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ОЛЬГА БОГОМОЛЕЦЬ-
ШЕРЕМЕТЬЄВА МАЄ ПЛАН
Вона пропон є зробити ба ато анальним
фінанс вання медичних за ладів, а їхню
робот оцінювати за е ономічними
по азни ами
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Юрій ПАХОМОВ:
“КРАЇНА МАЛИХ СПРАВ”

Çàðïëàòà êèÿíèíà ñÿãíå 
3500 ãðèâåíü
Ó 2008 ðîö³ Êè¿â ïðîäîâæóâàòèìå òðèìàòè ïåðø³ñòü çà ð³âíåì îïëàòè ïðàö³ 
ñåðåä ðåã³îí³â Óêðà¿íè

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

За даними Держ омстат на інець
2007 ро , в порівнянні з іншими
ре іонами У раїни Києві виявила-
ся найвища середня місячна заро-
бітна плата — 2500 рн. До інця
цьо о ро ця цифра зросте ще
на 1 тис. ривень.

Çà äàíèìè Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ñòàòèñòèêè
Óêðà¿íè, ñåðåäíÿ ì³ñÿ÷íà çàðîá³òíà ïëàòà ó Êè-
ºâ³ çà ãðóäåíü ñòàíîâèëà ïîíàä 2500 ãðèâåíü,
òîáòî çàãàëîì çà 2 ðîêè âîíà çðîñëà ìàéæå íà
1 òèñ. ãðí. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, çà äàíèìè Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ì³ñòà Êèºâà, íî-
ì³íàëüíà ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðîá³òíà ïëàòà çà
2006 ð³ê íà îäíîãî øòàòíîãî ïðàö³âíèêà äîð³â-
íþâàëà 1729,11 ãðí, ùî ìàéæå â 3,5 ðàçó á³ëü-
øå çà ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì òà â 1,7 ðàçó ïå-
ðåâèùóº ñåðåäí³é ïîêàçíèê â Óêðà¿í³. À â 
2005-ìó âîíà ñÿãàëà 1313,96 ãðí.

Çà äàíèìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, íà 2008 ð³ê ïî Óêðà¿í³
ïðîãíîçóþòü ñåðåäíþ îïëàòó ïðàö³ íà ð³âí³
1789 ãðí.

Ùîäî îö³íêè ìàòåð³àëüíîãî äîáðîáóòó ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³, òî çã³äíî ç³ ñòàòèñòè÷íèìè äà-
íèìè 2007 ðîêó á³ëüøà ïîëîâèíà ðåñïîíäåí-
ò³â îö³íèëà ð³âåíü ñâî¿õ äîõîä³â ÿê äîñòàòí³é,
à 24 % çàðàõîâóº ñåáå äî ïðåäñòàâíèê³â ñåðåä-
íüîãî êëàñó.

Íàãàäàºìî, ùî çà äîðó÷åííÿì ìåðà Êèºâà
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 2007 ðîêó âñòàíîâëåíî
ìóí³öèïàëüí³ íàäáàâêè ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì,
çàâäÿêè ÷îìó çàðïëàòà ë³êàð³â çá³ëüøèëàñÿ íà
409 ãðí, ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó — íà
306 ãðí, ìîëîäøèõ ìåäè÷íèõ ñåñòåð — íà 260
ãðí. Òàêîæ çá³ëüøåíî äî 2000 ãðí çàðîá³òíó
ïëàòó êè¿âñüêèõ äâ³ðíèê³â. Êð³ì òîãî, 2007 ðî-
êó íà 355 ìëí ãðí âèð³ñ áþäæåò îñâ³òíüî¿ ãà-
ëóç³: ç 1 ñåðïíÿ ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì âñòà-
íîâëåíî íàäáàâêó â ðîçì³ð³ 20 % ïîñàäîâîãî
îêëàäó, äëÿ âèïëàòè ÿêî¿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó
ìåð Êèºâà ðîçïîðÿäèâñÿ äîäàòêîâî âèä³ëèòè
21,4 ìëí ãðí. Âðàõîâóþ÷è æ óñ³ íàäáàâêè, çà-
ðîá³òíà ïëàòà â÷èòåë³â ïîð³âíÿíî ç 2006 ðîêîì
ï³äâèùèëàñü ó ñåðåäíüîìó íà 45 %.

Ó 2008 ðîö³ ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà ñòîëè÷-
íèõ ïåäàãîã³â çðîñòå íà 34 % ³ íà ê³íåöü ðîêó
î÷³êóâàíî ñòàíîâèòèìå 2000,62 ãðí. Êð³ì òîãî,
â÷èòåë³ îòðèìóâàòèìóòü íàäáàâêè çà âèñëóãó
ðîê³â ó ïîâíîìó îáñÿç³, äîïîìîãó íà îçäîðîâ-
ëåííÿ ïðè íàäàíí³ ùîð³÷íî¿ â³äïóñòêè òà ãðî-
øîâó âèíàãîðîäó çà ñóìë³ííó ïðàöþ, çðàçêîâå
âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â.

ßê óæå ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, ó 2007 ðîö³
Êè¿â âèçíàíî ì³ñòîì, ÿêå íàéåôåêòèâí³øå â
Óêðà¿í³ áîðåòüñÿ ç âèïëàòîþ çàðïëàò “ó êîí-
âåðòàõ”. “Áþäæåò Êèºâà ÿêðàç ñêëàäàºòüñÿ ç
òèõ ãðîøåé, ÿê³ ïëàòÿòü îô³ö³éíî”,— íàãîëî-
ñèâ ó âåðåñí³ íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
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Â³äîì÷å æèòëî 
ï³äïðèºìñòâ-áàíêðóò³â 
ïåðåéäå äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî ÷å-
ðåç ÷èñëåíí³ çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí äî ÊÌÄÀ
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äî-
ðó÷èâ çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó æèòëîâèõ áó-
äèíê³â, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ ï³äïðè-
ºìñòâ-áàíêðóò³â, äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ ì³ñòà. Â³äòåïåð áóä³âëÿìè, ÿê³ ïåðåáó-
âàëè â óïðàâë³íí³ ï³äïðèºìñòâ, ùî çáàí-
êðóòóâàëè ³ íå â çìîç³ íàëåæíî ¿õ îáñëóãî-
âóâàòè, îï³êóâàòèìóòüñÿ êîìóíàëüí³ ñòðóê-
òóðè ñòîëèö³. Ô³íàíñóâàííÿ ðåìîíòó òàêèõ
áóäèíê³â ³ ìåðåæ ïåðåäáà÷åíî Ïðîãðàìîþ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó Êèºâà òà â ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà
2008 ð³ê

Ó ñòîëèö³ ç’ÿâëÿòüñÿ 
“ðîçóìí³” ñâ³òëîôîðè

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî íè-
í³øíüîãî ðîêó â Êèºâ³ ìàþòü çàâåðøèòè
áóä³âíèöòâî äðóãî¿ ÷åðãè àâòîìàòèçîâàíî¿
ñèñòåìè êåðóâàííÿ äîðîæí³ì ðóõîì. Êð³ì
òîãî, íà 93 ä³ëÿíêàõ çàãàëüíîì³ñüêèõ ìà-
ã³ñòðàëåé âñòàíîâëÿòü ³íôîðìàö³éí³ åëåê-
òðîíí³ òàáëî òà äîðîæí³ çíàêè ç³ çì³íîþ
³íôîðìàö³¿. Òàêå äîðó÷åííÿ äàâ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ôà-
õ³âö³ òàêîæ îáëàøòóþòü 3182 íîâèõ äîðîæ-
í³õ çíàê³â ³ çàì³íÿòü 9151 çíàê, âñòàíîâëÿòü
ñâ³òëîôîðí³ îá’ºêòè íà 20 ïåðåõðåñòÿõ ³
â³äðåìîíòóþòü ùå íà 530. Ïðè öüîìó ëàì-
ïîâ³ ñâ³òëîôîðè çàì³íÿòü íà ñó÷àñí³ ñâ³ò-
ëîä³îäí³ â 130 òî÷êàõ ì³ñòà, äå íàéá³ëüø
íàïðóæåíèé äîðîæí³é ðóõ

Çàâòðà 
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ â³äáóäåòüñÿ 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé 
ÿðìàðîê

Çàâòðà çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ñèìèðåíêà, 5
â³äáóäåòüñÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé ÿðìà-
ðîê. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ñêàçàëà çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Çà ¿¿
ñëîâàìè, íà ÿðìàðêó â øèðîêîìó àñîðòè-
ìåíò³ áóäå çàïðîïîíîâàíî ì’ÿñí³, ìîëî÷í³
ïðîäóêòè, ðèáó, êàðòîïëþ, ³íø³ îâî÷³,
ôðóêòè òà áàãàòî ð³çíèõ ïðîäîâîëü÷èõ òî-
âàð³â â³ä áåçïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â
çà ö³íàìè, ùî íà 10 — 15 % íèæ÷³ â³ä ðèí-
êîâèõ. Ó ² ï³âð³÷÷³ 2008 ðîêó â ñòîëèö³ ìàº
â³äáóòèñÿ 98 ÿðìàðê³â, ùî íà 5 á³ëüøå, í³æ
çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä 2007-ãî

Êè¿âñüêå ìåòðî 
ðåêîíñòðóþþòü

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, çà äîðó-
÷åííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî â Êèºâ³ òðèâàº êîìïëåêñíèé ðå-
ìîíò, ðåêîíñòðóêö³ÿ òà ìîäåðí³çàö³ÿ âñüî-
ãî êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, ñåðåä ³íøîãî ³ ìåðåæ³ ñòîëè÷íîãî
ìåòðîïîë³òåíó. Íàðàç³, çîêðåìà, ðîçïî÷à-
òî ïëàíîâ³ ðîáîòè â ðîçïîä³ëü÷³é çàë³ ñòàí-
ö³¿ ìåòðî “Ëóê’ÿí³âñüêà” ³ç çàì³íè ñòàðèõ
êð³ïëåíü îñâ³òëåííÿ (“çîíò³â”) íà íîâ³ —
ñêëîïëàñòèêîâ³. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðåìîí-
òó ñêëåï³ííÿ çàëè ïðîâåäóòü ðåêîíñòðóêö³þ
ìåðåæ³ îñâ³òëåííÿ ³ç çàì³íîþ ³ñíóþ÷èõ ñâ³-
òèëüíèê³â ç ëàìïàìè ðîçæàðþâàííÿ íà ëþ-
ì³íåñöåíòí³, ÿê³ ðîçòàøóþòü ó âèãëÿä³ ñâ³ò-
ëîâî¿ ë³í³¿. Çàì³íó êð³ïëåíü òà çàêðèòèõ
åëåìåíò³â â³äâåäåííÿ âîäè âèêîíóþòü çã³ä-
íî ç ãðàô³êîì. Çàê³í÷èòè ðîáîòè ïëàíóþòü
ó òðåòüîìó êâàðòàë³ öüîãî ðîêó. Íèí³ òà-
êîæ òðèâàº ðåìîíò åñêàëàòîðà íà ñòàíö³¿
“Àðñåíàëüíà”. Òóò çàì³íþþòü êîìïîíåíòè
åñêàëàòîðà, íà ÿê³ ïðèïàäàº îñíîâíå íàâàí-
òàæåííÿ òà â³ä òåõí³÷íîãî ñòàíó ÿêèõ çà-
ëåæèòü áåçïåêà ïàñàæèð³â — õîäîâå ïîëîò-
íî, òÿãîâ³ ëàíöþãè ³ ñõîäèíêè

Îëüãà Áîãîìîëåöü-Øåðåìåòüºâà
ìàº ïëàí
Âîíà ïðîïîíóº çðîáèòè áàãàòîêàíàëüíèì ô³íàíñóâàííÿ
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â, à ¿õíþ ðîáîòó îö³íþâàòè 
çà åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора олова постійної омісії
Київради з питань охорони здо-
ров'я та соціально о захист
Оль а Бо омолець-Шереметьєва
презент вала на р лом столі
план реформ вання ал зі охо-
рони здоров'я.

Ó÷îðà ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó Îëüãà Áîãîìîëåöü-
Øåðåìåòüºâà íà çóñòð³÷³ çà êðóãëèì ñòî-
ëîì ç ãîëîâíèìè ë³êàðÿìè ìåäè÷íèõ óñ-
òàíîâ ç óñ³õ ðàéîí³â Êèºâà ïðåçåíòóâà-
ëà âëàñíèé ïëàí ðåôîðìóâàííÿ ãàëóç³
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñòîëèö³, ÿêèé âîíà

çáèðàºòüñÿ âèíåñòè íà îáãîâîðåííÿ â
Êè¿âðàä³.

Ùîðîêó çíà÷íî çá³ëüøóºòüñÿ ô³íàíñó-
âàííÿ ìåäè÷íî¿ ãàëóç³. Çã³äíî ç ïðîåêòîì
áþäæåòó ñòîëèö³ íà 2008 ð³ê ïåðåäáà÷å-
íî âèä³ëèòè 2,048 ìëðä ãðí, òîáòî ìàé-
æå ïî 600 ãðí íà êîæíîãî êèÿíèíà. Îä-
íàê â³äñîòîê íà çàêóï³âëþ ìåäèêàìåíò³â
öüîãî ðîêó ñòàíîâèòèìå ò³ëüêè 10,7, à â
2003-ìó áóëî 17,9. Îëüãà Áîãîìîëåöü-
Øåðåìåòüºâà íàçèâàº õèáíîþ ñèñòåìó,
êîëè ìàéæå 60 â³äñîòê³â áþäæåòó îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ ì³ñòà ïðèçíà÷åíî íà çàðïëàò-
íþ.

Ïàí³ Áîãîìîëåöü-Øåðåìåòüºâà ââàæàº,
ùî îö³íþâàòè ðîáîòó çàêëàä³â îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òðåáà çà åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíè-
êàìè, à òàêîæ íàëåæèòü ñòâîðèòè ºäè-
íèé äèñïåò÷åðñüêèé öåíòð, ÿêèé áè ñïðÿ-
ìîâóâàâ õâîðèõ äî òèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ

çàêëàä³â. Äëÿ öüîãî ë³êàðí³ ïîòð³áíî ÷àñò-
êîâî ïåðåïðîô³ëþâàòè áåç ñêîðî÷åííÿ
ë³æîê. À ùå ïðîïîíóº, ùîá ô³íàíñóâàí-
íÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ áóëî áàãàòîêàíàëü-
íèì. Çîêðåìà, àáè ïëàòí³ ïîñëóãè íàäà-
âàëè íà ëåãàëüí³é îñíîâ³. Ïåðåä òèì ìàº
áóòè âèä³ëåíî ïåðåë³ê áåçïëàòíèõ ìåäè÷-
íèõ ïîñëóã.

Ïàí³ Áîãîìîëåöü-Øåðåìåòüºâà çíàº,
ïðî ùî ãîâîðèòü, áî 15 ðîê³â òîìó ñàìà
ï³øëà ç äåðæàâíî¿ ìåäèöèíè â ïðèâàòíó.
Ïîÿñíþº öåé êðîê òèì, ùî “íå õîò³ëà
æåáðàêóâàòè àáî áðàòè õàáàð³”. Çà öåé
÷àñ äîáðå íàëàãîäèëà ñèñòåìó. Ââàæàº,
ùî “ïðîáëåìè ïîõîäÿòü â³ä ñëàáêèõ ñèñ-
òåì, à íå ïîãàíèõ ëþäåé”. Ñàìå òîìó âî-
íà é ñòâîðèëà âëàñíèé ïëàí ðåôîðìóâàí-
íÿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Êèºâà, ÿêèé
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìàº íàì³ð âèíåñòè íà
ñóä Êè¿âðàäè

Оль а Бо омолець-Шереметьєва пропон є власн про рам реформи медицини
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Âëàäà â³äçâ³òóº çà ìîëîäü
Ï³äâîäÿòü ï³äñóìêè Êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Ìîëîäü ì³ñòà
Êèºâà 2006—2008 ðîêè”
Â³òàë³é ²ÃÍÀÒÓØÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на розширеном засі-
данні Коле ії ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (КМДА)
роз лян ть іль а важливих для
життя столиці питань. Одне із
них — про стан ви онання Ком-
пле сної про рами "Молодь міс-
та Києва 2006—2008 ро и".

Íà ñüîãîäí³øíº òðàäèö³éíå çàñ³äàííÿ
êîëåã³¿ Êè¿âì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ âèíå-
ñåí³ ïèòàííÿ ùîäî ïðàêòèêè âèð³øåííÿ
ïèòàíü ³íæåíåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ íîâî-
ãî æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, ðîçðîáêè ñõå-
ìè çáîðó ³ çàõîðîíåííÿ (óòèë³çàö³¿) òðó-
ï³â òâàðèí ó Êèºâ³ òà ñòàí âèêîíàííÿ
Êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Ìîëîäü ì³ñòà
Êèºâà 2006—2008 ðîêè”.

Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ì³ñüêà âëàäà ïðè-
ä³ëÿº îñîáëèâó óâàãó ñòîëè÷í³é ìîëîä³,
îñòàííº ïèòàííÿ ìîæíà âèçíà÷èòè íàé-
ö³êàâ³øèì. Çà ³íôîðìàö³ºþ “Õðåùàòè-
êà”, ïðîòÿãîì 2007 ðîêó Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ
âèêîíàëî âñ³ îñíîâí³ íàïðÿìêè êîì-
ïëåêñíî¿ ïðîãðàìè.

Ó ïîð³âíÿíí³ ç 2006 ðîêîì óäâ³÷³ çá³ëü-
øåíî ðîçì³ð ñòèïåíä³¿ òà ïðåì³¿ äëÿ êðà-
ùèõ ñòóäåíò³â: 150 ñòóäåíò³â îòðèìàëè ñòè-
ïåíä³þ ó ðîçì³ð³ 300 ãðí ùîì³ñÿ÷íî, 60 ñòó-
äåíò³â — îäíîðàçîâó ïðåì³þ â ðîçì³ð³ 1275
ãðí, 50 ïðåäñòàâíèê³â îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³
îòðèìàëè ïðåì³þ â ðîçì³ð³ 1000 òèñ. ãðí.

Ïðîòÿãîì ðîêó ïðàöåâëàøòóâàëè ïðè-
áëèçíî 3000 ìîëîäèõ êèÿí. Òàêîæ íàäà-
ëè ìàéæå 50 000 êîíñóëüòàö³é ùîäî ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ. Çá³ëüøèëè âäâ³÷³ ô³íàí-
ñóâàííÿ ïðîåêò³â ìîëîä³æíèõ òà äèòÿ÷èõ
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ïîð³âíÿíí³ ç
2006 ðîêîì (äî 430 òèñ. ãðí).

Ó 2007 ðîö³ îçäîðîâèëè çàãàëîì 5833 ä³-
òåé òà ñòóäåíò³â, ùî ó ïîð³âíÿíí³ ç 2006 íà
11 % á³ëüøå. Êð³ì òîãî, ó 2007 ðîö³ çàïî-
÷àòêóâàëè íîâèé íàïðÿì — îçäîðîâëåííÿ
ä³òåé äî 6 ðîê³â ³ç áàòüêàìè. Çàãàëîì âîñå-
íè 2007-ãî îçäîðîâèëè 308 äîðîñëèõ òà 386
ä³òåé.

Çà ³íôîðìàö³ºþ íà÷àëüíèêà ÃÓ ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ Ñåðã³ÿ Áåðåçåí-
êà, ó 2008 ðîö³ çà êîøòè äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó ïëàíóþòü îçäîðîâèòè 3500 ñòóäåí-
ò³â òà 4000 ä³òåé (çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü —
7 500). Òàêîæ ïëàíóþòü îçäîðîâëåííÿ ñ³-
ìåé ³ç ä³òüìè äî 6 ðîê³â ó ê³ëüêîñò³ 1000
ñ³ìåé.

Ó 2007 ðîö³ ï³äãîòîâëåíî ïðîåêò ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ
ñïèñê³â ïîçè÷àëüíèê³â çà Ïðîãðàìîþ
ï³ëüãîâîãî êðåäèòóâàííÿ, áóä³âíèöòâà ÷è
ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëà äëÿ ìîëîäèõ ñ³ìåé
òà îäèíîêèõ ìîëîäèõ ãðîìàäÿí ó Êèºâ³
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Ó÷îðà äåïóòàò â³ä Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿
Îëåêñàíäð Ãîëóá çàÿâèâ, ùî éîãî îäíî-
ïàðò³éö³ ãîòîâ³ ï³äïèñàòè óãîäó ïðî ñòâî-
ðåííÿ îá’ºäíàíî¿ îïîçèö³¿ ç Ïàðò³ºþ ðåã³î-
í³â. Êîìóí³ñòè, çà éîãî ñëîâàìè, ìàþòü
êîíêðåòí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âçàºìîä³¿ ç á³-
ëî-áëàêèòíèìè. “Ùîéíî óçãîäèìî ç Ïàð-
ò³ºþ ðåã³îí³â ïîçèö³¿ — òàêó óãîäó áóäå ï³ä-
ïèñàíî”,— çàïåâíèâ äåïóòàò â³ä Êîìïàð-
ò³¿. Íàòîì³ñòü äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
Þð³é Ì³ðîøíè÷åíêî ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”,
ùî éîìó í³÷îãî íå â³äîìî ïðî ïðîåêòè
óãîä, ïðîòå éîìó ïðèºìíî ÷óòè, ùî ó Êîì-
ïàðò³¿ âèñëîâëþþòü áàæàííÿ ñòîñîâíî òà-
êî¿ âçàºìîä³¿. Íà äóìêó Þð³ÿ Ì³ðîøíè-
÷åíêà, º äâ³ ôîðìè ïîòåíö³éíî¿ âçàºìîä³¿
ôðàêö³é ìåíøîñò³: êîîðäèíàö³ÿ ä³é ç ï³ä-
ïèñàííÿì óãîäè òà ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ îïî-
çèö³¿, à îòæå, ³ ºäèíîãî ò³íüîâîãî óðÿäó.
“Âèõîäÿ÷è ç òèõ ðåàë³é, ÿê³ â³äîì³ ìåí³,
ãîâîðèòè ïðî äðóãó ôîðìó òàêî¿ ³íòåãðàö³¿
ïîêè ùî ïåðåä÷àñíî. Àëå ùîäî êîîðäèíà-
ö³¿ — öå ö³ëêîì ìîæëèâî ³, íà ì³é ïîãëÿä,
â ïðèíöèï³ áóëî á àáñîëþòíî ëîã³÷íî”,—
çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” Þð³é Ì³ðîøíè÷åí-
êî. Íà äóìêó äåïóòàòà, îô³ö³éíó ïîçèö³þ
ç öüîãî ïèòàííÿ ìàº âèñëîâèòè ³ Áëîê Ëèò-
âèíà. “Öå ñòâîðèëî á á³ëüø ïðîãíîçîâàíó
ñèòóàö³þ â ïàðëàìåíò³”,— ïåðåêîíàíèé
ïàí Ì³ðîøíè÷åíêî

Ó÷îðà ãîëîâà ïàðëàìåíòñüêîãî êîì³òåòó
ç ïèòàíü ñâîáîäè ñëîâà é ³íôîðìàö³¿, ÷ëåí
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Ãàííà Ãåðìàí íàãîëîñèëà,
ùî ïèòàííÿ äóáëþâàííÿ ³íîçåìíèõ ô³ëü-
ì³â óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ — öå âíóòð³øíÿ
ñïðàâà Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì äåïóòàò â³ä-
ðåàãóâàëà íà êðèòèêó ç áîêó ÌÇÑ Ðîñ³¿.
Íàãàäàºìî, ùî Ìîñêâà ïîáà÷èëà ó íåùî-
äàâíüîìó ð³øåíí³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè ïðî îáîâ’ÿçêîâå äóáëþâàííÿ ³íî-
çåìíèõ ô³ëüì³â óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ “íåáà-
æàííÿì âèêîíóâàòè ì³æíàðîäí³ çîáîâ’ÿ-
çàííÿ”. Âîäíî÷àñ Ãàííà Ãåðìàí ïðèïóñ-
òèëà, ùî “íàâ’ÿçóâàííÿ ìîâè, íàâ³òü ð³ä-
íî¿, í³ äî ÷îãî õîðîøîãî íå ïðèâåäå”

Ó÷îðà Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåí-
êî ñêåðóâàâ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïàêåò íå-
â³äêëàäíèõ çàêîíîïðîåêò³â. Ñåðåä íèõ —
ïðî Íàö³îíàëüíó ãâàðä³þ Óêðà¿íè. Äîêó-
ìåíò ìàº íà ìåò³ ñòâîðèòè çàêîíîäàâ÷èé
áàð’ºð ïðîòè ñèëîâèõ ñïëåñê³â ñèòóàö³é
âñåðåäèí³ êðà¿íè. Ó çàêîí³ º ïðîïîçèö³ÿ
ùîäî ïåðåòâîðåííÿ Âíóòð³øí³õ â³éñüê
ÌÂÑ ó Íàö³îíàëüíó ãâàðä³þ ÿê îêðåìå â³é-
ñüêîâå ôîðìóâàííÿ. Îêð³ì ôóíêö³é, ÿê³
íèí³ âèêîíóþòü Âíóòð³øí³ â³éñüêà, Íàö-
ãâàðä³ÿ ìàº áðàòè ó÷àñòü ó çàõîäàõ ïðàâî-
âîãî ðåæèìó âîºííîãî àáî íàäçâè÷àéíîãî
ñòàíó, ïðèïèíÿòè ä³ÿëüí³ñòü íåçàêîííèõ
âîºí³çîâàíèõ ÷è çáðîéíèõ ôîðìóâàíü, íåé-
òðàë³çîâóâàòè ìàñîâ³ çàâîðóøåííÿ

Ó÷îðà ðîáî÷à ãðóïà ç ïðåäñòàâíèê³â ÁÞÒ
³ ÍÓ—ÍÑ, à òàêîæ ôàõ³âö³â Ñåêðåòàð³àòó
Ïðåçèäåíòà óçãîäèëà íîâèé ïðîåêò çàêîíó
ïðî Êàáì³í. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà
Îëåêñàíäð Øëàïàê. Çà éîãî ñëîâàìè, ³ç çà-
êîíîïðîåêòó âèëó÷åíî íîðìó, çã³äíî ç
ÿêîþ ïîäàííÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè êàíäèäà-
òóðè ïðåì’ºðà ìîæå çðîáèòè êîàë³ö³ÿ äå-
ïóòàòñüêèõ ôðàêö³é. Çà ïðîåêòîì, öå ïðà-
âî çàëèøàºòüñÿ âèíÿòêîâî çà Ïðåçèäåíòîì.
Çâ³ëüíÿòè ì³í³ñòð³â âíóòð³øí³õ ³ çàêîðäîí-
íèõ ñïðàâ ìîæå òàêîæ ëèøå ãëàâà äåðæà-
âè. Çàêîíîïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî, ùî ïî-
äàâàòè êàíäèäàòóðè çàñòóïíèê³â ì³í³ñòð³â
áóäóòü ñàì³ ì³í³ñòðè, à íå ïðåì’ºð, ÿê öå
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íèí³
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Îïîçèö³ÿ ãîòóºòüñÿ 
äî ðîçøèðåííÿ

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ñòàëà 
íà çàõèñò óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

Íàö³îíàëüíà ãâàðä³ÿ
ïðîòèñòîÿòèìå ìàñîâèì
çàâîðóøåííÿì

Ïðåçèäåíò ìàòèìå 
äîäàòêîâ³ ïîâíîâàæåííÿ

Êðà¿íà ìàëèõ ñïðàâ

Þð³é ÏÀÕÎÌÎÂ
àêàäåì³ê ÍÀÍÓ, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У "Золотом теляті" Ільфа і Пет-
рова є та ий сюжет: спільни и
Остапа Бендера зі своєю "Анти-
лопою Гн " б ли присоромлені
й повер нені міццю автомобілів
офіційно о автопробі , що мча-
ли повз них. Описавши цю ні-
тюч для шахраїв сит ацію, ав-
тори вдалися до розд мів про
світ вели их справ і малень і
світи малень их справ з їхньою
по азною б тафорією.

Ó âèïàäêó ç Óêðà¿íîþ ïåðåâàæàº â³ä-
÷óòòÿ, ùî â íå¿ ç âåëèêèìè ñïðàâàìè íå
êëå¿òüñÿ, ³ ñàìå òîìó ñò³ëüêè ñïðàâ äð³á-
íèõ, ùî ïåðåïîâíþþòü êðà¿íó ïåðåìîæ-
íèìè ðåëÿö³ÿìè. Ïðè÷îìó íàðîä äî òî-
ãî âòÿãíåíèé ó âèð äð³áíèõ ñïðàâ, ùî
â ðàç³ ïîÿâè ïîë³òèêà ç ïîãëÿäîì ó ìàé-
áóòíº òà ç â³äïîâ³äíèìè âàãîìèìè ïðî-
åêòàìè áóäóòü äîðå÷íèìè ñëîâà ï³ñí³:
“çàã³í íå ïîì³òèâ âòðàòó á³éöÿ”.

Ïðè÷èí äëÿ çàíóðåííÿ êðà¿íè â ìàë³
ñïðàâè áàãàòî — âîíè âçàºìíî íàêëà-
äàþòüñÿ, áëîêóþ÷è åêîíîì³÷íèé óñï³õ.
Óíàñë³äîê, ìàþ÷è ðåêîðäí³ òåìïè çðîñ-
òàííÿ, êðà¿íà íå ðîçâèâàºòüñÿ, ñòð³ìêî
â³äñòàº íå ò³ëüêè â³ä ðîçâèíåíèõ êðà¿í,
à é â³ä ùå íåäàâíî ñëàáøèõ ñóñ³ä³â. Íà-
øå ùàñòÿ, ùî â ªâðîï³ º Ìîëäîâà ³ Àë-
áàí³ÿ, à òî á ìè ñêîòèëèñÿ íà îñòàííº
ì³ñöå.

Çâè÷àéíî, ïîð³âíþþ÷è ñåáå ç ñàìè-
ìè ñîáîþ çà òåìïàìè çðîñòàííÿ, ìè ìî-
æåìî íàäóâàòè ùîêè ³ ñïî÷èâàòè íà
ëàâðàõ. Àëå öå, ÿêùî íå ïîì³÷àòè, ùî
íèí³ âæå íå ò³ëüêè “êðà¿íè çîëîòîãî
ì³ëüÿðäà”, à é ïåðåâàæíà ÷àñòèíà ïëà-
íåòè éäå ó â³äðèâ. Ïðè÷îìó êðà¿íè
óñï³øí³ ó âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ³íâåñ-
òèö³ÿõ íå ëèøå íàñ îáãàíÿþòü, àëå ³,
âñòóïàþ÷è ç íàìè ó âçàºìîä³þ, àâòîìà-
òè÷íî íàâ’ÿçóþòü íåð³âíèé îáì³í, ùî
âèñíàæóº íàøó åêîíîì³êó. ßê íàñë³-
äîê — ó âåëè÷åçíîìó çà ïîòåíö³àëîì
åêîíîì³÷íîìó óêðà¿íñüêîìó ò³ë³ áîðåòü-
ñÿ çà æèòòÿ òåõíîëîã³÷íèé êàðëèê, ÿêî-
ãî â³äëó÷àþòü íå ò³ëüêè â³ä âåëèêèõ, à
é ïðîñòî â³ä óñï³øíèõ ñïðàâ.

Íå ò³ëüêè âåëèê³, à é ïðîñòî íîðìàëü-
í³ ñïðàâè ïîâ’ÿçàí³ ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³
çîâñ³ì íå ç õâàëåíèìè ÷îðíîçåìàìè, ÿê³
â³ä íàøèõ “òóðáîò” äåãðàäóþòü, ³ íå ç
âèñîêîêëàñíèìè êàäðàìè, ùî ì³ëüéîíà-
ìè ò³êàþòü íà çàõ³ä, à ç òåõíîëîã³÷íîþ
ïåðåâàãîþ, ÿêó ìè ðàä³ñíî (ÿê íåíàâè-
ñíó ðàäÿíñüêó ñïàäùèíó) íà çîð³ ñóâå-
ðåííîñò³ ðîçòîïòóâàëè ï³ä ãàñëàìè íà
êøòàëò “ç ðàêåò ðîáèòèìåìî êàñòðóë³”.

Çàõ³äí³ åêñïåðòè, ï³äìîðãóþ÷è îäèí
îäíîìó, â÷èëè íàñ, ìîâëÿâ, ðèíîê ñàì
óñå ðîçñòàâèòü, ³ ùî “÷èì ìåíøå äåð-
æàâè, òèì êðàùå”. ¯ì âàæëèâî áóëî ðîç-
íåñòè âùåíò íàø ³ ðîñ³éñüêèé íàóêî-
âî-òåõí³÷íèé ïîòåíö³àë, ùîá íå ìàòè
íà öüîìó ãîëîâíîìó íàïðÿì³ êîíêóðåí-
ò³â. À ùå ïðèñêîðåíî âèðîñòèòè â óìî-
âàõ äèêîãî ðèíêó á³çíåñ-åë³òó, àáè áó-
ëî êîìó ñêóïîâóâàòè ãîëîñè é çàãàíÿòè
íàðîä äî ñò³éëà. ² ùîá íå ñêëàëîñÿ, íå
äàé Áîæå, âàð³àíòà, ñõîæîãî íà êèòàé-
ñüêèé, êîëè êðà¿íà ðîáèòü òå ñàìå ³ç çà-
õ³äíèìè êðà¿íàìè.

Òàêèì áóâ ïî÷àòîê, à òàêèé ïî÷àòîê
÷àñòî, çà çàêîíàìè ãåãåë³âñüêî¿ ëîã³êè,
öå ³ ìàéáóòí³é ê³íåöü. À ùå, âæå çà Ãå-
òå, “â³ëüíèé ïåðøèé êðîê, àëå ìè ðà-
áè äðóãîãî”.

Îäíàê ïîâåðí³ìîñÿ äî ìîæëèâîñò³ çà-
ì³íè ñïðàâ ìàëèõ ìàñøòàáíèìè. Äëÿ
öüîãî ïîòð³áíî íåáàãàòî — çàì³íèòè
³íåðö³éíî-â³äíîâíó ìîäåëü ðîçâèòêó,
ùî îñòàòî÷íî âè÷åðïàëà ñåáå, ìîäåëëþ
³ííîâàö³éíîþ. Àëå â òîìó é çàêîâèêà,
ùî çà ï³äñóìêàìè ñêîºíîãî ìè ìàºìî
êëàñè÷íó ïàòîâó ñèòóàö³þ: íèçè íå õî-
÷óòü, à âåðõè íå ìîæóòü. Â Óêðà¿í³ ñïðà-
öüîâóº ìîäåëü, êîëè ÷åðåç íàäì³ðíèé
(ðåêîðäíèé!) â³äðèâ áàãàòèõ â³ä á³äíèõ
ñàìà á³äí³ñòü — öå âæå íå ïðîñòî æåá-
ðàöòâî, à é çàçäð³ñòü, îçëîáëåí³ñòü, äå-
ïðåñèâí³ñòü, çíåâ³ðà â ìàéáóòíüîìó ³
âòðàòà ñåíñó æèòòÿ. Ïåðåáóâàþ÷è â òà-
êîìó ñòàí³, íèçè ñïðèéìàþòü ëèøå íàé-
áëèæ÷³ áëàãà, à íå â³äêëàäåí³ â ÷àñ³ âè-
ãîäè, ùî éäóòü â³ä ³ííîâàö³é. Ñèíèöÿ
â ðóêàõ, à íå æóðàâåëü ó íåá³ — îñü ¿õ-
í³é äåâ³ç.

Íå ìîæóòü ìîòèâîâàíî ïåðåîð³ºíòî-
âóâàòèñÿ íà ³ííîâàö³éíó ìîäåëü ³ âåð-
õè. Á³çíåñ-åë³òà íå õî÷å ðèçèêóâàòè ³
÷åêàòè â³ääà÷³ ê³ëüêà ðîê³â, îñê³ëüêè
êðà¿íà íåíàä³éíà. Äî òîãî æ ïåðìàíåíò-
íèé ïåðåä³ë âëàñíîñò³, çîêðåìà ñâ³äîìî
çàîõî÷óâàíå ðåéäåðñòâî, ãàðàíòóº âåð-

õ³âö³ á³çíåñó, çðîùåí³é ³ç âëàäîþ, áåç-
ïðîáëåìíå çáàãà÷åííÿ, íåäîñòóïíå íîð-
ìàëüíèìè ñïîñîáàìè.

Á³äà Óêðà¿íè ³ â òîìó, ùî ðîçâîðîò ó
á³ê âèñîêîòåõíîëîã³÷íîñò³ (à îòæå,
óñï³øíîñò³) íåáåçïå÷íèé ³ äëÿ íàéâè-
ùî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Äëÿ íå¿ ³ííîâà-
ö³éíà ìîäåëü ìîæå îáåðíóòèñÿ ñåðéîç-
íèì äèñêîìôîðòîì, à òî ³ êàòàñòðîôîþ.
Ìèíóëè ÷àñè, êîëè äëÿ ï³äòðèìàííÿ ³í-
íîâàö³é äîñòàòí³ áóëè ñêðîìí³ âêëàäåí-
íÿ ³ êîëè ìîæíà áóëî ðîçðàõîâóâàòè íà
øâèäêèé ðåçóëüòàò. Íèí³ âíàñë³äîê
ø³ñòíàäöÿòèð³÷íî¿ íàóêîâî-òåõíîëîã³÷-
íî¿ êàòàñòðîôè, âêëàäåííÿ â ìîäåðí³-
çàö³þ ïîòð³áí³ âåëè÷åçí³, é íàîäèíö³
(áåç êîîðäèíàö³¿ ç Ðîñ³ºþ) ïðîñòî íå-
ïîñèëüí³, ïðè÷îìó ç ðåçóëüòàòàìè, â³ä-
êëàäåíèìè íà áàãàòî ðîê³â. Ïðè÷îìó
ñïî÷àòêó, ÷åðåç çàëó÷åííÿ ô³íàíñ³â íà
ìîäåðí³çàö³þ, òåìïè ðîçâèòêó ³ñòîòíî
çíèçÿòüñÿ, à çðîñòàííÿ ñïîæèâàííÿ çà-
ãàëüìóºòüñÿ. Òîìó âëàäà â î÷àõ ³ áåç òî-
ãî çíåäîëåíîãî íàñåëåííÿ òà ïîë³òè÷íî¿
îïîçèö³¿ ïðîãðàâàòèìå. Ïðîòå âëàäà â
ðàìêàõ íèí³øíüî¿ ïðèì³òèâíî-³íäóñòð³-
àëüíî¿ ³íåðö³éíî¿ ìîäåë³ ç ¿¿ óáîãèì
ñïîæèâà÷åì ìîæå ïî÷óâàòèñÿ ö³ëêîì
êîìôîðòíî.

Íå ñïðàöþþòü íà ³ííîâàö³éíó ìîäåëü
é ³íîçåìí³ ³íâåñòèö³¿. Ò³ ç íèõ, ÿê³ º âè-
ñîêîòåõíîëîã³÷íèìè, îð³ºíòóþòüñÿ íà
óñï³øí³ çîíè ³ííîâàö³é ²íä³¿, Êèòàþ,
Ðîñ³¿ òà Áðàçèë³¿. Àäæå ñàìå òàê çâàí³
êðà¿íè ÁÐ²Ê (Áðàçèë³ÿ, Ðîñ³ÿ, ²íä³ÿ,
Êèòàé) ââàæàþòüñÿ ³ííîâàö³éíî ïðè-
âàáëèâèìè, çîêðåìà íà Çàõîä³, ìàéáóò-
í³ìè ñâ³òîâèìè ë³äåðàìè. Óêðà¿íó ÿê
êðà¿íó êîíôë³êòíó, â³äñòàëó, ç íåïåâ-
íèì ìàéáóòí³ì, äîâãîñòðîêîâ³ ³ííîâà-
ö³éí³ ³íâåñòèö³¿ îìèíàþòü. ²íîçåìíèì
³íâåñòîðàì ìè ö³êàâ³ ëèøå â òðàäèö³é-
íèõ ãàëóçÿõ àáî æ ó ñôåð³ ô³íàíñîâèõ
îïåðàö³é, ñïåêóëÿö³é ç íåðóõîì³ñòþ, â
òîðã³âë³, òîáòî òàì, äå ìîæíà øâèäêî ç³-
ðâàòè êóø ³ â ðàç³ äèñêîìôîðòó ï³òè.
Îòæå, ìè ïîêè ùî ïðèðå÷åí³ áóòè êðà¿-
íîþ ìàëèõ ñïðàâ — ñïðàâ, ùî çóìîâ-
ëþþòü â³äñòàâàííÿ â³ä óñå íîâèõ ³ íî-
âèõ êðà¿í, ùî ñòàëè íà øëÿõ ñïðàâ âå-
ëèêèõ. Ó ö³é ñèòóàö³¿ òà çà óìîâ ðîçêî-
ëó êðà¿íè çà åòíîñîö³àëüíèì êðèòåð³ºì
âëàä³ òðåáà îáèðàòè: ÷è òî äèñêîìôîðò
ó áîðîòüá³ çà âåëèê³ ñïðàâè, ÷è òî íå-
ìèíó÷èé ðîçïàä êðà¿íè, ùî íàé÷àñò³øå
õîâàº ï³ä óëàìêàìè ³ ñàìó âëàäó
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Íà Ëüâ³âùèí³ 
âêëàäíèêè “Îùàäáàíêó” 
âèáèâàþòü ãðîø³ ñèëîþ
Îãëÿä ïîä³é ì³ñò Óêðà¿íè
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати " продовж є слід ва-
ти за розвит ом подій в містах
У раїни. На черзі свіжа добір а
а т альних подій, що сталися за
мин лий тиждень.

У Хар ові тріс ається
асфальт

Â îäíîìó ç íàéá³ëüøèõ ì³ñò Óêðà¿íè ïî-
òð³ñêàâñÿ òðîòóàðíèé àñôàëüò, àëå ôàõ³â-
ö³ íå ìîæóòü íàçâàòè ïðè÷èíó öüîãî ÿâè-
ùà. ßê ïîâ³äîìëÿº õàðê³âñüêà ïðåñà, ó
Äçåðæèíñüêîìó ðàéîí³ Õàðêîâà â îäèí ³ç
îñòàíí³õ ìîðîçíèõ äí³â ç’ÿâèëèñÿ ÷èñëåí-
í³ òð³ùèíè íà òðîòóàðàõ. Ì³ñöÿìè øèðè-
íà àñôàëüòó, ùî òð³ñíóâ, äîñÿãëà òðüîõ
ñàíòèìåòð³â, à äîâæèíà òð³ùèíè — ê³ëü-
êîõ ìåòð³â.

Ïèòàííÿ ïðî ìîæëèâ³ ïðè÷èíè òàêîãî
ÿâèùà ïîñòàâèëî ó áåçâèõ³äü ôàõ³âö³â Õàð-
ê³âñüêîãî àâòîäîðîæíîãî óí³âåðñèòåòó. Íà
êàôåäð³ òåõíîëîã³é äîðîæíî-áóä³âåëüíèõ
ìàòåð³àë³â ïîâ³äîìëÿþòü, ùî çà òàêèõ íå
íàäòî ëþòèõ ìîðîç³â ïîä³áíå ñòàòèñÿ íå
ìîãëî. “Âîäè íå áóëî, ïðè÷èí îñîáëèâèõ
íåìàº”,— êàæóòü òàì. Òð³ñêàííÿ àñôàëü-
òó âæå òðàïëÿëîñÿ. Àëå áóëî öå äîñèòü ð³ä-
êî ³ çà “øîêîâèõ” òåìïåðàòóð. Ñêàæ³ìî, â
ì³ñò³ Âîëüñüê Ñàðàòîâñüêî¿ îáëàñò³ (Ðîñ³ÿ)
ó âîäîõðåñíèé òèæäåíü ìîðîç ñóòòºâî çíè-
çèâ ñòîâï÷èê òåðìîìåòðà, àäæå íà âóëèö³
áóëî íèæ÷å 30 ãðàäóñ³â ìîðîçó, ³ â³ä öüî-
ãî ïîäåêóäè òð³ñíóâ àñôàëüò.

Ó òîé æå ÷àñ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî àñôàëüò
òåîðåòè÷íî ì³ã òð³ñíóòè íàâ³òü â òîìó âè-
ïàäêó, ÿêùî â³í çðîáëåíèé íå çîâñ³ì ÿê³ñ-
íî. ² öå íå çàëåæèòü â³ä ìîðîçó.

У Дніпропетровсь
з адали про забр днення
повітря

Ñòàí çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ â Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêó åêîëîãè âèçíà÷àþòü êðèòè÷íèì.
Çà äåÿêèìè ïîêàçíèêàìè âîíî ïåðåâèùóº
íîðìó â ê³ëüêà äåñÿòê³â ðàç³â. “Ó ìèíóëî-
ìó ðîö³ â àòìîñôåðó ì³ñòà ïîòðàïèëî 828
òèñÿ÷ òîíí øê³äëèâèõ ðå÷îâèí”,— çàÿâèâ
ãîëîâà óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ñåðåäîâèùà Îëåêñàíäð Áàðõàòíèé. Çà
éîãî ñëîâàìè, âñ³ ïîïåðåäí³ ñïðîáè çðó-
øèòè âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè ç ìåðòâî¿
òî÷êè áóëè áåçðåçóëüòàòíèìè.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ÷èíîâíèêà, â åêîëîã³÷-
íó ïðîãðàìó âíåñëè ëèøå 10 ï³äïðèºìñòâ-
çàáðóäíþâà÷³â ïîâ³òðÿ, îñòàíí³õ íà ïðåä-
ìåò ê³ëüêîñò³ âèêèä³â ó ïîâ³òðÿ ìàéæå íå
ïåðåâ³ðÿëè, ìîí³òîðèíã ñòàíó íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà ïðîâîäèòüñÿ ëèøå ÷àñ
â³ä ÷àñó. Ó ïðèéíÿò³é îáëðàäîþ íîâ³é ïðî-
ãðàì³ ó÷àñòü áåðóòü 25 ï³äïðèºìñòâ.

Äî 2015 ðîêó âîíè ìàþòü ââåñòè â åêñ-
ïëóàòàö³þ íîâ³ î÷èñí³ ñïîðóäè ³ óïðîâà-
äèòè åêîëîã³÷í³ø³ òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà.
Çàòâåðäæåíî òàêîæ ïðîãðàìó ïîñò³éíîãî
ìîí³òîðèíãó ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ñåðå-
äîâèùà. Ðàí³øå ïîâ³äîìëÿëè ïðî 67 ïî-
òåðï³ëèõ óíàñë³äîê âèêèäó êèñëîòíî¿ õìà-
ðè 11 òðàâíÿ íà ã³äðîìåòàëóðã³éíîìó çà-
âîä³, ÿêèé º ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì äåð-
æàâíîãî ï³äïðèºìñòâà Ñõ³äíèé ã³ðíè÷î-
çáàãà÷óâàëüíèé êîìá³íàò ó Æîâòèõ Âîäàõ
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³.

На За арпатті
запровадять
цифрове мовлення

Çà ïîâ³äîìëåííÿì ïðåñ-ñëóæáè Íàö³î-
íàëüíî¿ ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åí-
íÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ, íà Çàêàðïàòò³ â³äáó-

ëàñÿ ðîáî÷à íàðàäà ç ïåðøî÷åðãîâîãî
âïðîâàäæåííÿ öèôðîâîãî ìîâëåííÿ. Ïî-
ä³áí³ çóñòð³÷³ òàêîæ â³äáóëèñÿ â ãðóäí³ ó
Ñóìàõ òà Îäåñ³. Ñàìå ö³ òðè ïðèêîðäîíí³
îáëàñò³ — Ñóìñüêà, Îäåñüêà òà Çàêàðïàò-
ñüêà — âèçíà÷åí³ Íàö³îíàëüíîþ ðàäîþ
Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâ-
ëåííÿ ÿê ïð³îðèòåòí³ äëÿ âïðîâàäæåííÿ
“öèôðè”.

Íà ñüîãîäí³øí³é çóñòð³÷³ â Óæãîðîä³ ç
ïðåäñòàâíèêàìè ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè òà
ãðîìàäñüê³ñòþ ãîëîâà Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè
Â³òàë³é Øåâ÷åíêî òà éîãî ïåðøèé çàñòóï-
íèê ²ãîð Êóðóñ äîêëàäíî îçíàéîìèëè
ó÷àñíèê³â íàðàäè ç åòàïàìè âïðîâàäæåí-
íÿ öèôðîâîãî ìîâëåííÿ â Óêðà¿í³ òà íà Çà-
êàðïàòò³ çîêðåìà.

Ãîëîâà Çàêàðïàòñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ Îëåã Ãàâàø³, êåð³âíèêè ðàéîí³â òà
ì³ñò Çàêàðïàòòÿ ç îïòèì³çìîì çóñòð³ëè ð³-
øåííÿ ùîäî çàïðîâàäæåííÿ “öèôðè” â ¿õ-
íüîìó êðà¿, çàóâàæèâøè, ùî öå ºäèíèé
âèõ³ä äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòîâ³äñîòêîâîãî
îõîïëåííÿ ÿê³ñíèì òåëåðàä³îìîâëåííÿì
ñêëàäíî¿ çà ðåëüºôîì òåðèòîð³¿ îáëàñò³.
Ï³ä ÷àñ íàðàäè îáãîâîðèëè çàïðîâàäæåí-
íÿ öèôðîâîãî ìîâëåííÿ â 51—52 öèôðî-
âèõ çîíàõ.

У Львові розі нали б йних
в ладни ів “Ощадбан ”

Ëè÷àê³âñüêå â³ää³ëåííÿ “Îùàäáàíêó” ó
Ëüâîâ³ â÷îðà çðàíêó íàïîâíèëî ïîíàä 120
âêëàäíèê³â, áàæàþ÷èõ îòðèìàòè îá³öÿí³
óðÿäîì ãðîø³. ¯õíº áàæàííÿ áóëî íàñò³ëü-
êè ñèëüíèì, ùî ñïðè÷èíèëî òèñíÿâó, ãà-

ì³ð òà ñóòè÷êè ì³æ î÷³êóþ÷èìè. Â³äòàê, àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ çìóøåíà áóëà “ïîïðîñèòè” êî-
ëèøí³õ ðàäÿíñüêèõ âêëàäíèê³â î÷³êóâàòè íà
âóëèö³ ³ çàõîäèòè äî áàíêó ïî ï’ÿòåðî îñ³á.
Ïðîïîçèö³þ ñïðèéíÿëè áåç åíòóç³àçìó, òîæ
àäì³í³ñòðàö³ÿ áàíêó âèêëèêàëà íàðÿä ì³ë³-
ö³¿ ³ç Äåðæîõîðîíè. Òà ïîïðè öå ëþäè íå
âèõîäèëè ³ç ïðèì³ùåííÿ. Ñèòóàö³þ çàãîñ-
òðèëî é òå, ùî ç íåçðîçóì³ëèõ ïðè÷èí âè-
éøëà ³ç ëàäó êîìï’þòåðíà ñèñòåìà “Îùàä-
áàíêó”. Òîæ çàîùàäëèâèì ðàäÿíñüêèì áà-
ãàò³ÿì äîâåäåòüñÿ çà ñâî¿ ãðîø³ ïðîñòîÿòè
íå îäíó ãîäèíó. Äåõòî ç ïðèñóòí³õ ó ÷åðç³
íà çíåö³íåíèõ ðàí³øå ðàõóíêàõ ìàº â³ä 10
äî 60 òèñÿ÷ ðàäÿíñüêèõ ðóáë³â.

У Вінниці п’яних водіїв
ловитиме мобільна
е спертиза

Ó Â³ííèö³ ïî÷àëà ïðàöþâàòè ìîá³ëüíà
ìåäåêñïåðòèçà äëÿ ïåðåâ³ðêè âîä³¿â àâòî
íà âæèâàííÿ àëêîãîëþ. “Ïðîâ³äóâàòèìå”
âè¿çíà åêñïåðòèçà ³ îáëàñòü äëÿ îáñòåæåí-
íÿ âîä³¿â ðåéñîâèõ ìàðøðóò³â. Ìåäèêàì
íàäàëè ñïåö³àëüíèé àâòîìîá³ëü ³ç ïîâíèì
îñíàùåííÿì äëÿ òåñòóâàííÿ íà àëêîãîëü.
Ìîá³ëüíà åêñïåðòèçà óæå ðîçïî÷àëà ðîáî-
òó íà ïîñò³éí³é îñíîâ³, à çãîäîì, çà ñëî-
âàìè íà÷àëüíèêà òðàíñïîðòíîãî óïðàâë³í-
íÿ Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Áî-
ðèñà Ðèáàêà, ïëàíóþòü ðîçøèðåííÿ ¿¿ ïàð-
êó. “Êð³ì òîãî, ìè ïëàíóºìî íà êîæíîìó
ì³ñüêîìó àâòîâîêçàë³ ó Â³ííèö³ ñòâîðèòè
êàá³íåòè äëÿ ïåðåäðåéñîâèõ îãëÿä³â âîä³-
¿â, ïîò³ì öþ ïðàêòèêó ïîøèðèìî ³ íà
ðàéîíè îáëàñò³”,— äîäàâ ÷èíîâíèê.

Світовий рейтин
вітчизняних ф тбольних
л бів зростає
Îäåñüêèé ôóòáîëüíèé êëóá “×îðíîìî-

ðåöü” óâ³éøîâ ó òîï-350 ñâ³òîâèõ êëóá³â
çà ï³äñóìêàìè ìèíóëîãî ðîêó ñòàíîì íà
1 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó. ßê ïîâ³äîìèëè ó ì³æ-
íàðîäí³é ôåäåðàö³é ôóòáîëüíî¿ ³ñòîð³¿ òà
ñòàòèñòèêè (IFFHS), îäåñüêà êîìàíäà ó
÷èñë³ øåñòè êëóá³â ïîñ³ëà 280—285 ïîçè-
ö³¿ ó ñ³÷íåâîìó ðåéòèíãó IFFHS. Ìèíóëà
ïîçèö³ÿ îäåñèò³â — 348 ì³ñöå. Òàêèé ñà-
ìèé êîåô³ö³ºíò, ÿê ó “×îðíîìîðöÿ” (69,0)
ìàþòü í³äåðëàíäñüêèé “Ãðîí³íãåí”, àâñò-
ðàë³éñüêèé “Ñ³äíåé”, â³ðìåíñüêèé “Ïþ-
í³ê”, ïåðóàíñüêà “Êîðíåëü Áîëîíüºçè
Òàêíà” òà ÷èë³éñüêèé êëóá “Õóà÷³ïàòî
Òàëüêàõóàíî”.

У Л ць злетілися
солом’яні ян оли

Óäðóãå â ëóöüêîìó Íàðîäíîìó äîì³
“Ïðîñâ³òà” â³äêðèëàñÿ Ð³çäâÿíà âèñòàâ-
êà “Ñîëîì’ÿíèé ÿíãîë”. Îðãàí³çîâàíà âî-
íà îäí³ºþ ç ì³ñüêèõ ñòóä³é ôëîðèñòè÷íî-
ãî äèçàéíó. Ïîñëàíö³â Âñåâèøíüîãî ñïë³-
òàþòü ó Ëóöüêó ³ç ñîëîìè. Öåé áëàãîðîä-
íèé ìàòåð³àë ñïåö³àëüíî çàãîòîâëÿþòü
âîñåíè. Öüîãî ðîêó ó÷àñíèêàìè àêö³¿ ñòà-
ëè 30 þíèõ îáäàðóâàíü. Ñîëîì’ÿíèõ ÿí-
ãîë³â, íàâ³òü ÿêùî âîíè ñõîæ³ íà òàêèõ
äóæå â³ääàëåíî, íà â³äì³íó â³ä ¿õí³õ ïî-
áðàòèì³â — ñîëîì’ÿíèõ îïóäàë, í³õòî íå
ñïàëþº, à íàâïàêè, çàëèøàþòü ñîá³ ÿê
îáåðåãè

На Львівщині бажаючих отримати обіцяні рядом роші виявилося стіль и, що це спричинило тисняв , амір та с тич и між очі ючими
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Âëàäà Âåðîíè ïðîïîíóº
îñâ³ä÷óâàòèñü ó êîõàíí³ 
çà äîïîìîãîþ SMS
Îãëÿä ïîä³é ì³ñò ñâ³òó
"Хрещати " пропон є читачам
зазирн ти проблеми меш анців
інших міст. Для цьо о ми під о-
т вали добір міжнародних но-
вин та подій.

У Казані стався
виб х поб тово о аз

Ñüîãîäí³ â Êàçàí³ ïîõîâàþòü çàãèáëèõ ó
ðåçóëüòàò³ âèáóõó â ï³ä’¿çä³ òðèïîâåðõîâîãî
öåãëÿíîãî áóäèíêó. Íàãàäàºìî, ùî â í³÷ íà
9-òå ñ³÷íÿ íà äðóãîìó ïîâåðñ³ æèòëîâîãî
áóäèíêó ñòàâñÿ âèáóõ ïîáóòîâîãî ãàçó ³ç
÷àñòêîâèì îáâàëåííÿì ï³ä’¿çäó. Âïàëè ïå-
ðåêðèòòÿ äðóãîãî é òðåòüîãî ïîâåðõ³â, äàõ
³ çîâí³øí³ ñò³íè. Óäàðíîþ õâèëåþ âèáèëî
â³êíà ïðèëåãëèõ ÷îòèðüîõ áóäèíê³â. Ó ðå-
çóëüòàò³ âèáóõó ïî÷àëàñÿ ïîæåæà, ÿêó ëî-
êàë³çóâàëè ðÿòóâàëüíèêè ÌÍÑ ëèøå ÷åðåç
ãîäèíó. Ñèòóàö³ÿ óñêëàäíþâàëàñÿ òèì, ùî
òåìïåðàòóðà â ñòîëèö³ Òàòàðñòàíó îïóñòè-
ëàñÿ äî òðèäöÿòè ãðàäóñ³â íèæ÷å íóëÿ.
Óäåíü çíîâó çàéíÿâñÿ ïåðøèé ïîâåðõ áó-
äèíêó, ³ âîäà, ÿêîþ ãàñèëè âîãîíü, ìîìåí-
òàëüíî çàìåðçàëà.

Ç-ï³ä çàâàë³â óæå âèòÿãíóëè ò³ëà ñåìè çà-
ãèáëèõ. Ùå îäíà ëþäèíà ïîìåðëà â³ä îò-
ðèìàíèõ òðàâì ó ë³êàðí³. Áóäèíîê, ùî çà-
âàëèâñÿ, áóâ çáóäîâàíèé ó 1960-õ ðîêàõ: òðè
ïîâåðõè, òðè ï³ä’¿çäè é äåðåâ’ÿí³ ïåðåêðèò-
òÿ. Âñ³ ìåøêàíö³ ñóñ³äí³õ ï³ä’¿çä³â åâàêóéî-
âàí³, õòîñü âè¿õàâ äî ðîäè÷³â, äåÿêèõ ðîç-
ì³ñòèëè â ñàíàòîð³¿-ïðîô³ëàêòîð³¿ ì³ñöåâî-
ãî çàâîäó. Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíó Ìåíòè-
ìåð Øàéì³ºâ ïîîá³öÿâ, ùî í³õòî ³ç ìåø-
êàíö³â áóäèíêó íå çàëèøèòüñÿ íà âóëèö³.

Злітна см а
в аеропорт То іо
на дві третини
вист патиме в море

Ó òîê³éñüêîìó àåðîïîðòó “Õàíåäà” ïî÷à-
ëîñÿ áóä³âíèöòâî çë³òíî-ïîñàäî÷íî¿ ñìóãè,
ùî íà äâ³ òðåòèíè âèñòóïàòèìå â ìîðå íà
ïàëÿõ. Áóä³âíèöòâî çàê³í÷èòüñÿ â 2010 ðî-
ö³. Äîâæèíà âñ³º¿ ñìóãè ñòàíîâèòèìå 2,5 òè-
ñÿ÷³ ìåòð³â, øèðèíà — 60 ìåòð³â. Âàãà êîíñ-
òðóêö³¿, íà ÿê³é ðîçòàøîâóâàòèìåòüñÿ ñìó-
ãà, — 900 òîíí.

Ñïîðóäà òðèìàòèìåòüñÿ íà 80-ìåòðîâèõ
ïàëÿõ, óáèòèõ ó ìîðñüêå äíî, ³ ï³äí³ìàòè-
ìåòüñÿ íàä âîäîþ íà 27 ìåòð³â. Íîâà ñìó-
ãà â “Õàíåä³” ñòàíå íàéñó÷àñí³øîþ ó ñâ³ò³
êîíñòðóêö³ºþ, ùî ñïîëó÷èòü ó ñîá³ ïåðåäî-
â³ òåõíîëîã³¿ ³íæåíåðíî¿ äóìêè. Çàâäÿêè íî-
â³é, ÷åòâåðò³é ñìóç³ àåðîïîðò “Õàíåäà” çìî-
æå ïðèéìàòè é â³äïðàâëÿòè â äåíü ïîíàä
1100 ðåéñ³â, ùî íà 30 % á³ëüøå, í³æ íèí³.

У Нью-Делі
представлять
найдешевший
автомобіль світі

Ïðåçåíòàö³ÿ íàéäåøåâøîãî àâòîìîá³ëÿ ó
ñâ³ò³, ö³íà ÿêîãî íå ïåðåâèùóâàòèìå 2600
äîëàð³â, â³äáóäåòüñÿ íàñòóïíîãî òèæíÿ â ñòî-
ëèö³ ²íä³¿. Ðîçðîáëþâà÷ “Íàðîäíîãî àâòîìî-
á³ëÿ” 70-ð³÷íèé Ðàòàí Òàòà, ùî òàêîæ º ãî-
ëîâîþ àâòîìîá³ëüíî¿ êîìïàí³¿ Tata, ââàæàº,
ùî íîâèé àâòîìîá³ëü ïðèçíà÷åíèé äëÿ ñå-
ðåäíüîãî êëàñó ³íä³éö³â. Â³í òàêîæ âèñëî-
âèâ íàä³þ, ùî âèðîáíèöòâî “Íàðîäíîãî àâ-
òîìîá³ëÿ” ñòâîðèòü “íîâèé ðèíîê äëÿ àâòî-
ìîá³ë³â, ùî äîòåïåð íå ³ñíóâàâ”. Êåð³âíèê
êîìïàí³¿ Tata ââàæàº, ùî ìàéæå ì³ëüéîí
éîãî íîâèõ àâòîìîá³ë³â ìîæå áóòè ïðîäàíî
ùîð³÷íî.

×îòèðèäâåðíà íîâèíêà ìàº äâèãóí îáñÿ-

ãîì 600 êóá³÷íèõ ñàíòèìåòð³â, ùî ðîçòàøî-
âàíèé ïîçàäó. Ó êîðïóñ³ êóçîâà ðàçîì ³ç ìå-
òàëîì âèêîðèñòàþòü áàãàòî ïëàñòèêîâèõ äå-
òàëåé. Äåÿê³ åêîíîì³÷í³ åêñïåðòè ââàæàþòü,
ùî öåé âèíàõ³ä íàâ³òü ìîæå âïëèíóòè íà
ö³íè â àâòîìîá³ëüí³é ãàëóç³ íå ò³ëüêè â ²í-
ä³¿, à é íà Ñâ³òîâîìó ðèíêó.

У Берліні від рито
найбільш е оло ічн зон

Ç 1 ñ³÷íÿ â Áåðë³í³ ä³º íàéá³ëüøà â Í³-
ìå÷÷èí³ åêîëîã³÷íà çîíà, â’¿çä äî ÿêî¿ “áðóä-
íèì” àâòîìîá³ëÿì çàêðèòèé. Çîíà ïëîùåþ
88 êâàäðàòíèõ ê³ëîìåòð³â îõîïëþº íå ëèøå
öåíòðàëüí³ ðàéîíè Ì³òòå àáî Ò³ðãàðòåí, àëå
ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ùå ñ³ì ³ç 12 àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ðàéîí³â Áåðë³íà. Öå ïîíàä 10 %
òåðèòîð³¿ ì³ñòà.

Òàì óñòàíîâëåí³ àâòîìàòè÷í³ âèì³ðþâàëü-
í³ ñòàíö³¿, ùî âèçíà÷àþòü ð³âåíü âì³ñòó ñà-
æ³ â ïîâ³òð³. Íà 76 âóëèöÿõ, ùî âåäóòü äî
åêîëîã³÷íî¿ çîíè Áåðë³íà, âñòàíîâëÿòü 270
ïîêàæ÷èê³â ³ç íàãàäóâàííÿì àâòîìîá³ë³ñòàì
ïðî ïîòðåáó ìàòè â³äïîâ³äí³ íàêëåéêè — çå-
ëåíî¿, æîâòî¿ àáî ÷åðâîíî¿ êâ³òîê — çàëåæ-
íî â³ä ð³âíÿ åêîëîã³÷íîñò³ äâèãóíà. Íîâ³ íîð-
ìè íå ïîøèðþþòüñÿ íà ñïåö³àëüí³ àâòîìî-
á³ë³ òà êàðåòè “Øâèäêî¿ äîïîìîãè”.

Âèíÿòêè äëÿ ³íîçåìíèõ àâòîòóðèñò³â íå
ïåðåäáà÷åí³: â’¿æäæàþ÷è â Áåðë³í, âîíè áó-
äóòü çîáîâ’ÿçàí³ ïðèäáàòè íàêëåéêó, ùî ï³ä-
òâåðäæóº åêîëîã³÷í³ñòü àâòîìîá³ëÿ, àáî æ
çàëèøèòè ìàøèíó íà ïàðêóâàëüíîìó ìàé-
äàí÷èêó çà ìåæàìè åêîëîã³÷íî¿ çîíè.

“Лондонсь е о о”
вибирає ново о спонсора

Çíàìåíèòå êîëåñî îãëÿäó “Ëîíäîíñüêå
îêî” — íàéá³ëüøå â ªâðîï³ — ïîòðåáóº
íîâîãî ñïîíñîðà, îñê³ëüêè àâ³àêîìïàí³ÿ
British Airways îãîëîñèëà ïðî ïðèïèíåííÿ
ô³íàíñóâàííÿ ö³º¿ ïîïóëÿðíî¿ ïàì’ÿòêè
áðèòàíñüêî¿ ñòîëèö³.

Ùå ó 2005 ðîö³ àâ³àïåðåâ³çíèê ïðîäàâ
ñâîþ ÷àñòêó â êîìïàí³¿ “Ëîíäîíñüêå îêî”
çà 100,5 ì³ëüéîíà ôóíò³â ñòåðë³íã³â. Ïðîòå
British Airways ïðîäîâæóâàâ ùîð³÷íî âèä³-
ëÿòè íà ï³äòðèìêó “Ëîíäîíñüêîãî îêà”
ê³ëüêà ì³ëüéîí³â ôóíò³â ñòåðë³íã³â. Îñòàòî÷-
íèé ðîçðèâ ³ç “Ëîíäîíñüêèì îêîì” ïðåä-
ñòàâíèêè íàéá³ëüøîãî áðèòàíñüêîãî àâ³à-
ïåðåâ³çíèêà ïîÿñíþþòü çì³íîþ ïð³îðèòå-
ò³â ó ñôåð³ ñïîíñîðóâàííÿ. Ê³ëüêà âåëèêèõ
êîìïàí³é óæå âèñëîâèëè ñâîþ çàö³êàâëå-
í³ñòü ó ô³íàíñóâàíí³ êîëåñà îãëÿäó. Íàé-
á³ëüøå êîëåñî îãëÿäó â ªâðîï³ (éîãî âèñî-
òà ñòàíîâèòü 135 ìåòð³â) ç ìîìåíòó óñòàíîâ-
êè â 2000 ðîö³ íà áåðåç³ Òåìçè íàâïðîòè
áðèòàíñüêîãî ïàðëàìåíòó â³äâ³äàëè âæå ïî-
íàä 27 ì³ëüéîí³â ÷îëîâ³ê. “Ëîíäîíñüêå
îêî” ââàæàþòü íàéïîïóëÿðí³øîþ ïëàòíîþ
ðîçâàãîþ, ùî ïðîïîíóº ñâî¿ì ìåøêàíöÿì
³ òóðèñòàì áðèòàíñüêà ñòîëèöÿ.

У Мос ві поб д вали
Крижаний палац
та з’явиться пам’ятни
Вереща ін

Ó ìîñêîâñüêîìó ïàðêó “Ñîêîëüíèêè” çà-
âåðøåíî áóä³âíèöòâî êðèæàíîãî êîìïëåê-
ñó ç ïàëàöîì ç ã³ðêàìè, ñêóëüïòóðàìè é íå-
âåëèêîþ êîâçàíêîþ. Íà “öåãëó” äëÿ ñò³í
áóäîâè ï³øëî 45 òîíí ëüîäó. Áóäóâàòè ïà-
ëàö ðîçïî÷àëè â ïåðø³ äí³ íîâîãî ðîêó, êî-
ëè â ñòîëèö³ âñòàíîâèëàñÿ ìîðîçíà ïîãîäà.
Íèí³ êîìïëåêñ ãîòîâèé ïðèéíÿòè ïåðøèõ
â³äâ³äóâà÷³â, ÿê³ çìîæóòü ïðîéòèñÿ êðèæà-
íèìè çàëàìè ³ ïîìèëóâàòèñÿ ñêóëüïòóðàìè.

Òàêîæ íåçàáàðîì ó ðîñ³éñüê³é ñòîëèö³ ìàº

ç’ÿâèòèñÿ ïàì’ÿòíèê ãåðîºâ³ ô³ëüìó “Á³ëå
ñîíöå ïóñòåë³” Ïàâëó Âåðåùàã³íó, ÿêèé
çðîáëÿòü íà çàìîâëåííÿ Ôåäåðàëüíî¿ ìèò-
íî¿ ñëóæáè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Íàðàç³ íàä
îáðàçîì â³äîìîãî ìèòíèêà ïðàöþþòü õó-
äîæíèêè. Íà ñüîãîäí³ º âæå ïðèáëèçíî 15
ð³çíèõ åñê³ç³â ìàéáóòíüîãî ìîíóìåíòà. Ïà-
ì’ÿòíèê îá³öÿþòü çðîáèòè äî ë³òà.

У столиці Кол мбії
з’явився М зей ліні

Ó Áîãîò³ â³äêðèâñÿ ìóçåé ë³í³ — ó íüîìó
ïðåäñòàâëåíî âñå, ùî íå àñîö³þºòüñÿ ³ç ïðà-
öåþ: äèâàíè, óñòàíîâëåí³ ïîðÿä òåëåâ³çîðè,
ëåæàêè é ë³æêà. ²äåÿ òâîðö³â ìóçåþ ïîëÿ-
ãàëà â òîìó, ùîá ó ðîçïàë çèìîâèõ ñâÿò çìó-
ñèòè ëþäåé çàäóìàòèñÿ ïðî â³äïî÷èíîê,
âàæêó ïðàöþ é çðîáèòè ³ç öüîãî âèñíîâêè.

Ìóçåé ìîæå áóòè ö³êàâèé äëÿ ëþäåé, ùî
óòîìèëèñÿ â³ä ïðîáîê, øâèäêîãî òåìïó
ì³ñüêîãî æèòòÿ é òèñêó íà ðîáîò³. Éîãî
ñòâîðèëè çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè âëàäè
Áîãîòè, ³ êîðèñòóºòüñÿ â³í âåëèêîþ ïîïó-
ëÿðí³ñòþ â ìåøêàíö³â ñòîëèö³. Îäíàê óæå
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íîâîð³÷íèõ ñâÿò éîãî çà-
êðèþòü.

“Б дино Дж льєтти”
відмиють від любовних
послань

Ìóí³öèïàë³òåò ³òàë³éñüêîãî ì³ñòà Âåðîíè
çàêðèâ òàê çâàíèé “Áóäèíîê Äæóëüºòòè”, äå
í³áèòî æèëà ãåðî¿íÿ òðàãåä³¿ Â³ëüÿìà Øåê-
ñï³ðà. Ïîïóëÿðíó ñåðåä òóðèñò³â âèçíà÷íó

ïàì’ÿòêó â³äêðèþòü äî Äíÿ ñâÿòîãî Âàëåí-
òèíà, òîáòî äî 14 ëþòîãî. Äî öüîãî ÷àñó ñò³-
íè ëåãåíäàðíîãî áóäèíêó ïîâí³ñòþ î÷èñ-
òÿòü â³ä íàøàðóâàíü ëþáîâíèõ çàïèñî÷îê ³
ãðàô³ò³, ïîâ³äîìëÿº ³òàë³éñüêå àãåíòñòâî.
Íàäàë³ áàæàþ÷èì çàëèøèòè ñâîº ëþáîâíå
ïîñëàííÿ â ³ñòîðè÷íîìó ì³ñö³ çàïðîïîíó-
þòü êîðèñòóâàòèñÿ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ³
SMS: îñâ³ä÷åííÿ ó êîõàíí³ äåìîíñòðóâàòè-
ìóòü íà âåëèêîìó åêðàí³ â õîë³ “Áóäèíêó
Äæóëüºòòè”.

Ñàì áóäèíîê ïîáóäîâàíèé ùå â XII ñòî-
ë³òò³. ²íòåð’ºðè, ùî çáåðåãëèñÿ, äàòóþòü XVI
³ XVII ñòîë³òòÿìè. Ëåãåíäà çâ’ÿçóº áóäèíîê
³ç Äæóëüºòòîþ òîìó, ùî â íüîìó ïðîòÿãîì
ê³ëüêîõ ñòîë³òü æèëè ïðåäñòàâíèêè ðîäèíè
Êàïåëëî, ùî, ÿê óâàæàþòü, ³ º ïðîòîòèïîì
øåêñï³ð³âñüêèõ Êàïóëåòò³.

Столиця Тибет стала
“ любленим містом”

Ì³ñòî Ëõàñà — àäì³í³ñòðàòèâíèé öåíòð
òèáåòñüêîãî àâòîíîìíîãî ðàéîíó Êèòàþ —
ïîñ³â ë³äèðóþ÷å ì³ñöå â ðåéòèíãó “óëþáëå-
íèõ” ì³ñò Êèòàþ, îá³éøîâøè 96 êîíêóðåí-
ò³â. Â îñòàíí³ ðîêè, â³äòîä³ ÿê â³äêðèëè ðóõ
çàë³çíèöåþ, Ëõàñà, ùî ìàº ïèøí³ òèòóëè
“ïðåêðàñíå òóðèñòè÷íå ì³ñòî Êèòàþ”, “â³-
äîìå ³ñòîðè÷íå ì³ñòî Êèòàþ” ³ áàãàòî ³íøèõ,
àêòèâíî ðîçâèâàº ñôåðó òóðèçìó. Ïîïóëÿð-
í³ñòü Ëõàñè â ñâ³ò³ çðîñòàº, àäæå öå ì³ñòî º
íå ëèøå ³ñòîðè÷íîþ ñòîëèöåþ Òèáåòó, à é
ì³ñöåì îô³ö³éíî¿ ðåçèäåíö³¿ Äàëàé Ëàìè.
Äî òîãî æ, ó ïåðåêëàä³ ç òèáåòñüêî¿ “ëõàñà”
îçíà÷àº “ì³ñöå áîã³â”

Єв еній ДИКИЙ, “Хрещати ”
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— Ó ñâÿòà çàõâîðþâàí³ñòü íà
ãðèï òà ÃÐÂ² â ñòîëèö³ íå ïåðåâè-
ùèëà íîðìó,— ðîçïîâ³äàº ïðîâ³ä-
íèé ñï³âðîá³òíèê öåíòðó ãðèïó òà
ÃÐÂ² ÌÎÇ Óêðà¿íè Àëëà Ìèðî-
íåíêî.— 34 íåäóæèõ íà 10 òèñ. íà-
ñåëåííÿ, à åï³äåì³îëîã³÷íèé ïîð³ã
äëÿ öüîãî òèæíÿ ñòàíîâèòü 87.
Õâîðèõ íà ãðèï òà ÃÐÂ² “ðàõóþòü”
ðàçîì, áî íå çàâæäè âäàºòüñÿ ¿õ
â³äð³çíèòè — ñèìïòîìè íàäòî ñõî-
æ³.

À âò³ì, òàêà ñòàòèñòèêà, çà ïðîã-
íîçàìè ôàõ³âö³â, ïðîòðèìàºòüñÿ íå
äîâãî. ×åðåç òèæäåíü-äâà çãàäàíèé
ïîêàçíèê ïî÷íå “çàøêàëþâàòè”,
àäæå ä³òè ï³äóòü äî øê³ë òà äèòñà-
äî÷ê³â, äîðîñë³ ïîâåðíóòüñÿ ç â³ä-
ïóñòîê.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Ìèðîíåíêî,
ï³äõîïèòè â³ðóñ íà âóëèö³ çà ì³íó-

ñîâî¿ òåìïåðàòóðè ìàéæå íåìîæ-
ëèâî, äî òîãî æ õâîðîáîòâîðí³ áà-
öèëè øâèäêî ðîçâ³þº â³òåð. À îñü
ó ïðèì³ùåíí³ äëÿ íèõ ñïðàâæíº
“ïðèâ³ëëÿ”.

Õâîðîáà øóêàº ñàìå òèõ, ó êîãî
îñëàáëåíèé ³ìóí³òåò òà º ñõèëü-
í³ñòü äî ñòðåñ³â. Òîìó äî åï³äåì³¿
ñë³ä ãîòóâàòèñÿ çàâ÷àñíî: âæèâàòè
â³òàì³íè òà íàìàãàòèñÿ íå õâèëþ-
âàòèñÿ. Òà é çðîáîòè ùåïëåííÿ ùå
íå ï³çíî, çàïåâíÿº Àëëà Ìèðîíå-
íêî. Õî÷à äëÿ òîãî, àáè âàêöèíà
ïîä³ÿëà, ïîòð³áíî 10 äí³â. Ìåäè-
êè ùå ðåêîìåíäóþòü íàäÿãàòè
ìàðëåâ³ ìàñêè, ïðîòå êèÿíè êî-
ðèñòóþòüñÿ íèìè äóæå ð³äêî.

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÊÌÄÀ
Âîëîäèìèð Çàãîðîäí³é ïåðåêîíà-

íèé, ùî ñë³ä âäÿãàòèñÿ àäåêâàòíî
äî ïîãîäíèõ óìîâ òà ï³äòðèìóâàòè
òîíóñ ô³çè÷íèìè âïðàâàìè, ïðà-
âèëüíî õàð÷óâàòèñÿ. Ñêàæ³ìî, ïè-
òè ÷àé ç êàëèíîþ òà ìàëèíîþ, ¿ñ-
òè àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, ëèìîíè,
ÿáëóêà, ê³â³, áóðÿê, öèáóëþ òà çå-
ëåíèé ãîðîøîê, òîáòî áàãàò³ íà â³-
òàì³í Ñ ïðîäóêòè.

Á³ëüø³ñòü êèÿí, çàñòóäèâøèñü,
äî ë³êàð³â íå ïîñï³øàþòü, à çàé-
ìàþòüñÿ ñàìîë³êóâàííÿì. Òîìó
íèí³ â àïòåêàõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
ñïðàâæí³é áóì. Ïðîâ³çîðè àïòåêè
¹ 1, ùî íà Áîãäàíà Õìåëüíèöü-
êîãî, çàïåâíÿþòü, ùî ïîïèò íà
ïðîòèçàñòóäí³ ë³êè çð³ñ óäâ³÷³:
“Â÷îðà íàâ³òü çàêðèòèñÿ â÷àñíî íå
çìîãëè, ñò³ëüêè ëþäåé êóïóâàëî
ïðåïàðàòè â³ä íåæèòþ òà êàøëþ”.
Ïðîâ³çîð Âàëåíòèíà (ïð³çâèùå íà-
çâàòè íå çàõîò³ëà) ðîçïîâ³ëà “Õðå-
ùàòèêó”, ùî â àïòåö³ êë³ºíòîâ³ ìî-
æóòü ïîðåêîìåíäóâàòè ìåäèêàìåí-
òè â³äïîâ³äíî äî ñèìïòîì³â íåäó-
ãè. ßêùî âîíî ìàº ãîñòðèé ïåðå-
á³ã, åôåêòèâí³ ñèëüíîä³þ÷³ çàñîáè.
Ðàçîì ³ç òèì õâîðîãî ïîïåðåäæó-
þòü ïðî ¿õí³é íåãàòèâíèé âïëèâ
íà ïå÷³íêó. ßêùî â³äâ³äóâà÷ õî÷å
ïðèäáàòè ùîñü äëÿ ïðîô³ëàêòèêè,
éîìó òàêîæ ïîðàäÿòü, ÿêèé ñàìå
çàñ³á ë³ïøå ïðèäáàòè, îð³ºíòóþòü
ùîäî ö³íè ³ ÿêîñò³, à òàêîæ øâèä-
êîñò³ âïëèâó íà îðãàí³çì

Ðîá³òü çàðÿäêó òà ¿æòå öèòðóñîâ³
Ðåêîìåíäóþòü ë³êàð³ äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ãðèïó, õî÷à åï³äåì³¿ ïîêè ùî íå ÷åêàþòü
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Разом із різдвяними морозами до иян завітали хво-
роби, зо рема острі респіраторні вір сні інфе ції, або
ГРВІ. В апте ах справжній б м: особливо поп лярні
протизаст дні препарати — я лі и, та і профіла тичні
засоби. Хоча в У раїнсь ом центрі рип та ГРВІ за-
певняють, що нині захворюваність низь а, і в цьом
маємо завдяч вати морозном повітрю та ані лам.
Проте через тиждень-два лі арі про ноз ють її зрос-
тання.

Я що дитині зле, потрібно зверн тися до фахівця,
а не займатися самолі ванням

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Головні новорічні свята
позад . Де ом на зимо-
вих " ані лах" вдалося
добре відпочити, та ба а-
тьох свят ова р оверть
вибила із " олії". Меди и
застері ають, що саме
після тривало о відпочин-

наздо аняє депресія:
час аз и мин в, на поро-
зі знов б дні. Головний
психіатр Києва, до тор
медичних на , професор
В'ячеслав Мішиєв дає ре-
омендації читачам "Хре-
щати а", я повся ден-
ній с єті с єт подолати
стрес та збере ти здоро-
вою психі .

— Ïàíå Ì³øèºâ, ÷îìó âèíèêàº
ñòðåñ?

— Ïðè÷èíîþ ìîæå ñòàòè áóäü-
ùî: ïîãàíèé ðóõ òðàíñïîðòó â ÷àñ
ï³ê, çàòðèìêà ó âèïëàò³ ïåíñ³¿, íå-
ñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè òîùî.
Ïîì³ðí³ ïñèõîåìîö³éí³ êîëèâàí-
íÿ (ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, íà ùàñ-
òÿ, â ðàìêàõ íîðìè) ö³ëêîì ïðè-
ðîäí³, òîáòî çóìîâëåí³ ñàìèì
æèòòÿì. Âîäíî÷àñ òå, ùî äëÿ îä-
íîãî º íîðìîþ, äëÿ ³íøîãî — íå-
çàïåðå÷íà îçíàêà õâîðîáè. Õî÷à é
íîðìà ìàº ñâî¿ ìåæ³. À âò³ì, öå
äóæå òîíêèé êðèòåð³é.

— ßê ðîçï³çíàòè, äå íîðìà, à äå
âæå ïî÷àòîê õâîðîáè?

— Ó ïîáóò³ ìàº íàñòîðîæèòè
çì³íà ïîâåä³íêè ëþäèíè. Íà-

ïðèêëàä, åòè÷íà é ñòðèìàíà, âî-
íà ðàïòîì ñòàº çàïàëüíîþ, ð³ç-
êîþ, îïòèì³ñòè÷íà é åíåðã³é-
íà — ðîçãóáëåíîþ é áîÿçêîþ.
Õòîñü ïî÷èíàº áåçïðè÷èííî
òðèâîæèòèñü, ó êîãîñü ïîðóøóº-
òüñÿ ñîí. Ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ á³ëü,
ùî íå ï³ääàºòüñÿ òåðàï³¿ (íèþòü
ñåðöå, ñïèíà, îðãàíè òðàâëåííÿ,
ãîëîâà ÷è íîãè), íåêîíòðîëüîâà-
íå íàáèðàííÿ ìàñè ò³ëà, íåóâàæ-
í³ñòü, õâèëåïîä³áíå çíèæåííÿ
ïàì’ÿò³, åï³çîäè÷íèé àëêîãî-
ë³çì, ñåêñóàëüí³ çâ’ÿçêè ñòàþòü
íåðîçá³ðëèâèìè. Âíóòð³øí³é
äèñêîìôîðò, äðàò³âëèâ³ñòü,

ïëàêñèâ³ñòü, ñ³ìåéí³ ñöåíè, íå-
çäàòí³ñòü ñïðàâèòèñÿ ³ç çâè÷íîþ
ñïðàâîþ, äóìêè ïðî áåçâèõ³äü ³
í³ê÷åìí³ñòü — öå ò³ëüêè çîâí³ø-
í³ âèÿâè õâîðîáè. Äàâíî âñòà-
íîâëåíî, ùî ïñèõ³÷í³ ðîçëàäè íå
çàëåæàòü â³ä êë³ìàòó, ãåîãðàô³¿,
ðåë³ã³¿. Îäí³ºþ ³ç ïðè÷èí º ñïàä-
êîâ³ñòü. Â³éíè, ãîëîä, õðîí³÷íèé
ñòðåñ, ³íø³ ñîö³àëüí³ íåãàðàçäè
ïðèçâîäÿòü äî “çáî¿â” ïñèõ³êè é
ñïðè÷èíþþòü çì³íè â êîíñòèòó-
ö³¿ ëþäèíè. Ïñèõ³÷í³ ðîçëàäè
òàêîæ ìîæóòü ñïðîâîêóâàòè é
äåÿê³ îñîáëèâîñò³ ñåðåäîâèùà, â
ÿêîìó ïåðåáóâàº ëþäèíà.

— Êîëè ñë³ä çâåðòàòèñÿ äî ë³êà-
ðÿ?

— Íàøà ïîâñÿêäåíí³ñòü òàêà
ñòðîêàòà òà áàãàòîáàðâíà, òàê
ïåðåïîâíåíà âñ³ëÿêèìè íåãà-
ðàçäàìè, ùî ï³ñëÿ ïåðøîãî æ
òàê çâàíîãî ïñèõ³÷íîãî çáîþ
á³ãòè äî ë³êàðÿ-ïñèõ³àòðà íåðî-
çóìíî. Â³äïîâ³äàëüíà òà ñàìî-
êðèòè÷íà ëþäèíà ñàìà ñïðî-
ìîæíà îö³íèòè, ãàðìîí³÷í³ ÷è
äèñãàðìîí³÷í³ ¿¿ ä³¿, ÷è çëàãî-
äæåíå æèòòÿ. Âîäíî÷àñ íåàáè-
ÿê âàæëèâîþ º äóìêà îòî÷åííÿ:
ÿêùî âàì êàæóòü, ùî âè ðîç-
äðàòîâàí³ ÷è íå â ñîá³ — öå

ïðèâ³ä çàìèñëèòèñÿ íàä ñâî¿ì
ïñèõ³÷íèì ñòàíîì ³ òàêè çâåð-
íóòèñÿ äî ôàõ³âöÿ.

— Ñåðåä êèÿí áàãàòî òàêèõ õâî-
ðèõ?

— Êèÿíè òàê ñàìî ñõèëüí³ äî
ïñèõ³÷íèõ ðîçëàä³â, ÿê, ñêàæ³-
ìî, ìåøêàíö³ êðà¿í ªâðîïè,
Àìåðèêè, Àôðèêè òîùî. Êèÿíè
íå º ÿêîþñü â³äîñîáëåíîþ ãðó-
ïîþ. Îô³ö³éíî ï³ä íàãëÿäîì ë³-
êàð³â íèí³ ïåðåáóâàþòü ïîíàä
50 òèñ. îñ³á. Õî÷à öÿ öèôðà çì³-
íþºòüñÿ.

— ×è âïëèâàº íà çäîðîâ’ÿ ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ?

— Âèñîêèé ð³âåíü æèòòÿ íå º
ãàðàíò³ºþ â³ä íåâðîòè÷íèõ ðîç-
ëàä³â. Ó çàìîæíèõ êðà¿íàõ õâî-
ðèõ íå ìåíøå, à ïîäåêóäè é
á³ëüøå (çàâäÿêè ë³ïøå ðîçâèíå-
í³é ìåðåæ³ óñòàíîâ, ùî íàäàþòü
äîïîìîãó), í³æ äå³íäå. Ó âñ³õ
ìîæóòü áóòè ïñèõ³÷í³ ðîçëàäè.
Í³ óñï³õè â êàð’ºð³, í³ ìàòåð³-
àëüí³ áàãàòñòâà, í³ ³íø³ ñîö³àëü-
í³ áëàãà ñàì³ ñîáîþ íå ãàðàíòó-
þòü çäîðîâ’ÿ.

— ßê çàïîá³ãòè ïñèõ³÷íèì ðîçëà-
äàì?

— Ïåðåäóñ³ì âàðòî íàâ÷èòèñÿ
æèòè â ëàäó ç ñàìèì ñîáîþ.
Âàæëèâà òàêîæ äóõîâíà é ô³çè÷-
íà ãàðìîí³ÿ. Ïðî öå, äî ñëîâà,
ãîâîðèëè ô³ëîñîôè ³ ïðîñâ³òè-
òåë³ âñ³õ ÷àñ³â. Á³äà íàøà â òî-
ìó, ùî ìè âòðàòèëè ïðîñòîòó é
áåçïîñåðåäí³ñòü ó ñïðèéíÿòò³
ðåàëüíîñò³. Çãàäàéòå ô³ëîñîô-
ñüê³ ÷è ðåë³ã³éí³ çàïîâ³ä³. Â íèõ
êîæåí ìîæå çíàéòè äëÿ ñåáå
â³äïîâ³äü. Áóäóâàòè ñòîñóíêè ç³
ñâ³òîì âàðòî íà ïðèíöèïàõ â³ä-
êðèòîñò³ é äîáðîãî ñòàâëåííÿ äî
îòî÷åííÿ

Â’ÿ÷åñëàâ Ì²ØÈªÂ: “Âàðòî íàâ÷èòèñÿ
æèòè â ëàäó ç ñîáîþ”
Ãîëîâíèé ïñèõ³àòð Êèºâà ðàäèòü, ÿê ïîäîëàòè ñòðåñ ³ âðÿòóâàòè ïñèõ³êó â³ä ðîçëàä³â
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Професор В'ячеслав Мішиєв радить задля власно о психічно о здоров'я ставитися до життя по-філософсь и
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ï³â-
äåíçàõ³äòîðã” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî ìàé-
äàí÷èêà îïòîâî-ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³
âçäîâæ ïðîñï. Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà, ì³æ
âóë. Àêàäåì³êà Áóëàõîâñüêîãî òà âóë.
Æîâòíåâîþ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ï³âäåíçàõ³äòîðã”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,94 ãà, â òîìó
÷èñë³ â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é ïëîùåþ 0,44
ãà, äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî ìàéäàí÷èêà
îïòîâî-ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ âçäîâæ ïðîñï.
Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà, ì³æ âóë. Àêàäåì³êà
Áóëàõîâñüêîãî òà âóë. Æîâòíåâîþ ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ï³âäåíçàõ³äòîðã”:

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 äîêóìåí-
òà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ 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 ñå-
ðåäîâèùà â³ä 06.07.2007, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 14.03.2007 ¹ 1640,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ â³ä 31.01.2007 ¹ 06-6-25/511 òà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ
òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
05.05.2005 ¹ 001-09,3611.

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¿
ä³ëÿíêè.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ВИРІШИЛА:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 03.02.75 ¹ 80/31 “Ïðî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüê³é òåðèòîð³àëü-
í³é Ðàä³ ïî óïðàâë³ííþ êóðîðòàìè ïðîô-
ñï³ëîê ï³ä áóä³âíèöòâî âîäîãðÿçåë³êàðí³”
ÿê òàêå, ùî íå áóëî âèêîíàíå â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó (ëèñò â³ä 02.02.2004
¹ 05-39/171).

2. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-
êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âè-
êëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðè-
òîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà,
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì
òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2),
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,56
ãà íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 127—129 (ðåñòî-
ðàí “Âåðõîâèíà”) ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ áóä³âíèöòâà ãðîìàä-
ñüêî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç íåæèòëîâè-
ìè ïðèì³ùåííÿìè òà îá’ºêòàìè ñîö³àëü-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèìè ïàð-
ê³íãàìè íà ïåðåòèí³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿ òà
âóë. Æèâîïèñíî¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éî-
ãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðî-
êó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
à ñàìå: ïåðåâåñòè òåðèòîð³þ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 0,56 ãà ç òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ çà-
áóäîâè äî òåðèòîð³¿ áàãàòîïîâåðõîâî¿
æèòëîâî¿ ³ ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ï²ÂÄÅÍÁÓÄÊÎÍÒÐÀÊÒ” äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
ãðîìàäñüêî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç íå-
æèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè òà îá’ºêòàìè
ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèìè
ïàðê³íãàìè íà ïåðåòèí³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿
òà âóë. Æèâîïèñíî¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ï²ÂÄÅÍÁÓÄÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 7
öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 0,56 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãðîìàäñüêî-
æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç íåæèòëîâèìè
ïðèì³ùåííÿìè òà îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèìè ïàðê³íãà-
ìè íà ïåðåòèí³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿ òà âóë.
Æèâîïèñíî¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

7. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ï²ÂÄÅÍÁÓÄÊÎÍÒÐÀÊÒ”:

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

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

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

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

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

7.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèö-
òâà ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòî-
òðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê)
³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî
äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 12.06.2007 ¹ 19-5695 òà â³ä
26.06.2007 ¹ 09-6364, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 19.11.2004 ¹ 9459,
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 04.10.2004 ¹ 22-1588/35,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ â³ä 03.12.2004 ¹ 08-8-20/7765, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
26.08.2004 ¹ 1789, àêö³îíåðíî¿ êîìïà-
í³¿ “Êè¿ââîäîêàíàë” â³ä 15.11.2004
¹ 29/2726, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 02.07.2007 ¹ 03-
0844.

7.7. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
14.06.2004 ¹ 94) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

7.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20 % çàãàëüíî¿ ïëî-
ù³ êâàðòèð ó öüîìó ãðîìàäñüêî-æèòëî-
âîìó êîìïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáîâî¿) íà ï³ä-
ñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

7.9. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ãðîìàäñüêî-
æèòëîâîãî êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñ-
öÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëü-
êîñò³, íå ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå
íà êîæíó êâàðòèðó â öüîìó êîìïëåêñ³.

7.10. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà
áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
ãðîìàäñüêî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó.

7.11. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî
ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ æèòëîâî¿
ïëîù³ öüîãî ãðîìàäñüêî-æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàð-
òîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿
Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³â-
íèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà
ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâî-
äèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

9. 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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1. Ïåðåäàòè ìàëîìó ïðèâàòíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó “Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ “Â²ÑÀÊ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,15 ãà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó íà
âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 29, ë³ò. “Á” â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó
ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèòëî-
âå ïðèì³ùåííÿ — ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí
(ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä
22.02.2001 ñåð³ÿ ÍÏ ¹ 010003793) çà ðà-
õóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, íàäàíèõ â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.12.98 ¹ 87/188 “Ïðî ïîãîäæåííÿ ì³ñ-
öÿ ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêò³â òà íàäàííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà
ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
03.08.99, ðåºñòðàö³éíèé ¹ 78-4-00011.

2. Ìàëîìó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ “Â²ÑÀÊ”:

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

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

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

2.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-

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

3. Ïðèïèíèòè Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é ó
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, íàäàíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.12.98 ¹ 87/188
“Ïðî ïîãîäæåííÿ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ îá’-
ºêò³â òà íàäàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê”, ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâ-
íèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìëåþ â³ä 03.08.99, ðåºñòðàö³éíèé
¹ 78-4-00011 (ëèñò-çãîäà â³ä 26.01.2006
¹ 04-46), ïëîùåþ 0,15 ãà.

4. Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çâåðíóòèñü â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ç êëîïîòàííÿì äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî îð-
ãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äåð-
æàâíîãî àêòà íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìëåþ â³ä 03.08.99, ðåºñòðàö³éíèé
¹ 78-4-00011

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 земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “СТОМЕК” 

для будівництва, експлуатації та
обслуговування громадського

багатофункціонального торговельно!
розважального комплексу 

на просп. Московському, 17 в Оболонському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1109/1770 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, пункту “а” статті 141 Земельного кодексу України та розгля�
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Çàâîä Ìàÿê” ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà
ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 17 â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî
äî ïîçèö³¿ 1 ïåðåë³êó ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ ³ îðãàí³çàö³é, ÿêèì â³äâîäÿòüñÿ çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî Ì³íñüêîìó ðàéîíó, äî-
äàòêà 2 äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â â³ä 21.09.90 ¹ 818 “Ïðî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíî-
âàì ³ îðãàí³çàö³ÿì äëÿ áóä³âíèöòâà îá’ºê-
ò³â” (ëèñò-çãîäà â³ä 11.04.2007 ¹ 900/308),
ïëîùåþ 0,82 ãà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà áóä³âë³ ³ ñïîðóäè (äîãîâ³ð
êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 14.12.2004, àêò ïðèé-
ìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 15.12.2004) òà â³äíåñ-
òè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÒÎ-
ÌÅÊ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ãðîìàäñüêîãî áàãàòîôóíê-
ö³îíàëüíîãî òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî
êîìïëåêñó íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 17 â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÒÎÌÅÊ”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,82 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãðîìàä-
ñüêîãî áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî òîðãîâåëü-
íî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó íà ïðîñï.
Ìîñêîâñüêîìó, 17 â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè. 4. Òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÒÎ-
ÌÅÊ”:

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

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

4.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.03.2006 ¹ 19-1962, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 15.09.2006

Про передачу малому приватному
підприємству “Творча майстерня “ВІСАК”

земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування магазину на вул. Маршала

Тимошенка, 29, літ. “Б” в Оболонському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1108/1769 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

¹ 5613, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
13.02.2006 ¹ 071/04-4-19/126, â³ä
15.11.2006 ¹ 071/04-4-19/3924, Îáîëîí-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21.10.2005 ¹ 04-2817, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 18.11.2005
¹ 2681, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 08.11.2006
¹ 5875, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 21.06.2007 ¹ 03-0789.

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

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

4.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-

þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 09.12.2005 ¹ 260) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

4.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання Подільській районній у місті
Києві раді земельної ділянки для будівництва,

експлуатації та обслуговування житлового
будинку з вбудовано!прибудованими
приміщеннями соціально!побутового
призначення та підземним паркінгом 

на перетині вул. Наталії Ужвій 
та вул. Новомостицької у Подільському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1113/1774 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 Ïîä³ëü-
ñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ïîáóòî-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì
íà ïåðåòèí³ âóë. Íàòàë³¿ Óæâ³é òà âóë. Íî-
âîìîñòèöüêî¿ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Íàäàòè Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³
Êèºâ³ ðàä³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,52 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ïîáóòî-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì
íà ïåðåòèí³ âóë. Íàòàë³¿ Óæâ³é òà âóë. Íî-
âîìîñòèöüêî¿ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàä³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà çä³éñíþâàòè
ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³â-
íèöòâà áåç ïðàâà ïåðåäà÷³ öèõ ôóíêö³é ³í-
øèì îñîáàì.

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
ì³ñòà Êèºâà”.

3.5. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð â öüîìó æèòëîâîìó áóäèíêó (êð³ì
ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì. Êè-
ºâà íà 2007 ð³ê”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 25.09.2006 ¹ 19-7983, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 16.05.2007
¹ 3569, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 03.04.2007 ¹ 06-6-25/69,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.04.2006
¹ 071/04-4-19/1046, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” â³ä 21.02.2007 ¹ 433.

3.7. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
áóäèíêó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè
â öüîìó áóäèíêó.

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

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

3.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ æèòëîâî¿ ïëî-
ù³ öüîãî æèòëîâîãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç
îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ
æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òå-
òîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè
äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â
ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.11. Ïåðåäàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 10 % çàãàëüíî¿
ïëîù³ êâàðòèð â öüîìó æèòëîâîìó áóäèí-
êó (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 34 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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. Âèêëþ÷èòè ïîçèö³þ 93 ç “Äîïîâíåí-
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íÿ äî ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðè-
çíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîð-
ãàõ (àóêö³îíàõ) ñóá’ºêòàì ï³äïðèºìíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä çàáóäîâó” äîäàòêà äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
15.04.2004 ¹ 184-1/1394 “Ïðî äîïîâíåí-
íÿ äî ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðè-
çíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîð-

ãàõ (àóêö³îíàõ) ñóá’ºêòàì ï³äïðèºìíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä çàáóäîâó”.

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 комунальному підприємству 
з питань будівництва житлових будинків

“Житлоінвестбуд!УКБ” земельної ділянки 
для будівництва підземного переходу 

для житлової забудови (соціальне житло) 
на вул. Милославській у Деснянському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1114/1775 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèö-
òâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³íâåñòáóä-
ÓÊÁ” äëÿ áóä³âíèöòâà ï³äçåìíîãî ïåðåõî-
äó äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè (ñîö³àëüíå æèò-
ëî) íà âóë. Ìèëîñëàâñüê³é ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â
“Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 2 ðîêè çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,53 ãà (â òîìó ÷èñë³ ïëî-
ùåþ 0,43 ãà â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é) äëÿ
áóä³âíèöòâà ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó äëÿ æèò-
ëîâî¿ çàáóäîâè (ñîö³àëüíå æèòëî) íà âóë.
Ìèëîñëàâñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî-
³íâåñòáóä-ÓÊÁ”:

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

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

3.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü

â³ä 14.12.2006 ¹ 184) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 31.05.2007 ¹ 19-5103, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñòàíö³¿ â³ä 13.06.2007 ¹ 4250, Äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
20.06.2007 ¹ 05-08/3544, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21.06.2007 ¹ 03-0790.

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

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 внесення змін до рішень Київської міської
ради від 18.03.2004 № 138/1348 
“Про передачу земельної ділянки

акціонерному товариству закритого типу
“Топаз!Електронікс” для будівництва

житлових будинків на вул. Бакинській, 37!в 
у Шевченківському районі м. Києва” та 

від 18.03.2004 № 139/1349 “Про передачу
земельної ділянки акціонерному товариству

закритого типу “Топаз!Електронікс” 
для будівництва житлового будинку 

на вул. Дмитрівській, 106 у Шевченківському
районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 1120/1781 від 12 липня 2007 року

Розглянувши технічну документацію про внесення змін до рішень Київської міської ради від 18.03.2004
№ 138/1348 та від 18.03.2004 № 139/1349, відповідно до Закону України “Про оренду землі” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.03.2004 ¹ 138/1348
“Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àêö³î-
íåðíîìó òîâàðèñòâó çàêðèòîãî òèïó “Òî-
ïàç-Åëåêòðîí³êñ” äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëî-
âèõ áóäèíê³â íà âóë. Áàêèíñüê³é, 37-â ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” òà â³ä
18.03.2004 ¹ 139/1349 “Ïðî ïåðåäà÷ó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
çàêðèòîãî òèïó “Òîïàç-Åëåêòðîí³êñ” äëÿ
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë.

Äìèòð³âñüê³é, 106 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”, à ñàìå:

— ó òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâà “àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó çàêðèòîãî òèïó “Òîïàç-
Åëåêòðîí³êñ” çàì³íèòè ñëîâàìè “òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Õîë-
äèíãîâà êîìïàí³ÿ “Ñèñòåìí³ ³íâåñòèö³¿”.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ “Ñèñòåìí³
³íâåñòèö³¿” çàìîâèòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîð³â îðåíäè

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 16.09.2004 ¹ 91-6-
00332 òà â³ä 21.05.2004 ¹ 91-6-00352, óêëà-
äåíèõ ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà
àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì çàêðèòîãî òèïó
“Òîïàç-Åëåêòðîí³êñ”.

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 громадянину Холоденку
Євгенію Валентиновичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Леніна, 136 у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1122/1783 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Õîëîäåíêó ªâãåí³þ Âàëåíòèíîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ëåí³íà, 136 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Õîëîäåíêó ªâ-
ãåí³þ Âàëåíòèíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ëåí³íà, 136 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Õîëîäåíêó ªâãåí³þ Âà-
ëåíòèíîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

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

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

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 29.09.2003 ¹ 19-2554, ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 23.09.2003 ¹ 161, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
28.07.2005 ¹ 5071, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 30.09.2005 ¹ 06-6-25/4518-1, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
28.02.2006 ¹ 03-22/424-Â.

3.7. Ïèòàííÿ â³äíîâëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü â³ä 25.07.2005 ¹ 73) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Снігур Марині
Сергіївні у приватну власність земельної

ділянки для реконструкції нежитлової будівлі
під житловий будинок та будівництва

господарських будівель і споруд 
на вул. Цимбалів Яр, 39!а у Голосіївському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1123/1784 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ñí³ãóð Ìàðèí³ Ñåðã³¿âí³ äëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ òà áóä³âíèöòâà
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Öèìáàë³â ßð, 39-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñí³ãóð Ìàðèí³
Ñåðã³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà äëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ï³ä æèòëîâèé
áóäèíîê òà áóä³âíèöòâà ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Öèìáàë³â ßð, 39-à
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñí³ãóð Ìàðèí³ Ñåðã³¿âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 14.03.2007 ¹ 19-2208, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 06.12.2006 ¹ 071/04-4-
19/4282, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 12.12.2006 ¹ 7460, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” â³ä 19.12.2006 ¹ 3015, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
16.05.2007 ¹ 03-0434.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

3.4. Çàáåçïå÷èòè êîðèãóâàííÿ ÷åðâîíèõ
ë³í³é.

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

3.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 29.11.2006 ¹ 346) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відміну пункту 24 рішення Київської
міської ради від 24.06.2004 № 339/1549 

“Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 1128!5/1789 від 12 липня 2007 року

З метою впорядкування земельних відносин у м. Києві, керуючись статтею 18 Закону України “Про пла�
нування і забудову територій”, статтею 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, стат�
тею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 9 Земельного кодексу України та
статтею 188 Господарського кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ïóíêò 24 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.07.2004 339/1549
“Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-
íÿ çåìëåþ”.

2. Çàïðîïîíóâàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ áóä³âåëüí³é êîìïà-
í³¿ “Êðîóí” íàäàòè çãîäó íà ðîç³ðâàííÿ
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
14.02.2005 ¹ 62-6-00199.

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

3.1. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ áóä³âåëüíó

êîìïàí³þ “Êðîóí” ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî
ð³øåííÿ.

3.2. Ó ðàç³ â³äìîâè â³ä ðîç³ðâàííÿ äîãî-
âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî ó ðàç³
ÿêùî â³äïîâ³äü íå íàä³éäå ó âñòàíîâëåíèé
çàêîíîäàâñòâîì òåðì³í, çàáåçïå÷èòè ï³äãî-
òîâêó òà ïîäàííÿ ïîçîâó ïðî ðîç³ðâàííÿ
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
14.02.2005 ¹ 62-6-00199 äî Ãîñïîäàðñüêî-
ãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ
â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відміну рішення Київської міської ради 
від 23.12.2004 № 985/2395 “Про надання

Голосіївській районній у м. Києві раді
земельної ділянки для будівництва,

експлуатації та обслуговування житлового
комплексу з об’єктами громадського
призначення на вул. Теремківській, 3 

у Голосіївському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 1128!6/1789 від 12 липня 2007 року

Зважаючи на численні скарги громадян, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, Земельним кодексом України та статтею 188 Госпо�
дарського кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 23.12.2004 ¹ 985/2395 “Ïðî íà-
äàííÿ Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³
ðàä³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ãðîìàäñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Òåðåìê³âñüê³é, 3 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Ïðî³íôîðìóâàòè Ãîëîñ³¿âñüêó
ðàéîííó ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäó ïðî ïðèéíÿò-
òÿ öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Çíÿòè ç ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
09.06.2005 ¹ 07-9-00025.

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 продаж земельних ділянок товариству 
з обмеженою відповідальністю “ХРЕЩАТИК

ІНВЕСТБУД” для експлуатації та
обслуговування комплексу будівель і споруд

на вул. Січневого повстання, 1 у Печерському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1129/1790 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ë³êâ³äàö³¿ ÷åðâîíèõ ë³í³é ïåðñïåêòèâ-
íî¿ âóëèö³ íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë. Ãðóøåâñüêî-
ãî äî Ïàðêîâî¿ äîðîãè ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì. Êèºâà äî 2020 ðîêó ùîäî ôóíêö³îíàëü-

íîãî ïðèçíà÷åííÿ òåðèòîð³¿ òà äî Êîì-
ïëåêñíî¿ ñõåìè òðàíñïîðòó.

3. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà âóë. Ñ³÷-
íåâîãî ïîâñòàííÿ, 1 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

4. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

ó ðîçì³ð³ 18 243 130,00 ãðí. (â³ñ³ìíàäöÿòü
ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ ñîðîê òðè òèñÿ÷³ ñòî òðè-
äöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñ-
ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê îö³-
íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê â³ä 24.04.2007).

5. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÕÐÅÙÀÒÈÊ ²ÍÂÅÑÒ-
ÁÓÄ” çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ
1,0015 ãà çà 18 243 130,00 ãðí. (â³ñ³ìíàä-
öÿòü ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ ñîðîê òðè òèñÿ÷³ ñòî
òðèäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàí-
íÿ, 1 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿê³
ïåðåáóâàþòü â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÕÐÅÙÀÒÈÊ
²ÍÂÅÑÒÁÓÄ” çã³äíî ç äîãîâîðàìè îðåí-
äè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàðåºñòðîâàíèìè ó
êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâî-
ð³â â³ä 13.04.2006 ¹ 82-6-00355 òà â³ä
13.04.2006 ¹ 82-6-00356.

6. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÕÐÅÙÀ-
ÒÈÊ ²ÍÂÅÑÒÁÓÄ” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà
âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, 1 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

7.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0015
ãà íà âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, 1 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

7.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÕÐÅ-
ÙÀÒÈÊ ²ÍÂÅÑÒÁÓÄ” â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó äåðæàâí³ àêòè íà ïðàâî âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè.

8. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÕÐÅÙÀÒÈÊ ²ÍÂÅÑÒÁÓÄ”:

8.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

8.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради 
№ 1129/1790 від 12 липня 2007 року

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю 

“ХРЕЩАТИК ІНВЕСТБУД” земельних ділянок 
на вул. Січневого повстання, 1 у Печерському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

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

4. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, àâàíñ ó ñó-
ì³ 5 384 556,39 ãðí. (ï’ÿòü ì³ëüéîí³â òðè-
ñòà â³ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò ï’ÿò-

äåñÿò ø³ñòü ãðèâåíü 39 êîï³éîê), ñïëà÷å-
íèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 2 â³ä
23.01.2007, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì
äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê ó ñóì³ 12 858 573,61 ãðí. (äâàíàä-
öÿòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ï’ÿòäåñÿò â³ñ³ì òè-
ñÿ÷ ï’ÿòñîò ñ³ìäåñÿò òðè ãðèâí³ 61 êîï³é-
êà) ìàº áóòè ñïëà÷åíà ïðîòÿãîì 10 áàí-
ê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïî-
ñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

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

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

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “ЛТД УНІСОРБ” земельної

ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлово!офісного

комплексу з вбудованими приміщеннями 
та паркінгом 

на вул. Ярославів Вал, 18 у Шевченківському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1130/1791 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ËÒÄ
ÓÍ²ÑÎÐÁ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-îô³ñíîãî
êîìïëåêñó ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿ-
ìè òà ïàðê³íãîì íà âóë. ßðîñëàâ³â Âàë,
18 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ËÒÄ ÓÍ²ÑÎÐÁ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,11 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì íà
âóë. ßðîñëàâ³â Âàë, 18 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ËÒÄ ÓÍ²ÑÎÐÁ”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-

òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

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

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
15.03.2007 ¹ 60-Ï) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 25.04.2007 ¹ 19-3979, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 13.04.2007 ¹ 08-8-18/1720 òà â³ä
06.06.2007 ¹ 05-08/3358, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 04.06.2007
¹ 3925, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
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ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
25.06.2007 ¹ 22-1580/35, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 06.04.2007 ¹ 2148, Øåâ÷åíê³â-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18.05.2007 ¹ 01/38-3191
òà äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
22.06.2007 ¹ 1937.

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

3.8. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâî-
îô³ñíîãî êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ
ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó
(êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêî-
ñò³, íå ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà
êîæíó êâàðòèðó â öüîìó æèòëîâîìó êîì-
ïëåêñ³.

3.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó ì³ñ-
òà Êèºâà íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³â-
íèöòâà äî ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ
çáóäîâàíî¿ æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîç-

ì³ð³ 5% âèòðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ öüîãî æèòëîâî-îô³ñíî-
ãî êîìïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâà-
íî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòà-
íîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè
ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà
Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó
ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó
84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.10. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà
áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу закритому акціонерному
товариству науково!виробничій фірмі

“Укрспецмонтажпроект” земельної ділянки
для надбудови до існуючої будівлі 

та будівництва адміністративного будинку 
з паркінгом та подальшої їх експлуатації 

на вул. Сергія Струтинського, 6
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1131/1792 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, постанови Верховної Ради Укра�
їнської РСР від 18.12.90 “Про земельну реформу” та розглянувши проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó íàóêîâî-
âèðîáíè÷³é ô³ðì³ “Óêðñïåöìîíòàæïðî-
åêò” äëÿ íàäáóäîâè äî ³ñíóþ÷î¿ áóä³âë³
òà áóä³âíèöòâà àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèí-
êó ç ïàðê³íãîì òà ïîäàëüøî¿ ¿õ åêñïëó-
àòàö³¿ íà âóë. Ñåðã³ÿ Ñòðóòèíñüêîãî, 6 ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó íàóêîâî-âèðîáíè÷³é ô³ðì³
“Óêðñïåöìîíòàæïðîåêò”, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,31 ãà (â
òîìó ÷èñë³ ïëîùåþ 0,04 ãà â ìåæàõ ÷åð-
âîíèõ ë³í³é) äëÿ íàäáóäîâè äî ³ñíóþ÷î¿
áóä³âë³ òà áóä³âíèöòâà àäì³í³ñòðàòèâíî-
ãî áóäèíêó ç ïàðê³íãîì òà ïîäàëüøî¿ ¿õ
åêñïëóàòàö³¿ íà âóë. Ñåðã³ÿ Ñòðóòèíñüêî-
ãî, 6 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê çåìåëü, îôîðìëåíèõ â³äïîâ³äíî
äî ïóíêòó 2 òà äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.11.98
¹ 58/159 “Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè” òà
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äî-
ãîâîðîì òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåì-
ëåþ íà óìîâàõ îðåíäè â³ä 14.07.99 ¹ 82-
5-00032, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà
âëàñíîñò³ íà áóäèíîê (ñâ³äîöòâî ïðî ïðà-
âî âëàñíîñò³ â³ä 28.11.2002 ñåð³ÿ ÍÁ
¹ 010005193).

3. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
íàóêîâî-âèðîáíè÷³é ô³ðì³ “Óêðñïåö-
ìîíòàæïðîåêò”:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
14.02.2007 ¹ 50) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

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

3.6. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìå-
æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç
îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñ-
òîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 13.03.2007 ¹ 19-2178, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 04.04.2007 ¹ 06-6-25/1551, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö¿¿ â³ä
02.04.2007 ¹ 2170, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 11.02.2005 ¹ 001-
09/605 òà äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”
â³ä 21.02.2007 ¹ 431.

4. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ïóíêò 2 òà äîäàòîê 2 äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.11.98
¹ 58/159 “Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè”.

5. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
òèì÷àñîâîãî äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìëåþ íà óìîâàõ îðåíäè â³ä
14.07.99 ¹ 82-5-00032 ñåð³ÿ ÍÁ
¹ 010005193 (ëèñò-çãîäà â³ä 29.05.2007
¹ 01-152) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-
ö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà çàêðè-
òèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì íàóêîâî-
âèðîáíè÷îþ ô³ðìîþ “Óêðñïåöìîíòàæ-
ïðîåêò”.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “СЕТ” земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлового комплексу 

з центром дозвілля та торгівлі, 
офісними приміщеннями та паркінгом 

на вул. Петра Радченка, 29 у Солом’янському
районі м. Києва.

Рішення Київської міської ради № 1132/1793 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå: ïåðåâåñ-
òè òåðèòîð³¿ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñòî-
áóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ç êàòåãîð³¿ çå-
ìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ äî òåðèòîð³¿ áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëî-
âî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÑÅÒ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç
öåíòðîì äîçâ³ëëÿ òà òîðã³âë³, îô³ñíèìè
ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì íà âóë. Ïåò-
ðà Ðàä÷åíêà, 29 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÅÒ”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,50 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî êîìïëåêñó ç öåíòðîì äîçâ³ëëÿ òà
òîðã³âë³, îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà
ïàðê³íãîì íà âóë. Ïåòðà Ðàä÷åíêà, 29 ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿç-
êó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå-
æèòëîâèé áóäèíîê òà íåæèòëîâå ïðèì³-
ùåííÿ êîòåëüí³ (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäà-
æó â³ä 18.12.2006 ¹ 3-2863, ¹ 3-2866,
àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 18.12.2006),
â òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,43 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-
âè;

— ïëîùåþ 0,07 ãà çà — ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÑÅÒ”:

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

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

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

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

4.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâ-
ëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
16.02.2007 ¹ 45) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 11.05.2007 ¹ 19-4484, ãî-
ëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Êèºâà â³ä 22.03.2007 ¹ 1868, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-

ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
30.05.2007 ¹ 05-08/2432.

4.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð â öüîìó æèòëîâî-
ìó êîìïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà)
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

4.8. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíî-
ãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³ä-
êðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåí-
ø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³
êâàðòèðè â öüîìó æèòëîâîìó êîìïëåêñ³.

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

4.10. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà
áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
æèòëîâîãî êîìïëåêñó.

4.11. ×àñòèíó ä³ëÿíêè, ÿêà â³äïîâ³äíî
äî “Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè 
ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîð-
ìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëü-
í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà” â³äíåñåíà äî òåðèòî-
ð³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, âèêîðèñòîâóâàòè
ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005
¹ 806/3381.

4.12. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà,
ñïðè÷èíåíèõ âèëó÷åííÿì ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèõ óã³äü, âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èí-
í³ñòü, ïóíêò 5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 27.05.2004 ¹ 280/1490 “Ïðî
îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íèìè ä³ëÿíêàìè”.

6. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.11.2005
¹ 72-6-00330 (ëèñò-çãîäà â³ä 18.12.2006
¹ 040) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðè-
ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÑÅÒ”.

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

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

çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141,143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Âîëîäèìèð Ãðèøêî ïðàãíå 
áóòè â åñòðàä³
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора оперний співа Во-
лодимир Гриш о, повер-
н вшися з Нью-Йор а,
влашт вав "Снідано з
маестро Гриш ом". На
сцен Metropolitan сла-
ветний тенор вийде знов
вже березні, а в У раїні
презент вав дис олис-
ових своєї підопічної
Ганни Данилю та нові
прое ти "Гетьмансь их
вечорів".

Ó÷îðà â ðåñòîðàí³ “Àííàáåëü”
íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè Âîëî-
äèìèð Ãðèøêî ïðîâ³â ïðèéîì
íà ÷åñòü ñâîãî ïîâåðíåííÿ ³ç
ÑØÀ. Íà ïåðø³é îïåðí³é ñöå-
í³ ñâ³òó Metropolitan ìàåñòðî
Ãðèøêî âèêîíóâàâ ïàðò³þ Àíà-
òîë³ÿ Êóðàã³íà â îïåð³ Ñåðã³ÿ
Ïðîêîô’ºâà “Â³éíà ³ ìèð”. Ó
äàëåêîìó Íüþ-Éîðêó îïåðíîìó
ñï³âàêîâ³ äîâåëîñÿ çóñòð³÷àòè é
Íîâèé ð³ê. Íà ñâÿòêóâàííÿ ðî-
äèíó Ãðèøê³â çàïðîñèëà àìåðè-
êàíñüêà ì³ëüÿðäåðêà. Çàì³ñòü
çâè÷íèõ â Óêðà¿í³ ñàëàòó îë³â’º
òà àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, ãîñ-
òÿì — ìåöåíàòàì ³ ñï³-âàêàì
Metropolitan — âëàøòóâàëè êîí-
öåðò òà åêñêóðñ³þ êîëåêö³éíè-
ìè ê³ìíàòàìè. Â “Ðîñ³éñüê³é
ê³ìíàò³” Âîëîäèìèð Ãðèøêî
ïîì³òèâ ³ òðàäèö³éí³ óêðà¿íñüê³
³êîíè, à â “Ò³áåòñüê³é” — ïî-
òðèìàâ ó ðóêàõ ñòàðîâèííèé ìà-
íóñêðèïò. Íà ãàñòðîë³ äî ÑØÀ
çà ä³þ÷èì êîíòðàêòîì ç Metro-
politan Âîëîäèìèð Ãðèøêî ïî-
ïðÿìóº ó áåðåçí³, ùîá ç³ãðàòè
ãîëîâíó ðîëü ó ïîñòàíîâö³ Gam-
bler (“Ãðàâåöü”).

Òà ãîëîâíèì óñï³õîì òîð³ê
îïåðíèé òåíîð Ãðèøêî ââàæàº
ïðîåêòè “Ãåòüìàíñüê³ âå÷îðè”
òà “Îáëè÷÷ÿ íîâî¿ îïåðè”, à òà-
êîæ âèõîâàííÿ ìîëîäèõ òàëàí-
ò³â. Îäíà ç íèõ — Ãàííà Äàíè-
ëþê — çà ï³äòðèìêè ïðîäþñåð-
ñüêîãî öåíòðó “Ìàåñòðî Ãðèø-
êà” âèïóñòèëà àëüáîì êîëèñêî-

âèõ. ßê ðîçïîâ³ëà ìîëîäà ñï³-
âà÷êà Äàíèëþê “Õðåùàòèêó”,
äî äèñêó óâ³éøëî 20 êîìïîçè-
ö³é ð³çíèìè ìîâàìè — â³ðìåí-
ñüêîþ, á³ëîðóñüêîþ, óêðà¿í-
ñüêîþ. ² õî÷à Ãàííà Äàíèëþê º
ïðîôåñ³éíîþ îïåðíîþ âèêîíà-
âèöåþ, îñíîâíèì çàâäàííÿì ï³ä
÷àñ çàïèñó ï³ñåíü äëÿ íå¿ ñòàëî
íå ïîêàçàòè âîêàëüí³ äàí³, à
ñòâîðèòè íàéñïðèÿòëèâ³ø³ óìî-
âè äëÿ â³äïî÷èíêó ä³òåé òà ¿õí³õ
áàòüê³â, ïåðåäàòè òåïëî, ÿêå
ñïîâíþº ñï³â ìàòåð³ äî ñâîº¿ äè-
òèíè.

Âîëîäèìèð Ãðèøêî ïîä³ëèâ-
ñÿ ç “Õðåùàòèêîì” ³ ïëàíàìè
íà ð³ê. Øîó “Îáëè÷÷ÿ íîâî¿
îïåðè”, â ÿêîìó ïîºäíàëèñÿ
òðàäèö³éíà êëàñèêà ³ç ñó÷àñíè-
ìè ìóçè÷íèìè æàíðàìè òà òàí-
öÿìè, ïîøèðèòüñÿ ³ â ³íøèõ
êðà¿íàõ ñâ³òó, çîêðåìà â Ïðè-
áàëòèö³. À âñåóêðà¿íñüêèé ïðî-
åêò “Ãåòüìàíñüê³ âå÷îðè”, â îñ-
íîâ³ ÿêîãî ëåæàòü äàâí³ êîçàöü-
ê³ òðàäèö³¿, ïðîäîâæèòüñÿ â ëþ-
òîìó íà ìàñîâèõ ãóëÿííÿõ íà
êøòàëò Ìàñëÿíî¿ â Êè¿âñüê³é
îáëàñò³. Ï³ä åã³äîþ “Ãåòüìàí-

ñüêèõ âå÷îð³â” äî ê³íöÿ 2008 ðî-
êó Âîëîäèìèð Ãðèøêî ïëàíóº
â³äêðèòè ³ êîçàöüêó øêîëó äëÿ
õëîï÷èê³â, ïåðåâàæíî áåçïðè-
òóëüíèõ. “ß ïðàãíó ñï³âàòè íà
óêðà¿íñüê³é ñöåí³ íàðîäí³ ï³ñ-
í³, õî÷ ³ â ñó÷àñíîìó àðàíæó-
âàíí³,— ðîçïîâ³â ïàí Ãðèøêî.—
Õî÷ó áóòè â åñòðàä³, àëå íå íà
åñòðàä³, ñòâîðþâàòè ñèëüíèì
ñï³âàêàì äðóæíþ, ãàðíó êîíêó-
ðåíö³þ”. Àäæå, íà äóìêó ðàä-
íèêà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ïè-
òàíü êóëüòóðè Âîëîäèìèðà
Ãðèøêà, â ñó÷àñíèõ îïåðàõ ³ òå-

àòðàõ íåìàº ìèñòåöòâà, à º,
ñêîðøå, áàçàð. Äëÿ îïåðè ïåð-
ñïåêòèâà ðîçâèòêó ç’ÿâèòüñÿ,
ÿêùî ä³ÿòèìå íîðìàëüíå ìåöå-
íàòñòâî òà ïðàöþâàòèìå çàêîí
ïðî êóëüòóðó, âïåâíåíèé Âîëî-
äèìèð Ãðèøêî. Ïðèâ³òàòè ìà-
åñòðî ç ïîâåðíåííÿì íà áàòü-
ê³âùèíó ïðè-éøëè ³ éîãî äðó-
ç³. Ñï³âà÷êà Àíæåë³êà Ðóäíèöü-
êà âèÿâèëàñÿ ïàëêîþ øàíóâàëü-
íèöåþ ñï³âó Âîëîäèìèðà Ãðèø-
êà, à ñêóëüïòîð Îëåã Ï³í÷óê ïî-
äàðóâàâ éîìó êàòàëîã âëàñíèõ
òâîð³â

Ìîöàðòà, ÿê â³äîìî, í³êîëè
íå áóâàº çàáàãàòî. Àí³ íà êîí-
öåðòíèõ ñöåíàõ, àí³ â äèíàì³-
êàõ âëàñíèõ íàâóøíèê³â, íàâ³òü
ó ÷èºìóñü íàñòèðëèâîìó ìîá³ëü-
íîìó òåëåôîí³ — íå íàáðèäàº.
Ïîÿñíþâàòè öåé ôåíîìåí â÷å-
í³ áðàëèñÿ íåîäíîðàçîâî. Ìó-
çèêîçíàâö³ òóò íàãîëîøóâàëè íà
äîñêîíàë³é êëàñè÷í³é ãàðìîí³¿;
á³îëîãè âèÿâèëè, ùî â³ä ìîöàð-
ò³âñüêî¿ ìóçèêè íàâ³òü âîäí³
êðèñòàëè çì³íþþòü ñòðóêòóðó, à
ô³ëîñîôè íàïîëÿãàþòü, ìîâëÿâ,

òàêè áóëî çàêëàäåíî â öüîãî
êîìïîçèòîðà ïåâíó ïðîãðàìó,
êîòðó òîé ïðîòÿãîì ñâîãî êî-
ðîòêîãî æèòòÿ ñïîâíà âèêîíàâ.

Ðîìàí Êîôìàí äîáðå ðîçóì³º-
òüñÿ íà òàêèõ òîíêèõ ðå÷àõ. Çà-
çâè÷àé, êîëè ñëóõàºø Ñèìôî-
í³þ ¹ 41 Ìîöàðòà, â³äîìó ï³ä
íàçâîþ “Þï³òåð”,— öåé òâ³ð
ïðîçâó÷àâ ó ïåðøîìó â³ää³ëåí-
í³ êîíöåðòó — ïåðåä î÷èìà ìè-
ìîâîë³ ïîñòàº âåëèêèé ñèìôî-
í³÷íèé îðêåñòð, êîòðèì êåðóº,
ìîæå, ñàì Äæåéìñ Ëåâ³í. Íà

ïîä³áí³ àñîö³àö³¿ íàëàøòîâóº
âëàñíå öÿ ìóçèêà: ãðàíä³îçíà,
âåëè÷íà, ìîíóìåíòàëüíà, óðî-
÷èñòî-ï³äíåñåíà. Îäíå ñëîâî,
“íàéìàñøòàáí³øèé ñèìôîí³÷-
íèé òâ³ð ÕV²²² ñòîë³òòÿ”, ÿê çà-
â÷åíî ïèøóòü ó åíöèêëîïåä³ÿõ
òà ïðîãðàìêàõ. Íàòîì³ñòü (íå
îáìàíþâàòè æ ñåáå) íà ñöåí³ íå
Â³äåíñüêèé ñèìôîí³÷íèé, à Êè-
¿âñüêèé êàìåðíèé îðêåñòð, õî-
÷à åôåêò â³ä ìóçèêè — òîé ñà-
ìèé. Ñêàæ³ìî, ïîòóæíèé “äî-
ëåíîñíèé” ìîòèâ âîëüîâîãî õà-
ðàêòåðó â ïåðø³é ÷àñòèí³ ñèì-
ôîí³¿ (÷èìîñü ñõîæèé äî òåìè
Êîìàíäîðà ç “Äîí Æóàíà”) çâó-
÷àâ, çðîçóì³ëî, òð³øêè ïðîçîð³-
øå ÷åðåç ìåíøó ê³ëüê³ñòü îð-
êåñòðàíò³â, ïðîòå òàê ñàìî ð³-
øó÷å ³, çäàâàëîñÿ, ùå ç á³ëüøè-
ìè, àí³æ ó òðàäèö³éíîìó ñèì-
ôîí³÷íîìó îðêåñòð³, âíóòð³øí³ì
³ìïóëüñîì òà ñèëîþ. Àáî çãàäà-
òè í³æíó ìåëîä³þ ë³ðè÷íî¿ äðó-

ãî¿ ÷àñòèíè, ùî â ³íòåðïðåòàö³¿
ìàåñòðî Êîôìàíà ïðîçâó÷àëà
ÿêîñü îñîáëèâî âèòîí÷åíî ³
âîäíî÷àñ ñòðîãî é ñòðèìàíî,
ñêàçàòè á, ìóæíüî-ñåíòèìåí-
òàëüíî.

Óò³ì, ãîëîâíîãî ìóçè÷íîãî
ïîäàðóíêà ïóáë³êà ÷åêàëà â³ä
äðóãîãî â³ää³ëåííÿ. Êîðîíàö³é-
íà ìåñà (ÊV 317) Ìîöàðòà â
øåñòè ÷àñòèíàõ ó âèêîíàíí³
Êè¿âñüêîãî êàìåðíîãî îðêåñòðó,
÷îëîâ³÷î¿ ãðóïè êàìåðíîãî õîðó
“Êðåäî”, êîòðèì êåðóº Áîãäàí
Ïë³ø, äèòÿ÷îãî õîðó “Ùåäðèê”
(äèðèãåíò — Ìàð³àííà Ñàáë³-
íà), ÷îòèðüîõ ñîë³ñò³â ùå é íà
äîäà÷ó ç îðãàí³ñòîì íà áàëêîí³
Êîëîííîãî çàëó — öå ìàëî òî-
ãî, ùî åôåêòíî â ñóòî ìóçè÷íî-
ìó ïëàí³ (çà îäí³ºþ ç ëåãåíä, öÿ
ìåñà çâó÷àëà ï³ä ÷àñ êîðîíàö³¿
â Ïðàç³ Ôðàíöèñêà ²), òî ùå é
âèäîâèùíî. Í³÷îãî äèâíîãî, ùî
ñåðåä ñëóõà÷³â òîãî âå÷îðà áóëî

÷èìàëî øêîëÿð³â, êîòð³, çàòàìó-
âàâøè ïîäèõ, ãîðäî é óðî÷èñòî
ñïîñòåð³ãàëè çà ñâî¿ìè îäíîë³ò-
êàìè â êîíöåðòíèõ ÷åðâîíèõ ñà-
ðàôàíàõ. Äî ñëîâà, ñàìå çàâäÿ-
êè äèòÿ÷èì ãîëîñàì öåé òâ³ð ó
çàïðîïîíîâàí³é ³íòåðïðåòàö³¿
âèÿâèâñÿ ïîçáàâëåíèì òàê çâà-
íîãî êîðîë³âñüêîãî îô³ö³îçó.
Ìóçèêà çâó÷àëà á³ëüø ïî-çåì-
íîìó ïðîñòî, àëå âîäíî÷àñ
ÿêîñü ïî-àíãåëüñüêè ëåãêî ³
îäóõîòâîðåíî-ï³äíåñåíî. Òå ñà-
ìå ñòîñóºòüñÿ é ìîëîäèõ ñï³â-
àê³â — Îëüãè ×óáàðºâî¿ (ñîïðà-
íî), Îëüãè Òàáóë³íî¿ (ìåöî-ñî-
ïðàíî), Ñåðã³ÿ Áîðòíèêà (òåíîð)
òà Ðîìàíà Ñìîëÿðà (áàñ). Åôåêò
â³ä òàêîãî âèêîíàííÿ îäíîãî ç
íàéïîïóëÿðí³øèõ òâîð³â Ìî-
öàðòà ñõîæèé íà òå, ÿê çâè÷àé-
íèé áóäåíü, áóâàº, ïåðåòâîðþº-
òüñÿ íà íàéíåñïîä³âàí³øå ñâÿ-
òî. ² ñàìå öèì çàïàì’ÿòîâóºòü-
ñÿ íàäîâãî

Íàðîäíèé àðòèñò ïðîïàãóº ÿê³ñíèé ñï³â òà íàðîäí³ òðàäèö³¿

Ñâÿòî, ÿêå çàâæäè Ìîöàðò
Êèÿíè ä³ñòàëè ð³çäâÿíèé ïîäàðóíîê â³ä Ðîìàíà Êîôìàíà

Володимир Гриш о в Америці с чив за раїнсь им ороваєм
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Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У серед в Національній філармонії У раїни вист пив
Роман Кофман. Об'єднавши в одном онцерті одраз
три м зичні оле тиви — Київсь ий амерний ор естр,
чоловіч р п хор "Кредо" та дитячий хор "Щедри ",
дири ент почаст вав столичн п блі м зи ою
Вольф ан а Амадея Моцарта.
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Êóòþð 
ó áóòèêè!

Ñâ³òëàíà ÁÅÂÇÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ïåðåäóñ³ì ùèðî â³òàþ âñ³õ ÷èòà÷³â ç íîâî-
ð³÷íèìè ñâÿòàìè ³ ìàþ íàä³þ, ùî âîíè çàëè-
øèëè òåïë³ òà íàòõíåíí³ ñïîãàäè ³ âðàæåííÿ
íà âåñü 2008 ð³ê.

² íà ïî÷àòîê, ³ ó ì³æñåçîííÿ äëÿ âàñ — ïî-
çàòðåíäîâà ³íôîðìàö³ÿ äëÿ ðîçäóì³â.

Îñòàíí³ì ÷àñîì âèíèêàº áàãàòî çàïèòàíü ç
ïðèâîäó òîãî, ÷îìó îäÿã ïðåò-à-ïîðòå äîðîæ-
÷àº ³, çîêðåìà, ÷îìó òàêèé äîðîãèé îäÿã óêðà-
¿íñüêèõ äèçàéíåð³â.

Õî÷à ìîäà — öå ïåðåäóñ³ì íåñòðèìíà ôàí-
òàç³ÿ ìîäåëüºðà, ó ðàç³ âèðîáíèöòâà êîìåðö³é-
íèõ ðå÷åé (òîáòî òèõ, ùî ïðîäàþòü ó áóòèêàõ)
ö³íè ôîðìóþòüñÿ çà áàãàòüìà ÷èííèêàìè. ²
ñåðåä ïîçàòðåíäîâèõ, ïîçàñåçîííèõ ÿ õî÷ó âêà-
çàòè íà çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ îäÿãó ïðåò-à-ïîð-
òå íàéâèùîãî ́ àòóíêó ÿêîñò³ òà òåõíîëîã³é âè-
ðîáíèöòâà. Íàïðèêëàä, ç ïåðøîãî ïîãëÿäó,
ïðîñòà ëàêîí³÷íà ñóêíÿ ì³í³ìàë³ñòè÷íîãî ñòè-
ëþ, êð³ì âêëàäåíîãî â íå¿ íàòõíåííÿ òà åìî-
ö³é, âèìàãàº â³ä 35 ãîäèí ðîáîòè, ³íîä³ íå âðà-
õîâóþ÷è ðó÷íîãî îçäîáëåííÿ (äî ñëîâà, ï³ä
îçäîáëåííÿì íå çàâæäè ìàºòüñÿ íà óâàç³ íà-
ÿâí³ñòü íàøèòî¿ ôóðí³òóðè íà âèðîá³). Äî òî-
ãî æ äàâíî â³äîìî: ÿê³ñíîþ ââàæàºòüñÿ òà ð³÷,
ùî áåçäîãàííà ³ çñåðåäèíè. Ùå ê³ëüêà ðîê³â
òîìó íàëåæí³ñòü òàêèõ âèòâîð³â ìèñòåöòâà àñî-
ö³þâàëè âèíÿòêîâî ç êàòåãîð³ºþ haute couture.
Äî ñëîâà, öåé òåðì³í, çàïî÷àòêîâàíèé àíãë³é-
ñüêèì ìîäåëüºðîì ×àðëüçîì Óîðòîì, áåðå ïî-
÷àòîê ó Ôðàíö³¿ ñåðåäèíè XIX ñòîë³òòÿ ³ áóê-
âàëüíî îçíà÷àº “âèñîêå ïîøèòòÿ”. Ç ïî÷àòêó
âèíèêíåííÿ ³ äî ñüîãîäåííÿ îäÿã êóòþð, âè-
êîíàíèé ó îäíîìó ïðèì³ðíèêó äëÿ íàéøàíîâà-
í³øèõ ³ íàéâèáàãëèâ³øèõ êë³ºíò³â, òðàíñôîð-
ìóâàâñÿ â³ä îñíîâíîãî ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ
(íàéêðàùîãî åêñêëþçèâíîãî îäÿãó) äî ìàéæå
÷èñòîãî ìèñòåöòâà. Íèí³ æ íàñòàâ ÷àñ äëÿ âè-
õîäó â ñâ³ò ³íøî¿ êàòåãîð³¿ îäÿãó, òàê çâàíî¿ äå-
ì³-êóòþð, ³ íà öå º òàê³ ïðè÷èíè.

Ïî-ïåðøå, íàðîäèâñÿ íîâèé ãëîáàëüíèé
òðåíä óíàñë³äîê âèðîáíèöòâà ðå÷åé çà âñ³ìà êà-
íîíàìè æàíðó êóòþð, çà âèíÿòêîì ëèøå òî-
ãî, ùî öå òàê çâàíèé ãîòîâèé îäÿã ñòàíäàðò-
íèõ ðîçì³ð³â, ÿêèé âèãîòîâëÿþòü ì³í³-ñåð³ÿìè
äëÿ ïðîäàæó â áóòèêàõ.

Ïî-äðóãå, êîíêóðåíö³ÿ ç áîêó ìàññ-ìàðêå-
òó, ùî äàâíî âæå âèðîáëÿº ñòèëüíèé îäÿã çà
äîñòóïíîþ ö³íîþ, ñïîíóêàº äî ïîøóêó íîâèõ
øëÿõ³â òà òåõíîëîã³é (äëÿ óòðèìàííÿ ìåæ êëà-
ñîâîñò³ ðå÷åé).

Ïî-òðåòº, ïðè÷èíîþ åêîíîì³÷íîþ ñòàëî
çðîñòàííÿ ïîïèòó íà òàê³ âèðîáè. Öå äèçàé-
íåðñüêèé îäÿã äëÿ òèõ, õòî ö³íóº ìèñòåöòâî
êðàñè, íàéêðàùó ÿê³ñòü, íåïîâòîðí³ñòü ³ õî÷å
îòðèìàòè ãîòîâó ðîçê³øíó ð³÷ ó íàéêîðîòøèé
òåðì³í, ùîá íàäÿãíóòè ¿¿ íå îäèí ðàç. Òàê³ ðå-
÷³ çäåá³ëüøîãî ìîæíà ñòâîðþâàòè íàâ³òü ç óðà-
õóâàííÿì ïîçàòðåíäîâîñò³, òîáòî ¿õ àêòóàëü-
í³ñòü, ö³ë³ñí³ñòü òà ÿê³ñòü ìàòèìóòü ñèëó ïðî-
òÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â, ìîæëèâî, íå ïîñï³ëü. Òà-
ê³ ðå÷³ ñì³ëèâî ìîæíà íàçâàòè óëþáëåíèöÿìè
ãàðäåðîáà. Âèêîíàí³ ç óðàõóâàííÿì íàéñêëàä-
í³øèõ òåõíîëîã³é ïîøèòòÿ òà îáðîáêè, ç äî-
ðîãèõ òêàíèí òà óí³êàëüíîãî êðîþ, âîíè ìî-
æóòü áóòè ïðèäáàíèìè øâèäêî, à “æèòè” äîâ-
ãî. ² êîí’þíêòóðà ðèíêó ïîïèòó íà öåé îäÿã
ôîðìóºòüñÿ íå ò³ëüêè ç òîãî êîëà êë³ºíò³â, äå
çâèêëè êóïóâàòè åêñêëþçèâíî âèãîòîâëåí³ ðå-
÷³ â àòåëüº “îò êóòþð”, ç ³íäèâ³äóàëüíèìè ïðè-
ì³ðêàìè, à ùå é òèõ, õòî õî÷å íàéêðàùå îäðà-
çó. Òîìó òåðì³í “ïðåò-à-ïîðòå” âæå äàâíî
îçíà÷àº íå ïðîñòî êîëåêö³éíèé ñåçîííèé îäÿã.

Çàãàëîì ³ â Óêðà¿í³ çðîñòàþòü ð³âåíü “âèêî-
íàííÿ” îäÿãó, ÿê³ñòü, ô³ëîñîô³ÿ. Ñòàº àäåêâàò-
í³øîþ ö³íà. Ìîæå, ùîäî âñ³õ äèçàéíåð³â öå
çâó÷èòü äåùî ïåðôåêö³îí³ñòè÷íî, àëå ìîæó ç
ïåâí³ñòþ ñêàçàòè: òàê ïðàöþþ ÿ
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Îñíîâà ãàðäåðîáà 
ó ï³âö³íè
Ðå÷³ must have, ùî çàëèøàòüñÿ â ãàðäåðîá³ íà ðîêè, 
à êîøòóâàòèìóòü — êîï³éêè
Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Різдвяні розпродажі зм ш ють серця модниць
сьо о світ битися швидше. І раїнсь і дівчата
не стали винят ом. Сезонні остромодні речі че-
рез іль а місяців відійд ть мин ле, але ласи а
must have затримається в ардеробі ще надов о.
Том січень та лютий — най ращий час, аби
с ласти омпле ти одя та ще й зе ономити
добр половин власно о бюджет .
Серед розмаїття нових фасонів та різних ольорів
д же важ о обрати щось одне. Але під час сезон-
них та свят ових розпродажів можна не онцен-
тр ватися лише на потрібних речах — за цін , я
ошт вала, напри лад, спідниця, на розпродажі
можна придбати цілий омпле т. Але більшість
цьо о остромодно о одя через 2—3 місяці ста-
не неа т альною, том зе ономлені роші все од-
но стан ть “ви ин тими на вітер”. Тож я с орис-
татися “подар н ом” правильно? К п вати ла-
сичні речі, що є завжди а т альними. Тіль и вони
стан ть основою ардероба і сл житим ть не
один сезон.

І збо банти ...
Êëàñè÷íà á³ëà ñîðî÷êà “âïèøåòüñÿ” ó áóäü-ÿêèé ñòèëü. ¯¿

ìîæíà íîñèòè ÿê íà ðîáîòó ç ïðÿìîþ ñï³äíèöåþ ³ æàêåòîì,
òàê ³ â êëóá íà âå÷³ðêó ³ç äæèíñàìè. À îñîáëèâî ìîäíèì ñàìå
òåïåð áóäå îáðàç “ñòàðàííî¿ êîëåæàíêè” — ñóêíÿ â³ëüíîãî êðîþ
ç á³ëèì êîì³ðöåì, ùî âèãëÿäàº çâåðõó.

Ïðàâèëüí³ á³ë³ ñîðî÷êè íèí³ ìîæíà çíàéòè â áàãàòüîõ ìàãà-
çèíàõ. Êðåàòèâíî ³ ñì³ëèâî ìàòèìå âèãëÿä ñîðî÷êà Comme des
Gar’ons.

Ïîäîâæåíà ñîðî÷êà ó ÷îëîâ³÷îìó ñòèë³ ç ãîðèçîíòàëüíèìè â³ä-
ñòðî÷êàìè ÷åêàº íà ñâîãî âëàñíèêà. Çà äèçàéíîì âîíà äóæå íà-
ãàäóº ñîðî÷êè ç âåñíÿíî-ë³òíüî¿ êîëåêö³¿ 2008 ðîêó óêðà¿íñüêî-

ãî ìîäåëüºðà Åäóàðäà Íàñèðîâà. Ñîðî÷êè æ îñòàííüîãî ìîæ-
íà êóïèòè ³ íå ÷åêàþ÷è íà ðîçïðîäàæ, àäæå êîøòóþòü âîíè íà
ðàä³ñòü ìîäíèöÿì íåáàãàòî.

Ìîäí³ âæå íå ïåðøèé ñåçîí áëóçè ç äåêîðîì ó âèãëÿä³ æà-
áî, ðþø³â àáî âåëèêèõ áàíò³â, ùî çàâ’ÿçóþòüñÿ íà øè¿, ðàäó-
âàòèìóòü ä³â÷àò ùå íå îäèí ñåçîí. Øèðîêèé âèá³ð øîâêîâèõ
òà øèôîíîâèõ ìîäåëåé — ó ìîíîáðåíäàõ Beggon, Mango, Oa-
sis òà ïîë³áðåíäàõ “Ïàñàæ 15”, Grand Gallery. Êîøòóâàòèìóòü
âîíè â çàëåæíîñò³ â³ä ìàðêè — â³ä 300 ãðèâåíü çà ìàñ-ìàðêåò
äî 1500 çà îäÿã êëàñó ëþêñ.

Ефе т жіночності
Ñóêíÿ ïîâåðíóëàñÿ â ïîâñÿêäåííèé ãàðäåðîá æ³íîê ëèøå

íåùîäàâíî. ², çäàºòüñÿ, çàòðèìàºòüñÿ â íüîìó íàäîâãî. Ïîò³ñ-
íèâøè òðàäèö³éí³ â îñòàíí³ ðîêè áðþêè, äæèíñè òà íàâ³òü
ñï³äíèö³, âîíà, ÿê íå äèâíî, ìàº áàãàòî âàð³àíò³â äëÿ ìîäíèõ
ìàíåâð³â. Îñîáëèâî çðó÷íèìè º ñóêí³ òðîõè âèùå êîë³í â³ëü-
íîãî êðîþ, ùî íå ñòðèìóþòü ðóõ³â òà ìàþòü äóæå çâîðóøëè-
âèé ³ æ³íî÷íèé âèãëÿä âîäíî÷àñ. Ñàìå ç òàêèìè ñóêíÿìè òà
ñàðàôàíàìè ³ òðåáà íîñèòè ìîäí³ áëóçè ç áàíòàìè òà “ó÷í³â-
ñüê³” á³ë³ ñîðî÷êè. À ùå — òåïë³ àæóðí³ ïàí÷îõè ³ ãåòðè. Ó
áóäü-ÿêîìó ðàç³ çàìåðçíóòè ó òðèêîòàæ³ àáî áàâîâí³ ìàéæå íå-
ìîæëèâî. 

Модний Сні ови
Êîëè æ ùå êóïóâàòè ïóõîâèê, ÿê íå íèí³? Òèì á³ëüøå, ùî

ôàñîíè òåïëèõ “àëÿñîê” òà “áîìáåð³â” íå çì³íþþòüñÿ ðîêàìè.
Êîðîòê³ ïóõîâ³ êóðòêè ÿñêðàâèõ æèòòºðàä³ñíèõ êîëüîð³â äóæå
äîáðå ï³äõîäÿòü äëÿ íåä³ëüíèõ ïðîãóëÿíîê ç äðóçÿìè, ãðè ó
“ñí³æêè” àáî çèìîâîãî êàòàííÿ íà êîâçàíàõ. Íàðàç³ íàéäîðå÷-
í³øå ìàòèìóòü âèãëÿä ç âóçüêèìè áðþêàìè àáî äæèíñàìè, çà-
ïðàâëåíèìè ó âèñîê³ ÷îáîòè. Äðóæíó êîìïàí³þ ¿ì ñêëàäóòü
òåïëèé ÿñêðàâèé øàðôèê, îáêðó÷åíèé ê³ëüêà ðàç³â, âåñåë³ ñìó-
ãàñò³ ì³òåíêè òà ãàðíèé íàñò³é. ªäèíå “àëå”: ÿêùî êóïóºòå ïó-
õîâèê íà ê³ëüêà ðîê³â, íàâ³òü íå äèâ³òüñÿ íà çîëîò³ ÷è ñð³áëÿñ-
ò³ êîëüîðè — âîíè â³ä³éäóòü ó çàáóòòÿ ç ïåðøèìè æ ïðîìåíÿ-
ìè âåñíÿíîãî ñîíöÿ.

Крас ні зрост ть
Íèçåíüê³ áîòèëüîíè íà âèñîêèõ ï³äáîðàõ — íàéÿñêðàâ³øå

ìîäíå ïîâåðíåííÿ îñòàíí³õ ðîê³â. Áóäüòå óâàæí³: íà âåñü íà-
ñòóïíèé ð³ê äèçàéíåðè çàáóëè íèçüêó ï³äîøâó. Òîìó äîâåäåòü-
ñÿ-òàêè “çðîñòè” ñàíòèìåòð³â íà 10. Ëàêîâàí³, çàìøåâ³ òà
ïðîñòî øê³ðÿí³ áîòèëüîíè ç îñ³ííüî¿ êîëåêö³¿ 2007 ðîêó áó-
äóòü àêòóàëüíèìè ùå ïðèíàéìí³ íàâåñí³ òà íàñòóïíî¿ îñåí³

Біла сороч а носитиметься я зим , та і в теплі весняні чи літні дні

Варіантів для омбін вання образ з білою сороч ою — безліч
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ОВНИ
Не посваріться з шефом, час зви -

н ти до йо о ви абели ів! Слід доро-
жити ар’єрою, я а є для вас хлібним
місцем. З мієте прибор ати амбіції —
тримаєтеся на посаді, а ні — тоді ви-
ніть онористе “Я”. Коли від надмір-
них сл жбових навантажень паморо-
читься олова, лавір йте, хитро хи-
ляйтеся, психоло ічний омфорт є не-
обхідною мовою відмінно о фізично-
о самопоч ття. Бережіть здоров’я,
перевтілюватися в тр до олі а вам
протипо азано.

ТЕЛЬЦІ
Пильн йте, таємні воро и не дрі-

мають і радо вас пошиють в д рні...
Мстити не варто, в небесній анце-
лярії все зарах ється. В на ород от-
римаєте бла ородних др зів, поміч та
поради я их перевершать всі споді-
вання. Нехт вати особистим життям
протипо азано, се с альний потен-
ціал на пі овій позначці, тож оли
з’явився на оризонті жаданий об’-
є т для інтимних тіх — не про авте
йо о, а випийте разом чаш насолод
до дна!

БЛИЗНЯТА
Милі сваряться-любляться. З’яс й-

те стос н и, вихлюпніть все, що на-
ипіло на д ші та розставте рап и
над “і” з оханими, тоді ходити в не-
любах не доведеться. Бла одійні по-
риви половин и а тивіз ються, тож
витимете з них вірьов и та на свій
сма маючи все, що заманеться. Важ-
ливо не нахабніти, переходячи меж
дозволено о, онтролювати апетити.
Нехай Совість стане вашим найліп-
шим с п тни ом та і ритичні мо-
менти.

РАКИ
У вас передбачається землетр сна

ар’єрна атмосфера, в домашніх сті-
нах — анало ічна артина. Ш айте
розрад на тр довом фронті, т т ви
боєць нівро , роза для нездар та
ледарів, радість для ерівництва. І не
заб вайте, що в цьом році пош и
шлюбної половин и є найсприятливі-
шими, ловіть найменші шанси, аби
прима нітити то о, до о о від рило-
ся серце. Він неодмінно з стрінеться
на вашом шлях . Б ти наодинці —
пере реслити своє осяйне майб тнє.

ЛЕВИ
Проп с айте повз в ха поради та

настанови др зів, від них пахне е о-
їзмом. Ліпше нала одьте стос н и з
ерівним персоналом. Ви ч довий
тр дя а і здатні зійти на ар’єрний
олімп завдя и проте ції впливових ро-
ботодавців. Апелюйте до їхніх поч т-
тів, вони вам допомож ть творчо ре-
аліз ватися і розба атіти. Нині вам
платитим ть за висо ий фаховий рі-
вень.

ДІВИ
Піддавшись власниць ом інстин -

т , можете вс очити в бор ов ям .
Дбайте за родинне бла опол ччя, не
слід позичати рошей на речі для е о-
їстичних потреб. А ось зробити ар-
ний добротний подар но рідним чи
пити річ для поб т — необхідно.

Для тих, о о виросли рила сер-
дечно о злет , доля радить не зволі-
ати. Старт йте і б дьте щасливі!

ТЕРЕЗИ
Ви тон о роз мієтеся на психоло-

ічних прем дрощах, це озир, що за-
хистить ритичні с андальні момен-
ти, оли амбіційне Е о втихомирити
не вдається, особливо в рідних пена-
тах. Пресин вати близь их не варто,
пожалійте бідолах, вам потрібно на-
вести лад з рідними, помиритися, за-
б вши про давні образи. Саме тоді на
шлях світле майб тнє зни н ть за-
тори. Дім та родина — це святе, тож
не осл хайтеся Всевишньо о!

СКОРПІОНИ
Сл жбові перт рбації розпалі, од-

на не впадайте відчай, на фінансо-
вих приб т ах це не ативно не віді-
б’ється. Вашими ишенями по и що
опі ється форт на. Головне не б ти
с нарою, те що дається надмір , ви-
значено не лише задля особистих по-
треб, а й для орист вань людям, я і
опинилися в матеріальній с р ті. А
боржни ів не тр сіть, пізніше вам по-
верн ть позичене. Зроз міли?

СТРІЛЬЦІ
Я що в розважальних забавах роз-

тринь аєте роші — не жал йте, зна-
чить, та треба. Фінансові стр м и не
обміліють, цьо о ро вони під бла о-
датним о ом Творця. Можливостей
заробити хоч реблю ати, наполе ли-
во попрацюйте — і вам це під сил ,
тоді все відш од ється. Лише
пам’ятайте правило: ба атіє не той,
що бере, а той, хто щедро дає. До
протистояння з давніми діловими он-
рентами поставтеся серйозно. Їхні

наміри вам не до інця знайомі.

КОЗОРОГИ
Тримайте себе під онтролем, не

піддавайтеся на прово ації домочад-
ців, саме під рідним дахом за ладе-
но виб хів онфлі тів, я і та ож не-
ативно вплин ть на ар’єрні справи.
Перест пивши порі роботи, заб дь-
те про сімейні при рощі. В сл жбово-
м оле тиві треба тя н ти воза за
іль ох, надол жити тр дові про али-
ни, їх на опичилося чимало. Приділіть
ва оханню, намічається спіх в
сердечний справах, що стане ч до-
вим подар н ом за ваші митарства.

ВОДОЛІЇ
Не встрявайте в дис сії з людьми,

отрим ч жі ваші по ляди. Я мовить-
ся, метати перли перед свинями не
варто... Зате в приятельсь ом ото-
ченні вас зроз міють, підтримають,
поділяться досвідом. Висловлювання
соратни ів по д х проллються баль-
замом на ваш д ш . В родинном
олі та ож пан ватиме взаємороз -
міння і зла ода, але за мови, що ви
пожертв єте свої життєві рес рси на
сімейний олтар.

РИБИ
Ви ризи єте стати жертвою влас-

ної щедрості, а точніше транжирства.
Не смітіть рошима, навіть я що вам
арно платять на сл жбі, обходьтеся
с ромним достат ом, б дьте е оном-
ними. В стос н ах з др зями та ож
матеріальні бла а мож ть стати ябл -
ом розбрат , одна нині цінність
справжньої др жби для вас поля ає
не в задоволенні мер антильних інте-
ресів, а має баз ватися на д шевній
ідилії

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 11 ïî 17 ñ³÷íÿ)
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Генеральний дире тор ПП “Фірма Р та” Валерій Корінь

та оле тив висловлюють щире співч ття

начальни Головно о правління по фізичній льт рі та спорт

Петр Васильович Б р аць ом

з привод непоправної втрати — смерті йо о матері

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

Апеляційний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Т	-


ая�Сер
ія�Ві�торовича,�я�ий�меш�ає�по�в	л.

Гр	шевсь�о
о,� 16,� �в. 3,� я�� відповідача� 	

справі�за�позовом�Голов�о�О. В.�про�позбав-

лення�бать�івсь�их�прав�в�с	дове�засідання,

я�е�відб	деться�22�січня�2008�р.�о�10.50.

Адреса� с	д	:� м.� Київ,� в	л.� Володи-

мирсь�а,�15.

Наслід�и�неяв�и�в�с	дове�засідання�осо-

би,� я�а� бере� 	часть� 	� справі,� передбачені

ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С	ддя�Л.Г.�Кот	ла.

Головне��правління��ом�нально�о��осподарства�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�та�Лі�а�е�с��рсоводів�м.�Києва

о�олош�ють�підс�м�и�проведення��он��рс��на��ращ��тематичн�

е�с��рсію,�я�ий�тривав�з�05.11�по�05.12.2007�ро��.

I�місце�— е�с�	рсія� “Архіте�т	рний� літопис� Києва”� (розробни�

Резнічен�о�В.С.,�Святнен�о�Т.В.)

II�місце�— е�с�	рсія� “Старими� в	лицями�Подол	”� (розробни�

Слад�ова�Є.П.)

III�місце�— е�с�	рсія� “Ті� шляхи,� що� я� міряв...”� (розробни�

Климен�о В.І.,�Забело�С.Є.)

� Посвідчення� особи, я�а� постраждала� внаслідо�� чорнобильсь�ої

�атастрофи,��ате
орія�1, серія�А, №109107�та�в�лад�	�№164722�на

ім’я�Косен�а�Володимира�Ми�олайовича�вважати�недійсними.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС, �ате
орія�2, серія�А, №352929�на

ім’я�Під
	рсь�о
о�Оле
а�Ми�олайовича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС, �ате
орія�2, серія�А, №339953�на

ім’я�Котова�І
оря�Ві�торовича�вважати�недійсним.

Головне��правління���льт�ри�і�мистецтв�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�о�олош�є��он��рс

на заміщення�ва�антної�посади��оловно�о

спеціаліста�відділ��театрально-�онцертних

за�ладів,�образотворчо�о�мистецтва,�

ор�анізації�та�проведення�за�альномистець�их

заходів�(стро�овий�тр�довий�до�овір).

Вимо�и:� вища� освіта� відповідно
о� професійно
о� спрям	вання� за

освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма
істра,�спеціаліста,�стаж�роботи�З

ро�и�на�посаді�провідно
о�спеціаліста�або�5�ро�ів�державної�сл	жби,

або�стаж�роботи�за�фахом�7�ро�ів.

До��менти� приймаються� протя�ом� місяця� за� адресою:�

м.�Київ-04,�б	львар�Т.�Шевчен�а,�3.

Довід�и�за�тел.:�279-52-82;�279-72-51.

ШАНОВНІ�АКЦІОНЕРИ�АТ�“ЛЕКХІМ”!

Дире�ція�АТ�“Ле�хім”�запрош�є�Вас�взяти��часть��

чер�ових�за�альних�зборах�а�ціонерів�Товариства,�

я�і�відб�д�ться�29 люто�о�2008�ро���о�16.00�

за�місцезнаходженням�АТ “Ле�хім”�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Шота�Р�ставелі,�23.

Порядо��денний:

1.� Про� роз
ляд� рез	льтатів� діяльності� АТ� “Ле�хім”� за� 2007� рі�,

затвердження�звіт	�ревізійної��омісії,�затвердження�фінансової�звітності

товариства�на�2007�рі�,�поряд�	�розподіл	�приб	т�	�і�збит�ів�товариства,

стро�	�та�поряд�	�виплати�част�и�приб	т�	�(дивідендів).

2. Про�внесення�змін�до�стат	т	�АТ�“Ле�хім”�шляхом�ви�ладення�йо
о

в�новій�реда�ції.

3. Про�	творення�Дире�ції�АТ�“Ле�хім”,�від�ли�ання�та�призначення


енерально
о�дире�тора�та�інших�членів�дире�ції�АТ�“Ле�хім”.

Реєстрація�	часни�ів�зборів�б	де�проводитися�за�місцем�проведення

зборів�29�люто
о�2008�ро�	�з�15.00�по�15.45.

Для�	часті�	�за
альних�зборах�а�ціонерам�Товариства�необхідно�мати

при�собі�до�	мент,�що�посвідч	є�їхню�особ	,�а�представни�ам�а�ціонерів

належним�чином�посвідчен	�довіреність�та�до�	мент,�що�посвідч	є�особ	

представни�а.�Ознайомитися�з�до�	ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом

денним�за
альних�зборів�а�ціонерів,�а�та�ож�отримати�більш�вичерпн	

інформацію� з� питань� під
отов�и� та� проведення� за
альних� зборів

а�ціонерів�Ви�можете,�зверн	вшись�до�Дире�ції�АТ�“Ле�хім”�за�адресою:

м.�Київ,�в	л.�Шота�Р	ставелі,�23.

Дире�ція�АТ�“Ле�хім”

До��ва�и�а�ціонерів�за�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Фірма�“Лейпці�”

Ви�онавчий�ор�ан�за�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Фірма�“Лейпці�”
(в подальшом��—�“Товариство”)�в�особі�Голови�правління�Ковален�а�О.В.

повідомляє�про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства,
що відб�д�ться�29�люто�о�2008�ро���об�11.00�за�адресою:�

м.�Київ,�проспе�т�40-річчя�Жовтня,�118-В.

Порядо��денний:

1. Внесення�змін�до�стат	т	�Товариства�шляхом�ви�ладення�йо
о�	�новій�реда�ції.

2. Обрання�
олови�та�членів�На
лядової�ради�Товариства.

3. Від�ли�ання�та�обрання�
олови�Правління�Товариства.

4. Від�ли�ання�та�обрання�членів�Правління�Товариства.

5. Від�ли�ання�та�обрання�
олови�та�членів�Ревізійної��омісії�Товариства.

6. Визначення�форми�вип	с�	�а�цій�Товариства.

7. Про�обрання�реєстратора�та�передач	�ведення�реєстр	�власни�ів�іменних�цінних�паперів

Товариства.

Реєстрація�	часни�ів�зборів�проводиться�в�день�проведення�за
альних�зборів�за�місцем�їх

проведення�з�10.30�до�11.00.�При�собі�необхідно�мати�до�	мент,�що�посвідч	є�особ	�а�ціонера,

а�для�представни�ів�та�ож�належним�чином�оформлен	�довіреність�на�право�	часті�	�зборах.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про�проведення�За�альних�зборів�а�ціонерів

ЗАТ�“Ренесанс�Життя”

Правління�ЗАТ�“Ренесанс�Життя”�повідомляє�про�проведення�За�альних

зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�26�люто�о�2008�ро���о�10.00

за адресою:�м.�Київ,�в�л. М.�Пимонен�а,�13,��орп�с�1,�офіс�1А/21.

Порядо��денний:

1. Затвердження�річних�фінансових�рез	льтатів�діяльності�Товариства�за�2007�рі�.

2. Розподіл�приб	т�	�Товариства�та�виплата�дивідендів�а�ціонерам�Товариства�за�підс	м�ами

роботи�	�2007�році.

3. Прийняття�рішення�про�збільшення�стат	тно
о��апітал	.

4. Вирішення�інших�питань�щодо�створення�філій�(відділень,�представництв)�Товариства.

Реєстрація� а�ціонерів� відб	деться�26�люто
о�2008�ро�	� з� 09.00�до�10.00.�Для�реєстрації

представни�ам�а�ціонерів�необхідно�пред’явити�до�	мент,�що�підтвердж	є�повноваження�особи

на� представництво� 	� за
альних� зборах� а�ціонерів� (довіреність,� до�	менти� про� призначення

тощо)�та�до�	мент,�я�ий�посвідч	є�особ	�представни�а�(паспорт).

Інформація,�що�подається�па�ви�онання�вимо
�статті�40�За�он	�У�раїни�“Про�
осподарсь�і

товариства”:

Мотиви�збільшення�стат	тно
о��апітал	:�збільшення�стат	тно
о��апітал	�відб	вається�для

зал	чення� додат�ових� �оштів,� необхідних� для� розвит�	� стат	тної� діяльності� ЗАТ� “Ренесанс

Життя”.

Спосіб� збільшення� стат	тно
о� �апітал	:� проведення� додат�ово
о� вип	с�	� а�цій� існ	ючої

номінальної�вартості.

Мінімальний�розмір�збільшення�стат	тно
о��апітал	:�100�000�
ривень.

Прое�т� змін� до� стат	т	,� пов’язаних� із� збільшенням� стат	тно
о� �апітал	:� п.� 7.1.� Стат	т	

Товариства�ви�ласти�	�реда�ції:

Стат	тний��апітал�Товариства�(далі�—�“Стат	тний�Капітал”)�становить�25�100�000�(двадцять

п’ять�мільйонів�сто�тисяч)�
ривень.

п.�7.2.�Стат	т	�Товариства�ви�ласти�	�реда�ції:

Стат	тний�Капітал� поділено� на� 25� 100� (двадцять� п’ять� тисяч� сто)� простих� іменних� а�цій

номінальною�вартістю�1�000� (одна�тисяча)� 
ривень��ожна.�Стат	тний�Капітал�	творюється�з

вартості�в�ладів�А�ціонерів,�внесених�внаслідо��придбання�ними�А�цій.

Дані� про� �іль�ість� а�цій,�що� вип	с�аються� додат�ово,� та� їх� за
альна� вартість:� додат�ово

вип	с�ається�100�(сто)�простих� іменних�а�цій�за
альною�номінальною�вартістю�100�000�(сто

тисяч)�
ривень.

Права�а�ціонерів�при�додат�овом	�вип	с�	�а�цій:�за�а�ціонерами�збері
ається�переважне

право�на�придбання�а�цій�додат�ово
о�вип	с�	�пропорційно�до�їх�част�и�	�стат	тном	��апіталі

товариства.

Дата�почат�	�і�за�інчення�розміщення�а�цій,�що�вип	с�аються�додат�ово:�за�рите�(приватне)

розміщення� а�цій�б	де�проведено� 	� 2� етапи.�Дата�розміщення�б	де� визначена�За
альними

зборами�при�прийнятті�рішення�про�збільшення�розмір	�стат	тно
о��апітал	.

Порядо��відш�од	вання�власни�ам�а�цій�збит�ів,�пов’язаних�зі�змінами�стат	тно
о��апітал	:

нарах	вання�а�ціонерам�збит�ів�та�їхнє�відш�од	вання�внаслідо��додат�ово
о�вип	с�	�а�цій�не

передбачається.

З�інформацією�та�до�	ментами,�що�пов’язані�з�поряд�ом�денним�За
альних�зборів,�а�ціонери

мож	ть�ознайомитися�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Пимонен�а,�13,��орп	с�1,�офіс�№�1А/21.

Голова�Правління�Є.�Ні�іфоров

До��ва�и�а�ціонерів�ЗАТ�“Фірма�“Лейпці�”

Ви�онавчий�ор�ан�За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Фірма�“Лейпці�”

(надалі�—�Товариство)�в�особі��олови�правління�повідомляє�порядо��денний

за�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства,�що�відб�д�ться�26�люто�о�2008�ро��

об�11.00�за�адресою:�м.�Київ,�проспе�т�40-річчя�Жовтня,�118-В:

1. Про� збільшення� стат	тно
о� �апітал	� (фонд	)� Товариства�шляхом� за�рито
о

розміщення�а�цій.

2. Про�вип	с��та�розподіл�а�цій�Товариства,�затвердження�	мов�вип	с�	�та�розподіл	

а�цій,� затвердження� прото�ол	� рішення� про� розподіл� а�цій,� а� та�ож� затвердження

проспе�т	�емісії�а�цій�Товариства.

3. Про�визначення�	повноважено
о�ор
ан	�та�	повноважених�осіб�Товариства,�я�им

надається�право�на�вчинення�відповідних�дій,�пов’язаних�з�додат�овою�емісією�а�цій

Товариства�шляхом�їх�розподіл	.

Відомості�щодо�збільшення�стат	тно
о��апітал	�(фонд	)�Товариства:

а) мотиви,�спосіб�та�мінімальний�розмір�збільшення�стат	тно
о��апітал	�(фонд	):

стат	тний��апітал�(фонд)�Товариства�збільш	ється�з�метою�зал	чення�інвестицій�для

модернізації�та�придбання�основних�засобів,�а�та�ож�для�поповнення�обі
ових��оштів

Товариства;

стат	тний� �апітал� (фонд)� Товариства� план	ється� збільшити�шляхом� збільшення

�іль�ості� а�цій� існ	ючої� номінальної� вартості� та� їх� за�рито
о� розміщення� за� рах	но�

додат�ових�внес�ів;

мінімальний�розмір�збільшення�стат	тно
о��апітал	�(фонд	)�становить�153�000�(сто

п’ятдесят�три�тисячі)�
ривень.

б) прое�т� змін� до� стат	т	� а�ціонерно
о� товариства,� пов’язаних� із� збільшенням

стат	тно
о��апітал	�(фонд	):

«5.1.�Стат	тний��апітал�(стат	тний�фонд)�Товариства�становить�170�000�(сто�сімдесят

тисяч)�
ривень.

5.2.�Стат	тний��апітал�(стат	тний�фонд)�Товариства�поділено�на�100�000�(сто�тисяч)

іменних�а�цій�номінальною�вартістю�1,70�(одна�
ривня�сімдесят��опійо�)�
ривень��ожна.»

в) дані�про��іль�ість�а�цій,�що�вип	с�аються�додат�ово,�та�їх�за
альн	�вартість:

додат�ово�план	ється�вип	стити�90�000�(дев’яносто�тисяч)�іменних�а�цій�Товариства

номінальною� вартістю� 1,70� (одна� 
ривня� сімдесят� �опійо�)� 
ривень� �ожна;� за
альна

вартість�а�цій�Товариства,�що�вип	с�аються�додат�ово,�становить�153�000�(сто�п’ятдесят

три�тисячі)�
ривень.


) відомості�про�нов	�номінальн	�вартість�а�цій:

збільшення�стат	тно
о��апітал	�(фонд	)�Товариства�здійснюється�шляхом�збільшення

�іль�ості�а�цій�Товариства�існ	ючої�номінальної�вартості�без�зміни�номінальної�вартості

а�цій.

д) права�а�ціонерів�при�додат�овом	�вип	с�	�а�цій.

а�ціонери� Товариства� мають� рівне� переважне� право� на� придбання� а�цій,� що

вип	с�аються�додат�ово,�	��іль�ості,�пропорційній�їх�частці�	�стат	тном	��апіталі�(фонді)

на�дат	�почат�	�проведення�за�рито
о�розміщення�а�цій;�а�ціонери�Товариства�мають

інші�права,�що�передбачені�чинним�за�онодавством�та�	мовами�вип	с�	�а�цій.

е)�дата�почат�	�і�за�інчення�підпис�и�на�а�ції,�що�додат�ово�вип	с�аються:

за�рите�розміщення�а�цій�Товариства�додат�ово
о�вип	с�	�здійснюватиметься�в�два

етапи�(дві�чер
и):

- перший�етап�(розміщення�а�цій�серед�а�ціонерів�	��іль�ості,�пропорційній�їх�частці

в�стат	тном	��апіталі�(фонді)�Товариства)�—�з�30�березня�2008�ро�	�по�14��вітня

2008�ро�	�(в�лючно);

- др	
ий�етап�—�з�15��вітня�2008�ро�	�по�22��вітня�2008�ро�	�(в�лючно).

є)�порядо��відш�од	вання�власни�ам�а�цій�збит�ів,�пов’язаних�із�змінами�стат	тно
о

�апітал	�(фонд	):

збит�ів�власни�ам�а�цій�Товариства,�пов’язаних�із�збільшенням�стат	тно
о��апітал	

(фонд	)�не�передбачається.

Реєстрація� 	часни�ів� зборів� проводиться� в� день� проведення� за
альних� зборів� за

місцем�їх�проведення�з�10.30�до�11.00.�При�собі�необхідно�мати�до�	мент,�що�посвідч	є

особ	�а�ціонера,�а�для�представни�ів�та�ож�належним�чином�оформлен	�довіреність�на

право�	часті�	�зборах.

Дніпровсь�ий� районний� с�д� м.� Києва
повідомляє� відповідача� Л	
ана� Оле�сандра

Єв
еновича,� я�ий� зареєстрований� в�м.� Києві,

в	л.�Сєрова,�б	д.�36,��в.�84�про�те,�що�роз
ляд

справи� за� позовом�до� ньо
о�Мощен�о�Олени

Оле�сандрівни�про�визнання�та�им,�що�втратив

право� �орист	вання�житловим� приміщенням,

призначено�на�22.01.08�р.�на�11.30�в�приміщенні

Дніпровсь�о
о�районно
о�с	д	�м.�Києва�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в	л.�Сер
ієн�а,�3,��аб.�37.

Яв�а�в�с	дове�засідання�відповідача�обов’яз�о-

ва.�При�собі�мати�до�	мент,�що�посвідч	є�особ	.

У�випад�	�неяв�и�відповідача,�с	дове�засідан-

ня�відб	деться�	�йо
о�відс	тність.

С	ддя�Т.І.�Горбань.

Солом’янсь�ий� районний� с�д� м. Києва

повідомляє,� що� 23� січня� 2008� р.� о� 9.30� 	

приміщенні� Солом’янсь�о
о� районно
о� с	д	

м.Києва� за� адресою:�м.� Київ,� в	л.�Ш	това,� 1,

�аб.�19,�під�
олов	ванням�с	дді�Тр	бні�ова�А.В.

відб	деться�роз
ляд�цивільної�справи�№�2-4665-

1/07�за�позовом�Ри
и�С.О.�до�Ри
и�Т.В.,�третя

особа�Відділ�опі�и�та�пі�л	вання�Солом’янсь�ої

районної�	�м.�Києві�державної�адміністрації�про

позбавлення�бать�івсь�их�прав.

В�с	дове�засідання�ви�ли�ається�відповідач

Ри
а�Тетяна�Валеріївна.

С	ддя�А.В.�Тр	бні�ов.

Київсь�а�Дире�ція�

ЗАТ�УСК�“Княжа”

Втрачені�блан�и�страхових

полісів:�06/02-018316,�06/02-

018317,�06/02-018385,�06/02-

007588,�02/01-65653,�02/01-

065654 , 02 /01 -065655 ,

UА/015-5241636 вважати

недійсними.

Київсь�ий�міжобласний�апе-

ляційний� �осподарсь�ий� с�д

повідомляє� про� під
отов�	�ма-

теріалів� щодо� обрання� Маз	р

Лідії�Михайлівни�на�посад	�с	дді

Київсь�о
о� міжобласно
о� апе-

ляційно
о� 
осподарсь�о
о� с	д	

безстро�ово.

Інстит�т�ор�анічної�хімії�НАН�У�раїни
здає�в�оренд��на��он��рсних�засадах�наст�пні�приміщення

№

з/п

Повна�хара�теристи�а

приміщення

Адреса

приміщення

Площа

приміщення,

�в. м

Можлива�мета

ви�ористання

приміщень

орендарем

Стартова�ціна

�рн/�в. м/місяць�

Станом�на

31�жовтня�2007�р.

1. Корп	с�№1:��.�144,�145 Київ-094,

М	рмансь�а,�5

48,0 Лабораторні

приміщення

47,64�

2. Корп	с�№1:��.�200,�202-204,

203-205,�447

Київ-094,

М	рмансь�а,�5

135,78 Лабораторні

приміщення

47,64�

3. Корп	с�№1��.104-106,�

108-110,�112-114,113-115,

116-118,�119,120,122�

Київ-094,

М	рмансь�а,�5

312,0 Лабораторні

приміщення

47,64�

4. Корп	с�№1��.�238-240,�242 Київ-094,

М	рмансь�а,�5

72,0 Лабораторні

приміщення

47,64�

5. Корп	с�№2�Приміщення�1-
о

поверх	,��.�606,�614

Київ-094,

М	рмансь�а,5

104,0 Лабораторні

приміщення

47,64

6. Корп	с�№2��.602,�707,�708 Київ-094,

М	рмансь�а,�5

71,6 Лабораторні

приміщення

47,64

7. Приб	дова��орп	с	�№1

�.162,�163,�261-267�

Київ-094,

М	рмансь�а,�5

244,9 Лабораторні

приміщення

47,64�

8. Приб	дова��орп	с	�№1,

�.�б/н

Київ-094,

М	рмансь�а,�5

20,65 Офісне�

приміщення�

47,64

9. Корп	с�№8 Київ-094,

М	рмансь�а,�5

269,5 Лабораторні

приміщення

47,64�

10. Приміщення�с�лад	

хімреа�тивів

Київ-094,

М	рмансь�а,�5

12,0 С�ладсь�е

приміщення

38,44

11. Приміщення�с�лад	

хімреа�тивів

Київ-094,

М	рмансь�а,�5

58,02 С�ладсь�е

приміщення

38,44

12. Паразитарій��.�170,�171,�175,

178,�181,�185�

Київ-094,

М	рмансь�а,�5

96,25 Лабораторні

приміщення

47,64

13. Авто�лавна� Київ-094,

М	рмансь�а,�5

53,5 Приміщення�для

проведення

досліджень

38,44

14. Віварій,�1�поверх� Київ-094,

М	рмансь�а,�5

15,93 Офісне

приміщення�

47,64�

15. Віварій,�1�поверх Київ-094,

М	рмансь�а,�5

63,76 С�ладсь�е

приміщення

38,44

16. Віварій,�1�поверх Київ-094,

М	рмансь�а,�5

31,2 С�ладсь�е

приміщення

38,44�

Печерсь�ии�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�	

с	дове�засідання�Па�шин	�Ві�торію�Святославівн	�та

Па�шин	�Людмил	�Ми�олаївн	�в�я�ості�відповідачів�для

	часті�в�цивільній�справі�за�позовом�Карпачева�Сер
ія

Володимировича,�Карпачевої�Тамари�Іванівни�до�Па�-

шиної�Ві�торії�Святославівни,�Па�шиної�Людмили�Ми-

�олаївни,�Арз	маняна�Р	дольфа�Чер�езовича�про�виз-

нання�права�власності�на�майно,�витреб	вання�майна

та� визнання� до
овор	� �	півлі-продаж	� майна

недійсним,�роз
ляд�я�ої�відб	деться�23 січня�2008�ро-

�	�о�10.00�в�приміщенні�Печерсь�о
о�районно
о�с	д	

м.� Києва� за� адресою:�м.� Київ,� в	л. М. Гайцана,� 4,

�аб. 412.�С	ддя�А.М.�Горяйнов.

Приміт�а: В�таблиці�в�азана�почат�ова�вартість�1��в. м�приміщення�до�почат�	��он�	рс	,�без�врах	вання��ом	нальних�та

інших�платежів.�В�приміщеннях,�на�розс	д�орендаря,�може�б	ти�ви�онаний�поточний�ремонт.

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

до�12.00�17�січня�2008�р.�за�адресою:�02094,�м.�Київ,�в	л.�М	рмансь�а,�5,��аб.�№148.

Кон�	рс�по�здачі�приміщень�в�оренд	�відб	деться�18�січня�2008�р.�о�10.00�в��імнаті�№�254�(�імната�проф�ом	)�за�адресою:

02094,�м.�Київ,�в	л.�М	рмансь�а,�5.�

Довід�и�про�	мови�проведення��он�	рс	�та�перелі��необхідних�для��он�	рс	�до�	ментів�можна�отримати�з�10.00�до�12.00
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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 65
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Сер ій БЕРЕЗЕНКО, начальни Головно о
правління справах сім’ї та молоді Київсь ої
місь держадміністрації, деп тат фра ції “Бло
Леоніда Черновець о о”:
— Я б салют вав на честь поетеси Ліни Костен о.

Треба вшанов вати ідних то о людей ще за життя. Та-
их митців неба ато. Ліна Костен о — велична фі ра
в с часній раїнсь ій поезії.

Михайло ЗАХАРЕВИЧ, енеральний дире тор
Національно о а адемічно о театр імені Івана
Фран а:
— Я б шан вав Сер ія Данчен а, я ий ер вав на-

шим театром 23 ро и, б в моїм товаришем і вели ою
людиною. На жаль, йо о вже нема серед нас, живих.

EL КРАВЧУК, співа :
— Я діячеві льт ри хотілося б та ідно предста-

вити наш держав , щоб салют вали їй. А я що перей-
ти на особистості, то на д м пред сім спадають бать-
и, я им я ба ато в чом зобов’язаний. Вшан вав би
авторитетних людей, серед я их (для мене особис-
то) — Софія Ротар . Можна врешті-решт салют вати
просто расивим дівчатам. Чом б і ні?

Володимир БИСТРЯКОВ, народний артист
У раїни, омпозитор:
—Я д же цін ю Петра Толоч а. Вели а людина, со-

вість раїнсь ої нації, пре расний істори . Йо о по ляди
на наше мин ле я поділяю в сьом . Крім то о, він бо-
реться за рівноправність сіх людей, я і жив ть в У раїні.

Íà ÷åñòü êîãî âè  
âëàøòóâàëè á ñàëþò?

Åêñòðåìàëüí³ 
êàí³êóëè
Øêîëÿð³ â Êèºâ³ íå ò³ëüêè òàíöþâàëè
íà íîâîð³÷íèõ áàëàõ òà ðîçâàæàëèñÿ
íà ÿëèíêàõ, à é êàòàëèñÿ íà êîâçàíàõ,
ëèæàõ, ñàí÷àòàõ
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ,
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Добі ають інця зимові ані ли. Кореспонденти
"Хрещати а" чора поці авилися, чим вони запам'-
яталися иївсь им та приїжджим ш олярам. Я з'яс -
валося, найпоп лярніші столичні місця "с пчення"
малечі й досі фаворі. У Протасовом яр дітлахи на
повн атаються на лижах та санчатах, на овзан и
потрібно запис ватися заздале ідь, вир ють розва и і
біля палац “У раїна”.

Ïîçàäó ÷èñëåíí³ íîâîð³÷í³ ÿëèíêè, à ïîïåðåäó äîâã³ íàâ÷àëüí³ äí³.
À âò³ì, ãðèçòè ãðàí³ò íàóêè ñòîëè÷í³ ó÷í³ ï³äóòü äîáðå â³äïî÷èëè-
ìè. Àäæå ï³ä ÷àñ êàí³êóë ñïåêòð ðîçâàã äëÿ íèõ áóâ ùîíàéð³çíîìà-
í³òí³øèé — âîíè “â³äðèâàëèñÿ” íà êîâçàíêàõ, âåñåëèëèñÿ íà íîâî-
ð³÷íèõ áàëàõ, êîíöåðòàõ, òåàòðàëüíèõ âèñòàâàõ òà àòðàêö³îíàõ.

Äî ñòîëèö³ ç óñ³º¿ Óêðà¿íè ïðè¿çäèëè ï³ä ÷àñ êàí³êóëè ïî ÿñêðàâ³
âðàæåííÿ òèñÿ÷³ ä³òåé. “Õðåùàòèê” ïîñï³ëêóâàâñÿ ç îäíèì ³ç íèõ ó
ì³ñö³, îáëþáîâàíîìó åêñòðåìàëàìè, — Ïðîòàñîâîìó ÿðó. Âîñüìèð³÷-
íèé Íàçàð Ë³ñ³í ïðè¿õàâ ç ×åðí³ãîâà äî áàáóñ³. Â³í óïîäîáàâ äëÿ äî-
çâ³ëëÿ êàðêîëîìí³ ñí³ãîâ³ òðàñè Ïðîòàñîâîãî ÿðó. Â³äïî÷èâàþ÷è äâà
ðîêè òîìó â Ñëàâñüêîìó, Íàçàð óïåðøå ñòàâ íà ëèæ³. Äî ñëîâà, öüî-
ãî éîãî íàâ÷èëà áàáóñÿ. “Çâ³ñíî, â ìåíå ñïî÷àòêó áóâ ñòðàõ, òà òå-
ïåð ÿ ïî÷óâàþñÿ çíà÷íî âïåâíåí³øå é ìîæó ñïóñêàòèñÿ ç ãîðè ö³ë³-
ñ³íüêèé äåíü. Àáè ò³ëüêè êàí³êóëè òðèâàëè äîâøå”,— êàæå Íàçàð.

Íîâîð³÷í³ ãóëÿííÿ âèðóþòü ³ á³ëÿ ãîëîâíî¿ ÿëèíêè â Íàö³îíàëü-
íîìó ïàëàö³ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ “Óêðà¿íà”. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà
ïàëàöó Ìèêîëè Ìîçãîâîãî, ï³ä ÷àñ êàí³êóë “Óêðà¿íà” ïðèéíÿëà ïî-
íàä 100 òèñ. ä³òåé ç óñ³º¿ êðà¿íè, çîêðåìà é 4 òèñ. ä³òåé ç äèòÿ÷èõ
áóäèíê³â òà 5 òèñ. ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ðîäèí. Äëÿ ìàëå÷³ òóò ïîñòà-
âèëè ïîíàä 40 íîâîð³÷íèõ âèñòàâ.

Öüîãîð³÷ ñòîëè÷íà âëàäà âèä³ëèëà 943 òèñ. 800 ãðí íà ïðèäáàí-
íÿ êâèòê³â íà íîâîð³÷í³ çàõîäè òà ïîäàðóíêè äëÿ ä³òåé-ñèð³ò, ³í-
âàë³ä³â ³ íåçàìîæíèõ. Íà îçäîðîâëåííÿ ä³òåé â çèìîâèõ òàáîðàõ
Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áóëî âèä³ëåíî äîäàòêîâî
áëèçüêî 1 ìëí ãðí

Ó öåíòð³ Êèºâà
ñòð³ëÿëè
Âîëîäèìèð Áóöåíêî ïðåçåíòóâàâ
ì³í³àòþðí³ ä³þ÷³ ãàðìàòè

Ó÷îðà ï³ä ãîì³í êàíîíàäè òà
ñâÿòêîâîãî ôåºðâåðêó á³ëÿ ïàì’-
ÿòíèêà Ìèõàéëîâ³ Ãðóøåâñüêî-
ìó áóëî óðî÷èñòî â³äêðèòî âè-
ñòàâêó “Óêðà¿íà ³ñòîðè÷íà”, íà
ÿê³é ìàéñòåð òà øê³ëüíèé âè-
êëàäà÷ Âîëîäèìèð Áóöåíêî
ïðåäñòàâèâ â³ñ³ì ìîäåëåé ì³í³-
àòþðíèõ ä³þ÷èõ ãàðìàò.

Ïàí Áóöåíêî çàõîïèâñÿ ìîäå-
ëþâàííÿì 10 ðîê³â òîìó, ï³ä ÷àñ
âèêëàäàííÿ îáðàçîòâîð÷îãî
ìèñòåöòâà ó 207-é òà 212-é ñòî-
ëè÷íèõ øêîëàõ. Ñòâîðèâ ïîíàä
100 ìîäåëåé, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ º
òî÷íèì â³äòâîðåííÿì ³ñòîðè÷íî¿
çáðî¿ ð³çíèõ ÷àñ³â òà åïîõ. Âî-
ëîäèìèð Áóöåíêî ïðîïîíóâàâ ³
ñâî¿ì ó÷íÿì ôàíòàçóâàòè. Çà
ñëîâàìè àâòîðà ïðåäñòàâëåíèõ
ðîá³ò, éîãî ç äèòèíñòâà, ÿê ³ áà-
ãàòüîõ ³íøèõ õëîï÷èê³â, çàâæäè
âàáèëè ³ñòîð³ÿ, áàòàëüí³ ñöåíè
òà, çâ³ñíî æ, çáðîÿ: “ß ðîêàìè
îõî÷å çàéìàâñÿ óëþáëåíîþ
ñïðàâîþ, ïðèâ÷àþ÷è äî öüîãî
ìîëîäøå ïîêîë³ííÿ. Ñüîãîäí³ æ
íàñòàâ òîé ìîìåíò, êîëè ìàþ
íàãîäó ç ãîðä³ñòþ ïðåäñòàâèòè
òâîð÷èé äîðîáîê”,— ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó” Âîëîäèìèð Áó-
öåíêî.

Àðòèëåð³ÿ, õî÷ ³ çäàâàëàñÿ
ñïî÷àòêó íåñåðéîçíîþ, âèÿâè-
ëàñÿ àáñîëþòíî “áîºçäàòíîþ” —

íàïðèê³íö³ ïðåçåíòàö³¿ â íåáî
ïóñòèëè ïåòàðäè ç ÿñêðàâèìè
ñâÿòêîâèìè ôåºðâåðêàìè

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Íà äî-

ðîãàõ ïîäåêóäè îæåëåäèöÿ. Â³òåð ïåðåâàæíî ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—
10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —3...—7°Ñ, âíî÷³ —4...—9°Ñ; ó çàõ³äíèõ
îáëàñòÿõ +1...+6°Ñ; â Êðèìó âäåíü +1...+4°Ñ, âíî÷³ 0...—5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Íà
äîðîãàõ ïîäåêóäè îæåëåäèöÿ. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü â³ä —4 äî +1°Ñ, âíî÷³ —4...—9°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Восьмирічний Назар Лісін пере онаний, що иївсь і схили не ірші
ірсь олижно о славсь о о рорт
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Дитяче захоплення Володимира Б цен а стало справою життя

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в столиці відб лася
презентація творчо о до-
роб майстра Володими-
ра Б цен а "У раїна істо-
рична", де б ло представ-
лено вісім мініатюрних ді-
ючих армат різних епох.
За словами фахівців, о-
жен е спонат — витвір
мистецтва. Вистав а пра-
цюватиме протя ом тижня
приміщенні Київсь о о

місь о о б дин
вчителя.
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