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ФЕСТИВАЛЬ “ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА
В УКРАЇНІ” СТАРТУЄ
Най оловніші а ції льт рно о заход
розпочинаються Києві з 29 березня

Êè¿â çíîâó ÷åêàþòü âèáîðè
Ñòîëèöÿ ìàº ëèøå îäíîãî ôàâîðèòà

Âæå ñüîãîäí³ ñòâîðåí³ ÷èñëåíí³
øòàáè, ÿê³ ïî÷íóòü çíîâó
ìîðî÷èòè ãîëîâó êèÿíàì.
Éäåòüñÿ íå ïðî îäíå êð³ñëî, à
ïðî íîâèé ñêëàä Êè¿âðàäè.

Áàãàòî ïîë³òè÷íèõ ñèë
ãîòóâàëèñÿ çàçäàëåã³äü. ßê ñòàëî
â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ùå äî ïî-
÷àòêó ãîëîñóâàííÿ ïðî äîñòðîêî-
â³ âèáîðè îïîçèö³éí³ äî Ëåîí³äà

×åðíîâåöüêîãî ñèëè ïî÷àëè ðîç-
ãîðòàòè ó ì³ñò³ ïåðåäâèáîð÷³ øòà-
áè. Ñâîþ âïåâíåí³ñòü ó íåìèíó-
÷îñò³ ïîçèòèâíîãî äëÿ ñåáå ð³-
øåííÿ ïàðëàìåíòó äåïóòàòè â³ä

ÁÞÒ, íå ñîðîìëÿ÷èñü, ïîÿñíþ-
âàëè êîðåñïîíäåíòó “Õðåùàòè-
êà” äîìîâëåíîñòÿìè ³ç ÍÓ —
ÍÑ. Ö³íîþ, ÿêó Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî çàïëàòèëà çà ñïðîáó ïîçìàãà-
òèñÿ çà âëàäó ó ñòîëèö³, ñòàëà
ï³äòðèìêà ÁÞÒ âíåñåíîãî Ïðå-
çèäåíòîì íîâîãî Çàêîíó ïðî
Êàáì³í. Çã³äíî ç íèì, óðÿä áóäå
çîáîâ’ÿçàíèé âèêîíóâàòè àêòè
ïðåçèäåíòà ³ óçãîäæóâàòè ç ãëà-
âàìè àäì³í³ñòðàö³é óñ³ êàíäèäà-
òóðè ïîñàäîâö³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè íà ì³ñöÿõ.

Çà òàêèõ óìîâ íàâ³òü ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé, ÿêèé

ïðèéøîâ ó÷îðà äî Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè, àáè áóòè ïðèñóòí³ì ï³ä ÷àñ
óõâàëåííÿ öüîãî âàæëèâîãî äëÿ
Êèºâà ð³øåííÿ, íå â³ðèâ ó ìîæ-
ëèâ³ñòü “äîñòóêàòèñÿ” äî ñîâ³ñò³
äåïóòàò³â. “Ãîëîñóâàííÿ òèõ ÷è
³íøèõ äåïóòàò³â çàëåæèòü âèíÿò-
êîâî â³ä ¿õíüî¿ ïîë³òè÷íî¿ íàëåæ-
íîñò³, à íå â³ä íàÿâíîñò³ òèõ ÷è
³íøèõ àðãóìåíò³â. Ãîâîðèòè ïðî
ìîæëèâ³ñòü áóäü-ÿêèõ çâ³ò³â àáî
³íôîðìóâàííÿ, àáî ïîòðåáó ïåðå-
êîíàííÿ êîãîñü íå º àðãóìåíòî-
âàíèì ³ äîö³ëüíèì.

За інчення на 3-й стор.
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Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець ий вірить, що ияни ще раз підтвердять свій вибір

Ô
îò

î 
Á
îð

è
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора зі старт Верховної Ради, я а хвалила рішення про проведення достро о-
вих виборів Київсь ої місь ої ради та Київсь о о місь о о олови, б в дан старт
новим пере онам місті. Проте перемо а БЮТ може виявитися пірровою. На д м-

е спертів, шанси Леоніда Черновець о о повторити свій спіх на виборах наразі
більші, аніж б дь- о о з йо о он рентів. Сам мер та ож запевнив, що не має
намір здаватися і пообіцяв знов ви рати.
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Âåñíÿíà òîëîêà ç îçåëåíåííÿ òà áëàãîóñò-
ðîþ ðîçïî÷àëàñÿ ó ñòîëèö³. Ëèøå çà äâà äí³
âèñàäæåíî 116 êóù³â, îáëàøòîâàíî 1,24 ãà
ãàçîí³â òà ï³äãîòîâëåíî äëÿ âèñàäêè ìàéæå
ì³ëüéîí êâ³ò³â. Îêð³ì òîãî, ïðàö³âíèêè ÊÏ
“Êè¿âçåëåíáóäó” îáð³çàëè ùå 300 äåðåâ òà
çàâåçëè íà êâ³òíèêè 5 òèñ. òîíí ́ ðóíòó. “Çå-
ëåíáóä³âö³” ïðîâåëè ñàí³òàðíå î÷èùåííÿ
ïîíàä 3 òèñ. ãà çåëåíèõ òåðèòîð³é, ë³êâ³äó-
âàëè 7 ñòèõ³éíèõ ñì³òòºçâàëèù òà âñòàíî-
âèëè 10 äîäàòêîâèõ êîíòåéíåð³â äëÿ â³äõî-
ä³â. Êîìóíàëüíèêè ïî÷èñòèëè 9 áþâåò³â ³
ïîñòàâèëè 12 ëàâ ó ïàðêàõ. Äî ïðèáèðàííÿ
ì³ñòà çàëó÷àþòü ³ æèòåë³â. Ïðèì³ðîì, ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ çà ç³áðàíèé ïàêåò
ñì³òòÿ ó ïàðêó âèäàâàëè ïî 5 ãðèâåíü òà
÷àñòóâàëè ÷àºì. Ùîá ïðàöþâàëîñÿ âåñåë³-
øå, ãðàëà ìóçèêà. Çà ê³ëüêà ãîäèí êèÿíè
íàçáèðàëè ó ïàðêó ïîíàä 1000 ïàêåò³â ç íå-
ïîòðåáîì

Ì³í³ñòð îñâ³òè 
íåçàäîâîëåíèé 
âèêëàäàííÿì óêðà¿íñüêî¿
ìîâè â øêîëàõ

Ì³í³ñòð îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ²âàí Âà-
êàð÷óê çàóâàæèâ íèçüêèé ð³âåíü çíàííÿ ó÷-
íÿìè äåðæàâíî¿ ìîâè â øêîëàõ ³ç ìîâîþ
íàâ÷àííÿ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí. Ïðî öå
â³í çàÿâèâ íà ² Âñåóêðà¿íñüê³é íàðàä³ â÷è-
òåë³â. “ßêùî äèòèíà íå âîëîä³º äåðæàâíîþ
ìîâîþ, âîíà íå º êîíêóðåíòîñïðîìîæíîþ
â íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³. Ìè ìàºìî çðîáèòè
âñå, ùîá óêðà¿íñüêà ìîâà ñòàëà êîíñîë³äó-
þ÷îþ ëàíêîþ äëÿ íàøèõ ãðîìàäÿí”,— ñêà-
çàâ ²âàí Âàêàð÷óê. Ãîëîâí³ ïðîáëåìè, ç
ÿêèìè ñòèêàþòüñÿ ó÷í³ é ó÷èòåë³ â øêîëàõ
³ç íàâ÷àííÿì ìîâàìè íàö³îíàëüíèõ ìåí-
øèí,— íåñòà÷à ï³äðó÷íèê³â òà ïðîáëåìè ³ç
ïåðåêëàäîì òåðì³í³â. Òîìó ì³í³ñòåðñòâî
ïëàíóº ïðîô³íàíñóâàòè âèïóñê íàâ÷àëüíî¿
ë³òåðàòóðè ³ äâîìîâíèõ ïåðåêëàäíèõ ñëîâ-
íè÷ê³â ³ç ð³çíèõ ïðåäìåò³â. Îêð³ì öüîãî,
ìàºìî çðîáèòè íàäáàâêè äî çàðïëàòè â÷è-
òåëÿì ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ó ðîçì³ð³ 15% ³ âè-
êëàäà÷àì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè íà
20% ó øêîëàõ ³ç íàâ÷àííÿì ìîâàìè íàö³î-
íàëüíèõ ìåíøèí òà ââåñòè äâîìîâíå âè-
êëàäàííÿ äåÿêèõ ïðåäìåò³â

Êè¿â âøàíóº 
æåðòâè Ãîëîäîìîðó

Ó÷îðà ó Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ â³äáóëàñÿ
íàðàäà ç ïèòàíü â³äçíà÷åííÿ 75-¿ ð³÷íèö³
Ãîëîäîìîðó. Çã³äíî ç íàêàçîì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ â³ä
çàïëàíîâàíîãî ãîëîäó ïåðåäáà÷àº ÷èìàëî
çàõîä³â, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ ìàº çàáåçïå÷èòè
êîæíå ì³ñòî. Íàðàç³ ñòîëè÷íà âëàäà ãîòóº
ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðî
óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè ðîêîâèí. Êîæíèé
ìåøêàíåöü ñòîëèö³, êîòðèé ïåðåæèâ Ãîëî-
äîìîð, îòðèìàº àäðåñíó ðàçîâó äîïîìîãó â
ðîçì³ð³ 100 ãðí ó ðàìêàõ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
“Òóðáîòà”. Íèí³ ãîòóþòü ñïèñêè ïîñòðàæ-
äàëèõ òà ïðîâîäÿòü ¿õíº îïèòóâàííÿ. Ñâ³ä-
÷åííÿ êèÿí, ÿê³ âèæèëè ï³ñëÿ òðàãåä³¿, áó-
äå âì³ùåíî ó Êíèãó ïàì’ÿò³, ÿêó ïëàíóþòü
îïóáë³êóâàòè äî ëèñòîïàäà. Ì³ñüêà âëàäà
íàìàãàºòüñÿ íå çàëèøèòè ïîçà óâàãîþ æîä-
íîãî ç òèõ, õòî çàçíàâ ëèõîë³òòÿ. Îäíàê íà
ñüîãîäí³ ³ñíóþòü ïðîáëåìè ùîäî ñï³âïðà-
ö³ ç ðàéîííèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè òà ïðî-
ô³ëüíèìè óïðàâë³ííÿìè

Àíîíñ
Сьо одні о 12.00 на сайті азети “Хрещати ”

за підтрим и тижневи а “У раїнсь а столиця”
відб деться інтернет- онференція Василя Яс-
тр бинсь о о. Начальни Головно о правлін-
ня цінової політи и роз аже про нові тарифи
на ом нальні посл и та проїзд місь ом
транспорті.
Запитання можна надсилати на інтернет-ад-

рес :http://kreschatic. kiev. ua/chat/

У четвер, 20 березня, Державна подат ова
адміністрація місті Києві проведе безплатний
семінар для платни ів вели их подат ів. Спе-
ціалісти ДПА роз аж ть про найа т альніші пи-
тання з оподат вання та зміни в за онодавстві.
Захід відб деться Б дин х дожни а о 9.30

Õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç
ë³êóâàòèìóòü ó Ãîñòîìåë³

Á³ëüø³ñòü ³íôåêö³éíèõ ë³êàðåíü ïåðåíå-
ñóòü çà ìåæ³ ì³ñòà òà æèòëîâèõ çîí. Ïðî
öå éøëîñÿ íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó â ïîíåä³ëîê. Çà ñëî-
âàìè íà÷àëüíèêà ïðîô³ëüíîãî óïðàâë³í-
íÿ Ëþäìèëè Êà÷óðîâî¿, çàãàëîì äåïóòà-
òè ï³äòðèìóþòü ïðîïîçèö³þ ñòîñîâíî òà-
êîãî êðîêó. “Ò³ëüêè ðîáèòèìåòüñÿ öå ïî-
ñòóïîâî,— ïîÿñíþº âîíà.— Çã³äíî ç ðîç-
ðîáëåíîþ êîìïëåêñíîþ ì³ñüêîþ ïðîãðà-

ìîþ “Çäîðîâ’ÿ êèÿí”, ÿêà ïåðåäáà÷àº áî-
ðîòüáó ³ç çàõâîðþâàííÿì íà òóáåðêóëüîç,
ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî ñïåö³àë³çîâà-
íî¿ êë³í³êè â Ãîñòîìåë³”. Òóäè ïåðå¿äóòü
ñòàö³îíàðí³ â³ää³ëåííÿ, ðîçòàøîâàí³ íà
Õàðê³âñüêîìó øîñå, 121 òà âóë. Àâòîçàâîä-
ñüê³é, 68, êàæå ïàí³ Êà÷óðîâà. Íà ì³ñö³
æ êîëèøí³õ ë³êàðåíü îáëàøòóþòü àìáó-
ëàòîðí³ â³ää³ëåííÿ. Çãîäîì çà ìåæ³ ì³ñòà
ïåðåíåñóòü é ³íø³ ³íôåêö³éí³ ìåäè÷í³ çà-
êëàäè. Ùîïðàâäà, íå âñ³. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ,

äåÿê³ ïåðåáóäîâóâàòèìóòü òà ðîçâèâàòè-
ìóòü íà áàç³ íàÿâíèõ. Ïðèì³ðîì, íà âóë.
Ñîëîì’ÿíñüê³é, 17. “Öå ³íâåñòèö³éíèé
ïðîåêò, ÿêèé ïåðåäáà÷àº áóä³âíèöòâî íàé-
ñó÷àñí³øî¿ ³íôåêö³éíî¿ ë³êàðí³,— ïîÿñíè-
ëà ïàí³ Êà÷óðîâà.— Äî òîãî æ çàïëàíî-
âàíî ðåêîíñòðóþâàòè ³íôåêö³éíå â³ää³-
ëåííÿ íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ êë³-
í³÷íî¿ ë³êàðí³”. Çà ¿¿ ñëîâàìè, òàêèì ÷è-
íîì ì³ñòî íå çàëèøàòü áåç ìåäè÷íèõ çà-
êëàä³â çãàäàíîãî ïðîô³ëþ.

Äåïóòàòè ç ïîçèö³ºþ Óïðàâë³ííÿ ç îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ ïîãîäèëèñÿ. Ïðîãîëîñóâà-
òè çà ïðîåêò ð³øåííÿ ó ñåñ³éí³é çàë³ ïëà-
íóþòü íà îäí³é ³ç íàéáëèæ÷èõ ñåñ³é. Íå-
ïîãàíî áóäå, êîëè ëþäèíà îáñòåæóâàòè-
ìåòüñÿ âèíÿòêîâî â àìáóëàòîð³¿, ââàæàº
÷ëåí êîì³ñ³¿ Îëåêñàíäð Ïàáàò: “ßêùî æ
ç’ÿñóºòüñÿ, ùî âîíà õâîðà, ñêåðóþòü íà
ë³êóâàííÿ äî ñòàö³îíàðó çà ì³ñòî. Çàâäÿ-
êè öüîìó â Êèºâ³ çìåíøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü
³íô³êîâàíèõ”

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Íà ì³ñö³ ³íôåêö³éíèõ ñòàö³îíàð³â â³äêðèþòü
àìáóëàòîðí³ â³ää³ëåííÿ

Âñåóêðà¿íñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Áðàòñòâî ìî-
ðÿê³â” òà ñóäíîïëàâíà êîìïàí³ÿ “Àäì³ðàë”
ïðîïîíóþòü â³äíîâèòè ïàñàæèðñüê³ ïåðå-
âåçåííÿ ÷åðåç Äí³ïðî. Çîêðåìà ð³÷êîâèêè
ïëàíóþòü ïåðåâîçèòè êèÿí êàòåðàìè ç Ðó-
ñàí³âêè äî Ã³äðîïàðêó. Äëÿ çä³éñíåííÿ çà-
äóìó ¿ì ïîòð³áíî îñòàòî÷íî âèð³øèòè ïè-
òàííÿ ç âèä³ëåííÿì çåìë³ äëÿ îáëàøòóâàí-
íÿ äâîõ ïðè÷àë³â. ²ç öèì ïðîõàííÿì âîíè
é çâåðíóëèñÿ äî äåïóòàò³â Êè¿âðàäè.

Ó÷îðà ïèòàííÿ ðîçãëÿíóëè íà çàñ³äàíí³

ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïî-
ë³òèêè. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ “Àäì³ðàë” Þð³é
Áîíäàðåíêî, äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïåðåïðàâè ïî-
òð³áíî äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè. “Ï³ñëÿ ñïîðó-
äæåííÿ ïðèñòàí³ òóò ïî÷íóòü êóðñóâàòè ð³÷-
êîâ³ òðàìâàé÷èêè,— çàçíà÷èâ â³í.— Íàðà-
ç³ ó íàñ ø³ñòü ïàðîïëàâ³â. Âîíè êóðñóâàòè-
ìóòü â³ä ãîòåëþ “Ñëàâóòè÷” äî Ã³äðîïàð-
êó”. Â³í äîäàâ, ùî êîëèñü öå áóâ îäèí ³ç
íàéïîïóëÿðí³øèõ ó ñòîëèö³ ïðîãóëÿíêî-

âèõ ìàðøðóò³â. ßêùî âäàñòüñÿ âèð³øèòè
âñ³ ïèòàííÿ, òî âæå ç ïî÷àòêîì íàâ³ãàö³¿ (ç
êâ³òíÿ) éîãî âäàñòüñÿ â³äíîâèòè. Ïàðîïëà-
âè ïðàöþâàòèìóòü çàëåæíî â³ä ïîòîêó ïà-
ñàæèð³â, ïàñàæèðè ïåðåáóâàòèìóòü ó äîðî-
ç³ 10 õâèëèí, ÿêùî ïîäîðîæóâàòèìóòü äî
Ð³÷êîâîãî âîêçàëó, òî 15 õâèëèí. Ïðè öüî-
ìó âàðò³ñòü ïðî¿çäó íå ïåðåâèùóâàòèìå ñó-
ìàðíî¿ âàðòîñò³ ïðî¿çäó ç Áåðåçíÿê³â äî Ã³ä-
ðîïàðêó. ßêùî âðàõóâàòè, ùî ìàðøðóòêîþ
³ ìåòðîïîë³òåíîì öå êîøòóâàòèìå â ìåæàõ
2 ãðí, òî êàòåðîì âäâ³÷³ ìåíøå. Äî òîãî æ
çíà÷íî ñêîðîòèòüñÿ ÷àñ ³ â³äñòàíü.

Íà äóìêó ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè Àíà-
òîë³ÿ Êîâàëåíêà, äåïóòàòè ï³äòðèìóþòü
³äåþ òàêî¿ ïåðåïðàâè ÷åðåç Äí³ïðî. “Ñïðà-
âà öÿ ïîòð³áíà äëÿ ì³ñòà,— ââàæàº â³í.—
Ãîëîâíå, ùîá êîìïàí³ÿ âèêîðèñòàëà â³äâå-
äåí³ äëÿ ïðè÷àë³â ì³ñöÿ ñàìå äëÿ ïàðêóâàí-
íÿ êàòåð³â, à íå äëÿ áóä³âíèöòâà ÿêèõîñü
³íøèõ îá’ºêò³â”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Інфе ційні лі арні перенес ть за межі міста та житлових зон. У се-
сійн зал до мент б де винесено на найближч сесію. Насампе-
ред за Київ — до Гостомеля — переселять т бер льозні стаціона-
ри, розташовані на Хар івсь ом шосе і в л. Автозаводсь ій. На
місці лі арень залишаться амб латорії, я і відремонт ють за рах -
но інвесторів.

Річ ови и план ють перевозити иян атерами з Р санів и до Гідропар

Çà ïàêåò ñì³òòÿ ìîæíà
îòðèìàòè 5 ãðèâåíü

“Àäì³ðàë” ïîíîâëþº 
ïåðåïðàâó
Ñóäíîïëàâíà êîìïàí³ÿ ïåðåâîçèòèìå êèÿí 
³ç Ðóñàí³âêè äî Ã³äðîïàðêó

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Із Р санів и до Гідропар рс ватиме річ овий маршр т. Та ий
прое т рішення підтримали члени постійної омісії Київради з пи-
тань е оло ічної політи и. Наразі же визначені місця для облашт -
вання двох причалів. С дноплавна омпанія от є до менти та
проведення ромадсь их об оворень. Річ ови и обіцяють, що вар-
тість поїзд и в один бі не перевищ ватиме 1 рн.
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Ãëîáàë³çàö³ÿ 
³ Óêðà¿íà:
âèêëèêè 
áåç â³äãóê³â
Þð³é ÏÀÕÎÌÎÂ
àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿íè, 
äèðåêòîð ²íñòèòóòó ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè 
³ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ÍÀÍ Óêðà¿íè,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ó ñó÷àñíîìó
ñâ³ò³ äîëÿ êîæíî¿
êðà¿íè çíà÷íîþ
ì³ðîþ âèçíà÷àº-
òüñÿ ãëîáàë³çà-
ö³ºþ. Ïðè÷îìó
íàñë³äêè ãëîáàë³-
çàö³¿ íå ñò³ëüêè
ïðÿì³, ñê³ëüêè
îïîñåðåäêîâàí³.
Âîíè áàãàòî â ÷î-
ìó ðåàë³çóþòüñÿ
÷åðåç ïåðåò³êàííÿ äîõîä³â ì³æ êðà¿íàìè íà
´ðóíò³ íåð³âíîãî (òîáòî íååêâ³âàëåíòíîãî)
îáì³íó. Áóäó÷è áàãàòî ðàç³â ïîñèëåíèì ãëî-
áàë³çàö³ºþ, öå ïåðåò³êàííÿ ïðîòå ä³º ïðèõî-
âàíî, íå ô³êñóþ÷èñü: ³ â öüîìó éîãî ï³äñòóï-
í³ñòü. Òàê, êðà¿íà ìîæå ìàòè âèñîê³ òåìïè
åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, àëå ïðè öüîìó âè-
ñíàæóâàòèñÿ, âòðà÷àòè äîõîäè ³ çðåøòîþ â³ä-
ñòàâàòè â³ä åêîíîì³ê, ùî ðîçâèâàþòüñÿ íà
îñíîâ³ çíèæåíèõ òåìï³â çðîñòàííÿ. ² ìîæå
ñòàòèñÿ òàê, ùî êðà¿íà, çàêîëèñàíà òåìïàìè
çðîñòàííÿ, ïðî íåáåçïå÷íå â³äñòàâàííÿ ä³ç-
íàºòüñÿ íàäòî ï³çíî, êîëè àäåêâàòí³ â³äãóêè
íà âèêëèêè ãëîáàë³çàö³¿ âæå íåìîæëèâ³.

Íà æàëü, äî êðà¿í-äîíîð³â, ÿê³ ñâî¿ìè âàð-
ò³ñíèìè ïîòîêàìè æèâëÿòü åêîíîì³êè òåõíî-
ëîã³÷íî óñï³øíèõ êðà¿í, íàëåæèòü ³ Óêðà¿íà,
êîòðà ïîòîíóëà â ðóòèí³. Ìè íå ìàºìî âò³-
øàòè ñåáå òèì, ùî íà÷åáòî íåäîá³ð äîõîä³â,
çóìîâëåíèé òåõíîëîã³÷íèì çàñòîºì, ïåðå-
êðèâàºòüñÿ âèãîäàìè, êîòð³ îòðèìóþòü çà ðà-
õóíîê âèñîêèõ òåìï³â çðîñòàííÿ. Íàñïðàâä³
óêðà¿íñüêà åêîíîì³êà â òàê³é ñèòóàö³¿ âèñíà-
æóºòüñÿ, íàâ³òü íå â³äàþ÷è öüîãî. ² íå âè-
ïàäêîâî: çà âñ³õ äåêëàðîâàíèõ óñï³õ³â íèí³
ïîòåíö³àë óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè ñòàíîâèòü
ëèøå 70% ð³âíÿ 1990 ðîêó.

Ìåõàí³çìè, ùî âèñíàæóþòü íàøó åêîíî-
ì³êó, ð³çíîìàí³òí³. Íàïðèêëàä, íàì çäàºòü-
ñÿ, ùî ÷åðãîâå ñêëàäàëüíå ï³äïðèºìñòâî çà
ó÷àñòþ ³íîçåìíîãî êàï³òàëó íàñ çáàãà÷óº. Íà-
ñïðàâä³ æ çàçâè÷àé áóâàº íàâïàêè. ßêùî íà
íàøîìó áîö³ çîñåðåäæåíî ëèøå íèçüêîïðè-
áóòêîâå çáèðàííÿ, à ó ³íøî¿, ðîçâèíåí³øî¿
êðà¿íè, êóïóþòü ñêëàäí³, à â³äòàê, âèñîêî-
ïðèáóòêîâ³ âóçëè é äåòàë³, òî ãîëîâí³ ñòðó-
ìî÷êè ïðèáóòê³â ï³äóòü çà êîðäîí. Ñþäè æ,
ó ö³ âòðàòè â³ä íåð³âíîãî îáì³íó, âïèñóþòü-
ñÿ é íàø ïðîäàæ çà áåçö³íü ïðèêëàäíèõ íà-
óêîâèõ ³äåé, ³ çàðîäêîâèõ òåõíîëîã³÷íèõ íî-
âèíîê, ÿê³ ïîâåðòàþòüñÿ äî íàñ “çîëîòèìè”
ï³ñëÿ íåäîðîãîãî äîîïðàöþâàííÿ ³ ïðàâîâî-
ãî îôîðìëåííÿ.

Òèïîâèì º âèïàäîê, êîëè ÷åðåç íàøó â³ä-
ñòàë³ñòü ó âèãëÿä³ ïðàâîâî¿ íåïîâíîö³ííîñò³
òà ³íñòèòóö³éíîãî îãîëåííÿ ìè åêñïîðòóºìî
íèçüêîòåõíîëîã³÷íèé ïðîäóêò çà ö³íîþ, ùî
âêëþ÷àº ñîá³âàðò³ñòü ³ ïðèáóòîê. À íàì ïðî-
äàþòü âèñîêîòåõíîëîã³÷íèé ïðîäóêò, êîòðèé
âêëþ÷àº áàãàòî ùî, çîêðåìà âèòðàòè íà
ÍÄÄÊÐ, ñîö³àëêó, ñòðàõóâàííÿ é ³íø³ íå-
ïðÿì³ âèòðàòè. Öå, çíîâó æ òàêè, çóìîâëþº
íåð³âíîö³ííèé îáì³í.

Íó ³, çâè÷àéíî, äæåðåëîì îáì³íó, ùî âè-
ñíàæóº Óêðà¿íó, º â³äïëèâ ïðèáóòê³â íà çà-
ðóá³æí³ ðàõóíêè âíàñë³äîê íàøîãî ïðàâîâî-
ãî í³ã³ë³çìó, áåççàêîííÿ ³ íåïåðåäáà÷óâàíî-
ñò³.

Ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³, ÿêèé øâèäêî çì³íþº-
òüñÿ, òðåáà íàâ÷èòèñÿ ïîð³âíþâàòè ñåáå íå
ò³ëüêè ç ñîáîþ, à é ç ³íøèìè êðà¿íàìè. ² óñ-
ï³õ, ³ íåâäà÷à — òóò öå íàñàìïåðåä ðåçóëü-
òàò ïîð³âíÿííÿ. Ñàìå òàêå ïîð³âíÿííÿ, çà-
ñíîâàíå íà êðèòåð³ÿõ âèñîêîòåõíîëîã³÷íî-
ñò³, äàº çìîãó îö³íèòè ñåáå ÷åðåç ðóõ ñòóïå-
íÿìè ñâ³òîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³ºðàðõ³¿. Ï³çíàº-
òüñÿ ãîëîâíå: ÷è ï³äí³ìàºìîñÿ ìè âãîðó, à ÷è
ñïîâçàºìî âíèç.

Àëå Óêðà¿í³, ÿê ìè çíàºìî, íå äî öüîãî.
Âñ³ çàéíÿò³ ç’ÿñóâàííÿì, õòî â êðà¿í³ ãîëîâ-
íèé.

Çâè÷àéíî, çà ìèíóëèõ ÷àñ³â, â óìîâàõ âçà-
ºìíî¿ ³çîëüîâàíîñò³, â³äñòàâàòè “ïîãîëîâíî”
â³ä óñ³õ ñóñ³ä³â òà “ãíèòè” ìîæíà áóëî áàãà-
òî ðîê³â. Íèí³ æ êðà¿íà ç òàêèì ïñèõîëîã³÷-
íèì ñòåðåîòèïîì ðîçö³íþºòüñÿ ÿê ïîçáàâëå-
íà ³íñòèíêòó ñàìîçáåðåæåííÿ
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Êè¿â çíîâó ÷åêàþòü âèáîðè
За інчення. Почато на 1-й стор.

Òîìó ùî, ñê³ëüêè á àðãóìåíò³â òè á íå
íàâîäèâ, ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî º ïåðñîíàëü-
íèé êîíôë³êò ë³äåðà ÁÞÒ Þë³¿ Òèìî-
øåíêî, ¿õ âñå îäíî íå ïî÷óþòü”,— ³ç ñó-
ìîì âèçíàâ â³í ïåðåä ïî÷àòêîì çàñ³äàí-
íÿ.

Áåçïðèíöèïíèé òîðã âèêëèêàâ îáóðåí-
íÿ íàâ³òü ó äåÿêèõ äåïóòàò³â â³ä á³ëüøî-
ñò³. “Êîëè â êóëóàðàõ çàÿâëÿþòü, ùî ó
íàñ ³äå îáì³í îäíîãî çàêîíîïðîåêòó íà ³í-
øèé, â³äñòàâêà ×åðíîâåöüêîãî — íà çà-
êîí ïðî Êàáì³í, ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî öå íå-
ïðèïóñòèìî äëÿ äåïóòàò³â. Ìè ïîâèíí³
â÷èòóâàòèñÿ â êîæåí çàêîíîïðîåêò òà çâ³-
ðÿòè êîæåí çàêîí ³ç Êîíñòèòóö³ºþ. ² ö³ë-
êîì î÷åâèäíî, ùî â äàíîìó âèïàäêó éäå
ìîâà íå ïðî ïîêðàùàííÿ óêðà¿íñüêîãî
çàêîíîäàâñòâà, à ïðî ç’ÿñóâàííÿ ïîë³òè÷-
íèõ ñòîñóíê³â: õòî â êðà¿í³ íèí³ ãîñïî-
äàð?”,— çàÿâèâ, âèñòóïàþ÷è ç òðèáóíè,
÷ëåí ÍÓ- ÍÑ Îëåñü Äîí³é. Ïðîòå âðåø-
ò³-ðåøò çà ï³äòðèìêè Áëîêó Ëèòâèíà “Çà-
êîí ïðî Êàáì³í” óõâàëèëè ó ïåðøîìó ÷è-
òàíí³.

Торжество політичної
доцільності
над здоровим л здом

Êîëè æ ä³éøëà ñïðàâà äî ðîçãëÿäó çâ³-
òó òèì÷àñîâî¿ ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿ ïàðëàìåíòó
ùîäî ñèòóàö³¿ ó Êèºâ³, ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ¿¿
ãîëîâ³ Ìèêîë³ Òîìåíêó íåìàº ïðî ùî
çâ³òóâàòè. Ó êîì³ñ³¿ â³äáóëîñÿ ëèøå îäíå
çàñ³äàííÿ, ³ âîíà íå ä³éøëà æîäíèõ âèñ-
íîâê³â. Îòîæ Ìèêîëà Òîìåíêî ó ñâî¿é
äîïîâ³ä³ êîðîòêî ïåðåïîâ³â ³íôîðìàö³þ,
ùî áóëà ïðåäñòàâëåíà ìèíóëîãî òèæíÿ
íà çàñ³äàíí³ óðÿäó. Çðåøòîþ ïàí Òîìåí-
êî áóâ çìóøåíèé êîíñòàòóâàòè ïîòðåáó ó
ïðîäîâæåíí³ ðîçñë³äóâàííÿ. Îäíàê, íà-
â³òü íåçâàæàþ÷è íà òàêèé çàêëèê, óæå
íàñòóïíèì ïèòàííÿì áóëî ïðîâåäåííÿ
äîñòðîêîâèõ âèáîð³â ó ì³ñò³ Êèºâ³. Çà-
ñòîðîãà äåïóòàòà â³ä ÍÓ—ÍÑ Àíàòîë³ÿ
Ìàòâ³ºíêà ïðî òå, ùî ïîä³áíå ãîëîñóâàí-
íÿ º íåïðàâèì ³ éîãî óõâàëåííÿ äàñòü ï³ä-
ñòàâè ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó éîãî â³äì³íè-
òè, ïîä³ÿëà íà áàãàòüîõ äåïóòàò³â éîãî
ôðàêö³¿, ³ ìàéæå äâàäöÿòü íàøîóêðà¿íö³â
çà íåçàêîííå ð³øåííÿ íå ãîëîñóâàëè. Àëå
ïîçèòèâíèé äëÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî ðåçóëü-
òàò âñå æ äîñÿãëè çàâäÿêè 26 ãîëîñàì êî-
ìóí³ñò³â, ÿê³ âæå íå âïåðøå ó âèð³øàëü-
íèé ìîìåíò çàãàäêîâî ï³äòðèìóþòü îïî-
íåíò³â “á³ëî-÷åðâîíîãî” òàáîðó.

Піррова перемо а
Ó êóëóàðàõ ï³ñëÿ ãîëîñóâàííÿ íàâ³òü

äåïóòàòè â³ä ÁÞÒ íå ïðèõîâóâàëè ðîç-
ãóáëåíîñò³. Àäæå ºäèíîãî êàíäèäàòà íà
ïîñàäó ìåðà ó ñóïðîòèâíèê³â Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî íåìàº. Íàðàç³ á³ëüø³ñòü

åêñïåðò³â â³äçíà÷àþòü âåëèê³ øàíñè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî çíîâó çàéíÿòè ïîñà-
äó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Çîêðåìà,
âèñîêî îö³íèâ “Õðåùàòèêó” øàíñè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ïåðåìîãòè íà ïåðå-
âèáîðàõ ïîë³òîëîã Ìèõàéëî Ïîãðåáèí-
ñüêèé. Ïðè÷îìó íå ëèøå ÷åðåç â³äñóò-
í³ñòü ºäèíîãî òà ñèëüíîãî êàíäèäàòà â³ä
á³ëüøîñò³, à é òîìó, ùî, íå äèâëÿ÷èñü í³
íà ùî, Ëåîí³äó ×åðíîâåöüêîìó ñèìïàòè-
çóþòü áàãàòî êèÿí.

Äî òîãî æ ó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî º
âñ³ ï³äñòàâè îñêàðæèòè ð³øåííÿ ïàðëà-
ìåíòó ÿê íåçàêîííå. Òàê ââàæàº ÷ëåí
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Þð³é Áîéêî. “Ìè ââàæà-
ºìî âñå òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ, — öå òèïî-
âå ïîë³òè÷íå çàìîâëåííÿ. Ïîòð³áíî, ùîá
îá’ºêòèâíî ïîïðàöþâàëà êîì³ñ³ÿ, à ïîò³ì
óõâàëþâàëè ÿê³ñü ð³øåííÿ. Ââàæàþ, º âñ³
ï³äñòàâè óñï³øíî îñêàðæèòè ð³øåííÿ
ïàðëàìåíòó ùîäî äîñòðîêîâèõ âèáîð³â ó
Êèºâ³ ó ñóä³”,— çàçíà÷èâ â³í “Õðåùàòè-
êó”.

Ìèõàéëî Ïîãðåáèíñüêèé âèñëîâèâ
äóìêó, ùî ñüîãîäí³øíº ð³øåííÿ â³äáóëî-
ñÿ âèíÿòêîâî íà îñíîâ³ ïîë³òè÷íî¿ äî-
ö³ëüíîñò³ òà çà ïîâíîãî íåõòóâàííÿ çàêî-
íàìè, ³ öå âñ³ ðîçóì³þòü. Ïîë³òîëîã ï³ä-
òðèìàâ äóìêó, ùî ñüîãîäí³ â³äáóâñÿ áàð-
òåð îäíîãî àíòèêîíñòèòóö³éíîãî ð³øåí-
íÿ íà ³íøå: ôðàêö³ÿ ÁÞÒ ãîëîñóâàëà çà
çàêîí ïðî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â, à ÍÓ—ÍÑ
çà ïåðåâèáîðè êè¿âñüêî¿ âëàäè. Íà äóì-
êó Àíäð³ÿ ªðìîëàºâà, ð³øåííÿ Âåðõîâíî¿
Ðàäè çóìîâëåíå òèì, ùî ðàçîì ³ç ïåðå-
âèáîðàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè óõâàëåíî ð³-
øåííÿ ïðî ïåðåâèáîðè ì³ñüêî¿ ðàäè, íàä

ÿêîþ é õî÷óòü îòðèìàòè êîíòðîëü íàé-
á³ëüø âïëèâîâ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè, ÿê³ íà
ñüîãîäí³ âòðàòèëè ñâî¿ ôðàêö³¿ ó Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³. Ïîä³áíó äóìêó âèñëî-
âèâ ³ Â³òàë³é Êóëèê, ÿêèé ââàæàº, ùî ñâî¿
ñèëè á³ëüø³ñòü ñïðÿìóº íà áîðîòüáó çà
Êè¿âñüêó ì³ñüêó ðàäó, â òîé ÷àñ, êîëè ðå-
àëüíîãî òà óçãîäæåíîãî êàíäèäàòà íà ïî-
ñàäó ì³ñüêîãî ãîëîâè âîíè íå ìàþòü.

Леонід Черновець ий
робить хід відповідь

Íà òë³ ðîçãóáëåíîñò³ òà íåâèçíà÷åíîñò³
îïîíåíò³â Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé â³äðàçó ð³øó÷å çàÿâèâ
ïðî ïî÷àòîê ñâîº¿ ïåðåäâèáîð÷î¿ êàìïà-
í³¿. Òàêèì ÷èíîì êîìàíäà ìåðà âèãðàº â
÷àñ³ òà ó çëàãîäæåíîñò³ ä³é. “Íå äèâëÿ-
÷èñü íà òå, ùî ð³øåííÿ ïðî ïåðåâèáîðè
â ñòîëèö³ çà ñâîºþ ñóòòþ ïîë³òè÷íå ³ íå
ìàº ï³ä ñîáîþ çàêîííèõ ï³äñòàâ, ÿ ìàþ
íàì³ð âçÿòè ó÷àñòü ó öèõ âèáîðàõ”,— íà-
ãîëîñèâ ìåð. Â³í âïåâíåíèé, ùî êèÿíè
éîãî ï³äòðèìàþòü, ³ â³í îòðèìàº ïåðåìî-
ãó. “ªäèíèé ïîçèòèâíèé âèñíîâîê — òå,
ùî ï³ñëÿ âñüîãî áðóäó, ÿêèé âèëëþòü ö³
ïîë³òèêàíè, ³ êîëè ìè âèãðàºìî âèáîðè,
ìè ñïîê³éíî ïî÷íåìî ïðàöþâàòè íà áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ êèÿí”,— äîäàâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Ì³ñüêèé ãîëîâà ïåðøèì ïîêëè-
êàâ êèÿí äî âèáîð÷èõ óðí, ùîá çðîáèòè
ñâ³é ñâ³äîìèé âèá³ð

В’ячеслав ЧЕЧИЛО,
“Хрещати ”
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ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Тарас ЧОРНОВІЛ, народний деп тат
У раїни:
— Рішення про призначення достро о-

вих виборів є без л здим, ос іль и не під-
падає під три п н ти, за я ими можна зня-
ти місцево о олов . Перше — це місцевий
референд м. Є можливість зняти місцево-
о олов двома третинами місцевої ради.
Повноваження місь о о олови та ож при-
пиняються, я що особисто проти ньо о
вст пив сил звин вач вальний виро за
вчинення тяж о о мисно о злочин . Вер-
ховна ж Рада ви он є тіль и одн ф н цію.
Вона не припиняє повноваження я о ось
мера, а лише о олош є нові вибори на
звільнене вже місце. Можна сто разів ни-
ні знімати Леоніда Черновець о о Верхов-
ній Раді, але, найімовірніше, це не матиме
нія их наслід ів. Це зайвий момент право-
во о ні ілізм .

Борис КОЛЕСНИКОВ, народний деп -
тат У раїни:
— Центральна влада не повинна втр ча-

тися в ор ани місцево о самовряд вання.

Завтра Тимошен о перейде зі світсь ої вла-
ди в д ховн і с аже “давайте переобере-
мо митрополитів в єпархіях” — це теж по-
трібно б де робити? Це не завдання цен-
тральної влади, це пряме право иян, а не
я ихось сит ативних політичних бло ів.

Сер ій БЕРЕЗЕНКО, деп тат Київра-
ди:
— Достро ові вибори столично о мера і

Київсь ої місь ради мож ть б ти визнані
неле ітимними, а саме рішення Верховної
Ради — анти онстит ційним. За онодав-
чий ор ан прип стився неправомірної дії,
том рішення про проведення достро ових
виборів мера Києва і Київради може б ти
с асоване в с довом поряд .
Статті 78 і 79 За он “Про місцеве само-

вряд вання в У раїні” зобов’яз ють хва-
лювати подібні рішення лише за наявності
с дових постанов, я і отримали за онн
дію. Тепер доля ожно о місь о о олови в
У раїні залежить від сит ативних рішень
нардепів. Д же при ро, що народ фа тич-
но позбавлений права самостійно прийма-

ти рішення, і тепер все залежить від прим-
хи народних деп татів.

Єв ен КОПАТЬКО, ерівни соціоло-
ічної омпанії R&B Group:
— Остання соціоло ія в Леоніда Черно-

вець о о б ла непо ана — він випереджав
сіх он рентів. Нині оворити, може він
ви рати, чи ні, передчасно — з тієї причи-
ни, що ми не бачимо равця, отрий йом
б де реально протистояти. Наразі я та их
равців не бач .

Денис КИРЮХІН, е сперт Київсь о о
центр політичних досліджень і он-
флі толо ії:
— Я свідчили останні соціоло ічні дані,
Леоніда Черновець о о найбільший рей-

тин . На сьо одні шанси ньо о збері аю-
ться, але противни и та опоненти мера до-
лад ть ма сим м з силь, щоб дис реди-
т вати йо о та, можливо, навіть зм сити не
брати часті перевиборах шляхом пор -
шення я ихось римінальних справ і та е
інше. Це не ви лючено.

Деп тати більшості Оле сандр Омельчен о та Анатолій Семино а заважали працювати не лише
иївсь ом мер , а й спі ер Арсенію Яценю
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Êè¿â ðîçðîñòàòèìåòüñÿ
Êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà” íà òåìó “Êè¿â ³ ì³ñòà ñóïóòíèêè:
ðîçøèðåííÿ êîðäîí³â ì³ñòà çà ðàõóíîê îáëàñò³”

Âàñèëü ÏÐÈÑßÆÍÞÊ, íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà
äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà Êè-
ºâà:

— ²ñíóº ãåíåðàëüíèé ïëàí,
ÿêèé ïåðåäáà÷àº ïîäàëüøèé ðîç-
âèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà çà
ìåæàìè Êèºâà. Ðîçðàõóíêè ñâ³ä-
÷àòü, ùî çàãàëîì íàì ïîòð³áíî
ìàéæå 30 òèñ. ãà íîâèõ çåìåëü,
ùîá â³ëüíî ðîçòàøóâàòè íîâ³ ì³ê-
ðîðàéîíè, çâîäèòè ñó÷àñí³ ïðî-
ìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà, ðåêîí-
ñòðóþâàòè íàÿâí³ é îäíî÷àñíî
îáëàøòîâóâàòè òðàíñïîðòíó ³í-
ôðàñòðóêòóðó. Ïðîòå ìè áà÷èìî,
ùî òàêèõ çåìåëü ó ì³ñò³ ïðàêòè÷-
íî âæå íåìàº. Íàì íàëåæèòü çáó-
äóâàòè ùå 25-26 ìëí. êâ. ì æèò-
ëà, ùîá äîñÿãòè ñåðåäíüîãî ð³â-
íÿ çàáåçïå÷åííÿ íèì, òîáòî 27
êâ. ì íà îäíîãî êèÿíèíà. Íèí³
ìàºìî 21,5-22 êâ. ì, õî÷à â ºâðî-
ïåéñüêèõ êðà¿íàõ öåé ïîêàçíèê
ñÿãàº 35-50 êâ. ì íà îäíîãî ìåø-
êàíöÿ ì³ñòà. Òîáòî îáñÿãè áóä³â-
íèöòâà ï³äòâåðäæóþòü ïîòðåáó ó
âèõîä³ çà ìåæ³ ì³ñòà.

Ìèêîëà ËÀÌÁÓÖÜÊÈÉ, ãî-
ëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü
òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó:

— Íàéá³ëüøà íàä³ÿ íà òå, ùî
ðîçâèâàòèìåòüñÿ ì³ñüêà é ïðè-
ì³ñüêà åëåêòðè÷êà. Áåçóìîâíî, íå
â òàêîìó âèãëÿä³, ÿê ñüîãîäí³. ²
ðîçâèâàòèìåòüñÿ òðàìâàéíå ñïî-
ëó÷åííÿ, àëå çíîâó æ òàêè — íå
â íèí³øíüîìó âèãëÿä³. Öå ïî-
ïåðøå.

Ïî-äðóãå, ðîçâèòîê ³íøèõ âè-
ä³â òðàíñïîðòó — àâòîáóñíîãî ³
òðîëåéáóñíîãî. Ñüîãîäí³ öå â³ä-
áóâàºòüñÿ çà ãåíåðàëüíèì ïëà-
íîì. Àëå âæå òåïåð ìîæíà çíà÷-

íî ïîë³ïøèòè ñïîëó÷åííÿ ç ïðè-
ì³ñüêèìè ðàéîíàìè. Òîáòî âàðòî
ëèøå ñêîîðäèíóâàòè çóñèëëÿ îá-
ëàñíèõ ³íñòèòóò³â âëàäè ³ ì³ñü-
êèõ, ³ òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ â
ïðèì³ñüêîìó ñåêòîð³ ìîæíà çðî-
áèòè çíà÷íî öèâ³ë³çîâàí³øèì òà
÷³òê³øèì. Òàê³ ðåçåðâè º.

Âîëîäèìèð ÑÒÓÆÓÊ, ïåðøèé
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè ì. Âèø-
íåâîãî:

— Ó íàñ çàâæäè áóëè ç ì³ñüêèì
ãîëîâîþ Êèºâà ðîçìîâè ïðî îá’-
ºäíàííÿ íàøèõ ì³ñò, áî öå ºäè-
íå ì³ñòî, ÿêå ìàº òðîòóàð äî ñà-
ìî¿ ñòîëèö³. Àëå íà ñüîãîäí³ â
Óêðà¿í³ íåìàº çàêîíó ïðî îá’ºä-
íàííÿ ì³ñò. Âèøíåâå ìàëåíüêå, à
Êè¿â — ìîãóòí³é. Òà îäíàê ðîê³â
÷åðåç äâà ïîòð³áíî ïðèéìàòè ð³-
øåííÿ: ÷è îá’ºäíàºìîñÿ ç³ ñòîëè-
öåþ, ÷è ìàòèìåìî îáëàñíå ï³äïî-
ðÿäêóâàííÿ, îñê³ëüêè íàñåëåííÿ
ì³ñòå÷êà ïåðåâèùóº 50 òèñ. ßê-
ùî ïîë³òèêè çàõî÷óòü, ùîá Âèø-
íåâå çàëèøàëîñÿ îêðåìî, òî öå
íåäàëåêîãëÿäíå ð³øåííÿ. Éîãî íå
ï³äòðèìàº ãðîìàäà ì³ñòà.

Âîëîäèìèð ×ÅÊÌÀÐÜÎÂ, ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”:

— Êîëè ðîçðîáëÿëè ãåíåðàëü-
íèé ïëàí Êèºâà, äóìàëè íå ò³ëü-
êè ïðî ì³ñòî, à é ïðî ïðèì³ñüêó
çîíó. Ïðèðîäíî, âèíèêàëè ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷í³, ïîë³òè÷í³,
òðàíñïîðòí³, ³íæåíåðí³ ïðîáëåìè.
Òðåáà, ùîá êèÿíè çíàëè: çã³äíî ³ç
çàòâåðäæåíèì ó 2002 ðîö³ ãåíå-
ðàëüíèì ïëàíîì, ïîíàä 60 % ðîç-
âèòêó òåðèòîð³àëüíîãî áóäå â ìå-
æàõ Êèºâà. Äî 2012-ãî ïëàíóºìî
çàâåðøèòè áóä³âíèöòâî íà ë³âîìó

áåðåç³. Äåñü äî 2018-ãî ïðàêòè÷-
íî âè÷åðïàºìî áóä³âåëüí³ ìàéäàí-
÷èêè íà ïðàâîáåðåææ³. Îäíàê ó
ãåíïëàí³ çàïëàíîâàíî êîíâåðñ³þ
â³éñüêîâèõ òà ïðîìèñëîâèõ òåðè-
òîð³é, òîáòî ìàéæå 30 % ïëîù³.
Çâ³ñíî, öå äèôåðåíö³éíèé ï³äõ³ä.
Ïðîòå òâåðäæåííÿ ïðî òå, áóö³ì-
òî íå ïîòð³áí³ ïðèì³ñüê³ çåìë³ ³
Êèºâó äîñòàòíüî ñâî¿õ òåðèòîð³é,
à òàêîæ ïðî òå, ùî â Êèºâ³ íå âè-
ñòà÷àº çåìë³ äëÿ ðîçâèòêó,— öå
âñå ëåãåíäè. Äîñ³ Êè¿â ðîçâèâàâ-
ñÿ â á³ê Äèìåðà, àëå ï³ñëÿ ÷îðíî-
áèëüñüêèõ ïîä³é ìè îáìåæèëè
ðîçâèòîê ì³ñòà äî Âèøãîðîäà, à
ï³âäåííèé íàïðÿìîê — äî Õîäî-
ñ³âêè. Ãîëîâíèì íàïðÿìêîì ðîç-
âèòêó ñòîëèö³ ñòàíå ï³âäåííî-çà-
õ³äíèé, ì³æ Æèòîìèðñüêîþ òðà-
ñîþ ³ Âèøíåâèì. Ïîòåíö³éíî, ÿê-
ùî í³÷îãî íå êîíâåðñóâàòè ³ íå
ðîçâèâàòè ïðîìèñëîâ³ òåðèòîð³¿,
ìè ìîæåìî ñïîðóäèòè ïðèáëèçíî
18-20 ìëí êâ. ì æèòëà. Ðîçâèâà-
þ÷è ì³ñòî, ìè ìèñëèìî êîì-
ïëåêñíî.

Ãåíð³õ Ô²ËÜÂÀÐÎÂ, äèðåêòîð
²íñòèòóòó óðáàí³ñòèêè:

— Õîò³â áè çâåðíóòè óâàãó íà
ê³ëüêà ïðîòèð³÷ ùîäî ðîçâèòêó
ì³ñòà, ÿê³ ³ñíóþòü ó äîêóìåíòàö³¿,
çîêðåìà ñòðóêòóðíîãî õàðàêòåðó.
Ö³ëêîì çãîäåí ç Âîëîäèìèðîì ²ã-
íàòîâè÷åì, ùî ì³ñòî òåîðåòè÷íî
ìàº ðåñóðñè äëÿ æèòëîâîãî áóä³â-
íèöòâà. Ðàçîì ³ç òèì ÿ ì³ã áè íà-
çâàòè ìàéæå 10 ä³ëÿíîê ðîçì³ðîì
100—250 ãà, ÿê³ êóïëåí³ çà ìåæà-
ìè Êèºâà, äîñèòü íåäàëåêî. ²íâåñ-
òîðè õî÷óòü âèêîðèñòàòè ¿õ ï³ä
æèòëîâå áóä³âíèöòâî, ãîòåëüí³
êîìïëåêñè, á³çíåñ-öåíòðè, ëîã³ñ-
òè÷í³ öåíòðè. Ö³ òåðèòîð³¿ âèÿâè-
ëèñÿ ïðèâàáëèâ³øèìè äëÿ ³íâåñòî-
ð³â, í³æ âíóòð³øíüîì³ñüê³. Öþ òåí-
äåíö³þ ïîòð³áíî âèâ÷èòè ³ ïåðåä-
áà÷èòè â ïîäàëüø³é ðîçðîáö³ ïðî-
åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç ðîçâèòêó Êè-
ºâà òà ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é. Ïðè
öüîìó ³íâåñòîðè ñòèêàþòüñÿ ç³
ñêëàäíèìè ³íôðàñòðóêòóðíèìè
ïèòàííÿìè, íàñàìïåðåä, õî÷à öå é
äèâíî, ç ñèñòåìíèì äåô³öèòîì
åëåêòðîåíåðã³¿. ²íêîëè ³íâåñòîðè
ðîáëÿòü âèñíîâîê, ùî ¿ì âèã³äí³-
øå áóäóâàòè âëàñí³ äæåðåëà åëåê-
òðîïîñòà÷àííÿ. Öå çíèùóº ºäèíó
ñèñòåìó åíåðãîïîñòà÷àííÿ, ñòâî-
ðþº òåíäåíö³þ äî ëîêàëüíîãî âè-
ð³øåííÿ ïèòàíü âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàë³çàö³¿, åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ.
Òâåðäæåííÿ, ùî Êèºâó äîñòàòíüî
âíóòð³øíüîì³ñüêèõ òåðèòîð³é,
ñïðàâåäëèâå â òåîðåòè÷íîìó ïëà-
í³, à ïðàêòè÷íî ñïîñòåð³ãàþòüñÿ
³íø³ ðåàë³¿: òðåáà âèõîäèòè çà ìå-
æ³ ì³ñòà.

Îëåêñàíäð ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ, çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÊÏ “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí”:

— ß ïîâèíåí êîíñòàòóâàòè, ùî
â Îáóõ³â ÷è ²ðï³íü ìè íå ïëàíó-
ºìî áóäóâàòè ìåòðî. Ùîäî Âèø-
íåâîãî, òî ì³ñòå÷êî ïåðåáóâàº ó
çíà÷íî âèã³äí³øîìó ñòàíîâèù³,
í³æ Òðîºùèíà ÷è, ñêàæ³ìî, Âîñ-
êðåñåíêà.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ïåðèôåð³éíèõ
ðàéîí³â, òî àáè ïåðåâåñòè ç òàê çâà-
íèõ ñïàëüíèõ ðàéîí³â ó öåíòð ì³ñ-
òà 2 — 2,5 ìëí ëþäåé, ïîòð³áíî
äîêëàñòè ÷èìàëî çóñèëü. Öå îäíå
ç íàéãîëîâí³øèõ íàøèõ çàâäàíü.
Çâ’ÿçîê ³ç â³ääàëåíèìè òåðèòîð³-
ÿìè — äëÿ íàñ ïð³îðèòåò. Ïî-ïåð-
øå, öå Îäåñüêà ïëîùà, â íàïðÿì-
êó ÿêî¿ âåäåòüñÿ àêòèâíå áóä³âíèö-
òâî. Ó öüîìó ðîö³ ïëàíóºìî äîâåñ-
òè ë³í³þ äî Àìóðñüêî¿ ïëîù³, à ðî-
ê³â ÷åðåç òðè ä³éòè äî Îäåñüêî¿
ïëîù³. Òðåáà âðàõóâàòè é ìîæëè-
âå ñïîðóäæåííÿ àâòîâîêçàëó Îäå-
ñüêîãî, àáî æ ï³âäåííîãî íàïðÿì-
êó. Äðóãå âåëèêå çàâäàííÿ — áó-
ä³âíèöòâî ë³í³é íà Òðîºùèíó (ðà-
çîì ³ç ìîñòîì), çàãàëîì ïëàíóºìî
ñïîðóäèòè 12 ñòàíö³é. Òðåò³é íà-
ïðÿìîê — ðàéîí Âèíîãðàäàðÿ. Öå
òðè ãîëîâí³ íàïðÿìêè íà ïåðñïåê-
òèâó 5—7 ðîê³â, ìîæëèâî, 8—10.
Ï³ñëÿ ðåàë³çàö³¿ òàêèõ ïëàí³â äîâ-
æèíà ë³í³é êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³ò-
åíó çðîñòå ê³ëîìåòð³â íà 30 ³ âèé-
äå íà ºâðîïåéñüêèé ð³âåíü.

Àíäð³é ÐÈÁÀËÜ×ÅÍÊÎ, äè-
ðåêòîð ÊÏ “Êè¿âáëàãîóñòð³é”:

— ß äóìàþ, íà ñüîãîäí³ ïîñòàº
ïèòàííÿ íå ñò³ëüêè ïðî áëàãîóñò-
ð³é òåðèòîð³é, ÿê³ ìàþòü ïðèºäíà-
òè äî Êèºâà, ñê³ëüêè ïðî ïîðóøåí-
íÿ, ÿê³ â³äáóâàòèìóòüñÿ ó ïðîöåñ³
çàáóäîâè. Íà æàëü, ñóäÿ÷è ç äîñâ³-
äó ðåêîíñòðóêö³¿ ðîçâ’ÿçîê, ïðî-
êëàäàííÿ øëÿõ³â, ìîñòîâèõ ïåðå-

õîä³â, ïèòàííÿ ùîäî ïîðóøåííÿ
áëàãîóñòðîþ ñòîñóâàòèìóòüñÿ ïå-
ðåäóñ³ì òðàíñïîðòó. Ïîñò³éíî íà-
ãîëîøóºòüñÿ íà äóæå ñòèñëèõ òåð-
ì³íàõ ðîá³ò ïðè ï³äãîòîâö³ äî ªâ-
ðî-2012. Êîëè ðîáèìî øâèäêî, íå
çàâæäè âèõîäèòü ÿê³ñíî. Ðèíîê
“Òðî¿öüêèé” òîìó ÿñêðàâèé ïðè-
êëàä — ìè ïî÷àëè ùîñü çàáóäîâó-
âàòè, ïîò³ì ïåðåðîáëÿòè. Íå ïî-
òð³áíî äàâèòè íà òåðì³íè. Íàøå
óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷óº êîíòðîëü çà
ÿê³ñòþ öèõ ðîá³ò ³ â³äíîâëåííÿì
áëàãîóñòðîþ.

Ãåîðã³é ÃË²ÍÑÜÊÈÉ, ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð”:

— Íàñòóïíîãî ðîêó — â ïåðøî-
ìó ï³âð³÷÷³ — õî÷åìî çàâåðøèòè
ðåêîíñòðóêö³þ Ìîñêîâñüêî¿ ïëî-
ù³. Ðîçïî÷èíàºìî ìîäåðí³çàö³þ
Ëåí³íãðàäñüêî¿ ïëîù³. Öå òàêîæ
áîëþ÷å ïèòàííÿ, ÿêå òðåáà âèð³øó-
âàòè, ³ êîëè ãîâîðèòè ïðî ñïîëó-
÷åííÿ ç ïåðåäì³ñòÿì, òî ö³ âóçëî-
â³ òî÷êè ÿêðàç äëÿ öüîãî é ïîòð³á-
í³. Ìè ãîâîðèìî ïðî áóä³âíèöòâî
òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê òàêîæ íà
Ïîøòîâ³é ïëîù³, á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåò-
ðî “Äí³ïðî”. Éäåòüñÿ ïðî òå, ùîá
çáóäóâàòè òðàíñïîðòíó ðîçâ’ÿçêó
íà Õàðê³âñüê³é ïëîù³, öå â’¿çä äî
Áîðèñïîëÿ. ßêùî ïðîäîâæóâàòè
ðîçìîâó ïðî âçàºìîä³þ ç Êè¿â-
ñüêîþ îáëàñòþ, òî ìè òàêîæ õî÷å-
ìî çðîáèòè çðó÷íèì ³ êîìôîðòíèì
ïðî¿çä ³ç ìàã³ñòðàëåé, ÿê³ âëèâàþ-
òüñÿ â ñòîëèöþ. Íàïðèêëàä, óæå
ïðîåêòóºìî ðåêîíñòðóêö³þ ïðîñï.
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ. Îäåñüêà òðàñà,
ÿêà º øèðîêîþ, ìàº ïðîäîâæóâà-
òèñÿ äî Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³, ÿêó
áóäå ðåêîíñòðóéîâàíî, ÿê ÿ âæå
ñêàçàâ, íàñòóïíîãî ðîêó. Öå òàêîæ
ñòîñóºòüñÿ ïðîñï. Áàæàíà (áîðèñ-
ï³ëüñüêèé íàïðÿìîê). ² öå äóæå àê-
òóàëüíî, òîìó ùî ïîâ’ÿçàíå ç ªâ-
ðî-2012, êîëè òðàíñïîðò ïðèáóâà-
òèìå, îòîæ òðåáà íàëàãîäèòè
çâ’ÿçîê ç àåðîïîðòîì “Áîðèñï³ëü”.
Ìè õî÷åìî çðîáèòè ñó÷àñíó, êîì-
ôîðòíó ìàã³ñòðàëü ç â³äïîâ³äíèìè
³íôðàñòðóêòóðîþ òà âèãëÿäîì. Ç
òî÷êè çîðó îçåëåíåííÿ ³ òàêå ³íøå.
ßêùî æ ãîâîðèòè ïðî íàïðÿìîê ç
Òðîºùèíè äî öåíòðó, òî ìè òàêîæ
áóäóºìî Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåí-
ñüêèé ìîñòîâèé ïåðåõ³ä. Â³äêðèëè
Ãàâàíñüêèé ì³ñò, ùîïðàâäà, ðóõ
äîçâîëåíî ëèøå â îäèí á³ê. Íà-
ïðèê³íö³ öüîãî, à íàéï³çí³øå — ó
ïåðø³é ïîëîâèí³ íàñòóïíîãî ðîêó,
ðóõ áóäå äâîñòîðîíí³é. ² êîëè çà-
âåðøèìî ðîáîòè íà Ïîøòîâ³é ïëî-
ù³ òà ïëîù³ á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî
“Äí³ïðî”, òî ïðàêòè÷íî çàáåçïå÷è-
ìî áåçñâ³òëîôîðíèé ðóõ, ïî÷èíà-
þ÷è â³ä Íèæíüîãî ³ Âåðõíüîãî Âà-
ë³â íà Ïîäîë³ ³ çàâåðøóþ÷è âè¿ç-
äîì íà Ñòîëè÷íå øîñå â á³ê Îáó-
õîâà ³ äàë³, íà Ê³ëüöåâó äîðîãó



Хрещатик  19 березня 2008 ЕЕККООННООММІІККАА 55

Óêðà¿íñüêà äåëåãàö³ÿ ïîâåðíóëà-
ñÿ ç Ì³æíàðîäíî¿ âèñòàâêè íåðó-
õîìîñò³, ÿêà ç 11 äî 14 áåðåçíÿ òðè-
âàëà ó Êàííàõ (Ôðàíö³ÿ). Öå íàé-
ïîïóëÿðí³øèé ³íâåñòèö³éíèé ôî-
ðóì äëÿ áóä³âåëüíèê³â. Òàì êîìïà-
í³¿ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðåçåíòóâà-

òè ñâî¿ ïðîåêòè ³íâåñòîðàì òà
óêëàñòè ïîïåðåäí³ óãîäè. Öüîãîð³÷
Óêðà¿íà âïåðøå ïðåäñòàâèëà ñâ³é
ñòåíä íà äåðæàâíîìó ð³âí³. Äî òî-
ãî ð³çí³ ì³ñòà òà êîìïàí³¿ ÷îòèðè
ðîêè ïîñï³ëü âèñòàâëÿëè ¿õ îêðå-
ìî. Íà 200 êâ. ì ðîçì³ñòèëè ïðî-

åêòè Ëüâ³â, Õàðê³â, Äîíåöüê, Çàïî-
ð³ææÿ, Ïîëòàâà òà Êè¿â. Ñòîëèöþ
ïðåäñòàâëÿëè êîìïàí³¿: “XXI ñòî-
ë³òòÿ”, “ICD Investments”, “Êîì-
ôîðò-²íâåñò”. Ãîëîâíîþ êîíöåï-
ö³ºþ óêðà¿íñüêîãî ñòåíäó ñòàëà
ï³äãîòîâêà ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñò äî
ªâðî-2012.

Çàãàëîì óêðà¿íñüê³ êîìïàí³¿ ï³ä-
ãîòóâàëè ïðèáëèçíî 200 ïðîåêò³â
çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ ïîíàä $20
ìëðä. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, íàñàìïåðåä
³íâåñòîð³â ö³êàâèëà êîìåðö³éíà íå-
ðóõîì³ñòü, áóä³âíèöòâî ðîçâàæàëü-
íèõ òà òîðãîâåëüíèõ öåíòð³â. ²í-
âåñòîðàì ïðîðàõîâóâàëè âñ³ ïåðå-
âàãè òà ðèçèêè âèõîäó íà óêðà¿í-
ñüêèé ðèíîê. “Íàñàìïåðåä ³íîçåì-
ö³â ö³êàâèëè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â
Óêðà¿í³, à òàêîæ êóï³âëÿ òîðãî-
âåëüíèõ öåíòð³â, ëîã³ñòè÷íèõ êîì-
ïëåêñ³â. Òåïåð, ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ,

çàâäàííÿì ó÷àñíèê³â ñòåíäó º ïðî-
äîâæåííÿ ñï³ëêóâàííÿ ç ³íâåñòî-
ðàìè òà ï³äïèñàííÿ ñòðàòåã³÷íèõ
óãîä”,— ïîÿñíþº ãîëîâà ðàäè äè-
ðåêòîð³â Óêðà¿íñüêî¿ áóä³âåëüíî¿
àñîö³àö³¿ Ëåâ Ïàðöõàëàäçå. Â³í ðîç-
ïîâ³â, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ôîðóìó
ïðîâåäåíî ïåðåãîâîðè ìàéæå ç 2
òèñÿ÷àìè ïîòåíö³éíèõ ³íâåñòîð³â ³
íàëàãîäæåíî ç íèìè êîíòàêòè.

Êè¿âñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïðåçåíòó-
âàëà á³ëüø ÿê 10 ïðîåêò³â. Íàñàì-
ïåðåä öå ñïîðóäæåííÿ äâîõ ìîñò³â
÷åðåç Äí³ïðî, òóíåëüíèõ ïåðåõîä³â
â³ä ïëîù³ Ïåðåìîãè äî Áðîâàð-
ñüêîãî ïðîñïåêòó òà â³ä âóëèö³
Ôðóíçå äî âóëèö³ ×îðíîâîëà. Êð³ì
òîãî, äî óâàãè â³äâ³äóâà÷³â ôîðóìó
áóëî ïðåäñòàâëåíî ïðîåêòè ï³äçåì-
íèõ ïàðê³íã³â ó öåíòð³ ì³ñòà òà ðå-
êîíñòðóêö³¿ ê³ëüêîõ ïëîù.

“ÊÌÄÀ ðîçãëÿäàº ìîæëèâ³ñòü

çàëó÷åííÿ ³íîçåìíèõ àðõ³òåêòîð³â
äî ãåíåðàëüíîãî ïëàíóâàííÿ ì³ñòà
Êèºâà. ªâðîïåéñüê³ àðõ³òåêòóðí³
àãåíö³¿ ïîãîäèëè öåé ïëàí”,— ðîç-
ïîâ³â îäèí ³ç ÷ëåí³â äåëåãàö³¿ äè-
ðåêòîð ÊÏ “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³é-
íå àãåíòñòâî” Ðîìàí Ãëîäèíÿê.

Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà ðåã³îíàëü-
íîãî ðîçâèòêó ³ áóä³âíèöòâà Âàñè-
ëÿ Êóéá³äè, Óêðà¿í³ âäàëîñÿ ã³ä-
íî ïðåäñòàâèòè ñåáå íà ôîðóì³.
“Í³êîìó á íå áóëî ñîðîìíî, ÿê-
áè â³í òóäè ïîòðàïèâ. Ñòåíä îã-
ëÿíóëè äî 25 òèñ. â³äâ³äóâà÷³â”,—
ðîçïîâ³â ïàí Êóéá³äà. Óñ³ ì³ñòà
òàêîæ ïðîêàçàëè âèñîê³é ð³âåíü
ï³äãîòîâêè òà ïðîôåñ³îíàë³çì. Çà-
ãàëîì öüîãî ðîêó ó ôîðóì³ âçÿëè
ó÷àñòü 300 òèñ. ó÷àñíèê³â ³ç 80
êðà¿í ñâ³òó. Ïðîïîçèö³¿ äëÿ ³íâåñ-
òîð³â ãîòóâàëè 300 ì³ñò òà ïîíàä
21 òèñ. êîìïàí³é

Êè¿âñüê³ ìîñòè ïðåäñòàâèëè 
çàõ³äíèì ³íâåñòîðàì
Óêðà¿íö³ ïîâåðíóëèñÿ ç Ì³æíàðîäíî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ âèñòàâêè íåðóõîìîñò³

Ïðîåêò “Ìîá³ëüíå ïàðêóâàííÿ”
ó ìåð³¿ ïðåçåíòóâàëè ùå òîð³ê ó
ãðóäí³. Â³ä ó÷îðà ñèñòåìà çàïðà-
öþâàëà ó òåñòîâîìó ðåæèì³ íà
òðüîõ ìàéäàí÷èêàõ ó öåíòð³ ì³ñòà.
Òàì ùîäíÿ ïàðêóºòüñÿ íàéá³ëüøå
àâò³âîê. Âîä³ÿì ïðî íîâó ïîñëóãó
ïîâ³äîìèëè äîäàòêîâèìè òàáëè÷-
êàìè ï³ä çíàêîì “Ð”. Äâà ìàéäàí-
÷èêè º íà âóëèö³ Ïóøê³íñüê³é, à
ùå îäíà á³ëÿ Áåññàðàáñüêî¿ ïëîù³.
Âñ³ âîíè íàëåæàòü äî ïåðøî¿ çî-

íè ïàðêóâàííÿ, òîáòî íàéäîðîæ-
÷î¿. Òàëîí íà ãîäèííå ïåðåáóâàí-
íÿ òàì àâòîìîá³ëÿ êîøòóº 7 ãðí.
Àáè çàîõîòèòè âîä³¿â ïåðåéòè íà
ïàðêóâàííÿ çà äîïîìîãîþ ìîá³ëü-
íîãî äî 2 êâ³òíÿ ïîñëóãó âèð³øè-
ëè çðîáèòè áåçïëàòíîþ. Â³äñèëà-
þ÷è çàïèò íà ïàðêóâàííÿ, âîä³é
îïëà÷óâàòèìå ëèøå âàðò³ñòü åñå-
ìåñêè. Îäíàê íàâ³òü çàïðîïîíîâà-
í³ “çíèæêè” êë³ºíò³â íå ïðèâàáè-
ëè. Ïðîòÿãîì äíÿ íà ñìàéäàí÷èêó

á³ëÿ Áåññàðàáñüêî¿ ïëîù³ ïîñëó-
ãîþ ñêîðèñòàëèñÿ íå á³ëüøå äå-
ñÿòü âîä³¿â, ïðè÷îìó á³ëüø³ñòü ³ç
ùå òðåáà áóëî ïîïðîñèòè öå çðî-
áèòè.

— ßê³ ìîá³ëüí³, äàéòå ñïîê³é,
íàì ùå äî ªâðîïèÅ Õòî âàì òóò
SMS â³äïðàâëÿòèìå, ëþäè âñ³ çàé-
íÿò³. Ó íàñ òàêå ùå íåñêîðî çàïðà-
öþº,— çàïåâíÿº êîíòðîëåð “Êè-
¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñó” Àíäð³é Àí-
äðºéö³â.

Çà ï³âòîðè ãîäèíè ñòàº çðîçóì³-
ëî, ùî ÷îëîâ³ê íå ïîìèëèâñÿ. Ç
óñ³õ ìàøèí, ÿê³ çà öåé ÷àñ òàì ïðè-
ïàðêóâàëèñÿ, îïëàòîþ çà äîïîìî-
ãîþ ìîá³ëüíîãî çàö³êàâèâñÿ ëèøå
êèÿí Îëåã Äüîìê³í íà ìåðñåäåñ³.
Òà é òî ñïðîáóâàòè ïîñëóãó ÷îëî-
â³ê íå çàõîò³â.

— ß íà ñëóæáîâ³é ìàøèí³, òîìó
áðàòèìó êâèòàíö³þ. À îñü äðóæè-
í³ ðîçïîâ³ì, âîíà òî÷íî êîðèñòó-
âàòèìåòüñÿ, ó öåíòð³ ÷àñòî áóâàº,—
çàïåâíèâ ÷îëîâ³ê.— Öå ñïðàâä³ ö³-
êàâî, ÿêùî ñèñòåìà íîðìàëüíî
ïðàöþâàòèìå.

²íø³ âîä³¿ äî ìîá³ëüíîãî ïàðêó-
âàííÿ ïîñòàâèëèñÿ áàéäóæå. Êà-
æóòü, ùî çàïëàòèòè êîíòðîëåðîâ³
òà îòðèìàòè êâèòàíö³þ çíà÷íî
øâèäøå. Äî òîãî æ íå òðåáà éòè
äèâèòèñÿ íîìåð ïàðêóâàëüíîãî
ìàéäàí÷èêà, òà ³ ñâîãî àâòî, ÿê³ çà
óìîâàìè ïàðêóâàííÿ òðåáà íàäñè-
ëàòè íà íîìåð 516.

— Òåïåð öå íà÷å áåçïëàòíî,—
îáóðþºòüñÿ âîä³é îïåëÿ Â³êòîð.—
Àëå æ ÿ îäíàê çàïëà÷ó 60 êîï³éîê
çà äâ³ åñåìåñêè — ïðî ïî÷àòîê ïàð-
êóâàííÿ ³ ïðî çàê³í÷åííÿ. Ìåí³ æ
öèõ ãðîøåé í³õòî íå ïîâåðíå, ò³ëü-
êè îïåðàòîðè íàæèâàòèìóòüñÿ, ãî-
äèíà âèõîäèòèìå óæå íå 7 ãðí, à
ìàéæå 8.

Ìåòîäèêó êîíòðîëþ çà âîä³ÿìè,
ùî îïëàòèëè ïî ìîá³ëüíîìó, ïî-
êè ùî òåæ íå çîâñ³ì ïðîäóìàíî.
Íèí³ òåðì³íàëè äëÿ ïåðåâ³ðêè
“ìîá³ëüíèõ” âîä³¿â îòðèìàëè ëèøå
äåÿê³ ïðåäñòàâíèêè ñëóæáè áëîêó-
âàííÿ. Çãîäîì òàê³ ïîâèíí³ ìàòè
âñ³ êîíòðîëåðè, àáè â ðàç³ çàáîð-
ãîâàíîñò³ çà ïàðêóâàííÿ ìîæíà áó-
ëî çàáëîêóâàòè êîëåñà. Øòðàô çà
ðîçáëîêóâàííÿ àâò³âêè ñòàíîâèòè-
ìå 100 ãðí.

Íåçâàæàþ÷è íà âñ³ íàð³êàííÿ
âîä³¿â ó “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ³”
óïåâíåí³, ùî ïîñëóãà òàêè ñòàíå
ïîïóëÿðíîþ. “ß äóìàþ, ùî ïðàê-

òè÷íî êîæåí êèÿíèí êîðèñòóºòü-
ñÿ ìîá³ëüíèì, òîìó íàâ³òü íå òðå-
áà ïîÿñíþâàòè íàñê³ëüêè öå çðó÷-
íî”,— êàæå çàñòóïíèê äèðåêòîðà
ï³äïðèºìñòâà ²ðèíà Äîãàäàºâà.
Âîíà ïîãîäæóºòüñÿ, ùî ïðîáëåìà
ç îïëàòîþ âëàñíå SMS òàêè º.
“Ìè âåäåìî ïåðåãîâîðè ç îïåðà-
òîðàìè çâ’ÿçêó. Âæå äîìîâèëàñÿ,
ùî âñ³ ç íèõ áðàòèìóòü ò³ëüêè ïî
31 êîï³éö³. Íàäàë³ ìàºìî íàì³ð
âñòàíîâèòè ïëàòó çàëåæíî â³ä ïà-
êåòà êë³ºíòà, íàìàãàòèìåìîñÿ
ÿêîìîãà á³ëüøå çäåøåâèòè ïîñëó-
ãó,— çàïåâíÿº ïàí³ Äîãàäàºâà.—
Îäíàê íå òðåáà öþ îïëàòó çà äî-
ïîìîãîþ åñåìåñîê òàê ðîçäìóõó-
âàòè, áî êîëè ïðèõîäèø ó áóäü-
ÿêèé áàíê ïëàòèòè çà êîìóíàëü-

í³ ïîñëóãè, òàì áåðóòü êîì³ñ³éí³.
Ó íàñ ïîêè ùî âèõîäèòü ïðàê-
òè÷íî òå ñàìå”. Ãîëîâíîþ ïåðå-
âàãîþ ìîá³ëüíîãî ïàðêóâàííÿ íà-
çèâàþòü îïëàòó çà ôàêòè÷íèé ÷àñ,
ÿêó íàðàõîâóâàòèìóòü ïîõâèëèí-
íî. Êð³ì òîãî, âîä³é îòðèìóâàòè-
ìå íàãàäóâàííÿ ïðî çàâåðøåííÿ
ïàðêóâàííÿ òà çàãàëüíèé çâ³ò ïðî
ñâ³é ðàõóíîê.

Óïðîâàäæóâàòè ïðîåêò “Ìîá³ëü-
íå ïàðêóâàííÿ” íà ³íøèõ àâòîñòî-
ÿíêàõ ì³ñòà ïëàíóþòü íå ðàí³øå
ñåðåäèíè êâ³òíÿ. Òîä³ áóäóòü ðå-
çóëüòàòè òåñòîâî¿ ðîáîòè ñèñòåìè,
à ñêðåéò÷-êàðòêè äëÿ ïîïîâíåííÿ
ðàõóíêó íà ïîñëóãè ïàðêóâàííÿ
ïî÷íóòü ïðîäàâàòè ìàéæå â óñ³õ
ê³îñêàõ

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

25 тисяч відвід вачів, а серед них і 2 тисячі потенцій-
них інвесторів, о лян ли раїнсь ий стенд на Міжна-
родній інвестиційній виставці нер хомості (MIPIM)
франц зь их Каннах. Захід вважається найпоп лярні-
шим фінансовим фор мом для б дівельни ів. Цьо оріч
У раїна вперше взяла в ньом часть на державном
рівні. До ва и інвесторів вітчизняні омпанії запропо-
н вали 200 прое тів на $20 млрд. Київ презент вав
більше я 10 прое тів з розвит інфрастр т ри міста.

Àâòîìîá³ëüíà ìîá³ë³çàö³ÿ
Ìàøèíè â öåíòð³ ì³ñòà áåçîïëàòíî ïàðêóþòü çà äîïîìîãîþ SMS
Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
”Õðåùàòèê”

Учора на трьох автостоян ах центрі Києва запрацю-
вав прое т "Мобільне пар вання". Аби заці авити во-
діїв новою посл ою, протя ом двох тижнів вона б де
безплатною, далі діятиме звичайний тариф. Нині ж,
аби припар ватися хоч на весь день, потрібно лише
надіслати SMS на номер 516. Водії та онтролери не
вірять, що посл а стане поп лярною. Натомість "Ки-
ївтранспар сервісі" запевняють протилежном . Там
певнені, що швид ість та зр чність оплати по мобіль-
ном і оловне — похвилинний тариф за пар вання
та и пере онають иян платити за допомо ою пові-
домлення.

Мобільне пар вання ще не один місяць існ ватиме тіль и на дорожніх зна ах,
по и стане поп лярним
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1. Для почат пар вання водій має відправити SMS-повідомлення на номер
516
Там в азати номер пар вально о майданчи а та сво о автомобіля, приміром
A9999 AA1111AA. Номер авто потрібно в аз вати без проп с ів.

2. На телефон прийде повідомлення про почато посл и.

3. Щоб завершити пар вання треба відправити SMS "С" або зателефон йте
на номер 516.

Номер автомобіля треба писати без проп с ів
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Ôåñòèâàëü “Ôðàíöóçüêà âåñíà 
â Óêðà¿í³” ñòàðòóº
Íàéãîëîâí³ø³ àêö³¿ êóëüòóðíîãî çàõîäó ðîçïî÷èíàþòüñÿ ó Êèºâ³ ç 29 áåðåçíÿ

Ó÷îðà ïîñîë Ôðàíö³¿ Æàí-
Ïîëü Âåç³àí ïîâ³äîìèâ, ùî 29 áå-
ðåçíÿ ìàñøòàáíîþ àêö³ºþ â³ä-
êðèºòüñÿ ï’ÿòèé ôåñòèâàëü
“Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³”.
Íàéãîëîâí³ø³ àêö³¿ êóëüòóðíîãî
çàõîäó â³äáóäóòüñÿ ó Êèºâ³, õî÷à
öüîãî ðîêó ãåîãðàô³ÿ ôåñòèâàëþ
ðîçøèðèòüñÿ äî 11 ì³ñò.

Ùîðîêó äëÿ îô³ö³éíîãî â³ä-
êðèòòÿ ôåñòèâàëþ îáèðàþòü îä-
íó ç âåëèêèõ ïëîù ó öåíòð³ Êè-
ºâà. Àêö³¿ â³äáóâàëèñÿ íà Õðåùà-
òèêó, òîð³ê — íà Ñîô³éñüê³é ïëî-
ù³, à öüîãîð³÷íà âåñíà ðîçïî÷-
íåòüñÿ ï³ä àðêîþ Äðóæáè íàðî-
ä³â. Äëÿ ìàñøòàáíîñò³ ñâÿòà â³ä-
êðèòè ôåñòèâàëü çàïðîñèëè òåàò-
ðàëüíó êîìïàí³þ “Ë³òàþ÷³ àêðî-
áàòè”. Âîíè âñòèãëè ïîêàçàòè
ñâî¿ âì³ííÿ íà çàêðèòò³ Îë³ìï³é-
ñüêèõ ³ãîð ó Áàðñåëîí³, Ïàðàë³ì-
ï³éñüêèõ ³ãðàõ ó Ñ³äíå¿, ÷èñëåí-
íèõ ñâÿòêîâèõ ïàðàäàõ òà âóëè÷-
íèõ çàõîäàõ â³ä Ð³î-äå-Æàíåéðî
äî Òàéâàíþ. Â Êèºâ³ ïðåäñòàâ-
ëÿòü âèñòàâó “Ëîâåöü Ì³ñÿöÿ”, â
ÿê³é ³äåòüñÿ ïðî â³÷íèé çâ’ÿçîê
ì³æ ëþäèíîþ òà Ì³ñÿöåì ç òðüî-

ìà îáëè÷÷ÿìè, ùî ñèìâîë³çóº
þí³ñòü, çð³ë³ñòü ³ ñòàð³ñòü. Ï³ä ÷àñ
ä³éñòâà àêðîáàòè áîðîòèìóòüñÿ ç
âåëè÷åçíèìè íàäóâíèìè ðèáàìè
òà ³íøèìè ô³ãóðàìè. Îðãàí³çàòî-
ðè ïëàíóþòü ïåðåâåðøèòè ìèíó-
ëîð³÷íó ê³ëüê³ñòü ãëÿäà÷³â, òîæ
âèñòàâó çìîæóòü ïîáà÷èòè äî 20
òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â.

Ö³êàâî, ùî â³äáóäåòüñÿ é ³íøå
îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ “Ôðàíöóçü-
êî¿ âåñíè”. Ï³ä ÷àñ êóë³íàðíîãî
ïåðôîðìàíñó â ïàâ³ëüéîí³ “Êè-
¿âñüêà òðîÿíäà” îðãàí³çàòîðè ïî-
÷àñòóþòü ïðåäñòàâíèê³â äèïëî-
ìàòè÷íîãî êîðïóñó òà ñïåö³àëü-
íèõ ãîñòåé ôåñòèâàëþ. Ñêóëüï-
òîð ³ õóäîæíèöÿ Äîðîòå Ñåëüö
óïåðøå â Óêðà¿í³ ïðåäñòàâèòü
ñâî¿ “åôåìåðí³ ¿ñò³âí³ ñêóëüïòó-
ðè” ç³ çâè÷àéíèõ ïðîäóêò³â.
“Ìîíòóâàòè” ¿æó âîíà ïî÷íå ó
íåä³ëþ, à óâåñü ïðîöåñ ñòâîðåí-
íÿ ìîíóìåíò³â òðèâàòèìå ìàéæå
òèæäåíü.

Ïðîãðàìîþ ôåñòèâàëþ ïåðåä-
áà÷åíî âèñòàâêè, òåàòðàëüí³ é
òàíöþâàëüí³ âèñòàâè, ìóçè÷í³
êîíöåðòè, ê³íîïîêàçè, à òàêîæ

ïðåäñòàâëåííÿ ñó÷àñíî¿ ô³ëîñîô-
ñüêî¿ äóìêè Ôðàíö³¿, ùî â³äáó-
äåòüñÿ âïåðøå.

Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè äî Êèºâà
ïðèáóäóòü ñëàâ³ñò Æîðæ Íåâà,
ÿêèé ïî÷àâ âèäàâàòè òâîðè Îëåê-
ñàíäðà Ñîëæåí³öèíà, à ô³ëîñîô
Âåíñàíà Äåêîìáà ïðåäñòàâèòü
óêðà¿íñüêèé ïåðåêëàä éîãî “²í-
ñòèòóö³¿ ñåíñó”. Íà â³äêðèòò³ âè-
ñòàâêè ²âîíà Òÿíäüº ó Íàö³îíàëü-
íîìó õóäîæíüîìó ìóçå¿ áóäå ñàì
àâòîð, à àêòîðêà Àíí Êîíñèíü¿
ïðåçåíòóâàòèìå ô³ëüì “Ñêàôàíäð
òà ìåòåëèê”, ó ÿêîìó ãðàº Ìàòüº
Àìàëüð³ê, â³äîìèé çà ê³íîô³ëü-
ìîì “²ñòîð³ÿ Ð³øàðà Î”. ×îòèðè
äîïðåì’ºðíèõ ïîêàçè â³äáóâàòè-
ìóòüñÿ ó ê³íîòåàòð³ “Óêðà¿íà” ç 9
äî 12 êâ³òíÿ. Òàì ñàìî çàïëàíî-
âàíî ³ äâ³ “Äîâã³ íî÷³... êîðîòêî-
ãî ìåòðà”, â ðàìêàõ ÿêèõ ïîêà-
æóòü 25 àí³ìàö³éíèõ òà õóäîæí³õ
ñòð³÷îê.

Êð³ì òîãî, ó âèêîíàíí³ Travel-
ling Theatre â Êèºâ³ ïîêàæóòü
ñïåêòàêëü Æ³ëÿ Ãðàíóéº “Âåñíà”,
ÿêèé ðîçïîâ³äàº ïðî æ³íîê-âîä³-
¿â àâòîáóñ³â, ùî ñóïðîâîäæóþòü
òóðèñò³â ó ×îðíîáèëü, íà ÷åòâåð-
òèé åíåðãîáëîê.

Ìóçè÷íèé áëîê çàõîäó áóäå
ïðåäñòàâëåíî êîíöåðòîì êëàñè÷-
íî¿ ìóçèêè ó âèêîíàíí³ ñêðèïà-
ëÿ Íåìàíü¿ Ðàäîëîâè÷à òà ï³àí³ñ-
òà Ëîðà Ôàâð-Êàíà, ùî â³äáó-
äåòüñÿ ó Íàö³îíàëüí³é ô³ëàðìî-
í³¿ Óêðà¿íè 23 êâ³òíÿ. Ïðîòèâà-
ãîþ éîìó ñòàíå ïåðôîðìàíñ àô-
ðî-êðåîëüñüêîãî òàíöþ “À ÷è íå
ïîãîâîðèòè íàì?” ó ïîñòàíîâö³
Íîðìè Êëåð

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в
У раїні Жан-Поль Візан о олосив, що фестиваль
"Франц зь а весна в У раїні", я ий відб деться же
вп'яте, від риється в Києві 29 березня. К льт рна по-
дія збере франц зь их діячів театр , іно, м зи и, ві-
з ально о мистецтва та представни ів філософсь ої
д м и, аби продовжити діало льт р, започат ований
2004 ро .

Посол Франції в У раїні Жан-Поль Візан отовий передати льт рний досвід
Франції тим, хто візьме часть фестивалі
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Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî Êè¿âñüêèé
çîîïàðê áóâ îäíèì ³ç ïåðøèõ, õòî
ùå çà ÷àñ³â ³ñíóâàííÿ ÑÐÑÐ çà-
ïî÷àòêóâàâ âèõ³äíèé äåíü äëÿ
òâàðèí, ñòàâøè ïðèêëàäîì äëÿ
áàãàòüîõ ³íøèõ çîîïàðê³â ó êðà-
¿íàõ ªâðîïè. Íà æàëü, ï³çí³øå öå
ð³øåííÿ â³äì³íèëè, íå çâàæàþ÷è
íà ÷èñëåíí³ ïðîòåñòè ïðàö³âíè-
ê³â çîîïàðêó.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ïðåäñòàâíèêè
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é çàõèñòó
òâàðèí óæå íåîäíîðàçîâî çàÿâëÿ-
ëè ïðî ïîòðåáó ââåäåííÿ âèõ³ä-
íèõ äí³â äëÿ çâ³ð³â, ùî ìåøêàþòü
ó çàêëàä³, àäæå, íà ¿õíþ äóìêó,
âîíè, ÿê ³ ëþäè, ïîòðåáóþòü â³ä-

ïî÷èíêó â³ä çàéâî¿ óâàãè. Â òîé
÷àñ ÿê ïîñò³éí³ ïîòîêè â³äâ³äóâà-
÷³â ïîçáàâëÿþòü ¿õ òàêî¿ ìîæëè-
âîñò³.

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ðåàá³ë³òîâà-
íî¿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ðàäè òàêîæ
ðîçãëÿíóëè òàê³ ïèòàííÿ, ÿê ñòâî-
ðåííÿ îêðåìîãî ãðîìàäñüêîãî äî-
ðàä÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêîãî çîîëî-
ã³÷íîãî ïàðêó — ãðîìàäñüêî¿ ðà-
äè, ïð³îðèòåòè ðîçâèòêó òà ãîëîâ-
í³ ñòðàòåã³÷í³ çàâäàííÿ íà 2008—
2009 ðîêè. Îáãîâîðèëè çîîôàõ³â-
ö³ ³ ïðîåêò íîâî¿ îðãàí³çàö³éíî¿
ñòðóêòóðè çàêëàäó òà ïðîãðàìó
êîìïëåêñíîãî ðîçâèòêó ñòîëè÷íî-
ãî çîîïàðêó äî 2014 ðîêó

Âèõ³äíèé äåíü 
äëÿ çîîïàðêó
Ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é çàõèñòó òâàðèí
ââàæàþòü, ùî òâàðèíè, 
ÿê ³ ëþäè, ïîòðåáóþòü â³äïî÷èíêó
â³ä çàéâî¿ óâàãè
Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Починаючи з 1 травня 2008 ро ожно о понеділ а
триманці Київсь о о зоопар матим ть можливість
відпочити від відвід вачів. Та е рішення хвалили під
час розширено о засідання на ово-технічної ради за-
лад , що вперше за йо о майже ві ов історію від-
б вся за частю представни ів на ових станов та
ромадсь их природоохоронних ор анізацій.

Íà âèçíàííÿ 
“Êè¿âñüêî¿ ïåêòîðàë³” 
ïðåòåíäóº 
Ìîëîäèé òåàòð
Ëàóðåàòè ãîëîâíî¿ òåàòðàëüíî¿ íàãîðîäè ñòîëèö³
ñòàíóòü â³äîìèìè ó Ì³æíàðîäíèé äåíü òåàòðó

Öüîãî ðîêó ïðåì³þ âðó÷àòè-
ìóòü ó 14 íîì³íàö³ÿõ — äî òðà-
äèö³éíîãî ïåðåë³êó îðãêîì³òåò
äîäàâ íàãîðîäè çà íàéâäàë³øèé
àêòîðñüêèé ³ ðåæèñåðñüêèé äå-
áþòè, à îñü îïåðí³ òà áàëåòí³
ïðåì’ºðè, äóæå ð³äê³ñí³ íà êè-
¿âñüêèõ ñöåíàõ, âèð³øèëè ïîêè
ùî çàëèøèòè áåç ïðåì³¿. Çà ê³ëü-
ê³ñòþ ñïåêòàêë³â, â³ä³áðàíèõ
åêñïåðòàìè, ë³äèðóº Ìîëîäèé
òåàòð. Ó øîðò-ëèñò “Ïåêòîðàë³”

ïîòðàïèëè â³äðàçó ÷îòèðè ðîáî-
òè öüîãî êîëåêòèâó — êîìåä³¿
“×åòâåðòà ñåñòðà”, “Ãîëóáêà”,
“Ïðàâî íà ëþáîâ” ³ “Empty
Trash”. Òðàäèö³éíî íå çàëèøåí³
áåç óâàãè ³ ïîñòàíîâêè Òåàòðó
äðàìè ³ êîìåä³¿ íà Ë³âîìó áåðå-
ç³ — íà “Êè¿âñüêó ïåêòîðàëü”
íîì³íîâàí³ ñïåêòàêë³ “Îñòàíí³é
ãåðîé” ³ “Ðîæåâèé ì³ñò”, âèïó-
ùåí³ òåàòðîì ìèíóëîãî ðîêó.
Òåàòð ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà â

ñïèñêó íîì³íàíò³â ïðåäñòàâëÿ-
þòü “Êàâêàçüêå êðåéäÿíå êîëî”
òà “Âåñ³ëëÿ Ô³ãàðî”, Òåàòð íà
Ïîäîë³ — êè¿âñüêà âåðñ³ÿ ãîãî-
ë³âñüêèõ “Ãðàâö³â”, ìàéñòåðíþ
òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà “Ñó-
ç³ð’ÿ” — ñïåêòàêë³ “Íåñàìîâèòà
í³æí³ñòü Ìåäå¿” ³ “Îñêàð — Áî-
ãó”. Çà çâàííÿ êðàùîãî êàìåð-
íîãî ñïåêòàêëþ ðîêó ç “Æ³íêîþ
ç ìèíóëîãî” â òåàòð³ “Â³ëüíà
ñöåíà” áèòèìóòüñÿ “Ñîëäàòèêè”
â ïîñòàíîâö³ Òåàòðó Ëåñ³ Óêðà-
¿íêè ³ “Îñêàð — Áîãó”, âèïóùå-
íèé â “Ñóç³ð’¿”. Êðàù³ äèòÿ÷³
ñïåêòàêë³, íà äóìêó åêñïåðò³â,
ìèíóëîãî ðîêó ïîñòàâèëè Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé òåàòð ëÿëüîê
(“Íàòàëêà Ïîëòàâêà”), Äåðæàâ-
íèé àêàäåì³÷íèé òåàòð ëÿëüîê
(“Åãëå — êîðîëåâà âóæ³â”) ³
ÒÞÇ (“Äâà êëåíè”). ²ìåíà ëà-
óðåàò³â ïðåì³¿ “Êè¿âñüêà ïåêòî-
ðàëü” çà òðàäèö³ºþ ñòàíóòü â³äî-
ì³ â Ì³æíàðîäíèé äåíü òåàòðó —
27 áåðåçíÿ

Îðèñÿ ÑÎÐÎÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учора стали відомі оловні претенденти на театральн
премію "Київсь а пе тораль-2007", ініціаторами я ої
вист пають Головне правління льт ри і мистецтв
Київсь ої місь держадміністрації та столичне відділен-
ня Національної спіл и театральних діячів У раїні. На
п'ятнадцятом році існ вання премії ідними левової
част и "Пе торалей" е сперти визнали вистави Моло-
до о театр .
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хрещатик

Про заходи щодо збереження 
та реконструкції дитячих та спортивних 

майданчиків у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 1143/1804 від 12 липня 2007 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус де�
путатів місцевих рад», Закону України «Про столицю — місто�герой Київ», Регламенту Київської міської
ради та з метою забезпечення охорони земельних ділянок, на яких розташовані дитячі та спортивні май�
данчики у місті Києві, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèéíÿòè äî ðîçãëÿäó Ðåºñòð äèòÿ÷èõ
òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ì³ñòà Êèºâà
(äàë³ — Ðåºñòð) çã³äíî ç äîäàòêîì 1.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-
í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî
íàêëàäàííÿ ìîðàòîð³þ íà â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàçíà÷åíèõ ó Ðåºñòð³, äî
26.07.07.

3. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè ïðîåêòè ð³øåíü
ïî ñêàñóâàííþ âñ³õ ð³øåíü ïðî íàäàííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ô³çè÷íèì òà þðèäè÷-
íèì îñîáàì çà äàíèìè Ðåºñòðó äî
01.09.07.

4. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-
í³ñòðàö³¿) âíåñòè äî áàçè äàíèõ Äåðæàâíî-
ãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïîäàí³ ó Ðåºñòð³ çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè ç ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-
íÿì — äèòÿ÷èé (ñïîðòèâíèé) ìàéäàí÷èê.

5. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) ðîçðîáèòè ì³ñüêó ïðîãðàìó áó-
ä³âíèöòâà ³ ðåêîíñòðóêö³¿ äèòÿ÷èõ òà ñïîð-
òèâíèõ ìàéäàí÷èê³â íà 2008—2011 ðîêè íà
áàç³ Ðåºñòðó ç âíåñåííÿì â³äïîâ³äíîãî ïðî-
åêòó ð³øåííÿ íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè äî
01.09.07.

6. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
«Õðåùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àð-
õ³òåêòóðè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó òà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Î. Äîâãîãî.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про дошкільний навчальний заклад № 386 
по вул. Червоноармійській, 35*Б 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 400/3234 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 16 Закону України “Про дошкільну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від
05.04.94 № 228 “Про порядок створення, реалізації та ліквідації навчально�виховних закладів”, Положен�
ня про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03
№ 6933, враховуючи висновок робочої групи Київради щодо подальшого використання приміщення не�
працюючого дошкільного навчального закладу № 386, закритого постановою Державного санітарного лі�
каря Печерського району міста Києва від 21.08.04 № 99 “Про застосування адміністративно�запобіжних
заходів”, в якому за весь період його роботи з 1961 року не проводився капітальний ремонт та який зна�
ходиться у безпосередній близькості до аварійно небезпечного будинку на вулиці Червоноармійській, 
37�Б, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ë³êâ³äóâàòè íåïðàöþþ÷èé ç 2004 ðî-
êó äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ¹ 386
íà âóëèö³ ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 35-Á ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íàóêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêëþ÷è-
òè äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ¹ 386
³ç ìåðåæ³ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ì. Êèºâà.

3. Âèëó÷åí³ êîøòè â³ä ïðîäàæó îá’ºêòà
íàïðàâèòè íà ðîçâèòîê äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè òà ïîñò³éíó êîì³-
ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення спеціального закладу 
“Центр обліку бездомних громадян”

Рішення Київської міської ради № 401/3235 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України, статті 135, статті 137 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7
Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, на виконан�
ня постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.06 № 404 “Про затвердження Типового положення про
центр обліку бездомних громадян”, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 07.04.06
№ 114 “Про організацію роботи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2006
№ 404” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè ñïåö³àë³çîâàíèé çàêëàä
“Öåíòð îáë³êó áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí” òà

ï³äïîðÿäêóâàòè éîãî Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³
çàõîäè çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåí-
íÿ.

2.2. Çàòâåðäèòè ïîëîæåííÿ ïðî ñïåö³à-
ë³çîâàíèé çàêëàä, “Öåíòð îáë³êó áåçäî-
ìíèõ ãðîìàäÿí”.

2.3. Âèð³øèòè ïèòàííÿ çàêð³ïëåííÿ çà
Öåíòðîì îáë³êó áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí,
ñòâîðåíèì ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïóíêòó 1
öüîãî ð³øåííÿ, íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî
óïðàâë³ííÿ ìàéíà, íåîáõ³äíîãî äëÿ çä³éñ-
íåííÿ íèì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

2.4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âðàõóâàòè âèäàòêè íà
óòðèìàííÿ Öåíòðó îáë³êó áåçäîìíèõ ãðî-
ìàäÿí ïðè ñêëàäàíí³ áþäæåòíîãî çàïè-
òó íà 2008 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó ³ ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж основних засобів, 
які належать до комунальної 

власності територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 403*1/3237 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до пункту 2 статті 75 і пункту 9 статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини
першої статті 26 і частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та вра�
ховуючи звернення комунальної організації “Центр містобудування та архітектури” (лист від 26.04.07 № 07�
1542), акціонерного товариства “Акціонерна енергопостачальна компанія “Київенерго” (листи від 06.04.07
№ 027/2239, від 25.04.07 № 027/2699, від 21.05.07 NУ17/3122, У17/3117), комунального підприємства
“Київпастранс” (листи від 10.05.07 № 08�1/206, від 30.03.07 № 01/515) та Київського комунального об’�
єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” (листи від 22.02.07
№ 148�343, від 13.03.07 № 148�459), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ïðîäàæ îñíîâíèõ çàñîá³â
íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ, ÿê³ íàëåæàòü äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çàêð³ïëåí³ çà ï³äïðè-
ºìñòâàìè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàí-
íÿ, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) âèçíà÷èòè ïîðÿäîê ïðîäàæó
ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-
øåííÿ.

3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó ìàéíà,

çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, âè-
êîðèñòàòè â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíèõ ô³-
íàíñîâèõ ïëàí³â.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про внесення змін 
до рішення Київради 

від 27.12.01 № 208/1642 
з питань формування комунальної 

власності міста Києва
Рішення Київської міської ради № 404/3238 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.12.01 ¹ 208/1642 “Ïðî ôîðìóâàííÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà” (³ç çì³íàìè,
âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
14.03.02 ¹ 318/1752, â³ä 20.06.02
¹ 62/62, â³ä 11.07.02 ¹ 153/153, â³ä
26.12.02 ¹ 220/380, â³ä 27.02.03
¹ 307/467, â³ä 24.04.03 ¹ 385/545, â³ä
24.04.03 ¹ 394/554, â³ä 29.05.03
¹ 505/665, â³ä 26.06.03 ¹ 576/736, â³ä
10.07.03 ¹ 680/840, â³ä 25.09.03
¹ 52/926, â³ä 23.10.03 ¹ 160/1033, â³ä
27.11.03 ¹ 245/1120, â³ä 23.12.03
¹ 287/1162, â³ä 18.03.04 ¹ 95/1305, â³ä
15.04.04 ¹ 170/1380, â³ä 29.04.04
¹ 219/1429, â³ä 24.06.04 ¹ 315/1525, â³ä
15.07.04 ¹ 387/1797, â³ä 30.09.04
¹ 503/1913, â³ä 21.10.04 ¹ 573/1983, â³ä
23.12.04 ¹ 892/2302, â³ä 28.12.04
¹ 1065/2475, â³ä 24.02.05 ¹ 136/2712,

â³ä 17.03.05 ¹ 141/2717, â³ä 21.04.05
¹ 282/2857, â³ä 26.05.05 ¹ 405/2981, â³ä
30.06.05 ¹ 468/3044, â³ä 14.07.05
¹ 687/3262, â³ä 30.08.05 ¹ 7/3471, â³ä
06.10.05 ¹ 40/3504, â³ä 27.10.05
¹ 264/3725, â³ä 29.11.05 ¹ 552/3013, â³ä
02.02.06 ¹ 22/3113, â³ä 16.03.06
¹ 208/3299, â³ä 16.03.06 ¹ 222/3313, â³ä
31.10.06 ¹ 137/194, â³ä 12.12.06
¹ 264/321, â³ä 25.01.07 ¹ 16/677, â³ä
15.03.07 ¹ 267/928, â³ä 26.04.07
¹ 467/1128, â³ä 14.06.07 ¹ 793/1454, â³ä
26.06.07 ¹ 941/1602, â³ä 26.07.07
¹ 40/1874) çì³íè çã³äíî ç äîäàòêîì.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.
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Про продовження термінів дії договорів 
оренди, надання дозволів на укладання 

договорів суборенди та встановлення 
пільгових орендних ставок

Рішення Київської міської ради № 406/3240 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального мaй�
нa”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територі�
альної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”,
а також враховуючи протокол постійної комісії Київради з питань власності від 20.08.07 № 36, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðîäîâæèòè òåðì³íè ä³¿ äîãîâîð³â
îðåíäè, íàäàòè äîçâîëè íà óêëàäàííÿ äî-
ãîâîð³â ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëü-
ãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê çã³äíî ç äîäàòêà-
ìè 1,2,3,4,5,6.

2. Ïóíêò 1 öüîãî ð³øåííÿ â ÷àñòèí³
ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó ä³¿ äîãîâîð³â îðåí-
äè íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåííÿ.

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

4. Äîãîâîðè îðåíäè áóäèíê³â àáî ïðè-
ì³ùåíü îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,
ùî º ïàì’ÿòêàìè, êð³ì ³ñòîòíèõ óìîâ, âè-
çíà÷åíèõ ó äîäàòêàõ äî öüîãî ð³øåííÿ,
ìàþòü ì³ñòèòè äîäàòêîâ³ óìîâè, âèçíà÷å-
í³ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè, ìèñ-
òåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
30.06.05 ¹ 464-1/3040 “Ïðî ïåðåäà÷ó â
êîðèñòóâàííÿ íà óìîâàõ îðåíäè íåæèëèõ
ïðèì³ùåíü, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äî-
ãîâîð³â îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³ùåíü, íà-
äàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãî-
âèõ ñòàâîê îïëàòè òà ïðî çì³íè îðåíäíèõ
ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåí-
íÿìè Êè¿âðàäè â³ä 30.08.05 ¹ 15/3479,
â³ä 06.10.05 ¹ 36/3500, â³ä 27.10.05
¹ 265/3726, â³ä 29.11.05 ¹ 551/3012, â³ä

08.12.05 ¹ 567/3028, â³ä 02.02.06 ¹ 23-
1/3114, â³ä 16.03.06 ¹ 214/3305, â³ä

13.07.06 ¹ 47/47) òàê³ çì³íè:
— ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 1 äîäàòêà 1 âèêëàñ-

òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ïóëþÿ ²âàíà, ¹ 5
ë³ò À Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí, ÍÁê — 3-
ïîâåðõîâèé, ï³äâàë, àäì³í³ñòðàòèâíå
Ïëîùà, êâ. ì — 3587,84”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 1 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “186,00 3 ïîâåðõ”.

6. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
21.12.06 ¹ 525/582 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâî-
ð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâ-
ëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç çì³-
íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè
â³ä 28.12.06 ¹ 548/605, â³ä 15.03.07
¹ 272/933, â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133, â³ä
12.07.07 ¹ 1151-1/1812) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 20 äîäàòêà 6 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “6%”.

7. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
21.12.06 ¹526/583-1 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâî-
ð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâ-
ëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç çì³-
íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè
â³ä 28.12.06 ¹ 548/605, â³ä 15.03.07
¹ 272/933, â³ä 15.03.07 ¹ 272-1/933, â³ä
12.07.07 ¹ 1151-1/1812) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 39 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “äîã. ñòàâêà 9%”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 123 äîäàòêà 4 âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 133 äîäàòêà 4 âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 134 äîäàòêà 4 âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 31 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ìåäè÷í³ ïîñëóãè) —
188,81 Ìåäè÷íà ä³àãíîñòèêà —48,05 Àï-
òåêè, ÿê³ ðåàë³çóþòü ãîòîâ³ ë³êè (àïòå÷-
íèé ê³îñê) — 7,60 1 ïîâåðõ Ïëîùà, 
êâ. ì — 244,46”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 31 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “8% 10% 10%”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 30 äîäàòêà 4 âèêëàñ-

òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ìåäè÷í³ ïîñëóãè) —
28,00 ìåäè÷íà ä³àãíîñòèêà —26,80 1 ïî-
âåðõ Ïëîùà, êâ. ì — 54,80”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 30 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿”: “8% 10%”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 15 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “6%”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 70 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “6%”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 80 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “6%”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 86 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “6%ï;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 92 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “6%”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 93 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “6%”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 96 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “6%è;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 103 äîäàòêà 4 âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “6%”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 119 äîäàòêà 4 âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “6%”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 128 äîäàòêà 4 âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “6%”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 129 äîäàòêà 4 âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “6%”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 201 äîäàòêà 4 âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “6%”.

8. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
15.03.07 ¹ 270/931 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó äåðæàâíèì òà êîìóíàëüíèì ï³ä-
ïðèºìñòâàì (óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì)”
(³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿì Êè¿â-
ðàäè â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 3 äîäàòêà äî ð³øåí-
íÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Êîìóíàëü-
íå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âãîñïêîìîáñëóãî-
âóâàííÿ” ôîðìà âëàñíîñò³ — ì³ñüêà êî-
ìóíàëüíà ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ — çì³øà-
íà”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 3 äîäàòêà äî ð³øåí-
íÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Êîìóíàëü-
í³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ÷àñòêîâî ô³íàíñó-
þòüñÿ ç áþäæåòó ì³ñòà àáî ðàéîíó (äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó
“Öåíòð ïðàâîâî¿ äîïîìîãè”) 1 ïîâåðõ
Ïëîùà, êâ. ì —160,60”.

9. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
15.03.07 ¹ 272/933 “Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ
äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåí-
äè, âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ
ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåí-
íÿì Êè¿âðàäè â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133)
òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 1 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Êè¿âñüêå Â³ää³ëåí-
íÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ñï³ëêè Â’ÿçí³â — Æåðòâ
Íàöèçìó Ôîðìà âëàñíîñò³ — êîëåêòèâíà
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ — ÷ëåíñüê³ âíåñ-
êè”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 1 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ãðîìàäñüê³ îðãàí³-
çàö³¿, ÿêèì ïåðåäáà÷åíà ô³íàíñîâà ï³ä-
òðèìêà ç ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà”, âå-
òåðàí³â, ³íâàë³ä³â 3 ïîâåðõ Ïëîùà, 
êâ. ì — 31,70”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 1 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “â ìåæàõ âèòðàò íà
óòðèìàííÿ”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 15 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Êîìóíàëüí³ ï³äïðè-
ºìñòâà (³íø³) 2,3,4,5 ïîâåðõè, ï³äâàë
Ïëîùà, êâ. ì —1707,29”;

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

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 57 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “3%”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 5 äîäàòêà 6 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ä³ÿëüí³ñòü ó ãàëóç³
îñâ³òè, ÿêà ô³íàíñóºòüñÿ çà ðàõóíîê äåð-

æàâíîãî àáî ì³ñöåâîãî áþäæåòó 1-3 ïî-
âåðõè, ï³äâàë Ïëîùà, êâ.ì – 12173,10”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 5 äîäàòêà 6 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “â ìåæàõ âèòðàò íà
óòðèìàííÿ”.

10. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
26.04.07 ¹ 472/1133 “Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ
äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåí-
äè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ
ñòàâîê” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 90 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 15 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “4%”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 15 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “10 ðîê³â”.

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

— ïîçèö³þ 21 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 21.12.06 ¹ 525/582 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà â îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³-
í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâî-
ë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ
ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåí-
íÿìè Êè¿âðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 548/605,
â³ä 15.03.07 ¹ 272/933, â³ä 26.04.07
¹ 472/1133);

— ïîçèö³þ 69 äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 21.12.06 ¹ 526/583-1 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà â îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³-
í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâî-
ë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ
ñòàâîê” (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíå-
ñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 28.12.06
¹ 548/605, â³ä 15.03.07 ¹ 272/933, â³ä
15.03.07 ¹ 272-1/933, â³ä 26.04.07
¹ 472/1133)”;

— ïîçèö³þ 4 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 548/605 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà â îðåíäó, â ñóáîðåíäó, ïðîäîâ-
æåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íà-
äàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãî-
âèõ îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíå-
ñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 15.03.07
¹ 272/933, â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133);

— ïîçèö³þ 26 äîäàòêà 6 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 548/605 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà â îðåíäó, â ñóáîðåíäó, ïðîäîâ-
æåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íà-
äàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãî-
âèõ îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíå-
ñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 15.03.07
¹ 272/933, â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133);

— ïîçèö³þ 14 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè-

¿âðàäè â³ä 22.02.07 ¹ 177/838 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà â îðåíäó ïåðåìîæöÿì êîíêóð-
ñó”;

— ïîçèö³þ 9 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 14.06.07 ¹ 789/1450 “Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè
òà íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãî-
âîð³â ñóáîðåíäè”;

— ïîçèö³þ 10 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 14.06.07 ¹ 789/1450 “Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè
òà íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãî-
âîð³â ñóáîðåíäè”;

— ïîçèö³þ 11 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 14.06.07 ¹ 789/1450 “Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè
òà íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãî-
âîð³â ñóáîðåíäè”;

— ïîçèö³þ 7 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 14.06.07 ¹ 789/1450 “Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè
òà íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãî-
âîð³â ñóáîðåíäè”;

— ïîçèö³þ 13 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 14.06.07 ¹ 789/1450 “Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè
òà íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ Äîãî-
âîð³â ñóáîðåíäè”;

— ïîçèö³þ 46 äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 14.06.07 ¹ 789/1450 “Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè
òà íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãî-
âîð³â ñóáîðåíäè”;

— ïîçèö³þ 52 äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 26.06.07 ¹ 934/1595 “Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè òà ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó äåð-
æàâíèì òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì
(óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì)”;

— ïîçèö³þ 1 äîäàòêà 4 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 22.08.07 ¹ 148/1982 “Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
îðåíäíèõ ñòàâîê”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про надання дозволу Святошинській 
районній у місті Києві державній 

адміністрації на демонтаж газопроводу 
середнього тиску, який належить 

до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та перебуває 

у володінні та користуванні відкритого 
акціонерного товариства “Київгаз”
Рішення Київської міської ради № 407/3241 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київради від 23.10.03
№ 136/1009 “Про надання земельної ділянки Святошинській районній у м. Києві раді для будівництва жит�
лових будинків на вул. Львівській, 22 у Святошинському районі м. Києва”, враховуючи згоду відкритого
акціонерного товариства “Київгаз” (лист від 13.04.07 № 1041/15�1) та звернення Святошинської район�
ної у місті Києві державної адміністрації (лист від 02.03.07 № 161/23), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Ñâÿòîøèíñüê³é ðàéîí-
í³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿
íà äåìîíòàæ ãàçîïðîâîäó ñåðåäíüîãî òèñ-
êó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 22, ÿêèé íàëåæèòü
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåáóâàº ó âîëî-
ä³íí³ òà êîðèñòóâàíí³ â³äêðèòîãî àêö³î-
íåðíîãî òîâàðèñòâà “Êè¿âãàç”, çã³äíî ç ïå-
ðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó äî öüîãî
ð³øåííÿ òà âèêîðèñòàòè éîãî íà âëàñíèé
ðîçñóä çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ íåçà-
ëåæíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ ãàçîïðîâîäó ñåðåä-
íüîãî òèñêó, çàçíà÷åíîãî ó äîäàòêó äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

3. Ñâÿòîøèíñüê³é ðàéîíí³é ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïåðåðàõóâàòè
êîøòè ÿê êîìïåíñàö³þ âàðòîñò³ ãàçîïðî-
âîäó, âèçíà÷åíó íåçàëåæíîþ îö³íêîþ, äî
áþäæåòó ì. Êèºâà.

4. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âãàç” ñïèñàòè ç áàëàíñó ãàçîïðîâ³ä ñå-
ðåäíüîãî òèñêó, çàçíà÷åíèé ó äîäàòêó äî
öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.
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Про надання дозволу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“Торговий дім Міжнародної спілки 
українських підприємців” на демонтаж 

ділянок теплової мережі
Рішення Київської міської ради № 408/3242 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київради від 07.07.05
№ 609/3185 “Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Міжнародної спілки
українських підприємців” земельних ділянок для будівництва житлового будинку з вбудованими офісни�
ми приміщеннями, приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом на вул. Пирогова та вул. Бог�
дана Хмельницького, 2/37 літ. “Б” та враховуючи згоду акціонерного товариства “Акціонерна енергопос�
тачальна компанія “Київенерго” (лист від 02.07.07 № 03/2341), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю
“МЕЛВІКС” для будівництва, експлуатації 
та обслуговування торговельно*офісного 

центру з підземним та наземним паркінгами
та благоустрою ландшафтної зони 

на перетині вул. Борщагівської 
та просп. Повітрофлотського 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 420/3254 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òîðãîâèé ä³ì Ì³æ-
íàðîäíî¿ ñï³ëêè óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìö³â”,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³-
øåííÿ, íà äåìîíòàæ ä³ëÿíîê òåïëîâî¿ ìå-
ðåæ³, ÿêà íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
³ ïåðåáóâàº ó âîëîä³íí³ òà êîðèñòóâàíí³
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Àêö³îíåðíà
åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíå-
ðãî”, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ
òà âèêîðèñòàòè ¿õ íà âëàñíèé ðîçñóä.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Òîðãîâèé ä³ì Ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëêè
óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìö³â”:

2.1. Ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó
äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî íîâî¿ òåïëî-
âî¿ ìåðåæ³ òà ïîãîäèòè ¿¿ ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

2.2. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà íî-
âî¿ òåïëîâî¿ ìåðåæ³ ïåðåâåñòè íà îáñëóãî-
âóâàííÿ íåþ âñ³õ ñïîæèâà÷³â, òåïëîïîñòà-
÷àííÿ ÿêèõ çàáåçïå÷óâàëè ä³ëÿíêè òåïëî-
âî¿ ìåðåæ³, ùî äåìîíòóþòüñÿ, çã³äíî ç ðîç-
ðîáëåíèì òà çàòâåðäæåíèì ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ïðîåêòîì ³ áåçîïëàòíî ïå-
ðåäàòè ¿¿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà,

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íîâîçáóäîâàíî¿ ìå-
ðåæ³ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïåðåäà÷ó ó âî-
ëîä³ííÿ ³ êîðèñòóâàííÿ àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà
êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî”:

4. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåð-
íà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíå-
ðãî”:

4.1. Óêëàñòè ç òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òîðãîâèé ä³ì Ì³æíà-
ðîäíî¿ ñï³ëêè óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìö³â”
óãîäó, ÿêà áóäå çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ
òîâàðèñòâîì ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4.2. Ñïèñàòè ç áàëàíñó ìàéíî, çàçíà÷å-
íå ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

Про надання дозволу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“Солом’янка” на демонтаж 
теплової мережі

Рішення Київської міської ради № 409/3243 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи згоду акціо�
нерного товариства “Акціонерна енергопостачальна компанія “Київенерго” (лист від 18.06.07 № 07/2146),
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñîëîì’ÿíêà”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåí-
íÿ, çà âëàñíèé ðàõóíîê äåìîíòóâàòè òåï-
ëîâó ìåðåæó ÒÌ-1 ÑÒ-1 â³ä ÒÊ103/1 äî ÒÊ
103/2, äîâæèíîþ 333 ì, çàëèøêîâîþ áà-
ëàíñîâîþ âàðò³ñòþ 9947,99 ãðí., ÿêà íàëå-
æèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåáóâàº íà
áàëàíñ³ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Àêö³î-
íåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè-
¿âåíåðãî”.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ñîëîì’ÿíêà”:

2.1. Ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó
äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî íîâî¿ òåïëî-
âî¿ ìåðåæ³ òà ïîãîäèòè ¿¿ ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

2.2. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà íîâî¿
ìåðåæ³ ïåðåâåñòè íà îáñëóãîâóâàííÿ íåþ
âñ³õ ñïîæèâà÷³â, òåïëîïîñòà÷àííÿ ÿêèõ çà-
áåçïå÷óâàëà ìåðåæà, ùî äåìîíòóºòüñÿ,
çã³äíî ç ðîçðîáëåíèì òà çàòâåðäæåíèì ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòîì ³ ïåðå-
äàòè ¿¿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íîâîçáóäîâàíî¿ ìå-
ðåæ³ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïåðåäà÷ó ó âî-
ëîä³ííÿ àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³î-
íåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè-
¿âåíåðãî”.

4. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåð-
íà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíå-
ðãî”:

4.1. Óêëàñòè ç òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñîëîì’ÿíêà” óãîäó, ÿêà
áóäå çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ òîâàðè-
ñòâîì ïóíêò³â 1 òà 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4.2. Ñïèñàòè ç áàëàíñó òåïëîâó ìåðåæó,
çàçíà÷åíó ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñ-
ëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу товариству
з обмеженою відповідальністю 

“Інвест*Фінанс” на демонтаж теплової мережі
Рішення Київської міської ради № 410/3244 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи згоду акціо�
нерного товариства “Акціонерна енергопостачальна компанія “Київенерго” (листи від 15.03.07 № 07/909
та від 27.04.07 № 23/1524), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²íâåñò-Ô³íàíñ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêò³â 2,3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, çà âëàñíèé ðàõóíîê äåìîíòóâàòè òåï-
ëîâó ìåðåæó ÒÌ ¹ 5 ÑÒ-1 â³ä ÒÊ512/18
äî ÒÊ 512/20, äîâæèíîþ 81 ì, çàëèøêî-

Про надання дозволу суб’єктам 
господарювання на демонтаж 

теплових мереж
Рішення Київської міської ради № 415/3249 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи згоду акціо�
нерного товариства “Акціонерна енергопостачальна компанія “Київенерго” (листи від 27.06.07
№У 17/3981та від 04.07.07 №У 17/4099), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ä.².À. Äåâåëîï-
ìåíò” òà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Óêðà¿íñüêà ³íâåñòèö³éíî-³í-
æèí³ðèíãîâà êîìïàí³ÿ”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, çà âëàñíèé
ðàõóíîê äåìîíòóâàòè òåïëîâ³ ìåðåæ³, ÿê³
íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåáó-
âàþòü íà áàëàíñ³ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
“Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ
“Êè¿âåíåðãî”, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî
ð³øåííÿ.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ä.².À. Äåâåëîïìåíò” òà òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Óêðà¿í-
ñüêà ³íâåñòèö³éíî-³íæèí³ðèíãîâà êîìïà-
í³ÿ”:

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

2.2. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà íî-
âèõ ìåðåæ ïåðåâåñòè íà îáñëóãîâóâàííÿ
íèìè âñ³õ ñïîæèâà÷³â, òåïëîïîñòà÷àííÿ
ÿêèõ çàáåçïå÷óâàëè ìåðåæ³, ùî äåìîíòóþ-
òüñÿ, çã³äíî ç ðîçðîáëåíèìè òà çàòâåðäæå-
íèìè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòà-
ìè ³ ïåðåäàòè ¿õ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íîâîçáóäîâàíèõ ìå-
ðåæ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïåðåäà÷ó ó âî-
ëîä³ííÿ àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³î-
íåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè-
¿âåíåðãî”.

4. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåð-
íà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíå-
ðãî”:

4.1. Óêëàñòè ç òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ä.².À. Äåâåëîïìåíò” òà
òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Óêðà¿íñüêà ³íâåñòèö³éíî-³íæèí³ðèí-
ãîâà êîìïàí³ÿ” óãîäè, ÿê³ áóäóòü çàáåçïå-
÷óâàòè âèêîíàííÿ íèìè ïóíêò³â 1 òà 2 öüî-
ãî ð³øåííÿ.

4.2. Ñïèñàòè ç áàëàíñó òåïëîâ³ ìåðåæ³,
çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñ-
ëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïåðåòè-
í³ âóë. Áîðùàã³âñüêî¿ òà ïðîñï. Ïîâ³ò-
ðîôëîòñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 14 905 170,00 ãðí. (÷îòèðíàä-
öÿòü ì³ëüéîí³â äåâ’ÿòñîò ï’ÿòü òèñÿ÷ ñòî
ñ³ìäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³
åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê
îö³íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.08.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÌÅËÂ²ÊÑ” çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,9470 ãà çà 14 905 170,00
ãðí. (÷îòèðíàäöÿòü ì³ëüéîí³â äåâ’ÿòñîò

ï’ÿòü òèñÿ÷ ñòî ñ³ìäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï³-
éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî öåí-
òðó ç ï³äçåìíèì òà íàçåìíèì ïàðê³íãàìè
òà áëàãîóñòðîþ ëàíäøàôòíî¿ çîíè íà ïå-
ðåòèí³ âóë. Áîðùàã³âñüêî¿ òà ïðîñï. Ïîâ³ò-
ðîôëîòñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâà-
ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÌÅËÂ²ÊÑ” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíè-
ç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â
â³ä 15.08.2007 ¹ 91-6-00683.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÌÅË-
Â²ÊÑ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïåðåòèí³ âóë.

âîþ áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ 1935,35 ãðè, ÿêà
íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåáó-
âàº íà áàëàíñ³ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
“Àêö³îíåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ
“Êè¿âåíåðãî”.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “²íâåñò-Ô³íàíñ”:

2.1. Ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó
äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî íîâî¿ òåïëî-
âî¿ ìåðåæ³ òà ïîãîäèòè ¿¿ ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

2.2. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà íîâî¿
ìåðåæ³ ïåðåâåñòè íà îáñëóãîâóâàííÿ íåþ
âñ³õ ñïîæèâà÷³â, òåïëîïîñòà÷àííÿ ÿêèõ çà-
áåçïå÷óâàëà ìåðåæà, ùî äåìîíòóºòüñÿ,
çã³äíî ç ðîçðîáëåíèì òà çàòâåðäæåíèì ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòîì ³ ïåðå-
äàòè ¿¿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íîâîçáóäîâàíî¿ ìå-
ðåæ³ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïåðåäà÷ó ó âî-
ëîä³ííÿ àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³î-
íåðíà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè-
¿âåíåðãî”.

4. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àêö³îíåð-
íà åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíå-
ðãî”:

4.1. Óêëàñòè ç òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²íâåñò-Ô³íàíñ” óãîäó,
ÿêà áóäå çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ òîâà-
ðèñòâîì ïóíêò³â 1 òà 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4.2. Ñïèñàòè ç áàëàíñó òåïëîâó ìåðåæó,
çàçíà÷åíó ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñ-
ëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Додаток до рішення Київської міської ради № 420/3254 від 1 жовтня 2007 року

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю “МЕЛВІКС”

земельної ділянки на перетині вул. Борщагівської 
та просп. Повітрофлотського у Шевченківському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðî-
äàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 11.05.2007 ¹ 19-4501, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
16.05.2007 ¹ 3594, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 21.05.2007
¹ 05-08/3225, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü

íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
15.05.2007 ¹ 22-1162/35 òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
13.06.2007 ¹ 03-0693.

5. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 1 743 222,71 ãðí. (îäèí ì³ëüéîí ñ³ìñîò
ñîðîê òðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ äâàäöÿòü äâ³ ãðèâ-
í³ 71 êîï³éêà), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî
óãîäè ¹ 60 â³ä 16.07.2007. Ðåøòà âàðòîñò³
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 13 161 947,29 ãðí.
(òðèíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ñòî ø³ñòäåñÿò îäíà
òèñÿ÷à äåâ’ÿòñîò ñîðîê ñ³ì ãðèâåíü 29 êî-
ï³éîê) ìàº áóòè ñïëà÷åíà ïðîòÿãîì 10 áàí-
ê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïî-
ñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

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

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

Про делегування повноважень 
виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 1633/4466 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” і “Про столицю України — міс�
то�герой Київ”, рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року № 21�рп/2003 (справа про
особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві) та з метою забезпе�
чення ефективного управління містом Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþâàòè ïîâíîâàæåííÿ
ùîäî çàòâåðäæåííÿ ïîëîæåíü ïðî ñòðóê-
òóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà âíåñåííÿ çì³í
äî ä³þ÷èõ ïîëîæåíü ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîç-
ä³ëè.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Äîâãî-
ãî Î. Ñ. òà ïåðøèõ çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Áîðùàã³âñüêî¿ òà ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêî-
ãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 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 äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,9470 ãà íà ïå-
ðåòèí³ âóë. Áîðùàã³âñüêî¿ òà ïðîñï. Ïîâ³ò-
ðîôëîòñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷å-
íèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÌÅË-

Â²ÊÑ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâ-
íèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÌÅËÂ²ÊÑ”:

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

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
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

Про затвердження умов конкурсу 
по залученню інвесторів до реставрації Башти

№ 4 Національного історико*архітектурного
музею “Київська фортеця” на вулиці 

Старонаводницькій, 2 
у Печерському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 948/3781 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 4 Закону України “Про столицю України — місто�герой Ки�
їв”, статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей З, 14, 24 Закону України “Про
музеї та музейну справу”, статті 2 Основ законодавства України про культуру, на виконання Міської ком�
плексної програми розвитку музейної справи у м. Києві на 2006�2010 роки, затвердженої рішенням Київ�
ради від 29.03.07 № 387/1039, враховуючи рішення Київради від 24.06.04 № 322/1532 “Про затверджен�
ня переліку будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають реконструк�
ції або реставрації за залучені кошти інвесторів” (із змінами і доповненнями) та з метою збереження уні�
кальної історико�архітектурної пам’ятки державного значення — музею “Київська фортеця”, включеної до
списку пам’яток містобудування і архітектури Української УРСР, що перебувають під охороною держави,
постановою Ради Міністрів УРСР від 06.09.79 № 442 (охоронний номер 867/20), та впровадження нових
підходів і напрямів ресурсного забезпечення музейних закладів шляхом залучення коштів інвесторів, ство�
рення системи партнерства між музеями, які є власністю територіальної громади міста Києва, та іншими
суб’єктами, незалежно від форм власності, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток до рішення Київської міської ради № 948/3781 від 1 жовтня 2007 року

Умови конкурсу по залученню інвесторів до реставрації Башти № 4 
Національного історико*архітектурного музею “Київська фортеця” 
на вулиці Старонаводницькій, 2 у Печерському районі міста Києва

². Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1.1. Êîíêóðñ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî

ðåñòàâðàö³¿ Áàøòè ¹ 4 Íàö³îíàëüíîãî ³ñòî-
ðèêî-àðõ³òåêòóðíîãî ìóçåþ “Êè¿âñüêà ôîð-
òåöÿ” ïî âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ïðîâîäèòüñÿ
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) òà ïîñò³éíî ä³þ÷îþ êîíêóðñíîþ êîì³-
ñ³ºþ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî áóä³âíèöòâà,
ðåêîíñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâðàö³¿ íåæèëèõ áó-
äèíê³â, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

1.2. Îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º ðåñòàâðàö³ÿ
Áàøòè ¹ 4 Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-àðõ³òåê-
òóðíîãî ìóçåþ “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ” ïî âóë.
Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ).

1.3. Ïî÷àòîê ðåñòàâðàö³¿-îð³ºíòîâíî 2008
ð³ê.

1.4. Ê³íåöü ðåñòàâðàö³¿ — îð³ºíòîâíî 31
ãðóäíÿ 2010 ðîêó.

²². Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó
2.1. Çàáåçïå÷åííÿ ³íâåñòîðîì çáåðåæåííÿ

ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà âèêîðèñòàííÿ
Áàøòè ¹ 4 äëÿ ìóçåéíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãà-
í³çàö³¿ åêñïîçèö³é ïðèâàòíèõ êîëåêö³é òà
ïðåäìåò³â óí³êàëüíèõ ïàì’ÿòîê êóëüòóðè, îá-
ë³êîâàíèõ Ì³í³ñòåðñòâîì êóëüòóðè ³ òóðèç-
ìó Óêðà¿íè, åêñïîçèö³é, êîëåêö³é, îáëàø-
òóâàííÿ ³íøèõ ìóçåéíèõ òà âèñòàâêîâèõ çà-
õîä³â òîùî.

2.2. Äîñâ³ä ðåñòàâðàö³¿ àíàëîã³÷íèõ îá’ºê-
ò³â.

2.3. Ô³íàíñóâàííÿ óñ³õ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ
ç ðåñòàâðàö³ºþ îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

2.4. Ãàðàíò³¿ ³íâåñòèö³¿ â îáñÿç³, íåîáõ³ä-
íîìó ³ äîñòàòíüîìó äëÿ ðåñòàâðàö³¿ îá’ºêòà
³íâåñòóâàííÿ.

2.5. Êîìïåíñàö³ÿ îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó
âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ï³äãîòîâêîþ òà ïðîâå-
äåííÿì ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó.

2.6. Çàáåçïå÷åííÿ ³íâåñòîðîì âèêîíàííÿ
ïåðøî÷åðãîâèõ ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éíèõ
ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ ç íåîáõ³äí³ñòþ óñóíåííÿ
àâàð³éíîãî ñòàíó îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ íà
ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó Äåðæàðõáóä-
êîíòðîëþ Ãîëîâêè¿âàðõ³òåêòóðè.

2.7. Çàáåçïå÷åííÿ ³íâåñòîðîì âèêîíàííÿ
óìîâ àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíîãî çàâäàííÿ
Ãîëîâêè¿âàðõ³òåêòóðè, òåõí³÷íèõ óìîâ åêñ-
ïëóàòàö³éíèõ ñëóæá äëÿ ïðèºäíàííÿ îá’ºê-
òà ³íâåñòóâàííÿ äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ì³ñ-
òà.

2.8. ²íâåñòîð ïîäàº íà êîíêóðñ ïîÿñíþ-
âàëüíó çàïèñêó ç êîíöåïö³ºþ ïðèñòîñóâàí-
íÿ îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âèêîíàííÿ íàóêî-
âî-äîñë³äíèõ, íàóêîâî-ïðîåêòíèõ, âèøóêó-
âàëüíèõ ³ âèðîáíè÷èõ ðîá³ò ùîäî ñòâîðåí-
íÿ óìîâ äëÿ ñó÷àñíîãî âèêîðèñòàííÿ ö³º¿
áóä³âë³ áåç çì³í ïðèòàìàííèõ ö³é ïàì’ÿòö³
âëàñòèâîñòåé, ÿê³ º ïðåäìåòîì îõîðîíè îá’-
ºêòà êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, â òîìó ÷èñë³ ðåñ-
òàâðàö³ÿ åëåìåíò³â, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíó ö³íí³ñòü, ðåñòàâðàö³¿ òà ðåàá³ë³òà-
ö³¿ îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ ñïå-
ö³àëüíîãî ðåæèìó çîíè ¿¿ îõîðîíè ÿê ïàì’-
ÿòêè àðõ³òåêòóðè. Íàäàí³ ó÷àñíèêîì êîí-
êóðñó ìàòåð³àëè íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Äî êîíöåïö³¿ îáîâ’ÿçêîâî âêëþ÷àþòüñÿ
ïðîïîçèö³¿ ùîäî:

— çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí äî íàäáàíü íàö³î-
íàëüíî¿ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè;

— ó÷àñò³ ó ì³æíàðîäíîìó ñï³âðîá³òíèö-
òâ³;

— êóëüòóðíî-îñâ³òíüî¿, íàóêîâî-äîñë³ä-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, åêñïîçèö³éíî¿, ôîíäîâî¿, âè-
äàâíè÷î¿, ðåñòàâðàö³éíî¿, ïàì’ÿòêî-îõîðîí-
íî¿ ðîáîòè;

— âèêîðèñòàííÿ ïëîù áóä³âë³ òà òåðèòî-
ð³¿ ç âèçíà÷åííÿì çîí: çàïîâ³äíî¿, åêñïîçè-
ö³éíî¿, íàóêîâî¿, ðåêðåàö³éíî¿, ãîñïîäàð-
ñüêî¿.

2.9. Ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ âèìîã, íåîáõ³ä-

íèõ äëÿ çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåê-
òó, íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðåñòàâðàö³¿ ³íâåñòîð
çîáîâ’ÿçàíèé ó ðàìêàõ ÷èííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà Óêðà¿íè óáåçïå÷èòè ñòîðîíè â³ä ðèçè-
êó âòðàò ³ñíóþ÷îãî ìàéíà (ñòðàõóâàííÿ ìàé-
íà, ô³íàíñîâà àáî ìàéíîâà ïîðóêà òðåò³õ
îñ³á òîùî).

2.10. Âðàõîâóþ÷è ñîö³àëüíó âàæëèâ³ñòü
îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ äëÿ ì. Êèºâà òà îñî-
áëèâîñò³ ô³íàíñóâàííÿ éîãî ðåñòàâðàö³¿, ³í-
âåñòîð çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä ñïëàòè êîøò³â íà
ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà çà öèì
ïðîåêòîì.

2.11. Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
ñïëà÷óº ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê ó ðîçì³ð³
3400,00 ãðí. òà íàäàº çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî ïî-
äàëüøîãî ô³íàíñóâàííÿ îá’ºêòà ³íâåñòóâàí-
íÿ.

2.12. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî
ïðîåêòó âèçíà÷àºòüñÿ ³íâåñòèö³éíèì äîãî-
âîðîì.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â
ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó, ïîâåðíåííþ
íå ï³äëÿãàþòü.

²²². Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ
3.1. Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó (³íâåñòîðîì)

âèçíàºòüñÿ ïðåòåíäåíò, îñíîâí³ òà äîäàòêî-
â³ ïðîïîçèö³¿ ÿêîãî íàéá³ëüøå â³äïîâ³äàþòü
êîíêóðñíèì âèìîãàì, à òàêîæ çàáåçïå÷óþòü
íàéá³ëüø åôåêòèâíå ïðîâåäåííÿ ðåñòàâðà-
ö³éíèõ ðîá³ò òà ïîäàëüøó åêñïëóàòàö³þ îá’-
ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-
íÿì.

3.2. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó îòðèìóº îá’ºêò
³íâåñòóâàííÿ ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ
ñòðîêîì íà 49 ðîê³â äëÿ ðåñòàâðàö³¿ òà ïî-
äàëüøîãî çä³éñíåííÿ â ïðèì³ùåííÿõ îá’ºê-
òà ³íâåñòóâàííÿ ìóçåéíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãà-
í³çàö³¿ åêñïîçèö³é ïðèâàòíèõ êîëåêö³é òà
ïðåäìåò³â óí³êàëüíèõ ïàì’ÿòîê êóëüòóðè, îá-
ë³êîâàíèõ Ì³í³ñòåðñòâîì êóëüòóðè ³ òóðèç-
ìó Óêðà¿íè, ç ìîìåíòó óêëàäåííÿ â³äïîâ³ä-
íîãî äîãîâîðó ïîçè÷êè çã³äíî ç óìîâàìè
êîíêóðñó.

3.3. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ìàº ïðàâî îáè-
ðàòè íà âëàñíèé ðîçñóä ôîðìè ô³íàíñóâàí-
íÿ ðîá³ò ç ðåñòàâðàö³¿ îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ
òà îáèðàòè ï³äðÿäíèê³â (ñóáï³äðÿäíèê³â) äî
éîãî ðåñòàâðàö³¿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã ñòàò-
ò³ 24 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ìóçå¿ òà ìóçåé-
íó ñïðàâó”.

3.4. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ âèäàºòüñÿ
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Õðå-
ùàòèê, 10, ê³ìí. 515, òåë. 279-25-16, (ïîíå-
ä³ëîê — ï’ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 17.00) ïðîòÿ-
ãîì 7 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ
êîíêóðñó ïðè íàÿâíîñò³ äîêóìåíòà, ùî ï³ä-
òâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì ðåºñòðàö³éíîãî
âíåñêó. Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ãàçåòàõ “Óðÿäîâèé
êóð’ºð” òà “Õðåùàòèê” ââàæàºòüñÿ äíåì éî-
ãî îãîëîøåííÿ.

3.5. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ â çàïå÷àòàíîìó
êîíâåðò³ ïðèéìàþòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³í-
íÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà àäðåñîþ: 01001,
ì. Êè¿â-1, âóë. Õðåùàòèê, 10, ê³ìí. 510, òåë.
279-25-16 (ïîíåä³ëîê — ï’ÿòíèöÿ ç 10.00 äî
17.00) ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ
îãîëîøåííÿ êîíêóðñó.

3.6. Çà îòðèìàííÿì ðîç’ÿñíåíü òà äîäàò-
êîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà àäðåñîþ:
01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Õðåùàòèê, 10, ê³ìí.
515, òåë. 279-25-16 (ïîíåä³ëîê — ï’ÿòíèöÿ
ç 10.00 äî 17.00).

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

1. Çàòâåðäèòè óìîâè êîíêóðñó ïî çàëó-
÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ðåñòàâðàö³¿ Áàøòè
¹ 4 Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóð-
íîãî ìóçåþ “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ” íà âóëè-
ö³ Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1 Ñï³ëüíî ç ïîñò³éíî ä³þ÷îþ êîíêóðñ-
íîþ êîì³ñ³ºþ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî
áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâðà-
ö³¿ íåæèëèõ áóäèíê³â, ùî íàëåæàòü äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåí-
íÿ êîíêóðñó â³äïîâ³äíî äî óìîâ, çàòâåð-
äæåíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é ðàä³ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó ïî çàëó-
÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ðåñòàâðàö³¿ Áàøòè
¹ 4 Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóð-
íîãî ìóçåþ “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ” íà âóëè-
ö³ Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

2.3. Âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
çåìåëüíî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ ç ïåðåìîæöåì

êîíêóðñó íà ðåñòàâðàö³þ Áàøòè ¹ 4 Íà-
ö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíîãî ìó-
çåþ “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ” íà âóëèö³ Ñòàðî-
íàâîäíèöüê³é, 2 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì³ñ-
òà Êèºâà.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ðåñòàâðàö³ÿ Áàø-
òè ¹ 4 Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-àðõ³òåê-
òóðíîãî ìóçåþ “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ” íà âó-
ëèö³ Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà âèêîíóâàòèìåòüñÿ
ñïåö³àë³çîâàíèìè óñòàíîâàìè Ì³í³ñòåðñòâà
êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè, ðåñòàâðàö³é-
íèìè â³ää³ëàìè ìóçå¿â, ñïåö³àë³çîâàíèìè
ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà îêðå-
ìèìè ðåñòàâðàòîðàìè, ÿê³ ìàþòü â³äïîâ³ä-
íèé äîçâ³ë Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèç-
ìó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, ³íôîðìàö³éíî¿
ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü âëàñíîñò³, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Àðò ³ ì³ñòèêà çíîâó â ìîä³
Ïðîâ³äí³ óêðà¿íñüê³ äèçàéíåðè ïðåäñòàâèëè àêòóàëüíèé îñ³ííüî-çèìîâèé îäÿã
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати " продовж є о ляд
найці авіших оле цій сезон
осінь—зима 2008-2009, пред-
ставлених на Ukrainian Fashion
Week. У нових оле ціях метри
поді м е сперимент ють з ро-
єм, матеріалом і а сес арами.

Сні ова оролева
від Ворожбит — Земс ова

Òâîð÷èé äóåò Çåìñêîâà — Âîðîæáèò
ìð³º ïðî ñïðàâæíþ ñí³ãîâó çèìó. Çà äî-
ïîìîãîþ ïóõíàñòèõ ìàòåð³àë³â — ìîõåðó,
âîâíè, íàòóðàëüíîãî õóòðà âîíè ñòâîðèëè
òåïëó òà êîìôîðòíó êîëåêö³þ äëÿ æ³íîê,
ÿê³ íå çàëåæàòü â³ä ïðèìõ ïðèðîäè. Ìî-
ðîçÿíèé íàñòð³é îäÿãó ïåðåäàþòü á³ë³ òà
ìîëî÷í³ êîëüîðè, ðîçáàâëåí³ ñ³ðèì ³ ÷îð-
íèì. Ì’ÿê³ ñèëóåòè ï³äêðåñëþþòüñÿ ïèø-
í³ñòþ ñï³äíèöü, ñêëàäêàìè, äîâæèíîþ,
ôàêòóðí³ñòþ òêàíèí.

О сан Каравансь
потя ло місти

“Ïàðàëåëüíî ç íàìè ³ñíóº ùå ùîñü”,—
îçíà÷èëà òåìó îñ³ííüî-çèìîâî¿ êîëåêö³¿
äèçàéíåð Îêñàíà Êàðàâàíñüêà, îáñòàâèâ-
øè ïîêàç â³äïîâ³äíèì àíòóðàæåì: íàï³â-
òåìðÿâîþ, æèâîþ ìóçèêîþ øàìàíñüêèõ
ìîòèâ³â òà íåçâè÷íèì âèõîäîì ìîäåëåé íà
ïîä³óì ç äðàáèíè. ßê çàâæäè, â îäÿç³ Îêñà-
íè Êàðàâàíñüêî¿ áóëî áàãàòî ðó÷íî¿ ðîáî-
òè, âèøèâîê, âèòèíàíîê, à òàêîæ ñêëàä-
êè, ä³ðî÷êè, ïîÿñî÷êè. Íàï³âïðîçîð³ áëó-
çè ïðèêðàøàëè â³çåðóíêè, âçÿò³ ç ãóöóëü-
ñüêî¿ êóëüòóðè òà ïèñàíîê, ë³í³ÿ òàë³¿ ï³ä-
êðåñëþâàëàñÿ øèðîêèì ïîÿñîì ÷è êîðñå-
òîì, òêàíèíè ç ð³çíîþ ôàêòóðîþ (øîâê,
êàïðîí, òâ³ä, âîâíà, òðèêîòàæ) âäàëî ïî-
ºäíóâàëèñÿ ì³æ ñîáîþ. Êð³ì ïîêàçó æ³íî-
÷èõ ïàëüò ³ ñóêîíü, áóëî ê³ëüêà é ÷îëîâ³-
÷èõ âèõîä³â, ÿê³ ö³ëêîì âïèñàëèñÿ â êî-
ëåêö³þ. Ìîäíèìè êîëüîðàìè íàñòóïíîãî
îñ³ííüî-çèìîâîãî ñåçîíó äèçàéíåð ââàæàº

ñóò³íêîâ³ áàðâè: òåìíî-ñèí³, ÷îðí³, ë³ëî-
âî-ñ³ð³. Òåìíó ãàìó ðîçáàâèëè ñèí³ ÷îáî-
òè, çåëåí³ ðóêàâè÷êè ³, çâ³ñíî, ô³øêà â³ä
Îêñàíè Êàðàâàíñüêî¿ — íåçâè÷í³ ñóìî÷-
êè.

Андре Тан зайнявся
осіннім живописом

Äèçàéíåð Àíäðå Òàí ñïðîáóâàâ çîáðàçè-
òè îñ³ííüî-çèìîâó êîëåêö³þ â ñòèë³ ôðàí-
öóçüêèõ õóäîæíèê³â-³ìïðåñ³îí³ñò³â XIX
ñòîð³÷÷ÿ. Òâîð÷³ñòü Àëüôðåäà Ñ³ñëåÿ, Êëî-
äà Ìîíå, Îãþñòà Ðåíóàðà òà Êàì³ëÿ Ï³ñ-
ñàððî ñëóãóâàëà íàòõíåííÿì äëÿ “Æèâî-
ïèñó”, ñòâåðäæóº äèçàéíåð. À âò³ì, õóäîæ-
í³ìè àòðèáóòàìè ïîêàçó ñòàëè ìîëîä³ ìèò-

ö³ ó ÿêîñò³ äåêîðàö³¿, êàïåëþøêè-ìîëü-
áåðòè òà ÷åðåâèêè ç ð³çíîêîëüîðîâèìè
ìàçêàìè. Êîëåêö³þ â³ä ñìàðò êóòþð Àí-
äðå Òàí âèòðèìàâ ó ñ³ð³é êîëüîðîâ³é ãàì³,
äîäàþ÷è ñìàðàãäîâ³ òà áàêëàæàíîâ³ â³äò³í-
êè. Â îäÿç³ ç êàøåì³ðó, øîâêó òà øåðñò³
äîì³íóâàëè ì³øêîïîä³áí³ êðóãë³ ñèëóåòè,
à æ³íî÷í³ñòü ï³äêðåñëþâàëè ïèøí³ ñï³äíè-
ö³. Ö³êàâèíêîþ ïîêàçó ñòàëà âå÷³ðíÿ ñìà-
ðàãäîâà øèôîíîâà ñóêíÿ.

Динамічна романти а
від Анни Бабен о

Íîâà îñ³ííüî-çèìîâà êîëåêö³ÿ äèçàéíå-
ðà Àííè Áàáåíêî íàïðî÷óä æ³íî÷íà. Ñîëü-
íó ïàðò³þ âèêîíóþòü ïàëüòî òà ñóêí³, ïðè-
êðàøåí³ âèøèâêîþ ç á³ñåðó òà êðèñòàë³â
Ñâàðîâñê³. ßê ðîçïîâ³ëà ¿¿ àâòîðêà, âîíà
íàìàãàëàñÿ ïîºäíàòè äèíàì³÷í³ñòü XXI
ñòîð³÷÷ÿ ç í³æíîþ ðîìàíòèêîþ. Ïèøí³
ðóêàâè, ï³äêðåñëåíà ë³í³ÿ òàë³¿, àòëàñí³
ñï³äíèö³ òà ñóêí³, íàï³âïðîçîð³ íàêèäêè ç
îðãàíçè — ãîëîâí³ ðèñè âèøóêàíî¿ êîëåê-
ö³¿ â³ä Àííè Áàáåíêî. Áåðåòè â³éñüêîâîãî
ôàñîíó, ïîì’ÿêøåí³ êâ³òêîâèìè îðíàìåí-
òàìè, à ÷îðí³ òà ñ³ð³ êîëüîðè ðîçáàâëÿþòü
íàñè÷åí³ ÷åðâîí³ — â³ä áîðäî äî òåìíîãî
êîðàëó.

Nota Bene&Karavay
створила життєрадісний
арт-одя

Åñòåòè÷íà êîíöåïö³ÿ “ìóëüòÿøíîãî”
ðóõó Low Blow íàäèõíóëà äèçàéíåðà ²ðè-
íó Êàðàâàé íà ñòâîðåííÿ îäÿãó ïðåò-à-
ïîðòå äå-ëþêñ. Ó îñ³ííüî-çèìîâ³é êî-
ëåêö³¿ Nota Bene&Karavay äîì³íóþòü
ñóêí³-ñàðàôàíè ñêëàäíîãî êðîþ ç ï³ä-
êðåñëåíîþ òàë³ºþ, à òàêîæ ð³çíîìàí³ò-
íèé äåêîð — â³ä êðèñòàë³â Ñâàðîâñê³ äî
ìóëüòèïë³êàö³éíèõ ïåðñîíàæ³â. Ìàñèâí³
êîëüîðîâ³ ïðèêðàñè ó ñòèë³ñòèö³ äîäàëè
îäÿãó Low Blow äèòÿ÷î¿ æèòòºðàä³ñíîñò³.
Ñï³äíèö³ çà êîë³íà òà òîïè âèãîòîâëåí³
ç “õ³òà” êîëåêö³¿ — âîâíÿíîãî êðåïó, âè-
êîðèñòîâóâàëè òàêîæ òêàíèíè ñàðæåâî-
ãî ïåðåïëåòåííÿ ç åôåêòîì “øê³ðè”.

Îêð³ì ñêëàäíî¿ ãàìè ÷îðíîãî, òåìíî-
ñëèâîâîãî òà ñòàëüíîãî, äèçàéíåð äîäà-
ëà â îäÿã äëÿ ÿñêðàâîñò³ àáðèêîñîâîãî,
êîðàëîâîãî òà á³ðþçîâîãî.

Анна Б бли зі рала
на онтрасті

Ó êîëåêö³¿ îñ³íü—çèìà äèçàéíåð Àííà
Áóáëèê ïîºäíàëà ãëàäü ³ ôàêòóðó, ëàê ³
îêñàìèò, øèôîí ³ ã³ïþð. Çåô³ðí³ ðóêàâè
òà æàáî, êîðîòê³ êîêòåéëüí³ ñóêí³, øîðòè
òà ïèøíèé ñèëóåò ãðàëè ïåðøó ñêðèïêó.
Ìîäåëüºð íàäàëà ïåðåâàãó ì’ÿêèì êîëüî-
ðàì — êàðàìåëüíîìó, îëèâêîâîìó, ëèìîí-
íîìó, à ïîºäíóâàëè êîëåêö³þ âåëèê³ ìå-
òàëåâ³ ́ óäçèêè òà êðóãë³ äåêîðàòèâí³ áëÿø-
êè

С ладний рій дизайнер О сана Каравансь а
поєднала з прозорістю і писан овими
візер н ами
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Х дожності образам від Андре Тана додавали
апелюш и-мольберти та ботильони з
різно ольоровими маз ами

Ìîäà ÿê â³äîáðàæåííÿ 
âíóòð³øíüîãî ñâ³òó
Äåô³ëå â Acco International òðèâàþòü

Тетяна Саматова
для LUGARU вдалася
до лам рної оти и

Íîâèé äåíü ðîçïî÷àëà êîëåêö³ÿ “Ãî-
òèêà” â³ä äèçàéíåðà Òåòÿíè Ñàìàòîâî¿
äëÿ ìîäíîãî áóäèíêó LUGARU. Äèçàé-
íåðêà ñì³ëèâî çàïðîïîíóâàëà íîâå áà-
÷åííÿ ãîòè÷íîãî ñòèëþ. Öå òàê çâàíèé
hard glamour ó ÷îðíîìó êîëüîð³ ç ìåòà-
ëåâèì áëèñêîì ïàñê³â òà çàïîíîê. Îñî-
áëèâó óâàãó ïàí³ Ñàìàòîâà ïðèä³ëÿº ë³í³¿
âçóòòÿ, ùî òàê ñàìî, ÿê ³ êîëåêö³ÿ, âè-
ð³çíÿºòüñÿ âèñîêîþ ÿê³ñòþ. Ñàìå äëÿ
âçóòòÿ Òåòÿíà âèêîðèñòàëà øê³ðó êðîêî-
äèëà, êîáðè òà ñòðàóñà.

Олена Олійни змішала
етноси

Ó íîâ³é êîëåêö³¿ Dinamia äèçàéíåðêà
Îëåíà Îë³éíèê ãðàëà ç ôàêòóðàìè, ôîð-
ìàìè òà íàñòðîÿìè ð³çíèõ êóëüòóð. Ïîºä-
íàííÿ ð³çíèõ åòíîñ³â ñòàëî ãîëîâíîþ ö³-

êàâèíêîþ êîëåêö³¿. Îðíàìåíòè òà ïëåòå-
íå ìåðåæèâî íàäàþòü íåçð³âíÿííîãî êî-
ëîðèòó â ïîºäíàíí³ ç ñó÷àñíèìè òêàíèíà-
ìè òà íîâèìè òåíäåíö³ÿìè. Îñíîâíèìè
êîëüîðàìè ñòàëè çåëåíèé, áåæåâèé, ÷åð-
âîíèé.

Малень і ро -принцеси
від LUVI

Òâîð÷èé äóåò Ëþäìèëè Ñåäëÿð ³ Â³êòîð³¿
×èêóëàé (ÒÌ LUVI) ïðåçåíòóâàâ íîâó êî-
ëåêö³þ îñ³íü—çèìà 2008—2009, ó ÿê³é çì³-
øàëèñÿ äâ³ òåìè — ðîê 1970-õ òà ëèöàðñüê³
îáëàäóíêè. Ïåðøó ïåðåäàíî çà äîïîìîãîþ
êîðîòêèõ øê³ðÿíèõ êóðòî÷îê òà ì³í³-ñóêîíü,
à îñòàííþ — øê³ðÿíèìè ìàíæåòàìè é íà-
øèâêàìè íà ë³êòÿõ. Êîëåêö³þ âèòðèìàíî â
á³ëîìó, ÷îðíîìó êîëüîðàõ òà â ïàñòåëüíèõ
â³äò³íêàõ áåæåâîãî. Äèçàéíåðè Ñåäëÿð òà
×èêóëàé óæå âêîòðå çâåðíóëèñÿ äî íàòó-
ðàëüíèõ òêàíèí, ùî íèí³ â ìîä³, — öå øîâê,
øèôîí, áàâîâíà, íàòóðàëüíà øê³ðà òà õóò-
ðî. Ñèëóåòè âèäàëèñÿ äóæå æ³íî÷íèìè —

ïàëüòà ç ðóêàâàìè òðè ÷âåðò³, âóçüê³ øòàíè
òà íàï³âïðîçîð³ ìàéêè.

По ляд майб тнє
від Наталії Глаз ової

Ïîêàç â³ä Íàòàë³¿ Ãëàçêîâî¿ âæå çâè÷íî
ñêëàäàâñÿ ç äâîõ ÷àñòèí — ìîëîä³æíî¿ ë³-
í³¿ SKETCHES òà ë³í³¿ îäÿãó ïðåò-à-ïîð-
òå äå-ëþêñ. Ìîëîä³æíà ë³í³ÿ âðàçèëà ïî-
ºäíàííÿì ìèíóëîãî òà íàäñó÷àñíîãî — îá-
ðàçè ðîìàíòè÷íî¿ “Ïóøê³í³àíè” ç “Ãîñòåþ
ç ìàéáóòíüîãî” çðîáèëè âèêëèê “ãëÿíöå-
â³é ãëàìóðíîñò³”. Öþ êîëåêö³þ çðîáëåíî
äëÿ ÿñêðàâèõ, ñèëüíèõ òà ñì³ëèâèõ ä³â÷àò,
ùî íå áîÿòüñÿ âèðàæàòè ñâîþ ³íäèâ³äó-
àëüí³ñòü. Íîâà êîëåêö³ÿ ë³í³¿ îäÿãó ïðåò-
à-ïîðòå äå-ëþêñ “Â³äîáðàæåííÿ” — öå îá-
ðàç Æ³íêè, ùî º äçåðêàëîì Âñåñâ³òó, ïî-
÷àòêîì æèòòÿ òà äæåðåëîì íåñê³í÷åííî¿
åìîö³¿ êîõàííÿ ó áóäü-ÿêèé ÷àñ. “Ó êîëåê-
ö³¿ æèâóòü ñïðàâæí³ îáðàçè — öå ³ Àìà-
çîíêè, ³ Æàííà ä’Àðê, ³ ñó÷àñíà åìàíñè-
ïå ç âèñîêèì ð³âíåì ³íòåëåêòó. Òà ãîëîâ-
íå, ùî öå — Æ³íêà”,— ïîä³ëèëàñÿ ç “Õðå-
ùàòèêîì” Íàòàë³ÿ Ãëàçêîâà. Äèçàéíåðêà
çíîâó åêñïåðèìåíòóâàëà ç³ ñêëàäíèì ãåî-
ìåòðè÷íèì êðîºì, êîíñòðóêö³ÿìè, ùî â³ä-
îáðàæàþòü ñêëàäí³ñòü âíóòð³øíüîãî ñâ³òó
æ³íêè. Êîëüîðè êîëåêö³¿ òàêîæ ñêëàäí³ —
ãëèáîêèé êîáàëüò ³ âèííèé áîðäîâèé, ïî-
âñÿê÷àñ ðîçáàâëåíèé ÷îðíèì, áåæåâèì òà
ñ³ðèì.

DSFurs одя ли на зим
Одрі Хепберн

Îñíîâîþ îñ³ííüî-çèìîâî¿ êîëåêö³¿
Chercher la Fàmme â³ä ÒÌ DSFurs ñòàëè
ìàëåíüê³ åëå´àíòí³ õóòðÿí³ ïàëüòà, íàêèäêè
òà âå÷³ðí³é áëîê ç ð³çíèõ âèä³â õóòðà êëà-
ñè÷íèõ êîëüîð³â ³ ñèëóåò³â. Çàãàëüíà ãàìà
îêðåñëåíà ÷îðíèì, á³ëèì òà áëàãîðîäíèì ñ³-
ðèì. Äëÿ êîëåêö³¿ ï³ä³áðàíî õóòðà íîðêè,
áîáðà, êàðàêóëÿ, ëàìè, ºíîòà, êîéîòà. Öå
êîëåêö³ÿ äëÿ ñó÷àñíî¿, ñèëüíî¿, åëå´àíòíî¿
æ³íêè, ùî ëþáèòü ïðèêðàñè, õóòðî òà àê-
ñåñóàðè. ¯¿ âò³ëåííÿì DSFurs ââàæàþòü ëå-
ãåíäó ê³íåìàòîãðàôà Îäð³ Õåïáåðí

Íàòàë³ÿ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ
äèðåêòîð ÒÌ Angel-Studio,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У понеділо відвід вачі У раїнсь о о тижня моди побачили чер ов пор-
цію модних осінньо-зимових оле цій. Цьо о раз натхнення дизайнери
ш али в різних льт рах і с б льт рах, мин лом і майб тньом .

Коле ція дизайнера Наталії Глаз ової
вирізнялася аван ардністю і осмічністю
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Øàðîâûå è ëèíåéíûå
“Хрещати ” продовж є
серію п блі ацій про лю-
бов. Сьо одні свою істо-
рію розповідає І ор Поме-
ранцев. Др ється мо-
вою ори інал з незначни-
ми вил ченнями ненорма-
тивної ле си и.

Èãîðü ÏÎÌÅÐÀÍÖÅÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Â ñåðåäèíå äåâÿíîñòûõ ïðî-
øëîãî âåêà ÿ íàïèñàë è îïóáëè-
êîâàë â îäíîì òîëñòîì æóðíàëå
ðàññêàç “Øàðîâàÿ ìîëíèÿ”. Ýòî
ðàññêàç î ÷óâñòâå, êîòîðîå ïðè-
íÿòî íàçûâàòü “ïåðâàÿ ëþáîâü”.
Îäíèõ ýòî ÷óâñòâî ïî÷òè íå çà-
òðàãèâàåò è áûñòðî âûâåòðèâàåò-
ñÿ, äðóãèõ ïðåñëåäóåò äî êîíöà
æèçíè. Ïÿòíàäöàòèëåòíèå ãåðîè
ìîåãî ðàññêàçà ïîíèìàþò, ÷òî
âëþáëåíû äðóã â äðóãà áëàãîäà-
ðÿ øàðîâîé ìîëíèè. Ïðîèñõîäèò
ýòî ëåòîì íà âåðàíäå, ãäå îíè
ïðÿ÷óòñÿ îò ãðîçû. Ïðèâåäó êî-
ðîòêóþ öèòàòó èç ðàññêàçà.

“Ãðîçà íà÷àëàñü ïîçäíî, â íà-
÷àëå äåñÿòîãî. Îíè ñèäåëè íà âå-
ðàíäå, âçúåðîøåííûå è ìîêðûå.
Ãåíà ïðèí¸ñ ÿáëîêè. Ñèäåòü íà
ñîëîìåííûõ êðåñëàõ áûëî íå-
óäîáíî. Âíåçàïíî â ùåëü ìåæäó
áàëêîé è êðûøåé ïðîòèñíóëñÿ
ñâåòÿùèéñÿ ïðåäìåò, íàïîìèíà-
þùèé penis. Íà ãëàçàõ îí îáð¸ë
î÷åðòàíèÿ øàðà âåëè÷èíîé ñ äåò-
ñêèé ìÿ÷èê è óñòðåìèëñÿ ê ïî-
ëó. Ðîçà è Ãåíà îöåïåíåëè, ñëîâ-
íî êòî-òî ñêàçàë èì “çàìðè”.
Øàð ïîðîçîâåë è ïîïëûë ïî âå-
ðàíäå áåç âèäèìîé öåëè. Ãåíà óñ-
ëûøàë ïîòðåñêèâàíèå, íî íå ñðà-
çó äîãàäàëñÿ, ÷òî ýòî òðåùàò èõ
âîëîñû. Òåì âðåìåíåì øàð áóä-
òî íàëèëñÿ êðîâüþ è ïóñòèëñÿ â
ïëÿñ. Íî ïëÿñàë íåäîëãî. Âðåçàâ-
øèñü â áðîíçîâûé ïîäñâå÷íèê ñ
îãàðêîì, øàð ëîïíóë. ×òî ïðî-
èçîøëî äàëüøå, Ðîçà è Ãåíà íå
ïîìíèëè. Îíè î÷íóëèñü îò áîëè.
Ïàõëî ãàðüþ. Íà åãî ðóêå, êîòî-
ðàÿ â ìîìåíò âçðûâà ëåæàëà íà
ïëå÷å Ðîçû, àëåë îæîã. Ïëå÷î Ðî-
çû òîæå îáîæãëî. Áåëûì îñòàëîñü
ëèøü òî ìåñòî, ãäå ëåæàëà Ãåíè-
íà ëàäîíü”.

Âïîñëåäñòâèè ìîèõ ãåðîåâ ðàñ-
êèäàëî ïî ðàçíûì ñòðàíàì: Ðîçà
îêàçàëàñü â Èçðàèëå, Ãåíà — â
Ãåðìàíèè. Ñîðîê ëåò ñïóñòÿ Ãå-
íà ïûòàåòñÿ íàéòè ïåðâóþ ëþ-
áîâü. Îí äà¸ò îáúÿâëåíèÿ â ðóñ-
ñêèå ãàçåòû Èçðàèëÿ è Àìåðèêè,
÷òî èùåò ïîäðóãó ñ îòïå÷àòêîì
ëàäîíè íà ïðàâîì ïëå÷å. Ãåðî-
èíþ ÿ íàçâàë Ðîçîé Âàéñ. Ìíå
êàçàëîñü, ÷òî ýòî èìÿ — Áåëàÿ
Ðîçà — çâó÷èò äðàìàòè÷íî â êîí-
òåêñòå ðàññêàçà. ×åðåç äåñÿòü ëåò
ïîñëå ïóáëèêàöèè “Øàðîâîé
ìîëíèè” ÿ ïîëó÷èë ïî ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òå ïèñüìî, ïîäïèñàííîå
Ðîçîé Âàéñáëèö. Ýòî èìÿ áûëî
ìíå çíàêîìî.

Äîðîãîé Ãåíà!
Ñêîëüêî ëåò òåáÿ íå âèäåëà, íå

ñëûøàëà î òåáå. Äà è ïî-ðóññêè íå
ïèñàëà óæå ëåò òðèäöàòü! Äóìà-
ëà, íå ñóìåþ, à ñìîòðþ — ïîëó÷à-
åòñÿ. Ìîé ñûí óñëûøàë òâî¸ èìÿ
îò ìåíÿ è íà âñÿêèé ñëó÷àé ïîèñ-
êàë òåáÿ â Èíòåðíåòå. Íàø¸ë!
Îòïå÷àòàë äëÿ ìåíÿ êíèãó ðàñ-
ñêàçîâ “Ãåîðã Âèëüãåëüì Ðèõìàí”
è êíèãó ñòèõîâ “Libri fulgurales”.
Áëàãîäàðÿ àííîòàöèÿì ÿ êîå-÷òî
óçíàëà î òåáå. Âîò ïèøó, à íà äó-
øå òåïëî. Íå âåðèòñÿ, ÷òî ìíå
ïÿòüäåñÿò øåñòü ëåò. Â Èçðàèëå
ÿ òðè ãîäà äîó÷èâàëàñü íà çóáíîãî
âðà÷à. Ïîñëå ðàáîòàëà â ÷åëþñò-
íî-ëèöåâîé õèðóðãèè. Ïîòîì îò-
êðûëà ñâîþ êëèíèêó. Ñ ïåðâûì ìó-
æåì ðàçîøëàñü ïîñëå äâàäöàòè

ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè. Òðè ãîäà
áûëà îäíà. Ïîòîì ìîè ïàöèåíòû
ïîçíàêîìèëè ñ Áàðàêîì. Ìû ïî-
ïðîáîâàëè, è âîò óæå ïÿòíàäöàòü
ëåò âìåñòå. Áàðàê ðàáîòàåò íà
çàâîäå, îé, êàê ýòî ïåðåâåñòè?
Îíè âûðàùèâàþò ïòèöó è ïîñòàâ-
ëÿþò íà ïðîäàæó. Ìíå êàæåòñÿ,
ýòî íàçûâàåòñÿ ïî-àíãëèéñêè “ìå-
íåäæåð”. Ó íàñ êðàñèâûé áîëüøîé
äîì. Ïðèåçæàé â ãîñòè. Ãåíà —
òû ìîÿ ïåðâàÿ ëþáîâü. È ýòà ëþ-
áîâü îñòàëàñü ñâåæåé, ïîòîìó ÷òî
îíà îáîðâàëàñü. Òàêàÿ ëþáîâü
îñòàâëÿåò ñâåæèé çàïàõ. Òû —
ïîñëåäíèé ïóçåëü èç ìîåãî äåòñòâà.
Ñìîòðþ íà òâîè ôîòîãðàôèè â
Èíòåðíåòå: ëîá è ãóáû — òâîè, íî
áîðîäà, î÷êè, âçãëÿä? Òû ëè ýòî?

Ðîçà.

Äîðîãîé Ãåíà!
Ìû ñ Áàðàêîì åçäèëè íà Ì¸ðò-

âîå ìîðå. Áûëè â îòåëå “Ëîò”.
Ìíîãî òàíöåâàëè. Òû ïîìíèøü,
÷òî ÿ âûðîñëà áåç îòöà. Äà? Äëÿ
íåãî ÿ äàæå íå ÷èñëèëàñü â ãðàôå
“äåòè”. Ïîçíàêîìèëàñü ñ îòöîì,
êîãäà ïðèøëîñü åõàòü ê íåìó â ëà-
ãåðü. Ëþäè, ïîêèäàþùèå ÑÑÑÐ,
äîëæíû áûëè â òå âðåìåíà ïîëó-
÷èòü ðàçðåøåíèå íà âûåçä îò
îñòàâøèõñÿ ðîäèòåëåé. È âîò ÿ
íàøëà åãî â çîíå. Îí îòáûâàë âòî-
ðîé ñðîê çà ïåäîôèëèþ. Ïðîøëà
÷åðåç øìîí, äîïðîñ, ïðîâåëà ñ ïîä-
ëåöîì íî÷ü â êîìíàòå ñâèäàíèé,
âûáèëà ïîäïèñü. Ñðîê îí îòáûâàë
ðÿäîì ñ êàêîé-òî äåðåâíåé ïîä Êà-
ðàãàíäîé. Ïåðâûé ðàç ðàññêàçûâàþ
îá ýòîì. Ïðÿìî êîìîê â ãîðëå. Òå-
ïåðü ïîíèìàåøü, ïî÷åìó òåáÿ íà-
øëà? Ïîïëàêàòüñÿ õîðîøåìó ïàïå,
à ïëîõîé, ñëàâà Áîãó, äàâíî â çåì-
ëå. Òû ïðîñòè, ÷òî áåç òâîåãî ñî-
ãëàñèÿ ïðåâðàòèëà òåáÿ â ïàïî÷-
êó, íî õîðîøåãî, è èñïîâåäóþñü.
Ìîé îòåö òîæå áûë èíòåëëåêòó-
àë, ïóï çåìëè, äóøà êîìïàíèè, à
èñïîäâîëü âûèñêèâàë æåðòâó. Ìà-
ìà ïîíà÷àëó òåðïåëà. Íî êîãäà âû-
íóäèë ìîþ ñåñòðó — åé áûëî òðè
ãîäà — äåëàòü ñåáå îðàëüíûé ñåêñ,
ìàòü åãî âûãíàëà. ß îá ýòîì óçíà-
ëà â ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå ãîäà. Â
Ê¸ëüí ê òåáå, ìîé äîáðûé ïàïî÷-
êà, ÿ íå ïðèåäó. Ýòî òâîÿ òåððè-
òîðèÿ. Òû íà íåé ñèëüíåé ìåíÿ.

Âèäèøü, íàøëà òåáå ðîëü òî ëè
ïàñòîðà, òî ëè ðàááè. À ñîãëàñåí
ëè — äàæå íå ñïðàøèâàþ. Êàê
òâîÿ ìàìà, Ñâåòëàíà Èâàíîâíà?
Ñ òîáîé? Ïîìíèøü, êàê îíà âñà-
äèëà ìíå óêîë òîëñòîé èãëîé? Ïî-
ìåíÿòü çàáûëà. Ó òåáÿ âûñòóïè-
ëè ñë¸çû, à ÿ îáðàäîâàëàñü. Åù¸
ïîìíþ, êàê äàâèëñÿ ðîçîé, ÷òî
Ñâåòëàíà Èâàíîâíà ïðèíåñëà äëÿ
ìåíÿ, à òû ïðåäïî÷¸ë å¸ ñúåñòü.
Ãëÿäÿ, êàê òû äàâèøüñÿ, ÿ áîëüøå
íå õîòåëà áûòü Ðîçîé. Õîòåëà
ñòàòü äåðåâîì, öâåòóùèì ðîçîâî-
ñèðåíåâûìè öâåòàìè — òàêèå
åñòü â Èçðàèëå,— ÷òîá íå ñúåë ìå-
íÿ, ïîïåðõíóëñÿ. Âîò òàê âñåãäà:
ïîíèìàþ ñåáÿ ÷åðåç òåáÿ. Âî âðå-
ìÿ âîéí ÿ ðàáîòàþ â àðìèè. Íåò,
çóáû íå ëå÷ó. Ó èçðàèëüñêèõ ñîëäàò
çóáû êðåïêèå. Íî êîãäà èõ óáèâà-
þò, âçðûâàþò, ñæèãàþò, ÿ ïî çó-
áàì èäåíòèôèöèðóþ òðóïû. ×òî-
òî ïîäîáíîå è â íàøåé ïåðåïèñêå.
Òû — ìîé òðóï! È ÿ äåëàþ íåâîç-
ìîæíîå: ñèëîé ðàçæèìàþ òâîé
ðîò, è åñëè ÷åëþñòè ñòèñíóòû —
ñìåðòåëüíûé trismus,— ÿ ïîëîñóþ
ñêàëüïåëåì îò óãëà ðòà ê ùåêå è
ââîæó â ðîò ïîëàðîèäíóþ êàìåðó
ñ çåðêàëîì. Âñïûøêà — è ñíèìîê
ãîòîâ. Òâîé ÿçûê, òâîÿ ðå÷ü — êàê
íà ëàäîíè. Òàê ÿ ïðîÿâëÿþ òâîþ
ïðîçó è ñòèõè. ×óâñòâóåøü? Â
ïèñüìàõ òû òàêîé ñäåðæàííûé,
ðîáêèé. À â ïðîçå — ñàìà ñâîáîäà.
È ëþáîâü. Êî ìíå. Íå òðóñü. Òàê
è ñêàæè: “Ðîçà, ÿ òåáÿ ëþáëþ.
Âñþ æèçíü ëþáèë è èñêàë”. Âîò è
õîðîøî, ìîëîäåö, íàø¸ë. Íî ñêà-
æè îá ýòîì âñëóõ. À òî “âîëíó-
åøü”, “òðîãàåøü”, “ñàíòèìåíòû”.
Àìîðôíî. Åé-áîãó. Èíà÷å äðóãîãî
îòöà âûáåðó. À â þíîñòè îáî ìíå
ïèñàòü íå õîòåë. Ïîâåÿëî çåìë¸é
ñûðîé, òàê ñðàçó íàïèñàë. Îòâå-
÷àé! Òû ñåé÷àñ íà ñëóæáå. ß æå
çíàþ. Íå áóäü æèâûì òðóïîì.
×òî, äðîæèøü? Íå ðîáåé. Èçðà-
èëüòÿíå íàãëûå, èíà÷å íå âûæèëè
á. Öåëóþ â ðîò. Óìèðàþ ïî òåáå.

Ðîçà.

Ãåíà!
Âîçâðàùàþ òâîè ñëîâà: “ß ïè-

øó òåáå ÿñíûìè, ïðÿìûìè, ýëåê-
òðîííûìè ñëîâàìè: ÿ òåáÿ íå ëþá-
ëþ”. Ãåíà, íå âðè ñåáå è ìíå. Ëàä-

íî, áóäü ñî âñåìè íà “Âû”, ïðÿ÷ü-
ñÿ â ñâîåé áàøåíêå. ×òî çà ýòèì?
Ñòðàõ, æåëàíèå ñêðûòü, ÷òî òû
íå perfect. Ñòîìàòîëîã ëåçåò â
ðîò, à ðîò — ÷àñòü ÷åðåïà. À äó-
øà ãäå? Â ÷åðåïå. Òû ïîíÿë, ÷òî
òû òåïåðü ìîé îòåö? Îòåö — íå
ðàáîòà, íå ïðîôåññèÿ: ñìåíèòü
íåëüçÿ. Âòîðîé ðàç ÿ íå ñìîãó íå
ïðîñòèòü îòöó. Òû â ñòèõàõ òåï-
ëî ãîâîðèøü î äåòäîìîâöàõ è êðà-
ñèâî ëþáèøü æåíùèí. Òû ïîéìàë
ìåíÿ â êàïêàí. Áîëüøå ïèñàòü òå-
áå íå áóäó. Çà÷åì íà ïåðâîå ïèñü-
ìî ìî¸ îòâåòèë ñåðäå÷íî, ïðîíèê-
íîâåííî? Ýòî ÷òî, îïûò íàä êðî-
ëèêîì ñ êîðìîì è ýëåêòðè÷å-
ñòâîì? Âûëåçàé, òðóñ, èç ñâîåé
ñòåêëÿííîé áàøíè! Ðàçáåé ñòåêëî!
Òû æå íå ïñèõîïàò! Äà, èñòîðèè
ñ øàðîâîé ìîëíèåé íå áûëî. Íî âñ¸
îñòàëüíîå áûëî! È âåðàíäà, è òâîÿ
ðóêà íà ìî¸ì ïëå÷å. Îíî ãîðèò!
Îíî îáîææåíî! Çàáûë, êàê îä¸ð-
íóë ðóêó, êîãäà âîøëà Ñâåòëàíà
Èâàíîâíà, à ÿ ñèäåëà êàê ãîëàÿ, íî
ñòûäíî ìíå íå áûëî. ß ñåé÷àñ åù¸
êðàñèâåé, â öâåòó, ïðîñòî æåì÷ó-
æèíà. À òû — ÷óâñòâèòåëüíûé
èíâàëèä. Òîëüêî â êíèãàõ ëåòàåøü,
à â æèçíè áðåä¸øü, íîãàìè øàð-
êàåøü. Òî êíóòîì ãðîçèøü, òî
ïðÿíèêîì ìàíèøü. À ÿ ëþáëþ èí-
æèð, ì¸ä, ãðàíàòû. Åñëè á âñòðå-
òèëà îòöà, èçðåøåòèëà á: íå èç
“óçè”, à èç “êàëàøíèêîâà”. Ïî-
äîíêîâ — óíè÷òîæàòü. Òàê ïðåæ-
äå äóìàëà. À áëàãîäàðÿ òåáå ïðî-
ñòèëà îáîèõ: è åãî, è òåáÿ. Ìûñ-
ëè ðàçáåæàëèñü. Ðàíüøå ïèñàëà â
îõîòêó (òâî¸ ñëîâî), à òåïåðü îä-
íè ñòðàäàíèÿ. Cåãîäíÿ ïÿòíèöà.
Òû óõîäèøü ñî ñëóæáû, òàê è íå
îòâåòèâ. Óèê-ýíä áåç òåáÿ. Îò
òâîåé äîáðîé âîëè çàâèøó, à å¸ ó
òåáÿ íåò. Ñêîëüêî ìîæíî òåð-
ïåòü ìîþ íàãëîñòü: óíèæàòü, ïðî-
ñèòü ïðîùåíèÿ è ñíîâà óíèæàòü.
Ñîæàëåþ. Ñâîðà÷èâàþñü. Êàþñü.
Îé, ìîè ïèñüìà âåðíóëèñü. Ïîñû-
ëàþ ñíîâà. Ïîëó÷èëîñü! Âå÷åðîì
ïðèåäóò äåòè ñ âíóêàìè. Ïîñòà-
âèëà ïåñî÷íûé òîðò ñ àáðèêîñàìè
â äóõîâêó. Çàìîðîæó ê íåìó ëè-
ìîííûé ïàðôý. Â æàðó — ïðèÿò-
íî. Çàïåêàþ íà îäíîðàçîâûõ êðóã-
ëûõ ïðîòèâíÿõ, ðàñêëàäûâàþ ïîëî-
âèíêè ñëèâ ñðåçàìè íàâåðõ, ïîñû-

ïàþ âàíèëüíûì ñàõàðîì, êîðèöåé.
Óòðîì çàìåòèëà, ÷òî ïòè÷êè ïðî-
ñûïàþòñÿ â 6.30, íà ïîëòîðà ÷à-
ñà ïîçæå. Ýòî ïòè÷êè-çåáðû, ñ
îòêðûòûì â ïîë¸òå âååðîì íà ãî-
ëîâå, à êàê ñÿäóò íà ïðîâîä, âååð
ñìûêàåòñÿ âðîäå ñàáåëüêè. È òà-
êèå ñåðü¸çíûå. Âñ¸, ìîé ñåðî-ïåð-
ëàìóòðîâûé. Óñòàëà òóê-òóêàòü.
Îòâåòü ÷òî-òî ñìåøíîå. Ãîâîðþ:
ãà-ó-ãóà. Ïî-ðóññêè — ýòî ÿçûê
ãóñåé. À íà èâðèòå: òîñêà, ñîñà-
íèå ïîä ëîæå÷êîé. Äí¸ì ïëàâàëà â
ìîðå, êàê äåëüôèí, à âåðíóëàñü äî-
ìîé è — ãà-ó-ãóà. Íå õî÷ó áûòü
ëèòåðàòóðíûì îáðàçîì. Âû÷åðêíè
ìåíÿ èç ðàññêàçà. Õîòü èìÿ äðóãîå
äàé! Îäíè ïëåâêè îò òåáÿ. Ïîéäó-
êà â äóø. Íå ëþáëþ õèòðîâàíîâ-
ìàíèïóëÿòîðîâ. Ëþáëþ ïðÿìûõ,
îòâàæíûõ. Ìîæåò, ëþáîâü ìîÿ
êëåéêàÿ, íóäíàÿ? Òåáå ÷òî, æàë-
êî äâóõ-òð¸õ ñòðîê? ß íà òåáÿ
ñë¸ç íå æàëåþ. Íàøè ýëåêòðîííûå
ñâèäàíèÿ ó ìåíÿ â ïå÷¸íêàõ. Ïî ðà-
äèî èãðàþò “Ëóííóþ ñîíàòó”. Íà-
÷àëè! Ïîïëûëè, ðàçúåõàëèñü, îïÿòü
âñòðåòèëèñü. Ïðûæîê! Ëåãêî ïîä-
áðîñü ìåíÿ, òîëüêî òî÷íî, ÷òîáû
ìÿãêî ïðèëåäåíèëàñü íà îñòðè¸
êîíüêà è çàêðóæèëàñü, êàê þëà.
Íåçàìåòíî ïàëü÷èêîì ïîêàæó:
îòëè÷íî, ìîëîäåö. Íå îáðàùàé
âíèìàíèÿ íà ìîþ áîëòîâíþ î ñåê-
ñå. Íàâåðíîå, ÿ íå èç áëàãîðîäíûõ,
êðîâü ó ìåíÿ íå ñèíÿÿ. Èëè íàäî
ñêàçàòü “ãîëóáàÿ”? Íó ÷òî òû
ìîë÷èøü? Çëèøüñÿ? Íå íàäî. ß —
õîðîøàÿ. Õî÷ó ïîäëèçûâàòüñÿ.
Çëîñòü ïðîøëà. Çäåñü ãîâîðÿò, ÷òî
ó ðóññêèõ è ìàðîêêàíöåâ ãîðÿ÷àÿ
êðîâü. Äà, îïå÷àòêà âûøëà ñìåø-
íàÿ. ×åñòíî, ÿ íå çíàëà ñëîâà “ýïè-
ñòîëÿðíûé” è ïî èñïîð÷åííîñòè
íàïèñàëà “ýïèñòîðàëüíûé”. ß æå
ñòîìàòîëîã. Â÷åðà â áàññåéíå òà-
êîå ñëó÷èëîñü! ß ïëàâàòü óìåþ, íî
áîþñü è ïëàâàþ ïîïåð¸ê. À òóò
ðåøèëàñü, ðàçæàëà êîëåíè, ìÿ÷ âû-
ñêîëüçíóë, è ïîøëà, ïîøëà. Ïîñëå
íûðíóëà, íàøëà ìÿ÷, ñæàëà åãî êî-
ëåíÿìè, è âñå ïðèíÿëèñü õëîïàòü.
Èíñòðóêòîðøà ñêàçàëà: “Íó âîò,
ïîäðóæèëàñü ñ âîäîé”. À ÿ ïîäóìà-
ëà, ÷òî â ïåðâûé ðàç ðåøèëàñü íûð-
íóòü áëàãîäàðÿ òåáå. Ãåíà, äîðî-
ãîé, òâîè ïîäîçðåíèÿ îáîñíîâàíû:
íåò ó ìåíÿ òîëêîâîãî ñëîâàðÿ, à â
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Èíòåðíåò íå çíàþ, êàê âîéòè, êà-
êîé-òî ãóãîëü-ìóãîëü íóæåí. Íî
òû õèò¸ð: íàðî÷íî âñòàâèë “ýïè-
ñòîëÿðíûé”, ÷òîá âãëÿäåòüñÿ â êî-
ðåíü. À àíãëèéñêèé ñëîâàðü ó ìåíÿ
ïîä ðóêîé. Ñëîâî “lovable” ìîæíî
ïåðåâåñòè ïî-ðàçíîìó: âî-ïåðâûõ,
“ñèìïàòè÷íûé”, “ïðèÿòíûé”; âî-
âòîðûõ, “äîñòîéíûé óâàæåíèÿ,
ëþáâè”. Òû ÷òî èìåë â âèäó? ß ÷å-
ëîâåê ÷óâñòâèòåëüíûé, ìîãó âîçî-
ìíèòü. Âíåñè ÿñíîñòü...

Ãåíà!
Òðè ÷àñà íî÷è. Ïðèøëà îáâè-

íÿòü. À òû ìîë÷è: ïðèâûê. Äà, ïå-
ðåïèñêó íà÷àëà ÿ. Îòïðàâèëà íà-
èâíîå ïèñüìî î ïåðâîé ëþáâè ê ïðè-
çðàêó, à ïðèçðàê çàâàðèë òàêóþ
êàøó, ÷òî ïîëãîäà å¸ ðàñõë¸áûâàþ.
Êàêîãî... ïðèñëàë ìíå íåæíîå,
ãðóñòíîå ïèñüìî? Òâîþ ìàòü!
(Ñâåòëàíà Èâàíîâíà çäåñü íè ïðè
÷¸ì). Ê ìàòó íå ïðèâûê? ß — âåäü-
ìà, äðÿíü, á... è óìåþ î÷÷åíü õîðî-
øî ìàòåðèòüñÿ. À ðàññêàçèê
òâîé — ôàíòàçèÿ, âûìûñåë, íî
ñëîâà òàêèå íåæíûå, çàâîðàæè-
âàþùèå. Òû õîòåë, ÷òîáû ÿ ïðî-
÷ëà ýòîò ðàññêàç. Ñèëêè ïë¸ë. Äà
ÿ æå ïåíü: â ïîýçèè íè áåëüìåñà,
âñ¸ çà ÷èñòóþ ìîíåòó ïðèíèìàþ.
È òåïåðü — áàíêðîò. Êàê ëîâëþ
òåáÿ çà øòàíû, òàê äðóæáà. ÏÎ-
ÐßÄÎ×ÍÎ? Ñåáå âðè ñêîëüêî õî-
÷åøü. Íî òà, êîòîðóþ â ñòèõàõ è
ïðîçå ëþáèë,— ýòî ÿ!

Òâîÿ Ñòåðâà.

Ãåíà!
Â êîíöå ñåíòÿáðÿ ÿ çàãëÿíó â

Ê¸ëüí. Âñòðåòèìñÿ íà ïîë÷àñà.
Âûïüåì êîôå. Ìó÷èò ìåíÿ ãðóñòü
óâÿäàíüÿ. Äîâîëüíî ãëóïîñòåé. Îò
òåáÿ âååò õîëîäîì, è ÿ ìîãó ïîä-
öåïèòü ïíåâìîíèþ. Êòî áóäåò âû-
õàæèâàòü? Áàðàê? ß ñîâñåì íå
îáèäåëàñü. Ïñèõèàòð ñêàçàë, ÷òî
îáèä÷èâîñòü — òóïèê. Îäíî ðàç-
ðóøåíèå. Êàê òåáå óäà¸òñÿ îáè-
æàòü ìåíÿ? À òû äîæäèñü, âåäè
ïðàâèëüíûé îáðàç æèçíè: áåç àëêî-
ãîëÿ (äà, ïîäîçðåâàþ òåáÿ), áåç...
Òû ìíå íå íóæåí: õîòü è óì¸í, à
íåäîðàçâèò. ß îò òåáÿ îêîí÷à-
òåëüíî îñâîáîäèëàñü, à çàîäíî îò
ïàïî÷êè. Äåïðåññèé íå áûëî è íå
áóäåò: íå ïîòàêàþ ñåáå, íå àëêî-
ãîëè÷êà, íå êóðþ, íå á.., òàê, ë¸ã-
êèå îòêëîíåíèÿ, íî â ïðåäåëàõ íîð-

ìû. Â ýòîì àâãóñòå ìàëî òàðàêà-
íîâ, çàòî ïîëíî ìóðàâü¸â, íî îíè
íå ïðîòèâíûå. Ñèäåëà â òóàëåòå,
íàáëþäàëà, äàæå çàñèäåëàñü. Òó-
àëåò ìåæäó êóõíåé è ãîñòèíîé íà
ïåðâîì ýòàæå — èõ ïåðåâàëî÷íûé
ïóíêò. Òóò îíè âñòðå÷àþòñÿ, òû-
êàþòñÿ ìîðäî÷êàìè, ðàñïîëçàþò-
ñÿ, à åñòü çàáàâíûå: ïîëçóò äðóã
çà äðóãîì, îäèí ÷óòü âïåðåäè, à
äðóãîé ïîçàäè — íàâåðíîå, çàïàõ
ïîäîø¸ë. ß âñ¸-òàêè, ìîé ñåðî-
ïåðëàìóòðîâûé, îêðåïëà. Òâîÿ çà-
ñëóãà. Ñàìà íå âåðþ, ÷òî âûêà-
ðàáêàëàñü. Ãëóáîêî íûðíóëà. Âîò
äóðà! Áðàíèëà åãî, êëÿëà. Áàëäà
Èâàíîâíà! À òû èñïóãàëñÿ? Êàêîé
òû ìóæåñòâåííûé, îòêðûòûé, è
â êíèãàõ, è â æèçíè. Âñþäó — îò
ïåðâîãî ëèöà. À ìíå ïðèäóìàé äðó-
ãîå èìÿ. Ïîæàëóéñòà. Åçäèëà íà
ìîðå. Îäíà. Íå ëþáëþ ñ ïîäðóãà-
ìè. Îíè ìåøàþò äóìàòü. Ó òåáÿ
òîæå ñêîðî îòïóñê. Ïîïëàâàåøü?
Ïî÷åìó Êàâêàç? Ïèøåøü, ÷òî òÿ-
íåò òóäà, ãäå âîþþò. Òåáå ÷òî,
ìåíÿ ìàëî? Íà áåðåãó ëåæàëà íà
æèâîòå, ÷èòàëà, îáëîêîòèâøèñü
íà ñèëüíûå ðóêè. Îáëàêà íå äàâè-
ëè, ñõîäèëèñü, ñëèâàëèñü íåæíî. Ó
íèõ áûë æåíñêèé ïðîôèëü, äëèííûå
ñâåòëûå âîëîñû. À âå÷åðîì âñòðå-
òèëèñü: ñåìü äåâ÷îíîê èç ×åðíîâ-
öîâ. Â ñàìîì êîíöå Áýòÿ ñêàçàëà:
“Ïîìíèøü, ó òåáÿ áûëè ñîñåäè, äâà
áðàòà, îäèí íà Äàëüíèé Âîñòîê
óåõàë, à äðóãîé â Ãåðìàíèè, ïèñà-
òåëü. Êàê èõ ôàìèëèÿ?” Íèêòî íå
çàìåòèë, ÷òî ó ìåíÿ ïåðåõâàòèëî
äûõàíèå. ×òî çà æèçíü? Ñ äâóìÿ
ìóæ÷èíàìè æèâó. Îäèí ðÿäîì,
ãðååò ïî íî÷àì. Îíè âñ¸ ïðîõëàä-
íåé, à ÿ æèâîòíîå áåç ìåõà, ìíå
òåïëî ïîäàâàé, ôèçè÷åñêîå. È ñëî-
âåñíîå. Âîò ïîýòîìó — äâà ìó-
æè÷êà. Õîòü è öåëóåøü ïî-äðóæå-
ñêè, âñ¸ ðàâíî ÷óâñòâóþ òâîè ðó-
êè, ãóáû, è íåò ó òåáÿ âëàñòè çà-
ïðåòèòü ýòî! Ñàì çàäûõàéñÿ! Ïðè
÷¸ì çäåñü Êàâêàç? Àìåðèêà íå ðå-
êîìåíäóåò ñâîèì ãðàæäàíàì òó-
äà åçäèòü. Çà÷åì òåáå ýòî ïåêëî?
Ïèøåøü ðàññêàç î âîéíå? Òåáå
÷òî, âîîáðàæåíèÿ íå õâàòàåò?
Ïðèäóìàë æå øàðîâóþ ìîëíèþ,
èëè ó òåáÿ âñåðü¸ç ðóêà â îæîãàõ?
Ó íàñ íî÷àìè âåòåð ñ ìîðÿ ïîïî-
ëàì ñ ïåñêîì, à ìàøèíû áîëüøå
òóäà íå õîäÿò: äâå-òðè â äåíü. ß
íå æàëåþ, ÷òî òàê è îñòàíóñü

òâîåé ñîñåäêîé. ß òåáå òàê æå
÷óæäà, êàê è ìîÿ ñòðàíà. ×òî-òî
òåáÿ âëå÷¸ò èçäàëè, çàïàõ êîðèöû,
ñðåäèçåìíîìîðñêèé âåòåð, à âáëè-
çè — êîðîáèò. Çàïàäíîå Ñðåäèçåì-
íîìîðüå òåáå ðîäíåé. Òâî¸ ïðàâî.
Èçäàëè áóäó òåáÿ ëþáèòü, ñåêñ íå
íóæåí, îí ìîæåò ðàçî÷àðîâàòü, à
ÿ õî÷ó... Òû íè ñ êåì íå ñîçäàë äî-
ìà: âå÷íî òåáÿ ãäå-òî íîñèò, ìå-
íÿåøü ñòðàíû, äîìà, æåíùèí.
Çíàþ êðàñèâûå ïàðû. Îíè âêëàäû-
âàþò íå íà ñòîðîíó. Íà ñòîðî-
íå — ëåã÷å, íå íàäî âêëàäûâàòü.
Ìíå òåáÿ æàëü. Âìåñòî ñåêñà —
ðåâó. Òû íàçâàë ìåíÿ “Äåëüôèí÷è-
êîì”. Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî óñëû-
øàëà òâîé çîâ î ïîìîùè è ïðè-
ïëûëà? Êàê õîðîøî, ÷òî òû óåç-
æàåøü. Ìíå íå íóæíà çàâèñè-
ìîñòü îò òåáÿ. Ìíå íóæíà ãëóáè-
íà. ß õî÷ó äåéñòâîâàòü ñ ïîçèöèè
òèøèíû. È ïîêà òû íà Êàâêàçå,
ó ìåíÿ áóäåò ìåñÿö. Óõîäèì â îò-
ïóñê — äðóã îò äðóãà. Ìû è òîã-
äà ñ òîáîé íå ïðîùàëèñü. ß ïðîñ-
òî áîþñü ñòàðåòü, âîò è ïðèäó-
ìàëà ñåáå íàäåæäó. ×åì-òî äà
çàéìóñü: ïëàñòèêîé (âîññòàíîâè-
òåëüíûå ïëîìáû), ðèñóíêîì
(âñêðûòèå äåñíû), êðàñêàìè (ïðî-
òåçû, êîðîíêè). Âñ¸ ðàâíî ìû óæå
âìåñòå. Íàâñåãäà. Íó ÷òî òû ìîë-
÷èøü!? Ïðèòàèëñÿ? Ïîâòîðÿé çà
ìíîé: “ß òåáÿ ëþáëþ”. Â óãîë çà-
áèëñÿ? Â ðîò âîäû íàáðàë? Çíàåøü
ïèñàòåëÿ Ðóøäè? Òàê âîò, òû —
ìîé ïåðñîíàëüíûé Ðóøäè, à ÿ —
òâîé àÿòîëëà. Ïðèãîâàðèâàþ òå-
áÿ ê êàðå ãîñïîäíåé. Æäè. Ýòî ñëó-
÷èòñÿ íà óëèöå â Ê¸ëüíå. Ê òåáå
íà øåþ áðîñèòñÿ æåíùèíà. Òû íå
óñïååøü å¸ ðàçãëÿäåòü. Òû óñëû-
øèøü âçðûâ, è âû âìåñòå âçëåòè-
òå â âîçäóõ. Âìåñòå. Íàâñåãäà.

Ðîçà.

* * *
ß ÷àñòî äóìàþ î ïðîèñõîæäå-

íèè è ïðèðîäå ìîëíèé. Ñ÷èòàòü
ëè øàðîâóþ ìîëíèþ äóõîì?
Åñòü ëè ó íå¸ òåëî? Òå, êòî âè-
äåë å¸, óòâåðæäàþò, ÷òî îíà íå
ïåðåëèâàåòñÿ ÷åðåç êðàé, íå äà-
¸ò òå÷è. Òîãäà, ìîæåò áûòü, îíà
ñîñòîèò èç ãàçà? Íî ãàçû, êàê
ïðàâèëî, êîìïåíñèðóþò ñâîþ
íåâèäèìîñòü çàïàõîì. Øàðîâàÿ
æå ìîëíèÿ íè÷åì íå ïàõíåò,
ïðàâäà, è íåâèäèìîé å¸ íå íà-

çîâ¸øü, ñêîðåå ïðîçðà÷íîé. Äà,
îíà îïðåäåë¸ííî íå òâ¸ðäàÿ è íå
æèäêàÿ, íî ÷òî-òî íå ïîçâîëÿåò
íàçâàòü å¸ ãàçîîáðàçíîé. Ëèíåé-
íóþ ìîëíèþ çíàþò âñå, à âîò
øàðîâóþ — åäèíèöû. Òàêèõ ëþ-
äåé åù¸ ìåíüøå, ÷åì íàáëþäàâ-
øèõ ÍËÎ. Îêàçûâàåòñÿ, ìåòåî-
ðîëîãàì èçâåñòíà îñîáàÿ ðàçíî-
âèäíîñòü ëþäåé è äåëüôèíîâ,
êîòîðûå ÷óâñòâóþò âîçíèêíîâå-
íèå íàïðÿæåííîãî ïîëÿ ìåæäó
çåìë¸é è òó÷àìè, ïðåäøåñòâó-
þùåãî çàðîæäåíèþ ìîëíèè. Ëè-
íåéíûé ðàçðÿä, êîòîðûé ìû âè-
äèì â ïðåäãðîçîâîì è ãðîçîâîì
íåáå,— ýòî ëèøü îáðûâîê ãè-
ãàíòñêîãî ïðîâîäà, íàòÿíóòîãî
ìåæäó íåáîì è çåìë¸é. Â ðåäêèõ
ñëó÷àÿõ ìîæíî íàáëþäàòü ðàñ-
ïàä ìîëíèåâèäíîãî ñòåðæíÿ íà
ÿðêèå ãîðîøèíû. Ó ïîäîáíîé
ìîëíèè òîæå åñòü íàçâàíèå —
÷åòî÷íàÿ, íî íà ñàìîì äåëå îíà
ëèøü âàðèàíò ëèíåéíîé.

Ïî êðóïèöàì ÿ ñîáèðàþ ñâè-
äåòåëüñòâà ëþäåé, êîòîðûì äî-
âåëîñü íîñ ê íîñó ñòîëêíóòüñÿ
ñ øàðîâîé ìîëíèåé. Êîå-êàêèå
âûâîäû ïîçâîëþ ñåáå ñäåëàòü.
Â ñðåäíåì äèàìåòð øàðîâîé
ìîëíèè — îêîëî òðèäöàòè ñàí-
òèìåòðîâ. Òåïëî îíà èñòî÷àåò,
íî òîëüêî â íåïîñðåäñòâåííîé
áëèçîñòè. Öâåò — ïåðåìåí÷èâ,
ãäå-òî ìåæäó ëèìîííûì è
àïåëüñèíîâûì. Äâèæåòñÿ íåòî-
ðîïëèâî, òàê ÷òî ñëîâî “ìîëíè-
åíîñíûé” ê íåé íå îòíîñèòñÿ.
Åñòü ó íå¸ ëþáèìàÿ ïîðà ãîäà:
ëåòî. ßðêîñòü — óìåðåííàÿ,
âðîäå ëàìïî÷êè. Ñðåäíÿÿ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü æèçíè — îêî-
ëî ìèíóòû. Ðîæäåíèþ ïðåäøåñ-
òâóþò èñêðû, ÿçû÷êè ïëàìåíè,
îãíåííûå ìàçêè. Âñ¸ ýòî ïåðå-
ìåøèâàåòñÿ, ñõë¸ñòûâàåòñÿ,
âçáàëòûâàåòñÿ è âíåçàïíî îáðå-
òàåò ñôåðè÷åñêóþ ôîðìó. Î÷å-
âèäöû îòìå÷àþò îñîáóþ ÷óâ-
ñòâèòåëüíîñòü øàðîâîé ìîëíèè
â îòíîøåíèè ðåëüåôà: îíà ìî-
æåò äâèãàòüñÿ, àêêóðàòíî îãè-
áàÿ çàìûñëîâàòûå êðîâëè, êðî-
íû äåðåâüåâ, ïîæàðíûå êàëàí-
÷è è âîäîíàïîðíûå áàøíè. Íî,
ïîïàâ â ïîìåùåíèå, øàðîâàÿ
ìîëíèÿ ñëîâíî ñðûâàåòñÿ ñ öå-
ïè: ïàðèò, íûðÿåò, âçìûâàåò.
Òàê îíà ïðàçäíóåò îñâîáîæäå-

íèå îò ãí¸òà Çåìëè ñ å¸ àãðåñ-
ñèâíûì ýëåêòðîïîëåì. Íî ãäå
áû îíà íè íàõîäèëàñü, êàæäóþ
ñåêóíäó ñâîåãî êîðîòêîãî ñóùå-
ñòâîâàíèÿ øàðîâàÿ ìîëíèÿ æè-
â¸ò ñ ïîëíîé îòäà÷åé, ñëîâíî
ïðåä÷óâñòâóÿ ñêîðóþ ãèáåëü.

Ëèíåéíàÿ ìîëíèÿ íå òàê èí-
òåðåñíà. Îíà ãðóáåé, ïðèìèòèâ-
íåé, ìîæíî ñêàçàòü, ìóæåñòâåí-
íåé. Íà å¸ ñîâåñòè äåñÿòêè òû-
ñÿ÷ óáèòûõ. Øàðîâàÿ ìîëíèÿ,
õîòü è ðåäêî, íî òîæå ñïîñîáíà
íà óáèéñòâî. Îäíîé èç å¸ æåðòâ,
ôèçèêó Ãåîðãó Âèëüãåëüìó Ðèõ-
ìàíó, ÿ ïîñâÿòèë êíèãó. Ã. Â.
Ðèõìàíà, “ïî ïðèðîäå ëèôëÿíä-
öà”, â 1740 ãîäó èçáðàëè àäú-
þíêòîì Ïåòåðáóðãñêîé àêàäå-
ìèè íàóê, à ãîäîì ïîçæå ïðî-
ôåññîðîì. Îí èññëåäîâàë òåï-
ëîîáìåí, ìàãíåòèçì, óïðóãèå
ñâîéñòâà âîçäóõà, õîëîäíîå ñâå-
÷åíèå òåë. Âûñêàçàë ãèïîòåçó îá
îäíîâðåìåííîì ñîñóùåñòâîâà-
íèè â àòìîñôåðå Çåìëè îêîëî
äâóõ òûñÿ÷ ãðîç è ñòà ìîëíèé. Ã.
Â. Ðèõìàí æèë íà óãëó 5-é ëè-
íèè è Áîëüøîãî ïðîñïåêòà Âà-
ñèëüåâñêîãî îñòðîâà â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. ×åðåç ñîáñòâåííî-
ðó÷íî ñäåëàííûå ïðèáîðû è óñ-
òàíîâêè ÷àñòî “ïðèãëàøàë â ãîñ-
òè” ìîëíèþ, ñ öåëüþ íàéòè íà-
ä¸æíûå ìåòîäû ãðîçîçàùèòû. Â
õîäå ýêñïåðèìåíòîâ íå ðàç ïîä-
âåðãàë ñåáÿ è æåíó Àííó ðèñêó.
Âî âðåìÿ ãðîçû 26 èþëÿ 1753
ãîäà â ñåíÿõ ñâîåãî äîìà Ðèõìàí
âïëîòíóþ ïîäîø¸ë ê ýëåêòðî-
ìåòðó, ñîåäèí¸ííîìó ñ ìîëíè-
åîòâîäîì íà êðûøå. Âíåçàïíî
îò ìåòàëëè÷åñêîãî øåñòà óñòà-
íîâêè îòäåëèëñÿ ñâåòÿùèéñÿ
øàð è óäàðèë ó÷¸íîãî ìåæäó
ãëàç. Ãåîðã Âèëüãåëüì Ðèõìàí
êàê ïîäêîøåííûé ðóõíóë íà äå-
ðåâÿííûé ñóíäóê, ñòîÿùèé çà
íèì. Ïî åãî òåëó ïðîøëà ñóäî-
ðîãà, è îí èñïóñòèë äóõ. Àêàäå-
ìèÿ íàóê ïîæàëîâàëà Àííå 100
ðóáëåé íà ïîõîðîíû ìóæà. Âïî-
ñëåäñòâèè â ðóêîïèñÿõ ó÷¸íîãî
áûëà íàéäåíà çàïèñêà, â êîòî-
ðîé ãîâîðèëîñü, ÷òî ñêîíñòðó-
èðîâàííóþ ìîäåëü ìîëíèåîòâî-
äà îí ïîñâÿùàåò Ðîçàëüáå, ñâîåé
ïåðâîé ëþáâè. Î æèçíè è ñìåð-
òè Ðîçàëüáû íèêàêèõ ñâèäå-
òåëüñòâ íå ñîõðàíèëîñü
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Ó ïîïåðåäí³ ðîêè âåñíÿíó
êíèæêîâó âèñòàâêó â çàëàõ Óí³-
âåðñèòåòó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ
³ ñïîðòó ïðîâîäèëè â ñåðåäèí³
êâ³òíÿ, àëå öüîãî ðîêó îðãàí³çà-
òîðè ÿðìàðêó — Óêðà¿íñüêà àñî-
ö³àö³ÿ âèäàâö³â ³ êíèãîðîçïîâ-
ñþäæóâà÷³â òà âèñòàâêîâà êîì-
ïàí³ÿ “Ìåäâ³í” — âèð³øèëè çà-
ïî÷àòêóâàòè íîâó òðàäèö³þ. Ç
2008 ðîêó âèñòàâêó ïðèóðî÷óâà-
òèìóòü äî Âñåñâ³òíüîãî äíÿ ïî-
åç³¿, ÿêèé â³äçíà÷àþòü 21 áåðåç-
íÿ. Ùîïðàâäà, ïîêè ùî ïðåçåí-
òàö³é ïîåòè÷íèõ çá³ðîê ó ïðî-
ãðàì³ ÿðìàðêó íå íàäòî áàãàòî, à
âå÷îð³â ïîåç³¿ íåìàº çîâñ³ì. Ïî-
ä³ºþ äëÿ ïîö³íîâóâà÷³â ïîåòè÷-
íîãî ñëîâà ñòàíóòü, ìàáóòü, ëè-
øå äâ³ ÿðìàðêîâ³ ³í³ö³àòèâè —
ïðåçåíòàö³¿ ïåðøîãî òîìó ç³-
áðàííÿ òâîð³â Âàñèëÿ Ñòóñà ³ àí-
òîëîã³¿ ñòà óêðà¿íñüêèõ ïîåò³â
ÕVIII—ÕÕI ñòîë³òü. Ñåðåä ³íøèõ
êíèæêîâèõ íîâèíîê, ÿê³ ÷èòà÷³
âïåðøå ïîáà÷àòü íà ÿðìàðêîâèõ
ñòåíäàõ,— ïåðøå óêðà¿íñüêå âè-
äàííÿ äîêóìåíòàëüíî¿ ïîâ³ñò³
Àíàòîë³ÿ Êóçíåöîâà “Áàáèí ßð”,
à òàêîæ 11-òà òà 12-òà êíèæêè
áàãàòîòîìíèõ ìåìóàð³â Ëåñÿ Òà-
íþêà. Ïîñï³ëêóâàòèñÿ â äí³ ðî-
áîòè ÿðìàðêó, ÿê çàâæäè, ìîæ-

íà áóäå ç íàéàêòèâí³øèìè óêðà-
¿íñüêèìè ïèñüìåííèöÿìè: Ìà-
ð³ºþ Ìàò³îñ, ªâãåí³ºþ Êîíîíå-
íêî, ²ðåí Ðîçäîáóäüêî, Ñâ³òëà-
íîþ Ïîâàëÿºâîþ, à òàêîæ ç ¿õ-
í³ìè êîëåãàìè ïî öåõó Àíäð³ºì
Êóðêîâèì ³ Àíäð³ºì Êîêîòþõîþ.

Çà òðàäèö³ºþ, ÿðìàðîê çàïëà-
íîâàíî ó ôîðìàò³ äâà â îäíî-
ìó — ç ïðåçåíòàö³ÿìè íîâèíîê ³
êðóãëèìè ñòîëàìè âêîòðå âèð³-
øèëè ïîºäíàòè ì³æíàðîäíó
àñàìáëåþ ôàíòàñòèêè “Ïîðòàë”.
Íà ëþáèòåë³â ôàíòàñòèêè ÷åêà-
þòü çóñòð³÷³ ç Ìàðèíîþ ³ Ñåðã³-
ºì Äÿ÷åíêàìè, Àíäð³ºì Âàëåí-
òèíîâèì, Îëåãîì Ëàäèæåíñüêèì
³ Äìèòðîì Ãðîìîâèì (öåé ïèñü-
ìåííèöüêèé òàíäåì ïðàöþº ï³ä
ïñåâäîí³ìîì Ãåíð³ Ëàéîí Îëä³),
à òàêîæ ðîñ³éñüêèìè ãîñòÿìè
Ñåðã³ºì Ëóêüÿíåíêîì ³ Äìèòðîì
Áèêîâèì. Ðîçøèðþâàòè óÿâëåí-
íÿ ïðî ìåæ³ ôàíòàñòèêè îðãàí³-
çàòîðè çáèðàþòüñÿ çà äîïîìîãîþ
êëàñèêè — 21 áåðåçíÿ íà ñïåö³-
àëüíîìó êðóãëîìó ñòîë³ ïðèñóò-
í³ ïðîñëóõàþòü ëåêö³þ ïðî îá-
ðàç äèÿâîëà â çàõ³äíîºâðîïåé-
ñüêîìó ìèñòåöòâ³ ³ ñïðîáóþòü
çíàéòè òî÷êè ç³òêíåííÿ ì³æ Áóë-
ãàêîâèì ³ Ãåòå, íå ïîì³÷åí³ íà-
óêîþ

Àìåðèêà ê³íöÿ 1950-õ. Ïîêè ñ³-
äàëà ç³ðêà ñåíàòîðà Ìàêêàðò³ é
ïîøèðþâàëàñÿ ìîäà íà “àòîìíèé
á³ê³í³”, ä³â÷èíà Áåòò³ — íå
îáä³ëåíà ôîðìàìè áðþíåòêà ç³
øòàòó Òåííåññ³ — ïðè¿õàëà äî
Íüþ-Éîðêà âñòóïàòè äî ïåäàãî-
ã³÷íîãî. Íåçàáàðîì âîíà çðîáèòü
áëèñêó÷ó êàð’ºðó, àëå çîâñ³ì íå ó
ñôåð³ íàðîäíî¿ îñâ³òè, à ÿê åðî-
òè÷íà ôîòîìîäåëü íàö³îíàëüíî-
ãî ìàñøòàáó, ùî ïðàöþº ó ñòèë³
ñàäî-ìàçî. Êîëè ñåíàòñüê³ ñëó-
õàííÿ ïðî ðîçòë³ííèé âïëèâ ôå-
òèøèçìó íà àìåðèêàíñüêó ìî-
ëîäü ìàéæå ðîçîðÿòü ïðàöåäàâ-
öÿ, Áåòò³ çí³ìå êîðñåò, ðîçøíó-
ðóº øê³ðÿí³ ÷îáîòè íà âèñîê³é
øïèëüö³ ³ ç ò³ºþ ñàìîþ áåçïå÷-
í³ñòþ, ç ÿêîþ êîëèñü çàëèøàëà
Òåííåññ³, ï³äå â Öåíòðàë-ïàðê
ïðîïîâ³äóâàòè Á³áë³þ. Íà çàñìó-
÷åííÿ ¿¿ ÷èñëåííèõ çàëèöÿëüíè-
ê³â — çîâñ³ì íå ãîëîþ.

Òðåò³é ô³ëüì Ìåð³ Ãåððîí, â³-
äîìîþ äâîìà ïðèâàáëèâèìè òâî-
ðàìè “ß ñòð³ëÿëà â Åíä³ Âîðõîë-

ëà” ³ “Àìåðèêàíñüêèé ïñèõî-
ïàò”, çðîáëåíèé ³ç ñïðàâä³ ñàìî-
â³ääàíèì ï³ºòåòîì äî äóõó ³ ïðè-
êìåò ÷àñó. Íàïåâíî, ñàìå òàêèì
âèéøîâ áè áàéîïèê ïðî Áåòò³
Ïåéäæ, ÿêáè éîãî àìåðèêàíö³
çíÿëè ðîê³â ï’ÿòäåñÿò òîìó, à íå
2005-ãî. Ç îäíîãî áîêó, òàêèé
ï³äõ³ä ñòàº ºäèíî êîðåêòíèì, áî
ëèøå íå âáèâàþ÷è ñàì ïðåäìåò
ñó÷àñíèì ïîãëÿäîì, ìîæíà çîá-
ðàçèòè òó ºäí³ñòü ïðîòèëåæíîñ-
òåé, ÿêó ÿâëÿëà ñîáîþ îñîáèñ-
ò³ñòü Áåòò³ — ïîáîæíî¿ ä³â÷èíè
ç àìåðèêàíñüêîãî ï³âäíÿ, ùî äî-
ñÿãëà âñåíàðîäíî¿ ñëàâè, ïîçó-
þ÷è ç êëÿïîì ³ õëèñòîì. Ç ³íøî-
ãî, ó ô³ëüì³ öþ ñòîðîíó ¿¿ ä³ÿëü-
íîñò³ çîáðàæåíî ç òàêîþ íåçâî-
ðóøíîþ ³íòîíàö³ºþ, íåíà÷å ãå-
ðî¿íÿ òîðãóâàëà ïèð³æêàìè íà
Òàéìñ-ñêâåð, à íå ïðàöþâàëà äî-
ì³íàòðèêñ â îäíîìó ç ïðîâ³äíèõ
ïîðíîàãåíòñòâ Ñïîëó÷åíèõ Øòà-
ò³â. Àëå çàì³í³òü äîì³íàòðèêñ ïè-
ð³æêàìè, ³ çíà÷åííÿ ô³ëüìó Ìå-
ð³ Ãåððîí íàâðÿä ÷è çì³íèòüñÿ

êàðäèíàëüíèì ÷èíîì, òîìó ùî
ãîëîâíå â íüîìó — íå ç³ðêà àìå-
ðèêàíñüêèõ ôåòèøèñò³â, à íè-
í³øí³é ôåòèøèçì ÷àñó, òîáòî òî-
ãî “çîëîòîãî ñòîë³òòÿ” Àìåðèêè,
÷èºþ öíîòëèâîþ ªâîþ “íåïðèñ-
òîéíà” Áåòò³ é áóëà.

Ó öüîìó ñåíñ³ Ìåð³ Ãåððîí
ïðîäîâæóº ãíóòè àáñîëþòíî òó
ñàìó ë³í³þ àìåðèêàíñüêîãî ê³íî,
ùî ³ Äæîðäæ Êëóí³ ó ñòèëüí³é
ïîë³òàã³òö³ “Íà äîáðàí³÷ ³ óäà÷³”
é Òîää Ãàéíñ ó íîñòàëüã³éí³é ðåò-

ðî-åëåã³¿ “Äàëåêî â³ä ðàþ”. Ó
Êëóí³ ïîõìóðó åïîõó ìàêêàðòèç-
ìó çîáðàæåíî ÿê ÷àñ, êîëè ùå
ìîæíà áóëî âèêëèêàòè ìðàêîá³-
ñ³â ó òåëåâ³çîð ³ âèøïåòèòè ¿õ çà
âñ³ìà ïðàâèëàìè àìåðèêàíñüêî¿
äåìîêðàò³¿. Ó Ãàéíñà ³ñòîð³þ äîá-
ðî÷åñíîãî áàòüêà ðîäèíè, êîòðèé
âèÿâèâ, ùî â³í º ãîìîñåêñóàë³-
ñòîì, ³ éîãî äðóæèíè, ÿêà ïîêî-
õàëà òåìíîøê³ðîãî ñàä³âíèêà, àá-
ñîëþòíî íåö³êàâó ÿê íà íèí³øí³
÷àñè, âèêîðèñòàíî ëèøå ÿê ïðè-

â³ä ïðîñï³âàòè îäó 1950-ì ç ¿õí³ì
“ºäèíèì ñòèëåì” ³ “âåëèêèì ê³-
íî” (ñàìå â³ä íèõ äóæå äàëåêî
ñüîãîäí³ ñó÷àñíîìó ê³íåìàòîãðà-
ôó).

Íàðåøò³ Ãåððîí äîâîäèòü öþ
ðåòðî-ôåòèøèñòñüêó òåíäåíö³þ
äî ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ: 50-ò³,
âèÿâëÿºòüñÿ, áóëè òèì ÷àñîì, êî-
ëè öíîòëèâ³ñòü ³ ïîðíîãðàô³ÿ
éøëè ðóêà â ðóêó, ÿâëÿþ÷è íå-
ðîçä³ëüíó ºäí³ñòü. ²íàêøå êàæó-
÷è, Ðàé.

Íå âèïàäêîâî â³äîáðàæàòè Ðàé
ïîêëèêàëè ãåí³àëüíîãî îïåðàòî-
ðà “Äàëåêî â³ä ðàþ” Åäâàðäà Ëàõ-
ìàíà ³ ùå îäíîãî ãåðîÿ “çîëîòî-
ãî ñòîë³òòÿ” Àìåðèêè — Äåâ³äà
Ñòðåòåðíà ç³ “Íà äîáðàí³÷ ³ óäà-
÷³”, ùî ç³ãðàâ ó Ãåððîí ãîëîâó
êîì³òåòó ³ç ñåíàòñüêèõ ñëóõàíü.

Çàãàëîì ðåòðî-ì³ôè, â ÿêèõ íà-
ö³ÿ, ìèëóþ÷èñü ñîáîþ, ïðèìè-
ðÿºòüñÿ ç³ ñâî¿ì ìèíóëèì ³ ïåðå-
ñòàº ñòðàæäàòè â³ä ïðîêëÿòèõ çà-
ïèòàíü, “ùî òàêå äîáðå” ³ ÷è íå
ïîãàíî ïîçóâàòè ïåðåä êàìåðîþ
â òðóñàõ ³ ç³ øê³ðÿíèì õëèñòîì,
ð³÷, áåçóìîâíî, áëàãîòâîðíà, ùî
äîáðå âïëèâàº íà ³ì³äæ êðà¿íè çà
êîðäîíîì ³ ïðîäóêòèâí³ñòü íàö³î-
íàëüíî¿ åêîíîì³êè. Ìîæëèâî, ³
íàì ñë³ä çíÿòè ñèêâåë “Ïðî âè-
ðîäê³â ³ ëþäåé” — íàøó “Áåòò³
Ïåéäæ”, äå ãåðîÿ Ñåðã³ÿ Ìàêî-
âåöüêîãî, ùî â³äïëèâ óäàëèíó,
çìóñèòè ïîêàÿòèñÿ ³ ñòàòè ñõèì-
íèêîì. Ö³êàâå ê³íî âèéäå

Íàòàë³ÿ ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Завтра столичній але-
реї A-House від риють
е спозицію "Повернення
додом " иянина Ми оли
Ж равля. Поверн тися
світ дитинства х дожни о-
ві вдалося із заходом
давньор сь ий живопис
та техноло ію ви отовлен-
ня в ли ів.

“Ïîâåðíåííÿ äîäîìó” â ðàç³
Ìèêîëè Æóðàâëÿ âàðòî ðîçóì³òè
íå ò³ëüêè áóêâàëüíî. Äîäîìó — öå
íàñàìïåðåä ó ìàéñòåðíþ, â çàòèø-
íèé îáæèòèé ñâ³ò òðàäèö³éíîãî
æèâîïèñó. Õî÷à ç ³íñòàëÿö³ÿìè,
ãîëîâíèì ãåðîºì ÿêèõ áóâ âóëèê,
õóäîæíèê ÿâíî íå ìàº íàì³ðó ïî-
ðèâàòè: íà ïîëîòí³ í³-í³ òà é ïðî-
ìàéíå êîíòóð áäæîëè, â³çåðóíîê,
ùî íàãàäóº ñò³ëüíèêè, àáî ÷àøà ç
ìåäîì. À âò³ì, ð³÷ íå ò³ëüêè â öèõ
ìàëåíüêèõ öèòàòàõ-ï³äìîðãóâàí-
íÿõ — ³ áåç íèõ íåñêëàäíî çäîãà-
äàòèñÿ, ùî â æèâîïèñ Ìèêîëà
Æóðàâåëü ïîâåðíóâñÿ ç óëþáëå-
íîþ áäæîëèíîþ òåìîþ. Ñàìå âî-
íà â íîâîìó öèêë³ çàäàº òîí: ÿê-
áè íå áóëî öèõ çàøèôðîâàíèõ âó-
ëèê³â ³ ñò³ëüíèê³â, íàâðÿä ÷è ç’ÿâè-
ëèñÿ á íà ïîëîòí³ Áîãîðîäèöÿ, âå-
ëîñèïåäè, êîðîâè, ºãèïåòñüê³ ï³-
ðàì³äè àáî äèòÿ÷³ êóáèêè.

Âëàñíå, äèâóâàòèñÿ íåìàº ÷î-
ãî: âóëèê äëÿ Ìèêîëè Æóðàâëÿ —
òàêèé æå ³äåàëüíèé ñïîñ³á îðãà-
í³çàö³¿ ïðîñòîðó, ÿê ï³ðàì³äà ÷è
õðàì. Çà òèìè ñàìèìè çàêîíàìè
àáñîëþòíî¿ ãàðìîí³¿ ïîáóäîâàíî
³ ñâ³ò äèòèíñòâà ó ñïîãàäàõ õó-
äîæíèêà: ôîðìó ìàòåðèíñüêî¿
äîëîí³ òóò îáîâ’ÿçêîâî ïîâòîðèòü

âèãèí ð³÷êè, êîëåñî âåëîñèïåäà
ïåðåãóêíåòüñÿ ç êðóãëîþ ñåðöå-
âèíîþ ðîìàøêè, à êîë³ðíó ãàìó
îêà ïðîäóáëþþòü õìàðà àáî ðè-
áà. Ïåðñîíàëüíèõ ñïîãàä³â ó öèê-
ë³ ìàéæå íåìàº — Ìèêîë³ Æó-
ðàâëþ ö³êàâ³øå íå òå, ùî â³í áà-
÷èâ ó äèòèíñòâ³, à òå, ÿê áà÷èâ.
Äîðîñëîìó öåé ñâ³ò, íàïåâíî, âè-
äàñòüñÿ õàîòè÷íèì, àëå â äèòÿ÷î¿
îïòèêè ñâî¿ çàêîíè — ïîâåðòàòè-
ñÿ äî ñåáå êð³çü íàøàðóâàííÿ ÷à-
ñ³â äëÿ Ìèêîëè Æóðàâëÿ îçíà÷àº
ùå é íàâ÷èòèñÿ áà÷èòè íå ïðåä-
ìåòè, à ÷àñòèíè ïðåäìåò³â, íå
ëþäåé, à î÷³ é ðóêè, íå ñâ³é êó-
ëà÷îê, à ðîæåâó ïëÿìó, êð³çü êîò-
ðó ìîæíà äèâèòèñÿ íà ñâ³òëî.

Çâ³äñè é óëþáëåí³ õóäîæíèêîì
äåôîðìàö³¿ ïðîïîðö³é — ë³êîòü
÷è äîëîíÿ â “Ïîâåðíåíí³ äîäîìó”
ìàéæå çàâæäè âèÿâëÿþòüñÿ á³ëü-

øå ëþäñüêîãî îáëè÷÷ÿ àáî áóäèí-
êó. Ùå àêòèâí³øå öåé ïðèíöèï
ïðàöþº, êîëè íà ïåðåäí³é ïëàí
âèõîäÿòü ô³ãóðè ìàòåð³ ÷è áàòü-
êà. Çà çàäóìîì öèêëó, öå ³ º êëþ-
÷îâèé ìîìåíò: âíóòð³øíÿ ëîã³êà
ö³ëîãî ñàìà äèêòóº çâåðíóòèñÿ äî
³êîíè, äå ô³ãóðà ñâÿòîãî íå ïðîñ-
òî ó áàãàòî ðàç³â á³ëüøà çà ì³ñòî
íà çàäíüîìó ïëàí³ — ñàì Ìèêî-
ëàé àáî Ìèõà¿ë ñâîºþ ïðèñóòí³ñ-
òþ í³áè çàêëèêàº öå ì³ñòî äî æèò-
òÿ. Áàòüê³âñüê³ îáëè÷÷ÿ â Ìèêî-
ëè Æóðàâëÿ òàê ñàìî ìàëî³íäèâ³-
äóàë³çîâàí³, ÿê óñ³ ³íø³ äåòàë³
öèêëó: ¿õí³ ïîðòðåòè âèïèñàí³ çà
ëåêàëàìè ðóáëüîâñüêî¿ “Òð³éö³” ³
îòî÷åí³ — õòî á ñóìí³âàâñÿ —
í³ìáîì áäæîëèíîãî ðîþ. Ùîá
ïîâåðíóòèñÿ äî ñàìîãî ñåáå, á³ëü-
øå, ÿêùî â³ðèòè Ìèêîë³ Æóðàâ-
ëþ, í³÷îãî é íå ïîòð³áíî

×èòà÷³â çàíóðÿòü
ó äèÿâîë³àäó
Íà êíèæêîâîìó ÿðìàðêó â ñòîëèö³ 
÷åêàþòü íà ïîåò³â òà ôàíòàñò³â
ªâãåí³ÿ Ì²ÐÎØÈÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàò³êà”

Завтра приміщенні Національно о ніверситет фі-
зично о виховання та спорт старт є ІІІ Київсь ий вес-
няний ниж овий ярмаро . Найці авіших подій, я зав-
жди, слід очі вати від ор анізаторів асамблеї фантас-
ти и, я а традиційно відб деться паралельно із весня-
ною вистав ою нижо .

ßê ìåäîì íàìàçàâ
Ìèêîëà Æóðàâåëü ó ãàëåðå¿ A-House

Áåçíåâèííà ïîðíîãðàô³ÿ
“Ê³íîïàíîðàìà” çàïðîøóº ó ðåòðîïîäîðîæ ðàçîì ³ç “Íåïðèñòîéíîþ Áåòò³ Ïåéäæ”

Дівчина Бетті — не обділена формами брюнет а зі штат Теннессі —
без ва ань знімає орсет і ш іряні чоботи

Þë³ÿ ÊÓÏÐ²ßÍ×ÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Завтра на е ран столичної "Кінопанорами" виходить
фільм- часни Берлінсь о о інофестивалю 2006 ро-

— стріч а амери ан и Мері Геррон "Непристойна
Бетті Пейдж". Реанімацією е ранної цноти разом з ре-
анімацією д х 1950-х ро ів цій ретро артині про
порно рафію радить поці авитися "Хрещати ".

Бджолина тема задає тон в новом ци лі живопис Ми оли Ж равля
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Учасни�ам	�он��рс�	необхідно	подати	до	Головно�о	�правління	�ом�нальної	власності	м.	Києва

�он��рсн�	до��ментацію	в	одном�	запечатаном�	�онверті,	до	я�о�о	додається	лист	з	описом	наданих

до��ментів.	Кон��рсна	до��ментація	с�ладається	з:

1. Заява	на	�часть	в	�он��рсі	(за	встановленою	формою) –�на��ожний�об’є�т�о�ремо.

2. Підтвердні	до��менти	(в�1-м��е�земплярі):�

* �опія��становчо�о�до��мента�претендента.�

* �опії��валіфі�аційних�до��ментів�оцінювачів,�я�і�працюють���штатном��с�ладі�та�я�их�б�де�зал�чено�до�проведення

оцін�и�та�підписання�звіт��про�оцін���майна.�

* письмові�з�оди�оцінювачів,�я�их�б�де�додат�ово�зал�чено�претендентом�до�проведення�робіт�з�оцін�и�майна

та�підписання�звіт��про�оцін���майна,�завірені�їх�особистими�підписами.�

* �опія�сертифі�ата�с�б’є�та�оціночної�діяльності,�видано�о�претендент��Фондом�державно�о�майна�У�раїни.

* інформація�про�претендента� (до��мент,�я�ий�містить�відомості�про�претендента�щодо�йо�о�досвід��роботи,

�валіфі�ації� та�особисто�о�досвід��роботи�оцінювачів,� я�і�працюють���йо�о�штатном��роз�ладі� та�додат�ово

зал�чаються�ним�з�незалежної�оцін�и�майна,���том��числі�подібно�о�майна�тощо).

3. Кон��рсна	 пропозиція (на� �ожний� об’є�т� о�ремо)� претендента� подається� �� запечатаном�� �онверті� і� містить

пропозицію�щодо�вартості�ви�онання�робіт,��аль��ляції�витрат,�пов’язаних�з�ви�онанням�робіт,�а�та�ож�термін��ви�онання

робіт.

Кон��рс	відб�деться	об	11.00	01.04.2008	ро��	в	Головном�	�правлінні	�ом�нальної	власності	м.Києва	за

адресою:	м.	Київ,	в�л.	Хрещати�,	10.	Телефони	для	довідо�:	279-54-83,	279-56-59.

До��менти	приймаються	до	13.00	28.03.2008	ро��	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Хрещати�,	10,	�ім.	510.

Телефон	за�ально�о	відділ�	279-27-19.

Начальни�	відділ�	е�спертної	оцін�и	�ом�нальної	власності	м.	Києва	Т.В.	Медведєва
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За	зміст	ре�ламних	о�олошень	відповідає	ре�ламодавець.	Ре�лама	др���ється	мовою	ори�інал�

Від�рите	а�ціонерне

товариство

“Універсал	Бан�”

повідомляє�про�те,

що 12.03.2008�р.

зареєстровані�зміни

до Стат�т��бан��,

відповідно�до�я�их�новим

місцезнаходженням�бан��

є:�У�раїна,�Київ,�04114,

в�л. Автозаводсь�а,�54/19.

З	пова�ою,

Правління

ВАТ	“Універсал	Бан�”

ШАНОВНИЙ	АКЦІОНЕРЕ

Дире�ція	ЗАТ	“Київсь�а	виробнича	�омпанія	“РАПІД”

інформ�є	вас	про	проведення	чер�ових	за�альних	зборів

а�ціонерів,	я�і	відб�д�ться	21	травня	2007	ро��	о	8.30

за	адресою:	м.	Київ,	в�л	Зрош�вальна,	7,	в	приміщенні

�л�б�	ЗАТ	“Київсь�а	виробнича	�омпанія	“РАПІД”.

Порядо�	денний:

1.�Звіт�дире�ції�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Товариства

в�2007�році�та�визначення�основних�напрям�ів�діяльності�на�2008�рі�.

2.�Звіт�ревізійної��омісії.

3.�Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Товариства�за�2007�рі�.

4.�Розподіл�приб�т���Товариства�за�підс�м�ами�роботи���2007�році.

Реєстрація�25.05.2007�р.�з�8.00�до�8.30

Учасни�ам�зборів�необхідно�.мати�паспорт�або�інші�до��менти,�що�посвідч�ють

особ�.�Представни�ам� а�ціонерів� необхідно� при� реєстрації� подати� довіреність,

оформлен����встановленом��поряд��,�і�до��мент,�що�посвідч�є�особ�.�Ознайомитись

з�до��ментами,�пав’язаними�з�поряд�ом�денним�можна�в��.�302.�Телефони�для

довідо�:�566-36-79,�566-20-97.

Дире�ція

ЗАТ	“Про�рес-Фонд”
повідомляє	про	проведення	за�альних	зборів	а�ціонерів,

я�і	відб�д�ться	6	травня	2008	ро��	об	11.00	за	адресою:

02660,	м.	Київ,	в�л.	Марини	Рас�ової,	19,

7-й	поверх,	офіс	15.

Реєстрація�з�10.00�до�11.00.

Порядо�	денний:

1. Звіт�Голови�Правління�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�за�2007�рі�.

Виявлення�за�альних�напрямів�розвит���та�планів�діяльності�а�ціонерно�о�Товариства

в�2008 р.

2. 3віт�ор�ан���онтролю�за�рез�льтатами�перевір�и�річно�о�звіт��та�баланс��Товариства

за�2007 рі�.

3. Затвердження�річно�о�звіт�,�баланс��та�розподіл��приб�т���Товариства�за�2007�рі�.

4. Від�ли�ання�Голови�Правління.

5. Обрання�Голови�Правління.

6. Прийняття�рішення�про�продаж�власних�а�цій�Товариством.

7. Затвердження�Стат�т��Товариства�в�новій�реда�ції.

Для��часті�в�зборах�необхідно�мати�до��мент,�що�посвідч�є�особ�;� �повноваженим

особам�та�представни�ам�а�ціонерів�—�довіреність�на�право��олос�вання.

Ознайомлення�з�до��ментами�—�в�приміщенні�офіс��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Марини

Рас�ової,�19,�7-й�поверх,�офіс�15.

Довід�и�за�адресою:�02660,�м.�Київ,�в�л.�Марини�Рас�ової,�19,�7-й�поверх,�офіс�15.

Тел.�(044)�586-43-40.�

Правління	Товариства

ВАТ	СУППР (м.�Київ,�пров.�Інженерний,�4-а)�здійснює�діяльність�пов’язан�
з�б�дівництвом�та�е�спл�атацією��ідротехнічних�Спор�д�спеціально�о�призначення

в�м.�Києві.

На� ви�онання� статті� 31�За�он�� У�раїни� “Про� охорон�� атмосферно�о� повітря”

діюче�підприємство�ВАТ�СУППР�повинно�отримати�дозвіл�на�ви�иди�в�атмосфер�

із�джерел�забр�днення�дільниць�№�2�(Бо��славсь�ий��звіз,�7)�та�№�4�(Бо��славсь�ий

�звіз,�9)���Подільсь�ом��районі�м. Києва.

З�ідно�із�звітом�по�інвентаризації�ви�идів�забр�днюючих�речовин�в�атмосфер�

�� 2008� році� на� в�азаних� дільницях� знаходиться� чотири� стаціонарних� джерела

ви�идів.

В�атмосфер��здійснюються�ви�иди:

—�заліза�о�сид�—�0,0128��/с,�0,0114�т/рі�;

—�мар�анець�та�йо�о�спол��и�—�0,0003��/с,�0,0006�т/рі�;

—�азод��діо�сид�—�0,0055��/с,�0,0044�т/рі�;

—�о�сид�в��лецю�—�0,0055��/рі�,�0,0044�т/рі�;

—�пил�деревини�—�0,0484��/с,�0,7231�т/рі�.

За�альні�ви�иди�с�ладають�—�0,0727��/с,�0,7439�т/рі�.

Підприємство�належить�до�третьої��р�пи�об’є�тів.�За�рез�льтатами�розрах�н�ів

розсіювання� �онцентрації� на� межі� санітарно-захисної� зони� менші� �ранично

доп�стимих.

За�важення�та�пропозиції�щодо�видачі�Дозвол��просимо�надсилати�в�Подільсь��

районн�� державн�� адміністрацію� за� адресою:�м.� Київ,� Контра�това� площа,� 2,

тел. 425-75-74.

Ре�іональне	відділення	Фонд�

державно�о	майна	У�раїни	по	м.	Києв�

повідомляє	про	підс�м�и	приватизації	шляхом	ви��п�	об’є�та

�ом�нальної	власності	�р�пи	А:

—�нежилі� приміщення� за�альною� площею�55,5� �в.м,� за� адресою:

м. Київ,�в�л. Л��’янівсь�а,�1,�літ.�А.�Приватизовані�юридичною�особою

за 513384,00��рн.,�в�том��числі�ПДВ�85564,00��рн.

До	�ва�и	а�ціонерів

ВАТ	“Бан�	“Фінанси	та	Кредит”!

На�ад�ємо,�що�на�29��вітня�2008�ро���с�ли�аються�позачер�ові�За�альні�збори�а�ціонерів

ВАТ “Бан��“Фінанси�та�Кредит”,�на�я�их,�з�метою�підвищення�рин�ової��апіталізації�Бан��,

план�ється�прийняти�рішення�про�збільшення�розмір��стат�тно�о��апітал��Бан��.

Водночас�повідомляємо,�що�в�повідомленні�про�с�ли�ання�позачер�ових�За�альних�зборів

а�ціонерів�ВАТ�“Бан��“Фінанси�та�Кредит”,�оп�блі�ованом��14.03.08�в��азеті�“Хрещати�”�№ 46

(3262)�в�розділі�“Додат�ова�інформація�стосовно�збільшення�стат�тно�о��апітал��Бан��”:

Абзац�третій�п�н�т��“а”�слід�читати�я�:

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

збільш�ється�стат�тний� �апітал�Бан��,� с�ладає�723.499.937,50� �рн.� (сімсот�двадцять� три

мільйони�чотириста�дев’яносто�дев’ять� тисяч�дев’ятсот� тридцять� сім� �ривень�п’ятдесят

�опійо�).”�

П�н�т�“в”�слід�читати�я�:

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

дат�ово�вип�с�ає�1.446.999.875�(один�мільярд�чотириста�соро��шість�мільйонів�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�723.499.937,50��рн.

(сімсот�двадцять�три�мільйони�чотириста�дев’яносто�дев’ять�тисяч�дев’ятсот�тридцять�сім

�ривень�п’ятдесят��опійо�).�Форма�вип�с���а�цій�—�бездо��ментарна.”

Заст�пни�	Голови	Правління	О.А.	Шап�ін

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

Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	“Пе�ас-Спорт”
(м.	Київ,	в�л.	Бо�атирсь�а,	б�д.	30-А,	КОД	ЄДРПОУ	32108175)	повідомляє	про	свою

лі�відацію	(Прото�ол	за�альних	зборів	�часни�ів	від	19	люто�о	2008	ро��	№	19/2-08).
Зборами��часни�ів�19.02.08�р.�обрано�Лі�відаційн���омісію�в�та�ом��с�ладі:

Голова�—�Мельни��І�ор�Віталійович.

Се�ретар�—�С�дарен�о�Оле�сій�Володимирович.

Член��омісії�(від�ФДМ�У�раїни)�—�Ендельма��Петро�Йосипович.

Претензії� �редиторів� приймаються� протя�ом� 30� (тридцяти)� �алендарних� днів� з�момент�

оп�блі��вання�цьо�о�о�олошення�за�адресою:�03150,�м.�Київ,�в�л.�Червоноармійсь�а,�64.

Солом’янсь�ий	районний	с�д	м.	Києва

(м. Київ,� в�л.� М.� Кривоноса,� 25,� �аб.� 23)

ви�ли�ає�о�9.00�21.03.2008�ро���Зіміна�Юрія

Ілліча� я�� відповідача� �� цивільній� справі� за

позовом�Зіміної� Валентини�Ми�олаївни� до

Зіміна�Юрія�Ілліча,�3-тя�особа:�ор�ан�опі�и�та

пі�л�вання�Солом�’янсь�ої�районної���м.�Києві

державної� адміністрації� про� позбавлення

бать�івсь�их�прав.

У�разі�неяв�и,�справ��б�де�роз�лян�то�за

відс�тності�відповідача.

С�ддя�Н.М.�Літвіна.

Втрачене	свідоцтво	про	при-

ватизацію	�вартири	на	ім’я	Ра-

чен�а	 Петра	 Ми�олайовича

(м. Київ,	в�л.	Ген.	Мати�іна,	3,

�в.	127)	вважати	недійсним.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно�о	�правління	�ом�нальної	власності	м.	Києва	про	проведення	�он��рс�	№32-О

з	відбор�	с�б’є�тів	оціночної	діяльності,	я�і	б�д�ть	зал�чені	до	проведення	незалежної	оцін�и	об’є�тів,	що	належать	територіальній	�ромаді	м.	Києва

Мета	оцін�и	–	визначення	рин�ової	вартості	для	подальшо�о	розрах�н��	орендної	плати.

1 Нежилий�б�дино��площею�91,5��в.м�—�Пар��“Пе-

ремо�а”,��.7

2 Частина�переход��станції�метро�(вестибюль�№1)

за�альною�площею�5,25��в.м�—�Станція�метро

“А�адеммістеч�о”,�б/н

3 Частина� вестибюлю�№2�площею�1,0� �в.м�—

Станція�метро�“А�адеммістеч�о”,�б/н

4 Частина�вестибюлю�підземної�станції�площею�1,0

�в.м�—�Станція�метро�“Арсенальна”,�б/н

5 Частина�переход��підземної�станції�площею�32,5

�в.м�—�Станція�метро�“Берестейсь�а”,�б/н

6 Частина� вестибюлю�№1�площею�1,0� �в.м�—

Станція�метро�“Бориспільсь�а”,�б/н

7 Частина�переход��станції�метро�площею�11,4��в.м

—�Станція�метро�“Вид�бичі”,�б/н

8 Частина�вестибюлю�№1�підземної�станції�площею

8,2��в.м�—�Станція�метро�“Героїв�Дніпра”,�б/н

9 Частина�вестибюлю�№2�підземної�станції�за�аль-

ною�площею�8,2��в.м�—�Станція�метро�“Героїв

Дніпра”,�б/н

10 Частина�переход��площею�11,0��в.м�—�Станція

метро�“Доро�ожичі”,�б/н

11 Частина�переход��станції� площею�17,3� �в.м�—

Станція�метро�“Др�жби�Народів”,�б/н

12 Частина�вестибюлю�площею�8,3��в.м�—�Станція

метро�“Др�жби�Народів”,�б/н

13 Частина�вестибюлю�площею�1,0��в.м�—�Станція

метро�“Кловсь�а”,�б/н

14 Частина� вестибюлю�№2�площею�1,0� �в.м�—

Станція�метро�“Контра�това�“,�б/н1

15 Частина�переход��(вестибюль�№1)�площею�10,0

�в.м�—�Станція�метро�“Контра�това�“,�б/н1

16 Частина� вестибюлю�№1�площею�1,0� �в.м�—

Станція�метро�“Лісова”,�б/н

17 Частина� вестибюлю�№2�площею�1,0� �в.м�—

Станція�метро�“Лісова”,�б/н

18 Частина�вестибюлю�за�альною�площею�1,0��в.м

—�Станція�метро�“Либідсь�а”,�б/н2

19 Частина�вестибюлю�площею�1,0��в.м�—�Станція

метро�“Л��’янівсь�а”,�б/н

20 Частина� вестибюлю�№1�площею�1,0� �в.м�—

Станція�метро�“Мінсь�а”,�б/н

21 Частина�східно�о�вестибюлю�площею�1,0��в.м�—

Станція�метро�“Нив�и”,�б/н

22 Частина�переход��станції�метро�(вестибюль�№1)

за�альною�площею�8,0� �в.м�—�Станція�метро

“Оболонь”,�б/н

23 Частина�переход��площею�10,0��в.м�—�Станція

метро�“Оболонь”,�б/н

24 Частина� вестибюлю�№2�площею�1,0� �в.м�—

Станція�метро�“Оболонь”,�б/н

25 Частина�переход��станції�метро�площею�64,8��в.м

—�Станція�метро�“Оболонь”,�б/н

26 Частина� вестибюлю�№2�площею�7,0� �в.м�—

Станція�метро�“Осо�ор�и”,�б/н

27 Частина� вестибюлю�№2�площею�5,0� �в.м�—

Станція�метро�“Осо�ор�и”,�б/н

28 Частина�вестибюлю�площею�1,0��в.м�—�Станція

метро�“Палац�У�раїна”,�б/н1

29 Частина�переход��станції�метро�за�альною�пло-

щею�3,6��в.м�—�Станція�метро�“Петрів�а”,�б/н

30 Частина� вестибюлю�№1�площею�1,0� �в.м�—

Станція�метро�“Петрів�а”,�б/н

31 Частина� вестибюлю�№2�площею�1,0� �в.м�—

Станція�метро�“Петрів�а”,�б/н

32 Частина�вестибюлю�№2�площею�12,9� �в.м�—

Станція�метро�“Петрів�а”,�б/н

33 Частина�вестибюлю�за�альною�площею�3,75��в.м

—�Станція�метро�“Печерсь�а”,�б/н

34 Частина�вестибюлю�площею�1,0��в.м�—�Станція

метро�“Печерсь�а”,�б/н

35 Частина�вестибюлю�площею�8,0��в.м�—�Станція

метро�“Позня�и”,�б/н

36 Частина� вестибюлю�№2�площею�8,0� �в.м�—

Станція�метро�“Позня�и”,�б/н

37 Частина� вестибюлю�№2�площею�1,0� �в.м�—

Станція�метро�“Позня�и”,�б/н

38 Частина� вестибюлю� площею� 1,0� �в.м� —

Станція�метро� “Політехнічний� інстит�т”,� б/н

(об’є�т�№1)

39 Частина�вестибюлю�площею�1,0��в.м�—�Станція

метро�“Політехнічний�інстит�т”,�б/н�(об’є�т�№2)

40 Частина�вестибюлю�площею�1,0��в.м�—�Станція

метро�“Респ�блі�ансь�ий�стадіон”,�б/н2

41 Частина�переход��станції�метро�за�альною�пло-

щею�13,5��в.м�—�Станція�метро�“Святошин”,�б/н1

42 Частина�підземно�о�преход��за�альною�площею

3,5��в.м�—�Станція�метро�“Тараса�Шевчен�а”,�б/н

43 Частина�вестибюлю�площею�1,0��в.м�—�Станція

метро�“Театральна”,�б/н

44 Частина� вестибюлю�№1�площею�1,0� �в.м�—

Станція�метро�“Хар�івсь�а”,�б/н1

45 Частина� вестибюлю�№2�площею�1,0� �в.м�—

Станція�метро�“Хар�івсь�а”,�б/н1

46 Нежиле� приміщення� площею� 38,33� �в.м� —

Хар�івсь�е�шосе,�121/3,��.В

47 Нежиле� приміщення� площею� 124,8� �в.м� —

Хар�івсь�е�шосе,�144�В,�літ.А

48 Частина�підземно�о�переход��(перетин�б�льв.Ви-

соць�о�о/пр.Мая�овсь�о�о,�75/2)�за�альною�пло-

щею�27,0��в.м�—�б�льв.�Висоць�о�о�Володими-

ра/Мая�овсь�о�о�просп.

49 Нежиле� приміщення� площею� 988,8� �в.м� —

б�льв. Шевчен�а�Тараса,�3

50 Нежиле� приміщення� площею� 449,2� �в.м� —

б�льв. Шевчен�а�Тараса,�3

51 Нежиле� приміщення� площею� 34,8� �в.м� —

б�льв. Шевчен�а�Тараса,�3

52 Нежилий�б�дино��площею�324,0��в.м�—�в�л.�А�а-

демі�а�Білець�о�о,�27,��.27

53 Нежиле� приміщення� площею� 28,56� �в.м� —

в�л. А�адемі�а�Б�лаховсь�о�о,�26

54 Нежилий�б�дино��площею�400,5��в.м�—�в�л.�А�а-

демі�а�Б�лаховсь�о�о,�5,�літ.Б

55 Нежиле� приміщення� площею� 401,5� �в.м� —

в�л. А�адемі�а�Б�лаховсь�о�о,�5,�літ.В

56 Нежиле� приміщення� площею� 96,4� �в.м� —

в�л. А�адемі�а�Доброхотова,�30-1

57 Нежиле� приміщення� площею� 55,0� �в.м� —

в�л. А�адемі�а�Шліхтера,�30�А,��.�1

58 Нежиле� приміщення� площею� 320,5� �в.м� —

в�л. Білор�сь�а,�11�Б,��.Б

59 Нежиле�приміщення�площею�89,6��в.м�—�в�л. Ба-

сейна/Кр�тий�Узвіз,�1/2,�літ.А

60 Нежиле� приміщення� площею� 492,6� �в.м� —

в�л. Басейна/Кр�тий�Узвіз,�1/2,�літ.А

61 Нежитлова�спор�да��отельні�за�альною�площею

138,9��в.м�—�в�л.�Бастіонна,�10�

62 Нежиле�приміщення�площею�49,0��в.м�—�в�л. Бо-

�атирсь�а,�32,��.1

63 Нежиле� приміщення� площею� 267,2� �в.м� —

в�л. Б�л�а�ова,�13,�літ.А

64 Нежиле� приміщення� площею� 119,4� �в.м� —

в�л. Б�л�а�ова,�13,�літ.А

65 Нежиле� приміщення� площею� 117,6� �в.м� —

в�л. Вірменсь�а,�29�(ТП)

66 Нежиле�приміщення�площею�34,0��в.м�—�в�л. Ва-

силь�івсь�а,�22,��.5,�літ.А

67 Нежилий�б�дино��площею�4906,8��в.м�—�в�л. Ве-

ли�а�Житомирсь�а,�2,�літ.А

68 Нежиле� приміщення� площею� 750,9� �в.м� —

в�л. Володимирсь�а,�42,�літ.А,А’

69 Нежиле�приміщення�площею�59,6��в.м�—�в�л. Во-

лодимирсь�а,�50,�літ.А

70 Нежиле�приміщення�площею�21,1��в.м�—�в�л. Во-

лодимирсь�а/Ірининсь�а,�27-29/1,�літ.Б

71 Нежиле�приміщення�площею�92,4��в.м�—�в�л. Во-

лось�а,�31,�літ.А

72 Нежиле� приміщення� площею� 222,0� �в.м� —

в�л. Героїв�Космос�,�17,�літ.А

73 Нежиле� приміщення� площею� 310,4� �в.м� —

в�л. Гончара�Олеся,�33,�літ.А

74 Нежиле� приміщення� площею� 4338,2� �в.м�—

в�л. Горь�о�о,�165

75 Нежиле� приміщення� площею� 31,6� �в.м� —

в�л. Дань�евича�Костянтина,�4�А

76 Нежиле� приміщення� площею� 32,5� �в.м� —

в�л. Дань�евича�Костянтина,�4�А

77 Нежиле� приміщення� площею� 17,5� �в.м� —

в�л. Дань�евича�Костянтина,�4�А

78 Нежиле� приміщення� площею� 36,8� �в.м� —

в�л. Дань�евича�Костянтина,�4�А

79 Нежиле� приміщення� площею� 315,0� �в.м� —

в�л. Де�тярівсь�а,�31,��.1

80 Нежиле� приміщення� площею� 128,8� �в.м� —

в�л. Де�абристів,�5�А�(ТП)

81 Нежиле� приміщення� площею� 1720,2� �в.м�—

в�л. Довжен�а,�7,��.1

82 Нежиле� приміщення� площею� 342,06� �в.м�—

в�л. Довжен�а,�7,��.3

83 Нежилий� б�дино�� площею� 1556,0� �в.м� —

в�л. Драйзера�Теодора,�9,�літ.А

84 Нежилий� б�дино�� площею� 22,8� �в.м� —

в�л. Д�бініна�Володі,�16

85 Нежилий�б�дино��площею�1015,7��в.м�—�в�л. Жи-

лянсь�а,�120,�літ.А

86 Нежиле�приміщення�площею�14,0��в.м�—�в�л. За-

�ревсь�о�о�Ми�оли,�81/1,�літ.�А

87 Нежиле� приміщення� площею� 294,6� �в.м� —

в�л. Зодчих,�50,�літ.А

88 Нежиле�приміщення�площею�43,9��в.м�—�в�л. Ка-

штанова,�9�а,�літ.А

89 Нежиле� приміщення� площею� 22,6� �в.м� —

в�л. Комісара�Ри�ова,�2

90 Нежиле�приміщення�площею�29,3��в.м�—�в�л. Ко-

пилівсь�а,�1/7,��.1

91 Нежиле� приміщення� площею� 384,0� �в.м� —

в�л. Коцюбинсь�о�о�Михайла,�12,�літ.А

92 Нежиле� приміщення� площею� 618,0� �в.м� —

в�л. Коцюбинсь�о�о�Михайла,�12,�літ.А

93 Нежиле� приміщення� площею� 26,75� �в.м� —

в�л. К�дрі�Івана,�3,��.1

94 Нежиле� приміщення� площею� 204,4� �в.м� —

в�л. Леваневсь�о�о,�2,�літ.А

95 Нежиле� приміщення� площею� 300,0� �в.м� —

в�л. Л�начарсь�о�о,�1-Б,�літ.А

96 Нежиле� приміщення� площею� 151,1� �в.м� —

в�л. Л�начарсь�о�о,�1-Б,�літ.А

97 Нежиле� приміщення� площею� 148,9� �в.м� —

в�л. Л�начарсь�о�о,�1-Б,�літ.А

98 Нежиле� приміщення� площею� 150,0� �в.м� —

в�л. Л�начарсь�о�о,�1-Б,�літ.А

99 Нежиле� приміщення� площею� 158,24� �в.м�—

в�л. Л�начарсь�о�о,�5

100 Нежиле� приміщення� площею� 844,09� �в.м�—

в�л. Л�начарсь�о�о,�5

101 Нежиле�приміщення�площею�10,0��в.м�—�в�л. Ме-

жи�ірсь�а,�2,�літ.А

102 Нежиле� приміщення� площею� 92,4� �в.м� —

в�л. Миропільсь�а,�19,�літ.А

103 Нежиле� приміщення� площею� 309,0� �в.м� —

в�л. Мостиць�а,�9

104 Нежиле� приміщенння� площею� 128,6� �в.м� —

в�л. Мостиць�а,�9

105 Частина�підземно�о�переход��площею�24,0��в.м,

приміщення�в�підземном��переході�площею�10,2

�в.м�(на�перетині�в�л.�Нижній�та�Верхній�Вал)�за-

�альною�площею�34,2��в.м�—�в�л.�Нижній�Вал,�б/н

106 Нежиле� приміщення� площею� 153,0� �в.м� —

в�л. Передмістна�Слобід�а,�1,��.9

107 Нежиле�приміщення�площею�87,8��в.м�—�в�л. Пе-

редмістна�Слобід�а,�1,��.9

108 Нежиле� приміщення� площею� 1737,0� �в.м�—

в�л. Пимонен�а�Ми�оли,�10�А

109 Нежиле� приміщення� площею� 20,96� �в.м� —

в�л. Полярна,�20,��.12

110 Нежиле� приміщення� площею� 131,5� �в.м� —

в�л. Полярна,�8,�літ.А

111 Нежиле� приміщення� площею� 124,8� �в.м� —

в�л. Полярна,�8,�літ.А

112 Нежиле� приміщення� площею� 136,4� �в.м� —

в�л. Поп�дрен�а,�50�А

113 Нежиле� приміщення� площею� 121,4� �в.м� —

в�л. Приозерна,�2,�літ.А

114 Нежиле� приміщення� площею� 142,8� �в.м� —

в�л. Приозерна,�2,�літ.А

115 Нежиле� приміщення� площею� 41,2� �в.м� —

в�л. Приозерна,�2,�літ.А

116 Нежиле� приміщення� площею� 50,7� �в.м� —

в�л. Приозерна,�2,�літ.А

117 Нежилий� б�дино�� площею� 40,7� �в.м� —

в�л. Прирічна,�27�Д,�літ.А

118 Нежилий� б�дино�� площею� 392,0� �в.м� —

в�л. П�хівсь�а,�1�А,��.35

119 Нежиле� приміщення� площею� 105,42� �в.м�—

в�л. Сєрова�Валентина,�25

120 Нежиле� приміщення� площею� 62,4� �в.м� —

в�л. Сєченова,�5

121 Нежилий�б�дино��площею�382,8��в.м�—�в�л.�Са-

�айдачно�о�Петра,�25,�літ.Д

122 Нежиле� приміщення� площею� 254,5� �в.м� —

в�л. Са�са�ансь�о�о,�143,�літ.А

123 Нежиле� приміщення� площею� 77,0� �в.м� —

в�л. Са�са�ансь�о�о/Володимирсь�а,� 40/85,

літ.А,А’

124 Нежиле� приміщення� площею� 592,55� �в.м�—

в�л. Серафимовича,�3�а,�літ.А

125 Нежиле�приміщення�площею�11,0��в.м�—�в�л. Си-

мирен�а,�38

126 Нежиле� приміщення� площею� 239,0� �в.м� —

в�л. Сирець�а,�25,��.�1

127 Нежиле�приміщення�площею�10,0��в.м�—�в�л. Со-

лом’янсь�а,�17,��.1

128 Нежиле� приміщення� площею� 241,5� �в.м� —

в�л. Стецен�а,�22,��.13

129 Нежиле� приміщення� площею� 220,2� �в.м� —

в�л. Стрітенсь�а,�15,�літ.А

130 Нежиле� приміщення� площею� 48,82� �в.м� —

в�л. Терещен�івсь�а,�17

131 Нежиле� приміщення� площею� 27,5� �в.м� —

в�л. Трьохсвятительсь�а,�4�В

132 Нежиле� приміщення� площею� 255,6� �в.м� —

в�л. Трьохсвятительсь�а,�4,�літ.Б

133 Нежиле� приміщення� площею� 57,2� �в.м� —

в�л. Трьохсвятительсь�а,�4,�літ.Б

134 Нежилий�б�дино��площею�163,9��в.м�—�в�л.�Т�р-

�енєвсь�а,�32,�літ.Б

135 Нежиле� приміщення� площею� 18,7� �в.м� —

в�л. Усен�а�Павла,�6,��.6

136 Нежиле� приміщення� площею� 56,6� �в.м� —

в�л. Усен�а�Павла,�6,��.6

137 Нежиле� приміщення� площею� 297,6� �в.м� —

в�л. Фран�а�Івана,�36,�літ.Б

138 Нежиле� приміщення� площею� 24,0� �в.м� —

в�л. Хмельниць�о�о�Бо�дана,�37

139 Нежиле� приміщення� площею� 3,0� �в.м� —

в�л. Хмельниць�о�о�Бо�дана,�37

140 Нежиле� приміщення� площею� 203,4� �в.м� —

в�л. Хмельниць�о�о�Бо�дана,�44,�літ.А

141 Нежиле� приміщення� площею� 160,0� �в.м� —

в�л. Хмельниць�о�о�Бо�дана,�51,�літ.А

142 Нежиле� приміщення� площею� 19,3� �в.м� —

в�л. Хмельниць�о�о�Бо�дана,�51,�літ.Б

143 Нежиле� приміщення� площею� 77,5� �в.м� —

в�л. Хрещати�,�36

144 Нежиле�приміщення�площею�7,2��в.м�—�в�л.�Хре-

щати�,�36

145 Нежиле� приміщення� площею� 100,0� �в.м� —

в�л. Хрещати�,�44,�літ.А

146 Нежиле� приміщення� площею� 75,9� �в.м� —

в�л. Хрещати�,�46,�літ.А

147 Нежиле� приміщення� площею� 17,2� �в.м� —

в�л. Червонозаводсь�а,�4

148 Нежиле� приміщення� площею� 30,0� �в.м� —

в�л. Червонот�аць�а,�31

149 Нежиле� приміщення� площею� 16,0� �в.м� —

в�л. Червонофлотсь�а,�26,��.1

150 Нежиле� приміщення� площею� 11,0� �в.м� —

в�л. Червонофлотсь�а,�26,��.1

151 Нежиле� приміщення� площею� 89,8� �в.м� —

в�л. Червонофлотсь�а,�26,��.5

152 Нежиле� приміщення� площею� 33,0� �в.м� —

в�л. Шов�овична,�39/1,��.1

153 Нежиле� приміщення� площею� 239,6� �в.м� —

в�л. Я��ба�Коласа,�8,�літ.А

154 Нежилий�б�дино��площею�1783,8��в.м�—�в�л. Ял-

тинсь�а,�11,�літ.А

155 Нежиле�приміщення�площею�62,9��в.м�—�пл.�Бес-

сарабсь�а,�2

156 Нежиле� приміщення� площею� 264,9� �в.м� —

пров. Геор�іївсь�ий,�9,��.1

157 Нежиле� приміщення� площею� 110,9� �в.м� —

пров. Геор�іївсь�ий,�9,��.1

158 Нежиле� приміщення� площею� 16,5� �в.м� —

пров. Герцена,�6,��.1

159 Нежиле� приміщення� площею� 91,0� �в.м� —

пров. Ярославсь�ий/Ярославсь�а,�1/3,�літ.Л

160 Нежиле� приміщення� площею� 434,9� �в.м� —

просп. Геор�ія�Гон�адзе,�5,�літ.А

161 Нежиле� приміщення� площею� 21,6� �в.м� —

просп. Героїв�Сталін�рада,�27

162 Нежиле� приміщення� площею� 156,9� �в.м� —

просп. Героїв�Сталін�рада,�56�б,�літ.А

163 Нежиле� приміщення� площею� 26,3� �в.м� —

просп. Космонавта�Комарова,�3,��.13

164 Нежиле� приміщення� площею� 53,32� �в.м� —

просп. Космонавта�Комарова,�3,��.4

165 Нежиле� приміщення� площею� 12,1� �в.м� —

просп. Лісовий,�39,�літ.А

166 Нежиле� приміщення� площею� 175,3� �в.м� —

просп. Мая�овсь�о�о�Володимира,�73,�літ.А

167 Частина�підземно�о�переход��(��лінарія)�за�аль-

ною�площею�45,0��в.м�—�просп.�Мая�овсь�о�о

Володимира,�б/н5

168 Частина� підземно�о� переход�� (просп. Мая-

�овсь�о�о,�45� (�ніверсам� “Фестивальний”)� за-

�альною�площею�45,0��в.м�—�просп.�Мая�овсь�о-

�о�Володимира,�б/н6

169 Частина�підземно�о�переход��за�альною�площею

27,0��в.м�—�перетин�просп.�Мая�овсь�о�о�Воло-

димира/Милославсь�а

170 Нежилий�б�дино��площею�24,5� �в.м�—�просп.

На��и,�102

171 Нежилий�б�дино��площею�295,0� �в.м�—�с. Р�-

санів,�б/н

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)
01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі�види�додр��арсь�их�робіт.
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Єв енія ПРОНЬ, телевед ча:
— Попередження — це добре. Я

сама їждж за ермом, але попе-
редження неефе тивне. Повинно
б ти по арання з тієї простої при-
чини, що я що трапляється сер-
йозне ДТП, людсь е життя не по-
вернеш.

Володимир ПАВЛЮК, ерів-
ни інформаційно о департа-
мент “Ново о анал ”:
— С воре по арання! Причом ,

чим с воріше, тим раще. В У ра-
їні щодня ине іль а десят ів лю-
дей в ДТП, не при ад ю точн
цифр . Чи варте людсь е життя то-
о, щоб б ти втраченим через по-

р шення правил дорожньо о р -
х ? Війна не варта втрати навіть
одно о життя. А сьо одні, оли ми
їздимо “ маслі”, на ши арних ав-
то, це просто неприп стимо. І моя
д м а однозначна!

Павло ГУДІМОВ, лідер рт
“Г дімов”:
— По арання ефе тивніше. Міра

по арання визначається ст пенем
тяж ості с оєно о злочин . Сьо о-
дні за пор шення правил р х в
Києві забирають права, за тяж і
злочини — по арання вищої міри,
зо рема і позбавлення волі. Це
ціл ом прийнятна міра в сіх дер-
жавах, і У раїна не є винят ом.

Ùî ñïðàöþº êðàùå —
ñóâîðå ïîêàðàííÿ 

çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë
äîðîæíüîãî ðóõó 

÷è ïðîñòî ïîïåðåäæåííÿ?

Андрій ДУБИНА, енеральний дире тор азино
“Лімпопо”:
— Козирної, або с ажімо,— порш-рояля в по ері! А

ще — ороля пі ово о, я символ сильно о президен-
та.

Єв ен ФІЛІНДАШ, народний деп тат:
— У раїні, я вважаю, арти не потрібні: нас і та

більш ніж достатньо равців! У раїні бра є шахмат і
шахматистів, я і не здатні обманювати і шахраювати. На-
шій державі потрібні справжні дале о лядні страте и!

Оле сандр ДАНИЛОВ, деп тат Київради:
— На мою д м , не вистачає арти точнення і за-
ріплення ордонів із с сідніми раїнами. Нині на

цьом ґр нті вини ають онфлі ти, том в рай по-
трібно встановити межі У раїни я с веренної дер-
жави.

Юлія ОЛІШЕВСЬКА, андидат ео рафічних на-
, афедра ео рафії У раїни КНУ ім. Т. Шевчен-
а:
— Карти еое оло ічно о район вання, що передба-

чає омпле с е оло ічних проблем в розрізі не адмі-
ністративних районів, а природних зон. Власне, та а
арта є, її створювала і я, одна оп блі овано лише
проміжний варіант, а в повном обсязі вона ще не ви-
йшла. У раїні потрібна і т ристична арта, я а б пов-
ністю відтворила т ристичні рес рси держави. Набли-
жається Євро-2012, і вона саме на часі!

ßêî¿ êàðòè Óêðà¿í³ áðàêóº?

Êèÿíè íå çíàþòü çàñîáó
ïðîòè ïîðóøíèê³â
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. ² òå é ³íøå ïîãàíî ïðàöþº — 29 %
2. ² òå é ³íøå íåîáõ³äíå — 21 %
3. Çâè÷àéíî, ñóâîðå ïîêàðàííÿ. Ñòðàõ øòðàôó — âàãîì³øèé àð-

ãóìåíò — 20 %
4. Äóìàþ, íàâ³þâàííÿ — 16 %
5. Âàæêî â³äïîâ³ñòè — 14 %

Íàö³îíàëüíèé 
ïðîäóêò àêàäåì³êà
×ëåí ÍÀÍ Óêðà¿íè Ëåîí³ä Ðóäåíêî ïðåçåíòóâàâ
ïåðøèé Íàö³îíàëüíèé àòëàñ Óêðà¿íè

“Öå â³ä ïî÷àòêó ³ äî ê³íöÿ
óêðà¿íñüêèé ïðîäóêò. Â³í ì³ñ-
òèòü ôóíäàìåíòàëüí³ íîâ³òí³
çíàííÿ, ÿê³ äîâãèé ÷àñ íàãðîìà-
äæóâàëèñÿ, óçãîäæóâàëèñÿ ³ ëè-
øå ïîò³ì âíîñèëèñÿ ñþäè. Öå íå
íàóêîâî-ïîïóëÿðíå âèäàííÿ.

Àëå âîíî áóäå äîñòóïíå âñ³ì, õòî
çàõî÷å îçíàéîìèòèñÿ, çáåð³ãàòè-
ìåòüñÿ ó êîæíîìó ì³ñò³, â êîæ-
í³é á³áë³îòåö³ òà ì³ñüêèõ îðãàíàõ
âëàäè”,— ïîîá³öÿâ ó÷îðà ó ñò³-
íàõ Àêàäåì³¿ íàóê ïàí Ðóäåíêî.
Åëåêòðîííó âåðñ³þ àòëàñó, çà

ñëîâàìè àêàäåì³êà, îíîâëþâàòè-
ìóòü ÷åðåç êîæíèõ ï’ÿòü ðîê³â,
à îñü ïàïåðîâó íå çì³íþâàòè-
ìóòü — äóæå äîðîãî.

Äî ðå÷³, ïðàöþâàòè íàä Íàö³î-
íàëüíèì àòëàñîì Óêðà¿íè ïî÷à-
ëè íàïðèê³íö³ 2001 ðîêó çà Óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà. Äî éîãî ñòâî-
ðåííÿ äîêëàëè çóñèëü 327 àâòîð³â,
189 íàóêîâèõ êîíñóëüòàíò³â, 65
åêñïåðò³â ³ 27 ðåöåíçåíò³â. Àòëàñ
ñêëàäàºòüñÿ ç øåñòè áëîê³â êàðò.
Ó éîãî ñòðóêòóð³ ïðåäñòàâëåíî ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ïðèðîäó, ³ñòîð³þ,
íàñåëåííÿ, åêîíîì³êó òà åêîëî-
ã³÷íèé ñòàí Óêðà¿íè. Ì³ñòèòü 875
êàðò ð³çíîãî ìàñøòàáó, à âèäàëè
éîãî çà ãðîø³, âèä³ëåí³ àêàäåì³¿
íà íàóêîâó ðîáîòó
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Що спрацює краще — суворе покарання
за порушення правил дорожнього руху

або просто прочуханка?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù.

Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+6°Ñ,
âíî÷³ +2...+4°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 êðàé-
íüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +2...+4°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â,
âðàíö³ íåâåëèêèé äîù. Â³òåð çàõ³äíèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 
5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +5...+7°Ñ, âíî÷³ +2...+4°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

За словами Леоніда Р ден а, створення та о о атлас є світовою пра ти ою, але раїнсь ий варіант особив собі
титанічн та ба аторічн працю сотень вітчизняних на овців
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Îëåêñàíäð ÊÓÒÅÐÅÙÈÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора до тор ео рафічних на член Національної
а адемії на Леонід Р ден о представив на с д ро-
мадсь ості плоди ба аторічної праці сотень вітчизняних
на овців — перший державі Національний атлас
У раїни. Головний реда тор видання протя ом шести
ро ів оордин вав робот десят ів на ових станов,
400 авторів, е спертів та рецензентів.


