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В АМСТЕРДАМІ ПРОЙШОВ
ФЕСТИВАЛЬ СМІХУ
О ляд подій столиць світ

Íà÷àëüíèê³â ÆÅÊ³â ïî÷àëè 
ïåðåâ³ðÿòè íà äåòåêòîð³ áðåõí³
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ñåðåä íèõ º ÷åñí³ ëþäè

Íà â÷îðàøí³õ ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàííÿõ óêîòðå ãîâîðèëè ïðî ðî-
áîòó ÆÅÊ³â. ßê çàñâ³ä÷èëè ðå-
çóëüòàòè ñòîëè÷íîãî call-öåíòðó,
ïîñèëåíèé êîíòðîëü ç áîêó ì³ñü-

êî¿ âëàäè íàä æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèì ãîñïîäàðñòâîì äàâ ñâî¿ ïëî-
äè. Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî òèæíÿ
ñêàðã íà ðîáîòó ÆÅÊ³â çíà÷íî
ïîìåíøàëî, à ðåàãóâàòè íà çâåð-

íåííÿ ìåøêàíö³â æåê³âö³ ñòàëè
îïåðàòèâí³øå. Ïðèì³ðîì, îäèí ³ç
íàéïðîáëåìí³øèõ ó ñòîëèö³ ÆÅÊ
¹ 806 (ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³) îïðàöþâàâ òàêèõ çâåðíåíü íà
10% á³ëüøå, í³æ òèæäåíü òîìó.

Êð³ì ÿêîñò³ ðîáîòè ÆÅÊ³â, ïî-
ðóøèëè é ïèòàííÿ ïðîôåñ³éíî¿
ïðèäàòíîñò³ òà ïîðÿäíîñò³ ¿õí³õ
íà÷àëüíèê³â. Äëÿ öüîãî æåê³â-
ñüêèì êåð³âíèêàì çàïðîïîíóâàëè
ïåðåâ³ðèòè ñåáå íà äåòåêòîð³
áðåõí³ — ä³çíàòèñÿ, ÷è â³äïîâ³äàº
ñòàâëåííÿ äî ðîáîòè ³íòåðåñàì òà
ïîòðåáàì ìåøêàíö³â. ²ç 149 íà-
÷àëüíèê³â ÆÅÊ³â íà äåòåêòîð

çãîäèëèñÿ ëèøå äâîº. Âëàñíå, âî-
íè òà îäèí ³ç ÷îòèðüîõ ïðåòåí-
äåíò³â íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà
ÆÅÊà ³ñïèò âèòðèìàëè.

À âò³ì, ÿê çàçíà÷èâ ñòîëè÷íèé
ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, íå-
âäîâç³ “ïðàâäèâó” ïðîöåäóðó äî-
âåäåòüñÿ ïðîéòè âñ³ì: ³ íà÷àëüíè-
êàì ÆÅÊ³â, ³ ïðåòåíäåíòàì íà
öþ ïîñàäó. Ìåð íàãîëîñèâ, ùî
íà÷àëüíèê ÆÅÊà ïåðåäóñ³ì ìàº
áóòè õîðîøèì àäì³í³ñòðàòîðîì,
ãîñïîäàðåì ³ ìàòè ìîðàëüí³ ö³í-
íîñò³. Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ñõâèëþâàëî òàêîæ íåáàæàííÿ íà-
÷àëüíèê³â ÆÅÊ³â ñï³ëêóâàòèñÿ:

ðîçïîâ³äàòè ïðî ñâî¿ ïðîáëåìè,
çâåðòàòèñÿ ç ïèòàííÿìè ÷è ïðî-
ïîçèö³ÿìè.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî ì³ñüêîãî
óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî ïî-
â³äîìèâ, ùî äî ê³íöÿ ëèñòîïàäà
ï³äãîòóþòü ãðàô³ê ñï³âáåñ³ä ç íà-
÷àëüíèêàìè óñ³õ ñòîëè÷íèõ
ÆÅÊ³â, à òàêîæ ïðîïîçèö³¿ ïðî
ï³äâèùåííÿ çàðïëàòè äâ³ðíè-
êàì — âîíà ìàº áóòè íå ìåíøîþ
çà 2 òèñ. ãðí. “ßêùî äëÿ öüîãî
ïîòð³áí³ áóäóòü äîäàòêîâ³ êîøòè,
ìè ¿õ çíàéäåìî”,— ïîîá³öÿâ ìåð.

За інчення на 2-й стор.
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Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в Київмісь держадміністрації відб лися чер ові
ромадсь і сл хання. Третій понеділо поспіль на них
об оворюють робот столичних ЖЕКів. Аби зробити її
ефе тивнішою, місь ий олова запропон вав перевіри-
ти професійність начальни ів ЖЕКів на дете торі брех-
ні, а двірни ам підвищити заробітн плат .
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Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî çà
äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ãî-
òóþòü ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ì³ñü-
êî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çàïðîâàäæåííÿ ï³ëüãî-
âîãî îáñëóãîâóâàííÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ãðî-
ìàäÿí. Çà ñëîâàìè ïàí³ Ê³ëü÷èöüêî¿, áóäå
çàòâåðäæåíî ïåðåë³ê òîâàð³â, äî ÿêîãî óâ³é-
äóòü îâî÷³, ôðóêòè, ñâ³æîìîðîæåíà ðèáà,
ì’ÿñí³ òà ðèáí³ êîíñåðâè, êðóï’ÿí³ âèðîáè
(ãðå÷àíà, â³âñÿíà, ðèñ), ìàêàðîíí³ âèðîáè,
ìàíí³ êðóïè, áîðîøíî, îë³ÿ, ìàñëî âåðø-
êîâå, öóêîð òà ÷àé. Íà ö³ ïðîäóêòè âñòà-
íîâëÿòü òîðãîâåëüíó çíèæêó äî 5%. À â³ä-
òàê, êîæíà ðîäèíà çàîùàäæóâàòèìå 
30-40 ãðèâåíü

Áàãàòîä³òí³ ñ³ì’¿ 
îòðèìàþòü 
ïî ì³êðîàâòîáóñó

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ïðè-
äáàííÿ àâòîìîá³ë³â äëÿ áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé
Êèºâà. Ðîçïîðÿäæåííÿ ïðèéíÿòî ç ìåòîþ
ï³äòðèìêè òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñòîëè÷íèõ
ðîäèí, â ÿêèõ âèõîâóºòüñÿ ïî 8 ³ á³ëüøå ä³-
òåé. 24 òàê³ ðîäèíè çàáåçïå÷àòü íîâåíüêèìè
ì³êðîàâòîáóñàìè. Íà ïðèäáàííÿ “ñ³ìåéíèõ
àâòî” Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³-
ëÿòü 1 ìëí 838,9 òèñ. ãðèâåíü

Ì³ñòî íàäàñòü êâàðòèðè
ë³êâ³äàòîðàì íàñë³äê³â
àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî 13
ãðóäíÿ â Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ íàãîðîäæóâà-
òèìóòü ë³êâ³äàòîð³â íàñë³äê³â ÷îðíîáèëüñüêî¿
êàòàñòðîôè â³äçíàêàìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè òà âðó÷àòü ¿ì îðäåðè íà êâàðòèðè. Íà
14 ãðóäíÿ çàïëàíîâàíî ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî
ìåìîð³àëüíèõ êîìïëåêñ³â òà ïàì’ÿòíèê³â,
çîêðåìà, äî Ìåìîð³àëüíîãî êóðãàíó ãåðî¿â
×îðíîáèëÿ íà òåðèòîð³¿ öåðêâè Ñâÿòîãî Àð-
õàíãåëà Ìèõà¿ëà, ïàì’ÿòíîãî çíàêà “Âî¿íàì
×îðíîáèëÿ” òà ³íøèõ ì³ñöü.

Òàêîæ ó ïëàíàõ ÊÌÄÀ íà ãðóäåíü — íà-
äàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ³íâàë³äàì 1-¿
ãðóïè ç òèõ, õòî ïîñòðàæäàâ â³ä àâàð³¿, òà âè-
ð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ñïèñê³â íà
îòðèìàííÿ æèòëà ç îïëàòîþ 50% âàðòîñò³
ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â êàòàñòðîôè

Çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí
íà êîíòðîë³ ó ìåðà

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé äîðó÷èâ ãîëîâàì ðàéîí³â ë³êâ³äóâàòè
ðàéîíí³ ñall-öåíòðè, ùîá êèÿíè ìîãëè òåëå-
ôîíóâàòè íà ºäèíó ì³ñüêó ë³í³þ — 0-51. Òà-
êèì ÷èíîì ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº ïîñèëèòè
êîíòðîëü çà ðîçâ’ÿçàííÿì ïðîáëåì ãðîìà-
äÿí, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ ïî äîïîìîãó. ×àñòî
òðàïëÿºòüñÿ, ùî ðàéîíè íàäàþòü ì³ñüêîìó
ãîëîâ³ íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ ïðî ïèòàí-
íÿ, ç ïðèâîäó ÿêèõ ìåøêàíö³ çâåðòàþòüñÿ äî
ðàéîííèõ ñëóæá

Äî Êèºâà ïðèéäóòü 
êèòàéñüê³ ³íâåñòîðè

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðó-
äèê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî Êè¿â íàáóâ
òèòóëó íàéêðàùîãî ³íîçåìíîãî ì³ñòà äëÿ ³í-
âåñòóâàííÿ êèòàéñüêèìè ï³äïðèºìñòâàìè.
Ïåðåìîæö³â êîíêóðñó âèçíà÷àëè ïðåäñòàâ-
íèêè ïðîâ³äíèõ êèòàéñüêèõ ³íäóñòð³àëüíèõ
àñîö³àö³é, êîìåðö³éíèõ ïàëàò, åêñïåðòè
á³ëüø í³æ 10 000 êèòàéñüêèõ êîìïàí³é.

²íâåñòîðè ç Êèòàþ âæå âèÿâèëè áàæàííÿ
ïîâí³ñòþ ïðîô³íàíñóâàòè ñïîðóäæåííÿ íî-
âîãî ìîñòà ÷åðåç Äí³ïðî, âçÿòè ô³íàíñîâó
ó÷àñòü òà íàäàòè òåõíîëîã³÷íó äîïîìîãó â áó-
ä³âíèöòâ³ òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê ó ì³ñò³, à
òàêîæ ñòàòè ïîñòà÷àëüíèêîì ïàñàæèðñüêèõ
àâòîáóñ³â äëÿ ïîòðåá ñòîëèö³

Íà÷àëüíèê³â ÆÅÊ³â
ïî÷àëè ïåðåâ³ðÿòè 
íà äåòåêòîð³ áðåõí³

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïîðóøèâ ïèòàííÿ
ñòîñîâíî çð³âíÿë³âêè ó ñòàâêàõ äâ³ðíè-
ê³â. Â³í çàóâàæèâ, ùî â ð³çíèõ ðàéîíàõ
âîíè çà òîé ñàìèé îêëàä âèêîíóþòü ð³ç-
í³ íîðìè. “Öå ïèòàííÿ ìè òàêîæ óðå-
ãóëþºìî”, — çàïåâíèâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.

Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ íà÷àëüíèêè 
ÆÅÊ³â òà ïðåòåíäåíòè ñì³ÿëèñÿ, àïëî-
äóâàëè é ï³äáàäüîðþâàëè îäèí îäíîãî.
Ïðîòå ðîçìîâà ñòîñóâàëàñÿ âàæëèâèõ
ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ ïîáóòó ì³ñòà, ³ áàãà-
òî õòî ç ïðåòåíäåíò³â òà íà÷àëüíèê³â
ñòàâèëè ñîá³ é ³íøèì íåïðîñò³ çàïè-
òàííÿ. Ïðî òå, ùî ðîçìîâà â³äáóâàëàñÿ
â ïðÿìîìó åô³ð³ ÒÐÊ “Êè¿â”, á³ëüø³ñòü
ïðîñòî çàáóâàëà.

Îêð³ì öüîãî, çà ðåçóëüòàòàìè ³íòåð-
àêòèâíîãî îïèòóâàííÿ, ùî òðèâàëî ïðî-
òÿãîì ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü, 79% êèÿí
âèÿâèëè áàæàííÿ, àáè ÆÅÊè ï³äïîðÿä-
êîâóâàëè ì³ñòó, à íå ðàéîíó. Á³ëüø³ñòþ
ãîëîñ³â ìåøêàíö³ ñòîëèö³ âèð³øèëè íå
äàâàòè êåð³âíèêàì æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèõ ãîñïîäàðñòâ ñòàâàòè ì³ñöåâèìè
êíÿçüêàìè

Оль а ЗАЙЦЕВА, “Хрещати ”

Об оворення життєвих питань ви ли али сл хачів непідробний інтерес

Ìàëîçàáåçïå÷åí³ êèÿíè
êóïóâàòèìóòü ïðîäòîâàðè
ç³ çíèæêàìè

Íà ó÷îðàøíüîìó çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàéïàëê³øå äèñ-
êóòóâàëè ç ïðèâîäó ñòâîðåííÿ Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ïàòîëîãîàíàòîì³÷íîãî áþðî.
Öå ïèòàííÿ ïîðóøóþòü óæå âñüîìå, òà
óõâàëèòè éîãî í³ÿê íå âäàºòüñÿ. Öüîãî ðà-
çó á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â âèñòóïèëà çà ïåðå-
íåñåííÿ ð³øåííÿ ùå íà ì³ñÿöü, ìîòèâó-
þ÷è òèì, ùî ïðîåêò ñòàòóòó íàëåæèòü îá-
ãîâîðèòè ç äåðæàâíèìè ñëóæáàìè òà ïî-
ð³âíÿòè éîãî ç³ ñòàòóòàìè òàêèõ çàêëàä³â
ó ³íøèõ ì³ñòàõ. Íàéçàòÿò³øèì ïðîòèâíè-
êîì çàäóìó âèÿâèâñÿ ñîö³àë³ñò Ìèõàéëî

Ñòåïàíîâ. Íà éîãî äóìêó, ³í³ö³àòîðè ïðî-
åêòó — ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ ÊÌÄÀ — ïåðåñë³äóþòü
êîìåðö³éí³ ö³ë³. ßê³ ñàìå, íå óòî÷íèâ.

Ïðåäñòàâíèêè æ ìåð³¿ ïåðåêîíàí³, ùî
ïàòîëîãîàíàòîì³÷íå áþðî âêðàé ïîòð³á-
íå ñòîëèö³. Àäæå òàêèì ÷èíîì ìîæíà
ñêîíöåíòðóâàòè ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè òà
ôàõ³âö³â ï³ä îäíèì äàõîì. Çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Âî-
ëîäèìèð Çàãîðîäí³é ðîçïîâ³â, ùî íèí³ â
ñòîëè÷í³é ïàòîëîãîàíàòîì³÷í³é ñëóæá³ äå-
ô³öèò ìåäèê³â: “Çà îñòàíí³ òðè ðîêè äî

íàñ íå ïðèéøîâ æîäåí ìîëîäèé ôàõ³-
âåöü, 46% ïðàö³âíèê³â — ëþäè ïåíñ³éíî-
ãî â³êó. À º é òàê³ çàêëàäè, äå âçàãàë³ íå-
ìàº ñïåö³àë³ñò³â ç ö³º¿ ãàëóç³. Ïðèì³ðîì,
òàêà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ â ë³êàðí³ ¹ 1 äëÿ
õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç, à â êë³í³ö³ ¹ 15
çàì³ñòü òðüîõ ôàõ³âö³â ïðàöþº îäèí”. Íà
éîãî äóìêó, ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ áþðî ïî-
âèíí³ ðîçâ’ÿçàòè ö³ ïðîáëåìè.

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Ëþäìèëà Êà÷ó-
ðîâà íàòîì³ñòü çàÿâèëà “Õðåùàòèêó”, ùî
ïðîòè ïðîåêòó âèñòóïàþòü ïåâí³ ïîë³-
òè÷í³ ñèëè, êîòð³ ëîá³þþòü âëàñí³ ³íòå-
ðåñè. Õî÷à, õòî ñàìå ãàëüìóº ³í³ö³àòèâó
ìåð³¿, ïàí³ Êà÷óðîâà íå íàçâàëà. “Ìè
ïîðóøóºìî ñóòî ìåäè÷í³ ïèòàííÿ, ³ ÿê-
ùî â êîãîñü âîíè ñóòî êîìåðö³éí³, òî öå
ëèøå ¿õí³ ïðîáëåìè. Ìåíå ÿê íà÷àëüíè-
êà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ö³êàâèòü âèñîêèé
ð³âåíü íàäàííÿ ÿê ïðèæèòòºâèõ, òàê ³
ïîñòôàòàëüíèõ ïîñëóã. ß âïåâíåíà, ùî,
ïîïðè ïðîòèñòîÿííÿ, ïàòîëîãîàíàòîì³÷-
íå áþðî ñòâîðèìî”,— çàïåâíèëà âîíà
“Õðåùàòèê”

Ïàòîëîãîàíàòîì³÷íà 
ñèòóàö³ÿ
Ïèòàííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ì³ñüêîãî áþðî 
ñïåö³àë³çîâàíèõ ë³êàð³â çíîâó çàëèøèëîñÿ áåç â³äïîâ³ä³
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на засіданні постійної омісії Київради з питань охорони здо-
ров'я та соціально о захист деп тати і фахівці спроб вали з'яс ва-
ти, чи потрібно в Києві створювати місь е патоло оанатомічне бю-
ро. А втім, хвалити це питання та і не вдалося. В КМДА впевнені,
що дея им політичним силам та і прое ти просто неви ідні.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ñåðåä íèõ º ÷åñí³ ëþäè
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Âîëîäèìèð ÌÀË²ÍÊÎÂÈ× 
äèðåêòîð Óêðà¿íñüêîãî â³ää³ëåííÿ 
Ì³æíàðîäíîãî ³íñòèòóòó ãóìàí³òàðíèõ 
òà ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Óêðà¿íà âøà-
íîâóº 75-ð³÷÷ÿ
æàõëèâî¿ òðàãå-
ä³¿ Ãîëîäîìîðó
1932 — 1933 ðî-
ê³â. ßê íà ìåíå,
öå íàéñòðàøí³-
øèé çëî÷èí
ñòàë³íñüêîãî ðå-
æèìó, ïîâ’ÿçà-
íèé ³ç ïîë³òè-
êîþ ïðèñêîðå-
íî¿ êîëåêòèâ³çà-
ö³¿, ÿêó ïî÷àâ
Ñòàë³í îäðàçó
ï³ñëÿ òîãî, ÿê
îòðèìàâ ó ñâî¿
ðóêè âñþ ïîâ-
íîòó âëàäè. Ï³ä
÷àñ ÍÅÏó âñå
ðàäÿíñüêå ñå-
ëÿíñòâî çäàâàëî
äåðæàâ³ 600 — 650 ì³ëüéîí³â ïóä³â õë³áà, ïåð-
øîãî æ ðîêó êîëåêòèâ³çàö³¿ — ó 1930-ìó —
Ñòàë³í âèìàãàâ 1350 ì³ëüéîí³â ïóä³â. Íàñòóï-
íîãî ðîêó 1400. ², çðåøòîþ, 1932 ðîêó çíîâó
1400 ì³ëüéîí³â ïóä³â õë³áà. Âíàñë³äîê, 1932 ðî-
êó, êîëè ìàéæå âñ³ õë³áîðîáí³ ðàéîíè ïîñòðàæ-
äàëè â³ä ñòðàøíî¿ ïîñóõè, â ñåëÿí âæå íå áó-
ëî æîäíèõ çàïàñ³â.

Ïðîòå âëàäà âñå æ íàïîëÿãàëà íà âèêîíàí-
í³ ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü. Àæ äî òîãî, ùî îêðå-
ì³ ðàéîíè îòî÷óâàëè çàãîíè ÍÊÂÑ ³ çâ³äòè çà-
áèðàëè âñå, ùî ìîæíà áóëî çàáðàòè. ² ïðèð³-
êàëè ö³ ñåëà íà ãîëîäíó ñìåðòü. Öå â³äáóâàëî-
ñÿ ó âñ³õ õë³áîðîäíèõ ðàéîíàõ êîëèøíüîãî Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó, êð³ì öåíòðàëüíî-÷îðíîçåì-
íî¿ îáëàñò³, äå òîä³ íå áóëî òàêî¿ ñòðàøíî¿ ïî-
ñóõè. Ñìåðòí³ñòü òîãî æàõëèâîãî ðîêó íàïðÿ-
ìó çàëåæàëà â³ä ð³âíÿ õë³áîïîñòàâîê. Óêðà¿íà
ïîñòà÷àëà òðåòèíó âñüîãî õë³áà, ³, ïðèðîäíî,
ñàìå â Óêðà¿í³ áóëà íàéâèùà ñìåðòí³ñòü ì³ñ-
öåâîãî íàñåëåííÿ. Ãîëîä áóâ ñòðàøíèì, ïðî-
òå ñòðàøíèì áóâ ãîëîä ³ íà Ï³âí³÷íîìó Êàâ-
êàç³ ³ ùå ñòðàøí³øèì áóâ ãîëîä ó Êàçàõñòàí³,
äå êàçàõè çìóøåí³ áóëè ïîð³çàòè õóäîáó, ùîá
çäàòè ¿¿ äåðæàâ³. Âíàñë³äîê öüîãî òîä³ çàãèíó-
ëî ïîíàä ì³ëüéîí êàçàõ³â. Çàãàëîì ó ÑÐÑÐ òî-
ä³ çàãèíóëî ìàéæå 8 ì³ëüéîí³â ëþäåé. ² ìàé-
æå ïîëîâèíà öèõ æåðòâ ïðèïàäàº íà Óêðà¿íó.

Ïðîòå â Óêðà¿í³ Ãîëîäîìîð âøàíîâóþòü äå-
ùî ñïåöèô³÷íî. Íàø Ïðåçèäåíò ïîñò³éíî ï³ä-
êðåñëþº, ùî öå áóâ ãåíîöèä óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó. Îäí³ ïðè öüîìó êàæóòü, ùî éäåòüñÿ ïðî
åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â, ³íø³, ùî ïðî âñ³õ ìåøêàí-
ö³â Óêðà¿íè. Àëå îáèäâà âèñíîâêè ö³ëêîì õèá-
í³, áî ãèíóëè ëþäè íå ò³ëüêè â Óêðà¿í³.

Ìåíå íåïîêî¿òü, ùî íàø Ïðåçèäåíò íàìà-
ãàºòüñÿ ñïåêóëþâàòè ê³ñòêàìè çàãèáëèõ ñåëÿí
³ ïîñò³éíî øòó÷íî çàâèùóº ð³âåíü âòðàò — ÷èñ-
ëî æåðòâ Ãîëîäîìîðó. Õ³áà ìàëî 3,5 ì³ëüéîíà
çàãèáëèõ â Óêðà¿í³?! Íàâ³ùî êàçàòè, ùî ãèíó-
ëè íàñàìïåðåä óêðà¿íö³, ³ ùî öå áóëà â³éíà
Ñòàë³íà ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ÿêùî ãè-
íóëè âñ³? Òóò, ãàäàþ, ïî÷àòêè åòíîíàö³îíàë³ç-
ìó ïåâíî¿ ÷àñòèíè íàøîãî ïîë³òèêóìó ³ ïîë³-
òèêè, äå ïðàâà ëþäèíè íå íà ïåðøîìó ì³ñö³.

ÞÍÅÑÊÎ âèçíàëî Ãîëîäîìîð 1932 — 1933
ðîê³â æàõëèâèì çëî÷èíîì ñòàë³íñüêîãî ðåæè-
ìó, ïðîòå âñå æ íå âèçíàëî éîãî ãåíîöèäîì. ²
òàê ñàìî íå âèçíàëè ãåíîöèä áàãàòî êðà¿í,
âêëþ÷íî ç ²çðà¿ëåì. Ïðîòå ãîëîâíà ïðîáëåìà
â òîìó, ùî ñïåêóëÿö³¿ íà ö³é òåì³ ëèøå ñïðè-
ÿòèìóòü ðîçêîëó óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.

Çàì³ñòü îá’ºäíóâàòè Óêðà¿íó Ïðåçèäåíò òà-
êèìè ä³ÿìè øìàòóº ¿¿ íà ÷àñòèíè. Îñîáëèâî,
êîëè â³í êàæå ïðî ìîæëèâó êðèì³íàëüíó â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà òå, ùî õòîñü íå âèçíàº Ãîëî-
äîìîð ãåíîöèäîì. ß ïðÿìî êàæó, ùî ÿ öüîãî
íå âèçíàþ. ß 25 ðîê³â çàéìàþñÿ ö³ºþ òåìîþ.
Ùå êîëè íàø Ïðåçèäåíò íîñèâ ÷ëåíñüêèé
êâèòîê Êîìïàðò³¿, ÿ â åì³ãðàö³¿ ïèñàâ ñòàòò³ ïðî
Ãîëîäîìîð.

ßê íà ìåíå, ïîòð³áíî ïðîâåñòè â Óêðà¿í³
ì³æíàðîäíó êîíôåðåíö³þ çà ó÷àñòþ âñ³õ ïðî-
â³äíèõ ôàõ³âö³â ç öüîãî ïèòàííÿ. Êîëè âîíè
äàäóòü ñâî¿ îö³íêè, ëèøå ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà
ðîáèòè â³äïîâ³äí³ âèñíîâêè. ßêùî ìè ïðàãíå-
ìî áóòè ÷åñíèìè ïåðåä ñîáîþ
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Ó÷îðà ó Êèºâ³ åêñïåðòàìè Öåíòðó ñî-
ö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ” áóëî
ïðåçåíòîâàíî äàí³ îïèòóâàííÿ íàñåëåí-
íÿ Óêðà¿íè, ÿêå ñòîñóâàëîñÿ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì. Íàéá³ëüøó óâàãó
ïðèä³ëèëè “ãàçîâîìó ïèòàííþ”, îñîáëè-
âî àêòóàëüíîìó äëÿ Óêðà¿íè â çèìîâèé
ïåð³îä. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà öåíòðó ñî-
ö³àëüíèõ äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ” Àíäð³ÿ ªð-
ìîëàºâà, äëÿ íîâîãî óêðà¿íñüêîãî óðÿäó
÷è íå íàéâàæëèâ³øèì çàâäàííÿì áóäå âè-
ð³øåííÿ ïèòàííÿ ïîñòàâîê ãàçà ó 2008
ðîö³. Ïðè öüîìó íå îñòàííþ ðîëü â³ä³-

ãðàâàòèìóòü â³äíîñèíè Óêðà¿íè ³ç íàé-
áëèæ÷èì ñóñ³äîì-ïîñòà÷àëüíèêîì — Ðî-
ñ³ºþ. Çà äàíèìè ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³-
äæåííÿ, 51 % óêðà¿íö³â íå ãîòîâ³ ïëàòè-
òè á³ëüøå çà ãàç, íàâ³òü ÿêùî ÷àñòèíó öèõ
êîøò³â ñïðÿìóþòü íà ðîçðîáêó òà îñâî-
ºííÿ íîâèõ ðîäîâèù ãàçó â Óêðà¿í³. ² ùå
á³ëüøå ðåñïîíäåíò³â ( 58, 8 %) íå çãîäí³
ïëàòèòè á³ëüøå, ÿêùî öå çàáåçïå÷èòü
êðà¿í³ íåçàëåæí³ñòü ùîäî ãàçîâèõ ïîñòà-
âîê â³ä ï³âí³÷íîãî ñóñ³äà.

À îò íàéóñï³øí³øå â³â ãàçîâ³ ïåðåãîâî-
ðè ç Ðîñ³ºþ, íà äóìêó 45% îïèòàíèõ, íè-

í³øí³é â. î. ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Â³êòîð ßíó-
êîâè÷. Òîä³ ÿê åêñ-ãëàâó ÍÀÊ “Íàôòîãàç
Óêðà¿íè” Îëåêñ³ÿ ²â÷åíêà íàçèâàëè ëèøå
5,2 %. Ïðîòå ïàí ªðìîëàºâ ïåðåêîíóº,
ùî óñï³õ ó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ çàáåçïå÷àòü
íå ñàì³ ïåðåãîâîðè, à “ðîçóì³ííÿ ïðàâèë
ãðè”, ÿê³ ³ñíóþòü ó öüîìó âèä³ á³çíåñó.
Ñâîºþ ÷åðãîþ, ïîë³òîëîã Ìèõàéëî Ïîãðå-
áèíñüêèé çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”, ùî åôåê-
òèâí³ñòü ïåðåãîâîð³â çàëåæàòèìå íå â³ä
îñîáèñòîñòåé, à â³ä ïîë³òè÷íîãî êóðñó,
ÿêèé ïðîâîäèòèìå Óêðà¿íà. ² ÿêùî ïîë³-
òèêà áóäå ïîì³ðêîâàíîþ, òî Ðîñ³ÿ çâàæà-
òèìå íà óêðà¿íñüê³ ïðîáëåìè. Ïðîòå “ñà-
ìå çâàæàòèìå, àëå íå ñïåö³àëüíî òðèìà-
òèìå íèçüê³ ö³íè”,— óòî÷íèâ ïàí Ïîãðå-
áèíñüêèé. Òîìó, íà äóìêó ïîë³òîëîãà, ñè-
òóàö³ÿ çàëåæàòèìå “íå â³ä ²âàíîâà ÷è Ñè-
äîðîâà, à â³ä óñ³õ ïîë³òèê³â — ïðåçèäåí-
òà, ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, â³ä çàêîí³â, ÿê³ óõâà-
ëþâàòèìå Âåðõîâíà Ðàäà”. Îòæå, íå âàð-
òî çàöèêëþâàòèñÿ íà ïð³çâèùàõ, à 
ïàì’ÿòàòè, ùî äîáðîáóò ãðîìàäÿí — öå çà-
ãàëüíà ñïðàâà. Òåïåð çàëèøèëîñÿ, ùîá öå
óñâ³äîìèëè ñàì³ ïîë³òèêè

Ãàçîâå ñïîòèêàííÿ
Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè íå ãîòîâ³ îïëà÷óâàòè 
åíåðãåòè÷íó áåçïåêó äåðæàâè ç âëàñíî¿ êèøåí³
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора е сперти Центр соціоло ічних досліджень "Софія" представи-
ли рез льтати соціоло ічно о опит вання, з ідно з я им більшість
раїнців не отові до підвищення цін на аз, а спішність пере ово-

рів із Росією з азово о питання пов'яз ють з тим, хто саме пред-
ставлятиме У раїн в Мос ві. Проте е сперти вважають, що цій си-
т ації відповідальність не можна по ладати на одно о державно о ді-
яча. Том азові проблеми політи и мають виріш вати спільно.

Áóòè ÷åñíèìè
ñàìèì ³ç ñîáîþ

ÍÓ—ÍÑ íàìàãàºòüñÿ 
ç³áðàòè ñâî¿õ
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на засіданні
політради партії "Наша
У раїна" мають роз-
в'язати питання щодо
оаліційної оди з
БЮТ. Участь зібранні
має намір взяти почес-
ний олова партії Ві -
тор Ющен о. Ключови-
ми питаннями стан ть
остаточний те ст оалі-
ційної оди і андида-
т ра на посад спі ера.

Ïðîâåäåííÿ ïîë³òðàäè
àíîíñóâàëè íà ïîíåä³ëîê,
ïðîòå âîíî áóëî íåñïîä³âà-
íî ïåðåíåñåíî. Ìàáóòü, ÷å-
ðåç ðàïòîâèé â³ä’¿çä ïàíà
Þùåíêà íà ã³ðñüêîëèæíèé
êóðîðò “Áóêîâåëü”. Ïåðåä
ïðèéíÿòòÿì äîëåíîñíèõ äëÿ
ñåáå ð³øåíü Ïðåçèäåíò ïî-
ëþáëÿº âçÿòè òàéì-àóò. Ó÷î-
ðà ç’ÿâèâñÿ íàêàç Â³êòîðà
Þùåíêà ïðî çâ³ëüíåííÿ ²âà-
íà Ïëþùà ç ïîñàäè ñåêðåòà-
ðÿ ÐÍÁÎ ó çâ’ÿçêó ç îáðàí-
íÿì äåïóòàòîì. Íà äóìêó ïî-
ë³òîëîãà Â³êòîðà Íåáîæåíêà,
îäíèì ³ç éìîâ³ðíèõ ïðåòåí-
äåíò³â íà âàêàíòíó ïîñàäó º
Þð³é Ëóöåíêî. Òàêèì ÷èíîì
ïàí Þùåíêî ìîæå íàáëèçè-
òè äî ñåáå ï³äêîíòðîëüíó ïà-
íîâ³ Ëóöåíêó ÷àñòèíó ÍÓ-
ÍÑ. ² îäíî÷àñíî ðîç³ìêíóòè
ïîòóæíó ïàðëàìåíòñüêó
çâ’ÿçêó Òèìîøåíêî — Êèðè-
ëåíêî — Ëóöåíêî.

Õàðàêòåðíî, ùî áåçïîñå-
ðåäíüî ïåðåä çàñ³äàííÿì ïî-
ë³òðàäè àêòèâ³çóâàëèñÿ ïðî-
òåñòè ïðîòè êàíäèäàòóðè
Â’ÿ÷åñëàâà Êèðèëåíêà íà ïî-
ñàäó ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè.
Íàáëèæåíèé äî Ñåêðåòàð³àòó
Ïðåçèäåíòà äåïóòàò â³ä ÍÓ—
ÍÑ ²ãîð Êð³ëü, ùî íå ï³äïè-
ñàâ êîàë³ö³éíî¿ óãîäè, çàêëè-

êàâ ïàíà Êèðèëåíêà çíÿòè
ñâîþ êàíäèäàòóðó íà ïîñàäó
ñï³êåðà. Â³í çâèíóâàòèâ éî-
ãî ó çìîâ³ ç Þë³ºþ Òèìî-
øåíêî ç ìåòîþ “äåðèáàíó”
ïîðòôåë³â. ²íøèé íåï³äïè-
ñàíò, êîëèøí³é î÷³ëüíèê
óðÿäó Þð³é ªõàíóðîâ, ó÷îðà
âí³ñ íèçêó ïðîïîçèö³é äî
òåêñòó êîàë³ö³éíî¿ óãîäè ç
ÁÞÒ. Ïàí ªõàíóðîâ çàêëè-
êàâ ñêàñóâàòè ìîðàòîð³é íà
ïðîäàæ çåìë³ äî 1-ãî ëèïíÿ

2008 ðîêó, ñôîðìóâàòè ìåõà-
í³çì óõâàëåííÿ íîâî¿ ðåäàê-
ö³¿ Êîíñòèòóö³¿ ³ ïðîïèñàòè
â êîàë³ö³éí³é óãîä³ ìîæëè-
â³ñòü ðîçøèðåííÿ êîàë³ö³¿.
“Íà ïîë³òðàä³ ðîçãëÿäàòè-
ìóòü ïðîïîçèö³¿ Þð³ÿ ªõà-
íóðîâà ùîäî òåêñòó êîàë³ö³é-
íî¿ óãîäè ³ îñòàòî÷íî âèçíà-
÷àòèñÿ ç³ ñòðîêàìè ôîðìó-
âàííÿ äåìîêðàòè÷íî¿ êîàë³-
ö³¿”, — çàóâàæèâ “Õðåùàòè-
êó” ÷ëåí áëîêó ÍÓ—ÍÑ

Îëåñü Äîí³é. Âîäíî÷àñ ñòâî-
ðåííÿ ïîìàðàí÷åâî¿ êîàë³ö³¿
ìîæå çàãàëüìóâàòèñÿ ³ ÷åðåç
ïðè÷èíè, ùî íå çàëåæàòü â³ä
âîë³ Ïðåçèäåíòà. Çà ³íôîð-
ìàö³ºþ ïàíà Äîí³ÿ, “îäèí ³ç
íåï³äïèñàíò³â â³ä áëîêó âè-
¿õàâ ë³êóâàòèñÿ çà êîðäîí”.
ßêùî éîãî ïðèêëàä íàñë³äó-
þòü ùå äâîº íàøîóêðà¿íö³â,
³ç êîàë³ö³ºþ ó ñêëàä³ ÁÞÒ ³
ÍÓ—ÍÑ áóäóòü âåëèê³ ïðîá-
ëåìè

Юрій Єхан ров запропон вав В'ячеслав Кирилен змінити те ст оаліційної оди

Íåï³äïèñàíòè ïî÷èíàþòü áðàòè ë³êàðíÿí³
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Ïîë³òè÷íà íåñòàá³ëüí³ñòü 
óäàðèëà ïî ðèíêó æèòëà
Ö³íè íà îðåíäó êâàðòèð ïðîäîâæóþòü çðîñòàòè
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

З почат листопада се-
редня вартість оренди
вартир Києві зросла в
межах 1,1% ($11), тобто
до $963 на місяць. Найде-
шевшим залишився Дар-
ниць ий район із середнім
по азни ом орендної
став и — $596, а найдо-
рожчим — Печерсь ий, де
середня вартість ся н ла
$1339 на місяць. Фахівці
та часни и рин нер хо-
мості прип с ають, що
наст пно о ро вартість
наймано о житла підви-
щиться в межах інфляцій-
них очі вань.

Çàçâè÷àé ö³íè íà îðåíäó êâàð-
òèð ó ñòîëèö³ ð³çêî çðîñòàþòü íà-
ïðèê³íö³ ñåðïíÿ — íà ïî÷àòêó
âåðåñíÿ, à ç ïî÷àòêó æîâòíÿ ðè-
íîê çàñïîêîþºòüñÿ. Íàòîì³ñòü ó
ëèñòîïàä³ öüîãî ðîêó ôàõ³âö³
ðèíêó íåðóõîìîñò³ çàóâàæèëè,
ùî ïðîïîçèö³ÿ îäíîê³ìíàòíèõ
êâàðòèð ó áàç³ äàíèõ ñòîëè÷íèõ
àãåíòñòâ íåðóõîìîñò³ ñêîðîòèëà-
ñÿ â 4 ðàçè, à ö³íè íà íèõ äîñÿã-
ëè $400 — $450. Ç ïî÷àòêó ëèñ-
òîïàäà ñåðåäíÿ âàðò³ñòü îðåíäè
êâàðòèð ó Êèºâ³ çðîñëà. Íà äóì-
êó ôàõ³âö³â, ÷åðãîâèé ñòðèáîê
ö³í ñòàâñÿ ÷åðåç íàïëèâ âåëèêî¿
ê³ëüêîñò³ æèòåë³â ðåã³îí³â äî Êè-

ºâà òà ³íôëÿö³éí³ ïðîöåñè â êðà-
¿í³, ñïðè÷èíåí³ ïîë³òè÷íîþ íå-
ñòàá³ëüí³ñòþ.

Çà äàíèìè êîíñàëòèíãîâî¿
êîìïàí³¿ SV Development, íàé-
äîðîæ÷å æèòëî â ñòîëèö³ — â Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³, äå ì³ñÿ÷íà
âàðò³ñòü îðåíäè îäíîê³ìíàòíî¿
êâàðòèðè ñòàíîâèòü $840, çà äâî-
ê³ìíàòíó äîâîäèòüñÿ ïëàòèòè
$1453, à çà òðèê³ìíàòíó — $1923.
Ç 10 ðàéîí³â ì³ñòà íàéäåøåâø³
îñåë³ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³.
Îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó òóò ìîæ-
íà íàéíÿòè çà $472, äâîê³ìíàò-
íó — çà $623, òðèê³ìíàòíó — çà
$773. Íàéá³ëüøèé ïîïèò íà
îðåíäó æèòëà â Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³, íàéìåíøèé — ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”
äèðåêòîð ÀÍ “Äæóë³ÿ” Þë³ÿ Áóê-
ðººâà, ö³íè íà îðåíäó êâàðòèð,
îêð³ì æàä³áíîñò³ õàçÿ¿â òà áðîêå-
ð³â, çàëåæàòü ³ â³ä òàêèõ ÷èííè-
ê³â: ìåáë³, ïðàëüíà ìàøèíà, ºâ-
ðîðåìîíò, òèï áóäèíêó, ïîâåðõ,
ðàéîí òà òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà.
“Íàÿâí³ñòü ïðàëüíî¿ ìàøèíè òà
³íøî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè ìîæå âè-
ì³ðþâàòèñÿ ÿê ì³í³ìóì äîäàòêî-
âèìè $50”,— íàãîëîñèëà âîíà.

Ï³ä ÷àñ ïîøóêó æèòëà ÷èìàëî
ñï³âãðîìàäÿí çâåðòàþòüñÿ äî ïî-
ñëóã ð³åëòîð³â. ßêùî âñå æ òàêè íå
âäàñòüñÿ çíàéòè éîãî ñàìîòóæêè, â
ðàç³ çâåðíåííÿ äî àãåíòñòâà íåðó-
õîìîñò³ ñë³ä áóòè âêðàé îáåðåæ-
íèì, àäæå íåäîñêîíàëå â³ò÷èçíÿíå
çàêîíîäàâñòâî íå âèçíà÷àº ÷³òêèõ

ðàìîê ä³ÿëüíîñò³ àãåíòñòâ òà íàäà-
âàíèõ íèìè ïîñëóã, îòîæ óñ³ ðèçè-
êè ïîêëàäåí³ íà ïëå÷³ ñïîæèâà÷à.

Çà ïîñëóãè ð³åëòîðè áåðóòü 50%
âàðòîñò³ ùîì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè. Êð³ì òîãî, êë³ºíò çàçâè÷àé
ïëàòèòü âëàñíèêîâ³ çà ïåðøèé òà
îñòàíí³é ì³ñÿö³ ïðîæèâàííÿ —
äëÿ ñòðàõóâàííÿ ³ óáåçïå÷åííÿ â³ä
ðèçèê³â íåïðàâîì³ðíîñò³ ä³é îñ³á,
êîòð³ îðåíäóþòü æèòëî.

Äëÿ ïîøóêó æèòëà òàêîæ ìîæ-
íà ñêîðèñòàòèñÿ êë³ºíòñüêîþ áà-
çîþ, ÿêó ïðîïîíóþòü àãåíòñòâà
íåðóõîìîñò³. ̄ ¿ âàðò³ñòü ñòàíîâèòü
â³ä 50 ãðí çà äâà òèæí³. Óãîäó äî-
âåäåòüñÿ ïîíîâëþâàòè, ÿêùî ï³ä-
øóêàòè íàëåæíèé âàð³àíò æèòëà
òàê ³ íå âäàñòüñÿ. Ñë³ä áóòè ãîòî-
âèì äî òîãî, ùî á³ëüø³ñòü çàïðî-

ïîíîâàíèõ áàçîþ êâàðòèð óæå
çäàíî, îñê³ëüêè ö³ºþ ³íôîðìà-
ö³ºþ êîðèñòóºòüñÿ ÷è íå êîæíå
àãåíòñòâî ó ì³ñò³.

ßê çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” ïðåçè-
äåíò Àñîö³àö³¿ ôàõ³âö³â ç íåðóõî-
ìîñò³ Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Áîíäà-
ðåíêî, ö³íè íà îðåíäó êâàðòèð ó
ñòîëèö³ ôîðìóº íåíàñè÷åíèé ïî-
ïèò íà æèòëî. Â³í ïðîãíîçóº íà-
ñòóïíîãî ðîêó ï³äâèùåííÿ
îðåíäíèõ ñòàâîê ó ìåæàõ ³íôëÿ-
ö³éíèõ î÷³êóâàíü. Òàêîæ ó÷àñíè-
êè ðèíêó íåðóõîìîñò³ íàãîëîøó-
þòü íà ïîë³òè÷í³é ñêëàäîâ³é, ÿêà
âïëèâàòèìå íà îðåíäí³ ñòàâêè, ³
çá³ëüøåíí³ ïðè¿æäæèõ äî Êèºâà
â çâ’ÿçêó ç ðîçáóäîâîþ ñòîëè÷íî¿
³íôðàñòðóêòóðè òà ï³äãîòîâêîþ
äî ªâðî-2012

Êè¿â íàçäîãíàâ Íüþ-Éîðê
Âàðò³ñòü îðåíäè îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü âèéøëà íà ð³âåíü íàéá³ëüøèõ ì³ñò ñâ³òó
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

З почат ро вартість
оренди офісної нер хомо-
сті в Києві зросла на
20%, пра тично зрівнявши
иївсь і ціни із вартістю
оренди в Сін ап рі та
Нью-Йор . Я що до інця
ро на рин Києва не
з'являться нові пропози-
ції, то ріст цін не з пи-
ниться і протя ом наст п-
но о ро .

Çã³äíî ³ç îñòàíí³ì îïðèëþäíå-
íèì äîñë³äæåííÿì Global Market
Rates ì³æíàðîäíîãî àãåíòñòâà íå-
ðóõîìîñò³ CBRE, íàéäîðîæ÷èìè
ì³ñòàìè äëÿ îòðèìàííÿ â îðåíäó
îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ âèñîêîãî
êëàñó º Ëîíäîí òà Ìóìáà³ ³ç ïî-
êàçíèêàìè ó $328,91 òà $189,51
íà ì³ñÿöü çà êâ. ì â³äïîâ³äíî. Êè-

¿âñüê³ ïîêàçíèêè á³ëüø í³æ óò-
ðè÷³ íèæ÷³ çà ëîíäîíñüê³, àëå ïå-
ðåâèùóþòü âàðò³ñòü îðåíäè îô³-
ñ³â ó Ðèì³, Ñ³äíå¿ òà Àìñòåðäàì³,
ñÿãàþ÷è ñ³íãàïóðñüêèõ òà íüþ-
éîðêñüêèõ ïîçíà÷îê.

Ç ïî÷àòêó ðîêó âàðò³ñòü îðåí-
äè îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü ó á³çíåñ-
öåíòðàõ, ùî ïîçèö³îíóþòü íà
ðèíêó Êèºâà ÿê êëàñ “À”, çðîñ-
ëè íà ïîíàä 20%. ßê ñâ³ä÷èòü çâ³ò
Global Market Rates, íàéøâèäøå
ó ñâ³ò³ äîðîæ÷àëè îô³ñè ó Ñèí-
ãàïóð³ (82,6%), Ìîñêâ³ (65,4%) òà
Îñëî (55%).

Íà íàñòóïíèé ð³ê åêñïåðòè
ïðîãíîçóþòü ïîäàëüøå çðîñòàí-
íÿ îðåíäíèõ ñòàâîê íà ÿê³ñí³
îô³ñè Êèºâà. ßêùî íà ïî÷àòêó
íèí³øíüîãî ðîêó ìîæíà áóëî
âèíàéíÿòè ïðèì³ùåííÿ çà $50 çà
êâàäðàòíèé ìåòð, òî ñüîãîäí³
ñòàðòîâîþ ö³íîþ º $75 áåç óðà-
õóâàííÿ ÏÄÂ, âèòðàò íà êåðó-
âàííÿ òà óòðèìàííÿ ïðèì³ùåíü.
“Íèí³ äóæå ìàëî îô³ñíèõ ïðè-
ì³ùåíü âèñîêîãî êëàñó, íîâ³

ïðèì³ùåííÿ íå ââîäèòèìóòü â
åêñïëóàòàö³þ íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì, òîìó öå äàº ìîæëèâ³ñòü
îðåíäàòîðàì ïðîäîâæóâàòè ï³ä-
í³ìàòè ñòàâêè”,— ââàæàº äèðåê-
òîð ³íâåñòèö³éíî-äåâåëîïåðñüêî¿
êîìïàí³¿ Global Solutions Ñåðã³é
Òóìàñîâ.

Êè¿âñüê³ îðåíäàòîðè ãîòóþòü-
ñÿ äî ïîäàëüøîãî ï³äâèùåííÿ
ö³í, àäæå íà íàñòóïíèé ð³ê íå çà-
ïëàíîâàíî â³äêðèòòÿ áóäü-ÿêèõ
íîâèõ îô³ñíèõ öåíòð³â êëàñó “À”.
Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ ñòð³ìêîãî
çðîñòàííÿ ö³í ó öüîìó ñåãìåíò³ º
â³äñóòí³ñòü ÿê³ñíî¿ ïðîïîçèö³¿.
“Ñüîãîäí³ öå ðèíîê îðåíäîäàâ-
öÿ, à íå îðåíäàòîðà, òîìó ò³ëüêè
ç ïî÷àòêó ðîêó âàðò³ñòü îðåíäè â
öåíòð³ ñòîëèö³ ï³äâèùèëàñÿ íà
$15 — 20”,— ïîâ³äîìèëà “Õðå-
ùàòèêó” äèðåêòîð ³ç ðîçâèòêó
êîìïàí³¿ “Êîíêîðä äåâåëîïìåíò”
Îêñàíà Ëèòâèíöåâà.

Äåÿê³ åêñïåðòè ïåðåäáà÷àþòü,
ùî âåëè÷èíà â³äáîþ íàñòóïíîãî
ðîêó íå äàñòü ï³äíÿòè ö³íè âèùå

$100 — 120. “ßêùî âàðò³ñòü îðåí-
äè ïåðåâèùèòü öåé ïîêàçíèê,
ñòàíå íåâèã³äíî âèíàéìàòè îô³-
ñè êëàñó “À”, ³ ö³íè íà íèõ íå ï³-

ä³éìàòèìóòü õî÷à á òîìó, ùî
îðåíäàòîðè ï³äóòü ó íèæ÷èé
êëàñ”,— çàçíà÷èâ Ñåðã³é Òóìà-
ñîâ

На почат поточно о ро можна б ло найняти приміщення за $50
за вадратний метр, тепер же стартова ціна — $75
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Вартість оренди вартир міс-
тах Європи, $\1 в. м
Лондон — 86,4
Мона о — 50,5
Париж — 45,8
Мос ва — 45,5
Київ — 16,3
Варшава — 13,0
Берлін — 11,7

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Я що не вдасться знайти ідн пропозицію, ріелтори завжди допомож ть за 50% вина ороди
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Ìèõàéëî ØÏÀÐÈÊ: “Ïåðøó ÒÅÖ 
íà â³äíîâëåíîìó ïàëèâ³ 
çáóäóþòü ó Êèºâ³ â 2010 ðîö³”

— Ùîá ðîâ’ÿçàòè â Êèºâ³ ñì³òòºâó ïðîá-
ëåìó, ïîòð³áíî äâà ïåðåðîáí³ çàâîäè. Íàðà-
ç³ éäåòüñÿ ëèøå ïðî îäèí, ÿêèé ïëàíóþòü
çáóäóâàòè íà Òðîºùèí³. Íà ÿêîìó åòàï³ öå
áóä³âíèöòâî?

— Ï³ä çàáóäîâó ïåðøî¿ â ì³ñò³ ÒÅÖ íà
â³äíîâëåíîìó ïàëèâ³ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè
â³äâåäåíî çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 5,05
ãà â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³. Ïðîåêò çåìëå-
â³äâåäåííÿ âæå ïðîéøîâ óñ³ ïîãîäæåííÿ.
Íîâå ï³äïðèºìñòâî ñïîðóäÿòü çà êîøòè ³í-
âåñòîð³â ç ïîäàëüøèì ðåô³íàíñóâàííÿì
âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, ùîá ó 2023 ðîö³ çà-
âîä ïåðåéøîâ ó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè Êèºâà. Çà êîíêóðñîì ³íâåñòîðîì
áóä³âíèöòâà âèçíà÷åíî àâñòð³éñüêó ô³ðìó
“ÅÔÍÀÃ”. Ó ïîäàëüøîìó íîâà ÒÅÖ çìî-
æå çàáåçïå÷èòè òåïëîâîþ åíåðã³ºþ ìåø-
êàíö³â Òðîºùèíè. Âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà
îö³íåíî â 250—300 ìëí ºâðî. Ï³äïðèºì-
ñòâî ïëàíóþòü çäàòè â åêñïëóàòàö³þ ó
2010-ìó, à çà ð³ê ìàº çàïðàöþâàòè ùå îäèí
çàâîä íà ïðàâîáåðåææ³ Êèºâà.

— ×è íå íàéá³ëüøå ïðîáëåì ç ïîë³ãîíîì
¹ 5, äå ùîäíÿ íàãðîìàäæóºòüñÿ øê³äëèâèé
³ íåáåçïå÷íèé äëÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâè-
ùà ô³ëüòðàò. ×è óïîðàºòüñÿ ç íèì íîâèé ïå-
ðåðîáíèé çàâîä?

— Ïîë³ãîí ¹ 5 ÂÀÒ “Êè¿âñïåöòðàíñ” º
ãîëîâíèì ì³ñöåì, äå çàõîðîíþþòü òâåðä³
ïàëèâí³ â³äõîäè â³äêðèòèì ñïîñîáîì. Â³í
ðîçòàøîâàíèé çà 15 êì â³ä Êèºâà ³ ìàº
ïëîùó ìàéæå 64 ãà. Äîïðàâëÿþòü òóäè 30%
íåïîòðåáó (ùå 51% ñêëàäóþòü íà 7 ñì³ò-
òºïîë³ãîíàõ îáëàñò³). Ùîäåííî çâîçÿòü äî
1400 òîíí ñì³òòÿ. Ó ëþòîìó íà ïîë³ãîí³
âñòàíîâëåíî ³òàë³éñüêó óñòàíîâêó ô³ðìè
“VOMM” (ïîòóæí³ñòþ 400 êóá. ì íà äî-
áó), ÿêà çäàòíà çà 3—4 ðîêè ïåðåðîáèòè
ô³ëüòðàò. Çàâäÿêè öüîìó ïîë³ãîí ¹ 5 çìî-
æå ôóíêö³îíóâàòè ùå ïîíàä 5 ðîê³â. Ùî-
ïðàâäà, íàðàç³ óñòàíîâêà ïðàöþº íå íà
ïîâíó ïîòóæí³ñòü.

— Ó ²òàë³¿ çà íåïðàâèëüíå ñîðòóâàííÿ â³ä-
õîä³â ñóìó øòðàô³â ï³äâèùèëè ç 50 äî 300
ºâðî. Ó íàñ ïèòàííÿ ðîçä³ëüíîãî çáèðàííÿ
ÒÏÂ ëèøå íà ñòàä³¿ åêñïåðèìåíòó?

— Ðîçä³ëüíèé çá³ð ÒÏÂ — äîñèòü âè-
ïðàâäàíà ç ïîãëÿäó åêîíîì³êè òåõíîëîã³ÿ,
àäæå çàëó÷àþòüñÿ â îá³ã âòîðèíí³ ðåñóð-
ñè. Ìåòîä óæå àïðîáîâàíî â Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó, Ïå÷åðñüêîìó òà Äàðíèöüêîìó
ðàéîíàõ ñòîëèö³. Ó 2008-ìó çáèðàºìîñÿ
çàïðîâàäèòè éîãî ³ â ³íøèõ ðàéîíàõ. Çà-
äëÿ öüîãî êè¿âñüêà âëàäà âæå çàêóïèëà äëÿ
ÆÅÊ³â 1950 êîíòåéíåð³â äëÿ ñêëàäóâàí-

íÿ â íèõ ñêëà, ïàïåðó, ïîë³åòèëåíó. Ó
2008-ìó çà ðàõóíîê ì³ñüêîãî áþäæåòó ïðè-
äáàþòü ùå 3 òèñ. êîíòåéíåð³â òà 10 ñì³ò-
òºâîç³â, çàãàëîì íà 20 ìëí ãðí.

— Íå âñ³ ñòîëè÷í³ ïåðåâ³çíèêè ñì³òòÿ
ñïðàâëÿþòüñÿ ³ç ñâî¿ìè îáîâ’ÿçêàìè. Òîæ
÷è íå ë³ïøå ðàéîíàì êóïóâàòè ñì³òòºâîçè
äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá?

— Ó âñüîìó ñâ³ò³ âèâîçÿòü â³äõîäè ñïå-
ö³àë³çîâàí³ ï³äïðèºìñòâà. Íàïðèêëàä, ó Í³-
ìå÷÷èí³ 30% íåïîòðåáó ïðèáèðàþòü ìóí³-
öèïàëüí³ ñòðóêòóðè, 70% — âåëèê³ ïðè-
âàòí³ ô³ðìè. Ó ×åõ³¿ ñòâîðþþòü ñòðóêòó-

ðè, äå 51% ñòàòóòíîãî ôîíäó íàëåæèòü ì³ñ-
òó, à 49% — á³çíåñìåíàì. ²íøà ð³÷, ùî çà
êîðäîíîì òàðèôè íà âèâåçåííÿ ÒÏÂ â³ä-
ïîâ³äàþòü ðåàëüíèì âèòðàòàì ïåðåâ³çíè-
ê³â. Çàãàëîì æå â Êèºâ³ öèì çàéìàþòüñÿ
22 ë³öåíçîâàí³ ï³äïðèºìñòâà (âñ³ âîíè ïðè-
âàòíî¿ àáî àêö³îíåðíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³),
ÿê³ ïðàöþþòü íà 585 ìàðøðóòàõ. Îñòàí-
í³ì ÷àñîì ÷åðåç ââåäåííÿ íîâèõ òàðèô³â
íà öþ ïîñëóãó êîíêóðåíö³ÿ ì³æ ïåðåâ³ç-
íèêàìè ïîñèëèëàñÿ, áî ÆÅÊ³âö³ ïî÷àëè
óêëàäàòè óãîäè ç ³íøèìè ï³äïðèºìñòâàìè.
Ç ³íøîãî áîêó, äåÿê³ ñòîëè÷í³ ðàéîíè, çîê-
ðåìà Øåâ÷åíê³âñüêèé ³ Ñâÿòîøèíñüêèé,
âæå êóïóþòü ñì³òòºâîçè äëÿ âëàñíèõ ïî-
òðåá.

— Âè âèâ÷àëè äîñâ³ä ðîáîòè ³íøèõ êðà¿í
ñâ³òó. ßê ðîçâ’ÿçóþòü öþ ïðîáëåìó, ñêàæ³-
ìî, â ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâàõ?

— Ïðîàíàë³çîâàíî äîñâ³ä Àâñòð³¿, Í³ìå÷-
÷èíè, Ôðàíö³¿, ÑØÀ, ßïîí³¿, Äàí³¿, Ðîñ³¿
ñòîñîâíî áóä³âíèöòâà ÒÅÖ íà â³äíîâëåíî-
ìó ïàëèâ³. Ç óðàõóâàííÿì íàÿâíèõ òåõíî-
ëîã³é (óòèë³çàö³ÿ, ñïàëþâàííÿ, ï³ðîë³ç,
êîìïîñòóâàííÿ) ä³éøëè âèñíîâêó, ùî òåð-
ì³÷íèé ìåòîä íàéïåðåäîâ³øèé. Ç 1965 äî
2007 ðîêó çà êîðäîíîì ñïîðóäæåíî 222 çà-
âîäè, çìîíòîâàíî 2583 ë³í³¿ ç ïåðåðîáêè
â³äõîä³â. Ò³ëüêè ó Ôðàíö³¿ îñòàíí³ì ÷àñîì
ñòàëè äî ëàäó 67 ï³äïðèºìñòâ, ó Àíãë³¿ —
8, ó ²òàë³¿ — 6. Íàïðèêëàä, ó ò³é ñàì³é
Àâñòð³¿ òàêèé çàâîä ðîçòàøîâàíî â öåíòð³
ñòîëèö³, àëå öå çîâñ³ì íå øêîäèòü äîâê³ë-
ëþ. Ó öüîìó ìàëà íàãîäó ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ
äåëåãàö³ÿ ç Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó, êîòðà
íåùîäàâíî ïîáóâàëà íà ï³äïðèºìñòâ³ ó
Â³äí³.

Розмовляв Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà — ïðî óòèë³çàö³þ
òà ñîðòóâàííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ó ñòîëèö³
Щоденно з Києва вивозять для тилізації від 3,5 до 4 тис. тонн твер-
дих поб тових відходів, протя ом ро набі ає до 1,5 млн тонн. Не-
забаром столиці план ють спор дити 2 сміттєпереробні заводи —
е оло ічно безпечн тепло-енер оцентраль на відновленом паливі.
Перший з них же за три ро и звед ть Деснянсь ом районі. О рім
цьо о, 2008-м в сіх районах а тивно візьм ться за роздільне сор-
т вання сміття. Про це "Хрещати " розповів начальни ГУ ом наль-
но о осподарства Михайло Шпари .
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Äëÿ ðîçä³ëüíîãî çáèðàííÿ òâåð-
äèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â êîìïàí³ÿ
“Ãð³íêî” ç 2008 ðîêó çáèðàºòüñÿ
âñòàíîâëþâàòè ñïåö³àëüí³ êîíòåé-
íåðè. Ïðî öå â÷îðà “Õðåùàòèêó”
ðîçïîâ³â ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
ÒÎÂ “Ãð³íêî-Êè¿â” Â³êòîð Ðæîò-
êåâè÷. Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ äëÿ
öüîãî âèêîðèñòîâóþòü çâè÷àéí³
óðíè îá’ºìîì 1,1 êóá. ì.

“Êîíòåéíåðè òèïó “Äçâ³í” çà-
ñòîñîâóþòü ó á³ëüøîñò³ ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿í, — ñêàçàâ ïàí Ðæîò-
êåâè÷. — Öå ñì³òòºçá³ðíèêè ê³ëü-

êîõ âèä³â, â³ä 1,3 äî 5 êóá. ì. Ñå-
ðåäíÿ âàðò³ñòü òàêî¿ óðíè — â ìå-
æàõ 6,5 òèñ. ãðí”. Ïàí Ðæîòêåâè÷
äîäàâ, ùî çà êîðäîíîì á³ëÿ áó-
äèíê³â âñòàíîâëþþòü îäðàçó ê³ëü-
êà “äçâîí³â” äåùî íåçâè÷íî¿ ôîð-
ìè ³ ÿñêðàâèõ êîëüîð³â. Íàïðè-
êëàä, æîâò³ ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïàïå-
ðó, çåëåí³ — äëÿ ïîë³åòèëåíó, ñè-
í³ — äëÿ ïëÿøîê, ÷åðâîí³ — äëÿ
òêàíèíè ÷è äåðåâèíè. Ó Êèºâ³ òà-
ê³ óðíè ñïî÷àòêó ç’ÿâëÿòüñÿ â öåí-
òðàëüíèõ ðàéîíàõ Êèºâà — Ïå÷åð-
ñüêîìó ³ Øåâ÷åíê³âñüêîìó, à äå-

ùî çãîäîì ³ â ³íøèõ ðàéîíàõ —
Ãîëîñ³¿âñüêîìó, Äàðíèöüêîìó,
Ïîä³ëüñüêîìó.

ßê ðîçïîâ³â ïàí Ðæîòêåâè÷,
êîìïàí³ÿ ç ÷åðâíÿ 2007-ãî ïî÷àëà
çàïðîâàäæóâàòè ìåòîä ðîçä³ëüíîãî
çáèðàííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³ä-
õîä³â ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ íà áà-
ç³ ÆÅÊó ¹ 607, äå ìåøêàº ïîíàä
14 òèñ. êèÿí.

Äî ñëîâà, ó ì³ñò³, êð³ì “Ãð³íêî”,
ñì³òòºñîðòóâàííÿì çàéìàþòüñÿ é
³íø³ êîìïàí³¿, çîêðåìà “Êè¿ââòîð-
ðåñóðñè”, îêðåì³ ïåðåâ³çíèêè. Íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ìèõàé-
ëî Øïàðèê ïîçèòèâíî â³äãóêóºòü-
ñÿ ïðî òàê³ íàì³ðè “Ãð³íêî”. “Ùî-
ïðàâäà, äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ “äçâî-
í³â” ïîòð³áíà ñïåö³àëüíà òåõí³êà —
íàâàíòàæóâà÷³, à öå äîäàòêîâ³ âè-
òðàòè,— ïîÿñíèâ â³í. — Ì³ñòî æ
î÷³êóº, êîëè âæå ïåðøèé ó ñòîëè-
ö³ ñì³òòºñîðòóâàëüíèé çàâîä çàïðà-
öþº íå ÿê åêñïåðèìåíòàëüíèé, à
íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü”

Äî ñì³òòÿ çíàéøëè 
³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä
Ç íîâîãî ðîêó â öåíòð³ Êèºâà ç’ÿâëÿòüñÿ
ñïåö³àëüí³ êîíòåéíåðè äëÿ ñîðòóâàííÿ 

ïîáóòîâèõ â³äõîä³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Починаючи з наст пно о ро , в Печерсь ом і Шев-
чен івсь ом районах столиці омпанія "Грін о" вста-
новлюватиме онтейнери європейсь о о тип . Пост -
пово вони з'являться і в інших районах, я і обсл ов є
сміттєсорт вальне підприємство. Нові рни дещо не-
звичної форми, різно о об'єм та ольор ошт ють
середньом 6,5 тис. рн.

Кожний е спериментальний онтейнер призначений для сміття в залежності
від йо о с лад — один приймає папір, др ий — поліетилен, третій — с ло
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Â³äïîâ³äàëüíèé ï³äõ³ä

Ïåðåâ³ðêà ìàñëîì

Ðèíàò Àõìåòîâ ðîçðàõóâàâñÿ ç êðåäèòîðàìè “Äí³ïðîåíåðãî”

Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò øóêàº âèíóâàòö³â ó ï³äâèùåíí³ ö³í íà îêðåì³ ïðîäóêòè

Åíåðãîãåíåðóþ÷à êîìïàí³ÿ
“Äí³ïðîåíåðãî” ïîâ³äîìèëà, ùî
14 ëèñòîïàäà â ïîâíîìó îáñÿç³
ïîãàñèëà 927,8 ìëí ãðí êðåäèòîð-
ñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ç ÿêèõ
Äåðæêîìðåçåðâ îòðèìàâ ïîíàä
500 ìëí ãðí, Ì³íô³í — ìàéæå
150 ìëí ãðí, ÍÀÊ “Íàôòîãàç
Óêðà¿íè” — ïîíàä 46 ìëí ãðí.
Ðîçðàõóíîê ïðîâîäèâñÿ áåç ðå-
ñòðóêòóðèçàö³¿ áîðã³â, “æèâèìè”
ãðîøèìà ³ ñóâîðî â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè. Ãðîø³ âèä³ëèëè âóãëåäî-
áóâí³ ï³äïðèºìñòâà — øàõòà
“Êîìñîìîëåöü Äîíáàñó” ³ îá’ºä-
íàííÿ “Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ”, ùî
âõîäÿòü ó “Äîíáàñ³âñüêó ïàëèâ-
íî-åíåðãåòè÷íó êîìïàí³þ” Ðèíà-
òà Àõìåòîâà. ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ,

ö³ ï³äïðèºìñòâà âèáðàëè ÿê ñòðà-
òåã³÷íèõ ³íâåñòîð³â ï³ä ÷àñ â³ä-
êðèòîãî êîíêóðñó, ùîá âðÿòóâà-
òè “Äí³ïðîåíåðãî” â³ä áàíêðóò-
ñòâà, ñïðàâó ïðî ÿêå áóëî ïîðó-
øåíî ùå â 2001 ðîö³, äëÿ â³äíîâ-
ëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ íàé-
á³ëüøîãî âèðîáíèêà òåïëîâî¿
åíåðã³¿.

Ïðîöåäóðà ñàíàö³¿ ï³äïðèºì-
ñòâà áóëà â³äêðèòà âèçíà÷åííÿì
ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿
îáëàñò³ â 2003 ðîö³. Çà ÷àñ ñàíà-
ö³¿ ðîáèëè íåîäíîðàçîâ³ ñïðîáè
â³äíîâèòè ïëàòîñïðîìîæí³ñòü
ï³äïðèºìñòâà, ïðîòå âñ³ âîíè íå
ïðèâåëè äî ïîçèòèâíîãî ðåçóëü-
òàòó.

Äî 2007-ãî ðîêó ðîçì³ð íåïî-
ãàøåíî¿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãî-

âàíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ïåðåâèùèâ
951 ìëí ãðí. Ç óðàõóâàííÿì ñè-
òóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, êîì³òåòîì
êðåäèòîð³â ³ êåð³âíèêîì ñàíàö³¿
ðîçãëÿíóëè ìîæëèâ³ñòü çàëó÷åí-
íÿ ³íâåñòîð³â äëÿ ô³íàíñîâîãî
îçäîðîâëåííÿ ÂÀÒ “Äí³ïðîåíåð-
ãî”. Íà çàñ³äàíí³ êîì³òåòó êðåäè-
òîð³â, àíàë³çóþ÷è çàÿâè, ùî íà-
ä³éøëè, ÿê ³íâåñòîð³â çàòâåðäèëè
óêðà¿íñüê³ âóãëåäîáóâí³ ï³äïðè-
ºìñòâà — ÂÀÒ “Øàõòà “Êîìñî-
ìîëåöü Äîíáàñó” ³ ÂÀÒ “Ïàâëî-
ãðàäâóã³ëëÿ”, ÿê³ ðîçðîáèëè çì³-
íè é äîïîâíåííÿ â ïëàí ñàíàö³¿.

“Íà ñüîãîäí³ ³íâåñòîðè â ïîâ-
íîìó îáñÿç³ âèêîíàëè ñâî¿ çî-
áîâ’ÿçàííÿ — ïîãàøåí³ áîðãè ïå-
ðåä êðåäèòîðàìè, âêëþ÷àþ÷è
áîðãè ïåðåä äåðæàâîþ. Ï³äïðè-
ºìñòâî ïîâí³ñòþ â³äíîâèëî ñâîþ
ïëàòîñïðîìîæí³ñòü ³ âèéøëî ç
ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà”,— çà-
ÿâèâ êåð³âíèê ñàíàö³¿ “Äí³ïðî-
åíåðãî” Äìèòðî Òåâåëüîâ.

Îïèòàí³ êðåäèòîðè “Äí³ïðî-
åíåðãî” ï³äòâåðäèëè, ùî ïåðåä
íèìè áîðãè ïîãàñèëè â ïîâíîìó
îáñÿç³ ³ áåç äèñêîíòó àáî ñïðîá
¿õ ïîíèçèòè. “Öå ÿêàñü íîâà

ïðàêòèêà, ÿêà ïîëÿãàº â òîìó, ùî
ëþäè íàìàãàþòüñÿ ðîçðàõîâóâà-
òèñÿ ÷åñíî, áåç áóäü-ÿêèõ íàäó-
ìàíèõ ïðèâîä³â çàïëàòèòè ìåí-
øå. Ìè äóæå âäÿ÷í³ êåð³âíèöòâó
“Äí³ïðîåíåðãî” çà ïðîâåäåí³ ðîç-
ðàõóíêè”,— â³äçíà÷èâ ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ “Óêð³í-
òåðåíåðãî” Ìèêîëà Ïàøêåâè÷.

Íàãàäàºìî, ùî, êð³ì ñêàçàíî-
ãî âèùå, ³íâåñòîðè “Äí³ïðîåíåð-
ãî” âçÿëè íà ñåáå îáîâ’ÿçêè ùî-
äî âíåñåííÿ ³íâåñòèö³é ó çàãàëü-
íîìó îáñÿç³ íå ìåíøå 1 ìëðä ãðí
ó ìîäåðí³çàö³þ, ðåêîíñòðóêö³þ,
ðåìîíò îñíîâíèõ ôîíä³â ³ ô³íàí-
ñóâàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì ÂÀÒ
“Äí³ïðîåíåðãî”. Ùî þðèäè÷íî

çàô³êñóâàëè ó â³äïîâ³äíîìó ³í-
âåñòèö³éíîìó äîãîâîð³. Òàêèì
÷èíîì, âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ ïëà-
íó ñàíàö³¿, ³íâåñòîðè âíåñëè ïî-
íàä 2 ìëðä ãðèâåíü. “Óò³øíî, ùî
³ç çá³ëüøåííÿì âïëèâó åôåêòèâ-
íîãî ³íâåñòîðà íà “Äí³ïðîåíåð-
ãî” êîìïàí³ÿ çíàéøëà ìîæëè-
â³ñòü ïîãàñèòè ïåðåä “Íàôòîãà-
çîì” ñâîþ çàáîðãîâàí³ñòü ³ ïå-
ðåéøëà äî íîðìàëüíèõ ðèíêîâèõ
â³äíîñèí ó âçàºìîðîçðàõóíêàõ.
Ìè ñïîä³âàºìîñÿ íà òå, ùî ³ ³í-
ø³ ãåíåðóþ÷³ åíåðãîêîìïàí³¿ òà-
êîæ ïîãàñÿòü ³ñíóþ÷ó çàáîðãîâà-
í³ñòü”,— ðîçïîâ³â êåð³âíèê ïðåñ-
ñëóæáè ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà-
¿íè” Îëåêñ³é Ôåäîðîâ

Ìèíóëîãî òèæíÿ Àíòèìîíî-
ïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè ïîâ³äî-
ìèâ ïðî ³í³ö³àòèâó ââåäåííÿ êðè-
ì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà êàð-
òåëüí³ çìîâè. Ëèñòà ç â³äïîâ³äíè-
ìè ïðîïîçèö³ÿìè íàä³ñëàíî äî
Ïðåçèäåíòà, Êàáì³íó òà ïàðëà-

ìåíòó. Êåð³âíèê êîì³òåòó Îëåê-
ñ³é Êîñòóñºâ âïåâíåíèé ó á³ëüø³é
ðåçóëüòàòèâíîñò³ ðîçñë³äóâàíü, ÿê-
ùî á äî íèõ çàëó÷èòè ïðîêóðàòó-
ðó, ÌÂÑ òà ÑÁÓ. “Ïðåçèäåíò çà-
ÿâèâ, ùî õî÷å áà÷èòè â ÀÌÊÓ
àêóëó, òàê îò, òðåáà îçáðî¿òè öþ

àêóëó çóáàìè”,— ñêàçàâ ïàí Êîñ-
òóñºâ.

Çà ñ³ì ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðî-
êó ÀÊÌÓ íàêëàâ íà ïîðóøíèê³â
øòðàô³â íà ñóìó 6 ìëí 248 òèñ.
ãðí. Ó öüîìó ðîö³ âïåðøå çàñòî-
ñîâàíî íàéæîðñòê³øó ñàíêö³þ —
øòðàô 10% â³ä äîõîäó çà ïîïåðåä-
í³é ð³ê. Íàéá³ëüøó ñóìó 875 òèñ.
ãðí ñïëàòèëî ÒÎÂ “ªâðîïåéñüêå
êîíñàëòèíãîâå àãåíòñòâî”. Îäíàê
òàê³ øòðàôè íàêëàäàþòü íà âñå
ï³äïðèºìñòâî, â òîé ÷àñ ÿê çìîâ-
íèêàìè º ëèøå êåð³âíèêè.

Òèì ÷àñîì ÀÌÊÓ ïðîäîâæóº
ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ïîäîðîæ÷àí-
íÿ íà ïðîäîâîëü÷èõ ðèíêàõ, çîê-
ðåìà ñîíÿøíèêîâî¿ îë³¿. “Àíàë³ç

çàñâ³ä÷èâ, ùî íåìàº æîäíèõ ï³ä-
ñòàâ äëÿ çäîðîæ÷àííÿ çà ÷îòèðè
ì³ñÿö³ íà 61%. Çìîâà î÷åâèäíà”,—
çàçíà÷èâ Îëåêñ³é Êîñòóñºâ. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, â Óêðà¿í³ ñïîæèâàþòü
ëèøå ÷âåðòü â³ä âèðîáëåíî¿ îë³¿,
ðåøòà ³äå íà åêñïîðò. Íàðàç³ ó
çìîâ³ ÀÌÊÓ “ï³äîçðþº” ñ³ì ãðóï
âèðîáíèê³â. Êîíêðåòíèõ âèíóâàò-
ö³â òà ì³ðó ïîêàðàííÿ îãîëîñÿòü
27 ãðóäíÿ. Âèðîáíèêè îë³¿ ïîÿñ-
íþþòü çðîñòàííÿ âàðòîñò³ íà ñâ³é
ïðîäóêò ïîäîðîæ÷àííÿì ñèðîâè-
íè. “ßêùî òîð³ê íàñ³ííÿ êóïóâà-
ëè ïî 1100 ãðí çà òîííó, òî íè-
í³ — ïî 2800 ãðí”,— ðîçïîâ³â ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð àñîö³àö³¿
“Óêðîë³ÿïðîì” Ñòåïàí Êàïøóê.

Äåðæêîìñòàò Óêðà¿íè ïîâ³äîì-
ëÿº, ùî ëèøå â ñ³÷í³ — ñåðïí³
öüîãî ðîêó â Óêðà¿í³ âèðîáëåíî 1
ìëí 426 òèñ. òîíí ñîíÿøíèêîâî¿
îë³¿, òîä³ ÿê âíóòð³øí³é ðèíîê ìî-
æå ñïîæèòè äî 600 òèñ. òîíí îë³¿
çà ð³ê. Ó Êèºâ³ ñèòóàö³ÿ ç ö³íîþ
íà îë³þ ñòàá³ë³çóâàëàñÿ. “Ìè âå-
äåìî ïîñò³éíèé ìîí³òîðèíã. Íè-
í³ ö³íó íà ñîíÿøíèêîâó îë³þ çíè-
çèëè äî 8,5—9 ãðí çà ë³òð”,— ðîç-
ïîâ³â íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ÊÌÄÀ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïî-
ë³òèêè Âàñèëü ßñòðóáèíñüêèé.
Â³í òàêîæ çàïåâíèâ, ùî ïîïèò íà
ïðîäóêòè íàïåðåäîäí³ ñâÿò íå
ñïðè÷èíèòü ¿õ ÷åðãîâîãî ïîäîðîæ-
÷àííÿ
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“Дніпроенер о” є одним із найбільших виробни ів еле троенер ії в
У раїні. На йо о част припадає п’ята частина теплової енерації ра-
їни. До с лад енер о енер ючої омпанії входять три теплові еле тро-
станції — Придніпровсь а, Криворізь а, Запорізь а, розташовані на те-
риторії Запорізь ої і Дніпропетровсь ої областей. 50%+1 а ція “Дніпро-
енер о” належить державі і ер ється НАК “Енер етична омпанія У ра-
їни”, приблизно 44,3% — Донбасівсь ій паливно-енер етичній омпанії,
інші — міноритарним а ціонерам.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Â³òàë³é ÇÀÁÎËÎÒÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

ВАТ “Дніпроенер о” вийшло з процед ри бан р т-
ства. Завдя и “Донбасівсь ій паливно-енер етичній
омпанії” підприємство відновило свою платоспро-
можність, по асивши майже мільярдн забор ова-
ність перед редиторами.

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

На мин лом тижні Антимонопольний омітет вис н в
ідею введення римінальної відповідальності за рин о-
ві змови — мір по арання ви адає новий парламент.
По арання ж ви ляді штрафів по и що очі є на ви-
н ватців безпідставно різ о о дорожчання олії. Імена
вин ватців АМКУ оприлюднить 27 р дня.

Про те, хто ж саме та підняв ціни на олію, по пці дізнаються напри інці ро
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хрещатик

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою 

відповідальністю “УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ
ТОВАРИСТВО” для експлуатації 

та обслуговування офісної будівлі 
на вул. Верховинній, 362а 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 41/1875 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó
îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Âåðõî-
âèíí³é, 36-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 1 346 714,00 ãðí. (îäèí ì³ëü-
éîí òðèñòà ñîðîê ø³ñòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò ÷î-
òèðíàäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòà-
â³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê
îö³íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 30.03.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÏÐÎÌÈÑ-
ËÎÂÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,1415 ãà çà 1 346 714,00 ãðí. (îäèí
ì³ëüéîí òðèñòà ñîðîê ø³ñòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò
÷îòèðíàäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî¿ áóä³â-
ë³ íà âóë. Âåðõîâèíí³é, 36-à ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â
îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÏÐÎÌÈÑËÎ-
ÂÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ” çã³äíî ç äîãîâîðîì
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì
ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãî-
âîð³â â³ä 30.03.2007 ¹ 75-6-00338.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÓÊÐÀ¯Í-
ÑÜÊÅ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Âåðõîâèíí³é, 36-
à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³ä-
íî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1415 ãà íà âóë.
Âåðõîâèíí³é, 36-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÅ ÒÎÂÀ-
ÐÈÑÒÂÎ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåð-
æàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÅ
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ”:

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

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток до рішення Київської міської ради 
№ 41/1875 від 26 липня 2007 року

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою 

відповідальністю “УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО” 
земельної ділянки на вул. Верховинній, 362а у Святошинському районі

м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

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

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â)
ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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.

5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 30.08.2004 ¹ 19-8018, ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä

07.06.2004 ¹ 3978, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 08.06.2004 ¹ 071/04-4-19/1766.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 256 551,67 ãðí. (äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ø³ñòü
òèñÿ÷ ï’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò îäíà ãðèâíÿ 67 êî-
ï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè
¹ 45 â³ä 28.03.2006, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëà-
ò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 1 090 162,33 ãðí.
(îäèí ì³ëüéîí äåâ’ÿíîñòî òèñÿ÷ ñòî ø³ñò-
äåñÿò äâ³ ãðèâí³ 33 êîï³éêè) ìàº áóòè ñïëà-
÷åíà ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ
íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êó-
ï³âë³-ïðîäàæó.

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

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради

О. Дов ий

Про передачу Українському торговому
рибопереробному акціонерному товариству

“УКРРИБА” земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд цілісного майнового комплексу 

на просп. Повітрофлотському, 66 
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 44/1878 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè Óêðà¿íñüêîìó òîðãîâîìó ðè-
áîïåðåðîáíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÓÊÐÐÈÁÀ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 3,00 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ö³ë³ñíîãî ìàé-
íîâîãî êîìïëåêñó íà ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîò-
ñüêîìó, 66 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà áóä³âë³ ³ ñïîðóäè (äîãîâ³ð êóï³â-
ë³-ïðîäàæó ¹ 168 â³ä 30.06.95, àêò ïðèéî-
ìó-ïåðåäà÷³ â³ä 04.09.95 ¹ 157, ñâ³äîöòâî
ïðî âëàñí³ñòü â³ä 05.09.95, ðåºñòðàö³éíèé
¹ 150) çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâå-
äåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïó-
òàò³â òðóäÿùèõ â³ä 24.07.54 ¹ 1212 “Ïðî
çàêð³ïëåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà ðèáíèì
êîìá³íàòîì “Óêððèáòîðãó” Ì³í³ñòåðñòâà
òîðã³âë³ ÑÐÑÐ”.

2. Óêðà¿íñüêîìó òîðãîâîìó ðèáîïåðå-
ðîáíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÓÊÐ-
ÐÈÁÀ”:

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

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

2.3. 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.

2.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
ò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³ä 26.03.2007 ¹ 03-16/404-Â.

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ ³ ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øèòè â ïî-
ðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè
ì. Êèºâà.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Компанія “Єсфірь”

земельних ділянок для експлуатації 
та обслуговування виробничо2

комплектовочної бази № 5 
на вул. Богатирській, 6 в Оболонському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 45/1879 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 124, 141 Земельного кодексу України та розглянувши технічну докумен"
тацію із землеустрою щодо передачі в оренду земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Êîìïàí³ÿ “ªñô³ðü”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ,
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,7255
ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âè-
ðîáíè÷î-êîìïëåêòîâî÷íî¿ áàçè ¹ 5 íà âóë.
Áîãàòèðñüê³é, 6 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, îôîðì-
ëåíèõ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
09.09.98 ¹ 1859 “Ïðî îôîðìëåííÿ òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êè-
¿â³íâåñòñåðâ³ñ” ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ âèðîáíè÷î-êîìïëåêòîâî÷íî¿ áà-

çè ¹ 5 ïî âóë. Áîãàòèðñüê³é, 6 ó Ì³íñüêî-
ìó ðàéîí³” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè
ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì íà ïðàâî òèì÷àñî-
âîãî äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåì-
ëåþ íà óìîâàõ îðåíäè â³ä 29.12.2001 ¹ 78-
5-00071, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà âèðîáíè÷î-êîìïëåêòîâî÷íó áàçó
¹ 5 (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 25.07.2006
¹ 2997), ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 3,3346 ãà — ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,3869 ãà — ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â;

— ä³ëÿíêó ¹ 3 ïëîùåþ 0,0040 ãà — ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â.
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2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Êîìïàí³ÿ “ªñô³ðü”:

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 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

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

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

2.5. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

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

4. Ïðèïèíèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êè¿â³íâåñòñåðâ³ñ” ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ïëîùåþ 5 êâ. ì, íàäàíî¿ â³äïîâ³ä-
íî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 09.09.98 ¹ 1859
“Ïðî îôîðìëåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êè¿â³íâåñòñåðâ³ñ”
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ âèðîá-
íè÷î-êîìïëåêòîâî÷íî¿ áàçè ¹ 5 ïî âóë.
Áîãàòèðñüê³é, 6 ó Ì³íñüêîìó ðàéîí³”, ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâî-
ðîì íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðîêîâî-
ãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ íà óìîâàõ îðåí-
äè â³ä 29.12.2001 ¹ 78-5-00071, ³ ïåðåâåñ-
òè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó òðàíñïîðòó.

5. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð íà
ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðîêîâîãî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ íà óìîâàõ îðåíäè â³ä
29.12.2001 ¹ 78-5-00071 (ëèñò-çãîäà â³ä
05.12.2006 ¹ 102).

6. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 09.09.98 ¹ 1859 “Ïðî
îôîðìëåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Êè¿â³íâåñòñåðâ³ñ” ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ âèðîáíè÷î-
êîìïëåêòîâî÷íî¿ áàçè ¹ 5 ïî âóë. Áîãà-
òèðñüê³é, 6 ó Ì³íñüêîìó ðàéîí³”.

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
“БРІЗ2ІНВЕСТ” для будівництва гостьової

додаткової відкритої автостоянки 
на просп. Московському, 152б 

в Оболонському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 46/1880 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Çàâîä Óêðêàáåëü” ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ïëîùåþ 0,40 ãà, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 25.09.2003 ¹ 31-2/905 “Ïðî íàäàííÿ ³
âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïè-
íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâî-
ðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
30.11.2004 ¹ 78-6-00236 (ëèñò-çãîäà â³ä
21.01.2005 ¹ 1) òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çà-
ïàñó ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó,
åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà-
÷åííÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÐ²Ç-
²ÍÂÅÑÒ” äëÿ áóä³âíèöòâà ãîñòüîâî¿ äî-
äàòêîâî¿ â³äêðèòî¿ àâòîñòîÿíêè íà ïðîñï.
Ìîñêîâñüêîìó, 15-á â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÐ²Ç-²ÍÂÅÑÒ”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,40 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà ãîñòüîâî¿ äîäàòêîâî¿ â³äêðèòî¿ àâòî-
ñòîÿíêè íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 15-á â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê çåìåëü çàïàñó ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñ-
ïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³í-
øîãî ïðèçíà÷åííÿ.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÁÐ²Ç-²ÍÂÅÑÒ”:

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

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.09.2005 ¹ 19-8120, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
25.08.2005 ¹ 5984, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 18.10.2005 ¹ 06-6-25/5149, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóòó ãåíåðàëü-

íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðî-
åêò” â³ä 25.03.2005 ¹ 637 òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
03.10.2006 ¹ 03-21/740.

4.3. 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.

4.4. 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”.

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

5. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Óêðêàáåëü” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòè-
ñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî âíåñåííÿ çì³í
äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
30.11.2004 ¹ 78-6-00236 ç ìîìåíòó äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, óêëàäåíîãî:ì³æ Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÐ²Ç-²Í-
ÂÅÑÒ”.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Сервіс2Енерго” земельної

ділянки для реконструкції з розширенням 
в частині прибудови двоповерхової будівлі 

до існуючого нежитлового будинку для
розміщення теплопункту, критої автостоянки

та адміністративних приміщень 
на вул. Хорива, 412б у Подільському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 47/1881 від 26 липня 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 “Ñåð-
â³ñ-Åíåðãî” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç ðîçøè-
ðåííÿì â ÷àñòèí³ ïðèáóäîâè äâîïîâåðõî-
âî¿ áóä³âë³ äî ³ñíóþ÷îãî íåæèòëîâîãî áó-
äèíêó äëÿ ðîçì³ùåííÿ òåïëîïóíêòó, êðè-
òî¿ àâòîñòîÿíêè òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðè-
ì³ùåíü íà âóë. Õîðèâà, 41-á ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñåðâ³ñ-Åíåðãî”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,11 ãà äëÿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ç ðîçøèðåííÿì â ÷àñòèí³ ïðèáóäîâè
äâîïîâåðõîâî¿ áóä³âë³ äî ³ñíóþ÷îãî íåæèò-
ëîâîãî áóäèíêó äëÿ ðîçì³ùåííÿ òåïëî-
ïóíêòó, êðèòî¿ àâòîñòîÿíêè òà àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ ïðèì³ùåíü íà âóë. Õîðèâà, 41-á ó
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâèé áóäèíîê (äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 08.11.2002
¹ 5296, àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä
08.11.2002).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ñåðâ³ñ-Åíåðãî”:

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
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ 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 31.03.2004 ¹ 19-2723, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 09.02.2004 ¹ 071/04-4-
21/217, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè,
ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 11.03.2004 ¹ 001-07/446, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 28.03.2005 ¹ 22-1229/35, ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà
â³ä 13.01.2004 ¹ 80 òà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 15.03.2007
¹ 03-52/302-Â.

3.6. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èí-
í³ñòü, ïóíêò 32 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.11.2002 ¹ 116/276 “Ïðî íàäàí-
íÿ ó êîðèñòóâàííÿ, âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”.

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 Національній науковій медичній
бібліотеці України земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування

адміністративного будинку (бібліотеки) 
та господарських будівель 

на вул. Льва Толстого, 7
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 48/1882 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Íàö³î-
íàëüí³é íàóêîâ³é ìåäè÷í³é á³áë³îòåö³
Óêðà¿íè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó (á³áë³îòå-
êè) òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü íà âóë. Ëüâà
Òîëñòîãî, 7 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Íàäàòè Íàö³îíàëüí³é íàóêîâ³é ìåäè÷-
í³é á³áë³îòåö³ Óêðà¿íè, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,34
ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó (á³áë³îòåêè) òà
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü íà âóë. Ëüâà Òîë-
ñòîãî, 7 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, ó çâ’ÿçêó ç ïå-
ðåäà÷åþ á³áë³îòåö³ áóä³âåëü íà ïðàâ³ îïå-

ðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ (ëèñò Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 24.06.2004
¹ 9-03-12/388).

3. Íàö³îíàëüí³é íàóêîâ³é ìåäè÷í³é á³á-
ë³îòåö³ Óêðà¿íè:

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 22.01.2004 ¹ 19-543, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.12.2005 ¹ 071/04-4-
19/5462, âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè ãîëîâíî-

ãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 25.06.2004 ¹ 4654, Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
08.06.2005 ¹ 22-2073/35.

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 Українській академії
державного управління при Президентові

України земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування гуртожитку готельного типу

на вул. Мельникова, 36/1 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 50/1884 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статей 92, 120 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із зем"
леустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè Óêðà¿íñüê³é àêàäåì³¿ äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³
Óêðà¿íè, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,34 ãà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãóðòîæèòêó
ãîòåëüíîãî òèïó íà âóë. Ìåëüíèêîâà, 36/1
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó
çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ àêàäåì³¿ íîâîçáóäîâà-
íîãî ãóðòîæèòêó íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî
óïðàâë³ííÿ (ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16.05.96 ¹ 356-ð) çà
ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-
ùèõ â³ä 19.05.75 ¹ 467 “Ïðî â³äâåäåííÿ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Âèù³é ïàðò³éí³é øêî-
ë³ ïðè ÖÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè ïî âóë.
Ìåëüíèêîâà ¹ 84”.

2. Óêðà¿íñüê³é àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-

òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про оформлення автогосподарству
Міністерства внутрішніх справ України права

користування земельною ділянкою для
експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд на вул. Довнар2Запольського, 8 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 51/1885 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статті 92 Земельного кодексу України та постанови Верховної Ради Української РСР від
18.12.90 № 563"12 “Про земельну реформу” та розглянувши технічну документацію із землеустрою що"
до оформлення права користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè àâòîãîñïîäàðñòâó Ì³í³ñ-
òåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ,
ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,36 ãà äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Äîâíàð-Çàïîëüñüêîãî, 8 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 20.04.61 ¹ 690 “Ïðî çàêð³ïëåííÿ òå-
ðèòîð³¿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ àâòîáàçè Óïðàâ-
ë³ííÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Êè¿âñüêîãî îáëâè-
êîíêîìó” òà â³ä 17.10.61 ¹ 2086 “Ïðî äî-
äàòêîâå çàêð³ïëåííÿ òåðèòîð³¿ äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ àâòîáàçè Óïðàâë³ííÿ Âíóòð³øí³õ
Ñïðàâ Êè¿âñüêîãî Îáëâèêîíêîìó”.

2. Àâòîãîñïîäàðñòâó Ì³í³ñòåðñòâà âíóò-
ð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

2.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
ò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â â³ä 21.10.2005 ¹ 03-23/1231-Â.

2.4. 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.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про оформлення Київській міській 
шкірно2венерологічній лікарні права
користування земельною ділянкою 

для обслуговування та експлуатації будівель 
і споруд лікарні на вул. Богатирській, 32 

у Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 52/1886 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статті 92 Земельного кодексу України та постанови Верховної Ради Української РСР від
18.12.90 “Про земельну реформу”, розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо оформлен"
ня права користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é øê³ðíî-
âåíåðîëîã³÷í³é ë³êàðí³, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ïðàâî ïîñò³é-
íîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
ïëîùåþ 7,53 ãà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ë³êàðí³ íà âóë.
Áîãàòèðñüê³é, 32 ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç çàêð³ïëåííÿì ìàéíà íà
ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà ðàõóíîê
÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
29.09.86 ¹ 950/1 “Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè äëÿ áóä³âíèöòâà äè-
òÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ äåðìàòîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ â
óðî÷èù³ Îáîëîíü Ì³íñüêîãî ðàéîíó”.

2. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é øê³ðíî-âåíåðîëî-
ã³÷í³é ë³êàðí³:

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. 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.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зміну цільового призначення земельної
ділянки Генеральній прокуратурі України 

і використання її для будівництва, експлуатації
та обслуговування офісного центру 

з підземним паркінгом на вул. Горького, 74278
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 66/1900 від 26 липня 2007 року

Відповідно до статті 20 Земельного кодексу України, керуючись постановою Кабінету Міністрів України
від 11.04.2002 № 502 “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають
у власності громадян або юридичних осіб”, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земель"
ної ділянки та враховуючи лист"клопотання Генеральної прокуратури України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ Ãåíåðàëüí³é ïðîêóðàòóð³
Óêðà¿íè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñ-
íîãî öåíòðó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë.
Ãîðüêîãî, 74-78 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,325 ãà íà âóë. Ãîðü-
êîãî, 74-78 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà, ÿêà íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïîñò³éíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ Ãåíåðàëüí³é ïðîêóðàòóð³ Óêðà-
¿íè, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî
äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä
03.08.2005 ¹ 07-9-00032, òà äîçâîëèòè ¿¿
âèêîðèñòàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíîãî öåíòðó ç
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà ïåðåâåñòè äî çå-
ìåëü æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Ãåíåðàëüí³é ïðîêóðàòóð³ Óêðà¿íè:
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 âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
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 08.06.2007 ¹ 19-5562 òà â³ä
12.06.2007 ¹ 09-5759, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 08.06.2007 ¹ 4103,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 01.06.2007
¹ 071/04-4-22/2490, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 13.06.2007
¹ 05-08/3858, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 24.05.2007
¹ 3540, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 04.06.2007 ¹ 1729, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
20.06.2007 ¹ 03-0778.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
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4. Ãåíåðàëüí³é ïðîêóðàòóð³ Óêðà¿íè ïî-
âåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿), äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïîñò³éíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä
03.08.2005 ¹ 07-9-00032.

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 передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Сервіс2центр” земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування

центральної продовольчої бази у Військовому
проїзді, 1/8 (літ. А) у Печерському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 72/1906 від 26 липня 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 “Ñåð-
â³ñ-öåíòð” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ öåíòðàëüíî¿ ïðîäîâîëü÷î¿ áàçè ó
Â³éñüêîâîìó ïðî¿çä³, 1/8 (ë³ò. À) ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñåðâ³ñ-öåíòð”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,33 ãà äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ öåíòðàëüíî¿ ïðîäî-
âîëü÷î¿ áàçè ó Â³éñüêîâîìó ïðî¿çä³, 1/8
(ë³ò. À) ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ñåðâ³ñ-öåíòð”:

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

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. 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.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12.10.2005 ¹ 090-
3958, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21.12.2005 ¹ 19-10989, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 27.01.2006
¹ 489, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
26.01.2006 ¹ 06-6-25/215, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 13.10.2005 ¹ 120 òà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é â³ä
19.08.2005 ¹ 049-15/5662, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
17.02.2006 ¹ 03-85/397-Â.

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 відкритому акціонерному
товариству “Акціонерна компанія

“Київреконструкція” земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку 

з вбудовано2прибудованими приміщеннями 
та підземним паркінгом 

на вул. Михайла Котельникова, 822б 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 83/1917 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè äåðæàâíîìó íàóêîâî-âè-
ðîáíè÷îìó ï³äïðèºìñòâó “Åëåêòðîíìàø”
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,08 ãà íà âóë. Ìèõàéëà
Êîòåëüíèêîâà, 82-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, â òîìó ÷èñë³ ïëîùåþ 0,04
ãà, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-
äè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 19.03.73 ¹ 374
“Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿â-
ñüêîìó çàâîäó åëåêòðîííèõ îá÷èñëþâàëü-
íèõ òà êåðóþ÷èõ ìàøèí ï³ä áóä³âíèöòâî
äèòÿ÷î¿ óñòàíîâè íà 280 ì³ñöü â Æîâòíå-
âîìó ðàéîí³”, òà ïëîùåþ 0,04 ãà, â³äâåäå-
íèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â â³ä 19.06.78 ¹ 896/23 “Ïðî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê Êè¿âñüêîìó âè-
ðîáíè÷îìó îá’ºäíàííþ “Åëåêòðîíìàø”
ï³ä áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó òà äè-

òÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó” (ëèñò-çãîäà
â³ä 22.06.2005 ¹ 81/657), òà â³äíåñòè äî çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåð-
íà êîìïàí³ÿ “Êè¿âðåêîíñòðóêö³ÿ” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-
ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåì-
íèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ìèõàéëà Êîòåëü-
íèêîâà, 82-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿â-
ðåêîíñòðóêö³ÿ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 2 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,19 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðè-

ì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà
âóë. Ìèõàéëà Êîòåëüíèêîâà, 82-á ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

4. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âðåêîíñòðóê-
ö³ÿ”:

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 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. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

4.4. 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.

4.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
20.12.2006 ¹ 128) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 29.05.2007 ¹ 19-5024, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
14.02.2007 ¹ 06-6-25/448 òà â³ä 28.12.2006
¹ 08-8-18/6977, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïè-
òàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 27.02.2007 ¹ 22-465/35, Ñâÿòîøèí-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18.05.2007 ¹ 3553/14-22/62
òà äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãå-

íåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè-
¿âïðîåêò” â³ä 04.05.2006 ¹ 1101.

4.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öüîìó æèòëîâî-
ìó áóäèíêó (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

4.8. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
áóäèíêó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³ íå ìåíø³é
îäíîãî ìàøèíîì³ñöÿ íà êîæí³ äâ³ êâàðòè-
ðè â öüîìó æèòëîâîìó áóäèíêó.

4.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó ì³ñòà
Êèºâà íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà
äî ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâà-
íî¿ æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5%
âèòðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüî-
ãî æèòëîâîãî êîìïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç îïî-
ñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà,
óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà-
¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñ-
òà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó
ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

4.10. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òî-
ùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³â-
íèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèò-
ëîâîãî áóäèíêó.

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 передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “СБС2Ком” 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування науково2виробничого

комплексу із складськими приміщеннями 
та закладами реалізації власної продукції 

на вул. Електротехнічній 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 84/1918 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÁÑ-
Êîì” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ íàóêîâî-âèðîáíè÷îãî êîì-
ïëåêñó ³ç ñêëàäñüêèìè ïðèì³ùåííÿìè òà
çàêëàäàìè ðåàë³çàö³¿ âëàñíî¿ ïðîäóêö³¿ íà
âóë. Åëåêòðîòåõí³÷í³é ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÁÑ-Êîì”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,82 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íàóêî-
âî-âèðîáíè÷îãî êîìïëåêñó ³ç ñêëàäñüêè-
ìè ïðèì³ùåííÿìè òà çàêëàäàìè ðåàë³çàö³¿
âëàñíî¿ ïðîäóêö³¿ íà âóë. Åëåêòðîòåõí³÷-
í³é ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÑÁÑ-Êîì”:

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, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè-
¿âïðîåêò” â³ä 04.05.2005 ¹ 937, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
13.03.2006 ¹ 19-1965, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 25.04.2007
¹ 03-0244.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

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 ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Хрещатик  27 листопада 2007 ДДООККУУММЕЕННТТ 1111
Про передачу товариству з обмеженою

відповідальністю “ГК Інвест” 
для реконструкції об’єкта незавершеного

будівництва під торговельний комплекс 
з подальшою його експлуатацією та

обслуговуванням на вул. Старокиївській, 10 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 85/1919 від 26 липня 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 “ÃÊ
²íâåñò” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêòà íåçà-
âåðøåíîãî áóä³âíèöòâà ï³ä òîðãîâåëüíèé
êîìïëåêñ ç ïîäàëüøîþ éîãî åêñïëóàòà-
ö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà âóë. Ñòàðî-
êè¿âñüê³é, 10 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÃÊ ²íâåñò”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,55 ãà äëÿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ îá’ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà ï³ä
òîðãîâåëüíèé êîìïëåêñ ç ïîäàëüøîþ éî-
ãî åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà
âóë. Ñòàðîêè¿âñüê³é, 10 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà îá’ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà (äîãî-
â³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 23.07.2003 ¹ 23,
àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 24.07.2003).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÃÊ ²íâåñò”:

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, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 01.06.2007 ¹ 19-5140 òà â³ä
18.06.2007 ¹ 09-5950, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 01.02.2007
¹ 237 òà â³ä 06.04.2007 ¹ 1057, Äåðæàâ-
íî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè
â³ä 16.05.2007 ¹ 05/03/02-07/24101, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 06.06.2007 ¹ 071/04-4-
22/2681, Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
24.05.2007 ¹ 01/38-3350.

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 дочірньому підприємству
“Гарантія2Торг” та товариству з обмеженою

відповідальністю “Будівельно2виробнича
компанія “Будреммонтаж 2006” земельної

ділянки для реконструкції існуючої
адміністративної будівлі з організацією

закладів громадського харчування та 
для реконструкції під адміністративно2

офісний центр та під офісно2житлові
приміщення на вул. Володимира Сосюри, 6 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 86/1920 від 26 липня 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 äî÷³ðíüî-
ìó ï³äïðèºìñòâó “Ãàðàíò³ÿ-Òîðã” òà òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áó-
ä³âåëüíî-âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ “Áóäðåì-
ìîíòàæ 2006” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷î¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áó-
ä³âë³ ç îðãàí³çàö³ºþ çàêëàä³â ãðîìàäñüêî-
ãî õàð÷óâàííÿ òà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ï³ä àä-
ì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèé öåíòð òà ï³ä îô³ñ-
íî-æèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Âîëîäè-
ìèðà Ñîñþðè, 6 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó
“Ãàðàíò³ÿ-Òîðã” òà òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áóä³âåëüíî-âèðîá-
íè÷à êîìïàí³ÿ “Áóäðåììîíòàæ 2006”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó ñï³ëüíó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10
ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
1,466 ãà (ó òîìó ÷èñë³: äî÷³ðíüîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Ãàðàíò³ÿ-Òîðã” — 42/100 â³ä 1,466
ãà òà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Áóä³âåëüíî-âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ

“Áóäðåììîíòàæ 2006” — 58/100 â³ä 1,466
ãà) äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷î¿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî¿ áóä³âë³ ç îðãàí³çàö³ºþ çàêëàä³â ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà äëÿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ï³ä àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèé öåíòð òà
ï³ä îô³ñíî-æèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ íà âóë.
Âîëîäèìèðà Ñîñþðè, 6 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ òà áó-
ä³âë³ (äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
29.05.2006 òà â³ä 04.05.2006, àêòè ïðèéî-
ìó-ïåðåäà÷³ â³ä 29.05.2006 òà â³ä
05.05.2006), ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 1,433 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíê-
òó 1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
15.07.2004 ¹ 416/1826 “Ïðî îôîðìëåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-
ìè”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä-
÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 16.03.2005 ¹ 66-6-00244;

— ïëîùåþ 0,033 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 24.06.98 ¹ 1311 “Ïðî
îôîðìëåííÿ äåðæàâíîìó íàóêîâî-äîñë³ä-
íîìó ³íñòèòóòó “Åëàñòèê” ïðàâà êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ áó-
ä³âåëü íà âóë. Ïðàçüê³é, 5 ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè
ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïî-
ñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 15.01.99
¹ 66-4-00009.

3. Äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãàðàíò³ÿ-
Òîðã” òà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Áóä³âåëüíî-âèðîáíè÷à êîì-
ïàí³ÿ “Áóäðåììîíòàæ 2006”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷³â 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 äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ 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 â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³
ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.6. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 02.04.2007 ¹ 19-3113, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.03.2007 ¹ 071/04-4-
22/1349, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè,
ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 12.03.2007 ¹ 1490, äî÷³ðíüîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó

ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä
09.02.2007 ¹ 315, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 19.07.2007
¹ 05-0964.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, 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. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 16.03.2005
¹ 66-6-00244 (ëèñò-çãîäà àêö³îíåðíîãî òî-
âàðèñòâà çàêðèòîãî òèïó “Õ²ÌÐÅÇÅÐÂ”
â³ä 25.12.2006 ¹ 157/12) ç ìîìåíòó äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ
òà äî÷³ðí³ì ï³äïðèºìñòâîì “Ãàðàíò³ÿ-
Òîðã” òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Áóä³âåëüíî-âèðîáíè÷à êîì-
ïàí³ÿ “Áóäðåììîíòàæ 2006”, çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,017 ãà â³äíåñòè äî ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

6. Ïðèïèíèòè äåðæàâíîìó íàóêîâî-äî-
ñë³äíîìó ³íñòèòóòó “Åëàñòèê” ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ
0,033 ãà, îôîðìëåíîþ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 24.06.98 ¹ 1311 “Ïðî îôîðì-
ëåííÿ äåðæàâíîìó íàóêîâî-äîñë³äíîìó ³í-
ñòèòóòó “Åëàñòèê” ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü íà
âóë. Ïðàçüê³é, 5 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³”,
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåð-
æàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìëåþ â³ä 15.01.99 ¹ 66-4-00009
(ëèñò-çãîäà â³ä 01.02.2007 ¹ 11/24).

7. Äåðæàâíîìó íàóêîâî-äîñë³äíîìó ³í-
ñòèòóòó “Åëàñòèê” çâåðíóòèñü â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ç êëîïîòàííÿì äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äåðæàâ-
íîãî àêòà íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìëåþ â³ä 15.01.99 ¹ 66-4-00009.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Пателепню Миколі
Миколайовичу у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у 42му пров. Лєрмонтова, 57 
у Дарницькому районі м. Києва
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó
Ïàòåëåïíþ Ìèêîë³ Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó 4-
ìó ïðîâ. Ëºðìîíòîâà, 57 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïàòåëåïíþ Ìè-
êîë³ Ìèêîëàéîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó Ç öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
4-ìó ïðîâ. Ëºðìîíòîâà, 57 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïàòåëåïíþ Ìèêîë³ Ìè-
êîëàéîâè÷ó:

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

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

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

õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
3.4. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãî-

òîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîïëåí-
íÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè òà ïî-
ãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 28.08.2006 ¹ 19-7251, ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
02.12.2004 ¹ 9809, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³
â³ä 28.02.2005 ¹ 06-06-25/505, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 05.02.2007
¹ 03-79/128-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 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
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Â Àìñòåðäàì³ â³äáóâñÿ
ôåñòèâàëü ñì³õó
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати " пропон є читачам
зазирн ти проблеми меш анців
інших міст. Для цьо о ми під о-
т вали добір міжнародних но-
вин, подій і онфлі тів світових
столиць.

У Вільнюсі від рили
фотовистав знаменитих
раїнців

Ó ëèòîâñüê³é ñòîëèö³ â³äêðèëàñÿ âè-
ñòàâêà ôîòîãðàôà Àëã³ìàíòàñà Àëåêñàíä-
ðàâ³þñà, ïðèñâÿ÷åíà âèäàòíèì óêðà¿í-
öÿì. Âîíà ìàº íàçâó “Óêðà¿íà: â³äêðè-
âàþ÷è çàâ³ñó”. Íà ôîòîãðàô³ÿõ — 25
óêðà¿íñüêèõ ä³ÿ÷³â êóëüòóðè, ïîë³òèêè é
ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ. Ñåðåä íèõ — Áîã-
äàí Ñòóïêà, Äìèòðî Ïàâëè÷êî, Àíäð³é
Êóðêîâ òà ³íø³. Îðãàí³çóâàâ ïîêàç ôî-
òîãðàô³é Ëèòîâñüêèé ôîíä ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà. Âèñòàâêà òðèâàòèìå äî 
9 ãðóäíÿ.

Мос ва от ється продати
пам’ятни и льт ри

Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè Ðîñ³éñüêî¿ Ôå-
äåðàö³¿ òà óðÿä Ìîñêâè ï³äïèñàëè óãîäó
ïðî ðîçìåæóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
ïàì’ÿòíèêè äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ, ðîçòà-
øîâàí³ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà. Äî ñôåðè â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ ñòîëè÷íî¿ âëàäè ïåðåéøëî
ìàéæå 1,2 òèñÿ÷³ ïàì’ÿòíèê³â ³ñòîð³¿,
êóëüòóðè é àðõ³òåêòóðè. Çàãàëîì ó Ìîñ-
êâ³, çà äàíèìè ìåð³¿, 4,66 òèñÿ÷³ ïàì’ÿò-
íèê³â. ßê çàçíà÷èâ ìåð Ìîñêâè Þð³é
Ëóæêîâ, ï³äïèñàâøè óãîäó, ì³ñòî çìîæå
ïåðåäàòè ïàì’ÿòíèêè äåðæàâíîãî çíà÷åí-
íÿ ïðèâàòíèì îñîáàì. Íàðàç³ ó ¿õí³é âëàñ-
íîñò³ ïåðåáóâàº íå á³ëüøå äâîõ äåñÿòê³â
ñòîëè÷íèõ ðàðèòåò³â. Ïðîòå ÷èìàëî ç íèõ
çäàí³ â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó. Îñê³ëüêè,
çà ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, íèí³øí³
îðåíäàð³, ÿê³, ìîæëèâî, óæå âñòèãëè óïî-
ðÿäêóâàòè ñòàð³ áóäèíêè, íå ìàþòü ïð³î-
ðèòåòíèõ ïðàâ ï³ä ÷àñ íàñòóïíî¿ ïðèâà-
òèçàö³¿, åêñïåðòè ïîáîþþòüñÿ, ùî ï³ñëÿ
1 ñ³÷íÿ âñ³ íàéäîðîæ÷³ îá’ºêòè ñòîëèö³
âèñòàâëÿòü íà êîíêóðñ ³ äåøåâî ïðîäà-
äóòü îáðàíèì.

Громадсь ий транспорт
Пра и їздитиме за sms

²ç ìèíóëîãî òèæíÿ â Ïðàç³ îô³ö³éíî
ìîæíà îïëàòèòè ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðò³ íå çà äîïîìîãîþ êâèòêà, à çà
äîïîìîãîþ SMS-ïîâ³äîìëåíü. Ñêîðèñòà-
òèñÿ ïîñëóãîþ ìîæóòü íå ëèøå ì³ñöåâ³
æèòåë³, à é òóðèñòè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ
ïîñëóãàìè ÷åñüêèõ îïåðàòîð³â çâ’ÿçêó.
Îïëàòèòè ïðî¿çä äóæå ïðîñòî. Ïîòð³áíî
â³äïðàâèòè òåêñòîâå ïîâ³äîìëåííÿ íà â³ä-
ïîâ³äíèé íîìåð. Ï³ñëÿ öüîãî ïðîòÿãîì
äâîõ õâèëèí íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí íàä³-
øëþòü êâèòîê, ÿêèì ìîæíà êîðèñòóâàòè-
ñÿ ï³âòîðè ãîäèíè ó âñ³õ âèäàõ ïðàçüêî-
ãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó (ìåòðî, àâ-
òîáóñàõ, òðàìâàÿõ ³ ïî¿çäàõ). Ê³ëüê³ñòü
ïåðåñàäîê ïðè öüîìó íå îáìåæåíî.

Åëåêòðîííèé êâèòîê íà åêðàí³ ìîá³ëü-
íîãî òåëåôîíó ìîæíà áóäå ïðåä’ÿâèòè ³
êîíòðîëåðó. Â³í, ñâîºþ ÷åðãîþ, çìîæå çâ³-
ðèòè íîìåð êâèòêà ç áàçîþ äàíèõ êâèòê³â
íà ñåðâåð³ òðàíñïîðòíî¿ ñëóæáè. ßêùî æ
éîìó çäàñòüñÿ, ùî êâèòîê ôàëüøèâèé, òî
ïåðåâ³ðèòè ìîæíà áóäå, â³äïðàâèâøè êîí-
òðîëüíå sms-ïîâ³äîìëåííÿ.

Àíàëîã³÷íà ñèñòåìà â ªâðîï³ âæå ïðà-

öþº â Õåëüñ³íê³, Òàëë³íí³ òà ùå ê³ëüêîõ
³íøèõ ì³ñòàõ. Ïðàãà äåùî â³äð³çíÿºòüñÿ çà
ðîçâèòêîì ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â³ä
³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò. Òðàìâàÿìè, àâ-
òîáóñàìè, ìåòðî é ïî¿çäàìè òóò êîðèñ-
òóþòüñÿ 60% æèòåë³â ì³ñòà, ³ ëèøå 40%
¿çäÿòü íà îñîáèñòîìó àâòîòðàíñïîðò³, òî-
ä³ ÿê ó ªâðîï³ ñèòóàö³ÿ º ïðîòèëåæíîþ.
Çà ñëîâàìè áàãàòüîõ ïàñàæèð³â, íà ìåòðî
ó Ïðàç³ ìîæíà ä³ñòàòèñÿ ç îäíîãî ì³ñöÿ
â ³íøå çíà÷íî øâèäøå, àí³æ íà àâòîìî-
á³ë³. Ìàøèíàìè ïåðåâàæíî êîðèñòóþòü-
ñÿ ëþäè, ùî æèâóòü íà îêîëèöÿõ ì³ñòà ó
âëàñíèõ áóäèíêàõ.

У Сін ап рі почали
свят вати Різдво

Ó Ñ³íãàïóð³ â³äêðèâñÿ ùîð³÷íèé ôåñòè-
âàëü “Ð³çäâî â òðîï³êàõ”, ÿêèé òðèâàòèìå
äî 2 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó. Ó ðàìêàõ çàõîäó â³ä-
áóäåòüñÿ áåçë³÷ êîíöåðò³â, øîó é âå÷³ðîê,
à ñàìå ì³ñòî, çà òâåðäæåííÿì îðãàí³çàòî-
ð³â, ïåðåòâîðèòüñÿ íà êàçêîâó êðà¿íó. Òó-
ðèñòè çìîæóòü âèðóøèòè äî “Êðèøòàëå-
âîãî ë³ñó”, ùî ìàº íàãàäóâàòè îäíîéìåí-
íèé ë³ñ ³ç “Ëóñêóí÷èêà”.

Îäí³ºþ ç êëþ÷îâèõ ïîä³é ôåñòèâàëþ
ñòàíóòü ñåð³ÿ ìóçè÷íèõ çàõîä³â, îá’ºäíàíèõ
íàçâîþ “Ñ³íãàïóð — öå âñå ïðî ëþáîâ”,
à òàêîæ áàðâèñòå øîó íà ÷îâíàõ. Êð³ì òî-
ãî, ó Íàö³îíàëüíîìó ñ³íãàïóðñüêîìó ìóçå¿
ïðàöþâàòèìå âèñòàâêà ð³äê³ñíèõ åêñïîíà-
ò³â ÷àñ³â àíòè÷íî¿ Ãðåö³¿, ïðèâåçåíèõ ³ç
ïàðèçüêîãî Ëóâðà. Êóëüì³íàö³ºþ ñâÿòà ñòà-
íå âåëèêèé êîíöåðò ó ð³çäâÿíó í³÷. Ñâÿòà
é çíàìåíí³ äàòè, ùî â³äçíà÷àþòü ó Ñ³íãà-
ïóð³, â³äáèâàþòü áàãàòîíàö³îíàëüíèé õà-
ðàêòåð ì³ñòà òà ðîçìà¿ò³ñòü ðåë³ã³éíèõ êîí-
ôåñ³é. Òóò øèðîêî â³äçíà÷àþòü çàê³í÷åí-
íÿ ì³ñÿöÿ Ðàìàäàíà, êèòàéñüêèé Íîâèé
ð³ê, ³íä³éñüêèé Íàâàðàò³ð³ òà äåíü íàðî-
äæåííÿ Áóääè.

У Амстердамі визначили
переможця фестивалю
марих ани

Ó ñòîëèö³ Í³äåðëàíä³â çàâåðøèâñÿ
ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü Cannabis Cup,

íà ÿêèé äî Àìñòåðäàìà ç’¿õàëèñÿ ëþáè-
òåë³ ìàðèõóàíè é ãàøèøó ç óñüîãî ñâ³òó.
Öüîãîð³÷íèì ïåðåìîæöåì ñòàëà îäíà ³ç
íàéá³ëüøèõ ³ íàéâ³äîì³øèõ ó ö³é ñôåð³
êîìïàí³é Green House Seeds.

Ó çìàãàíí³ çà çâàííÿ íàéêðàùîãî âè-
ðîáíèêà íàñ³ííÿ ³ êóù³â êîíîïåëü òà
ïðîäóêò³â ç íèõ öüîãî ðîêó âçÿëè ó÷àñòü
25 êîìïàí³é ³ 21 çàêëàä, äå äîçâîëåíî
âæèâàòè ëåãê³ íàðêîòèêè — ìàðèõóàíó é
ãàøèø.

Ùîá ñòàòè ñóääåþ íà öèõ çìàãàííÿõ,
äîñèòü çàðåºñòðóâàòèñÿ â øòàá-êâàðòèð³
îðãàí³çàòîð³â ôåñòèâàëþ â Àìñòåðäàì³,
çàïëàòèâøè 200 ºâðî. Ñóää³ ìàëè çìîãó
äåãóñòóâàòè ïðîïîíîâàí³ ð³çíèìè âèðîá-
íèêàìè ñîðòè ìàðèõóàíè, âèñòàâëÿþ÷è
¿ì îö³íêè. Äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ íåçâè÷àé-
í³ çäîðîâ’ÿ é ñèëè, îñê³ëüêè äîâîäèòüñÿ
äåãóñòóâàòè äî 30 ñîðò³â ìàðèõóàíè íà
äåíü. Äëÿ òèõ, õòî çðåøòîþ â³äêëþ÷àâ-
ñÿ â³ä çîâí³øíüîãî ñâ³òó é óæå íå ì³ã âè-
êîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè, íàäàâàëèñÿ ê³ì-
íàòè â³äïî÷èíêó.

Êð³ì íàðêîòèê³â, íà âèñòàâö³ áóëè òà-
êîæ âèãîòîâëåí³ ç êîíîïåëü ïèâî, âèíî,
ë³êåðè, ìàñëî, øîêîëàä, ëüîäÿíèêè é ò³ñ-
òå÷êà ç ìàðèõóàíîþ, êîñìåòèêà ç ³íãðå-
ä³ºíòàìè ç êîíîïåëü, ïàï³ð äëÿ ñàìîêðó-
òîê ³ àêñåñóàðè äëÿ êóð³ííÿ, êíèãè ïðî
êîíîïë³ é ìàðèõóàíó, à òàêîæ êàðòèíè é
ïëàêàòè.

Археоло и знайшли
печер Ром ла і Рема

²òàë³éñüê³ àðõåîëîãè çàÿâèëè ïðî ÷åð-
ãîâó ñåíñàö³éíó çíàõ³äêó: íà ãëèáèí³ 16
ìåòð³â ó Ïàëàòèíñüêîìó ïàãîðá³ âîíè âè-
ÿâèëè êðóãëèé ãðîò, ùî, ìîæëèâî, º ñâÿ-
ùåííèì ïðèõèñòêîì Ðîìóëà ³ Ðåìà. Ïà-
ëàòèí — îäèí ³ç ñåìè ãîëîâíèõ ïàãîðá³â
Ðèìà. Çà ïåðåêàçîì, ñàìå íà íüîìó âîâ-
÷èöÿ âèãîäóâàëà Ðîìóëà ³ Ðåìà. Øâèä-
øå çà âñå, ñòàðîäàâí³ ðèìëÿíè ââàæàëè
ãðîò êîëèñêîþ ëåãåíäàðíèõ áðàò³â. Ïðî-
ôåñîð óí³âåðñèòåòó Ëà-Ñàï³ºíöà â Ðèì³
Àíäðåà Êàðàíä³í³ âæå çàÿâèâ, ùî öå îä-
íà ç íàéá³ëüøèõ àðõåîëîã³÷íèõ çíàõ³äîê
íàøîãî ÷àñó. ²íø³ â÷åí³ ïîêè ùî íå ìî-
æóòü ³ç ïåâí³ñòþ ñêàçàòè, ùî éäåòüñÿ ïðî

ñâÿùåííèé ãðîò Ðîìóëà ³ Ðåìà, àëå ïàí
Êàðàíä³í³ ïåðåêîíàíèé ó öüîìó. Àðõåî-
ëîã â³äîìèé ÿê ãàðÿ÷èé ïðèõèëüíèê òåî-
ð³¿ ïðî òå, ùî â ëåãåíä³ ïðî çàñíóâàííÿ
Ðèìà áàãàòî ïðàâäè. Â³í ââàæàº, ùî Ðî-
ìóë ñïðàâä³ çàñíóâàâ ì³ñòî. Çà ñëîâàìè
â÷åíîãî, ì³ô ³ ³ñòîðè÷íà ïðàâäà ÷àñîì
âèãàäëèâî ïåðåïë³òàþòüñÿ ì³æ ñîáîþ.

У То іо най ращі світі
ресторани

Îäèí ³ç íàéâïëèâîâ³øèõ ðåñòîðàííèõ
ðåéòèíã³â ó ñâ³ò³, Michelin, âèïóñòèâ íî-
âèé ïóò³âíèê ÿïîíñüêîþ ñòîëèöåþ íà
2008 ð³ê, ó ÿêîìó 150 ðåñòîðàí³â Òîê³î â
ñóì³ çäîáóëè 190 ç³ðîê. Ó òàêèé ñïîñ³á
Òîê³î â³äâîþâàâ ñòàòóñ êóë³íàðíî¿ ñòîëè-
ö³ ó Ïàðèæà (97 ç³ðîê), îá³ãíàâøè òàêîæ
Ëîíäîí (54 ç³ðêè) ³ Íüþ-Éîðê (49 ç³-
ðîê).

Â³ñ³ì ðåñòîðàí³â Òîê³î çäîáóëè òðè ç³ð-
êè Michelin — íàéâèùó îö³íêó ìàéñòåð-
íîñò³ øåô-êóõàð³â. 25 ðåñòîðàí³â — ïî
äâ³ ç³ðêè ³ 117 — îäíó. Ó Íüþ-Éîðêó ïî-
êè ùî ò³ëüêè òðè ðåñòîðàíè ³ç òðüîìà
ç³ðêàìè. Ó Ïàðèæ³ — 10.

У передмісті Парижа
від рилася вистав а
оролівсь о о срібла
Ó êîëèøí³é ðåçèäåíö³¿ ôðàíöóçüêèõ

ìîíàðõ³â, Âåðñàëüñüêîìó ïàëàö³, 21 ëèñ-
òîïàäà â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà “Êîëè Âåð-
ñàëü îäÿãñÿ â ñð³áëî”. Ó Âåëèêîìó ïàëà-
ö³ ïðåäñòàâëåíî 150 ñð³áíèõ ïðåäìåò³â ³ç
êîðîë³âñüêèõ äâîð³â ªâðîïè.

Ó êîëåêö³¿ º ñâ³÷íèêè, òàö³, äçåðêàëà
é áåçë³÷ ³íøèõ ïðåäìåò³â åïîõè ôðàí-
öóçüêî¿ ìîíàðõ³¿. Âîíè ç³áðàí³ íå ò³ëü-
êè íà òåðèòîð³¿ Ôðàíö³¿: äåÿê³ åêñïîíà-
òè ïðèâåçåíî ç Äàí³¿, Àíãë³¿, Í³ìå÷÷è-
íè é Ðîñ³¿. Êîëèñü âîíè íàëåæàëè òà-
êèì â³äîìèì àðèñòîêðàòè÷íèì äèíàñò³-
ÿì, ÿê Ãîãåíöîëëåðíè òà ôîí Åñòðåãà-
ç³. Âèñòàâêà ïðàöþâàòèìå äî 9 áåðåçíÿ
2008 ðîêó ùîäíÿ, êð³ì ïîíåä³ëêà. Îõî-
÷èì ãëÿíóòè íà öþ êðàñó äîâåäåòüñÿ çà-
ïëàòèòè 15 ºâðî

Îãëÿä ïîä³é 
ñòîëèöü ñâ³òó

Вибори най ращо о виробни а товарів з онопель принесли лядачам і часни ам сил -силенн хорошо о настрою
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Îêñàíà ÊÀÐÀÂÀÍÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà

Êîëèñü ó äèòèíñòâ³ ÿ áóëà ïðî¿çäîì ó Ëèò-
â³. Ìè ïðîñòóâàëè ç áàòüêàìè äî Åñòîí³¿, ó
Òàëë³íí, ³ íåíàäîâãî çóïèíèëèñÿ íà áåðåç³
Áàëò³éñüêîãî ìîðÿ. Òîé ÷àñ çàïàì’ÿòàâñÿ äè-
òÿ÷îþ ðàä³ñòþ â³ä ïîáà÷åíîãî — ìåí³ ñïî-
äîáàëîñÿ âñå.

Âë³òêó ìè ç ÷îëîâ³êîì, ñèíîì òà äîíüêîþ
Ìàð³÷êîþ çáèðàëèñÿ ó â³äïóñòêó. Àëå øåñ-
òèì³ñÿ÷íó äèòèíó íå ïîâåçåø ó êðà¿íó, ÿêà
íàäòî â³äð³çíÿºòüñÿ çà êë³ìàòîì â³ä Óêðà¿íè.
Ïðîòå ñòàðøèé ñèí çâèê â³äïî÷èâàòè â Õîð-
âàò³¿ ³ äóæå õîò³â ³ öüîãî ðàçó ïîòðàïèòè íà
ìîðå. ² òóò ÿ çãàäàëà ïðî Ëèòâó òà Áàëòèêó.

Æîäíå òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî íå ïðîïîíó-
âàëî òîãî, ïðî ùî ÿ çàïèòóâàëà, çãàäóþ÷è
Ëèòâó äèòèíñòâà: ùîá ãîòåëü ñòîÿâ íà áåðå-
ç³ Áàëò³éñüêîãî ìîðÿ ³ áóâ îòî÷åíèé ñîñíà-
ìè. Òîä³ ì³é ÷îëîâ³ê çíàéøîâ òàêèé ãîòåëü
÷åðåç ³íòåðíåò. ² ìè âñ³ºþ ñ³ì’ºþ ïî¿õàëè íà
äâà òèæí³ â Ïàëàíãó.

Íàì ðàäèëè äðóç³ ¿õàòè â Áàëòèêó ë³ïøå
íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ, êîëè âîäà â ìîð³ ïðîãð³º-
òüñÿ õî÷à á äî 17 °Ñ. ß äàâíî âæå çàéìàþñÿ
ñïîðòîì, àëå é ìåí³ áóëî äîâîë³ ïðîõîëîä-
íî... Àëå öå äóæå êîðèñíî äëÿ çäîðîâ’ÿ — ìè
íàâ³òü ñâîþ ìàëåíüêó Ìàð³÷êó êóïàëè!

Íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ñïîðòèâíîãî êîìïëåê-
ñó ãîòåëþ º âåëèêèé áàñåéí — äåñü ìåòð³â
200. Ìè á³ëüøå êóïàëèñÿ â íüîìó (âîäà áó-
ëà òåïë³øà, í³æ ó ìîð³). À ãîëîâíå — ïî âñüî-
ìó ãîòåëþ òà óçáåðåææþ ñòîÿâ íåéìîâ³ðíèé
çàïàõ — òàêèé ì³êñ àðîìàòó õâî¿ òà ìîðÿ...

Ùå êàòàëèñÿ íà âåëîñèïåäàõ. Áðàëè íà-
ïðîêàò ³ ¿çäèëè ïî ñîïêàõ ç ÷îëîâ³êîì. ß ïà-
äàëà, çáèâàëà êîë³íà, íàáèâàëà ãóë³, òà âñå
îäíî áóëî âåñåëî. ßêîñü ïî¿õàëè â çàïîâ³ä-
íèê ïîáëèçó Ïàëàíãè. À òàì... Ñîñíè, îëå-
í³, ïòàõè, ðåñòîðàíè ç ì³ñöåâîþ êóõíåþ...
Ìè çàìîâèëè ñïåö³àëüíèé âîçèê ç îëåíÿìè,
íà ÿêîìó íàñ ïðîâåçëè ïî âñ³õ ñòåæêàõ çà-
ïîâ³äíèêà — íåéìîâ³ðíå âðàæåííÿ êðàñè é
ö³ë³ñíîñò³ ïðèðîäè!

ßêðàç íà ÷àñ â³äïóñòêè ó íàñ ç ÷îëîâ³êîì
ïðèïàëà ð³÷íèöÿ øëþáó, îòîæ 13 ðîê³â
ñï³ëüíîãî æèòòÿ ìè â³äçíà÷èëè ïî-ñ³ìåéíî-
ìó òèõî — Áîãäàí çàïðîñèâ ìåíå ó ðåñòîðàí,
äå çàìîâèâ øèêàðíó âå÷åðþ. Õî÷à â Ïàëàí-
ç³ ðèáíèé ïðîìèñåë íå âåëüìè ðîçâèíåíèé,
ó ðåñòîðàí³ áóëî áåçë³÷ ñòðàâ ³ç ðèáè. Çà-
ïàì’ÿòàâñÿ ñóï ç âîñüìè ð³çíèõ âåëèêèõ ðè-
áèí. Éîãî ïðèíåñëè ó ÷èìàëîìó ôàðôîðî-
âîìó ïîñóä³, ðîçðàõîâàíîìó, ìàáóòü, ÷îëîâ³ê
íà ï’ÿòü. Òà, ïðèñÿãàþñÿ, ìè âñå ç’¿ëè ñàì³!

Ö³êàâî, ùî â Ïàëàíç³ ëþäè ìàéæå íå ðî-
çóì³þòü àí³ óêðà¿íñüêî¿, àí³ ðîñ³éñüêî¿. Ëèò-
âà áóëà îäí³ºþ ç ðåñïóáë³ê ÑÐÑÐ, àëå ðîñ³é-
ñüêó çíàþòü ëèøå ëþäè ñåðåäíüîãî â³êó.
Îô³ö³àíòè íàâ³òü àíãë³éñüêó íå çàâæäè ðî-
çóì³þòü: ãîëîâíà ìàñà òóðèñò³â ó Ïàëàíç³ —
ô³íè, øâåäè òà í³ìö³, òîìó ¿õí³ ìîâè ëèòîâ-
ö³ çíàþòü ë³ïøå. Ó ðåñòîðàí³ ñêëàäíî çðî-
áèòè çàìîâëåííÿ: äîâåëîñÿ ïîÿñíþâàòè íà
ïàëüöÿõ, íàâ³òü ïîêàçóâàòè ôîòîãðàô³¿ ñòðàâ,
ÿêèõ õî÷åìî ñêóøòóâàòè.

Ïîâåðòàëèñÿ ç â³äïóñòêè çàäîâîëåí³. Ïî-
ïðè ïðîõîëîäíó âîäó òà â³òåð, íàì òàê ñïî-
äîáàëèñÿ Áàëò³éñüêå ìîðå òà ïðèâ³òí³ æèòå-
ë³ éîãî óçáåðåææÿ, ùî ìè í³ ïðî ùî íå ïî-
øêîäóâàëè
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Áàëò³éñüêà
ïîäîðîæ äëÿ
Ìàð³÷êè

Ï³ê Óêðà¿íè
Òóðïîõ³ä íà Ãîâåðëó — íàéêðàùèé ó¿ê-åíä 
äëÿ åêñòðåìàëüíèõ ãîðîäÿí

Çà ñòàðîäàâíüîþ ëåãåíäîþ, ³ñòîð³ÿ âè-
íèêíåííÿ Ãîâåðëè ïîâ’ÿçàíà (çâè÷àéíî
æ, à ÿê áåç íå¿?) ç íåùàñëèâèì êîõàí-
íÿì. Ïîêàçíèé ãóöóëüñüêèé õëîïåöü
Ïðóò, ïðàöþþ÷è â ãîðàõ íà âèðóáö³ ë³-
ñó, çóñòð³âñÿ ç êðàñóíåþ Ãîâåðëîþ —
äî÷êîþ Ã³ðñüêîãî öàðÿ. Âîíè ïîçíàéî-
ìèëèñÿ ³ ïîêîõàëè îäèí îäíîãî. Àëå Ã³ð-
ñüêèé öàð áóâ íåçàäîâîëåíèé íåðîçá³ð-
ëèâ³ñòþ ñâîº¿ äî÷êè ³ çàáîðîíèâ ¿é çó-
ñòð³÷àòèñÿ ç ïðîñòîëþäèíîì. Ãîâåðëà íå
ïîñëóõàëàñÿ áàòüêà, ³ â³í çàõîâàâ ¿¿ ñåðåä
ã³ðñüêèõ âåðøèí. Ïðóò, ïðîâ³âøè äåíü ³
í³÷ ó ïîøóêàõ êîõàíî¿, çóñòð³â ñòàðîãî,
êîòðèé ñêàçàâ: “²äè íà ñõ³ä, íà âåðøèíó
íàéâèùî¿ ãîðè. ßêùî âñòèãíåø äî ñõî-
äó, òî çðóéíóºø ÷àðè, ³ ñòàíå âîíà çíî-
âó òâîºþ êîõàíîþ”. Ïîì÷àâ Ïðóò íà
íàéâèùó ãîðó. Àëå îäíîãî ëèøå ïðè-
ñòðàñíîãî áàæàííÿ áóëî íåäîñèòü — áðà-
êóâàëî àëüï³í³ñòñüêî¿ ï³äãîòîâêè. Íå
âñòèã Ïðóò äî ñõîäó ñîíöÿ íà âåðøèíó.
Ñ³â â³í ï³ä âèñîêîþ ñîñíîþ ³ çàïëàêàâ.

² ïîëèëàñÿ ç òîãî ì³ñöÿ âíèç ó äîëèíó
ð³÷êà Ïðóò, à ã³ðñüêó âåðøèíó â³äòîä³ íà-
çèâàþòü Ãîâåðëîþ.

Ле ий старт
Êàæó÷è ñóõîþ ìîâîþ íàóêè, Ãîâåðëà —

íàéâèùà òî÷êà â Óêðà¿í³, ðîçòàøîâàíà
íà ìåæ³ Çàêàðïàòñüêî¿ é ²âàíî-Ôðàíê³â-
ñüêî¿ îáëàñòåé ³ íàëåæèòü äî õðåáòà ×åð-
íîãîðà ó Êàðïàòàõ. Âèñîòà ãîðè ñòàíîâèòü
2061 ì íàä ð³âíåì ìîðÿ. Á³ëÿ ï³äí³ææÿ
ðîçòàøîâàíèé îäèí ³ç âèòîê³â ð³÷êè Ïðóò.
Ïåðøèé òóðèñòè÷íèé ìàðøðóò ç³ ñõî-
äæåííÿì íà ãîðó â³äêðèëè â 1880-ìó. ²ç
ì³ñò, ùî çíàõîäÿòüñÿ ïîáëèçó,— Ðàõ³â,
ßñèíÿ ³ Âîðîõòà.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ç 1 æîâòíÿ ï³-
øîõ³äí³ ñõîäæåííÿ íà Ãîâåðëó çàáîðîíå-
í³ ³ ïóñêàþòü íà ìàðøðóò ëèøå àëüï³í³ñ-
ò³â ³ ã³ðñüêèõ òóðèñò³â, ãðóï³ êè¿âñüêèõ
åíòóç³àñò³â, çîêðåìà é êîðåñïîíäåíòó
“Õðåùàòèêà”, âäàëîñÿ ï³äíÿòèñÿ íà âåð-

øèíó â ê³íö³ ëèñòîïàäà. Çàáîðîíà — öå
íå ïðèìõà, à êðàéíÿ ïîòðåáà — ùîðîêó
çà÷àðîâàíà äî÷êà Ã³ðñüêîãî öàðÿ çáèðàº
ñâîþ äàíèíó. Ç³ ñâ³ä÷åíü êàðïàòñüêèõ ðÿ-
òóâàëüíèê³â, íà ¿õí³é ïàì’ÿò³ íå áóëî æîä-
íîãî ðîêó, êîëè á íå çàãèíóâ àáî íå çíèê
ó÷àñíèê ñõîäæåííÿ. Ðÿòóâàëüíèêè ñòâåð-
äæóþòü, ùî íà ãîð³ º òàê³ ïàñòêè, äå ëþ-
äèíó íå çíàéòè í³êîëè.

18 êè¿âñüêèõ ñì³ëèâö³â, çîêðåìà ä³â÷à-
òà, áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè âñå-òàêè
çâàæèëèñÿ íà òàêèé åêñòðåìàëüíèé ïî-
õ³ä. Ñõîäæåííÿ ïî÷èíàëîñÿ ç áàçè “Çà-
ðîñëÿê”. Îô³ö³éíî — öå áàçà ç ï³äãîòîâ-
êè îë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, àëå òàì
ìîæóòü çóïèíÿòèñÿ ³ òóðèñòè. Ð³âåíü êîì-
ôîðòó íå òÿãíå íàâ³òü íà îäíó ç³ðî÷êó, àëå
âèáèðàòè îñîáëèâî íå äîâîäèòüñÿ. À ï³ñ-
ëÿ ñõîäæåííÿ ÿê³ñòü ¿æ³ ³ ë³æêà âæå íå
ìàþòü çíà÷åííÿ. Â³ä “Çàðîñëÿêà” éäå äâà
ìàðøðóòè — ëåãøèé ³ äîâøèé (íèì, çà
íàøèìè äàíèìè, ³ ï³äí³ìàâñÿ Ïðåçèäåíò
³ íèì æå çàòÿãóâàëè àâòîìîá³ëü äëÿ ðå-
êîðäó) ³ êðóò³øèé, àëå êîðîòøèé. Êîðîò-
êèé, çâè÷àéíî, ïîíÿòòÿ â³äíîñíå. Ïðè
òåìïåðàòóð³ +5 á³ëÿ ï³äí³ææÿ ³ íà 10 ãðà-
äóñ³â íèæ÷å íà âåðøèí³, à òàêîæ, êîëè
ñõèëè âêðèò³ ñí³ãîì, ùî ³íîä³ ñÿãàº ïî-
ÿñà, ñõîäæåííÿ çàéíÿëî òðè ãîäèíè. Ðå-
êîðä æå, ùîïðàâäà, ïîñòàâëåíèé ñïîðò-
ñìåíàìè ³ âë³òêó,— 32 õâèëèíè.

Е стрим для “чайни ів”
Çèìîâå ñõîäæåííÿ ìàº åêñòðåìàëüíó, à

íå åñòåòè÷íó ö³íí³ñòü. Òóò ðàä³ºø, ùî
çì³ã ç³éòè, à íå íàñîëîäæóºøñÿ êðàñîþ
íàâêîëî. Ïåðøà ÷àñòèíà øëÿõó — ÷åðåç
ë³ñ. Ìàðøðóò ïîçíà÷åíèé íà äåðåâàõ, ñòå-
æèíà çàíåñåíà ñí³ãîì, øëÿõ ïðîêëàäàº
íàø ñóïðîâ³äíèê. Ç ë³ñó âèõîäèìî íà íå-
âåëè÷êå ïëàòî, çâàíå ì³ñöåâèìè “Ãîâåð-
ëÿíêîþ”. Çâ³äñè ìîæíà ïîâåðíóòèñÿ, ÿê-
ùî â³ä÷óâàºø, ùî ñèë íå âèñòà÷èòü. Äà-
ë³ áóäå ò³ëüêè ñêëàäí³øå. Íàñòóïíèé â³ä-
ð³çîê øëÿõó — çâèâèñòà ñòåæèíà ñõèëîì.
Ïî áîêàõ, à ³íîä³ ³ ï³ä íîãàìè, çóñòð³-
÷àþòüñÿ ãóñò³ õâîéí³ êóù³ — öå ºäèíà
ðîñëèíí³ñòü íà òàê³é âèñîò³. Êðóòèçíà
ñõèëó âðàæàº, àëå íàâêîëî â³äêðèâàºòüñÿ
çàõîïëþþ÷èé êðàºâèä êàðïàòñüêèõ ë³ñ³â
³ ã³ð, ³ öå ïðèòóïëÿº íåáåçïåêó ³ äîäàº
åíåðã³¿. Öÿ ÷àñòèíà øëÿõó — ùîíàéäîâ-
øà.

Çàâåðøàëüíèé â³äð³çîê øëÿõó ïî÷èíàº-
òüñÿ, êîëè ïîòðàïëÿºø íà ì³ñöå, ÿêå ³ç
çåìë³ çäàâàëîñÿ âåðøèíîþ. Òå, äî ÷îãî
òàê äîâãî ïðàãíóâ, âèÿâëÿºòüñÿ ³ñòîòíî
äàë³.

Âåðøèíà äîñÿãíóòà! Åéôîð³þ â³ä äî-
ñÿãíåííÿ ìåòè ³ íåéìîâ³ðíî¿ ïàíîðàìè
äåùî ïñóº ñèëüíèé êðèæàíèé â³òåð. Íå
ðÿòóº ³ áàãàòîøàðîâèé îäÿã. Òóò, íà âåð-
øèí³, âñòàíîâëåíî áåçë³÷ àðòåôàêò³â: äâà
òðèçóáö³ (îäèí â³äíîâëåíèé ï³ñëÿ íåäàâ-
íüîãî âàíäàë³çìó ³ ùå îäèí, ìàáóòü, çà-
ïàñíèé), âåëè÷åçíèé õðåñò, ïîêàæ÷èê ç
â³äñòàíÿìè ³ íàçâàìè íàâêîëèøí³õ êàð-
ïàòñüêèõ âåðøèí, îáåë³ñê, ñèìâîë³÷íà àð-
êà, íà ÿêó íàëåæèòü ïîâ’ÿçàòè ñòð³÷êó, ³
ïðàïîð Óêðà¿íè ç ïàì’ÿòíèì çíàêîì ç
íàãîäè óõâàëåííÿ Êîíñòèòóö³¿. Òðîõè â³ä-
äàë³ê çíàõîäèòüñÿ “êàïñóëà ÷àñó”, âñòà-
íîâëåíà òóò â 2005 ðîö³ ï³ñëÿ ïåðåìîãè
ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿ ³ ÿêó ïîâèíí³ â³ä-
êðèòè â 2015 ðîö³. Íàâêîëî ðîçêèíóëèñÿ
áåçêðàéí³ Êàðïàòè, çâ³äñè âèäíî òåðèòî-
ð³þ Ïîëüù³ òà Ðóìóí³¿. Ïîìèëóâàâøèñü
êðàºâèäàìè ³ ðîçäèâèâøèñü àðòåôàêòè,
ñïóñêàºìîñÿ íà ê³ëüêà ìåòð³â íèæ÷å, õî-
âàþ÷èñü â³ä â³òðó. Òóò, íà ìàëåíüêîìó
âèñòóï³, ìîæíà â³äñâÿòêóâàòè ñâîþ ïåðå-
ìîãó. Àëå ââàæàºìî ñâî¿ì îáîâ’ÿçêîì ïî-
ïåðåäèòè — âæèâàííÿ àëêîãîëüíèõ íàïî-
¿â çàáîðîíåíî, îñê³ëüêè ñïóñê íå ìåíø
íåáåçïå÷íèé, í³æ ï³äéîì. Ñïóñêàºìîñÿ
òèì ñàìèì øëÿõîì, ïåðåäóìàâøè éòè
äîâøîþ äîðîãîþ — õî÷åòüñÿ ç³ãð³òèñÿ òà
â³äïî÷èòè. Ñïóñê çàéíÿâ ìåíøå äâîõ ãî-
äèí. Çà âåñü ïîõ³ä í³õòî íå ïîñòðàæäàâ.
Ó äóø³ çàëèøèëîñÿ â³ä÷óòòÿ âåëèêîãî äî-
ñÿãíåííÿ. Õî÷åòüñÿ ïîâåðíóòèñÿ ñþäè
âë³òêó

Âîëîäèìèð ØÅÑÒÀÊÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

За останні іль а ро ів із найвищою точ ою У раїни — Говерлою —
пов'язана маса асоціацій, в основном не ативних. Т т і надлишо
енер ії, помножений на недолі міз ів а тивістів Євразійсь о о
союз молоді, і затя вання на вершин дива російсь о о автопро-
м — Шевроле-ниви, і попередні події — за ибель прихильни ів Ві -
тора Ющен а при сходженні в 2005 році, і ре ордна іль ість "вис-
хідних" двома ро ами раніше. Водночас сі ці події — лише непо-
мітний штришо в історії цієї величної ори.

Посередині шлях ще не надто р то і не вельми холодно
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 27 ëèñòîïàäà

Сьо одні пан ватиме висо ий емоційний тон с. Настрій, через над-
мірн вразливість та ч ттєвість, змінюватиметься, роз м відійде на зад-
ній план, том на спіх ділових справ сподіватися марно, ос іль и д -
шевні проблеми посідатим ть першочер ове місце, і саме через їхню
призм сприйматиметься нав олишній світ. Причиною вн трішньо о
дис омфорт стан ть залежність від соці м , родичів, др зів, оле , е-
рівництва і вза алі я ихось незба ненних впливових обставин. Отже,
б дьте милими, доброзичливими, привітними і не давайте волю а ре-
сивним спалахам. Особливо з представницями чарівної статі, вони цьо-
о дня д же неврівноважені та дратівливі...
ОВНИ, ваша поведін а мотивована либинними інстин тами, я і спрямовані

на реанімацію сімейно о бла опол ччя. Менше заци люйтеся на мин лом , не
товчіть вод в ст пі, допі аючи бла овірних дорі аннями. Чи, може, ви без ріш-
ні?... Б дьте милосердними, ш айте ори інальні виходи із ризи, їх неодмінно
пошлють Небеса! ТЕЛЬЦІ, п стослів’ю зась! Не витрачайте марно сили на по-
рожні розмови, присвятіть день навчанню. Нова інформація засвоюватиметься
блис че, тож навантаж йте міз и та поповнюйте своє інтеле т альне “депо”.
БЛИЗНЯТА, я що несподівано захотілося пити річ, що впала в о о, то озна-
чає,що інт їція під азала вам правильний вибір. По п а насправді потрібна вам,
а може, родичам... тож не с піться, та щедро тр сіть аманцем. РАКИ, дов о-
ла вас пот жна енер етична а ра, поводьтеся пристойно, с онцентр йтеся на
відповідальних обов’яз ах, адже ожне слово, жест, р х сприймається оточен-
ням, а особливо оле ами та роботодавцями д же серйозно. Бережіть посадо-
ве реноме! ЛЕВИ, розплач йтеся з бор ами, зводьте рах н и, айтеся мин -
лих о ріхах. І я що вас прим сять робити те, чо о не хочеться, б нт протипо а-
заний, бо лише та им чином позб детеся армічних хвостів. ДІВИ, ви ходити-
мете т рботливою воч ою дов ола приятелів, обі ріваючи своїм теплом бідо-
лах. Б де їм добре— тоді й ваша д ша роз вітне радістю. ТЕРЕЗИ, аби не роз-
нівити шефа й потрапити в нісон з йо о бажаннями, під лючіть при ви онан-
ні сл жбових завдань свою жил мітливості та неординарності. Вона п льс є
відмінно і стане палич ою-вир чалоч ою в ритичн мить! СКОРПІОНИ, розшир-
те свійфілософсь ий р озір, дивіться на особисті проблеми з висоти лобаль-
них перспе тив, висловлюйтеся расиво, тоді вашими порадами, за важення-
ми, ідеями не знехт ють. Їх поч ють всі, ом вони послані. СТРІЛЬЦІ, се с і
матеріальні бла а — ось що може стати ябл ом розбрат між вами та партне-
рами... Терпіть, ос іль и не ви ди т єте мови, а вас ставлять та і рам и, за
я і вийти (це армічний іспит) ви не спроможні. КОЗОРОГИ, р йн вати не б -
д вати, я що дорожите армонійними партнерсь ими стос н ами, постарайте-
ся вчасно натис ати на вн трішні ноп и й не давати волю онфлі тній енер ії.
Вчіться вчасно пере лючатися на ці аві розмовні теми. ВОДОЛІЇ, ви нині май-
стер на всі р и: і швець, і жнець, і на д д рець. Не бійтеся братися не за
свою робот , я що вона вам дар є емоційн насолод , то на бла о, впораєте-
ся і здоров’я прибавиться. РИБИ, любовні стос н и без серйозних намірів вам
протипо азані, то дар по добрій реп тації. Я що ам рна стихія несе невідомо
ди, варто все-та и виставити їй моральні ордони. Зроз міли?..

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

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

м. Києві державної адміністрації Ві тор Пилипишин.

Триває он рс “Ер дит” для читачів “Хрещати а”. Підс м и третьо о, за-
лючно о, етап б де підбито р дні.

Щовівтор а п блі ватим ться три запитання і чотири варіанти відповідей,
та лишеодна б де правильною, за неї нарахов ватиметься бал. Учасни имо-
ж ть запропон вати свої запитання (надіславши серо опію джерела). Серед
он рсантів, чиї запитання ви ористають, б де розі рано три призи.
Дванадцять читачів, отрі набер ть найбільше поетапних балів, отри-

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

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

У “Казці про царя Салта-
на” О. П ш ін я аз овий
райсь ий острів описав

а Тр ханів острів
б Хортицю
в М ромець
Березань

На почат ХХ століття
Спол ченими товари-
ствами пароплавства по
Дніпр і йо о прито ах
ер вав иївсь ий бізнес-
мен Давид Мар олін. За
я засл йо о на о-
роджено орденом Святої
Анни 2- о ст пеня?

Відповіді на запитання 12- о т р :
1-в ( азета “Зер ало недели”.— 2006. — № 46.— С. 21);
2-б (ж рнал “Ян с нер хомість”.— 2006.— № 22.— С. 28);
3- (А. Ахматова. Лири а.— М., “Х дожественная литера-

т ра”, 1989.— С. 4)

а надавав без оштовно свої
пароплави для дитячих е с-
рсій

б під час війни без оштовно
переобладнав і надав паро-
плав під шпиталь
в за бла очинн діяльність —
надав пароплав під отель
для паломни ів
за створення чилища, що
от вало фахівців для с дно-
плавства

“Ш арпет ою” Аппенін-
сь о о “чобота” вважають
а острів Сицілія
б півострів Калабрія
в острів Сардинія
острів Ельба
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2

Ìèñòåöòâî, 
ÿêå îá’ºäíóº Óêðà¿íó
Ó ãàëåðå¿ “Àðò-Ôîêñòðîò” ïðàöþº âèñòàâêà
òâîð÷îñò³ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

До 30 листопада але-
реї "Арт-Фо строт", що на
Андріївсь ом звозі, 38,
можна б де помил ватися
творами мистецтва етно-
сів У раїни "Осінні моти-
ви". Роботи митців де-
монстр ють рам ах Все-
раїнсь о о фор м на-

ціональних льт р У ра-
їни "Всі ми діти твої,
У раїно!", започат овано-
о 1988 ро .

Çàâäàííÿì ôîðóìó º ïðåçåíòà-
ö³ÿ ïðîôåñ³éíîãî ìèñòåöòâà òà
àìàòîðñüêî¿ òâîð÷îñò³ åòíîñ³â
Óêðà¿íè, ïðîïàãóâàííÿ ³äåé äîá-
ðà, çëàãîäè òà äðóæáè ì³æ íàðî-
äàìè, íàëàãîäæåííÿ ì³æíàö³î-
íàëüíèõ â³äíîñèí â Óêðà¿í³. Ó

2007 ðîö³ çàïî÷àòêîâàíî íîâèé
íàïðÿìîê ïîïóëÿðèçàö³¿ òâîð÷î-
ñò³ íàéâèäàòí³øèõ ìèòö³â òà ìî-
ëîäèõ ìàéñòð³â øëÿõîì ïðîâå-
äåííÿ òâîð÷èõ âå÷îð³â, ïåðñî-
íàëüíèõ âèñòàâîê.

Ó “Àðò-Ôîêñòðîò³” ïðåäñòàâ-
ëåíî ðîáîòè õóäîæíèê³â ³ ìàéñ-
òð³â äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî
ìèñòåöòâà ð³çíèõ íàö³îíàëüíî-
ñòåé Óêðà¿íè ç ð³çíèõ ðåã³îí³â. ª
ñåðåä íèõ ³ òâîð÷³ äèíàñò³¿. Öå
ñï³ëüíà àêö³ÿ ìèòö³â, ïðåäñòàâ-
íèê³â âëàäè òà á³çíåñó. Ãðóïà
êîìïàí³é “Ôîêñòðîò” ðîçö³íþº
åêñïîçèö³þ ÿê êðîê äî âçàºìî-
ðîçóì³ííÿ òà ì³æíàö³îíàëüíîãî
ñï³ëêóâàííÿ óêðà¿íö³â ìîâîþ âè-
ñîêîãî ìèñòåöòâà.

Íà â³äêðèòò³ âèñòàâêè Ñâ³òëàíà
Îòüÿí çàõîïëåíî ðîçïîâ³äàëà
“Õðåùàòèêó” ïðî òèõ³ êóòî÷êè
Ëüâîâà ç³ ñòàðåíüêèì òðàìâàºì,
ÿê³ âîíà âï³çíàëà íà êàðòèíàõ
àçåðáàéäæàíöÿ Ãóìáàòà Ãàñàíîâà.
Ïàí³ Îòüÿí ïîõîäèòü ç òèõ â³ðìåí,

êîòð³ áàãàòî ñòîð³÷ ìåøêàëè ó ãî-
ëîâíîìó ì³ñò³ Ãàëè÷èíè. Ì³æíà-
ö³îíàëüíà íåïðèÿçíü öèõ íàö³é,
ïðî ÿêó ³íîä³ ãîâîðÿòü, àæ í³ÿê íå
ïîçíà÷èëàñÿ íà äâîõ îñîáèñòîñòÿõ.

Ãàëåðåÿ “Àðò-Ôîêñòðîò”, âëàñ-
íå, âèêîíóº ôóíêö³¿ ìóçåþ. Òóò
ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ³ç íåâ³äî-
ìèìè äîñ³ ãðàô³÷íèìè òâîðàìè
óêðà¿íñüêèõ êëàñèê³â. Çà ð³ê ðî-
áîòè ãàëåðå¿ ãëÿäà÷³ â³äêðèëè äëÿ
ñåáå òâîð÷³ñòü 78-ë³òíüî¿ Ãàííè
Ñàìóò³íî¿ ç Ïåðåÿñëàâà-Õìåëü-
íèöüêîãî é íåîðäèíàðíîãî äî-
íå÷÷àíèíà, 26-ð³÷íîãî Ðîìàíà
Ì³í³íà. “Ïðèºìíî, ùî íàøà ãà-
ëåðåÿ ðåïðåçåíòóº äîðîáêè ð³çíèõ
íå ò³ëüêè çà â³êîì, à é çà åòí³÷-
íèì ïîõîäæåííÿì óêðà¿íñüêèõ
õóäîæíèê³â. Ç êîæíîþ íîâîþ âè-
ñòàâêîþ ãàëåðåÿ ñòàº øèðøîþ,
ìàñøòàáí³øîþ, ÿê³ñí³øîþ,—
ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê
äèðåêòîðà ãðóïè êîìïàí³é
“Ôîêñòðîò” ³ç çâ’ÿçê³â ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ Ëþäìèëà Ëîçîâà

Â³ä ò³ëà â³ä³ðâàëè
Ç³ðêîâ³ ä³â÷àòà ðîçïðîäàëè ñâîº ñï³äíº
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У четвер в Pleasure сafe
відб лося свято се ретної
жіночої зброї. Після де-
монстрації модної нижньої
білизни свою інтимн
зброю на а ціон виста-
вили вед чі Дар'я Тре -
бова та Марися Горобець,
м зичні рти "Алібі",
"А. Р. М. И. Я.", XS і
Queen$. Найдорожче фе-
тишисти жіночої білизни
оцінили омпле ти від
співачо з оле тивів
"Алібі" та "А. Р. М. И. Я".

Ó ÷åòâåð øàíóâàëüíèêè æ³íî-
÷èõ àêñåñóàð³â ç³áðàëèñÿ â Plea-
sure ñafe, ùîá îö³íèòè òà ïðèäáà-
òè íèæíþ á³ëèçíó ä³â÷àò óêðà¿í-
ñüêîãî øîó-á³çíåñó. Ëþäåé íàáè-
ëîñÿ ÷èìàëåíüêî, òîæ ðîçãëåä³òè
ïðåäìåòè ³íòèìíîãî ãàðäåðîáó
âäàëîñÿ íå âñ³ì. À âò³ì, äëÿ ïî-
÷àòêó ïóáë³êó ï³ä³ãð³ëè ïîêàçîì

ìîäíî¿ æ³íî÷î¿ á³ëèçíè: ä³â÷àòà
ïðåäñòàâèëè ìîäåë³ â³ä äîìàø-
íüî¿ ãîñïîäèí³ â õàëàò³ òà ðîìàí-
òè÷íî¿ Àë³ñè ç Êðà¿íè ×óäåñ äî
ñïîêóñè ðîæåâîãî áþñòà â ÷îðíî-
ìó ïåíüþàð³. Ïîò³ì îõî÷³ çìîãëè
ïðèäáàòè òå, ùî ç³ðêîâ³ êðàñóí³
çãîäèëèñÿ â³ä³ðâàòè, ÿê ìîâèòü-
ñÿ, â³ä ò³ëà. Çðîçóì³ëî, íàäÿãàòè
ç³ðêîâó á³ëèçíó í³õòî íå çáèðàâ-
ñÿ, òîæ äëÿ çðó÷íîñò³ ó ïîäàëü-
øîìó âèêîðèñòàíí³ êîæåí ç ëî-
ò³â ïîì³ñòèëè â ðàìî÷êó.

Âåäó÷à Äàøà Òðåãóáîâà çàïðî-
ïîíóâàëà òóñîâî÷í³ ñòðèíãè, ÿê³
ïðèäáàëà íà ²á³ö³, à Ìàðèñÿ Ãî-
ðîáåöü — áþñò, ÿêèé ¿é çàëèøè-
ëà àìåðèêàíñüêà ó÷àñíèöÿ êîí-
êóðñó “Ì³ñ òóðèçì ³íòåðêîíòè-
íåíòàëü”. Íà 1700 ãðèâåíü ðîç-
ùåäðèâñÿ ðåïåð Ugo, ñêóïèâøè
ñòðèíãè â³ä ä³â÷àò ç ãóðò³â XS òà
Queen$. Äî ñëîâà, ïàì’ÿòí³ ñóâå-
í³ðè ìîëîäèõ ñï³âà÷îê çàñâ³òèëè-
ñÿ â ¿õí³õ êë³ïàõ. Òàêèé êðîê Ugo
ö³ëêîì çðîçóì³ëèé, àäæå ä³âî÷³
ïðîåêòè íàëåæàòü äî îäí³º¿ ìó-
çè÷íî¿ êàìïàí³¿ Empire Label, â
ÿêó âõîäèòü ³ ñàì âèêîíàâåöü Ugo.
Íàéäîðîæ÷èì ëîòîì ñòàëè îäíà-
êîâ³ áþñòè ñåñòåð Çàâàëüñüêèõ ç

ãóðòó “Àë³á³”, ÿê³ ä³â÷àòàì ïîäà-
ðóâàëî ïîäðóææÿ Íîâèöüêèõ íà
çãàäêó ïðî ñï³ëüíó ó÷àñòü ó òåëå-
â³ç³éíîìó ïðîåêò³ “Âîëîäàð ãîðè”.
ßê ç³çíàëèñÿ “Õðåùàòèêó” Àë³íà
òà Àííà Çàâàëüñüê³, íàñïðàâä³
ñìàêè â íèõ ð³çí³, òîæ ð³äêî êó-
ïóþòü ñõîæó á³ëèçíó. Çà 2500 ãðè-
âåíü áþñòè “Êàðìåí” â³ä ãóðòó
“Àë³á³” ïðèäáàâ ¿õí³é ñóñ³ä ïî ñòî-
ëèêó Âàäèì (ïð³çâèùå íàçâàòè
â³äìîâèâñÿ). Âàðò³ñòü ëîòà ìîãëà
áóòè é á³ëüøîþ, ÿêáè ñåñòðè Çà-
âàëüñüê³ çãîäèëèñÿ ïðèì³ðÿòè ëî-
òè íà ñîá³. Ç “Ñåêðåòíîþ çáðîºþ
äðóæáè” (ñàìå òàê Àë³íà òà Àííà
Çàâàëüñüê³ íàçâàëè ñâ³é ïîäàðó-
íîê) ñóïåðíè÷àëà “Ñåêðåòíà
ñïîðòèâíà çáðîÿ” ìóçè÷íîãî ä³â-
÷à÷îãî êîëåêòèâó “À. Ð. Ì. È. ß.”.
×îòèðè êóïàëüíèêè, â ÿêèõ ä³â÷à-
òà çíÿëèñÿ ó â³äåî “Âèêëèêàþ íà
á³é”, ï³øëè òàêîæ çà 2500 ãðè-
âåíü. Ïðîòå âîíè íå çíàäîáëÿòü-
ñÿ æ³íî÷³é êîìïàí³¿ ç ñèíõðîííî-
ãî ïëàâàííÿ, à ñòàíóòü åëåìåíòîì
äåêîðó. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ùàñëèâèé âîëîäàð ëîòà äèçàéíåð
ïî ³íòåð’ºðó Îëåêñàíäð Êîçóñºâ,
â³í ïðèêðàñèòü íèìè íîâèé í³÷-
íèé êëóá Ëóöüêà

Віола Кім (лівор ч) раділа ожном проданом лотові
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Шановні а ціонери ЗAT "Тр довий оле тив Київсь о о
підприємства по виробництв ба терійних препаратів "Біофарма".
Правління ЗАТ "Біофарма" повідомляє про зміни.до поряд денно о позачер ових За альних
зборів а ціонерів Товариства, я і відб д ться 8 р дня 2007 ро о 10.00 за адресою: м. Київ,
в л. Амосова, 9. Доповнити порядо денний наст пними питаннями поряд денно о:

3. Від ли ання та обрання олови та членів правління ЗАТ "Біофарма”.
4. Від ли ання та обрання олови та членів Спостережної ради ЗАТ "Біофарма".
5. Від ли ання та обрання олови та членів Ревізійної омісії ЗАТ "Біофарма".

Порядо денний:
1. Роз ляд та затвердження перспе тивних напрям ів діяльності Товариства на 4 вартал 2007

ро та на 2008 рі .
2. Затвердження нової реда ції Стат т ЗАТ "Біофарма».
3. Від ли ання та обрання олови та членів правління ЗАТ "Біофарма”.
4. Від ли ання та обрання олови та членів Спостережної ради ЗАТ "Біофарма",
5. Від ли ання та обрання олови та членів Ревізійної омісії ЗАТ "Біофарма".
З питань поряд денно о та процед ри проведення зборів звертатись за телефоном (044)
5295784. Реєстрація часни ів зборів відб деться за місцем проведення з 8.30 до 9.45 08 р дня
2007 ро . При собі мати: а ціонерам – паспорт або до мент, що йо о замінює, представни ам –
довіреності, оформлені з ідно з чинним за онодавством. Правління

Святошинсь ий районний с д м. Києва (в л. Жилянсь а, 142, аб. 10,4)
ви ли ає представни а Громадсь ої ор анізації "У раїнсь ий ал о ольний
он рес" в я ості відповідача в с дове засідання, я е відб деться 3 р дня
2007 ро о 10.00 по роз ляд цивільної справи за позовом Асоціації
"Вино радарі та винороби У раїни" про захист ділової реп тації.
Яв а до с д обов'яз ова.

05.12.2006 ро с ддею Святошинсь о о районно о с д Чалою А.П.
б ло винесено заочне рішення по справі № 2-3558/2006 ро за позовом
ЗАТ СК "ІНКОМСТРАХ" до Єфанова Ми оли Ми олайовича. Стя н ти із
Єфанова Ми оли Ми олайовича, 07.01.1951 ро народження, відш од вання
матеріальної ш оди в поряд ре рес , с ми розмірі 11319,93 рн., 113,19
рн. – с дово о збор , 30 рн, – витрати на інформаційно-технічне
забезпечення роз ляд справи.

В провадженні с дді Приморсь о о райс д м. Одеси Ільчен о Н.А.
знаходиться цивільна справа за позовом Мельни Н.Д., Рябої М.Л. до ДПА
Одесь ої області, підприємств "Реал омсервіс", ТОВ "Росічі", Державно о
азначейства У раїни про витреб вання майна з ч жо о неза онно о
володіння. Відповідачам підприємств "Реал омсервіс", я е знаходиться за
адресою: м. Київ, в л. Бориспільсь а, 11-а, офіс 305, ТОВ "Росічі", я е
знаходиться: м. Київ, Дніпровсь а набережна, 7, необхідно з'явитися в с дове
засідання 5 р дня 2007 ро в 11.00 до Приморсь о о районно о с д
м. Одеси (м.Одеса, в л. Бал івсь а, 33, аб. 224), де під олов ванням с дді
Ільчен о Н.А. відб деться роз ляд в азаної цивільної справи.

Міністерство праці та соціальної політи и У раїни
ООГГООЛЛООШШУУЄЄ  ККООННККУУРРСС  

на заміщення ва антної посади державно о сл жбовця
оловно о спеціаліста відділ адрово о та до ментально о забезпечення

Вимо и до андидатів:
– повна вища освіта, стаж роботи державній сл жбі з питань адрової роботи не менше
3 ро ів, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менш 5 ро ів, ромадянство
У раїни, дос онале володіння державною мовою, вміння працювати на омп'ютері.

Термін подачі до ментів – 1 місяць з дня п блі ації о олошення.
До менти приймаються за адресою: . 427, в л. Глибочиць а, 72, м. Київ, 04655.
Додат ові відомості про мови проведення он рс
можна одержати по телефон 8 (044)425-01-13.

Відповідно до п.2 ст. 2 За он
У раїни "Про обрання на посад та
звільнення з посади професійно о
с дді Верховною Радою У раїни"
повідомляємо про під отов ма-
теріалів щодо обрання Умнової
Олени Володимирівни безстро о-
во с ддею Київсь о о апеляційно-
о адміністративно о с д .

Деснянсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає в я ості відповідача Коза а Сер-
ія Анатолійовича в с дове засідання, я е
призначено на 12.00 04.12.2007 ро , по
роз ляд цивільної справи за позовом Ко-
за Л. О. до Коза а С. А., заці авлені осо-
би: Деснянсь а районна м. Києві держав-
на адміністрація, відділ паспортної, реєс-
траційної та мі раційної роботи Деснянсь ої
районної м. Києві державної адміністра-
ції, про зняття з реєстрації.

Адреса с д : м. Київ, пр-т Мая овсь о-
о, 5-в, аб. 33.

Дніпровсь ий районний с д м. Киє-
ва повідомляє Шендри а Сер ія Васильо-
вича, Шендри О сан Оле сандрівн , я і
проживають за адресою: м. Київ, в л. Лайо-
ша Гавро, 9-В, в. 9, що 4 р дня 2007 ро-

о 9.00 Дніпровсь им районним с дом м.
Києва за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5,
аб. 202, б де проводитися роз ляд цивіль-
ної справи за позовом К зьміної Лідії Пав-
лівни до Шендри а Сер ія Васильовича,
Шендри Олени Оле сандрівни про поз-
бавлення бать івсь их прав.

В азані особи ви ли аються в с дове за-
сідання в я ості відповідачів. У випад не-
яв и в с дове засідання відповідачів, спра-
ва б де роз лян та їх відс тність.

Вась івсь ий Ві тор Васильович,
Билина Оле сандр Ві торович
ви ли аються в с дове засідання по
роз ляд цивільної справи за позовом
Гришанової Н.С. до Федорен а C.M.,
Билини О.В., Вась івсь о о В.В., треті
особи: Би ов О.М., Київсь е місь е
правління юстиції про визнання правочин
недійсним на 06.12.2007 ро на 17.15, в
Деснянсь ий районний с д м. Києва
(м. Київ, пр-т Мая овсь о о 5-в, аб. 26).

Дніпровсь ий районний с д м. Києва
повідомляє відповідача Лазорен о Алл
Федорівн , я а зареєстрована в м. Києві,
пр.Ват тіна, 6-А, в. 52 , про те, що роз ляд
справи за позовом Лазорен а І оря
Гри оровича до неї про визнання та ою, що
втратила право орист вання житловим
приміщенням, призначена до с дово о
роз ляд на 17.12.07р. на 15.00.

Яв а відповідача обов'яз ова. У випад
неяв и відповідача, роз ляд справи
відб деться її відс тність.

В.о. заст пни а олови Київсь ої місь ої
державної адміністрації, радни Київсь о о
місь о о олови Головач Володимир
Володимирович ви ли ається в с дове
засідання по роз ляд цивільної справи за
позовом Яцен о П.Л. до Київсь о о місь о о
олови Черновець о о Л.М., в.о. заст пни а
олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації, радни Київсь о о місь о о
олови Головач В.В., ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь а місь а
державна адміністрація) про визнання
протиправними рішення, дії та
бездіяльність, встановлення відс тності
омпетенції с б'є та владних повноважень
та зобов'язання відповідача прийняти
рішення, на 11 р дня 2007 ро на 16.00 ,
в Деснянсь ий районний с д м. Києва
(м. Київ, пр-т Мая овсь о о, 5-в, аб.26).

Городищенсь ий районний с д
м. Городище, Чер ась ої області повідом-
ляє, що 10 р дня 2007 ро о 10.00 призна-
чено роз ляд цивільної справи за позовомЗа-
болотньо о Ми оли Івановича, Заболотньо о
Андрія Ми олайовича до Фещ а В'ячеслава
Петровича про стя нення 61805 ривень 55 о-
пійо відш од вання матеріальної ш оди та
5000 моральної ш оди.

Фещ В'ячеслав Петрович ви ли аєть-
ся в с дове засідання я відповідач. Яв а до
с д є обов'яз овою. В разі неяв и остан-
ньо о справ б де роз лян то за йо о від-
с тності за наявними справі матеріалами.

Адреса с д : Чер ась а область, м. Го-
родище, в л. Гр шевсь о о, 4. С ддя Чер-
нен о В.О.

ІНФОРМАЦІЯ про проведення он рс на право ладання до овор
оренди державно о майна

Державна станова Інстит т он оло ії А адемії медичних на У раїни,
площа 86,74 в. м не житлово о приміщення на ІУ поверсі б дівлі полі ліні и за адресою:

м.Київ, 03022, в л.Ломоносова 33/43.
Балансо трим вач: Державна станова Інстит т он оло ії, м.Київ,03022,

в л. Ломоносова 33/43.
Ор ан правління: А адемія медичних на У раїни. С лад майна: приміщення площею

86,74 в м.
Мета: надання медичних посл з проведення рент енівсь ої омп'ютерної томо рафії та

льтразв ових досліджень он оло ічним хворим з зал ченням до роботи, в перш чер ,
співробітни ів Інстит т он оло ії.

Рин ова вартість майна з ідно зі звітом про незалежн оцін станом на 31.07.2007 р.
становить 156676,00 рн без ПДВ.

Почат овий розмір орендної плати становить 2626,93 без ПДВ за базовий місяць орен-
ди – жовтень 2007 p., визначений відповідно до Методи и розрах н і поряд ви орис-
тання плати за оренд державно о майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від
04.10.95 р. зі змінами, що вносяться відповідно до постанови Кабінет Міністрів У раїни
№1846 від 27.12.2006 p., виходячи з рин ової вартості, з ідно зі звітом про незалежн
оцін та орендною став ою 20.

Основні мови он рс :
найвищий запропонований розмір місячної орендної плати за ви ористання зазначено о

об'є та оренди порівняно з почат овим розміром орендної плати; ви ористання об'є та ли-
ше за призначенням; страх вання орендовано о майна на ористь балансо трим вача та на-
дання орендодавцю та балансо трим вач опій до овор страх вання орендовано о майна,
страхово о поліс та опій платіжних дор чень після ладання до овор оренди протя ом 30
днів, заборона с боренди, приватизації та переход права власності орендовано о майна тре-
тім особам, зобов'язання орендаря по одж вати з орендодавцем і балансо трим вачем вне-
сення змін до с лад орендовано о майна, вживання заходів для захист нав олишньо о се-
редовища з метою дотримання е оло ічних норм е спл атації об'є тів оренди, відш од ван-
ня витрат балансо трим вача на тримання орендовано о майна та надання ом нальних пос-
л орендодавцю / т.ч. плата за землю/, термін дії до овор до трьох ро ів, проведення ре-
монт б дівель і спор д за власний рах но ; витрати на проведення он рс , посл и оці-
нювача, рецензента звіт про оцін майна оплач є переможець он рс , переможець он-
рс зобов'язаний ласти до овір оренди протя ом двох тижнів з момент повідомлення

йом про визначення йо о переможцем он рс . На підтвердження зобов'язання і на забез-
печення йо о ви онання переможець он рс повинен сплатити завдато в розмірі запро-
понованої ним с ми місячної орендної плати на розрах н овий рах но відділ Державно о
азначейства за місцем розташ вання об'є тів оренди протя ом 7 днів з момент повідом-
лення йом про визнання йо о переможцем он рс . Унесений завдато підля ає зарах -
ванню в рах но подальших платежів за ви ористання майна. У випад відмови переможця
он рс від ладання до овор оренди, завдато поверненню не підля ає. Основним ри-
терієм визначення переможця он рс є ма симальний розмір орендної плати при обов'яз-
овом забезпеченні ви онання мов он рс .
Для часті в он рсі часни он рс подає на роз ляд он рсної омісії та і до мен-

ти: а/ Юридична особа: заяв про часть в он рсі;
– прое т до овор оренди /пропозиція/, до менти, що посвідч ють повноваження пред-
ставни а юридичної особи; посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів, відомос-
ті про фінансове становище/платоспроможність/ часни а он рс з рах ванням де-
біторсь ої і редиторсь ої забор ованостей, довід від часни а он рс про те, що
щодо ньо о не пор шено справ про бан р тство подається в онверті з написом "На
он рс" запечатаний печат ою часни а он рс ; б/ Фізична особа: заяв про часть
в он рсі: прое т до овор оренди /пропозиція/; опію до мента, що посвідч є осо-
б часни а он рс : свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, я с б'є та підприєм-
ниць ої діяльності;

– де ларацію про доходи за поточний період подається в онверті з написом "На он-
рс", запечатаном печат ою часни а он рс /при наявності/.

Заяви на часть в он рсі з па етами до ментів до них приймаються за адресою: м.Ки-
їв, 03022, в л.Ломоносова 33/43.

Кінцевий термін прийняття до ментів на он рс – за 7 алендарних днів до почат про-
ведення он рс .

Кон рс відб деться через 20 алендарних днів з дати п блі ації в азеті.
Телефон для довідо 259-02-65.

Втрачен печат
ЗАТ "Фірма "Лейпці "
(зареєстровано о

Голосіївсь ом районі
м.Києва 16.08.1994 ро ;

ЄДРПОУ 21648030),
вважати недійсною.

Паспорт серії СО 191976, виданий
ромадянин У раїни М’я тов Тарас
Михайлович 3 серпня 1999 ро Ват -
тінсь им РУ ГУ МВС У раїни, вважати
недійсним з 20.11.07 р.

Паспорт серії АВ 216095, виданий
ромадянин У раїни Дяч Павл
Леонідович 8.02.2001 ро Тиврівсь им
РВ УМВС У раїни, вважати недійсним з
19.11.07 р.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС а-
те орія 2, серія А, №342500 на ім'я Пав-
лю а Ми оли Петровича вважати недій-
сним.

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

ТОВ "Методична ни а" повідомляє,
що в зв'яз з втратою свідоцтва платни а єдино о подат

на 2007 р. № 2656008183 вважати йо о недійсним.

Інстит т ідромехані и о олош є он рс
на оренд нер хомості.

Умови на сайті www.usnan.org.ua. Тел. 456-65-06
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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 4081
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Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, Партія ре іонів:

— Адміністрацією Президента. Її однозначно можна
записати в число жертв заради мистецтва. Та ож по-
ловиною Верховної Ради. Др а половина, я а зали-
шиться, зроз міє, що я що вони не займатим ться
мистецтвом, то і їх не б де. Насправді, це запитання
досить с ладне. Мистецтво — потрібна річ, але пер-
шочер ові потреби наба ато вищі. Але я би довелося
обирати між нарадою чи театром, я обрав би театр.
Особливо, я що вистава ці ава.

Володимир АР’ЄВ, НУ—НС:

— Дивлячись заради я о о мистецтва. Коли я робив
свої про рами або фільми, мене нічо о не ці авило. Я

роз мів, що м ш зробити все, щоб вийшов я омо а
повніший і цілісніший матеріал. Іноді б ло й та е: до-
и я робив “За рит зон ”, б ла за роза, що потрібно
б де жертв вати власним життям. Свободою ризи -
вав д же ба ато. Заради сво о мистецтва, заради то-
о, що я творю, я справді отовий пожертв вати. Мож-
ливо, не всім. Але чим я не мож пожертв вати, я ні-
оли не с аж .

Наталя ВІТРЕНКО, ПСПУ:

— Я не х дожни , не митець й навіть не режисер. Тож
цінність й “ва а” мистецтва мені не відома і мене не
обходить. Що стос ється пожертви — то ні матеріаль-
но і навіть морально я нічим пост патися не отова. В
том числі і заради мистецтва.

×èì Âè ãîòîâ³ ïîæåðòâóâàòè 
çàðàäè ìèñòåöòâà?

Êèÿíè ïðîòè
äîñòðîêîâèõ âèáîð³â
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ó òåðì³í, âèçíà÷åíèé çàêîíîì, — 34 %
2. Áóäü-ÿê³ âèáîðè íàáðèäëè, â³ä íèõ ëèøå çàëèøàºòüñÿ ñì³òòÿ íà

âóëèöÿõ — 17 %
3. Ùîðîêó — 13 %
4. Íå çíàþ — 12 %
5. Ìåí³ áàéäóæå — 11 %
6. Íà âèáîðè íå õîäæó — 8 %
7. Äâ³÷³ íà ð³ê — 5 %

Àíäð³é Äàíèëêî ñòàâ
âºðêîìàíîì
Ïîïðè õâîðîáó, àðòèñò ïðÿìóº ó Âåëèêîáðèòàí³þ
çí³ìàòèñÿ â ô³ëüì³, ïðèñâÿ÷åíîìó ôåíîìåíó éîãî
ïåðñîíàæà

Ìèíóëîãî òèæíÿ Àíäð³þ Äà-
íèëêó, ÿêèé âèñòóïàº â îáðàç³
Âºðêè Ñåðäþ÷êè, âñòàíîâèëè
ä³àãíîç: ñòèñíåííÿ ñïèííîãî íå-
ðâà òà âåãåòàòèâíà äèñôóíêö³ÿ
(³íøèìè ñëîâàìè — âèñîêèé
òèñê). Ìåäèêè îáñòåæèëè àðòèñ-
òà é ïîðåêîìåíäóâàëè éîìó ïðî-
éòè îçäîðîâ÷èé êóðñ. Àëå â³í âñå

îäíî íå â³äì³íèâ çàïëàíîâàíèé
âèñòóï íà êîíöåðò³ Ô³ë³ïïà Ê³ð-
êîðîâà. Ïðèëåò³â äî Ìîñêâè é
äîâîë³ æâàâî âèñòóïèâ ïåðåä ïóá-
ë³êîþ, çàñï³âàâøè äóåòîì ³ç ç³ð-
êîþ ðîñ³éñüêî¿ ïîï-ñöåíè ï³ñíþ
ïðî êîõàííÿ. Äàíèëêî ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó”, ùî âèñòóïàâ, ïî-
ïðè õâîðîáó, áî ïîîá³öÿâ äóåò

Ô³ë³ïïó Ê³ðêîðîâó ùå äâà ì³ñÿ-
ö³ òîìó.

Õî÷à á³ëü ó ñïèí³ ùå òóðáóº ³
ë³êàðíÿí³ ñò³íè àêòîð ïîêèíóâ
íåäàâíî, â³í íå çáèðàºòüñÿ â³ä-
ìîâëÿòèñÿ â³ä ùå îäíîãî ïðîåê-
òó: 1 ãðóäíÿ çáèðàºòüñÿ ¿õàòè íà
çéîìêè ô³ëüìó “Âºðêîìàí³ÿ â
Ëîíäîí³” ç “Íîâèì êàíàëîì”.
Êàðòèíà ïðî ïðèãîäè Âºðêè Ñåð-
äþ÷êè â ñòîëèö³ Âåëèêîáðèòàí³¿
çàïëàíîâàíà äëÿ ï³äòðèìêè íî-
âîãî àëüáîìó Àíäð³ÿ Äàíèëêà
“Äàíñèíã”, ÿêèé âèéøîâ ó Ôðàí-
ö³¿ òà Í³ìå÷÷èí³. Ïðåì’ºðà “Âºð-
êîìàí³¿ â Ëîíäîí³” ìàº â³äáóòè-
ñÿ íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ 2008 ðîêó
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíà ïîãîäà. Â çàõ³äíèõ, ï³âí³÷íèõ òà öåíòðàëüíèõ

îáëàñòÿõ íåâåëèêèé ìîêðèé ñí³ã, ì³ñöÿìè õóðòîâèíè, íà äîðîãàõ
îæåëåäèöÿ. Â³òåð ï³âäåííèé ç ïåðåõîäîì íà çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.

Çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè âäåíü äî —2...—3°Ñ, âíî÷³ äî —1...—6°Ñ;
â Êàðïàòàõ âäåíü äî 0...—5°Ñ, âíî÷³ äî —7...—11°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíà ïîãîäà. Íåâåëèêèé ìîêðèé ñí³ã, ì³ñöÿìè
õóðòîâèíè, íà äîðîãàõ îæåëåäèöÿ. Â³òåð çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.

Çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè âäåíü áëèçüêî 0°Ñ, âíî÷³ —1...—6°Ñ

Вєр а Сердюч а їде в Лондон посилювати свій вплив на європейсь і раїни

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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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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Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю, попри проблеми зі здоров'ям, Андрій Данил-
о все-та и вист пив Мос ві на сольном онцерті
Філіппа Кір орова. Нині збирається Вели обрита-
нію — знімати фільм "Вєр оманія в Лондоні".


