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КИЇВРАДА БУДЕ ДІЯЛЬНОЮ ЗА
БУДЬ-ЯКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПОГОДИ
Деп тати обіцяють зробити все,
щоб 2008-й не став ро ом
невиправданих сподівань
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КАДРОВЕ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ
Деп тати Верховної Ради план ють
затвердити нов верти аль влади

ªâðî-2012 íå çíàº ïåðåøêîä
Ô³íàë ÷åìï³îíàòó ªâðîïè Êè¿â çóñòð³íå ÿê ñïðàâæíÿ ºâðîïåéñüêà ñòîëèöÿ

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

У Києві триває на найвищом рівні
під отов а до проведення фінальної
частини Євро-2012. Учора мер Києва
Леонід Черновець ий запевнив, що
роботи ви онають в стро , ос іль и
ідне проведення чемпіонат Європи
з ф тбол є одним із оловних на-
прям ів діяльності столичної мерії.

Îêð³ì áóä³âíèöòâà ãîòåë³â, ñïîðòèâíèõ ñïîðóä
³ òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê, ó Êèºâ³ äî ïðîâåäåí-
íÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012 ìàþòü ï³äãîòó-
âàòè ÷èñëåííó àðì³þ âîëîíòåð³â ³ ñòþàðä³â, íà-
â÷èòè ³íîçåìíèì ìîâàì ñòîëè÷íèõ ì³ë³ö³îíåð³â,
çàáåçïå÷èòè âñ³ì íàëåæíèì ìåäè÷íèé ïåðñîíàë.

Ó÷îðà ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ï³äòâåðäèâ, ùî ï³äãîòîâêà â³äáóâàºòüñÿ íà íàé-
âèùîìó ð³âí³, à ðîáîòè çàâåðøàòü â ñòðîê. “ß ç
óñ³ºþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ çàÿâëÿþ: ïîð³âíÿíî ç ³í-
øèìè ì³ñòàìè ãîòîâí³ñòü Êèºâà äî ªâðî-2012 º
íàéâèùîþ. Äîðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà ïðî ñâîº÷àñ-
íó ï³äãîòîâêó äî öüîãî íàéâàæëèâ³øîãî çàõîäó
áóäå âèêîíàíî. Ìè ï³äõîäèìî äî âèð³øåííÿ öüî-
ãî ïèòàííÿ êîìïëåêñíî. Çã³äíî ç ì³ñüêîþ Ïðî-
ãðàìîþ áóä³âíèöòâà ³ ðåêîíñòðóêö³¿ äîðîæíüî-
òðàíñïîðòíèõ îá’ºêò³â íà 2007—2011 ðîêè áóäå
âèêîíàíî ðîáîòè íà á³ëüø í³æ 80 îá’ºêòàõ. Óæå
îíîâëþºìî ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò, ðåêîíñòðó-
þºìî îá’ºêòè êóëüòóðè, äî ºâðîïåéñüêèõ ñòàí-
äàðò³â ïðèâîäèìî îñâ³òëåííÿ âóëèöü ³ áóä³âåëü.
Íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â ç ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòó-
ðè Êèºâà â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðîïè, çà íàøèìè ðîçðàõóíêàìè, ïîòð³áíî ìàé-
æå 53 ìëðä ãðí, ç ÿêèõ 20 ìëðä ãðí ìè ãîòîâ³ âè-
ä³ëèòè ç áþäæåòó Êèºâà. Çà òàêîãî ïðàêòè÷íî
òðèðàçîâîãî çðîñòàííÿ áþäæåòó ñòîëèö³ Óêðà¿íè
ï³ä ÷àñ ðîáîòè ìîº¿ êîìàíäè ìè çíàºìî, äå çíàé-
òè ïîòð³áí³ êîøòè. ² ÿ õî÷ó ñêàçàòè, ùî âñÿ ³í-
ôðàñòðóêòóðà ñòîëèö³ áóäå â÷àñíî ï³äãîòîâëåíà
äî ªâðî-2012”,— íàãîëîñèâ ìåð Êèºâà.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàçíà÷èâ, ùî â ñòîëèö³
âæå òåïåð º 122 çàêëàäè ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
íà ïîíàä 16 òèñ. ì³ñöü. “Ó ñòàä³¿ ðåàë³çàö³¿ ùå 35
ïðîåêò³â áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â ãîòåëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà. Òåðì³í ââåäåííÿ ¿õ ó åêñïëóàòàö³þ —
2008—2011 ðîêè. Âæå 2008-ãî ïëàíóºìî ââåñòè â
ä³þ 9 ãîòåë³â ð³çíèõ êàòåãîð³é. À â 2009-ìó ïå-
ðåäáà÷åíî â³äêðèòè 7 ãîòåëüíèõ êîìïëåêñ³â, ñå-
ðåä ÿêèõ ³ ï’ÿòèç³ðêîâèé “Õ³ëòîí”. ß õî÷ó íàãà-
äàòè, ùî åêñïåðòè ÓªÔÀ âèñîêî îö³íèëè íèí³ø-
í³é ð³âåíü ï³äãîòîâêè ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Êèºâà äî ô³íàëüíîãî òóðí³ðó ªâðî-2012, ³ á³ëü-
ø³ñòü ïåðåâ³ðåíèõ ãîòåë³â â³äïîâ³äàþòü ºâðîïåé-
ñüêèì ñòàíäàðòàì. Ìè çìîæåìî çàáåçïå÷èòè æèò-
ëîì 600 òèñ. óáîë³âàëüíèê³â ³ òóðèñò³â, ÿêèõ î÷³-
êóºìî, çà ðîçðàõóíêàìè åêñïåðò³â ÓªÔÀ”,— çà-
ïåâíèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

“Áóä³âíèöòâî íîâèõ ãîòåë³â ³ áàãàòüîõ ³íøèõ
îá’ºêò³â ³íôðàñòðóêòóðè çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê
³íâåñòèö³é, à öå îçíà÷àº, ùî íàøå çàâäàííÿ —
çðîáèòè òàê, àáè Êè¿â ìàâ âèñîêó ³íâåñòèö³éíó
ïðèâàáëèâ³ñòü ³ íàäàë³. 2012 ð³ê ìè çóñòð³íåìî ÿê
ñïðàâæíÿ ºâðîïåéñüêà ñòîëèöÿ!” — íàãîëîñèâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

Продовження теми на 5-й стор.
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Ñåðã³é Áåðåçåíêî â³äïîâ³ñòü
íà çàïèòàííÿ â³äâ³äóâà÷³â
ñàéòó “Õðåùàòèêà”

Ó ñåðåäó, 16 ñ³÷íÿ, ç 13.00 äî 14.00 íà ñàé-
ò³ ãàçåòè “Õðåùàòèê” â³äáóäåòüñÿ ³íòåðíåò-
êîíôåðåíö³ÿ íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Ñåðã³ÿ Áåðå-
çåíêà íà òåìó: “Ìàéáóòíº Êèºâà: ìîæëèâî-
ñò³ ñòîëè÷íî¿ âëàäè â ³íòåðåñàõ êè¿âñüêî¿ ìî-
ëîä³”. Îðãàí³çàòîðè: ãàçåòà “Õðåùàòèê”, òèæ-
íåâèê “Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ”. Ñâî¿ çàïèòàííÿ
ìîæíà ïîñòàâèòè íà ñàéò³ ãàçåòè “Õðåùàòèê”
çà àäðåñîþ http://kreschatic.kiev.ua/chat

Ñòîëè÷íó ìîëîäü íàâ÷àþòü
áóòè óñï³øíîþ

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
ìîëîäèõ êèÿí íàâ÷àþòü, ÿê ñòàòè óñï³øíè-
ìè ï³äïðèºìöÿìè òà äîñÿãòè óñï³õó â á³çíå-
ñ³ â ðàìêàõ ïðîåêòó “Á³çíåñ-³íêóáàòîð”. Çà
éîãî ñëîâàìè, ëèøå òîð³ê ïðîâåäåíî 48 íà-
â÷àëüíèõ òðåí³íã³â äëÿ ñòîëè÷íî¿ ìîëîä³,
ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê íàâè÷îê ç âåäåí-
íÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îñîáèñò³-
ñíîãî çðîñòàííÿ. Íà öèõ òðåí³íãàõ äîñâ³ä÷å-
í³ ôàõ³âö³ ðîçïîâ³äàëè êèÿíàì, ÿê ïðàâèëü-
íî ðîçïî÷àòè ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, ùî
ïîòð³áíî äëÿ óñï³õó. Â³í òàêîæ ðîçïîâ³â, ùî
äî ïðîãðàìè äîëó÷èëîñÿ 240 ìîëîäèõ ï³ä-
ïðèºìö³â òà îñ³á, ÿê³ ïëàíóþòü ðîçïî÷àòè
âëàñíó ñïðàâó

Òðèâàº ðåêîíñòðóêö³ÿ
òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè 
íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ðå-
êîíñòðóêö³ÿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Ìîñ-
êîâñüê³é ïëîù³ â³äáóâàºòüñÿ çà ïëàíîì. Çà
äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ðîáîòè ç ðåôîðìóâàííÿ
òðàíñïîðòíîãî îá’ºêòà òðèâàþòü ó ïðèñêî-
ðåíîìó ðåæèì³. Òóò ç’ÿâèòüñÿ åñòàêàäà, ÿêà
çá³ëüøèòü ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü äî 12
òèñ. àâòî íà ãîäèíó. Íèí³ öåé ïîêàçíèê íå
ïåðåâèùóº 9 òèñ. “Ñüîãîäí³ âæå äîá³ãàº ê³í-
öÿ áóä³âíèöòâî ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â á³ëÿ Äå-
ì³¿âñüêîãî ðèíêó òà êîíäèòåðñüêî¿ ôàáðèêè.
Çàêëàäåíî îñíîâó ï³ä ï³øîõ³äíèé ì³ñò ÷åðåç
×åðâîíîçîðÿíèé ïðîñïåêò ³ íà 50 % ðåêîí-
ñòðóéîâàíî øëÿõîïðîâ³ä. Óñ³ ðîáîòè âèêî-
íóþòü çã³äíî ç ïëàíîì, ³ âæå ó ² êâàðòàë³ íà-
ñòóïíîãî ðîêó òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà áóäå
äî ïîñëóã êèÿí”,— ïîîá³öÿâ ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

Äåïóòàòè çàõèñòÿòü 
³íâàë³ä³â

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó Îëåêñàíäð Ïàáàò ïðîâ³â çà-
ñ³äàííÿ êîì³ñ³¿. Íà íüîìó ñåðåä íèçêè ³íøèõ
ïèòàíü éøëîñÿ ïðî ñòâîðåííÿ â ðàéîíàõ ñòî-
ëèö³ â³ää³ëåíü äåííîãî ïåðåáóâàííÿ ç åëåìåí-
òàìè ñîö³àëüíî-òðóäîâî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ðî-
çóìîâî â³äñòàëèõ ³íâàë³ä³â. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
äîñ³ òàêîãî â³ää³ëåííÿ íåìàº â Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³. Â ïðèì³ùåííÿ, â ÿêîìó Äåñíÿí-
ñüêà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ïðîïîíóâàëà îá-
ëàøòóâàòè òàêèé çàêëàä, í³áèòî ñàìîâ³ëüíî
çàñåëèëàñÿ ³íøà äåðæàâíà óñòàíîâà. Ïîñò³é-
íà êîì³ñ³ÿ âèð³øèëà ñòâîðèòè âè¿çíó ðîáî÷ó
ãðóïó, ÿêà ìàº äîïîâ³ñòè ïðî ðåçóëüòàòè âè-
â÷åííÿ ñèòóàö³¿ íà íàñòóïíîìó çàñ³äàíí³

Ì³ñòî îçäîðîâèòü 
òèñÿ÷ó ñ³ìåé ç ä³òüìè 
ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é

Ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî 1000
ñ³ìåé ç ä³òüìè ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é äî 6 ðî-
ê³â îçäîðîâèòü öüîãî ðîêó ñòîëè÷íå óïðàâ-
ë³ííÿ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³. Íà òàêèé â³äïî÷èíîê
ó ïðîåêò³ áþäæåòó âèä³ëåíî 2 ìëí ãðí. Çà
ñëîâàìè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Ñåð³ÿ Áåðå-
çåíêà, òàêà ïðîãðàìà îçäîðîâëåííÿ ä³òåé —
ïåðøà â Óêðà¿í³. “Òðåáà ñêàçàòè, ùî öå áåç-
ïðåöåäåíòíèé âèïàäîê, îñê³ëüêè â³í ïåðøèé
â Óêðà¿í³. Æîäíå ì³ñòî, æîäíà îáëàñòü íå
îçäîðîâëþº ä³òåé äî 6 ðîê³â”,— ñêàçàâ ïàí
Áåðåçåíêî

Êè¿âðàäà áóäå 
ä³ÿëüíîþ çà áóäü-ÿêî¿
ïîë³òè÷íî¿ ïîãîäè
Äåïóòàòè îá³öÿþòü çðîáèòè âñå, ùîá 2008-é íå ñòàâ ðîêîì
íåâèïðàâäàíèõ ñïîä³âàíü

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Уже в четвер Київрада поновить
сесійн робот . Кияни очі ють
від своїх обранців хвалення
важливих рішень, а самі деп та-
ти вірять, що цьо оріч вдасться
відмовитися від надмірної запо-
літизованості й виправдати спо-
дівання виборців.

17 ñ³÷íÿ â³äáóäåòüñÿ ïåðøå öüîãî ðî-
êó ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè. Ðîáîòà Êè¿âðàäè 2007 ðîêó áóëà
áóðõëèâîþ, ïðîòå ïðîäóêòèâíîþ. Íàãà-
äàºìî, òîð³ê, àáè âñòèãíóòè ðîçãëÿíóòè
ÿêîìîãà á³ëüøå ïèòàíü, óõâàëåíî ð³øåí-
íÿ ïðîâîäèòè çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè ùî-
òèæíÿ. À ç 18 æîâòíÿ ¿õ ñòàëè òðàíñëþ-
âàòè ó ïðÿìîìó åô³ð³, òîæ êèÿíè ñòàëè
ñâ³äêàìè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ãîñòðèõ
äèñêóñ³é òà äåìàðø³â. Òà ïîïðè âñ³ ñó-
ïåðå÷êè, íàðîäíèì îáðàíöÿì º ÷èì ïî-
õâàëèòèñÿ. Ó ñòîëèö³ ðîçïî÷àëàñÿ ðåàë³-
çàö³ÿ ïðîãðàìè “Â ºâðîïåéñüêèé Êè¿â
íà ºâðîïåéñüêîìó òðàíñïîðò³”, ÿêîþ ïå-
ðåäáà÷åíî âåñü êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî
ðåêîíñòðóêö³¿ íàÿâíèõ òðàíñïîðòíèõ
ðîçâ’ÿçîê, ïðîêëàäàííÿ íîâèõ äîð³ã ³
ìîñò³â, ðîçâèòêó íàçåìíîãî òðàíñïîðòó
òà ìåòðîïîë³òåíó. Äåïóòàòè çàòâåðäèëè
ìåæ³ ëàíäøàôòíîãî çàêàçíèêà ì³ñöåâî-
ãî çíà÷åííÿ “Æóê³â îñòð³â” ïëîùåþ 196
ãà, òèì ñàìèì çàáîðîíèâøè áóäü-ÿêå áó-
ä³âíèöòâî íà éîãî òåðèòîð³¿. Ç ³í³ö³àòè-
âè Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íà ñå-
ñ³¿ Êè¿âðàäè 12 ëèïíÿ 2007 ðîêó íàêëà-
äåíî ìîðàòîð³é íà âñ³ ä³ëÿíêè êîíôë³êò-
íî¿ çàáóäîâè ó ñòîëèö³. Òàêîæ ñòâîðåíî

ðåºñòð óñ³õ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â Êèºâà
äëÿ óíåìîæëèâëåííÿ áóä³âíèöòâà íà
íèõ. Áóëî ïðîô³íàíñîâàíî âèä³ëåííÿ
êîøò³â íà ñîö³àëüíó äîïîìîãó âñ³ì òèì,
õòî ¿¿ ïîòðåáóº.

Ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ,
ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿
ó Êè¿âðàä³ Ãàííà Ðóäåíêî çàóâàæèëà äî-
ñÿãíåííÿ ó ãàëóç³ îñâ³òè: “Óïåðøå çà
îñòàíí³ ðîêè áóëî âèïëà÷åíî â÷èòåëÿì,
ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì ïîñàäîâèé
îêëàä äî Äíÿ â÷èòåëÿ. Çàïðîâàäæåíî ìó-
í³öèïàëüíó íàäáàâêó âñ³ì ïðàö³âíèêàì
ãàëóç³. Öüîãî íå áóëî í³êîëè. Äóæå õî-
÷åòüñÿ, ùîá öå ïðîäîâæóâàëîñÿ ³ öüîãî
ðîêó”. Íà äóìêó ïàí³ Ðóäåíêî, êè¿âñüê³é
âëàä³ ïîòð³áíî ðóõàòèñÿ ó òîìó æ íàïðÿì-
êó, ùîá ï³äíåñòè ïðåñòèæ ïðîôåñ³¿ â÷è-
òåëÿ.

À îñü äëÿ ãîëîâè ôðàêö³¿ ÃÀÊ Îëåê-
ñàíäðà Ïàáàòà ìèíóëèé ñåñ³éíèé ð³ê çà-
ïàì’ÿòàâñÿ ïåðåäóñ³ì íàäì³ðíîþ çàïîë³-
òèçîâàí³ñòþ ðîáîòè Êè¿âðàäè. ² ïîïðè òå,
ùî âäàëîñÿ âèð³øèòè ÷èìàëî ãîñïîäàð-
ñüêèõ ïèòàíü, ïîïåðåäó ùå ÷èìàëî ðîáî-
òè. Íà äóìêó ë³äåðà ÃÀÊ, âàðòî áóëî á³ëü-
øå óâàãè ïðèä³ëèòè ïèòàííÿì æèòëîâî-
êîìóíàëüíî¿ ñôåðè. “Íà æàëü, ïîë³òèêà
çàâàäèëà åêîíîì³÷íîìó ³ êîíñòðóêòèâíî-
ìó ï³äõîäàì. Öüîãîð³÷, ïî-ïåðøå, ïîòð³á-
íî ïðèéíÿòè áþäæåò, à ïî-äðóãå, çðîáè-
òè òàê, ùîá â³í (äî ñëîâà, íàéá³ëüøèé çà
âñþ ³ñòîð³þ Êèºâà) áóâ âèêîíàíèé. ² ïî-
òðåòº, çàáåçïå÷èòè êèÿíàì íàëåæíå íà-
äàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã çà
åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèìè òàðèôà-
ìè”,— ï³äñóìóâàâ ïàí Ïàáàò.

Äåïóòàò â³ä Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî, â. î. íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Ñåðã³é

Áåðåçåíêî òàêîæ ââàæàº, ùî ãîëîâíîþ
ïðîáëåìîþ ìèíóëîãî ðîêó áóëè íåïî-
ðîçóì³ííÿ äåïóòàò³â ó ñåñ³éí³é çàë³. “Àëå
ïðèºìíî, ùî íà ê³íåöü ðîêó ñèòóàö³ÿ
ñòàá³ë³çóâàëàñÿ. Ç’ÿâèëîñÿ ðîçóì³ííÿ: íå-
ìàº ÿêèõîñü ôðàêö³éíèõ íàñòàíîâ, äåïó-
òàòè ñï³ëüíî ïðèéìàþòü ñîö³àëüí³ ð³-
øåííÿ”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” ïàí
Áåðåçåíêî. Çà ñëîâàìè äåïóòàòà, ÿêùî
òàêà êîíñòðóêòèâíà ðîáîòà íà ð³âí³ êî-
ì³ñ³é òà ñåñ³é ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ, òî
íàñòóïíèé ð³ê ñòàíå çíà÷íî ïîòóæí³øèì
ó ïèòàíí³ âèä³ëåííÿ ñîö³àëüíèõ êîøò³â.
Ùîäî öüîãîð³÷íèõ ñåñ³é Ñåðã³é Áåðå-
çåíêî âèñëîâèâ ïîáàæàííÿ, ùîá ïðîåê-
òè ð³øåíü, ÿê³ âèíîñÿòüñÿ íà ñåñ³þ Êè-
¿âðàäè, áóëè íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëå-
í³, òà ùîá äåïóòàòè ñòàëè îðãàí³çîâàí³-
øèìè ³ äîòðèìóâàëè ðåãëàìåíòó, çàâäÿ-
êè ÷îìó ö³ äîêóìåíòè óõâàëþâàòèìóòü
øâèäøå. Ïðåòåíç³¿ äî ïðîöåäóðíî¿ ÷àñ-
òèíè ðîáîòè Êè¿âðàäè ìàº ³ ãîëîâà ôðàê-
ö³¿ “Íàøà Óêðà¿íà” Äìèòðî Àíäð³ºâ-
ñüêèé, ÿêîìó ìèíóëèé ð³ê çàïàì’ÿòàâñÿ
“ïîðóøåííÿìè ðåãëàìåíòó ï³ä ÷àñ ïðèé-
íÿòòÿ ð³øåíü òà ãîëîñóâàííÿìè áåç ïðî-
åêò³â ð³øåíü”. “Ñïîä³âàþñÿ, òàêîãî íå
áóäå öüîãî ðîêó”, — çàçíà÷èâ â³í “Õðå-
ùàòèêó”.

Ñâî¿ äóìêè ùîäî ðîáîòè Êè¿âðàäè â
2008-ìó âèñëîâèâ “Õðåùàòèêó” ³ ïîë³òî-
ëîã Òàðàñ Ïàñòóøåíêî. “ª íàä³ÿ, ùî
ì³ñüêà âëàäà ïðàöþâàòèìå äëÿ êèÿí, ³ âñ³
íåãàðàçäè, ÿê³ º ó Êèºâ³, öüîãî ðîêó çà-
ê³í÷àòüñÿ. Ùî êèÿíè äóìàòèìóòü á³ëüøå
ïðî îñîáèñò³ ïîòðåáè, à íå íàð³êàòèìóòü
íà âëàäó, àäæå ïåðåäóìîâè äëÿ òîãî º.
Äóæå õî÷ó, ùîá ï³ä ê³íåöü 2008-ãî ìåí³
íå äîâåëîñÿ ãîâîðèòè, ùî öå ð³ê íåâè-
ïðàâäàíèõ ñïîä³âàíü”,— ââàæàº ïàí Ïàñ-
òóøåíêî
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Ä³àãíîç äëÿ
óêðà¿íñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà

Îëåã ÏÎÊÀËÜ×ÓÊ
êðåàòèâíèé äèðåêòîð Ðîñ³éñüêî-
óêðà¿íñüêîãî ³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Люди, я і переважно населяють с -
часн У раїн , масі своїй походять
з Радянсь о о Союз . Вони є пред-
ставни ами політичної епохи, оли
особистість і всі її вияви форм ва-
лися на базі соціальних страхів.

Ñâ³äîì³ñòü ïåðåñ³÷íî¿ ðàäÿíñüêî¿ ëþäèíè
ôîðìóâàëàñÿ ïåðåë³êîì òîãî, ÷îãî íå ìîæ-
íà áóëî ðîáèòè çà æîäíèõ îáñòàâèí. Â³äïî-
â³äíî ñòèìóë³â äëÿ äîáðî¿ ÷è ïîë³òêîðåêòíî¿
ïîâåä³íêè íå áóëî, êð³ì, õ³áà ùî óñâ³äîìëåí-
íÿ òîãî, ùî òàêà ëþäèíà íå áóäå ðåïðåñîâà-
íà ðàäÿíñüêîþ ìàøèíîþ.

Ïî÷àòîê 1990-õ ñóïðîâîäæóâàâñÿ ï³äâèùå-
íèì ïîïèòîì íà ð³çíîãî ðîäó “ñòðàøèëêè”,
ÿê³ çàïóñêàëè â îá³ã ³ ïîë³òèêè, é ñàì³ ëþ-
äè, ãåíåðóþ÷è ð³çíîìàí³òí³ ñîö³àëüí³ ñòðà-
õè. Ñüîãîäí³ ìè ñïîñòåð³ãàºìî â óêðà¿íñüêî-
ìó ñóñï³ëüñòâ³ îñòàííþ ôàçó, ÿêà çàâåðøóº
ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ òàêîãî ñòàíó, êîòðèé ìî-
âîþ ïîë³òèêî-ïñèõ³àòðè÷íîãî ôîëüêëîðó ÿ á
îçíà÷èâ òàê: áðàê ðåàêö³¿ íà óäàâàí³ ñîö³àëü-
í³ ñòðàõè. Ìè ÷óëè áàãàòî ïîáîþâàíü, ùî íà-
ñòàíå ê³íåöü ñâ³òó, êîëè ïðåì’ºðîì áóäå Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷. Ìè ÷óëè ö³ëêîì ð³çí³ ³ñòîðè÷-
í³ äîêòðèíè ñòîñîâíî òîãî, ùî ñòàíåòüñÿ,
ÿêùî ïðîãðàº òîé ÷è òîé ë³äåð. ² âîíè ïðî-
ãðàâàëè — ³ ïîîäèíö³, é äåñÿòêàìè, ïðîòå ñó-
ñï³ëüñòâî öüîãî íå ïîì³÷àëî ³ çàòÿòî ïåðå-
ñòàëî íà öå ðåàãóâàòè.

Âîäíî÷àñ âèáîðåöü ïðèïèíèâ ðåàãóâàòè íà
äåÿê³ ö³ëêîì ðåàëüí³ çì³íè ñöåíè æèòòÿ. Íà
ï³äâèùåííÿ ö³í. Íà ïîâçó÷ó ³íôëÿö³þ, ÿêà
òèì ÷àñîì ïî÷èíàº âæå é ï³äñòðèáóâàòè. Íà
òðèâîæíå ñîö³àëüíå ðîçøàðóâàííÿ íà á³äíèõ
³ áàãàòèõ. Íà â³äñóòí³ñòü ñåðåäíüîãî êëàñó,
äî ÿêîãî, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, íàñïðàâä³ í³õòî íå
ïðàãíå íàëåæàòè, áî âñ³ õî÷óòü áóòè áàãàòè-
ìè, ³ í³õòî — á³äíèì.

Ó ï³äñóìêó ìàºìî òàêó íåâ³ä’ºìíó ðèñó ñó-
÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿê öèêë³÷íà ïîâòîðþ-
âàí³ñòü óñ³õ çàêëèê³â ³ ãàñåë, ÿê³ ìàþòü íà ìå-
ò³ ïðîñòî íàäóðèòè. Ïðîòå îäíî÷àñíî âèáî-
ðåöü çðîçóì³â, ùî í³ â³í, í³ ïîë³òèêè ôàê-
òè÷íî íå ìàþòü í³ÿêîãî âïëèâó íà åêîíîì³÷-
í³ ïðîöåñè, ÿê çðåøòîþ — ³ íà ñîö³àëüí³.

Çàãàëîì ð³âåíü íåâðîòèçàö³¿ ñóñï³ëüñòâà
íàñïðàâä³ çíà÷íî íîðìàëüí³øèé, í³æ ïðèé-
íÿòî ââàæàòè. Îêðåì³ ïîë³òèêè òâåðäÿòü ïðî
íåñòàá³ëüíå ñóñï³ëüñòâî, ùî ñêîðî ìè âñ³
çáîæåâîë³ºìî. Íàñïðàâä³ âñå öå ñëîâà, ÿê³
íå ìàþòü í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç ä³éñí³ñòþ. Íàâ-
ïàêè, ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ç ïñèõ³÷íèìè ïîðó-
øåííÿìè, òèïîëîã³ÿ òàêèõ íåäóã ó êîæí³é
êðà¿í³ ñòàíîâëÿòü ïåâíó êîíñòàíòó, òîáòî âî-
íè íå çì³íþþòüñÿ, ³, õî÷à öå é äèâíî, òà
ê³ëüê³ñòü ³ òèïîëîã³ÿ íå ìàþòü í³ÿêîãî çâ’ÿç-
êó í³ ç åêîíîì³÷íèì ñòàíîì êðà¿íè, í³ ç ïî-
ë³òè÷íèì ëàäîì. Õ³áà ùî ï³ñëÿ âåëèêèõ ñâÿò
çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â ç òàêèìè
ïñèõ³÷íèìè ðîçëàäàìè, ÿê, íàïðèêëàä, “á³-
ëà ãàðÿ÷êà”, îñê³ëüêè äåõòî ï³ñëÿ òðèâàëîãî
âæèâàííÿ ñïèðòíîãî çìóøåí³ ð³çêî ïðèïè-
íÿòè òàêèé ñïîñ³á “æèòòÿ” ³ éòè íà ðîáîòó:
÷åðåç äâà-òðè äí³ “øâèäêà” çàáèðàº òàêèõ
ëþäåé ç â³äïîâ³äíèìè ñèìïòîìàìè. Õî÷à òà-
ê³ ñèìïòîìè ñïîñòåð³ãàþòüñÿ íàâ³òü ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³, ùî äèâíî, áî äåÿê³ ëþäè íà÷å
é íå ïèÿ÷àòü, à ïîâîäÿòüñÿ ÷àñîì, ìîâ îò³,
êîãî çàáèðàº “øâèäêà”
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Êàäðîâå 
ïåðåçàâàíòàæåííÿ
Äåïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïëàíóþòü çàòâåðäèòè 
íîâó âåðòèêàëü âëàäè

Ñüîãîäí³ íîâîîáðàíà Âåðõîâíà Ðàäà
ï³ñëÿ íîâîð³÷íèõ êàí³êóë ïðîäîâæèòü
ñâîþ ïåðøó ñåñ³þ. Íà âèìîãó ïðåçèäåí-
òà Â³êòîðà Þùåíêà ïîãîäæóâàëüíà ðà-
äà âèð³øèëà íå çàêðèâàòè ¿¿ íà öüîìó
òèæí³ ³ äåïóòàòè ùå 7 äí³â ïîâèíí³ áó-
äóòü ïîïðàöþâàòè â êîì³òåòàõ. Ïðîòå áåç
îñîáëèâîãî åíòóç³àçìó. “Òàê³ ïèòàííÿ
ïîòð³áíî âèð³øóâàòè ó ðîáî÷îìó ïîðÿä-
êó áåç ï³àðó. ßêùî Ïðåçèäåíò âèð³øèâ
íà öüîìó ïîï³àðèòèñÿ, òî öå íå íàéêðà-
ùèé ñïîñ³á”,— çàóâàæèâ “Õðåùàòèêó”
áþò³âåöü Ñòåïàí Êóðï³ëü. Äî òîãî æ
Êàáì³í ñêîíöåíòðóâàâñÿ íà ðîçðîáö³
ïðîãðàìè âëàñíî¿ ä³ÿëüí³ñòü (¿¿ ìàþòü
ïðåäñòàâèòè ñüîãîäí³) ³ äîñ³ íå âñòèã
îïðàöþâàòè ïåðøî÷åðãîâ³ ïðåçèäåíòñüê³
çàêîíîïðîåêòè. “Âñ³ çàêëèêàþòü ïðàöþ-
âàòè, àëå ïî æîäíîìó íåâ³äêëàäíîìó çà-
êîíîïðîåêòó äîñ³ íåìàº âèñíîâêó Êàá-
ì³íó. Öå ïîë³òè÷í³ ³ãðè”,— íàãîëîñèâ
“Õðåùàòèêó” ÷ëåí Áëîêó Ëèòâèíà Îëåã
Çàðóá³íñüêèé.

Îòîæ íà ïîòî÷íîìó òèæí³ äåïóòàòè
ïåðåâàæíî âèð³øóâàòèìóòü êàäðîâ³ ïè-
òàííÿ. Äåïóòàòè ìàþòü îáðàòè íîâèõ
ãîë³â Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó,
Ôîíäó äåðæìàéíà òà Äåðæêîìòåëåðà-
ä³î, à òàêîæ â³öå-ïðåì’ºðà. Ïðåòåíäåí-
òàìè íà ö³ ïîñàäè â³äïîâ³äíî º Äàâèä
Æâàí³ÿ, Àíäð³é Ïîðòíîâ, ²ãîð Êóðóñ ³
Â³òàë³é Ãàéäóê.

Ïðîòå ìîæëèâå ïðèçíà÷åííÿ á³çíåñ-
ìåí³â â óðÿä âæå âèêëèêàëî íåçãîäó äå-
ÿêèõ “íàøîóêðà¿íö³â”. Òàê, Þð³é Êàð-
ìàç³í íàãîëîñèâ “Õðåùàòèêó”, ùî íå
çáèðàºòüñÿ ï³äòðèìóâàòè “í³ ñâî¿õ, í³
÷óæèõ ì³ëüéîíåð³â”. “Íàñòàº êîíôë³êò
³íòåðåñ³â. Çàðàç ñèòóàö³ÿ ìîæå ïîâòîðè-
òè ñöåíàð³é 2005 ðîêó, êîëè áóëî çàäå-
êëàðîâàíå â³ää³ëåííÿ âëàäè â³ä á³çíåñó,
à íàñïðàâä³ ðîáèëîñÿ ³íàêøå”,— íàãî-
ëîñèâ ïàí Êàðìàç³í. Òå, ùî íîâà âëà-
äà íå ïîñï³øàº â³ää³ëÿòè á³çíåñ â³ä âëà-
äè, ñâ³ä÷èòü ³ íàì³ð â³ääàòè ïîñàäó ãî-
ëîâè Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó “íà-
øîóêðà¿íöþ”, á³çíåñìåíó  Äàâèäó Æâà-
í³¿. Ïàí Æâàí³ÿ çàì³íèòü íà ö³é ïîñà-
ä³ äîâãîæèòåëÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÷ëå-
íà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñ³ÿ Êîñòóñºâà,
ÿêèé ñòàâ ãîëîâîþ ÀÌÊÓ ùå ó 2001-ìó
ðîö³. Òàêèì ðîçâèòêîì ïîä³é ðåã³îíàëè
íå çàäîâîëåí³ ³ êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷ó-
þòü ñâîþ ìîæëèâó ó÷àñòü ó ãîëîñóâàí-
í³ ïî íîâèì êàäðîâèì ïðèçíà÷åííÿì.
“Öå íå íàø³ êàäðè. Í³õòî ¿õ ç íàìè íå
óçãîäæóâàâ”,— íàãîëîñèâ “Õðåùàòèêó”
÷ëåí Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âàñèëü Õàðà. Íå
çáèðàþòüñÿ ï³äòðèìóâàòè íîâ³ êàäðè ³
â ³íø³é îïîçèö³éí³é ôðàêö³³ — ÊÏÓ. “Ó
ìåíå º ñåðéîçí³ ï³äñòàâè ãîâîðèòè, ùî
Êîìïàðò³ÿ íå ï³äòðèìàº ö³ êàíäèäàòó-
ðè”,— çàóâàæèâ “Õðåùàòèêó” ÷ëåí
ÊÏÓ Ñåðã³é Ãìèðÿ.

Î÷³êóºòüñÿ ³ ÷åðãîâå ïîñèëåííÿ ïðåçè-
äåíòñüêî¿ âåðòèêàë³. Çà ïîäàííÿì ãëàâè
äåðæàâè äåïóòàòè ìàþòü íàì³ð çàòâåðäè-
òè Âàëåíòèíà Íàëèâàé÷åíêà ãîëîâîþ
ÑÁÓ. À îò îñòàòî÷íîãî ïð³çâèùà íà êàí-
äèäàòóðó íîâîãî Ãåíïðîêóðîðà Ïðåçèäåíò
òàê ³ íå íàçâàâ, îñê³ëüêè äîëþ ÷èííîãî
ãëàâè â³äîìñòâà Îëåêñàíäðà Ìåäâåäüêà
äîñ³ íå âèð³øåíî. Ñï³êåð Àðñåí³é ßöåíþê
ó÷îðà ïîâ³äîìèâ ïðåñ³, ùî í³÷îãî íå çíàº
ïðî ìîæëèâå âèñëîâëåííÿ íåäîâ³ðè ïàíî-
â³ Ìåäâåäüêó. “Öå ïèòàííÿ çàðàç ãàëü-
ìóºòüñÿ. Ïåâíèìè ñèëàìè âåäåòüñÿ ïî-
øóê êîìïðîì³ñó: õî÷óòü äîìîâèòèñÿ ç
Ìåäâåäüêîì ïðî íàï³âçàõîäè, òèì á³ëüøå,
ùîá çàëèøèòèñÿ íà ïîñàä³, â³í ãîòîâèé íà
âñå”,— ââàæàº Þð³é Êàðìàç³í.

Çàâèñëî ó ïîâ³òð³ é ³í³ö³éîâàíå Ïðåçè-
äåíòîì ôîðìóâàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ êîí-
ñòèòóö³éíî¿ ðàäè — îðãàíó, ùî çàéìåòü-
ñÿ íàïðàöþâàííÿì íîâèõ çì³í äî Îñíîâ-
íîãî çàêîíó. Ïðîòå ïîêè ùî ñâî¿ ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî ÷ëåí³â ö³º¿ ðàäè íàäàëà ëèøå
Êîìïàðò³ÿ. Äî ïðîöåñó çãîäåí äîëó÷èòè-
ñÿ ³ Áëîê Ëèòâèíà. ×ëåí öüîãî áëîêó íà-
çâàâ “Õðåùàòèêó” ³ìîâ³ðíèì ó÷àñíèêîì
Íàö³îíàëüíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ ðàäè â³ä
ñâîº¿ ôðàêö³¿ Ìèõàéëà Ñèðîòó. Ïðîòå
³ëþç³é ùîäî ä³ÿëüíîñò³ Íàö³îíàëüíî¿
êîíñòèòóö³éíî¿ ðàäè ó Áëîö³ Ëèòâèíà íå-
ìàº. “Ó êëþ÷îâ³é ðîë³ öüîãî îðãàíó â
ïðèéíÿòò³ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ ÿ ñóìí³âà-
þñÿ. Àäæå êëþ÷îâîþ ³íñòèòóö³ºþ òóò ìàº
áóòè íàö³îíàëüíèé ïàðëàìåíò”,— íàãîëî-
øóº ïàí Çàðóá³íñüêèé. Âåëèê³ æ ôðàêö³¿
ïðîñòî íå ñïðèéìàþòü Íàö³îíàëüíó êîí-
ñòèòóö³éíó ðàäó âñåðéîç. “Öå äóðíèö³,
ñïðîáà ïîâåðíóòè öàðñüê³ ïîâíîâàæåííÿ
ïðåçèäåíòîâ³, ÿê³ áóëî â íüîãî äî ïðîâå-
äåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè. Íàñïðàâä³
ïàðëàìåíò ìàº ïðîäîâæèòè ðåôîðìó íà
ì³ñöåâîìó ð³âí³”,— çàóâàæèâ “Õðåùàòè-
êó” ðåã³îíàë Âàñèëü Õàðà

Деп тати від більшості отові підписатися не під ожною рядовою ініціативою

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні продовжиться робота 1-ї сесії Верховної Ради VI с ли ан-
ня. Деп тати спроб ють остаточно переформат вати адровий
с лад ви онавчої влади, змінивши людей, я і працювали за попе-
редньо о ряд . Проте, за відс тності з оди середині оаліції,
зробити це вдасться лише за підтрим и меншості. Опозиція ж не
поспішає брати часть "і рах переможців".
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Ãðîøîâà äèñêðåäèòàö³ÿ

ßê ïîâ³äîìèëè ó÷îðà “Õðåùà-
òèêó” â ïðåñ-ñëóæá³ “Îùàäáàí-
êó”, ëèøå ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
äâîõ äí³â ïî Êèºâó ³ Êè¿âñüê³é
îáëàñò³ êîìïåíñàö³¿ âêëàä³â áó-
ëî ïåðåðàõîâàíî 24 250 îñîáàì.
Çàãàëîì æå ïî Óêðà¿í³ â³äïîâ³ä-
í³ çàÿâè íà îòðèìàííÿ õî÷à á
÷àñòèíè âòðà÷åíèõ çàîùàäæåíü
ñòàíîì íà â÷îðà âæå íàïèñàëè
ïîíàä 1 ìëí 600 òèñ. óêðà¿íö³â.
Ïðè÷îìó öÿ öèôðà ïîñò³éíî
çðîñòàº. Îñê³ëüêè îùàäíà
êíèæêà º ìàéæå â êîæí³é óêðà-

¿íñüê³é ðîäèí³, çàãàëüíà ñóìà
êîøò³â, ùî ïîâèííà âèïëàòèòè
äåðæàâà ïðîòÿãîì öüîãî ì³ñÿöÿ,
ìîæå ñÿãíóòè ì³ëüÿðäíèõ öèôð.
Íà äóìêó áàãàòüîõ åêñïåðò³â,
íàäëèøîê ãðîøîâî¿ ìàñè íà
ñïîæèâ÷îìó ðèíêó ìîæå íåãà-
òèâíî ïîçíà÷èòèñÿ íà ð³âí³ ³í-
ôëÿö³¿, ùî íàïðèê³íö³ ìèíóëî-
ãî ðîêó ñÿãíóëà 16,6 %.

Ïîâåðíåííÿ çàîùàäæåíü íàñå-
ëåííþ, çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ²í-
ñòèòóòó åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü
³ ïîë³òè÷íèõ êîíñóëüòàö³é ²ãîðÿ

Áóðàêîâñüêîãî, ïî÷èíàþ÷è ç
1996 ðîêó, ìàþòü ñóòî ïîë³òè÷-
íèé õàðàêòåð. É ó åêîíîì³÷íîìó
ñåíñ³ íå ìàþòü ðàö³îíàëüíîãî
ï³ä´ðóíòÿ. “¯õ ìîæíà ñïðèéìàòè
ÿê ñîö³àëüí³ âèïëàòè â ðîçì³ð³
äâîõ ì³í³ìàëüíèõ ïåíñ³é”, — ïå-
ðåêîíàíèé ïàí Áóðàêîâñüêèé.

Àêàäåì³ê Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå-
ì³¿ íàóê Óêðà¿íè Þð³é Ïàõîìîâ
âèçíàâ “Õðåùàòèêó”, ùî âèïëà-
òà “Îùàäáàíêîì” çàîùàäæåíü
ìîæå äàòè ³íôëÿö³éíèé åôåêò.
Çàãàëîì, íà ïåðåêîíàííÿ åêî-
íîì³ñòà, öÿ àêö³ÿ ìîæå áóòè ïî-
ñòàâëåíà ï³ä ñóìí³â. “¯¿ ïðîâî-
äÿòü íåàêóðàòíî â ³äåîëîã³÷íî-
ìó ñåíñ³, ç ìóõè ðîáëÿòü ñëîíà.
À âàðòî áóëî á ðîáèòè öå ñêðîì-
í³øå, áåç øàëåíî¿ ðåêëàìè. Â³ä-
òàê àêö³ÿ ìîæå ïîâåðíóòèñÿ áó-
ìåðàíãîì é çàì³ñòü êîðèñò³ ïðè-
íåñòè êðà¿í³ äèñêðåäèòàö³þ”,—
âïåâíåíèé ïàí Ïàõîìîâ.

Ñòàòèñòèêà çàñâ³ä÷èëà äîâîë³
ïðèñòîéíå åêîíîì³÷íå çðîñòàí-

íÿ 2007 ðîêó. Âòðèìàòè ö³ ïîêàç-
íèêè íà âèñîêîìó ð³âí³ â 
2008-ìó áóäå âêðàé ñêëàäíî.
Àäæå, îêð³ì íåñòàá³ëüíî¿ ïîë³-
òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ òà âèñîêèõ ³í-
ôëÿö³éíèõ î÷³êóâàíü, íå äîäàº
îïòèì³çìó ³ íåãàòèâíà îö³íêà ä³-
ëîâîãî êë³ìàòó óêðà¿íñüêèì á³ç-
íåñîì. ßê ïîâ³äîìèëà ó÷îðà ï³ä
÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ êåð³âíèê
Öåíòðó äîñë³äæåíü ñó÷àñíîãî ñó-
ñï³ëüñòâà Îêñàíà Êóçÿê³â, 2007
ðîêó çðîñëè ð³âåíü íåäîòðèìàí-
íÿ ïðàâ âëàñíîñò³ òà íåïåðåäáà-
÷óâàí³ñòü çàêîí³â. Çîêðåìà, ó ä³-
ëîâèõ êîëàõ ñóìí³âàþòüñÿ ùîäî
ñïðîìîæíîñò³ ñóäîâî¿ ñèñòåìè
çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ êîìåð-
ö³éíèõ óãîä. Òàêîæ ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â ïîá³ëüøàëî
“çíåâ³ðåíèõ” â óêðà¿íñüêîìó çà-
êîíîäàâñòâ³ — á³ëüø í³æ íà 
10 %. 90,3 % ðåñïîíäåíò³â ââà-
æàþòü çàêîíè íåïåðåäáà÷óâàíè-
ìè ³ íå÷³òêèìè, ùî ñïðè÷èíÿº
ïðîáëåìè ó âåäåíí³ á³çíåñó.

Âîäíî÷àñ ó 2007 ðîö³ ñòàëî
ìåíøå çàêîíîñëóõíÿíèõ ïëàò-
íèê³â ïîäàòê³â. Òàê, ñåðåäí³é ð³-
âåíü ñïëàòè ïîäàòê³â çìåíøèâ-
ñÿ ç 54,5 (ó 2006 ðîö³) äî 43,7 %
(2007-ãî). Âî÷åâèäü, íà òë³ íå-
âèêîíàííÿ çàêîí³â âèùèìè êå-
ð³âíèêàìè äåðæàâè ãðîìàäÿíè
òàêîæ íå ïîñï³øàþòü ³òè ó ïî-
äàòêîâó òà ä³ëèòèñÿ ç ïîë³òèêà-
ìè âëàñíèìè ïðèáóòêàìè.

×è íå ºäèíèé ïîçèòèâíèé ìî-
ìåíò, ÿêèé ïðîãíîçóþòü åêñïåð-
òè, — öå çáåðåæåííÿ âèñîêèõ
òåìï³â ó ïðèðîñò³ ³íâåñòèö³é.
Çîêðåìà î÷³êóºòüñÿ, ùî ãðîøî-
â³ ïîòîêè áóäóòü çàä³ÿí³ äëÿ ï³ä-
ãîòîâêè ³íôðàñòðóêòóðè äî ªâ-
ðî-2012. Îñê³ëüêè á³ëüøó ÷àñ-
òèíó öèõ êîøò³â îñâîþâàòèìå
ñàìå ñòîëèöÿ, Êè¿â ìàº âñ³ øàí-
ñè ñòàòè ëîêîìîòèâîì åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿íè. Ïðî-
òå âïîðàòèñÿ ³ç öèì çàâäàííÿì
ì³ñòî çìîæå, ëèøå ÿêùî åêîíî-
ì³ö³ íå çàâàæàòèìå ïîë³òèêà

Àæ³îòàæ äîâêîëà 
“Îùàäáàíêó” ñïàâ 

Â³ä 8 ñ³÷íÿ òðèâàº ïðîöåñ âè-
ïëàòè êîìïåíñàö³é çà çíåö³íåí³
âêëàäè â “Îùàäáàíêó” êîëèø-
íüîãî ÑÐÑÐ. Ïåðø³ ïîâ³äîìëåí-
íÿ â ïðåñ³ áóëè òðèâîæíèìè —
ó Çàïîð³ææ³ ïðîñòî â áàíêó ïî-
ìåð ÷îëîâ³ê ³ç ÷åðãè. ßê ç’ÿñó-
âàëîñÿ, ñòàâñÿ ñåðöåâèé íàïàä. Ó
Êèºâ³ íà ïëîù³ Ëüâà Òîëñòîãî
íàòîâï áóö³ìòî ïîáèâ ñï³âðîá³ò-
íèöþ áàíêó, ïðîòå ðîá³òíèêè
“Îùàäáàíêó” öå çàïåðå÷óþòü.

“Í³õòî í³êîãî íå áèâ, ïðîñòî
çáóäæåíèé íàòîâï â³äøòîâõíóâ
àäì³í³ñòðàòîðà, ÿêà áóëà â çàë³
é çàñïîêîþâàëà ëþäåé. Æ³íêà
âïàëà é çàáèëàñÿ,— ðîçïîâ³â
ó÷îðà “Õðåùàòèêó” êåðóþ÷èé
Ïå÷åðñüêèì â³ää³ëåííÿì
“Îùàäáàíêó” Ìèêîëà Âèøíåâ-
ñüêèé. Áóâ ùå îäèí ³íöèäåíò —
íà âóëèö³ Çàíüêîâåöüêî¿, 8. Òàì
øòîâõíóëè çàâ³äóâà÷êó â³ää³ëåí-
íÿ. Îäíàê îáèäâ³ ñï³âðîá³òíèö³
íå ñêàðæèëèñÿ í³ íà êîãî. Á³ëü-
øå ÿêèõîñü åêñöåñ³â ó 22 ïå÷åð-
ñüêèõ ô³ë³ÿõ íå áóëî.

Ùîá, ðîá³òíèê³â áàíêó á³ëüøå
íå øòîâõàëè, à ï³ñëÿ öüîãî íå
çàäàâàëè çàéâèõ ïèòàíü, êåð³â-
íèöòâî “Îùàäáàíêó” ïðèéíÿëî
ð³øåííÿ: ç 14 ñ³÷íÿ ââåäåíî íî-
âèé ïîðÿäîê ðîáîòè ç âèïëàòè
êîìïåíñàö³é. Ç ÷åòâåðãà äî ï’ÿò-
íèö³  ïð³çâèùà âêëàäíèê³â çàíî-
ñÿòü äî ºäèíîãî ðåºñòðó, à ç ïî-
íåä³ëêà äî ñåðåäè ¿ì âèïëà÷óþòü

êîøòè. Â÷îðà, íàïðèêëàä, ãðî-
ø³ îòðèìóâàëè ò³, õòî çàðåºñòðó-
âàâñÿ 8 ñ³÷íÿ. Òðè äí³ ¿õí³ äàí³
îáðîáëÿþòü ó ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ “Îùàäáàíêó”, ï³ñëÿ ÷îãî
ðàéîíí³ â³ää³ëåííÿ îäåðæóþòü
ðåºñòðè ç êîíêðåòíèìè ñóìàìè
âèïëàò: 300, 800 ÷è 1000 ãðè-
âåíü.

²íôîðìàö³þ ïðî òàêèé ïîðÿ-
äîê ðîáîòè âèâ³øåíî á³ëÿ â³ää³-
ëåíü “Îùàäáàíêó” ùå 11 ñ³÷íÿ,
àëå íå âñ³ â³äâ³äóâà÷³ ïðî öå çíà-
þòü.

“ß íèí³ íå â Êèºâ³ æèâó, à íå-
ïîäàë³ê, çà Òåðåìêàìè. Çâ³äêè
ìåí³ áóëî çíàòè ïðî öåé ãðà-
ô³ê?” — ïîñêàðæèëàñÿ ë³òíÿ æ³-
íî÷êà, ùî íå çàõîò³ëà ïðåäñòàâ-
ëÿòèñÿ. Êîëèñü âîíà ïðàöþâàëà
ó ñòîëèö³, ùå ó 80-õ çðîáèëà
âêëàä íà îíóêà. Òèñÿ÷ó ãðèâåíü,
ÿêó ðîçðàõîâóº îòðèìàòè ïåíñ³î-
íåðêà, õî÷å âèòðàòèòè äëÿ ïðè-
äáàííÿ ãàçîâî¿ ïëèòè, áî ñòàðà
ñëóæèòü ¿é óæå ðîê³â òðèäöÿòü.

Ìèêîëà Áîíäàð, òåæ ïåíñ³î-
íåð, íàëàøòîâàíèé íå òàê îïòè-
ì³ñòè÷íî. Óâåñü ÷àñ áóð÷àâ,
ìîâëÿâ, çàðåºñòðóâàâñÿ ùå 9
ñ³÷íÿ, à ãðîøåé äîñ³ íå äàþòü.
“Ìàáóòü, ùîñü ç³ ñïèñêàìè íà-
ïëóòàëè”,— êèíóâ çëå. Äî ñëî-
âà, ó êîìåíòàð³ “Õðåùàòèêó”
ïîë³òîëîã, ñîö³àëüíèé ïñèõîëîã
Ë³ä³ÿ Ñìîëà çàçíà÷èëà: ëþäè
ðîçäðàòîâàí³ íåïîâàãîþ äî íèõ,

íå äîâ³ðÿþòü âëàä³. Õî÷à ïðåì’-
ºð ³ äåêëàðóº, ùî ÷àñ âèïëàò íå-
îáìåæåíèé, êèÿíè ïîáîþþòü-
ñÿ, ùî ïðîïîíîâàí³ ì³í³ìàëüí³
êîìïåíñàö³¿ ðàïòîâî â³äì³íÿòü.
×åðåç òàêèé ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí
ìîæóòü çàãîñòðèòèñÿ õðîí³÷í³
õâîðîáè. Íåâò³øíà é êðèì³íî-
ãåííà îáñòàíîâêà — øàõðà¿ á³-
ëÿ â³ää³ëåíü “Îùàäáàíêó” ïðî-
ïîíóþòü ëþäÿì âçÿòè ó÷àñòü ó
ñâî¿õ ô³íàíñîâèõ “ï³ðàì³äàõ”.

À îñü ïåíñ³îíåð Ïåòðî Áåñ-
êèø ³ç Ãëåâàõè — îïòèì³ñò. Õî-

÷à òåæ ñåðäèòèé íà âëàäó: “Äå-
êîòðèõ ïîë³òèê³â, âèííèõ ó çíå-
ö³íåíí³ âêëàä³â, ùî òåïåð çàñ³-
äàþòü ó ïàðëàìåíò³, çâ’ÿçàâ áè
äîêóïè é ïóñòèâ íà ïèëîðàìó”.
Ó 70-õ ³ 80-õ â³í âêëàâ â “Îùàä-
áàíê” 17 òèñ. êàðáîâàíö³â — øà-
ëåí³ íà òîé ÷àñ ãðîø³. Ïðàöþ-
âàâ íà øàõòàõ, õîäèâ ó ìîðå íà
êîðàáëÿõ, áóâ çâàðþâàëüíèêîì,
êî÷åãàðîì. Çàãàëîì 43 ðîêè áåç-
ïåðåðâíîãî ñòàæó. Õîò³â ïðèäáà-
òè êâàðòèðó, òà íå âñòèã. “Òåïåð
æèâó ó “âðåì’ÿíö³”. Ï³ä îäíèì

äàõîì ³ç ñâèíåþ, ùîïðàâäà, âî-
íà çà ñò³íîþ”, — ðîçïîâ³â Ïåò-
ðî Áåñêèø. Â³í ïàì’ÿòàº ñëîâà
ñâîº¿ áàáö³: “Íàøå ñåëÿíñüêå ä³-
ëî òàêå, ùî òðåáà ðîçðàõîâóâà-
òè ò³ëüêè íà ñåáå”. Òîìó ïåí-
ñ³îíåð ìàº ñÿêå-òàêå ãîñïîäàð-
ñòâî, à ïåíñ³þ â 1300 ãðèâåíü
êëàäå íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê é
æèâå íà 26 â³äñîòê³â ³ç íèõ. Îò-
ðèìàº òèñÿ÷ó ãðèâåíü êîìïåíñà-
ö³¿ — ³ ¿¿ ïîêëàäå â áàíê. Íå
õî÷åòüñÿ ùîá ³ñòîð³ÿ éîãî
âíåñêó ïî÷àëàñÿ çíîâó
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Люди стоять чер ах, бо не довіряють владі

Ôàõ³âö³ ïðîñÿòü çàõèñòèòè åêîíîì³êó â³ä ïîë³òèêè
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора іль ість охочих отримати частин втрачених за-
ощаджень межах раїни перевищила познач в пів-
тора мільйона. Отримані ромадянами ошти мож ть
опинитися на споживчом рин і вплин ти на рівень
інфляції, що і без то о є ре ордною останніми ро ами.
За та их мов лише рамотна політи а влади може
збере ти висо і темпи е ономічно о зростання.

Òåïåð âêëàäíèêè, ÿê³ ðåºñòðóþòüñÿ é îòðèìóþòü êîìïåíñàö³¿ 
çà çíåö³íåí³ âêëàäè, ïðèõîäÿòü äî áàíê³â ó ð³çí³ äí³ òèæíÿ
Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Учора відділеннях "Ощадбан " вже не б ло та о о
ажіотаж дов ола омпенсаційних виплат за знецінені
в лади, я мин ло о тижня. Відтепер діє рафі , за
я им реєстр ють в ладни ів з четвер а до с боти, а
роші видають з понеділ а до середи. Я заявив "Хре-
щати " ер ючий Печерсь им відділенням "Ощадбан-
" Ми ола Вишневсь ий, в разі потреби йо о підле лі

залишаються на роботі до останньо о лієнта.



Хрещатик  15 січня 2008 ММІІССТТОО 55

Ó ëþòîìó êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
“Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” ïåðåéäå íà áåçãî-
ò³âêîâó ôîðìó îïëàòè çà ïîñëóãè ïàðêó-
âàííÿ. Íîâîââåäåííÿ ïåðåäáà÷àº çàïðî-
âàäæåííÿ àáîíåìåíòíèõ òàëîí³â. Îêð³ì
öüîãî, ðîçðàõóíêè çä³éñíþâàòèìóòüñÿ ³
çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó. Ïðî
öå “Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³ëà â÷îðà äèðåê-
òîð ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” Îëåíà
Ïîë³ùóê. “Ïëàíóâàëè, ùî íîâà ôîðìà
ðîçðàõóíê³â ïðàöþâàòèìå âæå ó ñ³÷í³, àëå
ò³ëüêè äíÿìè íà ïîë³ãðàô³÷íèõ êîìá³íà-

òàõ “Óêðà¿íà” ³ “Çîðÿ” çìîæóòü âèêîíà-
òè íàøå çàìîâëåííÿ,— ïîÿñíèëà ïàí³
Îëåíà.— Â³ääðóêîâàí³ àáîíåìåíòí³ òà-
ëîíè îäðàçó æ íàäõîäèòèìóòü ó ê³îñêè
“Ñîçäðóêó”. Â³äîìî, ùî âîíè áóäóòü äåí-

íèìè ³ ãîäèííèìè é êîøòóâàòèìóòü â³ä-
ïîâ³äíî 9, 15, 21 òà 3, 5, 7 ãðèâåíü”. Âî-
íà äîäàëà, ùî ðàçîì ³ç öèì âîä³¿ çìîæóòü
ðîçðàõóâàòèñÿ çà ïàðêóâàííÿ ³ çà äîïî-
ìîãîþ ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó. Òîáòî íà-

ä³ñëàâøè sms-ïîâ³äîìëåííÿ íà ñïåö³àëü-
íèé, äîñèòü ïðîñòèé ³ êîðîòêèé íîìåð.
Â³äïîâ³äíî¿ äîìîâëåíîñò³ âæå äîñÿãíóòî
ç îäí³ºþ ñò³ëüíèêîâîþ êîìïàí³ºþ, ÿêà,
íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ îïåðàòîð³â, çãîäè-
ëàñÿ íà íàéíèæ÷èé â³äñîòîê êîì³ñ³éíèõ.
Äî òîãî æ ó ëþòîìó â ê³îñêàõ ç’ÿâëÿòü-
ñÿ ì³ñÿ÷í³ é êâàðòàëüí³ àáîíåìåíòí³ òà-
ëîíè. ßê óæå ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”,
âàðò³ñòü ïàðêóâàííÿ çàëåæàòèìå â³ä òå-
ðèòîð³àëüíî¿ çîíè, ÿêèõ ó ñòîëèö³ òðè, —
öåíòð ì³ñòà, ïîðó÷ ³ç íèì òà â³ääàëåí³ âó-
ëèö³.

Ôàõ³âö³ ñòâåðäæóþòü, ùî çàâäÿêè íî-
âîââåäåííþ âäàñòüñÿ íå ò³ëüêè âïîðÿäêó-
âàòè ñèñòåìó ïàðêóâàííÿ à é çíà÷íî ïî-
ïîâíèòè ì³ñüêó ñêàðáíèöþ. ßêùî äîñ³
íàäõîäæåííÿ â³ä ïàðêóâàííÿ ñòàíîâèëè
ùîì³ñÿöÿ ïîíàä 700 òèñ. ãðí, òî íèí³ öÿ
ñóìà çðîñòå â äåñÿòêè ðàç³â. Îòðèìàí³ æ
êîøòè ñïðÿìóþòü íàñàìïåðåä íà ðîçâè-
òîê ³íôðàñòðóêòóðè, çàêóï³âëþ åâàêóàòî-
ð³â, áóä³âíèöòâî ï³äçåìíèõ ³ íàäçåìíèõ
ïàðê³íã³â.

Îëåíà Ïîë³ùóê äîäàëà, ùî ó ì³ñò³ âæå
ïî÷àëè áîðîòèñÿ ç ïîðóøíèêàìè ïàðêó-
âàííÿ. Äëÿ öüîãî êîëåñà àâòî, âëàñíèêè
ÿêèõ â³äìîâëÿþòüñÿ ñïëà÷óâàòè çà ñòîÿí-
êó, áëîêóâàòèìóòü. Ùîá “çâ³ëüíèòè” ìà-
øèíè, âîä³¿ áóäóòü çìóøåí³ çàïëàòèòè 100
ãðí øòðàôó

Ìåòðî 
áåç íàïðóãè
Ñòàíö³¿ “Ë³ñîâà” òà “×åðí³ã³âñüêà” 
äâ³ ãîäèíè íå ïðèéìàëè ïàñàæèð³â

Ó÷îðà á³ëüø í³æ íà äâ³ ãîäè-
íè — ç 5.40 äî 6.51 — áóëî çàêðè-
òî âõîäè íà ñòàíö³¿ “Ë³ñîâà” òà
“×åðí³ã³âñüêà” Ñâÿòîøèíñüêî-
Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ Êè¿âñüêîãî ìåò-
ðîïîë³òåíó. Ïðè÷èíîþ ñòàëà â³ä-
ñóòí³ñòü ñòðóìó â êîíòàêòí³é ðåé-
ö³. Çíåñòðóìëåííÿ ä³ëÿíêè ìåòðî
ñòàëîñÿ ÷åðåç ïîëàìêó â êàáåëü-
í³é ïåðåìè÷ö³ íà ñòàíö³¿ “×åðí³-
ã³âñüêà”. Ùîá çàáåçïå÷èòè ïðî¿çä
ïàñàæèð³â, ³íòåíñèâí³øèé ðóõ ïî-
¿çä³â îäðàçó îðãàí³çóâàëè â³ä ñòàí-
ö³¿ “Äàðíèöÿ”, äå º ñïåö³àëüíå
ðîçãàëóæåííÿ. Äëÿ ïåðåâåçåííÿ
ëþäåé â³ä äâîõ ñòàíö³é, ÿê³ íå
ïðàöþâàëè, çàïóñòèëè ñïåö³àëü-
íèé ðåéñ íàçåìíîãî òðàíñïîðòó.

Íà çàïèòàííÿ êîðåñïîíäåíòà
“Õðåùàòèêà”, ÷è ìîãëà ïåðåìè÷-
êà âèéòè ç ëàäó ÷åðåç çíîøåííÿ
òà ïîòðåáó ðåìîíòó, äèðåêòîð
ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”
Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ â³äïîâ³â, ùî
ïðè÷èíà ìîãëà áóòè áóäü-ÿêîþ,
â òîìó ÷èñë³ ³ íàçâàíà. “Àëå ãà-
äàòè ïðî ïðè÷èíè íå âàðòî.
Îñòàòî÷íèé âèñíîâîê çðîáèòü
êîì³ñ³ÿ”,— ñêàçàâ ïàí Ì³ðîøíè-
êîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, íèí³ âóçîë,
ùî âèõîäèâ ç ëàäó, ïðàöþº â
íîðìàëüíîìó ðåæèì³ çà äóáëþ-
âàëüíîþ ñõåìîþ. Çëàìàíà ïåðå-
ìè÷êà çàñèïàíà çåìëåþ. Ðîçêî-
ïàþòü ¿¿ äëÿ äåòàëüíîãî àíàë³çó ó
íàñòóïí³ âèõ³äí³

SMS çà ñòîÿíêó äëÿ àâòî

“Òðî¿öüêèé” 
íàêàçàâ äîâãî æèòè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Ìèíóëîãî òèæíÿ ì³í³ñòð ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó
Þð³é Ïàâëåíêî çàÿâèâ, ùî ô³-
íàë ªâðî-2012 â³äáóäåòüñÿ íà
ñòàä³îí³ ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”.
Îòîæ óæå íèí³øíüîãî ðîêó ðîç-
ïî÷íåòüñÿ àêòèâíà ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ öüîãî îá’ºêòà. Ñòîñîâíî òîð-
ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó
“Òðî¿öüêèé”, ÿêèé, íà äóìêó
ôàõ³âö³â ³ç ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó
Óêðà¿íè, çàâàæàº áåçïåðåøêîä-
í³é åâàêóàö³¿ ãëÿäà÷³â ç³ ñòàä³î-
íó, òî éîãî, ñêîð³ø çà âñå, çíå-
ñóòü. Çà ñëîâàìè ïàíà Ïàâëåí-
êà, çàëèøèòè çáèðàþòüñÿ ò³ëüêè
ìàéæå ãîòîâèé ÷èìàëèé ï³äçåì-
íèé àâòîïàðê³íã. “ß ï³äòðèìóþ
áóä³âíèöòâî íîâîãî ñòàä³îíó â
Êèºâ³, çîêðåìà íà ë³âîìó áåðåç³

÷è â ðàéîí³ Íàö³îíàëüíîãî âè-
ñòàâêîâîãî êîìïëåêñó,— ñêàçàâ
Þð³é Ïàâëåíêî.— Àëå, íà æàëü,
çðîáèòè öå íåìîæëèâî ó âèçíà-
÷åí³ äî 2012 ðîêó òåðì³íè. Òîìó
ñàìå “Îë³ìï³éñüêèé”, êîòðèé
ðîçòàøîâàíèé ó öåíòð³ ì³ñòà íà
âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, ïåðåä-
áà÷åíèé äëÿ ïðîâåäåííÿ ô³íàëü-
íîãî ìàò÷ó ªâðî-2012”.

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè
Þë³ÿ Òèìîøåíêî âçàãàë³ ìàº
íàì³ð ðîç³áðàòèñÿ ó ïðàâîì³ð-
íîñò³ ñïîðóäæåííÿ òîðãîâåëüíî-
ãî êîìïëåêñó ïîðó÷ ç³ ñòàä³î-
íîì. Âîíà õî÷å çâåðíóòèñÿ ïî
äîïîìîãó äî Ãåíïðîêóðàòóðè.
Êîëèøí³é çàñòóïíèê ãîëîâè
ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, à
íèí³ íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè
Ìèõàéëî Ïîæèâàíîâ ñâîºþ
÷åðãîþ çàïåâíÿº ãðîìàäó, ùî
çåìëþ âèä³ëÿëè ö³ëêîì çàêîí-

íî. Ùîïðàâäà, ãîâîðÿòü, áóö³ì-
òî çåìëåâ³äâåäåííÿ ñâîãî ÷àñó
ïðîøòîâõóâàâ åêñ-ìåð Êèºâà.

“Õðåùàòèê” ïîö³êàâèâñÿ ó äå-
ïóòàòà Êè¿âðàäè, ñåêðåòàðÿ áþ-
äæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Íàòàë³¿ Íîâàê
ïîäðîáèöÿìè âèä³ëåííÿ ä³ëÿí-
êè â öåíòð³ ì³ñòà ï³ä çàáóäîâó.
“Ñïî÷àòêó çåìëÿ íàëåæàëà äâîì
ô³çè÷íèì îñîáàì ç îäíèì ïð³ç-
âèùåì,— çàçíà÷èëà âîíà.— Çãî-
äîì ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî çåìëÿ ïå-
ðåéøëà âæå â ðóêè ³íøî¿ êîì-
ïàí³¿, ÿêà é ðîçïî÷àëà áóä³âíèö-
òâî”. Ïàí³ Íîâàê äîäàëà, ùî öå
ìîæíà ïîáà÷èòè, ï³äíÿâøè é
ïåðåâ³ðèâøè âñþ äîêóìåíòàö³þ.
Íàòàë³ÿ Íîâàê ï³äòâåðäèëà, ùî
ñâîãî ÷àñó ïîïåðåäí³é ìåð Êè-
ºâà Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî ³
ñïðàâä³ íàïîëÿãàâ, àáè çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó çàëèøèëè çà âëàñíè-
êàìè “Òðî¿öüêîãî”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

За іль а днів столичні полі ра-
фічні омбінати "У раїна" і "Зо-
ря" завершать др абонементів
для пар вання авто. Нові талони
одраз ж надійд ть до іос ів
"Создр ". Вже лютом без о-
тів ов форм оплати запрова-
дять на всіх пар вальних май-
данчи ах, я і належать КП "Київ-
транспар сервіс". О рім цьо о,
водії змож ть розрахов ватися за
стоян , надіславши оператор
sms-повідомлення.

З люто о водіям можна не очі вати на пар вальни а, а заплатити по мобільном телефон

Недоб дований тор овельний омпле с ставить під за роз ре онстр цію НСК "Олімпійсь ий"

Ç ëþòîãî ñòîëè÷í³ ïàðêóâàëüíèêè ïåðåéäóòü íà áåçãîò³âêîâó ôîðìó îïëàòè

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора зран через знестр млення ділян и столично о
метрополітен понад дві одини не працювали станції
"Лісова" та "Черні івсь а". Причиною став вихід із ла-
д абельної перемич и. Робот метро відновили за
д блювальною схемою. Спеціальна омісія дослідить
причини інцидент .

З пин а столично о метрополітен на дві одини створила низ незр чностей
для иян, я і поспішали справах
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Ìåä ³ ã³ðêîòà äèòÿ÷èõ çàðîá³òê³â
Êîìóñü ïîùàñòèëî âèñòóïàòè íà ñöåí³ òà çí³ìàòèñÿ â ê³íî, 
à õòîñü æåáðàêóº íà âîêçàë³

Â Äåðæàâíîìó äåïàðòàìåíò³ Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü 
â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà õóäîæí³õ òâîð³â óâ’ÿçíåíèõ

Ó òþðìàõ çãàäàëè Áîãà

Õòîñü ³ç øêîëÿð³â âèêîðèñòàâ
êàí³êóëè, àáè “ïîáàéäèêóâàòè”
á³ëÿ òåëåâ³çîðà, ïîêàòàòèñÿ íà
ëèæàõ ÷è êîâçàíàõ, ïî÷èòàòè
êíèæêó ÷è ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç äðó-
çÿìè, à õòîñü — àáè òðîõè ç³áðà-
òè ãðîøåíÿò. À âò³ì, äåõòî ðîáèâ
öå çàëþáêè. Êîìó æ ç þíèõ íå
õî÷åòüñÿ çàÿâèòè ïðî ñåáå ÿê àê-
òîðà! Íåõàé íàâ³òü ó ìàñîâö³: çí³-
ìàþ÷èñü ó ê³íî, âèñòóïàþ÷è â
ñïåêòàêëÿõ òà íà íîâîð³÷íèõ êîí-
öåðòàõ. Íàéñïðèòí³ø³ çà ñâÿòêî-
âèé ïåð³îä äîáðÿ÷å ïîë³ïøèëè
ñâîº ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå.

Àëüîíà Ìåëåøêî çàðîáëÿòè
ïî÷àëà ùå â äåñÿòü ðîê³â (íèí³ ¿é
14). Òîä³ âîíà âïåðøå çíÿëàñÿ â
ìþçèêë³ çà ïîñòàíîâêîþ Ìàêñè-
ìà Ïàïåðíèêà “12 ñò³ëüö³â”, ùî-
ïðàâäà, ÿê àêòîðêà äðóãîãî ïëà-
íó — â ìàñîâö³. Êàæå, ùî òà ðîëü
çàïàì’ÿòàëàñÿ íàéá³ëüøå: “Íà
ìåí³ òîä³ áóëè ÿñêðàâà ñóêíÿ â
ãîðîøîê òà êàïåëþøîê ç âåëè-
êîþ êâ³òêîþ”,— çàìð³ÿíî çãàäóº
ä³â÷èíà. À âæå ïîò³ì, ÿê ìîâèòü-
ñÿ, ï³øëî é ïî¿õàëî — çéîìêè â
ðåêëàì³, êë³ïàõ ç³ðîê øîó-á³çíå-
ñó, ô³ëüìàõ òà âñ³ëÿêèõ íîâîð³÷-
íèõ âîãíèêàõ.

Àëüîíà ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”,
ùî ìð³º ñòàòè ïðîôåñ³éíîþ àê-

òîðêîþ ³ ðîáèòü óñå äëÿ òîãî, àáè
îïàíóâàòè ðåìåñëî. Ó ä³â÷èíêè
íàçáèðàâñÿ âæå çäîðîâåçíèé àëü-
áîì, äå âîíà íà ôîòîãðàô³ÿõ ³ç
ç³ðêàìè åñòðàäè, òåàòðó òà ñïîð-
òó — Ñîô³ºþ Ðîòàðó, Ìèêîëîþ
Ôîìåíêîì, Ë³ë³ºþ Ïîäêîïàºâîþ
òà ³íøèìè. Öÿ ðîáîòà ïðèíîñèòü
íå ëèøå ãðîø³, à é âåëè÷åçíå çà-
äîâîëåííÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ çíà-
ìåíèòîñòÿìè. Íåùîäàâíî çí³ìà-
ëàñÿ â êë³ï³ “Ìåòåëèêè” ñâîº¿
óëþáëåíî¿ ñï³âà÷êè Ãëþêîçè, â
ìàñîâö³. Ïðàöþâàëà òîä³ ç 12-¿
äíÿ äî 5-¿ ðàíêó, ïðîòå çîâñ³ì íå
ñòîìèëàñÿ, àäæå áóëî íàäçâè÷àé-
íî ö³êàâî. À â÷îðà ó ô³ëüì³ Ê³ðè
Ìóðàòîâî¿ “Ìåëîä³ÿ äëÿ Å” ãðà-
ëà ðîëü ïàñàæèðêè íà çàë³çíè÷-
íîìó âîêçàë³. Çà ðîáî÷èé äåíü îò-
ðèìóº â³ä 50 äî 75 ãðí, õî÷à áó-
ëè é á³ëüø³ çàðîá³òêè, ÿêîñü ¿¿ ãî-
íîðàð ñÿãíóâ 375 ãðí. Íà çí³ìàëü-
íîìó ìàéäàí÷èêó íà àêòîð³â çàâ-
æäè ÷åêàþòü ÷àé òà êàâà, áóòåð-
áðîäè. ²íîä³ ïðèãîùàþòü ãàðÿ÷è-
ìè ñòðàâàìè é ñàëàòàìè.

Íà çèìîâèõ êàí³êóëàõ íå ãàÿëè
÷àñó é ó÷àñíèêè äèòÿ÷îãî íàðîä-
íîãî àíñàìáëþ “Ïóëüñ” ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì áàëåòìåéñòåðà, çàñëó-
æåíî¿ àðòèñòêè Óêðà¿íè Íàòàë³¿
Áîðñóê. Ä³òè âèñòóïàëè â ñïåê-

òàêë³ “Íîâîð³÷í³ ïðèãîäè”, ÿêèé
ïîñòàâèëè â Íàö³îíàëüíîìó ïà-
ëàö³ ìèñòåöòâ “Óêðà¿íà”. Þí³
òàíöþðèñòè îòðèìàëè ãîíîðàð çà
ó÷àñòü ó ñïåêòàêëÿõ ³ âñ³ºþ
êîìàíäîþ âèð³øèëè çàðîá³òîê
â³ääàòè íà ïîøèòòÿ íîâèõ êîñ-
òþì³â äëÿ àíñàìáëþ. Ðåæèñåð-
ïîñòàíîâíèê “Íîâîð³÷íèõ ïðè-
ãîä” Þð³é Øóá ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó”, ùî ä³òè äóæå çàâçÿò³.
Âîíè óòâîðèëè äâà ñêëàäè é â³ä-
ïðàöþâàëè íà ãîëîâí³é íîâîð³÷-
í³é ÿëèíö³ Óêðà¿íè 43 ñïåêòàêë³.
Ïî÷àëè ðåïåòèö³¿ ùå â ëèñòîïà-
ä³. Ñïî÷àòêó çàéìàëèñÿ äâ³÷³-òðè-

÷³ íà òèæäåíü, à ïåðåä ïðåì’-
ºðîþ — ÷îòèðè äí³ ïîñï³ëü. Ãî-
ëîâíèõ ãåðî¿â ïîñòàíîâêè ç³ãðà-
ëè ó÷í³ Äèòÿ÷î¿ àêàäåì³¿ ìèñ-
òåöòâ.

À âò³ì, íå âñ³ ìîæóòü çàðîáëÿ-
òè â òàêèé ñïîñ³á. ª é òàê³, êîò-
ð³ çìóøåí³ äîáóâàòè êîøòè, àáè
ïðîñòî âèæèòè. Öå áåçïðèòóëüí³
òà ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêî¿ îï³êè.
Êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà” â÷î-
ðà ñï³ëêóâàëàñÿ ç îäíèì ³ç çíå-
äîëåíèõ íà çàë³çíè÷íîìó âîêçà-
ë³. Âîñüìèð³÷íèé Ñàøêî ïðè¿õàâ
äî ñòîëèö³ ç ì³ñòå÷êà Ìåíè ×åð-
í³ã³âñüêî¿ îáëàñò³. Âæå ï³âðîêó

ñêèòàºòüñÿ ïî êè¿âñüêèõ çàäâ³ðêàõ
òà æåáðàêóº. ²íêîëè çáèðàº
ïëÿøêè. Ïîêèíóâ ð³äíó äîì³âêó,
áî íå õîò³â æèòè íà ìàëåíüêó áà-
áóñèíó ïåíñ³þ. Êàæå, áóö³ìòî
áàòüêî ïîìåð, à ìàòè â òþðì³, õî-
÷à õëîïåöü çà íåþ íå ñóìóº. Çà
éîãî ñëîâàìè, çàðîáëÿº íåïîãà-
íî — çà äåíü âèõîäèòü ùîíàé-
ìåíøå 30 ãðí. “Íàéùåäð³ø³
ï’ÿí³, âîíè é ÷åðâ³íåöü ìîæóòü
êèíóòè”,— õâàëèòüñÿ Ñàøêî. Ïî-
¿ñòè âèïðîøóº â êàôå, ³íîä³ òàì
äàþòü áóòåðáðîäè òà ùîñü ãàðÿ-
÷å. Âë³òêó ñïèòü íà ëàâêàõ, à
âçèìêó — â ï³ä’¿çäàõ

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в Державном де-
партаменті У раїни з пи-
тань ви онання по арань
від рилася традиційна ви-
став а "Різдвяна зір а"
х дожньо-при ладної
творчості в'язнених о-
лоніях та слідчих ізолято-
рах раїн. Темати а — ре-
лі ійна. Що й не дивно:
для людей, я і проводять
за ґратами ро и, заняття
мистецтвом є чи не єди-
ним способом різнома-
нітнити своє життя. Після
завершення е спозиції в
березні о олосять а ці-
он. Вир чені на ньом
ошти під ть на особисті
рах н и авторів.

Äëÿ Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó
Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïî-
êàðàíü âæå ñòàëî òðàäèö³ºþ ïðî-
âîäèòè âèñòàâêè ðîá³ò ñâî¿õ
“ï³äîï³÷íèõ” ó äí³ ð³çäâÿíèõ òà
íîâîð³÷íèõ ñâÿò. Òîð³ê íà àäðå-
ñó êîíêóðñó “Ð³çäâÿíà ç³ðêà” íà-
ä³éøëî ïîíàä 700 òâîð³â çàñó-

äæåíèõ ìàéæå ç óñ³õ 183 êîëî-
í³é òà ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîð³â Óêðà-
¿íè. Íàïðèê³íö³ 2007-ãî æóð³ â³-
ä³áðàëî 150 íàéêðàùèõ, ÿê³ é
ïðåäñòàâèëè íà âåðí³ñàæ³ â÷îðà.
ª òóò âèðîáè ç äåðåâà, ìàëþí-
êè, âèøèâêè, ð³çüáëåí³ ðå÷³ ³,
çâ³ñíî æ, ³êîíè. Íà íèõ íàé÷àñ-

ò³øå çîáðàæóþòü Áîæó Ìàò³ð, à
ùå õðàìè, âåðòåïè, ð³çäâÿí³ ç³ð-
êè. Á³áë³éí³ ìîòèâè âèõîäÿòü äî-
ñèòü ïðîíèçëèâèìè.

“Ìè âèêîðèñòîâóºìî ìèñòåö-
òâî ÿê ìåòîä ïñèõîòåðàï³¿,— êà-
æå çàñòóïíèê ãîëîâè Äåðæäå-
ïàðòàìåíòó Íàòàë³ÿ Êàëàø-

íèê.— Ïîÿñíþºìî çàñóäæåíèì,
ùî âîíè ïîçáàâëåí³ âîë³, à íå
äîë³. Ó êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü
÷îòèðè äîâ³÷íî óâ’ÿçíåíèõ. Çâè-
÷àéíî, âîíè í³êîëè íå âèéäóòü
íà âîëþ. Ïðîòå ³íøèõ ìè ãîòó-
ºìî äî ³íòåãðàö³¿ â ñóñï³ëüñòâî.
Õî÷åìî, àáè ñòàëè ïîâíîö³ííè-

ìè, ð³çíîá³÷íî ðîçâèíåíèìè
ëþäüìè. Äëÿ öüîãî é ïðîâîäè-
ìî òàê³ çàõîäè”.

Öå ñõâàëþþòü é ïðåäñòàâíèêè
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè, àäæå ïåðå-
êîíàí³: êîëè ëþäèíà äóìàº, ÿê
íàìàëþâàòè ³êîíó, âîíà çàìèñ-
ëþºòüñÿ íàä á³áë³éíèìè ñþæåòà-
ìè ³ çãàäóº Áîãà. Öÿ ïðàêòèêà
(ÿêùî ¿¿ ïåðåíåñòè ó ïîâñÿêäåí-
íå æèòòÿ) ñïðèÿòèìå âèïðàâëåí-
íþ ³ äóõîâíîìó ðîñòó òèõ, õòî
â÷èíèâ çëî÷èí.

Íàéêðàù³ ðîáîòè âèíàãîðîäÿòü
ìàòåð³àëüíî. ²íøèõ ó÷àñíèê³â çà-
îõîòÿòü ëàñîùàìè ³ ïðîäóêòàìè.
Äî ñêëàäó æóð³ óâ³éøëè ïðàö³â-
íèêè êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿
ñëóæáè, ðåã³îíàëüíèõ ãðîìàä-
ñüêèõ òà äåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é,
ôîíä³â, íàóêîâèõ òà íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, ïåäàãîãè çàãàëüíîîñâ³ò-
í³õ ³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ çàêëà-
ä³â, ìèñòåöòâîçíàâö³.

Íåâäîâç³ êåð³âíèöòâî Äåïàðòà-
ìåíòó ïëàíóº ïðåäñòàâèòè õóäîæ-
í³ òâîðè øèðîêîìó çàãàëó â çà-
ëàõ Àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê òà
ó Ì³í³ñòåðñòâ³ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó, àáè óñ³ îõî÷³ ìà-
ëè çìîãó ¿õ ïîáà÷èòè. Ïî çàê³í-
÷åííþ âèñòàâêè, íàïåðåäîäí³ Âå-
ëèêîäíÿ, îãîëîñÿòü àóêö³îí ç
ïðîäàæó ðîá³ò, à âèðó÷åí³ êîøòè
ïåðåðàõóþòü íà îñîáèñò³ ðàõóíêè
àâòîð³â

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора, від лявши зимові ані ли, столичні дітлахи пі-
шли до ш оли. Дехто " ризтиме" раніт на и, добре
відпочивши, а дехто — й т о набивши аманець. Під
час зимової "відп ст и" для охочих заробити б ло
справжнє привілля: від часті в спе та лях, новорічних
масов ах, зйом ах фільмах, ліпах до збирання пля-
шо , на я і б в неабия ий рожай після свят. "Хреща-
ти " поці авився, я ої роботи не ц раються діти та чи
добре їм за неї платять.

Під час зимових ані л діти заробляли роші й танцювальною майстерністю

Х дожнє втілення біблійної темати и заці авило священносл жителів
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хрещатик

Про внесення змін до рішення Київради 
від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму 

приватизації об’єктів права комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

на 2007—2010 роки”
Рішення Київської міської ради № 1138/1799 від 12 липня 2007 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва і приведення площ та адрес об’єктів приватизації у відповідність
з технічною документацією, виготовленою комунальним підприємством “Київське міське бюро технічної
інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 08.02.07
¹ 62/723 “Ïðî Ïðîãðàìó ïðèâàòèçàö³¿ îá’-
ºêò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 2007—2010
ðîêè” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè
Êè¿âðàäè â³ä 26.04.07 ¹ 469/1130, â³ä
24.05.07 ¹ 738/1399, â³ä 14.06.07
¹ 372/1453, â³ä 26.06.07 ¹ 941/1602) òàê³
çì³íè:

äîïîâíèòè äîäàòîê 4 äî ð³øåííÿ ïåðå-
ë³êîì îá’ºêò³â çã³äíî ç äîäàòêîì;

— ïîçèö³þ 75 ðîçä³ëó “Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà”
“Ãðóïà “À” äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ “Íåæè-
ë³ ïðèì³ùåííÿ ÂÀÒ “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ
“Êè¿âðåêîíñòðóêö³ÿ”; ì. Êè¿â, âóë. Ïåñòå-
ëÿ, 5-7; 3; 1278,0” ââàæàòè òàêîþ, ùî âòðà-
òèëà ÷èíí³ñòü;

— ïîçèö³þ 19 ðîçä³ëó “Ðåã³îíàëüíå â³ä-
ä³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà ïî ì.
Êèºâó “Ãðóïà “À” äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ
“Íåæèëèé áóäèíîê ÒÎÂ “Êîíñîë³äåéòåä
Ïðîïåðò³ Þêðåéí”; ì. Êè¿â, âóë. Ëüâà Òîë-

ñòîãî, 55, ë³ò. “À”; 3; 1436,3” âèêëàñòè â
òàê³é ðåäàêö³¿: “Íåæèëèé áóäèíîê ÒÎÂ
“Êîíñîë³äåéòåä Ïðîïåðò³ Þêðåéí”; ì. Êè-
¿â, âóë. Ëüâà Òîëñòîãî, 55, ë³ò. “À”; 3;
1465,3”;

ïîçèö³þ 1 äîäàòêà 5 äî ð³øåííÿ “ÂÀÒ
ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä”; 01010, ì. Êè¿â, âóë.
Ñóâîðîâà, 4/6; 52910760 ïãã. “ ââàæàòè òà-
êîþ, ùî âòðàòèëà

÷èíí³ñòü;
— ïîçèö³þ 20 äîäàòêà 6 äî ð³øåííÿ

“ÒÎÂ “Õîêåéíèé êëóá “Ñîê³ë-Êè¿â”;
04119, ì. Êè¿â, âóë. Ìåëüíèêîâà, 46; 51%;
4” âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “ÒÎÂ “Õî-
êåéíèé êëóá “Ñîê³ë-Êè¿â”; 04119, ì. Êè-
¿â, âóë. Ìåëüíèêîâà, 46;

51%; Ç”;
— äîïîâíèòè äîäàòîê 6 ïîçèö³ºþ 23 â

òàê³é ðåäàêö³¿: “ÂÀÒ ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä”;
01010, ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 4/6; 52910760
ïãã.; 4.”

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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

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

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
¹ 53-ï â³ä 12.05.2006) òà ³íø³ ïèòàííÿ
ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ áó-
äèíê³â (êð³ì ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.8. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ áó-
äèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàð-
òîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿
Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèö-
òâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì
íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëà-
òà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.9. Ïåðåäàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) 10% çàãàëüíî¿ ïëîù³ áóäèíê³â

(êð³ì ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 34 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.10. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâî-
ãî êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³é-
íîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì
â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³ íå
ìåíø³é îäíîãî ìàøèíîì³ñöÿ íà êîæí³
äâ³ êâàðòèðè â öüîìó æèòëîâîìó êîì-
ïëåêñ³.

3.11. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà-
÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòî-
òðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê)
³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî
äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

3.12. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”
ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 19.09.2006 ¹ 2153,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 30.06.2006 ¹ 19-5441, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
22.08.2006 ¹ 5117, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â
ì. Êèºâ³ â³ä 02.11.2006 ¹ 06-6-25/5389,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 18.09.2006 ¹ 4722,
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17.04.2006
¹ 750, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 28.04.2007 ¹ 03-0330.

3.13. 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. 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

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про надання земельної ділянки 
комунальному підприємству 

“Генеральна дирекція Київської міської ради 
з обслуговування іноземних представництв”

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування будинків і споруд 

дипломатичного представництва, житлового
комплексу для дипломатів 

та адміністративного будинку ГДІП 
з підземним паркінгом на вул. Танковій, 456 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1150/1811 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãåíåðàëüíà äè-
ðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãî-
âóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä äèïëîìàòè÷íîãî ïðåä-
ñòàâíèöòâà, æèòëîâîãî êîìïëåêñó äëÿ äèï-
ëîìàò³â òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó
ÃÄ²Ï ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Òàí-
êîâ³é, 4-6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Íàäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåä-
ñòàâíèöòâ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó Ç
öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,80 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä äèïëîìàòè÷íîãî ïðåä-
ñòàâíèöòâà, æèòëîâîãî êîìïëåêñó äëÿ äèï-
ëîìàò³â òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó
ÃÄ²Ï ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Òàí-
êîâ³é, 4-6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

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

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

Про направлення 
депутатських запитів 

Київському міському голові 
та посадовим особам виконавчого 

органу Київради
Рішення Київської міської ради № 1017/1698 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïè-
òè, âíåñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³ä-
òðèìàí³ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿â-
ðàäè 12.07.07, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïî-
ñàäîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïó-
òàòñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñü-
ìîâó â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äå-
ïóòàòàì Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â
ç äíÿ îòðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó

ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ
äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷å-
íî, ùî ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè-
÷èí íå ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòà-
íîâëåíèé Êè¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäî-
âà îñîáà çîáîâ’ÿçàíà ïèñüìîâî ïîâ³äî-
ìèòè ïðî öå Êè¿âðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè-
¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çàïèò, ³ çàïðîïîíóâà-
òè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé íå ïîâèíåí ïåðå-
âèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ îäåðæàí-
íÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Додаток 1 до рішення Київради №1037/1698 від 12 липня 2007 року

Депутатські запити 
до Київського міського голови, внесені депутатами Київради 

та підтримані на пленарному засіданні Київради 
12 липня 2007 року

25. Меліхова Тетяна Іванівна -
деп татсь а фра ція "Бло Юлі
Тимошен о"

Про ви онання У аз Президента У раїни№593/2007 від 04.07.07
"Про забезпечення реалізації прав ромадян У раїни, за онності,
прозорості та від ритості виборчо о процес на позачер ових
виборах до Верховної Ради У раїни"

26. Меліхова Тетяна Іванівна -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо питання проведення ромадсь их сл хань

27. На м о Ві тор Ми олайович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо статті "БЮТ зароблятиме на рові", розміщеної 03.07.07
в азеті "Хрещати "

28. Омельянен о Оле сій Анато-
лійович - деп татсь а фра ція
"Партія ре іонів"

Щодо с ас вання рішення Київради від 06.10.05№152/3616 "Про
передач товариств "Фірма "Доріс" земельної ділян и для
б дівництва, е спл атації та обсл ов вання житлово о
омпле с з вб дованими нежитловими приміщеннями та
пар ін ом на в л. Л 'янівсь ій, 77 Шевчен івсь ом районі"

29. Омельянен о Оле сій Анато-
лійович - деп татсь а фра ція
"Партія ре іонів"

Про звернення меш анців б дин ів №23 та №25 на в лиці
Милославсь ій щодо питання б дівництва житлово о б дин за
адресою: в л. Милославсь а, 23-Д Деснянсь ом районі міста
Києва

30. Омельянен о Оле сій Анато-
лійович - деп татсь а фра ція
"Партія ре іонів"

Про звернення меш анців б дин ів №10 та №13 на в лиці П.
Л м мби щодо б дівництва житлово о б дин за адресою: в л.
П.Л м мби, 12 Печерсь ом районі міста Києва

31. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо ре онстр ції мі рорайон в межах в лиць Кі відзе,
Бастіонної, Біло р та Підвисоць о о Печерсь ом районі міста
Києва

32. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо б дівництва 3-поверхової центральної районної бібліоте и
на в лиці Командарма Уборевича, 5 Святошинсь ом районі
міста Києва

33. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про збереження за лад продовольчої тор івлі за адресою: в л.
Щерба ова, 23/38 мі рорайоні Нив и Шевчен івсь о о район
міста Києва

34. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо надання с вер по в лиці Березня івсь ій між б дин ами
№№12,14 та 16 стат с природоохоронної території місцево о
значення

35. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо б дівництва офісно о омпле с з вб довано-
приб дованими приміщеннями, за ладами ромадсь о о
харч вання та підземною автостоян ою за адресою: в л.
Польова, 12 в Солом’янсь ом районі міста Києва

36. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо надання інформації з питання розміщення льтових
б дівель та виділення земельних діляно місті Києві

37. Под орний Сер ій Петрович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо ви онання рішення Київради №58/719 від 08.02.07 "Про
тарифи на житлово- ом нальні посл и"

38. Р ди Сер ій Ярославович -
деп татсь а р па "Громадсь ий
захисни "

Про звернення меш анців щодо арячо о водопостачання в
Оболонсь ом та Деснянсь ом районах міста Києва

39. Сахно Юрій Петрович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про стан ви онання У аз Президента У раїни від 15 березня
2007 ро "Про заходи щодо впоряд вання заб дови території
та збереження істори о- льт рних територій та об'є тів в місті
Києві"

40. Сахно Юрій Петрович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії"
Тимошен о"

Про надання інформації по вартирном облі с ддів міста Києва

41. Сахно Юрій Петрович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про надання інформації про встановлення цін за пар вання
транспорт

42. Сахно Юрій Петрович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо за інчення ре онстр ції в л. Кірово радсь ої
Голосіївсь ом та Солом'янсь ом районах міста Києва

43. Чер ась ий І ор Борисович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про сит ацію, що с лалась нав оло ВАТ "Київсь ий на ово-
дослідний та прое тно- онстр торсь ий інстит т
"Енер опрое т".

44. Чер ась ий І ор Борисович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про збереження за лад продовольчої тор івлі за адресою: в л.
Щерба ова, 23/38 мі рорайоні Нив и Шевчен івсь о о район
міста Києва

45. Шевчен о Оле Степанович -
деп татсь а фра ція "Партія
ре іонів"

Про звернення меш анців б дин ів №23 та №25 на в лиці
Милославсь ій щодо питання б дівництва житлово о б дин за
адресою: в л. Милославсь а, 23-Д Деснянсь ом районі міста
Києва

№
п/п

Автор запит Корот ий зміст запит

1. Білич Ві тор Оле сандрович -
деп татсь а фра ція "Бло "Наша
У раїна"

Про заходи щодо реалізації соціально- е ономічних та льт рних
про рам

2. Бо омолець-Шереметьєва Оль а
Вадимівна - деп татсь а р па
"Столичні реформи"

Про за важення членів постійної омісії Київради з питань охорони
здоров'я та соціально о захист щодо прое т рішення Київради
"Про затвердження Положення про постійні омісії Київсь ої місь ої
ради" та положення про постійні омісії Київради

3. Бойч Ми ола Андрійович -
деп татсь а р па "Єдність"

Про звернення меш анців селища ДВС в Оболонсь ом районі
щодо приз пинення діяльності ом нально о підприємства
"Київсь е інвестиційне а ентство" я замовни а проведення робіт
по ре онстр ції селища.

4. Бри инець Оле сандр Михай-
лович -деп татсь а фра ція "Бло
Юлії Тимошен о"

Щодо джерел фінанс вання ре лами

5. Голиця Михайло Ми олайович,
Петрен о Володимир Іванович -
деп татсь а фра ція "Народна
партія"

Про подальше б дівництво Київсь о о метрополітен в напрям
житлово о масив Терем и

6. Добр ць ий І ор І орович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо проведення ромадсь их сл хань на тем "Обличчя столиці.
Стан зелених насаджень. Естети а міста."

7. Карабаєв Даніель Таірович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про виділення земельної ділян и ромадянин Гл щен Леонід
Павлович

8. Карабаєв Даніель Таірович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про демонтаж тимчасової о орожі та бла о стрій території за
адресою: в л. Р санівсь а набережна, 10-Б Дніпровсь ом районі
міста Києва

9. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо с ас вання рішення Київсь ої місь ої ради від 23.10.03
№121-16/994 "Про надання і вил чення земельних діляно та
припинення права орист вання землею" щодо заб дови зеленої
зони, спортивно о майданчи а та приб дин ової території на в л.
Довнар-Запольсь о о, 3-а Шевчен івсь ом районі

10. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо с ас вання рішення Київсь ої місь ої ради від 23.12.04
№1020/2430 "Про передач товариств з обмеженою
відповідальністю "ДП Місь інвестжитлоб д" земельної ділян и для
б дівництва житлово о б дин на в л. Милославсь ій, 23-д
Деснянсь ом районі міста Києва"

11. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо наведення поряд роботі "CALL- центр " Київсь ої місь ої
державної адміністрації та проведення відповідних навчань-
тренін ів з метою роз'яснення молодом персонал про рівень
відповідальності столичних сл жб міста Києва

12. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо с ас вання п. 3 рішення Київсь ої місь ої ради від 23.10.03
№121-4/994 "Про надання і вил чення земельних діляно та
припинення права орист вання землею" щодо заб дови
спортивно о майданчи а на в л. Мельни ова, 22-24
Шевчен івсь ом районі міста Києва

13. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо с ас вання рішення Київсь ої місь ої ради від 06.10.05
№152/3613 "Про передач товариств з обмеженою
відповідальністю "ФІРМА "ДОРІС" земельної ділян и для
б дівництва, е спл атації та обсл ов вання житлово о омпле с
з вб дованими нежитловими приміщеннями та пар ін ом на в л.
Л 'янівсь ій, 77 Шевчен івсь ом районі м. Києва"

14. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо питання стосовно наведення поряд роботі автоб сів,
що працюють режимі маршр тних та сі

15. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо вирішення питань, пов'язаних із повним і нор ванням
власни ами транспортних засобів правил пар вання, масово о
відстою авто на зелених азонах та необхідністю посилення
адміністративної відповідальності за пор шення правил пар вання

16. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо за риття астроном на розі в лицьЩерба ова та Естонсь ої
Шевчен івсь ом районі міста Києва

17. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Щодо пор шення права на місцев ініціатив Київсь ою місь ою
радою п'ято о с ли ання та і нор вання протя ом півтора ро
15 000 иян

18. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія
Клич а"

Про правомірність розформ вання бібліоте и імені Івана К дрі на
в лиці К т зова,14 Печерсь ом районі міста Києва

19. Клюс Оле сандр Васильович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо фінанс вання соціально-е ономічних проблем, ви онання
передвиборних про рам та дор чень виборців деп татами Київради

20. Ковален о Анатолій Андрійович -
деп татсь а фра ція "Народна
партія"

Про правомірність розформ вання бібліоте и імені Івана К дрі на
в лиці К т зова,14 Печерсь ом районі міста Києва

21. Козир Сер ій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо питання розміщення малих архіте т рних форм на
Бессарабсь ій площі, 2 Шевчен івсь ом районі міста Києва

22. Ледовсь их Олена Володимирівна
- деп татсь а фра ція "Бло
"Наша У раїна"

Щодо виділення оштів та надання п тіво Дніпровсь ій
районній м. Києві державній адміністрації для оздоровлення
дітей та ромадян, постраждалих внаслідо аварії на
Чорнобильсь ій АЕС

23. Ледовсь их Олена Володимирівна
- деп татсь а фра ція "Бло
"Наша У раїна"

Щодо надання інформації про діяльність ви онавчо о ор ан
Київради та стан ви онання рішення Київради від 24.05.07
№721/1382 в частині надання пропозицій щодо іль існо о та
персонально о с лад ви онавчо о ор ан Київради

24. Манж ра Ві тор Гри орович-
деп татсь а р па "Єдність"

Про с ас вання рішення Київради від 27.05.04 №281/1419 (п н т
19) щодо відведення земельної ділян и товариств "Три бо атирі"
для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання офісно-
адміністративно о б дин зі спортивними приміщеннями
за ально о орист вання на в лиці Чи оріна, 59 Печерсь ом
районі міста Києва

Додаток 2 до рішення Київради №1037/1698 від 12 липня 2007 року

Депутатські запити 
до посадових  осіб виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації), внесені депутатами
Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради   12.07.07

1 Мельни Сер ій Ми олайович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

До заст пни а місь о о олови - се ретаря Київради Дов о о
О.С. Щодо дор чення тимчасовій онтрольній омісії по перевірці
ви онання рішень Київради

2 Козир Сер ій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

До ви он ючо о обов'яз и Міністра вн трішніх справ У раїни
Корнієн а М.В. Щодо інцидент , я ий відб вся під час пленарно о
засідання Київради 07.12.06

3 Под орний Сер ій Петрович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

До заст пни а місь о о олови - се ретаря Київради Дов о о О.С.
Щодо своєчасно о надання прое тів рішень деп татам Київради

4 Хості оєв Анатолій Геор ійович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

До заст пни а Генерально о про рора У раїни - про рора м.
Києва Блажівсь о о Є.М. Щодо фа т побиття меш анців на в л.
Березня івсь ій №№12, 14,16 Дніпровсь ом районі міста Києва

5 Я обч Петро Васильович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

До заст пни а місь о о олови - се ретаря Київради Дов о о
О.С. Щодо причин відс тності Київсь о о місь о о олови на
пленарних засіданнях Київради

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

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий
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Про продовження термінів дії договорів 
оренди, надання дозволів на укладання 

договорів суборенди та встановлення 
пільгових орендних ставок

Рішення Київської міської ради № 1151/1812 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територі�
альної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”,
а також враховуючи протокол постійної комісії Київради з питань власності від 11.06.07 № 29, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 20 äîäàòêà 6 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”.

10. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
21.12.06 ¹ 526/583-1 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâî-
ð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâ-
ëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç çì³-
íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
28.12.06 ¹ 548/605, â³ä 15.03.07 ¹ 272/933,
â³ä 15.03.07 ¹ 272-1/933) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 6 äîäàòêà 1 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà
1, 2, 3, 4, 5 ïîâåðõè Ïëîùà, êâ. ì —
1272,40”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 7 äîäàòêà 2 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Âèäàâíèöòâà òà ðåäàêö³¿
ë³òåðàòóðè, æóðíàë³â ³ ãàçåò, ùî äðóêóþòü-
ñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ 4 ïîâåðõ Ïëîùà, êâ.
ì — 184,00”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 7 äîäàòêà 2 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “3% (àëå íå ìåíøå âèòðàò
íà óòðèìàííÿ)”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 94 äîäàòêà 2 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “â ìåæàõ âèòðàò íà óòðè-
ìàííÿ”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 136 äîäàòêà 2 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “â ìåæàõ âèòðàò íà óò-
ðèìàííÿ”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 30 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ (ìåäè÷í³ ïîñëóãè) 1 ïîâåðõ
Ïëîùà, êâ. ì — 101,40”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 15 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå òî-
âàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 15 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 70 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå òî-
âàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 70 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 72 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå òî-
âàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 72 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 80 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå òî-
âàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 80 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 83 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå òî-
âàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 83 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 84 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå òî-
âàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 84 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 86 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå òî-
âàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 86 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 92 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå òî-
âàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 92 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 93 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå òî-
âàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 93 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 96 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå òî-
âàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 96 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 103 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå
òîâàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 103 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 107 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå
òîâàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 107 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 108 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå
òîâàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 108 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364

äí³”;
— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 119 äîäàòêà 4 âèêëàñ-

òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå
òîâàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 119 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 128 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå
òîâàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 128 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 129 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå
òîâàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 129 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”; 

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 201 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå
òîâàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 201 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 209 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåðíå
òîâàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ “Á³îêîí”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 209 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”.

11. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 28.12.06 ¹ 548/605 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó, â ñóáîðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³-
í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â
íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòà-
âîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 15.03.07 ¹ 272/933) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 15 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 16 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 34 äîäàòêà 6 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ïåðóêàðíÿ òà êîñìå-
òè÷íèé ñàëîí 2 ïîâåðõ Ïëîùà, êâ. ì —
49,40”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 34 äîäàòêà 6 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “4%”.

12. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 15.03.07 ¹ 270/931 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó äåðæàâíèì òà êîìóíàëüíèì ï³ä-
ïðèºìñòâàì (óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì)” òà-
ê³ çì³íè:

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 2 äîäàòêà âèêëàñòè â
òàê³é ðåäàêö³¿: “Îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ì. Êèºâà òà ðàéîí³â ì. Êèºâà
¿õ âèêîíàâ÷³ îðãàíè 2 ïîâåðõ Ïëîùà, êâ.
ì — 524,00”.

13. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 15.03.07 ¹ 272/933 “Ïðî ïðîäîâæåí-
íÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ
äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåí-
äè, âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòà-
âîê” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 51 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Òîðã³âëÿ íåïðîäî-
âîëü÷èìè òîâàðàìè (ìåáëÿìè) 2 ïîâåðõ
Ïëîùà, êâ. ì — 145,80”.

14. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 15.03.07 ¹ 272-1/933 “Ïðî ïðîäîâæåí-
íÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ
äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåí-
äè, âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòà-
âîê” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 25 äîäàòêà 1 âèêëàñ-

1. Ïðîäîâæèòè òåðì³íè ä³¿ äîãîâîð³â
îðåíäè, íàäàòè äîçâîëè íà óêëàäàííÿ äî-
ãîâîð³â ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëü-
ãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê çã³äíî ç ïåðåë³êà-
ìè 1, 2, 3, 4, 5, ùî äîäàþòüñÿ äî öüîãî ð³-
øåííÿ.

2. Ïóíêò 1 öüîãî ð³øåííÿ â ÷àñòèí³ ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³íó ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè íà-
áèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ.

3. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì,
îðãàí³çàö³ÿì, ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë íà ïðî-
äîâæåííÿ äîãîâîð³â îðåíäè, âèçíà÷åíèõ ó
äîäàòêàõ äî öüîãî ð³øåííÿ, â òåðì³í äî
äâîõ ì³ñÿö³â ïðîäîâæèòè òåðì³íè ä³¿ äî-
ãîâîð³â îðåíäè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Äîãîâîðè îðåíäè áóäèíê³â àáî ïðè-
ì³ùåíü îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ùî
º ïàì’ÿòêàìè, êð³ì ³ñòîòíèõ óìîâ, âèçíà-
÷åíèõ ó äîäàòêàõ äî öüîãî ð³øåííÿ, ìàþòü
ì³ñòèòè äîäàòêîâ³ óìîâè, âèçíà÷åí³ Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.11.03 ¹ 246/1121 “Ïðî ïåðåäà÷ó â òèì-
÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ íà óìîâàõ îðåíäè íå-
æèëèõ ïðèì³ùåíü, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â
ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³ùåíü,
äîçâ³ë íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâî¿ îïëàòè òà
çì³íè îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíå-
ñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 18.03.04
¹ 99/1309, â³ä 27.05.04 ¹ 267/1477, â³ä
30.09.04 ¹ 496/1906, â³ä 23.12.04
¹ 887/2297, â³ä 31.03.05 ¹ 211/2786, â³ä
30.06.05 ¹ 464-1/3040, â³ä 30.08.05
¹ 15/3479, â³ä 08.12.05 ¹ 567/3028, â³ä
15.03.07 ¹ 272/933) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 1 äîäàòêà 2 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Íàðîäíèé ðóõ Óêðà¿íè,
Ôîðìà âëàñíîñò³ — êîëåêòèâíà Ôîðìà
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ÷ëåíñüê³ âíåñ-
êè”.

6. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
02.02.06 ¹ 23-1/3114 “Ïðî ïåðåäà÷ó â êî-
ðèñòóâàííÿ íà óìîâàõ áåçîïëàòíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ òà íà óìîâàõ îðåíäè íåæèëèõ
ïðèì³ùåíü, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äî-
ãîâîð³â îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³ùåíü, íà-
äàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
ñòàâîê îïëàòè òà ïðî çì³íè îðåíäíèõ ñòà-
âîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè
Êè¿âðàäè â³ä 16.03.06 ¹ 213/3304, â³ä
16.03.06 ¹ 214/3305, â³ä 16.03.06
¹ 242/3333, â³ä 13.07.06 ¹ 47/47, â³ä
21.12.06 ¹ 526/583-1, â³ä 15.03.07 ¹ 272-
1/933) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 9 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî “Ôàðìàö³ÿ” Ôîðìà âëàñíîñò³ — ì³ñü-
êà êîìóíàëüíà Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ —
ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 9 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “Àïòåêè ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ”
÷àñòèíà âåñòèáþëþ ïëîùà, êâ. ì — 22,00”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 9 äîäàòêà 4 âèêëàñòè
â òàê³é ðåäàêö³¿: “4%”. 

7. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
02.02.06 ¹ 23/3114 “Ïðî ïåðåäà÷ó â êî-
ðèñòóâàííÿ íà óìîâàõ áåçîïëàòíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ òà íà óìîâàõ îðåíäè íåæèëèõ
ïðèì³ùåíü, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äî-
ãîâîð³â îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³ùåíü, íà-
äàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
ñòàâîê îïëàòè òà ïðî çì³íè îðåíäíèõ ñòà-
âîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè
Êè¿âðàäè â³ä 16.03.06 ¹ 213/3304, â³ä
16.03.06 ¹ 214/3305, â³ä 16.03.06
¹ 242/3333, â³ä 13.-07.06 ¹ 47/47, â³ä
28.09.06 ¹ 34/91, â³ä 21.12.06 ¹ 525/582,
â³ä 21.12.06 ¹ 526/583-1, â³ä 28.12.06
¹ 548/605, â³ä 15.03.07 ¹ 272/933) òàê³
çì³íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 62 äîäàòêà 4 âèêëàñ-

òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî “Ôàðìàö³ÿ” Ôîðìà âëàñíîñò³ —
ì³ñüêà êîìóíàëüíà Ôîðìà ô³íàíñóâàí-
íÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 62 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Àïòåêè ÊÏ “Ôàð-
ìàö³ÿ”, ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ïëî-
ùà, êâ. ì — 8,0”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 62 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “4%”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 111 äîäàòêà 4 âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî “Ôàðìàö³ÿ” Ôîðìà âëàñíî-
ñò³ — ì³ñüêà êîìóíàëüíà Ôîðìà ô³íàí-
ñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 111 äîäàòêà 4 âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Àïòåêè ÊÏ
“Ôàðìàö³ÿ” ïðèì³ùåííÿ íà ñòàíö³¿ ìåò-
ðî Ïëîùà, êâ. ì — 6,90”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 111 äîäàòêà 4 âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “4%”.

8. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
31.10.06 ¹ 138/195 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâî-
ð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâ-
ëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç çì³-
íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè
â³ä 21.12.06 ¹ 525/582, â³ä 15.03.07
¹ 272/933) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 23 äîäàòêà 2 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Öåíòðàëüíà ðåã³î-
íàëüíà ìèòíèöÿ äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæ-
áè Óêðà¿íè Ôîðìà âëàñíîñò³ — äåðæàâ-
íà Ôîðìà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — áþ-
äæåòíà”.

9. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
21.12.06 ¹ 525/582 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâî-
ð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâ-
ëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç çì³-
íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
28.12.06 ¹ 548/605) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 57 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ñèâàøñüêà, ¹ 16
ë³ò. À, Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí, ÍÁê — 1-ïî-
âåðõîâèé, àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷å
Ðåêîíñòðóêö³ÿ (ðîçï. ÊÌÄÀ â³ä 17.03.06
¹ 480) Ïëîùà, êâ. ì — 457,50”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 57 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Áëàãîä³éí³ îðãàí³-
çàö³¿ — 50,00 — 407,50 í/áóäèíîê Ïëî-
ùà, êâ. ì — 457,50”;

— ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 65 äîäàòêà 2 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ìàÿêîâñüêîãî
ïðîñï., ¹ 15 ë³ò. À Äåñíÿíñüêèé ðàéîí,
ÍÁê — 3-ïîâåðõîâèé, ï³äâàë, êîìá³íàò
ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ Ïëîùà, êâ.
ì — 3063,70”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 65 äîäàòêà 2 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Òîðã³âëÿ ïðîäîâîëü-
÷èìè òîâàðàìè 1 ïîâåðõ Ïëîùà, êâ. ì —
23,10”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 65 äîäàòêà 2 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “10%”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 76 äîäàòêà 2 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “â ìåæàõ âèòðàò íà
óòðèìàííÿ”;

— ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 3 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Òåðåùåíê³âñüêà,
¹ 11 À Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí, ÍÁê —
5-ïîâåðõîâèé, àäì³í³ñòðàòèâíå, ï³äâàë
Ïëîùà, êâ. ì — 3559,90”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 3 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Öåíòðàëüí³ îðãàíè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè 1, 2, 3, 4 ïîâåðõè, ï³ä-
âàë Ïëîùà, êâ. ì — 1928,80”;

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 20 äîäàòêà 6 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Â³äêðèòå àêö³îíåð-
íå òîâàðèñòâî “Àïòå÷íå îá’ºäíàííÿ
“Á³îêîí” Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêî-
âà”;
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òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “â ìåæàõ âèòðàò íà óò-
ðèìàííÿ”.

15. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü:

— ïîçèö³þ 25 äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 02.02.06 ¹ 23-1/3114 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó â êîðèñòóâàííÿ íà óìîâàõ áåçîïëàò-
íîãî êîðèñòóâàííÿ òà íà óìîâàõ îðåíäè
íåæèëèõ ïðèì³ùåíü, ïðîäîâæåííÿ òåðì³-
í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³-
ùåíü, íàäàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ
ï³ëüãîâèõ ñòàâîê îïëàòè òà ïðî çì³íè
îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè
ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 16.03.06
¹ 213/3304, â³ä 16.03.06 ¹ 214/3305, â³ä
16.03.06 ¹ 242/3333, â³ä 13.07.06 ¹ 47/47,
â³ä 21.12.06 ¹ 526/583-1, â³ä 15.03.07
¹ 272-1/933);

— ïîçèö³þ 26 äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 02.02.06 ¹ 23-1/3114 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó â êîðèñòóâàííÿ íà óìîâàõ áåçîïëàò-
íîãî êîðèñòóâàííÿ òà íà óìîâàõ îðåíäè
íåæèëèõ ïðèì³ùåíü, ïðîäîâæåííÿ òåðì³-
í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³-
ùåíü, íàäàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ
ï³ëüãîâèõ ñòàâîê îïëàòè òà ïðî çì³íè
îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè
ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 16.03.06
¹ 213/3304, â³ä 16.03.06 ¹ 214/3305, â³ä
16.03.06 ¹ 242/3333, â³ä 13.07.06 ¹ 47/47,
â³ä 21.12.6 ¹ 526/583-1, â³ä 15.03.07
¹ 272-1/933);

— àáçàö 1 ïóíêòó 13 òåêñòîâî¿ ÷àñòèíè
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 21.12.06 ¹ 526/583-
1 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíä-
íèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿìè Êè¿âðàäèâ³ä 28.12.06 ¹ 548/605,
â³ä 15.03.07 ¹ 272/933, â³ä 15.03.07 ¹ 272-
1/933);

— ïîçèö³þ 36 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 21.12.06 ¹ 526/583-1 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà â îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â
ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà
âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê”

(³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿â-
ðàäèâ³ä 28.12.06 ¹ 548/605, â³ä 15.03.07
¹ 272/933, â³ä 15.03.07 ¹ 272-1/933);

— ïîçèö³þ 113 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 21.12.06 ¹ 526/583-1 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà â îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â
ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà
âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê”
(³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿â-
ðàäèâ³ä 28.12.06 ¹ 548/605, â³ä 15.03.07
¹ 272/933, â³ä 15.03.07 ¹ 272-1/933);

— ïîçèö³þ 73 äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 548/605 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà â îðåíäó, â ñóáîðåíäó, ïðîäîâæåí-
íÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ
äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíä-
íèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 15.03.07 ¹ 272/933);

— ïîçèö³þ 11 äîäàòêà 5 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 548/605 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà â îðåíäó, â ñóáîðåíäó, ïðîäîâæåí-
íÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ
äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíä-
íèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 15.03.07 ¹ 272/933);

— ïîçèö³þ 1 äîäàòêà 6 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 548/605 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà â îðåíäó, â ñóáîðåíäó, ïðîäîâæåí-
íÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ
äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíä-
íèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 15.03.07 ¹ 272/933).

16. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ îá’ºêòà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà â ðàéîí³ ñìò Êîöþáèí-
ñüêå â ì. Êèºâ³.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ðîçâèòêó ì³ñòà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì
Êè¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñà-
ìå: òåðèòîð³þ íà âóë. Ïîíîìàðüîâà, 1-à ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèëó-
÷èòè ³ç òåðèòîð³¿ ñïåöïðèçíà÷åííÿ (òåðè-
òîð³¿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè) òà
ïåðåâåñòè äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Ïðèïèíèòè Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè
Óêðà¿íè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 117,04 ãà, â³äâåäåíîþ
â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-
ùèõ â³ä 05.04.76 ¹ 8ñ “Ïðî â³äâåäåííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê êâàðòèðíî-åêñïëóàòà-
ö³éí³é ÷àñòèí³ Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî
îêðóãó” òà â³ä 12.08.69 ¹ 1398 “Ïðî â³ä-
âîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â/÷ 96755 ï³ä áóä³â-
íèöòâî çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿” (ëèñòè-çãîäè â³ä
08.02.2006 ¹ 227/9/520à òà â³ä 25.07.2006
¹ 220/2831), òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çà-
ïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÒÎ-
ËÈÖß ÖÅÍÒÐÎÁÓÄ” äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåê-

ñó æèòëîâèõ áóäèíê³â ç îá’ºêòàìè ñîö³-
àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïàð-
ê³íãàìè íà âóë. Ïîíîìàðüîâà, 1-à ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑÒÎËÈÖß ÖÅÍÒÐÎ-
ÁÓÄ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 öüî-
ãî ð³øåííÿ, çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 147,11 ãà ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó
íà 25 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó æèòëîâèõ áó-
äèíê³â ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïàðê³íãàìè íà âóë. Ïî-
íîìàðüîâà, 1-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ³ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-
ïðîäàæó â³ä 20.07.2006 ¹ 2059, àêò ïðè-
éîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 20.07.2006), ó òîìó ÷èñ-
ë³:

— ïëîùåþ 117,04 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè;

— ïëîùåþ 33,07 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÑÒÎËÈÖß ÖÅÍÒÐÎÁÓÄ”:

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

6.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.02.2007 ¹ 19-1121, Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
22.02.2007 ¹ 1157, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 30.06.2007
¹ 05-08/1195/1, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
21.03.2007 ¹ 1748, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 28.09.2006
¹ 2205 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 05.07.2007 ¹ 05-0866.

6.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âñòà-
íîâëåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòó-
ð³ (íà ì³ñöåâîñò³) òà âèãîòîâëåííþ äîêó-
ìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

6.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

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

6.6. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”
ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) 7 % æèòëîâî¿ ïëîù³ äëÿ â³äñå-
ëåííÿ ìåøêàíö³â ç ä³ëÿíîê çàáóäîâè, àâà-
ð³éíèõ òà íåïðèäàòíèõ äëÿ ïðîæèâàííÿ
áóäèíê³â (êð³ì ñëóæáîâî¿ ïëîù³, ÿêà ïå-
ðåäàºòüñÿ åêñïëóàòóþ÷³é îðãàí³çàö³¿) ç
óðàõóâàííÿì æèòëîâî¿ ïëîù³, ÿêà âèòðà-
÷åíà äëÿ â³äñåëåííÿ ìåøêàíö³â ç êîëèø-
íüîãî â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà ¹ 136.

6.7. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-
äèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáå-
ð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ
àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îä-
íå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè ó
öèõ áóäèíêàõ.

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

6.9. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò òà
çáèòê³â ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.10. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òî-
ùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áó-
ä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
æèòëîâîãî áóäèíêó.

6.11. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó ì³ñòà
Êèºâà íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèö-
òâà äî ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáó-
äîâàíî¿ æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³
5 % âèòðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³
öèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â, 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 ÿêî-
ìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

7. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю
“ВІТ5плюс” для будівництва, експлуатації 
та обслуговування готельного комплексу 

з паркінгом та об’єктами 
соціально5культурного 

і побутово5офісного призначення 
на вул. Боричів тік, 29 у Подільському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1055/1716 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 ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Â²Ò-ïëþñ”
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãîì òà
îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ³ ïîáóòî-
âî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Áîðè÷³â
ò³ê, 29 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Â²Ò-ïëþñ”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,11 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíîãî êîì-
ïëåêñó ç ïàðê³íãîì òà îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíîãî ³ ïîáóòîâî-îô³ñíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ íà âóë. Áîðè÷³â ò³ê, 29 ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Â²Ò-ïëþñ”:

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 02.09.2005
¹ 78) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 14.09.2005 ¹ 19-7778, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 05.09.2005
¹ 1562, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿
òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä
15.09.2005 ¹ 06-6-25/4921, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 07.09.2005
¹ 001-09/5005, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 23.09.2005
¹ 22-2955/35, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà ñïåö³àë³çîâàíîãî óïðàâë³ííÿ ïðîòè-
çñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò â³ä 01.08.2005
¹ 8/1-1105, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”
ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 27.07.2005 ¹ 1642.
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3.7. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè

ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
24.05.2001 ¹ 327/1303 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê”.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу майна територіальної громади
міста Києва в оренду державним 
та комунальним підприємствам 

(установам, організаціям)
Рішення Київської міської ради № 1156/1817 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територі�
альної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”,
а також враховуючи протокол постійної комісії Київради з питань власності від 11.06.07 № 29, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó äåðæàâíèì òà
êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì (óñòàíîâàì,
îðãàí³çàö³ÿì) çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äî-
äàºòüñÿ äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äîãîâîðè îðåíäè áóäèíê³â àáî ïðè-
ì³ùåíü îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ùî
º ïàì’ÿòêàìè, êð³ì ³ñòîòíèõ óìîâ, âèçíà-
÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, ìàþòü
ì³ñòèòè äîäàòêîâ³ óìîâè, âèçíà÷åí³ Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ÷èé
îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâ-
íó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про відмову приватному підприємству 
“Корені” у продовженні строку завершення

будівництва об’єкта незавершеного 
будівництва — “Лижної бази” 

на вул. Тростянецькій, 4 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1159/1820 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статті 19 Закону України “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будів�
ництва” та враховуючи рішення постійної комісії Київради з питань власності (протокол засідання постій�
ної комісії № 29 від 11.06.07), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Êîðåí³” ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó çàâåðøåí-
íÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêòà íåçàâåðøåíîãî áó-
ä³âíèöòâà — “Ëèæíî¿ áàçè” íà âóëèö³
Òðîñòÿíåöüê³é, 4 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³
çàõîäè ùîäî ðîç³ðâàííÿ ³ç ïðèâàòíèì ï³ä-

ïðèºìñòâîì “Êîðåí³” äîãîâîðó êóï³âë³-
ïðîäàæó â³ä 09.12.03 ¹ 108 îá’ºêòà íåçà-
âåðøåíîãî áóä³âíèöòâà — “Ëèæíî¿ áàçè”
íà âóëèö³ Òðîñòÿíåöüê³é, 4 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу суб’єктам 
господарювання на демонтаж теплових 

та електричних мереж, які належать 
до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1162/1823 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Пре місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи згоду акціо�
нерного товариства “Акціонерна енергопостачальна компанія “Київенерго” (листи від 04.05.07 № 027/2815,
від 14.02.07 № 027/999, від 14.02.07 № 027/1000 та від 17.05.07 № 027/3041) та відкритого акціонер�
ного товариства “Київводоканал” (лист від 20.04.07 № 628/05), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”,
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Êàøòàíîâå ì³ñòî”, òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ãàðàíò-Í” òà òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ëàñ-
ò³âêà ËÒÄ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2
öüîãî ð³øåííÿ, çà âëàñíèé ðàõóíîê äåìî-
íòóâàòè òåïëîâ³ òà åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³, ÿê³
íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåáóâàþòü

íà áàëàíñ³ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Àêö³î-
íåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿â-
åíåðãî” òà â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâà-
ðèñòâà “Êè¿ââîäîêàíàë”, çã³äíî ç äîäàòêîì
äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó õîëäèíãîâ³é
êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä”, òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êàøòàíîâå
ì³ñòî”, òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ãàðàíò-Í” òà òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ëàñò³âêà ËÒÄ”:

2.1. Ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó
äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî íîâèõ òåï-
ëîâèõ òà åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ òà ïîãîäèòè
¿¿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿä-
êó.

2.2. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà íî-
âèõ ìåðåæ ïåðåâåñòè íà îáñëóãîâóâàííÿ
íèìè âñ³õ ñïîæèâà÷³â, òåïëîïîñòà÷àííÿ òà
åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ÿêèõ çàáåçïå÷óâàëè ìå-
ðåæ³, ùî äåìîíòóþòüñÿ, çã³äíî ç ðîçðîá-
ëåíèì òà çàòâåðäæåíèì ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ïðîåêòîì ³ ïåðåäàòè ¿õ äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì. Êèºâà.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè
ïðèéíÿòòÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íîâî-
çáóäîâàíèõ ìåðåæ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïå-
ðåäà÷ó ó âîëîä³ííÿ àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó “Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîì-
ïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî”.

4. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåð-

íà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíå-
ðãî”:

4.1. Óêëàñòè ç àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì
õîëäèíãîâîþ êîìïàí³ºþ “Êè¿âì³ñüêáóä”,
òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Êàøòàíîâå ì³ñòî”, òîâàðèñòâîì ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ãàðàíò-Í” òà
òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Ëàñò³âêà ËÒÄ” óãîäè, ÿê³ áóäóòü çà-
áåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ íèìè ïóíêò³â 1 òà
2 öüîãî ð³øåííÿ.

4.2. Ñïèñàòè ç áàëàíñó òåïëîâ³ òà åëåê-
òðè÷í³ ìåðåæ³, çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüî-
ãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про внесення змін до рішення 
Київради від 19.07.05 № 811/3386 

“Про затвердження статуту комунальної 
корпорації “Київавтодор”

Рішення Київської міської ради № 1164/1825 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статті 57, частини п’ятої статті 119 Господарського кодексу України та розпорядження Ки�
ївського міського голови від 19.02.07 № 59 “Про організаційно�правові заходи щодо виконання розпоря�
дження Київського міського голови від 30.11.05 № 348” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ â³ä 19.07.05
¹ 811/3386 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñòàòóòó
êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð” (³ç
çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿì Êè¿âðàäè
â³ä 12.12.06 ¹ 265/322) çì³íè çã³äíî ç äî-
äàòêîì.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè-
âåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòî-
äîð” çä³éñíèòè â³äïîâ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1
öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київради № 1164/1825 від 12 липня 2007 року

Зміни
до рішення Київради від 19.07.05 № 811/3386 

“Про затвердження статуту комунальної корпорації “Київавтодор”

1. Ó ïóíêò³ 1.2 ðîçä³ëó 1 “Çàãàëüí³ ïî-
ëîæåííÿ” ñòàòóòó àáçàö “Êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî “Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ
ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò” ââàæàòè
òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü.

2.1. Ïóíêò 4.1 ðîçä³ëó 4 “Îðãàíè óïðàâ-
ë³ííÿ êîðïîðàö³ºþ” äîäàòêà äî ð³øåííÿ
âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

“4.1. Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìóíàëüíî¿
êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð” ïðèçíà÷àºòüñÿ
íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè Êè¿â-
ñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ çà ïîäàííÿì íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîð-
òó çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ïîãî-
äæåííÿì ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïîâ³ä-
íî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â íà êîíòðàêòí³é
îñíîâ³”.

2. Àáçàö 6 ïóíêòó 4.2 ðîçä³ëó “Îðãàíè
óïðàâë³ííÿ êîðïîðàö³ºþ” äîäàòêà äî ð³-
øåííÿ âèêëþ÷èòè.

3. Ïóíêò 7.11 ðîçä³ëó 7 “Ãîñïîäàðñüêà
òà ñîö³àëüíà ä³ÿëüí³ñòü êîðïîðàö³¿” âè-
êëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:

“7.11. Äæåðåëîì êîøò³â íà óòðèìàííÿ
êîðïîðàö³¿ º äîõ³ä, îäåðæàíèé â ðåçóëüòà-
ò³ ¿¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà â³äðàõóâàíü
â³äñîòê³â â³ä ôàêòè÷íî âèêîíàíèõ îáñÿã³â
ðîá³ò ï³äïðèºìñòâàìè, ùî âõîäÿòü äî ñêëà-
äó êîðïîðàö³¿”.

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

Про безоплатну передачу 
будинку на вулиці Гетьмана, 8/26

Рішення Київської міської ради № 1168/1829 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 34 Закону України “Про переда�
чу об’єктів права державної та комунальної власності”, враховуючи звернення Рахункової палати України,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè áåçîïëàòíî áóäèíîê êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì. Êèºâà íà âóëèö³ Ãåòüìàíà, 8/26 ó äåð-
æàâíó âëàñí³ñòü òà ç ìåòîþ ïåðåäà÷³ äî
ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè Óêðà-
¿íè.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè
çä³éñíåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïå-
ðåäà÷³ çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ÍÀÄ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ß ò³ëüêè-íî ïîâåðíóëàñÿ ³ç íîâîð³÷íî¿ â³ä-
ïóñòêè, ÿêó ïðîâåëà ó Ìàéàì³. Öå áóâ îäèí ³ç
íàéêðàùèõ â³äïî÷èíê³â, àäæå ìåí³ òàê áàãàòî
äîáðîãî ðîçïîâ³äàëè ïðî öå ì³ñöå. À ùå äóæå
õîò³ëà ïîáà÷èòè ñâî¿õ äðóç³â-åì³ãðàíò³â, êîòð³
ìåøêàþòü íà óçáåðåææ³.

Ïî¿çäêà áóëà ñïîíòàííà — çàêîðò³ëî â³äïî-
÷èòè, ³ ìè âèð³øèëè ñïðîáóâàòè îòðèìàòè â³-
çó â ÑØÀ. Äî ñëîâà, íà íå¿ ÿ ìàéæå íå ðîç-
ðàõîâóâàëà: êîëè ïðèéøëà ó ïîñîëüñòâî, ïî-
áà÷èëà ñò³ëüêè çàïëàêàíèõ ëþäåé, ÿêèì óæå
ê³ëüêà ðàç³â â³äìîâèëè, ùî íàä³¿ ìàéæå íå çà-
ëèøèëîñÿ. Çàðàäè â³çè ÿ ïðèíåñëà âñ³ëÿê³ äî-
â³äêè ïðî ïðèáóòêè, ìàéíî, íàâ³òü æóðíàëè,
äå ïèñàëè ïðî ìîþ òâîð÷³ñòü! Äîâåëîñÿ ï³ä-
êëþ÷àòè ïðèÿòåëÿ ç äóæå â³äîìèì ïð³çâèùåì.
Éîãî àâòîðèòåò ïîä³ÿâ, ³ ìåí³ äàëè “çåëåíå
ñâ³òëî”.

Ó Ìàéàì³ ïðîáóëà òèæäåíü ³ äóæå ùàñëèâà,
ùî ïîòàëàíèëî ç òàê çâàíèìè ïðîâ³äíèêàìè.
Öå é áóëè ìî¿ äðóç³-åì³ãðàíòè, ÿê³ ï³äêàçóâà-
ëè ìàðøðóò ïåðåâ³ðåíèìè é ö³êàâèìè ì³ñöÿ-
ìè. ², çâè÷àéíî æ, ïåðøå, ùî ÿ â³äâ³äàëà,— öå
øîï³íã-ìîëè, ìàãàçèíè ³ ìàãàçèí÷èêè. ßêðàç
â³äáóâàâñÿ ð³çäâÿíèé ðîçïðîäàæ. À öå 70 %
çíèæêà íà âñå. Çðåøòîþ âèéøëè òðè âàë³çè
îäÿãó, âçóòòÿ òà àêñåñóàð³â. Ó îäíîìó ç øîï³íã-
ìîë³â áà÷èëà Êð³ñò³íó Îðáàêàéòå, ÿêà òàêîæ
ùîñü êóïóâàëà.

Äóæå-äóæå “ñìà÷íî” ïðîâåëà ÷àñ ó ðåñòîðà-
í³ Ìàäîííè, äå ïîäàþòü íåïåðåâåðøåíó ðèáó,
ðîëë³ é ñóø³ â³ä øåô-êóõàðÿ ³ áàãàòî ÷îãî ³í-
øîãî. Äî ñëàâà, Ìàéàì³ — ç³ðêîâå ì³ñöå. Òàì
æèâóòü íå ò³ëüêè çàõ³äí³ àðòèñòè, à é ìàþòü
íåðóõîì³ñòü â³äîì³ ó íàñ ç³ðêè. ßê ðîçïîâ³ëè
ìåí³ äðóç³, öå ñï³âàêè Àíæåë³êà Âàðóì ³ Ëåî-
í³ä Àãóò³í, Àëëà Ïóãà÷îâà, Âàëåð³é Ëåîíòüºâ.

Íåçàáóòíüîþ äëÿ ìåíå ñòàëà ïîäîðîæ íà ÿõ-
ò³ ïî áóõòàõ ìîðñüêîãî óçáåðåææÿ. Óÿâ³òü ëè-
øå: ñîíå÷êî, âîäà, íåéìîâ³ðíî êðàñèâ³ áóäèí-
êè ç ïðèãîëîìøëèâèì ëàíäøàôòíèì äèçàé-
íîì. ² á³ëÿ êîæíî¿ â³ëëè — âëàñíèé ïðè÷àë.
Â³äïî÷èíåø íà ð³ê óïåðåä ï³ñëÿ îäí³º¿ òàêî¿
ïðîãóëÿíêè!

À ó ñàìîìó ì³ñò³ çäèâóâàëî òå, ùî ãåòü óñ³
âóëèö³ ç îäíîñìóãîâèì ðóõîì. Ó Ìàéàì³ äî-
ñèòü íåâèñîê³ ö³íè íà îðåíäó àâòîìîá³ë³â.
Ìîæíà âçÿòè øèêàðíèé êàáð³îëåò çà ÿêèõîñü
60 äîëàð³â íà äîáó. Òàê îò, ÿ âçÿëà àâòî é ïî-
¿õàëà â ñïåöèô³÷íå ì³ñöå — “Êâàðòàë Òðàâåñ-
ò³ ìàãàçèí³â”. Òóäè ïðè¿æäæàº ìîëîäü ç³ âñüî-
ãî ñâ³òó — íà øîï³íã ³ ïðîãóëÿíêè.

Âðàçèëî, ùî â Ìàéàì³ áàãàòî ïåíñ³îíåð³â.
Êàæóòü, áóö³ìòî êë³ìàò íà óçáåðåææ³ òàêèé
õîðîøèé, ùî á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â æèâóòü
ìàéæå äî ñòà ðîê³â. ² ùå ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî çà-
ñëóæåí³ ëþäè ïðàêòè÷íî ç áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè
ìîæóòü ëåãêî ä³ñòàòè àìåðèêàíñüêå ãðîìàäÿí-
ñòâî. Öå ìåíå íàâåëî íà äóìêó, ùî ñòàð³ñòü ÿ
ïðîâåëà á òàì ³ç çàäîâîëåííÿì! Òèì ïà÷å, ùî
âæå çíàþ: òàêà ìîæëèâ³ñòü º

Â³äïî÷èíîê äëÿ êðàñè 
³ çäîðîâ’ÿ

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Холодної зимової пори тіло, я
ні оли, пра не спочин та роз-
слаблення. О рім звичних т рне
теплі раїни, вільний час або

відп ст можна провести з о-
ристю — на SPA- рортах. І хоча
знамениті SPA-центри розташо-
вані за ордоном, в У раїні вже
з'явилися я існі анало и модно-
о і здорово о відпочин .

Ñàì òåðì³í SPA (ç ãðåöüêî¿ ìîâè —
âîäà) ñïî÷àòêó îçíà÷àâ âîäîë³êóâàííÿ,
òà ï³çí³øå âêëþ÷èâ ó ñåáå âåñü êîì-
ïëåêñ ïðîöåäóð ç îíîâëåííÿ ³ îìîëî-
äæåííÿ îðãàí³çìó, î÷èùåííÿ éîãî òà
ñõóäíåííÿ. Äëÿ SPA-ë³êóâàííÿ âèêî-
ðèñòîâóþòü ì³íåðàëüíó, ìîðñüêó òà
ïð³ñíó âîäó é ã³äðîìàñàæ. SPA-ïðîãðà-
ìè àêòèâ³çóþòü ïðîöåñè îáì³íó ðå÷î-
âèí, âèâîäÿòü òîêñèíè ³ øëàêè ç îðãà-
í³çìó, ïîë³ïøóþòü êðîâîîá³ã ³ çàãàëüíå
ñàìîïî÷óòòÿ. Îêð³ì çâè÷íèõ âîäíèõ
ïðîöåäóð (ã³äðîòåðàï³ÿ, ã³äðîìàñàæ,
ñïåö³àëüí³ âàííè), äî êîìïëåêñó SPA-
ïðîãðàì âõîäÿòü òàëàñîòåðàï³ÿ (ç âèêî-
ðèñòàííÿì ìîðñüêèõ âîäîðîñòåé, ì³íå-
ðàë³â òà ìîðñüêî¿ âîäè), áàëüíåîãðÿçå-
òåðàï³ÿ (ë³êóâàííÿ ãðÿçÿìè òà ì³íåðàëü-
íèìè âîäàìè) é ð³çí³ âèäè ìàñàæó.

Південний олорит
Êðèì ïîñ³äàº îäíå ç ïåðøèõ ì³ñöü â

Óêðà¿í³ çà â³äâ³äóâàííÿì íå ëèøå âë³òêó,
à é óçèìêó. Ìàëî òîãî, ¿õàòè íà SPA-êó-
ðîðòè õîëîäíî¿ ïîðè íàâ³òü âèã³äí³øå, îñ-
ê³ëüêè ïðîæèâàííÿ êîøòóº äåøåâøå. Ïðè
ãîòåë³ “Ïàëüì³ðà-Ïàëàñ” ó Ë³âàä³¿ ïðàöþº
SPA-öåíòð, äå ë³êàð-âàëåîëîã ï³äáèðàº ³í-
äèâ³äóàëüíó îçäîðîâ÷ó ïðîãðàìó. Ñåðåä
íàéïîïóëÿðí³øèõ ïðîöåäóð — ìàñàæ³
(òàéñüêèé, ñòîóíòåðàï³ÿ, àáî ìàñàæ ãàðÿ-
÷èìè êàìåíÿìè, ï³íäîòåðàï³ÿ, òîáòî ìà-
ñàæ ãàðÿ÷èìè ì³øå÷êàìè), ð³çíîìàí³òí³
âàííè (â³ä ìîëî÷íî¿ òà ïåðëèííî¿ äî åê-
çîòè÷íèõ) òà ãðÿçåë³êóâàííÿ. Âàðò³ñòü îä-
íîäåííî¿ ïðîãðàìè (3-4 ïðîöåäóðè) ñÿãàº
600-700 ãðí, à òðèäåííî¿ äëÿ ÷îëîâ³ê³â ³

æ³íîê — â³ä 1600 äî 800 ãðí. Ïðîæèâàí-
íÿ â ãîòåë³ êîøòóº â³ä 500 ãðí íà äîáó.

Ó ßëò³ íà Ïðèìîðñüêîìó áóëüâàð³
ðîçòàøóâàâñÿ ãîòåëü “Ëåâàíò”, äå ïðî-
ïîíóþòü 8 âèä³â áàíü, ñàóíó òà ð³çíî-
ìàí³òí³ ìàñàæ³. SPA-ïðîãðàìà êîøòóº
250 ãðí çà äîáó, à ïðîæèâàííÿ — â³ä 500
äî 600 ãðí (äâîì³ñíèé íîìåð). Ïàíñ³î-
íàò “Ìîðå” â Àëóøò³ ðîçðîáèâ îêðåì³
SPA-òóðè ç ïðîæèâàííÿì ³ õàð÷óâàí-
íÿì, ùî êîøòóþòü â³ä 600 (îäíîäåíí³)
äî 7000 (äåâ’ÿòèäåíí³) ãðí. Äåÿêèìè
ïðîãðàìàìè ïåðåäáà÷åí³ êîíñóëüòàö³¿
ë³êàð³â òà ä³àãíîñòèêà.

Полювання на аюрвед
Ó Ñóìñüê³é îáëàñò³ º ñîñíîâèé &

SPA-êóðîðò “Áóéìåð³âêà”. Ïðîöåäóðè
SPA-öåíòðó ´ðóíòóþòüñÿ íà ³íä³éñüêî-
ìó â÷åíí³ Àþðâåäè (ç ñàíñêðèòó — íà-
óêà æèòòÿ òà äîâãîë³òòÿ). Àþðâåäè÷í³
ïðîãðàìè ðîçðîáëåíî ³ àäàïòîâàíî
ìàéñòðàìè ç³ ñõ³äíî¿ øêîëè Êåðàëà. Ñå-
ðåä îçäîðîâ÷èõ ïðîöåäóð — Ìulti-Jet
âàííè (â³ä 30 ãðí çà ñåàíñ) ³ ìàñàæ³ (â³ä
30 äî 150 ãðí, çàëåæíî â³ä ä³ëÿíêè ò³-
ëà òà òðèâàëîñò³), îáãîðòàííÿ ³ ìàñêè
(â³ä 100 äî 400 ãðí çà ñåàíñ). Ñ³ìåéíèé
òóð àâòîáóñîì íà îäèí äåíü (ç³ SPA-
ïðîöåäóðàìè, ïðîãóëÿíêîþ âåðõè, òóð-
í³ðîì ç á³ëüÿðäó ³ ñòð³ëüáè òà âå÷³ðíüîþ
ðîçâàæàëüíîþ ïðîãðàìîþ) îá³éäåòüñÿ
750 ãðí. Òèæäåíü ïðîæèâàííÿ ç õàð÷ó-
âàííÿì êîøòóâàòèìå â³ä 3500 ãðí.
Îêðåìî ³ñíóº ³ ìèñëèâñüêà òðèäåííà
ïðîãðàìà ç òðàäèö³éíîþ ðîñ³éñüêîþ áà-
íåþ (â³ä 1300 äî 3000 ãðí).

Традиційне
водолі вання

Òðóñêàâåöü äàâíî â³äîìèé ÿê îäèí ³ç
íàéïðèâàáëèâ³øèõ áàëüíåîëîã³÷íèõ êó-
ðîðò³â Óêðà¿íè. Ó 1827 ðîö³ òóò â³äêðè-
ëè ïåðø³ êóïàëüí³ ç 8 âàííàìè. Òóò çî-
ñåðåäæåí³ çàïàñè ì³íåðàëüíèõ âîä ç 14
ïðèðîäíèõ äæåðåë (îñíîâíà ç íèõ —
íàôòóñÿ) òà ïîêëàäè ã³ðñüêîãî âîñêó —
îçîêåðèòó, ùî ì³ñòèòü 85% ïðèðîäíèõ
ïàðàô³í³â. Ó îñíîâ³ óí³êàëüíèõ òåïëî-
âèõ ïðîöåäóð ëåæèòü ñàìå âèêîðèñòàí-
íÿ öüîãî ïðèðîäíîãî êîìïîíåíòà.

Ç 1912 ðîêó ðîçïî÷àâ ñâîþ ³ñòîð³þ ³
êóðîðò “Ìèðãîðîä” — â³í âèíèê íà ì³ñ-
ö³ ì³íåðàëüíîãî äæåðåëà, â³äêðèòîãî
ì³ñöåâèì ë³êàðåì Âîëîäèìèðîì Çóáêîâ-
ñüêèì. Ãîëîâíå áàãàòñòâî Ìèðãîðîäà —
õëîðèäíî-ã³äðîêàðáîíàòíî-íàòð³ºâ³ òà
õëîðèäíî-íàòð³ºâ³ ì³íåðàëüí³ âîäè, ùî
¿õ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âíóòð³øíüîãî
âæèâàííÿ ³ ö³ëþùèõ âàíí. Çà âëàñòè-
âîñòÿìè íàéáëèæ÷à äî âîä ñëàâåòíèõ
í³ìåöüêèõ êóðîðò³â Áàäåí-Áàäåí òà
Ààõåí.

Âàðò³ñòü ïðîæèâàííÿ ç ë³êóâàëüíèìè
ïðîöåäóðàìè â ÷èñëåííèõ ñàíàòîð³ÿõ òà
ïàíñ³îíàòàõ êîëèâàºòüñÿ â³ä 150 äî 400
ãðí çà äîáó. Ñåðåä ïðîïîíîâàíèõ ïðî-
öåäóð — âàííè, äóø Øàðêî, ìàñàæ, ñà-
óíà, äæàêóç³.

Ïàðàëåëüíî ç³ SPA-ïðîöåäóðàìè â
Ìèðãîðîä³ òà Òðóñêàâö³ ì³íåðàë³çîâà-
íîþ âîäîþ ë³êóþòü õâîðîáè îðãàí³â
òðàâëåííÿ òà íåðâîâî¿ ñèñòåìè. À â
Ìèðãîðîä³ òîðô’ÿí³ ãðÿç³ âèêîðèñòîâó-
þòü ïðè îñòåîõîíäðîç³ ³ ïåðåëîìàõ.

Варіант для тр до олі ів
ßêùî íåìàº æîäíîãî øàíñó âèðâàòè-

ñÿ ç òåíåò ðîáî÷èõ êè¿âñüêèõ áóäí³â, ó
ñòîëèö³ òàêîæ ìîæíà â³ä÷óòè ñåáå íà
SPA-êóðîðò³. Ó ãîòåë³ Hyatt Regency
Kyiv íåùîäàâíî â³äêðèâñÿ ñàëîí Spa
Naturel. Òóò íå ëèøå ïîïðàöþþòü ç³
ñòîìëåíèì ò³ëîì, à é íàãîäóþòü ñòðà-
âàìè ç³ ñïåö³àëüíîãî ìåíþ. Ö³êàâèíêà
ñàëîíó — áàãàòî÷àñîâ³ õîë³ñòè÷í³ ðèòó-
àëè íà îñíîâ³ ð³çíîìàí³òíèõ âèä³â ìà-
ñàæó: “Ëîì³ Þìà” (ãàâàéñüêèé — ðåá-
ðîì äîëîí³), “Ôëîðàë” (çàñíîâàíèé íà
³íä³éñüê³é àþðâåäè÷í³é ñèñòåì³ çà äî-
ïîìîãîþ ïîëîòíÿíèõ ì³øå÷ê³â ç òðàâà-
ìè) òà “Ì³íåðàë” (ìåêñèêàíñüêèé —
ìàðìóðîì). Êîøòóþòü ïîñëóãè â³ä 75
ãðí (âàêñèíã áð³â, ãóá ÷è ï³äáîð³ääÿ) äî
1190 ãðí (õîë³ñòè÷í³ ðèòóàëè). Ñåðåä
êè¿âñüêèõ SPA-ñàëîí³â ÷³ëüíå ì³ñöå ïî-
ñ³äàþòü êëóáè “5 åëåìåíò” ³ Free Style,
SPA-ñàëîí “Ëà-ðóç” òà ðåëàêñàö³éíà
ñòóä³ÿ “Äåëüòà-SPA” ³ç ïîâíèì íàáî-
ðîì SPA-äîãëÿäó çà îáëè÷÷ÿì ³ ò³ëîì.
Çâè÷àéíèé ìàñàæ òàì îá³éäåòüñÿ â³ä 200
ãðí, äóø Øàðêî — â³ä 100 ãðí, îáãîð-
òàííÿ — â³ä 500 ãðí, ïðîöåäóðè ç³ SPA-
êàïñóëàìè — â³ä 300 ãðí
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Сто н-терапія — одна з найпоп лярніших процед р, що пропон ють вітчизняні SPA-центри

Ñîëîäêå
æèòòÿ

Â Óêðà¿í³ ðîçâèâàþòüñÿ ÷èñëåíí³ SPA-êóðîðòè
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Ñåðéîçíî ïðî àáñóðäíå
Îëåêñ³é Ëèñîâåöü ïîñòàâèâ Îëåêñàíäðà Îñòðîâñüêîãî

Çà ñþæåòîì “Íå âñå êîòîâ³ ìàñíèöÿ” —
ùå îäíà âåðñ³ÿ óëþáëåíî¿ Îñòðîâñüêèì ³ñ-
òîð³¿ ïðî áåçïðèäàííèöþ. Ùîïðàâäà, ïî-
ð³âíÿíî ç äðàìîþ Ëàðèñè Îãóäàëîâî¿ òóò
óñå ñêðîìí³øå ³ çàòèøí³øå: çàì³ñòü êðó-
òîãî âîëçüêîãî áåðåãà — ò³ñíèé ìîñêîâ-
ñüêèé áóäèíî÷îê, çàì³ñòü õèæà÷êè-ìàòó-
ñ³ — ïðîñòîäóøíå âåëåëþáíå ñòâîð³ííÿ,
çàì³ñòü ñóñï³ëüíîãî âèðîêó — áàç³êàííÿ ³
õèõèêàííÿ áîãîìîëîê ç ïîõë³áíèöÿìè.
Îñòîãèäëèé ñòàðèé ³ç ãðîøîâèì ì³øêîì,
çâ³ñíî, º, àëå éîìó íàâ³òü ï³ñëÿ çàëèöÿíü
ç ïðåçåíòàìè â³äâåðòî íå ñâ³òèòü, òîæ ï³ä
â³íåöü þíà êðàñóíÿ ï³äå ç ìîëîäèì ôëåã-
ìàòè÷íèì êëåðêîì, äî òîãî æ ùå é ïëå-
ì³ííèêîì ãðîøîâîãî ì³øêà, à äÿäå÷êà çà-
ëèøèòü ò³øèòèñÿ íàðîäíîþ ìóäð³ñòþ — íå
âñå, ìîâëÿâ, êîòîâ³ ìàñíèöÿ.

Ç ö³º¿ ïîâ÷àëüíî¿ äð³áíè÷êè ðåæèñåð
Îëåêñ³é Ëèñîâåöü çðîáèâ òðèãîäèííå äè-
âî ç ø³ñòüìà ïåðñîíàëüíèìè ìàëåíüêèìè
äðàìàìè (çà ê³ëüê³ñòþ ïåðñîíàæ³â ï’ºñè),
êîðîòêèì åêñêóðñîì ó ôîëüêëîð ³ ëåäü
â³ä÷óòíèì ïðèñìàêîì àáñóðäó. Íàâ³ÿíî
âñå, ÿñíà ð³÷, Îñòðîâñüêèì — íå ñþæå-
òîì, à òåêñòîì, óñ³ìà îòèìè ñìàêîâèòè-
ìè ïðèìîâêàìè ³ ïðèêàçêàìè, ç ÿêèõ
Îëåêñ³é Ëèñîâåöü âèëîâèâ ãîëîâíå — àá-

ñóðäíó êðàñó. Âèéøîâ ñâ³ò, ó ÿêîìó áåç-
´ëóçäÿ íå äðàòóº, à ³ñíóº íà ïðàâàõ ùî-
íàé´ðóíòîâí³øî¿ ðåàëüíîñò³ é íàâ³òü ïå-
ðåìàãàº çðåøòîþ, ÿê ó âèïàäêó ç ïëåì³í-
íèêîì îñòîãèäëîãî ñòàðîãî, òâåðåçó ìóä-
ð³ñòü, ïðè÷îìó íå ò³ëüêè â ñïðàâàõ ñåð-
äå÷íèõ, à é íàâ³òü ó ãðîøîâèõ. Âëàñíå, öå
çîâñ³ì ³ íå áåç´ëóçäÿ, à ïðîñòî îñîáëèâèé
ñòàí ñïîãëÿäàííÿ àáî çàõîïëåííÿ, ùî íå
äàº çìîãè çîñåðåäèòèñÿ íà ñïðàâàõ ïðàê-
òè÷íèõ; â Îëåêñ³ÿ Ëèñîâöÿ îòå åêçàëüòî-
âàíå â³ä÷óæåíííÿ õ³áà ùî íå ìàòåð³àë³-

çîâàíå íà àíòè÷íèé çðàçîê, àëå ñàìå âî-
íî ïîðîäæóº ãåðî¿â, áàðâè, ðèòì, ÿê ïåð-
â³ñíà ñòèõ³ÿ. Àïîôåîç òàêîãî ñòàíó — çà-
êëÿêëà ç áëàæåííîþ óñì³øêîþ êóõîâàð-
êà Ìåëàøêà (Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî), ùî
çäàòíà, çäàºòüñÿ, áà÷èòè âèâîð³ò ïðåäìå-
ò³â ³ ñàìå òîìó çàâæäè ìàº êëîï³ò ³ç ðå-
àëüíèì ñàìîâàðîì, ÷àøêîþ àáî ì³òåë-
êîþ.

ßêùî ðîçãëÿäàòè ïåðñîíàæ³â òàê ïèëü-
íî, ÿê çàäóìàâ Îëåêñ³é Ëèñîâåöü, òîä³ ó
êîæíîãî ç íèõ âèÿâèòüñÿ ñâ³é âèâîð³òíèé

á³ê. Êóï÷èõà-âäîâà Äàðèíà Ôåäîñ³¿âíà
(²ðèíà Ìàê) íå ïðîñòî äóðíà, á³äíà é
ïðîñòîäóøíà — âîíà æèâå â îêåàí³ êîõàí-
íÿ, ÿê Ìåëàøêà ó ñâî¿õ ìàðåííÿõ, ³ òîìó
ãîòîâà íîñèòè íà çàïë³÷÷³ äî÷êó, ÷åêàòè
çàëèöÿíü â³ä ñòàðîãî Àõîâà ³ íàâ³òü çàáó-
òè ï³ä ÷ìîêàííÿ ïîö³ëóíê³â, ÿê ïîõðó-
ñêóþòü ñïðàâæí³ êóïþðè. Áðèäêèé ³ ñòà-
ðèé Àõîâ, âèÿâëÿºòüñÿ, ñïðàâä³ çíåìàãàº
â³ä ñàìîòè — âàæêî ïîâ³ðèòè, àëå ç êîæ-
íîþ íàñòóïíîþ ñöåíîþ ïåðñîíàæ Âîëî-
äèìèðà ²ëüºíêà ò³ëüêè äîäàº, òîæ äî ô³-
íàëó éîãî ñòàº îñòàòî÷íî øêîäà, à ìîëî-
äó ùàñëèâó ïàðî÷êó õî÷åòüñÿ íàâ³òü ïðè-
ñòðóí÷èòè çà öóöåíÿ÷èé åãî¿çì. Ðîëü þíî¿
êðàñóí³ Àãíè÷êè (Àíàñòàñ³ÿ Êàðïåíêî),
çâ³ñíî, òðèìàºòüñÿ íà îïîð³ òðàäèö³éíî-
ìó îáðàçîâ³ áåçïðèäàííèö³ — âîíà é ë³-
íóºòüñÿ, é ãðóáèòü, é ìàëî íå ãîòîâà ùè-
ðî çàõîïèòèñÿ ãðîøîâèì ì³øêîì, ³ ñàìå
òîìó, ùî çîâñ³ì íå òàêà, ÿê Îãóäàëîâà,
âîíà çàê³í÷óº çíà÷íî ùàñëèâ³øå çà Ëàðè-
ñó. Çðåøòîþ º ùå àõîâñüêà ïîõë³áíèöÿ
Ôåîíà, ïë³òêàðêà, íàâ³æåíà é áîãîìîëêà,
àëå ï³ñëÿ ÷îòèðèõâèëèííî¿ ñöåíè, êîòðó
Îëåñÿ Æóðàêîâñüêà âèäàº íà ÿêîìóñü åêñ-
öåíòðè÷íîìó ìàêñèìóì³, íå äîâîäèòüñÿ
ñóìí³âàòèñÿ, ùî öå ÿêðàç òîé âèïàäîê,
êîëè â³ä ïåðñîíàæà ìîæíà ÷åêàòè ÷îãî
çàâãîäíî.

Åêñöåíòðèêà — âçàãàë³ ð³äíå ñëîâî äëÿ
Îëåêñ³ÿ Ëèñîâöÿ. Ó ñïåêòàêë³ ñïðàâä³ áà-
ãàòî ÷îãî â³ä öèðêó: àõîâñüêèé ñåéô ³ âå-
ëè÷åçíà êîëèñêà Àãíè÷êè çë³òàþòü äî ñòå-
ë³, çàêîõàíèé õëîïåöü ²ïîëèò (Îëåêñ³é
Òðèòåíêî) âèêîíóº ðèçèêîâàí³ òðþêè ç
âåëè÷åçíèì áóòàôîðñüêèì íîæåì, ïîêè
éîãî äÿäå÷êî âïðàâíî æîíãëþº êóïþðà-
ìè. Öèðêîâà ñâÿòêîâ³ñòü — ùå îäíå ³ì’ÿ
äëÿ òîãî æ òàêè àáñîëþòíîãî çàõîïëåííÿ
æèòòÿì, ÿêèì ó öüîìó ñïåêòàêë³ äèõàº âñå
â³ä êðîþ êîñòþì³â äî ðèòìó çì³íè åï³çî-
ä³â. Äð³áíèöÿ, çâè÷àéíî, çàòå â ñàì³ñ³íü-
êó òî÷êó: òåïåð ñåðåä äåñÿòêà êè¿âñüêèõ
ïðåì’ºð, ÿê³ ïîòð³áíî ïîëèøàòè ç ðîçóì-
íèì îáëè÷÷ÿì, áóäå õî÷ îäíà, äå ìîæíà
ïðîñòî â³ä÷óòè ñåáå ùàñëèâèì

Â³íòàæ 
äëÿ âàìï³ð³â

Ïðîòÿãîì òðüîõ ñîòåíü ðîê³â
ñòðàøí³ õâîðîáè ñïóñòîøóâàëè
çåìëþ. Ó áîðîòüá³ ç íèìè àëõ³-
ì³êàì óäàëîñÿ ñòâîðèòè ðàñó
âàìï³ð³â — ¿õí³ çíàííÿ íàäàë³
ïîâèíí³ áóëè óáåçïå÷èòè ëþäåé
â³ä áàãàòüîõ õâîðîá, ùî òåðçà-
þòü çåìëþ. Àëå ñòàëîñÿ íåïå-
ðåäáà÷åíå: öÿ ðàñà âòðà÷àº çäàò-
í³ñòü äî ïðîäîâæåííÿ ðîäó.
Âàìï³ð íà ³ì’ÿ Åä´àð, íàìàãà-
þ÷èñü çíàéòè âàêöèíó ïðîòè
íîâî¿ íàïàñò³, çàðàæàº ñåáå é
ï³ñëÿ öüîãî, îäåðæèìèé òàêîþ
³äåºþ, ïî÷èíàº âáèâàòè í³ â ÷î-
ìó íå âèííèõ ëþäåé. Âñå öå çà-
ãðîæóº êîíôë³êòîì ì³æ äâîìà
ðàñàìè. ² òåïåð â³äíîâèòè ìèð
ìîæóòü ëèøå âàìï³ð Ñàéðóñ ³
æ³íêà-ïîë³öåéñüêèé Ë³ë³, êîòðà
âòðàòèëà âíàñë³äîê óñ³õ íàïàñ-
òåé ðîäèíó.

Ñöåíàð³é äî íîâîãî ô³ëüìó, òàê
ñàìî, ÿê ³ äî ïîïåðåäí³õ, ¥ëåíí

Ñòåíäð³í´ íàïèñàâ îñîáèñòî. Çà
îñíîâó âçÿòî Àíãë³þ 1930—1940-õ
ðîê³â, ç íàëåæíèìè äåêîðàö³ÿìè,
ïîõìóðîþ àòìîñôåðîþ òóìàííèõ
âóëèöü, â³íòàæíèìè àâòî, òåëåâ³-
çîðàìè é êîìï’þòåðàìè, ùî íà-
ãàäóþòü îñöèëîãðàôè. À ùîá íå
áóëî íàäòî íóäíî, ðåæèñåð ùå
ðîçáàâèâ öåé ñâ³ò çáðîºþ ÷àñ³â
Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿, âáðàííÿì â³ê-
òîð³àíñüêî¿ åïîõè ³ àêòóàëüíîþ
íà ñüîãîäí³ ïóáë³öèñòèêîþ — ðà-
ñîâèìè çàáîáîíàìè, ãåíåòè÷íè-
ìè äîñë³äæåííÿìè ³ ñåð³éíèìè
âáèâñòâàìè.

Ùîïðàâäà, îðèã³íàëüíèé êîê-
òåéëü ç ê³ëüêîõ åïîõ âñå æ òàêè
íå âðÿòóâàâ Ñòåíäð³í´à â³ä çàïî-
çè÷åííÿ âñ³ëÿêèõ êë³øå ç ô³ëüì³â
ïîïåðåäíèê³â. Òóò ïðîñòåæóºòüñÿ
âñÿ òðèëîã³ÿ “Áëåéä” ïëþñ àíòè-
óòîï³¿ “Áðàçèë³ÿ” Òåð³ ¥³ë³àìà,
“Òîé, ùî á³æèòü ïî ëåçó áðèòâè”
Ð³äë³ Ñêîòòà ³ íàâ³òü äåùî ç êàð-

òèíè “Äèòÿ ëþäñòâà” Àëüôîíñî
Êóàðîíà.

Íà ãîëîâí³ ðîë³ â “²äåàëüíîìó
ñòâîð³íí³” ðåæèñåð çàïðîñèâ ç³-
ðîê íîâîçåëàíäñüêîãî ÒÁ. Äåêî-
ìó ç íèõ, ùîïðàâäà, âäàëîñÿ òðî-
õè çàñâ³òèòèñÿ ó â³äîìèõ ïðîåê-
òàõ. Òàê, Äó´ðåé Ñêîòò (Ñàéðóñ)
ç³ãðàâ íåâåëèêó ðîëü ó ô³ëüì³
“Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà-2”, Ñàô-
ôðîí Áåððîóç (Ë³ë³) ç’ÿâèëàñÿ â
ñåð³àë³ “Òðîº”, ùî íåùîäàâíî
éøîâ íà îäíîìó ç óêðà¿íñüêèõ òå-
ëåêàíàë³â, à Ë³ Ãðåãîð³ (Åäãàð) —
â äîñèòü óñï³øíîìó ô³ëüì³ “Òðè-
ñòàí òà ²çîëüäà”.

Áþäæåò ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåä-
í³ì ô³ëüìîì Ñòåíäð³í´à “Äåìî-
íè”, çíÿòèì ëèøå çà $500 òèñ.,
çá³ëüøåíî â ïîíàä äâàäöÿòü ðà-
ç³â — äî $27 ìëí. Õî÷à, êîëè äè-
âèøñÿ íà åêðàí, íå ïîêèäàº â³ä-
÷óòòÿ, ùî ö³ ãðîø³ âèòðà÷åíî íà
ìàñîâêó òà ðàðèòåòí³ äð³áíè÷êè
ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, îñ-
ê³ëüêè îñîáëèâèìè ñïåöåôåêòà-
ìè ô³ëüì ïîõâàëèòèñÿ íå ìîæå.
Òà é ïëàí ì³ñòà ç íåáîì ³ äèðè-
æàáëåì, ÿêèé ÷åðåç îäíàêîâ³ ïðî-
ì³æêè ÷àñó íà ê³ëüêà ñåêóíä çàé-
ìàº åêðàí, çäàºòüñÿ òàêèì îäíî-
ìàí³òíèì, ùî äåêîëè ïðîñòî ð³-
æå îêî.

Îòæå, ô³ëüì âðåøò³-ðåøò âèé-
øîâ äîñèòü äèâíèì. Ç îðèã³íàëü-

íîþ ³äåºþ, äåòàëüíî ïðîñòåæå-
íèì ñâ³òîì, àëå ïðè öüîìó ç àá-
ñîëþòíî íåâèðàçíèìè ïåðñîíà-
æàìè ³ äîñèòü ïîñåðåäíüîþ ðå-
æèñóðîþ. Äóæå íàãàäóº ö³êàâó ³ñ-
òîð³þ, ÿêó ðîçïîâ³äà÷ ùîéíî

ïðèäóìàâ ³ òåïåð, ÿê ìîâèòüñÿ,
íà õîäó íàìàãàºòüñÿ ÿêíàéøâèä-
øå ïåðåêàçàòè òèì, õòî éîãî îòî-
÷óº, ÷àñòî çáèâàþ÷èñü, çàáóâàþ÷è
ñëîâà é ïåðåñòðèáóþ÷è ç îäíîãî
ì³ñöÿ íà ³íøå

Îëåíà ÐÈÁÀÊÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У Театрі на Лівом березі Дніпра
вип стили перш прем'єр ново-
о ро — омедію за п'єсою
Оле сандра Островсь о о "Не
все отові масниця". Не відст -
пивши від ласично о те ст ані
на ро , постановни вистави
Оле сій Лисовець винайшов но-
вий рецепт театрально о спіх —
додавши до поб тової драми
цир ов е сцентри , висо тра-
едійність і ле ий присма аб-
с рд .

Я що роз лядати персонажів та пильно, я зад мав Оле сій Лисовець,
тоді ожно о з них виявиться свій виворітний бі
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Ñòàí³ñëàâ ÁÈÒÞÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У раїнсь ий про ат вийшов трилер новозеландця
Ґленна Стендрінґа "Ідеальне створіння" (Perfect Crea-
ture) — про останню спроб пороз міння між людьми
та вампірами. До чо о т т Британія середини мин ло о
століття та остюми ві торіансь ої доби, спроб вав
з'яс вати "Хрещати ".

Щоб вінтажном вампірсь ом світі не б ло надто н дно, режисер розбавив
йо о остюмами ві торіансь ої доби
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Попсовий д ет "Сестра Сирена" продюс є запе лий антипопсови Дизель

Ãîðîñêîï 
êèÿíèíà 
íà 15 ñ³÷íÿ
День промайне на висо ій

динамічній ноті. Займіться
справами, що потреб ють
висо их моральних, енер е-
тичних затрат і самостійно-
сті, поставивши на перше
місце власні інтереси. Під
ч ж д д танцювати не
слід.

ОВНИ, ви ризи єте заплям -
вати реп тацію через без оспо-
дарність та професійне нехлюй-
ство. Бережіть аманець, а на
роботі досл хайтеся порад від
оле . Нині вас оточ ють люди
висо ої д ховної льт ри й зи-
чать вам добра та щастя. До за-
важень шлюбних обранців по-
ставтеся щонайсерйозніше.
ТЕЛЬЦІ, остері айтеся значних
фізичних навантажень. На ри-
ти оточення менше реа й-
те — вона необ`є тивна. Ні о о
не ос дж йте. Користь матиме-
те від с млінно о ви онання по-
ладених на вас обов`яз ів.
БЛИЗНЯТА, в мистецтві ладити
з людьми, від риваючи в них
бла ородні риси, ви неперевер-
шені. Одна онтролюйте свої
емоції, адже на тлі стресової ди-
намі и місяця, оли доводиться
вмирати й вос ресати, можете
змарн вати сили й виснажити-
ся. Не розпорош йтеся, дар й-
те себе лише тим, з им маєте
серйозні стос н и. РАКИ, діло-
ві он ренти вам ставитим ть
палиці в олеса, том ліпший за-
хист від апосни ів — тр дове
натхнення. Полюбіть дор чен
робот , расиво “шн р йте” пе-
ред працедавцями, і тоді все б -
де аразд. ЛЕВИ, спіл вання із
сердечними обранцями подар є
найбільш втіх , піддасть жар
в тліючі поч ття й допоможе с-
відомити доп щені помил и, аби
не повторити їх майб тньом .
Від ДІВ на е стремальном тлі
дня вима ається висо ий само-
онтроль, приб т и й збит и
йтим ть пліч-о-пліч, не перей-
майтеся, оли втратите: що впа-
ло, те пропало — знайдете біль-
ше. Кмітливі ТЕРЕЗИ фонтан -
ватим ть про ресивними іде-
ями. Домовляйтеся та ведіть ді-
лові пере овори особисто, ні о-
м цієї місії не дор чайте. Там,
де спалах ють онфлі ти, вист -
пати арбітром не слід, бо ви не
помирите, а лише зіштовхнете
лобами с перни ів. СКОРПІО-
НИ, роші стр м ами плив ть до
ваших р , тож заробляйте і не
теревеньте, аби не розізлити
роботодавців та не заш одити
сл жбовим справам. СТРІЛЬЦІ,
флюїдах вашої чарівності сім

тепло й затишно. Тіль и не ш о-
д йте рошей — матеріальна
щедрість лише посилить ваш
презентабельність, бла ород-
ність соці мі. КОЗОРОГИ, не
вип с айте с андально о джина
з пляш и, що вдарить по здо-
ров`ю, зіпс є стос н и з домо-
чадцями. Ліпше поб дьте на са-
моті. У ВОДОЛІЇВ на особисто-
м фронті намічається спішний
прорив, нове знайомство пода-
р є либо і емоційні переживан-
ня, що залишать слід д ші. Б -
д йте лобальні плани, не он-
центр ючись на дрібницях. РИБ
очі ють професійні лаври. Ни-
ні ви під люблячим рилом е-
рівництва, з я о о можна вити
мот з и, а ось із др зями не все
та с ладеться, я хотілося б,
через завищен самооцін

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Äâîõ “Ñèðåí” 
íå áóäå
Ïðîäþñåð ä³âî÷îãî òð³î 
Þð³é Í³ê³ò³í çì³íþº
íàçâó ãóðòó íà Divas

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïðîåêòó
“Íîâîãî êàíàëó” “Ôàáðèêà ç³-
ðîê” éîãî ìóçè÷íèé ïðîäþñåð
Þð³é Í³ê³ò³í ðîçïî÷àâ ïðàöþâà-
òè íàä ñòâîðåííÿì äâîõ íîâèõ
ãóðò³â òà îäíîãî äóåòó ç “ôàáðè-
êàíòàìè”-ïåðåìîæöÿìè. Çà ñëî-
âàìè ïðîäþñåðà “Ôàáðèêè ç³ðîê”
Àëëè Ë³ïîâåöüêî¿, ðîáîòà ³ç íî-
âèìè àðòèñòàìè ï³ñëÿ çàê³í÷åí-
íÿ ïðîåêòó áóëà ãîëîâíîþ ôîð-
ìàòíîþ âèìîãîþ äëÿ ó÷àñò³ ó
ïðîåêò³. Íà îñòàííüîìó êîíöåð-

ò³ “Ôàáðèêè ç³ðîê” 30 ãðóäíÿ
2007 ðîêó áóëî ïðåäñòàâëåíî ãóð-
òè “Ñèðåíè”, “Íåîôîðìàò” òà
äóåò Îëåêñàíäðà Áîäÿíñüêîãî é
Îëüãè Öèáóëüñüêî¿, ÿêèìè îï³-
êóºòüñÿ Þð³é Í³ê³ò³í.

Àëå îäðàçó æ ï³ñëÿ äåáþòó
“Ñèðåí” äî Þð³ÿ Í³ê³ò³íà çàòå-
ëåôîíóâàâ ìóçèêàíò òà ïðîäþñåð
ùå îäí³º¿ ä³âî÷î¿ ãðóïè — “Ñåñ-
òðà Ñèðåíà” — Äèçåëü. Ó÷àñíèê
“Ãð³í Ãðåÿ” Äèçåëü ïîáà÷èâ ó
ñõîæîñò³ íàçâ ïëàã³àò. “Þð³é Í³-

ê³ò³í àáñîëþòíî çàáóâ ïðî â³ä÷óò-
òÿ òàêòó ³ âòðàòèâ êðåàòèâí³ ìîæ-
ëèâîñò³, ÿêùî íå ìîæå ïðèäóìà-
òè ùîñü îðèã³íàëüíå,— îáóðþº-
òüñÿ Äèçåëü.— Â³í ÷óäîâî çíàâ,
ùî âæå º ãðóïà “Ñåñòðà Ñèðåíà”,
àëå âñå îäíî âèð³øèâ ³ ñâ³é ãóðò
íàçâàòè ìàéæå òàê ñàìî”. Ñàìî-
ìó Äèçåëþ Þð³é Í³ê³ò³í ñïî÷àò-
êó ïîÿñíèâ, ùî ñõîæ³ñòü íàçâ íå-
ïðèíöèïîâà, áî ãóðò “Ñèðåíè”
ðîçðàõîâàíèé íà ³íøó àóäèòîð³þ.
“Í³ê³ò³í ñêàçàâ, ùî öå áóäå ì³ñ-

òå÷êîâèé ïðîåêò, ðîçðàõîâàíèé
ò³ëüêè íà Óêðà¿íó. À ìè ðîáèìî
ãóðò “Ñåñòðà Ñèðåíà” äëÿ òîãî,
ùîá ä³â÷àòà áóëè ïîïóëÿðí³ ÿê â
Óêðà¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì. Ñï³â-
ïðàöþºìî ç áðèòàíñüêîþ ïðîäþ-
ñèíãîâîþ êîìïàí³ºþ... “,— îáó-
ðèâñÿ Äèçåëü. Çà ñëîâàìè Äèçå-
ëÿ, ñüîãîäí³ ìàþòü â³äáóòèñÿ ïå-
ðåãîâîðè, íà ÿêèõ ïðîäþñåðè
ñïðîáóþòü âëàäíàòè êîíôë³êò.

Ùå â÷îðà Þð³é Íèê³ò³í ïåðå-
áóâàâ çà êîðäîíîì, òîìó íå çì³ã
îñîáèñòî ïðîêîìåíòóâàòè ñèòó-
àö³þ “Õðåùàòèêó”. À âò³ì, ìåíå-
äæåð ïðåñ-ñëóæáè ïðîäþñåð-
ñüêîãî öåíòðó Þð³ÿ Íèê³ò³íà
Mamamusic Ìàð³ÿ Ñòåïàíèê ðîç-
ïîâ³ëà, ùî íàçâó ãðóïè “Ñèðå-
íè” Þð³é Íèê³ò³í ïðèäóìàâ ùå
ð³ê òîìó ³ çàðåºñòðóâàâ äîìåí ó
³íòåðíåò³, ùîá ïîò³ì ñòâîðèòè
ãðóïó. Àëå ä³â÷àò — Õðèñòèíó
Ê³ì, Þëþ Áîðçóþ ³ Äàð’þ Àñ-
òàô’ºâó — â³í çíàéøîâ ëèøå â
ïðîåêò³ “Ôàáðèêà ç³ðîê”. Çà ñëî-
âàìè æ Äèçåëÿ, ãóðò “Ñåñòðà Ñè-
ðåíà” ³ñíóº âæå ï³âòîðà ðîêó. Òî-
ìó, êîëè ñïî÷àòêó Þð³é Í³ê³ò³í
ùå ðîçäóìóâàâ, çì³íþâàòè éîìó
íàçâó ä³âî÷îãî òð³î ÷è í³, òî òå-
ïåð îñòàòî÷íî âèð³øèâ, ùî ïå-
ðåéìåíóº ãóðò. Ìóçè÷íèé ïðî-
äþñåð “Ôàáðèêè ç³ðîê” âæå âè-
ãàäàâ íîâå íàéìåíóâàííÿ — Di-
vas. ²íøèõ çì³í, ñêàæ³ìî, â ñêëà-
ä³ òà îáðàçàõ, ïîêè ùî íå ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ

Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Продюсер тріо "Сирени" Юрій Ні ітін вирішив змінити
назв нещодавно створено о ним оле тив на Divas.
Він вирішив не сваритися із продюсером майже од-
нойменно о дівочо о рт "Сестра Сирена" Дизелем,
я ий побачив схожості назв пла іат.

Юрій Ні ітін "пече" дівочі рти, немов пиріж и: для "фабрично о" тріо навіть ори інальної назви не знайшлося
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Печерсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє
Піпію
Джоні

Іполітовича
про
те,
що
05.02.2008

ро��
о
10.00
�
приміщенні
с�д�
за

адресою:
м.
 Київ,
 в�л.
 Хрещати�,

42-а,
�аб.
12,
с�ддя
Цо�ол
Л.І.,
від-

б�деться
роз#ляд
цивільної
справи

№ 2-229/08
за
позовом
Левчен�о-

вої
Олени
Анатоліївни
до
ньо#о
про

визнання
особи
та�ою,
що
втрати-

ла
 право
 на
 �орист�вання
жилим

приміщенням.

У
разі
неяв�и
без
поважних
при-

чин
або
неповідомлення
про
причи-

ни
неяв�и
справа
б�де
роз#лян�та

�
відс�тність
сторони.

С�ддя
І.Л.
Цо�ол.

� Посвідчення
лі�відатора
на
ЧАЕС

�ате#орія
 2, серія
А, №
377721

на
ім’я
К�з�и
Івана
Федоровича

вважати
недійсним.

Злобин
Дмитро
Володимирович
 ви�ли-

�ається
 в
 с�дове
 засідання
 по
 роз#ляд�

цивільної
 справи
 за
 позовом
Кондратен�а

Владислава
Оле�сандровича
 до
Злобина

Дмитра
Володимировича,
3-я
особа:
Відділ

РАЦС
Деснянсь�о#о
РУЮ
�
м. Києві
про
ос-

порювання
а�тово#о
запис�
про
бать�івство

на
29.01.2008
ро��
на
16.30
в
Деснянсь�ий

районний�с�д�м.�Києва�(м.
Київ,
пр-т
Мая-

�овсь�о#о,
5-В,
�аб.
26).

С�ддя
В.І.
Д�бінін.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�ви�ли�ає
відповідача
Ж�линсь�о#о
Ана-

толія
Оле�сандровича,
 я�ий
 проживає
 в

м. Києві,
в�л.
Львівсь�а,
37,
�в.
1,
в
с�дове

засідання
на
28.01.2008
р.
о
15.00
�
справі

за
позовом
Б�тен�о
Людмили
Федорівни
до

Ж�линсь�о#о
Анатолія
Оле�сандровича
про

відш�од�вання
матеріальної
 та
моральної

ш�оди,
я�е
відб�деться
в
приміщенні
с�д�

за
 адресою:
 м.
 Київ,
 в�л.
 Я��ба
 Коласа,

27-а,
�аб.
2.

С�ддя
О.В.
Бондарен�о.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє,
що
роз#ляд
цивільної
 справи

№2-2560-1/07
за
позовом
Онянова
Іллі
Пе-

тровича
до
Дворжансь�о#о
Андрія
Анатолійо-

вича
 та
Бо#�нен�а
 Тимофія
Анатолійовича

про
відш�од�вання
моральної
та
матеріаль-

ної
ш�оди
призначено
на
25
січня
2008
р.
на

15.00
 в
 приміщенні
 с�д�
 (03113,
м.
 Київ,

в�л. Ш�това,
 1,
 �аб.
 14)
 під
 #олов�ванням

с�дді
Романч��
О.М.

У
 с�дове
 засідання
 ви�ли�аються
 від-

повідачі
Дворжансь�ий
Андрій
Анатолійович,

я�ий
проживає
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Ба#-

#ов�тівсь�а,
12,
�в.
4,
та
Бо#�нен�о
Тимофій

Анатолійович,
 я�ий
проживає
за
адресою:

м. Київ,
проспе�т
Ро�осовсь�о#о,
10-а,
�в.
158.

С�ддя
Романч��
О.М.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м. Києва�ви-

�ли�ає
я�
третю
особ�
САВЧУК
Олен�
Омелянівн�,

останнє
відоме
місце
проживання:
м.
Київ,
б�л.
Вер-

надсь�о#о,
 81,
 �в.
 53,
 для
 �часті
 �
 с�довом�

засіданні,
 на
 я�ом�
 б�де
 проводитись
 роз#ляд

цивільної
справи
№2-2394
за
позовом
Старобінсь-

�ої Г.Я.
до
ТОВ “Б�дівельно
Інвестиційна
�омпанія

“Інтерб�дінвест”,
3-ті
особи:
Головне
�правління

житлово#о
забезпечення
Київсь�ої
місь�ої
держав-

ної
адміністрації;
Ком�нальне
підприємство
Київсь�е

місь�е
Бюро
технічної
інвентаризації
та
реєстрації

права
власності
на
об’є�ти
нер�хомо#о
майна;
Сав-

ч��
О.О.,
про
визнання
права
власності
на
�варти-

р�
та
зобов’язання
вчинити
дії.

С�дове
засідання
відб�деться
21.01.2008
ро-

��
о
16.30
в
приміщенні
Святошинсь�о#о
район-

но#о
с�д�
м. Києва
за
адресою:
м. Київ,
в�л. Я��-

ба
Коласа,
27-А,
�аб.
7.

С�ддя
Ф.М.
Пізняхівсь�ий.

Апеляційний� с�д� м.� Києва� (йо#о
 адреса:

м. Київ,
в�л.
Володимирсь�а,
15)
ви�ли�ає
Пень�о-

в�
Оле�сандр�
Ми�олаївн�,
Казаряна
Наірі
Рафі�о-

вича,
Мороз
О�сан�
Сер#іївн�,
приватно#о
нотарі�са

Піщен�о
 Тетян�
 Геор#іївн�
 �
 с�дове
 засідання

23 січня
2008
ро��
о
16.10
для
�часті
в
роз#ляді
апе-

ляційної
с�ар#и
Юзь�ової
Тетяни
Леонідівни
в
інте-

ресах
Монтьєвої
Наталії
Всеволодівни,
Монтьєвої

Марії
Леонідівни
на
рішення
Шевчен�івсь�о#о
рай-

онно#о
с�д�
м.
Києва
від
23 серпня
2007
ро��
 �

справі
за
позовом
Ілліч
Галини
Андріївни
до
Пень-

�ової
 Оле�сандри
 Ми�олаївни,
 Казаряна
 Наірі

РафІ�овича,
Мороз
О�сани
Сер#іївни,
Монтьєвої
На-

талії
Всеволодівни,
Монтьєвої
Марії
Леонідівни,

Монтьєва
Дмитра
Володимировича,
Київсь�о#о

місь�о#о
бюро
технічної
інвентаризації
права
влас-

ності
на
об’є�ти
нер�хомо#о
майна
Київсь�ої
місь�ої

державної
адміністрації,
треті
особи:
Перша
�иївсь�а

державна
нотаріальна
�онтора,
приватний
нотарі�с

Піщен�о
Тетяна
Геор#іївна,
Головне
�правління
зе-

мельних
 рес�рсів
 Київсь�ої
 місь�ої
 державної

адміністрації
 про
визнання
свідоцтва
про
право

власності,
до#оворів
��півлі-продаж�
недійсним,
с�а-

с�вання
державної
 реєстрації
 права
власності
 на

нер�хоме
майно.

Відповідачі
та
треті
особи
зобов’язані
повідо-

мити
с�д
про
причини
неяв�и
�
с�дове
засідання.

У разі
неяв�и
їх
без
поважних
причин
справа
б�де

роз#лян�та
за
їх
відс�тності.

С�ддя
В.І.
Амелін.

Правління�ВАТ�“Універсальний�Бан��Розвит��

та Партнерства”�повідомляє,�що�3�березня�2008�ро��

о 18.00�відб�д�ться�За�альні�збори�а�ціонерів�Бан���

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Де�тярівсь�а,�48.

ПОРЯДОК�ДЕННИЙ:

1.
Про
збільшення
розмір�
стат�тно#о
�апітал�
ВАТ
“УБРП”
шляхом
збільшення
�іль�ості
а�цій

існ�ючої
номінальної
вартості
за
рах�но�
додат�ових
внес�ів.

2.
Про
за�рите
(приватне)
розміщення
а�цій
Бан��
та
затвердження
прото�ол�
рішення
про

за�рите
(приватне)
розміщення
а�цій.


3.
Про
затвердження
перелі��
інвесторів,
серед
я�их
передбачено
розміщення
а�цій,
відповідно

до
я�их
прийнято
рішення
про
розміщення.

4.
Про
визначення
�повноважено#о
ор#ан�
та
�повноважених
осіб
Бан��,
я�им
надаються
по-

вноваження
щодо
прийняття
 рішень
 та
 вчинення
дій,
 пов’язаних
 з
 за�ритим
 (приватним)

розміщенням
а�цій.

5.
Вирішення
інших
питань,
пов’язаних
із
за�ритим
(приватним)
розміщенням
а�цій.

Інформація�з�ідно�ст.40�За�он��У�раїни�“Про��осподарсь�і�товариства”:

а)
Мотиви
збільшення
стат�тно#о
�апітал�:
збільшення
розмір�
стат�тно#о
�апітал�
ВАТ
“УБРП”

пропон�ється
здійснити
з
метою
зал�чення
додат�ових
фінансових
рес�рсів
для
забезпечення

можливості
подальшо#о
розвит��
Бан��
та
підвищення
йо#о
фінансової
стабільності.


Спосіб
збільшення
стат�тно#о
�апітал�:
збільшення
стат�тно#о
�апітал�
Бан��
здійснюється

шляхом
збільшення
�іль�ості
а�цій
існ�ючої
номінальної
вартості
за
рах�но�
додат�ових
внес�ів.


Мінімальний
розмір
збільшення
стат�тно#о
�апітал�:
мінімальний
розмір,
на
я�ий
збільш�ється

стат�тний
�апітал
Бан��,
с�ладає
125
000
000,00
(сто
двадцять
п’ять
мільйонів)
#ривень.


б)
Прое�т
змін
до
Стат�т�
ВАТ
“УБРП”:

“4.1.
Стат�тний
�апітал
Бан��
становить
265
000
000,00
(двісті
шістдесят
п’ять
мільйонів)
#ри-

вень
і
розподілений
на
265
000
000
(двісті
шістдесят
п’ять
мільйонів)
простих
іменних
а�цій
номіна-

льною
вартістю
1,00(одна)
#ривня
�ожна
(надалі
—
Стат�тний
�апітал).”

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

�ово
вип�с�ає
125
000
000
(сто
двадцять
п’ять
мільйонів)
шт��
простих
іменних
а�цій
номіна-

льною
вартістю
1,00
(одна)
#ривня
�ожна,
на
за#альн�
номінальн�
вартість
—
125
000
000,00

(сто
двадцять
п’ять
мільйонів)
#ривень.
Форма
вип�с��
—
до��ментарна.


#)
Відомості
про
нов�
номінальн�
вартість
а�цій:
номінальна
вартість
а�цій
�
зв’яз��
із
збільшен-

ням
стат�тно#о
�апітал�
Бан��
не
змінюється.

д)
Права
а�ціонерів
при
додат�овом�
вип�с��
а�цій:
а�ціонери
мають
переважне
право
на

придбання
а�цій,
що
вип�с�аються
додат�ово,
�
�іль�ості,
пропорційній
їх
частці
�
стат�тном�

�апіталі
Бан��
на
день
почат��
проведення
першо#о
етап�
розміщення
а�цій.

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

(приватне)
розміщення
а�цій
Бан��
здійснюватиметься
�
два
етапи.

Запланована
дата
почат��
розміщення
—
14
�вітня
2008
ро��,
запланована
дата
за�інчення

розміщення
—
7
травня
2008
ро��.

Перший
етап
розміщення
—
з
14
�вітня
2008
ро��
по
28
�вітня
2008
ро��
(в�лючно).

Др�#ий
етап
розміщення
—
з
29
�вітня
2008
ро��
по
7
травня
2008
ро��
(в�лючно).

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

л�:
збит�ів,
пов’язаних
зі
зміною
розмір�
стат�тно#о
�апітал�
ВАТ
“УБРП”,
не
передбачається.


Реєстрація
�часни�ів
зборів
б�де
проводитись
3
березня
2008
ро��
з
17.00
до
17.50
за
адре-

сою:
м.
Київ,
в�л.
Де#тярівсь�а,
48.
Учасни�ам
при
собі
необхідно
мати
до��менти,
що
посвідч�-

ють
особ�,
представни�ам
—
паспорт
та
дор�чення,
оформлене
з#ідно
з
за�онодавством
У�раїни.

Ліцензія
НБУ
№140
від
04.10.2001
р.

Довід�и
за
тел.
(044)
590-09-24

Правління�ВАТ�“УБРП”

Діюче� підприємство� ТОВ� КПФ� “КОРН� Лтд”,
 що

знаходиться
в
Голосіївсь�ом�
районі
м.
Києва
по
Столичном�

шосе,
104,
повинно
отримати
Дозвіл
на
ви�иди
в
атмосфер�.

Підприємство
спеціаліз�ється
по
наданню
посл�#
з
продаж�

автомобілів,
 запасних
 частин
 та
ф�рніт�ри
 для
 автомобілів.

Та�ож
 надаються
 �онс�льтаційні
 та
 юридичні
 посл�#и
 по

оформленню
продаж�
автомобілів.

З#ідно
 із
 звітом
 по
 інвентаризації
 ви�идів
 забр�днюючих

речовин
 в
 атмосфер�,
 ви�онаним
 в
 2007р.,
 на
 підприємстві

7 стаціонарних
джерел
ви�идів
в
атмосфер�
 та
З
перес�вних

джерела
—
автотранспорт.

В
атмосфер�
здійснюються
ви�иди
9-ти
ін#редієнтів.

За#альні
 ви�иди
 забр�днюючих
 речовин
 від
 стаціонарних

джерел
с�ладають:
0,302983
#/с,
0,989762
т/рі�.

Підприємство
належить
до
3
#р�пи
об’є�тів.

За
 рез�льтатами
 розрах�н�ів
 розсіювання
 �онцентрації
 на

межі
санітарно-захисної
зони;
менші
#ранично
доп�стимих.

За�важення
 та
 пропозиції
щодо
 видачі
Дозвол�
 просимо

надсилати
в
Голосіївсь��
районн�
державн�
адміністрацію.

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о�майна

У�раїни�по м. Києв��повідомляє�про�продаж�на�а��ціоні

об’є�та�незавершено�о�б�дівництва�державної�власності�

Назва:�об’є�т
незавершено#о
б�дівництва
—
підвальне
приміщення
цивільної

оборони,
що
не
�війшов
до
стат�тно#о
фонд�
ВАТ
“Ал#оритмцентр”.


Місцезнаходження�об’є�та: 03142,
м.
Київ,
в�л.
В.
Ст�са,
35-37.


До
центр�
міста
—
11,6
�м;

центрально#о
автово�зал�
—
12,4
�м;

залізнично#о
во�зал�
—
9,2
�м;

аеропорт�
“Київ”
—
7,3
�м;

річ�ово#о
во�зал�
—
11,9
�м;

до
основних
ма#істралей
—
0,25
�м.

Балансо�трим�вач: ВАТ
 “Ал#оритмцентр”,
 �од
 за
ЄДРПОУ
21603464,

місцезнаходження:
03142,
м.
Київ,
в�л.
В.
Ст�са,
35-37.

Хара�теристи�а�об’є�та:�Ф�ндаменти
—
монолітні,
залізобетонні
ста�анно#о

тип�
під
�олони,
а
та�ож
монолітні
залізобетонні
стріч�ові
та
плитні
під
стіни

підвал�,
 стіни
 підвал�
 із
 залізобетонних
 панелей
 серії
 У-01-01/80,
 �олони

підвал� —
збірні
залізобетонні
прямо��тні
1200х400
мм
серії
У-01-01/80,
бал�и

підвал� —
збірні
залізобетонні
прямо��тні,
пере#ород�и
—
це#ляні,
пере�риття

над
підвалом
зроблено
я�
монолітна
залізобетонна
плита,
двері
—
металеві.

Вхід
до
об’є�та
незавершено#о
б�дівництва
можливий
тіль�и
через
цо�ольний

поверх,
що
є
власністю
ЗАТ
“Софтлайн”
і
питання
вход�
до
приміщення
цивільної

оборони
виріш�ється
з
власни�ом
цо�ольно#о
поверх�.


Техні�о-е�ономічні�по�азни�и�об’є�та:

� б�дівельний
об’єм
—
2349
��б.м;

� за#альна
площа
—
675
�в.м;

� висота
підвал�
—
2,9
м;

� #р�па
�апітальності
—
I;

� ст�пінь
#отовності
—
55,04%

Відомості�про�земельн��ділян��:�

Об’є�т
 незавершено#о
 б�дівництва
—
 підвальне
 приміщення
 цивільної

оборони
 знаходиться
 в
 б�дівлі,
 власни�ом
 я�ої
 є
юридична
 особа
—
ЗАТ

“Софтлайн”
 і
 розташована
 на
 земельній
 ділянці,
 я�а
 відповідно
 до
 до#овор�

знаходиться
в
орендном�
�орист�ванні
ЗАТ
“Софтлайн”.

Вартість
продаж�
об’є�та
без
ПДВ
—
1
379
518,00
#рн.,
ПДВ
—
275
903,60
#рн.

Почат�ова� вартість� продаж�� об’є�та� з� �рах�ванням� ПДВ� —

1 655 421,60 �рн.

С�ма��рошових��оштів���розмірі�10%�від�почат�ової�вартості�продаж�:

165 542,16 �рн.

Умови�продаж�:�

� по��пець
об’є�та
самостійно
виріш�є
з
власни�ом
цо�ольно#о
приміщення

питання
 йо#о
 ви�ористання
 в
 цілях
 доб�дови
 та
 дост�п�
 до
 об’є�та

незавершено#о
б�дівництва
—
підвально#о
приміщення
цивільної
оборони;

� протя#ом
 трьох
 ро�ів
 з
момент�
 підписання
До#овор�
 ��півлі-продаж�

завершити
б�дівництво
з
можливою
зміною
йо#о
первісно#о
призначення
 та

ввести
об’є�т
в
е�спл�атацію;

� питання
 надання
 в
 оренд�
 або
 ��півлі
 земельної
 ділян�и
 під
 об’є�том

виріш�ється
По��пцем
самостійно
в
�становленом�
за�оном
поряд��;

� в
річний
термін
з
момент�
підписання
До#овор�
��півлі-продаж�
під#от�вати

до��менти
та
здійснити
відповідні
дії
щодо
переоформлення
права
заб�довни�а

на
об’є�т;

� забороняється
відч�ження
об’є�та
незавершено#о
б�дівництва
до
момент�

завершення
б�дівництва
та
введення
йо#о
в
е�спл�атацію;

� забезпеч�вати
 вимо#и
 е�оло#ічної
 безпе�и,
 охорони
 нав�олишньо#о

природно#о
 середовища
 під
 час
 доб�дови
 та
 подальшо#о
 введення
 в

е�спл�атацію
об’є�та
приватизації.

Засоби�платеж�:�#рошові
�ошти.

А��ціон�б�де�проведено�18
люто#о
2008
ро��
об
11
#одині
за
адресою:

м. Київ,
 в�л.Марини
Рас�ової,
 15
 (3-й
 поверх),
ДАК
 “Національна
мережа

а��ціонних
центрів”
(реєстрація
�часни�ів
а��ціон�
з
10-00
до
10-45).

Кінцевий
термін
прийняття
заяв
про
приватизацію
для
�часті
 в
а��ціоні
—

14 люто#о
2008
ро��.

Плата� за� реєстрацію� заяви� про� приватизацію� в
 розмірі
 17
 #рн.

(призначення
 платеж�:
 “плата
 за
 реєстрацію
 заяви
 на
 �часть
 в
 а��ціоні,
 без

ПДВ”),
�ошти
при
розрах�н��
за
придбаний
об’є�т
приватизації
та
ПДВ
вносяться

на
р/р
37184501900001
в
Головном�
Управлінні
держ�азначейства
�
м. Києві,

ЄДРПОУ
 19030825,
 бан�:
 Головне
 Управління
Державно#о
 �азначейства
 �

м. Києві,
�од
бан��
820019.

С�ма�&рошових��оштів�в�розмірі�10%�від�почат�ової�вартості�продаж�

вноситься
на
р/р
37317007000034
в
Головном�
Управлінні
держ�азначейства
�

м. Києві,
ЄДРПОУ
19030825,
бан�:
Головне
Управління
Державно#о
�азначейства

�
м. Києві,
�од
бан��
820019.


В
призначенні
платеж�
в�азати:
для
РВ
ФДМУ
по
м. Києв�.

Ознайомитись� з� об’є�том� можна� за� адресою:� 03142,
 м. Київ,

в�л. В. Ст�са,
35-37
в
робочі
дні
та
#одини
з
дозвол�
Ре#іонально#о
відділення

ФДМУ
по
м. Києв�.

Отримати
додат�ов�
інформацію
та
подати
заяв�
на
�часть
в
а��ціоні
можна

в
Ре#іональном�
відділенні
ФДМУ
по
м. Києв�,
м. Київ,
б�львар
Т. Шевчен�а,

50-#,
�імн. 331,
тел. 234-12-28
в
робочі
дні
та
#одини.
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Рез�льтати�706 тираж�

«С�перЛото»

від�12�січня�2008�ро��

№№№№���� 2222444466669999

Рез�льтати�розі�раш�

«Кено»

від�13�січня�2008�ро��

3 5 7 9 20
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05 19 30 32 35 41
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Кольороподіл А2

(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимир�

ська, 51�а,

репроцентр 

газети «Хрещатик».

Тел.: 235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.

kiev.ua

Усі види

додрукарських 

робіт.
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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
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Оль а ГЕРАСИМ’ЮК,
народний деп тат,
автор-вед ча:
— Я що чесно, я не очі ю ч -

дес. Адже все, що відб вається на
землі, ожний прожитий день —
вже є дивом. Моє життя і життя
рідних — ч десне, том важливо,
щоб це відч ття залишалося, аби
ми ні оли не стомлювалися жити,
навіть попри невдалий день чи
тиждень. Людина старіє і падає д -
хом, оли перестає відч вати і
сприймати життя я диво.

Мі а НЬЮТОН,
співач а:
— Та с лалося, що мин лий рі

б в для мене і вдалим, і тра іч-
ним. Вдало все б ло в ар’єрі: ми
зняли два при оломшливих ліпи,
записали ан ломовний альбом, я
знялася в оловній ролі фільмі
“Гроші для доч и”, мої пісні зазв -
чали в “Кадетах”. Але в цей рі по-
мерли обидва мої дід сі, ми д же
любили одне одно о. Пішов із
життя і др нашої сім’ї. У плані

людсь их втрат рі б в жорсто-
им. Том перше, що хотілося б
побажати в році, що настав,—
здоров’я близь им. А чи че аю ди-
ва? Я очі ю на вихід ново о аль-
бома (в березні), нових ліпів і но-
вих ролей іно. Навесні та ож
збираємося поїхати в т р У ра-
їною. Вліт продовж навчання в
Лондоні. Планів ба ато. Голов-
не — щоб сил вистачило і воля до
перемо и не по ин ла ні мене, ні
мою оманд !

Сер ій ЄРМАКОВ,
дизайнер:
— Я в дива не вірю. Але цьо о-

річ зроблю шо і сподіваюся, що
воно стане дивом для всіх. Це б -
де нове рандіозне шо моди. За-
плановано від риття фотовистав-
и, дефіле і презентацію ниж и —
одраз три в одном . Саме це
можна назвати дивом, і віриться,
що п блі а б де приємно враже-
на. Реаліз вати зад мане маю на-
мір першом півріччі, та подиви-
мося, я се с ладеться.

ßêîãî äèâà âè î÷³êóºòå 
öüîãî ðîêó?

Борис ГУМЕНЮК,
письменни :
— Близь им людям, мамі, др зям. Не те, щоб допо-

ма ало, але це наснаж є. Хоча все ж та и людина са-
ма повинна знаходити вихід зі с р ти. А спіл вання з
близь ими емоційно налаштов є позитивніше, опти-
містичніше, тоді світліше дивишся на життя.

Лілія ГРИГОРОВИЧ,
народний деп тат У раїни:
— По-різном . Залежно від то о, що я хоч поч ти.

Я що потрібна серйозна підтрим а, то чолові ові. Ко-
ли хоч чо ось мило о та приємно о, то синам. Щоб
попліт вати, телефон ю братовій, тобто др жині мо-
о брата, отра живе в Івано-Фран івсь . Чолові та

сини — найрідніші. В мене з ними є онта т, мені по-
трібна розмова з ними, я а завжди допома ає.

Степан ГАВРИШ,
радни Президента У раїни:
— Ні ом . Не по аз ю ні своїм близь им, ні др зям,

ані опонентам, оли мені тяж о. Проводж діало із са-
мим собою. Нама аюся пере онати себе, що “два ро-
и ма не родив, і олод не б ло”. Я що сьо одні по-
ано, завтра б де раще. Вважаю, оли людині неле -
о, най ращий порадни — вона сама. Коли особли-
во тяж о, варто звертатися до священи а, спіл вати-
ся з ним. Потрібно знайти та о о священи а, з я им
вільно можеш розмовляти, неначе з Бо ом. Я особис-
то звертаюся до Всевишньо о.

Êîìó âè òåëåôîíóºòå, êîëè âàì òÿæêî?

Êèÿíè íå â³ðÿòü 
ó ÷óäåñà
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Í³÷îãî íå î÷³êóþ, àäæå ÷óäåñ íå áóâàº — 24 %
2. Âèãðàø ó ëîòåðåþ — 23 %
3. Íîâîñ³ëëÿ — 15 %
4. Ïîâåðíåííÿ ñòàðîãî áîðãó — 13 %
5. Âåëèêîãî òà ÷èñòîãî êîõàííÿ — 9 %
6. Êàð’ºðíîãî ðîñòó — 9 %
7. ×åðãîâèõ ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â — 6 %

Íîâîð³÷í³ ñóïåðìåíè
Îïåðàòîðè call-öåíòðó çàáåçïå÷óâàëè êèÿíàì
áåçòóðáîòí³ ñâÿòà

Íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó
ìåøêàíö³ Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó ÷åðåç àâàð³þ çàëèøèëè-
ñÿ áåç ñâ³òëà â îñåëÿõ. Àáè íå
îïåðàòîðè call-öåíòðó, äîâåëîñÿ
á çóñòð³÷àòè 2008 ð³ê ó “ðîìàí-
òè÷í³é” îáñòàíîâö³ — ç³ ñâ³÷êà-
ìè íà ñòîëàõ òà áåç ñâÿòêîâèõ òå-
ëåâ³ç³éíèõ ïðîãðàì. Ïðàö³âíèêè

ñëóæáè 0-51 çàñïîêîþâàëè çáåí-
òåæåíèõ êèÿí, àæ ïîêè àâàð³é-
íèêè óñóíóëè ïîëîìêó. Íà÷àëü-
íèê call-öåíòðó Íàòàë³ÿ Äàíüêî
ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî çà
ê³ëüêà ãîäèí âäàëîñÿ ï³ä’ºäíàòè
áóäèíêè äî åëåêòðîìåðåæ³. À
âò³ì, ìåøêàíöÿì îäíîãî ç íèõ
òàêè äîâåëîñÿ çóñòð³òè Íîâèé ð³ê

áåç ñâ³òëà — éîãî óâ³ìêíóëè ò³ëü-
êè 1 ñ³÷íÿ.

Ïîä³áíó ïðîáëåìó íà Ð³çäâî
Õðèñòîâå ìàëè ìåøêàíö³ Ñîëî-
ì’ÿíêè — â ¿õí³õ äîì³âêàõ íåñïî-
ä³âàíî ñòàëî õîëîäíî. ßê ç’ÿñóâà-
ëîñÿ, íà òåïëîòðàñ³ ñòàâñÿ ïðî-
ðèâ. Öå ïðèçâåëî äî òîãî, ùî ïî-
íàä 40 áóäèíê³â â³äêëþ÷èëè â³ä
òåïëîïîñòà÷àííÿ. Òà ³ ç öèì ïðà-
ö³âíèêè call-öåíòðó âïîðàëèñÿ
íåãàéíî, çàëó÷èâøè äî àâàð³éíèõ
ðîá³ò ñëóæáè òåðì³íîâîãî âèêëè-
êó.

Ïàí³ Äàíüêî çàïåâíÿº, ùî,
êð³ì öèõ ôîðñ-ìàæîð³â, ñëóæáà
0-51 ó ñâÿòêîâ³ äí³ ïðàöþâàëà ó
çâè÷íîìó äëÿ íèõ ³íòåíñèâíîìó
ðåæèì³ — çâ³ëüíÿëè êèÿí ³ç ïî-
ëîíó ë³ôò³â, âèêëèêàëè øâèäêó
äîïîìîãó, ïðèéìàëè ñêàðãè
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Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Âíî÷³
òà âðàíö³ ì³ñöÿìè òóìàí, ñëàáêà îæåëåäü. Íà äîðîãàõ ïîäåêóäè
îæåëåäèöÿ. Â³òåð ï³âäåííèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü â³ä —2 äî +3°Ñ, âíî÷³ —2...—7°Ñ; íà êðàéíüîìó
çàõîä³ òà ï³âäí³ +4...+8°Ñ; íà Ïðèêàðïàòò³, ï³âäí³ Ë³âîáåðåææÿ
òà â ñòåïîâ³é ÷àñòèí³ Êðèìó —8...—13°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Âíî-
÷³ òà âðàíö³ òóìàí. Íà äîðîãàõ ïîäåêóäè îæåëåäèöÿ.Â³òåð ï³â-
äåííèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+3°Ñ, âíî÷³
—2...—4°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Ажіотаж нав оло столично о call-центр не вщ хав і в
новорічні та різдвяні дні. Поп лярна серед иян сл ж-
ба 0-51 під час свят цілодобово приймала звернення
абонентів. Аби не вправна робота операторів — рі
Щ ра для святошинців розпочався б без світла, а
меш анці Солом'ян и на Різдво сиділи б холодних
домів ах.

Робота в сall-центрі не припинялася навіть на свята
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