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Віталій ЖУРАВСЬКИЙ:
“В РАЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОПЛАТИ З МІСЬКОЇ
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7 НАЙКРАЩИХ СПОСОБІВ
ПРОВЕСТИ ВИХІДНІ,
АБО КУДИ КИЯНАМ ПОДАТИСЯ
НА ОСТАННІ “МАЇВКИ”

Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç ñòàíå
óêðà¿íñüêèì Ìîíìàðòðîì
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàõèñòèâ õóäîæíèê³â òà ðîçïî÷àâ â³äðîäæåííÿ óçâîçó

Ç íàñòóïíîãî ðîêó ó ñòîëèö³ ðîçïî÷íåòüñÿ ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó. Ó÷îðà ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ðàçîì ç³ ñâî¿ìè çàñòóïíèêàìè òà êåð³âíèêàìè
ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü îãëÿíóëè óñ³ ïðîáëåìí³ ä³ëÿíêè “³ñ-
òîðè÷íî¿ â³çèòêè” ñòîëèö³. Ìåð ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ìèòöÿìè
òà ïðîäàâöÿìè ñóâåí³ð³â. Ò³ îõî÷å ðîçïîâ³ëè éîìó ïðî ñâî¿
òðóäíîù³. Âîíè ñêàðæèëèñÿ íà òå, ùî óçâîçîì áåçóïèííî
¿çäÿòü àâòîìîá³ë³. “Íàì ñàìèì íå ïîòð³áí³ ìàøèíè. Ó íàñ
íåìàº âåëèêîãî òîâàðó, ÿêèé òðåáà áóëî á ï³äâîçèòè äî ì³ñ-
öÿ ïðîäàæó”,— ïîÿñíèëà ïðîäàâåöü ñóâåí³ð³â Ëàðèñà Êàð-
ì³íà.

Ïðîòå àâòîìîá³ë³ íåîáõ³äí³ äëÿ òåàòð³â íà ö³é âóëèö³ —
íà íèõ ï³äâîçÿòü âåëèê³ äåêîðàö³¿. “Ìîæíà çàáîðîíèòè
â’¿çä ìàøèí, àëå ïóñòèòè ñïåö³àëüíèé åëåêòðîòðàíñïîðò”,—
çàïðîïîíóâàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. “Íàéáëèæ÷èìè äíÿ-
ìè ÿ ï³äïèøó ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ðóõó Àí-
äð³¿âñüêèì óçâîçîì”,— äîäàâ â³í.

Ä³ñòàëîñÿ íà ãîð³õè â³ä ìåðà Ïîä³ëüñüê³é ðàéðàä³. Ïàí
×åðíîâåöüêèé â³äâ³äàâ ãàëåðåþ “Àòåëüº “Êàðàñü” òà ìàé-
ñòåðí³ õóäîæíèê³â Îëåêñàíäðà Ì³ëîâçîðîâà, Ëàðèñè Ãîäó-
íîâî¿ òà Âàäèìà Êîðæåíêà.

“Ìè çàõèñòèìî ìèòö³â â³ä ðàéîííî¿ âëàäè, ÿêà íàìàãàº-
òüñÿ âèñåëèòè ¿õ òà çàáóäóâàòè óçâ³ç êîìåðö³éíèìè ïðèì³-
ùåííÿìè. Äëÿ öüîãî ÿ ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çàõèñò
ïðàâ õóäîæíèê³â”,— íàãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çà
éîãî ñëîâàìè, á³ëüøà ÷àñòèíà âëàñíîñò³ òóò íàëåæèòü ðàéî-
íó. “Òîìó ì³ñüêà âëàäà íå ìîãëà çàõèñòèòè ìèòö³â. Àëå òå-
ïåð ÿ çíàéøîâ òàêó ìîæëèâ³ñòü — ìè íå áóäåìî âèäàâàòè
ïðàâî íà âëàñí³ñòü òèì, õòî íåçàêîííî êóïèâ òóò íåðóõî-
ì³ñòü”,— ïîîá³öÿâ ìåð.

Ïðèãàäàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ³ ñâîãî óëþáëåíîãî ïèñü-
ìåííèêà Ìèõàéëà Áóëãàêîâà, ÿêèé ñâîãî ÷àñó æèâ íà Àí-
äð³¿âñüêîìó óçâîç³. “ß äóìàþ, ùî íå÷èñòà ñèëà, ïðî ÿêó
Ìèõàéëî Áóëãàêîâ ïèñàâ ó “Ìàéñòð³ ³ Ìàðãàðèò³”, âñåëè-
ëàñÿ â ÷èíîâíèê³â Ïîä³ëüñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, äî ÿêèõ
ÿ ïîâèíåí äîáðàòèñÿ îñòàòî÷íî ³ áåçïîâîðîòíî”,— çàçíà-
÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³í òàêîæ ï³äïèøå ðîçïîðÿäæåííÿ
ïðî íàäàííÿ âóëèö³ ñòàòóñó ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè.

Ñâîº íåçàäîâîëåííÿ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âèñëîâèâ õî-
äîì áóä³âíèöòâà òåàòðó íà Ïîäîë³. Êîëè â³í òàì çóïèíèâ-
ñÿ, òî ïîì³òèâ, ùî íà áóäìàéäàí÷èêó íåìàº ðîáî÷èõ.

“Äå ðîá³òíèêè?” — çäèâîâàíî çàïèòàâ ì³ñüêèé ãîëîâà.
“Ó íèõ ñüîãîäí³ âèõ³äíèé. Àëå âîíè áóëè...”,— òóò æå

çíàéøëàñÿ íàëüíèê óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ
Ñâ³òëàíà Çîð³íà.

“Òà ó âàñ ¿õ í³êîëè íåìàº”,— îáóðèâñÿ ìåð.
Ï³çí³øå â³í ïîÿñíèâ, ùî çà ïðàâèëàìè òàê³ ðîáîòè íà

îá’ºêòàõ, êóäè âèä³ëÿþòüñÿ êîøòè ç áþäæåòó, ïîâèíí³ òðè-
âàòè áåç âèõ³äíèõ, ùîá ïðîöåñ ïðèñêîðèâñÿ. Ñèòóàö³þ íà
Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîîá³öÿâ âçÿ-
òè ï³ä îñîáèñòèé êîíòðîëü
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Мер Леонід Черновець ий пообіцяв продавцям с венірів заборонити р х автіво на Андріївсь ом звозі та надати в лиці
офіційно о стат с історичної пам'ят и

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора місь ий олова Леонід Черновець ий по-
обіцяв надати Андріївсь ом звоз стат с
пам'ят и архіте т ри. З наст пно о ро роз-
почнеться реставрація в лиці. Найближчими
днями р х автомобілів там повністю б де за-
боронений. А до 25 травня для Андріївсь ої
цер ви ввім н ть підсвіт .
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Íà ñóáñèä³¿ äëÿ êèÿí
âèä³ëèëè 500 òèñ. ãðí

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³ä-
ïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ 500 òèñ.
ãðí äëÿ çàõîä³â ïðîãðàìè “Òóðáîòà”. Ö³ êîø-
òè ï³äóòü íà îïëàòó ï³ëüã òà ñóáñèä³é çà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè. “Âèä³ëåí³ ãðîø³ äàäóòü
çìîãó â÷àñíî íàðàõóâàòè ñóáñèä³¿ íà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè ³ äîïîìîãòè òèì ñàìèì ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèì êèÿíàì, ÷è¿ íåâåëè÷ê³ äîõî-
äè ïîãëèíàº ³íôëÿö³ÿ”,— ñêàçàëà çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Ùîì³ñÿ÷-
íî ñóáñèä³¿ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè íàðàõî-
âóâàòèìóòü äëÿ ìàéæå 450 òèñ. ðîäèí

Öåíòð ì³ñòà çàñàäÿòü
êâ³òàìè ç Í³äåðëàíä³â

Àáè ïðèêðàñèòè ì³ñòî äî Äíÿ Êèºâà, íà
ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, Áåññàðàáñüê³é ïëîù³
òà íà êëóìáàõ Õðåùàòèêà âèñàäÿòü 800 òèñ.
êâ³ò³â, ïðèâåçåíèõ ç Í³äåðëàíä³â. Çàãàëîì ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ïëàíóþòü ïîñàäè-
òè 2 ìëí äåêîðàòèâíèõ ðîñëèí. ×àñòèíà ç
íèõ ò³øèòèìå êèÿí âæå äî Äíÿ Ïåðåìîãè 
9 òðàâíÿ. ßê ïîâ³äîìèëî “Õðåùàòèêó” ÊÏ
“Çåëåíáóä”, äî âèçíà÷íî¿ äàòè ³íîçåìíèìè
êâ³òàìè ïðèêðàñÿòü òàêîæ ïëîùó Ïåðåìîãè
òà ä³ëÿíêó á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà òàíê³ñòàì, ùî
íà Øóëÿâö³

Íàéá³ëüøå ñòèõ³éíå
ñì³òòºçâàëèùå ë³êâ³äóþòü 
çà òèæäåíü

Õî÷à é çàê³í÷èâñÿ âåñíÿíèé äâîì³ñÿ÷íèê,
àêö³ÿ “â³ä ñì³òíèêà äî êâ³òíèêà” ç ë³êâ³äà-
ö³¿ ñòèõ³éíèõ ñì³òòºçâàëèù ó ì³ñò³ òðèâàº.
Òàê, êîìóíàëüíèêàì çíàäîáèòüñÿ ùå òèæ-
äåíü, àáè âèâåçòè óñ³ â³äõîäè ç íàéá³ëüøîãî
çâàëèùà íà ì³ñö³ íåäîáóäîâàíîãî ê³íîòåàò-
ðó ì³æ âóëèöåþ Ïîðèêà òà ïðîñïåêòîì Ãîí-
ãàäçå. Çàáèðàòè ïîêèäüêè çâ³äòè ïî÷àëè ùå
15 êâ³òíÿ. Çà äàíèìè ïåðåâ³ðêè, âèâåçåíî
âæå 85 â³äñîòê³â íåïîòðåáó. Êîìóíàëüíèêè
ïîîá³öÿëè, ùî äî 15 òðàâíÿ â³ä ñì³òíèêà íå
çàëèøèòüñÿ é ñë³äó

Âåòåðàí³â ïðèãîñòÿòü
ñîëäàòñüêîþ êàøåþ

Ó Äåíü Ïåðåìîãè 9 òðàâíÿ ãîëîâíîþ âó-
ëèöåþ ñòîëèö³ ïðîéäå ìàðø âåòåðàí³â Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ìîëîä³ òà â³éñüêî-
âèõ îðêåñòð³â. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ
ï³äïèñàíî â ÊÌÄÀ. Ñâÿòêîâà õîäà òðèâà-
òèìå ç 10-¿ äî 11-¿ ãîäèíè. Â çàõîä³ òàêîæ
â³çüìóòü ó÷àñòü âèõîâàíö³ ë³öåþ ³ìåí³ ²âà-
íà Áîãóíà. Ïî÷åñíà âàðòà Ì³í³ñòåðñòâà îáî-
ðîíè ïðîíåñå Õðåùàòèêîì íàö³îíàëüíèé
ïðàïîð òà øòàíäàðòè ÷îòèðüîõ óêðà¿íñüêèõ
ôðîíò³â ³ ïàðòèçàíñüêîãî ôðîíòó. Ç 12-¿ äî
16-¿ ãîäèíè â³äáóäóòüñÿ ñâÿòêîâèé ì³òèíã
òà êîíöåðò á³ëÿ Ìóçåþ ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò-
÷èçíÿíî¿ â³éíè. Ïðèãîùàòèìóòü ñîëäàò-
ñüêîþ êàøåþ. Ï³ä ÷àñ ñâÿòêîâèõ çàõîä³â íà
Õðåùàòèêó, ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, ªâðî-
ïåéñüê³é ïëîù³, âóëèöÿõ Ãðóøåâñüêîãî òà
²âàíà Ìàçåïè áóäå îáìåæåíî ðóõ àâòîòðàíñ-
ïîðòó. Òðàäèö³éíî 9 òðàâíÿ âåòåðàíè áåç-
ïëàòíî çìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, à òàêîæ ì³ñüêèì
³ ì³æì³ñüêèì òåëåôîííèì çâ’ÿçêîì. Ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ 10 õâèëèí âåòåðàíàì ìîæíà áóäå
ç äðóçÿìè òà ðîäè÷àìè, ÿê³ æèâóòü ó êðà-
¿íàõ ÑÍÄ

Áåçïåêó ó ï³äçåìö³
êîíòðîëþâàòèìóòü ç öåíòðó

Ì³ñüêà âëàäà ïî÷àëà ñòâîðþâàòè ñïåö³-
àëüíèé öåíòð ðåàãóâàííÿ íà åêñòðåí³ ñèòó-
àö³¿ ó ñòîëè÷íîìó ìåòðî. Òóäè íàäõîäèòè-
ìå ³íôîðìàö³ÿ ç êàìåð â³äåîñïîñòåðåæåííÿ,
âñòàíîâëåíèõ íà ñòàíö³ÿõ òà â ðóõîìîìó
ñêëàä³. Âñþ ìåðåæó ìåòðî îáëàäíàþòü ñèñ-
òåìàìè ñèãíàë³çàö³¿ øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ.
Âèêëèêàòè ñïåöñëóæáó ÷è îòðèìàòè äîâ³ä-
êó ïàñàæèðè çìîæóòü ð³çíèìè ìîâàìè. Çà
ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñà Áàññà, òàêèé öåíòð ïîòð³áíèé äëÿ
ï³äâèùåííÿ áåçïåêè ïðî¿çäó â ìåòðî, çàïî-
á³ãàííÿ éìîâ³ðíèì òåðàêòàì òà ³ ïðîñòî äëÿ
êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïîðÿäêó ãðîìà-
äÿíàìè. Çàïðàöþº “ñèòóàòèâíèé öåíòð” äî
2012 ðîêó. Íà éîãî îáëàøòóâàííÿ âèòðàòÿòü
300 ìëí ãðí

Áåçïå÷íèé ïîâîðîò

“Óâàãà! âóë. Õðåùàòèê — çà-
òîð. Îá’¿çä — âóë. Æèëÿí-
ñüêà” — ³íôîðìàö³éíå òàáëî ç
òàêèìè íàïèñàìè ïîáà÷èëè
ó÷îðà ñòîëè÷í³ âîä³¿. Âñòàíî-
âèëè ïðèñòð³é íà ïëîù³ Ïåðå-
ìîãè, ïîáëèçó ïàðêóâàëüíîãî
ìàéäàí÷èêà á³ëÿ óí³âåðìàãó
“Óêðà¿íà”. Â³í ïðàöþâàòèìå
â ðàìêàõ çàïðîâàäæåííÿ àâòî-
ìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè óïðàâ-
ë³ííÿ òðàíñïîðòîì (ÀÑÓÒ) òà
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ïðîáîê
ó ñòîëèö³.

²íôîðìàö³éíå òàáëî ñõîæå íà
öèôðîâèé ìîí³òîð. Âîíî ïðè-
êð³ïëåíå ïðèáëèçíî íà âèñîò³
òðüîõ ìåòð³â. Ñòîÿ÷è íà ñâ³òëî-
ôîð³ á³ëÿ óí³âåðìàãó, âîä³é áà-
÷èòèìå ³íôîðìàö³þ òà â³äïî-
â³äíî ðåàãóâàòèìå íà äîðîæíþ

ñèòóàö³þ. Àâòîëþáèòåë³ îäðàçó
ä³çíàþòüñÿ ïðî îñíîâí³ çàòîðè
íà âóëèöÿõ ì³ñòà, à ãîëîâíå —
ÿê ¿õ îá’¿õàòè. Íîâèé äîðîæí³é
çíàê ñïîâ³ùàòèìå íå ò³ëüêè ïðî
ñèòóàö³þ ç ìàøèíàìè íà ïðî-
¿æäæ³é ÷àñòèí³. Â³í òàêîæ íà-
äàâàòèìå ³íôîðìàö³þ ïðî òå,
íà ÿêèõ ñóñ³äí³õ âóëèöÿõ âå-
äóòüñÿ ðåìîíòí³ ðîáîòè, äå ïðî-
¿çäó çàâàæàþòü ïîãîäí³ óìîâè,
íàïðèêëàä, ñí³ã ÷è ïîâ³íü. Çà-
ãàëîì òàáëî âèäàâàòèìå äåñÿòü
çì³ííèõ ïîâ³äîìëåíü.

Ìîí³òîðÿòü äîðîæíþ ñèòó-
àö³þ ÷åðåç ñïåö³àëüíó äèñïåò-
÷åðñüêó, ðîçòàøîâàíó íà âóëè-
ö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 54.
Òóäè íàäõîäÿòü äàí³ ç â³äåîêà-
ìåð, âñòàíîâëåíèõ íà ð³çíèõ
ïåðåõðåñòÿõ ì³ñòà. ²íôîðìàö³þ

ïîêè ùî îïðàöüîâóº îïåðàòîð.
Çãîäîì ñèñòåìó àâòîìàòèçó-
þòü. “Íà ñüîãîäí³ âñòàíîâëå-
íî äåâ’ÿòü êàìåð íà ãîëîâíèõ

ïåðåõðåñòÿõ ñòîëèö³: áóëüâàð³
Øåâ÷åíêà, âóëèöÿõ Ãîðüêîãî,
Âåëèê³é Æèòîìèðñüê³é, Æè-
ëÿíñüê³é òà Ñàêñàãàíñüêîãî.
Ï³ñëÿ àíàë³çó äàíèõ îïåðàòîð
ïåðåäàº íà òàáëî ³íôîðìàö³þ
ïðî ñèòóàö³þ íà äîðîç³”,—
ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ,
ÿêèé ïðåçåíòóâàâ ïðèñòð³é.
Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî òàêèé äî-
ñâ³ä çàïîçè÷åíî â ºâðîïåé-
ñüêèõ ì³ñò: Ìàäðèäà, Ïàðèæà
òà Ëîíäîíà. Ôàõ³âö³ ñòâåðäæó-
þòü, ùî çà äîïîìîãîþ òàêîãî
òàáëî çíèçèòè ê³ëüê³ñòü çàòî-
ð³â ìîæíà áóäå íà 15—20%.

Çàãàëîì ïðîòÿãîì íàñòóïíî-
ãî ðîêó ïëàíóþòü âñòàíîâèòè
93 òàêèõ äîðîæí³õ çíàê³â.
Ì³ñòó âîíè îá³éäóòüñÿ ó 4,3
ìëí ãðí. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
òàáëî çìîíòóþòü íà îäíîìó ç
â’¿çä³â äî ì³ñòà òà íà ïåðåõðåñ-
ò³ Ñòîëè÷íîãî øîñå é Ê³ëüöå-
âî¿ äîðîãè. Ùå â³ñ³ì ïîñòàâ-
ëÿòü íà ÷îòèðüîõ ìîñòàõ —
Ìîñêîâñüêîìó, Ï³âäåííîìó,
Ïàòîíà òà Ìåòðî. Âèãîòîâ-
ëÿþòü çíàêè â Óêðà¿í³. Êîæåí
êîøòóº 270 òèñ. ãðí

Нові інформаційні табло не лише попереджатим ть про затори,
а й пропон ватим ть варіанти об’їзд

Контролюватим ть сит ацію на доро ах столиці за допомо ою відео амер

Ñòîëè÷í³ âåòåðàíè 
îòðèìàþòü äîïëàòè
Äî Äíÿ Ïåðåìîãè ¿ì òàêîæ âðó÷èëè ïî÷åñí³ â³äçíàêè
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора в мерії ветеранам Вели ої
Вітчизняної війни вр чили по-
чесні відзна и. Із 77 запроше-
них за станом здоров'я прийти
змо ли лише трохи більше по-
ловини. Решті на ороди переда-
д ть додом . Я і рошов до-
помо до Дня Перемо и. Для
112 тис. иївсь их ветеранів до
свята з місь о о бюджет виді-
лили 9 млн рн.

Ïåðåä 11-þ ãîäèíîþ, íà ÿêó çàïðîñè-
ëè ó÷àñíèê³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
äëÿ âðó÷åííÿ íàãîðîä, ïîëîâèíà ñòîë³â ó
Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ âñå ùå ïóñòóâàëà.
Ãðàâ ìóí³öèïàëüíèé îðêåñòð, àðòèñòè
ñï³âàëè çíàéîì³ âåòåðàíàì ï³ñí³. Ñòà-
ðåíüê³ ÷åìíî ïîàïëîäóâàëè çà “Êàòþøó”,

à ñàì³ òèì ÷àñîì ðîçäèâëÿëèñÿ îäíå îä-
íîãî, íåìîâ îö³íþâàëè, íàñê³ëüêè ïîð³ä-
øàëè ¿õí³ ðÿäè. Òèì ÷àñîì äî çàëè ï³ä
ðóêè ïðîâåëè ùå îäíîãî âåòåðàíà, ÿêèé
íå ìîæå ñàìîñò³éíî õîäèòè. Çàãàëîì ç³-
áðàëîñÿ 40 ÷îëîâ³ê. Ðåøòà íå ïðèéøëà
÷åðåç ñòàí çäîðîâ’ÿ.

Â³ä ³ìåí³ ì³ñüêîãî ãîëîâè òà â³ä ñåáå
îñîáèñòî âåòåðàí³â ïðèâ³òàâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Â³í
ðîçïîâ³â, ùî íà ôðîíò³ áóëè éîãî òàòî òà
íåíÿ. Ç â³éíè íå ïîâåðíóëèñÿ ï’ÿòåðî
áðàò³â ìàòåð³ òà ÷åòâåðî áðàò³â áàòüêà.
“Øàíîâí³ âåòåðàíè, ñïàñèá³ âàì, ùî âî-
þâàëè çà íàøó ñâîáîäó, íàøå æèòòÿ ³ íà-
øó çåìëþ. Ìè ó â³÷íîìó áîðãó ïåðåä âà-
ìè”,— ñêàçàâ â³í. Ïàí Æóðàâñüêèé ïî-
ïðîñèâ êîëèøí³õ âî¿í³â íå çäàâàòèñÿ òà
ïðîäîâæóâàòè áîðîòèñÿ ç íàéñòðàøí³øèì
íèí³ ¿õí³ì âîðîãîì — áîëÿ÷êàìè: “Áî-
ð³òüñÿ ç íèìè, äîëàéòå ³ áóäüòå ÿêîìîãà
äîâøå ç íàìè”. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
âðó÷èâ âåòåðàíàì ïî÷åñí³ â³äçíàêè. Àáè
íå îáòÿæóâàòè ¿õ âèõîäîì íà ñåðåäèíó

çàëè, ï³äõîäèâ äî êîæíîãî ç íèõ. Íàîñòà-
íîê óñ³ âèïèëè øàìïàíñüêîãî — çà ïå-
ðåìîãó òà çà çäîðîâ’ÿ ãåðî¿â, ùî ¿¿ çäîáó-
ëè.

Äî Äíÿ Ïåðåìîãè ñòîëè÷íèì âåòåðàíàì
âðó÷èëè ø³ñòü çíàê³â ïîøàíè, 26 ïî÷åñ-
íèõ ãðàìîò òà 45 ïîäÿê. Íèí³ ó ñòîëèö³
ïðîæèâàþòü ìàéæå 112 òèñÿ÷ ó÷àñíèê³â
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Íà äîïîìî-
ãó äëÿ íèõ, çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Æóðàâ-
ñüêîãî, äî òðüîõ äàò — Äíÿ çàõèñíèêà
Â³ò÷èçíè, Äíÿ Ïåðåìîãè òà Äíÿ âèçâî-
ëåííÿ Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíè-
ê³â — ì³ñòî ïåðåäáà÷èëî íà öåé ð³ê 
30 ìëí ãðí.

Íàãàäàºìî, ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ 63-¿
ð³÷íèö³ ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é
â³éí³ äëÿ îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ äîïîìîãè
êè¿âñüêèì âåòåðàíàì âèä³ëåíî 9 ìëí ãðí.
Çîêðåìà 1,5 òèñ. ãðí îòðèìàþòü ò³, ùî ìà-
þòü îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä Áàòüê³âùè-
íîþ, ïî 200 ãðí — âäîâè Ãåðî¿â Ðàäÿí-
ñüêîãî Ñîþçó. Ïî 85 — 100 ãðí îòðèìà-
þòü ³íâàë³äè â³éíè ð³çíèõ ãðóï

Íîâ³ äîðîæí³ çíàêè ñïîâ³ùàòèìóòü, ÿê îáìèíóòè çàòîðè
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора на площі Перемо и запрацювало інформа-
ційне табло. Воно оповіщатиме водіїв про затори
на доро ах та пропон ватиме варіант об'їзд .
Дев'ять відео амер відстеж ватим ть сит ацію на
оловних в лицях міста. До інця ро з'явиться
ще 93 та их пристрої: на оловних ма істралях,
при в’їзді та на чотирьох мостах.
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ПП АА РР ТТ ИИ ТТ УУ РР АА
Êàáì³í ïðèâ³ç 
íà êè¿âñüê³ ðèíêè 
ç³ïñîâàí³ ïðîäóêòè

Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çâèíóâà-
÷óº Äåðæêîìðåçåðâ ó ³íòåðâåíö³¿ íà ðèíêè
Êèºâà ïðîñòðî÷åíèõ ïðîäóêò³â. Ïðî öå â³í
ó÷îðà çàÿâèâ ó ³íòåðâ’þ æóðíàë³ñòàì: “Êîëè
ÿ äàâàâ çãîäó — ³ ÿ ¿¿ íå ñêàñóþ — íà òå, ùîá
äåøåâ³ ïðîäóêòè ïîòðàïèëè â òîðãîâåëüíó
ìåðåæó Êèºâà, òî ìåí³ îñîáèñòî ïðèñÿãàâñÿ
ïàí Ïîæèâàíîâ — íà÷àëüíèê Äåðæðåçåðâó,
ùî öå áóäå ñâ³æå ì’ÿñî”. Âîäíî÷àñ, çà ñëî-
âàìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ñüîãîäí³
â³äáóâàºòüñÿ ³íòåðâåíö³ÿ ïðîäóêò³â, “ÿê³
ïðîéøëè âñ³ òåðì³íè, òîáòî ïîâèíí³ âæå ñïè-
ñóâàòèñÿ”. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïåðåêîíà-
íèé, ùî ïðî íèçüêó ÿê³ñòü ïðîäóêò³â, ÿê³ ïî-
òðàïëÿþòü íà ðèíêè ñòîëèö³, çíàº âñå îòî-
÷åííÿ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Þë³¿ Òèìîøåíêî.
“Òðåáà çîáîâ’ÿçàòè êåð³âíèêà Äåðæêîìðåçåð-
âó ³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ðàçîì ç óñ³ºþ êîìàí-
äîþ ¿ñòè ò³ ïðîäóêòè, ÿê³ âîíè âèä³ëÿþòü ç
Äåðæðåçåðâó. Êîëè âîíè ïî¿äÿòü òå, ùî âè-
ä³ëÿþòü, òî òîä³ âîíè çàïðîñòî çì³íÿòü ñèòó-
àö³þ”,— ñêàçàâ ïàí ×åðíîâåöüêèé

ÁÞÒ ïðèíöèïîâî íå
ãîëîñóâàâ çà ñîö³àëüí³
äîïëàòè êèÿíàì

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â ÓÍ²ÀÍ
ë³äåð ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó Êè¿âðàä³ Òåòÿíà Ìåë³-
õîâà âèçíàëà, ùî í³ âîíà, í³ ¿¿ ôðàêö³ÿ íå ãî-
ëîñóâàëè çà ïðèéíÿòòÿ ñîö³àëüíî ñïðÿìîâà-
íîãî áþäæåòó Êèºâà-2008. Íàãàäàºìî, òàì áó-
ëî ïåðåäáà÷åíî ùîì³ñÿ÷í³ ìóí³öèïàëüí³ íàä-
áàâêè äî ïåíñ³é òà çàðîá³òíèõ ïëàò áàãàòüîõ
êàòåãîð³é êèÿí, â òîìó ÷èñë³ ìåäèêàì òà ïå-
äàãîãàì. “Çà áþäæåò 2008 ðîêó íàøà ôðàêö³ÿ
íå ãîëîñóâàëà”,— ñêàçàëà ïàí³ Ìåë³õîâà ó â³ä-
ïîâ³äü íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñòà “Õðåùàòè-
êà”. Çà ¿¿ ñëîâàìè, êîøòè ç³ ñòîëè÷íîãî áþ-
äæåòó âàðòî áóëî âèòðàòèòè íà ³íø³ ïîòðåáè

Óêðà¿íö³ íå ïîñï³øàþòü 
äî ÍÀÒÎ

Á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí Óêðà¿íè âñå ùå íå ï³ä-
òðèìóþòü ÷ëåíñòâî äåðæàâè â ÍÀÒÎ. Ïðî öå
ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè ñîöîïèòóâàííÿ, îïðèëþä-
íåí³ íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ãåíåðàëüíèì äè-
ðåêòîðîì ñîö³îëîã³÷íî¿ êîìïàí³¿ “ÔÎÌ-
Óêðà¿íà” Îëåêñàíäðîì Áóõàëîâèì. Òàê, ÿê-
áè ñüîãîäí³ ïðîâåëè ðåôåðåíäóì ùîäî ÷ëåí-
ñòâà Óêðà¿íè â ÍÀÒÎ, ïðîòè öüîãî ïðîãîëî-
ñóâàëè á 55 â³äñîòê³â, çà — 22,3, íå áðàëè á
ó÷àñò³ 7,1 â³äñîòêà îïèòàíèõ óêðà¿íö³â. Âîä-
íî÷àñ á³ëüø³ñòü óêðà¿íö³â, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü ó
ñîöîïèòóâàíí³, ñõâàëþþòü íàì³ð Óêðà¿íè ñòà-
òè ÷ëåíîì ªâðîñîþçó — òàêèõ ìàéæå 54 â³ä-
ñîòêè, ³ ëèøå 20 â³äñîòê³â îïèòàíèõ íå çãîä-
í³ ç öèì

Â³êòîð Þùåíêî ïîêàçàâ 
ðîñ³ÿíàì ñâî¿ ³êîíè

Ó÷îðà ó ïðèì³ùåíí³ Ìóçåþ Ïóøê³íà â
Ìîñêâ³ â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà ñòàðîäàâí³õ
ñêóëüïòóð òà ³êîí ç îñîáèñòî¿ êîëåêö³¿ Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà “Íà â³â-
òàð³ ÷àñó”. Íà âèñòàâö³ åêñïîíóþòü ñòâîðåí³
íàðîäíèìè ìàéñòðàìè õðàìîâ³ ñêóëüïòóðè òà
õàòí³ ³êîíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â
Óêðà¿íè — Ñëîáîæàíùèíè, Ñõ³äíîãî Ïîä³ë-
ëÿ, Ïîäí³ïðîâ’ÿ, Ãóöóëüùèíè, Áóêîâèíè,
Ïîë³ññÿ. Âèñòàâëåíî 63 åêñïîíàòè, êîòð³ äå-
ìîíñòðóþòü, ÿê ñõ³äí³ é çàõ³äí³ ìèñòåöüê³
òðàäèö³¿ âïëèâàþòü íà õàðàêòåð, ìîòèâè, òåõ-
í³êó óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³

Óòî÷íåííÿ
Головне правління юстиції місті Києві на-

дає точнен інформацію стосовно змін в е-
рівництві та місцезнаходження стр т рних т-
ворень політичних партій:
— Територіальної партійної ор анізації м. Ки-

єва У раїнсь ої партії “Зелена планета”, оло-
ва територіальної ор анізації — Іванов Петро
Федорович;
— Київсь ої місь ої ор анізації партії “Жін и

У раїни”, олова місь ої ор анізації — Івасен о
Олена Ві торівна;
— Київсь ої місь ої ре іональної ор анізації

Демо ратичної партії У раїни, юридична адре-
са ре іональної ор анізації — м. Київ, в л. Са -
са ансь о о, 133-А.
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Îïîçèö³ÿ àã³òóº
ãîò³âêîþ
Çà ãîëîñè íà âèáîðàõ ïîë³òèêè ïðîïîíóþòü æèâ³ ãðîø³ 
òà ïàðò³éíó ñèìâîë³êó

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
”Õðåùàòèê”

Виборча ампанія з виборів ме-
ра Києва та деп татів Київради
виходить на фінішн прям .
Цьо о тижня збіччя столичних
дорі масово при расили бі -
борди з обличчями "сильних" та
"чесних" андидатів. Побільша-
ло наметів, де перехожим про-
пон ють різноманітн а ітаційн
прод цію, прапорці, знач и.
Кандидати не ш од ють рошей
на тонни лянцевої полі рафії та
мільйони листіво . Проте, я
з'яс вав "Хрещати ", чималі с -
ми йд ть і на прямий під п ви-
борця. Вартість олос иянина
політи и оцінюють по-різном —
від прод тово о набор до сот-
ні доларів.

²ç çàê³í÷åííÿì òðàâíåâèõ ñâÿò çíà÷íî
ïîæâàâèëîñÿ ó ì³ñò³ ïîë³òè÷íå æèòòÿ,
ÿêå íàðåøò³ âèéøëî ç³ øòàá³â íà âóëè-
ö³. Íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ òà ïåðåõðåñ-
òÿõ ç’ÿâèëèñÿ ñîòí³ íàìåò³â ïîë³òè÷íèõ
ñèë, ó ÿêèõ “ñâ³æîíàéíÿò³” àã³òàòîðè ïå-
ðåêîíóþòü êèÿí íå ïðîéòè ïîâç êàíäè-
äàòóðó ÷åðãîâîãî øóêà÷à êð³ñëà ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè. Àñîðòèìåíò àã³òàö³éíèõ ìà-
òåð³àë³â òðàäèö³éíèé — ëèñò³âêè, ãàçå-
òè òà áðîøóðè. Ïðîòå, ÿêùî â³ä ð³çíî-
ìàí³òíîãî ïàïåðó êîðèñò³ ïåðåñ³÷íîìó
êèÿíèíîâ³ ìàëî, òî öå íå îçíà÷àº, ùî â
íàìåòàõ íåìàº ÷èì ïîæèâèòèñÿ. ×èì áà-
ãàòøà ïîë³òè÷íà ñèëà, òèì ö³íí³øèì ìî-
æå áóòè “óëîâ” ëàñèõ äî ïîäàðóíê³â ïå-
ðåõîæèõ.

Òðàäèö³éíî íå øêîäóº ãðîøåé Áëîê
Ëèòâèíà. Àã³òàö³éíà ïðîäóêö³ÿ éîãî êàí-
äèäàòà Â³êòîðà Ïèëèïèøèíà äîðîãà òà
ÿê³ñíà. Öå ³ ëèñò³âêè, ³ íàêëåéêè, ³ íà-
â³òü ïîñòåð ïîïóëÿðíîãî ñåðåä ìîëîä³
ñï³âàêà Â³òàë³ÿ Êîçëîâñüêîãî. Â îäíîìó
ç íàìåò³â êîðåñïîíäåíòîâ³ “Õðåùàòèêà”
ïðåçåíòóâàëè ³ ãëÿíöåâèé êîëüîðîâèé

ôîòîàëüáîì, ÿêèé îñï³âóº çäîáóòêè Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó. ×è¿ì ñàìå êîøòîì
âèäàíî äèâî ïîë³ãðàô³¿, íåâ³äîìî, àäæå
âèõ³äíèõ äàíèõ íà àëüáîì³ íåìàº. À âò³ì,
ëîãîòèï Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ ç àäðåñîþ
òà òåëåôîíîì ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà
îñòàíí³é ñòîð³íö³ íåïðîçîðî íàòÿêàº íà
áþäæåò ðàéîíó.

Íàéáàãàòø³ æ àã³òíàìåòè ó Áëîêó Þë³¿
Òèìîøåíêî òà Áëîêó Êëè÷êà — öå â îäèí
ãîëîñ âèçíàëè “Õðåùàòèêó” âñ³ îïèòàí³
ïåðåõîæ³. Îêð³ì ñóòî ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðî-
äóêö³¿, ÿêó â íàðîä³ äàâíî îõðåñòèëè “ìà-
êóëàòóðîþ”, Áëîê Êëè÷êà ðàäî äàðóº ùå
é ïðàïîðö³ òà çíà÷êè. ßê ðîçïîâ³ëè “Õðå-
ùàòèêó” àêòèâ³ñòè, íàðîä àêòèâíî ðîçáè-
ðàº êàëåíäàðèêè — “ó ãîñïîäàðñòâ³ çíà-
äîáèòüñÿ” òà çíà÷êè ç íåõèòðèì íàïèñîì
“Ì³é âèá³ð — Êëè÷êî”. À îñü íàâ³ùî áå-
ðóòü çíà÷êè, àã³òàòîðè íå çíàþòü — íå áà-
÷èëè ùå æîäíîãî ïåðåõîæîãî ç íèì. Âîä-
íî÷àñ ïåðåäâèáîðíà ùåäð³ñòü ïðåòåíäåí-
òà íà çâàííÿ “ºäèíîãî” êàíäèäàòà â³ä
îïîçèö³¿ ñòðàøåííî íå ïîäîáàºòüñÿ éîãî
êîíêóðåíòàì ç ³íøîãî òàáîðó. Âîíè ââà-
æàþòü, ùî ãðîø³, ÿê³ ùåäðî ðîçêèäàº ïî
Êèºâó øòàá áîêñåðà, ìàþòü êðèì³íàëüíå
ïîõîäæåííÿ. “Êàíäèäàòóðó ïàíà Êëè÷êà
ï³äòðèìóº óãðóïîâàííÿ ìîñêîâñüêèõ áàí-
äèò³â, âîíè âêëàäàþòü ó íüîãî ãðîø³ é
ñïîä³âàþòüñÿ, êîëè Êëè÷êî ïåðåìîæå íà
âèáîðàõ, âèêîðèñòàòè âëàäó, ùîá ÷åðåç
Êè¿âðàäó îòðèìóâàòè çåìëþ, äîçâîëè íà
íåçàêîííó çàáóäîâó, àáè âëàäà ïðèêðèâà-
ëà ôàëüñèô³êàö³¿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü”,—
ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” ³íøèé îïîçèö³éíèé
êàíäèäàò ó ìåðè, ÷ëåí “Áàòüê³âùèíè”
Þð³é Øåëÿæåíêî.

Íàéñêðîìí³ø³ æ àã³òàö³éí³ íàìåòè ó
ÂÎ “Ñâîáîäà”, áëîê³â Ìèêîëè Êàòåðèí-
÷óêà òà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Òóò ìîæ-
íà îòðèìàòè õ³áà ùî àã³òàö³éíó ïðîäóê-
ö³þ, íàäðóêîâàíó íå íà íàéêðàùîìó ïà-
ïåð³. Òîæ ëþáèòåë³ ïîë³ïøèòè ñâ³é äîá-
ðîáóò çà ðàõóíîê ïîë³òèê³â çàçâè÷àé ïðî-
õîäÿòü ïîâç íèõ.

Ùîñü ö³íí³øå çà ôóòáîëêó îòðèìàòè
âàæêî, àëå öå íå îçíà÷àº, ùî ïîë³òèêàì
á³ëüøå íåìàº ÷îãî çàïðîïîíóâàòè. Çà
äàíèìè “Õðåùàòèêà”, íà öüîãîð³÷íèõ
âèáîðàõ ó õ³ä óæå ï³øëè ïðîäóêòîâ³ íà-

áîðè — â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ñòîëè-
ö³ ¿õ ðîçäàâàëè ì³ñöåâèì ïåíñ³îíåðàì.
Àáè óíèêíóòè ñêàíäàëó, “ïàéêè” îòðè-
ìóâàëè ÷åðåç âåòåðàíñüê³ îðãàí³çàö³¿. ßê
ðîçïîâ³ëè ñàì³ âåòåðàíè, ïàêåòè ç ïðî-
äóêòàìè íå ìàëè ïîë³òè÷íî¿ ñèìâîë³êè,
ïðîòå â ðîçäà÷³ íàáîð³â áðàâ ó÷àñòü
ïðåäñòàâíèê Áëîêó Êëè÷êà, ÿêèé íå çà-
áóâàâ íàãàäóâàòè, êîìó ñàìå âåòåðàíè
ìàþòü äÿêóâàòè çà “ùåäð³ñòü ³ òóðáîòó”.
Õî÷à ³ ïîë³òèêè, ³ åêñïåðòè âèçíàþòü,
ïîïóëÿðí³ñòü ï³äêóïó ëþäåé ïðîäóêòà-
ìè öüîãîð³÷ çíà÷íî âïàëà — ãðîìàäÿíè
â³ääàþòü ïåðåâàãó ãîò³âö³. Öå çðó÷íî é
äëÿ îðãàí³çàòîð³â òàêèõ “àêö³é”, àäæå
ïðîäóêòè çàâäÿêè çóñèëëÿì “íàéóñï³ø-
í³øîãî óðÿäó” íèí³ íåàáèÿê ïîäîðîæ-
÷àëè.

Ïðèêìåòà öüîãîð³÷íèõ êè¿âñüêèõ âèáî-
ð³â — ï³äïèñàííÿ ç âèáîðöÿìè òàê çâàíî¿
ñîö³àëüíî¿ óãîäè. Öå òàêèé ñîá³ ïàï³ðåöü,
ó ÿêîìó çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ãðîìàäÿíèí çî-
áîâ’ÿçóºòüñÿ ïðîãîëîñóâàòè çà êàíäèäàòà,
à êàíäèäàò — âèêîíàòè ïåâí³ ïåðåäâè-
áîðí³ îá³öÿíêè. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-
êó” íà óìîâàõ àíîí³ìíîñò³ îäèí ç ó÷àñ-
íèê³â âèáîð÷îãî ïðîöåñó, â Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ òàêó ôîðìó ñï³ë-
êóâàííÿ ç âèáîðöÿìè ïðàêòèêóº Îëåê-
ñàíäð Òóð÷èíîâ. ² í³áèòî, îêð³ì ïàï³ðöÿ,
ãðîìàäÿíè îòðèìóþòü ùå é 300 ãðèâåíü.
Òå, ùî ãîëîñ âèáîðöÿ öüîãîð³÷ êóïóâàòè-
ìóòü ñàìå çà òàêó ñóìó, ðîçïîâ³â “Õðåùà-
òèêó” ³ ïîë³òîëîã Êîñòü Áîíäàðåíêî. “ª
ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ øòàá³â, ÿê³ ïðÿìî
ïðîïîíóþòü ëþäÿì ãðîø³ çà òå, àáè âîíè
ïðîãîëîñóâàëè çà ïåâíîãî êàíäèäàòà.
Ñïî÷àòêó ïëàòÿòü àâàíñ, à ïîò³ì, êîëè
ëþäèíà ïðîãîëîñóº, ïîêàæå ôîòîãðàô³þ
áþëåòåíÿ, çðîáëåíó ìîá³ëüíèì òåëåôî-
íîì, ç ãàëî÷êîþ íàâïðîòè “ïîòð³áíîãî”
êàíäèäàòà, òî îòðèìàº äðóãó ÷àñòèíó”,—
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” Êîñòü Áîíäàðåí-
êî. Çà éîãî äàíèìè, íàðàç³ ó òàêèõ ñõå-
ìàõ ô³ãóðóº öèôðà ó 300—500 ãðèâåíü.

Ïðîòå, ïîãîäæóºòüñÿ ïîë³òîëîã, íàìà-
ãàííÿ êóïèòè ïðèõèëüí³ñòü âèáîðöÿ ïî-
äàðóíêàìè òà ãðîøèìà íàâðÿä ÷è ³ñòîò-
íî âïëèíå íà ïåðåá³ã âèáîð³â. Õ³áà ùî
ìîæå òðîõè “ï³äêîðèãóâàòè” ï³äñóìêè âî-
ëåâèÿâëåííÿ

Політи и не ш од ють рошей, аби приверн ти до себе ва виборців
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Â³òàë³é ÆÓÐÀÂÑÜÊÈÉ: “Â ðàç³ çáåðåæåííÿ
äîïëàòè ç ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³ çàðïëàòà
ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè çá³ëüøèòüñÿ 
íà 40 â³äñîòê³â”
Нещодавно відб лися з -
стрічі заст пни а олови
КМДА Віталія Ж равсь о-
о з працівни ами столич-
них м зеїв. За алом цих
за ладах сьо одні працю-
ють майже тисяча осіб.
Київсь і м зеї відомі на
весь світ. "Хрещати "
ознайомлює читачів із
тим, про що йшлося під
час цих з стрічей.

Îëüãà ÃÓªÂÑÜÊÀ, âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà Ìóçåþ òåàò-
ðàëüíîãî, ìóçè÷íîãî òà ê³íîìèñ-
òåöòâà Óêðà¿íè:

— Îñòàíí³ì ÷àñîì ó ïðåñ³ ìåø-
êàíö³ âóëèö³ Ïðåäñëàâèíñüêî¿
ïîðóøóþòü ïèòàííÿ ùîäî áóä³â-
íèöòâà áàãàòîïîâåðõ³âêè, ÿêå
ïðèçâåäå äî ðóéíàö³¿ ïàì’ÿòêè
êóëüòóðè — áóäèíêó-ìóçåþ Ìà-
ð³¿ Çàíüêîâåöüêî¿. ßêå âàøå îñî-
áèñòå ñòàâëåííÿ äî ö³º¿ ïðîáëå-
ìè?

Â³òàë³é ÆÓÐÀÂÑÜÊÈÉ:
— Êè¿âñüêèé ë³òåðàòóðíî-ìå-

ìîð³àëüíèé ìóçåé Ìàð³¿ Çàíüêî-
âåöüêî¿ — ïåðøî¿ íàðîäíî¿ àð-
òèñòêè Óêðà¿íè — ïåðåáóâàº íà
äåðæàâíîìó îáë³êó ÿê ïàì’ÿòêà
³ñòîð³¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
ì³ñüêâèêîíêîìó. Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, êóðàòîðîì ÿêîãî ÿ º, íå
äàâàëî äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ ðî-
á³ò ï³ä çàáóäîâó òåðèòîð³é, ïðè-
ëåãëèõ äî ìåìîð³àëó.

Çàïèòàííÿ ³ç çàëó:
— ×îìó â ìóçå¿ ³äóòü ïðàöþâà-

òè ëèøå ïåíñ³îíåðè?

Â³òàë³é ÆÓÐÀÂÑÜÊÈÉ:
— Ñïðàâä³, ïðîáëåìà êàäð³â ó

ìóçåéíèõ çàêëàäàõ º ãîñòðîþ. Íà
ñüîãîäí³ â ö³é ãàëóç³ ïðàöþþòü
904 îñîáè, ç íèõ 60 â³äñîòê³â ëþ-
äåé ïåíñ³éíîãî ³ ïåðåäïåíñ³éíî-
ãî â³êó. Ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè íà ð³âí³ óðÿäó ìî-

æå äîïîìîãòè âèð³øèòè ïèòàííÿ
êàäð³â.

Çàïèòàííÿ ³ç çàëó:
— ßê³ íîâ³ ìóçå¿ â³äêðèëà íè-

í³øíÿ ì³ñüêà âëàäà?

Â³òàë³é ÆÓÐÀÂÑÜÊÈÉ:
— Ó 2006 ðîö³ óðî÷èñòî â³äêðè-

òî êàï³òàëüíî â³äðåìîíòîâàíèé
Êè¿âñüêèé ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³-
àëüíèé ìóçåé Ìàêñèìà Ðèëü-
ñüêîãî, çàãàëüíà âàðò³ñòü ðîá³ò —
1 ì³ëüéîí 151 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ðåñ-
òàâðîâàíî áóä³âëþ íà âóëèö³
Ïàíüê³âñüê³é, 9, äå ïî÷àâ ä³ÿòè
²ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíèé ìóçåé
Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî, çàãàëüíà
âàðò³ñòü ðîá³ò — 11 ì³ëüéîí³â 735
òèñÿ÷ ãðèâåíü.

2006 ðîêó òàêîæ áóëî çàâåðøå-
íî ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éí³ ðîáî-
òè â Ìóçå¿ ìèñòåöòâ ³ìåí³ Áîãäà-
íà òà Âàðâàðè Õàíåíê³â òà â³ä-
êðèòî åêñïîçèö³þ “Ìèñòåöòâî
êðà¿í Ñõîäó”, ùî îá³éøëîñÿ ó 4
ì³ëüéîíè 334 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Çà-
ãàëîì äëÿ öüîãî ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó áóëî âèä³ëåíî 17 ì³ëüéîí³â
220 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ó 2007 ðîö³ çàäëÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ ïðîçîðîñò³ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â
äåðæàâíî¿ âëàäè ó Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿
áóëî â³äêðèòî Ìóçåé ïîäàðóí-
ê³â — â³ää³ë Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà
Êèºâà.

Óïåðøå òîð³ê ³ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó âèä³ëåíî 400 òèñÿ÷ ãðèâåíü
íà çàêóï³âëþ òà âñòàíîâëåííÿ
íàéñó÷àñí³øî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿
êîìï’þòåðíî¿ ïðîãðàìè “ÊÀ-
Ì²Ñ” ç îáë³êó òà çáåðåæåííÿ ìó-
çåéíèõ ö³ííîñòåé. Âîíà çàïðàöþ-
âàëà â Ìóçå¿ ìèñòåöòâ ³ìåí³ Áîã-
äàíà òà Âàðâàðè Õàíåíê³â, Êè¿â-
ñüêîìó ìóçå¿ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåö-
òâà, Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà,
Ìóçå¿ ãåòüìàíñòâà.

2008-ãî ðîêó íà âèêîíàííÿ
Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè “Ïðî
â³äçíà÷åííÿ 70-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íà-
ðîäæåííÿ Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâî-
ëà”, â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè, ðîçïî÷àòî ðåìîíòíî-ðåñ-

òàâðàö³éí³ ðîáîòè ç³ ñòâîðåííÿ
Ìóçåþ ø³ñòäåñÿòíèöòâà (ô³ë³¿
Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà), ÿêèé
ïëàíóºìî â³äêðèòè ó ãðóäí³. Òà-
êîæ íà âèêîíàííÿ Óêàçó Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè “Ïðî â³äçíà÷åííÿ
Äíÿ ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè” ìàº çà-
ïðàöþâàòè Ìóçåé ïàðòèçàíñüêî¿
ñëàâè.

Â³ðà ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ, äèðåê-
òîð Ìóçåþ ìèñòåöòâ ³ìåí³ Áîãäà-
íà òà Âàðâàðè Õàíåíê³â:

— Íà Òåðåùåíê³âñüê³é ðîçòà-
øîâàí³ ÷îòèðè ìóçåéíèõ çàêëàäè.
Âóëèöÿ ïåðåâàíòàæåíà ì³ñüêèì
òðàíñïîðòîì, ùî ïðèçâîäèòü äî
â³áðàö³¿, çàãàçîâàíîñò³, ³, ÿê íà-
ñë³äîê,— äî ðóéíàö³¿ ïàì’ÿòîê.
×è ìîæíà òóò îáìåæèòè ðóõ ì³ñü-
êîãî òðàíñïîðòó?

Â³òàë³é ÆÓÐÀÂÑÜÊÈÉ:
— Âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ

íàëåæèòü äî êîìïåòåíö³¿ Êè¿âðà-
äè. Äóìàþ, öå ïîâèíåí áóäå çðî-
áèòè ¿¿ íîâèé ñêëàä.

Âàëåíòèíà ÁÎ×ÊÎÂÑÜÊÀ, âè-
êîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà
Ìóçåþ êíèãè ³ äðóêàðñòâà Óêðà-
¿íè:

— 2009 ðîêó â Óêðà¿í³ â³äçíà-
÷àòèìóòü 150-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðî-
äæåííÿ âñåñâ³òíüî â³äîìîãî ïèñü-
ìåííèêà Øîëîì Àëåéõåìà. ×è
çàïëàíîâàíî äî ö³º¿ äàòè â³äêðèò-
òÿ ìóçåþ?

Â³òàë³é ÆÓÐÀÂÑÜÊÈÉ:
— Òàê, íà âèêîíàííÿ Óêàçó

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè “Ïðî â³äçíà-
÷åííÿ 150-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåí-
íÿ Øîëîì Àëåéõåìà” ì³ñüêà âëà-
äà ïåðåäáà÷èëà íèçêó çàõîä³â ³ç
âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ âñåñâ³òíüî â³-
äîìîãî ïèñüìåííèêà, çîêðåìà ³
â³äêðèòòÿ ìóçåþ Øîëîì Àëåéõå-
ìà. Éîãî â³äêðèþòü íà âóëèö³ Âå-
ëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é, 5 îð³ºíòîâ-
íî äî ê³íöÿ íàñòóïíîãî ðîêó.

Àäð³àíà Â’ßËÅÖÜ, äèðåêòîð
Ìóçåþ óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî äå-
êîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà:

— Çàðïëàòà ïðàö³âíèê³â ó ãàëó-
ç³ êóëüòóðè íåâèñîêà. ×è ìîæå
ùîñü çðîáèòè ì³ñüêà âëàäà, àáè
ï³äâèùèòè ïëàòó ïðàö³âíèêàì
êóëüòóðè?

Â³òàë³é ÆÓÐÀÂÑÜÊÈÉ:
— Ìè ³í³ö³þâàëè ïåðåä óðÿäîì

âíåñåííÿ çì³í äî Ïîñòàíîâè Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15
ñåðïíÿ 2007 ùîäî îïëàòè ïðàö³
ïðàö³âíèê³â íà îñíîâ³ ªäèíî¿ òà-

ðèôíî¿ ñ³òêè ðîçðÿä³â ³ êîåô³ö³-
ºíò³â.

Çà ðàõóíîê ì³ñüêîãî áþäæåòó
âñòàíîâëåíî ìóí³öèïàëüíó íàä-
áàâêó 20 % äî çàðîá³òíî¿ ïëàòè.
Íåõàé óðÿä ñâîºþ ïîñòàíîâîþ
çðîáèòü òå ñàìå. Òîä³, â ðàç³ çáå-
ðåæåííÿ äîïëàòè ç ì³ñüêî¿ ñêàðá-
íèö³, çàðïëàòà çá³ëüøèòüñÿ íà 
40 %

Записав Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”
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Ó òåñòó ï³ä êàáëóêîì
Âèïóñêíèêè ñêàðæàòüñÿ, ùî åêçàìåíàö³éí³ çàâäàííÿ â³äð³çíÿþòüñÿ 
â³ä øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè

Ó âèïóñêíèê³â ñüîãîäí³ ÷åðãîâèé òåñò, ç
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. Ó ñòîëèö³ äëÿ ó÷àñò³ â öüî-
ìó âèïðîáóâàíí³ çàðåºñòðóâàëèñÿ 9 578 àá³-
òóð³ºíò³â. ²ñïèò, ÿê ³ äâà ïîïåðåäí³õ, òðè-
âàòèìå òðè ãîäèíè. Çà öåé ÷àñ àá³òóð³ºí-
òè ìàþòü â³äïîâ³ñòè íà 60 çàâäàíü. Âè-
ïóñêíèêè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî âîíè ¿õ îñè-
ëÿòü. Ðîçïîâ³äàþòü, ùî íà ³ñïèòàõ ç óêðà-
¿íñüêî¿ ìîâè é ë³òåðàòóðè òà ìàòåìàòèêè
áóëè òàê³, ÿêèõ íå ïðîõîäèëè çà øê³ëü-
íîþ ïðîãðàìîþ. Òîæ äåõòî âèõîäèâ ç ³ñ-

ïèòó ÷åðåç 10 õâèëèí â³ä ïî÷àòêó — ÿê
ò³ëüêè-íî çðîçóì³â, ùî “íå ïîòÿãíå”.

Áàòüêè òåæ ïåâí³: òåñòè íå äëÿ ñåðåäíüî¿
øêîëè. Çîêðåìà, îáóðþþòüñÿ ¿õí³ì ïðîâå-
äåííÿì. ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ²ðèíà,
äî÷êà ÿêî¿ âèïóñêíèöÿ êè¿âñüêî¿ øêîëè
íà Âèíîãðàäàð³, ó êëàñàõ ï³ä ÷àñ òåñòóâàí-
íÿ íàäçâè÷àéíî ñòðåñîâà îáñòàíîâêà. Ä³-
òåé òðèìàþòü íåìîâ ó ëàáåòàõ: ùîá íå ñïè-
ñóâàëè, ñòåæàòü çà êîæíèì ðóõîì, çàáóâà-
þ÷è ïðî ïñèõ³÷íèé ñòàí åêçàìåíîâàíèõ.

Ùîïðàâäà, ÿêùî êîìóñü ñòàíå ïîãàíî, â³ä-
ïóñêàþòü äî ìåäñåñòðè. ßñíà ð³÷, öåé ÷àñ
ïîò³ì íå êîìïåíñóºòüñÿ. Òîæ øêîëÿð³ âî-
ë³þòü íå â³äëó÷àòèñÿ. “Ï³ñëÿ ³ñïèòó ç ìà-
òåìàòèêè äî÷êà âèéøëà çåëåíîãî êîëüî-
ðó”,— ñêàðæèòüñÿ æ³íêà.

Óñêëàäíèëè òåñò ùå é òèì, ùî í³áèòî
îá³öÿí³ êàëüêóëÿòîðè çàáîðîíèëè. É øêî-
ëÿð³, ÿê³ çâèêëè äî íèõ ç òðåòüîãî êëàñó,
ï³ä ÷àñ ðîçðàõóíê³â ç âåëèêèìè ÷èñëàìè
ïîìèëÿëèñÿ.

À ï³ä ÷àñ òåñòóâàííÿ ç óêðà¿íñüêî¿ ìî-
âè òà ë³òåðàòóðè ä³òè íå ìîãëè çîð³ºíòó-
âàòèñÿ, áî â êëàñ³ íå áóëî ãîäèííèêà. Â÷è-
òåëü çìóøåíèé áóâ ïåð³îäè÷íî ïèñàòè íà
äîøö³, ñê³ëüêè çàëèøèëîñÿ õâèëèí äî ê³í-
öÿ ³ñïèòó.

Âîäíî÷àñ ñåðåä øêîëÿð³â óæå ïî÷àëè
ñíóâàòè ÷óòêè, áóö³ìòî ïðàâèëüí³ òåñòîâ³
â³äïîâ³ä³ êîøòóþòü 3 òèñÿ÷³ óìîâíèõ îäè-
íèöü. Ùîïðàâäà, ÿêèì ÷èíîì íèìè ìîæ-
íà ñêîðèñòàòèñÿ, íåâ³äîìî.

Âèðîê áàòüê³â: òåñòè — íå ïåðåâ³ðêà
çíàíü, à ÷åðãîâå âèñìîêòóâàííÿ ãðîøåé.
Êîðóïö³ÿ ó ÂÍÇ çàëèøèòüñÿ, ïåðåêîíàí³
âîíè. Ò³ëüêè òåïåð ï³ä ÷àñ âñòóïó äîâåäåòü-
ñÿ á³ëüøå äîïëà÷óâàòè, ÿêùî àá³òóð³ºíò íå
ñêëàâ ÿêèéñü ³ç òåñò³â.

Ïðîòå, ÿê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” ïåð-
øèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî ì³ñü-
êîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãàííà Ðóäåíêî, äî
íèõ ñêàðã íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü òåñò³â øê³ëü-
í³é ïðîãðàì³ íå íàäõîäèëî. Ó êîìïåòåíö³¿
óïðàâë³ííÿ — ïåðåâ³ðêà â³äïîâ³äåé, à íå
çì³ñò çàâäàíü. Òåñòè æ ñêëàäàëè ôàõ³âö³ íà
ï³äñòàâ³ øê³ëüíèõ ïðîãðàì. À áàòüêè ³ øêî-
ëÿð³ ó ðàç³ âèíèêíåííÿ òàêèõ ïðîáëåì ìà-
þòü çâåðòàòèñÿ äî Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³-
íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Ä³ñòàòè êîìåíòàð
ó ñàìîìó Öåíòð³ íàì ó÷îðà òàê ³ íå âäàëî-
ñÿ. Ñïî÷àòêó òàì çàæàäàëè ïèñüìîâîãî çà-
ïèòó, à ïîò³ì ïîâ³äîìèëè, ùî â³äïîâ³äü äà-
äóòü ëèøå ó ïîðÿäêó ÷åðãè. Ó÷îðà âîíà äî
“Õðåùàòèêà” òàê ³ íå ä³éøëà

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні вип с ни и с ладають третій тест — з історії У раїни. І в
ш олярів, і в їхніх бать ів знов нервовий день. Вип с ни и пережи-
вають, чи осилять завдання — на попередніх іспитах з ними справи-
лися не всі. С аржаться й на те, що дея і з тестових завдань вони
вза алі не проходили за ш ільною про рамою. Бать и ж ще й нарі а-
ють, що іспити доводять дітей до напівнепритомності.
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Ìîñêâà ãîòóºòüñÿ ðîçãàíÿòè õìàðè,
à Ïåê³í ïîñèëþº çàõîäè áåçïåêè
"Хрещати " пропон є чи-
тачам зазирн ти проб-
леми меш анців інших
міст. Для цьо о ми під о-
т вали добір міжнарод-
них новин та подій зі сві-
тових столиць.

На День Перемо и
хмари над Мос вою
розжен ть літа и

Íà ÷åñòü 63-¿ ð³÷íèö³ ïåðåìî-
ãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³ â
Ìîñêâ³ â³äáóäåòüñÿ ãðàíä³îçíèé
â³éñüêîâèé ïàðàä. Â³í ñêëàäàòè-
ìåòüñÿ ç òðüîõ ÷àñòèí — ï³øî¿,
ìåõàí³çîâàíî¿ òà ïîâ³òðÿíî¿. Ïåð-
øèìè íà Êðàñíó ïëîùó âèéäóòü
ñóâîðîâö³-áàðàáàíùèêè. Âîíè
çàäàäóòü ðèòì ïàðàäíèì ÷àñòè-
íàì ç àêàäåì³é òà ³íøèõ âèùèõ
â³éñüêîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,
ê³ëüêîì áàòàëüéîíàì, çîêðåìà
ïàðàøóòíî-äåñàíòíèì, ìîðñüêî¿
ï³õîòè òà âíóòð³øí³õ â³éñüê ÌÂÑ
Ðîñ³¿. Îô³öåðè ³ ñîëäàòè ó ôîðì³
÷àñ³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
ïðîíåñóòü äåñÿòü øòàíäàðò³â
ôðîíò³â ³ 45 áîéîâèõ ïðàïîð³â
ð³çíèõ ÷àñòèí ³ ç’ºäíàíü. Ï³øó
÷àñòèíó ïàðàäó çàâåðøàòü êîëî-
íè âèõîâàíö³â Ñóâîðîâñüêîãî ³
Íàõ³ìîâñüêîãî ó÷èëèù, à òàêîæ
çâåäåíèé â³éñüêîâèé îðêåñòð
Ìîñêîâñüêîãî ãàðí³çîíó. Ïîò³ì
áðóê³âêîþ ãîëîâíî¿ ïëîù³ Ðîñ³¿
ïðî¿äå â³éñüêîâà òåõí³êà. Â öåé
÷àñ ó íåá³ ñòîëèö³ êðóæëÿòèìóòü
12 ë³òàê³â Â³éñüêîâî-ïîâ³òðÿíèõ
ñèë ÐÔ. Ó Äåíü Ïåðåìîãè âîíè
çàáåçïå÷óâàòèìóòü õîðîøó ïîãî-
äó. Ëàéíåðè îñíàùåí³ ñïåö³àëü-
íîþ àïàðàòóðîþ äëÿ ðîçãîíó
õìàð.

Прем’єр-міністр
Естонії не по ладе
віно Бронзовом
солдатові

9 òðàâíÿ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Åñòî-
í³¿ Àíäðóñ Àíñèï íå ïîíåñå êâ³-
òè äî ïàì’ÿòíèêà Âî¿íó-âèçâîëè-
òåëþ Òàëë³ííà â³ä ôàøèñò³â. Â³í
ââàæàº, ùî ó÷àñòü ãëàâè óðÿäó â
ö³é öåðåìîí³¿ íå îáîâ’ÿçêîâà, îñ-
ê³ëüêè ð³÷íèöÿ ïåðåìîãè íå ïðè-
ïàäàº íà êðóãëó äàòó.

Òîð³ê çðîáèëè âèíÿòîê, îñê³ëü-
êè Åñòîí³þ çâèíóâà÷óâàëè â ãå-
ðî¿çàö³¿ íàöèçìó. Òîä³ Àíäðóñ
Àíñèï ðàçîì ³ç ì³í³ñòðàìè îáî-
ðîíè òà ó ñïðàâàõ íàðîäîíàñå-
ëåííÿ ïîêëàëè â³íêè äî ïàì’ÿò-
íèêà íà Â³éñüêîâîìó êëàäîâèù³,
êóäè ïåðåíåñëè îñòàíêè ðàäÿí-
ñüêèõ âî¿í³â ç áðàòñüêî¿ ìîãèëè
â öåíòð³ ì³ñòà. Âñòàíîâèëè ìî-
íóìåíò, ÿêèé ó íàðîä³ íàçèâàþòü
Áðîíçîâèì ñîëäàòîì. Íàãàäàºìî,
ùî ñàìå ð³øåííÿ óðÿäó ïðî ïå-
ðåíåñåííÿ çàõîðîíåíü çáóðèëî
ìàñîâ³ çàâîðóøåííÿ ñåðåä ðîñ³é-
ñüêîìîâíîãî íàñåëåííÿ 26—28
êâ³òíÿ 2007 ðîêó. Ðîñ³ÿíè ñïðèé-
íÿëè öå ÿê çíóùàííÿ íàä ïàì’-
ÿòòþ ðàäÿíñüêèõ ñîëäàò³â. Îáó-
ðåííÿ ïåðåðîñëî â ìàñîâ³ ñóòè÷-
êè. Ìàéæå 1200 ÷îëîâ³ê áóëî çà-
òðèìàíî, ïîíàä 50 ïîðàíåíî. Çà-
ãèíóâ ãðîìàäÿíèí Ðîñ³¿.

Приміщення ООН
реставр ють за 9
мільярдів доларів

Ó Íüþ-Éîðêó ðîçïî÷àëàñÿ ðå-
êîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³ ÎÎÍ. Øòàá-
êâàðòèðà Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ
Íàö³é ïîòðåáóº òåðì³íîâî¿ ìîäåð-

í³çàö³¿, àäæå ¿é âèïîâíèëîñÿ 60 ðî-
ê³â.

Ñòðóíêèé õìàðî÷îñ ÎÎÍ íà-
çèâàþòü ³êîíîþ ìîäåðí³çìó òà
âèçíà÷íîþ ñïîðóäîþ Ìàíõåòòå-
íà. Éîãî ñïðîåêòóâàâ êîì³òåò
àðõ³òåêòîð³â çà ó÷àñòþ ñëàâåòíî-
ãî Ëå Êîðáþçüº îäðàçó ï³ñëÿ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íèí³ áó-
ä³âëÿ ââàæàºòüñÿ çàñòàð³ëîþ.
Âèñîòêà íàïõàíà íåáåçïå÷íèì
àçáåñòîì ³ íå ìàº ñèñòåìè ðîç-
ïðèñêóâà÷³â âîäè íà âèïàäîê
ïîæåæ³. Ó ï³äâàëè ïðîñî÷óºòüñÿ
âîäà ç ñóñ³äíüî¿ ð³÷êè. Âåñü êîì-
ïëåêñ øòàá-êâàðòèðè ÎÎÍ
âêëþ÷íî ç Ãåíåðàëüíîþ Àñàìá-
ëåºþ ìàþòü ðåêîíñòðóþâàòè äî
2013 ðîêó. Âàðò³ñòü ðîá³ò ñÿãíå
9 ìëðä äîëàð³â. Ïðîåêò çàëèøàâ-
ñÿ íåðåàë³çîâàíèì ³ç 1995-ãî ÷å-
ðåç âèñîêó âàðò³ñòü. Õî÷à íüþ-
éîðêñüêèé ìàãíàò Äîíàëüä
Òðàìï êîëèñü ïðîïîíóâàâ ðåñ-
òàâðóâàòè òâîð³ííÿ Êîðáþçüº
øâèäøå ³ äåøåâøå. Òåïåð ïðî-
åêòîì êåðóº àðõ³òåêòîð Ìàéê
Àäëåðøòåéí, ÿêèé â³äíîâëþâàâ
ñòàòóþ Ñâîáîäè.

Традиційно лівий
Рим обрав
право о мера

²òàë³éñüêà ñòîëèöÿ, â³äîìà ÿê
áàñò³îí ë³âèõ ñèë, îáðàëà ñâî¿ì ìå-
ðîì ïîë³òèêà ïðàâîãî êðèëà. Íèì
ñòàâ Äæàíí³ Àëåìàíî — êîëèøí³é
íåîôàøèñò, ÿêèé òåïåð íàëåæèòü
äî ïðàâî-öåíòðèñòñüêî¿ ïàðò³¿,
î÷îëþâàíî¿ ùîéíî îáðàíèì
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Ñ³ëüâ³î Áåðëóñ-
êîí³. Íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ ïàí Àëå-
ìàíî âèïåðåäèâ ë³âî-öåíòðèñò-
ñüêîãî êàíäèäàòà Ôðàí÷åñêî Ðó-
òåëë³ íà ïîíàä ñ³ì â³äñîòê³â ãîëî-
ñ³â. Ï³ñëÿ ïåðåìîãè â³í çàÿâèâ âè-
áîðöÿì, ùî áóäå ìåðîì äëÿ óñ³õ
ðèìëÿí. Äæàíí³ Àëåìàíî ïîîá³-
öÿâ ñòðèìàòè çëî÷èíí³ñòü ï³ñëÿ
íèçêè íàïàä³â, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
ÿê³ ïîêëàäàþòü íà ³íîçåìö³â. Ñå-
ðåä ïð³îðèòåò³â ìåðà Ðèìà òàêîæ
ïðàöåâëàøòóâàííÿ áåçðîá³òíèõ òà
ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëü-
íèõ ñëóæá.

Лондоном
ер ватиме
онсерватор
з російсь им ім’ям

Ïåðøîãî òðàâíÿ íà âèáîðàõ
ìåðà Ëîíäîíà ïåðåì³ã Áîðèñ
Äæîíñîí, ÿêèé ïðåäñòàâëÿâ îïî-
çèö³éíó Êîíñåðâàòèâíó ïàðò³þ.
Éîãî ñóïåðíèêîì áóâ ïîë³òèê ë³-
âîãî ñïðÿìóâàííÿ Êåí Ë³â³íã-
ñòîí, êîòðèé ïåðåáóâàâ íà ïîñà-
ä³ ìåðà ç 2000 ðîêó. Çà Äæîíñî-
íà ïðîãîëîñóâàëè 1,168 ìëí ìåø-
êàíö³â áðèòàíñüêî¿ ñòîëèö³. Íî-
âîîáðàíîãî êåð³âíèêà ââàæàþòü
íàéåêñöåíòðè÷í³øèì ïîë³òèêîì
êðà¿íè. Â ³íòåðâ’þ â³í íå ðàç ðîç-
ïîâ³äàâ ïðî ïðèºìí³ â³ä÷óòòÿ â³ä
ëåãêèõ íàðêîòèê³â òà ïðî ÷âàðè
âñåðåäèí³ ñâîãî âèáîð÷îãî øòà-
áó. ×åðåç öå á³ëüø³ñòü ãðîìàä-
ñüêèõ ä³ÿ÷³â íàçèâàþòü Äæîíñî-
íà êëîóíîì. ßê ïîâ³äîìëÿþòü
áðèòàíñüê³ ÇÌ², Áîðèñ Äæîíñîí
íå ò³ëüêè ìàº ðîñ³éñüêå ³ì’ÿ, à é
âîëîä³º ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Ï³ä
÷àñ ïåðåäâèáîðíî¿ êàìïàí³¿ îñ-
íîâíèì ñâî¿ì çàâäàííÿì íà ïî-
ñàä³ ìåðà íàçèâàâ óäîñêîíàëåííÿ
ñèñòåìè ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó —
çàì³íó ñâ³òëîôîð³â, áîðîòüáó ³ç
“çàéöÿìè” ³ äð³áíèìè çëîäþæêà-
ìè. Ó éîãî ïëàíàõ — çíèæåííÿ
ð³âíÿ çëî÷èííîñò³ òà áóä³âíèöòâî
äîñòóïíîãî æèòëà. Áîðèñ Äæîí-
ñîí òàêîæ ïîîá³öÿâ ïðîäîâæèòè
ðîçïî÷àò³ ùå Ë³â³íãñòîíîì òðà-
äèö³¿ ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ ñâÿò ³
ùîð³÷íèõ çóñòð³÷åé ìåð³â ÷îòè-
ðüîõ íàéá³ëüøèõ ì³ñò ªâðîïè —
Ëîíäîíà, Ìîñêâè, Ïàðèæà òà
Áåðë³íà.

У Пе іні посилили
заходи безпе и

Óðÿä Êèòàþ âñåðéîç çàíåïîêî-
ºíèé áåçïåêîþ ë³òí³õ Îë³ìï³é-
ñüêèõ ³ãîð-2008. ×åðåç öå íà öåí-
òðàëüí³é ïëîù³ Ïåê³íà Òÿíüàíü-
ìåíü çàïðîâàäèëè íîâ³ ïðàâèëà
ïåðåâ³ðêè àâòîòðàíñïîðòó òà ï³-
øîõîä³â. Ïîë³öåéñüê³ ìîæóòü ó
áóäü-ÿêèé ÷àñ îãëÿäàòè îñîáèñò³
ðå÷³ ïåðåõîæèõ. Ñåðåä ïðåäìåò³â,
ÿê³ ï³äïàäàþòü ï³ä çàáîðîíó äëÿ

ïðîíåñåííÿ íà Òÿíüàíüìåíü,—
âèáóõîâ³ é ðàä³îàêòèâí³ ðå÷îâè-
íè, îòðóòà, çáðîÿ, íîæ³, íàðêîòè-
êè òà ³íø³ ðå÷³, ùî ñòàíîâëÿòü
çàãðîçó ãðîìàäñüê³é áåçïåö³. Ðåé-
äè ç îãëÿäó ïåðåõîæèõ òà àâòî-
òðàíñïîðòó â Ïåê³í³ òðèâàòèìóòü
³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ Îë³ìï³àäè.
Ì³ñüêà âëàäà ïîñèëèëà çàõîäè
áåçïåêè íå ò³ëüêè â öåíòðàëüí³é
÷àñòèí³ ñòîëèö³. Òåïåð ïîë³öåé-
ñüê³ ñòàëè íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ
ïðàêòè÷íî âñ³õ áàãàòîëþäíèõ ïå-
ðåõðåñòü, òîðãîâèõ öåíòð³â òà ³í-
øèõ ì³ñöü Ïåê³íà. Ïî÷àñò³øàëè
ðåéäè ç ïåðåâ³ðêè ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó, à âå÷îðàìè ïðàâî-
îõîðîíö³ âëàøòîâóþòü îáëàâè
ïðîòè ïîðóøíèê³â “ñóõîãî çàêî-
íó” çà êåðìîì.

У Мос ві створять
департамент
апітально о
ремонт житла

Äåïàðòàìåíò êàï³òàëüíîãî ðå-
ìîíòó æèòëà ä³ÿòèìå â ñòðóêòóð³
ìîñêîâñüêîãî óðÿäó. Ïðî öå çà-
ÿâèâ ìåð Ìîñêâè Þð³é Ëóæêîâ.
Â³í ââàæàº, ùî îáñÿãè êàï³òàëü-
íîãî ðåìîíòó æèòëà â ðîñ³éñüê³é
ñòîëèö³ íà íàéáëèæ÷³ ðîêè äóæå
âåëèê³. Ó 2008 ðîö³ ó Ìîñêâ³ ìà-
þòü ðåñòàâðóâàòè 42 ì³ëüéîíè
êâàäðàòíèõ ìåòð³â æèòëà, â 2009-
ìó — 56 ì³ëüéîí³â. Ó ïëàíàõ óðÿ-
äó Á³ëîêàì’ÿíî¿ ðåêîíñòðóêö³ÿ 90
ì³ëüéîí³â êâàäðàòíèõ ìåòð³â ùî-
ð³÷íî. Öå âèìàãàº áåçäîãàííîãî
óïðàâë³ííÿ ³ êîîðäèíàö³¿. Íîâî-
ñòâîðåíèé äåïàðòàìåíò î÷îëèòü
Àðòóð Êåñê³íîâ, ÿêèé äîíåäàâíà
êåðóâàâ äåïàðòàìåíòîì æèòëîâî-
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà
áëàãîóñòðîþ ðîñ³éñüêî¿ ñòîëèö³.

Лондон визнано
найстильнішим
містом світ

Àìåðèêàíñüêèé æóðíàë Forbes
íàçâàâ äåñÿòîê íàéñòèëüí³øèõ
ì³ñò ñâ³òó. Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³â
Ëîíäîí. Áðèòàíñüêó ñòîëèöþ âè-
çíàëè íàéêðàùîþ çàâäÿêè äèâî-

âèæí³é êîñìîïîë³òè÷í³é àòìî-
ñôåð³. Òðåòèíà éîãî íàñåëåííÿ
íàðîäèëàñÿ çà ìåæàìè êðà¿íè ³
çìîãëà ñòâîðèòè íåïîâòîðíèé
êóëüòóðíèé ñòèëü, ìîäó òà êóõíþ.
Öÿ ñóì³ø íàïîâíþº Òóìàííèé
Àëüá³îí ïðèãîëîìøëèâèìè ôëþ-
¿äàìè. Àëå ó ì³ñòà º é ïåâí³ íå-
ãàòèâè: íåäîñòàòí³é ð³âåíü áåçïå-
êè òà âèñîê³ ö³íè. Íà äðóãîìó
ì³ñö³ â ñïèñêó íàéñòèëüí³øèõ
ì³ñò îïèíèëàñÿ ñòîëèöÿ Ôðàíö³¿
Ïàðèæ. Åêñïåðòè â³äçíà÷èëè éî-
ãî ðîìàíòè÷í³ñòü, êëàñè÷íèé
ñòèëü, ïðàãíåííÿ äî ìîäè òà ïðå-
êðàñíó êóõíþ. Òðåò³ì ñòàâ Ñ³ä-
íåé, ÿêèé ïî ïðàâó ââàæàþòü îä-
íèì ³ç íàéêðàñèâ³øèõ ì³ñò ñâ³òó.
Ó ïî÷åñíîìó ðåéòèíãó òàêîæ ô³-
ãóðóþòü Ìàäðèä, Áàðñåëîíà,
Íüþ-Éîðê, Ðèì, Áåðë³í òà Àì-
ñòåðäàì. Æîäíå ç ì³ñò êîëèøíüî-
ãî ÑÍÄ äî ñïèñêó íàéñòèëüí³-
øèõ ì³ñò ñâ³òó íå ïîòðàïèëî.

Роман Абрамович
хоче звести
найдорожчий
б дино
Вели обританії

Êîëèøí³é ãóáåðíàòîð ×óêîòêè,
à íèí³ âëàñíèê àíãë³éñüêîãî ôóò-
áîëüíîãî êëóáó “×åëñ³” Ðîìàí Àá-
ðàìîâè÷ ñïîðóäèòü íàéäîðîæ÷èé
ïðèâàòíèé áóäèíîê ó Âåëèêîáðè-
òàí³¿. Öå áóäå âîñüìèïîâåðõîâèé
ïàëàö âàðò³ñòþ ïîíàä 300 ì³ëüéî-
í³â ôóíò³â. Ðåçèäåíö³þ ðîçòàøó-
þòü ó ëîíäîíñüêîìó ðàéîí³ Ê³íã-
ñòîíáð³äæ. Îáëàøòóþòü ê³ìíàòè
äëÿ äåìîíñòðàö³¿ ô³ëüì³â, áàñåéíè,
ñàóíó òà áàãàòî ÷îãî ³íøîãî. Íè-
í³ Ðîìàí Àáðàìîâè÷ ÷åêàº äîçâî-
ëó íà áóä³âíèöòâî â³ä ì³ñöåâèõ ìó-
í³öèïàëüíèõ âëàñòåé, ÿêèì â³í ïå-
ðåäàâ íà ðîçãëÿä ïëàí ìàéáóòíüî-
ãî ïàëàöó. Íà ñüîãîäí³ âëàñíèê
àíãë³éñüêîãî ôóòáîëüíîãî êëóáó
“×åëñ³” ïîñ³äàº äðóãå ì³ñöå ñåðåä
íàéáàãàòøèõ ëþäåé Âåëèêîáðèòà-
í³¿. Éîãî ñòàòêè îö³íþþòü ó 24
ì³ëüÿðäè äîëàð³â

Ірина СИВАШОВА,
“Хрещати ”

Китайсь а влада бере Олімпіад в Пе іні під жорст ий онтроль
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C³ì íàéêðàùèõ ñïîñîá³â 
ïðîâåñòè âèõ³äí³
àáî Êóäè êèÿíàì ïîäàòèñÿ íà îñòàíí³ “ìà¿âêè”
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Поперед иян очі ють
останні подовжені травне-
ві вихідні, та звані маїв-
и. Тим, хто не всти зя-
ти вит и в ори чи на
море, "Хрещати " пропо-
н є власн добір місць,
де можна насолодитися
святами: на природі або
поблиз води, спортивно
чи льт рно.

Пі ні за збіччі
Âåëèê³ êîìïàí³¿ çàçâè÷àé ïî-

ëþáëÿþòü çáèðàòèñÿ íà øàøëè-
êè. Ç ö³ºþ ìåòîþ îêóïîâóþòü ãà-
ëÿâèíè â íàéáëèæ÷èõ ïîñàäêàõ,
ïàðêàõ ÷è ë³ñàõ çà ì³ñòîì. Íàé-
ïîïóëÿðí³ø³ ñåðåä êèÿí Ë³ñîâèé
ìàñèâ, ïóù³ òà îçåðà íà Á³ëè÷àõ
³ íà Âèíîãðàäàð³. Øóêà÷³ â³äïî-
÷èíêó íà ïðèðîä³ íå çàáóâàþòü
ïàðê Äðóæáè íàðîä³â òà “îçåð-
íèé êðàé” — Ïóùó-Âîäèöþ. Òàì
æå îäíî÷àñíî ç â³äêðèòòÿì
“øàøëè÷íîãî” ñåçîíó îõî÷³ çìî-
æóòü â³äêðèòè é êóïàëüíèé. Ä³ñ-
òàòèñÿ äî Ïóù³ äîâîë³ ëåãêî: 
30-é àâòîáóñ òà ìàðøðóòêè êóð-
ñóþòü â³ä Àêàäåìì³ñòå÷êà ³ Íè-
âîê, à 12-é òðàìâàé — ç Êîíòðàê-
òîâî¿ ïëîù³. À âò³ì, íåïîäàë³ê
ñòîëèö³ º é ñïåö³àëüíî îáëàøòî-
âàí³ ì³ñöÿ äëÿ ï³êí³ê³â. Çîêðåìà,
ïîáëèçó ïîâîðîòó íà Ãîñòîìåëü
óçäîâæ ð³÷êè ²ðï³íü º ÷óäîâèé
êóòî÷îê ç îçåðàìè òà ë³ñîì. Ñïå-
ö³àëüí³ íàâ³ñè òàì çàõèùàþòü â³ä
äîùó, à íåâåëè÷ê³ áåñ³äêè äàþòü
çìîãó óñàì³òíèòèñÿ. Ïðîòå áàæà-
íî äîìîâèòèñÿ ç íàãëÿäà÷åì ä³-
ëÿíêè çàçäàëåã³äü. Ïî ³íøèé á³ê
â³ä Êèºâà ìîæíà òàêîæ çíàéòè
ì³ñöèíó äëÿ øàøëèê³â, ñêàæ³ìî,
â Êîí÷³-Çàñï³, íà áåðåç³ ð³÷å÷êè
Êàçà÷î¿. Ùîïðàâäà, ä³ñòàòèñÿ ñþ-
äè ìîæíà ëèøå íà ìàøèí³, ³ çíî-
âó æ òàêè ï³ñëÿ äîìîâëåííÿ ïðî
“ãîñòèíè” ç ë³ñíèêîì.

Знайомство
з традиціями

Óí³êàëüíèé Ìóçåé íàðîäíî¿
àðõ³òåêòóðè òà ïîáóòó ïðîñòî íå-
áà â ñåë³ Ïèðîãîâ³ á³ëÿ Òåðåìê³â
äàâíî ñòàâ óëþáëåíèì ì³ñöåì äëÿ
ïðîãóëÿíîê. 10 òà 11 òðàâíÿ òàì
íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ òðèâàòè-
ìóòü Äí³ íàðîäíèõ ðåìåñåë. Ñ³ì-
ñîò óì³ëüö³â ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â
Óêðà¿íè ïðîâåäóòü ìàéñòåð-êëà-
ñè ç âèøèâàííÿ, ïëåò³ííÿ, ãîí-
÷àðñòâà, à ïðåäìåòè, ÿê³ ñïîäîáà-
ëèñÿ, ìîæíà áóäå ïðèäáàòè íà
ÿðìàðêó.

Íåïîäàë³ê ðîçòàøóâàëîñÿ Êè-
òàºâå, àáî òàê çâàíèé Êè¿âñüêèé
Àôîí. Òàì ó XIV ñòîë³òò³ â ïå÷å-
ðàõ ä³ÿâ ï³äçåìíèé ìîíàñòèð.
Íèí³ â Êèòàºâîìó ïàíóº ñïîê³é,
òàêèé æàäàíèé äëÿ ìåøêàíö³â
ìåãàïîë³ñà. Òèì, õòî òóäè ïîòðà-
ïèòü, âàðòî â³äâ³äàòè Ñâÿòî-Òðî-
¿öüêó öåðêâó, ïðîãóëÿòèñÿ îíîâ-
ëåíèì ïàðêîì ç³ øòó÷íèìè îçå-
ðàìè òà íàáðàòè ö³ëþùî¿ âîäè ç³
ñâÿòèõ äæåðåë.

Наодинці з віт чою
природою

Ó ñòîëè÷íèõ áîòàí³÷íèõ ñàäàõ
ùå âñòèãàºìî ïîìèëóâàòèñÿ íå
ëèøå ÷óäîâèìè âèäàìè íà ì³ñòî,
à é êâ³òó÷èìè áóçêîì òà ìàãíî-
ë³ÿìè. Âõ³ä â óí³âåðñèòåòñüêèé
áîòàí³÷íèé ñàä ³ìåí³ Ôîì³íà òå-

ïåð ïëàòíèé. Âàðò³ñòü êâèòêà ñòà-
íîâèòü 3 ãðèâí³. Äëÿ ë³òí³õ ëþ-
äåé òà øêîëÿð³â ä³þòü çíèæêè.
Ìîëîäèõ ìàì ç êîëÿñêàìè ïðî-
ïóñêàþòü áåçïëàòíî. “Âåëèêèé”
áîòàí³÷íèé ñàä, ùî íà Ïå÷åð-
ñüêó, òîáòî ³ìåí³ Ãðèøêà, ïëàòó
áåðå âæå äàâíî — ïî 10 ãðèâåíü
ç äîðîñëèõ òà ïî 5 ãðèâåíü ³ç
øêîëÿð³â ³ ñòóäåíò³â.

Êîìó çàìàëî çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ó Êèºâ³, ìîæíà â³äâ³äàòè
íàéïîïóëÿðí³ø³ ïàðêè Óêðà¿íè.
Îëåêñàíäð³ÿ ðîçòàøîâàíà çîâñ³ì
áëèçüêî — ó Á³ë³é Öåðêâ³ (çà 15
ãðèâåíü òà çà äâ³ ãîäèíè ìàð-
øðóòêè äîâåçóòü òóäè â³ä Âîê-
çàëüíî¿, Ëèá³äñüêî¿, ïàëàöó
“Óêðà¿íà”). Íà äîñèòü âåëèê³é
òåðèòîð³¿, êð³ì òðàäèö³éíî¿ ïðî-
ãóëÿíêè, âàðòî ïîøóêàòè é ö³-
êàâ³ àðõ³òåêòóðí³ ñïîðóäè —
“Ðîòîíäó”, êîëîíàäó “Ì³ñÿöü”
ç äèâîâèæíèìè àêóñòè÷íèìè
åôåêòàìè, ïåðåéòè Êèòàéñüêèé
ì³ñòîê. Íàâåñí³ òà âë³òêó øàíó-
âàëüíèê³â ïðèðîäè îñîáëèâî âà-
áèòü Ñîô³¿âñüêèé ïàðê, ùî â
Óìàí³. Ç ïðåêðàñíèìè àëåÿìè òà
îçåðàìè, ñêóëüïòóðàìè é ãðîòà-
ìè. Òàì ãàðìîí³éíî ïîºäíàëè-
ñÿ çåëåíü, âîäà òà êàì³ííÿ. Ôîð-
ìàëüíî ïàðê ïî÷èíàº ïðàöþâà-
òè ç 1 òðàâíÿ, âõ³ä êîøòóº 5—10
ãðèâåíü. Ä³ñòàòèñÿ äåíäðîïàðêó
ìîæíà ç Öåíòðàëüíîãî àâòîâîê-
çàëó (àâòîáóñè õîäÿòü ùîãîäè-
íè) çà òðè-÷îòèðè ãîäèíè òà
30—40 ãðèâåíü.

Брати наші менші
Ó ñòîëè÷íîìó çîîïàðêó â³ä-

êðèâñÿ íîâèé âåñíÿíî-ë³òí³é ñå-
çîí. Óñ³õ òâàðèí ïåðåâåëè â ë³ò-
í³ âîëüºðè, à ãðàô³ê ðîáîòè ïî-
äîâæèëè — äî 19-¿ ó âèõ³äí³ òà äî
18-¿ ó áóäí³. Ä³òÿì ñïîäîáàºòüñÿ
íîâèé ³ãðîâèé ìàéäàí÷èê “Ïàðê
Þðñüêîãî ïåð³îäó”, äå º ìàìîí-
òè ³ äèíîçàâðè, à ìàëþêè òàêîæ
ìîæóòü ïîäî¿òè êîðîâó, ùîïðàâ-
äà, ³ãðàøêîâó. Àáè íå íóäüãóâà-
ëè, ñâîºð³äí³ ðîçâàãè âèãàäàëè ³

äëÿ çâ³ð³â: ñëîíàì îâî÷³ òà ôðóê-
òè çàêîïóþòü ó ï³ñîê, à òèãðè
ãðàþòüñÿ ì³øêàìè ç ñ³íîì òà
ì’ÿòîþ. Äî ñëîâà, äîëó÷èòèñÿ äî
îáëàøòóâàííÿ çîîïàðêó ìîæóòü ³
ñàì³ êèÿíè, çðîáèâøè îñîáèñòó
÷è ñ³ìåéíó êëóìáó. Äîðîñëèì
âõ³ä ó çîîïàðê îá³éäåòüñÿ ó 15
ãðèâåíü, ä³òÿì — ó 7 ãðèâåíü, à
ìàëÿò äî 5 ðîê³â ïóñêàþòü áåç-
ïëàòíî.

Çàíóðèòèñÿ â êîëîðèò òåïëèõ
êðà¿â ìîæíà, â³äâ³äàâøè ñåëèùå
ßñíîãîðîäêà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³,
äå ðîçòàøîâàíà íàéá³ëüøà â
Óêðà¿í³ ñòðàóñèíà ôåðìà. Äî
ì³ñöÿ ïðèçíà÷åííÿ ç àâòîñòàíö³¿
“Äà÷íà” äîâåçóòü àâòîáóñè Êè-
¿â-Ôàñò³â òà Êè¿â-Âèø³â çà 3—
3,5 ãðèâí³. Åêñêóðñ³ÿ ôåðìîþ
êîøòóâàòèìå 15 ãðèâåíü äëÿ äî-
ðîñëèõ ³ 7 ãðèâåíü äëÿ ä³òåé, à
çà â³äâ³äèíè ì³í³-çîîïàðêó, äå
ìåøêàþòü ôàçàíè, ïàâè÷³, îëå-
í³, òðåáà çàïëàòèòè 7 ³ 3 ãðèâí³
â³äïîâ³äíî. Çãîëîäí³ëèõ òóðèñò³â
íàãîäóþòü åêçîòè÷íèìè ñòðàâà-
ìè â ì³ñöåâîìó ðåñòîðàí÷èêó.
Ïîëàñóâàòè ÿº÷íåþ ç³ ñòðàóñà òóò
êîøòóº 30—35 ãðèâåíü, õîëîäí³
çàêóñêè ïðîïîíóþòü ïî 75—90,
à øàøëèêè — â³ä 40 äî 70 ãðè-
âåíü.

Åêñòðåìàëüí³ø³ êèÿíè ìîæóòü
ïîäàòèñÿ íà ê³ííó ïðîãóëÿíêó. Ó
ñòîëèö³ º ê³ëüêà ô³ðì, ÿê³ òðèìà-
þòü êîíåé òà îðãàí³çîâóþòü ïî-
¿çäêè. Â ñåðåäíüîìó ïîêàòàòèñÿ
ãîäèíêó êîøòóâàòèìå 100—150
ãðèâåíü. Ê³íí³ áàçè ïðîïîíóþòü
³ òðèãîäèíí³ ìàíäð³âêè çà ì³ñòîì
àáî æ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ çà
300—400 ãðèâåíü.

Від риття водно о
сезон

Îêð³ì ïîõîä³â òà øàøëèê³â,
ëþáèòåë³ ïðèðîäè ìàþòü íàãîäó
â³äïî÷èòè íà âîä³, çîêðåìà ïðî-
ãóëÿòèñÿ íà òåïëîõîä³ ïî Äí³ïðó.
Ãîäèíà òàêîãî çàäîâîëåííÿ îá³é-
äåòüñÿ ó 30—40 ãðèâåíü. Ñïåö³-

àëüíèé ìàðøðóò íà Îñîêîðêè
êîøòóº òðîõè äîðîæ÷å — 40—45
ãðèâåíü. Ìîæíà ïîïëàâàòè ³ âíî-
÷³ çà òàêîþ æ ö³íîþ. Ó òðàâí³ óñ³
îõî÷³ çìîæóòü ïîáóâàòè íà Êè¿â-
ñüêîìó ìîð³ — ïðîãóëÿíêà ïî÷è-
íàºòüñÿ î 13-é ãîäèí³ ³ òðèâàº àæ
äî âå÷îðà (60—70 ãðèâåíü). Âå-
÷³ðí³é ðåéñ äî ãèðëà Äåñíè òà íà-
çàä (ç 17-¿ äî 20-¿ ãîäèíè) êîø-
òóº 60 ãðèâåíü. Â³äïî÷èâàëüíè-
êàì ïðîïîíóþòü äèñêîòåêó íà ïà-
ëóá³ òà ÷óäîâó ïàíîðàìó íà í³÷-
íå ì³ñòî.

Ðîçïî÷àâñÿ ³ ñåçîí íà ñòàíö³¿
ïðîêàòó ÷îâí³â. Çà ãàðíî¿ ïîãîäè
ïîêàòàòèñÿ íà ÷îâíàõ àáî êàòà-
ìàðàíàõ ìîæíà ùîäíÿ ç 10-¿ äî
19-¿. Âàðò³ñòü àêòèâíîãî â³äïî-
÷èíêó íà âîä³ — 24 ãðèâí³ çà ãî-
äèíó. Îêð³ì òîãî, íå çàáóäüòå ³ç
ñîáîþ âçÿòè ïàñïîðò àáî âîä³é-
ñüê³ ïðàâà ç òåõïàñïîðòîì, ³íàê-
øå ïëàâçàñîáà âàì íå äàäóòü.

Швид о та здорово
Äåäàë³ ïîøèðåí³øèìè é ìîä-

í³øèìè â ñòîëèö³ ñòàþòü âåëî-
ñèïåäè. Çä³éñíèòè îäíîäåííèé
òóð íà çàë³çíèõ äâîêîë³ñíèõ êî-
íÿõ ïðîïîíóþòü ³ ñòîëè÷í³ òó-
ðèñòè÷í³ ô³ðìè. ßêùî ó âàñ º
âëàñíèé âåëîñèïåä, ìîæåòå ïðè-
ºäíàòèñÿ äî îäí³º¿ ç³ ñòèõ³éíèõ
ãðóï, ùî ôîðìóþòüñÿ çàçâè÷àé
íà ð³çíîìàí³òíèõ âåëîñàéòàõ òà
âåëîôîðóìàõ. Íàéïîïóëÿðí³ø³
ìàðøðóòè â Êèºâ³ ïðîëÿãàþòü ó
ïàðêîâ³é çîí³ — Ìàð³¿íñüêèé
ïàðê, Áîòàí³÷íèé ñàä, Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé òà Ïå÷åðñüêèé ïàðêè, à
òàêîæ Ïèðîãîâèì òà Êèòàºâèì.
Ïîïóëÿðíà ïðîãðàìà ïî¿çäêè â
Õîäîñ³âêó ïåðåäáà÷àº çà îêðåìó
äîïëàòó òàêîæ êàòàííÿ íà êàð-
òèíãàõ (25 ãðí/5 õâ., 50 ãðí/10
õâ.) òà ïîëüîòè íà ïàðîïëàí³ (100
ãðèâåíü çà ïåðøèé, ïî 50 ãðè-
âåíü íàñòóïí³). Ùå îäèí âàð³àíò
âåëîìàðøðóòó ïðîëÿãàº Ë³âîáå-
ðåææÿì Äí³ïðà, çà Áîðèñïîëåì,
â³ä ñåëà Âîðîíüêîâà äî Êèéëî-
âà. Âàðò³ñòü îäíîäåííî¿ âåëî-

ìàíäð³âêè ñòàíîâèòü ó ñåðåäíüî-
ìó 120 ãðèâåíü, à ç âëàñíèì
òðàíñïîðòîì — 70.

Ïîðÿä ³ç êàòàííÿì íà ñêåéòàõ
òà êîâçàíêàõ º â Êèºâ³ é åêçî-
òè÷í³ ñïîðòèâí³ ðîçâàãè. Ñêàæ³-
ìî, íîâîçåëàíäñüêèé çîðá³íã, êî-
ëè ëþäèíó ïîì³ùàþòü ó ïðîçîðó
êóëþ-çîðá òà ïóñêàþòü ñõèëîì
óíèç. Òàêèé åêñòðèì ìîæíà â³ä-
÷óòè â Ïðîòàñîâîìó ÿðó ÷è Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ïàðêó, ïðîòå çàìîâëÿ-
òè ðîçâàãó òàì ïîòð³áíî çàçäàëå-
ã³äü. Êîøòóâàòèìå êóëüîâå çàäî-
âîëåííÿ â³ä 120 ãðèâåíü.

Масове
о льт рення

Ïîêè á³ëüø³ñòü êèÿí ðîç’¿æä-
æàþòüñÿ ïî ñåëàõ, ì³ñòàõ òà â³ä-
ïî÷èâàþòü íà ïðèðîä³, øàíó-
âàëüíèêè êóëüòóðíîãî â³äïî÷èí-
êó òåæ íå íóäüãóþòü. Ó ñâÿòêîâ³
äí³ çíà÷íî ìåíøå ëþäåé â³ä-
â³äóþòü ìóçå¿, òîæ º øàíñè áåç
âåëèêî¿ ÷åðãè ïîòðàïèòè íà âè-
ñòàâêó ÿïîíñüêî¿ õóäîæíèö³ Ìà-
ð³êî Ìîð³ Oneness â PinchukArt-
Centrå àáî æ ïîáà÷èòè ñó÷àñí³
³íñòàëÿö³¿ íà âèñòàâö³ “Öèôðîâ³
â³ä÷óòòÿ: êîëè òåõíîëîã³¿ ñòàþòü
ìèñòåöòâîì” ó Öåíòð³ ñó÷àñíî-
ãî ìèñòåöòâà ïðè ÍàÓÊÌÀ, ùî
òðèâàº äî 11 òðàâíÿ. Òàêîæ öè-
ìè äíÿìè â Êèºâ³ ó âèñòàâêîâî-
ìó öåíòð³ â ïàðêó Ïóøê³íà â³ä-
áóäåòüñÿ ôåñòèâàëü òàòóþâàíü
Tatoo collection. Ïðîòÿãîì òðüîõ
äí³â ìàéñòðè òàòó òà ï³ðñèíãó äå-
ìîíñòðóâàòèìóòü ñâî¿ âì³ííÿ ³
ïðîâîäèòèìóòü ìàéñòåð-êëàñè, à
îõî÷³ çìîæóòü çðîáèòè ìàëþíîê
íà âëàñíîìó ò³ë³. Íà Àíäð³¿â-
ñüêîìó óçâîç³ â öåé ÷àñ ó ðîçïà-
ë³ òîðã³âëÿ ñóâåí³ðàìè, êóäè
ç’¿æäæàþòüñÿ óì³ëüö³ ç óñ³º¿
Óêðà¿íè. Ïðèäáàòè ñîá³ ÿêóñü
äð³áíè÷êó àáî æ ïîäèâèòèñÿ
ìèñòåöüêèé âåðí³ñàæ íà ñâ³æî-
ìó ïîâ³òð³ ðåêîìåíäóºìî ñàìå
òóò. Óâå÷åð³ æ 9 òðàâíÿ î 21—22
ãîäèí³ ì³ñòî çàñÿº ñàëþòàìè

У Ботанічном сад імені Фоміна можна насолодитися віт чими ма ноліями та б з ом. Щоправда, вхід т ди став платним — 3 ривні
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хрещатик

Про передачу акціонерній енергопостачальній
компанії “Київенерго” земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування трансформаторної 

підстанції на вул. Мічуріна у Печерському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1017/3850 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àêö³îíåðí³é
åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî”
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿ íà
âóë. Ì³÷óð³íà ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Ïðèïèíèòè ñëóæá³ àâòîìîá³ëüíèõ äî-
ð³ã ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ïðàâî êîðèñòóâàí-
íÿ ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ì³-
÷óð³íà ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â³ä-
âåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïó-
òàò³â òðóäÿùèõ â³ä 10.12.68 ¹ 2060 “Ïðî
â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îáëàñíîìó óïðàâ-
ë³ííþ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ øîñåé-
íèõ øëÿõ³â ï³ä áóä³âíèöòâî òÿãîâî¿ ï³ä-
ñòàíö³¿ â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³” (ëèñò-çãî-
äà â³ä 04.04.2005 ¹ 06ñ/279), ïëîùåþ 0,005
ãà òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó ïðîìèñ-
ëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè,
îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ.

3. Ïåðåäàòè àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñòà-
÷àëüí³é êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî”, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,005 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òðàíñôîð-
ìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿ íà âóë. Ì³÷óð³íà ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çå-
ìåëü çàïàñó ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó,
çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî
ïðèçíà÷åííÿ.

4. Àêö³îíåðí³é åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîì-
ïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî”

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

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (ì³ñ-
öåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ.

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

4.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà”.

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 10.10.2005 ¹ 19-8470, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
â ì Êèºâ³ â³ä 26.09.2005 ¹ 06-6-25/4358,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 12.12.2005 ¹ 1330, Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 27.10.2005 ¹ 22-3221/35, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
02.11.2006 ¹ 03-15/877.

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¿âðà-
äè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу закритому акціонерному 
товариству “ОБОЛОНЬ” земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування 
артезіанської свердловини на вул. Павла 
Дибенка в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1018/3851 від 18 жовтня 2008 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 çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÎÁÎËÎÍÜ”
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àðòå-
ç³àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè íà âóë. Ïàâëà Äè-
áåíêà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “ÎÁÎËÎÍÜ”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 3 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,70 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àðòåç³àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè
íà âóë. Ïàâëà Äèáåíêà â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Âñòàíîâèòè ð³÷íó îðåíäíó ïëàòó çà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ðîçì³ð³ 3 (òðüîõ) â³ä-
ñîòê³â â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÎÁÎËÎÍÜ”:

4.1. 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.

4.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

4.4. 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.

4.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 07.07.2004 ¹ 19-6113.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу Київській патріархії 
Української Православної Церкви Київського

Патріархату земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 

адміністративних та господарських будівель 
і споруд на вул. Пушкінській, 36 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1019/3852 від 18 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. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüê³é
ïàòð³àðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðê-
âè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Ïóøê³íñüê³é, 36 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè Êè¿âñüê³é ïàòð³àðõ³¿ Óêðà-
¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó
íà 25 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,36
ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Ïóøê³íñüê³é, 36 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Êè¿âñüê³é ïàòð³àðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðà-
âîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõà-
òó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ 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 ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 30.11.2004 ¹ 19-12006, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 25.02.2003 ¹ 1177, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì Êèºâ³ â³ä 21.07.2003 ¹ 08-8-
14/5280, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 13.04.2006 ¹ 03-23/521.

3.6. 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.

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

Про надання Державному науково@дослідному
інституту Міністерства внутрішніх справ 

України земельної ділянки для обслуговування
та експлуатації будівель і споруд інституту 

на вул. Довнар@Запольського, 8 
у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1020/3853 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Äåðæàâ-

íîìó íàóêîâî-äîñë³äíîìó ³íñòèòóòó Ì³í³ñ-
òåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè äëÿ îá-
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ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ³íñòèòóòó íà âóë. Äîâíàð-Çàïîëü-
ñüêîãî, 8 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Íàäàòè Äåðæàâíîìó íàóêîâî-äîñë³ä-
íîìó ³íñòèòóòó Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ Óêðà¿íè, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 0,47 ãà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà
åêñïëóàòàö³¿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ³íñòèòóòó
íà âóë. Äîâíàð-Çàïîëüñüêîãî, 8 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ó òîìó
÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,22 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñ-
òèíè çåìåëü, çàêð³ïëåíèõ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 20.04.61 ¹ 690 “Ïðî çàêð³ïëåííÿ òå-
ðèòîð³¿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ àâòîáàçè Óïðàâ-
ë³ííÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Êè¿âñüêîãî îáë-
âèêîíêîìó” òà ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êî-
ì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â
òðóäÿùèõ â³ä 17.10.61 ¹ 2086 “Ïðî äî-
äàòêîâå çàêð³ïëåííÿ òåðèòîð³¿ äëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ Àâòîáàçè Óïðàâë³ííÿ âíóòð³ø-
í³õ Ñïðàâ Êè¿âñüêîãî Îáëâèêîíêîìó”;

— ïëîùåþ 0,25 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Äåðæàâíîìó íàóêîâî-äîñë³äíîìó ³í-
ñòèòóòó Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Óêðà¿íè:

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

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

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.
3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-

êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïè-
òàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâà-
òè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè
çàáóäîâè ì. Êèºâà.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

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

3.6. 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
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 27.08.2004 ¹ 19-7971,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.06.2004
¹ 071/04-4-19/1705, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é â³ä
05.04.2004 ¹ 049-15/2708 òà ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà
â³ä 21.07.2004 ¹ 5350.

4. 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.

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 земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю 

“Капітальні інвестиції” для експлуатації 
та обслуговування виробничо@побутового 

корпусу на вул. Глибочицькій, 33@37 (літ. А) 
у Шевченківському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1023/3856 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію
з землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³¿”,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,20 ãà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î-
ïîáóòîâîãî êîðïóñó íà âóë. Ãëèáî÷èöü-
ê³é, 33-37 (ë³ò. À) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíî¿ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
29.08.61 ¹ 1657 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ôàáðèö³ “Õóäîæáèò” ï³ä áóä³âíèö-
òâî ôàáðèêè”, â³ä 16.11.70 ¹ 1991 “Ïðî
â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüê³é ôàá-
ðèö³ õóäîæí³õ âèðîá³â ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åí-
êà ïî âóë. Ãëèáî÷èöê³é ¹ 27 ï³ä ïîøè-
ðåííÿ òåðèòîð³¿ ôàáðèêè òà áëàãîóñòðîþ”
òà ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä
07.08.78 ¹ 1170/20 “Ïðî â³äâåäåííÿ äî-
äàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèðîáíè÷î-õó-
äîæíüîìó îá’ºäíàííþ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åí-
êà Óêðõóäîæïðîìó Ì³í³ñòåðñòâà ì³ñöåâî¿
ïðîìèñëîâîñò³ ÓÐÑÐ òà äîçâ³ë íà áóä³â-
íèöòâî ïîáóòîâîãî êîðïóñó”, ó çâ’ÿçêó ç
ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâó
áóä³âëþ (äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä
04.10.2004 ¹ 3243, ¹ 3246, ¹ 3249 òà àê-
òè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 04.10.2004).

2. Âñòàíîâèòè ð³÷íó îðåíäíó ïëàòó çà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ðîçì³ð³ 10 (äåñÿòè)
â³äñîòê³â â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³í-
êè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³¿”:

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

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

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

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

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

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïè-
òàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâà-
òè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè çà-
áóäîâè ì. Êèºâà.

4. 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.

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 вирішення питань землекористування
Рішення Київської міської ради № 1025/3858 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статті 9 Земельного кодексу України, враховуючи звернення релігійної громади Української Право�
славної Церкви парафії на честь Святих Першоверховних Апостолів Петра і Павла в Оболонському районі
м. Києва від 05.09.07 № 317, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè ðåë³ã³éíó ãðîìàäó Óêðà¿í-
ñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ïàðàô³¿ íà
÷åñòü Ñâÿòèõ Ïåðøîâåðõîâíèõ Àïîñòîë³â
Ïåòðà ³ Ïàâëà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà â³ä ïëàòè çà ðåçåðâóâàííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,8278
ãà äëÿ ðîçòàøóâàííÿ õðàìó Àïîñòîë³â Ïåò-
ðà ³ Ïàâëà íà âóë. Ôðóíçå, 160 â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà ïåí³, íàðàõî-
âàíî¿ çà íåñïëàòó êîøò³â.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про питання відшкодування різниці в тарифах
на житлово@комунальні послуги житлово@
будівельним кооперативам, об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків 

та іншим житловим організаціям незалежно
від форм власності

Рішення Київської міської ради № 1027/3860 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до пункту 12 статті 7, статті 31 Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, Постано�
ви Верховної Ради України від 26.11.93 № 3665 “Про державну дотацію на утримання квартир у будинках
житлово�будівельних (житлових) кооперативів і молодіжних житлових комплексів”, з метою стимулюван�
ня створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та забезпечення рівних економічних умов
роботи житлово�експлуатаційних організацій різних форм власності Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äøêîäóâàòè ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó 
ì. Êèºâà ì³ñöåâèì áþäæåòàì ðàéîííèõ ó
ì. Êèºâ³ ðàä ð³çíèöþ â íàðàõóâàííÿõ òà
òàðèôàõ íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè,
â òîìó ÷èñë³ çà â³äøêîäóâàííÿ åíåðãîíî-
ñ³¿â, çà ïåð³îä 2005-2007 ðîê³â äëÿ áóäèí-
ê³â æèòëîâî-áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâ³â,
îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ
áóäèíê³â òà æèòëîâèõ îðãàí³çàö³é íåçàëåæ-
íî â³ä ôîðì âëàñíîñò³.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåñòè ðîçðàõóíîê
ïîòðåáè ó ñóáâåíö³¿ äëÿ â³äøêîäóâàííÿ
ð³çíèö³ â íàðàõóâàííÿõ òà òàðèôàõ íà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, â òîìó ÷èñë³ çà
â³äøêîäóâàííÿ åíåðãîíîñ³¿â, çà ïåð³îä
2005-2007 ðîê³â äëÿ áóäèíê³â æèòëîâî-áó-
ä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâ³â, îá’ºäíàíü ñï³â-
âëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â òà

æèòëîâèõ îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì
âëàñíîñò³ òà âíåñòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî êîí-
êðåòíèõ ñóì ñóáâåíö³é ðàéîííèì áþäæå-
òàì íà â³äøêîäóâàííÿ ð³çíèö³ â òàðèôàõ
íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðè
âíåñåíí³ çì³í äî áþäæåòó ì³ñòà ì. Êèºâà
çà ðåçóëüòàòàìè éîãî âèêîíàííÿ çà 9 ì³-
ñÿö³â 2007 ðîêó.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî
êîìïëåêñó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звернення депутатів Київської міської 
ради до Президента України, Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України
Рішення Київської міської ради № 1028/3861 від 18 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18 Закону Укра�
їни “Про столицю України — місто�герой Київ”, статей 2, 4, 5, 6, частини другої статті 19 Закону України
“Про оренду державного та комунального майна”, враховуючи протокольне доручення наради з проблем�
них питань життєдіяльності Національних творчих спілок України та їх Київських відділень і осередків та з
метою створення належних умов для розвитку культури і мистецтв у м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ äåïóòàò³â Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè äàíå çâåðíåí-
íÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðå-
ùàòèê”.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, ³íôîðìàö³éíî¿
ïîë³òèêè òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 18.10.2007 № 1028/3861

Звернення депутатів Київської міської ради до Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України

Äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèñëî-
âëþþòü ãëèáîêó ñòóðáîâàí³ñòü ùîäî íè-
í³øíüîãî ñòàíîâèùà çàêëàä³â êóëüòóðè,
Íàö³îíàëüíèõ òâîð÷èõ ñï³ëîê Óêðà¿íè, ¿õ
Êè¿âñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îñåðåäê³â ³ ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 118 Çàêîíó Óêðà-
¿íè “Ïðî äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà
2007 ð³ê” ïåðåäà÷à â îðåíäó äåðæàâíîãî òà
êîìóíàëüíîãî ìàéíà çä³éñíþºòüñÿ âè-
êëþ÷íî íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ, àëå ïðàê-

òèêà ñâ³ä÷èòü, ùî á³ëüø³ñòü çàêëàä³â êóëü-
òóðè íå â çìîç³ êîíêóðóâàòè ç êîìåðö³é-
íèìè ñòðóêòóðàìè, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà
ïðàâî îðåíäè ïðèì³ùåíü. Òàêèì ÷èíîì
Íàö³îíàëüí³ ñï³ëêè, çàêëàäè êóëüòóðè òà
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ðèçèêóþòü ïðîãðà-
òè êîíêóðñè íà ïðàâî îðåíäè çàéìàíèõ
íèìè æ óïðîäîâæ äåñÿòèë³òü ïðèì³ùåíü.

Ç îãëÿäó íà âèùåçàçíà÷åíå, Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ðàäà çâåðòàºòüñÿ äî Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, Âåð-
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õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðîïîçèö³ºþ âíåñ-
òè çì³íè äî àáçàöó ïåðøîãî ñòàòò³ 118 Çà-
êîíó Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíèé áþäæåò
Óêðà¿íè íà 2007 ð³ê”, âèêëàâøè éîãî ó òà-
ê³é ðåäàêö³¿: “Óñòàíîâèòè, ùî ó 2007 ðî-
ö³ ïåðåäà÷à â îðåíäó äåðæàâíîãî òà êîìó-
íàëüíîãî ìàéíà ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàí-
íÿ, êð³ì ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, çàêëàä³â,
îðãàí³çàö³é êóëüòóðè òà ãðîìàäñüêèõ îðãà-
í³çàö³é, çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî íà êîí-
êóðñíèõ çàñàäàõ”.

Çàïðîïîíîâàí³ çì³íè íàäàäóòü ìîæëè-
â³ñòü ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, çàêëàäàì,
îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè òà ãðîìàäñüêèì îð-
ãàí³çàö³ÿì çä³éñíþâàòè ñâîþ îñíîâíó ä³-
ÿëüí³ñòü, íåçâàæàþ÷è íà ïðîïîçèö³¿ êî-
ìåðö³éíèõ ñòðóêòóð çá³ëüøèòè îðåíäíó
ñòàâêó êîìóíàëüíîãî ìàéíà.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради

О. Дов ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 28.12.06 № 530/587 “Про Програму 
соціально@економічного та культурного 

розвитку м. Києва на 2007 рік”
Рішення Київської міської ради № 1502/4335 від 27 грудня 2007 року

Відповідно до пункту 5 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 12
Закону України “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду” та
з метою підвищення ефективності залучення пайових коштів (внесків) інвесторів (забудовників) на ство�
рення соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 28.12.06 ¹ 530/587 “Ïðî Ïðîãðàìó ñî-

ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê”, à ñàìå: òàá-

Сит аційний
лас

Номер е ономі о-план вальної
зони

Для житлово о
б дівництва

Для інших ал зей
виробничої та
невиробничої

сфери

1 125, 126, 128, 139, 153, 176, 180 1,15 1,25

2 47, 49, 69, 71, 116, 118, 138, 140, 154,
177, 178

1,73 1,88

3 46, 48, 70, 72, 90, 93, 102, 108, 127,
152, 171, 173

2,30 2,50

4 44, 45, 55, 59, 60, 89, 129, 169, 172 2,88 3,13

5 73, 74, 79, 91, 104, 106, 107, 113, 124,
131, 150, 160, 168

3,45 3,75

6 21, 54, 86, 137, 151, 161 4,03 4,38

7 32, 57, 63, 68, 109, 111, 120, 132, 159,
165, 170, 179

4,60 5,00

8 27, 30, 38, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 61,
76, 78, 88, 94, 100, 114, 115, 123, 146,
148, 155

5,18 5,63

9 20, 42, 64, 65, 67, 75, 77, 85, 92, 96,
98, 99, 101, 103, 105, 110, 112, 122,
141, 149, 156, 162, 166, 167

5,75 6,25

10 24, 31, 33, 39, 41, 62, 66, 87, 97, 121,
130, 135, 136, 157, 158

6,33 6,88

11 18, 34, 36, 37, 40, 43, 83, 84, 95, 117,
119, 133, 143, 147, 163, 164, 174

6,90 7,50

12 17, 29, 35, 81, 145, 175 7,48 8,13

13 11, 16, 22, 23, 26, 28, 142 8,05 8,75

14 8, 80, 134, 144 8,51 9,25

15 4, 7, 19, 25, 82 8,97 9,75

16 1, 6, 9, 15 9,43 10,25

17 10, 12, 14 9,89 10,75

18 5, 13 10,35 11,25

19 3 10,93 11,88

20 2 11,50 12,50

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

Додаток до рішення Київської міської ради № 1502/4335 від 27 грудня 2007 року
Про внесення змін до рішення Київради 

від 27.12.01 № 208/1642 з питань 
формування комунальної власності 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1030/3863 від 18 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.12.01
¹ 208/1642 “Ïðî ôîðìóâàííÿ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéî-
í³â ì³ñòà Êèºâà” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè
ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 14.03.02
¹ 318/1752, â³ä 20.06.02 ¹ 62/62, â³ä
11.07.02 ¹ 153/153, â³ä 26.12.02 ¹ 220/380,
â³ä 27.02.03 ¹ 307/467, â³ä 24.04.03
¹ 385/545, â³ä 24.04.03 ¹ 394/554, â³ä
29.05.03 ¹ 505/665, â³ä 26.06.03 ¹ 576/736,
â³ä 10.07.03 ¹ 680/840, â³ä 25.09.03
¹ 52/926, â³ä 23.10.03 ¹ 160/1033, â³ä
27.11.03 ¹ 245/1120, â³ä 23.12.03
¹ 287/1162, â³ä 18.03.04 ¹ 95/1305, â³ä
15.04.04 ¹ 170/1380, â³ä 29.04.04
¹ 219/1429, â³ä 24.06.04 ¹ 315/1525, â³ä
15.07.04 ¹ 387/1797, â³ä 30.09.04
¹ 503/1913, â³ä 21.10.04 ¹ 573/1983, â³ä
23.12.04 ¹ 892/2302, â³ä 28.12.04

¹ 1065/2475, â³ä 24.02.05 ¹ 136/2712, â³ä
17.03.05 ¹ 141/2717, â³ä 21.04.05
¹ 282/2857, â³ä 26.05.05 ¹ 405/2981, â³ä
30.06.05 ¹ 468/3044, â³ä 14.07.05
¹ 687/3262, â³ä 30.08.05 ¹ 7/3471, â³ä
06.10.05 ¹ 40/3504, â³ä 27.10.05
¹ 264/3725, â³ä 29.11.05 ¹ 552/3013, â³ä
02.02.06 ¹ 22/3113, â³ä 16.03.06
¹ 208/3299, â³ä 16.03.06 ¹ 222/3313, â³ä
31.10.06 ¹ 137/194, â³ä 12.12.06 ¹ 264/321,
â³ä 25.01.07 ¹ 16/677, â³ä 15.03.07
¹ 267/928, â³ä 26.04.07 ¹ 467/1128, â³ä
14.06.07 ¹ 793/1454, â³ä 26.06.07
¹ 941/1602, â³ä 26.07.07 ¹ 40/1874, â³ä
01.10.07 ¹ 404/3238) çì³íè çã³äíî ç äîäàò-
êîì.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київради
від 18.10.2007 року № 1030/3863

Ïåðåë³ê
çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.12.01 ¹ 208/1642 “Ïðî ôîðìóâàííÿ êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè
Êè¿âðàäè â³ä 14.03.02 ¹ 318/1752, â³ä 20.06.02 ¹ 62/62, â³ä 11.07.02 ¹ 153/153, â³ä

26.12.02 ¹ 220/380, â³ä 27.02.03 ¹ 307/467, â³ä 24.04.03 ¹ 385/545, â³ä 24.04.03
¹ 394/554, â³ä 29.05.03 ¹ 505/665, â³ä 26.06.03 ¹ 576/736, â³ä 10.07.03 ¹ 680/840,
â³ä 25.09.03 ¹ 52/926, â³ä 23.10.03 ¹ 160/1033, â³ä 27.11.03 ¹ 245/1120, â³ä 23.12.03

¹ 287/1162, â³ä 18.03.04 ¹ 95/1305, â³ä 15.04.04 ¹ 170/1380, â³ä 29.04.04
¹ 219/1429, â³ä 24.06.04 ¹ 315/1525, â³ä 15.07.04 ¹ 387/1797, â³ä 30.09.04
¹ 503/1913, â³ä 21.10.04 ¹ 573/1983, â³ä 23.12.04 ¹ 892/2302, â³ä 28.12.04
¹ 1065/2475, â³ä 24.02.05 ¹ 136/2712, â³ä 17.03.05 ¹ 141/2717, â³ä 21.04.05
¹ 282/2857, â³ä 26.05.05 ¹ 405/2981, â³ä 30.06.05 ¹ 468/3044, â³ä 14.07.05

¹ 687/3262, â³ä 30.08.05 ¹ 7/3471, â³ä 06.10.05 ¹ 40/3504, â³ä 27.10.05
¹ 264/3725, â³ä 29.11.05 ¹ 552/3013, â³ä 02.02.06 ¹ 22/3113, â³ä 16.03.06
¹ 208/3299, â³ä 16.03.06 ¹ 222/3313, â³ä 31.10.06 ¹ 137/194, â³ä 12.12.06

¹ 264/321, â³ä 25.01.07 ¹ 16/677, â³ä 15.03.07 ¹ 267/928, â³ä 26.04.07 ¹ 467/1128,
â³ä 14.06.07 ¹ 793/1454, â³ä 26.06.07 ¹ 941/1602, â³ä 26.07.07 ¹ 40/1874, â³ä

01.10.07 ¹ 404/3238)

1. Ó äîäàòêó 10 äî ð³øåííÿ (òàáëèöÿ 6, ðîçä³ë 1.1.à) ïîçèö³¿ 30, 38 âèêëàñòè â òàê³é
ðåäàêö³¿:

Про передачу громадянину Задорожку 
Олександру Васильовичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Гоголя, 3@б у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1036/3869 від 25 жовтня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Çàäîðîæêó Îëåêñàíäðó Âàñèëüîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ãîãîëÿ, Ç-á ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Çàäîðîæêó
Îëåêñàíäðó Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Ãîãîëÿ, Ç-á ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Çàäîðîæêó Îëåêñàíäðó
Âàñèëüîâè÷ó:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-

íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 01.04.2005 ¹ 19-2551, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 20.05.2005 ¹ 071/04-4-
19/1955, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿
â³ä 11.05.2005 ¹ 3188, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 15.02.2007
¹ 03-79/189-Â.

3.4. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,
ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-

30 Жилий
б дино

Шт. 75 7979,90 151,4 1 10991,60 9526,10 Б льв. Лепсе Івана,
34Б

38 Жилий
б дино

Шт. 104 6150,50 55,4 1 4362,00 4200,50 Б льв. Лепсе Івана,
40Б

2. Ó äîäàòêó 11 äî ð³øåííÿ (òàáëèöÿ 7, ðîçä³ë 1.1.à) ïîçèö³¿ 571, 948 âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿:

571 Жилий
б дино

Шт. 664101 3427,00 84,40 1 1447,00 668,20 В л. Мельни ова, 75

948 Жилий
б дино

Шт. 1017 1882,00 288,8 1 536,30 188,40 В л. Телі и Оле и, 37Д

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

ëèöþ 3. “Çîíàëüí³ êîåô³ö³ºíòè” äîäàòêà 2
äî ð³øåííÿ âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿ çã³ä-
íî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿â-
ðàäè Íîðìàòèâè äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ð³â
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì.
Êèºâà ç óðàõóâàííÿì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî çíà÷åííÿ ïðîåêò³â áóä³âíèöòâà (ðå-

êîíñòðóêö³¿) äëÿ ì³ñòà òà íàóêîâî îáãðóí-
òîâàíîãî ï³äõîäó äî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ð³â
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì.
Êèºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâ-
íèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 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 громадянці Колесніченко 
Марії Григорівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. 
Івана Франка, 18 у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1037/3870 від 25 жовтня 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êîëåñí³÷åíêî Ìàð³¿ Ãðèãîð³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. ²âàíà Ôðàíêà, 18 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîëåñí³÷åíêî
Ìàð³¿ Ãðèãîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. ²âàíà Ôðàíêà, 18 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîëåñí³÷åíêî Ìàð³¿ Ãðè-
ãîð³âí³:

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

3.2. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 06.04.2004 ¹ 19-2985, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 02.12.2003 ¹ 119/04-4-
10/1620, çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî äåðæàâíî-

ãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
06.11.2003 ¹ 8649, ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä
28.10.2003 ¹ 509, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 07.02.2006 ¹ 03-
79/111-Â.

3.4. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,
ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 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 приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

будинків, господарських будівель і споруд 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1033/3866 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³ä-
íî ç äîäàòêîì.

2. Âëàñíèêàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííÿ äåð-
æàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè.

2.3. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿
÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó,

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

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïëîù³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áóäóòü
óòî÷íåí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿õí³õ ìåæ ó
íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).

4. Ó çâ’ÿçêó ³ç çàÿâàìè ãðîìàäÿí òà òåõ-
í³÷íèìè ïîìèëêàìè âíåñòè òàê³ çì³íè
òà äîïîâíåííÿ:

4.1. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02.12.99 ¹ 127-2/629 ó

ï’ÿòäåñÿò ï’ÿò³é ïîçèö³¿:
— ï’ÿòó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-

ö³¿: 
“Çàêóñèëî Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷ 
Æóêîâè÷ Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷
Æóêîâè÷ Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷
Îâ÷àðåíêî Òåòÿíà Àíàòîë³¿âíà
Æóêîâè÷ Îëåíà Ñåìåí³âíà
Ãðèùåíêî ²ðèíà Ìèõàéë³âíà
Ïîëîöüêèé Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷”;
— ñüîìó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-

ö³¿: “1/5 â³ä 0,1
1/5 â³ä 0,1
1/15 â³ä 0,1
1/15 â³ä 0,1

1/15 â³ä 0,1
1/5 â³ä 0,1
1/5 â³ä 0,1”.

4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.03.2005 ¹ 192/2767
ó äâàäöÿòü øîñò³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Ñóøêî Îëåã
Ìèêîëàéîâè÷” çàì³íèòè ñëîâàìè “Ñóø-
êî ²ðèíà Ìèêîëà¿âíà”.

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 громадянці Джимі 
Світлані Анатоліївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Левадній, 51@б у Дарницькому районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1038/3871 від 25 жовтня 2007 року

Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81,11 б, 118, 121 Земель�
ного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Äæèì³ Ñâ³ò-
ëàí³ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåâàä-
í³é, 51-6 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äæèì³ Ñâ³òëà-
í³ Àíàòîë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåâàäí³é, 51-á ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Äæèì³ Ñâ³òëàí³ Àíàòî-
ë³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³ä-
òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âî-
äàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-

ðåäîâèùà â³ä 06.04.2004 ¹ 19-2963,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.01.2004
¹ 119/04-4-19/2002, ãîëîâíîãî äåðæàâ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä
16.12.2003 ¹ 9604, ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”
â³ä 02.12.2003 ¹ 767, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 23.01.2006
¹ 03-79/42-Â.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çàìîâèòè ó Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêó-
ìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 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 внесення змін до рішення Київради 
від 24.06.04 № 322/1532 

“Про затвердження переліку будинків 
комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, які підлягають 

реконструкції або реставрації за залучені 
кошти”

Рішення Київської міської ради № 1064/3897 від 25 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 24.06.04
¹ 322/1532 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó
áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ï³äëÿãà-
þòü ðåêîíñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâðàö³¿ çà çàëó-
÷åí³ êîøòè” (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿ-
ìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
15.07.04 ¹ 401/1811, â³ä 21.10.04
¹ 571/1981, â³ä 26.05.05 ¹ 421/2997, â³ä
17.11.05 ¹ 389/2850, â³ä 02.02.06
¹ 20/3111, â³ä 16.03.06 ¹ 202/3293, â³ä

28.09.06 ¹ 28/85, â³ä 21.12.06 ¹ 526/583,
â³ä 25.01.07 ¹ 22/683, â³ä 15.03.07
¹ 266/927, â³ä 14.06.07 ¹ 775/1436, â³ä
26.07.07 ¹ 31/1865), òàêó çì³íó:

— ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ ïîçèö³þ 47 ó
ðîçä³ë³ “Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí” âèêëþ-
÷èòè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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КЕРІВНИКИ
Головний інженер

ЖЕК №320 513-70-11 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕО №807 407-92-40 1 1
ЖЕО №813 424-73-22 1 1
ЖЕК №318 530-45-11 1 1

Головний юрисконсульт
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

 Заступник начальника ДЕЖ
ЖЕК №905 275-52-40 1 1

Заступник начальника ЖЕК з експлуатації житлового фонду та 
благоустрою

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
Майстер

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК по обслуговуванню п/с 546-63-89 1 1
ЖЕО №809 452-34-94 1 1
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1 1

Майстер виробничої дільниці
КП “Галагани” 449-97-51 1 1

Майстер ремонтної дільниці
ЖЕК №303 518-27-37 1 1
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №313 530-11-14 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №902 248-08-35 1 1
ЖЕК №903 242-00-21 1 1
ЖЕК №908 408-63-53 1 1
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1

Майстер технічної дільниці
ЖЕК №303 518-27-37 1 1
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №308 515-95-65 1 1
ЖЕК №310 515-42-45 1 1
ЖЕК №311 515-42-34 1 1
ЖЕК №313 530-11-14 1 1
ЖЕК №508 412-42-28 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №901 242-23-53 1 1
ЖЕК №902 248-08-35 1 1
ЖЕК №903 242-00-21 1 1
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерськ-житло” 285-22-30 2 2
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1 1

Начальник ПДВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Начальник відділу з комп’ютерних наук
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1

Заступник начальника виробничо-технічного відділу
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

ПРОФЕСІОНАЛИ
Економіст І категорії

ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №909 408-72-36 1 1
ЖЕК №911 457-61-91 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП УЕЖФ „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25 1 1

Провідний інженер (виробничо-технічний відділ)
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

Провідний інженер ремонтного відділу
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1
Юрисконсульт
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
Юрисконсульт І категорії
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №914 401-19-04 1 1
Економіст
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1

ФАХІВЦІ
Бухгалтер

ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕО №809 452-34-94 1 1
ЖЕО №812 424-12-61 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
КПУЖГ 402-69-82 1 1

Бухгалтер ІІ категорії
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

Бухгалтер по квартирній платі
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1

Диспетчер
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1

Інженер
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1 1
КПУЖГ 402-69-82 4 4
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Інженер ВТВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Інженер з охорони праці
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1

Інженер І категорії
ВТВ 411-42-54 2 2
ЖЕК №302 518-51-77 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65 1 1

Інженер ІІ категорії
ЖЕК №319 532-28-21 2 2
ЖЕК №702 417-70-65 1 1

Інспектор з контролю за виконанням доручень
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1

Інспектор з контролю
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1

Технік І категорії
ЖЕК №913 244-75-85 1 1

Інспектор з кадрів
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1

Спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян
ЖЕО №801-813 402-69-81 13 13

Інспектор
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Бухгалтер І категорії
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ
Електрогазозварник

ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №205 560-91-96 1 1
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №502 419-23-65 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 3 3
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №515 467-91-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 2 2
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 2 2
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 2 2

Електрозварювальник
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Електромонтер
ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №202 563-02-92 2 2
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ЖЕК №204 560-91-39 2 2
ЖЕК №205 560-91-96 1 1
ЖЕК №210 573-79-92 2 2
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 2 2
ЖЕК №503 418-28-62 3 3
ЖЕК №504 418-20-97 3 3
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №508 412-42-28 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 3 3
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 3 3
ЖЕК №512 463-93-60 3 3
ЖЕК №513 430-17-04 2 2
ЖЕК №514 432-19-95 3 3
ЖЕО №801-813 402-69-81 25 25
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Маляр
ЖЕК №502 419-23-65 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №511 411-32-82 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 6 6
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
РБД 467-44-04 7 7
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Монтажник
ЖЕО №801-813 402-69-81 205 205

Муляр
ЖЕК №210 573-79-92 2 2
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 1 1
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 1 1
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 2 2
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 9 9
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 2 2
РБД 467-44-04 3 3
ЖЕК №221 566-67-67 2 2
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №223 567-40-14 2 2
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 2 2

Паспортист
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №910 408-12-90 1 1
КП “ЖЕО-105” 288-30-85 1 1

Секретар
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1
Фірма “Кварт” 258-69-15 1 1

Секретар-друкарка
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1

Столяр
ЖЕК №210 573-79-92 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
КП “ЖЕО-105” 288-30-85 2 2
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №223 567-40-14 1 1
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 2 2

Столяр (тесляр)
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 1 1

Електрозварник
ЖЕО №801-813 402-69-81 20 20

Електрик
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 3 3

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2

Штукатур
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2

Монтажник санітарно-технічних систем
Відділ головного енергетика 563-08-12 6 6
КП “Галагани” 449-97-51 5 5
ЖЕК №221 566-67-67 11 11
ЖЕК №222 563-08-03 19 19
ЖЕК №223 567-40-14 5 5
ЖЕК №224 566-30-63 11 11
ЖЕК №225 567-78-58 11 11

Столяр-будівельник
ЖЕК №701 460-60-09 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
РБД 467-44-04 4 4
Штукатур 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
РБД 467-44-04 5 5

Електрогазозварник 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 2 2

Рі
ве

нь
По

са
да

Назва підприємства
Контакт-

ний 
телефон

Кількість вакансій по районах

Го
ло

сії
вс

ьк
ий

Да
рн

иц
ьк

ий
Де

сн
ян

сь
ки

й
Об

ол
он

сь
ки

й
Пе

че
рс

ьк
ий

По
діл

ьс
ьк

ий
Св

ят
ош

ин
сь

ки
й

Со
ло

м’
ян

сь
ки

й
Ш

ев
че

нк
івс

ьк
ий

Вс
ьо

го

ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
РБД 467-44-04 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1

Електрогазозварник 
Відділ головного механіка 566-01-49 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
РБД 467-44-04 2 2

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
ЖЕК №701 460-60-09 2 2
ЖЕК №702 417-70-65 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 2 2
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
РБД 467-44-04 2 2

Електрозварник ручного зварювання 
РБД 467-44-04 2 2

Лицювальник-плиточник 
РБД 467-44-04 3 3

Монтажник стс та устаткування 
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1

Електрогазозварник 
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 4 4

Столяр 
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1

Електромонтер ЗПП
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Електромонтер з ремонту електроустаткування 
Відділ головного енергетика 563-08-12 10 10

РОБІТНИКИ
Водій ВАЗ

АФУ 411-42-54 2 2
Водій легкового автомобіля

РАДС 434-83-40 1 1
Водій спец.автомобіля

РАДС 434-83-40 2 2
Двірник

ЖЕК №201 564-96-43 26 26
ЖЕК №202 563-02-92 26 26
ЖЕК №203 560-98-73 18 18
ЖЕК №204 560-91-39 16 16
ЖЕК №205 560-91-96 15 15
ЖЕК №206 560-99-40 23 23
ЖЕК №207 564-91-80 12 12
ЖЕК №209 570-35-08 19 19
ЖЕК №210 573-79-92 39 39
ЖЕК №211 565-80-55 25 25
ЖЕК №212 564-80-68 15 15
ЖЕК №501 418-65-35 25 25
ЖЕК №502 419-23-65 15 15
ЖЕК №503 418-28-62 30 30
ЖЕК №504 418-20-97 49 49
ЖЕК №505 418-88-87 21 21
ЖЕК №506 413-34-03 17 17
ЖЕК №507 412-32-68 22 22
ЖЕК №508 412-42-28 36 36
ЖЕК №509 412-77-26 38 38
ЖЕК №510 411-83-68 40 40
ЖЕК №511 411-32-82 24 24
ЖЕК №512 463-93-60 15 15
ЖЕК №513 430-17-04 14 14
ЖЕК №514 432-19-95 18 18
ЖЕК №701 460-60-09 13 13
ЖЕК №702 417-70-65 26 26
ЖЕК №703 468-52-57 33 33
ЖЕК №704 433-43-88 32 32
ЖЕК №705 462-06-74 31 31
ЖЕК №706 434-65-57 48 48
ЖЕК №707 434-35-55 29 29
ЖЕК №708 434-40-55 55 55
ЖЕК №709 433-32-95 46 46
ЖЕК №710 427-02-75 42 42
ЖЕО №801-813 402-69-81 250 250
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 23 23
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 25 25
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 11 11
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 10 10
КП “Галагани” 449-97-51 8 8
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 10 10
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 7 7
КП УЕЖФ „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25 8 8
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 6 6
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 18 18
КП УЖГ „Печерськ-житло” 285-22-30 45 45
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 9 9
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65 9 9
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 15 15
ЖЕК №221 566-67-67 22 22
ЖЕК №222 563-08-03 16 16
ЖЕК №223 567-40-14 6 6
ЖЕК №224 566-30-63 18 18
ЖЕК №225 567-78-58 26 26
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 10 10
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 27 27
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 23 23
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 29 29

Машиніст бульдозера
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 1 1

Оператор
ЖЕК №312 530-04-63 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №306 515-94-87 1 1
ЖЕК №307 515-72-34 1 1

Підсобний робітник
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 2 2
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 2 2
РБД 467-44-04 3 3
КП “ЖЕК ”Татарка” 417-11-62 3 3
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 3 3

Покрівельник
ЖЕК №202 563-02-92 1 1
ЖЕК №209 570-35-08 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 3 3
ЖЕК №502 419-23-65 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 4 4
ЖЕК №507 412-32-68 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 3 3
ЖЕК №509 412-77-26 2 2
ЖЕК №510 411-83-68 4 4
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 5 5
ЖЕК №513 430-17-04 3 3
ЖЕК №514 432-19-95 3 3
ЖЕК №515 467-91-29 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 17 17
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 2 2
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 5 5
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 2 2
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 3 3
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 5 5
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 3 3
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 2 2
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 3 3
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 4 4
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Прибиральник
ЖЕК №201 564-96-43 10 10
ЖЕК №202 563-02-92 12 12
ЖЕК №203 560-98-73 10 10
ЖЕК №204 560-91-39 11 11
ЖЕК №205 560-91-96 11 11
ЖЕК №206 560-99-40 8 8
ЖЕК №207 564-91-80 15 15
ЖЕК №209 570-35-08 8 8
ЖЕК №210 573-79-92 28 28
ЖЕК №211 565-80-55 15 15
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 50 50
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
РБД 467-44-04 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 17 17
ЖЕК №222 563-08-03 15 15
ЖЕК №223 567-40-14 14 14
ЖЕК №224 566-30-63 20 20
ЖЕК №225 567-78-58 14 14
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Робітник ДЗГ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63 7 7

Слюсар-сантехнік
ЖЕК №201 564-96-43 9 9
ЖЕК №202 563-02-92 5 5
ЖЕК №203 560-98-73 8 8
ЖЕК №204 560-91-39 9 9
ЖЕК №205 560-91-96 5 5
ЖЕК №206 560-99-40 4 4
ЖЕК №207 564-91-80 5 5
ЖЕК №209 570-35-08 6 6
ЖЕК №210 573-79-92 9 9
ЖЕК №211 565-80-55 7 7
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 10 10
ЖЕК №502 419-23-65 5 5
ЖЕК №503 418-28-62 12 12
ЖЕК №504 418-20-97 16 16
ЖЕК №505 418-88-87 13 13
ЖЕК №506 413-34-03 11 11
ЖЕК №507 412-32-68 10 10
ЖЕК №508 412-42-28 9 9
ЖЕК №509 412-77-26 14 14
ЖЕК №510 411-83-68 11 11
ЖЕК №511 411-32-82 8 8
ЖЕК №512 463-93-60 13 13
ЖЕК №513 430-17-04 11 11
ЖЕК №514 432-19-95 10 10
ЖЕК №701 460-60-09 4 4
ЖЕК №702 417-70-65 6 6
ЖЕК №703 468-52-57 7 7
ЖЕК №704 433-43-88 8 8
ЖЕК №705 462-06-74 14 14
ЖЕК №706 434-65-57 7 7
ЖЕК №707 434-35-55 7 7
ЖЕК №708 434-40-55 13 13
ЖЕК №709 433-32-95 8 8
ЖЕК №710 427-02-75 9 9
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 4 4
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 9 9
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 6 6
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 12 12
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 10 10
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 11 11
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 18 18
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 12 12
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 17 17
РАДС 434-83-40 2 2
РБД 467-44-04 8 8
КП ”ЖЕК” Дегтярівська” 455-60-04 9 9
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 15 15
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 10 10

Сторож
РБД 467-44-04 1 1

Тесляр
ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №210 573-79-92 1 1
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 4 4
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 2 2
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 4 4

Тракторист
АФУ 411-42-54 2 2
Відділ головного механіка 566-01-49 4 4

Чистильник вентканалів
ЖЕК №507 412-32-68 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 2 2
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 2 2
ЖЕК №513 430-17-04 2 2
ЖЕК №514 432-19-95 1 1

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1

Водій автомобіля УАЗ 3909
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ГАЗ 5327
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ВАЗ 21043
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ГАЗ 2705
РАДС 434-83-40 1 1

Слюсар з обслуговування теплових мереж
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 4 4

Чистильник 
ЖЕК №501 418-65-35 2 2
ЖЕК №503 418-28-62 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 3 3
ЖЕК №505 418-88-87 3 3
ЖЕК №506 413-34-03 1 1

Тесляр 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
РБД 467-44-04 1 1

Покрівельник 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 3 3
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 2 2
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 3 3
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
РБД 467-44-04 6 6

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 
ЖЕК №708 434-40-55 1 1

Покрівельник 
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
РБД 467-44-04 1 1

Токар 
РАДС 434-83-40 1 1

Водій легкового автомобіля 
РАДС 434-83-40 1 1

Механізатор
РАДС 434-83-40 4 4

Пічник 
РБД 467-44-04 1 1
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Ìàéäàí â îïåð³
Íà ñòîëè÷íó ñöåíó âèïóñòèëè “Áîÿðèíþ” Â³òàë³ÿ Êèðåéêà
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

У Національній опері в
онцертном ви онанні
вип стили прем'єр опери
"Бояриня" одно о з най-
старших раїнсь их ла-
си ів Віталія Кирей а. Чи
доче ається найближчим
часом ця партит ра пов-
ноцінної постанов и і чи
війде до постійно о ре-
перт ар театр , наразі
невідомо.

Â³òàë³é Êèðåéêî íàëåæèòü äî
òèõ õóäîæíèê³â, ÷èÿ òâîð÷³ñòü —
íå äçåðêàëî, à, øâèäøå, ïàì’ÿòü
êóëüòóðè. Æèâèé ñâ³äîê ÕÕ ñòî-
ð³÷÷ÿ, â³í ïðî öåé ïåð³îä ó ñâî-
¿é ìóçèö³ á³ëüøå ìîâ÷èòü. Íåìàº
â íüîãî ðåâåðàíñ³â ó á³ê ðàäè-
êàëüíîãî àâàí´àðäó, êîòðèì ó
1960 — 1970-õ çàõîïëþâàëèñÿ éî-
ãî êîëåãè; íå â³äãóêóºòüñÿ êîìïî-
çèòîð é íà ñó÷àñí³ ìîäåðí³ â³ÿí-
íÿ â ìèñòåöòâ³. Êèðåéêî — ÷è íå
ºäèíèé ñåðåä ñó÷àñíèõ ìóçè÷íèõ
êëàñèê³â, õòî çàëèøèâñÿ â³ðíèì
êëàñèêî-ðîìàíòè÷íèì òðàäèö³-
ÿì. Ç ëåãêî¿ ðóêè ïèñüìåííèêà
òà ïñèõîëîãà Îëåêñ³ÿ Ãóáêà çà
Êèðåéêîì çàêð³ïèâñÿ îáðàç
“îñòàííüîãî ðîìàíòèêà óêðà¿í-
ñüêîãî ìåëîñó”.

Â³í — àâòîð ï’ÿòè îïåð, ÷îòè-
ðüîõ áàëåò³â, äåñÿòè ñèìôîí³é, ïî-
íàä ñîòí³ ðîìàíñ³â. À âò³ì, íà
óêðà¿íñüêèõ ñöåíàõ ñâîãî ÷àñó çâó-
÷àëè ëèøå îïåðà “Ë³ñîâà ï³ñíÿ” çà
ï’ºñîþ Ëåñ³ Óêðà¿íêè (òâ³ð ïîñòà-
âèëè ó Ëüâîâ³ 1958 ðîêó òà ï³çí³-
øå â Îïåðí³é ñòóä³¿ êè¿âñüêî¿ êîí-
ñåðâàòîð³¿) ³ áàëåò “Ò³í³ çàáóòèõ
ïðåäê³â” çà Êîöþáèíñüêèì (â ðå-
ïåðòóàð³ Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè â³í
÷îìóñü çàòðèìàâñÿ íåíàäîâãî).

Ìàáóòü, ð³÷ íå òàê â ³äåîëîã³¿ â³ò-
÷èçíÿíèõ ìóçè÷íèõ òåàòð³â òà êîí-
öåðòíèõ çàë³â, ÿê ó ñàì³é ìóçèö³.
Àäæå âîíà íå ïðîâîêàö³éíà ó òðà-
äèö³éíîìó çíà÷åíí³ ñëîâà. ² çàãà-
ëîì ñëàáî ðåçîíóº ³ç ñó÷àñí³ñòþ.

“Áîÿðèíÿ”, äðàìàòè÷íà ïîåìà
Ëåñ³ Óêðà¿íêè, ùî ñòàëà ë³òåðà-
òóðíèì ïåðøîäæåðåëîì îäíîé-
ìåííî¿ îïåðè Êèðåéêà,— òóò ðàä-
øå âèíÿòîê ³ç ïðàâèëà. Ïåâíî,
òîìó ñàìå öÿ, à íå ÿêàñü ³íøà
îïåðà Êèðåéêà ïîòðàïèëà äî
àô³ø ãîëîâíîãî ìóçè÷íîãî òåàò-
ðó ñòîëèö³. Õî÷à ÷åêàòè ñâîãî äå-
áþòó ¿é äîâåëîñÿ ìàéæå ÷îòèðè
ðîêè (îïåðó çàê³í÷åíî 2004-ãî ³
âæå â³äòîä³ éøëîñÿ ïðî ¿¿ êè¿â-
ñüêó ïðåì’ºðó).

Ä³ÿ â³äáóâàºòüñÿ íàïðèê³íö³
ÕV²² ñòîë³òòÿ, ï³ñëÿ ñìåðò³ Áîã-
äàíà Õìåëüíèöüêîãî. Óêðà¿íö³
ïåðåæèâàþòü òÿæê³ ÷àñè â áîðîòü-
á³ çà íåçàëåæí³ñòü. Çà ÷îëîâ³êîì,
êîòðèé äàâ îá³òíèöþ ñëóæèòè ðî-
ñ³éñüêîìó öàðåâ³, ¿äå äî Ìîñêâè
ãîðäà óêðà¿íêà Îêñàíà. ×óæèíà
äëÿ íå¿ ñòàº íåâîëåþ, òîãî÷àñí³
ðîñ³éñüê³ çâè÷à¿, ùî íå äàþòü
ïðàâà ãîëîñó æ³íö³,— íåïðèéíÿò-
íèìè, ïîñò³éíå ïðèíèæåííÿ ÷î-
ëîâ³êà, êîòðîãî òóò íàçèâàþòü õî-
ëîïîì, éîãî íåñïðîìîæí³ñòü çà-
õèñòèòè ñåáå ³ ¿¿ — íåñòåðïíèìè.
Êàðàþ÷èñü âëàñíèì â³äñòóïíèö-
òâîì îä ð³äíîãî íàðîäó, â³ä÷óâà-
þ÷è ïðîâèíó “îìèâàííÿ ðóê”,
Îêñàíà ïîìèðàº.

Òàêèé ñþæåò ìîæå ìàòè ê³ëüêà
ïðîåêö³é ó ñüîãîäåííÿ. Íàñàìïå-
ðåä â³í òîðêàºòüñÿ ïðîáëåìè åì³´-
ðàíòñòâà. Êð³ì òîãî, âèêëèêàº é
ïåâí³ àëþç³¿ ç ïîçèö³ÿìè ìîäíî-
ãî íèí³ ôåì³í³çìó. Íàðåøò³, íà-
ãàäóº ïðî çàòåðòå â³ä ÷àñòîãî
âæèòêó ïèòàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿,
ùî, á³ëüøîþ ÷è ìåíøîþ ì³ðîþ,
çàëåæíî â³ä ïåâíîãî ïåð³îäó, çàâ-
æäè áóëî, º ³ áóäå àêòóàëüíèì.

ª â îïåð³ íà â³äì³íó â³ä ïîåìè

Ëåñ³ Óêðà¿íêè ùå îäèí êîìïðîì³ñ
³ç ñó÷àñí³ñòþ — ³ñòîðè÷íèé êîí-
ôë³êò ì³æ äâîìà íàðîäàìè, çîêðå-
ìà ñèòóàö³ÿ äâîìîâíîãî ñåðåäîâè-
ùà. Ñàìå òîìó òâ³ð ïî÷èíàºòüñÿ
ñâîºð³äíèì çìàëþâàííÿì åïîõè,
÷àñó (àâòîð ë³áðåòî — Âàñèëü Òóð-
êåâè÷). Öå ðîçãîðíóòà ñöåíà ç õî-
ðîì, íà òë³ ñï³âó ÿêîãî òî÷àòüñÿ
ñóïåðå÷êè ì³æ àìá³òíèìè óêðà¿í-
öÿìè òà çóõâàëèìè ìîñêîâñüêèìè
áîÿðàìè. Îñòàíí³, çâ³ñíî, êèäàþòü
ñâî¿ ðåïë³êè ðîñ³éñüêîþ. Âèðàçíî,
àëå äåùî íà¿âíî ìîâíó ñèòóàö³þ
ïðîêîìåíòóâàâ ñâîºþ ìóçèêîþ
êîìïîçèòîð: ³íòîíàö³¿ ãåòüìàíà òà
óêðà¿íö³â — íàñï³âí³ òà âð³âíîâà-
æåí³ (çäåá³ëüøîãî ó ñòðóííèõ), òî-
ä³ ÿê áîÿðè âï³çíàþòüñÿ çà ð³çêèì
çäàâëåíèì òåìáðîì òðóáè. Êð³ì
òîãî, ìîñêîâñüêà òåìà â îðêåñòð³

ñêèäàºòüñÿ íà ìîòèâ ³ç ã³ìíó
“Ñîëíöó êðàñíîìó ñëàâàÅ”, àëå çà-
ì³ñòü ñëàâèëüíîãî ïàôîñó â í³é
÷óºòüñÿ ïåâíèé ãðîòåñê òà ³ðîí³ÿ.
Ïðèíàéìí³, öå ºäèíå, ùî ÿê ïåâ-
íèé ñìèñëîâèé öåíòð îïåðè äàëà
â³ä÷óòè êîíöåðòíà âåðñ³ÿ (çàâäÿêè
íàñàìïåðåä ñèìôîí³÷íîìó îðêåñ-
òðîâ³ ï³ä êåð³âíèöòâîì ²âàíà Ãàì-
êàëà òà õîðó, ç êîòðèì ïðàöþâàâ
õîðìåéñòåð Áîãäàí Ïë³ø).

À âò³ì, ñëóõà÷³â, ùî ç³áðàëèñÿ
íà ïðåì’ºðó, âåñü âå÷³ð íå ïîëè-
øàëî â³ä÷óòòÿ, ùî îïåðà íàñïðàâ-
ä³ íå ïðî òå. Ïðèì³ðîì, êîëè çâó-
÷èòü ïåðøèé ëþáîâíèé äóåò ãî-
ëîâíèõ ãåðî¿â, Îêñàíè (²ðèíà
Äàöü) òà Ñòåïàíà (Ñòåïàí Ô³öè÷)
íà òë³ ìèëèõ âåñíÿíîê ó õîðó çà êó-
ë³ñàìè, ³ îñîáëèâî ï³ä ÷àñ îñòàí-
íüîãî ìîíîëîãó ãîëîâíî¿ ãåðî¿í³,

äå àðòèñòêà äóæå äîáðå äàº çðîçó-
ì³òè òðàãåä³þ ñâîº¿ Îêñàíè, æ³í-
êè, ùî ðîçðèâàºòüñÿ ³ çðåøòîþ ãè-
íå, â³ä îäâ³÷íîãî êîíôë³êòó ì³æ
ïî÷óòòÿì òà îáîâ’ÿçêîì. Ùîïðàâ-
äà, ðåæèñåð Ìèêîëà Ãàìêàëî ö³º¿
òðàãåä³¿ ó ïàðòèòóð³ îïåðè ÷îìóñü
íå ïîì³òèâ.

“Áîÿðèíÿ” Â³òàë³ÿ Êèðåéêà
ìîãëà á áóòè ºäèíîþ íå ïðÿìîë³-
í³éíî ³ñòîðè÷íîþ, à íàñàìïåðåä
ïñèõîëîã³÷íîþ íàö³îíàëüíîþ îïå-
ðîþ ñåðåä òèõ, ÿê³ íèí³ âõîäÿòü äî
ðåïåðòóàðó òåàòðó. Ö³ëêîì ³ìîâ³ð-
íî, ùî â³ä òàêèõ äðàìàòóðã³éíèõ
àêöåíò³â ó ìàéáóòí³é ³íòåðïðåòà-
ö³¿ òâîðó éîãî àâòîðè ò³ëüêè á âè-
ãðàëè. Íàðàç³ æ çàëèøàºòüñÿ îä-
íå: ïîáàæàòè ¿ì ³ íàì ç âàìè äî-
÷åêàòèñÿ ïîâíîö³ííî¿ ïîñòàíîâêè
“Áîÿðèí³” ó Íàö³îíàëüí³é îïåð³

Êàðíàâàëüíó í³÷ 
ïåðåíåñëè íà òðàâåíü
Ëàðèñà Äîë³íà òà ²ãîð Áóòìàí âåçóòü 
äî Êèºâà íîâèé ñòàðèé äæàç
Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

11 травня на сцені пала-
ц "У раїна" на иїв-
сь их меломанів че ає
один із най чніших он-
цертів столично о джа-
зово о сезон . В оллі-
в дсь ий настрій після
спільно о т рне шести-
річної давнини разом із
иївсь им залом пори-
натим ть Лариса Доліна
та І ор Б тман.

Ø³ñòü ðîê³â òîìó ïîï-äèâà
ðîñ³éñüêî¿ åñòðàäè òà “óëþáëå-
íèé ñàêñîôîí³ñò ïðåçèäåíòà
Êë³íòîíà” (öåé òèòóë çàêð³ïèâ-
ñÿ çà ²ãîðåì Áóòìàíîì ìàéæå
îô³ö³éíî) ïðåäñòàâèëè ñï³ëü-
íèé ïðîåêò, êîòðèé âðàçèâ íå
ëèøå çíàâö³â äæàçó òà åñòðàäè.
Ó Ðîñ³¿ ïðîãðàìó “Êàðíàâàë
äæàçó” âèçíàëè íàéâèäàòí³-
øîþ ïîä³ºþ ðîêó, à ï³ä ÷àñ ñâ³-

òîâîãî ãàñòðîëüíîãî òóðó ìóçè-
êàíòè íà äîäàòîê “ïîêëàëè íà
ëîïàòêè” ïóáë³êó ªâðîïè, ²ç-
ðà¿ëþ òà Àìåðèêè. À âò³ì, òà-
êèé òð³óìô ìîæíà áóëî ïåðåä-
áà÷èòè — Áóòìàí ùå â þíîñò³
ââàæàâñÿ íàéêðàùèì òåíîð-
ñàêñîôîí³ñòîì Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó, à ïðàöþþ÷è â Àìåðè-
ö³, ïåðåãðàâ ÷è íå ç óñ³ìà íàé-
âèäàòí³øèìè äæàçìåíàìè ñó-
÷àñíîñò³. Ïî÷àòîê æå òâîð÷î¿
êàð’ºðè Ëàðèñè Äîë³íî¿ äàâàâ
ðåàëüíó íàä³þ, ùî â êðà¿í³ îò-
îò ç’ÿâèòüñÿ íåïåðåâåðøåíà
äæàçîâà âîêàë³ñòêà, êîòðà
ñêëàäå ã³äíó êîíêóðåíö³þ çà-
õ³äíèì òåìíîøê³ðèì ñï³âà÷-
êàì. Ùîïðàâäà, àðòèñòêà â³ä-
äàëà ïåðåâàãó ïîïóëÿðí³øîìó
òà ïîøèðåí³øîìó ìóçè÷íîìó
íàïðÿìêîâ³, òà âñå æ ñâîãî
äæàçîâîãî ìèíóëîãî íå çàáóëà.
² ñï³âïðàöÿ ç ²ãîðåì Áóòìà-
íîì — íàéïåðåêîíëèâ³øèé òî-
ìó äîêàç.

Äî ñëîâà, ï³ñëÿ óñï³õó “Êàð-
íàâàëó äæàçó” ñï³âà÷êó çàïðî-
ñèëè ïîïðàöþâàòè ðàçîì äæà-

çîâ³ ç³ðêè Åë Äæåðî òà Äæîð-
äæ Äþê. Ðåçóëüòàò ö³º¿ ñï³âïðà-
ö³ ñâ³ò ïîáà÷èòü áóêâàëüíî äíÿ-
ìè, êîëè â ïðîäàæó ç’ÿâèòüñÿ
ïåðøèé àìåðèêàíñüêèé àëüáîì
Ëàðèñè Äîë³íî¿ Hollywood
Mood. Ãîëë³âóäñüêèé íàñòð³é
àêòðèñè â³ä÷óº é êè¿âñüêà ïóá-
ë³êà ï³ä ÷àñ íåä³ëüíîãî êîíöåð-
òó. Íà â³äì³íó â³ä áàãàòüîõ
áëîêáàñòåð³â âèðîáíèöòâà òîãî
ñàìîãî Ãîëë³âóäà, ïðîãðàìà ç³
ñêëàäíîþ íàçâîþ “Êàðíàâàë
äæàçó-2. No comments” àí³òðî-
õè íå ïðîãðàº ïîð³âíÿíî ç ïåð-
øèì ïðîåêòîì. Ñêëàäåíà ç³
ñïðàâæí³õ ïåðëèí äæàçîâî¿
êëàñèêè ïðîãðàìà çâó÷àòèìå â
ñóïðîâîä³ á³ã-áåíäó, êîòðèé
Áóòìàíîâ³ âäàëîñÿ ñâîãî ÷àñó
ç³áðàòè ç íàéêðàùèõ ðîñ³éñüêèõ
âèêîíàâö³â. Îñîáëèâî ñïîäî-
áàºòüñÿ òèì, õòî ëþáèòü êëà-
ñè÷íèé äæàç: òàíäåì Áóòìàí —
Äîë³íà îá³öÿº íàãàäàòè ãîëîâ-
í³ õ³òè ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ, ïðîñï³âàí³
ñâîãî ÷àñó Ôðåíêîì Ñ³íàòðîþ,
Åëëîþ Ô³òöäæåðàëüä, Á³ëë³ Ãî-
ë³äåºì

Ô
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Шанс стати єдиною історичною постанов ою в сьо однішном реперт арі Національної опери "Бояриня" Віталія Кирей а
наразі не ви ористала



Позад залишилися шап и, на-
бридливі рт и з апюшонами
та шарфи. Теплої пори хочеться
мати блис чий ви ляд, не в
останню чер завдя и арном
волоссю та модній стрижці. Чим
варто порад вати себе і своє
волосся вліт , "Хрещати " по-
ці авився професіоналів.

Людмила АБРАМОВА, віце-прези-
дент Спіл и пер арів У раїни:

— У пер арсь ом мистецтві насампе-
ред орієнт ються на “носибельність”, по-
вся денн мод . Ми хочемо бачити на в -
лицях людей з расивим здоровим волос-
сям. А т альні цьо о ро нат ральні о-
льори, р ді відтін и, чері. Мода ди т є,
щоб волосся б ло пишне. А втім, тенден-
ції тенденціями, та тіль и завжди є ті, хто
надає перева нат ральності, й ті, хто
пра не виділитися, відрізнятися від інших.
Залишається в моді і блонд. Бажання б -

ти білявими пов’язане з тим, що раїн-
и за природою чорняві й хоч ть б ти тро-
хи яс равішими, особливо навесні. Над-
звичайно важливо дотрим вати баланс в
ольорі: оловне, щоб він б в до лиця.

Олена ФІЛОНЕНКО, майстер міжна-
родно о лас , призер Чемпіонат сві-
т з пер арсь о о мистецтва:

— Серед основних тенденцій перед сім
назв об’єм: модні ті форми зачісо і стри-
жо , я і надають об’єм , причом перева-
жають орот і. Колор вання та дрібні пас-
ма вже неа т альні, можливий лише світ-
ліший чи темніший відтіно , я ий під рес-
лює оловний олір волосся. Неабия
роль зачісці віді рає пер ар. У виборі
майстра насамперед потрібно орієнт ва-
тися на йо о зовнішній ви ляд, зачіс , до-
лян тість, адже він є обличчям власної
творчості. До літа варто під от ватися, при-
дбати серію спеціальних бальзамів і шам-
п нів, а та ож не зайве зба ач вати волос-
ся вітамінами для стим лювання рост та
вн трішньо о живлення, адже взим во-
но та ож потерпає від нестачі вітамінів.

Тоні РІЗЗО, засновни пер арсь ої
а адемії Sanrizz:

— Нині моді всі відтін и р до о, блонд
та шо оладний оричневий. Ці авин ою
сезон стала двошаровість, оли нижній
шар волосся фарб ють інший олір, при-
ривши основним. Та им чином, оли во-
лосся розвіюється, помітно онтраст. За-
лишаються а т альними й ч бчи и: орот-
і, асиметричні або ж сті. І завжди в мо-
ді най оловніше— я ість, я а виражається
в дизайні та онцепції зачіс и. Я і в одя-
зі, модним є те, що пас є. Ми ж своєю
чер ою втілюємо ідеї.
Найбільша проблема в У раїні — нездо-

рове, с хе волосся. Маб ть, люди орис-
т ються по аними засобами для до ляд
за ним. Я завжди радж : ні оли не ви о-
ристов йте вдома хімію, особливо фарби,
звертайтеся до професіоналів. Не заб -
вайте ре лярно мити олов шамп нями
та ондиціонерами. А найважливіше —
старанно розчіс вати волосся правильно
підібраним ребінцем та ожних шість
тижнів підстри атися.
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Óêðà¿íñüê³ ìàéñòðè ñòðèãòèìóòü 
ïî-çàêîðäîííîìó
Ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò ç ïåðóêàðñüêîãî ìèñòåöòâà
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Провідні пер арі та віза-
жисти У раїни і зар біжжя
визначили модні тенденції
сезон . Можливість зібра-
тися Києві їм дала XIII
професійна вистав а-про-
даж Beauty Salon та XII
Чемпіонат У раїни з пер -
арсь о о мистецтва, ні -
тьової естети и та візаж .
Там майстри зма алися
створенні най ращих зачі-
со і ма іяж та обміню-
валися досвідом.

Ñï³ëêà ïåðóêàð³â Óêðà¿íè ïðî-
ôåñ³éíó âèñòàâêó-ïðîäàæ Beauty
Salon îðãàí³çîâóº óæå òðèíàäöÿ-
òèé ð³ê ïîñï³ëü. Öüîãî ðàçó íà-
ïðèê³íö³ êâ³òíÿ ðàçîì ç íåþ ïðî-
âåëè íà ð³ê ìîëîäøèé ×åìï³îíàò
Óêðà¿íè ç ïåðóêàðñüêîãî ìèñòåö-
òâà, í³ãòüîâî¿ åñòåòèêè òà â³çàæó.
Ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â ïîíàä 400
ó÷àñíèê³â çìàãàëèñÿ ó ïåðóêàð-
ñüê³é ìàéñòåðíîñò³, äåìîíñòðóâà-
ëè ð³çí³ âàð³àíòè ÷îëîâ³÷èõ òà äè-
òÿ÷èõ ñòðèæîê, çà÷³ñîê äîâãîãî
òà êîðîòêîãî âîëîññÿ, çîêðåìà é
âåñ³ëüíèõ. Â³äâ³äóâà÷³ âèñòàâêè
ö³êàâèëèñÿ òà ìàëè çìîãó ïðè-
äáàòè íîâèíêè ïåðóêàðñüêèõ çà-
ñîá³â, ìàí³êþðíèõ ïðèñòðî¿â òà
êîñìåòîëîã³÷íèõ ïðåïàðàò³â ³
ñïîãëÿäàëè ïåðóêàðñüê³ òâîð³ííÿ
íà àðò-ïîä³óì³. Ïàðàëåëüíî íàä
ìîäåëÿìè ïðàöþâàëè ìàéñòðè â³-
çàæó òà í³ãòüîâî¿ åñòåòèêè, ñòâî-

ðþþ÷è õóäîæí³é ðîçïèñ íà í³ã-
òÿõ ÷è ôàíòàç³éí³ îáðàçè íà îá-
ëè÷÷³.

Ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³ áðàëè ô³-
íàë³ñòè â³äá³ðêîâèõ òóð³â Ëüâîâà,
Îäåñè, Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Õàð-

êîâà òà Êèºâà. Ïðèçîâèé ôîíä,
ÿêèé ñòàíîâèâ 12 òèñÿ÷ äîëàð³â,
ïîä³ëèëè ì³æ ñîáîþ ïåðåìîæö³ ó
26 íîì³íàö³ÿõ.

Óêðà¿íñüê³ ìàéñòðè àêòèâíî
âèñòóïàþòü ³ â ñâ³òîâèõ çìàãàí-

íÿõ. Ó áåðåçí³ íàö³îíàëüíà çá³ð-
íà Óêðà¿íè çàéíÿëà ï’ÿòå ì³ñöå
ñåðåä 49 êðà¿í íà ×åìï³îíàò³ ñâ³-
òó ç ïåðóêàðñüêîãî ìèñòåöòâà,
äåêîðàòèâíî¿ êîñìåòèêè, ìîäå-
ëþâàííÿ òà äèçàéíó í³ãò³â. Çîê-
ðåìà ó÷àñíèêè êîìàíäè îòðèìà-
ëè ïðèçîâ³ ì³ñöÿ â íîì³íàö³ÿõ
“Ïîä³óìíèé ìàê³ÿæ”, “Ôàíòà-
ç³éíèé ìàê³ÿæ òà áîä³-àðò”, æ³-
íî÷à çà÷³ñêà íà êîðîòêîìó (òåõ-
í³÷íà êàòåãîð³ÿ) òà äîâãîìó
(ìîäíà êàòåãîð³ÿ) âîëîññ³. Öå º
íåàáèÿêèì äîñÿãíåííÿì äëÿ íà-
øèõ ìàéñòð³â, áî, ïðèì³ðîì, ó
1998 ðîö³ íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó â
Ñåóë³ Óêðà¿í³ âäàëîñÿ ïîñ³ñòè
ëèøå 13 ì³ñöå.

Працювати
ножицями навчили
британці

Ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó íå
îá³éøëîñÿ ³ áåç íàâ÷àëüíîãî
Fashion-äíÿ, íà ÿêîìó äîñâ³ä÷å-
í³ ïðîôåñ³îíàëè ³íøèõ êðà¿í, îá-
ì³íþþ÷èñü äîñâ³äîì, ïðîâîäèëè
ìàéñòåð-êëàñè, ñåì³íàðè ³ ëåêö³¿.
Ó ãîñò³ äî Êèºâà ç íîâîþ êîëåê-
ö³ºþ òðåíäîâèõ çà÷³ñîê ïðè¿õàëà
ÿñêðàâà ÷åñüêà ïðåäñòàâíèöÿ ñó-
÷àñíîãî ïåðóêàðñüêîãî ìèñòåöòâà
Ïåòðà Ìºõóðîâà, à òàêîæ ìîñ-
êîâñüêèé ³ñòîðèê ìîäè òà ³ì³äæ-
ñòèë³ñò Íàòàëÿ Òóðêåíè÷, ÿêà
çíàº âñå ïðî ñòèëü ðîñ³éñüêèõ òà
çàðóá³æíèõ “ç³ðîê” ³ ïîë³òèê³â òà
íàïèñàëà êíèæêó “Äðåñ-êîä ä³ëî-
âî¿ ëþäèíè: â³ä ñâ³òàíêó äî çàõî-
äó”. Íàéçíà÷óù³øîþ ïîä³ºþ öüî-
ãî äíÿ ñòàëà ïðîãðàìà â³ä ëîí-

äîíñüêî¿ àêàäåì³¿ Sanrizz, ïðåä-
ñòàâëÿòè ÿêó äî Êèºâà çàâ³òàâ ¿¿
çàñíîâíèê, ó÷åíü âèäàòíîãî ïåðó-
êàðÿ Â³äàëà Ñàñóíà, Òîí³ Ð³ççî.
Âæå 26 ðîê³â êîìïàí³ÿ Sanrizz º
îäí³ºþ ç íàéêðàùèõ øê³ë áðè-
òàíñüêîãî ïåðóêàðñüêîãî ìèñòåö-
òâà, à ¿¿ êðåàòèâíà êîìàíäà ïðà-
öþº íàä ñòâîðåííÿì ñöåí³÷íèõ
îáðàç³â ç³ðîê ìóçèêè òà ê³íî³í-
äóñòð³¿. Ñåðåä ïîñò³éíèõ êë³ºí-
ò³â — ó÷àñíèêè ìóçè÷íèõ ãóðò³â
Spice girls, Girls aloud, Beyonce.
“Ç íèìè ïðàöþâàòè ïðèºìíî,
àäæå ¿õíº âîëîññÿ çàçâè÷àé äî-
ãëÿíóòå,— ïîä³ëèâñÿ Òîí³ Ð³ççî.—
ªäèíà ñêëàäí³ñòü — ïðèñòîñóâà-
òèñÿ äî ¿õíüîãî â³ëüíîãî ÷àñó”.
Øêîëà Sanrizz ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà
³ííîâàö³éíèõ òåõí³êàõ ó ìîäåëþ-
âàíí³ òà ñòðèæêàõ, à ãîëîâíà ¿¿
ô³øêà — triangle system (ñèñòåìà
òðèêóòíèêà) ï³ä ÷àñ ñòðèæêè âî-
ëîññÿ òà àñèìåòðè÷í³ñòü çà÷³ñêè.
Ùîðîêó ëîíäîíñüêà àêàäåì³ÿ òà
ô³ë³¿ âèïóñêàþòü ïîíàä 6 òèñÿ÷
ó÷í³â, áàãàòîð³âíåâ³ êóðñè òðèâà-
þòü â³ä òðüîõ äí³â äî äåâ’ÿòè ì³-
ñÿö³â. Ï³ä ÷àñ â³çèòó ìàéñòåð Òî-
í³ Ð³ççî ïðîâ³â êîðîòêèé äâîäåí-
íèé êóðñ ³ äëÿ óêðà¿íñüêèõ ïåðó-
êàð³â, ïî çàê³í÷åíí³ ÿêîãî âîíè
îòðèìàëè ³ìåíí³ ñåðòèô³êàòè. Çà-
ñíîâíèê êîìïàí³¿ Sanrizz ïîÿñ-
íèâ ãîëîâí³ ïðèíöèïè âëàñíîãî
ïåðóêàðñüêîãî ñòèëþ, äåìîíñòðó-
þ÷è éîãî íà ìîäåëÿõ, îö³íèâ çà-
ñòîñóâàííÿ ¿õ íàøèìè óì³ëüöÿ-
ìè íà ïðàêòèö³. “Âîíè ç åíòóç³-
àçìîì â³äêðèò³ äî íîâèõ ³äåé òà
êîíöåïö³é, òàëàíîâèò³ é õî÷óòü
ó÷èòèñÿ”,— âèñëîâèâ çàäîâîëåí-
íÿ Òîí³ Ð³ççî

Ñàëîíè êðàñè 
êëàñèô³êóâàòèìóòü
ç³ðêàìè

Ïðîôåñ³îíàë³çì ïåðóêàð³â òà êîñìåòîëîã³â ñà-
ëîí³â êîæåí âèçíà÷àº âëàñíèì ñïîñîáîì:
ä³çíàþòüñÿ ó çíàéîìèõ àáî æ îð³ºíòóþòüñÿ íà
íàçâó, çîâí³øí³é âèãëÿä òîãî ÷è ³íøîãî çàêëà-
äó. Àáè äîïîìîãòè ñïîæèâà÷åâ³ ðîç³áðàòèñÿ ó
áåçìåæí³é ê³ëüêîñò³ ñàëîí³â, ïðîâ³äí³ ôàõ³âö³
çàïðîâàäèëè àòåñòàö³þ ìàéñòð³â ³ âëàñíå çàêëà-
ä³â. Öèì çàéìåòüñÿ íîâîñòâîðåíèé Êîì³òåò
ñòàíäàðò³â çàêëàä³â êðàñè íà ÷îë³ ç âëàñíèêîì
ìåðåæ³ ñàëîí³â D2 Â’ÿ÷åñëàâîì Äþäåíêîì.

Íàä ðîçðîáëåííÿì ñòàíäàðò³â êîì³òåòó ïðà-
öþâàëè àâòîðèòåòí³ óêðà¿íñüê³ ñïåö³àë³ñòè-ïå-
ðóêàð³, ìàéñòðè ç í³ãòüîâî¿ åñòåòèêè, ìàê³ÿæó
òà êîñìåòîëîã³¿. Âëàñíå àòåñòàö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ
ç òåîðåòè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ ÷àñòèí, à àòåñòî-
âàí³ îäåðæóþòü ñåðòèô³êàò (äèïëîì) â³äïîâ³ä-
íîãî ð³âíÿ: ìàéñòðè ìàòèìóòü êâàë³ô³êàö³þ, à
ñàëîíè — ðåéòèíã, íà êøòàëò ç³ðîê ó ãîòåëÿõ.
Öåé ðåéòèíã îõîïëþº ÿê ïðîôåñ³îíàë³çì ïðà-
ö³âíèê³â, òàê ³ çàãàëüíó ÿê³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ
â ñàëîí³. Òàêèì ÷èíîì, àòåñòàö³ÿ äàñòü çìîãó
ñòàíäàðòèçóâàòè ð³âí³ ñàëîí³â, êâàë³ô³êàö³þ
ìàéñòð³â òà çàïðîâàäèòè ºäèí³ ïðàâèëà äëÿ ìå-
ðåæ³ çàêëàä³â êðàñè.

Ìàòè âëàñíèé ñàëîí ñòàëî ìîäíèì òà ïðåñ-
òèæíèì, òîæ â³äêðèâàþòü ¿õ ÷àñòî ëþäè, ÿê³ íå
ìàþòü äîñâ³äó â ö³é ñïðàâ³. Íåíàëåæíå îáñëó-
ãîâóâàííÿ ó òàêèõ ñàëîíàõ ïëÿìóº ðåïóòàö³þ
óñ³õ ó÷àñíèê³â ðèíêó ïåðóêàðñüêèõ ïîñëóã. Çîê-
ðåìà â Í³ìå÷÷èí³ ñâ³äîöòâî íà â³äêðèòòÿ ïåðó-
êàðí³ ìîæíà îòðèìàòè, ïðîéøîâøè ï’ÿòèð³÷-
íèé ñòàæ, à ó Øâåö³¿ áàæàíî ìàòè äîçâ³ë ³ äåð-
æàâíî¿ ôåäåðàö³¿ ïåðóêàð³â. Ï³ñëÿ àòåñòàö³¿ ñà-
ëîí³â êë³ºíòè çìîæóòü ñì³ëèâî äîâ³ðèòèñÿ ïðî-
ôåñ³îíàëàì ³ îáðàòè çàêëàä çà ê³ëüê³ñòþ “ç³-
ðîê” â³äïîâ³äíî äî ñâîº¿ ô³íàíñîâî¿ ñïðîìîæ-
íîñò³, óïåâíåí³ ÷ëåíè êîì³òåòó ñòàíäàðò³â ñà-
ëîí³â êðàñè. Ïîïèò íà òåñòóâàííÿ óæå º ÿê ó
Êèºâ³, òàê ³ â ðåã³îíàõ. Êð³ì òîãî, Êîì³òåò ñòàí-
äàðò³â ñàëîí³â êðàñè îá’ºäíàº ñïåö³àë³çîâàí³
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ñòâîðèâøè çàãàëüíó íà-
â÷àëüíó ïðîãðàìó òà äèïëîìè ºäèíîãî çðàçêà

Ó ìîä³ îá’ºìí³ çà÷³ñêè 
òà íàòóðàëüí³ êîëüîðè
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Майстри зачісо позма алися вправності з ножицями на XII Чемпіонаті
У раїни з пер арсь о о мистецтва. Вони запевнили, що цьо о сезон я для
чолові ів, та і для жіно модними б д ть об'єм та р ді відтін и
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20�травня�2008�ро	
�о�19.00�за�адресою:�в
л.�Хрещати	,�36�(Колонна

зала� КМДА)� відб
д
ться� від	риті� �ромадсь	і� сл
хання� на� тем
:

"Андріївсь	ий� 
звіз:� проблема� розвит	
,� б
дівельні� питання,� істори	о-

архіте	т
рний�та�	
льт
рно-мистець	ий�	омпле	с".�Участь�
�сл
ханнях

мож
ть�взяти�меш	анці�територіальної��ромади�міста�Києва�за�наявності
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Гороскоп киянина на 7 травня
Сит�ації� дня� передбачити� неможливо,� нічо�о� не� план�йте,� а� віддайтеся� плин�� подій.� Бажано

заб�ти�про�мин�ле�і�не�д�мати�про�майб�тнє,�живіть�реальністю�—�вона�пре�расна!�Відч�ття�ле��ості

допоможе�заспо�оїтись,�відновити�втрачені�енер�орес�рси�та�реанім�ватися�від�мин�лих�стресів.

До�інформації�ставтеся�обережно,�вона�може�б�ти�неправдивою.�

ОВНИ,�від�вас�вима	ається�ма�сим�м��онцентрації�сил�і�ор	анізованості,�аби�в�спонтанній�обстановці�не�п�стити

під���іс�намічені�справи.�Не�нама	айтеся�ні�о	о�пошити�в�д�рні.

ТЕЛЬЦІ налаштовані�оптимістично,�сили�б’ють�через�вінця,�що�сприятиме�роз�віт��особистості�та�реалізації�зад�мів.

Перед�вами�від�риються�фінансові�	оризонти,�з’являться�нові�др�зі�та�по�ровителі,�до�я�их�слід�поставитися�з�пова	ою

і�не�зловживати�їхньою�прихильністю.�

БЛИЗНЯТА схильні��опати�там,�де�не�треба,�чи�сл�хати�ч�жих�порад.�А�це�хибний�шлях.�Б�дьте�самі�собі�паном.

У�вас�	еніальна�ло	і�а,�і�завдя�и�їй�можна�розв’язати�б�дь-я�ий�в�зол�проблем,�насамперед�з��ерівним�персоналом,

де�потрібне�вміння�майстерно�обґр�нтов�вати�свої�претензії.�

РАКИ,�не�с�ньте�носа�до�ч�жо	о�проса,�надмірна�ці�авість�може�перетворити�вас�на�зіпсований�телефон,�адже

дов�ола�витає�д�х�дезінформації.�Ліпше�на�опич�йте�сили�та�поповнюйте�вичерпане�енер	одепо.

ЛЕВИ,�на�особистом��небосхилі�палає�щаслива�зоря,�тож�знайомство�дня�може�перерости�в�пал���пристрасть,

я�що�ви�поставитеся�до�цьо	о�серйозно.�Тіль�и�не�давайте�волі�ревнощам.

ДІВИ,�ви�одержимі�жа	ою�дослідни�а�і�першопроходця,�	оловне�—�не�с�мніватися�в�напрям���обрано	о�професійно	о

шлях�,�а�впевнено�р�хатися��перед.�Пристосов�йтеся�до��они�ів�ділової� �оманди,�наодинці� �ар’єрно	о�олімп��не

дося	ти.�

ТЕРЕЗИ,�дипломатія,��расномовство,�дар�пере�он�вати�—�нині�ваші�найвірніші�с�п�тни�и,�особливо�під�час�ділових

з�стрічей�та�вре	�лювання�сердечних�непороз�мінь.�Уміння�володіти�словом�—�дар�Божий,�і�вам�дано�це�ба	атство.

А�до�про	нозованих�завдань�роботодавців�пора�зви�н�ти.

СКОРПІОНИ,�не�йдіть�протоптаними�стеж�ами,�реор	аніз�йтеся�і�ш��айте�нові�варіанти�для�розв’язання�назрілих

проблем,�по�ладаючись�на�інт�їцію�та��мітливість.�Я�що�не�таланить����оханні,�не�доводьте�себе�до�самор�йнації,�а

м�жньо�перетерпіть�цю�невдач�.�

СТРІЛЬЦІ,�ви�налаштовані�войовниче,�незалежні�та�ріш�чі,�я��ні�оли,�що�може�внести�дис	армонію���стос�н�и�з

оточенням.�І�все-та�и�тримати�в���лаці�емоції�не�варто,�ліпше�вихлюпніть�їх�делі�атно,�аби�ні�о	о�не�зачепити�за�живе.�

КОЗОРОГИ,� �оли�в� 	олові�ма�ітриться�від� 	еніальних� ідей,�це�ще�не�означає,�що� їх�можна�реаліз�вати�під�час

тр�дово	о�процес�.�Вашо	о�модернізаційно	о�запал�,�на�жаль,�ніхто�не�схвалить.�

ВОДОЛІЇ,�ви�непередбач�вані���своїх�бажаннях.�Під�тис�ом�спонтанно	о�романтично	о�“хоч�”�ризи��єте�з	аньбитися,

непоправно�заш�одивши�моральній�реп�тації.�Ліпше�дайте�волю�творчим�фантазіям�в��люблених�справах.�

РИБИ,� не� зм�ш�йте� себе� за	аняти� в� рам�и� традицій� та� правил�—� від� то	о� п�ття� не� б�де.�Нині� ви� одержимі

революційним�д�хом�свободи�та�незалежності,�я�ий�нічим�не�прибор�ати,�але�не�заб�вайте,�що�революція�пожирає

своїх�дітей...��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�

Правління

Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“Бан��“Фінанси�та�Кредит”
повідомляє:

про�с�ли�ання,�на�24�червня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:�04050,

м. Київ,�в�л.�Артема,�60�позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів

Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“Бан��“Фінанси�та�Кредит”.

Реєстрація� а�ціонерів� відб�ватиметься� 24� червня� 2008� ро��� з� 10.00� до� 11.00� за�місцем

проведення�зборів.

Для��часті���зборах�представни�ам�а�ціонерів�необхідно�мати�довіреність�на�право��часті��

зборах�та�до��мент,�що�посвідч�є�особ�.

Порядо��денний�позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів:

1. Про�затвердження�рез�льтатів�за�рито	о�(приватно	о)�розміщення�а�цій�Бан��.

2. Про�затвердження�звіт��про�рез�льтати�за�рито	о�(приватно	о)�розміщення�а�цій�Бан��.

3. Про�затвердження�змін�до�стат�т��Бан��,�пов’язаних�із�здійсненням�за�рито	о�(приватно	о)

розміщення�а�цій�Бан��.

4. Вирішення�інших�питань,�пов’язаних�із�здійсненням�за�рито	о�(приватно	о)�розміщення�а�цій

Бан��.

5. Про�затвердження�змін�до�стат�т��Бан��.

Голова�Правління�В.Г.�Хливню�

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

ДО�УВАГИ�АКЦІОНЕРІВ�ЗАТ�АСК�“ІНТЕРТРАНСПОЛІС”

Правління�ЗАТ�АСК�“Інтертрансполіс”
повідомляє�про�проведення�позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і�відб�д�ться�23�червня�2008�ро���о�12.00,�в�приміщенні

ЗАТ АСК “ІНТЕРТРАНСПОЛІС”�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Гри�орія�С�овороди,�21/16.

Порядо��денний:

1.�Від�ли�ання� та� обрання� членів�Спостережної� (на	лядової)� ради�ЗАТ�АСК

“ІнтерТрансПоліс”.

О�р�жний� адміністративний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� представни�а

приватно	о�підприємства�“ПромТор	”,�я��відповідача-1�по�адміністративній

справі�№�7/215,� за� позовом� заст�пни�а� про��рора�Деснянсь�о	о� район�

м. Києва,�подано	о�в�інтересах�держави�в�особі�Державної�подат�ової�інспе�ції

��Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�до�приватно	о�підприємства�“ПромТор	”

(відповідач�—�1)�та�товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“Сінний�рино�”

(відповідач�—�2)�про�визнання�недійсним�до	овор�.

С�дове�засідання�відб�деться�23�травня�2008�ро���о�12.00�в�приміщенні

О�р�жно	о� адміністративно	о� с�д�� м.� Києва� за� адресою:� м.� Київ,� в�л.

Десятинна,�4/6,��аб.�6,�с�ддя�Арсірій�Р.О.

Неприб�ття�представни�а�приватно	о�підприємства�“ПромТор	”�до�с�д���

с�дове�засідання�не�переш�оджає�роз	ляд��справи.

ОГОЛОШЕННЯ�ПРО�ВИКЛИК�до�с�д��в�поряд���ч.9�ст.�74�ЦПК�У�раїни���я�ості�відповідача

Завальню��Ірина�Ми�олаївна�(м.�Київ,�в�л.�Уборевича,�27,��в.�14),�

Безз�бець�Юрій�Васильович�(м.�Київ,�в�л.�Малиш�а,�29,��в.�96).

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�вас���с�дове�засідання�в�я�ості�відповідача,���цивільній

справі�№�2-1193/08�за�позовом�Товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“Комерційний�бан��“Дельта”�до

Безз�бця�Юрія�Васильовича� про� розірвання� �редитно	о� до	овор�� та� стя	нення� забор	ованості� за� даним

до	овором,�я�е�відб�деться�16�травня�2008�ро��,�о�9.00,�та���справі�№�2-1154/08�за�позовом�Товариства�з

обмеженою�відповідальністю�“Комерційний�бан��“Дельта”�до�Завальню��Ірини�Ми�олаївни�про�розірвання

�редитно	о�до	овор��та�стя	нення�забор	ованості�за�даним�до	овором,�я�е�відб�деться�16�травня�2008�ро��,

о�9.30,�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-А�,��аб.�21�під�	олов�ванням�с�дді�Козлова�Р.Ю.

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

Роз’яснюємо,�що���разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�без�поважних�причин�або�неповідомлення�с�д�про

причини�неяв�и,�справ��б�де�роз	лян�то���ваш��відс�тність�на�підставі�наявних�даних.�С�ддя�Козлов�Р.Ю.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,� �ате	орія� 2, серія� А,

№ 347697� на� ім’я�Міхеєва�Ми�оли�Ми�олайовича� вважати

недійсним.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає�відповідача�Линю��Наталію�Михайлівн�

(я�а�меш�ає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ш.�Р�-

ставелі,� 4,� �в.� 4)� по� цивільній� справі�№�2-

1190/08�за�позовом�ТОВ�“Комерційний�бан�

“ДЕЛЬТА”�до�Лино��Н.М.�про�розірвання��ре-

дитно	о�до	овор��та�стя	нення�забор	ованості

за� цим�до	овором,� в� с�дове� засідання,� я�е

відб�деться�19�травня�2008�ро��,�о�9.30,�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�36,

під�	олов�ванням�с�дді�Умнової�О.В.

З�оп�блі��ванням�о	олошення�про�ви�ли�

відповідач�вважається�повідомленим�про�день,

час,�та�місце�роз	ляд��справи�і�в�разі�неяв�и

до�с�д��справа�може�б�ти�роз	лян�та�за�йо-

	о�відс�тності.

С�ддя�Умнова�О.В.

КИЇВСЬКА�МУНІЦИПАЛЬНА�АКАДЕМІЯ

ЕСТРАДНОГО�ТА�ЦИРКОВОГО�МИСТЕЦТВ
ОГОЛОШУЄ�НАБІР�НА�2008-2009�НАВЧАЛЬНИЙ�РІК

на�денн��та�денн��е�стернатн��форми�навчання�на�базі�повної

та�неповної�за�альньої�середньої�освіти

ЗА�СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

“ЕСТРАДНО-ЦИРКОВЕ�МИСТЕЦТВО”

(молодший�спеціаліст)
- цир�ова�а�робати�а -�розмовні�жанри�естради

- цир�ова��імнасти�а -�естрадний�танець

- е�вілібристи�а -�ляль�и�на�естраді

- жон�лювання -�пантоміма

- �ло�нада -�ілюзія�та�маніп�ляція

- м�зична�е�сцентри�а

“МУЗИЧНЕ�МИСТЕЦТВО”

(молодший�спеціаліст,�ба�алавр)
-�естрадний�спів

Вст�пні�іспити:

Прийом�до��ментів�—�з�3�липня�2008�ро��.

Вст�пні�іспити:�

з�23�по�27�липня�—�зі�спеціалізації�“Естрадний�спів”�(ба�алавр);�з�30�липня�по

11�серпня�—�з�естрадно-цир�ових�спеціалізацій�та�естрадно	о�спів�� (молодший

спеціаліст).

Навчання� здійснюється� за� державним� замовленням� та� за� рах�но�� �оштів

юридичних�і�фізичних�осіб�на��мовах��онтра�т�.

Адреса:�01032,�м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�88.

Телефон�приймальної��омісії:�8(044)289-31-13;

фа�с�8(044)284-36-19

E-mail:�circacad@bigmir.net

circacad@ukr.net

www.kievcircuscollege.kiev.ua

1.�Творчий��он��рс�

(фахова�під�отов�а�та�основи�а�торсь�ої�майстерності)

на�базі�9��ласів на�базі�11��ласів

2.�У�раїнсь�а�мова�(ди�тант) Сертифі�ати�У�раїнсь�о�о�центр�

оцінювання�я�ості�освіти�з

“У�раїнсь�ої�мови�та�літерат�ри”,

“Історії�У�раїни”

3.�Всесвітня�історія�(�сно)

Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності

Замовни�ами�ВАТ�“ДБК-4”�та�ТОВ�“Фіаніт”�передбачається�б�дівництво

20-�о�мі�рорайон��житлово�о�масив��Ви��рівщина-Троєщина���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва.

Прое�том� передбачено� б�дівництво�житлово	о�мі�рорайон�� з� підземними� і

наземними�	аражами.�У�вб�дованих�та�приб�дованих�приміщеннях�передбачаються

бан�,�пошта,�ма	азини,�апте�и,�молочна���хня,�пральня,��л�б�дозвілля�населення,

фіз��льт�рно-оздоровчий� �омпле�с,� офіси.� В� центрі�мі�рорайон�� розташовані

дош�ільний�дитячий�за�лад�та�за	альноосвітня�ш�ола�на�36��ласів�з�басейнами.

Розташ�вання�ділян�и�б�дівництва�мі�рорайон��відповідає�санітарним�нормам.

При� прое�т�ванні� дотрим�ються� санітарно-	і	ієнічні,� е�оло	ічні,� б�дівельні

нормативи.

В�прое�ті�передбачені�всі�необхідні�заходи�щодо�забезпечення�нормативно	о

стан�� дов�ілля� та� е�оло	ічної� безпе�и,� пожежної� безпе�и,� енер	озбереження,

ш�мозахист��та�е�ономії�природних�рес�рсів.

Дощові�сто�и�з�стояно��ле	�ових�автомобілів�проходять�попереднє�очищення�в

ло�альних��станов�ах�ОЛВ.

Хара�тер� діяльності� об’є�та� ви�лючає� можливість� �творення� �льтразв���,

еле�трома	нітних�та�іоніз�ючих�випромінювань,�ви�лючає�можливість�забр�днення

ґр�нтів,�поверхневих�і�підземних�вод,�не	ативної�дії�на�рослинний�і�тваринний�світ,

на�	еоло	ічне�середовище.

На� соціальне� середовище� вплив� позитивний,� по�ращ�ються�житлові� �мови

населення�і�розвивається�інфрастр��т�ра.

Об’є�т�не�відноситься�до�видів�діяльності,�що�становить�підвищен��е�оло	ічн�

небезпе���і�пра�тично�не�б�де�здійснювати�ш�ідливо	о�вплив��на�середовище�я�

під�час�е�спл�атації,�та��і�під�час�б�дівництва�за�рах�но��прое�тних�рішень�щодо

йо	о�ор	анізації.

Вплив� на� нав�олишнє� середовище�матим�ть� незначні� ви�иди� в� атмосфер�

забр�днюючих� речовин� від� за�ритих� і� від�ритих� автостояно�,� я�і� створюють

�онцентрації�в�приземном��шарі�по�всіх�речовинах�менше�0,01�	ранично�доп�стимих

�онцентрацій.

Та�им�чином,�б�дівництво�не�матиме�помітних�залиш�ових�впливів�на�нав�олишнє

середовище.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�в�я�ості� відповідача�Дембіць�о	о

Ярослава�Петровича�по�цивільній�справі�за

позовом�Войтовича�Ярослава�Івановича�про

відш�од�вання�ш�оди, заподіяної�ДТП.

С�дове�засідання�призначено�на�17 черв-

ня�2008�ро���о�15.30,�за адресою:�м.�Київ,�в�л.

П.�Потєхіна,�14-а,��аб.�20.

Просимо�забезпечити�ваш��яв���або�ва-

шо	о�представни�а,�або�направити�на�ад-

рес��с�д��свої�письмові�пояснення�по�с�ті

позовних�вимо	.

В�разі�неяв�и�справа�б�де�роз	лядати-

ся���ваш��відс�тність�з�винесенням�заоч-

но	о�рішення�по�справі.

С�ддя�Горбань�Н.І.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва�(Київ,�Я��ба�Коласа,�27-а,�с�д-

дя� Бабич� Н.Д.)� повідомляє,� що

13.05.08 р.� о� 10.00� б�де� роз	лядатися

справа� за� позовом� ДП� “Київсь�ий

авіаційний�завод�“АВІАНТ”�до�Мельні�о-

ва�Оле�сандра�Сер	ійовича�про�стя	нен-

ня�забор	ованості.

Мельні�ов�Оле�сандр�Сер	ійович,�ос-

таннє�відоме�місце�проживання:�м.�Київ,

б�л.�Вернадсь�о	о,�16,�	�ртожито��№ 2,

ви�ли�ається�до�с�д��в�я�ості�відповіда-

ча,���разі�неяв�и�справа�б�де�роз	лян�-

та�за�йо	о�відс�тності�з�постановленням

по�справі�заочно	о�рішення.

С�ддя�Бабич�Н.Д.

13.05.08�ро���о�9.40���приміщенні

О�р�жно�о�адміністративно�о�с�д�

м.�Києва�відб�деться�роз	ляд�спра-

ви�№�1/74� за� позовом�Мадраїмова

С.С.� та� Г�дими� О.І.� до Київсь�ої

місь�ої� державної� адміністрації� про

визнання� нечинним� п.� 3� розпоря-

дження�№�811�від�27.06.07�ро��.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�відповідача�С�хов��Марію�Павлівн�

(я�а�меш�ає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л. Соро-

чинсь�а,�10)�по�цивільній�справі�№ 2-1281/08

за� позовом�Редь�о�С.П.,� К�лажен�о�О.П.� до

С�хової�М.П.�про�виділ�в�нат�рі�часто��жило	о

б�дин��,�що�є�спільною�част�овою�власністю,

в�с�дове�засідання,�я�е�відб�деться�16�травня

2008� ро��,� о� 10.00,� за� адресою:� м. Київ,

в�л. Хрещати�,�42-а,��аб.�36,�під�	олов�ванням

с�дді�Умнової�О.В.

З� оп�блі��ванням� о	олошення� про� ви�ли�

відповідач�вважається�повідомленим�про�день,

час�та�місце�роз	ляд��справи� і�в�разі�неяв�и

до�с�д��справа�може�б�ти�роз	лян�та�за�йо	о

відс�тності.

С�ддя�Умнова�О.В.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідом-

ляє,�що�30�травня�2008�ро���о�10.00�відб�деться�роз-

	ляд�цивільної�справи�№�2-178-1/08�за�позовом�Б�з�-

нова�Оле�сандра�Вячеславовича�до�Лі�відаційної��омісії

з�лі�відації�Ком�нально	о�підприємства�“Е�отранс”�про

виплат���оштів�за�затрим���розрах�н���при�звільненні.

Роз	ляд�справи�відб�деться�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Ш�това,�1,��аб.�24,�під�	олов�ванням�с�дді�С�рип-

�и�І.М.

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

Лі�відаційна� �омісія� з� лі�відації� Ком�нально	о

підприємства�“Е�отранс”,�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ле-

онтовича,�6.�С�ддя�І.М.�С�рип�а.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308094

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  
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Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
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Анна ТОЛСТИХ, дире тор з
мар етин видавничо о дом
AFS:
— Київ розвивається напрям-
справжньо о європейсь о о

міста і віриться, що за я ихось 10
ро ів дося не рівня Парижа, Рима.
Я д же люблю Київ, і хочеться, аби
інтенсивний розвито ішов двох
сферах — е ономічній та льт р-
ній!

Натал а КАРПА, співач а:
— Київ — це місто, я е не сто-

їть на місці. Воно настіль и швид-
о оновлюється, що часто навіть
не всти аєш помітити, я же
з’явилася нова б дівля або роз-
ішний п’ятизір овий отель. За
орот ий час виростають житлові
масиви! Навіть ритм життя Києві
та ий, я європейсь их столи-
цях. І мені це подобається: за тем-
пераментом я холери , том , без-
перечно, це моє! Водночас ль-
т рном житті спостері ається не-

б вала а тивність. Ре лярно від-
б ваються онцерти, започат ов -
ють нові фестивалі й он рси. А
презентації нових пісень — мало
не щодня! Я бер часть ба атьох
заходах, я і підтрим є иївсь а
місь а адміністрація. Пра н ма -
симально підтрим вати всі добро-
чинні а ції і талановитих дітей, щоб
вони розвивалися, ідно змінили
наше по оління і зробили свій вне-
со подальший розвито Києва
та держави.

Тарас СТЕЦЬКІВ, народний
деп тат:
— І льт рною, і політичною

столицею світ . Місто д же швид-
о розвивається в сіх аспе тах,
незабаром з’явиться нове іно, те-
атр, мистецтво зі збереженням на-
ціонально о ідентитет і традицій.
У раїна пост пово інте р вати-
меться європростір. Я політи
своєю чер ою я сприятим по-
дальшом розвит столиці.

Ó ìàéáóòíüîìó Êè¿â áóäå...

А бар ХУРАСАНІ, х дожни :
— Першо о травня в алереї “Грифон” на майдані

Незалежності від рилася моя вистав а “Мій Б дда”,
присвячена Б дді та подіям Тибеті. Історія написан-
ня дея их полотен, презентованих на виставці, є до-
сить містичною. У 2003 році я поб вав на Карадазі бі-
ля Ко тебеля, а поверн вшись до Києва, намалював
артин : дівчина стоїть на березі моря, а наз стріч їй
плив ть ораблі з червоними вітрилами. Коли до неї
підійшла мистецтвознавець, то ви н ла: “Це ж Ас-
соль!” Я тоді вперше поч в про Оле сандра Гріна й іс-
торію про Ассоль, і дізнався, що Грін жив тих раях
та д же любив їх. Це б ло я есь передч ття, відч ття
д х місцевості! Ін оли я малюю хмари, а потім див-
люся — вони ви ляді тварин! Або ж побачив сон, на-
писав артин “Сирена”, а після то о в житті сталася
зна ова подія. Місти а є в моєм житті, нині ж саме
план ю поб вати на фестивалі Го ольfest, на я ий маю
запрошення!

Ві тор ПАВЛІК, співа , телевед чий:
— Ро ів двадцять том я б в на астролях в Ізмаїлі.

Ми з др ом Василем жили в одній імнаті, і я ось пе-
ред сном, тіль и-но заплющив очі, відч в, що позад
хтось стоїть. Повертаю олов — й та е сильне відч т-
тя з’являється, ніби щось хапає мене за орло і д шить.
Я рич , а би, я риби, вор шаться, олос ж не-
має! Нарешті прорвалося: “Вася!”. Про ин вся весь

спітнілий... Коли ж випад ово з стрін знайомо о чи
др а, д маю, що це не місти а, а воля Божа. Одна
одно о армійсь о о товариша й досі не мож знайти —
Саш Ковт нен а, я ий б в омандиром 3- о відділен-
ня Воронежі.

Анна БАБЕНКО, дизайнер:
— Наймістичнішою подією б ло одр ження — п’ят-

ницю 14 люто о 1986 ро . Тієї дале ої пори і не підо-
зрювали, що незабаром цьо о дня нас свят вати-
м ть День за оханих! Др ою містичною подією вва-
жаю дат сво о народження — п’ятницю 13 р дня.
Між іншим, д же люблю це число! А по-третє, часто,
оли д маю чи з ад ю про давніх др зів, можемо ви-
пад ово з стрітися. Том ін оли мені аж ть жартома:
“Частіше д май про роші — і знайдеш їх!”

Сер ій КУЗЬМЕНКО, народний деп тат V с ли-
ання:
— Чесно аж чи, яс раво виражена місти а не трап-

лялася. Але спостері ав певні її елементи. В 1968 ро-
ці, оли я б в авіаційном оловном штабі в Мос ві,
мені наснилося, що почалася війна. І то о ж дня після
проб дження віддали на аз підвищеної бойової отов-
ності, авіацію підняли в повітря — сталося щось подіб-
не до К бинсь ої ризи. І лише в останню мить вдало-
ся домовитися онфлі т ючим сторонам— СРСР та Ки-
таю.

ßê³ ì³ñòè÷í³ ïîä³¿ òðàïëÿëèñÿ 
ó âàøîìó æèòò³?

Êè¿â ó ìàéáóòíüîìó
áà÷àòü ô³íàíñîâîþ
ñòîëèöåþ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

Ìåíåäæåð áðàòàííÿ
Âëàäèñëàâ Òðî¿öüêèé äàâ ñòàðò Ãîãîëüfest’ó

Ñàì Âëàäèñëàâ Òðî¿öüêèé ùè-
ðî ç³çíàºòüñÿ, ùî çàìèñëèâ òîð³ê
ñâ³é ãðàíä³îçíèé ïðîåêò íå ÷åðåç
îñîáëèâó ëþáîâ äî Ãîãîëÿ, à ç ñó-
òî ïðàãìàòè÷íèõ ì³ðêóâàíü. Öüî-
ìó íåâãàìîâíîìó ðåæèñåðîâ³ òà
ìàíäð³âíèêó ïî ºâðîïåéñüêèõ
ôåñòèâàëÿõ äàâíî äîøêóëÿëî, ùî

â Óêðà¿í³ íàäòî ìàëî ñïðàâæí³õ
ìèñòåöüêèõ ïîä³é, òà é ò³, ùî â³ä-
áóâàþòüñÿ, ìàþòü çäåá³ëüøîãî öå-
õîâèé õàðàêòåð. Ó ìóçèêàíò³â —
ñâî¿ ôåñòèâàë³, ó õóäîæíèê³â —
ñâî¿ àðò-ñàëîíè, ó òåàòðàëüíîìó
ñâ³ò³ — ñâîº æèòòÿ íàâêîëî äîòà-
ö³é òà ïðåì³é. Äëÿ ä³éñòâà, ÿêå á

âèõîäèëî çà ðàìêè âóçüêî¿ ìèñ-
òåöüêî¿ ñïåö³àë³çàö³¿, áðàêóâàëî
³äå¿ òà êîøò³â. Ñàìå òóò ³ çíàäî-
áèâñÿ ìåíåäæåðñüêèé òàëàíò ïà-
íà Òðî¿öüêîãî. Ó Ãîãîë³ ç éîãî
ìàéáóòí³ì þâ³ëåºì ðåæèñåð çíàé-
øîâ ³ ñìèñëîâèé, ³ ô³íàíñîâèé
ðåñóðñè. Öüîãî ðàçó, äî ñëîâà, íà
ôåñòèâàë³ ºäíàòèìóòüñÿ íå ëèøå
ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ âèä³â ìèñ-
òåöòâ, à é óñ³ óêðà¿íñüê³ êóëüòóð-
í³ ñòîëèö³ — âêëþ÷íî ç³ Ëüâîâîì,
Îäåñîþ òà Õàðêîâîì. Çàêîðäîí-
íèõ ãîñòåé òåæ íå áðàêóâàòèìå:
ïîãðàòèñÿ â êëàñèêà íàéáëèæ÷è-
ìè äíÿìè äî Êèºâà çàâ³òàþòü
ìîñêâè÷³, ïåòåðáóðæö³, í³ìåöüê³
òà óãîðñüê³ òåàòðàëüí³ òðóïè. Òîæ
íàâ³òü íàéïðàãìàòè÷í³øèé Âëà-
äèñëàâ Òðî¿öüêèé ïðèïóñêàº, ùî
ï³ñëÿ âñ³õ ïåðåãëÿíóòèõ âèñòàâîê,
âèñòàâ òà ïî÷óòèõ êîíöåðò³â êî-
ìóñü ³ç ó÷àñíèê³â ñïðàâä³ çàõî-
÷åòüñÿ ïåðå÷èòàòè Ãîãîëÿ
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У майбутньому Київ буде

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé äîù. Â³òåð ï³â-

äåííî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +9...+11°Ñ, âíî÷³
+6...+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +14°Ñ; íà Îäåùèí³ +9...+12°Ñ;
íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò âäåíü +7...+9°Ñ, âíî÷³ +5...+7°Ñ; ó çàõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ,
âíî÷³ +6...+8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç ³ñòîòíèõ
îïàä³â, ëèøå âíî÷³ ì³ñöÿìè íåâåëèêèé äîù.Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³ä-
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

З д м ою про Го оля Владислав Троїць ий отовий про идатися щоран ще майже рі — до само о ювілею ласи а

1. Ô³íàíñîâîþ ñòîëèöåþ — 25 %
2. Êóëüòóðíîþ ñòîëèöåþ — 25 %
3. Çâè÷àéíèì õîðîøèì ì³ñòîì — 22 %
4. Ìàéáóòíº áà÷èòüñÿ ìåí³ òóìàííî — 15 %
5. Ôóòáîëüíîþ ñòîëèöåþ — 13 %
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Îðèñÿ ÑÎÐÎÊÀ
“Õðåùàòèê”

Учора ввечері залах "Мистець о о арсенал " розпо-
чався др ий з чотирьох запланованих етапів ме афес-
тивалю Го ольfest. Ор анізатор дійства і оловний ре -
лювальни о олівсь их рочистостей Владислав Тро-
їць ий обіцяє, що цьо о раз до ласи а та и вдасться
наблизитися. Принаймні шляхи до ньо о протя ом най-
ближчих трьох тижнів інтернаціональна мистець а бри-
ада др жно тор ватиме з різних бо ів — від а адеміч-
ної м зи и та традиційно о живопис до ро ерсь их на-
співів й аван ардно о театр .


