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ПІСНЯ ДЛЯ БЕЗПРИТУЛЬНОЇ ДУШІ
Псой Королен о дав онцерт
бла одійном центрі “Стефанія”
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ДАЛАЙ-ЛАМА СТАВ БЛИЖЧИМ
У алереї “Лавра” від рилася вистав а
фото рафій Лесі Мальсь ої про життя
Далай-лами і тибетсь их б ддистів
ви нанні

Ì³ë³ö³îíåðè â³ääàëè íàëåæíå
áëàãîä³éíèêàì
Àôåðèñòè, ÿê³ âèäóðþâàëè ãðîø³, ïðèêðèâàþ÷èñü ³ì’ÿì ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿, âæå â Ñ²ÇÎ

²ãîð ÑÂÀ×²É,
Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ
“Õðåùàòèê”

Чотири місяці, при риваючись
ім'ям заст пни а олови КМДА
Ірени Кільчиць ої, аферисти ви-
д рювали роші "на бла одій-
ність" бан ірів і бізнесменів.
Правоохоронні ор ани не прово-
дили розслід вання, ос іль и їм
"бра вало до азів". Злочинці
всти ли назбирати понад мільйон
ривень. Мин ло о тижня їхній
"промисел" з пинила сл жба
безпе и "Партнер-бан ".

Ìèíóëîãî ïîíåä³ëêà ñëóæáà áåçïåêè
“Ïàðòíåð-áàíêó” çàòðèìàëà àôåðèñò³â,
ÿê³, âèêîðèñòîâóþ÷è ³ì’ÿ ²ðåíè Ê³ëü÷èöü-
êî¿, âèäóðþâàëè ãðîø³ ó á³çíåñ-ñòðóêòóð
³ â³äîìèõ ëþäåé. Óïåðøå ñèãíàë ïðî àôå-
ðó íàä³éøîâ â³ä çàñòóïíèö³ ãîëîâè ÊÌÄÀ
íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ. “Ìåí³ òåëåôîíóâàëè
ç “Ïðàâåêñ-áàíêó”, “Ïîçíÿêèæèëáóä”,

â³äîì³ áàíê³ðè ³ á³çíåñìåíè é çàïèòóâà-
ëè, ÷è çâåðòàëàñÿ ÿ äî íèõ ç ïðîõàííÿì
ïðî ãðîø³ íà ë³êóâàííÿ ä³òåé. ß ç³ çäèâó-
âàííÿì â³äïîâ³äàëà, ùî í³”,— ðîçïîâ³ëà
ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà. Ñàìå âîíà îï³êóºòüñÿ
áëàãîä³éíîþ àêö³ºþ “Äîïîìîæè êîíêðåò-
í³é ëþäèí³” — öþ ïðîãðàìó, ðîçïî÷àòó ç
³í³ö³àòèâè ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî,
çíàëè ³ ï³äòðèìóâàëè áàãàòî ëþäåé. Ñà-
ìå òîìó ðåàãóâàëè íà äçâ³íîê â³ä “ñàìî¿
Ê³ëü÷èöüêî¿” ³ íàäñèëàëè ãðîø³ í³áèòî
íà ë³êóâàííÿ ä³òëàõ³â. ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà
îäðàçó çâåðíóëàñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îð-
ãàí³â. Êð³ì òîãî, ïðåñ-ñëóæáà ìåð³¿ ðîç-
ïîâñþäèëà îô³ö³éíó çàÿâó, â ÿê³é ïîïå-
ðåäæàëà ïðî àôåðó. Â ì³ë³ö³¿ ñêàçàëè, ùî
íåìàº äîêàç³â, à çàÿâó ïðî çëîâìèñíèê³â
íàçâàëè “áàæàííÿì ïîï³àðèòèñÿ”. Òèì
÷àñîì íåã³äíèêè ïðîäîâæóâàëè çáèðàòè
êîøòè. “Íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ çàòåëåôîíó-
âàâ âëàñíèê ìåðåæ³ “Óëüòðàìàðèí” ³ ïî-
â³äîìèâ, ùî ïåðåðàõóâàâ “íà ìîº ïðîõàí-
íÿ” êîøòè ó ñóì³ 20 ³ 12 òèñ. ãðí. ßñíà
ð³÷, ÿ öèõ ãðîøåé íå ïðîñèëà. Çàòå ìè çà-
ô³êñóâàëè íîìåðè, ç ÿêèõ òåëåôîíóâàëè
àôåðèñòè, ³ ðàçîì ç ïëàò³æêàìè ïåðåêà-
ç³â ïåðåäàëè äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-

í³â”,— ñêàçàëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Ïðîòå,
ìàþ÷è íåçàïåðå÷í³ äîêàçè çëî÷èíó ³ íà-
â³òü êîíòàêòè, ì³ë³ö³ÿ çâîë³êàëà ç ðîçñë³-
äóâàííÿì. Íàòîì³ñòü “ïðîõà÷³” íå äð³ìà-
ëè. Âîíè îáäçâîíèëè äåñÿòêè êîìïàí³é ³
óìóäðèëèñÿ âèäóðèòè ãðîø³ íàâ³òü ó ìî-
íàñòèðÿ. Íåùîäàâíî äî ²ðåíè Ê³ëü÷èöü-
êî¿ çíîâó çàòåëåôîíóâàëè. Ñï³âðîá³òíèêè
“Ïàðòíåð-áàíêó” ïîñòàâèëè óæå òðàäè-
ö³éíå çàïèòàííÿ: “×è ïðîñèëà âîíà ãðî-
øåé?” Ï³ñëÿ íåãàòèâíî¿ â³äïîâ³ä³ âîíè
ïîâ³äîìèëè, ùî áàíê âèä³ëèâ 25 òèñ. ãðí,
ÿê³ ìàþòü çàáðàòè ó ïîíåä³ëîê. Öüîãî äíÿ
ñëóæáà áåçïåêè áàíêó çàòðèìàëà äâîõ ëþ-
äåé, ÿê³ ïðèéøëè ïî çäîáè÷. Âñå çíÿëè
íà â³äåî, ñêëàëè ïðîòîêîë òà ïåðåäàëè
ìàòåð³àëè é ñàìèõ çëî÷èíö³â äî ì³ë³ö³¿.
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî òî ëèøå ñï³ëüíèêè, îð-
ãàí³çàòîðêîþ æ º ìåøêàíêà Ñ³ìôåðîïî-
ëÿ Íàä³ðà ²ñàºâà. ¯¿ çàòðèìàëè â ñåðåäó â
îäíîìó ç ñ³ìôåðîïîëüñüêèõ â³ää³ëåíü
“Ïðàâåêñ-áàíêó”, êóäè òà ïðèéøëà çà
÷åðãîâèìè ïåðåêàçàìè.

Ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â, ïîêè ì³ë³-
ö³¿ “áðàêóâàëî äîêàç³â”, àôåðèñòè âñòèã-
ëè ç³áðàòè ì³ëüéîí ãðèâåíü. Ëèøå áëàãî-
ä³éíèé ôîíä Ë³ë³¿ Ïîäêîïàºâî¿ ïåðåðàõó-

âàâ 700 òèñ. ãðí. “Íà æàëü, ìè òåæ ïîòðà-
ïèëè íà ãà÷îê ö³º¿ àôåðèñòêè. Äî òîãî íå
ðàç ñï³âïðàöþâàëè ç ÊÌÄÀ ³ îñîáèñòî ²ðå-
íîþ Ðåîíîëüä³âíîþ, òîìó é íå ñóìí³âàëè-
ñÿ, ùî ïåðåðàõîâàí³ êîøòè ï³äóòü íà äî-
ïîìîãó ä³òÿì. Íàì ³ íà ãàäêó íå ñïàëî, ùî
âîíè ïîòðàïëÿòü ó êèøåí³ çëî÷èíöÿì. ²
âñå öå â³äáóâàëîñÿ çà ïîâíî¿ áàéäóæîñò³
ïðàâîîõîðîíö³â”,— îáóðþºòüñÿ ïðåäñòàâ-
íèê ôîíäó Òèìîô³é Íàãîðíèé. Íèí³ àôå-
ðèñòàìè çàéìàºòüñÿ Øåâ÷åíê³âñüêå ÐÓ
ÌÂÑ. Çà òàê³ çëî÷èíè çàêîí ïåðåäáà÷àº
ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà òðèâàë³ òåðì³íè. Ïðî-
òå íå â³äîìî, ÷è ì³ë³ö³ÿ, ÿêà ÷îòèðè ì³ñÿ-
ö³ ïîòóðàëà, ìàþ÷è ïðÿì³ äîêàçè, ïðîñòî
íå â³äïóñòèòü çëî÷èíö³â, ÿêèõ ¿ì ïîäàëè,
ÿê ìîâèòüñÿ, íà áëþäå÷êó. Çàêðèòà ñïðà-
âà — ìåíøå êëîïîòó ³ â³ëüíèé ÷àñ íà áåç-
ãëóçä³ äîïèòè.

Êð³ì òîãî, öÿ ñèòóàö³ÿ ìîæå ï³ä³ðâàòè
äîâ³ðó äî ³äå¿ äîáðî÷èííîñò³ çàãàëîì. “Äó-
æå øêîäà, ùî ëþäè, ÿê³ äàëè ãðîø³ íà õî-
ðîøó ñïðàâó, ðîç÷àðóâàëèñÿ,— ñõâèëüîâà-
íî ñêàçàëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. — ² êîøòè,
ÿê³ ìîãëè á ï³òè íà êîðèñòü ä³òÿì ³ òèì,
õòî ¿õ ïîòðåáóº, îïèíèëèñÿ â ðóêàõ øàõ-
ðà¿â”
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Áàíê JPMorgan 
ïðîô³íàíñóº ðîçáóäîâó
òðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè
ñòîëèö³

²íâåñòèö³éíèé áàíê JPMorgan ãîòîâèé
âçÿòè ó÷àñòü ó ô³íàíñóâàíí³ ðîçáóäîâè äî-
ðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ñòî-
ëèö³. “Áàíê çâåðíóâñÿ äî íàñ ³ç ïðîïîçèö³ºþ
³íâåñòóâàòè ó áóä³âíèöòâî ñîö³àëüíî âàæ-
ëèâèõ îá’ºêò³â, çîêðåìà ðîçâèòîê òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè”,— çàçíà÷èâ Äåíèñ
Áàññ. Ñåðåä ïðîåêò³â — áóä³âíèöòâî ìåòðî,
ðîçâ’ÿçîê, ïëîù, òóíåë³â òà ïåðåõîä³â. Çà-
ëó÷èòè äî ³íâåñòèö³é ïëàíóþòü áëèçüêî 
500 ìëí ãðí

Ñòîëèöþ ïðè÷åïóðÿòü 
íà 251 ì³ëüéîí ãðèâåíü

Íèí³øíüîãî ðîêó íà ðåàë³çàö³þ çàãàëüíî-
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ”
ç áþäæåòó ñòîëèö³ ïåðåäáà÷åíî 251 ìëí ãðí.
Ïðî öå ñòàëî â³äîìî ï³ä ÷àñ ï’ÿòíè÷íî¿ êî-
ëåã³¿ ÊÌÄÀ. Çîêðåìà, íà êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò æèòëîâèõ áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ âèä³ëåíî 191,5 ìëí ãðí, íà ðåìîíò áó-
äèíê³â òà ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ïðèéíÿòèõ ó
êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü â³ä ï³äïðèºìñòâ-áàí-
êðóò³â, — 37,8 ìëí ãðí, íà çàêóï³âëþ óðí
äëÿ çáèðàííÿ ñì³òòÿ — 1,9 ìëí ãðí. Çâàæà-
þ÷è íà ÷èñëåíí³ ñêàðãè ãðîìàäÿí, ìàéæå 20
% êîøò³â ñïðÿìóþòü íà ðåìîíò ñõîäîâèõ
êë³òèí, ÿê³ â á³ëüøîñò³ áóäèíê³â ïåðåáóâà-
þòü ó âêðàé íåçàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-
ãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ, íàéá³ëüøèé îáñÿã
ðîá³ò ç ðåìîíòó æèòëîâîãî ôîíäó íàðàç³ ìàº
Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí. Ì³ñöåâ³ êîìóíàëü-
íèêè âæå âèòðàòèëè 17,2 ìëí ãðí. Ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ âèêîðèñòàëè 11,3 ìëí ãðí,
â Îáîëîíñüêîìó — 6,5 ìëí ãðí, ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó — 4,6 ìëí ãðí, ó Ïå÷åðñüêî-
ìó — 3,83 ìëí ãðí. Òàì óæå ïîëàãîäèëè
á³ëüø³ñòü ôàñàä³â, ïîêð³âåëü, ñõîäîâèõ êë³-
òèí òà åëåêòðîùèò³â

Ìàëîçàáåçïå÷åíèì 
êèÿíàì çàì³íÿòü 
ãàçîâ³ ïëèòè

Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà”
ïðîòÿãîì 2008 ðîêó â ñòîëèö³ çàïëàíîâàíî
çàì³íèòè ãàçîâ³, åëåêòðè÷í³ ïëèòè é ãàçî-
â³ êîëîíêè ó êâàðòèðàõ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
ìåøêàíö³â. Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ æèò-
ëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ “Õðåùàòèêó”
ïîâ³äîìèëè, ùî ïðîòÿãîì 2008-ãî áóäå
âñòàíîâëåíî 3 òèñÿ÷³ 500 ãàçîâèõ òà 550
åëåêòðè÷íèõ ïëèò, à òàêîæ 450 ãàçîâèõ êî-
ëîíîê. Êð³ì òîãî, â 11 òèñÿ÷àõ 375 ïîìåø-
êàííÿõ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ïðîäîâæàòü âñòà-
íîâëþâàòè ïðèëàäè îáë³êó õîëîäíî¿ òà ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè. Íà öå ç ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³ çà-
ïëàíîâàíî âèêîðèñòàòè 15,9 ìëí ãðí. Íà-
ðàç³ ïîñòàâèëè 1 òèñÿ÷ó 308 ãàçîâèõ ïëèò,
345 åëåêòðîïëèò ³ 5 òèñÿ÷ 100 êîìïëåêò³â
ë³÷èëüíèê³â õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè. Íà-
ãàäàºìî, ùî â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè ì³ñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé
ïåð³îä ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ ïåðåäáà÷åíî
43,1 ìëí ãðí

Ó Êèºâ³ çìîíòóþòü 
114 äèòÿ÷èõ
ìàéäàí÷èê³â

Ó äâîðàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â, äå íåìàº
äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â àáî æ º ëèøå ñòàð³ é
íåâ³äðåìîíòîâàí³ ãîéäàëêè òà ï³ñî÷íèö³,
çàïëàíîâàíî âñòàíîâèòè íîâ³. Ò³ëüêè äî
ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó ïåðåäáà÷åíî çìîí-
òóâàòè 284 äèòÿ÷èõ òà 94 ñïîðòèâíèõ ìàé-
äàí÷èêè ïðàêòè÷íî â óñ³õ ñòîëè÷íèõ ðàéî-
íàõ. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ
Âîëîäèìèðà Ñòîðîæåíêà, íà âèêîíàííÿ
“äèòÿ÷î¿ ïðîãðàìè” ç ì³ñüêîãî áþäæåòó çà-
ïëàíîâàíî âèä³ëèòè 11 ìëí ãðí. “Íàðàç³
êîìóíàëüíèêè âæå âñòàíîâèëè 264 êîì-
ïëåêòè íîâèõ ìàéäàí÷èê³â,— çàçíà÷èâ
â³í.— Îêð³ì òîãî, âèð³øåíî, ùî äî ê³íöÿ
2008-ãî æåê³âö³ ìàþòü äîäàòêîâî çìîíòó-
âàòè ùå 114”

Á³ëáîðä ç “Ðåíî” ïî¿õàâ
íà øòðàôìàéäàí÷èê
Ùîäíÿ â ñòîëèö³ íà îäèí íåëåãàëüíî âñòàíîâëåíèé 
ðåêëàìíèé ùèò ñòàº ìåíøå

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

З наст пно о ро іноземні ом-
панії мож ть зайнятися обсл о-
в ванням иївсь их ліфтів. Місь-
а влада отова зал чити зар -
біжних фахівців, я що підйомни-
и б дин ах иян і далі стоя-
тим ть. 154 млн рн виділено на
замін та модернізацію підйом-
ни ів цьо оріч, проте навіть та е
потрійне збільшення фінанс -
вання не дає бажано о ефе т .
Замінити треба ще 6,5 тис. ліф-
тів. Але через неналежне обсл -
ов вання навіть модернізовані
абіни часто з пиняються.

Ïîïðè “õë³áíó ëèõîìàíêó”, ì³ñüêèé
ãîëîâà íå çàáóâàº é ïðî ³íø³ íàáîë³ë³
ïðîáëåìè. Íà ï’ÿòíè÷íó êîëåã³þ ÊÌÄÀ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðèéøîâ çàñëóõà-
òè, ÿê âèêîíóþòü ïðîãðàìó “Ë³ôò”. À
âò³ì, í³÷îãî âò³øíîãî íå ïî÷óâ. Íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî

âêîòðå çà÷èòàâ äàí³ ïðî çíîøåí³ñòü ë³ô-
ò³â. Ç 18095 ì³ñüêèõ ï³äéîìíèê³â ëèøå
46,5 â³äñîòêà “ìîëîäø³” çà 20 ðîê³â, 19
â³äñîòê³â ïðî¿çäèëî 20—25 ðîê³â, à 34,4
â³äñîòêà â³äñëóæèëè âæå ïîíàä ÷âåðòü
ñòîë³òòÿ. Îñòàíí³, â³äïîâ³äíî äî íîðì,
ìàþòü áóòè çàì³íåí³. Îíîâëåííÿ ïîòðå-
áóº 6531 êàá³íà. Çà íîâèìè ö³íàìè, îá³é-
äåòüñÿ öå â 2,1 ìëðä ãðí. Ó 2006-ìó
ïðèéíÿòî ïðîãðàìó “Ë³ôò” íà 2006—2010
ðîêè, ÿêà ïåðåäáà÷àëà çàì³íó òà ìîäåð-
í³çàö³þ 7290 ë³ôò³â. Âëàñíå, ÿêáè ¿¿ âè-
êîíàëè, òî äî ÷àñó çàâåðøåííÿ ñòðîêó ä³¿
â êè¿âñüêèõ áóäèíêàõ ñòàðèõ ë³ôò³â óæå
á íå áóëî. Ïðîòå íå âñå òàê äîáðå. Çà
ñëîâàìè ïàíà Ñòîðîæåíêà, îñê³ëüêè ñâîþ
÷àñòêó íà ë³ôòè íå âèä³ëèâ Êàáì³í, òî-
ð³ê óäàëîñÿ ìîäåðí³çóâàòè òà çàì³íèòè
ëèøå 353 ìåõàí³çìè, õî÷à çãàäàíîþ ïðî-
ãðàìîþ ïåðåäáà÷àëîñÿ îíîâèòè 1666.
Öüîãî ðîêó íà ðåìîíò òà çàì³íó ï³äéîì-
íèê³â âèä³ëèëè âòðè÷³ á³ëüøå êîøò³â ïî-
ð³âíÿíî ç ìèíóëèì. Çà 154 ìëí ãðí ïëà-
íóâàëè çàì³íèòè òà ìîäåðí³çóâàòè 544
ë³ôòè, ùå ïî 249 îá’ºêòàõ âèêîíàòè ïðî-
åêòí³ ðîáîòè. Îäíàê çà ï³âðîêó öå çðîá-
ëåíî ëèøå íà 168. Êð³ì òîãî, íàâ³òü ìî-
äåðí³çîâàí³ ï³äéîìíèêè ìàþòü “ñëàá-
ê³ñòü” çóïèíÿòèñÿ. “Ìè ïðîäçâîíèëè â
Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí ³ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî

÷àñòî íå ïðàöþþòü íàâ³òü çàì³íåí³ ë³ô-
òè”,— ðîçïîâ³ëà êåð³âíèê call-öåíòðó Íà-
òàëÿ Äàíüêî. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî âïåâíåíèé, ùî
ïðîáëåìà ó áåçâ³äïîâ³äàëüíîñò³ îáñëóãè.
Íèí³ îñíîâíèìè ñåðåä íèõ º ÇÀÒ
“ÎÒ²Ñ”, ÿêèé â³äïîâ³äàº çà ïîëîâèíó
öüîãî ãîñïîäàðñòâà, òà ÂÀÒ “Óêðë³ôòñåð-
â³ñ”. “Ö³ êîìïàí³¿ íå ïðîâîäÿòü ïîòî÷í³
ðåìîíòè ÿê íàëåæèòü. Ùîðàçó âèãðàþòü
òåíäåðè ³ ïðîñòî çàãàíÿþòü êèÿí ó ñâî¿
íåñïðàâí³ ë³ôòè. Ïðîïîíóþ ç íàñòóïíî-
ãî ðîêó çàëó÷èòè äî òåíäåð³â ³íîçåìí³
êîìïàí³¿”,— ñêàçàâ ïàí Ãîëóá÷åíêî. Çà
éîãî ñëîâàìè, ñïðàâí³ñòü ë³ôò³â çàëåæèòü
³ â³ä ñòàâëåííÿ ðàéîííî¿ âëàäè. “Îñü ó
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ îñîáëèâèõ ïðîá-
ëåì ³ç ë³ôòàìè íåìàº. Âñå çàëåæèòü â³ä
òîãî, ÿê ïðàöþº ãîëîâà. Â ïðÿìîìó ³ â ïå-
ðåíîñíîìó çíà÷åíí³”,— çàçíà÷èâ ïàí Ãî-
ëóá÷åíêî. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîðàäèâ
ãîëîâàì ðàéîí³â ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç êåð³â-
íèêàìè ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ îáñëóãîâóþòü
ë³ôòè: “Ãàäàþ, âîíè çìîæóòü äîìîâèòè-
ñÿ ïðî ùîñü, ùî ïîë³ïøèòü æèòòÿ êè-
ÿíàì”. Â³í òàêîæ äîðó÷èâ Âîëîäèìèðî-
â³ Ñòîðîæåíêó íàäàòè âðåøò³-ðåøò “äî-
ñüº” íà ÆÅÊè òà ³íôîðìàö³þ ïðî òå, õòî
ç ë³ôòàìè ïðàöþº íàéêðàùå, ùîá ¿õí³ì
äîñâ³äîì ñêîðèñòàëèñÿ é ³íø³

Êè¿âñüêèìè ë³ôòàìè
çàéìóòüñÿ ³íîçåìö³
Äî òåíäåð³â íà îáñëóãîâóâàííÿ ï³äéîìíèê³â çàïðîñÿòü 
çàðóá³æí³ êîìïàí³¿

Ó ñòîëèö³ ùîäíÿ çìåíøóº-
òüñÿ ê³ëüê³ñòü íåëåãàëüíî âñòà-
íîâëåíèõ ùèò³â. Ìèíóëî¿
ï’ÿòíèö³ ôàõ³âö³ äåìîíòóâàëè
ê³ëüêà òàêèõ ïîðóøíèê³â.
Îäèí ³ç íèõ êîìôîðòíî ðîçòà-
øóâàâñÿ ìàéæå â öåíòð³ Êè-
ºâà, íà âóë Ìå÷íèêîâà, 1.
Ïîäâ³éíèé á³ëáîðä ³ç çîáðà-
æåííÿì ôðàíöóçüêîãî ëåãêî-
âèêà ìàðêè “Ðåíî” ïëîùåþ 18
êâ. ì âèñî÷³â çà ïàðêàíîì íà
òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ë³-
êàðí³. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî êðàñóº-
òüñÿ â³í òóò óæå ï³âðîêó. Çà
íüîãî ðåêëàìí³é àãåíö³¿ ùîì³-
ñÿöÿ ïëàòèëè ïðèáëèçíî 5 òèñ.
ãðí, à âñòàíîâëåííÿ â öüîìó
ðàéîí³ ùèòà îá³éøëîñÿ ¿é
ìàéæå ï’ÿòü òèñÿ÷ äîëàð³â.
Ïðè öüîìó äî ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó íå ïåðåêàçóâàëè æîäíî¿
êîï³éêè. Òà é âëàñíèê ùèòà
íå îñîáëèâî ìîðî÷èâ ñîá³ ãî-
ëîâó äîçâîëîì ³ îðäåðîì íà
âñòàíîâëåííÿ á³ëáîðäà. Äî òî-
ãî æ ï³âðîêó òîìó ðåêëàìíèé
ùèòîê óæå çíîñèëè, àëå çà
ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïîíîâèëè.

Íàéö³êàâ³øå òå, ùî ðåêëàì-
íó êîíñòðóêö³þ ïîì³ñòèëè íà
òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ë³-
êàðí³. Òîáòî íà öå àãåíö³ÿ ìà-
ëà ä³ñòàòè çãîäó êåð³âíèöòâà

ìåäè÷íîãî çàêëàäó. Ïðî äåìî-
íòàæ ùèòêà ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
ïîïåðåäèëè çà ê³ëüêà äí³â, àëå
â³í í³ÿê íà öå íå â³äðåàãóâàâ,
òà é íà òåëåôîíí³ äçâ³íêè
æóðíàë³ñòà “Õðåùàòèêà” ÷î-
ìóñü íå â³äïîâ³äàâ. Ïîïåðå-
äæåííÿ íàäñèëàëè ò³ëüêè äî
ë³êàðí³, áî êîîðäèíàò³â íà
ùèòêó âëàñíèêè íå çàëèøè-
ëè. Àäæå ëåãàëüí³ á³ëáîðäè
ìîæíà ðîçï³çíàòè çà òèì, ùî
íà íèõ çàâæäè çàçíà÷åíî ðåê-
â³çèòè ô³ðìè âëàñíèêà òà êîí-
òàêòí³ òåëåôîíè.

Ðîá³òíèêè øâèäêî äåìîíòó-
âàëè íåëåãàëà, à ïîòóæíèé
êðàí â³äïðàâèâ éîãî äî êóçî-
âà âàíòàæ³âêè. Â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ êîíòðîëþ çà áëàãî-
óñòðîºì ðîçïîâ³ëè, ùî áîðî-
òèñÿ ³ç òàêèìè ïîðóøíèêàìè
íå ïðèïèíÿþòü ³ ùîòèæíÿ
çíîñÿòü äî äâàäöÿòè á³ëáîð-
ä³â. “Ìè ïîñò³éíî ïðîâîäèìî
ðîáîòè ç äåìîíòàæó íåëåãàëü-
íèõ ðåêëàìíèõ ùèòê³â òà ê³î-
ñê³â. Íà æàëü, ðîáîòè âåäóòü-
ñÿ ïîâ³ëüíî. Ò³ëüêè ç ïî÷àòêó
òèæíÿ âäàëîñÿ äåìîíòóâàòè
÷îòèðè êîíñòðóêö³¿,— ðîçïî-
â³â “Õðåùàòèêó” âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ç êîíòðîëþ

çà áëàãîóñòðîºì Â³êòîð
Êóíö.— Òîæ ïðîòÿãîì îñòàí-
íüîãî ì³ñÿöÿ ïðèáëèçíî ñòî
ùèò³â-ïîðóøíèê³â óæå â³ä-
ïðàâèëè íà øòðàôìàéäàí÷èê.
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì öå ÷åêàº
ùå 46”. Â³í äîäàâ, ùî â³äòå-

ïåð âëàñíèê ìîæå âèêóïèòè
ùèò çà 4 òèñ. ãðí. Ñàìå â
ñò³ëüêè îá³éøîâñÿ äåìîíòàæ
êîíñòðóêö³¿. Ùîïðàâäà, ìàëî
õòî ³ç á³çíåñìåí³â âäàºòüñÿ äî
öüîãî, àäæå ¿ì äåøåâøå âñòà-
íîâèòè íîâèé á³ëáîðä

Демонтовані ре ламні щити, я і в столиці встановлено неле ально,
відправляють на штрафмайданчи

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю демонтовано неле ально встановлений
ре ламний щит на території Оле сандрівсь ої лі-
арні. З'яс вати, ом належить білборд, та і не
вдалося, адже жодної інформації про власни а на
ньом не б ло зазначено. Тіль и протя ом остан-
ньо о місяця на штрафмайданчи відправили
майже 100 онстр цій, на черзі ще 46.
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ПП АА РР ТТ ИИ ТТ УУ РР АА
Ïîë³òðàäà “ªäèíîãî öåíòðó”
îáðàëà ãîëîâó ïàðò³¿ 
òà éîãî ïåðøîãî çàñòóïíèêà

Ó ñóáîòó â Êèºâ³ â³äáóâñÿ ç’¿çä ïàðò³¿ “ªäè-
íèé öåíòð”. Íà íüîìó ãîëîâîþ ïàðò³¿ ïåðå-
îáðàíî ²ãîðÿ Êð³ëÿ. Ïåðøèì çàñòóïíèêîì
êåð³âíèêà “ªäèíîãî öåíòðó” ñòàâ Â³êòîð Òî-
ïîëîâ. Âèñòóïàþ÷è ïåðåä äåëåãàòàìè ç’¿çäó,
²ãîð Êð³ëü çàÿâèâ ïðî ãîòîâí³ñòü ïðàöþâà-
òè íà ö³é ïîñàä³ ³ ðîáèòè ñâ³é âíåñîê ó ðîç-
âèòîê ïàðò³¿ òà Óêðà¿íè. Â³í íàãîëîñèâ:
“ªäèíèé öåíòð” ñï³âïðàöþâàòèìå ëèøå ç
òèìè ïîë³òèêàìè òà ïàðò³ÿìè, ÿê³ ãîòîâ³ óâ³-
éòè äî éîãî ñêëàäó. Ó íàñ ó ïåðñïåêòèâ³ º
ñï³âïðàöÿ ç îñîáèñòîñòÿìè òà ïàðò³éíèìè
îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ ïðèéìàþòü ð³øåííÿ ïðî
ó÷àñòü ó íàøîìó ïîë³òè÷íîìó ïðîöåñ³. Âñÿ
³íøà ñï³âïðàöÿ íà ð³âí³ áëîê³â, äîìîâëåíîñ-
òåé — âîíà âèêëþ÷åíà”. ²ãîð Êð³ëü òàêîæ
â³äêèíóâ çâèíóâà÷åííÿ ó òîìó, áóö³ìòî ïàð-
ò³ÿ íå ìàº êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó, çàçíà÷èâ-
øè, ùî ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â “ªäèíîãî öåí-
òðó” º áàãàòî ëþäåé, “äîñòîéíèõ î÷îëèòè
óðÿä ³ ïàðëàìåíò, ãîòîâèõ ïðàöþâàòè íà îá’-
ºäíàííÿ Óêðà¿íè”. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòóòó
“ªÖ”, ÿêèé òàêîæ óõâàëåíî íà ç’¿çä³, ãîëî-
âó ïàðò³¿ îáèðàº ïîë³òðàäà ïàðò³¿ ç 142 îñ³á

Óêðà¿í³ ðàäÿòü íàö³ëþâàòèñÿ
íà ªâðîñîþç ó 2020 ðîö³

Äèðåêòîð ïðîãðàì Í³ìåöüêî¿ ðàäè ³ç çîâ-
í³øíüî¿ ïîë³òèêè Îëåêñàíäð Ðàð ââàæàº, ùî
Óêðà¿í³ íàëåæèòü ôîðìóâàòè ïðîãðàìó ³í-
òåãðàö³¿ äî ªÑ ç óðàõóâàííÿì çì³í ó ñàìîìó
ªâðîñîþç³ äî 2020 ðîêó.

“Óêðà¿íà ïîâèííà íàö³ëþâàòèñÿ íà òîé
ªâðîñîþç, ÿêèé áóäå â 2020 ðîö³. Óêðà¿íñüê³
ïîë³òèêè ïîâèíí³ ñïðîãíîçóâàòè, ÿêèì áóäå
Ñîþç äî öüîãî ÷àñó, ÿê³ çì³íè òàì â³äáóäóòü-
ñÿ”,— ñêàçàâ â³í.

Âîäíî÷àñ ïàí Ðàð ââàæàº, ùî ïðîöåñ âñòó-
ïó äî ªÑ ó 2020 ðîö³ äëÿ Óêðà¿íè áóäå ëåã-
øèì, í³æ ñüîãîäí³, îñê³ëüêè “ùî äàë³, òî
á³ëüøå ªâðîñîþç çàêëîïîòàíèé ïèòàííÿìè
áåçïåêè”, äëÿ ÿêî¿ Óêðà¿íà ÷åðåç ¿¿ ãåîñòðà-
òåã³÷íå ïîëîæåííÿ ìàº êëþ÷îâå çíà÷åííÿ

Àðñåí³é ßöåíþê äàñòü 
äåïóòàòàì “Ðàäó”

Åëåêòðîííà ñèñòåìà ãîëîñóâàííÿ “Ðàäà” ç
ïî÷àòêó íîâî¿ ñåñ³¿ ìàòèìå ñïåö³àëüíèé ðå-
æèì ôóíêö³îíóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷àòèìå
îñîáèñòó ïðèñóòí³ñòü íàðîäíîãî äåïóòàòà íà
ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³. Ïðî öå çàÿâèâ ãîëî-
âà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àðñåí³é ßöåíþê ï³ä ÷àñ
ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè äî Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè
Êðèì. ßê ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè, çà ñëîâàìè ñï³êåðà, ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ùîäî îíîâëåííÿ åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè ãî-
ëîñóâàííÿ “Ðàäà” íàáóëî ÷èííîñò³.

“ß îá³öÿâ, ³ ÿ ðåàë³çóâàâ ïðÿìó êîíñòèòó-
ö³éíó íîðìó — îñîáèñòå ãîëîñóâàííÿ íàðîä-
íîãî äåïóòàòà. Õòî íå õî÷å ïðàöþâàòè ó ïàð-
ëàìåíò³, º ìîæëèâ³ñòü íàïèñàòè çàÿâó”,— íà-
ãîëîñèâ ïàí ßöåíþê.

Â³í âèñëîâèâ äóìêó: ÿêùî íå çì³íèòè ï³ä-
õîäè íàðîäíèõ îáðàíö³â äî ïðîöåäóðè ãîëî-
ñóâàííÿ, öå íåãàòèâíî âïëèíå íà ðåéòèíãè
ïîë³òè÷íèõ ñèë, ïðåäñòàâëåíèõ ó ïàðëàìåí-
ò³. “ß ïóáë³êóâàòèìó ñïèñêè òèõ ëþäåé, ÿê³
õîäÿòü íà ðîáîòó, ³ òèõ, ÿê³ íå õîäÿòü. Êðà-
¿íà ìàº çíàòè ñâî¿õ ãåðî¿â”,— ïîîá³öÿâ êå-
ð³âíèê ïàðëàìåíòó

Þë³ÿ Òèìîøåíêî âêàçàëà
øëÿõ ìîëîäîìó ÁÞÒó

12 ëèïíÿ â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ â³äáóëàñÿ
äðóãà êîíôåðåíö³ÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³æ-
íî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Áàòüê³âùèíà ìî-
ëîäà” çà ó÷àñòþ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè,
ë³äåðà ÁÞÒ Þë³¿ Òèìîøåíêî. Ó êîíôåðåí-
ö³¿ âçÿëè ó÷àñòü ïðèáëèçíî 100 äåëåãàò³â ³ 300
çàïðîøåíèõ ãîñòåé.

Ï³ä ÷àñ êîíôåðåíö³¿ áóëî ï³äïèñàíî óãî-
äè ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ ãîëîâîþ ïàðò³¿ “Áàòü-
ê³âùèíà” ³ ë³äåðîì “Áàòüê³âùèíè ìîëîäî¿”,
íàðîäíèì äåïóòàòîì ªâãåíîì Ñóñëîâèì. Ó
ñâî¿é ïðîìîâ³ ïàí³ Òèìîøåíêî çàïðîïîíó-
âàëà ñòâîðèòè ìîëîä³æíèé óðÿä íà áàç³ ìî-
ëîä³æíîãî êðèëà “Áàòüê³âùèíè”, à òàêîæ çà-
êëèêàëà çëàìàòè ïàí³âíó íèí³ ³äåîëîã³þ ïðè-
õîäó äî âëàäè, ÿêà, çà ñëîâàìè ë³äåðêè ÁÞÒ,
âêëàäàºòüñÿ â îäíå ñëîâî — “â³äêàò”, “â³ä-
êàò ãðîøèìà, çàâîäàìè, ìîðÿìè, åíåðãîñòàí-
ö³ÿìè, ö³ëèìè êàð’ºðàìè”

Äåðæàâíèé áþäæåò 
çàëèøèòüñÿ â ò³í³
Þë³ÿ Òèìîøåíêî äåðæàâíèì êîøòîì ðîçïî÷íå 
ô³íàíñóâàííÿ ïåðåäâèáîðíî¿ êàìïàí³¿
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ, 
²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю Верховна
Рада не спромо лася
хвалити зміни до
Держбюджет . Це
дасть Юлії Тимошен о
змо розпоряджатися
додат овими оштами
на власний розс д. На-
томість місцеві бюдже-
ти мож ть недоотрима-
ти фінанс вання на
лючові про рами роз-
вит . Та им чином,
сит ація, що с лалася,
вдарить і по фінанс -
ванню Києва.

Îñòàíí³é ïëåíàðíèé äåíü
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ìèíóëî¿ ï’ÿò-
íèö³, ÿê ³ âñÿ ðîáîòà äðóãî¿ ñå-
ñ³¿, ïåðåòâîðèâñÿ íà ïóáë³÷íå
ä³éñòâî. Ñïî÷àòêó ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî íåñïî-
ä³âàíî ïîãîäèëàñÿ â³äçâ³òóâàòè
ïåðåä äåïóòàòàìè çà ïîïåðåä-
í³õ ï³âðîêó ðîáîòè. Àëå ïîïðè
çàêëèêè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â âèñëî-
âèòè íåäîâ³ðó óðÿäîâ³ ÷åðåç
ïðîâàë ô³íàíñóâàííÿ ÷è íå
âñ³õ äåðæàâíèõ ïðîãðàì ³ ðå-
êîðäíó ³íôëÿö³þ, çà â³äïîâ³ä-
íå ð³øåííÿ âèñëîâèëèñÿ ëèøå
174 íàðîäíèõ äåïóòàòè. Áëîê
Ëèòâèíà ³ Êîìóí³ñòè÷íà ïàð-
ò³ÿ, ÿê³ ðàí³øå íàïîëÿãàëè íà
çâ³ò³ Êàáì³íó, â³äìîâèëèñÿ ï³ä-
òðèìàòè ðåçîëþö³þ íåäîâ³ðè.
Ëèòâèí³âö³ çàÿâèëè, ùî îö³-
íþâàòèìóòü ðîáîòó óðÿäó íå
ðàí³øå í³æ âîñåíè, à êîìóí³ñ-
òè ìîòèâóâàëè ñâî¿ ä³¿ òèì, ùî
îäíî÷àñíî ³ç Êàáì³íîì ïîòð³á-
íî â³äïðàâëÿòè ó â³äñòàâêó ³
Ïðåçèäåíòà, ÷èì âèêëèêàëè
íàð³êàííÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ïðî
ÿâíó ï³äòðèìêó ïàí³ Òèìîøåí-
êî. “¯õ ìîæíà çðîçóì³òè. Âîíè
ìàëåíüê³ ôðàêö³¿, ¿ì ïîòð³áíî

ÿêîñü âèæèâàòè. Îäíàê ó ñåð-
éîçíèõ ïèòàííÿõ, ÿêùî âîíè
ãîâîðÿòü ïðî òå, ùî ïîòð³áíî
äóìàòè ïðî áàòüê³âùèíó, ïðî
ëþäåé, öå íåïðèïóñòèìî”,—
çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” ðåã³îíàë
Îëåêñàíäð ªôðåìîâ.

Îäíàê ïóáë³÷íà ïåðåìîãà
Þë³¿ Òèìîøåíêî íàä îïîçè-
ö³ºþ íå ñïðèÿëà ïîäàëüø³é
ïðîäóêòèâí³é ðîáîò³ ïàðëà-
ìåíòó. Äåïóòàòè òàê ³ íå ñïðî-
ìîãëèñÿ çàòâåðäèòè çì³íè äî
Äåðæáþäæåòó-2008. Í³ óðÿäî-
âèé, í³ ïðåçèäåíòñüêèé çàêî-
íîïðîåêòè íå íàáðàëè ïîòð³á-
íî¿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â. “Äàâàé-
òå çóñòð³íåìîñÿ ó ìåíå â êà-
á³íåò³, 30 õâèëèí, ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð, ãîëîâè ôðàêö³é, ì³í³ñòð
ô³íàíñ³â, ëèñòî÷îê, ðó÷êà,
êàëüêóëÿòîð, ³ ïðåäìåòíî ïî-

ïðàöþºìî”,— çàêëèêàâ, ÿê
ïåðåä ³ñïèòîì, óðÿäîâö³â ³
ïàðëàìåíòàð³¿â ñï³êåð Àðñåí³é
ßöåíþê. Îäíàê ìàðíî. ²ñïè-
òó íà êîìïðîì³ñí³ñòü í³ äåïó-
òàòè, í³ óðÿä òàê ³ íå ïðî-
éøëè. Äî ê³íöÿ ðîçãëÿäó ïè-
òàííÿ â ïàðëàìåíò³ Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî íàâ³òü íå äîñèä³ëà.

Îòîæ çì³íè äî ãîëîâíîãî ô³-
íàíñîâîãî äîêóìåíòà óõâàëþ-
âàòèìóòü óæå ï³ñëÿ ë³òí³õ êàí³-
êóë íàðîäíèõ äåïóòàò³â, òîáòî
ó âåðåñí³. Óðÿä íà âëàñíèé ðîç-
ñóä çìîæå ðîçïîðÿäæàòèñÿ äî-
äàòêîâèìè 32 ìëðä ãðí, ùî íà-
ä³éøëè äî áþäæåòó çà ðàõóíîê
³íôëÿö³¿, æîðñòêî¿ ïîäàòêîâî¿
ïîë³òèêè òà ³íøèõ ÷èííèê³â.
Óæå â ñóáîòó ïàí³ Òèìîøåíêî
âèçíàëà, ùî ïëàíóº ïðîâåñòè
ïðàâîâèé àíàë³ç, ùîá ç’ÿñóâà-

òè, ÿêèì ÷èíîì ìîæíà ñïðÿìó-
âàòè äîäàòêîâ³ 32 ìëðä ãðí íà
ñîö³àëüí³ âèïëàòè â óìîâàõ íå-
óõâàëåííÿ çì³í äî Äåðæáþä-
æåòó. Îñê³ëüêè ÷åðåç Äåðæàâ-
íå êàçíà÷åéñòâî óðÿä ìàº çìî-
ãó êîíòðîëþâàòè âñ³ ô³íàíñîâ³
ïîòîêè, âåëèêèõ òðóäíîù³â ó
Êàáì³íó òóò íå áóäå. “Éäåòüñÿ
ïðî ô³íàíñóâàííÿ ïåðøîãî
åòàïó ïåðåäâèáîðíî¿ êàìïàí³¿,
÷åðãîâ³ ïîäà÷êè ïî 1000 ãðè-
âåíü, òîáòî ôàêòè÷íî ïðî ëå-
ãàëüíèé ï³äêóï âèáîðö³â”,—
ïåðåêîíàíèé ïàí ªôðåìîâ.

Çàðó÷íèêîì æå òàêî¿ ïîë³òè-
êè ìîæóòü ñòàòè ÷è íå âñ³ ïðî-
ãðàìè ðîçâèòêó ³ ì³ñöåâ³ áþ-
äæåòè, ÿê³ çàòâåðäæóâàëè ç ðîç-
ðàõóíêó íà òå, ùî ãîëîâíèé ô³-
íàíñîâèé äîêóìåíò êðà¿íè ïå-
ðåãëÿíóòü ùå â áåðåçí³

Сер ій БЕРЕЗЕНКО, Бло Леоніда Черновець о о:
— Я відомо, державний бюджет сво о час парламент хва-

лив. Київ та ож сформ вав свій бюджет. І в межах власних ви-
дат ів столиця спроможна все фінанс вати. Тобто Київ цьом
випад не д же залежить від за альнодержавно о бюджет .
Єдина проблема поля ає в том , що Верховна Рада не затвер-
дила змін до оловно о фінансово о до мента раїни. Том це
може серйозно вплин ти на під отов до Євро-2012, ос іль и
в держбюджеті за ладали ба ато оштів, я і мали піти до м ні-
ципальних с арбниць на ремонт дорі та інші важливі страте іч-
ні речі, отрі потрібні для під отов и до чемпіонат з ф тбол .
А що стос ється соціальної підтрим и населення та апітальних
видат ів, то т т раїнсь а столиця і сама справляється.

Володимир ЛАНОВИЙ, Бло Ми оли Катеринч а:
— Існ є два напрям и вплив на бюджет Києва. По-перше, зміни

до Держбюджет -2008 передбачали, що з 32 мільярдів ривень по-
над 5 мільярдів мало надійти для потреб місцевих та ре іональних
ор анів влади. Але по и що та норм не хвалено, ці ошти в ре-
іони потрапити не мож ть. Для столиці там передбачено левов
част . Я відомо, Київ є центральним “споживачем” оштів для під-
отов и до Євро-2012. По-др е, зміни містили норм , за я ою до-
дат ові надходження від подат ів, я і збирають на о ремій території

і я і перевищ ють планові по азни и, мож ть залишатися в розпоря-
дженні місцевих ор анів влади. Але ця норма теж не стала за оном,
том ошти за переви онання план зі збор подат ів не потрапля-
тим ть до столичної с арбниці. А це значні с ми. Тож фа тично ряд
може розпоряджатися додат овими оштами на власний розс д.

Юрій ДМИТРУК, БЮТ:
—Звісно, через не хвалення парламентом змін до Держбюджет -

2008 ор ани місцево о самовряд вання матим ть певні проблеми. Не
ви лючено, що рошей на ті ф н ції, я і Київ має ви он вати і я і по-
виннафінанс вати держава, столиця недоотримає. С іль и це он рет-
но б де оштів, я по и що не мож відповісти. Але сит ація пробле-
матична.

Наталія НОВАК, Бло Віталія Клич а:
—Д маю, що Київ не д же залежить від змін до Держбюджет -

2008. Постанов Кабінет Міністрів У раїни на с бвенції вже затвер-
джено, і ми її розподіляємо. Самі зміни на 2008 рі стос валися о ре-
мих апіталов ладень. Не хвалення цих змін парламенті певною мі-
рою по іршило фінансові по азни и раїнсь ої столиці. Але я не вва-
жаю, що це д же серйозно позначиться на Києві. Без мовно, в держ-
бюджеті б ло за ладено інтереси Києва, але сит ація є не настіль и
ритичною.

ßê íåïðèéíÿòòÿ ïàðëàìåíòîì
çì³í äî Äåðæáþäæåòó-2008 
âïëèíå íà áþäæåò Êèºâà?

Юлія Тимошен о розмір ов є, що раще: влада чи опозиція?
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін до рішення Київради 

від 14.06.06 № 14/14 
“Про затвердження Регламенту Київської

міської ради”
Рішення Київської міської ради № 1363/4196 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, враховуючи розпорядження Київського міського голови від 12.09.07 № 510 “Про внесення змін до
структури секретаріату Київської міської ради”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî Ðåãëàìåíòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè
â³ä 14.06.06 ¹ 14/14 (³ç çì³íàìè ³ äîïîâ-
íåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðà-
äè â³ä 31.10.06 ¹ 115/172, â³ä 28.12.06
¹ 533/590, â³ä 14.06.07 ¹ 743/1404, â³ä
14.06.07 ¹ 744/1405) òàê³ çì³íè:

— â òåêñò³ ñëîâà “óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ” çàì³íèòè ñëîâàìè “óïðàâ-
ë³ííÿ ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè ïðîåêò³â ð³øåíü
òà ðîçïîðÿäæåíü” ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про впорядкування існуючого
землекористування відкритого акціонерного

товариства “Агрофірма “Теплиці України” 
на вулиці Берковецькій, 6 в межах
Святошинського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1359/4192 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до статей 9, 22, 23, 186 Земельного кодексу України, статей 16, 25, 51 52 Закону України
“Про землеустрій” та враховуючи наказ відкритого акціонерного товариства “Агрофірма “Теплиці Укра�
їни” від 02.11.2006 і акт про доцільність та обґрунтованість рішень щодо переведення частини земельних
ділянок площею 83,5347 га на вул. Берковецькій, 6 та площею 6,3660 га на вул. Стеценка з інтенсивного
сільськогосподарського виробництва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 49,7429 ãà, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêîþ îôîðìëåíî â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.01.2005
¹ 73/2649 “Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó àãðîô³ðìà “Òåïëè-
ö³ Óêðà¿íè” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ³íøî-
ãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà
åêñïëóàòàö³¿ é îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-âèðîáíè÷èõ, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 òà íà âóë.
Ñòåöåíêà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà” òà ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.08.2006 ¹ 75-6-
00299 (êàäàñòðîâèé íîìåð —
8000000000:75:489:0001), ïåðåâåñòè ç òåðè-
òîð³¿ áàãàòîð³÷íèõ íàñàäæåíü ç ïîäàëüøèì
¿¿ âèêîðèñòàííÿì ÿê ð³ëë³ áåç çì³íè ö³ëüî-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ, à òàêîæ ç òåðèòîð³¿ ³í-
øèõ çàõèñíèõ íàñàäæåíü òà çåëåíèõ íàñà-
äæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ç ïîäàëü-
øèì ¿¿ âèêîðèñòàííÿì ï³ä ãîñïîäàðñüê³
áóä³âë³ òà äâîðè áåç çì³íè ö³ëüîâîãî ïðè-
çíà÷åííÿ íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 2,8782 ãà, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêîþ îôîðìëåíî â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.01.2005
¹ 73/2649 “Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó àãðîô³ðìà “Òåïëè-
ö³ Óêðà¿íè” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ³íøî-
ãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà
åêñïëóàòàö³¿ é îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-âèðîáíè÷èõ, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü
³ ñïîðóä íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 òà íà âóë.
Ñòåöåíêà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà” òà ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.08.2006 ¹ 75-6-
00300 (êàäàñòðîâèé íîìåð —
8000000000:75:489:0010), ïåðåâåñòè ç òåðè-
òîð³¿ áàãàòîð³÷íèõ íàñàäæåíü, çåìåëü ãðî-
ìàäñüêîãî âèêîðèñòàííÿ, çåìåëü ï³ä ãîñ-
ïîäàðñüêèìè øëÿõàìè ³ ïðîõîäàìè, çå-
ìåëü ï³ä ãîñïîäàðñüêèìè áóä³âëÿìè, äâî-
ðàìè ç ïîäàëüøèì ¿¿ âèêîðèñòàííÿì ÿê
ð³ëë³ áåç çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà

âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 2.1 äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.08.2006
¹ 75-6-00299, à ñàìå:

— öèôðè òà ñëîâà “592672 (ï’ÿòñîò
äåâ’ÿíîñòî äâ³ òèñÿ÷³ ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò
äâà)” çàì³íèòè öèôðàìè òà ñëîâàìè
“576785 (ï’ÿòñîò ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ñ³ì-
ñîò â³ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü)”;

— öèôðè òà ñëîâà “285603 (äâ³ñò³ â³ñ³ì-
äåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò òðè)” çàì³íèòè
öèôðàìè òà ñëîâàìè “483263 (÷îòèðèñòà
â³ñ³ìäåñÿò òðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ ø³ñòäåñÿò
òðè)”;

— öèôðè òà ñëîâà “307069 (òðèñòà ñ³ì
òèñÿ÷ ø³ñòäåñÿò äåâ’ÿòü)” çàì³íèòè öèô-
ðàìè òà ñëîâàìè “93522 (äåâ’ÿíîñòî òðè
òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò äâàäöÿòü äâà)”;

— öèôðè òà ñëîâà “172554 (ñòî ñ³ìäåñÿò
äâ³ òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò ÷îòèðè)” çà-
ì³íèòè öèôðàìè òà ñëîâàìè “209290 (äâ³ñ-
ò³ äåâ’ÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ äåâ’ÿíîñòî)”;

— öèôðè òà ñëîâà “127283 (ñòî äâàäöÿòü
ñ³ì òèñÿ÷ äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò òðè)” çàì³íèòè
öèôðàìè òà ñëîâàìè “164019 (ñòî ø³ñòäå-
ñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ äåâ’ÿòíàäöÿòü)”.

4. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 2.1 äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.08.2006
¹ 75-6-00300, à ñàìå:

— öèôðè òà ñëîâà “41353 (ñîðîê îäíà
òèñÿ÷à òðèñòà ï’ÿòäåñÿò òðè)” çàì³íèòè
öèôðàìè òà ñëîâàìè “44506 (ñîðîê ÷îòè-
ðè òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò ø³ñòü)”;

— öèôðè òà ñëîâà “38734 (òðèäöÿòü â³-
ñ³ì òèñÿ÷ ñ³ìñîò òðèäöÿòü ÷îòèðè)” çàì³-
íèòè öèôðàìè òà ñëîâàìè “42903 (ñîðîê
äâ³ òèñÿ÷³ äåâ’ÿòñîò òðè)”;

— öèôðè òà ñëîâà “9952 (äåâ’ÿòü òèñÿ÷
äåâ’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò äâà)” çàì³íèòè öèô-
ðàìè òà ñëîâàìè “42903 (ñîðîê äâ³ òèñÿ÷³
äåâ’ÿòñîò òðè)”;

— öèôðè òà ñëîâà “ïëîùà áàãàòîð³÷íèõ
íàñàäæåíü ñêëàäàº 28782 (äâàäöÿòü â³ñ³ì
òèñÿ÷ ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò äâà) êâ. ì” âèêëþ-
÷èòè;

— öèôðè òà ñëîâà “2619 (äâ³ òèñÿ÷³ ø³ñò-

ñîò äåâ’ÿòíàäöÿòü)” çàì³íèòè öèôðàìè òà
ñëîâàìè “1603 (îäíà òèñÿ÷à ø³ñòñîò òðè)”;

— öèôðè òà ñëîâà “1921 (îäíà òèñÿ÷à
äåâ’ÿòñîò äâàäöÿòü îäèí)” çàì³íèòè öèô-
ðàìè òà ñëîâàìè “1603 (îäíà òèñÿ÷à ø³ñò-
ñîò òðè)”;

— öèôðè òà ñëîâà “à ï³ä ãîñïîäàðñüêè-
ìè øëÿõàìè òà ïðîãîíàìè — 698 (ø³ñòñîò
äåâ’ÿíîñòî â³ñ³ì) êâ. ì” âèêëþ÷èòè.

5. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Àãðîô³ðìà “Òåïëèö³ Óêðà¿íè” ó ì³ñÿ÷-

íèé òåðì³í, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, çà-
ìîâèòè âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîð³â îðåí-
äè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 07.08.2006 ¹ 75-
6-00299, ¹ 75-6-00300 â³äïîâ³äíî äî ïóíê-
ò³â 3, 4 öüîãî ð³øåííÿ.

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 затвердження міської 
Програми будівництва та реконструкції 

дорожньо=транспортних об’єктів 
на 2007—2011 роки

Рішення Київської міської ради № 1365/4198 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пункту 2 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про до�
рожній рух”, Закону України “Про автомобільні дороги”, Закону України “Про закупівлю товарів, робіт та
послуг за державні кошти”, з метою поліпшення безпеки дорожнього руху, поліпшення стану доріг і ву�
лиць, ліквідації заторів на шляхах міста Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñüêó Ïðîãðàìó áóä³â-
íèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ äîðîæíüî-òðàíñ-
ïîðòíèõ îá’ºêò³â íà 2007—2011 ðîêè ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âñòàíîâèòè, ùî â³äïîâ³äàëüíèì çà âè-
êîíàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñüêîþ
Ïðîãðàìîþ, çàòâåðäæåíîþ â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, º Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ òðàíñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿).

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàâàòè äî Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòè-
ö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âðàõóâàííÿ àñèã-
íóâàíü íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ Ïðîãðàìè
áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ äîðîæíüî-

òðàíñïîðòíèõ îá’ºêò³â íà 2007—2011 ðîêè
ó ì³ñò³ Êèºâ³ ó Ïðîãðàì³ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà
íà 2008 òà íàñòóïí³ ðîêè.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïî-
äàâàòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ çâ³ò ïðî õ³ä
òà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ Ïðîãðàìè áóä³âíèö-
òâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ äîðîæíüî-òðàíñïîðò-
íèõ îá’ºêò³â íà 2007—2011 ðîêè ó ì³ñò³
Êèºâ³.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується.
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради.

Про надання згоди товариству з обмеженою
відповідальністю “Адас ЛТД” 

на продовження регіональним відділенням
Фонду державного майна України 
по місту Києву строку завершення

будівництва об’єкта незавершеного
будівництва — підземних гаражів 

на Харківському шосе, 49 у Дарницькому
районі м. Києва з повторним

перепрофілюванням у торговельний центр 
з влаштуванням паркінгу

Рішення Київської міської ради № 1366/4199 від 29 листопада 2007 року

Відповідно до частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, статті 19 Закону України “Про осо�
бливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”, враховуючи звернення товариства з обмеже�
ною відповідальністю “Адас ЛТД” (від 25.10.07 № 1�25/10) щодо неможливості завершення будівництва
в установлені строки об’єкта незавершеного будівництва — підземних гаражів на Харківському шосе, 49
у Дарницькому районі м. Києва з перепрофілюванням його у торговельний центр з мережею підприємств
побутового обслуговування населення, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çãîäó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àäàñ ËÒÄ” íà ïðîäîâ-
æåííÿ ðåã³îíàëüíèì â³ää³ëåííÿì Ôîíäó
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êè-
ºâó ñòðîêó çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà îá’ºê-
òà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà — ï³äçåì-
íèõ ãàðàæ³â íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 49 ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ïåðåïðî-
ô³ëþâàííÿì éîãî ó òîðãîâåëüíèé öåíòð ç
ìåðåæåþ ï³äïðèºìñòâ ïîáóòîâîãî îáñëóãî-

âóâàííÿ íàñåëåííÿ ç ïîâòîðíèì ïåðåïðî-
ô³ëþâàííÿì ó òîðãîâåëüíèé öåíòð ç âëàø-
òóâàííÿì ïàðê³íãó äî 31 ãðóäíÿ 2010 ðî-
êó.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Àäàñ ËÒÄ” çâåðíóòèñÿ äî Ôîíäó
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ùîäî óêëàäàí-
íÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî ïðîäîâæåííÿ
ñòðîêó çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêòà íå-
çàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà — ï³äçåìíèõ ãà-



ðàæ³â íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 49 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ïåðåïðîô³ëþ-
âàííÿì éîãî ó òîðãîâåëüíèé öåíòð ç ìå-
ðåæåþ ï³äïðèºìñòâ ïîáóòîâîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ íàñåëåííÿ ç ïîâòîðíèì ïåðåïðî-
ô³ëþâàííÿì ó òîðãîâåëüíèé öåíòð ç âëàø-
òóâàííÿì ïàðê³íãó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ð³øåííÿì Êè¿â-
ðàäè â³ä 02.02.06 ¹ 17/3108 “Ïðî íàäàí-
íÿ çãîäè íà ïðîäîâæåííÿ ðåã³îíàëüíèì
â³ää³ëåííÿì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êèºâó ñòðîêó çàâåðøåí-
íÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêòà íåçàâåðøåíîãî áó-

ä³âíèöòâà — ï³äçåìíèõ ãàðàæ³â íà Õàðê³â-
ñüêîìó øîñå, 49 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà” òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Àäàñ ËÒÄ” ñòðîê çàê³í÷åííÿ
áóä³âíèöòâà ï³äçåìíèõ ãàðàæ³â íà Õàðê³â-
ñüêîìó øîñå, 49 áóâ ïðîäîâæåíèé äî 31
ãðóäíÿ 2007 ðîêó.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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

1.1. Ó ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1 öèôðè
“14 118 309,63” çàì³íèòè öèôðàìè
“14 151 935,73”.

1.2. Ó ï³äïóíêò³ 1.2 ïóíêòó 1 öèôðè
“9 379 800,23”, “4 738 509,4”, “2 997 415,9”
çàì³íèòè öèôðàìè “9 381 875,03”,
“4 770 060,7”, “3 002 793,1”.

1.3. Ó ïóíêò³ 2 öèôðè “16 634 409,63”,
“9 368 800,23”, “839 177,5”, “7 265 609,4”
çàì³íèòè öèôðàìè “16 668 035,73”,
“9 370 875,03”, “833 377,5”, “7 297 160,7”.

1.4. Ó ï³äïóíêò³ 10.2.1.4 ïóíêòó 10 öèô-
ðè “12 543,0” çàì³íèòè öèôðàìè “11743,0”.

1.5. Ó ï³äïóíêò³ 10.2.15 ïóíêòó 10 öèôðè
“7 000,0” çàì³íèòè öèôðàìè “6 500,0”.

1.6. Ó ï³äïóíêò³ 10.2.16 ïóíêòó 10 öèôðè
“Ç 000,0” çàì³íèòè öèôðàìè “500,0”.

1.7. Ó ï³äïóíêò³ 10.2.21 ïóíêòó 10 öèôðè
“4 153,4” çàì³íèòè öèôðàìè “7 203,4”.

1.8. Ó ï³äïóíêò³ 10.2.22 ïóíêòó 10 öèôðè
“2 372,3” çàì³íèòè öèôðàìè “1 372,3”.

1.9. Ó ï³äïóíêò³ 10.6.13 ïóíêòó 10 öèôðè
“57 082,9” çàì³íèòè öèôðàìè “37 578,7”.

1.10. Âèêëàñòè ï³äïóíêòè 10.2.17, 10.2.20,
10.9.3 ïóíêòó 10 ð³øåííÿ ó íîâ³é ðåäàêö³¿:

“10.2.17. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó
äåðæàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðî-
ãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíî-
ãî ðîçâèòêó ðåã³îí³â (Áîòàí³÷íèé ñàä ³ìåí³
Î. Ôîì³íà, âóë. Êîì³íòåðíó, 1, ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ (ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüí³ ðîáîòè, êàï³-
òàëüíèé ðåìîíò ïàðêàíó)) — 2 000,0 òèñ.
ãðí.

10.2.20. Ñóáâåíö³ÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó
äåðæàâíîìó áþäæåòó íà âèêîíàííÿ ïðî-
ãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíî-
ãî ðîçâèòêó ðåã³îí³â äëÿ çáåðåæåííÿ ³ñòî-
ðè÷íî¿ çàáóäîâè ì³ñò, îá’ºêò³â ³ñòîðèêî-

êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, âïîðÿäêóâàííÿ ³ñòî-
ðè÷íèõ íàñåëåíèõ ì³ñöü Óêðà¿íè (àíñàìáëü
áóä³âåëü “Ìàð³¿íñüêèé êîìïëåêñ”, ïàì’ÿò-
êà àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ) —
500,0 òèñ. ãðí.

10.9.3. Íà âèêîíàííÿ “Ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó ìåðåæ³ ë³êàðñüêî¿ ïðàêòèêè/ ñ³ìåéíî¿
ìåäèöèíè/ òà çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íî¿ áàçè óñòàíîâ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ íà 2007 ð³ê” — 557,3
òèñ. ãðí. “.

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

“Âèçíà÷èòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) âèêîíàâöåì ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ðå-
ã³îí³â (Äåðæàâíà ïðîãðàìà “Çàõîäè ç ðåàë³-
çàö³¿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ êâàðòàë³â
(ì³êðîðàéîí³â) çàñòàð³ëîãî æèòëîâîãî ôîí-
äó”).

Âèçíà÷èòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïàëèâà,
åíåðãåòèêè òà åíåðãîçáåðåæåííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêîíàâöåì ïðî-
ãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó ðåã³îí³â (Äåðæàâíà ïðîãðà-
ìà “Ðåìîíò ³ ðåêîíñòðóêö³ÿ òåïëîâèõ ìå-
ðåæ òà êîòåëåíü”). “.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.
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Додатки не друкуються.
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради.

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó —
“Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Àêàäåì³êà
Êîðîëüîâà, 9-à”.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿
íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ
Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 9-à” ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áó-
äèíêó ¹ 9-à ïî âóëèö³ Àêàäåì³êà Êîðîëüî-
âà.

Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì çáîð³â æèòåë³â çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ â³ä 02.04.07 íà òåðèòîð³¿ ä³-
ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
“Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Àêàäåì³êà
Êîðîëüîâà, 9-à” ìåøêàº íà çàêîííèõ ï³ä-
ñòàâàõ (çàðåºñòðîâàíî çà ì³ñöåì ïðîæèâàí-
íÿ) 258 æèòåë³â, ó òîìó ÷èñë³ 174 æèòåë³, ÿê³
ìàþòü ïðàâî ãîëîñó ñòàíîì íà 02.04.07.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Àêàäåì³êà Êîðî-

ëüîâà, 9-à” ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ó ìå-
æàõ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ,
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî, êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³-
ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ,
³íøèõ ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-
íÿ “Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Àêàäåì³-
êà Êîðîëüîâà, 9-à” ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî
ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âðàäè, Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿âðàä³, Ñâÿòî-
øèíñüê³é ðàéîíí³é ó ì. Êèºâ³ ðàä³, ì³ñöå-
âèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Про дозвіл на створення органу 
самоорганізації населення 

“Будинковий комітет 
“Вулиця Академіка Корольова, 9=а”

Рішення Київської міської ради № 1379/4212 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”,
рішення Київради від 26.09.02 № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в місті Києві”, врахову�
ючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 24.05.07 № 225�032�3425,
протокол зборів жителів за місцем проживання від 02.04.07 та список учасників зборів жителів за місцем
проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Àá÷óãñüê³é Ñâ³òëàí³ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. ×àéêîâñüêîãî, 2-ä ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Àá÷óãñüê³é Ñâ³ò-
ëàí³ Àíàòîë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. ×àéêîâñüêîãî, 2-ä ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Àá÷óãñüê³é Ñâ³òëàí³ Àíà-
òîë³¿âí³:

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

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

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

ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

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

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 10.10.2005 ¹ 19-8480, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 26.10.2004 ¹ 071/04-4-
19/3708, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 14.10.2004 ¹ 7581.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.
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4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü
Êè¿âðàäè, Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
ºâ³ ðàäè òà ¿õ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â, ðîçïîðÿ-
äæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ãîëîâè
Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè, ð³-
øåíü, ïðèéíÿòèõ ì³ñöåâèìè ðåôåðåíäóìàìè.

4.3. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðî-
íè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà,
ïðîâåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåí-
íÿ òà óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáó-
äèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³
ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿
òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòåðåñàìè òîùî.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîí-
òó ïðèì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç
äîòðèìàííÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.5. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íà-
äàííÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëî-
âîìó áóäèíêó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãà-
íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ
ó çàçíà÷åíîìó æèòëîâîìó áóäèíêó ðåìîíò-
íèõ ðîá³ò.

4.6. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ
âî¿í³â, ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â,
ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à
òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì
òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëó-
âàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî
Êè¿âðàäè òà äî Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó
ì. Êèºâ³ ðàäè.

4.7. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãà-
íàì ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè
ïðîòèïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âè-
â÷åííÿ íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïå-
êè, áðàòè ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî
êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿
áåçïåêè.

4.8. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³
îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.9. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-
òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.10. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñ-
öåì ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìå-
æàõ òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ íàñåëåííÿ.

4.11. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âðàäè, Ñâÿ-
òîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè â îð-
ãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéîìó
ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-
êàíöÿìè.

4.12. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëü-
í³ñòü îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îð-
ãàí³çîâóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³-
øåíü ç íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Àêàäåì³êà Êîðî-
ëüîâà, 9-à” íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü
ï³ñëÿ éîãî ðåºñòðàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàò-
òåþ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îðãàíè ñàìî-
îðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ”, òà ç äíÿ éîãî äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíî-
ìó Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ðåºñ-
òðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á —
ï³äïðèºìö³â”.

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Àêàäåì³êà Êîðî-
ëüîâà, 9-à” â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ äåðæàâ-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè-
¿âðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåí-
ò³â: ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿
íàñåëåííÿ, ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ó âè-
êîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñü-
ê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñâ³äîöòâà ïðî
äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³-
êàö³éíèé êîä (ªÄÐÏÎÓ), ñïèñêó ïåðñî-
íàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îð-
ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèíêîâèé
êîì³òåò “Âóëèöÿ Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 9-à”
ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-
¿âðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Õðåùàòèê”.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-
íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ³ íà âèêî-
íàâ÷èé îðãàí Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó
äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

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

“Про бюджет міста Києва на 2007 рік”
Рішення Київської міської ради № 1370/4203 від 6 грудня 2007 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до Закону
України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, враховуючи розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 27. ] 1.07 № 1544 “Про схвалення проекту рішення Київради “Про внесення змін
до рішення Київради від 28.12.06 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянці Абчугській Світлані
Анатоліївні у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Чайковського, 2=д 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1385/4218 від 6 листопада 2007 року

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

ВИРІШИЛА:
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Ï³ñíÿ äëÿ áåçïðèòóëüíî¿ äóø³
Ïñîé Êîðîëåíêî äàâ êîíöåðò ó áëàãîä³éíîìó öåíòð³ “Ñòåôàí³ÿ”
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора бла одійном центрі
"Стефанія" відб вся онцерт ро-
сійсь о о м зи анта Псоя Коро-
лен а. Безприт льні відвід вачі
центр мали на од посл хати
пісні та поспіл ватися з ви о-
навцем. Та а а ція — лише поча-
то прое т "БОМЖАРТ".

Ó÷îðà áëàãîä³éíèé öåíòð “Ñòåôàí³ÿ” ó
Êèºâ³ â³äâ³äàâ ðîñ³éñüêèé ìóçèêàíò òà íà-
óêîâåöü Ïñîé Êîðîëåíêî ç ïðîãðàìîþ
“Ïîâàð Ïàâåë, ïîâàð Ïåòð”. Öåé çàõ³ä —
ïåðøèé, ùî â³äáóâñÿ ó ðàìêàõ ïðîåêòó
“ÁÎÌÆÀÐÒ”.

Íàäâîð³ â î÷³êóâàíí³ ç³áðàëîñÿ ê³ëüêà
äåñÿòê³â áåçïðèòóëüíèõ — â³äâ³äóâà÷³â
“Ñòåôàí³¿”. Ïåðåä âèñòóïîì ñï³âàê çàçíà-
÷èâ, ùî ó áëàãîä³éíîìó öåíòð³ äëÿ áåç-
ïðèòóëüíèõ ñï³âàº óïåðøå.

“ß âèñòóïàâ çà êîðäîíîì, ó áóäèíêó äëÿ
äþäåé ë³òí³õ ó Êàíçàñ³, ³ â êàòîëèöüê³é
øêîë³, äå áóëè ïåðåâàæíî ÷îðíîøê³ð³ ï³ä-
ë³òêè. Àáî ó êëóá³ â Ìîñêâ³, äå âñ³ ïîåòè,
ô³ëîëîãè òà æóðíàë³ñòè, ÿê³ í³áèòî ðîçó-
ì³þòü êîíòåêñò. Ïðîòå êîíòåêñò³â — áàãà-
òî. ß íå äóìàþ, ùî ï³ñíþ ïîòð³áíî ÿêîñü
ñïåö³àëüíî òëóìà÷èòè”,— ðîçì³ðêîâóº ñï³-
âàê. Â³í ââàæàº, ùî ìîæíà íå ðîçóì³òè
ñë³â, àëå ñïðèéìàòè â³áðàö³þ, ÿêèéñü ïî-
ñèë. “Ëþäèíà çàâæäè çáàãíå òå, ùî çâåð-
íåíî îñîáèñòî äî íå¿. ßêáè ÿ íå â³ðèâ ó
öå, ÿ á í³êîëè íå âèñòóïàâ ïåðåä æîäíîþ
àóäèòîð³ºþ”,— ñòâåðäæóº Ïñîé Êîðîëåí-
êî.

Âèêîíàâåöü â³òàºòüñÿ ç ãëÿäà÷àìè òà â³-
òàº óñ³õ ç³ ñâÿòîì Ïåòðà ³ Ïàâëà. Ïåðåä âè-
êîíàííÿì êîæíîãî òâîðó ðîçïîâ³äàº éîãî
êîðîòêó ïåðåä³ñòîð³þ. Êîíòàêò ç³ ñëóõà÷à-
ìè çíàõîäèòü óæå ç ïåðøî¿ ï³ñí³. À ïåð-
øîþ ïðîçâó÷àëà óêðà¿íñüêà êîëÿäêà, çàïè-
ñàíà ïàíîì Êîðîëåíêîì ó ì³ñò³ Ñòðè¿
Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ 1989 ðîêó, îáðîáëåíà ³
ïåðåêëàäåíà ðîñ³éñüêîþ. Ñï³âàâ òàêîæ
ôðàíöóçüêîþ ìîâîþ.

Ñëóõà÷³ æâàâî ñïðèéìàëè êîæåí òâ³ð,
â³äáèâàëè òàêò ï³ñåíü, àïëîäóâàëè òà âè-
ãóêóâàëè: “Áðàâî!”. À ïî çàâåðøåíí³ âè-
ñòóïó íå õîò³ëè â³äïóñêàòè ãîñòÿ, òîæ â³í
çàñï³âàâ íà á³ñ.

Çà ñëîâàìè ìóçèêàíòà, â³í íàìàãàºòüñÿ
ïîºäíóâàòè íå ò³ëüêè ð³çí³ ñòèë³ âèêîíàí-
íÿ, à é ìîâè. “Çíàþ ðîñ³éñüêó òà àíãë³é-
ñüêó. Ïåâíîþ ì³ðîþ âîëîä³þ ôðàíöóçü-
êîþ é ³äèø. Äàë³ ÿ âñå öå ïîºäíóþ, ì³ê-
ñóþ. ²íîä³ âèêîðèñòîâóþ ³íø³ ìîâè, àëå
âæå àêóðàòí³øå. Ïåðåâàæíî àóäèòîð³ÿ ðî-
ñ³éñüêà, çîêðåìà é çà êîðäîíîì”,— ñêàçàâ

Ïñîé Êîðîëåíêî. Ïðîòå éîãî ÿê ô³ëîëî-
ãà ö³êàâëÿòü óñ³ ìîâè. Ñï³âàêó íàâ³òü ïî-
äîáàºòüñÿ ñâîºð³äíà ãðà “íà ìåæ³ ðîçóì³í-

íÿ òà íåðîçóì³ííÿ”. Íà éîãî äóìêó, öå äî-
äàº çàãàäêîâîñò³.

“Ï³ñëÿ êîíöåðòó ÿ çàâæäè â³ä÷óâàþ ô³-

çè÷íî: âäàëîñÿ ÷è í³. Ìîæó ïî÷óâàòèñÿ
àáî äèêî ñòîìëåíèì, àáî âåñåëèì. Íèí³ ÿ
âåñåëèé. Öå áåçïîìèëêîâèé êðèòåð³é”,—
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” Ïñîé Êîðîëåíêî.

Âðàæåííÿì â³ä ïîáà÷åíîãî ïîä³ëèëàñÿ
é çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÃÓ ç ïèòàíü âçàº-
ìîä³¿ ç³ ÇÌ² òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ
ÊÌÄÀ, ïðåçèäåíò Ì³æíàðîäíîãî áëàãî-
ä³éíîãî ôîíäó Ñâÿòî¿ Ìàð³¿ Ãàííà Ìàò³-
êî-Áóáíîâà: “Òàê³ êîíöåðòè âêðàé ïîòð³á-
í³ äëÿ ëþäåé. ß ñïîñòåð³ãàëà çà âèðàçîì
¿õí³õ îáëè÷ ³ áà÷èëà ñóìí³ î÷³, â³ä÷óâàëà
âíóòð³øíº ñïðèéíÿòòÿ ï³ñåíü. Ìàáóòü, íà-
â³òü ó íàéòÿæ÷îìó ñòàí³ äåïðåñ³¿ ëþäèíà
ïî÷èíàº äèâèòèñÿ íà ñâ³ò ³íøèìè î÷èìà
³ â³ðèòè, ùî òÿæêèé äåíü ìèíå ³ ñòàíå ë³ï-
øå. ß âæå òóò óäðóãå. Òóò ïîñò³éíî ïëàíó-
þòü ð³çí³ àêö³¿, çàõîäè — ÿê ó âèõ³äí³, òàê
³ â áóäåíü. Ó çàë³ çàâæäè ëþäíî”.

Â³ðà Ìèõàéëèê â³äâ³äóº öåíòð “Ñòåôà-
í³ÿ” ùîäíÿ. Â³ä êîíöåðòó âîíà ó çàõâàò³,
îñê³ëüêè, ÿê ñòâåðäæóº, ðîçáèðàºòüñÿ ó ìó-
çèö³. “Äóæå ñïîäîáàëîñÿ. ß ñàìà ìóçè-
êàíò, çàê³í÷èëà ìóçè÷íå ó÷èëèùå”,— ðîç-
ïîâ³äàº æ³íêà. Ïñîþ Êîðîëåíêó âîíà ïî-
äÿêóâàëà îñîáèñòî
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Ïñîé ÊÎÐÎËÅÍÊÎ: “Áàð’ºð ì³æ íàìè 
ìàº ïåðåòâîðèòèñÿ íà òðàìïë³í”

— ×è âàæêî áóòè â³äîìèì â÷åíèì-ô³ëî-
ëîãîì ³ ñï³âàêîì âîäíî÷àñ?

— ß íå äóìàþ, ùî ÿ â³äîìèé ó÷åíèé. Â
àêàäåì³÷íîìó ñï³âòîâàðèñòâ³ ìåíå çíàþòü
ñêîð³øå ÿê ïåðñîíàæà, êîòðèé ïðàöþº íà
ïåðåòèí³ ðîçâàæàëüíî¿ ñòèõ³¿ ³ àêàäåì³÷-
íîñò³. ß âæå áàãàòî ðîê³â íå ïðàöþþ àí³

â÷åíèì, àí³ âèêëàäà÷åì. Çàéìàþñÿ ëèøå
ñöåí³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ. ²íêîëè — ïóáë³-
öèñòèêîþ. Íàâ³òü êîëè ïðè¿æäæàþ íà íà-
óêîâó êîíôåðåíö³þ, òî íàé÷àñò³øå — ç
êîíöåðòîì. ²íêîëè öå ìîæå áóòè ëåêö³ÿ,
àëå íå äîïîâ³äü â ÷èñòîìó âèãëÿä³. Âîíà
ìîæå áóòè ïðèñâÿ÷åíà ñó÷àñí³é êóëüòóð³,

ñó÷àñíîìó ìèñòåöòâó. Àëå ñâî¿ì îñíîâíèì
íàïðÿìêîì ââàæàþ ðîáîòó íà ñöåí³.

— ² êîëè â³äáóâñÿ öåé ïåðåëîì íà êîðèñòü
ñöåíè?

— Âè çíàºòå, ÿ á íå ãîâîðèâ ïðî ïåðå-
ëîì. Öå ñêîð³øå äâà íàïðÿìêè îäí³º¿ é
ò³º¿ æ ñàìî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ìîæå, íàâ³òü òðè,
ÿêùî äîäàòè ñþäè æóðíàë³ñòèêó) — ä³ëè-
òèñÿ ñâî¿ìè äóìêàìè â ò³é ÷è ò³é ôîðì³,
ñâî¿ìè çíàííÿìè. Ïðîñòî ïîñòóïîâî, â
ÿêèéñü ïåâíèé ìîìåíò ÿ ïîì³òèâ, ùî
åôåêòèâí³øèì çàñîáîì, åôåêòèâí³øèì íà-
ïðÿìêîì, äëÿ ìåíå ö³êàâ³øèì ç ïîãëÿäó
ïðîôåñ³éíîãî, òâîð÷îãî, ñîö³àëüíîãî º ñà-
ìå ðîáîòà ç ï³ñíåþ ³ ïåðôîðìàíñîì.

— ×è ÷àñòî âèñòóïàºòå ïåðåä ïóáë³êîþ íà
êøòàëò ìåøêàíö³â “Ñòåôàí³¿”?

— Ìåí³ ê³ëüêà ðàç³â äîâîäèëîñÿ ãðàòè ó
áóäèíêàõ äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó, ìàâ
äîñâ³ä âèñòóïó ïåðåä öåðêîâíîþ àóäèòî-
ð³ºþ. Àëå â áëàãîä³éíîìó öåíòð³ äëÿ áåç-

äîìíèõ, ÿêùî ìåí³ íå çðàäæóº ïàì’ÿòü,
âèñòóïàþ âïåðøå.

— ßê³ â³ä÷óòòÿ ïåðåä êîíöåðòîì?
— Ó ìåíå íåìà îñîáëèâî¿ çàöèêëåíîñò³

íà ñîö³àëüí³é áëèçüêîñò³ ÷è ñîö³àëüí³é â³ä-
÷óæåíîñò³ àóäèòîð³¿. Çàâæäè çíàþ, ùî ïðè-
éäóòü ëþäè, äåõòî áóäå îäíîãî ç³ ìíîþ â³-
êó, ñìàê³â, ñîö³àëüíî¿ íàëåæíîñò³, ³äåîëî-
ã³¿, à äåõòî ìàòèìå çîâñ³ì ³íøèé “êîä”, òîá-
òî çîâñ³ì ³íø³ âèõîâàííÿ, êîíòåêñò. ² òóò
óæå âîíè àáî ïîâ³ðÿòü ìåí³, àáî í³. ß öå çàâ-
æäè çíàþ, õî÷ äå á ÿ âèñòóïàâ — ó êëóá³, â
òåàòð³ ÷è â áëàãîä³éíîìó öåíòð³. ² ÿ çíàþ,
ùî ì³æ íàìè áóäå áàð’ºð, ÿêèé ìàº ïåðå-
òâîðèòèñÿ íà òðàìïë³í. Äóìàþ, ùî òàê ñà-
ìî çàâæäè áóâàº ³ ó âçàºìèíàõ ì³æ ëþäüìè.
À êîíöåðòè — îêðåìèé âèïàäîê òàêèõ ñòî-
ñóíê³â. ß éäó ñï³ëêóâàòèñÿ ç ëþäüìè. ² õòî
ö³ ëþäè, ìè ä³çíàºìîñÿ îäíå ïðî îäíîãî

Розмовляв Юрій РУДНИЦЬКИЙ,
спеціально для “Хрещати а”

Вист п артиста і вчено о-філоло а Псоя Королен а (справжнє ім'я —
Павло Ліон) прит л для бездомних "Стефанія" навряд чи можна
вважати випад овим. Кандидатсь дисертацію Псой писав про твор-
чість письменни а Володимира Королен а. Відомо, що Королен о д -
же ба ато писав про бездомних, бродя і вза алі людей "низь ої до-
лі". Павлові ця тема теж близь а. Крім то о, він давно і р нтовно
вивчає творчість бродячих поетів і м зи антів різних часів. "Це вихо-
дить з основно о зад м мо о прое т пісенно о перформанс ,— за-
значає ви онавець.— Люди мож ть знайти спільн мов навіть тоді,
оли належать до різних льт рних і соціальних верств". Том , оли
Псоя запросили вист пити в "Стефанії", він вирішив, що це ціл ом
відповідає д х йо о творчості.

М зи а співа а-філоло а знайшла від серцях меш анців “Стефанії”

Псой Королен о розмовляв із лядачами мовою пісні, зроз мілою сім
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 14 ëèïíÿ
Підніміться над поб товими лопотами і под майте
про висо е, світле, вічне. Д ховні цінності нині є пер-
шочер овими. Спіл йтеся на філософсь і теми, на-
бирайтеся досвід в м дрих людей, розширюйте р -
озір. День форт нний для всіх, хто т рб ється про
бла о та щастя інших, нама ається дося ти дос она-
лості в б дь-я их справах. Саме сьо одні ба атьом
поталанить з стріти особ , що стане д ховним на-
ставни ом, допоможе розібратися в хитросплетіннях
вн трішньо о світ , підібрати люч до розв'язання
ба атьох життєвих проблем. Завітайте на бо осл жін-
ня.

ОВНИ, на роботі від риється чимало сл жбових таємниць, я і зна-
добляться з одом, аби захистити свій ар’єрний імідж. Міцність здо-
ров’я залежатиме безпосередньо від д ховно о стан , вдарте по хво-
робах читанням Свято о Письма, відвідайте храм. ТЕЛЬЦІ, не перетво-
рюйте життя на тра едійний фарс, воно пре расне. І я що ви нині сприй-
маєте світ песимістичном ра рсі, то це не означає, що та є на-
справді. Ба атьом спадо дістанеться добре оплач ваний шмат ро-
боти, де потрібно творчо ви ластися, аби задовольнити роботодавця.
БЛИЗНЯТА, про ладайте місточо до серця протилежної статі любо-
в’ю та бла ородством. Саме сьо одні слід, заб вши про образи, поро-
з мітися одне з одним, за ладити провини, наповнивши по вінця чаш
взаємно о охання. Не заб вайте про свої професійні обов’яз и. РА-
КИ, нині ви птах висо о о польот , маєте сил , впливовість соці мі,
захоплюєте еройсь ою відва ою. Тіль и не чіпляйтеся з настановами
й ні о о не рити йте — то зв ва мі, вас нині не поч ють, а здо-
ров’я підірвете, понерв вавши. ЛЕВИ, роль самоза охано о нарциса вам
д же імпон ватиме (особливо веселій омпанії), одна інших це мо-
же роздратов вати, ви ли ати антипатію. Не с піться на любов! ДІВИ
піддад ться по ли ові енів, внаслідо чо о виявляться не ативні риси.
Одна не п с айте це на самоплин — спад овані від пред ів химери
потрібно наполе ливо ви орінювати. ТЕРЕЗИ, оптимально самореалі-
з ватися зможете на інтеле т альній ниві. Тож, оли маєте проґалини
знаннях, ризіть раніт на и, вивчайте новітні техноло ії, аби йти в

но з про ресом. В інтри и не встрявайте, бо потім сатимете собі
лі ті. СКОРПІОНИ, справжнє охання не пиш ні за я і роші, виявляй-
те більше д шевних щедрот і бла ородства, тоді, можливо, серця бла-
овірних пом’я шають і від н ться взаємністю. У СТРІЛЬЦІВ день трі-
мфів. Б дьте в передніх лавах соці м , виявляйте ініціатив . Ви — лі-
дер, за я им ід ть інші, а до тис ерівно о персонал пора зви н ти,
цей іспит долі триватиме до жовтня 2009 ро . КОЗОРОГИ, не сл хай-
те ч жих порад, бо вони нес ть дезінформацію, і с ориставшися ними,
лише собі наш одите. ВОДОЛІЇ, я що вам хтось із др зів зобов’яза-
ний, нині не розрахов йте на відплат . Перече айте і постарайтеся, аби
нехт вання обіцян ами чи роші не стали ябл ом розбрат між вами.
РИБИ, шлюбні с п тни и, ймовірно, є для вас тя арем, бло ють пла-
ни, переш оджають іти наміченим шляхом. Терпіть це випроб вання,
сил вистачить. І майте на вазі: за ваше смирення небеса на вина о-
род не пос пляться. Тіль и дещо з одом

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Äàëàé-ëàìà 
ñòàâ áëèæ÷èì
Ó ãàëåðå¿ “Ëàâðà” â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà
ôîòîãðàô³é Ëåñ³ Ìàëüñüêî¿ ïðî æèòòÿ 
Äàëàé-ëàìè ³ òèáåòñüêèõ áóääèñò³â ó âèãíàíí³

Ó ï’ÿòíèöþ á³ëÿ ãàëåðå¿ “Ëàâ-
ðà” áóëî ñïîê³éíî ïîïðè çàíå-
ïîêîºííÿ îðãàí³çàòîð³â ùîäî
ìîæëèâîñò³ çðèâó â³äêðèòòÿ íî-
âî¿ âèñòàâêè “Ðàññâåò. Çàêàò. Äà-
ëàé-ëàìà XIV”. Òîæ ó ãàëåðå¿ ç
11 äî 21 ëèïíÿ òðèâàòèìå åêñ-
ïîçèö³ÿ ôîòîãðàô³é ïðî æèòòÿ
òèáåòñüêî¿ ñï³ëüíîòè ó âèãíàíí³.
Êëþ÷îâîþ ô³ãóðîþ âèñòàâêè º
äóõîâíèé ë³äåð áóääèñò³â Òèáå-
òó, ìîíàõ, ëàóðåàò Íîáåë³âñüêî¿
ïðåì³¿ ìèðó, âîëîäàð çîëîòî¿ ìå-
äàë³ Êîíãðåñó ÑØÀ òà ëþäèíà.
Áóääèñòè â³ðÿòü, ùî Äàëàé-ëàìà
º âò³ëåííÿì ñï³â÷óòòÿ íà Çåìë³ ³
ùî âîíè íàðîäæóþòüñÿ, àáè ñëó-
æèòè ëþäÿì. Âèçíàíèé Äàëàé-
ëàìîþ Ëõàìî Äõîíäðóá ä³ñòàâ
íîâå ³ì’ÿ — ×æåöóí ×æàìïåë
Íãàãâàíã ªøå Òåíéçèí Ãüÿìöõî,
ùî ïåðåêëàäàºòüñÿ “Ñâÿòèé”,
“Í³æíà ñëàâà”, “Âåëèêîìèëî-
ñåðäíèé”, “Çàõèñíèê â³ðè”,

“Îêåàí ìóäðîñò³”. Òèáåòö³ çà-
çâè÷àé íàçèâàþòü éîãî ªøå
Íîðáó — “Âñåçä³éñíþþ÷à äîðî-
ãîö³íí³ñòü” ÷è ïðîñòî Êóíäóí —
“Ïðèñóòí³ñòü”.

Âèñòàâëåí³ ó ãàëåðå¿ “Ëàâðà” 74
ôîòîãðàô³¿ äàþòü çìîãó çàçèðíó-
òè â ðåçèäåíö³þ Éîãî Ñâÿòîñò³,
ñòàòè ïðèñóòí³ì ï³ä ÷àñ éîãî
“ëþäñüêèõ çàíÿòü” òà ïîáóâàòè
íà àóä³ºíö³ÿõ. Ëåñÿ Ìàëüñüêà êà-
æå, ùî ¿é áðàêóâàëî ÷àñó îñîáèñ-
òî ïîñï³ëêóâàòèñÿ ³ç Äàëàé-ëà-
ìîþ àáî ïîñòàâèòè éîìó îñîáèñ-
ò³ çàïèòàííÿ, ïðîòå, ñïîñòåð³ãà-
þ÷è çà íèì, ïåðåêîíàëàñÿ ó éî-
ãî ìèëîñåðä³ òà ìóäðîñò³. “Â³í
ìàº íàäçâè÷àéíå ïî÷óòòÿ ãóìîðó
³ ïîñò³éíî æàðòóº”,— ðîçïîâ³äàº
Ëåñÿ Ìàëüñüêà, ïðèãàäóþ÷è äí³
ïåðåáóâàííÿ ó Äõàðàìñàë³ (²íä³ÿ).
“Êîëè ÿ âïåðøå ïîáà÷èëà Éîãî
Ñâÿò³ñòü, â³í çàéìàâñÿ íà á³ãîâ³é
äîð³æö³. ß áóëà íàñò³ëüêè âðàæå-

íà òàêîþ “ëþäñüê³ñòþ”, ùî ïåð-
ø³ äâ³ õâèëèíè íàâ³òü íå ìîãëà
íàòèñíóòè êíîïêó ïóñêó íà ñâî-
¿é êàìåð³”,— ïîä³ëèëàñÿ ôîòîõó-
äîæíèöÿ ç “Õðåùàòèêîì”.

Óò³ì, íà ïðåäñòàâëåíèõ ôîòî-
ãðàô³ÿõ ïîêàçàíî íå ò³ëüêè Äà-
ëàé-ëàìó. Íà áàãàòüîõ ³ç íèõ —
éîãî ó÷í³, ìàñîâ³ ìîëåáí³, º òà-
êîæ ïîðòðåòè òèáåòñüêèõ áàáóñü.
“Ð³÷ ó ò³ì, ùî â íèõ íåïåðåâåð-
øåí³ çìîðøêè. Âîíè äóæå â³äð³ç-
íÿþòüñÿ â³ä íàøèõ æ³íîê. Óñ³ ë³-
í³¿ íà ¿õí³õ îáëè÷÷ÿõ äî òîãî ÷³ò-
ê³, ùî ÿ ïðîñòî íå ìîãëà ¿õ íå
çíÿòè”,— ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿì
ôîòîãðàô.

Ñåð³þ öèõ ôîòîãðàô³é Ëåñÿ
Ìàëüñüêà çìîãëà çðîáèòè, âèðó-
øèâøè äî Äõàðàìñàëà ðàçîì ³ç
çí³ìàëüíîþ ãðóïîþ äîêóìåíòàëü-
íîãî ô³ëüìó ðîñ³éñüêîãî ðåæèñå-
ðà Â³òàë³ÿ Ìàíñüêîãî. Ñòâîðåíó
çà ðåçóëüòàòàìè ïî¿çäêè ñòð³÷êó
“Ðàññâåò. Çàêàò. Äàëàé-ëàìà XIV”
áóëî ïðåäñòàâëåíî íà 30-ìó Ìîñ-
êîâñüêîìó ê³íîôåñòèâàë³. Êàðòè-
íà — öå óìîâí³ 24 ãîäèíè, ïðî-
âåäåí³ ó ðåçèäåíö³¿ Äàëàé-ëàìè
XIV — â³ä ïî÷àòêó ðîáî÷îãî äíÿ
î òðåò³é ãîäèí³ íî÷³ äî çàõîäó
ñîíöÿ, êîëè ñâ³òîâèé ë³äåð áóä-
äèñò³â â³äõîäèòü ó ñîí. Êð³ì òî-
ãî, ùî êàäðè ñàì³ ïî ñîá³ º óí³-
êàëüíèìè, äîêóìåíòàë³ñò Â³òàë³é
Ìàíñüêèé ïðîâ³â íåôîðìàëüíó
áåñ³äó ïðî ñóòü ñâ³òîáóäîâè òà
ì³ñöå ëþäèíè é ðåë³ã³¿ ó ñó÷àñíî-
ìó ñóñï³ëüñòâ³

На фото Лесі Мальсь ої д ховний наставни Далай-лама причетний до сьо о земно о

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин лої п'ятниці алереї "Лавра" від рилася вистав-
а фото рафій Лесі Мальсь ої "Рассвет. За ат. Далай-
лама XIV". Представлені фото рафії (фотороботи) об-
разно розповідають про життя найвідомішо о монаха
с часності й фестиваль б ддизм . Усі фото рафії
зроблено протя ом п'яти днів листопаді 2007 ро в
рам ах зйомо до ментально о фільм російсь о о
режисера Віталія Мансь о о під час вели о о молебню
про дов оліття Йо о Святості Далай-лами.
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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 1848

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  14 липня 2008

Оль а СУМСЬКА, народна ар-
тист а У раїни:
— Можливо, в ті часи із цер ва-

ми Київ б в схожим на Черні ів, а
сьо одні — ні, вимальов ється свій
стиль. Пішла е ле ти а в добром
роз мінні цьо о слова. Я що ово-
рити про подібність до інших роз-
винених міст, то т т є б дівлі с ля-
ні й бетонні, я Пе іні (він весь
та ий) чи Фран ф рті. Старі спо-
р ди на ад ють б дин и Варша-
ві чи Празі, одна ми дале о не
збере ли їх, я би ж реставр вати!
Відч вається бра сма в заб -
довни ів і архіте торів. Люди ма-
ють зроз міти: Київ — перлина Єв-
ропи, її діамант. На історичний
центр потрібно на ласти стовід-
сот овий мораторій, йо о терито-
рія не повинна продаватися.

Єв ен ДЕРЕВ’ЯНКО, с льп-
тор:
— Київ не схожий на жодне міс-

то, ньо о своя д ша, своєрідність

форм, я і не можна порівнювати.
Але в Києва немає центр — йо о
розпластали по території, архіте -
т рно перемішали, зробили мі с.
Це з то о, що не д же вийшло. У
столиці б в центр, отрий нині
більше схожий на периферію; пе-
риферія піднялася, а центр — за-
ялозили. Я на мене, майб тнє
столиці — абсолютно непередба-
ч ване. Що б де через 10 ро ів,
навіть явити не мож . Все заб -
дов ють, зовсім нові б дівлі з’яв-
ляються. Одна люблю Київ — це
моє рідне місто!

Оле сій ЗАЛЕВСЬКИЙ, ди-
зайнер:
— Останнім часом наше місто

більше на ад є мені Нью-Васю и.
Я, на жаль, не маю презентаційних
здібностей Остапа Бендера, щоб
б ти своїх модних про нозах пе-
ре онливим... У рідном місті люб-
лю своїх др зів, Дніпро, пар и, я і
залишилися живими, і жіно !

Êè¿â ñõîæèé íà...

Катерина ШАЛАЄВА, Stereoliza:
— Вза алі-то мені доводилося спіл ватися з бо се-

рами. Зазвичай них пош оджені в ха та перебитий ніс.
Немає с мнівів, що сильні р и має ожен бо сер. Ще
них д же набиті та набря лі обличчя, немов р ші.

Михайло ЯКОВЧУК, деп тат Київради:
— Беззаперечно, справжній бо сер має я ості чем-

піона. Він працює на рез льтат і не лише дося ає йо-
о, а й трим є. Що стос ється зовнішньо о ви ляд ,
то бо сер не обов’яз ово має б ти побитим. Напри-
лад, Ме сиці б ло ба ато спортсменів ціл ом нор-
мально о ви ляд . Травми залежать від лас с пер-
ни ів: той, о о вища майстерність, здатний онтро-

лювати сит ацію й ни н ти синців. Я що ж рівень
спортсменів приблизно одна овий, то без та их “мар-
вань” не обійтися.

Світлана БІЛОНОЖКО, співач а:
— Справжній бо сер сміливо дивиться в очі с про-

тивни , і не тіль и на рин .
Що стос ється Володимира Клич а, то я знаю, що

він особистість, різнобічно розвинена людина. З о ор-
ти спортсменів, отрі ба ато час й ва и надають тре-
н ванням. На мою д м , Володимир — цілеспрямо-
ваний чолові , я ий завжди дося ає мети. Можна за-
черствіти, займаючись бо сом, але я впевнена, що він
д же щирий.

ßêèé âèãëÿä 
ìàº ñïðàâæí³é áîêñåð?

Êèÿíè ââàæàþòü
ñâîº ì³ñòî ñõîæèì
íà Ìîñêâó
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ìîñêâó — 28 %
2. Â³ëüíþñ — 23 %
3. ×åðí³ã³â — 17 %
4. Ëîíäîí — 17 %
5. Ïàðèæ — 14 %

Êëè÷êî â³äñòîÿâ 
òèòóë ÷åìï³îíà
Íà ðèíãó áîêñåð ïåðåì³ã Òîí³ Òîìïñîíà
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю в бою за
чемпіонство, за
версіями IBF та
WBO, раїнець
Володимир Клич о
здолав амери ан-
ця Тоні Томпсона.
В 11-м ра нді
бо сер видовищно
відправив с перни-
а в но а т, здо-
б вши чер ов —
51-ш — перемо
в професійном
бо сі.

Ó÷îðà âíî÷³ ó Ãàìáóð-
ç³ â ïîºäèíêó çà ÷åìï³-
îíñòâî, çà âåðñ³ÿìè IBF
(Ì³æíàðîäíà ôåäåðàö³ÿ
áîêñó) ³ WBO (Ñâ³òîâà
áîêñåðñüêà îðãàí³çàö³ÿ),
óêðà¿íåöü Âîëîäèìèð
Êëè÷êî íîêàóòóâàâ àìå-
ðèêàíöÿ Òîí³ Òîìïñî-
íà. Á³é â³äáóâñÿ çà ïî-
ì³òíî¿ ïåðåâàãè Êëè÷êà,
ÿêó â³í äîâãî íå ì³ã ðå-
àë³çóâàòè. Âæå â ïåðøî-
ìó ðàóíä³ ï³ñëÿ ç³òêíåí-
íÿ ãîëîâàìè Êëè÷êî
ä³ñòàâ ðîçñ³÷åííÿ áðîâè.
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ áîþ
íîãó ïîøêîäèâ Òîìï-
ñîí. Ï³ñëÿ âèñíàæëèâèõ
óäàð³â â 11-ìó ðàóíä³
òî÷íèì óäàðîì ó ï³äáî-
ð³ääÿ Êëè÷êî â³äïðàâèâ
Òîìïñîíà â íîêàóò. Ïå-
ðåìîãà íàä Òîí³ Òîìï-
ñîíîì ñòàëà 51-þ â ïî-
ñëóæíîìó ñïèñêó óêðà-
¿íñüêîãî ñïîðòñìåíà, 44
ç ÿêèõ â³í çäîáóâ íîêà-
óòîì. “Á³é âèéøîâ íà-
ïðóæåíèì. Íå ÷åêàâ, ùî
Òîìïñîí âèÿâèòüñÿ òà-
êèì íåçðó÷íèì ñóïåð-
íèêîì. Â³í ïðîòÿãîì
óñüîãî áîþ ÷èíèâ íà
ìåíå òèñê. Òîí³ äóæå õî-

ò³â ïåðåìîãòè ñüîãîäí³,
³ ìåí³ áóëî íåïðîñòî
ïðîòèñòîÿòè éîìó”,—
ç³çíàâñÿ ï³ñëÿ áîþ Âî-
ëîäèìèð Êëè÷êî. ² äî-
äàâ: “Ìåí³ âæå äàâíî íå
ñòàâèëè ñèíö³â, òîæ òå-
ïåð ÿ ìàþ âèãëÿä
ñïðàâæíüîãî áîêñåðà”.
Äëÿ Òîí³ Òîìïñîíà ïî-
ðàçêà íà ïðîôåñ³éíîìó
ðèíç³ ñòàëà äðóãîþ.
“Êëè÷êî ÷óäîâèé áîê-
ñåð, ó íüîãî îäèí ³ç íàé-

êðàùèõ òðåíåð³â, ÿêèé
äîáðå ï³äãîòóâàâ éîãî äî
áîþ. Íà æàëü, ñüîãîäí³
ÿ áóâ íå ãîòîâèé ïåðå-
ìîãòè. Òîìó óñï³õ Âîëî-
äèìèðà àáñîëþòíî çà-
ñëóæåíèé”,— ñêàçàâ ñó-
ïåðíèê Êëè÷êà.

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ïðèâ³òàâ
Âîëîäèìèðà Êëè÷êà ç
ïåðåìîãîþ: “Öåé á³é çà-
ñâ³ä÷èâ, ùî Óêðà¿íà

çäîáóëà ùå îäíó ïåðå-
ìîãó ñâ³òîâîãî ð³âíÿ ³
ïîñ³äàº ÷³ëüíå ì³ñöå íà
ì³æíàðîäíîìó ðèíãó.
Âîëîäèìèð Êëè÷êî äî-
â³â, ùî óêðà¿íñüêèé
áîêñ — íàéêðàùèé íà
ïëàíåò³, à â³í — íàéêðà-
ùèé áîêñåð ñâ³òîâîãî
ð³âíÿ. Â³ðþ, ùî öüîãî
ñïîðòñìåíà ïîïåðåäó
÷åêàº ùå áåçë³÷ êðàñè-
âèõ ³ âïåâíåíèõ ïåðå-
ìîã”
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Київ схожий на:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé,

3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +25...+28°Ñ, âíî÷³ +18...+20°Ñ; íà
óçáåðåææ³ Êðèìó äî +31; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+28...+31°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +22...+26°Ñ, âíî÷³ +17...+20°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +30...+32°Ñ, âíî÷³ +18...+21°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 3—
6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +30...+32°Ñ, âíî÷³ +18...+20°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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На Гамб рзь ом рин Володимир Клич о в отре довів, що він один із найсильніших
світовом професійном бо сі


