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ЗАГАДКИ СЕРЖА ЛИФАРЯ
У Києві розпочався фестиваль
“Серж Лифар де ля данс”

Êèÿíè ïåðåìîãëè ÷èíîâíèê³â
Ìóí³öèïàëüí³ ñîö³àëüí³ íàäáàâêè ïî÷íóòü âèïëà÷óâàòè âæå ñüîãîäí³ 

Ó÷îðà ç ñàìîãî ðàíêó ï³âòèñÿ÷³ êèÿí
ç³áðàëèñÿ á³ëÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåð-

æàâíîãî êàçíà÷åéñòâà Óêðà¿íè â Êèºâ³,
âèìàãàþ÷è ïðèïèíèòè íåçàêîííå áëîêó-

âàííÿ óðÿäîì ñîö³àëüíèõ âèïëàò ìàëîçà-
õèùåíèì êèÿíàì. Ëþäè òðèìàëè ïëàêà-
òè “Ïîâåðí³òü êèÿíàì ãðîø³” òà “Âèìà-
ãàºìî ðîçáëîêóâàòè ðàõóíêè”. ßê â³äîìî,
Äåðæêàçíà÷åéñòâî çàáîðîíèëî ïåðåðàõî-
âóâàòè êîøòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äèðåêö³¿
ÓÄÏÏÇ “Óêðïîøòà”. ×åðåç öå ìàéæå 600
òèñÿ÷ êè¿âñüêèõ ïåíñ³îíåð³â, ³íâàë³ä³â òà
îäèíîêèõ ìàòåð³â íå îòðèìàëè ùîì³ñÿ÷-
íó äîïîìîãó â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè, ÿêó ìàþòü
âèïëà÷óâàòè ç 2 êâ³òíÿ. 

Ï³ä áóä³âëþ Äåðæêàçíà÷åéñòâà ïðèé-
øëè ïåðåâàæíî ë³òí³ ëþäè. Âîíè ââàæà-
þòü öþ àêö³þ êðèêîì äóø³ é ïðîñÿòü
ïðåì’ºðà Þë³þ Òèìîøåíêî íå ñòàâèòè-
ñÿ òàê ãàíåáíî äî á³äíèõ óêðà¿íö³â.
Ïåíñ³îíåðêà Âàëåíòèíà Êîðæ ïîä³ëèëà-
ñÿ ç “Õðåùàòèêîì” ñâî¿ìè ì³ðêóâàííÿ-

ìè, ùî “äîïîìîãà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî ñòî¿òü ê³ñòêîþ ó ãîðë³ óðÿäó, ³ íå÷åñí³
ïîë³òèêè íàìàãàþòüñÿ âë³çòè â ì³ñüêó
ñêàðáíèöþ ³ çðîáèòè Êè¿â òàêèì æå íå-
çàìîæíèì, ÿê ³ ðåã³îíè”. 

Ï³äòðèìàòè ñïðàâåäëèâ³ âèìîãè êèÿí
ïðèéøîâ ³ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé ðàçîì ç ë³äåðàìè Áëî-
êó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî Äåíèñîì Êî-
ìàðíèöüêèì òà Àëëîþ Øëàïàê. Âîíè
õîò³ëè ïî÷óòè îô³ö³éí³ ïîÿñíåííÿ â³ä
êåð³âíèê³â, íàãàäóþ÷è ïðî êðèì³íàëüíó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåçàêîíí³ ä³¿. Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé ââàæàº ñèòóàö³þ, ùî ñòàëà-
ñÿ, “çëî÷èíîì ïðîòè íåçàìîæíèõ”. “Òîé,
õòî êîïàº ÿìó âëàä³ Êèºâà, ñàì ó íå¿ ³
ïîòðàïèòü”, — íàãîëîñèâ â³í. 

За інчення на 3-й стор.

6
1

Заст пни мера Києва Віталій Ж равсь ий разом з иянами вима ав справедливості під стінами Держ азначейства

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ, 
Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ 
“Õðåùàòèê” 

Учора в Києві відб лася а ція протест проти дій рядовців, я і бло-
ють соціальні виплати малозабезпеченим иянам. Меш анці сто-

лиці та ерівни и міста сповнені ріш чості відстояти право людей от-
рим вати м ніципальні надбав и, встановлені з ініціативи мера Києва
Леоніда Черновець о о. Сам Київсь ий місь ий олова вже зверн вся
з відповідною заявою до правоохоронних ор анів, аби по ласти рай
політичним спе ляціям на людсь их не араздах. Вже по обіді стало
відомо, що ри а с ресла – сьо одні ряд почне віддавати
забор оване.
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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
çâ³ëüíèâ íà÷àëüíèêà 
çåìåëüíîãî óïðàâë³ííÿ

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ñâî¿ì ðîçïîðÿäæåííÿì çâ³ëü-
íèâ â³ä âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â Àíàòîë³ÿ Ìóõîâèêîâà.

— Ï³ñëÿ âèáîð³â áàãàòî õòî ï³äå, é í³÷îãî
òóò òàêîãî íåìàº. Ùîá íå ïñóâàòè ñîá³ êàð’-
ºðó, â³í (Àíàòîë³é Ìóõîâèêîâ) íàïèñàâ çà-
ÿâó çà âëàñíèì áàæàííÿì,— ïîÿñíèâ ïàí
×åðíîâåöüêèé.

Â³í äîäàâ, ùî ï³ñëÿ âèðîá³â ó 2006 ðîö³ îò-
ðèìàâ ñòàðó êîìàíäó, äå áóëà ïðîáëåìà êî-
ðóïö³¿. Êîìàíäà ×åðíîâåöüêîãî ðîçïî÷àëà ç
öèì áîðîòüáó, îäíàê íå ìîãëà âèêîðåíèòè
âñå îäðàçó, áî “ïîòðåáóâàëà êîæíîãî ñïåö³à-
ë³ñòà”.

Êîãî ïðèçíà÷àòü íà çâ³ëüíåíó ïîñàäó, ì³ñü-
êèé ãîëîâà íå íàçâàâ, ç³ñëàâøèñü íà òå, ùî
ïðîâåäóòü êîíêóðñ. “Óïðàâë³ííÿ î÷îëèòü íî-
âà ëþäèíà, ÿêà áóäå ÷åñíîþ òà â³äïîâ³äàëü-
íîþ”,— ïîîá³öÿâ ìåð. “Õðåùàòèêó” âäàëî-
ñÿ ä³çíàòèñÿ, ùî íà÷àëüíèêîì çåìåëüíîãî
óïðàâë³ííÿ íàé³ìîâ³ðí³øå ñòàíå íèí³øí³é
ãîëîâà çåìåëüíî¿ êîì³ñ³¿ Îëåêñ³é ªâëàõ, ç
ÿêèì íàðàç³ âåäóòüñÿ ïåðåãîâîðè. Åêñêëþ-
çèâíå ³íòåðâ’þ ç íèì áóäå îïóáë³êîâàíî ó ïî-
íåä³ëêîâîìó ÷èñë³ ãàçåòè

Ñ³ì’¿ Òêà÷åíê³â êóïëÿòü 
àâòîìîá³ëü

Ì³êðîàâòîáóñ çà 77,58 òèñ. ãðí ïðèäáàº
äëÿ ñ³ì’¿ Òêà÷åíê³â Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ñòîëèö³. Òàêå
ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà. Íà
ñüîãîäí³ â ðîäèí³ âèõîâóþòü òðüîõ ä³òåé-³í-
âàë³ä³â.

Òðàíñïîðòíèé çàñ³á êóïóâàòèìóòü íà òåí-
äåðí³é îñíîâ³ çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷å-
íèõ ó áþäæåò³ Êèºâà íà 2008 ð³ê äëÿ âèêî-
íàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóð-
áîòà” íà 2006—2010 ðîêè

Ó ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â 
ïåðåâ³ðèëè âì³ííÿ ÷èòàòè

Öåíòð ìîí³òîðèíãó ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè ïå-
ðåâ³ðèâ ð³âåíü ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ç ÷è-
òàííÿ òà ðîçóì³ííÿ òåêñòó ó÷í³â 4-õ êëàñ³â
óêðà¿íîìîâíèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â. Ó äîñë³äæåíí³ âçÿëè ó÷àñòü
16 òèñ. 956 ó÷í³â Êèºâà. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé.

Â³í ðîçïîâ³â, ùî äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ð-
êè ï³äãîòóâàëè 815 ³íñòðóêòîð³â.

“Áåçïîñåðåäíüî òåñòóâàííÿ òðèâàëî 40
õâèëèí. Ìè ç’ÿñîâóâàëè, ÷è âì³þòü ó÷í³ çíà-
õîäèòè ³íôîðìàö³þ â òåêñò³, ³íòåðïðåòóâàòè
ïðî÷èòàíå òà îö³íþâàòè ³íôîðìàö³þ â³äïî-
â³äíî äî âëàñíîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó. Ä³òÿì
çàïðîïîíóâàëè ïðî÷èòàòè õóäîæí³é òåêñò
îáñÿãîì 330—360 ñë³â. Äî òåêñò³â — âèêî-
íàòè 12 çàâäàíü: ïåðø³ â³ñ³ì çàâäàíü — ç
âèáîðîì îäí³º¿ ïðàâèëüíî¿ â³äïîâ³ä³, îñòàí-
í³ ÷îòèðè — ç êîðîòêîþ àáî ðîçãîðíóòîþ
â³äïîâ³ääþ”,— ðîçïîâ³â ïàí Æóðàâñüêèé.

Çà 12-áàëüíîþ ñèñòåìîþ îö³íþâàííÿ ó÷-
í³ âèêîíàëè çàâäàííÿ ïåðåâàæíî íà äîñòàò-
íüîìó òà âèñîêîìó ð³âíÿõ. ßê çàñâ³ä÷èëè ðå-
çóëüòàòè ùå îäíîãî àíêåòóâàííÿ, 60,4% áàòü-
ê³â ÷èòàþòü ç ä³òüìè ê³ëüêà ðàç³â íà òèæ-
äåíü

Äåøåâ³ ïðîäóêòè 
ïðîäàâàòèìóòü 
íà ÷îòèðüîõ ÿðìàðêàõ

Òðàäèö³éíî ó ñóáîòó äëÿ æèòåë³â ñòîëèö³
ïðîâåäóòü ÿðìàðêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿
ïðîäóêö³¿. Õàð÷³ â³ä áåçïîñåðåäí³õ âèðîáíè-
ê³â çà ö³íàìè, íà 10—15% íèæ÷èìè â³ä ðèí-
êîâèõ, ìîæíà áóäå ïðèäáàòè íà âóë. Êîíº-
âà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, Ãðèãîðåíêà — ó
Äàðíèöüêîìó. Ùå äâà ÿðìàðêè âëàøòóþòü íà
ïëîù³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
òà íà Îáîëîíñüêîìó ïðîñïåêò³, 23 — íà Îáî-
ëîí³

Ïîæåæíèêè ä³ñòàíóòüñÿ
íåáåñ
Ðÿòóâàëüíèì ï³äðîçä³ëàì ñòîëèö³
êóïëÿòü àâòî äëÿ ãàñ³ííÿ âîãíþ 
ó âèñîòêàõ

Îëåñü Äîâãèé ñïðîãíîçóâàâ
ðåçóëüòàòè âèáîð³â

Ó÷îðà íà ñâî¿é ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé äîïîâ³â, ÿê
ñòîëè÷íà âëàäà ãîòóºòüñÿ äî äîñòðîêîâèõ
âèáîð³â òà ñïðîãíîçóâàâ ¿õí³ ðåçóëüòàòè.
“Îäíîçíà÷íî, ùî Áëîê Þë³¿ Òèìîøåí-
êî á³ëüøîñò³ íå íàáåðå,— çàïåâíèâ â³í.—
Ïåðøå ì³ñöå áóäå ó Áëîêó Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî, äðóãå ÿêðàç ïîñÿäå ÁÞÒ,
ïðîéäå ïðèáëèçíî 14 äåïóòàò³â, à òðåòº
çàéìå Áëîê Êëè÷êà, ìàòèìå 12—13 ìàí-
äàò³â.

Áëîêó Ëèòâèíà òà Îìåëü÷åíêà, çà ñëî-

âàìè ïàíà Äîâãîãî, ä³ñòàíåòüñÿ 6—8 ìàí-
äàò³â. Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè òàêîæ çàÿâèâ
ïðî òå, ùî ¿õí³ îïîíåíòè ç áîêó ÁÞÒ
óæå ðîçðîáëÿþòü ó ñâî¿õ øòàáàõ ñõåìè
âèçíàííÿ ðåçóëüòàò³â äî÷àñíèõ âèáîð³â
íåä³éñíèìè.

“Âîíè äóìàþòü, ÿê³ ñóäîâ³ ïîçîâè ìîæ-
íà ïîäàòè, ÿê³ êðèì³íàëüí³ ñïðàâè ñôàá-
ðèêóâàòè, ÿê³ âèã³äí³ ¿ì çàêîíîïðîåêòè
ïðîøòîâõíóòè ó Âåðõîâí³é Ðàä³. Íàïðè-
êëàä, ó÷îðà êîàë³ö³¿ âäàëîñÿ ïðîòÿãòè ÷å-
ðåç ïðîô³ëüíèé êîì³òåò çàêîíîïðîåêò,

ùî çàáîðîíÿº áðàòè ó÷àñòü ó äîñòðîêî-
âèõ âèáîðàõ ÷èííîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³”,—
ðîçïîâ³â ïàí Äîâãèé. Â³í çàïåâíèâ, ùî
òàê³ ä³¿ îïîíåíò³â ñâ³ä÷àòü ïðî ¿õí³é ñòðàõ
ïðîãðàòè.

Îëåñü Äîâãèé òàêîæ ðîçêðèâ, ùî âàæ-
ëèâ³ äëÿ êèÿí ð³øåííÿ ïðèéìàëè “ìàëî
íå ö³íîþ æèòòÿ”, à îñîáëèâî öå ñòîñóºòü-
ñÿ ñêàñóâàííÿ çåìëåâ³äâåäåíü. “Ðèçèêó-
þ÷è âëàñíèì çäîðîâ’ÿì, íåçâàæàþ÷è íà
ïîãðîçè, ³äó÷è â êîíôðîíòàö³þ ç óñ³ì ïî-
ë³òèêóìîì, ì³ñüêèé ãîëîâà òà éîãî êîìàí-
äà áîðîëèñÿ çà çá³ëüøåííÿ áþäæåòó Êè-
ºâà òà äîáðîáóò êèÿí”,— íàãîëîñèâ â³í.

Íàñàìê³íåöü íå çàáóâ Îëåñü Äîâãèé ïî-
³íôîðìóâàòè ³ ïðî äîñÿãíåííÿ âëàäè çà
äâà ðîêè ðîáîòè. Â³í çãàäàâ ðåêîíñòðóê-
ö³þ äîðîæíüî¿ ðîçâ’ÿçêè òà ìîñò³â, áó-
äèíê³â òà æèòëîâèõ ìàñèâ³â. “Òå, ùî ìè
âæå çðîáèëè, é ò³ ìåõàí³çìè, ÿê³ ìè âæå
çàïóñòèëè â õ³ä, íèí³ äàº ðåçóëüòàòè ³ äà-
âàòèìå ¿õ ùå áàãàòî ðîê³â. Àäæå ìè ïðà-
öþâàëè çàäëÿ ìàéáóòíüîãî. Íàïðèêëàä,
îíîâëåí³ äîðîãè ñëóãóâàòèìóòü ùå íå îä-
íîìó ïîêîë³ííþ”,— â³äçâ³òóâàâ ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
”Õðåùàòèê”

Се ретар Київради Олесь Дов ий назвав свій варіант розподіл
місць майб тньом с ладі Київради. На вчорашній прес- онфе-
ренції він отре запевнив, що більшість набере Бло Леоніда Чер-
новець о о. Своїм найзапе лішим с перни ам — бло ам Юлії Тимо-
шен о та Віталія Клич а пан Дов ий спро ноз вав не більше я 14
та 13 деп татсь их мандатів відповідно зі 120 нинішніх. У своєм
вист пі він та ож не омин в теми заборони неза онних б дівництв.
Олесь Дов ий зізнався, що дея і рішення про с ас вання землевід-
ведення відстоювали "мало не ціною життя".

Ñóïåðíèêè ×åðíîâåöüêîãî âæå ãîòóþòüñÿ îñêàðæóâàòè 
éîãî ïåðåìîãó

Ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ çàâåð-
øóºòüñÿ ùîð³÷íà âèñòàâêà ðÿ-
òóâàëüíî¿ òåõí³êè “Ïîæåæåêñ-
ïî-2008”. Ï³äáèðàòè íîâèíêè
äëÿ ì³ñüêèõ ïîæåæíèê³â òóäè
¿çäèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Â³í
ðîçïîâ³â, ùî öüîãî ðîêó íà
îíîâëåííÿ ðÿòóâàëüíî¿ òåõí³-
êè âèä³ëåíî 4,5 ìëí ãðí. “Óæå
äî ê³íöÿ òðåòüîãî êâàðòàëó ðÿ-
òóâàëüí³ ï³äðîçä³ëè ì³ñòà îò-
ðèìàþòü ùîíàéìåíøå 5 îäè-
íèöü ñïåöòåõí³êè äëÿ ðîáîòè
â öåíòð³ ì³ñòà òà íàéá³ëüøèõ
ðàéîíàõ,— ñêàçàâ ïàí Áàññ.—
Îêð³ì öüîãî, îïðàöüîâóºòüñÿ
âàð³àíò çàïðîâàäæåííÿ ñïåö³-
àëüíî¿ ïîæåæíî¿ ñèãíàë³çàö³¿
â ìåòðîïîë³òåí³. Öå íîâîââå-
äåííÿ îá³éäåòüñÿ ì³ñòó â 30
ìëí ãðí”. Ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ äîäàâ, ùî ç
ïðîïîçèö³ºþ ïåðåïðîô³ëþâà-
òè êîøòè äëÿ ðåàë³çàö³¿ öüîãî
çàäóìó âëàäà ì³ñòà çâåðíåòüñÿ
äî áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè. “Íåùîäàâí³ íàâ÷àííÿ
ñïåöï³äðîçä³ë³â ó ï³äçåìö³ çà-
ñâ³ä÷èëè, ùî íèí³øíÿ ñèñòå-
ìà ñèãíàë³çàö³¿ ìîðàëüíî é
òåõí³÷íî çàñòàð³ëà ³ ïîòðåáóº

çàì³íè,— çàïåâíèâ â³í.—
Îêð³ì öüîãî, Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà ï³äïèñàâ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ
ïðîòÿãîì 1,5 ðîêó â ìåòðîïî-
ë³òåí³ 10 òèñ. êàìåð”. Ñòîñîâ-
íî ïðèäáàííÿ ñïåöòåõí³êè, òî
êð³ì áþäæåòíèõ, çàëó÷àòèìóòü
³ êîøòè ³íâåñòîð³â.

Íàðàç³ â ñòîëèö³ ïðàöþº ëè-
øå 22 ïîæåæíèõ äåïî, òîä³ ÿê
ì³ñòî ïîòðåáóº ùîíàéìåíøå
55. Îñîáëèâî áðàêóº òàêèõ
îá’ºêò³â ó ñïàëüíèõ ðàéîíàõ.
Òàì ñêîíöåíòðîâàíî âåëèêó
ê³ëüê³ñòü áóäèíê³â, äî ÿêîãî
ïîæåæí³ àâòî â ðàç³ ïîòðåáè
ìàþòü ïðèáóòè çà ø³ñòü õâè-
ëèí. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ñòîëè÷íî¿
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äåíèñà Áàñ-
ñà, íèí³øíüîãî ðîêó â ì³ñò³
âæå â³äêðèëè íàäñó÷àñíå ïî-
æåæíå äåïî íà Ïîçíÿêàõ. Äëÿ
ðÿòóâàëüíîãî ï³äðîçä³ëó òàêîæ
ïðèäáàëè ê³ëüêà îäèíèöü
ñïåöòåõí³êè, çäàòíî¿ ïðèáîð-
êàòè âîãîíü ó âèñîòêàõ. “Íà
÷åðç³ áóä³âíèöòâî òàêîãî îá’-
ºêòà ³ â Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³,— ïîîá³öÿâ Äåíèñ
Áàññ.— Ôàõ³âö³ âæå ï³äáèðà-

þòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ùîá äî
ê³íöÿ 2009 ðîêó çäàòè îá’ºêò
â åêñïëóàòàö³þ”. Äåíèñ Áàññ
ðîçïîâ³â, ùî çà îñòàíí³ äâà-
òðè ðîêè îá’ºìè ô³íàíñóâàí-
íÿ, ñïðÿìîâàí³ íà ïîòðåáè ðÿ-
òóâàëüíèê³â, çðîñëè ìàéæå â
15 ðàç³â. Òèì ÷àñîì íà÷àëü-
íèê ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ÌÍÑ ó Êèºâ³ Â³êòîð Áîñàê
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî íà
ïðèäáàííÿ ñïåöòåõí³êè ³ áó-
ä³âíèöòâî ïîæåæíèõ äåïî ïî-
òð³áíî ïîíàä 400 ìëí ãðí.
“Íèí³ ðÿòóâàëüí³ ï³äðîçä³ëè
ì³ñòà êàòàñòðîô³÷íî ïîòðåáó-
þòü ìàøèíè äëÿ ãàñ³ííÿ ïî-
æåæ ó âèñîòêàõ,— ïîñêàðæèâ-
ñÿ â³í.— ×èìàëî òàêî¿ òåõí³-

êè ìîæíà ïîáà÷èòè íà âèñòàâ-
ö³ “Ïîæòåõ-2008”, ÿêó âèðîá-
ëÿþòü ó ð³çíèõ êðà¿íàõ òà íà
ºäèíîìó â Óêðà¿í³ ñïåö³àë³çî-
âàíîìó ï³äïðèºìñòâ³ â Ïðè-
ëóêàõ”. Çà éîãî ñëîâàìè, äëÿ
îíîâëåííÿ àâòîïàðêó ì³ñòó
ïîòð³áíî 200 ïîæåæíèõ àâòî.
Ùîäî ïîæåæíèõ äåïî, òî äî
ªâðî-2012 ¿õ çàïëàíîâàíî
çâåñòè â ñòîëèö³ 7, ó ãóñòîíà-
ñåëåíèõ êóòî÷êàõ Êèºâà. Çà-
ö³êàâëåí³ ðÿòóâàëüíèêè ³ â
ïðèäáàíí³ ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè
ðàííüîãî îïîâ³ùåííÿ ïðî
íàäçâè÷àéí³ ïîä³¿ íà ïîòåí-
ö³éíî íåáåçïå÷íèõ ï³äïðèºì-
ñòâàõ, ÿêèõ ó ñòîëèö³ ïîíàä
500

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Новин и для столичних рят вальни ів вибрали
представни и влади на виставці "Пожтех-2008",
що відб вається в столиці. На оновлення інвента-
ря для пожежни ів передбачили 4,5 млн рн. За
ці ошти придбають 5 спецмашин для лі відації
во ню висот ах. Решт с ми спрям ють на б -
дівництво пожежно о депо в Святошинсь ом
районі. Про це чора розповів перший заст пни
олови КМДА Денис Басс. План ють та ож запро-
вадити спеціальн пожежн си налізацію в метро-
політені, отра обійдеться міст в 30 млн рн.

Захистити иян пожежни и тепер змож ть на б дь-я ій висоті
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“Âàòåðëîî”
Þë³¿ 
Òèìîøåíêî

Äìèòðî ÄÆÀÍÃ²ÐÎÂ
â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒÐÊ “Êè¿â”,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ñüîãîäí³ âæå âàæêî ñêàçàòè, çâ³äêè ï³øëà
òðàäèö³ÿ ï³äáèâàòè ï³äñóìêè ïåðøèõ ñòà äí³â
ðîáîòè ïðåì’ºð³â òà ïðåçèäåíò³â. Ìîæëèâî,
çàïî÷àòêóâàâ ¿¿ Íàïîëåîí, ÿêèé, îãëÿíóâøè
ïîëå áîþ ï³ä Âàòåðëîî, ï³äáèâ îá’ºêòèâí³
ï³äñóìêè ñâîãî ïîâåðíåííÿ äî âëàäè ó Ôðàí-
ö³¿. ² íà ñîòèé äåíü ñâîãî äðóãîãî ³ìïåðàòîð-
ñüêîãî òåðì³íó Íàïîëåîí çð³êñÿ ïðåñòîëó...

Ïðîòå â íàñ — ³íøèé ÷àñ, ³íøà êðà¿íà, ³í-
øèé ãåðîé, òî÷í³øå, ãåðî¿íÿ, ùî âäðóãå ïî-
âåðíóëàñÿ äî âëàäè. ¯é ùî Âàòåðëîî ç ãàçîì,
ùî Öóñ³ìà ç ³íôëÿö³ºþ... ßê-òî êàæóòü, “áî-
æà ðîñà”.

Îñòàííº äîñÿãíåííÿ, â ëàïêàõ, óðÿäó —
âàëþòíèé øòîðì öüîãî òèæíÿ. Ïðîòå, äî ÷î-
ãî òóò Òèìîøåíêî, ñïèòàºòå âè? Ñïî÷àòêó
íàâåäó ñõ³äíó ïðèò÷ó. Ó ïðèäîðîæí³é êàíà-
â³ çà÷à¿ëèñÿ ÷îðòèöÿ ç ÷îðòåíÿì. Ïîðó÷ ïðî-
¿çäèâ ñåëÿíèí, êîëåñî éîãî âîçà íàñêî÷èëî
íà êàì³íåöü, ùî ëåæàâ íà äîðîç³, é çëåò³ëî
ç îñ³. Ïðîêëèíàþ÷è ÷îðò³â, ñåëÿíèí ïî÷àâ
ðåìîíòóâàòè ñâ³é â³ç. Ìàëå á³ñåíÿ ïèòàº ó ìà-
òåð³: “×îìó â³í íàñ êëÿíå, àäæå öüîãî ðàçó
ìè íå âèíí³?!” Íà ùî ÷îðòèöÿ ç óñì³øêîþ
â³äïîâ³äàº: “Àëå ï³ä òèì êàì³í÷èêîì áóâ ì³é
õâ³ñò!”

Ïîâåðòàþ÷èñü äî ñüîãîäåííî¿ âàëþòíî¿
êðèçè, çàçíà÷èìî, ùî â öüîìó ðàç³ õâ³ñò
ïðåì’ºðêè áóëî çàêëàäåíî ï³ä ì³æáàíêîâó
âàëþòíó á³ðæó, íà ÿê³é êîìïàí³¿ “ÐîñÓêð-
Åíåðãî” çàáîðîíèëè çàêóïîâóâàòè äîëàðè.
×åðåç ñóòî ïîë³òè÷í³ àìá³ö³¿ ïàí³ Òèìîøåí-
êî òðàäèö³éíî âåëèê³ îáñÿãè ãðèâí³ â³ä öüî-
ãî ãàçîâîãî ïîñåðåäíèêà íå ïîòðàïèëè íà
ì³æáàíê, ñïðîâîêóâàâøè îáâàë äîëàðà ³ íåð-
âîçí³ñòü ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â, ÿê³ çáåð³ãàþòü
ñâî¿ çàîùàäæåííÿ â “çåëåíèõ”.

Îäíàê áóëî á íåñïðàâåäëèâî ñêàçàòè, ùî
Þë³ÿ Òèìîøåíêî ³´íîðóº ³ñíóþ÷³ ïðîáëåìè.
Í³, âîíà ïî çìîç³ íàìàãàºòüñÿ áîðîòèñÿ ç íà-
ñë³äêàìè ñâîº¿ æ ä³ÿëüíîñò³. Òàê, íåùîäàâ-
íî â ïðÿìîìó åô³ð³ çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî
êàíàëó âîíà âñòóïèëà â áåçêîìïðîì³ñíó áî-
ðîòüáó ç ³íôëÿö³ºþ, ïîâ³äîìèâøè, ùî ö³íó
íà ñîíÿøíèêîâó îë³þ âæå ñòàá³ë³çîâàíî, íà
÷åðç³ — ùå 32 òîâàðí³ ïîçèö³¿.

Ïðîòå ñàìà ñîíÿøíèêîâà îë³ÿ, ìàáóòü,
ïðÿìèé åô³ð ïðåì’ºðêè íå äèâèëàñÿ ³ âæå íà-
ñòóïíîãî äíÿ ïîíîâèëà çðîñòàííÿ â ö³í³. ×è
äèâèëèñÿ ³íø³ 32 òîâàðí³ ïîçèö³¿ âèñòóï Þë³¿
Âîëîäèìèð³âíè, ìè íå çíàºìî, àëå íàðàç³
âîíè íàñë³äóþòü ïîãàíèé ïðèêëàä ñîíÿø-
íèêîâî¿ îë³¿.

Òà ïåâíó íàä³þ ïàí³ Òèìîøåíêî âñå æ òà-
êè ïîäàðóâàëà, ïîîá³öÿâøè, ùî ïðè÷èíè ³í-
ôëÿö³¿ áóäå óñóíóòî ïðîòÿãîì ï³âðîêó. Âè-
õîäÿ÷è ç òîãî, ùî ãîëîâíèì ÷èííèêîì ³í-
ôëÿö³¿ º ñàìà Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, öå çàãà-
ëîì îïòèì³ñòè÷íà íîâèíà. Îñü ò³ëüêè á òåð-
ì³í “ï³âðîêó” ï³äêîðèãóâàòè â á³ê ñóòòºâîãî
çìåíøåííÿ...

ßê óæå çãàäóâàëîñÿ âèùå, Íàïîëåîí óñó-
íóâ ãîëîâíó ïðè÷èíó Âàòåðëîî çà ê³ëüêà äí³â,
çð³êøèñü ïðåñòîëó...

Хрещатик  4 квітня 2008 ППООЛЛІІТТИИККАА 33

Ô
îò

î 
Ï
àâ

ëà
 Ï

À
Ù

ÅÍ
Ê
À

Ïàðàä êàíäèäàò³â
Çà êð³ñëî ìåðà çìàãàòèìåòüñÿ ùå é Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â 
òà “Ãðîìàäñüêèé àêòèâ Êèºâà”
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні з форматом часті
виборчій ампанії Києві визна-
читься Народний союз "Наша
У раїна". Учора сво о андидата
назвали Партія ре іонів та "Гро-
мадсь ий а тив Києва". Від ре-
іоналів зма атися за найвищ
посад в столиці піде Дмитро
Табачни , а від " ромадсь о о"
бло — нинішній деп тат Київ-
ради Оле сандр Пабат. Тим ча-
сом оловна подія — вис нення
андидата від БЮТ — та і не
відб лася. Політоло и прип с-
ають, що таборі прихильни ів
Юлії Тимошен о пан є роз бле-
ність.

Ñüîãîäí³ ç³ ñâî¿ì êàíäèäàòîì ìàþòü
âèçíà÷èòèñÿ ñîðàòíèêè Ïðåçèäåíòà —
Íàðîäíèé ñîþç “Íàøà Óêðà¿íà”. Ó÷îðà
æ äîâîë³ ñåíñàö³éíî ïðî ñòàðò âèáîð÷î¿
êàìïàí³¿ îãîëîñèëà Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â. Óñó-
ïåðå÷ î÷³êóâàííÿì, ó÷àñòü ó âèáîðàõ ìå-

ðà çàì³ñòü Âàñèëÿ Ãîðáàëÿ â³çüìå ³íøèé
ðåã³îíàë — Äìèòðî Òàáà÷íèê. ßê ðîçïî-
â³â “Õðåùàòèêó” ñàì ïàí Ãîðáàëü, â³ä
ïåðñïåêòèâè ïîçìàãàòèñÿ çà âèñîêó ïî-
ñàäó â³í â³äìîâèâñÿ äîáðîâ³ëüíî. “Öå ìîÿ
îñîáèñòà ïîçèö³ÿ — íå áðàòè ó÷àñòü âçà-
ãàë³ ó ö³é âèáîð÷³é êàìïàí³¿, îñê³ëüêè âî-
íà ñóìí³âíà ç ïðàâî¿ òî÷êè çîðó ³ ç òî÷-
êè çîðó ôîðìàòó ïðîõîäæåííÿ. Íàðàç³ âî-
íà íàãàäóº êîíêóðñ ëèöåì³ðñòâà òà öèí³ç-
ìó. Â öüîìó “êîíêóðñ³” áðàòè ó÷àñòü íå
õîò³ëîñÿ á”,— íàãîëîñèâ ïîë³òèê.

Ó÷îðà æ íà ì³æïàðò³éí³é êîíôåðåíö³¿
âèáîð÷îãî áëîêó “Ãðîìàäñüêèé àêòèâ Êè-
ºâà” áóëî âèñóíóòî êàíäèäàòîì íà ïîñà-
äó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Îëåêñàí-
äðà Ïàáàòà òà ñôîðìîâàíî ñïèñîê ³ç 25
êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè Êè¿âðàäè. Ë³äåð
áëîêó ðîçðàõîâóº ïîñ³ñòè “ì³í³ìóì äðó-
ãå ì³ñöå” íà ïåðåãîíàõ íà ïîñàäó ìåðà òà
îòðèìàòè 10—12 % ãîëîñ³â íà âèáîðàõ
äåïóòàò³â. Ó áëîö³ “ÃÀÊ” äåêëàðóþòü çî-
ñåðåäæåí³ñòü íà ãîñïîäàðñüêèõ ïèòàííÿõ,
ÿê³ íå ïîâèíí³ çàëåæàòè â³ä ïîë³òè÷íèõ
ñóïåðå÷îê. Ïàí Ïàáàò íàãîëîñèâ “Õðåùà-
òèêó”, ùî “ÃÀÊ” ìàº íàì³ð ðîçðîáèòè
ïðîãðàìó ðåôîðìóâàííÿ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà íàäàòè îá’ºä-
íàííÿì ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ
áóäèíê³â äîäàòêîâ³ ïðàâà òà ï³ëüãè.

Òèì ÷àñîì ãîëîâíå ïèòàííÿ, ÿêå õâè-
ëþº êè¿âñüêèé ïîë³òèêóì, ó÷îðà òàê ³ çà-
ëèøèëîñÿ áåç â³äïîâ³ä³ — êàíäèäàòà â³ä
Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî íàçâàíî íå áó-
ëî. Òðèâàëà íåâèçíà÷åí³ñòü ãîëîâíî¿ îïî-
çèö³éíî¿ ñèëè âæå äàëà ï³äñòàâó åêñïåð-
òàì ñêåïòè÷íî îö³íèòè ïî÷àòîê âèáîð÷î¿
êàìïàí³¿ ÁÞÒ. Ñóìí³âè âèêëèêàº ³ çäàò-
í³ñòü Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà ñêëàñòè ã³ä-
íó êîíêóðåíö³þ Ëåîí³äó ×åðíîâåöüêîìó.
“Êîëè ïàí Òóð÷èíîâ âèãîëîøóâàâ çàÿâó
ïðî ïðèïèíåííÿ áóä³âíèöòâà á³ëÿ Æîâò-
íåâî¿ ë³êàðí³, öå âèãëÿäàëî ÿê ïî÷àòîê
éîãî ïåðåäâèáîð÷î¿ êàìïàí³¿. Ïðîòå íè-
í³ âðàæåííÿ òàêå, ùî Îëåêñàíäðà Òóð÷è-
íîâà õòîñü ïðèìóøóº áðàòè ó÷àñòü ó âè-
áîðàõ, à éîìó äóæå íå õî÷åòüñÿ”,— íàãî-
ëîñèâ “Õðåùàòèêó” ïîë³òîëîã Ìèõàéëî
Ïîãðåáèíñüêèé. Íà äóìêó ïîë³òîëîãà Äå-
íèñà Êèðþõ³íà, ïîçèö³ÿ ÁÞÒ íàðàç³ äå-
ìîíñòðóº ðîçãóáëåí³ñòü, àäæå äîñ³ íå
ñôîðìîâàíî ñïèñîê Áëîêó, íå âèçíà÷å-
íèé êàíäèäàò â³ä ÁÞÒó. Âñåðåäèí³ äåìî-
êðàòè÷íî¿ êîàë³ö³¿ äîñ³ íåìàº ºäèíî¿ ïî-
çèö³¿ — “âèñóâàòè êàíäèäàòà â³ä íàéðåé-
òèíãîâ³øî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè — ÁÞÒ — ÷è
ï³äòðèìóâàòè ñâîãî íàéðåéòèíãîâ³øîãî
êàíäèäàòà — Â³òàë³ÿ Êëè÷êà. Öå ãðàº íà
ðóêó îïîíåíòàì, çîêðåìà ÷èíí³é ì³ñüê³é
âëàä³”,— ââàæàº ïîë³òîëîã

Êèÿíè ïåðåìîãëè 
÷èíîâíèê³â

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ï³çí³øå Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ç³áðàâ áðèô³íã ó
àäì³í³ñòðàö³¿. Òàì â³í çàÿâèâ, ùî íàä³ñëàâ
ëèñòà ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîâ³ Þë³¿ Òèìîøåí-
êî. Â öüîìó çâåðíåíí³ çîêðåìà éäåòüñÿ:
“Âåëüìèøàíîâíà Þë³º Âîëîäèìèð³âíî,
ââàæàþ çà íåîáõ³äíå ïîâ³äîìèòè, ùî ñüî-
ãîäí³ íàïðàâëåíî ëèñòà ïðîêóðîðó Êèºâà
Áëàæ³âñüêîìó ª. Ì. ç ìåòîþ ïîðóøåííÿ
êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïðî ïåðåâèùåííÿ
ïîâíîâàæåíü ³ çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì
ñòàíîì ïîñàäîâèìè îñîáàìè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà
Óêðà¿íè â Êèºâ³ ïðè çä³éñíåíí³ ñîö³àëü-
íèõ âèïëàò ìàëîçàáåçïå÷åíèì âåðñòâàì
íàñåëåííÿ Êèºâà”.

Ïàí ×åðíîâåöüêèé çàïåâíèâ, ùî äî-
ìîæåòüñÿ ïðîâåäåííÿ äåòàëüíîãî ðîçñë³-
äóâàííÿ äî ç’ÿñóâàííÿ, õòî æ óñå-òàêè
äàâ âêàç³âêó çàìîðîçèòè ðàõóíêè. “Ìè
ö³ ãðîø³ ÷åñíî çàðîáèëè. Ìè çàïðîâàäè-
ëè ìóí³öèïàëüí³ íàäáàâêè, é òåïåð âîíè
á³ëüø³, àí³æ ò³, ùî ïëàòèòü Êàáì³í ïî
Óêðà¿í³ óñ³ ðàçîì óçÿò³”,— ñêàçàâ ìåð.
Â³í ï³äîçðþº, ùî ð³øåííÿ íå âèäàâàòè
êîøòè Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïðèéìàëà íå
ñàìà. Îäíàê “õòî ¿é äàâ òàêó ïîðàäó”,
ìåð íå çíàº. Âîäíî÷àñ, ÿêùî òàê³ çâèíó-
âà÷åííÿ âèÿâëÿòüñÿ ïîìèëêîâèìè, Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ãîòîâèé ïóáë³÷íî ïî-
ïðîñèòè âèáà÷åííÿ. Íàðàç³ æ â³í ïåðå-
äàâ çàïèòè ó â³äïîâ³äí³ ñòðóêòóðè. “ß õî-
÷ó, ùîá öüîìó íåëþäÿíîìó â÷èíêó ÷è-
íîâíèê³â äàëè íàëåæíó îö³íêó. Ïðèêðî,
ùî çà ðàõóíîê ïðîñòèõ ëþäåé â³äáóâàº-
òüñÿ áîðîòüáà çà êè¿âñüêó âëàäó. Öå ïî-
âåðíåííÿ êó÷ì³çìó”,— ââàæàº ì³ñüêèé
ãîëîâà.

Ìåð ðîçïîâ³â, ùî áóâ óêðàé îáóðåíèé
ïîâåä³íêîþ êåð³âíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà Óêðà¿íè
â Êèºâ³. “ß òåëåôîíóâàâ éîìó 15 ðàç³â.
Éîãî ïîñò³éíî íå áóëî, à ïîò³ì íàâ³òü
ñåêðåòàðêà ñëóõàâêè íå ï³äí³ìàëà. Òèì
÷àñîì ñàì â³í äçâîíèâ ìî¿ì çàñòóïíèêàì
òà ñêàðæèâñÿ, ùî éîãî çìóñèëè öå çðî-
áèòè, ïîãðîæóþ÷è çâ³ëüíåííÿì”,— âäàâ-
ñÿ äî ïîäðîáèöü ³ñòîð³¿ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. ²ìåí³ ÷èíîâíèêà â³í íå çíàº,

îñê³ëüêè öå íå éîãî ð³âåíü, “äâ³ðíèê ç
ãðîøèìà, ÿêèé âèêîíóº âêàç³âêè”.

Ïîò³ì íà áðèô³íãó ç’ÿâèëàñÿ çàñòóï-
íèê ìåðà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Âîíà ïîðà-
äóâàëà ïðèñóòí³õ íîâèíîþ, ùî ðàõóíêè

óæå ðîçáëîêîâàíî. Îòðèìóâàòè íàäáàâêè
êèÿíè çìîæóòü óæå ñüîãîäí³

Ірина СИВАШОВА,
Натал а МАКОГОН,

“Хрещати ”

Мер столиці Леонід Черновець ий взяв проблеми иян близь о до д ші

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À

×è âñòèãíå Äåðæêàçíà÷åéñòâî âèïëàòèòè ãðîø³ 
äî Áëàãîâ³ùåííÿ?

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Дмитро, інвалід:
— Я д маю, що тепер, оли справа на-

б ла та о о роз олос , ряд не посміє бло-
вати виплати. Все б де аразд.

Сер ій, ст дент:
— Мені особисто ніхто нічо о і не мав

платити. Але поведін а ряд , я ий піарить-
ся на орі пенсіонерів та малозабезпече-
них, об рює. Це аньба для європейсь ої
держави.

Наталія Іванівна, пенсіонер:
— Нехай тіль и спроб ють не заплатити.

Я отова йти до Кабмін і особисто вима-
ати від Юлі свої роші!

Катерина І орівна, пенсіонер:
— Гадаю, роші виплатять нес оро. Юлія

Тимошен о має всі можливості забло ва-
ти рах н и, ви ад ючи різні причини. Ма-
б ть, отримаємо ці ошти вже після вибо-
рів.
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Ó÷îðà íà ñàì³ò³ Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íîãî
Àëüÿíñó â Áóõàðåñò³ Óêðà¿íà òàê ³ íå îòðè-
ìàëà çàïðîøåííÿ ïðèºäíàòèñÿ äî Ïëàíó
ä³é ùîäî ÷ëåíñòâà â ÍÀÒÎ. Íåçâàæàþ÷è
íà íàïîëÿãàííÿ ïðåçèäåíòà ÑØÀ Äæîðä-
æà Áóøà, îñîáèñòó ïðèñóòí³ñòü íà ñàì³ò³
Â³êòîðà Þùåíêà, êîíñåíñóñó ñåðåä ñòàðèõ
÷ëåí³â Àëüÿíñó ó ïèòàíí³ ï³äòðèìêè êàí-
äèäàòóðè Óêðà¿íè òàê ³ íå áóëî äîñÿãíóòî. 

Áåçïîñåðåäíüî ïåðåä ãîëîñóâàííÿì Ïðå-
çèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî çàÿâèâ, ùî
ð³øåííÿ ïðî ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè ³ Ãðóç³¿
äî ÏÄ× º òåñòîì äëÿ Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íî-
ãî Àëüÿíñó. Ïðîòå êàòåãîðè÷íî ïðîòè ôîð-
ñîâàíî¿ ³íòåãðàö³¿ äî ÍÀÒÎ êðà¿í ÑÍÄ
âèñëîâèëàñÿ Í³ìå÷÷èíà ³ Ôðàíö³ÿ. Ñâîþ
ïîçèö³þ âîíè ìîòèâóâàëè â³äñóòí³ñòþ
âíóòð³øíüîïîë³òè÷íîãî êîíñåíñóñó â
êðà¿íàõ-êàíäèäàòàõ ùîäî âñòóïó äî ÍÀÒÎ.
Ðàçîì ³ç òèì ãëàâè äåðæàâ óõâàëèëè ð³øåí-
íÿ ïðî ïî÷àòîê ³íòåíñèâíèõ ïîë³òè÷íèõ
êîíñóëüòàö³é ³ç Óêðà¿íîþ òà Ãðóç³ºþ. “Óõ-
âàëåíî ð³øåííÿ äîðó÷èòè ì³í³ñòðàì çàêîð-
äîííèõ ñïðàâ çðîáèòè ïåðøó îö³íêó äî-
ñÿãíóòîãî ïðîãðåñó ó äâîñòîðîíí³é
ñï³âïðàö³ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ â ãðóäí³ 2008 ðî-
êó”, — çàÿâèâ Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð 
ÍÀÒÎ ßàï äå Õîîï Ñõåôôåð

Ðîñ³ÿ çàäîâîëåíà 
ï³äñóìêàìè ñàì³òó 

Ó÷îðà ïîñò³éíèé ïðåäñòàâíèê Ðîñ³¿ ïðè
ÍÀÒÎ Äìèòðî Ðîãîç³í çàÿâèâ, ùî ð³øåí-
íÿ ñàì³òó Àëüÿíñó íå íàäàâàòè Óêðà¿í³ ³
Ãðóç³¿ Ïëàíó ä³é ùîäî ÷ëåíñòâà â ÍÀÒÎ º
ëîã³÷íèì. “²ç óïåâíåí³ñòþ íèí³ ìîæíà ãî-
âîðèòè ïðî òå, ùî ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ
ÏÄ× Óêðà¿í³ ³ Ãðóç³¿ áóëî íå ãîòîâå”, —
çàçíà÷èâ ïàí Ðîãîç³í. 

Îêð³ì òîãî, ïîñòïðåä Ðîñ³¿ ïðè ÍÀÒÎ
ââàæàº, ùî í³ ïðî ÿêå íàäàííÿ ÏÄ× Óê-
ðà¿í³ ³ Ãðóç³¿ íå éòèìåòüñÿ ³ ó ãðóäí³ öüî-
ãî ðîêó. Àäæå íà ãðóäíåâîìó çàõîä³ êðà¿í-
÷ëåí³â ÍÀÒÎ, äå çóñòð³íóòüñÿ ì³í³ñòðè çà-
êîðäîííèõ ñïðàâ, â³äáóäåòüñÿ ëèøå ìîí³òî-
ðèíã ñèòóàö³¿, ïîâ'ÿçàíî¿ ç ãîòîâí³ñòþ Óê-
ðà¿íè ³ Ãðóç³¿ ïðèºäíàòèñÿ äî ÏÄ×. Â³í ïå-
ðåêîíàíèé, ùî ðîçâ’ÿçàííÿ ñóòòºâèõ ïðîá-
ëåì Óêðà¿íè ³ Ãðóç³¿ íà øëÿõó äî ÍÀÒÎ äî
ãðóäíÿ íàâðÿä ÷è âàðòî ñïîä³âàòèñÿ. Ó
Ãðóç³¿ îñòàíí³ì ÷àñîì ëèøå çàãîñòðèëèñÿ
òåðèòîð³àëüí³ ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç Àá-
õàç³ºþ ³ Ï³âäåííîþ Îñåò³ºþ, à Óêðà¿íà çà
êîðîòêèé ÷àñ íàâðÿä ÷è çìîæå çá³ëüøèòè
ê³ëüê³ñòü ïðèõèëüíèê³â ÍÀÒÎ ó äåðæàâ³. 

Íàòîì³ñòü â³äñòðî÷êà ïðèºäíàííÿ Óê-
ðà¿íè äî ÏÄ× çíÿëà ïîë³òè÷íó íàïðóãó ó
â³äíîøåííÿõ Êèºâà ³ Ìîñêâè. Íàãàäàºìî,
ùî ó âèïàäêó ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî ÏÄ×,
Äåðæàâíà Äóìà Ðîñ³¿ çáèðàëàñÿ äåíîíñóâà-
òè Äîãîâ³ð ïðî äðóæáó ³ ñï³âðîá³òíèöòâî
ì³æ Óêðà¿íîþ òà Ðîñ³ºþ.

Ë³äåðè Óêðà¿íè 
íå âòðà÷àþòü
îïòèì³çìó 

Ó÷îðà Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåí-
êî ïîçèòèâíî îö³íèâ ðåçóëüòàòè ñàì³òó 
ÍÀÒÎ ó Áóõàðåñò³ äëÿ Óêðà¿íè. “Öå º âè-
íÿòêîâî ïåðåìîãîþ”, — ñêàçàâ Ïðåçèäåíò,
â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ, ÿê â³í îö³íþº
â³äñòðî÷êó ðîçãëÿäó çàÿâè Óêðà¿íè ïðî
ïðèºäíàííÿ äî Ïëàíó ä³é ùîäî ÷ëåíñòâà â
ÍÀÒÎ äî ãðóäíÿ. Ãîëîâíèì äîñÿãíåííÿì
ïàí Þùåíêî ââàæàº òå, ùî íà ñàì³ò³ äî-
ñÿãíóòî çãîäè, ùî Óêðà¿íà ³ Ãðóç³ÿ “ñòàíóòü
÷ëåíàìè ÍÀÒÎ”. Çà ñëîâàìè Ïðåçèäåíòà,
äåÿê³ êðà¿íè íàâ³òü âèñëîâèëè ãîòîâí³ñòü
ïðèéíÿòè Óêðà¿íó äî Àëüÿíñó, îìèíàþ÷è
åòàï ÏÄ×. Ùîïðàâäà, ïðî êîíêðåòí³
òåðì³íè íàáóòòÿ ÷ëåíñòâà â ÍÀÒÎ ïîêè íå
éäåòüñÿ. 

Íàòîì³ñòü óâå÷åð³ íà Ìàéäàí³ íåçàëåæ-
íîñò³ ïðèõèëüíèêè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, íåçâà-
æàþ÷è íà çëèâó, ç³áðàëèñÿ â³äñâÿòêóâàòè
â³äìîâó ó ïðèºäíàíí³ Óêðà¿íè äî ÏÄ×.
Ïðèñóòí³é íà ì³òèíãó ë³äåð ðåã³îíàë³â
Â³êòîð ßíóêîâè÷ ï³äêðåñëèâ, ùî Óêðà¿íà
îòðèìàëà íåçàëåæí³ñòü íà óìîâàõ íåéò-
ðàë³òåòó ³ çàâäÿêè öüîìó çáåð³ãàº äîáð³ ñòî-
ñóíêè ì³æ Çàõîäîì ³ Ðîñ³ºþ. Ó âèïàäêó ïî-
äàëüøèõ ñïðîá âòÿãóâàííÿ Óêðà¿íè äî 
ÍÀÒÎ ðåã³îíàëè îá³öÿþòü ìàñøòàáí³ àêö³¿
ïðîòåñòó

Âñòóï äî ÍÀÒÎ — 
âèñíîâêè ðîáè ñàì

ÍÀÒÎ â³äìîâèëî 
Óêðà¿í³ 

Учора на саміті НАТО в Б харесті У раїна та і
не отримала запрошення приєднатися до Пла-
н дій щодо членства в НАТО. Вст п У раїни
до Альянс переносять на невизначений
термін. Проте це не означає, що а т альність

цьо о питання зменш ється. “Хрещати ” звер-
н вся до е спертів із різних таборів, аби вони
висловили свої д м и з привод то о, чи
потрібно У раїні дома атися вст п до цьо о
об’єднання.

Áåçïåêà äëÿ êîæíîãî 
çàáåçïå÷óº áåçïåêó äëÿ âñ³õ 
Ìèêîëà ÑÓÍÃÓÐÎÂÑÜÊÈÉ,
äèðåêòîð âîºííèõ ïðîãðàì 
Öåíòðó Ðàçóìêîâà: 

– Ïëþñ â³ä âñòóïó Óêðà¿íè äî ÍÀÒÎ
ïîâ'ÿçàíèé ³ç îðãàí³çàö³ºþ êîëåêòèâíî¿
áåçïåêè, äå áåçïåêà äëÿ êîæíîãî çàáåç-
ïå÷óº áåçïåêó äëÿ óñ³õ. Öå ãàñëî ÍÀÒÎ.
Â öüîìó âèïàäêó â Óêðà¿íè íåìàº ïîò-
ðåáè áóäóâàòè ñâî¿ çáðîéí³ ñèëè â äîñ-
òàòíüî âåëèê³é ê³ëüêîñò³, ÿê ðîçðàõîâó-
âàëè ðàí³øå. Öå îçíà÷àº ñêîðî÷åííÿ
åêîíîì³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ, ÿêå íåñå
åêîíîì³êà Óêðà¿íè, çàáåçïå÷óþ÷è ñâî¿
Çáðîéí³ ñèëè. Äî òîãî æ, Óêðà¿íà âñòó-
ïàº â ñîþç äåðæàâ, ÿê³ ñïîâ³äóþòü äå-
ìîêðàòè÷í³ ö³ííîñò³, ö³ííîñò³ ðèíêîâî¿
åêîíîì³êè, äîñÿãëè âèùèõ ñòàíäàðò³â
æèòòÿ ó âñ³õ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Äî-
ñÿãíåííÿ öèõ ñòàíäàðò³â º ñàìîö³ëëþ, º
íàö³îíàëüíèì ³íòåðåñîì Óêðà¿íè. Ó âè-
ïàäêó, ÿêùî ìè íå âñòóïàºìî â ÿêóñü
îðãàí³çàö³þ, çîêðåìà â ÍÀÒÎ, ìè ö³ ö³ë³
ïîâèíí³ äîñÿãàòè âëàñíèìè çóñèëëÿìè.
ßêùî æ ìè âñòóïàºìî â ÍÀÒÎ, ìè, ïî-
ïåðøå, íà åòàï³ äîñÿãíåííÿ îòðèìóºìî
ÿêóñü òåõí³÷íó, êîíñóëüòàòèâíó, ô³íàí-
ñîâó äîïîìîãó. À âæå âñòóïèâøè äî 
ÍÀÒÎ, ìè ïðèºäíóºìîñÿ äî òèõ ïðîã-
ðàì, ÿê³ âåäóòüñÿ ó öüîìó íàïðÿìêó, äî
ñï³ëüíèõ åêîëîã³÷íèõ, íàóêîâèõ ïðî-
åêò³â, âèðîáíè÷èõ ïðîåêò³â. Ç’ÿâëÿºòü-
ñÿ ìîæëèâ³ñòü ðîçâèòêó âëàñíî¿ ïðîìèñ-
ëîâî¿ áàçè. Â ïåðøó ÷åðãó öå, çâè÷àé-
íî, áóäå òîðêàòèñÿ îáîðîííî-ïðîìèñ-
ëîâîãî êîìïëåêñó. 

Ç ïðèâîäó ìîæëèâîãî êîíôë³êòó ç
Ðîñ³ºþ ó ñôåð³ ÎÏÊ òðåáà ìàòè íà óâàç³,
ùî ç 1996 ðîêó Ðîñ³ÿ ðîçïî÷àëà ïîë³òè-
êó ðîçãîðòàííÿ âëàñíèõ çàìêíóòèõ
öèêë³â âèðîáíèöòâà. Öå â³äáóëîñÿ íå
òîìó, ùî Óêðà¿íà ïðàãíóëà äî ÍÀÒÎ ,
à òîìó, ùî ðîñ³éñüêà ñòîðîíà îö³íèëà

ðèçèêè, ñóìè ïîñòàâîê äî òèõ êðà¿í, ó
ÿêèõ ïîë³òè÷í³ ðåæèìè íå º ñòàá³ëüíè-
ìè. Öå ïðèðîäíèé ïðîöåñ â³äñòîþâàí-
íÿ íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â. Í³õòî Ðîñ³¿
öüîãî çàáîðîíèòè íå ìîæå, âîíà ìàº
ïðàâî öå ðîáèòè. Ó ñâ³ò³ äèâóþòüñÿ, ÷î-
ìó Óêðà¿íà öüîãî íå áà÷èòü ³ íå íàìà-
ãàºòüñÿ çàâ÷àñíî çðîáèòè ÿê³ñü ïîïåðåä-
æóâàëüí³ êðîêè: ðåñòðóêòóðèçóâàòè ñâîþ
ïðîìèñëîâ³ñòü, ïåðåéòè íà ³íø³ ðèíêè,
ïîáóäóâàòè â³äíîñèíè ç ³íøèìè êîì-
ïàí³ÿìè, ùî, äî ñëîâà, Ðîñ³ÿ ³ ðîáèòü. 

ßêùî æ ãîâîðèòè ïðî ³äåþ íåéòðàëü-
íîñò³, òî íåéòðàë³òåò ïîâèíåí áóòè ãà-
ðàíòîâàíèé ççîâí³. Õòî äàâ ãàðàíò³þ
Óêðà¿í³? Ìè ìàºìî, ñêàæ³ìî, Áóäàïå-
øòñüêèé äîãîâ³ð, òî÷í³øå ìåìîðàíäóì

ïðî ãàðàíò³¿ áåçïåêè, ÿê³ äàëè Óêðà¿í³
ÿäåðí³ êðà¿íè â îáì³í íà ÿäåðíó çáðîþ.
Ìè áà÷èìî, ÿê ö³ ãàðàíò³¿ ³ãíîðóº Ðîñ³ÿ,
íàïðèêëàä. Òàê³ ñàì³ ãàðàíò³¿ áóäóòü ³
íàøîãî íåéòðàë³òåòó. Áóäü-ÿê³ ðîçìîâè
ïðî íåéòðàë³òåò — öå â³äêëàäåíå âòÿãó-
âàííÿ Óêðà¿íè ï³ä âïëèâ Ðîñ³¿. ² íå
á³ëüøå. 

Çâ³ñíî, áàæàíî áóëî á ìàòè íàÿâí³ñòü
êîíñåíñóñó â Óêðà¿í³ ç ïðèâîäó âñòóïó
â ÍÀÒÎ. Òîìó ùî öå, íàñàìïåðåä, â
³íòåðåñàõ ÍÀÒÎ. Íåñòàá³ëüí³ñòü íå â
³íòåðåñàõ òîãî àëüÿíñó, êóäè ìè âñòó-
ïàºìî. Àëå â³äñóòí³ñòü êîíñåíñóñó ñå-
ðåä íàñåëåííÿ ç ïðèâîäó âñòóïó äî ÍÀ-
ÒÎ — öå íàñë³äîê â³äñóòíîñò³ êîíñåí-
ñóñó ñåðåä ïîë³òè÷íî¿ åë³òè

Âîëîäèìèð ÐÈÆÎÂ, 
åêñïåðò â ãàëóç³ 
â³éñüêîâî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó: 

– Ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì âëàäè º
çàõèñò ãðîìàäÿí ³ òåðèòîð³¿ êðà¿íè. Ïðî-
òå í³äå ³ í³õòî íå êàæå, ÷è ìîæóòü óê-
ðà¿íñüê³ Çáðîéí³ ñèëè çàáåçïå÷èòè òàêèé
çàõèñò? ßêùî ñàì³ çàõèñòèòèñÿ íå ìîæå-
ìî, òî ÷îìó? 

Çàì³ñòü öüîãî áåçàïåëÿö³éíî çàÿâëÿþòü:
âñòóïàºìî ó â³éñüêîâèé ñîþç! Òîáòî, ñàì³
çàõèñòèòèñÿ íå ìîæåìî? 

Ç³ ñë³â ïîë³òèê³â, ï³ä ÷àñ âñòóïó Óêðà¿íè
äî áóäü-ÿêîãî â³éñüêîâîãî áëîêó, â³í,
áëîê, âñ³ìà ñèëàìè ³ çàñîáàìè çàõèùàòè-
ìå Óêðà¿íó, à ñàìà âîíà ïðè öüîìó æîä-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä ñîþçíèêàìè
ïî áëîêó íå íåñå. Ìîâëÿâ, íàøà Êîíñòè-
òóö³ÿ çàáîðîíÿº ðîçì³ùåííÿ ³íîçåìíèõ
áàç íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, à ñòàòóò ÍÀÒÎ
íå ïåðåäáà÷àº îáîâ'ÿçêîâî¿ ó÷àñò³ ÷ëåíà
áëîêó â òîìó àáî ³íøîìó êîíôë³êò³. Öå
àáî òèïîâèé äëÿ äåÿêèõ óêðà¿íñüêèõ
ïîë³òèê³â õóòîðÿíñüêèé íà¿â, àáî ñâ³äîìà
áðåõíÿ äëÿ íàøîãî íàðîäó. ×è îáìàí ïî-
òåíö³éíèõ ñîþçíèê³â ³ç áëîêó. 

Áóäü-ÿê³é ðîçñóäëèâ³é ëþäèí³ çðî-
çóì³ëî, ùî òàê íå áóäå. Âè íàñ çàõèùàé-
òå, à ìè ïîñèäèìî â î÷åðåòàõ, ó ðàç³ ÷î-
ãî?! Ïðèïóñòèìî, âèíèê â³éñüêîâèé
êîíôë³êò ì³æ ÍÀÒÎ ³ Ðîñ³ºþ. Ùî ïîâèí-
íà ðîáèòè Óêðà¿íà â öüîìó âèïàäêó, íàâ³òü
áåç áàç ÍÀÒÎ íà ¿¿ òåðèòîð³¿? Â³äñèä³òè-
ñÿ íå âäàñòüñÿ – äîâåäåòüñÿ âîþâàòè ç
Ðîñ³ºþ, à çíà÷èòü Óêðà¿íà áóäå ïåðøîþ
êðà¿íîþ, ïåðåòâîðåíîþ íà ùåá³íêó. 

Äàºòüñÿ âçíàêè ñèñòåìàòè÷íà çâè÷êà
ïîë³òèê³â íåäîäóìóâàòè äî ê³íöÿ àáî óìèñ-
íå íåäîãîâîðþâàòè. ßê âè öå ñîá³ óÿâ-
ëÿºòå: êðà¿íà-÷ëåí â³éñüêîâîãî áëîêó çà-
ÿâèòü, ùî ç öèìè ìè âîþºìî, à ç öèìè
íå âîþºìî? Ùî, íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè íå
áóäå í³ÿêî¿ â³éñüêîâî¿ ïîòóæíîñò³? Íàâ³ùî
òîä³ ç áþäæåòó ô³íàíñóþòü ñòâîðåííÿ îïå-
ðàòèâíî-òàêòè÷íîãî ðàêåòíîãî êîìïëåêñó
(ÎÒÐÊ) òèïó “Òî÷êà” àáî “²ñêàíäåð”? Öå
çîâñ³ì íå îáîðîííå îçáðîºííÿ. ßêùî ï³ä
÷àñ âñòóïó äî ÍÀÒÎ ñóñ³äè íà çàõîä³ –
íàø³ ñîþçíèêè, öå îçíà÷àº, ùî ÎÒÐÊ ìî-
æå áóòè ñïðÿìîâàíèé ò³ëüêè íà ï³âí³÷ ³
ñõ³ä. ² íå òðåáà í³ÿêèõ áàç ÍÀÒÎ íà òå-
ðèòîð³¿ Óêðà¿íè – íà ñõ³ä ³ ï³âí³÷ áóäóòü
íàö³ëåí³ óêðà¿íñüê³ ðàêåòè. 

Ðèòîðèêà, ùî ÍÀÒÎ – öå êëóá çà ³íòå-
ðåñàìè, ùîñü íà êøòàëò ñèãàðíîãî àáî
áîóë³íã-êëóáó, ëóêàâà. Ó ðàç³ êîíôë³êòó
íàø³ ñîþçíèêè ç ÍÀÒÎ âîþâàòè íàñ ïðè-
ìóñÿòü. ² àáñîëþòíî çðîçóì³ëî, ùî òåðè-
òîð³ÿ ó ïîíàä 1000 õ1000 ê³ëîìåòð³â áåç
îçáðîºííÿ íå çàëèøèòüñÿ. Âñå ïèòàííÿ
íå ÷è¿õ, à ÿêèõ? 

² ö³ëêîì íå çðîçóì³ëî: ìè â áåçïåö³ ç
ÍÀÒÎ àáî áåç íüîãî? Ïðè÷èíîþ âñòóïó
äî â³éñüêîâîãî áëîêó ò³º¿ àáî ³íøî¿ äåð-
æàâè ìîæå áóòè â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íà 
îáñòàíîâêà â ñâ³ò³ ³, ãîëîâíå, íàâêîëî
êðà¿íè. Ç ïîãëÿäó ãåîïîë³òèêè ³ ãåîåêî-
íîì³êè, Óêðà¿íà íå º îá'ºêòîì àãðåñ³¿. Ó
í³é íåìàº í³÷îãî òàêîãî, ùî çìóñèëî á
Ôðàíö³þ, Í³ìå÷÷èíó, ÑØÀ, Ðîñ³þ, àáî
íàâ³òü Ïîëüùó, ñèëîþ, à íå ïîë³òè÷íî ÷è
åêîíîì³÷íî, äîìàãàòèñÿ ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ
³íòåðåñ³â â Óêðà¿í³. Õòî ìîæå âèñóíóòè
Óêðà¿í³ ïðåòåíç³¿ àæ äî â³éñüêîâîãî âòðó-
÷àííÿ? Ðóìóí³ÿ? Ïîëüùà? Ñëîâà÷÷èíà?
Óãîðùèíà? Òóðå÷÷èíà? Á³ëîðóñ³ÿ? Ðîñ³ÿ?
Òà êîëè á ìè áóëè ìîíîë³òí³, í³õòî ³ ïèñê-
íóòè íå íàâàæèâñÿ á. Äëÿ âèð³øåííÿ æ
äîìàøíüîãî çàâäàííÿ íàì ïîòð³áíèé ìèð,
ìèð ³ ìèð. ² ñòàá³ëüí³ñòü. ² ÷àñ

Ëóêàâà ðèòîðèêà
В питанні приєднання до НАТО національної з оди по и що нема
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати " продовж є
стежити за подіями, що
сталися останніми днями
в ре іонах У раїни. Цьо о
раз ияни дізнаються ці-
аве про Донець , Севас-
тополь, Кірово рад та
Львів.

На Донець ій
залізниці ловлять
“зайців”

Ïðîòÿãîì 20 äí³â íèí³øíüîãî
áåðåçíÿ ï³ä ÷àñ ðåéä³â êîíòðîëå-
ðè Äîíåöüêî¿ çàë³çíèö³ çàòðèìà-
ëè ïîíàä 800 áåçá³ëåòíèõ ïàñà-
æèð³â. ßê ïîâ³äîìèëà ïðåñ-
ñëóæáà Äîíåöüêî¿ çàë³çíèö³, çà
ïåð³îä ç 11 äî 31 áåðåçíÿ ïðàö³â-
íèêè çàë³çíèö³ ðàçîì ³ç ñï³âðî-
á³òíèêàìè ì³ë³ö³¿ ïðîâåëè 152
ðåâ³ç³¿, ïåðåâ³ðèëè 236 ïðèì³ñü-
êèõ ïîòÿã³â ³ âèÿâèëè 675 ïàñà-
æèð³â ï³ëüãîâî¿ êàòåãîð³¿, ÿê³ êî-
ðèñòóþòüñÿ òðàíñïîðòîì áåç ïî-
ñàäî÷íèõ êâèòê³â. ²ç 156 áåçá³-
ëåòíèê³â 124 çãîäèëèñÿ ïðèäáà-
òè êâèòêè ó ïðîâ³äíèê³â íà çà-
ãàëüíó ñóìó 340,2 ãðí. Îêð³ì
öüîãî, 32 ïàñàæèð³â âèñàäèëè çà
â³äìîâó îïëàòèòè ïðî¿çä. À òà-
êîæ çàô³êñîâàíî 13 âèïàäê³â íå-
îïëàòè áàãàæó.

У Севастополі
борються
з бра оньєрами

Ñï³âðîá³òíèêè ñåâàñòîïîëü-
ñüêî¿ ì³ë³ö³¿ ñï³ëüíî ç Äåðæàâíèì
êîì³òåòîì ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà
Óêðà¿íè ïðîâîäÿòü çàõîäè ç áî-
ðîòüáè ³ç áðàêîíüºðàìè òà ³íøè-
ìè ïîðóøíèêàìè ïðàâèë ðèáàëü-
ñòâà. Ìåòà — ë³êâ³äàö³ÿ çëî÷èí-
íèõ óãðóïîâàíü, ÿê³ çàéìàþòüñÿ
íåçàêîííèì ïðîìèñëîì ðèáè ó
ïåð³îä íåðåñòó. Ç ïî÷àòêó íèí³ø-
íüîãî ðîêó âæå çä³éñíåíî 18
ñï³ëüíèõ ðåéä³â. Ñåðåä îñíîâíèõ
ïîðóøåíü — ëîâ³ííÿ ðèáè çàáî-
ðîíåíèìè çíàðÿääÿìè ³ ñïîñîáà-
ìè. Âèÿâëåíî òàêîæ 15 ôàêò³â íå-
çàêîííîãî âèëîâó ðèáè, çàòðèìà-
íî 14 ïðàâîïîðóøíèê³â, ÿêèõ
ïðèòÿãíóòî äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ï³ä ÷àñ ðåéä³â
âèëó÷åíî ïîíàä 60 êã ðèáè, à òà-
êîæ 19 îäèíèöü ðèáàëüñüêèõ
ñíàñòåé. Îêð³ì öüîãî, ïðàâîîõî-
ðîíö³ çàô³êñóâàëè ôàêòè ïðîäà-
æó ðèáè áåç â³äïîâ³äíèõ äîêóìåí-
ò³â ³ ñåðòèô³êàòó ÿêîñò³. Çîêðåìà
íà ðèíêàõ “Þìàøåâñüêèé”,
“×àéêà”, “Ìîñêîâñüêèé”. Áóëî
ñêëàäåíî àäì³íïðîòîêîë ñòîñîâíî
ìåøêàíêè Ñåâàñòîïîëÿ, ÿêà áåç
äîçâîëó òîðãóâàëà êðåâåòêàìè íà
Ìîñêîâñüêîìó ðèíêó. Ó ïðàâîïî-
ðóøíèö³ âèëó÷åíî 3 êã êðåâåòîê.
Äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà ïîðóøåííÿ âåòåðèíàðíî-
ñàí³òàðíèõ âèìîã ïðèòÿãíóòî é
ìåøêàíêó Íàõ³ìîâñüêîãî ðàéîíó,
ÿêà ðåàë³çóâàëà íà ðèíêó ìîðå-
ïðîäóêòè áåç áóäü-ÿêîãî äîçâîëó.
Ó íå¿ âèëó÷åíî 18 êã êåôàë³ ³ 3,5
êã ³êðè. Òàêîæ çà íåçàêîííó òîð-
ã³âëþ ñòàâðèäîþ äî àäì³í³ñòðà-
òèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿã-
íóòî ìåøêàíêó Áàëàêëàâñüêîãî
ðàéîíó, ÿêà ïðîäàëà 11 êã ðèáè íà
Þìàøåâñüêîìó ðèíêó. Ï³ä ÷àñ
ñï³ëüíèõ ðåéä³â ñï³âðîá³òíèêè

ÓÌÂÄ, ³íñïåêòîðè ðèáîîõîðîíè,
ïðåäñòàâíèêè ïðèêîðäîííî¿ êî-
ìåíäàòóðè â Áàëàêëàâñüêèé áóõ-
ò³ á³ëÿ ïðè÷àëó âèÿâèëè ³ êîíô³ñ-
êóâàëè ðèáàëüñüêó ñíàñòü çà-
âäîâæêè ìàéæå 1000 ì. Íàðàç³ ¿¿
âëàñíèê³â âñòàíîâëþþòü ñï³âðî-
á³òíèêè ì³ë³ö³¿. Çàõîäè ç áîðîòü-
áè ³ç áðàêîíüºðàìè â Ñåâàñòîïî-
ë³ òðèâàþòü.

Канатн доро
на Ай-Петрі
пропон ють за рити

Çàñòóïíèê ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì
Ìèõàéëî Áàõàðåâ ïðîïîíóº çà-
êðèòè êàíàòíó äîðîãó íà ïëàòî
Àé-Ïåòð³. Ç òàêîþ ïðîïîçèö³ºþ
â³í âèñòóïèâ íà çàñ³äàíí³ Êîîðäè-
íàö³éíî¿ ðàäè ç ïèòàíü êóðîðò³â ³
òóðèçìó ÀÐÊ. Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ
îáãîâîðþâàëè ïèòàííÿ ï³äãîòîâ-
êè äî êóðîðòíîãî ñåçîíó â ßëòèí-
ñüêîìó ðåã³îí³. Íà äóìêó â³öå-ñï³-
êåðà, çàêðèòòÿ êàíàòíî¿ äîðîãè
äîïîìîæå â áîðîòüá³ ³ç íåçàêîí-
íîþ çàáóäîâîþ íà Àé-Ïåòð³. “Ïî-
êè ïðàöþº êàíàòíà äîðîãà, ³ òóäè
ï³äí³ìóòü õî÷ îäíîãî â³äïî÷èâàëü-
íèêà, çàâæäè çíàéäåòüñÿ òàòàðèí,
ÿêèé çàð³æå áàðàíà, çðîáèòü ÷åáó-
ðåêè é ïðîäàâàòèìå ¿õ â àíòèñà-
í³òàðíèõ óìîâàõ,— çàïåâíèâ ïàí
Áàõàðåâ.— Àëå ìè äîá’ºìîñÿ ñâî-
ãî ³ îäíàê ¿¿ äåìîíòóºìî”. Çàñòóï-
íèê ãîëîâè ïàðëàìåíòó Êðèìó òà-
êîæ ïîïðîñèâ ñï³âðîá³òíèê³â ì³-
ë³ö³¿ ³ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ íàïåðåäî-
äí³ êóðîðòíîãî ñåçîíó çâåðíóòè
îñîáëèâó óâàãó íà ñèòóàö³þ, ïî-
â’ÿçàíó ç íåçàêîííîþ òîðã³âëåþ
íà ïëàòî Àé-Ïåòð³. Ïðè öüîìó â³í
ïîîá³öÿâ, ùî âëàäà ïðèïèíèòü
“öå íåïîäîáñòâî ³ çáåðåæå Àé-
Ïåòð³ äëÿ íàùàäê³â”.

На львівсь ій шахті
“Степова” др
доб триває пожежа

Äðóãó äîáó â ×åðâîíîãðàä³
Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ òðèâàº áî-

ðîòüáà ç ïîæåæåþ íà øàõò³
“Ñòåïîâà” äåðæàâíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ëüâ³ââóã³ëëÿ”. Ïðî öå
ïîâ³äîìèëè ïðåäñòàâíèêè ×åð-
âîíîãðàäñüêî¿ äåðæàâíî¿ ã³ðíè-
÷îòåõí³÷íî¿ ³íñïåêö³¿. Ñüîãîäí³
ïëàíóºòüñÿ ïðè¿çä íà øàõòó çà-
ñòóïíèêà ì³í³ñòðà âóã³ëüíî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³ Þð³ÿ ßùåíêà. Ñïà-
ëàõ ó øàõò³ çàô³êñîâàíî 2 êâ³ò-
íÿ î 16.40 — â òóïèêîâ³é ÷àñòè-
í³ ïðèëåãëîãî äî ëàâè 115-ãî
øòðåêó ïëàñòà “Ñîêàëüñüêèé”.
Äîâæèíà ëàâè — 200 ìåòð³â. Íà
ìîìåíò àâàð³¿ â øàõò³ ïåðåáóâà-
ëè 92 ëþäèíè. ̄ õ óñ³õ â÷àñíî åâà-
êóéîâàíî.

У Кірово раді
бра є води

Æèòåë³ Ê³ðîâîãðàäà ó áóäü-
ÿêèé ìîìåíò ìîæóòü çàëèøèòè-
ñÿ áåç âîäè. ¯¿ â ì³ñò³ ïîäàþòü
ëèøå ïî ê³ëüêà ãîäèí íà äîáó.
Ïî÷èíàþ÷è ç 1 êâ³òíÿ, ê³ðîâî-
ãðàäö³ ïî÷àëè ïëàòèòè çà âîäó
âäâ³÷³ á³ëüøå. Ì³ñüê³ ÷èíîâíè-
êè âñòàíîâèëè íîâèé òàðèô: 4
ãðí 66 êîï. çà êóáîìåòð. Ïîñà-
äîâö³ âèïðàâäîâóþòüñÿ, ùî â ³í-
øîìó ðàç³ îáëàñíîìó öåíòðó äî-
âåäåòüñÿ íà òðåòèíó çìåíøèòè
ïîñòà÷àííÿ âîäè. “Ìè ï³ä³éøëè
ç òîãî áîêó, ùîá ³ ï³äïðèºìñòâî
ïðàöþâàëî åôåêòèâí³øå, ³ çìåí-
øèòè íàâàíòàæåííÿ íà íàñåëåí-
íÿ. Îñê³ëüêè òàðèôè íå ï³äâè-
ùóâàëè âæå ê³ëüêà ðîê³â”,— ïî-
ÿñíèâ ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåê-
òîðà äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ê³ðî-
âîãðàäà Âàëåð³é ×åëÿäèíîâ. Çà
éîãî ñëîâàìè, ñòàð³ òàðèôè ïî-
êðèâàëè ëèøå ïîëîâèíó ñîá³-
âàðòîñò³ ïîñëóã. Òèì ÷àñîì “Âî-
äíå ãîñïîäàðñòâî” Ê³ðîâîãðàäà
çàáîðãîâóâàëî åíåðãåòèêàì ³
ïîñòà÷àëüíèêàì 6 ìëí ãðí. Ò³
õîò³ëè îáìåæèòè ïîäà÷ó âîäè â
ì³ñòî äî ð³âíÿ åêîëîã³÷íî¿ áåç-
ïåêè. “Îáëðàäà âæå äâ³÷³ ïðèé-
ìàëà ð³øåííÿ ïðî ï³äâèùåííÿ
âàðòîñò³ òàðèô³â íà äí³ïðîâñüêó

âîäó. Ïðîòå ì³ñüêà ðàäà ââàæàº,
ùî ï³äñòàâ äëÿ öüîãî íåìàº.
Êð³ì òîãî, äåïóòàòè ïåðåêîíó-
þòü, ùî ¿õ ìîæíà íàâ³òü çíèçè-
òè. Ùî é áóëî çðîáëåíî â áåðåç-
í³ 2007 ðîêó”,— ñêàçàâ äèðåê-
òîð ÒÎÂ “Âîäíå ãîñïîäàðñòâî”
Àíäð³é Êàðàóø. Ñâîãî ÷àñó

ì³ñüêà âëàäà íàìàãàëàñÿ ïîâåð-
íóòè “Âîäíå ãîñïîäàðñòâî” â
êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü. Äåïóòà-
òè ì³ñüêðàäè â³ääàëè éîãî â
îðåíäó äâà ðîêè òîìó ³ íàðàç³
âèçíàëè, ùî îðåíäàð ïðàöþº
íååôåêòèâíî.

Львівсь і селяни
боролися
із “земельним
рейдерством”

Ñèìâîë³÷íó òðóíó ç ïàëàþ÷èì
ïàïåðîì òà ÿùèêè ç ïîì³äîðà-
ìè é îã³ðêàìè íîñèëè ï³ä ÷àñ
ì³òèíãó ïðàö³âíèêè ÂÀÒ “Àãðî-
ô³ðìà “Ïðîâåñ³íü” íà ïëîù³ ïå-
ðåä Ëüâ³âñüêîþ ì³ñüêðàäîþ. Ïî-
ò³ì ëþäè îòî÷èëè ï³âêîëîì ïðè-
íåñåíèé ³íâåíòàð, à ê³ëüêà ïðà-
ö³âíèöü ñïàëèëè íà òðóí³ àðêó-
ø³ ³ç íàïèñàìè “êîðóïö³ÿ”,
“áàíäèòèçì”, “ðåéäåðñòâî”. Çà
ñëîâàìè ïðåñ-ñåêðåòàðÿ àãðî-
ô³ðìè, íàñòóïíîãî òèæíÿ ï³êå-
òóâàòèìóòü Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â òà
Âåðõîâíó Ðàäó. Êîðïîðàòèâíèé
êîíôë³êò ì³æ ³íâåñòèö³éíèì
êîíñîðö³óìîì (²Ê) “Âèõîð” ³
ëüâ³âñüêèì ÂÀÒ “Àãðîô³ðìà
“Ïðîâåñ³íü” óíàñë³äîê çì³íè
ïðàâë³ííÿ ðîçïî÷àâñÿ â ñåðïí³
2006 ð. Öÿ êîìïàí³ÿ ñïåö³àë³-
çóºòüñÿ íà âèðîùóâàíí³ îâî÷³â
íà çàêðèòîìó ´ðóíò³ òà ïîñòà÷àº
ñ³ëüãîñïïðîäóêö³þ íà ðèíêè Çà-
õ³äíî¿ Óêðà¿íè. Àãðîô³ðìà âî-
ëîä³º ìàéæå 100 ãà çåìë³ â ìå-
æàõ Ëüâîâà, 40 % ç ÿêèõ — òåï-
ëèö³. ßê ñòâåðäæóþòü ï³êåòó-
âàëüíèêè, ñàìå çåìëÿ ïðèâàá-
ëþº ðåéäåð³â
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У Львові працівни и а рофірми "Провесінь" пі ет вали місь рад з вимо ою припинити "земельне рейдерство"

Розцін и середньої вартості
одиниці (хвилини)

ре ламно о час У раїнсь ої
орпорації “Телебачення

та радіомовлення “Ютар”

Вартість однієї хвилини
ефірно о час , рн,

з ПДВ та НР

Розмір зниж и, я а
надається за придбання
ефірно о час в обсязі
понад ___ хвилин.

25 -

Розцін и середньої вартості
одиниці (хвилини)

ре ламно о час ТОВ
“Телерадіоор анізація

“Р сс ое Радио” — У раина”

Вартість однієї хвилини
ефірно о час , рн,

з ПДВ та НР

Розмір зниж и, я а
надається за придбання
ефірно о час в обсязі
понад ___ хвилин.

50 -

Розцін и середньої вартості
одиниці (хвилини)

ре ламно о час ТОВ
“Телерадіоор анізація

“Медіа Мар ет”

Вартість однієї хвилини
ефірно о час , рн,

з ПДВ та НР

Розмір зниж и, я а
надається за придбання
ефірно о час в обсязі
понад ___ хвилин.

50 -

Ó Ê³ðîâîãðàä³ ï³äâèùóþòü
òàðèôè òà ïîñòà÷àþòü
ìåíøå âîäè
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Ó ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ 
íîâèé âèä òðàíñïîðòó

Ñòîëè÷í³ ìåøêàíö³ çìîæóòü äîáèðàòèñÿ
íà ðîáîòó åêñïðåñ-ïåðåâåçåííÿì. Ïðî öå
ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ. Çà éîãî ñëîâàìè, ðîáîòó åêñ-
ïðåñíèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóò³â ïëàíóþòü
îðãàí³çóâàòè òà íàëàãîäèòè ïðîòÿãîì äâîõ
ðîê³â. Î÷³êóºòüñÿ, ùî âàðò³ñòü ïðî¿çäó â åêñ-
ïðåñàõ áóäå òàêîþ æ, ÿê ³ â óñ³õ êîìóíàëü-
íèõ âèäàõ òðàíñïîðòó. Ä³ÿòèìóòü ó íèõ ³
ïðî¿çí³ êâèòêè, íàäàâàòèìóòü ï³ëüãè íà ïðî-
¿çä äëÿ ïàñàæèð³â çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè. Ãîëîâíîþ â³äì³íí³ñòþ
åêñïðåñ³â áóäå òå, ùî âîíè íå çóïèíÿòè-
ìóòüñÿ íà âñ³õ çóïèíêàõ, à, íàïðèêëàä, çà-
áèðàòèìóòü ïàñàæèð³â íà Ïåòð³âö³ òà â³äâî-
çèòèìóòü íà ìàñèâ Òðîºùèíà. “Äî ê³íöÿ
òðàâíÿ õî÷åìî çàïóñòèòè ðóõ åêñïðåñ³â íà
òðîëåéáóñíèõ ìàðøðóòàõ ¹ 37, 46 ³ íà àâ-
òîáóñíîìó ìàðøðóò³ ¹ 58”,— ïîä³ëèâñÿ
ïëàíàìè ïàí Áàññ

Íà áîðîòüáó 
³ç çàòîðàìè âèòðàòÿòü 
30 ìëí ºâðî

ªÁÐÐ âèä³ëèòü Êèºâó 30 ìëí ºâðî. Ö³
êîøòè ñïðÿìóþòü íà âïðîâàäæåííÿ ñèñòå-
ìè àêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòîì. Çà-
âäÿêè öüîìó âäàñòüñÿ âäîñêîíàëèòè êîí-
òðîëü çà ðóõîì àâòî, çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü
ïðîáîê òà àâàð³é, îñîáëèâî â ãîäèíè ï³ê.
Â³äïîâ³äíî ïîêðàùèòüñÿ ³ åêîëîã³÷íà ñèòó-
àö³ÿ â ñòîëèö³.

Íàãàäàºìî, ùî ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” ïëà-
íóº ïîâí³ñòþ çàïóñòèòè àâòîìàòèçîâàíó ñèñ-
òåìó äèñïåò÷åðñüêîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîð-
òîì äî âåðåñíÿ. Â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ öüîãî
ïðîåêòó ïåðåäáà÷åíî é áóä³âíèöòâî àâòîòó-
íåëþ ï³ä Äí³ïðîì â³ä ìåòðî “Ë³âîáåðåæíà”
äî ïëîù³ Ïåðåìîãè. Ðîçïî÷àòè éîãî ïëàíó-
þòü ó òðàâí³ 2009-ãî, à çàâåðøèòè â ãðóäí³
2012-ãî. Ïîïåðåäíüî ðîáîòè îá³éäóòüñÿ ó
2,5 ìëðä ãðí

Ì³æ “Õðåùàòèêîì” 
òà “Ìàéäàíîì” 
âñòàíîâëÿòü òðàâîëàòîð

Ãîðèçîíòàëüíó ðóõîìó äîð³æêó — òðàâî-
ëàòîð — çìîíòóþòü ó ïåðåõîä³ ì³æ ñòàíö³-
ÿìè ìåòðî “Õðåùàòèê” ³ “Ìàéäàí Íåçàëåæ-
íîñò³”. Ïðîåêò ðåàë³çóþòü ó çâ’ÿçêó ç ðå-
êîíñòðóêö³ºþ öèõ ñòàíö³é, ÿê³ ï³äïðèºì-
ñòâî ïëàíóº ðîçïî÷àòè íèí³øíüîãî ðîêó.
Ïðî öå ðîçïîâ³ëè ó ïðåñ-ñëóæá³ “Êè¿âñüêî-
ãî ìåòðîïîë³òåíó”. Çàâäÿêè òðàâîëàòîðó ïà-
ñàæèðàì íå äîâåäåòüñÿ òàê äîâãî éòè ïî ïå-
ðåõîäó, ÿêèé ìàëè îáëàäíàòè òàêèì ïðè-
ñòðîºì ùå ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà. Îäíàê ó ò³
÷àñè íà ö³ ïîòðåáè íå âèä³ëèëè êîøò³â. Ââà-
æàëè, ùî ïàñàæèðè ìîæóòü ïðîéòèñÿ ³ ï³ø-
êè. Îêð³ì öüîãî, âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó
ìåòðîïîë³òåí³ ïëàíóþòü çàïðîâàäèòè áåç-
ïðîâ³äíèé ³íòåðíåò WI-FI. Ùîïðàâäà, äå
ñàìå â³í ïðàöþâàòèìå, ïîêè ùî íå âèçíà-
÷èëè. Ñåðåä íîó-õàó ï³äïðèºìñòâà — íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì çàïðîâàäèòè îçâó÷óâàííÿ
íàçâ ñòàíö³é ñòîëè÷íîãî ìåòðî äèòÿ÷èìè
ãîëîñàìè

Êîìóíàëüí³ ìàðøðóòêè 
ïðèêðàñÿòü íàêëåéêàìè
“Êè¿âïàñòðàíñó”

Íà âñ³õ êîìóíàëüíèõ ìàðøðóòêàõ ç’ÿâèòü-
ñÿ ëîãîòèï êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Êè¿âïàñòðàíñ”. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, îêð³ì öüîãî, ìóí³öèïàëüíèé
òðàíñïîðò ïðèêðàñÿòü íàêëåéêàìè ³ç çîá-
ðàæåííÿì àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà. Òàê â³í â³ä-
ð³çíÿòèìåòüñÿ â³ä ïðèâàòíèõ ïåðåâ³çíèê³â.
Çàãàëîì äî ê³íöÿ ðîêó ì³ñüêèé àâòîïàðê
çá³ëüøàòü íà 700 àâòîáóñ³â. Àêòèâíî ðîçâè-
âàòè ìóí³öèïàëüíèé òðàíñïîðò ì³ñüêà âëà-
äà ïî÷àëà ï³ñëÿ íåäàâíüîãî ñòðàéêó ïðèâàò-
íèõ ïåðåâ³çíèê³â òà ï³äâèùåííÿ íèìè ö³íè
íà ïðî¿çä. Äî ñëîâà, òàê³ ä³¿ ï³äïðèºìö³â
Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè âèçíàâ
íåçàêîííèìè

Âîëîäèìèð ÇÅËÜ: “Ó ìåòðîïîë³òåí³
ñòàíå áåçïå÷í³øå”

Мин ло о тижня перший заст п-
ни олови КМДА Денис Басс
о лян в перебі б дівництва
станції метро "Деміївсь а". Її та
ще три, в отре запевнили пред-
ставни и влади, від риють до
інця нинішньо о ро . Незадов-
о до цьо о Президент У раїни
підписав аз про вжиття невід-
ладних заходів щодо поліпшен-
ня транспортно о обсл ов ван-
ня меш анців столиці. У до -
менті я раз і йшлося про б дів-
ництво нових та ре онстр цію
наявних об’є тів метро. "Хреща-
ти " поці авився оловно о ін-
женера підприємства Володи-
мира Зеля, чим відрізнятим ть-
ся нові станції від старих. Фахі-
вець та ож розповів, я і техно-
ло ії застосов ватим ть мет-
ро.

— Ïàíå Âîëîäèìèðå, ïðî îíîâëåííÿ ìåò-
ðîïîë³òåíó òà ïåðåõ³ä íà ñó÷àñí³ òåõíîëî-
ã³¿ ãîâîðÿòü ÷è íå ïîâñþäíî. Ðîçêàæ³òü, ùî
ñàìå âïðîâàäæóâàòèìóòü òà êîëè?

— Öüîãî ðîêó çàâåðøóºìî çàïðîâàäæó-
âàòè àâòîìàòèçîâàíó ñèñòåìó ïðîõîäó ïà-
ñàæèð³â ç âèêîðèñòàííÿì áåçêîíòàêòíèõ
êàðòîê. Ñòâîðþºìî òåëåêîìóí³êàö³éíó
ñèñòåìó ïåðåäà÷³ òåõíîëîã³÷íèõ äàíèõ íà
áàç³ âîëîêîííî-îïòè÷íîãî êàáåëþ òà êîð-
ïîðàòèâíó êîìï’þòåðíó ìåðåæó äëÿ ïðà-
ö³âíèê³â ìåòðîïîë³òåíó. ×îòèðè ñòàíö³é-
í³ ïîñòè áóäå ïîâí³ñòþ àâòîìàòèçîâàíî,
îáëàøòîâàíî â³äåîñïîñòåðåæåííÿì. ×àñò-
êîâî çàì³íèìî ëîêàëüíó àâòîìàòèêó òà
òåëåìåõàí³êó ñóì³ùåíèõ òÿãîâî-çíèæó-
âàëüíèõ ï³äñòàíö³é (ÑÒÏ). Ïëàíóºìî
ðîçðîáèòè òà çàïóñòèòè àâòîìàòèçîâàíå
ðîáî÷å ì³ñöå äèñïåò÷åðà ñëóæáè åëåêòðî-
ïîñòà÷àííÿ òà ïåðåäàâàííÿ äàíèõ ïî âî-
ëîêîííî-îïòè÷íèõ êàíàëàõ íà Ñèðåöü-
êî-Ïå÷åðñüê³é ë³í³¿. Âîäíî÷àñ ðîçïî÷è-
íàºìî ðîçðîáëÿòè òà çàïðîâàäæóâàòè ºäè-
íó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ìåòðîïîë³òåíîì
íà áàç³ ïðîãðàìíîãî êîìïëåêñó SAP. Íå-
âäîâç³ ïî÷íå ïðàöþâàòè ñèòóàö³éíèé
öåíòð.

Ó 2008 ðîö³ òàêîæ ïëàíóºìî âèêîíàòè
íèçêó çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîë³ïøåí-
íÿ ñàí³òàðíîãî òà ïðîòèïîæåæíîãî ñòà-
íó îá’ºêò³â ³ ðóõîìîãî ñêëàäó ìåòðîïîë³ò-
åíó.

— Âè çãàäàëè ïðî ñèòóàö³éíèé öåíòð. ßê
öå ïîçíà÷èòüñÿ íà ðîáîò³ ñëóæá?

— Öå äàñòü çìîãó ðîçâ’ÿçàòè íèçêó
ïðîáëåì ñòîñîâíî çàõèñòó îá’ºêò³â ìåò-
ðîïîë³òåíó. Çíà÷íî ï³äâèùèòüñÿ áåçïå-
êà ïàñàæèð³â, àäæå íà ñòàíö³ÿõ, ïðè-
ëåãëèõ òåðèòîð³ÿõ òà ó âàãîíàõ âñòàíîâ-
ëÿòü ñó÷àñíó ñèñòåìó â³äåîíàãëÿäó. Ó
ðàç³ ïîòðåáè ïàñàæèðè çìîæóòü çðîáè-
òè åêñòðåíèé âèêëèê ç³ ñïåö³àëüíèõ
ì³ñöü íà ñòàíö³ÿõ òà ó âàãîíàõ, áóäå àâ-
òîìàòèçîâàíî ñèñòåìó ³íôîðìóâàííÿ
ïàñàæèð³â òà ïåðñîíàëó. Äî òîãî æ, óäî-
ñêîíàëÿòü öåíòðàë³çîâàí³ ñèñòåìè îõî-
ðîííî¿ òà ïîæåæíî¿ ñèãíàë³çàö³¿, ñèñòå-
ìó äîñòóïó äî ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü,
çàáåçïå÷àòü êîíòðîëü ç áîêó ÌÂÑ, ÑÁÓ,
ÌÍÑ, êåð³âíèöòâà ìåòðîïîë³òåíó òà
ì³ñòà òîùî.

— Ðîçìà¿òòÿ òåõí³÷íèõ òåðì³í³â âðàæàº,
òà ÷è â³ä÷óþòü ïàñàæèðè íîâîââåäåííÿ?

— Áåçóìîâíî, àäæå ïðàêòè÷íî âñ³ çàõî-
äè ñïðÿìîâàí³ íà áåçïå÷íå, áåçïåðåá³é-
íå òà ÿê³ñíå ïåðåâåçåííÿ. Ïðèíàã³äíî çà-
çíà÷ó, ùî ó ðîáî÷³ äí³ ìè ïåðåâîçèìî
ïðèáëèçíî 2,2 ìëí ëþäåé ùîäîáè, ó âè-
õ³äí³ äí³ ïîêàçíèê òðîõè íèæ÷èé.

— Âè ïðîâîäèòå çàñ³äàííÿ òåõí³êî-åêî-
íîì³÷íî¿ ðàäè ìåòðîïîë³òåíó. Çàïðîøóºòå
íà íèõ â³äîìèõ âèðîáíèê³â òåõí³êè òà îá-

ëàäíàííÿ. Îêð³ì âëàñíå îáì³íó äîñâ³äîì,
ïðàêòè÷íà êîðèñòü â³ä òàêèõ çóñòð³÷åé º?

— Çàçâè÷àé ó÷àñíèêè çàñ³äàíü îáãîâî-
ðþþòü ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ ç åêñïëóàòàö³¿
òà ðîçâèòêó ìåòðîïîë³òåíó, íàì³÷àþòü
òåõí³÷í³ òà îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè ùîäî ¿õ
âèð³øåííÿ. Òàêîæ îçíàéîìëþþòüñÿ ç
ïðîäóêö³ºþ, íîâ³òíüîþ òåõí³êîþ ³ òåõíî-
ëîã³ÿìè â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ âè-
ðîáíèê³â ³ ïîñòà÷àëüíèê³â äëÿ ìåòðîïî-
ë³òåíó.

Çàñ³äàííÿ òåìàòè÷íî ïðèñâÿ÷óþòü íî-
âîìó ðóõîìîìó ñêëàäó, êîë³¿, ñïîðóäàì,
åñêàëàòîðàì, åëåêòðîìåõàí³÷íèì ïðè-
ñòðîÿì. Ôàõ³âö³ âèâ÷àþòü òåõí³÷íó ³í-
ôîðìàö³þ, îáì³íþþòüñÿ ³äåÿìè ùîäî âè-
êîðèñòàííÿ êîíêðåòíîãî îáëàäíàííÿ ó
ãîñïîäàðñòâ³ ìåòðîïîë³òåíó, ç âðàõóâàí-
íÿì ïåðåâàã é íåäîë³ê³â. Êîíñóëüòàòèâ-
íó äîïîìîãó íàì íàäàþòü ïðåäñòàâíèêè
ïðîåêòíèõ, íàóêîâî-äîñë³äíèõ, êîíñàë-
òèíãîâèõ îðãàí³çàö³é, êîòð³ ïðàöþþòü ó
òðàíñïîðòí³é ñôåð³.

— ×è ïëàíóºòå çàëó÷àòè çàðóá³æí³ êîì-
ïàí³¿ äî ñï³âïðàö³?

— Òàê. Äî îñòàííüîãî ÷àñó îáëàäíàí-
íÿ òà òåõíîëîã³¿ çàïîçè÷óâàëè ïåðåâàæíî
ó ðîñ³éñüêèõ êîëåã. Òðåáà â³äâåðòî âè-
çíàòè, ùî âîíè íå çîâñ³ì â³äïîâ³äàþòü ñó-
÷àñíèì óÿâëåííÿì ïðî çàáåçïå÷åííÿ âè-
ñîêîãî ð³âíÿ îáñëóãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â.

Ìè ïðîâåëè íèçêó ðåçóëüòàòèâíèõ çó-
ñòð³÷åé ç ³íîçåìíèìè êîìïàí³ÿìè ñòî-
ñîâíî ìîäåðí³çàö³¿ ìåòðîïîë³òåíó. Çîê-
ðåìà, ïðåäñòàâíèêè ï³âäåííîêîðåéñüêî¿

êîðïîðàö³¿, îäí³º¿ ç ñâ³òîâèõ ë³äåð³â âà-
ãîíîáóäóâàííÿ, îçíàéîìèëè íàñ ç³ ñâî¿ìè
ìîæëèâîñòÿìè òà íîâèì ðóõîìèì ñêëà-
äîì. ßïîíñüêà, ÷åñüêà òà ôðàíöóçüêà
êîìïàí³¿ òàêîæ çàïðîïîíóâàëè ö³êàâ³ âè-
ñîêîòåõíîëîã³÷í³ êîíñòðóêö³¿ âàãîí³â.

Â³äîì³ àâñòð³éñüêå òà í³ìåöüêå ï³äïðè-
ºìñòâà îçíàéîìèëè ç âèðîáíèöòâîì òà óìî-
âàìè åêñïëóàòàö³¿ òóíåëüíèõ åñêàëàòîð³â ó
ìåòðîïîë³òåíàõ Â³äíÿ, Ïðàãè, Ãàìáóðãà. ̄ õ-
í³ åñêàëàòîðè ìàþòü åñòåòè÷í³øèé âèãëÿä,
ïëàâí³øå òà òèõ³øå ðóõàºòüñÿ ñõîäîâå ïî-
ëîòíî, ìåíø³ çàçîðè ì³æ ðóõîìèìè òà íå-
ðóõîìèìè ÷àñòèíàìè, åêîíîìí³ø³ â åêñ-
ïëóàòàö³¿. Í³ìåöüêà, ïîëüñüêà, ³òàë³éñüêà
ô³ðìè ïðîïîíóþòü ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ äëÿ
êîë³éíîãî ãîñïîäàðñòâà.

— Ç îãëÿäó íà íåäîñòàòíº ô³íàíñóâàííÿ,
÷è ðåàëüíî âò³ëèòè çàäóìàíå?

— Íèí³ ìåòðîïîë³òåí ãîñòðî ïîòðåáóº
ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè, áåç ÿêî¿ íå ëèøå
âò³ëèòè â ïðàêòèêó çàïëàíîâàíå, à é åêñ-
ïëóàòóâàòè òàêèé òåõíîëîã³÷íî ñêëàäíèé
òðàíñïîðò ïðîáëåìàòè÷íî. Íàâ³òü çà óìî-
âè, ùî íàø³ ïðîïîçèö³¿ áóäå âíåñåíî äî
ì³ñüêî¿ òà äåðæàâíî¿ ïðîãðàì ³ ñâîº÷àñ-
íî ïðîô³íàíñîâàíî, áåç ï³äâèùåííÿ òà-
ðèôó íà ïðî¿çä ìè íå çìîæåìî ðåàë³çó-
âàòè íàì³÷åí³ ïðîåêòè òà óòðèìàòè ôàõ³â-
ö³â íà ï³äïðèºìñòâ³. Áåç íàëåæíîãî ô³-
íàíñóâàííÿ, â³äâåðòî êàæó÷è, ðîçâèâàòè
ìåòðîïîë³òåí ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî 

Розмовляла Наталя НЕЗАЙМАЙ,
“Хрещати ”

Ãîëîâíèé ³íæåíåð ï³äïðèºìñòâà ðîçïîâ³â, 
ùî ñèñòåìè çàõèñòó ñòàíö³é ìàêñèìàëüíî âäîñêîíàëÿòü
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ВИРІШИЛА:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — ðåêîí-
ñòðóêö³¿ îá’ºêò³â ³ ñïîðóä ï³ä îá’ºêòè â³ä-
ïî÷èíêó òà ñïîðòó ç ïîäàëüøèìè ¿õ åêñïëó-
àòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì, äëÿ áëàãîóñò-
ðîþ òåðèòîð³¿ ç îçåëåíåííÿì íà âóë. Ãàëåð-
í³é, 2 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç
çîíè çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ äî òåðèòîð³¿ ãðîìàäñüêèõ áó-
ä³âåëü òà ñïîðóä.

3. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 19.04.55 ¹ 459 “Ïðî â³äâîä çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè Óïðàâë³ííþ ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ ï³ä îðãàí³çàö³þ ï³äñîáíîãî
ãîñïîäàðñòâà”, â³ä 24.04.73 ¹ 620 “Ïðî
â³äâåäåííÿ òåðèòîð³¿ ³ àêâàòîð³¿ íà 
ð. Äí³ïðî ï³ä ðåìîíòíî-â³äñò³éí³ ïóíêòè
³ ñòàíö³¿ ïðîêàòó ÷îâí³â âîäíî-ìîòîðíî¿
ïðèñòàí³ óïðàâë³ííÿ ïîáóòîâîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ íàñåëåííÿ”, â³ä 29.12.72 ¹ 2118
“Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ ðèáíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà âíóòð³øí³õ âîäîéìèù ÓÐÑÐ ï³ä áó-
ä³âíèöòâî äîñë³äíî-âèðîáíè÷îãî òåïëî-
âîäíîãî ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà â Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³”, â³ä 19.07.76 ¹ 756/25
“Ïðî â³äâåäåííÿ äîäàòêîâî¿ òåðèòîð³¿ ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ ðèáíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà âíóòð³øí³õ âîäîéì ÓÐÑÐ ï³ä ïîøè-
ðåííÿ äîñë³äíî-âèðîáíè÷îãî ãîñïîäàð-
ñòâà â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³” òà ð³øåííÿ
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 26.10.81
¹ 1741 “Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè óïðàâë³ííþ ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàí-
íÿ íàñåëåííÿ ì³ñüêâèêîíêîìó ï³ä áóä³â-
íèöòâî ðåìîíòíî-â³äñò³éíîãî ïóíêòó 
¹ Ç” ÿê òàê³, ùî íå áóëè âèêîíàí³ â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. 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 43,52 ãà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

5. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ãà-
ëåðíà çàòîêà” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â
³ ñïîðóä ï³ä îá’ºêòè â³äïî÷èíêó òà ñïîð-
òó ç ïîäàëüøèìè ¿õ åêñïëóàòàö³ºþ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿì, äëÿ áëàãîóñòðîþ òåðèòî-
ð³¿ ç îçåëåíåííÿì íà âóë. Ãàëåðí³é, 2 ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ãàëåðíà çàòîêà”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 43,60 ãà äëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â ³ ñïîðóä ï³ä îá’ºêòè
â³äïî÷èíêó òà ñïîðòó ç ïîäàëüøèìè ¿õ
åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì, äëÿ
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ ç îçåëåíåííÿì íà
âóë. Ãàëåðí³é, 2 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà
âëàñíîñò³ íà ìàéíî çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

7. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ãàëåðíà çàòîêà”:

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 âèíåñåííÿ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ.

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 19-8676, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
27.08.2007 ¹ 6718, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 26.09.2007
¹ 05-08/5020 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

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¿ ä³-
ëÿíêè.

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

7.7. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ
ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòî-
âóâàòè áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà áóäü-ÿêèõ
ñïîðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷-
íèõ òà ë³í³éíèõ) â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 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

Про передачу земельної ділянки відкритому
акціонерному товариству “Кімол” для

будівництва житлового будинку з вбудовано-
прибудованими приміщеннями соціально-
громадського призначення та підземним

паркінгом на вул. Марини Раскової, 4 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 438/3272 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàííÿ,
ðîçðîáëåíå äî÷³ðí³ì ï³äïðèºìñòâîì “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä-
êðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Êè¿âïðî-
åêò”, ùîäî çì³íè ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ òà ðîçì³ùåííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáó-
äîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ñî-
ö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³ä-
çåìíèì ïàðê³íãîì íà ïåðåòèí³ âóëèöü Ìà-
ðèíè Ðàñêîâî¿ òà Îâàíåñà Òóìàíÿíà ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ðîçâèòêó ì³ñòà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002
¹ 370/1804, à ñàìå: ïåðåâåñòè òåðèòîð³þ â
ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòó-
âàííÿì äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèí-
êó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåí-
íÿìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ
òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïåðåòèí³ âóëèöü
Ìàðèíè Ðàñêîâî¿ òà Îâàíåñà Òóìàíÿíà ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ç êîìóíàëü-
íî-ñêëàäñüêî¿ òåðèòîð³¿ äî çîíè æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Ê³ìîë” äëÿ áóä³â-
íèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðè-
áóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ãðî-
ìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàð-
ê³íãîì íà âóë. Ìàðèíè Ðàñêîâî¿, 4 ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Ê³ìîë”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 3 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 1,14 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíè-
ìè ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë.
Ìàðèíè Ðàñêîâî¿, 4 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, íàäàíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïóíêòó 44 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 05.07.2001 ¹ 380/1356 “Ïðî
íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê” òà
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äî-
ãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
02.04.2002 ¹ 66-6-00041.

5. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Ê³ìîë”:

5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â
íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííÿ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

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

5.5. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ áóäèíêó
(êð³ì ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

5.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïå-
ðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
19.08.2004 ¹ 250) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíî-
âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

5.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 01.06.2004 ¹ 19-4785, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 28.07.2004 ¹ 071/04-4-19/2369, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 09.08.2004 ¹ 5753, Äí³ïðîâñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 11.10.2004 ¹ 1-14-4274/4,5551/4,
â àêò³ îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
19.08.2004 ¹ 250.

5.8. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áó-
äèíêó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³-
ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòî-
ñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îäíå ìà-
øèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè â öüîìó
áóäèíêó.

5.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³-
àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ, çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âèòðàò
ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâà-
íî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâ-
ëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áó-
ä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà
ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â 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”.

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

5.11. Çàìîâèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 02.04.2002 ¹ 66-6-00041.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìî-
æå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141,
143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 44 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
05.07.2001 ¹ 380/1356 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê”.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “Д. І. А.

ДЕВЕЛОПМЕНТ” для благоустрою території 
з влаштуванням паркової території,
спортивного майданчика та причалу 

з човновою станцією між вул. Раїси Окіпної 
та просп. Броварським (набережна р. Дніпро)

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 439/3273 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

8 ДДООККУУММЕЕННТТ            Хрещатик 4 квітня 2008 

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ä. ². À.
ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ” äëÿ áëàãîóñòðîþ òåðè-
òîð³¿ ç âëàøòóâàííÿì ïàðêîâî¿ òåðèòîð³¿,
ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà òà ïðè÷àëó ç ÷îâ-
íîâîþ ñòàíö³ºþ ì³æ âóë. Ðà¿ñè Îê³ïíî¿ òà
ïðîñï. Áðîâàðñüêèì (íàáåðåæíà ð. Äí³ï-
ðî) ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ä. ². À. ÄÅÂÅËÎÏ-
ÌÅÍÒ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
2,38 ãà (ó òîìó ÷èñë³ â ìåæàõ ïðèáåðåæ-
íèõ çàõèñíèõ ñìóã ïëîùåþ 2,03 ãà òà â
ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é ïëîùåþ 1,40 ãà)
äëÿ áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ ç âëàøòóâàí-
íÿì ïàðêîâî¿ òåðèòîð³¿, ñïîðòèâíîãî ìàé-
äàí÷èêà òà ïðè÷àëó ç ÷îâíîâîþ ñòàíö³ºþ
ì³æ âóë. Ðà¿ñè Îê³ïíî¿ òà ïðîñï. Áðîâàð-
ñüêèì (íàáåðåæíà ð. Äí³ïðî) ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ä. ². À. ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ”:

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

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.08.2007 ¹ 19-8045, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 21.08.2007
¹ 6610, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 21.09.2007 ¹ 05-08/6141, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 30.07.2007 ¹ 5550, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 16.08.2007 ¹ 22-
2051/35, Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.08.2007

¹ 1-19/55-4625/4, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà
Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 31.10.2006
¹ 2546 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 28 09 2007 ¹ 05-1492.

3.3. 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 äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.5. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ
ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâó-
âàòè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 60, 61 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88, 89
Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельних ділянок товариству 
з обмеженою відповідальністю “Холдингова

компанія “ЕНСО ГРУП” для будівництва,
експлуатації та обслуговування офісно-

торговельного центру з вбудовано-
прибудованими приміщеннями, підземним

паркінгом, влаштуванням надземних парковок
та комплексним благоустроєм території 

на вул. Протасів Яр, 39 у Солом’янському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 440/3274 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè óïðàâë³ííþ ï³äïðèºìñòâ
çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñüêâèêîíêîìó
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 31.05.66
¹ 763/à “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
Óïðàâë³ííþ ï³äïðèºìñòâ çåëåíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ì³ñüêâèêîíêîìó äëÿ âëàøòóâàííÿ
ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó â Çàë³çíè÷-
íîìó ðàéîí³” (ëèñò-çãîäà â³ä 30.08.2007
¹ 148-1833), ïëîùåþ 0,43 ãà òà â³äíåñòè
¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Õîë-
äèíãîâà êîìïàí³ÿ “ÅÍÑÎ ÃÐÓÏ” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî öåíòðó ç âáóäîâà-
íî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè, ï³ä-
çåìíèì ïàðê³íãîì, âëàøòóâàííÿì íàäçåì-
íèõ ïàðêîâîê òà êîìïëåêñíèì áëàãîóñòðî-
ºì òåðèòîð³¿ íà âóë. Ïðîòàñ³â ßð, 39 ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ
“ÅÍÑÎ ÃÐÓÏ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó
îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 1,18 ãà (ó òîìó ÷èñë³ â ìå-
æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é ïëîùåþ 0,12 ãà) â
îðåíäó äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî
öåíòðó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè, ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì, âëàø-
òóâàííÿì íàäçåìíèõ ïàðêîâîê òà êîì-
ïëåêñíèì áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿ íà âóë.

Про передачу земельних ділянок товариству 
з обмеженою відповідальністю “ДЕПАТ” для
будівництва, експлуатації та обслуговування

житлово-офісного комплексу з вбудовано-
прибудованими приміщеннями, торговими

приміщеннями, підземним паркінгом 
та іншими об’єктами соціальної

інфраструктури у пров. Ясинуватському, 11 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 441/3275 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèêëþ÷èòè ïîçèö³þ 83 ç äîäàòêà äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.01.2003
¹ 252/412 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó
íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ) ñóá’ºêòàì
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä çàáóäîâó”.

2. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàííÿ
ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿: ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêòà ì³ñòîáóäó-
âàííÿ òà ïåðåäïðîåêòí³ ïðîðîáêè áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáó-
äîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè, òîðãîâèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè, ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà ³íøè-
ìè îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ó
ïðîâ. ßñèíóâàòñüêîìó, 11 â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ðîçâèòêó ì³ñòà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå: òå-
ðèòîð³þ ó ïðîâ. ßñèíóâàòñüêîìó, 11 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèëó÷èòè ³ç êî-
ìóíàëüíî-ñêëàäñüêî¿ çîíè òà ïåðåâåñòè äî
òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèòêó
çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïå-
ðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òè-
ïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âè-
ìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,11 ãà â “Ïàðêó â³äïî÷èíêó á³ëÿ Ñîâñüêèõ
ñòàâê³â” ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïðèïèíèòè òðåñòó “Êè¿âïàëèâî” ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëî-
ùåþ 0,15 ãà, â³äâåäåíîþ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 09.06.59
¹ 924 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òðåñ-
òó “Êè¿âïàëèâî” ï³ä áåíçîêîëîíêè” (ëèñò-
çãîäà â³ä 29.05.2007 ¹ 056/1-115), òà â³äíåñ-
òè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè.

6. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðèñòâó ç

Ïðîòàñ³â ßð, 39 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà
âëàñíîñò³ íà ÷àñòèíó ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî
êîìïëåêñó (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íå-
æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü â³ä 04.08.2000 ¹ 3852
òà àêòè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ íåæèòëîâèõ
ïðèì³ùåíü â³ä 05.08.2000), ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 1,06 ãà — çà ðà-
õóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÕÎËÄÈÍÃÎ-
ÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß “ÅÍÑÎ ÃÐÓÏ” â³äïîâ³ä-
íî äî ïóíêòó 70 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004 ¹ 419/1829 “Ïðî
íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”,
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äî-
ãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
30.03.2007 ¹ 72-6-00407 (ïëîùåþ 0,75 ãà)
òà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè (ïëîùåþ 0,31 ãà);

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,12 ãà (ó ìåæàõ
÷åðâîíèõ ë³í³é) — çà ðàõóíîê çåìåëü çà-
ïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÕÎËÄÈÍÃÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß “ÅÍ-
ÑÎ ÃÐÓÏ”:

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

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 09.08.2007 N-19-8044, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 05.09.2007
¹ 6982, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 23.08.2007 ¹ 05-08/5936, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 31.07.2007 ¹ 5602, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 04.09.2007 ¹ 22-
2204/35, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ
“Êè¿âïðîåêò” â³ä 02.08.2007 ¹ 2371, êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ñïåö³àë³çîâàíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðî-
á³ò â³ä 13.08.2007 ¹ 8/1-1164, Êè¿âñüêîãî
êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ “Êè¿âçåëåíáóä”
â³ä 30.08.2007 ¹ 148-1833 òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
28.09.2007 ¹ 05-1494.

4.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,

ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

4.4. 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”.

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

4.6. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

4.7. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíî-
âîê îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî
ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, â³ä 30.08.2007
¹ 226) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.8. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 70 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 15.07.2004 ¹ 419/1829 “Ïðî íàäàííÿ ³
âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïè-
íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

6. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.03.2007
¹ 72-6-00407 ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî öåí-
òðó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³-
ùåííÿìè, ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì, âëàøòó-
âàííÿì íàäçåìíèõ ïàðêîâîê òà êîì-
ïëåêñíèì áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿ íà âóë.
Ïðîòàñ³â ßð, 39 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà (ëèñò-çãîäà â³ä 18.09.2007
¹ 38/07).

7. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу акціонерному товариству
відкритого типу “Марс” земельної ділянки для

будівництва, експлуатації та обслуговування
офісного комплексу з виставково-

торговельним приміщенням на вул. Горького,
46 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 445/3279 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÄÅÏÀÒ” äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâà-
íî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè, òîðãî-
âèìè ïðèì³ùåííÿìè, ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì
òà ³íøèìè îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ó ïðîâ. ßñèíóâàòñüêîìó, 11 ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

7. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÄÅÏÀÒ”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 8 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,15 ãà (ó òîìó ÷èñë³
â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é ïëîùåþ 0,15 ãà òà
â ìåæàõ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã ïëî-
ùåþ 0,02 ãà) ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà
5 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó
ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿ-
ìè, òîðãîâèìè ïðèì³ùåííÿìè, ï³äçåìíèì
ïàðê³íãîì òà ³íøèìè îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ó ïðîâ. ßñèíóâàòñüêîìó, 11
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó
ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé
êîìïëåêñ (äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
07.11.2006 ¹ 5326, â³ä 30.11.2006 ¹ 5724 òà
àêòè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 07.11.2006, â³ä
30.11.2006), ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,00 ãà
(çîêðåìà ó ìåæàõ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ
ñìóã ïëîùåþ 0,02 ãà) — çà ðàõóíîê çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè
(ïëîùåþ 0,15 ãà) òà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàí-
íÿ (ïëîùåþ 2,85 ãà);

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,15 ãà (ó ìåæàõ
÷åðâîíèõ ë³í³é) — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàí-
íÿ.

8. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÄÅÏÀÒ”:

8.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 05.06.2007 ¹ 19-5312 òà â³ä 14.09.2007
¹ 09-9902, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàí-
ö³¿ â³ä 13.08.2007 ¹ 6356, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 23.08.2007 ¹ 05-
08/5556, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 30.05.2007 ¹ 3793,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 07.08.2007
¹ 2436, Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.08.2007
¹ 535-654 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 28.09.2007 ¹ 05-1491.

8.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

8.4. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) 7 % çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó
öüîìó æèòëîâî-îô³ñíîìó êîìïëåêñ³ (êð³ì
ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

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

8.6. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêîíà-
òè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íàñå-
ëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ÷³
äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè,
îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) òà ïåðåä-
áà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ ³ áóä³âíèöòâî îäíî-
÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâîãî áóäèíêó.

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

8.8. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³-
àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà ðîç-
âèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìîìåíòó
çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿ æèòëîâî¿
ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âèòðàò ç áóä³â-
íèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî æèòëîâî-
îô³ñíîãî êîìïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòà-
íîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç
áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êè-
ºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðî-
âîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 84 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

8.9. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áó-
äèíêó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³-
ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòî-
ñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îäíå ìà-
øèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè ó öèõ áó-
äèíêàõ.

8.10. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà.

8.11. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ
ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âèêîðèñòîâóâà-
òè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 60, 61 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòåé 88, 89 Âîä-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

9. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 10 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
10.07.2003 ¹ 638-5/798 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

10. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
ïðàâî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 24.01.2005
¹ 91-6-00392.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ì³æíàðîäíî-ä³ëîâèé öåíòð”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïå-
ðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
18.09.2007 ¹ 201) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíî-
âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 09.08.2007 ¹ 19-8046, â³ä 14.09.2007
¹ 09-9900, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàí-
ö³¿ â³ä 13.08.2007 ¹ 6354, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 23.08.2007 ¹ 05-
08/6032, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³î-
íàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 15.08.2007
¹ 22-2042/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 19.07.2007
¹ 5274, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò
ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè-
¿âïðîåêò” â³ä 06.07.2007 ¹ 2074 òà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
28.09.2007 ¹ 05-1493.

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

3.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñ-
òþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ
áóä³âåëüíèõ íîðì.

3.8. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) 20 % çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð ó
öüîìó êîìïëåêñ³ (êð³ì ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòà-
â³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.9. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5 % âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî
êîìïëåêñó, âèõîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿
âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëå-
íî¿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³â-
íèöòâà òà àðõ³òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòà-
íîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â 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”.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ì³æíàðîäíî-ä³ëîâèé öåíòð” çàìîâè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíåñåííÿ çì³í
äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä
24.01.2005 ¹ 91-6-00392.

5. 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.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó â³äêðèòîãî òèïó “Ìàðñ” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âèñòàâêîâî-òîðãîâåëü-
íèì ïðèì³ùåííÿì íà âóë. Ãîðüêîãî, 46 ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó â³ä-
êðèòîãî òèïó “Ìàðñ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó
îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,15 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âèñòàâ-
êîâî-òîðãîâåëüíèì ïðèì³ùåííÿì íà âóë.
Ãîðüêîãî, 46 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â â³ä 06.08.79 ¹ 1011/38 “Ïðî â³äâåäåííÿ
äîäàòêîâèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íàóêîâî-äî-
ñë³äíîìó ³íñòèòóòó ³ì. Ìàíó¿ëüñüêîãî ï³ä áó-
ä³âíèöòâî äîñë³äíîãî çàâîäó”.

3. Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó â³äêðèòîãî
òèïó “Ìàðñ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

3.4. 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”.

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

3.6 Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè
ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñ-
òþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ
áóä³âåëüíèõ íîðì.

3.7. Çàáåçïå÷èòè ïðî¿çä òðàíñïîðòó ÷åðåç
çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñ-
òóâà÷³â.

3.8. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 17.09.2004 ¹ 19-8629, ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà
â³ä 22.10.2003 ¹ 7943, óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 10.10.2003 ¹ 119/04-4-10/894,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëü-
òóðè òà ³ñòîðè÷íîãî ñåðåäîâèùà â³ä
08.02.2003 ¹ 430, Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿
ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
12.02.2003 ¹ 099/5-323, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 24.05.2007
¹ 03-0546.

4. 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.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Міжнародно-діловий

Центр” земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування готельно-

офісного комплексу з житловими
апартаментами (додаткова ділянка) на бульв.
Тараса Шевченка, 28-30 (вул. Пирогова, 10) 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 442/3276 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ì³æíàðîäíî-
ä³ëîâèé öåíòð” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíî-îô³ñíîãî
êîìïëåêñó ç æèòëîâèìè àïàðòàìåíòàìè (äî-
äàòêîâà ä³ëÿíêà) íà áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà, 28-30 (âóë. Ïèðîãîâà, 10) ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Ì³æíàðîäíî-ä³ëîâèé
öåíòð”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5
ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
0,09 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó
ç æèòëîâèìè àïàðòàìåíòàìè (äîäàòêîâà ä³-
ëÿíêà) íà áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 28-30
(âóë. Ïèðîãîâà, 10) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,07 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ
çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ;

— ïëîùåþ 0,0244 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó
8 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
29.04.2004 ¹ 237/1447 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” òà ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì
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1. 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 ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù
ïî çåìëåêîðèñòóâàííÿõ ñòàíîì íà
01.01.2003 (òàáëèöÿ 15) çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,68 ãà ó êâàðòàë³ 29 âèä³ë³â 3, 5,
7 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî
“Êîí÷à-Çàñïà”.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àñôàëü-

òîáåòîííèé çàâîä “ÀÁ Ñòîëè÷íèé” äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ â³äêðèòî-
ãî ñêëàäó çàâîäó íà âóë. Îñòð³âí³é, 12 ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,68 ãà ó êâàðòàë³ 29 âèä³ë³â 3, 5, 7
Ãîëîñ³¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà “Ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî
“Êîí÷à-Çàñïà” äî çåìåëü çàïàñó ïðîìèñ-
ëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè,
îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ ç âèêëþ-
÷åííÿì ¿õ ç êàòåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîí-
äó (ëèñòè-çãîäè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “Ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî “Êîí÷à-
Çàñïà” â³ä 06.02.2007 ¹ 45, Êè¿âñüêîãî
îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàð-

Про передачу земельної ділянки відкритому
акціонерному товариству “Асфальтобетонний

завод “АБ Столичний” для експлуатації 
та обслуговування відкритого складу заводу
на вул. Острівній, 12 у Голосіївському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 447/3281 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу земельної ділянки відкритому
акціонерному товариству “Асфальтобетонний

завод “АБ Столичний” для експлуатації 
та обслуговування складу заводу 

на вул. Лютневій, 62 у Голосіївському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 446/3280 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèòêó
çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïå-
ðåë³êó ðîçïîä³ëó ë³ñîâèõ ïëîù ïî çåìëåêî-
ðèñòóâàííÿõ ñòàíîì íà 01.01.2003 (òàáëèöÿ
15) çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,19 ãà ó êâàð-
òàë³ 33 âèä³ë³â 6, 8 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî “Êîí÷à-Çàñïà”.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Àñôàëüòîáåòîííèé
çàâîä “ÀÁ Ñòîëè÷íèé” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ñêëàäó çàâîäó íà âóë. Ëþò-
íåâ³é, 62 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Â³äíåñòè ÷àñòèíó ë³ñîâèõ çåìåëü ïëî-
ùåþ 0,19 ãà ó êâàðòàë³ 33 âèä³ë³â 6, 8 Ãîëî-
ñ³¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî “Êîí÷à-
Çàñïà” äî çåìåëü çàïàñó ïðîìèñëîâîñò³,
òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà
³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ ç âèêëþ÷åííÿì ¿õ ç êà-
òåãîð³¿ çåìåëü ë³ñîâîãî ôîíäó (ëèñò-çãîäà
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî “Êîí÷à-Çàñïà” â³ä 16.05.2007
¹ 193, Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³-
ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 17.05.2007 ¹ 01-
04/1007).

4. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “Àñôàëüòîáåòîííèé çàâîä “ÀÁ
Ñòîëè÷íèé”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5
öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó
íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,19 ãà
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñêëàäó
çàâîäó íà âóë. Ëþòíåâ³é, 62 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïà-
ñó ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåð-
ãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ ó
çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà áó-
ä³âë³ òà ñïîðóäè (ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî
ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03.08.2006 ¹ 3/381, äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 31.07.96
¹ 000347/30, àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä
23.10.96 ¹ 383).

5. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Àñôàëüòîáåòîííèé çàâîä “ÀÁ Ñòîëè÷íèé”:

5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì

ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðà-
âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

5.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³í-
âåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëü-
íî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì. Êèºâà”.

5.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ë³ñîãîñ-
ïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà âèð³øóâàòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.

5.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 09.02.2006 ¹ 19-1020 òà â³ä 28.03.2007
¹ 09-2834, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”
ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 05.07.2005 ¹ 1409,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
24.04.2007 ¹ 2852, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ â³ä 07.11.2006 ¹ 06-6-25/5437, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 10.08.2005
¹ 001-09/4499 òà â³ä 01.12.2006 ¹ 6432,
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ë³ñîïàðêîâå
ãîñïîäàðñòâî “Êîí÷à-Çàñïà” â³ä 16.05.2007
¹ 193, Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ
ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 17.05.2007 ¹ 01-
04/1007, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºä-
íàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòà-
ö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä”
â³ä 10.02.2007 ¹ 148-257 òà â³ä 19.03.2007
¹ 148-497.

6. 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.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ñòâà â³ä 09.02.2007 ¹ 01-04/227).
4. Ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó

òîâàðèñòâó “Àñôàëüòîáåòîííèé çàâîä
“ÀÁ Ñòîëè÷íèé”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,68 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ â³äêðèòîãî ñêëàäó çàâîäó
íà âóë. Îñòð³âí³é, 12 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü, â³ä-
âåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 06.06.83 ¹ 932 “Ïðî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òðåñòó “Êè-
¿â³íæáóä” äëÿ áóä³âíèöòâà áàçè óïðàâë³í-
íÿ âèðîáíè÷î-òåõí³÷íî¿ êîìïëåêòàö³¿”
(0,62 ãà) òà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó ïðî-
ìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãå-
òèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ
(0,06 ãà) ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà ñêëàä (äîãîâ³ð êóï³âë³ ïðîäàæó
â³ä 29.12.2004, àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³
â³ä 05.01.2005).

5. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Àñôàëüòîáåòîííèé çàâîä “ÀÁ Ñòîëè÷-
íèé”:

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

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

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

5.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè 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”.

5.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ âòðàò òà
çáèòê³â ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà
âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàí-
íÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çàáóäî-
âè ì. Êèºâà.

5.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 27.04.2006 ¹ 19-3454 òà â³ä
02.02.2007 ¹ 09-773, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 22.07.2005
¹ 1568, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 24.04.2007 ¹ 2849, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 18.05.2007
¹ 05-08/3082, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëü-
òóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 04.07.2005 ¹ 001-09/3651 òà
â³ä 20.11.2006 ¹ 6102, êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî
“Êîí÷à-Çàñïà” â³ä 06.02.2007 ¹ 45, Êè¿â-
ñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà â³ä 09.02.2007 ¹ 01-04/227, Êè-
¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëå-
íîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
10.02.2007 ¹ 148-258.

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 передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “ФІРМА “БМТ-СЕРВІС”

земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування

багатоповерхового паркінгу на вул.
Богатирській, 1 у Оболонському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 451/3285 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ô²Ð-
ÌÀ “ÁÌÒ-ÑÅÐÂ²Ñ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîïîâåð-
õîâîãî ïàðê³íãó íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, 1 ó
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ô²ÐÌÀ “ÁÌÒ-ÑÅÐ-
Â²Ñ”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà
5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 1,64 ãà (ó òîìó ÷èñë³ â ìåæàõ ÷åðâî-
íèõ ë³í³é ïëîùåþ 0,39 ãà) äëÿ áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãà-
òîïîâåðõîâîãî ïàðê³íãó íà âóë. Áîãàòèð-
ñüê³é, 1 ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ô²ÐÌÀ “ÁÌÒ-ÑÅÐÂ²Ñ”:

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 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.

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

3.4. 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”.

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

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

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 21.07.2006 ¹ 19-6123, â³ä
09.08.2007 ¹ 09-8047, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 18.04.2007 ¹ 2612,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 04.05.2007
¹ 071/04-4-22/2003, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä
02.08.2007 ¹ 2367, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
19.01.2007 ¹ 281, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 13.08.2007 ¹ 05-
1108.

4. 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.

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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“²ñòîð³ÿ ³ç öèìè îçåðàìè òÿãíåòüñÿ âæå
ðîê³â ³ç 20. Óâåñü öåé ÷àñ óñå âåäåòüñÿ äî
òîãî, ùîá ¿õ ïëàíîì³ðíî çíèùèòè: çàñèïà-
þòü ï³ñêîì, çàñì³÷óþòü, äåñü ïî÷èíàþòü
áóä³âíèöòâî. Ìè ïî÷àëè â³éíó ïðîòè öüî-
ãî áåçëàäó ó ìèíóëîìó ðîö³. Òîä³ îäíå îçå-
ðî, Íåáðåæ, ùî çîâñ³ì íåïîäàë³ê, âäàëîñÿ
âðÿòóâàòè. Öå áóëà ïåðøà òàêà ïåðåìîãà,
àëå ìè âèð³øèëè ï³òè äàë³», — ðîçïîâ³â
“Âå÷³ðö³” ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
“Øòàá ñàìîîáîðîíè Îñîêîðêè” (ñòâîðåíî¿

äëÿ çàõèñòó îçåð) Ãðèãîð³é Àíîïðåºíêî. 
Çàõèñíèê ïðèðîäè ïîÿñíèâ, ùî ïðîâå-

äåííÿ î÷èñíèõ ðîá³ò ïåðø çà âñå ïîòðåáóº
çàìîâëåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿. ̄ ¿ ðîç-
ðîáëåííÿ (çà ïîïåðåäí³ìè îö³íêàìè) ìîæå
òðèâàòè ïîíàä ð³ê òà îá³éòèñÿ ùîíàéìåí-
øå ó 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òàêèõ êîøò³â, çðî-
çóì³ëî, ó ìåøêàíö³â ðàéîíó (à öå ïåðåâàæ-
íî ïåíñ³îíåðè) íàðàç³ íåìàº. Íàòîì³ñòü
Ãðèãîð³é Àíîïðåºíêî çàïåâíÿº, ùî âñ³ ðî-
áîòè òà ïîñò³éíó ï³äòðèìêó ïîðÿäêó íà òå-

ðèòîð³¿ ñèëàìè ìåøêàíö³â ìîæíà ðîçïî÷à-
òè âæå ñüîãîäí³ ³ áåçïëàòíî. 

“Äàéòå íàì ïðàâî â³äíîâèòè îçåðî. Óñå
äàë³ ðîáèòüñÿ äóæå ïðîñòî. Î÷èùåííÿ îçåð
ìîæíà ïðîâîäèòè òàêèì ÷èíîì, ùîá îòðè-
ìàíèé ÿê ñì³òòÿ ï³ñîê äàë³ ðåàë³çîâóâàòè. Ç
îäíîãî êá.ì. öüîãî ìàòåð³àëó ïðè ñîá³âàð-
òîñò³ ðîá³ò ó 20—25 ãðí ìîæíà îòðèìóâàòè
40 ãðí, òîáòî ó äâà ðàçè á³ëüøå. ² äàë³ ö³
êîøòè âêëàäàòè â î÷èùåííÿ. Àëå ÿ õî÷ó
ï³äêðåñëèòè, ùî îá’ºäíàííÿ ìåøêàíö³â º
íåïðèáóòêîâèì, òîìó êîøòè ìîæíà ñïðÿìî-
âóâàòè ëèøå ó ðîçâèòîê òà îáëàøòóâàííÿ
òåðèòîð³¿ îçåð”, — äîäàâ ïàí Àíîïðåºíêî. 

Ó ñòîëè÷íîìó call-öåíòð³ ìàñîâå çâåð-
íåííÿ ç öüîãî ïèòàííÿ ï³äòâåðäèëè. Òó-
äè, îêð³ì òåëåôîííèõ äçâ³íê³â â³ä ìåø-

êàíö³â Äàðíèöüêîãî ðàéîíó, íàä³éøëî òà-
êîæ ¿õíº êîëåêòèâíå ïðîõàííÿ ³ç 1418
ï³äïèñàìè. “Öå îäèí ³ç âèïàäê³â, êîëè äî
íàñ, îêð³ì òåëåôîííèõ äçâ³íê³â, çâåðíó-
ëèñÿ ùå é ïèñüìîâî. Íèí³ ìè ï³äãîòóâà-
ëè ñëóæáîâó çàïèñêó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà
íàä³ñëàëè ëèñò ãîëîâ³ â³äïîâ³äíîãî ðàéî-
íó. Ñïðîáóºìî çðîáèòè, ùî ó íàøèõ ñè-
ëàõ”, — ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” íà÷àëü-
íèê ñëóæáè Íàòàë³ÿ Äàíüêî. 

Íàðàç³ ïîíàä ï³âòîðè òèñÿ÷³ ìåøêàí-
öÿì ðàéîíó çàëèøàºòüñÿ ïîêëàäàòèñÿ ëè-
øå íà äîïîìîãó êåð³âíèöòâà ì³ñòà, àäæå
ó ðàéîí³ çâåðíåííÿ ìåøêàíö³â ïåðåáóâàº
íà ðîçãëÿä³ âæå ìàéæå 5 ì³ñÿö³â (ç 30
ëèñòîïàäà ìèíóëîãî ðîêó). “Õðåùàòèê”
ñòåæèòèìå çà ðîçâèòêîì ïîä³é

Òàê³ äàí³ íàâ³â ñòîëè÷íèé call-öåíòð çà
ï³äñóìêàìè îñòàííüîãî ì³ñÿöÿ, ç 29 ëþòîãî
äî 31 áåðåçíÿ öüîãî ðîêó. Çà öåé ÷àñ äî
ñëóæáè çâåðíóëîñÿ ìàéæå 24 òèñÿ÷³ êèÿí, ³
ïîíàä 13 òèñÿ÷ ïèòàíü ñall-öåíòð óæå
âèð³øèâ, á³ëüø ÿê 2 òèñÿ÷³ çàÿâ ùå íå
çíàéøëè ï³äòðèìêè, ðåøòà íàðàç³ ïåðåáóâà-
þòü íà ðîçãëÿä³. Çàãàëîì ïî ì³ñòó íàéá³ëü-

øå çâåðíåíü íàä³éøëî äî Ñâÿòîøèíñüêîãî
òà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîí³â. Òàì ¿õ çàô³êñî-
âàíî ïîíàä 3 òèñÿ÷³. Ó ê³ëüêà ðàç³â ìåíøå
âèÿâèëîñü ó Ïå÷åðñüêîãî — ëèøå 708. 

Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ñâîþ ïåðøó ñõî-
äèíêó âèïàäêîâ³ñòþ íå ââàæàþòü. “Ñê³ëüêè
³ñíóº call-öåíòð – íèæ÷å ñåðåäíüî¿ ïëàíêè
ìè íå îïóñêàëèñÿ. ßê ïðàâèëî öå ïåðøà

òð³éêà. Ó íàñ ç³áðàëàñü êîìàíäà êîìïåòåíò-
íèõ ïðàö³âíèê³â æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ñôå-
ðè. Òàêîãî, ÿê ïåðåêëàñòè ùîñü íà çàâòðà,
âæå íåìàº. Íèí³ óñå ðîáèìî íà ñüîãîäí³”,
— ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëîâè
ç ïèòàíü ÆÊÃ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ïàâëî Æóê. Íà ïåðåêîíàííÿ ïîñàäîâöÿ,
êåð³âíèêè êîìóíàëüíèõ ñëóæá ðàéîíó ³ ñàì³
çàö³êàâëåí³ â îïåðàòèâíîìó ðåàãóâàíí³ íà
çâåðíåííÿ ìåøêàíö³â, áî â³ä öüîãî íàïðÿ-
ìó çàëåæèòü ³ ïðåì³þâàííÿ. 

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí, ÿêèé ðîçä³ëèâ ïåð-
øó ñõîäèíêó ç Ãîëîñ³¿âñüêèì, ñâ³é óñï³õ òà-
êîæ ïîâ’ÿçóº ç îïåðàòèâíèì ðåàãóâàííÿì íà
ïðîáëåìè æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî õàðàêòå-
ðó, ÿêå, íà ïåðåêîíàííÿ êåð³âíèöòâà
àäì³í³ñòðàö³¿, âäàëîñÿ çíà÷íî ïîë³ïøèòè
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â. 

Äðóãó ñõîäèíêó âæå âäðóãå ïîñï³ëü çàéìàº
Ïå÷åðñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Òóò íà áàç³
àäì³í³ñòðàö³¿ òà êîìóíàëüíèõ ñëóæá ðàéîíó
çàïðàöþâàëà ñïåö³àëüíà êîìï’þòåðíà ïðîãðà-
ìà, ÿêà äàº çìîãó ðîçãëÿäàòè ñêàðãè êèÿí â
îí-ëàéí ðåæèì³ òà øâèäøå ðåàãóâàòè íà íèõ. 

Íà òðåò³é ïðèçîâ³é ñõîäèíö³ ðîçì³ñòèëè-
ñÿ òðè ðàéîíè — Îáîëîíñüêèé, Ñîëîì’ÿíñü-
êèé òà Äåñíÿíñüêèé. Òóò ðåàãóþòü íà 91 %
ïðîáëåì ìåøêàíö³â. Òàê³ äàí³ äåìîíñòðóþòü
íå âïåðøå. Â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ³ç 3 òè-
ñÿ÷ çâåðíåíü íåâèêîíàíèìè ëèøàþòüñÿ
ò³ëüêè 175, ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó – 123, ó Äåñ-
íÿíñüêîìó – 164. 

Ñåðåä íàéã³ðøèõ ðàéîí³â, çà äàíèìè call-
öåíòðó, ñóòòºâèõ çì³í íå ñòàëîñÿ. ßê ³ ìè-
íóëîãî òèæíÿ, Äí³ïðîâñüêèé, Ñâÿòîøèíñü-
êèé òà Ïîä³ëüñüêèé ïîñ³äàþòü òðè îñòàíí³õ
ì³ñöÿ. Òóò çàô³êñîâàíî ³ íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü
çâåðíåíü. Ïðèì³ðîì, ó Ñâÿòîøèíñüêîìó òà
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîíàõ ¿õ áóëî ïîíàä 3 òè-
ñÿ÷³. 

Äî ñëîâà, ö³ ðàéîíè âîëîä³þòü ÷è íå íàé-
ñòàð³øèì ó ì³ñò³ æèòëîâèì ôîíäîì. Òîìó
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïðîáëåì òóò íàéá³ëü-
øå ñåðåä óñ³õ ðàéîí³â ì³ñòà. ßê ïðàâèëî ñòî-
ñóþòüñÿ âîíè çâåðíåíü ùîäî ðåìîíòó áó-
äèíê³â òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, îïàëåí-
íÿ, ãàðÿ÷îãî é õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ,
à òàêîæ íåçàäîâ³ëüíî¿ ðîáîòè ë³ôò³â

Øàëåí³ ïåðåãîíè 
Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí íàçäîãíàâ ìèíóëîòèæíåâîãî ë³äåðà ðåéòèíãó ñòîëè÷íîãî call-öåíòðó 
Îëåêñàíäð ÊÓÒÅÐÅÙÈÍ 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà” 

На першій сходинці рейтин столично о call-центр серед районів
з’явився ще один лідер. Її мин лотижневом одноосібном володарю
— Шевчен івсь ій адміністрації — он ренцію с лала Голосіївсь а.
Тепер два райони, що мають по 94 % реа вань на звернення иян,
певнено займають перше призове місце. Вприт л наблизилась Пе-
черсь а адміністрація, отра має лише на 1% менше. Третє місце
посіли одраз три райони: Оболонсь ий, Солом’янсь ий та Деснянсь-
ий. На а тсайдерсь ом фронті наразі без змін. Я і раніше, т т
певнено тримаються Дніпровсь а, Святошинсь а та Подільсь а
адміністрації.

Ðåéòèíã ðåàãóâàííÿ ðàéîí³â íà ïðîáëåìè æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî õàðàêòåðó
(ï³äâåäåíèé call-öåíòðîì çà ïåð³îä ç 29 ëþòîãî ïî 31 áåðåçíÿ öüîãî ðîêó)

Ñì³òòºâèé ïîëîí 
1,5 òèñÿ÷³ ìåøêàíö³â ìàñèâó Îñîêîðêè 
íàìàãàþòüñÿ âðÿòóâàòè ì³ñöåâ³ îçåðà Ï³äá³ðíå,
Ïîíîìàð³âñüêå òà ßðåìíå â³ä âèìèðàííÿ 
Îëåêñàíäð ÊÓÒÅÐÅÙÈÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà” 

1418 меш анці масив Осо ор и, що Дарниць ом районі столиці,
занепо оєні подальшою долею трьох місцевих озер (Підбірне, Поно-
марівсь е та Яремне), забр днення я их дося ло ритичних меж.
Приємне недале ом мин лом місце відпочин та пання наразі
просто перетворюється на смітни , що зм сило меш анців район із
оле тивним проханням зверн тися до столично о call-центр та
місь о о олови. Захисни и озер отові власними силами не айно
взятися за очищення та приведення водяних оазисів до поряд ,
причом не айно, але для почат робіт їм потрібна допомо а
ерівни ів район та міста.

Приємне недале ом мин лом місце відпочин та пання наразі просто перетворюється на
смітни , що зм ш є меш анців район просити допомо и столично о call-центр та місь о о олови
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²ðèíà ØÅÌ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Марія Василівна потреб є допомо и
лі ванні епатит С
Äî êè¿âñüêî¿ âëàäè çâåðíóëàñÿ Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 1957 ðî-

êó íàðîäæåííÿ, ÿêà ïðàöþº â ðàéîííîìó óïðàâë³íí³ ïðàö³
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ íà ïîñàä³ ñîö³àëüíîãî ïðà-
ö³âíèêà òà îòðèìóº çàðîá³òíó ïëàòó â ðîçì³ð³ 1500 ãðí íà
ì³ñÿöü. Æ³íêà ìåøêàº â äâîê³ìíàòí³é êâàðòèð³ ç ÷îëîâ³êîì
1955 ðîêó íàðîäæåííÿ, ÿêèé ïðàöþº ñëþñàðåì, òà âåäå îêðå-
ìå ç çàÿâíèöåþ ãîñïîäàðñòâî, à òàêîæ ³ç íåïîâíîë³òíüîþ
äîíüêîþ, 1991 ðîêó íàðîäæåííÿ, ÿêà íàâ÷àºòüñÿ â øêîë³.

Ìàð³¿ Âàñèë³âí³ ï³ä ÷àñ ë³êóâàííÿ çóá³â ó ñòîìàòîëîã³÷í³é
ë³êàðí³ çàíåñëè ñòðàøíó ³íôåêö³þ — ãåïàòèò Ñ. “Õâîðîáà
º äóæå íåáåçïå÷íîþ, à ë³êóâàííÿ ¿¿ êîøòóº ÷èìàëèõ ãðîøåé.
Ïî-³íøîìó ë³êàð³ íàçèâàþòü öå çàõâîðþâàííÿ “ëàñêàâèì
âáèâöåþ”. À ìåí³ âêðàé ïîòð³áíî äîïîìîãòè äî÷ö³ çäîáóòè
îñâ³òó òà ïîñòàâèòè ¿¿ íà íîãè. Íà æàëü, äîïîìîãè í³ â³ä êî-
ãî ÿ íå îòðèìóþ, òîìó é çìóøåíà çâåðòàòèñÿ äî äîáðèõ ëþ-
äåé”,— ðîçïîâ³ëà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà.

Ë³êóâàííÿ æ³íêè òðèâàòèìå 12 ì³ñÿö³â, ñóìà íà êóðñ ë³-
êóâàííÿ ñòàíîâèòèìå 52 òèñÿ÷³ ãðí. Òàêèõ êîøò³â çàÿâíè-
öÿ íàçáèðàòè íå ìàº ìîæëèâîñò³, àäæå ¿¿ çàðîá³òíà ïëàòà çà
ï³âðîêó ñòàíîâèòü óñüîãî 5 òèñ. ãðí.

Лідія Адамівна, інвалід ІІ р пи,
потреб є операції на серці

Äî êè¿âñüêî¿ âëàäè çâåðíóëàñÿ ìåøêàíêà ñòîëèö³ Ë³ä³ÿ
Àäàì³âíà, 1953 ðîêó íàðîäæåííÿ ç ïðîõàííÿì äîïîìîãè íà
ë³êóâàííÿ.

Ó ëèïí³ 2007 ðîêó Ë³ä³ÿ Àäàì³âíà ïåðåíåñëà ³íôàðêò, à 1
ñ³÷íÿ 2008 ðîêó ñòàâñÿ ïîâòîðíèé ³íôàðêò, ë³êàð³ âñòàíî-
âèëè ä³àãíîç ã³ïåðòîí³÷íà õâîðîáà ²²² ñòóïåíÿ òà ðåêîìåí-
äóþòü çðîáèòè îïåðàö³þ ç øóíòóâàííÿ ñóäèí ñåðöÿ. Òàêà
îïåðàö³ÿ êîøòóº 30 òèñ. ãðí.

Íàçáèðàòè ïîòð³áíó ñóìó ó Ë³ä³¿ Àäàì³âíè íåìàº ìîæëè-
âîñò³: “Ñêëàëîñÿ òàê, ùî ÿ íå ìîæó í³ íà êîãî ðîçðàõîâó-
âàòè. Ì³é ñòàòîê — ëèøå ïåíñ³ÿ, ç ÷îëîâ³êîì õî÷à é ìåø-
êàþ â îäí³é êâàðòèð³, àëå ãîñïîäàðñòâî âåäåìî îêðåìî”.

Ë³ä³ÿ Àäàì³âíà îòðèìóº ïåíñ³þ â ðîçì³ð³ 692 ãðí, ìåø-
êàº â äâîê³ìíàòí³é êâàðòèð³ ç êîëèøí³ì ÷îëîâ³êîì 1959 ðî-
êó íàðîäæåííÿ, ÿêèé ïðàöþº âîä³ºì òà îòðèìóº 1300 ãðí
çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ì³ñÿöü.

Íàãàäàºìî, ùî ó÷àñíèêîì áåçñòðîêîâî¿ àêö³¿ “Äîïîìî-
æè êîíêðåòí³é ëþäèí³” ìîæå ñòàòè áóäü-ÿêà þðèäè÷íà ÷è
ô³çè÷íà îñîáà. Ãîëîâíå — áàæàííÿ ³ ìîæëèâ³ñòü äîïîìîã-
òè. Çðîáèòè öå ìîæíà, ïîïåðåäíüî ïîäçâîíèâøè ó Ãîëîâ-
íå óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ÊÌÄÀ çà íî-
ìåðîì 497-56-44: òàì äàäóòü àäðåñó òà òåëåôîí ëþäèíè àáî
ñ³ì’¿, ùî çâåðíóëèñÿ ïî äîïîìîãó

Ïîòð³áíà 
äîïîìîãà

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåøàòèê”

З 14 до 20 вітня Все раїн-
сь ий бла одійний фонд
"Серце до серця" втретє
проведе а цію "Поч йте всі"
на підтрим новонародже-
них дітей із вадами зор .
А цію, що відб ватиметься в
сіх обласних центрах У ра-
їни, с проводж ватим ть мо-
лодіжні онцерти, спе та лі
та он рси за частю ро-
мадсь их та бла одійних
об'єднань. На зібрані під час
заходів ошти за плять но-
вітнє медичне стат вання
для дитячих офтальмоло іч-
них станов У раїни.

Ç 14 äî 20 êâ³òíÿ â óñ³õ îáëàñòÿõ
Óêðà¿íè çàâäÿêè Ì³æíàðîäíîìó áëà-
ãîä³éíîìó ôîíäó “Ñåðöå äî ñåðöÿ”
âòðåòº â³äáóäåòüñÿ äîáðî÷èííà àêö³ÿ
“Ïî÷óéòå âñ³”, ùî ìàº íà ìåò³ ç³áðà-
òè êîøòè íà ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òà-
ö³þ ä³òåé ³ç âàäàìè çîðó.

Íàãàäàºìî, ùî ìèíóëîãî ðîêó ïî-
ä³áíó àêö³þ âëàøòóâàëè äëÿ ä³òåé ³ç
âàäàìè ñëóõó. Ó ðåçóëüòàò³ ç³áðàëè
ïîíàä 278 òèñ. ãðí, íà ÿê³ ïðèäáàëè
ñïåö³àëüíó àïàðàòóðó äëÿ âèÿâëåííÿ
òà ë³êóâàííÿ âàä ñëóõó ó ìàëå÷³ òà
ï³äë³òê³â íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Öåí-
òðó ì³êðîõ³ðóðã³¿ îêà, ïðîôåñîðà êà-
ôåäðè îôòàëüìîëîã³¿ Êè¿âñüêî¿ ìå-
äè÷íî¿ àêàäåì³¿ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñ-
â³òè Ñåðã³ÿ Ðèêîâà, âïðîâàäæåííÿ
ïðîãðàìè ÿê³ñíî¿ ä³àãíîñòèêè, ë³êó-
âàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ç ä³àãíî-
çîì ðåòèíîïàò³¿, äîçâîëèòü çíà÷íî
çìåíøèòè ÷èñëî íåñïðèÿòëèâèõ ðå-
çóëüòàò³â çàõâîðþâàííÿ òà ïîâíî¿
âòðàòè çîðó: “Åôåêòèâí³ñòü ïðîô³-
ëàêòè÷íî¿ ëàçåðíî¿ òà êð³îêîàãóëÿö³¿
áåçñóäèííî¿ ñ³òê³âêè êîëèâàºòüñÿ â
ìåæàõ 50 — 80 %. Ñâîº÷àñíå îáñòå-
æåííÿ òà ë³êóâàííÿ äîçâîëÿº çíà÷-

íî çìåíøèòè ÷èñëî íåñïðèÿòëèâèõ
ðåçóëüòàò³â çàõâîðþâàííÿ. ßêùî
îïåðàö³ÿ íå âèêîíóþòüñÿ ïðîòÿãîì
1—2 äí³â ï³ñëÿ ä³àãíîñòèêè ïîðîãî-
âî¿ ñòàä³¿ ðåòèíîïàò³¿, òî ðèçèê ðîç-
âèòêó â³äøàðóâàííÿ ñ³òê³âêè ð³çêî
çðîñòàº”,— êàæå ïàí Ðèêîâ.

Ñàìå äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëå-
ìè íà ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ àêö³¿ êîøòè äëÿ
äèòÿ÷èõ îáëàñíèõ îôòàëüìîëîã³÷íèõ
ë³êàðåíü ïðèäáàþòü ðåòèíàëüí³ êàìå-
ðè, ÿê³ äîçâîëÿòü ïðîâîäèòè ðàííþ
ä³àãíîñòèêó ðîçëàä³â çîðó â íîâîíàðî-
äæåíèõ àáî íåäîíîøåíèõ ìàëþê³â

Ретинопатія недоношених (РН) — тяж е вітреоретинальне захворювання очей
(вазопроліферативна ретинопатія), що вини ає переважно недоношених ді-
тей.
За даними ВООЗ, щоро іль ість сліпих світі зростає на 1—2 млн осіб:
ожні 5 се нд зір втрачає одна доросла людина, ожн хвилин — одна дити-
на.
Основними причинами дитячої сліпоти та слаб о о зор є аномалії рефра -

ції висо о о ст пеня (32,7 %), ретинопатія недоношених (15 %), атара та та
афа ія (13,2 %), вроджені вади ор анів зор (11,8 %), ла ома (2,9 %) та зло-
я існі п хлини о а (2 %).
На д м фахівців ВООЗ, понад 50 % випад ів за наявності діа ностично о

та лі вально о стат вання сліпота дітей підля ає профіла тиці або вилі о-
в ванню.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ä³òÿì ïîäàðóþòü íàä³þ
Â Óêðà¿í³ ñòàðòóº òðåòÿ áëàãîä³éíà àêö³ÿ 
íà ï³äòðèìêó ìàëþê³â ³ç âàäàìè çîðó

Дире тор фонд Артем Михайлю по азав, я им дипломом б де відзначено
першо о часни а бла одійної а ції

Îñîáëèâèì ïîòðåáàì — îñîáëèâà
òóðáîòà
Ðàííÿ ä³àãíîñòèêà òà âàêöèíàö³ÿ 
ÿê øëÿõ äî çäîðîâ’ÿ íàö³¿

Ó÷îðà Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä
“Óêðà¿íà-3000” ó ðàìêàõ ïðîãðàìè “Â³ä ë³-
êàðí³ äî ë³êàðí³” ïðîâ³â àêö³þ ç ïåðåäà÷³
âàêöèí ³ ñëóõîâèõ àïàðàò³â äëÿ ïàö³ºíò³â
îáëàñíèõ äèòÿ÷èõ ë³êàðåíü Óêðà¿íè. Ñåðåä
ïðèñóòí³õ áóëè ïðåäñòàâíèêè Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè òà Êðèìó, ²íñòè-
òóòó ïåä³àòð³¿, àêóøåðñòâà òà ã³íåêîëîã³¿, ðå-
ã³îíàëüí³ ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³é-âèðîáíè-
ê³â ë³ê³â ³ ìàëåíüê³ ïàö³ºíòè ç áàòüêàìè.

Ãîëîâà íàãëÿäîâî¿ ðàäè ôîíäó “Óêðà-
¿íà-3000” Êàòåðèíà Þùåíêî íàãîëîñèëà,
ùî íèí³ îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº
âïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ³ âàê-
öèíàö³¿ äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ãåïàòèòó À, â³ò-
ðÿíî¿ â³ñïè, ³ ïíåâìîêîêîâ³ âàêöèíè äî-
ïîìîæóòü çáåðåãòè íå îäíå äèòÿ÷å æèòòÿ.
“Ñòóðáîâàí³ñòü âèêëèêàº ðîçãîðíóòà
îñòàíí³ì ÷àñîì ó ÇÌ² äèñêóñ³ÿ ïðî øê³ä-

ëèâ³ñòü ùåïëåíü. Ìàòåð³ ìàþòü çíàòè, ùî,
â³äìîâëÿþ÷èñü â³ä ïðîô³ëàêòèêè, âîíè ðè-
çèêóþòü çäîðîâ’ÿì âëàñíîãî ìàëþêà”,—
íàãîëîñèëà ïàí³ Þùåíêî.

Íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ïðîæèâàº ìàéæå
500 òèñ. ä³òåé ç âàäàìè ñëóõó. ¯ì íå âèñòà-
÷àº ñëóõîâèõ àïàðàò³â, à ë³êàðí³ íå ìàþòü
îáëàäíàííÿ äëÿ ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè öèõ
õâîðîá, ÷åðåç ùî âòðà÷àþòü äîðîãîö³ííèé
äëÿ ë³êóâàííÿ ÷àñ. Ïåðøà ëåä³ êðà¿íè ïî-
äÿêóâàëà âñ³ì çà ñï³âïðàöþ òà çâåðíóëàñÿ
äî óðÿäó ³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè: “Çóñèëü áëàãî-
ä³éíèõ ôîíä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ìåäè÷-
íèì îáëàäíàííÿì äèòÿ÷èõ ë³êàðåíü óêðàé
ìàëî. Òîìó êåð³âíèöòâî êðà¿íè ìàº çíà-
õîäèòè ô³íàíñè íà ïðèäáàííÿ ïðèëàä³â
äëÿ ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè ð³çíî¿ ïàòîëîã³¿ ó
ä³òåé. Ëèøå òàêèì ÷èíîì ìîæíà ðîçâ’ÿ-
çàòè ïðîáëåìó çäîðîâ’ÿ íàö³¿”.

Îêð³ì íàäàííÿ áåçïîñåðåäíüî¿ áëàãîä³é-
íî¿ äîïîìîãè, çàãàëüíà ñóìà ÿêî¿ ñòàíîâè-
ëà ïîíàä 3,5 ìëí ãðí, ó ðàìêàõ ÷èííî¿
ïðîãðàìè “Â³ä ë³êàðí³ äî ë³êàðí³” ôàõ³â-

ö³ íàâ÷àòèìóòü óêðà¿íñüêèõ ïåä³àòð³â ïðî-
ô³ëàêòè÷í³é âàêöèíàö³¿, à òðîº ìîëîäèõ
³ìóíîëîã³â ïðîéäóòü ñòàæóâàííÿ ó íàéêðà-
ùèõ êë³í³êàõ Ôðàíö³¿

²ðèíà ØÅÌ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора Міжнародний бла одійний фонд "У раїна-3000" передав мережі
лі вальних та реабілітаційних дитячих за ладів ва цин й медичне
обладнання. Сл хові апарати дітям, я мовиться, з р р и пере-
дала олова на лядової ради фонд Катерина Ющен о.

Голова на лядової ради фонд “У раїна – 3000” Катерина Ющен о передає сл ховий апарат
хворій дівчинці
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Çàãàäêè Ñåðæà Ëèôàðÿ
Ó Êèºâ³ ðîçïî÷àâñÿ ôåñòèâàëü “Ñåðæ Ëèôàð äå ëÿ äàíñ”
Ãàííà ÂÅÑÅËÎÂÑÜÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Уже понад десять ро ів
ім’я танцівни а Сержа Ли-
фаря стає своєрідним
приводом для пожвавлен-
ня хорео рафічно-балет-
но о життя столиці. Що-
річно, навесні, день на-
родження вели о о ра-
їнця на сцені Національної
опери У раїни відб ваєть-
ся або Міжнародний он-
рс артистів балет

"Серж Лифар де ля
данс", або балетний фес-
тиваль під цією ж назвою.
Цьо о ро — чер а фес-
тивалю.

Íå ïðåòåíäóþ÷è íà âñåîñÿæíó
êàðòèíó ñâ³òîâèõ áàëåòíèõ òðåí-
ä³â, äî ïðîãðàìè ôåñòèâàëþ ç
äîáðî¿ âîë³ îðãàí³çàòîð³â ïîòðàï-
ëÿþòü äîâîë³ ð³çí³ çðàçêè õîðåî-
ãðàô³÷íî¿ êóëüòóðè. Àëå íåçì³í-
íîþ, çàçâè÷àé, çàëèøàºòüñÿ ïðî-
ãðàìà éîãî óðî÷èñòîãî â³äêðèò-
òÿ — âîíà îáîâ’ÿçêîâî âêëþ÷àº
â ñåáå ïîñòàíîâêè ñàìîãî Ñåðæà
Ëèôàðÿ. Çðåøòîþ, ñàìå çàâäÿêè
öüîìó êè¿âñüêà Íàö³îíàëüíà îïå-
ðà º îäí³ºþ ç íåáàãàòüîõ ñöåí ñâ³-
òó, äå ðåòåëüíî â³äòâîðþþòü õî-
ðåîãðàô³þ Ëèôàðÿ.

Ïðî áàëåòí³ íàäáàííÿ Ñåðæà
Ëèôàðÿ öüîãî ðàçó íàãàäàëè òðè
ì³í³àòþðí³ áàëåòè: “Àáàäî”, “Ðî-
ìåî ³ Þë³ÿ” òà “Ñþ¿òà â á³ëîìó”.
Êîæåí ³ç íèõ º ñâ³ä÷åííÿì ïîøó-
êîâîãî áàëåòìåéñòåðñüêîãî ìèñ-
ëåííÿ Ñåðæà Ëèôàðÿ ð³çíèõ ïå-

ð³îä³â æèòòÿ òà éîãî ìèñòåöüêèõ
óïîäîáàíü. Óò³ì, óñ³ì òðüîì êîì-
ïîçèö³ÿì ïðèòàìàíí³ é ïåâí³ ïî-

çà÷àñîâ³ ïðèêìåòè: âèíÿòêîâà
ñòèë³ñòè÷íà ïðîçîð³ñòü, â³çóàëüíà
êðàñà òà ïàòåòèêà áàëåòíèõ ôîðì.

Âîíè ïîçíà÷åí³ ³ çàãàëüíîâ³äîìèì
çàõîïëåííÿì Ñåðæà Ëèôàðÿ îá-
ðàçîòâîð÷èì ìèñòåöòâîì — ïðàê-
òè÷íî ó êîæí³é ïðåäñòàâëåí³é õî-
ðåîãðàô³÷í³é êàðòèí³ ìîæíà â³ä-
øóêàòè àíàëîãè â æèâîïèñ³.

Òàê ó ðîìàíòè÷íîìó òàíêó
“Ðîìåî ³ Þë³ÿ” íà ìóçèêó Ïåò-
ðà ×àéêîâñüêîãî ïîºäíàëèñÿ âè-
øóêàíà êîìïîçèö³ÿ òà îáðàçí³ñòü
æèâîïèñó ðåíåñàíñó. Òåêñò Øåê-
ñï³ðà â îïîñåðåäêîâàí³é ³íòåð-
ïðåòàö³¿ Ëèôàðÿ ïîñòàâ ñèìâî-
ë³÷íîþ êàðòèíîþ ³ñòîð³¿ êîõàííÿ,
ó êîòðî¿ íå ìîæå áóòè òðàã³÷íî-
ãî ô³íàëó. Çà çàäóìîì õîðåîãðà-
ôà, ùàñëèâå æèòòÿ çàêîõàíèõ
ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ íà íåáåñàõ,
à â³äòàê — îêðèëåí³ñòü, íàñíàãà
³ òð³óìô êîõàííÿ ñòàþòü îñíîâ-
íèì çì³ñòîâíèì íàïîâíåííÿì
òàíöþ.

Æ³íî÷íî-âèòîí÷åíå òðàêòóâàí-
íÿ Íàòàë³ Ëàçåáíèêîâî¿ ïàðò³¿
Þë³¿ òà ñóâîðèé äðàìàòèçì Àí-
äð³ÿ Ãóðè â ðîë³ Ðîìåî äàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü òàíö³âíèêàì, ç îäíîãî áî-
êó, óíèêíóòè áóêâàëüíîãî ïàôî-
ñó, à ç ³íøîãî — ïîì’ÿêøèòè ïà-
òåòèêó áàëåòíèõ ôîðì. Çðåøòîþ,
öå íàäàëî ¿õíüîìó òàíöþâàëüíî-
ìó ìàëþíêó àêâàðåëüíèõ â³äò³í-
ê³â òà ÷óòòºâèõ íþàíñ³â. Òåíä³ò-
í³ñòü, âèøóêàí³ñòü òà ë³ðè÷í³ñòü
òàíö³âíèö³ Ëàçåáíèêîâî¿ é àñêå-
òè÷íà ìóæí³ñòü ¿¿ ïàðòíåðà Ãóðè
íåìîâ çëèëèñÿ â ³äåàëüíó ïàðó
äëÿ õîðåîãðàô³¿ Ëèôàðÿ.

²íøîþ, ìàéæå ïóáë³öèñòè÷íî-
ïðÿìîë³í³éíîþ, áåç íàï³âòîí³â
ïîñòàëà ó âèêîíàíí³ àðòèñò³â êè-
¿âñüêîãî áàëåòó “Ñþ¿òà â á³ëîìó”
íà ìóçèêó Åäóàðäà Ëàëî. Ñüîãî-
äí³ ïîä³áí³é ñòàòóàðí³é õîðåîãðà-
ô³¿, ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ ÿêî¿ àâ-
òîð, âî÷åâèäü, íàñíàæóâàâñÿ íå

òàê çì³ñòîâíî-ñìèñëîâèì ïî-
ñëàííÿì, ÿê ùîäåííèìè áàëåò-
íèìè âïðàâàìè. Äîâîë³ òÿæêî
â³äøóêàòè òàêó ñöåí³÷íó ³íòåð-
ïðåòàö³þ, êîòðà áóëà á ñóãîëîñ-
íà ÷àñîâ³. Àëå àðòèñòè êè¿âñüêî-
ãî áàëåòó çíàéøëè âèõ³ä ³ç ïîëî-
íó áàëåòíî¿ àáñîëþòèçàö³¿, â³ä-
òâîðèâøè, ïðèäóìàíèé Ëèôà-
ðåì, ïàðàä âèêîíàâñüêîãî ìèñ-
òåöòâà ÿêíàéâïðàâí³øå. ×èñòîòà
é òåõí³÷í³ñòü âèêîíàííÿ âèÿâè-
ëèñÿ ö³ëêîì àäåêâàòíèìè õîðåî-
ãðàô³¿ Ëèôàðÿ ÿê ó òð³î (Êàòåðè-
íà Àëëàºâà, Îëüãà Ãîëèöÿ, Òåòÿ-
íà Ëüîçîâà), òàê ³ â àäàæ³î (Íà-
òàëÿ Ìàöàê òà Äåíèñ Íåäàê). Õî-
÷à ó ô³íàë³ áàëåòó, ïîðó÷ ³ç àò-
ëåòè÷íèìè ñòðèáêàìè “´ðàíä æå-
òå”, áóëè ïîì³òí³ òàêîæ ïðèêð³
ïîõèáêè òàíö³âíèê³â, çîêðåìà
ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ îáåðòàíü òà
äð³áíèõ “çàíîñîê”.

Óò³ì, íå âñ³ çàãàäêè õîðåîãðà-
ô³¿ Ëèôàðÿ ðîçãàäàí³. Ïðèíàé-
ìí³, ïðî öå çàñâ³ä÷èâ áàëåò “Àáà-
äî” íà ìóçèêó Ôðàíö³ñà Ïóëå-
íêà, êîòðèì â³äêðèëè âå÷³ð. Çîî-
ìîðôí³ñòü òà ³ëþñòðàòèâí³ñòü áà-
ëåòíî¿ ëåêñèêè, êàðòèíí³ñòü ïîç
òà êðàñíîìîâí³ñòü æåñò³â — óñå
öå áóëî ñïðèéíÿòî òàíö³âíèêàìè
(Òåòÿíà Ãîëÿêîâà ³ Àíäð³é Ãóðà)
ÿê áóêâàëüíå êåð³âíèöòâî äî ä³é.
Ïîçáàâëåíèé ³ðîí³¿ òà áóäü-ÿêî-
ãî íàòÿêó íà ïàñòîðàëüíó ïðèðî-
äó, öåé õîðåîãðàô³÷íèé îïóñ ïðî-
÷èòàëè ñåðéîçíî, ³ áåç æîäíî¿ âè-
êîíàâñüêî¿ ãðàéëèâîñò³, ÷åðåç ùî
é óïîä³áíèâñÿ äî áàíàëüíî¿ ³ëþñ-
òðàö³¿ ÿêîãîñü ìàëîçðîçóì³ëîãî
êàçêîâîãî ñþæåòó. Íà æàëü, öå
ì³ôîëîã³÷íî çàêîäîâàíå ïîñëàí-
íÿ Ëèôàðÿ ñâî¿ì ñï³ââ³ò÷èçíè-
êàì ïîêè ùî çàëèøèëîñÿ íåðîç-
øèôðîâàíèì

Київсь і Ромео та Дж льєтта — Андрій Г ра та Наталія Лазебні ова — с лали
ідеальн пар хорео рафії Сержа Лифаря
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Â³êíî â ×èêàãî
Ó Êèºâ³ âèñòóïèëà ÷èêàçüêà ñï³âà÷êà Ò³ôôàí³ Ìîí³ê

Ïðèõèëüíèêè ÿê³ñíèõ
äæàçîâèõ êëóáíèõ êîí-
öåðò³â öüîãî òèæíÿ, ìà-
áóòü, â³ä÷óâàëè ïåâíó
“ëîìêó”. Ïðèíàéìí³, ç
ÿêèõîñü ïðè÷èí íå â³ä-
áóëîñÿ òðàäèö³éíèõ
“Äæàçîâèõ ñåðåä â “Àðå-
í³”. Àëå Îëåêñ³é Êîãàí
òà éîãî êîìàíäà ç Jazz-
inkiev íàòîì³ñòü çàïðî-
ïîíóâàëè ìåëîìàíàì ³í-
øèé, íå ìåíø ÿñêðàâèé
êîíöåðò. Íà íüîãî çà-
ïðîñèëè ÷èêàçüêó ñï³â-
à÷êó Ò³ôôàí³ Ìîí³ê òà
ðîñ³éñüêèé ÷îëîâ³÷èé
êâàðòåò Îëåãà Êèðººâà.
Ïðîòå, ÿê âèÿâèëîñÿ â
îñòàíí³é ìîìåíò, ë³äåð
íàçâàíîãî êâàðòåòó çà-
ñòðÿã íà êîðäîí³ ì³æ
Ðîñ³ºþ òà Óêðà¿íîþ. ßê
ïîÿñíèëè éîãî â³äñóò-
í³ñòü íà êè¿âñüêîìó
êîíöåðò³ îðãàí³çàòîðè,
â³í çàáóâ â÷àñíî ïîì³-
íÿòè ïàñïîðò. Çâ³ñíî,
äîáëåñí³ ìèòíèêè íå
ïðîïóñòèëè ïîðóøíèêà

÷åðåç êîðäîí. Ðÿòóâàòè
ñèòóàö³þ âçÿâñÿ óêðà¿í-
ñüêèé ñàêñîôîí³ñò
Äìèòðî “Áîá³í” Îëåê-
ñàíäðîâ. Óò³ì, â³í âè-
ÿâèâñÿ áëèñêó÷îþ ï³ä-
ì³íîþ, çâàæàþ÷è íà òîé
ôàêò, ùî íîòè, ÿê ç³-
çíàâñÿ ìóçèêàíò, îòðè-
ìàâ ëèøå íàïåðåäîäí³
âèñòóïó, áóêâàëüíî
çðàíêó, à â³äòàê óñòèã
ïðîðåïåòèðóâàòè ç íî-
âèìè ïàðòíåðàìè íå
á³ëüøå îäíîãî ðàçó.
Çðåøòîþ, îñòàíí³ â³ä
ïðîôåñ³îíàë³çìó “Áîá³-
íà”, ñêèäàëîñÿ íà òå, çà-
ëèøèëèñü ó ðàä³ñíîìó
øîö³. Òà é ñëóõà÷³ îòðè-
ìàëè ùå îäèí äîêàç òî-
ãî, ùî ñïðàâæíº ìèñ-
òåöòâî — â³äêðèòå ³ íå-
îáìåæåíå áóäü-ÿêèìè
ðàìêàìè òà êîðäîíàìè.

Ò³ôôàí³ Ìîí³ê íå âõî-
äèòü äî êîãîðòè ñâ³òîâèõ
ç³ðîê, òèõ, êîòð³ çáèðà-
þòü òèñÿ÷í³ çàëè ³ º ñå-
ðåä ãîëîâíèõ ãåðî¿â âñå-

ñâ³òíüî â³äîìèõ äæàçî-
âèõ ôåñòèâàë³â. Àëå ¿¿ âè-
ñîêî ö³íóþòü çíàâö³ äæà-
çó íà áàòüê³âùèí³. Âîíà
òàêîæ º ðåçèäåíòîì àâ-
òîðèòåòíèõ ÷èêàçüêèõ
êëóá³â, ñï³âïðàöþº ç ÷ó-
äîâèìè ð³çíîñòîðîíí³ìè
ìóçèêàíòàìè, ðîáëÿ÷è
ö³êàâ³ âëàñí³ ïðîãðàìè òà
çàïèñóþ÷è àëüáîìè, êîò-
ð³ êîðèñòóþòüñÿ ÷èìà-
ëîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ñåðåä
ñïðàâæí³õ ïîö³íîâóâà÷³â
äæàçó. Áî, ïåðø çà âñå,
öå — àðòèñòêà, êîòðà
ñïðîìîæíà ñòâîðèòè â³ä-
÷óòòÿ ñïðàâæíüîãî ³í-
òèìíîãî êîíòàêòó ç ìó-
çèêîþ, çàíóðèòè ñëóõà÷à
ó ÷óòòºâó, ñòèëüíó äæàçî-
âó àòìîñôåðó. Âîíà âì³º
ñòâîðèòè òàêó àòìîñôåðó
ï³ä ÷àñ âèñòóïó, ùî ïóá-

ë³ö³ íå çàëèøàºòüñÿ í³-
÷îãî ³íøîãî ÿê ïðîñòî
ðîçñëàáèòèñÿ òà îòðèìó-
âàòè êàéô â³ä ¿¿ ì’ÿêîãî
îêñàìèòîâîãî âîêàëó ç
õðèïëóâàòîþ òåðïê³ñòþ
òà çâàáëèâèìè ï³âòîíà-
ìè. Ñàìå öå é â³äáóëîñÿ
ìèíóëî¿ ñåðåäè ó ñàìîìó
öåíòð³ Êèºâà, êóäè, çäà-
âàëîñÿ, íà ê³ëüêà ãîäèí
ïåðåí³ññÿ øìàòî÷îê í³÷-
íîãî ×èêàãî. Òàêå âðà-
æåííÿ ñòâîðþâàëè ³ êëà-
ñè÷í³ äæàçîâ³ ñòàíäàðòè
íà çðàçîê “Êàðàâàíó”, ³
áëþçîâ³ áàëàäè, ³ æîá³-
ì³âñüê³ áîñàíîâè, ³ íà-
â³òü R-n-B-³øí³ êîìïî-
çèö³¿, â êîòðèõ Ìîí³ê áó-
ëà îäíàêîâî ïðèðîäíîþ
òà ïåðåêîíëèâîþ, à ¿¿
ïàðòíåðè — âïåâíåíèìè
òà â³ðòóîçíèìè

Àëÿ Ô²Ë²ÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої середи в столичном ресторані
"Пі ассо" п блі част вали смачним чи-
азь им джазом від співач и Тіффані
Моні . Попри несподівані перт рбації,
пов’язані зі с ладом м зи антів, онцер-
том залишилися задоволені всі.

Тіффані Моні і са софоніст Дмитро “Бобін” Оле сандров
подар вали Києв шматочо Чи а о
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Позначте правильні відповіді й надішліть протя ом трьох днів (за
поштовим штемпелем) ори інал пона на адрес реда ції. В ажіть
прізвище, ім’я, ві , онта тний телефон.
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Організатор: 
ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 
«Õðåùàòèê» 

Генеральний
спонсор:
áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ó Ñîëîì’ÿíñüêèé 
ðàéðàä³ ì. Êèºâà

Çàïðîøóºìî ÷èòà÷³â ïîçìàãàòèñÿ â çíàíí³ ³ñòîð³¿ Êèºâà. Êîíêóðñ
òðèâàòèìå ïðîòÿãîì êâ³òíÿ-æîâòíÿ 2008 ðîêó. Ùîï’ÿòíèö³ ïóá-
ë³êóâàòèìóòüñÿ äâà çàïèòàííÿ ³ ïî ÷îòèðè â³äïîâ³ä³ íà êîæíå – ëè-
øå îäíà áóäå ïðàâèëüíîþ, çà íå¿ íàðàõîâóâàòèìåòüñÿ áàë. Òðè-
äöÿòü ó÷àñíèê³â, ÿê³ íàáåðóòü íàéá³ëüøå áàë³â, áóäóòü çàïðîøåí³
íà î÷íèé òóð êîíêóðñó. Àáñîëþòíèé ïåðåìîæåöü îòðèìàº ñóïåð-
ïðèç – öèôðîâèé ôîòîàïàðàò, ùå äåñÿòü ó÷àñíèê³â îòðèìàþòü
ö³íí³ ïîäàðóíêè.

Ведучий конкурсу Олександр ЯРЕМЕНКО

1
ТУР

___________________________
___________________________

прізвище, ім’я та ві

телефон

У 1708 році Київ став
бернсь им містом.

Воєводсь е та озаць е
сотенне правління
замінили

а бернатором
б енерал- бернатором
в ма істратом
шести ласною д мою

Що за ерб на фасаді

нещодавно відтворених
Печерсь их воріт (майдан
Незалежності)?

а ерб Київсь о о воєводства
ХVII століття

б ерб старод бсь о о
пол овни а Війсь а
Запорізь о о Михайла
Ми лашевсь о о

в ерб Києва 1672 ро
ерб Києва 1856 ро
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Ãîëîâó Íàãëÿäîâî¿ Ðàäè —
Ïðåçèäåíòà ÀÊ "Êè¿âïðîåêò"

— ìóäðîãî êåð³âíèêà,
ïðèðîäæåíîãî ë³äåðà,

áëèñêó÷îãî ïðîôåñ³îíàëà,
ñâ³òëó ëþäèíó, òâîð÷ó

îñîáèñò³ñòü, pàñëóæåíîãî
áóä³âåëüíèêà Óêðà¿íè,

ä³éñíîãî ÷ëåíà Àêàäåì³¿
áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè, ÷ëåíà-

êîðåñïîíäåíòà Àêàäåì³¿
àðõ³òåêòóðè

ÃÎÐÄªªÂÀ ²ÃÎÐß ÏÅÒÐÎÂÈ×À
ùèðî â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì äíåì íàðîäæåííÿ.

Çè÷èìî íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, ìîëîäîñò³ äóø³, ñ³ìåéíîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ, çäîðîâ’ÿ òà ùàñëèâî¿ ç³ðêè áóòòÿ íà äîáðó
ñîòíþ ë³ò.

Ç ïîâàãîþ, äðóç³ ³ êîëåãè ïî ðîáîò³.

ОВНИ
Починається еволюційний етап ва-

шом житті, підбийте підс м и, поверніть
бор и, змініть імідж. Поперед спішний
ар'єрний злет з матеріальним
процвітанням. Удома нама айтеся при-
бор вати а ресію, це місце, де ваша
сваволя виявлятиметься на повн сил ,
сіючи розбрат, не аразди для домо-
чадців. Слід розширити оло знайомих
неординарними людьми, я им співзв чні
ваші по ляди та інтереси, б д йте сто-
с н и на приятельсь их засадах. На
пристрасні романи нині немає сенс ви-
трачатися, бо то альмо, я е призведе до
нових армічних бор ів. Хвороби є роз-
платою-по аранням за по ане ставлен-
ня до тих, хто вам сл жить і допома ає.

ТЕЛЬЦІ
Збі обставин зм сить піти в підпілля,

за онспір ватися. Нехай дале о від
заздрісних людсь их очей зріє особис-
тещастя, а серце наповнюється висо им
оханням. Одна лишати напризволяще
професійні справи протипо азано, саме
т т (цьо о ро ) ється золото ар’єрної
перемо и, том менше приділяйте ва-
и домашнім лопотам, а дос оналюй-
теся я творчий фахівець сл жбовій
царині. Там се непередбач ване, але
захопливо ці аве, адже доводиться ро-
вати в но з на овимпро ресом, опа-

нов вати новітні техноло ії, б ти мітли-
вим, винахідливим, мобільно ви он ва-
ти на ази ерівництва.

БЛИЗНЮКИ
Вам доля пошле нових др зів, бла о-

родних і щедрих, отових підтримати,
надати допомо . Головне—не зловжи-
вати їхньою добротою, а прибор ати
е оїстичні спон и. Визначайтеся з іде-
алами, вони (цьо оріч) же ґр нт вати-
м ться на нових моральних цінностях.
Люди, я им симпатиз ватимете, є ва-
шими д ховними вчителями, досл хай-
теся їхніх порад, тоді власним досвідом
зможете плідно с ористатися. Ваша
ло і а плюс їхням дрість—ч довий син-
тез для еніальних рішень.

РАКИ
Кар'єрні справи переходять нов фа-

з , можлива зміна ерівництва, я а вам
не до вподоби. Та все ж та и слід сми-
рити свій нев амовний д х, не б нт ва-
ти проти сит ації. Майб тнє ділової
співпраці — р ах впливових автори-
тетних партнерів (їх посилає цьо о ро
Всевишній), з я ими потрібно жити в
мирі та зла оді. Тоді й ваші пріоритети
не постраждають. Про спо ій заб дьте,
все онсервативне та відпрацьоване,що

вичерпало свої рес рси, має б ти транс-
формовано в р сло морально о про ре-
с . Прибор айте власниць і інстин ти,
орієнт йтеся на реальність, правильно
оцінюйте нові можливості, вони нес ть
щасливі шанси.

ЛЕВИ
Життєві пріоритети, люди, я их ви іде-

аліз вали, — це вже чорашній день. На
п'єдестал зійд ть нові захоплення і
від риють спішні перспе тиви зростан-
ня. У ріплюйте сл жбові р бежі, по и
працедавці до вас прихильні. І виставте
захисні бар'єри проти таємних воро ів.
Ваша пробивна сила має об’єднатися з
партнерсь ими подобаннями. Дайте
можливість їм ерм вати, допома айте
досвідом та ент зіазмом, нехай виявля-
ють ініціатив , адже в пі ви — надзви-
чайна сила.

ДІВИ
Розплатіться з моральними і ма-

теріальними хвостами. Позб детеся тя-
аря обіцяно і зобов'язань, тоді й на
життєвом небосхилі зійде сонце щастя
і спіх , та й здоров'я поліпшиться. Ваш
артистичний талант роз вітне на повн
сил . Не дозволяйте паразит вати на
собі, бо ваше завдання — створити за-
тишний мі ро лімат оле тиві, щоб за-
пан вала повна армонія стос н ів, все
ви он валося за принципом взаємної
підтрим и та допомо и незалежно від то-
о, я вам дор чили робот . Коле и —
це оаза форт нних можливостей.

ТЕРЕЗИ
За ладається ф ндамент парних сто-

с н ів на майб тнє. На о о спертися,
о о взяти в ділові та шлюбні с п тни-
и?.. Б дьте розс дливими і пра тични-
ми, сл хайте серце, промахнетеся – п с-
тите під іс ар'єр і особисте життя.
Надайте життю романтичних барв, це
додасть свят ово о настрою. Ви самі
собі продюсер і режисер й по ли ані
створити дов ола а р радості, насна-
и, в я ій патим ться інші.

СКОРПІОНИ
На тр довом фронті передбачається

зміна сл жбових орієнтирів. Аби а ліма-
тиз ватися в нових напрям ах діяльності,
потрібні ділові навич и і професійні знан-
ня. Знайдіть час для рсів підвищення
валіфі ації—б дете поза он ренцією.
Під рідним дахом відб ваються події, я і
є провісни ом майб тньо о. А ось ен-
т зіазм професійній діяльності зовсім
недоречний— атите сили в пісо . Отож
дбайте насамперед про сім’ю, а робо-
та в ліс не втече.

СТРІЛЬЦІ
Хвиля романтично о натхнення ви-

несе вас на ребінь сердечної насоло-
ди. Розпочинається свят овий
феєрвер на сцені під назвою “життя”,
де ваш талант равця, оратора і режи-
сера засяє сіма барвами весел и. Од-
на на дармівщин не розрахов йте, бо
за всі розва и доведеться платити. При-
от йтеся, що аманець відч тно сх д-
не.Ще зорі радять менше реа вати на
ч жі за важення та поради. У вас і сво-
о роз м палата, тож с ористайтеся
ним, власна точ а зор – найпра-
вильніша, в ній за ладено люч до ва-
шої спішної еволюції.

КОЗОРОГИ
Повернення вмин ле нехай вас не ля-

ає, в ретроспе тивном р слі подій ви
зможете ба ато що переосмислити,
розв’язати давні онфлі ти, адже оріне-
на ворожнеча зат ляє райд жні оризон-
ти майб тньо о, бло є долю. Наведіть
лад сімейних стінах, саме нині вам
відведено роль бере ині дом . Удос о-
налюйтеся я осподар і арний сім’янин,
отриймає добре заробляти й не зазіха-
ти на ч же. Стабільні матеріальні приб т-
и — запор а власної незалежності й
певненості. Вашалепта в сімейнийбюд-
жет повинна б ти ва омою.

ВОДОЛІЇ
Сталі по ляди на ба ато речей зазна-

ють трансформації, посилиться остро-
та сприйняття, ви зафонтан єте запа-
морочливими ідеями. Ними спішно с о-
ристається оточення і б де вам безмеж-
но вдячне. Спирайтеся на впливових
бла одійни ів, їх цьо о ро вам посилає
Творець за зроблене добро в мин ло-
м , і не асіть ініціативних поривів. Я -
що вам хочеться самоствердитися, не-
одмінно робіть це. Роль аматора—пер-
шопрохідця в б дь-я ій сфері діяльності
вам до лиця, проб йте себе с різь, де
пра не д ша. А оточення підтримає.

РИБИ
Поважайте і цін йте себе, ви відмінний

професіонал. І не беріться за малоопла-
ч вані замовлення, шеф прихильний до
вас, том с ористайтеся шансом для
поліпшення доброб т . Одна працюва-
ти з ма симальними оборотами не слід,
ризи єте виснажитися і захворіти.
Вчасно в лючайте автостоп, аби відпо-
чити, зайнятися любленими справами,
насолодитися сердечними тіхами. Пси-
холо ічний омфорт—це в рай потрібна
мова для вашо о повно ровно о б ття.
Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 4 êâ³òíÿ ïî 11 êâ³òíÿ)
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Кам’янець-Подільсь�ий�місь�рай-

с�д�Хмельниць�ої� області�повідом-

ляє,
що
 22 �вітня
 2008
 ро��
 об
 11.00

б�де
 роз�лядатись
 цивільна
 справа

№ 2-34/08
 за
 позовом
Ні�ітіної
Оль�и

Владиленівни
до
Урбаню�а
Андрія
Іва-

новича
(м.
Київ,
в�л.
Т.
Драйзера,
9-в,

�в.
52)
про
стя�нення
не�стой�и
за
про-

строчення
 сплати
 аліментів
 �

приміщенні
с�д�
по
в�л.
Драй
Хмари,
7,

�аб.
7,
м. Кам’янець-Подільсь�ий,
с�д-

дя
Вдовичинсь�ий
А.В.
У
випад��
неяв-

�и
відповідача
в
с�дове
засідання
спра-

в�
б�де
роз�лян�то
на
підставі
наявних

�
справі
до�азів.

С�ддя
Вдовичинсь�ий
А.В.

Правління�а�ціонерно�о�товариства

за�рито�о�тип��“ПАРФУМ”
(ідентифі�аційний
�од
01552486)
повідомляє�про�проведення

позачер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�31�травня�2008 р.

Порядо��денний:

1. Про
обрання
�олови,
се�ретаря
та
лічильної
�омісії
за�альних
зборів
а�ціонерів.


2. Про
збільшення
розмір�
стат�тно�о
�апітал�
АТЗТ
“ПАРФУМ”
шляхом
збільшення
�іль�ості

а�цій
існ�ючої
номінальної
вартості
за
рах�но�
додат�ових
внес�ів
а�ціонерів
(за�рите
(приват-

не)
розміщення
а�цій).

Мета� розміщення:�поповнення
обі�ових
�оштів
Товариства
та
по�ращення
фінансово�о
ста-

н�
Товариства.
Мінімальний
розмір
збільшення
стат�тно�о
�апітал�:
на
4
987
500
(чотири
мільйо-

ни
 дев’ятсот
 вісімдесят
 сім
 тисяч
 п’ятсот)
 �ривень.
Спосіб
 збільшення
 стат�тно�о
 �апітал�:

збільшення
�іль�ості
а�цій
існ�ючої
номінальної
вартості
за
рах�но�
додат�ових
внес�ів
а�ціонерів

(за�рите
(приватне)
розміщення
а�цій).
Дані
про
а�ції,
що
необхідно
вип�стити
додат�ово:
а�ції

прості,
іменні,
форма
існ�вання
—
до��ментарна,
�іль�ість
—
475
000
шт.,
номінальна
вартість

а�цій
—
10,50
 �рн.
 (не
 змінюється).
 За�альна
 вартість
 а�цій,
що
 вип�с�ається
 додат�ово:
 на

4 987
500,00
(чотири
мільйони
дев’ятсот
вісімдесят
сім
тисяч
п’ятсот)
�ривень.

Права
а�ціонерів
при
додат�овом�
вип�с��
а�цій:
Реалізація
а�ціонерами
сво�о
переважно�о

права
на
придбання
а�цій,
що
пропон�ються
до
за�рито�о
(приватно�о)
розміщення,
проходить

�
дві
чер�и.
Протя�ом
стро��
першої
чер�и
реаліз�ється
переважне
право
а�ціонерів
на
придбан-

ня
а�цій,
що
передбачені
до
за�рито�о
(приватно�о)
розміщення,
в
�іль�ості
пропорційній
їх
частці

�
стат�тном�
�апіталі
Товариства
на
дат�
почат��
зазначено�о
стро��.
Протя�ом
стро��
др��ої
чер-

�и
реаліз�ється
право
існ�ючих
а�ціонерів
на
придбання
а�цій
в
�іль�ості,
що
перевищ�є
�іль�ість

а�цій,
на
я��
а�ціонер
вже
реаліз�вав
своє
переважне
право.
На
др��ом�
етапі
розміщення
а�цій

заяви
на
придбання
а�цій
задовольняються
за
мірою
надходження
в
поряд��
чер�овості.
Сплата

за
додат�ово
вип�щені
а�ції
здійснюється
�рошовими
�оштами
�
національній
валюті
У�раїни
за

ціною,
що
дорівнює
 номінальній
 вартості
 а�цій
 Товариства,
 на
 поточний
рах�но�
 Товариства

відповідно
до
�мов
до�овор�
про
придбання
а�цій.
Оплата
100%
вартості
а�цій
здійснюється
о�-

ремо
протя�ом
�ожно�о
етап�
розміщення
з
момент�
��ладання
до�овор�
на
придбання
а�цій
та

до
за�інчення
відповідно�о
етап�
розміщення.
Відповідно
до
рішення
За�альних
зборів
а�ціонерів

Товариства,
�ожном�
а�ціонер�
АТЗТ
“ПАРФУМ”
б�де
надано
письмове
повідомлення
про
�іль�ість

а�цій,
що
розміщ�ється,
їх
номінальн�
вартість
і
порядо�
придбання.
А�ціонери
АТЗТ
“ПАРФУМ”,

я�і
бажають
придбати
а�ції,
що
розміщ�ються,
мають
протя�ом
стро��
відповідної
чер�и
розміщен-

ня
письмово
повідомити
Товариство
про
намір
придбати
а�ції,
що
розміщ�ються:
перша
чер�а

розміщення:
з
18
серпня
по
3
вересня
2008р.
в�лючно,
др��а
чер�а
розміщення:
з
4
вересня
по

14
вересня
2008р.
в�лючно.
Ор�ан
�правління
Товариства,
�повноважений
За�альними
зборами

Товариства,
може
прийняти
рішення
про
змін�
стро�ів,
зазначених
чер�
розміщення
а�цій
з
на-

ст�пним
письмовим
повідомленням
про
це
всіх
а�ціонерів
Товариства.
У
випад��
розміщення
всіх

а�цій
о�олошено�о
вип�с��
до
за�інчення
термін�
розміщення,
за
рішенням
�повноважено�о
ор-

�ан�
�правління
розміщення
припиняється
достро�ово,
але
не
раніше
за�інчення
першо�о
етап�

розміщення.
Я�що
а�ціонер
Товариства
протя�ом
зазначених
стро�ів
розміщення
а�цій
не
напра-

вить
Товариств�
письмове
повідомлення
про
своє
бажання
придбати
а�ції,
що
розміщ�ються,
він

втрачає
право
на
придбання
а�цій,
що
розміщ�ються.
Порядо�
відш�од�вання
власни�ам
а�цій

збит�ів,
пов’язаних
із
збільшенням
стат�тно�о
�апітал�,
не
передбачається.


За�альні
збори
31.05.2008р.
відб�д�ться
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.Святошинсь�а,1.
Почато�

зборів
об
11.00.
Реєстрація
а�ціонерів:
з
10.00
до
10.55.

Для
 реєстрації
 а�ціонерам,
 я�і
 приб�д�ть
 для
 �часті
 в
 позачер�ових
 за�альних
 зборах

АТЗТ “ПАРФУМ”,
необхідно
пред’явити
до��мент,
що
посвідч�є
особ�,
представни�ам
а�ціонерів —

до��мент,
що
посвідч�є
особ�
та
належно
оформлен�
довіреність.
Довід�и
за
тел.
443-74-62.

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

повідомляє�про�внесення�додат�ових�питань�до�поряд��

денно�о�за�альних�чер�ових�річних�зборів�а�ціонерів,

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

в приміщенні�ЗАТ “АЛЬФА-БАНК”�за�адресою:

місто�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6.

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

ЗАТ “АЛЬФА-БАНК”:

1.
Збільшення
розмір�
стат�тно�о
фонд�
(�апітал�)
ЗАТ
“Альфа-Бан�”
шля-

хом
приватно�о
(за�рито�о)
розміщення
вип�с��
цінних
паперів.

Інформація
про
збільшення
стат�тно�о
�апітал�:
Стат�тний
�апітал
ЗАТ “Аль-

фа-Бан�”
—
збільшення
з
метою
підвищення
рин�ової
�апіталізації
Бан��
 і

розширення
вип�с��
цінних
паперів.

Мінімальний
 розмір,
 на
 я�ий
 збільш�ється
 стат�тний
 �апітал,
 с�ладає

505 000 000
(п
’ятсот
п’ять
мільйонів
)
�ривень,

Збільшення
стат�тно�о
�апітал�
здійснюється
шляхом
додат�ово�о
вип�с-

��
простих
іменних
а�цій
ЗАТ
“Альфа-Бан�”
�
�іль�ості
505
000
000
(п
’ятсот

п’ять
мільйонів)
шт��,
номінальною
вартістю
1
(одна)
�ривня
за
1
(одн�)
а�цію,

за�альною
 номінальною
 вартістю
 505
 000
 000
 (п’ятсот
 п’ять
мільйонів).

Номінальна
вартість
а�ції
не
змінюється,

У
зв’яз��
із
збільшенням
стат�тно�о
�апітал�
ЗАТ
“Альфа-Бан�”
передба-

чається
ви�ласти
п�н�т
6.2.2.
Стат�т�
�
новій
реда�ції:
“Стат�тний
�апітал
Бан-

��
 становить
 2
 249
 710
 000
 (два
мільярди
 двісті
 соро�
 дев’ять
мільйонів

сімсот
десять
тисяч)
�ривень
і
розподілений
на
2
249
710
000
(два
мільярди

двісті
 соро�
 дев’ять
мільйонів
 сімсот
 десять
 тисяч)
 простих
 іменних
 а�цій

номінальною
вартістю
1
(одна)
�ривня
�ожна”.

Права
 а�ціонерів
 �
 зв’яз��
 із
 додат�овою
 емісією
 а�цій
 не
 змінюються.

А�ціонери
ЗАТ
 “Альфа-Бан�”
мають
 рівне
 переважне
 право
 на
 придбання

а�цій,
що
вип�с�аються
додат�ово,
�
�іль�ості,
пропорційній
їх
частці
�
ста-

т�тном�
�апіталі
на
дат�
�хвалення
рішення
про
вип�с�
а�цій.

Від�рита
 підпис�а
 на
 а�ції
 додат�ово�о
 вип�с��
 не
 проводиться.
 А�ції

розміщ�ються
серед
а�ціонерів
ЗАТ
“Альфа-Бан�”
шляхом
за�рито�о
(при-

ватно�о)
розміщення.
У
випад��
вини�нення
�
власни�ів
а�цій
збит�ів,
пов’яза-

них
із
зміною
стат�тно�о
�апітал�,
вони
підля�ають
відш�од�ванню
відповідно

до
чинно�о
за�онодавства,

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

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

3.
Визначення
�повноважено�о
ор�ан�
ЗАТ
“Альфа-Бан�”,
я�ом�
надають-

ся
повноваження
щодо
затвердження
рез�льтатів
реалізації
а�ціонерами
сво-

�о
переважно�о
права
на
придбання
а�цій,
що
пропон�ються
до
розміщен-

ня,
 прийняття
 рішення
 про
 достро�ове
 за�інчення
 за�рито�о
 (приватно�о)

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

розміщення
а�цій
та
звіт�
про
рез�льтати
за�рито�о
(приватно�о)
розміщен-

ня
а�цій,
затвердження
рез�льтатів
розміщення
а�цій
�
фа�тично
розміще-

ном�
обсязі
або
�
разі
недося�нення
заплановано�о
обся��
розміщення,
пе-

ренесення
термінів
розміщення
а�цій
�
разі
необхідності.

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

з
14.10
до
14.30
�
приміщенні
ЗАТ
“Альфа-Бан�”.

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

б�,
належним
чином
оформлен�
довіреність
(для
представни�ів
а�ціонерів).

До��ва�и�членів��редитної�спіл�и�“ФІН�—�ЕКО”
Час�та�місце�проведення�чер�ових�за�альних�зборів�членів��редитної

спіл�и�“ФІН�—�ЕКО”:�14�травня�2008�ро���о�16.30�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�П.�Л�м�мби,�17,�а�товий�зал�Київсь�о�о�техні��м�

еле�тронних�приладів.

Почато��реєстрації��часни�ів�о�16.00,��інець�реєстрації�о�16.30.

Порядо��денний:

1. Затвердження
поряд��
денно�о
в
остаточній
реда�ції.

2. Засл�хов�вання
та
затвердження
звіт�
спостережної
ради
�редитної
спіл�и
“ФІН
—
ЕКО”.

3. Засл�хов�вання
та
затвердження
звіт�
правління
�редитної
спіл�и
“ФІН
—
ЕКО”.

4. Засл�хов�вання
та
затвердження
звіт�
�редитно�о
�омітет�
�редитної
спіл�и
“ФІН
—
ЕКО”.

5. Засл�хов�вання
та
затвердження
виснов��
ревізійної
�омісії
�редитної
спіл�и
“ФІН
—
ЕКО”.

6. Засл�хов�вання
а�диторсь�о�о
виснов��,
я�им
підтверджена
річна
звітність
�редитної
спіл�и

“ФІН
—
ЕКО”
(річна
фінансова
звітність
та
звітні
дані
�редитної
спіл�и
“ФІН
—
ЕКО”
за
2007

рі�)
та
затвердження
річної
звітності
та
рез�льтатів
діяльності
�редитної
спіл�и
“ФІН
—
ЕКО”

за
2007
рі�.

7. Про
визначення
незалежно�о
а�дитора,
а�диторсь�ої
фірми
для
підтвердження
повноти
та

достовірності
річної
звітності
�редитної
спіл�и
“ФІН
—
ЕКО”
за
2008
рі�.

8. Ознайомлення
з
бюджетом
�редитної
спіл�и
“ФІН
—
ЕКО”
на
2008
фінансовий
рі�.

9. Про
 розподіл
 нерозподілено�о
 доход�,
що
 залишився
 �
 розпорядженні
 �редитної
 спіл�и

“ФІН
—
ЕКО”
за
підс�м�ами
2007
фінансово�о
ро��.

10. Різне.

Стро�
подачі
пропозицій
та
за�важень
до
поряд��
денно�о
—
не
пізніше
30
�вітня
2008
ро-

��.
Наявність
паспорта
або
до��мента,
що
посвідч�є
особ�,
обов’яз�ова.

Головне��правління�зв’яз��,�інформатизації

та захист��інформації�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(КМДА)

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади:

Головний�спеціаліст-юрис�онс�льт

Основні�обов’яз�и:

— здійснювати
методичне
�ерівництво
правовою
роботою
в
Головном�
�правлінні;

— брати
�часть
�
під�отовці
виснов�ів
щодо
правових
питань,
я�і
вини�ають
�
діяльності
Го-

ловно�о
�правління;

—
приймати
�часть
�
юридичном�
ґр�нт�ванні
тендерної
до��ментації.

Вимо�и:

— освіта
за
освітньо-�валіфі�аційним
рівнем
ма�істра
або
спеціаліста;

— стаж
роботи
за
фахом
�
державній
сл�жбі
на
подібних
посадах
не
менше
3
ро�ів
або
стаж

роботи
за
фахом
не
менше
7
ро�ів;

— вільне
володіння
��раїнсь�ою
мовою.


Особисті�я�ості:

— відповідальність,
цілеспрямованість,
ініціативність,
чесність,
порядність.

Умови�праці:

— �ідна
оплата
праці,
премії,
доплати
за
ран�и,
надбав�и
за
висл���
ро�ів
на
державній
сл�жбі;

— підвищений
розмір
пенсії;

— оплач�вана
відп�ст�а
тривалістю
30
�алендарних
днів.


Адреса�майб�тньо�о�місця�роботи:�м.
Київ,
в�л.
Смоленсь�а,
6.


Телефони�для�довідо�:�+38
044
453-48-81,
495-82-48.


До��менти�приймаються�до�5�травня�2008�ро��.

Святошинсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� (Київ,
 в�л.
 Я��ба
 Коласа,
 27-а),

повідомляє,
що
31.03.2008
р.
по
справі
за
позовом
Грицаю�а
Бориса
Ма�арови-

ча
до
Л��’янч��а
Сер�ія
Васильовича,
треті
особи:
Святошинсь�а
РДА
м.
Києва,

ВГІРФО
Святошинсь�о�о
РУГУ
МВС
У�раїни
в
м.
Києві
про
визнання
та�им,
що

втратив
 право
 �орист�вання
житловою
 площею
постановлено
 заочне
 рішення.

Відповідно
 до
 ст.
 228
ЦПК
 У�раїни
 відповідач
має
 право
 зверн�тися
 до
 с�д�
 з

письмовою
заявою
про
пере�ляд
заочно�о
рішення.

С�ддя
Бабич
Н.Д.

Деснянсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,
що
14
�вітня
2008
ро��
о
17.00
б�де
роз-

�лядатися
цивільна
справа
за
позовом
Мат�севич
І.А.,
Радч��
С.А.,
Мат�севич
В.Б.
до
Грици�
Г.О.,

третя
особа
Чорнор�дсь�а
сільсь�а
рада
про
визнання
заповіт�
недійсним.
В
с�дове
засідання

ви�ли�ається
відповідач
Грици�
Ганна
Оле�сіївна.
В
разі
неяв�и
справ�
б�де
роз�лян�то
�
ваш�

відс�тність.
Адреса
с�д�:
м.
Київ,
пр-т.
Мая�овсь�о�о,
5-В,
�аб.
№
25.
С�ддя
Я.В.
Головачов.

ЗАТ�“Дослідний�завод�зварювально�о��стат��вання

Інстит�т��еле�трозварювання�ім.Є.О.�Патона”�

повідомляє�про�с�ли�ання�За�альних�зборів�а�ціонерів.

За�альні�збори�а�ціонерів�ЗАТ�“ДЗЗУ�ІЕЗ�ім.Є.О.�Патона”

відб�д�ться�29 травня�2008�ро���за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�І.�К�дрі,�5.

Почато��зборів�о�10.00.

Порядо��денний:

1. Звіт
правління
про
підс�м�и
фінансово-�осподарсь�ої
діяльності
Товариства
за
2006
рі�.

2. Звіт
правління
про
підс�м�и
фінансово-�осподарсь�ої
діяльності
Товариства
за
2007
рі�.

3. Звіт
та
виснов�и
ревізійної
�омісії
про
фінансово-�осподарсь��
діяльність
Товарист-

ва
за
2006
рі�.

4. Звіт
та
виснов�и
ревізійної
�омісії
про
фінансово-�осподарсь��
діяльність
Товарист-

ва
за
2007
рі�.

5. Затвердження
річно�о
звіт�
та
баланс�
Товариства
за
2006
рі�.

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

7. Про
розподіл
приб�т��,
отримано�о
Товариством
�
2006
році.

8. Про
розподіл
приб�т��,
отримано�о
Товариством
�
2007
році.

9. Про
списання
основних
засобів
Товариства.

10. Про
визначення
основних
напрям�ів
діяльності
Товариства
на
2008
рі�
та
затверд-

ження
заходів
щодо
по�ращення
фінансово-е�ономічно�о
стан�
Товариства.

11. Про
від�ли�ання
та
обрання
Голови
і
членів
на�лядової
ради
Товариства.

12. Про
від�ли�ання
та
обрання
Голови
і
членів
ревізійної
�омісії
Товариства.

13. Про
від�ли�ання
та
обрання
членів
правління
Товариства.

14. Про
обрання
(затвердження)
Голови
правління
Товариства.

15. Про
затвердження
Стат�т�
Товариства
в
новій
реда�ції.

Для
�часті
�
За�альних
зборах
�повноваженим
представни�ам
а�ціонерів
необхідно

мати
довіреність
на
право
�часті
та
�олос�вання
на
За�альних
зборах
а�ціонерів
та
до-

��мент,
що
посвідч�є
особ�.

Реєстрація
а�ціонерів
та
 їх
представни�ів
для
�часті
�
За�альних
зборах
а�ціонерів

проводиться
 29.05
 2008р.
 з
 9.30
 до
 10.00
 за
місцем
 проведення
За�альних
 зборів

а�ціонерів.

З
матеріалами
щодо
питань
поряд��
денно�о
та
прое�том
стат�т�
в
новій
реда�ції

можна
ознайомитися
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
І.
К�дрі,
5.
Довід�и
за
телефоном:
(044)

529-20-84.

Правління�ЗАТ�“ДЗЗУ�ІЕЗ�ім.�Є.О.�Патона”

Вартість�се��нди�ре�лами�на�розміщення

політичної�ре�лами�на�теле�аналі�“Маххі�ТV”

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

Б�дні

з
07:00
до
18:00
—
16,83
�рн.

з
18:00
до
00:30
—
25,25
�рн.

з
00:30
до
05:00
—
16,83
�рн.

Вихідні

з
07:00
до
18:00
—
16,83
�рн.

з
18:00
до
00:00
—
25,25
�рн.

з
00:00
до
02:00
—
16,83
�рн.

з
02:00
до
05:00
—
8,41
�рн.

Ціни�в�азані�в��рн.�без�врах�вання�подат�ів.

Правління�від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“Трест�“Київмісь�б�д-3”
(далі
по
те�ст�
—
Товариство)
повідомляє�про�доповнення�до�поряд���денно�о

раніше�об’явлених�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�17��вітня�2008�ро��

о 16.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Керченсь�а,�4,�І�поверх,�зал�засідань.

Порядо��денний:

10.
Про
внесення
змін
до
Стат�т�.

Правління

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає
 приватно�о
 нотарі�са
 Київсь�о�о

місь�о�о
нотаріально�о
о�р���
Юрчен�а
Василя
Васильовича
в
я�ості
відповідача
в
с�до-

ве
 засідання
 по
 справі
№
2-1598/07
 за
 позовом
Коза�а
 Романа
 Івановича
 до
Лебідя

Оле�сія
 Гри�оровича,
 Ісь�ова
 Сер�ія
 Геор�ійовича,
 Товариства
 з
 обмеженою

відповідальністю
“Плеяди”,
Мар��севича
Бориса
Станіславовича,
Юрчен�а
Василя
Васи-

льовича,
Бра�іної
Наталії
Ві�торівни
про
переведення
права
та
обов’яз�ів
по��пця
по
до-

�овор�
��півлі-продаж�,
я�е
відб�деться
17.04.2008
ро��
об
11.00
в
приміщенні
Печерсь�о-

�о
районно�о
с�д�
м.
Києва
за
адресою:
01001,
м.
Київ,
в�л.
Хрещати�,
42-А,
�аб.
34.

У
випад��
неяв�и
відповідача
в
с�дове
засідання
та
неповідомлення
про
причини
не-

яв�и,
справ�
б�де
роз�лян�то
�
і
йо�о
відс�тність.
С�ддя
Умнова
О.В.

Тернівсь�ий�районний�с�д�м.�Криво�о�Ро���ви�ли�ає
Грицен�а
Ми-

�ол�
Ми�олайовича
в
с�дове
засідання
я�
відповідача
�
справі
за
позо-

вом
Грицен�о
Наталії
Оле�сандрівни
до
Грицен�а
Ми�оли
Ми�олайови-

ча
про
стя�нення
аліментів,
я�е
відб�деться
22.04.2008
р.
о
9.00
за
ад-

ресою:
м.
Кривий
Рі�,
в�л.
Ухтомсь�о�о,
23,
�аб.
11.

У
разі
неяв�и
справа
б�де
роз�лян�та
за
відс�тністю
відповідача.

С�ддя
М.І.
Коновален�о.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�ви�ли-

�ає
Ва��лен�а
Сер�ія
Володимировича

24
 �вітня
 2008
 ро��
 на
 16.30
 я�

відповідача
для
роз�ляд�
справи
за
йо-

�о
апеляційною
с�ар�ою
на
рішення
Дар-

ниць�о�о
 районно�о
 с�д�
м.
 Києва
 від

7 червня
2007
ро��
по
справі
за
позо-

вом
Болінч��а
Ар�адія
Петровича
до
Ва-

��лен�а
 Сер�ія
 Володимировича
 про

стя�нення
 бор��,
 я�е
 відб�деться
 �

приміщенні
Апеляційно�о
с�д�
м.
Києва.

Учасни�и
справи
зобов’язані
повідо-

мити
с�д
про
причини
неяв�и
�
с�дове

засідання.
У
разі
неяв�и
їх
без
поважних

причин,
 справа
 б�де
 роз�лян�та
 зі
 їх

відс�тності.

С�ддя
 апеляційно�о
 с�д�
м.
 Києва

О.П.
Касьян.

Оболонсь�ий�районний�с�д�міста

Києва� ви�ли�ає
 Розп�тньо�о
Володи-

мира
 Володимировича
 в
 я�ості

відповідача
в
с�дове
засідання,
призна-

чене
на
14.04.2008
ро��
о
10.30
в
зв’яз-

��
з
роз�лядом
цивільної
справи
за
по-

зовом
ДП
“Е�ос”
АТ
ХК
“Київмісь�б�д”
до

Розп�тньо�о
Володимира
Володимиро-

вича
 про
 визнання
 та�им,
що
 втратив

право
 �орист�вання
жилим
 приміщен-

ням.

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

ва
 б�де
 роз�лян�та
 �
 відс�тність

відповідача
 на
 підставі
 зібраних
 по

справі
до�азів.

Адреса
с�д�:
м.
Київ,
в�л.
Тимошен-

�а,
2-Є,
�аб.
21,
с�ддя
Яцен�о
Н.О.

Солом’янсь�ий�районний�с�д

м. Києва�(м.
Київ,
в�л.
М.
Криво-

носа,
 25,
 �аб.
 23)
 ви�ли�ає

9.04.2008
 ро��
 о
 14.10
Міхеічева

Оле�сандра
 Леонідовича,
 я�

відповідача
 �
 цивільній
 справі
 за

позовом
Міхеічевої
 Ганни
 Оле�-

сандрівни
до
Міхеічева
Оле�санд-

ра
Леонідовича
про
визнання
шлю-

б�
недійсним.

У
разі
 неяв�и
 справ�
б�де
роз-

�лян�то
за
відс�тності
відповідача.

С�ддя
Солом’янсь�о�о
районно-

�о
с�д�
м.
Києва
Н.М.
Літвіна.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва�(03148,
м.
Київ,
в�л.
Я��ба
Ко-

ласа,
 27-А,
 зал № 9)
 ви�ли�ає
Найдич

Дмитра
Юрійовича
в
я�ості
відповідача
по

цивільній
 справі № 2-1070
 за
 позовом

Найдич
А.Г.
до
вас
про
розірвання
шлю-

б�,
 с�дове
 засідання
 відб�деться

12 травня
2008
ро��
о
10.00.

У
разі
неяв�и
та
неповідомлення
с�-

д�
про
причини
неяв�и
в
с�дове
засідан-

ня,
 справа
 б�де
 роз�лян�та
 за
 вашої

відс�тності
за
наявними
�
справі
до�а-

зами.

С�ддя
Лопатю�
Н.Г.

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає
ЗАО
“Меде�сім”,
ТОВ
“СВ
У�раїна”

�
 я�ості
 відповідачів
 по
 цивільній
 справі

№ 2-6/08
 за
 позовом
Літвінової
 Аліни
Оле�-

сандрівни
до
ТОВ
 “Селт”,
 ТОВ
 “СВ
У�раїна”,

ЗАО
“Меде�сім”,
Сервінсь�ий
І�ор
Оле�сійович,

Сервінсь�а
Світлана
Віталіївна
про
 відш�од�-

вання
матеріальної
та
моральної
ш�оди
�
с�до-

ве
засідання
на
10.04.2008
р.
о
16.00.

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

�аб.
18,
с�ддя
Борисова
О.В.

У
разі
неяв�и
та
неповідомлення
с�д�
про

причини
неяв�и
в
с�дове
засідання,
справа
б�-

де
роз�лян�та
за
вашої
відс�тності
за
наявни-

ми
 �
 справі
 до�азами
 відповідно
 до
 ст.
 169

ЦПК
У�раїни.

С�ддя
О.В.
Борисова.

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає
Сан�ара
Талала
в
я�ості
відповідачів

по
цивільній
справі
№
2-
2323/08
р.
за
позо-

вом
Черемховсь�ої
Долорес
Іванівни
до
Сан-

�ара
Талала
про
визнання
та�им,
що
втратив

право
�орист�вання
житловим
приміщенням
�

с�дове
засідання
18
�вітня
2008
ро��
о
14.00.

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

�аб.
18,
с�ддя
Шевчен�о
Л.В.
Наслід�и
неяв�и

в
 с�дове
 засідання
особи,
 я�а
бере
 �часть
 �

справі,
предбачені
ст.
ст.
169,
170
ЦПК
У�раїни.

С�ддя
Л.В.
Шевчен�о.

Втрачений
диплом
про
вищ�

освіт�
№ КВ 30598490,
 вида-

ний
 28.07.2006
 р.
Від�ритим

Міжнародним
 Університетом

“У�раїна”
на
ім’я
Пономарьова

Оле�а
 Сер�ійовича,
 вважати

недійсним.

Кольороподіл�А2�(формат
660х560
мм)

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

репроцентр
�азети
«Хрещати�».

Тел.:
235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua
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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 921
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Катерина ВИНОГРАДОВА,
телевед ча:
— Всі та і різні! Навряд чи мож-

на с дити однозначно — все зале-
жить від стилю життя, професії, со-
ціально о стат с . Насправді о-
рінних иян стає все менше, їх ви-
тісняють приїжджі, і том дедалі
менше людей мож ть похвалити-
ся родослівною. І це д же с мно,
бо місто втрачає автентичність та
ідентитет. Корінні ияни, за моїми
спостереженнями, не д же висо і
на зріст. Врахов ючи процес євро-
інте рації і шлюби між представни-
ами різних національностей,
спостері ається тенденція до аси-
міляції.

Оль а НАВРОЦЬКА,
стиліст:
— Я та рід о бач иян, і чоло-

ві ів том числі! Навіть с ладно

назвати типові риси і омпле цію
середньостатистично о иянина!
Мені особисто подобаються чоло-
ві и невисо о о зрост , міцної ста-
т ри й без о лярів! А про чолові-
ів- иян мож хіба що с азати, що
вони зазвичай — інтелі енти.

Ві тор АНІСІМОВ,
дизайнер:
— Дівчата х дорляві, це точно!

А щодо чолові ів, то вони елеґант-
ніші, особливо оли їд ть на феше-
небельном авто. Сьо однішнім
ідеалом за алі є ставний, запаль-
ний, спортивний чолові . За алом
мене с ладається враження, що

звичайні жителі столиці досить не-
радісні, за лопотані. З іншо о бо-
, більшість иян займаються ро-

з мовою працею і та им чином
форм ється середовище інтелі-
ґентів.

ßêî¿ êîìïëåêö³¿ 
ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé êèÿíèí?

Оле сій БАБУРІН, народний деп тат:
— З товаришами винят ово із Ком ністичної партії

У раїни, серед я их ба ато і чарівних жіно . З ветера-
нами ромадсь их ор анізацій, із членами Все раїн-
сь о о союз жіно -тр дівниць “За майб тнє дітей
У раїни”, ерівни ом я ої є Катерина Самойли . А та-
ож із любленою донь ою, і хоча я не вмію танцюва-
ти вальс, але з нею за р жляв би в повільном тан
із задоволенням!

Оле сандр ПАБАТ, деп тат Київради:
— З політичними силами не танцюю — я люблю со-

ло. Я залюб и потанцюю із др жиною вальс, бо вона
є просто ідеальним партнером, із Юлією Володимирів-

ною — тан о ( неї вистачить на цей танець темпера-
мент ) і динамічний джайв — із Шерон Сто н.

Оль а БОНДАР, народний деп тат:
— З тим танцюристом, я ом нічо о не заважає. Зі

справжнім чолові ом, я ий вміє вести — сьо одні до-
стойних чолові ів, слава Бо , ба ато. Я сама протя-
ом 7 ро ів ходила до балетної ст дії.

Сер ій ТЕРЬОХІН, народний деп тат:
— Перефразов ючи знаменитий вислів одно о з е-

роїв “Довідни а Гіменея” О’Генрі, я б із задоволенням
станцював із им зав одно поп лярний танець почат-

ХХ сторіччя джи — на мо илі моїх воро ів.

Ç êèì áè âè õîò³ëè ïîòàíöþâàòè?

Êèÿíèí ìàº âåëèê³
ðîçì³ðè

ßêî¿ êîìïëåêö³¿
ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé êèÿíèí?

Íàâ÷èòè ä³òåé ñëóõàòè,
ÿê ðóõàºòüñÿ ìåëîä³ÿ
Õîðåîãðàô Òåòÿíà Äîáðîâîëüñüêà ï’ÿòü ðîê³â
ó÷èòü ìàëåíüêèõ ä³òåé òàíöþâàòè

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Òåàòð õîðåîãðàô³÷íèõ ì³í³àòþð
“Ðîäçèíêè”, êîòðèì êåðóº Òåòÿ-
íà Äîáðîâîëüñüêà, ³ñíóº ïðè Äè-
òÿ÷³é ìóçè÷í³é øêîë³ ìèñòåöòâ
³ìåí³ Ñòåôàíà Òóð÷àêà. Çà äåñÿòü
ðîê³â ³ñíóâàííÿ êîëåêòèâ çäîáóâ
÷èìàëî ïðåì³é òà íàãîðîä íà ð³ç-
íîìàí³òíèõ âñåóêðà¿íñüêèõ òà
ì³æíàðîäíèõ õîðåîãðàô³÷íèõ êîí-
êóðñàõ. Â ¿õíüîìó ðåïåðòóàð³, â îñ-
íîâíîìó, êëàñè÷íà ìóçèêà, àëå òà-
êîæ âîíè òàíöþþòü ï³ä íàðîäíó

òà åñòðàäíó ìóçèêó. Îñîáëèâ³ñòü
“Ðîäçèíîê” ùå é ó òîìó, ùî òóò
òåàòðàëüíå òà õîðåîãðàô³÷íå ìèñ-
òåöòâî ïîºäíóºòüñÿ ç åëåìåíòè àê-
ðîáàòèêè. À ÷îòèðèð³÷íèõ ä³òåé (ç
òàêîãî â³êó áåðóòü íà íàâ÷àííÿ äî
öüîãî êîëåêòèâó) òàêîãî ìèñòåö-
òâà íàâ÷èòè íåëåãêî. Âò³ì, õîðåî-
ãðàô Òåòÿíà Äîáðîâîëüñüêà êàæå,
ùî íàéñêëàäí³øå — öå íàâ÷èòè
ä³òåé ñëóõàòè ³, ãîëîâíå, ÷óòè ìó-
çèêó: ¿¿ ðèòì, òå, ÿê ðóõàºòüñÿ ìå-
ëîä³ÿ. Îêð³ì âëàñíå õîðåîãðàô³¿,
ïàí³ Äîáðîâîëüñüêà çàéìàºòüñÿ
òàêîæ ³ ðåæèñóðîþ êîëåêòèâó, ³

êîíöåðòí³ êîñòþìè ñàìà äëÿ ä³òåé
âèãàäóº. Íà çàïèòàííÿ ïðî òå, ÷î-
ìó âîíà îáðàëà ñâîºþ ì³ñ³ºþ ñà-
ìå íàâ÷àííÿ òàíöþ ä³òåé — õî-
ðåîãðàô â³äïîâ³ëà, ùî, î÷åâèäíî,
òå ¿é íà ðîäó áóëî íàïèñàíî: ³ ¿¿
÷îëîâ³ê, ³ äîíüêà çàéìàþòüñÿ òàí-
öÿìè.

Íèí³ “Ðîäçèíêè” àêòèâíî ãî-
òóþòüñÿ äî ó÷àñò³ ó Âñåóêðà¿í-
ñüêîìó êîíêóðñ³ äèòÿ÷èõ õîðåî-
ãðàô³÷íèõ êîëåêòèâ³â “Ì³ñòåð³ÿ
òàíöþ”, ùî íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ
â³äáóäåòüñÿ ó Âåëèêîìó çàë³ Êè-
¿âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿

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 +9...+13°Ñ, âíî÷³
+2...+5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +12; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +7...+9°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó ï³âäí³
êðà¿íè ì³ñöÿìè +5...+7°Ñ, âíî÷³ +3...+5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð
ï³âí³÷íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+12°Ñ, âíî÷³
+7...+9°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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1 із зайвою вагою 115 25%
2 атлетичний 103 23%
3 стрункий 99 22%
4 худорлявий 60 13%
5 товстий та красивий 44 10%
6 субтильний 36 8%

Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí
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