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АНДРЕ ТАН УЗЯВСЯ ЗА ШКОЛЯРІВ
У моді створюється новий напрямо –
чнівсь а форма

Ìàëå÷à ðèíóëà íà â³äïî÷èíîê
Ñòîëè÷íèõ ä³òåé ïî÷àëè â³äïðàâëÿòè ó ë³òí³ òàáîðè

“ß âïåðøå ¿äó äî òàáîðó. Äðóç³ ðîçïî-
â³ëè, ùî òàì ùîñü òàêå ðîñòå, â³ä ÷îãî
ïîâ³òðÿ äóæå ÷èñòå é êîðèñíå,— çàõîï-
ëåíî ðîçïîâ³äàº òðåòüîêëàñíèöÿ Àííà
Øâåöîâà.— À ùå òàì º áàñåéí ³ ùîäíÿ
ãîäóþòü ôðóêòàìè”. Ó÷îðà ðàçîì ³ç ìàé-
æå ñîòíåþ øêîëÿð³â ä³â÷èíêà ïî¿õàëà äî
îçäîðîâ÷îãî òàáîðó “Äæåðåëî”, ùî ó ì³ñ-
òå÷êó Áó÷³ ï³ä Êèºâîì. Â³í íàëåæèòü êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿âæèòëî-
åêñïëóàòàö³ÿ”. Ä³òåé òàì ïðèéìàþòü óæå
áàãàòî ðîê³â. Ïðè÷îìó íå ëèøå ç ñ³ìåé
ñï³âðîá³òíèê³â, çàïðîøóþòü óñ³õ îõî÷èõ.
Âàðò³ñòü ïóò³âêè çàëåæèòü â³ä ï³ëüã ðî-
äèíè.

“Â³äïðàâëÿþ äîíüêó âæå äðóãå ë³òî.
Íàì òàì äóæå ïîäîáàºòüñÿ. Â³ä äîìó íå-
äàëåêî, ìîæíà çàâæäè äî äèòèíè íàâ³-

äàòèñÿ. Òàì áàãàòî ñîñåí, à öå äóæå êî-
ðèñíî äëÿ äèõàííÿ”,— êàæå ²ðèíà Ðà-
òóøíà. Íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðàöþº ¿¿ ÷îëî-
â³ê, îòîæ çà ïóò³âêó ïëàòÿòü ëèøå 10 â³ä-
ñîòê³â âàðòîñò³. “Çà 18 äí³â 270 ãðí,—
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ðàòóøíà.— À çáåðåìî
ãðîøåé, òî ïî¿äåìî íàïðèê³íö³ ë³òà ùå
é ó Êðèì”.

Ïîáóâàòè â òàáîðàõ çìîæóòü óñ³ îõî÷³.
Ñòîëè÷íà âëàäà íà îçäîðîâëåííÿ ä³òåé âè-
ä³ëèëà 45 ìëí 935 òèñ. ãðí. Ïóò³âêè â ð³ç-
íîìàí³òí³ òàáîðè — â³ä êðèìñüêîãî “Àð-
òåêó” äî çàêàðïàòñüêîãî “Âîäîãðàþ” —
ï³äãîòóâàëî ÷è íå êîæíå óïðàâë³ííÿ òà êî-
ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî. Ïðîãðàìè ð³çí³:
ñïîðòèâí³, òóðèñòè÷í³, êðàºçíàâ÷³, òâîð÷³,
ôåñòèâàëüí³.

“Ó ÷åðâí³ íà áàç³ øê³ë ìè ïëàíóºìî â³ä-
êðèòè 220 îçäîðîâ÷èõ òàáîð³â ç äåííèì
ïåðåáóâàííÿì, â ÿêèõ â³äïî÷èâàòèìå 15,4
òèñ. ä³òåé. Çà 18 äí³â â³äïî÷èíêó áàòüêè
ïëàòèòèìóòü 44,04 ãðí, òîáòî 15 â³äñîòê³â
çàãàëüíî¿ âàðòîñò³”,— ïîä³ëèëèñÿ ïëàíàìè
â Óïðàâë³íí³ îñâ³òè òà íàóêè. Ä³òåé-ñèð³ò,

³íâàë³ä³â òà ùå ê³ëüêà ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é
îçäîðîâëþâàòèìóòü áåçïëàòíî. Ïåðøèìè
â³äïî÷èâàòèìóòü ìîëîäø³ — ó íèõ ðàí³øå
ðîçïî÷àëèñÿ âàêàö³¿. Ó ñòàðøèõ îñòàíí³é
äçâîíèê ïðîëóíàº ëèøå ñüîãîäí³.

“Àáè çàáåçïå÷èòè óìîâè äëÿ ë³êóâàííÿ
òà îçäîðîâëåííÿ ä³òåé ç ìàòåðÿìè â ñàíà-
òîð³ÿõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà, çâåäóòü
êîðïóñè â ñàíàòîð³ÿõ “ßëèíêà” ³ “Ëó÷åçàð-
íèé” òà ðåêîíñòðóþþòü “Ë³ñîâó ïîëÿíó”,
“Îðëÿòêî” òà “Ï³îíåð”,— ðîçïîâ³â çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.
Â³í äîäàâ, ùî â ðàìêàõ îçäîðîâ÷î¿ êàìïà-
í³¿ òðàäèö³éíî ç 2 äî 11 âåðåñíÿ âëàøòó-
þòü VIII Ì³æíàðîäíèé íàâ÷àëüíî-îçäî-
ðîâ÷èé çá³ð ë³äåð³â ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â ñòîëèö³. Â³äáóäåòüñÿ â³í íà áàç³
Ì³æíàðîäíîãî äèòÿ÷îãî öåíòðó “Àðòåê”
ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâíèêàìè ó÷í³âñüêîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ Ìîñêâè.

Òîð³ê íà îçäîðîâëåííÿ ñòîëè÷íèõ ä³òåé
âèòðàòèëè 42 ìëí ãðí. Ó òàáîðàõ òà îçäî-
ðîâíèöÿõ ïîáóâàëî 138 680 ó÷í³â
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Перша р па столичних дітлахів попрощалася зі ш олою та відправилася на відпочино літній табір, що містеч Б ча під Києвом

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ,
Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

Перший заїзд иївсь их ш олярів на відпочино відб вся вчора. У та-
бір під Києвом поїхали чні почат ових ласів. У старших лише сьо-
одні останній дзвони , отож вони дол чаться дещо пізніше. Поб ва-
ти в літніх таборах змож ть сі діти, запевняють представни и місь-
ої влади. Цьо о ро на оздоровлення з бюджет виділили майже
46 млн рн. Різні правління на ом нальні підприємства пропон ва-
тим ть п тів и чи не в сі точ и У раїни — від Крим до За арпат-
тя. Ціна залежатиме від піль сім'ї. Ба ато родин оплатять лише
10 відсот ів реальної вартості відпочин .



22 ХХРРЕЕЩЩААТТИИКК,,  3366 Хрещатик  30 травня 2008

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Íà Ïå÷åðñüêó çóïèíèëè 
äâà íåçàêîííèõ áóä³âíèöòâà

Ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñâî¿ì ðîçïî-
ðÿäæåííÿì çóïèíèâ ñïîðóäæåííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó ç îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà
ïàðê³íãîì ó ïðîâ. Ãîðä³ºíêà, 6 òà æèòëî-
âîãî êîìïëåêñó íà Êëîâñüêîìó óçâîç³, 14—
18 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. Ä³ëÿíêè ï³ä
îáèäâà áóäìàéäàí÷èêè â³äâîäèëè ùå çà ìè-
íóëî¿ âëàäè, ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Ìåøêàíö³ ñó-
ñ³äí³õ áóäèíê³â áóëè îáóðåí³ òà âëàøòîâó-
âàëè ïðîòåñòè, ïîáîþþ÷èñü íåãàòèâíèõ íà-
ñë³äê³â äëÿ âëàñíèõ ïîìåøêàíü. Ïîäàëüøó
äîëþ çàáóäîâè âèð³øèòü íîâîñòâîðåíà Êè-
¿âðàäà

100 êèÿí ïîãîäèëèñÿ 
íà ïåðåñåëåííÿ 
ç Ðóñàí³âñüêèõ ñàä³â 
ó Ãîðáà÷èõó

Ó÷îðà ì³ñòîáóä³âíà ðàäà ïîãîäèëà ïå-
ðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ çàáóäîâè óðî÷èùà
Ãîðáà÷èõà. Ñþäè ìàþòü ïåðåñåëèòè ÷àñòè-
íó äà÷íèê³â ç òåðèòîð³¿ Ðóñàí³âñüêèõ òà
Âîñêðåñåíñüêèõ ñàä³â, ÷è¿ ä³ëÿíêè ðîçòà-
øîâàí³ íà òðàñ³ ìàéáóòíüîãî Ïîä³ëüñüêî-
Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó. ßê
ç’ÿñóâàëîñÿ, ³ç 286 âëàñíèê³â ñàäèá, ÿê³ ìà-
þòü çíåñòè, 100 âæå ïîãîäèëèñÿ íà ïåðåñå-
ëåííÿ â ðàéîí Áèê³âí³, 6 — íà ãðîøîâó
êîìïåíñàö³þ, à 10 — íà íîâ³ êâàðòèðè. Äå-
êîìó çàïðîïîíóâàëè íàä³ëè â Ãîðáà÷èñ³. ßê
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãîëîâíèé ³íæåíåð
³íñòèòóòó “Êè¿âñîþçäîðïðîåêò” Ëåîí³ä ×å-
ðåâèêîâ, ïåðåñåëåíö³ îòðèìàþòü çíà÷íî
á³ëüø³ ä³ëÿíêè òà ð³âíîö³íí³ çà âàðò³ñòþ
êîòåäæ³. Äî êîæíîãî äâîðó ïðîêëàäóòü äî-
ðîãè, ï³äâåäóòü êàíàë³çàö³þ, ãàç, âîäó. Äî
òîãî æ íàìèþòü äàìáó, ÿêà çàõèñòèòü ì³ñ-
öèíó â³ä çàòîïëåííÿ. Ïîïåðåäíüî âàðò³ñòü
ðîá³ò îö³íþþòü ó ïîíàä 240 ìëí ãðí

Ñïðàãó æèòåë³â ñòîëèö³
âãàìóþòü êâàñîì

Íèí³øíüîãî ðîêó ÷åðåç ïðîõîëîäíó ïî-
ãîäó ñåçîí êâàñó ðîçïî÷àâñÿ ó ì³ñò³ ³ç çà-
ï³çíåííÿì. Âèðîáíèêè ïðîãíîçóþòü, ùî
âæå íå âñòèãíóòü ïîáèòè òîð³øí³é ðåêîðä —
7 ìëí ë³òð³â. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðåàë³çàö³¿
ÂÀÒ “Ðîñèíêà” Ìàð³ÿ Àí³ñ³ìîâà ðîçïîâ³-
ëà “Õðåùàòèêó”, ùî íàðàç³ â ðîáîò³ ëèøå
100 áî÷îê. Òà é ò³ íà ï³äïðèºìñòâ³ çàïîâ-
íþþòü ëèøå íàïîëîâèíó, ùîá çàìîâíèê
óñòèã ïðîäàòè íàï³é ó òðèäåííèé òåðì³í.
“Ðåàëüíî æ ìè ìîæåìî çàäîâîëüíèòè ïî-
ïèò çíà÷íî á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ïðîäàâö³â,—
ïåðåêîíàíà âîíà.— Ñïîä³âàºìîñÿ, ç íàñòàí-
íÿì òåïëèõ äí³â ê³ëüê³ñòü çàìîâëåíü çðîñ-
òå ³ âæå ç ÷åðâíÿ íàòóðàëüíèé ïðîäóêò
ç’ÿâèòüñÿ â óñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà”. Âîíà äî-
äàëà, ùî â³äïóñêíà âàðò³ñòü “íàðîäíîãî”
íàïîþ íà ï³äïðèºìñòâ³ ñòàíîâèòü 1 ãðí 50
êîï. çà ë³òð. Á³çíåñìåíè æ ðåàë³çóþòü êâàñ
óäâ³÷³ äîðîæ÷å, ïîÿñíþþ÷è öå òèì, ùî ó
âàðò³ñòü íàïîþ âõîäÿòü çàòðàòè íà éîãî ïå-
ðåâåçåííÿ, çàðîá³òíà ïëàòà ïðîäàâö³â, ïî-
äàòêè

Ó ñóáîòó â ì³ñò³ 
â³äáóäåòüñÿ ï’ÿòü 
ÿðìàðê³â

Çàâòðà â ï’ÿòè ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ â³äáó-
äóòüñÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè. Òàì
ìîæíà áóäå ïðèäáàòè ïðîäóêö³þ íà 10—
15% äåøåâøå, í³æ íà ðèíêàõ òà â òîðãî-
âåëüí³é ìåðåæ³ ì³ñòà. Çà ñëîâàìè çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, ç
ïî÷àòêó 2008-ãî ì³ñüêà âëàäà âæå îðãàí³-
çóâàëà 88 ÿðìàðê³â. “Ò³ëüêè ìèíóëî¿ ñóáî-
òè ðåàë³çîâàíî ïîíàä 265 òîíí òîâàð³â, íà-
ñàìïåðåä îâî÷³â, ôðóêò³â, ì’ÿñà, ðèáè,—
ñêàçàëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà.— Òðàäèö³éíî â
çàõîäàõ áåðóòü ó÷àñòü òîâàðîâèðîáíèêè ç
ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè, çîêðåìà Êè¿â-
ñüêî¿, ×åðêàñüêî¿, ×åðí³ã³âñüêî¿, Ïîëòàâ-
ñüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿, Â³ííèöüêî¿, Âîëèí-
ñüêî¿”. Íàãàäàéìî, ùî çàâòðà ÿðìàðêè â³ä-
áóäóòüñÿ â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóë.
Ëèñê³âñüê³é, ó Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóë.
Àíäð³ÿ Ìàëèøêà, ó Ïîä³ëüñüêîìó — íà
âóë. Òåðüîõ³íà, â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà
âóë. Áîðîâñüêîãî

Ë³êàðíÿ “Øâèäêî¿ äîïîìîãè”
çíîâó â ñòðîþ
Òåïåð âîíà ìîæå ïðèéíÿòè ëþäèíó áóäü-ÿêîãî ðàíãó
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У Києві після ре онстр ції від-
рили приймальне відділення
місь ої лі арні "Швид ої допомо-
и". Медичний за лад відвідав
місь ий олова Леонід Черновець-
ий із профільними заст пни а-
ми. Він розповів, що лише цій
лі арні ф н ціон ють відділення,
я их немає ніде місті. Є там та-
ож VIP-палати на випадо рапто-
вої нед и висо опосадовців.

Ó÷îðà ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé â³äâ³-
äàâ ðåêîíñòðóéîâàíå ïðèéìàëüíå â³ää³-
ëåííÿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ “Øâèä-
êî¿ äîïîìîãè” íà âóëèö³ Áðàòèñëàâñüê³é,
3, ùî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³. Çàêëàä çáó-
äóâàëè ó 1985 ðîö³. Ç òîãî ÷àñó àæ äî
2007—2008 ðîê³â êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó
òàì íå áóëî. Òîìó íèí³øí³é îá³éøîâñÿ ó
ïîíàä ì³ëüéîí ãðèâåíü.

Íà áàç³ ë³êàðí³ ïðàöþþòü â³ää³ëåííÿ,
ÿêèõ íåìàº â ³íøèõ ë³êóâàëüíî-ïðîô³-
ëàêòè÷íèõ çàêëàäàõ ñòîëèö³: ïîë³òðàâìà,
ñóäèííà õ³ðóðã³ÿ, òîêñèêîëîã³ÿ, õ³ðóðã³ÿ
õðåáòà òà ñïèííîãî ìîçêó, íåâ³äêëàäíà
òåðàï³ÿ ³ ñïåöòðàâìà. Çà ìèíóëèé ð³ê òóò
â³äáóëîñÿ ìàéæå 23 òèñÿ÷³ îïåðàö³é. Äî
çàêëàäó ïîòðàïëÿº äî 200 îñ³á ùîäíÿ.

Íà ïîðîç³ ë³êàðí³ Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî çóñòð³÷àâ ãîëîâíèé ë³êàð Îëåêñàíäð
Òêà÷åíêî. Ó êîðèäîðàõ íà ìåðà âèéøîâ
ïîäèâèòèñÿ ïðàêòè÷íî âåñü ìåäïåðñîíàë.
Äîêè ïàí ×åðíîâåöüêèé îãëÿäàâ ïðèì³-
ùåííÿ òà àïàðàòóðó, äåõòî íàâ³òü íàìà-
ãàâñÿ çðîáèòè ôîòî ìåðà íà ïàì’ÿòü.

“ß æîäíîãî ðàçó íå ë³êóâàâñÿ ó ñïåö³à-
ë³çîâàíèõ êë³í³êàõ. Çíàþ ãîëîâíîãî ë³êà-

ðÿ ùå ç ÷àñó, êîëè ïåðåáóâàâ ó 10-é ë³-
êàðí³. Òîä³ áóâ äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè. Ïîáà÷èâ, ùî íåìàº êîíäèö³îíåð³â ó
îïåðàö³éí³é. Ï³ñëÿ öüîãî âîíè òàì ç’ÿâè-
ëèñÿ. Äî ñëîâà, ö³ ïðèñòðî¿ ïîòð³áíî ïî-
ñòàâèòè ñêð³çü ó ë³êàðíÿõ”,— ñêàçàâ ìåð.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãàäàâ, ùî öüî-
ãî ðîêó ô³íàíñóâàííÿ ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ ó
ñòîëèö³ ñóòòºâî çá³ëüøèëè. Àëå, íà éîãî
äóìêó, òàêèõ çàõîä³â íåäîñòàòíüî. “Ó Êè-
ºâ³ º áàãàòî ïðè¿æäæèõ ëþäåé — ì³ëüéî-
í³â íà 2 á³ëüøå, í³æ çàðåºñòðîâàíî. Öþ
ïðîáëåìó ïîòð³áíî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ðîçâ’ÿçóâàòè, îñê³ëüêè âîíè ïîâèíí³ ñòà-
òè íà îáë³ê ³ îòðèìàòè ïðàâà íà ð³âí³ ç
êèÿíàìè”,— çàçíà÷èâ ìåð.

“Ó êîæíîìó ìóí³öèïàëüíîìó ìåäè÷-
íîìó çàêëàä³ âïðîâàäÿòü íîâó ñèñòåìó.
Õâîðîãî ðåºñòðóþòü, çàêëàäàþ÷è äàí³ äî
êîìï’þòåðíî¿ áàçè. Ë³êàð³ âñüîãî ì³ñòà
çìîæóòü ïîáà÷èòè, ùî ïàö³ºíòà ²âàíî-
âà ùîéíî ãîñï³òàë³çóâàëè ³ ç ÿêèì ä³à-
ãíîçîì”,— äîäàëà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Ñòâîðþâàòè-
ìóòü òàê çâàíó åëåêòðîííó ³ñòîð³þ õâî-
ðîáè. ×åðåç ³íòåðíåò ë³êàð³ çìîæóòü ðà-
äèòèñÿ ùîäî ë³êóâàííÿ êîíêðåòíîãî
õâîðîãî. Çíèêíå ïîòðåáà ¿çäèòè ïî ë³-
êàðÿõ óñüîãî Êèºâà. Íèí³ ñèñòåìó âæå
âèïðîáîâóþòü ó ÷îòèðüîõ ë³êàðíÿõ ñòî-
ëèö³. Çãîäîì âîíà ìàº îõîïèòè âñ³ ìå-
äè÷í³ çàêëàäè ó Êèºâ³

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У столиці запрацював "правобе-
режний" Центр дитини та молоді.
Там займатим ться з ВІЛ-інфі о-
ваними й нар о- і ал озалежни-
ми жителями столиці. Опі вати-
ся за ладом вирішила перемож-
ниця он рс "Міс У раїна-2008"
та вед ча "Про ноз по оди" на
теле аналі ТРК "Київ" Ірина Ж -
равсь а. Для дітей вона прово-
дитиме майстер- ласи з малю-
вання та хорео рафії. У центрі
працюють професійні психоло и
та соціоло и. Усі онс льтації та
допомо а — безплатні. Відвід ва-
ти за лад мож ть я ВІЛ-інфі о-
вані, та і здорові діти. Нещодав-
но та ий медичний за лад мер
Леонід Черновець ий від рив на
Лівом березі столиці.

Íàïåðåäîäí³ Ì³æíàðîäíîãî äíÿ çàõèñ-
òó ä³òåé ó ñòîëèö³ ïîâíîö³ííî çàïðàöþ-
âàâ “ïðàâîáåðåæíèé” Öåíòð äèòèíè òà
ìîëîä³. Ïðîôåñ³éí³ êîíñóëüòàö³¿ â³ä ñî-
ö³îëîã³â òà ïñèõîëîã³â òóò ìîæóòü ä³ñòà-
òè ñ³ì’¿, äå º Â²Ë-³íô³êîâàí³ ä³òè, íàð-
êî- òà àëêîçàëåæí³. Ïðèõîäèòè äî öåí-
òðó ìîæóòü ³ çäîðîâ³ êèÿíè òà ä³òè, íà-
ãîëîøóþòü ôàõ³âö³. Òàì ïðàöþþòü ãóðò-
êè ç àðõåîëîã³¿, ìàëþâàííÿ é òàíö³â.

Ó÷îðà â öåíòð³ ïîáóâàëà ïåðåìîæíèöÿ

“Ì³ñ Óêðà¿íà-2008” ²ðèíà Æóðàâñüêà. “ß
ç âåëèêîþ ðàä³ñòþ â³çüìó øåôñòâî íàä çà-
êëàäîì. Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòèìó òóò çàíÿò-
òÿ. Äóìàþ, ðîçïî÷íåìî âæå çà òèæäåíü”,—
ñêàçàëà ïàí³ Æóðàâñüêà. Âîíà çàéìàòèìåòü-
ñÿ ç ä³òüìè õîðåîãðàô³ºþ òà ìàëþâàííÿì.

Çàâ³òàëà äî öåíòðó òàêîæ ñï³âà÷êà Îëü-
ãà Þíàêîâà. Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà âîíà ïî-
äàðóâàëà ä³òÿì ³ãðàøêè, ÿê³ äëÿ öüîãî çáè-
ðàëà ö³ëèé ð³ê. “ß õî÷ó ïîáàæàòè, ùîá ä³-
òè áóëè ïîòð³áíèìè íå ò³ëüêè ñâî¿ì áàòü-
êàì, à é ñóñï³ëüñòâó”,— ñêàçàëà âîíà.

“Äóæå âàæëèâî òå, ùîá ñþäè ïðèõîäè-
ëè â³äîì³ ëþäè, àäæå ïîòð³áíî ïîïóëÿ-
ðèçóâàòè ³ ðîçøèðþâàòè öåíòð. ²íô³êî-
âàí³ òà çäîðîâ³ ä³òè íå ïîâèíí³ â³ä÷óâà-
òè äèñòàíö³¿ ì³æ ñîáîþ. Íàïðèêëàä, äî
ë³âîáåðåæíîãî öåíòðó ïðèõîäÿòü íå ò³ëü-

êè ñòîëè÷í³ ä³òè, à é ç ³íøèõ ðåã³îí³â
ïðè¿æäæàþòü”,— ñêàçàâ çàñòóïíèê ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Íàãàäàºìî, öåé çàêëàä ìåð Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé â³äêðèâ äåñÿòü äí³â òîìó.

“Ì³ñüêà âëàäà íå öóðàºòüñÿ öèõ õâîðèõ,
ìè íàìàãàºìîñÿ âñ³ëÿêî äîïîìàãàòè ¿ì ó
ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåì. Íàïðèêëàä, öüîãî
ðîêó íà áîðîòüáó ç íàðêîìàí³ºþ, àëêî-
ãîë³çìîì òà ç³ ÑÍ²Äîì ì³ñòî âèòðàòèòü 9
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ùî íà 7,5 ì³ëüéîíà
á³ëüøå, í³æ ó 2005 ðîö³”,— íàâ³â â³í òî-
ä³ ñòàòèñòèêó.

“Äóæå ïðèºìíî, ùî â íàøîìó ì³ñò³
ç’ÿâèâñÿ òàêèé çàêëàä. Ìè ³ç çàäîâîëåííÿì
ñþäè ïðèõîäèìî ³ âæå çíàéøëè áàãàòî íî-
âèõ äðóç³â”,— ðîçïîâ³ëà â³äâ³äóâà÷êà öåí-
òðó. ²ìåí òóò íå ðîçãîëîøóþòü

Леонід Черновець ий запевнив, що відремонтованій лі арні "Швид ої допомо и" сіх иян
прийматим ть на рівні VIP-персон

Переможниця "Міс-У раїна-2008" Ірина Ж равсь а подала р ВІЛ-інфі ованим дітям
та пообіцяла займатися з ними малюванням і хорео рафією

Ì³ñ Óêðà¿íà-2008 çàéìàòèìåòüñÿ 
ç Â²Ë-³íô³êîâàíèìè ä³òüìè
Âîíà î÷îëèòü íîâîñòâîðåíèé “ïðàâîáåðåæíèé” Öåíòð 
äèòèíè òà ìîëîä³
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Òèìîøåíêî
÷åêàº 
íà ñàìîãóáö³â
Îïîçèö³ÿ çâèíóâà÷óº 
Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â 
ó ïðîâîêóâàíí³ 
åêîíîì³÷íî¿ êðèçè
Þë³ÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора під час прес- онференції
е ономічно о бло опозиційно о
ряд Ми ола Азаров та Анатолій
Кінах звин ватили ряд Юлії Тимо-
шен о створенні мов для "ви-
смо т вання" рошей з е ономі и
У раїни. Опозиція пере онана, що
наст пний ряд б де рядом само-
бців, адже йом дістан ться ли-

бо а е ономічна риза та алоп -
юча інфляція.

Ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ Ìèêîëà Àçàðîâ
ÿê ì³í³ñòð ô³íàíñ³â îïîçèö³éíîãî óðÿäó ³
ãîëîâà Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü
ô³íàíñ³â òà áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîïîâ³â
ïðî âèñíîâêè î÷îëþâàíîãî íèì ïàðëàìåíò-
ñüêîãî êîì³òåòó, ÿêèé äîñë³äèâ ³íâåñòèö³é-
íó ä³ÿëüí³ñòü óðÿäó Óêðà¿íè. Âîíè çàãàëîì
íåâò³øí³: õî÷à ñòàòèñòèêà äåêëàðóº ïðèð³ñò
³íâåñòèö³é íà ïîíàä 3 ìëðä äîëàð³â, öüîãî
ðîêó ³íîçåìí³ ³íâåñòîðè ïî÷àëè îìèíàòè ðå-
àëüíèé ñåêòîð óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè. Òàê,
³íîçåìí³ íàäõîäæåííÿ ó ñòðàòåã³÷íó äëÿ
Óêðà¿íè ìåòàëóðã³þ ñêîðîòèëèñÿ ïîð³âíÿ-
íî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2007-ãî âäâ³÷³,
òîáòî ç 44,7 ìëí äî 19,3 ìëí äîëàð³â. Âëè-
âàííÿ ³íîçåìíîãî êàï³òàëó ó âèðîáíèöòâî
êîêñó ³ ïðîäóêò³â íàôòîïåðåðîáêè çìåíøè-
ëèñÿ â 20 ðàç³â; ëåãêà ïðîìèñëîâ³ñòü îòðè-
ìàëà ëèøå 0,2% çàïëàíîâàíîãî îáñÿãó ³í-
âåñòèö³é, äåðåâîîáðîáíà — 0,5%, õàð÷îâà —
4%. Êóäè æ ó òàêîìó ðàç³ ïîòðàïèëà ëåâî-
âà ÷àñòêà êîøò³â ³íîçåìíèõ ³íâåñòîð³â? Ñó-
òî ó ô³íàíñîâèé ñåêòîð: êóï³âëÿ ³íîçåìöÿ-
ìè àêö³é óêðà¿íñüêèõ áàíê³â, à òàêîæ êàï³-
òàë³çàö³ÿ ³íîçåìíèõ áàíê³â çðîñëè â Óêðà-
¿í³ ó ïîíàä 4 ðàçè. Òàêèì ÷èíîì, íà äóìêó
îïîçèö³¿, çà ñïðèÿííÿ óðÿäó Þë³¿ Òèìîøåí-
êî òðèâàº åêñïàíñ³ÿ ³íîçåìíîãî êàï³òàëó ó
â³ò÷èçíÿíó åêîíîì³êó, çàãàíÿþ÷è íàøèõ
ãðîìàäÿí ó êðåäèòí³ áîðãè òà íàðîùóþ÷è
îáñÿãè ïðîäàæó íàñåëåííþ ³ ï³äïðèºìñòâàì
³ìïîðòíèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã. Âîäíî÷àñ,
“ñïîíñîðóþ÷è” åêîíîì³êó çàðóá³æíèõ êðà-
¿í, óêðà¿íö³ íå â³ä÷óâàþòü çäåøåâëåííÿ êðå-
äèòíèõ ñòàâîê àáî çìåíøåííÿ ö³í íà ³ì-
ïîðòí³ òîâàðè. “Çíà÷íîþ ì³ðîþ öüîìó ïî-
ñïðèÿëè íåñêîîðäèíîâàí³ ä³¿ Êàáì³íó òà
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó â ñôåð³ âàëþòíî-êóð-
ñîâî¿ ïîë³òèêè”,— ïîÿñíþº çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Àíàòîë³é Ê³-
íàõ. Äëÿ îð³ºíòîâàíî¿ íà åêñïîðò åêîíîì³-
êè Óêðà¿íè, äå ïîëîâèíó ÂÂÏ ôîðìóþòü
âèðîáíèêè-åêñïîðòåðè, áóäü-ÿêà çì³íà êóð-
ñîâî¿ ïîë³òèêè ïðèçâîäèòü äî çá³äí³ííÿ äåð-
æàâè òà âòðàòè äåðæáþäæåòó. Òàêèì ÷èíîì,
ó òîé ÷àñ, êîëè íà ïîðÿäêó äåííîìó íàøî¿
äåðæàâè ñòî¿òü êîí÷à ïîòðåáà â ïðîâåäåíí³
ïîë³òèêè ³ìïîðòîçàì³ùåííÿ — äåðæàâíî¿
ïðîãðàìè ðîçâèòêó âëàñíîãî âèðîáíèöòâà,
óðÿäîâå ñòèìóëþâàííÿ ñïîæèâ÷îãî òà òåõ-
íîëîã³÷íîãî ³ìïîðòó ìàº òîé íàñë³äîê, ùî
â Óêðà¿í³ òðèâàº “³ìïîðò ³íôëÿö³¿” íà òë³
ïðèãí³÷åííÿ íàö³îíàëüíîãî âèðîáíèêà.
Ïðè÷îìó ãàëîïóþ÷à ³íôëÿö³ÿ ó íàø³é äåð-
æàâ³ ìàº äàëåêî íå çîâí³øíº ïîõîäæåííÿ.
Äæåðåëî â³ò÷èçíÿíî¿ ³íôëÿö³¿ âñåðåäèí³ ñà-
ìî¿ Óêðà¿íè, â óðÿäîâ³é “ïîë³òèö³ ïðî¿äàí-
íÿ”. Âíàñë³äîê íåäàëåêîãëÿäíèõ ä³é Êàá³-
íåòó Òèìîøåíêî, íàãîëîñèâ Àíàòîë³é Ê³-
íàõ, ìè ñòàºìî ñâ³äêàìè ïåðåòâîðåííÿ
Óêðà¿íè íà “äåðæàâó òîðãîâö³â, à íå âèðîá-
íèê³â”. ßê çàóâàæèâ Ìèêîëà Àçàðîâ, ñêëà-
äàºòüñÿ òàêå âðàæåííÿ, í³áè Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî â î÷³êóâàíí³ â³äñòàâêè ³ ïåðåõîäó â
îïîçèö³þ íàãðîìàäæóº åêîíîì³÷í³ ïðîáëå-
ìè äëÿ ñâî¿õ íàñòóïíèê³â, ôîðìóþ÷è ´ðóíò
äëÿ êðèòèêè ä³é òîãî óðÿäó, ÿêèé ïðèéäå ¿é
íà çì³íó. “Òå, ùî íàòâîðèâ öåé óðÿä çà
îñòàíí³õ ï’ÿòü ì³ñÿö³â, íå âêëàäàºòüñÿ ó ìî-
¿é ñèâ³é ãîëîâ³. Íàñòóïíèé ï³ñëÿ Òèìîøåí-
êî óðÿä áóäå óðÿäîì ñàìîãóáö³â”,— ñêàçàâ
â³í
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Êåð³âíèê ì³ñüêî¿ ÒÂÊ çðîáèëà âñå ìîæëèâå, 
àáè âèáîðè â³äáóëèñÿ

Ãàëèíà Á²ËÈÊ: “Ë³ïøå, àáè 
íå áóëî ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â, 
à ò³ëüêè ÷åðãîâ³, íîðìàëüí³, 
ñïîê³éí³, äåìîêðàòè÷í³, ïðîçîð³”

Керівни Київсь ої місь ої ТВК
Галина Біли стала справжньою
ероїнею достро ових виборчих
пере онів. Саме на її плечі ля -
ло проведення чи не найдрама-
тичнішої виборчої ампанії
останніх ро ів. З я ими тр дно-
щами довелося зіт н тися тер-
виборч ом , що вдалося, а що
не вдалося зробити, пані Біли
розповіла "Хрещати ".

— Ó ÷îìó, íà âàøó äóìêó, îñîáëèâ³ñòü
ìèíóëèõ âèáîð³â? Íàñê³ëüêè âîíè â³äð³ç-
íÿþòüñÿ â³ä òèõ, ùî áóëè ðàí³øå?

— Ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè â³äáóâàëèñü ó
ñêîðî÷åí³ òåðì³íè, ùî çóìîâèëî âåëèêå
íàâàíòàæåííÿ íà Êè¿âñüêó ì³ñüêó òåðè-
òîð³àëüíó âèáîð÷ó êîì³ñ³þ. Çàêîíîì ïå-
ðåäáà÷åíî, ùî êîì³ñ³ÿ óòâîðþº ñâî¿ìè
ñèëàìè âñ³ âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ ó ì³ñò³. Ðà-
í³øå ä³ëüíè÷í³ êîì³ñ³¿ ôîðìóâàëè îêðóæ-
í³ êîì³ñ³¿, òîáòî ðàéîíí³, à âîíè óòâîðþ-
âàëè ïðèáëèçíî ïî ñòî ä³ëüíè÷íèõ êîì³-
ñ³é. Íàì æå äîâåëîñÿ ñôîðìóâàòè ïîíàä
òèñÿ÷ó.

Ñò³ëüêè ðîáîòè, ñê³ëüêè çä³éñíèëà òå-
ðèòîð³àëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ, íå áóëî â
æîäíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ íå ëèøå â Êè-
ºâ³, à é â Óêðà¿í³. Çàêîíîì íå ïåðåäáà-
÷åíî òàêîæ îáìåæåíü ùîäî ïðàâà ñóá’-
ºêò³â âèáîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà âíîñèòè
çì³íè äî ñêëàäó ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â ó êî-
ì³ñ³ÿõ, ³ ìè çìóøåí³ áóëè öèì çàéìàòè-
ñÿ ïîñò³éíî, àæ äî ñàìèõ âèáîð³â.

Òà ïîïðè âåëèêå íàâàíòàæåííÿ òà íå-
äîñêîíàë³ñòü âèáîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà ìè
ñôîðìóâàëè êåð³âíèé ñêëàä íà âñ³õ 1026
âèáîð÷èõ ä³ëüíèöÿõ ó ì³ñò³ Êèºâ³. Öüî-
ìó ñïðèÿëà çîêðåìà íàøà êîìï’þòåðíà
ïðîãðàìà, ÿêà âèÿâëÿëà äâ³éíèê³â ó ñïèñ-
êàõ â³ä ð³çíèõ ïàðò³é ³ áëîê³â. Äî ñëîâà,
÷àñîì ïð³çâèùå îäí³º¿ ³ ò³º¿ ñàìî¿ îñîáè
çóñòð³÷àëîñÿ ó ñïèñêàõ â³ä 5 ð³çíèõ ïàð-
ò³é äî ð³çíèõ âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü.

— Íà âàñ ÷èíèëè ïñèõîëîã³÷íèé àáî ³í-
øèé òèñê ï³ä ÷àñ âèáîð³â? Ùî ñòàëî ãî-
ëîâíèì äîñÿãíåííÿì ï³ä ÷àñ öèõ âèáîð³â?

— Áóëî ð³çíå. Çâ³ñíî, ïåðåäóñ³ì áóâ
ïñèõîëîã³÷íèé òèñê, ³ äîâîäèëîñÿ äóæå
òÿæêî. Êîæåí ñóá’ºêò âèáîð÷îãî ïðîöå-
ñó ïðåòåíäóâàâ íà îñîáëèâó óâàãó, à ÿê-
ùî êîì³ñ³ÿ óõâàëþâàëà ³íøå ð³øåííÿ —
íå íà êîðèñòü ñóá’ºêòà, ÷èíèâñÿ òèñê ³ ëó-
íàëè ïîãðîçè. Êîì³ñ³ÿ áóëà çìóøåíà çâåð-
òàòèñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà îð-
ãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïî çàõèñò. ×àñîì
îêðåì³ ñóá’ºêòè òðîõè ï³àðèëèñÿ â òàêèé
ñïîñ³á.

Ó öèõ âèáîðàõ äóæå áàãàòî õîò³ëè âçÿ-
òè ó÷àñòü, îñîáëèâî ïðåòåíäåíòè íà Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó. Áóëî äåñü äî
200 çàÿâíèê³â, ÿê³ ìàëè íàì³ð áàëîòóâà-
òèñÿ. Ïîäàëè äóæå áàãàòî çàÿâ, ð³çíèõ
çâåðíåíü, äîêóìåíòàö³¿, ÿêó ïîòð³áíî áó-
ëî îïðàöüîâóâàòè ³ ïðèéìàòè â³äïîâ³äí³
ð³øåííÿ. Ìè çàðåºñòðóâàëè 78 êàíäèäà-
ò³â íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè. Íåìàëî êàíäèäàòóð âèñóíóëè äî Êè-
¿âðàäè. Íà ìîìåíò ãîëîñóâàííÿ ñóá’ºêòà-
ìè âèáîð÷îãî ïðîöåñó çàðåºñòðîâàíî 37
ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ³ áëîê³â.

— Âè çàÿâëÿëè, ùî âèáîðè íå âñòèãëè
ïðîô³íàíñóâàòè ïîâí³ñòþ. Íàñê³ëüêè öå ïî-
çíà÷èëîñÿ íà ðîáîò³ òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð-
÷î¿ êîì³ñ³¿? ×è ðîçðàõóâàëèñÿ ç âàìè ñüî-
ãîäí³?

— Ó ð³øåíí³ ïðî âèáîðè çàçíà÷åíî, ùî
íà ï³äãîòîâêó äî íèõ òà ïðîâåäåííÿ âè-
ä³ëÿºòüñÿ 16,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Íèí³ ìè
îòðèìàëè äåñü ïðèáëèçíî 45 â³äñîòê³â ô³-

íàíñóâàííÿ. Ðåøòà êîøò³â äî öüîãî ÷àñó
ùå íå íàä³éøëà. Òàêå ð³øåííÿ ìàº óõâà-
ëèòè Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â.

Àëå ïîïðè íåäîëóã³ñòü çàêîí³â òåðèòî-
ð³àëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ îðãàí³çóâàëà ³
ïðîâåëà âèáîðè ç äîòðèìàííÿì óñ³õ
ïðèíöèï³â âèáîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà. Îñ-
ê³ëüêè áóëî ñïðàâä³ ìàëî âèä³ëåíî êîø-
ò³â, ìè çðîáèëè âñå ìîæëèâå, àáè âèáî-
ðè ï³äãîòóâàòè ³ ùîá âîíè â³äáóëèñÿ. Ñüî-
ãîäí³ ìàºìî çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä ÷ëåíàìè
ä³ëüíè÷íèõ êîì³ñ³é âèïëàòèòè ¿ì çàðïëà-
òó. Ùîá âèïëàòèòè çàðïëàòó çà òðàâåíü
òà çà äåíü âèáîð³â, ãðîøåé íåäîñòàòíüî.
Êð³ì òîãî, ìè ìàºìî çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä
³íøèìè îðãàí³çàö³ÿìè, áåç ïîñëóã ÿêèõ
âèáîðè á íå â³äáóëèñÿ. Ìè íà ñâî¿õ êîí-
òàêòàõ âèãîòîâèëè çàïðîøåííÿ âèáîðöÿì,
³íôîðìàö³éí³ ïëàêàòè êàíäèäàò³â, ñóá’-
ºêò³â âèáîð÷îãî ïðîöåñó. Òàêîæ ìàºìî
áîðã ïåðåä ãàçåòîþ “Õðåùàòèê” çà ïóá-
ë³êàö³þ ïåðåäâèáîðíèõ ïðîãðàì ñóá’ºê-
ò³â âèáîð÷îãî ïðîöåñó. Ó çâ’ÿçêó ç òèì,
ùî ô³íàíñóâàííÿ íàä³éøëî íàì íå ïîâ-
í³ñòþ, ìè çàðàç ó áîðãàõ. Ñïîä³âàºìîñÿ,
Êàáì³í ïðèéìå â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ³ ïîâ-
í³ñòþ çàáåçïå÷èòü íàì ô³íàíñóâàííÿ.

— ×èé øòàá áóâ íàéá³ëüø íåñïîê³éíèì
íà âèáîðàõ, à ÿêèé, ìîæëèâî, íàâ³òü íå ö³-
êàâèâñÿ ¿õí³ì ïåðåá³ãîì?

— Íà íàø ïîãëÿä, óñ³ ñóá’ºêòè áóëè äó-
æå àêòèâíèìè. Âîíè ñòàðàëèñÿ âñå çðî-

áèòè äëÿ òîãî, ùîá âçÿòè ó÷àñòü ó âèáî-
ðàõ ³, çâ³ñíî, ïåðåìîãòè.

— ×è â³ä÷óâàëè âè ñöåíàð³¿ çðèâó âèáî-
ð³â? ×è áóëè òàê³ ñöåíàð³¿?

— Ç ìîìåíòó ïî÷àòêó âèáîð÷îãî ïðî-
öåñó êîì³ñ³ÿ àêòèâíî âêëþ÷èëàñÿ â ðî-
áîòó, ðîáèëà âñå ìîæëèâå é íåìîæëèâå ³
âäåíü, ³ âíî÷³. Ïðàöþâàëè äîï³çíà. Ìè é
íå äóìàëè ïðî ö³ ñöåíàð³¿, íå çíàëè, ùî
âîíè º, óâàãè íà öå íå â³äâåðòàëè.

— Çàâàæàëà âàì ÷è äîïîìàãàëà ó ðîáî-
ò³ ïðåñà?

— Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â³äâîë³êà-
þòü â³ä ðîáîòè çàâæäè. Âîíè çàâæäè ïðè-
ñóòí³, àëå öå ö³íà, ÿêó ïîòð³áíî çàïëàòè-
òè çà ïóáë³÷í³ñòü, äåìîêðàòè÷í³ñòü òà
ïðîçîð³ñòü. Ìè ¿ì íå â³äìîâëÿëè ³ ïë³ä-
íî ç íèìè ñï³âïðàöþºìî.

— ßê âè ñòàâèòåñÿ äî ïåðñïåêòèâè íî-
âèõ äîñòðîêîâèõ âèáîð³â?

— Îñê³ëüêè öå ñòîñóºòüñÿ íàøî¿ êîì³-
ñ³¿ òà ìåíå îñîáèñòî, õî÷ó ñêàçàòè, ùî íå
õî÷åòüñÿ íàâ³òü äóìàòè ïðî ïîâòîðåííÿ
òàêîãî ïðîöåñó — âèñíàæëèâîãî é òàêî-
ãî òÿæêîãî. Ë³ïøå óñå ðîáèòè çã³äíî ³ç çà-
êîíîì. Ùîá íå áóëî ïîçà÷åðãîâèõ âèáî-
ð³â, à ò³ëüêè ÷åðãîâ³, íîðìàëüí³, ñïîê³é-
í³, äåìîêðàòè÷í³, ïðîçîð³

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”
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Õðîí³êè ïîë³òè÷íîãî
Ñòàë³íãðàäà
Êðóãëèé ñò³ë “Óðîêè êè¿âñüêèõ âèáîð³â”

Àëëà ØËÀÏÀÊ, Áëîê Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî:

— ß õî÷ó ñïî÷àòêó ïîäÿêóâàòè âñ³ì, õòî
âçÿâ ó÷àñòü ó âèáîðàõ 25 òðàâíÿ. Òîìó ùî
öå äóæå âàæëèâî. Âñ³ì òèì, õòî çàëèøèâ-
ñÿ íåáàéäóæèì äî äîë³ íàøîãî ì³ñòà ³ äî
ïîäàëüøî¿ äîë³ Óêðà¿íè. ß ñïîä³âàþñÿ,
ùî äëÿ Óêðà¿íè ö³ âèáîðè ñòàëè ï³äñóì-
êîì. Ï³ñëÿ íèõ ïîë³òèêè ïåðåêîíàëàñÿ,
ùî íàñêîêîì, ïðîïëà÷åíèì ï³àðîì ³ òåõ-
íîëîã³ÿìè íå ìîæíà ðîáèòè ïîë³òèêó, ¿¿
ìîæíà ðîçâèâàòè, ëèøå ïðàöþþ÷è ç
ëþäüìè, äóìàòè ïðî ëþäåé. Êîëè ìè
ñòîÿëè ïåðåä Êàáì³íîì, îäíå ç ãîëîâíèõ
ãàñåë áóëî òå, ùî êèÿíè — öå ëþäè, à íå
åëåêòîðàò. ² ìè õîò³ëè á, ùîá öå ïî÷óëà
âñÿ êðà¿íà. Ëþäè — öå íå åëåêòîðàò, à íà-
ñïðàâä³ ö³ ëþäè ìàþòü âåëèêå ìàéáóòíº
³ çàñëóãîâóþòü íà êðàùó äîëþ â ö³é êðà-
¿í³. Òå, ùî ÿâêà íà âèáîðàõ áóëà íå òàêà
âèñîêà (ëèøå 54 %), ïîÿñíþºòüñÿ òèì,
ùî çà 18 ðîê³â íåçàëåæíîñò³ íàø³ ïîë³-
òèêè òàê âòÿãíóëèñÿ ó öþ ãðó ³ çàáóëè
ïðî òå, ùî òðåáà çàéìàòèñÿ ëþäüìè, òðå-
áà âèõîâóâàòè íîâå ïîêîë³ííÿ. ² íå ðàç òà-
êîæ ñòàâèëè ïèòàííÿ ïðî îñîáèñòó êóëü-
òóðó ïîë³òè÷íèõ âèáîð³â. Òîìó ùî â³äñóò-
í³ñòü âëàñíî¿ êóëüòóðè íàøèõ ïîë³òè÷íèõ
ë³äåð³â ³ çóìîâëþº òå, ùî íàðîä ó ö³ëîìó
ñòàâ àïîë³òè÷íèì, ³ ò³ 44 %, ùî íå ïðèé-
øëè íà âèáîðè, íå ðîçóì³þòü, ùî â³ä
êîæíîãî ç íèõ çàëåæèòü ìàéáóòíº êðà-
¿íè, ³ êîæíà ëþäèíà âïëèâàº íà ïðîöå-
ñè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â í³é. Çâè÷àéíî, ëþ-
äè âòîìèëèñÿ, òîìó ùî ùîð³÷í³ âèáîðè —
öå òÿæêî, îñîáëèâî äëÿ êèÿí. Äèñêîì-
ôîðò êèÿíè â³ä÷óâàþòü ó ñâî¿õ äîì³âêàõ,
ó òðàíñïîðò³. Ïåðåìîãà æ Áëîêó ×åðíî-
âåöüêîãî îáóìîâëåíà íå âèïàäêîâ³ñòþ, íå
âäàëîþ ïîë³òòåõíîëîã³ºþ. Â ïåðøó ÷åðãó
âîíà îáóìîâëåíà ùîäåííîþ ðîáîòîþ, ÿêó
ìè ïðîâîäèëè. Ìè â³äêðèò³ äëÿ ëþäåé, ìè
÷åêàºìî ëþäåé. ß äóæå ñïîä³âàþñÿ íà òå,
ùî ìè ïîäàìî ïðèêëàä, ³ ïîë³òèêè, ÿê³
õî÷óòü ïðàöþâàòè ñïðàâä³ äëÿ ëþäåé, ìà-
þòü òàêîæ âåëèê³ ïåðñïåêòèâè. Ö³ âèáî-
ðè ïîêàçàëè, ùî Óêðà¿íà ïåðåõîäèòü íà
íîâèé ð³âåíü. Áàæàííÿ äîñÿãòè âëàäè,
êîíòðîëþâàòè ñòîëèöþ áóëî ó ÁÞÒ, ó
Êëè÷êà. Âîíè íåõòóâàëè çäîðîâ’ÿì òà ñà-
ìîïî÷óòòÿì êèÿí: ðîçïîâñþäæóâàëè â³ä
íàøîãî ³ìåí³ ïðîñòðî÷åí³ ïðîäóêòè êè-
ÿíàì, ùî ìîãëî ñïðè÷èíèòè âèïàäêè îò-
ðóºííÿ òà íàâ³òü ñìåðòü. ßê ìîæíà ñèä³-
òè â øòàá³ òà çàì³ñòü òîãî, ùîá ÷èìîñü
äîïîìîãòè ëþäÿì, âèãàäóâàòè ïðîâîêà-
ö³¿, ùîá ëþäè çíåâ³ðèëèñÿ â êîìóñü? Îñü
öå äóæå ðîç÷àðóâàëî. Ñïîä³âàþñÿ, ïîë³-
òèêè âñå æ òàêè äóìàòèìóòü ïðî ëþäåé,
à íå ÿê ðîçï³àðèòè ñåáå. Ó íàñ ìîëîäà

êîìàíäà, ³ íàéãîëîâí³øå, ùî íàøà åôåê-
òèâí³ñòü ï³äòâåðäèëàñü, ³ ìè áóäåìî ðîç-
âèâàòèñÿ. Àëå òå, ùî íîâà ïîë³òè÷íà åë³-
òà çàðîäèëàñÿ, ³ âîíà ìàº ìàéáóòíº — öå
îäíîçíà÷íî.

Ìèêîëà ×ÓÐÈËÎÂ, ñîö³îëîã:

— ß õî÷ó, ùîá âè íèí³ òðîõè ïîçáóëèñü
³ëþç³é, ùî ×åðíîâåöüêîãî âèáðàëè ÷åðåç
òå, ùî â³í òàê ïîäîáàºòüñÿ êèÿíàì. Äåñü
30 % ãîëîñóâàëè íå òîìó, ùî â³í ¿ì ïî-
äîáàºòüñÿ, à òîìó, ùî ¿ì íå ïîäîáàëèñÿ
³íø³ êàíäèäàòè. Ö³ ëþäè õîò³ëè äîâåñ-
òè, ùî íå ìîæíà òàê ïåðåîáèðàòè ìåðà.
Íàø³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî ç 12
ïðîãðàìíèõ òåçèñ³â ×åðíîâåöüêîãî, ëè-
øå 5 ñïðèéìàëè ëþäè. ß êàòåãîðè÷íî íå
çãîäåí, ùî 60 % åëåêòîðàòó — ëþäè
ïðåäïåíñ³éíîãî òà ïåíñ³éíîãî â³êó. Îä-
íàê, íà ìîþ äóìêó, ôåíîìåí ×åðíîâåöü-
êîãî âðÿä ÷è ñïðàöþº â ìàñøòàáàõ Óêðà-
¿íè, áî òàì ³íø³ ³íòåðåñè, ³ Áëîêó ïîòð³á-
íî áàãàòî ïðàöþâàòè â öüîìó íàïðÿìêó.

Â³òàë³é ÊÓËÈÊ, ïîë³òîëîã:

— ß õîò³â áè óíèêíóòè âèñîêîïàðíèõ
ôðàç, õîò³â áè ñêàçàòè ùîäî òåõíîëîã³é
òà ïðî ïåâí³ ïîë³òîëîã³÷í³ âèñíîâêè ö³º¿
êàìïàí³¿. Êîëèñü, ÿêùî ìè âæå ïåðåé-
øëè íà äåÿê³ ³ñòîðè÷í³ àíàëîã³¿, õîò³â áè
âñòàíîâèòè ³ñòèíó. Íå ÷àñ³â áë³öêðèãó, à

ïîçèö³¿ òà íàñòð³é, ÿê³ áóëè â ðîñ³éñüê³é
àðì³¿, ðîñ³éñüêîìó êåð³âíèöòâ³ â 1905 ðî-
ö³ ï³ä ÷àñ â³éíè ç ßïîí³ºþ. Îäíèì ³ç çà-
êëèê³â êåð³âíèê³â ãåíåðàëüíîãî øòàáó
áóëî: “À ìè ¿õ ³êîíàìè çàêèäàºìî”, ìà-
ºòüñÿ íà óâàç³, ÿïîíö³â. Ñïðàâä³, çàêè-
äàëè. Ïîò³ì ÿïîíö³ çðîáèëè âèñòàâêó
³êîí, çàõîïëåíèõ ó ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿.
Âëàñíå öèì ïðèêëàäîì ìîæíà ïðîêî-
ìåíòóâàòè ò³ ðåçóëüòàòè, ÿê³ îòðèìàâ
ÁÞÒ â³ä ö³º¿ êàìïàí³¿. Ïî ïåðøå, íå áó-
ëî ðåàë³çîâàíî ìåòè, ÿê³ ñòàâèâ ÁÞÒ ó
ö³é êàìïàí³¿. Ìàºòüñÿ íà óâàç³ çàõîïëåí-
íÿ á³ëüøîñò³ â Êè¿âðàä³, î÷åâèäíî, ùî
ÁÞÒ íå çìîæå îòðèìàòè á³ëüø³ñòü. Äðó-
ãå — öå òå, ùî ÁÞÒ íàìàãàâñÿ â³äïðà-
öþâàòè ïåâí³ òåõíîëîã³¿, ÿê³ áóëè á âè-
êîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ìîæëèâèõ íàñòóïíèõ
ïàðëàìåíòñüêî¿, ïðåçèäåíòñüêî¿ êàìïà-
í³é. Âèÿâèëîñÿ, ùî ³äåîëîã³÷í³ îá³öÿí-
êè òà ïîïóë³çì ìàþòü áóòè ï³äêð³ïëåí³
îðãàí³çàö³éíîþ òåõíîëîã³ºþ. Ó ÁÞÒó íå
áóëî ÷àñó, íå áóëî áàæàííÿ çàéìàòèñÿ
ïîáóäîâîþ ìåðåæ³ ðîáîòè ç âèáîðöÿìè,
³ ñòàâêà íà âèáîðö³â íå äèôåðåíö³éîâà-
íà íà ñîö³àëüí³ ãðóïè äåìîãðàô³÷íî, à
íà êèÿí çàãàëîì. Öå òàêîæ íå âèïðàâäà-
ëî çàâäàííÿ, ³ ÁÞÒ ôàêòè÷íî ïðîãðàâ ö³
âèáîðè. ß íå êàçàâ áè, ùî öå Ñòàë³íãðàä.
Âëàñíå êàæó÷è, ÁÞÒ ìàº ðåñóðñè äëÿ
âíóòð³øíüîãî ïåðåôîðìóâàííÿ ³ ïîäàëü-
øå íà âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³ íîâî¿ â³ä-
êîðåãîâàíî¿ ïðîãðàìè, ³ º ÷àñ äëÿ ðîç-
ðîáêè ñòðàòåã³¿, òàêòèêè, ïîë³òè÷íî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. ª ùå ³íøà ïîë³òè÷íà ñèëà, ÿêà
îòðèìàëà íèù³âíó ïîðàçêó,— öå “ÍÓ —
ÍÑ”. Ò³ â³äñîòêè, ÿê³ âîíà îòðèìàëà,
ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî âîíà çíàõîäèòüñÿ íà
ï³êó ñâîº¿ êðèçîâî¿ ñèòóàö³¿. Î÷åâèäíî,
ùî â òàêîìó ôîðìàò³ öÿ ïîë³òè÷íà ñèëà
³ñíóâàòè íå áóäå. Ìîæëèâî, ç ö³º¿ ïîë³-
òè÷íî¿ ñèëè âèéäå “Íàðîäíà ñàìîîáîðî-
íà”, à ³ñíóâàííÿ ñàìî¿ “Íàøî¿ Óêðà¿íè”
çàëèøàºòüñÿ ï³ä ïèòàííÿì. Î÷åâèäíî,
ùî äåÿê³ ïîë³òè÷í³ ñèëè, ÿê³ âõîäÿòü äî
Áëîêó “Íàøà Óêðà¿íà”, òàêîæ ïîäóìà-
þòü ïðî ñàìîñò³éíå ïëàâàííÿ, ³ ó íàé-
áëèæ÷èé ÷àñ ìè ïîáà÷èìî ïåðåôîðìó-
âàííÿ “ÍÓ — ÍÑ”, â³ä’ºäíàííÿ ³ îá’ºä-
íàííÿ íàâêîëî ºäèíîãî öåíòðó, ñòâîðåí-
íÿ íîâî¿ êîàë³ö³¿ ³ ò. ³.

ßê³ îñîáëèâ³ õàðàêòåðèñòèêè, íþàíñè
ö³º¿ êàìïàí³¿? Ïåðøå — áóëî çàìàëî ÷à-
ñó. Ó íàéë³ïø³é ñèòóàö³¿ îïèíèâñÿ ×åð-
íîâåöüêèé. Â³í áóäóâàâ ñâîþ êàìïàí³þ
íà ñâîºð³äíîìó çâ³ò³. ² öå áóëà éîãî ìàé-
áóòíÿ ïðîãðàìà. À ³íøèì êàíäèäàòàì,
³íøèì ïîë³òè÷íèì ñèëàì äîâîäèëîñÿ
ïîäâîþâàòè éîãî îá³öÿíêè. ßêùî îá³öÿ-
ëè 1 òèñ. ãðí ïåíñ³¿, òî îïîíåíòè îá³öÿ-
ëè — 2, îá³öÿëè áóäóâàòè ì³ñò íà ï³âðî-
êó ðàí³øå ³ ò. ä. Îñíîâíà ñòàâêà á³ëüøî-
ñò³ êàíäèäàò³â ³ ïîë³òè÷íèõ ñèë áóëà
çðîáëåíà íà ãëàìóð ³ íåïðîôåñ³îíàë³çì.
ÁÞÒ, ÿêèé ïðàöþº â ðàìêàõ ãëàìóðíî-
ãî ïîïóë³çìó, àëå çðîáèâ ñòàâêó íà ôîð-
ìó áåç çì³ñòó, áî á³ëüø³ñòü ïîë³òñèë íå
çìîãëè âèêëàñòè ñâî¿ ïðîãðàìè. Àäæå
ñèìâîë³êà, â³çóàëüíèé ðÿä íå íåñóòü
ñìèñëîâîãî íàâàíòàæåííÿ ïðîãðàìè. Òî-
ìó á³ëüø³ñòü âèáîðö³â ñïðèéìàëè êàìïà-
í³þ ÿê áàëàãàí. ² òîìó íå äèâíî, ùî ïå-
ðåì³ã ×åðíîâåöüêèé. ßê ïîë³òèê, ×åð-
íîâåöüêèé áóâ ó âèã³äíîìó, ç òî÷êè çî-
ðó âèáîðö³â, ïîëîæåíí³. Òîìó ³ ïåðåì³ã.
Îìåëü÷åíêî òåæ ãîñïîäàðíèê, àëå
ñïðèéìàâñÿ á³ëüø³ñòþ êèÿí ÿê êîëèø-
í³é, ÿêèé çàâ³äîìà íå ïðîõîäèòü. Âçàãà-
ë³ ïåðåä ñòàðòîì âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ âæå
ñêëàëàñÿ óÿâà ïðî ïðîõ³äíèõ òà íåïðî-
õ³äíèõ. Êëè÷êà, Òóð÷èíîâà òà ³íøèõ ðîç-
ãëÿäàëè ÿê ôîí ó ãð³. Ïîïðè òå, ùî çíî-
âó áóëè íåïðàâèëüí³ ñïèñêè, í³õòî íå îò-
ðèìàâ áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â ãîëîñóâàííÿ,
³ ÿ ñóìí³âàþñü, ùî Òèìîøåíêî, Êàòå-
ðèí÷óê â³äìîâëÿòüñÿ â³ä ñâî¿õ ìàíäàò³â
äåïóòàò³â ÂÐ. Öå ðîçóì³ëè êèÿíè. Êð³ì
òîãî, â óÿâëåíí³ êèÿí º ÷³òêå ðîçìåæó-
âàííÿ êîìïåòåíö³¿ Êè¿âðàäè òà ÂÐ. Çà

ÁÞÒ ó Êèºâ³ 1 %, òî ó ÂÐ — çíà÷íî
á³ëüøå.

Íàø öåíòð ñòâîðèâ ïåâíèé ïîðòðåò âè-
áîðöÿ. ª ì³ô, ùî çà ×åðíîâåöüêîãî ãî-
ëîñóþòü ñîö³àëüíî íåçàõèùåí³ êèÿíè.
Ôîêóñ-ãðóïè ïîêàçàëè, ùî 60 % öå ëþ-
äè ïåíñ³éíîãî â³êó, 40 % — ³íø³. ²ñíóº
ì³ô, ùî ëþäè ãîëîñóþòü çà ãðå÷êó ÷è
ïðîäóêòîâèé íàáîð. Íàñïðàâä³ æ º ìåòî-
äè÷íà, ôóíäàìåíòàëüíà ïîë³òèêà ìåð³¿,
ÿêà äàëà ñâî¿ ðåçóëüòàòè. Âëàñíå êàæó-
÷è, çà ×åðíîâåöüêîãî íå ãîëîñóâàëè çäå-
á³ëüøîãî ëþäè, ÿê³ íåùîäàâíî ïðè¿õàëè
äî ñòîëèö³, àëå ñòàëè êèÿíàìè.

Îïîíåíòè âèêîðèñòîâóâàëè ñòàð³ ïðî-
ãðàìè, ïåðåðîáëÿþ÷è ¿õ òà òðîõè ïîíî-
âëþþ÷è, ðîçðàõîâóþ÷è íà ôîðìó ïîäà÷³.
Ç ìîº¿ òî÷êè çîðó, Áëîê ×åðíîâåöüêîãî
ìàº òàêîæ ï³äêîðåãóâàòè ñâîþ ïðîãðàìó
³ ðîáîòó â Êè¿âðàä³. ² òåïåð ïèòàííÿ â
åôåêòèâí³é ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âðàäè, áî º
ìîæëèâ³ñòü áëîêóâàííÿ îïîçèö³ºþ ðîáî-
òè ðàäè. ² íà äàíèé ìîìåíò, íà ìîþ äóì-
êó, íååôåêòèâíî ³ íåìîæëèâî ïåðåíåñòè
êè¿âñüêó ìîäåëü êàìïàí³¿ íà âñþ Óêðà¿íó.

Âàäèì ÃËÀÄ×ÓÊ, åêñ-êàíäèäàò íà
ïîñàäó ìåðà: 

— Õî÷ó ñêàçàòè, ùî ÿ íå ïðîãðàâ. ß íå
âèçíàþ ïîðàçêè. Ð³÷ ó òîìó, ÿêùî ïîð³â-
íÿòè òèõ êàíäèäàò³â, ÿê³ âèòðàòèëè ì³ëü-
ÿðäè, òî âîíè ìîãëè öå â³ääàòè ëþäÿì,
à âèòðàòèëè íà á³ã-áîðäè. Çà ìåíå ïðî-
ãîëîñóâàëè ìî¿ äðóç³. Çà âåëèêèì ðàõóí-
êîì, ÿêùî ðàí³øå âëàäó (ó Õ²Õ ñòîð³÷-
÷³) íàìàãàëèñÿ çäîáóòè çà äîïîìîãîþ
â³éíè, òî íèí³ âëàäó íàìàãàþòüñÿ çäîáó-
òè çà äîïîìîãîþ òåæ â³éíè, ò³ëüêè ³í-
ôîðìàö³éíî¿. ² öþ òåõíîëîã³þ ³íôîðìà-
ö³éíî¿ â³éíè äóæå âäàëî çàñòîñóâàâ ÁÞÒ.
Ìè áà÷èìî, ùî êîìàíäà Þë³¿ Òèìîøåí-
êî éøëà äî âëàäè, çàñòîñîâóþ÷è öþ òåõ-
íîëîã³þ, ³ ôàêòè÷íî êðàïêó ö³é òåõíî-
ëîã³¿ çìîãëà ïîñòàâèòè êè¿âñüêà ãðîìà-
äà. ßêùî ïîäèâèòèñÿ íà ðåçóëüòàòè ó
Êèºâ³, òîé â³äñîòîê, ÿêèé âçÿâ Áëîê ×åð-
íîâåöüêîãî íà âèáîðàõ äî Êè¿âðàäè, äî-
çâîëÿº ãîâîðèòè ïðî ïîòðåáó ñòâîðåííÿ
ñòîëè÷íî¿ ãðîìàäè ó âèãëÿä³ Áëîêó ×åð-
íîâåöüêîãî áåçïîñåðåäíüî ó Âåðõîâí³é
Ðàä³ Óêðà¿íè, òîáòî éäåòüñÿ ïðî Áëîê
×åðíîâåöüêîãî ÿê ïàðëàìåíòñüêó ñèëó.
Â³äì³íí³ñòü ôåíîìåíó ×åðíîâåöüêîãî â³ä
³íøèõ ïîë³òèê³â çàêëþ÷àåòñÿ ó òîìó, ùî
â³í ãîâîðèòü, ÿê íàðîäí³ ìàñè, òå, ùî
õî÷å ÷óòè íàðîä. Â³í êàæå 99 % ïðàâäè.
Â³í íå º ïîïóë³ñòîì ³, íàïðèêëàä, íå îá³-
öÿº ïðîôåñ³éíó àðì³þ äî 2009 ðîêó. ßê
ó ñâ³é ÷àñ ïîîá³öÿâ ÁÞÒ, à ïîò³ì âèÿâè-
ëîñÿ, ùî öå áðåõíÿ ÷èñòî¿ âîäè
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Êëè÷êî çàâäàâ óäàðó 
ïî Ëóöåíêó
Äîñòðîêîâ³ âèáîðè ó ñòîëèö³ îñòàòî÷íî ïåðåñâàðèëè îïîçèö³þ

Ó÷îðà Îêðóæíèé àäì³í³ñòðà-
òèâíèé ñóä Êèºâà ðîçïî÷àâ ïî-
ïåðåäí³é ðîçãëÿä ñïðàâè çà ïî-
çîâîì Â³òàë³ÿ Êëè÷êà íà áåçä³-
ÿëüí³ñòü ÌÂÑ ï³ä ÷àñ ñòîëè÷-
íèõ âèáîð³â, ùî ìîãëî âïëèíó-
òè íà ðåçóëüòàòè êè¿âñüêèõ âè-
áîð³â. Çà ïåðåêîíàííÿì áîêñåðà,
ï³ä ÷àñ âîëåâèÿâëåííÿ ãðîìàäÿí
ñï³âðîá³òíèêè â³äîìñòâà, î÷îëþ-
âàíîãî Þð³ºì Ëóöåíêîì, íå
çâåðòàëè óâàãè íà ÷èñëåíí³ ôàê-
òè ôàëüñèô³êàö³é ³ ï³äêóïó âè-
áîðö³â.

Ïðîòå íàñïðàâä³ êîíôë³êò ì³æ
äâîìà ïîë³òèêàìè ðîçïî÷àâñÿ çà-
äîâãî äî äíÿ âèáîð³â ó ñòîëèö³.
Çà âèçíàííÿì ïàíà Ëóöåíêà, ùå
íà ñòàðò³ ïåðåäâèáîðíî¿ êàìïàí³¿
ïàí Êëè÷êî çâåðíóâñÿ äî ë³äåðà
“Íàðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè” ç ïðî-
ïîçèö³ºþ ñòâîðèòè áëîê Êëè÷-
êà — Ëóöåíêà ³ çàïðîïîíóâàâ
î÷³ëüíèêó ÌÂÑ äðóãå ì³ñöå ó
ñïèñêó. Ïðîòå ïàí Ëóöåíêî ñòîÿ-
òè çà ñïèíîþ áîêñåðà êàòåãîðè÷-

íî â³äìîâèâñÿ. Ïóáë³÷íî â³í ìî-
òèâóâàâ öå íåóçãîäæåí³ñòþ ïîçè-
ö³é ì³æ ãîëîâíèìè îïîçèö³éíè-
ìè ñèëàìè — ÁÞÒ ³ Áëîêîì
Êëè÷êà. Íàòîì³ñòü ñàì î÷îëèâ
îêðåìèé ñïèñîê Áëîêó “Íàøà
Óêðà¿íà — Íàðîäíà ñàìîîáîðî-
íà”, ÿêèé óçàãàë³ íå ïîòðàïèâ äî
Êè¿âðàäè.

Íà äóìêó åêñïåðò³â, ñàìå ïîñ-
òàòü Þð³ÿ Ëóöåíêà ñòàëà òèì êà-
ìåíåì ñïîòèêàííÿ, ÿêèé îñòàòî÷-
íî ðîçñâàðèâ êè¿âñüêèõ îïîçè-
ö³îíåð³â. “Þð³é Ëóöåíêî, ÿêèé
î÷îëþâàâ Áëîê “ÍÓ—ÍÑ”, îçâó-
÷óâàâ ñåáå ÿê çîëîòó àêö³þ â ìàé-
áóòí³é Êè¿âðàä³. Â³í ðîçðàõîâóâàâ
óçÿòè â³ä òðüîõ äî ÷îòèðüîõ â³ä-
ñîòê³â. Óïåâíåíèé, ùî ÁÞÒ â³çü-
ìå á³ëüø³ñòü â³äñîòê³â, ïàí Ëó-
öåíêî ââàæàâ, ùî ñàìå ãîëîñè
éîãî áëîêó ðàçîì ç ÁÞÒ òà Áëî-
êîì Êëè÷êà, ÿêèé áóâ áè âèìó-
øåíèé îá’ºäíàòèñÿ ç íèìè,
ñôîðìóþòü á³ëüø³ñòü ó Êè¿âðàä³.
Òîáòî Êëè÷êó â³äâîäèëàñÿ ðîëü

ñòàòèñòà”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-
êó” ïîë³òîëîã Â³òàë³é Êóëèê. Íà
éîãî äóìêó, çàäóì Þð³ÿ Ëóöåíêà
ïðîâàëèâñÿ, îñê³ëüêè â³í ëèøå
êðèòèêóâàâ Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ³ íå âèñóâàâ æîäíèõ êîíñ-
òðóêòèâíèõ ïðîïîçèö³é. ×åðåç òà-
ê³ ïðè÷èíè çàçíàëè ïîðàçêè é ³í-
ø³ îïîçèö³éí³ áëîêè, ÿê³ âèòðà-
÷àëè ðåñóðñè íå ëèøå íà áîðîòü-
áó ç ìåðîì, à é íà ç’ÿñóâàííÿ ñòî-
ñóíê³â ì³æ ñîáîþ.

Ó çìàãàíí³ çà ãîëîñè âèáîðö³â
Þð³é Ëóöåíêî ïðèìóäðèâñÿ ïî-
ñâàðèòèñÿ é ç ³íøèì ïîìàðàí-
÷åâèì êàíäèäàòîì ó ìåðè — ë³-
äåðîì îäíîéìåííîãî áëîêó Ìè-
êîëîþ Êàòåðèí÷óêîì. Ùî òàêîæ
ïðèçâåëî äî ñóäîâî¿ òÿãàíèíè
ì³æ êîëèøí³ìè ë³äåðàìè Áëîêó
“ÍÓ — ÍÑ” íà äîñòðîêîâèõ
ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ 2007
ðîêó.

Åêñïåðò ïåðåêîíàíèé: êè¿âñüê³
âèáîðè çàñâ³ä÷èëè çàê³í÷åííÿ
åïîõè ïîìàðàí÷åâèõ ìåãàáëîê³â.
Ïîÿâà ñàìîñò³éíèõ áëîê³â Êëè÷-
êà òà Êàòåðèí÷óêà ³ ÃÀÊ óêàçóº
íà òå, ùî íà ñòîëè÷íîìó ð³âí³ ö³-
ë³ñíîãî ïîìàðàí÷åâîãî òàáîðó
âæå íå ³ñíóº. Àäæå ö³ ñèëè âæå
íå º äîòè÷íèìè í³ äî ÍÓ — ÍÑ,
í³ äî ÁÞÒ, à º ö³ëêîì ñàìîäî-
ñòàòí³ìè ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè. Ó
¿õí³õ ñïèñêàõ º ð³çí³ ãðàâö³, áà-
ãàòî ç ÿêèõ çîâñ³ì íå çàö³êàâëå-
í³ ó òîòàëüíîìó ïðîòèñòîÿíí³ ³ç
çàêîííî îáðàíèì ìåðîì Êèºâà
Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì

Â³äïîâ³äü Áëîêó Êëè÷êà
Ó Êè¿âñüê³é ìóí³öèïàëüí³é ãà-

çåò³ “Õðåùàòèê” ¹ 78 (3394) â³ä
06.05.2008ð. áóëà îïóáë³êîâàíà
ñòàòòÿ ²ðèíè Ñèâàøîâî¿ çà íà-
çâîþ “Çàáóäîâíèêè çàæàäàëè ïå-
ðåâèáîð³â”. Ó ñòàòò³ éøëîñÿ ïðî
òå, ùî â ñïèñêó Áëîêó Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà º íåçàêîíí³ çàáóäîâíè-
êè. Öÿ ³íôîðìàö³ÿ íå â³äïîâ³äàº
ä³éñíîñò³, º íåäîñòîâ³ðíîþ òà íå-
ïåðåâ³ðåíîþ. Ïðè ¿¿ ïîøèðåíí³
áóëî ïîðóøåíî âèìîãè ÷. 8 ñò. 56
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âèáîðè äå-
ïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîì-
íî¿ ðåñïóáë³êè Êðèì, ì³ñöåâèõ
ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñü-
êèõ ãîë³â”. Òîìó, êîðèñòóþ÷èñü
ïðàâîì íà â³äïîâ³äü, Áëîê Â³òà-
ë³ÿ Êëè÷êà çíàéîìèòü ÷èòà÷³â
Êè¿âñüêî¿ ìóí³öèïàëüíî¿ ãàçåòè
“Õðåùàòèê” ³ç ãîëîâíèìè ïóíê-
òàìè ñâîº¿ ïðîãðàìè “Îáëè÷÷ÿì
äî êèÿí” ó ì³ñòîáóä³âí³é ïîë³òè-
ö³.

Ïî-ïåðøå, Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà âèñòóïàº çà çàòâåðäæåííÿ Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó çàáóäîâè Êè-
ºâà íà íàñòóïí³ 20 ðîê³â. Àäæå
ì³ñòî ïîçáàâëåíå òåðèòîð³é äëÿ
ðîçâèòêó ³ ðîçáóäîâè òðàíñïîðò-
íî¿ òà ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè é ñòî¿òü íà ìåæ³ ñîö³àëüíî-
ãóìàí³òàðíîãî êîëàïñó. Òîìó ìè
áîðîòèìåìîñÿ çà ñêàñóâàííÿ âñ³õ
íåçàêîííèõ ð³øåíü ïðî çàáóäî-
âó ³ñòîðè÷íîãî öåíòðó, çåëåíèõ
çîí, îñòðîâ³â, ñïîðòèâíèõ ³ äè-
òÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â òà ïðèáóäèí-
êîâèõ òåðèòîð³é. ßêùî çàáóäîâà
âæå ðîçïî÷àëàñÿ, âèìàãàòèìåìî
÷åðåç ñóä ¿¿ çàáîðîíèòè òà çíåñ-
òè.

Ïî-äðóãå, Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷-

êà çàòâåðäèòü ïîðÿäîê îáãîâî-
ðåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ òà âèìàãàòèìå, ùîá âðàõîâó-
âàëè ³íòåðåñè ãðîìàäÿí ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Öå äàñòü çìîãó ãðîìàä³ âè-
çíà÷àòè ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó
ñâîº¿ òåðèòîð³¿.

Ìåòà Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà —
ñòâîðèòè óìîâè, çà ÿêèõ áóäå íå-
ìîæëèâî óõâàëþâàòè íåçàêîíí³
ð³øåííÿ, ùî ïîðóøóþòü ïðàâà
ëþäåé. Ìè ë³êâ³äóºìî êîðóïö³é-
í³ ñõåìè â îðãàíàõ ì³ñüêî¿ âëàäè
é ðåôîðìóºìî ñèñòåìó íàäàííÿ
äîçâîë³â íà áóä³âíèöòâî. Çàïðî-
âàäèìî ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü ÷èíîâíèêà çà ïîðóøåííÿ
ïðàâèë çàáóäîâè. Ë³êâ³äóºìî ì³ñ-
òîáóä³âíó ðàäó â ¿¿ íèí³øíüîìó
âèãëÿä³, îñê³ëüêè öå ìåõàí³çì äëÿ
ëåãàë³çàö³¿ çëî÷èííèõ àíòèêè¿â-
ñüêèõ ïðîåêò³â.

Ïî-òðåòº, Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà ðîçðîáèòü êîíöåïö³þ êåðóâàí-
íÿ çåìåëüíèìè ðåñóðñàìè ì³ñòà,
ÿêà ïåðåäáà÷àº áåçïëàòíó ïåðå-
äà÷ó ä³ëÿíîê ï³ä áóä³âíèöòâî çà-
êëàä³â îñâ³òè, ìåäèöèíè, êóëüòó-
ðè. Çà ô³êñîâàíèìè ö³íàìè àáî
áåçïëàòíî íàäàâàòèìóòü ä³ëÿíêè
äëÿ áóä³âíèöòâà ñîö³àëüíîãî æèò-
ëà. Ä³ëÿíêè äëÿ êîìåðö³éíîãî áó-
ä³âíèöòâà áóäóòü ðåàë³çîâóâàòèñÿ
âèêëþ÷íî ÷åðåç â³äêðèò³ àóêö³î-
íè.

Òàêîæ ïð³îðèòåòíèìè çàâäàí-
íÿìè â ì³ñòîáóä³âí³é ïîë³òèö³
Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷êà áà÷èòü òàê³
íàïðÿìêè:

— âñòàíîâëåííÿ ïîðÿäêó ïðî-
äàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê âèêëþ÷-
íî øëÿõîì àóêö³îíó, à îðåíäè —

øëÿõîì êîíêóðñó. Îðåíäíà ïëà-
òà çà çåìëþ ìàº â³äïîâ³äàòè ðèí-
êîâèì ñòàíäàðòàì;

— çä³éñíåííÿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè ç ï³äãîòîâêè ì³ñòà äî
ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012 ç ðîçáóäî-
âîþ íåîáõ³äíî¿ òðàíñïîðòíî¿, ãî-
òåëüíî¿, ñïîðòèâíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè;

— ââåäåííÿ îáîâ’ÿçêîâî¿ ïóá-

ë³êàö³¿ ïðîåêò³â ð³øåíü ç ïèòàíü
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà
îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ Êè-
¿âðàäè äëÿ îçíàéîìëåííÿ êèÿí òà
àâòîìàòè÷íîãî çíÿòòÿ ç ðîçãëÿäó
íåîïóáë³êîâàíèõ ïðîåêò³â ð³-
øåíü;

— ñèñòåìíà ðåêîíñòðóêö³ÿ ì³ê-
ðîðàéîí³â ³ç çàñòàð³ëèì æèòëî-
âèì ôîíäîì ç íàäàííÿì ìåøêàí-

öÿì íîâèõ êâàðòèð ó öèõ ì³êðî-
ðàéîíàõ.

Êîìàíäà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ïðî-
ïîíóº Ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó Êèºâà,
ÿêà äîçâîëÿº ÷³òêî óÿâèòè, ÿêèì
íàøå ì³ñòî ñòàíå çà 20 ðîê³â ³ ùî
äëÿ öüîãî ïîòð³áíî çðîáèòè.

Âëàäà ïîâåðíåòüñÿ îáëè÷÷ÿì äî
êèÿí. ² öå ñòàíå çàïîðóêîþ íà-
øîãî ñï³ëüíîãî óñï³õó!

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора О р жний адміністративний с д Києва розпочав
попередній роз ляд справи за позовом Віталія Клич а
на бездіяльність МВС під час столичних виборів. Пан
Клич о вважає, що саме через по ан робот підопіч-
них Юрія Л цен а в ньо о в рали перемо . Е сперти
натомість пере онані: не спромі шись об'єднатися до
виборів через власні амбіції, столичні опозиціонери
нама аються знайти винно о про раші.
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У Юрія Л цен а завжди залишається можливість побити Віталія Клич а
відповідь на с довий позов
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Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè â³ä 25.12.96 ¹ 1548 “Ïðî
âñòàíîâëåííÿ ïîâíîâàæåíü îðãàí³â âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè òà âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñü-
êèõ ðàä ùîäî ðåãóëþâàííÿ ö³í (òàðèô³â)”
ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âñòàíîâëþâàëèñü òà-
ðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ (ïîñëóãè òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ) äëÿ âñ³õ ãðóï ñïîæèâà÷³â, ùî
â³äïóñêàºòüñÿ åíåðãîïîñòà÷àëüíèìè îðãà-
í³çàö³ÿìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè íåçàëåæíî â³ä
ôîðì âëàñíîñò³, òàðèôè íà ïîñëóãè ç âî-
äîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, ÿê³ íàäàþ-
òüñÿ ñóá’ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ âñ³õ
ñïîæèâà÷³â òà òàðèôè íà ïåðåâåçåííÿ ïà-
ñàæèð³â ³ âàðò³ñòü ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ì³ñü-
êîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ — ìåòðî-
ïîë³òåí³, àâòîáóñ³, òðàìâà¿, òðîëåéáóñ³
(ÿêèé ïðàöþº â çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó).

Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 11.03.2002 ¹ 273 âíåñåí³ çì³íè äî ïî-
ñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
25.12.96 ¹ 1548 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ ïîâ-
íîâàæåíü îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà âè-
êîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñüêèõ ðàä ùîäî ðåãó-
ëþâàííÿ ö³í (òàðèô³â)”, çã³äíî ç ÿêèìè
ïîâíîâàæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â
íà òåïëîâó åíåðã³þ òà ïîñëóãè ç âîäîïîñ-
òà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ âèêëþ÷åí³.

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè”, Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî òåïëîïîñòà÷àííÿ”, âñòàíîâëåííÿ òà-
ðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ òà ïîñëóãè ç âî-
äîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â³äíåñåíî
äî ïîâíîâàæåíü îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ.

Ðåàë³çóþ÷è ïîâíîâàæåííÿ, ïåðåäáà÷åí³
Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè”, ñòàòòåþ 28 Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”,
Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî òåïëîïîñòà÷àííÿ”,
âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³-
í³ñòðàö³ºþ) çàòâåðäæåí³ íîâ³ òàðèôè íà
òåïëîâó åíåðã³þ òà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âî-
äè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ.

Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 12.07.2005 ¹ 560 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà
ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ³ òèïîâîãî äîãî-
âîðó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áó-
äèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòî-
ð³é” ðîçì³ð òàðèô³â âèçíà÷àºòüñÿ ïî êîæ-
íîìó áóäèíêó îêðåìî çàëåæíî â³ä ê³ëüê³ñ-
íèõ ïîêàçíèê³â ôàêòè÷íîãî íàäàííÿ ïî-
ñëóã ç óðàõóâàííÿì çàáåçïå÷åííÿ íàëåæ-
íîãî ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íîãî, ïðîòèïîæåæ-
íîãî, òåõí³÷íîãî ñòàíó áóäèíê³â ³ ñïîðóä
òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çã³äíî ç òèïî-
âèì ïåðåë³êîì ïîñëóã.

Êð³ì öüîãî, â çâ’ÿçêó ç àíóëþâàííÿì
çàïèñó ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, ï³äëÿãàº
ñêàñóâàííþ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
12.03.2004 ¹ 368 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà-
ðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàðòîñò³
ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà ïðî¿çä ó ì³ñüêîìó ïà-
ñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³, ÿêèé ïðàöþº ó
çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó”.

Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, âèçíàòè òà-

êèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿, ÿê³ âèäàâàëèñü íà âèêîíàííÿ ïîñòàíî-
âè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25.12.96
¹ 1548, ðåàë³çóþ÷è äåðæàâíèöüê³ ôóíêö³¿:

— â³ä 08.04.1999 ¹ 512 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ”, çàðå-
ºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³í-
í³ þñòèö³¿ 16.04.1999 çà ¹ 20/141;

— â³ä 08.04.1999 ¹ 513 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ”, çàðå-
ºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³í-
í³ þñòèö³¿ 16.04.99 çà ¹ 21/142;

— â³ä 01.10.1999 ¹ 1603 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè âîäîïîñòà÷àí-
íÿ”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 15.10.1999 çà ¹ 62/183;

— â³ä 27.10.1999 ¹ 1751 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ”, çàðå-
ºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³í-
í³ þñòèö³¿ 19.11.1999 çà ¹ 66/187;

— ïóíêò 2 ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 19.05.2000
¹ 748 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ð³â òàðè-
ô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â òà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é â ì. Êèºâ³”, çà-
ðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâ-
ë³íí³ þñòèö³¿ 19.05.2000 çà ¹ 54/246;

— â³ä 07.07.2000 ¹ 1089 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ”, çàðå-
ºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³í-
í³ þñòèö³¿ 17.07.2000 çà ¹ 76/268;

— â³ä 30.08.2000 ¹ 1525 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ”, çàðå-
ºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³í-
í³ þñòèö³¿ 07.09.2000 çà ¹ 85/277;

— â³ä 11.01.2001 ¹ 6 “Ïðî âñòàíîâëåí-
íÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ”, çàðåºñ-
òðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³í-
í³ þñòèö³¿ 18.01.2001 çà ¹ 3/305;

— â³ä 19.01.2001 ¹ 63 “Ïðî âñòàíîâëåí-
íÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè âîäîïîñòà÷àííÿ òà
âîäîâ³äâåäåííÿ”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿â-
ñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿
24.01.2001 çà ¹ 6/308;

— â³ä 19.01.2001 ¹ 64 “Ïðî âñòàíîâëåí-
íÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ”, çàðåºñ-
òðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³í-
í³ þñòèö³¿ 24.01.2001 çà ¹ 7/309;

— â³ä 15.02.2001 ¹ 260 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ”, çàðå-
ºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³í-
í³ þñòèö³¿ 20.02.2001 çà ¹ 14/316;

— â³ä 02.02.2001 ¹ 181 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ”, çàðå-
ºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³í-
í³ þñòèö³¿ 15.02.2001 çà ¹ 10/312;

— â³ä 08.02.2001 ¹ 216 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ âèðîá-
íèöòâà â³äîì÷èõ êîòåëåíü”, çàðåºñòðîâàíå
â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿
16.02.2001 çà ¹ 11/313;

— â³ä 20.04.2001 ¹ 811 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ”, çàðå-
ºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³í-
í³ þñòèö³¿ 26.04.2001 çà ¹ 35/337;

— â³ä 15.05.2001 ¹ 959 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ”, çàðå-
ºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³í-
í³ þñòèö³¿ 28.05.2001 çà ¹ 44/346;

— â³ä 21.08.2001 ¹ 1760 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ”, çàðå-
ºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³í-
í³ þñòèö³¿ 29.08.2001 çà ¹ 60/362;

— â³ä 26.02.2001 ¹ 333 “Ïðî âñòàíîâ-
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ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ”, çàðå-
ºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâ-
ë³íí³ þñòèö³¿ 02.03.2001 çà ¹ 17/319;

— â³ä 20.06.2002 ¹ 1245 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿
åíåðã³¿ òà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ
íàñåëåííÿ”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 27.06.2002 çà
¹ 46/429;

— â³ä 05.08.2002 ¹ 1571 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿
åíåðã³¿”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 09.08.2002 çà
¹ 57/440;

— â³ä 05.08.2002 Nà1572 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿
åíåðã³¿ òà ïîñëóãè ç âîäîïîñòà÷àííÿ”, çà-
ðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâ-
ë³íí³ þñòèö³¿ 09.08.2002 çà ¹ 58/441;

— â³ä 28.08.2002 ¹ 1679 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè”, çà-
ðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâ-
ë³íí³ þñòèö³¿ 13.09.2002 çà ¹ 69/452;

— â³ä 28.08.2002 ¹ 1680 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âîäîïîñòà÷àí-
íÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ”, çàðåºñòðîâàíå â
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿
30.08.2002 çà ¹ 66/449;

— â³ä 24.09.2002 ¹ 1787 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ ãðàíè÷íèõ ðîçì³ð³â ïëàòè çà ïðîæè-
âàííÿ â ãóðòîæèòêàõ ãðîìàäÿí”, çàðåºñ-
òðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³í-
íÿ þñòèö³¿ 30.09.2002 çà ¹ 73/456;

— â³ä 06.11.2002 ¹ 2026 “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í òà äîïîâíåíü äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
23.01.2002 ¹ 83”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿â-
ñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿
15.11.2002 çà ¹ 85/468;

— â³ä 06.11.2002 ¹ 2027 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿
åíåðã³¿”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 15.11.2002 çà
¹ 86/469;

— â³ä 12.11.2002 ¹ 2058 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âîäîïîñòà÷àí-
íÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ ³ êîìïëåêñ ðîá³ò ç
ïåðåêà÷êè ñò³÷íèõ âîä”, çàðåºñòðîâàíå â
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿
25.11.2002 çà ¹ 88/471;

— â³ä 28.01.2003 Nà108 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âîäîïîñòà÷àí-
íÿ”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêî-
ìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 05.02.2003 çà
¹ 8/494;

— â³ä 27.03.2003 ¹ 499 “Ïðî äîïîâíåí-
íÿ Ïåðåë³êó ñïîæèâà÷³â ïîñëóã ç âîäîïîñ-
òà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ”, çàðåºñòðîâà-
íå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñ-
òèö³¿ 08.04.2003 çà ¹ 25/511;

— â³ä 02.06.2003 ¹ 944 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿
åíåðã³¿”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 10.06.2003 çà
¹ 40/526;

— â³ä 04.07.2003 ¹ 1224 “Ïðî äîïîâ-
íåííÿ Ïåðåë³êó ñïîæèâà÷³â ïîñëóã ç âî-
äîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ”, çàðåºñ-

òðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³í-
í³ þñòèö³¿ 11.07.2003 çà ¹ 48/534;

— â³ä 14.10.2003 ¹ 1907 “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í òà äîïîâíåíü äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
20.06.2002 ¹ 1245”, çàðåºñòðîâàíå â Êè-
¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿
30.10.2003 çà ¹ 72/558;

— â³ä 12.11.2003 ¹ 2099 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåí-
íÿ”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêî-
ìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 21.11.2003 çà
¹ 82/568;

— â³ä 19.11.2003 ¹ 2170 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ôîðìóâàííÿ Ôîí-
äó äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âïðîâàäæåííÿ (ïðè-
äáàííÿ, âñòàíîâëåííÿ, ³õ ïîâ³ðêó òà ðå-
ìîíò) áóäèíêîâèõ ïðèëàä³â îáë³êó âèòðà-
÷àííÿ ³ ðåãóëþâàííÿ ñïîæèâàííÿ òåïëî-
âî¿ åíåðã³¿ íà îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷å âîäîïîñ-
òà÷àííÿ òà ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ éîãî
êîøò³â”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 28.11.2003 çà
¹ 84/570;

— â³ä 12.03 2004 ¹368 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â
³ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â íà ïðî¿çä ó
ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³, ÿêèé
ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó”, çàðå-
ºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâ-
ë³íí³ þñòèö³¿ 19.03.2004 çà ¹ 20/598;

— â³ä 07.04.2004 ¹ 576 “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 24.09.2002
¹ 1787”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 15.04.2004 çà
¹ 28/606;

— â³ä 11.05.2004 ¹ 756 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ôîðìóâàííÿ ö³-
ëüîâîãî ôîíäó äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âïðîâà-
äæåííÿ çàñîá³â îáë³êó âèòðà÷àííÿ õîëîä-
íî¿ âîäè â æèòëîâèõ áóäèíêàõ óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³ ³ â òåïëîâèõ ïóíêòàõ”, çàðåºñòðî-
âàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³
þñòèö³¿ 01.06.2007 çà ¹ 30/608;

— â³ä 28.07.2004 ¹ 1374 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿
åíåðã³¿”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 02.08.2004 çà
¹ 40/618;

— â³ä 31.08.2004 ¹ 1614 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿
åíåðã³¿”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 07.09.2004 çà
¹ 48/626;

— â³ä 16.11.2004 ¹ 2066 “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿
åíåðã³¿”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 23.11.2004 çà
¹ 58/636;

— â³ä 10.12.2004 ¹ 2249 “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 20.06.2002
¹1245”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 28.12.2004 çà
¹ 63/641.

Голова Л. Черновець ий

Коментар

Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 15.05.08 çà ¹ 12/778 çàðåºñòðîâàíî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 18.04.08 ¹ 578 “Ïðî âèçíàííÿ òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, îêðå-
ìèõ ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿”, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÿêî-
ãî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü ö³ëà íèçêà ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿, â òîìó ÷èñë³ ³ ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ òà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÿê³ ä³ÿëè äî 01.12.2006 ðîêó. Çàçíà÷åíå ï³äòâåðäæóº çà-
êîíí³ñòü ä³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), ÿêèé ä³º â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, íàäàíèõ ñòàòòåþ 28 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³” â ÷àñòèí³ òîãî, ùî ðîçïîðÿäæåííÿ öüîãî îðãàíó, â
òîìó ÷èñë³ ³ ä³þ÷³ ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ, çàòâåðäæåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òà-
ðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ òà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, íå ï³äëÿãàþòü äåðæàâí³é ðå-
ºñòðàö³¿ ó îðãàíàõ þñòèö³¿.
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Про дострокове припинення повноважень
депутатів Київради V скликання 

Бондаренка В. Д., Подгорного С. П.,
Пономаренка О. В., Черкаського І. Б.
Рішення Київської міської ради № 1096/3929 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 26, частини першої статті 49 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні”, частини другої статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”,
розглянувши заяви депутатів Київради V скликання Бондаренка Володимира Дмитровича від 29.10.07, Под�
горного Сергія Петровича від 29.10.07, Пономаренка Олександра Володимировича від 29.10.07, Чер�
каського Ігоря Борисовича від 29.10.07 про складання ними депутатських повноважень у зв’язку з обран�
ням їх народними депутатами України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîñòðîêîâî ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåí-
íÿ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V
ñêëèêàííÿ:

Áîíäàðåíêà Âîëîäèìèðà Äìèòðîâè÷à,
îáðàíîãî äåïóòàòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè çà âèáîð÷èì ñïèñêîì â³ä äåïóòàòñüêî¿
ôðàêö³¿ “Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷êà”;

Ïîäãîðíîãî Ñåðã³ÿ Ïåòðîâè÷à, îáðàíî-
ãî äåïóòàòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà âè-
áîð÷èì ñïèñêîì â³ä âèáîð÷îãî áëîêó
“Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî”;

Ïîíîìàðåíêà Îëåêñàíäðà Âîëîäèìèðî-
âè÷à, îáðàíîãî äåïóòàòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè çà âèáîð÷èì ñïèñêîì â³ä âèáîð-
÷îãî áëîêó “Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî”;

×åðêàñüêîãî ²ãîðÿ Áîðèñîâè÷à, îáðàíî-
ãî äåïóòàòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà âè-
áîð÷èì ñïèñêîì â³ä âèáîð÷îãî áëîêó
“Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî”.

2. Öå ð³øåííÿ íàïðàâèòè äî Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Стецюк Наталії
Олексіївні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Мічуріна, 19>а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1088>2/3921 від 1 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ñòåöþê Íàòàë³¿ Îëåêñ³¿âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ì³÷óð³íà, 19-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñòåöþê Íàòàë³¿
Îëåêñ³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Ì³÷óð³íà, 19-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñòåöþê Íàòàë³¿ Îëåêñ³¿â-
í³:

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

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

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

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 14.06.2004 ¹ 19-5169, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 03.12.2004 ¹ 08-8-
20/6823, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 02.02.2006 ¹03-16/97-Â.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå¿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Мамбергер Олені Генріховні у приватну

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
по вул. Лєрмонтова, 66>б у Дарницькому

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1090>8/3923 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

äÿíö³ Ìàìáåðãåð Îëåí³ Ãåíð³õîâí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëºðìîíòîâà, 66-á ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìàìáåðãåð Îëå-
í³ Ãåíð³õîâí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëºðìîíòîâà, 66-á ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìàìáåðãåð Îëåí³ Ãåíð³-
õîâí³:

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

3.2. 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.

3.3. Âèêîíàòè êîìïëåêñ çàõîä³â ç ³íæå-
íåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿
â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâè-
ìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-

ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

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

3.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 31.03.2004 ¹ 19-2725, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.01.2004 ¹ 119/04-4-
19/2008, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 16.12.2003 ¹ 9585.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про заміну сторони в зобов’язанні 
та передачу відкритому акціонерному
товариству “Центрелеватормлинбуд” 
під реконструкцію нежилого будинку 

на бульварі Тараса Шевченка, 34/15 літ. А 
та приміщень у нежилому будинку 

на бульварі Тараса Шевченка, 
34/13 літ. Б, В 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1111/3944 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 звернення відкритого ак�
ціонерного товариства “Центрелеватормлинбуд” щодо передачі прав та обов’язків інвестора по інвести�
ційному договору від 22.03.07 № 28 (лист від 25.09.07 № 105) та згоду відкритого акціонерного товари�
ства “Укрнафта” на передачу прав та обов’язків інвестора по інвестиційному договору від 22.03.07 № 28,
яке є переможцем конкурсу із залучення інвесторів до реконструкції або реставрації нежилих будинків, що
належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва (лист від 06.07.07 №юр�932), Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1, Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) óêëàñòè
äîãîâ³ð ïðî çàì³íó ñòîðîíè â çîáîâ’ÿ-
çàíí³ ïî ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîðó â³ä
22.03.07 ¹ 28.

2. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³-
øåííÿ ïåðåäàòè â³äêðèòîìó àêö³îíåðíî-
ìó òîâàðèñòâó “Öåíòðåëåâàòîðìëèíáóä”
ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ íåæèëèé áóäèíîê êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà íà áóëüâàð³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà, 34/15 ë³ò. À â Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ 1104,7 êâ. ì
òà ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó íå-
æèëîìó áóäèíêó íà áóëüâàð³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà, 34/13 ë³ò. Á, Â ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ 29,4 êâ.
ì, çà óìîâè êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³, âèçíà-
÷åíî¿ çâ³òîì ïðî îö³íêó âàðòîñò³ öèõ íå-
æèëîãî áóäèíêó òà íåæèëèõ ïðèì³ùåíü.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ
íåçàëåæíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ áóäèíêó òà
ïðèì³ùåíü, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 2 öüîãî
ð³øåííÿ.

4. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó “Öåíòðåëåâàòîðìëèíáóä” ïåðåðàõó-
âàòè êîøòè äî ì³ñüêîãî áþäæåòó çà íå-
æèëèé áóäèíîê êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà
áóëüâàð³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 34/15 ë³ò. À
òà ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó íå-
æèëîìó áóäèíêó íà áóëüâàð³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà, 34/13 ë³ò. Á, Â ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³-
øåííÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äïèñàòè àêòè
ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü â³äêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Öåíòð-
åëåâàòîðìëèíáóä” íåæèëîãî áóäèíêó êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà íà áóëüâàð³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà, 34/15 ë³ò. À òà ïðèì³ùåíü êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà ó íåæèëîìó áóäèíêó íà
áóëüâàð³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 34/13 ë³ò. Á,
Â ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³-
øåííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè-
¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” ñïèñàòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ç áàëàíñó íåæèëèé
áóäèíîê êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà áóëüâà-
ð³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 34/15 ë³ò. À òà ïðè-
ì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó íåæèëî-
ìó áóäèíêó íà áóëüâàð³ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà, 34/13 ë³ò. Á, Â ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

7. 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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1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Õàð÷óêó Â³êòîðó Àíäð³éîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
âóë. Áåðåçíåâ³é, 40-ä ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Õàð÷óêó Â³ê-
òîðó Àíäð³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Áåðåçíåâ³é, 40-ä ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Õàð÷óêó Â³êòîðó Àíäð³-
éîâè÷ó:

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

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

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

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

³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 13.01.2006 ¹ 19-87, ãîëîâíî-
ãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 16.07.2004 ¹ 5255, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 04.08.2004
¹ 001-09/3105, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
10.08.2004 ¹ 071/04-4-19/2680, äî÷³ðíüî-
ãî ï³äïðèºìñòà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 17.06.2004 ¹ 1216,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 22.09.2006 ¹ 03-79/702-Â.

3.6. 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 âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Харчуку Віктору
Андрійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Березневій, 40>д 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1090>9/3923 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянину Ігнатенку Генадію
Григоровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Івана Франка, 1>л 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1090>10/3923 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó ²ãíàòåíêó Ãåíàä³þ Ãðèãîðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 1-ë ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ²ãíàòåíêó Ãå-
íàä³þ Ãðèãîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 1-ë ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó ²ãíàòåíêó Ãåíàä³þ Ãðè-
ãîðîâè÷ó:

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

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

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

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-

ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ ÂÀÒ “ÊÈ¯ÂÏÐÎÅÊÒ” â³ä 11.06.2004
¹ 1164, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 13.01.2005 ¹ 19-92, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 06.07.2004 ¹ 4922 òà óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 28.07.2004 ¹ 071/04-4-
19/2389.

3.6. 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.

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

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Гопкало Вікторії
Валентинівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Олександра Бестужева, 6>а 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1091/3924 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ãîïêàëî Â³êòîð³¿ Âàëåíòèí³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Îëåêñàíäðà Áåñòóæåâà, 6-à ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãîïêàëî Â³êòî-
ð³¿ Âàëåíòèí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Îëåêñàíäðà Áåñòóæåâà, 6-à ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãîïêàëî Â³êòîð³¿ Âàëåí-
òèí³âí³,:

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

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

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â

(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 01.02.2005 ¹ 19-584, óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 10.03.2005 ¹ 071 /04-4-
19/1068, â. î. ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³-
òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 22.06.2004
¹ 451 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 10.11.2005 ¹ 03-52/1346-Â.

3.6. 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.

3.7. Ï³ñëÿ íàáóòòÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó óêëàñòè ç ãðîìàäÿíêàìè
Ñºðîâîþ Îëåíîþ Ñåðã³¿âíîþ òà Ëàãîäíîþ
Îëåêñàíäðîþ Ãàâðèë³âíîþ äîãîâ³ð íà ïðà-
âî âñòàíîâëåííÿ çåìåëüíîãî ñåðâ³òóòà íà
¿õ çåìåëüíó ä³ëÿíêó (êàäàñòðîâèé íîìåð
85:164:041) íà âóë. Îëåêñàíäðà Áåñòóæåâà,
6 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çãîäà
â³ä 18.08.2004).

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 28.12.06 № 531/588 “Про бюджет міста

Києва на 2007 рік”
Рішення Київської міської ради № 1097/3930 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до Зако�
ну України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, враховуючи розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 16.10.07 № 1375 “Про схвалення проекту рішення Київради “Про внесення змін
до рішення Київради від 28.12.06 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік”, Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
28.12.06 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2007 ð³ê” òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1 öèôðè
“14 014 922,13” çàì³íèòè öèôðàìè
“14 118 309,63”.

1.2. Ó ï³äïóíêò³ 1.2 ïóíêòó 1 öèôðè
“9 377 854,83”, “4 637 067,3”, “2 977 415,9”
çàì³íèòè öèôðàìè “9 379 800,23”,
“4 738 509,4”, “2 997 415,9”.

1.3. Ó ïóíêò³ 2 öèôðè “15 511022,13”,
“9 366 854,83”, “2399,8”, “6 144 167,3” çà-
ì³íèòè öèôðàìè “16 634409,63”,
“9 368 800,23”, “20,0”, “7 265 609,4”.

1.4. Âèêëàñòè ïóíêò 9 ð³øåííÿ ó íîâ³é
ðåäàêö³¿:

“9. Çàòâåðäèòè íà 2007 ð³ê íîðìàòèâè
â³äðàõóâàíü â³ä çàãàëüíîäåðæàâíèõ ïîäàò-
ê³â äî áþäæåò³â ðàéîí³â ì³ñòà:

Íàçâà ðàéîí³â Ïîäàòîê ç
äîõîä³â ô³çè÷íèõ

îñ³á (ñ³÷åíü -
ëèïåíü)

Ïîäàòîê ç äîõîä³â
ô³çè÷íèõ îñ³á

(ñåðïåíü - ãðóäåíü)

Ïëàòà 
çà çåìëþ 
(ñ³÷åíü -
æîâòåíü)

Ïëàòà 
çà çåìëþ

(ëèñòîïàä -
ãðóäåíü)

Ãîëîñ³¿âñüêèé 6,8 9,4 50,0 25,0

Äàðíèöüêèé 43,0 56,3 90,0 45,0

Äåñíÿíñüêèé 56,8 74,0 90,0 45,0

Äí³ïðîâñüêèé 38,0 49,4 50,0 25,0

Îáîëîíñüêèé 28,2 34,3 50,0 20,0

Ïå÷åðñüêèé 1,5 1,5 1,0 0,3

Ïîä³ëüñüêèé 16,0 18,4 50,0 25,0

Ñâÿòîøèíñüêèé 29,9 42,2 50,0 45,0

Ñîëîì`ÿíñüêèé 13,0 16,9 50,0 5,0

Øåâ÷åíê³âñüêèé 2,8 3,7 11,0 5,5

Ðàçîì ïî áþäæåòàõ
ðàéîí³â

12,5 16,0 43,0 20,4

Ì³ñüêèé áþäæåò 87,5 84,0 57,0 79,6

Âñüîãî ïî áþäæåòó
ì³ñòà Êèºâà

100,0 100,0 100,0 100,0
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1.5. Ó ï³äïóíêò³ 10.2.5 ïóíêòó 10 öèô-

ðè “400,0” çàì³íèòè öèôðàìè “271,0”.
1.6. Ó ï³äïóíêò³ 10.2.6 ïóíêòó 10 öèô-

ðè “2500,0” çàì³íèòè öèôðàìè “4700,0”.
1.7. Ó ï³äïóíêò³ 10.5.6 ïóíêòó 10 öèô-

ðè “2528,4” çàì³íèòè öèôðàìè “2506,2”.
1.8. Ó ï³äïóíêò³ 10.6.11 ïóíêòó 10 öèô-

ðè “50188,9” çàì³íèòè öèôðàìè “51406,0”.
1.9. Ó ï³äïóíêò³ 10.6.12 ïóíêòó 10 öèô-

ðè “800,0” çàì³íèòè öèôðàìè “540,0”.
1.10. Ó ï³äïóíêò³ 10.6.13 ïóíêòó 10 öèô-

ðè “58300,0” çàì³íèòè öèôðàìè “57082,9”.
1.11. Ó ï³äïóíêò³ 10.7 ïóíêòó 10 öèôðè

“2343,5” çàì³íèòè öèôðàìè “1798,0”.
1.12. Ó ïóíêò³ 86 öèôðè “1505000,0” çà-

ì³íèòè öèôðàìè “2525000,0”.
1.13. Äîïîâíèòè ïóíêò 10 ð³øåííÿ íî-

âèìè ï³äïóíêòàìè 10.2.25, 10.2.26,
10.9.6,10.9.7 òà 10.9.8:

“10.2.25. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæå-
òó äåðæàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ
ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëü-
òóðíîãî ðîçâèòêó ðåã³îí³â (íà áóä³âíèöòâî
àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó ÐÓ ÃÓ MBC
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó íà âóë. Çàêðåâñüêî-
ãî) — 900,0 òèñ. ãðí.

10.2.26. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó
äåðæàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðî-
ãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó ðåã³îí³â (ïðèäáàííÿ ìåäè÷-
íîãî îáëàäíàííÿ, ÿêå íå ïîòðåáóº ìîíòà-
æó, äëÿ Íàóêîâî-ïðàêòè÷íîãî ìåäè÷íîãî
öåíòðó äèòÿ÷î¿ êàðä³îëîã³¿ òà êàðä³îõ³ðóð-
ã³¿, âóë. ×îðíîâîëà, 28/1) — 5 000,0 òèñ.
ãðí.

10.9.6. Íà âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó êóëüòóðè, äóõîâíîñò³ òà ìèñòåöòâà Îáî-
ëîíñüêîãî ðàéîíó íà 2003—2007 ðîêè —
110,0 òèñ. ãðí.

10.9.7. Íà ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò
ïðèì³ùåííÿ ïîë³êë³í³êè ¹ 3 Ïîä³ëüñüêî-
ãî ðàéîíó ì. Êèºâà — 17,8 òèñ. ãðí.

10.9.8. Íà âèêîíàííÿ ðàéîííî¿ êîìïëåêñ-
íî¿ ïðîãðàìè “Çäîðîâ’ÿ êèÿí” íà
2003—2011 ðîêè (äëÿ Ïîë³êë³í³êè ¹ 1 Îáî-
ëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà ïðîâåäåííÿ
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ïðèì³ùåíü ñòåðèë³-
çàö³éíîãî â³ää³ëåííÿ) — 80,0 òèñ. ãðí”.

1.14. Ïóíêò 26 ð³øåííÿ äîïîâíèòè òåê-
ñòîì òàêîãî çì³ñòó:

“Âèçíà÷èòè Íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé ìå-
äè÷íèé öåíòð äèòÿ÷î¿ êàðä³îëîã³¿ òà êàð-
ä³îõ³ðóðã³¿ âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê â ÷àñòèí³
ïðèäáàííÿ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ, ÿêå
íå ïîòðåáóº ìîíòàæó, äëÿ Íàóêîâî-ïðàê-
òè÷íîãî ìåäè÷íîãî öåíòðó äèòÿ÷î¿ êàð-
ä³îëîã³¿ òà êàðä³îõ³ðóðã³¿, âóë. ×îðíîâî-
ëà, 28/1”.

1.15. Äîïîâíèòè ïóíêò 27 ð³øåííÿ íî-
âèìè ï³äïóíêòàìè 27.1.7 òà 27.2.5:

“27.1.7. Êîøòè â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ
íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà.”;

“27.2.5. Íà ñòâîðåííÿ òà â³äíîâëåííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü, ¿õ êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò, çàõèñò çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä øê³ä-
íèê³â òà çáóäíèê³â õâîðîá, ï³äæèâëåííÿ
çåëåíèõ íàñàäæåíü, ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ
äîñë³äæåíü ç âèçíà÷åííÿ ïåðåäóìîâ ïîã³ð-
øåííÿ ñòàíó çåëåíèõ íàñàäæåíü òà çä³éñ-
íåííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â ç éîãî ïîêðà-
ùåííÿ, ðîçâèòîê ðîçñàäíèöüêî¿ ñïðàâè,
çàêóï³âëþ ñàäèâíîãî ìàòåð³àëó äåêîðàòèâ-
íèõ äåðåâ ³ êóù³â, êâ³òêîâî¿ ðîçñàäè, íà-

ñ³ííÿ ãàçîííèõ òðàâ ³ êâ³ò³â, ðîäþ÷îãî
´ðóíòó.”.

1.16. Âèêëàñòè ó ï³äïóíêò³ 1.7.1 äîäàò-
êà 8 ôîðìóëó (²) â íîâ³é ðåäàêö³¿:

“Dn=0,3Kt*Db
äå: Db — äîòàö³ÿ âèð³âíþâàííÿ, ÿêà ïå-

ðåäáà÷åíà áþäæåòàì ðàéîí³â çã³äíî ç ðîç-
ïèñîì ì³ñüêîãî áþäæåòó íà â³äïîâ³äíèé
ïåð³îä; Kt — êîåô³ö³ºíò âèð³âíþâàííÿ çà-
ãàëüíîì³ñüêèé”.

1.17. Ââàæàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ï³äïóíêòè 10.2.7 òà 10.2.9 ïóíêòó
10.

1.18. Ââàæàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, àáçàöè 14 òà 16 ïóíêòó 26.

1.19. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ íîâèìè ïóíê-
òàìè 91 òà 92, ïóíêòè 91—95 ââàæàòè â³ä-
ïîâ³äíî ïóíêòàìè 93—97:

“91. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïàëèâà,
åíåðãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç ÀÅÊ “Êè¿âåíå-
ðãî” òà ÀÊ “Äàðíèöüêà ÒÅÖ” òà ðàéîí-
íèìè ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðà-
ö³ÿìè íà ï³äñòàâ³ àêò³â çâ³ðÿííÿ ñïèñàòè
³ñíóþ÷ó çàáîðãîâàí³ñòü ï³äïðèºìñòâ (îð-
ãàí³çàö³é), ÿê³ çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïî óò-
ðèìàííþ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîí-
äó, ïåðåä ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî” òà ÀÊ “Äàð-
íèöüêà ÒÅÖ” íà ñóìó êîøò³â, ÿê³ îòðè-
ìàí³ öèìè êîìïàí³ÿìè ïðîòÿãîì
2006—2007 ðîê³â ç äåðæàâíîãî òà ì³ñüêî-
ãî áþäæåò³â íà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíî-
ñò³ ç ð³çíèö³ â òàðèôàõ íà òåïëîâó åíåð-
ã³þ, çàòâåðäæåíèõ äëÿ íàñåëåííÿ, òà ó âè-
ãëÿä³ äîòàö³é.

92. Ó ðàç³, ÿêùî íà ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 22.08.07 ¹ 163/1997
“Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 28.12.06 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò.
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê” çàáóäîâíèê ðå-
àë³çóâàâ 100 % ïëîù â æèëîìó áóäèíêó,
ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîâ³äêîþ, íàäàíîþ
Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), òî çàãàëüíà ïëîùà êâàðòèð
â öüîìó æèëîìó áóäèíêó, ùî ìàº áóòè ïå-
ðåäàíà â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, ìîæå áóòè çàì³íåíà íà çà-
ãàëüíó ïëîùó êâàðòèð â æèëèõ áóäèíêàõ
â ³íøèõ ÷àñòèíàõ ì³ñòà, ïðè öüîìó ðèí-
êîâà âàðò³ñòü çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð, ÿêà
ïåðåäàºòüñÿ òàêèì ÷èíîì, íå ìîæå áóòè
íèæ÷å ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð â öüîìó áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç ðèí-
êîâî¿ âàðòîñò³ îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà
çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð, âèçíà÷åíî¿ åêñ-
ïåðòíèì øëÿõîì”.

2. Âèêëàñòè â íîâèõ ðåäàêö³ÿõ äîäàòêè
1, 2, 3, 5, 7, 15, ùî äîäàþòüñÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про порушення 
перед Головою Верховної Ради України

клопотання про нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради України

Стародубець Ніни Іванівни
Рішення Київської міської ради № 1099/3932 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвер�
дженого Постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216�IV, враховуючи подання секретаріату
Київської міської ради від 05.09.07 № 225�КР�1091, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè ïåðåä Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðî-
äæåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè Ñòàðîäóáåöü Í³íè ²âàí³âíè,
íà÷àëüíèêà â³ää³ëó çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíî-
ñò³ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè óïðàâë³í-
íÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíèõ êî-
ì³ñ³é Êè¿âðàäè ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè.

2. Â³ää³ëó êàäðîâî¿ ðîáîòè òà ç ïèòàíü
ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-

íÿ ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè ç ï³äãîòîâ-
êè â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ òà íàïðàâèòè
éîãî Ãîëîâ³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продовження термінів дії договорів
оренди, надання дозволів на укладання

договорів суборенди та встановлення
пільгових орендних ставок

Рішення Київської міської ради № 1109/3942 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територі�
альної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”,
а також враховуючи протокол постійної комісії Київради з питань власності від 12.10.07 № 40, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðîäîâæèòè òåðì³íè ä³¿ äîãîâîð³â
îðåíäè, íàäàòè äîçâîëè íà óêëàäàííÿ äî-
ãîâîð³â ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëü-
ãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê çã³äíî ç äîäàòêàìè
1, 2, 3, 4, 5.

2. Ïóíêò 1 öüîãî ð³øåííÿ â ÷àñòèí³ ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³íó ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè íà-
áèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ.

3. Äîðó÷èòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì,
îðãàí³çàö³ÿì, ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë íà ïðî-
äîâæåííÿ äîãîâîð³â îðåíäè, âèçíà÷åíèõ â
äîäàòêàõ äî öüîãî ð³øåííÿ, â òåðì³í äî
äâîõ ì³ñÿö³â ïðîäîâæèòè òåðì³íè ä³¿ äî-
ãîâîð³â îðåíäè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Äîãîâîðè îðåíäè áóäèíê³â àáî ïðè-
ì³ùåíü îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ùî
º ïàì’ÿòêàìè, êð³ì ³ñòîòíèõ óìîâ, âèçíà-
÷åíèõ ó äîäàòêàõ äî öüîãî ð³øåííÿ, ìàþòü
ì³ñòèòè äîäàòêîâ³ óìîâè, âèçíà÷åí³ Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè, ìèñòåöòâ òà
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
21.12.06 ¹ 526/583-1 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâî-
ð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà âñòàíîâ-
ëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê” (³ç çì³-
íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.06 ¹ 548/605, â³ä
15.03.07 ¹ 272/933, â³ä 15.03.07 ¹ 272-
1/933, â³ä 26.04.07 ¹ 472/1133, â³ä 12.07.07
¹ 1169/1830, â³ä 12.07.07 ¹ 1151-1/1812)
òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 14 äîäàòêà 2 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ïîáóòîâ³ ïîñëóãè —
265.20 Ëîìáàðäè — 33.00 Êîìï’þòåðí³ òà
³íòåðíåò-êëóáè — 97.40 Êàôå ç ðåàë³çà-
ö³ºþ ãîð³ë÷àíèõ âèðîá³â — 197.10 2 ïîâåðõ
Ïëîùà, êâ. ì —592.70”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 14 äîäàòêà 2 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “6% 25% 10% 20%”;

— ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 46 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ïóùà-Âîäèöüêà,
¹ 37 ë³ò. À Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, ÍÁê —
1-ïîâåðõîâèé, âèðîáíè÷å Ïëîùà, êâ. ì —
236.30”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 46 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Êàôå ç ðåàë³çàö³ºþ
ãîð³ë÷àíèõ âèðîá³â í/áóäèíîê Ïëîùà, êâ.
ì — 236.30”;

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 264 äîäàòêà 4 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “4%”.

6. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
28.12.06 ¹ 548/605 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó, â ñóáîðåíäó, ïðîäîâæåííÿ òåðì³-
í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äîçâî-
ë³â íà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ
ñòàâîê” (³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿ-
ìè Êè¿âðàäè â³ä 15.03.07 ¹ 272/933 òà â³ä
26.04.07 ¹ 472/1133) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 10 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Òîâàðèñòâî ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òóðèñòè÷íå
àãåíòñòâî “Ñâ³ò ïîäîðîæåé” Ôîðìà âëàñ-
íîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ —
ãîñïðîçðàõóíêîâà”.

7. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
26.04.07 ¹ 470/1131 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó äåðæàâíèì òà êîìóíàëüíèì ï³ä-
ïðèºìñòâàì (óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì)” (³ç
çì³íàìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿì Êè¿âðàäè
â³ä 22.08.07 ¹ 154/1988) òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 5 äîäàòêà äî ð³øåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Õðåùàòèê, Á/Í
Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí, âóë. Á. Õìåëü-
íèöüêîãî, ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä Ïëîùà, êâ.
ì — 674.00”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 5 äîäàòêà äî ð³øåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Òîðã³âëÿ íå-
ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè â ï³äçåìíèõ ïå-
ðåõîäàõ ï³äçåìíèé ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä íà
ðîç³ âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî ³ âóë. Õðåùà-
òèê Ïëîùà, êâ. ì — 57.05”.

8. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
26.04.07 ¹ 472/1133 “Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè
òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòà-
âîê” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 16 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”;

— ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 102 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ïóøê³íñüêà, ¹ 38,
Ê.1 Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí, ÍÁê — 1-ïî-
âåðõîâèé, ïîë³êë³í³êà Ïëîùà, êâ. ì —
457.89”;

— ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 102 äîäàòêà 3 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Îô³ñè îðãàí³çàö³é ³í-
øèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ 2 ïîâåðõ ê³ìíàòè 1,
2 — 26.70 ÌÇÊ — 15.50 3 ïîâåðõ ê³ìíàòè
1, 2 — 19.00 ÌÇÊ — 28.80 ñõîäè òà ì³æ-
ñõîäîâ³ êë³òèíè — 16.65 Ïëîùà, êâ. ì —
106.65”;

— ãðàôó 6 ïîçèö³¿ 2.3 äîäàòêà 6 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “2 ðîêè 364 äí³”.

9. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 14.06.07 ¹ 789/1450 “Ïðî ïðîäîâæåí-
íÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè òà íàäàí-
íÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóá-
îðåíäè” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 50 äîäàòêà 1 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Òîâàðèñòâî ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÎÃÑ Äèâåëîï-
ìåíò” Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîð-
ìà ô³íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”.

10. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
26.06.07 ¹ 934/1595 “Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè
òà ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó äåðæàâíèì òà êî-
ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì (óñòàíîâàì, îð-
ãàí³çàö³ÿì)” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 10.1 äîäàòêà 5 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “20%”;

— ãðàôó 7 ïîçèö³¿ 10.1 äîäàòêà 5 âèêëàñ-
òè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ïîãîäèòè”.

11. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
26.07.07 ¹ 38/1872 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó ïåðåìîæöÿì êîíêóðñó” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 18 äîäàòêà äî ð³øåí-
íÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Ìîñêîâ-
ñüêèé ïðîñï., ¹ 21.1 Îáîëîíñüêèé ðàéîí,
ÊÅÌÇ, ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä Ïëîùà, êâ. ì —
328.00”.

12. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
01.10.07 ¹ 406/3240 “Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè
òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòà-
âîê” òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 5 ïîçèö³¿ 11 äîäàòêà 1 äî ð³øåí-
íÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “â ìåæàõ âè-
òðàò íà óòðèìàííÿ ç 01.10.07”.

13. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
25.10.07 ¹ 1085/3918 “Ïðî ïðîäîâæåííÿ
òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè, íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñóáîðåíäè
òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ îðåíäíèõ ñòà-
âîê “ òàê³ çì³íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 29 äîäàòêà 1 äî ð³øåí-
íÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “ÒÎÂ “Ëåêñ”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”.

14. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
25.10.07 ¹ 1073/3906 “Ïðî ïåðåäà÷ó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó ïåðåìîæöÿì êîíêóðñó” òàê³ çì³-
íè:

— ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 2 äîäàòêà äî ð³øåííÿ
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: “Òîâàðèñòâî ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Äþíà”
Ôîðìà âëàñíîñò³ — ïðèâàòíà Ôîðìà ô³-
íàíñóâàííÿ — ãîñïðîçðàõóíêîâà”.

15. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü:

— àáçàö 2 ïóíêòó 7 òåêñòîâî¿ ÷àñòèíè
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 22.08.07 ¹ 148/1982
“Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â
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îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ
äîãîâîð³â ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëü-
ãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê”;

— ïîçèö³þ 14 äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè â³ä 22.08.07 ¹ 148/1982 “Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â îðåíäè,
íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâèõ
îðåíäíèõ ñòàâîê”;

— àáçàö 4 ïóíêòó 9 òåêñòîâî¿ ÷àñòèíè
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 01.10.07 ¹ 406/3240
“Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³í³â ä³¿ äîãîâîð³â
îðåíäè, íàäàííÿ äîçâîë³â íà óêëàäàííÿ

äîãîâîð³â ñóáîðåíäè òà âñòàíîâëåííÿ ï³ëü-
ãîâèõ îðåíäíèõ ñòàâîê”.

16. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà íà âèêîíàâ-
÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-
æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “НЕКСУС>ПРО” земельної

ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування торгово>офісного центру 
з вбудовано>прибудованими приміщеннями 

та підземним паркінгом і облаштуванням
території на вул. Виборзькій, 92 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1131/3964 від 1 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÍÅ-
ÊÑÓÑ-ÏÐÎ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî-îô³ñíîãî
öåíòðó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì ³ îá-
ëàøòóâàííÿì òåðèòîð³¿ íà âóë. Âèáîðçü-
ê³é, 92 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÍÅÊÑÓÑ-ÏÐÎ”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,59 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
òîðãîâî-îô³ñíîãî öåíòðó ç âáóäîâàíî-ïðè-
áóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì
ïàðê³íãîì ³ îáëàøòóâàííÿì òåðèòîð³¿ íà
âóë. Âèáîðçüê³é, 92 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÍÅÊÑÓÑ-ÏÐÎ”:

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

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

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

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 24.07.2007 ¹ 19-7415, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 14.07.2007 ¹ 5501, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 13.08.2007 ¹ 6357,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 
ì. Êèºâ³ â³ä 02.08.2007 ¹ 05-08/5603, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðî-
åêò” â³ä 04.07.2007 ¹ 2052, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
â³ä 11.07.2007 ¹ 5123, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 15.08.2007
¹ 05-1110.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Ганнечі Наталії
Василівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на хуторі Редьки, 1>б у Оболонському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1094/3927 від 1 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ãàííå÷³ Íàòàë³¿ Âàñèë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà õóòîð³ Ðåäüêè, 1-á ó Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãàííå÷³ Íàòàë³¿
Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà
õóòîð³ Ðåäüêè, 1-á ó Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãàííå÷³ Íàòàë³¿ Âàñèë³â-
í³:

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

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

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

3.3. 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.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà” â³ä 21.05.2004
¹ 985, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 10.11.2006 ¹ 19-9552, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 01.06.2004 ¹ 3807, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 28.07.2004 ¹ 071/04-4-19/2224,
â³ä 08.06.2007 ¹ 071/04-4-22/2782, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
04.07.2007 ¹ 05-0861.

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Довбні Ользі Петрівні у приватну власність

земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва на вул. Мічуріна,

50>а у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1095>1/3928 від 1 листопада 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 35, 81,
116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Äîâáí³ Îëüç³ Ïåòð³âí³ äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³-
äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ì³÷óð³íà,
50-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äîâáí³ Îëüç³
Ïåòð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ âåäåí-
íÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ì³-
÷óð³íà, 50-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ
ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ

3. Ãðîìàäÿíö³ Äîâáí³ Îëüç³ Ïåòð³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 26.12.2005 ¹ 19-11216, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 19.10.2005
¹ 7738, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
21.09.2005 ¹ 071/04-4-19/3881, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
26.01.2006 ¹ 22-206/35.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Ткаченку Леоніду
Петровичу у приватну власність земельної

ділянки для ведення індивідуального
садівництва на вул. Мічуріна, 50 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1095>3/3928 від 1 листопада 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 35, 81,
116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Òêà÷åíêó Ëåîí³äó Ïåòðîâè÷ó äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ì³÷óð³íà, 50 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Òêà÷åíêó Ëåî-
í³äó Ïåòðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.
Ì³÷óð³íà, 50 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ
ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Òêà÷åíêó Ëåîí³äó Ïåò-
ðîâè÷ó:

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

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

ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 20.12.2005 ¹ 19-10974, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 19.10.2005
¹ 7737, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
21.09.2005 ¹ 071/04-4-19/3883, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
25.01.2006 ¹ 22-207/35.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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“Öüîìó ñèìôîí³÷íîìó îðêåñòðó 
íà ðîäó íàïèñàíî ³ñíóâàòè íå çàâäÿêè,
à âñóïåðå÷”
Ìèêîëà Ñóêà÷ ïðî ñåêðåòè óñï³õó ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó, êîòðèì êåðóº, ñóòí³ñòü 
äèðèãåíòñüêî¿ ïðàö³ òà òåíäåíö³þ äèðèãåíò³â-áàÿí³ñò³â

— Ïîïðè òå, ùî â Êèºâ³ äîâîë³
áàãàòî ñèìôîí³÷íèõ îðêåñòð³â, ÷à-
ñîì çäàºòüñÿ, ùî “ïðîâ³íö³éíèé”
îðêåñòð “Ô³ëàðìîí³ÿ” ïðèâåðòàº
äî ñåáå çíà÷íî á³ëüøå óâàãè, àí³æ
á³ëüø³ñòü ³ç íèõ. ßê âàì öå âäàº-
òüñÿ?

— Öüîìó îðêåñòðó, íàïåâíî,
íà ðîäó íàïèñàíî ³ñíóâàòè íå çà-
âäÿêè, à âñóïåðå÷. Ùå çà ðàäÿí-
ñüêèõ ÷àñ³â òàêå ì³ñòî, ÿê ×åðí³-
ã³â, çà ê³ëüê³ñòþ æèòåë³â íå ìà-
ëî ïðàâà íà ñèìôîí³÷íèé îð-
êåñòð. Áóâ êàìåðíèé — ³ âñå. À
ÿêùî âäàòèñÿ äî ïîð³âíÿíü, òî â
ìåíå ñêëàëîñÿ âñå òàê ñàìî, ÿê ³
ó âèäàòíîãî äèðèãåíòà Àðíîëüäà
Êàöà, êîòðèé âèêëàäàþ÷è â êîí-
ñåðâàòîð³¿ òà äåñÿòèð³÷ö³, âèõîâàâ
÷èìàëî ìóçèêàíò³â ³ ñòâîðèâ ç
íèõ îðêåñòð. ß æ òðèâàëèé ÷àñ
äèðèãóâàâ ñòóäåíòñüêèì îðêåñ-
òðîì ³ âèêëàäàâ ó ×åðí³ã³âñüêî-
ìó ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³. Êîëè æ
ç³ çäîáóòòÿì Óêðà¿íîþ íåçàëåæ-
íîñò³ ó íàøîìó ì³ñò³ óæå ìîæíà
áóëî ñòâîðèòè îðêåñòð, ÿ öå çðî-
áèâ.

— Òîáòî ìóçèêàíòè âàøîãî îð-
êåñòðó — ñòóäåíòè ×åðí³ã³âñüêîãî
ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà?

— Öå íà â³ñ³ìäåñÿò â³äñîòê³â —
âèïóñêíèêè öüîãî çàêëàäó. Òà
îñê³ëüêè òîð³ê îðêåñòð îòðèìàâ
ñòàòóñ àêàäåì³÷íîãî, â³äïîâ³äíî-
ãî ñêëàäó ìóçèêàíò³â ó íàñ íåìàº.

— Ïðîòå âè ïåðåãðàëè ç áàãàòü-
ìà â³äîìèìè ìóçèêàíòàìè. Ñêàæ³-
ìî, íå òàê äàâíî â Êèºâ³ ìàëè êîí-
öåðò ç ðîñ³éñüêèì ï³àí³ñòîì Âàäè-
ìîì Ðóäåíêîì.

— Íàñïðàâä³ çà äåâ’ÿòü ðîê³â
³ñíóâàííÿ îðêåñòðó ç íàìè âè-
ñòóïèëè ïîíàä äâ³ ñîòí³ âèêî-
íàâö³â ç ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó. Ç òèì
æå Ðóäåíêîì ìè ç³ãðàëè 16 êîí-
öåðò³â! Òàêîæ áóëè ïåðøèì ñèì-
ôîí³÷íèì îðêåñòðîì, ÿêèé
àêîìïàíóâàâ ó ñòîëè÷íîìó Ìà-
ð³¿íñüêîìó ïàðêó ó÷íÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ë³òíüî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿.
ß äóæå ðàäèé, ùî ìàþ ïîñò³é-
íèé òâîð÷èé çâ’ÿçîê ç Íàòàë³ºþ
Ãðèäíºâîþ — ñòîëè÷íîþ ï³-
àí³ñòêîþ ³ ïåäàãîãîì. Çîêðåìà ó
íå¿ íàâ÷àâñÿ òàëàíîâèòèé ï³àí³ñò

Âàäèì Õîëîäåíêî, ÿêèé íèí³
ïðîäîâæóº íàâ÷àííÿ ó Ìîñêâ³ é
÷àñòî ãðàº ç îðêåñòðîì “Ìîëî-
äàÿ Ðîññèÿ” Þð³ÿ Áàøìåòà. Òîæ
êîëè â³í ãîòóâàâñÿ äî Ì³æíàðîä-
íîãî êîíêóðñó Ìàð³¿ Êàëëàñ (äî
ñëîâà, çäîáóâ òàì ïåðøó ïðå-
ì³þ), éîìó ïîòð³áíî áóëî ïðåä-
ñòàâèòè ïðîãðàìó ³ç ñåìè ôîðòå-
ï³àííèõ êîíöåðò³â. Òàê îò, óñ³
ñ³ì êîíöåðò³â, ÿê³ â³í çàÿâèâ, ìè
ç³ãðàëè â ð³çíèé ÷àñ ³ç íèì ó
×åðí³ãîâ³.

— Äóæå áàãàòî â³äîìèõ äèðèãåí-
ò³â — êîëèøí³ ïðîôåñ³éí³ áàÿí³ñ-
òè. Âè â öüîìó ðÿäó, ñóäÿ÷è ç âà-
øî¿ á³îãðàô³¿, òàêîæ íå âèíÿòîê.
×èì ìîæíà ïîÿñíèòè òàêó òåíäåí-
ö³þ?

— Ùîäî ìåíå, òî ÿ íå ìàâ ³í-
øîãî âèáîðó: ì³é áàòüêî òîâàðè-
øóâàâ ³ç ìîëîäèì âèêëàäà÷åì ïî
êëàñó áàÿíà, òîæ òàê ñòàëîñÿ, ùî
×åðí³ã³âñüêå ìóçè÷íå ó÷èëèùå ³
Õàðê³âñüêèé ³íñòèòóò ìèñòåöòâ ÿ
çàê³í÷èâ ÿê áàÿí³ñò. Ïîÿñíèòè
òåíäåíö³þ? ßêîñü ï³àí³ñò Ðóäåí-
êî ç³çíàâñÿ ìåí³, ùî éîìó êîì-
ôîðòíî ãðàòè ç òàêèìè äèðèãåí-
òàìè, ÿê Âîëîäèìèð Ôåäîñººâ,
Âîëîäèìèð Ñ³ðåíêî òà ç ìîºþ
ñêðîìíîþ ïåðñîíîþ. ß éîìó íà
òå â³äïîâ³â: “À òè çíàºø, ùî öå
òðè êîëèøí³õ áàÿí³ñòè?!”. Â³ä ãðè
íà áàÿí³, ìàáóòü, íàçàâæäè çàëè-
øàºòüñÿ ÿêàñü ãíó÷ê³ñòü, âì³ííÿ
àêîìïàíóâàòè ïîïðè òå, ùî áàÿí

óæå äàâíî çàéíÿâ ã³äíå ì³ñöå ñå-
ðåä “òðàäèö³éíèõ” ñîëüíèõ ìóçè÷-
íèõ ³íñòðóìåíò³â. Ëþäèíà, êîòðà
ãðàº íà áàÿí³, çâóê êîòðîãî “òÿã-
íåòüñÿ”, ìàº óì³òè îäíî÷àñíî êî-
îðäèíóâàòè ³ ìåëîä³þ, ³ êîíòðà-
ïóíêò, ïðè÷îìó äîòðèìóâàòè ïåâ-
íîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ íèìè.
Çðîçóì³ëî, ùî áàÿí³ñò, ÿê ³ áóäü-

ÿêèé ³íøèé ìóçè÷íèé âèêîíà-
âåöü, ïîâèíåí òàêîæ ãàðìîí³éíî
ðîçïîä³ëÿòè ñèëó ì³æ àòàêîþ çâó-
êó, éîãî âåäåííÿì òà çíÿòòÿì. Óñå
öå, ç ïåâíî¿ òî÷êè çîðó, ³ º ñóò-
í³ñòþ äèðèãåíòñüêî¿ ïðàö³

Розмовляла Інна ПИСАРСЬКА,
спеціально для “Хрещати а”
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Â³äíåì ñïîêóøåí³
Ó Íàö³îíàëüí³é ô³ëàðìîí³¿ òàíöþâàëè âàëüñ
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Я би Колонном залі
імені Лисен а Національ-
ної філармонії У раїни б в
танцювальний майданчи ,
то онцерт за назвою
"Віденсь і вечори", що
відб вся мин ло о вівтор-
а в рам ах Міжнародної
льт рної про рами

"Австрія та У раїна без
ордонів", вінчався б та-
ою заманливою пропози-
цією: "А тепер дами за-
прош ють авалерів!"

ßêîñü ç³áðàëèñÿ çà ô³ë³æàíêîþ
êàâè Ñóñàííà ×àõîÿí, ñîë³ñòêà
Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè Óêðà¿íè, òà
â³äîìèé àâñòð³éñüêèé ïðîäþñåð
Àëüôðåä Ïðàóñ. Ãîâîðèëè çîêðå-
ìà ïðî òå, ùî áóëî á íå çëå, ÿê-
áè âçÿòè òà é ïåðåíåñòè êëàïòèê
Â³äíÿ äî Êèºâà, à òðîõè Êèºâà —
äî àâñòð³éñüêî¿ ñòîëèö³. Ñêàçà-
ëè — çðîáèëè. Òàê âèíèêëà Ì³æ-
íàðîäíà êóëüòóðíà ïðîãðàìà
“Àâñòð³ÿ òà Óêðà¿íà áåç êîðäîí³â”.
¯¿ ìåòà: ñòâîðèòè òåðèòîð³þ äëÿ
ä³àëîãó ì³æ îáîìà êðà¿íàìè. ² íà-
ñàìïåðåä íàëàãîäèòè êîìóí³êàö³þ
ì³æ ë³äåðàìè ìèñòåöüêîãî òà ñâ³ò-
ñüêîãî æèòòÿ, à òàêîæ íàéÿñêðà-
â³øèìè ïðåäñòàâíèêàìè ìåä³à
Óêðà¿íè òà Àâñòð³¿. Íàéâàæëèâ³-

øèì ó ö³é ïðîãðàì³ º òå, ùî âî-
íà — áëàãîä³éíà. Ïðèíàéìí³, çà
ñëîâàìè ïàíà Ïðàóñà, âèðó÷êà â³ä
àêö³¿ çà íàçâîþ “Â³äåíñüê³ âå÷î-
ðè”, êîòðà â³äáóëàñÿ â Êèºâ³ ó
ðàìêàõ àâñòð³éñüêî-óêðà¿íñüêîãî
ïðîåêòó, ä³ñòàíåòüñÿ Óêðà¿í³. Çà-
ãàëîì ó Êèºâ³ çàïëàíîâàíî ï’ÿòü

“Â³äåíñüêèõ âå÷îð³â”, êîòð³, êð³ì
êîíöåðòó îïåðíî¿ òà îïåðåòî÷íî¿
ìóçèêè íà ïðåñòèæí³é êîíöåðò-
í³é ñöåí³ ñòîëèö³, ùî ïëàâíî ïå-
ðåéøîâ ó îô³ö³éíèé ñâ³òñüêèé
ïðèéîì, âêëþ÷àþòü òàêîæ ïðå-
çåíòàö³þ ìèñòåöüêèõ ïîëîòåí
àâñòð³éñüêî¿ õóäîæíèö³ Åë³çàáåò

Áåëëàðòö (äî ñëîâà, âèñòàâêà òðè-
âàòèìå ùå ñüîãîäí³ é çàâòðà ó ôî-
éº ô³ëàðìîí³¿).

Çàâäàííÿ ïåðøîãî “Â³äåíñüêî-
ãî âå÷îðà” — ñòâîðèòè àòìîñôå-
ðó ñâ³òñüêîãî ìóçè÷íîãî Â³äíÿ
ê³íöÿ Õ²Õ — ïî÷àòêó ÕÕ ñòîð³÷-
÷ÿ. À òî÷í³øå, “ñïîêóñèòè” êè¿â-

ñüêó ïóáë³êó ëåãêèìè, ÿê çåô³ð, ³
çàïàìîðî÷ëèâèìè, ÿê âèíî, ìå-
ëîä³ÿìè ç îïåð Äîí³öåòò³, Á³çå,
Âåðä³, Ïó÷÷³í³ òà Ãóíî ³ îïåðåò
Øòðàóñà, Îôôåíáàõà, Ëå´àðà òà
Êàëüìàíà. Íà ðîëü âëàñíå “ñïî-
êóñíèê³â” ï³ä³áðàëèñÿ á³ëüøå, í³æ
ïðîñòî õîðîø³ àðòèñòè. Ñåðåä
íèõ — Ñóñàííà ×àõîÿí, âîëîäàð-
êà ïîòóæíîãî ë³ðèêî-êîëîðàòóð-
íîãî ñîïðàíî ð³äê³ñíî¿ êðàñè òà
ñîë³ñò Â³äåíñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿
îïåðè Ñåáàñò³àí Ðàéíòàëëåð,
ÿêèé ìàº ë³ðè÷íèé òåíîð, ì’ÿêèé
òà í³æíèé, íåìîâ ñï³â çàêîõàíî-
ãî òðóáàäóðà ï³ä â³êíîì Äàìè
Ñåðöÿ. Îáîõ ñï³âàê³â ó ¿õí³õ àð³-
ÿõ òà äóåòàõ ñóïðîâîäæóâàëè ìó-
çèêàíòè Íàö³îíàëüíîãî ñèìôî-
í³÷íîãî îðêåñòðó Óêðà¿íè ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì Âîëîäèìèðà Ñ³ðåíêà.

×è ïîòð³áíî ãîâîðèòè, ùî ×à-
õîÿí òà Ðàéíòàëëåð ñêëàëè ³äå-
àëüíó óêðà¿íñüêî-àâñòð³éñüêó ïà-
ðó — íå ëèøå â äóåòàõ, äå âîíè
÷óäîâî äîïîâíþâàëè îäíå îäíî-
ãî, ìóäðî ðîçïîä³ëÿþ÷è ì³æ ñî-
áîþ ðîë³ é ëîã³÷íî âèáóäîâóþ÷è
ñàìó äðàìàòóðã³þ òîãî ÷è òîãî
ìóçè÷íîãî íîìåðà (ÿê îò ó “Çà-
ñòîëüí³é” ç “Òðàâ³àòè” Âåðä³ ÷è
äóåò³ Ãàííè òà Äàíèëà ç îïåðåòè
“Âåñåëà âäîâà”), à é ó ïðîãðàì³
ñàìîãî êîíöåðòó. Ïðèíàéìí³ âî-
íè ºäèí³ äîçâîëèëè ñîá³ çàòàí-
öþâàòè âàëüñ ïðîñòî íà ô³ëàðìî-
í³éí³é ñöåí³. Âî÷åâèäü, ñàìå öüî-
ãî äóæå õîò³ëà ïîíàä ïîëîâèíà
ïóáë³êè. Ïðîòå ¿é áóëî çàñü

С санна Чахоян та Себастіан Райнталлер подар вали Києв тріш и м зично о Відня інця ХІХ — почат ХХ сторіч

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À

Завтра на літній естраді Центрально о пар льт ри
та відпочин в рам ах міжнародно о фестивалю "Ки-
ївсь і літні м зичні вечори" вист пить Черні івсь ий
а адемічний симфонічний ор естр "Філармонія". Ре-
цептом створення пот жно о симфонічно о ор естр
фа тично з н ля із "Хрещати ом" поділився х дожній
ерівни та дири ент оле тив Ми ола С ач.
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Àíäðå Òàí óçÿâñÿ 
çà øêîëÿð³â
Ó ìîä³ ñòâîðþºòüñÿ íîâèé íàïðÿìîê — 
ó÷í³âñüêà ôîðìà
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

В У раїні старт вав моло-
діжний прое т Fashion
School. Йо о натхненни-
ом став дизайнер Андре
Тан. "Першою ластів ою"
стала презентація оле -
ції ш ільно о одя by
TAN з дизайнерсь ими
"наворотами". Тепер діт-
лахи самі братим ть
часть розробці форми,
надсилаючи ес ізи на
он рс "Най раща мо-
дель" та "Най ращий ди-
зайнер".

Ó÷îðà, íàïåðåäîäí³ Äíÿ çàõèñ-
òó ä³òåé, ðîçïî÷àâñÿ âñåóêðà¿í-
ñüêèé ïðîåêò Fashion School. Éî-
ãî ìåòà — çàëó÷èòè øêîëÿð³â äî
ñòâîðåííÿ ôîðìè. ²äåÿ ïðîåêòó
íàëåæèòü óêðà¿íñüêîìó äèçàéíå-
ðó Àíäðå Òàíó, ÿêîìó í³êîëè íå
ïîäîáàâñÿ éîãî ó÷í³âñüêèé êîñ-
òþì.

“Íèí³ ïîêîë³ííÿ ä³òåé ³íäèãî,
îñîáèñòîñòåé, îòîæ ³ ôîðìà ìàº
áóòè â³äïîâ³äíà”,— ïåðåêîíàíèé
äèçàéíåð. Ñâ³é âíåñîê ó ðîç-
â’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè â³í óæå
çðîáèâ ³ ïðåçåíòóâàâ äèòÿ÷ó ë³í³þ
“Øê³ëüíèé îäÿã” by TAN.

Ïðåäñòàâëåíî 40 ìîäåëåé òðüîõ
êîëüîð³â (áîðäîâîãî, ÷îðíîãî ³
ñèíüîãî), à ãîëîâí³ òêàíèíè —
àòëàñ, êîñòþìíà, øîâê, â³ñêîçà ³
òðèêîòàæ. Ïðèá³÷íèê íàïðÿìêó
smart couture, äèçàéíåð äîäàâ äî
íà÷åáòî ïðîñòèõ, íà ïåðøèé ïî-
ãëÿä, ðå÷åé áàãàòî åêñêëþçèâíèõ
åëåìåíò³â ³ äåòàëåé. Òàê, áðþêè
ç ëàìïàñàìè ìàòóñÿì íå äîâå-
äåòüñÿ ïðàñóâàòè: ïîçäîâæíÿ
ñòð³ëêà â íèõ â³äñòðî÷åíà. ª é
ñïåö³àëüí³ ïëàíî÷êè — ùîá çà-
ïðàâëÿòè ó ÷îáîòè.

Äëÿ ä³â÷àò äîâæèíà áðþê çà äî-
ïîìîãîþ ´óäçèêà çì³íþºòüñÿ çà-
ëåæíî â³ä âèñîòè âçóòòÿ. Ìîäíè-
öÿì-ñòàðøîêëàñíèöÿì Àíäðå
Òàí çàïðîïîíóâàâ ñï³äíè÷íî-
áðþ÷íèé âàð³àíò: äî áðèäæ³â
ïðèñò³áàþòü ãîôðå, ùî ðàçîì ìàº
âèãëÿä ñï³äíèö³. À ä³â÷àòàì ç ïî-
÷àòêîâèõ êëàñ³â ñïîäîáàºòüñÿ
âáðàííÿ “Àë³ñà â Êðà¿í³ ×óäåñ”:

á³ëà òðèêîòàæíî-øîâêîâà áëóçà
ç ðþøå÷êàìè òà ñàðàôàí ó àíã-
ë³éñüêó êë³òèíêó ç ïèøíîþ ñï³ä-
íèöåþ. Ïîÿñè, ô³ãóðí³ êèøåí³,
êîêåòêè ó ïîºäíàíí³ ç³ ñêëàäíèì
êðîºì ñïî÷àòêó ñòâîðþþòü âðà-
æåííÿ ïðîñòîòè, à ïîò³ì — ôóíê-
ö³îíàëüíîñò³ é íåçâè÷àéíîñò³
îäÿãó.

Âáðàííÿ ïðîäàâàòèìóòü ç ëèï-
íÿ â ìåðåæ³ äèòÿ÷îãî îäÿãó “Àí-
òîøêà”. Äî êîæíî¿ ïîêóïêè äî-
äàâàòèìóòü ³ìåííèé ãàìàíåöü ³ç
ñþðïðèçîì.

Ó íàñòóïíîìó åòàï³ ïðîåêòó
Fashion School ó÷àñòü â³çüìóòü
óæå ñàì³ ä³òè, òàëàíîâèò³ ìîäåëü-
ºðè òà ìîäåë³, ÿê³ íàäñèëàòèìóòü
íà åëåêòðîííó àäðåñó äèçàéíåðà
âëàñí³ åñê³çè øê³ëüíîãî âáðàííÿ
òà ôîòîãðàô³¿. Îö³íþâàòèìóòü ¿õ-
í³ ðîáîòè ñàì Àíäðå Òàí, à òà-
êîæ éîãî äðóç³: Îëåíà Ôðàí÷óê,
Ë³ë³ÿ Ïîäêîïàºâà, Ìàðãàðèòà
²âàùóê òà Â³ðà Áðåæíºâà. Íà ïå-
ðåìîæö³â êîíêóðñó “Þíà ìî-
äåëü” òà “Þíèé ìîäåëüºð” î÷³-
êóþòü ïðèçè, ïî¿çäêà íà Ì³ëàí-
ñüêèé òèæäåíü ìîäè, à ¿õí³ äî-
ðîáêè ï³äóòü ó ìàñîâå âèðîáíèö-
òâî

Äèçàéíåð Àéíà Ãàññå
ïîë³çëà ó ñ³ìåéíó ñêðèíþ
Íà íîâó êîëåêö³þ ¿¿ íàäèõíóâ óêðà¿íñüêèé 
íàðîäíèé êîñòþì XVII-XIX ñòîð³÷
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Дизайнер Айна Гассе презент вала осін-
ньо-зимов оле цію, з я ою вже всти -
ла відвідати Італію. Щоб здив вати на-
ших і ваших, Айна Гассе "дістала зі
с рині" раїнсь ий народний остюм
XVII—XIX сторіч. Саме він став лейтмо-
тивом ново о вбрання. Першими оцінити
оле цію завітали співач а Ірина Біли ,
др жина політи а Марина Кінах та бла-
одійниця Лілія Под опаєва.

Ó â³âòîðîê ó ãîòåë³ “Ïðåì’ºð-Ïàëàñ” óëþáëåíèé
ìîäåëüºð Þë³¿ Òèìîøåíêî Àéíà Ãàññå ïðîäåìîí-
ñòðóâàëà íîâó êîëåêö³þ ç êîëîðèòíèì ³ì’ÿì “ßðè-
íà”. Âáðàííÿ íà íàñòóïíèé îñ³ííüî-çèìîâèé ñåçîí
íåùîäàâíî íàðîáèëî áàãàòî ãàëàñó â ²òàë³¿, àäæå
ñòâîðåíå â ñòèë³ óêðà¿íñüêîãî áàðîêî, à ñàìå íà-
ðîäíîãî êîñòþìà ïåð³îäó XVII-XIX ñòîð³÷. Ãîëîâ-
íîþ ãåðî¿íåþ êîëåêö³¿ ñòàëà ïðèñòðàñíà ³ âèòîí÷å-
íà ßðèíà. Ñàìó æ äèçàéíåðêó Àéíó Ãàññå òàê çà-
õîïèëà åòí³÷íà òåìà êîëåêö³¿, ùî âîíà ïîîá³öÿëà
ïðîäîâæóâàòè ïðàöþâàòè ó öüîìó æ íàïðÿìêó ³ âäÿ-
ãàòè óêðà¿íñüêèõ ìîäíèöü â îñó÷àñíåí³ íàðîäí³ êîñ-
òþìè.

Øàíóâàëüíèêàì ìîäè çàïðîïîíóâàëè ïîíàä 40
íàðÿä³â ó ñð³áëÿñòî-÷îðí³é ³ êîðè÷íåâ³é ãàìàõ ç äî-
äàâàííÿì áåæåâîãî, ìîëî÷íîãî, ñëîíîâî¿ ê³ñòêè.
Âáðàííÿ ïîøèëè ç ð³çíèõ ìàòåð³àë³â: øîâêó, øåð-
ñò³, ìåòàë³çîâàíî¿ òêàíèíè ³ õóòðà, ÷àñòî-ãóñòî âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ â³çåðóíêè âèøèâàíêè ³ äåêîð — íà
ðóêàâàõ, êîì³ð³ òà ïîäîë³. Ñåðåä ìîäåëåé äîì³íó-
âàëè ñï³äíèö³-øîðòè, íàï³âïðîçîð³ áëóçè, çâóæå-
íèé äî íèçó ñèëóåò, ï³äâèùåíà òàë³ÿ. Íà õîëîäíó
çèìó ðîçðàõîâàí³ õóòðÿí³ ïàëüòà, øàïêè òà ðóêàâè÷-
êè. Äîïîâíèëè îäÿã àêñåñóàðè: âåëèê³ ñóìêè òà ìà-
ñèâí³ ïðèêðàñè ç íàï³âäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, âè-
ãîòîâëåí³ ç³ ñð³áëà ç ïîçîëîòîþ. Íàéö³êàâ³øèì
ïðåäìåòîì ñòàëè äåêîðàòèâí³ óêðà¿íñüê³ ëþëüêè ÿê
ó âèãëÿä³ ïðèêðàñ, òàê ³ îêðåìèìè àêñåñóàðàìè.

Êè¿âñüêèé ïîêàç ç³áðàâ ìîäíèõ ëåä³ — ïîäèâè-
òèñÿ íîâó êîëåêö³þ òà ï³ä³áðàòè âáðàííÿ äî ñìàêó

ïðèéøëè ñï³âà÷êà ²ðèíà Á³ëèê ³ç ÷îëîâ³êîì Äìèò-
ðîì Ä³êóñàðîì, ðàäíèê Ïðåçèäåíòà Ëþäìèëà Õà-
ð³â, äðóæèíà ïîë³òèêà Ìàðèíà Ê³íàõ, Ë³ë³ÿ Ïîäêî-
ïàºâà ç ÷îëîâ³êîì Òèìîô³ºì Íàãîðíèì, äî÷êà
ïðåì’ºðà ªâãåí³ÿ Òèìîøåíêî. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ óæå
ïðèãëÿíóëè ñîá³ ïîïîâíåííÿ ãàðäåðîáó. Òàê, ²ðè-
í³ Á³ëèê ñïîäîáàëèñÿ ñóêí³. Ìàðèíà Ê³íàõ, ùî âæå
ìàº âå÷³ðíº âáðàííÿ â³ä Àéíè Ãàññå, íåîäì³ííî çà-
áàæàëà ùîñü ³ç çàâóæåíèì ñèëóåòîì, à ªâãåí³ÿ Òè-
ìîøåíêî ðîçäóìóº íàä ïîäàðóíêîì äëÿ ìàìè

Óêðà¿íñüêèõ
óáîë³âàëüíèê³â
îäÿãíóòü 
ó çàêâ³ò÷àí³ ïðàïîðè
Íà Îë³ìï³àäó ¿ì ïîøèþòü ôóòáîëêè 
â³ä Îëåêñ³ÿ Çàëåâñüêîãî
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Уперше за історію Олімпійсь их і ор оманда підтрим-
и раїнсь ої Національної збірної надя не спеціальн
форм . На роз ляд ж рі свої варіанти вбрання для фа-
нів пропон вали іль а дизайнерів. Ви рала он рс
патріотична синьо-жовта ф тбол а із віт ою-вишиван-
ою від Оле сія Залевсь о о.

Öüîãî òèæíÿ Íàö³îíàëüíèé îë³ìï³éñüêèé êîì³òåò âèçíà÷èâ âáðàí-
íÿ äëÿ çá³ðíî¿ óêðà¿íñüêèõ óáîë³âàëüíèê³â íà Îë³ìï³àäó. Òàêó îï³êó
íàä íèìè âèÿâèëè âïåðøå. Íîâèíêîþ â³äïîâ³äíî ñòàëî é îãîëîøåí-
íÿ êîíêóðñó íà êîñòþì äëÿ ôàí³â. Äèçàéíåðè âçÿòè ó÷àñòü ïîãîäè-
ëèñÿ îõî÷å.

Íà ðîçñóä æóð³ ñâî¿ ìîäåë³ ïðåäñòàâèëè Àíäðå Òàí, Îëåêñ³é Çàëåâ-
ñüêèé, Îëåêñàíäð Âàñèëüºâ òà Îëåíà Äàöü. Îêð³ì ïðîôåñ³îíàë³â, íà
ïîä³óì³ âïåâíåíî äåô³ëþâàëè ³ ñàì³ ñïîðòñìåíè: áðîíçîâ³ ïðèçåðè
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð Îëåêñàíäð Êðèêóí ç ìåòàííÿ ìîëîòà, Àííà Ñîðî-
ê³íà ç³ ñòðèáê³â ó âîäó òà øòîâõàííÿ ÿäðà Ðîìàí Â³ðàñòþê.

Ìîäåë³ ð³çíèõ äèçàéíåð³â âèõîäèëè ïîçíà÷åí³ ëèøå íîìåðàìè, àáè
æóð³ íå çíàëî àâòîð³â. Ó ñïîðòèâíèõ åêñïåðèìåíòàõ âèêîðèñòîâóâà-
ëè òðè îñíîâíèõ êîëüîðè: æîâòèé, ñèí³é òà ÷åðâîíèé. Çäåá³ëüøîãî
îá³ãðóâàëè íàö³îíàëüíó òåìàòèêó: ïðèíòè ó âèãëÿä³ â³çåðóíê³â âèøè-
âàíêè òà êâ³ò³â, à òàêîæ ñèìâîë³êó îë³ìï³éñüêîãî ðóõó.

Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó îáðàëè Îëåêñ³ÿ Çàëåâñüêîãî. Íà éîãî ñèíüî-
æîâò³é (ÿê óêðà¿íñüêèé ïðàïîð) ôóòáîëö³ çîáðàæåíî êâ³òêó-âèøèâàí-
êó, ççàäó — íàïèñ “Ukraine”.

“Ðîçðîáëÿòè ôóòáîëêó ç óêðà¿íñüêîþ àòðèáóòèêîþ ìåí³ áóëî ö³êà-
âî,— ç³çíàâñÿ Îëåêñ³é Çàëåâñüêèé.— Õîò³â áè âäÿãàòè íå ëèøå âáî-
ë³âàëüíèê³â, à é ñïîðòñìåí³â”.

Ç-ïîì³æ ³íøèõ æóð³ âðàçèëà ³ ôîðìà ç êàðòèíîþ Ìàð³¿ Ïðèéìà-
÷åíêî, ÿêó òåæ ñòâîðèâ Çàëåâñüêèé. “Ìîäåë³ ïðîäåìîíñòðóâàëè
ñïðàâæí³é ñïîðòèâíèé àçàðò,— ðîçïîâ³ëà îäíà ç ÷ëåí³â æóð³ ðåäàê-
òîð æóðíàëó Elle Íàíà Ìîðîçîâà.— Âàæêî áóëî âèçíà÷èòè íàéâäàë³-
øå ïîºäíàííÿ íàö³îíàëüíîãî ³ îë³ìï³éñüêîãî àñïåêò³â”.

Ö³êàâî, ùî ôóòáîëêó-ïåðåìîæíèöþ ïðåäñòàâëÿëà ñïîðòñìåíêà Òå-
òÿíà Êîëåñíèêîâà, ÿêà âèñòóïàòèìå íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ â íîì³íà-
ö³¿ àêàäåì³÷íå âåñëóâàííÿ. “Äóìàþ, ùî íàø³ âáîë³âàëüíèêè çàëþá-
êè íàäÿãàòèìóòü öåé ÷óäîâèé åêçåìïëÿð. Çà ìîæëèâîñò³ ³ ÿ ïðèºäíà-
þñÿ äî íèõ”,— ñêàçàâ ïðåçèäåíò ÍÎÊ Ñåðã³é Áóáêà. Âèãîòîâèòè ôóò-
áîëîê ïëàíóþòü 2000

Наст пно о сезон модним раїн ам Айна Гассе
запропон вала з адати баб сь — оле ції вона
ви ористала елементи рою народно о остюма ХIX
століття

Юних чениць Андре Тан перетворив на "Аліс із Країни Ч дес"
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Ñüîãîäí³ íàðîäíà àðòèñòêà
Óêðà¿íè, ñï³âà÷êà, 
íàðîäíèé äåïóòàò â³ä áëîêó
“Íàøà Óêðà¿íà” 
Îêñàíà Á²ËÎÇ²Ð 
ñâÿòêóº 51-ð³÷÷ÿ

Із днем народження її вітає до тор філософсь их на , дире -
тор Iнстит т філософії іменi Гри орія С овороди НАН У раїни Ми-
рослав ПОПОВИЧ:

— Я вітаю О сан Володимирівн із днем народження! Бажаю їй спі-
х і всьо о най ращо о! Вона мила жін а, б ло приємно співпрацювати з
нею, оли очолювала Міністерство льт ри і т ризм У раїни.

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Офіційний спонсор:

Ó êè¿âñüê³é îïåðåò³
âèñòóïëÿòü 
ëèòîâñüê³ àðòèñòè
Ïðîåêò ìàº íà ìåò³ çì³öíèòè êóëüòóðí³ 
çâ’ÿçêè ì³æ äâîìà êðà¿íàìè

Ïðîåêò, çà ñëîâàìè îðãàí³çàòî-
ð³â, ìàº íà ìåò³ çì³öíèòè êóëü-
òóðí³ çâ’ÿçêè ì³æ äâîìà êðà¿íà-
ìè, íàëàãîäèâøè çîêðåìà ïðîöåñ

òàê çâàíîãî ìèñòåöüêîãî îáì³íó.
²äåÿ îðãàí³çóâàòè òàêèé ïðîåêò

âèíèêëà ùå ó 2006 ðîö³ ï³ä ÷àñ
ïî¿çäêè óêðà¿íñüêèõ àðòèñò³â äî

Ëèòâè. Äî ñëîâà, öÿ êðà¿íà çäàâ-
íà ñëàâèòüñÿ ñâî¿ìè îïåðåòî÷íè-
ìè òðàäèö³ÿìè. Ï³äòâåðäæåííÿì
òîãî º õî÷à á êóëüòîâèé ùîð³÷íèé
ôåñòèâàëü “Operete Kauno Pilje”,
ï³ä ÷àñ ÿêîãî, ïîäåéêóþòü, ó÷àñ-
íèêàì ï³äñï³âóº óñå ì³ñòî.

Ìîæëèâî, ëèòîâöÿì, ùî çâèê-
ëè äî òàêî¿ ïóáë³÷íî¿ óâàãè, ïî-
ùàñòèòü ³ ç óêðà¿íñüêîþ ïóáë³-
êîþ, ÿêùî, çâ³ñíî, âîíà ïðèñâÿ-
òèòü âå÷³ð âèõ³äíîãî äíÿ ïðîåê-
òó “Â³âàò, Îïåðåòî!”

Ëåñÿ ÄÎÍ
“Õðåùàòèê”

Завтра в Київсь ом а адемічном театрі оперети від-
б деться спільний раїнсь о-литовсь ий прое т “Ві-
ват, Оперето!” Артисти нашо о та Ка нась о о м зич-
них театрів парі ви он ватим ть відомі мелодії ла-
си ів оперети, зо рема Кальмана та Леґара.



ОВНИ
Винахідливість, мітливість, ділова за-

вас а, міння вірт озно знайти вихід із
т пи ової сит ації, зав’язати потрібні
знайомства, доб ти важлив інформацію
зроблять вас оролями сфері ом ні-
ацій. Доля пошле нових др зів, я і при-
нес ть вам дач . Сім’я лишається виб -
хонебезпечниммісцем, де потрібно пле-
ати в собі ч йність та милосердя, опі -
ватися рідними, а на роботі бла одать
Всевишньо о триматиме під своїм по-
ровом.

ТЕЛЬЦІ
Ваша самооцін а стрім о зросте, і не-

безпідставно. Поч ття власної ідності—
це мо тній стим л до д ховно о і мате-
ріально о зростання. Надійд ть ви ідні
ділові пропозиції, що дасть можливість
добре заробити. Удос оналюйтефахов
майстерність, збері айте др жні стос н-
и з ерівництвом, ладьте з домочадця-
ми. Робочий офіс—цемісце, де вам по-
сміхається форт на. На розва и не роз-
порош йте сили.

БЛИЗНЮКИ
Гот йте плацдарм для нових життє-

вих стартів, дебют йте. Райд жні пер-
спе тиви лич ть, обіцяючи спіх і про-
цвітання в сердечних справах, навчан-
ні, фінансах. Краса і чарівність — ваша
візитна арт а. Втім, на ар’єрних тере-
нах че ають непередбач вані випроб -
вання, арт ючи вас я професіонала.
Б дьте справедливими, чиніть с різь по
совісті, а при на оді без зайвої с ром-
ності демонстр йте свої таланти та
творчі дося нення. З мин лим прощати-
ся не варто, йо о досвід — то на а на
майб тнє.

РАКИ
Я що обставини прим сять поб ти

в ролі відлюдни а, не зневіряйтесь.
Вам це потрібно для д ховної та фі-
зичної реабілітації. Наодинці з собою
ви дося нете повної вн трішньої ар-
монії, що серед ромадсь ої с єти зро-
бити д же с ладно. Підбийте підс м-
и за мин лий рі , розставляйте рап-
и над “і”, аналіз йте доп щені помил-
и. З давніми партнерами ладьте, во-
ни послані Всевишнім, том рвати сто-
с н и — собі ш одити. Ви залежні від
них, тож чіться армонійно ро вати
в одній пряжці.

ЛЕВИ
Про ресивним мисленням приваблю-

ватимете дивовижних людей, соратни ів
под х .Об’єдн йтесяв р пиза ідейними
по лядами, л би за інтересами,шлях с -
спільної діяльності сіяний вітами поп -
лярності. Самотнім час подбати про свою
половин . Т рботлива доля пошле вам
обранця, зя имможнайтипідвінець, тіль-
и не вис вайте надмірних претензій. Бо
ви теж не ідеал. На сл жбі все ч дово,
роботодавців ви вфаворі. Кар’єрна дина-
мі а набирає обертів— завдя и висо им
фаховим навич ам, напрацьованим ми-
н лом . Пожинаєте засл жене.

ДІВИ
Зміни в професійній діяльності з мов-

лені долею,прийміть їх із оптимізмом.Усе
с ладеться ч дово, я що інтереси ділової
омандипоставитенапершемісце і терп-
ляче ви он ватимете в азів и ерівниц-
тва. Романтичні стріли, націлені на новий
об’є т, нажаль (аможе, нащастя?...), по-
вертатим тьсядодавньої пристрасті.Пев-
но, серце ще тріпоче, бо щось не завер-
шилося в ваших стос н ах.

ТЕРЕЗИ
Позбавляйтесявідфілософсь ої орот-

озорості. Адаптація доширо омасштаб-
них по лядів на життя йтиме ч дово. Ви
від риєте ба ато ч дово о в людях, змо-
жете побачити лобальн перспе тив
особисто о розвит . Більше приділяйте
ва ирідним, сім’ї, то оазащастядля вас,
і неодмінно розважайтеся, переб вайте
на романтичній хвилі, за ох йтеся. Свято
серця—це оли по-справжньом любиш
інших, наснаж ючи їх.

СКОРПІОНАМ
належить вист пити в ролі “інвестора”

моральних, енер етичних, матеріальних
апіталів. Розщедрюйтеся, нежалійтере-
с рсів, більше в ладете — більше отри-
маєте. Дивіденди перевершать очі ван-
ня. Доленосна вісь проляже через дім та
робот . Баланс йте, віддавши перева
особистим справам. Змінювати профе-
сіюневарто, облиштеці зад ми, звитиза-
тишне сімейне ніздо з оханими — ось
ваше оловне завдання. А ар’єра нехай
заче ає...

СТРІЛЬЦІ
Безвас і сонцемер не,бопотрібні всім

і с різь. Утім, розв’яз ючи ч жі проблеми,

непромор айтесвої.Допома аючи іншим,
обов’яз ово врахов йте власні інтереси.
Я що з ар’єрою нещастить, то означає,
що вам слід спрям вати з силля на до-
машні справи, а не змінювати місце ро-
боти.Ш айтеспоріднен д ш , онорис-
те дефілювання з метою продемонстр -
ватисвої перева и, вихлюпн ти ір прав-
д , рити в очі — ні ом не потрібні. То
небезпечний не ативний подразни для
п блі и. Зробіть та , щоб чорашні воро-
исталинадійнимиділовимипартнерами,
і ви разом ро ватимете в мирі та зла-
оді.

КОЗОРОГИ
здатні дося тидос оналості в б дь-я ій

справі, бо ви с млінний підле лий із ені-
альними ідеями, авторитет для оле і е-
рівництва. Я що запропон ють зайняти-
ся новим напрям ом діяльності, з радіс-
тюпо одж йтеся, а спіх прийде. “Бер —
даю” на чаші терезів має врівноваж ва-
тися. Дисбаланс т т протипо азаний. Не
с піться, ви спроможні добре заробля-
тийфінанс вати інших, а сімейнийбізнес
вза алі йтиме на “ ра”.

ВОДОЛІЇ
Не с мнівайтеся, ви здатні на висо е

охання! Це рила, на я их можна полеті-
ти в рай блаженства з обранцями і ство-
рити свят овий феєрвер для оточення.
Гасіть а ресивність охано о. Живіть з
ним, я ол б з ол б ою, вашим серцям
с дилося битися в нісон, я що ініціатив
візьмете на себе, проявлятимете творч
ори інальність в інтимних тіхах.

РИБИ
Ключ до щастя в особистом житті

простий.Це вміння позб тися омпле сів
неповноцінності, що ви спішно і зроби-
те, ви оренивши не ативні я ості, отрі
отр юють вн трішній світ. Сценарії сит -
ацій відб ватим ться вретроспе тивном
ра рсі, проб дж ючи вас з адати давно
заб те пре расне. Менше навантаж йте
себе робочими обов’яз ами, збавте тр -
дові оберти, бо ви працелюби нівро .
Одна нині слід частіше розслаблятися,
психоло ічна рела сація— потрібна мо-
вадля збереженняздоров’я. Тож олихо-
четься “помедит вати”всвіті рожевих ілю-
зій— не відмовляйте собі в та ій цілющій
насолоді.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 29 òðàâíÿ äî 4 ÷åðâíÿ)
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Позначте правильні відповіді й надішліть протя ом трьох днів (за
поштовим штемпелем) ори інал пона на адрес реда ції. В ажіть
прізвище, ім’я, онта тний телефон.

Організатор: 
редакція газети 
«Хрещатик» 

Генеральний
спонсор:
Блок Леоніда Черновець�
кого у Солом’янській 
райраді м. Києва

Запрошуємо читачів позмагатися в знанні історії Києва. Кон�
курс триватиме протягом квітня�жовтня 2008 року. Щоп’ятниці
публікуватимуться два запитання і по чотири відповіді на кожне –
лише одна буде правильною, за неї нараховуватиметься бал. Три�
дцять учасників, які наберуть найбільше балів, будуть запрошені
на очний тур конкурсу. Абсолютний переможець отримає супер�
приз – цифровий фотоапарат, ще десять учасників отримають цін�
ні подарунки.

Ведучий конкурсу Олександр ЯРЕМЕНКО
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прізвище, ім’я

телефон

Петро Селець ий — о-
лова Російсь о о м зич-
но о товариства — став
ініціатором від риття в
Києві опери в 1867 р.
Перший оперний спе -
та ль —

а “Запорожець за Д наєм”
Семена Г ла а-
Артемовсь о о
б “Ас ольдова мо ила”
Оле сія Верстовсь о о
в “Мазепа” Петра
Со альсь о о

“Різдвяна ніч” Ми оли
Лисен а

У ХVII ст. ст денти Братсь о-
о чилища в літні ва ації зби-
ралися в артілі і йшли по
різних берніях, де співали
по цер вах, давали різні вис-
тави з метою збирання пода-
яння. Ці ходіння називалися

а ондиціями
б епетиціями
в мир ованієм
співанієм

1

Відповіді на запитання 6�го туру

2

Гот ючись відзначити 900-річчя хрещення Р сі, ласний (де-
п тат) місь ої д ми М. І. Ст овєн ов запропон вав (і цю
ідею реаліз вали)

освітлювати еле тричним стр мом хрест на пам’ятни Володимир

“Ка трепетно вст паешь в темнот Лавры или Софийс о о со-
бора и а д ше просторно, о да потом выходишь на белый
свет: зелень, тополя и вино радни и, че о нас нет!” Та ви-
словив своє захоплення відвідинами Києва першій чверті ХІХ
сторіччя в листі до сво о др а Володимира Одоєвсь о о

б Оле сандр Грибоєдов

З ініціативою спор дити в Києві пам’ятни хрещення У раїни-Р си вист -
пив иївсь ий енерал- бернатор нязь Дмитро Бібі ов. Пам’ятни хрести-
телю держави — св. нязю Володимир — б ло спор джено на середній те-
расі Михайлівсь ої ір и, і 30 вересня 1853 ро йо о освятили. На 16-мет-
ровом постаменті, що має ви ляд аплиці мос овсь о-візантійсь о о сти-
лю, височить велетенсь а бронзова фі ра Володимира заввиш и 4,26 мет-
ра. Правою р ою він тримає хрест, а лівою — вели о нязівсь шап .
Упоряд ов вати належним чином територію нав оло пам’ятни а місь а

влада розпочала лише 1888 ро , оли Київ от вався відзначити 900-річчя
хрещення. Зо рема ласний (деп тат) місь ої д ми М. І. Ст овєн ов запро-
пон вав освітлювати еле тричним стр мом хрест на пам’ятни , щоб йо о
б ло видно на Лівом березі Дніпра. Усі пов’язані з цим е спериментом ви-
трати в с мі 800 р блів зяв на себе відомий иївсь ий меценат С. С. Мо и-
льовцев. Увечері 14 липня 1895 ро відб лося пробне, а вже наст пно о дня,
оли ияни вшанов вали пам’ять св. нязя Володимира, запровадили постій-
не освітлення хреста вмонтованими в ньо о еле тричними лампоч ами.
(Часопис “У раїна”.—№ 7—8. — 2003).

1

2

У інці травня 1825 ро , по дорозі з Петерб р а на Кав аз до місця своєї
сл жби в я ості дипломатично о се ретаря при оманд ючом Кав азь им
орп сом енералові Оле сії Єрмолов , Оле сандр Грибоєдов приїхав до Ки-
єва і проб в т т до десято о червня. На той час Оле сандр Сер ійович же
б в досить поп лярний — йо о омедія “Горе от ма” вже розійшлася в р -
описах по всій імперії.
У листі від 10 червня 1825 ро до сво о “любезно о др а” Володимира

Одоєвсь о о в Мос в Грибоєдов пише: “... Сам я в древнем Киеве; нады-
шался здешним возд хом и с оро ед далее. Природа вели олепна; с на-
орно о бере а Днепра на аждом ша виды изменяются, прибавь этом
святость развалин, мра пещер. Ка трепетно вст паешь в темнот Лавры
или Софийс о о собора и а д ше просторно, о да потом выходишь на
белый свет: зелень, тополи и вино радни и, че о нет нас!” (“Полное со-
брание сочинений”, 1917). Про щирий інтерес до иївсь их святинь расно-
мовно свідчать ниж и, я і б ли вил чені жандармами (за підозр зв’яз ах
із де абристами) із йо о дорожньої бібліоте и. Серед я их: “Описание Ки-
ево-Печерс ой лавры” митрополита Єв енія Болховітінова “Крат ое описа-
ние орода Киева”, а та ож “Киевс ие святцы”.

Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО



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

громадська
організація
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У� провадженні�Шевчен�івсь�о�о

районно�о�с�д��м.�Києва�знаходить-

ся� цивільна� справа�№�2-7837/07� за

позовом� Назарен�а� Володимира

Сер�ійовича�до�Зорен�а�Володимира

Васильовича,� третя� особа� КП ЖЕК

“Де�тярівсь�а”� про� відш�од'вання

ш�оди.�Відповідно�до�положень�ч.�9,

ст.�74�ЦПК�У�раїни�відповідач,�місце

проживання�(переб'вання�чи�роботи)

або�місцезнаходження�я�о�о�позива-

чеві�невідоме,�ви�ли�ається�в�с'д�че-

рез�о�олошення�в�пресі.

Роз�ляд�зазначеної�справи�повтор-

но� призначено� на� 09.06.2008� р.� о

12.00� в�Шевчен�івсь�ом'�районном'

с'ді� м. Києва,� �аб.� 46� с'ддя� К'ха-

лейшвілі�Ю.Л.� (адреса�с'д':�м.�Київ,

в'л. Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б).

С'д�ви�ли�ає�всіх�співвласни�ів��в.

№�16�в�б'д.�№�46/48�по�в'л.�Ла�ерній

в�м.�Києві:�Зорен�а�Володимира�Ва-

сильовича,� Зорен�о�Олен'� Іванівн',

Зорен�а�В’ячеслава�Володимирови-

ча,�Зорен�о�Світлан'�Володимирівн',

Шевчен�о�Меланію�Оле�сандрівн'� '

с'дове�засідання�я��відповідачів.

Яв�а�до�с'д'�є�обов’яз�овою.�У разі

неяв�и�відповідачів�справа�б'де�роз-

�лядатися�за�наявними�до�азами.

Втрачені:� печат�'� ТОВ� “Юнітрейд� ЛТД”� ЄДРПОУ� №� 31239115,

свідоцтво� про� державн'� реєстрацію,� довід�'� зі� статисти�и� (витя�� з

ЄДРПОУ),�ДОВІДКУ�4�—�ОПП,�свідоцтво�про�реєстрацію�платни�а�ПДВ,

видані�на�ім’я�ТОВ�“Юнітрейд�ЛТД”�ЄДРПОУ�31239115�(м.�Київ,�в'л.�Шота

Р'ставелі,�26,��в.�2)�вважати�недійсними.

Втрачені:� печат�'� ТОВ� “УКР-ПАРТНЕР-ІНВЕСТ”�ЄДРПОУ�№�33828111,

свідоцтво�про�державн'�реєстрацію,�довід�'�зі�статисти�и�(витя��з�ЄДРПОУ),

ДОВІДКУ�4�—�ОПП,�свідоцтво�про�реєстрацію�платни�а�ПДВ,�видані�на�ім’я

ТОВ�“УКР-ПАРТНЕР-ІНВЕСТ”�ЄДРПОУ�33828111�(Чер�ась�а�обл.,�м.�Чер�а-

си,� Придніпровсь�ий� район,� б'львар�Шевчен�а,� б'дино�� 264)� вважати

недійсними.

Святошинсь�ий�райс�д�м.�Києва�ви�ли�ає

Карпен�о�Ганн'�Гри�орівн',�місце�проживання:

м.�Київ,�в'л.�Зодчих�34,��в�250�в�с'дове�засідан-

ня�по�справі�за�позовом�Громови��Володимира

Івановича,�Громови��Оле�сандра�Володимиро-

вича�до�Карпен�о�Ганни�Гри�орівни�про�відш�о-

д'вання�ш�оди�завданої�залиттям��вартири,�я�е

відб'деться�під� �олов'ванням�с'дді�Л'�’янен-

�о Л.М.�12�червня�2008�р.�в�16.10,�за�адресою:

м. Київ,�в'л.�Я.�Коласа�27-а,�зал�№�1.

С'ддя�Л'�’янен�о�Л.М.

Вищий� �осподарсь�ий� с�д

У�раїни�повідомляє�про�під�о-

тов�'�матеріалів�щодо�обрання

безстро�ово� на� посад'� с'дді

Київсь�о�о�апеляційно�о��оспо-

дарсь�о�о�с'д'�Чорної�Людмили

Василівни.

Втрачені:� печат�'� ТОВ� “ТРЕНД�ЛЕНДМАРК”�ЄДРПОУ�№�33828991,

свідоцтво� про� державн'� реєстрацію,� довід�'� зі� статисти�и� (витя�� з

ЄДРПОУ),�ДОВІДКУ�4�—�ОПП,�свідоцтво�про�реєстрацію�платни�а�ПДВ,

видані� на� ім’я� ТОВ� “ТРЕНД�ЛЕНДМАРК”�ЄДРПОУ�33828991� (м.� Київ,

в'л. Виборзь�а,�16/15)�вважати�недійсними.

Деснянсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає� в� я�ості� від-

повідача�Про�опен�а� І.О.� в� с'дове

засідання,�я�е�призначено�на�15.30

10.06.08�р.,�по�роз�ляд'�справи�за

позовом�“ЗАТ�“ХК�“Бліц-Інформ”�до

Про�опен�а� І�оря�Оле�сандровича

про� стя�нення� �оштів� за� невід-

працьовані�дні�відп'ст�и.

Адреса� с'д':�м.� Київ,� пр-т�Мая-

�овсь�о�о,�5-в,��аб.�37.

С'ддя�Ю.О.�Матвієн�о.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Томін'�Людмил'�Пилипівн',

я�а�проживає�в�м.�Києві�по�в'л.�Червоноармійсь�а,�94,��в.�65�в�я�ості�відповідача

в�с'дове�засідання�по�справі�за�позовом�ВАТ�“Райффайзен�Бан��Аваль”�до�Томіної

Л.П.� про� стя�нення�бор�'�шляхом� звернення� стя�нення� на� предмет� іпоте�и,�що

відб'деться�11�червня�2008�ро�'�о�16.00�та�о�16.30,�в�приміщенні�с'д'�за�адресою:

03127,�м.�Київ,�в'л.�Пол�овни�а�Потєхіна,�б'д.�14-а,��аб.�№�25.

В�разі�її�неяв�и�на�в�азан'�дат',�с'д�роз�лядатиме�справ'�без�її�'часті.

С'ддя�А.�Нова�.

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно�з�постановою�Кабінет'�Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на

еле�тричн'� енер�ію,�що� відп'с�ається� споживачам”� та� постановою�НКРЕ� від� 23.05.2008�№�636� роздрібні

тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів�(�рім�населення)�з�'рах'ванням��раничних�рівнів�при�пост'повом'

переході�до�форм'вання�єдиних�роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни�'�червні�2008�ро��

становитим'ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�червня�2008�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

З�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

З

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п'н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт',��оп./�Вт�од
35,36 7,07 42,43 46,59 9,32 55,91

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот'жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он'

У�раїни� “Про� еле�троенер�ети�'”� від� 23.06.2005

№2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн./�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів диференційованих� за

періодами� час'� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�24.00�до�7.00

з�7.00�до�8.00

з�11.00�до�20.00

з�23.00�до�24.00

з�8.00�до�11.00

з�20.00�до�23.00

Для� двозонних� тарифів диференційованих� за

періодами� час'� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1357
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Оле сандр ГАПЧУК, дизай-
нер:
— Я д маю, “Караван”. Він хоча

і не в центрі, але один із найзр ч-
ніших. У “Пасажі” мені подобаєть-
ся б ти Хелен Марлен Гр п, де
постійно оновлюють оле ції.

Аліна ГРОСУ, співач а:
— Я для о о. Мені, напри лад,

подобається ходити “Глоб с”, я
інотеатр, а ом сь до д ші Бес-

сараб а. Я переважно одя шию
на замовлення, одна б ти ах
“Глоб с ” подобається спортив-
ний відділ Adidas. Щодо прод -
тів, то неподалі моєї оселі с пер-
мар ет “Вели а ишеня”, там за-
звичай п ю харчі. Подобається

та ож і “Метро”, де можна придба-
ти модні речі!

Іва RICH, співач а:
— Вважаю, що оловний ма а-

зин — це, безперечно, ЦУМ. Для
иян це навіть не ма азин, а сер-
це, традиція, ордість і визначна
пам’ят а. Б дівництво на цьом
місці с ляно о і анта б ло б осо-
бливо тяж им даром для орін-
них жителів, адже вцілили б їм пря-
мо в серце. І це не фетишизм,
мовляв, люди по лоняються ма а-
зин . Я вже оворила, що це не
ма азин і не па аміння, а час-
тина д ші Києва. Та, я нам до-
зволено бачити, і її потрібно бе-
ре ти.

Ãîëîâíèé ìàãàçèí
Êèºâà — öå...

Єв енія ПРОНЬ, телевед ча:
— На Попелюш . Хотілося з стріти принца і щоб

він ш ав мене... А зараз дорослом житті я сама,
с оріше, є тим принцем. Чолові и стали я ісь без-
ініціативні. А та хочеться ініціативності й сміливо-
сті!

О сана КАРАВАНСЬКА, дизайнер:
— Зважаючи на мій навіть не хара тер, а темпера-

мент і винахідливість, я б ла схожою на Пеппі Дов -
панчох . Я те ж виробляла, я і вона, а потім, прочи-
тавши ни , по азала мамі і аж , мовляв, це р то,
непо ано, і в низі та написано! А що я робила? Ви-
тя ала з маминої шафи с ню, вирізала три віточ и і
робила ляль ам пончо!

Володимир ІВАНОВ, с льптор:
— На Печоріна підліт ово м віці, ос іль и подо-

бався йо о романтичний ант раж, а до то о — на Мо-
ріса, ероя роман Майн Ріда “Вершни без оло-
ви”. Я та само, я і оловний ерой, захоплювався
іньми. Але ці персонажі не знайшли своє відобра-
ження дорослом житті — це б ло більше ві ове.
Єдине, що залишилося — любов до оней!

Іван САЛІЙ, деп тат Київради:
— Зараз я схожий на “ ероя нашо о час ”. У моїй

тра товці — це той, хто здатний щось робити, пра -
не до цьо о, але йо о не п с ають. У нашом с спіль-
стві, на жаль, ба ато та их “ ероїв”. Єдине, чо о я до-
трим юся — щоб самостійно виріш вати свої пробле-
ми і не пере ладати їх на плечі інших. Сам перенош
тр днощі. Раніше я читав і подобалося “Що робити?”
Чернишевсь о о, а в Олеся Гончара давно вже вичи-
тав: “Ми люди бідні, але орді. Живемо в тіні, але ба-
чимо сонце”. Том Гончар зі мною!

Íà ÿêîãî ë³òåðàòóðíîãî 
ãåðîÿ âè õîò³ëè áóòè 
ñõîæèìè ó äèòèíñòâ³?

Ãîëîâíèé ìàãàçèí
Êèºâà — öå ÖÓÌ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. ÖÓÌ — 33 %
2. Óí³âåðìàã “Óêðà¿íà” — 19 %
3. Ðèíîê “Ïåòð³âêà” — 18 %
4. Áåññàðàáñüêèé ðèíîê — 17 %
5. Êè¿âðàäà — 12%

Äèòÿ÷èé ïèñüìåííèê
“ïî-çìîâíèöüêè”
Ñåðã³é Êîëîâîðîòíèé ïîäàðóº ñâîþ ïåðøó 
êíèæêó êè¿âñüêèì á³áë³îòåêàì

²äåÿ íàïèñàòè êíèæêó äëÿ ä³-
òåé ïðèéøëà äî íüîãî ñïîíòàí-
íî. ×è òî íàäèõíóëè äâîº éîãî

ìàëèõ ñèí³â, êîòð³, ì³æ ³íøèì,
áóëè ïåðøèìè ÷èòà÷àìè òà “êðè-
òèêàìè” òâîð³ííÿ òàòêà. ×è, ìî-

æå, òàêèì áóâ òîä³ âíóòð³øí³é
ñòàí àâòîðà. “ß ÷àñòî â äóø³ â³ä-
÷óâàþ ñåáå äèòèíîþ,— êàæå
â³í.— À òî÷í³øå, òàêèì ñîá³ ï³ä-
ë³òêîì, êîòðèé ïîëþáëÿº ïîáåø-
êåòóâàòè, ùîñü òàêå ïî-çìîâ-
íèöüêè çàò³ÿòè, àáè áóëî âåñå-
ëî”.

Íà çàïèòàííÿ ïðî òå, ÷è ï³ñëÿ
íàïèñàííÿ ïåðøî¿ ñâîº¿ êíèæêè
ç’ÿâèòüñÿ é äðóãà, Ñåðã³é Êîëî-
âîðîòíèé â³äïîâ³â ñòâåðäíî.

Ñâî¿õ “Çìîâíèê³â” â³í ïðîäàâà-
òè íå çáèðàºòüñÿ, à ïëàíóº ïîäà-
ðóâàòè êè¿âñüêèì äèòÿ÷èì á³áë³î-
òåêàì òà ñòîëè÷íèì çàãàëüíîîñ-
â³òí³ì øêîëàì
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Головний магазин 
Києва це...

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-

çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+16°Ñ, âíî÷³
+9...+11°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +26; íà Îäåùèí³ +15...+17°Ñ;
íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò âäåíü +10...+12°Ñ, âíî÷³ +6...+8°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó ï³âäí³ êðà¿íè  +13...+15°Ñ, âíî-
÷³ +8...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³â-
äåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+22°Ñ, âíî÷³
+9...+11°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Письменни Сер ій Коловоротний знає сма мистецтва змови

Ëåñÿ ÄÎÍ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий одесит Сер ій Коловоротний написав ниж
для дітей під назвою "Змовни и". Це — невелич а збір-
а оротень их при одниць их історій, отрі взяті авто-
ром зі спо адів дитинства та з життя йо о дітей. Утім,
пан Коловоротний не називає себе письменни ом. При-
наймні, йо о постійне місце роботи знаходиться на од-
ній із пот жних иївсь их ре ламно-виробничих омпа-
ній, дире тором отрої він є.
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