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КИЯНАМ ПРОПОНУЮТЬ
“ПОФЕСТИВАЛИТИ”
“Хрещати ” під от вав добір най ращих
м зичних дійств

Íîâèé Ãåíïëàí Êèºâà
ðîçðîáëÿòèìóòü óñ³ì ñâ³òîì
Äî ó÷àñò³ ó ðîçðîáö³ ïðîåêòó çàëó÷åíà Ì³æíàðîäíà ñï³ëêà àðõ³òåêòîð³â

Äî ðîçðîáêè íîâîãî Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ñòîëèö³ çàëó÷àòü íàé-
êðàùèõ ³íîçåìíèõ ôàõ³âö³â. Ïðî
öå â÷îðà äîìîâèëèñÿ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé òà ïðåçèäåíò Ì³æíàðîä-
íî¿ ñï³ëêè àðõ³òåêòîð³â Ãàåòàíî

Ì³øåëü Ñüþ. Äîêóìåíò âèçíà-
÷èòü ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ñòîëèö³
äî 2020 ðîêó.

“Ïîòð³áíî, ùîá Ãåíåðàëüíèé
ïëàí ó Êèºâ³ ñòâîðþâàâñÿ çà ì³æ-
íàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè. Öå âàæ-
ëèâî, áî ñòîëèöÿ ñüîãîäí³ ïåðå-

æèâàº áóä³âåëüíèé áóì, çá³ëü-
øóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü àâòîìîá³ë³â, ó
ì³ñò³ ìåøêàº âäâ³÷³ á³ëüøå ëþ-
äåé, í³æ çàðåºñòðîâàíî. Òîìó éäå
êîëîñàëüíå íàâàíòàæåííÿ íà êî-
ìóí³êàö³éí³ ìåðåæ³”,— çàçíà÷èâ
íà çóñòð³÷³ ïàí ×åðíîâåöüêèé. Çà
éîãî ñëîâàìè, ïëàí, ÿêèé ³ñíóº
íèí³, óæå íå âðàõîâóº òåíäåíö³é
ðîçâèòêó ñòîëèö³.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ïàí Ñüþ çàçíà-
÷èâ, ùî áà÷èòü ó Êèºâ³ ãîòîâí³ñòü
ðîçâèâàòè ì³ñòî, çáåð³ãàþ÷è ìè-
íóëå é âîäíî÷àñ âðàõîâóþ÷è íî-
â³ ñâ³òîâ³ òåíäåíö³¿. “Äî Ì³æíà-
ðîäíî¿ ñï³ëêè àðõ³òåêòîð³â âõî-
äÿòü ï³âòîðà ì³ëüéîíà ôàõ³âö³â ³ç
130 êðà¿í ñâ³òó. Ìè ãîòîâ³ ïîä³-

ëèòèñÿ äîñâ³äîì, îñê³ëüêè áà÷è-
ìî ïîë³òè÷íó âîëþ ì³ñüêî¿ âëà-
äè”,— ñêàçàâ ïðåçèäåíò Ì³æíà-
ðîäíî¿ ñï³ëêè.

Äëÿ ðîçðîáêè íîâîãî äîêóìåí-
òà ïðàöþâàòèìå ñïåö³àëüíî ñòâî-
ðåíà ðîáî÷à ãðóïà, äî ÿêî¿ óâ³é-
äóòü ôàõ³âö³ ãîëîâíèõ óïðàâë³íü
ÊÌÄÀ, íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³íñòè-
òóò³â òà â³ò÷èçíÿí³ äåâåëîïåðñüê³
êîìïàí³¿. Âèêîðèñòàþòü ³ äîñâ³ä
³íøèõ êðà¿í — Í³ìå÷÷èíè,
Ôðàíö³¿, ²ñïàí³¿ òà ×åõ³¿. Íàðàç³
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé óæå çâåð-
íóâñÿ ç ëèñòàìè äî 20 ìåð³â ºâ-
ðîïåéñüêèõ ì³ñò, çàïðîïîíóâàâ-
øè âçÿòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ Ãåí-
ëàíó.

Êîøòè íà ïðîåêò âèä³ëÿòü ç³
ñòîëè÷íîãî áþäæåòó òà ãðàíò³â
ªÁÐÐ. Çàãàëüíà éîãî âàðò³ñòü
ñòàíîâèòèìå ïðèáëèçíî 20 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü.

Ó âåðåñí³ öüîãî ðîêó â³äáó-
äåòüñÿ êîíôåðåíö³ÿ ùîäî çáî-
ðó âèõ³äíèõ äàíèõ, íà îñíîâ³
ÿêèõ ³ ñòâîðÿòü äîêóìåíò. Ö³ äà-
í³ îïðàöþþòü äî ê³íöÿ ðîêó. Äî
2009 ðîêó òàêîæ çàâåðøàòü ïðî-
åêòí³ ðîáîòè ³ Ãåíïëàí âèíå-
ñóòü íà çàòâåðäæåííÿ ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè.

Íàîñòàíîê çóñòð³÷³ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ïîäÿêóâàâ ïàíîâ³
Ñüþ òà ïîäàðóâàâ éîìó êíèæêó
ïðî Êè¿â
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Мер Києва Леонід Черновець ий домовився із президентом Міжнародної спіл и архіте торів Гаетано Мішелем Сью про розроб ново о Генплан столиці, я им передбачені с часні тенденції розвит
міст і водночас збереження архіте т рних пам’ято
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Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черновець ий домовився про
зал чення до розроб и Генплан столиці іноземних
фахівців. Для цьо о він з стрівся із президентом Між-
народної спіл и архіте торів Гаетано Мішелем Сью.
Мер та ож же надіслав запрошення до співпраці 20
мерам європейсь их міст.
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Âóëèöþ Êðåéñåðà
“Àâðîðà” õî÷óòü
ïåðåéìåíóâàòè 
íà Ëóöåíêà

Â³äîì³ â Óêðà¿í³ ä³ÿ÷³ êóëüòóðè òà ìèñ-
òåöòâ, ñåðåä ÿêèõ Äìèòðî Ãíàòþê, Â³êòîð
Øïîðòüêî çâåðíóëèñÿ äî ñòîëè÷íî¿ âëàäè ç
ïðîõàííÿì âøàíóâàòè ïàì’ÿòü ïîïóëÿðíîãî
ïîåòà-ï³ñíÿðà Äìèòðà Ëóöåíêà, àâòîðà óëþá-
ëåíèõ ó íàðîä³ ï³ñåíü “Êèºâå ì³é”, “Ìàìè-
íà âèøíÿ”, “Îñ³ííº çîëîòî”. Ó çâåðíåíí³
çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî ïðèñâîºííÿ ³ìåí³ Ëó-
öåíêà îäí³é ³ç êè¿âñüêèõ âóëèöü. ßê ïîâ³äî-
ìèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè Â³êòîð Ãîí÷àðóê,
êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü íàéìåíóâàíü òà ïàì’ÿòíèõ
çíàê³â ÊÌÄÀ ïîçèòèâíî ðîçãëÿíóëà ïðîïî-
çèö³þ ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ Êðåéñåð
“Àâðîðà” â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëè-
öþ Äìèòðà Ëóöåíêà. Äëÿ óõâàëåííÿ îñòà-
òî÷íîãî ð³øåííÿ íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè, öå ïè-
òàííÿ ìàþòü ðîçãëÿíóòè ïðîô³ëüí³ äåïóòàò-
ñüê³ êîì³ñ³¿

Ó ñòîëè÷íîìó çîîïàðêó
ïðîïàãóâàòèìóòü
ãóìàííå ñòàâëåííÿ 
äî òâàðèí

Â³äó÷îðà â ñòîëè÷íîìó çîîïàðêó ïî÷àëà
ïðàöþâàòè ïðèðîäîîõîðîííà ñòàíö³ÿ. Âîíà
ôóíêö³îíóâàòèìå ÷îòèðè äí³, ç 5 äî 8 ÷åðâ-
íÿ. Çà ñëîâàìè êîíñóëüòàíòà ç ³íôîðìàö³é-
íî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè çîîïàðêó Ãàëèíè
Ñàâ÷óê, íà îá’ºêò³ ïðàöþâàòèìóòü ïðåäñòàâ-
íèêè ïðèðîäîîõîðîííèõ òà ïðèðîäîçàõèñ-
íèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ì³ñòà. Âîíè
ðîçïîâñþäæóâàòèìóòü ñåðåä â³äâ³äóâà÷³â ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, çîêðåìà ïî-
ïóëÿðèçóâàòèìóòü ãóìàííå ñòàâëåííÿ äî òâà-
ðèí

Êèÿíàì âëàøòóþòü
âîãíÿíå øîó

Òðè äí³, ç 6 äî 8 ÷åðâíÿ â ñòîëèö³ òðè-
âàòèìå Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü âîãíþ. Áà-
ãàòîïëàíîâèé çàõ³ä ðîçðàõîâàíî íà ìàêñè-
ìàëüíå îçíàéîìëåííÿ êè¿âñüêî¿ ïóáë³êè ç
ð³çíèìè íàïðÿìêàìè âîãíÿíîãî æàíðó, ï³ä-
âèùåííþ ïðîôåñ³îíàë³çìó â³ò÷èçíÿíèõ òå-
àòð³â âîãíþ é ôàê³ð³â. Ñüîãîäí³ ä³éñòâî
â³äáóâàòèìåòüñÿ â Êåìï³ (òðåíóâàëüíèé òà-
á³ð íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³), çàâòðà — íà
ñöåí³ Êè¿âñüêî¿ ôîðòåö³, ³ â íåä³ëþ — íà
ñöåí³ Çåëåíîãî òåàòðó, ùî íà Ïàðêîâ³é
àëå¿, 2. Îêð³ì âîãíÿíîãî òà ï³ðîòåõí³÷íî-
ãî øîó, îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü âëàøòóâàòè
ìàéñòåð-êëàñè. Äî òîãî æ ùîâå÷îðà â ì³ñ-
öÿõ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ çâó÷àòèìå æè-
âà ìóçèêà. Ó ïðîãðàì³ çàõîä³â ïåðåäáà÷å-
íî âèñòóïè 9 òåàòðàëüíèõ êîëåêòèâ³â âîã-
íþ ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³, Ôðàíö³¿,
Ô³íëÿíä³¿

Â³äáóäåòüñÿ 
ñ³ì ÿðìàðîê

Â³ä ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó â ì³ñò³ â³ä-
áóëîñÿ 93 ÿðìàðêè, íà ÿêèõ ðåàë³çîâàíî ïî-
íàä 5 òèñ. òîíí ð³çíîìàí³òíî¿ ïðîäóêö³¿. Çà
ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíè
Ê³ëü÷èöüêî¿, íà òàêèõ ÿðìàðêàõ êèÿíè ìà-
þòü íàãîäó ïðèäáàòè ì’ÿñî, ìîëîêî, êàðòîï-
ëþ, îâî÷³, ôðóêòè, öóêîð, áîðîøíî-êðóï’ÿí³
âèðîáè òà ³íø³ ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â³ä áåç-
ïîñåðåäí³õ âèðîáíèê³â. “Ïðè öüîìó ÿðìàð-
êîâà âàðò³ñòü òîâàðó áóäå íà 10 —15% íèæ-
÷îþ â³ä ðèíêîâèõ ³ ìàãàçèííèõ,— çàçíà÷è-
ëà âîíà.— Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó ñòîëèö³
â³äáóäåòüñÿ ùå 15 ÿðìàðîê”.

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, ó ñóáîòó, 7
÷åðâíÿ, â ñåìè ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ â³äáóäóòü-
ñÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè, çîêðåìà â
Ãîëîñ³¿âñüêîìó íà ïðîñïåêò³ Ãëóøêîâà, 31-
à, Äåñíÿíñüêîìó — íà âóëèö³ Ñàáóðîâà, â
Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóëèö³ Àëìà-Àòèíñüê³é,
109, â Îáîëîíñüêîìó — íà âóëèö³ Ìàëèíîâ-
ñüêîãî, 3, 3-à, â Ïå÷åðñüêîìó — íà ïëîù³
Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1, â Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïðîñ-
ïåêò³ Ïîðèêà, 2, ó Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà âó-
ëèö³ Áóëàõîâñüêîãî, 5-ä

Æåðòâ Ãîëîäîìîðó 
âøàíóâàëè íà Ë³âîìó áåðåç³
Äî ð³÷íèö³ òðàãåã³¿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ â³äêðèëè âèñòàâêó

Êèÿíè âì³þòü ðîáèòè 
ãðîø³ ç³ ñì³òòÿ

Ó ñòîëèö³ íàáèðàº îáåðò³â êàìïàí³ÿ ³ç
ðîçä³ëüíîãî çáîðó ñì³òòÿ. Äëÿ ïîë³ïøåí-
íÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó ì³ñòà ñòîëè÷íà âëà-
äà ðîçðîáèëà ñïåö³àëüíó ïðîãðàìó, ðîç-
ðàõîâàíó äî 2011 ðîêó. Âîíà ïåðåäáà÷àº
âñòàíîâëåííÿ â óñ³õ ðàéîíàõ êîíòåéíåð³â
äëÿ ñîðòóâàííÿ íåïîòðåáó.

Êîìïàí³ÿ “Ãð³íêî” ïåðøîþ â ñòîëèö³
òà Óêðà¿í³ âæå ï’ÿòèé ð³ê ïîñï³ëü ñîðòóº
òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè. Ï³äïðèºìñòâî
ïðèäáàëî ñïåö³àëüíó ë³í³þ, âàðò³ñòþ ïî-
íàä 10 ìëí ºâðî, ñó÷àñí³ ñì³òòºâîçè-êîí-
òåéíåðîâîçè. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÒÎÂ “Ãð³íêî-Êè-
¿â” Áîãäàí Êîâïàê, íàðàç³ ô³ðìà ïðàöþº
â ÷îòèðüîõ ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ. “×àñòè-
íó ñì³òòÿ çâ³äòè ìè âèâîçèìî íà ï’ÿòèé
ïîë³ãîí òà ñì³òòºñïàëþâàëüíèé çàâîä
“Åíåðã³ÿ”,— ðîçïîâ³â â³í.— ²íøèé íå-
ïîòð³á, ÿê ïåðåáðàíèé òàê ³ í³, äîïðàâ-

ëÿºìî äî ñì³òòºñîðòóâàëüíîãî çàâîäó.
Ùîäîáè íà “Ãð³íêî” “åâàêóþþòü” ïîíàä
3 òèñ. êóá. ì â³äõîä³â”. Â³í äîäàâ, ùî
íàéá³ëüøèì ïîïèòîì ³ç âòîðñèðîâèíè
êîðèñòóºòüñÿ ïîë³åòèëåí (ïåðåðîáí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà çàêóïîâóþòü ó “Ãð³íêî” òîí-
íó ÏÅÒ-ïëÿøîê ïî 3 òèñ. ãðí), ïàï³ð,
íàéìåíøå ñêëî, áî êîøòóº íàéäåøåâøå.
Çàãàëîì ïðåäñòàâíèöòâà ô³ðìè ðîçòàøî-
âàíå ùå â ÷îòèðüîõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Ùî-
ì³ñÿöÿ ñêàðáíèöÿ ò³ëüêè êîìïàí³¿ “Ãð³í-
êî-Êè¿â” ïîïîâíþºòüñÿ â ñåðåäíüîìó íà
300 òèñ. ãðí çàâäÿêè ðåàë³çàö³¿ â³äñîðòî-
âàíîãî äëÿ âòîðèííî¿ ïåðåðîáêè ìàòåð³-
àëó.

“Çà âèâåçåííÿ òà óòèë³çàö³þ òâåðäèõ
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â íà ï’ÿòèé ïîë³ãîí ÷è
“Åíåðã³þ” ï³äïðèºìñòâî îòðèìóº âäâ³÷³-
âòðè÷³ á³ëüøå êîøò³â í³æ â³ä ñîðòóâàí-
íÿ,— çàçíà÷èâ ïàí Êîâïàê.— Íàðàç³ âè-

ð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî îáëàøòóâàííÿ
âëàñíîãî ïîë³ãîíó â Êè¿âñüê³é îáëàñò³,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ ìàéæå 11 ãà”.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî
ðîêó ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº çàêóïèòè ïî-
íàä 5 òèñ. ñì³òòºáàê³â. Ç íèõ ï³âòèñÿ÷³,
öå ñïåö³àëüí³ êîíòåéíåðè ºâðîïåéñüêî-
ãî çðàçêà, òàê çâàí³ “äçâîíè”, ïðèçíà-
÷åí³ äëÿ ðîçä³ëüíîãî çáîðó â³äõîä³â. Ó
çàëåæíîñò³ â³ä êîëüîðó äî íèõ îêðåìî
ñêëàäóâàòèìóòü ñêëî, ïàï³ð, ïîë³åòèëåí.
Âàðò³ñòü òàêèõ “ñóïåðóðí”, ñòàíîâèòü
â³ä 6 òèñ. ãðí. Îêð³ì öüîãî, ïàðàëåëü-
íî ïðèäáàþòü ³ ñïåö³àëüí³ ìàøèíè, îá-
ëàäíàí³ ìóëüòèë³ôòàìè. Çàâäÿêè òàê³é
òåõí³ö³ ç êðàíîì, ìîæíà áóäå ä³ñòàòè
êîíòåéíåð ç áóäü-ÿêîãî íåçðó÷íîãî ì³ñ-
öÿ.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà ÃÓ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ÊÌÄÀ Ìàêñèì Áàð³íîâ, ðîçä³ëüíèé
çá³ð íå ëèøå ñïðèÿº ïîë³ïøåííþ ñàí³-
òàðíîãî ñòàíó ì³ñòà, çáåðåæåííþ ïðèðîä-
íèõ ðåñóðñ³â à é ìàéæå íà òðåòèíó çìåí-
øèòü íàâàíòàæåííÿ íà ï’ÿòèé ïîë³ãîí.
“Ñì³òòºñîðòóâàííÿ âæå çàïðîâàäæåíî â
óñ³õ ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ,— ïîâ³äîìèâ
â³í.— Íèí³ ö³ºþ ïðîáëåìîþ ïåðåéìàºòü-
ñÿ 24 Æåêè, à äî ê³íöÿ 2008-ãî ¿õ ñòàíå
ïîíàä 30”. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó Êèºâ³
ìàþòü âñòàíîâèòè ùå îäíó ñì³òòºñîðòó-
âàëüíó ë³í³þ

Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

До 75-х ро овин Голодомор в
Деснянсь ій адміністрації під о-
т вали вистав . На понад 20
стендах — свідчення очевидців
подій, фото, історичні до мен-
ти та постанови. Під час її від-
риття чиновни и запевнили, що
захід влашт вали не для " алоч-
и", а від серця. Мовляв, що
більше народ знатиме свою іс-
торію, то менше шансів для по-
вторення та о о лихоліття. Пра-
цюватиме зала щодня по б д-
нях. Ба ато хто із запрошених
пере он вав, що збираються
відвідати е спозицію ще раз, зі
своїми дітьми. На адаємо, що
Меморіал жертв Голодомор в
столиці зб д ють на печерсь их
схилах. Дзвінницю, пам'ятний
зна , меморіальн дош та за-
л пам'яті заплан вали від рити
вже нинішньо о листопада.

“Êàòè ñâÿòêóâàëè íà ìîãèëàõ”. “Êî-
ëåêòèâ³çàö³ÿ — çëî÷èí ñóïðîòè ëþäÿíî-
ñò³”. “Ïðàöüîâèòèõ, ñòàðàííèõ, äáàéëè-
âèõ, à òîìó çàìîæíèõ ãîñïîäàð³â çíå-
âàæëèâî íàçèâàëè “êóðêóë³” ³ çíèùóâà-
ëè”. Ç ìàòåð³àëàìè íà ïîíàä 20 ñòåíäàõ
ç òàêèìè íàïèñàìè â÷îðà ìîæíà áóëî
îçíàéîìèòèñÿ íà äðóãîìó ïîâåðñ³ Äåñ-
íÿíñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Äî 75-õ ðîêîâèí
Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³ òàì â³äêðèëè âè-
ñòàâêó.

“Ñüîãîäí³ â öüîìó çàë³ â³äáóâàºòüñÿ íå
ïðîñòî ôîðìàëüí³ñòü. Öå á³ëü íàøèõ ñåð-
äåöü, óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Á³ëü ìàòåð³â,
ÿê³ õîðîíèëè ñâî¿õ ä³òåé, òà ä³òåé, ÿê³ áà-
÷èëè ñìåðòü ñâî¿õ áàòüê³â. ² äóæå ñèìâî-
ë³÷íî, ùî ¿õíþ ïàì’ÿòü ìè âøàíîâóºìî
ñàìå ñüîãîäí³, ó äåíü Âîçíåñ³ííÿ Ãîñïîä-

íüîãî”,— ñêàçàâ ãîëîâà àäì³í³ñòðàö³¿
ðàéîíó Þð³é Çàõàðè÷åâ.

“Ïîáóòóº äóìêà, áóö³ìòî ñòîëèöÿ çíà÷-
íî ìåíøå, àí³æ ³íø³ ì³ñòà, ïîñòðàæäàëà
â³ä ãîëîäîìîðó, áî áóëà ìåãàïîë³ñîì,—
ïðîäîâæèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåð-
ã³é Ðóäèê.— Îäíàê öå íå òàê. Ó ò³ ðîêè
Êè¿â ùå íå áóâ ñòîëèöåþ. Öå áóëî çâè-
÷àéíå ì³ñòî, îòî÷åíå 50-70 ñåëàìè, äå ëþ-
äè ïîìèðàëè, ÿê ³ ïî âñ³é Óêðà¿í³”. Ó òîé
÷àñ, êîëè â Ðîñ³¿ ïðèð³ñò íàñåëåííÿ ñòà-
íîâèâ 36 â³äñîòê³â, â Óêðà¿í³ ïîìåðëè 10
ì³ëüéîí³â, íàâ³â ñòðàõ³òëèâ³ äàí³ äîñë³-
äæåíü ïàí Ðóäèê.

Äî ñëîâà òàêîæ çàïðîñèëè Òåòÿíó
Ñêðèïíèê. Âîíà î÷îëþº ìåìîð³àë ³ìåí³
Âàñèëÿ Ñòóñà. Æ³íêà íå îáìåæèëàñÿ êî-
ðîòêèì âèñòóïîì, à ïðèíàã³äíî ðîçïîâ³-
ëà ïðèñóòí³ì ÷è íå âñþ ³ñòîð³þ Ãîëîäî-
ìîðó. Íàãàäàëà ïðî “÷îðí³ äîøêè”, ïðè-
ìóñîâó çàãîò³âëþ 356 ì³ëüéîí³â ïóä³â çåð-
íà, çàêîí ïðî ñ³ì êîëîñê³â... “Ìè ïîâèí-

í³ çíàòè ïðàâäèâó ³ñòîð³þ, ³ ùî ë³ïøå, òî
ìåíøå çàãðîçè, ùî òàêå ëèõî ìîæå ïî-
âòîðèòèñÿ ç íàìè ÷è íàøèìè ä³òüìè”,—
çàâåðøèëà ïðîìîâó.

Îãëÿäàëè åêñïîçèö³þ íåäîâãî. Ùî íå
äèâóº, àäæå á³ëüø³ñòü â³äâ³äóâà÷³â áóëè ïðà-
ö³âíèêàìè àäì³í³ñòðàö³¿. Îäíàê çàïåâíè-
ëè, ùî çáèðàþòüñÿ ïîâåðíóòèñÿ äî çàëè ç
ä³òüìè òà ðîäèíàìè. “Äèâèòèñü ñòðàøíó-
âàòî, âñåðåäèí³ õîëîä ïðîéìàº”,— êàæå
Îêñàíà ªðóøêî. Îáîâ’ÿçêîâî ïðèâåäó ñâîþ
ìàëå÷ó, âîíè ìàþòü çíàòè”. Ïðàöþâàòèìå
âèñòàâêà ùîäíÿ ó áóäí³. Ãðîøåé çà âõ³ä íå
áðàòèìóòü. Íàãàäàºìî, ùî 75-ðîêîâèíè
òðàãåä³¿ Ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðîê³â Óêðà-
¿íà â³äçíà÷àº ö³ëèé ð³ê. Äî ëèñòîïàäà íà
ïå÷åðñüêèõ ñõèëàõ ó ñòîëèö³ ìàº ç’ÿâèòè-
ñÿ ïåðøà ÷àñòèíà Ìåìîð³àëó ïàì’ÿò³. Òàì
â³äêðèþòü äçâ³ííèöþ, ïàì’ÿòíèé çíàê, ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó òà çàëó ïàì’ÿò³. Íà ñüî-
ãîäí³ âæå ìàéæå 15 êðà¿í ñâ³òó âèçíàëè ãî-
ëîäîìîð â Óêðà¿í³ ãåíîöèäîì íàö³¿

У Деснянсьсь ій адміністрації виставили стенди із забороненою раніше інформацією
про Голодомор в У раїні 1932—1933 ро ів

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

До інця нинішньо о ро в понад 30 столичних ЖЕКах впровадять
систем роздільно о збор сміття. Тобто, до онтейнерів о ремо со-
тр ватим ть с ло, папір, поліетилен. Компанія "Грін о" першою в Ки-
єві та в державі почала перейматися цією проблемою. Наразі на під-
приємстві план ють модерніз вати існ юч лінію, придбати с часн
техні та спеціальні онтейнери. О рім цьо о, виріш ють питання
для облашт вання в Київсь ій області власно о сміттєполі он .

Íà ñîðòóâàíí³ â³äõîä³â ìîæíà çàðîáèòè 300 òèñ. íà ì³ñÿöü
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Â³êòîð ÏÈËÈÏÈØÈÍ: “Ìè âæå òåïåð ìàºìî
äóìàòè: ÿêèì Êè¿â ä³ñòàíåòüñÿ
íàøèì ä³òÿì òà îíóêàì”
Голов Шевчен івсь ої райдерж-
адміністрації Ві тора Пилипиши-
на можна зарах вати до о орти
молодих та спішних иївсь их
політи ів. Йо о неодноразово
обирали деп татом Київради, б в
народним деп татом У раїни.
С лав мандат народно о обранця
ще до почат достро ових пере-
онів столиці. 25 травня Бло
Литвина, до п'ятір и я о о вій-
шов пан Пилипишин, здоб в по-
над 8% олосів иян. Своїми
д м ами про вибори в Києві, їхні
рез льтати і можливі наслід и
Ві тор Пилипишин поділився із
"Хрещати ом".

— ßê âè îö³íþºòå öþ âèáîð÷ó êàìïàí³þ?
— ²íîä³ çäàâàëîñÿ, ùî áðóäîì ïîëèâàëè

ëèøå Áëîê Ëèòâèíà.

— Ìîæå, öå îçíàêà òîãî, ùî âàøó ïîë³-
òè÷íó ñèëó ñïðèéìàëè ÿê êîíêóðåíòà.

— Ìîæëèâî. Àëå íàâ³òü ñèöèë³éñüêà ìà-
ô³ÿ ä³òåé òà æ³íîê íå ÷³ïàº. À ïðîòè íàñ
âèêîðèñòàëè ä³òåé, ÿêèì â³ä íàøîãî ³ìå-
í³ ðîçäàëè çàïðîøåííÿ äî çîîïàðêó òà
öèðêó. Òèñÿ÷³ ä³òåé î÷³êóâàëè íà ñâÿòî, ³
âàæêî íàâ³òü óÿâèòè ¿õíº ðîç÷àðóâàííÿ.
Õòî çíàº, ñê³ëüêè òîä³ áóëî ïðîëèòî ñë³ç?
Íàâ³ùî öå áóëî çðîáëåíî ç òàêèì öèí³ç-
ìîì? Óñ³ áàãàòñòâà ñâ³òó íå âàðò³ îäí³º¿
ñëüîçè äèòèíè.

— Òîáòî âèáîðè íå áóëè ÷åñíèìè òà ïðî-
çîðèìè?

— Âîíè áóëè áðóäíèìè òà öèí³÷íèìè.
Àëå äóæå ïîòð³áíèìè. Ñóñï³ëüñòâî, ùîá
ïî÷àòè ðîçâèâàòèñÿ, ìàº â³äìèòèñÿ â³ä
áðóäó. À éîãî ï³ä ÷àñ ö³º¿ êàìïàí³¿ áóëî
çàíàäòî. Ëþäè çðîçóì³ëè, â ÿê³é êðà¿í³ æè-
âóòü. Öå ñòàíå ïåâíèì óðîêîì äëÿ âñ³õ. Íà
âåñü öåé ÷îðíèé ï³àð ñóñï³ëüñòâî ïðîðå-
àãóâàëî. Àëå ïðîðåàãóâàëî... ïðî³ãíîðóâàâ-
øè âèáîðè. Òåïåð êèÿíè çðîçóì³þòü, ùî
çðîáèëè íåïðàâèëüíî. 25 òðàâíÿ âîíè ìó-
ñèëè ïðèéòè íà ä³ëüíèö³. Íèçüêà ÿâêà âäà-
ðèëà ïî âñ³õ ó÷àñíèêàõ ïåðåãîí³â. Ïåðå-
êîíàíèé, ìè çìîãëè á ³ñòîòíî ïîë³ïøèòè
ñâ³é ðåçóëüòàò.

— Ìîæëèâî, íåäîë³êè ö³º¿ êàìïàí³¿ ò³ñíî
ïîâ’ÿçàí³ ç çàñòîñóâàííÿì ïðîïîðö³éíî¿ ñèñ-
òåìè íà ì³ñöåâîìó ð³âí³?

— Ëèøå ÷àñòêîâî. ×îðíèé ï³àð áóâ ³ çà
ìàæîðèòàðíî¿ ñèñòåìè. Çâè÷àéíî, íå â òà-
êèõ ìàñøòàáàõ. Àëå ÿ á íå õîò³â çâèíóâà-
÷óâàòè ò³ëüêè ïðîïîðö³éíó ñèñòåìó. Âîíà
äîâîë³ åôåêòèâíà, àëå íå â íàø³é êðà¿í³.
Óêðà¿íà äî íå¿ íå ãîòîâà. Äî òîãî æ ó íàñ
äåÿê³ ïîë³òè÷í³ ë³äåðè ìàþòü çàìàøêè
äèêòàòîð³â. ×åðåç ñâ³é àâòîðèòàðèçì âîíè
íå ìîæóòü ôîðìóâàòè òàêèé äåìîêðàòè÷-
íèé ³íñòèòóò, ÿê ïàðò³ÿ. Ïðî ÿêó äåìîêðà-
ò³þ ìîæíà ãîâîðèòè, êîëè íèí³ â äåÿêèõ
ïàðò³ÿõ ìàéæå âîºííà äèñöèïë³íà, à ñòà-
òóòè íàãàäóþòü â³éñüêîâ³?

— Áëîê Ëèòâèíà 25 òðàâíÿ ³ñòîòíî ïîë³ï-
øèâ ñâ³é ðåçóëüòàò: çàì³ñòü ñ³ìîõ âè ïðîâå-
ëè äî Êè¿âðàäè îäèíàäöÿòü äåïóòàò³â. Ç ÷èì
ïîâ’ÿçàíèé òàêèé óñï³õ?

— Ìè íå ââàæàºìî öå óñï³õîì ÷è ïåðå-
ìîãîþ. Íàñïðàâä³ ðåçóëüòàò ó íàñ áóâ êðà-
ùèì, àí³æ çàô³êñîâàíî îô³ö³éíî. Íàø³ ãî-
ëîñè âêðàëè ï³ä ÷àñ ³ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, ³
ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â. Ïðîòè íàñ çàñòîñóâà-
ëè àäì³íðåñóðñ òà ÷îðíèé ï³àð. Íàì íå äà-
âàëè âèéòè íà òåëåáà÷åííÿ. Àëå â³ä òàêî-
ãî ïðîâåäåííÿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ ïðîãðà-
ëè âñ³. Í³õòî íå ïåðåì³ã. Æîäíà ïîë³òè÷-
íà ñèëà. 50% âèáîðö³â ôàêòè÷íî ïðîãîëî-
ñóâàëè íîãàìè. ßê íàñë³äîê — âñ³ ïîë³òè÷-
í³ ñèëè, ÿê³ ïðîéøëè äî Êè¿âðàäè, ðàçîì
íàáðàëè ìåíøå ÿê 50%. Òîáòî ïîëîâèíà
êèÿí íå äîâ³ðÿº íèí³øí³é Êè¿âðàä³. Àëå
ïîïðè öå íàø áëîê çóì³â çá³ëüøèòè ñâîº

ïðåäñòàâíèöòâî. Áî ëþäè íàðåøò³ çðîçó-
ì³ëè, ùî ïîïóë³çì òà äåìàãîã³ÿ íå ïðè-
íåñóòü ïëîä³â ñóñï³ëüñòâó. Òîìó é ïðîãî-
ëîñóâàëè çà ïðîôåñ³éíèõ òà â³äïîâ³äàëüíèõ
ëþäåé.

— ßê³ íàñë³äêè âèáîðè ìàòèìóòü äëÿ Êè-
ºâà?

— Ïåðø³ îçíàêè çì³í óæå º: ãàçåòà “Õðå-
ùàòèê” íàðåøò³ ïðèéøëà âçÿòè â ìåíå ³í-
òåðâ’þ. Ùå á³ëüøå áóäå êîðèñò³, ÿêùî
÷èííèé ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðî÷è-
òàº öå ³íòåðâ’þ ³ çðîçóì³º, ùî ãîëîâà Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó Â³êòîð Ïèëèïèøèí
íå íàëàøòîâàíèé ïðîòè íüîãî. Ó Â³êòîðà
Ïèëèïèøèíà ïðîñòî ³íø³ ï³äõîäè äî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì. ß äóæå ïîâàæàþ Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî, ÿêèé áàãàòî ÷îãî äî-
ñÿã ó æèòò³ é ìàº âåëèêèé äîñâ³ä ó ð³çíèõ
ñôåðàõ. Òà ïàíîâ³ ×åðíîâåöüêîìó âàðòî
äîñëóõàòèñÿ êîíñòðóêòèâíèõ äóìîê. Öå ëè-
øå çá³ëüøèòü éîãî ï³äòðèìêó â Êèºâ³.
Àäæå ïîïðè òå, ùî ÷èííà âëàäà ïîêðàùè-
ëà ðåçóëüòàò, ãîëîñ³â âîíè çäîáóëè çíà÷-
íî ìåíøå, àí³æ ó 2006 ðîö³. Ö³ âèáîðè º
íåïîãàíîþ íàãîäîþ çìóñèòè ïîë³òèê³â òà
óïðàâë³íö³â çì³íèòè ï³äõîäè â óïðàâë³íí³
Êèºâà. Ìè âæå òåïåð ìàºìî äóìàòè, ÿêèì
Êè¿â ä³ñòàíåòüñÿ íàøèì ä³òÿì òà îíóêàì.

— À íàñë³äêè êè¿âñüêèõ ïåðåãîí³â äëÿ
Óêðà¿íè?

— Ïîçèòèâí³. Âèáîðè â Êèºâ³ äîâåëè:
ðàäèêàë³çìó òà ïîïóë³çìó ñóñï³ëüñòâî âæå
íå ñïðèéìàº. ßêùî ïîë³òèêè öüîãî íå çðî-
çóì³þòü, âîíè ñêîðî ç³éäóòü ç ïîë³òè÷íî¿
àðåíè. Òåïåð ¿ì âàðòî áóòè â³äïîâ³äàëüíè-
ìè. Ìåí³ ³íîä³ ñì³øíî ñëóõàòè ðîçìîâè
ïîë³òè÷íèõ ë³äåð³â ïðî âëàñí³ äîñÿãíåííÿ.
Äå ö³ äîñÿãíåííÿ? Ó íàñ çà 5 ðîê³â çì³íè-
ëîñÿ 5 óðÿä³â. Òåïåð çà öþ íåñòàá³ëüí³ñòü

ñóñï³ëüñòâî ðîçïëà÷óºòüñÿ ³íôëÿö³ºþ, âè-
ñîêèìè ö³íàìè òà ñïîòâîðåííÿì ì³ñò ³ ñ³ë.
Òàêå âðàæåííÿ, ùî éäå ö³ëåñïðÿìîâàíå
çíèùåííÿ íàö³¿ òà âñ³º¿ êðà¿íè.

— Âè ñòàëè äåïóòàòîì Êè¿âðàäè. ×îìó
íàäàñòå ïåðåâàãó: ðîáîò³ ó ôðàêö³¿ ÷è çàëè-
øèòåñÿ íà ïîñàä³ ãîëîâè Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó?

— ß ïðàöþâàòèìó òàì, äå ìî¿ çíàííÿ òà
äîñâ³ä ïðèíîñèòèìóòü ðåçóëüòàò ³ áóäóòü
ïîòð³áí³ ì³ñòó òà ñóñï³ëüñòâó. ß íå æåíó-
ñÿ çà ïîðòôåëÿìè. Áà÷èòèìó ïîçèòèâ — çà-
ëèøóñÿ â Êè¿âðàä³. ßêùî ðîáîòà òàì ïå-
ðåòâîðèòüñÿ íà äåìàãîã³þ — çàëèøóñÿ íà
ïîñàä³ ãîëîâè ðàéîíó.

— Ñüîãîäí³ áàãàòî ãîâîðÿòü, ùî ñàìå Áëîê
Ëèòâèíà îòðèìàâ “çîëîòó àêö³þ” â Êè¿âðà-
ä³ ³ ùî â³ä âàñ çàëåæàòèìå ìàéáóòíÿ êîíô³-
ãóðàö³ÿ ïîë³òè÷íèõ ñèë.

— Á³ëüø³ñòü ôîðìóâàòèìåòüñÿ çàëåæíî
â³ä ñèòóàö³¿. Òîáòî â³ä ïðîãðàìè ä³é, ÿêó
ïðèéìóòü äëÿ Êèºâà, ³ â³ä òîãî, õòî çàõî-
÷å íåñòè çà íå¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ñò³éêó
á³ëüø³ñòü óòâîðèòè ëåãêî. Àëå âîíà çàëå-
æàòèìå â³ä ö³ëåé òîãî, õòî â³çüìåòüñÿ ¿¿
ñòâîðèòè. Äî êîãî ìè ïðèºäíàºìîñÿ? Ñïî-
ä³âàþñÿ, ïîë³òè÷í³ ñèëè çðîçóì³þòü: òåí-
äåíö³¿ çì³íþþòüñÿ. Íèí³ àêòóàëüíî ãîâî-
ðèòè íå ïðî ïðèºäíàííÿ Áëîêó Ëèòâèíà,
à ïðî îá’ºäíàííÿ ç íèì.

— Òîáòî Áëîê Ëèòâèíà íå áà÷èòü ñåáå â
îïîçèö³¿?

— Â îïîçèö³¿ äî êîãî: äî êèÿí? ×îìó
òðåáà îá’ºäíóâàòèñÿ ïðîòè êîãîñü, à íå çà-
ðàäè ÷îãîñü? Äî âóëè÷íî¿ á³éêè, â ÿê³é áå-
ðóòü ó÷àñòü äâîº, çàõî÷óòü ïðèºäíàòèñÿ õ³-
áà ùî íåíîðìàëüí³. Ó íàñ óæå ðîçðîáëå-
íî ïðîåêòè ð³øåíü ç àêòóàëüíèõ ïèòàíü

ïðîáëåì Êèºâà. Ìè ãîòîâ³ ñï³âïðàöþâàòè
ç óñ³ìà ùîäî çàòâåðäæåííÿ Ãåíïëàíó, ðîç-
âèòêó îñâ³òè, ìåäèöèíè, ñîö³àëüíî¿ ïîë³-
òèêè. Íåâæå ÿêàñü ïîë³òè÷íà ñèëà ãîëîñó-
âàòèìå ïðîòè ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ êèÿí?
Ìîæëèâî, Áëîê Ëèòâèíà íå äóæå ïîäîáà-
ºòüñÿ ÁÞÒó ÷è Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî. Àëå ïîë³òèêà — öå íå ëþáîâ. Ó âñ³õ
ìîæóòü áóòè ð³çí³ ïîçèö³¿. ßêùî íàçð³âà-
òèìóòü ñóïåðå÷íîñò³, âåñòèìåìî äèñêóñ³¿.
Àëå “äðóæèòè ïðîòè êîãîñü” íå áóäåìî.

— Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çì³ã óæå äâ³÷³ ï³ä-
òâåðäèòè ñâîþ ëåã³òèìí³ñòü íà ïîñàä³ ì³ñü-
êîãî ãîëîâè. ×è ãîòîâ³ âè äî ñï³âïðàö³ ç íèì
òà éîãî áëîêîì?

— Ìè ïîâàæàºìî âèá³ð êèÿí. Àëå âèáî-
ðè çàê³í÷èëèñÿ 25 òðàâíÿ, ³ òåïåð íå ÷àñ
âåñòè çàïåêë³ ïîë³òè÷í³ äèñêóñ³¿. Ó â³âòî-
ðîê Êè¿âðàäà ï³äòâåðäèëà ïîâíîâàæåííÿ ³
ìåðà, ³ âëàñí³. Öå îçíà÷àº: âñ³ ïîë³òè÷í³
ñèëè ãîòîâ³ äî ðîáîòè. Òåïåð ìè õî÷åìî
ïî÷óòè â³ä Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî: ÿêèì
â³í áà÷èòü ïîäàëüøèé ðîçâèòîê Êèºâà òà
÷è íàëàøòîâàíèé íà ïîäàëüøó öåíòðàë³-
çàö³þ âëàäè. Ñàìå ðîçìåæóâàííÿ ïîâíî-
âàæåíü ³ Êè¿âðàäè, ³ ðàéîí³â ñòàëî êàìå-
íåì ñïîòèêàííÿ ì³æ íàøèìè áëîêàìè.
Ìåð âèñòóïàº çà öåíòðàë³çàö³þ, à ìè çà
ðîçìåæóâàííÿ ïîâíîâàæåíü òà â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü. Àäæå â íàñ 80% êàäðîâèõ òà ïî-
ë³òè÷íèõ ïèòàíü âèð³øóþòü íà ð³âí³ ì³ñ-
òà, à 80% â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåêëàäàþòü íà
ð³âåíü ÆÅÎ òà ãîë³â ðàéîí³â. Öå íååôåê-
òèâíèé ï³äõ³ä â óïðàâë³íí³. Òîìó ãîâîðè-
òè ïðî êàäðîâ³ ïèòàííÿ òà ñòâîðåííÿ êî-
àë³ö³¿ â Êè¿âðàä³ íåàêòóàëüíî.

— ßêà ïîçèö³ÿ Áëîêó Ëèòâèíà ùîäî ïî-
ñàäè ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè?

— Öÿ ïîñàäà ìàº ñòàòè íàñë³äêîì êîì-
ïðîì³ñó äëÿ âñ³õ ïîë³òè÷íèõ ñèë. Íà ì³ñ-
ö³ ÷èííîãî ìåðà ÿ á äîçâîëèâ Êè¿âðàä³ â
òàºìíîìó ðåæèì³ ïðîâåñòè ïðàéìåð³ç. Öå
âèçíà÷èòü: õòî ìàº ïîâàãó â Êè¿âðàä³ òà
çìîæå âåñòè ¿¿ ñåñ³¿. Çà êàíäèäàòóðó â³ä
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íå ãîëîñó-
âàòèìåìî. Ï³äòðèìàëè á, ÿêáè âîíè ìàëè
51% ãîëîñ³â.

— Ðîçêàæ³òü ïðî ïð³îðèòåòè âàøîãî áëî-
êó â Êè¿âðàä³.

— ¯õ áàãàòî. Ìàºìî óõâàëèòè Ñòðàòåã³÷-
íèé ïëàí ðîçâèòêó Êèºâà. Áåç íüîãî çðîñ-
òàííÿ òàêîãî ñêëàäíîãî ìåõàí³çìó, ÿê Êè-
¿â, íåìîæëèâå. Òðåáà òàêîæ ðîçðîáèòè
ïðàâèëà çàáóäîâè, çàòâåðäèòè Ãåíïëàí. Ìè
ïðîòè ïðîäàæó çåìë³. Àëå çà ïðîäàæ ³íâåñ-
òèö³éíèõ ïðîåêò³â. Êè¿âñüêà çåìëÿ ùå ìî-
æå çíàäîáèòèñÿ íàùàäêàì. Ìîæëèâî, çàâ-
òðà íàì äîâåäåòüñÿ ¿¿ âèêóïîâóâàòè âæå â
ñîòí³ ðàç³â äîðîæ÷å, àáè ïðîêëàñòè øëÿ-
õè ÷è êîìóí³êàö³¿. Òàêîæ òðåáà ðîçâ’ÿçà-
òè ïðîáëåìó ä³òåé. Ïðè÷îìó êîìïëåêñíî:
â³ä áóä³âíèöòâà ñó÷àñíèõ ïîëîãîâèõ áó-
äèíê³â äî íîâèõ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â
òà øê³ë. Íàãàëüíèì º ðîçìåæóâàííÿ ïîâ-
íîâàæåíü îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ. Ïëàíóºìî âèíåñòè íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ ³
ïèòàííÿ íàäàííÿ ìóí³öèïàëüíèõ ïåíñ³é.
Çàãàëîì ó íàñ âæå ãîòîâ³ 5-6 ïðîåêò³â ð³-
øåíü.

— À âàø³ îñîáèñò³ ïð³îðèòåòè?
— ß ³íîä³ æàðòóþ, ùî ìîæíà ìàòè 10

ì³ëüÿðä³â ³ çàçäðèòè òîìó, õòî ìàº 11 ì³ëü-
ÿðä³â. Óñå çàëåæèòü â³ä ö³ííîñòåé. Ìîº áà-
æàííÿ ïðîñòå: õî÷ó æèòè â ì³ñò³, ÿêå ìàº
ïåðñïåêòèâè, ÷èñòå ïîâ³òðÿ òà ïðèáðàí³
âóëèö³. Ñàìå çàäëÿ öüîãî ³ ïðàöþâàòèìó.
ßêùî â ìîºìó ïðàäàâíüîìó ì³ñò³ é íàäà-
ë³ áóäóòü ïðîáêè, íèùèòèìóòü ïàì’ÿòêè
àðõ³òåêòóðè, âåñòèìóòü õàîòè÷íó çàáóäîâó,
ââàæàòèìó öå ïîðàçêîþ. Êîëè æ Êè¿â
âäàñòüñÿ ïåðåòâîðèòè íà êîìôîðòíå òà
ïðèºìíå ì³ñòî — òî áóäå ïåðåìîãà. Êîãî
çà öå óâ³í÷àþòü ëàâðàìè, ìåíå îñîáèñòî íå
õâèëþº

Розмовляла Ірина СИВАШОВА,
“Хрещати ”
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Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ßÓ Âåíåö³¿ ìîæíà ïèòè
âîäó ç ôîíòàí³â, 
à ó Ïåê³í³ çàáîðîíèëè
ñïàòè íà âóëèö³
“Õðåùàòèê” ïðîïîíóº ÷èòà÷àì çàçèðíóòè ó ïðîáëåìè
ìåøêàíö³â ³íøèõ ì³ñò. Äëÿ öüîãî ìè ï³äãîòóâàëè
äîá³ðêó ì³æíàðîäíèõ íîâèí òà ïîä³é ñâ³òîâèõ ñòîëèöü
Þë³ÿ ØÏÈËÜÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ó Âåíåö³¿ í³õòî 
íå ïîìðå â³ä ñïðàãè

Ãîñòåé Âåíåö³¿ ïðîñÿòü ïèòè
âîäó ç ôîíòàí³â. Ì³ñüêèé ìóí³öè-
ïàë³òåò íàìàãàºòüñÿ òàêèì ÷èíîì
çíèçèòè ê³ëüê³ñòü ïîáóòîâîãî
ñì³òòÿ, àäæå çàçâè÷àé ó ñïåêîòí³
äí³ ëþäè àêòèâíî ñêóïîâóþòü
ïèòíó âîäó â ïëÿøêàõ, ÿê³ ïîò³ì
âèêèäàþòü. Òåïåð æå êîæíîìó òó-
ðèñòîâ³, ùî ïðèáóâàº äî ì³ñòà,
âèäàþòü ïîðîæíþ ïëÿøêó, ÿêà
ïðèêðàøàº ãàñëî “íå âèêèäàé ìå-
íå — íàïîâíè çíîâó”, äî ÿêî¿ äî-
äàþòü ïåðåë³ê ì³ñüêèõ ôîíòàí³â,
âîäà â ÿêèõ ïðèäàòíà äëÿ ïèòòÿ.

Òàêèì ÷èíîì, Âåíåö³ÿ ñïîä³âàº-
òüñÿ óíèêíóòè ñì³òòºâî¿ êðèçè, ùî
âèáóõíóëà â Íåàïîë³. ßêùî ïîä³á-
íà ïðàêòèêà ïðèïàäå äî äóø³ òó-
ðèñòàì ³ äàñòü â³ä÷óòíèé åôåêò, ¿¿
çàïðîâàäÿòü ³ â ³íøèõ ³òàë³éñüêèõ
ì³ñòàõ.

Øòó÷íèé ïëÿæ íå
ã³ðøèé çà ñïðàâæí³é

Òàéâàíü âèð³øèâ ïåðåéíÿòè
äîñâ³ä ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ ó îá-
ëàøòóâàíí³ øòó÷íèõ ïëÿæ³â.
Íàòõíåíí³ ïîçèòèâíèì ðåçóëüòà-
òîì, äîñÿãíóòèì ó òàêèõ âåëèêèõ
ì³ñòàõ ÿê Ïàðèæ, âëàäà Òàéïåÿ
ïëàíóº ñòâîðèòè âëàñíèé ï³ùà-
íèé ïëÿæ á³ëÿ 101-ïîâåðõîâîãî
õìàðî÷îñà, ÿêèé ââàæàþòü íàé-
âèùîþ áóä³âëåþ ñâ³òó. Ô³íàíñî-
âó ÷àñòèíó ïèòàííÿ óçÿâ íà ñåáå
äåðæàâíèé áþäæåò. Îô³ö³éíå â³ä-
êðèòòÿ â³äáóäåòüñÿ 25 ÷åðâíÿ. Çà-
ãàëüíà òåðèòîð³ÿ ïëÿæó ñòàíîâèòü
ìàéæå 400 êâàäðàòíèõ ìåòð³â.
Îðãàí³çàòîðè ïðîåêòó ïëàíóþòü
îáëàäíàòè ïëÿæ âå÷³ðí³ì ï³äñâ³-
÷óâàííÿì, à òàêîæ âñòàíîâèòè
øåçëîíãè òà ïàðàñîëüêè íà ïîáå-
ðåææ³. Ïîòðåáà ó ñòâîðåíí³ “ï³ä-
ðîáêè” îáóìîâëåíà íàäçâè÷àéíî
ìàëîþ ê³ëüê³ñòþ âëàñíèõ íàòó-
ðàëüíèõ ïðèðîäíèõ ïëÿæ³â íà

Òàéâàí³. À ò³, ÿê³ º, íå ìîæóòü
ïîõâàëèòèñÿ îñîáëèâîþ ÷èñòî-
òîþ, îñê³ëüêè ¿õ ðåãóëÿðíî â³äâ³-
äóº âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ëþäåé.

²íä³éö³ ìàòèìóòü âëàñíó
ñòàòóþ Ñâîáîäè

Âëàäà ³íä³éñüêîãî øòàòó Ìàõà-
ðàøòðà ïëàíóº çâåñòè íà óçáåðåæ-
æ³ Àðàâ³éñüêîãî ìîðÿ ñòàòóþ ìà-
õàðàäæè Øèâàäæ³. Çà ñëîâàìè
ïðåäñòàâíèê³â âëàäè, öåé ïàì’ÿò-
íèê — ñåðéîçíèé êîíêóðåíò àìå-
ðèêàíñüê³é ñòàòó¿ Ñâîáîäè, îñê³ëü-
êè çà çðîñòîì íàáàãàòî ïåðåâèùóº
íüþ-éîðêñüêó “ïîäðóãó”. Ïîïðè
ïîä³áí³ñòü, ³íäóñè ñòâåðäæóþòü,
ùî çà ñèìâîë³êîþ ìîíóìåíòè êàð-
äèíàëüíî â³äð³çíÿþòüñÿ îäèí â³ä
îäíîãî. ²íä³éñüêó ô³ãóðó ñïîðó-
äÿòü íà ÷åñòü ìàõàðàäæè, ÿêèé
æèâ ³ ïðàâèâ ó ²íä³¿ ó XVII ñòîð³÷-
÷³. Â³í î÷îëþâàâ áîðîòüáó ïðîòè
ìîíãîëüñüêîãî ãí³òó òà ñòâîðèâ
âëàñíó íåçàëåæíó äåðæàâó. À ñòà-
òóÿ Ñâîáîäè â Íüþ-Éîðêó — öå
íàö³îíàëüíèé ñèìâîë åì³ãðàíò³â,
ÿê³ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó ì³ëü-
éîíàìè ïðèáóâàëè äî ÑØÀ ó ïî-
øóêàõ íîâîãî, ë³ïøîãî æèòòÿ.

×åêàòè íà ë³òàê ìîæå
áóòè ïðèºìíî

Àâ³àêîìïàí³ÿ Etihad Airways óðî-
÷èñòî â³äêðèëà â àåðîïîðòó Äóáàÿ
íîâèé çàë î÷³êóâàííÿ äëÿ ïàñàæè-
ð³â á³çíåñ-êëàñó. Òàì ìàíäð³âíèêè
çìîæóòü â³äïî÷èòè â ðîçê³øí³é îá-
ñòàíîâö³, â³äâ³äàòè ðåñòîðàí òà ðîç-
âàæàëüí³ çàêëàäè. Öå âæå äðóãå
ïðèì³ùåííÿ â àåðîïîðòó, ðîçðàõî-
âàíå íà ïðèâ³ëåéîâàíèõ ïàñàæè-
ð³â,— íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ öüîãî ðî-
êó â³äêðèëè çàë î÷³êóâàííÿ äëÿ
îñ³á, ùî ìàíäðóþòü ïåðøèì êëà-
ñîì. Îáèäâà ñàëîíè ðîçòàøîâàíî
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ àåðî-
ïîðòó. Âîíè ìîæóòü ïðèéíÿòè äî
äâîõñîò ëþäåé. Ó íèõ º wi-fi, á³á-
ë³îòåêà, çàë ç â³äåî³ãðàìè, ì³ñöå
äëÿ êóð³ííÿ, âèñòàâêîâà ãàëåðåÿ ³
SPA-öåíòð.

Ó ªâðîï³ â³äêðèâñÿ
êóïàëüíèé ñåçîí

Ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ ªâðîñîþçó
äîçâîëèëà ì³ñöåâèì æèòåëÿì ³ òó-
ðèñòàì êóïàòèñÿ. ßê âèïëèâàº ç
ðåçóëüòàò³â ùîð³÷íîãî äîñë³äæåí-
íÿ ÿêîñò³ âîäè, ìîðÿ, îçåðà ³ ð³÷-
êè ªâðîïè â³äïîâ³äàþòü ñàí³òàð-
íèì íîðìàì. Ïðîòå, ó ïîð³âíÿíí³
ç ìèíóëèì ðîêîì, ñèòóàö³ÿ äåùî
ïîã³ðøèëàñÿ. Ùîïðàâäà, ö³ çì³íè
íåñóòòºâ³ ³ ñòîñóþòüñÿ â îñíîâíî-
ìó ìîðñüêèõ âîä. Ó áóäü-ÿêîìó âè-
ïàäêó, â á³ëüøîñò³ ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿í êóïàòèñÿ ìîæíà áåç îñîáëè-
âèõ ïîáîþâàíü íà 90 — 95 % ïëÿ-
æ³â. ªäèíà äåðæàâà, ÿê³ñòü ÷è¿õ
ïëÿæ³â çíà÷íî çíèçèëàñÿ — öå Í³-
ìå÷÷èíà. ßêùî â 2006 ðîö³ íåáåç-
ïåêó ñòàíîâèëè 1,1 % í³ìåöüêèõ
ïëÿæ³â, òî âñüîãî çà îäèí ñåçîí öÿ
÷àñòêà âèðîñëà äî 5,7 %, ùî ñòà-
íîâèòü 350 ïðèáåðåæíèõ òåðèòî-
ð³é.

Ðåñòîðàí ó Äàìàñêó —
íàéá³ëüøèé ó ñâ³ò³

Ñ³ð³éñüêèé ðåñòîðàí “Âîðîòà
Äàìàñêó” îô³ö³éíî ñòàâ íàéá³ëü-
øèì ðåñòîðàíîì ó ñâ³ò³. Éîãî çà-
ëè ìîæóòü îäíî÷àñíî îáñëóãîâó-
âàòè 6012 ãîñòåé, ùî äîçâîëÿº
“Âîðîòàì Äàìàñêó” â³ä³áðàòè ë³-
äåðñòâî ó òàéñüêîãî ðåñòîðàíó
“Çîëîòèé Äðàêîí”, êîòðèé ìîæå
ðîçì³ñòèòè 5000 ãîñòåé. Ìîõàííä
àëü-Ñàììàí, êåð³âíèê çàêëàäó,
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðåäñòàâíèêè Êíè-
ãè ðåêîðä³â Ã³ííåcñà âðó÷èëè éî-
ìó ñåðòèô³êàò, çàïåâíèâ, ùî òà-
ê³ ðåçóëüòàòè éîãî ì³ñòî äîñÿãà-
òèìå íå ëèøå ó ðåñòîðàíí³é ñôå-
ð³.

Ðåñòîðàí “Âîðîòà Äàìàñêó”, çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 54 òèñÿ÷³ êâàä-
ðàòíèõ ìåòð³â, ïîáóäóâàëè ó ñòî-
ëèö³ Ñèð³¿ â 2002 ðîö³. Ïëîùà éî-
ãî êóõí³ ñòàíîâèòü äâ³ ç ïîëîâèíîþ
òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Ê³ëüê³ñòü
ñëóæáîâö³â ðåñòîðàíó ó ðîçïàë òó-
ðèñòè÷íîãî ñåçîíó ñÿãàº ìàéæå
äâîõ òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê. Ó ìåíþ, îêð³ì

ñ³ð³éñüêèõ, ñòðàâè êèòàéñüêî¿ òà
³íä³éñüêî¿ êóõîíü.

Ãîñòÿì Ïåê³íà
çàáîðîíÿòü ñïàòè 
íà âóëèö³

Îô³ö³éíèé ñàéò Îë³ìï³àäè ó Ïå-
ê³í³ îïðèëþäíèâ äåòàëüíó ³íñòðóê-
ö³þ, ÿêà ðåãóëþº ïðàâèëà ïîâå-
ä³íêè òóðèñò³â ó êðà¿í³ ï³ä ÷àñ ïðî-
âåäåííÿ ²ãîð. Ç äîêóìåíòîì ìà-
þòü ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ëè-
øå îñîáè, ùî âîëîä³þòü êèòàé-
ñüêîþ ìîâîþ, îñê³ëüêè ïåðåêëàäó
ïîêè ùî íåìàº. Ìîæëèâî, â³í
ç’ÿâèòüñÿ ï³çí³øå. Îòæå, òóðèñòè,
ùî êóïèëè êâèòêè íà ñïîðòèâí³
çàõîäè, ìîæóòü ³ çîâñ³ì íå ïîòðà-
ïèòè äî Êèòàþ — ó âèïàäêó, ÿê-
ùî ¿ì â³äìîâëÿòü ó âèäà÷³ â³çè. À
â³äìîâëÿòü îñîáàì ³ç ïñèõ³÷íèìè
ïîðóøåííÿìè òà ç íåáåçïå÷íèìè
çàõâîðþâàííÿìè. ßêùî æ ñïîð-
òèâíèé óáîë³âàëüíèê âñå-òàêè
â’¿õàâ íà òåðèòîð³þ Êèòàþ, â³í ìàº
ïàì’ÿòàòè, ùî éîìó íå äîçâîëÿº-
òüñÿ ïðîâîäèòè â êðà¿í³ æîäíèõ
íåñàíêö³îíîâàíèõ àêö³é ïðîòåñòó.
Òàêîæ â³í ïîíåñå ïîêàðàííÿ ó âè-
ïàäêó, ÿêùî ñïàòèìå íà âóëèö³.

Ñòîêãîëüì õî÷å ìàòè
ìóçåé â³ê³íã³â

Ó Ñòîêãîëüì³ â³äêðèþòü íàé-
á³ëüøèé ó ñâ³ò³ ìóçåé, ïðèñâÿ÷å-
íèé åïîñó â³ê³íã³â. Ïîêè ùî â³í ³ñ-
íóº ëèøå ó ïðîåêò³, ÿêèé íåçàáà-
ðîì áóäå ïðåäñòàâëåíî óðÿäó. Çà
ñëîâàìè äèðåêòîðà ³ñòîðè÷íîãî
ìóçåþ Ñòîêãîëüìà Ëàðñà Àìðåóñà,
äî öüîãî ïåð³îäó ³ñòîð³¿ Øâåö³¿ âè-
ÿâëÿþòü âåëè÷åçíèé ³íòåðåñ ÿê ñà-
ì³ øâåäè, òàê é ³íîçåìí³ òóðèñòè,
ùî â³äâ³äóþòü êðà¿íó. Ñàìå öåé
ôàêò ³ çóìîâèâ ïðèéíÿòòÿ ð³øåí-
íÿ ïðî áóä³âíèöòâî òàêîãî êóëü-
òóðíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó
íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè.

Äëÿ ñòâîðåííÿ åêñïîçèö³¿ ïëà-
íóþòü âèêîðèñòîâóâàòè ðåàëüí³ ³ñ-

òîðè÷í³ ôàêòè. Ïðîòå çíàéäåòüñÿ
â ìóçå¿ é ì³ñöå äëÿ ëåãåíä ³ îïîâ³-
äåé, ùî º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ
öüîãî ïåð³îäó. Êóëüòóðíèé öåíòð
åïîõè â³ê³íã³â ïëàíóþòü ðîçì³ñòè-
òè ïîðÿä ³ç áóä³âëåþ íèí³øíüîãî
³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ. Âæå íàðàç³ òàì
â³äêðèòà âåëèêà åêñïîçèö³ÿ, ïðè-
ñâÿ÷åíà â³ê³íãàì, ïðîòå âîíà íå
ìîæå çàäîâîëüíèòè ³íòåðåñ óñ³õ
îõî÷èõ.

Àâñòð³ÿ òà Øâåéöàð³ÿ
÷åêàþòü íà ôóòáîëüíèõ
óáîë³âàëüíèê³â

Ïèòàííÿ ïîøóêó ì³ñöÿ äëÿ íî-
÷³âë³ íà ÷àñ ªâðî-2008 ñòàº êëþ-
÷îâèì äëÿ ÷èñëåííèõ ôóòáîëüíèõ
ôàíàò³â. Ó áàãàòüîõ øâåéöàðñüêèõ
ì³ñòàõ, äå ïðîâîäèòèìóòü ìàò÷³
÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó,
â³ëüíèõ íîìåð³â óæå äàâíî íåìàº.
Ïðîòå ïîðòàë switzerland. com/un-
terkunft ïîêè ùî íàäàº ìîæëèâ³ñòü
ëþáèòåëÿì ñïîðòó çàáðîíþâàòè
ãîòåëü àáî êâàðòèðó. Îòîæ ì³ñöÿ
äëÿ íî÷³âë³ ìîæíà çíàéòè ó âñ³õ
÷îòèðüîõ ì³ñòàõ, äå â³äáóäóòüñÿ ³ã-
ðè, — Áàçåë³, Áåðí³, Æåíåâ³ òà Öþ-
ð³õó. Ó Áàçåë³ º â³ëüí³ ãîòåëüí³ íî-
ìåðè, àëå ëèøå íà ò³ äí³, êîëè íå-
ìàº ìàò÷³â. Çàòå º ìîæëèâ³ñòü ðîç-
òàøóâàòèñÿ ó áóäèíêàõ äëÿ ãîñòåé,
íà êîðàáëÿõ ³ â êåìï³íãàõ äëÿ ôà-
íàò³â.

Ó Áåðí³ æ óáîë³âàëüíèêàì íàðà-
ç³ ïðîïîíóþòü ëèøå ïåðåäì³ñòÿ.
Â³ëüí³ íîìåðè â ãîòåëÿõ º ëèøå
äëÿ òèõ, õòî ïëàíóº ñâ³é ïðè¿çä ï³ñ-
ëÿ 17 ÷åðâíÿ. Ó Öþð³õó ãîòåëüí³
íîìåðè ùå º. Ïðî âñÿê âèïàäîê,
äëÿ òèõ, õòî íå âñòèãíå,— ìîæíà
çâåðíóòè ñâîþ óâàãó íà ñïåö³àëüí³
àâòîïàðê³íãè äëÿ íî÷³âë³ àáî, çíî-
âó æ òàêè, — òàáîðè ôàíàò³â. Ó
Æåíåâ³ òàêîæ ùå çàëèøèëèñÿ íå-
çàáðîíüîâàí³ íîìåðè. Äî ïîñëóã
óáîë³âàëüíèê³â — ñåëà ôàíàò³â,
ïðèâàòí³ êâàðòèðè, ìîëîä³æí³ òóð-
áàçè òà êåìï³íãè

Ñüîãîäí³ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, çàñëóæåíèé
ïðàö³âíèê ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè,
êàíäèäàò òåõí³÷íèõ íàóê Àíàòîë³é
ÃÎËÓÁ×ÅÍÊÎ ñâÿòêóº 58-ð³÷÷ÿ
З днем народження йо о вітає міністр з пи-
тань житлово- ом нально о осподарства
У раїни, андидат соціоло ічних на Оле сій
КУЧЕРЕНКО:

— Я щиро вітаю Анатолія Костянтиновича з днем народження! Вва-
жаю йо о професіоналом своїй справі ще відтоді, оли б в міністром
транспорт і першим віце-прем’єр- міністром. Бажаю йом залишатися
та им самим енер ійним, оптимістичним, професійним і щоб йо о пра-
ця йшла на ористь иянам. Сподіваюся на плідн співпрацю форм -
ванні житлово- ом нально о осподарства столиці!

Шановний
Леоніде Михайлович !

Коле тив ВАТ “Київхімволо но” щиро вітає
Вас з перемо ою та обранням мером міста
Києва.

Під час виборчої ампанії ми всіля о
підтрим вали Вас, вірили Ваш перемо .

Бажаємо Вам та Вашій оманді здійснен-
ня рандіозних планів, що перетворять наш
рідний Київ в місто з висо отехноло ічним по-
тенціалом, ба атим д ховним надбанням, де
витрим ються висо і стандарти життя.

Від імені оле тив ,

Голова правління О.О. Радч

Голова проф ом І.О. Стеблю

Д байсь ий аеропорт отовий надавати свої посл и не лише ба атіям
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Ñ³ìîíå ÁÀÓÌÀÍÍ: “Ìè ïëàíóºìî
äîâãîñòðîêîâó òà ïë³äíó ñï³âïðàöþ 
ç Êè¿âñüêèì ìåä³àõîëäèíãîì”

— Âè âæå íå âïåðøå â Êèºâ³. ßê³
ïî÷óòòÿ âèêëèêàº íàøå ì³ñòî?

— Ñïðàâä³, ÿ áàãàòî ðàç³â â³ä-
â³äóâàëà Êè¿â, ³ ùîðàçó ìîº çà-
õîïëåííÿ öèì ÷óäîâèì ì³ñòîì
ëèøå çðîñòàº. Éîãî íåìîæëèâî
íå ëþáèòè. Äóæå êðàñèâå, çåëå-
íå òà çàòèøíå. Çäàºòüñÿ, ç êîæ-
íèì ðîêîì ò³ëüêè ìîëîäøàº òà
ãàðí³øàº. Äî òîãî æ òóò ïàíóº
÷óäîâà àòìîñôåðà. À ëþäè! Êè-
ÿíè âðàæàþòü ñâîºþ ãîñòèíí³ñ-
òþ òà äîáðèì ñòàâëåííÿì äî ïðè-
¿æäæèõ.

— Ó âàñ º ö³êàâ³ ïðîåêòè â Óêðà-
¿í³?

— Öüîãî ðàçó ÿ ñïåö³àëüíî
ïðè¿õàëà ç êåð³âíèêàìè í³ìåöü-
êèõ òåëåêàíàë³â “ÍÁÐ” òà “Áàâà-
ð³ÿ ô³ëì”, àáè íàëàãîäèòè ä³ëîâ³
êîíòàêòè ç óêðà¿íñüêèìè òåëåêà-
íàëàìè òà ïðåäñòàâíèêàìè ê³íî.
Ó íàñ äóæå áàãàòî ³äåé, ÿê³ ìè

ïëàíóºìî ðåàë³çîâóâàòè ñï³ëüíî
ç óêðà¿íñüêèìè êîëåãàìè.

— Âè íå ðàç îðãàí³çîâóâàëè ôåñ-
òèâàë³ í³ìåöüêîãî ê³íî â Ìîñêâ³. ª
ïëàíè çðîáèòè ùîñü òàêå ³ â Êèºâ³?

— Âãàäàëè. Öå òðåò³é ïðèâ³ä
ìîãî â³çèòó äî Êèºâà. Ìîæó ïî-
ðàäóâàòè óêðà¿íñüêèõ ê³íîìàí³â.
Ðàçîì ³ç Ïîñîëüñòâîì Í³ìå÷÷èíè
òà Ãåòå-³íñòèòóòîì ïëàíóºìî ïðî-
âåñòè Ôåñòèâàëü í³ìåöüêîãî ê³íî
â Êèºâ³. Â³í òðèâàòèìå ç 25 âå-
ðåñíÿ äî 3 æîâòíÿ, Äíÿ îá’ºäíàí-
íÿ Í³ìå÷÷èíè. Îäíî÷àñíî ïðîâå-
äåìî ³ Òèæäåíü í³ìåöüêîãî òåëå-
áà÷åííÿ íà Ïåðøîìó Íàö³îíàëü-
íîìó òåëåêàíàë³.

— ßêîþ áóäå ïðîãðàìà ôåñòè-
âàëþ?

— Ö³êàâîþ òà ð³çíîïëàíîâîþ.
Àäæå äî Êèºâà ìè ïëàíóºìî ïðè-
âåçòè íàéêðàùå ç äîðîáêó í³ìåöü-
êèõ ðåæèñåð³â. Ñïèñîê ó÷àñíèê³â
ùå îñòàòî÷íî íå çàòâåðäæåíî. Àëå

ìîæó çàïåâíèòè: âàø³ ãëÿäà÷³ ïî-
áà÷àòü íàéïîïóëÿðí³ø³ ñòð³÷êè
ñó÷àñíèõ ìèòö³â. Äî òîãî æ íà
ôåñòèâàëü ìè çàïðîñèìî â³äîìèõ
í³ìåöüêèõ ðåæèñåð³â, àêòîð³â òà
ïðîäþñåð³â. Îáîâ’ÿçêîâî âëàøòó-
ºìî çóñòð³÷³ òà êðóãë³ ñòîëè ³ç
óêðà¿íñüêèìè ïðîäþñåðàìè òà ðå-
æèñåðàìè. Îêðåìî â ïðîãðàì³ ïå-
ðåäáà÷åíî é ìàéñòåð-êëàñè äëÿ
âàøèõ ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â.

— Âè îð³ºíòóâàòèìåòå ïðîãðàìó
íà ñìàê óêðà¿íñüêîãî ãëÿäà÷à?

— Òàê. Ìè ïðèáëèçíî ìàºìî
óÿâëåííÿ, ÷îãî â³í õî÷å. À õî÷å â³í
áà÷èòè ÿê³ñíå òà ö³êàâå ºâðîïåé-
ñüêå ê³íî. Ñïîä³âàþñÿ, âàøèõ ê³-
íîìàí³â íå ðîç÷àðóºìî. Àëå ìè íå
çîñåðåäæóâàòèìåìîñÿ ëèøå íà ñòî-
ëè÷íîìó ãëÿäà÷åâ³. Í³ìåöüê³ ô³ëü-
ìè ïëàíóºìî ïîêàçàòè íå ëèøå â
Êèºâ³, à é â ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè.

— ßê³ ô³ëüìè õî÷åòå ïðèâåçòè?
×è áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ ñòð³÷êè òà-

êèõ ìåòð³â í³ìåöüêîãî ê³íî, ÿê
Ôîëüêåð Øëüîíäîðô òà Â³ì Âåí-
äåðñ?

— Íàìàãàòèìåìîñÿ ïðèâåçòè
íàéêðàù³ ñòð³÷êè çà îñòàíí³ äâà-
òðè ðîêè. Áóäóòü íå ëèøå àðòõàóñ-
í³ êàðòèíè, à é òàê³, ÿê³ çäîáóëè
ïåðåìîãó íà ôåñòèâàëÿõ òà ìàëè
çíà÷íèé óñï³õ ó ê³íîïðîêàò³. Ïå-
ðåêîíàíà, âîíè ñïîäîáàþòüñÿ ³ â
Óêðà¿í³. Íàïðèêëàä, äóæå ö³êàâèé
ô³ëüì “Õâèëÿ” (Die Welle) ðåæè-
ñåðà Äåííèñà Ãàíçåëÿ. Â³í ìàâ ðå-
çîíàíñ íà ïî÷àòêó öüîãî ðîêó. Õî-
÷åìî, ùîá ñàìå öÿ ñòð³÷êà â³äêðè-
ëà Ôåñòèâàëü ó Êèºâ³ 25 âåðåñíÿ.
Çâè÷àéíî, ïëàíóºìî ö³êàâó äîá³ð-
êó òâîð³â íàøèõ ìåòð³â — Â³ìà
Âåíäåðñà òà Ôîëüêåðà Øëüîíäîð-
ôà. Ïðèâåçåìî é ö³êàâ³ ðîáîòè ìî-
ëîäèõ í³ìåöüêèõ ðåæèñåð³â.

— ßê³ íàì³òèëèñÿ òåíäåíö³¿ â í³-
ìåöüêîìó ê³íî?

— Ó Í³ìå÷÷èí³ ñïîñòåð³ãàºòü-
ñÿ áóì ó ê³íîâèðîáíèöòâ³. Ó íàñ

ùîðîêó âèïóñêàþòü äóæå áàãàòî
ô³ëüì³â, ³ âîíè êîðèñòóþòüñÿ
óñï³õîì íà ì³æíàðîäíèõ ê³íîôåñ-
òèâàëÿõ òà ó ïðîêàò³. Òîð³ê ñòð³÷-
êà “Æèòòÿ ³íøèõ” îòðèìàëà “Îñ-
êàðà” çà êðàùèé ³íîçåìíèé
ô³ëüì. Òî áóâ äåáþò ðåæèñåðà
Ôëîð³àíà ôîí Äîííåðñìàðêà.
Òàê ùî íàøå ê³íî ìàº áåçïåðå÷-
íèé óñï³õ. Ùîäî òåìàòèêè, òî íå
ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ÿê³ñü òåí-
äåíö³¿. Àäæå äëÿ ñó÷àñíîãî ê³íî
íèí³ íå õàðàêòåðíà ìîíîæàíðî-
â³ñòü. Íàâïàêè, ÷èìàëî ìîëîäèõ
ðåæèñåð³â áåðóòüñÿ çà ð³çíîìà-
í³òí³ ñþæåòè. Íàéá³ëüøå ¿õ ö³êà-
âèòü ñó÷àñíå æèòòÿ. Àêòóàëüíà é
òåìà Ñõ³äíî¿ òà Çàõ³äíî¿ Í³ìå÷-
÷èíè ÷àñ³â õîëîäíî¿ â³éíè.

— Ùî âè çíàºòå ïðî óêðà¿íñüêå
ê³íî?

— Íà æàëü, íå íàäòî áàãàòî.
Àëå ìåí³ â³äîì³ äåÿê³ îñòàíí³
óñï³øí³ óêðà¿íñüê³ ê³íîêàðòèíè.
Íàïðèêëàä, “Ñàôî”. Ö³êàâà ðî-
áîòà é ìîëîäîãî ðåæèñåðà ªâè
Íåéìàí “Á³ëÿ ð³÷êè”. Öåé ô³ëüì
áóâ ïîâí³ñòþ â³äçíÿòèé â Óêðà-
¿í³ òà îòðèìàâ ïðèçè íà ð³çíèõ
ì³æíàðîäíèõ ê³íîôåñòèâàëÿõ.

— ×è ïëàíóºòå ñï³âïðàöþâàòè ç
Êè¿âñüêèì ìåä³àõîëäèíãîì?

— Ó÷îðà â³äáóëàñÿ ïåðøà çó-
ñòð³÷-çíàéîìñòâî ç ïðåäñòàâíè-
êàìè Êè¿âñüêîãî ìåä³àõîëäèíãó.
Ïðîòå ìè âæå äóìàºìî ïðî òðè-
âàëó òà ïë³äíó ñï³âïðàöþ. Öå ñòî-
ñóºòüñÿ áàãàòüîõ ñï³ëüíèõ ê³íî-
ïðîåêò³â. Ïðè÷îìó ³ â äîêóìåí-
òàë³ñòèö³, ³ â ³ãðîâîìó æàíð³. Òà-
êîæ ìè îáãîâîðþâàëè ìîæëè-
â³ñòü äåìîíñòðàö³¿ í³ìåöüêèõ
ïðîãðàì íà êè¿âñüêîìó êîìóíàëü-
íîìó êàíàë³ òà ñï³âðîá³òíèöòâî â
ðàìêàõ ïåðøîãî Ôåñòèâàëþ í³-
ìåöüêîãî ê³íî ó Êèºâ³

Розмовляла Ірина СИВАШОВА,
“Хрещати ”

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Допомо ти за пити обладнання
Бабансь ом інтернат , де на-
вчаються діти з фізичними та ро-
з мовими вадами, взялися бла-
одійний фонд "У раїно! Я за те-
бе!", Київсь ий медіахолдин та
дея і з раїнсь их м зи антів.
Для збор оштів серед відб -
лася бла одійна вечір а Bantik.
party, а неділю на аналі "Київ"
відб деться дво одинний телема-
рафон.

Ìèíóëî¿ ñåðåäè ó êëóá³ Disco Radio Hall
â³äáóëàñÿ íåçâè÷íà âå÷³ðêà. Ìåòîþ Bantik.
party áóëî íå ëèøå ïîâåñåëèòèñÿ, à, ïåðø
çà âñå, ç³áðàòè ãðîø³ äëÿ äîïîìîãè ä³òÿì
³ç ô³çè÷íèìè òà ðîçóìîâèìè âàäàìè. Óñ³ ç³-
áðàí³ çà âõ³ä êîøòè ïåðåäàäóòü íà ïðè-
äáàííÿ îáëàäíàííÿ äëÿ ñïåö³àëüíî¿ øêî-
ëè-³íòåðíàòó ñåëà Áàáàíêà Óìàíñüêîãî
ðàéîíó ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³. ²í³ö³àòîðîì ö³º¿
áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ º ôîíä “Óêðà¿íî! ß çà òå-
áå!”, äî ÿêîãî çâåðíóâñÿ ïî äîïîìîãó äè-

ðåêòîð Áàáàíñüêîãî ³íòåðíàòó Ãðèãîð³é Êî-
áèëÿíñüêèé. Óí³êàëüí³ñòü öüîãî âèïàäêó â
òîìó, ùî îòðèìàííÿ ïðîôåñ³éíèõ íàâè÷îê
º äëÿ ä³òåé-ñèð³ò ç ô³çè÷íèìè òà ðîçóìî-
âèìè âàäàìè ôàêòè÷íî ºäèíîþ ìîæëèâ³ñ-
òþ ñàìîñò³éíî çàðîáëÿòè êîøòè ó äîðîñ-
ëîìó æèòò³, àäæå îòðèìàòè âèùó îñâ³òó âî-
íè íà ìàþòü ïðàâà íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³â-
í³. Äëÿ ïîâíîö³ííîãî íàâ÷àííÿ øêîë³-³í-
òåðíàòó ïîòð³áíî îíîâèòè ñïåö³àëüíå îá-
ëàäíàííÿ. Íà éîãî çàêóï³âëþ ³ ï³äóòü óñ³
ç³áðàí³ â ðàìêàõ ïðîåêòó êîøòè.

Ï³ä ÷àñ Bantik. party ó êëóá³ âèñòóïèëè òà-
ê³ óêðà¿íñüê³ ìóçèêàíòè, ÿê Kishe, Íàòàë³ÿ
Âàëåâñüêà, Alex Luna òà áàãàòî ³íøèõ àðòèñ-
ò³â, ÿêèõ ïðèéøëè ïîñëóõàòè â³äâ³äóâà÷³
Disco Radio Hall. Ï³ä ÷àñ âå÷³ðêè òàêîæ â³ä-
áóëàñÿ áëàãîä³éíà ëîòåðåÿ òà àóêö³îí, ÿêèé
ç³áðàâ ïîíàä $1200. Íàéäîðîæ÷èì ëîòîì
âèÿâèëàñÿ ñóìî÷êà ç³ øê³ðè ï³òîíà â³ä ìîä-
íîãî áóäèíêó “Ëó÷àðó”, çà ÿêó âèêëàëè
$500. Ïîïóëÿðí³ñòþ ñåðåä ïîêóïö³â òàêîæ
êîðèñòóâàëèñÿ øîâêîâ³ êðàâàòêè òà ôóòáîë-
êè ç àâòîãðàôàìè Ãàéòàíè òà ó÷àñíèê³â ãóð-
òó Esthetic Education. Óò³ì, öå íå ºäèíèé çà-
õ³ä, ùî äîïîìîæå Áàáàíñüêîìó ³íòåðíàòó
çàêóïèòè âêðàé ïîòð³áíå îáëàäíàííÿ.

Êè¿âñüêèé ìåä³àõîëäèíã òàêîæ äîëó÷èâ-
ñÿ äî áëàãîä³éíèõ ñïðàâ. Ó íåä³ëþ íà êà-

íàë³ “Êè¿â” ³ç 18.00 ïðîòÿãîì äâîõ ãîäèí
òðèâàòèìå áëàãîä³éíèé òåëåìàðàôîí “×ó-
æèõ ä³òåé íå áóâàº”, â ÿêîìó â³çüìóòü
ó÷àñòü ôàõ³âö³ ç âèõîâàííÿ òà ñïîíñîðè.
Ìåòîþ ìàðàôîíó º ïðèâåðíåííÿ óâàãè ãðî-
ìàäñüêîñò³ äî ïðîáëåì ä³òåé âçàãàë³ òà Áà-
áàíñüêîãî ³íòåðíàòó çîêðåìà, à òàêîæ çá³ð
êîøò³â, ÿêèé â³äáóâàòèìåòüñÿ ÷åðåç íàäñè-
ëàííÿ ñìñ-ïîâ³äîìëåíü íà íîìåð 216, ÿêèé
º àêòèâíèì âæå íèí³. Âàðò³ñòü îäíîãî ïî-
â³äîìëåííÿ — 5 ãðí. Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî
ìàðàôîíó çí³ìàëüíà ãðóïà òåëåêàíàëó “Êè-
¿â” íà ÷îë³ ç Îëüãîþ Ñóìñüêîþ â³äâ³äàëà

Áàáàíñüêó øêîëó-³íòåðíàò, àáè îñîáèñòî
ä³çíàòèñÿ ïðî éîãî ïðîáëåìè òà â³äçíÿòè
ìàòåð³àë, ÿêèé ïîêàçóâàòèìóòü ï³ä ÷àñ íå-
ä³ëüíîãî òåëåìàðàôîíó.

Çàâåðøàëüíèì åòàïîì áëàãîä³éíîãî ïðî-
åêòó ñòàíå êîíöåðò “Ëþáîâ áåç ìåæ”, ÿêèé
âëàøòóº çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè Íà-
òàë³ÿ Øåëåïíèöüêà. 11 ÷åðâíÿ ó Öåíòð³
êóëüòóðè ÑÁÓ âèñòóïèòü ñàìà ñï³âà÷êà òà
¿¿ äðóç³-ìóçèêàíòè Âîëîäèìèð Ãðèøêî,
Ðèììà Øàïîâàëîâà, Îëåêñàíäð Ãóðåöü òà
³íø³. Óñ³ êîøòè â³ä ïðîäàæó êâèòê³â òàêîæ
ïåðåäàäóòü Áàáàíñüê³é øêîë³-³íòåðíàòó

²äå äîïîìîãà
Êè¿âñüêèé ìåä³àõîëäèíã äîëó÷èâñÿ 
äî áëàãîä³éíîãî ïðîåêòó “Íàø³ ä³òè. 
×óæèõ ä³òåé íå áóâàº”
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Учора представни Ger-
man Films раїнах Схід-
ної Європи, продюсер та
режисер Сімоне Ба манн
с ладі деле ації іно і

телевиробни ів Німеччини
з стрілася з ерівни ами
Київсь о о медіахолдин .
Йшлося про спільні про-
е ти в іно та на телеба-
ченні. Пані Ба манн та ож
повідомила, що її омпа-
нія разом із Посольством
Німеччини та Гете-інсти-
т том от є Фестиваль ні-
мець о о іно, я ий відб -
деться в столиці У раїни.
Детальніше про фести-
валь та свої плани в
У раїні Сімоне Ба манн
розповіла "Хрещати ".

Учора німець і телевізійни и та ерівництво Київсь о о медіахолдин домовилися про тривал співпрацю

Для збор оштів на за півлю обладнання Бабансь ом інтернат відб лася бла одійна вечір а
Bantik. party
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Ñïðàâæí³é êâàñ 
ïðîäàþòü ò³ëüêè ó áî÷êàõ
Éîãî òåðì³í ïðèäàòíîñò³ îáìåæóºòüñÿ òðüîìà äíÿìè

²ç ïî÷àòêîì ë³òíüîãî ñåçîíó ç
ïðèëàâê³â ìàãàçèí³â ìàñîâî ðîçêó-
ïîâóþòü êâàñ. Ùå çäàâíà â³äîìèé
³ ö³êàâèé ðåöåïò öüîãî ñòàðîâèí-
íîãî íàïîþ ñó÷àñí³ âèðîáíèêè íà-
â÷èëèñÿ ãîòóâàòè íå ëèøå ïðèðîä-
í³ì øëÿõîì. Ìîæëèâîñò³ ñó÷àñíî¿
õ³ì³¿ äîçâîëÿþòü â³äòâîðèòè ñìàê ³
çàïàõ ñïðàâæíüîãî êâàñó ³äåíòè÷-
íèé íàòóðàëüíîìó. Ñïåö³àë³ñòè ³ç
íåçàëåæíî¿ ëàáîðàòîð³¿ öåíòðó ñïî-
æèâ÷èõ åêñïåðòèç “Òåñò” íåùî-
äàâíî âèïðîáóâàëè ïðîäóêö³þ 10
íàéïîïóëÿðí³øèõ âèðîáíèê³â êâà-
ñó íà ñüîãîäí³øíüîìó ðèíêó.

Âèÿâèëîñÿ, ùî ñåðåä íèõ ò³ëüêè
òðüîõ ìîæíà íàçâàòè êâàñîì:
“Äðåâëÿíñüêèé”, “ßðèëî” ³
“Ëüâ³âñüêèé”. Ó âèðîáíèöòâ³ ñâî-
ãî ïðîäóêòó âîíè âèêîðèñòîâóþòü
íàòóðàëüíå êâàñíå ñóñëî. Öåé ïðî-
äóêò îòðèìóþòü â³ä ïðèðîäíîãî
áðîä³ííÿ æèòíüîãî ñîëîäó. Àëå òà-
ê³ âèðîáíèêè, ÿê “Ìîíàñòèðñüêèé
Êâàñ”, “Êâàñ Ðîñèíêà”, “Á³îëà
Êâàñ”, “Îñòðå”, “Àâ³ñ Äîáðèé
êâàñ”, “Äàíèëî” òà “Ïàí ²âàí” âè-
ãîòîâëÿþòü ñâ³é êâàñ ³ç àðîìàòèçà-
òîð³â òà ôàðáíèê³â. Ïðè÷îìó ó
ñêëàä³ ïðîäóêòó öå íå ïðèõîâóþòü,
îäíàê ïèøóòü ìàëåíüêèì øðèô-
òîì ³ íå ó “íàé÷èòàáåëüí³øîìó”
ì³ñö³.

“Íàï³é, ùî âèãîòîâëÿþòü ö³ âè-
ðîáíèêè, êâàñîì íå íàçèâàºòüñÿ.
Öå ïðîñòî ãàçîâàíèé íàï³é ³ç ïðè-
ñìàêîì òà çàïàõîì êâàñó. Â³í ñêëà-

äàºòüñÿ ³ç õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â: ôàð-
áíèê³â òà àðîìàòèçàòîð³â. Ïðîá-
ëåìà ó òîìó, ùî íà ïëÿøêàõ íà-
ïèñàíî, ùî öå ñïðàâæí³é êâàñ, àëå
â³í òàêèì àæ í³ÿê íå º”,— ðîçïî-
â³â ïðåçèäåíò öåíòðó ñïîæèâ÷èõ
åêñïåðòèç Âàëåíòèí Áåçðóêèé. Âè-
ðîáíèêè âèêîðèñòîâóþòü õ³ì³÷í³
ñïîëóêè, òàê çâàí³ Å-äîáàâêè: àðî-
ìàòèçàòîðè, åìóëüãàòîðè, ï³äñè-
ëþâà÷³ ñìàêó, ôàðáíèêè, çà äîïî-
ìîãîþ ÿêèõ îòðèìóþòü ³äåíòè÷-
íèé íàòóðàëüíîìó ïðîäóêò íà âè-
ãëÿä ³ íà ñìàê. Ö³ äîì³øêè ñòàíî-
âëÿòü íåáåçïåêó äëÿ çäîðîâ’ÿ, òî-
ìó çà íèìè ïîñò³éíî íàãëÿäàº ªâ-
ðîïåéñüêà êîì³ñ³ÿ ³ç ïèòàíü çäî-
ðîâ’ÿ. Âñüîãî òàêèõ íåáåçïå÷íèõ
äîì³øîê ø³ñòü, àëå ïèòàííÿ ïðî
¿õ çàáîðîíó ùå äîñ³ âèð³øóþòü.
Îñê³ëüêè ¿õ îñòàòî÷íî íå çàáîðî-
íèëè, òî ¿õ ìîæíà âèêîðèñòîâóâà-
òè.

Êîðåñïîíäåíòè “Õðåùàòèêà”
ïîäçâîíèëè äî “Á³îëè”. Òàì çíà-
õîäèëè áóäü-ÿê³ ñïîñîáè, àáè íå
â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ ïðî âè-
êîðèñòàííÿ äîì³øîê òà ïåðåíà-
ïðàâëÿëè äî ð³çíèõ ñïåö³àë³ñò³â. Ó
ëàáîðàòîð³¿ òîðãîâî¿ ìàðêè “Îñ-
òðå÷ Êâàñ” îäðàçó êèíóëè òðóáêó.
Òèì ÷àñîì ó “Ðîñèíö³” íå çàïåðå-
÷óâàëè âèêîðèñòàííÿ åìóëüãàòîð³â
³ íàãîëîñèëè, ùî ó íèõ óñå íàïè-
ñàíî íà åòèêåòö³, òà âèãîòîâëåííÿ
òàêîãî íàïîþ íå ñóïåðå÷èòü äåð-
æàâíèì ñòàíäàðòàì.

Êîðèñí³ ðå÷îâèíè
Íàòóðàëüí³ ñêëàäîâ³ êâàñó òà

éîãî ïðèðîäí³é ñïîñ³á ïðèãîòó-
âàííÿ äóæå ïîçèòèâíî âïëèâàþòü
íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. Íàÿâí³ñòü
äð³æäæ³â ïîçèòèâíî âïëèâàº íà
ïðîöåñè òðàâëåííÿ. Öå âñå ÷åðåç
ìîëî÷íîêèñë³ áàêòåð³¿ ó öüîìó
ïðîäóêò³, çàâäÿêè ÿêèì, êîëè âî-
íè áðîäÿòü, îðãàí³çì îòðèìóº ìî-
ëî÷íó êèñëîòó. ×åðåç öå ä³þ íà-
ïîþ íà îðãàí³çì ïðèð³âíþþòü äî
ä³¿ êèñëîìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â: êå-
ô³ðó, ðÿæàíêè òà êèñëÿêó.

Êâàñ çáàãà÷åíèé áàãàòüìà âàæ-
ëèâèìè â³òàì³íàìè: Â, Â2, ÐÐ, Â
òà ìîëî÷íîþ êèñëîòîþ. Îñü ÷î-
ìó äîáðå îñâ³æàº, âòàìîâóº ñïðà-
ãó ³ â³ä÷óòòÿ ãîëîäó. Ë³êàð³ òà
ñïåö³àë³ñòè ç³ ñòîëè÷íî¿ ñàíñòàí-

ö³¿ ðàäÿòü âæèâàòè êâàñ ÿê õâî-
ðèì, òàê ³ çäîðîâèì. Äëÿ áåçïå÷-
íîãî âæèâàííÿ ñë³ä îáîâ’ÿçêîâî
äèâèòèñÿ íà ñêëàä öüîãî ïðîäóê-
òó, òàì ìàº áóòè ÿêíàéìåíøå íå-
çðîçóì³ëèõ íàçâ õ³ì³÷íèõ ñïîëóê,
òà íà äàòó éîãî âèãîòîâëåííÿ.

Ñïðàâæí³é êâàñ
ïðîäàþòü ëèøå 
â áî÷êàõ

Ëþáèòåë³ äîáðîãî êâàñó çíàþòü,
ùî ñïðàâæí³é ïðîäóêò ìîæíà
çíàéòè ëèøå ó áî÷êàõ. Éîãî ñïå-
ö³àëüíî ãîòóþòü ³ç íàòóðàëüíî¿ ñè-
ðîâèíè, ³ òåðì³í éîãî ïðèäàòíîñò³
îáìåæóºòüñÿ ëèøå òðüîìà äíÿìè.
Îñíîâí³ ïðàâèëà òåõí³êè áåçïåêè
âæèâàííÿ êâàñó ç áî÷êè ó ë³òíþ
ïîðó: ïîòð³áíî çàâæäè äèâèòèñÿ,
ùîá ïðîäàâåöü ³ áî÷êà áóëè ÷èñ-
ò³, îäíîðàçîâ³ ñòàêàí÷èêè òàêîæ
ìàþòü áóòè ó íàëåæíîìó âèãëÿä³.

“Êâàñíèé”
åêñïåðèìåíò

Êîðåñïîíäåíòè “Õðåùàòèêà”
âèð³øèëè çðîáèòè ñâîº òåñòóâàí-
íÿ êâàñó. Äëÿ öüîãî îáðàëè: “Ìî-
íàñòèðñüêèé”, “Ëüâ³âñüêèé”,
“Àâ³ñ Äîáðèé êâàñ” òà “Êâàñ Ðî-
ñèíêà”. Ïåðøèì ñïðîáóâàëè
“Ëüâ³âñüêèé”, äóìêè á³ëüøîñò³
çá³ãëèñÿ íà òîìó, ùî â³í íàéêðà-
ùèé, ùî é ï³äòâåðäèëè äîñë³-
äæåííÿ ëàáîðàòîð³¿ “Òåñò”. Êâàñ
â³ä “Ðîñèíêè” áóâ ñõîæèé çà ñìà-
êîì íà Êîêà-êîëó, à ó “Ìîíàñ-
òèðñüêèé” íà÷å äîäàëè õëîðó.
“Àâ³ñ”, ÿê çäàëîñÿ, ïåðåñòàðàâñÿ
³ç ïðÿíîùàìè.

Ñåðåä åòèêåòîê á³ëüøîñò³ ïðè-
ïàëà äî âïîäîáè åìáëåìà “Ìî-
íàñòèðñüêîãî” êâàñó. Íà äðóãå
ì³ñöå ïîñòàâèëè åòèêåòêó â³ä
“Àâ³ñó”, ïîò³ì “Ëüâ³âñüêîãî” ³ äà-
ë³ “Ðîñèíêè”

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Квас — один із найпоп лярніших літніх напоїв для вта-
м вання спра и. Одна дале о не все, що продають
під цією назвою, можна та назвати. Справжній вас
продається боч ах. Термін придатності йо о стано-
вить не більше трьох днів. Пляш овий вас частіше за
все ви отовлений шт чно. Ще здавна відомий сло-
в'ян поживний напій протест вали спеціалісти із неза-
лежної споживчої е спертизи. Виявилося, що на сьо о-
днішньом рин справжній вас пляш ах на нат -
ральній за васці роблять лише три виробни и: "Древ-
лянсь ий", "Ярило" і "Львівсь ий". Інші, та і я "Ро-
син а" та "Монастирсь ий", замінюють природне вас-
не с сло на хімічні добав и: ароматизатори і фарбни-
и. Кореспонденти "Хрещати а" провели власн сма-
ов е спертиз , рез льтати збі лися із лабораторни-
ми. Най ращим обрали "Львівсь ий".

Оле сандр КУЗЬКО,
на овець:
— Я йо о не п ю і вже не люб-

лю. От олись, пам’ятаю, б в доб-
рий вас. Тоді йо о завжди п -
вав, смачний та ий б в. А нині еть
зіпс вався. Я ось і не хочеться йо-
о.

Юрій ТОПЧІЙ, письменни :
— Я розпався СРСР, я перестав

їсти морозиво і пити вас. Адже
тоді вони б ли справжніми. А ни-
ні за все можна дати хабар, і о-

жен злодій робить прод ти се-
бе в ванній. Він наче і смачний,
але в черзі не хочеться стояти. Ни-
ні та е діється, що можна пити
все, що зав одно, але насолоди
від ньо о не отримаєш, та й наїс-
тися не можна.

Сер ій ФОМЕНКО, співа р-
т “Мандри”:
— Я п’ю вас тіль и з бочо . І ра-

ніше йо о пив, і нині продовж ю,
але лише боч овий. Той, що пляш-
ах, мені не подобається зовсім.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ðåöåïò 
³ç ñëîâ’ÿíñüêî¿

äàâíèíè
Квас б в любленим напоєм

ще давніх слов’ян. Перша з ад а
про ньо о дат ється 988 ро ом.
Коли з на оди хрещення Київсь ої
Р сі Володимир на азав при о-
стити сіх медом боч ах та ва-
сом. Варили йо о по всій держа-
ві: монастирях та азармах,
лі арнях та міщансь их осподар-
ствах.
У давнин от вали і спожива-

ли хлібні, фр тові, я ідні, медо-
ві та інші види вас . Основним
прод том для при от вання на-
пою б ли пшениця, реч а, яч-
мінь, я оди, мед, ц ор, трави та
орені.
Відомо д же ба ато видів цьо-

о прод т : солод ий, ислий,
м’ятний, з ізюмом, з хріном
( ральсь ий), білий, о рош овий,
польсь ий, литовсь ий та раїн-
сь ий.
Ще здавна народі застосов -

вали та і методи для за вас и, я
пророщення з ячменю та пшени-
ці на солод, “томлення” й с шін-
ня та бродіння с сла за допомо-
ою молочно ислих прод тів і
дріжджів.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Äå âè êóïóºòå êâàñ?

Фахівці ствердж ють, що най раще п вати вас боч ах, одна дивитися, щоб вони б ли чисті, а продавці — охайні

У реалізаторів обов’яз ово потрібно запит вати дат ви отовлення вас
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хрещатик

Про утворення та склад наглядової ради 
у сфері розподілу соціального житла 

при Київській міській раді
Рішення Київської міської ради № 1102/3935 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статті 30 Житлового кодексу Української РСР, статті 17 Закону України “Про житловий
фонд соціального призначення”, постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.07 № 23 “Про затвер&
дження Положення про наглядову раду у сфері розподілу соціального житла” та з метою забезпечення
громадського контролю за розподілом такого житла Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Óòâîðèòè íàãëÿäîâó ðàäó ó ñôåð³ ðîç-
ïîä³ëó ñîö³àëüíîãî æèòëà ïðè Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é ðàä³ ÿê ïîñò³éíî ä³þ÷èé îðãàí ó
ñêëàä³ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äíî äî
ïóíêò³â 8, 10, 14 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16.01.07 ¹ 23 “Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî íàãëÿäîâó ðà-
äó ó ñôåð³ ðîçïîä³ëó ñîö³àëüíîãî æèòëà”
íàãëÿäîâà ðàäà ó ñôåð³ ðîçïîä³ëó ñîö³àëü-
íîãî æèòëà ïðè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ îáè-
ðàº ãîëîâó, çàñòóïíèêà òà ñåêðåòàðÿ.

3. Äîðó÷èòè ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè âæèòè çàõîäè ùîäî îðãàí³çàö³é-
íî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ íà-
ãëÿäîâî¿ ðàäè ó ñôåð³ ðîçïîä³ëó ñîö³àëüíî-

ãî æèòëà ïðè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.
4. Íàãëÿäîâ³é ðàä³ ó ñôåð³ ðîçïîä³ëó ñî-

ö³àëüíîãî æèòëà ïðè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðà-
ä³ ó ñâî¿é ðîáîò³ êåðóâàòèñÿ Ïîëîæåííÿì
ïðî íàãëÿäîâó ðàäó ó ñôåð³ ðîçïîä³ëó ñî-
ö³àëüíîãî æèòëà, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíî-
âîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
16.01.07 ¹ 23.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîì-
ïëåêñó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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

Про затвердження Положення про Головне
управління у справах національностей та релі)
гій виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 1153/3986 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та на
виконання рішення Київської міської ради від 26.06.07 № 917/1578 “Про утворення Головного управлін&
ня у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації)” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток
до рішення Київської міської ради № 1102/3935 від 1 листопада 2007 року

СКЛАД 
наглядової ради у сфері розподілу соціального житла при Київській

міській раді

Кільчиць а Ірена Реонольдівна - заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації

Денисен о Володимир Ми олайович - перший заст пни начальни а Головно о
правління житлово о забезпечення

Березен о Сер ій Іванович - перший заст пни начальни а Головно о
правління справах сім’ї та молоді, деп тат
Київсь ої місь ої ради (за йо о з одою)

Бондарен о Володимир Дмитрович - деп тат Київсь ої місь ої ради (за йо о з одою)

Брезвін Анатолій Іванович - деп тат Київсь ої місь ої ради (за йо о з одою)

Бри инець Оле сандр Михайлович - деп тат Київсь ої місь ої ради (за йо о з одою)

Давидов Оле сандр Михайлович - деп тат Київсь ої місь ої ради (за йо о з одою)

Зоріна Світлана Іванівна - деп тат Київсь ої місь ої ради (за йо о з одою)

Крюч ов Леонід Васильович - деп тат Київсь ої місь ої ради (за йо о з одою)

Комарниць ий Денис Сер ійович - деп тат Київсь ої місь ої ради (за йо о з одою)

Манж ра Ві тор Гри орович - деп тат Київсь ої місь ої ради (за йо о з одою)

Нова Наталія Василівна - деп тат Київсь ої місь ої ради (за йо о з одою)

Петь н Оле Дмитрович - деп тат Київсь ої місь ої ради (за йо о з одою)

Про німа Оле сандр Володимирович - деп тат Київсь ої місь ої ради (за йо о з одою)

Р ди Сер ій Ярославович - деп тат Київсь ої місь ої ради (за йо о з одою)

Симонен о Костянтин Валентинович - деп тат Київсь ої місь ої ради (за йо о з одою)

Філіппов Володимир Ві торович - деп тат Київсь ої місь ої ради (за йо о з одою)

Ш ро Ма сим Юрійович - деп тат Київсь ої місь ої ради (за йо о з одою)

В’ялий Ми ола Петрович - заст пни начальни а Головно о правління
охорони здоров’я та медично о забезпечення

Давидо Віра Петрівна - заст пни начальни а Головно о правління
праці та зайнятості

Морозов Володимир Гри орович - заст пни начальни а Головно о правління
житлово о осподарства

Толсті ов Ми ола Петрович - заст пни начальни а Головно о правління
справах захист населення від наслід ів аварії на
Чорнобильсь ій АЕС

Ш та Ві торія Михайлівна - начальни відділ правової та адрової роботи
Головно о правління соціально о захист

Чижи Ми ола Петрович - начальни за ально о відділ і Головно о
правління ом нально о осподарства

Антощ Костянтин Васильович - олова Київсь ої місь ої спіл и ветеранів
Аф аністан

Левиць ий Михайло М сійович - олова Київсь ої місь ої ор анізації У раїнсь о о
товариства л хих

Костю Тамара Оле сандрівна - олова профспіл и працівни ів житлово- ом -
нально о осподарства, місцевої промисловості,
поб тово о обсл ов вання населення

Рижих Володимир Сер ійович - заст пни олови Київсь ої місь ої і ради
профспіло

Ш тий Валерій Михайлович - начальни правління з питань соціально о
захист Київсь ої місь ої ради профспіло

Прилип о Юрій Михайлович - начальни відділ методичної роботи
юридично о правління апарат

Осипен о В’ячеслав І орович олова Спіл и без вартирних офіцерів (за йо о
з одою)

С бботіна Тамара Леонідівна - начальни відділ соціально о розвит
Київсь о о метрополітен (за її з одою)

Юнін Оле сандр Оле сандрович - член Бла одійної ор анізації "Меморіальний
фонд Івана Кавалерідзе" (за йо о з одою)

Баранов-Мохорта Сер ій Ми олайович - заст пни дире тора Бла одійної ор анізації
"Бла одійний фонд Д ховна спадщина”

Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé
òà ðåë³ã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çã³äíî ç äî-
äàòêîì.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради № 1153/3986 від 1 листопада 2007 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про Головне управління у справах національностей та релігій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

1. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ íàö³î-
íàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ)
º ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äçâ³ò-
íèì òà ï³äêîíòðîëüíèì Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
ðàä³ ³ ï³äïîðÿäêîâàíèì Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó ãîëîâ³.

2. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêî-
íàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ðîçïîðÿäæåí-
íÿìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) òà öèì Ïîëîæåííÿì.

3. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ º ïðàâîíàñòóï-
íèêîì ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â óïðàâë³ííÿ ó ñïðà-
âàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ì³ãðàö³¿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òè-
êè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó
÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ éîãî êîìïåòåíö³¿
çã³äíî ç öèì Ïîëîæåííÿì.

3.1. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ º þðèäè÷íîþ
îñîáîþ, ìàº ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðàõóíêè
â óñòàíîâàõ Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà,
áëàíêè, êóòîâèé øòàìï, ïå÷àòêó ³ç çîáðà-
æåííÿì Äåðæàâíîãî ãåðáà Óêðà¿íè ³ ñâî-
¿ì íàéìåíóâàííÿì.

3.2. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ: 04070, ì. Êè¿â, âóë. Âîëîñüêà, 
31-à.

4. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ º:

ðåàë³çàö³ÿ ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü äåðæàâ-
íî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ì³æíàö³îíàëüíèõ â³ä-
íîñèí, ì³ãðàö³éíî¿ ïîë³òèêè, ñïðèÿííÿ
êîíñîë³äàö³¿ òà ðîçâèòêîâ³ óêðà¿íñüêî¿ íà-
ö³¿, çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ íàö³îíàëüíèõ ìåí-
øèí;

çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà
ñòîñîâíî íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí Óêðà¿íè
òà îñ³á, äåïîðòîâàíèõ çà íàö³îíàëüíîþ
îçíàêîþ, ÿê³ ïîâåðòàþòüñÿ â Óêðà¿íó, ùî-
äî óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè òà ì³ãðàö³¿;

ñïðèÿííÿ çàäîâîëåííþ íàö³îíàëüíî-
êóëüòóðíèõ, îñâ³òí³õ ïîòðåá òà ðîçâèòêó
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ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿.

9. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ:
ä³º áåç äîðó÷åííÿ â³ä ³ìåí³ Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ òà ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè
ó â³äíîñèíàõ ç äåðæàâíèìè îðãàíàìè, îð-
ãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðè-
ºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè íå-
çàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³;

çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ, íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çàâäàíü, âèçíà÷àº ñòó-
ï³íü â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñâî¿õ çàñòóïíèê³â,
çîêðåìà ïåðøîãî, êåð³âíèê³â éîãî ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â;

ãîòóº òà ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó øòàòíèé ðîçïèñ ³ êîø-
òîðèñ äîõîä³â ³ âèòðàò íà óòðèìàííÿ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ;

ïðèçíà÷àº íà ïîñàäè ³ çâ³ëüíÿº ç ïîñàä
ïðàö³âíèê³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ;

çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³
ï³äðîçä³ëè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ, ïîñàäî-
â³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ;

çàñòîñîâóº äî ïðàö³âíèê³â Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çàõîäè çàîõî÷åííÿ òà íàêëàäàº
äèñöèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ; ðîçïîä³ëÿº ðî-
áîòó ì³æ óïðàâë³ííÿìè òà â³ää³ëàìè Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ³ êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàí-
íÿ; çàáåçïå÷óº ï³äãîòîâêó, ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ é ñîö³àëüíèé çàõèñò ïðàö³â-
íèê³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ;

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ áþäæåòíèìè àñèãíó-
âàííÿìè íà óòðèìàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ, íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ¿õ ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ;

âíîñèòü â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà
ðîçãëÿä Êè¿âðàäè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè ïðîåêòè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
àêò³â, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ;

âèäàº â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ íàêà-
çè, îðãàí³çîâóº òà êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàí-
íÿ;

çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ, ùî âè-
ïëèâàþòü ç öüîãî Ïîëîæåííÿ.

10. Íàêàçè, ÿê³ çà÷³ïàþòü ïðàâà, ñâîáî-
äè ³ çàêîíí³ ³íòåðåñè àáî ìàþòü ì³æâ³äîì-
÷èé õàðàêòåð, ï³äëÿãàþòü äåðæàâí³é ðåºñ-
òðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

11. Íàêàçè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ, ó ðàç³ ïîðóøåííÿ ïðàâ ãðîìàäÿí,
ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â òà îðãàí³â ì³ñöå-

âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ ³ îðãàí³çàö³é, ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³
ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó.

12. Äëÿ ïîãîäæåíîãî âèð³øåííÿ ïèòàíü,
ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ, ìîæå óòâîðþâàòèñÿ êîëåã³ÿ ó
ñêëàä³ íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
(ãîëîâà êîëåã³¿) òà çàñòóïíèê³â íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ, òàêîæ ³íøèõ
ïðàö³âíèê³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ. Äî
ñêëàäó êîëåã³¿ ìîæóòü âõîäèòè êåð³âíèêè
³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà
äåïóòàòè Êè¿âðàäè (çà çãîäîþ).

Ñêëàä êîëåã³¿ çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè çà ïî-
äàííÿì íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ.

Ð³øåííÿ êîëåã³¿ ïðîâàäÿòüñÿ â æèòòÿ íà-
êàçàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ.

13. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ â ïðîöåñ³ âèêî-
íàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü âçàº-
ìîä³º ç â³äïîâ³äíèìè ïðîô³ëüíèìè êîì³-
ñ³ÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

14. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ óòðèìóºòüñÿ çà
ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ãðà-
íè÷íà ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çàòâåðäæóºòüñÿ Êè¿âñüêèì
ì³ñüêèì ãîëîâîþ.

Âèäàòêè íà óòðèìàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ, â òîìó ÷èñë³ íà îïëàòó ïðàö³ éîãî
ïðàö³âíèê³â, çàòâåðäæóþòüñÿ ó áþäæåò³ ì.
Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

Ñòðóêòóðà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çàòâåð-
äæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Øòàòíèé ðîçïèñ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
â ìåæàõ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³ ³ ôîíäó
îïëàòè ïðàö³ éîãî ïðàö³âíèê³â çàòâåðäæóº-
òüñÿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ï³ñëÿ
åêñïåðòèçè, ïðîâåäåíî¿ Ãîëîâíèì ô³íàí-
ñîâèì óïðàâë³ííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

15. Ìàéíî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ º êî-
ìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà ³ çàêð³ïëþºòüñÿ çà íèì íà ïðà-
â³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

16. Ë³êâ³äàö³ÿ ³ ðåîðãàí³çàö³ÿ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çä³éñíþºòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

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

åòí³÷íî¿ ñàìîáóòíîñò³ óêðà¿íö³â, ÿê³ ïðî-
æèâàþòü çà ìåæàìè Óêðà¿íè, à òàêîæ çì³ö-
íåííþ ¿õ çâ’ÿçê³â ç Óêðà¿íîþ;

çä³éñíåííÿ çàõîä³â ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü
ùîäî ðîçñåëåííÿ òà îáëàøòóâàííÿ îñ³á,
äåïîðòîâàíèõ çà íàö³îíàëüíîþ îçíàêîþ,
ÿê³ ïîâåðòàþòüñÿ â Óêðà¿íó, à òàêîæ ñïðè-
ÿííÿ ¿õ àäàïòàö³¿ òà ³íòåãðàö³¿ â óêðà¿í-
ñüêå ñóñï³ëüñòâî;

çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ðåë³ã³é-
íèìè îðãàí³çàö³ÿìè ì³ñòà Êèºâà;

àíàë³ç ðåë³ã³éíî¿ ñèòóàö³¿ â ñòîëèö³, ï³ä-
ãîòîâêà â³äïîâ³äíèõ ïðîïîçèö³é, ñïðèÿí-
íÿ âïðîâàäæåííþ ó ãðîìàäñüêå æèòòÿ ì.
Êèºâà ïðèíöèï³â äóõîâíîñò³, çàõèñòó ìî-
ðàë³, â³ðîòåðïèìîñò³.

5. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ â³äïîâ³äíî äî ïî-
êëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü:

àíàë³çóº òåíäåíö³¿ åòíîíàö³îíàëüíîãî òà
åòíîêóëüòóðíîãî ðîçâèòêó íà òåðèòîð³¿ ì³ñ-
òà;

ñïðèÿº ãàðìîí³çàö³¿ ì³æíàö³îíàëüíèõ
â³äíîñèí, çáåðåæåííþ ³ ðîçâèòêó åòí³÷íî¿
ñàìîáóòíîñò³ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí íà òå-
ðèòîð³¿ ì³ñòà òà óêðà¿íö³â, ÿê³ ïðîæèâà-
þòü çà ìåæàìè Óêðà¿íè;

ðîçðîáëÿº ïîòî÷í³ òà äîâãîñòðîêîâ³
ïðîãíîçè ó ñôåð³ ì³æíàö³îíàëüíèõ â³äíî-
ñèí íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà;

âæèâàº â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ çàõî-
äè ùîäî çàïîá³ãàííÿ ïðîÿâàì ðîçïàëþ-
âàííÿ ì³æåòí³÷íî¿ òà ðàñîâî¿ âîðîæíå÷³;

ñïðèÿº ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-
çàö³é, íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ îá’ºäíàíü
íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí Óêðà¿íè òà óêðà¿í-
ö³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü çà ìåæàìè Óêðà¿íè,
ñïðÿìîâàíî¿ íà çàäîâîëåííÿ ¿õí³õ îñâ³òí³õ
òà íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ ïîòðåá;

ñïðèÿº ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî-êóëüòóð-
íèõ òðàäèö³é òà íàö³îíàëüíî-åòí³÷íèõ îñî-
áëèâîñòåé óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, çàäîâî-
ëåííþ ïîòðåá íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí
Óêðà¿íè â ë³òåðàòóð³, ìèñòåöòâ³, îñâ³ò³, çà-
ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿;

ðåãóëÿðíî ãîòóº ³ ïîäàº Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó ãîëîâ³ ³íôîðìàö³þ ïðî ðîçâèòîê ì³æ-
íàö³îíàëüíèõ â³äíîñèí íà òåðèòîð³¿ ì. Êè-
ºâà, ïðî ðîçâèòîê ³ìì³ãðàö³éíî¿ ñèòóàö³¿ íà
òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà ³ çâ’ÿçê³â ç óêðà¿íöÿ-
ìè, ÿê³ ïðîæèâàþòü çà ìåæàìè Óêðà¿íè,
òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ôîðìóâàííÿ äåðæàâ-
íî¿ ïîë³òèêè ç öèõ ïèòàíü;

âèâ÷àº òåíäåíö³¿, àíàë³çóº ñèòóàö³þ ³
ðîçðîáëÿº ïîòî÷í³ òà äîâãîñòðîêîâ³ ïðîã-
íîçè ó ñôåð³ ì³ãðàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà ì³ã-
ðàö³éíî¿ ñèòóàö³¿ ó ì³ñò³;

ðîçðîáëÿº òà áåðå ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³
çàõîä³â ùîäî ðîçì³ùåííÿ, ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ³ ìåäè÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ì³ãðàíò³â, îñ³á, äåïîðòîâà-
íèõ çà íàö³îíàëüíîþ îçíàêîþ, ÿê³ ïîâåð-
òàþòüñÿ â Óêðà¿íó, à òàêîæ ñïðèÿº ¿õ àäàï-
òàö³¿ â íîâèõ óìîâàõ;

áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ïðîåêò³â òà ðå-
àë³çàö³¿ ïðîãðàì, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåãóëþ-
âàííÿ ì³ãðàö³éíî¿ ñèòóàö³¿ â ì. Êèºâ³ òà
çàïîá³ãàííÿ íåëåãàëüí³é ì³ãðàö³¿ ãðîìàäÿí
â ñòîëèöþ Óêðà¿íè;

âèâ÷àº òåíäåíö³¿, àíàë³çóº ñèòóàö³þ ó ðå-
ë³ã³éíîìó æèòò³, áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáëåí-
í³ ïîòî÷íèõ òà äîâãîòåðì³íîâèõ ïðîãíîç³â
³ç ïèòàíü äåðæàâíî-öåðêîâíèõ â³äíîñèí ³
ðåë³ã³éíèõ ïðîöåñ³â â Óêðà¿í³ òà ì. Êèºâ³;

ãîòóº ïðîïîçèö³¿ ùîäî ôîðìóâàííÿ äåð-
æàâíî¿ ïîë³òèêè ùîäî ðåë³ã³¿ òà öåðêâè, çà-
áåçïå÷óº ¿¿ ðåàë³çàö³þ, êîîðäèíóº âçàºìî-
ä³þ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç ïè-
òàíü äåðæàâíî-öåðêîâíèõ â³äíîñèí;

âåäå îáë³ê ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ä³-
þòü íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà, êóëüòîâèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ íà éîãî òå-
ðèòîð³¿;

çä³éñíþº ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä ïîäàíèõ
íà ðåºñòðàö³þ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïîðÿäêó ñòàòóò³â (ïîëîæåíü) ðåë³ã³é-
íèõ ãðîìàä, à òàêîæ çì³í ³ äîïîâíåíü äî
íèõ, ïåðåâ³ðÿº ¿õ íà â³äïîâ³äí³ñòü çàêîíî-
äàâñòâó òà ïîäàº âèñíîâêè âèêîíàâ÷îìó
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿);

ñïðèÿº ðåë³ã³éíèì îðãàí³çàö³ÿì ó çä³éñ-
íåíí³ íèìè ì³æíàðîäíèõ êîíòàêò³â, ó âè-
ð³øåíí³ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì
ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïåðåáóâàííÿì â
Óêðà¿í³ ³íîçåìíèõ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â,
ïðîïîâ³äíèê³â òà ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â çà-
ðóá³æíèõ ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é;

çä³éñíþº â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü çàõîäè
ùîäî âèêîíàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ðå-
ã³îíàëüíèõ ìîâ àáî ìîâ ìåíøèí, êîîðäè-
íóº ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíó ç âèêîíàííÿì

âèìîã ö³º¿ Õàðò³¿;
êîíòðîëþº â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿

äîäåðæàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ñâîáîäó ñî-
â³ñò³ òà ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿, çà äîðó÷åí-
íÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ïåðåâ³-
ðÿº ïðàâèëüí³ñòü éîãî çàñòîñóâàííÿ;

ñïðèÿº ðîáîò³ êîì³ñ³é ðàéîííèõ ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ó ñïðàâàõ àëü-
òåðíàòèâíî¿ (íåâ³éñüêîâî¿) ñëóæáè;

ñïðèÿº ïðîâåäåííþ áëàãîä³éíèõ àêö³é,
áåðå ó÷àñòü ó âèêîíàíí³ ïðîãðàì, ñïðÿìî-
âàíèõ íà ðîçâèòîê åòí³÷íî¿ ñàìîáóòíîñò³
íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí Óêðà¿íè òà óêðà¿í-
ö³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü çà ìåæàìè Óêðà¿íè,
îñ³á, äåïîðòîâàíèõ çà íàö³îíàëüíîþ îçíà-
êîþ, ÿê³ ïîâåðòàþòüñÿ â Óêðà¿íó;

ãîòóº â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é äëÿ âè-
ð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç îáëàøòó-
âàííÿì îñ³á, äåïîðòîâàíèõ çà íàö³îíàëü-
íîþ îçíàêîþ, ÿê³ ïîâåðòàþòüñÿ â Óêðà¿íó;

ðîçãëÿäàº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çâåð-
íåííÿ ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á ç ïè-
òàíü, ùî íàëåæàòü äî éîãî êîìïåòåíö³¿;

ãîòóº ìàòåð³àëè ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü
äî êîìïåòåíö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ, Êè-
¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³, çàñòóïíèêàì ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿;

ðîçðîáëÿº ïðîåêòè â³äïîâ³äíèõ ðîçä³ë³â
ì³ñüêîãî áþäæåòó òà ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà;

ïðîâîäèòü îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íó,
àíàë³òè÷íó, êîîðäèíàö³éíó òà ³íøó ä³ÿëü-
í³ñòü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàéîííèõ
ó ì. Êèºâ³ ðàä (ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é), ùî ñòîñóºòüñÿ ôîð-
ìóâàííÿ ³ çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè
ó ñôåð³ ì³æíàö³îíàëüíèõ â³äíîñèí, ì³ãðà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè, ðåë³ã³¿ òà öåðêâè ³ çâ’ÿç-
ê³â ³ç çàêîðäîííèì óêðà¿íñòâîì;

çàáåçïå÷óº ä³ÿëüí³ñòü Êîîðäèíàö³éíî¿
ðàäè ïî ðåãóëþâàííþ ì³ãðàö³éíèõ ïðîöå-
ñ³â ó ì. Êèºâ³:

îðãàí³çîâóº ³ áåðå ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³
êîíôåðåíö³é, ñåì³íàð³â, íàðàä, ³íøèõ çà-
õîä³â, çä³éñíþº ³íôîðìàö³éíó òà âèäàâíè-
÷ó ä³ÿëüí³ñòü ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî
éîãî êîìïåòåíö³¿;

ïðîâîäèòü ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðî-
áîòó, ïîâ’ÿçàíó ç îðãàí³çàö³ºþ ïðîôåñ³é-
íî¿ ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâè-
ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ;

çä³éñíþº ³íø³ ôóíêö³¿, íåîáõ³äí³ äëÿ âè-
êîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü.

6. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ìàº ïðàâî:
îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó â³ä ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³ä-
ðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³-
çàö³é ³íôîðìàö³þ, íåîáõ³äíó äëÿ âèêîíàí-
íÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü;

çàëó÷àòè ñïåö³àë³ñò³â ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³-
çàö³é (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè)
äî ðîçãëÿäó ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî éîãî
êîìïåòåíö³¿;

ïîäàâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
ïîçèö³¿ ùîäî ñêàñóâàííÿ ïðèéíÿòèõ ì³ñ-
öåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãà-
íàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ¿õ ïî-
ñàäîâèìè îñîáàìè, îá’ºäíàííÿìè ãðîìà-
äÿí ð³øåíü ñòîñîâíî íàö³îíàëüíèõ ìåí-
øèí Óêðà¿íè, ÿêùî âîíè ñóïåðå÷àòü çà-
êîíîäàâñòâó Óêðà¿íè;

ñêëèêàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà-
ðàäè ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî éîãî êîì-
ïåòåíö³¿.

7. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ï³ä ÷àñ çä³éñíåí-
íÿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âçàºìîä³º ç ³íøèìè
ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), îðãàíà-
ìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºì-
ñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà îá’-
ºäíàííÿìè ãðîìàäÿí.

8. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ î÷îëþº íà÷àëü-
íèê, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó òà
çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì
ãîëîâîþ.

Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ìàº
çàñòóïíèê³â, çîêðåìà ïåðøîãî, ÿê³ ïðè-
çíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäè ³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïî-
ñàä Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ çà ïîäàí-
íÿì íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òà
ïîãîäæåííÿì â³äïîâ³äíîãî çàñòóïíèêà ãî-

Про виконання доручення 
Президента України від 03.07.07 

щодо вирішення ситуації, 
яка склалася навколо будівництва 

торговельно)розважального комплексу перед
Національним спортивним комплексом 

“Олімпійський”
Рішення Київської міської ради № 1154/3987 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статті 346 Цивільного кодексу України, статей 9, 157 Земельного кодексу України, пунк&
ту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 частини
першої статті 22 Закону України “Про столицю України — місто&герой Київ” та з метою підготовки до про&
ведення в столиці України — місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Київ&
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíàòè ñóñï³ëüíó ïîòðåáó òà íåîá-
õ³äí³ñòü âæèòòÿ âñ³õ çàõîä³â ç áîêó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè, ñïðÿìîâàíèõ íà
çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíèõ óìîâ ùîäî ï³ä-
ãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè — ì³ñò³-ãåðî¿ Êèºâ³ ô³íàëüíî¿ ÷àñ-
òèíè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç
ôóòáîëó.

2. Ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ó ñêëàä³
ïðåäñòàâíèê³â â³ä äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é,
ãðóï Êè¿âðàäè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Þäæèí” ³ç çàëó÷åí-
íÿì åêñïåðò³â, êîíñóëüòàíò³â, ôàõ³âö³â
äëÿ âðåãóëþâàííÿ ìàéíîâèõ òà çåìåëü-
íèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ çíåñåííÿì
îá’ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà —
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó
ïåðåä Íàö³îíàëüíèì ñïîðòèâíèì êîì-
ïëåêñîì “Îë³ìï³éñüêèé”, òà ïîäàòè ïðî-
ïîçèö³¿ íà ðîçãëÿä Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðà-
ä³.

3. Ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â ç ìîìåíòó
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ çâåðíóòèñÿ äî
òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ “Þäæèí” ç ïðîïîçèö³ºþ ùîäî êîì-

ïåíñàö³¿ âàðòîñò³ îá’ºêòà íåçàâåðøåíî-
ãî áóä³âíèöòâà — òîðãîâåëüíî-ðîçâà-
æàëüíîãî êîìïëåêñó ïåðåä Íàö³îíàëü-
íèì ñïîðòèâíèì êîìïëåêñîì “Îë³ìï³é-
ñüêèé”.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî òîâàðèñòâó ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Þäæèí”
â³äøêîäóâàííþ ï³äëÿãàþòü âàðò³ñòü íå-
çàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, óñ³ ïîíåñåí³
çáèòêè, ÿêùî âîíè îáãðóòîâàí³, âèçíà-
÷åí³ íåçàëåæíîþ îö³íêîþ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Ïðîâåñòè ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó êîíêóðñ ç âèçíà÷åí-
íÿ ñóá’ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé
ìàº äîñâ³ä îö³íêè îá’ºêò³â, ïîä³áíèõ äî
çàçíà÷åíîãî ó öüîìó ð³øåíí³ îá’ºêòà íå-
çàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, òà äîñâ³ä ðî-
áîòè ó êðà¿íàõ ªâðîñîþçó, äëÿ ïðîâå-
äåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè âèçíà÷åííÿ
ðîçì³ðó çáèòê³â òîâàðèñòâà, ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Þäæèí”.

5.2. Çâåðíóòèñÿ äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè ùîäî âèçíà÷åííÿ äæåðåë ô³-
íàíñóâàííÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
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“Þäæèí” òà âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ âè-
òðàò â ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî Äåð-
æàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2008 ð³ê”.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-

¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñ-
òðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Ружицькому Річарду Богдановичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Волзькій, 32 у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1093/3926 від 1 листопада 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 120 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ðóæèöüêîìó Ð³÷àðäó Áîãäàíîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Âîëçüê³é, 32 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ðóæèöüêîìó
Ð³÷àðäó Áîãäàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä íà âóë. Âîëçüê³é, 32 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ðóæèöüêîìó Ð³÷àðäó
Áîãäàíîâè÷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 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. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-

íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 15.02.2007 ¹ 19-1174, Äåðæàâ-
íî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè
â³ä 08.12.2006 ¹ 05.03.02-07/60015, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.01.2006 ¹ 071/04-4-
19/5630, â³ä 06.11.2006 ¹ 071/04-4-19/3823
òà â³ä 16.06.2007 ¹ 071/04-4-22/2867, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
06.07.2007 ¹ 05-0877.

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 Бабій Ларісі 
Вікторівні в оренду земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Квітки)Основ’яненка, 31 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1093)1/3926 від 1 листопада 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 93, 116,
118, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Áàá³é Ëàð³ñ³ Â³êòîð³âí³ äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.
Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, 31 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áàá³é Ëàð³ñ³ Â³ê-
òîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10
ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,01 ãà äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, 31 ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Áàá³é Ëàð³ñ³ Â³êòîð³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

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

3.2. 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.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.09.2005 ¹ 19-8114, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 22.06.2005 ¹ 071/04-4-
19/2638, Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 24.06.2005
¹ 523-1590.

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

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

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 Карпенко Марині
Вікторівні у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Передовій, 7)б 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1093)2/3926 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 Êàðïåíêî Ìàðèí³ Â³êòîð³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ïåðåäîâ³é, 7-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êàðïåíêî Ìà-
ðèí³ Â³êòîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,06 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ïåðåäîâ³é, 7-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êàðïåíêî Ìàðèí³ Â³êòî-
ð³âí³:

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. 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.

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

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

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 01.06.2004 ¹ 19-4783, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 09.07.2004 ¹ 5037, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 21.12.2004 ¹ 071/04-4-19/4364,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 05.02.2007 ¹ 03-344/131-Â.

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 Майстренко Лілії
Анастасіївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Бродівській, 81)ж 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1093)3/3926 від 1 листопада 2007 року

Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81,116, 118, 121 Земель&
ного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìàéñòðåíêî Ë³ë³¿
Àíàñòàñ³¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 
81-æ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìàéñòðåíêî Ë³-
ë³¿ Àíàñòàñ³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 81-æ ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìàéñòðåíêî Ë³ë³¿ Àíàñòà-
ñ³¿âí³:

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 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. 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.

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

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.
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3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 25.10.2004 ¹ 19-9906, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 10.11.2004 ¹ 9029, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 13.12.2004 ¹ 08-8-
20/7944, ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò” â³ä 21.04.2005
¹ 845 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 10.10.2005 ¹ 03-18/1156-Â.

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 доповнень до Переліку 
природоохоронних заходів у м. Києві 

для фінансування з Київського міського фонду
охорони навколишнього природного 

середовища у 2007 році, затвердженого 
рішенням Київради від 15.03.07 № 256/917

Рішення Київської міської ради № 1104/3937 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статті 47 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, з ме&
тою забезпечення освоєння коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного сере&
довища та подальшого оздоровлення довкілля, поліпшення екологічного та санітарного стану столиці Ки&
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äîïîâíåííÿ äî Ïåðåë³êó ïðèðî-
äîîõîðîííèõ çàõîä³â ó ì. Êèºâ³ äëÿ ô³íàí-
ñóâàííÿ ç Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ôîíäó îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà ó 2007 ðîö³, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 15.03.07 ¹ 256/917 “Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ ïåðåë³êó ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â
ó ì. Êèºâ³ â 2007 ðîö³”, çã³äíî ç äîäàòêîì.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

Про передачу будівель національних закладів
культури з комунальної власності 

територіальної громади м. Києва у державну
власність

Рішення Київської міської ради № 1105/3938 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”, статті 5 Закону України “Про передачу
об’єктів права державної та комунальної власності”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98
№ 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, враховуючи доручення Кабі&
нету Міністрів України від 04.07.07 № 35587/138/1&06 та клопотання Міністерства культури і туризму Укра&
їни від 31.01.07 № 85/18&2/15&07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè áóä³âë³ íàö³îíàëüíèõ çàêëà-
ä³â êóëüòóðè ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ó äåðæàâ-
íó âëàñí³ñòü çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàº-
òüñÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради № 1105/3938 від 1 листопада 2007 року

Перелік
будівель національних закладів культури, 

що передаються з комунальної власності територіальної громади 
м. Києва у державну власність

1. Íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïå-
ðè òà áàëåòó ³ìåí³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà — áó-
ä³âëÿ ãëÿäà÷åâîãî êîìïëåêñó òåàòðó ïëî-
ùåþ 17702,2 êâ. ì (ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäè-
ìèðñüêà, 50), áóä³âëÿ îçäîðîâ÷î-ïîáóòî-
âîãî êîðïóñó ïëîùåþ 2310,8 êâ. ì (ì. Êè-
¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 50), àäì³í³ñòðà-
òèâíà áóä³âëÿ ïëîùåþ 844,9 êâ. ì (ì. Êè-
¿â, âóë. Ëèñåíêà, 5).

2. Íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé äðàìàòè÷-
íèé òåàòð ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà — áóä³âëÿ
òåàòðó ïëîùåþ 6907,9 êâ. ì (ì. Êè¿â, ïëî-
ùà ²âàíà Ôðàíêà, 3).

3. Íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð ðî-
ñ³éñüêî¿ äðàìè ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè — áó-
ä³âëÿ òåàòðó (ì. Êè¿â, âóë. Á. Õìåëüíèöü-
êîãî, 5/15-17).

4. Íàö³îíàëüíà ô³ëàðìîí³ÿ Óêðà¿íè —
àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷à áóä³âëÿ; ë³ò. Á,
÷àñòèíà àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷î¿ áó-
ä³âë³ ïëîùåþ 620,3 êâ. ì, ë³ò. À, êîíöåðò-
íèé çàë (ì. Êè¿â, Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç,
2 ë³ò. Â).

5. Äåðæàâíèé àêàäåì³÷íèé äóõîâèé îð-
êåñòð Óêðà¿íè — ÷àñòèíà àäì³í³ñòðàòèâíî-
âèðîáíè÷î¿ áóä³âë³ ïëîùåþ 571,8 êâ. ì 
(ì. Êè¿â, Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç, 2 ë³ò. Á).

6. Íàö³îíàëüíèé çàñëóæåíèé àêàäåì³÷-
íèé ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð Óêðà¿íè — ÷àñ-
òèíà àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷î¿ áóä³âë³
ïëîùåþ 568 êâ. ì (ì. Êè¿â, Âîëîäèìèð-
ñüêèé óçâ³ç, 2 ë³ò. Á).

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

Про передачу закритому акціонерному 
товариству “ОБОЛОНЬ” земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування 
артезіанської свердловини на вул. Поперечній

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1115/3948 від 1 листопада 2008 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÎÁÎËÎÍÜ”
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àðòå-
ç³àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè íà âóë. Ïîïåðå÷í³é
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-
âàðèñòâó “ÎÁÎËÎÍÜ”, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêî-
ñòðîêîâó îðåíäó íà 3 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,53 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àðòåç³àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè
íà âóë. Ïîïåðå÷í³é â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Âñòàíîâèòè ð³÷íó îðåíäíó ïëàòó çà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ðîçì³ð³ 10 (äåñÿòè) â³ä-
ñîòê³â â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÎÁÎËÎÍÜ”:

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

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

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

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

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 14.06.2004 ¹ 19-5164, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 12.02.2003 ¹ 787, Äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 12.06.2003 ¹ 08-8-
20/4232.

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу акціонерно)комерційному банку
соціального розвитку “Укрсоцбанк” земельної
ділянки для влаштування тимчасової гостьової

автостоянки на вул. Ковпака, 29 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1118/3950 від 1 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àêö³îíåð-
íî-êîìåðö³éíîìó áàíêó ñîö³àëüíîãî ðîç-
âèòêó “Óêðñîöáàíê” äëÿ âëàøòóâàííÿ
òèì÷àñîâî¿ ãîñòüîâî¿ àâòîñòîÿíêè íà âóë.
Êîâïàêà, 29 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè àêö³îíåðíî-êîìåðö³éíîìó
áàíêó ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó “Óêðñîöáàíê”,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðî-
ê³â ç îðåíäíîþ ïëàòîþ ó ðîçì³ð³ 10% â³ä
íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,02 ãà, â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é, äëÿ âëàøòóâàííÿ òèì÷àñîâî¿ ãîñòüî-
âî¿ àâòîñòîÿíêè íà âóë. Êîâïàêà, 29 ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ,

3. Àêö³îíåðíî-êîìåðö³éíîìó áàíêó ñî-
ö³àëüíîãî ðîçâèòêó “Óêðñîöáàíê”:

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

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

3.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 18.11.2003
¹ 1175) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 12.11.2004 ¹ 19-11219, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 14.06.2004 ¹ 4230, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 17.06.2004 ¹ 071/04-4-19/1824,
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 16.03.2005 ¹ 22-1040/35, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
24.05.2005 ¹ 03-18/535.

3.5. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó âèêîðèñòîâóâàòè
ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñ-
òîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

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 поновлення договору оренди земельної
ділянки відкритому акціонерному товариству

“Футбольний клуб “Динамо” Київ” 
для експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд стадіону на вул. Михайла 
Грушевського, 3 у Печерському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1122/3955 від 1 листопада 2008 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист&звернення відкритого ак&
ціонерного товариства “Футбольний клуб “Динамо” Київ” від 12.03.2007 № 204/1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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1. Ïîíîâèòè íà 49 ðîê³â ç 14.04.2007 äî-

ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî, 3 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 13.04.2006 ¹ 82-6-
00364, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
ðàäîþ òà â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðè-
ñòâîì “Ôóòáîëüíèé êëóá “Äèíàìî” Êè¿â”
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 13 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004 ¹ 416/1826
“Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè”.

2. Âñòàíîâèòè ð³÷íó îðåíäíó ïëàòó çà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ðîçì³ð³ 5 (ï’ÿòè) â³ä-
ñîòê³â â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Ôóòáîëüíèé êëóá “Äèíàìî” Êè¿â” ó ì³-
ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í
äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
13.04.2006 ¹ 82-6-00364.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “ТехноБізнесГруп” 
земельних ділянок для будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
адміністративно)ділового центру 

з торговельними приміщеннями й підземним
паркінгом та благоустрою прилеглої території
на просп. Павла Тичини, 18)б у Дніпровському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1123/3956 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статей 20, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, керуючись постановою Кабінету Мі&
ністрів України від 11.04.2002 № 502 “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель,
які перебувають у власності громадян або юридичних осіб”, розглянувши проект землеустрою щодо від&
ведення земельних ділянок та враховуючи лист&звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Тех&
ноБізнесГруп”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà”, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ-
÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,26 ãà á³ëÿ îçå-
ðà Òåëüá³í ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òåõ-
íîÁ³çíåñÃðóï” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-
ä³ëîâîãî öåíòðó ç òîðãîâåëüíèìè ïðèì³-
ùåííÿìè é ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà áëà-
ãîóñòðîþ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ íà ïðîñï.
Ïàâëà Òè÷èíè, 18-á ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1313 ãà íà ïðîñï.
Ïàâëà Òè÷èíè, 18-á ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà íàëåæèòü íà ïðàâ³
âëàñíîñò³ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ “ÒåõíîÁ³çíåñÃðóï” íà ï³äñòà-
â³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 05.05.2005 ñåð³ÿ ÂÑÂ ¹ 619025,
ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêó ïîñâ³ä÷åíî äåð-
æàâíèì àêòîì íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä 07.07.2005 ¹ 09-8-
00045, òà äîçâîëèòè ¿¿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ä³ëîâîãî öåíòðó ç
òîðãîâåëüíèìè ïðèì³ùåííÿìè é ï³äçåì-
íèì ïàðê³íãîì òà áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëî¿
òåðèòîð³¿.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÒåõíîÁ³çíåñÃðóï”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåí-
íÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,26 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíî-ä³ëîâîãî öåíòðó ç òîðãî-
âåëüíèìè ïðèì³ùåííÿìè é ï³äçåìíèì
ïàðê³íãîì òà áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëî¿ òåðè-
òîð³¿ íà ïðîñï. Ïàâëà Òè÷èíè, 18-á ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÒåõíîÁ³çíåñÃðóï”:

5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çåìëåêîðèñòóâà÷à â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 91,96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. 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”.

5.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷ó-
þòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó òà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ.

5.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 03.04.2007 ¹ 19-3172 òà â³ä
31.10.2007 ¹ 09-12345, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà” â³ä 23.10.2007 ¹ 3262, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 31.10.2007
¹ 2213, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 02.10.2007 ¹ 05-08/7418, Êè-
¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëå-
íîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü ì³ñòà “ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ” â³ä
10.10.2007 ¹ 148-2236.

5.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíî-
âîê îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
07.09.2007 ¹ 135) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíî-
âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

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

5.7. Äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà ïåðåðàõó-
âàòè ì³ñòó êîøòè ÷åðåç Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é ÿê êîìïåíñà-
ö³þ âèòðàò çà ³íæåíåðíó ï³äãîòîâêó òà ã³ä-
ðîíàìèâ òåðèòîð³¿.

5.8. Ïîâåðíóòè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä
07.07.2005 ¹ 09-8-00045 äëÿ âíåñåííÿ çì³í
äî äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó.

6. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òà çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-
òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì
òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíî-
ñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó òà ïðàâà êîðèñòó-
âàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 140,
141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “Шиферний завод” 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування виробничої будівлі 

для зберігання цементу на вул. Фрунзе, 102
(літ. X) у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1127/3960 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. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Øèôåðíèé çàâîä”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåí-
íÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê, çà
óìîâè ïîäàëüøîãî âèêóïó, çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,16 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ áóä³âë³ äëÿ
çáåð³ãàííÿ öåìåíòó íà âóë. Ôðóíçå, 102
(ë³ò. X) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-
ùèõ â³ä 10.07.51 ¹ 1376 “Ïðî äîäàòêîâèé
â³äâîä Êè¿âñüêîìó Øèôåðíîìó çàâîäîâ³
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³
ï³ä ïîøèðåííÿ çàâîäó”, ó çâ’ÿçêó ç ïåðå-
õîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà áóä³âëþ (àêò
ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 30.07.03 òà ñâ³äîöòâî
ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä 23.12.2003 ñåð³ÿ
ÍÁ ¹ 010008093).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Øèôåðíèé çàâîä:

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

2.2. 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.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

2.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ 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”.

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

3. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Àçáîäåðåâñêëî” çàáåçïå÷èòè òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Øèôåð-
íèé çàâîä” â³ëüíèé ïðî¿çä äî çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè (ëèñò-çãîäà â³ä 08.07.2004 ¹ 241).

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 розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 05.12.2006 № 07/4)287вих)06

на рішення Київської міської ради від
07.07.2005 № 654/3230 “Про передачу 

товариству з обмеженою відповідальністю
“Будіндустрія” земельної ділянки для 

будівництва, обслуговування та експлуатації
складського комплексу у пров. Жмеринському

у Святошинському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 1136/3969 від 1 листопада 2007 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 05.12.2006 № 07/4&
287вих&06 на рішення Київської міської ради від 07.07.2005 № 654/3230 “Про передачу товариству з об&
меженою відповідальністю “Будіндустрія” земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлу&
атації складського комплексу у пров. Жмеринському у Святошинському районі м. Києва”, вважає немож&
ливим його задоволення на нижченаведених підставах.

Рішення Київської міської ради від 07.07.2005 № 654/3230 “Про передачу товариству з обмеженою від&
повідальністю “Будіндустрія” земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації склад&
ського комплексу у пров. Жмеринському у Святошинському районі м. Києва” прийняте в порядку, вста&
новленому законодавством України, відповідно до Земельного кодексу України, за результатами розгля&
ду проекту відведення земельної ділянки, який відповідно до частини шостої статті 123 Земельного ко&
дексу України погоджено з органом із земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно&епідеміологіч&
ним органами, органами архітектури та охорони культурної спадщини, також отримано висновок держав&
ної землевпорядної експертизи.

Опротестовуване рішення не порушує прав громадян, передбачених статтями 116,119 Земельного ко&
дексу України, оскільки статтею 116 визначені загальні підстави набуття прав на землю громадянами та
юридичними особами, а стаття 119 надає громадянам можливість лише звернутись до Київської міської
ради з клопотанням про передачу земельної ділянки у власність або надання її в користування в порядку,
встановленому Земельним кодексом України, а не встановлює набуття права власності чи користування
земельною ділянкою.

Також не відповідає дійсності висновок заступника прокурора міста Києва про порушення опротестову&
ваним рішенням частини п’ятої статті 23 Закону України “Про планування і забудову територій”, оскільки
земельні ділянки у пров. Жмеринському у Святошинському районі м. Києва не перебувають у власності
або користуванні громадян, зазначених у протесті заступника прокурора міста Києва.

Отже, Київська міська рада, приймаючи рішення від 07.07.2005 № 654/3230 “Про передачу товариству
з обмеженою відповідальністю “Будіндустрія” земельної ділянки для будівництва, обслуговування та екс&
плуатації складського комплексу у пров. Жмеринському у Святошинському районі м. Києва”, діяла на під&
ставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 116, 119, 123 Земельного кодексу України, стат&
тею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêóðî-
ðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 05.12.2006 ¹ 07/4-287âèõ-
06 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
07.07.2005 ¹ 654/3230 “Ïðî ïåðåäà÷ó òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Áó-
ä³íäóñòð³ÿ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-
òâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ñêëàä-
ñüêîãî êîìïëåêñó ó ïðîâ. Æìåðèíñüêîìó ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Êèÿíàì ïðîïîíóþòü “ïîôåñòèâàëèòè”
“Õðåùàòèê” ï³äãîòóâàâ äîá³ðêó íàéêðàùèõ ìóçè÷íèõ ä³éñòâ
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Уліт ео рафія співочих
майданчи ів У раїни та а
ж широ а, я і м зичні
напрям и заходів. Домі-
н ють етнічні та ро -фес-
тивалі, а оловними при-
станищами меломанів
стан ть Київ, Крим та За-
хідна У раїна.

Â îäí³é ç ôîðìóë ³äåàëüíîãî
â³äïî÷èíêó äâ³ ñêëàäîâ³: ìóçèêà
òà òóðèçì. Òîä³ ïîäîðîæ êóòî÷êà-
ìè Óêðà¿íè áóäå ïîâ’ÿçàíà ç ïðè-
ãîäàìè, âðàæåííÿìè â³ä êîíöåð-
ò³â open-air òà ñï³ëêóâàííÿì ç
“áðàòàìè ïî ìóçè÷íîìó ðîçóìó”.
Äîáðå, ùî âë³òêó â Óêðà¿í³ ôåñ-
òèâàëüíèé áóì, ³ êîæåí ìîæå
çíàéòè ñîá³ ðîçâàãè äî äóø³. Ðîç-
ïî÷àòè ìóçè÷í³ ïîäîðîæ³ ìîæíà
ç “Ìàçåïà-ôåñòó”. Öüîãî ðîêó â³í
â³äáóâàºòüñÿ ç 6 äî 8 ÷åðâíÿ ó
Ïîëòàâ³ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ ³ìåí³
Ìàðóñ³ ×óðàé. Áåçïåðå÷íîþ ïå-

ðåâàãîþ ôåñòèâàëþ º â³ëüíèé
âõ³ä òà ìîæëèâ³ñòü çóïèíèòèñÿ â
íàìåòàõ íà áåðåãàõ ñòàâê³â, ùî
á³ëÿ Ñï³âî÷îãî ïîëÿ. Ìåëîìàí³â
öèìè âèõ³äíèìè ïîðàäóº ö³ëà êî-
ãîðòà óêðà¿íñüêèõ êîìàíä, ñåðåä
ÿêèõ “Áîæè÷³”, “Äðåâî”, “Ï³ê-
êàðä³éñüêà òåðö³ÿ”, “Áàíäóðà
Áåíä”, “Â³é” ³ “Òàðòàê”.

Столичний
меломарафон

Êèÿíàì ïîùàñòèëî ÷è íà íàé-
á³ëüøå: ñòîëèöÿ ùîðîêó çáèðàº
ìåøêàíö³â ì³ñòà òà ãîñòåé ôåñ-
òèâàëþ íà äâà ìàñøòàáíèõ ôåñ-
òèâàë³. Ïåðøèé ñòàðòóº âæå çàâ-
òðà. Þâ³ëåéíà äåñÿòà “×àéêà”,
ùî â³äáóâàòèìåòüñÿ 7-8 ÷åðâíÿ,
ïîâåðíóëàñÿ íà ì³ñöå ñâîãî ïî-
÷àòêó — àåðîäðîì “×àéêà”. Ñïå-
ö³àëüí³ àâòîáóñè êóðñóâàòèìóòü
â³ä ìåòðî “Æèòîìèðñüêà”. Àê-
öåíò ôåñòèâàëþ çðîáëåíî íà àê-
òóàëüíó ðîê-ìóçèêó: â ïðîãðàì³
âèñòóïè ïîïóëÿðíèõ óêðà¿íñüêèõ
ãóðò³â “Áóìáîêñ”, “Êðèõ³òêà Öà-
õåñ”, “Òîë”, Estetic Education. Çà-
ïðîøåíèìè ãîñòÿìè öüîãîð³÷íî¿
“×àéêè” ñòàëè ðîñ³éñüê³ êîìàí-

äè “Ñïëèí”, “Àãàòà Êðèñòè”,
“Êîðîëü è øóò” òà Amatory, à õåä-
ëàéíåðàìè — êóëüòîâ³ ðîê-³äîëè
Napalm Death (Âåëèêîáðèòàí³ÿ)
òà The 69 Eyes (Ô³íëÿíä³ÿ). Óâå-
÷åð³ ãëÿäà÷³â ðîçâàæàòèìóòü ìî-
ëîä³ ãóðòè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà-
¿íè. Âõ³äíèé êâèòîê íà ôåñòèâàëü
êîøòóº 50 òà 100 (ó ôàí-çîí³) ãðè-
âåíü íà äâà äí³. À ïåðåíî÷óâàòè
ìîæíà ³ íà òåðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ
ôåñòèâàëþ, ñïëàòèâøè çà íàìåò
íà ÷îòèðüîõ îñ³á 50 ãðèâåíü.

Àëüòåðíàòèâó ðîêó â ÷åðâí³
ïðîïîíóº ôåñòèâàëü Îëåãà
Ñêðèïêè “Êðà¿íà ìð³é”. Â³í â³ä-
áóâàòèìåòüñÿ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³
ðàí³øå — 21-22 ÷åðâíÿ, àäæå öüî-
ãîð³÷ êîíöåïö³ÿ íàðîäíîãî ñâÿòà
ïðèâ’ÿçàíà äî ÷àñó ñîíöåñòîÿííÿ
(“ñåðåäîë³òà”), à ôåñòèâàëüíèé
ðåïåðòóàð áóäå íàñè÷åíèé êó-
ïàëüñüêîþ òåìàòèêîþ. Îðãàí³çà-
òîðè ïðîãîëîøóþòü “Êðà¿íó
ìð³é” ì³æíàðîäíèì íàðîäîçíàâ-
÷èì ä³éñòâîì. Ñâîþ ñï³âî÷ó ìàé-
ñòåðí³ñòü íà íüîìó ïðîäåìîíñòðó-
þòü êîáçàð³ òà ñàìîä³ÿëüí³ êîëåê-
òèâè, à òàêîæ ãóðòè Karavan Fa-

milia (Óãîðùèíà), “Ñòàðû Îëüñà”
(Á³ëîðóñü), Psio Crew (Ïîëüùà),
“Êåë” (Ñåðá³ÿ), “Êîâáàñîí³ê”
(Êàíàäà), Les Karpat (Ôðàíö³ÿ),
Gipsy. cz (×åõ³ÿ), “Ôàíôàðå Îð-
êåñòð” (Óêðà¿íà). Çàâåðøàòü ôåñ-

òèâàëü òðàäèö³éíî Îëåã Ñêðèïêà
òà îðêåñòð “Ëèá³äü”. ßê çàâæäè,
íà ôåñòèâàë³ ä³ÿòèìóòü äèòÿ÷èé
ìàéäàí÷èê, àëåÿ ìàéñòð³â, äå ïðî-
äàâàòèìóòü ñóâåí³ðè, à òàêîæ
ìàéäàí÷èê êîçàöüêèõ ðîçâàã òà
óêðà¿íñüêèé êíèæêîâèé ÿðìàðîê.
Â³äâ³äèíè ñâÿòà àâòåíòè÷íî¿ ìó-
çèêè ³ óì³ëüñòâà áåçïëàòí³.

Дале і ори
Ç 25 äî 27 ëèïíÿ îäðàçó äâà

ôåñòèâàë³ â³äáóäåòüñÿ íà Ëüâ³â-
ùèí³. Îäèí ³ç íèõ — “Ï³äêàì³íü”
çàïðîøóº â îäíîéìåííå ñåëî
Áðîä³âñüêîãî ðàéîíó Ëüâ³âñüêî¿
îáëàñò³. Çà òðè äí³ íà ñöåí³ ôåñ-
òèâàëþ â³ä³ãðàþòü “Âîïë³
Â³äîïëÿñîâà”, “Â³é”, “Ñîíöå-
êëüîø”, “Ãàéäàìàêè”, “Ìàíäð³â-
íèé âåðòåï”, “Ãóöóë Êàë³ïñî”,
“Ðóñè÷³”, “Áóðäîí”. Ä³ñòàòèñÿ äî
ì³ñöÿ ìóçè÷íîãî ä³éñòâà â³ä
Ëüâîâà êîøòóº 15 ãðèâåíü, à ïî-
æèòè â íàìåòîâîìó ì³ñòå÷êó àáî
íà êâàðòèðàõ ìîæíà â³ä 25 ãðè-
âåíü çà äîáó. ßêùî “Ï³äêàì³íü”
ïðèâàáëþº íàñàìïåðåä øàíó-
âàëüíèê³â íàðîäíî¿ àâòåíòè÷íî¿
êóëüòóðè, òî “Ñëàâñüêå ðîê-
ôåñò” ðîçðàõîâàíèé íà íåôîð-
ìàëüíó ìîëîäü. Ì³ñòå÷êî Ñëàâ-
ñüêå Ñêîë³âñüêîãî ðàéîíó Ëüâ³â-
ñüêî¿ îáëàñò³, ÿêå âçèìêó ïðèâàá-
ëþº ã³ðñüêîëèæíèê³â, âë³òêó ïðî-
ïîíóº â³äïî÷èòè íà ôåñòèâàë³
open-air. Çà òðè äí³ â³äâ³äóâà÷³
ñïëà÷óþòü 25 ãðèâåíü ³ ä³ñòàþòü
ó ïîäàðóíîê äèñê òà ìîæëèâ³ñòü
ïîñòàâèòè íàìåò ó íàìåòîâîìó
ì³ñòå÷êó. Âò³ì, çàáðîíþâàòè ì³ñ-
öÿ äëÿ ïðîæèâàííÿ ìîæíà ³ â
ïðèâàòíèõ ñàäèáàõ. Îðãàí³çàòîðè
ôåñòèâàëþ ðîáëÿòü ñòàâêó ïåðå-
äîâñ³ì íà ñâ³æ³ ³ìåíà, ÿê³ òâîðÿòü
óêðà¿íñüêó ðîê-ìóçèêó ³ ÷àñòî-

ãóñòî âæå ãàñòðîëþþòü ªâðîïîþ.
Öüîãî ðîêó äëÿ â³äâ³äóâà÷³â
“Ñëàâñüêå ðîê-ôåñò” â³ä³ãðàþòü
êîìàíäè “Ïðîïàëà Ãðàìîòà”,
“Î÷åðåòÿíèé ê³ò”, “Â³ðàíäà”,
“Êîíòðàáàñ”, “Ôàéíî”, “Êàðïà-
ò³ÿíè”, Â³êòîð Ìîðîçîâ òà ãóðò
“Ìåðòâèé ï³âåíü”, Chilibombers.
À â ÿêîñò³ çàêîðäîííèõ ãîñòåé çà-
ïðîøåí³ Farben Lehre òà Koniec
Swiata (Ïîëüùà), Girl (Øâåö³ÿ),
100 c (×åõ³ÿ), Direc-T (Òóðå÷÷è-
íà), La Skarnemurta (²òàë³ÿ), Ma-
masweed (Í³ìå÷÷èíà), The
Ukrainians (Âåëèêà Áðèòàí³ÿ).

Подільсь і Шешори
Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü åòí³÷-

íî¿ ìóçèêè òà ëåíä-àðòó “Øåøî-
ðè” ðîçïî÷èíàâñÿ âëàñíå ó ñàìèõ
Øåøîðàõ (²âàíî-Ôðàíê³âñüêà
îáëàñòü) ÿê ïðîåêò, âïèñàíèé ó
ëàíäøàôòè êàðïàòñüêî¿ ïðèðîäè.
Îäíèì ç íàïðÿìê³â éîãî ä³ÿëü-
íîñò³ ñòàâ ëåíä-àðò — ïîºäíàí-
íÿ ìèñòåöòâà ³ ïðèðîäè — ùî ïå-
ðåð³ñ â åêîëîã³÷íó ñêëàäîâó. ×å-
ðåç âåëèêó ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà÷³â
ôåñòèâàëü ïåðåáðàâñÿ íà Â³ííè÷-
÷èíó òà çì³íèâ íàçâó íà “Øåøî-
ðè Ïîä³ëüñüê³”. Ö³êàâèíêîþ ôåñ-
òèâàëþ çàëèøàºòüñÿ âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü çàíÿòü äëÿ â³äâ³äóâà÷³â: òðà-
äèö³éíî âëàøòîâóþòü ìàéñòåðí³
ç³ ñï³âó, òàíö³â, ðåìåñåë, ðîçì³-
ùóþòü ãàëåðå¿ ïðîñòî íåáà òà í³÷-
í³ ïåðôîðìàíñè. Øåøîðè-2008
ðîçïî÷èíàþòüñÿ 12 ëèïíÿ, íà
ñâÿòî Ïåòðà ³ Ïàâëà, ³ òðèâàòè-
ìóòü òðè äí³. Ìóçè÷íó ñêëàäîâó
“Øåøîð-2008” â³ä³ãðàþòü ãóðòè
“Î÷åðåòÿíèé ê³ò”, “Äðåâî”, “Äà-
õàÁðàõà”, “Áóðäîí”, “Ïåðêàëà-
áà”, “Ïàêàâà Èòü” (Ðîñ³ÿ), “Òî-
ïÎðêåñòðà” (Óêðà¿íà-Ìîëäîâà),
“Òðî³öà” (Á³ëîðóñü), “Âà-Òà-Ãà”

(Ðîñ³ÿ), The Merlin Shepherd
Kapelye (Âåëèêà Áðèòàí³ÿ-Óêðà-
¿íà-Ðîñ³ÿ), Transkapela (Ïîëüùà)
òà Cankisou (×åõ³ÿ). Ïîòðàïèòè
äî Âîðîá³¿âêè Íåìèð³âñüêîãî
ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ìîæ-
íà ÿê òðàäèö³éíèì ñïîñîáîì, òàê
³ íà âåëîñèïåä³: ñïåö³àëüíî äî
ôåñòèâàëþ âëàøòîâóþòü âåëîòóð
Â³ííèöÿ — Âîðîá³¿âêà. Ðåºñòðà-
ö³éíèé âíåñîê ó÷àñíèêà ôåñòèâà-
ëþ — 50 ãðèâåíü. Çà öå â³í îäåð-
æóº âèãîòîâëåíó íàðîäíèìè
ìàéñòðàìè ãëèíÿíó íàìèñòèíó,
ÿêà äàº çìîãó â³äâ³äóâàòè øåøîð-
ñüê³ çàõîäè ïðîòÿãîì ðîêó ³ç ïî-
ñò³éíîþ çíèæêîþ íà êâèòêè, à
òàêîæ çíèæêè íà ôåñòèâàëüí³
ôóòáîëêè òà äèñêè.

Кримсь ий драйв
та джаз

Óæå âêîòðå â ñåë³ Ïîï³âêà (28
ê³ëîìåòð³â â³ä ªâïàòîð³¿) çáèðàþ-
òüñÿ øàíóâàëüíèêè åëåêòðîííî¿
òàíöþâàëüíî¿ ìóçèêè íà ùîð³÷-
íèé ôåñòèâàëü “Êàçàíòèï”. Îô³-
ö³éíî â³äêðèâàºòüñÿ â³í 26 ëèï-
íÿ ³ òðèâàòèìå àæ äî ê³íöÿ ñåðï-
íÿ. Íà òåðèòîð³¿ ðåñïóáë³êè Z, ÿê
íàçèâàþòü ôåñòèâàëü îðãàí³çàòî-
ðè, ä³þòü ìóëüòèâ³çà (600 ãðè-
âåíü) òà îäíîðàçîâà â³çà (300 ãðè-
âåíü), à ãîëîâíèì àòðèáóòîì êà-
çàíòèïîìàíà çàëèøàºòüñÿ êóëü-
òîâà æîâòà âàë³çà. Ïðîòÿãîì ôåñ-
òèâàëþ â³ä³ãðàº áåçë³÷ ä³äæå¿â, ñå-
ðåä ÿêèõ Êîíü, Îíäð³ê, Íàòàøà
Óðìàí, B-voice, Lator, Doorkeep-
man, Tomcraft, Mario, Kolford òà
³íø³. Íåîäì³ííèé ïëþñ ôåñòèâà-
ëþ — ïîºäíàííÿ â³äïî÷èíêó íà
ìîð³ ç çàïàëüíèìè òàíöÿìè íîí-
ñòîï.

Îêñàìèòîâèé ìóçè÷íèé ñåçîí ó
Êðèìó â³äêðèº ï’ÿòèé ôåñòèâàëü
“Äæàç-Êîêòåáåëü”, ùî â³äáóäåòü-
ñÿ ç 19 äî 21 âåðåñíÿ. Äî Êîêòå-
áåëÿ ä³ñòàòèñÿ ìîæíà ç Ôåîäîñ³¿
÷è Ñ³ìôåðîïîëÿ, à îñåëèòèñÿ â
÷èñëåííèõ ïàíñ³îíàòàõ òà ïðèâàò-
íèõ ãîòåëÿõ (âàðò³ñòü â³ä 50 ãðè-
âåíü íà äîáó). Íà ñõ³äíîìó êîê-
òåáåëüñüêîìó óçáåðåææ³, ç ÿêîãî
â³äêðèâàºòüñÿ ÷óäîâèé êðàºâèä íà
ãîðó Êàðàäàã, ìîæíà ïîñòàâèòè ³
íàìåòè. Öüîãî ðîêó îðãàí³çàòîðè
ôåñòèâàëþ îá³öÿþòü ïîðàäóâàòè
ìåëîìàí³â æèâèìè âèñòóïàìè ëå-
ãåíäàðíèõ Archie Shepp Quartet
and Mina Agossi, Richard Galliano
and Tangaria Quartet, Geoffrey
Oryema&Insight. Ö³êàâèíêîþ ñòà-
íå ³ ïðîåêò “Ïóøê³í äæàç”: ÷è-
òàííÿ ÷åðíåòîê Îëåêñàíäðà Ïóø-
ê³íà ï³ä ôð³-äæàçîâèé àêîìïàíå-
ìåíò êâàðòåòó â ñêëàä³ Îëåêñàí-
äðà Àëåêñàíäðîâà, Âîëîäèìèðà
Âîëêîâà, Þð³ÿ Ïàðôüîíîâà òà
Âîëîäèìèðà Òàðàñîâà
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"Шешори", я і арпатсь і, та і подільсь і, традиційно пропон ють розмаїття
майстер- ласів, особливо ості полюбляють плести ляль и-мотан и

Фестиваль "Чай а", що проводиться на однойменном аеродромі під Києвом, завше збирає ба атотисячні натовпи
драйвової столичної молоді

На "Країні мрій", ор анізованій Оле ом С рип ою, можна не тіль и посл хати м зи , а й навчитися народних танців із
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Ë³ñîðóá ó ë³òåðàòóð³
Óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â ðîçñòàâèëè ïî ì³ñöÿõ

Íîâà êíèãà Âîëîäèìèðà
Äàíèëåíêà íàçèâàºòüñÿ
“Ë³ñîðóá ó ïóñòåë³: Ïèñü-
ìåííèê ³ ë³òåðàòóðíèé ïðî-
öåñ” (îïóáë³êîâàíà êè¿â-
ñüêèì “Àêàäåìâèäàâîì”).
Àëå, ÿê ìîæå âèäàòèñÿ çà
íàçâîþ, öå íå çîâñ³ì êðè-
òèêà ³, òèì ïà÷å, íå òðàäè-
ö³éíå íàóêîâå äîñë³äæåííÿ
(º òàê³, ùî “ïñóþòü” ö³êà-
â³ ìèñòåöüê³ ÿâèùà íóäíè-
ìè àíàë³çàìè ³ íåàäåêâàò-
íèìè ã³ïîòåçàìè). Öå ùîñü
çîâñ³ì ³íøå. Äîñòàòíüî
ñêàçàòè: ÷èòàºòüñÿ íà îä-
íîìó äèõàíí³.

À ÿêùî ñåðéîçíî, òî öÿ
êíèãà — ñïðîáà ì³ôîëîã³-
çàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ïèñü-
ìåííèêà ÿê òàêîãî. ²íøè-
ìè ñëîâàìè, Äàíèëåíêî
ïðàãíå äîâåñòè, ùî íàø³
ë³òåðàòîðè í³÷èì íå ã³ðø³
çà â³äîìèõ çàêîðäîííèõ êî-
ëåã. Ñêàæ³ìî, äîëÿ ñó÷àñ-
íîãî óêðà¿íñüêîãî ïèñü-
ìåííèêà ªâãåíà Ïàøêîâ-
ñüêîãî, êîòðèé ñâîãî ÷àñó
áîìæóâàâ ïî Êèºâó, í³÷èì
íå ïîñòóïàºòüñÿ â òðàã³çì³

òàëàíó ÿêîãî-íåáóäü Àðòþ-
ðà Ðåìáî, ùî ïîëîâèíó
æèòòÿ òèíÿâñÿ ñâ³òîì, ìîâ
íåïðèêàÿíèé.

ßê ³ íàëåæèòü “äîñë³-
äæåííþ”, êíèæêà ñêëàäàº-
òüñÿ ç ÷èñëåííèõ ðîçä³ë³â.
Ïåðøèé — ëîã³÷íèé: “ßê
ïî÷èíàºòüñÿ ïèñüìåííèê”.
Òóò Äàíèëåíêî ðîçì³ðêî-
âóº íàä ñàìî³äåíòèô³êà-
ö³ºþ: ÿê ñïðàâæí³é ïñèõî-
ëîã çàíóðþºòüñÿ ó ïðèðîäó
ôåíîìåíà “ïèñüìåííèöü-
êîãî ³íñòèíêòó” — êîëè é
÷îìó â³í ïðîáóäæóºòüñÿ â
ëþäèí³, ùî ñàìå éîãî
ñïðè÷èíÿº, ÷èì â³äð³çíÿº-
òüñÿ õàðàêòåð ðàííüî¿ òà
ï³çíüî¿ òâîð÷îñò³ (ì³æ ³í-
øèì, óñå öå äåìîíñòðóº íà
“æèâèõ” ïðèêëàäàõ).

Ïîò³ì ³äå äåòàëüíèé àíà-
ë³ç òâîð÷îñò³ ð³çíèõ ë³òåðà-
òóðíèõ ïîêîë³íü — ïî÷è-
íàþ÷è ç ÕÕ ñòîë³òòÿ ³ àæ äî
ñüîãîäí³. Öåé ðîçä³ë ìàº
áóòè îñîáëèâî ö³êàâèì äëÿ
ô³ëîëîã³â ³ âëàñíå ïèñü-
ìåííèê³â. À âò³ì, Äàíèëåí-
êî ó äîâîë³ äèíàì³÷íèé ³

ìàëî íå àâàíòþðíèé òåêñò
÷îìóñü âïë³òàº é “åíöèê-
ëîïåäè÷í³” äàí³, íàïðè-
êëàä, äîâã³, íà ï³âñòîð³íêè
÷è ñòîð³íêó, ñïèñêè ïð³ç-
âèù ïèñüìåííèê³â òîãî ÷è
òîãî ïîêîë³ííÿ. Ïðè÷îìó
ðîáèòü öå ñóìë³ííî, ñòàðà-
þ÷èñü í³êîãî íå ïðîïóñòè-
òè. Öå, çâ³ñíî, êîðèñíèé
ôàêòîëîã³÷íèé ìàòåð³àë,
àëå, ç ³íøîãî áîêó,— íóä-
í³ ì³ñöÿ, ÿê³ íàâ³òü ôàõ³â-
ö³ íàâðÿä ÷è äî÷èòàþòü äî
ê³íöÿ.

Òîìó ìîæíà ç óïåâíåí³ñ-
òþ ñêàçàòè, ùî “Ë³ñîðóá ó
ïóñòåë³” — êíèæêà ùîíàé-
ìåíøå íàïîëîâèíó îð³ºíòî-
âàíà íà ñàìèõ ïèñüìåííè-
ê³â. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü áîäàé
òàê çâàí³ ïîðàäè äëÿ ïèñü-
ìåííèê³â, âì³ùåí³ íàïðè-
ê³íö³. Ïðèì³ðîì, ¹ 14: “Íå
ñìàêóéòå öèí³çìîì ³ ãèäëè-
â³ñòþ äî æèòòÿ, ÿê öå ðî-
áèòü Ñâ³òëàíà Ïîâàëÿºâà â
çá³ðö³ îïîâ³äàíü “Åêñãóìà-
ö³ÿ ì³ñòà” (³ íàâîäèòü âåëè-
êèé óðèâîê òîãî ñàìîãî öè-
í³çìó ç òâîðó Ïîâàëÿºâî¿).

Òàêîæ äåÿêó îð³ºíòàö³þ
íà ïèñüìåííèöüêèé ëþä
ï³äòâåðäæóþòü ³ ¿õí³ ðåé-
òèíãè, ñêëàäåí³ ñàìèì Âî-
ëîäèìèðîì Äàíèëåíêîì
(äî ñëîâà, òå â³í çðîáèâ, ÿê
ç³çíàâñÿ â îäíîìó ç íåäàâ-
í³õ ³íòåðâ’þ, âèíÿòêîâî ç
ïðîâîêàö³éíîþ ìåòîþ).
Ñïðàâä³, áàãàòî õòî ç ïèñü-
ìåííèê³â â³äðåàãóâàâ ùî-
íàéìåíøå ùèðèì çäèâó-
âàííÿì, óçäð³âøè, ÿê³ ñàìå
ì³ñöÿ â³äâ³â ¿ì ïàí Äàíè-
ëåíêî.

Çðåøòîþ äëÿ ïåðåñ³÷íî-
ãî ÷èòà÷à âñÿ òà ïèñüìåí-
íèöüêà êóõíÿ òà ¿õí³ ïðî-
ôåñ³éí³ ³íòðèãè íå çàâæäè
ö³êàâ³. ²íøà ð³÷ — ïîáóò:
³íîä³ ïë³òêè ïðî ïèñüìåí-
íèê³â íàâ³òü ö³êàâ³ø³ çà ¿õ-
í³ ðîìàíè ³ ïîâ³ñò³. Ïðî öå
ó êíèç³ Äàíèëåíêà òàêîæ º.
Òàê, îêðåìèé ðîçä³ë ïðè-
ñâÿ÷åíî æèòòþ-áóòòþ óêðà-
¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â ó ðà-
äÿíñüêèé ïåð³îä. Â³í íàçè-
âàºòüñÿ “Ðàéñüê³ ÷àñè”
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè”. Í³,
ïðî öåé ïåð³îä — áåç ³ðî-
í³¿: ìàëî õòî çíàº, ùî ïå-
ðåâàæíà á³ëüø³ñòü ³íòåë³-
ãåíö³¿ ³ ñïðàâä³ òîä³ æèëà,
ÿê ó ðàþ. Ïðèíàéìí³, ó ô³-
íàíñîâîìó ïëàí³. Òîï-àâ-
òîðè áóëè ïðîñòî ì³ëüéî-
íåðàìè: çà êîæíó êíèãó äà-
âàëè ãîíîðàð, ùî âèì³ðþ-
âàâñÿ ñîòíÿìè òèñÿ÷ ðàäÿí-
ñüêèõ êàðáîâàíö³â! Íàâ³òü
çâè÷àéíèé ðåã³îíàëüíèé

àâòîð îòðèìóâàâ çà õóäåíü-
êó çá³ðî÷êó ïðîçè ñò³ëüêè
ãðîøåé, ùî ì³ã êóïèòè àâ-
òîìîá³ëü “Âîëãà”, à çà òî-
ìèê â³ðø³â — ñïîðóäèòè
áóäèíîê. Òî ùî êàçàòè ïðî
íàéòèðàæí³øèõ ïèñüìåí-
íèê³â?! Ùîïðàâäà, ï³çí³øå
âñ³ ãðîø³, ùî ¿õ àâòîðè íå
âñòèãëè âèòðàòèòè, ïåðå-

òâîðèëèñÿ íà ïîðîõ íà ðà-
õóíêàõ ðàäÿíñüêîãî áàíêó.

Ïðî öå òà ³íøå ìîæíà
çíàéòè ó êíèç³ “Ë³ñîðóá ó
ïóñòåë³”, ïðèñâÿ÷åí³é
óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ —
âåëèê³é ³ ìàë³é, õîðîø³é ³
ïîãàí³é, ö³êàâ³é ³ íóäí³é.
Çà ùî, âëàñíå, é ïîëþáèâ
¿¿ Âîëîäèìèð Äàíèëåíêî

Ìàêñèì ÇÂÈ×ÀÉÍÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Володимир Данилен о — з тих с часних прозаї ів та рити ів, що
прим дрилися не заразитися найпоширенішими "хворобами" доби,
зо рема недол им блюзнірством та нелюдсь им цинізмом. Йо о те -
сти — це радше елітне чтиво з сіма " ласичними" атриб тами: ма-
лою ймовірністю відш ати твори автора на полицях ни арень, про-
читати про ньо о лянцевом ж рналі, побачити по телевізор .

Ìèñòåöòâî ïðèáîðêóâàííÿ
ñòèõ³é
Ïåòðî Òîâñòóõà âëàøòóâàâ áåíåô³ñ
ìóçè÷íèõ ïðåì’ºð íà ÷åñòü
ñòîëè÷íîãî äóõîâîãî îðêåñòðó

Íàñàìïåðåä ãîëîâíèì ïîçèòèâ-
íèì ìîìåíòîì êîíöåðòó áóëî òå,
ùî ³ç ñåìè âèêîíóâàíèõ òâîð³â
÷îòèðè — ïðåì’ºðí³. Öå, çîêðå-
ìà, “Ïðèò÷à” äëÿ ì³äíèõ äóõî-
âèõ ³ “Òðàºêòîð³¿ çâóêó” äëÿ äó-
õîâîãî îðêåñòðó êè¿âñüêîãî õàð-
ê³âöÿ Îëåêñàíäðà Ùåòèíñüêîãî.
Òåìà ³ âàð³àö³¿ Àðíîëüäà Øåí-
áåð´à òà Êîíöåðòíà ìóçèêà â
òðüîõ ÷àñòèíàõ Ïàóëÿ Õ³íäåì³òà
äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ïóáë³êè ïðîçâó-
÷àëè âïåðøå. Êð³ì òîãî, òâîðè
äâîõ îñòàíí³õ êîìïîçèòîð³â, êëà-
ñèê³â ìóçè÷íîãî ìîäåðíó ÕÕ ñòî-
ð³÷÷ÿ, ³ç òèõ, ùî “íåçà¿æäæåí³”,
òîáòî íå ðîçáåùåí³ ÷àñòèì âèêî-
íàííÿì, à íàâ³òü, ìîæíà òàê ñêà-
çàòè,— åêñêëþçèâí³ äëÿ ñòîëè÷-
íî¿ ïóáë³êè, îñê³ëüêè íåâ³äîì³ íå
ëèøå øèðîêîìó çàãàëó, à é âóçü-
êîìó êîëó ôàõ³âö³â.

Òðåáà ñêàçàòè òàêîæ, ùî ñàì
ôàêò âèêîíàííÿ ðàäèêàëüíîãî

àâàíãàðäó íà êøòàëò ìóçèêè ï³ç-
íüîãî Øåíáåð´à äëÿ öåíòðàëüíî-
ãî ñòîëè÷íîãî äóõîâîãî îðêåñ-
òðó — âèïàäîê, ì’ÿêî êàæó÷è, íå-
òðàäèö³éíèé. Íàïðèêëàä, ò³ëüêè
÷åðåç 24 ðîêè ç ÷àñó ñòâîðåííÿ
(çàñíîâàíî â 1979-ìó), ó 2003-ìó,
êîëåêòèâ óïåðøå ç³ãðàâ “ïîì³ð-
êîâàíîãî ìîäåðí³ñòà” ²ãîðÿ Ñòðà-
â³íñüêîãî. Äî öüîãî æ îñíîâîþ
îðêåñòðó áóâ, ôàêòè÷íî, êëàñèêî-
ðîìàíòè÷íèé ðåïåðòóàð (çðåø-
òîþ çàëèøàºòüñÿ íåþ é äî ñüî-
ãîäí³).

Òîìó íå äèâíî, ùî ³äåàëüíî
îçâó÷èòè “ô³ðìîâ³” îñîáëèâîñò³
ñó÷àñíî¿ àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè,
çîêðåìà ìîäåðíó ïî÷àòêó ìèíó-
ëîãî ñòîë³òòÿ, âñ³ ò³ çì³íí³ ðèò-
ìè ëåäü íå â êîæíîìó òàêò³, êî-
ðîòåíüê³ ìåëîä³¿-ìîòèâè, ùî íå-
ìîâ “íàêëàäàþòüñÿ” îäèí íà îä-
íîãî, à òàêîæ äàòè ðàäó ç òåìáðî-
âîþ äðàìàòóðã³ºþ ³ âïðàâíî âè-

áóäóâàòè ñàìó ôîðìó ò³º¿ ÷è ò³º¿
êîìïîçèö³¿, àáè ¿¿ ìîæíà áóëî
ñïðèéìàòè ñëóõà÷åâ³ íà îäíîìó
äèõàíí³, îðêåñòðàíòàì òà çàïðî-
øåíîìó ç Ð³âíîãî äèðèãåíòîâ³
Ïåòðó Òîâñòóñ³ ç íàñêîêó íå âäà-
ëîñÿ.

Õî÷à ðîçãëåä³òè ïîòóæíèé ïî-
òåíö³àë ìóçèêè Ùåòèíñüêîãî,
íàäòî ó “Òðàºêòîð³¿ çâóêó”, íà-
ïèñàíîìó òîð³ê, çãóñòêó äèíàì³÷-
íî¿ åíåðã³¿ òà ñèëè, âîäíî÷àñ íà-
âäèâîâèæó ðàö³îíàëüíî îðãàí³çî-
âàíèõ, òàêè ìîæíà áóëî.

×è íå íàéêðàùå îðêåñòðîâ³
âäàâñÿ “Ìàðø” ñó÷àñíîãî õàðê³â-

ñüêîãî êîìïîçèòîðà Îëåêñàíäðà
¥ó´åëÿ (ó÷íÿ Âàëåíòèíà Á³á³êà).
Ïðèíàéìí³, âñ³ì çðîçóì³ëà àâòîð-
ñüêà äóìêà òâîðó, ÿê çàãàëîì ³ ñà-
ìà éîãî åñòåòèêà, áëèçüêà äî ðî-
ìàíòè÷íî¿, òðóäíîù³â ó ³íòåðïðå-
òàö³¿ íå ñêëàäàº. ßê ³ â ñïðèéíÿò-
ò³ ö³º¿ ìóçèêè ñëóõà÷åì. Òóò ³
“ìóäðèé òðàã³çì” ïîõîðîííèõ
ìàðø³â, ³ â³÷íà íîñòàëüã³éíà óðî-
÷èñò³ñòü “Ïðîùàííÿ ñëîâ’ÿíêè”,
³, ÷àñîì çäàâàëîñÿ, íàâ³òü ³ðîí³÷-
íèé “÷îðíèé” òà ãðóáóâàòèé íà-
ðîäíèé ãóìîð îðêåñòðó ¥îðàíà
Áðå´îâ³÷à.

Çðåøòîþ öåé êîíöåðò óñå æ òà-

êè ìîæíà çàðàõóâàòè äî ìóçè÷íèõ
ïîä³é îñòàííüîãî ÷àñó — ÿê ó
ìèñòåöüêîìó æèòò³ Êèºâà ³ ñàìî-
ãî êîëåêòèâó, Äåðæàâíîãî àêàäå-
ì³÷íîãî äóõîâîãî îðêåñòðó, òàê ³
â òâîð÷îìó æèòò³ ñàìîãî ìàåñòðî
Ïåòðà Òîâñòóõè. Àäæå, ùîá áåç-
ñòðàøíî ï³äêîðèòè ñêëàäíó ìó-
çèêó Øåíáåð´à, Ñòðàâ³íñüêîãî òà
Õ³íäåì³òà ³ äî òîãî âñüîãî ùå é
ïðîâîêóâàòè ³ç çàëó âèãóêè “áðà-
âî” ëåäü íå ï³ñëÿ êîæíîãî âèêî-
íóâàíîãî òâîðó, òðåáà ìàòè íå-
àáèÿêó ìóæí³ñòü, ïðîôåñ³éíèé
òàëàíò ³, ÿñíà ð³÷, çâè÷àéíèé òà-
ëàí

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Я це зазвичай б ває з ці авими подіями, онцерт
Державно о а адемічно о д хово о ор естр У раїни,
отрим мин лої середи на сцені Національній філармо-
нії продири вав Петро Товст ха, залишив неоднознач-
не враження. С азати, б цімто він не вдався, б ло б
та ою ж самою неправдою, я і припис вати йом ціл-
овитий спіх.

Ідеально озв чити м зичний аван ард ор естрантам з нас о не вдалося
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ОВНИ
Не потрапте та ачо сл жбових

афер — це спо са від л аво о. Три-
майте реп тацію на бездо анном рів-
ні, адже ерівництво нині прихильне до
вас, чим зловживати недоп стимо,— від
цьо о залежить майб тнє ар’єри. На-
тис айте на романтичні важелі, флірт й-
те, за ох йтеся. Ви се с ально приваб-
ливі, одна це чар-зілля ви ористов й-
те роз мно. Стос н и з обранцем ма-
ють баз ватися на спільних інтересах і
по лядах на життя. Він повинен стати
для вас др ом і оханцем одночасно.
Близнята та Леви творять ч дов пар .

ТЕЛЬЦІ
Доведеться визначитися і розстави-

ти рап и над “і”: відповідає ваш обра-
нець ідеал , впис ється в рам и етич-
них вимо , чи ідний вашої щирої любо-
ві?.. На роботі професійний злет три-
ває. Менше заци люйтеся на домашніх
обов’яз ах, я і висот ють ба ато сил.
Р хайтеся вперед, реаліз ючись я ори-
інальний, винахідливий спеціаліст.
Др жні взаємини зшефом—це для вас
щасливий озир. З Близнятами с ла-
д ться най ращі стос н и.

БЛИЗНЯТА
Розв’яз ючи домашні та сл жбові

проблеми, ви он йте по ладені зо-
бов’язання із задоволенням і творчим
натхненням. Ви милі, привабливі, том
все вийде ч дово! В робочом офісі по-
селилася форт на. М дро орист йте-
ся опі ою висо ої ості без хитрощів та
інтри , чиніть за за онами небесної
справедливості. Я що люди не відпові-
дають вашим ідеалам, треба із ними по-
прощатися. Процес реставрації життє-
вих цінностей проходить бла одатн фа-
з , тож д рнях не опинитеся. Тримай-
теся Дів, Терезів, Левів, Тельців.

РАКИ
Обійти переш оди, зловживаючи нор-

мами за он , не вдасться. Залиште цю
з бн затію, єднайтеся з діловими ом-
паньйонами, вони авторитетні і впливо-
ві, а разом ви ори зр шите! Не с піть-
ся, проявляйте щедрість, тоді матиме-
те вільний дост п до аманців, творчих
наб т ів та енер орес рсів партнерів,
ос іль и ваше ба атство і процвітання
безпосередньо залежить від інвестицій
тих, з им звела доля. Дів не зачіпайте.

ЛЕВИ
Ви ризи єте потрапити в тенета не-

наситно о Е о, чим зіпс єте др жні від-
носини. За ч жий рах но дале о не ви-
їдете. С млінно тр діться, висо ий про-
фесіоналізм, мистецтво омпроміс —
блис чі озирі під час розв’язання ма-
теріальних проблем. Опанов йте мис-
тецтво парних стос н ів, дайте можли-
вість с п тни ам самоствердитися, ви-
йти на вищий вито розвит , поділив-
шись своїм ба атим досвідом, я ий же
на межі застою. В лючіть режим само-
віддачі— і все йтиме, я по масл ! Близ-
нята — нині відмінний творчий тоні .

ДІВИ
Поставивши власні інтереси на перше

місце, ви ризи єте зр йн вати ар’єр .
Аджефорт напосміхається творчимосо-
бам і тим, хто вміє створити свято на сце-
ні життя. Всім, хто волею долі опинився
поряд. Роль сим лянта вампротипо аза-
на. Ви серце тр дово о оле тив , б де-
те наснажливо працювати, тоді матиме-
те все, чо о пра не д ша! Вплив Близнят
і Козоро ів на вас найсильніший.

ТЕРЕЗИ
Роз риється ба ато неприємної ін-

формації щодо роботи та здоров’я. Др -
жіть з домочадцями. Більше приділяй-
те ва и створенню сімейно о затиш ,
а оловне — не с м йте, і пам’ятайте:

життя — це веселий спе та ль! Робіть
став на давніх др зів. С иньте ярмо
обов’яз ів, я і д шать вас, беріться за
люблені заняття, хобі, де вами опі -
ватиметься М за. І обов’яз ово розва-
жайтеся та охайтеся, запаліть феєр-
вер поч ттів! Особливо з Близнятами.

СКОРПІОНИ
Холодний вітер байд жості може за-

нати ваш орабель штормов см
онфлі тів, хоча можна спішно домови-
тися, зявши на озброєння ло і та
пра тицизм. А т т ви — непереверше-
ний страте ! На ар’єрні педалі інтенсив-
но натис ати не варто. Зосередьтеся на
приватном житті, сімейних проблемах,
опі йте родин , задовольняйте особис-
ті апетити. Фінансові джерела стр ме-
нять на сл жбі, натомість мітливо їх ви-
ористов йте.

СТРІЛЬЦІ
Не нівіть шефа, пам’ятайте: добре

працювати ви здатні тіль и на професій-
ном терені. Отримавши завдання, по-
ставте на перше місце фінансовий сти-
м л і тр діться із задоволенням без пре-
тензій! Хвалитися, ре лам вати себе не
треба, це амінь споти ання на шлях
армонійних взаємин. Ш айте люч до
зад шевно о спіл вання з оточенням—
це запор а зла оди і щасливих шан-
сів. Навіть перший з стрічний, розч -
лившись пориві альтр їзм , може
простя ти р допомо и, вивести вас
із с р ти, не претенд ючи на вина оро-
д . З Козоро ами б дьте в спілці.

КОЗОРОГИ
Граючи від ритими артами, можете

наш одити сл жбовим стос н ам ро-
бочом оле тиві. Та товно висловлюй-

те правд без пол м’яних амбіцій, аби
не зачіпати слаб і стр ни честолюбивих
людей. Вчіться ви ористов вати реаль-
ність власних інтересах. Вам дозволяє-
ться замовляти м зи , б ти трохи е о-
їстами, аби навчитися самостійно за-
робляти роші й б ти незалежними від
інших аманців. Діви, Риби мають доле-
носний вплив на ваше б ття.

ВОДОЛІЇ
Орбіти бажань і можливостей пере-

тн ться, я що під орятиметеся обстави-
нам. Станьте в’язнем долі, з радістю ви-
он йте те, що вас просять, і тоді в на о-
род со ровенні мрії матеріаліз ються. В
стос н ах зділовою омандоюдотрим й-
теся омпроміс , одна плентатися
хвості не треба. Беріть ініціатив в р и,
бо ви — поводир. Ди т йте свої мови,
запалюйте ідеями, тр довимент зіазмом,
нехай до вас пристосов ються, тіль и не
зрадьте інтересів вірних др зів.

РИБИ
Зведення рах н ів з недр ами і рив-

дни ами — це б нт принижено о чес-
толюбства. Втім, є шанс, що всі при-
йд ть до обопільно о омпроміс , во-
онь війни не роз ориться — переможе
любов і др жба! Праця на бла о роди-
ни, поліпшення сімейно о доброб т ви-
ма атиме значних з силь, і б де про-
д тивною, але не варто перевантаж -
вати себе. Вчасно альм йте тр дово-
о воза для перепочин , перевтома —
то шлях до хвороб. Я що вини ає по-
треба самітнитися, дати волю творчим
фантазіям, полін ватися під м зи при-
роди — зробіть це

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 6 äî 12 ÷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

В 1913 році в Києві від-
б лася Всеросійсь а
Тор овельно-промисло-
ва вистав а. Серед е с-
понатів повітроплаваль-
но о відділ її б ло ряд
розробо Федора Тере-
щен а. Я а із них б ла
захищена патентом, ви-
даним міністерством
тор івлі і промисловості
в 1913 році?

а палат а-ан ар для аеро-
планів
б система самозап с дви-

на літа а “Терещен о-5”
в спеціальний ф р он для
перевезення літа ів

переносний прилад для ви-
проб вання дерева на ви ин і
стиснення

Талановитим раїнсь им
живописцем і позолотни-
ом, я ий ви онав ряд тво-
рів в стилі баро о, б в
А. Глинсь ий. На і оні
“Пречиста” (1716) Успен-
сь о о собор Києво-Пе-
черсь ої лаври він зобра-
зив портрети раїнсь ої
озаць ої старшини і

а Феофана Про оповича
б Петра Мо ил
в Лазаря Барановича
Петра І

1

Відповіді на запитання 7�го туру

2

Петро Селець ий — олова Російсь о о м зично о товари-
ства — став ініціатором від риття в Києві опери в 1867 ро-
ці. Перший оперний спе та ль —

б “Ас ольдова мо ила” Оле сія Верстовсь о о

У XVII сторіччі ст денти Братсь о о чилища в літні ва ації
збиралися в артілі та йшли по різних берніях, де співали
цер вах, давали різні вистави з метою збирання подаян-

ня. Ці ходіння називалися

б епетиціями

У 1863 році на сцені иївсь о о місь о о театр розпочалися астролі
італійсь ої оперної тр пи під ерівництвом Фердинанда Бер ера. Це, ма-
б ть, і посл жило поштовхом до створення в 1863 році Київсь о о відді-
лення Імперсь о о Російсь о о м зично о товариства. Першим йо о о-
ловою протя ом десяти ро ів б в иївсь ий віце- бернатор і омпозитор-
любитель Петро Селець ий. Ще з молодих ро ів він захоплювався м зи-
ою. Подорож ючи Німеччиною, познайомився з Фелі сом Мендельсоном
та Ріхардом Ва нером, тісно спіл вався і брав ро и Ференца Ліста.
У період йо о олов вання Російсь е м зичне товариство стало ініці-

атором від риття в Києві опери. На той час досить поп лярною б ла опе-
ра Оле сія Верстовсь о о “Ас ольдова мо ила”. Її постанов ою і від ри-
ли перший оперний сезон на сцені иївсь о о місь о о театр 27 жовтня
1867 ро .

1

2

В останній чверті XVII сторіччя іль ість чнів Братсь о о чилища по-
стійно збільш валася, і на їхнє тримання вже не вистачало монастир-
сь их приб т ів. Унаслідо чо о б ло заведено добровільний збір по-
жертв. Ре тор Іоасаф Кро овсь ий відновив он ре ації, засновані ще
Петром Мо илою. На ці милостині трим вали лише чнів, я і жили в б р-
саць их імнатах при Братсь ом монастирі. Малі діти щоденно просили
милостиню під ві нами ромадян в обідні одини співом віршів: “Мир
Христов да водворяется в сердцах ваших за молитвами отец наших”. Та-
і співи називалися мир ванням. Ст денти вечорами прохали милости-
ню співом під ворітьми різноманітних антів, що називалося співанієм. В
літні ва ації ст денти збиралися в артілі, йшли різні бернії та слобід-
сь і пол и для збирання милостині, співали приходсь их цер вах сл ж-
би, а по б дин ах різні анти, оворили промови, ставили діало и, оме-
дії, тра едії. Ці ходіння називались епетиціями. Кращі ст денти й чні, за
вибором і призначенням префе та А адемії, мали тримання від шляхет-
них ба атих дітей, я і жили на вартирах. В я ості інспе торів вони слід-
вали за їхнім навчанням і поведін ою. Та ий найм називався ондицією

(Митрополит Єв ен Болховітінов. Вибрані праці з історії Києва.— К., “Ли-
бідь” — “ІСА”, 1995.- С.251).

Під от вав Оле сандр ЯРЕМЕНКО
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�К	льд�Юрія�Валентиновича�	�я�ості

відповідача�по�цивільній�справі�№�2-3106/08

за� позовом� Балаян� Ернеста� Ба�ратовича,

К	льд�Лариси�Оле�сандрівни�до�К	льд�Юрія

Валентиновича�про�визнання�особи�та�ою,�що

втратила� право� �орист	вання� жилим

приміщенням,� 	� с	дове� засідання� на

17.06.2008р.�об�11.40.

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

�аб.�18,�с	ддя�Борисова�О.В.

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

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

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

ми� 	� справі� до�азами� відповідно� до� ст.� 169

ЦПК�У�раїни.

С	ддя�О.В.�Борисова.

Правління�

Від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�

“Бан��“Фінанси�та�Кредит”

повідомляє:

про�с�ли�ання�на�25�липня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:

04050,�м.�Київ,�в�л.�Артема,�60�За�альних�зборів�а�ціонерів

Від�рито�о� а�ціонерно�о� товариства� “Бан�� “Фінанси� та

Кредит”.�

Реєстрація�а�ціонерів�відб	ватиметься�25�липня�2008�ро�	�з�10.00�до

11.00�за�місцем�проведення�зборів.

Для� 	часті� 	� зборах� представни�ам� а�ціонерів� необхідно� мати

довіреність�на�право�	часті�	�зборах�та�до�	мент,�що�посвідч	є�особ	.

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

1.� Про� підс	м�и� роботи� Бан�	� в� першом	� півріччі� 2008� ро�	,

затвердження�баланс	�Бан�	� за� станом�на�01.07.2008�ро�	,� звіт	� про

приб	т�и�і�збит�и�Бан�	�та�звітів�і�виснов�ів�ревізійної��омісії�Бан�	�за

перше�півріччя�2008�ро�	.

2.�Про� затвердження� поряд�	� розподіл	� приб	т�	�Бан�	� за� перше

півріччя�2008�ро�	.

Голова�Правління�В.Г.�Хливню�

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

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

Об’є�т�—�б	дівництво�по�в	л.�Здолб	нівсь�ої�на�ділянці�від�Хар�івсь�о�о

шосе�до�в	л.�Тепловозної�та�на�ділянці�від�залізничних��олій�до�Дніпровсь�ої

набережної�та�ре�онстр	�ція�в	л.�Здолб	нівсь�ої�на�ділянці�від�в	л.Тепловозної

до�залізничних��олій.

Мета� прое�тованої� діяльності�—�забезпечення� населення�м.� Києва

транспортними�посл	�ами�з�ідно�вимо��ДБН�360-92,�пере�ладання�інженерних

мереж�відповідно�до�технічних�	мов�е�спл	ат	ючих�ор�анізацій,�б	дівництво

нових�мереж� зовнішньо�о� освітлення,�ма�симальне� збереження� існ	ючих

зелених� насаджень� та� ви�онання� бла�о	строю� приле�лої� території� з

влашт	ванням�трот	арів�та��азонів.

Соціальне� завдання� —� поліпшення� транспортно�о� обсл	�ов	вання

житлових�районів�масивів�Позня�и-4,�Позня�и-5,�перерозподіл�транспортних

пото�ів�	�нових�житлових�районах�міста,�вдос�оналення�транспортної�системи

район	,�влашт	вання�нових�маршр	тів��ромадсь�о�о�транспорт	,�влашт	вання

трот	арів�та�велосипедної�доріж�и�з�непарної�сторони�по�в	л.�Здолб	нівсь�ій

від� в	л.Тепловозної� до� в	л.Рев	ць�о�о,� влашт	вання� дощової� �аналізації,

ор�анізація� дорожньо�о� р	х	� з� влашт	ванням� світлофорних� об’є�тів,

бла�о	стрій�та�озеленення�приле�лої�території.

Понаднормативне�забр	днення�дощової�та�талої�води�автотранспортними

пото�ами� відс	тнє� з� 	рах	ванням� прое�тних�можливостей�місь�их� спор	д

очищення�поверхневих�вод,�що�відводяться�в�існ	ючий�меліо�анал.

Знесення�зелених�насаджень�ви�онано�на�основі�розпорядження�Київсь�ої

місь�ої�державної� адміністрації� з�ідно�а�та�обстеження�зелених�насаджень

видано�о�КП�УЗН�Дарниць�о�о�район	,�по�оджено�о�Державним�	правлінням

охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середовища�та�КО�“Київзеленб	д”.

Планом�бла�о	строю�передбачається�посад�а�нових�дерев�та�ча�арни�ів,

ма�симальне� збереження�приле�лих�до�доро�и�дерев� та� ча�арни�ів,� �азон

	творюється�під�отов�ою�діляно��з�підсип�ою�рослинно�о��р	нт	�до�30�см�з

посівом� �азонної� с	міші,� посад�а� зелених� насаджень� проводиться� з� 100%

заміною�родючо�о��р	нт	.

Е�вівалентний�рівень�ш	м	�відповідає�санітарній�нормі.

Імовірність�ДТП�значно�зниж	ється�за�рах	но��б	дівництва�доро�и�з�ширшою

проїжджою� частиною� ніж� існ	юча,� влашт	вання� світлофорних� об’є�тів� на

перехрестях� з� існ	ючими� в	лицями� та� оптимальною� ор�анізацією� р	х	

транспорт	�(розташ	вання�дорожніх�зна�ів,�розміт�а,�о�ородження�та�інше).

При� ви�онанні� природоохоронних� заходів� та� санітарних� норм� об’є�т

пра�тично�не�б	де�здійснювати�ш�ідливо�о�вплив	�на�середовище�за�рах	но�

оптимізації�прое�тних�рішень�щодо�йо�о�ор�анізації.

Прое�тована�діяльність�об	мовлює�зниження�е�оло�ічно�о�ризи�	.

Зобов’язання� замовни�а� —� б	дівництво� та� е�спл	атація� об’є�тів

прое�тованої�діяльності�	�відповідності�з�нормами�та�правилами�охорони�НС

і�вимо��е�обезпе�и,�вивіз�б	дівельно�о�сміття�під�час�б	дівництва�відповідно

з� лімітами�Держ	правління� е�обезпе�и,� впровадження� захисних� заходів

об	мовлених�прое�том,�бла�о	стрій�приле�лої�території.

За�рите�а�ціонерне�товариство�“А�роінвест”�
(�од�ЄДРПОУ�32069016)

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

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�21�липня�2008�ро��

за�адресою:�04050,�м.�Київ,�в�л.�Глибочиць�а,�б�д.�33-37.

Почато��зборів�об�11.00.

Реєстрація�а�ціонерів�та�їх�представни�ів�з�10.00�до�10.45.

Порядо��денний:

1. Звіт�Генерально�о�дире�тора�про�рез	льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

товариства�за�2007�р.

2. Затвердження�звіт	�ревізійної��омісії�за�рез	льтатами�перевір�и�річно�о�звіт	

та�баланс	�товариства�за�2007�р.

3. Затвердження� річних� рез	льтатів� діяльності� товариства,� баланс	� та� поряд�	

розподіл	�приб	т�	�товариства�за�2007�р.

4. Від�ли�ання�Голови�та�членів�На�лядової�ради�Товариства.

5. Обрання�Голови�та�членів�На�лядової�ради�Товариства.

6. Від�ли�ання�Генерально�о�дире�тора�Товариства.

7. Обрання�Генерально�о�дире�тора�Товариства.

8. Від�ли�ання�Голови�та�членів�Ревізійної��омісії�Товариства.

9. Обрання�Голови�та�членів�Ревізійної��омісії�Товариства.

10.Внесення�змін�до�Стат	т	�Товариства.

Для�	часті�в�зборах�необхідно�мати�до�	мент,�що�посвідч	є�особ	,�	повноваженим

особам�та�представни�ам�а�ціонерів�—�довіреності.�А�ціонери,�що�представляють

інтереси�своїх�неповнолітніх�дітей-а�ціонерів,�повинні�мати�при�собі�їхні�свідоцтва

про�народження.�З�прое�тами�до�	ментів�поряд�	�денно�о�можна�ознайомитися

в� товаристві� щочетвер�а� з� 14.00� до� 16.00� за� адресою:� 04050,� м.� Київ,

в	л. Глибочиць�а,�б	д.�33-37.�Довід�и�за�телефоном�(044)�239-38-90.

Генеральний�дире�тор

Головне��правління�житлово�о��осподарства

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС

на� заміщення� ва�антної� посади� державно�о� сл	жбовця� V� �ате�орії,

завід	вача� се�тор	� �онтролю� за� я�істю� надання�житлово-�ом	нальних

посл	�;� вимо�и:� вища�освіта� відповідно�о� професійно�о� спрям	вання

(ма�істр,�спеціаліст),�стаж�роботи�за�фахом�на�державній�сл	жбі�не�менше

3-х�ро�ів,��ромадянство�У�раїни,�дос�онале�володіння�державною�мовою.

Заяви�приймаються�протя�ом�місяця�з�дня�оп�блі��вання�за�адресою:

01601,�м.�Київ-601,�в�л.�Б.�Хмельниць�о�о,�3,�

тел.�(044)�278-50-09.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�справа�за�позовом�Андреєвої�С.М.�до

ДП�“Стар�Принт”,�Об’єднання�від�рито�о�тип	�“ЕБЕ�-Лідія�Маз	р�і�с-�а�полі�рафічне�підприємство”

про�визнання�відсторонення�від�роботи�та�звільнення�неза�онним�та�змін	�форм	лювання�причини

звільнення,� відб	деться� 20.06.2008� ро�	� о� 12.30� в� приміщенні� с	д	� за� адресою:�м.� Київ,

в	л. Хрещати�,�42-а,��аб.�24,�с	ддя�Остапч	��Т.В.

В�разі�неяв�и�представни�ів�ДП�“Стар�Принт”,�Об’єднання�від�рито�о�тип	�“ЕБЕ�Лідія�Маз	р

і�с-�а�полі�рафічне�підприємство”,�відповідно�до�ст.�169�ЦПК�У�раїни,�справ	�б	де�роз�лян	то�	

їх�відс	тності.

С	ддя�Т.В.�Остапч	�.

ОГОЛОШЕННЯ�ПРО�ВИКЛИК

до�с�д�

в�поряд���ч.9�ст.�74�ЦПК�У�раїни

��я�ості�відповідача

ЗАТ�“Лідер-Кредит”

01023,�м.�Київ,�в�л.�Л.�Первомайсь�о�о,�11.

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

відповідача,�	�цивільній�справі�№�2-1509/08�за�позовом�За�рито�о�а�ціонерно�о

товариства�“Бан��Петро�оммерц-У�раїна”�до�За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства

“Лідер-Кредит”,� Астолош�Юліани�Петрівни� про� стя�нення� с	ми� забор�ованості,

я�е відб	деться�17�червня�2008�ро�	,�о�10.00,�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Хрещати�,

42-А,��аб.�21�під��олов	ванням�с	дді�Козлова�Р.Ю.

Просимо�забезпечити�представни�а�з�належно�оформленим�дор	ченням.

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

Роз’яснюємо,�що�	�разі�неяв�и�в�с	дове�засідання�без�поважних�причин�або�не-

повідомлення�с	д�про�причини�неяв�и,�справ	�б	де�роз�лян	то�	�ваш	�відс	тність

на�підставі�наявних�даних.

У�провадженні�Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�знаходиться�цивільна�справа
№�2-6554/08�за�позовом�За�ородньої�Ганни�Василівни�до�Єпіфанової�Наталії�Леонідівни,�третя

особа�—�Відділ� реєстрації� та� іммі�рації�фізичних� осіб�Шевчен�івсь�о�о� РУ� ГУМВС�У�раїни� в

м. Києві�про�визнання�особи�та�ою,�що�втратила�право��орист	вання,�с�ас	вання�реєстрації.

Роз�ляд� зазначеної� справи� призначено� на� 27.06.2008� ро�	� о� 19.00,� в�Шевчен�івсь�ом	

районном	�с	ді�м.�Києва,��аб.�53�(адреса�с	д	:�м.�Київ,�в	л.�Смирнова�-Ласточ�іна,�10-Б).

С	д�ви�ли�ає�Єпіфанов	�Наталію�Леонідівн	�	�с	дове�засідання�я��відповідача.�

Яв�а�до�с	д	�є�обов’яз�овою.�У�разі�неяв�и�відповідачів�справа�б	де�роз�лядатися�за�наявними

	�справі�до�азами.�С	ддя�Волошин�В.О.

Солом’янсь�ий�райс�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає�Іванен�о�Василя�Івановича�(остан-

ня� відома� адреса� я�о�о:� м.� Київ,� в	л.

Іс�рівсь�а,�9,��в.�22),�я�ий�є�відповідачем

по�справі�№�2-1901/08�за�позовом�Гри-

шиної�Наталії�Леонідівни�про�розірвання

шлюб	,� на� 12.06.2008� ро�	� о� 16.00,� я�е

відб	деться� в� приміщенні� с	д	� за� адре-

сою:�м.�Київ,�в	л.�Кривоноса,�25,��аб.�29.

У�разі�неяв�и�до�с	д	�дане�о�олошен-

ня�вважається�належним�повідомленням�і

справ	� б	де� роз�лян	то� по� с	ті� 	� ваш	

відс	тність� за� наявними� 	� справі� ма-

теріалами.

С	ддя�Калінічен�о�О.Б.

Оболонсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва� ви�ли�ає� Герасимен�а� Сер�ія

Борисовича,� ТОВ� “ДОБРОБУД”� в� я�ості

відповідачів� по� цивільній� справі� №� 2-

2990/08�ро�	�за�позовом�Кредитної�спіл�и

“У�раїнсь�ий� фінансовий� союз”� до

Герасимен�а� Сер�ія� Борисовича,� ТОВ

“ДОБРОБУД”� про� повернення� с	ми

�редит	�та�нарахованих�за�ним�відсот�ів

	�с	дове�засідання�12�червня�2008�ро�	�об

11.30.� Адреса� с	д	:� м. Київ,� в	л.

Тимошен�а,�2-Є,��аб.�18,�с	ддя�Шевчен�о

Л.В.�Наслід�и�неяв�и�в�с	дове�засідання

особи,� я�а� бере� 	часть� 	� справі,

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

С	ддя�Л.В.�Шевчен�о.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

(03148,�м.�Київ,�в	л.�Я�	ба�Коласа,�27-А,�зал

№�9)� ви�ли�ає�Мельни�а�Ми�ол	�Ми�олайо-

вича�в�я�ості�відповідача�по�цивільній�справі�за

позовом� Мельни�� Марії� Анатоліївни� про

розірвання�шлюб	,�с	дове�засідання�відб	деть-

ся�20�червня�2008�ро�	.

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

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

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

ми�	�справі�до�азами.

С	ддя�Лопатю��Н.Г.

19�червня�2008�ро�	�відб	деться��ро-

мадсь�е� об�оворення� з� привод	

б	дівництва�житлово-офісно�о��омпле�-

с	� з� нежитловими� приміщеннями� та

пар�ін�ом�за�адресою:�пров.�Моторний,

11�в�Голосіївсь�ом	�районі�м.�Києва.

Об�оворення� відб	деться� о� 18.00� 	

приміщенні�середньої�ш�оли�№�122�за

адресою:�в	л.�Китаївсь�а,�22.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає:�відповідача�Мін�о�Нін	�Борисівн	

(останнє� місце� проживання:� м.� Київ.

в	л. Січнево�о�повстання,�4/6,��в.�40),�по

цивільній�справі�№2-1316/08�за�позовом

Криси�Б.В.�до�Мін�о�Н.Б.�про�розірвання

шлюб	,� я�е� відб	деться� 19� червня� 2008

ро�	� о� 9.00,� за� адресою:� м.� Київ,

в	л. Хрещати�,� 42-а,� �аб.� 36,� під

�олов	ванням�с	дді�Умнової�О.В.

З� оп	блі�	ванням� о�олошення� про

ви�ли�� відповідач� вважається� повідом-

леним� про� день,� час,� та�місце� роз�ляд	

справи�і�в�разі�неяв�и�до�с	д	�справа�може

б	ти�роз�лян	та�за�йо�о�відс	тності.

С	ддя�Умнова�О.В.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�(в	л.�Жилянсь�а,�142)�	�зв’яз�	�з�роз�-

лядом�справи�за�позовом�Артемч	�а�В.В.

до�Литвинч	�а�П.Д.�про�	с	нення�переш�од

в� здійсненні� права� власності� ви�ли�ає

відповідача�Литвинч	�а�Петра�Дмитровича

в�с	дове�засідання�17.06.2008�р.�на�11.00

та�повідомляє,�що�в�разі�неяв�и�справа�б	-

де�роз�лян	та�	�йо�о�відс	тність.

С	ддя�Кирилен�о�Т.В.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Смирнова-Лас-

точ�іна,� 10-Б� (�аб.� 51),� ви�ли�ає� в� с	дове

засідання�Мірошничен�а�Валентина�Васильо-

вича�я��відповідача�	�справі�за�позовом�Ки-

рилен�о�С.М.,�Кирилен�о�Л.В.�до�Мірошничен-

�а�Валентина�Васильовича�про�відш�од	ван-

ня�ш�оди,�заподіяної�внаслідо��залиття�на�8

липня�2008�р.�о�12.00.�У�разі�неяв�и�відповіда-

ча�справа�роз�лядатиметься�за�йо�о�відс	т-

ності.

С	ддя�Мороз�І.М.

Деснянсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�18�червня�2008�ро�	�о�15.00�б	де

роз�лядатися�цивільна� справа� за�позовом�Гри�орян�Л.М.�до� Гри�оряна�А.В.� про�позбавлення

бать�івсь�их�прав.�В�с	дове�засідання�ви�ли�ається�відповідач�Гри�орян�Автандил�Варшамович.

В�разі�неяв�и�справ	�б	де�роз�лян	то�	�ваш	�відс	тність.�Адреса�с	д	:�м.�Київ,�пр-т.�Мая�овсь�о�о,

5-В,��аб.�№�25.�С	ддя�Я.В.�Головачов.

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

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

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі�види�додр��арсь�их�робіт.
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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 1467
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Наталя КАЛАТАЙ, телевед ча:
— Я щойно поверн лася з

Т реччини, мої др зі зробили ме-
ні та ий подар но . Нині, зважа-
ючи на е оло ічн сит ацію, не д -
же добре відпочивати Крим ,
раще їхати десь Бол арію чи
Т реччин . Але на морі потрібно
поб ти обов’яз ово, особливо я -
що з дитиною, щоб оздоровитися.
При цьом не на тиждень, не на
два, а хоча б на 21 день!

Анна БАБЕНКО, дизайнер:
— Я більше морсь а людина.

Люблю море, спе , сонце, пісо !..
Том обов’яз ово поїд до моря.
Хоча люблю й подорож вати, але
в одній відп стці, я правило, це
рід о можна поєднати. Найбільше
до вподоби Середземне море, і
мені не д же хочеться оворити
банальні речі про відс тність ви-
со о о сервіс в Крим . Я б ла на
півдні, але відпочивати Крим д -
же тяж о. Останньо о раз ми від-

почивали в Є ипті, а нині план ю
поїхати на Крит. Приїжджаючи в
інш раїн , обов’яз ово дись їз-
димо. Та , Т реччині довелося
поб вати на фестивалі оперно о
мистецтва, на я ом сл хала опе-
р “Кармен” під від ритим небом.
Вона почалася о 22 вечора, а за-
інчилася біля 3 ночі. Це б ло не-
заб тньо!

І ор ЛІХУТА, продюсер:
— Там, де подобається і на що

вистачить рошей. Я відпочиваю
за ордоном, адже п блічним лю-
дям в У раїні відпочити тяж о. До
нас підходять і просять зяти ав-
то раф чи сфото раф ватися. Це
не відпочино , а робота! Мені д -
же хочеться, аби ми навели лад
Крим . Соромно, що т р и чи ара-
би мож ть ор аніз вати висо о-
я існий відпочино , а ми, слов’я-
ни, роз мні, м дрі — ні. З сіх ра-
їн найбільше мені подобається
Греція!

Âë³òêó íàéêðàùå 
¿õàòè â³äïî÷èâàòè...

Діана ДОРОЖКІНА, дизайнер:
— Хороші пропорції (я не маю на вазі 90-60-90, а

щоб вони б ли армонійні), витончений стиль, армо-
нійність образ і виш аність манер. А оловне — при-
родна чарівність!

Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, народний деп тат,
письменни :
— Мої др жина і доч а. Лише од хотворене облич-

чя расиве! Витончена шия, повні би, д ою брови —
все це стає не та им важливим, адже д ховне облич-
чя світиться зсередини. Це робить вродлив жін с -
перчарівною! Та ою в молодості б ла моя др жина, а
сьо одні приходять та і миті, оли вона чи сміхнеть-
ся, чи в захопленні — і тоді про лядає молода ол бо-
о а Галина, я а мені пахла весною... Краса передає-
ться від по оління до по оління. Моя доч а Леся, те-
левед ча на “Новом аналі”, витончена, стр н а, пе-

рейняла най ращі риси від мами і дея і від мене. То-
м рідні люди і є моїм ідеалом!

Дмитро ГОРДОН, оловний реда тор азети
“Б львар Гордона”:
— Перед сім жін а повинна б ти расива д шею й

мати арне обличчя та хорош фі р . Відомо, що о-
ли жін а расива всередині, вона вродлива й зовні. З
тих чинни ів, я і форм ють її вн трішній світ, я назвав
би енети , виховання, освіт , інтеле т та енер ети-
.

Ми ола ЄСИПЕНКО, с льптор:
— Подивіться мої роботи і побачите! Зовнішність ні-
оли не б де оловною, навіть я що фізичні дані хоро-
ші: без д ховності вона мертва! Людина повинна ма-
ти Бо а в д ші, але без фанатизм . Щедрість, тепло-
та, милосердя — елементи д ховності, її нюанси.

Âàø ³äåàë æ³íî÷î¿ êðàñè

Êèÿíè ïàòð³îòè÷íî 
¿äóòü â³äïî÷èâàòè 
ó Êðèì
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Íà ×îðíå ìîðå ó Êðèì — 32 %
2. Íà Äí³ïðî ðèáó ëîâèòè — 26 %
3. Íà Ñåðåäçåìíå ìîðå â Ãðåö³þ — 20 %
4. Íà Êàðèáñüêå ìîðå íà ïëÿæ — 14 %
5. Íà áîëîòî ãðèáè çáèðàòè — 8 %

Äèçàéíåðêà Ñâ³òëàíà
Áåâçà “çàá³ë³ëà” 
ó ðîñ³éñüê³é ñòîëèö³
¯¿ êîëåêö³ÿ âåñ³ëüíèõ ñóêîíü âðàçèëà 
íàéêðàñèâ³øèõ ìîñêâè÷³â ñâÿòêîâ³ñòþ
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Киян а Світлана
Бевза представила
У раїн на мос ов-
сь ом бал May
Fashion. Світсь ий
захід же вдесяте
збирає сотню най-
расивіших людей
Мос ви. Цьо о ро-

для по аз одя-
нареченої ор а-

нізатори запроси-
ли молод раїн-
сь дизайнер .
П блі а від запро-
поновано о вбран-
ня б ла в захваті.

Íàïðèê³íö³ òðàâíÿ â
Ìîñêâ³ â ðåñòîðàí³ Set-
tebello â³äáóâñÿ òðàäè-
ö³éíèé âåñíÿíèé áàë
ìîäè ³ êðàñè May Fa-
shion. Íà íüîìó îãîëî-
ñèëè ³ìåíà 100 íàéêðà-
ñèâ³øèõ ëþäåé Ìîñêâè.
Îñîáëèâ³ñòþ áàëó º ïî-
êàçè “îäí³º¿ ñóêí³”, à
ñàìå âáðàííÿ íàðå÷åíî¿
â³ä 10 äèçàéíåð³â.

ªäèíîþ ïðåäñòàâíè-
öåþ ìîäíèõ òåíäåíö³é
â³ä Óêðà¿íè íà ïîêàç³
ñòàëà äèçàéíåðêà Ñâ³ò-
ëàíà Áåâçà (÷îëîâ³÷³
îêðåñëþâàâ Àíäðå Òàí).
Ñåðåä ðîñ³éñüêèõ äèçàé-
íåð³â êîëåêö³¿ ïîêàçóâà-
ëè ²ëëÿ Øèÿí, Àíäð³é
Áàðòåíºâ òà Â³êòîð³ÿ Ëî-
ïèðºâà.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùà-
òèêó” ïàí³ Áåâçà, îðãà-
í³çàòîðè áóëè â çàõâàò³
â³ä ¿¿ êîëåêö³¿ á³ëèõ ñó-

êîíü, ÿê³ ñòâîðþþòü
ñâÿòêîâèé íàñòð³é íà-
â³òü ó áóäí³. Â³äõîäÿ÷è
â³ä ñòàíäàðò³â, âîíà ïî-
çèö³îíóº á³ë³ ñóêí³ ÿê
îäÿã íà êîæåí äåíü. Íà
çàõîä³ ãîëîâíèõ ñâ³ò-
ñüêèõ ïåðñîíàæ³â Ìîñ-
êâè ñóêíþ â³ä Áåâçè íà
ïîä³óì³ äåìîíñòðóâàëà
ïîïóëÿðíà òåëåâåäó÷à
MTV ²ðåíà Ïîíàðîøêó.

“²ñíóþòü ñòåðåîòèïè,
ùî â Ìîñêâ³ ñïðèéìà-
þòü äîñèòü õîëîäíî, àëå
ÿ öüîãî íå ïîì³òèëà,—
ïîä³ëèëàñÿ âðàæåííÿìè

â³ä ïîêàçó Ñâ³òëàíà Áåâ-
çà.— Áóëî äóøåâíî, áåç
çàéâîãî ïàôîñó òà îô³-
ö³îçó”. Äî ñëîâà, íåçà-
áàðîì ñâ³òñüêèé çàõ³ä
ïåðåêî÷óº äî Êèºâà: ó
÷åðâí³ òîï-100 íàéêðà-
ñèâ³øèõ ëþäåé Óêðà¿íè
âèçíà÷àòèìóòü ó Êèºâ³.

Çà äâà ðîêè ³ñíóâàííÿ
âëàñíîãî áðåíäó Ñâ³òëà-
íà Áåâçà ñòàëà âèçíàíèì
â³ò÷èçíÿíèì äèçàéíå-
ðîì, áðàëà ó÷àñòü â
Óêðà¿íñüêîìó òà Ìîñ-
êîâñüêîìó òèæíÿõ ìîäè.
Êîð³ííà êèÿíêà, ñïî÷àò-

êó îòðèìàëà åêîíîì³÷íó
îñâ³òó, ïîò³ì çàê³í÷èëà
êóðñè êîíñòðóþâàííÿ.
Ïàí³ Áåâçà ïðàöþâàëà â
äèçàéí-ñòóä³¿, âèâ÷àëà
ñôåðó ìîäè çñåðåäèíè.
Ó 2006 ðîö³ ïîñòàâèëà
ñîá³ çà ìåòó çðîáèòè
âëàñíó ñòóä³þ ìàéæå ç
íóëÿ. Âçÿëà ï³ä öå êðå-
äèò. Îäÿã â³ä Áåâçè îä-
ðàçó âèð³çíÿâñÿ ñåðåä ³í-
øèõ çàâåðøåíèì ì³í³-
ìàë³çìîì, à óëþáëåíèé
îäÿã äèçàéíåðà — ñóê-
íÿ, ùî “ï³äêðåñëþº âðî-
äó óêðà¿íñüêèõ ä³â÷àò”
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Влітку найкраще
їхати відпочивати...

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³â-

í³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +19...+21°Ñ, âíî÷³
+13...+15°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +27; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +17...+20°Ñ; ó âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó
âäåíü +15...+17°Ñ, âíî÷³ +9...+11°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà
êðàéíüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +15...+17°Ñ, âíî÷³ +9...+11°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà. Áåç îïàä³â. Â³òåð ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +21...+23°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Столична дизайнер а Світлана Бевза вважає, що раїнсь і модниці мають б ти
свят овими, том сміливо одя ає їх біле
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