
ссттоорр..  33

хрещатик
№93 (3309) середа, 28 травня 2008 року київська муніципальна газета

МИ — НАЙГІРШІ В ЄВРОПІ
У раїн вже порівнюють з Венес елою

ссттоорр..  66

АНІ ЛОРАК НАВЧИЛА ЄВРОПЕЙЦІВ
ПРАВИЛЬНО ПИСАТИ “УКРАЇНА”
На пісенний он рс вона більше не поїде

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîäÿêóâàâ
ñâî¿ì âîðîãàì
Ó ïðîìåðñüê³é á³ëüøîñò³ íå áóäå ëèøå “ôþðåðñüêî¿” ôðàêö³¿ ÁÞÒ

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Найближчим часом Леонід Черновець-
ий централіз є влад в місті. Відпові-
дати "за життя ожно о иянина" він
збирається самостійно. Головам рай-
рад мер не довіряє. Про це він чора
заявив на першом після виборів бри-
фін . Пан Черновець ий додав, що
йо о оманда в жодном разі не спів-
працюватиме із "фюрерсь ою" фра -
цією БЮТ. Насам інець мер подя вав
за свою перемо опонентові — мініс-
тр вн трішніх справ Юрію Л цен .

Ó÷îðà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé óïåðøå ï³ñëÿ âè-
áîð³â ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ïðåñîþ. Íà çóñòð³÷ â³í
ïðèéøîâ ó äîáðîìó ãóìîð³. “Ñïàñèá³, ùî ïðè-
ä³ëèëè òàêó óâàãó ìî¿é ñêðîìí³é ïåðåìîç³”,— ïî-
æàðòóâàâ ìåð, ïîáà÷èâøè “òðèïîâåðõîâó” ï³ðà-
ì³äó æóðíàë³ñò³â. Â³í ùå ðàç íàãàäàâ, ùî â ðå-
çóëüòàòàõ íå ñóìí³âàâñÿ, õî÷à ³ ââàæàâ âèáîðè íå-
êîíñòèòóö³éíèìè. “Ìåíå îáèðàëè â Êèºâ³ ø³ñòü
ðàç³â. Êèÿíè ìåíå äîáðå çíàþòü”,— ñêàçàâ ïàí
×åðíîâåöüêèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, êîìàíäà ³ íàäàë³ ïðîäîâæó-
âàòèìå çóïèíÿòè íåçàêîíí³ çàáóäîâè, ïåðåë³ê
ÿêèõ ôàõ³âö³ áëîêó ñêëàëè çàäîâãî äî âèáîð³â.
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàçíà÷èâ, ùî ä³ñòàº ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ñèòóàö³þ ó ñòîëèö³ ùîäíÿ. Òîìó, ÿê-
ùî ðàïòîì ïîíîâëÿòüñÿ ðîáîòè íà çóïèíåíîìó
ìàéäàí÷èêó, â³í “óñå âèïðàâèòü”. “Îñü âàì
õðåñò”,— ï³äñóìóâàâ ñâîþ òåçó ìåð, ïåðåõðåñ-
òèâøèñÿ.

Êð³ì òîãî, Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïëàíóº öåí-
òðàë³çóâàòè âëàäó. Â³í õî÷å “â³äïîâ³äàòè çà æèò-
òÿ êîæíîãî êèÿíèíà” ñàìîñò³éíî.

“ß íå äîâ³ðÿþ ðàéîíí³é âëàä³ é áàãàòüîì ³ç
òèõ, õòî çàëèøàºòüñÿ ç³ ìíîþ, àëå íàâ’ÿçàíèé
ìåí³ ³íøèìè ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè”,— ñêàçàâ ìåð
òà ïîîá³öÿâ çà êîæíèì ðàéîíîì çàêð³ïèòè äåïó-
òàòà â³ä ñâîãî áëîêó.

Ì³ñüêèé ãîëîâà óïåâíåíèé, ùî ìàòèìå á³ëü-
ø³ñòü ó íîâ³é Êè¿âðàä³. Êîíêðåòíèõ ïîë³òè÷íèõ
ñèë, ç ÿêèìè îá’ºäíàºòüñÿ éîãî Áëîê, â³í íå íà-
çâàâ. Çà âíóòð³øí³ìè â³ä÷óòòÿìè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî, öå áóäå íå ÁÞÒ. “ªäèíà ñèëà, ç ÿêîþ
ÿ íå ìîæó ñï³âïðàöþâàòè, öå ïàðò³ÿ ôþðåðñüêî-
ãî òèïó, òàì íåìàº æîäíî¿ äóìêè, êð³ì äóìêè ñà-
ìî¿ ë³äåðêè”,— ñêàçàâ ïàí ×åðíîâåöüêèé. “Òî-
ìó ùî íåìîæëèâî á³ãàòè äî íå¿ â Êàáì³í ùîðà-
çó ³ çàïèòóâàòè, ÿê âèð³øóâàòè ïèòàííÿ... éäåòü-
ñÿ íå ïðî òå, ùîá ÿ çàïèòóâàâ äîçâîëó, à ùîá ïî-
ðàäèòèñÿ”,— äîäàâ â³í. Íà äóìêó ìåðà, äåïóòà-
òè-áþò³âö³ ó Êè¿âðàä³ ëèøå âèêîíóâàòèìóòü òå,
ùî ¿ì êàçàòèìóòü ïî òåëåôîíó ç Êàáì³íó.

Çàâåðøèâ ñâîº ñï³ëêóâàííÿ ç ïðåñîþ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé íåî÷³êóâàíîþ ïîäÿêîþ... ì³í³ñ-
òðîâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Þð³þ Ëóöåíêó. “Â³í äó-
æå äîïîì³ã ìåí³ íà âèáîðàõ, òîìó ùî ïðîñò³ ì³-
ë³ö³îíåðè ãîëîñóâàëè ïåðåâàæíî çà ìåíå”,— óñ-
ì³õàþ÷èñü, ñêàçàâ ìåð
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Îíîâëÿòü ïàðê 
“Þí³ñòü” ³ ñàíàòîð³é 
“Ïóùà-Âîäèöÿ”

Ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ îáëà-
ãîðîäÿòü ïàðê “Þí³ñòü”. Ðîáîòè ïëàíóþòü
ïðîâåñòè íà ðîç³ âóëèöü Ïèëèïà Êîçèöü-
êîãî òà Óìàíñüêî¿. Òàì âèñàäÿòü íîâ³ äå-
ðåâà, êâ³òè, ïîëàãîäÿòü ³ âèìîñòÿòü ï³øî-
õ³äí³ äîð³æêè. Òàêîæ ïëàíóþòü çâåñòè äè-
òÿ÷å êàôå òà ãðîìàäñüêó âáèðàëüíþ. Ó ïðî-
ãðàì³ ïåðåäáà÷åíî ðåêîíñòðóþâàòè ñòàä³îí
ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹ 187, ùî íà âóëèö³ Âîë-
ãîãðàäñüê³é, 23.

Íàãàäàºìî, ùî ìèíóëîãî ðîêó ó ïàðêó
â³äêðèëè íîâèé äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Çàãà-
ëîì íà ïðîãðàìó ðåêîíñòðóêö³¿ òà áëàãî-
óñòðîþ ïàðê³â òà ñêâåð³â ñòîëèö³ ç íèí³ø-
íüîãî áþäæåòó âèä³ëåíî 100 ìëí ãðí. Ïåð-
øî÷åðãîâî îíîâëþâàòèìóòü Ã³äðîïàðê,
ì³ñüê³ îçåðà òà êàíàëè. Äî 2011 ðîêó îíîâ-
ëÿòü ùå ÷îòèðè ïàðêè: Ïðèâîêçàëüíèé, Ãå-
ðî¿â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â, ïàðê á³ëÿ îçåðà
Âåðáíå òà “Îðëÿòêî”.

Îêð³ì íèõ, ðåêîíñòðóþþòü òàêîæ ïåðøå
â³ää³ëåííÿ ñàíàòîð³þ “Ïóùà-Âîäèöÿ”, ó
êîðïóñ³ çðîáëÿòü íàäáóäîâó. Ð³øåííÿ óõâà-
ëèëè ç ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ áóäèíê³â-³íòåð-
íàò³â äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó. Ï³ñëÿ ðå-
ìîíòó êîðïóñó òàì â³äêðèþòü ïñèõîíåâðî-
ëîã³÷íèé ³íòåðíàò äëÿ æ³íîê

Çàê³í÷èâñÿ êîíêóðñ 
³ç ïðîäàæó åë³òíèõ 
êâàðòèð

Ç 5 äî 26 òðàâíÿ ó ñòîëèö³ òðèâàâ êîí-
êóðñ ³ç ïðîäàæó åë³òíèõ êâàðòèð ó íîâîáó-
äîâàõ. Óñüîãî ¿õ ïðîïîíóâàëè 16. Âèñòàâ-
ëÿëè 3—4-ê³ìíàòíå æèòëî ïëîùåþ â³ä 
99 êâ. ì äî 151 êâ. ì. Ïðîâîäèëî êîíêóðñ
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç æèòëîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ. Ì³í³ìàëüí³ ö³íè íà êâàðòèðè ïî÷è-
íàëèñÿ â³ä 1 ìëí 226 òèñ. ãðí. Íàéäîðîæ-
÷à êîøòóâàëà 1 ìëí 726 òèñ. ãðí. 500 ãðè-
âåíü òðåáà áóëî çàïëàòèòè çà ðåºñòðàö³þ íà
àóêö³îí³. Ïîïðè òàê³ öèôðè, â óïðàâë³íí³
çàïåâíèëè, ùî ïðîïîçèö³¿ á³ëüø í³æ âèã³ä-
í³. Æèòëî ðåàë³çîâóâàëè çà ö³íîþ çàáóäîâ-
íèêà òà áåç ïîñåðåäíèê³â.

Êâàðòèðè ðîçòàøîâàí³ íà âóëèöÿõ Ñð³á-
íîê³ëüñüê³é, Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüê³é, Ãåðî¿â
Ñòàë³íãðàäà, Ôåîäîñ³éñüê³é, Ëîìîíîñîâà
òà Ãðèãîðåíêà. Íàéáëèæ÷èìè äíÿìè ñòà-
íóòü â³äîì³ ðåçóëüòàòè òîðã³â. Íàãàäàºìî,
ùî çà çàðîáëåí³ íà àóêö³îí³ êîøòè ì³ñüêà
âëàäà êóïóº êâàðòèðè íà âòîðèííîìó ðèí-
êó æèòëà äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ðîäèí

Íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè
çàì³íÿòü ïîøòîâ³ 
ñêðèíüêè

Ìåøêàíöÿì áóäèíêó íà ïðîñïåêò³ Ïðàâ-
äè, 17à ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ çàì³íÿòü ïî-
øòîâ³ ñêðèíüêè. Íà öå ç ðàéîííîãî áþ-
äæåòó âèä³ëèëè 6 513 ãðí ³ 25 êîï³éîê. Ðî-
áîòè ïðîâåäóòü ï³ñëÿ ÷èñëåííèõ çâåðíåíü
ìåøêàíö³â áóäèíêó. Ò³ íåîäíîðàçîâî ïðî-
ñèëè çàì³íèòè ïîøòîâ³ ñêðèíüêè â³äêðè-
òîãî òèïó íà çàêðèò³ çàäëÿ çáåðåæåííÿ ÷èñ-
òîòè ó ï³ä’¿çäàõ. “ß íàâ³òü ³ íå ÷óëà, ùî ó
íàñ çáèðàþòüñÿ òàêå ðîáèòè. ×åêàòèìó òå-
ïåð ç íåòåðï³ííÿì, õî÷ íå êèäàòèìóòü òó-
äè ñì³òòÿ. Àáè ùå ïîøòà â÷àñíî ïðàöþâà-
ëà...”,— ïîä³ëèëàñÿ ìåøêàíêà áóäèíêó Â³-
ðà Ñâÿòíåíêî

Â³äáóäåòüñÿ 
ôåñòèâàëü 
áàíäóðèñò³â

Ó ñòîëè÷íîìó ìóçå¿ Ãîí÷àðà ç 13 äî 15
÷åðâíÿ çáåðóòüñÿ áàíäóðèñòè ç óñ³º¿ Óêðà-
¿íè. Òàì â³äáóäåòüñÿ ôåñòèâàëü. Îêð³ì çìà-
ãàííÿ ó âëàñí³é â³ðòóîçíîñò³, ìóçèêè ïðî-
ïîíóâàòèìóòü óñ³ì â³äâ³äóâà÷àì íàâ÷èòèñÿ
ãðè íà ñòàðîâèííèõ íàðîäíèõ ³íñòðóìåí-
òàõ. Òàì æå òðèâàòèìóòü ìàéñòåð-êëàñè
óêðà¿íñüêèõ òàíö³â. Êð³ì âèñòóï³â áàíäó-
ðèñò³â, êîáçàð³â òà ë³ðíèê³â, ìîæíà áóäå
ïîñëóõàòè àíñàìáë³ ñòàðîäàâíüî¿ òà äóõîâ-
íî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè. Óâå÷åð³ íà âñ³õ ÷å-
êàòèìóòü óêðà¿íñüê³ âå÷îðíèö³ — ÷óäîâà
íàãîäà “äàòè ãîïàêà” íå ëèøå ïðîôåñ³é-
íèì òàíöþðèñòàì, à é óñ³ì, õòî ïîëþáëÿº
ïîâåñåëèòèñÿ

Âèáîðè “ðîçìî÷èëè”

Íà ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ ïðîæèâàº ïîíàä
4 òèñÿ÷³ ëþäåé ³ç âàäàìè ñëóõó. Âîíè íå
÷óþòü ïîâ³äîìëåíü ó òðàíñïîðò³, íå ìî-
æóòü äèâèòèñÿ ê³íî áåç òèòð³â. Çäîáóòè
îñâ³òó òàê³ ä³òè ìîæóòü ëèøå ó äâîõ ñïå-
ö³àë³çîâàíèõ äèòñàäî÷êàõ òà òðüîõ øêî-
ëàõ-³íòåðíàòàõ. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ¿õ Êè-
¿âñüêà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÎÃ äîïîìàãàº ï³ä-
ë³òêàì âëàøòóâàòè äàë³ ñâîº æèòòÿ. “Âî-
íè ðîçïîâ³äàþòü, ùî ¿ì áëèæ÷å äî äóø³,
à ìè ðîáèìî âñå, àáè ö³ ä³òè ìàëè â³äïî-
â³äíîãî ïðîô³ëþ îñâ³òó”,— êàæå ãîëîâà
îðãàí³çàö³¿ Ìèõàéëî Ëåâèöüêèé.

Ó âèáîð³ ïðîôåñ³é òåæ íàá³ð îáìåæåíü.
Þíàêàì ³ ä³â÷àòàì ç âàäàìè ñëóõó í³êî-
ëè íå ñòàòè ï³ëîòàìè, íàéìàíèìè âîä³-
ÿìè ÷è äèñïåò÷åðàìè. Ïðè òðüîõ êè¿â-
ñüêèõ ó÷èëèùàõ ó ñïåöãðóïàõ ¿õ íàâ÷àþòü
íà áóä³âåëüíèê³â, êóë³íàð³â, à òàêîæ øâå-

ö³â. Äëÿ ãðóï âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
íàéìàþòü ñóðäîïåðåêëàäà÷à.

Á³ëüø³ñòü ëþäåé ³ç ïîðóøåííÿìè ñëó-
õó ïðàöþþòü íà äâîõ ñïåö³àë³çîâàíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâàõ. Ïðîáëåì ³ç âàêàíñ³ÿìè íå-
ìàº. Íà çàâîä³ “Êîíòàêò” âèãîòîâëÿþòü
â³äðà òà ³íø³ âèðîáè ç ìåòàëó ³ ïëàñòìà-
ñè. Ìèêîëà Öàðþê ñëþñàðåì-³íñòðóìåí-
òàëüíèêîì òàì óæå 38 ðîê³â. Íà÷àëüíèê
öåõó êàæå, ùî çàóâàæåíü äî ðîáîòè ÷î-
ëîâ³êà, ÿê ³ äî á³ëüøîñò³ ãëóõèõ, íåìàº.
Íàâïàêè, ïàí Öàðþê ìàº ÷èìàëî ãðàìîò,
à òàêîæ º ãåðîºì ïðàö³. Çàðïëàòà ó ñïå-
ö³àë³ñòà 5-ãî ðîçðÿäó — äî 2 òèñ. ãðí. ßê-
ùî º äîäàòêîâ³ çàìîâëåííÿ, ïðàö³âíèêè
íå â³äìîâëÿþòüñÿ çàëèøèòèñÿ òà âèêîíà-
òè ðîáîòó. Îäíàê òàêå áóâàº çð³äêà, òîæ
äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó ï³äïðèºìñòâî íå
îòðèìóº. Òèì ÷àñîì íà îïëàòó åëåêòðî-

åíåðã³¿ òà ³íøèõ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ï³ëüã
íå ìàº. Îòðèìóº êâèòàíö³¿ íà ð³âí³ áàíê³â
òà êàçèíî. À ùå óòðèìóº ãóðòîæèòîê íà
200 îñ³á.

Íåùîäàâíî “Êîíòàêò” â³äâ³äàëà çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.
“Òàê³ ï³äïðèºìñòâà ïîòð³áí³, ùîá ëþäè
ïðàöþâàëè ³ ïî÷óâàëèñÿ ïîâíîö³ííèìè
÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà. Ìè óñ³ëÿêî ¿õ ï³ä-
òðèìóâàòèìåìî”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Ê³ëü-
÷èöüêà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ì³ñüêà âëàäà âïðî-
âàäèòü äëÿ òàêèõ ï³äïðèºìñòâ ï³ëüãè íà
îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Êð³ì òîãî,
çàñòóïíèê ìåðà ïîîá³öÿëà äîìîâèòèñÿ ç³
ñòîëè÷íèìè á³çíåñìåíàìè ïðî çàìîâëåí-
íÿ äëÿ ï³äïðèºìñòâ, äå ïðàöþþòü ³íâà-
ë³äè.

Ùîðîêó ì³ñòî äëÿ ãëóõèõ çàêóïîâóº äî
35 ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â òà 25 ôàêñèì³ëü-
íèõ àïàðàò³â. Òîð³ê ó ì³ñò³ çà ï³äòðèìêè
ÊÌÄÀ ³ Òîâàðèñòâà ñàìàðèòÿí çàïðàöþ-
âàâ ñïåö³àëüíèé öåíòð, ÷åðåç ÿêèé ëþäè
ç âàäàìè ñëóõó ìîæóòü âèêëèêàòè ë³êàðÿ.
Íà äîïîìîãó ãëóõèì ç ì³ñüêîãî áþäæåòó
öüîãîð³÷ âèä³ëèëè 126,5 òèñ. ãðí.

Òàêó ï³äòðèìêó âëàäè ö³ ëþäè íàçèâà-
þòü äóæå âàãîìîþ. Îäíàê äîäàþòü, ùî
ìàþòü ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ íå ëèøå ç ãðî-
øèìà. “Íåçäîëàíèì áàð’ºðîì ñòàëè äâå-
ð³ ç äîìîôîíàìè. ̄ ì ñêëàäíî ó òðàíñïîð-
ò³, áî íå âñþäè º òàáëî ç ³íôîðìàö³ºþ.
Òà íàâ³òü ä³çíàòèñÿ ïðî íîâèíè ì³ñòà âî-
íè íå ìîæóòü, îñê³ëüêè íà ñòîëè÷íèõ òå-
ëåêàíàëàõ íåìàº ñóðäîïåðåêëàäó”,— ïî-
ñêàðæèëàñÿ ïðàö³âíèê ÓÒÎÃ Íàòàë³ÿ ²âà-
íþøåâà

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïîáóâàëà
â “Êîíòàêò³” ç ãëóõèìè
Ï³äïðèºìñòâà äëÿ ³íâàë³ä³â ìàòèìóòü ï³ëüãè 
íà êîìóíàëüí³ ïëàòåæ³
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Спеціалізовані підприємства, де працюють і навчаються люди зі
слаб им сл хом, сплач ватим ть вартість ом нальних посл за
піль овим тарифом. Це на з стрічі з представни ами столично о
відділення У раїнсь о о товариства л хих (УТОГ) пообіцяла заст п-
ни олови КМДА Ірена Кільчиць а. Вона точнила: цьо о ро на
підтрим людей із вадами сл х місто виділило 126,5 тис. рн.
Тим часом ияни, я і належать до УТОГ, за важили, що потреб ють
не лише рошової допомо и. Бар'єрами для проживання місті для
них стають домофони, отрі масово встановлюють б дин ах,
маршр т и без інформативних табло й телепередачі без с рдо-
пере лад .

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора до місь ої ТВК
почали надходити про-
то оли з мо рими пе-
чат ами. Я відомо, са-
ме за ними встановлю-
ють офіційні підс м и
олос вання. Тим ча-
сом, з ідно з поперед-
німи підрах н ами о-
лосів виборців, безза-
перечним лідером за-
лишаються мер Києва
Леонід Черновець ий
та йо о політична сила.
Чинном столичном
олові свої симпатії від-
дали понад 37 відсот-
ів иян. За Бло Лео-
ніда Черновець о о
про олос вали понад
30 відсот ів виборців.

Ó÷îðà äî ì³ñüêî¿ òåðèòîð³-
àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ïî÷àëè
íàäõîäèòè ïðîòîêîëè ç ìîêðè-
ìè ïå÷àòêàìè, çà ÿêèìè ³ âñòà-
íîâëþþòü îô³ö³éí³ ï³äñóìêè
ãîëîñóâàííÿ. ßê ðîçïîâ³ëè
“Õðåùàòèêó” ó ÒÂÊ, äî âå÷î-
ðà âñòèãëè ï³äâåçòè ïðîòîêîëè
Ïå÷åðñüêèé òà Ãîëîñ³¿âñüêèé
ðàéîíè. Íà ÷åðç³ Ïîä³ëüñüêèé.
Ãîòîâèé çäàòè ïðîòîêîëè ³
Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí.

ßê çàïåâíèëà êåð³âíèê ÒÂÊ
Ãàëèíà Á³ëèê, òåðâèáîð÷êîì
ïðàãíóòèìå ÿêíàéøâèäøå

îïðèëþäíèòè îñòàòî÷í³ ðå-
çóëüòàòè äîñòðîêîâèõ âèáîð³â.
Àëå öå áóäå ìîæëèâî ëèøå
ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíè îòðèìà-
þòü ïðîòîêîëè ç óñ³õ 10 ðàéî-
í³â ñòîëèö³. Ïàí³ Á³ëèê çàïåâ-
íèëà, ùî êîì³ñ³ÿ âêëàäåòüñÿ ó
âèçíà÷åíèé çàêîíîì ÷àñ äëÿ
ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â, òîáòî äî
ï’ÿòíèö³. “Äóìàþ, ùî â ñóáî-
òó ìè âæå çìîæåìî îãîëîñè-
òè îô³ö³éí³ ðåçóëüòàòè âèáî-
ð³â ìåðà Êèºâà òà Êè¿âðà-
äè”,— ñêàçàëà âîíà. Ó÷îðà òà-
êîæ îïðèëþäíèëè ³íôîðìà-
ö³þ ïðî çàãàëüíó ÿâêó âèáîð-
ö³â. Çà îñòàíí³ìè äàíèìè, âî-
íà ñòàíîâèëà 53,39 â³äñîòêà.

Öå ñòàëî â³äîìî ï³ñëÿ òîãî, ÿê
âñ³ íàëåæí³ äàí³ íàäàâ Äåñ-
íÿíñüêèé ðàéîí. Îñòàòî÷íèé
ðåçóëüòàò ÿâêè ìîæå äåùî çì³-
íèòèñÿ ï³ñëÿ îïðàöþâàííÿ
âñ³õ ïðîòîêîë³â ç ìîêðèìè ïå-
÷àòêàìè.

Ïîêè ùî îïðàöüîâàíî äàí³
ç ïîíàä 900 âèáîð÷èõ ä³ëü-
íèöü. Áåççàïåðå÷íèì ë³äåðîì
íà âèáîðàõ ñòîëè÷íîãî ìåðà
ëèøàºòüñÿ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé. Ñâî¿ ñèìïàò³¿ éîìó â³ä-
äàëè ïîíàä 37 â³äñîòê³â êèÿí.
Íà âèáîðàõ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ë³äèðóº Áëîê Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî — ïîíàä 30
â³äñîòê³â ãîëîñ³â. Íà äðóãîìó

ì³ñö³ Áëîê Þë³¿ Òèìîøåí-
êî — 22,59 â³äñîòêà. Çà Áëîê
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ïðîãîëîñóâà-
ëè 10,46 â³äñîòêà âèáîðö³â.
Ïðîõîäÿòü äî Êè¿âðàäè òàêîæ
Áëîê Ëèòâèíà — 8,12 â³äñîò-
êà, “Ãðîìàäñüêèé àêòèâ Êè-
ºâà” — 5,83 â³äñîòêà, Ïàðò³ÿ
ðåã³îí³â — 3,93 â³äñîòêà òà
Áëîê Ìèêîëè Êàòåðèí÷óêà —
3,41 â³äñîòêà. Îñê³ëüêè çàëè-
øèëîñÿ ïîðàõóâàòè ìåíøå í³æ
10 â³äñîòê³â äàíèõ, ê³ëüê³ñòü
ïåðåìîæö³â âèáîð³â óæå íå
çì³íèòüñÿ. Ñàìå öèì ñèëàì
êèÿíè äîâ³ðèëè â íàéáëèæ÷³
äâà ðîêè âèð³øóâàòè äîëþ
ñòîëèö³

Äî òåðâèáîð÷êîìó ïî÷àëè íàäõîäèòè ïðîòîêîëè 
ç ìîêðèìè ïå÷àòêàìè
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Óêðà¿íö³â
äðàòóº 
åêîíîì³÷íà 
òà ïîë³òè÷íà
íåñòàá³ëüí³ñòü
Åêñïåðòè ô³êñóþòü 
ðîç÷àðóâàííÿ ãðîìàäÿí
ä³ÿìè óðÿäó 
òà ïðàâëÿ÷î¿ êîàë³ö³¿
Þë³ÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Центр соціальних дослі-
джень "Софія" оприлюднив рез ль-
тати опит вання ромадсь ої д м и
про ставлення до по іршення е о-
номічної та політичної сит ації в
раїні. Аналіз засвідчив: раїнці
занепо оєні тим, що відб вається.

Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ öåíòðó “Ñîô³ÿ”,
ðåàë³ºþ ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ óêðà¿íñüêèõ
ãðîìàäÿí ïîñòóïîâî ñòàº âòðàòà ïåðñïåêòè-
âè: óêðà¿íö³ ñòîìèëèñÿ â³ä çðîñòàííÿ ö³í,
íåïðîãíîçîâàíîñò³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿
ñèòóàö³¿ òà ïîë³òè÷íèõ ÷âàð. Íåâäîâîëåííÿ
íàðîñòàº, çóìîâëþþ÷è àïàò³þ òà ïåñèì³çì ó
ñóñï³ëüñòâ³. Ïåðåäóñ³ì íåãàòèâ ïðîäóêóº
ñïðèéíÿòòÿ íàñåëåííÿì åêîíîì³÷íî¿ ñèòó-
àö³¿ ó êðà¿í³. Òàê, ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü — 81,7
â³äñîòêà — îïèòàíèõ õàðàêòåðèçóþòü òåïå-
ð³øíþ åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ ÿê “ïîãàíó”, õî-
÷à ùå ó ëþòîìó òàêî¿ äóìêè äîòðèìóâàëè
ò³ëüêè òðåòèíà óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí. Ãîëîâ-
íîþ ïðè÷èíîþ êðèòè÷íîãî ñïðèéíÿòòÿ åêî-
íîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ åêñïåðòè öåíòðó
íàçèâàþòü âèñîê³ òåìïè çðîñòàííÿ ³íôëÿö³¿.
ßê çàóâàæèâ äèðåêòîð “Ñîô³¿” Àíäð³é ªð-
ìîëàºâ, çá³ëüøóºòüñÿ ÷àñòêà ñï³âãðîìàäÿí,
ÿê³ ââàæàþòü: óñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ñüîãîäí³
â Óêðà¿í³, éäå ó íåïðàâèëüíîìó íàïðÿìêó.
Êîëè â ëþòîìó òàêèõ ðåñïîíäåíò³â áóëî 60,6
â³äñîòêà, òî ñüîãîäí³ ¿õ óæå 75,3 â³äñîòêà.
Ïðè÷îìó, ïîêàçíèê ðîç÷àðîâàíèõ íà ïîðÿ-
äîê ïåðåâèùèâ çàô³êñîâàíèé îïèòóâàííÿìè
“Ñîô³¿” ó êâ³òí³ 2007-ãî, ï³ä ÷àñ çàãîñòðåí-
íÿ ïîë³òè÷íî¿ êðèçè.

Óêðà¿íö³â òóðáóº é ñòàí â³ò÷èçíÿíî¿ ïîë³-
òèêè. Ïîêàçíèê íåâäîâîëåííÿ ñóñï³ëüñòâà
ïîë³òè÷íèìè ïðîöåñàìè âðàæàº: ëèøå ÷îòè-
ðè â³äñîòêè îïèòàíèõ ãðîìàäÿí ââàæàþòü
ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ ñïîê³éíîþ. Ð³çêî çðîñ-
ëà é ÷àñòêà òèõ, õòî íåãàòèâíî õàðàêòåðèçóº
ðîáîòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè: ÿêùî ó
ëþòîìó “íåãàòèâíî” àáî “ñêîð³øå íåãàòèâ-
íî” îö³íþâàëè ä³ÿëüí³ñòü óðÿäó 59 â³äñîòê³â
îïèòàíèõ, òî òåïåð — 70,5 â³äñîòêà. Ïîã³ð-
øèëàñÿ òàêîæ ñóñï³ëüíà îö³íêà ä³ÿëüíîñò³
Þë³¿ Òèìîøåíêî íà ïîñàä³ ïðåì’ºð-ì³í³ñ-
òðà Óêðà¿íè: ó ëþòîìó ìè ñïîñòåð³ãàëè áà-
ëàíñ ïîçèòèâíèõ ³ íåãàòèâíèõ îö³íîê ðîáî-
òè ãëàâè óðÿäó — ïî 47,6 â³äñîòêà ç êîæíî-
ãî áîêó, àëå â íèí³øíüîìó ñïðèéíÿòò³ ä³ÿëü-
íîñò³ Þë³¿ Òèìîøåíêî ïåðåâàæàº íåãàòèâ —
61,5 â³äñîòêà. “Ãðîìàäà ñåðéîçíî ðîç÷àðî-
âàíà Þë³ºþ Âîëîäèìèð³âíîþ,— ïîÿñíèâ
Àíäð³é ªðìîëàºâ,— àäæå ï³ñëÿ ¿¿ ïðèçíà÷åí-
íÿ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì ïîëîâèíà óêðà¿íö³â
ìàëà íàä³¿ íà òå, ùî ñèòóàö³ÿ ó êðà¿í³ ïî-
ë³ïøèòüñÿ. Ñüîãîäí³ æ ñåðåä ðåñïîíäåíò³â,
ÿê³ ìàëè òàê³ ñïîä³âàííÿ, 48 â³äñîòê³â âè-
çíàëè: çà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ïàí³ Òèìîøåíêî
íà ïîñàä³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ¿õí³ íàä³¿ íå
ñïðàâäèëèñÿ”.

ßê ñâ³ä÷èòü çð³ç ãðîìàäñüêî¿ äóìêè, á³ëü-
ø³ñòü íàøèõ ñï³âãðîìàäÿí (52,1â³äñîòêà) î÷³-
êóþòü ðîçïàäó íèí³øíüî¿ ïàðëàìåíòñüêî¿ êî-
àë³ö³¿ ó áëèçüê³é ïåðñïåêòèâ³. Íà äóìêó ìàé-
æå ïîëîâèíè (46,4 â³äñîòêà) îïèòàíèõ, êî-
àë³ö³¿ äå-ôàêòî íå ³ñíóº, îñê³ëüêè íåìàº
ñï³ëüíî¿ çàêîíîòâîð÷î¿ ðîáîòè òà óçãîäæåíî-
ãî ãîëîñóâàííÿ. Îäíàê ºäèíîãî “ðåöåïòà”
ñóïðîòè ïîë³òè÷íî¿ êðèçè íàðîä Óêðà¿íè ïî-
ë³òèêàì íå ïðîïîíóº: çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ ªð-
ìîëàºâà, òðåòèíà îïèòàíèõ ãðîìàäÿí íå âè-
ÿâèëà áàæàííÿ äàâàòè “ïîë³òè÷í³ êîíñóëü-
òàö³¿” ïðåäñòàâíèêàì âëàäè. Òðîõè á³ëüøå
òðåòèíè îïèòàíèõ (36,7 â³äñîòêà) ñõèëüí³ ï³ä-
òðèìàòè ñòâîðåííÿ íîâî¿ ïàðëàìåíòñüêî¿ êî-
àë³ö³¿ ó ñêëàä³ ³íøèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë; ùå îä-
íà òðåòèíà ðåñïîíäåíò³â — çà ïðîâåäåííÿ
íîâèõ âèáîð³â
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Ìè — íàéã³ðø³ â ªâðîï³
Óêðà¿íó âæå ïîð³âíþþòü ç Âåíåñóåëîþ
Ñèä³ð ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сит ація в У раїні вже
стала предметом зане-
по оєння для інозем-
ців. За даними британ-
сь ої азети Finanсial
Times, наша раїна має
най ірші по азни и ін-
фляції Європі. Розда-
ча рядом невиправда-
них соціальних обіця-
но та зростання ре-
дит вання населення
призвели до е ономіч-
ної ризи. Британці пе-
ре онані — впоратися з
нею нинішня раїнсь а
влада нездатна, адже
занадто захопилася по-
літичними розбір ами
та поп лізмом.

“Äîñÿãíåííÿ” óêðà¿íñüêîãî
óðÿäó âæå ñòàëè ïðèêëàäîì
äëÿ ³íîçåìö³â, íà ÿêîìó âîíè
íàâ÷àþòüñÿ, ÿê íå ìîæíà ïðà-
öþâàòè. “Ïîë³òèêàì, ÿê³ øó-
êàþòü äîêàç³â íåáåçïåêè ³í-
ôëÿö³¿, âàðòî ïîáóâàòè â
Óêðà¿í³, äå âîíà äîñÿãëà 30
â³äñîòê³â”,— ïèøå áðèòàíñüêà
ãàçåòà Finanñial Times.— Æîä-
íà êðà¿íà â ªâðîï³ íå íàáëè-
çèëàñÿ äî ö³º¿ â³äì³òêè. Ð³âåíü
³íôëÿö³¿ òóò îäèí ³ç íàéâèùèõ
ó ñâ³ò³, ÿê ó Âåíåñóåë³”.

Ïðè÷èíó òîãî, ùî â³äáóâàº-
òüñÿ ó íàñ, áðèòàíö³ áà÷àòü ó
íåîá´ðóíòîâàíîìó çðîñòàíí³
ïîïèòó. Óêðà¿íö³ âèòðà÷àþòü
á³ëüøå, àí³æ çàðîáëÿþòü.
Ïðîòå çðîçóì³ëî, ùî äîâãî òàê
òðèâàòè íå ìîæå. Òîìó íå
äèâíî, ùî íåïîì³ðíå êðåäèò-
íå çðîñòàííÿ, ÿêå ñòàíîâèòü
ïðèáëèçíî 50 â³äñîòê³â íà ð³ê,

òà âåëè÷åçí³ âèòðàòè óðÿäó íà
ñîö³àëüí³ ïîòðåáè ïðèçâåëè äî
ïðîáëåì â åêîíîì³ö³. Îòîæ
ï³äâèùåííÿ çàðïëàò òà ñîö³-
àëüí³ ï³ëüãè âðåøò³-ðåøò
îáåðíóëèñÿ ïîã³ðøåííÿì ð³â-
íÿ æèòòÿ ìàëîçàõèùåíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ.

Ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ, ÿêà
çàâàæàº óêðà¿íñüê³é âëàä³ ä³º-
âî áîðîòèñÿ ç ³íôëÿö³ºþ, áðè-
òàíö³ ââàæàþòü ïîë³òè÷íó áî-
ðîòüáó ó âèùèõ åøåëîíàõ âëà-
äè. Äåÿê³ óêðà¿íñüê³ âèñîêî-
ïîñàäîâö³ âæå ÷åêàþòü íà ïðå-
çèäåíòñüê³ âèáîðè 2010 ðîêó,
à òîìó í³õòî ç íèõ íå õî÷å

ñïðèÿòè ñêîðî÷åííþ âèòðàò,
ÿêå âêðàé ïîòð³áíå. “À áåç
öüîãî, ìîæëèâî, â ïåðåìîç³ íà
ìàéáóòí³õ âèáîðàõ íå áóäå
ñåíñó”,— çàçíà÷àº âèäàííÿ.

Ç òèì, ùî ñèòóàö³ÿ ñïðàâä³
º íåïðîñòîþ, ïîãîäæóþòüñÿ é
â³ò÷èçíÿí³ åêñïåðòè. “Òðèâà-
ëà ³íôëÿö³ÿ øêîäèòü åêîíî-
ì³ö³, íàñàìïåðåä âîíà ðóéíóº
äîâ³ðó äî åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òè-
êè âëàäè, äåðæàâè â ö³ëîìó.
Ùå îäèí ðèçèê — âîíà ðîç-
ðèâàº ñòàá³ëüí³ñòü ô³íàíñîâî¿
ñèñòåìè, ÿêà º çàïîðóêîþ
ñò³éêîãî åêîíîì³÷íîãî çðîñ-
òàííÿ”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-

êó” ßðîñëàâ Æàë³ëî, çàâ³äóâà÷
â³ää³ëó åêîíîì³÷íî¿ òà ñîö³-
àëüíî¿ ñòðàòåã³¿ Íàö³îíàëüíî-
ãî ³íñòèòóòó ñòðàòåã³÷íèõ äî-
ñë³äæåíü. Â³í òàêîæ ñêåïòè÷-
íî îö³íþº çäàòí³ñòü íèí³ø-
íüîãî óðÿäó áîðîòèñÿ ç öèì
ÿâèùåì. “ßñíà ð³÷, óðÿä íà-
ìàãàºòüñÿ ùîñü çðîáèòè, àëå
â íüîãî êðèòè÷íà ñèòóàö³ÿ: ç
îäíîãî áîêó, ìóñèòü ðîçóì³òè,
ùî ³íôëÿö³ÿ — öå ïîãàíî, à ç
äðóãîãî,— ùî àíòè³íôëÿö³éí³
çàõîäè äóæå íåïîïóëÿðí³. À
íàø óðÿä âæèâàòè íåïîïóëÿð-
íèõ çàõîä³â áî¿òüñÿ”,— êîí-
ñòàòóâàâ åêñïåðò

Відповідати за прорах н и рядовців зм шені прості раїнці

Þð³é Ëóöåíêî 
çàõîïèâñÿ ðåâîëþö³ºþ
À éîãî ï³äëåãë³ îêîçàìèëþâàííÿì
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора ерівни МВС Юрій Л -
цен о повідомив, що Се ретарі-
ат Президента от є силовий
сценарій відсторонення йо о з
посади. Генеральна про рат ра
має намір найближчими днями
пор шити проти ньо о римі-
нальн справ . Натомість, я
з'яс вав "Хрещати ", самом
Міністерстві вн трішніх справ
арні справи від ривати не по-
спішають, навіть проти відвер-
тих злочинців. Щоб не пор ш -
вати "позитивної статисти и".

Ó÷îðà ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ Þð³é
Ëóöåíêî íà ñâî¿é ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ çâè-
íóâàòèâ Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêà ³
ãîëîâó Ñåêðåòàð³àòó Â³êòîðà Áàëîãó â ï³ä-
ãîòîâö³ äåðæàâíîãî ïåðåâîðîòó. Äîêàçîì
òîãî, íà äóìêó ïàíà Ëóöåíêà, º òå, ùî âè-
ùå äåðæàâíå êåð³âíèöòâî çáèðàºòüñÿ óñó-
íóòè éîãî ç ì³í³ñòåðñüêî¿ ïîñàäè. Í³áè-
òî Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà íàéáëèæ÷èì
÷àñîì ìàº íàì³ð ïîðóøèòè ïðîòè ïàíà

Ëóöåíêà êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ôàêòîì
âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà ³
ñêîºííÿ ïîñàäîâîãî çëî÷èíó. Þð³é Ëó-
öåíêî ââàæàº, ùî öþ ñïðàâó ñôàáðèêî-
âàíî, àäæå äåêîìó ç âèñîêîïîñàäîâö³â íå
ïîäîáàºòüñÿ, ÿê ì³ë³ö³ÿ ó ñâî¿é ðîáîò³ àê-
òèâíî ðåàë³çóº ïåðåäâèáîðíå ãàñëî “Áàí-
äèòàì — òþðìè”.

Ïðîòå “Õðåùàòèê” äîñòåìåííî çíàº,
ùî â áîðîòüá³ ç áàíäèòàìè ó ÌÂÑ íà-
ñïðàâä³ íåâò³øí³ ðåçóëüòàòè. Ï³ä ÷àñ
ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ îïàëüíîãî ì³í³ñòðà ó
ïðÿìîìó åô³ð³ äâîõ íàö³îíàëüíèõ òåëåêà-
íàë³â æóðíàë³ñò ãàçåòè “Õðåùàòèê” ªâ-
ãåí Äèêèé íàãàäàâ ïàíîâ³ Ëóöåíêó, ùî
30 êâ³òíÿ íà íüîãî ñêîºíî ðîçá³éíèé íà-
ïàä. Æóðíàë³ñò ä³ñòàâ çàêðèòó ÷åðåïíî-
ìîçêîâó òðàâìó ³ ì³ñÿöü ïðîâ³â ó ë³êàðí³
ç ä³àãíîçîì “ñòðóñ ãîëîâíîãî ìîçêó”.
Ïðîòå ì³ë³ö³ÿ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó
Êèºâà â³äìîâèëà íàøîìó êîëåç³ ó ïîðó-
øåíí³ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè “çà â³äñóò-
í³ñòþ ñêëàäó çëî÷èíó â ä³ÿõ íàïàäíèê³â”.
“Îöå ³ º ðåàëüíà ðåàë³çàö³ÿ ãàñëà “Áàí-
äèòàì — òþðìè”?” — çàïèòàâ êîðåñïîí-
äåíò ì³í³ñòðà. Ïðî ñâî¿õ ï³äëåãëèõ ì³-
í³ñòð ïóáë³÷íî ãîâîðèòè íå çàõîò³â, çà-
ïðîñèâøè æóðíàë³ñòà “Õðåùàòèêà” äî
âëàñíîãî êàá³íåòó. ßê ðîçïîâ³â ïàí Äè-
êèé, ó ðîçìîâ³ ç íèì Þð³é Ëóöåíêî âè-
çíàâ, ùî ó â³äêðèòò³ ñïðàâè â³äìîâëåíî,

ñêîð³ø çà âñå, àáè “íå ïñóâàòè ïîçèòèâ-
íî¿ ñòàòèñòèêè â ðîçêðèòò³ çëî÷èí³â”. Öþ
ïðàêòèêó îêîçàìèëþâàííÿ Þð³é Ëóöåí-
êî äîðó÷èâ ïðèïèíèòè îñîáèñòî íà÷àëü-
íèêîâ³ êè¿âñüêî¿ ì³ë³ö³¿ Â³òàë³þ ßðåì³,
ïîðàäèâøè ïðîâåñòè ñëóæáîâå ðîçñë³äó-
âàííÿ ùîäî ä³é ñîëîì’ÿíñüêèõ ì³ë³ö³ÿí-
ò³â. Òîæ ªâãåí Äèêèé ó÷îðà ìàâ çìîãó
ïîñï³ëêóâàòèñÿ íå ëèøå ç ì³í³ñòðîì, à é
ç ãîëîâíèì ñòîëè÷íèì ì³ë³ö³îíåðîì. Ïàí
ßðåìà ïîîá³öÿâ ðîç³ãíàòè óâåñü ðàéâ³ä-
ä³ë òà îñîáèñòî âèáà÷èâñÿ ïåðåä æóðíà-
ë³ñòîì. Ïðîòè òèõ íåäîáðîñîâ³ñíèõ ïðà-
ö³âíèê³â ðîçïî÷àòî ñëóæáîâå ðîçñë³äó-
âàííÿ. Ïðî éîãî ðåçóëüòàòè ïîîá³öÿëè
ïîâ³äîìèòè ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â. “Õðåùà-
òèê” ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàº, ÷èì çàê³í÷èòü-
ñÿ öÿ ³ñòîð³ÿ, ³ îáîâ’ÿçêîâî ïî³íôîðìóº
÷èòà÷³â.

Îïåðàòèâí³ñòü, ç ÿêîþ êåð³âíèöòâî ì³-
ë³ö³éíîãî â³äîìñòâà çðåàãóâàëî íà â³äâåð-
òå ïîðóøåííÿ çàêîíó âëàñíèìè ï³äëåãëè-
ìè, âðàæàº. Íà æàëü, öå º, ñêîð³øå, âè-
íÿòêîì ³ç ïðàâèëà. Íàâ³òü ñàì³ ì³ë³ö³î-
íåðè, ç ÿêèìè â÷îðà ðîçìîâëÿâ íàø æóð-
íàë³ñò, â³äâåðòî âèçíàëè — éîìó ïîùàñ-
òèëî. Àäæå ïðî ñâîþ ïðîáëåìó â³í ïóá-
ë³÷íî ðîçïîâ³â íà âñþ Óêðà¿íó. Ïðîñòèì
ãðîìàäÿíàì, êîòð³ íå ìàþòü òàêî¿ çìîãè,
ñïîä³âàòèñÿ íà íàä³éíèé çàõèñò çíà÷íî
ñêëàäí³øå
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Ò³íüîâèé ðèíîê îñâ³òè
²íòåðíåò ïðîòè ïðîôåñ³éíîñò³

Ìàéæå âñ³ ñòóäåíòè îñòàííüîãî ðîêó íà-
â÷àííÿ ïðàöþþòü, ³íêîëè íàâ³òü íå çà
ñâîºþ ñïåö³àëüí³ñòþ, áàãàòî õòî âæå ìàº
ñ³ì’þ òà ä³òåé, ³íàêøå êàæó÷è — ³ç ãîëî-
âîþ ïîðèíóëè ó äîðîñëå ñàìîñò³éíå æèò-
òÿ. Ïèñàòè äèïëîìíó ðîáîòó ¿ì í³êîëè.
Â³äîìî, ùî óêðà¿íñüêà ðåàëüí³ñòü íå æà-
ä³áíà íà ïðîïîçèö³¿ — áóäü-ÿêà çàáàãàí-
êà çà ãðîø³ ñïîæèâà÷à. Äèïëîìíà ðîáî-
òà — íå âèíÿòîê. ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”,
íèí³ ¿¿ ìîæíà ïðèäáàòè â ²íòåðíåò³, çàìî-
âèòè àáî íàâ³òü êóïèòè âæå ãîòîâó. Òîìó
ñòóäåíò ìîæå çàçäàëåã³äü îáðàòè ñâ³é
øëÿõ — ÷è ïèñàòè ¿¿ ñàìîòóæêè, ÷è ïîëà-
ñóâàòè êóïëåíîþ ïðàöåþ. Öå ñïðàâà îñî-
áèñòà. Ïðîòå ðåçóëüòàòè çàçâè÷àé ³ñòîòíî
â³äð³çíÿþòüñÿ.

Не все те золото,
що блищить

²ñíóº áàãàòî îðãàí³çàö³é, ÿê³ çàðîáëÿ-
þòü ãðîø³ íà íàïèñàíí³ äèïëîìíèõ ðîá³ò.
Ìàáóòü, êîæåí ñòóäåíò òðèìàâ ó ðóêàõ ìà-
ëåíüêèé ïàï³ðåöü, ÿêèé îòðèìàâ ó ïåðå-
õîæèõ äå³íäå, àëå íàé÷àñò³øå á³ëÿ ìåòðî.
Âåëèêèìè ë³òåðàìè íà íüîìó ïîçíà÷åíî:
“Çàìîâëåííÿ êóðñîâèõ òà äèïëîìíèõ ðî-
á³ò”, âêàçàíèé íîìåð òåëåôîíó. Òîæ òîé
ñòóäåíò, õòî íå ìàº ÷àñó àáî áàæàííÿ ïè-
ñàòè äèïëîìíó ðîáîòó, ìîæå çâåðíóòèñÿ
ïî äîïîìîãó äî “ïðîôåñ³îíàë³â”. Àãåíò-
ñòâî ä³º çà ïåâíèì ãðàô³êîì: ñïî÷àòêó ðîç-
ãëÿäàºòüñÿ òåìà òà âèìîãè äî ðîáîòè, çãî-
äîì ïèøåòüñÿ ìàòåð³àë, ÿêèé âèäàºòüñÿ
÷àñòèíàìè. Çàìîâíèê ñïëà÷óº çàâäàòîê, à
ïîò³ì — êîæíó ÷àñòèíó îêðåìî. ²íêîëè
äèïëîìíó ðîáîòó ìîæíà íàâ³òü çàìîâèòè
â ²íòåðíåò³. Äîñòàòíüî çíàéòè ïîòð³áíèé
ñàéò, ÿêèõ íà ñüîãîäí³ áåçë³÷, çàïîâíèòè
ïîëÿ àíêåòè ³ â³äïðàâèòè çàìîâëåííÿ. Íà
öèõ ïîëÿõ îáîâ’ÿçêîâî çàçíà÷àºòüñÿ ïð³ç-
âèùå, ³ì’ÿ çàìîâíèêà, åëåêòðîííà àäðåñà,
íàçâà ðîáîòè, êîíòàêòí³ òåëåôîíè îñîáè,
ùî íàìàãàºòüñÿ êóïèòè ãîòîâ³ äèïëîìí³
ìàòåð³àëè. Ìîæëèâîñò³ îñîáèñòî ñï³ëêó-
âàòèñÿ ç çàñíîâíèêàìè ³íòåðíåò-ñòîð³íêè
íåìàº, àëå, ÿê çàïåâíÿþòü “õàçÿ¿” ïîä³á-
íèõ ñàéò³â, íàäàíà ñïîæèâà÷åì ³íôîðìà-
ö³ÿ º êîíô³äåíö³éíîþ. Ùîäî îïëàòè äèï-
ëîìíî¿ ðîáîòè — ¿¿ ìîæíà çðîáèòè íà ðà-
õóíîê áàíêó, ÷åðåç WebMoney àáî íàâ³òü
çà äîïîìîãîþ êàðòîê ïîïîâíåííÿ ìîá³ëü-
íîãî çâ’ÿçêó. Íàéíåáåçïå÷í³øå â ö³é ñõå-
ì³ òå, ùî çàìîâíèêîâ³ äîâîäèòüñÿ êóïó-
âàòè “êîòà ó ì³øêó” — àäæå ñïî÷àòêó ëþ-
äèíà ñïëà÷óº ãðîø³ çà ðîáîòó, ÿêó ùå íå
áà÷èëà, à ëèøå ïîò³ì ¿¿ íàä³øëþòü íà
åëåêòðîííó ïîøòó. Äî ñëîâà, “á³çíåñìå-
íè â³ä îñâ³òè” çàïåâíÿþòü, ùî âèêîíóâà÷
äèïëîìíî¿ ðîáîòè — ëþäèíà, çîð³ºíòîâà-
íà ó ñâî¿é ñïðàâ³, à òîìó ïðîôåñ³éíî ñòà-
âèòüñÿ äî çàâäàííÿ. Ïðîòå íà ïðàêòèö³
÷àñòî âèÿâëÿºòüñÿ, ùî çàìîâëåí³ ðîáîòè
äàëåêî íå “ïåðøî¿ ñâ³æîñò³” ³ ¿õ óæå âè-
êîðèñòîâóâàëè ñòóäåíòè ³íøèõ âóç³â. Êð³ì

òîãî, ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ìàòåð³àëè îá-
ðîáëåí³ íåÿê³ñíî, à ³íôîðìàö³þ ä³ñòàþòü
ç íåäîñòîâ³ðíèõ äæåðåë. Òîæ ïåðåä çàìîâ-
íèêîì âðåøò³-ðåøò ìîæå ïîñòàòè íåïðîñ-
òà äèëåìà: ÿê ä³ÿòè, êîëè ãðîø³ âæå âè-
òðà÷åíî, à ðîáîòè ôàêòè÷íî íåìàº.

Придбан робот
ще треба б де захистити

Àëå íàâ³òü ïðèäáàâøè ÿê³ñíó äèïëîìíó
ðîáîòó, ìîæíà ïðîâàëèòè ¿¿ çàõèñò. ßê ðîç-
ïîâ³ëè “Õðåùàòèêó” âèêëàäà÷³ ³ç äîñâ³-
äîì, àáè âèêðèòè ñòóäåíòà, ÿêèé “áåçñî-
â³ñíî” çàìîâèâ ðîáîòó àáî ïðèäáàâ â ²í-
òåðíåò³, ïîòð³áíî íåáàãàòî — ê³ëüêà ïðîñ-
òèõ íåâèííèõ çàïèòàíü. ßêùî â ìàòåð³-
àëàõ âæèòî íåðîçïîâñþäæåí³ ñëîâà ³ ñëî-
âîñïîëó÷åííÿ, âèêëàäà÷ ïîçà ñóìí³âîì çà-
ïèòàº ¿õ çíà÷åííÿ. Òå æ ñàìå òðàïèòüñÿ é
ç òåðì³íàìè ³ ïîíÿòòÿìè îáðàíî¿ òåìè,
ñëîâàìè ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ (íàïðè-
êëàä, åêñòåíñèâíèé, ïåðìàíåíòíèé) òà ³í-
øîþ ñïåöèô³÷íîþ ëåêñèêîþ ïðåäìåòà. Çà-
ëåæíî â³ä òîãî, ùî â³äïîâ³ñòü ñòóäåíò, ñòà-
íå çðîçóì³ëèì, ÷è ñàìîòóæêè â³í ïèñàâ
ïðàöþ.

Ùå îäíà çà÷³ïêà âèêëàäà÷à — ñïèñîê
ë³òåðàòóðè àáî ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæå-
ðåë. Â çàìîâëåíèõ ðîáîòàõ íàé÷àñò³øå âè-
êîðèñòîâóþòü êíèæêè ³íîçåìíèõ àâòîð³â,
á³áë³îòåêà ÿêèõ äåùî øèðøà, àëå íå äî-
ñòóïíà äëÿ ïåðåñ³÷íîãî ñòóäåíòà. Òîìó
âàæëèâèì ïîêàçíèêîì íàïèñàíî¿ âëàñíî-
ðó÷ äèïëîìíî¿ ðîáîòè º íàÿâí³ñòü ë³òåðà-
òóðè â³ò÷èçíÿíèõ àâòîð³â.

Íîâèì ôàêòîðîì ðîçï³çíàííÿ çàìîâëå-
íèõ ìàòåð³àë³â º ñïåö³àëüíî ñòâîðåí³ êà-
ôåäðàìè óí³âåðñèòåò³â áàçè äàíèõ. Äî íèõ
â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ âíåñåí³ âæå “çà-
õèùåí³” äèïëîìí³ ðîáîòè ñòóäåíò³â ³ íàé-
ðîçïîâñþäæåí³ø³ ïðàö³ ²íòåðíåòó. Òàêèì
÷èíîì çà äîïîìîãîþ êëþ÷îâèõ ñë³â àáî
ôðàç ìîæíà ä³çíàòèñÿ, ÷è íå ñêîï³éîâàí³
ìàòåð³àëè ç îäíàêîâèõ ñàéò³â àáî âçàãàë³
òî÷í³ñ³íüêî òàêà æ ðîáîòà íå áóëà ïðåä-
ñòàâëåíà äî öüîãî ÷àñó ³íøèìè ñòóäåíòà-
ìè.

Вибір ожен
має зробити сам

Âàð³àíò³â îòðèìàííÿ äèïëîìíèõ ìàòå-
ð³àë³â ó ïåðåñ³÷íîãî ñòóäåíòà ê³ëüêà. Ò³,
õòî íå áàæàº îïåðóâàòè ñâî¿ìè çíàííÿìè
³ ãàÿòè ÷àñ, ìîæå ïðèäàòè ðîáîòó çà ãðî-
ø³. Ïðîòå æîäí³ àãåíö³ÿ ÷è ñàéò íå äà-
äóòü ãàðàíò³é, ùî äèïëîìí³ ìàòåð³àëè íà-
ïèñàí³ çà âñ³ìà ïðàâèëàìè òà ñòàíäàðòà-
ìè, ùî ³íôîðìàö³ÿ íå âêðàäåíà ç ³íøèõ
äèïëîìíèõ ðîá³ò ÷è âçàãàë³ ùå ï³âñîòí³
ñòóäåíò³â íå êóïèëè îäíàêîâ³ ïðàö³. Ïå-
ðåä òèì, ÿê âèòðà÷àòè êóïó ãðîøåé, âñå-
òàêè âàðòî çâàæèòè âñ³ íåäîë³êè çàìîâ-
ëåíèõ ðîá³ò, à ëèøå ïîò³ì âèð³øóâàòè, ÷è

º öå ñàìå òèì, ùî ïîòð³áíî. Àäæå áåçòóð-
áîòíèé ñòóäåíò, ÿêèé âèð³øèâ ïîëåãøè-
òè ñâî¿ “ñòðàæäàííÿ”, ðèçèêóº îïèíèòè-
ñÿ á³ëÿ ðîçáèòîãî êîðèòà, äîçâîëèâøè ñå-
áå îøóêàòè.

Ò³ æ, õòî ïèñàòèìå ñâ³é äèïëîì ñàìî-
òóæêè, â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó íå áóäóòü ó
ïðîãðàø³. Ñóìë³ííîìó ñòóäåíòîâ³ çàëè-
øàòüñÿ íåâèòðà÷åí³ ãðîø³, ãàðíà äèïëîì-
íà ðîáîòà òà âïåâíåí³ñòü ó ñâî¿õ ñèëàõ.
Äî ñëîâà, íà òàêîãî ñòóäåíòà ìîæå ÷åêà-
òè ùå é ïðèºìíèé ñþðïðèç. Îäèí ³ç êî-

ëèøí³õ ñòóäåíò³â ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
³ñòîð³þ ñâîº¿ äèïëîìíî¿ ðîáîòè. Éîãî
ïðàöÿ ç ³ñòîð³îãðàô³¿ ì³ñòèëà ê³ëüêà ÷àñ-
òèí. Àëå âñåðåäèí³ äðóãî¿ â³í íàïèñàâ íå
ëèøå ïðåäìåòíèé ìàòåð³àë, à é íåâåëè÷-
êå ïîñëàííÿ: “Òîé, õòî äî÷èòàâ ìîþ ïðà-
öþ õî÷à á äî öüîãî ì³ñöÿ, ìîæå çâåðíó-
òèñÿ çà àäðåñîþ (...) òà îòðèìàòè ÿùèê
øàìïàíñüêîãî ÿê ìàëåíüêó âèíàãîðîäó.
×åêàòèìó”. Â³äòîä³ ìèíóëî 20 ðîê³â, àëå
í³õòî òàê ³ íå ç’ÿâèâñÿ çà ñâî¿ì ïîäàðóí-
êîì

ªâãåí³ÿ ÒÀÃÀÍÎÂÈ×
“Õðåùàòèê”

У ба атьох в зах столиці добі ає інця навчальний рі . А для дея их
ст дентів починається завершальний етап навчання в ніверситеті —
написання дипломної роботи. Час дістати свою с арбнич , в я та
старанно протя ом сіх ро ів збирали знання та доро оцінний досвід.
Але для то о, щоб подати їх ви ляді дипломної роботи, потрібно
до ласти чимало з силь. Проте є й інший шлях — замовити диплом
за роші. С іль и це ошт є та чи варто вірити обіцян ам тих, хто
продає ст дентсь і праці за роші, і вирішив дослідити "Хрещати ".

Сер ій ЯГОДЗИНСЬКИЙ, старший ви ладач афедри філософії Національно о
авіаційно о ніверситет :

— Сьо оденний інформаційний простір надає безмежні можливості. Ст дент, я ий с ла-
дає дипломн робот , зобов’язаний орист ватися різними додат овими джерелами, по-
чинаючи з Інтернет і за інч ючи місь ою бібліоте ою. Але іноді завдання виявляються
занадто тяж ими, том мож ть стати в на оді онс льтації спеціалістів. Щодо більшої час-
тини дипломної роботи — до неї потрібно ставитися творчо, ш аючи відповіді власни-
ми силами, хоч це й потреб є ба ато час . Я рез льтат — написані власнор ч матері-
али оцінюють висо о, а замовлені праці, я і видно заздале ідь, нещадно рити ють або
вза алі не приймають.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Âàðò³ñòü çàìîâëåíèõ ðîá³ò (100 ñòîð.)
Ö³íà ìîæå çì³íþâàòèñÿ çàëåæíî â³ä òåìàòèêè 

òà ñêëàäíîñò³ ìàòåð³àëó

Òåõí³÷í³ äèñöèïë³íè — â³ä 600 ó. î.
Ãóìàí³òàðí³ äèñöèïë³íè — â³ä 300 ó. î.
Åêîíîì³÷í³ äèñöèïë³íè — â³ä 500 ó. î.

К пити диплом нес ладно, проте знання за роші не придбаєш
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ªâðî-2008 â³äáóäåòüñÿ 
ç êîìôîðòîì
Äëÿ ôóòáîëüíèõ ôàí³â â³äêðèëè íîâ³ ñòàíö³¿ ìåòðî òà ðåêîíñòðóþâàëè ñòàä³îíè

До т рнір давно
все отове

Ùå í³êîëè ì³ñòà-îðãàí³çàòîðè ªâðî-2008
íå áóëè ãîòîâèìè äî òóðí³ðó òàê â÷àñíî.
Ó Â³äí³ 2007 ðîêó ç’ÿâèëîñÿ ê³ëüêà íîâèõ
ñòàíö³é ìåòðî. Òåïåð óáîë³âàëüíèêè áåç
ïåðåñàäîê ìîæóòü ä³ñòàòèñÿ áóäü-ÿêî¿ òî÷-
êè ñòîëèö³ Àâñòð³¿. Ìåð³ÿ Â³äíÿ â³äðåìîí-
òóâàëà âñ³ àâòîáàíè, ÿê³ ñïîëó÷àþòü ñòî-
ëèöþ ç ³íøèìè ì³ñòàìè ÷åìï³îíàòó. Çà
ñëîâàìè êàíöëåðà Àâñòð³¿ Àëüôðåäà Ãó-
çåíáàóåðà, êðà¿íà âèòðàòèëà òðîõè á³ëüøå
ÿê 130 ì³ëüéîí³â ºâðî. Íåçíà÷í³ âèòðàòè
ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî äî ÷åìï³îíàòó
ïî÷àëè ãîòóâàòèñÿ íå 4 — 5 ðîê³â òîìó, à
çíà÷íî ðàí³øå. ªâðî-2008 ñòàëî âåëèêèì
ïëþñîì äëÿ ìåøêàíö³â ì³ñò, ÿê³ çà ÷àñ
ï³äãîòîâêè äî òóðí³ðó íå ïîáà÷èëè æîä-
íîãî áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà. Î÷³êóºòü-
ñÿ, ùî Àâñòð³ÿ òà Øâåéöàð³ÿ ïðèéìóòü 2
ì³ëüéîíè òóðèñò³â. Â Àâñòð³¿ äëÿ íèõ ãî-
òîâ³ ïîíàä ì³ëüéîí ì³ñöü ó ãîòåëÿõ, ó
Øâåéöàð³¿ — 900 òèñÿ÷. Ôàíàò³â ïåðåâî-
çèòèìóòü 2000 ñïåö³àëüíèõ ïîòÿã³â àâñò-
ð³éñüêèõ çàë³çíèöü òà 2500 øâåéöàðñüêèõ.
Ïðè÷îìó áåçïëàòíî. Ôàíàòàì äîñòàòíüî
ïîêàçàòè êîíòðîëåðàì êâèòîê íà áóäü-
ÿêèé ìàò÷.

У Базелі на дах
Сан т-Я об-Пар
поставили сонячні батареї

Ïîõâàëèòèñÿ ñóïåðñó÷àñíîþ ³íôðà-
ñòðóêòóðîþ ìîæå 40-òèñÿ÷íèé ñòàä³îí
Ñàíêò-ßêîá-Ïàðê ó Áàçåë³. Òóò º âñå äëÿ
ïîòðåá ôóòáîë³ñò³â, óáîë³âàëüíèê³â òà æóð-
íàë³ñò³â. Íà äàõó íàâ³òü ïîñòàâèëè ñîíÿ÷-
í³ áàòàðå¿. Ùå 2001 ðîêó â ðàéîí³ ñòàä³î-
íó â³äêðèëè íîâèé òîðãîâèé öåíòð — òðè-
ïîâåðõîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
16500 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Ïðèáóäóâàëè ³
ãîòåëü íà 107 ì³ñöü. Ðîáîòè ç ðîçøèðåí-
íÿ òðèáóí çàâåðøèëèñÿ ó 2007-ìó. Òîä³ òà-
êîæ ðåêîíñòðóþâàëè ñóñ³äí³ ñïîðóäè. À
ïðè âõîä³ íà ñòàä³îí ïðîêëàëè ñïåö³àëüíó
ïëàòôîðìó.

У Відні та Женеві
ре онстр ювали стадіони

Äî ªâðî-2008 ó Æåíåâ³ ïîáóäóâàëè
Ñòàä-äå-Æåíåâ. Öå íîâèé áàãàòîôóíêö³î-
íàëüíèé ñòàä³îí, äå ãðàº ì³ñöåâèé “Ñåð-
âåòò”. Ñó÷àñíèé 30-òèñÿ÷íèê ðîçòàøîâà-
íèé ó ðàéîí³ Ëÿ-Ïðåé, íåïîäàë³ê ôðàí-
öóçüêîãî êîðäîíó. Ïðîåêò ñòàä³îíó ðîç-
ðîáëÿëè ó ñï³âïðàö³ ç ÓªÔÀ. Àðåíà ñïî-
ëó÷åíà ³ç ñèñòåìîþ æåíåâñüêîãî ãðîìàä-

ñüêîãî òðàíñïîðòó ³ ñòî¿òü íåïîäàë³ê âîê-
çàëó òà ãîëîâíèõ àâòîñòðàä. Äî êîìïëåê-
ñó âõîäÿòü òîðãîâèé öåíòð, ï³äçåìíà àâòî-
ñòîÿíêà, ãîòåëü, òåëåñòóä³¿, îô³ñè, ïðèì³-
ùåííÿ äëÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³é, à òàêîæ
êóëüòóðíèé öåíòð.

Ñòàä³îí “Åðíñò Õàïïåëü” ó Â³äí³, ÿêèé
ïðèéìå ô³íàë ªâðî-2008, ïîâí³ñòþ ìîäåð-
í³çîâàíî. Òåïåð â³í ìîæå âì³ñòèòè 51 òè-
ñÿ÷ó ôàíàò³â. Âîäíî÷àñ â³äêðèëè ³ íîâó ä³-
ëÿíêó ë³í³¿ ìåòðî. Íà ¿¿ ñïîðóäæåííÿ âè-
òðàòèëè 890 ì³ëüéîí³â ºâðî. Ï³ñëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ 50-òèñÿ÷íèê â³äïîâ³äàº âñ³ì âè-
ìîãàì â ãàëóç³ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é òà ³íôðà-
ñòðóêòóðè. Ñòàä³îí ðîçòàøîâàíèé ó Ïðà-
òåð³ — îäíîìó ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ñåðåä
òóðèñò³â ðàéîí³â àâñòð³éñüêî¿ ñòîëèö³, çîâ-
ñ³ì ïîðÿä ³ç Äóíàºì. ª ÷óäîâå òðàíñïîðò-
íå ñïîëó÷åííÿ. Äî àåðîïîðòó Â³-
äåíü—Øâåõàò, ùî íåïîäàë³ê â³ä ñòàä³îíó,
ìîæíà ä³ñòàòèñÿ íà òðàìâà¿ àáî àâòîáóñ³.
Ðåêîíñòðóþâàëè ëîæó äëÿ ïðåñè, ÷àñòèíó
ÿêî¿ âèêîðèñòîâóâàòèìóòü ëèøå ç ÷âåðòü-
ô³íàëó. Öå çá³ëüøèòü ì³ñòê³ñòü ñòàä³îíó ùå
íà 850 ì³ñöü. Çà ìåæàìè “Åðíñò Õàïïåëü”
òèì÷àñîâî çâåëè äâîÿðóñíå ïðèì³ùåííÿ
äëÿ ïðåñè ïëîùåþ 2600 êâàäðàòíèõ ìåòð³â.

У Клаґенф рті, Цюрих
та Берні поб д вали
нові арени

Áóä³âíèöòâî íîâî¿ àðåíè ó Êëà´åíôóðò³
ðîçïî÷àëè â ëþòîìó 2006 ðîêó. Ñòàä³îí
çäàëè ï³ä êëþ÷ íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ 
2007-ãî. Âæå 7 âåðåñíÿ òóò â³äáóâñÿ ïåð-
øèé îô³ö³éíèé ìàò÷ ì³æ çá³ðíèìè Àâñò-
ð³¿ òà ßïîí³¿. Îáëàøòóâàëè äîïîì³æíó ³í-
ôðàñòðóêòóðó: ìåä³àöåíòð, êîðïîðàòèâí³
ïðèì³ùåííÿ, öåíòð äëÿ âîëîíòåð³â. Êð³ì
ôóòáîëüíî¿ àðåíè, äî êîìïëåêñó óâ³éøëè
ãîòåëü, òîðãîâèé öåíòð òà îô³ñí³ ïðèì³-
ùåííÿ. Íà ñòàä³îí³ ïðèáëèçíî 30 òèñÿ÷
ñèäÿ÷èõ ì³ñöü ï³ä êîçèðêîì. Ó Öþðèõó â
2007-ìó òàêîæ çâåëè íîâó àðåíó. Åëå´àíò-
íà áóä³âëÿ íå äóæå âèñîêà. Âîíà äîáðå
âïèñàëàñÿ â äîâê³ëë³. Â³äì³ííà ðèñà ñòà-
ä³îíó — êðèòà ðàìïà, íàâåðõó ÿêî¿ º ðåñ-
òîðàí. À ñòàä³îí ó Áåðí³ çíåñëè ùå â 2001
ðîö³. Íà éîãî ì³ñö³ ñïîðóäèëè íîâèé áà-
ãàòîôóíêö³îíàëüíèé 30-òèñÿ÷íèê. Ïîáëè-
çó çâåëè òîðãîâèé öåíòð, ðåñòîðàíè ³ çà-
ãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó. Íà äàõó ñòàä³îíó
âñòàíîâèëè íàéá³ëüøó â ñâ³ò³ ñèñòåìó ³í-
òå´ðîâàíèõ ñîíÿ÷íèõ áàòàðåé.

Поїзди метро при расили
символами EURO-2008

Ìóí³öèïàë³òåò Â³äíÿ çðîáèâ óñå, àáè
ôóòáîëüí³ óáîë³âàëüíèêè íå çàáëóêàëè.
Ôàíàòàì ïîòð³áíî ëèø ñ³ñòè ó âàãîí ìåò-
ðî ç ÿñêðàâèì îôîðìëåííÿì EURO-2008.
Íîâ³ ïî¿çäè ïðåçåíòóâàëè ùå â áåðåçí³. Íà
ïðåçåíòàö³¿ â³öå-áóðãîì³ñòð Â³äíÿ Ðåíàòå
Áðàóçåð çàÿâèëà, ùî ìåð³ÿ âèêîðèñòàëà âñ³
ìîæëèâîñò³, àáè çì³öíèòè ³ì³äæ àâñòð³é-
ñüêî¿ ñòîëèö³ â î÷àõ ëþáèòåë³â ñïîðòó ³
òóðèñò³â ç óñüîãî ñâ³òó. Äëÿ öüîãî ôàõ³âö³
ðîçðîáèëè íîâèé äèíàì³÷íèé äèçàéí ïî-
òÿã³â, ÿêèé ï³äêðåñëþº âåëèêå çíà÷åííÿ
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ó Â³äí³. Äî òîãî
æ óâåñü âîä³éñüêèé ñêëàä ìåòðîïîë³òåíó
ñïåö³àëüíî äëÿ ÷åìï³îíàòó ïðîéøîâ ñïå-
ö³àëüíèé êóðñ ³ç ãîñòèííîñò³.

У прес-центрі змож ть
працювати до тисячі
ж рналістів

Ãîòîâèé äî ñòàðòîâîãî ñâèñòêà ÷åìï³îíà-
òó óí³êàëüíèé ïðåñ-öåíòð ñòàä³îíó “Åðíñò
Õàïïåëü”. Äâîïîâåðõîâà íàìåòîâà êîíñòðóê-
ö³ÿ ðîçì³ðîì 75õ20 ìåòð³â ðîçòàøîâàíà ì³æ
ñòàä³îíîì ³ òîðãîâèì öåíòðîì. Íà äâîõ ïî-
âåðõàõ îáëàäíàíî 860 ðîáî÷èõ ì³ñöü, à òà-
êîæ ¿äàëüíþ òà êàôå. Ñïîðóäà âèòðèìóº ïî-
ðèâè â³òðó äî 120 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó.
Îáèäâà ïîâåðõè îñíàùåíî êîíäèö³îíåðàìè
òà îïàëþâàëüíîþ ñèñòåìîþ. Ïðåñ-öåíòð
ç’ºäíàíèé ç³ ñòàä³îíîì “Åðíñò Õàïïåëü” ñòà-
ëåâîþ òðóáîþ-êîðèäîðîì. Çàãàëüíà âàðò³ñòü
áóä³âíèöòâà ñòàíîâèòü 800 òèñÿ÷ ºâðî. Ïî-
ëîâèíó ö³º¿ ñóìè íàäàíî ÓªÔÀ. Â ñåðåäè-
í³ òðàâíÿ ïðåñ-öåíòð ïåðåäàëè ï³ä îï³êó ö³º¿
îðãàí³çàö³¿. Òåïåð òóäè çìîæóòü ïîòðàïèòè
ò³ëüêè àêðåäèòîâàí³ ïðè í³é æóðíàë³ñòè.

Про чистот Відня
дбатим ть 3 тисячі
двірни ів-ф тболістів

Òå, ÿê òðèìàòè ñòîëèöþ Àâñòð³¿ â ÷èñòî-
ò³ ï³ä ÷àñ ìàñîâèõ çàõîä³â ªâðî-2008, º ãî-
ëîâíèì áîëåì äëÿ ìàã³ñòðàòó Â³äíÿ. Ìåð³ÿ
âæå ìîá³ë³çóâàëà 3 500 äâ³ðíèê³â. Â çîí³ äëÿ
óáîë³âàëüíèê³â 100 ñï³âðîá³òíèê³â ïðàöþâà-
òèìóòü ö³ëîäîáîâî, à 70 — áåçïîñåðåäíüî
ïîçà ¿¿ ìåæàìè. Êàï³òàëüíå ïðèáèðàííÿ ðîç-
ïî÷èíàòèìåòüñÿ î 2-é ãîäèí³ íî÷³, à çàê³í-

÷óâàòèìåòüñÿ î 9-é ðàíêó. Òà àâñòð³éñüê³
äâ³ðíèêè â³äîì³ íå ò³ëüêè ñâîºþ ëþáîâ’þ
äî ì³ñòà ³ äî ÷èñòîòè, âîíè ùå º ïðåêðàñ-
íèìè ôóòáîë³ñòàìè. Â òðàâí³ öüîãî ðîêó
çá³ðíà àâñòð³éñüêèõ äâ³ðíèê³â çäîáóëà ïåðå-
êîíëèâó ïåðåìîãó íàä êîìàíäîþ êîëåã ³ç
Øâåéöàð³¿ — 7:2. Ó ìàò÷³- â³äïîâ³ä³ øâåé-
öàðñüê³ äâ³ðíèêè ðåàá³ë³òóâàëèñÿ ç ðàõóíêîì
3:1. Àëå ñï³ëüíèé ðàõóíîê ïîêè çàëèøàºòü-
ñÿ 8:5 íà êîðèñòü àâñòð³éö³â.

Для фанатів поставлять
і антсь і е рани
Ìàò÷³ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó

ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè íå ò³ëüêè íà ñòàä³î-
íàõ âîñüìè ì³ñò, à é íà ã³ãàíòñüêèõ åêðà-
íàõ, âñòàíîâëåíèõ ó ï³øîõ³äíèõ çîíàõ. Ó
Â³äí³ 1,5 ê³ëîìåòðà çíàìåíèòîãî áóëüâàðó
Ðèíã â³ääàëè â ðîçïîðÿäæåííÿ ôàíàò³â çà
ïðèêëàäîì áåðë³íñüêî¿ “Ôàíì³ë³” ï³ä ÷àñ
ªâðî-2006. Çà ìàò÷àìè â àâñòð³éñüê³é ñòî-
ëèö³ çìîæóòü ñïîñòåð³ãàòè äî 120 òèñÿ÷
îñ³á. Ó øâåéöàðñüêîìó Áàçåë³ çîíà äëÿ
óáîë³âàëüíèê³â ïðîñòÿãíåòüñÿ íà 3,2 ê³ëî-
ìåòðà. Íà í³é ðîçòàøóþòü òðè ã³ãàíòñüêèõ
åêðàíè, êàôå òà çàêóñî÷í³. Â Öþðèõó
ïðîñòî ïîñåðåäèí³ îçåðà ñïîðóäèëè ïëàò-
ôîðìè ç ã³ãàíòñüêèìè åêðàíàìè. Â Áåðí³
çîíè äëÿ óáîë³âàëüíèê³â áóäóòü íàâïðîòè
Áóíäåñõàóñà — áóä³âë³ ôåäåðàëüíîãî ïàð-
ëàìåíòó. Ó Æåíåâ³ íà öåíòðàëüí³é ïëîù³
ìàò÷³ ïîäèâëÿòüñÿ 60 òèñÿ÷ ôàíàò³â.

Чемпіонат принесе
ор анізаторам
1,2 мільярда євро

Àâñòð³ÿ òà Øâåéöàð³ÿ ï³äðàõóâàëè ìîæ-
ëèâèé ïðèáóòîê â³ä ªâðî-2008. Ïðîâ³äí³
åêîíîì³ñòè Àâñòð³¿ ïðîãíîçóþòü, ùî â³í ñòà-
íîâèòèìå ùîíàéìåíøå 321 ì³ëüéîí ºâðî.
Àëå öÿ öèôðà íåîñòàòî÷íà, ³, øâèäøå çà
âñå, ðåàëüíà åêîíîì³÷íà âèãîäà çà ï³äñóì-
êàìè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè âèÿâèòüñÿ á³ëü-
øîþ. Ïðîãíîçè øâåéöàðñüêî¿ ñòîðîíè çíà÷-
íî îïòèì³ñòè÷í³ø³. Êðà¿íà ïëàíóº îòðèìà-
òè äî 900 ì³ëüéîí³â ºâðî. Çàãàëüíà åêîíî-
ì³÷íà âèãîäà Àâñòð³¿ ³ Øâåéöàð³¿ â³ä ïðîâå-
äåííÿ ïåðøîñò³ êîíòèíåíòó ìîæå ñÿãíóòè
1,2 ì³ëüÿðäà ºâðî. Â Àâñòð³¿ òàêîæ ÷åêàþòü,
ùî ðîáîòó íà ªâðî-2008 ìàòèìóòü äî 10 òè-
ñÿ÷ îñ³á. Ó Øâåéöàð³¿ ðîçðàõîâóþòü ñòâîðè-
òè ïîíàä 7 òèñÿ÷ ðîáî÷èõ ì³ñöü

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

7 червня старт є чемпіонат Єв-
ропи з ф тбол . Він стане три-
надцятим т рніром, що відб ває-
ться під е ідою УЄФА. Ор аніза-
торами вист пили дві раїни —
Австрія та Швейцарія. Ф тбольна
першість триватиме на стадіонах
Інсбр а, Клаґенф рта, Зальц-
б р а, Відня, Базеля, Берна, Же-
неви та Цюриха. Перша ра роз-
почнеться 7 червня в Базелі, а
остання — 29 червня Відні.
Господарі Євро-2008 розрахов -
ють на понад мільярд євро при-
б т та два мільйони т ристів.
Я им чином влада міст- оспода-
рів чемпіонат от валася до
ф тбольно о саміт , вирішив
проаналіз вати "Хрещати ".
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У Цюрих спеціально до Євро-2008 звели новий стадіон
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Àí³ Ëîðàê íàâ÷èëà ºâðîïåéö³â
ïðàâèëüíî ïèñàòè “Óêðà¿íà”
Íà ï³ñåííèé êîíêóðñ âîíà á³ëüøå íå ïî¿äå

Îäðàçó ï³ñëÿ ô³íàëüíèõ âèñòó-
ï³â óñ³õ ó÷àñíèê³â ªâðîáà÷åííÿ
îïåðàòîðè ñïðÿìóâàëè îá’ºêòèâè
íà Àí³ Ëîðàê. ¯¿ ïîêàçàëè ïåð-
øîþ, à òàê ðîáëÿòü ëèøå ç íàé-
³ìîâ³ðí³øèì ïåðåìîæöåì. “Óñ³,
â êîãî º õî÷à á íàéìåíøå â³ä÷óò-
òÿ õóäîæíüîãî, ðîçóì³þòü, ùî
íàø âèñòóï íà ê³ëüêà ð³âí³â âè-
ùèé, í³æ âèñòóï ðîñ³éñüêîãî
ïðåäñòàâíèêà”,— ââàæàº é ñàìà
Àí³. Çà ¿¿ ñëîâàìè, æóðíàë³ñòè ³
ó÷àñíèêè êîíêóðñó çàçäàëåã³äü â³-
òàëè ¿¿ ç ïåðåìîãîþ òà ðàäèëè
Êèºâó “ãîòóâàòè Ïàëàö ñïîðòó”.

Äîäîìó Àí³ Ëîðàê ïðèâåçëà íà-
ãîðîäó “Ñåðöå ªâðîáà÷åííÿ”,
ÿêó ¿é âðó÷èëè ÿê êðàù³é ñï³âà÷-
ö³. Òàêî¿ äóìêè äîòðèìóþòüñÿ ºâ-
ðîïåéö³. Êîìïàí³ÿ ÂÂÑ îïèòàëà
ðåñïîíäåíò³â óñ³õ 43 êðà¿í ó÷àñ-
íèöü, ³ êðàùîþ, çã³äíî ç îïèòó-
âàííÿì, ñòàëà óêðà¿íêà. “Ïðèáàë-
ò³éñüê³ êðà¿íè, çà ðåçóëüòàòàìè,
â³ääàëè ïî 12 áàë³â Ä³ì³ Á³ëàíó.

Òèì ÷àñîì ìî¿ çíàéîì³ çâ³äòè
ïðîâåëè îïèòóâàííÿ ³ íå çíàé-
øëè ñèìïàòèê³â ðîñ³éñüêîãî
ñï³âàêà. Âèíèêàº çàïèòàííÿ —
çâ³äêè ö³ áàëè?”,— äèâóºòüñÿ â.
î. ïðåçèäåíòà ÍÒÊÓ Âàñèëü ²ëà-
ùóê. Íà äóìêó ó÷àñíèê³â, êîí-
êóðñ óæå äàâíî íå ï³ñåííèé, à
ïîë³òè÷íèé, ³ ðåçóëüòàò, â³äïîâ³ä-
íî, öèí³÷íî ï³äòàñîâàíèé. Ïî-
äåéêóþòü, ùî Áðèòàí³ÿ ÷åðåç öå
ïîì³ðêîâóº íå ïîñèëàòè òóäè
á³ëüøå ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â.

Àí³ Ëîðàê êàæå, ùî çìàãàòèñÿ
çà ïåðøå ì³ñöå íà ªâðîáà÷åíí³
á³ëüøå íå ïî¿äå, áî “âîíà óæå éî-
ãî îòðèìàëà”. “Õàé ¿äóòü ³íø³. Ó
íàñ áàãàòî ìîëîäèõ òàëàíò³â. À ÿ
çàäàëà ¿ì âèñîêó ïëàíêó”,— ââà-
æàº ñï³âà÷êà. Äîäàº, ùî çðîáèëà
âïåâíåíèé êðîê ó ªâðîïó ³ íà-
â÷èëà, ùî “Óêðà¿íà” ïèøåòüñÿ ç
âåëèêî¿ ë³òåðè. Âäÿ÷íà ñï³âà÷êà
Ô³ë³ïïó Ê³ðêîðîâó, õî÷à îñòàíí³é
áóö³ìòî íàçèâàâ ¿¿ ðåçóëüòàò äî-

ñÿãíåííÿì Ðîñ³¿. “Ó Ðîñ³¿ ëþá-
ëÿòü óñå õîðîøå ïðèïèñóâàòè ñî-
á³ ³ âñ³ì ñâî¿ì çàõîïëþâàòèñü. Öå
ìåí³ â íèõ äóæå ïîäîáàºòüñÿ.
Íàì òàê ñàìî òðåáà ñîáîþ ïèøà-
òèñÿ”,— ïåðåêîíàíà âîíà.

Ïèøàºòüñÿ äîñÿãíåííÿì Àí³
Ëîðàê ³ Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåí-
êî. Â³í îñîáèñòî çàòåëåôîíóâàâ
¿é äî Áºëãðàäà òà íàçâàâ äîöåþ.
Ùîäî ïðèâ³òàííÿ ïðåì’ºð-ì³í³ñ-
òðà Þë³¿ Òèìîøåíêî ç³ðêà ëèøå
÷óëà, àëå íå ÷èòàëà îñîáèñòî, ïî-
ä³ëèëàñÿ ñï³âà÷êà ç êîðåñïîíäåí-
òîì “Õðåùàòèêà”.

Óò³ì, íàéá³ëüøå óêðà¿íñüêà
ó÷àñíèöÿ ïåðåæèâàëà íå çà âèñî-
êîïîñàäîâö³â, à çà ëþäåé, ÿê³
ïðîâîäæàëè ¿¿ íà Ìàéäàí³. “ß çà-
êðèâàëà î÷³ ³ áà÷èëà ¿õ óñ³õ. Äó-
ìàëà, î Ãîñïîäè, âîíè ÷åêàþòü,
âîíè â³ðÿòü ó ìåíå! ß íå ìîæó ¿õ
ï³äâåñòè”,— ðîçïîâ³äàº. Äîäîìó
ç Áºëãðàäà ïðîâîäæàëè óêðà¿íêó
äóæå ëþáëÿ÷å. Ç ãîòåëþ âèíåñëè
íà ðóêàõ. À ÷åðåç íàòîâï ôàíàò³â
ó àåðîïîðòó, ÿêèé îòî÷èâ ñï³âà÷-
êó, ñï³âàþ÷è “Shady lady”, âîíà
íàâ³òü íå çìîãëà ïðîéòè ðåºñòðà-
ö³þ.

Àí³ Ëîðàê êàæå, ùî ï³ñëÿ êîí-
êóðñó ùå á³ëüøå ïîâ³ðèëà ó ñâî¿
ñèëè ³ çðîçóì³ëà, ùî óæå º ç³ðêîþ
ñâ³òîâîãî ð³âíÿ. Ç êîíöåðòîì ¿¿
çàïðîñèëè Áðèòàí³ÿ, Øâåö³ÿ òà
³íø³ êðà¿íè ªâðîïè. Ñï³âà÷êà êà-
æå, ùî í³êîëè íå ï³äå ó ïîë³òè-
êó, ÿê Ðóñëàíà ÷è Âºðêà Ñåðäþ÷-
êà, îñê³ëüêè âîíà íàðîäæåíà
ò³ëüêè äëÿ ñöåíè

Ображена рез льтатами пісенно о он рс , Ані Лора привезла
з Євробачення стат ет "Кращій" та запевнила, що більше та ом часті
не братиме

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

Íà íàñòóïíå ªâðîáà÷åííÿ ìàº ¿õàòè
Àëåêñ Ëóíà àáî Stereoliza
Зважаючи на рез льтати
цьо орічно о Євробачення,
“Хрещати ” поці авився
вітчизняних зіро , я і сво о час
там теж поб вали, я оцінюють їх
вони, та о о варто відправляти
до Європи 2009-м ?

Àíäð³é ÄÀÍÈËÊÎ (Âºðêà Ñåðäþ÷êà):

— ß äóæå ðîç÷àðîâàíèé ªâðîáà÷åííÿì-
2008, îñîáëèâî òèì, ÿê ñòàâèëè áàëè. Óñ³
çàáóëè ïðî òå, ùî êîíêóðñ ï³ñåííèé —
îö³íþâàëè íå øîó òà âèêîíàâö³â, à ¿õíþ
íàö³îíàëüí³ñòü. Öå ìåíå çá³ñèëî! Ï³ä ÷àñ
ïåðåãëÿäó õîò³ëîñÿ ðâàòè ³ ìåòàòè. Íàøà
Ëîðàê, çâ³ñíî, ìîëîäåöü,— ³ çàñï³âàëà äîá-
ðå, ³ íîìåð ïîêàçàëà ðîçê³øíèé. Ðîñ³ÿ íàì
äàëà âñüîãî 8 áàë³â — âîíè ïðîñòî áîÿëè-
ñÿ çà ñâîþ ïåðåìîãó. Ïðàâèëüíî, ùî Á³-
ëàíó ïåðøå ì³ñöå, íåõàé Ðîñ³ÿ íàðåøò³
ïðîâåäå ó ñåáå ªâðîáà÷åííÿ. Á³ëàíó áóëî
òÿæêî ìîðàëüíî, ÿ áà÷èâ, ÿê â³í ïåðåæè-
âàâ. Õî÷à øîó â íüîãî áóëî í³ÿêå, â 2006
ðîö³ ïîêàçàâ ñåáå ë³ïøå. À ùå ÿ îáðàæå-

íèé íà Óêðà¿íó. Â ³íøèõ êðà¿íàõ, ÿêùî âè-
êîíàâåöü ïîñ³äàº äðóãå ïî÷åñíå ì³ñöå, òî
â³í ãåðîé. À ó íàñ êîìåíòàòîð ñêàçàâ ëè-
øå “Äî ïîáà÷åííÿ” — ³ í³ÿêî¿ ï³äòðèìêè.

Ðóñëàíà ËÈÆÈ×ÊÎ:

— Ïîñò³éíî ñòåæèëà çà ªâðîáà÷åííÿì
ïî ²íòåðíåòó: ïåðåãëÿäàëà íå ëèøå íàï³â-
ô³íàëè ³ ô³íàë, à é ðåïåòèö³¿ êîíöåðò³â.
Ìàëî òîãî, 16 òðàâíÿ âèñòóïàëà â Áºëãðà-
ä³ íà êîíöåðò³ “Ëåãåíäè é ñåíñàö³¿ ªâðî-
áà÷åííÿ” íà îäí³é ñöåí³ ç Äàíîþ Interna-
tional, Ìàð³ºþ Øåðèôîâè÷, ïðåäñòàâíèêà-
ìè Ñëîâåí³¿, Àçåðáàéäæàíó, Áîñí³¿ òà Ãåð-
öåãîâèíè. Íàø âèñòóï ç³áðàâ ïîíàä 25 òè-
ñÿ÷ ãëÿäà÷³â. Ââàæàþ, ùî Êàðîë³íà ÷óäî-
âî ïðåäñòàâèëà Óêðà¿íó ³ â³äêðèëàñü ªâ-
ðîï³ ÿê ñï³âà÷êà, öå íàéãîëîâí³øå. Êîí-
êðåòíîãî êàíäèäàòà íà ªâðîáà÷åííÿ-2009
íàçâàòè ñêëàäíî. Öå îáîâ’ÿçêîâî ìàº áó-
òè ÿñêðàâà òà õàðèçìàòè÷íà ëþäèíà, ç ãàð-
íèìè âîêàëüíèìè äàíèìè, ÿêà ìîæå çäè-
âóâàòè ªâðîïó òà çâ’ÿçàòè ãëÿäà÷³â ºäè-
íîþ íèòêîþ ìóçèêè.

Ðîìàí ÊÀË²Í, ãóðò “Ãðèíäæîëè”:

— ªâðîáà÷åííÿ íå çì³íþº ñâî¿õ òðàäè-
ö³é: áóëè ³ ôð³êè, ³ åêëåêòèêà, ³ êëîóíñüê³
íîìåðè. Ïðîòå òðàïëÿëèñÿ ³ ö³êàâ³ âèêî-
íàâö³, ñåðåä ÿêèõ ìîæó âèä³ëèòè Ïîðòó-
ãàë³þ òà ²çðà¿ëü. Ùîäî ïåðåìîæöÿ — îñî-
áèñòî ìåíå íå ï³ñíÿ, í³ ñï³âàê íå âðàæàº.
Ïåâíî, òàê ç³éøëèñÿ ç³ðêè ³ ãîëîñè ãëÿäà-
÷³â. Êîìàíäà Àí³ Ëîðàê ïîïðàöþâàëà “â
ïëþñ”. Í³õòî íå çíàâ, ùî âëàøòóþòü íà
ñöåí³, ³ ñï³âà÷êà ï³äãîòóâàëà âñ³ì ñþðïðèç:
ÿñêðàâå øîó òà ÿê³ñíèé âèñòóï øîó-áàëå-
òó. Ïðîäóìàëè ³ ï³àð-êîìïàí³þ â³ä ïðîìî-
òóðó äî ñóêí³ äèçàéíåðà ç³ ñâ³òîâèì ³ì’ÿì.
Õî÷à âëàñíå ï³ñíÿ ìåí³ íå ïîäîáàºòüñÿ, â
ðåïåðòóàð³ Àí³ Ëîðàê º êðàñèâ³ø³ ³ ñèëü-
í³ø³. ßê ïîêàçàëî ãîëîñóâàííÿ, óïîäîáàí-
íÿ ºâðîïåéö³â áóëè íà ¿¿ áîö³, ïîòðîøêè,
ç ìàëåíüêèõ öåãëèíîê Àí³ Ëîðàê íàáðàëà
âèñîêèé áàë. Äðóãå ì³ñöå ïîäåêóäè íàâ³òü
êðàùå çà ïåðøå, ïðèãàäàºìî õî÷à á ïîïó-
ëÿðí³ñòü Âºðêè Ñåðäþ÷êè ìèíóëîãî ðîêó
ó ïîð³âíÿíí³ ç ïåðåìîæíèöåþ Ìàð³ºþ
Ñòåôàíîâè÷. Îñîáèñòî ó ìåíå º áàãàòî

êàíäèäàò³â íà íàñòóïíå ªâðîáà÷åííÿ. ßê
íà ìåíå, âåëèê³ øàíñè º ó âèêîíàâöÿ
Àëåêñà Ëóíè: éîãî îðèã³íàëüíèé âîêàë òà
³ì³äæ íåòðàäèö³éíî¿ îð³ºíòàö³¿, íàïåâíî,
çíàéäóòü â³äãóê íà êîíêóðñ³. Ñó÷àñíîþ
ÿê³ñíîþ ºâðîïåéñüêîþ ìóçèêîþ ìîæå ïî-
õâàëèòèñÿ ùå îäíà ìîëîäà ³ ïîêè ùî íå
ðîçêðó÷åíà ñï³âà÷êà Stereoliza.

Îëåêñàíäð ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ:

— Çà Êàðîë³íó âáîë³âàâ. Âîíà — ìîëî-
äåöü! Â³äïðàöþâàëà ñâ³é âèñòóï â³äì³ííî,
ñïðàâæí³é ïðîôåñ³îíàë. ß äàâíî êàçàâ, ùî
ñàìå âîíà ã³äíà ïðåäñòàâëÿòè Óêðà¿íó íà
öüîìó êîíêóðñ³. Ùèðî ¿¿ â³òàþ. Ùîäî ñà-
ìîãî ªâðîáà÷åííÿ â³äçíà÷ó, ùî, íà æàëü,
³ç êîæíèì ðîêîì êîíêóðñ ñòàº âñå á³ëüøå
çàïîë³òèçîâàíèì. Ñóñ³äè ãîëîñóþòü çà ñó-
ñ³ä³â. Ó öüîìó ïèòàíí³ ÿ ï³äòðèìóþ ïîçè-
ö³þ Àâñòð³¿, ÿêà â³äìîâèëèñÿ â³ä ó÷àñò³ â
êîíêóðñ³ â öüîìó ðîö³ ñàìå ç ö³º¿ ïðè÷è-
íè. Ùîäî íàñòóïíîãî ïðåäñòàâíèêà â³ä
Óêðà¿íè ùå íå ì³ðêóâàâ

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У Європі здивовані рез льтатами власно о пісенно о
он рс та вважають їх надто заполітизованими. Ком-
панія ВВС спеціально провела опит вання лядачів 43
раїн. Ті пра тично одностайно першою назвали Ані
Лора . Із "Серцем Євробачення" з написом "Кращій"
раїнсь а співач а поверн лася з Бєл рада до Києва.

Вона впевнена, що та и перемо ла, тож на он рс
більше не збирається. "Я зробила ро Європ і на-
вчила їх писати "У раїна" з вели ої літери",— вважає
переможниця.
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хрещатик

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 № 1098/3931 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè ó äîäàòîê äî Ïðîãðà-
ìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê “Ðîç-
ïîä³ë àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³-
òàëüíèõ âêëàäåíü íà 2007 ð³ê”, çàòâåð-
äæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 28.12.06
¹ 530/587 “Ïðî Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó
ì. Êèºâà íà 2007 ð³ê” (ç³ çì³íàìè, âíå-
ñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä 26.04.07
¹ 442/1103 òà â³ä 26.07.07 ¹ 6/1840),

âèêëàâøè éîãî â ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äîäàò-
êîì.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянці Костенко Анні
Михайлівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Мічуріна, 41 у Печерському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 937/3770 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 41 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çîíè çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿
çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà,
41 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êîñòåíêî Àíí³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 41 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîñòåíêî Àíí³
Ìèõàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 6
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 41 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíö³ Êîñòåíêî Àíí³ Ìèõàé-
ë³âí³:

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ òà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

6.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

6.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

6.5. 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 ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

7. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Помогайбу
Максиму Олександровичу у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
у пров. Мічуріна, 47 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 938/3771 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 47 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çîíè çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿
çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà,
47 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò “çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ïîìîãàéáó Ìàêñèìó Îëåêñàíäðîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 47 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïîìîãàéáó
Ìàêñèìó Îëåêñàíäðîâè÷ó, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 47 ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíèíó Ïîìîãàéáó Ìàêñèìó
Îëåêñàíäðîâè÷ó:

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

6.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ òà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

6.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

6.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

6.5. 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 ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

7. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Костенку Андрію
Володимировичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
у пров. Мічуріна, 43 у Печерському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 939/3772 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 43 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.
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2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çîíè çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿
çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà,
43 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Êîñòåíêó Àíäð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 43 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîñòåíêó Àí-
äð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 43 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíèíó Êîñòåíêó Àíäð³þ Âîëî-
äèìèðîâè÷ó:

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

6.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ òà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

6.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

6.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

6.5. 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 ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

7. 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,

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Юзефович 
Тамарі Михайлівні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку,

господарських будівель 
і споруд у пров. Мічуріна, 45 у Печерському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 940/3773 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 45 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çîíè çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿
çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî
â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà ó ïðîâ.
Ì³÷óð³íà, 45 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Þçåôîâè÷ Òàìàð³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 45 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Þçåôîâè÷ Òà-
ìàð³ Ìèõàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 45 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíö³ Þçåôîâè÷ Òàìàð³ Ìèõàé-
ë³âí³:

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

6.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ òà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

6.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

6.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

6.5. 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 ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431

“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

7. 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.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Кладовщикову
Олегу Володимировичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
у пров. Мічуріна, 51 у Печерському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 942/3775 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 51 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çîíè çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿
çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà,
51 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Êëàäîâùèêîâó Îëåãó Âîëîäèìèðîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 51 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êëàäîâùèêî-
âó Îëåãó Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 51 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíèíó Êëàäîâùèêîâó Îëåãó
Âîëîäèìèðîâè÷ó:

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

6.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ òà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

6.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

6.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

6.5. 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 ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

7. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Дмитренку
Ярославу Юрійовичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
у пров. Мічуріна, 53 у Печерському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 943/3776 від 1 жовтня 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 53 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à

ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç çîíè çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ æèòëîâî¿
çàáóäîâè.

3. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
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ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà,
53 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Äìèòðåíêó ßðîñëàâó Þð³éîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 53 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Äìèòðåíêó
ßðîñëàâó Þð³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ì³÷óð³íà, 53 ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíèíó Äìèòðåíêó ßðîñëàâó
Þð³éîâè÷ó:

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

6.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì.
Êèºâ³ òà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

6.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

6.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

6.5. 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 âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

7. 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.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових

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

Рішення Київської міської ради № 994/3827 від 18 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 áóäèíê³â,
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç
äîäàòêîì.

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

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äåðæàâíèõ àê-
ò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà îäåð-
æàòè ÀÏÇ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêî-
ãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) òà äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðî-
ëþ, à ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, ùî:

3.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,143 Çåìåëüíîãî
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 18.11.2004 ¹ 700-1/2110
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñ³ìäåñÿò ïåðøî¿ ïîçèö³¿:
ñëîâà “Êîâòóí Îëüãà” çàì³íèòè ñëîâàìè
“ªðìîëàºâà Îëüãà”.

4.2. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2003 ¹ 222/1096
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó ñòî äðóã³é ïîçèö³¿:

— ó ï’ÿò³é ãðàô³ ñëîâà “Âîëîäèìèð Ïåò-
ðîâè÷” çàì³íèòè ñëîâàìè “Ñâ³òëàíà Âî-
ëîäèìèð³âíà”;

— ñüîìó ãðàôó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-
ö³¿: “2/6 â³ä 0,1

1/6 â³ä 0,1
3/6 â³ä 0,1”.
4.3. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.10.2004 ¹ 610/2020
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó â³ñ³ìäåñÿò øîñò³é ïîçèö³¿:

— ó äðóã³é ãðàô³ öèôðè “62101008” çà-
ì³íèòè öèôðàìè “62109040”;

— ó ñüîì³é ãðàô³ öèôðè “0,1” çàì³íèòè
öèôðàìè “0,02”.

4.4. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.98 ¹ 65 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü” íà ïåðø³é ñòîð³íö³ äðóãó
ïîçèö³þ çâåðõó âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðà-
òèëà ÷èíí³ñòü.

4.5. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.02.2000 ¹ 32-1/753
“Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü” íà ïåðø³é ñòîð³íö³ äåâ’-
ÿòó ïîçèö³þ âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà
÷èíí³ñòü. Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðè-
âàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó (ðå-
ºñòðàö³éíèé ¹ 62-2-00286 â³ä 22.08.2001)
çíÿòè ç ðåºñòðàö³¿.

4.6. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.12.99 ¹ 160-3/662 “Ïðî
ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü” íà ïåðø³é ñòîð³íö³ ÷åòâåðòó ïîçè-
ö³þ âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

4.7. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2003 ¹ 222/1096
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-

äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ó ñüîì³é ãðàô³ äåâ’ÿíîñòî âîñüìî¿ ïîçèö³¿
öèôðè “0,1” çàì³íèòè öèôðàìè “0,05”.

4.8. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 49/1259
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³
îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä” ó øîñò³é ãðàô³
äâ³ñò³ äðóãî¿ ïîçèö³¿ öèôðè “10” çàì³íèòè
áóêâîþ òà öèôðàìè “10-10à”

4.9. Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.10.2004 ¹ 610/2020
“Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ

áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä”
ï’ÿò³é ãðàô³ ñ³ìäåñÿò ÷åòâåðòî¿ ïîçèö³¿ ñëî-
âà “Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷”, çàì³íèòè ñëî-
âàìè “Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷”.

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

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про поновлення державному 
територіально�галузевому об’єднанню

“Південно�Західна залізниця” 
договору оренди земельної ділянки 

для влаштування будівельних 
майданчиків під будівництво 

залізнично�автомобільного мостового
переходу через р. Дніпро у м. Києві 

(з підходами) на залізничній дільниці 
Київ�Московський — Дарниця 

у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1062/3895 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення державного
територіально�галузевого об’єднання “Південно�Західна залізниця” від 04.10.2006 № Н�3�1223, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 3 ðîêè ç 25.12.2006 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çàë³ç-
íè÷í³é ä³ëüíèö³ Êè¿â-Ìîñêîâñüêèé —
Äàðíèöÿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà â³ä 24.12.2004 ¹ 79-6-00269, óêëàäå-
íèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà äåð-
æàâíèì òåðèòîð³àëüíî-ãàëóçåâèì îá’ºä-
íàííÿì “Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ” íà
ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 18.03.2004 ¹ 121/1331 “Ïðî ïåðåäà÷ó
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äåðæàâíîìó òåðèòîð³-
àëüíî-ãàëóçåâîìó îá’ºäíàííþ “Ï³âäåííî-
Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ” äëÿ âëàøòóâàííÿ áóä³-
âåëüíèõ ìàéäàí÷èê³â ï³ä áóä³âíèöòâî çà-
ë³çíè÷íî-àâòîìîá³ëüíîãî ìîñòîâîãî ïåðå-
õîäó ÷åðåç ð. Äí³ïðî ó ì. Êèºâ³ (ç ï³äõî-
äàìè) íà çàë³çíè÷í³é ä³ëüíèö³ Êè¿â-Ìîñ-

êîâñüêèé — Äàðíèöÿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Äåðæàâíîìó òåðèòîð³àëüíî-ãàëóçåâî-
ìó îá’ºäíàííþ “Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíè-
öÿ” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåí-
íþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 24.12.2004 ¹ 79-6-00269.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Будінвест�ОК” 

під реконструкцію нежилого будинку 
на вулиці Фрунзе, 37, літ. А у Подільському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1112/3945 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 27.04.05 № 699 (із змінами та доповненнями, внесеними розпоряджен�
нями Київської міської державної адміністрації від 22.09.05 № 1781, від 09.08.06 № 1182) та звернення
товариства з обмеженою відповідальністю “Будінвест�ОК” (лист від 17.09.07 № 46/2), враховуючи, що
товариство з обмеженою відповідальністю “Будінвест�ОК” є переможцем конкурсу із залучення інвесто�
рів до реконструкції або реставрації нежилих будинків, що належать до комунальної власності територі�
альної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áóä³íâåñò-ÎÊ” ï³ä ðå-
êîíñòðóêö³þ íåæèëèé áóäèíîê êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà íà âóëèö³ Ôðóíçå, 37, ë³ò. À â
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ
383,40 êâ. ì çà óìîâè êîìïåíñàö³¿ âàðòî-
ñò³, âèçíà÷åíî¿ çâ³òîì ïðî îö³íêó âàðòî-
ñò³ öüîãî íåæèëîãî áóäèíêó.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðî-
âåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ íå-
æèëîãî áóäèíêó, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Áóä³íâåñò-ÎÊ” ïåðåðàõóâàòè êîø-
òè äî ì³ñüêîãî áþäæåòó çà íåæèëèé áó-
äèíîê êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà íà âóëèö³ Ôðóí-
çå, 37, ë³ò. À ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

4. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äïèñà-
òè àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Áóä³íâåñò-ÎÊ” íåæèëîãî áóäèíêó êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì. Êèºâà íà âóëèö³ Ôðóíçå, 37, ë³ò.
À ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³-
øåííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè-
¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” ñïèñàòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ç áàëàíñó íåæèëèé
áóäèíîê êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà íà âóëèö³ Ôðóí-
çå, 37, ë³ò. À ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про поновлення державному 
територіально�галузевому об’єднанню
“Південно�Західна залізниця” договору

оренди земельної ділянки для влаштування
будівельних майданчиків під будівництво

залізнично�автомобільного мостового
переходу через р. Дніпро у м. Києві 

(з підходами) на залізничній дільниці 
Київ�Московський — Дарниця у Дарницькому

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1063/3896 від 25 жовтня 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення державного
територіально�галузевого об’єднання “Південно�Західна залізниця” від 27.10.2006 № Н�3�1329, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 3 ðîêè ç 25.12.2006 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çàë³ç-
íè÷í³é ä³ëüíèö³ Êè¿â-Ìîñêîâñüêèé —
Äàðíèöÿ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
â³ä 24.12.2004 ¹ 63-6-00188, óêëàäåíèé
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà äåðæàâ-
íèì òåðèòîð³àëüíî-ãàëóçåâèì îá’ºäíàííÿì
“Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ” íà ï³äñòàâ³
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
18.03.2004 ¹ 120/1330 “Ïðî ïåðåäà÷ó çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äåðæàâíîìó òåðèòîð³àëü-
íî-ãàëóçåâîìó îá’ºäíàííþ “Ï³âäåííî-Çà-
õ³äíà çàë³çíèöÿ” äëÿ âëàøòóâàííÿ áóä³-
âåëüíèõ ìàéäàí÷èê³â ï³ä áóä³âíèöòâî çà-
ë³çíè÷íî-àâòîìîá³ëüíîãî ìîñòîâîãî ïåðå-
õîäó ÷åðåç ð. Äí³ïðî ó ì. Êèºâ³ (ç ï³äõî-
äàìè) íà çàë³çíè÷í³é ä³ëüíèö³ Êè¿â-Ìîñ-

êîâñüêèé — Äàðíèöÿ ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà”.

2. Äåðæàâíîìó òåðèòîð³àëüíî-ãàëóçåâî-
ìó îá’ºäíàííþ “Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíè-
öÿ” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåí-
íþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 24.12.2004 ¹ 63-6-00188.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення зміни до рішення Київради 
від 14.07.05 № 732/3307 

“Про передачу земельної ділянки
акціонерному товариству холдинговій

компанії “Київміськбуд” для будівництва
комплексу житлових будинків з об’єктами

соціально�побутового призначення 
у 6 мікрорайоні житлового масиву Осокорки 

у Дарницькому районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 1098/3931 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, враховуючи
звернення AT XK “Київміськбуд” від 29.03.07 № 1192/0/2�07, протокол засідання постійної комісії Київ�
ради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку № 25 від 25.09.07, та у зв’язку з тим, що AT
XK “Київміськбуд” за власні кошти виконала роботи по влаштуванню інженерної підготовки та гідронами�
ву території для будівництва комплексу житлових будинків з об’єктами соціально�побутового призначен�
ня у 6 мікрорайоні житлового масиву Осокорки у Дарницькому районі м. Києва, що підтверджено актами
контрольного обміру служби “Київдержекспертиза”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 14.07.05 ¹ 732/3307 “Ïðî ïåðåäà-
÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ “Êè¿âì³ñüê-
áóä” äëÿ áóä³âíèöòâà êîìïëåêñó æèòëîâèõ
áóäèíê³â ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ ó 6 ì³êðîðàéîí³ æèòëîâî-

ãî ìàñèâó Îñîêîðêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà” òàêó çì³íó:

— ï³äïóíêò 4.10 ïóíêòó 4 ð³øåííÿ âè-
êëþ÷èòè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Титан�Інвест” 

під реконструкцію нежилого будинку 
у пров. Тараса Шевченка/пров.

Михайлівському, 18/19 літ. А
у Шевченківському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 1113/3946 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 27.04.05 № 699 (із змінами та доповненнями, внесеними розпоряджен�
нями Київської міської державної адміністрації від 22.09.05 № 1781, від 09.08.06 № 1182) та звернення
товариства з обмеженою відповідальністю “Титан�Інвест” (лист від 17.09.07 № 23/2), враховуючи, що то�
вариство з обмеженою відповідальністю “Титан�Інвест” є переможцем конкурсу із залучення інвесторів
до реконструкції або реставрації нежилих будинків, що належать до комунальної власності територіальної
громади м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Òèòàí-²íâåñò” ï³ä ðåêîíñòðóê-
ö³þ íåæèëèé áóäèíîê êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó ïðîâ.
Òàðàñà Øåâ÷åíêà/ïðîâ. Ìèõàéë³âñüêîìó,
18/19 ë³ò. À ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà ïëîùåþ 511,60 êâ. ì çà óìîâè êîìïåíñà-
ö³¿ âàðòîñò³, âèçíà÷åíî¿ çâ³òîì ïðî îö³íêó âàð-
òîñò³ öüîãî íåæèëîãî áóäèíêó.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðî-
âåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ íåæè-
ëîãî áóäèíêó, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî ð³øåííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Òèòàí-²íâåñò” ïåðåðàõóâàòè êîø-
òè äî ì³ñüêîãî áþäæåòó çà íåæèëèé áóäè-
íîê êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì. Êèºâà ó ïðîâ. Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà/ïðîâ. Ìèõàéë³âñüêîìó, 18/19 ë³ò. À ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äïèñàòè àê-
òè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òè-
òàí-²íâåñò” íåæèëîãî áóäèíêó êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì.
Êèºâà ó ïðîâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà/ïðîâ. Ìè-
õàéë³âñüêîìó, 18/19 ë³ò. À ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³-

øåííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè-
¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” ñïèñàòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ç áàëàíñó íåæèëèé áó-
äèíîê êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ó ïðîâ. Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà/ïðîâ. Ìèõàéë³âñüêîìó, 18/19 ë³ò. À
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Компанія Магістр”

земельної ділянки для будівництва житлового
будинку на вул. Борщагівській, 174�а 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1130/3963 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект відведення зе�
мельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Êîìïàí³ÿ Ìàã³ñòð” äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Áîð-
ùàã³âñüê³é, 174-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êîìïàí³ÿ Ìàã³ñòð”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,43 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Áîð-
ùàã³âñüê³é, 174-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äå-
ïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 30.11.48 ¹ 2917 “Ïðî
â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàâîäó “Ãàçàïà-
ðàò” ï³ä áóä³âíèöòâî æèòëîáóäèíê³â” òà
â³ä 21.02.50 ¹ 302 “Ïðî áóä³âíèöòâî ÷àñ-
òèíè ïåðøî¿ ÷åðãè æèòëîâîãî êâàðòàëó çà-
âîäó “Ãàçàïàðàò” â ð-í³ âóë. Áîðùàãîâ-
ñüêî¿, Îêðóæíî¿ 5-¿ òà 6-¿ Äà÷íî¿”, ó çâ’ÿç-
êó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèò-
ëîâèé áóäèíîê (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó
â³ä 05.09.2000, àêò ïåðåäà÷³ íåæèòëîâîãî
áóäèíêó â³ä 06.09.2000, ðåºñòðàö³éíå ïî-
ñâ³ä÷åííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî áþðî òåõ-
í³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ â³ä 11.09.2000).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Êîìïàí³ÿ Ìàã³ñòð”:

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

3.2. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 17.07.2003 ¹ 119) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

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

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

3.5. 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”.

3.6. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20% çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð ó öüîìó æèòëîâîìó áóäèíêó (êð³ì
ñëóæáîâî¿) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 36 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006
¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2007 ð³ê”.

3.7. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà
æèòëîâîãî áóäèíêó ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáå-
ð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ
àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îä-
íå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³ êâàðòèðè â
öüîìó áóäèíêó.

3.8. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 25.10.2004 ¹ 19-9916, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä 15.04.2004 ¹ 08-
8-20/675.

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

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

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòà-
òåé 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 внесення змін до рішення Київради 
від 26.07.07 № 37/1871 “Про передачу 

будинку на вулиці Пестеля, 5�7”
Рішення Київської міської ради № 1106/3939 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Міністерства ос�
віти і науки України від 06.09.2007 № 10/2�400, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè â ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 26.07.07
¹ 37/1871 “Ïðî ïåðåäà÷ó áóäèíêó íà âó-
ëèö³ Ïåñòåëÿ, 5-7” òàê³ çì³íè:

— ïóíêò 1 âèêëàñòè â ðåäàêö³¿:
“1. Ïåðåäàòè áóäèíîê êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà íà
âóëèö³ Ïåñòåëÿ, 5-7, çàãàëüíîþ ïëîùåþ

1278 êâ. ì, ùî ïåðåáóâàº íà áàëàíñ³ ÂÀÒ
“Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âðåêîíñòðóê-
ö³ÿ”, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè áåç çì³íè ôîðìè
âëàñíîñò³ òåðì³íîì íà 49 ðîê³â”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ó ì³ñüêîìó ïàðêó çàãðàþòü
ñèìôîí³÷í³ îðêåñòðè
Í³êîãî íå çàëèøàòü áàéäóæèìè òàêîæ 
íàéêðàù³ äæàçîâ³ óêðà¿íñüê³, ðîñ³éñüê³, 
àâñòð³éñüê³ òà í³ìåöüê³ êîëåêòèâè òà ñîë³ñòè

Óí³êàëüí³ñòü öüîãî ôåñòèâàëþ
íå ëèøå ó éîãî äåìîêðàòè÷í³é
ôîðì³ ïðîâåäåííÿ, àäæå êîæåí,
õòî ïðîãóëþºòüñÿ ïàðêîì, ìîæå
ñòàòè éîãî âèïàäêîâèì ñëóõà÷åì.
Ôåñòèâàëü ïî÷àòêîâî çàìèñëþ-
âàâñÿ ÿê ìàðàôîí òàê çâàíèõ
ì³êðî-ôåñòèâàë³â, òîáòî éøëîñÿ
ïðî îá’ºäíàííÿ ï³ä îäí³ºþ íà-
çâîþ ö³ëêîì ñàìîñò³éíèõ (çîê-
ðåìà é ð³çíîæàíðîâèõ, ð³çíîòèï-
íèõ, ð³çíîñòèëüîâèõ) ìèñòåöü-
êèõ ïðîåêò³â, ó òîìó ÷èñë³ é òèõ,
ùî òðèâàþòü ê³ëüêà äí³â. Òîìó,
êð³ì êîíöåðò³â êëàñè÷íî¿ ìóçè-
êè, òóò ìîæíà ïî÷óòè äæàç, ïî-
ïóëÿðíó åñòðàäíó ìóçèêó; à ñâî-
ãî ÷àñó ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ çâó-
÷àëè ³ ôîëüêëîð, ³ àâòîðñüêà ï³ñ-
íÿ, ³ íàâ³òü ñòàâèëè òåàòðàëüí³
ñïåêòàêë³.

Ó öüîìó ïëàí³ ïðîãðàìà öüî-
ãîð³÷íèõ “Êè¿âñüêèõ ë³òí³õ ìó-
çè÷íèõ âå÷îð³â” òàêîæ íå âèíÿ-
òîê. Àòìîñôåðó ñâîºð³äíîãî êà-
ëåéäîñêîïó ñòâîðþâàòèìóòü
ø³ñòü óêðà¿íñüêèõ îðêåñòð³â, ùî
â³çüìóòü ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³. Ñå-
ðåä íèõ — Íàö³îíàëüíèé ñèì-
ôîí³÷íèé îðêåñòð Óêðà¿íè ï³ä

êåð³âíèöòâîì Âîëîäèìèðà Ñ³-
ðåíêà, ×åðí³ã³âñüêèé àêàäåì³÷-
íèé ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð “Ô³-
ëàðìîí³ÿ” (äèðèãåíò — Ìèêîëà
Ñóêà÷), Äåðæàâíèé åñòðàäíî-
ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð (äèðèãåíò
— Íàòàë³ÿ Ïîíîìàð÷óê), Äåð-
æàâíèé àêàäåì³÷íèé äóõîâèé îð-
êåñòð (äèðèãåíò — Îëåêñ³é Ðî-
ùàê), Äóõîâèé îðêåñòð ÊÄÂÌÓ
³ì. Ð. Ãë³ºðà (äèðèãåíò — Âîëî-
äèìèð Äóìà) òà Íàö³îíàëüíèé
àíñàìáëü ñîë³ñò³â “Êè¿âñüêà êà-
ìåðàòà”, êîòðèì êåðóº Âàëåð³é
Ìàòþõ³í.

Ìóçè÷íèìè ïðåì’ºðàìè ó ñâî-
ºìó àâòîðñüêîìó ïðîåêò³ ïîðà-
äóº êèÿí óêðà¿íñüêî-àìåðèêàí-
ñüêèé ï³àí³ñò Ìèêîëà Ñóê. Ìî-
ëîä³ óêðà¿íñüê³ ìóçèêàíòè, ï³-
àí³ñòè Îëåã Áåçáîðîäüêî òà Àë³-
íà Õàë³êîâà ³ ãîáî¿ñò Ðîìàí Ñëà-
áåíÿê ó ñóïðîâîä³ Ñèìôîí³÷íî-
ãî îðêåñòðó “Ô³ëàðìîí³ÿ” îçâó-
÷àòü òâîðè, êîòðèõ â Óêðà¿í³ íå
÷óëè, ìàáóòü, ðîê³â ï’ÿòäåñÿò: öå
çîêðåìà “Ñèìôîí³÷í³ òàíö³” äëÿ
ôîðòåï³àíî ç îðêåñòðîì â³ò÷èç-
íÿíîãî êëàñèêà Àíäð³ÿ Øòîãà-
ðåíêà òà Êîíöåðò äëÿ ãîáîþ ç

îðêåñòðîì ôðàíöóçà Æàíà
Ôðàíñå.

Íå òàê óæå é ÷àñòî ó íàñ âèêî-
íóþòü ³ Îë³â’º Ìåññ³àíà, êîòðî-
ìó, ì³æ ³íøèì, öüîãî ðîêó âè-
ïîâíèëîñÿ á 100 ðîê³â. Ó ðàìêàõ
îäíîãî ç ôåñòèâàëüíèõ êîíöåð-
ò³â çà ó÷àñòþ óêðà¿íñüêèõ òà ³òà-
ë³éñüêèõ ìóçèêàíò³â ïðîçâó÷èòü
íàéâ³äîì³øèé òâ³ð ôðàíöóçüêîãî
êëàñèêà “Êâàðòåò íà ê³íåöü ÷à-
ñó”. Ñïåö³àëüíî äî ö³º¿ ïîä³¿ äî
Êèºâà ïðè¿äå â³äîìèé ³òàë³é-
ñüêèé æóðíàë³ñò, ìóçèêîçíàâåöü
³ ìóçè÷íèé êðèòèê Ñàíäðî Êàï-
ïåëåòòî, ùî âèñòóïèòü ³ç àâòîð-
ñüêèì ñëîâîì.

Í³êîãî íå çàëèøàòü áàéäóæèìè
òàêîæ íàéêðàù³ äæàçîâ³ óêðà¿í-
ñüê³, ðîñ³éñüê³, àâñòð³éñüê³ òà í³-
ìåöüê³ êîëåêòèâè òà ñîë³ñòè, ùî
âèñòóïëÿòü ó ê³ëüêàäåííîìó ïðî-
åêò³ “Äæàçîâ³ âå÷îðè ïàì’ÿò³ Âî-
ëîäèìèðà Ñèìîíåíêà”. Ïðèíàé-
ìí³, íåçì³ííèé âåäó÷èé ïðîåêòó
Îëåêñ³é Êîãàí äîáðå çíàº, ÿê
çðîáèòè òàê, àáè ïóáë³ö³ áóëî íå
íóäíî, à ùå é âåñåëî.

Êð³ì òîãî, ÷è íå âïåðøå âè-
ïóñêíèêè äåÿêèõ âèêîíàâñüêèõ
ôàêóëüòåò³â Êè¿âñüêîãî ìóçè÷-
íîãî ó÷èëèùà çäàâàòèìóòü ñâî¿
äåðæàâí³ ³ñïèòè íå â çàêðèòèõ
àóäèòîð³ÿõ ð³äíî¿ Àëüìà-ìàòåð,
à ïåðåä êèÿíàìè íà ë³òí³é åñ-
òðàä³ Ìàð³¿íñüêîãî ïàðêó ï³ä ÷àñ
ôåñòèâàëþ “Êè¿âñüê³ ë³òí³ ìó-
çè÷í³ âå÷îðè”. Õòîçíà, ìîæå,
îìð³ÿíà îö³íêà çà ³ñïèò ó âè-
ïóñêíèê³â çàëåæàòèìå íå ëèøå
â³ä ð³øåííÿ ïîâàæíèõ ÷ëåí³â åê-
çàìåíàö³éíî¿ êîì³ñ³¿, à é â³ä ãó÷-
íîñò³ àïëîäèñìåíò³â ñòîëè÷íî¿
ïóáë³êè

Ô
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Присвятити я ийсь із с ботніх чи недільних вечорів м зиці просто неба ияни та ості міста матим ть можливість
майже до інця липня

У зв’яз з пор шенням фра ційної дисципліни, неви онанням рішень
та дор чень Виборчо о бло місцевих ор анізацій політичних партій
“БЛОК ЛЕОНІДА ЧЕРНОВЕЦЬКОГО” відповідно до п. 2 частини першої
та частин четвертої, п’ятої, шостої статті 5 За он У раїни “Про стат с
деп татів місцевих рад” ( реда ції За он У раїни № 602-V від
12.01.2007р.) Виборчий бло місцевих ор анізацій політичних партій
“БЛОК ЛЕОНІДА ЧЕРНОВЕЦЬКОГО” вирішив: від ли ати та достро ово
припинити повноваження деп татів Голосіївсь ої районної місті Києві
ради — Кресана Оле а Валерійовича, Постні ова Павла Оле сандрови-
ча, Терещ Наталії Василівни, Савч Наталії Сер іївни, Коломойця
Дмитра Оле сійовича.

РАДА БЛОКУ

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Мин лої неділі Центральном пар льт ри і відпо-
чин біля столично о Маріїнсь о о палац під вальси
Штра са ви онанні двох д хових ор естрів розпочав-
ся традиційний Міжнародний фестиваль- ї -енд "Київ-
сь і літні м зичні вечори". Присвятити я ийсь із с бот-
ніх чи недільних вечорів м зиці просто неба ияни та
ості міста матим ть можливість майже до інця лип-
ня — саме до цьо о час триватиме фестиваль.
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“Êè¿âãàç” çì³íèâ êîë³ð
Íîâó óí³ôîðìó äëÿ ïðàö³âíèê³â ðîçðîáèâ 
Îëåêñàíäð Ãàï÷óê
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Восени на працівни ів
омпанії "Київ аз" очі є
оновлення ардероба. Ес-
тетичністю і ф н ціональ-
ністю я оловними ри-
теріями ер вався під час
створення спеціальної лі-
нії одя дизайнер Оле -
сандр Гапч . Йо о омбі-
незони ольорів бла ит-
но о палива мають ви ід-
но виділити азови ів се-
ред інших сл жб обсл о-
в вання иян.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ñï³âðîá³òíè-
êè “Êè¿âãàçó” ïîáà÷èëè ñâîþ íî-
âó ðîáî÷ó ôîðìó. Äëÿ ¿¿ ðîçðîá-
ëåííÿ êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿, ÿêî-
ìó âæå äàâíî ìóëÿëà ³äåÿ îñó÷àñ-
íèòè âèãëÿä ñï³âðîá³òíèê³â, çà-
ïðîñèëî çíàíîãî óêðà¿íñüêîãî
äèçàéíåðà Îëåêñàíäðà Ãàï÷óêà.
Äî ñëîâà, ñâîþ îñòàííþ êîëåê-
ö³þ òîé ïðèñâÿòèâ øàõòàðÿì.

Ïðèêëàäè òàêî¿ ñï³âïðàö³ º ó
ñâ³ò³, îñîáëèâî â Ðîñ³¿ òà Ôðàí-
ö³¿. Ìîðÿêè ðîñ³éñüêîãî ôëîòó
ï³äêîðþþòü âîäí³ ïðîñòîðè ó
âáðàíí³ â³ä Â’ÿ÷åñëàâà Çàéöåâà,
àðì³ÿ íàøîãî ï³âí³÷íîãî ñóñ³äà
íîñèòü ïàðàäíó ôîðìó â³ä Âàëåí-
òèíà Þäàøê³íà, Êð³ñò³àí Ëàêðóà
îäÿãíóâ êîíòðîëåð³â ôðàíöóçüêî¿
çàë³çíèö³, Ï’ºðà Êàðäåíà íàäèõ-
íóëè ñòþàðäåñè, à êóòþð’º Æàí
Ïîëü Ãîòüº ïðèäóìàâ êîñòþì äëÿ
ïðîäàâö³â ò³ñòå÷îê.

“Öå ïåðåäóñ³ì åêñïåðèìåíò,—
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” Îëåêñàíäð
Ãàï÷óê.— Ó ðîáîò³ íàä êîëåêö³ºþ

ÿ âðàõîâóâàâ ïîáàæàííÿ ïðàö³â-
íèê³â êîìïàí³¿, äëÿ ÿêèõ, âëàñíå,
ôîðìó ³ ñòâîðåíî”. Íà çì³íó íå-
ÿñêðàâèì ñèí³ì êîìá³íåçîíàì ãà-
çîâèêàì çàïðîïîíóâàëè âáðàííÿ
á³ðþçîâîãî, áëàêèòíîãî ³ òåìíî-
ñèíüîãî êîëüîð³â.

ßê ³ äîòåïåð, æ³íêè “Êè¿âãàçó”
ïðàöþâàòèìóòü ó øòàíÿõ — òàê
çðó÷í³øå. Êîìá³íåçîíè, êóðòêè,
ñâåòðè, çèìîâ³ øàïêè òà ë³òí³
áåéñáîëêè óâ³éäóòü ó ãàðäåðîá ãà-
çîâèê³â, àâàð³éíèê³â ³ çâàðþâàëü-
íèê³â. Äîïîâíþþòü ¿õ ñâ³òë³ ñî-
ðî÷êè òà ÿñêðàâî-æîâò³ æèëåòè
äëÿ àâàð³éíèê³â, º âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü êèøåíü äëÿ ³íñòðóìåíò³â.
Íîó-õàó êîëåêö³¿ ñòàëà òêàíèíà,
ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíà äëÿ ðîá³ò-
íèê³â íàôòîãàçîâîãî êîìïëåêñó:
âîíà àíòèñòàòè÷íà, âîäîâ³äøòîâ-
õóâàëüíà ³ ç òåôëîíîâèì ïîêðèò-

òÿì. À ãàçîçâàðþâàëüíèêàì çà-
ïðîïîíóâàëè îäÿã ³ç íàòóðàëüíî¿
çàìø³. Çàãàëîì ó íîâ³òí³é êîëåê-
ö³¿ ïðåäñòàâëåíî 15 âàð³àíò³â îäÿ-
ãó íà ð³çí³ ïîðè ðîêó: çèìîâå (³ç
ñïåö³àëüíîþ ï³äêëàäêîþ), ë³òíº
òà íà ì³æñåçîííÿ.

Íà ïîêàç³, ùî âëàøòóâàâ “Êè-
¿âãàç”, ÿê ìîäåë³ íà ïîä³óì³ ôîð-
ìó äåìîíñòðóâàëè ñàì³ ïðàö³âíè-
êè. Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ êîìïàí³¿
Ñåðã³é Ñëåïêàíü ðîçïîâ³â, ùî
íîâå âáðàííÿ îá³éäåòüñÿ êîìïà-
í³¿ ëèøå íà 20 — 25% äîðîæ÷å çà
ïîïåðåäíþ óí³ôîðìó. Ãîëîâíå æ
çàâäàííÿ, ÿêå ïîñòàâèâ ïåðåä ñî-
áîþ äèçàéíåð Îëåêñàíäð Ãàï-
÷óê,— âèä³ëèòè êè¿âãàç³âö³â ñå-
ðåä ³íøèõ ïðàö³âíèê³â ì³ñòà. Íà-
ñê³ëüêè éîìó öå âäàëîñÿ, êèÿíè
çìîæóòü îö³íèòè âîñåíè, êîëè
âáðàííÿ ïî÷íóòü íîñèòè

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні в столиці наста-
не "Жараааа....2008" —
по ази сезонних оле цій
іменитих та перспе тив-
них раїнсь их модель-
єрів. Найці авішим захо-
дом фешн-а ції стане
он рс р їзних оле цій
десяти дизайнерсь о-зір-
ових пар, переможців
я о о обер ть лядачі.

Â³äñüîãîäí³ àæ äî 31 òðàâíÿ â
Êèºâ³ òðèâàòèìå ìîäíà ïîä³ÿ
“Æàðàààà 2008”. Ïåðø³ òðè äí³
çàõîäó, ÿêèé îðãàí³çóâàëà Ð²À
“Êè¿âñüêèé ïîä³óì”, áóäóòü ïðè-
ñâÿ÷åí³ ïîêàçàì ñåçîííèõ êîëåê-
ö³é óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â, òîð-
ãîâèõ ìàðîê òà áóäèíê³â ìîä.
Çîêðåìà, â³äêðèº “Æàðó” ïðåì’º-
ðîþ äèçàéíåð Ä³àíà Äîðîæê³íà,
à ïðîäîâæàòü ìîäåëüºðè ªâãåí
Ôåíåíêî, Îêñàíà Ôîðáàòþê (ÒÌ
Maria collection), Ãîëäà Âèíî-
ãðàäñüêà (ÒÌ Jolie Dame, Îëüãà
Ëèííèê, Ñàíàòàí, êîìïàí³¿ Jetset
Fashion òà LÒeclair.

Êóëüì³íàö³ºþ ôåøí-ä³éñòâà
îá³öÿº áóòè þâ³ëåéíèé ï’ÿòèé
êîíêóðñ êðó¿çíèõ êîëåêö³é
“10x10”, ùî â³äáóäåòüñÿ ó ñóáî-

òó, 31 òðàâíÿ. Äîëó÷àòè “ç³ðîê”
äî ð³çíîìàí³òíèõ ïðîåêò³â îñòàí-
í³ì ÷àñîì ñòàëî ìîäíî: â³äîì³ îá-
ëè÷÷ÿ òàíöþþòü, êàòàþòüñÿ íà
ëüîäó òà âèñòóïàþòü ó öèðêó.
Öüîãî ðàçó â äóåò³ ç äèçàéíåðà-
ìè âîíè ðîçðîáëÿòü êîíöåïö³¿
äëÿ ë³òíüîãî îäÿãó òà âëàñíå éî-
ãî é ïðîäåìîíñòðóþòü.

Ñêóëüïòîð Îëåã Ï³í÷óê ñï³ëü-
íî ç ïîäðóææÿì Òåòÿíîþ òà Âî-
ëîäèìèðîì Âîëüñòàí (VolSTan)
àêöåíòóâàëè óâàãó íà Imago —
ñòóïåíÿõ äîçð³âàííÿ ìåòåëèêà.
Âåäó÷à Ñí³æàíà ªãîðîâà òà â³í-
íèöüêèé äèçàéíåð Îëåêñàíäð
Î÷åðåòíèé îáðàëè òåìó Placebo —
³ëþç³þ, áëèçüêó òâîð÷èì ëþäÿì,
ïðè÷îìó Ñí³æàíà âçÿëà íà ñåáå
ì³ñ³þ ïåðåäóñ³ì ïîñòàíîâêè ÿñ-
êðàâîãî ì³í³-ñïåêòàêëþ. Ïîðèíó-
òè ó â³ëüíèé ïðîñò³ð ñêàíäàëüíî-
ãî íüþ-éîðêñüêîãî êëóáó “Ñòóä³ÿ
54” 70-õ ðîê³â íàäóìàëè äèçàé-
íåð Îëåíà ²âàíîâà òà á³çíåñìåí
Ãàð³ Êîðîãîäñüêèé. Ã³ìíàñòêà â
ìèíóëîìó ³ àêòèâíà áëàãîä³éíè-
öÿ Ë³ë³ÿ Ïîäêîïàºâà íàäèõíóëà
ìîäåëüºðà Îêñàíó Ôîðáàòþê íà
ñòâîðåííÿ êîëåêö³¿ äëÿ ñïîðòèâ-
íî¿ æ³íêè, øóêà÷êè ïðèãîä òà øà-
íóâàëüíèö³ çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ.

Òàíäåì “ïîô³ã³ñò³â” — òåçîê
Êîñò³ Ãíàòåíêà òà Êîñòÿíòèíà
Ïîíîìàðüîâà ïðàöþº íàä ñåêñó-
àëüíîþ ³ ëåãêîâàæíîþ êîëåêö³ºþ

ó ñòèë³ “Ï³ðàò³â Êàðèáñüêîãî ìî-
ðÿ”. Ìóçèêà ñï³âà÷êè Ìàð³¿ Áóð-
ìàêè ï³äøòîâõíóëà ³âàíî-ôðàí-
ê³âñüêó äèçàéíåðêó ²ðèíó Õàð-
÷åíêî íà íåñòàíäàðòíå îá³ãðàâàí-
íÿ óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
âáðàííÿ, ðîìàíòè÷íèé îäÿã äëÿ
ìàíäð³â. Ñàìà Ìàð³ÿ Áóðìàêà
ìàº äèïëîì øâà÷êè äðóãîãî ðîç-
ðÿäó ³ ïðî ñòâîðåííÿ îäÿãó çíàº
íå ç ÷óòîê. À ñï³âïðàöÿ àêòîðêè
Îëüãè Ñóìñüêî¿ ³ äèçàéíåðêè
Ãîëäè Âèíîãðàäñüêî¿ çàâåëà æ³-
íîê ó ïîòàºìí³ ëàá³ðèíòè âíóò-
ð³øíüîãî ñâ³òó: ¿õíÿ ðîìàíòè÷íà
êîëåêö³ÿ îá³öÿº ðîçêðèòè ãëèáè-
íó æ³íî÷èõ ïåðåæèâàíü ³ ñïîãà-
ä³â. Ó êîíêóðñ³ òàêîæ áåðóòü
ó÷àñòü “ç³ðêîâ³” äóåòè Êàòåðèíà
Áóæèíñüêà òà Â³êòîð Êîáèëÿí-
ñüêèé, Ìàðèñÿ Ãîðîáåöü òà Â³ê-
òîð ×åðêàñüêèé, Âëàäà Ëèòîâ÷åí-
êî òà ªâãåí Ôåíåíêî.

Äåñÿòü ïàð, êîæíà ç ÿêèõ ïðåä-
ñòàâëÿº êîëåêö³þ ç 10 ìîäåëåé,
çìàãàòèìóòüñÿ çà Ãðàí-ïð³ þâ³ëåé-
íîãî êîíêóðñó òà ïðèçîâèé àâòî-
ìîá³ëü. Êîíêóðñ êðó¿çíèõ êîëåê-
ö³é òðàíñëþâàòèìå â ñóáîòó â ïðÿ-
ìîìó åô³ð³ Ïåðøèé Íàö³îíàëü-
íèé, ³ äîëþ ïåðåìîæöÿ âèçíà÷à-
òèìóòü ³íòåðàêòèâíèì ãîëîñóâàí-
íÿì ãëÿäà÷³. Íà ïîïåðåäí³õ êîí-
êóðñàõ Ãðàí-ïð³ îòðèìóâàëè äè-
çàéíåðè Ä³àíà Äîðîæê³íà, Àíäðå
Òàí, Òåòÿíà Îñòðîâåðõîâà ³ Â³êòîð
Çàâàäñüêèé òà Þð³é Âàðèâîäà

Âîíè ïðåäñòàâëÿòü ë³òí³ êîëåêö³¿ ó ïàð³ ç ç³ðêàìè

Ìîäí³ äèçàéíåðè 
âëàøòóþòü “Æàðóóóó”

Працівни и "Київ аз " не ірше за професійних моделей продемонстр вали
нові ніформи від Оле сандра Гапч а, я і надя н ть цієї осені
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Ñåñ³ÿ äëÿ ìåòð³â
Ñòóäåíòè-äèçàéíåðè ïðîäåìîíñòðóâàëè
ñâî¿ êîëåêö³¿ ïðîôåñ³îíàëàì

Âëàñí³ äîðîáêè ìîëîä³ äèçàéíå-
ðè, ïåðåâàæíî ñòóäåíòè ñïåö³àë³-
çîâàíèõ âóç³â, ïðåäñòàâèëè íà ðîç-
ñóä æóð³ òà ãëÿäà÷³â ó ðàìêàõ Ïåð-
øîãî ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ
ìîëîä³æíî¿ ìîäè, ùî â³äáóâñÿ â
ñóáîòó â Àññî International. Øëÿõ
äî ô³íàëó äîëàëè ïîíàä 120 ó÷àñ-
íèê³â ³ç 43 âóç³â Óêðà¿íè, à òàêîæ
³ç Ïðèáàëòèêè, Ìîëäîâè, Ëèòâè,
Á³ëîðóñ³ òà Ðîñ³¿. Âïåðøå íà ôåñ-
òèâàë³ îá’ºäíàëè òðè êîíêóðñè:
“Ïå÷åðñüê³ êàøòàíè” (îäÿã), “Çî-
ëîòèé ÷åðåâè÷îê” (âçóòòÿ ³ àêñåñó-
àðè) òà “Ôåºð³ÿ áàðâ” (òåêñòèëü).

Îö³íèòè êîëåêö³¿ ïî÷àòê³âö³â çà-
ïðîñèëè ïðîôåñ³îíàë³â, ñåðåä ÿêèõ
ãîëîâà æóð³, ìåòð ÷îëîâ³÷îãî êîñ-
òþìà Ìèõàéëî Âîðîí³í, ñï³âãîëî-
âà æóð³ âåäó÷à ïðîãðàìè “Òèæäåíü
ìîäè” Äàð’ÿ Øàïîâàëîâà òà äè-
çàéíåðñüêèé äóåò Òåòÿíà Îñòðî-
âåðõîâà ³ Â³êòîð Çàâàäñüêèé. Ïî-
êàçè â³äáóâàëèñÿ äóæå äèíàì³÷íî:
çà òðè ãîäèíè ñâî¿ ì³í³-êîëåêö³¿
(ïî ï’ÿòü-ñ³ì ìîäåëåé) ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè ïîíàä 50 äèçàéíåð³â. Íå
âñ³ âîíè áóëè ö³ë³ñíèìè é ïðîäó-
ìàíèìè, ïðîòå çàñâ³ä÷èëè ñâ³æèé
ïîãëÿä ³ ñì³ëèâ³ñòü ìîëîäèõ ìî-
äåëüºð³â.

Ïîçà êîíêóðñîì äèçàéíåðè-ïî-
÷àòê³âö³ êðåàòèâèëè íà àíòèñí³-
ä³âñüêó òåìàòèêó. Òàê³ ñîö³àëüí³
êîëåêö³¿ âæå ñòàëè àòðèáóòàìè ð³ç-
íèõ òèæí³â ìîäè òà ôåøí-àêö³é.
Ï³ä ïàòðîíàòîì Ôîíäó Îëåíè
Ôðàí÷óê “ÀíòèÑÍ²Ä” ãëÿäà÷àì
ôåñòèâàëþ ïðåäñòàâèëè êîëåêö³þ,
ïðèñâÿ÷åíó áîðîòüá³ ç ö³ºþ àêòó-
àëüíîþ ïðîáëåìîþ. Íå îá³éøëî-
ñÿ áåç îá³ãðàâàííÿ òðàäèö³éíèõ
àñîö³àö³é: îäíîñòàòåâèõ ñòîñóíê³â,
øïðèö³â, ÿíãîë³â ³ç ÷îðíèìè êðè-
ëàìè, êë³òîê òà çàìê³â, ùî ñèìâî-

ë³çóþòü â³ä÷óæåííÿ, òà ñòàíäàðò-
íîãî òðèêîëîðó (÷îðíèé, á³ëèé,
÷åðâîíèé).

Íàéá³ëüøèé êîíêóðñ — “Ïå÷åð-
ñüê³ êàøòàíè” — òðèâàâ ó ÷îòèðüîõ
íîì³íàö³ÿõ. Äèçàéíåðè ðîçðîáëÿ-
ëè åòí³÷íó òåìàòèêó: â³ä ïèñàíîê
òà ìàòðüîøîê äî àáîðèãåí³â ³ öè-
ãàí ó íîì³íàö³¿ “Ôîëüê”, çâåðòà-
ëèñÿ äî ð³çíèõ êóëüòóð ³ ÷àñ³â, ÿê-
òî Ìåêñèêà ³ ßïîí³ÿ, ðåíåñàíñ ³
ãëàìóð ó “Ïðî àðò”, åêñïåðèìåí-
òóâàëè ç äåêîðîì, êîëüîðàìè òà
ñòèëÿìè ó “Ïðåò-à-ïîðòå” òà íà-
ìàãàëèñÿ âðàçèòè ÿñêðàâ³ñòþ ó “Äå
ëþêñ”. Ó êîæí³é íîì³íàö³¿ ïðåä-
ñòàâëÿëè ïî 8—9 êîëåêö³é, òîæ çî-
ð³ºíòóâàòèñÿ ó òàê³é ê³ëüêîñò³ ïðå-
òåíäåíò³â çìîãëî ëèøå æóð³.

Ïðèçàìè äëÿ ìîëîäèõ äèçàéíå-
ð³â ñòàëè ïóò³âêè äî Êðèìó â³ä ñòî-
ëè÷íî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè, ãðîøîâ³ çà-
îõî÷åííÿ òà ñåðòèô³êàòè íà íàé-
ïîòð³áí³øó äèçàéíåðàì ð³÷ — òêà-
íèíó â³ä “Òåêñòèëü-êîíòàêò”.
Ãðàí-ïð³ ôåñòèâàëþ îòðèìàëà ñòó-
äåíòêà ÷åòâåðòîãî êóðñó Óí³âåðñè-
òåòó òåõíîëîã³¿ ³ äèçàéíó Ïîë³íà
Ïîäîáºäîâà çà êîëåêö³þ “Ïëåç³ð”,
ÿêà çàïàì’ÿòàëàñÿ â³ëüíèì êðîºì
îäÿãó òà êâ³ò÷àñòèìè áëóçàìè. ¯¿
âèîêðåìèëà é âåäó÷à ïðîãðàìè
“Òèæäåíü ìîäè” Äàð’ÿ Øàïîâà-
ëîâà, ÿêà âñ³ëÿêî ï³äòðèìóº äèçàé-
íåð³â-ïî÷àòê³âö³â. Âîíà ïîäàðóâà-
ëà ä³â÷èí³ íàéêîðèñí³øèé ïðèç —
ïðàâî íà ó÷àñòü â óí³êàëüíîìó
ìàéñòåð-êëàñ³ ñâ³òîâîãî òðåíäñåòå-
ðà Ë³ Åäåëüêîðò

Подробиці перебі фестива-
лю дивіться в повторі про рами
“Тиждень моди з Дар’єю Шапо-
валовою” в п’ятницю об 11.35
на теле аналі “Київ”

За найсміливіші оле ції молодих дизайнерів на ородили сертифі атами
на півлю т анини та майстер- ласом світово о трендсетера Лі Едель орт
від "Тижня моди з Дар’єю Шаповаловою"

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

24 травня за підтрим и автора та вед чої про рами
"Тиждень моди з Дар'єю Шаповаловою" відб вся фі-
нал Міжнародно о молодіжно о ст дентсь о о фести-
валю "Молодість. Стиль. Мода". Понад 50 часни ів з
У раїни та близь о о зар біжжя боролися за призові
місця одраз в трьох он рсах — одя , вз ття та те -
стилю. Володар а Гран-прі за оле цію "Плезір" Полі-
на Подобєдова особисто отримала ранд від Дар’ї Ша-
повалової на часть першом в Києві майстер- ласі
провідно о трендсетера Лі Едель орт.
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FreeFatFest ïîðâàâ “×àéêó”
Ôåñòèâàëü óâ³ðâàâñÿ ó ñâ³òîâå ìóçè÷íå åëåêòðîííå æèòòÿ
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

FreeFatFest, що відб вся
мин лі вихідні на "Чай-

ці", довів, що Київ отри-
мав справжній вели ий
фестиваль. Подія із та им
спис ом часни ів може
зрівнятися із європей-
сь ими фестивалями
Creamfeild або ж Dance
Valle , я що її проводи-
тим ть та само я існо,
я цьо о ро , та ре ляр-
но.

Ó ìèíóë³ âèõ³äí³ â³äáóëîñÿ òå,
ó ùî ìàëî õòî ì³ã ïîâ³ðèòè. Ôåñ-
òèâàëü FreeFatFest çì³ã ç³áðàòè íà
íàéá³ëüø³é ñöåí³ â Óêðà¿í³ æèâ³
ëåãåíäè åëåêòðîííî¿ ìóçèêè.
Êîæíà ç êîìàíä, ùî âèñòóïèëè
ó ðàìêàõ FreeFatFest, ìîãëà á
óñï³øíî â³ä³ãðàòè îêðåìèé êîí-
öåðò, íàïðèêëàä, ó Ïàëàö³ ñïîð-
òó. Çíàâö³ ÿê³ñíî¿ åëåêòðîí³êè ÷å-
êàëè íà ïîä³þ ç òàêèì íàñè÷åíèì
ñïèñêîì ó÷àñíèê³â ìàëî íå äå-
ñÿòü ðîê³â. Ìàéæå äâ³ äîáè: ç ñó-
áîòíüîãî âå÷îðà àæ äî ðàíêó ïî-
íåä³ëêà ï³ä â³äêðèòèì íåáîì íà
220 ãà àåäîðäîìó òà òðåêó “×àé-
êà” ëóíàëà ìóçèêà. Ïåðøèé äåíü
ôåñòèâàëþ â³äçíà÷èâñÿ âèñòóïà-
ìè óêðà¿íñüêèõ ä³äæå¿â, à ó íåä³-
ëþ í³õòî íå ðèçèêóâàâ çàëèøèòè
ãîëîâíèé ìàéäàí÷èê á³ëÿ Main
Stage, äå ³ âèñòóïàëè õåäëàéíåðè
FreeFatFest. Õî÷à õîëîäíà ïîãî-
äà çàâàæàëà â³äïî÷èòè íàëåæíèì

÷èíîì, âàëÿþ÷èñü ï³ä ñîíöåì íà
òðàâ³, ìóçèêà ç³ãð³âàëà óñ³õ, õòî
áóâ ãîòîâèé òàíöþâàòè.

Ï³ä ÷àñ íåä³ëüíèõ âèñòóï³â
õåäëàéíåð³â ôåñòèâàëþ íà ãîëîâ-
íèé òàíöïîë ïîâåðíóëèñÿ ò³, õòî
ìèíóëîãî âå÷îðà òàíöþâàâ ï³ä
Sunday Rivera, Black Strobe àáî æ
áðèòàíñüêîãî õàóñ-ä³äæåÿ
Micheal Gray. Ëþáèòåë³ ëåãêî¿
åëåêòðîííî¿ ìóçèêè òàêîæ ïî÷à-
ëè çáèðàòèñÿ íà “×àéö³” ó íåä³-
ëþ ïî îá³ä³, àäæå öåé ÷àñ áóëî
â³äâåäåíî äëÿ âèñòóïó ñï³âà÷êè

Skye, ÿêà äîâèé ÷àñ áóëà âîêà-
ë³ñòêîþ ëåãåíäàðíîãî ëàóíæîâî-
ãî ïðîåêòó Morcheeba. ×îðíî-
øê³ðà ä³â÷èíà ³ç í³æíèì ãîëîñîì
â³äêðèòî ñï³ëêóâàëñÿ ³ç ïóáë³-
êîþ, ïî÷åðãîâî çì³íþþ÷è ñîëü-
í³ òåìè ³ç ðåïåðòóàðîì Morchee-
ba. Ï³ñëÿ íå¿ ðàä³ñòü äàðóâàëè
áðàòè Ôðàí÷åñêî òà Ôåäåð³êî
Ìîíòåô³îð³ ï³ä êåð³âíèöòâîì ¿õ-
íüîãî òàòà Äæåðìàíî ç ³òàë³é-
ñüêîãî easy-listening-êîëåêòèâó
Montefiori Cocktail.

Ïðîòå öå áóâ ëèøå ïî÷àòîê.

Ïðèáëèçíî î ÷åòâåðò³é ãîäèí³ íà
ñöåí³ ç’ÿâèëèñÿ äâà ä³äæå¿ òà MC,
÷èé âèñòóï ñóïðîâîäæóâàâ ñïå-
ö³àëüíèé â³äåîðÿä íà âåëèêèõ åê-
ðàíàõ ñöåíè. Öå áóëè áðèòàíö³
Coldcut, ùîäî ¿õíüîãî ïðè¿çäó â
Óêðà¿íó âçàãàë³ ìàëî õòî â³ðèâ.
Ïîïðè òå, ùî Coldcut íå áóëè çà-
ÿâëåí³ ó ÿêîñò³ õåäëàéíåð³â, ¿õ-
í³é âèñòóï ñòàâ îäíèì ³ç íàéÿñê-
ðàâ³øèõ òà íàéåíåðã³éí³øèõ. Â³ä-
ïóñêàòè ¿õ í³õòî íå õîò³â, ïðîòå
ïðîùàòèñÿ ç ïóáë³êîþ äîâåëîñÿ.
Ðåì³êñè íà “Killing In The Name

Of” ãóðòó Rage Against The
Mashine òà “Jump Around” â³ä
House of Pain ïîñòàâèëè æèðíó
êðàïêó ó ñåò³ Coldcut.

Ï³ñëÿ íèõ íàïðóãà íà òàíöïî-
ë³ äåùî ñïàëà. Ïîëîâèíà ïðîåê-
òó Faithless, ùî ìèíóëîãî ë³òà âæå
âèñòóïàâ ó Êèºâ³, Maxi Jazz ðîç-
õèòàâ ïóá³ëêó ñâî¿ì îëä-ñêóëü-
íèì õ³ï-õîïîì. Çà íèì íà ñöåí³
ç’ÿâèâñÿ Ð³õàðä Äîðôìàéñòåð ³ç
Kruder & Dorfmeister ó ñóïðîâî-
ä³ äâîõ ÌÑ. Â³í â³ä³ãðàâ íåçâè÷-
íèé ä³äæåéñüêèé ñåò, çäèâóâàâøè
òèõ, õòî î÷³êóâàâ ïî÷óòè àáñò-
ðàêòíèé õ³ï-õîï òà downtempo
ñåðåäèíè äåâ’ÿíîñòèõ.

Çàÿâëåí³ ÿê ãîëîâíèé õåäëàé-
íåð Stereo MCs â Óêðà¿í³ âèñòó-
ïàëè íå âïåðøå. Ó âåðåñí³ 2006
âîíè âèñòóïèëè ó êëóá³ Privilege
â ðàìêàõ òóðó MTV EXIT. Òîæ
ç³ðêè, ùî ïî÷èíàëè ó 80-ò³, ³ äî-
ñ³ º îäíèìè ³ç íàéãîëîâí³øèõ
ïåðñîí åëåêòðîííî¿ ìóçèêè, âæå
â³äîì³ ñòîëè÷í³é ïóáë³ö³ òà ç³áðà-
ëè íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ãëÿäà÷³â.

Ï³ñëÿ íèõ Stephan Bodzin Oliver
Huntemann â³ä³ãðàëè ñï³ëüíèé ñåò
b2b, à çàâåðøóâàëè ôåñòèâàëü ñå-
òè Rene Amesz òà Tube & Berger.

Ëàçåðíå øîó, ùî ñóïðîâîäæó-
âàëî âèñòóïè óñ³õ ìóçèêàíò³â, áó-
ëî íàñò³ëüêè ïîòóæíèì, ùî íèì
ìîãëè ìèëóâàòèñÿ ³ ìåøêàíö³
ïðàâîáåðåæíîãî Êèºâà. Äëÿ òèõ,
õòî íå ïîë³íóâàâñÿ ïðè¿õàòè íà
“×àéêó” òà íå çëÿêàâñÿ äîùó, ùî
çðèâàâàñÿ ê³ëüêà ðàç³â, ñâÿòî ìó-
çèêè ñïðàâä³ â³äáóëîñÿ. ßêùî íà-
ñòóïíîãî ðîêó ôåñòèâàëü çíîâó
â³äáóäåòüñÿ, Óêðà¿íà îòðèìàº
âëàñíèé Creamfeild

Глядачі, я і не полін валися приїхати на «Чай » стали свід ами народження в У раїні справжньо о м зично о
фестивалю світово о рівня
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SKYE: “Â Óêðà¿íó ìîæíà ïîâåðíóòèñÿ
³ç ñîëüíèì êîíöåðòîì”
Åêñ-ñîë³ñòö³ Morcheeba ñïîäîáàëîñÿ âèñòóïàòè íà FreeFatFest

— Âè âèñòóïàëè íà ð³çíèõ ìàé-
äàí÷èêàõ òà ôåñòèâàëÿõ, ÿê îö³íþ-
ºòå ð³âåíü Free Fat Fest?

— Ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ. Ôåñ-
òèâàëü äóæå äîáðå îðãàí³çîâàíèé,
îñîáèñòî ìåíå ïîðàäóâàëà ÿê³ñòü
çâóêó íà ñöåí³ ï³ä ÷àñ ìîãî âèñòó-
ïó. Äóìàþ, ³íø³ ìóçèêàíòè òàêîæ
ìàþòü áóòè çàäîâîëåí³. ªäèíå, ùî
ìîãëî áóòè êðàùå,— öå ê³ëüê³ñòü
ãëÿäà÷³â. ¯õ ìîãëî á áóòè ³ á³ëü-
øå, õî÷à ïóáë³êà, ÿêà ç³áðàëàñÿ,
äóæå äîáðå ïðèéìàº ìóçèêàíò³â.

— ×è çíàéîì³ âè ç òâîð÷³ñòþ
ÿêèõ-íåáóäü óêðà¿íñüêèõ ìóçèêàí-
ò³â?

— Ó ìåíå º óêðà¿íñüê³ ãóðòè ó
äðóçÿõ íà ñàéò³ Myspace, àëå íå
ìîæó íàçâàòè, õòî öå ñàìå. Ìåí³

ïîäàðóâàëè äèñê Gorchitza live
project, ÿê³ âèñòóïàëè ïåðåä³
ìíîþ, àëå éîãî ÿ ïîñëóõàþ ï³ç-
í³øå, ó ñïîê³éí³é îáñòàíîâö³.

— ßê³ äèñêè âè ñàì³ äëÿ ñåáå
âîñòàííº âèáèðàëè?

— Î, âàæêå ïèòàííÿ. Çäàºòüñÿ,
öå áóëî â ìóçè÷í³é êðàìíè÷ö³ ó
Ëîñ-Àíäæåëåñ³. À îñü ùî ñàìå
êóïóâàëà — íå ïàì’ÿòàþ. Çàðàç
æå í³õòî íå õîäèòü â ìóçè÷í³ ìà-
ãàçèíè ³ íå êóïóº äèñê³â. Óñ³ ñëó-
õà÷³ òåïåð çàâàíòàæóþòü ìóçèêó
ç ²íòåðíåòó, äî öüîãî ³ íàìàãàþ-
òüñÿ ïðèñòîñóâàòèñÿ ìóçèêàíòè.
Àëå ÿê ðàç ñàìå òàê³ ôåñòèâàë³, ÿê
FreeFatFest — òå, ùî íå ñêà÷àºø
â ²íòåðíåò³ ³ íå êóïèø ó ìàãàçè-
í³. Æèâ³ øîó ç ¿õíüîþ åíåðãåòè-

êîþ — öå äóæå êëàñíî. Öå òå, ùî
³ñíóâàòèìå äóæå äîâãî ïîïðè
áóäü-ÿê³ öèôðîâ³ òåõíîëîã³¿.

— ßêèé ñâ³é âèñòóï ââàæàºòå
íàéá³ëüø âäàëèì?

— Öå áóâ ì³é ïåðøèé âèñòóï ³ç
Morcheeba ó 1993 ðîö³.

— Ó Âàñ íà ï³äõîä³ äðóãèé àëü-
áîì, ïðåäñòàâèòå éîãî â Óêðà¿í³?

— Ñïðàâä³, ÷åðåç äâà-òðè ì³ñÿ-
ö³ âèéäå ì³é íîâèé àëüáîì, àëå
Óêðà¿íè íåìàº  â òóð³ ç íàãîäè
éîãî ïðåçåíòàö³¿. Òèì á³ëüøå, ùî
ÿ çàðàç íå ïëàíóþ íîâèõ ïðîåê-
ò³â, àäæå íåùîäàâíî íàðîäèëà

äèòèíó, ÿêà çàðàç ³ º äëÿ ìåíå ãî-
ëîâíèì ïðîåêòîì.

— Ïëàíóºòå ùå êîëèñü âèñòóïè-
òè â Óêðà¿í³?

— Äóìàþ, ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â
ìîæíà ïîâåðíóòèñÿ ñþäè ³ç ñîëü-
íèì êîíöåðòîì

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

SKYE — сценічне ім'я, я е взяла собі британсь а спі-
вач а Ширлі Кларісс Йонавайв Едвардс, с лавши пер-
ші б ви сво о справжньо о імені (Shirley Klarisse Yon-
avive Edwards). Саме вона до 2003 ро б ла олосом
прое т Morcheeba, я ий є одним із най оловніших
світі ла нж-м зи и. У 2006 році SKYE вип стила соль-
ний альбом "Mind How You Go" і вже зараз за інч є
запис др ої власної платів и. Її олосом мали на од
насолодитися сі любителі я існої м зи и, я і прийшли
мин лої неділі на най оловніш м зичн подію цієї вес-
ни Free Fat Fest. Про свій вист п, враження від У раїни
та творчі плани володар а найніжнішо о жіночо о во а-
л SKYE розповіла ореспондент "Хрещати а".
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Гороскоп киянина на 28 травня
Уміло�сплан�йте�свій�день,�тоді�прод��тивність�праці�б�де�висо�ою�і�зможете

за�ласти�ф�ндамент�на�майб�тнє.�Нама�айтеся�переб�вати�в�психоло�ічній�а�рі,

я�а�відповідає�вашом��еволюційном��розвит��,�іна�ше�доведеться�н�дь��вати.

Це� той� випадо�,� �оли� не�ативний� осередо�� пс�є� людин�,� ос�іль�и� ім�нні

механізми� проти� зла� в� ній� не� спрацьов�ють.� У� митців� та� х�дожни�ів� свято,

сьо�одні�ви�здатні�втілити�творчі�фантазії�і�порад�вати�світ�шедеврами!

ОВНИ,�абстра��йтеся�від�шаленої�життєвої�мет�шні.�Поледарюйте,�я�що�від�роботи�н�дить.�Їй

ні��інця,�ні��раю.�

На�опичення�енер�орес�рсів�та�поліпшення�здоров’я�йде�на�витончених��осмічних�вібраціях�(�

цьом��році).�Тож�я�що�опинилися,�напри�лад,���с�андальній��олотнечі,�”від�лючіться”�від�не�ативної

реальності�і�пориньте...���світ�своїх�рожевих�мрій.�Байди��ючи,�ви�не�ш�одите�Вічності.

ТЕЛЬЦІ,� в� ролі� ор�анізатора� �оле�тивних� заходів� ви� перевершите� себе.� З��рт�єте� ч�дов�

�омпанію,�де�всім�б�де�весело,�ці�аво,�любо...�“ловитимете��айф”�навіть�від�безал�о�ольно�о�тоні�а.�

БЛИЗНЯТА,�знайдіть�затишн���авань�подалі�від�людсь�о�о��армидер�.�Усамітніться�й�натхненно

працюйте,�аби���ластися���визначені��ерівництвом�терміни.�Віз�роботи�ваш,�і�ніхто�йо�о�тя�ти�не

б�де.�

РАКИ,�справжній�др���з�тобою�тоді,��оли�ти�спіт�н�вся,�збочив,�помиляєшся...�Коли�ж�правда

на�твоєм��боці,��ожний�радо�йтиме�ле��ою�ходою�пор�ч.�Робіть�відповідні�виснов�и...

ЛЕВИ,�заздрість�та�с�нарість�тих,�з��им�доводиться�йти�пліч-о-пліч,�я��вір�с,��отрим�ви�не�повинні

заразитися.�Б�дьте�морально�вищі�цих�ницих�рис.�Гармонія�тримається�на�динаміці�інтенсивної

взаємовіддачі�д�шевно�о,�інтеле�т�ально�о,�фізично�о,�матеріально�о�потенціал�.

ДІВИ,�не�див�йтеся,�але�нині�ви�мил�ватиметеся�своїм�відображенням���людях,�що�вас�оточ�ють.

ТЕРЕЗИ,�“�лепайте”�заповзятливо��роші,�добросовісно�ви�он�ючи�всі�замовлення.�На�щастя,

робота�нині�дар�є�насолод�,�тож��б’єте�двох�зайців�—�реаліз�єтеся�творчо�і�с��пих�роботодавців

роз�ошелите.

СКОРПІОНИ,�над�вами�п�рхатиме��ол�б�мир�,�тож�сідайте�за�стіл�пере�оворів�і�домовляйтеся

із��чорашніми�недр��ами,�знаходьте��омпромісні�рішення,�ламайте�стін��ворожнечі...�Ма�ія�вашої

чарівності�вам�допоможе.�

СТРІЛЬЦІ,�дослідж�йте�родове��оріння,�завітайте�т�ди,�де�народилися.�В�цьом��році�обривати

“п�повин�”�з�місцем,�де�ви�з’явилися�на�світ�чи�мин�ло�дитинство,�не�можна�ні�в�я�ом��разі.�Б�дьте

взірцевим�сином,�доч�ою�та�ви�он�йте�добросовісно�обов’язо��бать�а,�матері.

КОЗОРОГИ,�сяйніть�ер�дицією�—� і�б�дете�в�центрі��ва�и,�с�онцентр�вавши�на�своїй�персоні

симпатії�п�блі�и.�Але,�захопившись�дисп�тами,�пам’ятайте,�що�яйце���р���не��чить.

ВОДОЛІЇ,�я�що�ваше�“хоч�”�виходить�із�бере�ів,�перетворюючись�на�повінь,�це�вносить�хаос��

йо�о�реалізацію.�Лише�пра�тицизм�і��онстр��тивність���прорах�н�ах�допомож�ть�отримати�те,�чо�о

д�же�хочеться.

РИБИ,� я�що� помітили,� що� опинилися� на� боці� більшості,�—� це� означає,� що� вам� потрібно

змінюватися.�Сідлайте��оня�і�ведіть��сіх�за�собою!��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�
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Печерсь�ий
 районний
 с�д
 м.
 Києва

ви�ли�ає� відповідача�Жи�айла� Геор�ія�Ми�о-

лайовича� (я�ий�меш�ає� за� адресою:�м.�Київ,

в�л. Пирятинсь�а,� 12)� по� цивільній� справі�

№�2-1688/08�за�позовом�То�ар�І.П.�до�Жи�ай-

ла� Г.М.,� третя� особа� Відділ� �ромадянства,

іммі�рації� та� реєстрації� фізичних� осіб� Пе-

черсь�о�о�РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві,�про

зняття�з�реєстрації�місця�проживання�в�с�до-

ве� засідання,� я�е� відб�деться�5� червня�2008

ро���о�9.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хреща-

ти�,�42-а,��аб. 36,�під��олов�ванням�с�дді�Ум-

нової�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.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про
проведення
позачер ових

За альних
зборів
а�ціонерів
НАСК
“Оранта”

Від�рите
а�ціонерне
товариство
Національна

а�ціонерна
страхова
�омпанія
“Оранта”

Повідомляє,
що
позачер ові
За альні
збори
а�ціонерів
Компанії

відб�д�ться
18
липня
2008
ро��
о
12.15
за
адресою:
АР
Крим,

смт
Ко�тебель,
в�л.
Морсь�а,
1-а,
Готельний
�омпле�с
“Білий

Грифон”,
�онференц-зал.

Порядо�
денний:

1. Про�затвердження�питань�поряд���денно�о�та�ре�ламент��їх�роз�ляд��на�За�альних

зборах�а�ціонерів�НАСК�“Оранта”.

2. Про�обрання�робочих�ор�анів�та�затвердження�поряд����олос�вання�на�За�альних

зборах�а�ціонерів�НАСК�“Оранта”.

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

додат�ової�емісії.

4. Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��НАСК�“Оранта”.

5. Про�членство�НАСК�“Оранта”�в�об’єднанні�“Ядерний�страховий�п�л”.

6. Про� створення,� реор�анізацію� та� лі�відацію� відо�ремлених� підрозділів�НАСК

“Оранта”,�затвердження�положень�про�підрозділи.

7. Про�внесення�змін�до�рішення�За�альних�зборів�а�ціонерів�“Про�створення�та

реор�анізацію�відо�ремлених�підрозділів�НАСК�“Оранта”,�затвердження�положень

про�ці�підрозділи”�від�18�травня�2007�ро���№�9.

Прое�т� змін� до�Стат�т��—�п�н�ти� 5.1� та� 5.2� статті� 5�Стат�т��НАСК� “Оранта”

ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

“5.1.�Стат�тний��апітал�Компанії�становить�175�032�000,00�(сто�сімдесят�п’ять

мільйонів�тридцять�дві�тисячі)��ривень”.

“5.2.�Стат�тний� �апітал�Компанії� розділений� на� 29� 920� 000� (двадцять� дев’ять

мільйонів�дев’ятсот�двадцять�тисяч)�простих�іменних�а�цій�номінальною�вартістю

5,85�(п’ять��рн�85��оп.)��ожна”.

Реєстрація��часни�ів�позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів�Компанії�б�де

проводитись�з�11.00�до�12.00�за�адресою:�АР�Крим,�смт�Ко�тебель.�в�л.�Морсь�а,

1-а,� Готельний� �омпле�с� “Білий� Грифон”,� �онференц-зал� в� день� проведення

позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів�Компанії.

Дпя��часті���позачер�ових�За�альних�зборах�а�ціонерів�Компанії�необхідно

мати�при�собі:

- а�ціонерам�—�до��мент,�що�посвідч�є�особ��(паспорт);

- представни�ам�а�ціонерів�—�довіреність,�оформлен��відповідно�до�чинно�о

за�онодавства,�або�інший�до��мент,�що�підтвердж�є�повноваження�представни�а,

та�до��мент,�що�посвідч�є�особ��(паспорт).

З�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним�позачер�ових�За�альних�зборів

а�ціонерів� Компанії,� а�ціонери�мож�ть� ознайомитись� за� місцезнаходженням

Головно�о�офіс��НАСК�“Оранта”:�м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�75.

Правління
НАСК
“Оранта”

ДО
УВАГИ
АКЦІОНЕРІВ


А�ціонерної
енер опостачальної
�омпанії

“Київенер о”

Повідомляємо,
що
чер ові
за альні
збори
а�ціонерів

Київенер о
відб�д�ться
16
липня
2008
ро��
о
17.00

за адресою:
м.
Київ,
площа
І.
Фран�а,
5,


4-й
поверх
(а�товий
зал
Компанії).

До
 поряд��
 денно о
 чер ових
 за альних
 зборів
 а�ціонерів
 за

підс�м�ами
фінансово- осподарсь�ої
діяльності
Компанії
�
2007

році
в�лючені
та�і
питання:

1. Обрання�лічильної��омісії,��олови�і�се�ретаря�за�альних�зборів�а�ціонерів

АК� “Київенер�о”� та� затвердження� ре�ламент�� роботи� за�альних� зборів

а�ціонерів.

2. Звіт�Правління� про� рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� АК

“Київенер�о”�за�2007�рі��та�визначення�основних�напрям�ів�діяльності�на

2008�рі�.

3. Звіт�Спостережної�ради�Компанії�за�2007�рі�.

4. Звіт�Ревізійної��омісії�Компанії�за�2007�рі�.

5. Затвердження�річної�фінансової�звітності�за�2007�рі�.

6. Розподіл� приб�т��� за� підс�м�ами� роботи� Компанії� �� 2007� році� та

затвердження�нормативів�розподіл��приб�т���на�2008�рі�.

7. Внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��Компанії.

8. Внесення� змін� та� доповнень� до� вн�трішніх� нормативних� до��ментів

Компанії.

9. Від�ли�ання�та�обрання�членів�Спостережної�ради�Компанії.

10.Від�ли�ання�та�обрання�членів�Ревізійної��омісії�Компанії.

11.Від�ли�ання�та�обрання�Голови�та�членів�Ви�онавчо�о�ор�ан��Компанії.

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

АК “Київенер о”

(тис.
 рн.)

Реєстрація��часни�ів�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�відб�деться�з

14.00� до� 16.45� �� день� с�ли�ання� чер�ових� за�альних� зборів� а�ціонерів� за

місцем�їх�проведення.�Учасни�и�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�повинні

мати�при�собі�паспорт�та�до��мент,�що�підтвердж�є�право�власності�на�прості

іменні�а�ції�АК�“Київенер�о”�(сертифі�ат�іменних�а�цій�або�випис�а�про�залиш�и

на�рах�н���в�цінних�паперах).�Представни�и�а�ціонерів�мож�ть�взяти��часть

��чер�ових�за�альних�зборах�а�ціонерів�на�підставі�довіреності,�оформленої

з�ідно�з�чинним�за�онодавством.

Довід�и
за
тел.
8
(044)
239-46-00.

Правління

Наймен�вання
по�азни�а
період

звітний попередній

Усьо�о�а�тивів 3 231 163 2�929�080

Основні�засоби 1�569�674 1�521�815

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції 18 885 16�982

Запаси 398�516 391�898

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 540�321 379�460

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 71 260 18�777

Нерозподілений�приб�то� 20 162 19�472

Власний��апітал 1 441 730 1 438 788

Стат�тний��апітал 27�091 27�091

Дов�остро�ові�зобов’язання 578 443 538 745

Поточні�зобов’язання 926 450 718�297

Чистий�приб�то��(збито�) 6 149 18 741

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 108�364�280 108�364�280

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

період��(шт.)

- -

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

власних�а�цій�протя�ом�період�

- -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 13�472 13�636

З ідно
з
рішенням
КМДА
від
11.10.2005
р.
№
231/3692


“Гаражне
підприємство
№2
а�ціонерно о

товариства
холдин ової
�омпанії

“Київмісь�б�д”


план�є
провести
б�дівельні
роботи
по
надб�дові
та
приб�дові

до
5-поверхової
б�дівлі
 аража
для
розміщення
соціально-

поб�тово о
�омпле�с�
та офісних
приміщень
за
адресою:


в�л.
Л.
Р�ден�о,
6-а,
Дарниць�ий
район
м. Києва.

Б�дівля�відповідає�вимо�ам�до�інсоляції�та�природно�о�освітлення

оточ�ючої�заб�дови,�нормативних�відстаней�від�оточ�ючих�б�дівель�та�спор�д.

Можливі�впливи�планової�діяльності�на�нав�олишнє�середовище:

- �лімат�і�мі�ро�лімат ..................................................................................не�впливає;

- повітряне ..........................................................................................вплив�незначний;

- �еоло�ічне ....................................................................................в�межах�нормативів:

- водне .......................................................................................... в�межах�нормативів;

- населення ..................................................................................................не�впливає;

- техно�енне�середовище ............................................................................не�впливає;

- відходи�виробництва ..........................................................................в�межах�норми.

Відс�тній� понаднормативний� не�ативний� вплив� �сіх� джерел� ви�идів.

Залиш�овим�впливом�є:

- д�же�незначні�ви�иди�в�атмосфер��від�за�ритих�та�від�ритих�автостояно�,�я�і�створюють

�онцентрації� по� всіх� речовинах�меншими�ГДК.�Об’є�т� не� відноситься�до�е�оло�ічно

небезпечних.

Передбачено� ви�онати� �омпле�сний� бла�о�стрій� ділян�и� та� приле�лої� території� з

озелененням�(посад�а���щів,�влашт�вання��вітни�ів�та��азонів).

Від���и�та�пропозиції�надсилати�за�адресою:�02140,�м.�Київ,�в�л.�Л.�Р�ден�о,�6-а,�“ГП

№�2�а�ціонерно�о�товариства�холдин�ової��омпанії�“Київмісь�б�д”.

Шановні
а�ціонери!

Правління
ВАТ
“Домоб�дівний
�омбінат
№4”

Правління
ВАТ
“ДБК-4”
повідомляє
про
проведення
позачер ових

за альних
зборів
а�ціонерів,
я�і
відб�д�ться
16
липня
2008
ро��

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

а�тово о
 зал�
 Завод�
 залізобетонних
 виробів.
 Реєстрація

а�ціонерів
для
�часті
�
за альних
зборах
а�ціонерів
розпочнеться

в
день
проведення
зборів.

Почато��реєстрації�о�14.00�за�вищев�азаною�адресою.�За�інчення�реєстрації�о

15.30.�Для�реєстрації�а�ціонери�ВАТ�“ДБК-�4”�повинні�мати�при�собі�до��мент,�що

посвідч�є� особ�,� а� представни�ам� а�ціонерів� додат�ово� мати� дор�чення

(довіреність),�що�підтвердж�є�їх�повноваження,�оформлені�і�засвідчені���відповідності

до�вимо��чинно�о�за�онодавства.

Порядо�
денний:


1.�Про�внесення�змін�до�Стат�т��товариства.

Свої�пропозиції�щодо�поряд���денно�о�позачер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів

товариства�а�ціонери�мож�ть�направляти�на�адрес��правління�Товариства�не�пізніше

ніж�за�30�днів�до�дати�проведення�за�альних�зборів.

За� додат�овою� інформацією� звертатись� за� адресою:� 04074,� м.� Київ,�

в�л. Л��ова,�13.

Тел.
8
(044)
430-96-66.

ЗАТ
“ЮРИДИЧНА
ПРАКТИКА”


(Ідентифі�аційний
�од
22890879)

Повідомляє,
що
 31
 липня
 2008
 ро��
 об
 11.00
 за
 адресою:

м. Київ,
в�л.
За�ревсь�о о,
22,
відб�д�ться
чер ові
за альні
збори

а�ціонерів
Товариства.

Порядо�
денний
зборів:

1.�Переобрання�Генерально�о�дире�тора�Товариства.

Реєстрація�а�ціонерів,�що�приб�ли�на�збори,�розпочнеться�о�10.45�31�липня�2008

ро��.� При� собі� мати� паспорт.� Представни�� а�ціонера� повинен� та�ож� мати

довіреність,�посвідчен����встановленом��за�онодавством�поряд��.

Оболонсь�ий
 районний
 с�д
 м.
 Києва

ви�ли�ає�Кар��ляс�Ні�олаос�Васіліос�в�я�ості

відповідача�по�цивільній�справі�№�2-3093/08�р.

за� позовом� Бо�ачен�о� Іванни� Ві�торівни� до

Кар��ляс�Ні�олаос�Васіліос�про�розірвання�шлюб�

��с�дове�засідання�6�червня�2008�ро���о�9.00.

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

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

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

передбачені�ст.�ст.�169,�170�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Л.В.�Шевчен�о.

Устимен�о� Костянтин� Валерійович

ви�ли�ається� в� с�дове� засідання� для

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

Устимен�о�О.Б.�до�Устимен�а�К.В.�про

позбавлення�бать�івсь�их�прав�на�8.00

6�червня�2008�ро���в�Святошинсь�ом�

районном�
с�ді
м.
Києва
(м.�Київ,�в�л.

Я.� Коласа,� 27-а,� зал� с�дових� засідань

№2,��абінет�№�3.

С�ддя�В.А.�Твердохліб.

Апеляційний
с�д
м.
Києва
ви�ли�ає�Приходь�о

О.О.,�1965�ро���народження,�останнє�відоме�с�д��місце

знаходження�я�ої:�м.�Київ,�в�л.�Дашавсь�а,�5;�Приходь-

�о�О.М.�—�м.�Київ,�Хар�івсь�е�шосе,�152,��в.�310;�Ла-

мах�Т.Б.�—�м.�Київ,�в�л.�Г.�Дніпра,�29,��в.�78,�в�с�дове

засідання���цивільній�справі�апеляційною�с�ар�ою�Но-

севича�Юрія�В’ячеславовича�на�рішення�Голосіївсь�о-

�о�районно�о�с�д��м.�Києва�від�14�листопада�2007�р.

��справі�за�позовом�Ковальч���Наталії�Ми�олаївни�до

Приходь�о�Олени�Ми�олаївни,�Ламаха�Тараса�Борисо-

вича,�Стецен�а�Єв�ена�Борисовича,�Носевича�Юрія

В’ячеславовича,�3-ті�особи:�др��а�Київсь�а�нотаріаль-

на��онтора,�приватний�нотарі�с�КМНО�К�дарен�о�В.М.

про�визнання�права�власності�на��вартир��в�поряд��

спад��вання,� визнання� до�оворів� ��півлі-продаж�

недійсними�та�виселення�та�з�стрічним�позовом�Но-

севича�Ю.В.�до�Ковальч���Н.М.,�Стецен�а�Є.Б.,�3-ті

особи:�Ламах�Т.Б.,�Приходь�о�Оль�а�Оле�сандрівна,

Приходь�о�О.М.�про�визнання�права�власності�на��вар-

тир��та�визнання�добросовісним�наб�вачем,�я�е�відб�-

деться�10�червня�2008�ро���о�12.45�в�приміщенні�Апе-

ляційно�о�с�д��м.�Києва�(в�л.�Володимирсь�а,�15).

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

вважається�повідомленою�про�час�та�місце�роз�ляд�

справи.

С�ддя�Уси��Г.І.

Печерсь�ий
 районний
 с�д

м. Києва
повідомляє�про�день,�час

та� місце� проведення� с�дово�о

засідання���справі�за�позовом�Мо-

торно�о�(транспортно�о)�страхово-

�о�бюро�У�раїни�до�Батра��Ві�тора

Ми�олайовича�про�відш�од�вання

в�поряд���ре�рес��виплат,�пов’яза-

них�з�виплатою�страхово�о�відш�о-

д�вання,�я�е�призначено�на�6�черв-

ня�2008�ро���об�11.30�за�адресою:

м.� Київ�—� 01001,� в�л.� Хрещати�,

42-А,��аб.�16�(�олов�юча�—�с�ддя

Кафідова�О.В.).

Печерсь�ий
 районний
 с�д

м. Києва
повідомляє�про�день,�час

та� місце� проведення� с�дово�о

засідання���справі� за�позовом�Дер-

жавно�о� підприємства� “Центр� дер-

жавно�о� земельно�о� �адастр�� при

Державном�� �омітеті� У�раїни�по�зе-

мельних� рес�рсах”� до� Гончарен�о

Віри�Іванівни�про�стя�нення�забор�о-

ваності� за� до�овором� пози�и,� я�е

призначено�на�6 червня�2008�ро���о

12.30�за�адресою:�м.�Київ�—�01001,

в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�16�(�олов�-

юча�—�с�ддя�Кафідова�О.В.).

С�ддя�Кафідова�О.В.

Громадянин�� І�натен��� Оле�сандр�� Ана-

толійович�,�останнє�відоме�місце�проживання:

м.�Києв,�в�л.�Вірменсь�а,�3,��в.�305,�необхідно

5.06.2008�ро���з’явитись�о�10.30�до�Дарниць�о-

 о
районно о
с�д�
м.
Києва
—�м. Київ,�в�л.

Севастопольсь�а,�7/13,��аб.�10,�для��часті���с�-

довом��засіданні�по�цивільній�справі�за�позовом

Бр�ш�овсь�ої�Ірини�Оле�івни�про��с�нення�пе-

реш�од���здійсненні�права�власності.

Наслід�ами�неяв�и�б�де�проведення�з’яс�-

вання�обставин���справі�на�підставі�до�азів,�про

подання�я�их�б�ло�заявлено�під�час�поперед-

ньо�о�с�дово�о�засідання.

С�ддя�Щасна�Т.В.

Кредитна
спіл�а


“Моя
С�арбниця”

(ідентифі�аційний
�од
25943180)

повідомляє
про
с�ли�ання

за альних
зборів
членів
спіл�и,

я�і відб�д�ться
28
червня

2008 ро��
об
11.00

за адресою:
м.
Київ,

в�л. Народна,
29.

Порядо�
денний:

1. Звіт�Правління�за�звітний�період.

2. Звіт�Кредитно�о��омітет��за�звітний�період.

3. Про�ви�онання�членами�КС�зобов’язань�по

�редитним�до�оворам�та�сплаті�обов’яз�о-

вих�пайових�внес�ів.

4. Різне.

Для� �часті� �� за�альних� зборах� необхідно

мати� до��мент,� що� посвідч�є� особ�,� або

довіреність�на�право��часті���зборах.

За
зміст
ре�ламних
о олошень
відповідає
ре�ламодавець.
Ре�лама
др���ється
мовою
ори інал�

Офіційний
спонсор:



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1355

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  28 травня 2008

Вадим ГЛАДЧУК, олова ВО
“Молодь — надія У раїни”:
— Я вважаю, що ритерієм істи-

ни є пра ти а, дії, що приводять до
рез льтат . Істина не стіль и с -
перечці, с іль и діяльності та
аналізі. Є, звичайно, різні точ и зо-
р на істин . Але візьмемо, напри-
лад, останні вибори. До и відб -
валися виборчі пере они, невідо-
мо б ло, істинні вони чи ні. Після
то о, я вибори відб лися, вони
стали дійсними, ле ітимними.

Ліна ВЕРЕС, дире тор шо -
балет “Foresight”:
— Істина д ші, вона ер є

всім Божим на землі і доповнює
нас. Д ша — наша др а поло-
вин а, що під аз є правильний
життєвий шлях. Зважаючи на

ритм життя і заан ажованість, ми
все більше віддаляємося від
своєї д ші, а з одом вза алі пе-
рестаємо пам’ятати, що вона в
нас є. Ми ш аємо відповіді
ниж ах, др зів, пляшці, але не
запит ємо д ші. А варто лише
присл хатися, від лючити ло іч-
не мислення, що ґр нт ється на
вчених засадах і життєвом до-
свіді, та за либитись світ не-
матеріальний. І вн трішній олос
нам завжди під аже і підведе т -
ди, де наша доля. Бо не може
б ти щастя, де немає армонії із
власною д шею.

Саш о ПОЛОЖИНСЬКИЙ, лі-
дер рт “Тарта ”:
— У том , щоб прожити життя

ідно, насичено, ці аво!

²ñòèíà â...

Анжелі а АНДРІЄВСЬКА, співач а, засл жена
артист а У раїни:
— Сходин а, я я подолаю, щоб поставити інші ці-

лі! При цьом це стос ється не лише професійної сфе-
ри, а й д ховно о розвит та інших раней життя. Ус-
піх — це завжди перемо а, після я о о ти ставиш на-
ст пн мет , і та до без інечності.

DJ LIGHT, діджей:
— У мене я послідовни а християнства символ

перемо и пов’яз ється з Іс сом, я ий прийняв смерть
на хресті. Більше цієї перемо и не б ло, ос іль и лю-
дина віддала життя заради спасіння інших. Цим са-
мим він перемі смерть, і в цьом ероїзм — отов-
ності до самопожертви. У наш час люди переважно
ш ають сво о. Але важливо допома ати іншим, при
цьом не лише близь им. Перема ати зло добром!
Чим більше б де та их людей, тим добрішим б де с -
спільство. Кожний щодня стоїть перед вибором, що

і я робити правильно. Недаремно овориться, що
той, хто володіє собою — най ращий завойовни міс-
та. При цьом завоювання себе — це щоденна бо-
ротьба.

Людмила КИСЛЕНКО, дизайнер:
— Для мене — охання. Том що оли є мета, я ба-

ато чо о мож досить ле о дося ти чи навчитися, а
ось охання здоб ти неле о!

Андрій КАПРАЛЬ, соліст рт “Пі ардійсь а
терція”:
— Усе-та и, напевно, працелюбність. Коли ти маєш

мет і власною працею дося аєш її — вона тоді дося -
н та по-справжньом . Я людина вір юча і знаю, що мій
талант і працелюбність мені дав Бо . Він в аз є доро-
, по я ій ід . Все, що маю, зо рема і перемо и, Він

допомі мені здоб ти, я ж лише мож вдос оналюва-
ти і примнож вати отримане.

Õòî ÷è ùî äëÿ âàñ 
º ñèìâîëîì ïåðåìîãè?

Êèÿíè øóêàþòü
³ñòèíó â äóø³
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ó äóø³ — 28 %
2. Ó êíèç³ — 25 %
3. Õîðîø³é îñâ³ò³ — 18 %
4. Ó ñïîð³ — 16 %
5. Ó âèí³ — 11 %

Ñåðã³é Ðóëüîâ ñïàëèòü
ïðàïîðè ïåðåìîæåíèõ
ïàðò³é òà áëîê³â
Âîãíèùåì á³ëÿ ìåð³¿ êèÿíèí ïðîòåñòóâàòèìå
ïðîòè âèêèíóòèõ íà â³òåð áþäæåòíèõ êîøò³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю на сходах ме-
рії орітим ть прапори та
листів и політичних пар-
тій, що про рали вибори.
Та а цію влашт є и-
янин Сер ій Р льов. За-
план вав її ще на почат
травня, я дізнався про
призначення достро ово о
олос вання. Тоді ж і по-
дав заяв . Своїм протес-
том пан Р льов хоче по-
азати, що за ви ин ті на
ампанію роші можна б -
ло поб д вати соціальне
житло або забезпечити
підр чни ами всіх столич-
них ш олярів.

“Âñ³ äîáðå çíàþòü ïðî ïàðàä
Ïåðåìîãè íà ×åðâîí³é ïëîù³,
ÿêèé â³äáóâñÿ 24 ÷åðâíÿ 1945-
ãî,— ðîçïîâ³äàº ñòîëè÷íèé ìåø-
êàíåöü Ñåðã³é Ðóëüîâ.— Ò³ëüêè
òîä³ íà ïîìîñò³ Ìàâçîëåþ çíè-
ùèëè ïðàïîðè âñ³õ ïåðåìîæåíèõ
í³ìåöüêèõ àðì³é. ß æ çáèðàþñÿ
ñïàëèòè àòðèáóòèêó âñ³õ ïàðò³é òà
áëîê³â, êîòð³ îòðèìàëè ô³àñêî ï³ä
÷àñ îñòàíí³õ êè¿âñüêèõ âèáîð³â.
Ñåðåä íèõ á³ë³ ³ç ñåðäå÷êîì ïðà-
ïîðö³, ïîìàðàí÷åâ³, á³ëî-ãîëóá³,
êîðè÷íåâ³”. Ñâîþ àêö³þ â³í çà-
ïëàíóâàâ ïðîâåñòè î 13-é ó ï’ÿò-
íèöþ íà ñõ³äöÿõ ìåð³¿. ×îëîâ³ê
ïîä³ëèâñÿ, ùî ³äåÿ âèíèêëà â
íüîãî îäðàçó, ÿê äîâ³äàâñÿ ïðî
ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè ìåðà.

“Ç ïåðøèõ õâèëèí ÿ áóâ ïåðå-
êîíàíèé â ïåðåìîç³ íèí³øíüîãî
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî,— çàïåâíÿº
ïàí Ðóëüîâ, õî÷à â³í íå ïðèõèëü-

íèê ìåðà.— Òîìó âæå 13 òðàâíÿ
çàðåºñòðóâàâñÿ ³ îòðèìàâ äîçâ³ë íà
ïðîâåäåííÿ çàõîäó. Ä³éñòâî êèÿíè
ïîáà÷àòü 30 òðàâíÿ — öå îñòàíí³é
äåíü, êîëè ìàþòü îãîëîñèòè îñòà-
òî÷í³ ðåçóëüòàòè âèáîð³â”.

Ñåðã³é Ðóëüîâ ïîÿñíþº, ùî áóâ
ïðîòèâíèêîì äîñòðîêîâîãî ãîëî-
ñóâàííÿ. Ïîñòàíîâó Âåðõîâíî¿
Ðàäè â³í ââàæàº íåçàêîííîþ.
“Ë³ïøå áóëî $4 ìëí áþäæåòíèõ
êîøò³â, âèòðà÷åíèõ íà êàìïàí³þ,
âèêîðèñòàòè íà áóä³âíèöòâî æèò-
ëà äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ. Àáî æ çàáåçïå-
÷èòè áåçïëàòíèìè ï³äðó÷íèêàìè
ó÷í³â óñ³õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë
Êèºâà é îáëàñò³”,— ðîçì³ðêîâóº
Ñåðã³é Ðóëüîâ.

Äîäàº, ùî ìàº ÷èìàëî ïðåòåí-
ç³é äî ìåðà òà éîãî êîìàíäè, îä-
íàê ââàæàº Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-

êîãî çàêîííî îáðàíèì ìåðîì,
ÿêîìó íå ìîæíà çàâàæàòè.

Ñâîºð³äíî ïðîòåñòóº ÷îëîâ³ê ³
ïðîòè íèí³øíüîãî óðÿäó — ç ñ³÷-
íÿ íå ãîëèòü ëèöå, à ëèøå ãîëî-
âó. Ïîÿñíþº, ùî öå íåíîðìàëü-
íî, ÿê ³ òå, ùî íèí³ ðîáèòüñÿ â
äåðæàâ³.

Ïàí Ðóëüîâ êîð³ííèé êèÿíèí.
Ñâîãî ÷àñó ñëóæèâ ó êîñì³÷íèõ
â³éñüêàõ ó Ïëåñåöüêó. Ïîò³ì ïðà-
öþâàâ ó êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóðàõ.
Íèí³ æèâå íà ïåíñ³þ, àëå âðàõî-
âóþ÷è, ùî íå ï’º ³ íå êóðèòü,
êîøò³â íà æèòòÿ âèñòà÷àº. ×îëî-
â³ê ââàæàº ñåáå âèñîêîêâàë³ô³êî-
âàíèì ìåíåäæåðîì-óïðàâë³íöåì
òà çàïåâíÿº, ùî ó áóäü-ÿêèé ìî-
ìåíò çìîæå îðãàí³çóâàòè ðîáîòó
100 îñ³á ó áóäü-ÿê³é ñôåð³. Ñïå-
öèô³êó ï³äó÷èòü. Îêð³ì â³éñüêî-
âî¿, ìàº ùå é ô³íàíñîâó îñâ³òó
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ì³ñöÿìè äîù. Â³òåð ï³âí³÷-

íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+12°Ñ, âíî÷³
+7...+9°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +22; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +14...+16°Ñ; ó âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü
+9...+11°Ñ, âíî÷³ +5...+7°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó
ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +12...+14°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ì³ñöÿìè äîù. Â³òåð ï³âäåííî-
çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +13...+11°Ñ, âíî÷³
+10...+12°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Киянин Сер ій Р льов б де палити штандарти політи ів
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