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ТРК “Київ” зібрав роші для дітей-інвалідів

Äîâãèé ñïèñîê ïðåòåíäåíò³â
Ñüîãîäí³ ìàþòü îáðàòè ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè

Ñüîãîäí³ î 14-é ãîäèí³ ðîçïî÷íåòüñÿ
äðóãà ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè VI ñêëèêàííÿ. Ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïðî ¿¿ ïðîâåäåííÿ ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äïèñàâ ó÷î-
ðà. Îñíîâíèìè ïèòàííÿìè, ÿê³ ðîçãëÿäà-
òèìóòü, ñòàëè îáðàííÿ ñåêðåòàðÿ Êè¿âðà-

äè òà âíåñåííÿ çì³í äî áþäæåòó, àáè ïî-
ãàñèòè ãàçîâèé áîðã ñòîëèö³.

ßê ³ î÷³êóâàëîñÿ, îäðàçó ï³ñëÿ îãîëî-
øåííÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñåñ³¿ ó âñ³õ
ôðàêö³ÿõ ïî÷àëèñÿ êîíñóëüòàòèâí³ çàñ³-
äàííÿ, ÿê³ òðèâàëè äî ï³çíüîãî âå÷îðà. Òèì

íå ìåíøå “Õðåùàòèêó” âäàëîñÿ ä³çíàòè-
ñÿ, ùî íàéá³ëüøå øàíñ³â ïîñ³ñòè êð³ñëî
ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè ìàº Îëåñü Äîâãèé.
Îô³ö³éíî, ùî éîãî êàíäèäàòóðó âèñóíóòü
ñüîãîäí³, ó ôðàêö³¿ ó÷îðà ãîâîðèòè íå õî-
ò³ëè, ïîÿñíþþ÷è çàáîáîíàìè. Îäíàê êî-
ëåãè ïàíà Äîâãîãî ç³çíàâàëèñÿ “Õðåùàòè-
êó”, ùî ï³äòðèìóâàòèìóòü ñàìå éîãî. Íå
ïðîòè òàêî¿ êàíäèäàòóðè é ó ôðàêö³¿
“ÃÀÊ”. “Ùîäî ö³º¿ ïîñàäè íå ìîæå áóòè
í³ÿêèõ ñïåêóëÿö³é. Íàì ïîòð³áíà ëþäèíà,
ÿêà íàëàãîäèòü íîðìàëüíó êîíñòðóêòèâíó
ðîáîòó, áóäå ïåðåéìàòèñÿ ãîñïîäàðñüêè-
ìè ïèòàííÿìè. Ó Êè¿âðàä³ ìèíóëîãî ñêëè-
êàííÿ Îëåñü Äîâãèé çì³ã öå çðîáèòè”,—
ñêàçàâ ë³äåð ôðàêö³¿ Îëåêñàíäð Ïàáàò.

Ó ãîëîñóâàíí³ ùîäî Îëåñÿ Äîâãîãî âïåâ-
íåí³ é ïîë³òîëîãè. “Øàíñè äóæå âåëèê³.
Øâèäøå çà âñå, ñèòóàòèâíà á³ëüø³ñòü
ñêëàäåòüñÿ ç ïðåäñòàâíèê³â Áëîêó Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî, “ÃÀÊó” òà Áëîêó Ëèò-
âèíà”,— ïðîãíîçóº Â³òàë³é Êóëèê.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñüîãîäí³ ãîëîñó-
âàííÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ íå ó çâè÷í³é ñåñ³é-

í³é çàë³, à ó Êîëîíí³é ìåòîäîì ï³äí³ìàí-
íÿ ðóê. Àáè ¿õ ïîðàõóâàòè, ñòâîðÿòü ë³-
÷èëüíó êîì³ñ³þ. Äåïóòàò ôðàêö³¿ ÁÞÒ
Îëåêñàíäð Áðèãèíåöü ââàæàº, ùî òàê áó-
äå ëåãøå íàáðàòè ïîòð³áíó ê³ëüê³ñòü ãîëî-
ñ³â. “Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, ×åðíîâåöü-
êîìó äëÿ ñòâîðåííÿ á³ëüøîñò³ áðàêóº ëè-
øå ÷îòèðüîõ ãîëîñ³â”,— ñêàçàâ â³í “Õðå-
ùàòèêó”.

“Âèáîðè çàê³í÷èëèñÿ, ³ ïåðåä íîâîþ
Êè¿âðàäîþ ñòîÿòü çàâäàííÿ, ÿê³ ïîòð³á-
íî âèð³øóâàòè íà áëàãî âñ³º¿ êè¿âñüêî¿
ãðîìàäè. Âñ³ì áëîêàì ³ ïàðò³ÿì, ÿê³ óâ³é-
øëè äî ñêëàäó íîâî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÷àñ â³-
ä³éòè â³ä ïåðåäâèáîð÷î¿ ðèòîðèêè òà çî-
ñåðåäèòèñÿ íà âèêîíàíí³ ñâî¿õ îá³öÿíîê.
ß ðàäèé, ùî äåÿê³ ç öèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë,
ÿê, íàïðèêëàä, Áëîê Êëè÷êà, âæå ãîòîâ³
ïî÷àòè ðîáîòó ç ðîçâ’ÿçàííÿ æèòòºâî
âàæëèâèõ ïðîáëåì ì³ñòà. ² ââàæàþ, ùî
äåïóòàòàì Êè¿âðàäè ïîòð³áíî òåðì³íîâî
ïðèñòóïàòè äî ðîáîòè òà âèïðàâäàòè äî-
â³ðó âèáîðö³â”,— çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé
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Леонід Черновець ий за ли ав новообраних деп татів до ви онання своїх обіцяно
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Íàòàëêà ÌÀÊÎÃÎÍ
“Õðåùàòèê”

Про с ли ання засідання Київради відомо стало чора вдень. Рішен-
ня йо о провести Леонід Черновець ий підписав, зважаючи на
"звернення ряд , НАК "Нафто аз У раїни", Бло Віталія Клич а та
третини деп татів". Основними питаннями, що виносять на порядо
денний, я і очі валося, стали обрання се ретаря Київради та за-
твердження змін до бюджет . Я стало відомо "Хрещати ", най-
більше шансів сісти в рісло столично о спі ера має Олесь Дов ий,
я ий і раніше обіймав цю посад . За словами фахівців, о рім деп -
татів із Бло Леоніда Черновець о о, за пана Дов о о про олос є
"ГАК" та Бло Литвина. А щоб сформ вати більшість Київраді ста-
ном на вечір, найбільшій фра ції не вистачало лише 4-х деп тат-
сь их р .



Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У столиці почався рейд
з виявлення власни ів
вартир, я і неле ально
надають помеш ання в
оренд . З'яс валося,
що місь а с арбниця
не отрим є від цьо о
жодної опій и. Зате
мають ті, хто при ри-
ває неле альний біз-
нес, насамперед же ів-
ці та правоохоронці.
Подат івці через о оло-
шення знаходять не-
с млінних ромадян і
притя ють до відпові-
дальності. Місь а вла-
да план є дор чити
районам зяти на себе
ф н ції онтролю і а-
ранта для здавачів по-
меш ань.

Ó ñòîëèö³ ñîòí³ àãåíö³é ç
íåðóõîìîñò³, ÿê³ ìàþòü ó ñâî-
¿é áàç³ òèñÿ÷³ âàð³àíò³â îðåí-
äè êâàðòèð. Îêð³ì òîãî, ÷è-
ìàëî êèÿí íàïðÿìó ïðîïîíó-
þòü îñåë³ íà òðèâàëèé òåðì³í,
à òàêîæ ïîãîäèííî ³ ïîäîáî-
âî. Çàëåæíî â³ä ì³ñöÿ ðîçòà-
øóâàííÿ, òîáòî ðàéîíó, óìîâ
ïðîæèâàííÿ, ïëîù³, ðîçì³ð
ùîì³ñÿ÷íî¿ îðåíäè îäíîê³ì-
íàòíî¿ êâàðòèðè ìîæå “çà-
øêàëþâàòè” çà $1—1,5 òèñÿ-
÷³. Çâ³ñíî æ, äî ì³ñüêî¿ ñêàðá-
íèö³ â³ä öèõ ñóì æîäíî¿ êî-
ï³éêè íå íàäõîäèòü.

Çà ³íôîðìàö³ºþ, â³äñòåæå-
íîþ ñï³âðîá³òíèêàìè â³ää³ëó
àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòê³â ç ô³-
çè÷íèõ îñ³á Äåðæàâíî¿ ïîäàò-
êîâî¿ ³íñïåêö³¿ Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó â æóðíàëàõ
“Íåðóõîì³ñòü”, “Àðåíäà”, ãà-
çåò³ “Àâ³çî”, íà äîøêàõ îãîëî-
øåíü, âñòàíîâëåíî ÷èñëåíí³
ôàêòè îòðèìàííÿ äîõîä³â â³ä

îðåíäè æèòëà. Ïðèì³ðîì, îä-
íà ç ìåøêàíîê ðàéîíó (ïð³ç-
âèùà íå ðîçãîëîøóþòü) çäàâà-
ëà 1-ê³ìíàòó êâàðòèðó áåç
ïèñüìîâî¿ óãîäè ç îðåíäàðåì.
Â³äïîâ³äíî é íå ïîäàâàëà äå-
êëàðàö³¿ ïðî ïðèáóòêè çà 2007
ð³ê. Òàêèì ÷èíîì çà 12 ì³ñÿ-
ö³â ìèíóëîãî ðîêó âîíà îòðè-
ìàëà “÷èñòèìè” 22 440 ãðí
(1870 ãðí íà ì³ñÿöü). Æ³íö³
âèïèñàëè øòðàô. Ïîäàòê³âö³
ïîÿñíèëè, ùî îðåíäîäàâåöü
ìàº ñïëà÷óâàòè ïîäàòîê, òîá-
òî 15% îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà-
÷åíî¿ â óãîä³. Öåé äîêóìåíò

ï³äëÿãàº íîòàð³àëüíîìó çàñâ³ä-
÷åííþ. Íîòàð³óñ çîáîâ’ÿçàíèé
íàä³ñëàòè ³íôîðìàö³þ ïðî òà-
êèé äîãîâ³ð ïîäàòêîâîìó îð-
ãàíó çà îñíîâíèì ì³ñöåì ïðî-
æèâàííÿ ïëàòíèêà ïîäàòêó,
òîáòî îðåíäîäàâöÿ.

Àáè âèÿâèòè ôàêòè, êîëè
çäàâà÷³ îñåëü íå äåêëàðóþòü
ñâî¿õ ïðèáóòê³â, ïðàö³âíèêè
ÄÏ² íàäñèëàþòü çàïèòè â
ÆÅÎ, íîòàð³àëüí³ êîíòîðè,
ïðèâàòíèì íîòàð³óñàì, ïàñ-
ïîðòí³ òà ì³ãðàö³éí³ ñëóæáè
ì³ñòà.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

Ëþäìèëà Äåíèñþê ââàæàº,
ùî ì³ñòî âòðà÷àº ÷èìàë³ ñóìè
â³ä íåñïëàòè ïîäàòê³â â³ä íàé-
ìó êâàðòèð ³ îô³ñ³â. “Ùîíàé-
ìåíøå öÿ ñóìà ñòàíîâèòü 15—
20% äîõîä³â â³ä ïðèâàòíèõ
ï³äïðèºìö³â,— ââàæàº âîíà.—
Òîìó íàñàìïåðåä ïîòð³áíî
ñòâîðèòè áàçó òàêèõ êâàðòèð,
â³äðåãóëþâàòè ïðîöåñ âèëó-
÷åííÿ êîøò³â”. Íå ñåêðåò, ùî
âëàñíèê îðåíäîâàíî¿ êâàðòè-
ðè ìàº äîìîâëåíîñò³ é ä³ëèòü-
ñÿ ç æåê³âöÿìè òà ïðàâîîõî-
ðîíöÿìè, ÿê³ ñòðàõóþòü âëàñ-
íèêà â³ä ð³çíèõ íåïðèºìíîñ-
òåé, ââàæàº ïàí³ Äåíèñþê.
“Ùîá çàîõîòèòè êâàðòèðîçäà-
âà÷³â ïðàöþâàòè ëåãàëüíî, ö³
ôóíêö³¿ ìàþòü âèêîíóâàòè
ðàéîíè,— ïåðåêîíàíà âîíà.—
Îñê³ëüêè ÿ êîíòðîëþþ Ñîëî-
ì’ÿíñüêó ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³þ, ñïðîáóºìî ñàìå òóò çà-
ïðîâàäèòè ï³ëîòíèé ïðîåêò”.

Ïðè¿æäæèé Âîëîäèìèð
Ïàí÷åíêî ðîçïîâ³â, ùî ìåø-
êàº ó ñòîëèö³ âæå ïîíàä 12
ðîê³â. Çà öåé ÷àñ çì³íèâ òðè
ïîìåøêàííÿ. “Îñîáëèâî íå
ïåðåéìàþñÿ òèì, ÷è ñïëà÷óº
ãîñïîäàð ïîäàòîê â³ä îðåí-
äè,— êàæå ÷îëîâ³ê.— Äëÿ ìå-
íå ãîëîâíå, ùîá êâàðòèðà áó-
ëà õîðîøîþ, à ïëàòà çà íå¿ —
ÿêîìîãà ìåíøîþ”. Â³í ðîç-
ïîâ³â, ùî ïðî òåðì³í ïðîæè-
âàííÿ äîìîâëÿâñÿ ç ãîñïîäà-
ðÿìè íà ñëîâàõ. Âèáèðàòèñÿ ç
îñåë³ äîâîäèëîñÿ ëèøå ÷åðåç
ï³äâèùåííÿ ïëàòè.

Äèðåêòîð àãåíö³¿ ç íåðóõî-
ìîñò³ “Äîáðîáóò” Ìàêñèì ²â-
íºâ çàçíà÷èâ, ùî â íèõ íàé-
ìà÷ ³ çäàâà÷ â îáîâ’ÿçêîâîìó
ïîðÿäêó óêëàäàþòü óãîäó. “Öå
óáåçïå÷óº ïåðøîãî ÿê ì³í³-
ìóì íà 11 ì³ñÿö³â â³ä âèñå-
ëåííÿ,— êàæå â³í.— Ïðîòÿ-
ãîì öüîãî òåðì³íó ãîñïîäàð
íå ìàº ïðàâà âèãíàòè êâàðòè-
ðàíòà ³ ï³äâèùèòè îðåíäíó
ïëàòó”. Ñòîñîâíî æ â³äíîñèí
ì³æ ïîäàòêîâîþ ³ çäàâà÷åì,
òî àãåíö³ÿ öèì ïèòàííÿì íå
ïåðåéìàºòüñÿ
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Ïðî ñêëèêàííÿ ²² ñåñ³¿
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
V² ñêëèêàííÿ

Âðàõîâóþ÷è òå, ùî îäíèì ³ç íàñë³äê³â
ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè º âåëèêà ê³ëüê³ñòü íåðîçãëÿíóòèõ
ïèòàíü, ÿê³ ïîòðåáóþòü íàãàëüíîãî âèð³-
øåííÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíî¿
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà, çâåðíåííÿ Óðÿäó
Óêðà¿íè òà ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà¿íè” ùî-
äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ãàçîïîñòà÷àííÿ,
ïóáë³÷íå çâåðíåííÿ Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà,
à òàêîæ ïèñüìîâó ïðîïîçèö³þ ïðî ñêëè-
êàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïîíàä
òðåòèíè äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó ðàäè òà êåðóþ÷èñü
÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 42, ÷àñòèíàìè ÷åò-
âåðòîþ, ñüîìîþ ³ äåâ’ÿòîþ ñòàòò³ 46 Çàêî-
íó Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ
â Óêðà¿í³”, ñòàòòåþ 19 Ðåãëàìåíòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çàòâåðäæåíîãî ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14.06.06
¹ 14/14:

1. Ñêëèêàòè ²² ñåñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè V² ñêëèêàííÿ 10 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó. Ïåð-
øå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ïðîâåñòè î 14.00 çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, Êîëîí-
íà çàëà (2-é ïîâåðõ).

2. Âíåñòè íà ðîçãëÿä ïåðøîãî ïëåíàðíîãî
çàñ³äàííÿ II ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V²
ñêëèêàííÿ òàê³ ïèòàííÿ:

2.1. Ïðî óòâîðåííÿ ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ II ñå-
ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V² ñêëèêàííÿ;

2.2. Ïðî óòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ï³äãî-
òîâêè Ðåãëàìåíòó ðîáîòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè V² ñêëèêàííÿ;

2.3. Ïðî óòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ï³äãî-
òîâêè ïðîïîçèö³é ùîäî ôîðìóâàííÿ ïîñò³é-
íèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V² ñêëè-
êàííÿ;

2.4. Ïðî îáðàííÿ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

2.5. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.01.08 ¹ 3/4475
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê” ùî-
äî ïîòðåáè çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíîãî ãà-
çîïîñòà÷àííÿ ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ï³äâè-
ùåííÿì ö³íè íà ãàç òà âèð³øåííÿ ³íøèõ íå-
â³äêëàäíèõ ïèòàíü.

3. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî-
âåñòè äî â³äîìà äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè V² ñêëèêàííÿ òà íàñåëåííÿ ïðî ñêëè-
êàííÿ II ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V² ñêëè-
êàííÿ.

Голова Л. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Кер ючий справами —
заст пни се ретаря Київради

М. КОЛЕСНИК

Начальни правління правової
е спертизи прое тів рішень

та розпоряджень
се ретаріат Київради

А. ЯРМОЛЮК

Ó ìåòðî ïðî¿õàëîñÿ 
ìàéæå 300 ìëí ëþäåé

Ëèøå çà òðàâåíü öüîãî ðîêó ñòîëè÷íèì
ìåòðîïîë³òåíîì ñêîðèñòàëîñÿ 59 ìëí 790
òèñ. ïàñàæèð³â. Ïðî öå ðîçïîâ³ëè ó ïðåñ-
ñëóæá³ ï³äïðèºìñòâà. ßê ïîêàçàëà ñòàòèñ-
òèêà, íàéá³ëüøå ëþäåé ¿çäèòü íà Ñâÿòî-
øèíñüêî-Áðîâàðñüê³é ë³í³¿ — 28 ìëí 716
òèñ. ïàñàæèð³â íà ì³ñÿöü. Êóðåí³âñüêî-×åð-
âîíîàðì³éñüêîþ äîáèðàþòüñÿ 16 ìëí 966
òèñ. ïàñàæèð³â, à Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêîþ —
14 ìëí 108 òèñ. Ùîäîáè ìåòðî îáñëóãîâóº
ìàéæå 2 ìëí ëþäåé. Íàéçàâàíòàæåí³øîþ
çàëèøàºòüñÿ ñòàíö³ÿ “Âîêçàëüíà”. Íàãàäà-
ºìî, ùî çà äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè òàì çà-
ïëàíóâàëè â³äêðèòè äðóãèé âèõ³ä. Íàéìåí-
øå êèÿíè êîðèñòóþòüñÿ ñòàíö³ºþ “Äí³ï-
ðî”. Çàãàëîì ç ïî÷àòêó ðîêó Êè¿âñüêèé ìåò-
ðîïîë³òåí ïåðåâ³ç 286 ìëí 201 òèñ. ïàñàæè-
ð³â

Àíîíñ
У серед , 11 червня, о 12.00 на сайті азети

“Хрещати ” за підтрим и тижневи а “У раїн-
сь а столиця” відб деться інтернет- онферен-
ція за частю енерально о дире тора “Київ-
пастранс ” Ми оли Ламб ць о о. Запитання
можна надсилати на сайт азети за адресою:
http://kreschatic.kiev.ua/chat

Ó ñòîëèö³ ïî÷àëè ëîâèòè 
íåëåãàëüíèõ êâàðòèðîçäàâà÷³â
Áåç óêëàäåíîãî äîãîâîðó ¿õ øòðàôóâàòèìóòü

Ó÷îðà ñòàëè â³äîì³ âèíí³ â òðàãåä³¿, ùî
ñòàëàñÿ íà äèòÿ÷îìó íàäóâíîìó àòðàêö³î-
í³ â Ïàðêó âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â. Çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ãî-
ëîâà÷ çàÿâèâ, ùî ó öüîìó âèíåí â³òåð.
Â³í çíåíàöüêà çä³éíÿâñÿ á³ëÿ ïàðêó, ï³ä-
í³ìàâ äèòÿ÷³ êîëÿñêè, òîæ ëåãêî â³äêè-
íóâ íà 20 ìåòð³â ³ íàäóâíèé àòðàêö³îí.

Çà äîðó÷åííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî îäðàçó áóëî ñòâîðåíî
òèì÷àñîâó ðîáî÷ó êîì³ñ³þ ç ðîçñë³äóâàí-
íÿ òðàãåä³¿. Ñïðàâó ïîäàëè äâà ì³í³ñòåð-
ñòâà — ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà âíóò-

ð³øí³õ ñïðàâ. Ñàì áàòóò ÿê ðå÷îâèé äî-
êàç ïåðåäàëè ó ïðîêóðàòóðó.

Â àäì³í³ñòðàö³¿ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó,
íà òåðèòîð³¿ ÿêîãî ñòàëàñÿ òðàãåä³ÿ, ó÷î-
ðà âåñü äåíü ïðîâîäèëè ç öüîãî ïðèâîäó
íàðàäè. Îäíàê ïî çàê³í÷åííþ ¿õ ãîëîâà
ðàéîíó â³ä êîìåíòàð³â â³äìîâèâñÿ ³ âèí-
íèõ íå íàçâàâ.

Òèì ÷àñîì ïîä³áíèé áàòóò ïðîäîâæóº
ïðàöþâàòè á³ëÿ ìàãàçèíó “Äèòÿ÷èé ñâ³ò”
íåïîäàë³ê ìåòðî “Äàðíèöÿ” â òîìó æ
ðàéîí³.

“Çà ìèíóë³ äâ³ äîáè ó ñòîëèö³ ïîçí³ìà-

ëè âñ³ ïîâ³òðÿí³ ã³ðêè. Çàëèøèâñÿ ò³ëüêè
íàø àòðàêö³îí, àäæå ëåãàëüí³ñòü ³ áåçïå-
êó éîãî ìè ï³äòâåðäæóºìî óñ³ìà äîêóìåí-
òàìè. Îñü ³ òåïåð ï³ñëÿ öüîãî âèïàäêó
íàñ ïðîñòî çàñèïàëè ïåðåâ³ðêàìè”,— êà-
æå éîãî âëàñíèöÿ Ãàëèíà Ê³ñàíîâà. Æ³í-
êà ëþá’ÿçíî ïîêàçóº äîêóìåíòè ³ äîçâî-
ëè íà âñòàíîâëåííÿ, ³íñòðóêòàæ ïåðñî-
íàëó. Çà ¿¿ ñëîâàìè áàòóò ùîäíÿ îáñëóãî-
âóº äâ³ ëþäèíè: îäèí â³äïîâ³äàº çà òåõ-
í³÷íó áåçïåêó, ³íøèé ñòåæèòü çà ä³òüìè.
Âàæèòü àòðàêö³îí 180 êã ³ çà îäèí ðàç
ìîæå âèòðèìàòè äî 8 ìàëåíüêèõ ä³òåé.
Ê³ëêè, ùî òðèìàþòü êîíñòðóêö³þ, ïî-
âèíí³ áóòè âáèò³ ó çåìëþ íå ìåíøå, í³æ
íà ï³âòîðà ìåòðà. Êîøòóº áàòóò â³ä 2 òè-
ñÿ÷ äîëàð³â, âèãîòîâëÿþòü â Óêðà¿í³.
Âëàñíèöÿ ðîçâàãè ïðèïóñêàº, ùî òðàãå-
ä³ÿ ìîãëà ñòàòèñÿ ³ ç âèíè ä³òåé, ÿê³ ïå-
ðåáóâàëè íà àòðàêö³îí³. Êàæå, ùî âîíè
ìîãëè çàòÿãòè îäèí ³ç òðüîõ êëàïàí³â,
ÿêèé ðîçì³ùåíèé óñåðåäèí³.

Íàãàäàºìî, òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ ìèíóëî¿ ñó-
áîòè î 12.50. Âíàñë³äîê ïàä³ííÿ ïîâ³òðÿ-
íîãî àòðàêö³îíó, çà äàíèìè Äàðíèöüêî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, ïîñòðàæäàëè òðîº ä³òåé ³
äâîº äîðîñëèõ. ̄ õ îäðàçó ãîñï³òàë³çóâàëè
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Рейд щодо неле альних вартироздавачів розпочався
зі Святошинсь о о район — за ни нення від сплати 15 відсот ів
за онно о подат їх штраф ватим ть

Çà ïîñòðàæäàëèõ íà íàäóâí³é
ã³ðö³ ä³òåé êàðàòèìóòü â³òåð
Ëåãàëüíî ó ñòîëèö³ ïðàöþº ëèøå îäèí òàêèé àòðàêö³îí
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У тра едії на дитячом атра ціоні, я а сталася в Пар воїнів-інтер-
націоналістів, визнали винним вітер. Про це вчора заявив заст п-
ни олови КМДА Володимир Головач. Голова адміністрації Дар-
ниць о о район після тривало о засідання щодо тра едії омент -
вати сит ацію відмовився. Тим часом протя ом останніх двох днів
столиці залишився один повітряний бат т навпроти ма азин "Ди-
тячий світ" в том ж районі. Йо о власниця запевнила, що єдина в
місті працює з та ими розва ами ле ально.
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Â³äíîñèíè Óêðà¿íè ³ Ðîñ³¿ 
ä³ñòàëè äðóãèé øàíñ
Â³êòîðà Þùåíêà ³ Äìèòðà Ìåäâåäºâà îá’ºäíóº á³ëüøå, àí³æ ðîç’ºäíóº

ßê ñâ³ä÷èòü ³ñòîð³ÿ, Óêðà¿íà º
íå÷àñòèì ãîñòåì òèõ ì³æäåðæàâ-
íèõ çàõîä³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â
ðàìêàõ ÑÍÄ. Äëÿ ñâîº¿ ó÷àñò³
óêðà¿íñüê³ âèñîêîïîñàäîâö³ çàâ-
æäè îáèðàëè ëèøå ò³ çàñ³äàííÿ
ì³æäåðæàâíèõ êîì³ñ³é òà ðîáî-
÷èõ ãðóï, äå éøëîñÿ ïðî ïèòàí-
íÿ íàëàãîäæåííÿ çîíè â³ëüíî¿
òîðã³âë³ â ìåæàõ Ñï³âäðóæíîñò³.
Òðàäèö³éíî íåâèñîêèì áóâ ³ ð³-
âåíü ïðåäñòàâíèöòâà íàøî¿ êðà-
¿íè â òàêèõ çàõîäàõ — äîñòàòíüî
ïàëüö³â îäí³º¿ ðóêè, ùîá ïîë³÷è-
òè, ñê³ëüêè ðàç³â íà çóñòð³÷àõ
êðà¿í-ó÷àñíèöü ÑÍÄ Óêðà¿íó
ïðåäñòàâëÿâ ñàì ãëàâà äåðæàâè.
Îäíàê öüîãî ðàçó Â³êòîð Þùåí-
êî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ñêîðèñòà-
òèñÿ íàãîäîþ ùîäî ïðîâåäåííÿ
ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ íåôîðìàëü-
íîãî ñàì³òó ãëàâ äåðæàâ-ó÷àñ-
íèöü ÑÍÄ. ² íå ëèøå äëÿ òîãî,
ùîá îáãîâîðèòè ç ë³äåðàìè êðà-
¿í Ñï³âäðóæíîñò³ ïîòî÷í³ ïèòàí-
íÿ áàãàòîñòîðîííüî¿ ñï³âïðàö³ òà
âèçíà÷èòè äàòó íàñòóïíîãî ñàì³-
òó, à é ùîá íàëàãîäèòè êîíòàêò

³ç íîâîîáðàíèì ïðåçèäåíòîì Ðî-
ñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ Äìèòðîì
Ìåäâåäºâèì.

Òîæ 6 ÷åðâíÿ Â³êòîð Þùåíêî
çä³éñíèâ ðîáî÷èé â³çèò äî Ðîñ³¿,
äå ìàâ íàãîäó îñîáèñòî çàïðîñè-
òè “çíàéîìîãî íåçíàéîìöÿ”
Äìèòðà Ìåäâåäºâà â³äâ³äàòè
Óêðà¿íó ç äåðæàâíèì â³çèòîì. ²
ïîïðè òå, ùî ïåðøà çóñòð³÷ Â³ê-
òîðà Þùåíêà ç ïàíîì Ìåäâåäº-
âèì ó íîâîìó ñòàòóñ³ áóëà íåáà-
ãàòîñë³âíîþ, åêñïåðòè é ïîë³òè-
êè ñïîâíåí³ îïòèì³çìó. Ç îáîõ
áîê³â óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêîãî
êîðäîíó çàãîâîðèëè ïðî àêòèâ³-
çàö³þ ³ íàëàãîäæåííÿ ð³âíîïðàâ-
íîãî òà êîðåêòíîãî ì³æäåðæàâ-
íîãî ä³àëîãó, â îñíîâ³ ÿêîãî —
ïîä³áí³ñòü ñòèë³â ë³äåðñòâà äâîõ
ïðåçèäåíò³â. Íà äóìêó ñîö³àëü-
íîãî ïñèõîëîãà Îëåãà Ïîêàëü-
÷óêà, ïåðø³ îñîáè äåðæàâ çàâøå
çâ’ÿçàí³ ôîðìàëüíèìè ïðèïèñà-
ìè, ÿê³ äèêòóº ¿ì ïîñàäà, òîìó
¿õí³ ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ â³-
ä³ãðàþòü ó ïîë³òè÷íèõ â³äíîñè-
íàõ ðîëü äðóãîðÿäíó. Àëå íå

îñòàííþ. “À íà ïåðøèé ïëàí
âîíè âèõîäÿòü òîä³, êîëè éäåòü-
ñÿ ïðî ïîë³òèêó âñåðåäèí³ êîæ-
íî¿ ç êðà¿í, àáî æ êîëè º äèêòà-
òîðñüê³ “çàìàøêè”. Ó âèïàäêó
ÿê Þùåíêà, òàê ³ Ìåäâåäºâà öå
àáñîëþòíî âèêëþ÷åíî. Òîìó
çâ’ÿçêè ì³æ äåðæàâàìè òà ïðå-
çèäåíòàìè áóäóâàòèìóòüñÿ íà
ïðåçåíòàö³¿ íîâîãî ³ì³äæó “Ðî-
ñ³¿ ï³ñëÿ Ïóò³íà”. Óìîâíî êàæó-
÷è, “ïîãàíèé ñë³ä÷èé” äëÿ
Óêðà¿íè çì³íèòüñÿ “äîáðèì
ñë³ä÷èì” — áóäå òîëåðàíòíå é
äèïëîìàòè÷íå îáñòîþâàííÿ
âëàñíèõ ïðèíöèï³â ç îáîõ áî-
ê³â”, — íàãîëîñèâ ïàí Ïîêàëü-
÷óê “Õðåùàòèêó”. Îòæå, âàðòî
î÷³êóâàòè ïåðåõîäó äâîñòîðîí-
í³õ â³äíîñèí Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿ íà
ÿê³ñíî íîâèé ð³âåíü. Öåé íàïðÿ-

ìîê çàäàºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíèì
ë³äåðñüêèì ñòèëåì Äìèòðà Ìåä-
âåäºâà, â ÿêîìó ÷àñîì óï³çíàº-
òüñÿ ³ ñòèë³ñòèêà ÷èííîãî Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåí-
êà. Ïðèêìåòíîþ º ïîä³áí³ñòü
³ì³äæåâèõ òðåíä³â ïîë³òè÷íèõ ë³-
äåð³â Ðîñ³¿ é Óêðà¿íè: êîæåí ç
íèõ ïîçèö³îíóº ñåáå ÿê çðàçêî-
âèé ñ³ì’ÿíèí, êîìïåòåíòíèé
óïðàâë³íåöü, ïàòð³îò ñâîº¿ êðà-
¿íè, â³ðóþ÷à ëþäèíà; äëÿ îáîõ
ïð³îðèòåòîì º ëþäñüêèé âèì³ð
ïîë³òèêè òà çàãàëüíîíàö³îíàëü-
í³ ïðîåêòè; îáèäâà — çà ë³áå-
ðàëüíó åêîíîì³êó, ïîºäíàíó ç
ö³íí³ñíèì êîíñåðâàòèçìîì, à â
çîâí³øí³é ïîë³òèö³ îáèäâà ïðî-
âîäÿòü êóðñ íà çäîáóòòÿ ÿêíàé-
á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ñîþçíèê³â ³
ïàðòíåð³â. Ö³êàâî, ùî Äìèòðî

Ìåäâåäºâ — öå ïåðøèé ïîñòðà-
äÿíñüêèé ë³äåð íà òåðåíàõ Ðîñ³¿,
ÿêèé íå öóðàºòüñÿ òåìàòèêè íà-
ö³îíàëüíî¿ ³äå¿ òà ïîë³òè÷íî¿
³äåíòè÷íîñò³ íàö³¿. Ïðè÷îìó íå
â ³ìïåðñüêîìó ¿¿ âàð³àíò³, à â ñó-
÷àñíîìó — ïîñòìîäåðíîìó.

Íîâèé ðîñ³éñüêèé ïðåçèäåíò,
ÿê ³ Â³êòîð Þùåíêî, â îñíîâó
íàö³îíàëüíî¿ ³äåîëîã³¿ äëÿ ñâîº¿
êðà¿íè ïîêëàäàº çàãàëüíîëþäñüê³
ö³ííîñò³: ñâîáîäó, ãðîìàäÿíñüêó
ã³äí³ñòü, çàêîíí³ñòü, äîáðîáóò
êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà òà ñîö³àëü-
íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü äåðæàâè. Òîæ
âèõîäèòü, ùî îáîõ êåð³âíèê³â
á³ëüøå îá’ºäíóº, àí³æ ðîç’ºäíóº.
Çàëèøèëîñÿ ò³ëüêè ïî÷åêàòè, ïî-
êè ñï³ëüí³ ïîãëÿäè ïðåçèäåíò³â
Ðîñ³¿ òà Óêðà¿íè â³ä³á’þòüñÿ íà
â³äíîñèíàõ äâîõ êðà¿í

Óðÿä çâ³òóº ³íôëÿö³ºþ
Ãðîìàäÿíè âæå íå â³ðÿòü ó çäàòí³ñòü Êàáì³íó Þë³¿ Òèìîøåíêî ïðèáîðêàòè 
çðîñòàííÿ ö³í
Ãàííà ßÐÎØÅÂÈ×
“Õðåùàòèê”

Учора міністр е ономі и Бо дан
Данилишин пообіцяв, що ряд
зменшить інфляцію з нинішніх
понад 30 відсот ів річном ви-
мірі до 16,6. Е сперти пере она-
ні, що та і про нози є занадто
оптимістичними і називають
цифр 21%. Натомість рома-
дяни вже дали власн оцін ді-
ям вітчизняних міністрів — рі-
вень невдоволення роботою Каб-
мін та рейтин прем'єр и Юлії
Тимошен о травні ся н ли ма -
сим м .

Ó÷îðà ì³í³ñòð åêîíîì³êè Áîãäàí Äàíè-
ëèøèí çàÿâèâ, ùî éîãî óðÿä ïðîãíîçóº
³íôëÿö³þ ìåíøå 16,6% â 2008 ðîö³. Â³í
òàêîæ ïîîá³öÿâ, ùî ó ÷åðâí³ ³íôëÿö³ÿ
çíèçèòüñÿ ïîð³âíÿíî ç òðàâíåì, õî÷à êîí-
êðåòí³ öèôðè íàçèâàòè â³äìîâèâñÿ. Îïòè-
ì³ñòè÷íèé ïðîãíîç ì³í³ñòð çðîáèâ íà îñ-
íîâ³ îñòàíí³õ äàíèõ, ùî ¿õ ìàº Äåðæêîì-
ñòàò. Íàãàäàºìî, ùî ó ï’ÿòíèöþ â³äîìñòâî
ïîâ³äîìèëî, ùî ³íôëÿö³ÿ â òðàâí³ íèí³ø-
íüîãî ðîêó ñòàíîâèëà 1,3%. Òðàâíåâèé
ïîêàçíèê âèÿâèâñÿ ó ïîíàä äâ³÷³ íèæ÷èì
çà ðåçóëüòàòè ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ (3,1%).
Õî÷à, ÿê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, íàçâàòè

öþ öèôðó çäîáóòêîì íèí³øíüîãî óðÿäó
íàñïðàâä³ ìîæíà ëèøå ç íàòÿæêîþ. Àäæå
â òðàâí³ 2007 ðîêó çðîñòàííÿ ö³í ñòàíî-
âèëî 0,6%, à â òðàâí³ 2006 ðîêó — 0,5%.
Íèí³øíüîãî æ ðîêó ñïîæèâ÷à ³íôëÿö³ÿ
áóëà 14,6%, à ¿¿ ñåðåäíüîð³÷í³ òåìïè (çà
îñòàíí³õ 12 ì³ñÿö³â) â òðàâí³ ïðèñêîðè-
ëèñÿ íà 0,9%, äîñÿãíóâøè ðåêîðäíèõ
31,1%.

Òå, ùî çà òàêî¿ ñèòóàö³¿ îïòèì³çì óðÿ-

äîâö³â º äåùî ïåðåá³ëüøåíèì, âèçíàþòü ³
ôàõ³âö³. ßê ââàæàº åêñïåðò Ì³æíàðîäíî-
ãî öåíòðó ïåðñïåêòèâíèõ äîñë³äæåíü
Îëåêñàíäð Æîëóäü, íàðàç³ ìè ñïðàâä³ ìàº-
ìî çíèæåííÿ ³íôëÿö³¿ â Óêðà¿í³ ì³ñÿöü çà
ì³ñÿöåì, àëå çà îñòàíí³õ 12 ì³ñÿö³â ñïîñ-
òåð³ãàþòü ¿¿ ï³äâèùåííÿ. “Ð³÷íèé ï³ê ³í-
ôëÿö³¿ ïðèïàäàº íà êâ³òåíü-òðàâåíü, ³
ñïðàâä³, óïîâ³ëüíåííÿ áóäå, àëå â ð³÷íîìó
âèì³ðþâàíí³ óïîâ³ëüíåííÿ ñïîñòåð³ãàòè-

ìåòüñÿ ëèøå ïðèáëèçíî ç ÷åðâíÿ-ëèïíÿ.
Âîíî áóäå äîñòàòíüî ñóòòºâèì äî ê³íöÿ
ðîêó. Òîáòî ÿêùî ìè íà ê³íåöü òðàâíÿ
ìàºìî 13,6 % ³íôëÿö³¿, òî äî ê³íöÿ ðîêó
ìè ÷åêàºìî 21 %. Öå íàéâèùà ³íôëÿö³ÿ çà
îñòàíí³õ 7 ðîê³â â Óêðà¿í³”,— ñêàçàâ â³í
æóðíàë³ñòàì. Îòæå, ïðî óðÿäîâèõ 16,6%
ìîâà íå éäå.

Òèì ÷àñîì ó ïåðåìîæí³ ðåëÿö³¿ óðÿäîâ-
ö³â âñå ìåíøå â³ðÿòü ³ ïðîñò³ ãðîìàäÿíè.
Ðåéòèíã äîâ³ðè äî ä³é óðÿäó ïîñò³éíî ïà-
äàº, à ç íèìè ³ ðåéòèíã Þë³¿ Òèìîøåíêî.
Ó÷îðà ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ñîö³îëîã³÷-
íî¿ àãåíö³¿ “ÔÎÌ-Óêðà¿íà” Îëåêñàíäð
Áóõâàëîâ îïðèëþäíèâ äàí³ ÷åðãîâîãî îïè-
òóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ùîäî íèí³ø-
íüî¿ ñèòóàö³¿ â äåðæàâ³. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ,
á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ, à öå 66, 3%, ââàæà-
þòü, ùî åêîíîì³÷íå ñòàíîâèùå ïîã³ðøóº-
òüñÿ. Ïðè÷îìó êîæíîãî ì³ñÿöÿ ê³ëüê³ñòü
ðîç÷àðîâàíèõ ëèøå çðîñòàº. Ó áåðåçí³ íå-
ãàòèâíî îö³íþâàëè ñèòóàö³þ â åêîíîì³ö³
53,7% ãðîìàäÿí, òîä³ ÿê ó ñ³÷í³ òàêèõ áó-
ëî ëèøå 28,7%. Ê³ëüê³ñòü æå òèõ, õòî ñïðî-
ì³ãñÿ ïîáà÷èòè ïîêðàùåííÿ åêîíîì³÷íî¿
ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³, ïîñò³éíî çìåíøóºòüñÿ
³ íàðàç³ ñòàíîâèòü ëèøå 6,9%. Á³ëüø³ñòü
ãðîìàäÿí (58,4%) íå ñõâàëþþòü ³ ä³¿ ïðåì’-
ºð-ì³í³ñòðà Þë³¿ Òèìîøåíêî. Ó áåðåçí³
íåçàäîâîëåíèõ áóëî 47,9 %, à ó ñ³÷í³ 
33,6 %. Ë³äåðö³ ÁÞÒ çàëèøàºòüñÿ àáî âè-
ïðàâèòè åêîíîì³êó êðà¿íè, àáî ï³òè ó â³ä-
ñòàâêó. ²íøîãî øëÿõó ÿêîñü ïîêðàùèòè
ðåéòèíã, ïåâíî, íåìàº
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На ваш погляд, сьогодні економічна ситуація покращується,
погіршується чи залишається без змін?

складно відповісти

погіршується

залишається без змін

покращується

травень березень січень

(дані ФОМ-Україна)

Þë³ÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Метаморфози вели ої політи и с сідньої Росії завжди
ви ли али жвавий інтерес в раїнців. Одна цьо о ра-
з зміна російсь ої влади демонстративно пройшла
"повз нас": новий президент Дмитро Медведєв явно
не поспішає з візитом в У раїн , надаючи перева
"епістолярній дипломатії". Том лопіт ор анізації
"першо о побачення" взяв на себе Ві тор Ющен о.
У раїнсь ий президент завітав до Петерб р а, аби з -
стрітися з російсь им оле ою. Попри те, що цей візит
не мав я ихось чних рез льтатів, він перше за ба а-
то ро ів подар вав надію на нормальний розвито
раїнсь о-російсь их відносин. Адже, я з'яс валося,

обидва лідери мають чимало спільно о.

Ві тор Ющен о та Дмитро Медведєв ле о знаходять теми для спіл вання

Ô
îò
î 

Ì
è
êî
ëè
 Ë

À
ÇÀ

ÐÅ
Í
Ê
À



44 ППООЛЛІІТТИИККАА Хрещатик  10 червня 2008

НН ОО ВВ ИИ НН ИИ

Ó ªíàê³ºâîìó òðèâàþòü 
ðÿòóâàëüí³ ðîáîòè

Íà øàõò³ ³ìåí³ Êàðëà Ìàðêñà, ùî ó ì³ñò³
ªíàê³ºâî, ó÷îðà ðÿòóâàëüíèêè ï³äíÿëè íà
ïîâåðõíþ 21 øàõòàðÿ, êîòðèõ çíàéøëè æè-
âèìè. Ùå 13 ëþäåé çàëèøàþòüñÿ ï³ä çåìëåþ.
Òèì ÷àñîì ðîäè÷³ ã³ðíèê³â óæå ïî÷èíàþòü
âòðà÷àòè òåðï³ííÿ. Ó÷îðà âðàíö³ âîíè ñè-
ëîþ ââ³ðâàëèñÿ â øàõòîóïðàâë³ííÿ, âèìàãà-
þ÷è ïîÿñíèòè ñèòóàö³þ ³ ïîêàðàòè âñ³õ âèí-
íèõ ó òîìó, ùî ëþäè ïîòðàïèëè ï³ä çàâàëè.
Çà ñëîâàìè äðóæèíè îäíîãî ç ã³ðíèê³â, äî-
ëÿ ÿêèõ çàëèøàºòüñÿ íåâ³äîìîþ, ê³ëüê³ñòü
ãàçó â øàõò³ ÷àñòî ïåðåâèùóâàëà ïðèïóñòè-
ìèé ð³âåíü. “×îëîâ³ê êàçàâ ùîäíÿ, ùî òàêà
ê³ëüê³ñòü ãàçó â øàõò³, ùî áóðèòè íå ìîæíà,
à ¿õ ïðèìóøóâàëè áóðèòè, òîìó ùî ¿ì ïîòð³á-
íå âóã³ëëÿ, à íå ëþäè”,— ñêàçàëà âîíà æóð-
íàë³ñòàì.

Óñüîãî ï³ä çàâàëàìè îïèíèëèñÿ 37 ã³ðíè-
ê³â. Íà äóìêó óðÿäîâö³â, íà ãëèáèí³ 850 ìåò-
ð³â ùå ìîæóòü áóòè æèâ³ ëþäè. Ïðîòå òðàíñ-
ïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðà íà øàõò³ ïîâí³ñòþ
çíèùåíà, à çà òàêèõ óìîâ ïðàöþâàòè ðÿòó-
âàëüíèêàì ùå íå äîâîäèëîñÿ.

Íàãàäàºìî, ùî çà îñòàííº äåñÿòèð³÷÷ÿ íà
øàõòàõ Óêðà¿íè â³äáóëîñÿ 116 ìàñøòàáíèõ
àâàð³é, ó ÿêèõ áóëî òðàâìîâàíî 835 ÷îëîâ³ê,
ó òîìó ÷èñë³ 466 — òðàâìîâàí³ ñìåðòåëüíî.
Âèäîáóòîê âóã³ëëÿ ñòàº îäíèì ³ç íàéíåáåç-
ïå÷í³øèõ â Óêðà¿í³ âèä³â ä³ÿëüíîñò³. Çà ð³â-
íåì íåáåçïåêè âèáóõè â øàõòàõ ïîñ³äàþòü ó
íàñ ÷åòâåðòå ì³ñöå ï³ñëÿ ñòèõ³éíèõ ëèõ, ïî-
æåæ òà àâ³àêàòàñòðîô. Ïîïåðåäíÿ àâàð³ÿ â
Óêðà¿í³ â³äáóëàñÿ 23 òðàâíÿ öüîãî ðîêó íà
øàõò³ “Êðàñíîëèìàíñüêà”. Òîä³ íà àâàð³éí³é
ä³ëÿíö³ áóëî 14 ã³ðíèê³â, 11 ç ÿêèõ çàãèíó-
ëè, à òðîº ïîñòðàæäàëè â³ä îòðóºííÿ ãàçàìè,
àëå çìîãëè ñàìîñò³éíî âèéòè íà ïîâåðõíþ.
Íàéìàñøòàáí³øîþ çà ê³ëüê³ñòþ æåðòâ ñòàëà
àâàð³ÿ â ëèñòîïàä³-ãðóäí³ 2007 ðîêó íà øàõ-
ò³ ³ìåí³ Çàñÿäüêà ó Äîíåöüêó, äå â ðåçóëüòà-
ò³ òðüîõ âèáóõ³â çàãèíóëî ïîíàä ñîòíþ ã³ð-
íèê³â

Äåïóòàòè ñâàðèòèìóòüñÿ 
äî âåðåñíÿ

Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àðñåí³é ßöåíþê
ââàæàº, ùî ñèòóàö³ÿ, ïîâ’ÿçàíà ç íèí³øí³ì
ôîðìàòîì êîàë³ö³¿, òðèâàòèìå â ïàðëàìåí-
ò³ äî íàñòóïíî¿ ñåñ³¿. Ïðî öå â³í ñêàçàâ æóð-
íàë³ñòàì ó ïîíåä³ëîê â Àô³íàõ, êîìåíòóþ÷è
ñèòóàö³þ, ïîâ’ÿçàíó ç âèõîäîì äâîõ íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â ç³ ñêëàäó êîàë³ö³¿. Â³äïîâ³äà-
þ÷è íà çàïèòàííÿ, ÿê³, íà éîãî äóìêó, ïðîã-
íîçè ðîçâèòêó ïîäàëüøî¿ ñèòóàö³¿ â ïàðëà-
ìåíò³, ïàí ßöåíþê â³äçíà÷èâ: “Ïðîãíîçè º
ð³çí³. Àëå ÿ äóìàþ, ùî ñèòóàö³ÿ çàëèøèòü-
ñÿ íåçì³ííîþ ïðîòÿãîì äîñèòü òðèâàëîãî
÷àñó. Á³ëüø êîíñòðóêòèâíèé ïîë³òè÷íèé
ä³àëîã ïî÷íåòüñÿ âîñåíè, ó âåðåñí³”. Íà éî-
ãî äóìêó, ó ñôîðìîâàí³é ñèòóàö³¿ íåìàº ïå-
ðåìîæö³â, à ò³ëüêè ò³, õòî ïðîãðàëè. Àðñå-
í³é ßöåíþê ââàæàº, ùî “ñüîãîäí³ äîëÿ êî-
àë³ö³¿ òðèìàºòüñÿ ó ðóêàõ ñï³êåðà, ÿêèé íå
âèãîëîøóº ïðî ïðèïèíåííÿ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³, áî
íå áà÷èòü þðèäè÷íèõ ï³äñòàâ”. “Íàâðÿä ÷è
ùîñü çì³íèòüñÿ, äîêè êîàë³ö³ÿ íå â³çüìåòü-
ñÿ çà ðîçóì ³ íå ñòàíå ïîñòóïëèâ³øîþ îäèí
îäíîìó”,— ñêàçàâ â³í

Ïîë³òèê³â ïîïðîñèëè 
íå áðàòè ãð³õ íà äóøó

Ó÷îðà ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Âàñèëü
Êíÿçåâè÷ íàçâàâ “ïîâíîþ äåç³íôîðìàö³ºþ”
çàÿâè ïðî òå, ùî êàíäèäàò ó ïðåçèäåíòè
Â³êòîð Þùåíêî íå áóâ îòðóºíèé. Çà ñëîâà-
ìè ì³í³ñòðà, ôàêò îòðóºííÿ Â³êòîðà Þùåí-
êà ï³äòâåðäæåíèé ìåäèêàìè íà îñíîâ³ ÷èñ-
ëåííèõ òîêñèêîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ó ñåð-
òèô³êîâàíèõ çàêîðäîííèõ ëàáîðàòîð³ÿõ.
“Ìàëî òîãî, äàí³, îòðèìàí³ ìåäèêàìè, çíàé-
øëè ñâîº ïîâíå ï³äòâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ ïðî-
âåäåííÿ êðèì³íàë³ñòè÷íî¿ ñóäîâî-ìåäè÷íî¿
åêñïåðòèçè ³ç çàëó÷åííÿì òîêñèêîëîã³÷íèõ
ëàáîðàòîð³é ðîçâèíóòèõ êðà¿í Çàõ³äíî¿ ªâ-
ðîïè”,— íàãîëîñèâ ì³í³ñòð ó ñâî¿é çàÿâ³.
Ïàí Êíÿçåâè÷ òàêîæ çâåðíóâñÿ äî ïîë³òè-
ê³â ³ç çàêëèêîì: “Íå áåð³òü ãð³õ íà äóøó ³
íå âèêîðèñòîâóéòå òåìó îòðóºííÿ ³ çäîðîâ’ÿ
ëþäèíè çàäëÿ âèð³øåííÿ âëàñíèõ ïîë³òè÷-
íèõ ö³ëåé”

Óðÿä íàö³îíàëüíî¿ 
íåäîâ³ðè
Â Óêðà¿í³ á³ëüø³ñòü — íå á³ëüø³ñòü, îïîçèö³ÿ — íå ìåíø³ñòü

Íå âñòèãëà Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà íàñî-
ëîäèòèñÿ ñâî¿ì óÿâíèì çëåòîì ãîëóáêè,
êîòðà, “ì³öíî ñòèñíóâøè äçüîáà”, òðèìàº
íàä Óêðà¿íîþ îëèâêîâó ã³ëêó ìèðó, ÿê
÷åðãîâèé ³íôîðìàö³éíèé ïîñèë ç áîêó
êîàë³ö³¿ çìóñèâ ¿¿ ðîçêðèòè ðîòà â³ä çäè-
âóâàííÿ. Çäèâóâàëè öüîãî ðàçó íå “âîðî-
ãè” ³ç ïðåçèäåíòñüêîãî ñåêðåòàð³àòó, a,
õî÷à öå é ïðèêðî, “ñâî¿” — ñàìîîáîðî-
íåöü Þð³é Áóò ³ áþò³âåöü ²ãîð Ðèáàêîâ.
Ç ¿õí³ìè çàÿâàìè ïðî âèõ³ä ³ç ëàâ ïðîóðÿ-
äîâî¿ êîàë³ö³¿ âñ³, õòî ùå íå çáàéäóæ³â äî
â³ò÷èçíÿíî¿ ïîë³òèêè, ä³ñòàëè — âêîò-
ðå — íàãîäó çàçèðíóòè äî Êîíñòèòóö³¿ òà
ïîâïðàâëÿòèñÿ ó ïîë³òè÷íîìó ïðîãíîçó-
âàíí³. Ïàðëàìåíòñüêà îïîçèö³ÿ íåâ³ä-
êëàäíî ðîçïî÷àëà “â³äñï³âóâàííÿ” äåì-
êîàë³ö³¿ òà â³äðàõóíîê 30-äåííîãî òåðì³-
íó ç ÷àñó ñòâîðåííÿ íîâîãî ôîðìàòó á³ëü-
øîñò³, à êîàë³ö³ÿíòè ìóæíüî çàïåâíÿþòü:
á³ëüø³ñòü æèâà, äîêè æèâ³ ò³ ôðàêö³¿, ÿê³
¿¿ ñòâîðèëè. Óðÿä ó öåé ÷àñ íàïðóæåíî
ìîâ÷èòü, àíàë³òèêè æ øóêàþòü âèõ³ä ³ç
ñèòóàö³¿. Ãðîìàäÿíè — òåæ ó íàïðóç³. Òî
ùî æ íàñïðàâä³ â³äáóëîñÿ, ³ ÷îãî î÷³êó-
âàòè äàë³? Íàñïðàâä³ — í³÷îãî íåñïîä³-
âàíîãî, çàïåâíÿþòü óñ³õ íàñ ïîâàæí³ ïî-
ë³òè÷í³ åêñïåðòè. “Ôàêòè÷íî íå ñòàëîñÿ
í³÷îãî,— ïîÿñíþº äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî
³íñòèòóòó ïðîáëåì óïðàâë³ííÿ ³ìåí³ Ãîð-
øåí³íà Êîñòü Áîíäàðåíêî,— ìè ìàºìî
ïðîäîâæåííÿ ãðè íà íåðâàõ, ñòâîðåííÿ
÷åðãîâîãî ïîëÿ äëÿ ïðîïàãàíäèñòñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Äåïóòàòè Ðèáàêîâ ³ Áóò çàÿâè-
ëè ïðî òå, ùî âîíè âèõîäÿòü ³ç êîàë³ö³¿.
Ïðîòå âîíè äå-ôàêòî çàëèøàþòüñÿ ÷ëå-
íàìè ôðàêö³é ÁÞÒ òà ÍÓ — ÍÑ, ³ äî-

òè, äîêè âîíè º äåïóòàòàìè öèõ ôðàêö³é,
êîàë³ö³ÿ ³ñíóº ó ïîïåðåäíüîìó ñêëàä³. Âî-
íè çàÿâèëè, ùî íå ãîëîñóâàòèìóòü ñîë³-
äàðíî ç êîàë³ö³ºþ àáî ãîëîñóâàòèìóòü íà
ñâ³é ðîçñóä... Ó íàñ óæå òðèâàëèé ÷àñ ñòàí
ñïðàâ ó ïàðëàìåíò³ çàëåæèòü â³ä ñèòó-
àòèâíî¿ á³ëüøîñò³, òîæ íà óðÿä³ öå í³ÿê
íå ïîçíà÷èòüñÿ. Óðÿä çàëèøàâñÿ á íàâ³òü
òîä³, ÿêáè ñòàâñÿ ôîðìàëüíèé ðîçïóñê
êîàë³ö³¿. Ïðîñòî âèêîíóâàâ áè ñâî¿ îáî-
â’ÿçêè äî ôîðìóâàííÿ íàñòóïíî¿ êîàë³ö³¿
³ç ïðåô³êñîì â. î.”.

Ñïðàâä³, õî÷à ñèòóàö³ÿ ó êîàë³ö³¿ äëÿ
óðÿäó äîâîë³ íåïðèºìíà, ïðîòå í³÷îãî
ïðèíöèïîâî íîâîãî äëÿ Þë³¿ Òèìîøåí-
êî â í³é íåìàº, îñê³ëüêè àðèôìåòè÷íà
ïàðëàìåíòñüêà á³ëüø³ñòü ó 227 ãîëîñ³â í³-
êîëè é íå áóëà á³ëüø³ñòþ ïîë³òè÷íîþ.
Çãàäàéìî ëåãåíäàðíèõ ñ³ì íåï³äïèñàíò³â
êîàë³ö³éíî¿ óãîäè íà ñòàðò³ ïàðëàìåíò-
ñüêîãî ïðîöåñó é “îêðåìó äóìêó” ²âàíà
Ïëþùà ï³ä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ òà ïåðåãîëî-
ñóâàííÿ çà óðÿä Þë³¿ Òèìîøåíêî. Íå çà-
áóâàéìî ³ ïðî ãðóïó âèõ³äö³â ³ç ÍÓ —
ÍÑ — óñå á³ëüø ïðîòèìîøåíê³âñüêîãî
òà ïðàâî-ðàäèêàëüíîãî — “íàë³âî”, äî
“ªäèíîãî öåíòðó”. Ñöåíàð³¿, â îñíîâó
ÿêèõ ïîêëàäåíî ïîë³òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü
“áóíòàð³â äåìêîàë³ö³¿”, äîñèòü ð³çíîìà-
í³òí³, àëå ìåòà ó íèõ îäíà: ìàêñèìàëüíî
çâóçèòè ôîðìàò ðîáîòè óðÿäó, ùîá óáåç-
ïå÷èòè äåðæàâó â³ä ðàäèêàëüíèõ ïîë³òè-
êî-åêîíîì³÷íèõ ïåðåòâîðåíü ó ñòèë³ ïà-
í³ Òèìîøåíêî. Çâ³äñè é ôðàãìåíòàö³ÿ ïî-
ìàðàí÷åâîãî ïàðò³éíîãî ñïåêòðó, ³ “áðî-
óí³âñüêèé ðóõ” óñåðåäèí³ äåìêîàë³ö³¿, ³
êîàë³ö³éíî-îïîçèö³éíèé “áîêñ” á³ëÿ ïàð-

ëàìåíòñüêî¿ òðèáóíè. À âñå çàðàäè òîãî,
àáè ïàðëàìåíò íå ñòàâ “ìàøèíîþ äëÿ ãî-
ëîñóâàííÿ” çà ñóìí³âí³ óðÿäîâ³ çàêîíî-
ïðîåêòè. Òåïåð³øíÿ æ ñèòóàö³ÿ —
“êë³í÷”, âëàäíî-îïîçèö³éíå “óòðèìóâàí-
íÿ â îá³éìàõ” 225 íà 225. Îäíàê öÿ àðèô-
ìåòè÷íà ð³âí³ñòü äëÿ óðÿäîâî¿ êîàë³ö³¿
îçíà÷àº íå ùî ³íøå, ÿê ïîë³òè÷íó ìåí-
ø³ñòü: îïîíåíò³â Þë³¿ Òèìîøåíêî ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³ á³ëüøå, àí³æ ïðèá³÷íèê³â.
Òîæ òåïåð íå òàê âàæëèâî, â ÿêîìó ôîð-
ìàò³ ãîëîñóâàòèìå ïàðëàìåíòñüêà á³ëü-
ø³ñòü: ñèòóàòèâíîìó (ïåðåêîíàííÿì óñ³õ),
³ìïåðàòèâíîìó (ïåðåâèõîâàííÿì ñâî¿õ)
÷è ïîçè÷êîâîìó (ïðèéíÿòòÿì äî êîàë³ö³¿
äåïóòàò³â ç ³íøèõ ôðàêö³é) — Êàá³íåò
Þë³¿ Òèìîøåíêî “ïðèðå÷åíèé” íà ôîð-
ìàò óðÿäó ìåíøîñò³.

Óðÿä ìåíøîñò³ — öå çîâñ³ì íå æóðíà-
ë³ñòñüêà ìåòàôîðà ³ òèì ïà÷å íå óêðà¿í-
ñüêå íîó-õàó. Öå ñòàðèé, ÿê ³ ñàìà äåìî-
êðàò³ÿ, ³íñòðóìåíò ïîë³òè÷íî¿ ïðàêòèêè
íèçêè ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, äå óðÿä îá’-
ºêòèâíî íå ñïèðàºòüñÿ íà á³ëüø³ñòü ó
ïàðëàìåíò³. Ó ªâðîï³ òàêà ñèòóàö³ÿ ñòè-
ìóëþº ïàðëàìåíòñüê³ ñèëè äî îñâîºííÿ
“ìèñòåöòâà êîìïðîì³ñó”, à äëÿ óðÿäó ñëó-
ãóº äîáðîþ ïðîô³ëàêòèêîþ â³ä äîêòðè-
íåðñòâà òà ðàäèêàë³çìó, ñïîíóêàþ÷è ïðî-
âåäåííÿ ïîë³òèêè íà çàñàäàõ çäîðîâîãî
ãëóçäó. ßê ñïðîãíîçóâàâ “Õðåùàòèêó” ïî-
ë³òîëîã Âîëîäèìèð Ôåñåíêî, â óðÿäó íå
áóäå ïàðëàìåíòñüêî¿ á³ëüøîñò³, àëå â³í
ïðàöþâàòèìå. “Äå-þðå — öå íå óðÿä ìåí-
øîñò³, àëå äå-ôàêòî â³í òàêèì º. Îäí³ºþ
ç ïîìèëîê óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òèêè º òå, ùî
ó íàñ êîàë³ö³ÿ âèçíà÷åíà ÿê þðèäè÷íèé
ñóá’ºêò, ó òîé ÷àñ ÿê ó ªâðîï³ öüîãî íå-
ìàº. Òàì êîàë³ö³ÿ — ïîë³òè÷íèé ³íñòè-
òóò, òîìó ìîæå âèíèêàòè ôåíîìåí óðÿäó
ìåíøîñò³, ÿêîìó ìîæå íå âèñòà÷àòè ãî-
ëîñ³â, àëå â³í ä³ÿòèìå, íå îòðèìóþ÷è âî-
òóìó íåäîâ³ðè. Ñàìå òàêà ñèòóàö³ÿ ñêëà-
ëàñÿ ó íàñ ñïîíòàííî. ² íå îáîâ’ÿçêîâî
ïðîïèñóâàòè âñ³ ïîë³òè÷í³ ñèòóàö³¿ ó þðè-
äè÷íèõ íîðìàõ — öå óñêëàäíþº ñèòóàö³þ,
à íå ðîçâ’ÿçóº ïîë³òè÷í³ êîíôë³êòè. ß íå
áà÷ó òðàãåä³¿ ó ³ñíóâàíí³ óðÿäó ìåíøîñò³,
àäæå áàãàòî ð³øåíü ³ äîòåïåð ïðèéìàþòü
ó ðåæèì³ êîìóí³êàòèâíî¿ á³ëüøîñò³”,—
çàçíà÷èâ ïîë³òè÷íèé åêñïåðò

Майб тнє оаліції ці авить і прес , і опозицію

Þë³ÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Вітчизняна політи а нас різь персоналізована. В основі ожно о по-
літично о рішення — особисті амбіції, он ренція, домовленості та
протистояння. І хоч народові ся ця "політична хня" завше пода-
ється під со сом виявів демо ратії, та солодшим життя пересічних
раїнців від то о не стає. Ось і цьо о раз демарш двох деп татів

із оаліції лише юридично оформив те, що б ло відомо вже дав-
но — Кабінет Юлії Тимошен о не має підтрим и більшості парла-
ментаріїв і фа тично є рядом меншості.
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Êè¿â ïðîñòÿãàº ðóêó õóäîæíèêàì
Êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà”: “Ðîçøèðåííÿ êóëüòóðíîãî ïðîñòîðó Êèºâà
øëÿõîì ðîçáóäîâè ìóí³öèïàëüíèõ õóäîæí³õ ³íñòèòóö³é”

Êàçáåê ÁÅÊÒÓÐÑÓÍÎÂ, ðàäíèê ìåðà
Êèºâà:

— Ìè íå ïåðøèé òàêèé êðóãëèé ñò³ë
ïðîâîäèìî. Ï³âðîêó òîìó áàãàòî ïðèñóò-
í³õ ñüîãîäí³ áóëè íà íàøîìó êðóãëîìó ñòî-
ë³. Ìè ïîñë³äîâí³ — ïîïðè âñ³ ïîë³òè÷í³
øòîðìè. Âè â ãîñòÿõ ó Êè¿âñüêîãî ìåä³à-
õîëäèíãó. Öüîãî ðàçó ìè ïîïðîñèëè âèñëî-
âèòèñÿ åêñïåðò³â ùîäî áà÷åííÿ õóäîæíüî-
ãî ðîçâèòêó ì³ñòà. Ìè êåðóâàëèñÿ äóìêîþ,
ùî â Êèºâ³ ìîæíà ³ º êóäè ðîçâèâàòè õó-
äîæí³é ïðîñò³ð. Ðîçóì³ºìî, ùî íàð³çíî
æîäíà ïðèâàòíà ãàëåðåÿ íå çìîæå îðãàí³-
çóâàòè âåñü õóäîæí³é ïðîñò³ð ì³ñòà. Ï³ñëÿ
ìèíóëîãî êðóãëîãî ñòîëó — öå áóëî ïåðåä
Íîâèì ðîêîì òà íîâèì áþäæåòíèì ðî-
êîì — ìè ïîïðîñèëè âñ³ ãàëåðå¿ ðîçïîâ³ñ-
òè ïðî ö³êàâ³ õóäîæí³ ïðîåêòè äëÿ ì³ñòà.
Ïîâòîðþþ: ³í³ö³àòîðîì òàêî¿ õóäîæíüî¿
òå÷³¿ â ñèñòåì³ çàãàëüíîì³ñüêîãî óïðàâë³í-
íÿ º Êè¿âñüêèé ìåä³àõîëäèíã. Ìè ç³áðàëè
áàãàòî ³äåé. Àëå ÷èìàëî ïðîåêò³â íå âðà-
çèëè íàñ. Ðåàë³çóâàëè 7 ïðîåêò³â, ÿê³ îò-
ðèìàëè â³ä Êè¿âñüêîãî ìåä³àõîëäèíãó ìå-
ä³éíèé ðåñóðñ. Ó ñï³ëüí³é ãàëóç³ êíèãîâè-
äàííÿ ìè íàøèìè çóñèëëÿìè îðãàí³çóâà-
ëè ïåðøèé ì³æíàðîäíèé Êè¿âñüêèé êíèæ-
êîâèé ôîðóì íà Äåíü Êèºâà. Â³í â³äáóâ-
ñÿ â ãàëåðå¿ “Ëàâðà”. Íà êíèæêîâîìó ôî-
ðóì³ áóëà ÷óäîâà ïðîãðàìà, ö³êàâ³ ïèñü-
ìåííèêè, õîðîøà ìóçèêà. Âèïóñòèëè çá³ð-
êó åñå ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííè-
ê³â “100 òèñÿ÷ ñë³â ïðî ëþáîâ”. Ïðîåêò
ïðîô³íàíñóâàâ òà âò³ëèâ Êè¿âñüêèé ìåä³à-
õîëäèíã. Ó ãàëåðå¿ “Êîëåêö³ÿ” â ãðóäí³ ìè-
íóëîãî ðîêó ìè îðãàí³çóâàëè ïðîåêò “Âå-
÷³ðí³é Êè¿â”. Çâ³ñíî, ùî ãàçåòà “Âå÷³ðí³é
Êè¿â” âèñòóïèëà ñïîíñîðîì ïðîåêòó, õî-
÷à â ïðåñ-ðåë³çàõ íå âêàçóâàëîñÿ. Íà æàëü,
ìè çàçíàëè ìîðàëüíèõ çáèòê³â. Àëå öå ïðè-
êëàä òîãî, ùî, îãîëîñèâøè ïðî òå, ùî ï³ä-
åìî õóäîæí³ì øëÿõîì — à öå âàæëèâî äëÿ
ì³ñòà, ì³ñüêî¿ âëàäè òà Êè¿âñüêîãî ìåä³à-
õîëäèíãó, — ùîñü ðîáèìî â öüîìó íàïðÿì-
êó. Ìè ïðàãíåìî ñï³âïðàöþâàòè ç òèìè,
êîìó íåáàéäóæ³ õóäîæí³é ïðîñò³ð òà ïåð-
ñïåêòèâè ì³ñòà. Ìè ãîòîâ³ äî âçàºìîä³¿ òà
íàïðàöþâàííÿ çàãàëüíî¿ õóäîæíüî¿ ñòðà-
òåã³¿. Àäæå âëàñíèìè ñèëàìè öå íå ïîä-
óæàºìî. ßêùî ïîòð³áíà õóäîæíÿ ðàäà ïðè
ì³ñò³ — îäèí ³ç âàð³àíò³â ðîçì³ùåííÿ — ãà-
ëåðåÿ “Ëàâðà”. Íàãàäàþ, “Ëàâðà” íå âõî-
äèòü äî Êè¿âñüêîãî ìåä³àõîëäèíãó, àëå º
òåðèòîð³ºþ íàøîãî êóðàòîðñòâà. Ñâîãî ÷à-
ñó ñàìå ìè âñòàâàëè íà çàõèñò õóäîæí³õ ãà-
ëåðåé òà õóäîæíèê³â. Çîêðåìà, äîïîìîãëè
ãàëåðå¿ “Ðà” ðîç³áðàòèñÿ ³ç êè¿âñüêîþ âëà-
äîþ. Ìè òàêîæ îðãàí³çóâàëè â³çèò íà Àí-
äð³¿âñüêèé óçâ³ç ì³ñüêî¿ âëàäè. Òàì âèð³-
øèëè ïèòàííÿ éîãî áëàãîóñòðîþ. Ìè ÷å-
êàºìî òà ïðîñèìî ÿñíîãî, êîíñòðóêòèâíî-
ãî, öèâ³ë³çîâàíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Ó íàñ
âèíÿòêîâî äîáð³ íàì³ðè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ
ðîçâèòêó õóäîæíüîãî æèòòÿ ì³ñòà.

ªâãåí ÊÀÐÀÑÜ, êåð³âíèê ãàëåðå¿ “Àòå-
ëüº-Êàðàñü”:

— Ïî-ïåðøå, ùî á ìè íå îáãîâîðþâà-
ëè, âàðòî ñòâîðèòè õóäîæíþ ðàäó åêñ-
ïåðò³â, ÿêà á äîëó÷àëàñÿ äî õóäîæíüî¿
ïîë³òèêè ÊÌÄÀ. Ìîæåìî ãîâîðèòè, ùî
íèí³ ãàëåðåÿ íå ô³ãóðóº ñòàòóñíî, òîáòî
þðèäè÷íî, ÿê ³íñòèòóö³ÿ, ÿêà çàéìàºòü-
ñÿ âàæëèâèì äëÿ ñóñï³ëüñòâà åñòåòè÷íèì
ðîçâèòêîì. Êàæó ïðî åñòåòè÷íå âèõîâàí-
íÿ âñ³õ ïðîøàðê³â ñóñï³ëüñòâà. Ãàëåðåÿ
º ïîòð³áíèì åëåìåíòîì ãóìàí³òàðíîãî
æèòòÿ áóäü-ÿêîãî ºâðîïåéñüêîãî ì³ñòà.
Îäèí ³ç âàæëèâèõ íàïðÿìê³â íàøîãî
êðóãëîãî ñòîëó — ³í³ö³àö³ÿ ñòàòóñó ãàëå-
ðå¿. Òàê, öå â³äáóâàºòüñÿ â óñüîìó ñâ³ò³,
äå âëàäó ö³êàâèòü ãóìàí³òàðíèé ðîçâè-
òîê ñóñï³ëüñòâà. Òðåáà ñòâîðèòè õóäîæ-
íþ ðàäó, ÿêà á âèçíà÷èëà ñòàòóñ ãàëåðå¿.
Àäæå ï³ä ãàëåðåºþ ìîæíà ââàæàòè áóäü-
ÿêèé âèä ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà, êîì³ñ³éíó
ä³ÿëüí³ñòü. Ñòàòóñ ãàëåðå¿ ìàþòü ïðèð³â-
íÿòè äî âàæëèâèõ ³íñòèòóö³é ó ì³ñò³.
Çâ³äñè âîíè ìàþòü îòðèìàòè ³ ñïåö³àëü-
íó îðåíäíó ñòàâêó, é ñïåö³àëüíå îïîäàò-
êóâàííÿ.

Êè¿âñüêå æèòòÿ — ïîíÿòòÿ åêîíîì³÷íå.
Òîáòî íåìîæëèâî êîëåêö³îíóâàòè ïðîåê-
òè, ïîòð³áíî ïî÷èíàòè ç³ ñòðàòåã³¿, êîëè
àíàë³çóþòü ð³çí³ ïðîÿâè æèòòÿ — ³íñòèòó-
ö³éí³, òâîð÷³, ïîçèö³þ õóäîæíèê³â, ¿õí³
ïðîáëåìè, þðèäè÷í³ àñïåêòè. Àêàäåì³÷íî
ñë³ä ï³äõîäèòè äî öüîãî. Àíàë³çóâàòè ñè-
òóàö³þ ó êîíòåêñò³ ä³ÿëüíîñò³ ÿêî¿ñü ãðó-
ïè åêñïåðò³â, ïîò³ì âèçíà÷àòè áîëüîâ³ íà-
ïðÿìêè.

ß ðîçóì³þ, ùî ïðàâèëüíî æèòè íàáà-
ãàòî ñêëàäí³øå, í³æ âçàãàë³ öèì íå çàé-
ìàòèñÿ. Äóæå äîáðå, ùî âçàãàë³ âèíèêëà
³äåÿ öèì çàéìàòèñÿ, àëå ìåí³ çäàºòüñÿ,
ùî ë³ïøå, êîëè ñïåðøó âèðîáëÿþòü ÿê³ñü
äîâãîñòðîêîâ³ íàïðÿìêè, à ïîò³ì çà öè-
ìè íàïðÿìêàìè îãîëîøóþòü êîíêóðñè.
Òîáòî íå áðîóí³âñüêèé ðóõ — ìè íå îìè-
íåìî ïîòðåáè ñòâîðèòè åêñïåðòíó ãðóïó.
Àëå ÿ íå ìîæó ñòâîðèòè åêñïåðòíó ãðóïó
áåç ñòàòóñó, áî éîãî äàº âëàäà. Òîáòî ïî-
òð³áíî, ùî âëàäà îãîëîñèëà ïðî ñòâîðåí-
íÿ ì³ñüêî¿ åêñïåðòíî¿ ãðóïè, íàïðèêëàä,
ó âèãëÿä³ ì³ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ ðàäè, çà-
òâåðäèëà ïîëîæåííÿ ïðî öþ ãðóïó. ß ãî-
òîâèé áðàòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ òàêîãî ïî-
ëîæåííÿ.

À³äà ÄÆÀÍÃ²ÐÎÂÀ, äèðåêòîð ãàëåðå¿
“Ëàâðà”:

— Ñòàòèñòèêà äóæå ïðîñòà, ìîæó ê³ëüêà
ñë³â ñêàçàòè. Çì³íà êåð³âíèöòâà â³äáóëàñÿ
íàïðèê³íö³ ì³ñÿöÿ. Ìè íèí³ çàñâîþºìî
íàø³ ìîæëèâîñò³, çíàéîìèìîñÿ ç äîêóìåí-
òàìè, ³ íà ñüîãîäí³ ìîæó ñêàçàòè, ùî îñ-
ê³ëüêè ãàëåðèñòè íå çíàþòü äîðîãè äî ãà-
ëåðå¿ â Ëàâð³, òî â³äïîâ³äíå òàì ³ ãàëåðåé-

íå æèòòÿ. Ìîæó íà ñüîãîäí³ ñêàçàòè òàêå,
ùî òàì ïîñò³éíî ïðîïèñàëèñÿ òðè ïðîåê-
òè: âèñòàâêà òîâàð³â íàðîäíîãî ñïîæèâàí-
íÿ, ïðàâîñëàâíà âèñòàâêà ³ âèñòàâêà ñàìî-
ñòð³ë³â. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ³ç 16-ãî äî 
22-ãî ìè ãîòóºìî âèñòàâêó Îëåêñàíäðà Ì³-
ëîâçîðîâà. Öå ºäèíà àêö³ÿ, ÿêó ìîæíà íà-
çâàòè õóäîæíüîþ. ² âñå.

Ñêàæó ö³ëêîì êàòåãîðè÷íî, ùî á³ëüøå
íå áóäå æîäíî¿ âèñòàâêè òîâàð³â íàðîä-
íîãî ñïîæèâàííÿ — ìè ç íèìè ñêàñóâà-
ëè âñ³ êîíòðàêòè. Òîáòî ç íèìè ðîáîòà
òðèâàº ñóòî àäì³í³ñòðàòèâíà — ìè ñêàñî-
âóºìî óãîäè òàê, ùîá íå áóëî äî íàñ ïðå-
òåíç³é.

Íå áóäå òàêîæ ïðàâîñëàâíî¿ âèñòàâêè,
áî âîíè íå ïëàòÿòü ãðîø³. Çàëèøàºòüñÿ
ëèøå â³ä³ãðàòè öåé ì³ñÿöü, ³ ìè ðîçëó÷à-
ºìîñÿ.

Ó÷îðà ó íàñ â³äáóâñÿ êîíêóðñ ìîëîäèõ
äèçàéíåð³â, ³ ïðîìàéíóëè ÷óòêè, ùî çì³-
íà êåð³âíèöòâà â³äáóäåòüñÿ ³ õòîñü çìî-
æå ïðî ùîñü äîìîâèòèñÿ. Îäèí ³ç íèõ —
öå, âëàñíå, öåé êîíêóðñ äèçàéíåð³â, êîò-
ð³ âëàøòîâóâàëè ñåçîíè ìîäè. Ïðèì³-
ùåííÿ ïåðåîáëàøòóâàëè áóêâàëüíî ïðî-
òÿãîì íî÷³.

Öå ïðèì³ùåííÿ ñîâêîâå. Âîíî âåëèêå,
äî 700 ìåòð³â, º ïðèëåãëà òåðèòîð³ÿ ó äâî-
ð³ — 8 ãåêòàð³â. ª äîäàòêîâ³ ïðèì³ùåííÿ,
ÿê³ ùå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè. ² ìè äó-
ìàºìî ïðî òå, ùî áóëî á äîáðå, ùîá äå-
ÿê³ ïðèì³ùåííÿ â³ääàâàòè, íàïðèêëàä, â
îðåíäó õóäîæíèêàì äëÿ ìàéñòåðåíü. Ãîòî-
âèõ ïðîïîçèö³é íåìà, äëÿ öüîãî ïîòð³áí³
â³äêðèò³ îáãîâîðåííÿ. ² íàâ³òü ò³ëüêè çà-
äëÿ öüîãî, âëàñíå, ïîòð³áåí öåé êðóãëèé
ñò³ë.

ª ñïåöèô³êà ðîáîòè ö³º¿ ãàëåðå¿. Âî-
íà — ìóí³öèïàëüíà òà ó äóæå çàïóùåíî-
ìó ñòàí³. ª òð³ùèíè. ß íèí³ ðîçáèðàþñÿ
ç âåëè÷åçíîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíèõ âêàç³âîê,
ïîñòàíîâ ïîæåæíèê³â òîùî. Ïðîòå öå âñå
ðîáî÷³ ïèòàííÿ. À íàì âàæëèâî ãîâîðè-
òè ïðî òå, ùî ñë³ä îæèâèòè õóäîæíº æèò-
òÿ ó ö³é ãàëåðå¿: ¿¿ ïîâèíí³ çíàòè æóðíà-
ë³ñòè, õóäîæíèêè. Ìè ïðàãíåìî, ùîá öÿ
ãàëåðåÿ ñòàëà ñòàðòîâèì ìàéäàí÷èêîì äëÿ
çóñòð³÷åé, äëÿ ãó÷íèõ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â,
äåÿê³ âæå ñüîãîäí³ îáãîâîðþâàòèìóòü. Ìè
ïðàãíåìî, ùîá ãàëåðåÿ ó ïîäàëüøîìó áó-
ëà ùîíàéìåíøå ìóëüòèêóëüòóðíèì öåí-
òðîì.

Þë³ÿ ÂÀÃÀÍÎÂÀ, äèðåêòîð Öåíòðó ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà ïðè ÍàÓÊÌÀ:

— ß ïî÷óëà ÷àñòèíó â³äïîâ³ä³ íà ñâîº
çàïèòàííÿ. Òîìó ùî ìîº çàïèòàííÿ ùî-
äî ãàëåðå¿ “Ëàâðà”, ñòîñóâàëîñÿ, âëàñíå,
ñòðàòåã³¿. Ïðî öå ìîæíà ãîâîðèòè, ïî÷è-
íàþ÷è ç ïðèì³ùåííÿ. ª ïðèì³ùåííÿ, âî-

íî ìàº êóïó âëàñíèõ ïðîáëåì, à ìîº çà-
ïèòàííÿ ñòîñóâàëîñÿ, ÷è ìàºòå âè áàæàí-
íÿ ³íñòèòóö³îíàë³çóâàòè öå ïðèì³ùåííÿ?
Òîáòî, ÷è ìàºìî ñòâîðèòè ÿêóñü ñòðàòå-
ã³þ, ðîçðîáèòè ïåâíó ïðîãðàìó? Õòî ¿¿
ðîçðîáëÿòèìå? ßêùî, íàïðèêëàä, º ïðè-
âàòíà ãàëåðåÿ, òîä³ äèðåêòîð ãàëåðå¿ ñàì
ìîæå ïðèäóìàòè ñîá³ ïðîãðàìó, ÿêó â³í
õî÷å. Öåíòð ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà, íàïðè-
êëàä, ïðè Ìîãèëÿíñüê³é àêàäåì³¿ — öå
íå ïðèâàòíà ³íñòèòóö³ÿ. Â³í ìàº ïðàâ-
ë³ííÿ, ìàº, íàïðèêëàä, ðàäó, ÿêà â³äïî-
â³äàº çà ðîçâèòîê, çà âèêîíàííÿ ñòðàòå-
ã³¿ òà ì³ñ³¿ ³íñòèòóö³¿. Òîìó ìîº ïèòàííÿ
ùîäî “Ëàâðè”: õòî ðîçðîáëÿòèìå ñòðàòå-
ã³þ, õòî ðîçðîáëÿòèìå ì³ñ³þ ö³º¿ ³íñòè-
òóö³¿, ³ ÷è âàðòî çàëèøàòèñÿ âèñòàâêî-
âîìó öåíòðó òàêèì ïðîñòîðèì, ÿêèì ñüî-
ãîäí³ º, íàïðèêëàä, “Óêðà¿íñüêèé ä³ì”,
÷è âñå æ öå áóäå ³íñòèòóö³ÿ?

Îëåêñàíäð ÙÅËÓÙÅÍÊÎ, âëàñíèê ãà-
ëåðå¿ “Öåõ”:

— Ìåí³ ïîñòàâèëè êîíêðåòíå çàâäàí-
íÿ: ùî ðîáèòè ç ïðèì³ùåííÿì ³ ùî ïî-
ðàäèòè äèðåêòîðàì ìóí³öèïàëüíî¿ ãàëå-
ðå¿. ß çãîäåí ³ç Þë³ºþ Âàãàíîâîþ ç ïðè-
âîäó òîãî, õòî áóäå êóðèðóâàòè. Òà íàâ-
ðÿä ÷è âäàñòüñÿ çíàéòè ñï³ëüíó äóìêó ñå-
ðåä ïðèñóòí³õ. ß ì³ðêóþ, ùî öèì ïîâè-
íåí çàéìàòèñÿ òîé, õòî ìàº äîñâ³ä ðîáî-
òè ç íåêîìåðö³éíèìè ïðîåêòàìè, ³ Þëÿ
â öüîìó ïëàí³ ìàº ïåâí³ ïåðåâàãè.

Îòæå, ïî-ïåðøå: ÿêùî íåìàº ãðîøåé
òà äîñâ³äó. Êè¿â — â³äîìå ì³ñòî ó ªâðî-
ï³, ó íüîãî áàãàòî ì³ñò-ïîáðàòèì³â, ³ íà
êóëüòóðíó ïðîãðàìó ó íüîìó âèä³ëÿþòü
âåëèêèé áþäæåò. Ó êîæíîìó ì³ñò³-ïî-
áðàòèì³ º ìóí³öèïàëüíà ãàëåðåÿ, êîòðà
çàéìàºòüñÿ äîâîë³ äîñâ³ä÷åíî, äàâíî òà-
êèìè ïðîåêòàìè. Öå øâèäêî ³ ÿê³ñíî.
Íåõàé öå íå ñïîäîáàºòüñÿ ì³ñöåâîìó íà-
ñåëåííþ, àëå öå áóäå åêîíîì³÷íî âèã³ä-
íèé ïðîåêò. Ùîäî çàõ³äíèõ êóðàòîð³â, òî
âîíè ùå íå ìàþòü äîñòàòíüîãî äîñâ³äó
ðîáîòè â Óêðà¿í³. Ïîçèòèâíèé äîñâ³ä ìî-
æå çàïîçè÷èòè é âàøà ãàëåðåÿ.

Îñòàíí³é ìîìåíò, êîòðèé íàéáëèæ÷èé
äî ðåàë³çàö³¿, — öå êîíêóðñ ïðîåêò³â åêñ-
ïåðèìåíòàëüíèõ. Òîáòî âñå åêñïåðèìåíò:
óâåñü ïåðøèé ð³ê, ïîäîáàºòüñÿ öå ÷è í³. ²
îñü çâåðòàþñü, òóò äâ³ íåêîìåðö³éí³ ñòðóê-
òóðè, êîòð³ ÿ çíàþ. Ïåðøà — öå Þë³ÿ Âà-
ãàíîâà, äðóãà — Ï³í÷óê Àðò Öåíòð. Ìè
êîìåðñàíòè, õî÷ õòî á íà ÿêèõ ï³äñòàâàõ
ïðàöþâàâ, áóäåìî â³äâåðòèìè, íàøå çàâ-
äàííÿ — ïðîäàâàòè. Ìè, çâè÷àéíî, ãîòî-
â³ áðàòè ó÷àñòü â åêñïåðèìåíòàëüíèõ ïðî-
åêòàõ ç³ ñâî¿ìè õóäîæíèêàìè, ³ ìè ïîäà-
âàòèìåìî çàÿâêè, àëå ëþäèíà, êîòðà óõâà-
ëþâàòèìå ð³øåííÿ, íå ïîâèííà áóòè îä-
í³ºþ ç íàñ. Öå ìîÿ äóìêà
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— Ïàíå Ñüþ, âè âïåðøå ó Êè-
ºâ³? ßêå âðàæåííÿ?

— Òàê, öå ì³é ïåðøèé â³çèò äî
Óêðà¿íè. Ìàþ äóæå ù³ëüíèé ðî-
áî÷èé ãðàô³ê, òîìó ñïðèéìàòè
âñå äîâîäèòüñÿ â ³íòåíñèâíîìó
ðåæèì³. Ìåí³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî
àðõ³òåêòóðó ì³ñòà, ³ ðîçãëÿäàþ
ôîòîãðàô³¿. Íàéäàâí³ø³ ñïîðóäè
ïîêàçóþòü. Ñóäÿ÷è ç ïåðøîãî
âðàæåííÿ, õî÷ó ñêàçàòè, ùî ì³ñ-
òî ìàº çíà÷íèé ïîòåíö³àë. Âåëè-
êó ðîëü â³ä³ãðàº ³ñòîðè÷íà ñïàä-
ùèíà. Ó âàñ òàêîæ º ð³÷êà, âåëè-
ê³ ÷óäîâ³ òåðèòîð³¿.

Çâ³ñíî, íå îá³éøëîñÿ áåç íåäî-
ë³ê³â. Àëå ÿ áà÷ó, ùî çàçâè÷àé âî-
íè ïîâÿçàí³ íå ç íåäîãëÿäîì, à ç³
çá³ãîì îáñòàâèí. Íàñåëåííÿ ñòàº
á³ëüøå, åêîíîì³êà çðîñòàº, à â³ä-
ïîâ³äíî äîäàþòüñÿ àâòîìîá³ë³,
âèíèêàþòü ïðîáëåìè ³ç ðóõîì.
Ùî ñòîñóºòüñÿ àâòîøëÿõ³â ³ ì³ñü-
êîãî òðàíñïîðòó, òî áàãàòî ùå íå
çðîáëåíî. Àëå æ ó âàñ âåëèêå ì³ñ-
òî, ñòîëèöÿ! Âñå öå ñòâîðþº õî-
ðîø³ óìîâè äëÿ ïåðåòâîðåííÿ
Êèºâà íà ñïðàâæíþ ì³æíàðîäíó
ñòîëèöþ. Àëå öå ñë³ä ðîáèòè íàä-
îáåðåæíî, ùîá í³÷îãî íå çðóéíó-
âàòè. Ìîæíà çì³íèòè äåÿê³ ôóíê-
ö³¿, íå çàøêîäèâøè ³ñòîðè÷íîìó
îáëè÷÷þ.

— Ùî á âè ïåðåäóñ³ì çðîáèëè,
íå çà÷³ïàþ÷è ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê?

— Ïîâòîðþñÿ, íà ì³é ïîãëÿä,
âè íå çâàæàºòå, ùî ìàºòå ð³÷êó,
îòîæ íå ïîâí³ñòþ âèêîðèñòîâóºòå
¿¿ ïîòåíö³àë. Íå íàäòî áàãàòî ì³ñò
ìàþòü òàêó ïåðåâàãó. ² ÿêùî âè
âäîñêîíàëèòå äîñòóï áóäèíê³â,
îô³ö³éíèõ ñïîðóä, ðîçâàæàëüíèõ
çàêëàä³â äî âîäè, öå ëèøå ïîë³ï-
øèòü ÿê³ñòü æèòòÿ ì³ñòà.

Â ³íôðàñòðóêòóð³ Êèºâà, áåçïå-
ðå÷íî, º íåäîë³êè, îñê³ëüêè âîíà
ïðàöþº ùå íå òàê, ÿê õîò³ëîñÿ á.
Àëå öå íå ïðîáëåìà. Ïðîáëåìà —
òîä³, êîëè í³÷îãî íå ðîáëÿòü. Çíà-
ºòå, öå ÿê êîìï’þòåð. Êîëè ïðà-
öþºòå ç íèì äîâãî, òî ë³ïøå çà-
ì³íèòè ÷àñòèíè, ïåâí³ äåòàë³,
àí³æ óñþ ñèñòåìó. ß ïî÷àâ áè ³ç
óäîñêîíàëåííÿ ì³ñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó. Ëþäè ìåíøå êîðèñòóâà-
ëèñÿ á ìàøèíàìè, à òðàíñïîðò
ñòàâ áè øâèäøèì, êîìôîðòí³-
øèì, ðîçâ’ÿçàëèñÿ á ïðîáëåìè ³ç
ïàðêóâàííÿì òà ïðîáêàìè. Âñå öå
ïîâèííî ïîâåðíóòè ì³ñòó éîãî
îðèã³íàëüíå îáëè÷÷ÿ. À öå íå-
ìîæëèâî áåç âèð³øåíÿ åêîíîì³÷-
íèõ ïèòàíü. Äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ é
ñèëüíà ïîë³òè÷íà âëàäà, ³ ô³íàí-
ñè, é òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ.

— ßê³ çàãàëüí³ ïëàíè ìàºòå ùî-
äî Êèºâà?

— Ïëàí³â äóæå áàãàòî. Ãîëîâ-
íå ïèòàííÿ, çâè÷àéíî æ,— ëþ-
äè, âåëèêà ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ.
ßê³ñòü æèòòÿ, ÿêó òðåáà ïîë³ïøó-
âàòè. Ó âàñ ÷óäîâà ïðèðîäà, àëå
çàáàãàòî àâòîìîá³ë³â íà âóëèöÿõ.
Öå ìîæíà âèïðàâèòè. ² ìè öå
çì³íèìî, áî º çàãðîçà âòðàòèòè
íàéö³íí³øå.

Ïðèì³ðîì, ìîæíà ãîâîðèòè
ïðî ðîçâèòîê ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó ÷åðåç ð³÷êó. Äí³ïðî

âçàãàë³ ìîæå ñòàòè îïîðîþ ðåîð-
ãàí³çàö³¿ ì³ñòà. Âîíî ìàº á³ëüø³
ìîæëèâîñò³, í³æ, ñêàæ³ìî, Ïàðèæ
ç³ ñâîºþ Ñåíîþ. Âàðòî çãàäàòè é
äîñâ³ä Ñ³äíåÿ (Àâñòðàë³ÿ), äå âî-
äà ñêð³çü.

Ìîæíà òàêîæ íàâåñòè ïðèêëàä
Ôëîðåíö³¿ â ²òàë³¿. Ó òàêèõ ì³ñ-
òàõ áóä³âë³ ïðèëÿãàþòü îäíà äî
îäíî¿ äóæå ù³ëüíî, àëå âîäíî÷àñ
çðîáëåíî öå ãåí³àëüíî, ùî é íà-
äàº íåïîâòîðíîñò³ ì³ñòó. Öå
ñòèëüí³ñòü òà âì³ííÿ ïîºäíàòè ³
êðàñó, ³ êîëüîðè, é òåõí³êó âèêî-
íàííÿ. ß äóìàþ, ùî Êè¿â — òåæ
ãåí³àëüíå òâîð³ííÿ, â³í ðîçáóäî-
âóºòüñÿ, ³ òóò âàæëèâî ðîáèòè
âèñíîâêè òà íå ïîâòîðþâàòè ïî-
ìèëîê.

— Ùî âàðòî âðàõîâóâàòè íàñàì-
ïåðåä ï³ä ÷àñ ïëàíóâàííÿ çàáóäî-
âè?

— Âàæëèâî, ùîá íîâ³ ñïîðóäè
íå çàáëîêóâàëè ì³ñòà, äîð³ã, íå
çðóéíóâàëè êðàºâèä. Êè¿â êðàñè-
âèé, ³ ó öüîìó éîãî ñèëà. Ïîòð³á-
íî çâàæàòè é íà òîïîãðàô³þ —
ìè âæå ãîâîðèëè ïðî ð³÷êó, ïà-
ãîðáè. Àëå íå ìåíø âàæëèâî âðà-
õîâóâàòè êë³ìàòè÷í³ óìîâè, àäæå
ó Êèºâ³ òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ
âçèìêó òà óë³òêó äóæå â³äð³çíÿº-
òüñÿ. Ñë³ä ðîçòàøîâóâàòè áóä³âë³
òàê, ùîá âîíè íå ïåðåêðèâàëè
äîñòóï äî ñîíöÿ. Çâè÷àéíî, ³ ï³ä
÷àñ ïðîêëàäàííÿ òðàíñïîðòíèõ
øëÿõ³â ïîòð³áíî çâàæàòè íà öå.

— Äîñâ³ä ÿêèõ êðà¿í, êîòð³ ñï³â-
ïðàöþþòü ç âàøîþ îðãàí³çàö³ºþ,
ìîãëè á íàçâàòè?

— Äëÿ ð³çíèõ êðà¿í ð³çíå ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåì. ßñíà ð³÷, ó
ïðîöåñ³ ïåðåáóäîâè íàëåæèòü
âðàõîâóâàòè ãåíåðàëüíèé ïëàí,
ÿêèé âèçíà÷èòü øëÿõè ³ ïðîãðà-
ìó ðîçâèòêó. Êèºâó ïîòð³áåí çà-
ãàëüíèé ïëàí, ùî ïåðåäáà÷àòèìå
é åêîíîì³÷íó, ³ ñîö³àëüíó ñôåðè.
Íàäàë³, ìàþ÷è “ê³ñòÿê” ðîçáóäî-
âè, ïîòð³áíî ïðàöþâàòè íàä ïî-
ñë³äîâí³ñòþ åòàï³â: ùî ðîáèòè
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, à ùî — ï³ç-
í³øå. Çàçâè÷àé öÿ ïîñë³äîâí³ñòü
çàëåæèòü â³ä äâîõ ÷èííèê³â: ïî-
ïåðøå, â³ä ô³íàíñîâî¿ ñïðîìîæ-
íîñò³ ì³ñòà, ïî-äðóãå, â³ä çäàòíî-
ñò³ âèðîáëÿòè òå, ùî ïîòð³áíî äëÿ
íàñåëåííÿ, ÿêîãî ñòàº âñå á³ëüøå.

², ÿê ïðèêëàä, Ñ³íãàïóð. Â³í
íàìàãàºòüñÿ äîñÿãòè ð³âíÿ ñó÷àñ-
íîãî Øàíõàþ, äå º ñâî¿ íåãàðàç-
äè. Àëå âåëèêèé ïëþñ Ñ³íãàïó-
ðà — êîíòðîëü çà äîâê³ëëÿì ùî-
äî çàáðóäíåííÿ âîäè, àòìîñôåðè,
³ öå òàì ðîáëÿòü ö³ëêîì óñï³øíî.

Íàðàç³ ìè ïîâèíí³ ðàçîì ³ç
óðÿäîì âèðîáèòè ³ âèêîíóâàòè
ïëàí ðîçáóäîâè. Ïðàöþâàòè ìàº-
ìî, ÿê ìîâèòüñÿ, ïë³÷-î-ïë³÷.
Çâè÷àéíî, ô³íàíñóâàòè ðîáîòè
ìàº íå óðÿä, à ì³ñöåâ³ îðãàíè âëà-
äè. Óðÿä ïîâèíåí êîíòðîëþâàòè
é îðãàí³çîâóâàòè çàãàëüí³ íà-
ïðÿìêè.

— ßê ñòàâèòåñÿ äî òîãî, ùîá
öåíòðàëüí³ âóëèö³ çðîáèòè ï³øî-
õ³äíèìè?

— Äóæå äîáðå. ×óäîâà ³äåÿ. Ùî

ðîáèòü ì³ñòî ïðèäàòíèì äëÿ æèò-
òÿ? ßê³ ïîêàçíèêè? Öå âèñîêà
ÿê³ñòü ãðîìàäñüêèõ ì³ñöü. Òîä³
çíèêíóòü ³ êîíôë³êòè ì³æ ï³øî-
õîäàìè òà âëàñíèêàìè ìàøèí, íå
ïîòåðïàòèìóòü “çåëåí³” òåðèòî-
ð³¿. Àäæå äëÿ ãîðîäÿí, ÿê³ æèâóòü
ó êâàðòèðàõ, äóæå âàæëèâî ìàòè
êëàïòèê çåìë³, äå ìîæíà â³äïî÷è-
òè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. Òîæ òðåáà
äîòðèìóâàòè áàëàíñó. Êè¿â ìàº
âåëèêó òåðèòîð³þ, ³ áàãàòî ùî òóò
çàëåæèòü â³ä ðîçâ’ÿçàííÿ òðàíñ-
ïîðòíèõ ïðîáëåì. Ìîæíà ñïîðó-
äèòè ïåðåõîäè, âèð³øèòè ïèòàí-
íÿ ç ïàðêàìè.

Îäíàê ì³ñòî ìàº æèòè 24 ãîäè-
íè íà äîáó. Âîíî ìàº áóòè îá-
ëàøòîâàíå íå ëèøå äëÿ ðîáîòè,
íå ëèøå äëÿ â³äïî÷èíêó ÷è ðîç-
âàã. Óñå öå ìàº ðîçóìíî ïîºäíó-
âàòèñÿ.

Õîðîøå ïîð³âíÿííÿ: Êè¿â ó
ï’ÿòü ðàç³â ìåíøèé çà Ïàðèæ, îä-
íàê ôðàíöóçüêà ñòîëèöÿ äàëåêî
íå òàêà “çåëåíà”. Âè ìàºòå ùå
äîñèòü çåëåíèõ çîí, ³ ¿õ óêðàé ïî-
òð³áíî çáåðåãòè.

— ßê ñòàâèòåñÿ äî ³äå¿ âèíåñåí-
íÿ äåÿêèõ ï³äïðèºìñòâ çà ì³ñòî?

Ââàæàþ, ùî íå ìîæíà ¿õ âèíî-
ñèòè çà ìåæ³ Êèºâà. Âîíè âàæëè-
â³ é ïîòð³áí³ òóò, áî òàêå ïåðåì³-
ùåííÿ ìîæå ïîðóøèòè ñòàí äî-
âê³ëëÿ, à ìè æ õî÷åìî ïîë³ïøè-
òè ÿê³ñòü æèòòÿ. ßêùî âæå íà-
â³òü ùîñü ïëàíóþòü ïåðåíåñòè, òî
ïîòð³áíî ïîäáàòè é ïðî òðàíñ-

ïîðò, ìàãàçèíè, ðèíêè, àäæå âî-
íè ïîòð³áí³ ëþäÿì. Áåç öüîãî òà-
êèé ïðîöåñ íåìîæëèâèé.

Ïðîòå ó áàãàòüîõ ì³ñòàõ (ïðè-

ì³ðîì, Ñàí-Ïàóëî) ôàáðèêè ðîç-
òàøîâàí³ çà ì³ñòîì. Çíàéøëè ÷ó-
äîâå ð³øåííÿ. Íå áóäóþ÷è í³÷î-
ãî íà ñòàðèõ ì³ñöÿõ, íàëàãîäèëè
çâ’ÿçîê ì³æ ñïîðóäàìè, ôàáðèêà-
ìè òîùî. Çíîâó æ òàêè ãîëîâíå —
áàëàíñ, îñü äî ÷îãî òðåáà ïðàã-
íóòè.

— ßêîþ áà÷èòå ñï³âïðàöþ Ì³æ-
íàðîäíî¿ ñï³ëêè àðõ³òåêòîð³â ³ç êè-
¿âñüêîþ âëàäîþ?

— Ìè ìàºìî çàáåçïå÷èòè ñåð-
â³ñ, íàëåæíó ðîáîòó, ùîá ïðàê-
òèêóâàòèñÿ é ìàòè õîðîø³ óìîâè
ïðàö³ ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà ¿¿ ìå-
æàìè. Ïðîïîíóºìî ïðîâåñòè
ì³æíàðîäíèé êîíêóðñ íà êðàùó
ï³äãîòîâêó ãåíïëàíó. Öå â³äïîâ³-
äàº âèìîãàì ÞÍÅÑÊÎ. ª áàãà-
òî ïðèêëàä³â òàêî¿ ñï³âïðàö³: Êî-
ðåÿ, ßïîí³ÿ, Ñ³äíåé (Áóäèíîê
îïåðè)... Òàêîæ ìè äóæå ðàä³, ùî
âëàøòîâóºìî òàê³ çìàãàííÿ. Öå
íàø âíåñîê ó ðîçáóäîâó ³ ðîçâè-
òîê àðõ³òåêòóðè ì³ñòà. À ùå ðà-
äèìî ïîäàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî
ïðîåêòó ãåíïëàíó Êèºâà íà êîí-
êóðñ ó Ìóçå¿ àðõ³òåêòóðè â Ïàðè-
æ³.

Çâè÷àéíî, ìè ïðîïîíóºìî
“ê³ñòÿê”, ÷àñòèíó ïðîöåñó. Ó íàñ
º ïîðîçóì³ííÿ.

Áåðåìî äî óâàãè äâà àñïåêòè:
Óêðà¿íà º ÷àñòèíîþ ºâðîïåéñüêî¿
ñï³ëüíîòè, à òàêîæ òå, ùî ìè
ìàºìî ãëîáàëüíèé ð³âåíü ì³æíà-
ðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿, îòîæ ìîæíà
îðãàí³çóâàòè çìàãàííÿ. Ó íàñ ³ç
âàìè ñïåö³àëüíèé âèä ñï³âïðàö³:
âè ïîâèíí³ é ñï³âïðàöþâàòè, ³
êîíòðîëþâàòè âñ³ âêëàäè òà íà-
ñë³äêè òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³

Розмовляла
Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО,
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Ãàåòàíî Ì³øåëü ÑÜÞ: “Êè¿â ìàº á³ëüø³
ìîæëèâîñò³, í³æ, ñêàæ³ìî, 
Ïàðèæ ç³ ñâîºþ Ñåíîþ”
Ó åêñêëþçèâíîìó ³íòåðâ’þ “Õðåùàòèêó” ïðåçèäåíò Ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëêè
àðõ³òåêòîð³â ðîçïîâ³â, ÿê ïîòð³áíî çì³íèòè ì³ñòî, 
àáè çðîáèòè éîãî ñïðàâæíüîþ ºâðîïåéñüêîþ ñòîëèöåþ
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Про передачу фізичній особі — підприємцю
Опрі Леоніду Миколайовичу земельної

ділянки для обслуговування та експлуатації
торговельного павільйону 

на вул. Пуща%Водицькій, 1 у Подільському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1128/3961 від 1 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ô³çè÷í³é îñî-
á³ — ï³äïðèºìöþ Îïð³ Ëåîí³äó Ìèêîëà-
éîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòà-
ö³¿ òîðãîâåëüíîãî ïàâ³ëüéîíó íà âóë. Ïó-
ùà-Âîäèöüê³é, 1 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºì-
öþ Îïð³ Ëåîí³äó Ìèêîëàéîâè÷ó çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,01 ãà (â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
òîðãîâåëüíîãî ïàâ³ëüéîíó íà âóë. Ïóùà-
Âîäèöüê³é, 1 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ
ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Îïð³
Ëåîí³äó Ìèêîëàéîâè÷ó:

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 Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåí-
íþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ.

3.3. 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”.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,

àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 15.08.2003 ¹ 19-1393 òà â³ä
15.08.2003 ¹ 19-1394, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 24.01.2007
¹ 06-6-25/6877 òà â³ä 05.03.2007 ¹ 06-6-
25/6876, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 28.12.2002 ¹ 7259
òà â³ä 28.12.2002 ¹ 7255, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
20.01.2007 ¹ 321 òà â³ä 20.01.2007 ¹ 317,
Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 24.11.2003
¹ 4106-09 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 27.10.2005 ¹ 03-
52/1260.

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

3.7. 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.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 23.10.2003 № 133%1/1006

“Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Ілта” земельних ділянок

для будівництва, обслуговування 
та експлуатації комплексу 

з продажу та обслуговування автомобілів 
на перетині вул. Кіквідзе 

та Залізничного шосе 
у Голосіївському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 1139/3972 від 1 листопада 2007 року

Розглянувши технічну документацію про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.10.2003
№ 133$1/1006 та відповідно до Закону України “Про оренду землі” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003 ¹ 133-1/1006
“Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²ëòà” çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà

åêñïëóàòàö³¿ êîìïëåêñó ç ïðîäàæó òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àâòîìîá³ë³â íà ïåðåòèí³ âóë.
Ê³êâ³äçå òà Çàë³çíè÷íîãî øîñå ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”, à ñàìå:

— ó òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâà “òîâàðèñòâó ç

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²ëòà” çàì³-
íèòè ñëîâàìè “çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “ÌÒ ÊÎÍÑÀËÒ²ÍÃ”.

2. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“ÌÒ ÊÎÍÑÀËÒ²ÍÃ” çàìîâèòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâî-
ðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 16.11.2005
¹ 79-6-00375, óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²ëòà”.

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

4. 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 відміну пункту 35 
рішення Київської міської ради 
від 15.07.2004 № 419%5/1829 

“Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 1140/3973 від 1 листопада 2007 року

Враховуючи рішення Деснянської районної у місті Києві ради від 25.07.2006 № 13 та резолюцію гро$
мадських слухань з питань будівництва житлового будинку з об’єктами соціально$побутового призначен$
ня на вул. Закревського, 63 у Деснянському районі м. Києва від 15.06.2006, що проводились відповідно
до рішення Київської міської ради від 16.06.2005 № 439/3015 “Про врахування громадських інтересів та
захист прав громадян при проведенні містобудівної діяльності в м. Києві”, численні звернення мешканців
мікрорайону “Джерело”, зокрема будинків № 4, № 6, № 6$б на бульварі Висоцького, проти ущільнення іс$
нуючої забудови — намагання зведення житлового будинку № 63 на вул. Закревського на місці артезіан$
ських свердловин, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю
України — місто$герой Київ”, Земельним кодексом України та статтею 188 Господарського кодексу Укра$
їни, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äì³íèòè ïóíêò 35 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004 ¹ 419-
5/1829 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñ-
òóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Çàïðîïîíóâàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êè¿âñüêå áóä³âåëü-
íå ï³äïðèºìñòâî ¹ 3” íàäàòè çãîäó íà ðî-
ç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 16.11.2004 ¹ 62-6-00179.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿):

3.1. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êè¿âñüêå áó-

ä³âåëüíå ï³äïðèºìñòâî ¹ 3” ïðî ïðèéíÿò-
òÿ öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ðàç³ â³äìîâè â³ä ðîç³ðâàííÿ äîãî-
âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî ÿêùî
â³äïîâ³äü íå íàä³éäå ó âñòàíîâëåíèé çàêî-
íîäàâñòâîì òåðì³í, çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâ-
êó òà ïîäàííÿ ïîçîâó ïðî ðîç³ðâàííÿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
16.11.2004 ¹ 62-6-00179 äî Ãîñïîäàðñüêî-
ãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Ïîíîâèòè íà 3 ðîêè ç 04.07.2006 äî-
ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë.
Ìèõàéë³âñüê³é, 10 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 04.07.2003 ¹ 91-6-
00127, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
ðàäîþ òà ²íñòèòóòîì õ³ì³¿ ïîâåðõí³ Íàö³î-
íàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè íà ï³äñòà-
â³ ïóíêòó 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 30.01.2003 ¹ 245/405 “Ïðî íàäàí-
íÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Âñòàíîâèòè ð³÷íó îðåíäíó ïëàòó çà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ðîçì³ð³ 4 (÷îòèðüîõ)
â³äñîòê³â â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³í-
êè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. ²íñòèòóòó õ³ì³¿ ïîâåðõí³ Íàö³îíàëü-
íî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè ó ì³ñÿ÷íèé òåð-
ì³í çâåðíóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 04.07.2003
¹ 91-6-00127.

4. 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 Інституту хімії поверхні
Національної академії наук України 
договору оренди земельної ділянки 

для організації будівельних робіт 
на вул. Михайлівській, 10 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1141/3974 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист$звернення Інституту хі$
мії поверхні Національної академії наук України від 24.03.2006 № 259/01$10$219, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Про оформлення шкірно%венерологічному
диспансеру № 5 Подільського району 

м. Києва права користування 
земельною ділянкою 

для експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд диспансеру 

на вул. Галицькій, 6 у Подільському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1143/3976 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до Постанови Верховної Ради Української РСР від 18.12.90 “Про земельну реформу”, стат$
ті 92 Земельного кодексу України, враховуючи матеріали інвентаризації земель та розглянувши технічну
документацію із землеустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою, Київська місь$
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè øê³ðíî-âåíåðîëîã³÷íîìó
äèñïàíñåðó ¹ 5 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,20 ãà
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä äèñïàíñåðó íà âóë. Ãàëèöü-
ê³é, 6 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà
ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-
ùèõ â³ä 07.10.74 ¹ 1282/8 “Ïðî â³äâåäåí-
íÿ Ïîä³ëüñüêîìó ðàéçäîðîââ³ää³ëó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ïî âóë. Ãàëèöüê³é, ¹ 4-á”, ó
çâ’ÿçêó ³ç çàêð³ïëåííÿì çà äèñïàíñåðîì
ìàéíà íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

2. Øê³ðíî-âåíåðîëîã³÷íîìó äèñïàíñåðó
¹ 5 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

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

2.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
ò³ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29.06.2005 ¹ 2621-
09.

2.3. 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.

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

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

3. 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.

4. 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 оформлення Службі безпеки України
права користування земельною ділянкою для

експлуатації та обслуговування комплексу
будівель і споруд служби автомобільного
транспорту на вул. Тимофія Шамрила, 13 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1142/3975 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статей 92, 120 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із зем$
леустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Îôîðìèòè Ñëóæá³ áåçïåêè Óêðà¿íè,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³-
øåííÿ, ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 2,97 ãà äëÿ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåê-
ñó áóä³âåëü ³ ñïîðóä ñëóæáè àâòîìîá³ëü-
íîãî òðàíñïîðòó íà âóë. Òèìîô³ÿ Øàì-
ðèëà, 13 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ÷àñòèíè çåìåëü, â³äâå-
äåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äå-
ïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 20.07.48 ¹ 1591
“Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ì³í³ñ-
òåðñòâó Äåðæàâíî¿ áåçïåêè ÓÐÑÐ ï³ä àâ-
òîãàðàæ, ñêëåïè, àâòîïðîô³ëàêòîð³é òà
³íøå”, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ íà áàëàíñ
Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (ëèñò àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêî-
ãî óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ â³ä 06.10.2006
¹ 19/20-3621).

2. Ñëóæá³ áåçïåêè Óêðà¿íè:
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. Çàáåçïå÷èòè ï³ä’¿çä äî ÒÏ ¹ 754
ô³ë³¿ êàáåëüíèõ ìåðåæ “Êè¿âåíåðãî” òà
ÃÐÏ-39 Óïðàâë³ííÿ ãàçîâèõ ìåðåæ òà ÃÐÏ.

2.5. 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. 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.

4. 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 “Фаворит%Поліс” 

земельної ділянки для реконструкції,
експлуатації та обслуговування павільйону%

кафе на вул. Академіка Туполєва, 19 
у Святошинському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1145/3978 від 1 листопада 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôà-
âîðèò-Ïîë³ñ” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ ïàâ³ëüéîíó-êàôå íà âóë. Àêà-
äåì³êà Òóïîëºâà, 19 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôàâîðèò-Ïîë³ñ” ó êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,01 ãà, â ìåæàõ ÷åð-
âîíèõ ë³í³é, äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ïàâ³ëüéîíó-êàôå íà âóë. Àêàäå-
ì³êà Òóïîëºâà, 19 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñ-
òóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Ôàâîðèò-Ïîë³ñ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 30.03.2007 ¹ 19-3032, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
21.12.2006 ¹ 7750, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-

íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 21.12.2006
¹ 06-6-25/6830.

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

3.5. 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-òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

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

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

3.8. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâî-
íèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розірвання договору оренди земельної
ділянки від 29.07.2002 № 91%6%00054,

укладеного з товариством з обмеженою
відповідальністю “Флоріна” 

для експлуатації та обслуговування 
магазину на вул. Кудрявській, 23%ф 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1144/3977 від 1 листопада 2007 року

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Флоріна” від 26.07.2006 № 33 та
керуючись статтею 31 Закону України “Про оренду землі”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó íà âóë.
Êóäðÿâñüê³é, 23-ô ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 29.07.2002 ¹ 91-6-
00054, óêëàäåíèé ç òîâàðèñòâîì ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ôëîð³íà” íà ï³ä-
ñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
07.02.2002 ¹ 240/1674 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ” (ëèñò-çãî-
äà â³ä 26.07.2006 ¹ 33).

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü,
ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

07.02.2002 ¹ 240/1674 “Ïðî íàäàííÿ ³ âè-
ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåí-
íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

3. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0841 ãà
íà âóë. Êóäðÿâñüê³é, 23-ô ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äíåñòè äî çå-
ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè.

4. 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 суб’єкту підприємницької
діяльності — фізичній особі Сухенку Миколі

Григоровичу земельних ділянок 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування мийки автомобілів 
на просп. Червонозоряному, 126%а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1146/3979 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що$
до відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñóá’ºêòó
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é
îñîá³ Ñóõåíêó Ìèêîë³ Ãðèãîðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ ìèéêè àâòîìîá³ë³â íà ïðîñï. ×åðâîíî-
çîðÿíîìó, 126-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Ñóõåíêó Ìè-
êîë³ Ãðèãîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
ìèéêè àâòîìîá³ë³â íà ïðîñï. ×åðâîíîçî-
ðÿíîìó, 126-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ çà
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ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0,08 ãà — â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,02 ãà — â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 2 ðîêè (ïåð³îä
áóä³âíèöòâà).

3. Ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Ñóõåíêó Ìèêîë³ Ãðè-
ãîðîâè÷ó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíò³â,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè.

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

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 26.06.2003
¹ 990-Ï) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³ä-

íîñèí âèð³øóâàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó.

3.5. 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”.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 01.02.2005 ¹ 19-587, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 18.12.2003 ¹ 08-8-
20/8368, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 23.10.2003 ¹ 7987
òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â â³ä 13.12.2005 ¹ 03-18/1556.

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 товариству 
з обмеженою відповідальністю 

науково%впроваджувальній фірмі “Порт”
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд
майнового комплексу на вул. Віскозній, 9 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1147/3980 від 1 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ íàóêîâî-âïðîâàäæóâàëü-
í³é ô³ðì³ “Ïîðò”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 1,89 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ìàéíîâîãî êîì-
ïëåêñó íà âóë. Â³ñêîçí³é, 9 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì
ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³â-
ë³-ïðîäàæó â³ä 02.12.2003, àêò ïðèéìàí-
íÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 02.12.2003) çà ðàõóíîê ÷àñ-
òèíè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
08.05.62 ¹ 704 “Ïðî äîäàòêîâèé â³äâîä
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàâîäó ï/ñ ¹ 172”.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ íàóêîâî-âïðîâàäæóâàëüí³é ô³ðì³
“Ïîðò”:

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. 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. 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.

4. 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 суб’єкту підприємницької
діяльності — фізичній особі 

Мусієнку В’ячеславу Степановичу 
земельної ділянки для будівництва,

експлуатації та обслуговування 
магазину продовольчих товарів 

на вул. Академіка Заболотного, 94 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1148/3981 від 1 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñóá’ºêòó
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é
îñîá³ Ìóñ³ºíêó Â’ÿ÷åñëàâó Ñòåïàíîâè÷ó
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ìàãàçèíó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â íà
âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 94 ó Ãîëîñ³-

¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
2. Ïåðåäàòè ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Ìóñ³ºíêó
Â’ÿ÷åñëàâó Ñòåïàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,01 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â íà âóë. Àêàäåì³êà
Çàáîëîòíîãî, 94 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Ìóñ³ºíêó Â’ÿ÷åñëà-
âó Ñòåïàíîâè÷ó:

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 ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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 âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 28.10.2005 ¹ 19-9322, ãîëîâ-
íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êè-
ºâà â³ä 12.10.2004 ¹ 7512, óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà â³ä 29.11.2005 ¹ 071/04-4-19/4975 òà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 26.04.2007 ¹ 03-0305.

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

4. Ïîïåðåäèòè 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 земельної ділянки 
закритому акціонерному товариству 

“Форум%Автосервіс” для будівництва 
станції технічного обслуговування 

автомобілів та виробництва 
поліграфічної продукції 

на вул. Академіка Кржижановського, 4 
у Святошинському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1149/3982 від 1 листопада 2007 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåò-
ð³â îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ —
áóä³âíèöòâà ñòàíö³¿ òåõí³÷íîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ àâòîìîá³ë³â òà âèðîáíèöòâà ïî-
ë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ íà âóë. Àêàäåì³êà
Êðæèæàíîâñüêîãî, 4 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ðîçâèòêó ì³ñòà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çî-
íè äî 2020 ðîêó, à ñàìå: ïåðåâåñòè ÷àñ-
òèíó òåðèòîð³¿ íà âóë. Àêàäåì³êà Êðæè-
æàíîâñüêîãî, 4 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà ç òåðèòîð³¿ ãðîìàäñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä äî ïðîìèñëîâî¿ òåðèòî-
ð³¿.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Ôîðóì-
Àâòîñåðâ³ñ” äëÿ áóä³âíèöòâà ñòàíö³¿ òåõ-
í³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìîá³ë³â òà
âèðîáíèöòâà ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ íà
âóë. Àêàäåì³êà Êðæèæàíîâñüêîãî, 4 ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Ôîðóì-Àâòîñåðâ³ñ”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ,
â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,07 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ñòàíö³¿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ àâòîìîá³ë³â òà âèðîáíèöòâà ïîë³-
ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ íà âóë. Àêàäåì³êà
Êðæèæàíîâñüêîãî, 4 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà
â³ä 17.03.2005, àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³
íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä 24.03.2005) çà ðà-
õóíîê çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
03.01.61 ¹ 4 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òðåñòó “Êè¿âì³ñüêáóä” ¹ 2 ï³ä áó-
ä³âíèöòâî âèðîáíè÷î¿ áàçè”,— ïëîùåþ
1,04 ãà, òà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ,—
ïëîùåþ 0,03 ãà.

5. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Ôîðóì-Àâòîñåðâ³ñ”:

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

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî

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

5.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

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

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

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 21.07.2006 ¹ 19-6130, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîä-
íèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 02.12.2005
¹ 06-6-25/7167, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äåìñòàíö³¿ â³ä 29.11.2005 ¹ 8744, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 24.10.2005 ¹ 258.

5.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

6. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 03.01.61 ¹ 4 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè òðåñòó “Êè¿âì³ñüêáóä” ¹ 2 ï³ä
áóä³âíèöòâî âèðîáíè÷î¿ áàçè”.

7. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу земельних ділянок 
товариству з обмеженою відповідальністю

науково%виробничому центру “Євродім” 
для влаштування під’їзних шляхів 

та інформаційних табло до АЗС 
на вул. Солом’янській у Солом’янському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1151/3984 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що$
до відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà “Ïðîãðàìè êîì-
ïëåêñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êè-
ºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñ-
òèí³ ì³ñòà”, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005
¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçå-
ëåíåíèõ òåðèòîð³é ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ì. Êèºâà (òàáëèöÿ 12) çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,09 ãà íà ïåðå-
òèí³ âóë. Ñîëîì’ÿíñüêî¿ òà âóë. Ïðîòàñ³â
ßð ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ íàóêî-
âî-âèðîáíè÷îìó öåíòðó “ªâðîä³ì” äëÿ
âëàøòóâàííÿ ï³ä’¿çíèõ øëÿõ³â òà ³íôîðìà-
ö³íèõ òàáëî äî ÀÇÑ íà âóë. Ñîëîì’ÿíñüê³é
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ íàóêîâî-âèðîáíè÷îìó
öåíòðó “ªâðîä³ì”, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêî-
âó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ âëàøòóâàííÿ
ï³ä’¿çíèõ øëÿõ³â òà ³íôîðìàö³éíèõ òàáëî
äî ÀÇÑ íà âóë. Ñîëîì’ÿíñüê³é ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ, ç íèõ:

— ä³ëÿíêó ¹ 1 ïëîùåþ 0,02 ãà — â ìå-
æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é;

— ä³ëÿíêó ¹ 2 ïëîùåþ 0,01 ãà;
— ä³ëÿíêó ¹ 3 ïëîùåþ 0,02 ãà — â ìå-

æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é;
— ä³ëÿíêó ¹ 4 ïëîùåþ 0,02 ãà — â ìå-

æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é;
— ä³ëÿíêó ¹ 5 ïëîùåþ 0,02 ãà — â ìå-

æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é.
4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ íàóêîâî-âèðîáíè÷îìó öåíòðó “ªâ-
ðîä³ì”:

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

4.2. 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 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íèìè ä³ëÿíêàìè.

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

4.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâëþ-
þ÷î¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 05.12.2006
¹ 179) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíî-
ñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó ðîá³ò â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî
ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáó-
äîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì.
Êèºâà”.

4.6. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

4.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 24.11.2006 ¹ 19-10009 òà â³ä
02.03.2007 ¹ 09-1846, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 02.04.2007
¹ 06-6-25/1688, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà
“²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êè-
ºâà” â³ä 17.10.2006 ¹ 2371, Êè¿âñüêîãî êî-
ìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèö-
òâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñ-
òà “ÊÈ¯ÇÅËÅÍÁÓÄ” â³ä 28.12.2006 N 148-
1992, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â â³ä 11.05.2007 ¹ 03-0412.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

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 поновлення відкритому 
акціонерному товариству тресту

“Київміськбуд%6” договору оренди 
земельної ділянки 

для будівництва житлових будинків 
на вул. Маршала Жукова, 33%а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1152/3985 від 1 листопада 2007 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист$звернення відкритого
акціонерного товариства тресту “Київміськбуд$6” від 29.12.2006 № 18/04/3 0$КБ/З, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про направлення депутатських запитів
Київському міському голові та посадовим

особам виконавчого органу Київради
Рішення Київської міської ради № 1156/3989 від 8 листопада 2007 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось$
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки$
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.06.06 № 14/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 18 ì³ñÿö³â ç
14.04.2007 äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-
äèíê³â íà âóë. Ìàðøàëà Æóêîâà, 33-à
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä
13.04.2004 ¹ 62-6-00125, óêëàäåíèé
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà â³ä-
êðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì òðåñ-
òîì “Êè¿âì³ñüêáóä-6” íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 28 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 23.12.2003 ¹ 316/1191 “Ïðî íàäàí-
íÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåì-
ëåþ”.

2. Âñòàíîâèòè ð³÷íó îðåíäíó ïëàòó çà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ó ðîçì³ð³ 10 (äåñÿòè) â³ä-

ñîòê³â â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
òðåñòó “Êè¿âì³ñüêáóä-6” ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í
çâåðíóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2004 ¹ 62-6-00125.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíå-
ñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè
08.11.07, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòà-
ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî
ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè-
¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’-
ÿçàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿â-
ðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çà-
ïèò, ³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé
íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ
ç äíÿ îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 1 до рішення Київської міської ради 
№ 1156/3989 від 8 листопада 2007 року

Депутатські запити до Київського міського голови, внесені депутатами
Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 08.11.07

Автор запит Корот ий зміст запит

1. Бо атирьов Оле сандр І орович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо пор шення За он У раїни "Про
стат с деп татів місцевих рад" ерівництвом
Подільсь ої в м. Києві державної
адміністрації

2. Бо атирьов Оле сандр І орович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Про надання житла Шол овсь ій Ноні
Юріївні

3. Бо атирьов Оле сандр І орович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Щодо перевір и відповідальності
землевпорядної та містоб дівної
до ментації чинном за онодавств

4. Бо омолець-Шереметьєва Оль а
Вадимівна - деп татсь а р па "Столичні
реформи"

Щодо лі вання хворої ромадян и
Калашні ової Лілії Оле сандрівни

5. Бо омолець-Шереметьєва Оль а
Вадимівна - деп татсь а р па "Столичні
реформи"

Про надання житла ромадянці З бен о
Марії Василівні

6. Він рановсь ий Андрій Ми олайович -
деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

Про створення омісії з перевір и
фінансово- осподарсь ої діяльності
ом нальних підприємств

7. Добр ць ий І ор І орович - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо онтролю дотримання чинно о
за онодавства У раїни під час проведення
ромадсь их сл хань з питань б дівництва
в м. Києві

8. Добр ць ий І ор І орович - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо інформації про розміщення об`є тів
зовнішньої ре лами

9. Заєць Андрій Гри орович - деп татсь а
фра ція "Бло Леоніда Черновець о о"

Щодо аварійно о стан б дин ів на в л.
Козачій № 60, 60-а, 60-6, 60- та проспе ті
Червонозоряном , 140

10. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія Клич а"

Щодо по ращення обсл ов вання
меш анців житлово о масив Терем и-2

11. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія Клич а"

Щодо надання прое тів рішень
пленарно о засідання Київради 01.10.2007
ро

12. Клич о Віталій Володимирович -
деп татсь а фра ція "Бло Віталія Клич а"

Щодо виселення з приміщень творчих
майстерень Спіл и дизайнерів У раїни та
пере ляд рішення Київради № 384/1045
від 29.03.07

13. Кононен о І ор Віталійович - деп татсь а
фра ція "Бло Леоніда Черновець о о"

Щодо сит ації, я а с лалася ртожит
на в л. Еле три ів, 31 Подільсь ом районі

14. Меліхова Тетяна Іванівна - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо виділення земельної ділян и
ромадянин Тінь ов М.Є. для б дівництва
житлово о б дин

15. Меліхова Тетяна Іванівна - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо надання житла ромадянці Ха
О сані Володимирівні

16. Меліхова Тетяна Іванівна - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо виділення земельної ділян и
ромадянці Н дьзі Н.Б. для б дівництва
житлово о б дин

17. Меліхова Тетяна Іванівна - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо виділення земельної ділян и
ромадянці Сидорен о Р.І. для ведення
садівництва

18. Меліхова Тетяна Іванівна - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Щодо Місь о о лінічно о центр
ендо риноло ії та призначення на посад
оловно о позаштатно о ендо риноло а
міста Києва Г льчія М.В.

19. Мельни Сер ій Ми олайович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо наб ття права власності на
земельн ділян ромадян и Чернець ої
О.О.

20. Незнал Оле сандр Гри орович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про відновлення водопостачання на в л.
Грабовсь о о та в л. Столетова

21. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про ре онстр цію б дин на в л.
Червоноармійсь ій, 25 Печерсь ом
районі
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22. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Про надання земельної ділян и для
б дівництва та обсл ов вання житлово о
б дин , осподарсь их б дівель і спор д
Бондарен В.І.

23. Павловсь ий Андрій Михайлович -
деп татсь а фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Щодо надання земельної ділян и за
адресою: в л. Уж ородсь а, 30-в
Голосіївсь ом районі ромадянин
Опанаси В.К.

24. Р ди Сер ій Ярославович -
позафра ційний

Щодо захист онстит ційних прав
дире тора ПП. "Д че" Салютіної Т.О.

25. Степанов Михайло Володимирович -
деп татсь а фра ція "Київсь а місь а
ор анізація Соціалістичної партії У раїни"

Про незадовільн відповідь на
деп татсь е звернення стосовно
встановлення поштових с риньо в б дин
на в л. Героїв Дніпра, 14

26. Я обч Петро Васильович - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії Тимошен о"

Про відновлення арячо о
водопостачання та опалення в житловом
б дин пров л Машиноб дівном , 25
Солом’янсь ом районі

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

Додаток 2 до рішення Київської міської ради 
№ 1156/3989 від 8 листопада 2007 року

Депутатські запити до посадових осіб виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), внесені депутатами 

Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 08.11.07

1 Білич Ві тор Оле сандрович
-деп татсь а фра ція "Бло
"Наша У раїна"

Заст пни місь о о олови - се ретарю Київради
Дов ом О.С. Щодо роз ляд с ар и Башинсь ої А.Ф.

2 Бо атирьов Оле сандр
І орович - деп татсь а фра ція
"Партія ре іонів"

Заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Ж равсь ом B.C. Щодо в лючення сім`ї
Ковальч Л.В. та Ковальч В.Г. спис и на
б дівництво та отримання вартири, я потерпілих в
рез льтаті афери б дівельно-фінансової р пи "Еліта-
Центр"

3 Іш нінов Юрій Гри орович -
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Заст пни Генерально о про рора У раїни -
про рор м. Києва Блажівсь ом Є.М. Щодо звернення
ромадян и Господарч Майї Ми олаївни

4 Комарниць ий Денис
Сер ійович - деп татсь а
фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Заст пни місь о о олови - се ретарю Київради
Дов ом О.С. Про створення робочої р пи з вивчення
питання щодо неосвоєння бюджетних оштів на
апітальні в ладення

5 Комарниць ий Денис
Сер ійович - деп татсь а
фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Заст пни Генерально о про рора У раїни -
про рор м. Києва Блажівсь ом Є.М. Щодо
неза онної діяльності ЖБК "Арсеналець-25"

6 Комарниць ий Денис
Сер ійович - деп татсь а
фра ція "Бло Леоніда
Черновець о о"

Голові постійної омісії Київсь ої місь ої ради з питань
містоб д вання та архіте т ри Шаломєєв Є.В. Щодо
забезпечення роботи тимчасової онтрольної омісії
Київради для роз ляд с ар ромадян з питань
містоб д вання

7 Онопен о Петро Васильович
- деп татсь а фра ція "Бло
Юлії Тимошен о"

Голові постійної омісії Київради з питань власності
Дейнезі В.П. Щодо ладення до овор оренди між
підприємством "Юридичне А ентство "Ралан" та КП
"Київспецжитлое спл атація"

8 Павловсь ий Андрій
Михайлович - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Заст пни місь о о олови - се ретарю Київради
Дов ом О.С. Щодо надання земельної ділян и за
адресою: в л. Уж ородсь а, 30-в Голосіївсь ом
районі ромадянин Опанаси В.К.

9 Павловсь ий Андрій
Михайлович - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Заст пни Генерально о про рора У раїни -
про рор м. Києва Блажівсь ом Є.М. Про
переплан вання вартири Вол ова М.М. на в л.
Котельни ова, 7, в. 189 Святошинсь ом районі

10 Павловсь ий Андрій
Михайлович - деп татсь а
фра ція "Бло Юлії
Тимошен о"

Заст пни Генерально о про рора У раїни -
про рор м. Києва Блажівсь ом Є.М. Про
ре онстр цію б дин на в л. Червоноармійсь ій, 25
Печерсь ом районі

11 Р ден о Ганна Василівна -
деп татсь а фра ція "Київсь а
місь а ор анізація
Соціалістичної партії У раїни"

Заст пни Генерально о про рора У раїни -
про рор м. Києва Блажівсь ом Є.М. Про т ристично-
е с рсійн баз Міжнародно о центр дитячо-
юнаць о о т ризм Головно о прівління освіти і на и
м. Києва

12 Р ди Сер ій Ярославович -
позафра ційний

Заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації - начальни Головно о правління
земельних рес рсів КМДА М хови ов A.M. Щодо
звернення меш анців ртожит Національної а адемії
на У раїни на в л. Метроло ічній, 1 Голосіївсь ом
районі

13 Р ди Сер ій Ярославович -
позафра ційний

Начальни правління державно о архіте т рно-
б дівельно о онтролю Ребиць ом О.О. Щодо
б дівництва офісно о центр на в л. Набережно-
Хрещатиць ій, 1-а Подільсь ом районі

14 Салій Іван Ми олайович -
деп татсь а фра ція "Партія
ре іонів"

Першом заст пни олови Київсь ої місь ої
державної адміністрації Гол бчен А.К. Щодо
відс тності тепла в б дин ах на в л. Комінтерн
Шевчен івсь ом районі

15 Шлапа Алла Василівна -
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Кільчиць ій І.Р. Заст пни олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації - начальни
Головно о правління земельних рес рсів Київсь ої
місь ої державної адміністрації М хови ов A.M. Щодо
житлово о питання ромадянина К харен а С.В.

16 Шлапа Алла Василівна -
деп татсь а фра ція "Бло
Леоніда Черновець о о"

Начальни Головно о правління житлово о
осподарства ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)
Сторожен B.C. Щодо вивезення б дівельно о
матеріал з подвір’я на в л. Стальсь о о, 14-б
Дніпровсь ом районі

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

Про передачу громадянці 
Мудрик Наталії Іванівні земельної ділянки 

для ведення індивідуального 
садівництва на вул. Красицького, 11 

у Подільському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1185/4018 від 8 листопада 2007 року

Відповідно до статей 35, 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст$
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київради 

від 19.12.06 № 287/344 “Про затвердження
Київської міської програми 

розвитку промисловості 
на інноваційній основі 
на 2007—2011 роки”

Рішення Київської міської ради № 1160/3993 від 8 листопада 2007 року

З метою забезпечення стабільного зростання обсягів промислового виробництва в м. Києві на основі
широкого впровадження інноваційної моделі розвитку промисловості міста Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, â³äíåñ-
òè äî çåìåëü çàïàñó ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ç âèêëþ÷åííÿì ¿¿ ç
êàòåãîð³¿ çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè ³ äîðó÷èòè äî÷³ðíüî-
ìó ï³äïðèºìñòâó “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” ÂÀÒ “Êè¿âïðî-
åêò” âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî ãðàô³÷-
íî¿ òà òåêñòîâî¿ ÷àñòèí Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàí-
íÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî
2020 ðîêó.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ìóäðèê Íàòàë³¿ ²âàí³âí³ äëÿ âå-
äåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà
âóë. Êðàñèöüêîãî, 11 ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìóäðèê Íàòà-
ë³¿ ²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó
4 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåí-
äó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,02 ãà äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñà-
ä³âíèöòâà íà âóë. Êðàñèöüêîãî, 11 ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
çåìåëü çàïàñó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ.

4. Ãðîìàäÿíö³ Ìóäðèê Íàòàë³¿ ²âàí³â-
í³:

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 ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

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

4.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 21.12.2004 ¹ 19-12907/2,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 28.05.2004
¹ 71/04-4-19/1454 òà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 24.03.2005
¹ 03-52/240-Â.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

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

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 19.12.06 ¹ 287/344 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñò³ íà ³ííîâàö³éí³é îñíîâ³ íà 2007—2011 ðîêè”
çì³íè òà äîïîâíåííÿ çã³äíî ç äîäàòêîì.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними 

можна в секретаріаті Київради.



²äåÿ òåëåìàðàôîíó “Íàø³ ä³òè.
×óæèõ ä³òåé íå áóâàº” íàëåæèòü
áëàãîä³éíîìó ôîíäó “Óêðà¿íî! ß
çà òåáå!”, ïðåäñòàâíèêè ÿêîãî çâåð-
íóëèñÿ íàïðèê³íö³ òðàâíÿ äî òåëå-
êàíàëó “Êè¿â” ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî-
âåñòè òåëåìàðàôîí. Äîáðî÷èíö³
íàãîëîøóâàëè, ùî â Êèºâ³ äèòÿ÷³
áóäèíêè, ñïåö³àë³çîâàí³ ³íòåðíàòè
ìàþòü çíà÷íî á³ëüøå óâàãè òà ï³ä-
òðèìêè ïîð³âíÿíî ç òàêèìè æ ñà-
ìèìè çàêëàäàìè ç ³íøèõ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè. Çà çàäóìîì, òåëåìàðàôîí
ìàâ áè ïðèâåðíóòè óâàãó êèÿí äî
íåïðîñòî¿ äîë³ ä³òåé, ÿê³ æèâóòü
äàëåêî â³ä ñòîëèö³ Óêðà¿íè, é äî-
ïîìîãòè êîíêðåòíîìó çàêëàäó,
ÿêèé ñïðàâä³ ïîòðåáóº äîïîìîãè.

Ãîòóþ÷èñü äî òåëåìàðàôîíó, 29
òðàâíÿ Áàáàíêó â³äâ³äàëà çí³ìàëü-
íà ãðóïà òåëåêàíàëó “Êè¿â” íà ÷î-
ë³ ç³ ñï³ââåäó÷îþ Îëüãîþ Ñóì-
ñüêîþ. Òàì çà ê³ëüêà ãîäèí â³äçíÿ-
ëè ê³ëüêàõâèëèíí³ ñþæåòè ïðî

æèòòÿ ä³òåé, ¿õí³é ïîáóò òà ïðîá-
ëåìè, ìð³¿ é ïëàíè, àáè ãëÿäà÷³
çìîãëè íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èòè, êî-
ìó ñàìå ñïðÿìóþòü ¿õíþ äîïîìî-
ãó.

Â³äáóâàâñÿ òåëåìàðàôîí ó Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é ãàëåðå¿ “Ëàâðà”, ç òå-
ðèòîð³¿ ÿêî¿ äîáðå âèäíî áàí³ õðà-
ì³â Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè.
Õòîñü ³ç ó÷àñíèê³â òåëåìàðàôîíó
ñëóøíî çàóâàæèâ, ùî âæå ñàìå òà-
êå ì³ñöå ìàº ñïðèÿòè âäàëîìó ïðî-
âåäåííþ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿.

“Êîëè äèâëþñÿ íà öèõ ä³òåé, íå
â³ðþ, ùî âîíè ç âàäàìè,— ïîä³ëèâ-
ñÿ íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè Âîëî-
äèìèð Ãðèøêî.— Ö³ ä³òè ñïðàâä³
äóæå òàëàíîâèò³. ¯ì ïîòð³áíà íà-

øà óâàãà”. Ï³ñëÿ öèõ ñë³â ùå îäèí
ó÷àñíèê òåëåìàðàôîíó, çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé, çàïðîïîíóâàâ Âîëîäèìèðî-
â³ Ãðèøêó ðàçîì ³ç ³íøèìè íàðîä-
íèìè àðòèñòàìè Óêðà¿íè ç’¿çäèòè
äî Áàáàíêè é äàòè òàì êîíöåðò.
Ïîòèñêàìè ðóê ñï³âàê òà ïîë³òèê
îäðàçó é ï³äòâåðäèëè öþ äîìîâëå-
í³ñòü.

Âåäó÷èé òåëåêàíàëó “Êè¿â” ²ãîð
Ïóïêîâ, ÿêèé ðàçîì ³ç Îëüãîþ
Ñóìñüêîþ â³â òåëåìàðàôîí, íàãà-
äàâ, ùî ïðî ïðîáëåìè Áàáàíñüêî¿
øêîëè-³íòåðíàòó òóò ãîâîðÿòü íà
çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âí³. Ï³ñëÿ
öèõ ñë³â ïðîäåìîíñòðóâàëè ñþæåò
ïðî â³äâ³äèíè êè¿âñüêîãî ïðèòóë-
êó äëÿ ñèð³ò ²ðèíîþ Æóðàâñüêîþ,
ì³ñ Óêðà¿íè-2008. Îäðàçó ïî çàâåð-
øåíí³ òåëåâ³ç³éíî¿ ðîçïîâ³ä³ ²ðèíà
ïîä³ëèëàñÿ ç Îëüãîþ Ñóìñüêîþ
âðàæåííÿìè â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ñè-
ðîòàìè: “Âîíè ïðîñèëè ìåíå çà-
ëèøàòèñÿ ç íèìè. Ìåí³ õî÷åòüñÿ
â³ääàòè âñå, àáè âîíè ìàëè ðîäè-
íó, àáè ó íèõ íå áóëî ïðîáëåì”.

Íàïðèê³íö³ òåëåìàðàôîíó ñòàëî
â³äîìî, ùî êèÿíè íàä³ñëàëè ìàé-
æå 2 òèñÿ÷³ ñìñ-ïîâ³äîìëåíü, ùî
äîð³âíþº 10 òèñÿ÷àì ãðèâåíü, ÿê³
áóäå ïåðåäàíî Áàáàíñüê³é øêîë³.
Òà ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî îñíîâíà äîïî-
ìîãà ïî÷íå íàäõîäèòè íàñòóïíîãî
äíÿ.

“Òåëåìàðàôîí ìàº âåëè÷åçíèé
ðåçîíàíñ! Íà ñüîãîäí³ (ïîíåä³ëîê,
9 ÷åðâíÿ. — Ïðèì. àâò.) âæå íà-
ä³éøëî 2900 ñìñ-ïîâ³äîìëåíü.
Îêð³ì öüîãî, ö³ëèé äåíü íàì äî
Ôîíäó òåëåôîíóþòü ëþäè ç ïðî-
ïîçèö³ÿìè äîïîìîãòè Áàáàíñüê³é
øêîë³-³íòåðíàòó. Òåëåôîí ïðîñòî
ðîçðèâàºòüñÿ!”,— ïîâ³äîìèâ ó÷àñ-
íèê òåëåìàðàôîíó, ÷ëåí ïðàâë³í-
íÿ ôîíäó “Óêðà¿íî! ß çà òåáå!”
Þð³é Ãóñºâ.

Êîëåãè ç òåëåêàíàëó “Êè¿â” òà-
êîæ çàäîâîëåí³, àäæå, õî÷à òàêèé
çàõ³ä ïðîâîäèëè âïåðøå, çà ¿õí³ìè
ñëîâàìè, â³í âäàâñÿ. Â³äòåïåð, çà-
ïåâíÿþòü âîíè, íà êè¿âñüêîìó ìó-
í³öèïàëüíîìó òåëåêàíàë³ òàê³ àê-
ö³¿ âëàøòîâóâàòèìóòü ÷àñòî
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Печерсь а районна місті Києві рада повідомляє,

що чер ова шоста сесія районної ради починає свою
робот 19 червня 2008 ро о 16.00 приміщенні
районної ради за адресою: в л. С ворова, 15.

Áëàãîä³éí³ñòü — ñïðàâà
êîæíîãî
ÒÐÊ “Êè¿â” ç³áðàâ ãðîø³ äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â
Äìèòðî ÊÎÇÎÍÀÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Позавчора теле анал “Ки-
їв” перше в своїй історії
провів бла одійний теле-
марафон прямом ефі-
рі. Дві одини недільно о
вечора иївсь і телевізій-
ни и присвятили добрій
справі: збор оштів для
спеціалізованої ш оли-ін-
тернат для дітей з фі-
зичними та роз мовими
вадами села Бабан и
Умансь о о район , що на
Чер ащині. Справа вияви-
лася не тіль и доброю, а
й напроч д вдалою: ияни
з одилися з тим, що ч -
жих дітей не б ває, та
від н лися на за ли
допомо ти дітям, я і
меш ають за понад 200
ілометрів від Києва.

Віталій Ж равсь ий, я завжди, пере онливий

Оль а С мсь а підставила своє плече самотнім дітям
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Ñóêí³ äëÿ øê³ëüíîãî áàëó ìàþòü
áóòè ÿñêðàâèìè
Îñíîâíèé àêöåíò ó âáðàíí³ íà âèïóñêíèé 
ðîáëÿòü íà àêñåñóàðàõ
Íàòàë³ÿ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Після останньо о дзвони-
а вчорашніх ш олярів
настала тяж а та водно-
час приємна пора. Слід
с млінно от ватися до
вип с них іспитів, та й
потреба вст пати до ви-
щих навчальних за ладів
висить тя арем. Проте
після за інчення е заме-
наційних випроб вань на
старшо ласни ів че ає
справжнє свято — вип с -
ний бал. Кореспондент
"Хрещати а" дізнавався,
що варто одя ти, аби
зробити вечір справді не-
заб тнім.

У трендах
переважають
яс равість
та ле ість

Ñâ³òîâ³ òåíäåíö³¿ ìîäè ùîäî
âå÷³ðíüîãî âáðàííÿ íàäàþòü ïå-
ðåâàãó ëåãêèì òêàíèíàì, ùî ñïà-
äàþòü,— øîâê, øèôîí, ìóñë³í
òà àòëàñ. Îñòàíí³ ê³ëüêà ñåçîí³â
ïîñï³ëü äèçàéíåðè â³äìîâèëèñÿ
â³ä “âàæêèõ” òàôòè òà ìåòàë³çî-
âàíèõ òêàíèí. Ñë³ä ïàì’ÿòàòè,
ùî òàê³ òêàíèíè á³ëüøå ï³äõî-
äÿòü çð³ëèì æ³íêàì, àí³æ ä³â÷à-
òàì, ÿê³ ùîéíî çàê³í÷èëè øêî-
ëó. Ïèøí³ “áàëüí³” ñï³äíèö³ òà-
êîæ çàëèøèëèñÿ ó ìèíóëîìó ðà-
çîì ³ç êîðñåòàìè òà øíóð³âêàìè.
Õî÷à òàê³ ï³ä³éäóòü ä³â÷àòàì,
ÿêèì ñë³ä ïðèõîâàòè íåäîë³êè
ô³ãóðè. Òðåíäè öüîãî ë³òà — öå,
áåçóìîâíî, ëåãê³ñòü òà ÿñêðàâ³
êîëüîðè (óíèêàéòå òåìíèõ êî-
ëüîð³â — áîðäî, òåìíî-çåëåíîãî,
êîëüîðó ìîðñüêî¿ õâèë³ — âîíè
äîäàþòü çàéâèõ 5—7 ðîê³â), ñõ³ä-
í³ ìîòèâè. Íå âàðòî òàêîæ ïåðå-
á³ëüøóâàòè ç îçäîáëåííÿì ñóêí³.

Âèøóêàíîãî ìåðåæèâà â òîí ÷è
êîíòðàñòíîãî áàíòà (íàïðèêëàä,
øîêîëàäíîãî äëÿ ðîæåâî¿ ÷è ìî-
ëî÷íî¿ ñóêí³) áóäå ö³ëêîì äîñòàò-
íüî, àáè âèãëÿäàòè ñâÿòêîâî ³
ñòèëüíî.

Äëÿ ÷îëîâ³÷îãî êîñòþìà, ÿê íå
äèâíî, òàêîæ ³ñíóº ìîäà, ³ öüîãî
ñåçîíó öå — æàêåò íà îäíîìó ´ó-
äçèêó (Giorgio Armani, Prada) àáî
æ ìàêñèìóì íà äâîõ ó âåðòèêàëü-
íîìó ïîðÿäêó (Dior Homme,
Gucci). Òàêîæ îñîáëèâó óâàãó äè-
çàéíåðè ïðèä³ëèëè ÷îëîâ³÷èì
áðþêàì — íàðàç³ âîíè âêîðî÷å-
í³ òà çàâóæåí³.

Уни айте типових
помило

Ïî-ïåðøå, ï³ä ÷àñ âèáîðó âå-
÷³ðíüîãî âáðàííÿ íå êåðóéòåñÿ
äóìêîþ, ùî öÿ ñóêíÿ ÷è êîñ-
òþì — ëèøå íà îäèí âå÷³ð. Ç ÷î-
ëîâ³÷èì òóàëåòîì á³ëüø-ìåíø
çðîçóì³ëî, àäæå ó êëàñè÷íîìó
êîñòþì³ ìîæíà ³ äî óí³âåðñèòå-
òó, ³ íà ðîáîòó. À ÿê ï³ä³áðàòè
óí³âåðñàëüíå âáðàííÿ äëÿ ä³â÷è-
íè? Ó öüîìó ïèòàíí³ ñòèë³ñòè ðà-
äÿòü ðîçñòàâëÿòè àêöåíòè íà àê-
ñåñóàðàõ. Íà ùàñòÿ, íèí³ âèá³ð
äîçâîëÿº. Ìàéæå äî êîæíîãî
âáðàííÿ ï³ä³éäóòü ÿñêðàâ³ ñð³á-
ëÿñò³ àáî çîëîòàâ³ áîñîí³æêè òà
ñóìêà-êëàò÷ àáî æ íàïóëüñíèê ó
òîí. Ï³äáèðàþ÷è ïðèêðàñè, íå
âèáèðàéòå òàê³, ÿê³ á á³ëüøå ïà-
ñóâàëè äîðîñëèì æ³íêàì.

Ïî-äðóãå, îáèðàþ÷è ÿê âáðàí-
íÿ, òàê ³ âçóòòÿ, ïàì’ÿòàéòå, ùî
âèïóñêíèé çàê³í÷óºòüñÿ àæ íà
ñâ³òàíêó, à îòæå, çàò³ñí³ àáî íàä-
òî ïèøí³ ñóêí³ íå ïðèíåñóòü âàì
çàäîâîëåííÿ, à ñòâîðÿòü ëèøå íå-
çðó÷íîñò³. Âè áóäåòå òàíöþâàòè,
áàãàòî ãóëÿòè — îòæå, íàäàéòå
ïåðåâàãó ï³äáîðàì äî 4 ñì ÷è
ìîäí³é öüîãî ë³òà òàíêåòö³ (àëå
îáèðàéòå øê³ðÿíó ÷è ïëàñòèêîâó,
ïðîáêîâà ìàº ãðóáèé âèãëÿä äëÿ
ñâÿòà).

Ïî-òðåòº, ï³äáåð³òü ôàñîí,
ÿêèé ïàñóâàòèìå ñàìå âàø³é ô³-

ãóð³ — îáîâ’ÿçêîâî ïðèì³ðÿéòå
óñ³ âàð³àíòè, ÿê³ âàì ïðîïîíó-
þòü. ×àñòî íà ìàíåêåí³ ÷è íà ìî-
äåë³ ó êàòàëîç³ ñóêíÿ ìàº ÷óäî-
âèé âèãëÿä, òà âàì âîíà ìîæå íå
ï³ä³éòè.

Знайте мір зачісці
та ма іяжі

Äîâåðøèòè âå÷³ðí³é îáðàç äî-
ïîìîæóòü âäàëî ï³ä³áðàí³ çà÷³ñêà
òà make-up. Äëÿ öüîãî çàçäàëåã³äü
ïðîäóìàéòå ñâ³é îáðàç òà ÿêîìî-
ãà ðàí³øå çàáðîíþéòå ì³ñöå ó
ñâîãî ìàéñòðà. Îäíà÷å íå ðîá³òü
çà÷³ñêó “à-ëÿ íà âåñ³ëëÿ, àëå ò³ëü-
êè áåç á³ëèõ êâ³òî÷îê”. Íèí³ â
ìîä³ äîãëÿíóòå âîëîññÿ, ïðèðîä-
í³ êó÷åðèêè, ùî ô³êñóþòü åëàñ-
òè÷íèì ëàêîì, òà ñòèëüí³ óêëàä-
êè. Àëå íàâ³òü ó òàêèõ íåñêëàäíèõ
çà÷³ñêàõ ë³ïøå ïîêëàñòèñÿ íà
ïðîôåñ³éíèõ ñòèë³ñò³â.

Ó ìàê³ÿæ³ òàêîæ äîòðèìóéòåñÿ
ïðàâèëà — ÷èì ìåíøå, òèì êðà-
ùå. Ñâÿòêîâîãî âèãëÿäó âàì íà-
äàäóòü í³æí³ ìåðåõòëèâ³ ò³í³, àí³æ
ï³âê³ëî òîíàëüíîãî êðåìó. Ï³ä ÷àñ
âèáîðó òóø³ äëÿ ïîâ³ê — îáèðàé-
òå âîäîñò³éêó. Ïðîùàííÿ ç äè-
òèíñòâîì — öå çàâæäè äóæå çâî-
ðóøëèâî

Ìîëîä³ äèçàéíåðè ïîêàçàëè 
ìàéáóòíº â òðüîõ êîëüîðàõ
Â îñíîâ³ á³ëüøîñò³ êîëåêö³é ÷îðíèé, ÷åðâîíèé òà á³ëèé

Êîíêóðñ ìîëîäèõ äèçàéíåð³â
îäÿãó “Ñåçîíè ìîäè — ïîãëÿä ó
ìàéáóòíº” âäåâ’ÿòå â³äáóâñÿ ó
ñòîëèö³ ìèíóëîãî ÷åòâåðãà. Ñâî-
ãî ÷àñó ñàìå â³í ñòàâ ñòàðòîâèì

ìàéäàí÷èêîì äëÿ òàêèõ çíàíèõ
ìîäåëüºð³â, ÿê Àíäðå Òàí, Êñå-
í³ÿ Ìàð÷åíêî, Òåòÿíà Àí³ê’ºâà,
Àðòåì Êëèì÷óê.

Â³äìèâàòè “çîëîòî ìîäè” öüî-

ãî ðîêó âçÿëîñÿ êîìïåòåíòíå æó-
ð³ — äèçàéíåðè Â³êòîð Àí³ñ³ìîâ,
Îëåíà Âîðîæáèò, Îëåêñ³é Çàëåâ-
ñüêèé, Òåòÿíà Çåìñêîâà, ²ðèíà
Êàðàâàé íà ÷îë³ ç ãîëîâîþ åêñ-
ïåðòíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íñüêî¿
ðàäè ìîäè Ë³ë³ºþ Ïóñòîâ³ò.

Ïåðåä âõîäîì äî çàëè ãîñò³ ðîç-
ãëÿäàëè ëÿëüîê ç³ çìåíøåíèìè êî-
ï³ÿìè êîíêóðñíèõ êîëåêö³é — ïî
îäí³é ìîäåë³ ç êîæíî¿. À íà ïîä³-
óì³ íåâåëèêîãî ïðèì³ùåííÿ ãàëå-
ðå¿ ñâ³é òâîð÷èé äîðîáîê íîí-ñòîï
ïðåäñòàâëÿëè ô³íàë³ñòè êîíêóðñó.

25 ìîëîäèõ äèçàéíåð³â, âèïóñê-
íèêè â³äïîâ³äíèõ ôàêóëüòåò³â ³ç
ñåìè ì³ñò Óêðà¿íè, ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè ì³í³-êîëåêö³¿ ç ï’ÿòè
ìîäåëåé. Ìîäåëüºðè-ïî÷àòê³âö³
îá³ãðóâàëè ð³çí³ ôîðìè é òåìè —
â³ä ìîðñüêîãî êîñòþìà òà êóëü-

òóðè àöòåê³â äî òâîð÷îñò³ îêðå-
ìèõ ìèòö³â ³ ñó÷àñíèõ ñóáêóëüòóð.
À îñü êîëüîðè ïåðåâàæàëè òðàäè-
ö³éí³: ÷îðíèé, á³ëèé, ÷åðâîíèé.

Îö³íèâøè âò³ëåííÿ åñê³ç³â ìîëî-
äèõ äèçàéíåð³â ó ïðàêòèêó, æóð³
îáðàëî òðüîõ ïåðåìîæö³â. Òðåòº
ì³ñöå ïîñ³ëà ëüâ³â’ÿíêà Ãàííà
Ìàêñèì÷óê ³ç ÷îðíî-á³ëîþ êîëåê-
ö³ºþ çà ìîòèâàìè íàðîäíîãî êîñ-
òþìà Ñîêàëüùèíè. Íàñòóïíîãî ë³-
òà ä³â÷èíà ïðåäñòàâëÿòèìå Óêðà¿íó
íà Ì³æíàðîäíîìó êîíêóðñ³ “Ðóñ-
ñêèé ñèëóýò”.

Çà ÷îëîâ³÷ó “Àáñîëþòíî òâåðå-
çó êîëåêö³þ” êèÿíèíà Äìèòðà Êó-
ðÿòà â³äïðàâèëè äî Ãîëëàíä³¿ íà
íàâ÷àííÿ ó Frank Mohr Institute.
Ñàìå òàì ä³º îäíà ç ïðîâ³äíèõ ïðî-
ãðàì îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà —
ìàã³ñòðàòóðà Fine Art Painting.

Âîëîäàðåì Ãðàí-ïð³ ñòàëà êè-
ÿíêà Þë³ÿ Äîëèííà ç êîëåêö³ºþ
“Àêñ³îìà îñîáèñòîñò³”. ¯¿ ÷îðíó
ñóêíþ ç íàøèòèì äèòÿ÷èì ñàðà-
ôàíîì íà êîíêóðñ³ îäðàçó îõðåñ-
òèëè “äî÷êà ðîçáèëàñÿ îá ìàìó”.
Íà òèæäåíü ä³â÷èíà ïî¿äå äî Í³-
ìå÷÷èíè ñòàæóâàòèñÿ ó ìàãàçè-
íàõ, øîó-ðóì³ òà íà ôàáðèö³ äè-
çàéíåðà Àííåò Ãüîðòö. Îêðåìî
â³äçíà÷èâ ìîëîä³ òàëàíòè ìåä³à-
ïàðòíåð êîíêóðñó Êè¿âñüêèé ìå-
ä³àõîëäèíã. Àâòîð òà âåäó÷à ïðî-
ãðàìè “Òèæäåíü ìîäè” Äàð’ÿ
Øàïîâàëîâà âðó÷èëà Þë³¿ Äæó-
ë³ ç Çîëî÷åâà, ÿêà çâåðíóëàñÿ äî
òâîð÷îñò³ ïîëüñüêîãî ñêóëüïòîðà
Ìàãäàëåíè Àáàêàíîâ³÷, ñåðòèô³-
êàò íà íàâ÷àííÿ ó ëîíäîíñüê³é
ôåøí-øêîë³ Central Saint Mar-
tins

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня в алереї "Лавра" завершився он рс
молодих дизайнерів одя "Сезони моди — по ляд
майб тнє". Свої міні- оле ції там представили 25 фіна-
лістів. Фахове ж рі обрало серед них найперспе тивні-
ших модельєрів. Призами для переможців стали на-
вчання та часть міжнародном он рсі. О ремо на-
ород най ращом на власний вибір запровадив ме-
діапартнер свята Київсь ий медіахолдин . Від вед чої
"Тижня моди" Дар'ї Шаповалової дизайнер Юлія Дж ла
отримала стаж вання лондонсь ій фешн-ш олі.

Найліпша для вип с ниці зр чна, ле а та недов а с ня — не треба заб вати,
що ляти доведеться до ран

Олена ДАЦЬ: “Цьо о ро мені замовили майже 10
с онь для вип с но о вечора. Насправді мені д же ці-
аво працювати з дівчатами. Вони мене надихають на
створення особливих с онь саме для них. Ми навіть
давали ожній с ні свою назв . Майже всі моделі з
нат рально о шов . Це омфортна та д же расива
т анина”.
Світлана БЕВЗА: “Я обожнюю о тейльні с ні, і

мої лієнти знають про це. Том саме їх вони і замов-
ляють. Працюю з шов ом та атласом і, я завжди,
виш аном мінімалістичном стилі. Моя вип с ни-
ця — впевнена собі, стильна дівчина”.
Анжела АНГЕЛ: “Цьо о сезон мої лієнти надали

перева р чном оздобленню с онь. Майже всі шви
майстрині робили вр чн . При цьом с ні не мають
зайвих “навантажень”. Ми при рашаємо їх лише ом-

позиціями з живих вітів. Має д же ефе тний та до-
ро ий ви ляд”.
Серж СМОЛІН: “Для своїх лієнтів я зробив смо ін и

та остюми з е стра-модної сьо одні нат ральної т ани-
ни — бавовни з лянцевим по риттям. Одя має е стра-
ординарний ви ляд і в тойже час та ом остюмі не спе-
отно”.
Вероні а ЖАНВІ: “Ро ів вісім том б ли модні “с ні-

пач и”. Тепер вип с не вбрання обирають на власний
сма , із “се ретом”. Незвичайний виріз, ці ава т анина—
в с ні має б ти щось ори інальне, авторсь е. Д же мод-
ні ольорові стро аті т анини, расиве драпір вання. Дов-
жина переважно міді або ма сі. Не наслід йте наречених,
обираючи молочні чи білі с ні. Одя айте те, в чом поч -
ваєтеся омфортно та вільно. Головні ритерії свят ово о
образ : яс равість, поч ття міри та арний настрій”.

Äèçàéíåðè ðàäÿòü øîâê
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“Êîðîíàö³ÿ ñëîâà” ç óñ³ìà
â³äîìèìè
Îäèí ³ç íàéìàñøòàáí³øèõ
ë³òåðàòóðíèõ êîíêóðñ³â 
â Óêðà¿í³ ãîòóºòüñÿ ðîçøèðÿòèñÿ

“Êîðîíàö³ÿ ñëîâà” ìîæå ââà-
æàòèñÿ îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ ë³-
òåðàòóðíèõ ïîä³é â Óêðà¿í³ ç ê³ëü-
êîõ ïðè÷èí. Ïî-ïåðøå, çà ð³âíåì
óâàãè ñóñï³ëüñòâà äî íå¿. Íå ëè-
øå ñàìèõ ó÷àñíèê³â, êîòðèõ êîæ-
íîãî ðîêó íàë³÷óºòüñÿ ìàéæå òè-
ñÿ÷³. Òðàäèö³éíî äî êîíêóðñó
ïåâíèì ÷èíîì ïðè÷åòíà ÷èìàëà
êîãîðòà äîñèòü òàêè â³äîìèõ â
Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè îñ³á: öå é
ïîë³òèêè, é àêòîðè, ³ ç³ðêè øîó-
á³çíåñó, ³ ïðîñòî á³çíåñìåíè. Ñêà-
æ³ìî, öüîãî ðîêó íà öåðåìîí³¿ áó-
ëè ïðèñóòí³ àêòîðè Îëüãà Ñóì-
ñüêà òà Îñòàï Ñòóïêà (âîíè áóëè
â ðîë³ âåäó÷èõ), ì³í³ñòð êóëüòóðè
³ òóðèçìó Âàñèëü Âîâêóí, ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ êîìïàí³¿ “Êðàôò Ôóäç
Óêðà¿íà” Þð³é Ëîãóø, òåëåâåäó-
÷à òà ñï³âà÷êà Àíæåë³êà Ðóäíèöü-
êà, ë³äåð ãóðòó “Îêåàí Åëüçè”,
ñï³âàê Ñâÿòîñëàâ Âàêàð÷óê ³ áà-
ãàòî ³íøèõ. ², ùî õàðàêòåðíî, âñ³
âîíè ìàþòü â³äíîøåííÿ äî ë³òå-
ðàòóðè ÿê ¿¿ ïîñò³éí³ ñïîæèâà÷³.
Íàïðèêëàä, Âàêàð÷óê ç³çíàâñÿ,
ùî ÷èòàº äóæå áàãàòî, à òîãî, õòî
ìîæå íàïèñàòè ðîìàí, ââàæàº
ïðîñòî ãåðîºì.

Ïî-äðóãå, “Êîðîíàö³ÿ” ïîñ³äàº
âèñîê³ ðåéòèíãè ñåðåä ìèñòåöüêèõ
ïîä³é ³ çà ðîçì³ðîì ïðèçîâîãî ôîí-
äó (ùîïðàâäà, ïîñòóïàºòüñÿ Øåâ-
÷åíê³âñüê³é ïðåì³¿). Íàðàç³ ïðåì³-
àëüíèé ôîíä êîíêóðñó ñòàíîâèòü
100 000 ãðèâåíü (äëÿ ïðèêëàäó, ïå-
ðåìîæåöü ó íîì³íàö³¿ “ðîìàíè”
îòðèìàº 20 000, êðàùèé ê³íîñöå-
íàðèñò 15 000, àâòîð æå íàéêðàùî¿
ï’ºñè îòðèìàº 10 000 ãðèâåíü). Òà
îðãàí³çàòîðè ïîîá³öÿëè âæå íà-
ñòóïíîãî ðîêó çá³ëüøèòè ïðèçî-
âèé ôîíä, ðîçóì³þ÷è, ùî 100 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü íà âñþ ïåðåìîæíèöü-
êó áðàò³þ (à öå ìàéæå òðèäöÿòü

îñ³á) — òî âæå äàëåêî íå äîñòàò-
íüî. Ì³æ ³íøèì, ìàáóòü, ñàìå ÷å-
ðåç öå, òîáòî â³ä÷óâàþ÷è ïðîâèíó
÷åðåç çâîë³êàííÿ ç ³íäåêñàö³ºþ
ïðåì³é, êîòð³ “ç’¿ëà” çà îñòàíí³ ðî-
êè ³íôëÿö³ÿ, îðãàí³çàòîðè öüîãî
ðîêó çàïðîâàäèëè äîäàòêîâ³ ïðå-
ì³¿ ïåðåìîæöÿì. Öå çîêðåìà â³ä-
çíà÷åííÿ “íàéïàòð³îòè÷í³øîãî” òà
“íàéðîìàíòè÷í³øîãî” òâîðó, à òà-
êîæ êðàùîãî òâîðó íà ³ñòîðè÷íó
òåìàòèêó (çà öå äàâàëè ãðîø³ ³ íà-
â³òü çîëîòî ç ä³àìàíòàìè ó âèãëÿ-
ä³ êîðîíè).

Íàñòóïíîãî ðîêó çá³ëüøàòü íå
ëèøå ïðèçîâèé ôîíä, à é ê³ëü-
ê³ñòü íîì³íàö³é (öå ³ º òîé îá³öÿ-
íèé íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ñþð-
ïðèç â³ä îðãàí³çàòîð³â). Â³äòåïåð
äî ðîìàí³â, ï’ºñ òà ê³íîñöåíàð³¿â
äîäàñòüñÿ ùå é íîì³íàö³ÿ “Ï³ñåí-
íà ë³ðèêà”. Òîáòî öå áóäå âæå
÷àñòêîâî ïîåòè÷íèé êîíêóðñ, àëå
äîïóñêàòèìóòü äî íüîãî íå âñ³
â³ðø³, à ëèøå ò³, ÿê³ ìîæíà ïî-
êëàñòè íà ìóçèêó, àáî ñïåö³àëü-
íî äëÿ òîãî íàïèñàí³. Öèì ñàìèì
“Êîðîíàö³ÿ ñëîâà” ùå ðàç çàñâ³ä-
÷èëà ñâîº òÿæ³ííÿ äî ïîïóëÿðíî¿,
òèðàæîâàíî¿, ìàñîâî¿ ë³òåðàòóðè,
à â³äòàê — ïîïóëÿðèçàö³¿ óêðà¿í-
ñüêîãî ñëîâà ÷åðåç ï³ñíþ, ùî ñà-
ìî ïî ñîá³ º íàäçâè÷àéíî ä³ºâèì
çàñîáîì.

Òà âñå-òàêè í³ áëèñê ä³àìàíò³â,
í³ øèê ç³ðêîâî¿ ïóáë³êè íå çà-
òüìàðèëè ÿñêðàâîñò³ ñàìèõ ïèñü-
ìåííèöüêèõ ïîñòàòåé. ßê-îò,
îäèí äðàìàòóðã íà ðàäîùàõ ñâîº¿
ïåðåìîãè ïðîñòî íà ñöåí³ âèãóê-
íóâ: “Ïåðåä âàìè íàéêðàùèé
äðàìàòóðã Óêðà¿íè!”, ÷èì âèêëè-
êàâ îïëåñêè â çàë³, ùî ñòàëè òà-
êèì ñîá³ àâàíñîì â³ä ïóáë³êè, ïî-
çàÿê ï’ºñó öüîãî àâòîðà í³õòî,
êð³ì ÷ëåí³â æóð³, íå ÷èòàâ. Çðåø-

òîþ, öåé “æàðò” ôîðìàëüíî ÷åñ-
íèé: äðàìàòóðã òàêè íàéêðà-
ùèé — çà âåðñ³ºþ “Êîðîíàö³¿
ñëîâà”.

²íøà ëàóðåàòêà ùèðîñåðäíî ç³-
çíàëàñÿ, ùî òîé ðîìàí, ÿêèé âî-
íà íàäñèëàëà íà êîíêóðñ, ¿é òå-
ïåð ãåòü íå ïîäîáàºòüñÿ, àëå âî-
íà âñå îäíî äÿêóº îðãàí³çàòîðàì
òà æóð³ çà òå, ùî ¿¿ ïîì³òèëè.

Ùå îäèí ïåðåìîæåöü (à öå áóâ
Ìèõàéëî Áðèíèõ, â³äîìèé, ÿê òî
êàæóòü, ó âóçüêèõ êîëàõ ïðîçà¿ê ³
êðèòèê) ñêàçàâ, ùî “³íôåðíàëü-
íèé”, ÿê â³í ñêàçàâ, áàëåò, êîò-
ðèé ïîêàçàëè íà ñàìîìó ïî÷àòêó
öåðåìîí³¿, íàøòîâõíóâ éîãî íà
äóìêó, ùî âñ³ ïðèñóòí³ ó öüîìó
çàë³, íàïåâíî, ïîòðàïëÿòü ó ïåê-
ëî — ÿê ðîçïëàòà çà òå, ùî òóò
â³äáóâàºòüñÿ. À äëÿ Àíäð³ÿ Êîêî-
òþõè, íåçì³ííîãî ëàóðåàòà “Êî-
ðîíàö³¿ ñëîâà” ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
ê³ëüêîõ ðîê³â (ùîïðàâäà, öüîãî
ðîêó â³í îïèíèâñÿ ëèøå ñåðåä
äèïëîìàíò³â), áóäå âèä³ëåíî îêðå-
ìèé êàçàí, ó ÿêîìó êèï³òèìå íå
ñìîëà, à ÷îðíèé øîêîëàä “Êîðî-

íà”. Ïîïðè òàêó “çëó” ïðîìîâó,
Áðèíèõîâ³ óñå æ âðó÷èëè ãðîø³ ³,
â äîäà÷ó, âàæåçíó ñòàòóåòêó, êîò-
ðó â³í íàçâàâ “òðüîìà ê³ëîãðàìà-
ìè âèñîêîõóäîæíüî¿ áðîíçè”.

Â³äçíà÷èâñÿ òàêîæ ùå îäèí â³-
äîìèé ïèñüìåííèê — Þð³é Ïî-
êàëü÷óê. Â³í ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íå
áðàâ, à áóâ çàïðîøåíèé ïî÷èòà-
òè ñâî¿ â³ðø³ ï³ä íå ìåíø ³íôåð-
íàëüíó, àí³æ áóâ òîé áàëåò, ìó-
çèêó (öå áóëî ùîñü íà êøòàëò öè-
ãàíñüêî¿ áàëàäè). Âèñòóï áóâ íà-
ñò³ëüêè ïðèãîëîìøëèâèì, ùî
ïóáë³êà ïåð³îäè÷íî âèáóõàëà
îïëåñêàìè, êîòð³ áóëè ðàäøå

îïëåñêàìè-íàòÿêàìè, ìîâëÿâ,
“Þðêó, ïîðà çàê³í÷óâàòè!”. Àëå
ïàí Þð³é íå çäàâàâñÿ: ÷àñ â³ä ÷à-
ñó, âèñòàâëÿþ÷è äîëîíþ âïåðåä
íà çíàê ïðîäîâæåííÿ ñâîãî ÷è-
òàííÿ, â³í òàêè äî÷èòàâ â³ðø äî
ê³íöÿ ñâî¿ì ìîãèëüíèì ãîëîñîì.

Íà æàëü (÷è íà ùàñòÿ), îá³öÿ-
íîãî ñêàíäàëó íà öåðåìîí³¿ íå
â³äáóëîñÿ. ßêùî, çâ³ñíî, íå çâà-
æàòè íà òîé ôàêò, ùî Àíäð³é Êî-
êîòþõà âïåðøå çà îñòàíí³ ê³ëüêà
ðîê³â ñâîº¿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïî-
ðóøèâ òðàäèö³þ çàáèðàòè íàéâè-
ù³ ïðåì³¿, òà ùå é ïî äâ³-òðè ð³ç-
íèõ çà îäèí ðàç

Ìàêñèì ÇÂÈ×ÀÉÍÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин ло о четвер а Національном а адемічном те-
атрі імені Івана Фран а відб лася рочиста церемонія
на ородження переможців Восьмо о Все раїнсь о о
он рс романів, іносценаріїв та п'єс "Коронація сло-
ва". На д м "Хрещати а", найпомітнішою тенденцією
цьо о чи не наймасштабнішо о раїнсь о о літерат р-
но о он рс за останні ро и йо о проведення є тя-
жіння до масової, поп лярної літерат ри.

Ðîìàíè: ² ïðåì³ÿ — Âîëîäèìèð Ëèñ
²² ïðåì³ÿ — Ìàð³ÿ Ìàñëº÷ê³íà
²²² ïðåì³ÿ — Àííà Áàãðÿíà, Ìèõàéëî Áðèíèõ
Äèïëîìàíòè — Ìàð³àííà Ìàë³íà, Ëþêî Äàøâàð,

Íàòàë³ÿ Øåâ÷åíêî òà Îëåêñàíäð Øåâ÷åíêî, Âåñå-
ëà Íàéäåíîâà òà ßðîñëàâ ßíîâñüêèé, ßðîñëàâ
ßð³ø, Ãàííà Ðó÷àé.

Ê³íîñöåíàð³¿: ² ïðåì³ÿ — Âàñèëü Áîñîâè÷ òà Îëåê-
ñàíäð Ñòîëÿðîâ

²² ïðåì³ÿ — Ñâ³òëàíà Òÿï³íà

²²² ïðåì³ÿ — Êèðèëî Óñòþæàí³í, Ìàðèíà ×èæî-
âà.

Äèïëîìàíòè — Íàòàë³ÿ Ôëåð÷óê, Àíäð³é Çëàí³÷,
Àíäð³é Êîêîòþõà, Îëåã Ãàëåòêà, Þð³é Ñîðîêà.

Ï’ºñè: ² ïðåì³ÿ — Ñòàí³ñëàâ Ñòðèæåíþê
²² ïðåì³ÿ — Åäóàðä Áîãóø
²²² ïðåì³ÿ — Áîãäàí Ï³äã³ðíèé
Äèïëîìàíòè — Îëåêñàíäð Ãàâðîø, Ãàëèíà

Îïðèøêî, Â³òàë³é Ðàéíþê, Ìèêîëà Áîñàê, Âîëî-
äèìèð Ãàéäàé.

ÏÅÐÅÌÎÆÖ² ÊÎÍÊÓÐÑÓ “ÊÎÐÎÍÀÖ²ß ÑËÎÂÀ-2008”

Переможцю в номінації "романи" Володимирові Лис варто под мати про власний фан- л б

Поет та прозаї Сер ій Пантю хоч і не брав часті он рсі, проте всти назбирати шан вальниць
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Вищий��осподарсь�ий�с�д

У�раїни�повідомляє�

про�під�отов
��матеріалів

щодо�обрання�безстро
ово

на�посад��с�дді�Вищо�о

�осподарсь
о�о�с�д��У
раїни�

Мальованої�Лариси�Я�івни.

ІНФОРМАЦІЙНЕ�ПОВІДОМЛЕННЯ

Лі�відатора�А�ціонерно�о��омерційно�о

а�ропромислово�о�бан���“У�раїна”�про�пош���юридичної

особи,�я�а�прийме�непродані�а�тиви�бан���“У�раїна”

в �правління�з�метою�продовження�по�ашення

забор�ованості��редиторів�за�рах�но��отриманих�а�тивів

бан���після�завершення�процед�ри�йо�о�лі�відації

Лі
відатор� Бан
�� “У
раїна”� (
од� ЄДРПОУ� 00039025)� о�олош�є� про� пош�


юридичної�особи,�я
а�має�намір�за�до�овором�прийняти�в��правління�непродані

а
тиви�Бан
��“У
раїна”�з�метою�продовження�по�ашення�забор�ованості�
редиторів

за�рах�но
�отриманих�а
тивів�бан
��після�завершення�процед�ри�йо�о�лі
відації.

Юридичною�особою,�я
ій�за�до�овором�передаватим�ться�в��правління�а
тиви

Бан
��“У
раїна”,�мож�ть�б�ти:

—�бан
,�я
ий�має�письмовий�дозвіл�Національно�о�бан
��на�довірче��правління


оштами�і�цінними�паперами�за�до�оворами�з�юридичними�та�фізичними�особами,

за� �мови,�що�він� здійснює�беззбит
ов��діяльність,�дотрим�ється�е
ономічних

нормативів�(за�останній�звітний�місяць)�і�норматив��обов’яз
ово�о�резерв�вання

(протя�ом�останніх�шести�місяців),�забезпеч�є�форм�вання�резервів�під�а
тивні

операції�та�не�є�об’є
том�застос�вання�заход��вплив��щодо�обмеження,�з�пинення

чи�припинення�здійснюваних�бан
ом�операцій;

—�юридична�особа,�я
а�здійснює�професійн��діяльність�щодо�надання�а�диторсь
их,

юридичних,� 
онсалтин�ових,�фінансових� посл��� не�менше� трьох� ро
ів,� веде

беззбит
ов�� діяльність� і� не�має� забор�ованості� перед�Державним�бюджетом

У
раїни�та�місцевими�бюджетами.

Юридичною� особою,� я
ій� за� до�овором� передаватим�ться� в� �правління

непродані� а
тиви� бан
�,� не�може� б�ти�юридична� особа,� я
а� є� 
редитором,

�часни
ом/а
ціонером�бан
�,�б�ла�пов’язаною�особою�цьо�о�бан
�,�а�та
ож�я
а

не�ви
онала�зобов’язань�перед�цим�бан
ом.

Юридична� особа� має� відповідати� вимо�ам� нормативно-правових� а
тів

Національно�о�бан
��У
раїни�щодо��правління�а
тивами�бан
�,�що�лі
відов�ється,

для�задоволення�вимо��
редиторів.

Претендент�—�небан
івсь
а��станова�подає�та
і�до
�менти:

а) заяв�� про� намір� прийняти� в� �правління� непродані� а
тиви� бан
�� з� метою

задоволення�вимо��
редиторів.�У�заяві�юридична�особа�має�зазначити,�що�вона

не� є� 
редитором,� �часни
ом/а
ціонером�бан
�,� не� б�ла� пов’язаною� особою

бан
��і�не�має�неви
онаних�зобов’язань�перед�цим�бан
ом;

б) нотаріально�засвідчені�
опії�своїх��становчих�до
�ментів;

в) 
опію�паспорта�
ерівни
а�юридичної�особи;

�) фінансов�� звітність� за� останній� звітний� період� (рі
,� 
вартал)� з�ідно� із

за
онодавством�У
раїни,�засвідчен��підписами�
ерівни
а�і��оловно�о�б�х�алтера,

відбит
ом�печат
и�юридичної�особи,�а�та
ож�підтверджен��а�дитором;

д) до
�мент,� що� підтвердж�є� відс�тність� забор�ованості� з� подат
ів,� зборів

(обов’яз
ових�платежів)�до�державно�о�та�місцево�о�бюджетів.

Претендент�—�бан
івсь
а��станова�подає�лише�відповідн��заяв�.

У�разі�подання�неповно�о�па
ет��до
�менти�не�роз�лядаються.

Кінцева�дата�подання�до
�ментів�до�Національно�о�бан
��У
раїни�—�10.07.2008.

До
�менти�подаються�за�адресою:�01008,�м.�Київ,�в�л.� Інстит�тсь
а,�9.�Телефон

для�отримання�детальної�інформації�(044)�230-19-70.

ЗАТ�“В.М.”
повідомляє,�що�чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів

відб�д�ться�9�серпня�2008�р.�о�10.00

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Івана�Мазепи,�4/6.

Реєстрація�а�ціонерів�проводитиметься�9�серпня�2008�р.�з�9.00�до�10.00.

Порядо��денний:

1. Про�отримання�
редит��та�передач��майна�в�застав�.

2. Про�надання�дозвол��Голові�правління�на�підпис�до�оворів.

3. Про�внесення�змін�до�стат�т��товариства.

4. Про�реор�анізацію�Товариства.

5. Інше.

Для��часті���зборах�а
ціонерам�необхідно�мати�до
�мент,�що�посвідч�є�особ�,

а�їх�представни
ам�—�довіреність,�засвідчен����встановленом��поряд
�.

Телефон�для�довідо
�280-09-10.

Правління�товариства

КП�“Житло-сервіс”�

повідомляє�про�наміри�щодо�отримання�дозволів�на�ви�иди

забр�днюючих�речовин�в�атмосферне�повітря�для�діючих

опалювальних��отелень�за�адресами:

� в�л.� Котельни
ова,� 1�—�дахова� 
отельня� обладнана� двома� водо�рійними� 
отлами�

Vitoplex�100,�висота�димової�тр�би�з��рах�ванням�висоти�б�дівлі�68,65�м;

� в�л.� Котельни
ова,� 11-13�—� обладнана� трьома� водо�рійними� 
отлами�Paromat-

Simplex,�висота�димової�тр�би�60�метрів.

Забр�днюючими�речовинами���відхідних��азах�є�о�сиди�азот��(NOx)�та�в��лецю

(СО),��іль�ість�я�их�становить:

� в�л.�Котельни
ова,�1�NOx�—�0,259�тонни�на�рі
,�СО�—�0,154�тонни�на�рі
;

� в�л.�Котельни
ова,�11-13�NOx�—�0,905�тонни�на�рі
,�СО�—�0,582�тонни�на�рі
;

За�важення	та	пропозиції	щодо	намірів	підприємства	надсилати	в	місячний	термін	відділ�

е�оло�ії	Святошинсь�ої	РДА	�	м.	Києві	за	адресою:	м.�Київ,�115,�пр-т�Перемо�и,�97.

Голосіївсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви
ли
ає�Щербатю
а�Оле
сандра

Ми
олайовича,�я
ий�проживає�в�м.�Києві�по�в�л.�Червонопрапорна,�46,�
в.�117,�в

я
ості� відповідача� в� с�дове� засідання� по� справі� за� позовом�Ахрімен
о�О.Л.� до

Щербатю
�О.М.�про�стя�нення�забор�ованості�за�до�овором�пози
и,�що�відб�деться

18� червня� 2008� ро
�� о� 12.15� в� приміщенні� с�д�� за� адресою:� 03127,�м.� Київ,

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

В�разі�йо�о�неяв
и�на�в
азан��дат��с�д�роз�лядатиме�справ��без�йо�о��часті.

С�ддя�А.�Нова
.

Департамент�е�спл�атації��аналізаційно�о��осподарства

ВАТ�“АК�“Київводо�анал”�

повідомляє�про�нове�місцезнаходження:

02125,�м.�Київ,�Дніпровсь
ий�район,�в�л.�Алішера�Навої,�1.

� Посвідчення�лі
відатора�аварії�на�ЧАЕС,�
ате�орія�3, серія�А,

№ 094571�на�ім’я�Ямпольсь
о�о�Леоніда�Степановича�вважа-

ти�недійсним.

� Посвідчення�лі
відатора�аварії�на�ЧАЕС,�
ате�орія�3, серія�А,

№ 119612�на�ім’я�Д�мансь
о�о�Ві
тора�Оле
сійовича�вважати

недійсним.

� Втрачений�диплом�ЕН�№�25359892�Бобровиць
о�о�державно�о

а�рарно-е
ономічно�о� техні
�м�� на� ім’я�Ма
арен
о�Марини

Валеріївни�вважати�недійсним.

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва ��зв’яз
��з�с�довим�роз�лядом�цивільної

справи�за�позовом�ЗАТ�“Бан
�Петро
оммерц-У
раїна”�до�ЗАТ�“Лідер-Кредит”�та

Баранни
�С.Ф.�про�стя�нення�с�ми�бор��.�До��ва�и�ЗАТ�“Лідер-Кредит”.

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

по�цивільній�справі�за�позовом�ЗАТ�“Бан
�Петро
оммерц-У
раїна”�до�ЗАТ�“Лідер-

Кредит”� та� Баранни
� С.Ф.� про� стя�нення� с�ми� бор��,� я
е� призначено� на

18.06.2008 р.�о�15.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л. Хрещати
,�42-а,�
аб.�32.

С�ддя�М.К.�Гримич.

До��ва�и�Левчен�о�Т.А.

Печерсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�ви
ли
ає�вас�я
�відповідача�в�с�до-

ве�засідання�по�цивільній�справі�за�по-

зовом�Зелінсь
ої�В.О.�до�Левчен
о�Т.А.

про�відш
од�вання�ш
оди,�завданої�за-

литтям� 
вартири,� я
е� призначено� на

23.06.2008� на� 11.00,� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Хрещати
,�42-а,�
аб.�32.

С�ддя�М.К.�Гримич.

Апеляційний� с�д� м.� Києва� повідомляє,

що�цивільна�справа� за�апеляційною�с
ар�ою

Метельсь
ої� Т.І.� на�рішення�Шевчен
івсь
о�о

районно�о�с�д��м.�Києва�від�28�листопада�2007

р.�в�справі�за�позовом�Соломійч�
�В.Ю.�до�Ме-

тельсь
ої�Т.І.,�Метельсь
ої�І.І.,�Костаняна�К.А.,

третя�особа:�Шевчен
івсь
е�РУ�ГУ�МВС�У
раїни

в�м.�Києві�про�захист�права�власності,��с�нен-

ня�переш
од�в�
орист�ванні�власністю�та�с
а-

с�вання�державної�реєстрації,�призначена�до

роз�ляд�� в� приміщенні� Апеляційно�о� с�д��м.

Києва�(в�л.�Володимирсь
а,�15)�на�27�червня

2008�ро
��на�14.30.

С�ддя�М.М.�Панчен
о.

Голосіївсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

ви
ли
ає�КС�“Берлінер�Ба�шпар
ассе”,�я
а�за-

реєстрована�в�м.�Києві�по�в�л.�Івана�Федоро-

ва,� 28,� офіс� 7,� в� я
ості� відповідача� в� с�дове

засідання� по� справі� за� позовом�Орлова�М.А.

до�КС�“Берлінер�Ба�шпар
ассе”�про�розірван-

ня�до�овор��та�відш
од�вання�збит
ів,�що�відб�-

деться� 25� червня� 2008� ро
�� об� 11.00� в

приміщенні� с�д�� за� адресою:� 03127,�м.� Київ,

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

В�разі�її�неяв
и�на�в
азан��дат��с�д�роз�ля-

датиме�справ��без�її��часті.

С�ддя�А.�Нова
.

Святошинсь�им� районним� с�дом

м. Києва� 18.12.2007� ро
�� по� справі�№�2-

3910/2007�р.� за�позовом�Ш�льжен
о�О
сани

Іванівни,�К�ра
ова�Костянтина�Андрійовича�до

Тарасю
�(Корх)�І�оря�Івановича,�КПУЖГ�Свято-

шинсь
о�о�район��м.�Києва�про�встановлення

поряд
��
орист�вання�житловим�приміщенням

та�зобов’язання�не�чинити�переш
од���
орис-

т�ванні� ним� винесено� заочне� рішення,� я
им

позов�задоволено.

С�ддя�Л.М.�Л�
’янен
о.

Деснянсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви
ли
ає� в� я
ості� відповідачів� І�натен
а

Анатолія� І�оровича� та� І�натен
а� Віталія

І�оровича�в�с�дове�засідання,�я
е�призначено

на�10.00�24.06.2008�ро
�,�по�роз�ляд��цивільної

справи�за�позовом�Б�р�нової�В.В.,�Б�р�нова

Г.І.,�І�натен
о�А.А.,�І�натен
о�Г.А.�до�І�натен
а

А.І.,�І�натен
а�В.І.�про�визнання�осіб�та
ими,�що

втратили�право�на�житло.

Адреса� с�д�:�м.� Київ,� пр-т�Мая
овсь
о�о,�

5-в,�
аб.�38.

С�ддя�О.М.�Панчен
о.

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви
ли
ає� я
� відповідача� Меренсіо� Рамірес

Олівія� по� цивільній� справі�№�2-3210/08� за

позовом�Федотової� Світлани�Степанівни� про

визнання� особи� та
ою,�що� втратила� право


орист�вання�жилим� приміщенням,� в� с�дове

засідання�на�11�червня�2008�ро
��на�14.00.

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


аб.�19,�с�ддя�Поліщ�
�Н.В.

В� разі� неяв
и� справ�� б�де� роз�лян�то� �

відс�тності�нез’явившихся�осіб.

С�ддя�Н.В.�Поліщ�
.

Подільсь�ий�районний� с�д�м.�Києва

ви
ли
ає� відповідача� Тр�ш�Марію�Ми
о-

лаївн�,�Ляш
о�Тетян��Ми
олаївн��про�роз�-

ляд�цивільної�справи�№�2-2165/08�за�позо-

вом�Тр�ш�Ми
оли�Володимировича�до�Тр�ш

Марії�Ми
олаївни� та�Ляш
о�Тетяни�Ми
о-

лаївни,�я
а�представляє�інтереси�Ляш
о�Анни

Ми
олаївни,�про�встановлення�поряд
��
о-

рист�ванням� жилим� приміщенням� на

23 червня�2008�ро
��о�10.00.

В�разі�неяв
и�до�с�д��справа�б�де�роз�-

лян�та���ваш��відс�тність�за�наявними���ній

до
азами.

С�ддя�М.М.�Г�дзь.

Голосіївсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви
ли
ає� в� я
ості� відповідача� Тернавсь
�

О
сан�� Ми
олаївн�� по� цивільній� справі� за

позовом�ДП�“ВЕГА�-ЛК”�Пер�ансь
ої�фірми�“ЛЯ

КОРДІЛЬЕРО� ДЕЛЬ� СУР”� про� визнання

довіреності�недійсною.

С�дове�засідання�призначено�на�26�червня

2008�ро
��на�12.30�за�адресою:�м.�Київ�в�л.�П.

Потєхіна,�14-а,�
аб.�20.

Просимо�забезпечити�ваш��яв
��або�вашо�о

представни
а,�або�направити�на�адрес��с�д�

свої� письмові� пояснення� по� с�ті� позовних

вимо�.

В�разі�неяв
и�справа�б�де�роз�лядатися��

ваш�� відс�тність� з� винесенням� заочно�о

рішення�по�справі.

С�ддя�Горбань�Н.І.

Товариство�з�обмеженою

відповідальністю�“Лізин�

Бізнес�Адміністрейшн”�

ідентифі
аційний�
од�35847031�

повідомляє�про�свою�лі
відацію.�

Претензії�приймаються�протя�ом

місяця�за�адресою:�04116,�Київ,�

в�л.�Ванди�Василевсь
ої,�15/1,�
в.35.

Голосіївсь�ий� районний� с�д�м.� Києва
ви
ли
ає�НВФ� “Алсіта”,�місцезнаходження:

м. Київ,�пр-т�40-річчя�Жовтня,�120,�
орп�с�1,�в

я
ості�відповідача�в�с�дове�засідання�по�справі

за� позовом�Сам
ова�О.А.� до�НВФ� “Алсіта”,

третя� особа�—�Тюрін�О.М.,� про� розірвання

до�овор��
�півлі-продаж�,�стя�нення�збит
ів�і

моральної�ш
оди,�що� відб�деться� 23� червня

2008� ро
�� о� 14.00� в� приміщенні� с�д�� за

адресою:� 03127,� м.� Київ,� в�л.� Пол
овни
а

Потєхіна,�б�д.�14-а,�
аб.�№�25.

В� разі� йо�о� неяв
и� на� в
азан�� дат�� с�д

роз�лядатиме�справ��без�йо�о��часті.

С�ддя�А.�Нова
.

До�відома�а�ціонерів�

ВАТ�“У�ртеле�ом”!

Відповідно�до�рішення�Правління�(прото�ол�№�19

від�30.05.2008)�7�серпня�2008�ро���відб�д�ться

за�альні�збори�а�ціонерів�ВАТ�“У�ртеле�ом”.

Адреса� проведення� зборів:� 01001,�м.� Київ,� площа� Івана

Фран
а,�3,�Національний�а
адемічний�драматичний�театр�ім. Івана

Фран
а�(їхати�до�станції�метро�“Майдан�Незалежності”).

Почато��зборів�о�14.00.

Порядо��денний:

1. Затвердження� звіт��Правління� про� рез�льтати�фінансово-

�осподарсь
ої�діяльності�товариства���2007�році�та�визначення

основних�напрям
ів�діяльності�на�2008�рі
.

2. Затвердження�звіт��На�лядової�ради�товариства�про�робот�

за�2007�рі
.

3. Затвердження�звіт��та�виснов
ів�Ревізійної�
омісії�за�2007�рі
.

4. Затвердження�баланс��товариства�за�2007�рі
.

5. Розподіл� приб�т
�� товариства� за� підс�м
ами� роботи� �

2007 році�та�затвердження�нормативів�розподіл��приб�т
��на

2008�рі
.

6. Про� від
ли
ання� (обрання)� членів� ор�анів� �правління�ВАТ

“У
ртеле
ом”.

7. Лі
відація� та� створення� о
ремих�філій�ВАТ� “У
ртеле
ом”,

затвердження�Положень�про�філії.

8. Створення� дочірніх� підприємств� ВАТ� “У
ртеле
ом”,

затвердження�Стат�тів�дочірніх�підприємств.

9. Внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��товариства.

10.Про�вн�трішні�Положення�товариства.

11.Про� здійснення� 
онтролю� за� розпорядженням� майном

товариства.

12.Про� розпорядження� та� ви
ористання� майнових� об’є
тів

товариства,�зо
рема�об’є
тів�соціальної�сфери.

13.Щодо� роз�ляд�� питань�№6-11� поряд
�� денно�о�За�альних

зборів� а
ціонерів� ВАТ� “У
ртеле
ом”,� що� розпочалися

30 березня�2007�ро
�,�та�завершення�їх�роботи.

Реєстрація��часни
ів�зборів�б�де�проводитись�7�серпня�з�11.30

до�13.30�за�місцем�проведення�чер�ових�зборів.

Для�реєстрації��часті���завершенні�роботи�зборів�та�для��часті

в� чер�ових� зборах�Вам� необхідно�мати� при� собі� паспорт� або

до
�мент,�що�посвідч�є�особ��(дані�із�я
о�о�містяться���системі

реєстр�� а
ціонерів),� Вашом�� представни
ові�—� паспорт� або

до
�мент,�що�посвідч�є�особ�,�та�довіреність�на�передач��йом�

права� �часті� �� за�альних� зборах,� оформлен�� з�ідно� з� діючим

за
онодавством�У
раїни.

Ви�можете�довірити�своє�право��часті�в�зборах�представни
ові

Апарат���правління�ВАТ�“У
ртеле
ом”,�представни
ові�обласної

філії�ВАТ�“У
ртеле
ом”�або�іншом��Вашом��представни
ові,�я
ий

б�де��повноважений�брати��часть���за�альних�зборах�а
ціонерів

від�Вашо�о�імені.

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

діяльності�ВАТ�“У�ртеле�ом”�за�2007�рі��

(тис.��рн)

Емітент:�ВАТ�“У
ртеле
ом”.

Адреса:�01030,�У
раїна,�м.�Київ,�б-р�Т.�Шевчен
а,�18.

Тел.�для�довідо��235-45-22.

Правління�ВАТ�“У�ртеле�ом”

Наймен�вання�по�азни�а
звітний

період

попередній

період

Усьо�о�а
тивів 12�694�232,4 11�620�161,9

Основні�засоби 8�989�340,1 8�447�342,7

Дов�остро
ові�фінансові�інвестиції 9�901,0 8 731,1

Запаси 431�929,8 330�570,2

С�марна�дебіторсь
а�забор�ованість 970�016,0 892�497,9

Грошові�
ошти�та�їх�е
віваленти 1�216�561,4 957�582,6

Нерозподілений�приб�то
 455�394,2 657�093,2

Власний�
апітал 3�643�560,1 2�716�931,4

Стат�тний�
апітал 4�681�562,0 4�681�562,0

Дов�остро
ові�зобов’язання 2�857�432,5 2�747�429,3

Поточні�зобов’язання 773�156,7 624�873,3

Чистий�приб�то
�(збито
) 267�193,4 467�823,5

Середньорічна�
іль
ість�а
цій�(шт.) 18 726�248�000 17�988�383�289

Кіль
ість�власних�а
цій,�вил�чених�(шт.) 0 737�864�711

За�альна�с�ма�
оштів,�витрачених�на

ви
�п�власних�а
цій�протя�ом�період�

Чисельність�працівни
ів�на�
інець�період�

(осіб)

105 415 117 018
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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 1469
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Тетяна РАМУС, телевед ча:
— Любов — це відч ття, я е не-

можливо сформ лювати. За що я
люблю сво о чолові а, не мож
с азати, бо це не дано передати
словами. Адже любов, на мою
д м ,— хімічний процес. Людина
стає від ньо о залежною!

Марта ХОЛОД, дизайнер а-
пелюш ів:
— Д маю, перед сім потрібно
охати, а все інше, я аж ть, до-
дасться. Я що др жина охатиме
чолові а, вона йо о і од ватиме,
й дбатиме про ньо о. При цьом
жін а може б ди ціл ом матеріаль-
но незалежною від чолові а. Тоб-
то їхні поч ття справжні. У нашо-

м нестабільном світі, оли вели-
а відповідальність лежить на чо-
лові ові, сильній статі д же потріб-
на моральна жіноча підтрим а!

Ірина ШИНКАРУК, співач а,
засл жена артист а У раїни:
— Я що б де охання, все ста-

не на свої місця! Сьо одні в роди-
ні часом чолові із жін ою міняю-
ться місцями, за мовчазною з о-
дою. Одна оловне — аби все б -
ло армонійно. За давньою тради-
цією, я а поде ди продовж є жи-
ти й нині, жін а має от вати обі-
ди й прибирати вартир . Але о-
ли подр жжя ці обов’яз и ви он є
разом, це приносить задоволення
обом!

Äðóæèíà ïîâèííà
÷îëîâ³êà...

Дмитро ВИДРІН, деп тат V с ли ання,
«Вільні демо рати»:

— Колись я б в непо аним столярем — таб рет
зроблю. Фото раф ю теж доволі добре, цим сво о
час заробляв свої перші роші. Та що прод вав
би знім и в стилі «ню».

Олена ШОПТЕНКО, чемпіон а світ з десяти
танців, переможниця “Танців з зір ами”:
— Д маю, мої роботи б д ть пов’язані з шиттям.

Я трохи вмію шити одя , напри лад, спідниці, бл зо
і офтино с ладніший рій. Та ож вишивала б
хрести ом сервет и, я олись любила вишивати.
Вміла і в’язати, але це потрібно при ад вати. Вза алі,
я швид о навчаюся, маю до цьо о здібності. На
ро ах тр дово о навчання завжди отрим вала
п’ятір и!

Олена АЛІМОВА, ліпмей ер:
— Продовж вала б знімати ліпи. Вишивати чи

робити обелени, малювати на т анині (баті ) ні оли
не проб вала, але це ці аво. У майб тньом план ю
навчитися робити ювелірні при раси із доро оцінно о
аміння! Та ож я б робила дієтичні пиріж и, а ос іль и
їжа завжди орист ється попитом, то проблем із
реалізацією не б ло б!

Василь БЕНДАС, а тор (Дов оноси и):
—Ладив би автомобілі – це мене виходить. Робив

би столи, стільці, мішав би бетон – я все це вмію
робити, ос іль и і життя навчило, і бать и допомо ли
навчитися цьом . Для лінивої людини це, можливо, і
вели а рід ість, а ось нормальна може все робити!
Том робот чи заняття я б собі знайшов обов’яз ово:
риб ловив би і продавав чи збирав би пляш и.

Ùî âè ìîæåòå çðîáèòè 
íà ïðîäàæ?

Êèÿíêà ïîòð³áíà 
êèÿíèíó äëÿ ëþáîâ³
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

Ñâ³òëàíà Ìîðîöüêà 
õî÷å çàðîáèòè ñîá³ íà
îïåðàö³þ âèøèâàíèìè
ñêàòåðòèíàìè
¯¿ ðîáîòè Ïðåçèäåíò ïðåçåíòóâàâ êîðîëåâ³ 
Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Майстриня Світлана Мо-
роць а виставила на про-
даж дві ні альні с атер-
тини р чної роботи. За
стародавньою техноло ією
ожн з них вишивала по
три ро и. Реалізов вати
м сить, бо потрібні роші
собі на лі вання після
аварії та навчання синові.
Вишиває пані Мороць а з
шести ро ів. Дея і її ро-
боти Президент Ві тор
Ющен о дар вав оролеві
Вели ої Британії.

Ó ðàííüîìó äèòèíñòâ³, ðîê³â ó
ø³ñòü, Ñâ³òëàíó Ìîðîöüêó íàâ÷è-
ëà òðèìàòè ãîëêó õðåùåíà áàáóñÿ.
Ç òîãî ÷àñó äëÿ ä³â÷èíè âèøèâàí-
íÿ ñòàëî íàéóëþáëåí³øîþ ñïðà-
âîþ: ãàïòóâàëà õðåñòèêîì ñóêí³ é
ñêàòåðòèíè. Âèâ÷àëà óêðà¿íñüêó
ñòàðîâèííó âèøèâêó, çáèðàëà ìà-
òåð³àë ïî ñåëàõ, ïðèäóìóâàëà âëàñ-
í³ òåõí³êè.

Ñâ³òëàíà Ìîðîöüêà çàê³í÷èëà
øêîëó íà áàòüê³âùèí³ — ó Êî-
ðåöüêîìó ðàéîí³ Ð³âíåíñüêî¿ îá-
ëàñò³, à ïîò³ì — ôàêóëüòåò ðàä³î-
åëåêòðîí³êè ó Êè¿âñüêîìó ïîë³-
òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³. Ïðàöþâàëà
³íæåíåðîì-ïðîãðàì³ñòîì, áóõãàë-
òåðîì. Íèí³ ïèøå äèñåðòàö³þ ç
êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ó ñòîëè÷íî-
ìó óí³âåðñèòåò³ ïðàâà. Ïðîòå íàé-
âàæëèâ³øèì çàíÿòòÿì ââàæàº âñå-
òàêè âèøèâàííÿ.

“Íà æàëü, öåé âèä ìèñòåöòâà â
Óêðà¿í³ ìàéæå âòðà÷åíèé. Çàáóëè
òåõí³êó, íåìàº ïîòð³áíèõ òêà-

íèí”,— ñêàðæèòüñÿ ìàéñòðèíÿ. Ó
Ñï³ëö³ ìàéñòð³â íàðîäíîãî ìèñòåö-
òâà, êóäè ïðèíîñèëà ðîáîòè, ¿õ
ñïî÷àòêó íå îö³íèëè. Ïðîòå ¿¿ ñêà-
òåðòèíè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ïîäà-
ðóâàâ êîðîëåâ³ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿, à
ùå ê³ëüêà Â³êòîð Þùåíêî ïðèäáàâ
äëÿ ïðèâàòíî¿ êîëåêö³¿.

Ó 2001 ðîö³ ïàí³ Ìîðîöüêó ñï³ò-
êàëî ëèõî — ïîòðàïèëà â àâòîìî-
á³ëüíó àâàð³þ. Ä³ñòàëà ñåðéîçí³
òðàâìè òà ëåäü íå âòðàòèëà âñ³ çó-
áè. Ùîá äîïîìîãòè ìàòåð³ é ìî-
ëîäøîìó áðàòîâ³, ñòàðøèé ñèí
Îëåêñàíäð áóâ çìóøåíèé êèíóòè
íàâ÷àííÿ òà âëàøòóâàòèñÿ íà ðî-
áîòó. Íà ñêëàäíó îïåðàö³þ â êë³-

í³ö³ â ²çðà¿ë³ æ³íö³ ïîòð³áíî ïðè-
íàéìí³ 10 òèñÿ÷ ºâðî. Äëÿ ðîäè-
íè ç äâîìà ä³òüìè, òà ùå é ñòó-
äåíòàìè, öå çàâåëèê³ ãðîø³. Òîæ
ìàéñòðèíÿ ñïîä³âàºòüñÿ çàðîáèòè
êîøòè âëàñíîþ ïðàöåþ, àäæå âñå
ó ñâîºìó æèòò³ çâèêëà äîñÿãàòè ñà-
ìà. Äëÿ ïðîäàæó ï³äãîòóâàëà äâ³
âåëèê³ ñêàòåðòèíè íà 20 îñ³á —
äâîêîë³ðíó ç êâ³òàìè ³ ïîâí³ñòþ
ðîçøèòó òðèêîë³ðíó. Âèøèâàëà ïî
òðè ðîêè êîæíó. Óí³êàëüí³ âèðî-
áè ñòàíóòü ã³äíîþ îêðàñîþ áóäü-
ÿêî¿ êîëåêö³é øàíóâàëüíèê³â ìèñ-
òåöòâà, à ¿õí³ íîâ³ âëàñíèêè äîïî-
ìîæóòü æ³íö³ îïëàòèòè îïåðà-
ö³þ
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Дружина повинна
чоловіка:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ñîíÿ÷íî. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³ä-

íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +25...+27°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +30; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+24...+27°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +21...+23°Ñ, âíî÷³ +14...+16°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +22...+24°Ñ, âíî÷³ +17...+19°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà. Áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé, 2—5
ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +25...+27°Ñ, âíî÷³ +15...+17°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

1. Ëþáèòè — 33 %
2. Ãîäóâàòè — 29 %
3. ×åêàòè — 16 %
4. Âèõîâóâàòè — 18 %
5. Îáìàíþâàòè ÷îëîâ³êà ç ³íøèì — 4 %

Дві с атертини р чної роботи майстриня Світлана Мороць а хоче продати
щонайменше за 10 тис. євро — стіль и жінці потрібно на лі вання в Ізраїлі
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