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ОЛЕКСАНДРА СОТНИКОВА
ПОМІНЯЛИ НА ПЕДАГОГА
Дніпровсь а райрада
тепер має ново о олов

Þë³ÿ Òèìîøåíêî 
ïîòðàïèëà â ïðåì’ºð-ë³ãó
Âåðõîâíà Ðàäà âèáðàëà ãëàâó óðÿäó

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ, 
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ 
ç Âåðõîâíî¿ Ðàäè
“Õðåùàòèê”

Учора Юлія Тимошен о
вдр е очолила ряд
У раїни. Я і обіцяли о-
аліціонери, за призначен-
ня прем'єра та членів
Кабмін вони олос вали
поіменно, піднімаючи р -
и та засвідч ючи в олос
свою позицію. Це дало
змо запобі ти чер ово-
м провал , проте проде-
монстр вало дефіцит о-
лосів правлячої оаліції.
Партія ре іонів же за-
явила про перехід в опо-
зицію, проте не втрачає
надії незабаром поверн -
тися.

Ó÷îðà ïîìàðàí÷åâà êîàë³ö³ÿ
íàðåøò³ ñïðîìîãëàñÿ îáðàòè
Þë³þ Òèìîøåíêî ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòðîì. Çà öå ïðîãîëîñóâàëè
226 íàðîäíèõ îáðàíö³â. Ðåçóëü-
òàòè ãîëîñóâàííÿ áóëè íåïåðåä-
áà÷óâàíèìè äî îñòàííüîãî. Áåç-
ïîñåðåäíüî ïåðåä çàñ³äàííÿì
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ñòàëî â³äîìî,
ùî îäèí ³ç íóíñ³âö³â ²âàí Ñïî-
äàðåíêî ïåðåáóâàº â ðåàí³ìàö³¿.
Çà ö³º¿ ñèòóàö³¿ êîæåí ãîëîñ ì³ã
ñòàòè âèð³øàëüíèì. ²íòðèãó ï³-
ä³ãð³â ³ Þð³é ªõàíóðîâ, ÿêèé
çðàíêó â³äìîâëÿâñÿ ï³äòðèìàòè
ë³äåðêó ÁÞÒ. Òîæ ë³äåðè êîàë³-
ö³¿ îñîáèñòî âìîâëÿëè Þð³ÿ
ªõàíóðîâà ïðî ï³äòðèìêó àæ äî
ïî÷àòêó ïðîöåäóðè ãîëîñóâàí-
íÿ. Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïîìñòè-
ëàñÿ ïàíîâ³ ªõàíóðîâó çà ïîë³-
òè÷íèé øàíòàæ, êîëè ïðåäñòàâ-
ëÿëà êàíäèäàò³â ó ì³í³ñòðè. Ñå-
ðåä ¿õ ïåðåë³êó âîíà “ëåäü íå
çàáóëà” éîãî êàíäèäàòóðó íà ïî-
ñàäó ì³í³ñòðà îáîðîíè.

Àí³ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, àí³ Áëîê
Ëèòâèíà, àí³ ÊÏÓ ó÷àñò³ ó â÷î-
ðàøíüîìó ãîëîñóâàíí³ íå áðàëè.
Ïîïðè öå, é òàê ïðîöåäóðà ðó÷-
íîãî ãîëîñóâàííÿ çà ïðåì’ºðà
òðèâàëà ïîíàä ãîäèíó, àäæå êîæ-
íîãî äåïóòàòà ïîòð³áíî áóëî ùå
é óï³éìàòè â òåëåâ³ç³éíó êàìåðó.
“Äå êàìåðà?” — ÷àñ â³ä ÷àñó ëó-
íàëè íåðâîâ³ âèãóêè íàðîäíèõ
îáðàíö³â.

За інчення на 3-й стор.
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Перш сходин до влади вже подолано
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Êè¿âñüêå ìåòðî çàâ³òàº 
íà ñàéò “Õðåùàòèêà”

Ñüîãîäí³ íà ñàéò³ ãàçåòè “Õðåùàòèê” çà
àäðåñîþ http://kreschatic.kiev.ua/chat/ â³ä-
áóäåòüñÿ ³íòåðíåò-êîíôåðåíö³ÿ íà÷àëüíè-
êà ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” Ïåòðà
Ì³ðîøíèêîâà. Ïî÷àòîê êîíôåðåíö³¿ î
13.00. Òåìà ðîçìîâè: “Êè¿âñüêå ìåòðî: íàé-
äåøåâøèé ïðî¿çä ó ñâ³ò³ ÷è áåçïå÷íå ïåðå-
ñóâàííÿ”

Äåïóòàòè çíîâó çãàäàëè 
ïðî êîìóíàëüí³ ÇÌ²

Ó÷îðà ïðåçèä³ÿ Êè¿âðàäè îáãîâîðèëà ïè-
òàííÿ, ÿê³ ïëàíóþòü âèíåñòè íà ïîðÿäîê
äåííèé ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ, ùî â³äáó-
äåòüñÿ 27 ãðóäíÿ. Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”, ùî íàé-
á³ëüøå äèñêóñ³é íà íàñòóïí³é ñåñ³¿ âèêëè-
÷å ïèòàííÿ ïðî êîìóíàëüí³ ÇÌ² “Õðåùà-
òèê”, “Âå÷³ðí³é Êè¿â” òà “Óêðà¿íñüêà ñòî-
ëèöÿ”. Äåïóòàòè ìàþòü ðîçãëÿíóòè çàóâà-
æåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî ñòîñîâíî ïîïåðåäíüîãî
ð³øåííÿ ñåñ³¿ ùîäî ë³êâ³äàö³¿ êîìóíàëüíî¿
ïðåñè. Îëåñü Äîâãèé çàïðîïîíóâàâ äåïóòà-
òàì îêðåìèé ïðîòîêîë ùîäî óçãîäæåííÿ
³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè êîìóíàëüíèõ ÇÌ²,
ÿêèé ùå ìàº áóòè äîîïðàöüîâàíèé

Ñòîëèöÿ ë³äèðóº 
ó ðåéòèíãó 
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî,
çàâäÿêè ñòàá³ëüí³é ïîë³òèö³ íîâî¿ êîìàí-
äè êè¿âñüêî¿ âëàäè, Êè¿â ñüîãîäí³ â³ä³ãðàº
ïðîâ³äíó ðîëü â åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó
äåðæàâè. “Ó Êèºâ³ ôîðìóºòüñÿ ïðèáëèçíî
18 % âàëîâîãî âíóòð³øíüîãî ïðîäóêòó êðà-
¿íè, çîñåðåäæåíî ìàéæå 32,2 % ³íâåñòèö³é.
Íà ñòîëèöþ ïðèïàäàº ïîíàä 36 % ³ìïîðòó
òîâàð³â ³ ïîñëóã Óêðà¿íè, ïîíàä 12 % åêñ-
ïîðòó òîâàð³â ³ ïîñëóã, ìàéæå 30 % îïòî-
âîãî òîâàðîîá³ãó. Òóò çîñåðåäæåíî äâ³ òðå-
òèíè óñ³õ çàãàëüíîäåðæàâíèõ áàíê³âñüêèõ
àêòèâ³â òà øîñòà ÷àñòèíà ðîçäð³áíî¿ òîð-
ã³âë³ äåðæàâè. Ñàìå â Êèºâ³ çîñåðåäæåíî
îñíîâí³ ðåñóðñè, ùî ñïðèÿþòü ôîðìóâàí-
íþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó òà
ôîðìóþòü ñïðèÿòëèâèé ³íâåñòèö³éíèé êë³-
ìàò”,— ïî³íôîðìóâàâ Äåíèñ Áàññ

Ì³ñòî íàäàñòü îäíîðàçîâó 
ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó 
ç íàãîäè Íîâîãî ðîêó

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî
ÊÌÄÀ ç ìåòîþ äîäàòêîâîãî ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó îêðåìèõ êàòåãîð³é ìàëîçàõèùåíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ ñòîëèö³ ïðèéíÿòî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ “Ïðî íàäàííÿ îäíîðàçîâî¿ àä-
ðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè îêðåìèì êà-
òåãîð³ÿì ìàëîçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ
ì. Êèºâà ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ Íîâîãî 2008
ðîêó”. Öèì ðîçïîðÿäæåííÿì ïåðåäáà÷åíî
âèä³ëåííÿ êîøò³â:

100 ãðí.— êîæí³é îñîá³ ç ÷èñëà íåïðà-
öþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â àáî îäåðæóâà÷³â äîïî-
ìîãè, ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò àáî äîïî-
ìîãè ÿêèõ íå ïåðåâèùóº ðîçì³ðó ïðîæèò-
êîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðà-
öåçäàòí³ñòü (äî 411 ãðí.);

75 ãðí.— êîæí³é îñîá³ ç ÷èñëà íåïðàöþ-
þ÷èõ ïåíñ³îíåð³â àáî îäåðæóâà÷³â äîïîìî-
ãè, ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò àáî äîïîìî-
ãè ÿêèõ ñòàíîâèòü â³ä îäíîãî äî ï³âòîðà
ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á,
ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü (äî 616,5 ãðí.);

50 ãðí.— êîæí³é îñîá³ ç ÷èñëà íåïðàöþ-
þ÷èõ ïåíñ³îíåð³â àáî îäåðæóâà÷³â äîïîìî-
ãè, ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò àáî äîïîìî-
ãè ÿêèõ ñòàíîâèòü â³ä ï³âòîðà äî äâîõ ðîç-
ì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³
âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü (äî 822 ãðí.).

2. Íåïðàöþþ÷èì îñîáàì, ÿê³ îòðèìóþòü
äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó, îñîáàì, ÿê³
íå ìàþòü ïðàâà íà ïåíñ³þ, òà ³íâàë³äàì
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äåð-
æàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó îñîáàì, ÿê³ íå
ìàþòü ïðàâà íà ïåíñ³þ, òà ³íâàë³äàì” — ó
ðîçì³ð³ 50 ãðí êîæí³é.

Çã³äíî ç öèì ðîçïîðÿäæåííÿì äîïîìîãó
îòðèìàþòü ìàéæå 380 òèñÿ÷ êèÿí

Íîâèé ð³ê 
ðîçïî÷àâñÿ ç ìåð³¿
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàïðîñèâ äèïëîìàò³â íà óðî÷èñòèé
ïðèéîì ç íàãîäè Ð³çäâà Õðèñòîâîãî òà Íîâîãî ðîêó
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Свят вання з на оди Різд-
ва Христово о та Ново о
ро в Києві розпочалося з
рочисто о прийом в сто-
личній мерії, я ий чора
від рив місь ий олова
Леонід Черновець ий.

Ó÷îðà â ñòîëè÷í³é ìåð³¿ çàïàíó-
âàâ óðî÷èñòèé íàñòð³é ó çâ’ÿçêó ç
ïî÷àòêîì ñâÿòêóâàííÿ Ð³çäâà
Õðèñòîâîãî òà Íîâîãî ðîêó. Ñåðåä
ïðèñóòí³õ íà çóñòð³÷³ áóëè ïðåä-
ñòàâíèêè äèïëîìàòè÷íîãî êîðïóñó,
êåð³âíèêè ì³í³ñòåðñòâ ³ â³äîìñòâ
Óêðà¿íè, ë³äåðè âñ³õ êîíôåñ³é ³ ðå-
ë³ã³é.

Ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ñâÿòêîâîãî çà-
õîäó ìåð Êèºâà çãàäàâ óñï³õè ì³ñü-
êî¿ âëàäè çà öåé ð³ê ³ ïîä³ëèâñÿ ïëà-
íàìè íà ìàéáóòíº. “Ãîëîâíèì çàâ-
äàííÿì öüîãî ðîêó äëÿ ñòîëè÷íî¿
âëàäè áóëî çðîáèòè áëàãîïîëó÷íèì
æèòòÿ êîæíîãî êèÿíèíà. ² ÿ ââà-
æàþ, ùî íàì áàãàòî âäàëîñÿ”,—
ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

²íîçåìíèì äèïëîìàòàì ìåð ïî-
îá³öÿâ é íàäàë³ ò³ñíó ñï³âïðàöþ é
ïîáàæàâ ïîäàëüøèõ óñï³õ³â íà äèï-
ëîìàòè÷íîìó ð³âí³. “Êè¿â ðîáèòü
óñå ìîæëèâå, ùîá íàø³ âçàºìîâ³ä-
íîñèíè áóëè â³äêðèòèìè ³ ùîá áó-
ëî ïðèºìíî ïåðåáóâàòè ó íàøîìó
ì³ñò³. Ì³ñüêà âëàäà ðîáèòü óñå äëÿ
ïîë³ïøåííÿ ³ì³äæó óêðà¿íñüêî¿ ñòî-
ëèö³ ÿê ºâðîïåéñüêîãî ì³ñòà”,— íà-
ãîëîñèâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî òàêîæ
ïðèâ³òàëè Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíî-
âàæíèé Ïîñîë Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðà-
ö³¿ â Óêðà¿í³ Â³êòîð ×åðíîìèðä³í,
ïðåäñòàâíèêè ïîñîëüñòâ Â³ðìåí³¿,
ÑØÀ, Êèòàþ, êåð³âíèöòâî Ì³í³ñ-
òåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ òà ³í-
ø³

Ñòóäåíòè 
ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ìåðîì
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîîá³öÿâ ñïðèÿòè 
ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ ³ ìåäè÷íîìó îáñëóãîâóâàíí³
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

У понеділо на ромадсь их
сл ханнях мерії Київсь ий
місь ий олова Леонід Черно-
вець ий з стрічався зі ст дента-
ми. Об оворювали найа т альні-
ші проблеми — працевлашт -
вання молоді після навчання,
надання медичних посл .

Ó ñòîëè÷í³é ìåð³¿ ç³áðàëèñÿ ñòóäåíòè ç
13 íàéêðàùèõ ñòîëè÷íèõ âóç³â — Íàö³î-
íàëüíîãî òîðãîâî-åêîíîì³÷íîãî óí³âåð-
ñèòåòó, óí³âåðñèòåòó “Êèºâî-Ìîãèëÿí-
ñüêà àêàäåì³ÿ”, Àêàäåì³¿ âîäíîãî òðàíñ-
ïîðòó, Àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó, Íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Øåâ÷åíêà, Ïî-
ë³òåõó òà ³íøèõ. Ìîëîäü âíîñèëà ïðîïî-
çèö³¿ ì³ñüê³é âëàä³ ñòîñîâíî æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ Êèºâà.

Éøëîñÿ òàêîæ ïðî áåçïëàòíå íàäàííÿ
ìåäè÷íèõ ïîñëóã. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-

ëîâà ó öüîìó ïîâí³ñòþ ï³äòðèìàâ ñòó-
äåíò³â, àäæå, çà éîãî ñëîâàìè, ìåäèöè-
íà ìàº áóòè ÿêùî íå áåçïëàòíîþ, òî
ñòðàõîâîþ. “ß ïðîïîíóâàòèìó ÷åðåç äå-
ïóòàò³â ââåñòè ñòðàõîâó ìåäèöèíó”,—
ñêàçàâ ìåð.

Ñòóäåíòè òàêîæ ñêàðæèëèñÿ íà â³äñóò-
í³ñòü êàð’ºðíîãî ðîñòó. Íà ¿õíþ äóìêó,
¿ì íåìàº êóäè “ðîñòè”, áî á³ëüø³ñòü êå-
ð³âíèê³â òðèìàþòüñÿ çà ñâî¿ ïîñàäè äå-
ñÿòêè ðîê³â ³ íå äàþòü äîðîãè ìîëîäèì.

Íà öå ìåð â³äïîâ³â, ùî ì³ñüêà âëàäà
ñïðàâä³ çíàº ïðî òàêèé ñòàí ðå÷åé. Õî÷à
çðóøèòè ç ì³ñöÿ ïîêè ùî í³÷îãî íå ìî-
æå: ò³ëüêè-íî ïî÷èíàþòü ïåðåâ³ðÿòè òî-
ãî ÷è òîãî êåð³âíèêà, ÿê âèÿâëÿºòüñÿ, ùî
çà íèì õòîñü ñòî¿òü. À äàë³ ïî÷èíàºòüñÿ
òèñê íà ì³ñüêó àäì³í³ñòðàö³þ.

Îñê³ëüêè öå ïèòàííÿ ïîðóøèâ ñòóäåíò
ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó, ìåð äîðó÷èâ íà-
÷àëüíèêîâ³ ÃÓ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ëþäìè-
ë³ Êà÷óðîâ³é ïðîâåñòè àòåñòàö³þ âñ³õ ë³-
êàð³â ó ì³ñò³ íà ïðîôïðèäàòí³ñòü.

Íà îäíå ³ç ãîñòðèõ ïèòàíü — íàäàííÿ
ìîëîä³æíèõ êðåäèò³â äëÿ ëþäåé â³êîì äî

35 ðîê³â, â³äïîâ³â íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³
ÊÌÄÀ Ñåðã³é Áåðåçåíêî. Íà éîãî äóì-
êó, ó 2006 ðîö³ ôàõ³âö³ ç³øòîâõíóëèñÿ ç
ïðîáëåìîþ, áî ìàëè âåëèêó íåâïîðÿäêî-
âàíó ÷åðãó ìîëîäèõ ëþäåé, ³ âñ³ âîíè ïåð-
øî÷åðãîâî õîò³ëè îòðèìàòè ìîëîä³æíèé
êðåäèò. “Ìè ïî÷èñòèëè öåé ñïèñîê ïî
íàäàííþ ìîëîä³æíîãî êðåäèòó. Ò³, õòî
ä³éñíî ìàº ïåðøî÷åðãîâå ïðàâî íà îòðè-
ìàííÿ êâàðòèðè, — ¿¿ îòðèìàº”,— çàçíà-
÷èâ Ñåðã³é Áåðåçåíêî.

Íà çàïèòàííÿ, ÿêèì ÿêîñòÿì ïðàö³â-
íèê³â ìåð íàäàº ïåðåâàãó — ÷åñíîñò³,
ïðîôåñ³éíèì íàâè÷êàì ÷è ñòàðàííîñò³,
ïàí ×åðíîâåöüêèé â³äïîâ³â, ùî âñ³ òðè
ìàþòü áóòè ïðèòàìàíí³ ãàðíîìó ïðàö³â-
íèêîâ³.

Áóëè é çàïèòàííÿ íà êøòàëò: “×îìó
ìåð íå áàëîòóºòüñÿ ó ïðåçèäåíòè?” Íà
éîãî Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé â³äïîâ³â, ùî
áàëîòóâàâñÿ. À âò³ì, â³í ï³äòðèìóâàâ Â³ê-
òîðà Þùåíêà ³, êîëè íà âèáîðàõ “ïèòàí-
íÿ ïîñòàëî ðåáðîì, çíÿâ ñâîþ êàíäèäà-
òóðó”

На рочистий прийом з на оди Різдва Христово о і Ново о ро до Леоніда Черновець о о
завітали дипломати
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Àíòîí Ô²ÍÜÊÎ 
åêñïåðò Êè¿âñüêîãî öåíòðó 
ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü òà êîíôë³êòîëîã³¿,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ïåðåñòî-
ðîãà, ùî
Óêðà¿í³ çà-
ãðîæóº àâ-
òîðèòàðíèé
ïîïóë³ñò-
ñüêèé ðå-
æèì, íå º
ï³ä³ãðàâàí-
íÿì æîäí³é
ïîë³òè÷í³é
ñèë³, òîìó
ùî õàðèç-
ìàòè÷íèé
÷èííèê âè-
êîðèñòîâóº-
òüñÿ óñ³ìà
ïîë³òèêàìè.
ßñíà ð³÷,
íàéñèëüí³-
øèé õàðèç-
ìàòè÷íèé
“âîæäèñòñüêèé” ÷èííèê ïðåäñòàâëåíèé ó áëî-
ö³ Þë³¿ Òèìîøåíêî. Ïðîòå “Íàøà Óêðà¿íà —
Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà” òàêîæ ïðèéøëà äî
âëàäè íà àâòîðèòåò³ êîíêðåòíîãî ë³äåðà. Òàê
ñàìî º ïîøèðåíèìè î÷³êóâàííÿ õàðèçìàòè÷-
íîãî ë³äåðà ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Óñ³ ïîë³òè÷í³ ñè-
ëè ñòàâëÿòü íà ë³äåðà, ³ âèáîðö³ òàêîæ îð³ºí-
òóþòüñÿ íà êîíêðåòíó îñîáó. ² öå íåáåçïå÷-
íî äëÿ äåìîêðàò³¿, òîáòî äëÿ ñàìèõ âèáîðö³â.

Ïàðò³¿ âåëèêîãî êàï³òàëó, âèêîðèñòîâóþ÷è
ë³âó ðèòîðèêó, ïðèõîäÿòü äî âëàäè, ³ âæå ïðè
âëàä³ çíà÷íîþ ì³ðîþ çì³íþþòü ë³í³þ ñâîº¿
ïîâåä³íêè ó ïðîòèëåæíîìó íàïðÿìêó. Îòæå,
éäåòüñÿ ïðî çàãðîçó ñàìå ïðàâîãî àâòîðèòàð-
íîãî ðåæèìó, êîòðèé ö³ëêîì áàçóâàòèìåòü-
ñÿ íà åêñïëóàòàö³¿ ë³âèõ ãàñåë.

Òèïîâèé ïðèêëàä. Â Óêðà¿í³ ïðîäàëè
“Êðèâîð³æñòàëü” òðàíñíàö³îíàëüíîìó êàï³-
òàëó — áðèòàíñüêî-ãîëëàíäñüê³é êîìïàí³¿, à
öþ îáîðóäêó ëåã³òèì³çóâàëè çàêëèêàìè äî
÷åñíî¿ ïðèâàòèçàö³¿ — ïîòðåáîþ ñêàñóâàòè
ðåçóëüòàòè áåç÷åñíî¿ ïðèâàòèçàö³¿. Òîáòî õî-
÷à 68 â³äñîòê³â óêðà¿íñüêèõ âèáîðö³â íåãà-
òèâíî ñòàâëÿòüñÿ äî âåëèêî¿ ïðèâàòèçàö³¿,
ïðîòå òàêà îáîðóäêà âñå æ â³äáóëàñÿ. Íåçà-
äîâîëåííÿ óêðà¿íö³â ïðàâîë³áåðàëüíîþ ïî-
ë³òèêîþ — ïðèâàòèçàö³ºþ âåëèêèõ ï³äïðè-
ºìñòâ — áóëî óñï³øíî âèêîðèñòàíî äëÿ âò³-
ëåííÿ ò³º¿ æ ïðàâîë³áåðàëüíî¿ ïîë³òèêè â ³í-
òåðåñàõ âåëèêîãî òðàíñíàö³îíàëüíîãî êàï³-
òàëó, ïðîòå ï³ä ãàñëàìè ñïðàâåäëèâîñò³.

Íàéïåðøèì íàñë³äêîì äèêòàòóðè áóäå òà
îáñòàâèíà, ùî ñïðàâä³ ë³â³ ïàðò³¿ áóäóòü îñòà-
òî÷íî âèòèñíóò³ ç óêðà¿íñüêîãî ïîë³òèêóìó
ïñåâäîë³âèìè. Â öüîìó çàö³êàâëåí³ óñ³ òðè ïî-
ë³òè÷í³ ïîë³òçàãîíè âåëèêîãî êàï³òàëó, ïðåä-
ñòàâëåí³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³. Ìè ïåðåáóâàºìî
íèí³ âïðèòóë äî íåáåçïå÷íî¿ ìåæ³ ÷åðåç òå,
ùî â ñóñï³ëüñòâ³ ïîñò³éíî ï³äòðèìóºòüñÿ ñè-
òóàö³ÿ øòó÷íîãî õàîñó, ÿêà ïîøèðþº ñåðåä
âèáîðö³â â³ä÷óòòÿ âòîìè â³ä äåìîêðàò³¿. Ïî-
ñèëþº ³ áåç òîãî çíà÷í³ ñïîä³âàííÿ, ùî ìî-
æå ïðèéòè ÿêàñü ñèëüíà ïîñòàòü, ÿêà îäíî-
îñ³áíî íàâåäå ëàä. Äðóãà êðèòè÷íà îáñòàâè-
íà — â Óêðà¿í³ çíà÷íîþ ì³ðîþ ï³ä³ðâàíèé àâ-
òîðèòåò ëåãàëüíèõ ³íñòèòóò³â âëàäè. Íàâ³òü
“íàøîóêðà¿íåöü” Þð³é ªõàíóðîâ âæå âèçíàâ,
ùî äîñòðîêîâ³ âèáîðè íå ñïðèÿëè ñòàá³ë³çà-
ö³¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿. Òèì ÷àñîì òðèâàëèé
ïåð³îä íåä³ºçäàòíîñò³ ïàðëàìåíòó ëèøå ïî-
ñèëþº ðèçèê ñêî÷óâàííÿ äî àâòîðèòàðèçìó.

Ïðèïóñêàþ, ùî éìîâ³ðíîþ º çàëàøòóí-
êîâà óãîäà âåëèêîãî êàï³òàëó, çà ÿêîþ ë³â³
ïàðò³¿ âçàãàë³ íå áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ ó ïàð-
ëàìåíò³, à âñ³ åêîíîì³÷í³ ð³øåííÿ ö³ëêîâè-
òî ìîíîïîë³çóþòü ïðåäñòàâíèêè âåëèêîãî
êàï³òàëó. Âëàñíå òàêó óãîäó âæå çíà÷íîþ
ì³ðîþ âò³ëþþòü. Àëå ïîêè ùî º ïðîòèâàãà,
áî çáåð³ãàºòüñÿ êîíêóðåíö³ÿ ïîë³òè÷íèõ ñèë
³ ãðóïè âåëèêîãî êàï³òàëó òàê ÷è ³íàêøå
çìóøåí³ éòè íà ïîñòóïêè âèáîðöÿì, îá³öÿ-
þ÷è ¿ì áóäü-ùî. ßêùî ïîñòàíå àâòîêðàòè÷-
íèé ðåæèì, ïîòðåáè ó òàêèõ îá³öÿíêàõ íå
áóäå
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Íà ïëå÷àõ
ë³âèõ 
âèáîðö³âЗа інчення.

Почато на 1-й стор.

Â³äðàçó ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïàí³ Òèìî-
øåíêî ë³äåð Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Â³êòîð ßíóêî-
âè÷ çàÿâèâ ïðî ïåðåõ³ä éîãî ïàðò³¿ â îïî-
çèö³þ, íàãîëîñèâøè, ùî õèòêà ïîìàðàí÷å-
âà êîàë³ö³ÿ íà ÷îë³ ç Þë³ºþ Òèìîøåíêî
âòÿãíå Óêðà¿íó â ïó÷èíó ïîïóë³çìó. “Ñüî-
ãîäí³øíÿ ïîä³ÿ ïîãëèáèòü ïîë³òè÷íó íå-
ñòàá³ëüí³ñòü ³ ñïðèÿòèìå êîíôðîíòàö³éíèì
ïðîöåñàì ó ñóñï³ëüñòâ³”,— ñêàçàâ Â³êòîð
ßíóêîâè÷. Êîàë³ö³ÿ ðîçö³íèëà âèñòóï åêñ-
ïðåì’ºðà ÿê ïîãðîçó ðåâàíøó íà ïðåçè-
äåíòñüêèõ âèáîðàõ 2010 ðîêó. “Öå áóâ ïåð-
øèé äåáþò Â³êòîðà ßíóêîâè÷à â ñòàòóñ³ ë³-
äåðà îïîçèö³¿. Â³í ñòàðòóâàòèìå ó ïðåçè-
äåíòñüêèõ ïåðåãîíàõ ñàìå ç ö³º¿ ïîçèö³¿”,—
ñïðîãíîçóâàâ “Õðåùàòèêó” ÷ëåí áëîêó
ÍÓ—ÍÑ Òàðàñ Ñòåöüê³â. Ïðîòå ïðàêòèêà
îñòàííüîãî ÷àñó äîâîäèòü, ùî ïðîòðèìàòè-
ñÿ â îïîçèö³¿ ïîíàä äâà ðîêè â Óêðà¿í³ ìà-
ëî êîìó âäàâàëîñÿ. Òîìó ðåã³îíàëè â ó÷î-
ðàøí³õ ïîä³ÿõ òðàãåä³¿ íå áà÷àòü. “ß Òèìî-
øåíêî íå çàçäðþ. ² íå áåðóñÿ ïðîãíîçóâà-
òè, ñê³ëüêè âîíà óðÿäóâàòèìå. Öå ñïðàâä³
äóæå ñêëàäíå ïðåì’ºðñòâî. Òàêå âæå áóëî
â íàøîãî óðÿäó, êîëè â³í áóâ íå îäíîð³ä-
íèé, à ÿê çá³ðíà ñîëÿíêà. Óðÿä Òèìîøåí-

êî áóäå çá³ðíîþ ñîëÿíêîþ ùå á³ëüøîþ ì³-
ðîþ, òîìó äóæå áàãàòî çàëåæàòèìå â³ä åôåê-
òèâíîñò³ ðîáîòè ì³í³ñòð³â, ÿê³ ùîéíî ïðèé-
øëè”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ÷ëåí Ïàðò³¿
ðåã³îí³â Âëàäèñëàâ Ëóê’ÿíîâ.

Ñêëàä óðÿäó Þë³¿
Òèìîøåíêî

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî
Ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð Îëåêñàíäð Òóð-

÷èíîâ
Â³öå-ïðåì’ºð ²âàí Âàñþíèê
Â³öå-ïðåì’ºð Ãðèãîð³é Íåìèðÿ
Ì³í³ñòð îñâ³òè ³ íàóêè ²âàí Âàêàð÷óê
Ì³í³ñòð òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Éîñèï

Â³íñüêèé
Ì³í³ñòð êóëüòóðè ³ òóðèçìó Âàñèëü Âîâ-

êóí
Ì³í³ñòð åêîíîì³êè Áîãäàí Äàíèëèøèí
Ì³í³ñòð ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè

Ëþäìèëà Äåíèñîâà
Ì³í³ñòð îáîðîíè Þð³é ªõàíóðîâ
Ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Âàñèëü Êíÿ-

çåâè÷
Ì³í³ñòð Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Ïåòðî

Êðóïêî

Ì³í³ñòð ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áó-
ä³âíèöòâà Âàñèëü Êóéá³äà

Ì³í³ñòð ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà Îëåêñ³é Êó÷åðåíêî

Ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ Þð³é Ëóöåí-
êî

Ì³í³ñòð àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Þð³é Ìåëü-
íèê

Ì³í³ñòð ïðîìèñëîâî¿ ïîë³òèêè Âîëî-
äèìèð Íîâèöüêèé

Ì³í³ñòð þñòèö³¿ Ìèêîëà Îí³ùóê
Ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Âîëîäèìèð

Îãðèçêî
Ì³í³ñòð ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîð-

òó Þð³é Ïàâëåíêî
Ì³í³ñòð ô³íàíñ³â Â³êòîð Ïèíçåíèê
Ì³í³ñòð âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Â³ê-

òîð Ïîëòàâåöü
Ì³í³ñòð ïàëèâà òà åíåðãåòèêè Þð³é

Ïðîäàí
Ì³í³ñòð îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-

ðîäíîãî ñåðåäîâèùà Ãåîðã³é Ô³ë³ï÷óê
Ì³í³ñòð ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòó-

àö³é òà ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä
íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè Âî-
ëîäèìèð Øàíäðà

Єв еній ДИКИЙ, Іван РИБАЛКО
з Верховної Ради,

“Хрещати ”

Þë³ÿ Òèìîøåíêî 
ïîòðàïèëà â ïðåì’ºð-ë³ãó

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора б ло обрано о-
лов Дніпровсь ої
районної ради. Ново о
ерівни а — О сан
Мисовсь — оле и з
Бло Леоніда Черно-
вець о о вважають
"найоптимальнішим"
варіантом, а деп тати
від опозиції вже заяви-
ли, що олос вання є
неле ітимним. Обидві
сторони отові відстою-
вати свою позицію
с ді.

Ó÷îðà äåïóòàòè Äí³ïðîâ-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè Êèºâà
íàðåøò³ îáðàëè ãîëîâó ðàé-
ðàäè. Öå ïèòàííÿ áóëî ãî-
ëîâíèì ó ïîðÿäêó äåííîìó.
Íàãàäàºìî, ùî ïîïåðåäíüî-
ãî êåð³âíèêà ðàéîíó Îëåê-
ñàíäðà Ñîòíèêîâà çâ³ëüíèâ ³ç
çàéìàíî¿ ïîñàäè ñâî¿ì óêà-
çîì Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³ê-
òîð Þùåíêî.

“Íà ñüîãîäí³ íåìàº ëåã³-
òèìíî îáðàíîãî ãîëîâè
Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéðàäè”,—
ñêàçàâ ñåêðåòàð Äí³ïðîâñüêî¿
ðàéîííî¿ ðàäè Ñåðã³é Àðòå-
ìåíêî, âèñòóïàþ÷è ïåðåä äå-
ïóòàòàìè. Âîäíî÷àñ â³í çà-
ÿâèâ, ùî “ôàêòè÷íî ãîëîâà
óñóíåíèé, àëå íåâ³äîìî, äå
ïå÷àòêà”. Â³äïîâ³äí³ çâåð-
íåííÿ ùîäî öüîãî ôàêòó âæå
ïîäàíî äî ðàéîííî¿ ³ ì³ñüêî¿
ïðîêóðàòóðè. À òîìó äåïóòà-
òè âèð³øèëè íå çâîë³êàòè é
îáðàòè íîâîãî êåð³âíèêà.

Òàºìíèì ãîëîñóâàííÿì áó-
ëî îáðàíî ïðåäñòàâíèöþ
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî Îêñàíó Ìèñîâñüêó. Ïàí³
Ìèñîâñüêà ìàº 21 ð³ê ïåäà-
ãîã³÷íîãî ñòàæó, íèí³ ïðàöþº

â÷èòåëåì ó øêîë³ òà âèêëà-
äàº â óí³âåðñèòåò³. Ñåðã³é
Àðòåìåíêî íàçâàâ ¿¿ êàíäè-
äàòóðó “íàéîïòèìàëüí³-
øîþ”, àëå íàãîëîñèâ: “ßê-
ùî ñòàíåòüñÿ òàêà æ ñèòó-
àö³ÿ, ÿê ³ç Ñîòíèêîâèì, ìè
âæèâàòèìåìî â³äïîâ³äíèõ çà-
õîä³â. Ñïîä³âàþñÿ, öå íå ïî-
âòîðèòüñÿ”.

Ïðîòå ïðåäñòàâíèêè îïî-
çèö³éíèõ ôðàêö³é íå âèçíà-
ëè ëåã³òèìíèì îáðàííÿ ãî-
ëîâè ðàéðàäè, îñê³ëüêè íà
ñåñ³¿ ìàëè ñïî÷àòêó ïðîãîëî-
ñóâàòè çà çíÿòòÿ Îëåêñàíäðà
Ñîòíèêîâà ç ïîñàäè. Êð³ì
òîãî, çà ñëîâàìè îïîçèö³îíå-
ð³â, ïàí Ñîòíèêîâ íå íàïè-
ñàâ çàÿâó ïðî çâ³ëüíåííÿ, òî-
ìó âîíè ìàþòü íàì³ð îñêàð-
æóâàòè ð³øåííÿ ñåñ³¿ ðàéðà-
äè ó ñóä³.

Çàòÿò³ ñóïåðå÷êè ì³æ äåïó-
òàòàìè òî÷èëèñÿ íàâ³òü ï³ñ-
ëÿ çàê³í÷åííÿ ñåñ³¿. “ßêùî
ïîäàäóòü äî ñóäó, áîðîòèìå-
ìîñÿ ³ â³äñòîþâàòèìåìî ñâîþ

ïîçèö³þ”,— çàïåâíèëà “Õðå-
ùàòèê” Îêñàíà Ìèñîâñüêà.
Äåïóòàò Êè¿âðàäè â³ä Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî Ìàê-
ñèì Ñàâðàñîâ òàêîæ ââàæàº,
ùî ãîëîñóâàííÿ â³äáóëîñÿ
ö³ëêîì äåìîêðàòè÷íî é ïðî-
çîðî, ³ íàìàãàºòüñÿ çðîçóì³-
òè îïîíåíò³â. “ß ïîâàæàþ ¿õ-
íþ ïîçèö³þ. Âîíè íàìàãàþ-
òüñÿ âòðèìàòè ñâ³é âïëèâ ó
ðàéîí³”,— çàçíà÷èâ “Õðåùà-
òèêó” ïàí Ñàâðàñîâ. Ïðîòå,
âî÷åâèäü, çðîáèòè öå ¿ì áó-
äå íåëåãêî.

Êàíäèäàòóðó Îêñàíè Ìè-
ñîâñüêî¿ ï³äòðèìàëè 38 äåïó-
òàò³â â³ä Áëîêó Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî, ÁÞÒ òà “Íàøî¿
Óêðà¿íè”. Êîëåãè ïî Áëîêó
×åðíîâåöüêîãî ðîçïîâ³äà-
þòü, ùî ïàí³ Ìèñîâñüêà êî-
ðèñòóºòüñÿ àâòîðèòåòîì ³ ïî-
âàãîþ â îêðóç³. Âîíà îñîáèñ-
òî îá³éøëà ñîòí³ êâàðòèð,
çíàº ïðîáëåìè ìåøêàíö³â
ðàéîíó íå ç ÷óæèõ ñë³â.
Îêñàíà Ìèñîâñüêà âæå çðî-

áèëà äóæå áàãàòî äëÿ ðîçâ’ÿ-
çàííÿ êîíêðåòíèõ ïðîáëåì
âèáîðö³â, òîìó ð³øåííÿ
Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéðàäè í³ äëÿ
êîãî íå ñòàëî íåñïîä³âàí-
êîþ.

Áóëè, çâè÷àéíî, ó Îêñàíè
Ìèñîâñüêî¿ ³ ïðîòèâíèêè.
Çîêðåìà, ðàéîííà ôðàêö³ÿ
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Ïðîòå, ÿê
ñòàëî â³äîìî, âñå ïîÿñíþº-
òüñÿ ïðîñòî: ïàí³ Ìèñîâñüêà,
ç³ ñë³â íàøèõ äæåðåë, íà÷åá-
òî ïåðåáóâàº ó êîíôðîíòàö³¿
ç äåïóòàòîì ðàéðàäè ïàíîì
Îëåãîì Ãîðáàëåì, ÿêèé äî-
âîäèòüñÿ áðàòîì êåð³âíèêî-
â³ ñòîëè÷íèõ ðåã³îíàë³â íà-
ðîäíîìó äåïóòàòîâ³ Âàñèëåâ³
Ãîðáàëþ. Ïðè÷èíîþ êîí-
ôðîíòàö³¿ í³áèòî º íåàáèÿêå
îñîáèñòå á³çíåñîâå çàö³êàâ-
ëåííÿ ïàíà Ãîðáàëÿ â ðàéî-
í³. Ï³ñëÿ îáðàííÿ Îêñàíè
Ìèñîâñüêî¿ ãîëîâîþ ðàéðàäè
öå çàö³êàâëåííÿ äîâåäåòüñÿ
óçãîäæóâàòè ç ³íòåðåñàìè
ìåøêàíö³â ðàéîíó

Îëåêñàíäðà Ñîòíèêîâà
ïîì³íÿëè íà ïåäàãîãà
Äí³ïðîâñüêà ðàéðàäà òåïåð ìàº íîâîãî ãîëîâó

Деп тати оріли бажанням дізнатися рез льтати олос вання за ново о ерівни а район
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Æèòëîâèé
ôîíä
³íâåíòàðèçóþòü
Ó 2008 ðîö³ 
íà æèòëîâå
ãîñïîäàðñòâî
Êèºâà 
çàïëàíîâàíî 
ïîíàä 900 ìëí ãðí

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора деп тати Київради
схвалили пропозицію до
бюджет міста наст пно-
о ро стосовно житло-
во о фонд Києва. На
впоряд вання б дин ів,
ремонт тепло- та водо-
мереж виділять 907 млн
рн, що в чотири рази
більше, ніж 2007-м .
Майже в десять разів
більше витратять на ліф-
ти. На їх модернізацію та
замін заплановано 437
млн рн

Ó÷îðà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåð-
ãåòè÷íîãî êîìïëåêñó çàòâåðäè-
ëà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ôîðìóâàí-
íÿ áþäæåòó Êèºâà íà 2008-é. Íà
íàñòóïíèé ð³ê óïðàâë³ííÿ æèò-
ëîâîãî ãîñïîäàðñòâà çàïðîñèëî
ìàéæå 907 ìëí ãðí. Öå â ÷îòè-
ðè ðàçè á³ëüøå, í³æ ó 2007-ìó.
“Ö³ ãðîø³ ðîçáèòî íà á³ëüø í³æ
äåñÿòîê ñòàòåé: íà çàì³íó òà ðå-
êîíñòðóêö³þ ë³ôò³â, íà çàì³íó
çíîøåíèõ ãàçîâèõ ïëèò ó ïî-
ìåøêàííÿõ êèÿí, íà ðåìîíò ïî-
êð³âåëü òà ôàñàä³â áóäèíê³â òî-
ùî”,— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëî-
äèìèð Ìîðîç.

Ãðîø³ âèòðàòÿòü ³ íà ðåìîíò
òåïëî- òà âîäîìåðåæ. Â³äïîâ³ä-
íî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî,
ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ âèâ÷èëà ñè-
òóàö³þ ç òåïëîìåðåæàìè, âèÿâè-
ëà, äå íàé÷àñò³øå òðàïëÿëèñÿ
ïîðèâè, ³ ñàìå íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ òàêèõ ïðîáëåìíèõ ä³ëÿíîê
êîøòè ñïðÿìóþòü ïåðåäóñ³ì.
Ïàí Ìîðîç çàïåâíèâ, ùî âñ³ çà-
òðàòè îá´ðóíòîâàíî êîíêðåòíîþ
ïîòðåáîþ. Ïðèì³ðîì, öüîãî ðî-
êó íå çîâñ³ì âïîðàëèñÿ ç âèêî-
íàííÿì ïðîãðàìè “Ë³ôò”. 
Íåâèêîðèñòàí³ 17 ìëí ãðí ïå-
ðåéäóòü íà íàñòóïíèé ð³ê. Êð³ì
òîãî, ï³äðàõóâàëè, ñê³ëüêè òî÷-
íî ïîòð³áíî ïîëàãîäèòè ï³äéîì-
íèê³â. Îòîæ çàãàëüíà ñóìà íà
ë³ôòè íàñòóïíîãî ðîêó ñòàíîâè-
òèìå 438 ìëí ãðí.

Íà äîîïðàöþâàííÿ â³äïðàâè-
ëè ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ³ ïðîïîçèö³þ
ñòîñîâíî óíîðìóâàííÿ îáðàõó-
âàííÿ ïëàòè çà ïîñëóãè ç óòðè-
ìàííÿ áóäèíê³â òà ïðèáóäèíêî-
âèõ òåðèòîð³é. Íàïðèêëàä, ñüî-
ãîäí³ òåïëî ïîñòà÷àþòü ó ã³ãàêà-
ëîð³ÿõ, à ïëàòó çà íüîãî áåðóòü
çà êâàäðàòí³ ìåòðè. Íà äóìêó
äåïóòàò³â, ñë³ä óïîðÿäêóâàòè, çà
ùî ³ ñê³ëüêè ïëàòèòè ³ ñê³ëüêè
ïîòð³áíî ïîñëóã äëÿ êîíêðåòíî-
ãî áóäèíêó. Äëÿ öüîãî íàëåæèòü
³íâåíòàðèçóâàòè æèòëîâèé ôîíä
ñòîëèö³. Âèçíà÷èòè, â ÿêîìó
ñòàí³ áóäèíêè, ñê³ëüêè âîíè
ñïîæèâàþòü, ÿêå îáëàäíàííÿ ³
ùî ïîòð³áíî çàì³íèòè. Çà ïîïå-
ðåäí³ìè äàíèìè, ùîá îáñòåæè-
òè âñ³ 10,7 òèñ. áóäèíê³â Êèºâà,
ïîòð³áíî ìàéæå 11 ìëí ãðí

Äîâãîáóä íå õî÷å 
çäàâàòèñÿ
Äîëÿ ïðîáëåìíî¿ çàáóäîâè íà Òåðåìêàõ çíàõîäèòüñÿ â ðóêàõ
Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéðàäè

Òðèâàº ïðîòèñòîÿííÿ ãðîìàäè
âóëèö³ Òåðåìê³âñüêî¿, ùî ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, òà çàìîâ-
íèêà áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåð-
õîâîãî æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì. Äî äåïó-
òàò³â Êè¿âðàäè îñîáèñòî çâåð-
íóëèñÿ ìåøêàíö³ ïðèëåãëèõ áó-
äèíê³â ç âèìîãîþ óõâàëèòè ð³-
øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ
“Ïðî ïåðåäà÷ó Ãîëîñ³¿âñüê³é
ðàéîíí³é ó Êèºâ³ ðàä³ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç îá`ºêòà-
ìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ”
íà âóë. Òåðåìê³âñüê³é, 
2-6.

Ïðîòÿãîì äâîõ îñòàíí³õ òèæ-
í³â íàïðóæåííÿ íå âùóõàëî,
àäæå, ÿê ïîâ³äîìèëà êîðåñïîí-
äåíòó “Õðåùàòèêà” çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü
çåìåëüíèõ â³äíîñèí Ëþäìèëà Çà-

êðåâñüêà, ïîïðè óõâàëåííÿ êîì³-
ñ³ºþ ð³øåííÿ ïðî äåìîíòàæ îãî-
ðîæ³, ïðèéíÿòîãî ðàí³øå, éîãî
òàêè íå áóëî çíåñåíî. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, äî íå¿ îñîáèñòî çâåðòàþòü-
ñÿ ÷ëåíè ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè ïðî
ïîøóê êîìïðîì³ñíîãî âèð³øåííÿ
êîíôë³êòó.

Çà ñëîâàìè ñåêðåòàðÿ êîì³ñ³¿
Îëåêñàíäðà Ëóöüêîãî, äåïóòàòè
ì³ñüêî¿ ðàäè äàëè ìîæëèâ³ñòü
óñ³ì ñòîðîíàì êîíôë³êòó âèéòè
íà êîìïðîì³ñíå ð³øåííÿ ïðîòÿ-
ãîì îñòàíí³õ äâîõ òèæí³â. Ïðî-
òå, ÿê ñòàëî â³äîìî äåïóòàòàì
ì³ñüêðàäè ïðè äåòàëüíîìó ðîç-
ãëÿä³ öüîãî ïðîáëåìíîãî ïèòàí-
íÿ, þðèäè÷íèõ ï³äñòàâ äëÿ ñêà-
ñóâàííÿ ð³øåííÿ ìèíóëî¿ ì³ñü-
êî¿ âëàäè â³ä 18.11.2004
(¹ 811/2221) ùîäî çåìëåâ³äâå-
äåííÿ íàðàç³ íåìàº.

ßê çàÿâèëà ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó
Êè¿âðàä³ Àëëà Øëàïàê, ùå
íàâåñí³ íèí³øíüîãî ðîêó ìåð äî-
ðó÷èâ â³äì³íèòè ð³øåííÿ ì³ñüê-
ðàäè ïðî çåìëåâ³äâåäåííÿ äëÿ
òîãî, ùîá çàäîâîëüíèòè ïîçèö³þ
òà ³íòåðåñè ãðîìàäÿí. Íàòîì³ñòü
çàêîííèõ ìåõàí³çì³â ïîñòàâèòè
êðàïêó ó ö³é ïðîáëåìí³é çàáó-
äîâ³ íåìàº.

Ó÷îðà ÷ëåíè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí âè-
ð³øèëè âèêëèêàòè ïðåäñòàâíèê³â
ðàéîííî¿ âëàäè òà ìåøêàíö³â
ïðèëåãëèõ áóäèíê³â íà çàñ³äàííÿ
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè íà-
ñòóïíîãî â³âòîðêà äëÿ âèð³øåííÿ
äîâãîòðèâàëîãî ïðîòèñòîÿííÿ òà
âèéòè íà êîìïðîì³ñíå ð³øåííÿ,
ùî çàäîâîëüíèòü óñ³ ñòîðîíè
êîíôë³êòó

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора деп тати Київради вирішили втр титися в он-
флі т між заб довни ами та ромадою на в л. Терем-
івсь ій. За часів олишньої місь ої влади б ло виділе-
но ділян для зведення ба атоповерхово о житлово о
омпле с , тепер меш анці вист пили проти заб дови.

Ì³ñüêà âëàäà îáäàðóâàëà
ä³òåé-ñèð³ò
Öåíòðàëüíèé ïàëàö ä³òåé òà þíàöòâà âëàøòóâàâ ñâÿòî äëÿ þíèõ
ãîñòåé ç óñüîãî Êèºâà
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора вихованці ш іл-ін-
тернатів та дитячо о б -
дин "Малят о" відві-
дали онцерт Київсь о-
м палаці дітей та юнац-
тва і отримали подар н и
від місь ої влади з на оди
Дня свято о Ми олая.

Ó÷îðà ìàéæå òðèñòà ï’ÿòäåñÿò
âèõîâàíö³â øê³ë-³íòåðíàò³â, ä³-
òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, îòðè-
ìàëè ïîäàðóíêè â³ä Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè, Êè¿âðàäè òà Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿. Öå ä³òè, ÿê³ âèõîâóþ-
òüñÿ ó øêîëàõ-³íòåðíàòàõ ¹ 3,
12, 21 òà äèòÿ÷îìó áóäèíêó “Ìà-
ëÿòêî”. Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ñâÿòî-
ãî Ìèêîëàÿ âîíè çàâ³òàëè äî Êè-
¿âñüêîãî ïàëàöó ä³òåé òà þíàö-
òâà, ïîäèâèòèñÿ ñâÿòêîâèé êîí-
öåðò, ÿêèé äëÿ íèõ âëàøòóâàëè
ðîâåñíèêè.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè òà íàóêè Ë³ë³ÿ Ãðè-
íåâè÷ ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”,
ùî ïîäàðóíêè áóëè ð³çíèìè ³
êîæíà â³êîâà ãðóïà ä³òåé îòðè-
ìàëà ñâ³é, ³ç âðàõóâàííÿì â³êî-
âèõ îñîáëèâîñòåé. Îêð³ì ñîëîäî-
ù³â, öå ³ãðàøêè, íàñò³ëüí³ ³ãðè,
ùîäåííèêè, íàðó÷í³ ãîäèííèêè
òà ôóòáîëüí³ ì’ÿ÷³.

Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷ ïåðåäàëà ä³òÿì
â³òàííÿ â³ä Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.
Âîíà çàçíà÷èëà: “Ñâÿòèé Ìèêî-
ëàé æèâ ïîíàä òèñÿ÷ó ñ³ìñîò ðî-
ê³â òîìó. Ùîá íå çàâäàâàòè ä³-
òÿì íàâ³òü íàéìåíøèõ íåçðó÷-
íîñòåé, ùîá ìàëþêè íå áóëè çìó-
øåí³ æåáðàêóâàòè, Ñâÿòèé Ìèêî-
ëàé âíî÷³ ðîçíîñèâ ¿ì ñâî¿ ïîäà-
ðóíêè. Äåíü óëþáëåíîãî ä³òëàõà-
ìè ñâÿòîãî â³äêðèâàº öèêë çèìî-
âèõ ñâÿò”. Ãîëîâíà ñòîëè÷íà îñ-

â³òÿíêà çàïåâíèëà “Õðåùàòèê”,
ùî äîáðî÷èíñòâî ïðèíîñèòü
á³ëüøå ðàäîñò³ ³ çàäîâîëåííÿ, í³æ
îòðèìàííÿ ïîäàðóíê³â.

Ãîëîâà Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè òà íàóêè
Ãàííà Ðóäåíêî ðîçïîâ³ëà, ùî âî-
íà ÷åêàëà öüîãî ñâÿòà ç ðàííüî-

ãî äèòèíñòâà. Ñòàðàííî íà÷èùà-
ëà ÷îá³òêè, àáè â íèõ ñâÿòèé ïî-
êëàâ öóêåðêè ³ âàôë³. Ëèøå ñòàâ-
øè äîðîñëîþ, çðîçóì³ëà, ùî òî
áóëà ìàìà.

²ðèíà Êâàñíèöÿ ñï³ëüíî ç âè-
äàâíèöòâîì “Ãíîçèñ” ïîäàðóâà-
ëà ïðèì³ðíèêè âëàñíî¿ êíèæêè

á³áë³îòåêàì øê³ë-³íòåðíàò³â ¹ 3,
12, 21 òà äèòÿ÷îãî áóäèíêó “Ìà-
ëÿòêî”. Âîíà çàçíà÷èëà: “ß õî÷ó
çàïàëèòè â ä³òÿõ ³ñêðó äîáðà, òåï-
ëà, ìóäðîñò³. Ùîá âîíè ç ãîðä³ñ-
òþ êàçàëè: “ß — óêðà¿íåöü” ³
çíàëè òðàäèö³¿ óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó”

У фойє для вихованців інтернатів і сиротинців влашт вали веселі розва и
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Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора міжнародний бла о-
дійний фонд "Мистець а
с арбниця" передав 1000
нижо бібліоте ам столи-
ці. Кошти, на я і придба-
ли ниж и, б ло зібрано
під час бал -мас арад
"Карнавалія-2007".

“Êíèãà òâîðèòü ëþäèíó” —
öåé âèñë³â Â’ÿ÷åñëàâà Âàêàð÷óêà
ñòàâ äåâ³çîì àêö³¿ ì³æíàðîäíîãî
áëàãîä³éíîãî ôîíäó “Ìèñòåöüêà
ñêàðáíèöÿ”, ÿêèé ó÷îðà ïåðåäàâ
1000 êíèæîê äî 90 ñòîëè÷íèõ á³á-
ë³îòåê. Ñåðåä íèõ òâîðè óêðà¿í-
ñüêèõ àâòîð³â Àíäð³ÿ Êóðêîâà,
Ñåðã³ÿ òà Ìàðèíè Äÿ÷åíê³â, ²ðåí
Ðîçäîáóäüêî, Äìèòðà Äæàíã³ðîâà,
Ëåñÿ Òàíþêà òà ïåðåêëàäè ñâ³òî-
âî¿ êëàñèêè: Áðàò³â Ãð³ìì, Äæå-
êà Ëîíäîíà, Ìàðêà Òâåíà, Øàð-
ëÿ Ïåððî.

Ïðåçèäåíò ì³æíàðîäíîãî ôîí-
äó “Ìèñòåöüêà ñêàðáíèöÿ” Òåòÿ-
íà Ëîãóø ðîçïîâ³ëà, ùî ³äåÿ çáè-
ðàòè êîøòè äëÿ êíèãîçá³ðåíü íà
áàëó-ìàñêàðàä³ âèçð³ëà ï³ñëÿ ïðî-
âåäåííÿ Â³äåíñüêîãî áàëó, êîîð-
äèíàòîðîì áëàãîä³éíî¿ ï³äòðèì-
êè ÿêîãî òàêîæ áóâ ôîíä “Ìèñ-
òåöüêà ñêàðáíèöÿ”. Íàãàäàºìî
÷èòà÷àì, ùî òîð³ê íà ç³ðêîâîìó
àóêö³îí³ áóëî âèñòàâëåíî ëîòè â³ä

ñòîëè÷íîãî áîìîíäó — ñåðâ³ç â³ä
Îëüãè Ñóìñüêî¿, ñóìî÷êà â³ä Ä³-
àíè Äîðîæê³íî¿, ïîäóøå÷êà â³ä
Àíæåë³êè Ðóäíèöüêî¿, øàëü â³ä
Àéíè Ãàññå òîùî.

Ñõîæå, ïðîâåäåííÿ äîáðî÷èí-
íèõ áàë³â ñòàº òðàäèö³ºþ. Â³ä
öüîãîð³÷íîãî Â³äåíñüêîãî î÷³êó-
þòü íàäõîäæåííÿ 50 òèñ. ãðí.
Îêð³ì òîãî, 16 ëþòîãî â³äáóäåòü-
ñÿ “Êàðíàâàë³ÿ-2008” ó Êîëîí-
í³é çàë³ êè¿âñüêî¿ ìåð³¿. Íà Õðå-
ùàòèê, 36 çàïðîøåíî äî 500
ïðåäñòàâíèê³â ä³ëîâî¿ ³ ïîë³òè÷-
íî¿ åë³òè Êèºâà òà Óêðà¿íè, ÷ëå-
í³â äèïêîðïóñó, ç³ðîê øîó-á³çíå-
ñó òà ñïîðòó. Ãðîø³ â³ä îáîõ áà-
ë³â òàêîæ ñïðÿìóþòü íà ïîïîâ-
íåííÿ á³áë³îòåê ì³ñòà ³ äèòÿ÷èõ
áóäèíê³â.

Äèðåêòîð ïóáë³÷íî¿ á³áë³îòåêè
³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè Ëþäìèëà
Êîâàëü÷óê ïðèãàäàëà â³äðÿäæåí-
íÿ äî Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðè-
êè â ×èêàãî, äå ìåð Ð³÷àðä Äåë³
òðèäöÿòü ðîê³â òîìó çâ³â äåñÿòè-
ïîâåðõîâó êíèãîçá³ðíþ, ÿêó ùî-
äíÿ â³äâ³äóþòü 5 òèñ. îñ³á. À â Á³-
ëîðóñ³ ñïîðóäæåíî ÷îòèðíàäöÿ-
òèïîâåðõîâó á³áë³îòåêó ç ïðåçè-
äåíòñüêèì çàëîì, ó ÿêîìó çáè-
ðàþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè êðà¿í
ÑÍÄ. Ïàí³ Êîâàëü÷óê âèñëîâèëà
âäÿ÷í³ñòü ôîíäó çà ùèðèé äàðó-
íîê ³ ñïîä³âàííÿ íà ïîäàëüøó
ñï³âïðàöþ ç ì³ñüêîþ âëàäîþ, à
òàêîæ íîâå ïðèì³ùåííÿ ãîëîâíî¿
êíèãîçá³ðí³ ì³ñòà

Ê³íîòåàòðè 
çàïëóòàëèñü 
ó ìåðåæ³
Ðîçïî÷àâñÿ ïðîöåñ îá’ºäíàííÿ 
ñòîëè÷íèõ ê³íîçàë³â
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Київрада візьметься за можливості зібрати столичні і-
нотеатри спільн мереж . За даними деп татів, на-
разі розробляють механізм передачі іноза ладів до
власності ромади Києва, а перші вісім інозалів об'-
єднають же січні.

Ùå âë³òêó äëÿ ïðîâåäåííÿ àóäèòó òà ³íâåíòàðèçàö³¿ ìàéíà ê³íîòå-
àòð³â ñòâîðèëè ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ, àëå çàêëàäè îá’ºäíàþòü ó ÊÏ
“Êè¿âê³íîô³ëüì” ëèøå ç 1 ñ³÷íÿ, ïðîòå ëèøå äèòÿ÷³. Äî ï³äïðèºì-
ñòâà íå óâ³éäóòü 14 äîðîñëèõ êîìóíàëüíèõ ê³íîòåàòð³â.

“Ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ ÊÏ “Êè¿âê³íîô³ëüì” íàðàç³ ãàëüìóþòü, àäæå
á³ëüø³ñòü ê³íîòåàòð³â îñêàðæóþòü â ñóäàõ ð³øåííÿ ïîïåðåäíüî¿ âëà-
äè. Ïåðø çà âñå, öå ñòîñóºòüñÿ íàäàííÿ ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â ê³íî-
òåàòð³â ó îðåíäó”,— ñòâåðäæóº íà÷àëüíèê â³ää³ëó ê³íî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ÊÌÄÀ Ëþäìèëà Êîâàëåâè÷. Âîíà òàêîæ ïîâ³-
äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî ñòâîðåííÿ “Êè¿âê³íîô³ëüìó” íå ïåðåäáà-
÷àº ïðîäàæ àáî íàäàííÿ â îðåíäó ê³íîòåàòð³â, ÿê³ º âëàñí³ñòþ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Êèºâà, à íàâïàêè — ïîêëèêàíî çáåðåãòè ê³íîìå-
ðåæó Êèºâà.

ßê ïîâ³äîìèâ äåïóòàò Êè¿âðàäè Äåíèñ Êîìàðíèöüêèé, çà ðåçóëü-
òàòàìè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ïåðåâ³ðêè ê³íîòåàòðó “Ëåéïöèã” ïðî-
òè éîãî êåð³âíèê³â ïîðóøèëè êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ôàêòîì çëîâæè-
âàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Ðàí³øå â³í çàÿâèâ, ùî çà ðåçóëüòàòà-
ìè ö³º¿ æ ïåðåâ³ðêè, ð³÷íèé îá³ã “Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³” ñòàíîâèòü 9 ìëí
ãðí, à ó áþäæåò âîíè ïåðåäàþòü ëèøå 2 òèñ. ãðí. Çà éîãî ñëîâàìè,
ö³ ïðèáóòêè ïëàíóþòü íàïðàâèòè äî áþäæåòó ì³ñòà. “Ïåðø çà âñå,
êîìóíàëüí³ ê³íîòåàòðè ìàþòü ïåðåâàãè ïåðåä ïðèâàòíèìè, àäæå ¿õ ï³ä-
òðèìóº âëàäà. Òîìó íåìàº ïîòðåáè ïåðåäàâàòè ¿õ êîìóñü â îðåíäó. Á³ëü-
ø³ñòü ³ç íèõ — ³ òàê ïðèáóòêîâ³”,— íàãîëîøóº Ëþäìèëà Êîâàëåâè÷.

Êð³ì òîãî, íàðàç³ ðîçãëÿäàþòü ìîæëèâ³ñòü ïîâåðíåííÿ ê³íîòåàòð³â
“³ì. Äîâæåíêà”, “Àâðîðà”, “Çîðÿíèé”, “Óêðà¿íà” òà “Ñóïóòíèê” ó
âëàñí³ñòü ãðîìàäè Êèºâà. Äåíèñ Êîìàðíèöüêèé ï³äêðåñëèâ, ùî íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì äåïóòàòè îïðàöþþòü ìåõàí³çì ïîâåðíåííÿ ê³íîòåàò-
ð³â äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà. “Íåçàáàðîì ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè âè-
ð³øèòü öå ïèòàííÿ”,— çàçíà÷èâ â³í

1000 êíèæîê ïåðåäàíî 
ñòîëè÷íèì á³áë³îòåêàì
Ãðîø³ íà íèõ çáèðàëè ï³ä ÷àñ áàëó-ìàñêàðàäó “Êàðíàâàë³ÿ” ó ìåð³¿

Ç Ðîñ³¿ ç âàãîíîì
Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí îíîâëþº òåõíîïàðê

Äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó êî-
ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí” îòðèìàº
ïåðø³ ï’ÿòü ç 25 âàãîí³â, âèãî-
òîâëåíèõ ó Ìèòèùàõ (Ðîñ³ÿ) íà
çàâîä³ “Ìåòðîâàãîíìàø”. Ïðî
öå â÷îðà “Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³-
ëà êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè Êè¿â-
ñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó Íàä³ÿ Øó-
ìàê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ó âåðåñí³ â³ä-
áóâñÿ òåíäåð íà çàêóï³âëþ âàãî-
í³â, ó ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü òðè
êîìïàí³¿ — “Òðàíñìàøõîëäèíã”,
“Êèïòðåéä” òà “Òðàíñåëåêòðî-
ìàø”. “Ïåðåìîæöåì âèçíàíî
“Òðàíñìàøõîëäèíã”, ç ÿêèì ³
ï³äïèñàëè êîíòðàêò. Öÿ êîìïà-
í³ÿ çîáîâ’ÿçàëàñÿ ïîñòàâèòè äëÿ
ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè 25 íîâèõ âà-
ãîí³â ç Ðîñ³¿,— ñêàçàëà âîíà.
— Ïåðø³ ï’ÿòü âàãîí³â, ç ÿêèõ 2
ãîëîâí³ (ç êàá³íîþ êåðóâàííÿ ïî-
òÿãîì) ³ 3 ïðîì³æí³, ïðèáóäóòü äî
Êèºâà âæå 20—25 ãðóäíÿ”.

Ïàí³ Øóìàê çàóâàæèëà, ùî
áàãàòî ÷àñó ïîòð³áíî äëÿ â³äâàí-
òàæåííÿ òà ïðîõîäæåííÿ ìèò-
íîãî êîíòðîëþ. Äðóãà ïàðò³ÿ —
20 âàãîí³â — ïðèáóäå äî ñòîëè-
ö³ ïðîòÿãîì ïåðøîãî êâàðòàëó
2008 ðîêó. Â³äîìî, ùî çàãàëüíà
âàðò³ñòü ïðèäáàííÿ îö³íþºòüñÿ
â ìåæàõ 100 ìëí ãðí. Íîâ³ âà-
ãîíè ïëàíóþòü çàä³ÿòè íà Ñè-
ðåöüêî-Ïå÷åðñüê³é ë³í³¿ ñòîëè÷-
íîãî ìåòðîïîë³òåíó. “Îêð³ì
öüîãî, â ãðóäí³ äî Êèºâà ïðèâå-
çóòü åêñïåðèìåíòàëüíèé ïîòÿã ç
Êðþê³âñüêîãî âàãîíîðåìîíòíî-
ãî çàâîäó (Êðåìåí÷óê),— ïîâ³-
äîìèëà Íàä³ÿ Øóìàê.— Òðè ì³-

ñÿö³ òðèâàòèìå éîãî âèïðîáó-
âàííÿ â ñòîëè÷í³é ï³äçåìö³”.

Äî ñëîâà, öå âæå äðóãèé “â³-
çèò” ïåðøîãî â³ò÷èçíÿíîãî ïî-
¿çäà, ïðèçíà÷åíîãî äëÿ ðîáîòè â
ìåòðîïîë³òåí³. Ï³ä ÷àñ ïîïåðåä-
íüîãî çíàéîìñòâà ôàõ³âö³ âèñëî-
âèëè äåÿê³ çàóâàæåííÿ, ÿê³ çà-
âîä÷àíè ïîîá³öÿëè óñóíóòè. Íà-
ðàç³ æ âîíè ïðåäñòàâëÿòü óäî-
ñêîíàëåíó ìîäåëü.

Íàãàäàéìî, ùî äî 2012 ðîêó
ñòîëè÷íèé ìåòðîïîë³òåí ïëà-
íóº ïðèäáàòè 635 íîâèõ âàãî-
í³â, òèì ñàìèì çíà÷íî îíîâèâ-
øè ðóõîìèé ñêëàä êè¿âñüêî¿
ï³äçåìêè

Президент міжнародно о фонд «Мистець а с арбниця» Тетяна Ло ш та віце-президент «Крафт Ф дз Інтернешнл»
Юрій Ло ш сподіваються, що нинішній бла одійний бал дасть змо зібрати ще більше оштів на ниж и

У першом варталі 2008 ро до Києва приб де ще 25 нових ва онів метро

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

До інця р дня Київ-
сь ий метрополітен отри-
має перші п'ять ва онів з
міста Митищ. Ще 20
приб д ть до Києва в
першом варталі 2008
ро . Та ож напри інці
2007- о в метрополітені
розпочн ть тримісячні ви-
проб вання вітчизняно о
потя а, вип щено о на
Крю івсь ом ва оноре-
монтном заводі.
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хрещатик

Про відзначення Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1495 від 21 листопада 2007

На виконання Указу Президента України від 10.11.06 р. № 945/2006 “Про День вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” та з метою відзначення цього дня в місті Києві:

1. Çàòâåðäèòè ñêëàä îðãàí³çàö³éíîãî êî-
ì³òåòó ç ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â
ïî â³äçíà÷åííþ 14 ãðóäíÿ 2007 ðîêó Äíÿ
âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â
àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, ùî äîäàº-
òüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïëàí çàõîä³â ïî â³äçíà-
÷åííþ â ì³ñò³ Êèºâ³ 14 ãðóäíÿ 2007 ðîêó
Äíÿ âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ íà-
ñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, ùî
äîäàºòüñÿ.

3. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ðàéîííèõ ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèì àäì³í³ñòðàö³ÿì) ðîçðîáèòè ïëàíè çà-
õîä³â ïî â³äçíà÷åííþ Äíÿ âøàíóâàííÿ
ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îð-
íîáèëüñüê³é ÀÅÑ.

4. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïåðåðàõóâàòè êîøòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³ä-

ê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ñó-
ì³ 53,1 òèñ. ãðí òà Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ñóì³ 45,5
òèñ. ãðí íà â³äçíà÷åííÿ Äíÿ âøàíóâàííÿ
ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îð-
íîáèëüñüê³é ÀÅÑ çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ â áþäæåò³ ì Êèºâà íà 2007 ð³ê íà
âèêîíàííÿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáî-
òà” íà 2006—2010 ðîêè.

5. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 21.11.2007 № 1495

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та проведення заходів 

по відзначенню в місті Києві 14 грудня 2007 р. 
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС
Кільчиць а
Ірена Реонольдівна

заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації -
олова ор анізаційно о омітет

Толсті ов
Ми ола Петрович

начальни Головно о правління справах захист населення
від наслід ів аварії на Чорнобильсь ій АЕС - заст пни олови
ор анізаційно о омітет

Артюх
Ірина Михайлівна

перший заст пни начальни а Головно о фінансово о
правління

Бо омолець-Шереметьєва
Оль а Володимирівна

олова постійної омісії з питань охорони здоров’я та
соціально о захист Київсь ої місь ої ради (за з одою)

Гриневич
Лілія Михайлівна

начальни Головно о правління освіти і на и

Данилен о
Ві тор Гри орович

олова Київсь ої місь ої ромадсь ої ор анізації "Союз
Чорнобиль У раїни" (за з одою)

Зоріна
Світлана Іванівна

начальни Головно о правління льт ри і мистецтв

Кач рова
Людмила Ві торівна

начальни Головно о правління охорони здоров`я та
медично о забезпечення

Кобчи
Володимир Петрович

олова Товариства ветеранів та інвалідів лі відації аварії на
Чорнобильсь ій АЕС (за з одою)

Корольч
Ми ола Петрович

дире тор ЗАТ "Київмісь оформлення" (за з одою)

Костюрен о
Тетяна Ми олаївна

в.о. начальни а Головно о правління соціально о захист
населення

Красильни ов
Сер ій Петрович

олова Спіл и інвалідів Чорнобиля Святошинсь о о район
(за з одою)

Кри н
Оле сій Оле сійович

начальни Головно о правління МВС У раїни в м. Києві (за
з одою)

Лахно
Марина Михайлівна

начальни Головно о правління з питань взаємодії з
засобами масової інформації та зв`яз ів з ромадсь істю

Матвійч
Оле сандр Ми олайович

начальни Центрально о правління Війсь ової сл жби
правопоряд по м. Києв та Київсь ій області - Війсь овий
омендант м. Києва (за з одою)

Сте леньова
Тетяна Анатоліївна

заст пни ерівни а апарат - начальни правління адрової
роботи і на ород

Шестопалов
Сер ій Вадимович

начальни правління ор анізаційної роботи апарат

№
з/п

Заходи Термін і місце
проведення

Відповідальні за ви онання
та часни и заход

1. Проведення зібрання
ромадсь ості, відзначення
відзна ами Київсь о о
місь о о олови часни ів
лі відації наслід ів
чорнобильсь ої атастрофи,
вр чення ордерів на вартири
та проведення обід і
онцертної про рами в
Колонній залі Київсь ої місь ої
державної адміністрації

13 р дня
2007 р. 15.00
Колонна зала,
в л. Хрещати ,
36

Управління адрової роботи і
на ород, Головне правління
справах захист населення від
наслід ів аварії на Чорнобильсь ій
АЕС, Головне правління з питань
взаємодії з засобами масової
інформації та зв`яз ів з
ромадсь істю, Головне
правління льт ри і мистецтв,
КП "Кобза"

2. Проведення бла о строю
територій біля меморіальних
омпле сів та пам`ятни ів, я і
вшанов ють подви часни ів
лі відації аварії на
Чорнобильсь ій АЕС

До 14 р дня
2007 ро

Районні м. Києві державні
адміністрації

3. По ладання вітів до
меморіальних омпле сів та
пам`ятни ів, я і вшанов ють
подви часни ів лі відації
аварії на Чорнобильсь ій АЕС

14 р дня 2007
ро

Районні м. Києві державні
адміністрації

4. По ладання вітів до
Меморіально о р ан ероїв
Чорнобиля на території
цер ви Св. Архан ела Михаїла
УПЦ МП та пам`ятно о зна а
"Воїнам Чорнобиля"

14 р дня 2007
ро
просп. Мир , 16,
9.00

Управління ор анізаційної роботи,
Головне правління справах
захист населення від наслід ів
аварії на Чорнобильсь ій АЕС,
Головне правління з питань
взаємодії з засобами масової
інформації та зв`яз ів з
ромадсь істю, Головне
правління МВС У раїни
в м. Києві, Дніпровсь а районна
м. Києві державна адміністрація,

КП "Автотранспортне
підприємство Київсь ої місь ої
ради"

5. Проведення мітин -ре вієм
біля пам`ятни а "Жертвам
Чорнобильсь ої атастрофи"

14 р дня
2007 ро
перехрестя
просп.
Перемо и
та в л.
Чорнобильсь ої,
12.00

Управління ор анізаційної роботи,
Головне правління справах
захист населення від наслід ів
аварії на Чорнобильсь ій АЕС,
Головне правління охорони
здоров`я та медично о
забезпечення, Головне правління
з питань взаємодії з засобами
масової інформації та зв`яз ів з
ромадсь істю, Головне
правління МВС У раїни в м.
Києві, Святошинсь а районна м.
Києві державна адміністрація, КП
"Автотранспортне підприємство
Київсь ої місь ої ради", Війсь ова
омендат ра м. Києва, Спіл а
інвалідів Чорнобиля
Святошинсь о о район м. Києва;

6. По ладання вітів до
пам`ятно о зна Пам`яті
жертв Чорнобиля на
перехресті в лиць Ні олаєва
та Бальза а Деснянсь ом
районі м. Києва

14 р дня 2007
ро

Деснянсь а районна м. Києві
державна адміністрація,
Координаційна рада
чорнобильсь их ромадсь их
ор анізацій Деснянсь о о район
м. Києва, Головне правління
справах захист населення від
наслід ів аварії на Чорнобильсь ій
АЕС

7. Внесення на роз ляд
Президентові У раїни
пропозицій щодо відзначення
державними на ородами та
пропозицій Міністерств з
питань надзвичайних сит ацій
та справах захист
населення від наслід ів
Чорнобильсь ої атастрофи і
Міністерств праці та
соціальної політи и У раїни
щодо відзначення відомчими
на ородами часни ів
лі відації наслід ів аварії на
Чорнобильсь ій АЕС

4 вартал 2007
ро

Управління адрової роботи і
на ород, районні м. Києві
державні адміністрації, Головне
правління справах захист
населення від наслід ів аварії на
Чорнобильсь ій АЕС

8. На ородження відзна ами
Київсь о о місь о о олови
часни ів лі відації наслід ів
аварії на Чорнобильсь ій АЕС

4 вартал 2007
ро

Управління адрової роботи і
на ород, Головне правління
справах захист населення від
наслід ів аварії на Чорнобильсь ій
АЕС, районні м. Києві державні
адміністрації

9. Надання матеріальної
допомо и інвалідам 1 р пи з
числа постраждалих внаслідо
Чорнобильсь ої атастрофи
ате орії 1

Гр день 2007
ро

Головне правління соціально о
захист населення, районні
м. Києві державні адміністрації
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№
з/п

Заходи Термін і місце
проведення

Відповідальні за ви онання
та часни и заход

10. Вирішення питання в лючення
до спис ів на отримання житла
з оплатою 50 % вартості
часни ам лі відації наслід ів
аварії на Чорнобильсь ій АЕС
ате орії 1 та 2 (не менше двох
сімей в ожном районі міста)

4 вартал 2007
ро

Районні м. Києві державні
адміністрації, Головне
правління житлово о
забезпечення

11. Проведення з стрічей з
представни ами ромадсь их
об`єднань часни ів лі відації
наслід ів аварії на
Чорнобильсь ій АЕС

р день 2007
ро

Головне правління справах
захист населення від наслід ів
аварії на Чорнобильсь ій АЕС,
районні м. Києві державні
адміністрації

12. Проведення " р ло о стол " з
ерівни ами ромадсь их
ор анізацій з питань стан
меди о-соціально о захист
часни ів лі відації наслід ів
аварії на Чорнобильсь ій АЕС

р день 2007 р. Головне правління з питань
взаємодії з засобами масової
інформації та зв`яз ів з
ромадсь істю, ТРК "КИЇВ"

13. Проведення в за альноосвітніх
ш олах з стрічей з часни ами
лі відації наслід ів аварії на
Чорнобильсь ій АЕС,
відвід вання ш олярами
Національно о м зею
"Чорнобиль"

р день 2007 р. Головне правління освіти
і на и, районні м. Києві
державні адміністрації,
ромадсь і ор анізації м. Києва

14. Х дожньо-тематичне
оформлення місць проведення
заходів

13—14 р дня
2007 ро

ЗАТ "Київмісь оформлення"
(за з одою)

15. Висвітлення проведення
заходів, пов`язаних із
відзначенням Дня вшан вання
часни ів лі відації наслід ів
аварії на Чорнобильсь ій АЕС, в
засобах масової інформації

13—14 р дня
2007 ро

Головне правління з питань
взаємодії з засобами масової
інформації та зв`яз ів з
ромадсь істю

16. Проведення заходів із
вшан вання часни ів лі відації
наслід ів аварії на
Чорнобильсь ій АЕС в районах
м. Києва відповідно до
затверджених Планів заходів

р день 2007
ро

Районні м. Києві державні
адміністрації

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Про надання товариству з обмеженою 
відповідальністю “Єврожитлогруп”

дозволу на проектування та будівництво 
торговельно,офісного центру з підземним 

та надземним паркінгами 
на вул. Льва Толстого, 57 у Голосіївському

районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1609 від 10 грудня 2007 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, зважаючи на звернен+
ня товариства з обмеженою відповідальністю “Єврожитлогруп” від 10.10.2007 № 10/1:

1. Äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ªâðîæèòëîãðóï” çà
óìîâè âèêîíàííÿ ï.2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ»:

1.1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèö-
òâî òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî öåíòðó ç ï³äçåì-
íèì òà íàäçåìíèì ïàðê³íãàìè íà âóë. Ëüâà
Òîëñòîãî, 57 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³.

Ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî çä³éñíèòè
íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, ÿê³ ïåðåäàí³ òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ªâ-
ðîæèòëîãðóï” çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.07.2007 ¹ 55/1889 òà
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äî-
ãîâîðàìè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 9
æîâòíÿ 2007 ¹ 79-6-00541 òà â³ä 9 æîâò-
íÿ 2007 ¹ 79-6-00542.

1.2. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ äî çàáóäîâè: âñòàíîâëåí-
íÿ îãîðîäæóþ÷îãî ïàðêàíó, çíåñåííÿ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä, çíåñåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü, âëàøòóâàííÿ òèì÷àñîâîãî ïîáóòî-
âîãî ì³ñòå÷êà ³ ò. ³. íà âóë. Ëüâà Òîëñòîãî,
57 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ªâðîæèòëîãðóï”:

2.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòó-
âàííÿ îá’ºêòà;

2.2. Ðîçðîáèòè, ïîãîäèòè òà çàòâåðäèòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíó äîêóìåíòàö³þ;

2.3. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè, ïîãîäæåííÿ òà çà-
òâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî ïî÷àò-
êó áóä³âíèöòâà âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)

³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâ-
íåííÿìè);

2.4. Çíåñåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü îôîð-
ìèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;

2.5. Îòðèìàòè äîçâ³ë Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò;

2.6. Äî ïî÷àòêó ðîá³ò ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ òà çíåñåííÿ áóä³âåëü ³
ñïîðóä îäåðæàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà îðäåð íà âèêî-
íàííÿ ðîá³ò;

2.7. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.1.—
2.5. öüîãî ïóíêòó îäåðæàòè â óïðàâë³íí³
äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîí-
òðîëþ äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò.

3. ÊÏ “Êè¿âñüêå ì³ñüêå áþðî òåõí³÷íî¿
³íâåíòàðèçàö³¿ òà ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíî-
ñò³ íà îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà ì. Êèºâà”
íà ï³äñòàâ³ àêòà íà çíåñåííÿ âèêëþ÷èòè ç
ðåºñòðó áóä³âë³ òà ñïîðóäè íà âóë. Ëüâà
Òîëñòîãî, 57 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿-äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про надання дозволу на проектування 
та виконання робіт з реконструкції 

адміністративно,виробничої будівлі 
на вул. Олегівській, 36 

у Шевченківському районі
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1611 від 10 грудня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
“Про охорону культурної спадщини”, з метою розширення виробництва і створення належних умов праці
та враховуючи звернення закритого акціонерного товариства “Будмпусконаладка” від 10.07.07 № 162:

1. Äîçâîëèòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Áóäìïóñêîíàëàäêà” (äàë³ —
ÇÀÒ “Áóäìïóñêîíàëàäêà”) çä³éñíèòè ïðî-
åêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷î¿ áó-
ä³âë³ íà âóë. Îëåã³âñüê³é, 36 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³, ÿêà íàäàíà ÇÀÒ “Áóäìïóñêîíàëàä-
êà” ð³øåííÿì Êè¿âðàäè “Ïðî íàäàííÿ òà
âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê” â³ä 18.11.99
¹ 95/597, äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ òà âèðîáíè÷èõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëåã³âñüê³é, 36 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³, ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ ÿêîþ îôîðìëåíå äîãîâîðîì îðåí-
äè â³ä 17.10.2000 ¹ 91-6-00011, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ï. 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. ÇÀÒ “Áóäìïóñêîíàëàäêà”:
2.1. Îäåðæàòè àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå

çàâäàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³íí³ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) òà òåõí³÷í³ óìîâè åêñïëó-
àòóþ÷èõ îðãàí³çàö³é íà ïðèºäíàííÿ áó-
äèíêó äî ì³ñüêèõ ìàã³ñòðàëüíèõ ³íæåíåð-
íèõ ìåðåæ ³ âèêîíàòè ¿õ âèìîãè.

2.2. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ.

2.3. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó âèð³øèòè ïèòàííÿ ïà-
éîâî¿ ó÷àñò³ çã³äíî ç ð³øåííÿì 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”
(³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè).

2.4. Îäåðæàòè äîçâîëè öåíòðàëüíîãî îð-
ãàíó ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè — Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè òà òóðèçìó
Óêðà¿íè òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò.

2.5. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ï³äïóíêò³â 2.1-2.4
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ îäåðæàòè â óïðàâ-
ë³íí³ Äåðæàðõáóäêîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë íà âèêîíàí-
íÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

2.6. Îäåðæàòè ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðäåð íà
âèêîíàííÿ ðîá³ò.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про спорудження пам’ятника Івану Франку 
у вигляді повнофігурної композиції 

та про переміщення пам’ятки національного
значення — пам’ятника І. Я. Франку (бюст)

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1613 від 10 грудня 2007 року

На виконання Указу Президента України від 27.08.2006 № 727/2006 “Про заходи щодо вивчення та по+
пуляризації духовної спадщини Івана Франка” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2007
№ 1017+р “Деякі питання спорудження пам’ятника Івану Франку”:

1. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ïåðåì³ùåííÿ
ïàì’ÿòêè ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà íàö³î-
íàëüíîãî çíà÷åííÿ — ïàì’ÿòíèêà ². ß. Ôðàí-
êó (áþñò, îõîðîííèé íîìåð 107) ç ïëîù³ ²âà-
íà Ôðàíêà íà âóë. ². Ôðàíêà òà ñïîðóäæåí-
íÿ ïàì’ÿòíèêà ²âàíó Ôðàíêó ó âèãëÿä³ ïîâ-
íîô³ãóðíî¿ êîìïîçèö³¿ íà ïëîù³ ²âàíà Ôðàí-
êà êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Äèðåêö³ÿ ðåñ-
òàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò”.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äíî äî ï.2
ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 21.11.2007 ¹ 1017-ð “Äåÿê³ ïèòàííÿ
ñïîðóäæåííÿ ïàì’ÿòíèêà ²âàíó Ôðàíêó”
Ì³í³ñòåðñòâó êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè
äîðó÷åíî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà êðàùèé
ïðîåêò ïàì’ÿòíèêà òà çàáåçïå÷åííÿ éîãî
ïðîåêòóâàííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó
äâîòèæíåâèé òåðì³í íàäàòè Ì³í³ñòåðñòâó
êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè ñèòóàö³éíó ñõå-
ìó ïëîù³ ²âàíà Ôðàíêà ó ìàñøòàá³ 1:2000,
òîïîïëàí ç íàíåñåíèìè ÷åðâîíèìè ë³í³ÿìè
òà ³íæåíåðíèìè ìåðåæàìè ó ìàñøòàá³ 
1:500, ïðîïîçèö³¿ äî óìîâ êîíêóðñó òà äî
ñêëàäó æóð³ â³ä ì³ñüêèõ ñëóæá ³ ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é ç ïîïåðåäí³ì óçãîäæåí-
íÿì êàíäèäàòóð ç ¿õ êåð³âíèêàìè.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ïîäàòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíî-
ì³êè òà ³íâåñòèö³é ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿
ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-
ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîåêòó Ïðî-
ãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê.

5. Ïå÷åðñüê³é òà Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîí-
íèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì
ïåðåäáà÷èòè ó áþäæåòàõ â³äïîâ³äíèõ ðàéî-
í³â ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç çä³éñíåííÿ çàõî-
ä³â ç áëàãîóñòðîþ ïëîù³ ²âàíà Ôðàíêà òà
âóë. ²âàíà Ôðàíêà â³äïîâ³äíî.

6. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Äèðåê-
ö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò”:

6.1. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ íà ïåðåì³ùåííÿ ïàì’ÿòêè ìî-
íóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà íàö³îíàëüíîãî
çíà÷åííÿ — ïàì’ÿòíèêà ². ß. Ôðàíêó (áþñò)
ç ïëîù³ ²âàíà Ôðàíêà íà âóë. ²âàíà Ôðàí-
êà.

6.2. Îôîðìèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-
ìè íà ïëîù³ ²âàíà Ôðàíêà òà âóë. ². Ôðàí-
êà.

6.3. Ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîí-
êóðñó òà ðîçðîáêè íèì ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ñïîðóäæåííÿ ïàì’-
ÿòíèêà ². ß. Ôðàíêó ó âèãëÿä³ ïîâíîô³ãóð-
íî¿ êîìïîçèö³¿ ïðèéíÿòè â³ä Ì³í³ñòåðñòâà
êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè çàçíà÷åíó ïðî-
åêòíó äîêóìåíòàö³þ.

6.4. Âèçíà÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ï³äðÿäí³ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò,
çàçíà÷åíèõ â ï.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà
óêëàñòè ç íèìè â³äïîâ³äí³ óãîäè, ïåðåäáà-
÷èâøè çàâåðøåííÿ ðîá³ò ³ç ïåðåì³ùåííÿ
ïàì’ÿòíèêà äî 25.05.2008 òà ñïîðóäæåííÿ
ïàì’ÿòíèêà ó âèãëÿä³ ïîâíîô³ãóðíî¿ êîì-
ïîçèö³¿ äî 24.08.2008.

6.5. Îäåðæàòè äîçâîëè íà âèêîíàííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò â öåíòðàëüíîìó îðãàí³ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè, Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà óïðàâë³íí³ äåðæ-
àðõáóäêîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) òà îðäåðè íà âèêîíàííÿ ðîá³ò â Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-
ðîºì ì. Êèºâà.

7. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàñ-
ñó Ä. ß. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київради від 04.02.99 № 135/236

“Про ринковий збір у м. Києві”
Рішення Київської міської ради № 909/1570 від 26 червня 2007 року

З метою приведення у відповідність рішення Київської міської ради від 04.02.99 № 135/236, “Про рин+
ковий збір у м. Києві” та статті 15 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 № 56+93 “Про місцеві
податки і збори” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
04.02.99 ¹ 135/236 “Ïðî ðèíêîâèé çá³ð ó
ì. Êèºâ³” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè,
âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
23.03.00 ¹ 86/807, â³ä 05.07.01 ¹ 370/1346,
â³ä 24.10.02 ¹ 61/221, â³ä 24.04.03
¹ 358/518, â³ä 10.07.03 ¹ 599/759, â³ä
23.10.03 ¹ 81/955, â³ä 18.03.04 ¹ 80/1290,
â³ä 19.07.05 ¹ 803/3378) òàê³ çì³íè òà äî-
ïîâíåííÿ:

1.1. Ó ï³äïóíêò³ 3.1 ïóíêòó 3 äîäàòêà ó
âñüîìó òåêñò³ ñëîâà ³ öèôðè

“- ïðè ïëîù³ òîðãîâåëüíîãî ì³ñöÿ äî 6-
òè êâ. ì — 1 òîðãîâåëüíå ì³ñöå” çàì³íè-
òè ñëîâàìè ³ öèôðàìè “- ïðè ïëîù³ òîð-

ãîâåëüíîãî ì³ñöÿ äî 4-îõ êâ. ì — 1 òîð-
ãîâåëüíå ì³ñöå”.

1.2. Ï³äïóíêòè 3.2 òà 3.3 ïóíêòó 3 äîäàò-
êà âèêëþ÷èòè.

1.3. Ïóíêò 3 äîäàòêà äîïîâíèòè ï³äïóíê-
òîì 3.2 òàêîãî çì³ñòó: “3.2. Âñòàíîâèòè
ºäèíó ñòàâêó ðèíêîâîãî çáîðó äëÿ ô³çè÷-
íèõ îñ³á â ðîçì³ð³ 2,55 ãðí. òà 15,0 ãðí.—
äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á”.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “Агротопсервіс” земельної

ділянки для будівництва, обслуговування 
та експлуатації автозаправної станції 

на вул. Зарічній, 1 у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1095/1756 від 12 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 “Àã-
ðîòîïñåðâ³ñ” äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâó-
âàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ àâòîçàïðàâíî¿ ñòàí-
ö³¿ íà âóë. Çàð³÷í³é, 1 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àãðîòîïñåðâ³ñ”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,34 ãà, â òîìó ÷èñë³
ïëîùåþ 0,11 ãà â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é,
äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ íà âóë. Çà-
ð³÷í³é, 1 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Àãðîòîïñåðâ³ñ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 61, 96
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88,
89 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

3.3. 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.

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

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè

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

3.6. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ
÷åðâîíèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìå-
æåííÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³â-
íîãî çàêîíîäàâñòâà.

3.7. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ïðèáå-
ðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâóâàòè áåç
ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì
ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³é-
íèõ) â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 61 Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.8. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 15.07.2005 ¹ 19-5824, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 06.05.2003 ¹ 3068, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 31.07.2003 ¹ 08-8-
20/4270, äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ïëåñî” â³ä 14.06.2004 ¹ 703, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó â³ä
25.09.2003 ¹ 2502-ÃÓ, óïðàâë³ííÿ äåðæàâ-
íî¿ ïîæåæíî¿ îõîðîíè ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè
â ì. Êèºâ³ â³ä 15.10.2001 ¹ 16/1/3074.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Торгово,енергетична

компанія “ЕНЕРГОІНВЕСТ” земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та

обслуговування торговельно,офісного
комплексу з вбудованими приміщеннями 

та підземним паркінгом зі знесенням 
існуючих будівель на перетині 

вул. Набережно,Хрещатицької та вул. Нижній
Вал у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1096/1757 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “ТОП НІВО” земельних
ділянок для будівництва, експлуатації та

обслуговування торговельно,офісного
комплексу з підземним паркінгом на

Севастопольській площі у Солом’янському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1097/1758 від 12 липня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до ста,
тей 93, 123,124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåì-
íèì ïàðê³íãîì íà Ñåâàñòîïîëüñüê³é ïëî-
ù³ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç òåðèòî-
ð³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ òà ïåðåâåñòè ¿¿ äî òåðèòîð³¿ ãðî-
ìàäñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè êîì-
ïëåêñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà
äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³
ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381,

âèêëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðè-
òîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà,
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,20 ãà
íà Ñåâàñòîïîëüñüê³é ïëîù³ ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÒÎÏ
Í²ÂÎ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî-îô³ñíîãî êîì-
ïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà Ñåâàñ-
òîïîëüñüê³é ïëîù³ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÒÎÏ Í²ÂÎ”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüí³
ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,67 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
òîðãîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Òîðãîâî-åíåðãåòè÷íà êîì-
ïàí³ÿ “ÅÍÅÐÃÎ²ÍÂÅÑÒ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåê-
ñó ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³ä-
çåìíèì ïàðê³íãîì ç³ çíåñåííÿì ³ñíóþ÷èõ
áóä³âåëü íà ïåðåòèí³ âóë. Íàáåðåæíî-Õðå-
ùàòèöüêî¿ òà âóë. Íèæí³é Âàë ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òîðãîâî-åíåðãåòè÷íà
êîìïàí³ÿ “ÅÍÅÐÃÎ²ÍÂÅÑÒ”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,83 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãî-
âåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíè-
ìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³í-
ãîì ç³ çíåñåííÿì ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü íà ïå-
ðåòèí³ âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêî¿ òà
âóë. Íèæí³é Âàë ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà ìàéíîâèé êîìïëåêñ (äîãîâ³ð êó-
ï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä
30.09.2005 ¹ 4237, àêò ïðèéíÿòòÿ-ïåðå-
äàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä 30.09.2005,
äîãîâ³ð ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó êó-
ï³âë³-ïðîäàæó â³ä 17.10.2005, äîãîâ³ð êóï³â-
ë³-ïðîäàæó íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ â³ä
22.05.2007 ¹ 1715, äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäà-
æó áóä³âë³ ñêëàäó â³ä 22.05.2007) çà ðàõó-
íîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
â³ä 21.01.86 ¹ 46/2 “Ïðî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó äîñë³äíî-åêñ-
ïåðèìåíòàëüíîìó çàâîäó òåõíîëîã³÷íîãî
îáëàäíàííÿ ³ì. Êàë³í³íà äëÿ áóä³âíèöòâà
âèðîáíè÷îãî êîðïóñó òà äîçâ³ë íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ çàâîäó ïî âóë. ßðîñëàâñüê³é â
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³”.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Òîðãîâî-åíåðãåòè÷íà êîìïàí³ÿ
“ÅÍÅÐÃÎ²ÍÂÅÑÒ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 02.07.2007 ¹ 19-6392, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 04.07.2007
¹ 5075, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 05.07.2007 ¹ 05-08/4734 òà
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 05.07.2007 ¹ 22-
1648/35.

3.5. 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.

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

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
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ïàðê³íãîì íà Ñåâàñòîïîëüñüê³é ïëîù³ ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ó òîìó
÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0,39 ãà, çîêðå-
ìà ïëîùåþ 0,27 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè
çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó
37 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
24.04.2003 ¹ 411/571 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâî-
ðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
11.05.2004 ¹ 72-6-00158; ïëîùåþ 0,12
ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäà-
íèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,15 ãà, çîêðå-
ìà ïëîùåþ 0,02 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè
çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó
37 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
24.04.2003 ¹ 411/571 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ, ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâî-
ðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
11.05.2004 ¹ 72-6-00158; ïëîùåþ 0,13
ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäà-
íèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ;

— ä³ëÿíêó ¹ 3 ïëîùåþ 0,13 ãà — çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÒÎÏ Í²ÂÎ”:

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

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

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

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 05.07.2007 ¹ 19-6550, Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 04.07.2007
¹ 5076, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 05.07.2007 ¹ 05-08/4722, Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 05.07.2007 ¹ 22-
1647/35.

6.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

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

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

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

7. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 11.05.2004
¹ 72-6-00158 ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðè-
ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÒÎÏ Í²ÂÎ”.

8. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 37 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 24.04.2003 ¹ 411/571 “Ïðî íàäàííÿ ³
âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïè-
íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

9. 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.

10. 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 поновлення підприємству громадського
харчування у формі товариства з обмеженою

відповідальністю “ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ” договору
оренди земельних ділянок на вул. Хрещатик,
15, 19,а (праворуч від входу до метро), 19,а
(ліворуч від входу до метро) у Печерському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1100/1761 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист+звернення підприємства
громадського харчування у формі товариства з обмеженою відповідальністю “ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ” від 26.03.2007
№ 26/03+7, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà âóë. Õðåùàòèê, 15,
19-à (ïðàâîðó÷ â³ä âõîäó äî ìåòðî), 19-à
(ë³âîðó÷ â³ä âõîäó äî ìåòðî) ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 26.01.2003 ¹ 82-
6-00068, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ ðàäîþ òà ï³äïðèºìñòâîì ãðîìàäñüêî-
ãî õàð÷óâàííÿ ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÇÅËÅÍÈÉ
ÃÀÉ” íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 15 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 41.07.2002
¹ 119/119 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Ï³äïðèºìñòâó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-

íÿ ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÇÅËÅÍÈÉ ÃÀÉ” ó ì³ñÿ÷-
íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í
äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä
26.01.2003 ¹ 82-6-00068.

3. 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 “ІНФОРМАЦІЙНО,

АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР “ЛІГА” земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування

нежитлової будівлі (інженерного корпусу) на
вул. Тимофія Шамрила, 23 у Шевченківському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1101/1762 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ-
ÀÍÀË²ÒÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ “Ë²ÃÀ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåí-

íÿ, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,20 ãà ó
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèò-
ëîâî¿ áóä³âë³ (³íæåíåðíîãî êîðïóñó) íà

âóë. Òèìîô³ÿ Øàìðèëà, 23 ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
çåìåëü, îôîðìëåíèõ â³äêðèòîìó àêö³î-
íåðíîìó òîâàðèñòâó “Íàóêîâî-äîñë³äíèé
³íñòèòóò ôåðìñüêèõ ìàøèí” â³äïîâ³äíî
äî ïóíêòó 18 ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
24.04.2003 ¹ 412/572 “Ïðî îôîðìëåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿí-
êàìè”, ó çâ’ÿçêó ³ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà íåæèòëîâó áóä³âëþ (äîãîâ³ð êó-
ï³âë³-ïðîäàæó â³ä 21.11.2003 òà àêò ïðè-
éîìó-ïåðåäà÷³ îñíîâíèõ çàñîá³â â³ä
28.11.2003).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ-ÀÍÀË²ÒÈ×-
ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ “Ë²ÃÀ”:

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. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 18 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.04.2003 ¹ 412/572
“Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “ГОСПОДАРНИК” земельних
ділянок для облаштування рекреаційної зони 

в поєднанні водоймища з будівництвом
розважально,торговельного комплексу на

просп. Червонозоряному, 113 у
Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1102/1763 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст+
рою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 9,15 ãà â “Ïàðêó â³äïî-
÷èíêó á³ëÿ Ñîâñüêèõ ñòàâê³â” ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïðèïèíèòè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíî-
ìó îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà
“ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ” ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³-
òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðó-
äÿùèõ â³ä 26.11.57 ¹ 1995 “Ïðî â³äâîä çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê Ñàäîâî-ïàðêîâîìó ãîñ-
ïîäàðñòâó ¹ 2 Óïðàâë³ííÿ çåëåíî¿ çîíè
ï³ä ïîñàäêó êâ³òêîâî¿ ðîçñàäè” (ëèñò-çãî-
äà â³ä 18.05.2007 ¹ 148-978), ïëîùåþ 0,29
ãà òà ïåðåâåñòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
27.08.69 ¹ 1441 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè öåíòðàëüíîìó ïðàâë³ííþ Óêðà¿í-
ñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ ï³ä áóä³âíèöòâî
ãîòåëþ íà 210-270 ì³ñöü” ÿê òàêå, ùî íå
âèêîíàíå â ïîâíîìó îáñÿç³.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÃÎÑ-
ÏÎÄÀÐÍÈÊ” äëÿ îáëàøòóâàííÿ ðåêðå-
àö³éíî¿ çîíè â ïîºäíàíí³ âîäîéìèùà ç áó-
ä³âíèöòâîì ðîçâàæàëüíî-òîðãîâåëüíîãî
êîìïëåêñó íà ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíîìó,
113 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÃÎÑÏÎÄÀÐÍÈÊ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåí-
íÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ
19,32 ãà íà ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíîìó, 113
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 19,15 ãà — â
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â äëÿ îá-
ëàøòóâàííÿ ðåêðåàö³éíî¿ çîíè â ïîºäíàí-
í³ âîäîéìèùà ç áóä³âíèöòâîì ðîçâàæàëü-
íî-òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó, çîêðåìà ïëî-
ùåþ 0,27 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè; ïëî-
ùåþ 18,88 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,03 ãà — â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â (â ìåæàõ
÷åðâîíèõ ë³í³é) äëÿ áóä³âíèöòâà çà¿çä³â òà
âè¿çä³â, çîêðåìà ïëîùåþ 0,02 ãà — çà ðà-
õóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè; ïëîùåþ 0,01 ãà — çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ;

— ä³ëÿíêó ¹ 3 ïëîùåþ 0,04 ãà, ä³ëÿí-
êó ¹ 4 ïëîùåþ 0,04 ãà, ä³ëÿíêó ¹ 5 ïëî-
ùåþ 0,03 ãà, ä³ëÿíêó ¹ 6 ïëîùåþ 0,03
ãà — â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â
(â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é) äëÿ áóä³âíèöòâà
çà¿çä³â òà âè¿çä³â çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÃÎÑÏÎÄÀÐÍÈÊ”:

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

6.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííþ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

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

6.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
23.02.2007 ¹ 328) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

6.5. 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”.

6.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 05.02.2007
¹ 535-41, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 04.06.2007¹ 09-5289, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 06.07.2007
¹ 5280, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
02.07.2007 ¹ 05-08/1232, äî÷³ðíüîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó



1100 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  19 грудня 2007

ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “ÊÈ¯ÂÏÐÎÅÊÒ” â³ä
30.01.2007 ¹ 224, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
20.01.2007 ¹ 290, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíî-
ãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “ÊÈ¯Â-
ÇÅËÅÍÁÓÄ” â³ä 18.05.2007 ¹ 148-978, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
13.06.2007 ¹ 03-0713.

7. 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.

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 закритому акціонерному
товариству “Український центр

обслуговування пасажирів на залізничному
транспорті України” земельної ділянки 

для будівництва підпірної стінки з
влаштуванням підземного автопаркінгу та

офісних приміщень з подальшими їх
експлуатацією 

та обслуговуванням на бульв. Тараса
Шевченка, 38/40,а (вул. Михайла

Коцюбинського, 8,а) у Шевченківському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1103/1764 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè äîðîæí³é êë³í³÷í³é ë³êàð-
í³ ¹ 1 ñòàíö³¿ Êè¿â ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,308
ãà, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.04.2001
¹ 308/1285 “Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè” òà â³ä
28.03.2002 ¹ 383/1817 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè”, ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâ-
íèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä 08.02.2007
¹ 01-9-00088, òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çà-
ïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè
(ëèñò-çãîäà â³ä 25.06.2007 ¹ 281); Ï³âäåí-
íî-çàõ³äí³é çàë³çíèö³ — ÷àñòèíîþ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,003. ãà, â³äâåäåíî¿
â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-
ùèõ â³ä 13.08.63 ¹ 1230 “Ïðî â³äâîä çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Óïðàâë³ííþ Ï³âäåííî-çà-
õ³äíî¿ çàë³çíèö³ ï³ä æèòëîâå áóä³âíèöòâî”
òà â³ä 11.09.65 ¹ 1570 “Ïðî äîäàòêîâèé
â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Óïðàâë³ííþ Ï³â-
äåííî-çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ ï³ä æèòëîâå áó-
ä³âíèöòâî”, òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çàïà-
ñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè (ëèñò-
çãîäà â³ä 28.04.2005 N Í30-2-693).

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Óêðà¿íñüêèé
öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â íà çàë³ç-
íè÷íîìó òðàíñïîðò³ Óêðà¿íè” äëÿ áóä³â-
íèöòâà ï³äï³ðíî¿ ñò³íêè ç âëàøòóâàííÿì
ï³äçåìíîãî àâòîïàðê³íãó òà îô³ñíèõ ïðè-
ì³ùåíü ç ïîäàëüøèìè ¿õ åêñïëóàòàö³ºþ òà
îáñëóãîâóâàííÿì íà áóëüâ. Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà, 38/40-à (âóë. Ìèõàéëà Êîöþáèí-
ñüêîãî, 8-à) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “АЙ,ТОДОР” земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та

обслуговування магазину 
на вул. Миколи Кибальчича, 11,а 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1104/1765 від 12 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 “ÀÉ-
ÒÎÄÎÐ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó íà âóë. Ìèêîëè
Êèáàëü÷è÷à, 11-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÉ-ÒÎÄÎÐ”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,01 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãà-
çèíó íà âóë. Ìèêîëè Êèáàëü÷è÷à, 11-à ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÀÉ-ÒÎÄÎÐ”:

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

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

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

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 07.10.2005 ¹ 19-8437, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 12.01.2006 ¹ 06-6-
25/7536, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 
03.10.2005 ¹ 071/04-4-19/4205, Äí³ïðîâ-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.08.2005 ¹ 1-14/3823/4.

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

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.
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3. Ïåðåäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Óêðà¿íñüêèé öåíòð îáñëóãîâó-
âàííÿ ïàñàæèð³â íà çàë³çíè÷íîìó òðàíñ-
ïîðò³ Óêðà¿íè”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 0,311 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà ï³ä-
ï³ðíî¿ ñò³íêè ç âëàøòóâàííÿì ï³äçåìíîãî
àâòîïàðê³íãó òà îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü ç ïî-
äàëüøèìè ¿õ åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâó-
âàííÿì íà áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 
38/40-à (âóë. Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî, 
8-à) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Óêðà¿íñüêèé öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ïàñà-
æèð³â íà çàë³çíè÷íîìó òðàíñïîðò³ Óêðà-
¿íè”:

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

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

4.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 12.10.2004
¹ 361-Ï) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³ä-
íîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó.

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

äîâèùà â³ä 25.05.2007 ¹ 19-4966, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”
â³ä 13.02.2007 ¹ 381,. Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 05.03.2007 ¹ 1430, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 26.02.2007 ¹ 06-6-25/414, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 16.04.2007 ¹ 2325 òà Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
24.06.2005 ¹ 22-2204/35.

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

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

4.7. Äîðîæí³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 1
ñòàíö³¿ Êè¿â îôîðìèòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó âíåñåííÿ çì³í äî äåðæàâíîãî àê-
òà íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä 08.02.2007 ¹ 01-9-
00088.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Опря” земельної ділянки

для будівництва будинку відпочинку сімейного
типу з об’єктами культурного, соціально,
побутового та громадського призначення 

в хуторі Микільському в Оболонському районі
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà áóäèíêó â³äïî-
÷èíêó ñ³ìåéíîãî òèïó ç îá’ºêòàìè êóëü-
òóðíîãî, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî òà ãðîìàä-
ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ â õóòîð³ Ìèê³ëüñüêî-
ìó â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå: ïå-
ðåâåñòè òåðèòîð³þ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 8,01
ãà ³ç òåðèòîð³¿ ñïåöïðèçíà÷åííÿ äî òåðè-
òîð³¿ ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Îïðÿ” äëÿ
áóä³âíèöòâà áóäèíêó â³äïî÷èíêó ñ³ìåéíî-
ãî òèïó ç îá’ºêòàìè êóëüòóðíîãî, ñîö³àëü-
íî-ïîáóòîâîãî òà ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ â õóòîð³ Ìèê³ëüñüêîìó â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Îïðÿ”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 8,01 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà áóäèíêó
â³äïî÷èíêó ñ³ìåéíîãî òèïó ç îá’ºêòàìè
êóëüòóðíîãî, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî òà ãðî-
ìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ â õóòîð³ Ìèê³ëü-
ñüêîìó â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà:

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Îïðÿ”:

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

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ.

5.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

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

5.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

5.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 03.05.2007 ¹ 19-4207, ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà
â³ä 25.04.2007 ¹ 2888, Êè¿âñüêîãî êîìó-
íàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà
òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà
“Êè¿âçåëåíáóä” â³ä 26.04.2007 ¹ 148-846,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 06.06.2007 ¹ 05-08/3769 òà â³ä
06.06.2007 ¹ 05-09/3768, Îáîëîíñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 22.05.2007 ¹ 04-1438, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 27.04.2007 ¹ 1406,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

5.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 30.05.2007
¹ 96) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення ва антної посади

ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
“КИЇВМІСЬКСВІТЛО”

Основні обов’яз и:
—Забезпеч єф н ціон вання та розвито зовнішньо о освітлення для безпеч-

но о р х транспорт та пішоходів вечірній та нічний час;
— Забезпеч є е спл атацію та своєчасний ремонт балансових мереж зовніш-

ньо о освітлення в лиць, площ, пар ів, с верів та між вартальних проїздів;
— Ви он єф н ції замовни а по апітальном б дівництв , ре онстр ції та а-

пітальном ремонт еле тромереж зовнішньо о та архіте т рно-де оративно о
освітлення.
Основні ритерії при прийнятті андидата на робот :
—За освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або спеціаліст;
— Досвід роботи за фахом на ерівних посадах не менше 5 ро ів або стаж ро-

боти за фахом не менше 10 ро ів;
— Досвід ерівництва на підприємстві із за альною іль істю працівни ів по-

над 400 осіб є перева ою;
— Вільне орист вання ПК;
— Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність, порядність, о-

м ні абельність;
— Висо ий професіоналізм, самостійність прийнятті рішень;
— Вміння створити оманд валіфі ованих працівни ів, здійснити раціональ-

не розміщення та цільове ви ористання персонал ;
— Готовність працювати понаднормово та напр женом ритмі.
Конта тний телефон: 278-67-76.
Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антної посади, не-

обхідно заповнити ан ет андидата, форм я ої можна отримати на сайті
www.kmv.gov.ua. Заповнен форм ан ети необхідно надіслати на адрес gryshy-
na@ekonomic.kyiv-city.gov.ua, позначивши темі листа “Дире тор КП “Київ-
місь світло””.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення ва антної посади

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Основні обов’яз и:
—Ор анізов є та проводить в адміністративном б дин-
по в л. Хрещати , 36 офіційні прийоми, здійснює оспо-

дарсь е обсл ов вання інших заходів;
— Ви он є ф н ції замовни а б дівництва, ре онстр ції

та ремонтних робіт;
— Контролює ви онання ремонтно-б дівельних робіт та

витрати виділених на це бюджетних оштів;
— Здійснює в межах наявних оштів матеріально-техніч-

не забезпечення діяльності се ретаріат Київсь ої місь ої
ради та апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(КМДА).
Основні ритерії при прийнятті андидата на робо-

т :
—За освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або спе-

ціаліст;

— Досвід роботи за фахом в державній сл жбі на ерів-
них посадах не менше 5 ро ів або стаж роботи за фахом на
ерівних посадах не менше 7 ро ів або стаж роботи за фа-
хом не менше 10 ро ів;
— Вільне орист вання ПК;
— Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чес-

ність, порядність, ом ні абельність;
— Висо ий професіоналізм, самостійність прийнятті рі-

шень;
— Готовність працювати понаднормово та напр жено-

м ритмі.
Конта тний телефон: 234-40-98.
До менти на часть он рсі подаються до правління

адрової роботи і на ород апарат ви онавчо о ор ан Ки-
ївради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) до 21 р д-
ня 2007 ро за адресою: 01044, м. Київ, в л. Басейна,
1/2-а, .102. Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на за-
міщення ва антних посад, необхідно заповнити ан ет ан-
дидата, форм я ої можна отримати на сайті www.kmv.gov.ua.
Заповнен форм ан ети з власними данимиможна надісла-
ти на адрес kuts@kma.gov.ua, позначивши темі листа
“Ан ета”.

УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ

о олош є он рс на заміщення ва антних посад
державних сл жбовців

У он рсі державних сл жбовців мож ть брати часть ромадяни
У раїни з повною вищою е ономічною освітою віці від 22 до 45 ро ів,
зі стажем роботи за спеціальністю.
Додат ов інформацію про основні ф н ціональні обов’яз и та мо-

ви оплати праці особи, я і б д ть зал чені до часті в он рсі, мож ть
отримати за телефоном: (044) 281-57-32, 281-53-53.
До заяви на часть в он рсі додаються та і до менти:
— ан ета (автобіо рафія);
— опії до ментів про освіт ;
— опії паспорта (1, 2,11 сторін и);
— опії ідентифі аційно о од .
До менти приймаються за адресою:
01010, м. Київ-10, пров. Ас ольдів, 3-А — приймальня ромадян.
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ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

LILU
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ß äîâîë³ áàãàòî ïîäîðîæóþ, à â³äïî÷èâàòè
ââàæàþ çà êðàùå â òåïëèõ êðà¿íàõ, îáîæíþþ
í³æèòèñÿ íà ñîíå÷êó. Îñòàíí³ì, ÿñêðàâèì
â³ä÷óòòÿì áóâ â³äïî÷èíîê ó Õîðâàò³¿.

ß ïîáóâàëà â íåâåëèêîìó êóðîðòíîìó ì³ñ-
òå÷êó Áàøêà Âîäà â ãîòåë³, ðîçòàøîâàíîìó
íà ñàìîìó áåðåç³ Àäð³àòè÷íîãî ìîðÿ. Ñì³ëè-
âî ìîæó íàçâàòè òðè ïðè÷èíè, çà ÿêèìè â³ä-
ïî÷èíîê ó Õîðâàò³¿ çàñëóãîâóº ùîíàéâèùèõ
îö³íîê: åêîëîã³ÿ (÷èñò³ñ³íüê³ ïëÿæ³ é âîäè
Àäð³àòè÷íîãî ìîðÿ), áåçïåêà ³ êóõíÿ!

Ïðèðîäà â Õîðâàò³¿ äèâîâèæíî¿ êðàñè —
ñîñíîâ³ ë³ñè é îëèâêîâ³ ãà¿, íàâêîëî âñå çå-
ëåíå... Ïîêóïàâøèñÿ â ìîð³, âè ìîæåòå ëÿã-
òè íå íà ëåæàê ï³ä ïàðàñîëüêó, ÿê öå çàâåäå-
íî íà ³íøèõ êóðîðòàõ, à ïðÿìî íà òðàâè÷ö³
ï³ä äåðåâîì. Ðîçâàã íà ïëÿæ³ ìàñà: êàòàìàðà-
íè, ã³ðêè, ïàðàøóòè, ìîòîðí³ ÷îâíè, ñêóòåðè
òîùî. Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ïëÿæ³ â Õîðâàò³¿
ìóí³öèïàëüí³. Òàì íåìàº ï³ñêó, à âêðèò³ âî-
íè äð³áíîþ êîëþ÷îþ ãàëüêîþ, òîæ ÿêùî ó âàñ
í³æí³ ñòóïí³, ïîòð³áíî áóäå îäðàçó ïðèäáàòè
ñïåö³àëüí³ ãóìîâ³ êàïö³ äëÿ ïëÿæó, ÿê öå ðîá-
ëÿòü áàãàòî ºâðîïåéö³â. Äî ñëîâà, ºâðîïåéö³ —
îñíîâíèé êîíòèíãåíò â³äïî÷èâàëüíèê³â ó
Õîðâàò³¿. ² íå äèâóéòåñÿ, ÿêùî êîæíà äðóãà
ïàí³ áàëüçàê³âñüêîãî â³êó çàñìàãàòèìå òîïëåñ,
à òî é çîâñ³ì áåç êóïàëüíîãî êîñòþìà. ßê íà
ìåíå, Õîðâàò³ÿ îäíà ç íàéáåçïå÷í³øèõ êðà¿í
ó ªâðîï³, òîìó ìîæíà ñì³ëèâî ïðîãóëþâàòè-
ñÿ óçäîâæ óçáåðåææÿ âíî÷³.

Êóõíÿ — öå îêðåìà ³ñòîð³ÿ. Áåçë³÷ ùîíàé-
ñâ³æ³øèõ ìîðåïðîäóêò³â: ðèáà, ðàêè, óñòðè-
ö³, âîñüìèíîãè. À ÿê òàì ãîòóþòü! Ó Õîðâà-
ò³â íàâ³òü º òàêå ïðèñë³â’ÿ: “Ðèáà ïëàâàº òðè-
÷³ — ïåðøèé ðàç â Àäð³àòè÷íîìó ìîð³, äðó-
ãèé — â îëèâêîâ³é îë³¿ ³ òðåò³é — ó âèí³!” Â
ðåñòîðàí³ ðåêîìåíäóþ çàìîâëÿòè âåëèêó ðèá-
íó òàð³ëêó — öå áóäå ïðèáëèçíî 10 âèä³â ìî-
ðåïðîäóêò³â, ðîçðàõîâàíà âîíà íà 4 — 6 ÷î-
ëîâ³ê. Ëþáèòåë³â ì’ÿñà ìîæå âáèòè íàïîâàë
ïàðíà ÿãíÿòèíà, ïðèãîòîâàíà íà êàìåíÿõ ³ çà-
ïðàâëåíà ì³ñöåâèìè ñîóñàìè.

Òåïåð ïðî âèíî... Íàñò³éíî ðåêîìåíäóþ
ñïðîáóâàòè ì³ñöåâ³ âèíà! Âèá³ð âåëè÷åçíèé —
ïðèáëèçíî 700 ñîðò³â. Çà âèíÿòêîì ê³ëüêîõ,
âèíà ëåãê³ é ïèòè ¿õ ìîæíà ó âåëèê³é ê³ëü-
êîñò³. Òîé, õòî ïîëþáëÿº ïèâî, çâåðíå óâà-
ãó — òóò ãîòóþòü äóæå ñìà÷íèé íàï³é äîìàø-
íüîãî âèðîáíèöòâà. Ï³ñëÿ â³äïî÷èíêó ÿ çà-
çâè÷àé âèÿâëÿþ ê³ëüêà çàéâèõ ê³ëîãðàì³â, àëå
íå çàñìó÷óþñÿ ç öüîãî ïðèâîäó: ê³ëîãðàìè
çíèêíóòü, à íåçàáóòí³ âðàæåííÿ çàëèøàòüñÿ!

Ó Õîðâàò³¿ ÿ â³äâ³äàëà ì³ñòî-ìóçåé Äóáðîâ-
íèê — êîëîðèòíå ³ñòîðè÷íå ì³ñòî ç ïðèãî-
ëîìøëèâîþ àðõ³òåêòóðîþ, ³ Ðîâ³íü, ÿêèé íà-
çèâàþòü “ìàëåíüêîþ Âåíåö³ºþ”. Ñïðàâä³,
ñõîæ³ñòü âðàæàþ÷à — òàê³ ñàìî âóçåíüê³ ìî-
ùåí³ âóëèö³, äå ëåäâå ðîçìèíàþòüñÿ ï³øî-
õîäè é àâò³âêè, ì³ñòî íåíà÷å ïîòîïàº â ïðî-
çîðîìó Àäð³àòè÷íîìó ìîð³. Ç Ðîâ³íÿ ìîæíà
ïîïëèñòè íà êîðàáëèêó äî Âåíåö³¿ (ÿêùî º
Øåíãåíñüêà â³çà). Ðåêîìåíäóþ òàêîæ ïîäè-
âèòèñÿ Ïëèòâèöüê³ îçåðà — óí³êàëüíå ì³ñ-
öå, ùî îõîðîíÿºòüñÿ ÞÍÅÑÊÎ.

À ùå Õîðâàò³¿ íàëåæèòü ïîíàä 1000 êðà-
ñèâèõ îñòðîâ³â, ³ õî÷à á ê³ëüêà ç íèõ âàðòî
â³äâ³äàòè.

Òà íàéãîëîâí³øå, ùî â Õîðâàò³¿ ïî÷óâàºø-
ñÿ, ÿê óäîìà: õîðâàòè äîáðîçè÷ëèâ³, ìîâà äó-
æå ñõîæà íà íàøó, äî òîãî æ áàãàòî õòî ãî-
âîðèòü ðîñ³éñüêîþ. Àëå âîäíî÷àñ â³ä÷óâàº-
òüñÿ âæå ºâðîïåéñüêèé âèñîêîÿê³ñíèé ñåð-
â³ñ: íåíàâ’ÿçëèâèé ³ çàâáà÷ëèâèé.

Â³äïî÷èâàòè çàâæäè ïðèºìíî, ³ ÿêùî âè
ùå íå áóëè ó â³äïóñòö³ — âåñåëîãî âàì 
â³äïî÷èíêó!

Äðàãîáðàò — íàéêðàùèé
íàðêîòèê ëèæíèêà
Êàòàòèñÿ ç ã³ð ìîæíà ìàéæå ö³ëèé ð³ê

Òî÷í³ äàí³ ïðî ³ñòîð³þ Äðàãîáðàòà ÿê
ëèæíîãî êóðîðòó çíàéòè ïðàêòè÷íî íåìîæ-
ëèâî. Çà óðèâ÷àñòèìè äàíèìè òóòåøí³õ ñòà-
ðîæèë³â, ôåíîìåíàëüí³ñòü êë³ìàòó íà Äðà-
ãîáðàò³ áóëî âñòàíîâëåíî â 70 — 80-ò³ ðî-
êè ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ðàäÿíñüê³ â÷åí³ ïðàãíóëè
äîñë³äæóâàòè ñí³æíèé îàçèñ. Òðîõè ï³çí³-
øå òóò ïîáóäóâàëè çäðàâíèöþ äëÿ âèùèõ
ïàðò³éíèõ ³ â³éñüêîâèõ ÷èí³â. Íà ïî÷àòêó
90-õ, ç ðîçâàëîì ÑÐÑÐ, áàçà ôóíêö³îíóâà-
òè ïåðåñòàëà, àëå íà ñí³æí³ âåðøèíè ïî-
÷àëè íàâ³äóâàòèñÿ ëèæíèêè-ëþáèòåë³. ²ç
çðîñòàííÿì ïîòîêó îõî÷èõ ïîêàòàòèñÿ,
ç’ÿâèëèñÿ ³ îõî÷³ íà öüîìó çàðîáèòè. Íà
Äðàãîáðàò³ ïî÷àëè áóäóâàòè æèòëî, ïðè
öüîìó íå îá³éøëîñÿ áåç êîíôë³êò³â ³íòå-
ðåñ³â ³ ïðîòèñòîÿííÿ, àæ äî ï³äïàë³â áóäîâ.
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 90-õ ðîê³â Äðàãîáðàò ïî-
÷àëè îáëàøòîâóâàòè ìåøêàíö³ äîâêîëèø-
íüîãî ñåëèùà ßñèíÿ — ³ íå ïîìèëèëèñÿ.
Íèí³ âîíè — âëàñíèêè äîðîãî¿ êîìåðö³é-
íî¿ íåðóõîìîñò³ íà îäíîìó ç íàéâ³äâ³äóâà-
íèõ ëèæíèõ êóðîðò³â Óêðà¿íè.

У доро !
Îêð³ì íàÿâíîñò³ ñí³ãó, ùå îäí³ºþ âèçíà÷-

íîþ ïàì’ÿòêîþ Äðàãîáðàòà º, âëàñíå, äî-
ðîãà â³ä ñåëèùà ßñèíÿ. Êàæó÷è ïî-ïðîñ-
òîìó, äîðîãè òàì, âëàñíå, íåìàº. ª íàïðÿì,
øëÿõ ì³æ âåëè÷åçíèì êàì³ííÿì, ã³ðñüêèìè
ñòðóìêàìè, îáâàëîíåáåçïå÷íèìè ñõèëàìè ³
óðâèùàìè çàâãëèáøêè â äåñÿòêè ìåòð³â.
Â³äïîâ³äíî, òðàíñïîðò, ÿêèì ìîæíà çà¿õà-
òè âãîðó, ïîâèíåí âîëîä³òè íåéìîâ³ðíîþ
ïðîõ³äí³ñòþ. Ó “íîðìàëüíó” ïîãîäó, êîëè
íà ï³äéîì³ ëåæèòü ñí³ã àáî, íàâïàêè, íå ëå-
æèòü, àëå äîðîãà ñóõà ³ òâåðäà, òóò ìîæå
ïðî¿õàòè ïðàêòè÷íî áóäü-ÿêèé ïîçàøëÿõî-
âèê. Âãîð³ ìîæíà çíàéòè íàéð³çíîìàí³òí³-
ø³ äæèïè — â³ä Øåâðîëå-Íèâè äî Ïîðøà-
Êàåíí. Êîëè æ äîðîãà ðîçêèñàº â³ä òàëîãî

ñí³ãó àáî êîë³ºþ ñò³êàþòü ñòðóìêè, çà¿õàòè
âãîðó ìîæíà ò³ëüêè íà ñïåö³àëüíî ï³äãî-
òîâëåíèõ àâòî, ÿêèìè óäîñòàëü âîëîä³þòü
æèòåë³ ßñèíåé. Êîìåðö³éí³ ðåéñè íà âåð-
øèíó çä³éñíþþòü íà òðüîõ âèäàõ àâòî —
ñòàðà ðàäÿíñüêà Íèâà, ÓÀÇ (ó íàðîä³ “áî-
áèê”) ³ ÷åìï³îí ïî ïðîõ³äíîñò³ — ÃÀÇ-66.
ßêèì æå ÷èíîì íà ãîðó äîñòàâëÿëè áóä³-
âåëüíó òåõí³êó — çàëèøàºòüñÿ çàãàäêîþ.

ßêùî ïðè¿õàòè â ßñèíÿ íà àâòî, ùî íå
âîëîä³º ï³äâèùåíîþ ïðîõ³äí³ñòþ, òî íà ïè-
òàííÿ: “ßê ïîòðàïèòè íà Äðàãîáðàò?” áóäü-
ÿêèé ì³ñöåâèé æèòåëü, â³ä õëîï÷èñüêà äî
ñòàðîãî, â³äïîâ³ñòü: “Çàëèø ìàøèíó ó êî-
ãîñü ó äâîð³ ³ éäè â öåíòð — áåðè “áîáèê”
àáî “ãàç”. Ñì³ëèâ³, ñêóï³ ³ íåäîâ³ðëèâ³ àâ-
òîòóðèñòè ÷àñòî íàìàãàþòüñÿ çà¿õàòè âãî-
ðó ñàìîñò³éíî. Àâòîð òåæ ïîáóâàâ â òàê³é
ñèòóàö³¿. Ëåãêîâà “Àëüôà-Ðîìåî”, ùî ïðî-
¿æäæàëà íàâ³òü ïî òàíêîâîìó ïîë³ãîíó, íå
çìîãëà ïîäîëàòè ³ òðåòèíè øëÿõó. Â ïðî-
öåñ³ ñïðîáè çà¿õàòè àâòîìîá³ëü îäèí ðàç
ç’¿õàâ ó ã³ðñüêèé ñòðóìîê, äâ³÷³ éîãî áóê-
ñèðóâàëà ìîãóòí³øà òåõí³êà, îäèí ðàç áó-
ëî âèðâàíî áóêñèðîâàëüíå ê³ëüöå ³ áåçë³÷
ê³ëüê³ñòü ðàç³â ïîì’ÿòî äíèùå. Òàê, íà âëàñ-
íîìó äîñâ³ä³ áóëî äîâåäåíî ïðàâîòó æèòå-
ë³â ßñèíåé. ² âàðò³ñòü ï³äéîìó (150 ãðí çà
ìàøèíó íà “áîáèêó” àáî Íèâ³, àáî 25 ãðí
çà ì³ñöå â ÃÀÇ-66 çà äèñòàíö³þ â 12 êì)
âæå íå çäàºòüñÿ çàâèùåíîþ.

Для новач ів і е стремалів
Ïîòðàïèâøè íà Äðàãîáðàò, íóäüãóâàòè

íå äîâîäèòüñÿ. Ã³ðñüêîëèæí³ òðàñè ïðî-
òÿæí³ñòþ ïðèáëèçíî 1300 ìåòð³â áóäü-ÿêî-
ãî ñòóïåíÿ ñêëàäíîñò³, êîëèáè, äå ìîæíà
çà ïîì³ðí³ ãðîø³ ïîêóøòóâàòè ñòðàâ êàð-
ïàòñüêî¿ êóõí³, ñàóíè, á³ëüÿðä — îñü íåïîâ-
íèé ñïèñîê äîñòóïíèõ íà êóðîðò³ ðàäîù³â.
Ïðî ã³ðñüêîëèæí³ òðàñè âàðòî ñêàçàòè

îêðåìî. Íàéâ³äâ³äóâàí³øà òðàñà ïðîõîäèòü
â³ä ãîòåëþ “Äðàãîáðàò” (öåíòðàëüíî¿ áó-
ä³âë³ íà âñ³é áàç³) ìàéæå äî âåðõ³âêè ãîðè
Ñò³ã. Çâåðõó â³äêðèâàºòüñÿ ïðèãîëîìøëè-
âèé âèãëÿä íà Êàðïàòè, äîáðå âèäíî íàé-
âèùó òî÷êó Óêðà¿íè — Ãîâåðëó.

Äëÿ ëþáèòåë³â åêñòðèìó º ìîæëèâ³ñòü,
çâåðíóâøè ç ï³äéîìíèêà íå íàë³âî, íà òðà-
ñó, à íàïðàâî, ç’¿õàòè â äîëèíó ì³æ ãîðàìè
Ñò³ã ³ Æàíäàðì, à çâ³äòè, ÷åðåç ë³ñ, íà ïî-
÷àòîê ï³äéîìíèêà. Òàêèé øëÿõ, õî÷ ³ ö³êà-
â³øèé, àëå íåçð³âíÿííî íåáåçïå÷í³øèé ³
âåëèêó ÷àñòèíó ÷àñó çàêðèòèé äëÿ êàòàí-
íÿ. Ñí³ã òàì íå óòîïòóþòü, ÿê íà îñíîâíèõ
òðàñàõ, â äåÿêèõ ì³ñöÿõ º íåáåçïå÷í³ ïîâî-
ðîòè ³ óðâèùà, à òàêîæ âóçüê³ ì³ñöÿ, ÿê³
ïðî¿æäæàºø íà âåëèê³é øâèäêîñò³. Ñþäè
íå âàðòî ïîòèêàòèñÿ, ÿêùî õî÷ òðîõè ñóì-
í³âàºøñÿ â ñâî¿õ ñèëàõ. Çîâñ³ì æå áåçãîëî-
â³ ëèæíèêè ìîæóòü çàìîâèòè ³íäèâ³äóàëü-
íèé ï³äéîì íà ãîðó Æàíäàðì íà ðàòðàö³ ³
ç’¿õàòè íàéñêëàäí³øîþ òðàñîþ ³ ïî íåçàé-
ìàíîìó ñí³ãó.

Ò³, õòî ùå íåâïåâíåíî â³ä÷óâàº ñåáå íà
ëèæàõ, áóäóòü ó çàõîïëåíí³ â³ä ùå îäí³º¿
òðàñè, ç äðóãîãî áîêó Ñòîãà. Âîíà ïðîõî-
äèòü ó äîëèí³ íà ñõèë³ Ñòîãà, ³ öå äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü, ç’¿æäæàþ÷è ç îäíîãî ñõèëó íà ³í-
øèé, çðîáèòè ç îäíîãî ñïóñêó äåñÿòîê ìà-
ëåíüêèõ. Öþ òðàñó äóæå ëþáëÿòü ñíîóáîð-
äèñòè, îñê³ëüêè âîíà º ïðàêòè÷íî ïðèðîä-
íèì “õàôïàéïîì”.

Б дь-я а примха
— за мінім м рошей

Íàéö³êàâ³øå, ùî âñÿ îïèñàíà êðàñà íå
êîøòóº àñòðîíîì³÷íèõ ãðîøåé. Â³äïî÷è-
íîê íà Äðàãîáðàò³ ³ñòîòíî äåøåâøèé, í³æ
íà Áóêîâåë³ ³ â ßðåì÷îìó, ³ ïîð³âíÿíî ç ö³-
íàìè â Ñëàâñüêîìó ³ Òðîñòÿíå. Íà Äðàãîá-
ðàò³ ìîæíà æèòè â ãîòåë³ àáî êîòåäæàõ, à
ìîæíà â ñàäèáàõ. Ó êîæíî¿ ñàäèáè º ñâ³é
ãîñïîäàð ³ âñ³ âîíè ïðàãíóòü ïðèâåðíóòè
ïîñòîÿëüö³â ð³çíîìàí³òí³ñòþ ñåðâ³ñ³â, ìå-
íþ ³ ñïðàâæíüîþ êàðïàòñüêîþ ãîñòèíí³ñ-
òþ. Íàçâè ó ñàäèá òåæ ïðîñÿêíóò³ ãóöóë-
ñüêèì äóõîì: “Ó Æóðàâëÿ”, “Ó Äçâîíàðÿ”,
“Ó Ñòåïàíà”. Ó áóäü-ÿêîìó ì³ñö³ ïðîæè-
âàííÿ º ïðîêàò ëèæ, à â äåÿêèõ ùå ìîæíà
îòðèìàòè çíèæêó íà ï³äéîìíèê. Áåç çíè-
æîê îäèí ï³äéîì êîøòóº â³ä 5 äî 12 ãðí,
çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ ï³äéîì³â íà àáîíå-
ìåíò³. Ïðîêàò ëèæ ³ ÷åðåâèê êîøòóº â ñå-
ðåäíüîìó 80 ãðí â äîáó.

Ó òðàâí³ íà Äðàãîáðàò³ â³äáóâàºòüñÿ ëèæ-
íî-ìóçè÷íèé ôåñòèâàëü, ùî çáèðàº áåçë³÷
ëþáèòåë³â ïîºäíàòè æàðó òàíöìàéäàí÷èêà
³ õîëîä ã³ðñüêîëèæíîãî ñïóñêó 

Âîëîäèìèð ØÅÑÒÀÊÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Серед раїнсь их любителів з'їхати із запаморочливою швид істю
сніжним схилом на лижах або сно борді не знайти та о о, хто не
ч в би про Дра обрат. Неба ато серед них і тих, хто жодно о раз
не б в цьом дивовижном місці. Головна визначна пам'ят а цьо-
о ірсь олижно о омпле с достатньо тривіальна — це сні . Але
сні там є майже завжди. Коли в решті міст ще не заб ли про теп-
лі літні дні, але до Ново о ро ще два — три місяці, на Дра обраті
вже, швидше за все, від ривають лижний сезон. Коли ж всій
У раїні вже давно зійшов сні і народ починає замислюватися про
майб тню відп ст і поїзд на море, ще можна відмотати час на-
зад і поверн тися в ірсь олижн феєрію — сезон на Дра обраті за-
ривають травні — червні.

Від ривати лижний сезон на Дра обраті можна вже з листопада
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Ìàñêàðàä ïî-äîðîñëîìó
Ëåñÿ Ìàëüñüêà ðîçäÿãëà êè¿âñüêó çîëîòó ìîëîäü

Ñâÿòêóâàííÿ Íîâîãî ðîêó ïî÷èíàºòüñÿ ç íîâî¿ “²ðîí³¿ äîë³”

²ä³òü ó ëàçíþ

Íîâèé öèêë ìàº ãó÷íó íàçâó “Âå÷³ð-
í³é Êè¿â”. Ùîïðàâäà, Êè¿â íà ôîòî-
ãðàô³ÿõ óãëåä³òè ñêëàäíî: êàçêîâå ïîð-
íîä³éñòâî, âèãàäàíå Ëåñåþ Ìàëüñüêîþ
ðàçîì ³ç ñâî¿ìè ìîäåëÿìè, â³äáóâàºòü-
ñÿ â äåêîðàö³ÿõ ôàíòàñòè÷íîãî ë³ñó.
Ë³ñ — ì³ñòî íàâïàêè, òîæ óñå, ùî â
ì³ñò³ ìàº áóòè ïðèõîâàíèì, ë³ñ îãî-
ëþº, à òå, ùî ì³ñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ äîçâî-
ëÿº â³äêðèòè, ë³ñ õîâàº ï³ä ìàñêîþ.

Öþ ëîã³êó ó âèïàäêó Ëåñ³ Ìàëüñüêî¿
òðåáà ðîçóì³òè áóêâàëüíî. Ãåðî¿ íî-
â³òíüîãî “Ñíó ë³òíüî¿ íî÷³” ïîçóþòü
ïåðåä êàìåðîþ â ÷îìó ìàòè íàðîäè-
ëà, íàòîì³ñòü ¿õí³ îáëè÷÷ÿ íàä³éíî

ñõîâàíî ï³ä çâ³ðÿ÷èìè ìàñêàìè (ìàñ-
êàìè ðîáîòè Ìàø³ Øóá³íî¿ òåæ ìîæ-
íà ïîìèëóâàòèñÿ, ïîêè ó ãàëåðå¿ òðè-
âàº âèñòàâêà). Äîäàòêîâà ³íòðèãà ïî-
ëÿãàº â òîìó, ùî ðîç³ãðóâàëè ïîðíî-
êàçêè ðàçîì ³ç Ëåñåþ Ìàëüñüêîþ â³-
äîì³ â óêðà¿íñüêîìó ñâ³ò³ ïåðñîíè. Òîæ
í³÷îãî äèâíîãî, ùî ãîëîâí³ çóñèëëÿ
â³äâ³äóâà÷³â ñïðÿìîâàí³ íà òå, àáè âãà-
äàòè, êîòðà ç ìàâïÿ÷èõ ìàñîê ïðèêðè-
âàº îáëè÷÷ÿ ²ëë³ ×è÷êàíà, ÿêèé ðîãà-
òèé çâ³ð ïðîòåãóº Àíäð³ºâ³ Êðàâ÷óêó
àáî êîãî îáðàâ âëàñíèì òîòåìîì Àí-
òîí Ôðèäëÿíä.

Â³äâ³äóâà÷³ ³ç äîñâ³äîì íà òàê³ õèò-
ðîù³ Ëåñ³ Ìàëüñüêî¿ íå âåäóòüñÿ, òîæ
çàéìàþòüñÿ íà âèñòàâö³ ñïðàâàìè ïî-
âàæí³øèìè. Ïðèì³ðîì, ñòàðàííî ìîð-
ùà÷è ëîáà, íàìàãàþòüñÿ âï³çíàòè, ÿê³
îñâÿ÷åí³ ì³ôàìè ÷è ë³òåðàòóðîþ ñþ-
æåòè êðèþòüñÿ ï³ä ìàñêîþ ïîðíîêà-
çîê. Âåðñ³é íå áðàêóº: â³ä ïîãàíñüêèõ
³ãðèù äî çàáàâ äâîðÿíñüêî¿ ìîëîä³,
ë³áðåòî ìîäåðíîãî áàëåòó ÷è ðóõîâèõ
³ãîð íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ ó ï³îíåðñüêî-
ìó òàáîð³. Ùå ìîæíà âñòèãíóòè äîëó-
÷èòèñÿ äî öèõ äèñêóñ³é — âèñòàâêà
Ëåñ³ Ìàëüñüêî¿ ïðàöþâàòèìå â “Êî-
ëåêö³¿” äî íàñòóïíîãî òèæíÿ

Ïàâëî ÊÎÐÍ²ªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Післязавтра відраз
1100 інотеатрах старт є
нова частина най любле-
нішої новорічної стріч и
іль ох по олінь "Іронія
долі". Напередодні прем'-
єри автори фільм щиро
зізналися, що розрахов -
вали на найс ладнішо о
лядача — "Іронію долі.
Продовження" знімали
для тих, ом за 33.

Ïðî ïåðñîíàæ³â “²ðîí³¿ äîë³.
Ïðîäîâæåííÿ” àâòîðè êàðòèíè
ãîâîðÿòü íàðàç³ äîâîë³ ñêóïî. ²ïî-
ëèò ñòàâ çîâñ³ì æîâ÷íèì, Æåíÿ
Ëóêàøèí äóæå òóðáóºòüñÿ çà ñè-
íà, Íàäÿ, ÿê ³ ðàí³øå, ï³äêðó÷óº
ê³í÷èêè ³äåàëüíîãî áëîíäèíèñ-
òîãî âîëîññÿ, ³ 33 ðîêè ïîòîìó
öå ìàº äîâîë³ äèâíèé âèãëÿä.
Çîâñ³ì íå çì³íèâñÿ ëèøå ïàñà-
æèð ë³òàêà Ìîñêâà — Ïåòåðáóðã
Åëüäàð Ðÿçàíîâ, íà ÿêîìó â³÷íî
íîðîâëÿòü ïîñïàòè ÿê³ñü ï’ÿíèö³.

Ó íîâîìó ô³ëüì³ Ðÿçàíîâ —
ïðîñòî àêòîð: ñöåíàð³ºì, ðåæèñó-
ðîþ ³ òåêñòàìè ï³ñåíü çàéìàëèñÿ
çîâñ³ì ³íø³ ëþäè. Ãîëîâíîþ ëþ-
äèíîþ â ñèêâåë³ “²ðîí³¿ äîë³” ñòàâ
Òèìóð Áåêìàìáåòîâ, ùî çíÿâ
“Í³÷íèé äîçîð”, “Äåííèé äîçîð”
³ ðåêëàìó áàíêó “²ìïåð³àë”.

Ñþæåò íîâî¿ “²ðîí³¿ äîë³” äî
öèõ ï³ð ïðèõîâóþòü, ³ ê³íî í³êî-
ìó íå ïîêàçóþòü, àëå ç òîãî, ùî
âñå-òàêè âèòåêëî â³ä ïðîäþñåð³â,
ìîæíà çäîãàäàòèñÿ: ó Æåí³ Ëóêà-
øèíà áóâ ñèí, à ó Íàä³ äî÷êà. À
ìîæëèâî, íàâïàêè? Ôàêò òîé, ùî
ä³â÷èíà, ÿêó ãðàº Ë³çà Áîÿðñüêà,
çáèðàëàñÿ âèéòè çàì³æ çà õîðî-
øîãî, ïîçèòèâíîãî õëîïöÿ, ìå-
íåäæåðà ñò³ëüíèêîâî¿ êîìïàí³¿,
ÿêèé õîäèòü ³ç “æàáðîþ” (blue-
tooth hands-free) ó âóñ³ ³ çàâæäè
íà çâ’ÿçêó, ÿê õîðîøèé ðîáîò ³ç
äèñòàíö³éíèì êåðóâàííÿì. À ïî-
ò³ì ðàïòîì ç’ÿâëÿºòüñÿ Ëóêàøèí-

ìîëîäøèé (Êîñòÿíòèí Õàáåí-
ñüêèé), ë³êàð, ïðîéäèñâ³ò ³ ï’ÿíè-
öÿ, ³... ïî÷èíàºòüñÿ íîâîð³÷íà ðî-
ìàíòè÷íà êàçêà, ÿêà òî÷íî òàê, ÿê
³ ¿¿ ïîïåðåäíèöÿ, çàê³í÷óºòüñÿ
ñëîâàìè “ïîæèâåìî-ïîáà÷èìî”.

Êîñòÿíòèí Åðíñò, ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð Ïåðøîãî êàíàëó, ³ Àíà-
òîë³é Ìàêñèìîâ, ïðîñòî ïðîäþ-
ñåð, äóìàëè ïðî äâ³ ðå÷³. Ïî-ïåð-

øå, âîíè óâ³éøëè äî â³äêðèòîãî
ô³íàëó ï³ñëÿ ñë³â “ïîæèâåìî-ïî-
áà÷èìî”. Íîâîð³÷íà í³÷ çàê³í÷è-
ëàñÿ, ñâÿòêîâ³ âîãí³ çãàñëè, çàëè-
øèëèñÿ ïîðîæí³ ïëÿøêè ³ ðîçáè-
ò³ ñåðöÿ, ó Íàä³ ç Æåíüîþ òîä³ í³-
÷îãî íå âèéøëî, âîíè íàðîäèëè
ä³òåé â³ä ³íøèõ. “Ó íàñ â êðà-
¿í³,— âæå âèñëîâèâñÿ íà ïðåñ-
êîíôåðåíö³¿ Åðíñò,— òàê ïðèé-

íÿòî: ëþáèø îäíó, æèâåø ³ç ³í-
øîþ, îäðóæóºøñÿ íà òðåò³é”.

Íó à ïî-äðóãå, áàãàòî ùî çì³-
íèëîñÿ çà öèõ 33 ðîêè. Ïåðø çà
âñå, ç’ÿâèâñÿ ìîá³ëüíèé çâ’ÿ-
çîê — ìåðçîòíèé ñóðîãàò â³äíî-
ñèí, ÿêèé íå äîçâîëÿº ñõîâàòèñÿ,
çàòå äîçâîëÿº, íàïðèêëàä, ïîä-
çâîíèòè ìàì³, ïîãîâîðèòè ç íåþ
ê³ëüêà õâèëèí ³ çðîáèòè âèãëÿä,
ùî ñèí³â áîðã âèêîíàíî. ² ëèøå
ðàç íà ð³ê, ó ñàêðàëüíèé ÷àñ ïðè-
áëèçíî äâàíàäöÿòî¿ ãîäèíè íî-
âîð³÷íî¿ íî÷³, ìîá³ëüíèé çâ’ÿçîê
âèñíå ó âñ³é êðà¿í³. Êàéäàíè ïà-
äóòü, ïåëåíà ñïàäàº ç î÷åé ³ äî-
âîäèòüñÿ, ÿê ïîÿñíèâ æóðíàë³ñ-
òàì Êîñòÿíòèí Åðíñò, çä³éñíþâà-
òè ñïðàâæí³ â÷èíêè. Ìàáóòü, â³í
ìàâ íà óâàç³ òó ñöåíó íîâî¿ “²ðî-
í³¿ äîë³”, äå Ëóêàøèí-ìîëîäøèé
ñï³âàº ï³ä ã³òàðó “ßêùî ó âàñ íå-
ìàº ò³òêè”.

Íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ â Ìîñêâ³
â³äáóâñÿ ïðåñ-äæàíêåò “²ðîí³¿ äî-
ë³. Ïðîäîâæåííÿ”. Äæàíêåò — öå
êîëè ñïî÷àòêó çí³ìàëüíà ãðóïà
ñï³ëêóºòüñÿ ç æóðíàë³ñòàìè âñÿ, à
ïîò³ì àêòîð³â òà ³íøèõ âèíóâàò-
ö³â ñâÿòà ðîçâîäÿòü ê³ìíàòàìè äëÿ
³íäèâ³äóàëüíèõ áåñ³ä. Íîðìàëü-
íèé ðîáî÷èé çàõ³ä, ó ÿêîìó âñ³
÷åñíî ãðàþòü ñâî¿ ðîë³. Õàáåí-
ñüêèé áóâ íåáàãàòîñë³âíèì, Áåç-
ðóêîâà íàñèëó âäàëîñÿ çóïèíèòè,
Ìèõàéëî ªôðåìîâ, ÿêèé óïåðøå
â æèòò³ ç³ãðàâ Ä³äà Ìîðîçà, âè-
ïðàâäîâóâàâñÿ, ùî â³í íàñïðàâä³
áðèãàäèð ìàñîâêè ³ âçàãàë³ ïîáà-
÷èòü ô³ëüì íå ðàí³øå 20 ãðóäíÿ,
òîáòî ì³êðîïðåì’ºðè, íà ÿê³é
Åðíñò, Ìàêñèìîâ ³ Áåêìàìáåòîâ
çäàäóòü “²ðîí³þ” àâòîðîâ³ ¿¿ âñå-
ñâ³òó Åëüäàðó Ðÿçàíîâó.

Íàéö³êàâ³ø³ ñëîâà ñêàçàëè, ÿê
çàâæäè, ïðîäþñåðè. Âîíè äàëè
ïîñëóõàòè ô³íàëüíó ï³ñíþ (¿¿
çàïèñàëè Àëëà Ïóãà÷îâà ³ Êð³ñ-
ò³íà Îðáàêàéòå) ³ ðîçïîâ³ëè, ùî
íàéïðîäàâàí³øà åìîö³ÿ — ñâ³ò-
ëèé ñìóòîê. Âîíè íå íàçâàëè áþ-
äæåòó — çðîçóì³ëî ò³ëüêè, ùî â³í
äîâîë³ âåëèêèé. ²íôëÿö³éíà êðè-
âà â ê³íî âèãëÿäàº òàê: “Í³÷íèé
äîçîð” êîøòóâàâ 1,8 ìëí äîëàð³â,

“Äåííèé äîçîð” — 4,5, à ÿêáè
çí³ìàòè ö³ ô³ëüìè íèí³, ìåíøå
í³æ çà 12 ìëí âçàãàë³ í³÷îãî á íå
âèéøëî.

Ç ö³º¿ æ ïðè÷èíè çéîìêè â³ä-
áóâàëèñÿ â Ïðàç³ — òàì ïàâ³ëüéî-
íè íàáàãàòî äåøåâø³, í³æ íà
Ìîñô³ëüì³. Êîñòÿíòèí Ëüâîâè÷
ïîÿñíèâ, ùî â Ìîñêâ³ áóäü-ÿêèé
ðîá³òíèê, ÿêèé ãàéêè êðóòèòü, âè-
ìàãàº ñò³ëüêè ãðîøåé, ùî â íüî-
ãî õî÷åòüñÿ çàïèòàòè: “Ñèíîê, à
òè çà ùî ñò³ëüêè ïðîñèø? Ëþäè
çà òàê³ ãðîø³ ñïî÷àòêó ³íñòèòóòè
çàê³í÷óâàëè, ïîò³ì äèñåðòàö³¿ çà-
õèùàëè êàíäèäàòñüê³ ³ äîêòîð-
ñüê³ — ³ òî ìåíøå ãðîøåé ïðî-
ñÿòü, àí³æ òè çà ðîáîòó âèêðó-
òêîþ”.

Âèéäå ô³ëüì îäíî÷àñíî íà 1100
åêðàíàõ ó Ðîñ³¿ ³ êðà¿íàõ ÑÍÄ.
Ï³ñëÿ öüîãî éîãî äâà ðîêè íå ïî-
êàçóâàòèìóòü ïî òåëåâ³çîðó. Ãî-
ëîâíå çàâäàííÿ òâîðö³â ô³ëüìó —
çàãíàòè â ê³íî ñòàðøå ïîêîë³ííÿ,
äîðîñëèõ ãëÿäà÷³â. ßê ðîçïîâ³â
Ìàêñèìîâ, âñÿ ñïðàâà â äåìîãðà-
ô³¿: ó Øòàòàõ íèí³ ìóçèêó çàìîâ-
ëÿþòü ä³òè ðåéãàí³âñüêîãî áåá³-
áóìó, ï³äë³òêè, ÿê³ ëþáëÿòü òðåø
³ êðîâ. Ó íàñ æå ìîëîä³ í³ê÷åìíî
ìàëî, êðà¿íà ñòàðà, ³ ê³íî ïðîñòî
íå ðîçâèâàòèìåòüñÿ, ÿêùî íå ïî-
ÿñíèòè ëþäÿì ïåðåäïåíñ³éíîãî
â³êó, ùî òàì çðó÷í³ êð³ñëà, õîðî-
øèé çâóê, ïë³âêà íå ðâåòüñÿ, íî-
ãè íà åêðàí³ íå â³äïèëþþòü. Íó
³, çðîçóì³ëî, ïîòð³áíî ¿ì çàïðîïî-
íóâàòè ùîñü ñì³øíå, ñë³çíå ³ òà-
êå, ùî âñ³ëÿêî îáëàãîðîäæóº.

Åðíñò, Ìàêñèìîâ ³ Áåêìàìáå-
òîâ óïåâíåí³, ùî ðîçâ’ÿçóþòü öþ
çàäà÷ó. Áåêìàìáåòîâà Åðíñò ââà-
æàº ëþäèíîþ, ÿêà óì³º áåçäîãàí-
íî ïåðåäàòè äóõ ÷àñó. Òîìó ùî
÷àñ, ìîæëèâî, ³ çì³íèâñÿ, à ëþäè
í³. ßê ³ òîä³, º ëþäè, ùî âì³þòü
êîõàòè, à º õîðîø³, â ïðèíöèï³,
ëþäè, ÿê³ ö³º¿ çäàòíîñò³ ïîçáàâëå-
í³. ² ìîðàëü ö³º¿ êàçêè òàêà: ó ñàê-
ðàëüíèé ÷àñ êðàñóíÿ çàâæäè â³ä-
äàñòü ïåðåâàãó ðîìàíòèêîâ³, àí³æ
õîðîøîìó ïîçèòèâíîìó ìåíåäæå-
ðó. Îñòàíí³ì, âò³ì, ïåðåéìàòèñÿ
íå âàðòî: ó íèõ º 364 äí³ â ðîö³

Îðèñÿ ÑÎÐÎÊÀ
“Õðåùàòèê”

У алереї "Коле ція" триває
ажіотаж дов ола нової серії
світлин иївсь ої фотох дож-
ниці Лесі Мальсь ої. Цьо о
раз одна з найе страва ант-
ніших ероїнь столичної арт-
т сов и вист пила в незвич-
ном для себе жанрі "порно-
азо ".
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Відвід вачам вистав и Лесі Мальсь ої доводиться старанно морщити лоба, щоб роз адати дорослі за ад и

Вдр е заспівати хіт із "Іронії долі" для Костянтина Хабенсь о о — справжній
чоловічий вчино
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Ãîðîñêîï
êèÿíèíà
íà 19
ãðóäíÿ
День промайне на висо ій

енер етичній ноті. Фізичний стан
поліпшиться, діловий ент зіазм
заш алюватиме, том беріться
за справи, що потреб ють са-
мостійності та пот жних енер о-
рес рсів. Саме сьо одні завдя-
и висо ій прод тивності праці
можна зр шити ори, підштовх-
н ти справи, що засти ли на
мертвій точці чи зайшли без-
вихідь. Взаємини з протилеж-
ною статтю вийд ть на новий
еволюційний вито , апелюйте до
бла ородних стр н оханих, і то-
ді птах особисто о щастя не ви-
слизне з ваших р . Ува а! Роз-
починається новий осмічний
ци л (триватиме півтора ро ),
тож при от йтеся до зміни жит-
тєвих пріоритетів та переорієн-
тації з еґоїстично-матеріальних
цінностей на д ховні.

ОВНИ, вам сміхається форт на,
мерщій натис айте на ділові та сер-
дечні педалі — все с ладеться я -
най раще!
У ТЕЛЬЦІВ день емоційно о очи-

щення, проведіть йо о я омо а да-
лі від велелюдних місць, не мет -
шіться, а помедит йте на самоті...
Тоді вос реснете оновлені д хом і
тілом.
БЛИЗНЯТА, я що ваші вчорашні

воро и ви ин ть білий прапор і зда-
д ться в полон (а особливо сердеч-
ний), вважайте, що день мин в про-
д тивно і на майб тньом це по-
значиться ч дово.
РАКИ, виріш йте наболілі ар’-

єрні проблеми. Бос та сл жбовий
персонал до вас прихильні, тож
б дь-я і розбіжності та непороз -
міння можна зала одити. Устояти
перед ма ією ваших чар майже не-
можливо. По и що...
ЛЕВИ, ви б дете на білом оні,

задоволені й щасливі. За ох йте-
ся, дефілюйте, розважайтеся —
бла одатні сили Небес до ваших
посл .
ДІВ очі є запаморочливий фі-

нансовий спіх. Демонстр йте ні-
альний талант бізнесмена й оспо-
дарни а та наповнюйте аманець!
ТЕРЕЗИ мають шанс продемон-

стр вати в подр жньом житті ета-
лон лебединої вірності й ол биної
ніжності...
СКОРПІОНИ — пол м’яні солда-

ти сл жбово о фронт , на я их на-
чальство не нарад ється і отове
платити вам стіль и, с іль и захо-
чете... Тож швидень о ловіть швид-
оплинн мить, аби розба атіти!
СТРІЛЬЦІ, ваш шлях стелено
вітами щастя, любові, поп лярно-
сті. Дя йте Творцеві за т ми-
лість... А втім, ви її засл жили.
КОЗОРОГИ, хочете раювати в

рідном домі? Щиро моліть Все-
вишньо о, він ч є ваші молитви й
ви онає всі побажання.
ВОДОЛІЇ, не сидіть воч ою, змі-

на обстанов и, спіл вання з людь-
ми нині в рай потрібні. Нинішнє
знайомство матиме доленосне зна-
чення на майб тнє. Ймовірно, з стрі-
нете ново о др а (знаменито о і
впливово о в соці мі), з допомо ою
я о о вирішите чимало питань.
РИБИ блаженств ватим ть на
ар’єрном Олімпі, проте почивати
на лаврах ні оли, працюйте нат-
хненно та наповнюйте ишені, до-
и таланить на заробіт и

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

Днями алереї “Лавра”
від рилася вистав а фо-
торобіт Леоніда Черно-
вець о о “Рівнова а”. На
запитання “Хрещати а
відповідає дире тор а-
лереї “Лавра” Любов
Подчешинсь а.

— Ëþáîâ ²ëë³âíî, ÿê äèðåêòîð
ãàëåðå¿ ³ ïðîñòî ïîö³íîâóâà÷
ìèñòåöòâà ÿê âè îö³íþºòå öþ ïî-
ä³þ?

— Äëÿ íàøî¿ ãàëåðå¿ âåëèêà
÷åñòü ïðèéìàòè ó ñåáå âèñòàâêó
ôîòîðîá³ò Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè. Àäæå íå êîæíà õóäîæ-
íÿ ³íñòèòóö³ÿ ìîæå ïîõâàëèòè-
ñÿ òèì, ùî â ¿¿ ñò³íàõ åêñïîíó-
âàëè òâîðè ëþäè òàêîãî ðàíãó,
ÿê Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷. À ìåí³
îñîáèñòî âäâ³÷³ ïðèºìíî, áî
íàäçâè÷àéíî ³ìïîíóþòü ôîòî-

òâîðè íàøîãî ìåðà, ÿêèé, ïî-
ïðè íàäçâè÷àéíå çàâàíòàæåííÿ
ñïðàâàìè çàãàëüíîêè¿âñüêîãî
ìàñøòàáó, çíàõîäèòü ÷àñ äëÿ
òâîð÷îãî ðîçâèòêó, åñòåòè÷íèõ
åêñïåðèìåíò³â.

— ×è âåëèêà ö³êàâ³ñòü äî âè-
ñòàâêè?

— Êîëîñàëüíà. Çáèðàº ñïðàâæ-
í³ àíøëàãè. Ìàþ ç³çíàòèñÿ, ³í-
òåðåñ äî ôîòîòâîð³â Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî íàâ³òü ïåðåâèùèâ
íàø³ î÷³êóâàííÿ. Ñêàæ³ìî, â ñó-
áîòó, à öå áóâ ïåðøèé äåíü ï³ñ-
ëÿ â³äêðèòòÿ, íàøà ãàëåðåÿ çà
ðîçêëàäîì ìàëà â³äêðèòèñÿ îá
11-é ãîäèí³. Àëå âæå î 10-é òóò
ç³áðàëîñÿ ÷èìàëî ëþäåé, óòâî-
ðèëàñÿ ÷åðãà. Ïîâ³ðòå, ÿêáè ìè
çíàëè, ùî òàê áóäå, òî â³äêðèëè
á äâåð³ ùå ç 8-¿. Çâè÷àéíî, ëþ-
äåé äî ãàëåðå¿ çðåøòîþ âïóñòè-
ëè, âîíè çìîãëè ïîäèâèëèñÿ åêñ-
ïîçèö³þ. Öåé ïðèêëàä äîáðå

³ëþñòðóº çàãàëüíó òåíäåíö³þ —
êèÿíè íàäçâè÷àéíî çàö³êàâèëè-
ñÿ òâîð÷³ñòþ ñòîëè÷íîãî ìåðà.

— À ÿê ðåàãóþòü â³äâ³äóâà÷³ íà
òâîð÷³ñòü Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî?

— Äóæå ñõâàëüíî. Ëþäè â³ä-
÷óâàþòü ùèð³ñòü àâòîðà ôîòî-
ðîá³ò ³ ðåàãóþòü íà öå íàäçâè-
÷àéíî äóøåâíî. Áàãàòî õòî ï³ä-
õîäèòü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ãàëåðå¿
³ äÿêóº çà ôîòîâèñòàâêó, ÿêà äà-
ëà çìîãó êðàùå îñÿãíóòè îñî-
áèñò³ñòü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè. Öå çðîçóì³ëî, àäæå ïðå-
çåíòàö³ÿ âëàñíèõ òâîð³â — ñâîº-
ð³äíà ñïîâ³äü, ³ íå ùîäíÿ õòîñü
³ç ïóáë³÷íèõ ïîë³òèê³â îãîëþº
ñâîþ äóøó ïåðåä ãëÿäà÷åì.
Çâè÷àéíî, äåõòî ïðèõîäèòü íà
âèñòàâêó ç³ ñêåïòè÷íèì íàñòðî-
ºì: ìîâëÿâ, ôîòîìèñòåöòâî —
öå ïðåðîãàòèâà ñïåö³àë³ñò³â, à
ëþäè âèñîêîãî äåðæàâíîãî ðàí-

ãó íå ìîæóòü ãëèáîêî â³ä÷óâà-
òè ïðèðîäó. Ìîæó ñêàçàòè îä-
íå: 90 â³äñîòê³â ñêåïòèê³â ïî-
êèäàþòü âèñòàâêó, ãëèáîêî âðà-
æåí³ íàäçâè÷àéíèì ñïîêîºì ³
åñòåòè÷íîþ ð³âíîâàãîþ ðîá³ò.

— ßê äîâãî òðèìàòèìå âèñòàâ-
êà â ãàëåðå¿ “Ëàâðà”, ³ ÷è áóäå
¿¿ ïðîäîâæåííÿ?

— Óñ³ îõî÷³ ìîæóòü îçíàéî-
ìèòèñÿ ç íåþ äî 20 ãðóäíÿ ó Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ
“Ëàâðà” çà àäðåñîþ: âóë. Ñ³÷íå-
âîãî ïîâñòàííÿ, 17. À ùîäî ïðî-
äîâæåííÿ, òî, ÿê ìåí³ â³äîìî, ó
Ëåîí³äà Ìèõàéëîâè÷à âåëèê³
ïëàíè. Âæå íàâåñí³ â³í õî÷å âè-
ñòàâèòè ñâî¿ ðîáîòè ó “Ï³í÷óê
Àðò-Öåíòð³”. Ñïîä³âàþñÿ, îäíà
ç íàñòóïíèõ åêñïîçèö³é â³äáó-
äåòüñÿ ó ãàëåðå¿ “Ëàâðà”, ÿê³é
âèïàëà ÷åñòü ñòàòè ì³ñöåì âè-
ñòàâêîâîãî äåáþòó ôîòîõóäîæ-
íèêà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî

Ëþáîâ ÏÎÄ×ÅØÈÍÑÜÊÀ: “Âèñòàâêà
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
çáèðàº àíøëàãè”
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Інформація�

Фонд��приватизації��ом�нально�о�майна

Печерсь�о�о�район��м.�Києва

Про�о�олошення��он��рс��з�відбор��с�б’є�тів�оціночної�діяльності,

я�і�б�д�ть�зал�чені�для�проведення�незалежної�оцін�и�об’є�тів,

що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади

Печерсь�о�о�район��м.�Києва�з�метою�приватизації�шляхом

ви��п��орендарями.

І.�Нежилі�приміщення�та�б�дівля�за�адресами:

1. в�л.�І.К�дрі,�39,�літ.�“А”�площею�81,9��в.�м,�підвал;

2. Лабораторний�пров�ло�,�22,�літ.�“А”�площею�108,2��в.�м,�підвал;

3. б�льв.�Др�жби�народів,�13,�літ.�“А”�площею�196,6��в.�м,�підвал;

4. Печерсь�ий��звіз,�18,�літ.�“А”�площею�158,5��в.�м,�підвал;

5. в�л.�Еспланадна,�32,�літ.�“А”�площею�128,7��в.�м,�підвал;

6. в�л.�Січнево�о�повстання,�3,�літ.�“А”�площею�66,1��в.�м,�підвал;

7. б�льв.�Др�жби�народів,�32,�літ.�“А”�площею�12,4��в.�м,�підвал;

8. в�л.�Січнево�о�повстання,�3,�літ.�“Б”�площею�50,2��в.�м,�цо�оль;

9. в�л.�І.К�дрі,�20-б,�літ.�“А”�площею�91,8��в.�м,�підвал;

10. Печерсь�ий��звіз,�19,�літ.�“А”�площею�50,3��в.�м,�підвал;

11. в�л.�Барбюса�Анрі,�5,�літ.�“Б”�площею�145,8��в.�м,�підвал;

12. в�л.�Кі�відзе,�15а,�літ.�“А”�площею�115,0��в.�м,�підвал;

13. в�л.�Шота�Р�ставелі,�18,�літ.�“А”�площею�254,5��в.�м,�б�дівля;

14. в�л.�Предславинсь�а,�38/52,�літ.�“А”�площею�106,9��в.�м,�цо�оль.

II.�Цілісний�майновий��омпле�с��ом�нально�о�підприємства

“Про�рес�ЖКГ”.

Кон��рсний� відбір� с�б’є�тів� оціночної� діяльності� б�де

здійснюватися� відповідно� до�Положення� про� �он��рсний� відбір

с�б’є�тів� оціночної� діяльності,� затверджено�о� на�азом� Фонд�

державно�о�майна�У�раїни�25.11.2003р.�№2100�і�зареєстровано�о

��Міністерстві�юстиції�У�раїни�19.12.2003р.�за�№1194/8515.

До� �часті� в� �он��рсі�мож�ть� б�ти� доп�щені� с�б’є�ти� оціночної

діяльності,� я�і� діють� на� підставі� сертифі�атів� с�б’є�тів� оціночної

діяльності,�виданих�відповідно�до�За�он��У�раїни�“Про�оцін���майна,

майнових�прав�та�професійн��оціночн��діяльність�в�У�раїні”.

Учасни�ам� �он��рс�� потрібно� подати� до�Фонд�� приватизації

�ом�нально�о� майна� Печерсь�о�о� район�� м.� Києва� �он��рсн�

до��ментацію,� я�а� с�ладається� з� �он��рсної� пропозиції� та

підтвердних�до��ментів.

До�підтвердних�до��ментів�належать:�

� заява�на��часть����он��рсі�за�встановленою�формою;�

� �опія��становчо�о�до��мента�претендента;

� �опії� �валіфі�аційних� до��ментів� оцінювачів,� я�і� працюють� �

штатном��с�ладі,�та�я�их�б�де�зал�чено�до�проведення�оцін�и�та

підписання�звіт��про�оцін���майна;

� письмові� з�оди� оцінювачів,� я�их� б�де� додат�ово� зал�чено

претендентом�до�проведення�робіт�з�оцін�и�майна�та�підписання

звіт��про�оцін���майна,�завірені�їхніми�особистими�підписами;�

� �опія� сертифі�ата� с�б’є�та� оціночної� діяльності,� видано�о

претендент��Фондом�державно�о�майна�У�раїни;

� інформація�про�претендента�(до��мент,�я�ий�містить�відомості�про

претендента�щодо�йо�о�досвід��роботи,��валіфі�ації�та�особисто�о

досвід��роботи�оцінювачів,�я�і�працюють���йо�о�штатном��с�ладі

та�додат�ово�зал�чаються�ним�з�незалежної�оцін�и�майна,���том�

числі�подібно�о�майна�тощо).

Кон��рсна�пропозиція�претендента�подається���запечатаном�

�онверті�і�має�містити:

� пропозицію�щодо�вартості�ви�онання�робіт;� �аль��ляції� витрат,

пов’язаних�з�ви�онанням�робіт;

� термін�ви�онання�робіт.

На� �онверті� необхідно� зробити� відміт��:� “На� �он��рс�з� відбор�

с�б’є�тів�оціночної�діяльності”.

Пропозиції� щодо� �мов� термін�� ви�онання� робіт� необхідно

зазначити�в�єдиній�одиниці�вимір��—��алендарних�днях.

Фонд� приватизації� �ом�нально�о�майна�Печерсь�о�о� район�

м. Києва�б�де�роз�лядати�лише�та�і�пропозиції��часни�ів��он��рс�,

в�я�их�термін�ви�онання�робіт�—�не�більше�7��алендарних�днів.

Кон��рсн�� до��ментацію� слід� подавати� до�Фонд�� приватизації

�ом�нально�о� майна� Печерсь�о�о� район�� м.� Києва

(в�л. С�ворова, 15,��ім.�400)�до�18.00�09.01.2008�р.

Кон��рс� відб�деться� ��Фонді� приватизації� �ом�нально�о�майна

Печерсь�о�о�район��м.�Києва�14.01.2008�р.�об�11.00.

Телефон�для�довідо�:�280-57-90.

За�рите�а�ціонерне�товариство�“Альфа-Бан�”

повідомляє�про�доповнення�поряд���денно�о�позачер�ових

За�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�15�січня�2008�ро��

о 14.30�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6,

одним питанням�наст�пно�о�зміст�:

1.�Внесення�змін�до�Стат�т��За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“Альфа-Бан�”�шляхом�ви�ладення�Стат�т��в�новій�реда�ції.

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по

м.� Києв�� повідомляє� про� підс�м�и� приватизації� об'є�та�малої

приватизації�(�р�па�А):

�ом�нальної�власності:

—�нежилий�б�дино��площею�413,1� �в.�м� (за� адресою:�м.�Київ,

просп.� 40-річчя�Жовтня,� 87,� літ.�С),� приватизований�юридичною

особою�за�1�377�480,00��рн,�в�том��числі�ПДВ�—�229�580,00��рн.

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Козинець�І�оря�Гри�оровича,�я�ий�зареєстро-

ваний�по�в�л.�П.�Панча,�11-А��в.�146�в�м.�Києві,�я��відповідача���справі�за�позовом�Козинець�Л.І.

до�Козинець�І.Г.,�3-і�особи�Козинець�О.І.,�Козинець�О.І.�про�визнання�та�им,�що�втратив�право��о-

рист�вання�жилим�приміщенням,�в�с�дове�засідання,�я�е�відб�деться�21.12.2007�ро���о�9.00.�

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,�2-є,��аб.�22,�с�ддя�Пшон�а�Р.М.�В�разі�неяв�и,�справа�б�-

де�роз�лян�та�за�відс�тності�нез’явившихся�осіб.

Свідоцтво�про�право�власнос-

ті�(�серія�САВ�№283458)�видане

Головним��правлінням��ом�наль-

ної�власності�м.�Києва�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)� від� 13.09.2007� на

нежилі�приміщення�з�№1�по�№6

(�р�пи�приміщень�№26)� за�аль-

ною�площею�47,40��в.�м�за�адре-

сою:� в�л.� Кловсь�ий� �звіз,� 6

(літ. А),�що�належать�територіаль-

ній��ромаді�Печерсь�о�о�район�

міста�Києва�вважати�недійсним��

зв’яз���з�йо�о�ви�раденням.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�повідомляє,

що�роз�ляд�справи�за�апеляційною�с�ар�ою

Гомбер�а�Валерія�Арнольдовича�на�рішення

Солом’янсь�о�о� районно�о� с�д�� м. Києва

від� 26� вересня� 2007� ро��� в� справі� за

позовом�Злотні�ова�Владислава�Мар�овича

до�Гомбер�а�Валерія� �Арнольдовича� �про

стя�нення� � забор�ованості� � та� � визнання

права� � власності� призначено� на� 24� січня

2008�ро���о�9.40�в�приміщенні�Апеляційно�о

с�д�� м.� Києва� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Володимирсь�а,�15,�(2-й�поверх).

Шевчен�івсь�а�районна���м.�Ки-

єві�державна�адміністрація�повідом-

ляє,�що�28��р�дня�2007�ро���о�18.00�за

адресою:�м.� Київ,� в�л.� Т�р�енєвсь�а,

48/13�(“Комітет�мі�рорайон��“Центр-3”)

б�д�ть� проводитись� �ромадсь�і� сл�-

хання�з�привод��б�дівництва�ТОВ “Ін-

тер�Прое�т”� тор�ово-офісних� примі-

щень� по� в�л.� Са�са�ансь�о�о,� між

б�дин�ами�№�123-127� ��Шевчен�ів-

сь�ом��районі�м.�Києва.

СУДОВА�ПОВІСТКА���цивільній

справі�№2-2133/2007

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва� повідомляє�Пет�овича�Володимира

Пантелійовича� про� роз�ляд� справи� за

позовом�Вороновича�Дмитра�Анатолійо-

вича� про� стя�нення� бор��� о� 17.00

16.01.2008�р.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,

42-а,��аб.�13.

С�ддя�Вол�ова�С.Я.

Повідомляємо�про�с�ли�ання�позачер�ових�зборів

а�ціонерів�ЗАТ�“УКРПАНГРУП”,�

що�відб�д�ться�1�люто�о�2008�р.�о�16.00�за�адресою:�

м.�Київ,�б�л.�Шевчен�а,�33.

Порядо��денний:

1.�По�одження�передачі�в�іпоте���тор�овельно�о��омпле�с��(І�та�ІІ�чер�и

б�дівництва),� розташовано�о� за� адресою:� Дніпропетровсь�а� обл.,

м. Кривий�Рі�,�пл.�30-річчя�Перемо�и,�б�д.�1,�для�забезпечення�зобов’язань

За�рито�о� а�ціонерно�о� товариства� “УКРПАНГРУП”� за� �редитним

до�овором� з� А�ціонерним� �омерційним� бан�ом� “УніКредит� Бан�”� та

по�одження� ��ладено�о� та� підписано�о� Генеральним� дире�тором

Товариства�відповідно�о�до�овор��іпоте�и�з�ТОВ�“УніКредит�Бан�”.

По�одження�передачі�а�ціонерами�Товариства�в�застав��а�цій�Товариства

в� �іль�ості� 1� 000� (одна� тисяча)� шт��� для� забезпечення� ви�онання

зобов’язань� за� �редитом,�що� б�де� наданий� ТОВ� “УніКредит�Бан�”� на

�ористь�ЗАТ�“УКРПАНГРУП”.

3. Звіт�Генерально�о�дире�тора�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої

діяльності�за�2007�рі��і�затвердження�річно�о�звіт�.

Затвердження�звіт��та�виснов�ів�Ревізійної��омісії.

Повідомляємо�про�с�ли�ання�чер�ових�зборів�

а�ціонерів�ЗАТ�“Дніпровсь�а�Пристань”,�

що�відб�д�ться�1�люто�о�2008р.�о�16.00�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Прорізна,�4,�3�пов.,�оф.�21.

Порядо��денний:

1.По�одження� передачі� а�ціонерами� Товариства� в� застав�� а�цій

ЗАТ “Дніпровсь�а�Пристань”� в� �іль�ості� 1000� (одна� тисяча)�шт��� для

забезпечення� ви�онання� зобов’язань� за� �редитом,�що�б�де� наданий

ТОВ “УніКредит�Бан�”�на��ористь�ЗАТ�“УКРПАНГРУП”�та�для�забезпечення

ви�онання�зобов’язань�ТОВ�“Призма�Бета”�з�ідно��редитно�о�до�овор�

№677-СВ�від�14�серпня�2007�ро��,�що���ладений�ТОВ�“Призма�Бета”�з

ТОВ�“УніКредит�Бан�”�та�Естонсь�им�відділенням�УніКредит�Бан�.

2.Звіт� Генерально�о� дире�тора� про� рез�льтати� фінансово-

�осподарсь�ої�діяльності�за�2007�рі��і�затвердження�річно�о�звіт�.

3. Затвердження�звіт��та�виснов�ів�Ревізійної��омісії.

4.Визначення�поряд���по�риття�збит�ів�за�2007�рі�.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Черних�Валерія�Ми�олайовича,�Волошин��Катерин�

Іванівн�,�Тарасен�а�Сер�ія�Ві�торовича,�Сінельничен�а�Анатолія�Володимировича,�Шел�ова

Володимира�Івановича,�Ш��ро�І�оря�Ми�олайовича,�Ковирзін��Світлан��Павлівн����с�дове

засідання�за�апеляційною�с�ар�ою�Тарасен�о�В.П.�на�рішення�Оболонсь�о�о�районно�о

с�д��м. Києва�від�6�липня�2007�ро�����справі�за�позовом�Шевля�ова�С.В.�до�КМБТІ,�Черних

В.М.,�Тарасен�о�С.В.,�треті�особи:�Сінельничен�о�А.В.,�Шел�ов�В.І.,�ГУЮ�в�м.�Києві,�Ш��ро

І.М.,� Ковирзіна�С.П.,�ЖЕК�№503,�Оболонсь�е�РУГУ�МВС� в�м.� Києві� про� захист� права

власності,�с�дове�засідання�відб�деться���приміщенні�Апеляційно�о�с�д��м.�Києва� (в�л.

Володимирсь�а,�15)�6 люто�о�2008�р.�о�14.20.�С�ддя�О.П.�Касьян.

Державне�підприємство�НДІ�мі�роприладів�НАН�У�раїни�здає�в�оренд��

на��он��рсних�засадах�наст�пні�приміщення:

За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

№

з/п
Хара�теристи�а�приміщення Адреса�приміщення

Площа
приміщення,�м2

Можлива�мета

ви�ористання

Стартова�ціна��рн/м2/місяць

(без�ПДВ)

1 АЛК�приміщення�на�4�поверсі в�л.�Північно-Сирець�а,�3 246 Офісні�приміщення 52,84

2 АЛК�приміщення�на�1�поверсі в�л.�Північно-Сирець�а,�3 680 Виробничі�приміщення 33,98

3 Приміщення��ондиціонер��№3�ЛВК в�л.�Північно-Сирець�а,�3 155 Офісні�приміщення 25,23

4 Поб�товий��орп�с�2-й�поверх в�л.�Північно-Сирець�а,�3 216,5 Офісні�приміщення 32,53

5 Асфальтований�майданчи� в�л.�Північно-Сирець�а,�3 1500
С�лади�або�стоян�а�для

автомобілів
9,63

6 АЛК�2-й�поверх�приміщення в�л.�Північно-Сирець�а,�3 275 Офісні�приміщення 75,05

7 ЛВК,�1-й�поверх в�л.�Північно-Сирець�а,�3 62 Офісні�приміщення 25,23

8 ЛВК,�5-й�поверх�приміщення�вісі�6-12 в�л.�Північно-Сирець�а,�3 420� Офісні�приміщення 25,23

9 Асфальтований�майданчи� в�л.�Північно-Сирець�а,�3 56,7� Розташ�вання�с�лад� 15,99

В�таблиці�в�азано�стартов��вартість�приміщення�до�почат����он��рс�,�без�врах�вання��ом�нальних�та�інших�платежів.

Пропозиції��часни�ів��он��рс��надаються�в�запечатаних��онвертах�з�печат�ою��часни�а��он��рс��та�з�написом�“на��он��рс”�до�12.00�9 січня

2008 р.�за�адресою:�м. Київ,�в�л.�Північно-Сирець�а,�3,�приймальня.

Кон��рс�відб�деться�10�січня�2008р.�о�10.00�в�приміщенні��чбової��імнати,�2-й�поверх�АЛК�за�адресою:�м.Київ,�в�л.�Північно-Сирець�а,�3.

Довід�и�про��мови�проведення��он��рс��та�перелі��необхідних�для��он��рс��до��ментів�можна�отримати�з�9.00�до�12.00�за�адресою:
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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 4319
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Софія РОТАРУ, співач а:
— Ос іль и я д же динамічна

людина, постійно їждж , то проб-
лема дорі стоїть на першом міс-
ці. Доро а від мо о дом до офі-
с , хоча я жив недале о, ін оли
займає один -півтори. В лиці пе-
ревантажені машинами і д же
в зь і. Ще одна проблема — во-
допостачання центрі: я ість во-
ди низь а, а замість арячої часто
біжить тепла.

Оль а БОНДАР, народний де-
п тат:
— Сміття і транспорт. У Києві

мало смітни ів. Особливо це не-
приємно, оли до столиці приїжд-
жають ості з-за ордон . Стосов-
но транспорт — це мала проп с -

на здатність дорі . Є типові проб-
леми не лише для Києва, а й інших
міст У раїни, зо рема ЖЕКи. Для
вирішення цих питань потрібно
розробити омпле сні про рами.

Ві тор АНІСІМОВ, дизайнер:
— Я не місцевий, родом із До-

нець а. У Донець та ож є проб-
и, але їх не порівняти з иївсь и-
ми. Часом до заплановано о міс-
ця доводиться добиратися одн -
дві одини. До мітин ів столиці
ставлюся спо ійно, адже війсь-
овом чилищі вивчав політе о-
номію, війсь овий ом нізм, том
дивлюся на все це з роз мінням.
Щодо вартості житла в Києві: ціни
є ціни, і не варто перейматися тим,
на що вплин ти не можеш.

ßêà ïðîáëåìà ó Êèºâ³
äðàòóº âàñ íàéá³ëüøå?

Олеся МУДРАК, поетеса:
— Я б запровадила до ш ільної про рами я ісь ес-

тетичні предмети. Напри лад, історію естети и. Та ож
щось зі східної літерат ри, бо іншої зар біжної літера-
т ри в нас і та заба ато.

Наталія НОВАК, деп тат Київради:
— Запровадила б ш олах ети поведін и. Адже на-

ші діти з одом стають ст дентами, їздять по всьом сві-
тові, навчаються за ордоном. Б ло б д же добре, щоб
с різь вони поч валися вільно, б ли впевнені, що по-

водяться саме та , я треба. Вза алі б ло б ле ше жи-
ти в с спільстві. Бо я що люди ер ються певними пра-
вилами, поважають одне одно о, то й живеться в с -
спільстві омфортніше.

І ор ПАВЛЮК, поет:
— Я навпа и, вил чив би із ш ільної про рами -

п предметів, бо про рама перевантажена. У мене дві
донь и навчаються імназії. Їм д же с ладно, не
мож ть ося н ти ба ато чо о з обов’яз ових предме-
тів.

ßêèé øê³ëüíèé ïðåäìåò 
âè á óâåëè?

Êèÿí á³ëüø 
çà âñå äðàòóþòü 
òðàíñïîðòí³ “ïðîáêè”
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Òðàíñïîðòí³ ïðîáêè — 36 %
2. Ö³íè íà æèòëî — 21 %
3. Åêîëîã³ÿ — 12 %
4. Íà÷àëüíèê ÆÅÊó — 10 %
5. Áðàê ðîáîòè — 7 %
6. Ì³òèíãè òà ï³êåòè — 7 %
7. Ìåíå í³ùî íå äðàòóº — 5 %
8. Ó Êèºâ³ íåìàº ïðîáëåì — 2 %

Ñòóäåíò ÊÏ² íàõ³ì³÷èâ
ç êîìï’þòåðíèì 
ïîñ³áíèêîì
²ãîðÿ Æåðåáêà íàãîðîäæåíî ÿê ó÷èòåëÿ-íîâàòîðà

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора відб лася церемо-
нія на ородження пере-
можців четверто о все-
раїнсь о о он рс

"Вчитель-новатор". При-
зерами стали не лише пе-
да о и зі стажем, а й ст -
денти. Киянин І ор Же-
реб о, я ий виборов пер-
ше місце номінації "Ст -
денти в зів", за два міся-
ці створив омп'ютерний
медіа-посібни з хімії.

Àáè ïîòðàïèòè íà êîíêóðñ
“Â÷èòåëü-íîâàòîð”, îðãàí³çîâà-
íèé Àêàäåì³ºþ ïåäàãîã³÷íèõ íà-
óê òà Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íà-

óêè Óêðà¿íè, ó÷àñíèêè ìàëè
âëàñíîðó÷ ðîçðîáèòè óðîêè, ï³ä-
ðó÷íèêè àáî ìåòîäè÷í³ ïîñ³áíè-
êè çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðíèõ
ïðîãðàì. Íîâàòîðñüê³é ïîãëÿä íà
íàóêó ïðîäåìîíñòðóâàëè íå ëè-
øå â÷èòåë³ òà íàóêîâö³, à é ñòó-
äåíòè âóç³â. Ïîçìàãàòèñÿ çà çâàí-
íÿ ïåäàãîãà “íîâî¿ ãåíåðàö³¿”
öüîãî ðîêó çàáàæàëè ìàéæå 300
ïðåòåíäåíò³â ç óñ³º¿ Óêðà¿íè. À
âò³ì, íàéêðàùèìè æóð³ âèçíàëî
ëèøå äåñÿòüîõ, ÷è¿ ðîçðîáêè âè-
ÿâèëèñÿ íàéö³êàâ³øèìè òà íàé-
êîðèñí³øèìè äëÿ îïàíóâàííÿ ÿê
íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â, òàê ³ ñó-
÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëî-
ã³é.

Ñòóäåíò Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõ-
í³÷íîãî ³íñòèòóòó êèÿíèí ²ãîð
Æåðåáêî, ÿêèé âèáîðîâ ïàëüìó
ïåðøîñò³ â íîì³íàö³¿ “Ñòóäåíòè
âóç³â”, ðîçðîáèâ ìåä³à-ïîñ³áíèê

ç õ³ì³¿ ïðî ìåòàëè. ²ãîð ðîçïî-
â³â “Õðåùàòèêó”, ùî íàä ïðî-
ãðàìîþ ïðàöþâàâ äâà ì³ñÿö³, õî-
÷à ìàâ íåâåëèêèé äîñâ³ä ñòâî-
ðåííÿ âëàñíèõ êîìï’þòåðíèõ
ïðîäóêò³â. “Ìè ç äðóçÿìè ÿêîñü
íàòðàïèëè â ²íòåðíåò³ íà ñàéò,
íà ÿêîìó éøëîñÿ ïðî êîíêóðñ,—
ðîçïîâ³â ïåðåìîæåöü.— ß â³ä-
ðàçó “çàãîð³âñÿ”, îñê³ëüêè çäî-
áóâàþ ïðîôåñ³þ, ïîâ’ÿçàíó ç ³í-
ôîðìàö³éíèìè òåõíîëîã³ÿìè.
Äðóç³ ëèøå óñì³õàëèñÿ, í³õòî é
íå äóìàâ, ùî âèãðàþ. Õî÷à ï³ñ-
ëÿ ïåðåìîãè ìåí³ íà åëåêòðîí-
íó àäðåñó ïî÷àëè íàäõîäèòè
êðèòè÷í³ êîìåíòàð³: ìîâëÿâ, ó
ïðîãðàì³ º íåäîðîáêè”. Çà íî-
âàòîðñüêèé òà âîäíî÷àñ ïðîñòèé
ó êîðèñòóâàíí³ åëåêòðîííèé ïî-
ñ³áíèê äëÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò îò-
ðèìàâ íîóòáóê ³ ïðîãðàìíå çà-
áåçïå÷åííÿ
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Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â, ëèøå ó
ñõ³äí³é ïîëîâèí³ êðà¿íè íåâåëèê³ îïàäè, ïåðåâàæíî ó âèãëÿä³ ìîê-
ðîãî ñí³ãó, ñëàáêà îæåëåäü. Â çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè òóìàí;
íà äîðîãàõ êðà¿íè îæåëåäèöÿ. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ï³âí³÷-
íèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü â³ä —2 äî +3°Ñ, âíî÷³ 0...—5°Ñ;
â Êðèìó, íà ï³âäí³ Ë³âîáåðåææÿ òà Ïðèêàðïàòò³ ì³ñöÿìè äî
—9°Ñ; â Êàðïàòàõ —10...—13°Ñ; íà ï³âäí³ Êðèìó òà Îäåùèíè äî
+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â Íà
äîðîãàõ ì³ñöÿìè îæåëåäèöÿ. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü â³ä —2 äî +3°Ñ, âíî÷³ 0...—5°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

За омп'ютерний посібни з хімії ст дента КПІ І оря Жереб а на ородили Почесною рамотою, дис ом з про рамним
забезпеченням та но тб ом
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