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Ìåð â³äâ³äàâ áàðèêàäè
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çóïèíèâ çàáóäîâó Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³

Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

Мер Леонід Черновець ий підписав розпорядження про припинення
б дівництва на території Оле сандріївсь ої (Жовтневої) лі арні. Він
запевнив, що тіль и-но збереться Київрада, землевідвід б де с асо-
вано, я і ще 24 подібних. Учора ж прихильни и пана Черновець о о
на йо о очах демонстративно розтрощили о орож б дівельно о май-
данчи а. Примітно, що, рім звичних баб сь, я і підтрим ють ниніш-
ньо о мера, до а ції приєдналися ст денти. Вони вима али не тіль и

заборонити б дівництво, а й припинити розмови про “ст дентсь ий
дерибан по 10 сото ”. Сьо одні та а цію план ють лашт вати на
Пейзажній алеї. Обидва с андальні б дівництва, за словами пред-
ставни ів нинішньої влади, р ють нардепи з БЮТ.

Ó÷îðà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çóïèíèâ áóä³âíèöòâî íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³¿âñüêî¿
(Æîâòíåâî¿) ë³êàðí³. Ñïî÷àòêó â³í ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî òèì÷àñîâå ïðèïèíåí-
íÿ ðîá³ò, à ïîò³ì ïðè¿õàâ ñêàçàòè ïðî öå êèÿíàì, ÿê³ ì³òèíãóâàëè á³ëÿ áóäìàéäàí÷èêà.
Ïîêè ìåð, çàë³çøè íà ÊàìÀÇ, ãîâîðèâ ïî ìåãàôîíó ç þðáîþ, àêòèâ³ñòè òðîùèëè ïàð-
êàí.

За інчення на 2-й стор.
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“Øâèäêîþ” 
äîïîìîãîþ
êåðóâàòèìóòü 
³ç ñóïóòíèêà

Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ó Êèºâ³ âïðîâàäÿòü àâ-
òîìàòèçîâàíó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ “øâèä-
êîþ” äîïîìîãîþ òà ïîæåæíèìè. Âîíà ïåðåä-
áà÷àº îáëàäíàííÿ âñ³õ àâò³âîê òàêîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ïðèëàäàìè ñóïóòíèêîâî¿ íàâ³ãàö³¿ äëÿ
³íòåãðàö³¿ â ÀÑÓÒ. Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, äàñòü
ìîæëèâ³ñòü ñòâîðþâàòè äëÿ ñïåöòðàíñïîðòó
“çåëåí³ ñìóãè” íà äîðîãàõ. Ï³ä ÷àñ âèêëèêó
ïð³îðèòåò íà ñâ³òëîôîðàõ íàäàâàòèìóòü ñà-
ìå àâòîìîá³ëÿì öèõ ñëóæá.

“Êð³ì âëàñíå ñïðîùåíî¿ ñõåìè äî¿çäó, ë³-
êàð ìàòèìå çìîãó ïîäèâèòèñÿ ³ñòîð³þ õâî-
ðîáè ïàö³ºíòà. ̄ ¿ âíåñóòü ó çàãàëüíó áàçó äà-
íèõ. Ñèñòåìà òàêîæ íàäàâàòèìå äàí³, ó ÿêó
ë³êàðíþ êðàùå âåçòè ïàö³ºíòà, çàëåæíî â³ä
ïðè÷èíè âèêëèêó. Öþ ³íôîðìàö³þ òàêîæ
îäðàçó ïîäàâàòèìóòü ³ â ìåäçàêëàä äëÿ ï³ä-
ãîòîâêè äî ïðèéîìó ïàö³ºíòà”,— ðîçêðèâ
ïðèíöèïè ðîáîòè ïðîåêòó ïåðøèé çàñòóï-
íèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Äåíèñ Áàññ. Â³í äî-
äàâ, ùî äàí³ ñèñòåìè ³íòåãðóþòü ó ñall-
öåíòð, ùî äîïîìîæå êîíòðîëþâàòè ÿê³ñòü
òà øâèäê³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã ìåäè÷íèõ
ñëóæá

Êèÿíàì çàì³íÿòü 
ãàçîâ³ ïëèòè

Ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà ï³ëüãîâèì êàòåãîð³-
ÿì êèÿí âñòàíîâëÿòü íîâ³ åëåêòðè÷í³, ãàçî-
â³ ïëèòè, à òàêîæ êîëîíêè òà ë³÷èëüíèêè. Òà-
êå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

“Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî ç ìåòîþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ìàëîçàáåçïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ
òà íåäîïóùåííÿ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é, ùî ìî-
æóòü ïðèçâåñòè äî íåùàñíèõ âèïàäê³â”,—
ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ñïèñêè íà âñòàíîâëåííÿ
ïëèò ñêëàäàòèìóòü ðàéîíí³ àäì³í³ñòðàö³¿. Âî-
íè ïîâèíí³ ïîäàòè ¿õ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.
Äîñòàâëÿòè òà âñòàíîâëþâàòè òåõí³êó â³äïî-
â³äí³ ñëóæáè áóäóòü çà âëàñíèé êîøò. Âîíè
òàêîæ çàáèðàòèìóòü äëÿ óòèë³çàö³¿ çàñòàð³ëå
îáëàäíàííÿ

Óêðà¿íñüê³ 
êíèæêè ïîêàæóòü 
ó Âàðøàâ³

Ñòîëè÷í³ âèäàâö³ çìîæóòü ïðåçåíòóâàòè
ñâî¿ íîâèíêè íà 53-é Âàðøàâñüê³é ì³æíà-
ðîäí³é êíèæêîâ³é âèñòàâö³-ÿðìàðêó. Çàõ³ä
òðèâàòèìå ó ñòîëèö³ Ïîëüù³ ç 15 äî 18 òðàâ-
íÿ. Íàö³îíàëüíèé ñòåíä Óêðà¿íè ðîçì³ñ-
òèòüñÿ íà 20 êâ. ì. Òàì âèñòàâëÿòü ìàéæå
1500 êíèæîê. Àáè äîºäíàòèñÿ äî âèñòàâêè
òà ïîêàçàòè ñâî¿ íîâèíêè, âñ³ áàæàþ÷³ âè-
äàâö³ ïîâèíí³ íàä³ñëàòè ñâî¿ çàÿâêè äî
Äåðæêîìòåëåðàä³î. Äîêóìåíòè ïðèéìàòè-
ìóòü äî 15 êâ³òíÿ. Êð³ì íèõ, ïîòð³áíî íà-
äàòè êíèæêîâó ïðîäóêö³þ äëÿ ïðåäñòàâëåí-
íÿ òà ï³äãîòóâàòè ³íôîðìàö³þ äëÿ êàòàëî-
ãó

Àíîíñè
Сьо одні о 14-й одині на сайті азети “Хре-

щати ” за підтрим и тижневи а “У раїнсь а сто-
лиця” відб деться інтернет- онференція ан-
дидата в мери столиці Вадима Гладч а. Пред-
ставни “Громадсь о о спротив У раїни” та
олова Все раїнсь о о об’єднання “Молодь —
майб тнє У раїни” роз аже про особливості
своєї передвиборної про рами для иян. Запи-
тання андидат можна поставити на сайті ви-
дання за адресою:
http://kreschatic.kiev.ua/chat/

У серед , 2 вітня, о 12.30 на сайті азети
“Хрещати ” за підтрим и тижневи а “У раїн-
сь а столиця” відб деться інтернет- онферен-
ція андидата в мери столиці Оле а Тя нибо-
а. Голова Все раїнсь о о об’єднання “Сво-
бода” поділиться своїм баченням майб тньо о
Києва та роз аже про власн передвиборн
про рам . Запитання андидат можна поста-
вити на сайті видання за адресою:
http://kreschatic.kiev.ua/chat/

Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî “ïî÷èñòèòü”
ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿
Çà íåÿê³ñí³ ðåìîíòè òà ïðèáèðàííÿ êîìóíàëüíèêè
ïîïëàòÿòüñÿ ðîáîòîþ

За інчення. Почато на 1-й стор.

“Çàðàç âè íà âëàñí³ î÷³ áà÷èòå, õòî ãî-
âîðèòü, à õòî ðîáèòü,— ñêàçàâ ïàí ×åð-
íîâåöüêèé.— Íàñ çâèíóâà÷óþòü ó ð³çíèõ
ìàõ³íàö³ÿõ. Îäíàê íåõàé íàø³ îïîíåíòè
ñïðîáóþòü çíàéòè õî÷à á îäíå ì³ñöå, ÿêå
ÿ àáî ìîÿ êîìàíäà ó Êèºâ³ íåçàêîííî
âèêîðèñòîâóâàëà ïðîòè âàñ. À ìè òàê³
ì³ñöÿ çíàõîäèìî!”

Ïîòîìó â³í óêîòðå íàãàäàâ, ùî çåìåëü-
íà ä³ëÿíêó äëÿ ñïîðóäæåííÿ âèñîòêè âè-
ä³ëèâ ùå ó 2003 ðîö³ òîä³øí³é ãðàäîíà-
÷àëüíèê Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî. À áóä³â-
íèöòâî âåäå íàðäåï-áþò³âåöü ²âàí Êó-
ðîâñüêèé. Ïàí ×åðíîâåöüêèé çàïåâíèâ,
ùî çàïëàíîâàíèé îá’ºêò íà òåðèòîð³¿ ë³-
êàðí³ í³êîëè íå ç’ÿâèòüñÿ. “Íà ïåðø³é æå
ñåñ³¿ ìè â³äì³íèìî öå çåìëåâ³äâåäåííÿ,
ÿê óæå â³äì³íèëè 30 òàêèõ ïî Êèºâó”,—
ñêàçàâ ìåð. Ùå òðîõè ñòàòèñòèêè íàâ³â
ãëàâà ôðàêö³¿ Áëîêó ×åðíîâåöüêîãî â
Êè¿âðàä³ Äåíèñ Êîìàðíèöüêèé. “Çà äâà
ðîêè ïðè âëàä³ ìè ïðîâåëè ³íâåíòàðèçà-
ö³þ âñ³õ íåçàêîííèõ áóä³âíèöòâ. Äëÿ ñêà-
ñóâàííÿ çàáóäîâè ï³äãîòîâëåíî 24 ïðî-
åêòè ð³øåíü. Ñåðåä óæå â³äì³íåíèõ —
çíàí³ âñ³ìà çåìëåâ³äâåäåííÿ íà Òåðåì-
ê³âñüê³é, Áåðåçíÿê³âñüê³é”,— ïîä³ëèâñÿ
â³í. Ìàéæå ñîòíÿ ì³òèíãóâàëüíèê³â ï³ä-
òðèìàëà âèñòóï ìåðà àïëîäèñìåíòàìè òà
ñêàíäóâàííÿì éîãî ³ìåí³. Íå îá³éøëîñÿ
é áåç åìîö³éíèõ ñöåí: ëåäü íå çàïëàêà-

íà áàáóñÿ äÿêóâàëà ìåðîâ³. Âàðòî çàóâà-
æèòè, ùî, êð³ì òðàäèö³éíèõ ïðèõèëüíè-
ê³â Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî — ëþäåé ë³ò-
íüîãî â³êó, íà ì³òèíã ïðèéøëè é ñòóäåí-
òè. “Ñàìî ñîáîþ, ìè ïðîòè çàáóäîâè ë³-
êàðí³. Àëå, ìè òóò ùå ç îäí³º¿ ïðè÷è-
íè — âèìàãàºìî ïðèïèíèòè ãàíüáèòè
ñòóäåíò³â çàÿâàìè ïðî äåðèáàí ïî 10 ñî-
òîê”,— çàÿâèâ Ìèõàéëî Òåðåíòüºâ ç Íà-
ö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Ì. Ï. Äðàãîìàíîâà.

Áóëè íà àêö³¿ é ïðîòèâíèêè íèí³ø-
íüîãî ìåðà. Òðîº þíàê³â íàìàãàëèñÿ ç³-
ðâàòè ì³òèíã, ðîçìàõóþ÷è ïëàêàòîì ç
îáðàçëèâèìè íàïèñàìè. Âèéøëî íàâ³òü
ö³êàâî, áî ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ³í³ö³àòèâó
ñòîñîâíî çàáîðîíè çàáóäîâè òåðèòîð³¿ ë³-
êàðí³ âîíè òåæ ï³äòðèìóþòü. Ñâ³é ïðî-
òåñò æå âîíè âèñëîâëþâàëè íå ïðîòè
×åðíîâåöüêîãî — ìåðà, à ïðîòè “×åð-
íîâåöüêîãî ÿê ëþäèíè”. Çà òàêå õëîï-
öÿì “ïîîá³öÿëè” ñóäîâèé ïîçîâ çà îá-
ðàçó “÷åñò³ òà ã³äíîñò³ ëþäèíè”.

Íà çàâåðøåííÿ ì³òèíãó ïðåäñòàâíèêè
âëàäè çàïåâíèëè, ùî áîðîòüáà ç íåçà-
êîííèìè çàáóäîâíèêàìè â Êèºâ³ ò³ëüêè
ïî÷èíàºòüñÿ. Ñüîãîäí³ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ïëàíóº ï³äïèñàòè ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïðî ïðèçóïèíåííÿ ðîá³ò íà Ïåéçàæ-
í³é àëå¿ òà â³äâ³äàòè òîé îá’ºêò. Òàì åë³ò-
íå æèòëî íàìàãàºòüñÿ ñïîðóäèòè ùå
îäèí áþò³âåöü — Áîãäàí Ãóáñüêèé.

Òðîõè çãîäîì çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà çàÿâèëà, ùî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ìåðà Êèºâà ïðî â³äì³íó çàáóäî-
âè òåðèòîð³¿ ë³êàðí³ º “ëèøå ïåðøèì
êðîêîì éîãî êîìàíäè ³ç çàáîðîíè íåçà-
êîííèõ áóä³âíèöòâ”.

“Ðîçóì³þ÷è íåìèíó÷³ñòü ïðèíöèïîâî-
ãî ïðèïèíåííÿ Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì
çàáóäîâè òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ë³-
êàðí³, ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ íåãàéíî ïîâ³äîìèâ
ïðî òå, ùî ñàìå ï³ä éîãî òèñêîì äåïó-
òàòè â³ä ÁÞÒ ïðèçóïèíÿþòü ñâî¿ íåçà-
êîíí³ çàáóäîâè Êèºâà”,— çàçíà÷èëà ïà-
í³ Ê³ëü÷èöüêà.

“Çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì, ëèøå Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ìîæå ïðèïèíè-
òè ð³øåííÿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ùîäî âèä³-
ëåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä áóä³âíèö-
òâî, ùî é çðîáèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ó âèïàäêó ç òåðèòîð³ºþ ë³êàðí³”,— äî-
äàëà âîíà.

Ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà ïîðàäèëà Îëåêñàí-
äðîâ³ Òóð÷èíîâó “çàì³ñòü ï³àðó íà íåçà-
êîííèõ çàáóäîâàõ äåïóòàò³â â³ä ÁÞÒ ïî-
ðåêîìåíäóâàòè áþò³âöþ Áîãäàíó Ãóá-
ñüêîìó çóïèíèòè çàáóäîâó Ïåéçàæíî¿
àëå¿, ÿêó êîìàíäà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî ïðèïèíèòü óæå ö³º¿ ñåðåäè”

Натал а МАКОГОН,
“Хрещати ”

Ìåð â³äâ³äàâ áàðèêàäè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
”Õðåùàòèê”

За місяць перевірить стан сіх
б дин ів та приб дин ових те-
риторій, на я і найбільше нарі-
али ияни, ви он вач обов’яз-
ів олови столичної держадмі-
ністрації Анатолій Гол бчен о.
Учора він поб вав на в л. Жи-
лянсь ій, № 46/1 та № 46/2, що
Солом’янсь ом районі. Там

дворі план ють облашт вати ди-
тячий майданчи , пере ласти
асфальт, встановити зливосто-
и. Вліт б дин ах встанов-
лять нові ліфти та відремонт -
ють з оріле парадне. По и що ж
перед перевір ою начальства
там лише “зраз ово прибрали”.
Пан Гол бчен о пообіцяв звіль-
нити недобросовісних працівни-
ів ЖЕК .

Ç ñàìîãî ðàíêó â÷îðà ó äâîð³ êîîïåðà-
òèâíèõ äåâ’ÿòèïîâåðõ³âîê ¹ 46/1 òà
¹ 46/2 íà Æèëÿíñüê³é (Ñîëîì’ÿíñüêèé
ðàéîí) æâàâî ïðàöþâàëè êîìóíàëüíèêè.
Âîíè çàâîçèëè ñâ³æèé ï³ñîê íà äèòÿ÷èé
ìàéäàí÷èê, çàì³íþâàëè äîøêè, “ëàòàëè”
âåëè÷åçíó ÿìó íà òðîòóàð³. Ä³ðÿâèé êîí-
òåéíåð äëÿ ñì³òòÿ ó äâîð³ òà óðíè ³ âõ³ä
äî ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó íà òðàìâàéí³é çó-
ïèíö³ ïîêðèëè ñâ³æèì øàðîì ôàðáè.
Çäèâîâàí³ òàêîþ íåáóâàëîþ àêòèâí³ñòþ
æåê³âö³â ìåøêàíö³ áóäèíê³â, ïåðåø³ïòó-
þ÷èñü, ïðèïóñêàëè, ùî “áóäå âàæëèâà
êîì³ñ³ÿ”.

² íå ïîìèëèëèñÿ. Ïåðåâ³ðèòè ñòàí áó-
äèíê³â ïðèáóâ â. î. ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî. Ïîêàçàòè éîìó, ùî é
äî ÷îãî, ïðè¿õàëè êåð³âíèêè êîìóíàëüíèõ
ñëóæá ³ âëàäà Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó.
“Áóäèíîê ¹ 46/1 äóæå ïîñòðàæäàâ â³ä
ïîæåæ³ ùå 27 ëþòîãî,— á³äêàëàñÿ ãîëî-
âà êîîïåðàòèâó (ÿêèé îï³êóºòüñÿ öèìè
áóäèíêàìè) Ãàëèíà Âëàäèìèðîâà.— Îäèí
³ç ìåøêàíö³â çàëèøèâ ï³ñëÿ ðåìîíòó êó-
ïè áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Óâåñü òîé ìîòëîõ
ëåæàâ, ïîêè éîãî ï³äïàëèâ â³äîìèé ó ì³ñ-

ò³ çëîâìèñíèê. Çãîð³ëè ñò³íè ñõîäîâèõ
êë³òèí ç ÷åòâåðòîãî äî äåâ’ÿòîãî ïîâåð-
õó. Ñàìîòóæêè æ â³äðåìîíòóâàòè ïàðàä-
íå ìè íåñïðîìîæí³”.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ðåìîíòóâàòè ïîòð³áíî
íå ò³ëüêè ñò³íè, à é ñòàðåíüêèé ë³ôò —
òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ çàê³í÷èâñÿ ùå 11 ðî-
ê³â òîìó. “Ò³ëüêè çàâäÿêè ë³ôòîâ³é ñëóæ-
á³ â³í óçàãàë³ ùå ðóõàºòüñÿ”,— ïîä³ëèëà-
ñÿ ïàí³ Âëàäèìèðîâà.

“À ÷è¿ öå òàê³ çàíåäáàí³ êîíòåéíåðè? —
ïîö³êàâèâñÿ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.—
Ìîæëèâî, âàì ïîòð³áíî çì³íèòè ïåðåâ³ç-
íèêà ñì³òòÿ?” Ïîòîìó â³í íàêàçàâ â³äïî-
â³äàëüíèì ïðàö³âíèêàì îáëàøòóâàòè íà
ïðèáóäèíêîâ³é òåðèòîð³¿ äèòÿ÷èé ìàé-
äàí÷èê, âñòàíîâèòè ëàâî÷êè, âèñàäèòè
êâ³òè, êóù³, çàì³íèòè àñôàëüò, çëèâîñòî-
êè. “Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ öå ìàº áóòè çðàç-
êîâå ïîäâ³ð’ÿ,— ñêàçàâ â³í.— Îñîáèñòî
ïðè¿äó ïåðåâ³ðèòè. Ùîïðàâäà, ë³ôò çàì³-
íèòè çà öåé ÷àñ íå âñòèãíåìî. Ï³äéîì-

íèêè ìàþòü îíîâèòè äî ê³íöÿ ë³òà”. Ïàí
Ãîëóá÷åíêî çàïåâíèâ, ùî âëàäà äîïîìî-
æå ìåøêàíöÿì ç ðåìîíòîì, àëå íàäàë³
âîíè ñàìîñò³éíî ìàþòü óòðèìóâàòè áóäè-
íîê.

Êèÿíêà Ëþáîâ ×óêàí óæå ñ³ì ðîê³â
ìåøêàº ó áóäèíêó ¹ 46/1. “Äî òîãî ïðî-
æèâàëà ó êîìóíàëüí³é êâàðòèð³ ³ ââàæà-
ëà, ùî â êîîïåðàòèâíîìó áóäèíêó ë³ï-
øå,— êàæå æ³íêà.— Àëå êîëè ïåðå¿õàëà
ñþäè, òî ïîáà÷èëà, ùî ïîòðàïèëà â ïåê-
ëî. Òóò ñò³ëüêè áðóäó, ïîìåøêàííÿ íå ðå-
ìîíòóþòü. Äâ³ðíèêè ïîñò³éíî çì³íþþòü-
ñÿ, áî ãîëîâà êîîïåðàòèâó íå õî÷å ¿ì ïëà-
òèòè”.

Íà ïðîùàííÿ çàñòóïíèê ãëàâè ÊÌÄÀ
ïîîá³öÿâ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ïåðåâ³ðèòè âñ³
áóäèíêè, íà ñòàí ÿêèõ íàéá³ëüøå ñêàð-
æàòüñÿ êèÿíè. ßêùî ï³ñëÿ çðîáëåíèõ çà-
óâàæåíü êîìóíàëüí³ ñëóæáè íå çðåàãó-
þòü, íåäîáðîñîâ³ñíèì ïðàö³âíèêàì çíàé-
äóòü çàì³íó

В.о. олови КМДА Анатолій Гол бчен о по аже ом нальни ам, я прибирати двори
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Êèÿíè 
îáèðàòèìóòü
íå ïîë³òèêà
Â³òàë³é ÊÓËÈÊ
äèðåêòîð Öåíòðó äîñë³äæåíü ïðîáëåì 
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Àáè âè-
çí à÷è òè ,
õòî íà-
ñïðàâä³ º
ò³ ëþäè,
ÿê³ ãîëî-
ñóþòü çà
Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâó,
íàø öåíòð
çà òèæ-
äåíü äî
ãîëîñóâàí-
íÿ ïðî
ïðîâåäåí-
íÿ äîñòðî-
êîâèõ âè-
áîð³â ó
Ê è º â ³
ïðîâ³â òàê
çâàí³ ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ ó ôîêóñ-ãðóïàõ,
ùî ðåïðåçåíòóþòü ñïåöèô³êó âñ³õ ðàéîí³â
ñòîëèö³, à ïðîòÿãîì òèæíÿ ï³ñëÿ îãîëî-
øåííÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ — ðåïðåçåí-
òàòèâí³ ñîö³îëîã³÷í³ îïèòóâàííÿ.

Êîëè á âèáîðè ìåðà â³äáóëèñÿ íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì, òî íàéá³ëüø³ øàíñè íà ïåðåìî-
ãó ìàâ áè íèí³øí³é ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Çà íàøèìè äàíèìè, íà ñüî-
ãîäí³ éîãî ï³äòðèìóþòü 24,4 â³äñîòêà êèÿí.
Äîñòàòíüî ñèëüí³ ïîçèö³¿ Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî îáóìîâëåí³ òàêèìè ÷èííèêàìè.

Ïî-ïåðøå, åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ðîáîòà ç
íàéìåíø çàõèùåíèìè ïðîøàðêàìè íàñåëåí-
íÿ, à òàêîæ ñóòòºâå çá³ëüøåííÿ âèïëàò áþ-
äæåòíèêàì.

Ïî-äðóãå, â³äñóòí³ñòü ó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ðåàëüíîãî êîíêóðåíòà, îá³çíàíîãî ç êî-
ìóíàëüíèì ãîñïîäàðñòâîì Êèºâà. Ïîïðè òå,
ùî äîñòðîêîâ³ âèáîðè ìåðà Êèºâà, ÿêùî òà-
ê³ â³äáóäóòüñÿ, áóäóòü íàäçâè÷àéíî çàïîë³òè-
çîâàíèìè, çáåð³ãàºòüñÿ ñò³éêèé åëåêòîðàëü-
íèé çàïèò íà êàíäèäàòà-ãîñïîäàðíèêà. Í³
Þð³é Ëóöåíêî (“áîðåöü çà ïðàâäó”), í³ Â³-
òàë³é Êëè÷êî (“íàé÷åñí³øèé”) òàêèìè íå º.
Ó öüîìó é ïîëÿãàº ãîëîâíà ñïåöèô³êà êàì-
ïàí³¿-2008 — â³äñóòí³ñòü ãîñïîäàðíèêà ó
ñïèñêó îïîíåíò³â ÷èííîãî ìåðà. Îäíèì ç
êëþ÷îâèõ ÷èííèê³â, ùî âèçíà÷àº åëåêòî-
ðàëüíó ï³äòðèìêó ç áîêó êèÿí íà äî÷àñíèõ
âèáîðàõ ìåðà, áóäå ³ çäàòí³ñòü êàíäèäàòà
ùîñü çì³íèòè.

Ö³êàâèìè º ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü ó ôî-
êóñ-ãðóïàõ ïðèá³÷íèê³â òîãî ÷è ³íøîãî ïî-
òåíö³éíîãî êàíäèäàòà íà ïîñàäó ìåðà. Òàê,
á³ëüø³ñòü êèÿí, ùî âèçíà÷èëèñÿ íà êî-
ðèñòü Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ÷³òêî âè-
çíà÷àþòü ñâîº â³ðîñïîâ³äàííÿ ÿê ïðàâî-
ñëàâíå àáî ââàæàþòü ñåáå àòå¿ñòàìè. Ëè-
øå íåçíà÷íèé â³äñîòîê òèõ, õòî ï³äòðèìóº
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íà ïîñàä³ ìåðà ñòî-
ëèö³,— ìåíøå ÿê 5 â³äñîòê³â — íàçâàëè
ñåáå ïðåäñòàâíèêàìè ïðîòåñòàíòñüêèõ
êîíôåñ³é. Òîä³ ÿê 70 â³äñîòê³â ïðèõèëüíè-
ê³â êàíäèäàòà Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà àáî
çàçíà÷èëè ñâîº â³ðîñïîâ³äàííÿ ÿê ïðîòåñ-
òàíòñüêå, àáî âçàãàë³ óíèêàëè â³äïîâ³ä³ íà
öå çàïèòàííÿ.

Òàêîæ ö³êàâî, ùî ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü
ïðåäñòàâíèê³â âèñîêîîïëà÷óâàíî¿ ³íòåë³ãåí-
ö³¿ Êèºâà âèñëîâëþþòüñÿ ïðîòè ÷èííîãî
ìåðà ì³ñòà Êèºâà, òîä³ ÿê á³ëüø³ñòü âèñî-
êîêâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â òà ³íòåë³ãåí-
ö³¿ ï³äòðèìóþòü Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.
Ïðè÷îìó íà çàïèòàííÿ ùîäî ìîòèâ³â òàêî-
ãî ïîä³ëó ñèìïàò³é ³ àíòèïàò³é íå â³äïîâ³-
ëè àí³ âèñîêîîïëà÷óâàí³ ³íòåë³ãåíòè, àí³ ¿õ-
í³ êîëåãè, êîòðèì ïëàòÿòü ìåíøå. Äàëåêî
íå çàâæäè ïîë³òè÷í³ ë³äåðè ÷³òêî ³äåíòèô³-
êóþòüñÿ ç âëàñíèìè ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè.
Òàê, ÷èìàëî êèÿí, ùî îäíîçíà÷íî âèçíà-
÷àëèñÿ íà êîðèñòü Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ÿê êàíäèäàòà â ìåðè, íà âèáîðàõ äî Êè¿â-
ðàäè ï³äòðèìóâàòèìóòü ÁÞÒ, à íà âèáîðàõ
äî ïàðëàìåíòó ãîëîñóâàëè çà Ñîö³àë³ñòè÷-
íó ïàðò³þ
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Äæîðäæ Áóø áåðå 
Êè¿â ï³ä ïðèö³ë
Ïîêè àìåðèêàíñüêèé ïðåçèäåíò êóøòóâàòèìå êîòëåòè 
ïî-êè¿âñüêè, éîãî ñíàéïåðè òðèìàòèìóòü êèÿí “íà ìóøö³”
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо однішній візит президента
США Джорджа Б ша до У раїни
триматиме меш анців столиці й
політи м підвищеном напр -
женні. Охоронці амери ансь о о
президента пере риватим ть и-
ївсь і в лиці та ставитим ть
снайперів на дахах б дин ів.
Е сперти натомість вважають,
що пра тичної ористі від візит
Джорджа Б ша У раїна може й
не мати.

Ñòîëè÷í³ ìåøêàíö³, îðãàí³çàö³¿ òà óñ-
òàíîâè, ùî ðîçòàøîâàí³ â öåíòð³ Êèºâà,
ä³ñòàëè â³ä ñïåöñëóæá ñóâîðó âêàç³âêó
çàâ³ñèòè ñüîãîäí³ â³êíà â áóä³âëÿõ ó öåí-
òð³ ì³ñòà ³ íå ïàðêóâàòè á³ëÿ íèõ òðàíñ-
ïîðò. ×åðåç â³çèò Äæîðäæà Áóøà áóäå
÷àñòêîâî îáìåæåíî ðóõ àâòîìîá³ë³â ³ ãðî-
ìàäÿí ó áàãàòüîõ ì³ñöÿõ ñòîëèö³. ×îòè-
ðè òèñÿ÷³ ì³ë³ö³îíåð³â ïàòðóëþþòü âóëè-
ö³, êîíòðîëþþòü äàõè é áàëêîíè áóäèí-
ê³â. Äî íèõ äîëó÷èëèñÿ ñíàéïåðè ãëàâè
àìåðèêàíñüêî¿ äåðæàâè, ÿê³ ó ï³äîçð³ëèõ
âèïàäêàõ ìàþòü ïðàâî â³äêðèâàòè âîãîíü
íà óðàæåííÿ. Çóñòð³÷ àìåðèêàíñüêîãî ³
óêðà¿íñüêîãî ïðåçèäåíò³â ó ïðÿìîìó åô³-
ð³ òðàíñëþâàòèìóòü ïðîâ³äí³ óêðà¿íñüê³
òà àìåðèêàíñüê³ òåëåêàíàëè. ßê ïîâ³äî-
ìèëà ïðåñ-ñåêðåòàð Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
²ðèíà Âàííèêîâà, îäí³ºþ ç ö³êàâèíîê
îô³ö³éíîãî â³çèòó Äæîðäæà Áóøà â
Óêðà¿íó ñòàíå äåðæàâíèé ñí³äàíîê â³ä
³ìåí³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà éîãî äðó-
æèíè Êàòåðèíè Þùåíêî. “Íà ñò³ë ïî-
äàäóòü òðàäèö³éí³ óêðà¿íñüê³ ñòðàâè, çîê-
ðåìà ñòîëè÷íî¿ êóõí³. Ñåðåä îñíîâíèõ
ñòðàâ áóäóòü êîòëåòè ïî-êè¿âñüêè ç êó-
ðÿòèíè, à íà äåñåðò — çíàìåíèò³ óêðà-
¿íñüê³ âàðåíèêè ç âèøíÿìè”,— ñêàçàëà
ïàí³ Âàííèêîâà.

Òàêà óâàãà äî îñîáè ÷èííîãî ãëàâè

Á³ëîãî äîìó ìàº ï³äêðåñëèòè âèíÿòêî-
â³ñòü ³ âàæëèâ³ñòü ïåðøîãî äåðæàâíîãî
â³çèòó ïàíà Áóøà äî Óêðà¿íè. Ïðîòÿãîì
òðüîõ ðîê³â ïðè¿çä àìåðèêàíñüêîãî ïðå-
çèäåíòà íåîäíîðàçîâî â³äêëàäàëè ÷åðåç
ïîë³òè÷íó êðèçó â Óêðà¿í³. Ñèòóàö³ÿ ³
íèí³ íå äóæå çì³íèëàñÿ íà êðàùå, ïðî-
òå íàïðèê³íö³ ñâîº¿ êàäåíö³¿, áåçïîñå-
ðåäíüî ïåðåä ñàì³òîì ÍÀÒÎ â Áóõàðåñ-
ò³, àìåðèêàíñüêèé ïðåçèäåíò âèð³øèâ
ïåðñîíàëüíî ï³äòðèìàòè êåð³âíèöòâî
Óêðà¿íè â íàì³ð³ ïðèºäíàòèñÿ äî Ïëà-
íó ä³é ùîäî ÷ëåíñòâà â Àëüÿíñ³.

Îêð³ì ïðèõèëüíèê³â âñòóïó äî 
ÍÀÒÎ, ó Êèºâ³ çóñòð³÷àòèìóòü àìåðè-
êàíñüêîãî ë³äåðà ³ éîãî ïðîòèâíèêè. Íà
çíàê ïðîòåñòó â÷îðà ïðåäñòàâíèêè ë³âèõ
ñèë ïîñòàâèëè íàìåòè íà ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³ ç àíòèíàòîâñüêèìè ëîçóíãà-
ìè. Ë³äåð ÏÑÏÓ Íàòàë³ÿ Â³òðåíêî ïî-
â³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî ãîëîâíîþ
ìåòîþ àêö³¿ º ñàìå ïðîâàë ïðèºäíàííÿ
Óêðà¿íè äî ÏÄ× â ÍÀÒÎ íà Áóõàðåñò-
ñüêîìó ñàì³ò³ 2 — 4 êâ³òíÿ. Ë³â³ ñèëè
òàêîæ îáóðåí³ çàêëèêîì àìåðèêàíö³â
â³äðÿäèòè óêðà¿íñüêèé â³éñüêîâèé êîí-
òèíãåíò äî Àôãàí³ñòàíó ³ ïðîïîçèö³ºþ
âèçíàòè íåçàëåæí³ñòü Êîñîâà.

Åêñïåðòè ïåðåêîíàí³, ùî ³íòåðåñ
ÑØÀ ïîøèðþºòüñÿ ³ íà äåÿê³ âàæëèâ³
ãàëóç³ óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè. “Íèí³
àòîìíà åíåðãåòèêà Óêðà¿íè ïîâ’ÿçàíà ç
ðîñ³éñüêèì ÿäåðíèì êîìïëåêñîì, äå
êîìïëåêòóºòüñÿ ÿäåðíå ïàëüíå. Îñê³ëü-
êè Ñïîëó÷åí³ Øòàòè âåñü ÷àñ ïðîøòîâ-
õóþòü äèâåðñèô³êàö³þ åíåðãîïîñòà÷àí-
íÿ, òî òóò âèíèêàº ³äåÿ ïåðåõîäó Óêðà-
¿íè íà àìåðèêàíñüêå ïàëüíå”,— ðîçïî-
â³â “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð ²íñòèòóòó
ïîë³òè÷íîãî àíàë³çó ³ ì³æíàðîäíèõ äî-
ñë³äæåíü Ñåðã³é Òîëñòîâ. Òèì ÷àñîì áà-
æàííÿ àìåðèêàíö³â ïîñòà÷àòè íàì ñâîº
ïàëüíå ìîæå ìàòè é íåãàòèâí³ íàñë³ä-
êè. “ßêùî Óêðà¿íà âèêîðèñòîâóâàòèìå
íà ñâî¿õ ðåàêòîðàõ äâà òèïè óðàíîâèõ
òðóáîê, òî Ðîñ³ÿ â³äìîâèòüñÿ â³ä ãàðàí-
ò³éíèõ ñïîñòåðåæåííÿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ
óêðà¿íñüêèõ ðåàêòîð³â”,— ââàæàº ïîë³-

òîëîã. Â³í òàêîæ ñêåïòè÷íî ñòàâèòüñÿ
äî çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é ç³ ÑØÀ. Óêðà-
¿í³ íå âàðòî î÷³êóâàòè ðîçâèòêó ³íâåñ-
òèö³éíèõ ïðîåêò³â ÷åðåç ïëàò³æíó êðè-
çó â ñàìèõ Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ.

Òèì ÷àñîì ïèòàííÿ óêðà¿íñüêî-àìå-
ðèêàíñüêî¿ ñï³âïðàö³ íàðàæàþòüñÿ íà
ð³çêó ðåàêö³þ Ìîñêâè òà áàãàòüîõ êðà¿í
ªâðîïè. Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè Ðîñ³¿ âæå
îãîëîñèëî ïðî îõîëîäæåííÿ â³äíîñèí ³ç
ÑØÀ ó ðàç³ âòÿãóâàííÿ Óêðà¿íè ³ Ãðóç³¿
äî ÍÀÒÎ. Õî÷à, çà ïðîãíîçàìè åêñïåð-
ò³â, ðåçóëüòàòè Áóõàðåñòñüêîãî ñàì³òó
ÍÀÒÎ ìîæóòü áóòè íåâò³øíèìè äëÿ âñ³õ
ïðèõèëüíèê³â ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî
ÏÄ×. “Â³äïîâ³äíî äî ïðàêòèêè, ÿêà
ñêëàëàñÿ áåçïîñåðåäíüî â ÍÀÒÎ, ð³øåí-
íÿ òàêîãî õàðàêòåðó, âëàñíå, ÿê ³ âñ³ ð³-
øåííÿ, ïðèéìàþòü çà çàãàëüíîþ çãî-
äîþ”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” êîëèøí³é
ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè Àíà-
òîë³é Çëåíêî. Äâîº ïðîâ³äíèõ ºâðîïåé-
ñüêèõ ÷ëåí³â ÍÀÒÎ — Ôðàíö³ÿ ³ Í³ìå÷-
÷èíà — âèñòóïàþòü ïðîòè äîëó÷åííÿ
Óêðà¿íè äî ÏÄ×, ùî ìîæå ïîñòàâèòè
õðåñò íà çóñèëëÿõ Êèºâà òà Âàøèíãòî-
íà. “Ôðàíö³ÿ ³ Í³ìå÷÷èíà çàéìàþòü
îñîáëèâó ïîçèö³þ ³ óòðèìàþòüñÿ ï³ä ÷àñ
îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ ùîäî ïðèºäíàííÿ
Óêðà¿íè äî ÏÄ×. Öå äâà ëîêîìîòèâè
ªâðîïè, îäèí ïîë³òè÷íèé, äðóãèé
åêîíîì³÷íèé, íà íèõ îð³ºíòóþòüñÿ ³ âñ³
³íø³ êðà¿íè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñòàí³
î÷³êóâàííÿ”, — ââàæàº ïàí Çëåíêî. Íà
éîãî äóìêó, ñàìå ïîçèö³ÿ Ðîñ³¿ ìàòèìå
ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ öèõ äåðæàâ ó
ôîðìóâàíí³ ïîçèö³¿ ç ïèòàíü
ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî ÏÄ×. “Ðîñ³é-
ñüêèé ôàêòîð ìàº ñóòòºâèé âïëèâ íà âè-
çíà÷åííÿ ïîë³òèêè öèìè êðà¿íàìè. Âî-
íè çíà÷íîþ ì³ðîþ â åêîíîì³÷íîìó ïëà-
í³ çàëåæàòü â³ä Ðîñ³¿, ¿¿ ñèðîâèííèõ ðå-
ñóðñ³â. Êð³ì òîãî, ö³ êðà¿íè äîâîë³ ïðè-
ñê³ïëèâî âèâ÷àþòü ñóñï³ëüí³ ïðîöåñè â
Óêðà¿í³ òà âðàõîâóþòü òå, ùî ºäèíî¿ ãðî-
ìàäñüêî¿ çãîäè ñòîñîâíî ìàéáóòíüîãî
÷ëåíñòâà â ÍÀÒÎ íåìàº”,— íàãîëîñèâ
“Õðåùàòèêó” ïàí Çëåíêî

Ліві сили при рочили до візит Джорджа Б ша а ції протест щодо вст п до НАТО
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Прізвище, ім`я та по
бать ові

День та час
особисто о

прийом ромадян
за адресою:
м. Київ, в л.
Хрещати , 36,

.102

День та час
особисто о
виїзно о
прийом

Місце проведення
особисто о

виїзно о прийом

День та час
проведення

прямих (“ арячих”)
телефонних ліній
за тел. 279-40-59

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
Леонід Михайлович

1, 3 вівторо
17.00-19.00

- -

ДОВГИЙ
Олесь Станіславович

2 четвер
11.00-12.00

- - 4 четвер
16.00-17.00

ГОЛУБЧЕНКО
Анатолій Костянтинович

1 вівторо
11.00-13.00
3 вівторо
10.00-11.00

- - 1 вівторо
10.00-11.00

БАСС
Денис Я ович

2, 4 четвер
10.00-11.00

1, 3 четвер
12.00-13.00

Голосіївсь а
районна м. Києві

державна
адміністрація

4 четвер
11.00-12.00

ГОЛИЦЯ
Михайло Ми олайович

2 середа
16.00-17.00
4 середа

09.00-10.00

1 середа
16.00-17.00
1 вівторо
16.00.17.00

Шевчен івсь а
районна м.Києві

державна
адміністрація

3 середа
16.00-17.00

ГОЛОВАЧ
Володимир Володимирович

2 середа
15.00-16.00
4 середа

11.00-12.00

1 середа
16.00-17.00
3 середа

16.00-17.00

Дніпровсь а
районна м.Києві

державна
адміністрація

2 середа
14.00-15.00

ДЕНИСЮК
Людмила Всеволодівна

2, 4 п`ятниця
16.00-17.00

1, 3 п`ятниця
15.00-16.00

Солом`янсь а
районна м.Києві

державна
адміністрація

2 п`ятниця
15.00-16.00

ЖУРАВСЬКИЙ
Віталій Станіславович

1 четвер
11.00-12.00
3 четвер

11.00-12.00

2 четвер
16.00-17.00
4 четвер

16.00-17.00

Дарниць а районна
м.Києві державна
адміністрація

1 середа
10.00-11.00

КІЛЬЧИЦЬКА
Ірена Реонольдівна

3 вівторо
15.00-17.00
4 вівторо
15.00-17.00

1, 2 вівторо
15.00-16.00

Подільсь а районна
м.Києві державна
адміністрація

3 четвер
14.00-15.00

Заст пни олови з питань
містоб д вання,
архіте т ри та дизайн
місь о о середовища

2 понеділо
11.00-12.00
4 понеділо
10.00-11.00

1 п`ятниця
12.00-13.00
3 п`ятниця
12.00-13.00

Печерсь а районна
м.Києві державна
адміністрація

2 понеділо
10.00-11.00

МУХОВИКОВ
Анатолій Ми олайович

1, 3 вівторо
14.00-15.00

2, 4 п`ятниця
17.00-18.00

Оболонсь а
районна м.Києві

державна
адміністрація

1 понеділо
14.00-15.00

ПАДАЛКА
Ві тор Михайлович

1, 3 п`ятниця
10.00-11.00

2, 4 п`ятниця
11.30-12.30

Святошинсь а
районна м.Києві

державна
адміністрація

1 п`ятниця
11.00-12.00

РУДИК
Сер ій Ярославович

3 понеділо
10.00-11.00
4 понеділо
12.00-13.00

1, 2
понеділо
12.00-13.00

Деснянсь а
районна м.Києві

державна
адміністрація

4 понеділо
11.00-12.00

СТИЧИНСЬКИЙ
Броніслав Станіславович

2 четвер
17.00-18.00
1,4 середа
16.00-17.00
3 середа

17.00-18.00

2 четвер
16.00-17.00

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî
ïðèéîìó ãðîìàäÿí òà ïðÿìèõ
(“ãàðÿ÷èõ”) òåëåôîííèõ ë³í³é

êåð³âíèöòâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
íà ²² êâàðòàë 2008 ðîêó

Êàçáåê ÁÅÊÒÓÐÑÓÍÎÂ:
“Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïåðåìîæå ³ ó äâà òóðè.
² â òðè”

— Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîñò³éíî çà-
ÿâëÿâ, ùî â³í ïîë³òèê- “îäèíàê”. Ùî
öå îçíà÷àº? ² ÿêà â òàêîìó ðàç³ âàøà
ðîëü ÿê éîãî ðàäíèêà?

— Öå îçíà÷àº, ùî Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé — ºäèíèé çàãàëüíîíàö³î-
íàëüíèé ë³äåð, êîòðèé íå ïåðåáóâàº
ó ïðÿì³é çàëåæíîñò³ â³ä ò³º¿ ÷è ³íøî¿
ïàðò³éíî¿ ñòðóêòóðè. Ìîÿ ðîëü ðàä-
íèêà — îïòèì³çóâàòè ä³àëîã êè¿âñüêî¿
âëàäè òà êèÿí ÷åðåç ìàñ-ìåä³à. Öå
î÷åâèäíî.

— ßê ÷àñòî âàì äîâîäèòüñÿ çàõèùà-
òè ñâîáîäó ñâîãî ñëîâà?

— Çàõèùàòè — í³êîëè. Ðåàë³çîâó-
âàòè, íàïðèêëàä, íèí³,— ùîñåêóíäè
ðîáî÷îãî ÷àñó.

— ×è íå ââàæàºòå âè, ùî âèáîðè ìå-
ðà äåùî ïåðåä÷àñí³?

— Ïåðåâèáîðè ìåðà, çâè÷àéíî æ,
ïåðåä÷àñí³, ÿê ³ âñå ó öèõ ïîêâàïëè-
âèõ ïîë³òè÷íî ñòóðáîâàíèõ õëîïö³â.
Àëå ìè âèÿâèëèñÿ ³ äî öüîãî ãîòîâ³
êðàùå çà âñ³õ.

— ×è áàãàòî ó âàñ âîðîã³â? Õòî, ÿê-
ùî íå ñåêðåò? Çà ùî âîíè âàñ íå ëþá-
ëÿòü?

— Ñâî¿õ îñîáèñòèõ âîðîã³â ÿ íå
çíàþ. Íå äî òîãî. ß í³êîãî íå îáäó-
ðþâàâ, çíàºòå, ÿê ó ªñåí³íà “íå ðàñ-
ñòðåëèâàë íåñ÷àñòíûõ ïî òåìíèöàì”.
Òå, ùî, ÿê ó Õîäàñåâè÷à, ÿ âèêëèêàþ
ó êîãîñü “â³äðàçó, çëîáó ³ ñòðàõ”, çäî-
ãàäóþñÿ. Òà öå æ çâ³ñíî ÷îìó. Í³÷î-
ãî îñîáèñòîãî.

— ßê ÷àñòî âè ÷óºòå ïîãðîçè íà ñâîþ
àäðåñó? ×è áóâàº âàì ñòðàøíî çà æèò-
òÿ ñâîº òà áëèçüêèõ?

— Áóâàº íå ñòðàøíî, à, øâèäøå,
íåïðèºìíî. Ïîãðîçè ÷óþ. Â³ä íåì³÷-
íèõ ïóáë³öèñò³â.

— Ó íàø ÷àñ æèòòÿ ñòàº äåäàë³
ñêëàäí³øèì ³ íåáåçïå÷í³øèì. ×è º ó
âàñ ÿêàñü ðîçðàäà? ßê â³äïî÷èâàºòå?

— Ùîá â³äïî÷èòè, çì³íþþ ð³ä ä³-
ÿëüíîñò³. À ç ³íøîãî áîêó, â ìåíå ÷ó-
äîâà äðóæèíà, ïðåáàãàòî ÷óäîâèõ äðó-
ç³â — íàéö³êàâ³øèõ, òÿìóùèõ ³ íàé-
ä³ÿëüí³øèõ ó öüîìó ì³ñò³. ª ùå é ³í-
ø³ ì³ñòà...

— Õòî, íà âàøó äóìêó, âèííèé ó ï³ä-
âèùåíí³ ö³í íà âñå? ßê öå ìîæíà çó-
ïèíèòè?

— Ùîá çóïèíèòè çðîñòàííÿ ö³í,
ïîòð³áíî çìóñèòè êàíäèäàòà â äåïó-
òàòè Êè¿âðàäè Þë³þ Òèìîøåíêî æè-
òè íà ñàìó ¿¿ çàðïëàòó, íåõàé ³ ïðå-
ì’ºðñüêó. À ïåðåä òèì âñòàíîâèòè ¿¿

ðåàëüí³ äîõîäè. Ïîêè öüîãî íå áóäå,
ö³íè ï³äâèùóâàòèìóòüñÿ.

— ßê³ ïðîåêòè, êð³ì âèáîð³â, ïðîâî-
äèòèìå Êè¿âñüêèé ìåä³àõîëäèíã ïðîòÿ-
ãîì íàéáëèæ÷èõ 2-3 ì³ñÿö³â?

— Íà ñüîãîäí³ ìè çàïóñòèëè ê³ëü-
êà ÷óäîâèõ ïðîåêò³â — â³ä ãåíåðàëü-
íîãî ñïîíñîðñòâà â Ukrainian Fashion
Week òà “Ëþäèíè ðîêó” äî ñåð³¿ ôî-
òîâèñòàâîê íà êøòàëò “Âå÷³ðí³é Êè-
¿â” (ñüîãîäí³ ìîæíà â öüîìó ç³çíàòè-
ñÿ) ³ âèïóñêó êíèæêè “25 åñå ïðî ëþ-
áîâ”. Ìè ãîòóºìî ùå îäíå âèäàííÿ
ïðî Êè¿â, äî ñëîâà. Òå, ùî â íàñ á³ëü-
øå í³æ ó ³íøèõ ö³êàâèõ ³í³ö³àòèâ,—
öå ôàêò. Îñü ò³ëüêè âèáîðè íàì óñ³ì
çàâàæàþòü.

— ßê³ âàø³ ïðîãíîçè ùîäî âèáîð³â,
ÿê³ ìàþòü â³äáóòèñÿ? Íàçâ³òü òðüîõ
íàéäîñòîéí³øèõ êàíäèäàò³â.

— ×åðíîâåöüêèé, Áëîê Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî, Áëîê Þë³¿ Òèìî-
øåíêî ç íåþ íà ÷îë³. Âèéøëî ÷åò-
âåðî.

— Çâ³äêè âçÿëèñÿ êîøòè íà âèïëàòó
1000 ãðèâåíü ìóí³öèïàëüíî¿ íàäáàâêè
ùîì³ñÿöÿ êîæíîìó êèÿíèíó? ² õòî ñà-
ìå ¿õ îòðèìóâàòèìå?

— Öå ³í³ö³àòèâà Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî. Ëîã³êà ìåí³ çðîçóì³-
ëà: ÿêùî çà äâà ðîêè Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ³ éîãî êîìàíäà çìîãëè çá³ëü-
øèòè áþäæåò Êèºâà ó 5 ðàç³â, òî çà
äâà ðîêè âîíè çìîæóòü éîãî çá³ëü-
øèòè ùå óäâ³÷³. Çâ³äñè ãðîø³ íà ìó-
í³öèïàëüíó íàäáàâêó ë³êàðÿì, ó÷èòå-
ëÿì, ïåíñ³îíåðàì òà âñ³ì ïðàö³âíè-
êàì áþäæåòíî¿ ñôåðè, ÿêèì âèïëà-
÷óþòü çàðïëàòè ç ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³.
Öå ðåàëüíî.

— ßê âè îö³íþºòå øàíñè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî â ðàç³ óõâàëåííÿ çàêî-
íó ïðî äâà òóðè ì³ñöåâèõ âèáîð³â?

— ß ìàþ ðåàëüí³ ñîö³îëîã³÷í³ äàí³.
Òàê îñü: ×åðíîâåöüêèé ïåðåìîæå ³ ó
äâà òóðè. ² â òðè.

— ßê³ êè¿âñüê³ ÇÌ² º, íà âàøó äóì-
êó, íàéá³ëüø çààí´àæîâàíèìè?

— “1+1”.

— ×èì ×åðíîâåöüêèé ë³ïøèé çà ñâî-
¿õ êîíêóðåíò³â — Êëè÷êà, Êàòåðèí÷ó-
êà, Òóð÷èíîâà òà ³íøèõ?

— Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ðîçóìí³-
øèé, â³äïîâ³äàëüí³øèé, àäåêâàòí³-
øèé òà àïîë³òè÷íèé. ßê óïðàâë³íåöü
â³í ºäèíèé, õòî ìàº äâ³ íàéâàæëèâ³-
ø³ ðèñè: óì³ííÿ êåðóâàòè ³ çíàííÿ
Êèºâà

Радни мера олови з питань свободи слова та інформації,
ерівни Київсь о о медіахолдин Казбе Бе т рс нов під
час інтернет- онференції на сайті азети "Хрещати " роз-
повів, за що йо о не люблять і назвав переможця достро-
ових виборів.
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Êîë³çåé áîðåòüñÿ ç ãëîáàëüíèì
ïîòåïë³ííÿì
Âëàäà Ðèìà íà ãîäèíó âèìêíóëà îñâ³òëåííÿ âèçíà÷íî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿòêè
"Хрещати " пропон є чи-
тачам зазирн ти проб-
леми меш анців інших
міст. Для цьо о ми під о-
т вали добір міжнарод-
них новин та подій світо-
вих столиць.

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

У метро Мадрида
від рився м зей

Ó ìàäðèäñüêîìó ìåòðî íà îä-
í³é ç³ ñòàíö³é ó ïîíåä³ëîê â³äáó-
ëîñÿ â³äêðèòòÿ ìóçåþ. Ó öåðåìî-
í³¿ âçÿâ ó÷àñòü ìåð ³ñïàíñüêî¿
ñòîëèö³. Ïðèêìåòíî, ùî ñòàíö³ÿ,
ïåðåòâîðåíà íà ìóçåé, áóëà çà-
êðèòà 21 òðàâíÿ 1966 ðîêó ó çâ’ÿç-
êó ç ìîäåðí³çàö³ºþ. Ó 2005-ìó
ì³ñüêà ðàäà ³ êåð³âíèöòâî ìåòðî-
ïîë³òåíó ï³äïèñàëè äîãîâ³ð ïðî
ñòâîðåííÿ ìóçåþ â ñòîëè÷í³é ï³ä-
çåìö³. Íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåí³
åêñïîíàòè, ùî ðîçïîâ³äàþòü ïðî
³ñòîð³þ òðàíñïîðòó, ïðî òå, ÿêå
ì³ñöå ïîñ³äàº ìåòðî â æèòò³ ì³ñ-
òà, ïðî ³íæåíåðí³ ðîçðîáêè, ñó-
÷àñí³ òåõíîëîã³¿, à òàêîæ ïðî ðåê-
ëàìíó åñòåòèêó òà õóäîæíº îçäîá-
ëåííÿ. Ó ìóçå¿ ïðåäñòàâëåí³ ìà-
ëþíêè ³ ôîòîãðàô³¿, ôðàãìåíòè
óñòàòêóâàííÿ, ñòâîðåí³ àóä³îâ³çó-
àëüí³ ³íñòàëÿö³¿. Ñòàíö³ÿ, íà ÿê³é
ìîæíà öå âñå ïîáà÷èòè, ðîçòà-
øîâàíà íà ïåðø³é ë³í³¿ ìàäðèä-
ñüêîãî ìåòðî, êîòðó â³äêðèâ ùå 7
æîâòíÿ 1919 ðîêó êîðîëü Àëü-
ôîíñî XIII.

Пра а от ється
до м зичної весни

Çà äâà ì³ñÿö³ Ïðàãà ïåðåòâî-
ðèòüñÿ íà êîíöåðòíèé ìàéäàí-
÷èê, äå â³äáóäóòüñÿ ÷èñëåíí³ âè-
ñòóïè ïðîñëàâëåíèõ ìóçè÷íèõ
êîëåêòèâ³â. Íåçâàæàþ÷è íà òå,
ùî äî ïî÷àòêó ôåñòèâàëþ
“Ïðàçüêà âåñíà” çàëèøàºòüñÿ ùå
äîñòàòíüî ÷àñó, á³ëüøå äâîõ òðå-
òèí êâèòê³â íà íüîãî âæå ðîçêóï-
ëåíî. Ôåñòèâàëü “Ïðàçüêà âåñíà”
â³äáóäåòüñÿ â ñòîëèö³ ×åõ³¿ â 
63-é ðàç ç 12 òðàâíÿ äî 4 ÷åðâíÿ.
Îñîáëèâèé ïîïèò ìàþòü êâèòêè
íà êîíöåðò îðêåñòðó ô³ëàðìîí³¿
ì³ñòà Áðíî, âèñòóï çíàìåíèòîãî
àìåðèêàíñüêîãî ñêðèïàëÿ Íàé-
äæåëà Êåíåä³, à òàêîæ êîíöåðò
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó áðèòàí-
ñüêî¿ êîðïîðàö³¿ ÂÂÑ.

Нью-Йор розі р є
п’єс в т алеті

Ãðîìàäñüê³ òóàëåòè, ðîçòàøîâà-
í³ â íüþ-éîðêñüêîìó Öåíòðàëü-
íîìó ïàðêó, ïåðåòâîðèëèñÿ íà
öåíòð òåàòðàëüíîãî æèòòÿ: òóò ðî-
ç³ãðóþòü ï’ºñó “Ëåä³ òà äæåíòëü-
ìåíè”, ïîñòàâëåíó ²ðëàíäñüêèì
òîâàðèñòâîì ìèñòåöòâ.

×îëîâ³÷à òà æ³íî÷à ÷àñòèíè
àóäèòîð³¿ ïðÿìóþòü â³äïîâ³äíî â
ð³çí³ êàá³íêè, à â ïðîöåñ³ ñïåê-
òàêëþ ïåðåõîäÿòü ç îäí³º¿ äî ³í-
øî¿. Ñþæåò, çàñíîâàíèé íà ðå-
àëüí³é ³ñòîð³¿, ùî â³äáóëàñÿ â
Äóáë³í³ â 1950-õ ðîêàõ: çà ¿¿ ìî-
òèâàìè ñöåíàðèñò Ï³â Óîêåð íà-
ïèñàâ äåòåêòèâ ïðî â³äîìîãî ïî-
ë³òèêà, ïîâ³þ, áàíäèò³â ³ øïèãó-
í³â. Ó 2003 ðîö³ ï’ºñà “Ëåä³ òà
äæåíòëüìåíè” çäîáóëà ïåðøå
ì³ñöå íà Äóáë³íñüêîìó òåàòðàëü-
íîìó ôåñòèâàë³.

У Сто ольмі вже
продають вит и
в м зей ABBA

Íà 4 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó çàïëà-
íîâàíå â³äêðèòòÿ ìóçåþ ïîïóëÿð-
íî¿ ãðóïè ABBA ó øâåäñüê³é ñòî-
ëèö³. Ïðîòå êâèòêè íà ïåðøèé
òèæäåíü ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ìóçåþ
íåìîæëèâî êóïèòè âæå íèí³. ²í-
òåðåñ äî òâîð÷îñò³ ïîïóëÿðíîãî
øâåäñüêîãî êîëåêòèâó ïðîÿâèëè
éîãî ïðèõèëüíèêè àæ ç 32 êðà¿í.
Îêð³ì åêñïîçèö³¿, ïðèñâÿ÷åíî¿
òâîð÷îñò³ ãðóïè, ìóçåé âêëþ÷à-
òèìå ñó÷àñíó áóä³âëþ äëÿ ³íòåð-
àêòèâíèõ, ìóçè÷íèõ ³ ìóëüòèìå-
ä³éíèõ ïîä³é. Òàì æå ìîæíà áó-
äå ïðèäáàòè ð³çíîìàí³òí³ ñóâåí³-
ðè ç ñèìâîë³êîþ ABBA.

У Хорватії з’їли най-
більший світі за-
мо із шо олад

Íàéá³ëüøèé ó ñâ³ò³ øîêîëàä-
íèé çàìîê, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç³ 100
òèñÿ÷ ïëèòîê, çáóäóâàëè â ñòîëè-
ö³ Õîðâàò³¿ — Çàãðåá³. Òðèìåòðî-
âà êîíñòðóêö³ÿ çðîáëåíà ç ïëèòîê
øîêîëàäó ì³ñöåâî¿ êîìïàí³¿.
Âñüîãî íà ñïîðóäó ï³øëî 100 òè-
ñÿ÷ ïëèòîê, ÿê³ âàæàòü 10 òîíí.

Áóä³âåëüíèêè ñîëîäêîãî çàìêó,
ùî çâåëè íà ñòîëè÷í³é ïëîù³ öåé
øåäåâð çà 24 ãîäèíè, ââàæàþòü,
ùî ñïîðóäà çàñëóãîâóº íà çàïèñ
äî Êíèãè ðåêîðä³â Ã³ííåññà.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàìîê çâåëè ³
ïðåäñòàâèëè ïóáë³ö³, éîãî “öåã-
ëó” ðîçïðîäàëè â ðàìêàõ áëàãî-
ä³éíî¿ àêö³¿ äëÿ íàäàííÿ äîïîìî-
ãè ïîêàë³÷åíèì àòëåòàì.

Римсь ий Колізей
зан рився пітьм

Ó Êîë³çå¿ — ãîëîâí³é ïàì’ÿòö³
Ðèìà — ó ñóáîòó ââå÷åð³ íà ãî-
äèíó ïîãàñèëè ñâ³òëî. Òàêèì ÷è-
íîì ïðàö³âíèêè ìóçåþ ï³äòðè-

ìàëè ì³æíàðîäíó åêîëîã³÷íó àê-
ö³þ ïðîòè ãëîáàëüíîãî ïîòåïë³í-
íÿ “Ãîäèíà Çåìë³”. Îðãàí³çàòî-
ðè àêö³¿ ââàæàþòü, ùî âíåñîê
êîæíîãî îêðåìîãî æèòåëÿ Çåìë³
ìîæå âèÿâèòèñÿ îñíîâíèì äëÿ
äîñÿãíåííÿ ìåòè êàìïàí³¿ — ñêî-
ðî÷åííÿ äî 2020 ðîêó íà 30 %
âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â â àò-
ìîñôåðó. Åêîëîãè ïåðåêîíàí³,
ùî áîðîòüáà ç ïàðíèêîâèì åôåê-
òîì äîïîìîæå âðÿòóâàòè â³ä
çíèêíåííÿ êîæåí ï’ÿòèé âèä
òâàðèí ³ ðîñëèí íà Çåìë³. Âñüî-
ãî, çà äàíèìè îðãàí³çàòîð³â, ó
ð³çíèõ ÷àñîâèõ ïîÿñàõ íà 60 õâè-
ëèí åëåêòðèêó ïîâí³ñòþ àáî
÷àñòêîâî ïîãàñèëè â 380 ì³ñòàõ
ïëàíåòè. Âïåðøå öÿ ³í³ö³àòèâà,
îðãàí³çîâàíà Âñåñâ³òí³ì ôîíäîì
äèêî¿ ïðèðîäè, â³äáóëàñÿ òîð³ê ó
Ñ³äíå¿. Öüîãî ðàçó âîíà ñòàðòó-
âàëà íà îñòðîâàõ Ô³äæ³ ó ï³âäåí-
í³é ÷àñòèí³ Òèõîãî îêåàíó, ïîò³ì
¿¿ ï³äòðèìàëè íàéá³ëüø³ ì³ñòà íà
àâñòðàë³éñüêîìó êîíòèíåíò³ ³ â
Íîâ³é Çåëàíä³¿.

Ейфелев веж
причеп рять
до ювілею

Ó 2009 ðîö³ ãîëîâíîìó ñèìâî-
ëó Ôðàíö³¿ — Åéôåëåâ³é âåæ³ —
âèïîâíèòüñÿ 120 ðîê³â. Ç íàãîäè
þâ³ëåþ ö³º¿ âèçíà÷íî¿ ïàì’ÿòêè
âëàäà Ïàðèæà ïîáóäóº íîâèé îã-
ëÿäîâèé ìàéäàí÷èê íà âåðõ³âö³
áàøòè, ùî íàãàäóº êîì³ð.

Ó ìåð³¿ ÷åêàþòü, ùî þâ³ëåé
ïðèâåðíå òóðèñò³â ç³ âñüîãî ñâ³-
òó. Ñàìå òîìó óõâàëåíî ð³øåííÿ
ðîçøèðèòè ³ñíóþ÷èé ìàéäàí÷èê
ó ê³ëüêà ðàç³â. ßêùî ãîðîäÿíàì ³
ãîñòÿì ôðàíöóçüêî¿ ñòîëèö³ íî-
âîââåäåííÿ íå ñïîäîáàºòüñÿ,
êîíñòðóêö³þ ðîçáåðóòü.

Çã³äíî ç äàíèìè îô³ö³éíîãî
ñàéòó Åéôåëåâî¿ âåæ³, ïîâíà âè-
ñîòà ñïîðóäè, ÿêà âêëþ÷àº òåëå-
â³ç³éíó àíòåíó, ñòàíîâèòü 322
ìåòðè. Çàãàëüíà âàãà ìåòàëåâî¿
êîíñòðóêö³¿ — 10 òèñ. òîíí. Îä-

íî÷àñíî íà áàøò³ ìîæóòü çíàõî-
äèòèñÿ 10 òèñÿ÷ 400 ÷îëîâ³ê.

Мон олія пропон є
пройти шляхами
Чин ісхана

Íåïîäàë³ê ñòîëèö³ Ìîíãîë³¿
Óëàí-Áàòîðà ðîçãîðíóëîñÿ áóä³â-
íèöòâî óí³êàëüíîãî àí³ìàö³éíî-
ãî ïðîåêòó “XIII ñòîð³÷÷ÿ”. Öå
³ñòîðè÷íà ðåêîíñòðóêö³ÿ ð³çíèõ
òèï³â ïîñåëåíü ÷àñ³â âåëèêîãî
ìîíãîëüñüêîãî çàâîéîâíèêà. Äëÿ
òóðèñò³â ïðîïîíóþòü ìàðøðóò â³ä
íàéá³ëüøî¿ â ñâ³ò³ ê³ííî¿ ñòàòó¿
×èíã³ñõàíà, ðîçòàøîâàíî¿ íà äà-
õó ï’ÿòèç³ðêîâîãî ãîòåëþ, äî êîì-
ïëåêñó ç þðò, íà òåðèòîð³¿ ÿêîãî
â ïîäðîáèöÿõ â³äòâîðþþòü æèò-
òÿ ³ ïîáóò Ìîíãîë³¿ ÕIII ñòîë³ò-
òÿ. Ïåðåñóâàòèñÿ òóðèñòè ìîæóòü
ëèøå ï³øêè, âåðõè àáî â ñïåö³-
àëüíèõ âîçàõ. Òóò íåìàº àí³ åëåê-
òðèêè, àí³ ³íøèõ áëàã öèâ³ë³çà-
ö³¿ — àâòåíòè÷í³ñòü êóëüòóðíîãî
ñåðåäîâèùà áóêâàëüíî âðàæàº
óÿâó.

Відень втомився
від м зи и

Ìåøêàíö³ Â³äíÿ ïðîòåñòóþòü
ïðîòè âóëè÷íèõ ìóçèêàíò³â. Íà-
ñåëåííþ öåíòðó ì³ñòà íàáðèä ïî-
ñò³éíèé øóì, ùî ñïðè÷èíåíèé
âóëè÷íèìè àðòèñòàìè ³ ìóçèêàí-
òàìè. Îòîæ æèòåë³ ñòîëèö³ Àâñò-
ð³¿ ç³áðàëè ï³äïèñè ï³ä ïåòèö³ºþ
íà éìåííÿ êåð³âíèêà ñòîëè÷íîãî
îêðóãó ç âèìîãîþ îáìåæèòè ïî-
ä³áí³ âèñòóïè.

Ñåðåä òèõ, õòî ï³äïèñàâ, º ³ êå-
ð³âíèê ô³ë³¿ Áàíêó Àâñòð³¿, ÿêèé
ââàæàº, ùî âóëè÷í³ êîíöåðòè çà
ãó÷í³ñòþ ïåðåâåðøóþòü çâóê ñèã-
íàë³çàö³¿, ³ öèì ö³ëêîì ìîæóòü
ñêîðèñòàòèñÿ ãðàá³æíèêè. Ñâ³é
ï³äïèñ ïîñòàâèâ íàâ³òü ïàñòîð
Ñîáîðó Ñâÿòîãî Øòåôàíà, ÿêîìó
âóëè÷íèé øóì ÷àñòî çàâàæàº â³ä-
ïðàâëÿòè ñëóæáó.

Æèòåë³ Â³äíÿ ïðîïîíóþòü îá-
ìåæèòè ÷àñ âóëè÷íèõ êîíöåð-
ò³â îäí³ºþ ãîäèíîþ, ïðè÷îìó
ïðîâîäèòè ¿õ ìîæíà áóäå ëèøå
ðàç íà äâà äí³. Íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì â³äïîâ³äíó ïåòèö³þ ðîçãëÿ-
íóòü íà çàñ³äàíí³ ñòîëè÷íî¿ ìå-
ð³¿.

Б харест не дбає
про чистот

Ïðåäñòàâíèêè ÍÀÒÎ, ùî ãîòó-
þòü êâ³òíåâèé ñàì³ò àëüÿíñó â
Áóõàðåñò³, ðîç÷àðîâàí³ ê³ëüê³ñòþ
³ ñòàíîì òóàëåò³â ó êîëèøíüîìó
ïàëàö³ ðóìóíñüêîãî ë³äåðà
Í³êîëàå ×àóøåñêó. Ñàìå â öüî-
ìó ïðèì³ùåíí³ ìàº â³äáóòèñÿ çó-
ñòð³÷ âèñîêîïîñàäîâö³â. Îòîæ
ðóìóíñüê³é âëàä³ áóëî çàïðîïî-
íîâàíî âñòàíîâèòè 1000 ïåðåíîñ-
íèõ òóàëåòíèõ êàá³íîê, òîáòî ïî
îäí³é íà êîæíèõ ï’ÿòü äåëåãàò³â
ñàì³òó.

Ïðîòå îñòàíí³õ öå ëèøå îáó-
ðèëî. Ðóìóíè ââàæàþòü, ùî ïå-
ðåíîñí³ òóàëåòè ç³ïñóþòü óí³-
êàëüí³ ³íòåð’ºðè îäí³º¿ ç íàé-
á³ëüøèõ ³ íàéö³êàâ³øèõ áóä³âåëü
ñâ³òó. Íàãàäàºìî, ùî ó ïàëàö³
×àóøåñêó 12 ïîâåðõ³â, ïîíàä
1100 çàë³â ³ ê³ìíàò, 4500 ëþñòð ³
200 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â êè-
ëèì³â. Öÿ áóä³âëÿ — äðóãà çà âå-
ëè÷èíîþ â ñâ³ò³ ï³ñëÿ Ïåíòàãî-
íó, øòàá-êâàðòèðè Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè ÑØÀ.

Ïðîòå íåñòà÷à òóàëåò³â íå ºäè-
íà ïðîáëåìà Áóõàðåñòà. Çà äàíè-
ìè åêîëîã³÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ “Âðÿ-
òóéòå Áóõàðåñò”, ðóìóíñüêà ñòî-
ëèöÿ — îäíå ç íàéïåðåíàñåëåí³-
øèõ ³ áðóäíèõ ì³ñò â ªâðîï³.
Ê³ëüê³ñòü æèòåë³â íà êâàäðàòíèé
ê³ëîìåòð ñòàíîâèòü 9 òèñ., òîä³ ÿê
“íàéêîìôîðòí³øèì” ïîêàçíè-
êîì º 3,5 òèñ. íà êâàäðàòíèé ê³-
ëîìåòð. ßê â³äçíà÷àþòü åêîëîãè,
â ì³ñò³ íå âèñòà÷àº çåëåíèõ íàñà-
äæåíü, ïàðê³â, ñêâåð³â, ïðàêòè÷-
íî â³äñóòí³ äèòÿ÷³ òà ñïîðòèâí³
ìàéäàí÷èêè
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Ìåíø í³æ çà ì³ñÿöü âèïóñê-
íèêè âñ³õ óêðà¿íñüêèõ øê³ë áðà-
òèìóòü ó÷àñòü ó çîâí³øíüîìó íå-
çàëåæíîìó îö³íþâàíí³ (ÇÍÎ).
Öüîãî ðîêó âîíî ñòàëî îáîâ’ÿç-
êîâèì. Ôàõ³âö³ çàïåâíÿþòü, ùî
âïðîâàäæåííÿ òåñò³â äîïîìîæå
ïîäîëàòè õàáàðíèöòâî ó ãàëóç³
îñâ³òè. 

“Öå áóäå ïåðåâ³ðêà íå ëèøå
äëÿ àá³òóð³ºíò³â, àëå é äëÿ óê-
ðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà íà êî-
ðóìïîâàí³ñòü”, — êàæå ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ êîì³òåòó âèáîðö³â
Óêðà¿íè ²ãîð Ïîïîâ. Éîãî îð-
ãàí³çàö³ÿ îäíà ç òðüîõ, ùî çàé-

ìàþòüñÿ ï³äãîòîâêîþ òà ïðîâå-
äåííÿì ÇÍÎ. ² âñ³õ çàïåâíÿþòü,
ùî âðàõóâàëè äîñâ³ä òà ïîìèë-
êè ïîïåðåäí³õ ðîê³â, êîëè òåñ-
òè â³äáóâàëèñÿ çà áàæàííÿì.
Ðîçïî÷àòè ïðîöåñ öüîãî ðîêó
ïëàíóþòü 22 êâ³òíÿ. Ïèñàòè òåñ-
òè âèïóñêíèêè çìîæóòü äî 4
÷åðâíÿ. Ïåðøèì ïåðåâ³ðÿòèìóòü
çíàííÿ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà
ë³òåðàòóðè. Öåé ïðåäìåò áóäå
îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ âñòóïó äî
áóäü-ÿêîãî ÂÓÇó. Êð³ì íüîãî,
ÇÍÎ â³äáóâàòèìåòüñÿ ùå ç 10
ïðåäìåò³â. Íàéïîïóëÿðí³øèìè
ñåðåä âèïóñêíèê³â íà ñüîãîäí³ º

ìàòåìàòèêà òà ³ñòîð³ÿ. 
Äëÿ òåñòóâàííÿ àóäèòîð³¿ ãî-

òóâàòèìóòü çàçäàëåã³äü. Òàêèõ
ïóíêò³â ïëàíóþòü â³äêðèòè 1887.
Îáîâ’ÿçêîâî äîòðèìóâàòèìóòü-
ñÿ ïðàâèëà, ùîá ó÷í³ íå
ðîçâ’ÿçóâàëè çàâäàííÿ ó ñâî¿é
“ð³äí³é” øêîë³. Çà ïåðåá³ãîì
òåñòóâàííÿ, ó êîæí³é àóäèòîð³¿
ñë³äêóâàòèìå ñïåö³àëüíî ï³äãî-
òîâëåíèé äåðæàâíèé íàãëÿäà÷.
“Íèí³ ö³ ëþäè ïðîõîäÿòü ï³äãî-
òîâêó. Íàñàìïåðåä, âîíè ñë³äêó-
âàòèìóòü çà äèñöèïë³íîþ òà çà-
ïîá³ãàòèìóòü óñ³ëÿêèì õèòðî-
ùàì, íå äîïóñêàòèìóòü ñïèñó-
âàííÿ”, — êàæå Àííà Òîðîïî-
âà, äèðåêòîð Öåíòðó òåñòîâèõ
òåõíîëîã³é ³ ìîí³òîðèíãó ÿêîñò³
îñâ³òè. Ïàí Ïîïîâ íàâ³â ìèíó-
ëîð³÷í³ ïðèêëàäè, êîëè ó÷í³
ñâ³é åêçåìïëÿð òåñò³â ï³äïèñó-
âàëè ÷óæèì ³ì’ÿì òà âêëåþâàëè
÷óæ³ ôîòîêàðòêè. Àáè ñïèñàòè,
âèêîðèñòîâóâàëè âñ³ ìîæëèâîñò³
– â³ä áàíàëüíèõ øïàðãàëîê äî
ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â òà íàâóø-
íèê³â. 

Íàéïîïóëÿðí³øèì ñïîñîáîì
ñïèñàòè àáî é íàâ³òü âèð³øèòè
áóäü-ÿê³ çàâäàííÿ ó÷í³ íàçèâà-
þòü ìîá³ëüíèé. Ç ï³äêëþ÷åíèì

²íòåðíåòîì â³í äîçâîëÿº çíàõî-
äèòè â³äïîâ³ä³ çà ë³÷åí³ ñåêóí-
äè. Îñê³ëüêè êîðèñòóâàòèñÿ
òåõí³êîþ ï³ä ÷àñ òåñò³â çàáîðî-
íÿþòü, òî àïàðàòè ó÷í³ çäåá³ëü-
øîãî ïðèêëåþþòü ó òóàëåòàõ, à
ïîò³ì ïðîñÿòüñÿ “âèéòè”, ïðè-
ãàäóº ìèíóëîð³÷íèé äîñâ³ä ïàí
Ïîïîâ. Â³í äîäàº, ùî íàãëÿäà÷³
çàçèðàòèìóòü íàâ³òü ó êàá³íêè. 

ßêùî àá³òóð³ºíòè áóäóòü íåçà-
äîâîëåí³ ðåçóëüòàòàìè âèïðîáó-
âàíü, âîíè çìîæóòü çâåðíóòèñÿ
äî àïåëÿö³éíèõ êîì³ñ³é, êàæóòü
îðãàí³çàòîðè. 

Çà ðåçóëüòàòàìè òåñò³â, ó÷íÿì
âèäàäóòü ñåðòèô³êàòè. Ñàìå ¿õ ðà-
çîì ç ïàêåòîì ïîòð³áíèõ äîêó-
ìåíò³â òðåáà áóäå ïîäàâàòè äî
ÂÓÇ³â. ßê ³ â îñòàíí³ ðîêè,
àá³òóð³ºíòè çìîæóòü âñòóïàòè äî
ê³ëüêîõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàê-
ëàä³â îäíî÷àñíî. Îäíàê ó áóäü-
ÿêîìó ðàç³ îö³íêè â ñåðòèô³êàò³
ìàþòü áóòè íå íèæ÷³ 4-õ áàë³â çà
12-áàëüíîþ øêàëîþ. Àáî 124-õ,
ÿêùî øêàëà ó 200 áàë³â. Îäèí
ÂÓÇ ïðèéìàòèìå íå á³ëüøå 3-õ
ñåðòèô³êàò³â äëÿ çàãàëüíîãî áàëó. 

ßê³ ïðåäìåòè, íà ÿê³ ñïåö³àëü-
íîñò³ ñêëàäàòè, áóäå â³äîìî âæå
ó òðàâí³. Òîä³ ó ÂÓÇàõ ïî÷íóòü

ôîðìóâàòè ïðèéìàëüí³ êîì³ñ³¿.
Âîíè, â ñâîþ ÷åðãó, âèðàõîâó-
âàòèìóòü ïðîõ³äíèé áàë íà êî-
æåí ôàêóëüòåò. Í³ÿêèõ äîäàòêî-
âèõ âèïðîáóâàíü, îêð³ì òåñò³â,
âñòóïíèêàì íå ïðîâîäèòèìóòü,
çàïåâíÿþòü ó Ì³í³ñòåðñòâ³
îñâ³òè òà íàóêè. Òèì ÷àñîì,
ïàí³ Òîðîïîâà çàóâàæóº, ùî íå-
äåðæàâí³ ÂÓÇè öüîãî ïðàâèëà
íàâðÿä ÷è äîòðèìóâàòèìóòüñÿ.
“Î÷åâèäíî, áóäóòü âèãàäóâàòè
òâîð÷³ çàâäàííÿ ÷è ñï³âáåñ³äè,
àáî ðîçðîáëÿòè ñâî¿ äîäàòêîâ³
òåñòè”, — êàæå âîíà. 

Á³ëüø³ñòü âèïóñêíèê³â çàïðî-
âàäæåííÿ òåñò³â â³òàþòü. Îäíàê
ïîáîþþòüñÿ, ùî çàâäàííÿ âèÿâ-
ëÿòüñÿ íàäòî ñêëàäíèìè. Âîíè
òàêîæ ñêàðæàòüñÿ íà òå, ùî òåñ-
òè òðèâàòèìóòü ì³æ çàíÿòòÿìè,
òîáòî îäðàçó äîâåäåòüñÿ ãîòóâà-
òèñÿ ÿê äî óðîê³â, òàê ³ äî ÇÍÎ.
Áàòüêè òà â÷èòåë³ íîâîââåäåííÿ
òåæ çäåá³ëüøîãî ï³äòðèìóþòü.
“Ä³òÿì áóäå âàæêî, áî çàâäàíü
áàãàòî. Êîðóïö³¿ öå ñïðàâä³ â äå-
ÿê³é ì³ð³ äîïîìîæå çàïîá³ãòè,
àëå çàëèøàºòüñÿ ùå áàãàòî ïè-
òàíü, ÿê³ íàì ïîòð³áíî âðàõóâà-
òè”, — ï³äñóìîâóº ²ðèíà Äâîðñü-
êà, âèêëàäà÷êà ã³ìíàç³¿ ¹48

Øêîëÿð³â çàëèøèëè áåç åêçàìåí³â 
Çîâí³øíº íåçàëåæíå òåñòóâàííÿ â³äáóäåòüñÿ ç 11 ïðåäìåò³â 

Â³òàë³é ÆÓÐÀÂÑÜÊÈÉ: “Ïîòð³áíî ñêàñóâàòè
âñ³ ï³ëüãè ï³ä ÷àñ âñòóïó” 
Ïðî îñîáëèâîñò³ ñòîëè÷íîãî çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ 
òà âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ ó áë³ö-³íòåðâ’þ “Õðåùàòèêó” 
ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé

— ×èì â³äð³çíÿòèìåòüñÿ ïðîâåäåííÿ ÇÍÎ
ó Êèºâ³ â³ä ðåã³îí³â? 

— Çîâí³øíº íåçàëåæíå îö³íþâàííÿ ïðî-
âîäèòèìóòü ó âñ³é Óêðà¿í³ îäíàêîâî. Êî-
æåí ðåã³îí äîòðèìóâàòèìåòüñÿ â³äïîâ³äíèõ
ïðàâèë ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ çà çàêîíîì.
Îäíàê ïðîáëåìà â ³íøîìó – â ðåã³îíàõ
ð³âåíü çíàíü øêîëÿð³â äóæå â³äð³çíÿºòüñÿ
â³ä ñòîëè÷íîãî. Ï³äãîòîâêà íå íàñò³ëüêè
âèñîêà, ÿê ó Êèºâ³. ² äîñòóï äî ³íôîð-
ìàö³éíèõ äæåðåë òàì òàêîæ íå òàêèé øè-
ðîêèé. Ó äåÿêèõ ñ³ëüñüêèõ øêîëàõ íåìàº
íàâ³òü êîìï'þòåðà, íå êàæó÷è âæå ïðî
²íòåðíåò. ß áîþñÿ, ùî äëÿ ä³òåé òåñòóâàí-
íÿ ñòàíå ïðîñòî øîêîì. 

— Ñê³ëüêè âèïóñêíèê³â çàðåºñòðóâàëîñÿ
íà òåñòóâàííÿ ó ñòîëèö³? 

— Ïðèáëèçíî 33 òèñÿ÷³. Ïðîòå òóò âàð-
òî ìàòè íà óâàç³, ùî öå íå ëèøå âèïóñê-
íèêè çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë, à é âèïóñê-
íèêè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèù.
Ðåºñòðóâàëèñÿ é ò³, ùî çàê³í÷èëè íàâ÷àí-
íÿ ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó àáî íå âñòóïèëè
ìèíóëîãî ðîêó, àäæå òåðì³í ïðèäàòíîñò³
ñåðòèô³êàòó ëèøå ð³ê. 

— Íàñê³ëüêè îá'ºêòèâíèìè áóäóòü ðåçóëü-
òàòè? 

— ß ââàæàþ, ùî ðåçóëüòàòè áóäóòü ìàé-
æå ñòîâ³äñîòêîâî îá'ºêòèâíèìè. Ãîëîâíå,
ùîá âèêëàäà÷, ÿêèé ïåðåâ³ðÿº ðîáîòó, í³
â ÿêîìó ðàç³ íå çíàâ, õòî ç ó÷í³â ¿¿ íàïè-
ñàâ. Ùîá çàïîá³ãòè öüîìó, ³ìåíà òà
ïð³çâèùà çàøèôðóþòü áóêâàìè òà öèôðà-
ìè. 

— Íàñê³ëüêè âèïóñêíèêè ìîæóòü áóòè
âïåâíåíèìè, ùî ¿õ çàðàõóþòü äî ÂÍÇ âè-
íÿòêîâî çà ðåçóëüòàòàìè òåñòóâàííÿ? 

— Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì Ì³í³ñòåð-
ñòâà îñâ³òè òà íàóêè óñ³ ÂÍÇ ìàþòü çàðà-
õîâóâàòè çà ðåçóëüòàòàìè òåñò³â. Îäíàê ÷å-
ðåç íàäì³ðíèé êîíêóðñ âîíè âèãàäóâàòè-
ìóòü äîäàòêîâ³ óìîâè: ñï³âáåñ³äè àáî
òâîð÷³ çàâäàííÿ. Ïðàâäà, òàêå ñîá³ ìîæóòü
äîçâîëèòè ëèøå ÂÓÇè íåäåðæàâíî¿ ôîð-
ìè âëàñíîñò³. 

— ×è áóäóòü ï³ëüãè ïðè âñòóï³? 
— Òàê, çâè÷àéíî, çà çàêîíîì ïåðåäáà-

÷åíî ïåðåë³ê ï³ëüã. Äëÿ ìåäàë³ñò³â, ïåðå-
ìîæö³â Âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ
îë³ìï³àä, àáî ä³òåé ç âàäàìè, àáî îáìåæå-
íèìè ô³çè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè. Ïðîòå,
íà ìîþ äóìêó, ï³ä ÷àñ âñòóïó äî ÂÍÇ òðå-
áà ñêàñóâàòè ãåòü óñ³ ï³ëüãè

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ 
“Õðåùàòèê” 

Цьо о ро в У раїні зни н ть е замени для вст п
вищі навчальні за лади. Абіт рієнтів прийматим ть ви-
нят ово за рез льтатами тестів. Кіль а останніх ро ів
вони тривали в е спериментальном режимі, з цьо о ж
– тести стали обов’яз овими. Реєстрація на їхнє про-
ходження же завершена, сама процед ра триватиме
з інця вітня до почат червня. Списати на тестах не
вдасться, запевняють ор анізатори. На лядатим ть за
процесом спеціальні фахівці. За вип с ни ом вони ви-
ходитим ть “навіть до т алет ”.
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22 вітня У раїнсь а мова та літерат ра

29 вітня Математи а

7 травня Історія У раїни

14 травня Всесвітня історія

16 травня Хімія

23 травня Гео рафія

26 травня Фізи а

28 травня Біоло ія

2 червня Основи правознавства

3 червня Основи е ономі и

4 червня Зар біжна літерат ра

Державна форма власності Недержавна форма власності

1. Київсь ий ніверситет ім. Тараса Шевчен а 1. Міжре іональна а адемія правління персоналом

2. Києво-Мо илянсь а А адемія 2. Європейсь ий ніверситет

3. Київсь ий політехнічний інстит т 3. Університет "У раїна"

4. Київсь ий е ономічний ніверситет ім. В.Гетьмана 4. Київсь ий міжнародний ніверситет

5. Національний педа о ічний ніверситет ім. М. Дра оманова 5. Університет е ономі и та права "Кро "

Íàéïîïóëÿðí³ø³ ñòîëè÷í³ àëüìà-ìàòåð³Ó òðàâí³ âèïóñêíèêè íàïèøóòü
òåñòè ç øåñòè ïðåäìåò³â
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Про заходи щодо збереження та реконструкції
дитячих та спортивних майданчиків 

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

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

ВИРІШИЛА:

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

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

3. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè ïðîåêòè ð³øåíü ïî
ñêàñóâàííþ âñ³õ ð³øåíü ïðî íàäàííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ô³çè÷íèì òà þðèäè÷íèì
îñîáàì çà äàíèìè Ðåºñòðó äî 01.09.07.

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

5. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-

ëîâîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ðîçðîáèòè ì³ñüêó ïðîãðàìó áó-
ä³âíèöòâà ³ ðåêîíñòðóêö³¿ äèòÿ÷èõ òà ñïîð-
òèâíèõ ìàéäàí÷èê³â íà 2008—2011 ðîêè íà
áàç³ Ðåºñòðó ç âíåñåííÿì â³äïîâ³äíîãî ïðî-
åêòó ð³øåííÿ íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè äî
01.09.07.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Âñòàíîâèòè ìîðàòîð³é (çàáîðîíó) äî
31 ãðóäíÿ 2007 ðîêó íà çá³ëüøåííÿ âèêî-
íàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñ-
òðàö³ºþ) âñòàíîâëåíî¿ ãðàíè÷íî¿ òîðãî-
âåëüíî¿ íàäáàâêè íà õë³á ³ õë³áîáóëî÷í³
âèðîáè ó ì³ñò³ Êèºâ³.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â
ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про виконання рішення Київради від 31.10.06
№ 120/177 “Про надання щорічної

одноразової адресної грошової допомоги
працівникам педагогічної сфери навчальних

закладів освіти у місті Києві”
Рішення Київської міської ради № 1051/1712 від 12 липня 2007 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про освіти”, статті 37 Закону України “Про загальну серед�
ню освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.02 № 379 “Про затвердження Державної
програми “Вчитель”, враховуючи невиконання виконавчим органом Київради (Київською міською дер�
жавною адміністрацією) рішення Київради від 31.10.06 № 120/177 “Про надання щорічної одноразо�
вої адресної допомоги працівникам педагогічної сфери навчальних закладів освіти у місті Києві”, Ки�
ївська міська рада

ВИРШИЛА:

Про встановлення мораторію (заборони) 
на підвищення цін на хліб і хлібобулочні

вироби у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 1147/1808 від 12 липня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про ціни і
ціноутворення”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.07.06 № 1115 “Про
встановлення граничної торговельної надбавки на хліб і хлібобулочні вироби”, у зв’язку з ситуацією,
що склалась в Україні на споживчому ринку та можливим підвищенням цін на хліб та хлібобулочні ви�
роби, з метою уникнення загострення соціальної напруги серед населення міста Києва Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 31.10.06
¹ 120/177 “Ïðî íàäàííÿ ùîð³÷íî¿ îä-
íîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ äîïîìîãè ïðàö³âíè-
êàì ïåäàãîã³÷íî¿ ñôåðè íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â îñâ³òè ó ì³ñò³ Êèºâ³” ï³äëÿãàº âè-
êîíàííþ â ïîâíîìó îáñÿç³ ç 1 âåðåñíÿ
2007 ðîêó.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) íà
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ ïðî-

ô³íàíñóâàòè äîäàòêîâ³ êîøòè äëÿ âèïëà-
òè ùîð³÷íî¿ îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ äîïîìî-
ãè ïðàö³âíèêàì ïåäàãîã³÷íî¿ ñôåðè íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â îñâ³òè ó ì³ñò³ Êèºâ³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про виконання рішення Київради від 31.10.06
№ 121/178 “Про надання щорічної

одноразової адресної грошової допомоги
лікарям та медичному персоналу”

Рішення Київської міської ради № 1052/1713 від 12 липня 2007 року

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, Указу Президента України від 06.12.05
№ 1694/2005 “Про невідкладні заходи щодо реформування охорони здоров’я населення”, враховуючи не�
виконання виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) рішення Київ�
ради від 31.12.06 № 121/178 “Про надання щорічної одноразової адресної грошової допомоги лікарям та
медичному персоналу”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 31.12.06
¹ 121/178 “Ïðî íàäàííÿ ùîð³÷íî¿ îäíî-
ðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ë³êà-
ðÿì òà ìåäè÷íîìó ïåðñîíàëó” ï³äëÿãàº âè-
êîíàííþ â ïîâíîìó îáñÿç³ ç 1 âåðåñíÿ 2007
ðîêó.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) íà
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ ïðî-

ô³íàíñóâàòè äîäàòêîâ³ êîøòè äëÿ âèïëà-
òè îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ãðîøîâî¿ äîïî-
ìîãè ë³êàðÿì òà ìåäè÷íîìó ïåðñîíàëó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відміну пункту 32 рішення Київради від
29.05.2003 № 486<2/646 “Про надання 

і вилучення земельних ділянок та припинення
права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 336/3170 від 1 жовтня 2007 року

Зважаючи на численні скарги громадян, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, статтею 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статтею 9 Зе�
мельного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ïóíêò 32 ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 29.05.2003 ¹ 486-2/646 “Ïðî íàäàí-
íÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Çàïðîïîíóâàòè Óêðà¿íñüê³é ñïåö³àëü-
í³é íàóêîâî-ðåñòàâðàö³éí³é ïðîåêòíî-áó-
ä³âåëüíî-âèðîáíè÷³é êîðïîðàö³¿ “Óêððåñ-
òàâðàö³ÿ” íàäàòè çãîäó íà ðîç³ðâàííÿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
28.05.2004 ¹ 481.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â:

3.1. Ïî³íôîðìóâàòè Óêðà¿íñüêó ñïåö³-
àëüíó íàóêîâî-ðåñòàâðàö³éíó ïðîåêòíî-áó-

ä³âåëüíî-âèðîáíè÷ó êîðïîðàö³þ “Óêððåñ-
òàâðàö³ÿ” ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ðàç³ â³äìîâè â³ä ðîç³ðâàííÿ äîãî-
âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî ó ðàç³,
ÿêùî â³äïîâ³äü íå íàä³éäå ó âñòàíîâëåíèé
çàêîíîäàâñòâîì òåðì³í, çàáåçïå÷èòè ï³äãî-
òîâêó íà ïîäàííÿ ïîçîâó ïðî ðîç³ðâàííÿ
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äî Ãîñ-
ïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про поновлення договору оренди земельної
ділянки державній акціонерній холдинговій

компанії “Артем” для будівництва житлового
будинку з торговельним центром і підземною
автостоянкою на перетині вул. Татарської, 27 

і пров. Татарського,4<6 у Шевченківському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 338/3172 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення державної ак�
ціонерної холдингової компанії “Артем” від 22.01.2007 № 55�218, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 2 ðîêè ç 04.08.2007 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïåðå-
òèí³ âóë. Òàòàðñüêî¿, 27 ³ ïðîâ Òàòàðñüêî-
ãî,4-6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà â³ä 03.08.2004 ¹ 91-6-00310, óêëàäå-
íèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà äåð-
æàâíîþ àêö³îíåðíîþ õîëäèíãîâîþ êîì-
ïàí³ºþ “Àðòåì” íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 16 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
08.11.2001 ¹ 86/1520 “Ïðî îôîðìëåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-
ìè” òà ïóíêòó 13 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 30.01.2003 ¹ 248/408 “Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè”.

2. Äåðæàâí³é àêö³îíåðí³é õîëäèíãîâ³é
êîìïàí³¿ “Àðòåì” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåð-
íóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðî-
á³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 03.08.2004 ¹ 91-6-
00310.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



1. Âèêëþ÷èòè ïîçèö³þ 3 ç äîäàòêà ¹ 1
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
16.03.2006 ¹ 317/3408 “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà÷å-
íèõ äëÿ ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóê-
ö³îíàõ òà êîíêóðñàõ) ï³ä çàáóäîâó”.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Äî-
âîä ²íâåñò” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó òîðãîâåëü-
íî-âèñòàâêîâîãî òà ñêëàäñüêîãî ïðèçíà-
÷åííÿ íà âóë. Ïàâëà Äèáåíêà, 21-29 â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Äîâîä ²íâåñò”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,75 ãà íà
âóë Ïàâëà Äèáåíêà, 21-29 â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ, ó òîìó ÷èñë³:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 1,35 ãà — äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ êîìïëåêñó òîðãîâåëüíî-âèñòàâêîâîãî
òà ñêëàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,40 ãà — äëÿ
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ áåç ïðàâà çàáóäîâè.

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

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

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íèìè ä³ëÿíêàìè.

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

4.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.09.2007 ¹ 19-10283, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 26.09.2007
¹ 2961, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 27.09.2007 ¹ 7756, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 27.09.2007
¹ 05-08/7393, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 20.09.2007
¹ 7267.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження персонального складу
тимчасової контрольної комісії Київради з

контролю за проведенням тендерів на
виконання робіт та послуг за бюджетні кошти

Рішення Київської міської ради № 399/3233 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 16.9 Регламен�
ту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.06.06 № 14/14, та на ви�
конання рішення Київської міської ради від 15.03.07 № 343/1004 “Про створення тимчасової контрольної
комісії Київради з контролю за проведенням тендерів на виконання робіт та послуг за бюджетні кошти”
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïåðñîíàëüíèé ñêëàä òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç êîí-
òðîëþ çà ïðîâåäåííÿì òåíäåð³â íà âèêîíàííÿ ðîá³ò òà ïîñëóã çà áþäæåòí³ êîøòè:

Àðòåìåíêî Àíäð³é Â³êòîðîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ ç
ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè

Áîé÷óê Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ôðàêö³ÿ “ªäí³ñòü”
Áîðèñåíêî Ñåìåí ²âàíîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ ç

ïèòàíü íàóêè òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè
Ãð³íþê Â³êòîð Ðîñòèñëàâîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ ç

ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó

Äîáðóöüêèé ²ãîð ²ãîðîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ ç
ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó

Äðàï³é Îëåêñàíäð Ôåë³êñîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ôðàêö³ÿ “Äåìîêðà-
òè÷íèé Êè¿â”

²øóí³íîâ Þð³é Ãðèãîðîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ ç
ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí

Êëþñ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ ç
ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïà-
ëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó

Êðþ÷êîâ Ëåîí³ä Âàñèëüîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ôðàêö³ÿ “Äåìîêðà-
òè÷íèé Êè¿â”

Êó÷åð Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, äåïóòàòñüêà ãðóïà
“Ãðîìàäñüêèé Çàõèñíèê”

Ëàâðåíåíêî Â³òàë³é ²âàíîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ôðàêö³ÿ “Áëîê Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî”

Íàóìêî Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ôðàêö³ÿ “Áëîê Þë³¿
Òèìîøåíêî”

Íåïîï Â’ÿ÷åñëàâ ²âàíîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ôðàêö³ÿ “Íàøà
Óêðà¿íà”

Íîùåíêî Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ôðàêö³ÿ
“Íàøà Óêðà¿íà”

Ïàâëîâñüêèé Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ôðàêö³ÿ
“Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî”

Ïåòðåíêî Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ôðàêö³ÿ
“Íàðîäíà ïàðò³ÿ”

Ïåòüêóí Îëåã Äìèòðîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ôðàêö³ÿ
“Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî”

Ïîäãîðíèé Ñåðã³é Ïåòðîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñò³éíà
êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ïðàâîïîðÿäêó, ðåãëàìåí-
òó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè

Ïðîãí³ìàê Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñò³éíà
êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü êóëüòóðè, ³íôîðìàö³éíî¿
ïîë³òèêè

Ðóäåíêî Ãàííà Âàñèë³âíà - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñò³éíà
êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü îñâ³òè

Ðóäèê Ñåðã³é ßðîñëàâîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñò³éíà
êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â

Ñèìîíåíêî Êîñòÿíòèí Âàëåíòèíîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñò³éíà
êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü âëàñíîñò³

Ô³ë³ïïîâ Âîëîäèìèð Â³êòîðîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ôðàêö³ÿ
“Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â”

Õëèâíþê Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷ - äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ôðàêö³ÿ
“Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷êà”

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Довод Інвест” земельних

ділянок для будівництва, експлуатації та
обслуговування комплексу торговельно<

виставкового та складського призначення на
вул. Павла Дибенка, 21<29 в Оболонському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 357/3191 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “УРАЛ” земельної ділянки

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування офісно<готельно<житлових

приміщень, будівель і споруд спортивного
комплексу на вул. Червоноармійській, 55 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 341/3175 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè Íàö³îíàëüíîìó ñïîðòèâ-
íîìó êîìïëåêñó “Îë³ìï³éñüêèé” ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
íàäàíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2003 ¹ 236-4/1111,
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåð-
æàâíèì àêòîì, ïëîùåþ 4,83 ãà òà â³äíåñ-
òè ¿¿ äî çåìåëü æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿
çàáóäîâè (ëèñò-çãîäà â³ä 22.02.2007
¹ 01/86).

2. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
îô³ñíî-ãîòåëüíî-æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó íà
âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 55 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: ÷àñòèíó òåðèòîð³¿, ÿêà ïå-
ðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ,
âèëó÷èòè ³ç çîíè çåëåíèõ íàñàäæåíü çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òà ïåðåâåñòè çà
ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðè-
òîð³¿ áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ ³ ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè êîì-
ïëåêñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êè-
ºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñ-
òèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005
¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçå-
ëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷-
íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì
(òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 4,83
ãà ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÓÐÀË” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî-ãîòåëüíî-æèòëî-
âèõ ïðèì³ùåíü, áóä³âåëü ³ ñïîðóä ñïîð-
òèâíîãî êîìïëåêñó íà âóë. ×åðâîíîàðì³é-
ñüê³é, 55 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÓÐÀË”, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4,83 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
îô³ñíî-ãîòåëüíî-æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó íà

âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 55 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 4,82 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè;

— ïëîùåþ 0,01 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

7. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÓÐÀË”:

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

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

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

7.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 07.08.2007 ¹ 19-7947, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 20.11.2007
¹ 9554, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 27.09.2007 ¹ 05-08/6445, Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 08.08.2007 ¹ 22-
2005/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 22.08.2007
¹ 6298.

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

7.6. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ
íîðì.

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

8. Íàö³îíàëüíîìó ñïîðòèâíîìó êîì-
ïëåêñó “Îë³ìï³éñüêèé” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í
çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
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Про передачу земельної ділянки
обслуговуючому кооперативу житловому

кооперативу “Освітянин” для житлової
забудови на вул. Академіка Заболотного 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 353/3187 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 що�
до відведення 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 ðî-
êó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
ùîäî çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü ï³ä ìàëîïîâåð-
õîâó æèòëîâó çàáóäîâó îáñëóãîâóþ÷îãî êî-
îïåðàòèâó “Îñâ³òÿíèí” íà âóë. Àêàäåì³êà
Çàáîëîòíîãî 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. Â³äíåñòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
92,42 ãà äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âèêëþ÷åííÿì ¿¿ ç êà-
òåãîð³¿ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îáñëóãî-
âóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êîîïå-
ðàòèâó “Îñâ³òÿíèí” äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäî-
âè íà âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòè-
âó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó “Îñâ³òÿíèí”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 108,52 ãà íà âóë. Àêàäåì³êà Çàáî-
ëîòíîãî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê çåìåëü, íàäàíèõ òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àãðîêîìá³-
íàòó “Õîò³âñüêèé” â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 5
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
23.10.2003 ¹ 117/990 “Ïðî îôîðìëåííÿ

ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-
ìè” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä-
÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
â³ä 29.10.2004 ¹ 79-6-00249 (çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 94,42 ãà), òà ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ (ïëî-
ùåþ 14,10 ãà).

6. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëî-
âîìó êîîïåðàòèâó “Îñâ³òÿíèí”:

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

6.2. 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.

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

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

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

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

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

6.8. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ îõîðîí-
íèõ çîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ âèêîðèñòîâó-
âàòè ç îáìåæåííÿìè çã³äíî ç “Ïðàâèëàìè

ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äåðæàâíîãî àê-
òà íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä 28.03.2006 ¹ 02-9-
00066.

9. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âè-

ìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè.

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

Про передачу земельних ділянок
обслуговуючому кооперативу житловому

кооперативу “ЖИТЛОСЕРВІС” для житлової
забудови на вул. Бродівській у Голосіївському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 352/3186 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 îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðî-
êó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
28.03.2002 ¹ 370/1804, Ñõåìè ïëàíóâàí-
íÿ òåðèòîð³¿ ÷àñòèíè ï³âäåííîãî ïëàíó-
âàëüíîãî ðàéîíó Ãîëîñ³¿âñüêîãî àäì³í³ñ-
òðàòèâíîãî ðàéîíó â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåð-
äæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 27.10.2005
¹ 271/3732, “Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíèõ,
íàñàäæåíü â ì³ñò³ Êèºâ³ äî 2010 ðîêó òà
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæå-
íèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, à òàêîæ ùîäî çì³-
íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèõ çåìåëü ï³ä ìàëîïîâåðõîâó æèò-
ëîâó çàáóäîâó îáñëóãîâóþ÷îãî êîîïåðàòè-
âó æèòëîâîãî êîîïåðàòèâó “ÆÈÒËÎÑÅÐ-
Â²Ñ” íà âóë. Áðîä³âñüê³é ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó 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 51,18 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 “ÆÈÒËÎÑÅÐÂ²Ñ” äëÿ æèòëîâî¿
çàáóäîâè íà âóë. Áðîä³âñüê³é ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

7. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòè-
âó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó “ÆÈÒËÎÑÅÐ-
Â²Ñ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 8 öüî-
ãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 51,18 ãà íà âóë. Áðîä³âñüê³é ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ó òîìó ÷èñ-
ë³:

— çàãàëüíîþ ïëîùåþ 50,17 ãà (ä³ëÿíêà
¹ 1 — ïëîùåþ 49,52 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 3 —
ïëîùåþ 0,65 ãà) — ó âëàñí³ñòü äëÿ æèòëî-
âî¿ çàáóäîâè, çîêðåìà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè
çåìåëü, 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 êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè” òà ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâî-
ðîì îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä

29.10.2004 ¹ 79-6-00246 çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 44,94 ãà, äå ä³ëÿíêà ¹ 1 — ïëîùåþ
44,29 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 3 — ïëîùåþ 0,65 ãà,
òà çåìåëü çàïàñó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ — ïëîùåþ 5,23 ãà (ëèñò-çãî-
äà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Õîò³âñüêèé”
â³ä 19.06.2007 ¹ 237);

— ïëîùåþ 1,01 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 2) — â
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 49 ðîê³â äëÿ ðåê-
ðåàö³éíèõ ö³ëåé òà áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿
çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, íàäàíèõ òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ àã-
ðîêîìá³íàòó “Õîò³âñüêèé” â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 23.10.2003 ¹ 117/990 “Ïðî îôîðìëåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿí-
êàìè” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê â³ä 29.10.2004 ¹ 79-6-00246 (ëèñò-
çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Õîò³âñüêèé”
â³ä 19.06.2007 ¹ 237).

8. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëî-
âîìó êîîïåðàòèâó “ÆÈÒËÎÑÅÐÂ²Ñ”:

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. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-
òèð â 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”.

8.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
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”.

8.11. 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 æèòëîâèõ áóäèíêàõ.

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. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ïðèáå-
ðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã ïëîùåþ — 1,01 ãà
âèêîðèñòîâóâàòè áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà
áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³ä-
ðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ) ³ç âðàõóâàííÿì
îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ ñòàòòåþ 61 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòòåþ 89
Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.14. 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.

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

8.16. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.08.2007 ¹ 09-8095, Äåðæàâ-
íî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè Ì³-
í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä
26.09.2007 ¹ 05.03.02-07/47966, Äåðæàâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
18.07.2007 ¹ 05-08/4909, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
23.07.2007 ¹ 5420, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 27.09.2007 ¹ 05-
1473.

8.17. 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. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 29.10.2004 ¹ 79-6-00246 çà çãî-
äîþ ñòîð³í (ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Õîò³âñüêèé” â³ä 19.06.2007
¹ 237) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿
äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè òà äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó
æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó “ÆÈÒËÎÑÅÐ-
Â²Ñ”.

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



10 ДДООККУУММЕЕННТТ            Хрещатик 1 квітня 2008 

Про передачу обслуговуючому 
кооперативу житловому кооперативу

“ЗАБУДОВНИК” земельних ділянок 
для житлової забудови 

на вул. Пухівській у Деснянському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 354/3188 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´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî
ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 28.03.2002
¹ 370/1804, çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü ï³ä áà-
ãàòîïîâåðõîâó æèòëîâó çàáóäîâó íà âóë.
Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó 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 áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäî-
âè.

3. Â³äíåñòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 95,79 ãà äî çåìåëü çàïàñó
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ç âè-
êëþ÷åííÿì ¿¿ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îáñëó-
ãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êî-
îïåðàòèâó “ÇÀÁÓÄÎÂÍÈÊ” äëÿ æèòëî-
âî¿ çàáóäîâè íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðà-
òèâó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó “ÇÀÁÓ-
ÄÎÂÍÈÊ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
6 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 95,79 ãà äëÿ æèòëîâî¿

çàáóäîâè íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü, íàäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.10.2004
¹ 655/2065 “Ïðî îôîðìëåííÿ ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîìó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Íîâà Óêðà¿íà” ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè äëÿ
âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî âèðîáíèöòâà â ìåæàõ Äåñíÿí-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 16.01.2006
¹ 62-6-00295, ç íèõ:

— ïëîùåþ 82,86 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 1 —
ïëîùåþ 68,37 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 2 — ïëîùåþ
5,92 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 3 — ïëîùåþ 7,50 ãà,
ä³ëÿíêà ¹ 4 — ïëîùåþ 0,30 ãà, ä³ëÿíêà
¹ 5 — ïëîùåþ 0,77 ãà,) — ó âëàñí³ñòü
äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè;

— ïëîùåþ 8,06 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 6 — ïëî-
ùåþ 1,75 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 7 — ïëîùåþ 0,51
ãà, ä³ëÿíêà ¹ 8 — ïëîùåþ 5,80 ãà) — â
êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â äëÿ
æèòëîâî¿ çàáóäîâè;

— ïëîùåþ 4,87 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 9) — â
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 49 ðîê³â äëÿ
ðåêðåàö³éíèõ ö³ëåé òà áëàãîóñòðîþ òåðè-
òîð³¿.

6. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèò-
ëîâîìó êîîïåðàòèâó “ÇÀÁÓÄÎÂÍÈÊ”:

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91, 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

6.1. 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 âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òà ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

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

6.5. 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”.

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

6.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 09.08.2007 ¹ 09-8082, Äåð-
æàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæ-
áè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà-
¿íè â³ä 18.09.2007 ¹ 05.03.02-07/4662,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ â³ä 17.07.2007 ¹ 05-08/4905, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 23.07.2007 ¹ 5405, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
25.09.2007 ¹ 05-1437.

6.8. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìå-
æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç
îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñ-
òîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

6.9. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ïðèáå-
ðåæíî¿ çàõèñíî¿ ñìóãè ïëîùåþ 4,87 ãà
âèêîðèñòîâóâàòè áåç áóä³âíèöòâà áóäü-
ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðî-
ìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ).

6.10. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ îõî-
ðîííèõ çîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ âèêîðèñ-
òîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè çã³äíî ç “Ïðà-
âèëàìè îõîðîíè åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ”, çà-
òâåðäæåíèìè ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 04.03.97 ¹ 209.

6.11. Çàáåçïå÷óâàòè ï³ä’¿çä äî îá’ºêò³â
òà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³íøèõ çåìëåêîðèñ-
òóâà÷³â.

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

6.13. 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”.

6.14. 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
áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿
âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëå-
íî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áó-
ä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êè-
ºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðî-
âîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñ-
òà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

6.15. 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.

6.16. 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.

7. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 16.01.2006 ¹ 62-6-00295 çà
çãîäîþ ñòîð³í (ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Íîâà Óêðà¿íà” â³ä
19.06.2007 ¹ 26/07) ç ìîìåíòó äåðæàâ-
íî¿ 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 “ÇÀÁÓÄÎÂÍÈÊ”.

8. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òà
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿí-
êàìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 140,
141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

9. 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 внесення змін до рішення Київради 
від 29.05.03 № 506/666 

“Про передачу в управління судам 
та Державній судовій адміністрації нежилих

будинків та нежилих приміщень” 
та відміну рішення Київради 

від 06.10.05 № 43/3507 
“Про передачу в оперативне управління

Державної судової адміністрації 
в місті Києві нежилого будинку на вул.

Гайцана, 4 у Печерському районі”
Рішення Київської міської ради № 416/3250 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з ме�
тою виконання рішення Київської міської ради від 24.05.07 № 737/1398 “Про внесення змін та доповнень
до рішення Київради від 10.07.03 № 690/850 “Про деякі питання будівництва адміністративного будинку
на вулиці Миколи Гайцана, 2 у Печерському районі для надання його у користування Печерському район�
ному суду міста Києва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 29.05.03
¹ 506/666 “Ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ ñó-
äàì òà Äåðæàâí³é ñóäîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿ íå-
æèëèõ áóäèíê³â òà íåæèëèõ ïðèì³ùåíü” òà-
ê³ çì³íè, à ñàìå: ïîçèö³þ 2 ðîçä³ëó “ïðèì³-
ùåííÿ” äîäàòêà äî ð³øåííÿ âèêëþ÷èòè.

2. Ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 06.10.05
¹ 43/3507 “Ïðî ïåðåäà÷ó â îïåðàòèâíå

óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ñóäîâî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ íåæèëîãî áóäèíêó
íà âóë. Ãàéöàíà, 4 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³” ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

îõîðîíè åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ”, çàòâåðäæå-
íèìè ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 04.03.97 ¹ 209.

6.9. 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”.

6.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ 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”.

6.11. 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 æèòëîâèõ áóäèíêàõ.

6.12. 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.

6.13. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ïðèáåðåæ-
íèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâóâàòè áåç ïðà-
âà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³ä-
ðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ) ³ç
âðàõóâàííÿì îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ ñòàò-
òåþ 61 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàò-
òåþ 89 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.14. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ îõîðîí-
íèõ çîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ âèêîðèñòîâó-

âàòè ç îáìåæåííÿìè çã³äíî ç ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì.

6.15. 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.

6.16. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.08.2007 ¹ 09-8089, Ì³í³ñ-
òåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä
12.09.2007 ¹ 05.03.02-07/45620, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
17.07.2007 ¹ 05-08/4903, Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 31.07.2007 ¹ 22-1933/35 Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 23.07.2007 ¹ 5417, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
24.09.2007 ¹ 05-1427.

7. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 29.10.2004 ¹ 79-6-00249 çà
çãîäîþ ñòîð³í (ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Õîò³âñüêèé” â³ä
18.06.2007 ¹ 218) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó îáñëóãî-
âóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êîîïå-
ðàòèâó “Îñâ³òÿíèí”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Âîëîäèìèð 
ÇÂÈÍßÖÜÊÎÂÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні останній
"неювілей" Го о-
ля — 199 ро ів від
дня народження.
Останній момент
істини до то о мо-
мент , оли за рі
ми відзначатиме-
мо перший вели-
ий ювілей часів
раїнсь ої неза-

лежності, тобто
ділити Го оля з
Росією.

Óëþáëåíîþ ñïðàâîþ
ðîñ³ÿí ùå çà æèòòÿ
ïèñüìåííèêà áóëî äî-
ïèòóâàòèñÿ, ÿêà â íüî-
ãî äóøà — “õîõëàöüêà
÷è ðîñ³éñüêà?” Ãîãîëü
“ì’ÿêî, àëå òâåðäî”
ïðîñèâ â³ä÷åïèòèñÿ:
“Ñàì íå çíàþ, ÿêà â
ìåíå äóøà!”

Óò³ì, ÿêùî ï³ä³éòè
äî ñïðàâè ñèñòåìíî òà
äåðæàâíî, ìîæíà óâ’ÿçàòè ïåðåìîâèíè ïðî Ãîãîëÿ òà ïðî ö³íó íà
ãàç. Öå ÿê â Åäóàðäà Óñïåíñüêîãî, ÿêèé, ïîä³áíî äî âñ³õ ðîñ³éñüêèõ
ïèñüìåííèê³â, âèéøîâ ç ãîãîë³âñüêî¿ “Øèíåë³”: Øàðèêà ïðîäàòè
íå ìîæíà, áî â³í íå âòå÷å, à Ìàòðîñê³íà ìîæíà, áî êîò³â íà ëàí-
öþã íå ñàäÿòü. Ãîãîëÿ òåæ íà ëàíöþã íå ïîñàäèø.

Ùî “âñ³ ìè âèéøëè ç “Øèíåë³” — öå íà÷åáòî ñêàçàâ Äîñòîºâ-
ñüêèé. Ïðîòå äîñòîºâñüêîçíàâö³ â ïîøóêàõ ò³º¿ ôðàçè, ïåðåâåðíóâ-
øè äîãîðè äðè´îì óñþ ñïàäùèíó êëàñèêà ðàçîì ç óñ³ìà ìåìóàðà-
ìè, òàê í³÷îãî ³ íå çíàéøëè. É òàê çàâæäè áóâàº ç Ãîãîëåì, áî ³ â
ñàìîãî Ãîãîëÿ òàê: “Õòî ïóñòèâ ÷óòêè, ùî â³í — ðåâ³çîð?” Óäåíü ç³
ñâ³÷êîþ ê³íö³â íå çíàéäåø!

Òîæ õòî òàì âèéøîâ ³ç øèíåë³ Àêàê³ÿ Àêàê³éîâè÷à — ñïðàâà òåì-
íà. Ïðîñò³øå ñêàçàòè, õòî äî íå¿ óâ³éøîâ. Îñü Àêàê³é ç êðàâöåì îáè-
ðàþòü õóòðî íà êîì³ð: “Êóíèö³ íå êóïèëè, áî âîíà áóëà ñïðàâä³ äî-
ðîãà, à çàì³ñòü íå¿ âèáðàëè ê³øêó, íàéêðàùó, ÿêà ò³ëüêè çíàéøëà-
ñÿ â êðàìíèö³, ê³øêó, êîòðà çäàëåêó ìîãëà çàâæäè âèäàâàòèñÿ çà êó-
íèöþ”. Õòî ââ³éøîâ, òîé ³ âèéøîâ. Ê³ò Ìàòðîñê³í.

Õî÷à á ùî òàì ïèñàëè â ï³äðó÷íèêàõ ïðî “ñï³â÷óòòÿ äî ìàëåíü-
êî¿ ëþäèíè”, àëå Ãîãîëü — íàñàìïåðåä ãóìîðèñò. ² â ïåðåêëàä³ “ïå-
òåðáóðçüêèõ” ïîâ³ñòåé óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ÿñêðàâî ïðîñòóïàº ñàìå
óêðà¿íñüêà ïðèðîäà ãîãîë³âñüêîãî ñì³õó.

Ñêëàäí³øå ç “óêðà¿íñüêèìè” ïîâ³ñòÿìè — òîáòî ç òèìè, ùî ïðî
Óêðà¿íó. Ïåðåêëàñòè ¿õ óêðà¿íñüêîþ — öå íå ò³ëüêè ïîçáàâèòè ¿õ
ñâîºð³äíîñò³, à é âèçíàòè, ùî ¿õ íàïèñàíî ðîñ³éñüêîþ. Öå òàê, àëå
òð³øå÷êè íå òàê.

Íàïðèêëàä, “Âå÷îðè íà õóòîð³ á³ëÿ Äèêàíüêè” ñêëàäàþòüñÿ ç îêðå-
ìèõ ïîâ³ñòåé, ó êîæíî¿ ç ÿêèõ º ñâ³é îïîâ³äà÷, ³ ö³ îïîâ³äà÷³ íåîä-
íàêîâîþ ì³ðîþ âîëîä³þòü óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ (ïðè òîìó, ùî æî-
äåí ç íèõ íå âîëîä³º é ïðàâèëüíîþ ðîñ³éñüêîþ). Ïîåòèêà ³ åñòåòè-
êà ìîâíèõ ïîìèëîê, ìîâíà åòèêà ñóðæèêà º ñêëàäîâèìè ìèñòåöü-
êî¿ ãðè àâòîðà “Âå÷îð³â...”. Íà îäíîìó ìîâíîìó ïîëþñ³ — ÿêèéñü
“ïàíè÷ ó ãîðîõîâîìó êàôòàí³”. Çà ñâîºþ ìîâîþ â³í º íàéáëèæ÷èì
äî ìîâè ìîäíèõ ïåòåðáóðçüêèõ, à ðàäøå õàðê³âñüêèõ ðîñ³éñüêîìîâ-
íèõ æóðíàë³â òà àëüìàíàõ³â. Öüîìó ïàíè÷åâ³ íàëåæèòü ïåðøà ïî-
â³ñòü — “Ñîðî÷èíñüêèé ÿðìàðîê”, ìîâà ÿêî¿ ï³ñëÿ êîëîðèòíîãî ñóð-
æèêà Ðóäîãî Ïàíüêà â “Ïåðåäìîâ³” ïîâèííà ñïðèéìàòèñÿ ïàðîä³é-
íî. Àäæå ïàðóáêè òà ä³â÷àòà íà Ñîðî÷èíñüêîìó ÿðìàðêó, ÿêùî â³-
ðèòè “ãîðîõîâîìó ïàíè÷ó”, íàìàãàþòüñÿ (õî÷ ³ íå çàâæäè âäàëî) ñï³ë-
êóâàòèñÿ ë³òåðàòóðíîþ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.

Óñå öå âæå çà æèòòÿ Ãîãîëÿ ïî÷àëî äðàòóâàòè éîãî âèäàâö³â.
Ïîê³í÷èâøè, âëàñíå, ç òâîð÷³ñòþ äåñü ó 33 ðîêè (ÿêùî íå çâà-
æàòè íà ì³ô³÷íèé äðóãèé òîì “Ìåðòâèõ äóø”, íà÷åáòî ñïàëåíèé
àâòîðîì), Ãîãîëü â³äòîä³ âèÿâëÿâ áàéäóæ³ñòü äî “ãð³õ³â ìîëîäî-
ñò³”. Êîðèñòóþ÷èñü òèì, äðóç³-ðåäàêòîðè âèïðàâëÿëè ö³ “ãð³õè”,
ÿê êîìó çàìàíåòüñÿ. Õîò³ëè — ïîçáàâëÿëèñÿ “óêðà¿í³çì³â”, à õî-
ò³ëè — íàâïàêè, ââîäèëè ¿õ. Ïðîòå ïðèì³òèâí³ çàì³íè “äåâóøåê”
íà “ä³â÷àò” íå ò³ëüêè íå ïðîÿñíþâàëè çàäóìó òâîðöÿ, à é ââîäè-
ëè ÷èòà÷à â îìàíó ùîäî éîãî ñïðàâæí³õ ìîâíî-åñòåòè÷íèõ íàì³-
ð³â.

Ãîðòàþ÷è ñòîð³íêè ïåðøèõ, íåâèïðàâëåíèõ “Âå÷îð³â” ³ “Ìèðãî-
ðîäà”, øêîäóºø çà äîñ³ “íåâëîâèìèì” Ãîãîëåì. “Íåâëîâèìèì” ÷è
í³êîìó íå ïîòð³áíèì? Çàì³ñòü òîãî, ùîá ñâàðèòèñÿ, “ÿêà â íüîãî
äóøà”, ë³ïøå ïåðåâèäàòè éîãî òàêèì, ñïðàâæí³ì, ÿêèì â³í êîëèñü
óïåðøå ïðèéøîâ äî ÷èòà÷³â, çìóñèâøè ¿õ, çà ñâ³ä÷åííÿì Ïóøê³íà,
äðóæíî çðàä³òè “ö³é âåñåëîñò³, ïðîñòîäóøí³é òà âîäíî÷àñ ëóêà-
â³é”
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Ãîãîëü contra
Ãàçïðîì, àáî Ùî
Óêðà¿í³ í³êîëè 
íå ïîä³ëèòè ç Ðîñ³ºþ

Ñåìåðî ó â³äêðèòîìó
àóä³îïðîñòîð³
Óêðà¿íñüê³ êîìïîçèòîðè óâ³éøëè äî CD-àíòîëîã³¿
ñó÷àñíî¿ ìóçèêè
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Нещодавно вперше в
У раїні побачила світ се-
рія омпа т-дис ів із
записами най ращих тво-
рів ласи ів новітньої
раїнсь ої а адемічної

м зи и. Наразі їх всьо о
сім, але серією передба-
чено п’ятдесят дис ів, що
війд ть до антоло ії.

Ïîä³áíà àíòîëîã³ÿ âæå äàâíî
íà ÷àñ³. Ïîêîë³ííÿ êîìïîçèòî-
ð³â, ÷èÿ ìóçèêà óâ³éøëà äî çá³ð-
êè, à öå ïðåäñòàâíèêè ïåð³îäó
äðóãî¿ ïîëîâèíè ìèíóëîãî ñòî-
ð³÷÷ÿ, ö³ëêîì ñôîðìóâàëîñÿ ÿê
õóäîæí³é ôåíîìåí òà îòðèìàëî
ã³äíó îö³íêó äîñë³äíèê³â. ¯õí³
ïð³çâèùà çàíåñåíî äî ñó÷àñíèõ
ìèñòåöüêèõ åíöèêëîïåä³é, íà-
â÷àëüíèõ ïðîãðàì òà õðåñòîìà-
ò³é; ¿õíÿ ìóçèêà çâó÷èòü íà ÷èñ-
ëåííèõ ìóçè÷íèõ ôåñòèâàëÿõ òà
êîíêóðñàõ, ¿¿ çíàþòü, øàíóþòü òà
âèêîíóþòü ó ñâ³ò³. Öå — Âàëåí-
òèí Ñèëüâåñòðîâ, Ìèðîñëàâ
Ñêîðèê, ªâãåí Ñòàíêîâè÷, Îëåã
Êèâà, Âîëîäèìèð Çóáèöüêèé,
Îëåêñàíäð Ëåâêîâè÷ òà ²ãîð
Ùåðáàêîâ. Ëèøàºòüñÿ ò³ëüêè äè-
âóâàòèñÿ, ÷è òî ïàê ³ç ñóìîì êîí-
ñòàòóâàòè òîé ôàêò, ùî öå — ïåð-
øà çà ï³âñòîð³÷÷ÿ ñïðîáà ç³áðà-
òè óêðà¿íñüêèõ ìóçè÷íèõ êëàñè-
ê³â ñó÷àñíîñò³ äî àíòîëîã³¿, â òîé
÷àñ ÿê òàêèõ àíòîëîã³é íà ñüîãî-
äí³ ìîãëî á áóòè íàáàãàòî á³ëü-
øå. Ì³æ ³íøèì, Îëåã Êèâà òàêè
íå äî÷åêàâñÿ ö³º¿ ïîä³¿: ºäèíèé
ïîäâ³éíèé ç óñ³õ ñåìè êîìïàêò-
äèñê³â àíòîëîã³¿ ñòàâ äëÿ öüîãî
êîìïîçèòîðà ïîñìåðòíèì ïîäà-
ðóíêîì.

²äåÿ ïðîåêòó íàëåæèòü Áîãäàí³
Ï³âíåíêî, îäí³é ç íàéÿñêðàâ³øèõ
ñêðèïàë³â ìîëîäî¿ ´åíåðàö³¿. Âî-
íà òàêîæ âèñòóïèëà ÿê ñîë³ñòêà
á³ëüøîñò³ ðåïðåçåíòîâàíèõ òâî-
ð³â, ðîçä³ëèâøè ¿õ âèêîíàííÿ ç
Íàö³îíàëüíèì àíñàìáëåì ñîë³ñ-
ò³â “Êè¿âñüêà êàìåðàòà” ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì Âàëåð³ÿ Ìàòþõ³íà.
Íå äèâíî, ùî ñàìå öåé êîëåêòèâ
çä³éñíèâ ìàéæå âñ³ çàïèñè àíòî-

ëîã³¿ (çà âèíÿòêîì äèñêó ³ç ìóçè-
êîþ Ìèðîñëàâà Ñêîðèêà, çàïè-
ñàíîãî äóåòîì ó ñêëàä³ Áîãäàíè
Ï³âíåíêî òà ï³àí³ñòêè ²ðèíè Ñòà-
ðîäóá), àäæå ïð³îðèòåòîì ó ðå-
ïåðòóàðí³é ïîë³òèö³ àíñàìáëþ, ç
÷àñó éîãî âèíèêíåííÿ º ìóçè÷í³
òâîðè íàøèõ ñó÷àñíèê³â òà ¿õ ïî-
ïóëÿðèçàö³ÿ â Óêðà¿í³ òà çà êîð-
äîíîì.

Âëàñíå ³ç öåíòðàëüíèì âèêî-
íàâöåì, “Êè¿âñüêîþ êàìåðàòîþ”,
ïîâ’ÿçàíà îäíà ç îñîáëèâîñòåé
àíòîëîã³¿ — òóò ïðåäñòàâëåíà âè-
íÿòêîâî êàìåðíà (³íñòðóìåíòàëü-
íà òà âîêàëüíà) ìóçèêà óêðà¿í-
ñüêèõ êîìïîçèòîð³â. Öå, çðåø-
òîþ, âêîòðå ï³äòâåðäæóº çàãàëü-
íó ìèñòåöüêó òåíäåíö³þ äî òàê
çâàíî¿ êàìåðíîñò³ æàíð³â, ùî ïå-
ðåäîâñ³ì ïîâ’ÿçàíî ç á³ëüøîþ, íà
â³äì³íó â³ä âåëèêèõ ñèìôîí³÷íèõ
ïîëîòåí, éìîâ³ðí³ñòþ òîãî, ùî
öå ïðîçâó÷èòü íåîäíîðàçîâî ÷è
âçàãàë³ ïðîçâó÷èòü.

Ñåð³ÿ äèñê³â ïîêàçîâî ïðîäå-
ìîíñòðóâàëà àêàäåì³÷íó ìóçèêó
ñüîãîäåííÿ — îêð³ì, âëàñíå, ìó-
çè÷íèõ “îáëè÷” ñåìè óêðà¿íñüêèõ
êîìïîçèòîð³â, çàÿâèëè ïðî ñåáå
òàêîæ àêòóàëüí³ é íà ñüîãîäí³ ³äå¿
òà ïðîáëåìè. ×è íå íàéáîëþ÷³-

øó ç òàêèõ ïðîáëåì ïîðóøèâ
ñâîºþ òâîð÷³ñòþ êîìïîçèòîð-
åì³ãðàíò, ëüâ³â’ÿíèí Îëåêñàíäð
Ëåâêîâè÷. Éîãî “Åëåã³ÿ Ïå÷àë³”
äëÿ ÷èòöÿ, ñêðèïêè, ôîðòåï³àíî
òà êàìåðíîãî îðêåñòðó íà â³ðø³
Éîñèïà Áðîäñüêîãî òà Âîëîäè-
ìèð Íàáîêîâà — ÷è íå íàéÿñê-
ðàâ³øèé çà îñòàííº ñòîð³÷÷ÿ ë³-
òåðàòóðíî-ìóçè÷íèé ìàí³ôåñò
åïîñ³ ñòèõ³éíîãî åì³ãðàíòñòâà
ìèòö³â ç Óêðà¿íè.

Â îñîá³ Âàëåíòèíà Ñèëüâåñòðî-
âà (íà äèñêàõ ïðåäñòàâëåíî â îñ-
íîâíîìó òâîðè íèí³øíüîãî ïå-
ð³îäó) ìàºìî îáðàç ìèòöÿ, êîòðèé
ñâ³äîìî ïðèð³ê ñàìîãî ñåáå äî
ñâîºð³äíî¿ âòå÷³ — íàñàìïåðåä â³ä
áóäü-ÿêèõ àòðèáóò³â ñó÷àñíîñò³ (â
éîãî ìóçèö³ âè ¿õ íå çíàéäåòå),
âòå÷³ ó ñàìîãî ñåáå. ßñêðàâèé
ïðèêëàä òàêîãî ñàìîçàãëèáëåí-
íÿ — öå ôîðòåï³àíí³ òâîðè Ñèëü-
âåñòðîâà ó àâòîðñüêîìó âèêîíàí-
í³, äå ìàíåðà ãðè íàãàäóº ìèìî-
â³ëüí³ íàãðàâàííÿ òà ³ìïðîâ³çà-
ö³¿.

Ñï³ëüíèé çíàìåííèê ïîì³æ
àêàäåì³÷íîþ ìóçèêîþ òà êóëüòó-
ðîþ åñòðàäíîãî ³ íàðîäíîãî ñï³-
âó çíàéøîâ Îëåã Êèâà. Ï³äòâåð-
äæåííÿì òîãî º éîãî äèâîâèæíî
ãàðí³ êàìåðí³ êàíòàòè, çà âèêî-
íàííÿ êîòðèõ äëÿ ö³º¿ àíòîëîã³¿
âçÿëèñÿ îäðàçó ï’ÿòåðî óêðà¿í-
ñüêèõ ñï³âàê³â: ²ðèíà Ñåìåíåíêî,
Ëþäìèëà Âîéíàðîâñüêà, Í³íà
Ìàòâ³ºíêî, Âàëåð³é Áóéì³ñòåð òà
Äåíèñ Âèøíÿ.

Ôîëüêëîðí³ ìîòèâè íàé÷àñò³-
øå çóñòð³÷àþòüñÿ â ìóçèö³ òðüîõ
êîìïîçèòîð³â — Ñêîðèêà, Ñòàí-
êîâè÷à òà Çóáèöüêîãî. Õî÷ îñòàí-
í³é ñâîºþ íàäçâè÷àéíîþ åêñïðå-
ñ³ºþ ïåðåâåðøèâ ñâî¿õ êîëåã.
Òâîð÷³ñòü ²ãîðÿ Ùåðáàêîâà íà-
òîì³ñòü ïðåäñòàâëåíà ó ñâ³òë³ ðå-
ë³ã³éíî¿ òåìàòèêè: éîãî “Aria Pas-
sione” ìîæíà ââàæàòè ñó÷àñíèì
ïåðåñï³âîì áàõ³âñüêèõ ïðèñòðàñ-
òåé.

² íàñàìê³íåöü ïðî òå, ÷èì ïðè-
âàáëþþòü ö³ äèñêè ç ïåðøîãî ïî-
ãëÿäó — ñâî¿ì õóäîæí³ì îôîð-
ìëåííÿì, çä³éñíåíèì òàëàíîâè-
òîþ ïîëòàâ÷àíêîþ Æàííîþ
Îë³éíèê òà âèçíàíèì ñâ³òîì ãå-
í³ºì ñó÷àñíîñò³ ²âàíîì Ìàð÷ó-
êîì. Óæå çàðàäè îäíèõ ðåïðîäóê-
ö³é êàðòèí öèõ àâòîð³â íà îáêëà-
äèíêàõ äèñê³â îñòàíí³ âàðò³ òîãî,
àáè ìàòè ¿õ ó ñâî¿é ïðèâàòí³é êî-
ëåêö³¿
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Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ 
“Õðåùàòèê” 

Учора раїнсь ий дизай-
нер Вероні а Жанві по-
верн лася з Тижня моди
Ризі, ди б ла запроше-
на в я ості почесно о ос-
тя. Про презентацію
осінньо-зимової оле ції
та специфі модної ли-
товсь ої події вона роз-
повіла “Хрещати ”.

— Âè áðàëè ó÷àñòü â ìîäíèõ
äåô³ëå â Ïàðèæ³ òà Ìîñêâ³. Â ÷î-
ìó, íà âàøó äóìêó, áóëà ñïåöèô³êà
ñàìå Ðèçüêîãî òèæíÿ ìîäè? 

— Òèæäåíü ìîäè â³äáóâàâñÿ â
ãîòåë³ Reval Hotel Latvija â öåíòð³
ì³ñòà. Ñïîäîáàëîñÿ, ùî îð-
ãàí³çàö³þ ïîä³¿ âçÿëà íà ñåáå ìîä-
íà ìîëîäü Ðèãè. Íà ïîêàçàõ áóëî
ïðåäñòàâëåíî áàãàòî íîâèõ ³ìåí.
Êð³ì òîãî, íà ïîä³þ ïðè¿õàëè
ïðåäñòàâíèêè ôåøí-âèäàíü ç Åñ-
òîí³¿, Ëèòâè, Ô³íëÿíä³¿, Ïàðèæà,
Íüþ-Éîðêà. Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³
ãîòåëþ ïðîòÿãîì óñ³õ ï’ÿòè äí³â
ïðàöþâàâ øîó-ðóì, äå äèçàéíåðè
çíàéîìèëèñÿ ç áàéºðàìè òà æóð-
íàë³ñòàìè. Òóò ïîòåíö³éí³ êë³ºíòè
òà êîëåãè ìîãëè ïîáà÷èòè ò³ æ êî-
ëåêö³¿, ùî ïîêàçóâàëè íà äåô³ëå.
Íà ìîþ äóìêó, ó Ðèçüêîãî òèæíÿ
ìîäè âåëèê³ ïåðñïåêòèâè. Ïî ïåð-
øå, âäàëå ðîçòàøóâàííÿ ðîáèòü
Ðèãó çàìàíëèâîþ äëÿ ñâ³òîâî¿ ïðå-
ñè -- äèçàéíåð³â ðîçãëÿäàþòü ïî-
òåíö³éí³ ñòèë³ñòè òà áàéºðè. Çà
â³ñ³ì ñåçîí³â ³ñíóâàííÿ ó Riga fash-
ion week óòâîðèëàñÿ äîñèòü õîðî-
øà îðãàí³çàö³ÿ. Ïîêàçè â³äâ³äóþòü
ëþäè, ÿê³ ñïðàâä³ ö³êàâëÿòüñÿ ìî-
äîþ — êë³ºíòè, áàéºðè, æóð-
íàë³ñòè. Ùîäî ñàìîãî ôåøíà, òî
ÿ ïîáà÷èëà íîâå ïîêîë³ííÿ ç ö³êà-
âèìè ³äåÿìè, íåçâè÷íèì ïîºäíàí-
íÿì êîëüîð³â. Ïðîòå îäÿã ùå
ïîòð³áíî àäàïòóâàòè ï³ä ìàãàçèíè. 

— Âè ïðè¿õàëè äî Ðèãè â ÿêîñò³
ïî÷åñíîãî ãîñòÿ. ßê ñïðèéíÿëè âàñ
êîëåãè òà ïðåäñòàâíèêè ïðåñè? 

— Ìåíå ïðåäñòàâëÿëè ÿê óê-
ðà¿íñüêîãî äèçàéíåðà. Áóëè çäèâî-
âàí³, ùî â Óêðà¿í³ º äèçàéíåðè, ÿê³
óñï³øíî ïðàöþþòü ó Ïàðèæ³. Ìå-
íå íàçâàëè ïåðøîþ ëàñò³âêîþ, ÿêà
â³äêðèâàº Óêðà¿íó ñâ³òîâ³, îáëè÷-
÷ÿì Óêðà¿íè â ªâðîï³. Öå áóëî

íàäçâè÷àéíî ïðèºìíî. ²ì’ÿ Âå-
ðîí³êà Æàíâ³ – äëÿ íèõ, ó ïåðøó
÷åðãó, áðåíä, ÿêèé ïðàöþº â Ïà-
ðèæ³. Ïðåäñòàâíèêè ïðåñè ðîçïè-
òóâàëè ìåíå ïðî Ïàðèæ. ß áóëà
â÷èòåëåì äëÿ íîâîãî ïîêîë³ííÿ,
ÿêîìó âàæëèâà ìîÿ äóìêà. 

— ßêó êîëåêö³þ âè ïðåäñòàâèëè
íà Ðèçüêîìó òèæí³ ìîäè? ßêå âðà-
æåííÿ âîíà ñïðàâèëà íà ïóáë³êó? 

— Ïîêàçóâàëà íîâó êîëåêö³þ
îñ³íü-çèìà 2008 — 2009, çì³íèâ-
øè ëèøå ïîñòàíîâêó äåô³ëå ³ âèõ³ä
ìîäåëåé. Ñïåö³àëüíî äëÿ Òèæíÿ
ìîäè ìè ñòâîðèëè ñóêíþ ç òâîð-
÷îþ íàçâîþ “Ðàéäóãà”, äëÿ ÿêî¿
êîëåêö³éíèé øîâê ôàðáóâàëè íà
çàìîâëåííÿ â ²òàë³¿. Ó âáðàíí³ ïðè-
ñóòí³ â³ñ³ì îñíîâíèõ êîëüîð³â ³ 15
â³äò³íê³â. Õî÷à íà ôåøí-ïîä³¿
äîì³íóâàëè òüìÿí³ êîëüîðè, ïðîòå
ÿñêðàâà ñóêíÿ ãëÿäà÷àì ñïîäîáà-
ëàñÿ. Ïåâíî, â³ä÷óëè, ùî ¿¿ ñòâî-
ðèëè ñàìå äëÿ Ðèãè. Äîáðå ñïðèé-
íÿëè ³ ìåòàëåâ³ ìîäåë³, çîêðåìà
ñóêíþ ç ÷åðâîíîãî ìåòàëó ³ç çîëî-
òèìè ëàíöþãàìè, ÿê³é íàâ³òü àï-
ëîäóâàëè. 

— ×è çàö³êàâèëà êîëåêö³ÿ ì³ñöå-
âèõ áàéºð³â? 

— Ìåí³ íàä³éøëî ê³ëüêà ïðîïî-
çèö³é â³ä áàéºð³â ùîäî çàïóñêó
á³æóòåð³¿ â Ðèç³. Ìåòàëåâ³ ïðèêðà-
ñè ¿ì íàäçâè÷àéíî ñïîäîáàëèñü,
îäðàçó çðîáèëè çàìîâëåííÿ. Âëàñ-
íå, âîíè ï³äõîäÿòü äëÿ êðåàòèâíî¿
òà ÿñêðàâî¿ ðèçüêî¿ ìîëîä³. Íèí³
òðèâàþòü ïåðåãîâîðè ç ïðèâîäó
ïðîäàæó á³æóòåð³¿. Äëÿ ìåíå ³ äëÿ
Ðèãè öå ö³êàâèé ³ ïåðñïåêòèâíèé
íàïðÿìîê ñï³âïðàö³. 

— Íàä ÷èì ïðàöþºòå íàðàç³? 
— Ãîòóþñÿ äî ïîêàç³â â Êðåìë³,

ÿê³ çàïëàíîâàí³ íà 24 òðàâíÿ. Öå
áóäå íîâà îñ³ííüî-çèìîâà êî-
ëåêö³ÿ, à òàêîæ áëîê âå÷³ðí³õ ñó-
êîíü. Ó Ìîñêâ³ â³äêðèâàºòüñÿ áó-
äèíîê ìîäè, ³ ÿ äâ³÷³ íà ð³ê îêðå-
ìî ñòâîðþâàòèìó äëÿ íüîãî
ñïåö³àëüíó êîëåêö³þ. Âæå ìàþ òàì
âëàñíó êë³ºíòóðó, ÿêà ³ç çàäîâîëåí-
íÿì êóïóº ðå÷³ â³ä Veronika Jean-
vie. Äî ñëîâà, íà ïðåçåíòàö³þ íî-
âî¿ êîëåêö³¿ äî Êðåìëÿ ìàþòü
ïðè¿õàòè Ïàêî Ðàáàíí, Æàí Ðåíî
³ Íàîì³ Êåìïáåëë, ÿêà äåô³ëþâà-
òèìå íà ïîä³óì³. Íó ³, âëàñíå,
ïðåäñòàâíèêè Ïàðèçüêîãî òà Ðèçü-
êîãî òèæí³â ìîäè, ñâ³òîâà ïðåñà ³
áàéºðè

Îëåíà ÌÀÐÒÈÍÞÊ 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà” 

У п’ятницю російсь ій
столиці завершився 16-й
Мос овсь ий тиждень мо-
ди, на я ом , о рім
орінних дизайнерів, свої
оле ції мали на од
представити найвідоміші
раїнсь і модельєри.

Знімальна р па про рами
"Неделя моды с Дарьей
Шаповаловой" поб вала
Гостинном дворі, де
власне відб валися
фешн-по ази.

Ç 22 äî 28 áåðåçíÿ Ìîñêîâñüêèé
òèæäåíü ìîäè, îêð³ì âëàñíèõ äè-
çàéíåð³â, ïðèéìàâ ùå é óêðà¿íñü-
êèõ. Íàø³ ìàéñòðè ³ ðàí³øå ðåêî-
ìåíäóâàëè ñåáå äîñèòü íåïîãàíî
íà ðîñ³éñüêèõ òåðåíàõ, à öüîãî ðà-
çó ñïîäîáàëèñÿ ùå é áàéºðàì ìîñ-
êîâñüêèõ ìàãàçèí³â. 

Íà ïîä³óì³ Ãîñòèííîãî äâîðó
ñâî¿ êîëåêö³¿ ïîêàçóâàëà äîíåöü-
êèé äèçàéíåð Íàòàëÿ Ãëàçêîâà: âî-
íà ïðîäåìîíñòðóâàëà ÿê ë³í³þ ãî-
òîâîãî îäÿãó, òàê ³ äðóãó ìî-
ëîä³æíó, â êîòð³é çäåá³ëüøîãî âè-
êîðèñòîâóâàâñÿ òðèêîòàæ. Íà äóì-

êó Íàòàë³¿ Ãëàçêîâî¿, Òèæí³ ìîäè
ó Êèºâ³ òà Ìîñêâ³ çíàõîäÿòüñÿ
ìàéæå íà îäíîìó îðãàí³çàö³éíîìó
ð³âí³, ïðîòå ð³çíÿòüñÿ îáñÿãàìè —
ÿê-íå-ÿê ó ðîñ³éñüê³é ñòîëèö³ äâà
ïîä³óìè, à ó íàñ ëèøå îäèí. 

Îêð³ì êîëåêö³é Íàòàë³¿ Ãëàçêî-
âî¿, ãîñò³ Moscow Fashion Week òà-
êîæ âêîòðå ïîáà÷èëè êîëåêö³þ óê-
ðà¿íêè çà ïîõîäæåííÿì Ñâ³òëàíè
Òåã³í, êîòðà âæå äîâãî æèâå ³ ïðà-
öþº ó Ðîñ³¿ òà çíàíà ñâî¿ìè êà-
øåì³ðîâèìè âèðîáàìè. Äèçàéíåð
óæå çàïóñòèëà íàâ³òü ë³í³þ äèòÿ÷î-
ãî îäÿãó, à òàêîæ ïëàíóº ïîêàçó-
âàòèñÿ ó Íüþ-Éîðêó. 

Ìîñêîâñüêà ïóáë³êà ìàëà çìîãó
îö³íèòè êîëåêö³¿ âæå äîñèòü â³äî-
ìî¿ îäåñèòêè Ëàðèñè Ëîáàíîâî¿
äëÿ ìàðêè Garderob’chic ³ ìîäåë³
Îëüãè Ëèííèê, êîòðà íåùîäàâíî
ï³äêîðèëà ñåðöÿ ëüâ³â’ÿí.
Ðîñ³éñüê³ áàéºðè äîáðå çíàéîì³ é
ç îäÿãîì ïðîâ³äíîãî óêðà¿íñüêîãî
äèçàéíåðà Ë³ë³¿ Ïóñòîâ³ò, ÿêà öü-
îãî ðîêó íå ïîêàçóâàëà ñâî¿ êî-
ëåêö³¿ ó Ìîñêâ³, àëå ¿õ äîáðå ïðî-
äàþòü íå ëèøå â Áðèòàí³¿, ²òàë³¿ òà
Òîê³î, à é ó Ðîñ³¿. 

À îñü ïðî âëàñíå ì³ñöåâèõ äè-
çàéíåð³â âàðòî â³äçíà÷èòè òå, ùî
¿õí³ êîëåêö³¿ ÷àñòî íå áóëè ö³ë³ñíè-
ìè: àâòîðè ðîçïèëÿëèñÿ â àëþç³ÿõ,
ùî çàâàæàëî ñï³éìàòè ¿õíþ ãîëîâ-
íó äóìêó. Ç-ïîì³æ ³íøèõ ìîæíà
âèä³ëèòè äèçàéíåðà Àëüîíó Àõìà-
äóë³íó, êîòðà ïðåäñòàâèëà êî-
ëåêö³þ, íàâ³ÿíó îáðàçîì æàð-ïòèö³
ç ðîñ³éñüêèõ êàçîê. Ö³ ìîäåë³ ìåø-
êàíêà Ï³òåðà íåùîäàâíî ïîêàçóâà-
ëà íà Ïàðèçüêîìó òèæí³ ìîäè, çà
ùî îòðèìàëà ëèøå òåïë³ â³äãóêè
ÿê â³ä ³íîçåìö³â, òàê ³ â³ä â³ò÷èç-
íÿíèõ ³íòåëåêòóàë³â, êîòð³ íàçèâà-
þòü òå, ùî ðîáèòü äèçàéíåð Àëü-
îíà Àõìàäóë³íà, ñòðèæíåâèì òà
ãëèáîêèì. 

Ñåðåä ïëåÿäè ìîñêîâñüêèõ äè-
çàéíåð³â ìîæíà òàêîæ çãàäàòè àâ-
òîðà Îëåêñàíäðà Òºðºõîâà, ùî
îáîæíþº ìîíîõðîìí³ êîëüîðè òà
âæå ÷åòâåðòèé ñåçîí ïîêàçóºòüñÿ ó
Íüþ-Éîðêó. Ìîñêâè÷³ òàêîæ ëþá-
ëÿòü òâîð÷³ñòü äèçàéíåðà Îëåãà
Á³ðþêîâà, ÿêèé ïèøàºòüñÿ ïðîñ-
òèìè ôàñîíàìè ñâî¿õ ñóêîíü, ñòâå-
ðäæóþ÷è, ùî íàñïðàâä³ ñàìå òàê³

ìîäåë³ íàéòÿæ÷å ñòâîðþâàòè. 
Íîâèíêîþ âëàñíå öüîãî âæå 16-

ãî òèæíÿ ìîäè ó Ìîñêâ³ ñòàëî çà-
ïî÷àòêóâàííÿ òðàäèö³¿ áþëåòåí³â-
â³ñíèê³â æóðíàëüíîãî ôîðìàòó, äå
ùîäíÿ ïóáë³êóâàëè ñâ³æ³ íîâèíè,
à òàêîæ íîòàòêè ïî÷åñíèõ ãîñòåé
«ïåðøîãî ðÿäó» êîæíîãî äèçàéíå-
ðà. Ö³êàâî, ùî ðåäàêòîðîì âèäàí-
íÿ º ðîñ³éñüêà ìîäåëü Ñàøà Ïè-
âîâàðîâà, êîòðà ï³äêîðèëà âñ³
ïîä³óìè ñâ³òó. 

Ìîñêâè÷³ ö³íóþòü îïåðà-
òèâí³ñòü, òîìó âñ³ áåç âèíÿòêó ïî-
êàçè Moscow Fashion Week ìîæíà
áóëî ïîáà÷èòè íà êàíàë³ êàáåëüíî-
ãî òåëåáà÷åííÿ World Fashion ó
ïðÿì³é òðàíñëÿö³¿, ùî ñòàëî äîá-
ðîþ òðàäèö³ºþ ö³º¿ ïîä³¿. 

Ï³äñóìîâóþ÷è ïåðåá³ã ïîä³é ó
ðîñ³éñüê³é ñòîëèö³, ìîæíà ñì³ëè-
âî ñêàçàòè, ùî íà ñâ³æîìó êîíò-
ðàñò³ óêðà¿íñüêèé Òèæäåíü ìîäè
ìàº âèãëÿä àáñîëþòíî íà ð³âí³ ç
ìîñêîâñüêèì, à ì³ñöÿìè íàâ³òü âè-
ïåðåäæàº éîãî, çâàæàþ÷è íà òå,
ùî íàø³ äèçàéíåðè íå ãóáëÿòü ³äå¿
ïî äîðîç³ ç ìàéñòåðí³!

Îëåíà ÌÀÐÒÈÍÞÊ 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà” 

У березні тижні моди настіль и а т аль-
не явище, що не всти ає за інчитися
один, я починається інший. Паралельно
з мос овсь им іншій пів лі тривав
Монреальсь ий тиждень моди, а в Азії
— итайсь ий.

Ç 25 äî 28 áåðåçíÿ ó Ìîíðåàë³ â³äáóâàâñÿ òèæäåíü
ìîäè — Montreal Fashion Week, ÿêèé öüîãî ðîêó
ñòàðòóâàâ óæå â÷îòèðíàäöÿòå. 75 ó÷àñíèê³â ïîêàçà-
ëè ñâî¿ êîëåêö³¿, à áàéºð³â ïðè¿õàëî àæ 10 òèñÿ÷ –
ç ªâðîïè, Àç³¿, à òàêîæ ³ç Ï³âí³÷íî¿ òà Ï³âäåííî¿
Àìåðèêè. Êðèòèêè â³äçíà÷èëè íåáóâàëå çðîñòàííÿ
ìàñøòàá³â ïîä³¿ çà îñòàíí³ äâà ðîêè. 

Îäí³ºþ ç íàéö³êàâ³øèõ êîëåêö³é òèæíÿ êðèòèêè
íàçâàëè ïîêàç Ìàð³ Ñåíò Ï’ºð, êîòðà âçÿëà çà îñ-
íîâó ðþø³ — íàéàêòóàëüí³øèé òðåíä óñ³õ ïîä³óì³â
ñâ³òó. Êàíàä³éêà øèº ñóêí³ òà ïàëüòî á³ðþçîâîãî
êîëüîðó, à ¿¿ ôàñîíè íàãàäóþòü äèçàéíåðà Äîííó
Êàðàí çðàçêà 80-õ òà ðàííþ Êîêî Øàíåëü. 

Ìîíðåàëüñüêèé òèæäåíü ìîäè ïîçíà÷èâñÿ äâîìà

õàðàêòåðíèìè òåíäåíö³ÿìè: ìàéæå âñ³ äèçàéíåðè,
ïðåäñòàâëåí³ íà íüîìó, ìàþòü íåêàíàä³éñüêå ïîõîä-
æåííÿ, ³ ñàìå òîìó êîëåêö³¿ ìàþòü ëåãêèé “ïðèñ-
ìàê” ³íàêøîñò³, íå Êàíàäè. Ö³êàâî òàêîæ òå, ùî
ñïîíñîðè ÷àñòî ñàì³ øóêàþòü òàëàíòè, òîæ îòðèìà-
òè ãðîø³ äëÿ íàñòóïíî¿ êîëåêö³¿ íåâàæêî. 

Íà â³äì³íó â³ä Êàíàä³éñüêîãî òèæíÿ ìîäè, ìîäåë³
ÿêîãî â³äð³çíÿþòüñÿ ïðàêòè÷í³ñòþ òà ïðèêëàäíèì
õàðàêòåðîì, China Fashion Week, ùî òðèâàâ ó Êè-
òà¿, â öüîìó ïëàí³ â³äçíà÷àºòüñÿ êðåàòèâí³ñòþ òà
íåéìîâ³ðíèì ïîëüîòîì ôàíòàç³¿. Êèòàéñüê³ äèçàé-
íåðè âèãàäóþòü òàê³ ðå÷³, êîòð³ íå âäÿãíåø ïðîñòî
òàê, îäíàê âîíè ìàþòü íàñïðàâä³ âðàæàþ÷èé âèã-
ëÿä. Ìîæëèâî, òàêèé íåáóâàëèé ñïàëàõ ³äåé ñïðè-
÷èíåíèé íàïðóæåííÿì ÷åðåç ï³äãîòîâêó äî çèìîâèõ
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, êîòð³ çàïëàíîâàí³ ó öüîìó ì³ñò³. 

Ñï³äíèö³-ìàòðàöè òà ñóêí³ ó âèãëÿä³ êóáèêà-ðó-
áèêà ç ïðîð³çàìè äëÿ ðóê òà í³ã — òóò íàâ³òü ëîí-
äîíñüê³ äèçàéíåðè, êîòðèõ ââàæàþòü íàéá³ëüø òâîð-
÷èìè ó ñâ³ò³ ìîäè, íå ïîð³âíþâàí³. Ö³êàâèì º òà-
êîæ òîé ôàêò, ùî ²òàë³ÿ, îäèí ³ç êëþ÷îâèõ ãðàâö³â
íà ðèíêó ìîäè, â³äïðàâèëà äåëåãàö³þ ó ñêëàä³ 30
êîìïàí³é òà 40 áðåíä³â íà China Fashion Week äëÿ
òîãî, ùîá ïðîçîíäóâàòè ïåðñïåêòèâíèé àç³éñüêèé
ðèíîê

Óêðà¿íñüê³ äèçàéíåðè
íà ðîñ³éñüêèõ òåðåíàõ
Ìîñêîâñüêèé òèæäåíü ìîäè, îêð³ì âëàñíèõ
êîëåêö³é, ðàäî ñïðèéìàâ ³ óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â 

Íåáóâàëèé ñïàëàõ ³äåé
Âëàñíèìè ôåøí-òèæíÿìè 
ó áåðåçí³ â³äçíà÷èëèñÿ Êàíàäà òà Êèòàé

Одним із найці авіших образів
російсь их модельєрів стала
жар-птиця від Альони Ахмад ліної

На Мос овсь ом тижні моди
раїнсь ий дизайнер

Наталя Глаз ова представила
" осмічн " оле цію "Відображення"
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Âåðîí³êà ÆÀÍÂ²:
“Ìåíå íàçâàëè
ïåðøîþ ëàñò³âêîþ,
ÿêà â³äêðèâàº
Óêðà¿íó ñâ³òîâ³” 
Ìîäíèé äèçàéíåð – ïðî ìîëîäó ðèçüêó
ìîäó òà íîâ³ íàïðÿìêè ñï³âïðàö³ 
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Âåðí³ñàæ
ìèñòåöüêîãî
Ëüâîâà

Ó ðàìêàõ íîâîãî
ïðîåêòó
“Ìèñòåöüêà 
ìàïà Óêðà¿íè” 
ëüâ³âñüê³
õóäîæíèêè
îçíàéîìèëè 
êèÿí ç³ ñâîºþ
òâîð÷³ñòþ

Âàëåð³ÿ ÑÓÕÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У четвер М зеї с час-
но о образотворчо о
мистецтва У раїни роз-
почався масштабний
тривалий часі прое т
"Мистець а мапа У ра-
їни", ерівни я о о —
Михайло Шевчен о.
Перша вистав а прое -
т присвячена одном з
найпот жніших вітчиз-
няних мистець их осе-
ред ів — Львов і має
назв "Мистець а мапа
У раїни: Львів".

Íà âåðí³ñàæ çàâ³òàëè âèñî-
êîïîñàäîâö³. Ñåðåä ³íøèõ ãîñ-
òåé òàì áóëè ïðèñóòí³ ì³í³ñòð
êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè
Âàñèëü Âîâêóí, ìåð Ëüâîâà
Àíäð³é Ñàäîâèé, ì³í³ñòð îñâ³-
òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ²âàí Âà-
êàð÷óê. Äëÿ ãîñòåé çâó÷àëè
êîìïîçèö³¿ ó âèêîíàíí³ ëüâ³â-
ñüêîãî ãóðòó Open Blues Band.

Ó ôîêóñ³ óâàãè áóëî ï’ÿòü
ïîêîë³íü õóäîæíèê³â (ïåðå-
âàæíî öå — æèâîïèñö³, ãðàô³-
êè ³ ñêóëüïòîðè — ìàéæå 60
àâòîð³â, ¿õíÿ òâîð÷³ñòü óîñîá-
ëþº ìèñòåöòâî Ëüâîâà. Ñåðåä
³ìåí, ïðåäñòàâëåíèõ íà âèñòàâ-
ö³, áóëè ÿê êëàñèêè â³ò÷èçíÿ-
íîãî ìèñòåöòâà, òàê ³ çîâñ³ì
ìîëîä³ àâòîðè.

Êóðàòîð “Ìèñòåöüêî¿ ìàïè
Óêðà¿íè: Ëüâ³â” ªâñòàõ³ÿ
Øèì÷óê ùèðî ïîäÿêóâàëà
âñ³ì, õòî äîïîì³ã ôîðìóâàòè
âèñòàâêó, òà õóäîæíèêàì, ÿê³
íåçâàæàþ÷è íà çì³íè ó ïîë³òè-
ö³, çàëèøèëèñÿ ñàìèìè ñîáîþ.
Â³äîìèé ëüâ³âñüêèé ìèñòåö-
òâîçíàâåöü Ðîìàí Ïåòðóê âè-
ñëîâèâ ñâîº çäèâóâàííÿ âè-
ñòàâêîþ, áóéñòâîì êîëüîð³â,
äèâîâèæíèì ñïðèéíÿòòÿì ñâ³-
òó ëþäèíîþ. “Ëüâ³â çäàòíèé
çðîáèòè ìèñòåöüêå æèòòÿ ªâ-
ðîïè ùå ö³êàâ³øèì”,— çàóâà-
æèâ â³í.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íà ãîñòåé
âåðí³ñàæó ÷åêàâ ñþðïðèç —
ïåðôîðìàíñ ó âèêîíàíí³ â³äî-
ìîãî ëüâ³âñüêîãî ìèòöÿ Âëîä-
êî Êàóôìàíà. Õóäîæíèê çà 15
õâèëèí íàìàëþâàâ êàðòèíó,
âêëàâ ¿¿ ó äåðåâ’ÿíó øêàòóëêó,
çàáåòîíóâàâ òà ïîäàðóâàâ ìó-
çåþ. Ïðè öüîìó â³í â³äìîâèâ-
ñÿ ðîçêðèâàòè ñåêðåò, ùî æ ñà-
ìå íàìàëüîâàíî íà çàìóðîâà-
í³é êàðòèí³.

Äî ñëîâà, íà âåðí³ñàæ³ áóëè
ïðèñóòí³ é ç³ðêè øîó-á³çíåñó.
Â³äîìîìó ñï³âàêó Ãàðèêó Êðè-
÷åâñüêîìó çîêðåìà ñïîäîáàëà-
ñÿ îäíà ç ðîá³ò. Ñï³âàê ñêàçàâ,
ÿêùî âîíà êîøòóâàòèìå íå
á³ëüøå ÿê 100 òèñ. äîëàð³â, â³í
¿¿ ïðèäáàº

“×óäî” ïðèïàëî âñ³ì 
äî ñìàêó
Êðèì³íàëüíèé æóðíàë³ñò ïðåçåíòóâàâ çá³ðêó â³ðø³â 
äëÿ íàéìîëîäøîãî ïîêîë³ííÿ
Äìèòðî ÐÅÇÍ²×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У четвер дитячом рес-
торані "Чиполіно" "Театр
ляльо " римінальний
ж рналіст і телевед чий
Андрій Б дя презент вав
свою др збір дитячих
віршів "Ч до".

Ïðåçåíòàö³ÿ — ñïðàâà ñåðéîç-
íà, íàâ³òü ÿêùî âîíà ïðèçíà÷å-
íà äëÿ ä³òåé, îðãàí³çîâóþòü ³ â³ä-
â³äóþòü ¿¿ âñå-òàêè äîðîñë³. Ñå-
ðåä äîðîñëèõ áóëè ïðèñóòí³,
âëàñíå, îðãàí³çàòîðè — àâòîð ³ç
äðóæèíîþ, õóäîæíèöåþ Îëåê-
ñàíäðîþ Áîêîâîþ, òà ãîñò³ —
Â³êòîð Ïàâë³ê, Âëàäà Ëèòîâ÷åí-
êî, Ïåòðî ×îðíèé, ïðåäñòàâíèêè
áëàãîä³éíèõ ôîíä³â, ê³ëüêà äåñÿò-
ê³â ãîñòåé ³ æóðíàë³ñò³â. Áóëî ãà-
ì³ðíî ³ æàðêî, ðåñòîðàí “×èïî-
ë³íî” ëåäâå âì³ñòèâ óñ³õ çàïðî-
øåíèõ.

Ç ìîëîäøîãî ïîêîë³ííÿ ïðè-
ñóòí³ áóëè ä³òè ìàéæå âñ³õ íàçâà-
íèõ âèùå îñ³á. Ìàëå÷à ïîêàçàëà
ñåáå ç íàéêðàùîãî áîêó — íå âå-
ðåäóâàëà, ñëóõíÿíî ¿ëà ñîëîäîù³,
ñàìîâ³ääàíî ïîçóâàëà äëÿ æóðíà-
ë³ñò³â ³ ìàéæå íå ïëàêàëà, õî÷à ó
çàë³ ðàç ó ðàç ãó÷íî ëóñêàëè ïî-
â³òðÿí³ êóëüêè, ëÿêàþ÷è âñ³õ ïðè-
ñóòí³õ, çîêðåìà é äîðîñëèõ.

Äëÿ ãîñòåé ñï³âàâ Â³êòîð Ïàâ-
ë³ê ç³ ñâî¿ì ãóðòîì “Ïàâë³êè ²í-

òåðíåøíë”, âèñòóïàëè äèòÿ÷³
òàíöþâàëüí³ àíñàìáë³, àðòèñòè
ðîçâàæàëüíîãî æàíðó òà ñîë³ñò
êè¿âñüêîãî ãóðòó “34” Ñåðã³é
Ëîêøèí ³ç êîëèñêîâîþ ï³ñíåþ íà
ñëîâà òîãî æ òàêè Àíäð³ÿ Áóäÿ-
êà.

Çàãàëîì âå÷³ð äîðîñëèì ñïîäî-
áàâñÿ. Êîëè îô³ö³éíî-ðîçâàæàëü-

íà ÷àñòèíà çàê³í÷èëàñÿ ³ äîðîñë³
íàðåøò³ çàéíÿëèñÿ ðîçìîâàìè,
³íòåðâ’þ òà ³íøèìè äîðîñëèìè
ñïðàâàìè, íàïðèêëàä, äåãóñòà-
ö³ºþ íàïî¿â òà ñòðàâ ³ç ôóðøåò-
íîãî ñòîëó, ä³òè ïî÷àëè â³ëüíî
ãðàòèñÿ ³ ç ö³êàâ³ñòþ ãîðòàòè
êíèæêó, ùî, âëàñíå, äëÿ íèõ ïðå-
çåíòóâàëè. Ñóäÿ÷è ç âèãëÿäó ä³ò-

ëàõ³â, ¿ì òåæ ñïîäîáàëîñÿ.
Êíèæêà âèéøëà ó ñåð³¿ “Ò³ëü-

êè äëÿ ëþáëÿ÷èõ áàòüê³â”, ÿêó
âèïóñêàº äîíåöüêå âèäàâíèöòâî
“ÀÌÊ”. Àâòîð êàæå, ùî âñ³ â³ð-
ø³ íàïèñàâ ìàéæå åêñïðîì-
òîì — êîëè êîëèñàâ ñâîþ äîíü-
êó ³ íåãîëîñíî òà ðèòì³÷íî ìó-
ãèêàâ ùîñü íà çðàçîê êîëèñêî-
âî¿. Ñëîâà, ÿê³ ñïàäàëè íà äóì-
êó, ñàì³ ñîáîþ ñêëàäàëèñÿ ó ðÿä-
êè. ßê ³ íàëåæèòü ñëîâàì ñîë³ä-
íîãî æóðíàë³ñòà, âîíè äîñèòü
ñåðéîçí³ — ïðî ôóòáîë, ïðî ðåê-
ëàìó òà íàâ³òü ïðî êè¿âñüêèé
êîíäèòåðñüêèé çàâîä “Êîíò³” —
ó êíèç³ º é òàêèé â³ðø. Àëå çà-
ãàëîì â³ðø³ âèéøëè äóøåâí³,
ïåðøèìè ¿õí³ìè ñëóõà÷àìè òà
êðèòèêàìè áóëè ìàëåíüê³ äîíü-
êè àâòîðà.

Öå âæå äðóãà êíèæêà Àíäð³ÿ
Áóäÿêà, ³ îáèäâ³ âîíè äèòÿ÷³.
Ïåðøà ìàëà íàçâó “Ìèøêè”. Âî-
íà âèéøëà â ê³ëüêîõ âàð³àö³ÿõ çà-
ãàëüíèì òèðàæåì ìàéæå 100 000
åêçåìïëÿð³â ³ áóëà â³äçíà÷åíà íà
ñïåö³àë³çîâàíèõ âèäàâíè÷èõ çà-
õîäàõ. Êíèæêà “×óäî” òåæ, ò³ëü-
êè-íî ç’ÿâèâøèñü, ïî÷àëà âåñòè
àêòèâíå ñóñï³ëüíå æèòòÿ — âîíà
âñòèãëà âæå âçÿòè ó÷àñòü ó ê³ëü-
êîõ ôåñòèâàëÿõ.

ßê êàæå Àíäð³é Áóäÿê: “²ç ïåð-
øîãî âèäàííÿ “×óäà” íà êíèæ-
êîâ³ ïðèëàâêè ïîòðàïèòü íå á³ëü-
øå òðüîõñîò ïðèì³ðíèê³â, ðåø-
òó — ñ³ìñîò — ðîçïîä³ëÿòü ñåðåä
äèòÿ÷èõ áóäèíê³â”

Першими сл хачами та рити ами тат севих вірши ів б ли малень і донь и
Андрія Б дя а
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Áàíêåò íà ÷åñòü âèíà
Ó ñòîëèö³ â³äêðèâñÿ íîâèé âèííèé áóòèê — ðåñòîðàí Strada dell Vino
Âàëåð³ÿ ÒÐÓÔÀÊ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

У четвер "Мандарин-
плазі" відб лося офіційне
рочисте від риття ново о
винно о б ти а, я е про-
довжилося в нічном л -
бі "Арена". Гості захопле-
но при ощалися і ристим
і виш аними стравами та
мляво реа вали на про-
рам .

Íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî âèí-
íèõ áóòèê³â ó ì³ñò³ âæå âèñòà÷àº,
â³äêðèòòÿ öüîãî çàêëàäó ÷åêàëè.
Ïî-ïåðøå, éîãî îñíîâíà ñïåö³à-
ë³çàö³ÿ, ÿê âèÿâëÿºòüñÿ ç íàçâè
Strada dell Vino (“âóëèöÿ âèíà”),
³òàë³éñüê³ âèíà ³ íàïî¿, à äî íèõ
ó íàñ îñîáëèâèé ï³ºòåò. Ïî-äðó-
ãå, ïîïóëÿðíèõ ³ ïîêè ùî íå äó-
æå â³äîìèõ âèí ³íøèõ âèíîðîá-
íèõ êðà¿í òåæ âèñòà÷àº — â áó-
òèêó ìàéæå 2000 íàéìåíóâàíü
ïðîäóêö³¿, ïî-òðåòº, òóò æå º êà-
ôå ç ³òàë³éñüêîþ êóõíåþ, äå ìîæ-
íà ñïðîáóâàòè êóïëåíå âèíî çà
ö³íîþ ìàãàçèíà. Íó, à â ÷åòâåð-
òèõ, àëå çîâñ³ì íå â îñòàíí³õ,
ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ çàêëàäó —
öåíòðàëüí³øå íå áóâàº, â “Ìàí-
äàðèí-ïëàç³”, ï³ä àâòîñàëîíîì
“Áåíòë³” êîìïàí³¿ VIPCAR. ²
“ï³äâàëüí³ñòü” ó öüîìó êîíêðåò-
íîìó âèïàäêó øâèäøå ã³äí³ñòü,
í³æ íåäîë³ê, ÿê ó âèïàäêó ³ç çâè-
÷àéíèìè ðåñòîðàíàìè ³ ìàãàçè-
íàìè.

Óâå÷åð³ 27 áåðåçíÿ òóò ïî÷àëà
çáèðàòèñÿ çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ëþ-
äåé, ùî ïðîáèðàëèñÿ ì³æ çðó÷íè-
ìè ñòåëàæàìè ç ïëÿøêàìè ³ íà-
ìàãàëèñÿ îö³íèòè êîëåêö³þ. Ãîñ-
òåé çóñòð³÷àëè äèðåêòîð çàêëàäó
Â³òàë³é Êîâà÷, êëàñè÷íà ñêðèï-
êà ³ ³ãðèñòå Chardonnay St.
Michele Blanc de Blanc ç øòàòó
Âàøèíãòîí, ÿêå ãîñò³ ñïðèéìàëè
çà øàìïàíñüêå.

Îäíèì ³ç ïåðøèõ ïðèáóâ ²âàí
Ïëà÷êîâ, êîëèøí³é ì³í³ñòð ÏÅÊ,
à íèí³ ãîëîâà Îäåñüêî¿ îáëäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿, êîòðèé ³ç çàõîïëåí-
íÿì ðîçãëÿäàâ ïðåäñòàâëåíó
“Ôðàíö³þ”. Õóäîæíèöÿ ªâãåí³ÿ
Ãàï÷èíñüêà, ÷è¿ ïóïñîìàíñüê³

øåäåâðè ïðèêðàøàëè ñò³íè áóòè-
êà, âèÿâèëàñÿ îäí³ºþ ç ïî÷åñíèõ
ãîñòåé. ×ëåíè êè¿âñüêîãî ñèãàð-
íîãî êëóáó ï³äíåñëè âëàñíèêîâ³
áóòèêà ²ëë³ Ãð³íáåðãó òþòþíîâèé
ïîäàðóíîê.

Íà æàëü, äîâãî íàñîëîäæóâà-
òèñÿ çàòèøêîì áóòèêà íå äîâå-
ëîñÿ, ãîñòåé çàïðîñèëè íà ñâÿò-
êóâàííÿ äî í³÷íîãî êëóáó “Àðå-
íà”, äå çàë øâèäêî íàïîâíèâñÿ
ïîâí³ñòþ, òàê ùî çà çàòèøíèìè
äèâàíàìè-êàá³íêàìè íå çàëè-
øèëîñÿ â³ëüíèõ ì³ñöü, à “ñòîÿ-
÷èì” ãîñòÿì äîâåëîñÿ áóêâàëü-
íî òîâïèòèñÿ íàâêîëî ñòîë³â ç
óæå çãàäàíèì ³ãðèñòèì ó ô³ðìî-
âèõ ÷àøàõ Moet&Chandon ³ ð³ç-

íîìàí³òíèìè çàêóñêàìè â³ä ñó-
ø³ äî ðèáíèõ ³ ì’ÿñíèõ øàø-
ëè÷ê³â.

Ñï³âàê Àíäð³é Êèøå, ùî ïðè-
¿õàâ ï³çí³øå, ÷åðåç íåìîæëèâ³ñòü
äå-íåáóäü ïðèòêíóòèñÿ, ³ðîí³÷íî
íàòèñêàâ êíîïêè íà ñâîºìó ìî-
á³ëüíîìó. Ñèãàðíèé êëóá ùîñè-
ëè äèì³â ñèãàðàìè, à ñï³âàê Â³ê-
òîð Ïàâë³ê ïîÿñíþâàâ ²âàíó
Ïëà÷êîâó ðàä³ñòü ã³äíîãî ïèòòÿ.
Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ VIPCAR Ñåð-
ã³é Êðèâîøåÿ, âåëèêèé ïðèõèëü-
íèê õîðîøèõ âèí, çàõîïëåíî äÿ-
êóâàâ ïàíîâ³ Ãð³íáåðãó çà òå, ùî
òîé çâàæèâñÿ íà ïðèºìíî-êîðèñ-
íå ñóñ³äñòâî.

Ãîñòåé ðîçâàæàëè ïîêàçàìè
íîâèõ êîëåêö³é ìàãàçèí³â Escada
³ WestMont, ðîç³ãðàøåì ïðèç³â â³ä
êîìïàí³¿ Yamagiva ³ áóòèêà Stra-
da dell Vino, îäèí ³ç ÿêèõ ä³ñòàâ-
ñÿ âñþäèñóùîìó Òàðàñó Êðàñê³-
íó. Âèñòàâëåíèé íà àóêö³îí ëîò
â³ä âèííîãî áóòèêà äîñèòü ìëÿâî
ðîç³ãðàëè ç íåâåëèêèì ïåðåâè-
ùåííÿì åñòèìåéòà. Â³ä³ðâàòè ãîñ-
òåé, â ïåðøó ÷åðãó ÷îëîâ³ê³â, â³ä
ñòîë³â ³ â³ä ñï³ëêóâàííÿ çìîãëè
ëèøå á³äíî îäÿãíåí³ Arena Show
Girls, ùî âèñòóïàþòü ó ñòèë³ êà-
áàðå.

Âåëèêà ê³ëüê³ñòü ãîñòåé âè-
ÿâèëàñÿ íàâ³òü íà øêîäó çàõîäó,
îñê³ëüêè â³í øâèäêî ïåðåéøîâ
â ñòàä³þ íåòâåðåçîãî áàíêåòó.
×àñòèíà ãîñòåé äî 23-¿ ïî÷àëà
ðîçõîäèòèñÿ, îòðèìóþ÷è íà âè-
õîä³ íà ïàì’ÿòü ïëÿøêó âèíà â³ä
êîìïàí³¿ Antinori. Ò³, ùî çàëè-
øèëèñÿ, çàê³í÷èëè î 2-é ãîäè-
í³ íî÷³

Ві тор Павлі з Іваном Плач овим об оворюють істин винно о б ти а
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà 1 êâ³òíÿ
День наповнений несподіван ами і дозволить побачити сит ації зовсім в іншом світлі. Ра рс бачення виявить-

ся різнобічним, охопивши всі плюси та мін си пото подій, і подар є радість захоплюючих від риттів, я і нес ть
перспе тиви світле завтра на любовних та ділових фронтах. Не сил йте себе н дними справами, залиште їх на
потім. Займайтеся тим, чо о пра не д ша, від то о б де найбільше п ття.
ОВНИ, знизьте життєв динамі , озирніться дов ола і посл хайте, що оворять інші. Ви дізнаєтеся ба ато чо о ці аво о,

отримана інформація та досвід стан ть надзвичайно орисними найближчим часом. Ба атьох очі ють нові романтичні знайом-
ства, їх майб тнє в ваших р ах.
ТЕЛЬЦЯМ дозволено поб ти в мір е оїстами. Підлещ йтеся до ерівництва, воно до вас прихильне. Тож матимете все, що

побажаєте.
БЛИЗНЯТ очі є запаморочливий спіх на ам рних теренах. У мистецтві чар вати вам рівних не б де, підлийте інтеле т -

альним шармом масла во онь поч ттів сердечним с п тни ам, і воно запол м’яніє з новою силою.
РАКИ, реор анізаційні заходи на роботі мають піти вам на добро. Б дьте винахідливі, мобільно в лючайтеся перебі подій,

оперативно реа йте на на ази шефа. Кар’єрний марафон набирає динамічних темпів.
ЛЕВИ, дов ола вас все передбачливо, том не перевіряйте поч ття бла овірно о на міцність, бо я ий едзь йо о сить –

невідомо. Тримайте сит ацію під онтролем, збері аючи рівень висо о о самовладання і пам’ятайте, зла ода взаєминах –
це запор а спішно о майб тньо о.
ДІВИ, засвойте ро стос н ів із оле ами та ерівництвом, аби в майб тньом не повторити доп щених помило . Недоб-

розичливці помітять ваші промахи і неодмінно постараються ви ористати це зі злими намірами. Найліпш втіх знайдете в
рідних пенатах.
ТЕРЕЗИ, пришпорте романтично о оня. Час за онити серйозні стос н и, ле оважні захоплення мають перейти в фаз

поб дови міцно о подр жньо о союз .
СКОРПІОНИ, в стос н ах ви схильні ш ати підводні течії, в словах — подвійний смисл, що зм ш є тратити на розд ми до-

ро оцінний час, а слід поставитися з довірою до людей, отрі вам щиро сл жать та допома ають.
У СТРІЛЬЦІВ форт нний день. Не переймайтеся, що всі рафі и летять ш ереберть, все с ладається я най раще. Можли-

во, аманець постраждає, одна злиднях не опинитеся. Гроші мають тенденцію в одн тр б вті ати, а в інш виті ати.
КОЗОРОГИ, рецепт мир та спо ою під сімейним дахом простий – обирайте нейтральні теми для спіл вань, не пред’яв-

ляйте претензій рідним. Об’є тивно оцінюючи свої можливості, ви зможете ма симально взяти від життя те, що вам визначе-
но по прав .
ВОДОЛІЇ, мандрівоч а – рідна тіточ а. Зміна обстанов и вам в рай потрібна. Вона напоїть життєвою жа ою, о рилить твор-

чо, а нові знайомства ляж ть золотим апіталом в с арбницю ділових та сердечних спіхів.
РИБИ, налашт йтеся на тр довий лад. Ви ент зіасти-працелюби, обс а ати я их не всім дано, одна обрана робота має

приносити приємні емоції, тож з мійте вчасно в лючити фізіоло ічні „запобіжни и” там, де можете фізично та психоло ічно
виснажитися

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Державний омітет телебачення
та радіомовлення повідомляє,
що з 15 до 18 травня 2008 ро
Варшаві (Респ блі а Польща)

триватиме 53 Варшавсь а міжнародна
ниж ова вистав а-ярмаро .

Врахов ючи важливість зазначено о заход для роз-
вит міждержавних онта тів, спрямованих на підтрим-

позитивно о імідж У раїни на міжнародній арені, по-
либлення співробітництва в інформаційній та видавни-
чих сферах, поп ляризації вітчизняної літерат ри, ль-
т рних традицій, Держ омтелерадіо запрош є до час-
ті цій виставці-ярмар видавництва та видавничі ор-
анізації різних форм власності с ладі Національно о
стенд У раїни.
Цьо о ро вистав ова площа оле тивно о стенд

У раїни (приблизно 1,5 тис. примірни ів) становитиме 20
в. м.
У зв’яз з цим просимо до 15 вітня надіслати де-

партамент видавничої справи та преси Держ омтеле-
радіо У раїни заяв на часть цій виставці-ярмар ,
он ретні пропозиції щодо презентацій видань та час-
ті заходах авторів нижо , а та ож надати ниж ов
прод цію для представлення на Національном стенді
У раїни (за спис ом та на ладними встановлено о зраз-
а, том числі за мови заочної часті) департамент
видавничої справи та преси Держ омтелерадіо У раїни
за адресою: 01001, м. Київ, в л. Прорізна, 2, імн. 701.
Інформацію для наповнення Катало вистав и про-

хання надсилати раїнсь ою та ан лійсь ою мовами до
10 вітня на еле тронн адрес mo@comin.gov.ua, в а-
завши при цьом повн назв видавництва, П. І. Б. е-
рівни а, поштов адрес , онта тні телефони, сайт, e-
mail та спеціалізацію.
Конта тні телефони: 278-82-27, 278-87-56.

“Íà ñüîãîäí³ ìè ïðèéíÿëè 
1 ìëí 920 òèñ. äçâ³íê³â â³ä êèÿí”
Êåð³âíèê ñall-öåíòðó Íàòàë³ÿ Äàíüêî ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ïðî ðåêîðäí³
ïîêàçíèêè ñòîëè÷íî¿ ñëóæáè
Îëåêñàíäð ÊÓÒÅÐÅÙÈÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Столичний call-центр
прийняв майже 2 млн
дзвін ів від иян. Та о о
ре ордно о по азни а, що
дорівнює ледь не полови-
ні населення столиці,
сл жба дося ла за непов-
них два ро и своєї діяль-
ності. Саме про її хара -
терні особливості за весь
період існ вання "Хреща-
ти " розповіла начальни
столично о call-центр
Наталія Дань о.

— ×èì â³äçíà÷èëàñÿ ðîáîòà
ñëóæáè çà ìàéæå äâîð³÷íèé òåð-
ì³í?

— Íà ñüîãîäí³ ìè ïðèéíÿëè 1
ìëí 920 òèñ. äçâ³íê³â êèÿí. ²ç
íèõ çàðåºñòðóâàëè 334 òèñ. çâåð-
íåíü â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ çà
äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî¿ ïðîãðà-
ìè. Íåìàº ïèòàíü, çà ÿêèìè á íå
çâåðòàëèñÿ äî ñòîëè÷íîãî call-
öåíòðó. ª íàâ³òü ³ òàê³, ïðî ÿê³
ðàí³øå ÿ é óÿâëåííÿ íå ìàëà.
Íàéá³ëüøå, çâè÷àéíî, çâåðòàþ-
òüñÿ ³ç æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ
ïðîáëåì, ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè.
Òóò ìîæóòü áóòè çâåðíåííÿ, ïå-
ðåäóñ³ì ïåíñ³îíåð³â, ³ç ïðîõàí-
íÿì îòðèìàòè ñàíàòîðí³ ïóò³âêè
íà îçäîðîâëåííÿ. Áàãàòî ïðîõàíü
ç ìåäèöèíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ï³ëüã
íà ë³êè òà ¿õ áåçïëàòíå îòðèìàí-
íÿ. ª ³ ùîäî òðàíñïîðòó, íàïðè-
êëàä, éîãî çá³ëüøåííÿ ç îêðåìèõ
ìàðøðóò³â, à òàêîæ ïðîõàííÿ
ùîäî ëåæà÷èõ ïîë³öåéñüêèõ òà
ñâ³òëîôîð³â. Ëþäè âæå çðîçóì³-
ëè, ùî ìîæíà íàì äçâîíèòè,
àäæå âèð³øóþòü ¿õí³ ïðîáëåìè.

— Ùî íàéá³ëüøå çàïàì’ÿòàëîñÿ
ç³ çâåðíåíü êèÿí?

— Íàéîñòàíí³øèé âèïàäîê. Äî
íàñ çàòåëåôîíóâàëà æ³íêà ³ ðîç-
ïîâ³ëà, ùî ¿¿ 10-ð³÷íèé ê³ò óïàâ
ó ë³ôòîâó øàõòó. Âîíè ó òàêîìó
øîö³ áóëè, ðèäàëè, ä³òè äçâîíè-
ëè, ïëàêàëè. Ìè çâåðíóëèñÿ äî
ÌÍÑ, òîìó ùî öå çàãðîæóâàëî
æèòòþ ³íøèõ ìåøêàíö³â, ïåðåä-
óñ³ì ä³òåé. Ó áóäèíêó ÿêðàç òðè-
âàëè ðåìîíò³ ðîáîòè, ïðàöþâàëè
ë³ôòåðè ³ íå çàêðèëè ë³ôòîâó
øàõòó. Âñå îïåðàòèâíî âèð³øèëè.
Çãîäîì äî íàñ çíîâó çàòåëåôîíó-
âàëà æ³íêà, ïëàêàëà â³ä ðàäîñò³ ó
ñëóõàâêó, ïîäÿêóâàëà ³ ñêàçàëà,
ùî âæå ä³ñòàëè Òèìîô³ÿ. Òàê çâà-
ëè êîòà. Òà é çàãàëîì, ó êîæíî-
ãî îïåðàòîðà ñëóæáè, ìàáóòü, º
ùî ðîçïîâ³ñòè.

— Ùî çì³íèëîñÿ çà îñòàíí³é ð³ê
ðîáîòè call-öåíòðó?

— Áàãàòî. Äóæå áàãàòî. Ïî-ïåð-
øå, çá³ëüøèâñÿ â³äñîòîê âèêî-
íàâñüêî¿ äèñöèïë³íè. ßêùî ðà-
í³øå áóëè íåïðàâäèâ³ äàí³ ùîäî
âèêîíàííÿ çâåðíåíü ó ðàéîíàõ,
òî íèí³ âîíè í³áè é º, àëå ïðè-
íàéí³ çíà÷íî çìåíøèëèñÿ.

— ßê ðàéîíè ðåàãóþòü íà âëàñ-
í³ ðåéòèíãè, ÿê³ îïðèëþäíþº call-
öåíòð?

— Ðåàãóþòü. Ó íàñ, ÿê ïðàâè-
ëî, ñåðåä íàéã³ðøèõ — Äí³ïðîâ-
ñüêèé, Ñâÿòîøèíñüêèé òà Ïî-
ä³ëüñüêèé ðàéîíè. Âîíè çàâæäè
éäóòü ó ê³íö³, ëèøå ì³íÿþ÷èñü
ì³ñöÿìè. Àëå ÿ õî÷ó ñêàçàòè, ùî,

íàïðèêëàä, ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ äóæå ñòàðà ³íôðàñòðóêòó-
ðà. Çâè÷àéíî, ó íèõ äîñèòü áàãà-
òî íåïðàâäèâèõ âèêîíàíü, àëå âî-
íè ñòàðàþòüñÿ òà ïåðåæèâàþòü.
Íåùîäàâíî â àäì³í³ñòðàö³¿ â³äáó-
ëèñÿ çáîðè, äå áóëî êåð³âíèöòâî
ðàéîíó, íà÷àëüíèêè ÆÅÊ³â. ² âî-
íè çðîçóì³ëè, ùî òóò æàðòè íå-
äîðå÷í³, ùî ïîòð³áíî ïðàöþâà-
òè. Ãîëîâíå, ùîá áóëî áàæàííÿ
ãîëîâè ðàéîíó ñïðèéìàòè ³íôîð-
ìàö³þ call-öåíòðó ã³äíî. Óñþ ðî-
áîòó ÿñêðàâî âèäíî. ² äîïîìàãà-
þòü íàì ó öüîìó ñàì³ êèÿíè.

— ßê³ çâåðíåííÿ íàðàç³ ñòàëè
àêòóàëüíèìè?

— Òóðáóº ñì³òòÿ. Ï³äóòü äîù³,

áóäå ïðîò³êàííÿ äàõ³â. Ìè âæå ïî-
äàëè àíàë³òèêó, äå ùî ìîæíà çðî-
áèòè: çàñêëèòè, ï³äëàòàòè, â³äðå-
ìîíòóâàòè. Õî÷à õî÷ó â³äçíà÷èòè,
ÿêùî ðàí³øå ïåðåâàæíî çâåðòà-
ëèñü ³ç ïðîõàííÿì ùîñü äåñü ïðè-
áðàòè, òî òåïåð òåëåôîíóþòü ³
ïðîñÿòü, ïðèì³ðîì, ïåðåñòàâèòè
óðíè äëÿ ñì³òòÿ, ïîñòàâèòè òàì
êðèøêó. À ³íø³ äçâîíÿòü ³ íàâïà-
êè, ïðîñÿòü ¿¿ çíÿòè, áî íåçðó÷íî.
Âè ñàì³, ìàáóòü, áà÷èòå, íàñê³ëü-
êè ÷èñò³øå ñòàëî â ì³ñò³. Ùå º
ïðîáëåìà ñì³òòÿ â ïðèì³ñüêèõ çî-
íàõ òà íà äà÷íèõ ä³ëÿíêàõ. Ëþäè
çàëèøàþòü ñì³òòÿ ïðîñòî äåñü íà
ïðèðîä³, òîìó ùî ïîáëèçó íåìàº
óðí. À äåõòî òÿãíå éîãî ³ç ñîáîþ
äî Êèºâà. Ëþäè ãîòîâ³ ïëàòèòè
ãðîø³, ùîá òóäè ïðè¿æäæàëè
ñïåöìàøèíè ³ âñå öå âèâîçèëè.

— Â ÿêèõ ðàéîíàõ öÿ ïðîáëåìà
íàéàêòóàëüí³øà?

— Ïðàêòè÷íî ñêð³çü º òàê³
ïðîáëåìè. Îò, íàïðèêëàä, äî íàñ
áóêâàëüíî ñüîãîäí³ çâåðíóëèñÿ
ìåøêàíö³ ìàñèâó “Îñîêîðêè”.
Êîëåêòèâíå çâåðíåííÿ ï³äïèñà-
ëè àæ 1500 äàðíè÷àí. Óñ³ âîíè
ïðîñÿòü ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó çà-
áðóäíåííÿ òðüîõ îçåð, ùî çíàõî-
äÿòüñÿ íà ìàñèâ³: Ï³äá³ðíå, Ïî-
íîìàð³âñüêå òà ßðåìíå. ª îðãà-
í³çàö³ÿ, ÿêà áåçïëàòíî ãîòîâà
çä³éñíèòè ïîâíèé áëàãîóñòð³é òå-
ðèòîð³¿, àëå âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ïðî-
öåäóðà ïðîâåäåííÿ î÷èñíèõ ðîá³ò
âèìàãàº çàìîâëåííÿ ïðîåêòíî-
äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ÿêà
êîøòóº ìàéæå 300 òèñ. ãðí òà
çàéìå ïðèáëèçíî ð³ê. Çðîçóì³ëî,
ùî ìåøêàíö³ ìàñèâó, à öå ïåðå-
âàæíî ëþäè ïîõèëîãî â³êó, ðîç-
â’ÿçàòè öþ ïðîáëåìó íå ìîæóòü.
Íàòîì³ñòü îäíà ãðîìàäñüêà îðãà-
í³çàö³ÿ ãîòîâà ðîçïî÷àòè ðîáîòè
âæå íèí³ ³ áåçïëàòíî. Íàðàç³ ìè
öèì ïèòàííÿì ÿêðàç çàéìàºìîñÿ
³ õî÷åìî çâåðíóòèñÿ äî ñòîëè÷-
íîãî êåð³âíèöòâà ïî äîïîìîãó
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Шевчен�івсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає� в� с	дове� засідання

Сірен�а� Івана� Давидовича� та� Сірен�о

Марію�Анатоліївн	�в�я�ості� третіх�осіб�по

справі�за�позовом�Дробот	н�О.А.�до�КМБТІ,

треті�особи�:�Сірен�о�І.Д.,�Сірен�о�М.А.�про

визнання�до#овор	�безстро�ово#о��орис-

т	вання�земельною�ділян�ою�для�б	дівниц-

тва�житлово#о�б	дин�	�недійсним.

Роз#ляд� справи� призначено� на� 15.00

10 �вітня� 2008� ро�	� в� приміщенні�Шев-

чен�івсь�о#о�районно#о� с	д	�м.�Києва� за

адресою:� м.� Київ,� в	л.� Смирнова-Лас-

точ�іна,�10-Б,��аб.�№�42.

У� разі� неяв�и� в� с	дове� засідання

відповідачів�справа�б	де�роз#лядатись�за

їх�відс	тності�за�наявними�	�справі�до�а-

зами.

Крім�то#о,�с	д�роз’яснює�відповідачам

їх�обов’язо��повідомити�с	д�про�причини

неяв�и�в�с	дове�засідання.

С	ддя�Т.Л.�Ізмайлова.

ОГОЛОШЕННЯ

Центр�теле�ом�ні�аційних�посл���№�3�Київсь�ої�місь�ої�філії

ВАТ “У�ртеле�ом”�повідомляє�про�наміри�щодо�отримання

дозвол��на�ви�иди�забр�днюючих�речовин�в атмосферне�повітря.
Підприємство�надає�посл	#и�проводово#о�еле�трозв’яз�	�для�населення.

Належить�до�третьої�#р	пи�об’є�тів,�для�я�их�розробляються�до�	менти�по�обґр	нт	ванню�об-

ся#ів�ви�идів.

Розрах	н�и�розсівання�забр	днюючих�речовин�свідчать�про�те,�що�перевищень�ГДК�на�межі

санітарно-захисної�зони�АТС�не�вбачається.

АТС�розташовані:

��Дарниць
ом��районі:

-�в�л.�А.�Ахматової,�27/15�(2�джерела);�в�л.�Вербиць�о�о,�3�(3�джерела);

-�в�л.�Полісь�а,�2�(1�джерело);�в�л.�Російсь�а,�48�(3�джерела).

Відповідно�до�інвентаризації,�проведеної�в�2008�р.,�за#альні�ви�иди�від�9�стаціонарних�дже-

рел�с�ладають�0,27234�#/с,�в�том	�числі:

о�сид�в	#лецю�—�0,1598�#/с,�азот	�діо�сид�—�0,0622�#/с,�сірчистий�ан#ідрид�—�0,0071�#/с,

сажа —�0,0053�#/с,�фреон-22�—�0,01014�#/с,�спирт�етиловий�—�0,0278�#/с.

��Дніпровсь
ом��районі:

-�в�л.�Б�дівельни�ів,8-Б�(4�джерела);�в�л.�Б�чми,�5�(2�джерела).

Відповідно�до�інвентаризації,�проведеної�в�2008�р.,�за#альні�ви�иди�від�6�стаціонарних�дже-

рел�с�ладають�0,3126�#/с,�в�том	�числі:

о�сид�в	#лецю�—�0,1093�#/с,�азот	�діо�сид�—�0,0425�#/с,�сірчистий�ан#ідрид�—�0,0047�#/с,�сажа —

0,0034�#/с,�фреон-22�—�0,0028�#/с,�спирт�етиловий�—�0,0729�#/с,�пил�деревини�—�0,077 #/с.

��Деснянсь
ом��районі:

-�в�л.�Братиславсь�а,�6-А�(6�джерел);�в�л.�Мілютен�а,�29�(2�джерела);

-�в�л.�К�рнатовсь�о�о,�20-А�(1�джерело);�просп.�Мая�овсь�о�о,�56-А�(2�джерела);

-�в�л.�Драйзера,�17�(2�джерела);�в�л.�Шалетт,�1-Б�(2�джерела);

-�в�л.Челябінсь�а,�5-А�(2�джерела);�в�л.�Райд�жна,�27-А�(2�джерела);

-�просп.�Мая�овсь�о�о,�26-А�(1�джерело).

Відповідно�до�інвентаризації,�проведеної�в�2008�р.,�за#альні�ви�иди�від�20�стаціонарних�дже-

рел�с�ладають�0,45654�#/с,�в�том	�числі:

заліза�о�сид�—�0,0018� #/с,�мар#анець� та�йо#о� спол	�и�—�0,0002� #/с,� о�сид�в	#лецю�—

0,2795 #/с,�азот	�діо�сид�—�0,098�#/с,�сірчистий�ан#ідрид�—�0,0114�#/с,�сажа�—�0,0084�#/с,

фреон-22�—�0,00304�#/с,�спирт�етиловий�—�0,0278�#/с,�пил�деревини�—�0,0131�#/с.

Оцін�а� вплив	� ви�идів� на� стан� забр	днення� атмосферно#о� повітря� надає� можливість

підприємств	�отримати�в�	становленом	�поряд�	�дозволи�на�ви�иди�забр	днюючих�речовин�в

атмосферне�повітря.

За	важення,�с�ар#и�та�пропозиції�просимо�надсилати�відповідно�до�Дарниць�ої�(02063,�в.�Коши-

ця,�11,�т.�565-07-99),�Дніпровсь�ої�(02094,�б.�Праці,�1/1),�Деснянсь�ої�(02225,�просп.�Мая�овсь�о-

#о,�29)�	�м.�Києві�державних�адміністрацій.

За�рите�а�ціонерне�товариство�“АЛЬФА-БАНК”�

повідомляє�про�с�ли�ання�чер�ових�річних�зборів�а�ціонерів

та внесення�додат�ових�питань�до�поряд���денно�о,�

я�і�відб�д�ться�21��вітня�2008�ро���о�14.30�в�приміщенні

ЗАТ “АЛЬФА-БАНК”�за�адресою:�місто�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6.

Додат�ові�питання�поряд���денно�о�За�альних�зборів�а�ціонерів

ЗАТ “АЛЬФА-БАНК”:

1. Збільшення�стат	тно#о��апітал	�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”�за�рах	но��додат�ових�внес�ів

шляхом�збільшення��іль�ості�а�цій�існ	ючої�номінальної�вартості�та�їх�за�рито#о

(приватно#о)�розміщення.

2. Прийняття�рішення�про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�та�затвердження

прото�ол	�рішення�про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій.

3. Визначення�	повноважено#о�ор#ан	�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”,�я�ом	�надаються�по-

вноваження�щодо�затвердження�рез	льтатів�реалізації�а�ціонерами�сво#о�пере-

важно#о�права�на�придбання�а�цій,�що�пропон	ються�до�розміщення,�прийнят-

тя�рішення�про�достро�ове�за�інчення�за�рито#о�(приватно#о)�розміщення�а�цій,

затвердження�рез	льтатів�за�рито#о�(приватно#о)�розміщення�а�цій�та�звіт	�про

рез	льтати�за�рито#о�(приватно#о)�розміщення�а�цій,�затвердження�рез	льтатів

розміщення�а�цій�	�фа�тично�розміщеном	�обсязі�або�	�разі�недося#нення�за-

плановано#о�обся#	�розміщення,�перенесення�термінів�розміщення�а�цій�	�разі

необхідності.

Реєстрація�	часни�ів�зборів�б	де�здійснюватися�21��вітня�2008�ро�	�з�14.10�до

14.30�	�приміщенні�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”.

А�ціонерам�для�реєстрації�необхідно�мати�до�	мент,�що�засвідч	є�особ	,�належ-

ним�чином�оформлен	�довіреність�(для�представни�ів�а�ціонерів).

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

(тис.��рн)

Голова�Правління�ЗАТ�“Альфа-Бан�”�А.В.�Вол�ов

Наймен�вання�по�азни�а
Період

звітний попередній

Усьо#о�а�тивів 15�061�199 6�248�312

Основні�засоби 301�255 211�077

Дов#остро�ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 9�210 3�942

С	марна�дебіторсь�а�забор#ованість 17�980 5�602

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 386�888 249�579

Нерозподілений�приб	то� 44�047 18�217

Власний��апітал 1�559�129 493�765

Стат	тний��апітал 1�370�000 360�000

Усьо#о�зобов’язання�в�т.ч.: 13�502�070 5�790�547

Кошти�бан�ів 6�345�890 2�902�544

Кошти�юридичних�осіб 4�774�557 2�544�201

Кошти�фізичних�осіб 471�386 121�349

Чистий�приб	то��(збито�) 44�047 18�217

Кіль�ість�власних�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) 5�292 1788

АТ� ХК� “Київмісь�б�д”� ви�он	є� ре�онстр	�цію

районної��отельні�“Ж	ляни”�	�Солом’янсь�ом	�районі�м.�Києва.

Прое�т�ре�онстр	�ції�передбачає�встановлення�водо#рійно#о

�отла�НWК�—�14.000�теплопрод	�тивністю�14�000�Квт�фірми

ВВS�GmbH�з�#азовим�пальни�ом�GS�155-45�ма�симальною�теп-

лопот	жністю� 15,2�МВт� додат�ово� до� чотирьох� існ	ючих� во-

до#рійних� �отлів� NWT-8.0-16-150� Новітер� пот	жністю� по

8,0 МВт��ожний.�Та�им�чином�встановлена�пот	жність��отельні

дося#не�39,837�Г�ал/#од�(46,0�МВт).

АТ�“У�раїнсь�а�Автомобільна�Корпорація”

має�наміри�ре�онстр	ювати�існ	юч	�станцію

технічно#о�обсл	#ов	вання�автомобілів�під�ав-

тоцентр�на�просп.�Возз’єднання,�7-Б�	

Дніпровсь�ом	�районі�м.�Києва.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повторно�ви�ли�ає�в�с	дове�засідання�в�я�ості

відповідача�Фіхтмана�Семена�Ар�адійовича�по�справі�за�позовом�Пасічни�а�Оле�сандра�Ві�то-

ровича�до�Фіхтмана�Семена�Ар�адійовича�про�визнання�особи�та�ою,�що�втратила�право�на��о-

рист	вання�житловим�приміщенням� та� с�ас	вання�реєстрації.�Місце� проживання� відповідача:

м. Київ,�в	л.�Ша	мяна,�5.

Роз#ляд�справи�призначено�на�11.30�15��вітня�2008�ро�	�в�приміщенні�Шевчен�івсь�о#о�район-

но#о�с	д	�м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-б,��аб.�30.

В�разі�неяв�и�відповідача�Фіхтмана�Семена�Ар�адійовича�в�с	дове�засідання�справа�б	де�роз-

#лядатися�за�йо#о�відс	тності�за�наявними�	�справі�до�азами.�Крім�то#о,�с	д�роз’яснює�відповіда-

ч	�йо#о�обов’язо��повідомити�с	д�про�причини�неяв�и�в�с	дове�засідання.�С	ддя�Н.П.�Б	жа�.

Ор�аном�самоор�анізації�населення�“Квартальний��омітет

“Ш�ляв�а”�спільно�з�ор�аном�самоор�анізації�населення�

“Квартальний��омітет�“Ш�лявсь�ий” в�рам�ах�об#оворення�прое�т	

план	�детально#о�план	вання�території�Шевчен�івсь�о#о�район	�10��вітня

2008�ро�	�о�19.00�б	д	ть�проведені�#ромадсь�і�сл	хання�за�адресою:

Київ,�в	л.�Ванди�Василевсь�ої,�24�(приміщення�КПЛ�“Політехні�”).

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате#орія�2, серія�А, № 346534

на�ім’я�Кравця�Ві�тора�Борисовича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате#орія�2, серія�А, № 281746

на�ім’я�Мос�овч	��Ві�торії�Іванівни�вважати�недійсними.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате#орія�2, серія�А, № 352554

на�ім’я�Ф	зі�а�Ми�оли�Костянтиновича�вважати�недійсним.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате#орія�2, серія�А, № 358934

на�ім’я�Білічен�а�Івана�Михайловича�вважати�недійсним.

Шановні�а�ціонери�ВАТ�“Перший�Інвестиційний�Бан�”!

Правління�Бан���повідомляє�про�зміни�до�поряд���денно�о�За�альних

зборів�а�ціонерів�ВАТ “Перший�Інвестиційний�Бан�”’,�що�відб�д�ться

11 �вітня�2008�ро���о�15.00�за��иївсь�им�часом�за�адресою:

м.�Київ,�Мос�овсь�ий�проспе�т,�6.

Реєстрація�а�ціонерів�б�де�здійснюватися�з�14.00�до�14.50

за��иївсь�им�часом�за�адресою�місця�проведення�За�альних�зборів�а�ціонерів.

Для�реєстрації�а�ціонерам�необхідно�мати�паспорт,�представни�ам�а�ціонерів�—�па-

спорт�та�довіреність,�оформлен	�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�або�інший�належ-

ним� чином� оформлений� до�	мент,� я�ий� підтвердж	є� відповідні� права� представни�а

а�ціонера.�Порядо��денний�ви�ласти�в�наст	пній�реда�ції:

1. Звіт�Правління�про�рез	льтати�фінансово-#осподарсь�ої�діяльності�Бан�	�за�2007�р.

Визначення�основних�напрям�ів�діяльності�Бан�	�на�2008�рі�.

2. Затвердження�звіт	�та�виснов�ів�Ревізійної��омісії�та�зовнішньо#о�а	дитора.

3. Затвердження�річних�рез	льтатів�діяльності�Бан�	�за�2007�р.

4. Про�розподіл�приб	т�	�за�2007�р.

5. Про�внесення�змін�до�Стат	т	�Бан�	.

6. Про�переобрання�с�лад	�Ревізійної��омісії�Бан�	:�від�ли�ання�членів�Ревізійної��омісії

Бан�	.�Обрання�членів�Ревізійної��омісії�Бан�	.�

З�пова�ою,�Правління�ВАТ�“Перший�Інвестиційний�Бан�”.

До�відома�а�ціонерів

АКЦІОНЕРНОГО�БАНКУ�“БРОКБІЗНЕСБАНК”

Спостережна�Рада�бан�	�додат�ово�до�повідомлення,�оп	блі�овано#о

з #азеті�“Хрещати�”�№ 34�(3250)�від�25.02.2008 р.�та�бюлетені�“Відомості

Державної��омісії�з�цінних�паперів�та�фондово#о�рин�	”�№�37�(291)�від

25.02.2008�р.,�надає інформацію�до�п.�2�Поряд�	�денно#о�За#альних

зборів�а�ціонерів�бан�	,�я�і�відб	д	ться�11��вітня�(п’ятниця)�2008�ро�	

о 12.00�за�адресою:�м.�Київ,�просп.�Перемо#и,�41�(зал засідань�бан�	).

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

АБ “БРОКБІЗНЕСБАНК”�за�2007�рі��(тис.��рн)

Довід�и�за�тел.:�246-66-53,�246-64-95.

Спостережна�Рада�АБ�“БРОКБІЗНЕСБАНК”

Наймен�вання�по�азни�а�
період

звітний попередній�

А�тиви� 11 978�942 6�530�251

Кошти�в�Національном	�бан�	�У�раїни,�

#отів�ові��ошти�бан�	�
388�279 284�139

Кошти�в�інших�бан�ах� 2�919�876� 880�968

Кредити�та�забор#ованість��лієнтів� 7�017�151� 4�433�785

Зобов’язання� 9�684�005� 5�510�988

Власний��апітал� 2�294�937� 1�019�263

Стат	тний��апітал� 1�800�000 650�000

Нерозподілений�приб	то��мин	лих�ро�ів� 45�078� 45�078

Чистий�приб	то��(збито�)� 70�008� 54�793

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 72�589�042 49�383�417�

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви�	плених�протя#ом�період	�(шт.) - 26�487

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період	�(осіб) 2�963 2331

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�	�я�ості�відповідача�Добро#аєва

Дмитра�Ві�торовича�по�справі�за�позовом�ВАТ�“Страхова��омпанія�“Аль�она”�до

Добро#аєва�Дмитра�Ві�торовича�про�відш�од	вання�ш�оди�в�поряд�	�ре#рес	,�я�е

призначено�до� с	дово#о� роз#ляд	� на� 10.04.2008�р.� о� 9.30� за� адресою:�м.� Київ,

в	л. Хрещати�,�42-а,��аб.�14,�під�#олов	ванням�с	дді�Фіна#єєва�В.О.

У�разі�неяв�и�в�с	дове�засідання�відповідача,�справа�б	де�роз#лян	та�за�вашої

відс	тності�	�відп.�до�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С	ддя�Фіна#єєв�В.О.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідача�“На	�ово-е�ономічний

центр�ТОВ�“МАЙДАН”�(ідентифі�аційний��од�33742862,�місце�реєстрації�юридичної

особи�01021,�м.�Київ,�в	л.�Гр	шевсь�о#о,�28/2�н/п/43)�та�третю�особ	:�Залесь�о#о

Ві�тора�Оле�сандровича� (я�ий�меш�ає� за� адресою:�м.� Київ,� в	л.� Котельни�ова,

2/14,��в.�12)�по�цивільній�справі�№2-680/08�за�позовом�Андрієн�о�Р.Г.�до�ТОВ�“НЕЦ

“Майдан”,�3-тя�особа:�Залесь�ий�В.О.�про�відш�од	вання�матеріальної�та�мораль-

ної�ш�оди,�в�с	дове�засідання,�я�е�відб	деться�8��вітня�2008�ро�	�об�11.00,�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в	л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�36,�під�#олов	ванням�с	дді�Умнової�О.В.

З�оп	блі�	ванням�о#олошення�про�ви�ли��відповідач�та�третя�особа�вважаються

повідомленими�про�день,�час,�місце�роз#ляд	�справи�і�в�разі�неяв�и�до�с	д	�спра-

ва�може�б	ти�роз#лян	та�за�їх�відс	тності.

С	ддя�Умнова�О.В.

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє�відповідача�Лома�овсь�	�Тетян	�Анатоліївн	,�я�а

б	ла�зареєстрована�та�проживала�в�м.�Києві,�пр.�Возз’єднання,�13-а,��в.�148�,�про�те,�що�роз#ляд�справи

за�позовом�Колесні�ова�Сер#ія�Ми�олайовича�до�неї�про�розірвання�шлюб	�призначено�на�11.04.08 р.�на

10.00�в�приміщенні�Дніпровсь�о#о�районно#о�с	д	�м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Сер#ієн�а,�3,��аб.�37.

Яв�а�в�с	дове�засідання�відповідача�обов’яз�ова.�При�собі�мати�до�	мент,�що�посвідч	є�особ	.

У�випад�	�неяв�и�відповідача�с	дове�засідання�відб	деться�за�її�відс	тності.�С	ддя�Д.М.�Горбань.

Дніпровсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє�Київсь�	�місь�	�рад	�народних�де-

п	татів,�я�е�знаходиться�за�адресою:�м.�Київ,

в	л.�Хрещати�,�36,�Управління�земельних�ре-

с	рсів�КМДА,�я�е�знаходиться�за�адресою:�м.

Київ,�в	л.�Хрещати�,�36,�що�17��вітня�2008�ро-

�	� о� 9.00�Дніпровсь�им� районним� с	дом�м.

Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Сер#ієн�а,�3,

�аб.�42,�б	де�роз#лядатися�цивільна�справа�за

позовом�Симонен�о� Г.�М.� до�Продана� А.� А.,

Головно#о� 	правління� юстиції� 	� м.� Києві,

Київсь�ої�місь�ої�ради�народних�деп	татів,�Уп-

равління�земельних�рес	рсів�КМДА,�третя�осо-

ба:�ГУЗР�при�ДАЗРУ,�про�визнання�до#овор	

дар	вання�недійсним.

Київсь�а�місь�а� рада� народних� деп	татів,

Управління�земельних�рес	рсів�КМДА�ви�ли-

�аються� в� с	дове� засідання� в� я�ості� від-

повідачів.

У�випад�	�неяв�и�в�с	дове�засідання�спра-

ва�б	де�роз#лян	та�за�їх�відс	тності.

С	ддя�А.М.�Стриже	с.

Оболонсь�ий�районний�с�д�міста�Києва
ви�ли�ає�Васильєв	�Галин	�Михайлівн	�в�я�ості

відповідача�в�с	дове�засідання,�призначене�на

15.04.2008�ро�	�о�9.30�в� зв’яз�	� з�роз#лядом

цивільної�справи�за�позовом�Васильєва�Михай-

ла�Ні�андровича�до�Васильєвої� Галини�Ми-

хайлівни�про�визнання�та�ою,�що�втратила�пра-

во��орист	вання�жилим�приміщенням.

В�разі�неяв�и�в�с	дове�засідання�справа�б	-

де�роз#лян	та� за� відс	тності� відповідача� на

підставі�зібраних�по�справі�до�азів.

Адреса�с	д	:�м.�Київ,�в	л.�Тимошен�а,�2-Є,

�аб.�21,�с	ддя�Яцен�о�Н.О.

С	ддя�Н.О.�Яцен�о.

22� �вітня�о�19.00�в�приміщенні

ЖЕК-418� по� в	л.�Ш	мсь�о#о, 6-б

відб	д	ться�#ромадсь�і�сл	хання�з

привод	� б	дівництва� бло�	� пер-

винно#о�обсл	#ов	вання�населен-

ня� за� адресою:�м.� Київ, в	л.� Бе-

резня�івсь�а, 36-ж.

Шановні�меш�анці,�запрош	ємо�вас

на� #ромадсь�і� об#оворення� стосовно

б	дівництва� та� е�спл	атації� тор#ово-

офісно#о�центр	� по� в	л.�Срібно�ільсь-

�ій, 8�	�Дарниць�ом	�районі�міста�Києва,

що�відб	д	ться�в�приміщенні�а�тово#о

зал	�ш�оли�№�62�по�в	лиці�Княжий�За-

тон�17-а,�11��вітня�2008�ро�	,�о�18.30.

ПРОСИМО� ВАС� МАТИ� ПРИ� СОБІ

ПАСПОРТ�(для�реєстрації)

З�пова�ою,�ор�анізатори��ромадсь�о�о

об�оворення�ЗАТ�“Київб�дінвест”.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє�#ромадянина�Корб	т�Ми�ол	� Іва-

новича,�що�по�цивільній�справі�за�позовом�Ве-

лич�а�Оле�сандра�Ві�торовича�до�Корб	т�Ми-

�оли�Івановича�про�повернення�бор#	�14�бе-

резня�2008�ро�	�винесено�рішення�с	д	,�я�им

позовні�вимо#и�задоволено�в�повном	�обсязі

в�с	мі�21�198�#рн�03��оп.

Одночасно�повідомляємо,�що�ви�маєте�пра-

во�подати�заяв	�про�пере#ляд�заочно#о�рішен-

ня�протя#ом�10�днів�з�дня�отримання�йо#о��опії.

С	ддя�Троян�Н.М.

Апеляційний� с�д� м.� Києва� повідомляє,

що�сл	хання�справи�за�апеляційною�с�ар#ою

Поліщ	�� Наталії� Оле�сіївни� на� рішення

Подільсь�о#о� районно#о� с	д	� м.� Києва� від

14 вересня�2007�ро�	�в�справі�за�позовом�Дзю-

бен�о�Ві�торії� Ві�торівни� до�Поліщ	��Наталії

Оле�сіївни�про�стя#нення�с	ми�від�ладено�на

18��вітня�2008�ро�	�о�16.10�в�приміщенні�Апе-

ляційно#о�с	д	�м.�Києва�за�адресою:�м. Київ,

в	л.�Володимирсь�а,�15�(2-й�поверх).

Право�подання�о#олошення�до�реда�цій�на-

дається�йо#о�пред’явни�ові.

С	ддя�О.А.�Кабанчен�о.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє�Дробах	�Валерія�Ми�олайовича

про� те,�що� 17.04.2008� ро�	� о� 16.30� в� при-

міщенні�с	д	�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Хреща-

ти�,�42-а,��аб.�12,�с	ддя�Цо�ол�Л.І.,�відб	деть-

ся�роз#ляд�цивільної�справи�№�2-1023/08�за

позовом�Дробахи�О�сани�Сер#іївни�до�Дроба-

хи�Валерія�Ми�олайовича�за�	часті�третіх�осіб:

Дробахи�Сер#ія�Валерійовича,�Корінної�Оле�-

сандри� Валеріївни,� відділ	� #ромадянства,

реєстрації�та�іммі#рації�Печерсь�о#о�РУГУ�МВС

У�раїни�в�м.�Києві�про�визнання�особи�та�ою,

що� втратила� право� на� �орист	вання�жилим

приміщенням.

У� разі� неяв�и� без� поважних� причини� або

неповідомлення� про� причини� неяв�и� справа

б	де�роз#лян	та�за�відс	тності�сторони.

С	ддя�І.Л.�Цо�ол.

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в	л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр�#азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі�види�додр��арсь�их�робіт.
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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”   
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Тетяна РАМУС,
телевед ча:
—Одно о і на все життя, я

мене! Я, вза алі, д же не ативно
ставлюся до полі амії, це щось
просто недоп стиме. Основою
життя ожної сім’ї є любов, я а
охоплює собою все. У стос н ах між
чолові ом і жін ою най оловніше –
вміти знаходити омпроміси, тоді й
сім’я б де міцною та здоровою!

Анна БАБЕНКО,
дизайнер:
— Одно о, я о о б ви охали і

я ий би охав вас. Шлюб повинен
баз ватися на взаємній підтримці,
любові, а та ож праці над
стос н ами. Я співала олись
Альона Апіна: “Я е о слепила из
то о, что было, а потом, что было,
то и полюбила”. У стос н ах
най оловнішими є поч ття і вміння
прощати. Я рано вийшла заміж, і

том простіше б ло зви н ти один
до одно о. Коли людина стає
старшою, звертає ва на всіля і
дрібниці. Щодо полі амії, світ
різноманітний, і ожний має право
власно о вибор .

Володимир ЄШКЕЛЄВ,
письменни :
— Жінці потрібно два чолові и:

один, я ий б де забезпеч вати
рішми, др ий, молодий жеребець,
– ліж . Том що, я правило, ці
дві ф н ції не співпадають, для
всьо о потрібні сили. Д же
виш аним жін ам потрібно ще й
третьо о чолові а, я ий би ходив із
ними по ма азинах і під аз вав, я
естет, що пити. Для виховання
дітей підійде той чолові , я ий
заробляє роші, ос іль и зможе
настановити дитин на шлях
істинний і передати свій життєвий
досвід.

Ñê³ëüêè ÷îëîâ³ê³â êðàùå
ìàòè æ³íö³? 

Дмитро ВИДРІН,
народний деп тат 5- о с ли ання:
—Я би я не вважав раїнців інтеле т альною нацією,

жив би в іншій раїні. Адже в У раїні є попит на мої твори,
і читають їх переважно інтеле т али. Вже побачили світ
12-15 моїх ни , серед я их є й на політичн темати .
Невдовзі оп блі ють роман “Запис и Мар шейдера”.

Оль а СУМСЬКА,
телевед ча:
— Чом б ні? Звичайно, інтеле т форм ється шляхом

виховання, але часто людина народж ється м дрою від
природи, стриманою, либо ою. Сьо одні інформація по
телебаченню не завжди сприяє розвит інтеле т ,
с оріше, навпа и, веде до де радації. А втім, роз мна
людина робить самостійний вибір і більше час присвяч є
читанню, самовихованню. Ці аво б ло б визначити
інтеле т раїнсь их а торів.

Оле сандр ЄФРЕМОВ,
народний деп тат:
— У раїна за алом – та , а ось о ремі ерівни и

держави – д же с мнівно. Висо і посадовці
ви ористов ють метод обмеження і заборон,
водночас я інтеле т али здатні знайти
висо оінтеле т альне розв’язання проблеми. Я маю
на вазі, зо рема, нещодавню заборон транслювати
м зи іноземною мовою. Порівнюючи молод і стар
енерацію, визнаю, що сьо одні молодь д же ці аво
й ори інально мислить, чим д же відрізняється від
нашо о по оління!

Оле сандр БЄЛОВ,
оловний реда тор інформаційної сл жби ICTV:
— У раїнці – однозначно інтеле т альна нація, с дячи

по собі й по людях, отрі мене оточ ють. А з адаймо
лишень наш історію та літерат р !

×è ââàæàºòå âè óêðà¿íö³â 
íàö³ºþ ³íòåëåêòóàë³â? 

Êèÿíêà ìàº íàä³þ
çóñòð³òè ëèøå
îäíîãî ÷îëîâ³êà
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

Íîâ³òí³é ³íòåëåêòóàë
Óêðà¿íè
Îãëÿäà÷ “Óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³” Îëüãà Êîñÿí÷óê ïåðåìîãëà â
êîíêóðñ³ Ì³æíàðîäíîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó “Óêðà¿íà 3000” 

Îëüãà – ñòóäåíòêà 5-ãî êóðñó
²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ Êè¿âñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
Òàðàñà Øåâ÷åíêà, íàâ÷àºòüñÿ çà
ñïåö³àëüí³ñòþ “óêðà¿íñüêà ìîâà òà
ë³òåðàòóðà”. Ïåðåìîãó çäîáóëà çà

ðîáîòó íà òåìó: “Îáðàçè-ïåðñîíàæ³
àíòè÷íî¿ ì³ôîëîã³¿ ó òâîð÷îñò³ óê-
ðà¿íñüêèõ ïîåò³â XV — XVIII
ñòîë³òü”. 

Ïðî êîíêóðñ àâòîðêà ðîáîòè
ä³çíàëàñÿ ç ³íòåðíåòó ùå âçèìêó.

Òîä³ æ ïîäàëà ñâîþ áàêàëàâðñüêó
ðîáîòó. Ó êè¿âñüêîìó åòàï³ Îëüãà
Êîñÿí÷óê çàéíÿëà äðóãå ì³ñöå. À â
çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó – ïåðøå.
Äî ñëîâà, ðîáîòà îãëÿäà÷à «Óê-
ðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³» áóëà ºäèíîþ íà
ãóìàí³òàðíó òåìó, ³íø³ æ ó÷àñíè-
êè îáðàëè åêîíîì³÷íèé ÷è åêî-
ëîã³÷íèé íàïðÿìêè. 

ßê ðîçïîâ³ëà ñàìà Îëüãà, âîíà
ìð³ÿëà ïðî ïåðåìîãó, àëå íå î÷³êó-
âàëà çäîáóòè ïåðøå ì³ñöå. Öþ ïå-
ðåìîãó âîíà ïðèñâÿòèëà ñâî¿ì
áàòüêàì, à òàêîæ êîëåãàì ç Êè¿âñü-
êîãî ìåä³àõîëäèíãó, ÿê³, çà ¿¿ ñëî-
âàìè, ñâî¿ì ïðîôåñ³îíàë³çìîì òà
ñòàâëåííÿì äî æèòòÿ ï³äòðèìóþòü
¿¿ áàæàííÿ äî ³íòåëåêòóàëüíîãî
ðîçâèòêó òà ïåðåìîã

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³â-

í³÷íî-ñõ³äíèé, 4—7 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+9°Ñ, âíî÷³
0...+3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +7; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñ-
öÿìè +3...+5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó ï³âäí³ êðà-
¿íè ì³ñöÿìè +3...+5°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð
ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+12°Ñ, âíî÷³
+1...+4°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

"Новітня інтеле т ал а" своєю перемо ою завдяч є оле ам із Київсь о о медіахолдин

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ 
“Õðåùàòèê” 

У с бот , 29 березня, о лядач тижневи а “У раїнсь а
столиця” Оль а Косянч з р першої леді У раїни Ка-
терини Ющен о отримала на ород та 2 тисячі ривень
призових за най ращ дипломн робот на манітарн
темати Все раїнсь о о молодіжно о он рс
“Новітній інтеле т У раїни”, я ий цьо о ро же вдр е
провів Міжнародний бла одійний фонд “У раїна 3000”.
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