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Леонід КРАВЧУК:
“ДОКИ ВСІ ГІЛКИ ВЛАДИ НЕ СТАНУТЬ
ТВЕРДО НА ШЛЯХ КОНСТИТУЦІЇ І ЗАКОНУ —
У НАС СПРАВДІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КРАЇНИ
НІКОЛИ НЕ БУДЕ”
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ВОДІЇ СТРАЙКУЮТЬ, А ЦІНИ
СТОЯТЬ НА МІСЦІ
Мер Леонід Черновець ий запевнив иян,
що транспорт не подорожчає

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîïðîñèâ 
Ïðåçèäåíòà ïåðåâ³ðèòè éîãî
Â³êòîð Þùåíêî ïðîõàííÿ çàäîâîëüíèâ

Ó÷îðàøíÿ ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè ïî÷àëàñÿ íåòðàäèö³éíî — âèñòóïîì ñóäîâîãî âèêî-
íàâöÿ. Ó äîêóìåíò³, ÿêèé â³í çà÷èòàâ, éøëîñÿ ïðî çàáîðîíó Öåíòðàëüí³é âèáîð-
÷³é êîì³ñ³¿ ðåºñòðóâàòè íîâèõ äåïóòàò³â â³ä Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî. Íèì æå ñêà-
ñîâóâàëè ð³øåííÿ ç’¿çäó ÁÞÒ ïðî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü äåïóòàò³â Êè¿âðà-
äè. Çà ìèòü ï³ñëÿ îïðèëþäíåííÿ äîêóìåíòà ðîçïî÷àâ áðèô³íã ñåêðåòàð Êè¿âðà-
äè Îëåñü Äîâãèé. “ß äóìàþ, ìè ñüîãîäí³ çàñëóõàºìî çâ³ò ÊÌÄÀ ïðî çàõîäè ùî-
äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ïîñòðàæäàëèõ â³ä àôåðè “Åë³òà-öåíòðó”. Óæå ïåðåâ³ðå-
íî ñïèñîê. Â³í íàðàõîâóº 1759 îñ³á. Âñòàíîâëåíî òàêîæ ïîðÿäîê ÷åðãîâîñò³ çà-
áåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ äâîõ ðîê³â êâàðòèðàìè ó íîâîáóäîâàõ
çàáåçïå÷àòü 650 îøóêàíèõ”,— ñêàçàâ â³í. Øêâàë çàïèòàíü ç ïðèâîäó âèñòóïó ñó-
äîâîãî âèêîíàâöÿ ïàí Äîâãèé ïðîêîìåíòóâàâ íåâèìóøåíîþ ðåïë³êîþ ïðî ëåã³-
òèìí³ñòü ðîáîòè Êè¿âðàäè ³ ïîïóë³ñòñüê³ çàÿâè îïîçèö³¿. “Äóìàþ, öþ òåìó âè-
÷åðïàíî”,— î÷åâèäíî, òàê ïëàíóâàâ çàê³í÷èòè âèñòóï Îëåñü Äîâãèé, êîëè ðàï-
òîì îòðèìàâ â³ä ïîì³÷íèêà ÷åðâîíó ïàïêó. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, òàì áóëà ñïðàâæíÿ
ñåíñàö³ÿ — ëèñò Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî äî Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêà. 

За інчення на 2-й стор.
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Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Мер Києва Леонід Черновець ий попросив Президента створити омісію,
щоб незалежно розслід вати діяльність місь ої та районних адміністрацій.
На час роботи е спертів місь ий олова хоче відсторонитися від ви онання
обов'яз ів лави КМДА. Всі звин вачення прем'єра Юлії Тимошен о Леонід
Черновець ий назвав безпідставними. Та ий лист ерівни а столиці опри-
люднив чора на сесії Київради її се ретар Олесь Дов ий, а пізніше про о-
мент вав і сам Черновець ий. Засідання стало сенсаційним — воно тривало
лише дві одини, за я і роз лян ли тіль и п'ять питань. Решт час деп тати
робили політичні заяви та виріш вали, чи ле ітимним є їхнє зібрання. Увече-
рі ж Президент підписав У аз про тимчасове відсторонення Леоніда Черно-
вець о о від ви онання посадових обов'яз ів, задовольнивши йо о прохання.

Олесь Дов ий першим о олосив заяв Леоніда Черновець о о
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Êðàù³ ïðàö³âíèêè
ÆÅÊ³â îòðèìàëè
êâàðòèðè

Ó÷îðà ç íàãîäè Äíÿ ïðàö³âíèêà æèòëîâî-
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé íàãîðîäèâ ïðàö³âíèê³â ÆÅÊ³â. 69 ³ç
íèõ âðó÷èëè îðäåðè íà êâàðòèðè. “Ââàæàþ,
ùî ïðàö³âíèê æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ñôå-
ðè — íàéâàæëèâ³øà ïðîôåñ³ÿ â ì³ñò³. Çðîá-
ëþ âñå ìîæëèâå, àáè ð³âí³ ïîâàãè òà îïëàòè
âàøî¿ ïðàö³ ïîñò³éíî ï³äâèùóâàëèñÿ. ß ç
ãîðä³ñòþ ïåðåáóâàþ ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â
æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ñôåðè, âèñîêî îö³íþþ
¿õíþ ïðàöþ”,— ñêàçàâ ìåð. Â³í òàêîæ ïî-
îá³öÿâ ñïðèÿòè ïîïóëÿðèçàö³¿ ³ ïðåñòèæó
³ì³äæó ïðàö³âíèêà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà ³ âèä³ëÿòè íà öå ùå á³ëüøå
êîøò³â

Ìîëîä³ ïåäàãîãè
ðåêëàìóâàòèìóòü 
ñâî¿ ïðåäìåòè

Êîíêóðñ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè “Ìîëîäèé
îñâ³òÿíèí-2008” ðîçïî÷àâñÿ ó 197-é øêî-
ë³ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó. Ó íüîìó âçÿëè
ó÷àñòü 19 ïðåòåíäåíò³â, ñåðåä ÿêèõ â÷èòå-
ë³ øê³ë, äèòÿ÷èõ âèõîâíèõ òà ìóçè÷íèõ çà-
êëàä³â, ñòàæ ðîáîòè ÿêèõ íå ïåðåâèùóº
òðüîõ ðîê³â. Ïðîòÿãîì çìàãàíü âîíè âèð³-
øóâàòèìóòü ð³çí³ ïåäàãîã³÷í³ çàäà÷³. Ïðè-
ì³ðîì, âèñòóïèòè íà òåìè: “Ïðåäìåò, ÿêèé
ÿ âèêëàäàþ,— íàéêðàùèé” òà “Ñâ³ò ìî¿õ
çàõîïëåíü”. Ðîáîòè ïåäàãîã³â îö³íþâàòè-
ìóòü ïñèõîëîãè ³ çà ¿õí³ìè âèñíîâêàìè âè-
çíà÷àòèìóòü ñòóï³íü ³í³ö³àòèâíîñò³, ôàíòà-
ç³¿ òà ïðîôåñ³îíàë³çìó â÷èòåë³â. Íàéâèíà-
õ³äëèâ³ø³ ìîëîä³ ïåäàãîãè îòðèìàþòü ïî-
äàðóíêè. Ðåøò³ ô³íàë³ñò³â âðó÷àòü ãðàìî-
òè. Ï³äáèâàòè ï³äñóìêè êîíêóðñó ïëàíó-
þòü 21 áåðåçíÿ

Â³äðåìîíòóþòü
íàéïîïóëÿðí³øèé
òðàìâàéíèé ìàðøðóò

×åðãîâîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ ìîäåðí³çàö³¿ òðàì-
âàéíî¿ êîë³¿ ó ñòîëèö³ âèçíà÷èëè ìàðøðóò â³ä
âóë. Ì³ñüêî¿ äî Ñåëÿíñüêî¿, ùî ó Ïóù³-Âî-
äèö³. Òàêîæ áóäå ïîëàãîäæåíî òðàìâàéí³ ë³-
í³¿ íà âóë. Ôðóíçå. Òàì ïðîêëàäóòü áåçøóì-
í³ ðåéêè. Ìàðøðóò ¹ 12 (â³ä Êîíòðàêòîâî¿
ïëîù³ äî Ïóù³-Âîäèö³) — îäèí ³ç íàéïîïó-
ëÿðí³øèõ ñåðåä òóðèñò³â, àäæå òàì êóðñóº
ðåòðî-òðàìâàé, ÿêèé ÷àñòî çàìîâëÿþòü ³íî-
çåìö³ òà ìîëîäÿòà. Ìîæíà çàìîâèòè é âàãîí-
ðåñòîðàí

Ïåòëþð³ âñòàíîâëÿòü
ìåìîð³àëüíó äîøêó

Íà áóäèíêàõ Êèºâà ç’ÿâèòüñÿ 27 ìåìîð³-
àëüíèõ äîùîê íà ÷åñòü âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â ñòî-
ëèö³ òà Óêðà¿íè. “Ìè âøàíîâóºìî ¿õíþ
ïàì’ÿòü. Íåìîæëèâî òâîðèòè óñï³øíå ìàé-
áóòíº, íå ïàì’ÿòàþ÷è ñâîãî ìèíóëîãî.
Óâ³÷íèòè ³ìåíà êóëüòóðíèõ òà ãðîìàäñüêèõ
ä³ÿ÷³â ïëàíóºòüñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì”,—
ñêàçàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ì³ñüêî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Ó òîìó ñïèñêó
º é Ñèìîí Ïåòëþðà. Ïàì’ÿòü ïðî íüîãî
óâ³÷íÿòü íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, ¹ 36.
Íà ôàñàä³ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ìåìîð³-
àëüíà äîøêà ðîçïîâ³ñòü ïðî ³ñòîðèêà òà
ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à Ìèêîëó
Êîñòîìàðîâà. Íà ÷åñòü ïîåòà-ø³ñòäåñÿòíè-
êà Âîëîäèìèðà Ï³äïàëîãî âñòàíîâëÿòü
äîøêó íà Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é, 85-87,
ïîåòåñè Îëåíè Òåë³ãè — íà áóäèíêó
¹ 25/18, ùî íà âóë. Ëüâà Òîëñòîãî, à ïå-
ðåêëàäà÷à Ìèêîëè Ëóêàøà — íà Ñóâîðî-
âà, 3

Àíîíñ
Сьо одні о 12.30 на сайті азети “Хреща-

ти ” за підтрим и тижневи а “У раїнсь а сто-
лиця” відб деться інтернет- онференція ліде-
ра політичної партії “Братство” Дмитра Кор-
чинсь о о.
Запитання можна надсилати на сайт азети

“Хрещати ” за адресою:
http://kreschatic.kiev.ua/chat/

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
ïîïðîñèâ Ïðåçèäåíòà 
ïåðåâ³ðèòè éîãî

Â³òàë³é ²ÃÍÀÒÓØÀ
“Õðåùàòèê”

Грошов допомо від мерії отри-
мали 15 иян протя ом останніх
двох тижнів. Найближчим часом
б де роз лян то прохання ще
майже п'ятидесяти малозабезпе-
чених. Та і дані рез льтативності
особисто о прийом столичних
меш анців мера надали "Хре-
щати " в місь адміністрації.

Êèÿíêà Ãàëèíà Êóçíºöîâà, ùî ïðîæè-
âàº íà âóë. Äðàéçåðà, îòðèìàëà 400 ãðè-
âåíü íà ðåàá³ë³òàö³éíå ë³êóâàííÿ ï³ñëÿ
âèäàëåííÿ ïóõëèíè. Æ³íêà ïðîõîäèòü
êóðñ õ³ì³÷íî¿ òà ïðîìåíåâî¿ òåðàï³¿.
Îêð³ì ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè â³ä ìåð³¿,
³íôîðìàö³þ ïðî Êóçíºöîâó ðîçì³ñòèëè
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ àäì³í³ñòðàö³¿. Ïå-
ðåðàõóâàòè êîøòè êèÿíö³ ìîæå êîæåí
îõî÷èé.

Ëþäìèë³ Êîïèëîâ³é òàêîæ âèä³ëèëè
400 ãðèâåíü. Âîíà ïåðåíåñëà îïåðàö³þ ç
âèäàëåííÿ íèðêè ³ òåæ çâåðíóëàñÿ ïî äî-
ïîìîãó äî Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ òèæí³â ï³ñëÿ
îñîáèñòèõ çóñòð³÷åé ç ìåðîì äîïîìîãó íà-
äàíî 15 êèÿíàì. Á³ëüøîñò³ âèä³ëåíî â³ä 100
äî 400 ãðèâåíü. Íà âóë. Ôðóíçå, 89 â³äðå-
ìîíòóâàíî ï³ä’¿çä òà çàì³íåíî ñâ³òèëüíèêè.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ùå 54 çâåðíåííÿ
ìàþòü çàäîâîëüíèòè. Òàê, Îëüç³ Âàðÿç³-
í³é, ùî ìåøêàº íà âóë. Ãíàòà Þðè, ïå-
ðåñòåëÿòü ï³äëîãó â êóõí³. Ó äâîð³ îáëàø-
òóþòü äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Ùå â äåñÿòè
áóäèíêàõ â³äðåìîíòóþòü ë³ôòè, ñõîäîâ³
êë³òèíè òà â³êíà. Íà âóë. Ïðàçüê³é íà
ïðîõàííÿ êèÿí âñòàíîâëÿòü “ëåæà÷èõ ïî-
ë³öåéñüêèõ”

Äîïîìîãà â³ä ìåð³¿
Îñîáèñòà çóñòð³÷ ìåðà ç êèÿíàìè ïðèíåñëà ðåçóëüòàòè

За інчення. Почато на 1-й стор.

“Âåëüìèøàíîâíèé ïàíå Ïðåçèäåíòå!
Ó÷îðà (12 áåðåçíÿ 2008 ðîêó — “Õðåùà-
òèê”) íà çàñ³äàíí³ óðÿäó áóëî çàñëóõàíî
çâ³ò òàê çâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ êîì³ñ³¿... ï³ñ-
ëÿ ÷îãî ïðåì’ºð òà äåÿê³ ì³í³ñòðè äîçâî-
ëèëè ñîá³ âèñëîâèòè áåçï³äñòàâí³ çâèíó-
âà÷åííÿ ùîäî ìåíå. Äëÿ ìåíå æ ìîÿ ÷åñòü
³ ã³äí³ñòü — íå ïîðîæí³ ñëîâà. ßê ÿ áóäó
äèâèòèñü â î÷³ êèÿíàì?”,— ïî÷àâ çà÷è-
òóâàòè äîêóìåíò ñåêðåòàð Êè¿âðàäè. Ïî-
ò³ì ì³ñüêèé ãîëîâà çâåðíóâñÿ äî Ïðåçè-
äåíòà ç âèìîãîþ â³äíîâèòè ñïðàâåäëè-
â³ñòü ³ ñòâîðèòè íåçàëåæíó, íåçààíãàæî-
âàíó êîì³ñ³þ äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ ä³ÿëüíî-
ñò³ ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é. Íà
÷àñ ðîáîòè ôàõ³âö³â, ùîáè óíèêíóòè çâè-
íóâà÷åíü ïðî âòðó÷àííÿ ó ïðîöåñ, Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ïîïðîñèâ â³äñòîðîíèòè éî-
ãî íà 10 äí³â â³ä âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â
ãîëîâè ÊÌÄÀ. Öüîãî ÷àñó, çà ñëîâàìè
ìåðà, ìàº âèñòà÷èòè. Ñàì â³í ïåðåáóâà-
òèìå ó â³äïóñòö³ çà âëàñíèé ðàõóíîê.

Êîìåíòóâàòè ëèñò Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî Îëåñü Äîâãèé íå ñòàâ. “ßê áà÷èòå,
ì³ñüêèé ãîëîâà íå áî¿òüñÿ í³ÿêèõ ïåðåâ³-
ðîê”,— ñêàçàâ â³í ³ ï³øîâ ùå ðàç çà÷è-
òóâàòè çâåðíåííÿ ïåðåä äåïóòàòàìè ó ñå-
ñ³éí³é çàë³. “ßêáè ÿ ó÷îðà ïðèéøîâ äî
Êàáì³íó, öå ïðîñòî áóâ áè ôàðñ. Áî íà-
ñïðàâä³ íàñ í³õòî íå ïåðåâ³ðÿâ. Íà Êàá-
ì³í âèíåñåíî ð³çíèé áðóä ç ²íòåðíåòó.
Ñïîä³âàþñÿ, òà êîì³ñ³ÿ, ÿêó Ïðåçèäåíò,
ÿêùî ñïðèéìå ìîþ ïðîïîçèö³þ, çàïðî-
ïîíóº ñâî¿ì íàêàçîì, áóäå îá’ºêòèâíà”,—
ï³çí³øå âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ ñàì Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.

Òèì ÷àñîì ë³äåð ôðàêö³¿ ÁÞÒ Òåòÿíà
Ìåë³õîâà çàïåâíÿëà, ùî ð³øåííÿ, ïðèé-
íÿò³ íà ñåñ³¿, íåëåã³òèìí³, òîìó ôðàêö³ÿ
îñêàðæóâàòèìå ¿õ ó ñóä³. “Íàì íàäàëè
ÿêóñü óõâàëó, ÿêîãîñü Ðàäèâèë³âñüêîãî ñó-
äó Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ ³ç íåçðîçóì³ëîþ ³
çàòåðòîþ ïå÷àòêîþ. ÖÂÊ ïîâèííî çàðå-
ºñòðóâàòè 15 íàøèõ äåïóòàò³â çàì³ñòü ïå-
ðåá³æ÷èê³â, òîä³ ìîæíà áóäå ãîâîðèòè ïðî
çàêîíí³ñòü ðîáîòè Êè¿âðàäè”,— ñêàçàëà
âîíà. Íà äèâî, ïîçèö³þ ÁÞÒ íå ï³äòðè-
ìàëè íàâ³òü ó áëîö³ Â³òàë³ÿ Êëè÷êî. Ñàì
ë³äåð íàçâàâ çàñ³äàííÿ “àáñîëþòíî ñòå-
ðèëüíèì”, à òå, ùî íà íüîìó íå áóëî ÷àñ-
òèíè äåïóòàò³â â³ä ÁÞÒ,— “¿õí³ì ïðà-
âîì”. Íå ðîáèëà ïîë³òè÷íèõ çàÿâ ³ Ïàð-
ò³ÿ ðåã³îí³â. “Ìè çàâæäè ãîòîâ³ ïðàöþâà-
òè ç òèìè, õòî ïðîïîíóº êîíñòðóêòèâ. À
ñïðîáè Êàáì³íó çíÿòè ì³ñüêîãî ãîëîâó —
íå á³ëüøå, í³æ ï³àð”,— ïåðåêîíóâàâ ãî-
ëîâà ôðàêö³¿ Îëåêñàíäð Îìåëüÿíåíêî.

Ïîêè ÷àñòèíà äåïóòàò³â ðîçäàâàëà êî-
ìåíòàð³ â êóëóàðàõ, ðåøòà ïðèéìàëà ð³-
øåííÿ â ñåñ³éí³é çàë³. Ãîëîñóâàòè âèð³-
øèëè ëèøå çà “íàéàêòóàëüí³ø³ ñîö³àëü-
í³ ïèòàííÿ”. Òàêèõ âèÿâèëîñÿ ò³ëüêè
ï’ÿòü. Ö³êàâî, ùî ïðîãðàìó ç ðåïðîäóê-
òèâíîãî çäîðîâ’þ êèÿí ï³äòðèìàëè àáñî-
ëþòíîþ á³ëüø³ñòþ — 91 ãîëîñîì. Ðåøòó
ïèòàíü ïåðåíåñëè íà íàñòóïíó ñåñ³þ, òî-
ìó çàñ³äàííÿ òðèâàëî ò³ëüêè äâ³ ãîäèíè.

“Äâà ðîêè òî÷àòüñÿ ðîçìîâè ïðî ïåðå-
âèáîðè. Äâà ðîêè çâó÷àòü ÿê³ñü çàÿâè,

æîäíà ç ÿêèõ íå ï³äòâåðäæåíà äîêóìåí-
òàëüíî. Ìåí³ çäàºòüñÿ, öå á³ëüøå, í³æ äî-
âîäèòü, ùî ìåð º íåçàëåæíîþ, ÷åñíîþ
ëþäèíîþ. Ìè âåñü öåé ÷àñ ïðàöþºìî,
òîìó ñòðàøåííî õî÷åòüñÿ íàðåøò³ ïðèïè-
íèòè âñ³ áåçï³äñòàâí³ çàÿâè”,— ñêàçàëà
íàîñòàíîê ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî Àëëà Øëàïàê.

Êîëè “Õðåùàòèê” âåðñòàâñÿ, ñòàëî â³-
äîìî, ùî Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåíêî çà-
äîâîëüíèâ ïðîõàííÿ Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-

êîãî ³ ï³äïèñàâ Óêàç ïðî â³äñòîðîíåííÿ
éîãî â³ä âèêîíàííÿ ïîâíîâàæåíü ãîëîâè
ÊÌÄÀ ñòðîêîì íà 15 äí³â. Òà äàâ çàâ-
äàííÿ ïðîâåñòè çà öåé ïåð³îä ñëóæáîâå
ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê ïàí ×åðíîâåöüêèé âè-
êîíóâàâ ñëóæáîâ³ îáîâ’ÿçêè, ÷è íå ïîðó-
øóâàâ Êîíñòèòóö³þ ³ çàêîíè Óêðà¿íè, ÷è
âèêîíóâàâ àêòè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Марина ГУБЕНКО, “Хрещати ”

Попри жар і дис сії деп тати всти ли привітати свою оле з днем народження
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Ганна ГЕРМАН, Партія ре іонів:
— Тимчасове відсторонення Леоніда Черновецьо о від ви онання обов’яз ів нічо о

ще не означає. Адже він сам попросив Президента про це, зверн вшись із відповід-
ною заявою. І Президент її підписав. Хоча я вважаю, що Леонід Черновець ий і не по-
винен б в звертатися із та ою заявою, він мав спо ійно працювати. Але він все-та и
захотів цьо о. Це свідчить, що він поч вається достатньо впевнено і вирішив не хова-
тися від перевіро . Переш оджати їм навіть своєю прис тністю. Дати змо членам о-
місії подивитися все, що їх ці авить. Це теж позиція, це ці ава позиція.

Єв ен ФІЛІНДАШ, СПУ:
—Юлія Тимошен о чіт о сформ лювала, чо о вона хоче. Вона хоче прибрати Лео-

ніда Черновець о о для то о, щоб БЮТ зяв чать достро ових вборах. Дістати до-
ст п не лише до за альнодержавно о, але й величезно о місь о о бюджет . Проте
сьо однішнє рішення Президента, без мовно, тяж о назвати перемо ою Юлії Тимо-
шен о, адже Леонід Черновець ий не пішов із посади.

Василь ПЕТЬОВКА, НУ — НС:
— Президент іде наз стріч створеній омісії, щоб вона мо ла об’є тивно розібрати-

ся в тих фа тах, я і є. А не робити, створювати т чи інш політи . Перевірити фа -
ти, про я і оворять ті чи ті політи и, але ж не оворять он ретно, про я і. Лише за-
альними фразами: “є-є-є”, а нічо о немає. За 15 днів, я що там фа ти є, ми про них
поч ємо.

Вадим КАРАСЬОВ, політоло :
— Рішення Президента означає, що Президент відреа вав. Але він не звільнив Лео-

ніда Черновець о о, а лише відсторонив на час роботи омісій. До слова, ініціатив
проявив сам пан Черновець ий. Що б де далі, залежатиме від рез льтатів роботи цих
омісій.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Âîä³¿ ñòðàéêóþòü, à ö³íè ñòîÿòü
íà ì³ñö³
Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàïåâíèâ êèÿí, ùî òðàíñïîðò íå ïîäîðîæ÷àº

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çà-
ÿâèâ, ùî ñòðàéê, ÿêèé âëàøòóâà-
ëè â öåíòð³ ì³ñòà ïðèâàòí³ ïåðå-
â³çíèêè, â³í ðîçö³íþº ÿê ñïðîáó
øàíòàæó ³ òèñêó íà êè¿âñüêó âëà-
äó, ÿêà âñ³ìà ñïîñîáàìè ñòðèìóº
çðîñòàííÿ òàðèô³â íà ïðî¿çä.

“Ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïî-
ðÿäêó, ÿêå âëàøòóâàëè íåñóìë³í-
í³ ïðèâàòí³ ïåðåâ³çíèêè â öåíòð³
Êèºâà ³ ÿêå òÿãíå çà ñîáîþ êðè-
ì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, î÷å-
âèäíî, óçãîäæåíå ç êåð³âíèöòâîì
ÌÂÑ. ²íàêøå ïîÿñíèòè öåé áåç-
ëàä ïðîñòî íåìîæëèâî. Íà æàëü,
ÌÂÑ íå ï³äïîðÿäêîâàíèé êè¿â-
ñüê³é âëàä³, ³ ìè íå ìîæåìî çó-
ïèíèòè öå íåïîäîáñòâî”,— ïî-
ÿñíþº Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ìåð çàÿâèâ, ùî ïîáóòóº äóì-
êà, í³áè ïðîòè Êèºâà òðèâàº ö³-
ëåñïðÿìîâàíà áîðîòüáà ñòîñîâíî
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ïðî¿çä. ²
âåäåòüñÿ âîíà çà äîïîìîãîþ õà-
áàð³â òà ï³ä ïîë³òè÷íèìè ãàñëà-
ìè. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãî-
ëîñèâ, ùî í³êîëè íå ï³ääàñòüñÿ
ñïðîáàì øàíòàæó, òèì ïà÷å, ÿê-
ùî öå ñóïåðå÷èòü ³íòåðåñàì êè-
ÿí: “ß í³êîëè íå ïîãîäæóñÿ íà
ïåðåãîâîðè, ÿê³ õòîñü íàìàãàºòü-

ñÿ ïðîâîäèòè ç ïîçèö³¿ ñèëè. Ìè
âæå ñüîãîäí³ âèò³ñíèëè ç öåíòðó
ì³ñòà âåëèêó ê³ëüê³ñòü íåáåçïå÷-
íèõ äëÿ æèòòÿ ñòàðèõ ìàðøðóòîê,
ÿê³ ïîðóøóþòü ïðàâèëà ðóõó é
çíèæóþòü ÿê³ñòü ñåðâ³ñó. ¯õí³ âî-
ä³¿ òàê ñàìî áåç ïîâàãè ñòàâëÿòü-
ñÿ äî ïàñàæèð³â, ÿê ³ âëàñíèêè-
ïåðåâ³çíèêè äî äåðæàâíî¿ ³ ì³ñü-
êî¿ âëàäè”. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïîîá³öÿâ, ùî íèí³øíüîãî ðîêó
çàâäÿêè ðåêîðäíîìó áþäæåòó,
ñòâîðåíîìó éîãî êîìàíäîþ,
âäàñòüñÿ íà 70% çàì³íèòè äîïî-
òîïí³ é íåáåçïå÷í³ äëÿ ðóõó òà
æèòòÿ ïàñàæèð³â ìàðøðóòêè íî-
âèì ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì.

“Õî÷ó, ùîá êèÿíè çðîçóì³ëè,
ùî ðîçâàë ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó ñòàâñÿ çà ìèíóëî¿ âëàäè, ó
ÿêî¿ íå áóëî í³ ãðîøåé, í³ ñèë,
í³ îõîòè íàâåñòè ëàä ó ö³é ñôåð³.
Ó íàñ æå º ³ êîøòè, ³ âîëÿ, ùîá
çàáåçïå÷èòè êèÿí íàä³éíèìè, ñó-
÷àñíèìè àâòîáóñàìè, òðîëåéáó-
ñàìè é òðàìâàÿìè ºâðîïåéñüêî-
ãî ð³âíÿ. Ç êîíäèö³îíåðàìè ³ âè-
ñîêèì ð³âíåì ñåðâ³ñó. ² öå îäíå
ç ìî¿õ ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü ó ðî-
áîò³ íà áëàãîïîëó÷÷ÿ êèÿí,— ñêà-
çàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.—
Ïîêè ùî æ ÿ ïðèíîøó âèáà÷åí-

íÿ çà íåçðó÷íîñò³, òèì÷àñîâî
ñòâîðåí³ öèìè íåñóìë³ííèìè ïå-
ðåâ³çíèêàìè. Âñóïåðå÷ íåäîáðî-
çè÷ëèâöÿì òðàíñïîðòíîãî êîëàï-
ñó íå ñòàëîñÿ, ³ ì³ñüêèé ãðîìàä-
ñüêèé òðàíñïîðò ñïðàâëÿºòüñÿ ç
íàâàíòàæåííÿì. ß íå äîçâîëþ
ïðèâàòíèêàì çàëàçèòè äî êèøå-
í³ êèÿí çàðàäè îñîáèñòî¿ íàæè-
âè. Òîìó ùî ñòîëè÷íà âëàäà äáàº
íå ïðî êîðèñëèâ³ ³íòåðåñè, à ïðî
ñï³ëüíó ñïðàâó, ÿêà ñòîñóºòüñÿ
âñ³õ êèÿí”.

Äâà äí³ ïîñï³ëü — ó ñåðåäó òà
÷åòâåð — òðèâàâ ñòðàéê âîä³¿â
ìàðøðóòíèõ òàêñ³. ßêùî ó ñåðå-
äó ïåðåâ³çíèêè ëèøå íå âèéøëè
íà ðîáîòó, òî âæå â ÷åòâåð ïîíàä
600 ìàðøðóòîê çàïîëîíèëè öåíòð
ì³ñòà, âçÿâøè â îáëîãó ìåð³þ. ßê
ðîçïîâ³â äèðåêòîð Êè¿âñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ ïåðåâ³çíèê³â-ðîáîòîäàâ-
ö³â “Ñòîëèöÿ” Âàëåð³é Ëèïåöü-

êèé, íà Õðåùàòèêó, âóë. Ãðóøåâ-
ñüêîãî, Ïðîð³çí³é, Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî ç³áðàëîñÿ ïîíàä
600 ì³êðîàâòîáóñ³â. “Öå ëèøå
÷åòâåðòà ÷àñòèíà â³ä çàãàëüíî¿
ê³ëüêîñò³ ì³ñüêèõ ìàðøðóòîê,—
çàçíà÷èâ â³í.— Ìè çáèðàºìîñÿ é
íàäàë³ âèñóâàòè ñâî¿ âèìîãè äî-
òè, ïîêè ¿õ çàäîâîëüíÿòü. Òîáòî
íàñàìïåðåä âèìàãàºìî ïåðåãëÿ-
íóòè òàðèôè íà ïðî¿çä ó ìàð-
øðóòêàõ çàëåæíî â³ä ê³ëîìåòðà-
æó”. Â³í äîäàâ, ùî íåâäîâç³ àê-
ö³þ çáèðàþòüñÿ ï³äòðèìàòè êî-
ëåãè ç ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè, à òà-
êîæ Âñåóêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ òàê-
ñèñò³â.

Ïðåçèäåíò Âñåóêðà¿íñüêî¿ àñî-
ö³àö³¿ àâòîïåðåâ³çíèê³â Â³òàë³é
Ðåâà ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
âîä³¿ çáèðàþòüñÿ ïðèïèíèòè
ñòðàéê, ùîïðàâäà, íà äâà òèæí³.
“ßêùî ïðîòÿãîì öüîãî ïåð³îäó

íå âäàñòüñÿ äîìîâèòèñÿ ç âëàäîþ,
òî â Êèºâ³ ïëàíóºìî ïðîâåñòè
âñåóêðà¿íñüêèé àêò íåïîêîðè,—
ñêàçàâ â³í.— Ó ï’ÿòíèöþ âñ³ ìàð-
øðóòêè â³äíîâëÿòü ðîáîòó”.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ òðàíñïîðòó ²âàí Øïèëüî-
âèé ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
ñòðàéêàðÿì ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó
ïðîïîíóâàëè ñòâîðèòè ³í³ö³àòèâ-
íó ãðóïó äëÿ âèâ÷åííÿ âñ³õ ïðîá-
ëåìíèõ ïèòàíü ó ðîáî÷îìó ïî-
ðÿäêó. “Ùî âîíè é íàìàãàþòüñÿ
çðîáèòè, àëå í³ÿê íå ìîæóòü ä³é-
òè äî ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó ³ îñòà-
òî÷íî âèçíà÷èòèñÿ ç³ ñâî¿ìè âè-
ìîãàìè,— ïîÿñíèâ â³í.— Ìè ãî-
òîâ³ äî ñï³âïðàö³ ç áóäü-êèì, à
íå ò³ëüêè ç ïðèâàòíèìè ïåðåâ³ç-
íèêàìè. Òèì ïà÷å, ùî âîíè íå
çàëèøèëèñÿ íå ïî÷óòèìè, àäæå
ïðî ñòðàéê ïîâ³äîìèëè âñ³ â³ò-
÷èçíÿí³ ÇÌ²”

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Останніми днями світові біржі фі -
с ють історичне падіння рс
амери ансь о о долара. Відл ння
обвал оловної світової валюти
пройшлося і иївсь ими обмінни-
ами, біля я их побільшало охочих
продати долари. Р йнація міф
про непор шність амери ансь ої
валюти зм ш є населення прода-
вати "зелені". Хоча е сперти ра-
дять не поспішати онверт вати
свої заощадження євро або
ривню. Хто не всти зробити цьо-
о, той же запізнився.

Ó÷îðà àìåðèêàíñüêèé äîëàð ïîáèâ íîâèé
íåãàòèâíèé ðåêîðä — öüîãî ðàçó â³í ñòàâ
êîøòóâàòè ìåíøå 100 ÿïîíñüêèõ ³ºí. Çà äåíü
äî öüîãî “çåëåíèé” óæå âïàâ äî ðåêîðäíî¿
ïîçíà÷êè — 1,56 äîëàðà çà 1 ºâðî. Íîâå ïà-
ä³ííÿ àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè ïîêè ùî íå ïî-
çíà÷èëîñÿ íà ¿¿ êóðñ³ â Óêðà¿í³, õî÷à îõî÷èõ
ïðîäàòè äîëàðè á³ëÿ ñòîëè÷íèõ îáì³ííèê³â
ïîá³ëüøàëî. Íàñåëåííÿ ³ ôàõ³âö³ î÷³êóþòü,
ùî Íàö³îíàëüíèé áàíê óõâàëèòü ð³øåííÿ
ïðî â³äõ³ä â³ä ïðèâ’ÿçêè â 5,05 ãðèâí³ çà äî-

ëàð. “Íèí³ ïèòàííÿ çà ïîë³òè÷íèì ð³øåí-
íÿì Êàáì³íó ³ Ïðåçèäåíòà. Ñêîð³øå çà âñå
Íàö³îíàëüíèé áàíê âñå-òàêè ïåðåêîíàº óðÿä

³ Ïðåçèäåíòà â òîìó, ùî òðåáà çì³öíþâàòè
ãðèâíþ. Òîìó íàñåëåííþ ó ñâî¿õ çàîùàä-
æåííÿõ òðåáà çá³ëüøóâàòè ÷àñòêó ãðèâí³”,—
ïîðàäèâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê Óïðàâë³í-
íÿ ³íâåñòèö³éíî-áàíê³âñüêèõ ïîñëóã Óêðñîö-
áàíêó Åð³ê Íàéìàí.

Ïðî ìîæëèâ³ñòü ð³çêî¿ äåâàëüâàö³¿ äîëàðà
íàãàäóþòü ³ ïîä³¿ âåñíè 2005 ðîêó, êîëè çà
óðÿäóâàííÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî êóðñ àìåðè-
êàíñüêî¿ âàëþòè âïàâ íåñïîä³âàíî çà îäíó
í³÷. Òîä³ öåé âàæ³ëü áóëî çàñòîñîâàíî ÿê çà-
ñ³á áîðîòüáè ç ³íôëÿö³ºþ. Íèí³ æ ïðîáëå-
ìà ³íôëÿö³¿ º ùå àêòóàëüí³øîþ äëÿ Óêðà-
¿íè. Òîìó äëÿ ¿¿ ñòðèìóâàííÿ óðÿä ïàí³ Òè-
ìîøåíêî ö³ëêîì ìîæå âäàòèñÿ äî âæå ïå-
ðåâ³ðåíèõ, õî÷à é íå äóæå ä³ºâèõ, êðîê³â.
Íàâ³òü ïîïðè òå, ùî öå ìîæå âäàðèòè ïî âà-
ëþòíèõ çàîùàäæåííÿõ ãðîìàäÿí òà çàøêî-
äèòü åêñïîðòó. Òîæ åêîíîì³ñòè ïîñï³øàòè
íå ðàäÿòü. “Ïåâíèì ÷èíîì ïîñëàáëåííÿ äî-
ëàðà âèã³äíå äëÿ óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè. Íå
áà÷ó âàãîìèõ ñêëàäîâèõ ³ ÷èííèê³â ò³º¿ êî-
ðåêö³¿, íà ÿêó âñ³ íàòÿêàþòü. ß ðîçóì³þ, ùî
â ïèòàíí³ º ³íôëÿö³éíà ñêëàäîâà. Ïðîòå ó
ñòðèìóâàíí³ ³íôëÿö³¿ âàëþòíà ïîë³òèêà — íå
íàéë³ïøèé ³íñòðóìåíò ³ í³êîëè íå áóëà îñ-
íîâíîþ”,— íàãîëîñèâ “Õðåùàòèêó” äèðåê-
òîð åêîíîì³÷íèõ ïðîãðàì Öåíòðó Ðàçóìêî-
âà Âàñèëü Þð÷èøèí.

Á³ëüø³ñòü êèÿí, îïèòàíèõ “Õðåùàòè-
êîì”, ðîçãóáëåí³. Àäæå çâèêëè â³äêëàäàòè

çàîùàäæåííÿ ó àìåðèêàíñüê³é âàëþò³. Äî
íå¿ ïðèâ’ÿçàíà é íèçêà ðîçðàõóíê³â. Íà-
ïðèêëàä, çà îðåíäó ³ êóï³âëþ íåðóõîìîñò³
³ íàâ³òü âèïëàòà çàðïëàò íà äåÿêèõ ï³äïðè-
ºìñòâàõ. Ïðîòå äåâàëüâàö³ÿ äîëàðà çìóøóº
óêðà¿íö³â ïîñòóïîâî ïðèâ’ÿçóâàòèñÿ äî ³í-
øî¿ âàëþòè — ºâðî. Àäæå éîãî êóðñ îñòàí-
í³ì ÷àñîì ïîñò³éíî çá³ëüøóºòüñÿ. Àæ³îòàæ
íàâêîëî ºâðî íàâ³òü ïðèçâ³â äî äåô³öèòó
ºâðîïåéñüêî¿ âàëþòè â äåÿêèõ ñòîëè÷íèõ
îáì³ííèêàõ. Ïðîòå ôàõ³âö³, êîòð³ òðèìà-
þòü ðóêó íà ïóëüñ³ êîëèâàííÿ âàëþòíèõ
êóðñ³â, çàçíà÷àþòü, ùî äëÿ êóï³âë³ ºâðî íå
íàéêðàùèé ïåð³îä. “ßêùî ì³íÿòè ãðèâíþ
³ äîëàð íà ºâðî, òî ñêëàäåòüñÿ ñèòóàö³ÿ, ùî
êóï³âëÿ ºâðî çä³éñíþâàòèìåòüñÿ íà ³ñòî-
ðè÷íèõ ìàêñèìóìàõ. Õî÷à öå é ïàðàäî-
êñàëüíî, àëå âæå â ïðèíöèï³ çàï³çíî. Ñêî-
ð³ø çà âñå ïðîòÿãîì ðîêó ºâðî òðîõè ïîäå-
øåâøàº”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ñòàðøèé
àíàë³òèê ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñëóæ-
áè “Ôîðåêñ Êëóáó” Îëåêñ³é Ïàë³é.

Íà éîãî äóìêó, ìóäð³øèì º ï³äõ³ä, ÿêèé
ïîëÿãàº ó äèâåðñèô³êàö³¿ ðèçèê³â. “Íàéâè-
ã³äí³øèé êðîê — öå çàîùàäæóâàòè â ê³ëü-
êîõ âàëþòàõ: ³ â ºâðî, ³ â äîëàðàõ, ³ â ãðèâ-
íÿõ, ùîá áóòè çàõèùåíèì â³ä êîëèâàíü âà-
ëþòíèõ êóðñ³â. Êîëè ùîñü ñòàíå äåøåâøèì,
à ùîñü äîðîæ÷èì, ð³çíèöÿ â áóäü-ÿêîìó ðà-
ç³ í³âåëþºòüñÿ”,— íàãîëîñèâ “Õðåùàòèêó”
Îëåêñ³é Ïàë³é

Êóðñ ãîëîâíî¿ ñâ³òîâî¿ âàëþòè
çàõèòàâñÿ
Êèÿíè ïîñï³øàþòü ïîçáóòèñÿ íåñòàá³ëüíî¿ àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè

Попри страй , иянам не доведеться платити більше за транспорт

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора в Києві завершився страй водіїв приватних
маршр то , я і протя ом двох днів вима али підви-
щення тарифів на проїзд. Мер Леонід Черновець ий
заявив, що не збирається підвищ вати плати за про-
їзд. На йо о д м , та им чином перевізни и нама аю-
ться тисн ти на місь влад , а зрештою потерпають
ияни. Місто б де забезпечено ромадсь им транспор-
том сповна, адже же нинішньо о ро заплановано
оновити 70% р хомо о с лад . Натомість приватні пе-
ревізни и по рож ють разі неви онання їхніх вимо
за два тижні ор аніз вати в столиці все раїнсь ий
страй водіїв маршр то і та сі.

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À

В я ій валюті збері ати свої заощадження —
вирішити непросто
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“Ìè í³ ç êèì 
íå êîíêóðóºìî, à ïðîñòî
ðîáèìî ñâîþ ñïðàâó”

— Ðîìàíå, ç ÷èì âè ïîâ’ÿçóºòå
óñï³õè ñïîðòèâíèõ ïðîãðàì íà êà-
íàë³ “Êè¿â”?

— Íèí³ ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè òåí-
äåíö³þ, êîëè ñïîðòèâí³ ðåäàêö³¿
íà ³íøèõ êàíàëàõ ïðîñòî ïåðåñòà-
þòü ôóíêö³îíóâàòè. Ìè ó ñâîþ
÷åðãó ïðèä³ëÿºìî ñïîðòó äóæå ñåð-
éîçíó óâàãó. Ó ò³ñíîìó êîíòàêò³ ç
êîëåãàìè ³ç íîâèííî¿ ðåäàêö³¿ ìè
íàìàãàºìîñÿ ïðàöþâàòè òàê, ùîá
ãëÿäà÷ ïîáà÷èâ ïîâíó êàðòèíó
ñïîðòèâíîãî äíÿ. Ñïîðò íà áàãà-
òüîõ êàíàëàõ îäíàêîâèé, óâàãà òàì
íàñàìïåðåä ïðèä³ëÿºòüñÿ ì³æíà-
ðîäíèì ïîä³ÿì, à îñü ïðî óêðà¿í-
ñüê³ çäåá³ëüøîãî ìîâ÷àòü. Â îäèí
äåíü ó íàñ ìîæå áóòè çàïëàíîâà-
íî 5—6 çéîìîê, çàâäÿêè ÷îìó âè-
ïóñê î 20.20 íàñè÷åíèé åêñêëþ-
çèâíîþ óêðà¿íñüêîþ ³íôîðìàö³ºþ.
Íà òë³ òîãî, ùî ³íø³ êàíàëè ñêî-
ðî÷óþòü ìîâëåííÿ, ìè éîãî çá³ëü-
øóºìî. Ãëÿäà÷ öå âæå ïîì³òèâ.

— ßê³ ùå ñïîðòèâí³ ïðîãðàìè
âèõîäÿòü íà êàíàë³ “Êè¿â”?

— Îêð³ì âèïóñêó íîâèí, íà êà-
íàë³ âèõîäèòü ñïîðòèâíèé òèæíå-
âèê. ª òàêîæ ³ ñïîðòèâí³ òðàíñ-
ëÿö³¿.

— ×è ìîæóòü âîíè ïîõèçóâàòè-
ñÿ òàêèìè ñàìèìè ïîêàçíèêàìè
ðåéòèíãó?

— Òóò ïîêè ùî íå âñå òàê äîá-
ðå, àëå ðåéòèíãè îñòàíí³õ ïðîãðàì
âêàçóþòü íà òå, ùî íàì³÷àºòüñÿ ïî-
çèòèâíà òåíäåíö³ÿ. ß ìàþ íà óâà-
ç³ ëèøå öèôðîâ³ ïîêàçíèêè. Àëå
ìè ïðàöþºìî íà ïåðñïåêòèâó ³
âïåâíåí³, ùî âñå âèéäå. Íàðàç³ ìè
âåäåìî ãëîáàëüí³ ïåðåãîâîðè ç
êîìïàí³ÿìè, ÿê³ âîëîä³þòü ïðàâà-
ìè íà òðàíñëÿö³þ ôóòáîëüíèõ ìàò-
÷³â, ÿ äóìàþ, ÿêùî íàø³ äîìîâëå-
íîñò³ çàëèøàòüñÿ â ñèë³, òî ãëÿäà-
÷³ êàíàëó “Êè¿â” íåâäîâç³ áóäóòü
ïðèºìíî âðàæåí³. ßêùî í³ùî íå

çàøêîäèòü, ìè çðîáèìî õîðîøó
ïðîãðàìó ïðî ôóòáîë òà áóäåìî
òðàíñëþâàòè ìàò÷³. ß íå õî÷ó ïî-
êè ùî â³äêðèâàòè âñ³ òàºìíèö³, àëå
äîìîâëåíîñò³ âæå º, çàëèøàºòüñÿ
ò³ëüêè âò³ëþâàòè çàäóìè ó æèòòÿ.
Ìè òàêîæ ïëàíóºìî ïîêàçàòè
îë³ìï³éñüê³ ³ãðè ó Ïåê³í³.

— Íà âàøó äóìêó, ñïîðòèâí³
ïðîåêòè ç óêðà¿íñüêèì êîíòåíòîì
ö³ëêîì êîíêóðåíòîçäàòí³ íà ðèí-
êó?

— Ðîçóì³ºòå, ìè çíàõîäèìîñÿ ó
âèã³äí³ø³é ñèòóàö³¿ íà â³äì³íó â³ä
çàãàëüíîíàö³îíàëüíèõ êàíàë³â.
²ñíóº äóæå áàãàòî ïîä³é â óêðà-
¿íñüêîìó ñïîðò³, ÿê³ âîíè ç ê³ëü-
êîõ ïðè÷èí íå âèñâ³òëþþòü. À
ÿêùî é ïîêàçóþòü, òî ó äóæå
ñòèñëîìó âàð³àíò³. Íà ùàñòÿ, ìè
ìàºìî çìîãó á³ëüø-ìåíø â³ëüíî
äèõàòè â åô³ðíîìó ïðîñòîð³.

— ×è áóäóòü íîâ³ ñïîðòèâí³ ïðî-
åêòè íèí³ ïîïóëÿðíèìè ³ äîðå÷íè-
ìè?

— Íîâèíè ñïîðòó íà êàíàë³
“Êè¿â” äîñÿãëè ïåâíîãî ð³âíÿ. ß
äåñü ðîçóì³þ, ùî çðîñòàííþ ðåé-
òèíã³â, îñîáëèâî ó ïðàéì-òàéì,
³ñíóº ìåæà. Ó òàêîìó òåìï³ ïðî-
ãðåñóâàòè ñêëàäíî. Îäíàê ó íàñ
íåìàº ³íøîãî âèõîäó. Òî÷í³øå,
â³í º, àëå ëèøå îäèí. Òðåáà éòè
âïåðåä

Êåð³âíèê ðåäàêö³¿ ñïîðòèâíèõ íîâèí òåëåêàíàëó
“Êè¿â” Ðîìàí Êàäåì³í ðîçïîâ³â ïðî òåïåð³øíþ
ðîáîòó ñâîº¿ êîìàíäè òà ïåðñïåêòèâè ìîâëåííÿ
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Êð³ñò³íà ÊËÞØÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Рейтин про рами "Спорт" на аналі "Київ" дося найви-
щої познач и за всю історію сво о існ вання. За підс м-
ами останніх тижнів, він виріс майже вдвічі і дося та-
им чином середніх по азни ів пере ляд спортивних
про рам столиці. Менеджмент реда ції пояснює спіхи
тим, що вісім вип с ів спортивних новин за день вмі-
щ ють найа т альніші події раїнсь о о спорт .



На ІІ Все раїнсь ом он рсі пла атів «Свіч а ві ні», ор анізованом МФБ "У раїна-3000", б ло представлено
най ращі пла ати на тем Голодомор в У раїні в 1932—1933 ро ах
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Ïîòð³áíà äîïîìîãà
Ìîëîäà ìàò³ð ïðîñèòü äîïîìîãòè 
âðÿòóâàòè æèòòÿ ìàëåíüêî¿ äîíüêè

Ó ä³â÷èíêè ä³àãíîñòîâàíî
ñïàäêîâå çàõâîðþâàííÿ: òèðîçè-
íåì³þ ² òèïó, óñêëàäíåíó ãåïà-
òî-ñïëåíîíåôðîìåãàë³ºþ ç ïî-
÷àòêîâèìè îçíàêàìè öèðîçó ïå-
÷³íêè. ªäèíèé ïîðÿòóíîê —
ñïåö³àëüíà ä³ºòîòåðàï³ÿ. Â³äïî-
â³äí³ ïðîäóêòè äèòèíà ìàº
ïðèéìàòè ðåãóëÿðíî ³ ïîæèòòº-
âî, ï³ä ðåòåëüíèì íàãëÿäîì ë³-
êàð³â-ãåíåòèê³â. Ïðîòå ïîòð³áí³
ñóì³ø³ íå âèðîáëÿþòü â Óêðà-
¿í³, ³ êóïóâàòè ¿õ äîâîäèòüñÿ çà
êîðäîíîì.

Ì³ñÿ÷íà ïîòðåáà äîíüêè Îëå-
íè Þð³¿âíè â ë³êóâàëüíîìó õàð-
÷óâàíí³ ÕÐÒÌ Maxamaid ñòàíî-
âèòü ÷îòèðè áàíêè (382 ºâðî), à
àëüòåðíàòèâíî¿ ñóì³ø³ ÕÐÒÌ Ty-
rosidon — ï³âòîðè (295 ºâðî), áåç
âèòðàò íà äîñòàâêó. Ð³÷ ó ò³ì, ùî
äèòèíà ç òàêèì çàõâîðþâàííÿì
íå ìîæå âæèâàòè íàòóðàëüí³ ïðî-
äóêòè â ïîâíîìó îáñÿç³, ³ ÷àñòè-
íó á³ëêîâîãî ðàö³îíó áàòüêè çìó-
øåí³ çàì³ùàòè òàêèìè ñóì³øàìè.
Êð³ì òîãî, äëÿ çàïîá³ãàííÿ êàð-
öèíîì³ ïå÷³íêè, ÿêà ìîæå ðîç-
âèíóòèñÿ çà òàêî¿ íåäóãè, ïîêà-
çàíî ïðèéìàòè ïðåïàðàò “Îð-
ôàí” âèðîáíèöòâà Øâåö³¿, ïðè-
áëèçíà âàðò³ñòü ë³êóâàííÿ ÿêèì
íà ð³ê ñòàíîâèòü 300 òèñ. ãðí.

Íà äóìêó ë³êàð³â, â ðàç³ òàêî¿
òåðàï³¿ ñòàí ä³â÷èíêè çíà÷íî
ïîë³ïøèòüñÿ, à çà äîòðèìàííÿ
ðåêîìåíäàö³é — ìîæíà íàâ³òü
ñïîä³âàòèñÿ íà óñï³øíó ìåäè-
êî-ñîö³àëüíó ðåàá³ë³òàö³þ. Âò³ì,
Îëåíà Þð³¿âíà íå ìîæå ñàìî-
òóæêè çàáåçïå÷èòè ñâî¿é äîíö³
òàêå äîðîãîâàðò³ñíå ë³êóâàííÿ.
Âîíà íå ïðàöþº, áî ïåðåáóâàº ó
äåêðåòí³é â³äïóñòö³ ç äîãëÿäó çà
äèòèíîþ äî òðüîõ ðîê³â, à çàð-
ïëàòà ÷îëîâ³êà íå ïåðåâèùóº
2000 ãðí. íà ì³ñÿöü, îòîæ íà-
çáèðàòè òàêó ñóìó äëÿ íèõ ïðîñ-
òî íå ðåàëüíî. Äîïîìîãòè ðî-
äèí³ í³êîìó, òîìó äóæå ïðîñèòü
óñ³õ íåáàéäóæèõ â³ä³çâàòèñÿ íà
¿¿ ïðîõàííÿ, ùîá óðÿòóâàòè æèò-
òÿ ä³â÷èíö³

На адаємо, що часни ом без-
стро ової а ції “Допоможи он рет-
ній людині” може стати б дь-я а
юридична або фізична особа. Го-
ловне — бажання та можливість
допома ати. Зробити це можна,
попередньо зателефон вавши до
Головно о правлiння соціально о
захист населення КМДА за номе-
ром 497-56-44: т т надад ть ад-
реси і телефони тих, хто просить
допомо и.

Нещодавно по допомо до місь ої влади зверн лася
иян а Олена Юріївна. Молода мати просить виділити
ошти на лі вання малень ої тяж охворої донь и.

ßê ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà, ç ðåàë³çàö³ºþ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ “Ïðî ô³íàíñîâó ï³ä-
òðèìêó Êè¿âñüêîãî îá’ºäíàííÿ
Ñï³ëêè ñàìàðèòÿí Óêðà¿íè ó
2008 ðîö³” áóäå âèð³øåíî íèç-
êó íàãàëüíèõ ïèòàíü ùîäî íà-
äàííÿ áåçïëàòíèõ òðàíñïîðòíèõ
ïîñëóã òà íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè ëåæà÷èì ³íâàë³-
äàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.

Êð³ì òîãî, öèì ðîçïîðÿäæåí-
íÿì òàêîæ ïåðåäáà÷åíî ñóïðî-
â³ä ì³æíàðîäíîãî ãóìàí³òàðíî-
ãî ïðîåêòó “Ðîäèíà — ðîäèí³”,
íàäàííÿ êîìïëåêñó ìåäèêî-ñî-
ö³àëüíèõ ïîñëóã âäîìà îäèíî-
êèì ³íâàë³äàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè òà ³íøèì âðàçëè-
âèì êàòåãîð³ÿì, ùî íå â çìîç³
îáñëóãîâóâàòè ñåáå. Òàê³ çàõîäè

ïåðåäáà÷åíî êîìïëåêñíîþ ïðî-
ãðàìîþ “Òóðáîòà” íà 2006—2010
ðîêè çàäëÿ ïîäàëüøîãî ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â Êèºâà.

“Ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó Êè¿â-
ñüêîãî îá’ºäíàííÿ Ñï³ëêè ñàìà-
ðèòÿí Óêðà¿íè â ñóì³ 815,0 òèñ.
ãðí áóäå ðîçïîä³ëåíî òàêèì ÷è-
íîì: 130 òèñ. ãðí áóäå ñïðÿìî-
âàíî íà íàäàííÿ áåçïëàòíèõ
òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã òà íåâ³ä-
êëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ëå-
æà÷èì, 35 òèñ. ãðí — íà ñóïðî-
â³ä ì³æíàðîäíîãî ãóìàí³òàðíî-
ãî ïðîåêòó “Ðîäèíà — ðîäèí³”
òà 650 òèñ. ãðí — íà íàäàííÿ
êîìïëåêñó ìåäèêî-ñîö³àëüíèõ
ïîñëóã óäîìà”,— ðîçïîâ³ëà ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà

Юлія БУРМАКА,
спеціально для “Хрещати а”

ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

Ïàö³ºíò³â äèòÿ÷îãî 
îï³êîâîãî öåíòðó 
çàáåçïå÷àòü ñó÷àñíèìè 
ìåäè÷íèìè ë³æêàìè

Êëóá ä³ëîâèõ æ³íîê “Ìîäóñ Â³-
âåíä³” â ðàìêàõ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿
ï³ä íàçâîþ “8 æ³íîê” ïëàíóº âè-
òðàòèòè ìàéæå $ 60 òèñ. íà ïðè-
äáàííÿ ñïåö³àëüíèõ ìåäè÷íèõ ë³-
æîê äëÿ ìàëå÷³, ùî ë³êóºòüñÿ ó
äèòÿ÷îìó îï³êîâîìó öåíòð³ ì³ñü-
êî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 2. Ñàìå
òàêó ñóìó âäàëîñÿ ç³áðàòè æ³íêàì-
äîáðî÷èííèöÿì ï³ä ÷àñ àêö³¿.

ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”
ïðåäñòàâíèê êëóáó Ëþäìèëà
Ëóê’ÿíåíêî, íàðàç³ â ë³êàðí³
áðàêóº íàëåæíîãî îáëàäíàííÿ

äëÿ ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ ä³-
òåé, ùî ïîòðàïëÿþòü äî çàêëà-
äó ç îï³êàìè ð³çíîãî ñòóïåíÿ.
Ë³æêà, ùî ïëàíóþòü çàêóïèòè
íà ç³áðàí³ êîøòè, äàäóòü çìîãó
ñòâîðèòè ìàëåíüêèì ïàö³ºíòàì
êîìôîðòí³ø³ óìîâè äëÿ ïîäàëü-
øîãî îäóæàííÿ. “Öå ñó÷àñí³ çà-
ñîáè, çàâäÿêè ÿêèì ìîæíà çà-
áåçïå÷èòè äèòèí³ óñ³ ïîòð³áí³
ïðîöåäóðè, ³ âçàãàë³ — ¿õ íå âè-
ñòà÷àº, òîìó ïîòðåáà º, ³ ìè öþ
ïðîáëåìó ðîçâ’ÿæåìî”,— ñêàçà-
ëà ïàí³ Ëóê’ÿíåíêî

Ì³ñòî ô³íàíñîâî 
ï³äòðèìàº ñòîëè÷íå 
îá’ºäíàííÿ Ñï³ëêè 
ñàìàðèòÿí

Ïàì’ÿòü 
ïðî ãåíîöèä 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó
Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä “Óêðà¿íà-3000”
îãîëîñèâ ïåðåìîæö³â ²² Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó
çà íàéêðàùå âèñâ³òëåííÿ 
òåìè Ãîëîäîìîðó

Îäí³ºþ ç ïðîâ³äíèõ òåì çó-
ñòð³÷³ òàêîæ ñòàëî ïèòàííÿ ïðî
êðàéíþ ïîòðåáó â ïðîäîâæåíí³
äîñë³äæåíü Ãîëîäîìîðó 1932—
1933 ðîê³â òà ðîçïîâñþäæåííÿ
ïðàâäè ïðî òðàãåä³þ ÿê â Óêðà-
¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì. “Ìè ïðàã-
íåìî, ùîá ñâ³ò çðîáèâ âèñíîâ-
êè ç òîãî, ùî â³äáóëîñÿ, òà óñ-
â³äîìèâ óâåñü áåçìåæíèé æàõ
øòó÷íî îðãàí³çîâàíîãî Ãîëîäî-
ìîðó íà íàéðîäþ÷³øèõ çåìëÿõ ó
ñâ³ò³. Àäæå Ãîëîäîìîð ñòàâ îä-
íèì ³ç ³íñòðóìåíò³â òîòàë³òàðíî-
ãî ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó, ñïîñî-
áîì áîðîòüáè ç ³íàêîìèñëåííÿì,
çíèùåííÿ ö³ëîãî ïëàñòó óêðà¿í-
ñüêî¿ êóëüòóðè òà ìåíòàë³òåòó,
óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà, à îò-
æå,— îñíîâè óêðà¿íñüêî¿ äåð-

æàâíîñò³”,— ñêàçàëà Êàòåðèíà
Þùåíêî.

Ïåðøå ì³ñöå ó íîì³íàö³¿ “Ïëà-
êàò” çäîáóëè ²ëëÿ Ïàâëîâ òà Ìà-
ð³ÿ Íîðàçÿí — çà ðîáîòó “Óêðà-
¿íà. 1932—1933. Ãîëîäîìîð”, à â
íîì³íàö³¿ “Íàéêðàùà ïóáë³êàö³ÿ
â ïåð³îäè÷í³é ïðåñ³” — æóðíà-
ë³ñòêà ãàçåòè “Äíåïð Âå÷åðíèé”
²ðèíà Ðåâà — çà ñòàòòþ “Ìîëî-
òîì ïî ñåðïó”. Îêð³ì öüîãî,
ïàì’ÿòíèìè â³äçíàêàìè Ôîíäó
â³äçíà÷åíî òåëå- òà ðàä³îïðîãðà-
ìè, äîêóìåíòàëüí³ ô³ëüìè é ðî-
ëèêè ç òåìàòèêè Ãîëîäîìîðó.

Çà ñëîâàìè Êàòåðèíè Þùåíêî,
êîíêóðñ íà íàéïîâí³øå âèñâ³ò-
ëåííÿ çãàäàíî¿ òåìè, ³í³ö³éîâà-
íèé Ôîíäîì ùå ó 2003 ðîö³, âè-
êëèêàâ íåàáèÿêèé ðåçîíàíñ ó ñó-

ñï³ëüñòâ³: “ß äóæå ðàäà, ùî ìàé-
æå 200 âèçíàíèõ õóäîæíèê³â, ïî-
÷àòê³âö³â òà âèõîâàíö³â õóäîæí³õ
øê³ë íàä³ñëàëè ñâî¿ ðîáîòè íà
íàø êîíêóðñ “Ñâ³÷êà ó â³êí³”. ß
âäÿ÷íà 60 æóðíàë³ñòàì, ÿê³ ó ñâî-
¿õ ðîáîòàõ ïîðóøèëè öþ òåìó ³
ïîêàçàëè íîâ³ àñïåêòè ïðîáëå-
ìè”. Âîíà òàêîæ îãîëîñèëà ïðî
ïî÷àòîê ²²² Âñåóêðà¿íñüêîãî êîí-
êóðñó ïëàêàò³â òà ²²² Âñåóêðà¿í-
ñüêîãî êîíêóðñó äëÿ æóðíàë³ñò³â
íà íàéïîâí³øå âèñâ³òëåííÿ òåìà-
òèêè Ãîëîäîìîðó â ÇÌ², êîòð³
òðèâàòèìóòü äî ëèñòîïàäà 2008
ðîêó, à ï³äñóìêè ìàþòü ï³äáèòè
äî 75-õ ðîêîâèí òðàãåä³¿.

Ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî ïîäàëüø³
êðîêè Ôîíäó “Óêðà¿íà-3000” ó
íàïðÿìêó âèñâ³òëåííÿ ö³º¿ òðà-
ãåä³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, Êàòå-
ðèíà Þùåíêî òàêîæ çàçíà÷èëà,
ùî ó 2008 ðîö³ ÌÔÁ ïëàíóº âè-
äàòè çá³ðíèê äîêóìåíò³â, äî ÿêî-
ãî óâ³éäóòü ïîâ³äîìëåííÿ é çâ³-
òè ïðàö³âíèê³â ³íîçåìíèõ ïðåä-
ñòàâíèöòâ òà åêîíîì³÷íèõ ì³ñ³é,
ÿê³ ä³ÿëè ó 1930-õ ðîêàõ â Óêðà-
¿í³. Ôîíä òàêîæ ìàº íàì³ð íà-
äðóêóâàòè äîäàòêîâèé íàêëàä
êíèãè Âàëåíòèíè Áîðèñåíêî
“Ñâ³÷à ïàì’ÿò³: óñíà ³ñòîð³ÿ ïðî
ãåíîöèä óêðà¿íö³â” òà çá³ðíèêà
äîêóìåíò³â ç àðõ³â³â ÑÁÓ “Ðîç-
ñåêðå÷åíà ïàì’ÿòü”, ùîá ðîçïîâ-
ñþäèòè ¿õ â óñ³õ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ Óêðà¿íè

Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ,
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Днями відб лася церемонія на ородження переможців
ІІ Все раїнсь о о он рс пла атів "Свіч а ві ні" та
авторів най ращих п блі ацій в ЗМІ за висвітлення те-
мати и Голодомор 1932—1933 ро ів. У заході взяли
часть олова на лядової ради Міжнародно о бла одій-
но о фонд "У раїна-3000" Катерина Ющен о, заст п-
ни міністра льт ри та т ризм У раїни Оль а Бенч,
дире тор творчо о об'єднання до ментальних та х -
дожніх фільмів НТКУ Ві тор Дерю ін, а та ож відомі
письменни и та на овці.
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2008 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Про приватизацію
земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель

і споруд у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 696&4/1357 від 24 травня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³ä-
íî ç äîäàòêîì.

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåð-
æàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíî-
ñò³ íà çåìëþ.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿
÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êè-
ºâà, à ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-

ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2 Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü
óòî÷íåí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ â
íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).

4. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí âíåñ-
òè òàê³ çì³íè òà äîïîâíåííÿ:

4.1. Äâàäöÿòü äåâ’ÿòó ïîçèö³þ äîäàòêà
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.11.2003 ¹ 221/1095 “Ïðî ïðèâàòèçà-
ö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà ³
îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä” âèçíàòè òà-
êîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

4.2. Â³ñ³ìäåñÿò ñüîìó ïîçèö³þ äîäàòêà
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
15.04.2004 ¹ 185-1/1395 “Ïðî ïðèâàòè-
çàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä” âèçíàòè òà-
êîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

4.3. Ï’ÿòäåñÿò äðóãó ïîçèö³þ äîäàòêà
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
24.06.2004 ¹ 326-1/1536 “Ïðî ïðèâàòè-
çàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä” âèçíàòè òà-
êîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

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

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради.

Про продаж
земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю
“Інтер&Енерго Інвестмент”

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування торговельно&офісного

центру на вул. Ізюмській, 7
у Голосіївському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 724/1385 від 24 травня 2007 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.02
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь)
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðî-
øîâó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
²çþìñüê³é, 7 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 13 522 986,00 ãðí (òðèíàä-
öÿòü ì³ëüéîí³â ï’ÿòñîò äâàäöÿòü äâ³ òè-
ñÿ÷³ äåâ’ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò ø³ñòü ãðèâåíü
00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðî-
øîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê îö³íþâà÷à ïðî

ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
21.03.07).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²íòåð-Åíåðãî ²íâåñò-
ìåíò” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,8234
ãà çà 13 522 986,00 ãðí (òðèíàäöÿòü ì³ëü-
éîí³â ï’ÿòñîò äâàäöÿòü äâ³ òèñÿ÷³ äåâ’ÿò-
ñîò â³ñ³ìäåñÿò ø³ñòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî öåíòðó

íà âóë. ²çþìñüê³é, 7 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåí-
ä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “²íòåð-Åíåðãî ²íâåñòìåíò” çã³äíî
ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâ-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 13.12.06
¹ 79-6-00461.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²í-
òåð-Åíåðãî ²íâåñòìåíò” çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè íà âóë. ²çþìñüê³é, 7 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

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

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâî-
òèæíåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-
äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,8234
ãà íà âóë. ²çþìñüê³é, 7 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ,
âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“²íòåð-Åíåðãî ²íâåñòìåíò” â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “²íòåð-Åíåðãî ²íâåñòìåíò”:

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

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàò-
ò³ 91 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

Додаток до рішення Київської міської ради № 724/1385 
від 24 травня 2007 року

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю 

“Інтер&Енерго Інвестмент” земельної ділянки на вул. Ізюмській, 7
у Голосіївському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.
2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äî-

òðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.03 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 14.12.04 ¹ 19-12615, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 30.09.04 ¹ 2084, â. î. ãîëîâíî-
ãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 28.12.04 ¹ 10559, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 18.01.05 ¹ 071/04-4-19/104, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 23.02.05 ¹ 001-
09/974, Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04.10.04 ¹ 523-
2415.

5. Ïèòàííÿ â³äíîâëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â³ä 28.12.04 ¹ 437) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó
(êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³-
âåëüíèõ íîðì.

7. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³
657 994,40 ãðí (ø³ñòñîò ï’ÿòäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî ÷îòèðè ãðèâí³ 40 êî-
ï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 7 â³ä 13.02.07, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì
äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 12 864 991,60 ãðí (äâàíàäöÿòü
ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ äåâ’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî îäíà ãðèâíÿ 60 êîï³-
éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äî-
ãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

8. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòåæó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñóìè
ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

Про передачу товариству
з обмеженою відповідальністю 

“Блакитна хвиля” земельної ділянки
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування житлового комплексу 
з вбудованими приміщеннями 

та об’єктами громадського обслуговування,
торгівлі, підземними та наземними
паркінгами на вул. Кадетський Гай 

у Солом’янському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1111/1772 від 12 липня 2007 року

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



8 ДДООККУУММЕЕННТТ            Хрещатик 14 брезня 2008 

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåò-
ð³â îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ —
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíè-
ìè ïðèì³ùåííÿìè òà îá’ºêòàìè ãðîìàä-
ñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ, òîðã³âë³, ï³äçåì-
íèìè òà íàçåìíèìè ïàðê³íãàìè íà âóë.
Êàäåòñüêèé Ãàé ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷è-
òè ³ç çåëåíî¿ çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿
áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè êîì-
ïëåêñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êè-
ºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñ-
òèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005
¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçå-
ëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòó-
âàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïî-
ëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âè-
ìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 4,91 ãà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Áëàêèòíà õâèëÿ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿ-
ìè òà îá’ºêòàìè ãðîìàäñüêîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ, òîðã³âë³, ï³äçåìíèìè òà íàçåì-
íèìè ïàðê³íãàìè íà âóë. Êàäåòñüêèé Ãàé
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áëàêèòíà õâèëÿ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 8,43 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíèìè
ïðèì³ùåííÿìè òà îá’ºêòàìè ãðîìàäñüêî-
ãî îáñëóãîâóâàííÿ, òîðã³âë³, ï³äçåìíèìè
òà íàçåìíèìè ïàðê³íãàìè íà âóë. Êàäåò-
ñüêèé Ãàé ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Áëàêèòíà õâèëÿ”:

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

6.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ.

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

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 06.06.2007 ¹ 19-5375, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
18.06.2007, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 07.07.2007 ¹ 05-08/3897.

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

6.6. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáó-
òîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïàðê³íãîì ïåðåä-
áà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâ-
òîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿ-
íîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îäíå ìà-
øèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè â öüî-
ìó êîìïëåêñ³.

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

6.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öüîìó æèòëîâî-
ìó 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”.

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

6.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèò-
ëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âèòðàò ç
áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî êîì-
ïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòî-
ñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåð-
æàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà
òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà
1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà,
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

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

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

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

ВИРІШИЛА:

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “БлуМарін”

земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового

комплексу з об’єктами соціально&культурного
призначення, об’єктами громадського 
обслуговування, торгівлі, паркінгами

вздовж вул. Кишинівської та вул. Азовської 
у Солом’янському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1112/1773 від 12 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â îêðå-
ìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëü-
òóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ, îá’ºêòàìè ãðîìàä-
ñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ, òîðã³âë³, ïàðê³íãà-
ìè âçäîâæ âóë. Êèøèí³âñüêî¿ òà âóë. Àçîâ-
ñüêî¿ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷è-
òè ³ç çåëåíî¿ çîíè òà ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿
áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè êîì-
ïëåêñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êè-
ºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñ-
òèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005
¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçå-
ëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòó-
âàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïî-
ëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âè-
ìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 2,91 ãà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áëó-
Ìàð³í” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç
îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, îá’ºêòàìè ãðîìàäñüêîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ, òîðã³âë³, ïàðê³íãàìè âçäîâæ
âóë. Êèøèí³âñüêî¿ òà âóë. Àçîâñüêî¿ ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁëóÌàð³í”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,91 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ, îá’ºêòàìè
ãðîìàäñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ, òîðã³âë³,
ïàðê³íãàìè âçäîâæ âóë. Êèøèí³âñüêî¿ òà
âóë. Àçîâñüêî¿ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàí-
íÿ.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÁëóÌàð³í”:

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

6.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ — àäì³í³ñòðàö³¿)
³ç êëîïîòàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ.

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

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”

ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

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

6.6. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáó-
òîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïàðê³íãîì ïåðåä-
áà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâ-
òîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿ-
íîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îäíå ìà-
øèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè â öüî-
ìó êîìïëåêñ³.

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

6.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7 % çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó öüîìó æèòëîâî-
ìó 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”.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Про продаж 
земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю 
“ЛІЗИНГ&ЦЕНТР” для будівництва,

експлуатації та обслуговування 
готельно&офісного центру з рестораном 

та оздоровчим комплексом 
на вул. Авіаконструктора Антонова, 4&а 

у Солом’янському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 42/1876 від 26 липня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Àâ³à-
êîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-à ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 11 452 988,00 ãðí (îäèíàä-
öÿòü ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñòà ï’ÿòäåñÿò äâ³
òèñÿ÷³ äåâ’ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì ãðèâåíü
00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðî-

øîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó
âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
30.03.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ë²ÇÈÍÃ-ÖÅÍÒÐ” çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,5624 ãà çà
11452 988,00 ãðí. (îäèíàäöÿòü ì³ëüéîí³â
÷îòèðèñòà ï’ÿòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ äåâ’ÿòñîò
â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ
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áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ ãîòåëüíî-îô³ñíîãî öåíòðó ç ðåñòî-
ðàíîì òà îçäîðîâ÷èì êîìïëåêñîì íà âóë.
Àâ³àêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-à ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðå-
áóâàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ë²ÇÈÍÃ-ÖÅÍÒÐ”
çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
20.04.2007 ¹ 72-6-00414.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ë²-
ÇÈÍÃ-ÖÅÍÒÐ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà
âóë. Àâ³àêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-à ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³ä-
íî ç äîäàòêîì).

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

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâî-
òèæíåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-

äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,5624
ãà íà âóë. Àâ³àêîíñòðóêòîðà Àëòîíîâà,
4-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì
ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ë²ÇÈÍÃ-ÖÅÍÒÐ” â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ë²ÇÈÍÃ-ÖÅÍÒÐ”:

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

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàò-
ò³ 91 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

Додаток до рішення Київської міської ради № 42/1876 
від 26 липня 2007 року

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю “ЛІЗИНГ&ЦЕНТР”

земельної ділянки на вул. Авіаконструктора Антонова,
4&а у Солом’янському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.
2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äî-

òðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòî-
ð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì³ñòà Êèºâà.

5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþþ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïåðåä-
íüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 29.07.2004 ¹ 130) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ
â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 25.10.2004 ¹ 19-9909, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 15.10.2004 ¹ 071/04-4-19/3603, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 25.10.2004
¹ 001-09/5305, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 04.10.2004 ¹ 7208.

7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà êîìïëåêñó ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòî-
òðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåð-
æàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

8. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³
836 704,09 ãðí. (â³ñ³ìñîò òðèäöÿòü ø³ñòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò ÷îòèðè ãðèâí³ 09 êîï³éîê), ñïëà-
÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè ¹ 357 â³ä 13.12.2004, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì äîðó÷åí-
íÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 10 616 283,91 ãðí. (äåñÿòü ì³ëüéîí³â ø³ñò-
ñîò ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò òðè ãðèâí³ 91 êîï³éêà) ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì
10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî îñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

9. Çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòåæó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³ 0,5% â³ä ñóìè
ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó.

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

Про передачу 
дочірньому підприємству

“БЕСТ ЛАЙН МЕДІСОН” та громадянину
Земляному Владиславу Володимировичу 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування адміністративно&офісного
будинку на вул. Рибальській, 22 (літера “А”) 

у Печерському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 80/1914 від 26 липня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та враховуючи матеріали інвен)
таризації земель, відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України Київська міська ра)
да

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äî÷³ð-
íüîìó ï³äïðèºìñòâó “ÁÅÑÒ ËÀÉÍ ÌÅ-
Ä²ÑÎÍ” òà ãðîìàäÿíèíó Çåìëÿíîìó Âëà-
äèñëàâó Âîëîäèìèðîâè÷ó äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-
îô³ñíîãî áóäèíêó íà âóë. Ðèáàëüñüê³é, 22
(ë³òåðà “À”) ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó
“ÁÅÑÒ ËÀÉÍ ÌÅÄ²ÑÎÍ” òà ãðîìàäÿ-

íèíó Çåìëÿíîìó Âëàäèñëàâó Âîëîäèìè-
ðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ñï³ëüíó êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,69 ãà (çîêðåìà äî÷³ðíüîìó
ï³äïðèºìñòâó “ÁÅÑÒ ËÀÉÍ ÌÅÄ²-
ÑÎÍ” — 88/100 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ãðî-
ìàäÿíèíó Çåìëÿíîìó Âëàäèñëàâó Âîëî-
äèìèðîâè÷ó — 12/100 çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíîãî áóäèíêó íà
âóë. Ðèáàëüñüê³é, 22 ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà
âëàñíîñò³ íà íåæèëèé áóäèíîê (äîãîâ³ð
êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîñò³ â³ä
23.07.2002 ÂÀÀ ¹ 910146, ðåºñòðàö³éíå
ïîñâ³ä÷åííÿ áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçà-
ö³¿ â³ä 14.11.2002 ¹ 5300-ï).

3. Äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó “ÁÅÑÒ
ËÀÉÍ ÌÅÄ²ÑÎÍ” òà ãðîìàäÿíèíó Çåì-
ëÿíîìó Âëàäèñëàâó Âîëîäèìèðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷³â â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 13.03.2006 ¹ 19-1963, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
25.11.2005 ¹ 8680, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â
ì. Êèºâ³ â³ä 09.11.2005 ¹ 06-6-25/5766,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñ-
òåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 11.10.2005 ¹ 001-09/5648, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 04.01.2006 ¹ 22-4/35.

3.3. Ìàéíîâî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàí-
íÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöå-
â³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïî-
ñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ.

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

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó
ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Про передачу 
товариству з обмеженою відповідальністю

“Лісове містечко” земельних ділянок
для ведення лісового господарства

на Столичному шосе у Голосіївському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 125/1959 від 26 липня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 57, 93,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ë³-
ñîâå ì³ñòå÷êî” äëÿ âåäåííÿ ë³ñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà íà Ñòîëè÷íîìó øîñå ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ë³ñîâå ì³ñòå÷êî”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 25 ðîê³â
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ
233,12 ãà äëÿ âåäåííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà íà Ñòîëè÷íîìó øîñå ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³:

* ä³ëÿíêó ¹ 1 — ïëîùåþ 3,51ãà;
* ä³ëÿíêó ¹ 2 — ïëîùåþ 8,83 ãà;
* ä³ëÿíêó ¹ 3 — ïëîùåþ 4,57 ãà;
* ä³ëÿíêó ¹ 4 — ïëîùåþ 24,71 ãà;
* ä³ëÿíêó ¹ 5 — ïëîùåþ 56,62 ãà;
*. ä³ëÿíêó ¹ 6 — ïëîùåþ 26,86 ãà;
* ä³ëÿíêó ¹ 7 — ïëîùåþ 24,25 ãà;
* ä³ëÿíêó ¹ 8 — ïëîùåþ 56,44 ãà;
* ä³ëÿíêó ¹ 9 — ïëîùåþ 27,33 ãà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ë³ñîâå ì³ñòå÷êî”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-

êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðà òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 06.06.2007 ¹ 19-5370, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
18.06.2007, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 07.06.2007 ¹ 05-
08/3899, Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ë³ñîâîãî
ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 13.04.2007
¹ 01-18/1604.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

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

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Про відміну рішення 
Київської міської ради

від 22.02.2007 № 221/882
Рішення Київської міської ради № 164/1998 від 22 серпня 2007 року

У зв’язку з тим, що при прийнятті рішення Київської міської ради від 22.02.2007 № 221/882 не було вра)
ховано того, що сільськогосподарська артіль “Комуніст” та державне підприємство радгосп “Совки” не
були ліквідовані, а реорганізовані та приєднані до Державного підприємства “Науково)дослідний вироб)
ничий агрокомбінат “Пуща)Водиця” та враховуючи лист)звернення від 14.08.2007 № 582 Державного під)
приємства “Науково)дослідний виробничий агрокомбінат “Пуща)Водиця”, керуючись Законом України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто)герой Київ”, Земельним кодек)
сом України, Київська міська рада
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1. Â³äì³íèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 22.02.2007 ¹ 221/882 “Ïðî ïðèïè-
íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³-
ëÿíêàìè ó Ñâÿòîøèíñüêîìó, Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó òà Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîíàõ ì. Êèºâà”.

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

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

ВИРІШИЛА:

Про перейменування 
комунальної установи 

“Центр ранньої соціальної реабілітації 
дітей&інвалідів”

Рішення Київської міської ради № 334/3168 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України та враховуючи наказ Міністерства праці та соціаль)
ної політики України від 13.02.07 № 48 “Про затвердження Типового положення про центр соціальної ре)
абілітації дітей)інвалідів”, Київська міська рада

ВИРШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè êîìóíàëüíó óñòàíî-
âó “Öåíòð ðàííüî¿ ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òà-
ö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â” ó “Öåíòð ñîö³àëüíî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â”.

2. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 09.03.06 ¹ 164/3255 “Ïðî
ñòâîðåííÿ Öåíòðó ðàííüî¿ ñîö³àëüíî¿ ðå-
àá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â” òàê³ çì³íè:

— ó âñüîìó òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâî “ðàí-
íüî¿” âèêëþ÷èòè.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-

¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):
3.1. Ïðèâåñòè ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
19.10.06 1 ¹ 1536 “Ïðî çàõîäè ïî ñòâî-
ðåííþ Öåíòðó ðàííüî¿ ñîö³àëüíî¿ ðåàá³-
ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â” ó â³äïîâ³äí³ñòü äî
öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Про створення 
дитячої лікувально&профілактичної установи

Дитяча стоматологічна поліклініка
Оболонського району 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 335/3169 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 109 Цивільного кодексу
України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, час)
тини другої статті 16 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, враховуючи
звернення Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації та з метою оптимізації спеціалізо)
ваної амбулаторно)поліклінічної допомоги дитячому населенню Оболонського району міста Києва Київ)
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè äèòÿ÷ó ë³êóâàëüíî-ïðîô³-
ëàêòè÷íó óñòàíîâó Äèòÿ÷à ñòîìàòîëîã³÷-
íà ïîë³êë³í³êà Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì³ñ-
òà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì 1 øëÿõîì âè-
ä³ëó ¿¿ ðàçîì ç îá’ºêòîì íåðóõîìîãî ìàé-
íà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
³ç ñêëàäó Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ïîë³êë³-
í³êè Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà
òà â³äíåñòè ¿¿ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Çàòâåðäèòè Ñòàòóò äèòÿ÷î¿ ë³êóâàëü-
íî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ óñòàíîâè Äèòÿ÷à ñòî-
ìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà Îáîëîíñüêîãî
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì 2.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³
çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî
ð³øåííÿ.

3.2. Çàêð³ïèòè çà äèòÿ÷îþ ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íîþ óñòàíîâîþ Äèòÿ÷à ñòî-

ìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà Îáîëîíñüêîãî
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, ñòâîðåíîþ ó â³äïî-
â³äíîñò³ äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, íà
ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ îá’ºêò
íåðóõîìîãî ìàéíà, çàçíà÷åíèé ó äîäàò-
êó 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

3.3. Âíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó Öåíòðàëü-
íî¿ ðàéîííî¿ ïîë³êë³í³êè Îáîëîíñüêîãî
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, âðàõîâóþ÷è ïóíêò
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Ô³íàíñóâàííÿ äèòÿ÷î¿ ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íî¿ óñòàíîâè Äèòÿ÷à ñòîìà-
òîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà Îáîëîíñüêîãî
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà ïðîâîäèòè ó â³äïî-
â³äíîñò³ äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 19.12.06
¹ 290/347 “Ïðî îïòèì³çàö³þ ñèñòåìè
íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ìåøêàíöÿì
ì³ñòà Êèºâà”.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó òà íà ïîñò³éíó êîì³-
ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Додаток 1 до рішення Київської міської ради № 335/3169 
від 1 жовтня 2007 року

Дитяча лікувально&профілактична установа
Дитяча стоматологічна поліклініка Оболонського району 

міста Києва та об’єкт нерухомого майна,
що закріплений за нею на праві оперативного управління

№п/п Назва дитячої
лі вально-
профіла тичної
станови

Адреса дитячої
лі вально-
профіла тичної
станови

Площа нер хомо о
майна та йо о
хара теристи и

1 Дитяча стоматоло ічна
полі ліні а
Оболонсь о о район
міста Києва

м. Київ, Оболонсь ий
проспе т, 34-Д

1406,8 м2

2 поверхи

Додаток 2 до рішення Київської міської ради № 335/3169 
від 1 жовтня 2007 року

Статут Дитячої 
стоматологічної поліклініки

Оболонського району 
міста Києва

ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Äèòÿ÷à ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (äàë³ —
Óñòàíîâà) º áþäæåòíîþ (íåïðèáóòêîâîþ) óñòàíîâîþ, ùî çàñíîâàíà íà êîìóíàëüí³é
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ¹ 335/3169 â³ä 1 æîâòíÿ 2007 ðîêó ³ ï³äïîðÿäêîâàíà Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

1.2. Óñòàíîâà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè,
ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, óêàçàìè ³ ðîçïîðÿäæåííÿìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,
äåêðåòàìè, ïîñòàíîâàìè ³ ðîçïîðÿäæåííÿìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, íàêà-
çàìè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), öèì Ñòàòóòîì òà ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè.

1.3. Óñòàíîâà ìàº ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, áóõãàëòåðñüêèé ³ ïåðâèííèé ìåäè÷íèé îá-
ë³ê, âñ³ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ çä³éñíþº ÷åðåç îðãàíè Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà Óêðà¿íè
çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ, âåäå ñòàòèñòè÷íó çâ³òí³ñòü ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

1.4. Óñòàíîâà º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, êîðèñòóºòüñÿ ïðàâîì îïåðàòèâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ùîäî çàêð³ïëåíîãî çà íåþ ìàéíà, ìàº øòàìï âñòàíîâëåíîãî çðàçêà, ïå÷àòêó ³ç
âëàñíèì íàéìåíóâàííÿì, çðàçîê ÿêî¿ çàòâåðäæóºòüñÿ íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

1.5. Ì³ñöå çíàõîäæåííÿ Óñòàíîâè: 04214, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Îáîëîíñüêèé, 34 À.

²². ÌÅÒÀ ² ÏÐÅÄÌÅÒ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÓÑÒÀÍÎÂÈ

2.1. Óñòàíîâà ñòâîðþºòüñÿ ³ ôóíêö³îíóº ç ìåòîþ ³íòåãðàö³¿ òà åôåêòèâíîãî âèêî-
ðèñòàííÿ ðåñóðñ³â äëÿ äîñÿãíåííÿ íàéêðàùèõ ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â â íàäàíí³ ìåäè÷-
íî¿ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ.

Ãîëîâíèì çàâäàííÿì Óñòàíîâè º çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá ïðèêð³ïëåíîãî äèòÿ÷îãî íà-
ñåëåííÿ ðàéîíó â³êîì äî 18 ðîê³â ó êâàë³ô³êîâàí³é ³ äîñòóïí³é ìåäè÷í³é äîïîìîç³.

2.2. Ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ Óñòàíîâè º:
— ìåäè÷íà ïðàêòèêà;
— îðãàí³çàö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñó ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â ùîäî îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ ñåðåä äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ ðàéîíó;
— ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íà ðîáîòà â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà

òåðèòîð³¿ îáñëóãîâóâàííÿ;
— çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â ñï³ëüíî ç ñïåö³àë³ñòàìè ñà-

í³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè;
— íàäàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè õâîðèì ä³òÿì ïðè

ãîñòðèõ òà ðàïòîâèõ çàõâîðþâàííÿõ;
— ðàííº âèÿâëåííÿ çàõâîðþâàíü, êâàë³ô³êîâàíå ³ â ïîâíîìó îáñÿç³ îáñòåæåííÿ òà

ë³êóâàííÿ õâîðèõ ä³òåé, ùî çâåðíóëèñÿ äî Óñòàíîâè;
— ñâîº÷àñíå òà êâàë³ô³êîâàíå íàäàííÿ ë³êàðñüêî¿ òà äîë³êàðñüêî¿ äîïîìîãè äèòÿ-

÷îìó íàñåëåííþ ï³ä ÷àñ àìáóëàòîðíîãî ïðèéîìó â Óñòàíîâ³ òà ïðè íàäàíí³ äîïîìî-
ãè âäîìà õâîðèì, êîòð³ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ òà õàðàêòåðîì çàõâîðþâàííÿ íå ìîæóòü
â³äâ³äóâàòè Óñòàíîâó, ïîòðåáóþòü ïîñò³ëüíîãî ðåæèìó òà ñèñòåìàòè÷íîãî äîãëÿäó;

— êîíñåðâàòèâíå òà îïåðàòèâíå ë³êóâàííÿ õâîðèõ;
— ðîçðîáêà, âïðîâàäæåííÿ òà çä³éñíåííÿ ïðîãðåñèâíèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ;
— ñâîº÷àñíà ãîñï³òàë³çàö³ÿ õâîðèõ ä³òåé, ùî ïîòðåáóþòü ñòàö³îíàðíîãî ë³êóâàííÿ,

ç ïîïåðåäí³ì ìàêñèìàëüíèì îáñòåæåííÿì õâîðèõ â³äïîâ³äíî äî ïðîô³ëþ çàõâîðþ-
âàííÿ;

— çàõîäè ùîäî ï³äãîòîâêè, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ òà çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ
àòåñòàö³¿ ë³êàð³â ³ ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó Óñòàíîâè;

— åêñïåðòèçà òèì÷àñîâî¿ íåïðàöåçäàòíîñò³ ïî äîãëÿäó çà õâîðèìè ä³òüìè, âèäà÷à
òà ïðîäîâæåííÿ ëèñòê³â íåïðàöåçäàòíîñò³, ñâîº÷àñíå íàïðàâëåííÿ õâîðèõ íà ËÊÊ,
ÌÑÅÊ;

— ó÷àñòü â ðîçðîáö³ òà ïðàêòè÷í³é ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíèõ, ì³æíàðîäíèõ, ì³ñüêèõ ³
âëàñíèõ ïðîãðàì òà çàõîä³â, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê ñòîìàòîëîã³¿ òà ïîêðàùåí-
íÿ ð³âíÿ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà;

— íàäàííÿ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäè÷íèõ ïîñëóã íàñåëåííþ ì. Êèºâà,
— ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íèõ êóðñ³â ç³ ñòîìàòîëîã³¿ ç âèäà÷åþ â³äïîâ³äíèõ ñåðòèô³êàò³â;
— âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ã³ã³ºí³÷íîãî íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ;
— çàñòîñóâàííÿ ìåòîä³â åíäî- òà åêçîãåííî¿ ìåäèêàìåíòîçíî¿ ³ íå ìåäèêàìåíòîç-

íî¿ ïðîô³ëàêòèêè ñòîìàòîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü;
— çàñòîñóâàííÿ ñèñòåìè äèñïàíñåðèçàö³¿ ïàö³ºíò³â ³ç ñòîìàòîëîã³÷íèìè çàõâîðþ-

âàííÿìè;
— îðòîäîíòè÷íå ë³êóâàííÿ;
— õ³ðóðã³÷íå ë³êóâàííÿ;
— ô³ç³îòåðàïåâòè÷íå ë³êóâàííÿ;
— ðåíòãåíä³àãíîñòèêà;
— çóáíå ïðîòåçóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ ³ ï³ëüãîâî¿ êàòåãîð³¿ íàñåëåííÿ â ìåæàõ áþ-

äæåòíèõ àñèãíóâàíü;
— ñòîìàòîëîã³÷íà ñàíàö³ÿ êîíòèíãåíò³â íàñåëåííÿ, ÿê³ âõîäÿòü äî êîìïëåêñíèõ

ìåäè÷íèõ ïðîãðàì;
— âïðîâàäæåííÿ íàäàííÿ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè òà ïîñëóã çà ïðèíöèïîì “ñ³-

ìåéíîãî ë³êàðÿ”;
— óäîñêîíàëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ìåòîä³â ïðîôåñ³éíî¿ ã³ã³ºíè ïîðîæíèíè ðîòà

äëÿ ïîë³ïøåííÿ ð³âíÿ ïåðâèííî¿ ïðîô³ëàêòèêè ñòîìàòîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü;
— êë³í³÷íà àïðîáàö³ÿ íîâèõ ìåäèêàìåíò³â, óñòàòêóâàííÿ ïðèëàä³â òà ³íøèõ ñòî-

ìàòîëîã³÷íèõ ìàòåð³àë³â ç â³äïîâ³äíèì íàäàííÿì â³äãóê³â, âèñíîâê³â òà ðåêîìåíäà-
ö³é ïî âèêîðèñòàííþ;

— ñòàæóâàííÿ ë³êàð³â-³íòåðí³â çã³äíî ç óãîäàìè òà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

— çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäí³õ ìåäè÷íèõ îãëÿä³â òà îôîðìëåí-
íÿ ìåäè÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ ïåðâèííî¿ ïîñòàíîâêè þíàê³â íà â³éñüêîâèé îáë³ê òà
ìåäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ¿õ äî ïðèçîâó íà â³éñüêîâó ñëóæáó;

— ³íøà ä³ÿëüí³ñòü, ïåðåäáà÷åíà çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Ø. ÏÐÈÍÖÈÏÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÓÑÒÀÍÎÂÈ

3.1. Â³äíîñèíè Óñòàíîâè ç â³äâ³äóâà÷àìè, ïàö³ºíòàìè âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíàìè Óêðà-
¿íè, à ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà ãðîìàäÿíàìè â óñ³õ ñôåðàõ
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Про перенесення майнового комплексу
комунального підприємства 

“Генеральна дирекція 
Київської міської ради

з обслуговування іноземних представництв” 
з вулиці Золотоустівської 27, 35, 37&39

на вулицю Пшеничну, 4&А
та будівництво адміністративного будинку

ГДІП з підземним паркінгом 
на вулиці Танковій, 4&6 

у Шевченківському районі 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 360/3194 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 7 Закону України “Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, враховуючи звернення комунального
підприємства “Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв” (лист
від 20.07.07 № 29/31.0)1137), товариства з обмеженою відповідальністю “Фірма “Томаш” та з метою ви)
ведення екологічно шкідливих підприємств за межі центральної частини міста згідно з Генеральним пла)
ном розвитку міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çãîäó íà ïåðåíåñåííÿ ìàé-
íîâîãî êîìïëåêñó êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåì-
íèõ ïðåäñòàâíèöòâ” ç âóëèö³ Çîëîòîóñ-
ò³âñüêî¿, 27, 35, 37-39 ó ìàéíîâèé êîì-
ïëåêñ íà âóëèö³ Ïøåíè÷í³é, 4-À, ùî íà-
ëåæèòü òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Ô³ðìà “Òîìàø”, òà íà áó-
ä³âíèöòâî àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó
ÃÄ²Ï ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóëèö³
Òàíêîâ³é, 4-6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì³ñòà Êèºâà çà ðàõóíîê çàëó÷åííÿ ³í-
âåñòèö³éíèõ êîøò³â.

2. Âèçíà÷èòè ³íâåñòîðîì ðåàë³çàö³¿ ³í-
âåñòèö³éíîãî ïðîåêòó ïî ïåðåíåñåííþ
ìàéíîâîãî êîìïëåêñó êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íî-
çåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ” ç âóëèö³ Çîëîòî-
óñò³âñüêî¿, 27, 35, 37-39 ó ìàéíîâèé êîì-
ïëåêñ íà âóëèö³ Ïøåíè÷í³é, 4-À òà áó-
ä³âíèöòâà àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó
ÃÄ²Ï ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóëèö³
Òàíêîâ³é, 4-6 òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ “Ô³ðìà “Òîìàø”.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîìóíàëü-
íîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãåíåðàëüíà äèðåê-
ö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâó-
âàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ” òà ³í-
âåñòîðó — òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Ô³ðìà “Òîìàø” óêëàñòè
³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð íà óìîâàõ, âèçíà-
÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

4. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ìàéíîâèé êîìïëåêñ íà âóëèö³ Ïøåíè÷-
í³é, 4-À, ùî íàëåæèòü òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ô³ðìà “Òî-
ìàø”, òà çàêð³ïèòè éîãî íà ïðàâ³ ãîñïî-
äàðñüêîãî â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³ä-
ïðèºìñòâîì “Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ
³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ”.

5. Âñòàíîâèòè, ùî ìàéíîâèé êîìïëåêñ
íà âóëèö³ Çîëîòîóñò³âñüê³é, 27, 35, 37-39,
ÿêèé ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿí-
ö³ ïëîùåþ 1,1171 ãà, ïåðåäàºòüñÿ ³íâåñ-
òîðó â îáì³í íà ìàéíîâèé êîìïëåêñ íà
âóëèö³ Ïøåíè÷í³é, 4-À òà êîìïëåêñ ðî-
á³ò ç ïåðåíåñåííÿ áóäå çä³éñíåíî çà êîø-
òè ³íâåñòîðà.

6. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

6.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ íåçàëåæ-
íî¿ îö³íêè íåæèëèõ áóäèíê³â íà âóëèö³
Î. Ãîí÷àðà, 84 òà íà âóëèö³ Àðñåíàëüí³é,

18, íà âóëèö³ Çîëîòîóñò³âñüê³é, 27, 35,
37-39, íà âóëèö³ Ìåëüíèêîâà, 28 ë³ò. À,
íà âóëèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 64,
ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

6.2. Çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüî-
ãî ð³øåííÿ ïåðåäàòè ³íâåñòîðó — òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ô³ðìà “Òîìàø” ó âëàñí³ñòü íåæèë³ áó-
äèíêè íà âóëèö³ Î. Ãîí÷àðà, 84, íà âó-
ëèö³ Àðñåíàëüí³é, 18, íà âóëèö³ Çîëîòî-
óñò³âñüê³é, 27, 35, 37-39, íà âóëèö³ Ìåëü-
íèêîâà, 28 ë³ò. À, íà âóëèö³ Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî, 64 òà ï³äïèñàòè àêòè
ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³äïîâ³äíî äî ³íâåñ-
òèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêèé áóäå óêëàäåíî
â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ.

7. Ïåðåäàòè ³íâåñòîðó — òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ô³ðìà
“Òîìàø” ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó òåð-
ì³íîì íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âó-
ëèö³ Çîëîòîóñò³âñüê³é, 27, 35, 37-39 ïëî-
ùåþ 1,1171 ãà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì³ñòà Êèºâà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âó-
ëèö³ Î. Ãîí÷àðà, 84 ïëîùåþ 0,1504 ãà ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà òà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóëèö³ Àðñåíàëüí³é,
18 ïëîùåþ 0,1125 ãà ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïî
âóëèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 64 ïëî-
ùåþ 0,0754 ãà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì³ñòà Êèºâà òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âó-
ëèö³ Ìåëüíèêîâà, 28 ïëîùåþ 0,0327 ãà
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òà ñïîðóä,
ùî ðîçòàøîâàí³ íà çàçíà÷åíèõ ä³ëÿíêàõ
³ ïåðåäàþòüñÿ ó âëàñí³ñòü ³íâåñòîðó çã³ä-
íî ç ï³äïóíêòîì 6.2 öüîãî ð³øåííÿ.

8. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ðîá³ò ç áó-
ä³âíèöòâà ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ÃÄ²Ï íà
âóëèö³ Ïøåíè÷í³é, 4-À òà àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî áóäèíêó ÃÄ²Ï ç ï³äçåìíèì
ïàðê³íãîì íà âóëèö³ Òàíêîâ³é, 4-6 êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ãåíåðàëüíà äèðåê-
ö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâó-
âàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ”.

9. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íî-
çåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ” äîçâ³ë íà ïðîåê-
òóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî îá’ºêò³â, çàçíà-
÷åíèõ ó ïóíêò³ 8 öüîãî ð³øåííÿ.

10. Ïîçèö³þ 3 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 24.05.07 ¹ 738/1399 âèçíàòè
òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

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

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

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

ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäóþòüñÿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè.

3.2. Óòðèìàííÿ Óñòàíîâè ³ îïëàòà ïðàö³ çä³éñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîø-
ò³â, à òàêîæ êîøò³â, îòðèìàííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.3. Óñòàíîâà çä³éñíþº â ïîâíîìó îáñÿç³ ñâî¿ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè â ñôåðàõ ïëàíó-
âàííÿ, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî ïîñòà÷àííÿ, îðãàí³çàö³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, îðãàí³çàö³¿ òà îïëàòè ïðàö³, ô³íàíñ³â, ö³í òà ïðàâ â ³íøèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíî-
ñò³, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

IV. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÓÑÒÀÍÎÂÎÞ

4.1. Óïðàâë³ííÿ Óñòàíîâîþ çä³éñíþºòüñÿ ãîëîâíèì ë³êàðåì (äàë³ — Êåð³âíèê) íà
îñíîâ³ ºäèíîíà÷àëüíîñò³.

4.2. Êåð³âíèê Óñòàíîâè ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè íàêàçîì
íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çà ïîãîäæåííÿì ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Çàñòóïíèêè êåð³âíèêà Óñòàíîâè, ãîëîâíèé áóõãàëòåð ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäè ³
çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàä íàêàçîì Êåð³âíèêà çà ïîãîäæåííÿì ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

²íø³ ïðàö³âíèêè Óñòàíîâè ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäè ³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàä íàêà-
çîì Êåð³âíèêà Óñòàíîâè.

4.3. Êåð³âíèê Óñòàíîâè íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³ÿëüí³ñòü óñòàíîâè.
4.4. Êåð³âíèê âèð³øóº ñàìîñò³éíî âñ³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Óñòàíîâè çà âèíÿòêîì

ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ ïðîôñï³ëêîâèõ îðãàí³â, ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíî-
âàæåíü âèäàº íàêàçè ³ äàº âêàç³âêè, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ óñ³ìà ïðàö³âíèêàìè,
âæèâàº çàõîäè äî çàîõî÷åííÿ ïðàö³âíèê³â òà íàêëàäàº ñòÿãíåííÿ, çàòâåðäæóº ïîëî-
æåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè, ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿.

4.5. Êåð³âíèê ä³º â³ä ³ìåí³ Óñòàíîâè, áåç äîðó÷åííÿ ïðåäñòàâëÿº ¿¿ ³íòåðåñè íà âñ³õ
â³ò÷èçíÿíèõ òà ³íîçåìíèõ ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ ó ìåæàõ íàäà-
íèõ ïîâíîâàæåíü, ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì Óñòàíîâè, óêëàäàº äîãîâîðè, âèäàº äî-
ðó÷åííÿ, ìàº ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó íà ô³íàíñîâèõ, áàíê³âñüêèõ òà ³íøèõ äîêóìåí-
òàõ Óñòàíîâè.

4.6. Êåð³âíèê Óñòàíîâè ó ìåæàõ âñòàíîâëåíèõ ôîíä³â îïëàòè ïðàö³ òà íîðìàòèâ³â
÷èñåëüíîñò³ ïðàöþþ÷èõ âèçíà÷àº øòàòíèé ðîçïèñ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ÿêèé çà-
òâåðäæóºòüñÿ íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çà-
áåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

V. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÏÐÀÖ² ÒÀ ÇÀÐÎÁ²ÒÍÀ ÏËÀÒÀ

5.1. Óñòàíîâà äëÿ íàéá³ëüø ïîâíîãî âèêîðèñòàííÿ òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó ³ ñòâîðåí-
íÿ óìîâ äëÿ âèñîêîåôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîæíîãî ïðàö³âíèêà:

— ïðîâîäèòü àòåñòàö³þ òà ðàö³îíàë³çàö³þ ðîáî÷èõ ì³ñöü, âèçíà÷àº ¿õ íåîáõ³äíó
ê³ëüê³ñòü;

— âñòàíîâëþº ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ ïðàö³âíèê³â, çä³éñíþº òàðèô³êàö³þ ³ îð-
ãàí³çîâóº âïðîâàäæåííÿ ïåðåäîâèõ ìåòîä³â ³ ïðèéîì³â ïðàö³;

— âñòàíîâëþº ðåæèì ðîáî÷îãî ÷àñó, à òàêîæ òðèâàë³ñòü äîäàòêîâèõ â³äïóñòîê â³ä-
ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè;

— çä³éñíþº òàðèô³êàö³þ òà âñòàíîâëþº ïðàö³âíèêàì ãðîøîâ³ íàäáàâêè äî ïîñàäî-
âîãî îêëàäó çà âèñîêó ÿê³ñòü, ñêëàäí³ñòü òà íàïðóæåí³ñòü ðîáîòè, ïðîôåñ³éíó ìàé-
ñòåðí³ñòü òà ³íø³ äîïëàòè ³ íàäáàâêè äî çàðîá³òíî¿ ïëàòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-
ñòâà Óêðà¿íè;

5.2. Îïëàòà ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Óñòàíîâè çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç â³äïîâ³äíèìè ïî-
ñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Óêðà¿íè, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà âíóòð³øí³ìè íîðìàòèâíèìè äî-
êóìåíòàìè.

VI. ÌÀÒÅÐ²ÀËÜÍÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÀ ÁÀÇÀ ² ÊÎØÒÈ ÓÑÒÀÍÎÂÈ

6.1. Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó ³ êîøòè Óñòàíîâè ñòàíîâëÿòü îñíîâí³ ôîíäè òà
îáîðîòí³ êîøòè, à òàêîæ ³íø³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ òà ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, âàðò³ñòü
ÿêèõ â³äîáðàæåíà ó éîãî ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³.

6.2. Ìàéíî Óñòàíîâè íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà ³ çàêð³ïëþºòüñÿ çà íåþ íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

6.3. Óñòàíîâà ìàº ïðàâî çà çãîäîþ âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó ó âñòà-
íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó â³ä÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî
³íøèì ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì, çäàâàòè â îðåíäó íåðóõîìå ìàéíî,
îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ¿õ ç áàëàíñó ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

6.4. Óñòàíîâà ìàº ïðàâî ðîçì³ùóâàòè êîìåðö³éí³ îá’ºêòè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ
íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â îðåíäè, îôîðìëåíèõ ç äîòðèìàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà-
¿íè òà â ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.09.2006
¹ 34/91.

6.5. Äîõîäè â³ä îðåíäè ïðèì³ùåíü Óñòàíîâè, ÿê³ çàëèøàþòüñÿ â ¿¿ ðîçïîðÿäæåíí³,
ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî çàðîá³òí³é ïëàò³ ïðàö³âíèêàì ö³º¿
Óñòàíîâè, à çà â³äñóòíîñò³ òàêî¿ — íà îïëàòó çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, à òà-
êîæ ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç ïîòî÷íîãî ³ êàï³òàëüíîãî ðåìîíò³â òà áóä³âíèöòâà (ðåêîí-
ñòðóêö³¿) ïðèì³ùåíü óñòàíîâè.

V²². ÎÁË²Ê, ÇÂ²ÒÍ²ÑÒÜ, ÊÎÍÒÐÎËÜ

7.1. Óñòàíîâà çä³éñíþº îáë³ê ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³, êîíòðîëü çà îáñÿãàìè íàäàíî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, âåäå îïåðàòèâíèé, áóõãàëòåðñüêèé, ìåäè÷íèé òà ñòàòèñòè÷íèé
îáë³ê.

7.2. Ïåðåâ³ðêà îêðåìèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ Óñòàíîâè çä³éñíþºòüñÿ ïîäàòêîâèìè
òà ³íøèìè óïîâíîâàæåíèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà Óêðà¿íè.

7.3. Ðåâ³ç³ÿ òà ïåðåâ³ðêà ä³ÿëüíîñò³ Óñòàíîâè â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ âëàñ-
íèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè, àëå íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà äâà ðîêè.

7.4. Óñòàíîâà ï³äçâ³òíà Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çà-
áåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

VIII. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÓÑÒÀÍÎÂÈ

8.1. Ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Óñòàíîâè çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ¿¿ ðåîðãàí³çàö³¿ àáî ë³ê-
â³äàö³¿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà ÷è óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó, çà ð³øåííÿì ñóäó àáî
ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

8.2. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Óñòàíîâè ïðàö³âíèêàì, ùî çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàí-
òóºòüñÿ äîäåðæàííÿ ¿õ ïðàâ ³ ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

8.3. Ó âèïàäêó ë³êâ³äàö³¿ Óñòàíîâè ¿¿ àêòèâè ìàþòü áóòè çà ð³øåííÿì âëàñíèêà ïå-
ðåäàí³ ³íø³é íåïðèáóòêîâ³é îðãàí³çàö³¿ â³äïîâ³äíîãî âèäó àáî çàðàõîâàí³ äî äîõîäó
áþäæåòó.
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Ëþáîâ ó:

Þð³é ²ÇÄÐÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На прохання вн трішньо о
цензора слово “любов” цьом
те сті (всюди, за винят ом ти-
т л ) замінено словом “байд -
жість”. Виправити сит ацію
можна за допомо ою оманди
“find and change”.

Автор

непевності
— Ñïðàâä³? Âè ãàäàºòå, öå áàé-

äóæ³ñòü? Âè ä³éñíî öå ìàºòå íà
óâàç³? Íåâæå öå ïðàâäà? ×è öå
òàê? Öå ñïðàâä³ òàê? Âè âïåâíå-
í³? — Õòî éîãî çíàº.— ß öüîìó
íå â³ðþ. ß â öüîìó ñóìí³âàþñü.
ß âàãàþñÿ. ß ùå íå âèð³øèâ...—
ß ìàéæå âèð³øèâ...— Íå äóìàþ.
ß á öüîãî íå ñêàçàâ. Çàíàäòî äîá-
ðå, ùîá ìîæíà áóëî ïîâ³ðèòè.—
Ìîæëèâî. Çäàºòüñÿ, ùî òàê. Ñõî-
æå, ùî òàê. Âàì âèäí³øå. Ïåâ-
íîþ ì³ðîþ. Òÿæêî ñêàçàòè.

психіатрії
Áàéäóæ³ñòü — öå òèì÷àñîâèé

ñòàí ñàìîíàâ³þâàííÿ. Ôîðìóº
çâ’ÿçêè ì³æ ëþäüìè íå áàéäó-
æ³ñòü, à ïðèâ’ÿçàí³ñòü. ßêùî
âæå ïðèâ’ÿçàâñÿ, òî âñå — íå
â³äâ’ÿæåøñÿ. Òàêîæ ç â³êîì òè
ïî÷èíàºø óñâ³äîìëþâàòè, ùî
íå áàéäóæ³ñòü º âèçíà÷àëüíîþ â
ñòîñóíêàõ, à òå, ÷è çìîæåø òè
ñï³âæèòè ç ëþäèíîþ, äî ÿêî¿
çáàéäóæ³â. Â³ä áàéäóæîñò³, òîá-
òî â³ä ïðîáëåì ³ç íåþ, íàñê³ëü-
êè ÿ çíàþ, ëþäè äî ïñèõ³àòðè÷-
íî¿ ë³êàðí³ íå ïîòðàïëÿþòü. Õî-
÷à ³ áàéäóæ³ñòü ìîæå ñòàòè
îñòàííüîþ êðàïëåþ, ùîá ïî-
òðàïèòè òàêè äî ë³êàðí³, ÿêùî
ëþäèíà âæå ìàº ÿêóñü ïñèõ³÷-
íó âàäó.

соціоло ії
ßê ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè ñîö³î-

ëîã³÷íîãî îïèòóâàííÿ, ÿêå íåùî-
äàâíî ïðîâ³â Öåíòð Ðàçóìêîâà, ³
ÿê³ áóëè íàäðóêîâàí³ â îñòàííüî-
ìó íîìåð³ “Äçåðêàëà òèæíÿ”, ëè-
øå 2% (!) óêðà¿íö³â ââàæàþòü, ùî
áàéäóæîñò³ íåìàº, ìîâëÿâ, óñå öå
âèãàäêè, òà ùå 2% çàïåâíÿþòü,
ùî æîäíîãî ðàçó â æèòò³ íå áó-
ëè áàéäóæèìè. Ðåøòà æ — òîáòî
àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü äîðîñëîãî
íàñåëåííÿ (96%) — ïîâí³ñòþ ³í-
äèôåðåíòí³, ¿ì óñå áàéäóæå, àáî,
ÿê êàæóòü, óñå ïî áàðàáàíó. Âî-
íè çàâæäè áóëè áàéäóæèìè ³ ìà-
þòü íàì³ð çàëèøàòèñÿ áàéäóæè-
ìè é íàäàë³. Âîäíî÷àñ ñêàçàòè,
ùî òàêå áàéäóæ³ñòü, ìîæå äàëå-
êî íå êîæåí ìåøêàíåöü êðà¿íè.
Îïèòàí³ ãðîìàäÿíè ó ñâî¿é á³ëü-
øîñò³ â³äïîâ³ëè, ùî áàéäóæ³ñòü
“ó êîæíîãî ñâîÿ” ³ âèçíà÷åííÿ
¿é äàòè íå ìîæíà. Íàéá³ëüøå òà-
êèõ ³íäèâ³äóàë³ñò³â — íà çàõîä³
Óêðà¿íè (52,5%), íàéìåíøå — íà
ñõîä³ (44,2%). Àëå âñå-òàêè ³ñíó-
þòü ëþäè, ÿê³ çíàþòü, ùî òàêå
ñïðàâæíÿ áàéäóæ³ñòü.

ви ах
— ß äóæå áàéäóæà. Ìîº ñåðöå

ñïîâíåíå áàéäóæ³ñòþ. Ìîëîäåöü!
Äóæå äîáðå! Öå ñóïåðîâî. Íåçð³â-
íÿííî! ×óäîâî! ß áàéäóæà äî íå-
ñòÿìè. ßêáè âè ò³ëüêè çíàëè, ÿêà

ÿ áàéäóæà! Öå áóâ íàéáàéäóæ³-
øèé ìîìåíò ó ìîºìó æèòò³! Íî-
âèíó çóñòð³ëè ðàä³ñíîþ áàéäóæ³ñ-
òþ. Â³í àæ ñòðèáàâ â³ä áàéäóæî-
ñò³. ß áàéäóæà. Öå ïðîñòî ÷óäî-
âî! Íà âàøó ïðåâåëèêó ðàä³ñòü...

посланнях Павла
Êîëè ÿ ãîâîðþ ìîâàìè ëþä-

ñüêèìè é àíãåëüñüêèìè òà áàé-
äóæîñò³ íå ìàþ, òî ñòàâ ÿ ìîâ
ì³äü äçâ³íêà àáî áóáîí ãóëêèé. ²
êîëè ìàþ äàð ïðîðîêóâàòè, ³
çíàþ âñ³ òàºìíèö³ é óñå çíàííÿ,
³ êîëè ìàþ âñþ â³ðó, ùîá íàâ³òü
ãîðè ïåðåñòàâëÿòè, òà áàéäóæî-
ñò³ íå ìàþ, òî ÿ í³ùî! ² êîëè ÿ
ðîçäàì óñ³ ìàºòêè ñâî¿, ³ êîëè ÿ
â³ääàì ñâîº ò³ëî íà ñïàëåííÿ, òà
áàéäóæîñò³ íå ìàþ, òî ïîæèòêó
íå ìàòèìó æîäíîãî! Áàéäóæ³ñòü
äîâãî òåðïèòü, áàéäóæ³ñòü ìèëî-
ñåðäñòâóº, íå çàçäðèòü, áàéäó-
æ³ñòü íå âåëè÷àºòüñÿ, íå íàäè-
ìàºòüñÿ, íå ïîâîäèòüñÿ íå÷åìíî,
íå øóêàº ò³ëüêè ñâîãî, íå ðâåòü-
ñÿ äî ãí³âó, íå äóìàº ëèõîãî, íå
ðàä³º ç íåïðàâäè, íå ò³øèòüñÿ
ïðàâäîþ, óñå çíîñèòü, íå â³ðèòü
â í³ùî, íå ñïîä³âàºòüñÿ í³÷îãî,
óñå òåðïèòü! Í³êîëè áàéäóæ³ñòü
íå ïåðåñòàº!

недорі ватостях
— Íó... Çà÷åêàéòå... (Äàéòå ïî-

äóìàòè...) Ì³æ ³íøèì... Êàæóòü...
Íàñàìïåðåä... Íà ìîþ äóìêó... Íå
áóäó ïðèõîâóâàòè... Ïðàâäó êàæó-
÷è... Ùî âè äóìàºòå ïðî...? Íå
çîâñ³ì... Ïðèïóñò³ìî... Âçàãàë³ êà-
æó÷è... Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî...
Ùîäî ìåíå... Ïî ñóò³... Ð³÷ ó òî-
ìó, ùî... Ñïðàâà îñü ó ÷îìó... Çà
öèõ îáñòàâèí... Ó ðàç³... Ó öüîìó
(òîìó) ðàç³... Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³...
² òàêå ³íøå... Íó, ãàðàçä... Íó, à
çàðàç... Ê³íåöü ê³íöåì... Âðåøò³-
ðåøò... Êîðîòêî êàæó÷è...— Ùî
âè õî÷åòå ñêàçàòè? — Íó, ÿê âàì
ïîÿñíèòè... ÿ áàéäóæèé... ìåí³
áàéäóæå... ìåíå íå ãðåáå... íå òîð-
êàº... íå ÷³ïàº... íå ãð³º...— Òîä³
çðîçóì³ëî. Îñü ³ âñå. Ãîä³ âæå ïðî
öå. Áî ìåí³ íå áàéäóæå. Ñòóëè
ïåëüêó! Çàêðèé ñâîþ ñìåðäþ÷ó
ïàùó! Çàòêàéñÿ! Òåìà çàêðèòà!
Éäè âæå! Í³, ìåí³ íå áàéäóæå —
ìåí³ ãëèáîêî ïî áàðàáàíó!

Б ахават іті
Â ³ñòîð³¿ ²íä³¿ ïåðøèé íàùàäîê

âåëèêî¿ àð³éñüêî¿ ðàñè çàñíóâàâ-
ñÿ â ¿¿ ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³. [...] ² íå
ëèøå ðåë³ã³ÿ, àëå é ñïîñ³á ïðàâ-
ë³ííÿ, åêîíîì³÷íèé ³ ãðîìàä-
ñüêèé ïîðÿäîê áóëè ñòâîðåí³
ìóäð³ñòþ Ìàíó é ïðîâåäåí³ â
æèòòÿ ñïî÷àòêó ñàìèì Ìàíó. Ç
íåçâè÷íîþ ìóäð³ñòþ áóëî ðîçïî-
ä³ëåíî é æèòòÿ îêðåìèõ îñîáèñ-
òîñòåé, éîãî áóëî ïîä³ëåíî íà ð³ç-
í³ ùàáë³, ÿêèìè æèòòÿ ëþäèíè
ïðîõîäèëî ì³æ íàðîäæåííÿì ³
ñìåðòþ, ³ ùàáë³ ö³ áóëè â³äòâî-
ðåí³ â ñèñòåì³ êàñò. Òàê ãëèáîêî
áóëà ïðîäóìàíà öÿ äèòÿ÷à öèâ³-
ë³çàö³ÿ, äàíà âñ³é ðàñ³ ÿê çðàçîê
òîãî, ùî ïîâèííå ç’ÿâèòèñÿ òàì,
äå ïðàâèòü Ìóäð³ñòü ³ íàäèõàº
Áàéäóæ³ñòü.

поб ті
— ßê³ ó âàñ äîìàøí³ îáîâ’ÿç-

êè? — Íàñàìïåðåä ÿ ïðèáèðàþ
ê³ìíàòó, çàñòåëÿþ ë³æêî, âèòè-
ðàþ ïèë, ÷èùó êèëèìè ïèëîñî-
ñîì, íàòèðàþ ï³äëîãó âîñêîì.—
ßê âè äîïîìàãàºòå æ³íö³, äî ÿêî¿
çáàéäóæ³ëè? — ß íàêðèâàþ ñò³ë,
ìèþ ïîñóä, ÷èùó õ³äíèêè é êè-
ëèìè, â³øàþ âèïðàíó á³ëèçíó,
ðîáëþ çàêóïè, ïîëèâàþ êâ³òè, ãî-

òóþ ¿æó.— À ùî ðîáèòü çáàéäó-
æ³ëà äî âàñ æ³íêà? — Âîíà öåðóº
øêàðïåòêè é ïàí÷îõè, ïðèøèâàº
´óäçèêè, ïåðå ³ ïðàñóº ñâî¿ êî-
ì³ðö³ (òðóñè, êðàâàòêè, õóñòî÷-
êè).— ßê³ ùå îáîâ’ÿçêè áàéäó-
æîãî ÷îëîâ³êà? — Â³í ïîâèíåí
òðèìàòè â ïîðÿäêó âñ³ åëåêòðî-
ïðèëàäè; â³í ì³íÿº çàïîá³æíèêè
é åëåêòðîëàìïè, ÿêùî âîíè ïå-
ðåãîðÿòü; â³í òàêîæ ìîæå â³äðå-
ìîíòóâàòè ïðàñêó (ðàä³îïðèéìà÷,
òåëåôîí, ïðàëüíó ìàøèíó).— ßê³
ïðàâà â áàéäóæî¿ ëþäèíè? — Âî-
íà ìîæå í³÷îãî öüîãî íå ðîáèòè.

нейрофізіоло ії
Áàéäóæ³ñòü — öå ñêëàäíèé

ïðîöåñ, ùî ìàº íåéðîô³ç³îëîã³÷-
íèé, ïñèõîñîìàòè÷íèé, ôåíîìå-
íîëîã³÷íèé àñïåêòè. Áàéäóæ³ñòü
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ï³âñâ³äîìå ÿâè-
ùå, íà ïðàêòèö³ ¿¿ íåìîæëèâî ðå-
ãóëþâàòè çà äîïîìîãîþ âîëüîâèõ
çóñèëü, çì³íþâàòè ³íòåíñèâí³ñòü
òà ïëèí åìîö³éíèõ ðåàêö³é çàñî-
áàìè ðîáîòè ìèñëåííÿ. Àãðåñ³ÿ ³
áàéäóæ³ñòü º ðóø³éíèìè åíåðãå-
òè÷íèìè ïîòåíö³àëàìè âñüîãî
æèâîãî.

професійній
діяльності

— Õòî âè çà ôàõîì? ßêà âàøà
ñïåö³àë³çàö³ÿ? — ß æðèöÿ áàéäó-
æîñò³ (ñåêðåòàðêà, ïåðóêàðêà, ³í-
æåíåð).— Êèì âè ïðàöþºòå? — ß
ïðàöþþ æðèöåþ áàéäóæîñò³
(ñåêðåòàðêîþ, ïåðóêàðêîþ, ³íæå-
íåðîì).— Öå ÷óäîâà ïðîôåñ³ÿ, ÷è
íå òàê? Ùî âè âì³ºòå ðîáèòè? —
ß âì³þ ðîáèòè âñå. Ìåí³ áàéäó-
æå, ùî ðîáèòè.— Êèì ³ùå âè ìî-
æåòå ïðàöþâàòè? — ß ìîæó ïðà-
öþâàòè òîêàðåì (âåñòàëêîþ,
øêîëÿðêîþ, ñàí³òàðî÷êîþ).

постмодерні
Ó öüîìó êîíòåêñò³ ºäèíî

ñïðàâæíüîþ ðåàëüí³ñòþ áàéäó-
æîñò³ âèÿâëÿºòüñÿ ðåàëüí³ñòü ¿¿
âåðáàëüíîãî âèðàæåííÿ — òîé
“äèâî-ïîøóê çàëèøê³â óòîìè ñà-
ìî¿ ìîâè”, ÿêèé ³ âèñòóïàº ïðåä-
ìåòîì àíàë³çó äëÿ Ð. Áàðòà, áàé-
òà, Áàëòà, áàíòà, áàðà, áàðêà, áàð-
äà, áàðæà, áàðèòà, áàðêà, áàðíà,
áàðñà, Áåðòà, áîðòà, áðàòà, áóðòà,
ãàðòà, êàðòà, Ìàðòà, ìàðòà, ïàð-
òà, ÷àðòà â “Ôðàãìåíòàõ Ëþáîâ-
íîãî Äèñêóðñó”.

ш олі
— Âè ó÷åíü (ó÷åíèöÿ)? —

Òàê.— Âè áàéäóæ³ äî ñâîº¿ øêî-
ëè? — Òàê.— ßêèé ïðåäìåò âàì
áàéäóæèé íàéá³ëüøå? — ß áàé-
äóæèé äî âñ³õ ïðåäìåò³â.— Àëå
ÿêèé ïðåäìåò âàì áàéäóæèé íàé-
á³ëüøå? — ß îñîáëèâî áàéäóæèé
äî ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòó-
ðè.— Ó ÿêîìó âè êëàñ³? — Â
äåâ’ÿòîìó.— Êèì õî÷åòå ñòàòè
ï³ñëÿ øêîëè? — Ìåí³ ïîõ.— Çà-
íÿòòÿ ïî÷èíàþòüñÿ ó âåðåñí³? —
Ïîõ.— Êîëè ïî÷èíàºòüñÿ ïåð-
øèé óðîê? — Ïîõ.— Õòî âàø
êëàñíèé êåð³âíèê? — Ïîõ.— Õòî
ñòàðîñòà âàøîãî êëàñó? — Ïîõ.—
×è áåðåòå âè ó÷àñòü ó ñóñï³ëüíî
êîðèñí³é ïðàö³? — Ãà?..

енци лопедії
Áàéäóæ³ñòü — íååìîö³éíå, íå

³íòèìíå, àëå ãëèáîêå ïî÷óòòÿ —
íåâàáëåííÿ, ìëÿâîãî ðîç÷àðóâàí-
íÿ, íåñàìîâ³ääàíî¿, íåùèðî¿ ³ íå-
ñåðäåøíî¿ íåïðèõèëüíîñò³ äî êî-
ãî/÷îãî-íåáóäü; íåïîñò³éíà, íå-
ñèëüíà íåñõèëüí³ñòü, íåçàõîïëå-
í³ñòü í³÷èì; íåáàæàííÿ ÷îãî-íå-

áóäü. Ó Ïëàòîíà ³ â ïëàòîí³çì³
áàéäóæ³ñòü — ñïîíóêàëüíà ñèëà
äóõîâíîãî íåñõîäæåííÿ. Áàéäó-
æ³ñòü — íåïåðåõ³äíà åìîö³ÿ. Ó
ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ áàéäóæ³ñòü ÷àñòî
ðîçóì³ºòüñÿ ÿê íååìîö³éí³ñòü â³ä-
÷óæåííÿ. Áàéäóæ³ñòü — íåóñâ³-
äîìëåíå ò³ëåñíå çíåîõî÷åííÿ, ÿêå
ìè â³ä÷óâàºìî ï³ñëÿ âïëèâó ïî-
äðàçíèêà. Áàéäóæ³ñòü íå ìàº, ÿê
ðåøòà ðåàë³é, õâèëåïîä³áíî¿ ïðè-
ðîäè — âîíà íå íàðîùóºòüñÿ ³ íå
çíèêàº, áàéäóæ³ñòü — â³÷íà ìåòà
ô³çè÷íà, ñâÿòî, ùî çàâæäè ç òî-
áîþ.

пото ах свідомості
Ó äîñë³äíèöüê³é ïðàêòèö³ äëÿ

àíàë³çó ì³æîñîáèñò³ñíèõ ïåðåâàã
³ â³äêèäàíü çà òèïîì ñèìïàò³ÿ —
àíòèïàò³ÿ íàéøèðøå çàñòîñîâóº-
òüñÿ, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî ðåàëüí³
ïðèðîäí³ ìàë³ ãðóïè, ñîö³îìåò-
ðè÷íà ïðîöåäóðà, ÿê ó òðàäèö³é-
í³é ¿¿ ôîðì³, òàê ³ â ð³çíèõ ìîäè-
ô³êîâàíèõ âàð³àíòàõ; òóò ñë³ä çà-
çíà÷èòè ïîòðåáó â äîïîâíåíí³
âåêòîðà ÎÀ+ âåêòîðîì ÎÀ-, êî-
ëè éäåòüñÿ ïðî åìîö³éíèé àñïåêò
â³äíîñèí çíà÷èìîñò³, à â äåÿêèõ,
íàïðèêëàä, àñîö³àëüíèõ ãðóïàõ
äîñèòü ÷àñòî, ñàìå åìîö³éíå íå-
ñïðèéíÿòòÿ é íàâ³òü ïðÿìà âîðî-
æ³ñòü õàðàêòåðèçóþòü ñòàâëåííÿ
îäí³º¿ ëþäèíè äî ³íøîãî, ïðè÷î-
ìó âîëåþ ïåâíèõ îáñòàâèí êóäè
çíà÷èì³øîãî, í³æ ïàðòíåðè ï³ñ-
ëÿ âçàºìîä³¿ é ñï³ëêóâàííÿ, äî
ÿêèõ ñóá’ºêò âèïðîáîâóº â³äâåð-
òó ñèìïàò³þ àáî íàâ³òü äðóæáó ³
áàéäóæ³ñòü.

хобі
— Äî ÷îãî âè çáàéäóæ³ëè? — ß

çáàéäóæ³â äî ô³ëàòåë³¿ (íóì³çìà-
òèêè, â³äãàäóâàííÿ êðîñâîðä³â,
àâ³àìîäåëþâàííÿ). À âè? — ß
áàéäóæèé äî êîëåêö³îíóâàííÿ
ïîøò³âîê ç êðàºâèäàìè (ñòàðî-
äàâí³õ ìîíåò, ñ³ðíèêîâèõ êîðî-
áîê, òðàíñôîðìåð³â). À ùå ÿ íå
çàõîïëþþñÿ ðèáîëîâëåþ.— À ìîÿ
ñåñòðà íå çàõîïëþºòüñÿ âèøèâàí-
íÿì ãëàääþ.— À õðåñòèêîì? —
Õðåñòèêîì òåæ í³, àëå äî ãëàä³
âîíà áàéäóæ³øà.— À ì³é ìîëîä-
øèé áðàò áàéäóæèé äî òâàðèí ó
øê³ëüíîìó êóòî÷êó æèâî¿ ïðèðî-
äè. Òàì º ¿æàê, âóæ, êðîëèê, á³ë-
êà, ÷åðåïàõà, á³ë³ ìèø³, ³ äî âñ³õ
äî íèõ éîìó áàéäóæå! — À ìîÿ
äðóãà ñåñòðà áàéäóæà äî âñ³õ òâà-
ðèí ³ ðîñëèí óçàãàë³! — À ìåí³ âà-
ø³ ñåñòðè ãëèáîêî...

онлайновом
пере ладі

Áàéäóææÿ — ó ñàìîìó, òèïó,
çàãàëüíîìó çì³ñò³ (ñìèñë³) — â³ä-
íîøóâàííÿ äî êîãî (÷îìó), àáî
ÿê áåçóìîâíî êîøòîâíîìó, íå-
îá’ºäíàííÿ é íåç’ºäíóâàíîâ³ñòü
³ç êèì (÷îìó) âîñïðèéìàòèñÿ ÿê

áëàãî. Ó á³ëüø âóçüêîìó é âëàñ-
íîìó çì³ñò³ ñëîâà “áàéäóæ³ñòü” —
öå ñàìå (ñàìîå) â³äíîøóâàííÿ äî
³íøî¿ îñîáèñò³ñíîñò³ (ñþäè íå
ñë³ä â³äíîñèòè ð³çíîìàí³òí³ åìî-
ö³éí³ ñòàíè, ïîâ’ÿçàí³ ç íåïðè-
õèëüí³ñòþ äî ð³çíèõ ðå÷åé, â³äíî-
øóâàíü àáî äîñâ³ä³â, íàïðèêëàä,
ñëàñòîôîáñòâî, ñð³áëîôîá³éñòâî,
âëàñòîôîáí³ñòü, ñîñ³äîôîá³º ò.
³í.). Ìè ìîæåìî çóñòð³÷àòè ð³çí³
âèñòàâè ïðî áàéäóææÿ ³ ð³çí³ çíà-
÷åííÿ ñàìîãî ñëîâà “áàéäóææÿ”.

Крішнам рті
... ïî ñóò³, áàéäóæ³ñòü, ñìåðòü,

ñêîðáîòà — âñå öå ðå÷³ òîòîæí³,
òîìó ùî, âî³ñòèíó, áàéäóæ³ñòü,
ñìåðòü, ñêîðáîòà íåï³çíàâàí³. Â
òîé ìîìåíò, êîëè âè ãîâîðèòå,
ùî ï³çíàëè áàéäóæ³ñòü, âè — íå-
áàéäóæèé. Áàéäóæ³ñòü ïîçà ÷à-
ñîì, ó íå¿ íåìàº ïî÷àòêó é ê³í-
öÿ, ÿê, íàïðèêëàä, ó çíàííÿ. Âè
çíàºòå ò³ëüêè â³ä÷óòòÿ, ñòèìóë.
Âè çíàºòå ò³ëüêè ðåàêö³þ íà áàé-
äóæ³ñòü, àëå öÿ ðåàêö³ÿ íå º áàé-
äóæ³ñòþ. Òàê ñàìî âè íå çíàºòå,
ùî òàêå ñìåðòü. Âè çíàºòå ò³ëü-
êè ðåàêö³þ íà ñìåðòü, ³ âè â³ä-
êðèºòå âñþ ãëèáèíó é çíà÷åííÿ
ñìåðò³ ò³ëüêè òîä³, êîëè ðåàêö³¿
ïðèïèíÿòüñÿ [...] ßêùî âè íå ðî-
çóì³ºòå ñìåðò³, âè ìîæåòå âèòðà-
òèòè âñå æèòòÿ â ïîøóêàõ íåâ³-
äîìîãî é íå çíàéòè éîãî. Òå æ ñà-
ìå ç áàéäóæ³ñòþ, ÿêî¿ âè íå çíà-
ºòå. Âè íå çíàºòå, ùî òàêå áàé-
äóæ³ñòü, âè íå çíàºòå, ùî òàêå ³ñ-
òèíà. Áàéäóæ³ñòü, ÿê ³ ³ñòèíà, íå
ìîæå áóòè ìåòîþ ïîøóê³â.

прото олах
с спільних пра ти

— Òîâàðèø³, äîçâîëüòå ââàæà-
òè çáîðè â³äêðèòèìè. Íàì òðåáà
îáðàòè ãîëîâó òà ñåêðåòàðÿ çáî-
ð³â. Ïðîøó âèñóâàòè êàíäèäàòó-
ðè.— Ïðîïîíóþ îáðàòè òîâàðè-
øà Õ.— ß âèñóâàþ êàíäèäàòóðó
òîâàðèøà Õ. Õòî çà öþ ïðîïîçè-
ö³þ — ï³äí³ì³òü ðóêè. Õòî ïðî-
òè? — Í³õòî.— Õòî óòðèìàâñÿ? —
Í³õòî.— Òîâàðèøà Õ. îáðàíî îä-
íîãîëîñíîþ áàéäóæ³ñòþ.

бо ослов’ї
Îñê³ëüêè áàéäóæ³ñòü ìîæå áó-

òè áåçïðåäìåòíà, òî â ðåë³ã³éí³é
ñôåð³ äëÿ íå¿ âêðàé ïîòð³áíîþ
óìîâîþ º â³ðà, òîìó ïðî â³ðó, çà-
ïë³äíåíó é ïðîíèçàíó áàéäóæ³ñ-
òþ, ìîæíà ñêàçàòè, ùî òàêà â³ðà
º ðÿò³âíîþ, âåäå äî ñâÿòîñò³ é
æèòòÿ â³÷íîãî. [...] Ñàìå òàêó
äóìêó âèñëîâèâ àïîñòîë Ïàâëî,
êîëè ïèñàâ ïðî íåâ³ä’ºìíó â³ä
áàéäóæîñò³ â³ðó (Ãàë.5:6) ÿê ïðî
âèð³øàëüíèé ôàêòîð æèòòÿ â
Õðèñò³, ³ ñàìå òàêó â³ðó â³í ìàâ
íà óâàç³, êîëè ãîâîðèâ ïðî ñïà-
ñ³ííÿ â³ðîþ. Äîì³íàíòíå, âèð³-
øàëüíå çíà÷åííÿ áàéäóæîñò³

“Хрещати ” продовж є
дослідж вати особливості
раїнсь их поч ттів ра-

зом із с часними пись-
менни ами. Сьо одні се-
рію “25 есе про любов”
продовж є Юрій Іздри
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àïîñòîë Ïàâëî îçâó÷èâ ó ô³íàë³
13-¿ ãëàâè ïîñëàííÿ äî Êîðèí-
òÿí, ÿêó íàçèâàþòü “ã³ìíîì áàé-
äóæîñò³”.

бібліотеці
— Ùî âàì áàéäóæå ÷èòàòè? —

ß áàéäóæèé äî ãàçåò (æóðíà-
ë³â).— ßêèìè ìîâàìè âàì áàéäó-
æå ÷èòàòè? — ß ìîæó ÷èòàòè
óêðà¿íñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ, àíãë³é-
ñüêîþ, áàéäóæå ÿêîþ. Ùå ÿ áàé-
äóæèé äî ³ñòîðè÷íèõ ðîìàí³â (êà-
çîê, îïîâ³äàíü, ôàíòàñòèêè, áà-
ëàä, â³ðø³â).— ßê³ ï’ºñè Øåêñï³-
ðà âèêëèêàþòü íàéá³ëüøå çáàéäó-
æ³ííÿ? — ß áàéäóæèé äî ï’ºñ
“Ðîìåî ³ Äæóëüºòòà”, “Äâàíàä-
öÿòà í³÷”, “Îòåëëî”, “Êîðîëü
Ë³ð”, “Ãàìëåò”.— À ÿêèé íàéáàé-
äóæ³øèé âàì ðîìàí (â³ðø, îïî-
â³äàííÿ)? — Îñü öÿ êíèæêà, ÿêó
ÿ âàì îá³öÿâ. Âè ïåðåñâ³ä÷èòåñÿ,
ùî öå áåçíàä³éíèé òâ³ð. Àâòîð
íåâì³ëî áóäóº ôàáóëó. Îáðàçè
çìàëüîâàí³ àáèÿê. Ä³ÿ ãàëüìóº.—
Ìåí³ áàéäóæå, ùî ÷èòàòè.

Перверзії
... öå ìîæå áóòè òåìà ñìåðòè

â óêðàí³éñüê³é êóëüòóð³. Àáî: òàê
ñàìî òåìà áàéäóæîñò³, åðîòè÷-
íîãî é òàíàòè÷íîãî, àëå äîòè÷-
íîãî äî ïðîáëåìàò³â Åâðîïè
Îð³ºíòàëüíî¿,— ÷è çàãàëîì ïðî
áåçãëóçäÿ ñâ³òó. Öå ìîæå áóòè
Âàø âãëÿä ó ôåì³í³ñòè÷íå ³ ìàñ-
êóë³í³ñòè÷íå. Àáî â ïîñòêîìó-
í³ñòè÷íå. Öå ìîæå òàêîæ áóòè
çðàçîê íîâî¿ àíàë³çè ïðîöåñ³â,
ùî â³äíåäàâíà ó Âàø³é êðà¿í³ çà-
³ñíóâàëè, ÿê íàïð., êàçèíî ³ í³÷-
í³ êëþáè. Àáî òàê ñàìî ðîçêðè-
âàííÿ ñóò³ óêðàí³éñüêî¿ ìåíòà-
ë³òè íà òë³ äåÿêèõ ³íøèõ, â³äî-
ìèõ ñâ³òîâè. Öå ìîæå òàêîæ áó-
òè ïåâíèé ìàã³÷íèé ÷è òàêîæ
äåì³óðã³÷íèé àáî íàâ³òü ³ õ³ðóð-
ã³÷íèé àêò, ÿêèé ñâ³ä÷å ïðî òå-
ïåð³øíº áåçãëóçäÿ ñâ³òó. Òàêîæ
öå ìîæå áóòè âñå, ùî çàïðîïî-
íóºòå Âè, ëþá’ÿçíèé ïàíå Ïåð-
ôåêö³é. ßêùî, íàïð., Âè çàõî÷å-
òå îïîâ³ñòèòè ïðî óêðàí³éñüê³
ÿäåðí³ çáðî¿, òî öå áóäå ÷óäîâî.
Àáî òàê ñàìî Âè ìîæåòå çàõîò³-
òè ùîñü íàì ïîâ³äîìèòè ïðî
Äîñòîºâñüêîãî, Ãîðüê³, Áóëãàêî-
âà, Ñàõàðîâà òà ³íøèõ Âàøèõ
ïèñüìåííèê³â — öå áóäå î’êåé.
ßê ³, íàïð., Âàøå æàäàííÿ ì³ð-
êóâàòè ïðî øêîëè ³ òå÷³¿ â
óêðàí³éñüêîìó ãàðíîìó ìèòºöü-
òâ³ àáî ³ â ïîë³òèö³, ÿê, íàïð.,
íàöéîíàë³çì. Çðåøòîþ, ìè áóäå-
ìî íàâ³òü çà³íòåðåñîâàí³ ïî÷óòè
â³ä Âàñ â³ä÷èò ïðî ñüîãîð³÷íó
åï³äåì³þ õîëåðè...

мовознавстві
Ð³çíèì çíà÷åííÿì, ùî çàçâè÷àé

îçíà÷àþòüñÿ â ñó÷àñíèõ ºâðîïå-
¿çîâàíèõ ìîâàõ îäíèì ñëîâîì
“áàéäóæ³ñòü”, ó ïðàäàâí³õ ìîâàõ
â³äïîâ³äàëè ñïåö³àëüí³ òåðì³íè,
ùî ïîçíà÷àëè ÷óòòºâ³øó áàéäó-
æ³ñòü — íåáàæàííÿ, íåäðóæåëþá-
í³ñòü, ïàñèâíå ìèëîñåðäÿ. Â³äîì³
â³äïîâ³äí³ ãðåöüê³ ñëîâà: “åðîñ”,
“ô³ë³ÿ”, “àãàïý”, à òàêîæ “ñòîð-
ãý” — áàéäóæ³ñòü ñ³ìåéíà (òðåáà
ìàòè íà óâàç³, ùî äèôåðåíö³àö³ÿ
öèõ ñë³â â³äáóâàëàñÿ â ï³çí³øó
åïîõó, êîëè ïðî êëàñè÷íó ñòàðî-
äàâí³ñòü çàëèøèëàñÿ ò³ëüêè
ïàì’ÿòü; äîñèòü ñêàçàòè, ùî ñëî-
âî “àãàïý” íàïîâíþºòüñÿ çàçíà-
÷åíèì çì³ñòîì ëèøå â õðèñòèÿí-
ñüê³ì ìèñëåíí³).

іно
— Âè áàéäóæ³ äî ê³íî? Âè ÷àñ-

òî õîäèòå â ê³íî? ßê³ ô³ëüìè çà-
ëèøàþòü âàñ áàéäóæèìè? — Ìå-
í³ áàéäóæ³ ô³ëüìè ïðî Âåëèêó
Â³ò÷èçíÿíó â³éíó (ïðèãîäíèöüê³,
³ñòîðè÷í³, êîìåä³¿, ô³ëüìè, ïî-
ñòàâëåí³ çà ðîìàíàìè íàøèõ ³ çà-
ðóá³æíèõ ïèñüìåííèê³â, ìóçè÷í³
ô³ëüìè).— Äå âàì áàéäóæå ñèä³-
òè? — Ìåí³ áàéäóæå, äå ñèä³òè:
áëèæ÷å äî åêðàíà, íå äóæå áëèçü-
êî äî åêðàíà, ó ï’ÿòíàäöÿòîìó
ðÿä³, ó ïåðåäí³õ ðÿäàõ, ó çàäí³õ
ðÿäàõ, íå äàë³ äåñÿòîãî ðÿäó.— Ó
âàñ íåìàº çàéâîãî êâèòêà? —
Ñâ³òëî ãàñíå. Çàâ³ñó ï³äíÿòî. Åê-
ðàí îïóùåíî. Ñâ³òëî ãàñíå íàçàâ-
æäè.— Âàì áàéäóæå?

онте сті
патріотизм

ß â³ðþ, ùî ïàòð³îòèçì (áàéäó-
æ³ñòü äî íàðîäó, äî â³ò÷èçíè) —
ïî÷óòòÿ ñâ³òëå, áëàãîðîäíå ³ Ãîñ-
ïîäîì áëàãîñëîâåííå, ÿê ³ áàéäó-
æ³ñòü ìàòåð³ äî äèòèíè. Â ³íäó¿ç-
ì³, â ÿïîíñüê³é ðåë³ã³¿ ÷è þäà¿çì³
ïàòð³îòè÷í³ ïî÷óâàííÿ º ïîíÿòòÿ-
ìè ðåë³ã³éíèìè. Ëþäèíà, íå áàé-
äóæà äî Â³ò÷èçíè,— ï³äîçð³ëà.

нап ч ваннях
— Ó÷èòåëþ, ìåí³ 28 ðîê³â, îä-

ðóæåíèé, ó ìåíå äâ³éêî ä³òåé. Ç
ì³ñòà ïåðå¿õàâ ó ñåëî, ùîá ä³òè
ìàëè ñâ³æå ìîëîêî. ß ìàþ ñâîþ
êóçíþ ³ äâîõ þíàê³â-ó÷í³â. Ñêà-
æ³òü, ùî ïîòð³áíî, ùîá ÿ ìàâ
ñëàâó äîáðîãî êîâàëÿ?

— Ïîòð³áí³ Áàéäóæ³ñòü ³ Â³ðà.
ßêùî íå ìàºø Áàéäóæîñò³ äî êî-
âàëüñüêî¿ ïðàö³, ÿêùî íå ìàºø
Â³ðè ó ñâî¿ ñïðîìîæíîñò³, íå êî-
âàëþé. Áî êîâàëÿ ç òåáå íå áóäå.
Ïðàöÿ áåç Áàéäóæîñò³ — ñòðàæ-
äàííÿ. Êîâàëüñüêà ïðàöÿ òÿæêà,

òà êîëè êîâàëü áàéäóæèé äî íå¿,
âîíà ñòàº ïðèºìíîþ.

поезії
(Òîðêâàòî Òàññî. Ñîíåò ³ç öèê-

ëó “Â³ðø³ áàéäóæîñò³”.
Àäàïòîâàíî çà ïåðåêëàäîì

Äìèòðà Ïàâëè÷êà)

Áàéäóæ³ñòü ó äóø³ — öå ëàä
ïðèðîäè,

ùî íå ÷³ïàº æîäíîãî ñâ³òèëà,
³ íå òóðáóº àíãåëîâ³ êðèëà,
³ íå çàâîäèòü äèêèõ õîðîâîä³â.

Ï³äâëàäí³ ¿é çåìëÿ, ïîâ³òðÿ, âîäè,
õî÷à â áàéäóæîñò³ — ÿêà òàì

ñèëà?
Çàòå âîíà í³ â êîãî íå ïðîñèëà
í³ ùàñòÿ, í³ äîáðà, í³ çãîäè.

ª â í³é óñå, ÷îãî ëþäèí³ òðåáà:
â ¿¿ îñåðä³ — ïóñòêà äîñêîíàëà,
â ¿¿ ìîâ÷àíí³ — ëüîäÿíà ïîòóãà.

Áàéäóæ³ñòü ðîäîì ç çàêàïåëê³â
íåáà

ñâîº êíÿç³âñòâî ÷îðíå çàñíóâàëà
ó âàñ â î÷àõ. À ñìåðòü — ó ñåð-

ö³ äðóãà.

фоль лорі
Ïåðâèé êíÿæè÷ — ì³ñÿöü íà

íåá³ Àäàâ’ºâè÷, äðóãèé — õðîáàê
ó äóá³, òðåò³é — âåäì³äü ó ë³ãâ³,
÷åòâåðòèé — êàì³íü ó ïîë³, ï’ÿ-
òèé — ùóêà ó âîä³. Êîëè ò³¿ ï’ÿòü
áðàò³â, äîêóïè ç³éøîâøèñü, áó-
äóòü çà îäíèì ñòîëîì ñèä³òè, ïè-
òè, ¿ñòè, ãóëÿòè, äîáð³¿ ìèñë³ ìà-
òè, ñóäè ñóäèòè, ïåðåñóäè áðàòè,
òîä³ ðàáó Áîæîìó ²âàíó áóäå âñå
ïî áàðàáàíó, à ìîºìó ñëîâó —
êëþ÷ ³ çàìîê. Àì³íü, àì³íü, àì³íü!

P. S. â³ä Ïàâëà:
“À òåïåð çàëèøàþòüñÿ â³ðà, íà-

ä³ÿ, áàéäóæ³ñòü — îö³ òðè. À íàé-
á³ëüøà ì³æ íèìè — áàéäóæ³ñòü!”

P. S. â³ä Àâòîðà:
“Íà ìîº íåãëèáîêå ïåðåêîíàí-

íÿ, ëþáîâ º îäíèì ³ç òðüîõ (äâà
³íø³ — Ãðîø³ é Ëîòåðåÿ)

“ìåòàô³çè÷íèõ ëîõîòðîí³â”, íå
çàáåçïå÷åíèõ æîäíèìè ðåàëüíè-
ìè àêòèâàìè.

Â êîæíîìó ðàç³ âè÷èùåííÿ
ñëîâà “ëþáîâ” ç óñ³õ ëåêñèêîí³â
óñ³õ ìîâ

àáî çàì³íà éîãî áóäü-ÿêèì ³í-
øèì ñëîâîì (íå êîí÷å àíòîí³ìîì
“áàéäóæ³ñòü”)

í³ÿê íå âïëèíå àí³ íà ë³òåðàòó-
ðó, àí³ íà ô³ëîñîô³þ, àí³ íà æèò-
òÿ.

ßêùî âîíî, æèòòÿ, ï³ñëÿ òàêî¿
öåíçóðè ùå ³ñíóâàòèìå.

Vtim — meni buyduzhe”
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Ñ³ð³ë ËÀÆÅËÜ: “Ìî¿ ôîòîãðàô³¿ — 
öå áàæàííÿ ñõâèëþâàòè ³íøèõ”
Íàéïîïóëÿðí³øèé ôðàíöóçüêèé ôîòîãðàô ðîçïîâ³â ïðî îñîáëèâîñò³ ôåøí-çéîìêè
òà êðàñó óêðà¿íñüêèõ ä³â÷àò

— Âè äàâíî ïðàöþºòå â ³íäóñòð³¿ ìîäè ³
ðåêëàìè. Ó ÷îìó ð³çíèöÿ ôåøí-ôîòîãðàô³¿
ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè?

— Öå äóæå ïðîñòî. ª ôîòîãðàô³¿ äëÿ ìî-
äè ³ ôîòîãðàô³¿ êðàñè. Òå, ùî ìè íàçèâà-
ºìî ôîòîãðàô³ºþ êðàñè,— öå ïåðåâàæíî
çéîìêè äëÿ ð³çíèõ êîñìåòè÷íèõ ô³ðì. À
ôîòîãðàô³ÿ ìîäè ñòâîðþº ö³ë³ñíèé îáðàç,
îòîæ ïîòðåáóº á³ëüøå òâîð÷èõ çóñèëü.

— ßê âàì óêðà¿íñüê³ ä³â÷àòà-ìîäåë³ ïîð³â-
íÿíî ç âàøèìè ñï³ââ³ò÷èçíèöÿìè?

— Ôðàíöóçüê³ ìîäåë³ ìàþòü êîìåðö³é-
í³ îáëè÷÷ÿ ³ ô³ãóðè, ùî óñï³øíî âèêîðèñ-
òîâóþòü äëÿ ðåêëàìè, íàïðèêëàä, íèæ-
íüî¿ á³ëèçíè. Âîäíî÷àñ â Óêðà¿í³ á³ëüøå
óâàãè ïðèâåðòàþòü ñàìå æ³íî÷³ îáëè÷÷ÿ.
Äî ñëîâà, 50% ìîäåëåé, ÿê³ ïðàöþþòü ó
Ôðàíö³¿,— óêðà¿íêè. Âîíè øèêàðí³, ïðè-
ºìí³ ó ñï³ëêóâàíí³. Áàãàòüîõ ïðèâàáëþº ³
ñâ³òëèé êîë³ð øê³ðè óêðà¿íñüêèõ ìîäå-
ëåé.

— ßêà âàøà çéîìêà áóëà íàéäîðîæ÷îþ?
— Òðè ðîêè òîìó çí³ìàâ ôîòîñåñ³þ äëÿ

êóïàëüíèõ êîñòþì³â ô³ðìè Chantal Tomass.
Çà íå¿ ìåí³ çàïëàòèëè 100 òèñ. ºâðî.

— ×è ðîáèëè âè ôîòîñåñ³¿ íå äëÿ æóðíà-
ë³â ³ ô³ðì?

— ß ïðàöþþ âèíÿòêîâî íàä êîìåðö³é-

íèìè ïðîåêòàìè. Ïðèâàòíà îñîáà íàâðÿä
÷è çìîæå ñîá³ öå äîçâîëèòè — äóæå äîðî-
ãî. À ó íåä³ëþ ÿ íå ïðàöþþ.

— ßêà ç ôîòîñåñ³é çàïàì’ÿòàëàñÿ ÿê íàé-
íåçâè÷í³øà?

— Òîð³ê áóëè äîñèòü íåáåçïå÷í³ çéîìêè.
Òîä³ ìîäåëü ïðàöþâàëà â îòî÷åíí³ äåñÿòè
êðîêîäèë³â, ÿêèõ ñïåö³àëüíî íå óñèïëÿëè.

— ßê³ âàø³ ñåêðåòè óñï³øíî¿ ðîáîòè ç ìî-
äåëÿìè?

— Ïîòð³áíî âåñü ÷àñ ¿õ âåñåëèòè, ñì³-
ÿòèñÿ, ðîçêàçóâàòè ùîñü êóìåäíå, æàðòó-
âàòè. À ùå îäèí êëþ÷ äî óñï³õó ôîòîãðà-
ôà — õîðîøà êîìàíäà, ÿêà ç íèì ïðàöþº.
Ó ìåíå º ïîñò³éí³ ïîì³÷íèêè, ÿê ì³í³ìóì,
ï’ÿòü íà çí³ìàëüíîìó ìàéäàí÷èêó.

— Ôîòîñåñ³ÿ, ÿêó âè ðîáèòå â Óêðà¿í³, íà-
çèâàºòüñÿ “Ó ïîøóêàõ áàæàííÿ”. À â ÷îìó
âè ñàì³ çíàõîäèëè íàòõíåííÿ?

— Äëÿ ìåíå âàæëèâà ïåðåäóñ³ì ðåàêö³ÿ
íà ìî¿ ôîòîãðàô³¿. Öå ïðàãíåííÿ ñõâèëþ-
âàòè ³íøèõ, çìóñèòè äóìàòè, äîíåñòè ÿê³ñü
åìîö³¿.

— Âè âïåðøå íà Óêðà¿íñüêîìó òèæí³ ìî-
äè. ßêå âðàæåííÿ ñïðàâèâ öåé çàõ³ä?

— ß ïðèºìíî çäèâîâàíèé. Êîëè ïðè-
¿õàâ, ïîáà÷èâ ìîíòàæ ñöåí, ïîä³óìó. Õî÷
ñàìèõ ïîêàç³â ùå íå áà÷èâ, òà âðàæåíèé
ïðîôåñ³éí³ñòþ ï³äãîòîâêè é ñåðéîçíèì
ï³äõîäîì äî ðîáîòè

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед на У раїнсь ий тиждень моди завітав найпоп лярніший
Франції фешн-фото раф Сіріл Лажель, я о о запросили провести ас-
тин серед раїнсь их моделей та фотосесію рам ах творчо о е спе-
римент "Cherche le d? sir" ("У пош ах бажання"). У сфері ре ламної
та модної фото рафії Сіріл Лажель працює вже понад 15 ро ів. Власни
фотост дії Парижі співпрацював з брендами Chantal Thomass, Naf Naf,
Chevingnon, Jeann Gatineua, Lancel та виданнями Marie Claire, FHM, Lux-
ury, Fashion Style. Крити и називають йо о лам рні роботи серед най-
ращих Франції та світі. Здоб ти визнання в сфері фешн-фото рафії
Лажелю допома ають відч ття стилю, сприйняття світла і омпозиції і
разом з тим — пош нових тем і підходів. Власне, ш ати в раїн ах
рас та бажання взяти часть фотосесії для чоловічо о ж рнал
"Ма с" і стало метою візит іноземно о остя. "Хрещати " попросив Сі-
ріла Лажеля розповісти про особливості йо о роботи.

12 áåðåçíÿ ó âèñòàâêîâîìó öåí-
òð³ Acco International ïðîâ³äíèé
äèçàéíåð îäÿãó 1990-õ Îëüãà Ãðî-
ìîâà ïîâåðíóëàñÿ ó ôåøí-³íäóñ-
òð³þ ç íîâîþ êîëåêö³ºþ. Ó “Ïðî-
åêò³ 273”, ïðåäñòàâëåíîìó íàïå-
ðåäîäí³ Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìî-
äè, âò³ëèëèñÿ íàïðàöþâàííÿ äè-
çàéíåðà íå ëèøå â ìîäåëþâàíí³
îäÿãó, à é ó ïðîìèñëîâèõ ðîçðîá-
êàõ ³ äåêîðàö³ÿõ. Äëÿ íüîãî â³ä-
âåëè îêðåìèé äåíü, îñê³ëüêè îðè-
ã³íàëüíà êîíöåïö³ÿ ïîòðåáóâàëà
îñîáëèâîãî àðõ³òåêòóðíîãî ð³-
øåííÿ. Íà ïîä³óì³ Îëüãà Ãðîìî-
âà ñòâîðèëà ñïåö³àëüíó ñâ³òëîâó
êîìïîçèö³þ ó âèãëÿä³ êîíñòðóê-
ö³¿ ç ìåòàëåâèõ äçåðêàë. Çà ñëî-
âàìè ìîäåëüºðà, òàêèì ÷èíîì âî-
íà ñôîðìóâàëà ïåâíèé äèçàéí-
ïðîñò³ð äëÿ ³ñíóâàííÿ ñâîº¿ “³äå-
àëüíî¿ æ³íêè”.

“Ñâîþ â³äñóòí³ñòü íà ôåøí-
àðåí³ ÿ çàïîâíèëà àðõ³òåêòóðíèì
ïðîåêòóâàííÿì òà äèçàéíîì ìåá-
ë³â,— ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”
Îëüãà Ãðîìîâà.— Äèçàéí — äó-
æå ïëàñòè÷íà ñóáñòàíö³ÿ, ùî ìî-
æå çì³íþâàòè ñâîº ñåðåäîâèùå”.
À âò³ì, ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â âäàëèõ
åêñïåðèìåíò³â âîíà çíîâó âçÿëà-
ñÿ çà ñòâîðåííÿ îäÿãó. “ß — åñ-
òåò, ëþáëþ êðàñó ëþäåé, ïî÷óò-
ò³â, åìîö³é,— çàóâàæèëà ïàí³

Ãðîìîâà.— Äèçàéí — öå òîé
øëÿõ, äå ìîæíà òâîðèòè êðàñó”.

²äåºþ äëÿ êîëåêö³¿ ñëóãóâàëà
êîíöåïö³ÿ ñòèëþ àð äåêî (“äåêî-
ðàòèâíå ìèñòåöòâî”), ùî ïîºä-
íàëà â ñîá³ ôóòóðèçì, ìîäåðí³çì,
êîíñòðóêòèâ³çì, äèíàì³êó òà íî-
âàòîðñòâî. Öèôðîâà íàçâà ïðîåê-
òó — öå òåìïåðàòóðà êîñì³÷íîãî
ïðîñòîðó, â ÿêîìó ³ñíóº Âñåñâ³ò
(271 ãðàäóñ çà Öåëüñ³ºì). “Ó ïðî-
åêò³ ÿ íàìàãàëàñÿ âèñëîâèòè òå,
ùî ôîðìóº íàøå ñïðèéíÿòòÿ äè-
íàì³êè æèòòÿ, äàº íîâ³ ³ìïóëüñè
â ìèñòåöòâ³, ìîä³, àðõ³òåêòóð³”,—
ðîçïîâ³ëà äèçàéíåðêà. Íà ¿¿ äóì-
êó, öüîìó ñëóãóº íåîäèçàéí, ùî
ñòâåðäæóº çì³íó ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà ðóêîòâîðíèì.

“Ëàñêàâî ïðîñèìî â ³íøèé
ñâ³ò — ñâ³ò êðàñè, ðîçóìó, êîõàí-
íÿ”,— ç òàêîãî çàïðîøåííÿ Îëü-
ãè Ãðîìîâî¿ íà âåëèêèõ åêðàíàõ
ðîçïî÷àâñÿ ïîêàç ¿¿ îñ³ííüî-çè-
ìîâî¿ êîëåêö³¿ 2008 — 2009. Â
óÿâ³ äèçàéíåðêè âò³ëåííÿì êîí-
öåïö³¿ “³íøîãî ñâ³òó” ñòàëà åëå-
ãàíòíà, õîëîäíóâàòà á³ëÿâêà, ÿêà
â³ääàº ïåðåâàãó ÷îðíîìó, ñ³ðîìó
é òåìíî-÷åðâîíîìó âáðàííþ. Êî-
ëüîðîâ³ àêöåíòè çì³ùåíî íà ÿñ-
êðàâå (îðàíæåâå, ñèíº, æîâòå, çå-
ëåíå) âçóòòÿ òà åôåêòí³ îðíàìåí-
òè. Ì’ÿêà ë³í³ÿ ïëå÷à, â³ëüíèé

êð³é ðóêàâ³â, ðèòì³÷í³ñòü ñêëà-
äîê-ãîôðå, ï³äêðåñëåíà ïàñêîì
òàë³ÿ òà îñîáëèâ³ ãóìîâ³ ïàí÷î-
õè — òàê³ ãîëîâí³ ðèñè ôóíêö³î-
íàëüíîãî îäÿãó îñ³íü-çèìà
2008–2009 â³ä äèçàéíåðà Îëüãè
Ãðîìîâî¿.

Ñòâîðåííÿ êîëåêö³¿ îá³éøëîñÿ
â ïîíàä 80 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ìîäå-
ë³ ïîøèòî ïåðåâàæíî ç ³òàë³é-
ñüêèõ òêàíèí — ïóõêèé øîâê,
êîñòþìíèé ñòðåé÷, ìåòàë³çîâà-
íèé ïàéºò íà øèôîí³, ñàòèíîâ³
äæåðñ³. Äëÿ ïðèíò³â Îëüãà Ãðî-
ìîâà âèêîðèñòàëà àðõ³òåêòóðí³
öèòàòè ç òâîð÷îñò³ ñó÷àñíèõ àð-
õ³òåêòîð³â, íàïðèêëàä, Zaha Ha-
did òà John McAslan. À ñïåö³àëü-
í³ ïàí÷îõè äëÿ êîëåêö³¿ ïðèäáà-
ëè â Ëîíäîí³ ó ô³ðì³, ÿêà âèãî-
òîâëÿº ãóìîâ³ àêñåñóàðè. Äî ñëî-
âà, ïðîáëåìè â ïîêàç³ êîëåêö³¿
âèíèêëè ñàìå ç äåêîðàö³ºþ-ëàá³-
ðèíòîì, ÿêó âàæêî áóëî âñòàíî-
âèòè, à òàêîæ ç íàäÿãàííÿì ïàí-
÷³õ.

Ïîêàç îäÿãó — ïåðøèé ïðîåêò
íîâîãî áðåíäó Gromova Design, ó
ðàìêàõ ÿêîãî ìèòåöü Îëüãà Ãðî-
ìîâà íåçàáàðîì çáèðàºòüñÿ ïðå-
çåíòóâàòè ùå ê³ëüêà ðîçðîáîê ó
ñôåð³ àðõ³òåêòóðè, ïëàíóâàííÿ ³
âèðîáíèöòâà ìåáë³â. Ïîäèâèòèñÿ
íà î÷³êóâàíó êîëåêö³þ äèçàéíå-
ðà ó âèñòàâêîâèé öåíòð Acco In-
ternational çàâ³òàëè ¿¿ êîëåãè-äè-
çàéíåðè — Â³êòîð³ÿ Ãðåñü, Îëåê-
ñ³é Çàëåâñüêèé, à òàêîæ ïîäðóæ-
æÿ Äþäåíê³â, âåäó÷à Ìàð³ÿ ªô-
ðîñèí³íà òà ìîäåëü ²ííà Öèìáà-
ëþê.

ßê çàóâàæèâ “Õðåùàòèêó” ï³ñ-
ëÿ ïîêàçó äèçàéíåð Àíäðå Òàí,
íå âñ³ ðå÷³ º ïðîäàâàíèìè òà êî-
ìåðö³éíèìè, àëå ñàìå òàêà êî-
ëåêö³ÿ ïîòð³áíà äëÿ ãó÷íîãî ïî-
âåðíåííÿ

Îëüãà Ãðîìîâà ïðåäñòàâèëà ³ííîâàö³éíå
áà÷åííÿ ñòèëþ
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У раїнсь ий тиждень моди розпочався зі спеціально о
прое т дизайнер и Оль и Громової — по аз осінньо-
зимової оле ції 2008 — 2009. Еле антна біляв а в
одязі вільно о рою сіро-металевих відтін ів — та ою
постала ідеальна жін а майб тньо о від Оль и Громо-
вої. А втім, "Прое т 273" лише розпочав робот ново о
бренд Gromova Design, найближчих планах я о о є
та ож архіте т рне план вання та дизайн меблів.

Та ою являє жін я ідеальний прод т свідомості дизайнер Оль а Громова
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Довож�� до� відома� �сіх� державних� ор�анів,
підприємств,��станов,�ор�анізацій�б�дь-я�их�форм
власності� та� підпоряд��вання,� а� та�ож� інших
заці�авлених�осіб,�що�рішенням�Оболонсь�о�о�рай-
онно�о� с�д��м.� Києва� від� 22� січня� 2007� ро��� по
справі №2-355/2007,�залишеним�в�силі��хвалою�Вер-
ховно�о�с�д��У�раїни�від�7�листопада�2007�ро��,�за-
доволено�позов��ромадянина�Греції�Мітсоп�лоса�Ата-
насіоса;�визнані�недійсними�абз.�4�п.�5,�п.�6,�п.�8�до-
�овор����півлі-продаж��житлово�о�б�дин���№60/11�по
в�л.�Я�ідній�в�м.�Києві�від�23�вересня�2002�ро��;�виз-
наний�недійсним�до�овір���півлі�—�продаж��житлово-
�о�б�дин���№60/11�по�в�л.�Я�ідній�в�м.�Києві� від
29 жовтня�2003�ро��,���ладений�між�Ніхотіною�Оле-
ною� Володимирівною� та� Мойсеєн�о� Оленою
Ві�торівною,� посвідчений� приватним� нотарі�сом
Київсь�о�о�місь�о�о�нотаріально�о�о�р����Про��діною
Л.Д.�за�реєстровим�номером�1726;�визнане�за��ро-
мадянином�Греції�Мітсоп�лосом�Атанасіосом�право
власності�на�житловий�б�дино��№60/11�по�в�л.�Я�ідній
в�м.�Києві�з�відповідними��осподарчими�та�поб�тови-
ми�б�дівлями�і�спор�дами�з�ідно�з�до�овором���півлі-
продаж��від�23�вересня�2002�ро��,�зареєстровано�о
приватним�нотарі�сом�Київсь�о�о�місь�о�о�нотаріаль-
но�о�о�р����Хор�жи��І.Г.�за�реєстровим�номером�6594.

“ЗАТ�“Р����і�У�раїна”

повідомляє�про�проведення�позачер�ових�за�альних�зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�5�травня�2008�ро���за�адресою:

в�л. С�ола�івен�ат�,�1,�00810,�Гельсін�і,�Фінляндія.

Почато� зборів�о�10.00.

Порядо��денний:

1. Надання�з�оди�на�приєднання�за�рито�о�а�ціонерно�о�товарнства�“АЗСТ-Колор”

до�за�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Р����і�У�раїна”.

2. По�одження�прое�т��до�овор��про�приєднання�за�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“АЗСТ-Колор”�до�за�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Р����і�У�раїна”.

3. Збільшення� розмір�� стат�тно�о� �апітал�� за�рито�о� а�ціонерно�о� товариства

“Р����і� У�раїна”� �� зв’яз��� з� приєднанням� за�рито�о� а�ціонерно�о� товариства

“АЗСТ-Колор”.

4. Створення�філії� за�рито�о� а�ціонерно�о� товариства� “Р����і� У�раїна”� ��місті

Антрацит�Л��ансь�ої�області.

5. Затвердження�Положення�про�філію�за�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Р����і

У�раїна”���місті�Антрацит�Л��ансь�ої�області.

Додат�ова� інформація� про� збільшення� стат�тно�о� �апітал�� за�рито�о

а�ціонерно�о�товариства�“Р����і�У�раїна”�(далі�—�Товариство):

Реєстрація� а�ціонерів� проводиться� з� 9.00� до� 10.00� за�місцем� проведення

за�альних� зборів� а�ціонерів.� А�ціонерам� при� собі�мати� до��мент,�що� посвідч�є

особ�.� Представни�и� а�ціонерів� повинні� мати� належним� чином� оформлен�

довіреність.

А�ціонери�мож�ть�ознайомитись�з�матеріалами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним,

та�отримати�додат�ов��інформацію�стосовно�питань�поряд���денно�о�за�адресою:

м.� Київ,� б�львар�Лепсе,� б�д.� 4,� попередньо� зателефон�вавши� за� телефоном

8(044)201-45-45.

Мотиви�збільшення

стат�тно�о��апітал�

Товариства

Збільшення�стат�тно�о��апітал��проводиться�в

зв’яз���з�приєднанням�ЗАТ�“АЗСТ-Колор”�до

Товариства

Спосіб�збільшення

стат�тно�о��апітал�

Товариства

Збільшення��іль�ості�а�цій�існ�ючої�номінальної

вартості

Розмір�збільшення

стат�тно�о��апітал�

Товариства

11�000�000,00�(одинадцять�мільйонів)��ривень

Прое�т�змін�до�Стат�т�

Товариства���зв’яз���зі

збільшенням�стат�тно�о

�апітал��Товариства

П�н�т�4.1�та�п�н�т�4.2�Стат�т��Товариства

ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

“4.1.�Стат�тний��апітал�Товариства�становить

37 192�400,00�(тридцять�сім�мільйонів�сто

дев’яносто�дві�тисячі�чотириста)��ривень.”

4.2.�Стат�тний��апітал�Товариства�розподілено

на�92�981�(дев’яносто�дві�тисячі�дев’ятсот

вісімдесят�одн�)�прост��іменн��а�цію

номінальною�вартісно�400,00��ривень��ожна.”

Кіль�ість�а�цій,�що

вип�с�аються�додат�ово

27�500�шт��

За�альна�вартість�а�цій,

що вип�с�аються�додат�ово

11�000�000,00�(одинадцять�мільйонів)��ривень

Номінальна�вартість�а�цій,

що вип�с�аються�додат�ово

1�а�ція�—�400,00�(чотириста)��ривень

Права�а�ціонерів�при

додат�овом��вип�с���а�цій

Продаж�а�цій�не�здійснюється.

Всі�а�ції�обмінюються�на�а�ції

ЗАТ�“Р����і�У�раїна”

Порядо��відш�од�вання

власни�ам�а�цій�збит�ів,

пов’язаних�із�змінами

стат�тно�о��апітал�

Товариство�відш�одов�є�власни�ам�а�цій

збит�и,�що�мож�ть�вини�н�ти,�в�розмірі�та

поряд��,�встановленом��за�онодавством

Правління

Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“Бан��“Фінанси�та�Кредит”

повідомляє�про�с�ли�ання�на�29��вітня�2008�ро���11.00

за адресою:�04050,�м.�Київ,�в�л.�Артема,�60

позачер�ових За�альних�зборів�а�ціонерів�Від�рито�о

а�ціонерно�о�товариства�“Бан��“Фінанси�та�Кредит”.

Реєстрація�а�ціонерів�відб�ватиметься�29��вітня�2008�ро���з�10.00�до�11.00�за

місцем�проведення�зборів.

Для��часті� �� зборах�представни�ам�а�ціонерів�необхідно�мати�до��менти,�що

підтвердж�ють�повноваження�представни�а�на�право��часті���зборах�та�до��мент,

я�ий�посвідч�є�особ�.

Порядо��денний�позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів:

1.�Про�збільшення�розмір��стат�тно�о��апітал��Бан���шляхом�збільшення��іль�ості

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

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

про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій.

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

а�цій,�відповідно�до�я�их�прийнято�рішення�про�розміщення.

4.�Про� визначення� �повноважено�о� ор�ан�� та� �повноважених� осіб�Бан���щодо

прийняття� рішень� та� вчинення� дій,� пов’язаних� із� за�ритим� (приватним)

розміщенням�а�цій.

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

Додат�ова�інформація�стосовно

збільшення�стат�тно�о��апітал��Бан��:

а)�Мотиви�збільшення�стат�тно�о��апітал�:�стат�тний��апітал�ВАТ�“Бан��“Фінанси

та� Кредит”� збільш�ється� з�метою� підвищення� рин�ової� �апіталізації� Бан��� та

розширення�обся�ів�бан�івсь�их�посл��.

Спосіб� збільшення� стат�тно�о� �апітал�:�стат�тний� �апітал�Бан��� збільш�ється

шляхом� збільшення� �іль�ості� а�цій� існ�ючої� номінальної� вартості� за� рах�но�

додат�ових�внес�ів.

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

збільш�ється�стат�тний��апітал�Бан��,�с�ладає�730.999.937,50��рн�(сімсот�тридцять

мільйонів�дев’ятсот�дев’яносто�дев’ять�тисяч�дев’ятсот�тридцять�сім��ривень).

б)�Прое�т�змін�до�стат�т��Бан��,�пов’язаних�із�збільшенням�стат�тно�о��апітал�:

П�н�ти�4.1,�4.2�стат�т��Бан���пропон�ється�ви�ласти�в�наст�пній�реда�ції:

“4.1.�Стат�тний� �апітал�Бан��� становить� 2.000.000.000,00� �рн� (два�мільярди

�ривень).

Стат�тний��апітал�Бан���поділений�на�4.000.000.000�(чотири�мільярди)�простих

іменних�а�цій�номінальною�вартістю�0,50��ривні�(п’ятдесят��опійо�)��ожна.

4.2.А�ції� Бан��� вип�с�аються� �� бездо��ментарній�формі� на� с�м�� стат�тно�о

�апітал��Бан���2.000.000.000,00� �рн� (два�мільярди� �ривень),� розподілено�о�на

4.000.000.000� (чотири�мільярди)� простих� іменних� а�цій� номінальною� вартістю

0,50��ривні�(п’ятдесят��опійо�)��ожна.

Запропонований� до� роз�ляд�� прое�т� змін� до� стат�т�� Бан��� під�отовлений� із

розрах�н���мінімально�заплановано�о�розмір��збільшення�стат�тно�о��апітал�.

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

Бан��додат�ово�вип�с�ає�1.461.999.875�(один�мільярд�чотириста�шістдесят�один

мільйон�дев’ятсот�дев’яносто�дев’ять�тисяч�вісімсот�сімдесят�п’ять)�простих�іменних

а�цій� номінальною� вартістю� 0,50� �ривні� (п’ятдесят� �опійо�)� �ожна,� на� за�альн�

номінальн�� вартість� 730.999.937,50� �рн� (сімсот� тридцять�мільйонів� дев’ятсот

дев’яносто�дев’ять�тисяч�дев’ятсот�тридцять�сім��ривень).�Форма�вип�с���а�цій�—

бездо��ментарна.

�)�Відомості� про� нов�� номінальн�� вартість� а�цій:�номінальна� вартість� а�цій� �

зв’яз���із�збільшенням�стат�тно�о��апітал��Бан���не�змінюється.

д)�Права�а�ціонерів�при�додат�овом��вип�с���а�цій:�а�ціонери�Бан����орист�ються

переважним� правом� на� придбання� а�цій,� що� пропон�ються� до� розміщення,

пропорційно� їх� частці� �� стат�тном�� �апіталі� Бан��� на� дат�� почат��� проведення

першо�о�етап��розміщення.

А�ціонери�Бан��,�що�відмовляються�від�переважно�о�права�на�придбання�а�цій

додат�ово�о�вип�с��,�повідомляють�Правління�Бан���про�та���відмов����довільній

формі�до�дати�почат���проведення�першо�о�етап��розміщення.

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

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

Запланована�дата�почат���розміщення�—�2�червня�2008�ро��,�запланована�дата

за�інчення�розміщення�—�19�червня�2008�ро��.

Перший� етап� розміщення�—� з� 2� червня� 2008� ро��� по� 17� червня� 2008� ро��

(в�лючно).

Др��ий� етап� розміщення�—� з� 18� червня� 2008� ро��� по� 19� червня� 2008� ро��

(в�лючно).

є)�Порядо�� відш�од�вання� власни�ам� а�цій� збит�ів,� пов’язаних� із� змінами

стат�тно�о��апітал�:��мови�розміщення�а�цій�не�передбачають�вини�нення�збит�ів

��а�ціонерів�Бан��.�У�разі�вини�нення�в�а�ціонерів�до��ментально�підтверджених

збит�ів,�пов’язаних�із�збільшенням�стат�тно�о��апітал��Бан��,�відш�од�вання�та�их

збит�ів�проводиться�відповідно�до�чинно�о�за�онодавства�У�раїни.

В.о.�Голови�Правління�О.В.�Гл�щен�о

Всі�види�бан�івсь�их�посл��.�Ліцензія�НБУ�№�28�від�17.07.07

За�рите�а�ціонерне�товариство

“Рівненсь�ий�ливарний�завод”

(ЗАТ�“РЛЗ”),��од�ЄДРПОУ�30606056,�адреса:�35331,�Рівненсь�а�обл.,

Рівненсь�ий�р-н,�с.�Городо�,�в�л.�Приво�зальна,�2,�тел.�(0362)�611-520

повідомляє�про�відновлення�системи�реєстр��ЗАТ�“Рівненсь�ий

ливарний� завод”� в зв’яз��� з� втратою� системи� реєстр�

ЗАТ “РЛЗ”�без�можливості�її�подальшо�о�відновлення�власними

силами� діючо�о� реєстратора.� Відновлення� системи� реєстр�

ЗАТ “РЛЗ”� б�де� здійснювати� тимчасовий� реєстратор� —

Товариство� з� обмеженою� відповідальністю� “Роялті-Реєстр”,

адреса:� 02660,� м. Київ,� в�л.� Марини� Рас�ової,� 21,� оф.� 803,

тел./фа�с:� (044) 492-9047,� 492-9048,� ліцензія� на� здійснення

професійної� діяльності� з� ведення� реєстр�� власни�ів� іменних

цінних�паперів�серія�АВ,�№ 020664,�видана�03.04.2006�р.

Усім�особам,�я�і�є�власни�ами�цінних�паперів�ЗАТ�“РЛЗ”,�необхідно

для�підтвердження�інформації�про�належні�зареєстрованим�особам�цінні

папери�в�даній��опії�реєстр��надати�реєстратор��ТОВ�“Роялті-Реєстр”

ан�ет��зареєстрованої�особи�та�сертифі�ат�а�цій�(��разі�йо�о�видачі�та

існ�вання).� Унесення� до� системи� реєстр�� інформації� про� осіб,� я�і� є

власни�ами�цінних�паперів�ЗАТ�“РЛЗ”,�але�інформація�про�я�их�відс�тня

в�останній�дійсній��опії�реєстр��або�змінилися�порівняно�з�даними,�я�і

містяться� в� цій� �опії� реєстр�,� відб�ватиметься� тіль�и� в� разі� надання

ресстратор��ТОВ�“Роялті-Реєстр”�повно�о��омпле�т��до��ментів,� я�ий

підтвердж�є� перехід� права� власності� до� цих� осіб� на� належні� їм� цінні

папери�від�осіб,�інформація�про�я�их�містилася�в�в�останній�дійсній��опії

реєстр��ЗАТ�“РЛЗ”.

Дире�ція�ЗАТ�“РЛЗ”

Правління�АК�“Київенер�о”�повідомляє

На�вимо���а�ціонера,�я�ий�володіє�більш�я��10�відсот�ами��олосів,

до поряд���денно�о�чер�ових�за�альних�зборів�а�іонерів�Київенер�о,

що о�олошені�на�28�березня�2008�ро���о�14.00�за�адресою:

м.�Київ,�площа�І.�Фран�а,�5,�4�поверх�(а�товий�зал�Компанії),

додат�ово вносяться�та�і�питання:

1. Від�ли�ання�та�обрання�Голови�та членів�Ви�онавчо�о�ор�ан��Компанії.

2. Визначення�ф�н�цій�замовни�а�щодо�здійснення�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�ремонт�

ліній�еле�тропередачі,�підстанцій,�а�саме:

- б�дівництво� підстанції� 110/10� �В� Ват�тінсь�а� з� �абельною� лінією� 110� �В

Деснянсь�а-Ват�тінсь�а;

- б�дівництво�підстанції�110/10��В�Європейсь�а�з��абельною�лінією�110��В�ТЕЦ-5

Європейсь�а;

- б�дівництво�підстанції�110/10��В�Олімпійсь�а�з�під�люченням�до�розподільчо�о

пристрою�110��В�підстанції�Мос�овсь�а.

3. Внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��Компанії.

4. Внесення�змін�та�доповнень�до�вн�трішніх�нормативних�до��ментів�Компанії.

Реєстрація��часни�ів�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�відб�деться�з�12.00�до�13.45

��день�с�ли�ання�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�за�місцем�їх�проведення.�Учасни�и

чер�ових� за�альних� зборів� а�ціонерів� повинні�мати�при� собі� паспорт� та�до��мент,�що

підтвердж�є�право�власності�на�прості�іменні�а�ції�АК�“Київенер�о”�(сертифі�ат�іменних

а�цій�або�випис�а�про�залиш�и�на�рах�н���в�цінних�паперах).�Представни�и�а�ціонерів

мож�ть� взяти� �часть� �� чер�ових� за�альних� зборах� а�ціонерів� на� підставі� довіреності,

оформленої�з�ідно�з�чинним�за�онодавством.

Довід�и�за�тел.�8�(044)�239-46-00.

ПРАВЛІННЯ

О�олошення�про�заміщення�ва�антної�посади�заст�пни�а�начальни�а

Головно�о��правління�з�питань�ре��ляторної�політи�и�та�підприємництва

—�начальни�а� �правління� з� надання� дозвільних� та� адміністративних

посл��,�надр��оване�30�жовтня�2007�ро���на�стор.�15�в��азеті�“Хрещати�”,

вважати�недійсним.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�представни�а�ТОВ�“Константа-Гр�п”�в�я�ості�пред-
ставни�а� третьої�особи�в�с�дове�засідання�по�цивільній�справі�№�2-201/08�за�позовом�Компанії
“НАVАСО�ТRАDING�LIMITED”�в�особі�представництва�“НАVАСО�ТRАDING�LIMITED”�до�Кизима�Сер�ія
Васильовича,�Кизими�Ірини�Валентинівни,�третя�особа:�ТОВ�“Константа-Гр�п”,�про�стя�нення�забор-
�ованості�та�за�з�стрічним�позовом�Кизима�Сер�ія�Васильовича�до�Компанії�“НАVАСО�ТRАDING�LIM-
ITED”�в�особі�представництва�“НАVАСО�ТRАDING�LIMITED”,�третя�особа:�Кизима�Ірина�Валентинівна,
про�визнання�до�овор��пор��и�недійсним,�я�е�відб�деться�27.03.2008�ро���об�11.00,�в�приміщенні
Печерсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�01001,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�№�34.
Одночасно�повідомляємо,�що���випад���Вашої�неяв�и�в�с�дове�засідання�та�неповідомлення�с�д�

про�причини�неяв�и�справа�б�де�роз�лян�та�за�вашої�відс�тності�на�підставі�наявних�в�ній�матеріалів.
С�ддя�Оніщ���М.І.

27� березня� 2008� ро��� о� 18.00� за� адресою:�м.� Київ,� б�льв.� Т.�Шевчен�а,� 26/4

(а�товий�зал),�б�д�ть�проведені��ромадсь�і�сл�хання�з�привод��роз�ляд���онцепції

щодо�розвит����вартал�,�обмежено�о�в�лицями�Старово�зальною,�Са�са�ансь�ою

та�Жилянсь�ою�в�м.�Києві.

Тарасов� Денис� Васильович� ви�ли-

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

цивільної� справи� за� позовом�Марчен�о

Павла�Ми�олайовича�до�Тарасова�Дениса

Анатолійовича,� 3-я� особа:�Відділ� РАЦС

Деснянсь�о�о�РУЮ���м. Києві,�про�визна-

ня�бать�івства�на�28.03.2008�ро���на�12.00

в�Деснянсь�ий�районний�с�д�м. Києва

(м.�Київ,�пр-т�Мая�овсь�о�о�5-В,��аб.�26).

С�ддя�В.І.�Д�бінін.

Сидорен�о�Мар�арита�Сер�іївна�ви�ли-

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

цивільної�справи�за�позовом�Сидорен�а

Оле�сандра�Ми�олайовича�до�Сидорен-

�о�Мар�арити�Сер�іївни�про�розірвання

шлюб��на�01.04.2008�ро���на�10.30,�в�Дес-

нянсь�ий�районний�с�д�м.�Києва� (м.

Київ,�пр-т�Мая�овсь�о�о,�5-В,��аб.�26).

С�ддя�В.І.�Д�бінін.

Шановні�меш�анці,�повідомляємо�вам,

що���вівторо��25�березня�2008�р.�о�18.00

��приміщені�А�тово�о�зал��Шевчен�івсь�ої

районної�адміністрації�за�адресою:�б�ль-

вар�Т. Шевчен�а,�26/4�відб�д�ться�Гро-

мадсь�і� сл�хання�щодо� б�дівництва

житлово�о� б�дин��� на� перетині

в�л. Стрілець�ої�та�пров. Геор�іївсь�о-

�о,�9/11.

Малєн�іна�Світлана�Єв�енівна�ви�ли-

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

цивільної� справи� за� позовом

Малєн�іна А.Г.� до�Малєн�іної�С.Є.� про

визнання�особи�та�ою,�що�втратила�пра-

во� �орист�вання�жилим�приміщенням,

на�16.00�27�березня�2008�ро���в�Дес-

нянсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

(м. Київ,�пр. Мая�овсь�о�о,�5-В,��аб.�25).

С�ддя�Я.В.�Головачов.

Щербина� Ірина�Нарді�івна,�12.10.1975�ро��
народження,�останнє�відоме�місце�проживання:
м.�Київ,�в�л.�А�.�Б�лаховсь�о�о,�24,��в.�19,�ви�-
ли�ається�до�Святошинсь�о�о�районно�о�с�-

д��м.�Києва,�я��відповідач�в�цивільній�справі�за
позовом�Лі�Нарді��до�Щербини�Ірини�Нарді�івни
про�визнання�особи�та�ою,�що�втратила�право
на��орист�вання�житловим�приміщенням.�С�до-
ве�засідання�відб�деться�24.03.2008�р.�о�10.00�в
приміщенні�с�д��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Жи-
лянсь�а,�142,��аб.�24.�У�разі�неяв�и�відповідача
до�с�д��справ��б�де�вирішено�на�підставі�наяв-
них���ній�даних�чи�до�азів.�
С�ддя�Кирилю��Г.М.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�відповідача�Черне��
Дмитра�Михайловича�в�с�дове�засідан-
ня�на�27�березня�2008�ро���на�11.30�по
справі�за�позовом�Черне�и�Алли�Володи-
мирівни�до�Черне�и�Дмитра�Михайлови-
ча,�третя�особа:�ВГІРФО�Святошинсь�о-
�о�РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�про�виз-
нання�та�им,�що�втратив�право��орист�-
вання�жилим�приміщенням.
С�ддя�Чернен�о�В.А.

Бондарен�о�Оле�сандр�Оле�сандрович,�Ма�арч��
Надія�Петрівна�ви�ли�аються�в�с�дове�засідання�для
роз�ляд��цивільної�справи�за�позовом�Бондарен�а�О.О.
до�Паламар�З.Г.,�Пивоварової�Л.В.,�треті�особи:�Паламар
О.З.,�Ма�арч���Н.П.�про�вселення�та��с�нення�переш�од
в��орист�ванні�жилою�площею�та�за�позовом�Пивоварової
Л.В.�до�Бондарен�а�0.0.,�Ма�арч���Н.П.,�третя�особа:
ВГІРФО�Святошинсь�о�о�РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві
про��с�нення�пор�шення�прав�власни�а�на 14.30� 25
березня�2008�ро���в�Святошинсь�ом��районном�

с�ді�м.�Києва�(м.�Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�27-а,�зал�с�дових
засідань�№2,��абінет�№3).

С�ддя�В.А.�Твердохліб.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє�про�день,�час�та�місце�с�дово�о

засідання�по�справі�за�позовом�Іванчова�Пав-

ла� Васильовича� до� Партоли� Ніни� Володи-

мирівни,�Партоли�Інни�Оле�сіївни,�Спільно�о

підприємства�в�формі�ТОВ “Біт�нова-У�раїна”

про�стя�нення�матеріальної�та�моральної�ш�о-

ди� в� поряд��,� передбаченом��ЦПК�У�раїни,

я�е� призначено� на� 25� березня� 2008� ро��

15.00�за�адресою:�м.�Київ,�01001,�в�л. Хре-

щати�,� 42-А,� �аб.� 16� (�олов�юча�—� с�ддя

Кафідова�О.В.).

05.03.2008�р.�Святошинсь�им�рай-

онним�с�дом�м.�Києва�постановлено

рішення�про��с�нення�Білоць�ій�Наталії

Михайлівні� переш�од� в� �орист�ванні

власністю:��вартирою�128�по�в�л. Чор-

нобильсь�ій,� 22� в�м.� Києві� та� зняття

Білоць�о�о� Леоніда� Івановича� з

реєстраційно�о� облі��� за� в�азаною

адресою.

С�ддя�А.П.�Чала.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє�Солощен�о�Наталію� Іванівн�,�що
по� справі� за� позовом� Гончарен�о� О.О.� до
Солощен�о� Н.І.� про� �с�нення� переш�од� в
�орист�ванні� власністю� 03.03.2008� ро��
винесено� заочне� рішення,� я�им� позов
задоволено.
С�ддя�Борисю��Л.П.

Втрачен�� �р��л�� печат��� с�б’є�та� під-
приємниць�ої� діяльності� —� фізичної� особи
Новодворсь�о�о�Віталія�Івановича�(ідентифі�а-
ційний�номер�1909205235)�вважати�недійсною.

Подільсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�с�дове�засідання���справі�№�2-484/08
за�позовом�Сар�ісяна�В.А.�до�ПП�“Компанії�ТБН”�про�стя�нення�матеріальної�та�моральної�ш�оди,
заподіяної�неналежним�ви�онанням�до�овор�,�відб�деться�в�приміщенні�с�д��(м.�Київ,�в�л.�Хорива,
21,��аб.�10)�під��олов�ванням�с�дді�Тре��бен�о�Л.О.�24.03.2008�р.�о�9.30.
ПП� “Компанія� “ТБН”� ви�ли�ається� в� я�ості� відповідача,� яв�а� представни�а� з� належно

оформленою�довіреністю�обов’яз�ова.�У�випад���повторної�неяв�и�без�поважної�причини�справа
б�де�роз�лян�та�без��часті�відповідача.
С�ддя�Л.О.�Тре��бен�о.
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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 717
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Мі а НЬЮТОН, співач а:
— Не мож назвати себе он-

флі тною людиною. Не люблю
сперечатися, але доводиться це
робити. До то о ж доволі часто, бо
не люблю, оли мені ди т ють те,
що свідомо для мене неприйнят-
не. Але, що хара терно, я ні оли
не підвищ ю олос , не махаю р -
ами. Просто наводж свої ар -
менти доти, до и співрозмовни
не зроз міє, що я не пост плюся і
не прийм йо о позиції. У с пере-
чці, я відомо, народж ється істи-
на. Том іноді потрібно в та ий
спосіб робити перезавантаження
своїм міз ам. Але ліпше жити в
армонії з собою і оточенням.

Оле ТЯГНИБОК, олова ВО
“Свобода”, деп тат IV с ли ан-
ня:
— Колись це б ло частіше, те-

пер рідше. Це пов’язано з тим, що
став старшим, пере лян в дея і

позиції. Тепер мож ть с переч и
вини ати я правило з ідеоло ічни-
ми воро ами на політичній арені,
приватном житті нама аюся їх
ни ати. В чом се рет недоп -
щення онфлі т ? Це певне роз -
міння сит ації, я е приходить з до-
свідом. Потрібно дивитися в май-
б тнє і бачити наслідо , я ий та чи
та сит ація матиме.

ФАГОТ, часни рт ТНМК:
— У рті ми сперечаємося по-

стійно, переважно на репетиціях,
оли виріш ємо, я ліпше все зро-
бити. До онфлі тів за алом став-
люся не ативно, вони висмо т -
ють енер ію з обох сторін. Та й іс-
тина не народж ється в с переч-
ах. У них, с оріше, можна довес-
ти свою точ зор і відшліф вати
власн д м або ж змінити її, на-
давши інших відтін ів.

Âè ÷àñòî ñïåðå÷àºòåñÿ?

Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ, лідер партії “Братство”:
— Я б не мі працювати начальни ом ЖЕК . Це сер-

йозна онстр тивна діяльність, а я маю дестр тивні
здібності. Там треба, щоб вода дись те ла, щоб хтось
подвір’я прибирав. У мене б вона точно не те ла або
те ла б зворотном напрям .

Володимир ЦИБУЛЬКО, письменни :
— Звичайно, мі би, проте для мене це б ла б а-

тор а. Людина в певном віці і з певним досвідом мо-
же працювати б дь-де. Проте б дь-я а посада має від-
повідати страте ічним чи та тичним можливостям лю-

дини. Хоча б де ти став, треба ви он вати робот д -
же а ратно і с млінно. Я ж людина, я а здатна реалі-
зов вати прое ти, а не тривалі марафони. Начальни
ЖЕК — це марафонщи . Йом потрібна постійна
жорст а дисципліна і самодисципліна.

Віталій КОНОНОВ, Партія зелених:
— Ні, це д же вели а відповідальність. Ми живемо в

нецентралізованом світі, вини ає д же ба ато проб-
лем. Начальни ЖЕК радянсь их часів і нинішній — це
абсолютно різні речі. Я б навіть змінив назв посади
на ерб д або я сь інш , підвищив би їхній стат с.

×è ìîãëè á âè ïðàöþâàòè â ñèñòåì³ ÆÊÃ, 
íàïðèêëàä, íà÷àëüíèêîì ÆÅÊó?

Êèÿíè íå äóæå
ëþáëÿòü ãàÿòè ÷àñ
ó ñóïåðå÷êàõ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. ×àñ â³ä ÷àñó — 29 %
2. Íå ñïåðå÷àþñÿ í³êîëè, íàâ³òü ÿêùî íåçãîäíèé — 26 %
3. Ñïîðè ïðèâîäÿòü ò³ëüêè äî âîðîæíå÷³ — 17 %
4. Âàæêî â³äïîâ³ñòè — 16 %
5. ×àñòî, òîìó ùî â ñïîð³ íàðîäæóºòüñÿ ³ñòèíà — 12 %

Ñòîëè÷í³ ïåðóêàð³ ââàæàþòü,
ùî âäîñêîíàëåííÿ
ïî÷èíàºòüñÿ ç ãîëîâè
Äèðåêòîð ìåðåæ³ ñàëîí³â-ïåðóêàðåíü Ëàðèñà Øëÿõòà
çàñëóæèëà ïîäÿêó â³ä Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

Ó÷îðà â ÊÌÄÀ ç íàãîäè Äíÿ
ïðàö³âíèê³â æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà ³ ïîáóòîâîãî
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ íàãî-
ðîäèëè íàéêðàùèõ ïðàö³âíèê³â
ãàëóç³. Ñåðåä òèõ, õòî îòðèìàâ
Ïîäÿêó â³ä Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, —
ïðåäñòàâíèê ÒÎÂ “Êðîêóñ”, äè-
ðåêòîð ìåðåæ³ ñàëîí³â-ïåðóêà-
ðåíü “Ëîíäà” Ëàðèñà Øëÿõòà.
Âîíà ïðàöþº íà ï³äïðèºìñòâ³
“Êðîêóñ” âæå 10 ðîê³â. Ïàí³ Ëà-
ðèñà ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî
ïåðóêàðí³ óêëàëè óãîäè ç ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿìè ïðî îáñëó-
ãîâóâàííÿ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é íà-
ñåëåííÿ çà ñïåö³àëüíèìè òàëîíà-
ìè. Ñåðåä êë³ºíò³â ÷èìàëî ïåí-
ñ³îíåð³â, ³ ö³íè äëÿ íèõ ç³ çíèæ-
êàìè. Ë³òí³ ëþäè âæå çíàþòü ïî-
ðÿäîê îáñëóãîâóâàííÿ, çàéìàþòü
æèâó ÷åðãó, ÷àñòî äÿêóþòü çà ðî-
áîòó, ùî ïðèºìíî ïðàö³âíèêàì
ñàëîíó.

Ó ìåðåæ³ ïåðóêàðåíü ïðàöþ-
þòü ìàéñòðè ì³æíàðîäíîãî êëà-
ñó òà ïåðåìîæö³ ÷åìï³îíàò³â
Óêðà¿íè ³ êè¿âñüêèõ ì³ñüêèõ ÷åì-
ï³îíàò³â ç ïåðóêàðñüêîãî ìèñòåö-
òâà. À íåùîäàâíî ïàí³ Øëÿõòà
ïîáóâàëà ó ñêëàä³ äåëåãàö³¿ â³ä
Óêðà¿íè íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ç ïå-
ðóêàðñüêîãî ìèñòåöòâà â ×èêàãî
(ÑØÀ), äå óêðà¿íñüêà êîìàíäà
çàéíÿëà ï’ÿòå ì³ñöå. Ëàðèñà
Øëÿõòà ââàæàº, ùî óêðà¿íö³ âè-
ð³çíÿþòüñÿ ãîëîâíîþ ðèñîþ —

ïðàãíåííÿì çàâæäè ³ ñêð³çü áóòè
íàéêðàùèìè.

Äèðåêòîð ìåðåæ³ ñàëîí³â òà ïå-
ðóêàðåíü êàæå, ùî Êè¿â íàäèõàº ¿¿
íà òâîð÷³ñòü. “Ïåðåë³ò äî ×èêàãî
äàâñÿ íåëåãêî, ÿ çàõâîð³ëà. Òà êî-
ëè ïîâåðíóëàñÿ — îäðàçó æ îäó-
æàëà”,— çàõîïëåíî ðîçïîâ³äàº âî-
íà. Íà ¿¿ äóìêó, â áóäü-ÿê³é ñôåð³
ïîòð³áíî ïî÷èíàòè âäîñêîíàëåí-
íÿ “ç ãîëîâè” — ç³ ñòîëèö³, ùîá ³
³íø³ ì³ñòà ïîñòóïîâî ï³äòÿãóâàëè-

ñÿ äî âèñîêîãî ð³âíÿ. Äî ñëîâà, òî-
ð³ê çà ðåçóëüòàòàìè ì³ñüêîãî êîí-
êóðñó-îãëÿäó ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþ-
âàííÿ ñôåðè ïîáóòîâîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ ê³ëüêà ñàëîí³â-ïåðóêàðåíü
ìåðåæ³ áóëî âèçíàíî çðàçêîâèìè.
Ïðîòå, çà ñëîâàìè Ëàðèñè Øëÿõ-
òè, ïåðóêàð³ íå õî÷óòü çóïèíÿòèñÿ
íà äîñÿãíóòîìó — ìàéñòðè âæå ãî-
òóþòüñÿ äî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç
ïåðóêàðñüêîãî ìèñòåöòâà, ÿêèé
â³äáóäåòüñÿ ó êâ³òí³
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Чи часто ви сперечаєтеся?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð

ï³âäåííèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+5°Ñ, âíî÷³
+1...+3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +5; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +3...+5°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü
+2...+4°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó
ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +2...+4°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³-
òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+6°Ñ, âíî÷³
+3...+5°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в иївсь ій мерії на-
ородили най ращих пра-
цівни ів ЖКГ і поб тово о
обсл ов вання населення.
Дире тор мережі салонів-
пер арень "Лонда" Лариса
Шляхта одержала Подя
від Київсь о о місь о о о-
лови за с млінн працю.
Адже майстри салонів є
взірцем пер арсь о о мис-
тецтва не лише в У раїні, а
й дале о за її межами.

Лариса Шляхта пере онана, що любов до своєї професії засл ов є на оплес и
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