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ПОЗОЛОЧЕНІ ПЕКТОРАЛЛЮ
Най чніша театральна премія У раїни
обрала 14 най ращих митців

Ïîäîðîæ ó äèòèíñòâî
Äåíèñ Áàññ ñõîäèâ ³ç ä³òüìè-ñèðîòàìè íà “Êîòà â ÷îáîòÿõ”

Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора з на оди Міжнародно о
дня театр перший заст пни
Київсь о о місь о о олови
Денис Басс запросив знедо-
лен малеч до місь о о те-
атр ляльо . Побачити виста-
в "Кіт чоботях" пощастило
триманцям дитячо о б дин-
"Місто щасливих дітей",

я ий, на адаємо, переб ває
безпосередньо під йо о пат-
ронатом. "Ідея подивитися
театральне дійство сподоба-
лася дітям. Більшість із них
за алі т т ні оли не б ли,
том д же зраділи та ій на-
оді. Вони дістали задово-
лення від побачено о, а ми,
своєю чер ою, раді, що нам
вдалося їх розважити",— с а-
зав Денис Басс.

ßê ïîâ³äîìèâ íàì äèðåêòîð Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî òåàòðó ëÿëüîê
Â’ÿ÷åñëàâ Ñòàðøèíîâ, áëàãîä³éí³
âèñòàâè äëÿ ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé-³íâà-
ë³ä³â òà ä³òåé ³ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
ñ³ìåé, ùî âèõîâóþòüñÿ ó ïðèòóëêàõ
òà ³íòåðíàòàõ, òóò îðãàí³çîâóþòü ÷àñ-
òî. ² íå ò³ëüêè â ñâÿòà, à é ó çâè-
÷àéí³ äí³ — àáè ¿ì ò³ëüêè æèëîñÿ
âåñåë³øå. “Ìè í³êîëè íå â³äìîâëÿ-
ºìî äèòÿ÷èì áóäèíêàì òà ³íøèì ñî-
ö³àëüíèì óñòàíîâàì, ÿê³ îï³êóþòü-
ñÿ çíåäîëåíèìè ä³òüìè, â³äâ³äàòè
íàø òåàòð. Âæå çâèêëè ãîòóâàòè äëÿ
íèõ âèñòàâè, äî òîãî æ íàì çîâñ³ì
íå ñêëàäíî öå ðîáèòè. Ä³òè òàê³ â³ä-
âåðò³, íå ñòðèìóþòü åìîö³é. Ùèðî
â³ääÿ÷óþòü íàøèì àêòîðàì ãó÷íè-
ìè îïëåñêàìè ³ ïðîñÿòü ïðèéíÿòè ¿õ
ùå ðàçî÷îê, à öå äóæå ïðèºìíî”,—
ïîä³ëèâñÿ ïàí Ñòàðøèíîâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, âèõîâàíö³ äèòÿ÷î-
ãî áóäèíêó “Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé”
çàâ³òàëè äî òåàòðó ëÿëüîê óïåðøå. Äî
¿õíüîãî â³çèòó êåð³âíèöòâî çàêëàäó
ïðèãîòóâàëî îäíó ç íàéêðàùèõ ñâî¿õ
âèñòàâ — “Ê³ò ó ÷îáîòÿõ”, ÿêà çàçâè-
÷àé íàéá³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ ìàëå÷³.

“Âèñòàâà ïðèïàëà ä³òëàõàì äî äóø³,
âñ³ çàäîâîëåí³, ñïîâíåí³ åìîö³é. Ìà-
áóòü, êîæåí ³ç íèõ êîëèñü ìð³ÿâ òàê
â³äïî÷èòè. Ìè íàìàãàòèìåìîñÿ ðî-
áèòè âñå ìîæëèâå, ùîá ñêðàñèòè ¿õ-
íº äîçâ³ëëÿ ³ çðîáèòè áóòòÿ ðàä³ñíèì
òà ñïîâíåíèì ïðèºìíèõ âðàæåíü. Äî
òîãî æ ³ç êîðèñòþ äëÿ íèõ ñàìèõ”,—
ïîîá³öÿâ Äåíèñ Áàññ
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Дітлахи д же раділи Денисові Басс й щиро ділилися із ним своїми враженнями від театральної вистави
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ó òðàâí³ â³äêðèºòüñÿ 
íîâà ñòàíö³ÿ ìåòðî

Äî ê³íöÿ ïåðåäâèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ ó ñòî-
ëèö³ â³äêðèþòü íîâó ñòàíö³þ ìåòðî. Ïðî
öå íà áðèô³íãó çàÿâèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé. Ïëàíóþòü ó åêñïëóàòà-
ö³þ ââåñòè “×åðâîíèé õóò³ð” íà Ñèðåöüêî-
Ïå÷åðñüê³é ë³í³¿. “Â ÷îðíîâîìó âàð³àíò³ âî-
íà ó íàñ óæå äàâíî ãîòîâà. Äîáóäîâóþòü
ðîçâ’ÿçêè. Ìè ïëàíóâàëè â³äêðèòè ¿¿ íà
äåíü ì³ñòà. ßêùî âñòèãíåìî, çðîáèìî ðà-
í³øå”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãëàâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Íàãàäà-
ºìî, êð³ì “×åðâîíîãî õóòîðà”, áóäóþòü ùå
òðè ñòàíö³¿ íà Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³é-
ñüê³é ã³ëö³ — “Äåì³¿âñüêó”, “Ãîëîñ³¿âñüêó”,
“Âàñèëüê³âñüêó”. ¯õ òåæ îá³öÿëè ââåñòè â
åêñïëóàòàö³þ äî ê³íöÿ ðîêó. 2008-ãî òàêîæ
ðîçïî÷íåòüñÿ ï³äãîòîâêà äî ñïîðóäæåííÿ
íîâî¿ ë³í³¿ ìåòðî — Ïîä³ëüñüêî-Âèãóð³â-
ñüêî¿. Âîíà ç’ºäíàº ïðàâèé áåðåã ñòîëèö³ ç
Òðîºùèíîþ

Äîâãîæèòåëÿì 
âñòàíîâèëè 
íàäáàâêè

Êèÿíàì, ùî ñòàðø³ çà 80 ðîê³â, ïëàòè-
òèìóòü ìóí³öèïàëüí³ íàäáàâêè. Ïðî öå ïî-
â³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà, ïîñèëàþ÷èñü íà ðîçïîðÿäæåí-
íÿ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Çã³äíî ç äîêó-
ìåíòîì, ëþäè â³êîì â³ä 80 äî 90 ðîê³â îò-
ðèìóâàòèìóòü 50 ãðí ùîì³ñÿöÿ, â³ä 90 äî
100 — 100 ãðí. À âñ³, êîìó ìèíóëî 100 ë³ò,
ìàòèìóòü ïî 150 ãðí äîïëàòè. Çà îñòàíí³-
ìè äàíèìè, íèí³ â ñòîëèö³ 66 òèñ. äîâãî-
æèòåë³â. Íà ìóí³öèïàëüíó äîïîìîãó äëÿ
íèõ ç áþäæåòó âèä³ëèëè 14,9 ìëí ãðí

Òîïîë³ çàì³íÿòü 
àêàö³ÿìè

Íà ïðîñï. Âàòóò³íà âèêîð÷óþòü 85 òî-
ïîëü. Çàì³ñòü íèõ ïîñàäÿòü àêàö³¿. “Òîïî-
ë³ âòðàòèëè âèãëÿä ÷åðåç âèñîêèé ð³âåíü
çàãàçîâàíîñò³ ïîâ³òðÿ íà ïðîñïåêò³. Àêàö³ÿ
âèòðèâàë³øà äî ãàç³â òà ³íøèõ íåñïðèÿòëè-
âèõ óìîâ”,— ïîÿñíèâ çàñòóïíèê äèðåêòî-
ðà “Çåëåíáóäó” Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó Ãðè-
ãîð³é ßêîâ÷óê. Öüîãî ðîêó òàêîæ çàâåð-
øèòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ ïàðê³â Ïàðòèçàí-
ñüêî¿ ñëàâè, Â³÷íî¿ ñëàâè, Âî¿í³â-³íòåðíà-
ö³îíàë³ñò³â òà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ³ìåí³ Ðèëü-
ñüêîãî. Á³ëÿ ñòàíö³é ìåòðî “Õàðê³âñüêà”,
“Ïîçíÿêè”, “Îñîêîðêè”, “Ñëàâóòè÷” ðîç³-
á’þòü íîâ³ ñêâåðè. Çàãàëîì íà áëàãîóñòð³é
ñòîëèö³ ïåðåäáà÷èëè 100 ìëí ãðí. Çà îñòàí-
í³ìè äàíèìè, ó ì³ñò³ 140 ïàðê³â. Íà êîæ-
íîãî æèòåëÿ ñòîëèö³ ïðèïàäàº ïîíàä 
20 êâ. ì çåëåíî¿ çîíè. Öå âäâ³÷³ á³ëüøå,
í³æ ó Áåðë³í³

Ùå 200 òèñ. êèÿí
äîäàòêîâî
îòðèìóâàòèìóòü
ùîì³ñÿ÷íó ìàòåð³àëüíó
äîïîìîãó

Íà â÷îðàøí³é ï³äñóìêîâ³é êîëåã³¿ â Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ ï³äáèëè ï³äñóìêè ðîáîòè çà ìè-
íóëèé ð³ê. Íà êîìïëåêñíó ïðîãðàìó “Òóð-
áîòà” ç äîïîìîãè ìàëîçàáåçïå÷åíèì ó 
2007-ìó áóëî âèä³ëåíî ìàéæå 800 ìëí ãðí.
Ó 2005-ìó öÿ ñóìà íå ïåðåâèùóâàëà 75 ìëí
ãðí. Íà 2008 ð³ê íà ïðîãðàìó ïåðåäáà÷åíî
óæå 1 ìëðä ãðí. Òîð³ê 400 òèñ. êèÿí îòðè-
ìóâàëè ùîì³ñÿ÷íó äîïîìîãó â ñóì³ 50 —
100 ãðí. Öüîãî ðîêó ì³ñüêà âëàäà âèä³ëèòü
òàêó äîïîìîãó âæå äëÿ 600 òèñ. êèÿí. Çà-
ãàëüíà ¿¿ ñóìà çðîñòå ç 420 ìëí ãðí ó 
2007-ìó äî 750 ìëí ãðí ó 2008-ìó. Êð³ì ³í-
âàë³ä³â òà ïåíñ³îíåð³â, äîïîìîãó îòðèìàþòü
ìîëîä³ ñ³ì’¿ ç ä³òüìè-³íâàë³äàìè, ñàìîòí³
ìàòåð³ òà ³íø³ êèÿíè, êîòð³ ïîòðåáóþòü ï³ä-
òðèìêè. Íå çàáóâàº êåð³âíèöòâî ì³ñòà ³
ïðàö³âíèê³â ñîöñôåðè. ßê ïîâ³äîìèëà çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà,
êîëè äîñ³ ùîðîêó äëÿ ïðàö³âíèê³â ñîö³àëü-
íî¿ ñôåðè âèä³ëÿëè 2-3 êâàðòèðè, òî â 
2007-ìó æèòëî îòðèìàëè 20 ïðàö³âíèê³â, à
öüîãî ðîêó ¿ì ïëàíóþòü íàäàòè 50 íîâèõ
îñåëü

ßê ñòàëî â³äîìî, â÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äïè-
ñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî
äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà÷àëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó
ÊÌÄÀ ²âàíà Øïèëüîâîãî çà íåäîñòàòíº
íàñè÷åííÿ ìàðøðóòíî¿ ìåðåæ³ ñòîëèö³
íîâèì êîìôîðòàáåëüíèì êîìóíàëüíèì
òðàíñïîðòîì çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.
Êð³ì òîãî, ïîêàðàíî íà÷àëüíèêà Êîìó-
íàëüíî¿ ñëóæáè ïåðåâåçåíü ÊÌÄÀ Ñåð-

ã³ÿ Ìóøòó çà íåäáàëå âèêîíàííÿ ñëóæ-
áîâèõ îáîâ’ÿçê³â, ùî ïðèçâåëî äî ï³äâè-
ùåííÿ òàðèô³â íà ïðî¿çä ó êè¿âñüêèõ ìàð-
øðóòêàõ.

“Ââàæàþ, ùî ñë³ä îãîëîñèòè äîãàíó ³
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â çà òå, ùî äîïóñòèâ
ï³äâèùåííÿ ö³í íà áåíçèí, çá³ëüøåííÿ
³íôëÿö³¿ òà ï³äíÿòòÿ âàðòîñò³ ïðî¿çäó â
ïðèâàòíèõ ìàðøðóòêàõ äëÿ êèÿí. Ñàìå
áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü óðÿäó ïðèçâåëà äî òî-
ãî, ùî ïðèâàòí³ ïåðåâ³çíèêè íàâ’ÿçóþòü

êèÿíàì ñâî¿ óìîâè òà ö³íè”,— îáóðþâàâ-
ñÿ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà òàêîæ ïî-
îá³öÿâ, ùî çà éîãî ðîçïîðÿäæåííÿì ó ì³-
ñÿ÷íèé òåðì³í áóäå ðîçðîáëåíî ãðàô³ê, çà
ÿêèì íà ìàðøðóòí³é ìåðåæ³ ó 2008 ðîö³
ïîñòóïîâî çàì³íþâàòèìóòü ñòàð³ ì³êðî-
àâòîáóñè íîâèì êîìôîðòàáåëüíèì êîìó-
íàëüíèì òðàíñïîðòîì.

“Ìè âèïðàâèìî ïîìèëêè ³ ïðîìàøêè
ñòàðî¿ êè¿âñüêî¿ âëàäè òà íèí³øíüîãî
Êàáì³íó. Çà ¿¿ ïðàâë³ííÿ ãàëóçü êîìóíàëü-
íèõ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü áóëî ïðàê-
òè÷íî çíèùåíî, à ÷åðåç íåäîô³íàíñóâàí-
íÿ ê³ëüê³ñòü êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó
çíà÷íî ñêîðî÷óâàëàñÿ. Öå ì³ñöå çàéíÿëè
ïðèâàòí³ ïåðåâ³çíèêè, ÿê³ íå òóðáóþòüñÿ
ïðî êîìôîðò ³ çðó÷í³ñòü ïàñàæèð³â. Ìè
ç öèì ìèðèòèñÿ íå çáèðàºìîñÿ. Òîìó â
2008 ðîö³ íà äîðîãàõ ñòîëèö³ êîìôîðòà-
áåëüíîãî ³ çðó÷íîãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó äëÿ êèÿí ñòàíå á³ëüøå. Ð³øåííÿ
óõâàëåíå, ³ êîøòè â áþäæåò³ íà öå ó íàñ
º”,— çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

Безвідповідальність ряд призвела до то о, що приватні перевізни и нав’яз ють иянам свої мови та ціни

Äîãàíà çà ïîãàíó ðîáîòó
Êàáì³í äîïóñòèâ çíà÷íå ï³äâèùåííÿ ö³í íà ïàëüíå, 
ùî ñïðè÷èíèëî çá³ëüøåííÿ ³íôëÿö³¿, òà çàëèøèâñÿ â ñòîðîí³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Мер Києва Леонід Черновець ий вважає, що слід о олосити до ан
Кабмін за те, що доп стив підвищення цін на бензин, а це спри-
чинило збільшення інфляції та підняття цін на проїзд приватних
маршр т ах. За недбале ви онання сл жбових обов'яз ів місь ий
олова вже притя н в до дисциплінарної відповідальності столичних
чиновни ів, відповідальних за робот місь их маршр то . Протя ом
нинішньо о ро в місті пост пово замінюватим ть старі мі роавто-
б си на новий омфортабельний ромадсь ий транспорт.
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ÑÌÑ-
äåìîêðàò³ÿ
Êîñòü ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ïðîáëåì
óïðàâë³ííÿ ³ì. Ãîðøåí³íà, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Óêðà¿íö³ ãî-
ëîñóþòü íå ðî-
çóìîì, à ñåð-
öåì, ³ ñàìå òî-
ìó Óêðà¿íó íå
ìîæóòü îñÿãíó-
òè ñîö³îëîãè,
ïîë³òîëîãè, ïî-
ë ³òòåõíîëîãè
àí³ Ñõîäó, àí³
Çàõîäó. Ñàìå
òóò âò³ëåíà òà
í å ç á à ãí åííà
ñëîâ’ÿíñüêà äó-
øà, ïðî ÿêó òàê
÷àñòî ãîâîðÿòü.
Âîíà íàñïðàâä³
âò³ëåíà â äåðæàâ³ Óêðà¿íà, à íå â Ðîñ³¿. Ó Ðî-
ñ³¿ çðîçóì³ëî, ÷îìó òàì ãîëîñóþòü çà òó ÷è
òó ïîë³òè÷íó ñèëó. Òàì àáñîëþòíî ïðàãìà-
òè÷íèé âèá³ð, àáñîëþòíî, ñêàæ³ìî òàê, êîð-
ïîðàòèâíà äåðæàâà. À óêðà¿íö³, íàâïàêè, ãî-
ëîñóþòü ³ððàö³îíàëüíî, à íå ðàö³îíàëüíî. ²
öå ¿ì ïîäîáàºòüñÿ.

Ðåçóëüòàòè ð³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ãëèáèí-
íèõ çàñàä ïîë³òè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ óêðà¿íö³â,
ïðîâåäåíîãî êîëåêòèâîì åêñïåðò³â ³íñòèòó-
òó ³ì. Ãîðøåí³íà, ñâ³ä÷àòü íàñàìïåðåä ïðî
òå, ùî, êîëè âæå é øóêàòè ÿêóñü óêðà¿íñüêó
³äåîëîã³þ, òî ïîòð³áíî ¿¿ øóêàòè øâèäøå ó
òâîðàõ óêðà¿íñüêèõ ô³ëîñîô³â, ÿê³ êîëèñü
ïðîïàãóâàëè ô³ëîñîô³þ ñåðöÿ. ßêùî ï³çíà-
âàòè Óêðà¿íó çà ¿¿ òðàäèö³ÿìè, ³ñòîðè÷íèìè
ïðàêòèêàìè, òî öå âåëèêå Ãóëÿéïîëå ÷àñ³â
Íåñòîðà Ìàõíà — ñàìå òàêà ïðàêòèêà º
êâ³íòåñåíö³ºþ Óêðà¿íè.

Ó öüîìó Ãóëÿéïîë³ êîæåí â³ä÷óâàº ñàì ñå-
áå ïàíîì, êîæåí íå â³ä÷óâàº íàä ñîáîþ í³-
ÿêî¿ âëàäè ³ ïðè öüîìó ãîëîñóº íå ñò³ëüêè çà
âëàäó, ñê³ëüêè çà òèõ, õòî éîìó ïîäîáàºòüñÿ.
Óìîâíî êàæó÷è, ÿêùî ðîáëÿòü âèá³ð ïîì³æ
ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè, òî êåðóþòüñÿ íå ñò³ëü-
êè òèì, ùî öÿ ïîë³òè÷íà ñèëà ìîæå ïðèíåñ-
òè ¿ì äîáðîáóò ÷è ñòàá³ëüí³ñòü, â³ðó â ìàé-
áóòíº ³ òàêå ³íøå, à òèì, ùî îò, íàïðèêëàä,
Þë³ÿ Òèìîøåíêî ¿ì ïîäîáàºòüñÿ á³ëüøå, í³æ
Â³êòîð ßíóêîâè÷. Àáî íàâïàêè, òîìó ùî Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷ ¿ì ïîäîáàºòüñÿ á³ëüøå, àí³æ
Â³êòîð Þùåíêî. Öå ïðèíöèï ÑÌÑ-ãîëîñó-
âàííÿ, ñêàæ³ìî, çà ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó ñï³-
âàê³â íà ªâðîáà÷åíí³.

Òàê ñàìî óêðà¿íö³ ãîëîñóþòü ³ çà ïîë³òè÷-
í³ ñèëè. Òàêà îñîáëèâ³ñòü óêðà¿íñüêîãî âè-
áîðó ³ óêðà¿íñüêîãî ïîë³òè÷íîãî ñâ³òîñïðèé-
íÿòòÿ â³äáèâàºòüñÿ ó ö³ë³é íèçö³ óêðà¿íñüêèõ
ïàðàäîêñ³â. Ïðèì³ðîì, â Óêðà¿í³ çíà÷íî á³ëü-
øå ëþäåé, ÿê³ ââàæàþòü ñåáå ñåðåäí³ì êëà-
ñîì, í³æ íàñïðàâä³ º ïðåäñòàâíèê³â ñåðåäíüî-
ãî êëàñó. Äóæå áàãàòî ïðåäñòàâíèê³â òàê çâà-
íîãî îô³ñíîãî ïðîëåòàð³àòó, ÿê³ íå ìàþòü ïî
ñóò³ æîäíîãî ïðàâà âëàñíîñò³ íà áóäü-ÿê³ çà-
ñîáè âèðîáíèöòâà â ³íòåëåêòóàëüí³é ÷è ìà-
òåð³àëüí³é ôîðì³, íàçèâàþòü ñåáå, ïðîòå,
ïðåäñòàâíèêàìè ñåðåäíüîãî ïðîøàðêó. Ùîñü
íà êøòàëò öüîãî êîëèñü ñïîñòåð³ãàëîñÿ â
Óêðà¿í³ ùå çà Ïîëüù³. Òóò áóëî ÷èìàëî òà-
êèõ øëÿõòè÷³â, ÿê³ ìàëè ôîðìàëüíå ïðàâî
òàê ñåáå íàçèâàòè, áî áóëè íàùàäêàìè â³ëü-
íèõ ëþäåé, ïàí³â, àëå ïðè öüîìó íå ìàëè
æîäíèõ ñòàòê³â ³ ìóñèëè ñàì³ ñåáå ãîäóâàòè,
îáðîáëÿþ÷è âëàñíå ïîëå.

Ùå îäèí ïàðàäîêñ. Íà çàõîä³ Óêðà¿íè âñþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè íå-
ñóòü äâ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè — ÁÞÒ ³ ÍÓ—ÍÑ.
Íà ñõîä³ Óêðà¿íè — îäíà ïîë³òè÷íà ñèëà,
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â. Íàñåëåííÿ ìàº ÷èìàë³ ïðå-
òåíç³¿ äî íàñë³äê³â ðîáîòè ì³ñöåâèõ îðãàí³â
âëàäè. Íàïðèêëàä, ó Äåáàëüöåâîìó Äîíåöü-
êî¿ îáëàñò³ òðèâàëèé ÷àñ íå áóëî âîäè —
íàéâàæëèâ³øîãî ç ðåñóðñ³â. Ïðîòå íà âèáî-
ðàõ ìåøêàíö³ òîãî æ òàêè ì³ñòà ïðîãîëîñó-
âàëè ñåðöåì — çà Ïàðò³þ ðåã³îí³â, ÿêà ö³ë-
êîì â³äïîâ³äàëüíà çà ì³ñöåâó âëàäó ó òîìó æ
Äåáàëüöåâîìó, à îòæå, é çà â³äñóòí³ñòü âîäè.
Òàêà êàðòèíà ³ íà çàõîä³ Óêðà¿íè, áî ³ òàì
ãîëîñóþòü ñåðöåì — çà òèõ, õòî ö³ëêîì â³ä-
ïîâ³äàëüíèé çà ì³ñöåâ³ íåãàðàçäè. Õî÷à öå
ñâ³ä÷èòü ³ ïðî òå, ùî íà ñõîä³ ³ çàõîä³ íåìàº
òèõ ïðîòèð³÷, ÿê³ ìîãëè á ïðèçâåñòè äî ïî-
ë³òè÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ
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Êè¿â êîøòóâàòèìå 
Þë³¿ Òèìîøåíêî âëàäè
Íîâèé Çàêîí “Ïðî Êàáì³í” ïîâåðíå Ïðåçèäåíòîâ³ 
éîãî ïîâíîâàæåííÿ

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
”Õðåùàòèê”

Ціною, я Юлія Тимошен о за-
платила за підтрим з бо
НУ—НС постанови про прове-
дення достро ових виборів
Києві, стало хвалення першо-
м читанні ново о За он "Про
Кабінет Міністрів". Він с ттєво
обмежить її влад на ористь
Президента. Проте політоло и
пере онані, що Київ вартий на-
віть прем'єрсь ої посади.

Ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ïðåì’ºðîì ³ Ïðåçè-
äåíòîì áóëî çàêëàäåíî çì³íàìè äî Êîí-
ñòèòóö³¿, óõâàëåíèìè 2004 ðîêó. Òîä³ âñå-
ñèëüíó ïðåçèäåíòñüêó âëàäó çì³íèëè ïðà-
âèëà ãðè, â ÿêèõ ³ ïðåì’ºð, ³ Ïðåçèäåíò
çìóøåí³ ïîñò³éíî âîþâàòè çà ïîâíîâà-
æåííÿ. Âñ³ çàêîíîäàâ÷³ íîâàö³¿, ùî ¿õ
óõâàëþâàëè ç òîãî ÷àñó, íàãàäóâàëè ñêî-
ð³øå ïåðåòÿãóâàííÿ êàíàòà ç ïåðåì³ííèì
óñï³õîì.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ³í³ö³àòèâà, ñõîæå,
îñòàòî÷íî ïåðåéøëà íà á³ê ãëàâè äåðæà-
âè — äåïóòàòè ïðîãîëîñóâàëè â ïåðøî-
ìó ÷èòàíí³ çà íîâó ðåäàêö³þ Çàêîíó “Ïðî
Êàáì³í”. Ïðè÷îìó çàêîíîäàâ÷å óð³çàííÿ
ïîâíîâàæåíü ÷èííî¿ ïðåì’ºðêè çðîáëåíî
ðóêàìè ôðàêö³¿ ÁÞÒ. Ï³òè íà òàêèé êðîê
ïàí³ Òèìîøåíêî çìóñèëà ïîòðåáà ä³ñòà-
òè çãîäó ïðîïðåçèäåíòñüêî¿ ôðàêö³¿ ÍÓ —
ÍÑ íà ïðîâåäåííÿ äî÷àñíèõ âèáîð³â ó
Êèºâ³. Ïðîòå ö³íà, ÿêó çàïëàòèëà ïðå-
ì’ºð-ì³í³ñòð çà ìîæëèâ³ñòü ïîçìàãàòèñÿ
çà ãîëîâíå êð³ñëî ñòîëèö³, ìîæå âèÿâè-
òèñÿ çàâèñîêîþ. Çàêîí, óõâàëåíèé çóñèë-
ëÿìè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ³ ÁÞÒ ó Âåðõîâí³é
Ðàä³ ïîïåðåäíüîãî ñêëèêàííÿ, áóâ â³ä-
âåðòî ñïðÿìîâàíèé ïðîòè ïðåçèäåíòñüêî¿
ã³ëêè âëàäè ³ ñóòòºâî îáìåæèâ ¿¿ ïîâíî-
âàæåííÿ. Íàòîì³ñòü íîâèé çàêîí ìîæå
ïåðåòâîðèòè êåð³âíèêà Êàáì³íó íà ñë³ïî-
ãî âèêîíàâöÿ âîë³ ãëàâè äåðæàâè.

Ô³ãóðà ïðåì’ºðà çàçíàº äîâîë³ çíà÷íèõ
âòðàò. Ãëàâà óðÿäó çîâñ³ì íå ìàòèìå êîí-
òðîëþ íàä äâîìà ñâî¿ìè ï³äëåãëèìè —
ì³í³ñòðîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ ³ ì³í³ñòðîì
îáîðîíè. Ïðåì’ºð íå ìàòèìå ñòîñóíêó äî
ïðèçíà÷åííÿ ¿õ òà çâ³ëüíåííÿ. Ìàëî òî-
ãî, çâ³ëüíèòè äâîõ “ïðåçèäåíòñüêèõ” ì³-
í³ñòð³â íå çìîæå íàâ³òü Âåðõîâíà Ðàäà,
àäæå ðîáèòè öå áåç çãîäè ãëàâè äåðæàâè
çà íîðìàìè çàêîíó ñòàíå íåìîæëèâî. Ðà-
çîì ç ô³ãóðîþ î÷³ëüíèêà ÌÇÑ ïðåì’ºð
âòðà÷àº ³ âïëèâ íà çîâí³øíüîïîë³òè÷íó
ñôåðó. Òåïåð çàêîí çîáîâ’ÿçóº ãëàâó óðÿ-
äó ó â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè äåðæàâàìè âè-
êîíóâàòè âñ³ äèðåêòèâè Ïðåçèäåíòà, ùî
ðîáèòü íåìîæëèâèì ñàìîñò³éíó ðîëü óðÿ-
äó â çîâí³øí³é ïîë³òèö³.

Íîâèé çàêîí ðîáèòü çàðó÷íèêîì âîë³
Ïðåçèäåíòà ³ êîàë³ö³þ. Àäæå ãëàâà äåð-
æàâè â³äòåïåð ìàòèìå ïðàâî íå ïîäàòè
äî ïàðëàìåíòó êàíäèäàòóðó ïðåì’ºðà, âè-
ñóíóòó êîàë³ö³ºþ. Íàâ³òü êîíñòèòóö³éíà
á³ëüø³ñòü Âåðõîâíî¿ Ðàäè áóäå íåñïðî-
ìîæíîþ ñôîðìóâàòè óðÿä áåç çãîäè Áàí-
êîâî¿.

Òàê³ âòðàòè, ñõîæå, íå äóæå íåïîêî-
ÿòü Þë³þ Òèìîøåíêî. Àäæå ¿¿ ìåòîþ,
âî÷åâèäü, º ñàìå ïðåçèäåíòñüêå êð³ñëî,
à íå íåñïîê³éíà ïðåì’ºðñüêà ïîñàäà. Àëå
íàâ³òü äåÿê³ ñîðàòíèêè ãëàâè äåðæàâè

â³ä íîâîãî çàêîíó íå ó çàõâàò³. Òàê, ÷ëåí
ÍÓ—ÍÑ Îëåñü Äîí³é âèçíàâ, ùî ñóïå-
ðå÷ëèâèì ìîìåíòîì º çîáîâ’ÿçàííÿ Êàá-
ì³íó çâ³òóâàòè íå ëèøå ïåðåä Ïðåçèäåí-
òîì, à é ïåðåä éîãî Ñåêðåòàð³àòîì. “Öå
ìîæå ïðîñòî çàáëîêóâàòè ðîáîòó Êàáì³-
íó. Éäåòüñÿ íå ïðî âèïðàâëåííÿ ïðîòè-
ð³÷ ó ñèñòåì³ âëàäè, à ïðî ¿õíº ïîñèëåí-
íÿ” — ââàæàº äåïóòàò. Íàòîì³ñòü ïîë³-
òîëîãè íå íàñò³ëüêè êàòåãîðè÷í³ â îö³í-
êàõ. “Çðåøòîþ, ÿêùî ñòîñóíêè ì³æ
ïðåì’ºðîì ³ Ïðåçèäåíòîì ñòàþòü á³ëüø-
ìåíø íîðìàëüíèìè, òîä³ îñîáëèâîãî
çíà÷åííÿ íåìàº, ùî òàì çàïèñàíî â çà-
êîíàõ — ó íàñ íå äóæå çâàæàþòü íà çà-
êîíè. Êîëè æ áóäå ïðîäîâæóâàòèñÿ ÷è
ïîñèëþâàòèñÿ â³éíà ì³æ Þùåíêîì ³ Òè-
ìîøåíêî, òîä³ òèì ïà÷å çàêîíè í³÷îãî
íå âàæàòü”,— ïåðåêîíàíèé ïîë³òîëîã
Ìèõàéëî Ïîãðåáèíñüêèé. Íà éîãî äóì-
êó, Êè¿â äëÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî ìàº çíà÷-
íî á³ëüøó âàãó çà ïîâíîâàæåííÿ. “Ïî-
ñàäà êè¿âñüêîãî ìåðà — äóæå âàæëèâèé
ïëàöäàðì äëÿ ìàéáóòí³õ ïðåçèäåíòñüêèõ
âèáîð³â. À ùîäî çàêîíó — òî, ïî-ïåð-
øå, éîãî ìîæíà íå âèêîíóâàòè, ïî-äðó-
ãå, éîãî ìîæíà çì³íèòè, ÿêùî º á³ëü-
ø³ñòü, ïî-òðåòº, ìîæíà ñêàñóâàòè ÷åðåç
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä”,— íàãîëîñèâ ïî-
ë³òîëîã

Ùî âòðà÷àº Þë³ÿ Òèìîøåíêî?
Чинний За он про Камбін Прое т, про олосований першом читанні

Коаліція може сама внести андидат р прем`єра,
я що цьо о не зробить Президент

Виріш вати, вносити або не вносити андидат р
прем`єра, стане тіль и Президент

Верховна Рада може звільнити з посади ерівни ів
Міноборони і МЗС

Зробити це можна б де винят ово за з одою
Президента

Члени Кабмін мож ть відмовитися с ріплювати
своїм підписом а ти Президента

Немає та их повноважень

Норма відс тня Кабмін зобов`язаний реа вати на звернення
Се ретаріат Президента У раїни

Кабмін може с ас вати рішення місцевих
держадміністрацій

Кабмін не має та о о права

Юлія Тимошен о тепер б де зм шена досл хатися всіх ініціатив Президента
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Êàíäèäàòè â ìåðè 
âèñóíóëèñü â “Õðåùàòèê”
íà êðóãëèé ñò³ë

Âàäèì ÃËÀÄ×ÓÊ, ãîëîâà ÂÎ
“Ìîëîäü — íàä³ÿ Óêðà¿íè”, êàí-
äèäàò ó ìåðè Êèºâà:

— Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöå-
âå ñàìîâðÿäóâàííÿ” ïåðåäáà÷àº,
ùî âèáîðè ì³ñüêîãî ãîëîâè ìî-
æóòü áóòè ïðèçíà÷åí³ ëèøå ï³ñ-
ëÿ ð³øåííÿ ñóäó â ðàç³ ïîðóøåí-
íÿ ïðîòè ìåðà ñóäîâî¿ ñïðàâè. ª
³íøèé øëÿõ — âíåñåííÿ çì³í äî
çàêîíó ïðî ðåôåðåíäóì. Ïðåñà
îäíà ç ïåðøèõ ãîâîðèëà ïðî òå,
ùî êèÿíè íà ðåôåðåíäóì³ ìàþòü
âèñëîâèòè äîâ³ðó ÷è íåäîâ³ðó ïà-
íîâ³ ×åðíîâåöüêîìó, êîëè â Êè-
ºâ³ ï³äâèùèëèñÿ òàðèôè íà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Àëå, íà
æàëü, ÂÐ Óêðà¿íè âèÿâèëàñÿ çà-
ðó÷íèöåþ ïîë³òè÷íèõ ³íòåðåñ³â
Þë³¿ Òèìîøåíêî. Íàøà îðãàí³-
çàö³ÿ, íàø³ àíàë³òèêè ðîçãëÿäà-
þòü íèí³øí³ âèáîðè ÿê ñòàðòîâèé
ìàéäàí÷èê äëÿ ïîäàëüøî¿ ïðåçè-
äåíòñüêî¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ áåç-
ïîñåðåäíüî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà
Þë³¿ Òèìîøåíêî. Öå ñâîºð³äíà
çà÷èñòêà Êèºâà. Âîíà ïàì’ÿòàº,
ùî 2004 ðîêó ñàìå â Êèºâ³, äå
ãðîìàäÿíè ìàþòü àêòèâíó ïîçè-
ö³þ, ìîæíà áóëî ç äîïîìîãîþ
Ìàéäàíó íàïîëÿãàòè, àáè â³äáóâ-
ñÿ äðóãèé òóð ãîëîñóâàííÿ. Ó íè-
í³øí³é ñèòóàö³¿ Òèìîøåíêî, ÿêà
íàìèëèëàñÿ â ïðåçèäåíòè, õî÷å,
ùîá Êè¿â ñòàâ ïëàòôîðìîþ äëÿ
ðåàë³çàö³¿ ¿¿ ïðåçèäåíòñüêèõ àìá³-
ö³é.

Ùîäî ìîº¿ âèáîð÷î¿ ïðîãðàìè,
òî ¿¿ ïî÷àâ âèêîíóâàòè Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé, çîêðåìà ÿ ìàþ íà
óâàç³ call-öåíòð. Ùå 1999 ðîêó ÿ
îá³öÿâ â³äêðèòè ö³ëîäîáîâó ãàðÿ-
÷ó òåëåôîííó ë³í³þ äëÿ ñï³âïðà-
ö³ ç êèÿíàìè — âîíè äçâîíèòè-
ìóòü, ³ ïèòàííÿ âèð³øóâàòèìóòü-
ñÿ. Äóæå ïðèºìíî, ùî êîìàíäà
ìåðà çà öå âçÿëàñÿ.

ßêùî ãîâîðèòè ïðî ô³øêè ìîº¿
âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, òî ìàþ íàì³ð
ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó æèòëà, ïðî-
òÿãîì ÷îòèðüîõ ðîê³â ë³êâ³äóâàòè
êâàðòèðíó ÷åðãó â ñòîëèö³. Ð³÷ ó
ò³ì, ùî íàñïðàâä³ âèáîðè â Êè-
ºâ³, îêð³ì ïîë³òè÷íèõ íþàíñ³â,
öå â³éíà çà çåìëþ. À âîíà íèí³
äóæå äîðîãà, äî òîãî æ º ïåâí³
á³çíåñ-ãðóïè, ÿê³ õî÷óòü ¿¿ îòðè-
ìóâàòè. ß ìàþ íà óâàç³ ÁÞÒ. Òî-
ìó öþ çåìëþ â ðàç³ îáðàííÿ ìå-
íå ìåðîì êèÿíè îòðèìóâàòèìóòü
ó âèãëÿä³ æèòëà, òàê ñïðîáóþ âè-
ð³øèòè ïèòàííÿ êâàðòèðíèõ ÷åðã.
Âîäíî÷àñ ÿ ðîçóì³þ, ùî íàéá³ëü-
ø³ øàíñè íà ñüîãîäí³, âðàõîâó-
þ÷è äóæå ò³ñíó ñï³âïðàöþ ç âè-
áîðöÿìè, ìàº ïàí ×åðíîâåöüêèé.
Ìàþ íà óâàç³ ìàòåð³àëüíó äîïî-
ìîãó, àäæå æîäåí ìåð öüîãî íå
ðîáèâ. Çà âåëèêèì ðàõóíêîì, òàê
ïåíñ³îíåðàì ùå í³õòî íå äîïî-

ìàãàâ. ß íåùîäàâíî ñï³ëêóâàâñÿ
ç ïåíñ³îíåðàìè, òîæ ìîæó çðî-
áèòè òàêèé âèñíîâîê.

Ìîÿ âèáîð÷à êîìàíäà ïëàíóº
ñòâîðèòè áëîê Âàäèìà Ãëàä÷óêà,
ìè õî÷åìî â³äêðèòè î÷³ âèáîð-
öÿì íà íèí³øí³ ïîä³¿ ó ñòîëèö³.
Ùî, âëàñíå, éäå áîðîòüáà çà çåì-
ëþ, çà âëàäó, çà êîíòðîëü íàä ñòî-
ëèöåþ. Ìè ïðîâîäèòèìåìî ÷èñ-
ëåíí³ ïóáë³÷í³ çàõîäè, à ìè öå
äîâîë³ íåïîãàíî âì³ºìî, á³ëÿ áó-
äèíêó óðÿäó, ùîá â³í íå âèêî-
ðèñòîâóâàâ êèÿí ÿê ìàð³îíåòîê ó
ìàéáóòí³é ïðåçèäåíòñüê³é êàìïà-
í³¿ Þë³¿ Òèìîøåíêî.

Êàçáåê ÁÅÊÒÓÐÑÓÍÎÂ, ðàä-
íèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè:

— Âèõîäèòü ôîðìóëà: âñ³ ïîë³-
òè÷í³ ïàðò³¿ ³ ïðåòåíäåíòè íà ïî-
ñàäó ìåðà ãîâîðÿòü ïðî ºäèíîãî
êàíäèäàòà, à ðåàëüí³ íåçàëåæí³
êàíäèäàòè áóäóòü ãîòîâ³ äîìîâè-
òèñÿ, àáè âèñóíóòè ºäèíîãî êàí-
äèäàòà?

Âàäèì ÃËÀÄ×ÓÊ:
— ß íå ìîæó ñêàçàòè, ÷è îá’-

ºäíóâàòèìóñÿ ç êèìîñü, áî ùå íå
áà÷èâ ³íøèõ ïåðåäâèáîðíèõ ïðî-
ãðàì. Øâèäøå çà âñå — í³.

Ëþáîâ ÕÀËÅÖÜÊÀ, ïîì³÷íèê
ãîëîâè Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè Óêðà¿íè:

— Ìè ìîæåìî ï³äïèñàòè ïàêò
ïðî íåíàïàä ì³æ äåïóòàòàìè. Ó
2006 ðîö³, êîëè áóëè âèáîðè Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, á³ëü-
ø³ñòü êàíäèäàò³â ï³äïèñàëè òà-
êèé äîêóìåíò.

Àíäð³é ÞÑÎÂ, ñï³âãîëîâà ïðàâ-
ë³ííÿ ²íñòèòóòó íàö³îíàëüíèõ ³íòå-
ðåñ³â:

— Õî÷ó ïðèâ³òàòè âñ³õ ç ïî÷àò-
êîì âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, áî äëÿ
æóðíàë³ñò³â, åêñïåðò³â, ïîë³òèê³â,
ïîë³òîëîã³â âèáîðè — öå çàâæäè

äîáðå. Íèí³øí³ æ ñèìâîë³÷í³, âî-
íè ðîçïî÷àëèñÿ íàïåðåäîäí³ ïåð-
øîãî êâ³òíÿ. Â Îäåñ³ ïåðøîãî
êâ³òíÿ â³äáóâàºòüñÿ “Ãóìîðèíà”,
â ªâðîï³ öüîãî äíÿ ñâÿòêóþòü
Äåíü äóðí³â. À â Êèºâ³ ñòàðòóâà-
ëà âèáîð÷à êàìïàí³ÿ. ÁÞÒ ó âè-
áîðàõ ñòîëè÷íî¿ âëàäè ó÷àñò³ íå
áåðå. ²íàêøå âæå âèñòàâèëè á
êàíäèäàòóðó Þë³¿ Òèìîøåíêî.
ÁÞÒ áîðåòüñÿ çà á³ëüø³ñòü ó Êè-
¿âðàä³. Çðåøòîþ é ÁÞÒ, é ³íø³
ïîë³òè÷í³ ñèëè íàìàãàþòüñÿ â³ä-
âåðíóòè óâàãó íàñåëåííÿ, ùîá êè-
ÿíè íå ö³êàâèëèñÿ ñïèñêàìè âè-
áîðö³â. Õî÷óòü, àáè ö³êàâèëèñÿ
îáëè÷÷ÿìè ç á³ã-áîðä³â.

Äëÿ ÁÞÒ íå âàæëèâî, õòî áó-
äå ìåðîì. Íîâîîáðàíîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâó ïðîñòî ìîæóòü íå äî-
ïóñòèòè äî ñêëàäàííÿ ïðèñÿãè,
ÿêùî Êè¿âðàäà áóäå áþò³âñüêîþ.
Êè¿â ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà Äî-
íåöüê àáî Áðîâàðè, äå ì³ñüêèé
ãîëîâà âèêîíóº ðîëü ñåêðåòàðÿ,
êîòðèé ñòàâèòü ï³äïèñè ï³ä ð³-
øåííÿìè ì³ñüêðàäè.

Äëÿ êèÿí — öå âèáîðè áåç âè-
áîðó. Ñïîä³âàþñÿ, íåçàáàðîì çì³-
íèòüñÿ âèáîð÷à ñèñòåìà, ÿêà äàñòü
çìîãó êîíòðîëþâàòè îáðàíö³â.

Îëåã ÒßÃÍÈÁÎÊ, ë³äåð ÂÎ
“Ñâîáîäà”, êàíäèäàò íà ïîñàäó
ìåðà Êèºâà:

— Äëÿ ïðåäñòàâíèê³â íàö³î-
íàëüíèõ ñèë íèí³ º âåëèêîþ
ïðîáëåìîþ ñàìå ñï³ëêóâàííÿ ç
ïðåñîþ. Î÷åâèäíî, öå áóäå îäèí
³ç òàêèõ ìîìåíò³â, ïðîäîâæåííÿ
âèêîðèñòàííÿ ìàí³ïóëÿòèâíèõ
òåõíîëîã³é íà öèõ âèáîðàõ. Õòî
ìàòèìå á³ëüøå äîñòóïó äî ÇÌ²,
òîé ìàòèìå á³ëüøå ìîæëèâîñòåé
äîíåñòè ñâîþ äóìêó äî êèÿí. ²,
â³äïîâ³äíî, íàâ³òü áîìáóþ÷è ¿õ,
ïåðåêîíóâàòè, ùî ïîòð³áíî ãîëî-
ñóâàòè çà ñâîþ êàíäèäàòóðó.

Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ

“Ñâîáîäà”, ÿêå ÿ ïðåäñòàâëÿþ,
âæå äàâíî ïðèíöèïîâî é ïîñë³-
äîâíî ãîâîðèòü ïðî òå, ùî ñüî-
ãîäí³ â Óêðà¿í³ ôàêòè÷íî êåðóþòü
òðè êðèì³íàëüíèõ îë³ãàðõ³÷íèõ
êëàíè. Íå âèíÿòîê ³ ñèòóàö³ÿ ç
âèáîðàìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè. Öå ñòîñóºòüñÿ òîãî, ùî é
äàë³ íàìàãàòèìóòüñÿ ðâàòèñÿ äî
âëàäè çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ âëàñ-
íèõ ³íòåðåñ³â ïðåäñòàâíèê³â òèõ
ñòðóêòóð. ßê áà÷èìî, öå âñå ðî-
áèòüñÿ é ñòàâèòüñÿ ç í³ã íà ãîëî-
âó. Îñü ïðèêëàä íàâ³òü äëÿ ïåðå-
ñ³÷íîãî êèÿíèíà. Ñïî÷àòêó îãî-
ëîøóþòü ïðî âèáîðè ó Êèºâ³,
óõâàëþþòü ÿê³ñü ïîñòàíîâè, à ïî-
ò³ì ðîçêàçóþòü, ùî ïîòð³áíî
ïðèéìàòè çì³íè òà äîïîâíåííÿ
äî çàêîíó ïðî âèáîðè äî ì³ñöå-
âèõ ðàä. Òîáòî, ìîâëÿâ, ïîòð³áåí
äðóãèé òóð ³ òàêå ³íøå. Öå òðåáà
áóëî ðîáèòè ðàí³øå. Ñïî÷àòêó
âíåñòè çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî çà-
êîíó, à ïîò³ì îãîëîøóâàòè ïðî
âèáîðè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè ³ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ïîçèö³ÿ ÂÎ “Ñâîáîäà” îñü ÿêà.
Ìè äàâíî çàäåêëàðóâàëè, ùî áðà-
òèìåìî ó÷àñòü ó áóäü-ÿêèõ âèáî-
ðàõ, êîòð³ ïðîâîäèòèìóòü â Óêðà-
¿í³. Õàé öå áóäóòü ïàðëàìåíòñüê³,
ïðåçèäåíòñüê³ ÷è ìóí³öèïàëüí³
âèáîðè. Ùî ñòîñóºòüñÿ äîñòðî-
êîâèõ âèáîð³â Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè ³ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè, òî ÿ íå ëóêàâèòèìó: äëÿ
ïîçàïàðëàìåíòñüêî¿ ñèëè, ÿêà
ñüîãîäí³ íå ïðåäñòàâëåíà ó Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, öå ïåâíèé ïî-
çèòèâ. Ìè ìàºìî øàíñ, ìàëî òî-
ãî, íàøà ñèëà ðîçðàõîâóº íà òå,
ùî ìè ìàòèìåìî ñâîº ïðåäñòàâ-
íèöòâî ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

Þð³é ÇÁ²ÒÍªÂ, ãîëîâà ïàðò³¿
“Íîâà ñèëà”:

— ª ï³ä´ðóíòÿ äëÿ îá’ºäíàííÿ
êàíäèäàò³â. Âëàñíå, öå ïèòàííÿ
êèÿí. ß, íà â³äì³íó â³ä Îëåãà Òÿã-
íèáîêà, ââàæàþ, ùî Êè¿â ìàº
ïðîéòè ÷åðåç ìàæîðèòàðíó ñèñ-
òåìó. Öüîãî ïîâèíí³ äîìàãàòèñÿ
äåïóòàòè. Ìè ãîòóºìî ùå ê³ëüêîõ
êàíäèäàò³â ó ìåðè. Òàê, ïàí
Êàñüê³âñüêèé ïðåäñòàâëÿòèìå
ñâîþ ïðîãðàìó, çàêîí ïðî ñòîëè-
öþ. ×è âèñóâàòèìå ñâîþ êàíäè-
äàòóðó ïàí Ìóñ³þê? Íå êàæå, àëå
îá³öÿâ ïðèéòè. Ìè ï³äòðèìóâàòè-
ìåìî áóäü-êîãî ç êàíäèäàò³â ó
ìåðè, àëå â îñíîâ³ ïðîãðàìè ïî-
âèíí³ ëåæàòè: äîìàãàííÿ ìàæî-
ðèòàðíî¿ ñèñòåìè, ïåðñîíàëüíà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ êîíòðîëü. Ùî
ñòîñóºòüñÿ ëåã³òèì³çàö³¿ âèáîð³â,
òî ÿ ïîâí³ñòþ çãîäåí, ùî ñüîãî-
äí³ ìè ïðàöþºìî ó êâàç³-ïðàâî-
âîìó ïîë³, â êâàç³-êîíñòèòóö³é-
íîìó. Àëå êèÿíè ¿õ ï³äòðèìàþòü,

òàê ñàìî, ÿê ³ âèáîðè äî Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè. Â òàêîìó ðàç³ â³äáóâàº-
òüñÿ îïîñåðåäêîâàíà ëåã³òèì³çà-
ö³ÿ âèáîð³â. Àäæå âèáîðè äî Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè òàêîæ áóëè àíòèêîí-
ñòèòóö³éí³, íåçàêîíí³.

Â³òàë³é ÊÓËÈÊ, äèðåêòîð Öåí-
òðó äîñë³äæåíü ïðîáëåì ãðîìàäÿí-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà:

— Ðîçóì³ºòå, º äâà ÷³òê³ óÿâëåí-
íÿ êèÿí ïðî äåñòàá³ë³çàö³þ, ³ ï³ä
÷àñ îïèòóâàííÿ ìè öå ÷³òêî óñâ³-
äîìèëè. Ìè êàçàëè íå ïðî áåçä³-
ÿëüí³ñòü Êè¿âðàäè, à íååôåêòèâ-
í³ñòü ð³øåíü. Âêàçóâàëè íà òå, ùî
äåñòàá³ë³çàö³ÿ ìîæå âèÿâëÿòèñÿ ÿê
äåô³öèòîì õë³áà, ïðîäóêò³â õàð-
÷óâàííÿ, òàê ³ ìàñîâèìè ïðîòåñ-
òàìè ³ òàêå ³íøå. Äëÿ á³ëüøîñò³
êèÿí äåñòàá³ë³çàö³ÿ îçíà÷àº â³ä-
ñóòí³ñòü õë³áà, ïåðåáî¿ â ðîáîò³
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. À ùî
â³äáóâàºòüñÿ ó Êè¿âðàä³ ³ ÿê ïðèé-
ìàþòü ð³øåííÿ, ¿õ íå ö³êàâèòü.
Ëèøå 3 % ãðîìàäÿí õî÷óòü çíà-
òè, ÿê ôóíêö³îíóº Êè¿âðàäà. ²
á³ëüø-ìåíø óÿâëÿþòü ñîá³ êàð-
òèíó, êîòðà ìîæå áóòè. Òîìó äëÿ
áàãàòüîõ î÷³êóâàííÿ ö³º¿ äåñòàá³-
ë³çàö³¿ íå âèïðàâäàëèñÿ. Öå ìîæå
ñòàòè ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ïåâíî¿ ñó-
ñï³ëüíî¿ ëåã³òèì³çàö³¿ ïåðåâèáî-
ð³â ó Êèºâ³. ßê ³ ï³ä ÷àñ âèáîð³â
ó Âåðõîâíó Ðàäó, ëþäè ïðîñòèëè
é çðîçóì³ëè âëàäó, ñïðèéíÿëè àð-
ãóìåíòàö³þ Þùåíêà, ùî âèáîðè
ïîòð³áí³. Õî÷à ïåðåä âèáîðàìè ìè
ïðîâîäèëè âñåóêðà¿íñüêå îïèòó-
âàííÿ, ³ ¿õí³ ðåçóëüòàòè çàñâ³ä÷è-
ëè: ç 10 òèñ. ëþäåé 54% íå ï³ä-
òðèìóâàëè ïåðåâèáîðè äî Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè. Àëå æ ï³øëè ãîëîñóâà-
òè. Òîáòî ãðîìàäÿíè çà ôàêòîì
ñïðèéíÿëè ïîÿñíåííÿ. Öå ñàìå
â³äáóäåòüñÿ òåïåð, ãðîìàäÿíè
ñïðèéìóòü àðãóìåíòàö³þ ÷èííî¿
âëàäè ïðî êîí÷ó ïîòðåáó â çì³í³
ñòîëè÷íî¿ âëàäè. Òîáòî íåãàòèâó,
ÿê ïåðåäáà÷àþòü åêñïåðòè, íå áó-
äå. Â³äñîòîê òèõ, õòî íå ï³äå íà
âèáîðè ÷è ïðîãîëîñóº ïðîòè âñ³õ,
áóäå íå òàêèì âèñîêèì, ÿê î÷³êó-
þòü. Àëå ç òî÷êîþ çîðó ïîë³òîëî-
ã³â ÿ ö³ëêîì çãîäåí.

Êàçáåê ÁÅÊÒÓÐÑÓÍÎÂ:
— Ùî º ôàêòîì, òî öå íåîäíà-

êîâ³ óìîâè äëÿ íåçàëåæíèõ êàíäè-
äàò³â. ß êåðóþ Êè¿âñüêèì ìåä³à-
õîëäèíãîì ³ êàæó ïðè âñ³õ, ùî ìè,
à öå ãàçåòà “Õðåùàòèê”, “Óêðà¿í-
ñüêà ñòîëèöÿ”, “Âå÷³ðí³é Êè¿â”,
ðàä³î “Êè¿â” ³ òåëåêàíàë “Êè¿â”,
ÿêèé ìàº íàéâèùèé ð³âåíü ì³ñü-
êèõ íîâèí, íàäàìî âàì àáñîëþòíî
ð³âí³ óìîâè. Ñüîãîäí³øíÿ çóñòð³÷
çàïî÷àòêóº òàêó ñï³âïðàöþ. À âè
ñàì³ âèÿâëÿéòå àêòèâí³ñòü. Óñï³õ³â
âàì
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Ñâèíèíà 
ïîäîðîæ÷àëà 
íà 1 ãðèâíþ

Ç ïî÷àòêó áåðåçíÿ ó ñòîëè÷íèõ ìàãàçèíàõ
çðîñëè ö³íè íà õàð÷îâ³ ïðîäóêòè. Ïðèì³ðîì,
ì’ÿñî ïòèö³ ïîäîðîæ÷àëî íà 15 êîï³éîê — ç
14,06 äî 14,19 çà 1 êã, âåðøêîâå ìàñëî — íà
3 êîï³éêè (23,78 ãðí çà ê³ëîãðàì), à ë³òð ìî-
ëîêà — íà îäíó — äî 4,16 ãðí. Òàê³ äàí³ íà-
âîäèòü Äåðæàâíà ³íñïåêö³ÿ ç êîíòðîëþ çà
ö³íàìè, ÿêà ïðîâåëà ìîí³òîðèíã ñåðåäí³õ
ðîçäð³áíèõ ö³í â îñíîâíèõ ìàãàçèíàõ òà íà
ðèíêàõ ñòîëèö³. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ê³ëîãðàì ðèñó êîøòóº òåïåð
íà 20 êîï³éîê äîðîæ÷å (4,48), à ë³òð îë³¿ —
íà 22 êîï³éêè (11,34 ãðí). Íàéá³ëüøå æ çðîñ-
ëà âàðò³ñòü ñâèíèíè, ÿëîâè÷èíè òà ñìåòàíè.
Çà êîæåí ê³ëîãðàì öèõ ïðîäóêò³â äîâåäåòü-
ñÿ çàïëàòèòè íà 1 ãðèâíþ á³ëüøå, í³æ ðàí³-
øå.

Íå çì³íèëèñÿ ö³íè íà ïðîäîâîëü÷îìó ðèí-
êó ñòîëèö³ íà áîðîøíî (â ñåðåäíüîìó 3,05
ãðí) òà ìàêàðîíè (4,75 ãðí).

Äåÿê³ õàð÷³ ñòàëè äåøåâøèìè. Ñêàæ³ìî,
ö³íà íà ãðå÷àí³ êðóïè çíèçèëàñÿ íà 7 êîï³-
éîê — äî 5,53 ãðí çà 1êã. Íà 13 êîï. óïàëà
âàðò³ñòü äåñÿòêà ÿºöü (7,21 ãðí) ³ íà 1 êîï.
öóêîð (4,32 ãðí çà 1 êã).

Òèì ÷àñîì ïðîäàâö³ íà ðèíêàõ “çàñïîêî-
þþòü”, ùî ç ïî÷àòêó êâ³òíÿ ïðîäóêòè çíîâó
ïîäîðîæ÷àþòü. Âîíè íàçèâàþòü öå “ñåçîí-
íèì ÿâèùåì” òà ïîÿñíþþòü íàáëèæåííÿì
ñâÿò. Î÷³êóºòüñÿ, ùî íàéá³ëüøå ö³íè çðîñ-
òóòü íà ñâ³æó ãîðîäèíó (îã³ðêè, ïîì³äîðè),
çåëåíü òà ôðóêòè

Ó “Ñ³ëüïî” 
ïðîäàâàëè 
ïðîñòðî÷åí³ 
ïðîäóêòè

Õàð÷³ ç ïðîñòðî÷åíèì òåðì³íîì ïðèäàòíî-
ñò³ ðåàë³çîâóâàëè ó ìàãàçèí³ “Ñ³ëüïî” íà
Õàðê³âñüêîìó øîñå, 144-á, ùî â Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³. Äåÿê³ òîâàðè áóëè áåç ñåðòèô³êà-
ò³â â³äïîâ³äíîñò³ òà ïîñâ³ä÷åíü ïðî ÿê³ñòü.
Òàê³ ïîðóøåííÿ âèÿâèëî ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ
ñïîæèâà÷³â. Íåñâ³æèìè ïðîäóêòàìè òîðãó-
âàëè òàêîæ ó ãàñòðîíîìàõ “Ïðåì’ºðà-Íèâ-
êè”, ùî íà âóë. Ùåðáàêîâà, 60, òà “Ðîäèí-
íà êîâáàñêà” íà âóë. Êîøèöÿ òåæ Äàðíèöü-
êîãî ðàéîíó.

Êð³ì òîãî, æèòåë³ ñêàðæèëèñÿ íà ìàãàçèí
“Ôàáðèêà äâåðåé”, ùî íà ²ãîð³âñüê³é, 16.
Ï³äïðèºìñòâî ïîðóøóâàëî ñòðîêè äîãîâîð³â
òà ïðîäàâàëî íåÿê³ñíó ïðîäóêö³þ. Çàìîâëåí-
íÿ îôîðìëÿëè íà ³íø³ ï³äïðèºìñòâà, é êë³-
ºíòè íå ìîãëè ïîâåðíóòè ãðîø³ çà áðàêîâà-
íèé òîâàð.

“Íàéáëèæ÷èìè äíÿìè ìè â³äïðàâèìî âñþ
³íôîðìàö³þ äî Äåðæñïîæèâ÷ñòàíäàðòó Óêðà-
¿íè, ï³äïðèºìñòâà áóäå îøòðàôîâàíî”,— çà-
ïåâíèëà Â³êòîð³ÿ Ìåðêóëîâà ç ÃÓ ç ïèòàíü
çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â

Â³äêðèþòü 
70 ïðîäóêòîâèõ 
êðàìíèöü

Íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ ì³ñòà â³äêðèþòü
äîäàòêîâ³ ïðîäîâîëü÷³ ìàãàçèíè. “Íà öþ
ïðîáëåìó ìè çâåðíóëè óâàãó ï³ñëÿ ïðîâåäåí-
íÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùå ìèíóëîãî ðîêó.
Òîä³ âñòèãëè â³äêðèòè 52 ãàñòðîíîìè. Ó 
2008-ìó ïëàíóºìî ùå 70”,— ðîçïîâ³ëà çà-
ñòóïíèê ìåðà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Íàãàäàºìî,
ùî íà ïðîõàííÿ ìåøêàíö³â Ïå÷åðñüêîãî
ðàéîíó âæå çàïðàöþâàëè äâ³ êðàìíèö³ íà
áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 òà 20/22. Ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ç’ÿâèëîñÿ 9 íîâèõ ïðî-
äîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â. Êð³ì òîãî, ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîðó÷èâ ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³ÿì ï³äãîòóâàòè ïðîåêòè ð³øåíü
ïðî çàáîðîíó ïðèâàòèçàö³¿ ïðîäîâîëü÷èõ ìà-
ãàçèí³â. Çà éîãî ðîçïîðÿäæåííÿì ãàñòðîíî-
ìè òàêîæ â³äêðèâàòèìóòü ó ïðèì³ùåííÿõ, äå
íåçàêîííî ñòîÿëè ãðàëüí³ àâòîìàòè
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Êóïóâàòè åëåêòðîïðèëàäè
íà ðèíêàõ íåáåçïå÷íî
²íñòèòóò òåñòóâàííÿ ïåðåâ³ðèâ ÿê³ñòü åëåêòðîôåí³â 
òà ïîðàäèâ, äå ë³ïøå ¿õ ïðèäáàòè

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Еле трофени, придбані на рин-
ах, мож ть б ти небезпечними
для здоров’я. Та о о виснов
дійшли фахівці раїнсь о о ін-
стит т тест вання "У рметр-
тест". З’яс валося, що перед
надходженням продаж товар
не проходить належної перевір-
и та сертифі ації. Тож за без-
печність і я ість товар ніхто не
відповідає. Спеціалісти радять
п вати еле троприлади тіль и
рамницях. "Хрещати " поці-

авився, я ліпше вибрати еле -
трофен та де він найдешевше
ошт є.

Íåùîäàâíî óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò òåñ-
òóâàííÿ “Óêðìåòðòåñò” ïåðåâ³ðèâ åëåê-
òðîôåíè, ÿê³ ïðîäàþòü ó ñòîëèö³. Ç’ÿ-
ñóâàëîñÿ, ùî êóïóâàòè òàê³ òîâàðè íà
ðèíêàõ íåáåçïå÷íî. Çàçâè÷àé ïðîäóêö³ÿ
ïîòðàïëÿº òóäè ïîâç ìèòíèöþ ³ íå ïðî-
õîäèòü íàëåæíî¿ ïåðåâ³ðêè òà ñåðòèô³-
êàö³¿. Òîìó ïðèëàä ìîæå ïðîñòî çàïà-
ëàòè âîãíåì ó ðóêàõ ÷åðåç òå, ùî íåìàº
çàïîá³æíèêà. ²íîä³ â³í ïëàâèòüñÿ, ÿêùî
âèãîòîâëåíèé ç íå ñò³éêîãî äî òåìïåðà-
òóðè ïëàñòèêà. “Ìè íå ðàäèìî êóïóâà-
òè åëåêòðîïðèëàäè íà áàçàðàõ. Òàìòåø-
í³é òîâàð íå ïðîõîäèòü íàëåæíî¿ ñåðòè-
ô³êàö³¿ íà ìèòíèö³, éîãî íå òåñòóþòü”,—
ðîçïîâ³â ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
“Óêðìåòðòåñòó” Ìèõàéëî Ìóõàðîâ-
ñüêèé.

Êîðåñïîíäåíòè “Õðåùàòèêà” ïî¿õàëè
íà Ïåòð³âêó. Òàì â³äâ³äàëè ñóïåðìàðêå-
òè “Ìåãàìàêñ” òà “Åëüäîðàäî”, à òàêîæ
ñàì ðèíîê “Ïåòð³âêà”. “Ïîêóïö³ â³ääà-
þòü ïðåâàãó ôåíàì Philips”,— ïîä³ëèâñÿ

ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò ìàãàçèíó “Ìåãà-
ìàêñ” Àíàòîë³é Ïàâëþê. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, íàéïîïóëÿðí³øèìè âèðîáíèêàìè º
òàê³ ñâ³òîâ³ ìàðêè, ÿê Rowenta, Broun òà
Bosh. Âîíè ïðîïîíóþòü øèðîêèé âèá³ð
ôåí³â çà ð³çíèìè ö³íàìè, íàéäåøåâøèé
êîøòóº 49 ãðí, à íàéäîðîæ÷èé — 460.
Ôåíè âèðîáíèöòâà Scarlet, Aurora, Saturn
òà Vitek êîøòóþòü ïî 30 ãðèâåíü.

×åðåç äîðîãó, â “Åëüäîðàäî”, â àñîð-
òèìåíò³ ïðèëàäè â³ä Rowenta, Philips,
Broun, Bosh òà Scarlet ³ Saturn. Ïðîòå â
“Ìåãàìàêñ³” ôåíè íà 8—10 ãðí äåøåâ-
ø³, í³æ â “Åëüäîðàäî”. Äî òîãî æ ó ïåð-
øîìó á³ëüøèé âèá³ð ìîäåëåé, àëå â äðó-
ãîìó — âèðîáíèê³â. Òîâàðè òåñòóþòü ïå-
ðåä ïîêóïöåì íà ì³ñö³ ïîêóïêè. Âèïè-
ñóþòü ÷åê íà òîâàð, ïàñïîðò òà ãàðàíò³é-
íèé òàëîí ³ç ïå÷àòêîþ, ÿê³ îáîâ’ÿçêîâî
òðåáà çáåð³ãàòè, ùîá ó ðàç³ íåñïðàâíîñò³
òîâàðó âàì éîãî çàì³íèëè ÷è ïîðåìîí-
òóâàëè.

Íà ðèíêó “Ïåòð³âêà” âèá³ð ìåíøèé,
àí³æ ó ñóïåðìàðêåòàõ, äî òîãî æ âèù³ ö³-
íè. “ß ãàðàíòóþ ÿê³ñòü ñâîãî òîâàðó. Íà-
äàþ ïàñïîðò íà ôåí ³ ãàðàíò³þ â³ä âèðîá-
íèêà, äå ñòàâëþ òàêîæ ñâîþ ïå÷àòêó”,—
êàæå ïðîäàâåöü Àë³ Ñààäàò. Òîâàðè íà
ðèíêó òàêîæ òåñòóþòü ïðè ïîêóïöåâ³.

Íàé÷àñò³øå òóò ïðîïîíóþòü òîâàð âèðîá-
íèê³â Scarlet, Aurora, Saturn òà Vitek.
Êîøòóþòü âîíè â³ä 40 ãðí, â ìàãàçèíàõ
çà íèõ áåðóòü ìåíøå.

Ïðèäáàòè ïîáóòîâó òåõí³êó ìîæíà ³ â
³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ. Òàì ö³íà çàâæäè
íèæ÷à íà 10—15%. Òîé æå äîðîæí³é
ôåí Bosh íà ñàéò³ 003.com.ua ìîæíà êó-
ïèòè çà 112 ãðí, à â “Ìåãàìàêñ³” â³í
êîøòóº 128 ãðí. Çàìîâëÿþ÷è â ³íòåðíåò-
ìàãàçèí³, äîâåäåòüñÿ ñïëàòèòè ùå é çà
äîñòàâêó 30 ãðí. ßêùî ö³íà òîâàðó çà
500 ãðí, öÿ ïîñëóãà áóäå áåçïëàòíîþ.
Òåõí³êó ìàþòü ïðèâåçòè íàñòóïíîãî
äíÿ. Ìîæíà é ñàìîìó çàáðàòè ñâîþ ïî-
êóïêó.

Óñ³ ïðîäàâö³ íà ðèíêàõ, ó ñóïåðìàðêå-
òàõ òà ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ äàþòü ãàðàíò³þ
ò³ëüêè â³ä âèðîáíèêà. Çàçâè÷àé ãàðàíò³þ
äàþòü íà òåðì³í â³ä îäíîãî äî äâîõ ðî-
ê³â. Òîáòî â ðàç³ íåñïðàâíîñò³ ïîêóïåöü
çìîæå â³äðåìîíòóâàòè òîâàð ëèøå ó ñåð-
â³ñ-öåíòð³ êîìïàí³¿-âèðîáíèêà. Äëÿ öüî-
ãî, êð³ì, âëàñíå, ôåíó, ïîòð³áíî ïðèíåñ-
òè ³ç ñîáîþ ãàðàíò³éíèé òàëîí ç ïå÷àò-
êîþ ìàãàçèíó àáî ïðèâàòíîãî ï³äïðèºì-
öÿ òà ðîçðàõóíêîâèé ÷åê. Ìàéæå âñ³ êîì-
ïàí³¿ ðåìîíòóþòü òîâàð, à ºäèíà, ùî çà-
ì³íþº éîãî íà íîâèé,— Philips

Види Ф н ції Орієнтовна ціна

Прості 3 однією насад ою- онцентратором, можливість
зміни швид ості повітря, пот жністю від 200—800
Вт. До них відносяться і "дорожні", що с ладаються
і займають менше місця.

Від 30 до 160 рн

Ф н ціональні Мають насад для об`єм , два температ рних
режими повітря та іноді іонізацію (запобі ання
еле триз ванню). Пот жністю від 800—1500 Вт.

Від 160 до 270 рн

Професійні Їх ви ористов ють спеціалісти. Мають ба ато
насадо , режими ре ляції температ ри, швид ості
та іонізацію. Пот жність — 1900—2200 Вт.

Від 300 до 500 рн

Ôåíè áóâàþòü

Кореспондент "Хрещати а" на собі випроб вала дію фенів з рин
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ПП ОО ТТ РР ІІ ББ НН АА   ДД ОО ПП ОО ММ ОО ГГ АА Áåçïëàòí³ ä³àãíîñòèêà 
òà ë³êóâàííÿ ä³òåé
Ï³ä ÷àñ äîáðî÷èííî¿ àêö³¿ “Ïî÷óòè âñå” 
íà ïðèäáàííÿ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ ç³áðàëè 
358 òèñ. ãðí
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора в столичній спеціалі-
зованій лі арні "Охматдит"
відб лася рочиста переда-
ча медично о обладнання
для ре іональних та облас-
них дитячих ЛОР-відділеннь
на за альн с м майже 400
тис. рн. Подія стала про-
довженням ініційованої
2006 році все раїнсь им
бла одійним фондом “Серце
до серця” а ції на підтрим
дітей із вадами сл х .

Ó÷îðà âñåóêðà¿íñüêèé ôîíä
“Ñåðöå äî ñåðöÿ” ï³äáèâ ï³äñóìêè
äîáðî÷èííî¿ àêö³¿ “Ïî÷óòè âñå” íà
ï³äðèìêó ä³òåé ³ç âàäàìè ñëóõó, ÿêà
òðèâàëà ïðîòÿãîì 2007 ðîêó â óñ³õ
îáëàñíèõ öåíòðàõ Óêðà¿íè. Çà öåé
÷àñ íà ïðèäáàííÿ ìåäè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ç³áðàëè 358 òèñ. ãðí.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ
ôîíäó “Ñåðöå äî ñåðöÿ” Àðòåìà
Ìèõàéëþêà, íèí³ â Óêðà¿í³ íàðà-
õîâóºòüñÿ ïîíàä 400 òèñ. ä³òåé ³ç
ð³çíîìàí³òíèìè ðîçëàäàìè ñëóõó.
Áàãàòüîì ³ç íèõ ìîæíà áóëî á äî-
ïîìîãòè, ÿêáè ë³êàð³ ìàëè íà
“îçáðîºíí³” áîäàé âåõîñêðèí³íã,
ïðåïàðàò äëÿ ïåðåâ³ðêè ñëóõó íî-
âîíàðîäæåíèõ. Äî ñëîâà, äëÿ çà-
õ³äíèõ ñïåö³àë³ñò³â òàêå îáëàäíàí-
íÿ äàâíî íå äèâèíà, çàâäÿêè éîìó
ðÿòóþòü òèñÿ÷³ íîâîíàðîäæåíèõ.

“ßêáè ë³êàð³ ìîãëè âñòàíîâëþ-
âàòè ä³àãíîç ãëóõîòè ó 3—6 ì³ñÿö³â
â³ä íàðîäæåííÿ òà â÷àñíî ðîçïî÷è-
íàòè ðåàá³ë³òàö³þ, òàê³ ä³òêè ðîç-
âèâàëèñÿ á ö³ëêîì íîðìàëüíî”,—
êàæå ïàí Ìèõàéëþê.

Ãîëîâíîþ óìîâîþ, ÿêó ôîíä âè-
ñóâàòèìå äî ðåã³îíàëüíèõ ë³êàðåíü
òà ËÎÐ-â³ää³ëåíü, ÿê³ íåâäîâç³ îò-
ðèìàþòü òàê³ àïàðàòè, º áåçïëàòí³
ä³àãíîñòèêà òà ë³êóâàííÿ ä³òåé. Äëÿ
öüîãî êîæåí àïàðàò áóäå ïîçíà÷åíî
íàë³ïêîþ ³ç ñèìâîë³÷íèì ñåðöåì, à
ïåð³îäè÷íèé êîíòðîëü çà äîòðèìàí-
íÿì âèìîã çä³éñíþâàòèìå íàãëÿäîâà
ðàäà ôîíäó “Ñåðöå äî ñåðöÿ”.

Òîð³ê “ðåêîðäñìåíàìè” ç ê³ëü-
êîñò³ ç³áðàíèõ êîøò³â ñòàëè Êè¿â,

Îäåñüêà òà Ëüâ³âñüêà îáëàñò³. ̄ õí³é
âíåñîê ó äîáðî÷èííó ñïðàâó ñòàíî-
âèâ 26 òèñ. 520 ãðí, 111 òèñ. 348
ãðí òà 36 òèñ. 552 ãðí â³äïîâ³äíî.
Çà óìîâàìè êîíêóðñó, äëÿ “íàé-
ùåäð³øèõ” ðåã³îí³â é áóëî ïðèäáà-
íî íàéäîðîæ÷å îáëàäíàííÿ: àóä³î-
ìåòðè äëÿ ïåðåâ³ðêè ãîñòðîòè ñëó-
õó ÅÐ 15 âàðò³ñòþ 175 òèñ. ãðí,
AD229b (31 òèñ. ãðí) òà ³ìïåäàíñ-
íèé àóä³îìåòð (47 òèñ. 680 ãðí).

Íàñòóïíèé òóð àêö³¿ “Ñåðöå äî
ñåðöÿ” â³äáóäåòüñÿ ÿê ó ñòîëèö³,
òàê ³ â óñ³õ ðåã³îíàõ ç 14 äî 20 êâ³ò-
íÿ. Êîøòè, ç³áðàí³ çà öåé òèæäåíü,
òàêîæ âèòðàòÿòü íà çàêóï³âëþ ìå-
äè÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, àëå âæå äëÿ
ä³òåé ³ç âàäàìè çîðó

А діометр AD229b вартістю до 31 тис. рн допоможе визначити новонароджених
острот сл х
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Æ³íêà-³íâàë³ä 
ïðîñèòü äîïîìîãè
íà ë³êóâàííÿ

Âàëåíòèíà Êîñòÿíòèí³âíà — ³íâàë³ä ²² ãðóïè çàãàëüíîãî çà-
õâîðþâàííÿ. Ó 2006 ðîö³ âîíà ïîòðàïèëà â àâòîìîá³ëüíó àâà-
ð³þ, âíàñë³äîê ÿêî¿ ¿¿ äîñòàâèëè äî ë³êàðí³ ó äóæå òÿæêîìó
ñòàí³. Ë³êàð³ âñòàíîâèëè æ³íö³ íåâò³øíèé ä³àãíîç: “ïîºäíàíà
òðàâìà, Ç×ÌÒ, ñòðóñ ãîëîâíîãî ìîçêó, ñèëüí³ çàáèòòÿ, ñàäíà
â ä³ëÿíö³ îáëè÷÷ÿ, âíóòð³øíüîñóãëîáîâèé ïåðåëîì ê³ñòîê ë³-
âî¿ ãîì³ëêè ç³ çì³ùåííÿì óëàìê³â òà çàáèòòÿ ïðàâîãî ãîì³ëêî-
âî-ñòîïíîãî ñóãëîáà”.

Â³äòîä³ Âàëåíòèíà Êîñòÿíòèí³âíà ïåðåíåñëà ÷îòèðè ñêëàä-
í³ îïåðàö³¿, ÿê³ êîøòóâàëè íåìàëî. Ïðè öüîìó æ³íêà æèâå äó-
æå ñêðîìíî, îòðèìóº íåâåëèêó ïåíñ³þ — 466 ãðí íà ì³ñÿöü,
ùå é ñàìà âèõîâóº äâîõ ñèí³â — 1989 òà 1997 ðîê³â íàðîäæåí-
íÿ.

“Ìåí³ ïîòð³áíî òåðì³íîâî ðîáèòè îïåðàö³þ ³ç çàì³íè ñóã-
ëîáà. À ùîá ï³ñëÿ öüîãî ïðîäîâæèòè ë³êóâàííÿ, òðåáà ç³áðà-
òè 5 òèñ. ãðí. Àëå, îêð³ì ïåíñ³¿, ÿ í³÷îãî íå îòðèìóþ, ìåí³
ëåäü âèñòà÷àº êîøò³â íà òå, ùîá ïðîãîäóâàòè òà îäÿãòè ä³òåé.
Äóæå òÿæêî íàì æèâåòüñÿ, à çäîðîâ’ÿ çàïóñêàòè íå õî÷åòüñÿ.
Ñïîä³âàþñÿ, ùî çíàéäóòüñÿ íåáàéäóæ³ ëþäè, ãîòîâ³ ìåí³ äî-
ïîìîãòè”,— ñïîä³âàºòüñÿ Âàëåíòèíà Êîñòÿíòèí³âíà

Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Нещодавно по підтрим до місь ої влади зверн -
лася иян а Валентина Костянтинівна. Їй виповни-
лося соро ро ів. Жін а просить допомо ти з ош-
тами на лі вання, бо д же тяж о хворіє, а само-
т ж и впоратися із бідою не спроможна.

На адаємо, що часни ом безстро ової а ції “Допоможи он-
ретній людині” може стати б дь-я а юридична або фізична осо-
ба. Головне — бажання допома ати. Зробити це можна, зателе-
фон вавши до Головно о правлiння соціально о захист насе-
лення КМДА за номером 497-56-44. Т т надад ть адрес і теле-
фон людини чи сімТї, отра зверн лася по допомо .

ДДОО  ВВІІДДООММАА  ЧЧИИТТААЧЧІІВВ

Íà “Çîëîòèõ âîðîòàõ” 
ï³ä³ðâàëè âèáóõ³âêó
Ðÿòóâàëüíèêè òðåíóâàëèñÿ ë³êâ³äîâóâàòè íàäçâè÷àéíó ñèòóàö³þ
Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

Учора вночі на станції
метро "Золоті ворота" ря-
т вальни и разом із мет-
рополітенівцями провели
оперативно-та тичні на-
вчання. За "ле ендою",
потязі, я ий приб в на
платформ , стався виб х.
Ва они за орілися, по-
страждало 13 пасажирів.
Лі відов вати надзвичай-
н сит ацію на спецмаши-
нах приб ло щонайменше
140 рят вальни ів з різ-
них за онів, з піротехні а-
ми СБУ в лючно. Чи ото-
ві фахівці до та их сит -
ацій, разом із ерівниц-
твом метрополітен , МНС
та першим заст пни ом
олови КМДА Денисом
Бассом спостері ав о-
респондент "Хрещати а".

Ó÷îðà ñòàíö³þ “Çîëîò³ âîðîòà”
îòî÷èëî ùîíàéìåíøå äâà äåñÿò-
êè ñïåöòåõí³êè — ìàøèíè
“øâèäêî¿” äîïîìîãè, ïîæåæí³,
âèáóõî-ï³ðîòåõí³÷íà ñëóæáà. Ç íèõ
“âèñèïàëî” ìàéæå 140 ëþäåé —

íàâ÷àëèñÿ ë³êâ³äîâóâàòè âèáóõ òà
ïîæåæó íà ñòàíö³¿. “Ìè áà÷èìî,
ùî ïëàòôîðìà çàäèìëåíà. Ïðà-
ö³âíèêè ìåòðîïîë³òåíó ïðèñòóïè-
ëè äî ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò”,— ïî-
êàçóº êàðòèíêó íà ìîí³òîð³ íîóò-
áóêà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ÌÍÑ ó Êèºâ³ Â³êòîð Áî-
ñàê. Äîñ³ òåõíîëîã³¿ â³äåîñïîñòåðå-
æåííÿ çà ïåðåá³ãîì íàäçâè÷àéíî¿
ñèòóàö³¿ íå âèêîðèñòîâóâàëè.

Ïîêè êåð³âíèöòâî ñêëàäàº
îïòèìàëüíèé ïëàí ä³é óíèçó, íà

çàäèìëåí³é ïëàòôîðì³ â ïðîòè-
ãàçàõ ìåòóøàòüñÿ ïðàö³âíèö³ ìåò-
ðîïîë³òåíó. Ïðèáèðàëüíèö³ òà
äèñïåò÷åðè ñòàíö³¿ ³ì³òóþòü ë³ê-
â³äàö³þ âîãíþ ïîðîøêîâèìè âîã-
íåãàñíèêàìè. Ç âîäîþ ïðàöþâà-
òè íå ìîæíà, ïîêè íå âèìêíóòü
íàïðóãó íà ðåéêàõ.

Äâåð³ âàãîí³â â³ä÷èíåí³. Âñåðå-
äèí³ ìàéæå í³÷îãî íå âèäíî. Íà
ñèä³ííÿõ ëåæàòü ëþäè, âäàþòü
ïîðàíåíèõ. Ó êîæíîãî áåéäæ ç
íàçâîþ òðàâìè — “ïåðåëîì ïðà-

âî¿ íîãè”, “ïðîíèêàþ÷à ÷åðåï-
íî-ìîçêîâà òðàâìà”, “òåðì³÷íèé
îï³ê” òîùî. Ùå ê³ëüêà “ïàñàæè-
ð³â” ïåðåáóâàþòü íà ïëàòôîðì³.
Ïîæåæí³ òà ðÿòóâàëüíèêè äî íèõ
ä³ñòàþòüñÿ çà 15 õâèëèí ï³ñëÿ âè-
êëèêó. Ùå 15 õâèëèí çíàäîáèëî-
ñÿ, àáè ä³ñòàòè äîçâ³ë íà ãàñ³ííÿ
âîãíþ. Äëÿ ðåàëüíî¿ ñèòóàö³¿ öå
íåïðèïóñòèìî. “Ìè ïðàöþâàòè-
ìåìî íàä òèì, ùîá çìåíøèòè
öåé ³íòåðâàë. Ïîäóìàºìî òàêîæ
íàä çàì³íîþ îñâ³òëåííÿ ñòàíö³é.

Ïîòð³áíî âñòàíîâèòè ÿê³ñü ñïåö³-
àëüí³ ñòð³ëêè, ùîá ïàñàæèðè áà-
÷èëè, êóäè á³ãòè, íàâ³òü êîëè âñå
çàäèìëåíî”,— ðîáèòü çàóâàæåí-
íÿ ïåðøèé çàñòóïíèê ãëàâè
ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Òèì ÷àñîì
ðÿòóâàëüíèêè ïî÷èíàþòü âèíî-
ñèòè ëþäåé.

Ïðèáëèçíî çà 10 õâèëèí ëþ-
äåé åâàêóéîâàíî. Ðîçïî÷èíàºòü-
ñÿ áåçïîñåðåäíº ãàñ³ííÿ ïîæåæ³
ã³äðàíòàìè. Âèïðîáóâàòè âèð³øè-
ëè é ï³íó. Ùîá íå çàëèâàòè ïî-
òÿã, òðåíóâàëèñÿ íà ïðîòèëåæí³é
êîë³¿. Îñòàíí³ìè ï³ñëÿ ë³êâ³äàö³¿
âîãíþ ïðàöþâàëè ï³ðîòåõí³êè
ÑÁÓ. Âîíè ïîêàçàëè ñïðàâæí³é
åêøí — ñïåö³àë³ñòè â çàõèñíèõ
ìàñêàõ ç ñîáàêîþ çíàéøëè äâ³
“âèáóõ³âêè”. Îäíó ç íèõ îäðàçó
âçÿëèñÿ ë³êâ³äîâóâàòè ìåòîäîì
ï³äðèâàííÿ.

Óñ³ ðîáîòè íà ñòàíö³¿ ñëóæáè
çàâåðøèëè äî òðåòüî¿ ãîäèíè. Çà
ðåçóëüòàòàìè ôàõ³âö³ âèçíàëè, ùî
íå çîâñ³ì âêëàëèñÿ â íîðìàòèâè.
Íàéá³ëüøèìè ïðîáëåìàìè íàçâà-
ëè îòðèìàííÿ äîçâîëó òà êîîð-
äèíàö³þ. Ç³éøëèñÿ íà òîìó, ùî
ïðîäîâæàòü â³äïðàöüîâóâàòè ö³
ìîìåíòè. “Õðåùàòèêó” âäàëîñÿ
ä³çíàòèñÿ, ùî ïðîòÿãîì òðüîõ
òèæí³â òàê³ òðåíóâàííÿ âëàøòó-
þòü íà îäí³é ³ç ïåðåñàäî÷íèõ
ñòàíö³é ïîñåðåä äíÿ. Ðÿòóâàëüí³
ðîáîòè â³äïðàöüîâóâàòèìóòü ó ðå-
àëüí³é îáñòàíîâö³

Лі відов вати надзвичайн сит ацію на "Золотих воротах" спецмашинами приб ли щонайменше 140 рят вальни ів
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у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 340/3174 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації, відповід�
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дення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
“Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà
Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìó-
âàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é
÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005
¹ 806/3381, çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü ï³ä ìà-
ëîïîâåðõîâó æèòëîâó çàáóäîâó îáñëóãîâó-
þ÷îãî êîîïåðàòèâó “ÆÈÒËÎÁÓÄ” íà âóë.
×åðâîíîïðàïîðí³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå: òå-
ðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³â-
íèì îá´ðóíòóâàííÿì, ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî çîíè ìàëî-
ïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ñõåìè ïëàíóâàííÿ
÷àñòèíè òåðèòîð³¿ ï³âäåííîãî ïëàíóâàëü-
íîãî ðàéîíó Ãîëîñ³¿âñüêîãî àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî ðàéîíó â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.10.2005 ¹ 271/3732, â ÷àñòèí³ ïåðåâå-
äåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³âíèì
îá´ðóíòóâàííÿì ï³ä òåðèòîð³þ ìàëîïîâåð-
õîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

4. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòèí³
ïåðåâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòî-
áóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, äî òåðèòîð³¿ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü îáìåæåíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ òà ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

5. Â³äíåñòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
86, 63 ãà äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿¿ ç êà-
òåãîð³¿ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ.

6. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îáñëóãî-
âóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êîîïå-
ðàòèâó “ÆÈÒËÎÁÓÄ” äëÿ æèòëîâî¿ çàáó-
äîâè íà âóë. ×åðâîíîïðàïîðí³é ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

7. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòè-
âó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó “ÆÈÒËÎ-
ÁÓÄ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 8 öüî-
ãî ð³øåííÿ, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
86,63 ãà íà âóë. ×åðâîíîïðàïîðí³é ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,— ó âëàñ-
í³ñòü äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè, çà ðàõóíîê

÷àñòèíè çåìåëü, íàäàíèõ òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àãðîêîìá³íàòó
“Õîò³âñüêèé” â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 5 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
23.10.2003 ¹ 117/990 “Ïðî îôîðìëåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-
ìè” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä-
÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüííî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 29.10.2004 ¹ 79-6-00243.

8. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëî-
âîìó êîîïåðàòèâó “ÆÈÒËÎÁÓÄ”: 

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

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

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

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

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

8.6. Çàáåçïå÷óâàòè ï³ä’¿çä äî îá’ºêò³â òà
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³íøèõ çåìëåêîðèñòóâà-
÷³â.

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

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

8.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âèòðàò
ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ áóäèí-
ê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³
ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâ-
íèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà
àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1
ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà,
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

8.10. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é
çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàð-
òèðè â öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ.

8.11. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òî-
ùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áó-
ä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
æèòëîâèõ áóäèíê³â.

8.12. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ îõîðîí-
íèõ çîí ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â âèêî-
ðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè, ïåðåäáà÷å-
íèìè Ïðàâèëàìè îõîðîíè ìàã³ñòðàëüíèõ
òðóáîïðîâîä³â, çàòâåðäæåíèìè ïîñòàíî-
âîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
16.11.2002 ¹ 1747.

8.13. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ îõîðîí-
íèõ çîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ âèêîðèñòîâó-
âàòè ç îáìåæåííÿìè çã³äíî ç ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì.

8.14. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà çàáåçïå÷è-
òè êîìïëåêñíó çàáóäîâó òà âèêîðèñòàííÿ
òåðèòîð³¿, ïåðåäáà÷èâøè ñòâîðåííÿ ïàð-
êîâèõ òà ðåêðåàö³éíèõ çîí, îá’ºêò³â ñîö³-
àëüíî¿, ãðîìàäñüêî¿, òîðãîâåëüíî¿, ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, îá’-
ºêò³â ãîòåëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíîãî
ïðèçíà÷åííÿ, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ,
îá’ºêò³â ðåêðåàö³¿, îçäîðîâëåííÿ òà ñïîð-
òó, à òàêîæ ³íøèõ îá’ºêò³â, ïåðåäáà÷åíèõ
ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì.

8.15. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,

àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 09 08 2007 ¹ 09-8081, Ì³í³ñòåð-
ñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä
26.09.2007 ¹ 05.03.02- 7/17960, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
18.07.2007 ¹ 05-08/4915, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 23.07.2007 ¹ 5430, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
01.10.2007 ¹ 05-1496.

9. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 29.10.2004 ¹ 79-6-00243 çà
çãîäîþ ñòîð³í (ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Õîò³âñüêèé” â³ä 19.06 2007
¹ 233) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿
äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðà-
òèâó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó “ÆÈÒËÎ-
ÁÓÄ”.

10. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìî-
æå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-
÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу 
обслуговуючому кооперативу 

житловому кооперативу “Механізатор”
земельних ділянок для житлової забудови

на вул. Бродівській
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 342/3176 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації, відповід�
но до статей 20, 41, 123,124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëà-
íóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä
äî 2020 ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì
Êè¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, Ñõå-
ìè ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³¿ ÷àñòèíè ï³âäåí-
íîãî ïëàíóâàëüíîãî ðàéîíó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðàéîíó â ì. Êèºâ³,
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
27.10.2005 ¹ 271/3732, “Ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010
ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, à òà-
êîæ ùîäî çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü ï³ä ìàëî-
ïîâåðõîâó æèòëîâó çàáóäîâó îáñëóãîâó-
þ÷îãî êîîïåðàòèâó æèòëîâîãî êîîïåðà-
òèâó “Ìåõàí³çàòîð” íà âóë. Áðîä³âñüê³é
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
à ñàìå: òåðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ
ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ïåðåâåñ-
òè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî
çîíè ìàëîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ñõåìè ïëàíóâàííÿ
÷àñòèíè òåðèòîð³¿ ï³âäåííîãî ïëàíóâàëü-
íîãî ðàéîíó Ãîëîñ³¿âñüêîãî àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî ðàéîíó â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíî¿
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.10.2005 ¹ 271/3732, â ÷àñòèí³ ïåðå-
âåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáó-
ä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ï³ä òåðèòîð³þ
ìàëîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

4. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010
ðîêó” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Â³äíåñòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 106,91 ãà äî çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âè-
êëþ÷åííÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

6. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îáñëó-
ãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êî-
îïåðàòèâó “Ìåõàí³çàòîð” äëÿ æèòëîâî¿
çàáóäîâè íà âóë. Áðîä³âñüê³é ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

7. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðà-
òèâó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó “Ìåõàí³çà-
òîð”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 8 öüî-
ãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 106,91 ãà äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäî-
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âè íà âóë. Áðîä³âñüê³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëü, íàäàíèõ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àãðîêîìá³íàòó “Õîò³â-
ñüêèé” â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 5 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003
¹ 117/990 “Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè” òà
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî
äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä
29.10.2004 ¹ 79-6-00246 (ëèñò-çãîäà ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Õîò³âñüêèé”
â³ä 19.06.2007 ¹ 231), ç íèõ:

— çàãàëüíîþ ïëîùåþ 74,99 ãà (ä³ëÿí-
êà ¹ 1 — ïëîùåþ 73,33 ãà, ä³ëÿíêà
¹ 2 — ïëîùåþ 1,66 ãà) — ó âëàñí³ñòü
äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè;

— ïëîùåþ 31,92 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 3) — â
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 49 ðîê³â äëÿ ðåê-
ðåàö³éíèõ ö³ëåé òà áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿.

8. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèò-
ëîâîìó êîîïåðàòèâó “Ìåõàí³çàòîð”:

8.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà òà
çåìëåêîðèñòóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 91, 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

8.2. Âèêîíóâàòè âèìîãè ñòàòåé 60, 61
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé
88, 89, 96 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè òà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà íèõ.

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

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

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

8.7. Çàáåçïå÷óâàòè ï³ä’¿çä äî îá’ºêò³â òà
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³íøèõ çåìëåêîðèñòó-
âà÷³â.

8.8. Â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.9. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ïðèáå-
ðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã ïëîùåþ 31,92 ãà
âèêîðèñòîâóâàòè áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà
áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ,
ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ) ³ç âðàõóâàí-
íÿì îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ ñòàòòåþ 61
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòòåþ
89 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.10. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ îõî-
ðîííèõ çîí ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â
âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè, ïåðåä-
áà÷åíèìè “Ïðàâèëàìè îõîðîíè ìàã³ñ-
òðàëüíèõ òðóáîïðîâîä³â”, çàòâåðäæåíèìè
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 16.11.2002 ¹ 1747.

8.11. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëî-
ù³ êâàðòèð â öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ
(êð³ì ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

8.12. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî
ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñå-
ðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà,
óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì
Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ
ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â
ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

8.13. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òîùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà
áóä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
æèòëîâèõ áóäèíê³â.

8.14. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é
çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàð-
òèðè â öèõ áóäèíêàõ.

8.15. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 09.08.2007 ¹ 09-8094,
äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñëóæáè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Óêðà¿íè â³ä 26.09.2007 ¹ 05.03.02-
07/47965, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â ì. Êèºâ³ â³ä 18.07.2007 ¹ 05-
08/4901, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 23.07.2007
¹ 5419, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 27.09.2007 ¹ 05-1474.

8.16. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà çàáåçïå÷è-
òè êîìïëåêñíó çàáóäîâó òà âèêîðèñòàí-
íÿ òåðèòîð³¿, ïåðåäáà÷èâøè ñòâîðåííÿ
ïàðêîâèõ òà ðåêðåàö³éíèõ çîí, îá’ºêò³â
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ, ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòî-
òðàíñïîðòó (ï³äçåìí³ òà íàçåìí³ ïàðê³í-
ãè), áóä³âíèöòâî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿, ãðî-
ìàäñüêî¿, òîðãîâåëüíî¿, ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, îá’ºêò³â
ãîòåëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, îá’-
ºêò³â ðåêðåàö³¿, îçäîðîâëåííÿ òà ñïîðòó,
à òàêîæ ³íøèõ îá’ºêò³â, ïåðåäáà÷åíèõ
ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì.

9. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 29.10.2004 ¹ 79-6-00246 çà
çãîäîþ ñòîð³í (ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Õîò³âñüêèé” â³ä
19.06.2007 ¹ 231) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òà äîãî-
âîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ì³æ Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà îáñëóãîâó-
þ÷èì êîîïåðàòèâîì æèòëîâèì êîîïåðà-
òèâîì “Ìåõàí³çàòîð”.

10. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìëþ òà ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ íåþ ìîæóòü áóòè ïðèïèíåí³ ó âèïàä-
êàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 141, 143
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельних ділянок
обслуговуючому кооперативу 

житловому кооперативу 
“СОЦБУДІВНИЦТВО” 

для житлової забудови
на 21=му км Столичного шосе 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 343/3177 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації, відповід�
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàí-
íÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè
â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, Ñõåìè ïëàíó-
âàííÿ òåðèòîð³¿ ÷àñòèíè ï³âäåííîãî ïëà-
íóâàëüíîãî ðàéîíó Ãîëîñ³¿âñüêîãî àäì³-
í³ñòðàòèâíîãî ðàéîíó â ì. Êèºâ³, çàòâåð-
äæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 27.10.2005 ¹ 271/3732, “Ïðîãðàìè
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010
ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, à òàêîæ
ùîäî çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü ï³ä ìàëîïîâåð-
õîâó æèòëîâó çàáóäîâó îáñëóãîâóþ÷îìó
êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó
“ÑÎÖÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ” íà 21-ìó êì Ñòî-
ëè÷íîãî øîñå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå: òå-
ðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³â-
íèì îá´ðóíòóâàííÿì, ïåðåâåñòè çà ôóíê-
ö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî çîíè ìàëî-
ïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ñõåìè ïëàíóâàííÿ
÷àñòèíè òåðèòîð³¿ ï³âäåííîãî ïëàíóâàëü-
íîãî ðàéîíó Ãîëîñ³¿âñüêîãî àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî ðàéîíó â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.10.2005 ¹ 271/3732, â ÷àñòèí³ ïåðåâå-
äåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³âíèì
îá´ðóíòóâàííÿì, ï³ä òåðèòîð³þ ìàëîïî-
âåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè:

4. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 â ÷àñòèí³
ïåðåâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòî-
áóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, äî òåðèòîð³¿ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü îáìåæåíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ òà ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

5. Â³äíåñòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 90,54 ãà äî çåìåëü çàïàñó æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åí-
íÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

6. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îáñëóãî-
âóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êîîïå-
ðàòèâó “ÑÎÖÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ” äëÿ æèòëî-
âî¿ çàáóäîâè íà 21-ìó êì Ñòîëè÷íîãî øî-
ñå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

7. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðà-
òèâó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó “ÑÎÖÁÓ-
Ä²ÂÍÈÖÒÂÎ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 8 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 90,54 ãà, â òîìó ÷èñë³:

— çàãàëüíîþ ïëîùåþ 68,22 ãà (ä³ëÿíêà
¹ 1 — ïëîùåþ 45,68 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 2 —
ïëîùåþ 21,21 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 3 — ïëîùåþ
1,33 ãà) ó âëàñí³ñòü äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäî-
âè — çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òàðàñ³âêà”, íàäàíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïóíêòó 31 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 43/1253
“Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè”, ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðàìè îðåíäè
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 25.11.2004 ¹ 79-6-
00259 (ïëîùåþ 66,89 ãà), ¹ 79-6-00258
(ïëîùåþ 1,33 ãà);

— çàãàëüíîþ ïëîùåþ 22,32 ãà (ä³ëÿíêà
¹ 4 — ïëîùåþ 5,70 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 5 —
ïëîùåþ 7,96 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 6 — ïëîùåþ
7,60 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 7 — ïëîùåþ 1,06 ãà) â
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 49 ðîê³â äëÿ ðåê-
ðåàö³éíèõ ö³ëåé òà áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿
çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Òàðàñ³âêà”, íàäàíèõ â³äïî-
â³äíî äî ïóíêòó 31 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 43/1253
“Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè”, ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðàìè îðåíäè

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 25.11.2004 ¹ 79-6-
00260 (ïëîùåþ 1,06 ãà), ¹ 79-6-00259
(ïëîùåþ 13,66 ãà), ¹ 79-6-00258 (ïëîùåþ
7,60 ãà).

8. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëî-
âîìó êîîïåðàòèâó “ÑÎÖÁÓÄ²ÂÍÈÖ-
ÒÂÎ”:

8.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çåìëåêîðèñòóâà÷à, â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91,96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.2. Âèêîíóâàòè âèìîãè ñòàòåé 60, 61 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88,
89, 96 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè òà ïðàâî âëàñíîñò³
íà íèõ.

8.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

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

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

8.7. Çàáåçïå÷óâàòè ï³ä’¿çä äî îá’ºêò³â òà
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³íøèõ çåìëåêîðèñòóâà-
÷³â.

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

8.9. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ïðèáå-
ðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâóâàòè áåç
ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì
ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³é-
íèõ) ³ç âðàõóâàííÿì îáìåæåíü, âñòàíîâëå-
íèõ ñòàòòåþ 61 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè òà ñòàòòåþ 89 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

8.10. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ îõîðîí-
íèõ çîí ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â âèêî-
ðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè, ïåðåäáà÷å-
íèìè Ïðàâèëàìè îõîðîíè ìàã³ñòðàëüíèõ
òðóáîïðîâîä³â, çàòâåðäæåíèìè ïîñòàíî-
âîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
16.11.2002 ¹ 1747.

8.11. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-
òèð ó öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì ñëóæ-
áîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

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

8.13. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òî-
ùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³â-
íèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â.

8.14. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè
â öèõ áóäèíêàõ.

8.15. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.08.2007 ¹ 09-8087, Ì³í³ñ-
òåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä
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21.09.2007 ¹ 05.03.02-07/47347, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
18.07.2007 ¹ 05-08/4896, Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 27.07.2007 ¹ 22-1908/35, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 23.07.2007 ¹ 5413, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
24.09.2007 ¹ 05-1424.

8.16. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà çàáåçïå÷è-
òè êîìïëåêñíó çàáóäîâó òà âèêîðèñòàííÿ
òåðèòîð³¿, ïåðåäáà÷èâøè ñòâîðåííÿ ïàð-
êîâèõ òà ðåêðåàö³éíèõ çîí, îá’ºêò³â ñîö³-
àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ, ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó (ï³äçåìí³ òà íàçåìí³ ïàðê³íãè), áó-
ä³âíèöòâî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿, ãðîìàäñüêî¿,
òîðãîâåëüíî¿, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè, îá’ºêò³â ãîòåëüíî-àäì³í³ñ-
òðàòèâíî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ, îá’ºêò³â ðåêðåàö³¿,
îçäîðîâëåííÿ òà ñïîðòó, à òàêîæ ³íøèõ
îá’ºêò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñòîáóä³âíèì îá-
´ðóíòóâàííÿì.

9. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èí-
í³ñòü, ïóíêò 31 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 43/1253 “Ïðî

îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íèìè ä³ëÿíêàìè”.

10. Ðîç³ðâàòè äîãîâîðè îðåíäè çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê â³ä 25.11.2004 ¹ 79-6-00260, ¹ 79-
6-00259, ¹ 79-6-00258 çà çãîäîþ ñòîð³í
(ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâà-
ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òà-
ðàñ³âêà” â³ä 18.06.2007 ¹ 18-3/07) ç ìîìåí-
òó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíîãî àêòà
íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òà
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà îáñëóãîâó-
þ÷èì êîîïåðàòèâîì æèòëîâèì êîîïåðàòè-
âîì “ÑÎÖÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ”.

11. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìëþ òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ íåþ
ìîæóòü áóòè ïðèïèíåí³ ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 141, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельних ділянок 
обслуговуючому кооперативу 

житловому кооперативу “Медтехнік” 
для житлової забудови на вул. Лісничій

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 344/3178 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації, відповід�
но до статей 20, 41, 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó
ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïå-
ð³îä äî 2020 ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-
íÿì Êè¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
Ñõåìè ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³¿ ÷àñòèíè ï³â-
äåííîãî ïëàíóâàëüíîãî ðàéîíó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðàéîíó â ì³ñò³
Êèºâ³, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè
â³ä 27.10.2005 ¹ 271/3732, “Ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010
ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â ì³ñò³”, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2006
¹ 806/3381, çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü ï³ä ìà-
ëîïîâåðõîâó æèòëîâó çàáóäîâó îáñëóãîâó-
þ÷îãî êîîïåðàòèâó æèòëîâîãî êîîïåðàòè-
âó “Ìåäòåõí³ê” íà âóë. Ë³ñíè÷³é ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàí-
íÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à
ñàìå: òåðèòîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñ-
òîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ïåðåâåñòè çà
ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî çîíè
ìàëîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ñõåìè ïëàíóâàííÿ
÷àñòèíè òåðèòîð³¿ ï³âäåííîãî ïëàíóâàëü-
íîãî ðàéîíó Ãîëîñ³¿âñüêîãî àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî ðàéîíó â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.10.2005 ¹ 271/3732, â ÷àñòèí³ ïåðåâå-
äåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³âíèì
îá´ðóíòóâàííÿì, ï³ä òåðèòîð³þ ìàëîïî-
âåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

4. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòèí³
ïåðåâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòî-
áóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, äî òåðèòîð³¿ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü îáìåæåíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ òà ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

5. Â³äíåñòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 79,54 ãà äî çåìåëü çàïàñó æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åí-

íÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

6. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îáñëóãî-
âóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êîîïå-
ðàòèâó “Ìåäòåõí³ê” äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäî-
âè íà âóë. Ë³ñíè÷³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

7. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðà-
òèâó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó “Ìåäòåõí³ê”,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 8 öüîãî ð³-
øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 79,54 ãà íà âóë. Ë³ñíè÷³é ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâàðè-
ñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àãðî-
êîìá³íàò “Õîò³âñüêèé”, íàäàíèõ â³äïîâ³ä-
íî äî ïóíêòó 5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 23.10.2003 ¹ 117/990 äëÿ âåäåí-
íÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 29.10.2004 ¹ 79-6-00244 (ëèñò
çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àãðîêîìá³-
íàòó “Õîò³âñüêèé” â³ä 18.06.2007 ¹ 223),
ç íèõ:

— ïëîùåþ 55,54 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 1 — ïëî-
ùåþ 5,82 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 2 — ïëîùåþ 12,24
ãà, ä³ëÿíêà ¹ 3 — ïëîùåþ 9,58 ãà, ä³ëÿí-
êà ¹ 4 — ïëîùåþ 9,78 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 5 —
ïëîùåþ 9,61 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 6 — ïëîùåþ
4,82 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 7 — ïëîùåþ 3,69 ãà)
— ó âëàñí³ñòü äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè;

— ïëîùåþ 24,00 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 10 —
ïëîùåþ 0,29 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 11 — ïëîùåþ
9,78 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 12 — ïëîùåþ 3,38 ãà,
ä³ëÿíêà ¹ 13 — ïëîùåþ 0,22 ãà, ä³ëÿíêà
¹ 14 — ïëîùåþ 0,33 ãà) — â äîâãîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 49 ðîê³â äëÿ ðåêðåàö³éíèõ
ö³ëåé òà áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿.

8. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëî-
âîìó êîîïåðàòèâó “Ìåäòåõí³ê”:

8.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91, 96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.2. Âèêîíóâàòè âèìîãè ñòàòåé 60, 61 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88,
89, 96 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íèìè ä³ëÿíêàìè.

8.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

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

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

8.7. Çàáåçïå÷óâàòè ï³ä’¿çä äî îá’ºêò³â òà
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³íøèõ çåìëåêîðèñòóâà-
÷³â.

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

8.9. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ïðèáå-
ðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã ïëîùåþ 24,00 ãà âè-
êîðèñòîâóâàòè áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-
ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðî-
ìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ) ³ç âðàõóâàííÿì îá-
ìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ ñòàòòåþ 61 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòòåþ 89 Âîä-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.10. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-
òèð ó öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì ñëóæ-
áîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

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

8.12. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òî-
ùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³â-

íèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â.

8.13. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà
îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè
â öèõ áóäèíêàõ.

8.14. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 17.07.2007 ¹ 19-7167 òà â³ä
09 08.2007 ¹ 09-8077, Ì³í³ñòåðñòâà îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 21.09.2007
¹ 05.03.02-07/47348, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 20.07.2007
¹ 05-08/4906, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü
íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
27.07.2007 ¹ 22-1905/35, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
23.07.2007 ¹ 5412, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 27.09.2007 ¹ 05-
1475.

8.15. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà çàáåçïå÷è-
òè êîìïëåêñíó çàáóäîâó òà âèêîðèñòàííÿ
òåðèòîð³¿, ïåðåäáà÷èâøè ñòâîðåííÿ ïàð-
êîâèõ òà ðåêðåàö³éíèõ çîí, îá’ºêò³â ñîö³-
àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ, ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó (ï³äçåìí³ òà íàçåìí³ ïàðê³íãè), áó-
ä³âíèöòâî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿, ãðîìàäñüêî¿,
òîðãîâåëüíî¿, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè, îá’ºêò³â ãîòåëüíî-àäì³í³ñ-
òðàòèâíî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ, îá’ºêò³â ðåêðåàö³¿,
îçäîðîâëåííÿ òà ñïîðòó, à òàêîæ ³íøèõ
îá’ºêò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñòîáóä³âíèì îá-
´ðóíòóâàííÿì.

9. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àãðîêîìá³-
íàòó “Õîò³âñüêèé” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç ìî-
ìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì
çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îð-
ãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãî-
âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
29.10.2004 ¹ 79-6-00244.

10. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìëþ òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ íåþ
ìîæóòü áóòè ïðèïèíåí³ ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 141, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельних ділянок
обслуговуючому кооперативу 

житловому кооперативу “ЖИТЛОДАР”
для житлової забудови 

на вул. Комунальній 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 345/3179 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації, відповід�
но до статей 20, 41, 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà ïðî-
åêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà
ïåð³îä äî 2020 ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-
íÿì Êè¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
“Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà
Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìó-
âàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â ì³ñò³ Êèºâ³”,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, çì³íè ö³-
ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ çåìåëü ï³ä ìàëîïîâåðõîâó æèòëîâó
çàáóäîâó îáñëóãîâóþ÷îãî êîîïåðàòèâó
æèòëîâîãî êîîïåðàòèâó “ÆÈÒËÎÄÀÐ” íà
âóë. Êîìóíàëüí³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëà-
íóâàííÿ éîãî ïðîìèñëîâî¿ çîíè íà ïåð³-

îä äî 2020 ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002
¹ 370/1804, à ñàìå: òåðèòîð³þ â ìåæàõ,
âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàí-
íÿì, ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî çîíè ìàëîïîâåðõîâî¿ æèò-
ëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ñõåìè ïëàíóâàííÿ
÷àñòèíè òåðèòîð³¿ ï³âäåííîãî ïëàíóâàëü-
íîãî ðàéîíó Ãîëîñ³¿âñüêîãî àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî ðàéîíó â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíî¿
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.10.2005 ¹ 271/3732, â ÷àñòèí³ ïåðåâå-
äåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³â-
íèì îá´ðóíòóâàííÿì, ï³ä òåðèòîð³þ ìà-
ëîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

4. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-
êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íà-
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ñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, â ÷àñòè-
í³ ïåðåâåäåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åíî¿ ì³ñ-
òîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, äî òåðèòîð³¿
çåëåíèõ íàñàäæåíü îáìåæåíîãî êîðèñòó-
âàííÿ òà ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

5. Â³äíåñòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 99,74 ãà äî çåìåëü çàïàñó æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åí-
íÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

6. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îáñëó-
ãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êî-
îïåðàòèâó “ÆÈÒËÎÄÀÐ” íà âóë. Êîìó-
íàëüí³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

7. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðà-
òèâó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó “ÆÈÒËÎ-
ÄÀÐ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 8 öüî-
ãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 99,74 ãà íà âóë. Êîìóíàëüí³é ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâà-
ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àã-
ðîêîìá³íàòó “Õîò³âñüêèé”, íàäàíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïóíêòó 5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003 ¹ 117/990 äëÿ
âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ãî âèðîáíèöòâà, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêè-
ìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 29.10.2004 ¹ 79-6-00243,
ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 98,69 ãà — ó
âëàñí³ñòü äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 1,05 ãà — â äîâ-
ãîñòðîêîâó îðåíäó íà 49 ðîê³â äëÿ ðåêðå-
àö³éíèõ ö³ëåé òà áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿
(ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâà-
ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àã-
ðîêîìá³íàòó “Õîò³âñüêèé” â³ä 18.06.2007
¹ 219).

8. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèò-
ëîâîìó êîîïåðàòèâó “ÆÈÒËÎÄÀÐ”:

8.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91,96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.2. Âèêîíóâàòè âèìîãè ñòàòåé 60, 61
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88,
89, 96 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó
(íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåí-
ò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

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

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

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

8.7. Çàáåçïå÷óâàòè ï³ä’¿çä äî îá’ºêò³â òà
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³íøèõ çåìëåêîðèñòó-
âà÷³â.

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

8.9. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ïðèáå-
ðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã ïëîùåþ 1,05 ãà âè-
êîðèñòîâóâàòè áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà
áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ,
ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ) ³ç âðàõóâàí-
íÿì îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ ñòàòòåþ 61
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòòåþ 89
Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.10. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 4,15 ãà
â ìåæàõ îõîðîííèõ çîí ìàã³ñòðàëüíèõ ãà-
çîïðîâîä³â âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåí-
íÿìè, ïåðåäáà÷åíèìè Ïðàâèëàìè îõîðî-
íè ìàã³ñòðàëüíèõ òðóáîïðîâîä³â, çàòâåð-
äæåíèìè ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 16.11.2002 ¹ 1747.

8.11. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð ó öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì
ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

8.12. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿
âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëå-
íî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áó-
ä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà
ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâî-
äèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

8.13. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òî-
ùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áó-
ä³âíèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì
æèòëîâèõ áóäèíê³â.

8.14. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðè-
òèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é
çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàð-
òèðè â öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ.

8.15. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ïî çà-
õèñòó òåðèòîð³¿ â³ä ï³äòîïëåííÿ ³ çàòîï-
ëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè òà âèêîíàòè
³íæåíåðíó ï³äãîòîâêó òåðèòîð³¿.

8.16. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,61 ãà
â ìåæàõ îõîðîííèõ çîí åëåêòðè÷íèõ ìå-
ðåæ âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè çã³ä-
íî ç “Ïðàâèëàìè îõîðîíè åëåêòðè÷íèõ
ìåðåæ”, çàòâåðäæåíèìè ïîñòàíîâîþ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 04.03.97 ¹ 209.

8.17. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 01.08.2007 ¹ 19-7859,
Äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñëóæáè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Óêðà¿íè â³ä 26.09.2007 ¹ 05.03.02-
07/47962, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â ì. Êèºâ³ â³ä 18.07.2007 ¹ 05-
08/4894, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
27.07.2007 ¹ 22-1909/35, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 23.07.2007 ¹ 5414, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
27.09.2007 ¹ 05-1468.

8.18. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà çàáåçïå÷è-
òè êîìïëåêñíó çàáóäîâó òà âèêîðèñòàííÿ
òåðèòîð³¿, ïåðåäáà÷èâøè ñòâîðåííÿ ïàð-
êîâèõ òà ðåêðåàö³éíèõ çîí, îá’ºêò³â ñî-
ö³àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ, ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó (ï³äçåìí³ òà íàçåìí³ ïàðê³íãè), áó-
ä³âíèöòâî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿, ãðîìàä-
ñüêî¿, òîðãîâåëüíî¿, ³íæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, îá’ºêò³â ãîòåëü-
íî-àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, îá’ºêò³â
ðåêðåàö³¿, îçäîðîâëåííÿ òà ñïîðòó, à òà-
êîæ ³íøèõ îá’ºêò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñòî-
áóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì.

9. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 29.10.2004 çà ¹ 79-6-00243 çà
çãîäîþ ñòîð³í (ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ àãðîêîìá³íàòó “Õîò³â-
ñüêèé” â³ä 18.06.2007 ¹ 219) ç ìîìåíòó
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíîãî àêòà íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òà
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà îáñëóãîâó-
þ÷èì êîîïåðàòèâîì æèòëîâèì êîîïåðà-
òèâîì “ÆÈÒËÎÄÀÐ”.

10. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìëþ òà ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ íåþ ìîæóòü áóòè ïðèïèíåí³ ó âèïàä-
êàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 141, 143
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу обслуговуючому кооперативу 
житловому кооперативу “Тарасівець”

земельної ділянки для житлової забудови 
на вул. Академіка Заболотного 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 349/3183 від 1 жовтня 2007 року

Розглянувши містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації, відповід�
но до статей 41, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàííÿ
ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàí-
íÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
28.03.2002 ¹ 370/1804, çì³íè ö³ëüîâîãî ïðè-
çíà÷åííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü ï³ä
ìàëîïîâåðõîâó æèòëîâó çàáóäîâó îáñëóãîâó-
þ÷îãî êîîïåðàòèâó æèòëîâîãî êîîïåðàòèâó
“Òàðàñ³âåöü” íà âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíî-
ãî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå: òåðè-
òîð³þ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³âíèì
îá´ðóíòóâàííÿì, ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëü-
íèì ïðèçíà÷åííÿì äî çîíè ìàëîïîâåðõîâî¿
æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Â³äíåñòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 42,90 ãà äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿¿ ç
êàòåãîð³¿ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îáñëóãîâóþ÷î-
ìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó
“Òàðàñ³âåöü” äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè íà âóë.
Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòè-
âó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó “Òàðàñ³âåöü”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ,
ó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 42,90
ãà äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè íà âóë. Àêàäåì³êà
Çàáîëîòíîãî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ àãðîêîìá³íàòó “Õîò³âñüêèé”,
íàäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 5 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003 ¹ 117/990
“Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 29.10.2004 çà ¹ 79-8-00247
(ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâàðè-
ñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Õîò³â-
ñüêèé” â³ä 18.06.2007 ¹ 228).

6. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëî-
âîìó êîîïåðàòèâó “Òàðàñ³âåöü”:

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

6.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-
âàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.6. Çàáåçïå÷óâàòè ï³ä’¿çä äî îá’ºêò³â òà
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³íøèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â.

6.7. Â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî âèðîáíèöòâà çä³éñíèòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

6.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó
öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì ñëóæáîâî¿) íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

6.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³-
àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà ðîç-
âèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìîìåíòó
çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëîâî¿
ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âèòðàò ç áóä³â-
íèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ áóäèíê³â, âèõî-
äÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåí-
íÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òå-
òîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè
äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â
ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

6.10. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-
äèíê³â ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³-
ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòî-
ñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îäíå ìà-
øèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè â öèõ æèò-
ëîâèõ áóäèíêàõ.

6.11. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íàñå-
ëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ÷³
äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè,
îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³ ïåðåäáà-
÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî îäíî-
÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâèõ áóäèíê³â.

6.12. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 17.07.2007 ¹ 19-7164, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 21.08.2007 ¹ 6592,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 17.07.2007 ¹ 05-08/4898, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 31.07.2007 ¹ 22-1932/35, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 23.07.2007 ¹ 5418, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
25.09.2007 ¹ 05-1428.

6.13. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà çàáåçïå÷èòè
êîìïëåêñíó çàáóäîâó òà âèêîðèñòàííÿ òå-
ðèòîð³¿, ïåðåäáà÷èâøè ñòâîðåííÿ ïàðêîâèõ
òà ðåêðåàö³éíèõ çîí, îá’ºêò³â ñîö³àëüíî-ïî-
áóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ì³ñöü
äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (ï³äçåìí³ òà
íàçåìí³ ïàðê³íãè), áóä³âíèöòâî îá’ºêò³â ñî-
ö³àëüíî¿, ãðîìàäñüêî¿, òîðãîâåëüíî¿, ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, îá’ºê-
ò³â ãîòåëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, îá’ºê-
ò³â ðåêðåàö³¿, îçäîðîâëåííÿ òà ñïîðòó, à òà-
êîæ ³íøèõ îá’ºêò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñòîáó-
ä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì.

7. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,48
ãà ïåðåâåñòè äî çåìåëü çàïàñó ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

8. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Õîò³âñüêèé”
ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ öèì ð³øåííÿì, çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùî-
äî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
29.10.2004 ¹ 79-8-00247.

9. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-
òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-
òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ïîçîëî÷åí³ ïåêòîðàëëþ
Íàéãó÷í³øà òåàòðàëüíà ïðåì³ÿ Óêðà¿íè îáðàëà 14 íàéêðàùèõ ìèòö³â

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора, Міжнародний
день театр , традиційно
відб лося на ородження
переможців найбільшої
театральної премії У раїни
"Київсь а пе тораль". По-
золочен стат ет пе то-
ралі та премію 1000 .о.
отримали 14 митців, от-
рих цьо о ро визнано
ращими. А троє діячів
театр отримали вартири
від місь ої влади.

Ó÷îðà â Íàö³îíàëüíîìó òåàòð³
³ì. ². Ôðàíêà â³äáóëàñÿ óðî÷èñòà
16-òà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ
“Êè¿âñüêà ïåêòîðàëü”. Òðàäèö³é-
íî ó Ì³æíàðîäíèé äåíü òåàòðó
êðàù³ ìèòö³ îòðèìàëè â³ä Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè îðäåíè çà çàñëóãè
²²² ñòóïåíÿ. Ñåðåä àêòîðñüêî¿
ñï³ëüíîòè äîäàëîñÿ òàêîæ íàðîä-
íèõ òà çàñëóæåíèõ àðòèñò³â Óêðà-
¿íè. Òðîº ä³ÿ÷³â ñòîëè÷íèõ òåàò-
ð³â â³äòåïåð çìîæóòü ïîêðàùèòè
ñâî¿ æèòëîâ³ óìîâè — â³ä ì³ñüêî¿
âëàäè ó÷îðà âîíè îòðèìàëè îðäå-
ðè íà êâàðòèðè. ¯õ àêòîðàì âðó-
÷èâ çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Â³òàë³é Æóðàâñüêèé,
ÿêèé õî÷ ³ íàçâàâñÿ “áþðîêðàòîì
³ç Êèºâà”, òà çàïåâíèâ ïðèñóòí³õ,
ùî ïðî òåàòðè ì³ñüêà âëàäà äáà-
òèìå é íàäàë³. Ïðèì³ðîì, öüîãî
ðîêó íà ¿õíº ô³íàíñóâàííÿ ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó çàïëàíîâàíî ïîíàä
80 ìëí ãðí.

Ó ñàìî¿ æ “Êè¿âñüêî¿ ïåêòîðà-
ë³” öüîãî ðîêó áóëî 14 ëàóðåàò³â.
Ç íàãîäè âðó÷åííÿ ìèòöÿì íàé-
á³ëüøî¿ â Óêðà¿í³ òåàòðàëüíî¿
ïðåì³¿ îðãàí³çàòîðè âëàøòóâàëè
òåàòðàë³çîâàíå ä³éñòâî çà ìîòè-
âàìè ñïåêòàêëþ “Ïðèíöåñà Òó-
ðàíäîò”. Òàêèé êðåàòèâ ó “Êè¿â-
ñüêî¿ ïåêòîðàë³” â³äáóâñÿ âïåð-
øå, â³í íàäçâè÷àéíî ñïîäîáàâñÿ
ïðèñóòí³ì, à îòæå, òåàòðàëüíèé
ï³äõ³ä îðãàí³çàòîðè ïîîá³öÿëè âè-
êîðèñòîâóâàòè é íà íàñòóïíèõ
öåðåìîí³ÿõ.

Íàãàäàºìî, ùî çà âàãîìèé âíå-
ñîê ó òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî íàãî-
ðîäó îòðèìàëà çàñëóæåíà àðòèñò-
êà Óêðà¿íè, êîëèøíÿ ïðîâ³äíà

àêòðèñà Òåàòðó ðîñ³éñüêî¿ äðàìè
³ì. Ë. Óêðà¿íêè Ãàííà Ïåêàðñüêà.
Ïîçîëî÷åíó ñòàòóåòêó ïåêòîðàë³
çà êðàùèé àêòîðñüêèé äåáþò ðî-
êó îòðèìàâ Ñòàí³ñëàâ Äóäíèê —
çà ðîëü Êîë³-Ñîí³ ó âèñòàâ³ Ìî-
ëîäîãî òåàòðó “×åòâåðòà ñåñòðà”.
Âëàñíå, öÿ âèñòàâà “ç³ðâàëà”
ê³ëüêà ïåêòîðàëåé. Òàê, íàãîðî-
äó îòðèìàâ ¿¿ ñöåíàðèñò Âîëîäè-
ìèð Êàðàøåâñüêèé, à Âîëîäèìèð
Ñîëÿíèê — çà êðàùó ìóçè÷íó
êîíöåïö³þ. Ï’ºñà “×åòâåðòà ñåñ-
òðà” ñòàëà òàêîæ êðàùîþ äðàìîþ
ðîêó.

Âäàëèì âèÿâèâñÿ ðåæèñåð-
ñüêèé äåáþò Êèðèëà Êàøëèêî-
âà. Ïåêòîðàëü â³í îòðèìàâ çà
ñïåêòàêëü “Ñîëäàòèêè”. Çà êðà-
ùó æ³íî÷ó ðîëü äðóãîãî ïëàíó íà-
ãîðîäó îòðèìàëà àêòðèñà Òàìàðà
ßöåíêî. Ó ïîñòàíîâö³ Ìîëîäîãî
òåàòðó “Ãîëóáêà” âîíà ç³ãðàëà ìà-
äàì Àëåêñàíäðó. Ïàí³ ßöåíêî,

îòðèìàâøè â³äçíàêó, â³äðàçó æ
ðîçñì³øèëà ïðèñóòí³õ: “ß êîæåí
ð³ê ÷åñíî õîäèëà íà êîæíó ïåê-
òîðàëü. Ñèä³ëà, ñèä³ëà ³ îò — “âè-
ñèä³ëà” ñâîþ”.

Íàãîðîäó çà êðàùó ÷îëîâ³÷ó
ðîëü äðóãîãî ïëàíó îòðèìàâ Âî-
ëîäèìèð Êóçíºöîâ çà Çàìóõðèø-
ê³íà ó ñïåêòàêë³ Òåàòðó íà Ïîäî-
ë³ “Ãðàâö³”. Ëàóðåàòîì íîì³íàö³¿
“çà êðàùå âèêîíàííÿ æ³íî÷î¿ ðî-
ë³” ñòàëà Ðèììà Çþá³íà. Âîíà ç³-
ãðàëà ðîëü Òàí³ ó ò³é æå “×åòâåð-
ò³é ñåñòð³” Ìîëîäîãî òåàòðó.
Ñâîþ ïåêòîðàëü ïàí³ Çþá³íà ïî-
ðèâàëàñÿ ïðÿìî íà ñöåí³ ðîçëà-
ìàòè íà øìàòêè — àáè ä³ñòàëîñÿ
âñ³ì ¿¿ êîëåãàì. Êðàùó ÷îëîâ³÷ó
ðîëü öüîãî ðîêó ç³ãðàâ Îëåêñàíäð
Êîáçàð — Â³êòîð ó ñïåêòàêë³
“Îñòàíí³é ãåðîé” Òåàòðó äðàìè ³
êîìåä³¿.

Êðàùîþ äèòÿ÷îþ âèñòàâîþ ðî-
êó âèçíàíî “Íàòàëêó Ïîëòàâêó”

ó ïîñòàíîâö³ ì³ñüêîãî àêàäåì³÷-
íîãî òåàòðó ëÿëüîê. “Æ³íêà ç ìè-
íóëîãî” òåàòðó “Â³ëüíà ñöåíà”
ñòàëà êðàùîþ êàìåðíîþ âèñòà-
âîþ. Ðåæèñåð ö³º¿ âèñòàâè Äìèò-
ðî Áîãîìàçîâ îòðèìàâ íàãîðîäó
ùå é çà êðàùó ðåæèñåðñüêó ðî-
áîòó.

Íîì³íàö³þ “Çà êðàùó ìóçè÷íó
âèñòàâó” öüîãî ðîêó çíÿëè. ßê
ðîçïîâ³â ãîëîâà Êè¿âñüêîãî â³ä-
ä³ëåííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè òå-
àòðàëüíèõ ä³ÿ÷³â Óêðà¿íè Îëåêñ³é
Áîãäàíîâè÷, çà öå çâàííÿ “çìà-
ãàëèñÿ” òðè âèñòàâè òåàòðó “Êè-
¿â ìîäåðí-áàëåòó”. Òîæ íàòîì³ñòü
òåàòð âèçíàëè “Ïîä³ºþ ðîêó” é
òåæ â³äçíà÷èëè íàãîðîäîþ
(îñòàíí³ äâà ðîêè, äî ñëîâà, åêñ-
ïåðòè íå çíàõîäèëè äîñòîéíèõ
öüîãî çâàííÿ).

Óñ³ ïåêòîðàëüö³ îòðèìàëè é çà-
îõî÷åííÿ ó 1000 ó.î. Ãðîøîâà âè-
íàãîðîäà, ïî÷èíàþ÷è ç ìèíóëî-

ãî ðîêó, çàâäÿêè íåáàéäóæèì äî
òåàòðó ñïîíñîðàì, çðîñëà â ï’ÿòü
ðàç³â.

Ïî 2 òèñ. ãðèâåíü îòðèìàëè
åêñïåðòè “Êè¿âñüêî¿ ïåêòîðàë³”.
Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíî-
ãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè
òà ìèñòåöòâ Ñâ³òëàíè Çîð³íî¿,
åêñïåðòàì, ÿê³ âèçíà÷àëè íàéêðà-
ùèõ, íå äîâåëîñÿ äîäàòêîâî ãî-
ëîñóâàòè. “Âîëîäàð³ öüîãîð³÷íî¿
òåàòðàëüíî¿ ïðåì³¿ ñòàëè â³äîì³
îäðàçó, ÿê â³äêðèëè 15 åêñïåðò-
íèõ êîíâåðò³â,— ðîçïîâ³ëà íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ.— Ïðàêòè÷-
íî îäíîãîëîñíî îáðàëè êðàùó ãî-
ëîâíó ðîëü äðóãîãî ïëàíó òà ìó-
çè÷íå îôîðìëåííÿ âèñòàâè. Çà-
ïåêëî îáèðàëè êðàùèé ðåæèñåð-
ñüêèé äåáþò, êðàùó æ³íî÷ó ðîëü
òà äðàìàòè÷íó âèñòàâó”. Äî ñëî-
âà, íàñòóïíîãî ðîêó, çà ñëîâàìè
ïàí³ Çîð³íî¿, ïëàíóþòü çàëó÷èòè
á³ëüøå åêñïåðò³â

У р ах заст пни а Київсь о о місь о о олови Віталія Ж равсь о о заповітні три ордери на вартири
Реда тор “Хрещати а” Денис Жар их на ородж є “Київсь ою пе тораллю”
дебютанта-режисера Кирила Кашлі ова
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Ëþáèòè ïî-óêðà¿íñüêîìó
"Хрещати " заверш є
прое т 25 есе про любов.
Сьо одні Бо дан Жолда
розповість читачам про
особливості національно-
о охання та свої мір -
вання з цьо о привод .
Бажаємо приємно о чи-
тання.

Áîãäàí ÆÎËÄÀÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Áàãàòî çàêîðäîííèõ ô³ëîëîã³â
âðàæàëèñÿ, ùî â ñëîâíèêîâ³
Ãð³í÷åíêà º àæ ï’ÿòü (!) ñòîð³íîê
³ç âàð³àö³ÿìè ñëîâà “ëþáîâ”. Âî-
íè, ìàþ÷è ó âëàñíèõ ñëîâíèêàõ
çàëåäâå ¿õ ê³ëüêà íà îçíà÷åííÿ
âåëèêîãî ïî÷óòòÿ, íå çíàëè, ùî
ïî âñ³õ ³íøèõ ñòîð³íêàõ ó íàñ º
ùå áàãàöüêî ïîõ³äíèõ...

À, ãîëîâíå, ÿêáè âîíè ùîñü ÷ó-
ëè ùå é ïðî “êîõàííÿ”, òî, â³ä-
êðèâøè íàø³ ñëîâíèêè íà ë³òå-
ðó “ê”, áóëè á ³ùå á³ëüøå âðàæå-
í³ ê³ëüê³ñòþ ëåêñè÷íèõ âèÿâ³â é
òàêîãî ïîíÿòòÿ, ÿê êîõàííÿ —
òåæ íà ê³ëüêà ÷èìàëèõ ñòîð³íîê.

Àäæå íå âñ³ íàðîäè íà Çåìë³
ðîçð³çíÿþòü ö³ äâà, çäàâàëîñÿ á,
òàê³ ñõîæ³, “òåðì³íè”. À íàñ ïå-
ðåïîâíþâàëî òàê, ùî îäíîãî ñëî-
âà íàì âèÿâèëîñÿ çàìàëî.

Òîìó â íàñ ùå º ñëîâî “ìèëó-
âàííÿ” â çíà÷åíí³ “ëþáîâ” ³ òà-
êîæ éîãî ïîõ³äí³ — ëåêñè÷í³ é
ïñèõîëîã³÷í³.

Ùî æ ðîáëÿòü ò³ íàðîäè, â êî-
ãî ëèøå îäíå ñëîâî?

Âîíè ïëóòàþòüñÿ â éîãî íåäîñ-
êîíàëîìó îäíîçíà÷íîìó çíà÷åí-
í³ é áîÿòüñÿ âèìîâèòè, íàïðè-
êëàä, “ñèí ëþáèòü ìàìó”, áî öå
ìîæíà ïîòðàêòóâàòè áîçíà ÿê ³í-
öåñòóàëüíî.

Ç ÷îãî é ïîñòàâ óâåñü ôðåéäèçì
³ç éîãî Åäèïîâèì êîìïëåêñîì, ³
ö³ë³ ïîêîë³ííÿ áîÿëèñÿ áàòüê³â-
ñüêèõ, ìàòåðèíñüêèõ ÷è áóäü-
ÿêèõ ³íøèõ ïåñòîù³â, íå êàæó÷è
âæå ïðî ïîö³ëóíêè, é óñ³ëÿêî áî-
ðîëèñÿ ç öèìè ïî÷óòòÿìè.

Áîðîëèñÿ ³ ïåðåìàãàëè.
Ó íàñ æå º êóïà ð³çíîìàí³òíèõ

çíà÷åíü, ³ ìè çíàºìî, äå é êîëè
ÿê³ ïî÷óòòÿ â³äáóâàþòüñÿ, ³ òîìó
íå ñîðîìèìîñÿ ¿õ, ðîçð³çíÿþ÷è
ìîâíî, òèì ñàìèì óíèêàþ÷è
ôðåéäèçìó.

Ìîæëèâî, ñàìå ÷åðåç ÷óæ³ êîì-
ïëåêñè ìåíøîâàðòîñò³ íàì çàáî-
ðîíÿëè âèäàâàòè ñëîâíèêè, áî,
íàïðèêëàä, ÿêáè íå áóëî çíèùå-
íî ñëîâíèêà Êðèìñüêîãî, ÷è,
ñêàæ³ìî, ßâîðíèöüêîãî, òî òîä³ á
âèÿâè ëþáîâ³ ó íàñ çðîñëè íå-
ïðîïîðö³éíî íåñïðàâåäëèâî äî
íàðîä³â, ÿê³ öüîãî ùàñòÿ ïîçáàâ-
ëåí³, òîáòî âîëîä³þòü ¿ì äî çíà÷-
íî ìåíøî¿ ì³ðè. Áî æ ìè ìîæå-
ìî ñ³ñòè, ðîçãîðíóòè ñâî¿ ñëîâíè-
êè, íà÷èòàòèñÿ òåðì³í³â, òà, áà÷,
çàïèøàòèñÿ.

Òàê, ìè ñêðîìí³.
Òàê, ìè òîëåðàíòí³, ³ òîìó íå

íàð³êàºìî íà êîìóíÿê, ÿê³ ùîñè-
ëè ïîçáàâëÿëè íàñ òàêèõ åìîö³é-
íèõ âèÿâ³â, íà ÿê³ ³íø³ ëþäíîñò³
áóëè ïðîñòî íåçäàòí³. Íèùà÷è
íàø³ ñëîâíèêè ðàçîì ç ¿õí³ìè
óïîðÿäíèêàìè, à òàêîæ ùîñèëè
íèùà÷è íàøó çäàòí³ñòü äî ëþáî-
â³, àáè íàñàäèòè íàì ãåòü íåëþä-
ñüê³ ïðèíöèïè ëþäñüêèõ ñòîñóí-
ê³â.

Ö³ ðÿäêè íàâìèñíå íàïèñàíî
êàíöåëÿðèòîì, àáè íàÿâí³øå ïîñ-
òàëà ñóòí³ñòü íàøîãî ãîëîâíîãî
óêðà¿íñüêîãî áàãàòñòâà, ³ìåíîâà-
íîãî ëþáîâ’þ.

×îìó ãîëîâíîãî?
Äåñü ó ÕV ñòîë³òò³ íàø³ òîä³ø-

í³ àç³àòñüê³ ïîíåâîëþâà÷³ áóëè
ùèðî çäèâîâàí³, ùî õî÷ ñê³ëüêè
âîíè ç Óêðà¿íè âèâîçÿòü ðàá³â,

æåíó÷è íåâïèíí³ ïîòîêè áðàí-
ö³â, à âîíè çâ³äêèñü çíîâó áåðóòü-
ñÿ òà áåðóòüñÿ?

À áðàëèñÿ âîíè ç ëþáîâ³. ² ñà-
ìå ç òîãî ¿¿ íàéì³öí³øîãî ïåð³î-
äó, ÿêèé íàëåæèòü þíàöòâó.

Áî òàê áóëî — ÿê íàðîäæóâàâ-
ñÿ ñèí, òî éîãî òàòî îäðàçó éøîâ
ó ë³ñ, ëîìèâ-ðóáàâ âåðáîâå ã³ëëÿ,
í³ñ ó çàòèøíó ö³ëèíó ³ âòèêàâ ó
çåìëþ.

Óêðà¿íà — öå òà ì³ñöèíà íà
Çåìë³, äå ïðèò÷à ïðî óâ³òêíóòó
ëîìàêó, ÿêà ÷åðåç âåëèêó â³ðó â
Áîãà ìîæå ïðîðîñòè (çãàäàéòå ê³-
íîêàðòèíó Òàðêîâñüêîãî ïðî öå),
òî â íàñ òàê³ ã³ëëÿêè ïðîðîñòàþòü
ëåãêî, áåç íàïðóæåííÿ, áî ðîñ-
òóòü ç âåëèêî¿ â³ðè â ëþáîâ —
òîáòî òàêèé âåðáîâèé ãàéîê âè-
ðîñòàâ çà ðîê³â ï’ÿòíàäöÿòü, à äà-
ë³ ðîñòè éîìó íå áóëî ñåíñó, àäæå
ñèíîê ñàìå ï³äðîñòàâ ³ áóâ ãîòî-
âèé äî ñïðàâæíüîãî êîõàííÿ.

Òîáòî äî îäðóæåííÿ.
À ò³ âåëèê³, áàòüêîâ³, äåðåâà-

âåðáè ðóáàëèñÿ-ïèëÿëèñÿ, ³ ç íèõ
áóäóâàëàñÿ õàòà ìîëîäÿòàì.

ßñíî, ùî çàâäÿêè íàøîìó íà-
ïðî÷óä ðîäþ÷îìó ́ ðóíòîâ³ òóò áó-
ÿëî áåçë³÷ âåðáîâèõ ë³ñê³â, áóÿëà
ëþáîâ, äî øëþáó ìàñîâî éøëà
þíü, ðîçìíîæàëà Óêðà¿íó, é íå
áóëî äëÿ ðåàë³çàö³¿ ëþáîâ³ àí³-
ÿêèõ ïðîáëåì.

Òîìó ùå é äîñ³ íàø³ äîñë³äíè-
êè ôîëüêëîðó ñïåðå÷àþòüñÿ, ÿêå
äåðåâî â íàñ º ñèìâîëîì äðåâà
æèòòÿ — âåðáà ÷è âèøíÿ? Âåðáà,
â³ðîã³äí³øå, áî ñâîºþ þíîþ çäàò-
í³ñòþ øâèäêî ðîñòè äàº ïðèòóëîê
çàêîõàíèì.

Ìîæå, òîìó âåðáà-³âà é äàëà
íàçâó íàø³é êðà¿í³ — êîëèñü âî-
íà íàçèâàëàñÿ ²âë³ºþ. À íàéïî-
ïóëÿðí³øå ³ì’ÿ ó íàñ â³äòîä³ —
²âàí.

Îñü ÷îìó â íàñ òàê³ ãàðí³ ëþ-
äè ðîäÿòüñÿ, à, îñîáëèâî æ³íîö-

òâî — ÷åðåç ìîëîäó ëþáîâ, ÷åðåç
íàäçâè÷àéíî þí³ øëþáè.

Êîëèñü òàêå áóëî, çà òàòàðî-
ìîíãîëüñüêîãî ïàíóâàííÿ; à íè-
í³, êîëè ö³íà çà êâàðòèðó â íàñ
íàéäîðîæ÷à â ñâ³ò³,— äå òåïåð
ëþáèòè é ðîçìíîæóâàòèñÿ?

Ñåáòî, äîêè òè, çàêîõàíèé, íà
âëàñíå æèòëî ñïðîìîæåøñÿ, òî
òâ³é âåãåòàòèâíèé ïåð³îä ìèíåòü-
ñÿ.

Îòîæ ãèíå é ãèíå ëþáîâ, íå
ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç íàäì³ðíó ñïå-
êóëÿö³þ æèòëîôîíäîì...

Ñê³ëüêè íåçä³éñíåíèõ ïî÷óòò³â
ïðîïàäàº! Ðîçõîäèòüñÿ íàøà ëþ-
áîâ ñâ³òàìè, ïîë³ïøóº ïîðîäó ³í-
øèì íàðîäàì, íàïðèêëàä, â Àìå-
ðèö³, äå ê³ëüêà ïåðåìîæíèöü òàì-
òåøíüîãî êîíêóðñó “ì³ñ êðàñó-
íÿ” áóëè óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåí-
íÿ.

×îìóñü íà ñâ³òîâ³ òàê³ êîíêóð-
ñè ïîòðàïëÿþòü, ÿê íà ìåíå, ãåòü
íå ãàðí³ø³ íàø³ ïðåòåíäåíòêè.
Îäíàê ñÿäü äåñü íà ëàâî÷ö³ ó öåí-
òð³ áóäü-ÿêîãî âêðà¿íñüêîãî ì³ñ-
òà, ³ çà ÷âåðòü ãîäèíè ïîâç âàñ
ïðîéäå ñò³ëüêè êðàñóíü, ùî âñ³
ö³ ïàòåíòîâàí³ ïåðåìîæíèö³ —
ïðîñòî òüôå.

À, ìîæå, âîíî é íà êðàùå, ùî
ñïðàâæí³õ êðàñóíü íà ò³ êîíêóð-
ñè íå äîïóñêàþòü? Íåõàé ñèäÿòü
íà Áàòüê³âùèí³ ³ ïîòðîõó ïîë³ï-
øóþòü ïîðîäó âæå é íàì, áî é òóò
ïî÷àëèñÿ, íàðåøò³, çðóøåííÿ.
Òóò íà ï³äïîð³ âæå ñòîÿòü “äå-
ðåâ’ÿí³”, õî÷ ³ íå âåðáîâ³, à ï³ëü-
ãîâ³ ãðîø³ çà íåìîâëÿò — ³ îäðà-
çó çàâîðóøèëèñÿ â ìîëîä³ ïî÷óò-
òÿ, à â ìàòåðèíñüêèõ óòðîáàõ —
ä³òè.

² ñïàñèá³ çà òàêó äîïëàòó, áî
í³õòî âæå ç áàòüê³â íå ïîñàäèòü
âåðáîâèé ë³ñî÷îê, é íå ëèøå ÷å-
ðåç îïîäàòêóâàííÿ, à ÷åðåç òå, ùî
í³äå ñàäîâèòè: íàøó çåìëþ äàâ-
íî âæå ïðèâàòèçóâàëè ò³ ëþäè,

ÿê³ íå çäàòí³ çàêîõóâàòèñÿ, áîäàé
ëþáèòè, áîäàé ìèëóâàòèñÿ; âñþ
çåìëþ ðîçõàïàëè âæå, âèñìèêíó-
ëè ç-ï³ä íàøèõ í³ã — ëèøå ìè
ïðî öå í³÷îãî íå çíàºìî, ³ òîìó
ñïîê³éíî ïðîäîâæóºìî ïèñüìîâî
ì³ðêóâàòè ïðî êîõàííÿ.

Êîõàííÿ-êîõàííÿ, ç âå÷îðà äî
ðàííÿ

— ïîâ÷àº íàñ íàðîäíà ï³ñíÿ, ³
ÿêùî ìè äîòðèìóâàòèìåìî öüî-
ãî ïðèïèñó, í³ÿê³ îêóïàíòè íàì
áóäóòü íå ñòðàøí³, í³ÿêå îñòàð-
áàéòåðñòâî ³ ñåêñàðáàéòåðñòâî,
í³ÿêà ðàáîòîðã³âëÿ. Åõ, íàøîãî
êâ³òó ïî âñüîìó ñâ³òó...

Áà÷, ãëîáàë³çì — â³í áàãàòîëè-
êèé. Â³í í³âåëþº, ñïðîùóº óñå
ñâÿòå ñîá³ íà ïîòðåáó, âèõîëîùóº
âèñîê³ ïî÷óòòÿ, îáåðòàþ÷è ëþáîâ
íà ìàñîâ³ ñåêñ-ïîñëóãè.

Ìè, ïðàâäó ñêàçàòè, ïîñ³äàºìî
ïåðøå ì³ñöå çà åêñïîðòîì
“æðèöü ëþáîâ³”, íàøà ëþáîâ
“ñóáë³ìóºòüñÿ” â íàéïîòóæí³øó
ñâ³òîâó ñåêñ-³íäóñòð³þ, îäíàê ³ç
êðèõò ¿¿, ÿê³ ëèøàþòüñÿ íà ì³ñ-
öåâèõ òåðåíàõ, âèñòà÷àº äåùèö³
é íà ïðîäîâæåííÿ ì³ñöåâîãî ðî-
äó — òàêà âåëåòåíñüêà ¿¿ ñèëà!

² òóò çíîâó òðåáà çâåðíóòèñÿ äî
íàøîãî êîëèøíüîãî çàñîáó áî-
ðîòüáè ç ïîíåâîëåííÿì — òðåáà
ñòâîðèòè òàê³ óìîâè ñóñï³ëüíîãî
æèòòÿ, ùîáè þíü ìîãëà áðàòè
øëþáè ðàí³øå, í³æ ¿¿ ïåðåïðîäà-
äóòü çà êîðäîí.

×îìó â³äáóâàºòüñÿ òàêà ïîñè-
ëåíà àòàêà íà íàøó ëþáîâ?

Òîìó ùî ëþáîâ — öå òàêîæ íå-
çàëåæí³ñòü.

Íåäàðåìíî æ äî âåñ³ëëÿ çàçäà-
ëåã³äü âèñàäæóâàëè â ä³æå÷êó ³ç
çåìëåþ âèøíåâó ã³ëî÷êó, ðÿñíî
ïîëèâàëè, ³ ñàìå ïåðåä îäðóæåí-
íÿì âîíà, ïðîðîñòàþ÷è, çàêâ³òà-
ëà. Âîñåíè!

Ó âåñ³ëüíîìó ïîõîä³ ¿¿ íåñëè
ïîïåðåäó ìîëîäèõ.

Öå áóëî òðèçóáå äðåâî æèòòÿ,
äåðæàâíèé çíàê, ñèìâîë ðîäþ÷î-
ñò³, ñèìâîë ñâ³òîòâîðåííÿ.

Âåñü âåñ³ëüíèé ïî÷åò — áîÿðè,
äðóæèíà, êîí³, øàáë³ — òàêîæ àò-
ðèáóòè äåðæàâíîñò³, ÿêèìè ìè
âîëîä³ëè äîâãèé ÷àñ ëèøå íà âå-
ñ³ëëÿõ. Îòàê íàøà äåðæàâí³ñòü
êîíñï³ðóâàëàñÿ, ìíîæèëàñÿ, ùî-
áè, äî÷åêàâøèñü ñëóøíîãî ÷àñó,
âçÿòè ðåâàíø.

Ïðàâäà, ã³ëüöå ïðîðîäæóâàëî-
ñÿ ðàí³øå. Äî÷åêàâøèñü òåïëî¿
âåñíè, éîãî ïåðåñàäæóâàëè â íà-
òóðàëüíó çåìëþ, é çãîäîì ó ñàä-
êó ðÿñíî ðîäèëè íîâ³ âèøí³.

Àëå ãîëîâíå íå öå, à òå, ùî âî-
íè áóëè íàî÷íèì âò³ëåííÿì âå-
ëèêèõ ïî÷óòò³â îáîõ çàêîõàíèõ, ³
âñ³ íàâêîëî çíàþòü ïðî öå ³ âò³-
øàþòüñÿ, ÿêå âîíî äåðåâöå òàêå
äèâîâèæíå ðîñòå ³ ÿêå âîíî º íà-
ñïðàâä³, é ðàä³ëè ç òàêî¿ äóìêè:

— Êîëè ìè îäðóæóâàòèìåìî
íàøèõ ä³òåé, ìè òàêîæ çð³æåìî ç
âèøí³ òðèçóá-ã³ëêó, ³ âîíà çíîâó
ïðîðîñòå ³ ïðèêðàñèòü íîâå âåñ³ë-
ëÿ, ³ çíîâó ïîò³ì âñå ï³äå çà öèê-
ëîì â³÷íîãî êâ³òó÷îãî äðåâà æèò-
òÿ.

Áàãàòî â íàñ ùå ïîñ³áíèê³â ç
êîõàííÿ — íàéá³ëüøà ó ñâ³ò³ ê³ëü-
ê³ñòü íàðîäíèõ ï³ñåíü, ÿê³ íàâ÷à-
þòü ëþáîâ³, âåäóòü ïî í³é, ðîç-
âèâàþ÷è íàéñâÿò³ø³ ïî÷óòòÿ, à
òàêîæ åðîòè÷í³, áà é ñåêñóàëü-
í³ — íàéð³çíîìàí³òí³øèé ñïåêòð
îñï³âóâàííÿ.

Íàâ³òü ðîáî÷³ âå÷îðíèö³ — òàì
ïðàöÿ ñóïðîâîäæóâàëàñÿ ñï³âàìè
òà çàëèöÿííÿìè, òàì ³ñíóâàëè
ñïåö³àëüí³ ³ãðè äëÿ ìîëîä³, ÿê³
äóæå ñïðèÿëè ëþáîâíèì ºäíàí-
íÿì. Êîëèñü ó íàñ òðèñòà äâà-
äöÿòü äí³â áóëè ñâÿòêîâèìè, ³ âñ³
âîíè ñïðèÿëè çàêîõàíèì.
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Ïîò³ì ñï³âàòè ñòàëè ìåíøå, áî

çàçíàëè ïîòóæíî¿ àòàêè ç áîêó
ïðèõèëüíèê³â íîâî¿ ñóâîðî¿ â³-
ðè — çàáîðîíÿëè óñ³ òàê³ ñâÿòà,
³ãðèùà, áà íàâ³òü ìóçè÷í³ ³íñòðó-
ìåíòè â íàñ òîòàëüíî ñïàëþâà-
ëè, ÿêî ïîïë³÷íèê³â “á³ñíóâàí-
íÿ”.

Íà Çåëåí³ ñâÿòà, êîëè â ïîë³
ç’ÿâëÿëèñÿ ïåðø³ ïàã³íö³, ãîñïî-
äàð³ áðàëè ïîñò³ëü âíî÷³ íà ïîëå
³ òàì çàâçÿòî êîõàëèñÿ, àáè çà-
îõî÷óâàòè äî ëþáîâ³ ðîñëèíè,
ùîáè ò³ ë³ïøå çðîñòàëè. ² öå —
ñïðàâåäëèâî: êîëèñü ðîñëèíè çà-
îõî÷óâàëè çàêîõàíèõ, à òåïåð ò³
ïîâåðòàëè áîðã.

Îäíàê òàê³ çàñîáè ñâÿòêóâàííÿ
âîñêðåñàþ÷îãî æèòòÿ òðàêòóâà-
ëèñÿ ÿêî ãð³õîâí³. Îòàê ñâÿòî Êó-
ïàëà — íàéá³ëüøå ñâÿòêóâàííÿ
ëþáîâ³ — áóëî ïåðåòâîðåíî íà
äåíü óñ³êíîâåííÿ ãîëîâè ²âàíà
Õðåñòèòåëÿ, òîáòî ñâÿòà ãåòü ÷ó-
æîãî ëþáîâ³. Òà é ñàìà ê³ëüê³ñòü
ñâÿò ñêîðîòèëîñÿ äåñü äî ñòà òðè-
äöÿòè ÷îòèðüîõ.

Ïîò³ì ïðèïèíèëîñÿ óñå çàðà-
çîì — íàâ³òü íåäîáèòêè-çàëèø-
êè. Ðàäÿíñüêà âëàäà, ÿêà äîñÿãëà
âåðøèíè ïîíåâîëåííÿ ñâî¿õ ï³ä-
äàíö³â, çäàâàëîñÿ, íàâ³êè â³äó÷è-
ëà ëþäåé ðàä³òè. É ëèøèëà ò³ëü-
êè ê³ëüêà ñâÿò, ¿õ ìîæíà ïåðåðà-
õóâàòè íà ïàëüöÿõ îäí³º¿ ðóêè.

Òîìó âîíà é íåäîâãî ïðî³ñíó-
âàëà.

Íèí³, ³ç íîâîþ íàøîþ þíîþ
íåçàëåæí³ñòþ, ïîòðîõó â³äðî-
äæóþòüñÿ åòíîñâÿòà, åòíîìóçèêà,
åòíîñï³âè; öÿ ñèëà ñòàº çíîâó ïî-
ïóëÿðíîþ ñåðåä ìîëîä³, ñàìå âî-
íà ïåðåìàãàº íà ñâ³òîâèõ êîíêóð-
ñàõ, íàïðèêëàä, íà ªâðîáà÷åí-
í³ — îòæå ïîòðîõó â³äðîäæóºòü-
ñÿ âåëèêà ï³ñåííî-³ãðîâà íàóêà
ëþáîâ³, ë³ïøà çà âñ³ ïîñ³áíèêè
òà ìåòîäè÷í³ äîâ³äíèêè.

Âèøóêàí³øèìè ñòàþòü é ñëî-
âåñí³ âèÿâè ëþáîâ³, áî âíåñêè äå-
ÿêèõ íàðîä³â ó ö³é öàðèí³ ïðîñ-
òî ëÿêàþòü.

“Ìåéê ëàâ”,— êàæóòü àíãëî-
ìîâí³ íàðîäè, ³ öå ¿õ íå â³äíà-
äæóº.

“Çàí³ìàòüñÿ ëþáîâüþ”,— âòî-
ðÿòü ìîñêâîìîâí³ — ³ öå âåðøè-
íà êàíöåëÿðèòó.

Äî ñëîâà, êîëè óêðà¿íö³ êàëü-
êóþòü öåé âèðàç, íåçäàðíî ïåðå-
êëàäàþ÷è: “çàéìàòèñÿ êîõàí-
íÿì”, òî òóò ïîñòàº íà äèâî ïîä-
â³éíå çíà÷åííÿ ñëîâà — ó íàñ
“çàéìàòèñÿ”, öå ùå îçíà÷àº “çà-
ïàëþâàòèñÿ”, “ïðîéìàòèñÿ âîã-
íåì”, îòîæ íàâ³òü ó òàêîìó âè-
ïàäêîâ³ âèõîäèòü íåêåïñüêî.

Òàê ÷è òàê, à â íàñ º ðîçê³øíå
ä³ºñëîâî “êîõàòèñÿ”, ³ í³ÿêèõ òî-
á³ “çàíÿò³é”, íåíà÷å ç ò³º¿ ô³ç-
êóëüòóðè ÷è òðèãîíîìåòð³¿.

Öå ä³ºñëîâî ä³ÿëî, êîëè çãàäàíèõ
âèùå íàóê òóò ³ â ïðîåêò³ íå áóëî.
Ïðàöþâàëè ³íø³ “ôîðìóëè”:

Òèõî, òèõî Äóíàé âîäó íåñå,
À ùå òèõøå ä³âêà êîñó ÷åøå.

Îòàê çâó÷èòü íàéäàâí³øà íàøà
ïèñüìîâî çàô³êñîâàíà ï³ñíÿ.

Öå ÷óæîçåìåöü-÷åõ çàïèñàâ ¿¿,
âðàæåíèé ëþáîâíîþ êðàñîþ. Áî
íàø³, ì³ñöåâ³, ë³íüêóâàëèñÿ çàïè-
ñóâàòè, êîëè òóò ÷àñó íå âèñòà÷à-
ëî, àáè ïðîñòî ïåðåñï³âàòè óñ³
íàø³ ëþáîâí³ çäîáóòêè.

Öÿ ð³÷êà, Äóíàé, â³ä òèõ ÷àñ³â,
êîëè ìè ùå íà íüîìó æèëè, âè-
ñòóïàº â ðîë³ êîõàíöÿ, à ä³âî÷à
ðîçïëåòåíà êîñà º ñèìâîëîì ëþ-
áîâíîãî ïîºäíàííÿ ç íèì, ñåáòî
äî ëþáîâ³ éøëî âñå â íàñ — íà-
â³òü íàâêîëèøí³ ã³äðîí³ìè.

Íàéäàâí³øèé çàô³êñîâàíèé
ïèñüìîâî íà Çåìë³ Áîã — öå òó-
òåøí³é Åíë³ëü, ïåðøèé íà Çåìë³
âîçêðåøóâàíèé Áîã (òåïåð³øí³é
Ëåëü); íàø³ ïî÷óòòÿ íå ùàäèëè
íàâ³òü íåáåñà — Çîðÿ (òåïåð³øíÿ
Âåíåðà) º ñèìâîëîì Áàòüê³âùè-
íè, à âò³ì, ³ ñèìâîëîì ëþáîâ³ òà-
êîæ.

Ìîæëèâî, äëÿ ³íøèõ íàðîä³â
Áàòüê³âùèíà, äåðæàâîòâîðåííÿ ³

ëþáîâ — ð³çí³ ðå÷³, áà ïðîòèëåæ-
í³, àëå ëèøå íå â íàñ:

Õëîï÷èíî, ä³â÷èíà íå áóäå ëþáè-
òè òåáå,

ßêùî òè íå ëþáèø Âêðà¿íè.

Îòàê òðàêòóâàâ ñèòóàö³þ íàé-
á³ëüøèé íàø ëþáîâíèé ë³ðèê.

² ìîëîäü ùîñèëè âèêîíóâàëà
çàïîâ³ò Ïîåòà, ëþáëÿ÷è ³ òå, é ³í-
øå, íåçâàæàþ÷è íàâ³òü íà òå, ùî
àâòîðîâ³ çà ö³ ðÿäêè á³ëüøîâèçì
ïðèøèâàâ áóðæóàçíèé íàö³îíà-
ë³çì.

²íø³ îêóïàíòè, ôàøèñòè, çà-
ïðîâàäæóâàëè â íàñ àíòèëþáîâ-
í³ çàõîäè ó âèãëÿä³ ðàä³îàêòèâ-
íèõ ïðèõîâàíèõ âèïðîì³íþâà÷³â,
ÿê³ ðîçòàøîâóâàëè â êîíòîðàõ.
Ñêàæ³ìî, òè ïðèõîäèø òóäè, ³ äî-
êè çàïîâíþºø ÿêóñü àíêåòó, òâ³é
ñ³ì’ÿíèé ôîíä îïðîì³íþºòüñÿ
³çîòîïàìè, ³, çðåøòîþ, ñòàº í³ íà
ùî íå çäàòíèé, îêð³ì çàïîâíåí-
íÿ áþðîêðàòè÷íèõ öèðêóëÿð³â.

Ó òàêèé ñïîñ³á Òðåò³é ðåéõ ðîç-
øèðþâàâ ñîá³ æèòòºâèé ïðîñò³ð.

Çãîäîì òàê ñàìî íàóêà çíèùó-
âàëà êîìàõ-øê³äíèê³â, ä³þ÷è âè-
á³ðêîâî íà ñàìö³â.

Óñå öå ðàçîì óçÿòå áóëî ïåðå-
âåðøåíå ÷îðíîáèëüñüêèì âèáó-
õîì, ÷è¿ ³çîòîïè ðîçíåñëèñÿ ïî
âñ³é íàø³é íåíö³ ç ìåòîþ ïîçáàâ-
ëåííÿ ¿¿ ä³òîðîäíî¿ ôóíêö³¿.

Çà âñ³ìà íàóêîâèìè ðîçðàõóí-
êàìè, ï³ñëÿ êàòàñòðîôè òóò íå
ìóñèëî íàðîäèòèñÿ æîäíî¿ äè-
òèíêè. (Òà é äî ×îðíîáèëÿ ìè
òðèìàëè ñâ³òîâó ïàëüìó ïåðøîñò³
çà çàãàçîâàí³ñòþ ³ âæèâàííÿì
ïåñòèöèä³â, íå çãàäóþ÷è âæå ïðî
âñ³ ³íø³ ð³çíîâèäè óáèâ÷î¿ õ³ì³¿,
³ òåæ äèâóâàëè íàóêó ñâîºþ æè-
âó÷³ñòþ.)

Ùî ìè ìîãëè ïðîòèñòàâèòè òà-
êîìó áóçóâ³ðñòâó? ßêùî òîä³øíÿ
ïðîïàãàíäà òâåðäèëà, ùî îïðî-
ì³íåííÿ íàâ³òü êîðèñíå äëÿ óêðà-
¿íö³â.

Ìè æ ïðîòèñòàâëÿëè ëèõîâ³
ëèøå íàøó âïåðò³ñòü ³ íàïîëåã-
ëèâ³ñòü ó ëþáîâíèõ çìàãàííÿõ —
³ âèãðàëè áèòâó çà íàñòóïí³ ïî-

êîë³ííÿ. Áî â íàñ óæå áóëà íî-
â³òíÿ ï³ñåííî-åñòðàäíà ³íñòðóê-
ö³ÿ, ïðîñòà é çðîçóì³ëà:

ßêùî ëþáèø — êîõàé!

² íå ïîñòóïàëèñÿ ñâî¿ì æèòòº-
âèì ³ òåðèòîð³àëüíèì ïðîñòîðîì
³íøèì íàðîäàì, ÿê³, ìîæå, é áó-
ëè ã³äí³øèìè ïîñ³äàòè íàø³ ÷îð-
íîçåìè, ùî ³ñòîðè÷íî íåñïðàâåä-
ëèâî ä³ñòàëèñÿ, ÿê äåõòî ç íèõ
ââàæàº, ÿê³éñü íåâàðò³ñí³é, íå-
ïðàêòè÷í³é íàö³¿. Êîòðà ïðàãíå
ëèøå ñï³âàòè é êîõàòèñÿ, à âñå
³íøå ¿¿ ìàëî ö³êàâèòü.

Çà ùî óêðà¿íö³â ³ íå ëþáëÿòü.
Çà ¿õíþ çàìèëóâàí³ñòü îäíå â

îäíîãî, â íàâêîëèøí³é ñâ³ò, áà é
çà ñàìîçàêîõàí³ñòü. Ñàäèáó óêðà-
¿íö³â îäðàçó âï³çíàºø ïî ³íøèõ
êðàÿõ — òàì îáîâ’ÿçêîâî ðîñòóòü
ìàëüâè é ³íø³ ÿñêðàâ³ êâ³òè, áî
ìè çàëþáëåí³ â êðàñó é õî÷åìî,
àáè ¿¿ áóëî íàâêîëî íàéá³ëüøå,
áî âîíà çáóäæóº êîõàííÿ.

Òîìó íàñ ÷àñòî ïðîçèâàþòü íå-
ðîáàìè (çâ³ñíî, ÷èì êâ³òè ñàäè-
òè, òî ë³ïøå áè áðóêâó), ëåäàöþ-
ãàìè (çàì³ñòü ï³ñåíü ñï³âàòè, òî
êðàùå á òó áðóêâó ñàïàëè), ôëåã-
ìàìè (÷èì íà çîð³ äèâèòèñÿ, õàé
áè òó áðóêâó ïèëüíî ñòåðåãëè
âíî÷³ îä ñóñ³ä³â), íåïðàêòè÷íè-
ìè (÷èì ðîçìàëüîâóâàòè õàòó,
ë³ïøå áè ïîâ÷àëè ñóñ³ä³â, ÿê æè-
òè), ñåíòèìåíòàëüíèìè (÷èì êî-
õàòèñÿ, êðàùå áè “çàí³ìàë³ñü ëþ-
áîâ’þ”) — òîáòî áåçë³÷ ó íàñ º
íåäîë³ê³â, çóìîâëåíèõ ñàìå ñàìî-
çàãëèáëåí³ñòþ ó âèñîê³ ïî÷óòòÿ.

Çà ùî íàñ ³ çíåâàæàþòü, ùå é
ïðîçèâàþòü õîõëàìè.

Äî ñëîâà, âèäàòíèé ïîë³ãëîò ³
ïåðåêëàäà÷ Ìèêîëà Ëóêàø ÿêîñü
äîñë³äèâ öå íåõîðîøå ñëîâî é
ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî â ³íäîºâðî-
ïåéñüêèõ òà àç³éñüêèõ ìîâàõ
õîõîë îçíà÷àº: âñåâåðõîâíèé, ñèí
íåáà.

Îäíàê ìè, íàâ³òü ï³ñëÿ óñüîãî
âèñëîâëåíîãî, ñêàæåìî òàê:

íå õîõëè ìè,
à:
êîõëè!

За рите а ціонерне товариство
“А ціонерна страхова омпанія “ІНГО У раїна”,
що знаходиться за адресою: 01054, м. Київ, в л. Воровсь о о, 33, тел. 490-27-44(48),

повідомляє про проведення позачер ових За альних зборів а ціонерів
ЗАТ “АСК “ІНГО У раїна”, що відб д ться 14 травня 2008 ро об 11.00 за адресою:

01054, У раїна, м. Київ, в л. Воровсь о о, 33.
Питання, що виносяться на порядо денний За альних зборів:

1. Внесення змін до Стат т Товариства та затвердження нової реда ції Стат т Товариства,
з рах ванням рез льтатів за рито о (приватно о) розміщення а цій.

Реєстрація а ціонерів проводитиметься 14 травня 2008 ро з 10.30 до 11.00 за адресою:
01054, У раїна, м. Київ, в л. Воровсь о о, 33.

Для часті зборах представни ам а ціонерів необхідно мати до мент, що посвідч є особ ,
та дор чення на право часті та олос вання на За альних зборах.

Правління ЗАТ “АСК “ІНГО У раїна”

Ре іональне відділення ФДМУ по м. Києв
повідомляє про підс м и приватизації

шляхом ви п об’є та р пи А
ом нальної власності:

– нежилі приміщення з № 1 по № 6 ( р пи приміщень № 70в)
за альною площею 38,6 в. м, розташовані за адресою: м. Київ,
в л. Симирен а, 2/19 (літера А), приватизовані фізичною
особою за 194 952,0 рн., в том числі ПДВ 32 492,0 рн.

Ре іональне відділення Фонд державно о майна
У раїни по міст Києв повідомляє про об’є т
малої приватизації ( р пи А), я ий в лючений
до перелі об’є тів державної власності,
що підля ають приватизації шляхом ви п :

– нежитлові приміщення (№№140 та 140а) цо ольно о поверх житлово о б дин
за альною площею 66,6 в.м, що знаходяться на балансі КП “Київтра тородеталь”
та оренд ються фізичною особою — с б’є том підприємниць ої діяльності
Світличним В.М. (за адресою: м. Київ, в л. А . Корольова, 10-В, літ. А).

Ñüîãîäí³ íàðîäíèé àðòèñò
Óêðà¿íè, Ãåðîé Óêðà¿íè
Äìèòðî ÃÍÀÒÞÊ 
ñâÿòêóº 83-ð³÷÷ÿ
З днем народження йо о вітає народний де-
п тат У раїни Ми ола КРАВЧЕНКО:

— Я люблю цьо о артиста! Він д же порядна людина. Йо о творчість
вихов є в людях порядність та поч ття обов’яз . Разом із Дмитром Ми-
хайловичем я б в політиці, і д же приємно, що він поводився завжди
достойно. Щиро зич йом щастя, здоров’я, добра, бла опол ччя і всіх
най ращих бла !

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

1. Заст пни а начальни а Головно о правління з б дівництва
та матеріально-технічно о забезпечення
Основні обов’яз и:
— визначає потреб медичній техніці, меди аментах, б дівельних

матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорт ;
— онтролює ви онання ремонтно-б дівельних робіт та витрати ви-

ділених на це бюджетних оштів;
— здійснює в межах наявних оштів матеріально-технічне забезпе-

чення діяльності Головно о правління охорони здоров’я та медично о
забезпечення;
— аналіз є стан та тенденції розвит відповідальної сфери прав-

ління.
2. Заст пни а начальни а Головно о правління з е ономі и
Основні обов’яз и:
— от є пропозиції до прое тів е ономічно о розвит м. Києва та

прое тів місцево о бюджет по ал зі “Охорона здоров’я”;
— сприяє ор анам місцево о самовряд вання вирішенні питань со-

ціально-е ономічно о розвит відповідної території в ал зі “Охорона
здоров’я”;
— вживає заходів до збереження мережі за ладів охорони здоров’я,

розробляє про нози її розвит , врахов є їх під час розроблення про-
е тів про рам соціально-е ономічно о розвит ;
— забезпеч є ефе тивне ви онання за ріплених напрям ів роботи Го-

ловно о правління охорони здоров’я та медично о забезпечення;
Основні валіфі аційні вимо и при прийнятті андидат ри на робот :
— вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
— досвід роботи за фахом державній сл жбі на ерівних посадах

не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом на ерівних посадах в ін-
ших сферах не менше 4 ро ів, або на посаді оловно о спеціаліста не
менше 7 ро ів;
— післядипломна освіта сфері правління: ма істр державно о прав-

ління;
— вільне орист вання ПК;
— аналітичні здібності, висо а працездатність та відданість роботі: о-

м ні абельність, чесність та порядність.
Конта тний телефон: 234-40-98.
До менти на часть он рсі подаються до правління адрової ро-

боти і на ород апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) до 21 вітня 2008 ро за адресою: 01044, м.
Київ, в л. Басейна 1/2-а, .102.
Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антних по-

сад, можна надіслати інформацію з власними даними за встановленою
формою, розміщеною на офіційном веб-порталі Київсь ої місь ої вла-
ди: www.kmv.gov.ua, на еле тронн адрес kuts@kma.gov.ua. позначив-
ши темі листа своє прізвище.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
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ОВНИ
Нестримне бажання дося ти постав-

леної мети, зробити по-своєм штовхне
йти напролом, але, на жаль, приречено
на провал. Ви імп льсні, деспотичні, що
йпризведедобезрозс днихдійнасл ж-
бі та вріднихпенатах.Заводьтенових то-
варишів, з я ими вам весело і ці аво (в
др жніх олах витає форт нний д х) і
б дьтеближчедо ерівництва. У висо их
посадовців винавідмінном рах н , ре-
номедосвідчено офахівцяблис че, то-
м не зволі айте, а проводьте таємні пе-
ре овори, ви ористов ючи вдалийшанс
для ар’єрно о сходження.

ТЕЛЬЦІ
Завамишпи ють.Ні ом недовіряй-

те, перевіряйте достовірність отриманої
інформації, не вст пайте в онфлі ти.
В лючайте творчий енераторташліф й-
те професійн майстерність, тоді не зі-
б’єтеся з осмічної про рами, я аперед-
бачає спішне ар’єрнесходженнявцьо-
м році.Доляпосилатимевамлюдейви-
со ої д ховної льт ри, саме м дрі по-
радицих чителів-наставни ів є трансля-
тором Божої Бла одаті, тож б дьте с м-
лінним чнем, і все йтиме ч дово. Я що
вас охають, відповідайте взаємністю,
розтопивши лід схололом серці.

БЛИЗНЮКИ
Аморальність, ось що переш одить

вам ріпити др жні зи, не е спл ат й-
те товаришів орисливих інтересах, а
вели од шно підлаштов йтеся під їх ба-
жання, навіть я що вони вам стоять по-
пере орла.Впрофесійній сфері всене-
про нозовано, проте нині вас висо ий
се с альний потенціал. Менше озирай-
теся назад, болючі спо ади про мин -
ле — то ре ресивне ярмо. Ваш арміч-
ний омпас в аз є на майб тнє, прони-
занеальтр їзмом, неординарністю, мін-
нямвід ритивлюдях за онсервовані об-
дар вання та с ористатися їхніми пора-
дами. Тоді ваше б ття набере армоній-
но о забарвлення.

РАКИ
Убажанні з рп вати влад (алецені-

я не вдасться!) виризи єтедовестидо
шалено о роздрат вання оточення. Па-
м’ятайте про золоте правило: хто пер-
шим подніме меч, той від ньо о і за ине!
Ваше оцентризмба атьом іст оюв ор-
лі, а потрібно пристосов ватися до інте-
ресів ділової оманди, вчасно прибор -
вати бажання, об’є тивно оцінювати ре-
альність, тоді зможете вписатися в р -
ті віражі обставин і не п стити свій жит-
тєвий потя під іс.

ЛЕВИ
Уборотьбі за справедливість на сл ж-

бових теренах, на жаль, вам с дилося
зазнатипораз и. Таємні недоброзичлив-
ці плет ть інтри и, нашіпт ють, підстав-
ляють, том ваш правд ніхто не поч є.
Не таїть зла, адже без з ртовано о ді-
лово о оле тив спішно о майб тньо-
о вам не бачити. Опанов йте диплома-
тичне мистецтво, зваж йте всі за і про-
ти при вирішенні с перечливих питань,
поставивши амбіційне “Я” на др е міс-
це. Зась с перниць ій борні! Форт ні
шанси завітають до вас лише через лю-
дей, з я ими мирно живаєтеся, може-
те стати їхньою рідною половин ою.

ДІВИ
Нерозділене оханняможештовхн ти

васнашляхрозпач .Несиптесіль нара-
н бла овірним, від ритими за равання-
ми, ревнощами нічо о не дося нете, по-
ч ття вос ресити по и що не вдасться,
ви лише озлобите їхнє серце. Втім, т-
риматинаповід свободолюбиво о, не-
про онозовано о в діях охано о можна
за мови,що ви роз риєте висо і д хов-
ні я ості і проявите себе я неординар-
на особистість.

ТЕРЕЗИ
Я що “по ода” під рідним дахом зі-

пс ється, нависн ть розові хмари, то
означає, що левова част а провини ле-
жить на вас. Вади оточення — то ваше
дзер альне відображення.
Не зіштовх йте домочадців лобами,

влаштов ючипсихоло ічнийтерор, апос-
тарайтесястворити їмсвят овийнастрій,
о орніть т рботою, цим мистецтвом ви
володієте, вартолишезахотіти. Генер й-
те в нав олишній простір радість та лю-
бов, роль наснажни а в цьом році за-
про рамована армічно. Отже, сприй-
майте життя з йо о проблемами та не-
араздамия театральн р , де вамвід-
ведено роль режисера та а тора.

СКОРПІОНИ
Ви схильні до по ано о вчин із-за

непороз мінь з працедавцями, не йдіть
проти совісті. Ви озброєні мистецтвом
артистизм та поч ттям мор , і я що в
робочом офісі нездорова атмосфера,
можете блис че її відновити. Натис ати
на ар’єрні важелі не варто, ваша мета
створити затишне домашнє ніздеч о,
щастя вдомі—запор а спішної д хов-
ної еволюції і проб дження бла ородних
поривів рідних. Я омо а більше спіл й-
теся злюдьмитазапозич йтедосвід, по-
повнюйте інтеле т альні підвалини. На-
віть перший з стрічний на вашом шля-
х може стати бла одатним чителем.

СТРІЛЬЦІ
Грошиманесмітіть, схильністьдороз-

ва , бажання порозважатися на повн —
церабство, де ви з е оїстичнимазартом
ризи єте стати моральним і матеріаль-
ним бан ротом. Бер — даю на чаші те-
резів має рівноваж ватися. Ш айте
ори інальний шлях до роз міння люд-
сь ихсердець, від ривайтевних сепре-
расне, ті с арби є, тіль и либо о захо-
вані. Зад шевне спіл вання з людьми
від риє вам двері в світ аз и, де фон-
тан ють джерела щастя.

КОЗОРОГИ
Увас ризовийпі : льтимат ми, свар-

и, претензії, звин вачення. Я омпро-
місно за асити цей во онь,що розб ш -
вався? Завдання надс ладне. Ключ до
порят н —само ритичність, і саме т т,
на радість п бліці, ви об’є тивні на всі
“сто”. Виходьте із застою, ш айте нові
напрям и для самореалізації особисто-
сті, творчі вершини в різноманітних сфе-
рах заче алися на вас. Самостійність і
ініціативністьосвяченаВсевишнім (вцьо-
м році), тож розправляйте рила і дер-
зайте!

ВОДОЛІЇ
Я що ваш без орисливість не оці-

нять, не ображайтеся і не че айте подя-
и, а радійте— розплатилися за арміч-
ні бор и. Саме тоді від риються нові о-
ризонти для особисто о перспе тивно-
о зростання і самоствердження в соці-
мі. Діловою омандою нехт вати не
можна, це вашаопоранашлях співпра-
ці. Баланс йтеделі атно, абивсі б лиза-
доволені, одна ермо власних інтересів
тримайте ц п о.

РИБИ
Я щодр зі васрозчар ють,продемон-

стр вавши мер антильний бі хара те-
р — вели од шно пробачте їм. Не збід-
нієте. Все,що віддали, в небесній анце-
лярії зарах ється і повернеться ба атими
дивідендами.Ниніпоталанитьс ин типо-
ров ілюзій та самообман йнестатица-
помвідб вайлом, я о оош ють, алеза
мови, що зменшите вантаж тр дових
обов’яз ів.Недавайтесебенахабное с-
пл ат вати, запряжетесь ч жийробочий
віз, зав’яжетенові армічні в зли, чимри-
зи єте підірвати здоров’я.
Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 28 áåðåçíÿ ïî 3 êâ³òíÿ)

Розцін и на розміщення а ітаційних п блі ацій
азеті “Хрещати ”

( ривнях, без рах вання ПДВ та подат на ре лам )

Надбав и:

З питань розміщення ре лами звертатись за адресою:
01034, м. Київ-34, в л. Володимирсь а, 51-б, ім. 2.
Тел./фа с: (044) 235-61-48, 234-21-84.
E-mail: marketing@kreschatic.kiev.ua

Формат
АЗ

Розмір, см За
розміщення
інформації

За розміщення
інформації

номері
з про рамою
телебачення
(четвер)

Остання
сторін а

1 36x26 19 656-00 29 952-00 59 904-00
1/2 18x26 9 828-00 14 976-00 29 952-00
1/4 18x13 4 914-00 7 488-00 14 976-00
1/8 9x13 2 457-00 3 744-00 7 488-00
1/16 9x6,5 1 228-00 1 872-00 3 744-00

Вартість
1 см2, рн. 21 32 64

Розміщення на інформаційній шпальті 25%
Робота ж рналіста 25%
Терміновість 100%
Надання об мовлено о місця 20%

“Óêðà¿íñüêà 
ïðàâäà” ï³äñòàâèëà
æóðíàë³ñòà

Ó ñåðåäó ââå÷åð³ â îäíîìó ç³
ñâî¿õ ìàòåð³àë³â “Óêðà¿íñüêà
ïðàâäà” îïóáë³êóâàëà ôîòî, íà
ÿêîìó âèäàëà æóðíàë³ñòà ãàçåòè
“Õðåùàòèê” Ìèõàéëà Øêóð³íà,
êîòðèé ïàäàâ â³ä ïîøòîâõó â ñïè-
íó ñâî¿õ êîëåã, çà ïðåäñòàâíèêà
ÇÌ², ÿêîãî áóö³ìòî îõîðîíà ìå-
ðà Êèºâà íå ï³äïóñêàº ïîñòàâè-
òè éîìó çàïèòàííÿ.

ßê ðîçïîâ³â Ìèõàéëî Øêó-
ð³í, ï³ä ÷àñ àêðåäèòàö³¿ íà áðè-

ô³íã êîìàíäè ìåðà Êèºâà ïðåñ-
ñëóæáà ÊÌÄÀ ïîïåðåäèëà, ùî
íà çàïèòàííÿ ïðåäñòàâíèê³â
ÇÌ² ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ àêö³¿ â³ä-
ïîâ³äàòèìóòü çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé ³
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâ-
ãèé. “Ï³ñëÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ÿ
ïîñï³øèâ äî âèõîäó, òà íà øëÿ-
õó ìåíå øòîâõíóëè â ñïèíó êî-
ëåãè-æóðíàë³ñòè. Íà÷àëüíèê
ïðåñ-ñëóæáè Îëåêñàíäð ²âàõ-

íþê ³ îñîáèñòèé îõîðîíåöü ìå-
ðà Êèºâà ï³äòðèìàëè ìåíå, íå
äàâøè âïàñòè”,— óòî÷íþº ïàí
Øêóð³í.

Æóðíàë³ñò íå ðîçóì³º, íàâ³ùî
“Óêðà¿íñüêà ïðàâäà” éîãî òàê
ï³äñòàâèëà. “Äóæå øêîäà, ùî âè-
äàííÿ, ÿêå ìàº ó ñâî¿é íàçâ³ ñëî-
âî “ÏÐÀÂÄÀ”, ïóáë³êóº â³äâåðòó
ÁÐÅÕÍÞ!”,— âèñëîâèâ ñâîþ
äóìêó Ìèõàéëî Øêóð³í ùîäî ³í-
öèäåíòó
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Деснянсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�Морозю�а�Володимира�І�оревича

в� я�ості� відповідача� в� с�дове� засідання,

я�е�призначено�на�17.00�10.04.2008�ро��,

по�роз�ляд��цивільної�справи�за�позовом

Давиден�о� І.Я.� до� Морозю�а� В.І.,� 3-я

особа:�Ні�олен�о�В.І.�про�визнання�особи

та�ою,� що� втратила� право� на� житлове

приміщення.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�пр-т�Мая�овсь�о�о,

5-в,��аб.�38.

С�ддя�О.М.�Панчен�о.

Правління�ВАТ�“Дарниць�ий��омбінат�б�дівельних

матеріалів�і��онстр��цій”

(далі�“Товариство”)�повідомляє�про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів

Товариства,�я�і�відб�д�ться�17�травня�2008�ро���о�12.30�за адресою:

Житомирсь�а�обл.,�Овр�ць�ий�р-н,�с.�Біло�амін�а,�в�л. Б�дівельни�ів,�38.

Реєстрація�а�ціонерів�здійснюватиметься�17�травня�2008�ро���з�11.00�до�12.00�за�місцем

проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства.�Для�реєстрації�а�ціонер��необхідно�мати

при�собі�паспорт,�представни�ам�а�ціонерів�—�паспорт�і�дор�чення,�оформлене�відповідно�до

вимо��чинно�о�за�онодавства�У�раїни.

Телефон�для�довідо�:�(044)�517-15-55

Порядо��денний�Зборів:
1. Обрання�Голови,�се�ретаря�за�альних�зборів�та�лічильної��омісії.

2. Звіт�Голови�правління�про�підс�м�и�роботи�за�2007�р.

3. Затвердження�баланс��та�звіт��про�фінансові�рез�льтати�за�2007�р.

4. Затвердження�звіт��ревізійної��омісії�за�2007�р.

5. Порядо��розподіл��приб�т���та�виплати�дивідендів.

6. Перспе�тиви�розвит���та�визначення�основних�напрямів�діяльності�Товариства�на�2008�р.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�підприємства

(тис.��рн.)

Наймен�вання�по�азни�а
період

звітний попередній

Усьо�о�а�тивів 49666,1 30909,1

Основні�засоби�(залиш�ова�вартість) 10445,0 13688,4

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 337,0 10,3

Запаси 9761,0 6964,0

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 10512,2 4958,1

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 996,5 77,0

Нерозподілений�приб�то��(непо�ритий�збито�) 4170,5 731,5

Власний��апітал 10966,8 6796,3

Стат�тний��апітал 551,4 551,4

Дов�остро�ові�зобов’язання 13789,5 -

Поточні�зобов’язання 24909,8 24112,8

Чистий�приб�то��(збито�) 4170,5 731,5

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 2205473 2205473

Кіль�ість�власний�а�цій,�ви��плених�протя�ом�період��(шт.) - -

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій

протя�ом�період�
- -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 293 309

До��ва�и�а�ціонерів�АКБ�“У�рсоцбан�”!
Правління�АКБ�“У�рсоцбан�”�повідомляє�про�с�ли�ання

За�альних�зборів�а�ціонерів�АКБ�“У�рсоцбан�”,�

я�і�відб�д�ться�14�травня�2008�ро���об�11.00�за адресою:

14027,�м.�Черні�ів,�в�л.�Шевчен�а,�б�д.�99-а,�

�отель�“Придеснянсь�ий”,��онференц-зал.

Порядо��денний:
1. Звіт�Правління�про�рез�льтати�діяльності�АКБ�“У�рсоцбан�”�за�2007�рі��й�основні�напрями

діяльності�Бан���на�2008�рі��та�їх�затвердження.

2. Звіт�та�виснов�и�Ревізійної��омісії�про�рез�льтати�діяльності�АКБ�“У�рсоцбан�”�за�2007�рі�

та�їх�затвердження.�

3. Звіт�та�виснов�и�зовнішньо�о�а�дитора�про�рез�льтати�діяльності�АКБ�“У�рсоцбан�”�за�2007

рі��та�їх�затвердження.�

4. Затвердження�рез�льтатів�діяльності�АКБ�“У�рсоцбан�”�за�2007�рі�,�в�лючаючи�йо�о�дочірні

підприємства.�

5. Затвердження� поряд��� розподіл�� приб�т��,� стро�ів� та� поряд��� виплати� част�и� приб�т��

(дивідендів)�за�2007�рі�.�

6. Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��АКБ�“У�рсоцбан�”�шляхом�ви�ладення�йо�о�в

новій�реда�ції.

7.� Про�перетворення�АКБ�“У�рсоцбан�”���бан��за��частю�іноземно�о��апітал�.�

8. Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Положення�“Про�Спостережн��рад��АКБ�“У�рсоцбан�”.

9. Про�збільшення�розмір��стат�тно�о��апітал��АКБ�“У�рсоцбан�”�за�рах�но��додат�ових�внес�ів

шляхом�збільшення��іль�ості�а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості.

10. Про�від�рите� (п�блічне)�розміщення�а�цій,�затвердження�прото�ол��рішення�про�від�рите

(п�блічне)�розміщення�а�цій.

11. Затвердження�проспе�т��емісії�а�цій�АКБ�“У�рсоцбан�”.�

12. Визначення��повноважено�о�ор�ан��та��повноважених�осіб�емітента�з�питань�щодо�розміщення

а�цій�емітентом.�

13. Про�звільнення�та�призначення�членів�Ревізійної��омісії�АКБ�“У�рсоцбан�”.�

14.�Про�звільнення�та�призначення�членів�Спостережної�ради�АКБ�“У�рсоцбан�”.�

Додат�ова�інформація�про�збільшення�розмір��стат�тно�о��апітал�

АКБ “У�рсоцбан�”:

Мотивом�збільшення�розмір��Стат�тно�о��апітал��АКБ�“У�рсоцбан�”�є�зал�чення�фінансових

рес�рсів�для�забезпечення�темпів�розвит��,�визначених�страте�ічними�цілями�АКБ�“У�рсоцбан�”,

підвищення�рівня�надійності�та�захист��від�с���пності�бан�івсь�их�ризи�ів.�Стат�тний��апітал�АКБ

“У�рсоцбан�”�план�ється�збільшити�на�50�000�000�(п’ятдесят�мільйонів)��ривень�шляхом�від�рито�о

(п�блічно�о)�розміщення�простих�іменних�а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості,�я�і�вип�с�аються

додат�ово.

Додат�ово�план�ється�розмістити�500�000�000�(п’ятсот�мільйонів)�простих�іменних�а�цій�на

за�альн��номінальн��вартість�50�000�000�(п’ятдесят�мільйонів)��ривні.

Номінальна�вартість�однієї�а�ції�—�0,10��ривні.�

А�ціонери� бан���мають� рівне� переважне� право� на� придбання� а�цій� додат�ово�о� вип�с��

відповідно�до�чинно�о�за�онодавства�У�раїни.

Дата�почат���від�рито�о�розміщення�а�цій�—�3�липня�2008�ро��.

Дата�за�інчення�від�рито�о�розміщення�а�цій�—�25�липня�2008�ро��.

Від�рите�(п�блічне)�розміщення�а�цій�здійснюватиметься���два�етапи:

—�на�І-м��етапі�—�з�3�липня�2008�ро���по�18�липня�2008�ро���в�лючно�реаліз�ється

переважне� право� а�ціонерів� на� придбання� а�цій,�що� вип�с�аються� додат�ово,� �� �іль�ості,

пропорційній� їх�частці���стат�тном���апіталі�Бан���на�дат��почат���проведення�першо�о�етап�

від�рито�о�(п�блічно�о)�розміщення�а�цій�Бан��.

—�на�ІІ-м��етапі�—�з�21�липня�2008�ро���по�25�липня�2008�ро���в�лючно�реаліз�ється

право�інших�інвесторів�на�придбання�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово,�та�існ�ючих�а�ціонерів

���іль�ості,�що�перевищ�є��іль�ість�а�цій,�на�я���а�ціонер�вже�реаліз�вав�своє�переважне�право.

При�цьом�,�на�др��ом��етапі�переважним�правом�на�придбання�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово,

�орист�ються�а�ціонери�Бан��.�

Отримання� власни�ами� а�цій� збит�ів,� пов’язаних� із� збільшенням� стат�тно�о� �апітал�,� не

передбачається.

Прое�т�змін�до�Стат�т��АКБ�“У�рсоцбан�”,�пов’язаних�із�збільшенням

стат�тно�о��апітал�:

“п.�5.7.�Стат�тний��апітал�Бан���с�ладає�1�070�000�000� (один�мільярд�сімдесят�мільйонів)

�ривень�і�форм�ється�за�рах�но��власних��оштів�а�ціонерів.”

“п.�6.1.�А�ції�Бан���вип�щено�на�с�м�,�що�дорівнює�розмір��стат�тно�о��апітал��—�1�070 000 000

(один�мільярд�сімдесят�мільйонів)��ривень,�я�ий�поділяється�на�10�694�986�050�(99,953�відсот�а

стат�тно�о� �апітал�)� простих� іменних� і� 5� 013� 950� (0,047� відсот�а� стат�тно�о� �апітал�)

привілейованих�іменних�а�цій�номінальною�вартістю�0,10��ривні�(н�ль��ривень10��опійо�)��ожна.”�

Реєстрація��часни�ів�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан���б�де�здійснюватись�14�травня

2008�ро���з�9.30�до�10.40�за�місцем�проведення�зборів.�

Для�реєстрації��часни�ам�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан���необхідно�мати�паспорт,

а� та�ож� до��менти,� я�і� підтвердж�ють� повноваження� �ерівни�а�юридичної� особи�—

а�ціонера�Бан���(витя��із�стат�т��та�до��менти,�що�підтвердж�ють�ле�ітимність�обрання

(призначення)�на�посад���ерівни�а,�завірені�печат�ою�юридичної�особи).�Уповноваженим

особам�а�ціонерів�—�паспорт�та�засвідчен��з�ідно�з�чинним�за�онодавством�У�раїни

довіреність� на� право� представляти� на� За�альних� зборах� а�ціонерів� Бан��� інтереси

а�ціонера,�я�ий�надав�та�і�права��повноваженій�особі.

Власни�и�привілейованих�а�цій�не�мають�права��олос��при�вирішенні�питань�поряд��

денно�о�За�альних�зборів�а�ціонерів�Бан��.�

Довід�и�за�телефонами:

в�м.�Києві�(044)�205-45-46,�(044)�205-45-48;�фа�с�(044)�529-13-07,�(044)�205-45-47.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

АКБ�“У�рсоцбан�”�(тис.��рн.)

Повідомлення�про�внесення�доповнень

до�поряд���денно�о�зборів�а�ціонерів

ВАТ�“Домоб�дівний��омбінат�№4”

Правління�Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Домоб�дівний��омбінат�№4”

повідомляє� про� внесення�доповнень�до� поряд���денно�о� чер�ових� зборів

а�ціонерів�ВАТ�“Домоб�дівний��омбінат�№4”,�я�і�відб�д�ться�9��вітня�2008

ро���в�16.00�за�адресою:�04074�м.�Київ,�в�л,�Л��ова,�13,���приміщенні�а�тово�о

зал��Завод��залізобетонних�виробів�ВАТ�“Домоб�дівний��омбінат�№4”

Порядо��денний�доповнено�п�н�тами�та�о�о�зміст�:

7.�Про�відмін��рішень�за�альних�зборів�а�ціонерів�ВАТ�“ДБК-4”�від�11.09.2007�ро��.

8.�Від�ли�ання�члена�правління.

За�додат�овою�інформацією�звертатись�за�адресою:

04074,�м.�Київ,�в�л. Л��ова, 13.�Тел.�430-96-66.

В�о�олошенні�про�проведення�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і�відб�д�ться�23��вітня�2008�ро���за�адресою:�03062,�м.�Київ,�проспе�т

Перемо�и,�67,�в�а�товом��залі�АПК�№�3�о�10.00,�я�е�оп�блі�оване�в��азеті

“Хрещати�”�№�43�(3259)�від�7�березня�2008�р.�слід�читати:�

“�)�права�а�ціонерів�при�збільшенні�стат�тно�о��апітал�:”

Дире�ція�ВАТ�“Київсь�ий�верстатоб�дівний��онцерн”

Головне��правління��ом�нальної�власності�міста

Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

О�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:

1. Провідний�спеціаліст�відділ��оформлення�права�власності�на�об’є�ти�нер�хомості�(де�ретна

посада).

2. Провідний�спеціаліст�юридично�о�відділ�.

3. Головний�спеціаліст�юридично�о�відділ��(де�ретна�посада).

Основні� �валіфі�аційні� вимо�и� до� �андидатів:� вища� освіта� відповідно�о� напрям��

(спеціаліст,�ма�істр),�стаж�роботи�за�фахом�не�менш�3�ро�ів.�Для��андидатів�на��оловно�о�та

провідно�о�спеціаліста�юридично�о�відділ��—�досвід��часті���с�дових�засіданнях.

Громадянство�У�раїни,�обов’яз�ове�дос�онале�знання�державної�мови,�вміння�працювати�на

�омп’ютері.�Головне��правління�житлом�не�забезпеч�є.

З�ідно�з�чинним�поряд�ом�щодо�заміщення�ва�антних�посад�державних�сл�жбовців��он��рсанти

с�ладають���письмовій�формі�іспити�на�знання�Констит�ції�У�раїни,�за�онів�У�раїни�“Про�державн�

сл�жб�”,� “Про� боротьб�� з� �ор�пцією”,� а� та�ож� за�онодавства� з� �рах�ванням� специфі�и

ф�н�ціональних�повноважень�Головно�о��правління.

До��менти�приймаються�протя�ом�місяця�з�дня�оп�блі��вання�о�олошення�про��он��рс�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10,�оф.�510,�т.�279-33-64.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�На�мен�а�Оле�сандра� Івановича�в�я�ості

відповідача�в�с�дове�засідання�по�цивільній�справі�№�2-756/08�за�позовом�ВАТ�“Бан��“Фінанси

та� Кредит”� до�На�мен�а�Оле�сандра� Івановича� про� стя�нення� забор�ованості� за� �редитним

до�овором,�я�е�відб�деться�11.04.2008�ро���о�12.00,�в�приміщенні�Печерсь�о�о�районно�о�с�д�

м.�Києва�за�адресою:�01001,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�№�34.

Одночасно�повідомляємо,�що���випад���вашої�неяв�и�в�с�дове�засідання�та�неповідомлення

с�д�про�причини�неяв�и,�справа�б�де�роз�лян�та���ваш��відс�тність�на�підставі�наявних�в�ній

матеріалів.

С�ддя�Оніщ���М.І.

Дніпровсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� повідомляє� Ковальч��а�Лаврентія�Павловича,� я�ий� проживає� за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Астрахансь�а,�3,��в.�4,�що�1��вітня�2008�р.�о�14.00�Дніпровсь�им�районним�с�дом�м.�Києва

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Кошиця,�5,��аб.�109�б�де�проводитися�роз�ляд�цивільної�справи�за�позовом�Ковальч��

Н.В.�до�Ковальч���Л.П.�про�визнання�особи�та�ою,�що�втратила�право�на��орист�вання�жилим�приміщенням.

Дана�особа�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�в�я�ості�відповідача.�У�випад���неяв�и�в�с�дове�засідання,�справ�

б�де�роз�лян�то���йо�о�відс�тність.�С�ддя�Д�риць�а�О.М.

Л��ансь�ий� о�р�жний� адміністративний� с�д� ви�ли�ає�представни�а�міжвідомчої

�омісії�з�питань�державних�за��півель�я��відповідача�в�с�дове�засідання�в�адміністративній

справі�2а-4757/08�за�позовом�мало�о�приватно�о�підприємства�“Виробничо-�омерційної

фірми�“Лі�а-Те�с”�до�міжвідомчої��омісії�з�питань�державних�за��півель�про�с�ас�вання

рішення,�що� відб�деться� 4� �вітня� 2008� ро��� о� 15.00� в� приміщенні� с�д�� за� адресою:

м. Л��ансь�,�в�л.�Чапаєва,�62,��аб.�505.

У� разі� неяв�и� на� в�азане� с�дове� засідання,� с�д� роз�лядатиме� справ�� без� �часті

представни�а�міжвідомчої��омісії�з�питань�державних�за��півель�на�підставі�ч.�4�ст.�128 КАС

У�раїни.

С�ддя�Л��ансь�о�о�о�р�жно�о�адміністративно�о�с�д��Уша�ов�Т.С.

Дніпровсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

ви�ли�ає� в� с�дове� засідання� �� я�ості

відповідачів�—�Поживіл�Наталію�Михайлівн�,

останнє�відоме�місце�проживання:�м.�Київ,�в�л.

Дніпровсь�а� набережна,� б�д.� 9-а,� �в.� 289� по

цивільній�справі�№2-1046/08�за�позовом�Шпита

Л.М.,�Дмитрен�о�М.М.,�Дмитрен�а�С.Ф.� до

Поживіл�Н.М.,�треті�особи:�Шпита�О.О.,�ВГІРФО

Дніпровсь�о�о�РУ�ГУМВС�У�раїни�в�місті�Києві

про�визнання�особи�та�ою,�що�втратила�право

�орист�вання� житловим� приміщенням,� я�е

відб�деться� 10� �вітня� 2008�ро��� о� 14.00� за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Сер�ієн�а,�3,��аб.�43.

У�разі�неяв�и�відповідача�Поживіл�Н.М.�дана

цивільна�справа�б�де�роз�лян�та���відс�тності

відповідача.�

С�ддя�Савл���Т.В.

Па��ель�Єв�еній�Робертович,� 1961�ро��

народження,� останнє�відоме�місце�прожи-

вання:�м.�Київ,�в�л.�Коцюбинсь�о�о�№41,�ви�-

ли�ається�до�Святошинсь�о�о�районно�о

с�д��м. Києва,� я�� відповідач�в�цивільній

справі�за�позовом�Живої�Лілії�Робертівни�до

Па��ель�Єв�енія�Робертовича�про�поділ�б�-

дин���в�нат�рі�та�визначення�поряд����ори-

ст�вання� земельною� ділян�ою.� С�дове

засідання�відб�деться�02.04.2008�р.�о�14.00

в�приміщенні�с�д��за�адресою:�м.�Київ,�в�л.

Жилянсь�а,� 142,� �аб.� 24.� У� разі� неяв�и

відповідача�до�с�д�� справ��б�де�вирішено

на�підставі�наявних���ній�даних�чи�до�азів.

С�ддя�Кирилю��Г.М.

Дніпровсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

повідомляє�відповідача�Жо�олєва�Сер�ія�Воло-

димировича,�я�ий�проживав�та�зареєстрований

��м.�Києві,�в�л.�Кибальчича,�8,��в.�11,�про�те,�що

с�довий�роз�ляд�справи�за�позовом�Жо�олєвої

Людмили�Ми�олаївни�до�Жо�олєва�Сер�ія�Воло-

димировича�про�визнання� та�им,�що�втратив

право� �орист�вання�житловим�приміщенням,

відб�деться�15�травня�2008�р.�о�9.10�за�адре-

сою:�02105,�м.�Київ,�в�л.�Сер�ієн�а,�3,��аб.�37.

Яв�а�обов’яз�ова.�При�собі�мати�до��мент,

що�посвідч�є�особ�.�У�випад���неяв�и�відповіда-

ча,� роз�ляд� справи� відб�деться� �� йо�о

відс�тність.

С�ддя�Т.І.�Горбань.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє,�що�роз�ляд�цивільної�справи�№2-

№�2-4680-1/07� за� позовом�Келембета� І�оря

Ві�торовича� до� с�б’є�та� підприємниць�ої

діяльності�Бензен�о�Валерія�Анатолійовича�про

відш�од�вання� матеріальної� та� моральної

ш�оди,�призначено�на�1��вітня�2008�р.�на�16.00

в�приміщенні�с�д��(�03113,�м.�Київ,�в�л.�Ш�това,

1,��аб.�14)�під��олов�ванням�с�дді�Романч���О.М.

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

Бензен�о�Валерій�Анатолійович,�я�ий�проживає

за�адресою:�м.�Київ,�пр-т�Комарова,�4-а,��в.�56.

С�ддя�Романч���О.М.

Дире�тор

ТОВ “Київенер�об�д”

Слободяню��Є.І.

повідомляє,

що всі довіреності�на

представництво�інтересів

ТОВ�“Київенер�об�д’’,

видані�до�14.03.2008�р.,

вважати�с�асованими

з 17.03.2008�р.

А�ціонерна�енер�опостачальна��омпанія�“Київенер�о”
01001,�м.�Київ,�пл.�І.�Фран�а,�5,�тел.�239-43-33,�239-42-07,�фа�с�239-47-06,�телетайп�131219�ВЕКТОР

E-mail:kanc@gor.kv.energy.gov.ua

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�

енер�ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�21.03.2008�№�373�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни����вітні�2008�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1��вітня�2008�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

З�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

З

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт�,��оп./�Вт�од
32,62 6,52 39,14 43,53 8,71 52,24

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності

—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном

У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни�“Про

еле�троенер�ети��”� від� 23.06.2005� №2706� та

Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,��рн./�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів диференційованих� за

періодами� час�� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�18.00

з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�18.00�до�22.00

Для� двозонних� тарифів диференційованих� за

періодами� час�� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

Правління�АКБ�“У�рсоцбан�”

Наймен�вання�по�азни�а
період�

за�2007�рі� за�2006�рі�

Усьо�о�а�тивів� 31�226�766� 17�531�455�

Основні�засоби� 2�037�283 1�469�058�

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції� 6�786� 5�786�

Запаси� 17�547 17�276

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість� 66�322 38�212�

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти� 3�785�618 2�939�131�

Нерозподілений�приб�то�� 4�265 1�645�

Власний��апітал� 3�193�795� 1�926�662�

Стат�тний��апітал� 1�020�000� 370�000�

Дов�остро�ові�зобов’язання�та�поточні�зобов’язання� 28�032�971 15�604�793

Чистий�приб�то�� 362�265 287�336

Середньорічна��іль�ість�простих�а�цій�(шт.)� 5�636�080�619 2�069�575�797�

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом�період��(шт.)� 0 9�595�

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій

протя�ом�період��
0 1�

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб)� 11�335 10534
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 790
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О сана ГУТЦАЙТ,
телевед ча “ТV-ТаблоID”:
— Головний вид транспорт ,

без мовно, метро, завдя и я ом
можна ма симально швид о до-
братися в потрібн точ міста. Хо-
ча сама я надаю перева авто.
Звичайно, доводиться де оли
страждати від заторів на доро ах,
але все одно власном автомо-
білі мені зр чно і омфортно.
Зрештою, до и стоїш пробці,
можна поспіл ватися по телефо-
н з др зями та рідними. А я що я
їд з доч ою, то за цей час ми ін-
оли навіть всти аємо зробити в
машині ро и (Еля під отовчій
р пі нині і наст пно о ро піде в
ш ол ).

Валерій ЧИГЛЯЄВ, а тор,
засл жений артист У раїни:
— Най оловніших є два види

транспорт — той, я ий є, і той,

я о о немає. Перший — це метро,
а др ий — в зь о олійні швид іс-
ні трамваї, я і ми нія не можемо
провести, я це зроблено в сіх
європейсь их містах. Маршр т и
в Києві, ці місь і боби и, д же
ш ідливі: вони забивають доро и
і забр днюють атмосфер . Тро-
лейб си д же неповорот і, хоча й
е оло ічно чисті. О рім трамваїв,
мають б ли вели і автоб си, для
я их відведена на дорозі держав-
на см а. А щодо ф ні лер — це
ч до, золоте дно т ризм ! Це мож-
ливість відч ти стан польот я для
дітей, та і для дорослих. Ф ні -
лерів ще іль а має б ти в Києві!

Оле сандр НАРОДЕЦЬКИЙ,
шеф-реда тор “5 анал ”:
—Метро — найшвидший і най-

зр чніший вид транспорт Києві
та всіх містах, де воно про ладене.
Одна я їждж власном авто.

ßêèé âèä òðàíñïîðòó
íàéãîëîâí³øèé ó Êèºâ³?

Оле сандр ЛУЦЬКИЙ,
деп тат Київради:
— Політичн з елементами дис сійності. На пере-

дач запрош вав би деп татів я Київради, та і Вер-
ховної Ради, а пріоритетною темати ою визначив би
питання про землевідведення, ос іль и воно мені
близь е.

Ві тор ПАВЛІК,
співа :
— А я вже вед про рам “К лінарний д ет” на абель-

ном теле аналі МЕНЮ-ТВ! У мене вели ий досвід зйо-
мо , том мож працювати на б дь-я ій про рамі — хай
це по ода чи то -шо . Я просто з сто енер ії для те-
лепро рами! Авторсь не д же хотів би мати, ос іль-
и я менше творець, а більше а тивний ви онавець!

Ма сим ШКУРО,
деп тат Київради:
— Мені подобається анал Discovery. В принципі,

там сі теми д же ці аві. Я вів би одн із передач на
історичн темати : починаючи від створення Всесві-
т й за інч ючи новим часом.

Айна ГАССЕ,
дизайнер:
— Я вела б дві про рами. По-перше, передач , я

створити затишо домі, в лючаючи не лише інтер’-
єр, а й форм вання міцної, люблячої, здорової сім’ї та
виховання дітей. Запрош вала б остей-професіоналів
та педа о ів. Та ої про рами немає в У раїні, і її д же
не вистачає. А др передач , звісно, знімала б про
дизайн — одя , інтер’єр , флористи и.

ßêó ïåðåäà÷ó âè õîò³ëè á âåñòè?

Êèÿí òÿãíå 
ï³ä çåìëþ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ìåòðî — 44 %
2. Àâòîáóñ — 20 %
3. Òðàìâàé — 15 %
4. Òðîëåéáóñ — 7 %
5. Âëàñí³ íîãè — 7 %
6. Ôóí³êóëåð — 3 %
7. Ðîëèêîâ³ êîâçàíè — 2 %
8. Ëèæ³ — 1 %

Îëüãà Ñóìñüêà 
çíîâó â åô³ð³
Â³äîìà òåëåâåäó÷à íåçàáàðîì ñòàíå 
îáëè÷÷ÿì òåëåêàíàëó “Êè¿â”

Ïðîãðàìà “Ñâ³ò ê³íî”, õî÷ ³ ñõî-
æà çà íàçâîþ íà ïðîåêò, â ÿêîìó
Ñóìñüêà áóëà çàä³ÿíà íà êàíàë³
1+1 ïîíàä â³ñ³ì ðîê³â, àëå çàãàëîì
º çîâñ³ì ³íøîþ. Ó í³é íîâèíè
óêðà¿íñüêîãî ³ çàðóá³æíîãî ê³íåìà-
òîãðàôà, ³íòåðâ’þ ³ç çíàìåíèòèìè
ðåæèñåðàìè, àðòèñòàìè òà ³íøè-
ìè ç³ðêàìè øîó-á³çíåñó. Òàêîæ
Îëüãà îçíàéîìèòü òåëåãëÿäà÷à ç
ö³êàâèìè ïðîôåñ³ÿìè â ê³íåìàòî-
ãðàô³, ñêàæ³ìî, îñâ³òëþâà÷à ÷è

ãðèìåðà. Ðîçïîâ³ñòü ³ ïðî ðîáîòó
çí³ìàëüíî¿ ãðóïè, ðîçêðèº áàãàòî
³íøèõ ñåêðåò³â ê³íî. Íàïðèêëàä,
íåùîäàâíî ïàí³ Ñóìñüêà ðîçïîâ³-
ëà “Õðåùàòèêó”, ùî ¿õíÿ çí³ìàëü-
íà ãðóïà ïîáóâàëà ó ñòóä³¿ çâóêî-
çàïèñó é îçâó÷èëà íåâåëèêèé
øìàòî÷îê ç “Òèòàíèêà”. Âñå öå
óâ³éäå äî ïåðåäà÷³.

Ïðîãðàìà “Ñâ³ò ê³íî” âèõîäè-
òèìå ó ïðÿìîìó åô³ð³. Ö³êàâî, ùî
Îëüãà íå äåìîíñòðóâàòèìå â ðåê-

ëàìíèõ ö³ëÿõ äîðîãèé îäÿã, ïðè-
êðàñè àáî âçóòòÿ — öå âèíÿòêî-
âî ³íôîðìàö³éíî-ðîçâàæàëüíà
ïðîãðàìà.

Äî ñëîâà, ÷îëîâ³ê Îëüãè Ñóì-
ñüêî¿ Â³òàë³é Áîðèñþê òàêîæ ä³ñ-
òàâ ïðîïîçèö³þ â³ä êàíàëó âåñòè
àâòîìîá³ëüíó ïåðåäà÷ó. Íà ñüîãî-
äí³ âæå ãîòîâèé ôîðìàò, àëå ùå íå
ïðèçíà÷åí³ òåðì³íè âèõîäó â åô³ð.

Îëüãà Ñóìñüêà ç³çíàëàñÿ, ùî
äàâíî ìð³ÿëà âåñòè ïåðåäà÷ó ç òà-
êîþ ö³êàâîþ òåìàòèêîþ. Òèì ïà-
÷å, ùî ñàìà ïðîïðàöþâàëà áàãàòî
ðîê³â ó òåàòð³ ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè ³
ìàº äîñòàòí³é äîñâ³ä ðîáîòè â ê³-
íî ³ íà òåëåáà÷åíí³. Òîìó âîíà äó-
æå ðàäà, ùî ñàìå ¿é çàïðîïîíóâà-
ëè âåñòè ïåðåäà÷ó òàêîãî ôîðìàòó,
àëå é ïðî òåàòð íå çàáóâàº. Íèí³
àêòðèñà çàéíÿòà â ïîñòàíîâö³
“Ìàéñòåð ³ Ìàðãàðèòà” â “Íåçà-
ëåæíîìó Ðîñ³éñüêîìó òåàòð³”
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Який вид транспорту
найголовніший

(найзначніший) у Києві?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù.
Â³òåð ï³âäåííèé-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü

+3...+5°Ñ, âíî÷³ 0...—1°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +5; íà Îäåùè-
í³ òà â Êðèìó +2...+4°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó
âäåíü +3...+6°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàé-
íüîìó ï³âäí³ êðà¿íè +2...+4°Ñ, âíî÷³ +1...+2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³-
òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+12°Ñ,
âíî÷³ +2...+4°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Оль а С мсь а д же задоволена, що саме їй запропон вали вести нов передач “Світ іно”
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Âàëåð³ÿ Ñóõîâà
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Поп лярна телевед ча, а триса іно й театр Оль а
С мсь а стане обличчям телевізійно о анал "Київ".
Про рама "Світ іно", я вона вестиме, вперше вийде
в ефір 5 вітня, але вже на сьо одні отові іль а її
записів. Про рама виходитиме в п'ятницю, с бот і не-
ділю, а та ож повторюватиметься по б днях.


