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У КИЇВСЬКОМУ ЗООПАРКУ —
БУМ НАРОДЖУВАНОСТІ
Протя ом березня т т народилося
вже троє ди образів і четверо лисенят

Äî Êèºâà çàâ³òàâ Äæîðäæ Áóø
Ïðåçèäåíò ÑØÀ ïîîá³öÿâ ïîñïðèÿòè ºâðîàòëàíòè÷í³é ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Президент США
Джордж Б ш відвідав Ки-
їв, об оворивши з ерів-
ництвом У раїни пер-
спе тиви приєднання
У раїни до план дій що-
до членства в НАТО.
Можновладці та лідер
опозиції залишилися за-
доволеними перемовина-
ми. Незр чності від офі-
ційно о візит висо о о
остя відч ли на собі хі-
ба що пересічні ияни.

Ó÷îðà Óêðà¿íó â³äâ³äàâ Ïðå-
çèäåíò Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìå-
ðèêè Äæîðäæ Áóø. Ïðèáóâ â³í
ùå íàïåðåäîäí³ âíî÷³ äî àåðî-
ïîðòó “Áîðèñï³ëü”. Çóñòð³÷àëè
éîãî “íàéñò³éê³ø³” óêðà¿íñüê³
âèñîêîïîñàäîâö³ — ãëàâà Ñåê-
ðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Â³êòîð Áà-
ëîãà òà ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé.

Äî ö³º¿ íà íàéâèùîìó ð³âí³ ó
ñòîëèö³ çóñòð³÷³ ãîòóâàëèñÿ ́ ðóí-
òîâíî. ßê óæå ïèñàâ “Õðåùàòèê”,
â Êèºâ³ ó çâ’ÿçêó ç ïîñèëåííÿì
çàõîä³â áåçïåêè ÷àñòêîâî ïåðå-
êðèëè òðàíñïîðòíèé ðóõ, ùîá
ïðîéòè âóëèöåþ Áàíêîâîþ, ïî-
òð³áíî áóëî ïðåä’ÿâëÿòè äîêó-
ìåíòè, à áåçïåêó, êð³ì êè¿âñüêî¿
ì³ë³ö³¿, êîíòðîëþâàëè ùå é ñíàé-
ïåðè ç îõîðîíè àìåðèêàíñüêîãî
Ïðåçèäåíòà.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî çóñòð³â ãîñòÿ íà ´àíêó
Ñåêðåòàð³àòó. Äæîðäæ Áóø ïðè-
â³òàâñÿ ç ïî÷åñíîþ âàðòîþ óêðà-
¿íñüêîþ. “Â³òàþ, âî¿íè”,— ñêà-
çàâ Ïðåçèäåíò ÑØÀ, ùîïðàâäà,
çàçèðàþ÷è äî ìàëåíüêî¿ “øïàð-
ãàëêè” â ðóö³.

Ï³ñëÿ öåðåìîí³¿ çóñòð³÷³ ãëàâè
äâîõ äåðæàâ ìàëè îô³ö³éíó ðîç-
ìîâó â³÷-íà-â³÷. À âæå ï³çí³øå â
ïåðåãîâîðàõ ó ðîçøèðåíîìó
ñêëàä³ âçÿëè ó÷àñòü ÷ëåíè îô³-
ö³éíèõ äåëåãàö³é. Êëþ÷îâèì ïè-
òàííÿì ïåðåãîâîð³â áóëî ïðèºä-
íàííÿ Óêðà¿íè äî ïëàíó ä³é ùî-
äî ÷ëåíñòâà â ÍÀÒÎ. Ïèòàííÿ
àêòóàëüíå íàñàìïåðåä òîìó, ùî
2—4 êâ³òíÿ íà ñàì³ò³ êðà¿í —
÷ëåí³â ÍÀÒÎ â Áóõàðåñò³ ðîçãëÿ-
äàòèìóòü ïèòàííÿ ïðî ïðèºä-
íàííÿ Óêðà¿íè òà Ãðóç³¿ äî ÏÄ×
â Àëüÿíñ³.

За інчення на 4-й стор.
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Ñòîëè÷í³ âóëèö³ òà ïîäâ³ð‘ÿ ï³äãîòóþòü
äî âèáîð³â. Â³äðåìîíòóþòü ïîøòîâ³
ñêðèíüêè, îíîâëÿòü òàáëè÷êè ç íàçâàìè âó-
ëèöü. Ïðî öå ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Â³í çàêëèêàâ
óñ³õ ïîë³òèê³â òà ïîë³òè÷í³ ñèëè ç ïîâàãîþ
ñòàâèòèñÿ äî êèÿí ³ ïîäáàòè ïðî áëàãî-
óñòð³é ì³ñòà ó ïåðåäâèáîð÷èé ïåð³îä. Çà
ñëîâàìè ïàíà Áàññà, ïîïåðåäí³é äîñâ³ä
ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â çàñâ³ä÷èâ, ùî æè-
òåë³ ùå ï³âðîêó ïîòåðïàþòü â³ä çàñì³÷åíî-
ãî àã³òêàìè ì³ñòà: “Íàìåðòâî ïðèêëåºí³,
áðóäí³ òà âèöâ³ë³ ëèñò³âêè äîñ³ “ìóëÿþòü
îêî» íà îïîðàõ îñâ³òëåííÿ, ñò³íàõ áóäèíê³â,
ó ï³ä’¿çäàõ ³ íàâ³òü íà äåðåâàõ”. Êèÿíè óæå
ïî÷èíàþòü ïðîñèòè ïðî äîäàòêîâå ïðèáè-
ðàííÿ, çàóâàæèâ â³í. 

Ñòàíö³¿ ìåòðî òà ³íø³ ïóáë³÷í³ ì³ñöÿ ç
äåäàë³ íàðîñòàþ÷èì òåìïîì çàñì³÷óþòüñÿ
áåçïëàòíèìè àã³òàö³éíèìè ãàçåòàìè íà
êøòàëò “×àñ Êëè÷êà”, ÿê³ ïàñàæèðè âèêè-
äàþòü ïðè âèõîä³ ç ïåðåõîä³â. Ïàí Áàññ
çàêëèêàâ âèêîðèñòîâóâàòè ºâðîïåéñüê³ ìå-
òîäè àã³òàö³¿ — êîëè ìåøêàíö³ ñàì³ îáè-
ðàþòü ö³êàâ³ äëÿ íèõ ïîë³òè÷í³ ìàòåð³àëè
íà ïåðåäâèáîð÷èõ ñòåíäàõ. Ñïåö³àëüí³
äîøêè äëÿ îãîëîøåíü â³í ïîîá³öÿâ âñòà-
íîâèòè â äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³ íà âñ³õ ñòî-
ëè÷íèõ ïîäâ³ð’ÿõ òà â ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ
ì³ñöÿõ

Óïîðÿäêóâàòè
ãðàëüíèé á³çíåñ 
ïðîñèòèìóòü 
Ïðåçèäåíòà 

Ì³ñüêà âëàäà ãîòóº íà ðîçãëÿä Ïðåçèäåí-
òà ïðîïîçèö³þ, àáè çàñëóõàëè ïèòàííÿ ïðî
íàâåäåííÿ ëàäó â ñôåð³ ãðàëüíîãî á³çíåñó
íà çàñ³äàíí³ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè òà
îáîðîíè. Ìåð³ÿ òàêîæ çâåðíåòüñÿ äî Â³êòî-
ðà Þùåíêà ç ïðîõàííÿì, ùîá äîðó÷èëè
Ãåíåðàëüí³é ïðîêóðàòóð³ Óêðà¿íè òà ÑÁÓ
ç’ÿñóâàòè, ÷îìó â Óêðà¿í³ äîñ³ íå çàïðî-
âàäæåíî ñèñòåìè ë³öåíçóâàííÿ ãðàëüíîãî
îáëàäíàííÿ. 

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùå íå âèçíà-
÷èâ ïîðÿäîê ñåðòèô³êàö³¿ ãðàëüíîãî îáëàä-
íàííÿ. Â³í îáìåæóºòüñÿ ëèøå äîêóìåíòà-
ìè íà áåçïå÷íå êîðèñòóâàííÿ àâòîìàòàìè
ÿê åëåêòðîïðèëàäàìè. 

Òàê³ íîðìè ñïðèÿþòü çàâåçåííþ â Óê-
ðà¿íó ãðàëüíèõ àâòîìàò³â íèçüêî¿ ÿêîñò³,
ÿê³ äàþòü çìîãó ìàí³ïóëþâàòè êîøòàìè
ãðàâö³â. 

Ðîçïîâñþäæåííþ íåëåãàëüíèõ àâòîìàò³â
ñïðèÿº òàêîæ òå, ùî ïðàâîîõîðîíö³ ÷àñòî
íå âèëó÷àþòü òàêó òåõí³êó é íå ñêëàäàþòü
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðîòîêîë³â. 

Äî òîãî æ ÷àñòèíà ñóää³â ï³ä ÷àñ ðîçãëÿ-
äó ñïðàâ îáìåæóþòüñÿ íàêëàäàííÿì øòðà-
ôó ³ íåìîòèâîâàíî ïîâåðòàþòü âèëó÷åí³ àâ-
òîìàòè ¿õí³ì âëàñíèêàì

Ñòîëèöþ 
î÷èñòÿòü 
â³ä îìåëè 

Ì³ñüê³ ñòàíö³¿ çàõèñòó çåëåíèõ íàñàäæåíü
òà ë³ñîïàðêîâ³ ãîñïîäàðñòâà îçäîðîâëÿòü
óñ³ äåðåâà ó ì³ñò³. Íà ðîáîòè ïåðåäáà÷åíî
4,5 ìëí ãðí. Íàñàìïåðåä ñïåö³àë³ñòè ïî-
÷èñòÿòü äåðåâà á³ëÿ äîð³ã, ë³êàðåíü, øê³ë
òà íà æèòëîâèõ ìàñèâàõ. Âîíè òàêîæ
çí³ìóòü ñóõîñò³é, ïîçð³çóþòü õâîð³ òà
àâàð³éí³ äåðåâà. Êð³ì òîãî, ñôîðìóþòü êðî-
íè òà ïî÷èñòÿòü ã³ëëÿ â³ä îìåëè. Çàãàëîì
ó 2008-ìó îáëàãîðîäÿòü 14813 äåðåâ

Àíîíñ 
Сьо одні о 12.30 на сайті азети “Хреща-

ти ” за підтрим и тижневи а”У раїнсь а сто-
лиця” відб деться інтернет- онференція ан-
дидата в мери столиці Оле а Тя нибо а. Го-
лова все раїнсь о о об’єднання “Свобода”
поділиться своїм баченням майб тньо о
Києва та роз аже про власн передвиборч
про рам . Запитання можна поставити на
сайті видання за адресою:
http://kreschatic.kiev.ua/chat/

²íñïåêòîðàì ÓªÔÀ
ïîêàçàëè “Òðî¿öüêèé” 

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ 
"Õðåùàòèê" 

Учора інспе тори УЄФА пе-
ресвідчилися, що завдя и с -
часній техніці до першо о липня
Київ порається із знесенням
тор ово-розважально о омп-
ле с “Троїць ий”, що перед
стадіоном “Олімпійсь ий”. Де-
монтаж об’є та розпочався 20
березня. Нині роботи приз пи-
нено через бра прое тної до -
ментації на подальше знесення.
Усі папери план ють під от вати
до інця вітня. Тоді ж назв ть
остаточн с м омпенсації. В
е с люзивном оментарі “Хре-
шати ” пан Гол бчен о с азав,
що цифра оливається від 130
до 200 млн доларів.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, çíåñòè ñïîðóäó íå
ëåãøå, í³æ ¿¿ çáóäóâàòè. Ó öüîìó ìîæ-
íà ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ íà ïðèêëàä³ “Òðî¿öü-
êîãî”, ùî ïåðåä ñòàä³îíîì “Îë³ìï³éñü-
êèé”. Ï³ñëÿ òðèâàëèõ ïåðåãîâîð³â íà
âñ³õ ð³âíÿõ, âêëþ÷íî ç íàéâèùèìè, 20
áåðåçíÿ ïðîáëåìíèé îá’ºêò, êîòðèé çà-
âàæàº ì³ñòó ãîòóâàòèñÿ äî ªâðî-2012,
íàðåøò³ ïî÷àëè çíîñèòè. Îäíàê íà ìè-
íóëîìó òèæí³ ñòîëè÷íà äåðæ-
àäì³í³ñòðàö³ÿ îòðèìàëà ëèñò ç Ì³í³ñòåð-
ñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà
áóä³âíèöòâà ç âèìîãîþ ïðèçóïèíèòè äå-
ìîíòàæ. 

Â. î ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî ïîÿñíèâ, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ïîòð³áíî çàâåðøèòè ³ çàòâåðäèòè ïðî-
åêò çíåñåííÿ òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî
êîìïëåêñó. Áåç äîêóìåíòàö³¿ öüîãî ðî-
áèòè íå ìîæíà, áî ñàìå ó ïàïåðàõ áó-
äå ïðîïèñàíî îñòàòî÷íó ðîçðàõóíêîâó
âàðò³ñòü ðîá³ò òà â³äïîâ³äíèõ êîìïåí-
ñàö³é çàáóäîâíèêó. Åêñêëþçèâíî äëÿ
“Õðåùàòèêà” ïàí Ãîëóá÷åíêî ïîâ³äî-
ìèâ, ùî íàðàç³ îáãîâîðþºòüñÿ öèôðà
â³ä 130 äî 200 ìëí äîëàð³â. Äîêóìåí-
òàö³ÿ ùå ìàº ïðîéòè äåðæåêñïåðòèçó.

“Ïðîòÿãîì êâ³òíÿ âñ³ ïàïåðîâ³ ðîáîòè
ïëàíóºìî çàâåðøèòè, ùîá óæå â òðàâí³
çàíîâî ðîçïî÷àòè çíåñåííÿ îá’ºêòà, —
ïîÿñíèâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. – Òàêèì
÷èíîì ìè âñòèãíåìî äî ïåðøîãî ëèï-
íÿ âïîðàòèñÿ ³ç çàâäàííÿì ³ âèéòè íà
íóëüîâèé ð³âåíü”. 

Â³í äîäàâ, ùî äåìîíòàæ ïðîâîäèòè-
ìóòü ïàðàëåëüíî ³ç ðåêîíñòðóêö³ºþ
ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”. Íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì îãîëîñÿòü ïåðåìîæöÿ òåíäåðó íà
êðàùèé ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ ñïîðòèâ-
íî¿ àðåíè. Ï³ñëÿ îïðèëþäíåííÿ ðåçóëü-
òàò³â â³í ïðåçåíòóº ïðîåêò ðîçâèòêó òå-
ðèòîð³¿. 

Ñòîñîâíî íàäàííÿ êîìïàí³¿ «Þäæèí»
êîìïåíñàö³¿ ó âèãëÿä³ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, òî ÃÓ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ï³äãîòó-
âàëî ê³ëüêà âàð³àíò³â. Çîêðåìà, ³íâåñòî-
ðàì ïðîïîíóþòü íàä³ëè â ðàéîí³ Ìîñ-
êîâñüêîãî ïðîñïåêòó, íà âóë. Êóðíà-
òîâñüêîãî. “Æîäíà ç öèõ ïðîïîçèö³é
íàñ ïîêè ùî íå âëàøòîâóº, — êàæå äè-
ðåêòîð ”Þäæèíà” Îëåêñàíäð Ñóá³í. —
Ñêîð³ø çà âñå, ìîæíà çóïèíèòèñÿ íà

ä³ëÿíö³ â ðàéîí³ Íàö³îíàëüíîãî âèñòàâ-
êîâîãî öåíòðó, ðîçòàøîâàíîãî â Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³”. 

Òèì ÷àñîì ó÷îðà äî Êèºâà ïðèáóëè
³íñïåêòîðè ÓªÔÀ. Âîíè ïåðåâ³ðÿòèìóòü
ñòàí ï³äãîòîâêè ñïîðòèâíèõ îá’ºêò³â äî
ªâðî-2012. Âðàíö³ ãîñò³ ïîáóâàëè íà
ìàéäàí÷èêó ïîáëèçó “Òðî¿öüêîãî”. ¯õ
ïî³íôîðìóâàëè ïðî ïåðåá³ã ðîá³ò, à òà-
êîæ ïðîäåìîíñòðóâàëè, ÿê ïðàöþº
òåõí³êà äëÿ ïðîìèñëîâîãî äåìîíòàæó
ñïîðóä. Çàë³çîáåòîííó êîíñòðóêö³þ çàâ-
âèøêè äî 3 ìåòð³â ìàøèíè çíîñÿòü çà
10-15 õâèëèí. ²íñïåêòîð³â çàïåâíèëè,
ùî, ïîïðè çàòðèìêó ÷åðåç äîêóìåíòè,
ïðîáëåì í³ÿêèõ íåìàº. 

Äàâàòè îö³íêè ïîáà÷åíîìó ³íñïåêòî-
ðè íå ïîñï³øàëè. “Ìè ìàºìî ïåðåâ³ðè-
òè ñòàí ï³äãîòîâêè ñòàä³îí³â ó âñ³õ øåñ-
òè ì³ñòàõ Óêðà¿íè, êîòð³ ïðèéìàòèìóòü
ìàò÷³ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè. Òîìó ðîáèòè
âèñíîâêè íàäòî ðàíî. Çâ³ò ìè ï³äãî-
òóºìî çà äâà òèæí³”, — ñêàçàâ “Õðåùà-
òèêó”ãîëîâà êîì³òåòó ñòàä³îí³â òà áåç-
ïåêè ÓªÔÀ Ìàðê Ò³ììåð

В. о олови КМДА Анатолій Гол бчен о запевнив інспе торів УЄФА, що техні а знесе
“Троїць ий” за лічені дні

Äëÿ ïåðåäâèáîð÷èõ 
àã³òîê âñòàíîâëÿòü
ñïåö³àëüí³ 
äîøêè 

Äåìîíòàæ ñïîðóäè ïåðåä öåíòðàëüíèì ñòàä³îíîì
ïðîäîâæàòü ó òðàâí³ 

Óæå ìàéæå òðè òèæí³ ó ñòîëèö³ íå ïðà-
öþþòü åâàêóàòîðè. Ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿
çàáîðîíèëî âèêîðèñòàííÿ ñïåöòåõí³êè
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðàö³âíèêè ñòîëè÷íî¿ àâ-
òî³íñïåêö³¿ â³äìîâèëèñÿ ñêëàäàòè ïðîòîêî-
ëè ïðî ïîðóøåííÿ. Íà ðîáîòó åâàêóàòîð³â
ó ì³ñò³ íàð³êàëè äåÿê³ âîä³¿, àëå òåïåð ñêàðã
ñòàëî ùå á³ëüøå. Êèÿíè îáóðåí³, áî ïîäå-
êóäè òðîòóàðè òàê çàáèò³ ìàøèíàìè, ùî
äîâîäèòüñÿ ì³æ íèìè ïðîòèñêóâàòèñÿ. 

Òèì ÷àñîì, ïîêè ïèòàííÿ ïðî â³äíîâ-
ëåííÿ ñëóæáè åâàêóàö³¿ âèð³øóþòü, åâà-
êóàòîðè íå ïðîñòîþþòü. Êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”
âèð³øèëî çäàâàòè ¿õ ó îðåíäó äëÿ òðàíñ-
ïîðòóâàííÿ àâòî òà âàíòàæ³â âàãîþ äî
5 òîíí. Çà ê³ëîìåòð ïåðåâåçåííÿ áåðóòü
6 ãðèâåíü, ùå 200 — çà ïðè¿çä åâàêóà-
òîðà ó ïîòð³áíå ì³ñöå. 

“Ïîêè ùî ö³ºþ ïîñëóãîþ êèÿíè êî-

ðèñòóþòüñÿ íå íàäòî ÷àñòî, ïåðåâàæíî
òîä³, êîëè ìàøèíà çëàìàºòüñÿ àáî òðå-
áà ùîñü ïåðåâåçòè, — ñêàçàëà íà÷àëü-
íèê ï³äïðèºìñòâà Îëåíà Ïîë³ùóê. – À
ïîêè ÷àñòèíà ìàøèí ïðàöþº, ³íø³
â³äïðàâëÿþòü íà òåõîãëÿä, ôàðáóþòü òà
ðåìîíòóþòü”. Çàãàëîì “Êè¿âòðàíñïàðê-
ñåðâ³ñ” ïðîïîíóº â îðåíäó 23 åâàêóàòî-
ðè. Âè¿çäè âîíè çä³éñíþþòü ö³ëîäîáî-
âî. Îïëàòèòè ïîñëóãó ìîæíà ÿê
ãîò³âêîþ, òàê ³ êàðòêîþ. Öå îñîáëèâî
çðó÷íî äëÿ òèõ, ó êîãî çëàìàëîñÿ ñëóæ-
áîâå àâòî – îòðèìóºø ÷åê äëÿ çâ³òó íà
ï³äïðèºìñòâ³. 

“Õðåùàòèê” ïîö³êàâèâñÿ, ÷è ìîæíà
çàìîâëÿòè åâàêóàòîðè äëÿ ÿêèõîñü
åêñòðåìàëüíèõ ðîçâàã. Ïðèì³ðîì, óëàø-
òóâàòè âå÷³ðêó àáî òðàíñïîðòóâàòè
âåñ³ëüíèé êîðòåæ. “Íàì çàäàþòü ³ òàê³
çàïèòàííÿ. Â³äïîâ³äàºìî, ùî íå ìîæíà.
Öå çàáîðîíåíî ïðàâèëàìè áåçïåêè òà
åêñïëóàòàö³¿ öèõ ìàøèí”, — ïîÿñíèëè
íà ï³äïðèºìñòâ³

Åâàêóàòîðè çäàëèñü
â îðåíäó
Êèÿíè çàìîâëÿþòü ñïåöòåõí³êó äëÿ ïåðåâåçåííÿ
çëàìàíèõ àâòî
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê” 

Після заборони ви ористов вати ева атори, щоб розчищати в лиці
столиці від неза онно припар ованих машин, “Київтранспар сервіс”
вирішило здавати техні в оренд . Спецтехні пропон ють я
засіб перевезення автіво або б дь-я о о іншо о вантаж . Дире тор
ом нально о підприємства Олена Поліщ запевняє, що замовлен-
ня від иян на ева атори надходять щоденно. Більшість із них сто-
с ються транспорт вання авто, що зламалися в дорозі.
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Âàäèì ÃËÀÄ×ÓÊ: “Çà ÷àñ³â Îìåëü÷åíêà 
“Õðåùàòèê” ïèñàâ íà ìåíå ïàñêâ³ë³”
Учора андидат мери Києва,
олова ВО "Молодь — надія
У раїни", Вадим Гладч під час
інтернет- онференції на сайті а-
зети "Хрещати " розповів про те,
я він ер ватиме містом разі
перемо и на достро ових вибо-
рах, та пообіцяв за чотири ро и
надати ожном иянин без-
платне житло.

— ßê³ ïðè÷èíè ñïîíóêàëè âàñ âèñòàâèòè
ñâîþ êàíäèäàòóðó íà âèáîðè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè?

— Íåçâàæàþ÷è íà äåÿê³ ïåâí³ óñï³õè íè-
í³øíüî¿ âëàäè, ó ìåíå, ÿê, ìàáóòü, ó áàãà-
òüîõ êèÿí, âèíèêàþòü ïèòàííÿ ³ áàæàííÿ
ùîñü çì³íèòè â óïðàâë³íí³, çîêðåìà ì³ñü-
êèì ãîñïîäàðñòâîì. Ó ìî¿é ïåðåäâèáîð-
í³é ïðîãðàì³, ÿêà ôàêòè÷íî íå çì³íèëàñÿ
ç 1999 ðîêó, º ïóíêòè, ÿê³ äî ñüîãîäí³ íå
âèð³øåí³. Öå ðîçâ’ÿçàííÿ òðàíñïîðòíèõ
çàòîð³â ó ñòîëèö³ ÷åðåç ïðîâàäæåííÿ áåç-
îïëàòíîãî ïðî¿çäó ó Êè¿âñüêîìó ìåòðîïî-
ë³òåí³, íàäàííÿ áåçîïëàòíîãî æèòëà ÷åð-
ãîâèêàì ÷åðåç áóä³âíèöòâî ñîö³àëüíîãî
æèòëà. Ïðîòÿãîì 4-õ ðîê³â ÿ çîáîâ’ÿçóþñÿ
ë³êâ³äóâàòè êâàðòèðíó ÷åðãó â Êèºâ³.

— Õòî, íà âàøó äóìêó, º ãîëîâíèì êîí-
êóðåíòîì íà âèáîðàõ äëÿ âàñ?

— Êîíêóðåíòîì ââàæàþ Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî ÷åðåç ïðîðîáëåíó íèì äóæå âå-
ëèêó ðîáîòó ç ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ
êèÿí.

— ßê ïðîâîäèòèìåòå ñâîþ ïåðåäâèáîðíó
àã³òàö³þ? Íà ÷îìó áàçóºòüñÿ âàøà êàìïà-
í³ÿ?

— Âðàõîâóþ÷è îáìàëü ðåñóðñ³â, îáîâ’ÿç-
êîâî ïðèõîäèòèìó íà âñ³ êðóãë³ ñòîëè, äèñ-
êóñ³¿, äåáàòè, ÿê³ îðãàí³çîâóþòü æóðíàë³ñ-
òè. Òàêîæ ïëàíóþ ùîäíÿ çóñòð³÷àòèñÿ ç
âèáîðöÿìè, çîêðåìà íà Õðåùàòèêó, 36 á³-
ëÿ ìåð³¿.

— ßê îö³íþºòå ð³øåííÿ ïàðëàìåíòó ùîäî
ïðîâåäåííÿ äîñòðîêîâèõ âèáîð³â?

— Ð³øåííÿ íåçàêîííå. Ìàº áóòè îñêàð-
æåíî çàö³êàâëåíèìè ñòîðîíàìè ó ªâðî-
ïåéñüêîìó ñóä³, Àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³,
Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóä³.

— ßê ðîçö³íþºòå ä³ÿëüí³ñòü Þë³¿ Òèìî-
øåíêî â ïåð³îä ïåðåäâèáîðíî¿ êàìïàí³¿? ×è

ââàæàºòå Âè ¿¿ ä³¿ ùîäî ÷èííîãî Êè¿âñüêî-
ãî ãîëîâè ïðàâèëüíèìè?

— Òèìîøåíêî, íà ì³é ïîãëÿä, º òèïî-
âîþ ïîë³òè÷íîþ øàõðàéêîþ, âèøóêàíîþ
áðåõóõîþ òà ÷åìï³îíîì ³ç êàçíîêðàäñòâà
â ñôåð³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü. Âîíà äóæå
õî÷å ñòàòè ïðåçèäåíòîì, òîìó ñüîãîäí³
ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî çàì³íó âëàäè â ì.
Êèºâ³. Íà ïîñàäó ìåðà âîíà äåëåãóº íàé-
á³ëüø íàáëèæåíó äî íå¿ ëþäèíó — “÷îð-
íîãî êàñèðà” ñåêòàíòà-áàïòèñòà Òóð÷è-
íîâà. Ââàæàþ, ùî â³äñòàâêà ×åðíîâåöü-
êîãî ÷è ïåðåâèáîðè ìàþòü â³äáóâàòèñÿ
ëèøå ó çàêîííèé ñïîñ³á ÷åðåç ðåôåðåí-
äóì, àáî, ÿê öå ïåðåäáà÷àº çàêîí ïðî ì³ñ-
öåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³ñëÿ â³äïîâ³äíîãî
ð³øåííÿ ñóäó. Â Óêðà¿í³ ñòâîðåíèé ïðå-
öåäåíò, êîëè Âåðõîâíà Ðàäà á³ëüø³ñòþ
ìîæå ïåðåêðåñëèòè áóäü-ÿêèé, íàâ³òü

ñïðàâåäëèâèé âèá³ð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè. Öå ñâîãî ðîäó ïàðò³éíà õóíòà, à íå
äåìîêðàò³ÿ.

— ßê âè îö³íþºòå ðîáîòó ÇÌ² ó ïåð³îä âè-
áîð³â?

— ß ðîçóì³þ æóðíàë³ñò³â — âîíè ñòîÿòü
ïåðåä äèëåìîþ: ÷è á³ëüøå ðîçïîâ³ñòè ïðî
êàíäèäàò³â, ÷è á³ëüøå çàðîáèòè íà êàíäè-
äàòàõ. Â òîé æå ÷àñ, äóæå áàãàòî ÇÌ², ÿê³
êîíòðîëþþòü ïàðò³éí³ îë³ãàðõè, ïîäàþòü
íåïðàâäèâó, âèêðèâëåíó ³íôîðìàö³þ. Áó-
âàþòü âèïàäêè, êîëè çà âåëèê³ ãðîø³, íà
çàìîâëåííÿ, äðóêóþòü òàêèé áðóä, ÿêèé
íåìàº æîäíîãî áàæàííÿ íàâ³òü êîìåíòó-
âàòè.

Ùîäî ñòîëè÷íèõ ÇÌ², òî ââàæàþ, ùî
ïîçèö³þ Êàçáåêà Áåêòóðñóíîâà ùîäî ð³â-
íèõ ìîæëèâîñòåé óñ³õ êàíäèäàò³â ó âèñâ³ò-

ëåíí³ ¿õí³õ ïåðåäâèáîðíèõ ïðîãðàì òà ¿õ-
í³õ ïîçèö³é òðåáà áðàòè íà îçáðîºííÿ íà-
â³òü ïðèâàòíèì ÇÌ². Öå âïåðøå çà 9 ðî-
ê³â â³äáóëîñÿ, ùî ìåíå çàïðîñèëè â ðå-
äàêö³þ “Õðåùàòèêà” íà ³íòåðíåò-êîíôå-
ðåíö³þ. Çà ÷àñ³â Îìåëü÷åíêà “Õðåùàòèê”
ïèñàâ íà ìåíå ïàñêâ³ë³, ÿê³ ìåí³ äîâîäè-
ëîñÿ ñïðîñòîâóâàòè ÷åðåç ïðåñ-ñëóæáó íà-
øî¿ îðãàí³çàö³¿.

— ßêèé âàø óëþáëåíèé æàðò ÷è ðîç³ãðàø?
— Æàðò ïðî Þë³þ Òèìîøåíêî. ×îìó

ùóðà áîÿòüñÿ, à õîì’ÿ÷êà ëþáëÿòü? Òîìó
ùî ó ùóðà ï³àð ã³ðøèé, í³æ ó õîì’ÿ÷êà. Äó-
æå íå õîò³ëîñÿ, ùîá â óêðà¿íñüê³é ïîë³òè-
ö³ ùóðèõè ìàñêóâàëèñÿ ï³ä õîì’ÿ÷ê³â. Ó
ôàøèñòñüê³é Í³ìå÷÷èí³ îäèí òàêèé ùóð
óæå ïðèéøîâ äî âëàäè, ³ öå êîøòóâàëî
âñüîìó ñâ³òó ñîòí³ ì³ëüéîí³â æèòò³â

Þë³ÿ Òèìîøåíêî êèäàº óðÿä
Ùîá ïîçìàãàòèñÿ ç Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì

Ó÷îðà äîâãîî÷³êóâàíîãî òà
àíîíñîâàíîãî êàíäèäàòà â³ä ÁÞÒ
êèÿíè òàê ³ íå äî÷åêàëèñÿ. Þë³ÿ
Òèìîøåíêî, ñõîæå, ä³º çà ïðèí-
öèïîì: “õî÷ íå ç’¿ì, òî ïîíàäêó-
øóþ”. ¯¿ êîìàíäà äîñ³ íå çíàé-
øëà ðåéòèíãîâîãî êàíäèäàòà íà
ïîñàäó ìåðà, ïðîòå ïåðåáèëà íà-
ìàãàííÿ ñòâîðèòè ºäèíó àëüòåð-
íàòèâó ìåðîâ³ Ëåîí³äó ×åðíî-
âåöüêîìó. ÁÞÒ íå õî÷å ï³äòðè-
ìóâàòè “÷óæîãî” êàíäèäàòà, íà-
â³òü íå ìàþ÷è ñâîãî. Òàêà íåïî-
ñòóïëèâ³ñòü óæå ïðèçâåëà äî òî-
ãî, ùî ï³ñëÿ ñàìîâèñóíåííÿ ó ìå-
ðè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ïðî ºäèíîãî

êàíäèäàòà â³ä êîàë³ö³¿ äîâåëîñÿ
çàáóòè.

Çìåíøèâøè çàâäÿêè ñâî¿é æà-
ä³áíîñò³ é íåïîñòóïëèâîñò³ øàí-
ñè íà ïåðåìîãó, Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî ñïîä³âàºòüñÿ çì³íèòè ïðàâèëà
ãðè. Òåïåð ÁÞÒ ìàº íàì³ð ðîç-
òÿãíóòè âèáîðè ìåðà Êèºâà íà äâà
òóðè. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
÷ëåí ÍÓ—ÍÑ Îëåñü Äîí³é, “êà-
òåãîðè÷íî ïðîòè” òàêî¿ ïðîïîçè-
ö³¿ ó ïîíåä³ëîê âèñòóïèâ Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî ï³ä
÷àñ çóñòð³÷³ ç äåïóòàòàìè. “Î÷å-
âèäíî, ùî çì³íþâàòè ïðàâèëà ãðè
ï³ä ÷àñ ãðè íå ìîæíà. Âèáîðè âæå

îãîëîøåí³, ëþäè ïî÷àëè ðåºñòðó-
âàòèñÿ. ² âîíè ìàþòü â³äáóòèñÿ çà
òèì çàêîíîì, ÿêèé áóâ äî ïî÷àò-
êó âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿”,— ïðîêî-
ìåíòóâàâ “Õðåùàòèêó” ñëîâà
Ïðåçèäåíòà ïîë³òîëîã Ìèõàéëî
Ïîãðåáèíñüêèé. Ïàí³ Òèìîøåí-
êî íàòîì³ñòü çàïåâíèëà âèäàííÿ,
ùî í³÷îãî ïðî òàêó ³í³ö³àòèâó
Ïðåçèäåíòà íå çíàº é îá³öÿº ïðî-
âåñòè “ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó” ç³
ñï³êåðîì ÂÐ. “ß çóñòð³÷àòèìóñÿ ³
ç ßöåíþêîì, ³ ç Ïðåçèäåíòîì
ñï³ëêóâàòèìóñÿ íà öþ òåìó, òîìó
ùî âèáîðè â äâà òóðè — öå ñïðà-
âåäëèâî. Íàì ïîòð³áíî ïðèéíÿòè
öåé çàêîí”,— çàóâàæèëà ïðåì’ºð.
Ïðîòå íàâ³òü òîä³, êîëè ÁÞÒ
âäàñòüñÿ ïðîòÿãíóòè ð³øåííÿ ïðî
âèáîðè ó äâà òóðè ÷åðåç Âåðõîâ-
íó Ðàäó, îñòàííº ñëîâî îäíàê çà-
ëèøèòüñÿ çà Â³êòîðîì Þùåíêîì.
“Ïðåçèäåíò ìàâ ïðàâî òàê êàçà-
òè, àäæå ñàìå â³ä íüîãî çàëåæèòü,
÷è íàáåðå ÷èííîñò³ çàêîí, òîáòî
÷è ï³äïèøå â³í éîãî”,— ââàæàº
ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê
²íñòèòóòó ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè òà
ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ÍÀÍÓ
Ñåðã³é Òîëñòîâ.

Íà äóìêó åêñïåðò³â, íàñïðàâä³
çà íàìàãàííÿì ÁÞÒ ðîçòÿãíóòè
âèáîðè ó ÷àñ³ ïðèõîâóºòüñÿ ïîáî-
þâàííÿ, ùî Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé ìîæå âèãðàòè âèáîðè âæå â
ïåðøîìó òóð³. Çîêðåìà, êåð³âíèê
ñîö³îëîã³÷íî¿ êîìïàí³¿ “R&B
Group” ªâãåí Êîïàòüêî ââàæàº,
ùî îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ïðî âèáî-
ðè â îäèí òóð çíà÷íî ïîë³ïøóº
øàíñè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íà
ïåðåìîãó: “Ó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî º âñ³ øàíñè çáåðåãòè ñâîþ
ïîñàäó”.

Çà òàêèõ óìîâ Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî âèð³øèëà ï³òè âà-áàíê ³ ñàìî-
ñò³éíî î÷îëèëà ñïèñîê ÁÞÒ äî
Êè¿âðàäè. Çàðàäè çäîáóòòÿ âëàäè
â ñòîëèö³ âîíà íàâ³òü ãîòîâà çà-
ëèøèòè ñïðàâè â óðÿä³ ³ âçÿòè â³ä-
ïóñòêó. “ßêùî çà çàêîíîì íà öåé
ïåð³îä ïîòð³áíî áóäå âçÿòè â³ä-
ïóñòêó, ÿ çà öåé ÷àñ íå îòðèìó-
âàòèìó çàðîá³òíó ïëàòó”,— ñêàçà-
ëà ïðåì’ºð-ì³í³ñòð. Àëå íàâ³òü òà-
êèé áåçïðåöåäåíòíèé êðîê íå ãà-
ðàíòóº ñòàâëåíèêó ãëàâè óðÿäó
êð³ñëà ì³ñüêîãî ãîëîâè. “Ðîçìî-
âè ïðî òå, ùî çà òàêîãî âèñîêîãî
ð³âíÿ ï³äòðèìêè Áëîê Þë³¿ Òèìî-

øåíêî ìîæå ïðåòåíäóâàòè íà ïå-
ðåìîãó, âèäàþòüñÿ ïåðåä÷àñíèìè.
Àäæå âèáîðè ìåðà º ïåðñîí³ô³-
êîâàíèìè. Íàâ³òü ÿêùî êàíäèäà-
òà âîäèòè çà ðóêó âñ³ºþ âëàäîþ,
âñ³ì óðÿäîì ³ âñ³ì Ñåêðåòàð³àòîì
Ïðåçèäåíòà, â áóäü-ÿêîìó ðàç³ âè-
áîðåöü ïðèéäå ãîëîñóâàòè çà îñî-
áèñò³ñòü, à íå çà öèõ ïîâîäè-
ð³â”,— íàãîëîñèâ “Õðåùàòèêó”
ïîë³òîëîã Àíäð³é ªðìîëàºâ.

À îçíàêè ïîðàçêè íà ïîë³òè÷-
íîìó ôðîíò³ âæå ïîì³òí³. Ó÷îðà
ïàðëàìåíòñüêà á³ëüø³ñòü òàê ³ íå
ñïðîìîãëàñÿ çâ³ëüíèòè ç ïîñàä
êåð³âíèêà Àíòèìîíîïîëüíîãî êî-
ì³òåòó Îëåêñ³ÿ Êîñòóñºâà ³ ãëàâó
Äåðæêîìòåëåðàä³î Åäóàðäà Ïðóò-
íèêà. Ïðè÷èíîþ ïðîâàëó ñòàëà
íåñïðîìîæí³ñòü çàáåçïå÷èòè 100-
â³äñîòêîâå ãîëîñóâàííÿ äåïóòà-
ò³â. Ó ïîâ³òð³ çàâèñëî é óõâàëåíå
ïðîô³ëüíèì êîì³òåòîì Âåðõîâíî¿
Ðàäè ùå 31 áåðåçíÿ ïèòàííÿ ïðî
îãîëîøåííÿ ïåðåâèáîð³â ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Õàðêîâà. À îñê³ëüêè
öüîãî òèæíÿ ïàðëàìåíò òàê ³ íå
çáåðåòüñÿ ÷åðåç â³çèò ñï³êåðà äî
Ðîñ³¿, áë³öêðèã ïðîòè îïîíåíò³â
ìàº âñ³ øàíñè çàõëèíóòèñÿ

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора Юлія Тимошен о заявила про свою отовність
заради часті достро ових виборах Київради піти
відп ст та залишитися без зарплати. Кин ти ряд і
зан ритися в політи прем’єр а зм шена під тис ом
можливо о про раш на виборах. Щоб остаточно не
дістати облизня, пані Тимошен о нама ається змінити
правила ри. Президент Ві тор Ющен о проти та их
"ініціатив".
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Äî Êèºâà çàâ³òàâ Äæîðäæ Áóø
За інчення. Почато на 1-й стор.

Äæîðäæ Áóø ïåðåêîíóâàâ óêðà¿íñüêó
ñòîðîíó, ùî âñ³ëÿêî ï³äòðèìóâàòèìå
Óêðà¿íó. “Ïåðåêîíàíèé, ìè îòðèìàºìî
ïîçèòèâíèé ñèãíàë ó Áóõàðåñò³. ¯äåìî ñà-
ìå ç òàêèì íàñòðîºì. Óïåâíåíèé, ùî
çíàéäåìî àðãóìåíòè äëÿ òèõ äåðæàâ, ÿê³
ùå ôîðìóëþþòü ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî
öüîãî ïèòàííÿ”,— çàÿâèâ Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî ï³ñëÿ ñï³ëêó-
âàííÿ ç àìåðèêàíñüêèì êîëåãîþ. Â³í âè-

ñîêî îö³íèâ ï³äòðèìêó ³ ïàðòíåðñüêó äî-
ïîìîãó ÑØÀ ó ïðîñóâàíí³ Óêðà¿íè øëÿ-
õîì ºâðîàòëàíòè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿. Ïàí
Þùåíêî âïåâíåíèé, ùî ïðèºäíàííÿ íà-
øî¿ êðà¿íè äî Ïëàíó ä³é ùîäî ÷ëåíñòâà
â ÍÀÒÎ ï³äå íà êîðèñòü îáîì ñòîðîíàì.

Âîäíî÷àñ ñàì Äæîðäæ Áóø íå ïîñï³øàâ
ïðîãíîçóâàòè ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ çà
ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî ïëàíó ä³é, îñê³ëü-
êè “íå õîò³â áè ïåðåäáà÷àòè ãîëîñóâàííÿ,
áî ãîëîñóâàííÿ áóäå â Áóõàðåñò³, à íå òóò”.
² ñïðàâä³, ïåðåïîí íà öüîìó øëÿõó íå áðà-

êóº. Íàãàäàºìî, ùî Ôðàíö³ÿ òà Í³ìå÷÷èíà
â³äìîâëÿþòüñÿ ï³äòðèìàòè êàíäèäàòóðó
Óêðà¿íè, íå áàæàþ÷è äðàòóâàòè Ðîñ³þ. “Ìè
âèñòóïàºìî ïðîòè ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè òà
Ãðóç³¿ äî ÏÄ× â ÍÀÒÎ, îñê³ëüêè, íà íàøó
äóìêó, öå º íåïðàâèëüíîþ â³äïîâ³ääþ íà
áàëàíñ ñèë ó ªâðîï³, çîêðåìà, ì³æ Ðîñ³ºþ
³ ªâðîïîþ. Ìè õî÷åìî ïðîâåñòè ç öüîãî ïè-
òàííÿ ä³àëîã ç Ðîñ³ºþ”,— òàêó ïîçèö³þ
îçâó÷èâ ó÷îðà ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ
Ôðàíö³¿ Ôðàíñóà Ô³éîí. Àëå ïîïðè íàâ³òü
òàê³ çàÿâè, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè âïåâíåíèé,
ùî çìîæå ïåðåêîíàòè îïîíåíò³â. “Äóìàþ,
íàì óäàñòüñÿ ñõèëèòè â îñòàíí³ äí³ ò³ ïî-
çèö³¿ òèõ äåðæàâ, ÿê³ ìàþòü ùå ìîæëèâ³ñòü
äåòàëüí³øîãî âèçíà÷åííÿ ùîäî ö³º¿ òå-
ìè”,— ââàæàº ïàí Þùåíêî.

Ó÷îðà ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè òà ÑØÀ
âñòèãëè ï³äïèñàòè ³ íèçêó âàæëèâèõ äî-
êóìåíò³â, ñåðåä íèõ — äîðîæíó êàðòó
âçàºìîä³¿ Óêðà¿íè òà ÑØÀ ó íàñòóïí³ äâà
ðîêè. Íàñàìê³íåöü Ïðåçèäåíò ÑØÀ ç
äðóæèíîþ çàâ³òàëè äî ñïåö³àë³çîâàíî¿ êè-
¿âñüêî¿ øêîëè ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì

àíãë³éñüêî¿ ìîâè ¹ 57, ùî íà âóëèö³
Ïðîð³çí³é. Âèñîê³ ãîñò³ îãëÿíóëè íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä òà ðàçîì ç³ ñòàðøîêëàñíèêà-
ìè ïîäèâèëèñÿ âèñòàâó, ïðèñâÿ÷åíó áî-
ðîòüá³ ç Â²Ë òà ÑÍ²Ä ³ òîëåðàíòíîìó ñòàâ-
ëåííþ äî öèõ õâîðèõ.

Â³äáóâøè îô³ö³éí³ çàõîäè, Äæîðäæ Áóø
â³ä’¿õàâ äî àåðîïîðòó “Áîðèñï³ëü”. Ïðîâî-
äæàëè ãîñòÿ ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ
Âîëîäèìèð Îãðèçêî, ãëàâà Ñåêðåòàð³àòó
Ïðåçèäåíòà Â³êòîð Áàëîãà òà ìåð Êèºâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Â³çèòîì àìåðèêàíñüêîãî ë³äåðà çàëè-
øèâñÿ çàäîâîëåííèé ³ ë³äåð îïîçèö³¿ Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷. Â³í óñòèã ðîçïîâ³ñòè
Äæîðäæó Áóøó, ùî “âñòóï Óêðà¿íè äî
ÍÀÒÎ ìîæëèâèé ò³ëüêè ï³ñëÿ ïðîâåäåí-
íÿ â Óêðà¿í³ ðåôåðåíäóìó ç öüîãî ïè-
òàííÿ”. Ï³ñëÿ ðîçìîâè ç Ïðåçèäåíòîì
ÑØÀ ïàí ßíóêîâè÷ çðîáèâ âèñíîâîê:
éîãî ïîçèö³þ áóëî ïî÷óòî. Ïðî ðåàêö³þ
íà ïî÷óòå ïàí ßíóêîâè÷ íå ïîâ³äîìèâ

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО,
“Хрещати ”

“Áðàòñòâî” â³äêðèëî ñåðöÿ 
äëÿ àìåðèêàíñüêîãî ñóïóòíèêà
Äìèòðî Êîð÷èíñüêèé âèð³øèâ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç Äæîðäæåì Áóøåì íà â³äñòàí³

Ïîïðè øèðîêó ðîçðåêëàìîâà-
í³ñòü çàõîäó, îõî÷èõ ñêàçàòè
Äæîðäæó Áóøó “çàáèðàéñÿ ãåòü”
âèÿâèëîñÿ íåáàãàòî. Ëèøå ïðè-
áëèçíî òðèäöÿòü õëîïö³â òà ä³â-
÷àò, çàâáà÷ëèâî îäÿãíåíèõ ó ð³ç-
íîêîëüîðîâ³ ïëàù³, ìóæíüî ïîãî-
äèëèñÿ óòâîðèòè âëàñíèìè ò³ëà-
ìè “ïåðøîêâ³òíåâå ïîñëàííÿ”
àìåðèêàíñüêîìó ïðåçèäåíòó.
Ìàéæå âñ³ êëÿëèñÿ, ùî ëÿãàþòü
íà áðóê³âêó íå çà îá³öÿíå îðãàí³-
çàòîðàìè ïèâî, à âèíÿòêîâî çà
“³äåþ” òà “ïðîòè âñòóïó Óêðà¿íè
äî ÍÀÒÎ”. Ó öåé ÷àñ õëîïö³ ç
“Áðàòñòâà” àêòèâíî çàêëèêàëè
ïåðåõîæèõ òà æóðíàë³ñò³â ïðèºä-
íàòèñÿ äî àêö³¿, àáè âïèñàòè íà-
â³êè ñâîº ³ì’ÿ â ³ñòîð³þ òà àðõ³-
âè NASA, ÿêå â öåé ÷àñ ïðîâî-
äèëî êàðòîãðàô³÷íó çéîìêó íàä
òåðèòîð³ºþ Êèºâà. Àëå íå äîïî-

ìîãëè àí³ âìîâëÿííÿ, àí³ áåç-
ïëàòíå ïèâî. Òîìó “áðàò÷èêàì”
äîâåëîñÿ òåðì³íîâî ïåðåôîðìà-
òóâàòè âèñë³â íà ìåíø âåëèêèé,
ïðîòå á³ëüø àäðåñíèé. Íàòõíåí-
íèê àêö³¿ Äìèòðî Êîð÷èíñüêèé
àí³ íà õâèëèíó íå çàëèøàâ ñâî¿õ
ïðèá³÷íèê³â íà Ìàéäàí³ é îõî÷å
äàâàâ êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòàì. Çà
ñëîâàìè ïàíà Êîð÷èíñüêîãî, ñàì
â³í í³êîëè íå âæèâàº íåíîðìà-
òèâíî¿ ëåêñèêè. Áðóäíèé àíãëî-
ìîâíèé âèñë³â âèêîðèñòàëè ç îä-
í³ºþ ìåòîþ: õîò³ëè, ùîá Äæîð-
äæ Áóø ïîáà÷èâ âñå öå ç ë³òàêà
é îáðàçèâñÿ.

— “FUCK ÎFF” — öå íàøå
ñòàâëåííÿ ³ äî Äæîðäæà Áóøà, ³
äî ÍÀÒÎ, êîòð³ ï³ä ÷àñ öüîãî â³-
çèòó íàõàáíî ïðèíèçèëè Óêðà-
¿íó,— ââàæàº ë³äåð “Áðàòñòâà”.—
Êîæíà äåðæàâà âîëîä³º ìîíîïî-

ë³ºþ íà íàñèëüñòâî. Ìè æ äîçâî-
ëèëè àìåðèêàíñüêèì ñíàéïåðàì
ïðè¿õàòè ñþäè òà ñòð³ëÿòè â óêðà-
¿íñüêèõ áàáóñü”,— îáóðþâàâñÿ
ïàí Êîð÷èíñüêèé. Â³í ââàæàº,
ùî ïðîòåñòóâàòè ³íøèì ÷èíîì íå

áóëî ñåíñó: çàõîäè áåçïåêè äëÿ
ïàíà Áóøà áóëè áåçïðåöåäåíòíè-
ìè, é íàáëèçèòèñÿ äî àìåðèêàí-
ñüêîãî ïðåçèäåíòà âîíè íå ìàëè
æîäíîãî øàíñó. “Îñü ³ íèí³ ðî-
áèìî öå íà çíà÷í³é â³äñòàí³.

Õìàðíà ïîãîäà íå çàâàæàº — ñó-
ïóòíèê NASA îáëàäíàíî ³íôðà-
÷åðâîíèìè êàìåðàìè, ÿê³ çàô³ê-
ñóþòü òåïëî ñåðäåöü óêðà¿íñüêèõ
ïàòð³îò³â”,— ðîçïîâ³â â³í “Õðå-
ùàòèêó”

Прихильни и Дмитра Корчинсь о о ля ли за ідею

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора на майдані Незалежності партія "Братство"
провела ори інальн мистець а цію, я присвятила
візит Джорджа Б ша в У раїн . О 17-й, оли в аеро-
порт Бориспіль президент США вже сідав літа ,
прихильни и льтраправо о е стремала Дмитра Кор-
чинсь о о ля али прямо на холодн бр ів , щоб т-
ворити літери "FUCK ОFF". Саме за допомо ою цієї
ан ломовної лай и "братчи и" вирішили висловити
своє ставлення і до приїзд амери ансь о о лідера, і
до Північноатлантично о Альянс зо рема.
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Володимир ЛИТВИН, лідер Бло Литвина:
— На жаль, під час візит Б ша в У раїн наша політична еліта демонстр є споживаць-
позицію. С ть її зводиться до то о, що ось, мовляв, приїде Б ш, нас розс дить, допо-

може і розв’яже всі наші проблеми. Але треба роз міти, що ніхто нічим нам не зарадить,
я що самі не продемонстр ємо онсолідованість... Очевидно, на саміті в Б харесті б де
хвалено та е рішення щодо У раїни, аби не роз олоти раїни Європи, я і входять в
НАТО. Ймовірно, б де хвалено рішення в ори інальном оформленні, але с ть йо о за-
лишиться тією ж самою, адже У раїна вже сьо одні на 95% ви он є ПДЧ в межах спів-
праці з НАТО.

Олесь ДОНІЙ, деп тат від НУ—НС:
— Цей візит має за мет продемонстр вати, що Спол чені Штати Амери и і їхній Прези-

дент нама аються підтримати У раїн в її євроатлантичній інте рації. Це певний засіб тис
на держави старої Європи — члени НАТО, я і нині переб вають на роздоріжжі, том що во-
ни зм шені обирати між позицією Спол чених Штатів Амери и, нових членів НАТО і Євросо-
юз та Росією, з я ою ба атьох представни ів політичної еліти старої Європи є е ономічні
відносини і манітарні зв’яз и. Тобто в цьом плані візит — своєрідний засіб тис .

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

У амери анців, я і в раїнців, основний дири ент — жін а
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Äî ê³íöÿ 2009-ãî àìåðèêàíñüêà êîìïàí³ÿ
Hilton Hotels Corporation ïëàíóº çâåñòè â
Êèºâ³ ãîòåëü Hilton. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ äè-
ðåêòîð êîðïîðàö³¿ Ðàéàí Äæîí Ìàêðåéí.
Çà éîãî ñëîâàìè, ì³í³ìàëüíà ïëîùà ãîòå-
ëþ ñòàíîâèòèìå 7 òèñ. êâ. ì. Êè¿âñüêèé
Hilton áóäå ðîçðàõîâàíèé íà 257 ê³ìíàò.
Ùîïðàâäà, âñåñâ³òíüî â³äîìà êîìïàí³ÿ
ïîñòàâèëà ïåðåä ïîòåíö³éíèìè ïàðòíåðà-
ìè íèçêó óìîâ. Ñåðåä íèõ — íàÿâí³ñòü
óñï³øíèõ áóä³âåëüíèõ ïðîåêò³â, ô³íàíñîâå
òà åêîíîì³÷íå âèçíàííÿ ì³æíàðîäíèìè
êîíñóëüòàíòàìè ³ ðîçðîáëåíà äîñâ³ä÷åíè-
ìè àðõ³òåêòîðàìè êîíöåïö³ÿ ïðîåêòó. ßê
â³äîìî, ðîçðîáëåíèé àðõ³òåêòîðîì Àíäð³ºì
Ïàøåíüêîì ïðîåêò áóä³âíèöòâà ãîòåëþ íà
áóë. Øåâ÷åíêà, íåïîäàë³ê â³ä Âîëîäè-
ìèðñüêîãî ñîáîðó, óæå ïðîéøîâ ì³ñòî-
áóä³âíó ðàäó. Íàãàäàéìî, ùî Hilton Hotels
Corporation º îäíèì ³ç ë³äåð³â ñâ³òîâîãî ãî-
òåëüíîãî ðèíêó, ùîð³÷íèé ô³íàíñîâèé îá³ã
êîìïàí³¿ ñòàíîâèòü ìàéæå 9 ìëðä ôóíò³â
ñòåðë³íã³â. Êîìïàí³ÿ áóäóº ãîòåë³ ò³ëüêè
íàéâèùîãî êëàñó. Ó 76 êðà¿íàõ ñâ³òó âîíà
îáñëóãîâóº 3 000 îá’ºêò³â 

Íà Ïå÷åðñüêó 
ïîáóäóþòü 
áóòèê-ãîòåëü “Êóðåí³”

Êîìïàí³ÿ “ÊÄÄ Ãðóï” ó äðóãîìó êâàð-
òàë³ 2008 ðîêó ðîçïî÷íå áóä³âíèöòâî â
Êèºâ³ áóòèê-ãîòåëþ “Êóðåí³”. Çàâåðøèòè
ðîáîòè ìàþòü äî îñåí³ 2009-ãî. Çà ñëîâà-
ìè â³öå-ïðåçèäåíòà êîìïàí³¿ Ïåòðà Ðàä÷ó-
êà, ãîòåëü ðîçòàøóþòü ó ðàéîí³ Êèºâî-Ïå-
÷åðñüêî¿ ëàâðè, â 400 ìåòðàõ â³ä Äí³ïðà. Çà-
ãàëüíà ä³ëÿíêà çàáóäîâè ñòàíîâèòèìå 52
ñîòêè. Çã³äíî ç ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî çâåñ-
òè ñåìèïîâåðõîâó áóä³âëþ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 7,6 òèñ. êâ.ì. Îðèã³íàëüíèé áóòèê-ãî-
òåëü ðîçðàõîâàíî íà 70 íîìåð³â ç ø³ñòüìà
àïàðòàìåíòàìè êëàñó “ëþêñ”. Â ö³ëîìó
êîìïàí³ÿ “ÊÄÄ Ãðóï” ïëàíóº ðåàë³çóâàòè
â³ñ³ì áóä³âåëüíèõ ïðîåêò³â, â ÿê³ ïðîòÿãîì
ï’ÿòèð³÷êè ïåðåäáà÷åíî ³íâåñòóâàòè ïîíàä
$3 ìëðä. Íàãàäàºìî, ùî çãàäàíà êîìïàí³ÿ
ïåðåéìàºòüñÿ ³íâåñòèö³ÿìè â íåðóõîì³ñòü ³
äåâåëîïåðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ â Óêðà¿í³.
Îêð³ì öüîãî, “ÊÄÄ Ãðóï” êåðóº äèâåð-
ñèô³êîâàíèì ïîðòôåëåì ïðîåêò³â ó ñôåð³
íåðóõîìîñò³, çîêðåìà, áóäóº îô³ñí³ òà æèò-
ëîâ³ êîìïëåêñè, òîðãîâåëüí³ öåíòðè. Íàðàç³
êîìïàí³ÿ âò³ëþº â æèòòÿ â³ñ³ì ïðîåêò³â, ç
ÿêèõ òðè çíàõîäÿòüñÿ íà ñòàä³¿ áóä³âíèöò-
âà ôóíäàìåíòó òà ïî÷àòêîâèõ ñòàä³ÿõ ñïî-
ðóäæåííÿ, à ï’ÿòü – ëèøå â ïðîöåñ³ ïðî-
åêòóâàííÿ ³ ðîçðîáëåííÿ. Çàãàëüíà ïëîùà
óñ³õ îá’ºêò³â, ÿê³ ìàº çâåñòè êîìïàí³ÿ, ñòà-
íîâèòü ìàéæå 2,7 ìëí êâ. ì. Á³ëüø³ñòü íî-
âîáóäîâ ç’ÿâèòüñÿ â Êèºâ³. Ùå îäèí ãîòåëü
ñïîðóäÿòü ó Ëüâîâ³

Ì³ñòà-ó÷àñíèêè 
ªâðî-2012 çì³íÿòü ñâî¿ 
Ãåíåðàëüí³ ïëàíè

Ãåíåðàëüí³ ïëàíè ì³ñò, ÿê³ ïðèéìàòèìóòü
ªâðî-2012, äîîïðàöþþòü ³ çàâåðøàòü äî
÷åðâíÿ 2008 ðîêó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
ì³í³ñòð ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ³ áóä³âíèöò-
âà Âàñèëü Êóéá³äà. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðîã-
ðàìîþ “Ñóáâåíö³¿ íà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íèé ðîçâèòîê” íà ðîçðîáëåííÿ ãåíå-
ðàëüíèõ ïëàí³â ì³ñò ïåðåäáà÷åíî êîøòè ó
ðîçì³ð³ 5,7 ìëí ãðí. Ïðè öüîìó ì³í³ñòð
â³äçíà÷èâ, ùî “ö³ çàñîáè íå ìîæóòü
ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó”, ³ òîìó Êàáì³í íà
ïðîõàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîç-
âèòêó ³ áóä³âíèöòâà äîðó÷èâ Ì³íô³íó çá³ëü-
øèòè íà 70 ìëí ãðí àñèãíóâàííÿ çà ïðîã-
ðàìîþ “Ðîçðîáêà ñõåì ³ ïðîåêòíèõ ð³øåíü
ìàñîâîãî âèêîðèñòàííÿ”.

Çà ñëîâàìè ïàíà Êóéá³äè, âèãîòîâëåííÿ
ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ çàâåðøàòü íà-
ñàìïåðåä ó ì³ñòàõ, ÿê³ ïðèéìàòèìóòü ìàò÷³
ªâðî-2012
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“Êè¿âì³ñüêáóä”
ðîçêðèâ ïëàíè 
Êîìïàí³ÿ õî÷å ñòàòè íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì
ñïîðóäæåííÿ äîñòóïíîãî æèòëà 

Ñüîìèé ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
“Áóä³âíèöòâî” ³ àðõ³òåêòóðà”-2008”, ÿêèé
çàê³í÷èâñÿ ìèíóëîãî òèæíÿ ó âèñòàâêîâî-
ìó öåíòð³ “Êè¿âÅêñïîÏëàçà” ç³áðàâ ðåêî-
ðäíó ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â. Íèí³øíüîãî ðî-
êó â ðîáîò³ åêñïîçèö³¿ âçÿëè ó÷àñòü 850
ïðîâ³äíèõ êîìïàí³é ç óñ³õ ðåã³îí³â Óê-
ðà¿íè òà 16 êðà¿í ñâ³òó. Ñåðåä íèõ Í³ìå÷-
÷èíà, Ïîëüùà, Òóðå÷÷èíà, ²òàë³ÿ,
Ô³íëÿíä³ÿ. Ñâî¿ îñòàíí³ äîñÿãíåííÿ ó
áóä³âåëüí³é ãàëóç³ âîíè äåìîíñòðóâàëè íà
òåðèòîð³¿ â 40 òèñ. êâ. ì. 

Ó ê³ëüêîõ çàêðèòèõ ïàâ³ëüéîíàõ ³ íà
â³äêðèòèõ ìàéäàí÷èêàõ ìîæíà áóëî îçíà-
éîìèòèñÿ ç ð³çíèìè íàïðÿìêàìè áóä³âåëü-
íî¿ ãàëóç³ îäðàçó íà 11 ì³æíàðîäíèõ âèñ-
òàâêàõ, çîêðåìà “Êåðàì³êà òà ñàíòåõí³êà”,
“Îïàëåííÿ òà âîäîïîñòà÷àííÿ”, “²íñòðó-
ìåíò”, “Ôàñàäè, â³êíà, äâåð³”, “Áóä³âåëü-
íà, äîðîæíÿ òà êàð`ºðíà òåõí³êà”. Ó ðîáîò³
àâòîðèòåòíîãî ì³æíàðîäíîãî áóä³âåëüíîãî
ôîðóìó âçÿâ àêòèâíó ó÷àñòü ³ ôëàãìàí
â³ò÷èçíÿíî¿ áóä³âåëüíî¿ ³íäóñòð³¿ òà ì³ñòî-
áóäóâàííÿ – ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä”. 

Çà ñëîâàìè éîãî êåð³âíèê³â,
“Êè¿âì³ñüêáóä” áåðå ó÷àñòü ó âñ³õ âèñòàâ-
êîâèõ ôîðóìàõ “Áóä³âíèöòâî ³ àðõ³òåêòó-
ðà”, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøèõ, ÿê³ ùå íå íî-
ñèëè ñòàòóñó ì³æíàðîäíèõ, áî öÿ âèñòàâ-
êà àêóìóëþº íàïðÿìêè ðîçâèòêó
áóä³âíèöòâà ÿê ôîíäîóòâîðþþ÷î¿ ãàëóç³
åêîíîì³êè òà ñîö³àëüíî¿ ñêëàäîâî¿
ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ. Âðàõîâóþ÷è, ùî åêñ-
ïîçèö³¿ äåìîíñòðóþòü äâ³÷³ íà ð³ê, íàâåñí³
òà âîñåíè, âîíè çàäàþòü òîí ðîáîò³ íà
íàñòóïíèé ïåð³îä. Òîáòî òå, ùî ìè áà÷è-
ìî â ïàâ³ëüéîíàõ, º ï³äòâåðäæåííÿì

áóä³âåëüíèõ ìàðîê, êîìïàí³é, òîâàðíèõ
çíàê³â, ìîæëèâîñòåé. 

Ó ðàìêàõ ðîáîòè åêñïîçèö³¿ â³äáóëèñÿ é
á³çíåñ-ïðîãðàìè, ÿê³ ïåðåäáà÷àëè ïðîâå-
äåííÿ “Äí³â ìàðêåòèíãó”, ÷èñëåííèõ êðóã-
ëèõ ñòîë³â, íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é òà
ñåì³íàð³â. Îäèí ³ç íèõ — “Õîëäèíãîâà
êîìïàí³ÿ “Êè¿âì³ñüêáóä” ó ïðîãðàì³
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó äåðæà-
âè” âèêëèêàâ çíà÷íó çàö³êàâëåí³ñòü òà
îñîáëèâó óâàãó ó÷àñíèê³â ì³æíàðîäíîãî
ôîðóìó. Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè éøëîñÿ ïðî äî-
ñÿãíåííÿ êîìïàí³¿, ñó÷àñíèé ñòàí ðèíêó
æèòëà òà ìîæëèâ³ øëÿõè çäåøåâëåííÿ âàð-
òîñò³ áóä³âíèöòâà. Îáãîâîðþâàëè òàêîæ
ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç íàðîùóâàííÿì îá-
ñÿã³â áóä³âåëüíîãî âèðîáíèöòâà, çà ÿêèõ
óìîâ áóä³âíèöòâî äîñòóïíîãî æèòëà â
êðà¿í³ â ö³ëîìó ³ Êèºâ³ çîêðåìà ìîæå ñòà-
òè ³ ñòàíå ðåàëüí³ñòþ. 

ßê â³äîìî, êè¿âì³ñüêáóä³âö³ ïðàöþþòü
íå ëèøå â ñòîëèö³, à é äàëåêî çà ¿¿ ìåæà-
ìè. Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ — ïðå-
çèäåíòà ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä” Ïåòðà Øè-
ëþêà, ¿õí³ ôàõ³âö³ íàðàç³ çâîäÿòü æèòëî â
15 îáëàñòÿõ Óêðà¿íè. “Ó ðåã³îíàõ ñïîðóä-
æóºìî áóäèíêè çà òèì æå ïðèíöèïîì, ÿê
³ â Êèºâ³, — çàçíà÷èâ â³í. – Òàì òåìïè
áóä³âíèöòâà ïîñò³éíî çðîñòàþòü. ßêùî
òîð³ê âîíè ñòàíîâèëè 86 òèñ. êâ. ì, òî â
íèí³øíüîìó ìè çàïëàíóâàëè çäàòè â
åêñïëóàòàö³þ âæå ïîíàä 120 òèñ. êâ. ì”.
Â³í äîäàâ, ùî öå öèôðà í³áèòî é íå âåëè-
êà, àëå ÿêùî ïîð³âíÿòè ç ñó÷àñíèìè îáñÿ-
ãàìè áóä³âíèöòâà îêðåìèõ ì³ñò ³ íàâ³òü îá-
ëàñòåé, òî âèÿâëÿºòüñÿ çíà÷íîþ. 

Ïîëîâèíà â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó

áóä³âíèöòâà â Êèºâ³ ñüîãîäí³ ïðèïàäàº íà
äîëþ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó
“Êè¿âì³ñüêáóäó”. Ïåòðî Øèëþê ïåðåêîíà-
íèé, ùî êîìïàí³ÿ ìîæå çíà÷íî çá³ëüøè-
òè îáñÿãè áóä³âíèöòâà, ³ âæå â íàéáëèæ-
÷èé ÷àñ çàáåçïå÷èòè ùîð³÷íå ââåäåííÿ, ÿê
ãåíåðàëüíèé ï³äðÿäíèê, â Êèºâ³ òà ðåã³îíàõ
Óêðà¿íè çàãàëîì 1 ìëí êâ. ìåòð³â æèòëà. 

Îñîáëèâó óâàãó â³í òàêîæ ïðèä³ëèâ
ðîçâ’ÿçàííþ ïðîáëåìè áóä³âíèöòâà
ñîö³àëüíîãî æèòëà. Ïàí Øèëþê ïî³íôîð-
ìóâàâ ïðèñóòí³õ ïðî ðîáîòó Âñåóêðà¿íñü-
êîãî ç³áðàííÿ áóä³âåëüíèê³â, ÿêå â³äáóëî-
ñÿ 26 áåðåçíÿ ³ â ðîáîò³ ÿêîãî âçÿâ ó÷àñòü
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî. Äî-
ïîâ³äü Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òîðêàëàñÿ
âèð³øåííÿ íåâ³äêëàäíèõ ïèòàíü,
ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêèõ äîçâîëèòü óæå ç 2009 ðî-
êó çàïî÷àòêóâàòè â Óêðà¿í³ çàãàëüíîäåð-
æàâíó ïðîãðàìó áóä³âíèöòâà äîñòóïíîãî
æèòëà. Ïàí Øèëþê íàãîëîñèâ íà òîìó,
ùî äî ¿¿ ðåàë³çàö³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä” ãîòî-
âèé íå ò³ëüêè ñâî¿ìè âèðîáíè÷èìè ïîòóæ-
íîñòÿìè. Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî ³íâåñòèö³éíà
ñòðàòåã³ÿ êîìïàí³¿ çàâæäè áóëà îð³ºíòîâà-
íà íà ìàêñèìàëüíó äîñòóïí³ñòü ïðîäóêö³¿
õîëäèíãó äëÿ íàéøèðøîãî çàãàëó ãðîìà-
äÿí. Ó òîé æå ÷àñ ö³íîâà ïîë³òèêà ÿê áó-
ëà, òàê ³ ëèøàºòüñÿ ìàêñèìàëüíî ïðîçî-
ðîþ, åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíîþ òà ðèí-
êîâî-âèâàæåíîþ. 

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà “Êè¿âì³ñüêáóäó”
ñàìå îö³íêà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ä³ÿëü-
íîñò³ “Êè¿âì³ñüêáóäó” òà íàïðàöþâàííÿ,
ÿê³ º ó êîìïàí³¿, äàëè éîìó ï³äñòàâè çâåð-
íóòèñÿ äî Ïðåçèäåíòà ç ïðîïîçèö³ºþ âè-
çíàòè “Êè¿âì³ñüêáóä” Íàö³îíàëüíèì îïå-
ðàòîðîì ïðîãðàìè áóä³âíèöòâà äîñòóïíî-
ãî æèòëà â Óêðà¿í³. “Ìè ðîçóì³ºìî
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿêó áåðåìî íà ñåáå ö³ºþ
³í³ö³àòèâîþ, àëå âïåâíåí³ ó âëàñíèõ ñè-
ëàõ”, — ñêàçàâ Ïåòðî Øèëþê. 

Ìàéæå 13 ðîê³â òîìó ñòàðòóâàëà ïðîã-
ðàìà áóä³âíèöòâà æèòëà çà êîøòè íàñå-
ëåííÿ, ³í³ö³àòîðîì òà íàòõíåííèêîì ÿêî¿
áóâ “Êè¿âì³ñüêáóä”. Ïðîåêò îäí³º¿ îð-
ãàí³çàö³¿, ÿêà øóêàëà øëÿõè âèæèâàííÿ â
ðèíêîâèõ óìîâàõ, çà ÷àñ, ùî ìèíóâ, ïåðå-
òâîðèâñÿ íà çàãàëüíîäåðæàâíèé. Çàãàëîì
çà ìàéæå 53 ðîêè ³ñíóâàííÿ êîìïàí³¿
ôàõ³âöÿìè çâåäåíî ïîíàä 42 ìëí êâ. ì
æèòëà, òèñÿ÷³ îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ 
"Õðåùàòèê" 

У цьо орічном міжнародном фор мі “Б дівництво і архіте т ра-
2008” зареєстр валася ре ордна іль ість часни ів — 850 вітчиз-
няних та іноземних омпаній. Один із найці авіших стендів в е спо-
зиції представив холдин “Київмісь б д”. У найближчих планах
омпанії часть Національній про рамі спор дження дост пно о
житла, ре онстр ції старих п`ятиповерхіво та освоєння нових
ре іонів. Про до ладні плани найбільшо о столично о заб довни а
під час семінар , я ий ор аніз вали в рам ах проведення вистав и,
розповів олова правління – президент ХК “Київмісь б д” Петро
Шилю .
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Президент ХК “Київмісь б д” Петро Шилю запевнив, що з ожним ро ом соціально о житла в столиці ставатиме все більше
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Äìèòðî 
ÖÈÏÅÐÄÞÊ
ãóðò Dazzle Dreams,
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

У рам ах ново о
л бно-етнічно о
прое т Dazzle
Dreams Sound
System нас на-
родилася ідея
фоль лорних е с-
педицій іншими
раїнами. І пер-
шою мандрів ою
стало знайом-
ство з Непа-
лом — дале ою
від нас е зотичною раїною, ди ми по-
прям вали по етнічні мотиви лютом .

Ìàíäð³âêà â Íåïàë ðîçïî÷àëàñÿ ³ç ñþðïðèç³â.
Ñïî÷àòêó ÷åðåç ïðèáóòòÿ ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â ó àåðî-
ïîðòó “Áîðèñï³ëü” ê³ëüêà ðàç³â ïåðåíîñèëè íàø
ðåéñ. Ïîò³ì ë³òàê, ùî ìàâ ëåò³òè â Äåë³, íåçàïëàíî-
âàíî ïðèçåìëèâñÿ â Áàêó íà äîçàïðàâëåííÿ. ² íà-
ðåøò³ â àåðîïîðòó Äåë³ íàì ðàä³ñíî ïîâ³äîìèëè, ùî
âñ³ 12 îäèíèöü áàãàæó (îñîáèñò³ ðå÷³ òà ìóçè÷íà àïà-
ðàòóðà) ÷åðåç ïåðåâàíòàæåííÿ ë³òàêà çàëèøèëèñÿ â
Êèºâ³. ×àñòèíà òåõí³êè ó íàñ áóëà ç ñîáîþ, òîæ âè-
ð³øèëè ëåò³òè äàë³, à àâ³àë³í³¿ ïîîá³öÿëè äîñòàâèòè
ðå÷³ îäðàçó â Íåïàë. Çàá³ãàþ÷è íàïåðåä, ñêàæó, ùî
âîíè ïðèáóëè â îñòàíí³é äåíü. Ìè íàâ³òü æàðòóâà-
ëè: ³íäó¿ñòñüêî-áóää³éñüêà êðà¿íà äàëà çðîçóì³òè, ùî
îñîáèñò³ ðå÷³ òàì íå ïîòð³áí³.

Àåðîïîðò Êàòìàíäó ðîçòàøîâàíèé íà âèñîò³ 2
òèñÿ÷³ ìåòð³â íàä ð³âíåì ìîðÿ. Ñàìå ì³ñòî âðàçèëî
àç³éñüêèì êîëîðèòîì: êàâàðäàê, ïàñàæèðè íà äà-
õàõ àâòîìîá³ë³â, ë³âîñòîðîíí³é ðóõ. Ñïî÷àòêó òÿæ-
êî áóëî ïðèñòîñóâàòèñÿ äî ì³ñöåâîãî ÷àñó: ð³çíè-
öÿ ì³æ Êèºâîì ³ Êàòìàíäó ñòàíîâèòü 4 ãîäèíè 25
õâèëèí. Òà, ïîïðè øóì ³ ãàì³ð, ëþäè òóò íàäçâè-
÷àéíî ÷óéí³.

Ïåðøîãî æ òàêè äíÿ ìè â³äâ³äàëè õðàìè ³ öåíòð
Êàòìàíäó, áóää³éñüê³ ñâÿòèí³, ñï³ëêóâàëèñÿ ç ì³ñ-
öåâèìè âóëè÷íèìè ìóçèêàíòàìè. Íåïîäàë³ê Êàò-
ìàíäó ðîçòàøîâàíå ì³ñòî XII ñòîð³÷÷ÿ Áõàêòàïóð,
ó ÿêîìó çí³ìàëè ô³ëüì “Ìàëåíüêèé Áóääà”: òàì ìè
îñâîþâàëè ì³ñöåâ³ ³íñòðóìåíòè: òàìàë, ìàäàë, ñà-
ðàíãè.

Çàóâàæó, ùî ì³ñöåâå íàñåëåííÿ â ì³ðó, àëå âñå-
òàêè âèïèâàº. Îñê³ëüêè íàø³ ìåäèêàìåíòè ³ çàñîáè
ã³ã³ºíè çàëèøèëèñÿ â áàãàæ³, ìè âèð³øèëè äåç³íô³-
êóâàòèñÿ ì³ñöåâèì íåïàëüñüêèì òà ³íä³éñüêèì â³ñ-
ê³: Mcdowel, Double, Royal Staff. Âîíî òàì ÷óäîâå ³
äîñèòü äåøåâå. ¯æà â Íåïàë³ íàãàäóº ãðóçèíñüêó:
ãîñòðà, íàñè÷åíà ñïåö³ÿìè, áàãàòî ðèñó, ê³íçè, ì’ÿ-
ñà — áàðàíèíà, êóðè. Ñåðåä ³íøèõ ¿ñò³âíèõ ö³êàâè-
íîê: ëàñ³ (ëåéñ³) — êèñëîìîëî÷íèé íàï³é, ñõîæèé
íà íåñîëîäêèé éîãóðò, íàö³îíàëüíèé ÷àé ³ç ìîëî-
êîì.

ßê ³ â áóäü-ÿê³é àç³éñüê³é êðà¿í³, òóò áàãàòî áåç-
äîìíèõ, âîëîöþã, ùî íàáðèäàþòü ïðîõàííÿìè êó-
ïèòè ùîñü ÷è ïðîñòî äàòè ãðîøåé. Àëå, íà â³äì³íó
â³ä æåáðàê³â êðà¿í Áëèçüêîãî Ñõîäó, òóò öå íå äðà-
òóº: ïðîñÿòü ç óñì³øêîþ ³ íåíàâ’ÿçëèâî.

Íåïàë — êðà¿íà äîñèòü äåøåâà, îñê³ëüêè ð³âåíü
æèòòÿ íèçüêèé. Òà ðîçïîâ³ä³ ïðî ñóïåðäåøåâèçíó —
âñå-òàêè ì³ô. Çâ³ñíî, ó ì³ñöåâîìó ðåñòîðàí³ ìîæíà
íåäîðîãî íà¿ñòèñÿ ³ íàïèòèñÿ, îñîáëèâî â ãëèáèí-
ö³. Âðàõîâóþ÷è äåô³öèò áåíçèíó â êðà¿í³, òàêñ³ òàì
íåäåøåâå, ÿê ³ ïðîæèâàííÿ â ãîòåëÿõ, íàïðèêëàä, ó
Õàéÿòò³ íîìåðè êîøòóþòü 600—700 äîëàð³â. Âñå çà-
ëåæèòü â³ä òîãî, ÿêèé òèï â³äïî÷èíêó òóðèñò îáè-
ðàº äëÿ ñåáå: ìîæíà âêëàñòèñÿ ÿê ó 100 äîëàð³â, òàê
³ â 100 òèñÿ÷ çåëåíèõ.

Îñîáëèâî çàïàì’ÿòàâñÿ Ïîêõàð — ì³ñòî á³ëÿ ï³ä-
í³ææÿ Ã³ìàëà¿â. Òàì àæ îäèíàäöÿòü îçåð. Íà îä-
íîìó ç íèõ ìè çàïèñóâàëè ì³ñöåâèõ ìóçèêàíò³â
ïðîñòî íà ÷îâíàõ. Âðàçèâ òàêîæ “Ìàâïÿ÷èé õðàì”
(Monkey Temple, àáî æ Swayambunath) — âåëè÷åç-
íèé õðàì ó ë³ñ³. Íàâêîëî áàãàòî äèêèõ ìàâï: ñè-
äÿòü íà àñôàëüò³, âèñÿòü íà äåðåâàõ, ïàðêàíàõ, íà
äàõó õðàìó. Ìè çàïèñóâàëè òàì ç ì³ñöåâèì ìóçè-
êàíòîì êîìïîçèö³þ, à ìàâïè â öåé ÷àñ çàäóìëèâî
ñèä³ëè é ñëóõàëè.

Íåïàë — êðà¿íà, äî ÿêî¿ õî÷åòüñÿ ïîâåðíóòèñÿ. Ðî-
çóì³þ ëþäåé, ÿê³ òàì çàëèøàþòüñÿ ³ æèâóòü. Äî Êè-
ºâà ç ïîäîðîæ³ ïðèâåçëè ñóâåí³ðè, îäÿã, íåâåëèê³ ìó-
çèêàëüí³ ³íñòðóìåíòè. Çîêðåìà, ñï³âó÷³ ÷àø³, â³áðà-
ö³ÿìè ÿêèõ ó Íåïàë³ â³äêðèâàþòü ÷àêðè ³ ë³êóþòü
õâîðîáè. Íó ³, çâ³ñíî,— çàïèñè ì³ñöåâèõ ìóçèê

Ç íåïàëüñüêèì 
êîëîðèòîì

Ìåêêà óêðà¿íñüêèõ 
ïàëîìíèê³â
Ìàíäð³âêà ó Ïî÷à¿â âèë³êóº äóøó é ò³ëî
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Нія а по ода не здатна зіпс -
вати враження від е с рсії
до Почаївсь ої лаври — од-
нієї з найбільших православ-
них святинь. За один день
побачити слід Божої Матері,
омитися в ч додійном дже-
релі та помил ватися старо-
давнім зам ом — це дале о
не все, що пропон є т рис-
там Почаїв.

План ємо заздале ідь

Ä³ñòàòèñÿ Ïî÷àºâà ìîæíà äâîìà
øëÿõàìè. Ïåðøèé ³ íàéëåãøèé —
çâåðíóòèñÿ äî òóðèñòè÷íî¿ ô³ðìè.
Ìàéæå âñ³ êîìïàí³¿, ùî çàéìàþòüñÿ
âíóòð³øí³ì òóðèçìîì, ìàþòü ãðóïîâ³
òóðè. Îäíîäåííà ìàíäð³âêà, ðîçðàõî-
âàíà íà 30-40 îñ³á, êîøòóâàòèìå â³ä
150 ãðí íà êîæíîãî. Îêðåìî àâòîáóñ-
íèé òóð ç åêñêóðñ³ÿìè ïî Ïî÷àºâó ³
ñóñ³äíüîìó Êðåìåíöþ ìîæíà çàìîâè-
òè çà 200 — 280 ãðí. Ãëîáàëüíà ïîäî-
ðîæ — íà òðè äí³ ç â³äâ³äóâàííÿì óñ³õ
ïî÷à¿âñüêèõ ñâÿòèíü òà íàâêîëèøí³õ
çàìê³â îá³éäåòüñÿ â 600 ãðí. Ìîæíà
ïî¿õàòè é ñàìîìó. Êâèòîê íà àâòîáóñ
äî ñàìîãî Ïî÷àºâà êîøòóº 80 ãðí, à
íà ïî¿çä äî Òåðíîïîëÿ — 56 ãðí.

Íà âåëèê³ ðåë³ã³éí³ ñâÿòà äî Ïî÷à-
¿âñüêî¿ ëàâðè ñò³êàþòüñÿ ïàëîìíèêè.
Îòîæ, àáè íàñîëîäèòèñÿ ïðîãóëÿíêà-
ìè ñâÿòèíåþ, ë³ïøå îáðàòè äëÿ ìàí-
äð³âêè ³íøèé ÷àñ. Ó ì³ñò³ º ëèøå îäèí
ìîíàñòèðñüêèé ãîòåëü äëÿ ïðî÷àí,
ïðîòå êîìôîðòàáåëüíèé (âàðò³ñòü
ïðîæèâàííÿ ñèìâîë³÷íà — â³ä 30 äî
100 ãðí). Ìîæíà çóïèíèòèñÿ ³ â ïðè-
âàòíîìó ñåêòîð³ àáî â Êðåìåíö³, ùî
çà 25 êì â³ä Ïî÷àºâà. Ó ì³ñöåâèõ êà-
ôå ³ ðåñòîðàíàõ ãîäóþòü äåøåâî, ÿê
äëÿ êèÿí: îá³ä îá³éäåòüñÿ ó 10 — 20
ãðí.

Почаївсь і дива
Ì³ñòî â³äîìå ïåðåäóñ³ì ñâî¿ì ìî-

íàñòèðåì òà ³êîíîþ Ïî÷à¿âñüêî¿ Áî-
ãîìàòåð³. Ðàçîì ³ç Ñîô³ºþ Êè¿âñüêîþ
Ïî÷à¿âñüêà ëàâðà — íàéãîëîâí³øà
ñâÿòèíÿ ïðàâîñëàâíî¿ Óêðà¿íè. Ñàìà
íàçâà ì³ñòà “Ïî÷à¿â” òåæ ìàº ðåë³ã³é-
íå êîð³ííÿ: çà îäí³ºþ âåðñ³ºþ, âîíà
ïîõîäèòü â³ä ïðèíåñåíîãî êè¿âñüêè-
ìè ³íîêàìè ³ìåí³ ð³÷êè Ïî÷àéíè, â
ÿê³é ñâÿòèé Âîëîäèìèð õðåñòèâ êè-
ÿí, çà ³íøîþ — â³ä âèñëîâó “Ïî÷à
(ïî÷àëà. — Ðåä.) Ä³âà òâîðèòè ÷óäå-
ñà”.

Ñâÿòî-Óñïåíñüêà Ïî÷à¿âñüêà ëàâ-
ðà çãàäóºòüñÿ ùå â ÕIII ñòîë³òò³. Ïåð-
ø³ ÷åíö³, ðÿòóþ÷èñü â³ä òàòàðî-ìîí-
ãîë³â, çà ëåãåíäîþ, ïîáà÷èëè íàä Ïî-
÷à¿âñüêîþ ãîðîþ Áîãîìàò³ð ó âîãíÿ-
íîìó ñòîâï³. Âðàæåí³ âèä³ííÿì, âî-
íè çáóäóâàëè á³ëÿ ï³äí³ææÿ ãîðè
öåðêâó íà ÷åñòü Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèö³. Íà îäí³é ³ç ñêåëü íàâ³òü
çàëèøèâñÿ â³äáèòîê ¿¿ íîãè é ïðîáè-
ëîñÿ äæåðåëî ç ö³ëþùîþ âîäîþ. Öå
îäíà ç íàéá³ëüøèõ ñâÿòèíü, ÿêà çáè-
ðàº äî Ëàâðè ÷èñëåííó ê³ëüê³ñòü â³-
ðóþ÷èõ.

Ó Ïî÷àºâ³ ñâîãî ÷àñó ïîáóâàëè êîì-
ïîçèòîð Ôåðåíö Ë³ñò òà ïèñüìåííèê
Îíîðå äå Áàëüçàê, ìîíàñòèð áðàëè ï³ä
îï³êó ðîñ³éñüê³ öàð³ òà óêðà¿íñüê³
ãåòüìàíè. Äî ñëîâà, ó ìîíàñòèð³ é äî-
ñ³ äîòðèìóþòü ñóâîðèõ ïðàâèë: æ³í-
êàì íå ìîæíà çàõîäèòè íà éîãî òåðè-
òîð³þ ç íåïîêðèòîþ ãîëîâîþ òà â
áðþêàõ. Òîìó íà âõîä³ êîæí³é ìîäíè-
ö³ âèäàþòü äîâã³ ñï³äíèö³. Ïðîäàþòü
³ ð³çíîìàí³òí³ ñóâåí³ðè, çîêðåìà,

“ô³ðìîâó” ³êîíó Ïî÷à¿âñüêî¿ Áîãîðî-
äèö³, íà ÿê³é Ä³âó Ìàð³þ çîáðàæåíî
ó âîãíÿíîìó îðåîë³.

Áàãàòî äèâ ïîâ’ÿçàíî ç Ïî÷à¿âñüêîþ
ëàâðîþ. Çà ïåðåêàçàìè, çàñòóïíèöÿ
ìîíàñòèðÿ Ïðåñâÿòà Áîãîðîäèöÿ çà-
õèñòèëà éîãî â³ä â³éñüêà òóðåöüêîãî
ñóëòàíà Ìàãîìåòà, íàëÿêàâøè çàâî-
éîâíèê³â ñâîºþ ïîÿâîþ. Ãîëîâíà
ïðèêðàñà ëàâðè — Ñîáîðíèé õðàì Óñ-
ï³ííÿ Áîæî¿ Ìàòåð³, çâåäåíèé êîø-
òîì ãðàôà Ìèêîëè Ïîòîöüêîãî ùå â
1780 ðîö³. Òàì çáåð³ãàºòüñÿ ³ çíàìå-
íèòà Ïî÷à¿âñüêà ³êîíà Áîãîìàòåð³.
Ïðî ¿¿ ÷óäîòâîðí³ñòü ñâ³ä÷àòü ìèëè-
ö³, çàáóò³ êèìîñü ³ç âèë³êóâàíèõ ïðî-
÷àí.

Цілющі джерела
Ãîëîâíå ì³ñöå, êóäè ïàëîìíèêè

ïðîñòóþòü ïî ñâÿòó âîäó,— äæåðåëî
ñâÿòî¿ Àííè. Òåìïåðàòóðà âîäè â íå-
âåëè÷êîìó îçåð³ ö³ëèé ð³ê òðèìàºòü-
ñÿ íà ð³âí³ 5-7 ãðàäóñ³â çà Öåëüñ³ºì.
Çà áóäü-ÿêî¿ ïîãîäè òóò êóïàþòüñÿ áî-
ãîìîëüö³. Çà ëåãåíäîþ, ÿêùî ëþäèíà
òðè÷³ çàíóðèòüñÿ ó âîäó, ö³ëèé ð³ê áó-
äå çäîðîâà, à æ³íêàì ñâÿòà Àííà äî-
ïîìàãàº çàâàã³òí³òè. Ñåêðåò ö³ëþùî¿
âîäè — ó âèñîêîìó âì³ñò³ êðåìí³þ,
ÿêèé î÷èùàº âîäó.

Ïîðÿä ó çàïîâ³äíèêó “Ìåäîáîðè”
ðîçòàøîâàíà Áîæà ãîðà ³ç äæåðåëîì
ñâÿòî¿ âîäè, ÿêó òóðèñòè îõî÷å íàáè-
ðàþòü ³ âåçóòü äîäîìó. Äîðîãîþ äî
ñâÿòîãî ì³ñöÿ âæå íå îäíå äåñÿòèð³÷-
÷ÿ çàâ’ÿçóþòü ñòð³÷êè íà äåðåâàõ: êà-
æóòü, áóö³ìòî çä³éñíþþòüñÿ âñ³ áà-
æàííÿ.

Від монастиря —
до зам ових с арбів

ßêùî âæå ïðè¿õàëè äî Ïî÷àºâà, òî
íåîäì³ííî òðåáà â³äâ³äàòè ñóñ³äí³é
Êðåìåíåöü. Óêðà¿íñüêà Âåíåö³ÿ òà
ïåðëèíà Âîëèíñüêîãî êðàþ — òàê
ì³ñòî íàçèâàþòü íåäàðìà. Ó ì³ñòå÷êó
çáåðåãëèñÿ êðàñèâ³ ñïîðóäè ºâðîïåé-
ñüêîãî çðàçêà — ìàã³ñòðàò ³ êîëåã³óì,
Áîãîÿâëåíñüêèé ³ Ìèêîëà¿âñüêèé ñî-
áîðè, ñòàðîâèíí³ æèòëîâ³ áóäèíêè.
Íàéá³ëüøà ö³êàâèíêà — Çàìêîâà ãî-
ðà, ç ÿêî¿ â³äêðèâàºòüñÿ ÷óäîâà ïàíî-
ðàìà. Íà í³é âèñî÷³þòü ðó¿íè Êðåìå-
íåöüêîãî çàìêó XVII-XVIII ñòîë³òòÿ.
Íå ðàç çì³ã âèñòîÿòè ï³ä ÷àñ íàïàä³â
òàòàðî-ìîíãîë³â. Áàãàòî ëåãåíä õîäèòü
ïðî ³òàë³éñüêó âîëîäàðêó ôîðòåö³ —
äðóæèíó êîðîëÿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ Ñè-
ã³çìóíäà. Íà÷åáòî Áîíå Ñôîðöà ïðè-
âåçëà ç ñîáîþ ³ çàõîâàëà ó ï³äçåìåëë³
çàìêó êîøòîâíîñò³. ¯¿ äóõ, çà ïåðåêà-
çàìè, ³ äîñ³ îõîðîíÿº ¿õ, áëóêàþ÷è ðó-
¿íàìè. À ä³ñòàíóòüñÿ ñêàðáè òîìó, õòî
ó Âåëèêîäíþ í³÷ çóñòð³íå êîðîëåâó
Áîíå òà â³äáåðå ïîö³ëóíêîì êëþ÷ â³ä
ï³äçåìåëëÿ. Â³ä³ìêíóòè ñêàðáíèöþ
ïîòð³áíî äî îñòàííüîãî âåëèêîäíüî-
ãî äçâîíó, ³íàêøå ãåðîé çàëèøèòüñÿ
ó ï³äçåìåëë³ íàçàâæäè...

Áëóêàþ÷è ì³ñòîì, âàðòî çàãëÿíóòè
ó áóäèíîê-ìóçåé óðîäæåíöÿ Êðåìåí-
öÿ ïîåòà Þë³óøà Ñëîâàöüêîãî òà ó
êðàºçíàâ÷èé ìóçåé. Ùå îäíó ñèìâî-
ë³÷íó íàçâó — Óêðà¿íñüêà Øâåéöà-
ð³ÿ — Êðåìåíåöü ä³ñòàâ çàâäÿêè ñàí-
í³é òðàñ³. Øòó÷íå ïîêðèòòÿ äàº çìî-
ãó êàòàòèñÿ íà ñàíÿõ áóäü-ÿêî¿ ïîðè
ðîêó

За ч додійним зціленням прочани з сієї У раїни з'їжджаються до Почаївсь ої лаври
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Читайте в Інтернеті:
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хрещатик

Про передачу земельних ділянок
обслуговуючому кооперативу житловому

кооперативу “КОТМІСТ” для житлової
забудови на 21%ому км Столичного шосе 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 355/3189 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 земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó
ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïå-
ð³îä äî 2020 ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-
íÿì Êè¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
Ñõåìè ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³¿ ÷àñòèíè ï³â-
äåííîãî ïëàíóâàëüíîãî ðàéîíó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðàéîíó â ì. Êè-
ºâ³, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä
27.10.2005 ¹ 271/3732, “Ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â ì. Êèºâ³”, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005
¹ 806/3381, çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü ï³ä ìà-
ëîïîâåðõîâó æèòëîâó çàáóäîâó îáñëóãîâó-
þ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êîîïåðàòè-
âó “ÊÎÒÌ²ÑÒ” íà 21-îìó êì Ñòîëè÷íî-
ãî øîñå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

3. Âíåñòè çì³íè äî Ñõåìè ïëàíóâàííÿ
òåðèòîð³¿ ÷àñòèíè 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 66,39 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 “ÊÎÒÌ²ÑÒ” äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäî-
âè íà 21-îìó êì Ñòîëè÷íîãî øîñå ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

7. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòè-
âó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó “ÊÎÒÌ²ÑÒ”,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 8 öüîãî ð³-
øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 74,69 ãà íà 21-îìó êì Ñòîëè÷íîãî
øîñå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òî-
âàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Âóç³âñüêå”, íàäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíê-
òó 32 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
12.02.2004 ¹ 43/1253 “Ïðî îôîðìëåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-

ìè”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä-
÷åíî äîãîâîðàìè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê â³ä 30.12.2004 ¹ 79-6-00271, ¹ 79-6-
00272, ¹ 79-6-00273 (çàãàëüíîþ ïëîùåþ
66,39 ãà), òà ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ (ïëîùåþ 8,30
ãà), ç íèõ:

— ïëîùåþ 67,21 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 1 — ïëî-
ùåþ 32,60 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 3 — ïëîùåþ 34,37
ãà, ä³ëÿíêà ¹ 4 — ïëîùåþ 0,24 ãà) — ó
âëàñí³ñòü äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè;

— ïëîùåþ 7,48 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 2 — ïëî-
ùåþ 5,26 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 5 — ïëîùåþ 2,22
ãà) — â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 49 ðîê³â
äëÿ ðåêðåàö³éíèõ ö³ëåé òà áëàãîóñòðîþ òå-
ðèòîð³¿.

8. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëî-
âîìó êîîïåðàòèâó “ÊÎÒÌ²ÑÒ”:

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

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

8.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íèìè ä³ëÿíêàìè.

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

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

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

8.7. Çàáåçïå÷óâàòè ï³ä’¿çä äî îá’ºêò³â òà çå-
ìåëüíèõ 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 ó öèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (êð³ì ñëóæ-
áîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

8.10. 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”.

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 7,48 ãà âè-
êîðèñòîâóâàòè áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-
ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðî-
ìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ) ³ç âðàõóâàííÿì îá-
ìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ ñòàòòåþ 61 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòòåþ 89 Âîä-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

8.15. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.08.2007 ¹ 09-8075, â³ä
30.07.2007 ¹ 19-7727, Ì³í³ñòåðñòâà îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 21.09.2007
¹ 05.03.02-07/47346, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 25.07.2007
¹ 05-08/5350, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 25.07.2007
¹ 5509, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 25.09.2007 ¹ 05-1436.

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

9. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 32 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 12.02.2004 ¹ 43/1253 “Ïðî îôîðìëåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿí-
êàìè”.

10. Ðîç³ðâàòè äîãîâîðè îðåíäè çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê â³ä 30.12.2004 ¹ 79-6- 00271,
¹ 79-6-00272, ¹ 79-6-00273 çà çãîäîþ
ñòîð³í (ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Âóç³âñüêå” â³ä 20.06.2007 ¹ 15) ç
ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíîãî
àêòà íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè òà äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó
êîîïåðàòèâó “ÊÎÒÌ²ÑÒ”.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу обслуговуючому кооперативу
житловому кооперативу “МІСТОБУДІВНИК”
земельних ділянок для житлової забудови 
на вул. Пухівській у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 358/3192 від 1 жовтня 2007 року
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ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåí-
íÿì Êè¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèõ çåìåëü ï³ä áàãàòîïîâåðõîâó
æèòëîâó çàáóäîâó íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñ-
íÿíñüêîìó 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 áàãà-
òîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Â³äíåñòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 61,12 ãà äî çåìåëü çàïàñó æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè òà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,49 ãà äî çåìåëü çàïàñó
ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, îáî-
ðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ ç âèêëþ÷åí-
íÿì ¿¿ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îáñëóãî-

âóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëîâîìó êîîïå-
ðàòèâó “Ì²ÑÒÎÁÓÄ²ÂÍÈÊ” äëÿ æèòëî-
âî¿ çàáóäîâè íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòè-
âó æèòëîâîìó êîîïåðàòèâó “Ì²ÑÒÎÁÓ-
Ä²ÂÍÈÊ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 6
öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 85,04 ãà äëÿ æèòëîâî¿ çàáó-
äîâè íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ç íèõ:

— ïëîùåþ 73,76 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 1 — ïëî-
ùåþ 16,02 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 2 — ïëîùåþ 7,90
ãà, ä³ëÿíêà ¹ 3 — ïëîùåþ 17,41 ãà, ä³-
ëÿíêà ¹ 4 — ïëîùåþ 20,06 ãà, ä³ëÿíêà
¹ 5 — ïëîùåþ 11,67 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 6 —
ïëîùåþ 0,70 ãà,) — ó âëàñí³ñòü çà ðàõóíîê
÷àñòèíè çåìåëü, íàäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
21.10.2004 ¹ 655/2065 ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîìó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Íîâà Óêðà¿íà” äëÿ âåäåííÿ òî-
âàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîá-
íèöòâà, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïî-
ñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 16.01.2006 ¹ 62-6-00302 (ïëî-
ùåþ 49,84 ãà), òà ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íà-
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äàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ (ïëî-
ùåþ 23,92 ãà).

— ïëîùåþ 11,28 ãà (ä³ëÿíêà ¹ 7 — ïëî-
ùåþ 10,21 ãà, ä³ëÿíêà ¹ 8 — ïëîùåþ 1,07
ãà) — â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðî-
ê³â çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, íàäàíèõ
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 21.10.2004 ¹ 655/2065 ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîìó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Íîâà Óêðà¿íà” äëÿ âå-
äåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
âèðîáíèöòâà, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè
ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 16.01.2006 çà ¹ 62-6-00302.

6. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó æèòëî-
âîìó êîîïåðàòèâó “Ì²ÑÒÎÁÓÄ²ÂÍÈÊ”:

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91, 96 Çåìåëüíî-
ãî 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 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íèìè ä³ëÿíêàìè.

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

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. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ
÷åðâîíèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìå-
æåííÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³â-
íîãî çàêîíîäàâñòâà.

6.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 17.07.2007 ¹ 19-7160, Äåðæàâ-
íî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè Ì³-
í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä
18.09.2007 ¹ 05.03.02-07/46620, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
17.07.2007 ¹ 05-08/4902, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
23.07.2007 ¹ 5403, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 01.10.2007 ¹ 05-
1497.

6.8. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâèõ áó-
äèíê³â.

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

6.10. 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”.

6.11. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öèõ
áóäèíê³â, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàð-
òîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿
Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³â-
íèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòà-
íîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, à ÿêîìó ïðîâîäèòü-
ñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

6.12. 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

7. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè â³ä 16.01.2006 çà ¹ 62-6-00302 çà
çãîäîþ ñòîð³í (ëèñò-çãîäà ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “Íîâà Óêðà¿íà” â³ä 19.06.2007
¹ 28/07) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿
äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó òà äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðà-
äîþ òà îáñëóãîâóþ÷èì êîîïåðàòèâîì æèò-
ëîâèì êîîïåðàòèâîì “Ì²ÑÒÎÁÓÄ²Â-
ÍÈÊ”.

8. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.03.2006 ¹ 318/3409
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó íà çå-
ìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ òà êîíêóðñàõ)
ï³ä çàáóäîâó”, âèêëþ÷èâøè ïîçèö³þ 1 äî-
äàòêà 1 äî öüîãî ð³øåííÿ, òà äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08 12.2005
¹ 583/3044 “Ïðî äîïîâíåííÿ äî ïåðåë³-
êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ
ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ)
ñóá’ºêòàì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä
çàáóäîâó “, âèêëþ÷èâøè ïîçèö³þ 112 äî-
äàòêà äî öüîãî ð³øåííÿ.

9. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê òà çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñòàí-
íÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-
íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³
íà çåìëþ òà ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 140, 141, 143 Çå-
ìåëüíîãî 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

1. Ïðèïèíèòè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
“Íàóêîâî-äîñë³äíèé, âèðîáíè÷èé àãðî-
êîìá³íàò “Ïóùà-Âîäèöÿ” ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 
7,17 ãà ç âèêëþ÷åííÿì ¿¿ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâ-

íèì àêòîì íà â³÷íå êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ
â³ä 25.02.47, ó çâ’ÿçêó ç äîáðîâ³ëüíîþ â³ä-
ìîâîþ (ëèñò-çãîäà â³ä 12.11.2004 ¹ 936) òà
â³äíåñòè öþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

2. 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, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,18 ãà
á³ëÿ ñòàâê³â ¹ 7, ¹ 8 íà æèòëîâîìó ìà-
ñèâ³ Ï³âäåííà Áîðùàã³âêà ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àâ-
òîìîá³ëüíà êîìïàí³ÿ “Ñåðâ³ñàâòîòðåéä³íã”
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ àâòîìîá³ëüíîãî òåðì³íàëó ç³
ñêëàäñüêîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ, ñòàíö³ºþ
òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ãîòåëüíèì
êîìïëåêñîì ì³æ âóë. ßêîâà Êà÷óðè òà âóë.
Ìèðó ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àâòîìîá³ëüíà êîìïàí³ÿ
“Ñåðâ³ñàâòîòðåéä³íã”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7,17 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
àâòîìîá³ëüíîãî òåðì³íàëó ç³ ñêëàäñüêîþ
³íôðàñòðóêòóðîþ, ñòàíö³ºþ òåõí³÷íîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà ãîòåëüíèì êîìïëåêñîì
ì³æ âóë. ßêîâà Êà÷óðè òà âóë. Ìèðó ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Àâòîìîá³ëüíà êîìïàí³ÿ “Ñåðâ³ñàâ-
òîòðåéä³íã”:

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

5.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 05.09.2005 ¹ 19-7515, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 26.05.2005
¹ 1084, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 24.05.2005 ¹ 3502,

Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 19.10.2005
¹ 06-6-25/4643.

5.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 04.08.2005
¹ 105) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ïðèáå-
ðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâóâàòè áåç
ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì
ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³é-
íèõ) ³ç âðàõóâàííÿì îáìåæåíü, âñòàíîâëå-
íèõ ñòàòòåþ 61 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè òà ñòàòòåþ 89 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

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

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження Порядку розподілу
прибутку підприємствами, установами 

та організаціями, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста

Києва, та державними підприємствами, що
перебувають у сфері управління виконавчого

органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 398/3232 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 142 Господарського ко�
дексу України та враховуючи розділ IV Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та
операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які во�
лодіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Мініс�
терства фінансів України від 19.12. 06 № 1213, з метою ефективного використання комунального майна
територіальної громади міста Києва та державного майна підприємств, що перебувають у сфері управлін�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê ðîçïîä³ëó ïðè-
áóòêó ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îð-
ãàí³çàö³ÿìè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà, òà äåðæàâíèìè ï³äïðèºìñòâàìè,
ùî ïåðåáóâàþòü ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ
â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùà-
òèê”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київради № 398/3232 від 1 жовтня 2007 року

Порядок розподілу прибутку підприємствами, установами та
організаціями, що належать до комунальної власності територіальної

громади міста Києва, та державними підприємствами, що
перебувають у сфері управління виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
Â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîðÿäêó ï³äïðè-

ºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, ùî íàëå-
æàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, òà äåðæàâí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà, ùî ïåðåáóâàþòü ó ñôåð³ óïðàâ-
ë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — ï³äïðèºìñòâà) çä³éñ-
íþþòü ðîçïîä³ë ÷èñòîãî ïðèáóòêó çã³äíî
ç³ âñòàíîâëåíèìè íàïðÿìàìè òà íîðìàòè-
âàìè.

2. Ïîðÿäîê ðîçïîä³ëó ïðèáóòêó òà íîðìà-
òèâè



Хрещатик  2 квітня 2008 ДДООККУУММЕЕННТТ 99
2.1. Ðîçïîä³ë ÷èñòîãî ïðèáóòêó ï³äïðè-

ºìñòâàìè çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî çà òà-
êèìè íàïðÿìàìè òà íîðìàòèâàìè:

2.1.1. Â³äðàõóâàííÿ ÷àñòêè ïðèáóòêó äî
áþäæåòó â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ (ï³äïðèºìñòâà
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì. Êèºâà çä³éñíþþòü â³äðàõóâàííÿ
äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çà íîðìàòèâàìè
òà ó Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì
Êè¿âðàäè â³ä 19.07.05 ¹ 821/3396, äåð-
æàâí³ ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþþòü â³äðàõó-
âàííÿ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó ó Ïîðÿäêó,
çàòâåðäæåíîìó ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 29.01.07 ¹ 68).

2.1.2. Íà ðîçâèòîê âèðîáíèöòâà ç ôîð-
ìóâàííÿì ôîíäó ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà
(êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³¿ íà ïðèäáàííÿ, ñòâî-
ðåííÿ, ìîäåðí³çàö³þ, ìîäèô³êàö³þ, ðåêîí-
ñòðóêö³þ, äîáóäîâó, äîîáëàäíàííÿ òîùî
íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â) — 40% â³ä ÷èñòîãî
ïðèáóòêó ï³ñëÿ ñïëàòè â³äðàõóâàíü äî áþ-
äæåòó, ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòîì 2.1.1 öüî-
ãî ïóíêòó.

2.1.3. Íà ìàòåð³àëüíå çàîõî÷åííÿ (âè-
ïëàòè ïðàö³âíèêàì, ÿê³ â ïîäàòêîâîìó îá-
ë³êó íå âêëþ÷àþòüñÿ äî âàëîâèõ âèòðàò) —
äî 5% â³ä ÷èñòîãî ïðèáóòêó ï³ñëÿ ñïëàòè
â³äðàõóâàíü äî áþäæåòó, ïåðåäáà÷åíèõ ï³ä-
ïóíêòîì 2.1.1. öüîãî ïóíêòó.

2.1.4. Äî ðåçåðâíîãî ôîíäó (êàï³òàëó)

(êîøòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ íà
ïîêðèòòÿ çáèòê³â ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â) —
10% â³ä ÷èñòîãî ïðèáóòêó ï³ñëÿ ñïëàòè â³ä-
ðàõóâàíü äî áþäæåòó, ïåðåäáà÷åíèõ ï³ä-
ïóíêòîì 2.1.1 öüîãî ïóíêòó.

2.1.5. Çàëèøîê ÷èñòîãî ïðèáóòêó (ï³ñëÿ
âèêîðèñòàííÿ çà íàïðÿìàìè, ïåðåäáà÷å-
íèìè ï³äïóíêòàìè 2.1.1-2.1.4 öüîãî ïóíê-
òó) ñïðÿìîâóºòüñÿ íà ïîïîâíåííÿ âëàñíèõ
îáîðîòíèõ êîøò³â ç³ çá³ëüøåííÿì “³íøî-
ãî äîäàòêîâîãî êàï³òàëó”.

3. ²íø³ ïîëîæåííÿ.
3.1. Íåðîçïîä³ëåíèé ïðèáóòîê, ÿêèé áóâ

ñôîðìîâàíèé ñòàíîì íà 31.12.06, ï³äëÿãàº
ðîçïîä³ëó ó 2007 ðîö³ â³äïîâ³äíî äî öüîãî
Ïîðÿäêó.

3.2. Âèêîðèñòàííÿ ÷èñòîãî ïðèáóòêó íà
ö³ë³, íå ïåðåäáà÷åí³ öèì Ïîðÿäêîì, çàáî-
ðîíÿºòüñÿ.

3.3. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàº ðîç’ÿñíåí-
íÿ ùîäî îáë³êó òà âèêîðèñòàííÿ ôîíä³â,
ôîðìóâàííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åíå öèì Ïî-
ðÿäêîì, òà çä³éñíþº êîíòðîëü çà éîãî äî-
òðèìàííÿì ï³äïðèºìñòâàìè.

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

Про внесення доповнень до рішення Київради
від 24.06.04 № 322/1532

Рішення Київської міської ради № 417/3251 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 24.06.04 ¹ 322/1532 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ ïåðåë³êó áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ðåêîíñòðóêö³¿ àáî ðåñ-
òàâðàö³¿ çà çàëó÷åí³ êîøòè ³íâåñòîð³â” (ç³
çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè
â³ä 21.10.04 ¹ 571/1981, â³ä 15.07.04
¹ 401/1811, â³ä 26.05.5 ¹ 421/2997, â³ä
17.11.05 ¹ 389/2850, â³ä 02.02.06
¹ 20/3111, â³ä 16.03.5 ¹ 202/32, â³ä
28.09.06 ¹ 28/85, â³ä 21.12.06 ¹ 526/583,
â³ä 25.01.07 ¹ 22/683, â³ä 15.03.07

¹ 266/927, â³ä 14.06.07 ¹ 775/1436, â³ä
26.07.07 ¹ 31/1865) ïåðåë³êîì íåæèëèõ áó-
äèíê³â, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
ÿê³ ï³äëÿãàþòü ðåêîíñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâðà-
ö³¿, çã³äíî ç äîäàòêîì, çà óìîâè ïîãîäæåí-
íÿ ç áàëàíñîóòðèìóâà÷åì óìîâ êîíêóðñó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про продаж майна, що належить 
територіальній громаді м. Києва

Рішення Київської міської ради № 418/3252 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 319, 327, 648 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 16, пункту 30 час�
тини першої статті 26, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðîäàòè ìàéíî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ÿêå
çàêð³ïëåíå íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàí-
íÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì “Ãåíå-
ðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç
îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ”
çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ äî öüî-
ãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ íåçà-
ëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà òà çä³éñíèòè îðãàí³-
çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãåíå-
ðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç
îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ”
ïåðåðàõóâàòè îòðèìàí³ çã³äíî ç ïóíêòîì 1

öüîãî ð³øåííÿ êîøòè, çà âèíÿòêîì ïîäàò-
ê³â ³ ïîíåñåíèõ âèòðàò ïðè ïðîäàæó öèõ
îá’ºêò³â, äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî
áþäæåòó íà áóä³âíèöòâî æèòëà äëÿ ÷åðãî-
âèê³â êâàðòîáë³êó íà ðàõóíîê ãîëîâíîãî
ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â — Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “ВК%БРОК” для

будівництва, експлуатації та обслуговування
адміністративно%житлового комплексу 

з вбудованими та прибудованими
приміщеннями громадського і торговельного
призначення та підземним паркінгом на вул.

Глибочицькій, 73—77 у Шевченківському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 423/3257 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Про продаж земельної ділянки закритому
акціонерному товариству

“Променергоавтоматика” для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі 

на бульв. Дружби Народів, 19 у Печерському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 424/3258 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 5 460 378,00 ãðí (ï’ÿòü ì³ëü-
éîí³â ÷îòèðèñòà ø³ñòäåñÿò òèñÿ÷ òðèñòà
ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³ä-
ñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíî-
âîê îö³íþâà÷à ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20.08.2007).

3. Ïðîäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Ïðîìåíåðãîàâòîìàòèêà” çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,3353 ãà çà 5 460 378,00
ãðí (ï’ÿòü ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñòà ø³ñòäåñÿò
òèñÿ÷ òðèñòà ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êî-
ï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ íà áóëüâ. Äðóæáè
Íàðîä³â, 19 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó çàêðèòîãî àê-
ö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Ïðîìåíåðãîàâòî-
ìàòèêà” çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïè-
ñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä
16.08.2007 ¹ 82-6-00442.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó çàêðèòîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Ïðîìåíåðãîàâ-
òîìàòèêà” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà áóëüâ.
Äðóæáè Íàðîä³â, 19 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-

ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,3353 ãà íà
áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, 19 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Ïðîìåíåðãî-
àâòîìàòèêà” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåð-
æàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

6. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Ïðîìåíåðãîàâòîìàòèêà”:

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

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà áóëüâ.

Äðóæáè Íàðîä³â, 19 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

Додаток
до рішення Київської міської ради № 424/3258 від 1 жовтня 2007 року

УМОВИ

продажу закритому акціонерному товариству 
“Променергоавтоматика” земельної ділянки 

на бульв. Дружби Народів, 19 у Печерському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

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

3. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó
ñóì³ 1 390 124,02 ãðí (îäèí ì³ëüéîí òðè-
ñòà äåâ’ÿíîñòî òèñÿ÷ ñòî äâàäöÿòü ÷îòè-
ðè ãðèâí³ 02 êîï³éêè), ñïëà÷åíèé â³äïî-
â³äíî äî óãîäè ¹ 66 â³ä 20.07.2007, ùî
ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì.
Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³

4 070 253,98 ãðí (÷îòèðè ì³ëüéîíè ñ³ì-
äåñÿò òèñÿ÷ äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò òðè ãðèâí³
98 êîï³éîê) ìîæå ñïëà÷óâàòèñü ó ðîç-
ñòðî÷êó ïðîòÿãîì 5 ðîê³â ð³âíèìè ÷àñò-
êàìè äî äâàäöÿòü ï’ÿòîãî ÷èñëà êîæíî-
ãî ì³ñÿöÿ â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä-
÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

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

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

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ãëè-
áî÷èöüê³é, 73—77 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (çâ³ò äîäàºòüñÿ).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 14 131 938,00 ãðí (÷îòèðíàä-
öÿòü ì³ëüéîí³â ñòî òðèäöÿòü îäíà òèñÿ-
÷à äåâ’ÿòñîò òðèäöÿòü â³ñ³ì ãðèâåíü 00
êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿
îö³íêè (âèñíîâîê îö³íþâà÷à ïðî ðèíêî-
âó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
06.08.2007).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÂÊ-ÁÐÎÊ” çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 1,0740 ãà, â òîìó ÷èñë³ ïëî-
ùåþ 0,1700 ãà áåç ïðàâà êàï³òàëüíî¿ çàáó-
äîâè, çà 14 131 938,00 ãðí (÷îòèðíàäöÿòü
ì³ëüéîí³â ñòî òðèäöÿòü îäíà òèñÿ÷à äåâ’-
ÿòñîò òðèäöÿòü â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê)
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó ç âáóäîâàíèìè òà ïðèáóäîâàíèìè
ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ³ òîðãîâåëü-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³í-
ãîì íà âóë. Ãëèáî÷èöüê³é, 73—77 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðå-
áóâàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÂÊ-ÁÐÎÊ” çã³äíî ç äî-

ãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðå-
ºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðå-
ºñòðàö³¿ äîãîâîð³â â³ä 27.07.07 ¹
91-6-00675.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÂÊ-
ÁÐÎÊ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ãëèáî-
÷èöüê³é, 73—77 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

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

5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-
íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,0740 ãà íà âóë.
Ãëèáî÷èöüê³é, 73—77 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-
çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÂÊ-
ÁÐÎÊ” â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâ-
íèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÂÊ-ÁÐÎÊ”:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
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1. Ïåðåäàòè ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó ïåðåìîæöÿì
êîíêóðñó çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàº-
òüñÿ.

2. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíî-
âàì, îðãàí³çàö³ÿì, ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë
íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè, âèçíà-
÷åíèõ â äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, â òåð-
ì³í äî äâîõ ì³ñÿö³â óêëàñòè äîãîâîðè
îðåíäè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про передачу майна 
територіальної громади міста Києва 

в оренду переможцям конкурсу
Рішення Київської міської ради № 419/3253 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 8 та 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, статті 118 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, рішення Київради від
28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в орен�
ду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва,
Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”, пункту 43 рішення Київради
від 28.12.06 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік”, пункту 19 розділу V Наказу Фонду дер�
жавного майна України від 13.10.04 № 2149 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна”, а також враховуючи протокол постійної комісії Київради з питань власності
від 04.09.07 № 37 та від 18.09.07 № 38, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київської міської ради № 423/3257 від 1 жовтня 2007 року

УМОВИ

продажу товариству з обмеженою відповідальністю “ВК%БРОК” 
земельної ділянки на вул. Глибочицькій, 73%77 

у Шевченківському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó
çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

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

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
19.01.2007 ¹ 3-Ï) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 20.01.2007 ¹ 19-324, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â³ä 18.01.2007
¹ 071/04-4-19/239, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
17.01.2007 ¹ 244, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” â³ä 18.01.2007 ¹ 69, Øåâ÷åí-
ê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17.01.2007 ¹ 31,
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëü-
íî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 19.01.2007
¹ 22-103/35.

6. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó
ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà ê³ëüê³ñòü êâàð-
òèð ó öüîìó êîìïëåêñ³.

7. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî)
³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³â-

íèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì àä-
ì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó.

8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20% çàãàëüíî¿ ïëî-
ù³ êâàðòèð ó öüîìó àäì³í³ñòðàòèâíî-
æèòëîâîìó êîìïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáîâî¿)
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 531/588 “Ïðî
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
íà ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî
ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüî-
ãî àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî êîìïëåê-
ñó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³
ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåð-
æàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèö-
òâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòà-
íîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòü-
ñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”

10. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº
ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñó-
ì³ 2 263 847,57 ãðí. (äâà ì³ëüéîíè äâ³ñò³
ø³ñòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò ñîðîê ñ³ì
ãðèâåíü 57 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïî-
â³äíî äî óãîäè ¹ 78 â³ä 08.08.2007. Ðåø-
òà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³
11 868 090,43 ãðí. (îäèíàäöÿòü ì³ëüéîí³â
â³ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ äåâ’ÿíîñ-
òî ãðèâåíü 43 êîï³éêè) ìîæå ñïëà÷óâà-
òèñü ó ðîçñòðî÷êó ïðîòÿãîì 10 ðîê³â ð³â-
íèìè ÷àñòêàìè äî äâàäöÿòü ï’ÿòîãî ÷èñ-
ëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ â³ä äíÿ íîòàð³àëüíî-
ãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

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

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

Про розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 11.07.2007 № 07/4%128вих%07

на рішення Київської міської ради 
від 31.10.2006 № 235/292 “Про передачу

товариству з обмеженою відповідальністю
“Науково%виробнича фірма “Укрінвестбуд”

земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування 

готельно%розважального комплексу 
та кінноспортивного клубу 

на вул. Академіка Заболотного, 29 
у Голосіївському районі 

м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 427/3261 від 1 жовтня 2007 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 11.07.2007 № 07/4�
128вих�07 на рішення Київської міської ради від 31.10.2006 № 235/292 “Про передачу товариству з об�
меженою відповідальністю “Науково�виробнича фірма “Укрінвестбуд” земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування готельно�розважального комплексу та кінноспортивного клубу на вул. Ака�
деміка Заболотного, 29 у Голосіївському районі м. Києва”, вважає неможливим його задоволення на ниж�
ченаведених підставах.

Відповідно до статей 1 та 32 Закону України “Про охорону культурної спадщини” зони охорони пам’ят�
ки — це встановлювані навколо пам’ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронювано�
го ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх ви�
користання.

Частиною другою статті 54 Земельного кодексу України передбачено, що навколо історико�культурних
заповідників, меморіальних парків, давніх поховань, архітектурних ансамблів і комплексів встановлюють�
ся охоронні зони з забороною діяльності, яка шкідливо впливає або може вплинути на додержання режи�
му використання цих земель.

Відповідно до статті 123 Земельного кодексу України позитивні висновки органу із земельних ресурсів,
природоохоронного, санітарно�епідеміологічного органів, органів архітектури та охорони культурної спад�
щини щодо відведення земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування готельно�роз�
важального комплексу та кінноспортивного клубу на вул. Академіка Заболотного, 29 у Голосіївському райо�

ні м. Києва свідчать про відсутність шкідливого впливу на додержання режиму використання земель.

Вимога заступника прокурора міста Києва щодо незаконності рішення Київської міської ради від
31.10.2006 № 235/292 внаслідок незабезпечення участі громадян в обговоренні містобудівної докумен�
тації не ґрунтується на законодавстві. Так, відповідно до Закону України “Про планування і забудову тери�
торій” містобудівна документація — це затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюються пла�
нування, забудова та інше використання територій, а саме: Генеральна схема планування території Укра�
їни, схема планування території, генеральний план населеного пункту, детальний план території, проект
розподілу території. Отже, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не є містобудівною
документацією і не підлягає обговоренню.

Крім того, опротестовуване рішення не порушує вимог статті 42 Земельного кодексу України, оскільки
цією статтею регулюється питання використання та набуття права власності на земельні ділянки чи корис�
тування земельними ділянками, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а земельна ділян�
ка на вул. Академіка Заболотного, 29 у Голосіївському районі м. Києва вільна від забудови.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 31.10.2006 № 235/292, діяла на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 11.07.2007 ¹ 07/4-
128âèõ-07 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 31.10.2006 ¹ 235/292 “Ïðî ïåðå-
äà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Íàóêîâî-âèðîáíè÷à ô³ðìà “Óêð-
³íâåñòáóä” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãî-
òåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó òà ê³ííî-
ñïîðòèâíîãî êëóáó íà âóë. Àêàäåì³êà Çà-

áîëîòíîãî, 29 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу відкритому акціонерному
товариству “Київрибгосп” 

земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування 

офісних і торгово%розважальних комплексів 
з об’єктами соціального 

та оздоровчого призначення 
на вул. Промисловій, 4 у Голосіївському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 431/3265 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåò-
ð³â îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ —
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ îô³ñíèõ ³ òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèõ
êîìïëåêñ³â ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíîãî òà
îçäîðîâ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ïðî-
ìèñëîâ³é, 4 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2020 ðîêó â
÷àñòèí³ ïåðåâåäåííÿ çàçíà÷åíî¿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â ðàéîí³ âóë. Ïðîìèñëîâî¿
³ç çîíè ëóã³â òà ëóãîïàðê³â äî òåðèòîð³¿
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè êîì-
ïëåêñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà
Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìó-
âàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é
÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005
¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçå-

ëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòó-
âàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïî-
ëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âè-
ìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 66,14 ãà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âðèá-
ãîñï” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíèõ òà òîðãîâî-ðîç-
âàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â ç îá’ºêòàìè ñîö³-
àëüíîãî òà îçäîðîâ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ íà
âóë. Ïðîìèñëîâ³é, 4 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Êè¿âðèáãîñï”, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâ-
ãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 66,14 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñ-
íèõ òà òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â
ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíîãî òà îçäîðîâ÷îãî
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ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ïðîìèñëîâ³é, 4 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 24.06.99 ¹ 306/407 “Ïðî îôîðì-
ëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè
ä³ëÿíêàìè” òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêè-
ìè ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðà-
âî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä
06.06.2000 ¹ 90-4-00033, ó çâ’ÿçêó ç ïå-
ðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (ïå-
ðåë³ê ìàéíà, ïåðåäàíîãî äî ñòàòóòíîãî
ôîíäó â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðè-
ñòâà “Êè¿âðèáãîñï”).

6. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó “Êè¿âðèáãîñï”:

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

6.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 09.08.2007 ¹ 19-8069, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
23.08.2007 ¹ 6683, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä

31.08.2007 ¹ 05-08/6615, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 22.08.2007 ¹ 6301.

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

6.6. 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”.

6.7. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìå-
æàõ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêî-
ðèñòîâóâàòè áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-
ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðî-
ìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ) â³äïîâ³äíî äî âè-
ìîã ñòàòò³ 61 Çåìåëüíîãî êîäåêñó.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çíÿòè ç ðåºñòðàö³¿ äåðæàâíèé àêò íà
ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ
â³ä 06.06.2000 ¹ 90-4-00033.

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

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 передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“ПЕЧЕРСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ”
земельної ділянки 

для будівництва 
та реконструкції 

адміністративно%ділового центру 
з подальшими його експлуатацією 

та обслуговуванням 
у проїзді Військовому, 8 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 432/3266 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÅ-
×ÅÐÑÜÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÀ ÊÎÌÏÀ-
Í²ß” äëÿ áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿
àäì³í³ñòðàòèâíî-ä³ëîâîãî öåíòðó ç ïî-
äàëüøèìè éîãî åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿì ó ïðî¿çä³ Â³éñüêîâîìó, 8 ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁ²ËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß”, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,29 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-ä³ëîâîãî öåíòðó ç ïîäàëüøèìè éî-
ãî åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì ó
ïðî¿çä³ Â³éñüêîâîìó, 8 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâ³ áóä³âë³ (ïî-
ñòàíîâà Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà
â³ä 06.12.2005 ¹ 3/657-À, óõâàëà ïðî âè-
ïðàâëåííÿ ïîìèëêè Ãîñïîäàðñüêîãî ñó-
äó ì. Êèºâà â³ä 06.04.2006 ¹ 3/657-À), â
òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,23 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
19.02.79 ¹ 201/18 “Ïðî â³äâåäåííÿ äî-
äàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ïå÷åðñüêîìó
îïòîâî-ðîçäð³áíîìó ïëîäîêîìá³íàòó ï³ä
ïîøèðåííÿ ïëîäîáàçè òà áóä³âíèöòâî
áëîêó ïîáóòîâèõ ïðèì³ùåíü”;

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

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ “ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ ÀÂÒÎÌÎ-
Á²ËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß”:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 09.08.2007 ¹ 19-8071, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
10.08.2007 ¹ 6339 òà Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
20.07.2007 ¹ 05-08/5225.

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

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
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”.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-

Про передачу 
товариству з обмеженою відповідальністю

“Архітектурно%будівельний альянс” 
земельної ділянки для будівництва,

експлуатації та обслуговування 
житлового, соціально%побутового,

торговельно%розважального, 
культурного, готельно%офісного, 

спортивно%оздоровчого комплексу 
на вул. Прирічній у Оболонському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 433/3267 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåò-
ð³â îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ —
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî,
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî, êóëüòóðíî-
ãî, ãîòåëüíî-îô³ñíîãî, ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâ÷îãî êîìïëåêñó íà âóë. Ïðèð³÷í³é â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷è-
òè ³ç çîíè çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ äî òåðèòîð³¿ ãðîìàä-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä â ðàéîí³ âóë.
Ïðèð³÷íî¿ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè êîì-
ïëåêñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà
Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìó-
âàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é
÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005
¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçå-
ëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòó-
âàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïî-
ëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âè-
ìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 16,44 ãà ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àð-
õ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíèé àëüÿíñ” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî,
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî, êóëüòóðíî-
ãî, ãîòåëüíî-îô³ñíîãî, ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâ÷îãî êîìïëåêñó íà âóë. Ïðèð³÷í³é ó
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïðèïèíèòè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÊÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” ÷àñòèíîþ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
03.01.77 ¹ 40 “Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê óïðàâë³ííþ “Êè¿âçåëåíáóä”
³ óïðàâë³ííþ ï³äïðèºìñòâ êîìóíàëüíîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ì³ñüêâèêîíêîìó ï³ä áó-
ä³âíèöòâî çîíè â³äïî÷èíêó òà ïëÿæó 
(²²-¿ ÷åðãè) ç ðÿòóâàëüíîþ ñòàíö³ºþ â
ïðèáåðåæí³é ñìóç³ æèòëîâîãî ìàñèâó
“Îáîëîíü” òà â³ä 15.12.75 ¹ 263/15 “Ïðî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê óïðàâë³í-
íþ “Êè¿âçåëåíáóä” ³ óïðàâë³ííþ ï³äïðè-
ºìñòâ êîìóíàëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ï³ä
áóä³âíèöòâî çîíè â³äïî÷èíêó ç ïëÿæàìè
òà ðÿòóâàëüíî¿ ñòàíö³¿ â ïðèáåðåæí³é
ñìóç³ æèëîãî ìàñèâó “Îáîëîíü” òà âè-
ãîòîâëåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áó-
ä³âíèöòâî ö³º¿ çîíè ³ ïëÿæ³â”, òà â³äíåñ-
òè ¿¿ äî çåìåëü æèòëîâî-ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè (ëèñò-çãîäà).

6. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àðõ³òåêòóðíî-áóä³-
âåëüíèé àëüÿíñ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,44 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî, òîð-
ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî, êóëüòóðíîãî,
ãîòåëüíî-îô³ñíîãî, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ-
÷îãî êîìïëåêñó íà âóë. Ïðèð³÷í³é ó Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â òîìó ÷èñ-
ë³:

— ïëîùåþ 15,68 ãà — çà ðàõóíîê çå-
ìåëü æèòëîâî-ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè;

— ïëîùåþ 0,76 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

7. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíèé
àëüÿíñ”:

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 ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ 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 ñå-
ðåäîâèùà â³ä 22.08.2007 ¹ 19-8678, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
12.09.2007 ¹ 7192, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
30.08.2007 ¹ 05-08/5277 òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè.

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

7.6. 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 ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

7.7. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìå-
æàõ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêî-
ðèñòîâóâàòè áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-
ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðî-
ìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ) â³äïîâ³äíî äî âè-
ìîã ñòàòò³ 61 Çåìåëüíîãî êîäåêñó.

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

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

çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-

øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Øâèäêà áëàãîä³éíà äîïîìîãà
Ðåñòîðàòîð Ìèêîëà Òèùåíêî âðÿòóº ç³ð çíåäîëåí³é ïåíñ³îíåðö³

Áàãàòî ðîê³â ñâîãî æèòòÿ æ³í-
êà ïðèñâÿòèëà æóðíàë³ñòèö³ íà
â³éñüêîâó òåìàòèêó. Ïðàöþâàëà
ôîòîêîðåñïîíäåíòîì, ÷àñòî îð-
ãàí³çîâóâàëà âëàñí³ ôîòîâèñòàâ-
êè, â³äâ³äóâàëà ì³æíàðîäí³ çóñòð³-

÷³. Ïðîòå ç â³êîì Ëþäìèëó Îëåê-
ñ³¿âíó ñèëüíî ï³äâîäèòü çäîðîâ-
’ÿ, ùî ïåðåøêîäæàº ¿é çàéìàòè-
ñÿ óëþáëåíîþ ñïðàâîþ. Âíàñë³-
äîê â³êîâèõ õâîðîá æ³íêà ìàº
ïðîáëåìè ç íîãàìè — ïåðåñóâàº-

òüñÿ òÿæêî. Îäíàê íàéá³ëüøå ëè-
õî, ÿêå ¿¿ ñï³òêàëî — öå âòðàòà
çîðó.

Íàðàç³ Ëþäìèëà Îëåêñ³¿âíà íà
îäíå îêî íå áà÷èòü âçàãàë³, à íà
äðóãå — ëèøå íà 25 %: “Ó ìè-
íóëîìó ðîö³ â ìåíå âèÿâèëè êà-
òàðàêòó. Äëÿ ìåíå öå ñòàëî
ñïðàâæíüîþ òðàãåä³ºþ, ÿ ìàéæå
í³÷îãî íå áà÷ó. À öå íå äàº ìå-
í³ ìîæëèâîñò³ çàéìàòèñÿ ðîáî-
òîþ — ïèñàòè ³ ôîòîãðàôóâàòè,
à ÿ æèâó öèì óæå áàãàòî ðîê³â.
Ë³êàð³ ïîâ³äîìèëè, ùî àáè âðÿ-
òóâàòè ç³ð, òðåáà ä³ÿòè òåðì³íî-
âî — ðîáèòè îïåðàö³þ, îáîâ’ÿç-
êîâî ïðîõîäèòè ðåàá³ë³òàö³éíèé

ïåð³îä. Àäæå ïîêè ùî øàíñè íà
â³äíîâëåííÿ çîðó ùå º. Àëå, íà
æàëü, ÿ íå ìàþ ìîæëèâîñò³ îïëà-
òèòè ñîá³ òàêå äîðîãå ë³êóâàí-
íÿ”.

Íà ùàñòÿ, Ìèêîëà Òèùåíêî íå
çàëèøèâñÿ áàéäóæèì äî ãîðÿ
æ³íêè. Â³í ðîçïîâ³â, ùî ïîáà÷èâ
¿¿ îãîëîøåííÿ íà ñàéò³ áëàãîä³é-
íî¿ àêö³¿, ³ îäðàçó âèð³øèâ ä³ÿòè:
“Êîëè ÿ áà÷ó, ùî ëþäèíà ñïðàâ-
ä³ ñòðàæäàº, ³ çíàþ, ùî ìîæó ¿é
÷èìîñü äîïîìîãòè, òî îáîâ’ÿçêî-
âî ðîáëþ öå. ²íêîëè òðåáà æèòè
íå ò³ëüêè ñâî¿ìè ïðîáëåìàìè, àëå
é âíèêàòè â ïðîáëåìè ³íøèõ ëþ-
äåé”.

Áëàãîä³éíèê ïîãîäèâñÿ îïëà-
òèòè Ëþäìèë³ Îëåêñ³¿âí³ îïåðà-
ö³þ íà î÷àõ, à òàêîæ ãîòîâèé
âçÿòè íà ñåáå âñ³ ô³íàíñîâ³ âè-
òðàòè, ÿê³ ïîòð³áí³ íà ïðîõî-
äæåííÿ íåþ ðåàá³ë³òàö³éíîãî ïå-
ð³îäó òà ïðèäáàííÿ ë³ê³â. “Ëþä-
ìèëà Îëåêñ³¿âíà ï³äå äî ë³êàðí³,
ä³çíàºòüñÿ, ñê³ëüêè êîøòóâàòè-
ìóòü óñ³ ö³ ïðîöåäóðè, ï³ñëÿ ÷î-
ãî ÿ ¿õ îïëà÷ó — ñò³ëüêè, ñê³ëü-
êè âîíà ñêàæå, áî ÿ äîâ³ðÿþ ö³é
æ³íö³”,— çàçíà÷èâ Ìèêîëà Òè-
ùåíêî. Çà ïîïåðåäí³ìè ðîçðà-
õóíêàìè, ò³ëüêè îäíà îïåðàö³ÿ
íà î÷àõ îá³éäåòüñÿ ìàéæå ó 9 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü

Ó Êè¿âñüêîìó çîîïàðêó — 
áóì íàðîäæóâàíîñò³
Ïðîòÿãîì áåðåçíÿ òóò íàðîäèëîñÿ âæå òðîº äèêîáðàç³â ³ ÷åòâåðî ëèñåíÿò
Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Протя ом останньо о мі-
сяця столичном зоо-
пар а тивно розродили-
ся місцеві триманці. Та ,
на радість співробітни ам
і відвід вачам за лад , на
почат березня на світ
з’явилися спочат троє
ди образи ів, після чо о,
вже 19 березня, їхню
омпанію поповнили од-
раз четверо лисенят. Усі
тварини здорові і до ля-
н ті — ореспонденти по-
бачили на власні очі.

Колюча трійня
7 áåðåçíÿ ñòîëè÷íèé çîîïàðê

ñï³òêàëî ïðèºìíå ïîïîâíåííÿ. Ó
äâîõ äîðîñëèõ äèêîáðàç³â — ñàì-
êè Ä³êè ³ ñàìöÿ Äàðà — íàðîäè-
ëàñÿ òð³éíÿ ìàëþê³â. Öå âæå òðå-
ò³é ³ íàéá³ëüøèé ïðèïë³ä ïàðè
ìåíø í³æ çà 1,5 ðîêó,— ðàí³øå
íàðîäèëàñÿ îäíà ñàìî÷êà, à çãî-
äîì — äâ³éíÿ ñàìö³â.

ßê ðîçïîâ³â íàì íà÷àëüíèê íà-
óêîâî-ïðîñâ³òíèöüêîãî â³ää³ëó
çîîïàðêó Êèðèëî Òðàíò³í, ïîêè
ùî âèçíà÷èòè ñòàòü òð³éíÿò íå-
ìîæëèâî, îñê³ëüêè öå ñòàíå çðî-
çóì³ëèì ëèøå ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ
íèìè 6-ì³ñÿ÷íîãî â³êó. Íàðàç³

äâîº ìàëåíüêèõ äèêîáðàç³â ìåø-
êàþòü ç³ ñâî¿ìè áàòüêàìè òà ãî-
äóþòüñÿ ìàòåðèíñüêèì ìîëîêîì.
Â³ä áàòüê³â ñï³âðîá³òíèêè çàêëà-
äó ¿õ íå â³äëó÷àþòü, òîìó âñþ ñ³ì-
’þ ïîì³ñòèëè â îêðåìèé êðèòèé
âîëüºð, ³ íàðàç³ çà òâàðèíàìè ìî-
æóòü ñïîñòåð³ãàòè â³äâ³äóâà÷³.

À îò òðåòüîìó çâ³ðÿò³, ÿêîãî
ì³ñöåâèé ïåðñîíàë âæå äðóæíî
îõðåñòèâ Íàôàíåþ, ïîùàñòèëî
ìåíøå çà ñâî¿õ ìàëåíüêèõ ðîäè-
÷³â — â³í íàðîäèâñÿ ñëàáåíüêèì,
³ éîãî ìàòè Ä³êà ãîäóâàòè ìàëå-
÷ó â³äìîâèëàñÿ. Òîìó âæå ç ÷î-
òèðè òèæí³ ïîñï³ëü éîãî ãîäóþòü
³ ðîçâàæàþòü ñï³âðîá³òíèêè çà-
êëàäó. “Ìè ãîäóºìî Íàôàíþ ñó-
ì³øøþ ³ç ï³ä³ãð³òîãî êîðîâ’ÿ÷î-
ãî ìîëîêà, æîâòêà êóðÿ÷îãî ÿé-
öÿ òà ãëþêîçè — êîæí³ 2 ãîäè-
íè. À ùå â³í ïîëþáèâ ëàñóâàòè
áàíàíàìè, ïîòðîøêó íàáèðàº âà-
ãó — ãðàì³â 200—300 ìàº. Âèðîñ-
òå — áóäå òðàâî¿äíèì”,— ðîçïî-
â³â íàì Êèðèëî Òðàíò³í.

Äî òðüîõ ì³ñÿö³â ìàëþêà ãîäó-
âàòèìóòü øòó÷íî, ï³ñëÿ ÷îãî â³í
ïîòðîøêó çâèêàòèìå ¿ñòè ñàìî-
ñò³éíî — ïðèíàéìí³ òàê â³äáó-
âàºòüñÿ ó ïðèðîä³, êîëè çâ³ðÿòà
ïåðåñòàþòü âæèâàòè ìàòåðèíñüêå
ìîëîêî. Òîä³ æ éîãî ñïðîáóþòü
çàëó÷èòè äî ñâîº¿ ðîäèíè, àáè
áàòüêè òà ìàéáóòí³ áðàòè ÷è ñåñ-
òðè äî íüîãî çâèêàëè — äî òèõ
ï³ð, ïîêè íå âèçíàþòü ÿê ÷ëåíà
ñâîº¿ ñ³ì’¿. “Â ïðèðîä³ òàê áóâàº,
êîëè òâàðèíè â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä

ñâî¿õ íîâîíàðîäæåíèõ íàùàä-
ê³â — ÷åðåç íåñïðîìîæí³ñòü ¿õ
ïðîãîäóâàòè, àáî ÿêùî çâ³ðÿòêî
çîâñ³ì ñëàáêå. Ç íàøèìè äèêî-
áðàçàìè öå òðàïèëîñÿ òîìó, ùî
ñàìêà Ä³êà íå î÷³êóâàëà òàêîãî
âåëèêîãî ïðèïëîäó”,— ïîÿñíèâ
ïàí Òðàíò³í.

Íèí³ æ, çà éîãî ñëîâàìè, ïðè-
âîä³â õâèëþâàòèñÿ çà çäîðîâ’ÿ
ïîêèíóòîãî áàòüêàìè äèêîáðàçà
íåìàº. Â³í, ÿê ³ âñ³ éîãî ðîäè÷³,
ïî÷óâàº ñåáå äóæå äîáðå. Ìàëî

òîãî, áàòüêè çâ³ðÿòè ùå äîâîë³
ìîëîä³ — ñàìêà Ä³êà 2003 ðîêó
íàðîäæåííÿ, ïðèáóëà äî çîîïàð-
êó ³ç Êè¿âñüêîãî öèðêó, à ñàìåöü
Äàð — 2005 ðîêó íàðîäæåííÿ,
ïðèáóâ ³ç Õàðê³âñüêîãî çîîïàðêó.
Òîìó ïðàö³âíèêè çàêëàäó ïåðåä-
áà÷àþòü, ùî ö³ºþ òð³éíåþ ¿õíº
ñ³ìåéñòâî íå îáìåæèòüñÿ, ³ â ïåð-
ñïåêòèâ³ ñë³ä î÷³êóâàòè íà íîâ³
ïîïîâíåííÿ.

Хитрюща четвір а
Ñë³äîì çà êîëþ÷îþ ìàëå÷åþ,

19 áåðåçíÿ, ï³çíî ââå÷åð³, ó Êè-
¿âñüêîìó çîîïàðêó ó ïàðè çâè-
÷àéíèõ ëèñèöü íàðîäèëîñÿ ÷åò-
âåðî ëèñåíÿò. Óñ³ çäîðîâ³, ãîäóþ-
òüñÿ ó ìàòåð³ ïðèðîäíèì øëÿ-
õîì — â³ä æîäíîãî ç íîâîíàðî-
äæåíèì âîíà íå â³äìîâèëàñÿ, òî-
ìó ó øòó÷íîìó ãîäóâàíí³ çâ³ðÿò
íà ñüîãîäí³ ïîòðåáè íåìàº. Ïðî
öå íàì ïîâ³äîìèëà äèðåêòîð ñòî-
ëè÷íîãî çîîïàðêó Ñâ³òëàíà Áåð-
ç³íà.

Íàðàç³ ëèñåíÿòîê ìàéæå íå-
ìîæëèâî ïîáà÷èòè — ðàçîì ç³
ñâîºþ ìàò³ð’þ âîíè õîâàþòüñÿ ó
øòó÷í³é í³ðö³. Öå äåùî óñêëàä-
íþº ñï³âðîá³òíèêàì çîîïàðêó
ñïîãëÿäàííÿ çà íèìè. Ïðîòå ôà-
õ³âö³ ñòâåðäæóþòü, ùî âñÿ ìàëå-
÷à ö³ëêîì çäîðîâà ³ ðîçâèâàºòüñÿ
íîðìàëüíî. “Ëèñåíÿòà çàâæäè
íàðîäæóþòüñÿ ãëóõèìè ³ ñë³ïè-
ìè, òîìó é ïîòðåáóþòü ïîñò³éíî¿
îï³êè ìàòåð³. Âîíà, â ñâîþ ÷åð-
ãó, ³íñòèíêòèâíî õîâàº ¿õ â³ä íå-

áåçïåêè, ùî çàçâè÷àé ìîæå ñï³ò-
êàòè çâ³ðÿò ó ïðèðîäíèõ óìîâàõ.
Òîìó é ðîçãëåä³òè ¿õ ïîêè ùî íå
òàê ïðîñòî”,— ðîçïîâ³ëà íàì ïà-
í³ Áåðç³íà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ò³ëüêè íà äåñÿ-
òèé äåíü ñâîãî íàðîäæåííÿ â ëè-
ñåíÿò â³äêðèâàþòüñÿ î÷åíÿòà, ³
âîíè ìîæóòü âïåðøå ïîáà÷èòè
ñâî¿õ áàòüê³â. ² ëèøå ÷åðåç ì³-
ñÿöü çâ³ðÿòà ïî÷íóòü ïîòèõåíüêó
ðóõàòèñÿ ³ ïðîÿâëÿòè ³íòåðåñ äî
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
“Íàðàç³ çà íèìè ðåòåëüíî ñòåæàòü
íàø³ ôàõ³âö³, ³ í³ÿêèõ “â³äõèëåíü
â³ä íîðìè” ó íèõ íå ñïîñòåð³ãàº-
òüñÿ. Âñ³ òâàðèíêè â íîðì³, ³ âæå
íàâ³òü ïî÷èíàþòü ðîáèòè ïåðø³
ñïðîáè ïîòðîõó àäàïòóâàòèñÿ äî
îòî÷óþ÷îãî ¿õ ñâ³òó,— êàæå Ñâ³ò-
ëàíà Áåðç³íà.— Êîëè âîíè òðîø-
êè ïîäîðîñë³øàþòü, ìè ïðàöþâà-
òèìåìî íàä òèì, ùîá âîíè ïîñòó-
ïîâî çâèêàëè äî íàøèõ ñï³âðîá³ò-
íèê³â, ÿê³ íàäàë³ ç íèìè ïðàöþ-
âàòèìóòü. ²ç ÷àñîì ö³ òâàðèíè íà-
â³òü çâèêàþòü äî ëþäñüêèõ ðóê ³
çàçâè÷àé, â óìîâàõ çîîïàðêó, íå
º àãðåñèâíèìè”.

ßê ïîâ³äîìèâ íàì êåð³âíèê
â³ää³ëó íàóêîâî-ïðîñâ³òíèöüêîãî
â³ää³ëó çîîïàðêó Êèðèëî Òðàí-
ò³í, çàçâè÷àé ëèñèö³ ðîçìíîæóþ-
òüñÿ ò³ëüêè îäèí ðàç íà ð³ê, òî-
ìó â öüîìó ðîö³ öå ïåðøèé áå-
ðåçíåâèé ïðèïë³ä ìîëîäèõ áàòü-
ê³â. Ö³êàâî òå, ùî ñâî¿õ “ä³òåé”
ö³ çâ³ð³, ÿê ïðàâèëî, âèõîâóþòü ó
ïàð³, â ÿê³é ìîæóòü æèòè ïîíàä
2—3 ðîêè ïîñï³ëü
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"Малень ом ди образи Нафані д же арно живеться під опі ою співробітни ів зоопар : вони од ють йо о солод им
моло ом і бананами"

Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора в рам ах безстро ової бла одійної а ції "Допо-
можи он ретній людині" відомий раїнсь ий ресто-
ратор і бізнесмен Ми ола Тищен о передав матері-
альн допомо малозабезпеченій пенсіонерці, вете-
ран праці й а тивном часни Союз ж рналіс-
тів — Людмилі Оле сіївні Комли .

"Лише на десятий день після сво о народження лисенята мож ть вперше роздивитися і поч ти своїх бать ів"
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Öå ºäèíèé ïðîåêò ôåñòèâàëþ
“Ìóçè÷íà òðèáóíà êè¿âñüêî¿ ìî-
ëîä³”, äå çä³éñíåíà ñïðîáà, ³, ñó-
äÿ÷è ç óñüîãî, âäàëà, îá’ºäíàòè â
îäíîìó âå÷îð³ ïðåäñòàâíèê³â äâîõ
ìèñòåöüêèõ öåõ³â – õóäîæíèê³â
òà êîìïîçèòîð³â. Öþ, ó ñâîºìó
ðîä³ åêñïåðèìåíòàëüíó àêö³þ, çà-
ìèñëþâàëè íàñàìïåðåä ç ïðàê-
òè÷íîþ ìåòîþ: ðîçøèðèòè ìèñ-
òåöüêó àóäèòîð³þ. Ïðèíàéìí³ àí³
ìåëîìàíàì, àí³ ëþáèòåëÿì æè-
âîïèñó òà ãðàô³êè òàêèé äîñâ³ä
íå çàøêîäèòü. Òî æ ò³, õòî íàìà-
ãàâñÿ â³äøóêàòè ïîì³æ â³çóàëü-
íèì òà ìóçè÷íèì ìèñòåöòâîì â
äàíîìó ïðîåêò³ ñï³ëüíó ³äåþ, âî-
÷åâèäü, áóëè ðîç÷àðîâàí³. “Òàêî¿
òóò íåìàº”, – ç³çíàâàëèñÿ ñàì³
îðãàí³çàòîðè âèñòàâêè. ² ñïðàâä³,
ìóçèêà òà õóäîæí³ ïîëîòíà, ÿê
âèÿâèëîñü, àí³ äîïîâíþþòü, àí³
ïðîäîâæóþòü îäèí îäíîãî. À ëè-
øåíü ³ñíóþòü ó ïàðàëåëüíèõ ïëî-
ùèíàõ. ßê ê³ëüêà ð³çíèõ ïîãëÿä³â
(äàíèíà íàçâ³ ãðóïè õóäîæíèê³â)
íà ñâ³ò òà ðå÷³. 

Ï³ä ìóçèêó íå ìîæíà áóëî ðîçã-
ëÿäàòè êàðòèíè õî÷à á òîìó, ùî
êîëè êîìïîçèòîð Îëåêñàíäð
Øèìêî âèêîíóâàâ âëàñíó êîìïî-
çèö³þ “Space” äëÿ ôîðòåï³àíî òà
àóä³îçàïèñó, â çàë³ âèìêíóëè
ñâ³òëî. Òüìÿíå îñâ³òëåííÿ çåëåíî-
ãî êîëüîðó äàâàëà ëèøå ëàìïà,
ïðèëàøòîâàíà á³ëÿ ï³äí³ææÿ

³íñòðóìåíòà, òà, ÷àñ â³ä ÷àñó, ÷åð-
âîíèì ñïàëàõóâàëè îá’ºêòèâè ôî-
òîàïàðàò³â òà ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â. 

Ôîðòåï³àíî, íà ÿêîìó ãðàâ
Øèìêî, áóëî, ñêàçàòè á, “îãîëå-
íå”: âåðõíÿ éîãî êðèøêà ï³äíÿòà
äîãîðè, à ïåðåäíÿ – çíÿòà. Òàê³
ìàí³ïóëÿö³¿ çä³éñíåí³ íàñàìïåðåä
çàðàäè á³ëüøî¿ ãó÷íîñò³ çâó÷àííÿ.
Àëå, âîäíî÷àñ, öå âèñòàâëÿëî íà
ïîêàç “íóòðî” ³íñòðóìåíòà, âëàñ-
íå óñ³ ò³ ìîëîòî÷êè òà ñòðóíè
ð³çíî¿ òîâùèíè, êîòð³ çíàõîäÿòü-
ñÿ âñåðåäèí³ íüîãî. Ï³àí³ñò òèì
÷àñîì “îãîëþâàâ” ïåðåä ïóáë³êîþ
âëàñíå òâîð÷å «ÿ», íàñò³ëüêè ùè-
ðèìè, à, çäàâàëîñÿ, íàâ³òü ëåäü
â³ä÷àéäóøíèìè áóëè éîãî
³ìïðîâ³çàö³¿. Âîíè ñòâîðþâàëè
âðàæåííÿ ìóçèêè, íàðîäæåíî¿ òóò
³ òåïåð. Ìóçèêè, êîòðà, òàê ÿê âî-
íà ùîéíî ïðîçâó÷àëà, á³ëüøå
í³êîëè íå ïðîçâó÷èòü. Õî÷à íàñï-
ðàâä³ öå – ðåçóëüòàò äîáðå ïðîäó-
ìàíî¿ ðîáîòè àâòîðà: â îñíîâ³ òâî-
ðó – 8 ð³çíèõ òåì, ÿê³ é çàäàþòü
òîí, ìàñøòàá, ôîðìó òà ñòðóêòó-
ðó àâòîðñüêèì ³ìïðîâ³çàö³ÿì. Ôî-
íîì äëÿ ìóçè÷íèõ çâóê³â ñëóæè-
ëè çâóêè ³íøîãî ´àòóíêó (â
àóä³îçàïèñó): âèãóêè òà âåðåñê
ä³òåé, êðèêè ÷àéîê, øóì äîùó,
ãóðê³ò ãðîìó. Çàðàçîì óñå öå ñòâî-
ðþâàëî âðàæåííÿ òàêîãî ñïðèé-
íÿòòÿ ñâ³òó, ùî â³äáóâàºòüñÿ ÿêáè
ìèìîâîë³, áåç áóäü-ÿêîãî éîãî

ñâ³äîìîãî ñòðóêòóðóâàííÿ òà
àíàë³çó, ïðîñòî çâè÷àéíå ñïîñòå-
ðåæåííÿ òà ô³êñàö³ÿ ïàì’ÿòòþ. 

Ùî îá’ºäíóº ì³æ ñîáîþ àâ-
òîðñüê³ ðîáîòè ÷îòèðüîõ õóäîæ-
íèê³â? Ñàì³ âîíè, Ìèêèòà Êðàâ-
öîâ, Àíäð³é Äóä÷åíêî, Àíòîí Ëî-
ãîâ òà Â³êòîð Ñîëîâàð íà öå çà-
ïèòàííÿ ÷³òêî òà ÿñíî òàê ³ íå
â³äïîâ³ëè. Òî÷í³øå, âçàãàë³ çàïå-
ðå÷óâàëè éîãî – êàçàëè, ìîâëÿâ,
ñê³ëüêè íàñ, ñò³ëüêè é ð³çíèõ ïîã-
ëÿä³â òà êîíöåïö³é. À âò³ì, ë³ïøå
çà íèõ “ãîâîðèëè” ñàì³ çà ñåáå
¿õí³ ðîáîòè. Öåíòðàëüíîþ òóò
ìîæíà íàçâàòè ñòàðó, ÿê ñâ³ò, ³
ðàçîì ³ç òèì â³÷íî àêòóàëüíó òå-
ìó åðîòèêè. Áóäü-òî àïë³êàö³ÿ
“Áåç íàçâè” Êðàâöîâà, ùî çîáðà-
æàº îãîëåíó æ³íêó, ñõîæó íà
ïîâ³þ ³ç ñèëóåòîì ÷îëîâ³êà íà
çàäíüîìó ïëàí³, ÷è ãîñòðî
àñîö³àòèâíó êàðòèíó Àíòîíà Ëî-
ãîâà “Âðàæåííÿ â³ä ÷åðâîíîãî
âîãíþ”. Â³äâåðòà ÷è çàâóàë³çîâà-
íà, ó ô³ëîñîôñüêîìó ÷è ïîáóòî-
âîìó êîíòåêñòàõ öÿ åðîòèêà ìè-
ìîâîë³ íàãàäóâàëà ïðî âåñíó çà
â³êíîì ³ ïðî òå, ùî æèòòÿ –
ïðåêðàñíå. 

Ùîïðàâäà, áóëà òóò îäíà êàð-
òèíà ³ çð³ë³øî¿ ðåôëåêñ³¿ òà ãëî-
áàëüí³øîãî ðîçìàõó: öå –
àïë³êàö³ÿ òîãî æ òàêè Ìèêèòè
Êðàâöîâà ï³ä íàçâîþ “Ùî òàêå
êóëüòóðà?”. Íà ïîëîòí³ çîáðà-
æåíî îãîëåíó âàã³òíó æ³íêó.
×èì íå ìåòàôîðà íèí³øíüîãî
ñòàíó êóëüòóðè, êîòðà âàã³òíà
³äåÿìè, ïðîòå ÷îìóñü í³ÿê íå
ìîæå íàðîäèòè? Çâ³ñíî, òàêå
âðàæåííÿ îä ö³º¿ êàðòèíè äóæå
ñóá’ºêòèâíå òà ìèìîâ³ëüíå. Àëå,
ìàáóòü, â òîìó ³ º îäâ³÷íà
òàºìíèöÿ ìèñòåöòâà. Çðåøòîþ,
âèñòàâêà òðèâàº

“Íàéã³ðøå — öå
ìîâ÷àííÿ íàâêîëî” 

— ßê öåé
ôåñòèâàëü âïè-
ñóºòüñÿ ó êîí-
òåêñò ³ñíóþ÷èõ
ìàðàôîí³â àêà-
äåì³÷íî¿ ìóçè-
êè, ³ ÷è íå äóá-
ëþº â³í ³äåþ
“Ôîðóìó ìóçè-
êè ìîëîäèõ”?

— Ôåñòè-
âàëü ëèøå
ïðîõîäèòü àï-
ð î á à ö ³ þ .
Ïîòð³áåí ÷àñ,
àáè ïîáà÷èòè,
ùî ç íüîãî
âèéäå. Òàê, â³í
ñïðàâä³ â ÷î-
ìóñü ïåðåãó-
êóºòüñÿ ç “Ôî-
ðóìîì”. Àëå
íå öå ïîâèííî
á åí ò åæèòè .
Ìàº âèêëèêà-
òè çàíåïî-
êîºííÿ ðàäøå
òîé ôàêò, ùî
íà ñüîãîäí³
ìàºìî ëèøå
äâà ìî-
ëîä³æíèõ ôåñ-
òèâàë³. Õîò³ëî-
ñÿ á, ùîá ¿õ
áóëî äåñÿòü,
äâàäöÿòü. Òîä³ ìîæíà áóëî á ãîâîðèòè ïðî ïåâíó ìèñòåöüêó ïîë³òèêó.
Çàâäàííÿ ôåñòèâàëþ — íàâåñòè ëàä ó ìóçèö³, ÿê-îò: âèêîíàâñòâî, êîì-
ïîçèö³ÿ, ìóçèêîçíàâñòâî, ìóçè÷íà êðèòèêà. Çðîçóì³ëî, ùî íàñêîêîì íàì
öå íå âäàñòüñÿ. Äî êóëüòóðíî¿ ªâðîïè íàì ùå ðîê³â 50 ñåðéîçíî¿ ðîáî-
òè. Àëå, ñïîä³âàþñÿ, ÷åðãîâèé êðîê íà øëÿõó äî öüîãî çðîáëåíî. 

— Ùî âèçíà÷àòèìå îáëè÷÷ÿ ôåñòèâàëþ? 
— Îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ôåñòèâàëüíî¿ ïîë³òèêè ìàº

áóòè çíàõîäæåííÿ ñï³ëüíîãî çíàìåííèêà ì³æ ð³çíèìè ìèñòåöüêè-
ìè öåõàìè. Êîìïîçèòîðè, õóäîæíèêè, ñêóëüïòîðè, ê³íåìàòîãðàôè,
ïîåòè ³ñíóþòü óêðàé ðîçäð³áíåíî. À öå âåäå äî òåíäåíö³¿ çàìêíå-
íèõ ìèñòåöüêèõ ïðîñòîð³â, âóçüêèõ ³ çàãàëîì çààíãàæîâàíèõ àóäè-
òîð³é. Õî÷à, ç ³íøîãî áîêó, ïðåäñòàâíèêè âñ³õ âèä³â ìèñòåöòâ ôàê-
òè÷íî ãîâîðÿòü ïðî îäí³ é ò³ æ äóõîâí³ ÿâèùà, ëèøå ð³çíèìè õó-
äîæí³ìè ìîâàìè. Ââàæàþ, ùî çà ì³æöåõîâèì ìèñòåöüêèì ñèíòå-
çîì — ìàéáóòíº. 

— Ñó÷àñíå ïîêîë³ííÿ êîìïîçèòîð³â íàçèâàþòü “äâîòèñÿ÷íèêàìè”. Ïî-
õîäæåííÿ ïîíÿòòÿ âåëüìè ïðîçîðå, àëå â ìèñòåöüêîìó ïëàí³ öå íàðàç³
äîâîë³ àáñòðàêòíà êàòåãîð³ÿ.

— Ïåâíèé îáðàç ñòâîðÿòü òà îö³íÿòü öå ïîêîë³ííÿ ëèøå ÷åðåç
ÿêèéñü ÷àñ, ïîä³áíî äî òîãî, ÿê öå â³äáóëîñÿ ç ø³ñòäåñÿòíèêàìè.
Àëå ìîæíà ïðîâåñòè ïàðàëåëü ì³æ íàìè ³ òèìè æ ïðåäñòàâíèêàìè
ìèòö³â 60-õ. Âîíè, ïî ñóò³, òâîðèëè â ðåæèì³ âèïðîáóâàííÿ — öå
âèïðîáîâóâàííÿ êàìåíåì, ì³øåííþ êîòðîãî áóëè âîíè ñàì³. À,
â³äîìî æ, ñèëà ä³¿ äîð³âíþº ñèë³ ïðîòèä³¿. Íàòîì³ñòü òå, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ ó ìèñòåöòâ³ íèí³, — öå âèïðîáóâàííÿ çíåâàãîþ, áàéäóæ³ñòþ
òà ìîâ÷àííÿì. Ç áîêó äåðæàâè íàñàìïåðåä. Õàé áè òàì ùî, ðåâî-
ëþö³¿, äîãàíè, êðèòèêà, ãíèë³ ïîì³äîðè ³ç çàëó, àëå ò³ëüêè íå ìîâ-
÷àííÿ! Öå — íàéã³ðøå.

— Íàéñêåïòè÷í³ø³ êàæóòü, ùî òåïåð ó ìèñòåöòâ³ í³÷îãî íîâîãî ñòâî-
ðèòè íåìîæëèâî.

— ßêùî ââàæàòè, ùî ìèòåöü ïîâèíåí ïåðø çà âñå çä³éñíèòè åâ-
ðèñòè÷íèé æåñò, òîáòî ñòâîðèòè òå, ùî ó âñ³õ â³äíîøåííÿõ í³êî-
ëè ðàí³øå íå ³ñíóâàëî, òî â öüîìó ñåíñ³ òâîð÷³ñòü º ïðèðå÷åíîþ
íà ñàìîïîâòîðåííÿ. Òàê, â³äêðèòòÿ ó ãàðìîí³¿ ÷è ìåëîä³¿ íàðàç³ íàâ-
ðÿä ÷è ìîæëèâå. Àëå, ðàçîì ³ç òèì, ñó÷àñíèé êîìïîçèòîð â ÿêèéñü
ìîìåíò ìîæå â³äêðèòè äëÿ ñåáå íàâ³òü çâó÷àííÿ ìàæîðíîãî òðè-
çâóêó, çàëåæíî â³ä çì³ñòó, ÿêèé â³í âêëàäàº ó öå ñï³âçâó÷÷ÿ. Ñàìå
òîìó ìàæîðíèé òðèçâóê, ñêàæ³ìî, Àðâî Ïÿðòà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
ìàæîðíîãî òðèçâóêó Âàëåíòèíà Ñèëüâåñòðîâà. ß ïðèãàäóþ ôðàçó
ç êíèãè Åêëåñ³àñòà ïðî òå, ùî º ÷àñ ðîçêèäàòè êàì³ííÿ, à º — çáè-
ðàòè éîãî. Íèí³ ëþáëÿòü êàçàòè, ùî, ìîâëÿâ, æèâåìî â ïåð³îä çáè-
ðàííÿ íàäáàíü ìèíóëîãî, à åïîõà ðîçêèäàííÿ êàì³ííÿ çàâåðøèëà-
ñÿ çàäîâãî äî íàñ. Ïðîòå ââàæàþ, êîæåí ìîìåíò íàøîãî æèòòÿ
ïîºäíóº â ñîá³ ö³ îáèäâ³ ñòàä³¿. Áî í³êîëè íå çíàºø, êîëè çðîáèø
äëÿ ñåáå ìàëåíüêå â³äêðèòòÿ, íàâ³òü ÿêùî âîíî ñòîñóâàòèìåòüñÿ,
íà ïåðøèé ïîãëÿä, óñ³ì â³äîìèõ òà ïðîñòèõ ðå÷åé

Спіл валася
Олеся НАЙДЮК,

“Хрещати ”

Завершився фестиваль с часної а адемічної м зи и
“М зична триб на иївсь ої молоді”. Ця подія ба ато в
чом спрост вала д м с епти ів про те, що сьо одні
в мистецтві неможливо створити щось нове. При-
наймні протилежном в е с люзивном інтерв’ю для
“Хрещати а” остаточно пере онав арт-дире тор фес-
тивалю, омпозитор Оле сій Войтен о.

Ãëîáàëüíà åðîòèêà 
Ó Ñï³ëö³ êîìïîçèòîð³â òðèâàº âèñòàâêà 
ãðóïè õóäîæíèê³â “Ïîãëÿä” 
Ëåñÿ ÄÎÍ 
“Õðåùàòèê” 
У Київсь ій ор анізації спіл и омпозиторів У раїни в
рам ах фестивалю “М зична триб на иївсь ої молоді”
від рилася вистав а творчо о р повання х дожни ів
“По ляд”. Налашт ватись на пере ляд полотен допомі
п бліці своїми фортепіанними імпровізаціями омпози-
тор Оле сандр Шим о.

Оле сандр Шим о своїми фортепіанними імпровізаціями от є п блі до пере ляд артин х дожни ів
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà 2 êâ³òíÿ
Сьо одні ба атьом б де притаманний б нтарсь ий д х, вабитиме все ори інальне й нетрадиційне.

Том , опинившись на хвилі революційно о піднесення, сміливо ламайте онсервативні бар’єри, р й-
н йте стереотипи мислення, розширюйте оризонти свідомості, під оряйтеся творчим поривам і не-
одмінно єднайтеся з тими, хто дивиться на життя в одном з вами напрям . День наповнений не-
про нозованими подіями, з мовленими армічно, тож нічо о не план йте, а підлаштов йтеся до об-
ставин, ос іль и, те, що обридло, несподівано може б ти по ин тим на півдорозі. Зм сити себе зай-
матися нелюбою справою нині неможливо. Отже, займатися можна всім, лише б це заняття вселяло
радість і надихало.
12.15–24.00. Період осмічно о “ва м ”. Присвятіть цей час переосмисленню мин ло о та

завершенню розпочатих справ, тоді зможете вийти на спішний вито д ховної еволюції.

ОВНАМ поталанить від рити в людях чимало приємно о, що донині переб вало за сімома зам ами. На-
при лад, д ша обранця стане захоплюючою ниж ою, за либившись я , ви з насолодою черпатимете ро-
мантичне натхнення. ТЕЛЬЦЯМ с дилося реаліз вати творче по ли ання і завоювати професійні вершини.
До ладіть ма сим м з силь цій сфері, а домашні т рботи поставте на др е місце. БЛИЗНЯТА, нині най-
важливіше — дійти єдності та армонії взаємостос н ах. Д м и, по ляди, пере онання інших для вас свя-
те, тож орієнт йтеся на те, що аж ть чи радять інші, і стр мо щасливих шансів ні оли не обміліє. РАКИ, не
влаштов йте ше спірівсь их драм, то рез льтат нереалізовано о се с ально о потенціал , я ий можна с б-
лім вати в прод тивне творче р сло й не розпалювати с андальні істери и. ЛЕВИ, б ти наодинці, холостя-
вати — йти проти волі Творця. Пра ніть б ти в парі, ви це матимете, я що при орнетеся одне до одно о

д шею, серцем, тілом. ДІВИ, на сл жбових пере онах вам рівних не б де, серед оле ви поза он ренцією.
Геній винахідливості фонтан є, тож мерщій йте ар’єрн перемо — вона не за орами. ТЕРЕЗИ, над ва-
ми п рхають ян оли охання. Влашт йте романтичне свято для д ші, воно надов о залишиться вашій па-
м’яті приємними життєдайними спо адами. СКОРПІОНИ, під рідним дахом на вас очі є чимало приємних
сюрпризів, що змінять життєві орієнтири в потрібном напрям . Спирайтеся на домочадців, радьтеся з ни-
ми, до оджайте всьом , тоді нія і не аразди вас не спіт ають. СТРІЛЬЦІ, д шевна рівнова а — ось ваш зо-
лотий озир для адаптації в б дь-я их поб тових та соціальних перипетіях. Хиз ватися, наставляти на шлях
істини ні о о не треба, це лише драт ватиме п блі . Винайдіть форм л вн трішньої невразливості. КОЗО-
РОГИ, жалітися на бра рошей вам не доведеться. Роз м палата, міз и ф н ціон ють блис че, і саме за-
вдя и висо ом інтеле т альном тон с ви здатні розба атіти, а не сидіти на ч жій спині та висл хов вати
нарі ання на свою адрес . ВОДОЛІЇ, поп тний вітер змін напинатиме вітрила в спішном доленосном на-
прям . Поставте власні інтереси на перше місце і ерм йте з роз мом — задаєте “про рам ” дій на най-
ближче майб тнє. РИБИ, бо иня охання пест є вас, наділяючи надзвичайним се с альним ма нетизмом,
тож не зволі айте, а ви ористов йте доро оцінний час для влашт вання власно о життя та ділових справ, де
особисті чари є найпот жнішою зброєю

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ВАТ “ЗНКІФ “ГАММА”
повідомляє про проведення чер ових

за альних зборів а ціонерів ВАТ “ЗНКІФ “ГАММА”,
я і відб д ться 22 травня 2008 р. о 16.00 за адресою:

03057, м. Київ, в л. Металістів, б дино 11-А.
Реєстрація часни ів для часті чер ових за альних зборах а ціонерів

відб деться 22 травня 2008 р. з 14.30 до 15.45 за місцем проведення
зборів. Для реєстрації а ціонери повинні мати при собі до мент, що
посвідч є особ (представни и а ціонерів — до мент, я ий посвідч є
їх повноваження).

Порядо денний:
1. Про обрання олови та се ретаря за альних зборів а ціонерів ВАТ “ЗНКІФ
“ГАММА”.

2. Затвердження фінансової звітності ВАТ “ЗНКІФ “ГАММА” за 2007 рі .
3. Про затвердження рез льтатів діяльності ВАТ “ЗНКІФ “ГАММА” за 2007 рі .
4. Про затвердження основних напрямів роботи ВАТ “ЗНКІФ “ГАММА” на
2008 рі .

5. Про затвердження до овор із збері ачем.
6. Про затвердження до овор із омпанією з правління а тивами.
7. Про затвердження ре ламент та інвестиційної де ларації ВАТ “ЗНКІФ
“ГАММА”.

8. Про затвердження проспе т емісії а цій ВАТ “ЗНКІФ “ГАММА”.
9. Про обрання членів спостережної ради ВАТ “ЗНКІФ “ГАММА”.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності
ВАТ “ЗНКІФ “ГАММА” (тис. рн за 2007 рі )

Наймен вання по азни а період

звітний попередній

Усьо о а тивів, тис. рн 515,0 531,4

Основні засоби , тис. рн - -

Дов остро ові фінансові інвестиції, тис. рн - -

Запаси, тис. рн - -

С марна дебіторсь а забор ованість, тис. рн 350,0 350,0

Грошові ошти та їх е віваленти, тис. рн 165,0 181,4

Нерозподілений приб то , тис. рн (36,2) (19,7)

Власний апітал, тис. рн - -

Стат тний апітал, тис. рн 550,0 550,0

Дов остро ові зобов’язання, тис. рн - -

Поточні зобов’язання, тис. рн 1,2 1,1

Чистий приб то (збито ), тис. рн - -

Середньорічна іль ість а цій (шт.) - -

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 , тис. рн

- -

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 2 2

Коле тив О р жно о адміністративно о с д міста Києва
висловлює співч ття с дді цьо о ж с д

Ковзелю Петр Оле ович зв’яз зі смертю
йо о бать а

Оле а Валентиновича.
Прийміть найщиріші співч ття і підтрим Вам і Вашим

близь им.

Довід и за телефоном 8(044) 241-98-35.
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1.�ви�ладача� ................................................................................................1�посада.

Кафедра�цивільно-правових�дисциплін:

1. ви�ладача� ................................................................................................2�посади;

2. асистента� ................................................................................................1�посада.

Кафедра��римінально-правових�дисциплін:

1. доцента�....................................................................................................1�посада;

2. асистента- ................................................................................................І�посада.

Фа��льтет�місь�о�о��осподарства

Кафедра�за�альноінженерних�дисциплін:

1. доцента�....................................................................................................1�посада;

2. ви�ладача� ................................................................................................1�посада.

Кафедра�автоматичних�та�автоматизованих�систем��правління:

1.�доцента� ....................................................................................................1�посада.

Кафедра�автоматизації�та��омп’ютерно-інте�рованих�техноло�ій:

1.�доцента� ....................................................................................................1�посада.

Кафедра�теоретичної�та�при�ладної�механі�и:

1.�доцента� ....................................................................................................1�посада.

Кафедра��правління�місь�им��осподарством:

1. доцента�....................................................................................................1�посада;

2. старшо�о�ви�ладача� ................................................................................1�посада.

Кафедра�політоло�ії:

1.�доцента� ....................................................................................................1�посада.

Кафедра�соціальних�дисциплін:

1. доцента�....................................................................................................3�посади;

2. ви�ладача� ................................................................................................1�посада;

3. асистента..................................................................................................1�посада.

Кафедра�іноземних�мов:

1. доцента�....................................................................................................1�посада;

2. старшо�о�ви�ладача� ................................................................................1�посада;

3. ви�ладача� ................................................................................................5�посад.

Кафедра�фізично�о�виховання:

1.�старшо�о�ви�ладача� ................................................................................1�посада;

1.�ви�ладача� ................................................................................................1�посада.

Основні�вимо�и�до�претендентів�на�посади�на�	ово-педа�о�ічних�працівни	ів:

Завід�вач��афедри,�професор:�я��правило�повинен�мати�вчене�звання�професора

або�на��овий�ст�пінь�до�тора�відповідної��ал�зі�на���і�стаж�на��ово-педа�о�ічної�роботи

за�профілем��афедри���вищих�навчальних�за�ладах�третьо�о�або�четверто�о�рівнів�а�ре-

дитації�не�менше�5 ро�ів,�а�та�ож�видані�підр�чни�и,�навчально-методичні�посібни�и,�інші

на��ові�праці.

Доцент:�повинен�мати�вчене�звання�доцента,�старшо�о�на��ово�о�співробітни�а�та/або

на��овий�ст�пінь�до�тора,��андидата�на�����відповідній��ал�зі�на���та�стаж�на��ово-пе-

да�о�ічної�роботи�не�менше�3�ро�ів,�на��ові� та�навчально-методичні�п�блі�ації,� читати

навчальні���рси�за�профілем��афедри.

Старший�ви�ладач,�ви�ладач,�асистент:�повинен�мати,�я��правило,�на��овий�ст�пінь

�андидата� на��,� освітньо-�валіфі�аційний� рівень� спеціаліста,�ма�істра,� досвід� ви�ла-

даць�ої,�на��ово-дослідної�роботи.

Для��часті����он��рсі�претенденти�на�посади�подають�заяв��на�ім’я�ре�тора�А�адемії,

до�я�ої�додають�до��мент�про�освіт�,�на��овий�ст�пінь,�вчене�звання,�списо��на��ових

праць,�винаходів,�п�блі�ацій,�паспорт,�та�ож�особовий�листо��облі����адрів.

Заяви�та�до��менти�претендентів�приймаються�до�7�травня�2008�ро�����відділі��адро-

вої�роботи�А�адемії�м�ніципально�о��правління�за�адресою:�Київ,�в�л.�Івана�К�дрі,�33,�те-

лефон�529-72-14.

За�рите�а�ціонерне�товариство�“Страхова

�омпанія�“До�мат-Страх�вання”
�од�ЄДРПОУ�33500593,�юридична�адреса:�

04050,�м.�Київ,�в�л. Мельни�ова,�12,

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

а�ціонерів�ЗАТ�СК�“До�мат-Страх�вання”�

з�та�им�поряд�ом�денним:

1. Звіт�Правління�ЗАТ�СК�“До�мат-Страх�вання”�про�діяльність�това-

риства���2007�році.�

2. Звіт�Спостережної�Ради�ЗАТ�СК�“До�мат-Страх�вання”�про�діяльність

товариства���2007�році.

3. Звіт�Ревізійної��омісії�ЗАТ�СК�“До�мат-Страх�вання”�про�діяльність

товариства���2007�році.

4. Затвердження�фінансових�рез�льтатів�діяльності�ЗАТ�СК�“До�мат-

Страх�вання”�за�2007�рі�.

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

підприємства�(тис.��рн.)

5. Про�змін��с�лад��а�ціонерів�ЗАТ�СК�“До�мат-Страх�вання”�та�пере-

розподіл�а�цій�ЗАТ�СК�“До�мат-Страх�вання”.

6. Визначення�поряд���розподіл��приб�т���за�2007�рі�.

7. Щодо�ор�анів��правління�ЗАТ�СК�“До�мат-Страх�вання”.

8. Визначення�та�затвердження�основних�напрям�ів�діяльності�ЗАТ�СК

“До�мат-Страх�вання”�на�2008-2009�ро�и.

Збори�відб�д�ться�19�травня�2008�ро���о�12.00�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Мельни�ова,�12.�Реєстрація�а�ціонерів�провадитиметься�з�10.00�до

11.55�19�травня�2008�ро���за�в�азаною�вище�адресою.�Для��часті���збо-

рах�а�ціонерам�(їх�представни�ам)�необхідно�мати�довіреності�та�до��-

мент,�що�посвідч�є�особ��(паспорт�або�анало�ічний�йом��до��мент).�За

довід�ами�та�інформацією�звертатись�за�телефоном:�537-54-59.

Голова�Правління�А.О.�Єлінсь�ий.

Наймен�вання�по�азни�а
Період

Попередній Звітний

Усьо�о�а�тивів 152189,6 104152,2

Основні�засоби 0,2 0,5

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 18050,6 4903,4

Запаси 0 0

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 21578,3 29283,9

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 105175,9 50166,0

Нерозподілений�приб�то� 70201,8 43829,1

Власний��апітал 77701,8 59579,1

Стат�тний��апітал 7500 15000,0

Дов�остро�ові�зобов’язання 0 0

Поточні�зобов’язання 1�515,6 3469,4

Чистий�приб�то��(збито�) 70216,5 25777,3

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 750000 750000

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом

період��(шт.)
0 0

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�

власних�а�цій�протя�ом�період�
0 0

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 7 8

Товариство

з обмеженою

відповідальністю

“Телерадіо�омпанія

“Киевс�ие�ведомости” —

Телерадіоефір”�

повідомляє,�що�впродовж�перед-

виборно�о�процес��на�позачер�о-

вих� виборах� до� Київсь�ої� місь�ої

ради�та�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви�25�травня�2008 ро���надавати-

ме�посл��и� з�розміщення�в�ефірі

радіостанції�з�позивними�—�106,0

FМ�а�ітаційних�матеріалів�місцевих

ор�анізацій� політичних� партій� і

бло�ів� та� �андидатів� на� посад�

Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�що�бе-

р�ть��часть���виборчом��процесі,

за�фі�сованою�ціною,� я�а� стано-

вить�н�ль��ривень�дев’яносто�шість

�опійо�,�в�лючаючи�ПДВ,�та�ПзР,

за�одн��се��нд��ефірно�о�час�.

Товариство�

з�обмеженою

відповідальністю

“Мюзі�радіо”

повідомляє,�що�впродовж�вибор-

чо�о�процес��на�позачер�ових�ви-

борах�до�Київсь�ої�місь�ої�ради�та

Київсь�о�о� місь�о�о� �олови

25 травня� 2008� ро��� надаватиме

посл��и� з� розміщення� в� ефірі

радіостанції�з�позивними�—�Мюзі�

Радіо�а�ітаційних�матеріалів�місце-

вих�ор�анізацій�політичних�партій�і

бло�ів� та� �андидатів� на� посад�

Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�що�бе-

р�ть��часть���виборчом��процесі,

за�фі�сованою�ціною,� я�а� стано-

вить�н�ль��ривень�дев’яносто�шість

�опійо�,�в�лючаючи�ПДВ,�та�ПзР,

за�одн��се��нд��ефірно�о�час�.

Товариство�

з�обмеженою

відповідальністю�

“Телерадіо�омпанія

“Золоті�ворота”�

повідомляє,�що�впродовж�перед-

виборчо�о�процес��па�позачер�о-

вих� виборах� до� Київсь�ої� місь�ої

ради�та�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви�25�травня�2008�ро���надавати-

ме�посл��и� з�розміщення�в�ефірі

радіостанції�з�позивними�—�Джем

ФМ�а�ітаційних�матеріалів�місце-

вих�ор�анізацій�політичних�партій�і

бло�ів� та� �андидатів� на� посад�

Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�що�бе-

р�ть��часть���виборчом��процесі,

за�фі�сованою�ціною,� я�а� стано-

вить�н�ль��ривень�дев�яносто�дві

�опій�и,�в�лючаючи�ПДВ,�та�ПзР,

за�одн��се��нд��ефірно�о�час�.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва (03148,�м.�Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�25-А,

�аб.�№ 4)�повідомляє,�що�по�справі�за�по-

зовом�Ярма��Вадима�Дмитровича�до�Євт�-

шен�о�Людмили�Данилівни,� 3-тя� особа:

ВПР�та� ІС�Святошинсь�о�о�РУГУМВС�У�-

раїни�в�м.�Києві�про��с�нення�переш�од�в

здійсненні�права�власності�шляхом�зняття

з�реєстрації�та�виселення�07.12.2007�ро-

���винесено�рішення,�я�им�позов�задово-

лено.�С�ддя�Кохановсь�а�З.С.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

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

засідання�по�справі�за�позовом�Шемч���В.В.

до�ПП�“Газетний��омпле�с�“Інтернет-Медіа”,

Бало�а�Оле�сандра�про�захист�честі,��ідності

та� ділової� реп�тації� та� відш�од�вання� мо-

ральної� ш�оди� в� поряд��� передбаченом�

ЦПК У�раїни,�я�е�призначено�на�16��вітня�2008

ро��� о� 15.00� за� адресою:�м.� Київ�—� 01001,

в�л.� Хрещати�,� 42-А,� �аб.� 16� (�олов�юча�—

с�ддя�Кафідова�О.В.).

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає� в� с�дове� засідання�Ч�ра��Ві�торію

Оле�сандрівн��1971�р.н.�в�я�ості�відповідача

по�справі�за�позовом�Ч�ра��Петра�Павловича

до�Ч�ра��Ві�торії�Оле�сандрівни�про�розірван-

ня�шлюб��та�стя�нення�аліментів�на�трьох�не-

повнолітніх�дітей.�Роз�ляд�справи�призначе-

но�на�15.00�14��вітня�2008�ро���в�приміщенні

Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,

10-Б,��аб.�№�42.

У�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�відповіда-

ча,� справа� б�де� роз�лядатись� �� йо�о

відс�тність�за�наявними���справі�до�азами.

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.

ТОВ�“Телерадіо�омпанія�“Е�спрес-Інформ”

��зв’яз���із�проведенням�позачер�ових�виборів�до�Київсь�ої�місь�ої

ради�та�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�25.05.2008�р.�п�блі��є�розцін�и

вартості� одиниці� ефірно�о� час�� для� розміщення� а�ітаційних�ма-

теріалів.

ПП�“Компанія�“Нова�Хвиля”

�ер�ючись�За�оном� У�раїни� “Про� вибори� деп�татів� Верховної

Ради�Автономної�Респ�блі�и�Крим,�місцевих�рад�та�сільсь�их,�се-

лищних,�місь�их��олів”�№�1667-IV�від�06.04.2004�р.,�встановлює

та�і�розцін�и�на�політичн��ре�лам�,�на�весь�період�проведення

передвиборчої�а�ітації�під�час�виборів�місь�о�о��олови�м.�Києва

та�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�Ради�25.05.2008�р.

Вартість�однієї�се��нди�ефірно�о�час�

(з�врах�ванням�ПДВ�та�ПЗР),��рн.

ЗАТ�“ТРК�“Лідер”
�ер�ючись�За�оном�У�раїни�“Про�вибори�деп�татів�Верховної�Ради�Авто-

номної�Респ�блі�и�Крим,�місцевих�рад�та�сільсь�их,�селищних,�місь�их

�олів”�№�1667-1V�від�06.04.2004р.,�встановлює�та�і�розцін�и�на�політич-

н��ре�лам�,�на�весь�період�проведення�передвиборчої�а�ітації�під�час�ви-

борів�місь�о�о� �олови�м.� Києва� та� деп�татів� Київсь�ої� місь�ої� Ради

25.05.2008�р.

Вартість�однієї�се��нди�ефірно�о�час��

(з�врах�ванням�ПДВ�та�ПЗР),��рн.

ОГОЛОШЕННЯ�ПРО�ВИКЛИК�ВІДПОВІДАЧА

до�с�д��в�поряд���ч.�9�ст.�74�ЦПК�У�раїни

Щипцова�Анатолія�Оле�сандровича

03087,�м.�Київ,�б-р�Чо�олівсь�ий,�32,��в.�4.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�вас���с�дове�засідання���справі�№�22-1069/08�за�апе-

ляційною�с�ар�ою�В�лиць�ої� Інни�Віталіївни� в� інтересах�Щипцова�Анатолія�Оле�сандровича�на

рішення�Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�від�4�жовтня�2007�ро���в�цивільній�справі�за

позовом�Маслової�Галини�Оле�сіївни�до�Щипцова�Анатолія�Оле�сандровича,�Ви�онавчо�о��оміте-

т��Березня�івсь�ої�сільсь�ої�Ради�Смілянсь�о�о�район��Чер�ась�ої�області,�3-ті�особи:�Головне��п-

равління�юстиції���м.�Києві,�восьма�Київсь�а�державна�нотаріальна��онтора�про�визнання�заповіт�

Я�овлева�Оле�сандра�Михайловича�на��ористь�Щипцова�Анатолія�Оле�сандровича,�зареєстрова-

но�о�в�реєстрі�за�№�314,�посвідчено�о�27.08.2004�ро���се�ретарем�Березня�івсь�ої�сільсь�ої�Ра-

ди�Смілянсь�о�о�район��Чер�ась�ої�області,�недійсним,�—���я�ом��о�олошено�перерв��до�15��вітня

2008�ро��,�о�17.15,�відб�деться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Володимирсь�а,�15,�с�ддя�Гончар�В.П.

Ви�зобов’язані�повідомити�про�причини�неяв�и.

Роз’яснюємо,�що���разі�неяв�и�за�ви�ли�ом�с�д��або�неповідомлення�с�д�про�причини�неяв-

�и� або� визнання� с�дом� причин� неяв�и� неповажними,� справ�� б�де� вирішено� с�дом� �� ваш�

відс�тність�на�підставі�наявних�даних�та�до�азів.

Додат�ово�роз’яснюємо,�що�відповідно�до�ч.�9�ст.�74�ЦПК�У�раїни,�з�оп�блі��ванням�о�оло-

шення�про�ви�ли��відповідач�вважається�повідомленим�про�час�та�місце�роз�ляд��справи.

С�ддя�Апеляційно�о�с�д��м.�Києва�В.П.�Гончар.

Підприємство�з�іноземними�інвестиціями���формі

ТОВ�“Телерадіо�омпанія�“НБМ”�

��зв’яз���із�проведенням�позачер�ових�виборів�до�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�та�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�25.05.2008�р.�п�блі��є�розцін�и�вар-

тості�одиниці�ефірно�о�час��для�розміщення�а�ітаційних�матеріалів.

Час�виход� Вартість�за�1�се�.�

(з��рах�ванням�подат�ів)з до

6.00 7.00 34,26

7.00 10.00 64,2З

10.00 14.00 34,26

14.00 17.00 64,23

17.00 23.00 107,04

23.00 6.00 34,26

За�рите�а�ціонерне�товариство

“АЛЬФА-БАНК”

повідомляє�про�проведення�чер�ових�річних�За�альних

зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�27�травня�2008�ро��

о 14.30�за адресою:�м.�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6.

Порядо��денний�за�альних�зборів

а�ціонерів�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”:

1) Внесення�змін�до�Стат�т��ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”�шляхом�ви�ладення�йо-

�о�в�новій�реда�ції.

Реєстрація��часни�ів�зборів�б�де�здійснюватися�27�травня�2008�ро-

���з�14.10�до�14.30���приміщенні�ЗАТ�“АЛЬФА-БАНК”.

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

особ�,� належним� чином� оформлен�� довіреність� (для� представни�ів

а�ціонерів).

Період�доби�07.00-22.00 Період�доби�22.00-07.00

0,80 0,50

Період�доби�07.00-22.00 Період�доби�22.00-07.00

0,60 0,40

Час�виход� Вартість�за�1�се�.

(з��рах�ванням�подат�ів)з до

6.00 7.00 34,26

7.00 10.00 64,23

10.00 14.00 34,26

14.00 17.00 64,23

17.00 23.00 107,04

23.00 6.00 34,26
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 919
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Лев ГНАТЕНКО, народний
деп тат 5- о с ли ання:
– Це висо о льт рна людина,

я а любить своє місто. Він носій
д ховності і отовий віддати раїні
та міст частин своєї д ші та сер-
ця. Справжній иянин має відч т-
тя приналежності до сво о міста і
нації, а та ож ордості, що наро-
дився і живе столиці. Я що бра-
ти до ва и певні зовнішні особли-
вості иянина, важ о назвати щось
визначене. У Києві жін и д же ра-
сиві – це точно!

Лада ЛУЗІНА, письменниця:
– Каж чи про справжньо о ия-

нина, не мож не з адати слова
письменниці Жені Ч ріної:
«Провінціал із иянина – все одно,
що бомж із «Короля Ліра». Я
ціл ом поділяю її д м , том що

ожний иянин має володіти дос-
тойними я остями!

Ірина АНДРОСОВА, продю-
сер сл жби новин анал “ТРК
У раїна”:
– Переважно – шатен! Я сама
орінна иян а, і мої пред и жи-
в ть місті з сьомо о по оління.
На мою д м , справжній иянин
обов’яз ово має б ти інтелі ент-
ним, причом я ззовні в одязі,
та і всередині за типом і льт -
рою мислення. Він має б ти ер -
дованим, ба ато читати і любити
своє місто! Сьо одні серед моло-
до о по оління поширені різні р -
хи. Але я не схвалюю, оли
смітять на в лицях, п’ють пиво.
Кожний иянин має б ти свідо-
мим то о, в я ом місті він живе і
я ньом поводитися!

Ñïðàâæí³é
êèÿíèí — öå:

Сер ій БАТРУК, деп тат Київради:
– Я про лювався з товаришем-бо сером десь са-

ме перед першим вітня. Зайшли в ма азин зробити
по п и, я ось телефон ють дівчата і питають, де ми.
Я аж , що нас затримала міліція, ос іль и я мав при
собі до менти, мене відп стили, а ось др і досі
відділ . І дівчата щиро повірили, бо прилетіли одра-
з ж… з паспортом товариша!

Р слан КУХАРЧУК, оловний реда тор теле а-
нал «СІТІ»:
– У 5-м ласі, оли мені б ло 12 ро ів, я відпочивав
таборі «Арте ». У інці зміни – а це б ло в березні,

незадов о до першо о вітня – я про идаюся вранці
весь… з бній пасті! Я ба ато ч в про подібний жарт,
але навіть не відч в і не про ин вся вночі, оли це ста-
лося зі мною. Справді жартівлива традиція!

Володимир БИСТРЯКОВ, омпозитор:
– Я з др жиною б в на онцерті в Ми олаєві. Вирішили

пройтися ма азинами. Др жина Оль а зайшла в один ма-
азин і, оли ми вже майже підходили до отелю, вияви-
лося, що вона пила вз ття. Я допит юся, де вона взяла
роші.Оль а відповідає,щовзяла вбор , ос іль и продавці
нас впізнали, і вона розрах ється потім. Я б в спантели-
чений, адже це неправильно і дар по імідж . А виявило-
ся, що Оль а водила мене за ніс – просто пожарт вала!

Юрій БОНДАР, деп тат Київради:
– Найвдаліший жарт б в дитинстві. Разом із др ом

ми взяли всі яйця, я і баб ся по лала під воч висид-
ж вати, про ололи малень і діроч и, випили їх – і по ла-
ли назад під воч ! Приходить час, оли рчата мають
вил питися, дід че ає-че ає, а їх нема! Ох і отримали ми
тоді, оли все ви рилося!

ßêèé âàø íàéâäàë³øèé
æàðò?

Êèÿíèí öå øàòåí 
÷è áðþíåò

Ñïðàâæí³é êèÿíèí — öå:

Ñîíÿ÷íà ïðîôåñ³ÿ
Êëîóí ñîëî-öèðêó “Ãàëàêòèêà” 
Îëåêñàíäð Ïàâëè÷åíêî ñòèëåì ñâîãî æèòòÿ 
ââàæàº ñóö³ëüíèé ïîçèòèâ

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Першо о вітня День смі-
х . В артистів особливо о,
ори інально о жанр , чи
простіше аж чи ло-
нів, та і дні — мало не
цілий рі . А для Оле сан-
дра Павличен а, я ий же
20 ро ів працює ло ном,
а робатом, чарівни ом,
жон лером, е вілібрис-
том, співа ом і танцюрис-
том, підносити настрій
стало стилем життя.

Íà äóìêó àêòîðà ñîëî-öèðêó “Ãà-
ëàêòèêà” Îëåêñàíäðà Ïàâëè÷åíêà,
êëîóíè áóâàþòü ð³çí³ — äóðí³, íà-

¿âí³, ÿê³ çàâãîäíî, àëå íå çë³. Äîá-
ðîòà — îñíîâà êëîóíàäè: “Ëþäèíà
ïîâèííà áóòè äîáðîþ ó æèòò³, òî-
ä³ é ñöåí³÷íèé îáðàç áóäå òàêèì. Öå
â òåàòð³ àêòîð ìîæå ç³ãðàòè ðîëü
òàê, ùî éîìó âñ³ ïîâ³ðÿòü. Ó öèð-
êó öå íå âèéäå — ãëÿäà÷, ùî ñè-
äèòü ïîðó÷, ôàëüø òà íåùèð³ñòü
â³ä÷óº îäðàçó”,— êàæå ïàí Ïàâëè-
÷åíêî. À âò³ì, àáè ñòàòè êëîóíîì,
ïåðåä ÿêèì óñ³ çí³ìàòèìóòü êàïå-
ëþõà, òðåáà íèì íàðîäèòèñÿ òà ðîç-
÷èíÿòèñÿ ó ïðîôåñ³¿ äî îñòàíêó.

Àðòèñòîì îðèã³íàëüíîãî æàíðó
34-ð³÷íèé Îëåêñàíäð Ïàâëè÷åí-
êî ïðàöþº 20 ðîê³â. Ó ï’ÿòîìó
êëàñ³ âñòóïèâ äî ñòîëè÷íî¿ öèð-
êîâî¿ ñòóä³¿ é ïî÷àâ âèñòóïàòè.
Çàãàëîì æå, ðîçïîâ³äàº ïàí Ïàâ-
ëè÷åíêî, âñå ïî÷àëîñÿ ùå ç ïåð-
øîãî êëàñó. “Íàâ÷àâñÿ ÿ íà
“5”,— ïðèãàäóº àêòîð,— à îñü ïî-

âåä³íêó ìàâ íåçàäîâ³ëüíó: ëþáèâ
ïîñì³øèòè òà ï³äíÿòè íàñòð³é îä-
íîêëàñíèêàì”. Ò³ é âèíåñëè éî-
ìó “âèðîê”: “Òîá³ ò³ëüêè êëîóíîì
áóòè”. Äîâåëîñÿ ñòàòè íå ëèøå
íèì. Îëåêñàíäð Ïàâëè÷åíêî ùå
³ æîíãëåð, àêðîáàò, òàíöþðèñò,
÷àð³âíèê, åêâ³ë³áðèñò òà ñï³âàê.

Íèí³ âèñòóïàº ç³ ñâîºþ ïðîãðà-
ìîþ ñîëî-öèðê “Ãàëàêòèêà”, êó-
äè âõîäèòü 30 íîìåð³â. Çóñòð³òè
àêòîðà ìîæíà ï³ä ÷àñ ñâÿò ÷è ðîç-
âàæàëüíèõ àêö³é íà ïëîùàõ Êè-
ºâà. Çàïðîøóþòü òàêîæ íà ïðè-
âàòí³ ñâÿòà. À öüîãî Íîâîãî ðîêó
äîâåëîñÿ ïîáóâàòè ³ â àìïëóà Ä³-
äà Ìîðîçà.

Ïðî ïîãàíèé íàñòð³é ÷è ÿêóñü
òàì äåïðåñ³þ Îëåêñàíäð Ïàâëè-
÷åíêî é äóìàòè íå ìîæå. Êàæå,
ùî ñóö³ëüíèé ïîçèòèâ — ñòèëü
éîãî æèòòÿ

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

í³÷íî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+9°Ñ, âíî÷³
+1...+3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +8; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +5...+7°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, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+12°Ñ, âíî-
÷³ +5...+7°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

шатен ........130......28%
брюнет ......130......28%
блондин ....99........22%
лисий..........71........15%
рудий..........30........7%

Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí
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