº 
â³ä÷èíÿòè äâåð³
ªâðîïàðëàìåíò ï³äòðèìàâ ñïðîùåííÿ â³çîâîãî
ðåæèìó ç Óêðà¿íîþ

Çà ïðîåêò äîïîâ³ä³ ïðî íàäàííÿ
çãîäè íà íàáóòòÿ ÷èííîñò³ óãîäè
ïðî ñïðîùåííÿ â³çîâîãî ðåæèìó
ïðîãîëîñóâàëè 539 äåïóòàò³â ªâðî-
ïàðëàìåíòó, ïðîòè — 36.

Ùîá ö³ äîãîâîðè íàáóëè ÷èííî-
ñò³, ¿õ ìàº ðàòèô³êóâàòè Óêðà¿íà,
à òîìó äîðîãó â ªâðîïó çàêðèâàº
âæå Âåðõîâíà Ðàäà. Âîíà ìàº, êð³ì
òîãî, ñêàñóâàòè â³çè äëÿ ãðîìàäÿí
Ðóìóí³¿ òà Áîëãàð³¿, ÿê³ óâ³éøëè
äî ªÑ. Ï³ñëÿ öüîãî äëÿ Óêðà¿íè
áóäå âñòàíîâëåíî ô³êñîâàíèé â³-
çîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³ 35 ºâðî òà

ñêîðî÷åíî ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³
ïîòð³áíî ïîäàâàòè äî êîíñóëü-
ñüêèõ óñòàíîâ, äëÿ æóðíàë³ñò³â,
á³çíåñìåí³â, âîä³¿â-äàëåêîá³éíè-
ê³â òà áëèçüêèõ ðîäè÷³â òèõ óêðà-
¿íö³â, ÿê³ ëåãàëüíî ìåøêàþòü íà
òåðèòîð³¿ ªÑ. Îñòàíí³, íàïðèêëàä,
ïîäàâàòèìóòü ëèøå îäèí ïèñüìî-
âèé äîêóìåíò â³ä ñòîðîíè, ÿêà çà-
ïðîøóº. Æîäíîãî ³íøîãî ï³äòâåð-
äæåííÿ, îêð³ì çàïðîøåííÿ íå âè-
ìàãàòèìóòü.

Òàêîæ ó ðàç³ â³äìîâè â îôîðì-
ëåíí³ â³çè êîíñóë áóäå çîáîâ’ÿçà-

íèé ïîÿñíèòè ïðè÷èíó. À öå
ñâîºþ ÷åðãîþ óñêëàäíèòü ìåõà-
í³çì â³äìîâè.

Ïðîòå â îáì³í íà ïîëåãøåííÿ
â³çîâîãî ðåæèìó Óêðà¿íà ÷åðåç äâà
ðîêè áóäå çìóøåíà ïðèéìàòè íà-
çàä óñ³õ òèõ íåëåãàë³â, ÿê³ ïîòðà-
ïèëè äî ªÑ ³ç íàøî¿ òåðèòîð³¿. Öå
âïîðÿäêóº êîðäîíè ªâðîñîþçó,
àëå äîäàñòü êëîïîòó óêðà¿íñüêèì
ïðèêîðäîííèì ñëóæáàì. À òîìó,
íà äóìêó äèðåêòîðà óêðà¿íñüêî¿
ô³ë³¿ ²íñòèòóòó êðà¿í ÑÍÄ Âîëî-
äèìèðà Êîðí³ëîâà, â÷îðàøíÿ íî-
âèíà íàñïðàâä³ ìîãëà áóòè ùå ðà-
ä³ñí³øîþ. “Öå íàéìåíøå ç òîãî,
ùî ªâðîñîþç ì³ã çðîáèòè äëÿ
Óêðà¿íè â îáì³í íà ö³ëêîâèòî áåç-
â³çîâèé ðåæèì äëÿ ãðîìàäÿí ªâ-
ðîñîþçó, âñòàíîâëåíèé ó íàñ ³ç
ïîçàìèíóëîãî ðîêó. Òàêèé ðåæèì
çàïðîâàäæåíî ç áîêó ªÑ äëÿ ãðî-
ìàäÿí Ðîñ³¿, ïîïðè òå, ùî Ðîñ³ÿ
í³÷îãî òàêîãî, ÿê Óêðà¿íà, â öüî-
ìó íàïðÿìêó íå ðîáèëà”,— çàÿâèâ
“Õðåùàòèêó” ïàí Êîðí³ëîâ

Ñîö³îëîãè âêàçàëè
íà ñòàá³ëüí³ñòü
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé óïåâíåíî óòðèìóº
íàéâèùèé ðåéòèíã ñåðåä óñ³õ ìîæëèâèõ
êàíäèäàò³â íà ïîñàäó ìåðà Êèºâà
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора найвідоміші раїнсь і соціоло ічні центри
оприлюднили рез льтати досліджень, за я ими мер
Києва Леонід Черновець ий має найвищий і найста-
більніший рейтин серед сіх можливих андидатів
на посад мера Києва.

Ó÷îðà äèðåêòîð öåíòðó “Ñîö³ñ” Ìèêîëà ×óðèëîâ ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó”, ùî â³í ñòàâèòü ï³ä âåëèêèé ñóìí³â òå, ùî êèÿíàì ïîòð³á-
í³ ïåðåâèáîðè ì³ñüêî¿ âëàäè. Çà ñëîâàìè ñîö³îëîãà, íàéáëèæ÷èì
÷àñîì î÷îëþâàíà íèì êîìïàí³ÿ ïðîâåäå ñîö³îëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ,
ãîëîâíèì ïèòàííÿì ÿêîãî áóäå ïðîâåäåííÿ ïåðåâèáîð³â ó Êèºâ³.

“Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ ìè ïðîâîäèëè ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ.
Õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî é òîä³ ó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî áóâ íàéâè-
ùèé ðåéòèíã ñåðåä óñ³õ ìîæëèâèõ ïðåòåíäåíò³â íà ïîñàäó ìåðà,
õî÷à â³äñîòîê áóâ äåùî íèæ÷èì, í³æ çà äàíèìè Íàóêîâî-äîñë³ä-
íîãî ³íñòèòóòó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà (35,2%)”,—
àêöåíòóâàâ ïàí ×óðèëîâ.

Äèðåêòîð öåíòðó “Ñîö³ñ” òàêîæ çàóâàæèâ: “Ðåéòèíã ìåðà Êè-
ºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ìàº íå ïðîñòî âèñîê³ ïîêàçíèêè, à é
âèð³çíÿºòüñÿ çíà÷íîþ ñòàá³ëüí³ñòþ. Ó íàéáëèæ÷îìó íàøîìó äî-
ñë³äæåíí³ ìè âèð³øèëè ïîö³êàâèòèñÿ äóìêîþ êèÿí ³ ùîäî òî, ÷è
ïîòð³áí³ âçàãàë³ ïåðåâèáîðè â Êèºâ³. Ãàäàþ, á³ëüø³ñòü â³äïîâ³äåé
áóäóòü íåãàòèâíèìè. Àäæå äëÿ ïåðåâèáîð³â ñòîëè÷íî¿ âëàäè íå-
ìàº ïðàâîâèõ ï³äñòàâ. ² ïðîâåäåííÿ òàêèõ âèáîð³â ïîâèííå áóäó-
âàòèñÿ íà çàêîíîäàâ÷³é áàç³, à íå íà áàæàíí³ îêðåìèõ ïîë³òèê³â”.

Âîäíî÷àñ ïðåçèäåíò ñîö³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè “Óêðà¿íñüêèé áàðîìåòð”
Â³êòîð Íåáîæåíêî ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé îäíàê çàëèøàºòüñÿ ãîëîâíèì êàíäèäàòîì íà ïîñàäó êè¿âñüêîãî
ìåðà, õî÷ íà äî÷àñíèõ, õî÷ íà ÷åðãîâèõ âèáîðàõ. “ß ïîêè ùî íå áà-
÷ó àëüòåðíàòèâè íèí³øíüîìó ìåðîâ³”,— äîäàâ ïàí Íåáîæåíêî.

Íàãàäàºìî, ùî çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ ÊÍÄÓ “Íà-
óêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñ-
òà”, ïðîâåäåíîãî 2—7 ëèñòîïàäà, ðåéòèíã Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî ñòàíîâèòü 35,2% ³ º íàéâèùèì ñåðåä óñ³õ ìîæëèâèõ êàíäèäà-
ò³â íà ïîñàäó ìåðà Êèºâà

Â³êòîð Ïèëèïèøèí
çàãóáèâñÿ ì³æ äâîìà
ñò³ëüöÿìè
Ïàðëàìåíòñüêà ôðàêö³ÿ Áëîêó 
Ëèòâèíà ìîæå íåäîë³÷èòèñÿ äåïóòàòà
Ïåòðî ²ÂÀÍÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

ßê ïîâ³äîìèëè ó÷îðà “Õðåùàòèêó” â Öåíòðàëüí³é âèáîð÷³é êîì³-
ñ³¿, îêð³ì íîâîïðèçíà÷åíîãî Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ãóáåðíàòîðà Ìè-
êîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³ Îëåêñ³ÿ Ãàðêóø³, âñ³õ äåïóòàò³â ³ç ïðîõ³äíî¿ ÷àñ-
òèíè âèáîð÷îãî ñïèñêó Áëîêó Ëèòâèíà áóëî çàðåºñòðîâàíî, ïðî ùî
ÖÂÊ óõâàëèëà â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ. Çîêðåìà é íèí³øí³é ãîëîâà Øåâ-
÷åíê³âñüêî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³êòîð Ïèëèïèøèí.
Ïðîòå ñàì ïàí Ïèëèïèøèí ôàêò ñâîãî äåïóòàòñòâà êîìåíòóâàòè â³ä-
ìîâèâñÿ, çàçíà÷èâøè “Õðåùàòèêó”, ùî ò³ëüêè-íî îòðèìàº äåïóòàò-
ñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ, îäðàçó çðîáèòü öå. Éîãî êîëåãè ïî áëîêó Ñåðã³é
Ãðèíåâåöüêèé òà Ìèõàéëî Ñèðîòà òàêîæ ïåðåêîíàí³: Â³êòîð Ïèëè-
ïèøèí ïîñâ³ä÷åííÿ äåïóòàòà ùå íå îòðèìàâ. Ñõîæå, íàéö³êàâ³øèì
ïèòàííÿì íàéáëèæ÷îãî ÷àñó ñòàíå òå, ÿêó ïîñàäó îáåðå ïàí Ïèëè-
ïèøèí — çàëèøèòüñÿ íà ïîñàä³ ãîëîâè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ ÷è ï³-
äå äî ïàðëàìåíòó
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Спрощення отримання шен енсь ої візи зменшить чер и перед посольствами європейсь их раїн
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Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Європейсь ий парламент трохи підняв візов заві-
с для ромадян У раїни. С орочено іль ість до мен-
тів, я і потрібно б де подати для отримання омріяної пе-
реп ст и до Шен енсь ої зони. Крім то о, тепер, разі
відмови в наданні візи, іноземні дипломати б д ть зм -
шені пояснювати причин не ативно о рішення. Отже, є
надія, що чер и під посольствами стан ть меншими.
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Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàñc ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ó
2008 ðîö³ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà ïðîåêòóâàí-
íÿ òà ïî÷àòîê áóä³âíèöòâà Öåíòðó äèòÿ÷î¿ òà
þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
âèä³ëÿòü 2 ìëí ãðí.

“Ó 2007 ðîö³ ìè ââåëè â åêñïëóàòàö³þ 6
äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë òà Öåíòð
òóðèçìó ³ êðàºçíàâñòâà â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³. Íàñòóïíîãî ðîêó ðîçïî÷íóòü áóä³â-
íèöòâî Öåíòðó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷î-
ñò³ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³. Ìè ïëàíóºìî
ââåñòè éîãî â åêñïëóàòàö³þ âæå 2009 ðîêó”,—
ñêàçàâ Äåíèñ Áàññ

Á³çíåñ-öåíòð 
íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³ 
áóäóâàòèìå ³íâåñòîð

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, çà ³í³ö³àòè-
âè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî íåçàáàðîì íà Ìîñêîâñüê³é ïëî-
ù³ ïîáóäóþòü á³çíåñ-öåíòð. Áóäóâàòè éîãî
ïëàíóþòü çà ðàõóíîê ³íâåñòîðà.

Ðåàë³çàö³ÿ öüîãî ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó
ïðèíåñå äî ì³ñüêîãî áþäæåòó 17,9 ìëí ãðí.
Ïðè öüîìó çàãàëüíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà ñòà-
íîâèòèìå 195,5 ìëí ãðí. Áóä³âíèöòâî á³ç-
íåñ-öåíòðó ñòâîðèòü ïðèáëèçíî 2 òèñ. íîâèõ
ðîáî÷èõ ì³ñöü.

Òàêîæ çà ðàõóíîê ³íâåñòîðà ïîáóäóþòü
îô³ñíî-òîðãîâåëüíèé öåíòð òà ï³äçåìíèé
ïàðê³íã íà ïëîù³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Íàäõî-
äæåííÿ äî áþäæåòó â³ä ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïðî-
åêòó ñòàíîâèòèìóòü 12,1 ìëí ãðí

Êèÿíè âøàíóþòü ïàì’ÿòü
æåðòâ Ãîëîäîìîðó

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ìåð ñòî-
ëèö³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ “Ïðî çàõîäè ó çâ’ÿçêó ç 75-ìè ðîêîâè-
íàìè Ãîëîäîìîðó 1932 —1933 ðîê³â â Óêðà¿í³”.

Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì, çàïëàíîâàíî
ñïîðóäæåííÿ Ìåìîð³àëó ïàì’ÿò³ æåðòâ ãî-
ëîäîìîð³â â Óêðà¿í³; â³äçíà÷åííÿ äåðæàâíè-
ìè íàãîðîäàìè ãðîìàäÿí, ÿê³ çðîáèëè âàãî-
ìèé âíåñîê ó äîñë³äæåííÿ Ãîëîäîìîðó
1932 — 1933 ðîê³â; ïîë³ïøåííÿ ñîö³àëüíî-
ïîáóòîâîãî ³ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ìà-
òåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ãðîìàäÿí, ÿê³ ïåðåæè-
ëè ÷àñè ãîëîäîìîð³â, òà ³í.

Â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà
“Â³éñüêîâà ñëàâà Óêðà¿íè”

Ó÷îðà äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îëü-
ãà Áîãîìîëåöü-Øåðåìåòüºâà ïîâ³äîìèëà “Õðå-
ùàòèêó”, ùî çà ñïðèÿííÿ ÃÓ êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ ÊÌÄÀ íà ÷îë³ ç³ Ñâ³òëàíîþ Çîð³íîþ ó
Ìóçå¿ ³ñòîðè÷íî¿ òà êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Êè-
ºâà (âóë. Ìîñêîâñüêà, 40-á) ðîçïî÷àëà ïðàöþ-
âàòè âèñòàâêà “Â³éñüêîâà ñëàâà Óêðà¿íè” ç
ïðèâàòíî¿ êîëåêö³¿ ïðåäìåò³â ì³ë³òàðèêè, ùî
íàëåæèòü ðîäèí³ Øåðåìåòüºâèõ ³ º íàéá³ëü-
øèì â Óêðà¿í³ ïðèâàòíèì ç³áðàííÿì íà öþ òå-
ìàòèêó. Ïðèì³ùåííÿ äëÿ âèñòàâêè íàäàíî â
îðåíäó íà òðè ðîêè. Öå º ïðèêëàäîì ïë³äíî¿
ñï³âïðàö³ âëàäè òà ïðèâàòíèõ îñ³á

Ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³
çàâåðøóþòü 
ðåêîíñòðóêö³þ ïîë³êë³í³êè

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàñc ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
ìåøêàíö³ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó çìîæóòü
êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè îíîâëåíî¿ ïîë³êë³-
í³êè ¹ 4, ùî íà âóë. Áóëàõîâñüêîãî, 26, âæå
â ê³íö³ öüîãî ðîêó. Ìîæëèâîñò³ ïîë³êë³í³êè
çá³ëüøàòüñÿ íà 280 â³äâ³äóâàíü çà çì³íó.

Ðåôîðìóâàííÿ ïîë³êë³í³êè çä³éñíþâàëè ó
äâà åòàïè: ñïîðóäæåííÿ ïðèáóäîâè òà ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ ³ñíóþ÷î¿ áóä³âë³. Íàðàç³ çàâåðøóþòü
óæå äðóãèé åòàï

Â³ä ïðèâàòíîãî 
äî çàãàëüíîãî

Ó÷îðà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îñâ³òè ÊÌÄÀ Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷ ï³ä ÷àñ
çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí çàÿâèëà, ùî
÷åðåç çá³ëüøåííÿ ñòàâêè íà îðåíäíó ïëà-
òó çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-
ìè, íà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ ïðèâàòí³ ñåðåä-
í³ øêîëè, ¿õíÿ ä³ÿëüí³ñòü íåâäîâç³ ìîæå
ïðèïèíèòèñÿ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ äèðåêòîðà îäí³º¿ ç ïðè-
âàòíèõ øê³ë ²ðèíè Áàðìàòîâî¿, ïðè ôîð-
ìóâàíí³ áþäæåòó íà 2005 ð³ê çà îäíó í³÷
áóëà âèëó÷åíà ï³ëüãà ç ìåõàí³çìó ôîðìó-
âàííÿ ïîäàòêó íà çåìëþ, ùî ïîðóøèëî
ñòàòò³ Êîíñòèòóö³¿, çàêîí³â Óêðà¿íè òà ³í-
øèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â. “Ì³ñòî
ï³øëî òàêèì øëÿõîì: òðåáà — ïëàòè, íå
ïîðàäèâøèñü ç íàìè”,— íàãîëîñèëà âîíà.

ßê çàçíà÷àþòü ïðåäñòàâíèêè Àñîö³àö³¿
ïðèâàòíèõ øê³ë ñòîëèö³, íàðàç³ ö³ çàêëà-
äè ìàþòü ñïëà÷óâàòè íåïîñèëüíó äëÿ íèõ
îðåíäíó ïëàòó. Ëèøå 3% ç ä³þ÷èõ 44-õ
ïðèâàòíèõ øê³ë Êèºâà ìîæóòü öå ðîáèòè.
Ç 1 âåðåñíÿ â³äðàõóâàííÿ äåÿêèõ çàêëàä³â
ñòàíîâëÿòü 30 òèñ ãðí çà ì³ñÿöü ïðîòè 3

òèñ ãðí äî ï³äíÿòòÿ ñòàâêè. Çà ïðîãíîçà-
ìè ïðåäñòàâíèê³â öèõ çàêëàä³â, ÿêùî íå
âèïðàâèòè ñèòóàö³þ, â êâ³òí³ ìîæå ïðè-
ïèíèòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ïîëîâèíà ïðèâàò-
íèõ øê³ë. Íàðàç³ ðîçì³ð îðåíäíî¿ ñòàâêè
ñòàíîâèòü 1,5% íîðìàòèâíî-ãðîøîâî¿
îö³íêè â³ä âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Òîìó ïðåäñòàâíèêè óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
òà äèðåêòîðè ïðèâàòíèõ øê³ë ó÷îðà çâåð-
íóëèñÿ äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí ³ ñï³ëüíî âè-
ð³øèëè âèðîáèòè â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ð³-

øåííÿ òà ïîãîäèòè éîãî ç êîì³ñ³ºþ ç ïè-
òàíü îñâ³òè, áþäæåòó, ì³ñòîáóäóâàííÿ ³
àðõ³òåêòóðè. Ï³ñëÿ ÷îãî ç îïðàöüîâàíèì
³ ïîãîäæåíèì ïðîåêòîì ð³øåííÿ âíåñòè
éîãî íà ðîçãëÿä çåìåëüíî¿ êîì³ñ³¿ ó íàé-
êîðîòø³ òåðì³íè.

Çà ñëîâàìè ñï³âãîëîâè ôðàêö³¿ Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó ì³ñüêðàä³ Àëëè
Øëàïàê, áóëî äîðó÷åíî ðîç³áðàòèñÿ ³
ç’ÿñóâàòè, ÿêà âçàãàë³ ïðîöåäóðà ôîðìó-
âàííÿ ïëàòè, ùî âñòàíîâëþþòü ðàéîíí³
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè

10.00 — ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ç êóëüòóðè òà ³íôîðìàö³éíî¿
ïîë³òèêè Îëåêñàíäð Ïðîãí³ìàê
ïðîâåäå çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿.

14.00 — ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà é ïàëèâíî-
åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó Þð³é
Áîíäàð ïðîâåäå çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿.

16.00 — çà ó÷àñòþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
â³äáóäåòüñÿ âðó÷åííÿ ñòèïåíä³é ä³-
òÿì-ñèðîòàì, ÿê³ âñòóïèëè äî âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

18.00 — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ïðîâåäå íàðàäó
³ç çàñòóïíèêàìè ãîëîâè ÊÌÄÀ òà
ãîëîâàìè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ïðåäñòàâíèêè ïðèâàòíèõ øê³ë ïîñêàðæèëèñÿ 
ì³ñüê³é âëàä³, ùî íàâ÷àëüí³ çàêëàäè 
ï³ä çàãðîçîþ çàêðèòòÿ ÷åðåç âèñîêó îðåíäíó ïëàòó
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора представни и приватних
ш іл Києва зверн лися до Київ-
сь ої місь ої ради пере лян ти
став орендної плати. За прав-
ління Оле сандра Омельчен а
б ло вил чено піль при опо-
дат ванні цих за ладів. На разі
лише 3% з діючих приватних
ш іл мож ть платити за існ -
ючими став ами. В вітні на-
ст пно о ро половина з цих
ш іл може вза алі припинити
свою діяльність.

Íèí³ íà òèñÿ÷ó ìåøêàíö³â ó ñòîëèö³ äî-
âîäèòüñÿ 150 ìàøèíîì³ñöü. Ó ïîíåä³ëîê
íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ ³ àðõ³òåêòóðè ôà-
õ³âö³ ç ²íñòèòóòó Êè¿âãåíïëàí ïðåäñòàâè-
ëè ñõåìó ðîçòàøóâàííÿ áàãàòîïîâåðõîâèõ
ïàðê³íã³â ³ ãàðàæ³â äî 2020 ðîêó. Çã³äíî ç
äîêóìåíòîì, äëÿ ðîçì³ùåííÿ 100 òèñ ìà-
øèí ïåðåäáà÷åíî 95 ìàéäàí÷èê³â. “Ïå-
ðåäóñ³ì öå â³ëüí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ì³ñöÿ

ï³ä ïëîùàìè ³ ï³ä ³ñíóþ÷èìè àâòîñòîÿí-
êàìè,— ïîÿñíèâ ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ïðî-
åêòó Ìàêñèì Òðåòÿê.— Àëå, âðàõîâóþ÷è,
ùî ç ðîêó â ð³ê ê³ëüê³ñòü àâòî â ì³ñò³ íå-
âïèííî çðîñòàº, ïåðåäáà÷óâàíèõ îáñÿã³â
áóäå âæå çàìàëî. Òîæ çàïðîïîíîâàíó ñõå-
ìó ìîæíà ââàæàòè ëèøå ïåðøèì åòàïîì
çàïðîâàäæåííÿ ìàñøòàáíî¿ ïðîãðàìè”.

Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Êèºâà Âàñèëü
Ïðèñÿæíþê äîäàâ, ùî, îêð³ì öüîãî, ïî-

òð³áíî ïîäáàòè, ùîá ³íâåñòîðè, çâîäÿ÷è
íîâèé æèòëîâèé áóäèíîê, îáîâ’ÿçêîâî
áóäóâàëè òàì ïàðê³íãè (ç óðàõóâàííÿì îä-
íå àâòî íà îäíó ÷è äâ³ êâàðòèðè).

Íà öå äåïóòàò Êè¿âðàäè Ìèõàéëî Ãîëè-
öÿ çàçíà÷èâ, ùî ñïîðóäæåííÿ ïàðê³íã³â
íåðåíòàáåëüíå, à òîìó íåâèã³äíå äëÿ çàáó-
äîâíèê³â. Íà éîãî äóìêó, çàìîâíèêàì ïî-
òð³áíî ï³äøóêîâóâàòè ³íâåñòîð³â, à îêð³ì
öüîãî, ïîäáàòè é ïðî êîìóíàëüí³ ïàðê³í-
ãè. “Â³äòàê çàëó÷àòè äî ðîáîòè êîøòè ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó, ÿê³ òóäè çãîäîì ³ ïîâåð-
íóòüñÿ”,— ïðîêîìåíòóâàâ ïàí Ãîëèöÿ.

Äåïóòàòè â ö³ëîìó ñõâàëèëè ðîçðîáëå-
íèé äîêóìåíò, âèçíàâøè íàãàëüíó ïîòðå-
áó â éîãî ðåàë³çàö³¿. Ùîïðàâäà, ãîëîâà
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ ³ àðõ³òåêòóðè ªâãåí Øàëî-
ìººâ çàïðîïîíóâàâ ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â
ïåðåâ³ðèòè â³äâåäåí³ ï³ä çàáóäîâó ä³ëÿí-
êè, ÷è òàì, áóâà, íå ïî÷àëè ñïîðóäæóâà-
òè æèòëî àáî ìàãàçèíè, äîêè ïðîåêòàí-
òè ïðàöþâàëè íàä ñõåìîþ

Ìàøèíàì çíàéøëè ì³ñöå
Àðõ³òåêòîðè ïðåäñòàâèëè ñõåìó áóä³âíèöòâà 
áàãàòîïîâåðõîâèõ ïàðê³íã³â òà ãàðàæ³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У понеділо столичні архіте тори об оворили схем розташ вання
місті ба атоповерхових пар ін ів і аражів до 2020 ро . З ідно з
до ментом передбачено 95 місць для розташ вання понад 100 ти-
сяч автіво . Деп тати Київради попередньо схвалили схем , але
запропон вали розробни ам перевірити відведені під б дівництво
ділян и, чи не спор дж ють на них житло або тор овельно-розва-
жальні центри та под мати про зал чення до роботи інвесторів і
оштів з місь о о бюджет .

Лише 3% з діючих 44-х приватних ш іл мож ть сплач вати непосильн для них орендн плат

Ì³ñòî ï³äòðèìóº ìîëîäü



ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Ñóñï³ëüíà
³ðæà
Êîñòÿíòèí ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ó íàñ ïîñò³éíî äèñêóòóþòü òåìè ìîðàë³,
ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé, ùî íàì ïîòð³áíî ðîç-
âèâàòè òðàäèö³éí³ óêðà¿íñüê³ ïðèíöèïè, íà
ÿêèõ áàçóâàëàñÿ óêðà¿íñüêà íàö³ÿ ïðîòÿãîì
ñòîë³òü.

Çàâäÿêè öèì ö³ííîñòÿì íàö³ÿ âèæèâàëà,
ðîçâèâàëàñÿ ³ ìàëà ñèëè çáåð³ãàòè ñâîþ ñà-
ìîáóòí³ñòü. Ïðîòå ùî æ òàêå ìîðàëü ó ñó-
÷àñíîìó óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³? ßêà âî-
íà? Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ³ìåí³ Ãîðøåí³íà
ïðîâ³â ÷åðãîâå ñîö³îëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ íà
òåìó: “Ìîðàëü â Óêðà¿í³” â ðàìêàõ ð³÷íî¿
ïðîãðàìè “Ìåíòàëüí³ îñíîâè âèáîðó”. Ðå-
çóëüòàòè âèÿâèëèñÿ äîâîë³ ö³êàâèìè ³ íà-
â³òü ñåíñàö³éíèìè. Ñ³ì ç äåñÿòè óêðà¿íö³â
ââàæàþòü, ùî â íàñ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çàíå-
ïàä óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ³ ñòàãíàö³ÿ äåð-
æàâíèöüêèõ ïðîöåñ³â. Ïðè öüîìó íàéá³ëü-
øà ê³ëüê³ñòü îïèòàíèõ — 34 % — ââàæàº,
ùî ñàìå äåðæàâà ïîâèííà ïîäáàòè ïðî ìî-
ðàëü ³ ìîðàëüí³ îð³ºíòèðè äëÿ óêðà¿íö³â.
Ëèøå íà äðóãîìó ì³ñö³ ó öüîìó ïåðåë³êó º
öåðêâà, ÿêà, íà äóìêó 32 % îïèòàíèõ, ìàº
çàéìàòèñÿ ïèòàííÿìè ìîðàë³. Öå äóæå íå-
ñïîä³âàíî, àäæå öåðêâó óêðà¿íö³ çàâæäè
ââàæàëè íàéïåðøèì ìîðàëüíèì ïðîâ³äíè-
êîì.

Äå øóêàº ìîðàëüíó âò³õó á³ëüø³ñòü óêðà-
¿íö³â? Ó òâîðàõ ë³òåðàòóðè, æèâîïèñó, òåëå-
ïðîñòîð³. Ëèøå 15 % îïèòàíèõ ñêàçàëè, ùî
òóò âîíè çíàõîäÿòü ÿê³ñü âç³ðö³ äëÿ íàñë³äó-
âàííÿ ³ ÿê³ñü ìîðàëüí³ ïðèíöèïè.

Öå äóæå äèâíî, àëå ïîíàä 50 % ãðîìàäÿí
ââàæàþòü àáñîëþòíî íîðìàëüíèì äîíåñòè
íà ñâîãî áëèæíüîãî ó ì³ë³ö³þ, 40 % — ïî-
äðóæíþ çðàäó, êîæåí äðóãèé óêðà¿íåöü —
åâòàíàç³þ.

Óñ³ ö³ ðå÷³ äàþòü ï³äñòàâó ãîâîðèòè ïðî
òðèâîæí³ ÿâèùà â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³.
² íå ëèøå äåðæàâà ³ ãðîìàäñüê³ñòü, ãðîìàä-
ñüê³ ³íñòèòóö³¿ ïîâèíí³ áèòè íà ñïîëîõ, îñ-
ê³ëüêè ðóéíóâàííÿ òðàäèö³éíèõ çàñàä ìîðà-
ë³ ñïðàâä³ âåäå äî ðóéíóâàííÿ ïåâíèõ òðà-
äèö³é, ùî ñêëàäàëèñÿ ñòîë³òòÿìè, à é ðóé-
íóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³.

Ôàêòè÷íî ìîðàëü ðóéíóºòüñÿ íå ñò³ëüêè
÷åðåç íåñâ³äîì³ñòü îêðåìèõ ³íäèâ³ä³â, âîíà
íàñïðàâä³ ïî÷èíàº ðóéíóâàòèñÿ “çãîðè”. Íå-
äàðåìíî êàæóòü, ùî ðèáà ãíèº ç ãîëîâè. Àìî-
ðàëüí³ñòü â óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³, â³äñóòí³ñòü
ìîðàë³ ó ñòîñóíêàõ ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè âëà-
äè, â³äñóòí³ñòü ìîðàëüíèõ ïðèíöèï³â ó âëàä-
íèõ ñòðóêòóðàõ ³ âëàäíèõ ³íñòèòóòàõ, çàãàëü-
íà êîðóìïîâàí³ñòü ñóñï³ëüñòâà, ñóñï³ëüíà
âñåäîçâîëåí³ñòü ïðèçâîäÿòü äî ðóéíóâàííÿ
ìîðàë³. Ìîðàëü ïåðåñòàº áóòè ÿêîþñü ö³í-
í³ñòþ äëÿ óêðà¿íö³â 
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09.30 - ïåðøèé Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
Ëåîí³ä Êðàâ÷óê â³çüìå ó÷àñòü ó
ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿
“Óêðà¿íà — Ðîñ³ÿ: íîâå äåñÿòè-
ë³òòÿ Âåëèêîãî äîãîâîðó”.

10.00 — â³äáóäåòüñÿ çàñ³äàííÿ Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

12.00 —  áðèô³íã â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà
Âîëîäèìèðà Ðèáàêà òà ì³í³ñ-
òðà ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Îëåê-
ñàíäðà Ïîïîâà.

12.00 — ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Â³êòîð ßíóêî-
âè÷ â³çüìå ó÷àñòü â óðî÷èñòîìó
çàñ³äàíí³, ïðèñâÿ÷åíîìó Äíþ
ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Вільне озацтво з либо им
с мом сповіщає
ромадсь ість, що

передчасно пішов з життя
авалер ордена “Павла

С оропадсь о о”, один із
лідерів озацьо о р х в
У раїні, енерал КМТ
“Вільне озацтво”,

СРІБНИЙ
Юрій Леонтійович.

Коза и втратили вірно о побратима, а родина —
чолові а і бать а. Світла пам’ять про енерала і
ромадсь о о діяча наві и залишиться в серцях

близь их і рідних.
Свала Козацтв ! З нами Бо і У раїна!

Висловлюємо співч ття рідним і близь им.
Спи спо ійно, вічна тобі пам’ять!

Отаман ВК Оле сандр Маз р
Козаць а старшина: Лев о Л ’янен о,

Іван Бездітний,
Борис Кожин, Ірина Івасишена, Оле сандр Таран

Ðàäà íå ìîæå äàòè ñîá³ ðàäè
Äåïóòàòè óæå êîòðèé äåíü íå ìîæóòü âèáðàòè ãîëîâó ðîáî÷î¿ ãðóïè

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â âäðóãå âèñóíóëà íà ãî-
ëîâó êàíäèäàòóðó êîìóí³ñòà Àäàìà Ìàð-
òèíþêà, ïðîòå éîãî ï³äòðèìàëè 15 ³ç 30
íàðîäíèõ îáðàíö³â ïðè ïîòð³áíèõ 16-òè.
Ó â³äïîâ³äü íà öå ïîìàðàí÷åâ³ çàïðîïî-
íóâàëè î÷îëèòè ðîáî÷ó ãðóïó “íåéòðàëü-
íîìó” ïðåäñòàâíèêó â³ä Áëîêó Ëèòâèíà
²ãîðþ Øàðîâó. Ïðîòå ïàí Øàðîâ â³ä ïðî-
ïîçèö³¿ ââ³÷ëèâî â³äìîâèâñÿ. “Ìè íå ïðå-
òåíäóºìî íà öþ ïîñàäó. ¯¿ ìàº ïîñ³ñòè
ïðåäñòàâíèê â³ä ³íøî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñè-
ëè”,— òàê ²ãîð Øàðîâ ïîÿñíèâ “Õðåùà-
òèêó” ñâîþ ïîâåä³íêó. Î÷åâèäíî, Áëîê
Ëèòâèíà íå õî÷å áóòè êðàéí³ì ó ðîçá³ð-

êàõ îïîíåíò³â ³ íàìàãàºòüñÿ ñòîÿòè íàä
êîíôë³êòîì. Íå ïðîéøëè ³ ïðîïîçèö³¿
äåìîêðàòè÷íèõ ñèë îáðàòè ñï³âãîëîâàìè
ðîáî÷î¿ ãðóïè Àäàìà Ìàðòèíþêà ³ íà-
øîóêðà¿íöÿ Ðîìàíà Çâàðè÷à, àäæå òàêà
íîðìà ñóïåðå÷èòü ðåãëàìåíòó.

Íåçàáàðîì çá³ãàþòü 30 äí³â, â³äâåäåí³
äëÿ ôîðìóâàííÿ êîàë³ö³¿. ßêùî äî 27
ëèñòîïàäà äåïóòàòè òàê ³ íå çáåðóòüñÿ äî
ñåñ³éíî¿ çàëè, Ïðåçèäåíò ìàòèìå þðè-
äè÷íå ïðàâî ðîçïóñòèòè Âåðõîâíó Ðàäó.
² õî÷à Â³êòîð Þùåíêî âæå çàÿâèâ, ùî
íîâèõ ïîâòîðíèõ âèáîð³â íå áóäå, î÷åâèä-
íî, ùî â³ä çàòÿãóâàííÿ ïåðåãîâîð³â íàé-

á³ëüøå âòðà÷àº ãîëîâíà ïðåòåíäåíòêà íà
ïîñàäó ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî. Ñõîæå, äëÿ íå¿ ºäèíà ìîæëèâ³ñòü çðó-
øèòè ñèòóàö³þ ç ìåðòâî¿ òî÷êè — â³ääà-
òè íà â³äêóï Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ïîñàäó ãîëî-
âè ðîáî÷î¿ ãðóïè. Ï³äñòàâ çðîáèòè öå
á³ëüø í³æ äîñèòü, àäæå ïîë³òè÷íà íåñòà-
á³ëüí³ñòü ïîðîäæóº ñóìí³âè ³ ï³äîçðè â
ïîìàðàí÷åâîìó òàáîð³. Ïîë³òðàäà ÍÓ-
ÍÑ âæå âèñëîâèëàñÿ ïðîòè çàòâåðäæåíèõ
ïóíêò³â êîàë³ö³éíî¿ óãîäè ùîäî ïîâåð-
íåííÿ âêëàä³â, âòðà÷åíèõ ó ðàäÿíñüêîìó
Îùàäáàíêó, à òàêîæ ïðîòè ñêàñóâàííÿ
àðì³éñüêîãî ïðèçîâó ç 2008 ðîêó. Òèì
á³ëüøå, ùî â ÍÓ-ÍÑ íàðàç³ ³ñíóº ê³ëüêà
ïðåòåíäåíò³â íà ïîñàäó ñï³êåðà. Öå îçíà-
÷àº ìîæëèâ³ñòü òîãî, ùî ñï³êåð³àäà ìî-
æå çàòÿãíóòèñÿ, ÿê ³ ó ïàðëàìåíò³ ìèíó-
ëîãî ñêëèêàííÿ. Ùî é ãîâîðèòè ïðî íà-
ñòóïíèé êðîê — îáðàííÿ ïðåì’ºð-ì³í³ñ-
òðà. Ñõîæå, ÿêùî Þë³ÿ Òèìîøåíêî ³ ñòà-
íå êåð³âíèêîì óðÿäó, òî ëèøå òîä³, êîëè
á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí îñòàòî÷íî â öüîìó
çíåâ³ðèòüñÿ

Óêðà¿íö³ çàïëóòàëèñÿ 
â ïîë³òèêàõ

Ó÷îðà â Êèºâ³ êåð³âíèê ñî-
ö³îëîã³÷íî¿ ô³ðìè Research &
Branding Group ªâãåí Êî-
ïàòüêî ïðåäñòàâèâ äîñë³äæåí-
íÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè íàñå-
ëåííÿ Óêðà¿íè ç àêòóàëüíèõ
ïèòàíü ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íî-
ãî æèòòÿ êðà¿íè. Ç’ÿñóâàëîñÿ,
ùî 53 % îïèòàíèõ ïåðåêîíà-
í³: äîñòðîêîâ³ ïàðëàìåíòñüê³
âèáîðè íå äîïîìîãëè ðîç-
â’ÿçàòè ïîë³òè÷íî¿ êðèçè çà-
ãàëîì. Á³ëüø³ñòü ðåñïîíäåíò³â
(60 %) òàêîæ íåãàòèâíî ñòàâ-
ëÿòüñÿ äî ïðîâåäåííÿ ùå îä-
íèõ ïîçà÷åðãîâèõ ïàðëàìåíò-
ñüêèõ âèáîð³â. Êð³ì òîãî,
çðîñòàº ³ ê³ëüê³ñòü òèõ, õòî íå
ï³äòðèìóº æîäíîãî ïîë³òè-
êà — çà îñòàíí³ì îïèòóâàí-
íÿì öå âæå 5,8 %. Ñîö³îëîã
ïðîãíîçóº, ùî ç ÷àñîì îõî÷èõ
áðàòè ó÷àñòü ó âèáîðàõ ñòàíå
ùå ìåíøå. “Öå ïîãàíî, áî
ìîá³ë³çàö³éíà ãîòîâí³ñòü çíè-
æóâàòèìåòüñÿ — íå òîìó, ùî
ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ áóäå ñòà-
á³ëüíîþ, à ÷åðåç äåäàë³ á³ëü-
øå ðîç÷àðóâàííÿ”,— ââàæàº
ªâãåí Êîïàòüêî.

Ùî æ äî àêòóàëüíî¿ íèí³ òå-
ìè êîàë³ö³àäè, òî á³ëüø³ñòü
îïèòàíèõ ñõèëüí³ ââàæàòè, ùî
êîàë³ö³ÿ áóäå ïîìàðàí÷åâîþ.

Ïðîòå 20 % ãðîìàäÿí â³äâî-
äèòü ¿é íà ³ñíóâàííÿ ìåíøå,
í³æ ï³âðîêó. À îñü äóìêè ñòî-
ñîâíî òîãî, ÿêà æ ïîë³òè÷íà
ñèëà íàñïðàâä³ ïåðåìîãëà ó
âèáîðàõ, ðîçá³ãëèëèñÿ: Ïàðò³þ
ðåã³îí³â òà ÁÞÒ íàçèâàþòü
ïåðåìîæöÿìè ó âèáîðàõ ïî
43 %. Àëå â îïèòóâàíí³ º é ñó-
ïåðå÷ëèâ³ äàí³: íàé³ìîâ³ðí³-
øèì ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì ââà-
æàþòü Þë³þ Òèìîøåíêî

(61 %), àëå á³ëüø³ñòü ðåñïîí-
äåíò³â õî÷å áà÷èòè íà ö³é ïî-
ñàä³ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à (38 %).

Íàòîì³ñòü ïîë³òîëîã, ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ Öåíòðó ïðèêëàäíèõ
ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü “Ïåí-
òà” Âîëîäèìèð Ôåñåíêî ðà-
äèòü ðîçð³çíÿòè äóìêè åêñïåð-
ò³â ³ ñóñï³ëüí³ î÷³êóâàííÿ. “Ö³
äàí³ ñâ³ä÷àòü ëèøå ïðî òå, ùî
óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî é íàäà-
ë³ çàëèøàºòüñÿ ðîçêîëîòèì íà

äâà òàáîðè. ² â êîæíîãî ç
íèõ — ñâî¿ ñïîä³âàííÿ”,— ïå-
ðåêîíàíèé ïîë³òîëîã. “Äî òî-
ãî æ ëþäè ïàì’ÿòàþòü ïîä³¿
2005 òà 2006 ðîê³â, òîìó â ñó-
ñï³ëüñòâ³ º ïåâíèé ñêåïñèñ”,—
çàçíà÷èâ â³í “Õðåùàòèêó”.
Àëå âîäíî÷àñ Âîëîäèìèð Ôå-
ñåíêî ðàäèòü íå ïîñï³øàòè ³ç
ðåçóëüòàò³â ñîö³îëîã³÷íèõ äî-
ñë³äæåíü ðîáèòè óçàãàëüíåí-
íÿ ïðî óñå ñóñï³ëüñòâî

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учорашнє п'яте за лі ом засідання робочої р пи по під отовці пер-
шо о засідання Верховної Ради роз ололо її навпіл. З одно о бо
розташ валися Партія ре іонів, КПУ і Бло Литвина, з іншо о —
Бло Тимошен о і НУ-НС. Каменем споти ання знов стала анди-
дат ра олови робочої р пи.

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора відб лася пре-
зентація нових соціоло-
ічних даних, я і свід-
чать, що раїнці все
більше розчаров ються
політи ах. Респон-

денти хоч ть бачити на
посаді прем'єр-міністра
не то о, на о о самі ж
очі ють. А політоло и
в аз ють на с ептичні
настрої в раїнсь ом
с спільстві.

Єв ен Копать о про ноз є, що політи и ще більше набридн ть раїнцям
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Â³ä÷óéòå ð³çíèöþ
Ïîð³âíÿííÿ ïîòåíö³éíèõ êàíäèäàò³â íà ì³í³ñòåðñüê³ ïîñàäè

Триває о ляд потенційних претендентів на владні посади з різних політичних середовищ. Своїми д м ами з "Хрещати ом" поділилися пре-
тенденти на посад міністра льт ри Михайло РЄЗНИКОВИЧ (Партія ре іонів) та Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (БЮТ). Політи и засвідчили, що
мають ціл ом різні хара тери і темперамент, проте їхні позиції з ба атьох лючових питань співпадають.

Ìèõàéëî ÐªÇÍÈÊÎÂÈ×: “Ì³í³ñòð êóëüòóðè ÷åðåç ï³âðîêó
âæå äóìàº, ùî â³í ðîáèòèìå, êîëè éîãî çí³ìóòü”

— ßê âè îö³íþºòå ñòàí óêðà¿í-
ñüêî¿ êóëüòóðè?

— ß íå ìîæó êàçàòè ïðî ñòàí
óñ³º¿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè. ß ðî-
çóì³þñÿ á³ëüøå íà òåàòðàëüí³é
êóëüòóð³. Îòóò ÿ ìîæó ñêàçàòè,
ùî çàãàëîì ñòàí òåàòðàëüíî¿
êóëüòóðè íå äóæå çàäîâ³ëüíèé ³
ïîòðåáóº ð³çêèõ ðåôîðì. Ïåðø çà
âñå ó òåàòðàëüí³é îñâ³ò³. ßêùî ðå-
ôîðìè òåàòðàëüíî¿ îñâ³òè íå áó-
äå, ìè áóäåìî çàâæäè ïàñòè çàä-
í³õ. Êîëè çà 16 ðîê³â íåçàëåæíî-
ñò³ çì³íèëîñÿ 12 ì³í³ñòð³â êóëü-
òóðè, íåçàëåæíî â³ä ¿õ ôàõîâîñò³,
òî æîäåí ³ç íèõ í³÷îãî íå çì³ã
çðîáèòè. Òîìó ùî éîãî ïðèçíà-
÷àþòü, à ÷åðåç ï³âðîêó â³í óæå
äóìàº, ùî â³í ðîáèòèìå, êîëè éî-
ãî çí³ìóòü?

Ùîäî ñòàíó óêðà¿íñüêî¿ êóëü-
òóðè, ÿ á ñêàçàâ òàêèì ÷èíîì. Ãî-
ëîâíà ïðîáëåìà â ðåôîðì³ îñâ³-
òè. Òîìó ùî ãóìàí³òàðíà îñâ³òà ó
íàñ íà äóæå íèçüêîìó ð³âí³. Êî-
ëè ñòóäåíòè ïðèõîäÿòü äî ìåíå â
²íñòèòóò êóëüòóðè ³ íå çíàþòü
Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, íå ÷èòàëè
“Óêðàäåíå ùàñòÿ” ²âàíà Ôðàíêà,
íå çíàþòü, ÿê³ òâîðè íàïèñàâ
Ìèõàéëî Êîöþáèíñüêèé, òî öå

ñâ³ä÷èòü ïðî ñòàí ñüîãîäí³øíüî¿
óêðà¿íñüêî¿ øêîëè.

ß äóìàâ, ùî öå ïðîáëåìà Óêðà-
¿íè, àëå êîëè ïî÷èòàâ ñåðéîçí³
ôðàíöóçüê³ ãàçåòè, òî òàì òåæ ïî-
ä³áíå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ. Òîáòî â
åïîõó ãëîáàë³çàö³¿ øîó-á³çíåñó,
åñòðàäà ³ çíåâàãà äî ãóìàí³òàðíî¿
îñâ³òè çàâäàþòü îòàêî¿ âåëèêî¿
øêîäè. Ôðàíöóçè çàáèëè íà ñïî-
ëîõ, àäæå êîëè öå òðèâàòèìå ³ äà-
ë³, òî öå áóäå íàö³ÿ íåóê³â. Ìåí³
çäàºòüñÿ, ùî ïðî ñòàí êóëüòóðè
ìàº äóìàòè âëàäà.

— Ùî, íà âàøó äóìêó, ïîòð³á-
íî çì³íèòè ó ïîë³òèö³ ô³íàíñóâàí-
íÿ êóëüòóðè?

— Ïåðø çà âñå, ñêàæó ïðî ð³-
âåíü ïåäàãîã³êè, ð³âåíü îñâ³òè:
êîëè îñâ³òÿíèí îäåðæóº ìàë³
ãðîø³, òî ïîò³ì ã³ðêèìè ñëüîçà-
ìè ïëà÷å äåðæàâà. Òðåáà, ùîá
âëàäà ïðî öå ïîäóìàëà. Ùîá
â÷èòè, ïîòð³áí³ ãðîø³, ³ ïåäàãî-
ãè ùîá áóëè àáñîëþòíèìè ïðî-
ôåñ³îíàëàìè. Òîä³ ìîëîäü íå áó-
äå ²âàíàìè, ÿê³ íå ïàì’ÿòàþòü
ñâîãî ðîäó, ³ áóäå ïðè÷åòíà äî
ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè, à ð³âåíü íàö³¿
çðîñòàòèìå. Õòî öå ðîçóì³º, õàé

ðîçóì³º. Õòî íå ðîçóì³º, õàé íå
ðîçóì³º.

— ßê âè ñòàâèòåñÿ äî ïðèâàòè-
çàö³¿ çàìê³â òà ³íøèõ ñïîðóä, ùî
ìàþòü ³ñòîðè÷íó ö³íí³ñòü?

— ß êàòåãîðè÷íî ïðîòè. Âçàãà-
ë³, äåðæàâà ïîâèííà äáàòè ïðî
öå. ² ñåðéîçíî äáàòè. Êîëè ìè
ñâî¿ ³ñòîðè÷í³ ö³ííîñò³ â³ääàìî â
íåâ³äîì³ ðóêè, ÿê³ ìîæóòü ùî çàâ-
ãîäíî ç íèìè çðîáèòè, ÿ ç öèì
êàòåãîðè÷íî íå ïîãîäæóþñÿ.

— Ùî Óêðà¿íà ìîæå ïðåçåíòó-
âàòè ñâ³òîâ³ ó ãàëóç³ êóëüòóðè ³ òó-
ðèçìó?

— Ó ãàëóç³ òóðèçìó, íå çíàþ. À
â ãàëóç³ êóëüòóðè, íà ìîº ãëèáîêå
ïåðåêîíàííÿ, â Óêðà¿í³ º äâà âå-
ëèêèõ òâîðè ð³âíÿ ñâ³òîâî¿ òåàò-
ðàëüíî¿ êóëüòóðè. Öå “Óêðàäåíå
ùàñòÿ” ²âàíà Ôðàíêà. ² öå “Êà-
ì³ííèé ãîñïîäàð” Ëåñ³ Óêðà¿íêè —
ùå îäíà, ï³ñëÿ Æàíà Ìîëüºðà,
Îëåêñàíäðà Ïóøê³íà ëåãåíäà ïðî
Äîí Æóàíà. ª äâ³ âèñòàâè: â òåàò-
ð³ Ôðàíêà, â òåàòð³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè.
Êîëè ªâðîïà ïîáà÷èëà ö³ âèñòàâè,
âîíà çðîçóì³ëà, ùî ó íàñ º äðàìà
øåêñï³ð³âñüêîãî ìàñøòàáó

— ßê âè îö³íþºòå ñòàí óêðà¿í-
ñüêî¿ êóëüòóðè?

— Êàòàñòðîô³÷íèé. Íàâ³òü òå,
ùî ÿêîñü òðèìàëîñÿ çà ðàäÿí-
ñüêèõ ÷àñ³â, íèí³ ðîçâàëåíå. Ðà-
í³øå ìè êðèòèêóâàëè êîìóí³ñò³â,
ùî âîíè ô³íàíñóâàëè êóëüòóðó çà
çàëèøêîâèì ïðèíöèïîì, à íèí³
ô³íàíñóâàííÿ ãåòü æàëþã³äíå.
Öüîãî ðîêó íà óòðèìàííÿ òþðåì
âèä³ëåíî 1300 ìëí ãðí, à íà óò-
ðèìàííÿ âñ³º¿ óêðà¿íñüêî¿ êóëü-
òóðè — 856 ì³ëüéîí³â.

Ð³âåíü êóëüòóðè âëàäè íåéìî-
â³ðíî íèçüêèé, ÷åðåç òå ³ ñòàâ-
ëåííÿ äî íå¿ â³äïîâ³äíå. ßêùî ìè
íàéáëèæ÷èìè ðîêàìè íå çì³íè-
ìî ñòàâëåííÿ íàøî¿ áåçêóëüòóð-
íî¿ âëàäè äî êóëüòóðè, òî ìè ìî-
æåìî âòðàòèòè îñòàííº — íàøå
íàö³îíàëüíå îáëè÷÷ÿ. Ìè í³êî-
ìó íå ö³êàâ³ íàøèìè òåëåâ³çîðà-
ìè ÷è íàøèìè àâòîìîá³ëÿìè, ìè
ö³êàâ³ ñâ³òîâ³ ïåðåäóñ³ì íàøîþ
êóëüòóðîþ.

— Ùî, íà âàøó äóìêó, ïîòð³á-
íî çì³íèòè ó ïîë³òèö³ ô³íàíñóâàí-
íÿ êóëüòóðè?

— Êóëüòóðà ïîâèííà óòðèìóâà-
òèñÿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó. Ìè
íå ãîòîâ³ ïåðåâåñòè êóëüòóðó íà
êîìåðö³éí³ ðåéêè, áî íàñ çàäó-
øàòü ïîïñà ³ ìàñêóëüòóðà. Îñíîâ-
íèì ñïîíñîðîì êóëüòóðè ïîâèí-
íà áóòè äåðæàâà — äåðæàâíèé
áþäæåò. ×åðåç òå òóò ìîÿ â³äïî-
â³äü äóæå ÷³òêà: ðîáèòèìåìî âñå,
ùîá ð³øó÷å çá³ëüøèòè âèòðàòè íà
êóëüòóðó, à îñíîâíèì äîíîðîì
áóâ íàö³îíàëüíèé áþäæåò. Áóäå-

ìî öüîãî äîìàãàòèñÿ, çà óìîâè,
çâ³ñíî, ÿêùî áóäå íîâèé óðÿä,
ÿêùî ãîëîâîþ óðÿäó áóäå Þë³ÿ
Òèìîøåíêî — â íàñ ³ç íåþ º òà-
ê³ äîìîâëåíîñò³. Òàêîæ ñë³ä äî-
ìàãàòèñÿ, ùîá ³ ì³ñüê³ ÷è îáëàñ-
í³ áþäæåòè ïåðåäáà÷àëè êîøòè
íà êóëüòóðó áîäàé íà ð³âí³ 3%.

Êîëîñàëüíà íåáåçïåêà êðèºòü-
ñÿ ó íàì³ðàõ êèíóòè êóëüòóðó â
ðèíîê. Áî í³äå â ñâ³ò³ êóëüòóðà
ñàìà íà ñåáå íå çàðîáëÿº äîñòàò-
íüî. Íàâ³òü ó íàéáàãàòøèõ ³ íàé-
êóëüòóðí³øèõ êðà¿íàõ.

— ßê âè ñòàâèòåñÿ äî ïðèâàòè-
çàö³¿ çàìê³â òà ³íøèõ ñïîðóä, ùî
ìàþòü ³ñòîðè÷íó ö³íí³ñòü?

— Öå íåïðîñòå ïèòàííÿ. Ìè
ìàºìî âåëè÷åçíó ñïàäùèíó. Íà-
â³òü ï³ñëÿ òîãî, ÿê âñå âèíèùåíî
³ â³éíàìè, ³ îñòàíí³ìè ïðèâàòè-
çàòîðàìè. Çîêðåìà é ó ñòîëèö³, äå
ðîçòðîùåíà êè¿âñüêà ôîðòåöÿ, ÿ
âæå íå êàæó ïðî Ëàâðó, ïðî ³íø³
ðå÷³, îäíàê ùå ìàºìî êîëîñàëüíó
ê³ëüê³ñòü ³ñòîðè÷íèõ ïà-
ì’ÿòîê. Ïðîòå, ùî óêðà¿íñüêèé
áþäæåò çäàòåí âñå öå îõîïèòè,
ï³äòðèìàòè, â³äðåñòàâðóâàòè, ùîá
âîíî íå ùåçëî, íà æàëü, ñêàçàòè
íå ìîæó. Ïðèíàéìí³ ÿê ëþäèíà,
ÿêà çíàº âíóòð³øí³ ïðîáëåìè ô³-
íàíñóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè.

Íàñàìïåðåä òðåáà ïðîâåñòè
³íâåíòàðèçàö³þ âñüîãî, ùî ìè
íà ñüîãîäí³ ìàºìî, ïåðåãëÿíó-
òè, ùî ìè ìîæåìî çäàòè â îðåí-
äó, à ùî íå ìîæåìî. ª ïåâí³ îá-
’ºêòè, ÿê³ ìè ìîæåìî çäàòè â
îðåíäó. Àëå çäàâàòè ïîòð³áíî

â³äïîâ³äíî äî çàêîíó. Òîáòî
îðåíäàð ïîâèíåí íåñòè â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà ñòàí çáåðåæåííÿ
ïàì’ÿòêè. ßêùî ëþäèíà íå çì³-
íþº, òàê áè ìîâèòè, ïðîô³ëþ
ïàì’ÿòêè, ÿêùî âîíà íå áóäå í³-
÷îãî ïåðåáóäîâóâàòè, à áóäå õî÷
³ âèêîðèñòîâóâàòè ó ÿêèõîñü
ñâî¿õ ïîòðåáàõ, ïðîòå ïàì’ÿòêó
çáåðåæå, â³äðåñòàâðóº, òî òðåáà
çäàâàòè ¿¿ â îðåíäó.

²íøà ñïðàâà ïðèâàòèçàö³ÿ. Òóò
ÿ áóâ áè äóæå ³ äóæå îáåðåæíèì,
ïðèâàòíà âëàñí³ñòü º ñâÿùåííà ³
íåäîòîðêàííà. ßêùî ïàì’ÿòêà
ïåðåõîäèòü ó âëàñí³ñòü, òî âæå
äåðæàâà êîíòðîëþâàòè ¿¿ í³ÿê íå
ìîæå. ×åðåç òå â³ä ïðèâàòèçàö³¿
óí³êàëüíèõ íàøèõ ïàì’ÿòîê âàð-
òî óòðèìàòèñü.

— Ùî Óêðà¿íà ìîæå ïðåçåíòó-
âàòè ñâ³òîâ³ ó ãàëóç³ êóëüòóðè ³ òó-
ðèçìó?

— Ó íàñ êîëîñàëüíà ñôåðà äëÿ
òóðèçìó. Ñüîãîäí³ ìè ãîâîðèìî
âæå é ïðî “çåëåíèé òóðèçì”.
Çðåøòîþ, Óêðà¿íà ö³êàâà äëÿ
óñüîãî ñâ³òó. Ó íàñ º ïàì’ÿòêè Õ,
Õ², Õ²² ñòîë³òòÿ. Ìè ìàºìî óí³-
êàëüí³ åòíîãðàô³÷í³, ³ñòîðè÷í³,
êóëüòóðí³, ãåîãðàô³÷í³ ïàì’ÿòêè.
ß ïåðåêîíàíèé, ùî ïðè íîð-
ìàëüíîìó ôóíêö³îíóâàíí³ óêðà-
¿íñüêî¿ âëàäè ìè ÷åðåç ðîê³â
10—15 ìîæåìî ìàòè 30%—40%
íàö³îíàëüíîãî áþäæåòó â³ä òó-
ðèçìó. Íà ïðåâåëèêèé æàëü, íè-
í³ ó íàñ òóðèçì ïîêè ùî ò³ëüêè
ïî¿äàº áþäæåòí³ êîøòè. ß ð³øó-
÷å âèñòóïàâ ïðîòè íàäàííÿ 50

ìëí íà óòðèìàííÿ äåïàðòàìåíòó
òóðèçìó ó Ì³í³ñòåðñòâ³ êóëüòó-
ðè. ß çà òå, ùîá âîíè çàðîáëÿ-
ëè ãðîø³, à íå “äî¿ëè” íåùàñíèé
äåðæàâíèé áþäæåò. Ìè ìîæåìî
çàïðîïîíóâàòè àìåðèêàíöÿì
óí³êàëüí³ ìàðøðóòè ñë³äàìè êî-
çàöüêî¿ ñëàâè — ôàêòè÷íî îá’¿-
õàòè âñþ Óêðà¿íó. Àëå áðàêóº ãî-
òåë³â, íîðìàëüíîãî ñåðâ³ñó ³ áà-
ãàòüîõ ³íøèõ ðå÷åé, ÿê³ ïîòð³á-
í³, ùîáè äî íàñ ï³øîâ öåé âåëè-

÷åçíèé ïîò³ê. Ìè íå â³äêðèòà
äëÿ òóðèçìó êðà¿íà. Ùîäî êóëü-
òóðè, ÿ á ñêàçàâ, ìè ìàºìî àá-
ñîëþòíî ãåí³àëüíèõ ìèòö³â, ðå-
æèñåð³â, óí³êàëüíèõ ñï³âàê³â ³
ìîæåìî ïðåçåíòóâàòè ¿õ ñâ³òîâ³.
Ìè íå á³äí³. Êóäè íå êèíü — âñå
â íàñ º, ïðîñòî éîãî òðåáà ï³ä-
òðèìàòè. Ïîòð³áíî äàòè ô³íàí-
ñè, òðåáà îðãàí³çóâàòè ¿ì ïî¿çä-
êè ïî ñâ³òó

Розмовляв Іван РИБАЛКО

Âîëîäèìèð ßÂÎÐ²ÂÑÜÊÈÉ: “Ìè í³êîìó íå ö³êàâ³ íàøèìè
òåëåâ³çîðàìè ÷è íàøèìè àâòîìîá³ëÿìè, 
ìè ö³êàâ³ ñâ³òîâ³ ïåðåäóñ³ì íàøîþ êóëüòóðîþ”
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²íâåñòîðè çàéäóòü 
äî óðî÷èùà 
Áè÷îê...

Êè¿âì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ âèáðàëà 6
êîìïàí³é ³íâåñòîðàìè áóä³âíèöòâà îô³ñ-
íèõ êîìïëåêñ³â ç ãîòåëÿìè â óðî÷èùå Áè-
÷îê íà Ñòîëè÷íîìó øîñå â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³. Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ,
êîìïàí³¿ “Àâåñòà-Áóä”, “Àðëåñ Êîì”, “²í-
äóñòð³àëüí³ òåõíîëîã³¿ áóä³âíèöòâà”, “Èí-
òåðáóä-Ìàø”, “ÑÒ Á³çíåñ-Ïàðê” ³ “Á³çíåñ-
Ïàðê “Ñòîëè÷íèé”. Íà 5 ç 6 çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê ³íâåñòîðè ïîáóäóþòü îô³ñíî-ãîòåëü-
í³ êîìïëåêñè, 1 çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïðèçíà-
÷åíà äëÿ áóä³âíèöòâà òîðãîâî-îô³ñíî-ëî-
ã³ñòè÷íîãî êîìïëåêñó. Òàêèì ÷èíîì, êîì-
ïàí³¿ ³íâåñòóâàòèìóòü ó áóä³âíèöòâî îá’ºê-
ò³â 439,83 ìëí ãðí ³ç ÏÄÂ

...³ Ïîêàë
Êè¿âì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ âèáðàëà

êîìïàí³¿ “Åêî-Á³çíåñ” ³ “Á³çíåñ ïàðê
“Àâàíòà” ³íâåñòîðàìè áóä³âíèöòâà îô³ñ-
íèõ êîìïëåêñ³â ³ ãîòåë³â â óðî÷èù³ Ïîêàë
íà Ñòîëè÷íîìó øîñå â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³. Ïðî öå ñêàçàíî â ðîçïîðÿäæåíí³
ÊÌÄÀ. Êð³ì îô³ñ³â ³ ãîòåë³â, íà çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíêàõ ³íâåñòîðè ïîâèíí³ ïîáóäóâà-
òè çàêëàäè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, òîð-
ãîâî-ðîçâàæàëüí³ ïðèì³ùåííÿ, îáëàøòó-
âàòè ïàðêè â³äïî÷èíêó, ñêâåðè é äèòÿ÷³
ìàéäàí÷èêè. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü öüîãî áó-
ä³âíèöòâà, â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîíêóðñó,
ñòàíîâèòèìå 108,1 ìëí ãðí ç ÏÄÂ. “Á³ç-
íåñ ïàðê “Àâàíòà” áóäå ³íâåñòóâàòè áóä³â-
íèöòâî îá’ºêò³â, çàãàëüíà ïëîùà ÿêèõ ñòà-
íîâèòèìå 48,3 òèñ. êâ. ì, çàãàëüíà îð³ºí-
òîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà — 64,63 ìëí
ãðí ç ÏÄÂ. ÊÌÄÀ äîðó÷èëà ïðîô³ëüíèì
ï³äðîçä³ëàì ï³äãîòóâàòè é ïîãîäèòè ïðî-
åêòè ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî
ïåðåäà÷ó â îðåíäó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïå-
ðåìîæöÿì êîíêóðñ³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñ-
òèö³éíèõ ïðîåêò³â

Àêö³¿ Êè¿âñüêîãî çàâîäó
øàìïàíñüêèõ âèí
ïåðåéäóòü 
äî í³ìåöüêî¿ êîìïàí³¿

Ïðî ïðîäàæ ïîíàä 75 % àêö³é ïîâ³äîìèâ
äèðåêòîð çàâîäó Îëåêñàíäð Ìàöêî. ßê ïî-
â³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, Àíòèìîíîïîëüíèé
êîì³òåò ùå 13 ëèïíÿ äîçâîëèâ çàêîðäîí-
í³é êîìïàí³¿ ïðèäáàòè êîíòðîëüíèé ïàêåò
àêö³é ï³äïðèºìñòâà. Çà îö³íêàìè åêñïåð-
ò³â âàðò³ñòü óãîäè ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 
$ 15 ìëí, õî÷à ó÷àñíèêè óãîäè â³äìîâèëè-
ñÿ êîìåíòóâàòè ¿¿ ñóìó. Ïðîô³ëüíèé ³íâåñ-
òîð óæå íàñòóïíîãî ðîêó âêëàäå ó ÊÇØÂ
1,5 ìëí ºâðî, à íèí³ çàâîä îòðèìàâ â³ä íèõ
êðåäèò ó 1 ìëí ºâðî íà ð³ê ï³ä 4,8 %.
ÊÇØÂ òàêîæ çàêóïèâ çà $ 700 òèñ. íîâå îá-
ëàäíàííÿ, ÿêå äîçâîëèòü çá³ëüøèòè ïîòóæ-
í³ñòü âèðîáíèöòâà ³ç 6 ïëÿøîê øàìïàí-
ñüêîãî íà ãîäèíó äî 12. Çà ñëîâàìè ÷ëåíà
ðàäè äèðåêòîð³â êîìïàí³¿ Henkell Åëüôðè-
äà Áààöà, êîìïàí³ÿ íàö³ëåíà íà äîâãîñòðî-
êîâèé ðîçâèòîê. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòè-
êó” Îëåêñàíäð Ìàöêî, í³ìåöüêà êîìïàí³ÿ
ìàº íàì³ð ïðèäáàòè 100 % ïàêåò àêö³é
ÊÇØÂ. “Óò³ì, ùå 10—15 % âîíè ñêóïèòè
çìîæóòü, àëå 100 % íå îïèíÿòüñÿ ó ¿õí³õ
ðóêàõ”,— ââàæàº â³í. Íèí³ ïàêåòè àêö³é,
íàéá³ëüø³ ç ÿêèõ ñòàíîâëÿòü 2 %, ðîçîñå-
ðåäæåí³ ó ðóêàõ áàãàòüîõ àêö³îíåð³â

Systra çàö³êàâèëàñÿ 
êè¿âñüêèì 
ìåòðîïîë³òåíîì

Êîìïàí³ÿ Systra (Ôðàíö³ÿ) çàö³êàâëåíà ó
áóä³âíèöòâ³ ìåòðî â Êèºâ³ ï³ñëÿ çóñòð³÷³ íà-
÷àëüíèêà ÊÏ “Êè¿âìåòðîïîë³òåí” Ïåòðà
Ì³ðîøíèêîâà ³ç äèðåêòîðîì ïðåäñòàâíèö-
òâà êîìïàí³¿ Systra â Óêðà¿í³ Àëàíîì Ãîä-
ð³. Çà ñëîâàìè Ïåòðà Ì³ðîøíèêîâà, Àëàí
Ãîäð³ ïîîá³öÿâ ï³äãîòóâàòè òà íàäàòè êè¿â-
ñüêîìó ìåòðîïîë³òåíó ïðîïîçèö³¿ ùîäî
ñï³âïðàö³ ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ òåíäåðíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ òà ìîæëèâîñòåé ô³íàíñóâàííÿ áó-
ä³âíèöòâà ìåòðî â Êèºâ³ ì³æíàðîäíèìè áàí-
êàìè
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Ó÷îðà êîìïàí³ÿ “Îêåé” â³äêðèëà ó ñòî-
ëèö³ ñâ³é ïåðøèé ã³ïåðìàðêåò. ²íâåñòî-
ðîì º åñòîíñüêà êîìïàí³ÿ, ÿêà äî ê³íöÿ
ðîêó âêëàäå ó ðîçâèòîê ìåðåæ³ “Îêåé”
300 ìëí ãðí, à íàñòóïíîãî ðîêó ùå ï³â-
ì³ëüÿðäà ãðí. Íà ðèíêó ð³òåéëó àêòèâ³çó-
âàâñÿ ùå îäèí ³íîçåìíèé ãðàâåöü. ßê ³
ïðîãíîçóâàâ “Õðåùàòèê” (¹ 98 (3088)),
êîìïàí³ÿ Õ5 Retail Group íàö³ëèëàñÿ íà
àêòèâíèé ðîçâèòîê á³çíåñó íà óêðà¿íñüêî-
ìó, çîêðåìà ñòîëè÷íîìó ðèíêó ìåðåæ
ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³. Äëÿ öüîãî â ÷åðâí³ áó-
ëî ïðèçíà÷åíî íîâîãî äèðåêòîðà óêðà¿í-

ñüêîãî ïðåäñòàâíèöòâà, à äíÿìè Õ5 Re-
tail Group ï³äïèñàëè óãîäó ç êîìïàí³ºþ
“ÕÕ² ñòîë³òòÿ” ïðî îðåíäó òîðãîâåëüíèõ
ïëîù ó ÒÖ “Êâàäðàò íà Ïåðîâà”. Òàì
óæå ðîçïî÷àëè ðîáîòè ïî óñòàòêóâàííþ
âíóòð³øíüîãî ³íòåð’ºðó îáëàäíàííÿì äëÿ
ñóïåðìàðêåòó. Õ5 Retail Group òàêîæ ìàº
íàì³ð îðåíäóâàòè ùå ê³ëüêà òîðãîâåëü-
íèõ ïëîù ó ñòîëèö³ äëÿ â³äêðèòòÿ ñóïåð-
ìàðêåò³â ï³ä ÒÌ “Ïåðåêðåñòîê”.

Åêñïåðòè íàçèâàþòü òàê³ êðîêè ãðàâö³â
ðèíêó âèïðàâäàíèìè, àäæå öåé ñåãìåíò
ðèíêó â ñòîëèö³ íåçàïîâíåíèé. “ßê ³ â

óñ³é Óêðà¿í³, êè¿âñüêèé ðèíîê ð³òåéëó íå-
íàñè÷åíèé, òîìó äëÿ òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ
º âèã³äíèì â³äêðèâàòè ìàãàçèíè áóäü-ÿêî-
ãî ôîðìàòó: ÿê íàéá³ëüø³ ã³ïåðìàðêåòè,
òàê ³ ìåíø³. ß íå ïîâ’ÿçóþ â³äêðèòòÿ íî-
âèõ ìàãàçèí³â ó ñòîëèö³ ³ç ïåâíèìè ñåçîí-
íèìè êîëèâàííÿìè, àäæå çáåðåæåòüñÿ
òåíäåíö³ÿ äî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ òî÷îê
òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ. Íèí³ öå — ðåíòà-
áåëüíèé á³çíåñ, òèì á³ëüøå â ñòîëèö³”,—
ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” êåð³âíèê ïî ðî-
áîò³ ç ðîçäð³áíèìè ìåðåæàìè Nielsen
Company Ukraine Ñâÿòîñëàâà Ñâ³ñò.

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó Âàñèëü Ï³-
ëÿâîç çàçíà÷èâ, ùî ðîçâèòîê òîðãîâåëü-
íèõ ìåðåæ ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ ùå ïðè-
íàéìí³ ñ³ì ðîê³â. “Îñîáëèâî çàòðåáóâàíè-
ìè áóäóòü âåëèê³ òîðãîâåëüí³ ìàéäàí÷è-
êè ç âåëèêèìè ïàðêîâêàìè, àäæå ñüîãî-
äí³ òàêèõ áðàêóº â Êèºâ³ íàéá³ëüøå”,—
çàóâàæèâ â³í. “Ïðèâàáëèâ³ñòü óêðà¿íñüêî-
ãî ðîçäð³áíîãî ðèíêó ï³äòâåðäæóº ³ óãîäà
êóï³âë³ 50 % ìåðåæ³ “Ôóðøåò” ôðàíöóçü-
êîþ êîìïàí³ºþ “Auchan”,— çàçíà÷èâ ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð “Óêðà¿íñüêî¿ òîðãî-
âåëüíî¿ ã³ëüä³¿” Âàäèì Íåïîñºäîâ

Êè¿â ïðèâàáëþº 
ñóïåðìàðêåòè
Ñòîëè÷íèé ðèíîê ³íâåñòèö³é ó òîðã³âëþ äàëåêèé â³ä âè÷åðïàííÿ
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Кожний рі столиці збільш ється іль ість точо тор овельних ме-
реж, а саме: с пермар етів і іпермар етів. Е сперти пов'яз ють це
зі зростанням сімейно о бюджет иян і за альним по ращенням
інвестиційно о лімат в раїні. Тіль и всти ла найбільша омпанія
роздрібної тор івлі Росії Х5 Retail Group зайти на рино рітейл Ки-
єва, я чора столиці від рився новий он рент — іпермар ет
"О ей". Е сперти вважають, що а тивізація цьо о се мент ще не
дося ла пі і а тивна е спансія за ордонних омпаній на рин
продовжиться столиці принаймні протя ом семи ро ів.

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора ореспондент "Хрещати-
а" з'ясов вав, я ом із сто-
личних с пермар етів найде-
шевший оши базових прод -
тів харч вання. Різниця між най-
вищим та найнижчим по азни-
ом вартості прод тів ма а-
зинах семи найвідоміших иїв-
сь их тор овельних мереж ста-
новила 12,37 рн. За алом фа-
хівці передбачають витіснення
продовольчих рин ів вели ими
іпермар етами.

Â îñíîâó äîñë³äæåííÿ, ÿêå ïðîâîäèëè
ñåðåä ñåìè íàéâ³äîì³øèõ áðåíä³â, ùî ïðà-
öþþòü íà ñòîëè÷íîìó ïðîäóêòîâîìó ðèí-
êó (“Ôóðøåò”, Billa, “Á³ìàðêåò”, “Ìåãà-
ìàðêåò”, “Ñ³ëüïî”, “Âåëèêà êèøåíÿ” òà
“Åêî”), ïîêëàäåíî òàê çâàíèé “³íäåêñ
áîðùó” — ïåðåë³ê êîìïîíåíò³â, ç ÿêèõ
ãîòóþòü ñòðàâó. Ñåðåä òðèíàäöÿòè ïðî-
äóêò³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ïðè éîãî ãî-
òóâàíí³, âèáðàëè íàéäåøåâø³ ç ³ñíóþ÷î-
ãî àñîðòèìåíòó â öèõ ñóïåðìàðêåòàõ äëÿ
íàáëèæåííÿ ïîêàçíèêà ï³äðàõóíê³â äî
îá’ºêòèâíèõ. Çîêðåìà, â äåÿêèõ ñóïåðìàð-
êåòàõ òîìàòíà ïàñòà êîøòóº â³ä 0,95 ãðí
(êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà” áðàâ çà îñ-
íîâó ñàìå íàéíèæ÷ó ö³íó íà öåé ïðîäóêò).
Äî ïåðåë³êó ïðîäóêò³â ñïîæèâ÷îãî êîøè-
êà “Õðåùàòèêà” óâ³éøëî äâàíàäöÿòü íàé-
ìåíóâàíü: êàðòîïëÿ, êàïóñòà, öèáóëÿ, çå-
ëåíü (îêð³ï, ïåòðóøêà), êâàñîëÿ, ÷àñíèê,
áóðÿê, ìîðêâà, òîìàòíà ïàñòà, îë³ÿ (ñî-
íÿøíèêîâà), ñâèíÿ÷³ ðåáðà ³ ñìåòàíà.

ßê óäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè, çà ïîêàçíèêàìè
ö³íè íà ñïîæèâ÷èé êîøèê çàçíà÷åíèõ
ïðîäóêò³â, íàéë³áåðàëüí³øèé äî ãàìàí-
öÿ ñòîëè÷íîãî ìåøêàíöÿ ñóïåðìàðêåò
ñòîëèö³ — “Ôóðøåò”. Êèÿíèí ìîæå êó-
ïèòè â íüîìó êîìïîíåíòè óêðà¿íñüêîãî
áîðùó çà òàêèìè ö³íàìè: êàðòîïëÿ —
2,40 ãðí, êàïóñòà — 2,34 ãðí, öèáóëÿ —
2,10 ãðí, çåëåíü — 1,45 ãðí, êâàñîëÿ —
3,72 ãðí, ÷àñíèê — 0,69 ãðí, áóðÿê —
1,86 ãðí, ìîðêâà — 3,36 ãðí, òîìàòíà
ïàñòà — 3,72 ãðí, îë³ÿ — 9,42, ñâèíÿ÷³
ðåáðà — 16,37 ³ ñìåòàíà — 3,84 ãðí. Çà-
ãàëîì äëÿ ñïîæèâà÷à êóï³âëÿ öèõ ïðî-
äóêò³â îá³éäåòüñÿ â 53,11 ãðí.

Íà äðóãîìó ì³ñö³ îïèíèëàñÿ “Âåëèêà
êèøåíÿ” ç ïîêàçíèêîì ïðîäîâîëü÷îãî
êîøèêà 55,54 ãðí, òðåòº ì³ñöå ïîñ³äàº
ìåðåæà “Åêî” (56,91 ãðí), äàë³ éäóòü —
“Ñ³ëüïî” (59 ãðí), “Á³ìàðêåò” (60,06
ãðí), “Billa” (60,35 ãðí). Îñòàííº 7-ìå
ì³ñöå ñåðåä äîñë³äæóâàíèõ ìàãàçèí³â ïî-
ñ³â “Ìåãàìàðêåò”. Ï³ä ÷àñ êóï³âë³ â³ä-
ïîâ³äíèõ ïðîäóêò³â äëÿ áîðùó ó íüîìó
ïîêóïåöü âèòðàòèòü 65,48 ãðí. Ð³çíèöÿ
ì³æ ïåðøèì òà ñüîìèì ì³ñöåì ñêëàëà
12,37 ãðí. Ñåðåäí³é ïîêàçíèê ö³íè ñïî-
æèâ÷îãî êîøèêà â ñóïåðìàðêåòàõ, ÿê³

äîñë³äæóâàëè, ñòàíîâèòü 58,64 ãðí.
ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” â. î. äèðåê-

òîðà ìåðåæ³ “Ôóðøåò” Þð³é Äàêàë, íèçü-
ê³ ö³íè íà ñïîæèâ÷èé êîøèê ó “Ôóðøå-
ò³” ïîâ’ÿçàí³ ç òèì, ùî â ñòîëèö³ ôóíêö³î-
íóþòü öåíòðàë³çîâàí³ áàçè, íà ÿêèõ çáåð³-
ãàþòüñÿ ö³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ³ çâ³äòè
íàäõîäÿòü äî ñóïåðìàðêåò³â ñïîæèâà÷åâ³.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ ç ïèòàíü òîð-
ã³âë³ ³ ïîáóòó Âàñèëÿ Ï³ëÿâîçà, ä³ÿëüí³ñòü
ó ñòîëèö³ âåëèêèõ ñóïåðìàðêåò³â º âêðàé
ðåíòàáåëüíîþ, ³ â³í ïðîãíîçóº ïîÿâó íî-
âèõ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Íà éîãî äóìêó,
ïðîäîâîëü÷³ ðèíêè â³ä³éäóòü ó ìèíóëå,
â³í  íàãîëîøóº, ùî ìàéáóòíº ñòîëè÷íî-
ãî ñïîæèâ÷îãî ðèíêó ñàìå çà çðó÷íèìè
³ ñó÷àñíèìè ñóïåðìàðêåòàìè, ÿê³ ¿õ âè-
ò³ñíÿòèìóòü. “Ñóïåðìàðêåòè ìîæóòü çíè-
æóâàòè ö³íó íà ïåâíó ïðîäóêö³þ ïîïðè
³íôëÿö³þ, îñê³ëüêè çà îïòîâèìè ö³íàìè
êóïóþòü ¿¿ ó ôåðìåð³â. Ö³íè íà ðèíêàõ
ñòîëèö³ ëèøå íà ïåðøèé ïîãëÿä íèæ-
÷³ — íàñïðàâä³ ñóïåðìàðêåòè ïðàöþþòü
áåçïîñåðåäíüî ç âèðîáíèêàìè ïðîäóêò³â
õàð÷óâàííÿ, òîä³ ÿê ïðîäîâîëü÷³ ðèíêè
ñòîëèö³ ï³ä êîíòðîëåì ïîñåðåäíèê³â”, —
çàçíà÷èâ â³í

ßê êèÿíèíó çáåðåãòè 
ñâ³é ãàìàíåöü
Îãëÿä ö³í ó ìàãàçèíàõ ñòîëèö³
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У столиці ф н ціон є понад 50 іпер-
мар етів та приблизно сотня середніх с -
пермар етів. За даними Державно о о-
мітет статисти и У раїни, обся роздріб-
но о товарообі столичних підприємств
за січень-вересень 2007 ро становив
23200,4 млн рн, що двічі більше, ніж
Донець ий та Дніпропетровсь их облас-
тях разом.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

С пермар ети незабаром замінять столичні рин и
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хрещатик

Про розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 03.05.2007 № 07/2�78вих�07

на рішення Київської міської ради 
від 08.02.2007 № 124/785 “Про передачу 

товариству з обмеженою відповідальністю
“УКРінвестресурс” земельної ділянки 

для реконструкції та облаштування скверу, 
будівництва готельно�офісного комплексу 

з вбудовано�прибудованими приміщеннями
громадського, торговельного, соціального

призначення, з наземним і підземним 
паркінгами на вул. Михайлівській, 24�26 

та Михайлівській площі у Шевченківському
районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 953/1614 від 26 червня 2007 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 03.05.2007 № 07/2�
78вих�07 на рішення Київської міської ради від 08.02.2007 № 124/785 “Про передачу товариству з обме�
женою відповідальністю “УКРінвестресурс” земельної ділянки для реконструкції та облаштування скверу,
будівництва готельно�офісного комплексу з вбудовано�прибудованими приміщеннями громадського, тор�
говельного, соціального призначення, з наземним і підземним паркінгами на вул. Михайлівській, 24�26
та Михайлівській площі у Шевченківському районі м. Києва” вважає неможливим його задоволення на та�
ких підставах.

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

Відповідно до статей 124, 125 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що
перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного ор�
гану виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земель�
ної ділянки, а право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди і його дер�
жавної реєстрації.

Рішенням Київської міської ради від 08.02.2007 № 124/785 “Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “УКРінвестресурс” земельної ділянки для реконструкції та облаштування скверу, будів�
ництва готельно�офісного комплексу з вбудовано�прибудованими приміщеннями громадського, торговель�
ного, соціального призначення, з наземним і підземним паркінгами на вул. Михайлівській, 24�26 та Ми�
хайлівській площі у Шевченківському районі м. Києва” товариству з обмеженою відповідальністю “УКР�
інвестресурс” затверджено проект відведення та надано земельну ділянку площею 0,55 га для реконструк�
ції та облаштування скверу, будівництва готельно�офісного комплексу з вбудовано�прибудованими при�
міщеннями громадського, торговельного, соціального призначення, з наземним і підземним паркінгами
на вул. Михайлівській, 24�26 та Михайлівській площі у Шевченківському районі м. Києва.

На підставі рішення Київської міської ради від 08.02.2007 № 124/785 “Про передачу товариству з об�
меженою відповідальністю “УКРінвестресурс” земельної ділянки для реконструкції та облаштування скве�
ру, будівництва готельно�офісного комплексу з вбудовано�прибудованими приміщеннями громадського,
торговельного, соціального призначення, з наземним і підземним паркінгами на вул. Михайлівській, 24�
26 та Михайлівській площі у Шевченківському районі м. Києва” між Київською міською радою та товари�
ством з обмеженою відповідальністю “УКРінвестресурс” укладено договір оренди земельної ділянки на
10 років для реконструкції та облаштування скверу, будівництва готельно�офісного комплексу з вбудова�
но�прибудованими приміщеннями громадського, торговельного, соціального призначення, з наземним і
підземним паркінгами на вул. Михайлівській, 24�26 та Михайлівській площі у Шевченківському районі м.
Києва. Цей договір зареєстровано у книзі записів державної реєстрації договорів 30.03.2007 за 
№ 91�6�00644.

Припинення права користування земельною ділянкою здійснюється на підставах, передбачених стат�
тею 141 Земельного кодексу України, а розірвання договору оренди земельної ділянки — на підставах,
передбачених статтями 31, 32 Закону України “Про оренду землі”.

Відповідно до законодавства України у Київської міської ради відсутні правові підстави для припинен�
ня товариству з обмеженою відповідальністю “УКРінвестресурс” права користування земельною ділян�
кою площею 0,55 га та розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,55 га на вул. Михайлів�
ській, 24�26 та Михайлівській площі у Шевченківському районі м. Києва.

Вимога заступника прокурора міста Києва щодо скасування рішення Київської міської ради на тій під�
ставі, що земельна ділянка належить до зони охоронюваного природного ландшафту, не підлягає задо�
воленню, враховуючи нижченаведене.

Зона охоронюваного ландшафту відповідно до статей 1 та 32 Закону України “Про охорону культурної
спадщини” є зоною охорони пам’ятки, що встановлюється навколо пам’ятки з метою захисту традицій�
ного характеру середовища окремих пам’яток, комплексів (ансамблів) і в межах якої діє спеціальний ре�
жим.

Частиною другою статті 54 Земельного кодексу України передбачено, що навколо історико�культурних
заповідників встановлюються охоронні зони із забороною діяльності, яка шкідливо впливає або може
вплинути на дотримання режиму використання цих земель.

Згідно з пунктом 13 додатка 2 до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.05.2002
№ 979, яким визначено статус історико�культурних заповідників і зон охорони пам’яток історії та культу�
ри на території м. Києва, в зонах охоронюваного природного ландшафту не дозволяється будь�яке будів�
ництво, що негативно впливає на характер ландшафту.

Позитивні висновки органу із земельних ресурсів, природоохоронного, санітарно�епідеміологічного ор�
ганів, органу архітектури та охорони культурної спадщини, відповідно до статті 123 Земельного кодексу
України щодо відведення земельної ділянки для реконструкції та облаштування скверу, будівництва го�
тельно�офісного комплексу з вбудовано�прибудованими приміщеннями громадського, торговельного,
соціального призначення, з наземним і підземним паркінгами на вул. Михайлівській, 24�26 та Михайлів�
ській площі у Шевченківському районі м. Києва свідчать про відсутність можливості негативного впливу
на характер ландшафту.

Відповідно до вимог протесту протест заступника прокурора міста Києва зупиняє дію опротестовува�
ного акта. З цією вимогою Київська міська рада не може погодитись, оскільки опротестовуване рішення
виконано у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 93, 124, 125 та пунктом 12 перехідних положень Зе�

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 03.05.2007 ¹
07/2-78âèõ-07 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 08.02.2007 ¹ 124/785 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÓÊÐ³íâåñòðåñóðñ” çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà îáëàøòóâàí-
íÿ ñêâåðó, áóä³âíèöòâà ãîòåëüíî-îô³ñíî-
ãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè
ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî, òîðãîâåëü-
íîãî, ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ç íàçåì-

íèì ³ ï³äçåìíèì ïàðê³íãàìè íà âóë. Ìè-
õàéë³âñüê³é, 24-26 òà Ìèõàéë³âñüê³é ïëî-
ù³ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

мельного кодексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу земельної ділянки 
комунальному підприємству 

“Генеральна дирекція Київської міської ради 
з обслуговування іноземних представництв”

для спорудження, експлуатації 
та обслуговування культурно�освітнього 
макетного комплексу “Київ в мініатюрі” 
на території Гідропарку біля ресторану

“Млин” у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 965/1626 від 26 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,80 ãà ó ïàðêó êóëüòóðè
òà â³äïî÷èíêó “Ã³äðîïàðê” (î. Âåíåö³àí-
ñüêèé) ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãåíåðàëüíà äè-
ðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãî-
âóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ” äëÿ
ñïîðóäæåííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ êóëüòóðíî-îñâ³òíüîãî ìàêåòíîãî
êîìïëåêñó “Êè¿â â ì³í³àòþð³” íà òåðèòî-
ð³¿ Ã³äðîïàðêó á³ëÿ ðåñòîðàíó “Ìëèí” ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåä-
ñòàâíèöòâ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4
öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó
íà 4 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,80
ãà äëÿ ñïîðóäæåííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ êóëüòóðíî-îñâ³òíüîãî ìàêåòíî-
ãî êîìïëåêñó “Êè¿â â ì³í³àòþð³” íà òåðè-
òîð³¿ Ã³äðîïàðêó á³ëÿ ðåñòîðàíó “Ìëèí” ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãåíå-
ðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç
îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâ-
íèöòâ”:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 61,96
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. 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 êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

4.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 19.10.2005
¹ 146-À) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³ä-
íîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó.

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.01.2005 ¹ 19-77, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 16.11.2004
¹ 9339, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿
òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
07.09.2005 ¹ 06-6-25/5112 òà â³ä 25.11.2005
¹ 08-8-18/6359, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 11.05.2005
¹ 22-1-1795/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 02.12.2004 ¹ 001-09/6885,
Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26.10.2004 
¹ 1-14-6022/4.

4.6. 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.

4.7. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ïðèáå-
ðåæíî¿ çàõèñíî¿ ñìóãè âèêîðèñòîâóâàòè
áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä
(êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà
ë³í³éíèõ), ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòò³ 61 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè òà ñòàòò³ 89 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.8. 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
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³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. 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 надання Центральній 
санітарно�епідеміологічній станції України 

Міністерства охорони здоров’я України 
земельної ділянки для обслуговування 
та експлуатації будівлі станції, гаража 

та віварію на вул. Ярославській, 41 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 970/1631 від 26 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Öåí-
òðàëüí³é ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàí-
ö³¿ Óêðà¿íè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Óêðà¿íè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòà-
ö³¿ áóä³âë³ ñòàíö³¿, ãàðàæà òà â³âàð³þ íà
âóë. ßðîñëàâñüê³é, 41 ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè Öåíòðàëüí³é ñàí³òàðíî-åï³äå-
ì³îëîã³÷í³é ñòàíö³¿ Óêðà¿íè Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³é-
íå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,01 ãà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ áóä³âë³ ñòàíö³¿, ãàðàæà òà â³âàð³þ íà
âóë. ßðîñëàâñüê³é, 41 ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Îôîðìèòè Öåíòðàëüí³é ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷í³é ñòàíö³¿ Óêðà¿íè Ì³í³ñ-
òåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ,
ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,40 ãà äëÿ îáñëóãîâó-
âàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ áóä³âë³ ñòàíö³¿, ãà-
ðàæà òà â³âàð³þ íà âóë. ßðîñëàâñüê³é, 41
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
23.06.65 ¹ 1015 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè Áàñåéíîâ³é ñàíåï³äåìñòàíö³¿ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ñàíåï³äåìñòàíö³¿”.

4. Öåíòðàëüí³é ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷-
í³é ñòàíö³¿ Óêðà¿íè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè:

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

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ 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.

4.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè â³ä 02.04.2003 ¹ 18-897,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 22.04.2003
¹ 08-8-14/2742, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñà-
í³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 05.02.2003
¹ 649, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà ðåñòàâðàö³éíî-
â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò â³ä 08.07.2003
¹ 3734, ²íñòèòóòó àðõåîëîã³¿ â³ä

12.01.2004 ¹ 125/01-15-5, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä

01.03.2005 ¹ 22-849/35, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä

27.02.2006 ¹ 03-52/420-Â.
4.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

4.6. 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.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
23.06.65 ¹ 1015 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè Áàñåéíîâ³é ñàíåï³äåìñòàíö³¿ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ñàíåï³äåìñòàíö³¿”.

6. 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.

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

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “КОМПАНІЯ БЛАГОДАР” 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування торговельного майданчика 

для торгівлі сільгосппродукцією 
на вул. Леніна, 34�а у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 973/1634 від 26 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 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” (ïëîùåþ 0,08 ãà), òà
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ (ïëîùåþ 0,24
ãà).

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

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ 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.

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
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 15.09.2004 ¹ 19-8491, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 26.09.2006
¹ 5820.

3.6. 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.

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

4. 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.

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 надання Спеціалізованому закладу 
для проживання громадян похилого віку 

та інвалідів земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд закладу на вул. Івана Їжакевича, 3 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 978/1639 від 26 червня 2007 року

Відповідно до статей 92, 120, 124 Земельного кодексу України, розглянувши технічну документацію із
землеустрою щодо передачі земельної ділянки в постійне користування, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñóá’ºêòó
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é
îñîá³ Êîâàëü÷óêó Àðêàä³þ Îëåêñàíäðîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ ìàãàçèíó (òîðãîâåëüíîãî ïàâ³ëü-
éîíó) íà ïðîñï. Âîçç’ºäíàííÿ, 1 ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Êîâàëü÷óêó
Àðêàä³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî. ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,02 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó
(òîðãîâåëüíîãî ïàâ³ëüéîíó) íà ïðîñï. Âîç-
ç’ºäíàííÿ, 1 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Êîâàëü÷óêó Àðêàä³þ
Îëåêñàíäðîâè÷ó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ 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.

3.3. 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”.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîç-
ì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 14.11.2005
¹ 181) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èí-
í³ñòü, ïóíêò 10 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 06.09.2001 ¹ 11/1445 “Ïðî ïîãî-
äæåííÿ ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêò³â”.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 08.07.2005 ¹ 19-5462, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 15.06.2005 ¹ 071/04-4-
19/2774, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 11.10.2004 ¹ 7451.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÊÎÌÏÀÍ²ß ÁËÀÃÎÄÀÐ” äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî
ìàéäàí÷èêà äëÿ òîðã³âë³ ñ³ëüãîñïïðîäóê-
ö³ºþ íà âóë. Ëåí³íà, 34-à ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÎÌÏÀÍ²ß ÁËÀÃÎ-
ÄÀÐ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà
5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 0,32 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî ìàéäàí÷èêà äëÿ
òîðã³âë³ ñ³ëüãîñïïðîäóêö³ºþ íà âóë. Ëåí³-
íà, 34-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³ä-

Про передачу суб’єкту підприємницької 
діяльності — фізичній особі 

Ковальчуку Аркадію Олександровичу 
земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування магазину 
(торговельного павільйону) 

на просп. Возз’єднання, 1 у Дніпровському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 975/1636 від 26 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:
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1. Íàäàòè Ñïåö³àë³çîâàíîìó çàêëàäó äëÿ
ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿí ïîõèëîãî â³êó òà ³í-
âàë³ä³â, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüî-
ãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,40 ãà äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä çàêëàäó íà âóë. ²âàíà ¯æàêåâè÷à, 3 ó
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó
28 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
03.04.2001 ¹ 250/1227 “Ïðî íàäàííÿ òà
âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê”, ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì íà
ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðîêîâîãî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 13.12.2001 ¹ 85-5-
00060, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà áóä³âë³ ³ ñïîðóäè (ðîçïîðÿäæåí-
íÿ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29.12.2001 ¹ 338
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ àêòó ðàéîííî¿ äåðæàâ-
íî¿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ òà ïåðåäà÷ó áóä³-
âåëü ïî âóë. ¯æàêåâè÷à, 3 ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà íà áàëàíñ Ñïåö³àë³çîâà-
íîãî çàêëàäó äëÿ ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿí
ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³ä³â” òà àêòà ïðèéî-
ìó-ïåðåäà÷³ áóä³âåëü â³ä 29.12.2001 ¹ 1).

2. Ñïåö³àë³çîâàíîìó çàêëàäó äëÿ ïðîæè-
âàííÿ ãðîìàäÿí ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³-
ä³â:

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

2.2. 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 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.

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

3. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð íà
ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðîêîâîãî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 13.12.2001 ¹ 85-5-
00060 (ëèñò-êëîïîòàííÿ òåðèòîð³àëüíîãî
öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, äîïî-
ìîãè òà çàõèñòó îäèíîêèõ ïåíñ³îíåð³â, ³í-
âàë³ä³â òà ìàëîçàáåçïå÷åíèõ Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà â³ä 17.03.2004 ¹ 77) ç
ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Ñïåö³àë³çîâàíèì çàêëà-
äîì äëÿ ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿí ïîõèëîãî
â³êó òà ³íâàë³ä³â.

4. 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.

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 надання Київському 
геологорозвідувальному технікуму 
земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
нового комплексу будівель 

і споруд технікуму на Харківському шосе, 210
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 988/1649 від 26 червня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 123,
124, 141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè Ìåæðåã³îíàëüíîìó öåí-
òðó ïðîôåñ³éíî¿ ïåðåï³äãîòîâêè â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â, çâ³ëüíåíèõ ó çàïàñ, ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü âè-
êîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-
äè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 28.01.69 ¹ 141
“Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äîìîáó-
ä³âíîìó òðåñòó Ãîëîâêè¿âì³ñüêáóäó ï³ä
áóä³âíèöòâî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî ó÷è-
ëèùà ïî âóë. Àâòîìàã³ñòðàëüí³é” òà â³ä
20.09.71 ¹ 1555 “Ïðî äîäàòêîâèé â³äâîä
îðäåíà Ëåí³íà Ãîëîâêè¿âì³ñüêáóäó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä áóä³âíèöòâî ïðîô-
òåõó÷èëèùà ÄÁÊ-1 ïî âóë. Àâòîìàã³ñ-
òðàëüí³é â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³” (ëèñò-
çãîäà â³ä 15.06.2006 ¹ 85), ïëîùåþ 2,66
ãà ³ â³äíåñòè öþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿â-
ñüêîìó ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíîìó òåõí³êó-
ìó äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ íîâîãî êîìïëåêñó áóä³âåëü
³ ñïîðóä òåõí³êóìó íà Õàðê³âñüêîìó øî-
ñå, 210 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Íàäàòè Êè¿âñüêîìó ãåîëîãîðîçâ³äó-
âàëüíîìó òåõí³êóìó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
2,89 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ íîâîãî êîìïëåêñó áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä òåõí³êóìó íà Õàðê³âñüêî-
ìó øîñå, 210 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 2,66 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-
âè;

— ïëîùåþ 0,23 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

4. Êè¿âñüêîìó ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíîìó
òåõí³êóìó:

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

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

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

4.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ³í-
âåñòèö³éíîìó äîãîâîð³ â³ä 17.11.2005
¹ 05/11/17-1ä íà ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³é-
íîãî ïðîåêòó “Áóä³âíèöòâî íîâîãî êîì-
ïëåêñó Êè¿âñüêîãî ãåîëîãîðîçâ³äóâàëü-
íîãî òåõí³êóìó”.

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

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

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

6. 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 релігійній громаді парафії 
на честь Святителя Миколая, 

архієпископа Мір Лікійського Чудотворця 
у Деснянському районі Української 

Православної Церкви земельної ділянки 
для будівництва каплиці та проведення 

релігійних служінь на вул. Теодора Драйзера,
2�6 (між будівлею ДАІ Деснянського району 
та спортивним стадіоном) у Деснянському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 999/1660 від 26 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðåë³ã³é-
í³é ãðîìàä³ ïàðàô³¿ íà ÷åñòü Ñâÿòèòåëÿ
Ìèêîëàÿ, àðõ³ºïèñêîïà Ì³ð Ë³ê³éñüêîãî
×óäîòâîðöÿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ Óêðà-
¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè äëÿ áóä³â-
íèöòâà êàïëèö³ òà ïðîâåäåííÿ ðåë³ã³éíèõ
ñëóæ³íü íà âóë. Òåîäîðà Äðàéçåðà, 2-6
(ì³æ áóä³âëåþ ÄÀ² Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó
òà ñïîðòèâíèì ñòàä³îíîì) ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ ïàðàô³¿
íà ÷åñòü Ñâÿòèòåëÿ Ìèêîëàÿ, àðõ³ºïèñêî-
ïà Ì³ð Ë³ê³éñüêîãî ×óäîòâîðöÿ ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,22 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà êàïëèö³ òà ïðîâå-
äåííÿ ðåë³ã³éíèõ ñëóæ³íü íà âóë. Òåîäî-
ðà Äðàéçåðà, 2-6 (ì³æ áóä³âëåþ ÄÀ² Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó òà ñïîðòèâíèì ñòàä³î-
íîì) ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ ïàðàô³¿ íà ÷åñòü
Ñâÿòèòåëÿ Ìèêîëàÿ, àðõ³ºïèñêîïà Ì³ð Ë³-
ê³éñüêîãî ×óäîòâîðöÿ ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðê-
âè:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷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 êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü, àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 06.06.2007 ¹ 19-5399 òà â³ä
13.06.2007 ¹ 09-5815, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 14.06.2007 ¹ 4288,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 12.06.2007 ¹ 4261,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 16.06.2007 ¹ 05-
08/3132, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
30.05.2007 ¹ 1690.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âè-
ìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî 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 товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“Нафтова компанія” земельної ділянки 
для реконструкції з будівництвом 

механіко�складського корпусу 
під офісно�торговельний комплекс 
з паркінгом на вул. Московській, 8 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1000/1661 від 26 червня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
çàâîäó “Àðñåíàë” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñ-
òèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,47 ãà,
â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 10.09.2000
¹ 571-ÌÃ “Ïðî îôîðìëåííÿ äåðæàâíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó çàâîä “Àðñåíàë” ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåê-
ñó áóä³âåëü ³ ñïîðóä âèðîáíè÷îãî, æèòëî-
âîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ â êâàðòàë³ âóëèöü Ìèõàéëà Ãðóøåâ-
ñüêîãî, Ìîñêîâñüêî¿ òà Êëîâñüêîãî óçâî-
çó â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³”, ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷óºòüñÿ äåðæàâíèì
àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ
çåìëåþ â³ä 05.08.2005 ¹ 82-4-0006 (äîãî-
â³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä
23.05.2007, ëèñò-çãîäà äåðæàâíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà çàâîäó “Àðñåíàë” â³ä 13.03.2007
¹ 35-17/36), òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çà-

ïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.
2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-

äî â³äâåäåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÍÀÔÒÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç áó-
ä³âíèöòâîì ìåõàí³êî-ñêëàäñüêîãî êîðïóñó
ï³ä îô³ñíî-òîðãîâåëüíèé êîìïëåêñ ç ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 8 ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÍÀÔÒÎÂÀ ÊÎÌÏÀ-
Í²ß”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10
ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
1,58 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç áóä³âíèöòâîì
ìåõàí³êî-ñêëàäñüêîãî êîðïóñó ï³ä îô³ñíî-
òîðãîâåëüíèé êîìïëåêñ ç ïàðê³íãîì íà
âóë. Ìîñêîâñüê³é, 8 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 1,47 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè;



— ïëîùåþ 0,11 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÍÀÔÒÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß”:

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

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ 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.

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

4.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêòè îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 21.06.2007
¹ 187, ¹ 188, ¹ 189, ¹ 190) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 20.06.2007 ¹ 19-6098 òà â³ä
22.06.2007 ¹ 09-6196, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.06.2007 ¹ 05-
08/4389, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 20.06.2007
¹ 4542, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàí-
ö³¿ â³ä 25.06.2007 ¹ 1041, äî÷³ðíüîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà” â³ä 21.06.2007 ¹ 1915.

5. Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó çàâîäó
“Àðñåíàë” çâåðíóòèñü äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì
ùîäî âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî äåð-
æàâíîãî àêòà íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìëåþ â³ä 05.08.2005 ¹ 82-4-
00061.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 
“БУДАЛЬЯНСІНДУСТРІЯ�2006” 

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

житлово�офісного комплексу 
з об’єктами соціальної інфраструктури, 

приміщеннями торговельно�розважального 
і спортивно�оздоровчого призначення, 

закладами громадського харчування 
та паркінгом на вул. Анрі Барбюса, 9 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 986/1647 від 26 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÄ-
ÀËÜßÍÑ²ÍÄÓÑÒÐ²ß-2006” äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñî-
ö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ïðèì³ùåííÿìè
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî ³ ñïîðòèâíî-
îçäîðîâ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ, çàêëàäàìè ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïàðê³íãîì íà âóë.
Àíð³ Áàðáþñà, 9 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÓÄÀËÜßÍÑ²ÍÄÓÑ-
ÒÐ²ß-2006”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
3,02 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-îô³ñíîãî êîì-
ïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè, ïðèì³ùåííÿìè òîðãîâåëüíî-ðîçâà-
æàëüíîãî ³ ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî ïðè-
çíà÷åííÿ, çàêëàäàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷ó-
âàííÿ òà ïàðê³íãîì íà âóë. Àíð³ Áàðáþñà,
9 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â òîìó
÷èñë³:

— ïëîùåþ 3,00 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 37 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10.07.2003
¹ 638/798 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà
ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
15.03.2005 ¹ 02-09-00022 (ëèñò-çãîäà â³ä
09.06.2006 ¹ 01/289);

— ïëîùåþ 0,02 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÁÓÄÀËÜßÍÑ²ÍÄÓÑÒÐ²ß-2006”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî 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 êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
ò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 01.03.2007 òà â ³íâåñòèö³éíîìó äî-
ãîâîð³ â³ä 17.11.2005 ¹ 05/11/17-1ä íà ðå-
àë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó “Áóä³â-
íèöòâî íîâîãî êîìïëåêñó Êè¿âñüêîãî ãåî-
ëîãîðîçâ³äóâàëüíîãî òåõí³êóìó”.

3.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ì³ñöÿ ïî-
ñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì
â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå
ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæíó
êâàðòèðó ó öüîìó êîìïëåêñ³ òà ç óðàõóâàí-
íÿì ìàøèíîì³ñöü, íåîáõ³äíèõ äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ îô³ñ³â.

3.6. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâî-îô³ñ-
íîãî êîìïëåêñó.

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”.

3.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20 % çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öüîìó æèòëîâî-
îô³ñíîìó êîìïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáîâîãî
æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

3.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî
æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç
îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ
æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òå-
òîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè
äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â
ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.10. 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.

4. 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.

5. Êè¿âñüêîìó ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíîìó
òåõí³êóìó ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåðæàâíèé àêò íà ïðà-
âî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
15.03.2005 ¹ 02-09-00022 (ëèñò-çãîäà â³ä
09.06.2006 ¹ 01/289).

6. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 37 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 10.07.2003 ¹ 638/798 “Ïðî íàäàííÿ ³
âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïè-
íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

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

Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю

“МДК” для експлуатації 
та обслуговування виробничо�складської бази

з офісними приміщеннями 
на Набережно�Печерській дорозі, 1 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1002/1663 від 26 червня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 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 òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÌÄÊ” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêî¿ áàçè ç îô³ñíè-
ìè ïðèì³ùåííÿìè íà Íàáåðåæíî-Ïå÷åð-
ñüê³é äîðîç³, 1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÌÄÊ”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,67 ãà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î-
ñêëàäñüêî¿ áàçè ç îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿ-
ìè íà Íàáåðåæíî-Ïå÷åðñüê³é äîðîç³, 1 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó
ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé
êîìïëåêñ (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
11.10.2004, àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä
11.10.2004), â òîìó ÷èñë³: ïëîùåþ 0,64 ãà —
çà ðàõóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
03.04.81 ¹ 577 “Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè óïðàâë³ííþ ðåìîíòíî-áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò “Êè¿âðåìáóä” äëÿ áóä³âíèö-
òâà âèðîáíè÷î¿ áàçè ðåìîíòíî-áóä³âåëü-
íîãî óïðàâë³ííÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó”, òà
ïëîùåþ 0,03 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

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

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî 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 êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîç-
ì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 27.10.2005 ¹ 19-9248, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 14.10.2005 ¹ 071/04-4-
19/4158.

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

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéî-
âó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â â³ä 03.04.81 ¹ 577 “Ïðî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè óïðàâë³ííþ ðå-
ìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò “Êè¿âðåìáóä”
äëÿ áóä³âíèöòâà âèðîáíè÷î¿ áàçè ðåìîíò-
íî-áóä³âåëüíîãî óïðàâë³ííÿ Ïå÷åðñüêîãî
ðàéîíó”.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Хрещатик  14 жовтня 2007 ДДООККУУММЕЕННТТ 99

Про передачу фізичній особі — підприємцю
Куреновському Олексію Миколайовичу 

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

кафе�магазину з літнім майданчиком 
з накриттям на місці існуючого торговельного

кіоска на вул. Братиславській, 52 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1003/1664 від 26 червня 2007 року



10 ДДООККУУММЕЕННТТ            Хрещатик 14 листопада 2007 
Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ô³çè÷í³é
îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Êóðåíîâñüêîìó Îëåê-
ñ³þ Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êàôå-ìàãàçè-
íó ç ë³òí³ì ìàéäàí÷èêîì ç íàêðèòòÿì íà
ì³ñö³ ³ñíóþ÷îãî òîðãîâåëüíîãî ê³îñêà íà
âóë. Áðàòèñëàâñüê³é, 52 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºì-
öþ Êóðåíîâñüêîìó Îëåêñ³þ Ìèêîëàéîâè-
÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
êàôå-ìàãàçèíó ç ë³òí³ì ìàéäàí÷èêîì ç íà-
êðèòòÿì íà ì³ñö³ ³ñíóþ÷îãî òîðãîâåëüíî-
ãî ê³îñêà íà âóë. Áðàòèñëàâñüê³é, 52 ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Êóðå-
íîâñüêîìó Îëåêñ³þ Ìèêîëàéîâè÷ó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ 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.

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 ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.08.2006 ¹ 19-6601, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 07.08.2006
¹ 4770, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿
òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
18.08.2006 ¹ 06-6-25/4322, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 21.08.2006
¹ 4286.

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

4. 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.

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 товариству 
з обмеженою відповідальністю “ЕЛІТА” 

земельної ділянки для реконструкції 
та будівництва офісно�торговельного 
комплексу з підземним автопаркінгом 

на вул. Вербовій, 17�а у Оболонському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1004/1665 від 26 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “ÅË²ÒÀ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà îô³ñíî-òîðãî-
âåëüíîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì àâòîïàðê³-
íãîì íà âóë. Âåðáîâ³é, 17-à ó Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÅË²ÒÀ”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,39 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³â-
íèöòâà îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó ç
ï³äçåìíèì àâòîïàðê³íãîì íà âóë. Âåðáîâ³é,
17-à ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷óºòüñÿ äîãîâîðîì îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.10.2005 ¹
78-6-00319 â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.10.2004 ¹ 580/1990 “Ïðî

ïåðåäà÷ó ÒÎÂ “Åë³òà” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ
ðåêîíñòðóêö³¿ ç ïðèáóäîâîþ áóä³âë³ ñêëàäó
ìåòàëó ï³ä ñêëàä-ìàãàçèí, ïîäàëüøî¿ éîãî
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Âåð-
áîâ³é, 17-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÅË²ÒÀ”:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 02.03.2007 ¹ 19-1801 òà â³ä 06.04.2007
¹ 09-3276, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.02.2007
¹ 071/04-4-22/618, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 22.03.2007 ¹ 424, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 13.02.2007 ¹ 954, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-

ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” â³ä 20.02.2007 ¹ 423, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
â ì. Êèºâ³ â³ä 16.03.2007 ¹ 06-6-25/1190,
Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 07.03.2007 ¹ 173.

3.7. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 07.10.2005 ¹ 78-6-00319 ç ìî-
ìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåí-
äè òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñò-
òþ “ÅË²ÒÀ”.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòà-
òåé 141,143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “Шпіль” земельної ділянки
для будівництва та реконструкції житлового

будинку у пров. Платонівському, 1�г 
в Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1005/1666 від 26 червня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Øï³ëü” äëÿ
áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó ó ïðîâ. Ïëàòîí³âñüêîìó, 1-ã â Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Øï³ëü”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,34 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ó ïðîâ. Ïëàòîí³âñüêîìó, 1-ã
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó
ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà áóä³âë³ (äîãî-
â³ð â³ä 27.07.2006 ¹ 5869, àêò ïðèéìàííÿ-ïå-
ðåäà÷³ â³ä 28.07.2006) çà ðàõóíîê çåìåëü, â³ä-
âåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â â³ä 03.05.88 ¹ 432 “Ïðî â³äâ³ä çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì ³ îð-
ãàí³çàö³ÿì äëÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â, â³äâåäå-
í³ óïðàâë³ííþ Ï³âäåííî-çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ ï³ä
áóä³âíèöòâî ñïîðóä ðåçåðâíîãî âîäîïîñòà÷àí-
íÿ òà òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿”.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Øï³ëü”:

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

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

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

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü, àêò ïîïå-
ðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà
³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâà-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà”.

4. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 03.05.88
¹ 432 “Ïðî â³äâ³ä çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä-
ïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì äëÿ
áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â, â³äâåäåí³ óïðàâë³ííþ
Ï³âäåííî-çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ ï³ä áóä³âíèöòâî
ñïîðóä ðåçåðâíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà òðàíñ-
ôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿.

5. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Ä³àíà ÄÎÐÎÆÊ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ó öüîìó ðîö³ íàéíåçàáóòí³øîþ ìîºþ ïî-
¿çäêîþ áóëà â³äïóñòêà, ïðîâåäåíà â Àðàáñüêèõ
Åì³ðàòàõ. ß ñâÿòêóâàëà òàì äåíü íàðîäæåí-
íÿ ç³ ñâîºþ ðîäèíîþ — ÷îëîâ³êîì ³ äîíüêîþ.
Â³äïî÷èâàòè ÿ ëþáëþ îáîâ’ÿçêîâî ïîðÿä ç
òåïëèì ìîðåì íà ãàðÿ÷îìó ï³ñî÷êó — òîìó
é âèáðàëà ñõ³äí³ Àðàáñüê³ Åì³ðàòè. Ïðè÷îìó
ïî¿õàëà íå â ïîïóëÿðèçîâàí³ Äóáà¿, à â òè-
õåíüêå ì³ñòå÷êî Äæàìåéðà, ùî íà óçáåðåæ-
æ³ ²íä³éñüêîãî îêåàíó. Â Äóáà¿ íàéêðàùå —
öå ðîçâàãè òà øîï³íã, à ìåí³ ï³ñëÿ âñ³º¿ ñòî-
ëè÷íî¿ ñóºòè, âå÷³ðîê ³ ñâ³òñüêîãî æèòòÿ õî-
ò³ëîñÿ ñïîê³éíîãî ñ³ìåéíîãî â³äïî÷èíêó.

Çóïèíèëèñÿ ìè â ï’ÿòèç³ðêîâîìó ãîòåë³
“Õ³òîí”. Âñ³ “Õ³òîíè” äóæå êàìåðí³, â³äïî-
÷èâàþòü òàì â îñíîâíîìó ñ³ìåéí³ ïàðè, íå-
ìàº ãàëàñëèâèõ äèñêîòåê, í³÷íèõ ðîçâàã. ² â
öüîìó “ïàðàäàéç³” ìè ïðîâåëè äâà ÷óäîâèõ
òèæí³! Íå õîò³ëîñÿ ðîáèòè âçàãàë³ í³÷îãî, ³
òîìó âåñü ÷àñ ìè ïðîñòî âàëÿëèñÿ íà ïëÿæ³
³ êóïàëèñÿ. Ñîíöå, ìîðå ³ ï³ñîê — íàéêðà-
ù³ ðîçâàãè! Ìè ç ìî¿ì ÷îëîâ³êîì Ñåðã³ºì
âäåíü ñèä³ëè â ðåñòîðàí³ ïðÿìî íà áåðåç³ ìî-
ðÿ. Êðèò³ ãàìàêè òàì ðîçñòàâëåí³ ïðÿìî íà
ï³ñêó, òóäè æ ïðèíîñÿòü êîêòåéë³. Ìîæíà
ëåæàòè â ãàìàêó, ïèòè ùîñü ïðîõîëîäíå ³
äèâèòèñÿ íà çàõ³ä ñîíöÿ íàä îêåàíîì. À ìîÿ
äîíüêà Äàøà õëþïàëàñÿ ó âîä³ ³ ëîâèëà êðà-
á³â. ̄ é ëèøå 10 ðîê³â, àëå âîíà íàâ÷èëàñÿ ëî-
âèòè êðàá³â ³ ðèáó ïðîñòî ðóêàìè. ² íàâ³òü
ïðèñòîñóâàëà äëÿ öüîãî âåñü ïåðñîíàë ãîòå-
ëþ, ÿêèé íîñèâ ¿é â³äåðöå äëÿ óëîâó.

Ó äåíü íàðîäæåííÿ ìåíå ï³äâ³â òåëåôîí. Ç
ñàìîãî ðàíêó â³í â³äìîâèâñÿ ïðàöþâàòè, ³ í³-
õòî ç ìî¿õ äðóç³â íå ì³ã ìåíå ïðèâ³òàòè. ß òðî-
õè çàñìóòèëàñÿ, àëå òóò íà ìåíå ÷åêàâ ñþð-
ïðèç! Ìè áóëè íà ïëÿæ³, à êîëè ïîâåðíóëè-
ñÿ â íîìåð, ïîáà÷èëè âåëè÷åçíèé øèêàðíèé
áóêåò ³ç ð³çíèõ êâ³ò³â, ÿê³ áóëè âèêëàäåí³ ÿðó-
ñàìè. Âèÿâèëîñÿ, ùî öå ìî¿ äðóç³ çàìîâèëè
öåé áóêåò ÷åðåç ²íòåðíåò, ³ ìåí³ çìîãëè éî-
ãî äîñòàâèòè. Ïðè÷îìó äî áóêåòà áóëà ïðè-
êð³ïëåíà ëèñò³âêà, â ÿê³é ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ
ëàòèíèöåþ áóëî íàïèñàíî ïðèâ³òàííÿ.

Îäíîãî ðàçó ìè ç ÷îëîâ³êîì âèð³øèëè ïî-
¿õàòè ïîëîâèòè êðàá³â. Íàñ âèâåçëè íà ÿõò³
â ²íä³éñüêèé îêåàí ³ âèñàäèëè íà ï³ùàíó êî-
ñó. Ïîðó÷ ñòîÿëà ÿõòà, à ìè ïðÿìî íà êîñ³
ïîëþâàëè íà âåëåòåíñüêèõ îêåàí³÷íèõ êðà-
á³â. Ñòî¿ø ïî ïîÿñ ó âîä³, ñâ³òèø ë³õòàðåì
óíèçó, à â ðóö³ òðèìàºø îñòðîã. Êîëè êðàá
ëÿêàºòüñÿ ïàäàþ÷îãî íà íüîãî ñâ³òëà, òðåáà
âñòèãíóòè ïîïàñòè â íüîãî îñòðîãîì. Öå äó-
æå âàæêî — ïîòð³áíà øâèäêà ðåàêö³ÿ. Õî÷à
äîïîìàãàº òå, ùî êðàá³â ëåãêî ïîì³òèòè —
âîíè òàê³ âåëè÷åçí³, ùî íå ïîì³ùàþòüñÿ íà
äâîõ äîëîíÿõ. Ïîò³ì óâåñü óëîâ ñêèäàºø íà
ÿõòó, à êîê âàðèòü ¿õ óñ³ì íà âå÷åðþ. ß òîä³
ä³çíàëàñÿ íîâèé ðåöåïò — êðàá³â â Åì³ðàòàõ
âàðÿòü ³ç êîðèöåþ. Íåçâè÷íî, ÿê íà ìåíå, àëå
äóæå ñìà÷íî. Ìåí³ âçàãàë³ ñïîäîáàëàñÿ òàì-
òåøíÿ êóõíÿ — ÿ ëþáëþ ìîðåïðîäóêòè, à â
Äæàìåéð³ íàñ ò³ëüêè é ãîäóâàëè òèãðîâèìè
êðåâåòêàìè, âîñüìèíîãàìè òà êàðàêàòèöÿ-
ìè, ³, ÿñíà ð³÷, êðàáàìè.

Íàì ³ç ÷îëîâ³êîì äóæå ñïîäîáàëàñÿ öÿ íà-
øà “êðàáîâà ïî¿çäêà”. Ìè íàâ³òü âèð³øèëè
íà íàñòóïíèé ðàç ïî¿õàòè íà “Êðàáîâèé îñ-
òð³â” á³ëÿ Êóáè. Òàì òåæ òåïëî ³ ñîíÿ÷íî, à
ãîëîâíå — áàãàòî êðàá³â 
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Êðàáîâà 
ïî¿çäêà

Ìàëåíüêà Óãîðùèíà
Çàêàðïàòñüêå ì³ñòå÷êî Áåðåãîâå æèâå çà ìàäÿðñüêèìè òðàäèö³ÿìè

Â³ä çàêàðïàòñüêîãî Áåðåãî-
âîãî äî Óãîðùèíè ÿêèõîñü
ê³ëüêà ê³ëîìåòð³â. Ì³ñöåâà
ìîëîäü âå÷îðàìè ¿çäèòü íà
äèñêîòåêè äî ñóñ³ä³â, à ò³,
ñâîºþ ÷åðãîþ, òåæ íå ìèíà-
þòü íàãîäè íàâ³äàòèñÿ äî êó-
ðîðòíîãî ì³ñòå÷êà. Äî ñëîâà,
ïðè¿çäÿòü âîíè ÷àñòî ³, ÿê
ïðàâèëî, ñ³ì’ÿìè: â³äïî÷èòè
òà ïîë³êóâàòèñü. Ðîçïåùåí³
òåðìàëüíèìè êóðîðòàìè óãîð-
ö³ âïåâíåí³ — ñêëàä òóòåøí³õ
ì³íåðàëüíèõ äæåðåë — óí³-
êàëüíèé. Òà é îçäîðîâëåííÿ
îá³éäåòüñÿ äåøåâøå. À ùå
óãîðñüê³ ãîñò³ â Áåðåãîâîìó
â³ä÷óâàþòü ñåáå ÿê íà áàòüê³â-
ùèí³, àäæå òóò äëÿ íèõ íåìàº

ìîâíîãî áàð’ºðó, øâèäøå â³í
ïîñòàº ïåðåä óêðà¿íñüêèì òó-
ðèñòîì. Òàì ìàéæå âñ³ äîðîæ-
í³ âêàç³âíèêè, òàáëè÷êè ç íà-
çâàìè âóëèöü, ìåìîð³àëüí³
äîøêè — ïî-óãîðñüêè ³ áåç
ïåðåêëàäó. Çàì³ñòü çâè÷íèõ
äëÿ óêðà¿íöÿ “âóë. Òàðàñà
Øåâ÷åíêà” — Sevcsenko utca.
Ïðè÷îìó á³ëüø³ñòü öåíòðàëü-
íèõ âóëèöü íàçâàí³ ³ìåíàìè
óãîðñüêèõ ïèñüìåííèê³â, â÷å-
íèõ, õóäîæíèê³â. Áåðåãîâö³
ðîçìîâëÿþòü óêðà¿íñüêî-óãîð-
ñüêèì ñóðæèêîì, ìàëîçðîçó-
ì³ëèì, çàòå äóæå êîëîðèòíèì.
Âò³ì, ìàíäð³âíèêó çàáëóêàòè
íå âèéäå, àäæå ì³ñòå÷êî íåâå-
ëèêå — âñå ïîðÿä.

Про лян а
раїнсь им

зар біжжям
Ó Áåðåãîâîìó íàâ³òü ï³çíî

âîñåíè áàãðÿí³þòü êâ³òêîâ³
êëóìáè, òóðèñòè ìîæóòü, íå
ïîñï³øàþ÷è, ïðîãóëÿòèñÿ òè-
õèìè âóëè÷êàìè, äèâóþ÷èñü
ð³çíîìàí³òí³ñòþ àðõ³òåêòóð-
íèõ ñòèë³â. Êîñòåë Âîçäâè-
æåííÿ ×åñíîãî Õðåñòà — âç³-
ðåöü ñàêðàëüíî¿ ãîòèêè. Â³í
çâåäåíèé ó 1418 ðîö³, ÿê ³ ãî-
äèòüñÿ, ç âèñîêîþ áàøòîþ,
ãîòè÷íèì ñêëåï³ííÿì òà
êîíòðôîðñàìè. Êð³ì òîãî, äå-
ÿê³ éîãî àðõ³òåêòóðí³ ôðàã-
ìåíòè ç ðèñàìè ðîìàíòèêè,
ùî äëÿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè —
âåëèêà ð³äê³ñòü. Íåäàëåêî â³ä
íüîãî ðîçòàøîâàíèé áàðîêî-
âèé ïàëàö ãðàôà Áåòëåíà, íè-
í³ ³ñòîðè÷íèé ìóçåé. ²ìïî-
çàíòíèé òà âåëè÷íèé ìàº âè-
ãëÿä ïðèì³ùåííÿ ì³ñüêîãî
ñóäó, ñòàðà óêðà¿íñüêà ã³ìíà-
ç³ÿ òà ñïîðóäà êîëèøíüîãî
ãîòåëþ “Ðîÿë” — êîëîíè,
ïîðòèêè, ãëÿíöåâà ÷åðåïèöÿ
òà àâñòð³éñüêà äîáðîòí³ñòü. À
òóòåøí³é ãîòåëü “Çîëîòà ïà-
âà”, çâåäåíèé ó ñòèë³ “ñåöå-
ñ³¿” òà ðîçòàøîâàíèé á³ëÿ ñà-
ìîãî êàíàëó Â³ðêå, â îòî÷åí-
í³ êëóìá òà îõàéíèõ ãàçîí³â,
º ñâîºð³äíîþ îêðàñîþ ì³ñòå÷-

êà. Â íüîìó çíàõîäèòüñÿ çà-
òèøíå êàôå ç ôîòîãðàô³ÿìè,
ÿê³ ³ëþñòðóþòü ³ñòîð³þ ì³ñòà
òà ðåñòîðàí ó ñòèë³ ñð³áíîãî
ñòîë³òòÿ. Òóò òóðèñòà ïðèãîñ-
òÿòü (ùîïðàâäà, çà “êðóãëåíü-
êó” ñóìó) âèøóêàíèìè ñòðà-
âàìè — ïåðåïåëàìè, çàé÷àòè-
íîþ, ìåäâåæàòèíîþ â ãîñòðî-
ìó ñîóñ³, ïîäàäóòü þøêó ç êî-
ðîï³â, òîêàí ç áðèíçîþ, ëå÷î
òà êíåäë³. Õî÷à º â Áåðåãîâî-
ìó ì³ñöÿ é äåìîêðàòè÷í³ø³,
ïðè÷îìó çà ö³íàìè, òà íå çà
ÿê³ñòþ.

Ïðîòå ì³ñòå÷êî çäàâíà ñëà-
âèòüñÿ íå ëèøå ñìà÷íîþ êóõ-
íåþ, à é ì³öíèìè íàïîÿìè.
Ëèøå âèí òóò äåñÿòêè ñîðò³â:
á³ëå, ÷åðâîíå, ðîæåâå ³ íàâ³òü
÷îðíå, êð³ì òîãî, ñóõå, íàï³â-
ñóõå, äåñåðòíå, ç êîðèöåþ, ìå-
äîì, ãâîçäèêîþ. Ö³íà ë³òðà
êîëèâàºòüñÿ â³ä 10 äî 50 ãðí.
Õî÷à íå ºäèíèì âèíîì æèâå
Áåðåãîâå. Òóò º ùå é â³äîìèé
áåðåãîâñüêèé 50-ãðàäóñíèé
ñàìîãîí íà ìåäó — “ñïîòè-
êà÷”. Çàêóñóþòü éîãî íàòó-
ðàëüíèì îâå÷èì ñèðîì â³ä
ì³ñöåâèõ ñèðîâàð³â.

Родзин а міста
Îñíîâíà ãîðä³ñòü Áåðåãîâî-

ãî — òåðìàëüí³ äæåðåëà êðåì-
í³ºâî-àçîòî-âóãëåêèñëî-õëî-
ðèäíî-íàòð³ºâèõ âîä âèñîêî¿
ì³íåðàë³çàö³¿. Àíàëîãè ÿêèõ
çóñòð³÷àþòüñÿ íà Êàì÷àòö³,
Ñàõàë³í³, ²ñëàíä³¿ òà Íîâ³é Çå-
ëàíä³¿. Òåìïåðàòóðà âîäè áå-
ðåãîâñüêîãî áàñåéíó-êóïàëü-
í³ í³êîëè íå îïóñêàºòüñÿ
íèæ÷å 36 ãðàäóñ³â, à ì³íåðàëü-
íà âîäà íàäõîäèòü ó íüîãî ç³
ñâåðäëîâèíè 1680 ì. Òóòåøíÿ
âîäà áëàãîòâîðíî âïëèâàº íà
çäîðîâ’ÿ ëþäåé ³ç ñåðöåâî-ñó-
äèííèìè íåäóãàìè, âàðèêî-
çîì, àðòðèòîì, îñòåîõîíäðî-
çîì, çàõâîðþâàííÿìè íåðâî-
âî¿ ñèñòåìè. Äîïîìàãàº âèë³-
êóâàòèñÿ â³ä íàñë³äê³â òðàâì
ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè, ì’ÿç³â òà
ñóõîæèëü. Êóïàòèñÿ òà ïî-
ïðàâëÿòè çäîðîâ’ÿ â òàêîìó
áàñåéí³ îñîáëèâî ïðèºìíî íå
â ë³òíþ ñïåêó, à ï³çíî âîñå-
íè àáî íàâ³òü âçèìêó. Òîìó
Áåðåãîâå ìîæå ñòàòè íåïîãà-
íîþ àëüòåðíàòèâîþ òðàäèö³é-
íèì çèìîâèì ëèæàì òà ªãèï-
òó. Ò³, õòî çàçäàëåã³äü ïîäáàº
ïðî â³çó òà çàêîðäîííèé ïàñ-
ïîðò, ìîæóòü íà ê³ëüêà äí³â
ïî¿õàòè íà åêñêóðñ³þ äî
Óãîðùèíè — ä³ñòàòèñÿ, íà-
ïðèêëàä, äî Áóäàïåøòà, ìîæ-
íà âñüîãî çà 3—4 ãîäèíè. À
äî íàéáëèæ÷èõ êîëîðèòíèõ
“âèííèõ” ì³ñòå÷îê óñüîãî ãî-
äèíà ¿çäè.

Т рист
для нотатни а

Ä³ñòàòèñÿ äî Áåðåãîâîãî
ìîæíà, äî¿õàâøè ïîòÿãîì äî
Óæãîðîäà, à çâ³äòè ìàðøðóò-
íèì òàêñ³ (â³äñòàíü 72 êì). Äî
Áåðåãîâîãî ìîæíà äî¿õàòè é
â³ä Ìóêà÷åâà (â³äñòàíü 25 êì).

Í³÷ë³ã íà ñïîðòèâí³é áàç³
“Çàêàðïàòòÿ” îá³éäåòüñÿ ïðè-
áëèçíî â 30 ãðí, à â ãàðíîìó
ãîòåë³ äî 150 ãðí.

Êóðñ ë³êóâàííÿ òåðìàëüíè-
ìè âîäàìè — ÿê ì³í³ìóì 5
äí³â ïî 2 ãîäèíè. Ö³íà îäíî-
ãî ñåàíñó â³ä 8 äî 10 ãðí.

Îá³ä â ï³öåð³¿ àáî êàôå
êîøòóâàòèìå â³ä 15 äî 20 ãðí,
ó ãàðíîìó ðåñòîðàí³ â³ä 50
ãðí

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

У за арпатсь ом містеч Бере ове переважна
більшість населення — етнічні орці. Все т т, я
с сідів: термальні джерела, витончена хня,

винні по реба. Місцеві жителі переважно ово-
рять раїнсь о- орсь им с ржи ом, а на в ли-
цях та в ма азинах рід о з стрінеш раїномовні
вивіс и — все мадярсь ою. Там навіть одинни
звіряють "по Б дапешт ". Та все ж Бере ове ч -
дове раїнсь е містеч о над тихою річ ою Вер-
е, я е здавна славиться виноробством. До то о
ж це міні-центр паломництва раїнсь их та ор-
сь их рманів.

Біля остел Воздвиження Чесно о Хреста розташовано пам’ятни орсь ом поет Шандор Петефі
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19 листопада на сцені
мос овс о о Театр націй
прем'єрн вистав за мо-
тивами "Кармен" Проспе-
ра Меріме представить
берлінсь ий раїнець Ан-
дрій Жолда . Головн
роль, я і в мин лорічно-
м спе та лі "Федра. Зо-
лотий олос", ратиме
Марія Миронова.

— Õ³áà á³ëÿâêà Ìèðîíîâà ñõîæà
íà öèãàíêó Êàðìåí?

— Íå â òîìó ð³÷, ñõîæà âîíà ÷è
í³, ïðîñòî â íàñ ï³ä ÷àñ ðîáîòè
âèíèêàº ÿêàñü ñï³ëüíà õ³ì³ÿ...
Ùîïðàâäà, é òÿæêî ìåí³ ç Ìà-
øåþ ïðîâîäèòè ðåïåòèö³¿. Íà íèõ
ÿ ïîâîäæóñÿ, ìîâ äèòèíà, ìîæó
ëåãêî ïîâ³ðèòè, ùî çâè÷àéíà
÷àøêà íà ñòîë³ íàëåæàëà êèòàé-
ñüê³é ïðèíöåñ³, ÿêà æèëà â Õ ñòî-
ë³òò³. ß îäðàçó ïî÷èíàþ ôàíòàçó-
âàòè, ÿê í³æíà ðó÷êà â øîâêîâî-
ìó ðóêàâ³ òîðêàºòüñÿ òîíêî¿ ïîð-
öåëÿíè, à Ìàøà êàæå: “Ñòîï! ßêà
ïðèíöåññà? ßêà ïîðöåëÿíà? Äà-
âàé-íî âñå ïðîàíàë³çóºìî é ó òâî-

¿õ ôàíòàç³ÿõ ðîçáåðåìîñÿ”. Àíàë³-
çóº, à ïîò³ì ÿê âèäàñòü ìîíîëîã —
òðàã³÷íèé, æîðñòêèé, ñòðàøíèé.
Íà÷å öå âçàãàë³ íå æ³íêà, à ÿêàñü
íàäïðèðîäíà ³ñòîòà.

— Ïðàâäà, ùî ïðîäþñåðè áîÿ-
òüñÿ ç âàìè ïðàöþâàòè?

— Òà ¿ì æå ãåòü óñå òðåáà íà-
ïåðåä çíàòè ïðî ñïåêòàêëü. ß
ðîçïîâ³äàþ, ÿê öå áà÷ó, âîíè çà-
ïàì’ÿòîâóþòü, ïîò³ì ïî÷èíàºòü-
ñÿ ðîáîòà, é óñå çì³íþºòüñÿ.

— ×îìó?
— Ìèíóâ ÷àñ, ÿ çì³íèâñÿ, ïî-

³íøîìó óÿâëÿþ ñîá³ âèñòàâó. Â òå-
àòð³ âçàãàë³ ãîëîâíå — íåïåðåäáà-
÷óâàí³ñòü, êîëè æ ¿¿ íåìàº, ñïåê-
òàêëü âèõîäèòü ìåðòâèì. À ìåðö³â
³ òàê óñþäè çàáàãàòî. Ïðèõîäèø ó
òåàòð — íà ñöåí³ ìåðö³, é ó çàë³
íå çðîçóì³ëî õòî. Âñ³ õîäÿòü äî òå-
àòðó çà ³íåðö³ºþ, â³í ëþäåé íå çà-
÷³ïàº. Äå ìîëîä³ ðåæèñåðè-áóí-
ò³âíèêè? Íàì áóëî íåìîæëèâî âè-
áèòè ñîá³ ïîñòàíîâêó â Ìîñêâ³,
äîâîäèëîñÿ ¿õàòè äî ÿêîãîñü Þæ-
íî-Ñàõàë³íñüêà. Òåïåð ó ìîëîäèõ
º øàíñ ùîñü çðîáèòè, àëå ÷îìó
í³êîãî íå âèäíî? Îñü ó ÷îìó ïðîá-

ëåìà. Òîìó ÿ õî÷ó, ùîá íàøà
“Êàðìåí” ñòàëà ïðîâîêàö³ºþ.

— Âè ï³äïèñàëè êîíòðàêò ç áåð-
ë³íñüêèì “Ôîëüêñáþíå”, ñòàâèëè
òàì “Ìåäåþ”. Íå õî÷åòüñÿ ïîñò³é-
íî ïðàöþâàòè íà Çàõîä³?

— Ó ìåíå íèí³ äâà âåêòîðè — Çà-
õ³ä ³ Ìîñêâà. Â í³ìåöüêîìó òåàòð³
ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ òå, ùî òàì ìîæ-
íà ïåðåïèñóâàòè ×åõîâà àáî Øåê-
ñï³ðà, ùîá ðîçìîâëÿòè ç ãëÿäà÷åì
ñó÷àñíîþ ìîâîþ. Â Ðîñ³¿ âì³þòü
ïðàöþâàòè ç àêòîðàìè, àëå çà ð³â-
íåì ñì³ëèâîñò³ ñöåíîãðàô³÷íèõ ð³-
øåíü ³ ðåæèñåðñüêèõ êîíöåïö³é Í³-
ìå÷÷èíà â³ä÷óòíî ïîïåðåäó.

— Â Óêðà¿í³ ïëàíóºòå íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì ùîñü ñòàâèòè?

— Çíàºòå, ÿ âèð³øèâ, ùî ñïåö³-
àëüíî äëÿ öüîãî í³÷îãî íå ðîáè-
òèìó. Ñòàâèòèìó âèñòàâè ïî âñüî-
ìó ñâ³òó, à íàñòàíå ÷àñ — ìåíå
çíîâó ïîêëè÷óòü â Óêðà¿íó. Ïðè-
éäóòü, ñòàíóòü ³ç õë³áîì-ñ³ëëþ:
Àíäð³þ Æîëäàêó, ïðèéäè â Íà-
ö³îíàëüíèé òåàòð, ïîñòàâ ùî-íå-
áóäü! À ÿ ïîäóìàþ, ï³òè ìåí³ òó-
äè ÷è í³

Розмовляв Оле ШЕНДЕРОВ

Áóëî á, çâè÷àéíî, ëîã³÷í³øå, ÿê-
áè “Ìîäó ³ ñòèëü” ç ñàìîãî ïî÷àò-
êó ðîçâåëè ïî òðüîõ ð³çíèõ ìàéäàí-
÷èêàõ. Òîìó ùî õî÷ öå é ãàñòðîë³,
äî òîãî æ íàøâèäêóðó÷ âëàøòîâà-
í³, à âò³ì, ãàñòðîë³ ñàìå ôåñòèâà-
ëþ, à íå îêðåìî¿ âèñòàâêè. Ó ðî-
ñ³éñüê³é ñòîëèö³ öåé ôåñòèâàëü,
ñâîãî ÷àñó ïðèäóìàíèé Ìîñêîâ-
ñüêèì áóäèíêîì ôîòîãðàô³¿,
îñòàíí³õ â³ñ³ì ðîê³â ðåãóëÿðíî â³ä-
áóâàºòüñÿ ó ôîðìàò³ á³ºíàëå. Äëÿ
ïîð³âíÿííÿ: ö³º¿ âåñíè ï³ä “Ìîäó
³ ñòèëü ó ôîòîãðàô³¿” çàä³ÿëè ïî-
íàä ï’ÿòäåñÿò ãàëåðåé — ñàìå
ñò³ëüêè îêðåìèõ ïðîåêò³â, â³ä
ïðàöü êëàñèêà æàíðó Íîðìàíà
Ïàòòåðñîíà äî íèí³øíüîãî æóð-
íàëüíîãî ãëÿíöþ, âïèñàëèñÿ â
ïðîãðàìó ôåñòèâàëþ 2007 ðîêó,
ïðèñâÿ÷åíó ñâ³òó celebrities.

Äî ñëîâà, öå çîâñ³ì íå òîé âè-
ïàäîê, êîëè Êèºâó ç ïàíñüêîãî
ïëå÷à ñêèíóëè òå, ùî ïðîñò³øå
é íå òàê äîðîãî âåçòè. Êóðàòîðè
êè¿âñüêî¿ åêñïîçèö³¿ ÿâíî ö³ëè-
ëè â³äðàçó â ê³ëüêîõ çàéö³â. Ïî-
ïåðøå, äàòè óÿâëåííÿ ïðî ðîç-
ìàõ ìîñêîâñüêîãî ôåñòèâàëþ
(çäàºòüñÿ, âäàëîñÿ). Ïî-äðóãå,
ïîêàçàòè ð³çí³ ñòèë³ ñó÷àñíîãî
fashion-ôîòî. Ïëþñ, ïðèðîäíî,
äîòðèìàòè íàö³îíàëüíèé áà-
ëàíñ — òàê, ùîá çðîçóì³ëî áóëî,
ùî â óì³íí³ çí³ìàòè ìîäó, ÿê ³ â
ñàì³é ìîä³, ôðàíöóçè ë³äèðóþòü,
àëå é íà ñõ³ä â³ä Ïàðèæà ó ö³é
ãàëóç³ âñå-òàêè ùîñü â³äáóâàºòü-

ñÿ, ³ öå ùîñü òåæ çàñëóãîâóº íà
óâàãó.

Ó ðåçóëüòàò³ ÿêðàç ³ âèéøëè òðè
àâòîðñüê³ âèñòàâêè. Äâ³ ôðàíöóçü-
ê³ — Ôðàíñóàçè Þ´’º ³ Æåðàðà
Þôåðà òà îäíà ðîñ³éñüêà — ðîáî-
òè ç äâîõ ð³çíèõ ñåð³é ìîäíîãî
ãëÿíöåâîãî ôîòîãðàôà Âëàäà Ëîê-
òºâà. ×àñîâèé ðîçìàõ — â³ä ïî÷àò-
êó 1990-õ ðîê³â (êîëåêö³¿ Êð³ñò³-
àíà Ëàêðóà íà çí³ìêàõ Þ´’º, â Ðî-
ñ³¿ ïîêàçàí³ ùå íà ôåñòèâàë³ “Ìî-
äà ³ ñòèëü” 2001 ðîêó) äî ïî÷àòêó
2007-ãî (ïîðòðåòè îãîëåíî¿ ìîäåë³
Âëàäà Ëîêòºâà ç ò³º¿ æ òåìàòè÷íî¿
ãðóïè “Celebrities”, ÿê³é ïðèñâÿòè-
ëè êâ³òíåâèé ôåñò öüîãî ðîêó).

²ç Ôðàíñóàçîþ Þ´’º âçàãàë³ âè-
ïàäîê îñîáëèâèé. Ñïðàâà â òîìó,
ùî ôîòîãðàô³ÿ ìîäè äëÿ íå¿ —
çîâñ³ì íå îñíîâíà ñïåö³àë³çàö³ÿ.
Ôîòîõóäîæíèöÿ, ùî ïðàöþâàëà â
ãàçåò³ Liberation, â³äîìà ãîëîâíèì
÷èíîì çàâäÿêè ñâî¿ì ôîòîðåïîð-
òàæàì ç åêçîòè÷íèõ êðà¿í — â³ä
Ìàë³ äî Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Àç³¿, ç
ÿêîþ ó ìàäàì Þ´’º ïîâ’ÿçàí³ âåëü-
ìè äðàìàòè÷í³ îñîáèñò³ ñïîãàäè: ó
äèòèíñòâ³ âîíà æèëà ç áàòüêàìè ó
Â’ºòíàì³ é ï³ä ÷àñ â³éíè íàâ³òü ïî-
áóâàëà â ïîëîí³.

Â³äì³íí³ñòü ¿¿ âèñòàâëåíî¿ â Êè-
ºâ³ ñåð³¿ “Çàáóâàþ÷è ïðî ìîäó” â³ä
òðàäèö³éíî¿ fashion-ôîòîãðàô³¿ â
òîìó, ùî öå íå ïîðòðåòè ëþäåé ó
îäÿç³, à ïîðòðåòè ñàìèõ ðå÷åé. Çà-
ì³ñòü îñ³á — êðóïí³ ïëàíè ïîì-
ïåçíî-ðîçê³øíèõ êðèíîë³í³â, êîð-

ñàæ³â, âóàëåé, ÿê³ ÿâíî îïèðàþòü-
ñÿ ïîê³ðí³é ðîë³ “äåòàëåé îäÿãó”.
Ïðè âñ³é ðîçê³øíîñò³ ìîäà íà
çí³ìêàõ ïîñòàº íå ò³ëüêè ñïîêóñ-
ëèâîþ — âîíà çäàòíà ëÿêàòè. Çäàº-
òüñÿ, öàðñüê³ îä³ÿííÿ áóêâàëüíî
ïîíåâîëèëè ò³ëà, ùî ï³äòðèìóþòü
¿õ. Òå, ùî ïîòðàïëÿº â êàäð â³ä ðà-
áèíü-ìàíåêåííèöü, ìàº âèãëÿä áî-
ë³ñíî-íåïîêàçíîãî: âòîìëåíà øê³-
ðà ï³ä ëüîäèñòèì àòëàñîì, áåçáàðâ-
í³ ïàñìî÷êè âîëîññÿ, ùî âèáèëè-
ñÿ ç-ï³ä ìîíóìåíòàëüíî¿ ïåðóêè.

Í³, ìàäàì Þ´’º çîâñ³ì íå ïðàã-
íå âèêðèòè æîðñòîê³ñòü ìîäè: òâî-
ð³ííÿ Êð³ñò³àíà Ëàêðóà çíÿò³ ç
ïðèòàìàííèì æàíðó ðåòåëüíèì çà-
õîïëåííÿì. Ïðîñòî ñâ³ò ìîäè ñòàº
äëÿ íå¿ ùå îäí³ºþ åêçîòè÷íîþ

êðà¿íîþ ç, ñêàæ³ìî òàê, íåçâè÷-
íèì ïîë³òè÷íèì óñòðîºì ³ æèòòº-
âèì óêëàäîì, ÷è¿ äèâàöòâà âîíà
ïîì³÷àº, àëå, ÿê ðàäÿòü ìàíäð³â-
íèêàì óñ³ ïóò³âíèêè, òàêòîâíî
óíèêàº îáãîâîðþâàòè ¿õ ç ì³ñöåâè-
ìè æèòåëÿìè.

Ó Âëàäà Ëîêòºâà ìåòà ïðÿìî
ïðîòèëåæíà — íå îäÿã áåç ìîäåë³,
ÿê ó Ôðàíñóàçè Þ´’º, à ìîäåëü áåç
îäÿãó. Ëîã³êà ôîòîãðàôà ïðîñòà:
çâ³ëüíÿþ÷èñü â³ä ñóêí³, ìîíñòðóîç-
íà êðàñóíÿ ç ïîä³óìó, íàðåøò³, íà-
áóâàº ïðèðîäíîñò³, é ñàìå öþ ïðè-
ðîäí³ñòü â êàäð³ ïîòð³áíî ï³äêðåñ-
ëèòè. Ó îñòàíí³é ñåð³¿ öå çðîáëå-
íî áóêâàëüíî — âîëîññÿ ìîäåë³ çà-
ðèìîâàíå ç âèíîãðàäíèì êåòÿãîì,
à òî é ïðîñòî “ðîñòå” ç ëèñòÿ. Ùå

îäèí öèêë ôîòîãðàô áóäóº íà êîí-
òðàñò³ íàðÿäó ç òëîì: ä³â÷èíà â ñóê-
í³, ÿâíî ïðèçíà÷åí³é äëÿ ì³ñüêèõ
ïðîãóëÿíîê, êîòèòü òà÷êó ç áóðÿ-
êîì ñ³ëüñüêîþ áàãíþêîþ àáî ñïè-
ðàºòüñÿ íà êë³òêó ç ãóñàêàìè òàê,
ÿê ãëÿíöåâ³é êðàñóí³ ïðèéíÿòî
ñïèðàòèñÿ íà BMW.

Íàéêëàñè÷í³øèé ó ò³é òð³éö³,
áåçóìîâíî, Æåðàð Þôåðà. Íå ëè-
øå òîìó, ùî çí³ìàº çâè÷í³ äëÿ ñâ³-
òó ìîäè æèòòÿ íà ïîä³óì³ é çàêó-
ë³ññÿ. Þôåðà ÿâíî ïîåòèçóº ñó÷àñ-
íó ìîäó, ñòèë³çóþ÷è ñâî¿ ðîáîòè
ï³ä âåëèêó ÷îðíî-á³ëó êëàñèêó
1950-õ. Îäíå ñëîâî, êðàùå íå ïðî-
ïóñòèòè: êîëè íàñòóïíîãî ðàçó äî
íàñ ïðè¿äå “Ìîäà ³ ñòèëü ó ôîòî-
ãðàô³¿”, ïîêè íå äóæå çðîçóì³ëî

Ìîäà áåç ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ
Ðîñ³éñüêà ôîòîâèñòàâêà çàáëóêàëà â Êèºâ³
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Монстр озні зір и поді м на світлинах Влада Ло тєва рост ть просто з дерев

Òåòÿíà ÊÎÌÀÐ
“Õðåùàòèê”

Учора е спозиція “Мода і стиль фото рафії” (про її
від риття “Хрещати ” писав 8 листопада) змінила про-
пис : з “Мистець о о арсенал ” оле ційні знім и пе-
ревезли в алерею Kiev. Fine Art. Я стало відомо
“Хрещати ”, до інця ро , до и “Мода і стиль” ос-
тює в Києві, виставці належить ще раз переселити-
ся — з р дня її прийме Центр с часно о мистецтва
при Києво-Мо илянсь ій а адемії.

Àíäð³é ÆÎËÄÀÊ: “Íà ñöåí³ ìåðö³,
é ó çàë³ íå çðîçóì³ëî õòî”

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
37 ðîê³â äåïóòàòîâ³ 
Êè¿âðàäè â³ä áëîêó 
“Íàøà Óêðà¿íà”
Çîðÿíîâ³ ØÊ²ÐßÊÓ
З днем народження йо о вітає олова постій-
ної омісії Київради з питань охорони здо-
ров’я та соціально о захист , деп тат Київ-
ради, деп татсь а р па “Столичні рефор-
ми” Оль а БОГОМОЛЕЦЬ-ШЕРЕМЕТЬЄВА:

— Я хоч привітати Зоряна з днем народження. День народження —
я раз той день, оли людина приходить світ, щоб ви онати своє при-
значення. Я поважаю пана Зоряна за йо о тверд , чіт , щир позицію,
за йо о справжній раїнсь ий д х, за йо о ставлення до У раїни і до своєї
родини. Всіх бла !

З пова ою, Оль а Бо омолець-Шереметьєва

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Íàïåðåäîäí³ ÷åðãîâî¿ ìîñêîâñüêî¿ ïðåì’ºðè ãîëîâíèé óêðà¿íñüêèé 
ðåæèññåð-ïðîâîêàòîð â³äïîâ³â íà çàïèòàííÿ “Õðåùàòèêà”
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Çàãàäêîâà 
ñëîâ’ÿíñüêà “Äóøêà”
Ñåðã³é Ìàêîâåöüêèé ðîçïîâ³â ³íîçåìöÿì 
óñå ïðî íàñ

²ðèíà ÎË²ÉÍÈÊ
“Õðåùàòèê”

Завтра в раїнсь ий
про ат виходить оме-
дія "Д ш а" Йоса Стел-
лінґа з Сер ієм Ма о-
вець им та Женом Бер-
в тцем оловних ро-
лях. На одою пофіло-
софств вати, чом єв-
ропеєць та раїнець
та д же один одном
не потрібні, дехто з и-
ївсь их іноманів же
с ористався — фільмом
"Д ш а" від ривався
цьо орічний фестиваль
"Молодість".

Ó êàðòèí³ º åï³çîä, êîòðèé
ìàéæå áóêâàëüíî êîï³þº â³ä-
êðèòòÿ “Ìîëîäîñò³”. Ùîïðàâ-
äà, öÿ ñöåíà — ðàäøå çá³ðíèé
îáðàç, ïîä³áíèé äî áàãàòüîõ ê³-
íåìàòîãðàô³÷íèõ ñâÿò íà ïîñò-
ðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³, à ïðè-
äóìàíà Ñòåëë³í´îì ïàðîä³éíà
íàçâà “Ôåñòèâàëü Ôåñòèâàë³â
Ôåñòèâàë³â” ìàéæå äîñë³âíî
â³äñèëàº äî ì³æíàðîäíîãî ôåñ-
òèâàëþ â Ïåòåðáóðç³.

Ïî÷èíàºòüñÿ “Äóøêà”, ÿê
´ðóíòîâíà ïñèõîëîã³÷íà äðàìà,
ç íàðîäæåííÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ:
â àâòîáóñ³, ùî ¿äå ñ³ëüñüêîþ
ì³ñöåâ³ñòþ, ç’ÿâëÿºòüñÿ íà ñâ³ò
íåìîâëÿ, é õàðàêòåðíîãî âè-
ãëÿäó ðîñ³éñüê³ áàáóñ³ â õóñ-
òî÷êàõ ïåðåäàþòü éîãî ç ðóê ó
ðóêè, ðîç÷óëåíî ïðèìîâëÿþ÷è:
“Äóøêà, äóøêà!” Äîâîë³ äèâíî
çâó÷èòü òóò öå ñë³âöå, í³ÿê íå
ç ëåêñèêîíó ñòàðèõ ñåëÿíîê, à,
øâèäøå, áëàãîðîäíèõ ä³âèöü.
² òèì ïà÷å áàòüêè íàâðÿä ÷è
äàëè á õëîï÷èêîâ³ òàêå ³ì’ÿ, à
äîðîñëèé ÷îëîâ³ê ñòàâ áè íèì
êîðèñòóâàòèñÿ. Àëå âñ³ ö³ âóëü-
ãàðí³ ì³ðêóâàííÿ íå ìîãëè
çáåíòåæèòè ðåæèñåðà, êîòðèé
ñïîêóñèâñÿ íà ñï³âçâó÷÷ÿ
“äóøêè” ³ “äóø³”. Àäæå é
ñïðàâä³, ÿêáè ïåðñîíàæà Ñåð-
ã³ÿ Ìàêîâåöüêîãî çâàëè ïåðå-

ñ³÷íèì Âàñåþ, íàïåâíî, íå âñ³
á îäðàçó ïîì³òèëè, ùî öå õî-
äÿ÷å âò³ëåííÿ ñëîâ’ÿíñüêî¿ äó-
ø³.

Õîäÿ÷å âò³ëåííÿ ºâðîïåé-
ñüêî¿ êóëüòóðè, ùî âñòóïàº â
äèâí³ ñòîñóíêè ³ç ñëîâ’ÿí-
ñüêîþ äóøåþ, ãðàº â “Äóøö³”
íàä³ëåíèé ìèëîâèäíîþ çîâ-
í³øí³ñòþ ³íòåëåêòóàëà é åñòå-
òà áåëüã³ºöü Æåí Áåðâóòö. Éî-
ãî ãåðîé, ãîëëàíäñüêèé ê³íî-
êðèòèê ³ ñöåíàðèñò, ñàì ñêè-
äàºòüñÿ íà ïåðñîíàæà êíèæêè:
ùîñü òóìàííî-íàáîêîâñüêå
â³äñâ³÷óº â éîãî ïîõîäàõ äî ñó-
ñ³äíüîãî ê³íîòåàòðó, äå êðèòè-
êà ö³êàâëÿòü íå òàê íîâèíêè
ê³íîïðîêàòó, ÿê þíà êàñèðêà
(Ñ³ëüâ³ÿ Ãóêñ). Ïðîòå íå âñòè-
ãàº ãåðîé óïåðøå ïðèâåñòè ¿¿ â
ãîñò³, ÿê òåò-à-òåò ïåðåðèâàº
ïîÿâà òàºìíè÷îãî íåçíàéîìöÿ
³ç ô³áðîâîþ âàë³çîþ. Îñîáà é
ìåòà â³çèòó çàëèøàþòüñÿ òàºì-
íèöåþ: â³í âèìîâëÿº ò³ëüêè
ñëîâî “Äóøêà”, òèêàþ÷è ñåáå
â ãðóäè, òà ïðîìåíèñòî óñì³-
õàºòüñÿ, ÿê ìîæå óñì³õàòèñÿ
ò³ëüêè ëþäèíà, êîòðà ïðèéøëà
ïîñåëèòèñÿ íàçàâæäè. Àðòèñò
Ìàêîâåöüêèé ïðèâí³ñ â³ä ñåáå
â îáðàç Äóøêè øàïêó-âóøàí-
êó, ç-ï³ä ÿêî¿ çâîðóøëèâî
ñòèð÷àòü óð³çíîá³÷ âóõà, ÿê ó
áåçäîìíî¿ äâîðíÿãè. Äåòàëü
äîâîë³ òî÷íà, îñê³ëüêè “äóø-
êà” á³ëüøå ñõîæå íà ñîáà÷ó
êëè÷êó, à íå íà ëþäñüêå ³ì’ÿ.
Ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ãîëëàíäöåì ³
ðîñ³éñüêèì ïðèáóëüöåì, ùî
óù³ëüíèâ éîãî æèòëîïëîùó,
ñêëàäàºòüñÿ ïðèáëèçíî òàê ñà-
ìî, ÿê ì³æ ëþäèíîþ ³ ïðè-
áëóäíèì ïñîì, êîòðèé óñå ðî-
çóì³º, àëå í³÷îãî ñêàçàòè íå
ìîæå ³ ÿêîãî øêîäà âèãíàòè
íàäâ³ð, õî÷à, îêð³ì íåçðó÷íîñ-
òåé, â³í í³÷îãî íå ïðèíîñèòü.

Éîñ Ñòåëë³í´ íå äóæå äîâãî
ìó÷èòü ãëÿäà÷à çàïèòàííÿì,
çâ³äê³ëÿ óçÿëàñÿ ³ñòîòà ó âó-
øàíö³, ÿêà òî çàâîäèòü ï³ñíþ
“×òî ñòîèøü, êà÷àÿñü...”, òî
÷èòàº “ß âàñ ëþáèë...”, ³ íåçà-
áàðîì ôëåøáåêîì â³äïðàâëÿº
ñâîãî ê³íîêðèòèêà äî Êèºâà íà
ñóìíîçâ³ñíèé “Ôåñòèâàëü Ôåñ-

òèâàë³â Ôåñòèâàë³â”. Ó òîé äî
áîëþ âï³çíàâàíèé ìîìåíò, êî-
ëè ãîñò³ é ó÷àñíèêè, ðîçøòîâ-
õóþ÷è îäèí îäíîãî ë³êòÿìè,
çì³òàþòü òàðòàëåòêè ³ç ôóðøåò-
íèõ ñòîë³â, ðåæèñåð “Äóøêè”
ìàêñèìàëüíî çãóùóº ñàòèðè÷-
í³ áàðâè. ², çäàâàëîñÿ á, îñòàí-
í³é íàë³ò õâàëåíî¿ ñëîâ’ÿíñüêî¿
çàãàäêîâîñò³ ïîâèíåí áóâ âè-
ïàðóâàòèñÿ ïðè âèãëÿä³ öüîãî
íàòîâïó, ùî áåçëàäíî æåðå.
Àëå ç ³íøîãî áîêó, òóò òàêîæ
êðèºòüñÿ çàãàäêà: ÷îìó ñëîâ’ÿ-
íè, ïðî ÿêèõ çàâåäåíî äóìàòè
ÿê ïðî øèðîêó íàòóðó, âòðà÷à-
þòü íàä ñîáîþ êîíòðîëü, ïî-
áà÷èâøè õàëÿâó? Ïîÿñíþºòü-
ñÿ öå âóëüãàðíîþ æàä³áí³ñòþ,
÷è òî, øâèäøå, íà¿âíà ïåðåä-
áà÷ëèâ³ñòü íå ðîçïåùåíîãî õî-
ðîøèì æèòòÿì íàðîäó: ÿêùî
ïðèãîùàþòü, òðåáà æåðòè, áî
íàñòóïíà íàãîäà áóäå íåâ³äîìî
êîëè.

Ðîçì’ÿêøåíèé ïîä³áíèìè
êóëüòóðîëîã³÷íèìè ì³ðêóâàí-
íÿìè ºâðîïåéñüêèé ã³ñòü, ÿêèé
â³ä÷óâàº äî ãîñïîäàð³â, ìàáóòü,
çì³øàí³ ñï³â÷óòòÿ é áîÿçëè-
â³ñòü, âèõîäèòü ³ç ôåñòèâàëü-
íîãî ïàëàöó íà ñâ³æå ïîâ³òðÿ
òà íàòèêàºòüñÿ ïîãëÿäîì íà
áëàæåííîãî ÷îëîâ³÷êà, ÿêèé
ïðîñèòü ïðèêóðèòè ³ â³äðåêî-
ìåíäîâóºòüñÿ: “Äóøêà”. Ïðè-
ãîñòèâøè Äóøêó ñèãàðåòîþ ³
âêðàé ðîç÷óëèâøèñÿ, ê³íîêðè-
òèê íåîáà÷íî äîäàº: “Áóäåòå â
íàñ ó Ãîëëàíä³¿ — çàõîäüòå”,
íå ï³äîçðþþ÷è, ÿê ö³ íåçáàã-
íåíí³ ñëîâ’ÿíè ðàä³ ñïðèéìà-
òè ïîä³áí³ âèÿâè ºâðîïåéñüêî¿
ââ³÷ëèâîñò³ áóêâàëüíî — çíî-
âó æ òàêè íå ç êîðèñëèâîãî
ðîçðàõóíêó ïîæèâèòèñÿ ÷óæîþ
ãîñòèíí³ñòþ, à ç áëàêèòíîîêî¿
ïðîñòîäóøíîñò³. ßê ºâðîïåºöü
íàñïðàâä³ ñòàâèòüñÿ äî ñëîâ’ÿ-
íèíà, êîòðèé íåíàðîêîì çðóé-
íóâàâ éîãî îñîáèñòå æèòòÿ, â
“Äóøö³” çàëèøàºòüñÿ íåç’ÿñî-
âàíèì: çðîçóì³ëî ò³ëüêè, ùî
äàëåêèé íåçíàéîìèé äðóã éî-
ìó ÷îìóñü ïîòð³áåí, àëå ïîòðå-
áà â íüîìó çàãîñòðþºòüñÿ òèì
á³ëüøå, ÷èì äàë³ â³í ïåðåáó-
âàº
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Àëåõî Êàðïåíòüºð,
àáî Êè¿âñüêèé
êîíöåðò áàðîêî

Âàäèì ÑÊÓÐÀÒ²ÂÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ó ñàìîìó ðîçïàë³ âæå çîâñ³ì
áåçïðîñâ³òíîãî çàñòîþ êè¿âñüêè-
ìè âóëèöÿìè íåñï³øíî ïîõîäæàâ
åëåãàíòíèé ³íîçåìíèé ã³ñòü. ×è
òî ç Ãàâàíè, ÷è òî ç Ïàðèæà, ÷è
òî ïèñüìåííèê, ÷è äèïëîìàò.
Âëàñíå, ³ ç Ãàâàíè, ³ ç Ïàðèæà. ²
ïèñüìåííèê, ³ äèïëîìàò: ïîñîë
Êóáè â ÞÍÅÑÊÎ. Îòîæ àìô³ò-
ð³îíè ³ç ñï³ëêè òóòåøí³õ ïèñü-
ìåííèê³â íå âèãàäàëè êðàùîãî,
àí³æ ïîâåñòè éîãî ç òèõ âóëèöü ó
ðåäàêö³þ òóòåøíüîãî æóðíàëó.
Ïðî ÿêèé ó ò³ ðîêè ïèñüìåííèê
Â³êòîð Íåêðàñîâ ãîâîðèâ, ìîâ-
ëÿâ, “Ðàäóãà” — òî íàéíóäí³øèé
ðîñ³éñüêèé æóðíàë íà ïëàíåò³. Â
ðåäàêö³¿ ãîñòÿ çíàéîìèëè ç ïðà-
ö³âíèêàìè òàêèì ÷èíîì: çàââ³ä-
ä³ëîì, ïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³ òà-
êèé-òî! Â³äâåðòî êàæó÷è, ïî÷óâ-
øè òå, ÿ ñïî÷àòêó çí³òèâñÿ. Àæ
ïîò³ì ïðèãàäàâ: ã³ñòü ³ç òèõ ñâ³-
ò³â, äå êîæíèé ïîâàæíèé êðåîë,
áà íàâ³òü öèâ³ëüíèé, íàçèâàº ñå-
áå ïîëêîâíèêîì...

Àëå âëàñíå, ç ÿêèõ ñâ³ò³â ñàì
Àëåõî Êàðïåíòüºð-³-Âàëüìîíò
(òî÷í³øå — Áàëüìîíò)? Ñèí ïè-
òîìîãî ïàðèæàíèíà é ïèòîìî¿
ðîñ³ÿíêè (êóçåí ñëàâíîçâ³ñíîãî
ðîñ³éñüêîãî ïîåòà), íàðîäèâñÿ æ
ó Ãàâàí³. Íàçâàíèé, çðîçóì³ëî, íà
÷åñòü ãåðîÿ Äîñòîºâñüêîãî Àëüî-
øè Êàðàìàçîâà. Îäèí ³ç åíòóç³-
àñò³â ïàðèçüêîãî ñþððåàë³ñòè÷-
íîãî ðóõó. Ïîòîìó ë³òåðàòóðíèé
ïåðøîâ³äêðèâà÷ óñüîãî êîíòè-
íåíòó ç éîãî àíò³ëüñüêèì äîäàò-
êîì, â³ä Ð³î Ãðàíäå äî Âîãíÿíî¿
Çåìë³. Òîé ñàìèé ðîìàí³ñò, ùî
çàïî÷àòêóâàâ ëàòèíîàìåðèêàí-
ñüêå ë³òåðàòóðíå äèâî 1960-õ.
Çäàºòüñÿ, íàâ³òü ñàì òåðì³í “ìà-
ã³÷íèé ðåàë³çì”, ïîêëàäåíèé â
îñíîâó òîãî äèâà, íàëåæèòü Êàð-
ïåíòüºðó.

Àëåõî Êàðïåíòüºð, íàïèñàâ
îäèí ³ç êðèòèê³â, ïèñüìåííèê àí-
ò³ëüñüêèé ³ “âñåçàãàëüíèé”. Ñàìå
òàêèé íàïðÿì ìàº éîãî çíàìåíè-
òà òðèëîã³ÿ. “Öàðñòâî â³ä ñâ³òó
öüîãî” — ïðî âóëêàí³÷íèé âèáóõ
ðåâîëþö³¿ ãà¿òÿíñüêèõ ÷îðíîøê³-
ðèõ ðàá³â òà ïðî ¿¿ íåâäîâç³ çëî-
â³ñíèé ìåòàìîðôîç ó á³ê íîâîãî
ãí³òó ³ìïåð³¿ ñàìèõ ÷îðíîøê³ðèõ.
“Âòðà÷åí³ ñë³äè” — ïðî íàéäèâ-
í³øó ñòðóêòóðó ñó÷àñíîãî ñâ³òó â
óñ³é éîãî àìïë³òóä³, â³ä ìåãàïî-
ë³ñà äî ïåðâ³ñíèõ äæóíãë³â. “Ñòî-

ë³òòÿ ïðîñâ³òíèöòâà” — ðîçïîâ³äü
çíîâó-òàêè ïðî òå, ÿê ðåâîëþö³é-
íà ³äåîëîã³ÿ âèñòóïàº ç ïðåòåíç³-
ÿìè áëèñêàâè÷íî ïåðåì³íèòè
ëþäñüêó äîëþ é â ìàðíèõ ñâî¿õ
çóñèëëÿõ ëþòî õàïàºòüñÿ çà ã³ëü-
éîòèíó. Ðîìàí, äî ñëîâà, íàïè-
ñàíèé íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ êó-
áèíñüêî¿ ðåâîëþö³¿. Òàêà îñü òðè-
ëîã³ÿ: ùîíàéðåòåëüí³øå, àæ ñë³-
ïó÷å âèïèñóâàííÿ òàìòåøíüîãî
ì³ñöåâîãî êîëîðèòó é áåçïåðå-
ñòàííå ïîºäíóâàííÿ éîãî ç óñ³ì
ñâ³òîâèì äîñâ³äîì.

Òîæ òîé ñàìèé ïèñüìåííèê ³
çàâ³òàâ äî íàñ. Ó íàø³ òîä³øí³
ï³äáðåæíºâñüê³ äæóíãë³, íàø³
ñþððåàë³ñòè÷íî-ñîö³àë³ñòè÷í³ õà-
ù³. Ç òèì åìáëåìàòè÷íèì æóð-
íàëîì ïîñåðåäèí³. Àëå, âèéøîâ-
øè ç éîãî ðåäàêö³¿, ã³ñòü ÿêèìîñü
ãåí³àëüíî-íåïîìèëüíèì ³íñòèíê-
òîì ïîïðÿìóâàâ ó á³ê Àíäð³¿â-
ñüêî¿ öåðêâè. Äàë³ — øîê, îñòîâ-
ï³ííÿ! Êîëèñü éîãî ñëàâíîçâ³ñíå
îçíà÷åííÿ íîâî¿ ôàçè ï³âäåííî-
àìåðèêàíñüêîãî ñâ³òó: “ìè øóêà-
ëè é çíàéøëè ñåáå”. Á³ëÿ ò³º¿ Àí-
äð³¿âñüêî¿ öåðêâè âèõîâàíåöü ³
íîñ³é âñüîãî òîãî, ùî äî öèõ ï³ð
ìîãëà íàãðîìàäèòè êóëüòóðà, øó-
êàþ÷è, íàðåøò³ çíàéøîâ ñåáå.

...Â³äòàê Àëåõî Êàðïåíòüºð ïî-
ñò³éíî ïîâòîðþâàâ: õî÷åòå çíàòè,
ùî òàêå áàðîêî? Òîä³ â³äâ³äàéòå
Êè¿â; òàì — Àíäð³¿âñüêà öåðêâà,
òî ñâ³òîâèé åòàëîí áàðîêî.

×àñ ñêàçàòè: êóáèíñüêèé óëü-
òðàðîìàí³ñò ñâ³ò ñïðèéìàâ íå
ñò³ëüêè ÷åðåç éîãî ë³òåðàòóðí³ îá-
ðàçè, ñê³ëüêè ÷åðåç àðõ³òåêòóðó é
ìóçèêó. Îñîáëèâî ÷åðåç ò³ ¿õí³
ôîðìè, äå âñå í³áè ñóïåðå÷èòü
îäíå îäíîìó, àëå âñå âîäíî÷àñ
óçãîäæóºòüñÿ. Îñü òàê, ÿê â Àí-
äð³¿âñüê³é öåðêâ³ — ³ìïåðàòîð-
ñüêîìó êîìïë³ìåíò³ êè¿âñüêîìó
ïðîñòîðó.

Ïåðåä öèì íàäñèíòåçîì ³ çó-
ïèíèâñÿ íàçàâæäè, í³áè ó äîïîâ-
íåííÿ éîãî, íàï³âôðàíöóç, íàï³â-
ðîñ³ÿíèí, ãàâàíñüêèé ³ ïàðèçü-
êèé ãðîìàäÿíèí, àíò³ëüñüêèé ³
“âñåñâ³òí³é” ðîìàí³ñò, àðõ³òåêòîð
³ ìóçèêîëîã. À òàêîæ îñîáèñòèé
äðóã-äèïëîìàò Êàñòðî é âîäíî÷àñ
êðèòèê éîãî äèêòàòîðñüêîãî ðå-
æèìó (ðîìàí “Ðîçïðàâà ç ìåòî-
äîì”). Êîíöåðò áàðîêî ó ëþä-
ñüê³é îñîáèñòîñò³ ïåðåä ò³ºþ êè-
¿âñüêîþ áàðîêîâî-àðõ³òåêòóðíîþ
îðàòîð³ºþ. Äèâî, àëå ÿêîñü öå âñå
ïîºäíàëîñÿ — òîä³, ó êè¿âñüêîìó
ïðîñòîð³, é íèí³, ó ïàì’ÿò³
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Ó÷îðà íà ê³íîñòóä³¿ ³ì.
Äîâæåíêà êèï³ëà ðîáîòà
íàä ÷åðãîâèì òâîð³ííÿì Â³-
òàë³ÿ Êîçëîâñüêîãî — êë³-
ïîì íà ï³ñíþ “Òè çíàºø”
ç òðåòüîãî àëüáîìó “Êðàñî-
òà-ðàçëóêà”. Êîìïîçèö³þ
äëÿ â³äåîçéîìîê îáèðàëè
ïðèõèëüíèêè ñï³âàêà, ÿê³
ãîëîñóâàëè íà éîãî îô³ö³é-
íîìó ñàéò³. Ðåæèñåðîì Â³-
òàë³é Êîçëîâñüêèé çíîâó
çàïðîñèâ Àëàíà Áàäîºâà,
ÿêèé çí³ìàâ êë³ïè “Õîëîä-
íàÿ íî÷ü” è “Íåáî ïëà-
÷å...”. Îáèäâà ñï³âàëè îäèí
îäíîìó äèô³ðàìáè. Êîçëîâ-
ñüêèé ó çàõâàò³ â³ä åíåðã³é-
íîñò³ ðåæèñåðà, à Àëàíà Áà-
äîºâà ïðèâàáèâ íàñàìïåðåä
ñàì òàëàíîâèòèé ñï³âàê ³
àêòîð. Ãîëîâíà ³äåÿ êë³ïó,
íà äóìêó ðåæèñåðà, “ðîçó-
ì³ííÿ õëîïöÿ, íàñê³ëüêè
êîõàº éîãî ä³â÷èíà”. À íà-
ãîëîñ Àëàí Áàäîºâ çðîáèâ
íà äèíàì³ö³ â³äåîðÿäó òà
çì³í³ äåêîðàö³é.

Â³òàë³é Êîçëîâñüêèé
ç’ÿâèòüñÿ ó êë³ï³ ó çâè÷íî-
ìó îáðàç³ ñåêñ-ñèìâîëà òà
ï³äêîðþâà÷à æ³íî÷èõ ñåð-
äåöü. Ñïî÷àòêó ñï³âàêà ïî-
ì³ñòèëè íà á³ëèé ðîÿëü, ïî-
ò³ì — íà ï³äëîãó. ² âñþäè
íàâêîëî íüîãî ðî¿ëèñÿ íà-
ï³âîãîëåí³ ä³â÷àòà ç øîó-áà-
ëåò³â — ÷àð³âí³ áëîíäèíêè,
øàòåíêè ³ íàâ³òü ñïîêóñëè-
âà ìóëàòêà. Ï³ä ÷àñ çéîìîê
Â³òàë³þ Êîçëîâñüêîìó ÷àñ-
òåíüêî ïîòð³áíî áóëî ïàäà-
òè íà êîë³íà, òîæ âðåøò³-
ðåøò éîìó äîâåëîñÿ íàä³òè
íà òðàâìîâàí³ ÷àñòèíè ò³ëà
íàêîë³ííèêè.

Ó â³äåîðîáîò³ âèêîðèñòà-
íî ê³ëüêà äåêîðàö³é: äçåð-
êàëüíà ê³ìíàòà, ëàá³ðèíò.
Â îñòàííüîìó ñï³âàê áëó-
êàâ ó ïîøóêàõ êîõàíî¿.
Ðîëü ñïîêóñëèâî¿, àëå íå-
äîñòóïíî¿ æ³íêè âò³ëèëà
ïðèâàáëèâà òåëåâåäó÷à Ìà-
ð³ÿ ªôðîñèí³íà. “Êîíêó-
ðåíò³â íå áóëî,— ðîçïîâ³â

“Õðåùàòèêó” Â³òàë³é Êîç-
ëîâñüêèé.— Ìàð³ÿ õàðèç-
ìàòè÷íà òà ïîâí³ñòþ â³äïî-
â³äàº äèíàì³ö³ êë³ïó”. Ìà-
ð³ÿ âïåðøå äåáþòóº ó â³-
äåîêë³ï³. Àêòðèñà òà òåëå-
âåäó÷à ðàí³øå ñâ³äîìî íå
çí³ìàëàñÿ ó êë³ïàõ, ïðîòå
öüîãî ðàçó íå çíàéøëà àð-
ãóìåíò³â äëÿ â³äìîâè. “Ìîÿ
äîíüêà Íàíà — âåëèêà øà-
íóâàëüíèöÿ òâîð÷îñò³ Â³òà-
ë³ÿ,— ïîä³ëèëàñÿ ç “Õðå-
ùàòèêîì” Ìàð³ÿ ªôðîñè-
í³íà.— ß äîâãî ñïîñòåð³ãàþ
çà éîãî òâîð÷³ñòþ, ³ ìåí³
ïîäîáàºòüñÿ ïðîôåñ³îíàëü-
íèé ï³äõ³ä. À ÿê àêòðèñ³ õî-
ò³ëîñÿ ïîïðàöþâàòè ç Àëà-
íîì Áàäîºâèì”. Òåëåâåäó-
÷à ªôðîñèí³íà âæå äàâíî
çàéìàºòüñÿ àêòîðñüêîþ
ñïðàâîþ, çà ¿¿ ïëå÷èìà 22
ñïåêòàêë³ òà ðîë³ ó ñåð³-
àëàõ. À â êë³ï³ ¿é íàäàëè
ìîæëèâ³ñòü ñïðîáóâàòè ñå-
áå â íîâîìó àìïëóà. Íàçâà
êîìïîçèö³¿ “Òè õîò³ëà” îä-
ðàçó íàâ³þº åðîòè÷í³ àñîö³-
àö³¿. Ñï³âàê Êîçëîâñüêèé
ïîä³ëèâñÿ ç “Õðåùàòèêîì”,
ùî ³ñòîð³ÿ íà òåìó “òè õî-
ò³ëà êîõàòè íå êîõàþ÷è”
áóëà â éîãî æèòò³. Òîæ öþ
ï³ñíþ âèêîíàâåöü ïðèñâÿ-
òèâ ä³â÷èí³, ç ÿêîþ çóñòð³-
÷àâñÿ äâà ðîêè òîìó.
Ïðåì’ºðà æ â³äåî³íòåðïðå-
òàö³¿ ñóìíî¿ ³ñòîð³¿ êîõàí-
íÿ ïëàíóºòüñÿ íà ïî÷àòîê
ãðóäíÿ
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 14 ëèñòîïàäà
День промайне в т рботах, емоції б д ть під “зам ом” і ре-

алізації пра матичних зад мів нічо о не заважатиме. В повітрі
витає д х лобальних змін, підштовх ючи розпочати вели о-
масштабні прое ти в різноманітних сферах. Настав час дати за-
д мам, що дов о зріли, зелене світло.

ОВНІВ терзатиме вн трішній спротив. Про инеться деспотичний ін-
стин т, я ий терміново потрібно прибор ати, іна ше зад мане не реаліз -
єте. Найпри ріше те, що можете стати червоною мантією для... ерівниц-
тва, що спрово є стресов травм . А психічне здоров’я для вас нині — на
ва золота. ТЕЛЬЦІ, роль посередни а при вирішенні спірних питань вам
підійде найліпше. Не л авте, а ведіть роз мн страте ію, врахов ючи по-
ляди, інтереси та побажання обох сторін. БЛИЗНЯТА, не зазіхайте на ч -
же! Чіт о дотрим йтеся за он “бер -даю”. Це стос ється д шевних, інте-
ле т альних, се с альних, матеріальних рес рсів. Не пор шите баланс —
все йтиме ч дово. У РАКІВ швидше за все просн ться садистсь і нахили.
Ви з насолодою пом чите партнерів по шлюб чи роботі, але, я не пара-
до сально, вони за ті торт ри вас... ще більше любитим ть. ЛЕВИ, стри-
м йте роздрат вання, не зліться, навіть оли вас хтось непорядний ви о-
ристає з мер антильною метою. Не т рб йтеся, позб детеся армічних
хвостів собі на бла о. ДІВИ, дос оналюйтеся я ерівни та адміністра-
тор. Менше емоцій — більше справ. По-хазяйсь и та творчо підходьте до
ор анізації оле тивних заходів. Я що опинилися на розважальній т совці,
до нових знайомств поставтеся серйозно. ТЕРЕЗИ, день напр жений і ме-
т шливий. Достатньо іс ри непороз мінь (вдома, на роботі) — і запалає
пол м’я сваро . Бережіть поч ття власної ідності, і я що шеф всипле про-
ч хан и, терпіть заради рошей, адже ар’єра нині для вас — золота жи-
ла, я втрачати не можна. СКОРПІОНИ, оперативно пере лючайтеся з од-
нієї точ и зор на інш , нама айтеся поб ти в ч жій ш рі, тоді ни нете
онфлі тних сит ацій. СТРІЛЬЦІ, асіть собі власниць і риси. Облиште
таїти образи, не влаштов йте сцен ревнощів, тоді армонійно впишетеся
в нормативи “хоч ” і “можна”. КОЗОРОГИ, на білом оні, я ий, на жаль,
може спіт н тися об вороже протистояння, йдіть на омпроміс, і не зд -
майте зводити рах н и з ривдни ами. ВОДОЛІЇ, поч ття морально о обо-
в’яз для вас є оловним орієнтиром, том пле айте йо о. РИБИ, ва а
людей при та до вашої персони. Вима ніт, що притя є протилежн стать.
Тож охайтеся і насолодж йтеся ароматом щастя та заряджайтеся життє-
дайною енер ією

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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Â³òàë³é Êîçëîâñüêèé çíàéøîâ
øëÿõ äî ñåðöÿ Ìàð³¿ ªôðîñèí³íî¿
Òåëåâåäó÷à âçÿëà ó÷àñòü ó çéîìêàõ 
íîâîãî êë³ïó ñï³âàêà, 
ÿêîãî îáîæíþº ¿¿ äîíüêà
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора розпочалися зйом и ново о відео ліп
поп-співа а Віталія Козловсь о о на пісню "Ти
хочеш". До роботи ви онавець зал чив поп -
лярно о ліпмей ера Алана Бадоєва, а олов-
ний жіночий образ втілила теледіва Марія Єф-
росиніна. Крас нчи ові Козловсь ом цьо о
раз довелося бл ати в лабіринтах охання
та без спішно ш ати взаємності.
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Пропон ючи своє охання, Віталій Козловсь ий нама ався домо тися взаємності
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КП "Спецжитлофонд" план є провести ромадсь е

об оворення з питання б дівництва житлово о б дин на місці
б дин ів, я і підля ають знесенню, по в л. Ба мана, 25, 27, 29,
32 Шевчен івсь ом районі м. Києва. Громадсь е
об оворення із зазначено о питання б де проведено
22.11.2007 ро о 18.00 в приміщенні Шевчен івсь ої районної
м. Києві державної адміністрації по б львар Тараса

Шевчен а, 26. При собі мати паспорт для реєстрації.

Ре іональне відділення
Фонд державно о майна

У раїни по м.Києв
повідомляє про підс м и

приватизації шляхом ви п
об'є тів ом нальної
власності р пи А :

—адмінб дино за альною
площею 105,6 в.м за адресою:
м.Київ, в л.Івана Лепсе, 9в,
літ.А. Приватизований юридич-
ною особою за 575 289,60 рн.,
в том числі ПДВ 95881,60 рн.;
—технічна майстерня за аль-
ною площею 51,0 в.м за
адресою: м.Київ, в л. Івана
Лепсе, 9в, літ.Ж. Привати-
зована юридичною особою за
277 838,40 рн., в том числі
ПДВ 46306,40 рн.;
— осподарчий бло за альною
площею 114,1 в.м за адресою:
м.Київ, в л.Івана Лепсе, 9в,
літ.Е. Приватизований юридич-
ною особою за 621 596,40 рн.,
в том числі ПДВ 103 599,40 рн.

Святошинсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає відповідача —
Д наєва Iropя Робертовича, останнє місце
проживання: м. Київ, в л. Симирен а, 7,
в. 92, для часті в цивільній справі за
позовом ВАТ "УСК "Дженералі Гарант" до
Д наєва І оря Робертовича про стя нення
бор .
С дове засідання відб деться 20.11.2007
ро о 10 од. 00 хв. за адресою: м. Київ,
в л. Жилянсь а, 142, аб. 22.
С ддя Ш м Л.М.
У разі неяв и Д наєва І.P. до с д без
поважних причин або разі
неповідомлення про причини неяв и
справа б де роз лядатись за йо о
відс тності.

Оболонсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Стар нсь Людмил Петрівн ,
Стар нсь о о Оле сандра Степановича,
Стар нсь о о Оле сандра Оле сандро-
вича в я ості відповідачів по цивільній
справі за позовом Ро иць ої І.П. до
Стар нсь их про с нення переш од в
орист ванні власністю, виселення, зняття
з реєстрації с дове засідання 26.11.2007
ро о 14 00.
Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а,
2-Є, аб. 18, с ддя Шевчен о Л.В Наслід и
неяв и в с дове засідання особи, я а бере
часть справі, предбачені ст. ст. 169, 170
ЦПК У раїни.

Лящен о Сер ій Костянтинович, Лящен о
Оле сандр Костянтинович, Лящен о Олена
Костянтинівна Святошинсь ий районний
с д м. Києва повідомляє, що с дове
засідання по справі за позовом Лящен а
Костянтина Петровича до Вас про визнання
осіб та ими, що втратили право
орист вання житловим приміщенням,
відб деться 27.11.07 ро о 09 од 30 хв. У
разі Вашої неяв и справа роз ляда-
тиметься Ваш відс тність. Адреса:
м. Київ, в л. Я. Коласа, 27-а, зал №1.

Печерсь ий районний с д м.Києва
ви ли ає Бабич Оле сандра
Ми олайовича в я ості відповідача
по цивільній справі № 2-1458/07 за
позовом Бабич Наталії Ми олаївни
про розірвання шлюб на с дове
засідання, я е відб деться 20.11.07
о 14.00, аб. 211 в приміщенні
Печерсь о о районно о с д м.
Києва за адресою: м. Київ, в л.
М.Гайцана, 4. С ддя І.В. Литвинова.

Оболонсь ий районний с дм. Києва
ви ли ає Жиля Андрія Єв еновича
с дове засідання на 9.10 21 листопада
2007 ро я відповідача по цивільній
справі № 2-5508/2007 за позовом
Корб т Марії Йосипівни до Жиля
Андрія Єв еновича про визнання
недійсним до овор дар вання.
С дове засідання відб деться за
адресою: м. Київ, в л. Тимошен а,2-Є,
аб. 19.

Дніпровсь ий районний с д м.Києва
ви ли ає я відповідача Литвинен а Дмитра
Оле сандровича, меш аючо о за адресою:
м.Київ, проспе т Лісовий, 43, в. 155,
с дове засідання по справі за позовомВозної
Ірини Оле сандрівни до Литвинен а Дмитра
Оле сандровича, третя особа: Ор ан опі и
та пі л вання Дніпровсь ої РДА про
позбавлення бать івсь их прав, я е
відб деться 22.11.2007р. о 09 од. 15 хв.
приміщенні с д за адресою: м.Київ, в л.
Сер ієн а, 3, аб.7 під олов ванням с дді
Антипової Л.О.
У разі неяв и с дове засідання справа б де
роз лян та за відс тності відповідача.

ВІДДІЛ ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ м.КИЄВА

ПОВІДОМЛЯЄ

про завершення приватизації об'є тів ом нальної власності район

шляхом ви п
Нежило о приміщення пл.15,10 в.м, по в л.Почайнинсь а,53/55 літ.А - фізичною особою
Нежило о приміщення пл.342,30 в.м. по в л.Фролівсь а,1/6 літ.А - юридичною особою
Нежило о приміщення пл.351,30 в.м. по в л.Фролівсь а,1/6 літ.А` - юридичною особою
Нежило о приміщення пл.231,10 в.м. по в л.Са айдачно о,8/10 літ.А - фізичною особою
Нежило о приміщення пл.49,90 в.м. по в л.Набережно-Хрещатиць а, 33 літ.А - юридичною
особою
Нежило о приміщення пл. 160,90 в.м. по в л.Костянтинівсь а, 37 літ.А - фізичною особою
Нежило о приміщення пл.191,80 в.м. по в л.Еле три ів, 26/30 літ.А - юридичною особою
Нежило о приміщення пл. 199,90 в.м. по в л.Фр нзе, 118/2 літ.А - юридичною особою
Нежило о приміщення пл. 296,0 в.м, по в л.Почайнинсь а, 35 літ.А - юридичною особою
Нежило о приміщення пл. 38,60 в.м. по пр.Правди,88-б літ.В - юридичною особою
Нежило о приміщення пл. 172,40 в.м. по пр.Правди,88-б літ.В - юридичною особою

шляхом а ціон
Нежило о приміщення пл. 64,60 в.м. по в л.Верхній Вал, 52 літ.В - фізичною особою за
173 542 рн.04 оп., том числі ПДВ 28 923 рн.80 оп.

шляхом он рс
Нежило о приміщення пл. 80,20 в.м. по в л.Ще авиць а, 37/48 літ.А - юридичною особою
за 185 500,00 рн., в том числі ПДВ 30916 рн.67 оп.
Нежило о приміщення пл. 136,60 в.м. по в л. Ярославсь а, 32/33 літ.АВ - юридичною
особою за 340 000 рн., в том числі ПДВ 56 666 рн.67 оп.

Правління ЗАТ "Безпе а"
відповідно до ст.43 За он У раїни
"Про осподарсь і товариства"
повідомляємо про проведення

позачер ових за альних зборів а ціонерів,
я і відб д ться 31 р дня 2007 ро о 12.00

за адресою: м. Київ, Кловсь ий звіз, 9/2, в. 43.

Порядо денний:
1.Затвердження од щодо розпорядження майном

товариства.
2.Реор анізація а ціонерно о товариства шляхом

перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та
затвердження становчих до ментів товариства.

Реєстрація а ціонерів, що приб ли для часті в за альних
зборах, відб деться за адресою та день проведення
за альних зборів з 11.00 до 11.45. Для реєстрації необхідно
мати при собі до мент, що посвідч є особ , а представни ам
а ціонерів додат ово - дор чення (довіреність) на право часті
зборах.

Для отримання додат ової інформації, довідо чи подання
пропозицій щодо поряд денно о за альних зборів можна
звертатися за адресою проведення зборів.

Телефон для довідо (044) 206-16-84.

Апеляційний с д м. Києва ви ли ає я відповідачів по справі за
апеляційною с ар ою ТОВ "У рінвестб д" на рішення Оболонсь о о
районно о с д м.Києва від 19 вітня 2007 ро справі за позовом
ТОВ "У рінвестб д" до Ісаєвої П.Р., Савіної Ю. В., Т лінова В П.,
Вол одава В.Г., Дворець о о В.А., Сер ієн а С.А., Герасимової Г.І.,
Бов н Л.В., Завадсь ої Я.Г., Шатохіної Л.Є., К чми І.M., Андронович
П.Ф., Бой а С.В. про відш од вання матеріальних збит ів та
зобов'язання припинити дії, що пор ш ють права, на 26 листопада 2007
ро о 14.30 в приміщенні Апеляційно о с д м.Києва за адресою: м.
Київ. в л. Володимирсь а, 15 (2-й поверх): Т лінова Віталія Петровича,
Вол одава Володимира Гри оровича, Дворець о о Ві тора
Андрійовича, Сер ієн а Сер ія Анатолійовича.

Інстит т проблем матеріалознавства
НАН У раїни

здає в оренд на он рсній основі приміщення
виробничі, с ладсь і, офісні, а та ож асфальтовані

майданчи и за адресою: А адеммістеч о,
в л. Кржижанівсь о о, 3, тел. 424-03-01

До ва и а ціонерів А ціонерно о бан
"Старо иївсь ий бан "!

Повідомляємо про за альні збори а ціонерів, я і відб д ться 30
р дня 2007 ро о 12.00

за адресою: м.Київ. в л. Ми ільсь о-Ботанічна, 6/8. Реєстрація
а ціонерів б де проводитись з 11.00 до 11.45.

Порядо денний:
1. Затвердження рез льтатів діяльності Бан за 2007 рі .
2. Розподіл приб т за 2007 рі .

Для реєстрації часни ам зборів необхідно мати до мент, що посвідч є
особ (паспорт).

Представни ам а ціонерів — довіреність, оформлен з ідно з чинним
за онодавством.

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
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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 3977
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Володимир БРОННІКОВ,
народний деп тат V с ли ання:
— У раїні, в отрій висо і техноло ії, існ є атомна

енер ія та вели а промисловість, на мою д м , б дь-
я им проявам анархії немає місця.

Валерій ХАРЧИШИН,
співа , рт “Др а рі а”:
— Анархію я асоціюю з насиллям і безладом. Вона

ні оли не приводила до мети. Б дь-я і прояви безла-
д в раїні спричиняють до втрати певно о онтролю.

Том я вважаю, що в анархії нічо о добро о немає і б -
ти не може.

Валентина ХОМАЙКО,
телевед ча:
— Д же ці аве запитання. Анархія наст пає лише то-

ді, оли в с спільстві настає найвищий прояв роз мін-
ня то о, що відб вається нав оло. Люди відмовляють-
ся підпоряд ов ватися недос оналом режимові. Я -
що все йтиме та ими етапами, то я абсолютно не про-
ти анархії.

Àíàðõ³ÿ — ìàòè ïîðÿäêó?

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Íåñòîðà Ìàõíà 
çãàäàëè äâ³÷³
Äìèòðî Êîð÷èíñüêèé âëàøòóâàâ àêö³þ ïðîòåñòó
ç ïðèâîäó âêëþ÷åííÿ àíàðõ³ñòà äî ñïèñêó
“Âåëèêèõ óêðà¿íö³â”, â ÿêîìó â³í óæå º
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора під стінами цен-
трально о представництва
теле анал "Інтер" а ти-
вісти партії "Братство"
влашт вали а цію протес-
т . Заде ларованою при-
чиною їхньо о незадово-
лення стала відс тність
лідера анархістів Нестора
Махна спис прое т
"Вели і раїнці".

Ó÷îðà àêòèâ³ñòè ïàðò³¿ Äìèòðà
Êîð÷èíñüêîãî, “îçáðî¿âøèñü” ñà-
ëîì, ãîð³ëêîþ òà áàÿíîì, øòóð-
ìóâàëè òåëåêîìïàí³þ “²íòåð”.
Áðàò÷èêè âèìàãàëè, àáè ë³äåðà
àíàðõ³ñò³â Íåñòîðà Ìàõíà âêëþ-
÷èëè ó ïðîåêò “Âåëèê³ óêðà¿íö³”,
ùî íåçàáàðîì òðàíñëþâàòèìóòü
íà êàíàë³. Ä³éñòâî, âëàøòîâàíå
ïàíîì Êîð÷èíñüêèì, çà òðàäè-
ö³ºþ øâèäøå íàãàäóâàëî òåàòðà-
ë³çîâàíó âèñòàâó, àí³æ íàðîäíå
îïîë÷åííÿ. Àêòèâ³ñòè “Áðàòñòâà”,
âèðÿäæåí³ â ïàïàõè, ÷àñ â³ä ÷àñó
ñêàíäóâàëè ãàñëà íà êøòàëò
“Àíàðõ³ÿ ìàòè ïîðÿäêó”, à ïðè-
áðàí³ â íàðîäíå âáðàííÿ áàáóñ³
ñï³âàëè òà òàíöþâàëè ï³ä áàÿí.
Âò³ì, ó÷àñíèê³â àêö³¿ ç³ãð³âàëè íå
ëèøå çàïàëüí³ ðèòìè, âñ³õ îõî-
÷èõ ïðèãîùàëè ñàëîì, ÷îðíèì
õë³áîì òà ñïðàâæí³ì ñàìîãîíîì,
ÿêèé ïàðò³éö³ ïðèâåçëè ó 20-ë³ò-
ðîâ³é áî÷ö³. Õî÷à âèïèòè òà çà-
êóñèòè äîçâîëÿëè ëèøå òèì, õòî
ïîñòàâèòü ï³äïèñ çà âíåñåííÿ
Íåñòîðà Ìàõíà äî ïðîåêòó “Âå-
ëèê³ óêðà¿íö³”. Õèëüíóòè ÷àð÷è-
íó ç³áðàëîñÿ ïðèáëèçíî ï³âñîòí³
ëþäåé, âêëþ÷àþ÷è àêòèâ³ñò³â
ïàðò³¿.

Õî÷à, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, Íåñòîð
Ìàõíî âæå âõîäèòü ó ñîòíþ “Âå-
ëèêèõ óêðà¿íö³â”. ßêå ñàìå ì³ñ-
öå â³í ïîñÿäå — çàëåæèòü â³ä äóì-
êè ñó÷àñíèê³â. Íàðàç³ ë³äåðàìè
îïèòóâàíü º ³ñòîðè÷í³ îñîáè: Òà-
ðàñ Øåâ÷åíêî, Ëåñÿ Óêðà¿íêà,
Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé òà Ãðèãî-
ð³é Ñêîâîðîäà

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íà ï³âíî÷³ êðà¿íè ì³ñöÿìè

ìîêðèé ñí³ã ç äîùåì, íà ï³âäí³ ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³â-
äåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+4°Ñ, âíî÷³ —1...0°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè, áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Íà
äîðîãàõ ì³ñöÿìè îæåëåäèöÿ. Â³òåð ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïå-
ðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³ —4...—2°Ñ

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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Лідер партії “Братство” Дмитро Корчинсь ий пройнявся величчю Нестора Махна
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