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ЕНЕРГОБЛОК ПОСТАВЛЯТЬ НА ТЕЦ
Теплоенер оцентраль № 6 Києві
от ється до почат фінальної частини
Євро-2012

Äâîñòîðîíí³é ðóõ
Â³êòîð Þùåíêî ³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé îáãîâîðèëè ðîçâèòîê øëÿõ³â ó Êèºâ³

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора Се ретаріаті Пре-
зидента Київсь ий місь-
ий олова Леонід Черно-
вець ий і Ві тор Ющен о
об оворювали розвито
інфрастр т ри столиці
найближчі ро и та під о-
тов Києва до проведен-
ня чемпіонат з ф тбол
Євро-2012. За словами
мера Києва, цей рі пови-
нен стати ро ом значних
переб дов.

Ï³ä ÷àñ â÷îðàøíüî¿ çóñòð³÷³
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà
Þùåíêà ³ ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ñòîëè÷í³é âëàä³
äàëè ÷èìàëî äîðó÷åíü, íàïðàâ-
ëåíèõ íà ðîçâèòîê åêîíîì³êè òà
³íôðàñòðóêòóðè ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè, ÿê³ ì³ñüêèé ãîëîâà ïîîá³-
öÿâ âèêîíàòè.

Çà ñëîâàìè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî, ó 2008 ð³ê ñòîëè÷íà
ìåð³ÿ óâ³éøëà ç êîìïëåêñíîþ
ïðîãðàìîþ “Êè¿â áåç çàòîð³â”,
çà ÿêîþ ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü
ìàñøòàáíó ðåêîíñòðóêö³þ ãî-
ëîâíèõ àâòîìàã³ñòðàëåé ³ òðàíñ-
ïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê.

“Êîíñòðóêòèâíà ïîçèö³ÿ Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè âàæëèâà äëÿ
ôîðìóâàííÿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó
Êèºâà. Íà ñüîãîäí³ ìè çá³ëüøè-
ëè ô³íàíñóâàííÿ ãîëîâíèõ áó-
ä³âíèöòâ ì³ñòà, äî ÿêèõ ìîæíà
â³äíåñòè Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåí-
ñüêèé ìîñòîâèé ïåðåõ³ä, Ðè-
áàëüñüêèé ì³ñò, Ìîñêîâñüêó
ïëîùó, ³ âèìàãàºìî â³ä ï³äðÿä-
÷èê³â ïðèñêîðèòè áóä³âíèöòâî,
íàñê³ëüêè öå äîçâîëÿþòü òåõíî-
ëîã³÷í³ ìîæëèâîñò³”, — çàÿâèâ
ìåð Êèºâà.

Çà ñëîâàìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî, ñòîëèöÿ çóñòð³íå ªâðî-2012
äîðîãàìè ñâ³òîâîãî ð³âíÿ. “Ðå-
àë³çàö³ÿ íàøî¿ ïðîãðàìè äîçâî-
ëèòü çâ³ëüíèòè äîðîãè ñòîëèö³
â³ä çàòîð³â ³ çàáåçïå÷èòè ìîæëè-
â³ñòü â³ëüíîãî òà êîìôîðòíîãî
ïåðåñóâàííÿ ëþäåé ñóñï³ëüíèì
òðàíñïîðòîì”,— ï³äêðåñëèâ ìåð.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãîëî-
ñèâ, ùî 2008-é ïîâèíåí ñòàòè
ðîêîì çíà÷íèõ ïåðåáóäîâ, òîìó
ùî ñàìå öüîãî ðîêó ðîçïî÷íóòü
á³ëüø³ñòü áóä³âíèöòâ ³ ðåêîí-
ñòðóêö³é
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ООФФІІЦЦІІЙЙННОО
Ïðèâ³òàííÿ Ìåðà Êèºâà
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
ç íàãîäè ïðèñâîºííÿ 
Àä³ Ðîãîâöåâ³é çâàííÿ
“Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí 
ì³ñòà Êèºâà”

Øàíîâíà Àäî Ìèêîëà¿âíî!
Â³ä ³ìåí³ âñ³õ êèÿí ÿ âèñëîâëþþ ãîðä³ñòü

Âàøîþ áàãàòîð³÷íîþ òâîð÷îþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ìè
ïèøàºìîñÿ òèì, ùî Âè ñòàëè “Ïî÷åñíèì ãðî-
ìàäÿíèíîì ì³ñòà Êèºâà”.

Âè íå ëèøå ÷óäîâà àðòèñòêà, à é ïðåêðàñ-
íà ëþäèíà. Âàø³ çàñëóãè íå ìîæíà ïåðåîö³-
íèòè. Ìè çàâæäè çàõîïëþâàëèñÿ âàøèìè ðî-
ëÿìè â ê³íî ³ â òåàòð³, ÿê³ äàðóâàëè íàì ñâ³ò-
ëî ³ ðàä³ñòü, çà ùî ìè âñ³ Âàì âäÿ÷í³. Ìè âè-
ðîñëè íà ô³ëüìàõ ç âàøîþ ó÷àñòþ, äëÿ íàñ
Âè âåëèêà àêòðèñà. Âè ñòàëè çðàçêîì äëÿ ê³ëü-
êîõ ïîêîë³íü, à Âàø òàëàíò ÿê çðàçîê ñïðàâæ-
íüî¿ ìàéñòåðíîñò³ ñòàâ ïðèêëàäîì äëÿ òèñÿ÷
ïî÷àòê³âö³â íà àêòîðñüêîìó øëÿõó.

ß áàæàþ Âàì äîâãèõ ðîê³â, ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ ³ ùàñëèâèõ äí³â. Âè çàâæäè ìîæåòå ðîç-
ðàõîâóâàòè íà òå, ùî â Êèºâ³ Âàñ çðîçóì³þòü,
ïðèéìóòü ³ ï³äòðèìàþòü. Íà òå, ùî Êè¿â —
öå Âàø ä³ì.

Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий

Ìåðåæà ñòîëè÷íîãî
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó
ðîçøèðþºòüñÿ

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ó ïëà-
íàõ ñòîëè÷íî¿ âëàäè íà íàéáëèæ÷³ ðîêè ðîç-
øèðåííÿ àâòîøëÿõîâèõ ìåðåæ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó. Íàéáëèæ÷èìè ðîêàìè â ñòîëèö³
ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ òðàìâàéí³ òà òðîëåéáóñí³ ë³-
í³¿, ùî ìàþòü ðîçâàíòàæèòè ì³ñòî. “Òàê,
ïðîáëåìó çàòîð³â íà Õàðê³âñüêîìó øëÿõîïðî-
âîä³ áóäå ðîçâ’ÿçàíî ï³ñëÿ ñïîðóäæåííÿ ó 2010
ðîö³ àâòîìîá³ëüíî-òðàìâàéíîãî òóíåëþ â êîì-
ïëåêñ³ áóä³âíèöòâà íîâîãî çàë³çíè÷íîãî âîê-
çàëó “Äàðíèöÿ”, ÿêèé ñïîëó÷èòü òðàìâàéí³ ë³-
í³¿ íà âóëèöÿõ Ïðàçüê³é òà Áîðèñï³ëüñüê³é. Öå
äàñòü çìîãó çâ³ëüíèòè â³ä òðàìâàéíèõ êîë³é
ä³ëÿíêè íà Õàðê³âñüêîìó øîñå. Íà Ïîçíÿêàõ,
âðàõîâóþ÷è äèíàì³÷íèé ðîçâèòîê ìàñèâó,
ïðîòÿãîì 2009—2010 ðîê³â ïåðåäáà÷åíî áóä³â-
íèöòâî òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ íà ïðîñïåêò³ Ã. Ãðè-
ãîðåíêà â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî “Ïîçíÿêè” äî âóë.
Á. Ãìèð³”,— ðîçïîâ³â ïàí Áàññ

Êè¿âñüê³ âåòåðàíè âøàíóþòü 
ïàì’ÿòü ãåðî¿â
Ñòàë³íãðàäñüêî¿ áèòâè

ßê ïîâ³äîìèëî “Õðåùàòèêó” Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòå-
ðàí³â â³éíè òà ïðàö³ ÊÌÄÀ, íà óðî÷èñòîñò³
ç íàãîäè 65-¿ ð³÷íèö³ ïåðåìîãè â Ñòàë³íãðà-
ä³, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ 2 ëþòîãî, çàïðîøåíî äå-
ëåãàö³¿ ì³ñò-ãåðî¿â ÑÍÄ, à òàêîæ áåçïîñåðåä-
í³õ ó÷àñíèê³â áèòâè — çàãàëîì ìàéæå 2 òèñ.
ãîñòåé. Çà ï³äòðèìêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íà ñâÿòêóâàííÿ
â³äáóäå ³ êè¿âñüêà äåëåãàö³ÿ, ó ñêëàä³ ÿêî¿ áó-
äóòü ïðåäñòàâíèêè Ñîþçó çà äðóæáó ì³ñò-ãå-
ðî¿â ÑÍÄ, Ãåðî¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Óñ³ âî-
íè áðàëè ó÷àñòü ó Ñòàë³íãðàäñüê³é áèòâ³

Îãîëîøåííÿ
Сьо одні, з 13.00 до 14.00 на сайті азети

“Хрещати ” відб деться інтернет- онференція
з письменни ом Оле сієм Семеновим, ла ре-
атом премії російсь о о телебачення ТЕФІ
1998 році. Пан Семенов на “північний за ли ”
Романа Абрамовича поїхав “піднімати” засоби
масової інформації Ч от и. У 2001 році радіо-
станція “ПУРГА” (Ч отсь ий АО) здоб ла пре-
мію на міжнародном фестивалі соціальної ре -
лами WE. 2002 ро радіостанція отримала про-
фесійн премію ал зі радіож рналісти и.
Учасни відомо о телешо “Фабри а зіро -2”
(Росія). З липня 2006- о до січня 2007- о пра-
цював енеральним продюсером теле анал
НТН. В раїнсь ом прое ті 2007 ро “Фаб-
ри и зіро ” б в шеф-реда тором (дире тор
“Зір ово о б дин ”). Автор роман “Голі цині-
и”. Нині пише дві ниж и: одн — з Вєр ою
Сердюч ою, інш — з Романом Трахтенбер ом.
Брав часть понад п’ятнадцяти передвибор-
чих ампаніях раїн СНД я політтехноло . Ор-
анізатори інтернет- онференції — азета “Хре-
щати ”, тижневи “У раїнсь а столиця”. Запи-
тання можна поставити на сайті азети “Хреща-
ти ” за адресою http://kreschatic.kiev.ua/chat

Ó Êè¿âðàä³ çíîâó
ïåðåìîãëà á³ëüø³ñòü

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора деп тати Київради хва-
лили оловний фінансовий до -
мент міста. За бюджет про оло-
с вали 87 народних обранців.

Ó÷îðà íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè óõâàëåíî áþ-
äæåò Êèºâà íà 2008 ð³ê. Ïðîòå äåïóòà-
òè éøëè äî öüîãî íàéãîëîâí³øîãî ð³-
øåííÿ íåïðîñòî. Ïî÷àòîê ïëåíàðíîãî
çàñ³äàííÿ ç 15-¿ ãîäèíè ïåðåíåñëè íà
17-òó. ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, öå
ñòàëîñÿ ÷åðåç çóñòð³÷ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî òà
ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Îëåñÿ Äîâãîãî ç
Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè Â³êòîðîì Þùåí-
êîì. Ïåðåä ïî÷àòêîì ñåñ³¿ Îëåñü Äîâ-
ãèé äàâ êîðîòêèé áðèô³íã. Â³í ïîîá³öÿâ,
ùî öüîãî ðîêó Êè¿âðàäà çáèðàºòüñÿ
ïë³äíî ïîïðàöþâàòè. Ñêàçàâ â³í ³ ê³ëü-
êà äîáðèõ ñë³â ïðî Áþäæåò-2008, íàãî-
ëîñèâøè, ùî “â³í º ôåíîìåíàëüíèì â
³ñòîð³¿ íå ò³ëüêè Êèºâà, à é Óêðà¿íè”.
“Ó íüîãî çàêëàäåíî â 10 ðàç³â á³ëüøå
êîøò³â, í³æ ó áóäü-ÿêèé îáëàñíèé áþ-
äæåò”, — çàçíà÷èâ ïàí Äîâãèé. Ñåêðå-
òàð Êè¿âðàäè âèîêðåìèâ òðàíñïîðòíó
ïðîáëåìó ì³ñòà, ÿêó âëàäà çáèðàºòüñÿ
ðîçâ’ÿçàòè ïåðåäóñ³ì. “ß ñòèêàþñÿ ç òè-
ìè ñàìèìè ïðîáëåìàìè, ÿê ³ êîæåí êè-
ÿíèí. ¯æäæó òèìè ñàìèìè äîðîãàìè ³
ñòîþ â òèõ ñàìèõ ïðîáêàõ”,— ïîñêàð-
æèâñÿ Îëåñü Äîâãèé. Çà éîãî ñëîâàìè,
ó íîâîìó ðîö³ âëàäà òàêîæ çàéìàòèìåòü-
ñÿ áóä³âíèöòâîì òðàíñïîðòíîãî òóíåëþ
ï³ä Äí³ïðîì, âñòàíîâèòü 3500 “ðîçóì-
íèõ” ñâ³òëîôîð³â, ÿê³ çìåíøàòü çàòîðè
íà äîðîãàõ íà 20 %. Òàêîæ ì³ñòî ïëà-
íóº ïîâíå îíîâëåííÿ òðîëåéáóñ³â. Íà
òðîëåéáóñíèõ çóïèíêàõ çáèðàþòüñÿ
âñòàíîâèòè åëåêòðîíí³ ùèòè, ÿê ó ìåò-

ðîïîë³òåí³. Ðîçâàíòàæàòü ì³ñüê³ àâòî-
øëÿõè. Äëÿ öüîãî, çà ñëîâàìè ñåêðåòà-
ðÿ Êè¿âðàäè, ç 1 áåðåçíÿ âèéäóòü äâà
“äçåðêàëüíèõ” óêàçè ïî Êèºâó òà Êè¿â-
ñüê³é îáëàñò³, ÿêèìè çàáîðîíÿòü âàíòà-
æ³âêàì ïåðåòèíàòè êîðäîí ì³ñòà âäåíü.

На Троєщин і Терем и
піде метро

Ïîðÿäîê äåííèé, îêð³ì ïèòàíü áþäæå-
òó òà ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
é êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áóâ íàñè÷åíèé
³íøèìè ïðîåêòàìè ð³øåíü. Îòîæ ùîá
ðîçâàíòàæèòè ñåñ³éíèé äåíü, äåïóòàòè
âèð³øèëè ðîçãëÿäàòè ëèøå ö³ äâà íàé-
âàæëèâ³øèõ ïèòàííÿ.

Ï³ñëÿ òðèâàëèõ îáãîâîðåíü Ïðîãðàìó
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó Êèºâà íà 2008 ð³ê ïðèéíÿëè 93
ãîëîñàìè. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ çàçíà÷èâ, ùî ïðîãðà-
ìà ñòîñóâàëàñÿ íàñàìïåðåä âåëèêèõ ³ âàæ-
ëèâèõ îá’ºêò³â ó ñòîëèö³. “Çàïëàíîâàíî
â³äêðèòòÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “×åðâîíèé õó-
ò³ð”, à òàêîæ áóä³âíèöòâî ìåòðî ó íà-
ïðÿìêó Òðîºùèíè òà Òåðåìê³â, òóíåëþ
â³ä “Ë³âîáåðåæíî¿” äî ïðîñïåêòó Ïåðå-
ìîãè, ðåêîíñòðóêö³þ ïåðøîãî øâèäê³ñ-
íîãî òðàìâàþ íà Áîðùàã³âêó. Íàéãîëîâ-
í³øå — âåëèê³ òà âàæëèâ³ îá’ºêòè”,— ðîç-
ïîâ³â ïàí Áàññ.

Бюджетні баталії
Ïåðåä ïî÷àòêîì îáãîâîðåííÿ ãîëîâíî-

ãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòà ì³ñòà ñï³âãî-
ëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî Àëëà Øëàïàê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòè-
êó” ïðî ãîëîâí³ ìîìåíòè íîâîãî áþäæå-
òó. Çà ¿¿ ñëîâàìè, “çíà÷íî çá³ëüøåíî ô³-
íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà”, çàêëà-

äåíî íàäáàâêè îñâ³òÿíàì, ìåäèêàì, á³á-
ë³îòåêàðÿì, ìóçåéíèì ïðàö³âíèêàì òà
ïðàö³âíèêàì êîìóíàëüíî¿ ñôåðè. Ïðèí-
öèïîâî íîâèì º ïåðåäáà÷åííÿ ðîçðîáêè
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ
ðåêîíñòðóêö³é ë³êàðåíü òà ïîë³êë³í³ê.
Êð³ì òîãî, ì³ñüêà âëàäà áåðå íà ñåáå çî-
áîâ’ÿçàííÿ îáëàäíàòè ó êîæí³é øêîë³ ìå-
äè÷íèé êàá³íåò”.

Íàòîì³ñòü äåÿê³ ïðåäñòàâíèêè îïîçè-
ö³¿ íàçâàëè áþäæåò íåçáàëàíñîâàíèì.
Ãîëîâà ôðàêö³¿ “Íàøà Óêðà¿íà” Äìèò-
ðî Àíäð³ºâñüêèé çàÿâèâ, ùî âîíè çà áþ-
äæåò íå ãîëîñóâàòèìóòü. Ãîëîâà îïîçè-
ö³éíî¿ ôðàêö³¿ ÁÞÒ Òåòÿíà Ìåë³õîâà
òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî áåç óðàõóâàííÿ ¿õ-
í³õ ïðîïîçèö³é áþäæåò ïåðåòâîðèòüñÿ
íà áþäæåò ïðî¿äàííÿ. Çðåøòîþ íå âñ³
îïîçèö³îíåðè äî÷åêàëèñÿ ãîëîñóâàííÿ.
Ãîëîâà ôðàêö³¿ “Íàøà Óêðà¿íà” ó Êè¿â-
ðàä³ Äìèòðî Àíäð³ºâñüêèé, ïîëèøàþ÷è
çàëó, çàïåâíèâ “Õðåùàòèê”, ùî “äåñü
÷åðåç ï³âðîêó ç’ÿâëÿòüñÿ ïåðø³ ïðîïîçè-
ö³¿ ç êîðèãóâàííÿ áþäæåòó â á³ê çìåí-
øåííÿ, îñê³ëüêè ïðèáóòêîâó ÷àñòèíó íå
áóäå âèêîíàíî íà 10— 15 %”. Ïðîòå äî
çàñòåðåæåíü îïîçèö³¿ äåïóòàòè íå äîñëó-
õàëèñÿ. Âî÷åâèäü, àðãóìåíòè á³ëüøîñò³
çäàëèñÿ ïåðåêîíëèâ³øèìè. Ï³ñëÿ òðèâà-
ëèõ îáãîâîðåíü òà äåáàò³â áþäæåò ñòî-
ëèö³ óõâàëèëè 87 ãîëîñàìè. ßê çàçíà÷èâ
“Õðåùàòèêó” ñòîëè÷íèé ìåð Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé, “öå ñåðéîçíèé ç óñ³õ òî-
÷îê çîðó äîêóìåíò. ² çà ñóìîþ, ³ çà ñïðÿ-
ìóâàííÿì â³í ñîö³àëüíèé, äëÿ ëþäåé.
Ñâ³ä÷èòü, ùî ìè ïðàöþºìî åôåêòèâíî”.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ïðîêîìåíòó-
âàâ ³ ïîâåä³íêó äåÿêèõ îïîçèö³îíåð³â:
“ª ÷àñòèíà äåïóòàò³â, ÿê³ çàâæäè ðîáè-
òèìóòü óñå, ùîá áóëî ã³ðøå — ñòâîðþ-
âàòèìóòü ïðîáëåìè. Ïðîòå íå âîíè âè-
ð³øóþòü”,— çàïåâíèâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé

Кноп “за” оловний фінансовий до мент міста натисн ли 87 деп татів
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Ñëèçüêå 
ïèòàííÿ
Íàö³îíàë³ñòè ïîãðîæóþòü
çíåñòè êîâçàíêó 
íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора представни и націоналістич-
них партій при розили, що 22 січ-
ня зр йн ють овзан на Софій-
сь ій площі. Кияни об рюються,
проте мерія запевняє, що атра ці-
он працюватиме до березня.

Ó÷îðà ë³äåð Óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ïàðò³¿
Þð³é Êîñòåíêî çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”, ùî éî-
ãî ïîë³òè÷íà ñèëà ìàº íàì³ð çâåðíóòèñÿ äî
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî ç âèìîãîþ ïðèáðàòè çâåäåíó 13 ñ³÷-
íÿ íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ êîâçàíêó. “Óêðà¿í-
ñüêà íàðîäíà ïàðò³ÿ óõâàëèòü íàéáëèæ÷èì
÷àñîì â³äïîâ³äíå çâåðíåííÿ”,— çàïåâíèâ ïàí
Êîñòåíêî. Ïðîòå ÓÍÏ áóäå íå ïåðøîþ ïàð-
ò³ºþ, ÿê³é ìóëÿº îêî öåé àòðàêö³îí. Ó÷îðà ç
àíàëîã³÷íîþ çàÿâîþ âèñòóïèâ ³ Êîíãðåñ
Óêðà¿íñüêèõ Íàö³îíàë³ñò³â. Ñîðàòíèêè ïàíà
²â÷åíêà â óëüòèìàòèâí³é ôîðì³ çàæàäàëè â³ä
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî äåìîíòóâàòè êîâçàí-
êó íà Ñîô³éñüêîìó ìàéäàí³ íàïåðåäîäí³
ñâÿòêóâàííÿ 22 ñ³÷íÿ Äíÿ ñîáîðíîñò³ Óêðà-
¿íè. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ âèìîãè ÊÓÍ ãîòî-
âèé çíåñòè ¿¿ ñàìîñò³éíî. Íàö³îíàë³ñòè àð-
ãóìåíòóþòü ñâîþ ïîâåä³íêó òèì, ùî âîíà çà-
âàæàòèìå ¿ì ñâÿòêóâàòè Äåíü ñîáîðíîñò³ íà
çâè÷íîìó ì³ñö³. Ñîë³äàðí³ñòü ç ÊÓÍîì âè-
ñëîâèëî é ÂÎ “Ñâîáîäà”. “Íåõàé ðîçíîñÿòü,
ìè íå áóäåìî ïðîòè”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòè-
êó” ë³äåð îá’ºäíàííÿ Îëåã Òÿãíèáîê. Ïðîòå
îñîáèñòî¿ ó÷àñò³ ó ïîä³áíîìó ä³éñòâ³ “Ñâî-
áîäà”, ÿê ³ ÓÍÏ, áðàòè íå çáèðàþòüñÿ. “Ìè
î÷³êóâàëè, ùî áóäå ñòâîðåíà êîîðäèíàö³éíà
ðàäà ³ âèíåñåíå ñï³ëüíå ð³øåííÿ. Ïðîòå ³í-
ø³ ïàòð³îòè÷í³ ñèëè íå â³äðåàãóâàëè, òîìó ìè
íàïðàâèëè â³äïîâ³äíå ïîñëàííÿ ìåðó ñàìî-
ñò³éíî”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” îäèí ³ç àâ-
òîð³â óëüòèìàòóìó, çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÓÍó
Âîëîäèìèð Áîðåé÷óê.

Íåãàòèâíî¿ ðåàêö³¿ êèÿí, ÿê³ ïðîâîäÿòü
ñâ³é â³ëüíèé ÷àñ, êàòàþ÷èñü òóò íà êîâçàíàõ,
íàö³îíàë³ñòè íå î÷³êóþòü. “ß äóìàþ, ùî ïå-
ðåâàæíà á³ëüø³ñòü êèÿí äîòðèìóþòüñÿ òàêî¿
ñàìî¿ äóìêè, ùî é ìè”,— âïåâíåíî çàÿâèâ
ïàí Áîðåé÷óê. Õî÷à îïèòàí³ “Õðåùàòèêîì”
â³äâ³äóâà÷³ êîâçàíêè ï³ä â³äêðèòèì íåáîì
ðîçïîâ³ëè äåùî ³íøå. Âîíè íå ïðîòè, ùîá
ïîðÿä ³ç êîâçàíêîþ íàö³îíàë³ñòè÷í³ ñèëè
ïðîâîäèëè ìèðí³ àêö³¿. Îäíàê êèÿíè êàòå-
ãîðè÷íî ïðîòè äåìîíòàæó ñïîðóäè, ÿêà çà
êîðîòêèé ÷àñ âæå âñòèãëà çàâîþâàòè ïîïó-
ëÿðí³ñòü. Àäæå ïîêàòàòèñÿ òóò ìîæóòü óñ³
îõî÷³ àáñîëþòíî áåçïëàòíî. Îïèòàí³ “Õðå-
ùàòèêîì” êèÿíè íå ðîçóì³þòü àãðåñèâíèõ
íàñòðî¿â ÊÓÍó ³ ïðèïóñêàþòü, ùî äåÿê³ ÷ëå-
íè íàö³îíàë³ñòè÷íèõ îðãàí³çàö³é ïðîñòî íå
âì³þòü êàòàòèñÿ íà êîâçàíàõ. “Íà Êðàñí³é
ïëîù³ ó Ìîñêâ³ º êîâçàíêà, ³ í³êîìó öå íå
çàâàæàº”,— çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” îäèí ³ç â³ä-
â³äóâà÷³â êîâçàíêè íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³.

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàêèäè
íàö³îíàë³ñò³â òàêîæ ââàæàþòü íåîá´ðóíòîâà-
íèìè. ßê ïðîêîìåíòóâàâ “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê, ÿêèé
â³äïîâ³äàº â ìåð³¿ çà ï³äãîòîâêó ñâÿòêóâàííÿ
Äíÿ ñîáîðíîñò³, “ÿêáè âîíè ñïðàâä³ õîò³ëè,
ùîá êîâçàíêè íå áóëî, òî ìîãëè çàÿâèòè ïðî
ñâî¿ çàïåðå÷åííÿ íà åòàï³ ï³äãîòîâêè ð³øåí-
íÿ ïðî ¿¿ ñïîðóäæåííÿ. Îñê³ëüêè ð³øåííÿ
âæå óõâàëåíî, òî êîâçàíêà ïðàöþâàòèìå äî
ñåðåäèíè áåðåçíÿ. Ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ñîáîð-
íîñò³ â³äáóäåòüñÿ öüîãîð³÷ á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà
Òàðàñó Øåâ÷åíêó”
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Îëåêñàíäð ÃÎËÓÁ: “Ìè âèìàãàòèìåìî
â³ä óðÿäó áåçóìîâíîãî 
âèêîíàííÿ âñ³õ òèõ ñîö³àëüíèõ
ãàðàíò³é ³ îá³öÿíîê, ÿê³ äàâàëèñÿ
ï³ä ÷àñ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿”

— Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ íåùîäàâíî âõî-
äèëà äî ñêëàäó ïðàâëÿ÷î¿ “àíòèêðèçîâî¿”
êîàë³ö³¿. Ïðîòå ï³ñëÿ äîñòðîêîâèõ ïàðëà-
ìåíòñüêèõ âèáîð³â êîìóí³ñòè îïèíèëèñÿ â
îïîçèö³¿. ßê ïàðò³ÿ ñïðèéíÿëà çì³íó ñâîãî
ñòàòóñó?

— Êîìïàðò³¿ íå çâèêàòè ïðàöþâàòè â
îïîçèö³¿. Íàïåâíå, ìè ÷è íå ºäèíà ïîë³-
òè÷íà ïàðò³ÿ, ÿêà ïåðåáóâàº â ñèñòåìí³é
îïîçèö³¿. Ìè íå ïðèâ’ÿçóºìîñÿ äî ïîñàä
÷è äî êð³ñåë, àáè çàéìàòè ö³ ì³ñöÿ, à ïðî-
ïîíóºìî ñóñï³ëüñòâó ïðèíöèïîâî ³íøèé
øëÿõ ðîçâèòêó. Ñàìå â öüîìó ïîëÿãàº âå-
ëèêà ð³çíèöÿ ì³æ ÊÏÓ òà ³íøèìè ïîë³-
òè÷íèìè ñèëàìè.

— Ê³ëüêà äåïóòàò³â ç ôðàêö³¿ ÊÏÓ ïðîãî-
ëîñóâàëè çà ïðîåêò áþäæåòó, âíåñåíîãî óðÿ-
äîì Þë³¿ Òèìîøåíêî. ×è ðîçðàõîâóº ôðàê-
ö³ÿ íà â³äïîâ³äí³ êðîêè íàçóñòð³÷ ç áîêó êî-
àë³ö³¿, íàïðèêëàä, ó êàäðîâèõ ïèòàííÿõ?

— Ìè íå ââàæàºìî öå êðîêàìè íàçó-
ñòð³÷ óðÿäó. Öå êðîêè íàçóñòð³÷ á³ëüøî-
ñò³ íàñåëåííÿ. Òàêèì ãîëîñóâàííÿì íà-
ø³ êîëåãè ç ôðàêö³¿ ïîïóë³ñòñüê³ îá³öÿí-
êè óçàêîíèëè. Ìè âèìàãàòèìåìî â³ä óðÿ-
äó áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ âñ³õ òèõ ñîö³-
àëüíèõ ãàðàíò³é ³ îá³öÿíîê, ÿê³ äàâàëè
ï³ä ÷àñ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿. Òîáòî öå áóëà
ñòðàòåã³ÿ íà êîíêðåòíîìó åòàï³.

— Âè íåùîäàâíî îçâó÷èëè ïèòàííÿ, çà
ÿêèõ ìîæëèâà ñï³âïðàöÿ ÊÏÓ ç Ïàðò³ºþ

ðåã³îí³â. Öå — ðîñ³éñüêà ìîâà, ªÅÏ, ÍÀ-
ÒÎ. ×è ïîä³ëÿþòü âàø³ êîëåãè ïî ôðàêö³¿
öþ ïîçèö³þ?

— ßê ìåí³ â³äîìî, á³ëüø³ñòü ìî¿õ êî-
ëåã ïîä³ëÿº òàêó ïîçèö³þ ³ ðîçá³æíîñòåé
ó öüîìó ïèòàíí³ íåìàº. Éäåòüñÿ ïðî ñòâî-
ðåííÿ ºäèíî¿ óí³òàðíî¿ ïîçèö³¿ àáî âõî-
äæåííÿ äî ò³íüîâîãî óðÿäó. Ìîâà ïðî êî-
îðäèíàö³þ çóñèëü äâîõ îïîçèö³éíèõ ïàð-
ò³é, â öüîìó ðàç³ — Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ³
ÊÏÓ — çà äåÿêèìè íàïðÿìêàìè, çà ÿêè-
ìè ó íàñ ïðèíàéìí³ íåìàº ñåðéîçíèõ ðîç-
á³æíîñòåé. Öå ÿêðàç ïèòàííÿ ñòàòóñó ðî-
ñ³éñüêî¿ ìîâè, ÍÀÒÎ, ïðî íåáåçïåêó â³ä-
ðîäæåííÿ â Óêðà¿í³ íàö³îíàëôàøèçìó,
ïðî ñîö³àëüíèé çàõèñò ³ çàõèñò â³ò÷èçíÿ-
íîãî òîâàðîâèðîáíèêà. Îñü òóò ìè ìîã-
ëè á êîîðäèíóâàòè ñâî¿ ä³¿.

— ×è ìîæíà ñòâîðèòè ì³æôðàêö³éíå
îïîçèö³éíå îá’ºäíàííÿ, íàïðèêëàä, äëÿ
ñï³ëüíî¿ ó÷àñò³ ó ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ?

— Ñüîãîäí³ òàê ïèòàííÿ íå ñòî¿òü. Â
Êîìïàðò³¿ éîãî íàâ³òü íå îáãîâîðþâàëè.

— ÊÏÓ çàëèøèëàñÿ ºäèíîþ ë³âîþ ñè-
ëîþ, ïðåäñòàâëåíîþ ó Âåðõîâí³é Ðàä³. ×è
ìîæëèâà ñï³âïðàöÿ êîìóí³ñò³â ç ³íøèìè
ïðåäñòàâíèêàìè ë³âîãî òàáîðó, ùî ä³þòü
ïîçà ïàðëàìåíòîì? Ñêàæ³ìî, ç ÑÏÓ àáî
ÏÑÏÓ? Íà ÿêèõ óìîâàõ?

— Áåçïåðå÷íî. Âîíà íå ëèøå ìîæëè-
âà — âêðàé ïîòð³áíà. ² ñàìå òîìó êîìó-
í³ñòè ³í³ö³þþòü ñòâîðåííÿ ºäèíîãî ë³âî-
ãî ôðîíòó. Ïîêè íàøà ïàðò³ÿ ºäèíà â

ïàðëàìåíò³, ìè ãîòîâ³ ïðåäñòàâëÿòè ³íòå-
ðåñè ³íøèõ ïàðò³é ë³âîãî ñïðÿìóâàííÿ,
âíîñèòè ¿õí³ ³í³ö³àòèâè â çàêîíîäàâ÷å ïî-
ëå, ÿêùî òàê³ áóäóòü. Ìè òàêîæ çàêëèêà-
ºìî âèáîðö³â, ÿê³ ãîëîñóâàëè çà ë³â³ ñè-
ëè, äî ñòâîðåííÿ ïîòóæíî¿ ë³âî¿ îïîçè-
ö³¿ ïîçàïàðëàìåíòñüêîãî òèïó.

Çðîçóì³ëî, óðÿä ñüîãîäí³ ôàêòè÷íî íà-
ñòóïàòèìå íà ïðàâà á³ëüøîñò³ òðóäÿùèõ.
Íà ñüîãîäí³ ãîòóþòü íåïîïóëÿðí³ çàõîäè
ùîäî â³äì³íè ïåâíèõ ï³ëüã äëÿ ñîö³àëü-
íî íåçàõèùåíèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ. Çà
òàêèõ óìîâ ñàìå êîìóí³ñòè ïîâèíí³ ñòà-
òè ÿäðîì ë³âî¿ îïîçèö³¿, ÿêà á çìîãëà çà-
õèñòèòè ëþäèíó ïðàö³ íà âñ³õ ð³âíÿõ, ïî-
÷èíàþ÷è â³ä ðàéîííîãî, ì³ñüêîãî, îáëàñ-
íîãî äî ðåñïóáë³êàíñüêîãî âêëþ÷íî.

— Òîáòî éäåòüñÿ ïðî ºäèíèé ôðîíò áåç
æîäíèõ óìîâ?

— Áåçóìîâíî!

— ßê ÊÏÓ ñòàâèòüñÿ äî ïðîïîçèö³¿ äå-
ÿêèõ ïîë³òñèë ñòîñîâíî äîñòðîêîâèõ âèáî-
ð³â äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè? Çîêðåìà, â
Êèºâ³.

— Öå ïèòàííÿ, íà ì³é ïîãëÿä, ïîâèí-
í³ âèð³øóâàòè íå “çãîðè”, à ì³ñöåâ³ ãðî-
ìàäè, ÿêùî â öüîìó º ïîòðåáà ³ º ñåðéîç-
í³ ïîðóøåííÿ òà ïðåòåíç³¿ äî ì³ñöåâèõ
ðàä. Òîáòî ñïî÷àòêó ïîâèíí³ ì³ñöåâ³ æè-
òåë³ âèñëîâèòèñÿ, ÷è ïîòð³áí³ ¿ì ö³ âèáî-
ðè. ² âæå òîä³ Âåðõîâíà Ðàäà ìàº ïðèé-
ìàòè ð³øåííÿ

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”
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“Ñâî¿ì ãîëîñóâàííÿì íàø³
êîëåãè ç ôðàêö³¿ ïîïóë³ñòñüê³
îá³öÿíêè óçàêîíèëè”

“Ïèòàííÿ äîñòðîêîâèõ âèáî-
ð³â äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè
ïîâèíí³ âèð³øóâàòè íå “çãî-
ðè”, à ì³ñöåâ³ ãðîìàäè”

“Íà ñüîãîäí³ ãîòóþòü íåïî-
ïóëÿðí³ çàõîäè ùîäî â³äì³íè
ïåâíèõ ï³ëüã äëÿ ñîö³àëüíî
íåçàõèùåíèõ êàòåãîð³é íàñå-
ëåííÿ”

Сьо одні "Хрещати " пропон є інтерв'ю з народним деп татом
У раїни з фра ції Ком ністичної партії У раїни Оле сандром Гол -
бом з привод поточної політичної сит ації та планів КПУ щодо
опозиційної діяльності.
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Åíåðãîáëîê ïîñòàâëÿòü íà ÒÅÖ

Áåçïåðåá³éíî ³ çëàãîäæåíî
ïðàöþþòü íèí³ äâà åíåðãîáëîêè
òà 5 âîäîíàãð³âàëüíèõ êîòë³â íà
êè¿âñüê³é ÒÅÖ-6 ÀÅÊ “Êè¿âåíå-
ðãî”. Ùîãîäèíè äëÿ îá³ãð³âó
êâàðòèð êèÿí çâ³äñè ïîäàþòü 22
òèñ. êóá. ì âîäè. Óæå ïîíàä 25
ðîê³â çàáåçïå÷óº öå ï³äïðèºìñòâî
òåïëîì ³ åëåêòðîåíåðã³ºþ ìàéæå
òðåòèíó òåðèòîð³¿ ñòîëèö³, çîê-
ðåìà Äåñíÿíñüêèé, Îáîëîíñüêèé
òà ÷àñòèíó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéî-
í³â, Ë³ñîâèé ³ Ðàéäóæíèé ìàñè-
âè, Âîñêðåñåíêó. ßê ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” äèðåêòîð ÒÅÖ-6
Ìèêîëà Äàíèëåíêî, çà ÷àñ ³ñíó-
âàííÿ ï³äïðèºìñòâà áóëè, çâè-
÷àéíî, ³ çóïèíêè áëîêó, ³ ïîøêî-
äæåííÿ, ùîïðàâäà, íåçíà÷í³,
çäåá³ëüøîãî çàïëàíîâàí³. Öå é
çðîçóì³ëî, àäæå áåç öüîãî íå îá-
õîäèòüñÿ òàì, äå ïðàöþº ñêëàä-
íå îáëàäíàííÿ, êîìï’þòåðíà òåõ-
í³êà. “Ùîá ñüîãîäí³ íå òðàïëÿ-
ëîñÿ çóïèíîê ³ âñ³ àãðåãàòè íà-
ä³éíî ïðàöþâàòè ï³ä ÷àñ óñüîãî
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 2007—
2008 ðîêó, ôàõ³âö³ äîáðÿ÷å ïî-
ïðàöþâàëè âë³òêó,— ðîçïîâ³â
Ìèêîëà Äàíèëåíêî.— Çîêðåìà, â
òåïëó ïîðó ðîêó çä³éñíèëè äâà
ñåðåäí³õ ðåìîíòè åíåðãîáëîê³â,

çàì³íèëè ÷àñòèíó çíîøåíîãî îá-
ëàäíàííÿ. Òà é ï³ä ÷àñ íîâîð³÷-
íèõ òà ð³çäâÿíèõ êàí³êóë íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³ ïðàöþâàëè â ïîñèëå-
íîìó ðåæèì³, óêîìïëåêòóâàëè
äîäàòêîâ³ ðåìîíòí³ áðèãàäè íà
âèïàäîê àâàð³é ³ ïîðèâ³â”. Â³í
äîäàâ, ùî íàâ³òü ó ðàç³ âèõîäó ç
ëàäó îáëàäíàííÿ, äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ áåçïåðåá³éíî¿ ðîáîòè ï³ä-
ïðèºìñòâà ïåðåäáà÷åíî ðåçåðâ-
íå. Òîæ çà 25 ðîê³â íà ÒÅÖ-6 ùå
íå áóëî âèïàäêó ïåðåáî¿â ó ö³ëî-
äîáîâîìó ïîñòà÷àíí³ ³ ïîäà÷³ íà-
ñåëåííþ ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ òåïëà.

Ïàí Äàíèëåíêî ðîçïîâ³â, ùî
íàðàç³ òåðèòîð³ÿ ï³äïðèºìñòâà
çàéìàº 110 ãà, íà ÿêèõ, îêð³ì ãî-
ëîâíîãî êîðïóñó, äå ðîçòàøîâà-
í³ òóðá³íè é ãåíåðàòîðè, º ùå
ø³ñòü îñíîâíèõ öåõ³â (êîòëîòóð-
á³ííèé, åëåêòðè÷íèé, õ³ì³÷íèé,
ïàëèâíîòðàíñïîðòíèé òà ï³äçåì-
íèõ êîìóí³êàö³é). Íåçâàæàþ÷è
íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü îá’ºêò³â,
ÒÅÖ-6 ââàæàºòüñÿ åêîëîã³÷íî
÷èñòèì ³ áåçïå÷íèì ï³äïðèºì-
ñòâîì, áî çàâäÿêè öèðêóëÿö³éí³é
ñèñòåì³ íå âèêèäàº øê³äëèâèõ
çàëèøê³â â àòìîñôåðó. Äî òîãî æ
÷åðåç âèêîðèñòàííÿ ãàçó íà ÒÅÖ-
6 íàéìåíø³ âèòðàòè ïàëèâà äëÿ

âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðã³¿ ³
òåïëà ñåðåä ïîä³áíèõ â³ò÷èçíÿ-
íèõ ï³äïðèºìñòâ. Ùîäî ïðîáëåì,
òî òóò, ÿê ³ ñêð³çü, â³ä÷óâàþòü
áðàê êîøò³â, îñîáëèâî äëÿ çàì³-
íè çàñòàð³ëîãî îáëàäíàííÿ.

Çà ñëîâàìè Ìèêîëè Äàíèëåí-
êà, ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ïðî-

âåäåííÿ â ì³ñò³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòè-
íè ªâðî-2012 íà ÒÅÖ-6 çàïëà-
íîâàíî çàâåðøèòè áóä³âíèöòâî
òðåòüîãî åíåðãîáëîêó ïîòóæí³ñ-
òþ äî 300 ÌÂò. “Çàâäÿêè öüîìó
âäàñòüñÿ ë³êâ³äóâàòè áðàê òåïëà
³ åëåêòðîåíåðã³¿, îñîáëèâî â ãî-
äèíè ï³ê òà âðàõîâóþ÷è ïîñò³é-

íå çðîñòàííÿ òåïëîâî¿ ³ åíåðãå-
òè÷íî¿ åíåðã³¿ (ÿêà â ì³ñò³ ùî-
ðîêó çðîñòàº íà 7 %),— ðîçïî-
â³â ïàí Äàíèëåíêî.— Íàðàç³ ãî-
òîâí³ñòü áëîêó ñòàíîâèòü 65 %.
Íà äåðæàâíîìó ð³âí³ âèð³øóþòü,
õòî ñàìå ô³íàíñóâàòèìå çàâåð-
øåííÿ ðîá³ò”

ßê íàãîëîñèâ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³
³ç æóðíàë³ñòàìè çàñòóïíèê ì³-
í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Îëåê-
ñàíäð Ñàâ÷åíêî, îñíîâíèìè âè-
äàìè ïîðóøåíü, ùî ïðèçâîäÿòü
äî ñêîºííÿ ÄÒÏ ç òÿæêèìè íà-
ñë³äêàìè, º êåðóâàííÿ àâò³âêà-
ìè ó íåòâåðåçîìó ñòàí³, ïîðó-
øåííÿ ïðàâèë îáãîíó òà âè¿çä
íà ñìóãó çóñòð³÷íîãî ðóõó, ïåðå-
âèùåííÿ øâèäêîñò³, ïðî¿çä íà
çàáîðîíÿþ÷èé ñèãíàë ñâ³òëîôî-
ðà, à òàêîæ ïîðóøåííÿ ïðàâèë
ïðî¿çäó ïåðåõðåñòü. Ñàìå òîìó,
êåðóþ÷èñü ïîëîæåííÿìè Óêàçó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè “Ïðî íå-
â³äêëàäí³ çàõîäè ³ç çàáåçïå÷åí-
íÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó” òà

áîäàé ÿêî¿ñü ñòàá³ë³çàö³¿ â ðóñ³
àâòîòðàíñïîðòó, ÌÂÑ âèäàëî
ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ
ç 10 ñ³÷íÿ äî 10 ëþòîãî 2008 ð.
îïåðàòèâíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî
â³äïðàöþâàííÿ àâòîøëÿõ³â. ßê
çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ì³í³ñòðà,
“óâàãîþ” ³íñïåêòîðè îõîïëÿòü
íå ëèøå âåëèê³ ì³ñòà òà îáëàñ-
í³ öåíòðè — òàêà æ “äîëÿ” ñï³ò-
êàº é ðàéöåíòðè òà àâòîäîðîãè
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ.

Íàðàç³ â äåðæàâ³ ö³ëîäîáîâî
ïðàöþþòü ïîíàä 6 òèñ. ïðàö³â-
íèê³â Äåðæàâòî³íñïåêö³¿, ùî íå-
ñóòü ñëóæáó íà 157 ïîñòàõ òà
1062 ìàðøðóòàõ ïàòðóëþâàííÿ.
Çà ðàõóíîê öüîãî ìàéæå íà 73 %

ï³äâèùåíî ù³ëüí³ñòü ïåðåêðèò-
òÿ âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³.
Âæå â³ä ïî÷àòêó “îïåðàö³¿” òàêà
ðîáîòà äàëà ïåâí³ “ðåçóëüòàòè”:
âèÿâëåíî 7 òèñ. 633 ôàêòè êåðó-
âàííÿ àâò³âêàìè ó íåòâåðåçîìó
ñòàí³, 22 òèñ. 199 ôàêò³â ñòâî-
ðåííÿ àâàð³éíî¿ îáñòàíîâêè.
Îêð³ì öüîãî, âèÿâëåíî 1222
ôàêòè ñòâîðåííÿ àâàð³éíèõ ñè-
òóàö³é âîä³ÿìè ïàñàæèðñüêîãî
òðàíñïîðòó. ßê çàçíà÷èëè ï³ä
÷àñ áðèô³íãó, ïåðø³ äí³ ðîáîòè
ìîá³ëüíèõ ãðóï çàñâ³ä÷èëè ¿õíþ
åôåêòèâí³ñòü, îñîáëèâî ùîäî
ò³ñíî¿ âçàºìîä³¿ ç ñóäàìè. Ïî çà-
ê³í÷åííþ â³äïðàöþâàííÿ öåé
äîñâ³ä óçàãàëüíÿòü ³, éìîâ³ðíî,
ðîáîòó â òàêîìó ðåæèì³ áóäå
ïðîäîâæåíî íà ïîñò³éí³é îñíî-
â³. ßê ñêàçàâ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ íà-
÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ÄÀ² ÌÂÑ
Óêðà¿íè Ñåðã³é Êîëîì³ºöü:
“Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ é ó öüîìó
ðîö³ ïðîäîâæóâàòèìå ñï³âïðàöþ
ç ñóäàìè, ÿêà âèÿâèëàñÿ äóæå
åôåêòèâíîþ. Ìèíóëîãî ðîêó â
ñóäè áóëî íàïðàâëåíî ïîíàä 5
ìëí ïðîòîêîë³â, ç ÿêèõ ëèøå 58
òèñ. ïîðóøíèê³â áóëî ïîçáàâëå-
íî âîä³éñüêîãî äîêóìåíòà, à íà
ïðàêòèö³ ðåàëüíå ïîêàðàííÿ ïî-
íåñëè ùå ìåíøå ëþäåé — ïî-
ñâ³ä÷åííÿ âèëó÷åíî ëèøå ó 28
òèñÿ÷ îñ³á. Âæå çà ðåçóëüòàòàìè
ðîçãëÿäó ñïðàâ, ñóäè âèíåñëè 4
òèñ. 305 ïîñòàíîâ ïðî ïîçáàâ-
ëåííÿ ïîðóøíèê³â ïðàâà êåðó-

âàííÿ òà 8 òèñ. 877 ïîñòàíîâ ïðî
øòðàôè. Íàðàç³ ùå ìàéæå 11
òèñ. ñïðàâ çàëèøàþòüñÿ â ñóäàõ
íà ðîçãëÿä³”. Òàêîæ, íà äóìêó
Ñåðã³ÿ Êîëîì³éöÿ, ñòàá³ë³çóâàòè
ñèòóàö³þ íà äîðîãàõ ìîæóòü ³
“çàõìàðí³” øòðàôè äëÿ ïîðóø-
íèê³â: “Ëþäèíà, ùî ñèäèòü çà
êåðìîì äîðîãî¿ àâò³âêè, íàâ³òü
îêîì íå âåäå, êîëè âèïèøóòü
øòðàô àáî íà 3,40 ãðí ÷è 17
ãðí — äëÿ áàãàòüîõ öå ñóö³ëüí³
“êîï³éêè”, à ïåðåáóâàííÿ ó íå-
òâåðåçîìó ñòàí³ çà êåðìîì
“êîøòóº” âñüîãî 340 ãðí. Òîìó
îäíèì ³ç íåâ³äêëàäíèõ ïèòàíü
ñüîãîäí³ ìàº ñòàòè ïèòàííÿ ñóò-
òºâîãî çá³ëüøåííÿ øòðàô³â òà
ââåäåííÿ ñèñòåìè áàë³â çà ïîðó-

øåííÿ: çà êîðèñòóâàííÿ ìîá³ëü-
íèì òåëåôîíîì çà êåðìîì — 34
ãðí øòðàôó, çà åêñïëóàòàö³þ àâ-
òîìîá³ëÿ ç ï³äâèùåíèì âì³ñòîì
ÑÎ íàðàõîâóâàòè 5 áàë³â, íåâè-
êîíàííÿ âèìîã ïðî çóïèíêó —
11 áàë³â, àáî ïîçáàâëåííÿ ïðàâ
íà êåðóâàííÿ íà 10 ì³ñÿö³â, çà
êåðóâàííÿ â íåòâåðåçîìó ñòàí³ —
ïîçáàâèòè ïðàâà íà êåðóâàííÿ
òåðì³íîì íà 1—2 ðîêè àáî øòðà-
ôóâàòè íà 850—1000 ãðí, óõè-
ëåííÿ â³ä îãëÿäó — “ïîòÿãíå”
íà 50 áàë³â, à ïîâòîðíà “ï’ÿí-
êà” çà êåðìîì — “êîøòóâàòè-
ìå” âæå 1700 ãðí òà ïîçáàâëåí-
íÿ ïðàâà íà êåðóâàííÿ íà 1—2
ðîêè”,— â³äçíà÷èâ íà÷àëüíèê
äåïàðòàìåíòó ÄÀ² ÌÂÑ

ÌÂÑ íàíîñèòü øòðàôí³ óäàðè
Âîíè çìîæóòü îõîëîäèòè ãàðÿ÷³ ãîëîâè âîä³¿â ³ çìåíøèòè àâàð³éí³ñòü íà äîðîãàõ
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Сит ація, що с лалася на раїнсь их автошляхах, ви-
ли ає неабия е занепо оєння. Та , з ідно з офіційни-
ми даними, лише мин ло о ро в У раїні б ло заре-
єстровано понад 62 тис. дорожньо-транспортних при-
од, в я их за ин ло 9 тис. 481 людина та понад 77
тис. отримали ш одження. Проаналіз вавши неб ва-
лий "зліт" аварійності на доро ах, МВС о реслило ос-
новні причини ДТП, серед я их р бе пор шення пра-
вил дорожньо о р х , ер вання автотранспортом
нетверезом стані, пор шення правил об он та виїзд
на см з стрічно о р х та перевищення швид ості.
Про ці та інші с мні фа ти позавчора ж рналістам до-
повідав заст пни міністра вн трішніх справ Оле сандр
Савчен о.

Сер ій КОЛОМІЄЦЬ, начальни департамент
ДАІ МВС У раїни:
— У чинном за онодавстві процес альна процед ра вил чення по-

свідчення водія відс тня. Це с перечить ч. 2 ст. 19 Констит ції У раїни,
з ідно з я ою ор ани державної влади, їх посадові особи зобов’язані
діяти лише на підставі, в межах повноважень та спосіб, передбаче-
ний Констит цією та за онами У раїни. Запевняю вас, що МВС не да-
вало жодних в азіво ані розпоряджень про вил чення інспе торами ДАІ
до ментів водія — та е рішення може б ти хвалено лише с дово-
м поряд . Для цьо о інспе тор ДАІ має с ласти прото ол та напра-
вити йо о ор ани с дової влади. Лише там б де винесена постано-
ва, з ідно з я ою водія або оштраф ють, або позбавлять прав. Хоча,
на мою д м , це неправильно по відношенню до нетверезих водіїв —
дозволити йом їхати далі аж нія не можна, тож і т т виріш ватиме-
мо, я зробити се лише на за онних підставах.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Òåïëîåíåðãîöåíòðàëü ¹ 6 ó Êèºâ³ ãîòóºòüñÿ äî ïî÷àòêó 
ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Уже чверть ві забезпеч є теплом і еле троенер ією
добр третин Києва теплоенер оцентраль № 6 АЕК
"Київенер о". Щоб безперебійно і в цілодобовом ре-
жимі надавати меш анцям я існі посл и взим , фа-
хівці-енер ети и добряче попрацювали задов о до по-
чат опалювально о сезон . У рам ах під отов и до
проведення в столиці Євро-2012 на підприємстві пе-
редбачено завершити б дівництво третьо о енер о-
бло .

Фахівці важно слід ють за по азни ами датчи ів блочном щиті правління т рбінно о цех ТЕЦ-6
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Незважаючи на свята, аварію на Троєщині почали лі відов вати не айно

Анатолій КОВАЛІШИН,
оловний інженер ВАТ “АК “Київводо анал”:
— Прорив 900-мм тр би ма істралі стався, швидше за все, через віб-

рацію про ладеної вздовж неї лінії швид існо о трамвая або ж через бра
чав нної тр би. До то о ж робот е стренних сл жб с ладнювали й по-
б довані на в л. Бальза а автостоян и та аражні ооперативи, що зна-
ходяться недозволеній близь ості до тепло- та водо онів. Під час с -
нення аварії жоден із меш анців приле лих б дин ів не “відч в” на собі
відс тність води — наша сл жба оперативно подала її обхідними шля-
хами. Наразі ділян тр бопровод відремонтовано, а водопостачання
відновлено повном обсязі.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

“Êè¿ââîäîêàíàë”
óòàìóâàâ ñïðàãó
òðîºùèíö³â
Ï³ä ÷àñ ð³çäâÿíî¿ àâàð³¿ 
â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ âîäó ïîäàâàëè 
â æèòëîâ³ áóäèíêè îáõ³äíèìè øëÿõàìè

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

У той час я тривалі новорічні та різдвяні свят вання
для ба атьох иян минали приємних лопотах та за-
тишній родинній атмосфері, де ом , навпа и, дове-
лося добряче попрацювати. У ці дні на "бойових пос-
тах" переб вали працівни и столичних е стренних та
аварійних сл жб, в сіх районах б ло ор анізовано
потрібн іль ість ремонтних та оперативно-виїзних
бри ад для лі відації аварій та їхньо о не айно о с -
нення.

Òàê, ó ðîçïàë “íàðîäíèõ ãóëÿíü” äî ãîëîâíî¿ äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæ-
áè “Êè¿ââîäîêàíàëó” íàä³éøîâ âèêëèê ïðî àâàð³þ òðóáîïðîâîäó íà
ä³ëÿíö³ íà âóë. Áàëüçàêà, 60-62 â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³. Íà ì³ñöå ïðè-
ãîäè îäðàçó íàïðàâèëè ÷åðãîâó áðèãàäó ñëþñàð³â. Çà îö³íêàìè ñïå-
ö³àë³ñò³â, öåé âèïàäîê ñòàâñÿ âíàñë³äîê êîðîç³¿ ìåòàëó òðóáîïðîâîäó,
îñê³ëüêè öþ ä³ëÿíêó ââåëè â åêñïëóàòàö³þ ùå ó 1990 ðîö³. Âíàñë³äîê
ïðîðèâó òà ³íòåíñèâíîãî âèòîêó âîäè äî çîíè ëèõà ïîòðàïèëè äâà ê³î-
ñêè òà àâòîñòîÿíêà ÒÎÂ “Í³êà-ñåðâ³ñ”, ÿêó ÷àñòêîâî çàòîïèëî. Îêð³ì
öüîãî, ÷åðåç ðîçìèâ ´ðóíòó â óòâîðåíèé êîòëîâàí ïðîâàëèâñÿ îäèí ³ç
ê³îñê³â.

Äî ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿ äîëó÷èëèñÿ îïåðàòèâí³ ãðóïè Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ, åêñòðåíí³ ñëóæáè Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó, ÷åðãîâ³ áðèãàäè “Êè¿ââîäîêàíàëó”, “Êè¿âåíåðãî”
òà ñëóæáè ïîðÿòóíêó. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò ÷àñòêî-
âî ïåðåêðèëè ðóõ àâòîòðàíñïîðòó íà âóë. Áàëüçàêà, à ïîäà÷ó ïèòíî¿
âîäè äî áàãàòîïîâåðõ³âîê çàáåçïå÷èëè ÷åðåç îáõ³äí³ ìåðåæ³ âîäîãî-
íó.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Êè¿âì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
²âàí Ãàâðèëþê, äâà ÌÀÔè òà àâòîñòîÿíêà ÒÎÂ “Í³êà-ñåðâ³ñ” âñòà-
íîâèëè âñóïåðå÷ íîðìàòèâíèì àêòàì (ï. 10.20 Áí³Ï 2.04.02-84 “Âî-
äîïîñòà÷àííÿ. Çîâí³øí³ ìåðåæ³ òà ñïîðóäè”), çã³äíî ç ÿêèìè ñàí³òàð-
íî-çàõèñíà ñìóãà âîäîãîíó ïîâèííà ñòàíîâèòè íå ìåíøå 10 ìåòð³â,
òîæ çàêîíí³ñòü ðîçòàøóâàííÿ öèõ îá’ºêò³â ëèøàºòüñÿ ï³ä ïèòàííÿì.

Äëÿ ëîêàë³çàö³¿ âèòîêó âîäè àâàð³éíèì ñëóæáàì çíàäîáèëîñÿ ìàé-
æå ãîäèíó, òà ùå ïðèáëèçíî äîáó, ùîá çàâåðøèòè óñ³ ðîáîòè. Íàðà-
ç³ ïîñòðàæäàëó ä³ëÿíêó âóëèö³ Áàëüçàêà çíîâó â³äêðèëè äëÿ ðóõó, à
àâòîñòîÿíêà ïðàöþº ó çâè÷íîìó ðåæèì³
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Прізвище, ім`я та по бать ові День та час особисто о
прийом ромадян за
адресою: м. Київ, в л.
Хрещати , 36, .102

День та час проведення прямих
(" арячих") телефонних ліній

за тел.
279-40-59

Дов ий Олесь Станіславович 2 четвер 11.00-12.00 4 четвер 16.00-17.00

Гол бчен о Анатолій Костянтинович
(питання палива, енер ети и та
енер озбереження; надзвичайних
сит ацій та охорони праці; державно о
архіте т рно-б дівельно о онтролю)

1 вівторо 11.00-13.00 1 вівторо 10.00-11.00

Басс Денис Я ович
(питання е ономі и та інвестицій;
взаємодії з засобами масової інформації
та зв`яз ів з ромадсь істю; зв`яз та
інформатизації)

4 четвер 10.00-12.00 4 четвер 12.00-13.00

Голиця Михайло Ми олайович
(питання б дівництва житла; за-
безпечення населення житловою
площею; ре онстр ції житлово о фонд )

4 середа 09.00-11.00 3 середа 16.00-17.00

Головач Володимир Володимирович
(питання бла о строю міста; вн т-
рішньо о фінансово о онтролю)

2 середа 15.00-16.00 2 середа 14.00-15.00

Денисю Людмила Всеволодівна
(питання ре ляторної політи и та
підприємництва)

3 п`ятниця 16.00-17.00 3 п`ятниця 15.00-16.00

Ж равсь ий Віталій Станіславович
(питання освіти та на и; льт ри та
мистецтв; фіз льт ри та спорт ;
молодіжної політи и та соціально о
забезпечення молоді; опі и та
забезпечення прав неповнолітніх;
охорони льт рної спадщини; питання
ре лами)

3 понеділо 11.00-13.00 1 середа 10.00-11.00

Кільчиць а Ірена Реонольдівна
(питання поб тово о і тор овельно о
обсл ов вання; надання рит альних
посл ; захист прав споживачів)
(питання надання соціально о житла)
(питання охорони здоров`я та медично о
забезпечення; соціально о захист
населення та захист населення від
наслід ів аварії на ЧАЕС; роботи
ветерансь их та жіночих ор анізацій;
праці та зайнятості)

2 вівторо 15.00-17.00

4 вівторо 15.00-17.00

1 вівторо 15.00-17.00

3 вівторо 15.00-17.00

3 четвер 14.00-15.00

Лещен о Ед ард Володимирович
(питання містоб д вання та архіте т ри;
ре лювання містоб дівної діяльності)

2 понеділо 11.00-13.00 2 понеділо 10.00-11.00

М хови ов Анатолій Ми олайович
(питання ви ористання земельних
рес рсів)

1 вівторо * 17.00-18.00 1 понеділо 14.00-15.00

Падал а Ві тор Михайлович
(питання бюджет та фінансів; пен-
сійно о забезпечення; цінової політи и)

1 п`ятниця 10.00-11.00 1 п`ятниця 11.00-12.00

Р ди Сер ій Ярославович
(питання вн трішньої політи и та
с спільно-політичної сит ації в столиці;
справ національностей та мі рації)

4 понеділо 12.00-13.00 4 понеділо 11.00-12.00

Стичинсь ий Броніслав Станіславович
(питання до ментально о забезпечення,
роботи зі зверненнями ромадян,
забезпечення за онності та
правопоряд , діяльності архівів)

2 четвер 17.00-18.00 2 четвер 16.00-17.00

* — особистий прийом ромадян проводиться за попереднім записом за адресою: м.Київ, в л.Хрещати , 32-
а, Головне правління земельних рес рсів, приймальня.

Ãðàô³ê  
ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó
ãðîìàäÿí òà  ïðÿìèõ ("ãàðÿ÷èõ")
òåëåôîííèõ ë³í³é êåð³âíèöòâîì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿  äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ íà ² êâàðòàë 2008 ðîêó



66 ООССВВІІТТАА Хрещатик  18 січня 2008

Òóò íàâ÷àëèñÿ Âîëîäèìèð 
Ãîðîâèöü ³ Ò³íà Êàðîëü
Âèùîìó ìóçè÷íîìó ó÷èëèùó ³ìåí³ Ãë³ºðà âèïîâíþºòüñÿ 140 ðîê³â
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні вищо о м зич-
но о чилища імені Рейн-
ольда Глієра ювілей.
Знаний в сьом світі за-
лад, я ий невдовзі має
стати інстит том, же 140
ро ів поспіль вип с ає
м зи антів, співа ів, ди-
ри ентів, ба ато з я их
та ож стали відомими.
Про дося нення за лад
розповів йо о дире тор
Сер ій Вол ов.

Ñüîãîäí³ ó äåðæàâíîãî âèùîãî
ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà ³ìåí³ Ðåéí-
ãîëüäà Ãë³ºðà þâ³ëåé — 140 ðî-
ê³â. Çàñíîâàíå ó Õ²Õ ñòîë³òò³ ó÷è-
ëèùå º íàéñòàð³øèì òà îäíèì ç
íàéêðàùèõ ìóçè÷íèõ çàêëàä³â
Óêðà¿íè. Òóò ãîòóþòü ï³àí³ñò³â,
ìóçèêîçíàâö³â, äèðèãåíò³â, ³íñò-
ðóìåíòàë³ñò³â (ñòðóíí³, äóõîâ³,
óäàðí³), ñï³âàê³â, äæàçìåí³â. Êð³ì
ïðîôåñ³éíî¿, ñòóäåíòè çäîáóâà-
þòü ³ ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñ-
â³òó. Àäæå âñòóïàþòü äî ó÷èëèùà
â 14 ðîê³â.

Ç 1959 ðîêó íà áàç³ ìóçè÷íîãî
ó÷èëèùà ïðàöþº äèòÿ÷à øêîëà-
ñòóä³ÿ, êóäè îõî÷èõ áåðóòü ³ç 6 —
7-ð³÷íîãî â³êó. ßê ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó” äèðåêòîð ó÷èëèùà Ñåð-
ã³é Âîëêîâ, ïîïóëÿðíîþ â øêîë³
º åêñïåðèìåíòàëüíà ãðóïà äëÿ ä³-
òåé â³ä 1,5 äî 5 ðîê³â. Ìàëþê³â
òóò íàâ÷àþòü ìóçèêè, à òî÷í³-
øå — ðèòì³êè é ñï³âó. À ïîò³ì

ñòóäåíòñüêà ñ³ì’ÿ ãë³ºð³âö³â ïî-
ïîâíþºòüñÿ âèõîâàíöÿìè øêîëè-
ñòóä³¿.

Ïîíàä 200 ñòóäåíò³â çà îñòàí-
í³ 5 ðîê³â ñòàëè ïåðåìîæöÿìè
ì³æíàðîäíèõ, íàö³îíàëüíèõ, ðå-
ã³îíàëüíèõ êîíêóðñ³â òà ôåñòè-
âàë³â.

Ùîðîêó â ó÷èëèù³ 150 —170
âèïóñêíèê³â. ²ìåíà ãë³ºð³âö³â â³-
äîì³ â óñüîìó ñâ³ò³. Öå ï³àí³ñò
Âîëîäèìèð Ãîðîâèöü, ôîðòåï³-

àííèé ïåäàãîã Àííà Àðòîáîëåâ-
ñüêà, áàÿí³ñò Ìèêîëà Ð³çîëü, ðî-
ñ³éñüêèé êîìïîçèòîð ²ëëÿ Ñàö,
óêðà¿íñüê³ êîìïîçèòîðè Ëåâêî
Ðåâóöüêèé, Ïèëèï Êîçèöüêèé,
Ãåîðã³é òà Ïëàòîí Ìàéáîðîäè,
õîðîâèé äèðèãåíò Ïàâëî Ìóðàâ-
ñüêèé, ñï³âàêè Ìàð³ÿ Ëèòâèíåí-
êî-Âîëüãåìóò, Äìèòðî Ãíàòþê,
Ä³àíà Ïåòðèíåíêî. Çàê³í÷óâàëè
öåé çàêëàä ³ ñï³âàê Âàëåð³é Áóé-
ì³ñòåð, ñîë³ñòêà Â³äåíñüêî¿ îïå-

ðè Â³êòîð³ÿ Ëóê’ÿíåöü, ãîëîâíèé
äèðèãåíò Íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìî-
í³¿ Ìèêîëà Äÿäþðà, äèðåêòîð
Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè Ïåòðî ×óï-
ðèíà, íàðîäíà àðòèñòêà Óêðà¿íè
Òà¿ñ³ÿ Ïîâàë³é òà ¿¿ ÷îëîâ³ê ³ ïðî-
äþñåð ²ãîð Ë³õóòà, ñï³âà÷êà Ò³íà
Êàðîëü.

Ñåðã³é Âîëêîâ ââàæàº, ùî òà-
ëàíîâèò³ ó÷í³ — òî çàñëóãà ïåäà-
ãîã³â. Âèêëàäà÷³ ó÷èëèùà — ìó-
çèêàíòè-ôàõ³âö³, äîêòîðè íàóê,
íàðîäí³ òà çàñëóæåí³ àðòèñòè é
ä³ÿ÷³ ìèñòåöòâà. Öèì, âëàñíå, ³
ñëàâèòüñÿ çàêëàä. “Â÷èòèñÿ ó òèõ,
õòî çíàº ñïðàâó”,— îäèí ç äåâ³-
ç³â ó÷èëèùà. Ñâîãî ÷àñó òóò âè-
êëàäàëè êëàñèêè Ìèêîëà Ëèñåí-
êî, Ìèêîëà Ëåîíòîâè÷, Êèðèëî
Ñòåöåíêî, Ëåâ Ðåâóöüêèé, Áîðèñ
Ëÿòîøèíñüêèé. Íèí³ â÷èòåëþ-
þòü ñï³âàêè Âàëåð³é Áóéì³ñòåð,
Âîëîäèìèð Ãðèøêî, âåäó÷èé
“1+1” Þð³é Ìàêàðîâ.

Ñåðã³é Âîëêîâ íà ïîñàä³ äèðåê-
òîðà ó÷èëèùà ï’ÿòèé ð³ê. Ñàì ï³-

àí³ñò. “Ìð³ÿâ ñòàòè âèêîíàâöåì
ô³ëàðìîí³¿, à ñòàâ äèðåêòîðîì”,—
ñì³ºòüñÿ Ñåðã³é Âîëêîâ. Ðîçïî-
â³äàº, ùî îñòàíí³ìè ðîêàìè çà-
êëàä òà ñòóäåíòñüêèé ãóðòîæèòîê
âäàëîñÿ ïðèâåñòè äî ëàäó. Õî÷à
àóäèòîð³é â ó÷èëèù³, çà éîãî ñëî-
âàìè, äëÿ ñòóäåíò³â çàìàëî — ëè-
øå íà òðåòèíó çàäîâîëüíÿþòü ïî-
òðåáè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Äî-
âîäèòüñÿ äîìîâëÿòèñÿ ç ìóçè÷-
íèìè øêîëàìè é ïðîâîäèòè ÷àñ-
òèíó çàíÿòü ó ¿õí³õ ïðèì³ùåííÿõ.
Õî÷à çàãàëîì ðîáîòó öüîãî çàêëà-
äó íå ìîæíà óÿâèòè áåç ñï³âïðà-
ö³ ç ìóçøêîëàìè òà êîíñåðâàòî-
ð³ºþ. “Ó÷èëèùå — öå â³ñü,— êà-
æå ïàí Âîëêîâ.— Ìóçè÷í³ øêî-
ëè íàì “ïîñòà÷àþòü” ó÷í³â, ìè —
êîíñåðâàòîð³¿”.

Íåâäîâç³ ó÷èëèùå ³ìåí³ Ãë³ºðà
ìàº îòðèìàòè ñòàòóñ ³íñòèòóòó.
Â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ óõâàëèëà ñå-
ñ³ÿ Êè¿âðàäè. Äî 20 ñ³÷íÿ â öüî-
ìó ìóçè÷íîìó çàêëàä³ — äí³ â³ä-
êðèòèõ äâåðåé

Êè¿â ñòèìóëþº â÷èòåë³â 
êâàðòèðàìè, à Ìîñêâà — ãðîøèìà
Ï³ä ÷àñ êðóãëîãî ñòîëó â ÊÌÄÀ îñâ³òÿíè 
îáì³íÿëèñÿ äîñâ³äîì

Ïîçàâ÷îðà ñòîëè÷íà ì³ñüêà äåðæàâíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ ïðèéìàëà ãîñòåé ç Ðîñ³¿. Êè-
¿âñüê³ îñâ³òÿíè âëàøòóâàëè äëÿ ìîñêîâ-
ñüêèõ êîëåã êðóãëèé ñò³ë, äå ïîä³ëèëèñÿ
âëàñíèì äîñâ³äîì ³ çäîáóòêàìè òà ðîçïî-
â³ëè ïðî ïðîáëåìè ãàëóç³. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ,
â îáîõ ñòîëèöü äîâîë³ áàãàòî ñï³ëüíèõ êà-
ìåí³â ñïîòèêàííÿ â ñôåð³ îñâ³òè: äåô³öèò
êàäð³â ó øêîëàõ òà äèòñàäî÷êàõ, ñòàð³ííÿ
ïåðñîíàëó, áðàê ñîö³àëüíîãî æèòëà. À âò³ì,
îñâ³òÿíñüêå êåð³âíèöòâî øóêàº âñ³ëÿê³ ñïî-
ñîáè, àáè ðîçâ’ÿçàòè íàçð³ë³ ïðîáëåìè.

Íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷ çàçíà-
÷èëà, ùî îäíèì ç ãîëîâíèõ äîñÿãíåíü
î÷îëþâàíîãî íåþ â³äîìñòâà º çàïðîâà-
äæåííÿ öåíòðó ìîí³òîðèíãó ñòîëè÷íî¿ îñ-
â³òè. “Òåïåð ìè ìîæåìî â³äñòåæóâàòè îñ-
â³òí³ ïðîöåñè, ³, ìàþ÷è ðåçóëüòàòè, ïðî-
âîäèòè ñïðÿìîâàíó ïîë³òèêó ãàëóç³”,—
íàãîëîñèëà ïàí³ Ãðèíåâè÷. Âîíà çàçíà÷è-

ëà, ùî íèí³ àêòóàëüíà ïðîáëåìà áðàêó
êàäð³â, ³ ðîçïîâ³ëà, ÿê ç íåþ áîðþòüñÿ â
Êèºâ³: “Äëÿ â÷èòåë³â ³íîçåìíèõ ìîâ, ³í-
ôîðìàòèêè, ô³çêóëüòóðè, âèõîâàòåë³â äèò-
ñàäê³â íà ðèíêó ïðàö³ º çíà÷íî âèã³äí³-
ø³ ïðîïîçèö³¿, í³æ ó øêîëàõ. Âò³ì, ìè
ïðèâàáëþºìî ïåðñîíàë íàäáàâêàìè äî çà-
ðïëàò ³ êâàðòèðàìè. Òîð³ê îñâ³òÿíè îòðè-
ìàëè 60 ïîìåøêàíü, òîä³ ÿê ðàí³øå âè-
ä³ëÿëè ò³ëüêè 10. Íåçàáàðîì çà ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â
êîæíîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ ïî÷íóòü áóäóâà-

òè ñîö³àëüíå æèòëî ò³ëüêè äëÿ â÷èòåë³â”.
Ìîñêîâñüê³ êîëåãè ðîçïîâ³ëè, ùî äåô³-

öèò êàäð³â äîëàþòü âèñîêîþ çàðïëàòîþ
äëÿ â÷èòåë³â. Ç óñ³ìà íàäáàâêàìè âîíà
ñòàíîâèòü áëèçüêî $1 òèñ. íà ì³ñÿöü. Äî
ñëîâà, öå åêâ³âàëåíò ñåðåäíüî¿ ì³ñÿ÷íî¿
çàðïëàòè ðîñ³ÿíèíà. Çàñòóïíèê íà÷àëüíè-
êà îñâ³òÿíñüêî¿ ïðîôñï³ëêè Ìîñêâè Ìà-
ðèíà ²âàíîâà çàóâàæèëà, ùî ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó ùîðîêó âèä³ëÿþòü 10% íà îñâ³ò-
íþ ãàëóçü. Çà ö³ êîøòè áóäóþòü íîâ³ øêî-
ëè, âèïëà÷óþòü çàðïëàòó ïåäàãîãàì

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Позавчора в Київсь ій місь ій
державній адміністрації відб вся
р лий стіл за частю столич-
них та мос овсь их освітян. Ко-
ле и поділилися досвідом. Я
з'яс валося, в обох столиць ба-
ато спільних проблем цій а-
л зі. Росіяни долають дефіцит
ш ільних адрів зарплатою в
$1 тис. на місяць, а раїнці —
соціальним житлом.

Під час р ло о стол мос овсь і та иївсь і освітяни вирішили й надалі обмінюватися досвідом
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Дире тор вищо о м зично о чилища імені Глієра Сер ій Вол ов сподівається,
що за лад невдовзі отримає стат с інстит т

Óðîêè 
äóøåâíîãî 
çäîðîâ’ÿ
Çà âèâ÷åííÿ êóðñó
õðèñòèÿíñüêî¿ åòèêè
âèñëîâèëèñÿ 5 òèñÿ÷
ó÷àñíèê³â îïèòóâàííÿ,
ïðîâåäåíîãî Öåíòðîì
ìîí³òîðèíãó ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè
Ãàëèíà ÐÅÌ²ÇÎÂÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Îäíå ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ïðàö³âíèê³â
Öåíòðó ìîí³òîðèíãó ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè ïðè Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ îñâ³òè é íàóêè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çàñâ³ä÷èëî:
øêîëÿðàì íàøîãî ì³ñòà ïîòð³áí³ óðîêè õðèñ-
òèÿíñüêî¿ åòèêè â óêðà¿íñüê³é êóëüòóð³. Äî-
ñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè â ñåðåäí³õ øêîëàõ, ã³ì-
íàç³ÿõ, ë³öåÿõ Êèºâà. Äî ó÷àñò³ â íüîìó çà-
ëó÷èëè êåð³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòî-
ëèö³, íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, à òà-
êîæ áàòüê³â ó÷í³â ð³çíîãî â³êó.

Âëàñíå, ðîçìîâà ïðî âèâ÷åííÿ çãàäàíîãî
ïðåäìåòà òî÷èòüñÿ íå ïåðøèé äåíü. Ïîçè-
òèâíî âèñëîâèëèñÿ ìàéæå âñ³ ó÷àñíèêè îïè-
òóâàííÿ. ßê ñêàçàëà “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê
äèðåêòîðà Öåíòðó ìîí³òîðèíãó ñòîëè÷íî¿ îñ-
â³òè, â÷èòåëü âèùî¿ êàòåãîð³¿ Îêñàíà Äåíè-
ñþê, õðèñòèÿíñüêó åòèêó ìîæíà âèâ÷àòè íà
ôàêóëüòàòèâíèõ çàíÿòòÿõ. ×è ñïîäîáàºòüñÿ
òàêå íîâîââåäåííÿ ó÷íÿì, ïðî öå íàðàç³ íå
éäåòüñÿ. Äîðîñë³ ðåñïîíäåíòè — áàòüêè ³ êå-
ð³âíèêè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â — âèñëîâèëèñÿ
çà òå, ùî âèâ÷åííÿ êóðñó õðèñòèÿíñüêî¿ åòè-
êè â óêðà¿íñüê³é øêîë³ äîáðå âïëèâàòèìå íà
øêîëÿð³â, íà ¿õíº äóøåâíå ñàìîïî÷óòòÿ ³ ïî-
âåä³íêó.

Ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ, ìîæëèâî, ïîñòà-
âèòü êðàïêó â ðîçìîâàõ ïðî äîö³ëüí³ñòü çà-
ïðîâàäæåííÿ ùå îäíîãî ôàêóëüòàòèâíîãî çà-
íÿòòÿ ó ñòîëè÷íèõ øêîëàõ

Київсь е державне вище м зичне чилище імені Р. М. Глієра — пер-
ший професійний м зичний навчальний за лад У раїни, заснований 18
січня 1868 ро при Київсь ом відділенні Імператорсь о о російсь о-
о м зично о товариства.
Спочат це б ла м зична ш ола. Фінанс вала за лад царсь а сім’я,

та рошей вистачало лише на 1/20 частин всіх потреб. Навчання б -
ло платним. Приймали всіх охочих без обмежень статі, національно-
сті й віросповідання.
Училищем за лад став 1883 році. Першими ст дентами б ли 11
чнів, серед я их двоє дітей омпозитора Роберта Пфені а — першо-
о дире тора. Ст денти вивчали фортепіано, с рип , віолончель, спів
та теорію м зи и.
Ім’я Рейн ольда Глієра присвоєно чилищ 1956 ро .
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ДОКУМЕНТхрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“ПАЛАДІС�ЦЕНТР” земельної ділянки 
для реконструкції, будівництва, експлуатації

та обслуговування адміністративно�житлового
комплексу з вбудовано�прибудованими 

приміщеннями громадського і торговельного
призначення з підземно�наземним паркінгом
на вул. Артема, 25 у Шевченківському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 604/1265 від 24 травня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124, 141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ Ðåñïóáë³êàíñüêîìó
áóäèíêó ìîäåëåé, â³äâåäåíîþ â³äïîâ³äíî
äî ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
27.12.71 ¹ 2024 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè Ðåñïóáë³êàíñüêîìó áóäèíêó ìî-
äåëåé ïî âóë. Àðòåìà ¹ 29 ï³ä áóä³âíèö-
òâî Áóäèíêó ìîäåëåé” òà â³ä 05.08.74
¹ 1051/11 “Ïðî â³äâåäåííÿ äîäàòêîâî¿
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ðåñïóáë³êàíñüêîìó áó-
äèíêó ìîäåëåé ï³ä áóä³âíèöòâî òðàíñ-
ôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿ ïî âóë. Àðòåìà,
29” (ëèñò Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåê-
ö³¿ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
â³ä 12.11.2007 ¹ 6005/10/15-707), òà â³ä-
íåñòè çàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀ-
ËÀÄ²Ñ-ÖÅÍÒÐ” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî êîìïëåê-
ñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³-
ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ³ òîðãîâåëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ ç ï³äçåìíî-íàçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Àðòåìà, 25 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÀËÀÄ²Ñ-ÖÅÍÒÐ”,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³-
øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðî-
ê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
1,19 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñ-
òðàòèâíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäî-
âàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðî-
ìàäñüêîãî ³ òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ
ç ï³äçåìíî-íàçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë.
Àðòåìà, 25 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà, ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,88 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.01.2007
¹ 48/709 “Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òîðãîâèé
Ä³ì “Ìàðøàë — Êè¿â” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
áóä³âåëü òà ñïîðóä íà âóë. Àðòåìà, 25 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³”, ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 03.05.2007
¹ 91-6-00652;

— ïëîùåþ 0,10 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 4 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11.07.2002
¹ 119/119 “Ïðî íàäàííÿ òà âèëó÷åííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 29.01.2004 ¹ 91-
6-00210;

— ïëîùåþ 0,15 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè;

— ïëîùåþ 0,06 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÏÀËÀÄ²Ñ-ÖÅÍÒÐ”:

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

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 03.03.2007 ¹ 19-1888, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
26.03.2007 ¹ 905, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 15.05.2007 ¹ 3525, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â³ä 03.03.2007 ¹ 071/04-
4-19/1066, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 14.05.2007 ¹ 05-
08/2837, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 15.03.2007
¹ 1557, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
19.03.2007 ¹ 22-23/35, Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³ä 12.04.2007 ¹ 02/38-2329.

4.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðî-
á³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

4.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü âèð³øè-
òè íà ï³äñòàâ³ îôîðìëåíîãî ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó àêòà îáñòåæåííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü. ²íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³ä-
íîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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

4.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20 % çàãàëüíî¿ ïëîù³

êâàðòèð ó öüîìó àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëî-
âîìó êîìïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáîâî¿) íà ï³ä-
ñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

4.8. 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 öüî-
ãî àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî êîìïëåê-
ñó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³
ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåð-
æàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà
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”.

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

6. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-

í³ñòü, ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
08.02.2007 “Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òîðãîâèé
Ä³ì “Ìàðøàë — Êè¿â” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
áóä³âåëü òà ñïîðóä íà âóë. Àðòåìà, 25 ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³” òà ïóíêò 4 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
11.07.2002 ¹ 119/119 “Ïðî íàäàííÿ òà
âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïè-
íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

7. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâî-
ðè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä
03.05.2007 ¹ 91-6-00652 òà â³ä 29.01.2004
¹ 91-6-00210 ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òî-
âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “ÏÀËÀÄ²Ñ-ÖÅÍÒÐ” (ëèñò-çãîäà òî-
âàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Â³ííåð Ãðóï Óêðà¿íà” â³ä 18.10.2004
¹ 93 òà ëèñò-çãîäà òîâàðèñòâà ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ìàðøàë — Êè¿â”
â³ä 11.04.2007 ¹ 28).

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 акціонерному товариству
“УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ”

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

автозаправного комплексу 
на просп. Академіка Палладіна 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 633/1294 від 24 травня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àêö³î-
íåðíîìó òîâàðèñòâó “ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÀÂ-
ÒÎÌÎÁ²ËÜÍÀ ÊÎÐÏÎÐÀÖ²ß” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ àâòîçàïðàâíîãî êîìïëåêñó íà ïðîñï.
Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÀ ÊÎÐ-
ÏÎÐÀÖ²ß”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,20
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíîãî êîìïëåêñó íà
ïðîñï. Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÓÊÐÀ¯Í-
ÑÜÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÀ ÊÎÐÏÎÐÀ-
Ö²ß”:

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 16.03.2007 ¹ 19-2370, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”
â³ä 16.04.2007 ¹ 1189, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 13.04.2007 ¹ 2501, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 16.03.2007 ¹ 06-6-25/1510/1.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Випуск №4 (437)
п’ятниця,  18 січня
2008 року

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
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Про передачу акціонерному товариству
“УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ”

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

автозаправного комплексу 
на Харківському шосе, 68�а 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 635/1296 від 24 травня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
15.10.73 ¹ 1611 “Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè Ãîëîâíàôòîïîñòà÷çáóòó ÓÐÑÐ
ïî Õàðê³âñüêîìó øîñå â Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ï³ä áóä³âíèöòâî àâòîçàïðàâî÷íî¿
ñòàíö³¿ äëÿ ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòó” ÿê
òàêå, ùî íå áóëî âèêîíàíå â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

2. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè êîì-
ïëåêñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà
äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³
ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381,
âèêëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðè-
òîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà,
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,35 ãà â ñêâåð³
“Ïðèâîêçàëüíèé” ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁ²ËÜÍÀ ÊÎÐÏÎÐÀÖ²ß” äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâ-
òîçàïðàâíîãî êîìïëåêñó íà Õàðê³âñüêîìó
øîñå, 68-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

4. Ïåðåäàòè àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÀ ÊÎÐ-
ÏÎÐÀÖ²ß”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
5 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,35
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíîãî êîìïëåêñó íà
Õàðê³âñüêîìó øîñå, 68-à ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

5. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÓÊÐÀ¯Í-
ÑÜÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÀ ÊÎÐÏÎÐÀÖ²ß”:

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

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

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

5.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 16.03.2007 ¹ 19-2366, äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä
11.04.2007 ¹ 1113, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äñòàíö³¿ â³ä 13.04.2007 ¹ 2500, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 16.03.2007 ¹ 06-6-25/1509 òà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 02.04.2007 ¹ 2014.

5.5. 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.

5.6. 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. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âè-
ìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“ОСТА — ПЛЮС” земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд на Столичному шосе (27�й км) 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 658/1319 від 24 травня 2007 року

Відповідно до статей 20, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÎÑÒÀ — ÏËÞÑ”:

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

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
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.

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

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

5.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³
ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ³
çáèòê³â ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà,
óã³äü çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â ì. Êèºâ³, Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî
óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà, Êè¿â-
ñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíî-
ãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä”, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè çåëåíî¿
çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåï-
ö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïå-
ðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì
âèìîãàì, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 24,26
ãà íà Ñòîëè÷íîìó øîñå (27-é êì) ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÎÑÒÀ — ÏËÞÑ” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà Ñòîëè÷-
íîìó øîñå (27-é êì) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 24,26 ãà ó êâàðòàë³ ¹ 49 âèä³ë³â 2, 5,
13, 17 òà ó êâàðòàë³ ¹ 53 âèä³ë³â 5, 6, 7,
8, 14, 21 Äà÷íîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà “Ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàð-
ñòâî “Êîí÷à-Çàñïà” äî çåìåëü çàïàñó æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ-
÷åííÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîí-
äó.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÎÑÒÀ — ÏËÞÑ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 24,26 ãà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà Ñòîëè÷íîìó øîñå (27-é êì) ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

Про передачу комунальному підприємству 
з питань будівництва житлових будинків 

“Житлоінвестбуд�УКБ” земельної ділянки 
для реставрації існуючого житлового будинку

та будівництва нового житлового будинку 
з паркінгом на вул. Златоустівській, 14—18 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 817/1478 від 14 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèö-
òâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³íâåñòáóä-
ÓÊÁ” äëÿ ðåñòàâðàö³¿ ³ñíóþ÷îãî æèòëîâî-
ãî áóäèíêó òà áóä³âíèöòâà íîâîãî æèòëî-
âîãî áóäèíêó ç ïàðê³íãàìè íà âóë. Çëàòî-
óñò³âñüê³é, 14-18 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â
“Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 2 ðîêè çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,46 ãà äëÿ ðåñòàâðàö³¿ ³ñ-
íóþ÷îãî æèòëîâîãî áóäèíêó òà áóä³âíèö-
òâà íîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïàðê³íãà-
ìè íà âóë. Çëàòîóñò³âñüê³é, 14-18 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

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

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

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

3.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 18.08.2005 ¹ 182-Ï) òà ³íø³ ïèòàííÿ
ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 10.11.2006 ¹ 19-9572, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñòàíö³¿ â³ä 07.12.2006 ¹ 7349, Äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 21.12.2006 ¹ 06-6-
25/6535, â³ä 19.10.2005 ¹ 08-8-18/5064,
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 19.12.2006 ¹ 22-
3276/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè,
ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-

íè â³ä 26.10.2005 ¹ 001-09/5822, Øåâ÷åí-
ê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè â³ä
04.05.2005 ¹ 1066, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” â³ä 20.05.2005 ¹ 1021, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
23.04.2007 ¹ 03-0126 òà â ðîçïîðÿäæåíí³
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 10.01.2004 ¹ 9 “Ïðî ðåêîíñòðóêö³þ
æèëîãî áóäèíêó ¹ 14 íà âóë. Çëàòîóñò³â-
ñüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà”.

3.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
òà ðåñòàâðàö³¿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ì³ñöÿ
ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó
(êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³,
íå ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæ-
íó êâàðòèðó ó öèõ áóäèíêàõ.

3.6. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ðåñòàâðàö³ºþ òà ñïîðóäæåí-
íÿì æèòëîâèõ áóäèíê³â.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåñòàâðàö³¿ òà áóä³âíèöòâà â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20% çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëîâèõ áóäèíê³â (êð³ì
ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

3.9. Ïåðåäàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 10% çàãàëüíî¿
ïëîù³ æèòëîâèõ áóäèíê³â (êð³ì ñëóæáî-
âî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 34 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
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æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñ-
òàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè
ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êè-
ºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðî-
âîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
ТА ТЕХНОЛОГІЙ” для будівництва 

офісно�житлового комплексу 
на вул. Жилянській, 26

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 873/1534 від 14 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ËÀ-
ÁÎÐÀÒÎÐ²ß ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ ÑÈÑ-
ÒÅÌ ÒÀ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É” äëÿ áóä³âíèöòâà
îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó íà âóë. Æè-
ëÿíñüê³é, 26 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ËÀÁÎÐÀÒÎÐ²ß ²Í-
ÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌ ÒÀ ÒÅÕÍÎ-
ËÎÃ²É”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó Ç
öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó
íà 2 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,30
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà îô³ñíî-æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó íà âóë. Æèëÿíñüê³é, 26 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü,
íàäàíèõ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ËÀÁÎÐÀÒÎÐ²ß ²ÍÔÎÐÌÀ-
Ö²ÉÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌ ÒÀ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É”
â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 75 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004
¹ 419/1829 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20.05.2005 ¹ 79-6-
00303.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ËÀÁÎÐÀÒÎÐ²ß ²ÍÔÎÐÌÀÖ²É-
ÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌ ÒÀ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É”:

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

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

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

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

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

3.6. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20 % çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð ó öüîìó îô³ñíî-æèòëîâîìó êîì-
ïëåêñ³ (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”.

3.7. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿

æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî
îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç
îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ
æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òå-
òîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè
äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â
ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 N”531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.8. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà îô³ñíî-æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïî-
ñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì
â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå
ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæíó
êâàðòèðó â öüîìó îô³ñíî-æèòëîâîìó êîì-
ïëåêñ³.

3.9. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì îô³ñíî-æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó.

3.10. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 15.02.2007 ¹ 19-1164, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
19.05.2006 ¹ 3020, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 18.04.2007 ¹ 06-
6-25/1498, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
17.05.2006 ¹ 071/04-4-19/1443, Ãîëîñ³¿â-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.02.2005 ¹ 523-381, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 02.03.2005
¹ 457, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 27.07.2006 ¹ 22-
1940/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 16.05.2006
¹ 2581, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 30.03.2007 ¹ 03-344/436-Â.

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

3.12. Çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíèé, ö³ëîäîáî-
âèé, áåçïåðåøêîäíèé ïðî¿çä äî íîâîçáó-
äîâàíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Æè-
ëÿíñüê³é, 30 â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

4. Ðîç³ðâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
20.05.2005 ¹ 79-6-00303.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю фірмі “РЕГІНА”

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування існуючих торговельних 

павільйонів на вул. Академіка Булаховського 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської № 966/1627 від 26 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ô³ðì³
“ÐÅÃ²ÍÀ” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ ³ñíóþ÷èõ òîðãîâåëüíèõ ïàâ³ëüéîí³â
íà âóë. Àêàäåì³êà Áóëàõîâñüêîãî ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ô³ðì³ “ÐÅÃ²ÍÀ”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 3 ðîêè çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà, â ìåæàõ ÷åð-
âîíèõ ë³í³é, äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ òîðãîâåëüíèõ ïàâ³ëüéî-
í³â íà âóë. Àêàäåì³êà Áóëàõîâñüêîãî ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ ô³ðì³ “ÐÅÃ²ÍÀ”:

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

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

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

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 21 12.2005 ¹ 19-11049, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 04.11 2005 ¹ 8152, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà
â³ä14.10.2005 ¹ 071/04-4-19/4420.

3.6. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “ВЕНБЕСТ” 

земельної ділянки для реконструкції 
існуючого та будівництва нового 

адміністративного будинку з подальшими 
їх експлуатацією та обслуговуванням 

на просп. Перемоги, 90/1 
у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 969/1630 від 26 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³é-
í³é ÷àñòèí³ Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðó-
ãó ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
30.06.76 ¹ 18-ñ êâàðòèðèî-åêñïëóàòàö³é-
í³é ÷àñòèí³ Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðó-
ãó â òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ â³éñüêîâîãî
ì³ñòå÷êà ¹ 144, ïëîùåþ 0,14 ãà òà â³äíåñ-
òè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè (ëèñò-çãîäà Ãîëîâíîãî
êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíîãî óïðàâë³ííÿ
Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè â³ä 29.03.2006
¹ 303/1/26/342).

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÂÅÍÁÅÑÒ”
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷îãî òà áóä³âíèö-
òâà íîâîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó ç
ïîäàëüøèìè ¿õ åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãî-
âóâàííÿì íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 90/1 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÂÅÍÁÅÑÒ”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,14 ãà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
³ñíóþ÷îãî òà áóä³âíèöòâà íîâîãî àäì³í³ñ-
òðàòèâíîãî áóäèíêó ç ïîäàëüøèìè ¿õ åêñ-
ïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà ïðîñï.
Ïåðåìîãè, 90/1 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ó çâ’ÿçêó ç
ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äî-

ãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 18.12.2002
¹ 33, â³ä 10.11.2003 ¹ 41/03, â³ä
24.07.2003 ¹ 12/03 òà àêòè ïðèéíÿòòÿ-ïå-
ðåäà÷³ â³ä 18.12.2002, â³ä 30.11.2003, â³ä
25.07.2003).

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÂÅÍÁÅÑÒ”:

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

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

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

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

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.09.2006 ¹ 19-8109, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 06.10.2006
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¹ 6062, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
27.11.2006 ¹ 071/04-4-19/4244, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 30.10.2006
¹ 5652, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
06.07.2006 ¹ 1611, Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 04.12.2006 ¹ 01/38-7038, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
26.04.2007 ¹ 03-0300.

4.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 03.11.2006

¹ 133-Ï) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³ä-
íîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору оренди земельної
ділянки приватному підприємству 

“СТРОЙТОРГ” для будівництва, експлуатації
та обслуговування магазину�кафе 

на вул. Миколи Лаврухіна, 11�а 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1016/1677 від 26 червня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення приватного
підприємства “СТРОЙТОРГ” від 14.03.2006 № 20, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â ç 20.04.2005 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
19.04.2005 ¹ 62-6-00221, óêëàäåíèé ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïðèâàòíèì
ï³äïðèºìñòâîì “ÑÒÐÎÉÒÎÐÃ” íà ï³äñòà-
â³ ïóíêòó 35 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 15.07.2004 ¹ 419/1829 “Ïðî íàäàí-
íÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó “ÑÒÐÎÉ-
ÒÎÐÃ” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåí-
íþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 19.04.2005 ¹ 62-6-00221.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю будівельній

компанії “КРОУН” земельної ділянки 
для розташування об’єктів рекреаційного 
призначення з можливістю облаштування

злітно�посадочної смуги на воді 
для гідропланів та благоустрою прилеглої 

території на острові Долобецькому 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1035/1696 від 26 червня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ áóä³âåëüí³é
êîìïàí³¿ “ÊÐÎÓÍ” äëÿ ðîçòàøóâàííÿ îá’-
ºêò³â ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ ç ìîæëè-
â³ñòþ îáëàøòóâàííÿ çë³òíî-ïîñàäî÷íî¿
ñìóãè íà âîä³ äëÿ ã³äðîïëàí³â òà áëàãîóñò-
ðîºì ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ íà îñòðîâ³ Äîëî-
áåöüêîìó ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ “ÊÐÎ-
ÓÍ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî
ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðî-
ê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,5 ãà äëÿ
ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêò³â ðåêðåàö³éíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ ç ìîæëèâ³ñòþ îáëàøòóâàííÿ çë³ò-
íî-ïîñàäî÷íî¿ ñìóãè íà âîä³ äëÿ ã³äðîïëà-
í³â òà áëàãîóñòðîºì ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ íà
îñòðîâ³ Äîëîáåöüêîìó ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ “ÊÐÎÓÍ”:

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

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

çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 05.05.2005 ¹ 19-3659, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 13.05.2005
¹ 3271, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
30.06.2005 ¹ 071/04-4-19/2936 òà â³ä
09.06.2005 ¹ 071/07-7-10/2606, Êè¿âñüêî-
ãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áó-
ä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä 30.06.2005
¹ 148-1129, Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
13.06.2005 ¹ 2-14-3178/4, äî÷³ðíüîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà” â³ä 29.06.2005 ¹ 1372, óïðàâ-
ë³ííÿ Äåðæàâíî¿ îõîðîíè Óêðà¿íè â³ä
07.07.2005 ¹ 6/3-2238.

3.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 08.02.2005
¹ 21) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ïðèáåðåæ-
íèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâóâàòè ç îá-
ìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 60, 61 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè áåç ïðàâà áó-
ä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³äðî-
òåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ).

3.7. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ÿêà â³äïîâ³äíî äî
“Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà
Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìó-
âàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é
÷àñòèí³ ì³ñòà” â³äíåñåíà äî ñêëàäó îçåëå-
íåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ,
âèêîðèñòîâóâàòè ç óðàõóâàííÿì ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381.

3.8. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó ðîá³ò â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

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

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 18.12.51 ¹ 2641 “Ïðî îðãàí³çàö³þ íî-
âèõ äåðæàâíèõ ë³ñíèõ ìàñèâ³â â ãðàíèöÿõ
ì³ñüêî¿ ñìóãè” (ïëîùåþ 475,13 ãà) ÿê òà-
êå, ùî íå âèêîíàíå â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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 продовження термінів дії договорів 
оренди та надання дозволів на укладання 

договорів суборенди
Рішення Київської міської ради № 1165/1826 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 18.06.07 № 30, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðîäîâæèòè òåðì³íè ä³¿ äîãîâîð³â
îðåíäè òà íàäàòè äîçâîëè íà óêëàäàííÿ
äîãîâîð³â ñóáîðåíäè çã³äíî ç äîäàòêàìè
1,2, 3, 4.

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¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 15.03.07 ¹ 272/933 “Ïðî ïðîäîâ-
æåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íà-
äàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè, âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíä-
íèõ ñòàâîê” òàê³ çì³íè:

— ï³ñëÿ ïîçèö³¿ 38 äîäàòêà 2 ñëîâà
“Îðåíäîäàâåöü — Àêö³îíåðíà Åíåðãåòè÷-
íà Êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî” çàì³íèòè ñëî-
âàìè: “Îðåíäîäàâåöü — Êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”.

6. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü:
— ïîçèö³þ 145 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ

Êè¿âðàäè â³ä 21.12.06 ¹ 526/583-1 “Ïðî
ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåð-
ì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíä-
íèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³-
øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 28.12.06
¹ 548/605, â³ä 15.03.07 ¹ 272/933, â³ä
15.03.07 ¹ 272-1/933).

7. 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

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про надання дозволу Дніпровській районній 
у м. Києві раді на демонтаж теплових мереж,

які належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1167/1828 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 “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київради від 17.03.05
№ 192�2/2767 “Про надання земельної ділянки Дніпровській районній у м. Києві раді для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування житлового будинку — соціального житла на вул. Рогозівській, 1�а у Дніпров�
ському районі м. Києва” та враховуючи згоду акціонерного товариства “Акціонерна енергопостачальна ком�
панія “Київенерго” (листи від 21.02.05 №Д11�16/35, від 21.07.05 №Д11�9/44704, від 08.06.07 № 07/2015,
від 11.06.07 № 78/2), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é
ó ì. Êèºâ³ ðàä³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
ò³â 2, 3 öüîãî ð³øåííÿ, çà âëàñíèé ðàõó-
íîê äåìîíòóâàòè òåïëîâ³ ìåðåæ³, ÿê³ íà-
ëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ³ ïåðåäàí³ â
óïðàâë³ííÿ àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àê-
ö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ
“Êè¿âåíåðãî”, çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äî-
äàºòüñÿ.

2. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ ðàä³:
2.1. Ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó

äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî íîâèõ òåï-
ëîâèõ ìåðåæ òà ïîãîäèòè ¿¿ ó âñòàíîâëå-
íîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

2.2. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà íîâèõ
òåïëîâèõ ìåðåæ ïåðåâåñòè íà îáñëóãîâó-
âàííÿ íèìè âñ³õ ñïîæèâà÷³â, òåïëîïîñòà-
÷àííÿ ÿêèõ çàáåçïå÷óâàëè ìåðåæ³, ùî äå-
ìîíòóþòüñÿ, çã³äíî ç ðîçðîáëåíèì òà çà-
òâåðäæåíèì ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ïðîåêòîì ³ ïåðåäàòè ¿õ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êè-
ºâà.

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 òåïëîâèõ ìåðåæ äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì.
Êèºâà òà ¿õ ïåðåäà÷ó ó âîëîä³ííÿ àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñ-
òà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî” íà ï³äñòà-
â³ â³äïîâ³äíèõ óãîä.

4. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåðíà
åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî”:

4.1. Óêëàñòè ç Äí³ïðîâñüêîþ ðàéîííîþ ó
ì. Êèºâ³ ðàäîþ óãîäè, ÿê³ áóäóòü çàáåçïå÷ó-
âàòè âèêîíàííÿ íåþ ïóíêò³â 1 òà 2 öüîãî ð³-
øåííÿ.

4.2. Îñíîâí³ çàñîáè, ùî äåìîíòóþòüñÿ,
âèêîðèñòàòè íà âëàñíèé ðîçñóä.

4.3. Ñïèñàòè øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó îñíîâí³ çàñîáè, ÿê³ íàëå-
æàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, çã³äíî ç ïåðåë³êîì,
ùî äîäàºòüñÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ 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.
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Äåô³öèò êðîâ³
¯¿ ïëàíîâî-äîáðîâ³ëüíó ñèñòåìó çäà÷³ 
â Óêðà¿í³ ìàéæå çðóéíîâàíî

Ãåðîé íåäàâíüî¿ ïóáë³êàö³¿ â
“Õðåùàòèêó” — äîíîð ó äðóãîìó
ïîêîë³íí³ Ðóñëàí Òð³ìïîë —
ñê³ëüêè íå çàêëèêàâ äðóç³â ÷è
çíàéîìèõ äîëó÷èòèñÿ äî áëàãî-
ðîäíî¿ ñïðàâè, òàê áàæàþ÷èõ ³ íå
çíàéøîâ. Õî÷à, ÿê ââàæàº, çäàòè
400—500 ì³ë³ãðàì³â êðîâ³ — äëÿ
äîðîñëîãî íå ïðîáëåìà. Öå íå ëè-
øå íå øê³äëèâî, à é êîðèñíî, áî
çàá³ð êðîâ³ ââàæàºòüñÿ ïîçèòèâ-
íèì ïîäðàçíèêîì çàõèñíèõ ñèë
îðãàí³çìó: òàê çâàí³ äåïî êðîâ³ â
êðîâîíîñíèõ ñóäèíàõ ïå÷³íêè, ñå-
ëåç³íêè, êèøå÷íèêà îíîâëþþòü-
ñÿ, êðîâîòâîðí³ îðãàíè íå çàñòî-
þþòüñÿ, ëåãøå ïåðåíîñÿòüñÿ ô³-
çè÷í³ é åìîö³éí³ íàâàíòàæåííÿ.

Ïðîòå äîíîðè íèí³ â äåô³öèò³.
Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ñòî-
ëè÷íîãî Öåíòðó êðîâ³ Ëþäìèëè
Çàíåâñüêî¿, 10—15 ðîê³â òîìó ¿õ-
íÿ îðãàí³çàö³ÿ çáèðàëà ïðèáëèç-
íî 15 òèñÿ÷ ë³òð³â êðîâ³ íà ð³ê, à
òåïåð — ëèøå 6—7 òèñÿ÷. Öå ïðè
òîìó, ùî äîíîðñüêèõ ïðåïàðàò³â
³ êîìïîíåíò³â òðåáà âñå á³ëüøå —
íèí³ ïðîâîäÿòü îïåðàö³¿, ÿêèõ ðà-
í³øå íå ðîáèëè. Ò³ëüêè ó íåùî-
äàâíî â³äêðèòîìó Öåíòð³ ñåðöÿ
íà êîæíó îïåðàö³þ âèòðà÷àþòü
ïðèáëèçíî òðè ë³òðè êðîâ³. Ùîá
¿õ ç³áðàòè, ïîòð³áíî øåñòåðî äî-
íîð³â. Íàòîì³ñòü ïðàêòè÷íî çäî-
ðîâèõ ëþäåé ìàéæå íåìà: 25 â³ä-
ñîòê³â â³äâ³äóâà÷³â Öåíòðó êðîâ³
“â³äñ³âàþòü” âæå íà åòàï³ ñï³âáå-
ñ³ä ³ ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäí³õ àíà-
ë³ç³â. Ùå 12 — ï³ñëÿ çäà÷³ íèìè
íåÿê³ñíî¿ êðîâ³. Òà âñå îäíî íå-
ìà ñòîâ³äñîòêîâî¿ ãàðàíò³¿, ùî îá-
ñòåæåííÿ, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ äëÿ
äîíîð³â, áåçïå÷í³ äëÿ õâîðîãî.
Äîáðîâîëüö³ íå çíàþòü ÷è ïðè-
õîâóþòü òàê³ íåáåçïå÷í³ ³íôåêö³¿,
ÿê ãåïàòèò, ñèô³ë³ñ, ÑÍ²Ä.

“Æîäíà êðà¿íà â ñâ³ò³ íå ìàº
òåñò-ñèñòåì, ÿê³ á çàâæäè âèÿâ-
ëÿëè â³ðóñè íåáåçïå÷íèõ ³íôåê-
ö³é. Âîíè ïîñò³éíî ìóòóþòü”,—
çàóâàæèëà “Õðåùàòèêó” â³öå-
ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ ñëóæáè êðî-
â³ Óêðà¿íè Ëþäìèëà Çàíåâñüêà.

Ìîæíà ëèøå ãîâîðèòè ïðî á³ëüø
÷è ìåíø ÿê³ñí³ òåñòè. Òîð³ê ñòî-
ëè÷íèé Öåíòð êðîâ³ ïðîâ³â òåí-
äåð ³ çàêóïèâ ÷è íå íàéÿê³ñí³ø³
ñèñòåìè — âèðîáíèöòâà àìåðè-
êàíñüêî¿ êîìïàí³¿ “Åáîò”, à îò ó
ðåã³îíàõ ñèòóàö³ÿ ã³ðøà. Õîðîø³
òåñò-ñèñòåìè êîøòóþòü äîðîãî.

ßê ³ ðàí³øå, ³ñíóþòü äâ³ ôîð-
ìè ðîáîòè ç äîíîðàìè — çàá³ð
êðîâ³ â ñòàö³îíàð³ é íà âè¿çä³: íà
ï³äïðèºìñòâàõ, â îðãàí³çàö³ÿõ, âó-
çàõ. Àëå âñå ìåíøå áàæàþ÷èõ éòè
íàçóñòð³÷ ìåäèêàì. Íàâ³òü íåçâà-
æàþ÷è íà òå, ùî âæå ç ð³ê, ÿê
Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â çá³ëüøèâ ó ÷î-
òèðè ðàçè âèïëàòè çà çäà÷ó êðî-
â³ — äî ìàéæå 80 ãðèâåíü çà îä-
íó äîçó. Õî÷à é öå íå ãðîø³, áî
ô³ç³îëîã³÷íå â³äíîâëåííÿ îðãàí³ç-
ìó ï³ñëÿ âòðàòè êðîâ³ òðèâàº äâà
ì³ñÿö³.

“Ââàæàºòüñÿ, ùî êîëè çäàþòü
êðîâ çà ãðîø³, òî ìàéæå â 90 âè-
ïàäêàõ ³ç ñòà òåñò-ñèñòåìè ¿¿ áðà-
êóþòü,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Àñîö³àö³¿
ìîëîäèõ äîíîð³â Óêðà¿íè
(ÀÌÄÓ) ßíà Ñàâ÷óê. — Áî çà
ãðîøèìà ïðèõîäÿòü ëþäè, êîòð³
ÿê ïðàâèëî íå âåäóòü çäîðîâèé
ñïîñ³á æèòòÿ. ² çàðàäè âèíàãîðî-
äè ãîòîâ³ â àíêåòàõ ïðèõîâàòè
ñâî¿ áîëÿ÷êè”. Òîìó 45 äîáðî-
â³ëüíèõ äîíîð³â (òåïåð ¿õ á³ëüøå
ñòà) ³ç 14 ðåã³îí³â Óêðà¿íè âîñå-
íè 2006-ãî îá’ºäíàëèñÿ ó ïðàã-
íåíí³ ðîçâèâàòè äîíîðñüêèé ðóõ
â ö³ëîìó ³ çîêðåìà ïðîïàãóâàòè
áåçîïëàòíå çäàâàííÿ êðîâ³ — òå,
÷èì äåðæàâà íèí³ ôàêòè÷íî íå
çàéìàºòüñÿ. Öüîãî ðîêó àñîö³àö³ÿ
î÷³êóº îòðèìàòè ãðàíò â³ä Ì³í-
ñ³ì’¿ äëÿ ðîçâèòêó ðåã³îíàëüíèõ
îñåðåäê³â. Âîíà òàêîæ º ³ ñâîºð³ä-
íèì ïîñåðåäíèêîì ì³æ òèìè, õòî
áàæàº çäàòè êðîâ, ³ õâîðèìè ÷è
¿õí³ìè áàòüêàìè (áàãàòî óâàãè
ïðèä³ëÿºòüñÿ ä³òÿì, ÿê³ ñòðàæäà-
þòü íà ëåéêåì³þ), íàìàãàþ÷èñü
çíàéòè þíèì ïàö³ºíòàì êë³í³ê
ïîñò³éíèõ, íàä³éíèõ äîíîð³â. Ùî
ï³äâèùóº åôåêò â³ä ë³êóâàííÿ

Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Я що за радянсь их часів У раїна за збиранням до-
норсь ої рові посідала перше місце в СРСР, випере-
джаючи навіть Росію, то нині до тих обся ів д же да-
ле о. Колишню планово-добровільн систем здачі
рові майже зр йновано. Та й донори вже не ті —
тест-системи бра ють 37 відсот ів їхніх аналізів. І на-
віть ця с часна перевір а вважається технічно недос-
оналою. Без розвит донорсь о о р х в У раїні,
пропа анди безоплатно о здавання рові сит ація з
ро в рі по ірш ватиметься.

Під час візит "Хрещати а" Р слан Трімпол б в єдиним донором в операційній
Центр рові

²ðèíà ÄÅÐÞÃ²ÍÀ: “Íà âèõîä³
ìàºìî æèâèé 
âèòâ³ð ìèñòåöòâà”

— Ùî òàêå “²ðèíèí äåíü”?
— Öå ì³é ïåðøèé þâ³ëåé. Òàê³

äàòè íå îáãîâîðþþòü. Â³í â³äáó-
äåòüñÿ â ï’ÿòíèöþ â “Ïðåì’ºð-
Ïàëàö³”. Ìåí³ õîò³ëîñÿ á ïðî öåé
çàõ³ä ðîçïîâ³äàòè ëèøå ïîñòôàê-
òóì. Í³ ïðî ùî íàïåðåä íå ãîâî-
ðÿòü. Òèì á³ëüøå, ïðî äåíü íàðî-
äæåííÿ. Áàãàòî âèñîêîïîâàæíèõ
ëþäåé Êèºâà ñïðèÿþòü òà äîïî-
ìàãàþòü ìåí³ â ïðîâåäåíí³ “²ðè-
íèíîãî äíÿ”. Ìè ïîáà÷èëè, ùî º
çá³ã êðóãëî¿ äàòè ìîãî äíÿ íàðî-
äæåííÿ ç ðîêîì îë³ìï³éñüêèì. ß
âèð³øèëà — òðåáà ã³äíî â³äçíà-
÷èòè. Ââàæàþ öå äóæå â³äïîâ³-
äàëüíèì, ñêëàäíèì, àëå ïðèºì-
íèì. Çàïðîøåíî äóæå áàãàòî õî-
ðîøèõ ëþäåé. Íå êàçàòèìó êîí-
êðåòíî. Öå áóëî á íåïðàâèëüíî.

— ßê³ ïåðñïåêòèâè â óêðà¿íñüêî¿
õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè?

— Äóæå äîáð³. Ìàºìî çà ìèíó-
ëèé ð³ê àáñîëþòíó ÷åìï³îíêó ñâ³-
òó. Àííî÷êà Áåçñîíîâà. Äåñÿòü
ðîê³â ìè íå ìîãëè çàâîþâàòè ïåð-
øå ì³ñöå. ß ñêàçàëà á òî÷í³øå,
íàì ïðîñòî íå äàâàëè. Â íàøîìó
ñóá’ºêòèâíîìó âèä³ ñïîðòó äóæå
âàæêî áóòè ÷åñíèì ³ ñïðàâåäëè-
âèì. Öå ïîêëàäàº â³äïîâ³äàëüí³ñòü
³ äàº øàíñè íà äóæå ñåðéîçíó çà-
ÿâêó íà öåé ð³ê, íà Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Íàðàç³ òðèâàº äóæå ñåðéîç-
íà ï³äãîòîâêà. ×àñòêîâî çì³íþþ-
òüñÿ âïðàâè. Äóæå áàãàòî äóìà-
ºìî íàä òèì, ÿê ïðèñòîéíî ïðåä-
ñòàâèòè Óêðà¿íó íà ñïîðòèâíèõ
ðóáåæàõ â öüîìó ðîö³.

Çâè÷àéíî, äóæå áàãàòî óâàãè
ïðèä³ëÿºìî ðåçåðâó, ÿêèé ìàº çà-
ì³íèòè íàøèõ ç³ðîê. Íàä öèì ïðà-
öþºìî íèí³. Íå ëèøå ìàº áóòè
“âèùå, äàë³, ñèëüí³øå”. Â öüîìó
âèä³ ñïîðòó âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàº
ñìàê, åñòåòèêà, çîâí³øí³ñòü, ô³-
çè÷í³ äàí³ ñïîðòñìåíêè. Â³ä³ãðàº
ðîëü ñìàê òðåíåðà. Òå, ç ÿêîþ
òâîð÷³ñòþ òà ³íäèâ³äóàëüíèì ñòàâ-
ëåííÿì â³í ï³äõîäèòü äî âèáîðó,
ïîñòàíîâîê, äèçàéíó îäÿãó, ñòè-
ë³ñòèêè — âñüîãî. Íà âèõîä³ ìàº-
ìî æèâèé âèòâ³ð ìèñòåöòâà.

— Íåîá’ºêòèâíå ñóää³âñòâî — öå
íàçàâæäè, ÷è ìîæíà ùîñü çì³íèòè?

— Òå, ùî Àííà Áåçñîíîâà ñòà-
ëà àáñîëþòíîþ ÷åìï³îíêîþ ñâ³-
òó, ñâ³ä÷èòü ïðî ïåâí³ çì³íè â
êðàùèé á³ê. ß — ëþäèíà, ÿêà â³-
ðèòü â äîáðå, ñâ³òëå, â òå, ùî
ïðàâäà ðàíî ÷è ï³çíî òîðæåñòâó-
âàòèìå, ùî Âñåâèøí³é âñå áà÷èòü
³ ðîçñòàâëÿº íà ñâî¿ ì³ñöÿ. Çì³íè
ç’ÿâèëèñÿ â ðåçóëüòàò³ ïåâíî¿ ðî-
áîòè. Íå ëèøå â ñïîðòèâíîìó
ïëàí³, à ïîâí³ñòþ â óñüîìó. Êî-
ëè â ëþäèíè º ñóá’ºêòèâíèé ïî-

ãëÿä íà ðåçóëüòàò, òî äóæå ïîòð³á-
íî ñòàðàòèñÿ, ùîá öå áóëî âñå-
îõîïëþþ÷å. Äóæå ð³çíîá³÷íà ï³ä-
ãîòîâêà â³äáóâàºòüñÿ. Áàãàòî ïî-
òð³áíî çóñèëü, ùîá áóòè ç³ðêîþ ³
âñüîìó ñâ³òó äîâåñòè, ùî òè —
íàéñèëüí³øà.

Äëÿ ìåíå âàæëèâèì áóëî òå,
ùî çà Àííî÷êó Áåçñîíîâó âáîë³-
âàâ óâåñü ñâ³ò. Â ïåðøó ãîäèíó
äîïèñóâàëè íà ôîðóì â ²íòåðíå-
ò³, ìîâëÿâ, ÿ âæå âèïèâ çà ïàííó
Áåçñîíîâó áàãàòî ïëÿøîê øàì-
ïàíñüêîãî. Íå çíàþ, ñê³ëüêè âè-
ïèëè, àëå íà âåëè÷åçí³é ê³ëüêî-
ñò³ ñòîð³íîê óæå çà ïåðøó ãîäè-
íó áóëî îáãîâîðåíü òà ðàäîù³â,
ùî Àííà Áåçñîíîâà íàðåøò³ ïå-
ðåìîãëà ç òðåòüî¿ ñïðîáè. Áî äâà
³íøèõ ÷åìï³îíàòè ñâ³òó ¿é íå äà-
ëè âèãðàòè. Öå âåëèêå âèçíàííÿ,
ðàä³ñòü. Öå çàñëóæåíî. ß ñêàçàëà
á, öå çîáîâ’ÿçóº.

— ×è ðîçâ’ÿçàëèñÿ êîíôë³êòè ó
âàø³é ñïîðòèâí³é Ôåäåðàö³¿, çîê-
ðåìà ç äðóæèíîþ ïàíà Áîðçîâà?

— Öå áóëî âæå òèñÿ÷ó ðîê³â òî-
ìó. Âñ³ âæå çàáóëè. Í³õòî ïðî öå
íå ãîâîðèòü. Ï³ñëÿ öüîãî âæå
Ñòåëëà Çàõàðîâà íàìàãàëàñÿ â
ñïîðòèâí³é ã³ìíàñòèö³ ëàä íàâåñ-
òè. Ñëàâà Áîãó, äâà ðîêè ïðåçè-
äåíòîì çàãàëüíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ ôå-

äåðàö³¿ ã³ìíàñòèêè º íàðîäíèé
äåïóòàò Â³êòîð Êîðæ. ª êîìó çà-
ñòóïèòèñÿ çà ñïîðòñìåí³â ³ òðåíå-
ð³â. Ìè âñ³ ñïîê³éíî ïðàöþºìî
ï³ä éîãî çàõèñòîì. Íàéãîëîâí³-
øå, ùî ìàºìî ìîæëèâ³ñòü ïðà-
öþâàòè. Öå ôåäåðàö³ÿ, ùî îá’ºä-
íóº õóäîæíþ òà ñïîðòèâíó ã³ì-
íàñòèêó, àêðîáàòèêó, áàòóò. À òà-
êîæ ïðåäñòàâëÿº çà êîðäîíîì.
Âàæëèâî, ùîá íå çàâàæàëè. ßê-
ùî ó êðà¿í³ âèíèêíå á³ëüøå óâà-
ãè, ñàìå ô³íàíñîâî¿ óâàãè äî
ñïîðòó, êîëè âèñîêîïîñàäîâö³
ïî÷íóòü â³äâ³äóâàòè çìàãàííÿ, òî
âñ³ çðîçóì³þòü, ùî öå äóæå âàæ-
ëèâî ³ êîìóñü ïîòð³áíî. Öå âèõî-
âàííÿ ïîêîë³íü. Íå ïîâèíí³ ä³-
òåé âèõîâóâàòè íà íåãàòèâíèõ
³äîëàõ. Â Êèºâ³ òà Óêðà¿í³ äóæå
ïîïóëÿðíà ã³ìíàñòèêà. ß äóæå çà-
äîâîëåíà, ùî ä³òè õî÷óòü áóòè
ñõîæèìè íà Àííó Áåçñîíîâó, Íà-
òàë³þ Ãîäóíêî. Öå äóæå âèõîâ-
íèé ìîìåíò. Ùîá âîíè ïðàãíó-
ëè äî ðîçóì³ííÿ êðàñè ³ äî ïðà-
ö³, à íå î÷³êóâàíü, ùî çàâòðà âñå
¿ì óïàäå ç íåáà. Ä³òÿì, ÿê³ õî÷óòü
ñòàòè êðàùèìè, äåðæàâà ìàº ïðè-
ä³ëÿòè á³ëüøå óâàãè

Розмовляв Анатолій ВЕРЯГІН,
“Хрещати ”

"Хрещати " пропон є ін-
терв'ю з віце-президен-
том Федерації імнасти и
У раїни, членом технічно-
о омітет міжнародної
федерації імнасти и, за-
сл женим працівни ом
фізичної льт ри і спорт
Іриною Дерю іною. У неї
11 січня б в ювілейний
день народження. Сьо о-
дні пані Дерю іна влашто-
в є рочистості в "Прем'-
єр-Палаці".

“Ó õóäîæí³é ã³ìíàñòèö³ âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàº
ñìàê, åñòåòèêà, çîâí³øí³ñòü, ô³çè÷í³ äàí³
ñïîðòñìåíêè”.
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“²ðèíèí äåíü” â³äáó-
äåòüñÿ â ï’ÿòíèöþ â
“Ïðåì’ºð-Ïàëàö³”.
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Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó 
ïîäîðîæ÷àº ïðî¿çä
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ, 
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати " продовж є
важно відстеж вати а т -
альні події міст ре іонів
У раїни. На черзі нова до-
бір а ці авих новин, що
сталися за останній
тиждень.

Канатна доро а
взяла зар чни ів

Ìèíóëîãî òèæíÿ êàíàòíà äî-
ðîãà, ùî ïðîâåäåíà íà ãîðó Âè-
ñîêèé Âåðõ, ùî ó Ñêîë³âñüêîìó
ðàéîí³ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, ðàïòî-
âî ïîëàìàëàñÿ. Âíàñë³äîê öüîãî
ìàéæå 150 ëèæíèê³â, ÿê³ ï³äí³ìà-
ëèñÿ íåþ, çìóøåí³ áóëè ö³ëèé
äåíü ÷åêàòè íà çâ³ëüíåííÿ. Âïðî-
äîâæ 6 ãîäèí â³äïî÷èâàþ÷³ çìó-
øåí³ áóëè ìèëóâàòèñÿ êàðïàò-
ñüêèìè êðàºâèäàìè ç 20-òè ìåò-
ðîâî¿ âèñîòè.

Çà ïîâ³äîìëåííÿìè ðÿòóâàëü-
íèê³â, àâàð³ÿ ñòàëàñÿ ÷åðåç ïåðå-
âàíòàæåííÿ ï³äéîìíèêà, ùî òî-
ãî äíÿ òðàíñïîðòóâàâ âåëèêó
ê³ëüê³ñòü â³äïî÷èâàþ÷èõ. Çà ïî-
ïåðåäí³ìè âèñíîâêàìè ôàõ³âö³â,
ïðè÷èíîþ çóïèíêè ï³äéîìíèêà
ìîãëè ñòàòè íåïîëàäêè ðåäóêòî-
ðà ëåá³äêè.

Îñòàííÿ òàêà àâàð³ÿ ñòàëàñÿ
ìàéæå 20 ðîê³â òîìó. Âèïàäêè çó-
ïèíîê êàíàòíèõ äîð³ã ó Êàðïàòàõ
òðàïëÿþòüñÿ ÷àñòî, àëå ¿õíþ ðî-
áîòó ïîíîâëþþòü ìàêñèìóì çà
ãîäèíó.

Ï³äéîìíèê íàëåæèòü êîìïëåêñ-
íîìó ãîòåëþ “Çàõàð Áåðêóò”, ÿêèé
âñòàíîâèâ éîãî íåùîäàâíî òà º
íàéíîâ³øèì â óêðà¿íñüêèõ Êàð-
ïàòàõ ³ îäíèì ³ç íàéäîðîæ÷èõ ó
êðà¿í³. Äåííèé àáîíåìåíò íà ñâÿ-
òà êîøòóâàâ 120 ãðí, ïàðíîêð³-
ñåëüíó êàíàòíó äîðîãó ïðîåêòóâàâ
õàðê³âñüêèé ïðîåêòíî-êîíñòðóê-
òîðñüêèé ³íñòèòóò “Ïðîììåõàí³-
çàö³ÿ”. ̄ ¯ äîâæèíà ñòàíîâèòü 2800
ì, à ïåðåïàä âèñîò — 552 ì.

Íàðàç³ ðîáîòà äîðîãè íå ïîíî-
âëåíà. Ëþäÿì, ÿê³ çàçíàëè íå-
çðó÷íîñòåé, ïîâåðíóëè âèòðà÷åí³
íà àáîíåìåíò êîøòè.

У Запоріжжі
фотолюбителів
віднесло на ризі

Ìèíóëîãî ïîíåä³ëêà ââå÷åð³
òðîº ìåøêàíö³â Çàïîð³ææÿ âèð³-
øèëè ñôîòîãðàôóâàòèñÿ íà êðè-
ç³. Ïðîòå ÷åðåç ¿¿ êðèõê³ñòü íà
Äí³ïð³ ôîòîëþáèòåë³ â³äðàçó ïî-
òðàïèëè ó íåáåçïåêó. Êðèãà, íà
ÿê³é âîíè ïåðåáóâàëè, â³äêîëî-
ëàñÿ òà ¿¿ ïî÷àëî â³äíîñèòè â³ò-
ðîì â³ä áåðåãà. Îäèí ÷îëîâ³ê óñ-
òèã ïîâåðíóòèñÿ íà áåðåã, à éîãî
òîâàðèø³â â³äíåñëî íà ñåðåäèíó
ð³÷êè. Ïðî öåé ³íöèäåíò â³äðàçó
ïîâ³äîìèëè ó ì³ñöåâå â³ää³ëåííÿ
ðÿòóâàëüíèê³â. Íà ì³ñöå ïðèãîäè
âèðóøèëà îïåðàòèâíà ãðóïà Ì³-
í³ñòåðñòâà ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòó-
àö³é, âîäîëàç³â òà ðÿòóâàëüíèê³â
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Ï³ñëÿ äâîõ ãîäèí â³ä ïî÷àòêó
ðÿòóâàëüíî¿ îïåðàö³¿ ïîñòðàæäà-
ëèõ âäàëîñÿ çíàéòè. Ðÿòóâàëüíè-
êè íàáëèçèëèñÿ äî íèõ ïî êðèç³
òà äîïðàâèëè ¿õ ó ÷îâåí.

Çà ñòàòèñòèêîþ ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà ç íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â Çàïîð³çü-
ê³é îáëàñò³, ìèíóëîãî ðîêó íà
âîäíèõ îá’ºêòàõ ðåã³îíó çàãèíó-
ëî 123 ëþäèíè, ç ÿêèõ 14 ä³òåé.
Âðÿòóâàòè âäàëîñÿ 226 ïîñòðàæ-
äàëèõ, 27 ç ÿêèõ — ä³òè.

На Херсонщині
онтролюватим ть
виб хи

Ìèíóëîãî òèæíÿ ì³ñüêà ðàäà
Õåðñîíà óõâàëèëà ð³øåííÿ äëÿ
ïîñèëåíî¿ ï³äòðèìêè òèø³ â ì³ñ-
ò³. Çà öèì äîêóìåíòîì ì³ë³ö³¿ òà
ñàí³òàðí³é ñëóæá³ íàäàíî á³ëüø³
ïîâíîâàæåííÿ ñòîñîâíî êîíòðî-
ëþ ïðîäàæó òà âèêîðèñòàííÿ ï³-
ðîòåõí³êè â ì³ñò³.

Çà ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ âëàäè íå
ìîæíà áóäå ï³äðèâàòè ïåòàðäè
òà ôåºðâåðêè, ïåðåáóâàþ÷è â
ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ.
Êð³ì òîãî, çàáîðîíÿºòüñÿ âèáó-
õàòè ¿õ óíî÷³, ïîáëèçó æèòëîâèõ
áóäèíê³â òà â ì³ñöÿõ âåëèêîãî
ñêóï÷åííÿ ëþäåé, ó ãðîìàä-
ñüêèõ ì³ñöÿõ. Ñàìîâ³ëüíî âèáó-
õàòè ï³ðîòåõí³êó çàáîðîíåíî —
íà öå ïîòð³áíî îòðèìàòè ñïåö³-
àëüíèé äîçâ³ë â³ä ìóí³öèïàëü-
íî¿ âëàäè.

Ó â³äïîâ³äíîìó ð³øåíí³
õåðñîíñüê³ äåïóòàòè òàêîæ ðåãëà-
ìåíòóþòü ³íø³ âèïàäêè ïîðóøåí-
íÿ òèø³ — ãó÷íà ìóçèêà ó âå÷³ð-
í³é ÷àñ òà ó âèõ³äí³, çàáîðîíåíî
âìèêàòè ïðîãðàâà÷³ â ì³ñüêèõ
ìàðøðóòêàõ.

Íà òàêèé êðîê ì³ñüêà âëàäà âè-
ìóøåíà áóëà ï³òè ÷åðåç ÷èñëåí-
í³ ñêàðãè, ùî íàäõîäÿòü çàçâè÷àé
â³ä ìåøêàíö³â, îñîáëèâî â ïåð³-
îä ñâÿò òà âë³òêó.

У Дніпропетровсь
подорожчає проїзд

²ç 19 ñ³÷íÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó
î÷³êóºòüñÿ ïîäîðîæ÷àííÿ ïðî¿ç-
äó â ìàðøðóòêàõ. Òàê³ îãîëîøåí-
íÿ ç’ÿâèëèñÿ â ì³êðîàâòîáóñàõ. Ó
ê³íö³ ãðóäíÿ íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè
áóëî óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî â³ä-
ì³íó ïîïåðåäí³õ òàðèô³â. À íà-
ðàç³ íà îïðàöþâàíí³ â äåïóòàò-
ñüêèõ êîì³ñ³ÿõ çíàõîäÿòüñÿ ïè-
òàííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³
ïðî¿çäó ïî êîæíîìó ç àâòîï³ä-
ïðèºìñòâ Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Ó
äåÿêèõ íîâ³ òàðèôè âæå çàòâåð-
äæåí³. ßê ïîâ³äîìèëî ÀÒÏ-
11231, ç 19 ñ³÷íÿ âàðò³ñòü ïîñëó-
ãè íà ìàðøðóòàõ, ÿê³ îáñëóãîâóº
ï³äïðèºìñòâî, ñòàíîâèòèìå 1,75
ãðí àáî 2 ãðí çàëåæíî â³ä ê³ëî-
ìåòðàæó. Íà àâòîáóñàõ âåëèêî¿
ì³ñòêîñò³ — 0,75 ãðí. Òðàíñïîðò-
íèêè êàæóòü, ùî çì³íà ö³íîâî¿
ïîë³òèêè íà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷-
í³ ìàòåð³àëè — çîêðåìà, çíà÷íå
ï³äâèùåííÿ ö³í íà äèçåëüíå
ïàëüíå — ïðèçâîäèòü äî çáèòêî-
âîñò³ ðîáîòè çà ñòàðèìè òàðèôà-
ìè. Êåð³âíèöòâî ÀÒÏ ïîñèëàºòü-
ñÿ ³ íà çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ åíåð-
ãîíîñ³¿â. Îêðåìå ïèòàííÿ — ïå-
ðåâåçåííÿ ï³ëüãîâî¿ êàòåãîð³¿ ïà-
ñàæèð³â. Êîøòè íà öå ïîâèíí³
íàäõîäèòè ç äåðæàâíîãî áþäæå-

òó, àëå, ÿê ãîâîðÿòü ó àâòîï³äïðè-
ºìñòâ³, ñóáâåíö³¿ âîíè îòðèìóþòü
íå â ïîâíîìó îáñÿç³.

20% львів’ян
не мають аналізації

Êîæåí ï’ÿòèé ëüâ³â’ÿíèí æèâå
áåç êàíàë³çàö³¿. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ ó ñåðåäó îäèí ³ç äåïóòàò³â
Ëüâ³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. “Ìè ÷àñ-
òî ãîâîðèìî, ùî Ëüâ³â — ºâðî-
ïåéñüêå ì³ñòî, àëå â òîé æå ÷àñ
êîæåí ï’ÿòèé ëüâ³â’ÿíèí íå ìàº
êàíàë³çàö³¿”, — ñêàçàâ ï³ä ÷àñ îä-
í³º¿ ç ïðåñ-êîíôåðåíö³é ãîëîâà
ôðàêö³¿ ÓÍÏ â Ëüâ³âñüê³é ì³ñü-
ê³é ðàä³ Þð³é Êóæåëþê. Çà éîãî
ñëîâàìè, áåç êàíàë³çàö³¿ æèâóòü
ëüâ³â’ÿíè â îñíîâíîìó â ïðèâàò-
í³é çàáóäîâ³. Íà äóìêó äåïóòàòà
Ëüâ³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè, ì³ñüêà âëà-
äà íå âæèâàº ðåàëüíèõ çàõîä³â
äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ï³äâå-
äåííÿ êàíàë³çàö³¿: “Íàïðèêëàä,
ðîçðèòî âóëèöþ Êîâåëü, àëå êà-
íàë³çàö³þ òàì äîñ³ íå ï³äâåëè.
Òàê öÿ âóëèöÿ ³ çàëèøàºòüñÿ ïå-
ðåêîïàíîþ”, — ñêàðæèòüñÿ äå-
ïóòàò. Ðàçîì ³ç òèì, íà ï³äâåäåí-
íÿ êàíàë³çàö³¿ â ì³ñüêîìó áþäæå-
ò³ Ëüâîâà íà 2008 ð³ê çàêëàäåíî
700 òèñ. ãðí.

Учора в Хар ові
вшан вали пам’ять
Єв ена К шнарьова

Ó÷îðà âèïîâíèâñÿ ð³ê ç äíÿ
çàãèáåë³ ªâãåíà Êóøíàðüîâà,

îäíîãî ç êåð³âíèê³â òà ³äåîëî-
ã³â Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Íåñïîä³âà-
íà ñìåðòü ñï³òêàëà éîãî íà 
56-ìó ðîö³ æèòòÿ â ðåçóëüòàò³
ïîðàíåííÿ â æèâ³ò. ²íôîðìàö³ÿ
ïðî îáñòàâèíè òðàãåä³¿, ÿêà â ò³
ñ³÷íåâ³ äí³ â³äðàçó æ ç’ÿâèëàñÿ
â ÇÌ², ñâ³ä÷èëà ïðî íåíàâìèñ-
íå âáèâñòâî: ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî
êóëÿ, âèïóùåíà ³ç çáðî¿ Äìèò-
ðà Çàâàëüíîãî (ãîñïîäàð ìèñ-
ëèâñüêèõ óã³äü ³ äðóã ªâãåíà
Êóøíàðüîâà), ïðèçíà÷åíà âîâ-
êîâ³, â³äðåêîøåòèëà â³ä ñòîâáó-
ðà äåðåâà ³ âèïàäêîâî ïîòðàïè-
ëà â ªâãåíà Êóøíàðüîâà. Ïðî-
òå âíàñë³äîê òîãî, ùî öÿ ëþäè-
íà áóëà îäíèì ³ç ïðîâ³äíèõ
óêðà¿íñüêèõ ïîë³òèê³â, áàãàòî
õòî íå õîò³â â³ðèòè ó âèïàäêî-
â³ñòü.

Ó÷îðà Â³êòîð ßíóêîâè÷ ïðè-
áóâ äî Õàðêîâà, àáè âøàíóâàòè
ïàì’ÿòü çàãèáëîãî îäíîïàðò³é-
öÿ. Ðàçîì ³ç íèì ë³òàêîì ç Êè-
ºâà äî Õàðêîâà ïðèáóëè ìàéæå
20 íàðîäíèõ äåïóòàò³â, ÷ëåí³â
àïàðàòó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Êâ³òè
íà ìîãèëó ïîêëàëè òàêîæ Îëåê-
ñàíäð Êóçüìóê, Íåñòîð Øóôðè÷
òà ³íø³. Â³êòîð ßíóêîâè÷ òàêîæ
âçÿâ ó÷àñòü ó çàõîäàõ, ïðèñâÿ÷å-
íèõ ðîêîâèíàì ñìåðò³ Êóøíà-
ðüîâà. Êîøòîì ð³äíèõ òà áëèçü-
êèõ åêñ-õàðê³âñüêîãî ãóáåðíàòî-
ðà â Äîíåöüêó â³ä³ëëþòü 
1,5-òîííèé äçâ³í, ÿêèé ïðèçíà-
÷åíèé äëÿ äçâ³íèö³ îäí³º¿ ç öåð-
êîâ ó Áîðîâñüêîìó ðàéîí³ Õàð-
êîâà. Òàì òàêîæ âñòàíîâèëè âå-
ëèêèé ãðàí³òíèé êàì³íü íà
÷åñòü ªâãåíà Êóøíàðüîâà

Îãëÿä ïîä³é
ì³ñò Óêðà¿íè

Дніпропетровсь а влада не змо ла втримати тарифи на проїзд маршр т ах
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Точ а ТЕНТХУ лі є ашель, розповідає Шиф – лі ар
традиційної итайсь ої медицини

Âèòèñíóòè ç ñåáå õâîðîáó
Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Різдвяні ані ли за інчилися, і стрім о стала зроста-
ти іль ість заст дних захворювань. І хоча поро
епідемії Київ ще не ся н в (лі арі очі ють йо о на
почат люто о), меш анці столиці почали "затова-
рюватися" вітамінами й лі ами. А "Хрещати " запро-
сив до реда ції Шиф — лі аря традиційної итай-
сь ої медицини, я ий запропон вав разі по іршення
самопоч ття робити масаж біоло ічно а тивних точо .

Øèôó — â³äîìèé ìàéñòåð öèãóí, ñïåö³àë³ñò ç ìåòîäèê êèòàéñüêî¿
òðàäèö³éíî¿ ìåäèöèíè. Çàéìàºòüñÿ öèãóíî- òà ðåôëåêñîòåðàï³ºþ,
ãîëêîâêîëþâàííÿì, òî÷êîâèì ³ áàíî÷íèì ìàñàæåì, ïðàêòèêóº äå-
³íòîêñèêàö³éí³ ïðîãðàìè íîðìàë³çàö³¿ ìàñè ò³ëà, ïîçáàâëÿº â³ä íàð-
êîòè÷íî¿ çàëåæíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è íå³íâàç³éíó ä³àãíîñòèêó òà
äèñòàíö³éíó ðåôëåêñîä³àãíîñòèêó.

— Ïàíå Øèôó, ÿê óñòàíîâëþþòü ä³àãíîç êèòàéñüê³ ë³êàð³?
— Ä³àãíîç ó ñó÷àñí³é êèòàéñüê³é ìåäèöèí³ âñòàíîâëþþòü òàê ñà-

ìî, ÿê ³ â äàâíèíó, â ÷àñè ïðàâë³ííÿ ÷èñëåííèõ ³ìïåðàòîðñüêèõ äè-
íàñò³é. ßê êîëèñü, ôàõ³âö³ âèêîðèñòîâóþòü ïðîñò³, íà ïåðøèé ïî-
ãëÿä, ñïîñîáè, çîêðåìà çîâí³øí³é îãëÿä ³ çàïàõ õâîðîãî, âèâ÷àþòü
éîãî ïóëüñ òà âèñëóõîâóþòü ñêàðãè íà ñàìîïî÷óòòÿ. À ïîò³ì ïðèçíà-
÷àþòü ë³êóâàííÿ — ãîëêîâêîëþâàííÿ, ïðèï³êàííÿ, ô³òîòåðàï³þ, ìà-
ñàæ — äëÿ êîæíîãî ³íäèâ³äóàëüíî. Îäíîìó äîñòàòíüî ëèøå ìàñàæó,
³íøîìó — ñåàíñ³â ãîëêîâêîëþâàííÿ, êîìóñü ïîòð³áí³ òðàâ’ÿí³ â³äâà-
ðè, à êîìóñü — óæå é êîìïëåêñ ïðîöåäóð. Çàãàëîì òåîð³ÿ êèòàéñüêî¿
ìåäèöèíè ´ðóíòóºòüñÿ íà äàâíüîêèòàéñüêîìó ô³ëîñîôñüêîìó â÷åíí³
“³íü-ÿíü” (÷îëîâ³÷å òà æ³íî÷å íà÷àëà) òà ñèñòåì³ ï’ÿòè åëåìåíò³â.

— Ùî ñîáîþ ÿâëÿþòü ö³ åëåìåíòè?
— Öå äåðåâî, âîãîíü, çåìëÿ, ìåòàë ³ âîäà, ç ÿêèõ ñêëàäàºòüñÿ ñâ³ò

³ ÿê³ áåçïåðåðâíî âçàºìîä³þòü ì³æ ñîáîþ. Ïðàâèëüíèé çâ’ÿçîê öèõ
ï’ÿòè åëåìåíò³â çà çáàëàíñîâàíîñò³ ÷îëîâ³÷îãî ³ æ³íî÷îãî íà÷àë 
óòâîðþþòü ãàðìîí³þ. Ãàðìîí³ÿ — öå çäîðîâ’ÿ, ¿¿ ïîðóøåííÿ — õâî-
ðîáè. Ïðè÷èí íåäóã º áàãàòî, àëå ãîëîâíà — íåïðàâèëüíèé ñïîñ³á
æèòòÿ, õèáí³ äóìêè ³ â÷èíêè, íåðàö³îíàëüíå õàð÷óâàííÿ. Êîæíà
ëþäèíà ñàìà â³ä÷óâàº ïåðø³ âèÿâè äèñãàðìîí³¿ ó âëàñíîìó îðãàí³ç-
ì³. ² ùî øâèäøå âîíà çâåðíåòüñÿ äî ë³êàðÿ, òî á³ëüøå ìàòèìå øàí-
ñ³â íà ïîâíå îäóæàííÿ. Êèòàéñüêà ìåäèöèíà äàº çìîãó âèçíà÷èòè
ïîðóøåííÿ â îðãàí³çì³ ëþäèíè ç ñàìîãî ïî÷àòêó ³ çáàëàíñóâàòè
ôóíêö³¿ óñ³õ îðãàí³â. Á³îëîã³÷íî àêòèâí³ òî÷êè — öå ò³ ì³ñöÿ, ä³þ÷è
íà ÿê³ ìîæíà â³äíîâèòè ðîáîòó îðãàí³çìó çà äîïîìîãîþ ìàñàæó, ãîë-
êîâêîëþâàííÿ ÷è ïðèï³êàííÿ. Ãîëêîâêîëþâàííÿ (×ÆÅÍÜ) ³ ïðè-
ï³êàííÿ (ÖÇÞ) ç’ÿâèëèñÿ â Êèòà¿ ïîíàä ï’ÿòü òèñÿ÷ ðîê³â òîìó. Òà-
êå ë³êóâàííÿ äîâîë³ ñêëàäíå, òîìó ïî ñèë³ ëèøå ôàõ³âöÿì. À îñü
ìàñàæ ìîæå ðîáèòè é ñàì ïàö³ºíò.

— ßê³ òî÷êè ïîòð³áíî ìàñàæóâàòè â ðàç³ çàñòóäè?
— Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ º òî÷êà Ñîíöÿ (ÒÕÀßÍ). Ðîçòàøîâàíà âî-

íà íà ñêðîíÿõ. ßêùî ðîáèòè ¿¿ ìàñàæ âêàç³âíèì àáî ñåðåäí³ì ïàëü-
öåì 2—3 ðàçè íà äåíü ïî 1 õâèëèí³, ìîæíà çíÿòè ãîëîâíèé á³ëü,
çîêðåìà é êîëè ïî÷èíàºòüñÿ çàñòóäà, à òàêîæ çíÿòè âòîìó î÷åé, ÿêà
ï³ä ê³íåöü äíÿ ç’ÿâëÿºòüñÿ ó òèõ, õòî ïðàöþº çà êîìï’þòåðîì.

— ×è º òî÷êà, êîòðà â³äïîâ³äàº çà àðòåð³àëüíèé òèñê?
— Ì³æ áðîâàìè º òî÷êà ²ÍÒÀÍ. ¯¿ òàêîæ ïîòð³áíî ìàñàæóâàòè,

êîëè áîëèòü ãîëîâà àáî ï³äâèùåíèé òèñê. Ìàéæå íà ìàê³âö³ º ùå
îäíà òî÷êà — ÏÀÉÕÓÉ. ¯¿ ìàñàæ òàêîæ äîïîìàãàº çíÿòè ãîëîâíèé
á³ëü. ² ïðè çàñòóä³ òàêîæ. Äî ñëîâà, ÿêùî âè âèñêî÷èëè íàäâ³ð áåç
øàïêè ³ âàì íàäóëî â ãîëîâó òàê, ùî âîíà ïî÷àëà áîë³òè, ìàñàæóé-
òå äâ³ ñèìåòðè÷í³ òî÷êè ÔÎÍÊØÈ íà ïîòèëèö³, ïðèáëèçíî òàì,
äå çàê³í÷óºòüñÿ âîëîñÿíèé ïîêðèâ. Ö³ ñèìåòðè÷í³ òî÷êè çí³ìàþòü
òàêîæ á³ëü ïðè ì³ãðåí³.

— Ùî ðîáèòè, êîëè íåïîêî¿òü íåæèòü?
— ª òî÷êè ªÍÑßÍ, ùî ì³ñòÿòüñÿ íà êðèëàõ íîñà. ßêùî ¿õ ìà-

ñàæóâàòè ïî ê³ëüêà ðàç³â íà äîáó, ò³ëüêè-íî ïî÷èíàºòüñÿ ñâåðá³æ ó
íîñ³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïîÿâó íåæèòþ íåçàáàðîì, ìîæíà âçàãàë³ çà-
ïîá³ãòè ö³é íåäóç³.

— À êàøåëü ìîæíà âèë³êóâàòè, íàòèñêàþ÷è íà ïåâíó òî÷êó?
— Òàê. Öå òî÷êà ÒÅÍÒÕÓ. Âîíà — ì³æ êëþ÷èöÿìè. ¯¿ ìîæíà

ïðîñòî ïðèòèñíóòè, êîëè ç’ÿâëÿºòüñÿ êàøåëü, ³ òèì ñàìèì éîãî
ïðèïèíèòè. Õî÷à öüîãî áóâàº íåäîñòàòíüî, òîä³ çàä³þþòü ùå é
òî÷êè íà õðåáò³. Íà äðóãîìó øèéíîìó õðåáö³ º ÔÓÍÔÓ, ÿêó òðå-
áà ìàñàæóâàòè ïðè çàñòóä³, êàøë³ é ãîëîâíîìó áîë³, íèæ÷å â³ä íå¿,
íà ñüîìîìó õðåáö³,— ÒÀ×Ó¯. Òàê çí³ìàþòü êàøåëü, ï³äâèùåíó
òåìïåðàòóðó ò³ëà ³ ãîëîâíèé á³ëü. Íà âîñüìîìó — äâ³ ñèìåòðè÷í³
òî÷êè ÔÎÍÌÅÍ, ìàñàæ ÿêèõ äîïîìàãàº, êîëè êàøåëü óæå ç ìîê-
ðîòîþ, à á³ëÿ äåâ’ÿòîãî òàêîæ äâ³ ñèìåòðè÷í³ òî÷êè ÔÅÉØÓ —
ïðè òÿæê³é ôîðì³ áðîíõ³òó.

— À ÷è º òàê³ òî÷êè, êîòð³ ï³äâèùóþòü ³ìóí³òåò?
— Òàê. Íàñàìïåðåä öå òî÷êà ÕÈÊÓ. Âîíà ì³ñòèòüñÿ ì³æ âêàç³â-

íèì ³ âåëèêèì ïàëüöÿìè íà îáîõ ðóêàõ. Ðåãóëÿðíèé ¿¿ ìàñàæ ï³ä-
âèùóº ³ìóí³òåò ëþäèíè ïðè áóäü-ÿê³é õâîðîá³. Íàïðèêëàä, ïðè âè-
ñîêèõ òåìïåðàòóð³ ò³ëà òà àðòåð³àëüíîìó òèñêîâ³, áîë³ â ðóêàõ, êèø-
ê³âíèêó, ïðè ãîëîâíîìó áîë³ é íàâ³òü çóáíîìó. Òàê ñàìî ï³äâèùóº
³ìóí³òåò òî÷êà ×²ÒØÈ, êîòðà ðîçòàøîâàíà íà ë³êòüîâîìó çãèí³. À
íà íîãàõ, íà ÷îòèðè ïàëüö³ íèæ÷å â³ä êîë³ííîãî ñóãëîáà, º äâ³ ñè-
ìåòðè÷í³ òî÷êè ÖÓÑÀÍË²

Ë³êàð òðàäèö³éíî¿ êèòàéñüêî¿ ìåäèöèíè Øèôó äàâ ó “Õðåùàòèêó” ìàéñòåð-êëàñ ³ç òî÷êîâîãî ìàñàæó

Точ а ХИКУ — для підвищення ім нітет людини

Масаж точо ЄНСЯН долає нежить Точ а ФОНКШИ для зняття оловно о болю при заст ді

Точ а ПАЙХУЙ та ож допома ає зняти оловний біль Дві симетричні точ и ЦУСАНЛІ підвищ ють ім нітет

Точ а ЧІТШИ, що розташована на лі тьовом з ині,
та ож відповідає за ім нітет

Точ а ТАЧУЇ — для поле шення ашлю і оловно о
болю, зниження підвищеної температ ри

Масаж точ и Сонця (ТХАЯН) знімає оловний біль,
а та ож втом очей від омп’ютера

Точ и ФЕЙШУ масаж ють разі тяж ої форми бронхіт
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Øîï³íãîìàí³ÿ

Ñâ³òëàíà ÁÅÂÇÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

×è ³ñíóº çàëåæí³ñòü ó æ³íîê â³ä ïîñò³éíî¿
ïîòðåáè ïðèäáàííÿ íîâèõ ðå÷åé? ßêùî òàê,
òî ÷èì âîíà ïðîäèêòîâàíà?

Ñïðîáóºìî ðîç³áðàòèñÿ â ïðè÷èíàõ.
Ïðè÷èíà ïåðøà — ïñèõîëîã³÷íà: íàóêîâî

äîâåäåíèé ôàêò, ùî êóï³âëÿ íîâî¿ áàæàíî¿
ðå÷³ ñïðèÿº âèðîáëåííþ ïðèºìíî â³ä÷óòíî¿
ê³ëüêîñò³ åñòðîãåíó (ãîðìîíó ùàñòÿ), à ïðè
íàñè÷åíîìó ñïîñîá³ æèòòÿ, ïîâ’ÿçàíèì òàê
÷è ³íàêøå ç ïîñò³éíèìè ñòðåñîâèìè ñèòóàö³-
ÿìè, âíóòð³øíÿ ïîòðåáà çàïîâíþâàòè öþ
“ãîðìîíàëüíó” íåäîñòàòí³ñòü ìîæå ñïðàâä³
ñòàòè çâè÷êîþ. Íó ³ õàé! Ïðèºìíî öå, òà é
çäîðîâ’þ íàâðÿä ÷è íàøêîäèòü! ßêùî íå
çãîäí³ — çàïèòàéòå ñåáå: ÷è “áóâàº ùàñòÿ
äóæå áàãàòî”?

Íàñë³äîê: çàìêíóòå êîëî âèõîäèòü — íî-
âà ñóêíÿ âèìàãàº ãðîøåé, à äîðîãà íîâà —
â³äïîâ³äíî. Îñü ³ ïðàöþºìî ³íòåíñèâí³øå, ³
ñèòóàö³é ñòðåñîâèõ äîäàºòüñÿ.

Ïðè÷èíà äðóãà — ³ñòîðè÷íà: ³íàêøå êàæó-
÷è — äåô³öèò îäÿãó ó íåäàâíüîìó ìèíóëîìó.
ß á ñêàçàëà, êðè÷óùà íåñïðàâåäëèâ³ñòü ïî-
ñòðàäÿíñüêîãî ïðîñòîðó! Ó òîé ÷àñ, êîëè ºâ-
ðîïåéñüê³ ìîäíèö³ áîðîçíèëè ïðîñòîðè áó-
òèê³â, ñëîâ’ÿíñüê³ êðàñóí³ ìð³ÿëè ïðî ñâ³ò
ìîäè, ñèäÿ÷è çà êåðìîì ÿêîãî-íåáóäü òðîëåé-
áóñà (òóò ÿ óòðèðóþ, ïðîõàííÿ áóêâàëüíî íå
ñïðèéìàòè). Äî ñëîâà, ïðî êðàñóíü — ïðî
íàøèõ óêðà¿íñüêèõ êðàñóíü — ôàêòè÷íî,
ïðè÷èíà äåô³öèòó º íàñë³äêîì ìàí³¿ îäÿãà-
òèñÿ ÿñêðàâ³øå, “áàãàòøå”. Ùå íà ïî÷àòêó
90-õ “âàëþòí³” ðå÷³ ïðîäàâàëè âèíÿòêîâî â
êîì³ñ³éêàõ, àáî “â çàêîðäîí³”. Çíàìåíèòà
ôðàçà “áàòíèê â³ä Êàðäåíà” ñâîãî ÷àñó íà-
áóëà ìàã³÷íîãî õàðàêòåðó! Äîáóòè æ åêñêëþ-
çèâ äîð³âíþâàëîñÿ ïîäâèãó! Ðå÷³ áóëè òàê³
áàæàí³, ùî äîíèí³ ó íàøèõ ìàì çáåðåãëàñÿ
õî÷à á îäíà òàêà — ÿê ïàì’ÿòü. Äî ñëîâà, ïðî
êîì³ñ³éêè, öå ÿ òåæ óñå ç ìàìèíîãî äîñâ³äó.

Ïðè÷èíà òðåòÿ — êîíêóðåíòíà: ñòàíäàðò-
íèé íàá³ð äóìîê: õî÷åòüñÿ òàêó æ ñóêíþ, ÿê
ó ïîäðóãè, õî÷åòüñÿ ìàòè ç³ðêîâèé âèãëÿä,
õî÷åòüñÿ ç ïåðëàìóòðîâèìè ãóäçèêàìè... ³
ùîá óñ³ çàçäðèëè! Â öüîìó âèïàäêó øîï³í-
ãîìàí³ÿ íàáóâàº õàðàêòåðó çìàãàííÿ, à íåð³ä-
êî ³ “ìàâïÿ÷îãî”, êîëè ïîäðóã, ùî íå ïî-
â’ÿçàí³ æîäíèìè ðîäèííèìè ñòîñóíêàìè,
ìîæóòü âèçíàòè çà áëèçíÿò.

Íàñë³äîê: ãàðäåðîá ï³ä³áðàíî áåç ñìàêó.
Ïðè÷èíà ÷åòâåðòà — â³çóàëüíà: õî÷åòüñÿ

ñïîäîáàòèñÿ! Ï³äêîðèòè ÷îëîâ³êà, çàòüìàðè-
òè âñ³õ êîíêóðåíòîê. Ñòåðåîòèïíèé ïðîÿâ:
âèñë³â “ìàêñèìóì ìàê³ÿæó, ì³í³ìóì îäÿãó”
â³äðàçó âïàäàº â î÷³. Ñâî¿ ïëþñè àðãóìåíòî-
âàí³ ò³ëüêè çàëåæí³ñòþ â³ä ïîñòàâëåíèõ ö³-
ëåé. Â äàíîìó âèïàäêó ÷àñòîòà “ïîòðåáè” â
çì³í³ ãàðäåðîáà ñóïðîâîäæóºòüñÿ âåëüìè íå-
ïðèêðèòèìè íàì³ðàìè â îäÿç³, ùî çëåãêà
ïðèêðèâàº ò³ëî. Íàñë³äóþ÷è âèêëþ÷íî öåé
ïðèíöèï, ïîò³ì íå îáðàæàéòåñÿ, ÿêùî íà-
ÿâí³ñòü ó âàñ ³íòåëåêòó âèêëèêàòèìå ï³äîçðó.

Íàñë³äîê: ïîö³êàâòåñÿ ó òèõ ÷îëîâ³ê³â, äóì-
êó ÿêèõ âè ñïðàâä³ ö³íóºòå.

², ÿê çàâæäè, òðàäèö³éíà ïîðàäà: îäÿãàé-
òåñÿ äëÿ ñåáå, äîâ³ðÿéòå âëàñí³é ³íòó³ö³¿,
ïðàãí³òü äî êîìôîðòó, ³ òîä³ êàðòèíà âàøî-
ãî ñòèëþ áóäå ö³ë³ñíîþ. Íå ìîðî÷òå ñîá³ ãî-
ëîâó åêñêóðñàìè â äàâíî çàáóò³ ÷àñè äåô³öè-
òó, íå ïðàãí³òü “ïåðåïëþíóòè” ìàñøòàáè çà-
ïîâíþâàíîñò³ øàôè ïîäðóãè ³ íå îäÿãàéòåñü
âóëüãàðíî

Äî Ïàðèæà 
³ç ìåòàëåâèì ôðàêîì
Óêðà¿íñüêà äèçàéíåðêà Âåðîí³êà Æàíâ³ ïðåäñòàâèòü ñâîþ
íîâó êîëåêö³þ îäÿãó òà àêñåñóàð³â

Óêðà¿íñüêà äèçàéíåðêà Âåðîí³êà Æàí-
â³ âæå âäðóãå ïîâåçå ñâîþ êîëåêö³þ îäÿ-
ãó òà àêñåñóàð³â äî Ïàðèæà ï³ä ïðîòåê-
ö³ºþ êóòþð’º Ïàêî Ðàáàííà. 22 ñ³÷íÿ êî-
ëåêö³þ ïðåäñòàâëÿòü ó ðàìêàõ Ïàðèçüêî-
ãî òèæíÿ ìîäè âåñíà — ë³òî 2008, ÿêèé
â³äáóäåòüñÿ ç 21 äî 24 ñ³÷íÿ. Ïîáà÷èòè ðå-
÷³ óêðà¿íñüêî¿ äèçàéíåðêè äîâåäåòüñÿ ç
ñàìîãî ðàíêó — îá îäèíàäöÿò³é — ó ïà-
â³ëüéîí³ Salon-des-miroirs. Âò³ì, íà ñàéò³
Ïàðèçüêîãî òèæíÿ ìîäè ñåðåä äèçàéíå-
ð³â, ùî ïîêàæóòü ñâî¿ êîëåêö³¿ 22 ñ³÷íÿ
(à öå ìîäåëüºðè áðåíä³â Chanel, Given-
shy, Chrisian Lacroix), ³ì’ÿ Âåðîí³êè íå çà-

çíà÷åíî. Äèðåêòîðêà ÒÌ Veronika Jean-
vie Íàòàë³ÿ Æàíâ³ ïîÿñíþº öå òèì, ùî
Âåðîí³êà ïðîäåìîíñòðóº êîëåêö³þ ÿê
÷ëåí ãîñòüîâîãî ñïèñêó.

Êóòþðíà êîëåêö³ÿ Âåðîí³êè Æàíâ³,
ùî çðîáëåíà äëÿ òóðíå, íàâ³ÿíà ¿¿ íå-
ùîäàâíüîþ ïî¿çäêîþ ó Áðåòàíü. Íàäèõ-
íóâøèñü ìîðñüêèìè ïåéçàæàìè ôðàí-
öóçüêîãî óçáåðåææÿ, äèçàéíåðêà ñòâî-
ðèëà æ³íî÷èé îäÿã, âçóòòÿ òà àêñåñóàðè
äëÿ âåñíè òà ë³òà ó áëàêèòíî-á³ëèõ òà
ñèíüî-ñð³áëÿñòèõ êîëüîðàõ ³ç åëåìåíòà-
ìè ìåòàëó. ª íàâ³òü ïîâí³ñòþ ìåòàëåâ³
ðå÷³ — äåÿê³ ç âå÷³ðí³õ ñóêîíü, ìåòàëå-

â³ êóïàëüíèêè òà íàâ³òü ìåòàëåâèé æ³-
íî÷èé ôðàê.

Ó áåðåçí³ Âåðîí³êà Æàíâ³ ïîïðÿìóº äî
Ëîñ-Àíäæåëåñà — ïðåçåíòóâàòè êîëåêö³þ
àìåðèêàíñüê³é ïóáë³ö³. Àëå, çà ñëîâàìè
Íàòàë³¿ Æàíâ³, ïîêè ùî í³÷îãî íå çàòâåð-
äæåíî, òîìó ì³ñöå ³ äàòà äåô³ëå íåâ³äîì³.
“Âñå çàëåæèòü â³ä ïîêàçó ó Ïàðèæ³”,— ðîç-
ïîâ³ëà äèðåêòîðêà ÒÌ Veronika Jeanvie.

5 êâ³òíÿ êóòþðíå âáðàííÿ ÒÌ Veroni-
ka Jeanvie ïîáà÷èòü Ìîñêâà íà Ðîñ³éñüêî-
ìó òèæí³ ìîäè. À íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ Âå-
ðîí³êà Æàíâ³ íàðåøò³ ïðèâåçå êîëåêö³þ
âåñíà — ë³òî 2008 ó Êè¿â. Òàêîãî ðîçìà-
õó, ÿê íà ìèíóëîìó êè¿âñüêîìó ïîêàç³
ÒÌ Veronika Jeanvie, êîëè äëÿ äåô³ëå ïî-
áóäóâàëè ö³ëèé ïàâ³ëüéîí ó êîìïëåêñ³
“Àðåíà-ñ³ò³”, íà öåé ðàç íå î÷³êóºòüñÿ.
“Áþäæåò ïîêàç³â ó Ïàðèæ³ òà Ëîñ-Àí-
äæåëåñ³ äîâîë³ âåëèêèé — òîìó äåô³ëå ó
Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ á³ëüø êàìåðíî”,— êà-
æå Íàòàë³ÿ Æàíâ³

Ó ðåñòîðàí³ â³äêðèâñÿ ñåçîí Winter Fashion
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед в ресторані
"Шо олад" розпочався
зимовий сезон моди. В
по азі, влаштованом
прямо в приміщенні за-
лад , представили
одя від Butique DiSe, а
та ож весняно-літню
оле цію молодо о ди-
зайнера Sanatan. Одя
демонстр вали не ли-
ше моделі. Влаштов -
вати ж по ази в ресто-
рані "Шо олад" для по-
цінов вачів моди зби-
раються щосереди.

Ó ñåðåäó ïîêàçîì îäÿãó â³ä
³íîçåìíèõ äèçàéíåð³â òà â³ò-
÷èçíÿíîãî Sanatan ñòàðòóâàâ
íîâèé ñåçîí Winter Fashion.
Äåô³ëå ïðîâîäèëè ïðÿìî ì³æ
ñòîëèêàìè. Ïîðÿä ³ç ïðîôå-
ñ³éíèìè ìîäåëÿìè â ïîêàç³
áðàëè ó÷àñòü äðóç³ çàêëàäó, ñå-
ðåä ÿêèõ áóëè ³ ëþäè ³ç íåòè-
ïîâîþ çîâí³øí³ñòþ. “Ìè ñâ³-
äîìî çàïðîøóºìî äî ó÷àñò³
ãîñòåé íàøîãî ðåñòîðàíó,
àäæå ïðåäñòàâëåíèé îäÿã º íî-
ñèáåëüíèì äëÿ òèõ, õòî ëþ-
áèòü ãàðíî âäÿãàòèñÿ”,— ïî-
ÿñíèëè “Õðåùàòèêó” îðãàí³-
çàòîðè ïîêàçó. Â³äâ³äóâà÷àì
çàïðîïîíóâàëè òðè ì³í³-ïîêà-
çè ïðåò-à-ïîðòå. Ïåðø³ äâà
ïðîäåìîíñòðóâàëè ñóêí³ â³ä
Butique DiSe. ßê ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” ïðåäñòàâíèê Bu-
tique DiSe Ñåðã³é Öèìáàë, äëÿ
ïîêàçó â³ä³áðàëè ìîäåë³ ëèøå
æ³íî÷èõ ñóêîíü ç îñ³ííüî-çè-
ìîâèõ òà âåñíÿíî-ë³òí³õ êî-
ëåêö³é ºâðîïåéñüêèõ ³ àìåðè-
êàíñüêèõ äèçàéíåðñüêèõ òðåí-
ä³â. Òàê, íà ïîêàç³ áóëî ïðåä-
ñòàâëåíî ðå÷³ â³ä Ñòåëëè Ìàê-
êàðòí³, Ìiu Miu, Max Mara. Â
ïåðø³é ÷àñòèí³ äîì³íóâàëà
êëàñèêà: òðèêîòàæí³ êîðîòê³

ñóêí³ ñòðèìàíèõ ÷îðíèõ òà ñ³-
ðèõ êîëüîð³â, à òàêîæ ñìóãàñ-
ò³ òà â êë³òèíêó, çà ñèëó-
åòîì — ïðèòàëåí³, ç ïîÿñàìè.
Ó äðóã³é ÷àñòèí³ äåìîíñòðóâà-
ëè ÿñêðàâ³ø³ ìîäåë³ ç ãåîìåò-
ðè÷íèìè â³çåðóíêàìè ÷åðâî-
íîãî, ÷îðíîãî òà á³ëîãî êîëüî-
ð³â.

Äîì³íàíòîþ ïîêàçó ñòàëà
âåñíÿíî-ë³òíÿ êîëåêö³ÿ 2008

ðîêó ìîëîäîãî óêðà¿íñüêîãî
äèçàéíåðà Sanatan “Í³ìà êðà-
ñà”, ÿêó âèñòàâëÿëè íà ìèíó-
ëîìó Ðîñ³éñüêîìó òèæí³ ìîäè.
“Òàêà íàçâà ç`ÿâèëàñÿ íå òî-
ìó, ùî ÿ õî÷ó íàáèòè ö³íó
ñâî¿ì ðå÷àì, çàÿâëÿþ÷è ïðî
¿õíþ íåâèìîâíó êðàñó,— ðîç-
ïîâ³â “Õðåùàòèêó” Sanatan.—
ß ñïðèéìàþ îäÿã ÿê ìèñòåö-
òâî, êàðòèíó, íàïèñàíó íà ïî-

ëîòí³, à íå ïðîñòî ð³÷, ó ÿêó
ìîæíà âäÿãíóòèñÿ”.

Sanatan âèêîðèñòîâóº â êî-
ëåêö³¿ ëüîí, øîâê, íàâ³òü õóò-
ðî, îçäîáëþþ÷è íèì ðóêàâè
òà êîì³ðö³ ë³òí³õ ðå÷åé. Äëÿ
æ³íîê çíàéäóòüñÿ âå÷³ðí³ ñóê-
í³ ñîêîâèòèõ áëèñêó÷èõ êî-
ëüîð³â: ñèíüîãî, áóçêîâîãî, ñ³-
ðîãî, íåáåñíî-áëàêèòíîãî.
Äëÿ ÷îëîâ³ê³â â³í ï³äãîòóâàâ
çðó÷í³ ëüíÿí³ øòàíè òà ñîðî÷-
êè æîâòî-çåëåíèõ â³äò³íê³â ç
ðîñëèííèìè îðíàìåíòàìè. Ó
êîëåêö³¿ äèçàéíåðà º é äîâîë³
íåñòàíäàðòí³ ðå÷³, íàïðèêëàä,
ñóêíÿ ç ³ì³òîâàíîþ êèøåíåþ,
âèâåðíóòîþ òðè÷³ — îáðàç
ëåãêîâàæíî¿ ä³â÷èíè, ëÿëüêè,
ùî íåñå íà ñîá³ ñóêíþ, àëå íå
ìàº í³÷îãî âñåðåäèí³.

ÒÌ Sanatan ç`ÿâèâñÿ â
Óêðà¿í³ 2 — 3 ðîêè òîìó, êî-
ëè þíèé Îëåêñàíäð Íàãîðíèé
çì³íèâ êàð’ºðó ìîäåë³ íà äè-
çàéíåðñüêó. Â Ìîñêâ³ Sanatan
ï³äïèñàâ êîíòðàêòè ç ê³ëüêî-
ìà ðîñ³éñüêèìè áóòèêàìè.
Íèí³ äèçàéíåð ïëàíóº ðîçðîá-
ëÿòè âëàñíó ñåð³þ á³ëèçíè,
ÿêó ïðîäàâàòèìóòü íå ò³ëüêè â
Óêðà¿í³ òà Ðîñ³¿, à é ó Äóáà¿ òà
Ïðàç³. Îêð³ì òîãî, â ïëàíàõ —
âëàñíà ïðîìèñëîâà ë³í³ÿ.

Êë³ºíòàìè Sanatan º ñï³âà÷-
êè Îêñàíà Õîæàé, Êàòåðèíà
Áóæèíñüêà, Êàð³íà Ïëàé, òå-
ëåâåäó÷à Ãàííà Ñîáîëºâà. À
âò³ì, ó ðåñòîðàí “Øîêîëàä”
íà ïîêàç çàâ³òàëè ò³ëüêè Êà-
ð³íà Ïëàé ³ ê³ëüêà ùå ìåíø
â³äîìèõ ãîñòåé. “Íàéá³ëüøå â
Sanatan ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ
îðèã³íàëüí³ êîâàí³ ïðÿæêè,
ïîÿñè òà ñóìêè,— ðîçïîâ³ëà
“Õðåùàòèêó” Ïëàé.— Sanatan
ðîáèòü ìåí³ êîíöåðòíå âáðàí-
íÿ. Íèí³ ïðàöþº íàä îäí³ºþ
³ç ñóêîíü”.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â
ïîêàç³â ó “Øîêîëàä³”, ìîä-
íèé ñåçîí Winter Fashion íå
îáìåæèòüñÿ îäí³ºþ àêö³ºþ.
Íàäàë³ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ðåñòî-
ðàíó òàê³ ïîêàçè ïðîâî-
äèòèìóòü ùîñåðåäè

На модний одя в «Шо оладі» можна дивитися, не відриваючись від
о тейлю

Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

22 січня в рам ах Паризь о о тижня моди представлять оле цію
одя раїнсь ої дизайнер и Вероні и Жанві. З Парижа речі дизай-
нер и поїд ть до Лос-Анджелеса та на Російсь ий тиждень моди. У
вітні Вероні а Жанві нарешті по аже оле цію Києв .

Â “Øîêîëàä³” 
çàïàõëî ìîäîþ
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ОВНИ
На вашом небосхилі зійде зір а вза-

ємно о охання. З стрічайте дов ожда-
н остю, лелійте і моліться на неї, я -
що хочете особисто о щастя! Ідеал об-
ранця поряд, і ш ати йо о дале о не
треба. Кар’єрний демарш та ож роз-
палі, не збавляйте темп , пам’ятаючи,
що ваше професійне сходження цьо о
ро під небесною опі ою. Проте цію
с ласти може зовсім незнайома висо-
опосадова особа, ер ючись власни-
ми симпатіями та оцін ою ваших
чеснот. Тримайтеся БЛИЗНЯТ, від січ-
ня до люто о доля вас зв’язала випро-
б вальними ланцю ами. Ви потрібні од-
не одном !

ТЕЛЬЦІ
Поперед заповітний ар’єрний

Олімп. Кро йте до ньо о певнено, з
про ресивним розмахом, долаючи
с б’є тивізм. Боятися не треба, адже
ви під рилом впливових по ровителів!
Навіть я що творча ява дещо за аль-
мована — не біда. Важливо в сьом
пра н ти дос оналості. Хоча б за що
ви бралися, маєте либо о прони ати
в с ть речей, детально дослідж вати,
аналітично прорахов вати, видаючи
прод т висо ої я ості. Ліпіться до
СТРІЛЬЦІВ, нині ви для них — найбіль-
ша розрада.

БЛИЗНЯТА
Я щор тинапри ноблює,авабить се

ори інальне і незвичне, хочеться зазир-
н ти під по рив таємниць, пізнати езо-
теричні сторони Всесвіт — це ч дово,
лишайтеся на тій хвилі! До матеріальних
невдач (затримо зарплати) зви айте,
обходьтеся с ромним стат ом. Це тим-
часова см а, оли розрахов вати на
щедрість партнерсь их аманців немає
сенс . С нарам чом сь для вас і торіш-
ньо о сні ш ода. А даремно, адже ви
цьо оне засл жили!Єднайтеся зВОДО-
ЛІЯМИ, разом ви створите пот жний д -
ховний тандем.

РАКИ
Хочете поліпшити матеріальний доб-

роб т?Сміливобаланс йте на анаті ба-
жань і можливостей, підприємниць а
жил а вас міцна, тр дово о ент зіазм
та відповідальності та ож не позичати.
Подбайте і про сімейний тил. Поставте-
ся серйозно до подр жніх стос н ів та
допоможіть обранцю творчо реаліз ва-
тися, стати твердо на но и. Важливо с-
відомити, що нині в них зоряний час, о-
лиможна дося тима симально о злет .

ЛЕВИ
Станьте лас авим сонцем, що яс ра-

восвітить і зі ріває всіх бла одатнимтеп-
лом, і тоді поряд з вамизалишаться тіль-
и рідні серцю люди! Це оловне наразі,
адже треба визначитися з половин ою і
створити армонійний союз, а одр же-
ним “реставр вати” взаємини. На сл ж-
бі б дьтемайстромна всі р и, ви он й-
те дор чене на висо ом професійном
рівні і вчасно. Саме за це вас цін вати-
ме ерівництвойохоче підвищить на по-
саді та додасть зарплатню. Я що немає
порядВОДОЛІЇВ, неодміннознайдіть їх!...

ДІВИ
Подорожі в лабіринтах ілюзій і фан-

тастичних домислів під ть на ористь, і
ви знов пере онаєтеся,що, зрадж ючи
реалістичні до ми,йдетепротисвоєї при-
роди, зап с аючи механізм самор йна-
ції. Прям йте т ди, де людно, ваше міс-
це серед п блі и, маєте сяйн ти а тор-
сь им талантом та за охати в себе ін-
ших. На роботі плани по и що альм ю-
ться до інця місяця (з армічних при-
чин), тож на фо си шефа не нарі айте,
а смиренно тя ніть воза, потім се надо-
л жите. Нині онтроль подій вам непід-
владний.

ТЕРЕЗИ
Ви фонтан єте нереалізованими по-

ч ттями. Під иньте “дров” во онь вза-
ємно о охання, і він запалає з новою
силою та незаб тніми враженнями с рі-
пить союз, що вже почав р йн ватися.
Дбайте за сім’ю, адже родинний вівтар
потреб є ваших пожертов. Саме т р-
ботливе ставлення до рідних від риє
джерела особисто о щастя та матері-
ально о зба ачення. Це вина орода від
Творця.

СКОРПІОНИ
Не варто інтенсивно натис ати на

ар’єрні педалі, бо нині це др оряд-
не завдання. Ваші сили повинні стр -
м вати в домашніх стінах. Бла опо-
л ччя сім’ї — це святе, і ос верняти
йо о байд жістю протипо азано. По-
миріться з давніми др зями, вашим
доро ам ще не с дилося розійтися,
даремно вважаєте, що вас і нор ють,
це не та . Їхні поч ття либо о захо-
вані, тож ставити хрест на стос н ах
не можна.

СТРІЛЬЦІ
Б ти поряд з вами, рітися проме-

нях чарівності, насолодж ватися інте-
ле том і не за охатися може лише лю-
дина з ам’яним серцем. Тож оли
вчасно с ористаєтеся тим озирем,
більшість проблем автоматично зни -
не. Кар’єри це стос ється насамперед,
де доводиться наполе ливо тр дитися
за ре лярних прис іп вань шефа. Од-
на осяйна перспе тива арно зароб-
ляти триматиме в ц п их р ах, і це
добре. Адже саме на роботі (цьо оріч)
вам від рито дост п дофінансової “жи-
ли”, тож тр діться і ба атійте на своє
бла о та родини! ТЕРЕЗАМ та ТЕЛЬ-
ЦЯМ відведіть чільне місце своєм
житті.

КОЗОРОГИ
Досить претензій, б дьте вели о-

д шні й щедрі всьом , чим на ородив
Всевишній! Щиро віддаючи, примно-
ж єте д ховні і матеріальні апітали, а
е оїстично забираючи, знищ єте їх без-
поворотно. Це особливо а т ально ни-
ні, оли розпочинається еволюційний
вито на особистих і ділових теренах.
Прощайтеся з мин лим, шла ба м до-
лі від рито, тож дерзайте! Варто три-
матися СТРІЛЬЦІВ і РИБ, то нині— ваш
талісман.

ВОДОЛІЇ
Ламати — не б д вати. Я що двох

тісно, а порізно с мно, пере ляньте
стос н и з бла овірними, адже ви дві
половин и, я і не мож ть існ вати о ре-
мо. Беріть ермо в р и і певнено ве-
діть подр жній орабель перед, але
все ж та и досл хаючись порад с п т-
ни а. Хіба що матеріальна залежність
може стати на переш оді, том зароб-
ляйте самі і дбайливо ставтеся до
спільних рошей. Робити дір и в сімей-
ном бюджеті вам не можна. Я що тис
ЛЕВІВ подолати не можна — сл жіть
їм.

РИБИ
Прибор айте тр дові пристрасті. У

запалі домашніх лопотів і професійної
самореалізації ви заб ваєте про відпо-
чино , завдаючи непоправної ш оди
здоров’ю. Том трохи побити байди и
зовсім не ріх! До до матичної виховної
“пил и” подр жжя вам не зви ати, про-
те не ображайтеся, вони вас люблять
по-своєм , і щастя сімейно о затиш
тримається саме на їхніх плечах. Чи не
та ?..
По ладайтеся с р тн мить на ВО-

ДОЛІЇВ та КОЗОРОГІВ.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 18 ïî 24 ñ³÷íÿ )

Хрещатик  18 січня 2008 РРІІЗЗННЕЕ 1155
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли-

ає Са айда Діан Валентинівн я відповідача в
с дове засідання по цивільній справі за позовом
Са айда а І оря Володимировича в інтересах не-
повнолітньої Са айда Валерії І орівни до Са ай-
да Діани Валентинівни, третя особа: ор ан опі и
та пі л вання Печерсь ої районної м. Києві дер-
жавної адміністрації, про позбавлення бать івсь их
прав, я е призначено на 28.01.2008 на 15.00, за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 31.

Одночасно повідомляю, що опію позовної
заяви з додат ами можна отримати в приміщенні
с д з вищев азаною адресою.

С ддя Рейнарт І.М.

ЗАТ “ПРАЙМ-БАНК”
повідомляє своїх а ціонерів про проведення

чер ових За альних зборів а ціонерів, я і відб д ться
7 березня 2008 ро о 10.00 за адресою:
м. Київ, в л. Михайлівсь а, 6-а, поверх 4.

1. Про затвердження ре ламент роботи За альних зборів а ціонерів.
2. Звіт Правління Бан про фінансово- осподарсь діяльність за 2007 рі .
3. Звіт Спостережної Ради за 2007 рі .
4. Затвердження звіт та виснов ів Ревізійної омісії Бан за рез льтатами

перевір и фінансово- осподарсь ої діяльності Бан за 2007 рі .
5. Затвердження звіт та виснов ів зовнішньо о а дитора Бан за рез льтатами

перевір и фінансово- осподарсь ої діяльності Бан за 2007 рі .
6. Затвердження річних рез льтатів фінансово- осподарсь ої діяльності Бан

за 2007 рі , поряд розподіл приб т .
7. Затвердження бізнес-план та страте ії діяльності Бан на 2008—2010 ро и.
8. Роз ляд питання щодо змін ор анізаційно-правової форми Бан з ідно з

вимо ами чинно о за онодавства.
Реєстрація а ціонерів (їх представни ів), що приб д ть для часті в зборах,

б де проводитися за місцем проведення зборів 7 березня 2007 ро з 9.00 до
9.40. Для часті в За альних зборах а ціонерів при собі необхідно мати:
- до мент, я ий встановлює особ а ціонера чи йо о представни а;
- довіреність на право часті в зборах та олос вання з питань поряд денно о

(для представни ів а ціонерів).
Ознайомитися з до ментами, що стос ються питань поряд денно о

чер ових За альних зборів, ви масте можливість за адресою: м. Київ, в л.
Михайлівсь а, 6-а з 9.00 до 18.00. При собі необхідно мати до менти, що
підтвердж ють повноваження представни а а ціонера.

Телефон для довідо 490-86-60.
Правління ЗАТ “ПРАЙМ-БАНК”

За рите а ціонерне товариство “Інвестсервіс”
повідомляє, що 26 березня 2008 ро о 10.00 за адресою:

01034, м. Київ, в л. П ш інсь а, 14, прим. 2,
відб д ться За альні збори а ціонерів.

Порядо денний зборів:
1. Звіт Правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності товариства

за 2007 рі .
2. Затвердження річно о звіт та баланс за 2007 рі .
3. Затвердження поряд розподіл приб т ів.

Реєстрація а ціонерів, що приб ли на збори, б де здійснюватись 26 березня
2008 ро за місцем проведення зборів з 9.30 до 10.00. При собі необхідно мати
паспорт, представни а ціонера повинен та ож мати довіреність, посвідчен в
становленом поряд . Довід и за телефоном: (044) 206-75-71.

За рите а ціонерне товариство “Універсальне
а ентство з продаж авіаперевезень”

повідомляє, що 26 березня 2008 ро о 10.00 за адресою:
01034, м. Київ, в л. Золотоворітсь а, 13, прим. 18,

відб д ться За альні збори а ціонерів.

Порядо денний зборів:
1. Звіт Правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності товариства

за 2007 рі .
2. Затвердження річно о звіт та баланс за 2007 рі .
3. Затвердження поряд розподіл приб т ів.

Реєстрація а ціонерів, що приб ли на збори, б де здійснюватись 26 берез-
ня 2008 ро за місцем проведення зборів з 9.30 до 10.00. При собі необхідно
мати паспорт. Представни а ціонера повинен та ож мати довіреність, посвідче-
н в становленом поряд . Довід и за телефоном (044) 206-75-70.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ “ДИНАМО” КИЇВ”

повідомляємо, що 5 березня 2008 ро об 11.00 за адресою:
м. Київ, в л. Гр шевсь о о, 3, відб д ться за альні збори а ціонерів
Від рито о а ціонерно о товариства “Ф тбольний л б “Динамо” Київ”

(далі за те стом — Товариство)

Порядо денний:
1. Затвердження звіт Комісії з припинення (перетворення) ВАТ “ФК “Динамо”

Київ” щодо заходів на ви онання рішень за альних зборів а ціонерів від
20.11.2007 р.

2. Затвердження передавально о а та.
Реєстрація а ціонерів та їхніх представни ів проводитиметься з 10.30 до 11.00

за місцем проведення за альних зборів. Для реєстрації при собі необхідно мати
до менти, що посвідч ють особ , а представни ам, рім то о, мати довіреність.

Правління

АТ “КИЇВПРОЕКТ”
повідомляє, що За альні збори а ціонорів відб д ться 6 березня

2008 ро о 14.00 за адресою: Київ-30, в л. Б. Хмельниць о о,16-22.

Порядо денний:
1. Про створення Товариством дочірніх підприємств та затвердження їхніх

Стат тів.
2. Про приведення Стат тів діючих дочірніх підприємств Товариства

відповідність до вимо чинно о за онодавства.
Реєстрація часни ів — за місцем проведення зборів 6 березня 2008 ро з

11.00 до 13.30.
Для реєстрації часни ам зборів потрібно мати при собі до мент, що

посвідч є особ : представни а ціонера, рім то о, — довіреність власни а
а цій на право часті зборах, оформлен відповідно до чинно о за онодавства.

Телефони для довідо : 234-63-07, 234-70-79.

Правління а ціонерно о товариства за рито о тип “ПАРФУМ”
(ідентифі аційний од 01552486)

повідомляє про доповнення поряд денно о позачер ових
за альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 16 люто о 2008 р.

об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. Святошинсь а, 1,
десятим питанням наст пно о зміст :

Про внесення змін в ор анізаційн стр т р , с орочення чисельності
та штат працівни ів АТЗТ “ПАРФУМ”. Довід и за тел. 400-12-43.

Заява про е оло ічні наслід и
ТОВ “ВАГРА”, повідомляє, що на місці нежило о одноповерхово о

б дин , я ий належить ТОВ “ВАГРА” на праві приватної власності, за
адресою: м. Київ, в л. Вол о радсь а, 25 б де поб довано офісно-
отельний омпле с.

Солом’янсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що 15 люто о 2008 р. о 10.00
приміщенні с д за адресою: м. Київ, в л. Ш то-
ва, 1, аб. 18 під олов ванням с дді Зав ород-
ньої І.М. відб деться роз ляд цивільної справи
№ 2-4718-1/07 за позовомДер ач Галини Іванівни
до Дер ача Єв ена Івановича, третя особа: ВГІ
РФОСолом’янсь о о РУГУМВС У раїни в м. Києві
про визнання особи та ою, що втратила право
орист вання житловим приміщенням.
В с дове засідання ви ли ається відповідач

Дер ач Єв ен Іванович.
С ддя Зав ородня І.М.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви -
ли ає відповідача Перісто о Оле а Михайло-
вича (я ий меш ає за адресою: м. Київ, в л.
Тимошен а, 1-б, в. 10) по цивільній справі
№ 2-390/08 за позовом Гольденбер Р.М. до
Перісто о О.М. про визнання права власності
на вартир , визнання до овор дар вання,
до оворів півлі-продаж недійсними, я е
відб деться 31 січня 2008 ро о 9.00 за ад-
ресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 36,
під олов ванням с дді Умнової О.В.

З оп блі ванням о олошення про ви ли
відповідач вважається повідомленим про
день, час та місце роз ляд справи, і в разі
неяв и до с д справа може б ти роз лян та
за йо о відс тності.

С ддя Умнова О.В.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви -
ли ає: відповідача ТОВ “Зеленб дсервіс-К” (я ий
знаходиться за адресою: м. Київ, в л. Міч ріна,
56) по цивільній справі№ 2-2952/07 за позовом
Бондарєвої А.С. до Київсь ої місь ої ради, ТОВ
“Зеленб дсервіс-К”, 3-тя особа: Бондарєв В.Б.,
про визнання фа тичним земле орист вачем та
визнання до овор оренди земельної ділян и
недійсним, в попереднє с дове засідання, я е
відб деться 30 січня 2008 ро , о 14.00, за ад-
ресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 36, під
олов ванням с дді Умнової О.В.
З оп блі ванням о олошення про ви ли

відповідач вважається повідомленим про день,
час та місце роз ляд справи, і в разі неяв и до
с д справа може б ти роз лян та за йо о
відс тності.

С ддя Умнова О.В.

Оболонсь ий с д м. Києва ви ли ає в
с дове засідання на 30 січня 2008 ро на
16.00 в я ості відповідача З барєва І оря
Ві торовича по цивільній справі за позовом
З барєвої Наталії Валентинівни про визнання
особи та ою,що втратила право орист вання
жилим приміщенням.

С дове засідання відб деться в приміщенні
Оболонсь о о районно о с д м.Києва за
адресою: м. Київ, в л. Тимошен а, б. 2-є,
аб. 19 під олов ванням с дді Тищ М.Ф.
С ддя Тищ М.Ф.

Відповідно до п. 2 ст. 2 За он
У раїни “Про обрання на посад та
звільнення з посади професійно о
с дді Верховною Радою У раїни”
повідомляємо про під отов ма-
теріалів щодо обрання К зьмен а
Володимира Володимировича без-
стро ово с ддею Київсь о о апе-
ляційно о адміністративно о с д .

Оболонсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає р. Слинь а
Андрія В’ячеславовича, я ом не-
обхідно 30.01.2008 ро о 9.30 з’яви-
тись до Оболонсь о о районно о с -
д м. Києва за адресою: м. Київ, в л.
Тимошен а, 2-є, аб. 16 в я ості
відповідача для часті роз ляді
цивільної справи за позовом ТОВ
“ПростоФінанс” до Слинь а Андрія
В’ячеславовича про стя нення забор-
ованості.
Наслід и неяв и в с дове засідан-

ня особи, я а бере часть справі,
передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК У -
раїни, ст. 185-3 КпАП У раїни.

С ддя Л.П. С ш о

Печерсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає Омелянч На-
талію Оле сандрівн я відповідача в
с дове засідання по цивільній справі
за позовом ЗАТ “ПРОСТО-страх ван-
ня” до Омелянч Наталії Оле -
сандрівни про відш од вання ш оди
в поряд ре рес , я е призначено на
30.01.2008 на 14.00 за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 16.

Одночасно повідомляю, що опію
позовної заяви з додат ами можна
отримати в приміщенні с д за ви-
щев азаною адресою.

С ддя Кафідова О.В.

Київсь е місь е відділення
Фонд соціально о захист
інвалідів о олош є он рс

на заміщення ва антної посади
заст пни а ер ючо о.

Вимо и до андидатів: повна вища
освіта відповідно о професійно о
спрям вання, стаж роботи за фахом
на держ. сл жбі не менше 3 ро ів або
в інших сферах правління не менше
5 ро ів, ромадянство У раїни, дос о-
нале володіння раїнсь ою мовою,
вміння працювати на омп’ютері.

Термін подачі до ментів —
1 місяць з дня п блі ації о олошення.

До менти приймаються за адресою:
03150, м. Київ, в л. Божен а, 86- .

Додат ові відомості про мови про-
ведення он рс можна одержати по
телефон 205-41-65.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ
1999 ðîêó. Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 128
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Геор ій ДЕЛІЄВ,
а тор омі - р пи “Мас и”:
— Ко о зав одно. Напри лад,

соба ... або іш , оня, оров ,
я о ось інопланетянина маноїд-
но о і добро о, с сід , начальни-
а, др жин , охан , ф тбол, від-
п ст на Канарах, шахи, олесо,
дви н вн трішньо о з орання, мо-
більний телефон, холодне пиво
спе ...

Лері ВІНН,
співа , засл жений артист

У раїни:
— Най ращий др чолові а —

це жін а, а най ращі др зі жін и —
діаманти. Це за альновідомо, це
та , жартома. Каж ть, що вірніше
від соба и др а не б ває, але я -
що прир чити, ним може б ти й
ти р чи я ась інша тварина. Лопа-

та стає твоїм др ом, оли потріб-
но ям опати, лож а — оли їс-
ти. А я що серйозно, то др — це
той, хто з’являється саме тієї ми-
ті, оли тобі по ано, і підставляє
плече, той, хто виявляє любов і
вірність. Двоє та их др зів ме-
не є.

Тетяна АНІКІЄВА,
дизайнер:
— Др ом людині є людина —

вірна, роз мна, з поч ттям мо-
р , ч йна. “Др ом” мож ть б ти і
матеріальні речі, причом часто
вони доволі різноманітні. Особис-
то я д же люблю дивитися хоро-
ше іно чи м льтфільми. Безпереч-
но, добре, оли людина є др ом
сама собі, оли вона має бажання
і цілі, над я ими працює, аби до-
ся ти спіх .

Êîãî ìîæíà íàçâàòè 
äðóãîì ëþäèíè?

Валід АРФУШ,
оловний реда тор ж рнал “ПапараZZи”:
— Я б зі рав роль серфін іста, я ий ба ато час про-

водить на морі. Мій ерой правно володів би дош ою
для серфін , долав би величезні хвилі, любив е с-
трим. Хотілося б, аби він б в добрим, тоді за ньо о вбо-
лівали б, лядачі.

Влада ЛИТОВЧЕНКО,
президент модельно о а ентства “Карін”:
— З само о дитинства мріяла зі рати Попелюш , в
сіх інтерпретаціях цієї аз и. А ще хотілося б б ти о-
ловною ероїнею “П рп рових вітрил” — Ассоль. За-
алом житті весь час доводиться рати безліч ро-
лей: т рботливої мат сі, бізнес-леді, світсь ої левиці,
рас ні врешті-решт. Том по одж юся з відомим ви-

словом Ше спіра: “Весь світ — театр, а люди в ньом
а тори”.

Оле сандр ГОЛУБ,
народний деп тат У раїни від КПУ:
— Професія а тора мене не приваблює, я б, с оріш,

хотів створювати образи, режисир вати фільми. Я би
доля с лалася та , що я не став би політи ом, обов’яз-
ово подався б режисери.

Тала КАЛАТАЙ, телевед ча:
— Я б зі рала в автобіо рафічній стрічці. Мені імпо-

н ють та і постаті, я Марлен Дітрих або Едіт Піаф. Хо-
тілося б втілити сильн , вольов особистість — в істо-
рії їх безліч. Граючи роль відомої людини, я б нама а-
лася знайти спільні з нею риси хара тер .

ßêó ðîëü ó ê³íî âè á ç³ãðàëè?

Êèÿíè ìàéæå 
íå ââàæàþòü äåïóòàòà
äðóãîì ëþäèíè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ñîáàêó — 45 %
2. Êîòà — 17 %
3. ß ñàì ñîá³ äðóã — 14 %
4. Âîâêà — 8 %
5. Óïðàâäîìà — 6 %
6. Íå çíàþ — 5 %
7. Íàðîäíîãî äåïóòàòà — 5 %

Àêòðèñà-ëåãåíäà, 
êóìèð áàãàòüîõ ïîêîë³íü
Íàðîäíà àðòèñòêà ÑÐÑÐ Àäà Ðîãîâöåâà çäîáóëà
çâàííÿ “Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí Êèºâà”

Â óêðà¿íñüêîìó òåàòð³ òà ê³íî
íåáàãàòî àêòðèñ, êîòð³ çàëèøàòü-
ñÿ â ³ñòîð³¿ â îñîáëèâîìó ñòàòó-
ñ³ — àêòðèñè-ëåãåíäè. Öå âèÿâ
íàäçâè÷àéíî¿ ãëÿäàöüêî¿ ëþáîâ³.
Òàêîþ º Àäà Ðîãîâöåâà. Óðî÷èñ-
òå ñâÿòêóâàííÿ ¿¿ þâ³ëåþ òîð³ê
ñòàëî ïîä³ºþ, çíàêîâîþ äëÿ ê³íî
òà òåàòðàëüíîãî ñâ³òó.

Íàðîäíà àðòèñòêà ÑÐÑÐ, íà-
ðîäíà àðòèñòêà Óêðà¿íè, Ãåðîé
Óêðà¿íè, ëàóðåàò Øåâ÷åíê³â-
ñüêî¿ ïðåì³¿ òà êàâàëåð îðäåíà
Äðóæáè íàðîä³â Àäà Ðîãîâöåâà

â÷îðà îòðèìàëà ç ðóê çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Æóðàâ-
ñüêîãî ùå îäíó íàãîðîäó — â³ä-
çíàêó “Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí
Êèºâà”.

Àêòðèñà, õî÷ ³ çðàä³ëà, òà çàóâà-
æèëà: “Íà æàëü, ÷àñ äàº íàãîðî-
äè, ïðîòå çàáèðàº ìîæëèâîñò³. Íà
ìîþ äóìêó, í³÷îãî â ñâ³ò³ ö³íí³-
øîãî çà çäîðîâ’ÿ íå ³ñíóº”.

Ñâîãî ÷àñó àêòðèñó çàïðîøóâà-
ëè äî ñï³âïðàö³ áàãàòî ðåæèñåð³â
ç³ ñâ³òîâèì ³ì’ÿì: Ëåîí³ä Îñèêà,
Ðîìàí Áàëàÿí, Ìèêîëà Ìàùåí-

êî, Âàëåð³é ²â÷åíêî, Âîëîäèìèð
²âàíîâ, Îëåêñàíäð Àëîâ, Âîëî-
äèìèð Íàóìîâ, Âîëîäèìèð Äå-
íèñåíêî òà ³íø³. ² äëÿ êîæíî¿
íîâî¿ ðîë³ âîíà çíàõîäèëà íåïî-
âòîðí³ íþàíñè, ùîá ñòâîðèòè
îáðàç.

Ïîíàä äåñÿòü ðîê³â òîìó ï³øëà
çi ñòîëè÷íîãî Òåàòðó ðîñiéñüêî¿
äðàìè. Ïî÷àëà ïðàöþâàòè â Ìîñ-
êâ³ ç Ðîìàíîì Â³êòþêîì, çí³ìà-
òèñÿ â ðîñ³éñüêîìó ê³íî. Êè¿âñüê³
ãëÿäà÷³ ïîáà÷èëè ¿¿ çíîâó â ïðî-
äîâæåíí³ “Âàðøàâñüêî¿ ìåëîäi¿”,
ñïåö³àëüíî äëÿ íå¿ Äìèòðî Áîãî-
ìàçîâ ïîñòàâèâ”Îøóêàíó”.

Ñüîãîäí³ äëÿ Àäè Ðîãîâöåâî¿
äðóãîþ äîì³âêîþ ñòàâ Òåàòð äðà-
ìè i êîìåä³¿ íà Ë³âîìó áåðåç³, ðå-
ïåðòóàð ÿêîãî âîíà çáàãàòèëà âè-
ñòàâîþ “Ðîæåâèé ì³ñò”. Ëþäè
éäóòü “íà Ðîãîâöåâó”, ³ öå ï³ä-
òâåðäæóº òå, ùî ãëÿäàöüêó ëþáîâ
êóïèòè íåìîæëèâî
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Кого можна назвати
другом людини?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó çàõ³äí³é ïîëîâèí³ íåâå-

ëèê³ îïàäè, íà Çàêàðïàòò³ òà â Êàðïàòàõ ì³ñöÿìè ïîì³ðí³, íà ðåø-
ò³ òåðèòîð³¿ áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé, ï³âäåííî-ñõ³ä-
íèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà ó ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ âäåíü 0...—5°Ñ,
âíî÷³ —5...—11°Ñ; íà ï³âäí³ Êðèìó +3...+7°Ñ; â çàõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ, íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +6...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèê³ îïàäè. Â³òåð ï³â-
äåííî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ.Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+5 °Ñ, âíî÷³
0...—4°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Почесний ромадянин Києва Ада Ро овцева
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Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Торі театральне життя столиці, без перебільшення,
пройшло під зна ом ювілею видатної раїнсь ої а три-
си Ади Ро овцевої — мира ба атьох по олінь. А вчора
а триса-ле енда здоб ла звання "Почесний ромадянин
Києва".


